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 .8023يوليو  28اإىل  2ادلورة العرشون للجنة الويبو املعنية ابلربانمج واملزيانية مبقر الويبو يف الفرتة من ُعقدت  .2

نتني وبنغالدش وبيالروس والربازيل وبلغاراي وبوركينا اللجنة من ادلول الأعضاء التالية: اجلزائر وأأنغول والأرج تتأألف و  .8
كوادور ومرص والسلفادور وفرنسا وأأملانيا وغاان  فاصو والاكمريون وكندا وش ييل والصني وكولومبيا وامجلهورية التش يكية واإ

يران )مجهورية  يطاليا والياابن وقريغزيس تا –واليوانن وغواتاميل وهنغاراي والهند واإ ن واملكس يك واملغرب وعامن الإسالمية( واإ
وابكس تان وبريو وبولندا ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس والس نغال وس نغافورة وسلوفاكيا 

س بانيا ورسي لناك والسويد وسويرسا )حبمك املوقع( وطاجيكس تان واتيلند وتركيا وأأوكرانيا واململكة املتحدة  وجنوب أأفريقيا واإ
واكن أأعضاء اللجنة املمثلون يف هذه ادلورة مه: اجلزائر وأأنغول والأرجنتني  (.53ايت املتحدة الأمريكية وزبمبابوي )والول

كوادور  وبنغالديش وبيالروس والربازيل وبوركينا فاصو والاكمريون وكندا وش ييل والصني وكولومبيا وامجلهورية التش يكية واإ
يران )مجهورية ومرص والسلفادور وفرنسا وأأملانيا و  يطاليا والياابن  –اليوانن وغواتاميل وهنغاراي والهند واإ الإسالمية( واإ

س بانيا ورسي  واملكس يك واملغرب وبولندا ومجهورية كوراي ورومانيا والاحتاد الرويس والس نغال وسلوفاكيا وجنوب أأفريقيا واإ
(. 43املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية وزمبابوي )لناك والسويد وسويرسا )حبمك املوقع( وتركيا وأأوكرانيا واململكة 

 وأأسرتالياوابلإضافة اإىل ذكل، اكنت ادلول التالية الأعضاء يف الويبو، وغري الأعضاء يف اللجنة، ممثةل بصفة مراقب: أأندورا 
رسائيل اإ رسويل و نيكية وجورجيا والكريس الندي وكوس تارياك وكوت ديفوار وجيبويت وامجلهورية ادلومي و وبلجياك وبور يرلندا واإ

ياك وليبيا وليتوانيا وموانكو وهولندا وبامن وابراغواي والربتغال وسان تويم وبرينسييب وترينيداد وتوابغو وفزنويال اوجام
 الوثيقة. وترد قامئة ابملشاركني يف مرفق هذه (.85البوليفارية( وفيت انم وزامبيا ) –)مجهورية 

 افتتاح ادلورة :2البند 

وشكرمه عىل مشاركهتم البناءة أأثناء املشاورات غري الرمسية اليت أأجراها رئيس ادلورة بوفود ادلول الأعضاء رحب  .3
معهم يف الأس بوع السابق. وقال، اكنت هذه املشاورات فرصة جيدة جدًا لالس امتع اإىل أ راء مجيع اجملموعات بشأأن مرشوع 

كر الرئيس الوفود بأأن اجللسة احلالية اكنت جلسة رمسية الربانمج واملزيانية. وأأعرب عن أأمهل يف الإرساع بو  ترية املناقشات. وذَّ
بناء عىل طلب ادلول الأعضاء لتجنب الازدواجية يف العمل مع جلسة غري رمسية يف يوليو وجلسة رمسية يف سبمترب. ويعين 

قرارها خالل الأس بوع احلايل  قرار القضااي اليت ينبغ  اإ حىت ل تعود اللجنة اإىل مناقش هتا مرة أأخرى هذا رضورة الانهتاء من اإ
يف دورة سبمترب. ومىض يقول، سيمت النظر يف القضااي اليت مل تمتكن اللجنة من التوصل اإىل حل وسط أأو اتفاق بشأأهنا يف 

علن أأنه س يفصح أأ (، 8024/25)اقرتاح مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  5دورة انعقاد اللجنة يف سبمترب. وفامي يتعلق ابلبند 
عن املناقشات اليت دارت يف الاجامتع التشاوري غري الرمس  عندما حيني وقت مناقشة هذا البند. مث أأكد عزمه عىل بدء 
لقاء لكمة أأمام اللجنة يف اليوم التايل.  مجيع جلسات ادلورة عىل وجه الرسعة يف ميعادها متامًا. وأأعلن عن قيام املدير العام ابإ

 الاس هتاللية. امانة لتقد م مالحظاهودعا الرئيس الأ 

الأمانة ابلوفود ابمس املدير العام اذلي س يكون حارضا يف اجامتعات اليوم التايل لتقد م اقرتاح مرشوع  ورحبت .4
. ورشعت يف العرض التقدبم  ملرشوع جدول الأعامل، وقالت اكن الهدف الأول خالل 8024/25الربانمج واملزيانية للثنائية 

ليت ُعقدت يف س نة املزيانية هو تزويد الأعضاء بنظرة شامةل عن الوضع احلايل من خالل مجموعة البنود حتت عنوان اللجنة ا
جنازات يف الفرتة  ويف هذا الإطار،"أأداء الربانمج والاس تعراض املايل".  ِلع الأعضاء عىل ما حتقق من تقدم واإ سوف يطَّ

يبحثون الوضع املايل والنتاجئ الأولية مث  ،8028يناقشون تقرير أأداء الربانمج لعام  السابقة فامي يتعلق ابلثنائية احلالية، وسوف
اختصت اجملموعة التالية من البنود بعنوان "ختطيط و . 8023وكذكل تكل النتاجئ املتعلقة ابلربع الأول من عام  8028لعام 

عداد املزيانية" "ابلتطلع اإىل املس تقبل" لفرتة الثنائية املقبةل ب عداد الس ياق. واإ هذا العنوان، سوف ويف اإطار عد الانهتاء من اإ
ينظر الأعضاء يف مسودة املرشوع املقرتح للربانمج واملزيانية القادم. كام يتضمن هذا البند من جدول الأعامل أأيضا، وفقا 

عداد املزيانية عىل امل  "2"للقرار اذلي اختذته اللجنة، اس تعراض لك من  شاريع املقرتحة من جلنة كيفية تطبيق اإجراءات اإ
الاستامثرات املقرتحة وفقا خلطة الأصول الرأأساملية الرئيس ية للمنظمة املُعَّدة و "8"متاكمل خالل الثنائية احلالية،  التمنية كحل
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واليت اش متلت، وفقا ملبادئ الإدارة املالية الرش يدة، عىل س بعة مشاريع لعرضها عىل ادلول  8024-8024حديثا للفرتة 
اليت وافقت علهيا امجلعيات  اس تخدام الاحتياطياتعضاء للموافقة عىل متويلها ابس تخدام الاحتياطيات وفقا لس ياسة الأ 
. ومن املتوقع أأن يتضمن جدول الأعامل اس تعراض الوثيقة اليت أأعدها الأمانة بشأأن تدبري متويل طويل الأجل 8020 يف

الأمانة ابلشكر اإىل الرئيس عىل توجهياته ومشاركته يف الاجامتعات لتغطية اس تحقاقات املوظفني يف الويبو. وتوهجت 
يوليو مع اكفة اجملموعات الإقلميية، واليت ساعدت الأمانة عىل مواصةل التحضري دلورة أأكرث  5و 4التحضريية اليت ُعقدت أأايم 

لسات الإحاطة اليت نظمهتا الأمانة قبل وبعد خالل ج  املمثر فعالية. وشكرت الأمانة مجيع الوفود نظري املسامهة البناءة والتفاعل
مؤمتر مراكش. وابلنظر اإىل أأن جلنة املزيانية املنعقدة يف شهر يوليو اكنت جلنة رمسية، ظهرت احلاجة اإىل توفري مجيع الواثئق 

زعاج  عن الأمانة جبميع اللغات الرمسية الست. ويف هذا الصدد، اعتذرت ميع اللغات. جنم عن التأأخري يف نرش الواثئق جب اإ
وأأعلنت الأمانة عن توثيق الأس ئةل والإجاابت اليت وردت خالل املشاورات غري الرمسية، وذكل يف اإطار سعهيا املتواصل يف 

أأن تكون أأكرث اس تجابة وتوهجًا حنو خدمة ادلول الأعضاء كسابق عهدها دامئًا. ومضت تقول، سيمت مواصةل حتديث هذه 
ضافة املزيد من الأ  اإىل توفر نسخة منقحة يف صباح ذكل اليوم.  ولفتت الأنظارس ئةل والأجوبة خالل دورة اللجنة. الوثيقة ابإ

 ادلورة. واختمتت الأمانة لكمهتا بتطلعها اإىل حتقيق تبادل اإجيايب لل راء خالل

 اعامتد جدول الأعامل :8البند 

 .WO/PBC/20/1 Provاملناقشات اإىل الوثيقة استندت  .5

 الأعامل. اإىل تقد م مرشوع جدولالرئيس الأمانة ودعا  .6

ذ يف ادلورة التاسعة عرشة ختُ امل ل يعكس متاما القرار اذلي اجدول الأع الأمانة لقد منا اإىل علمها أأن مرشوعوقالت  .7
دراج هذا البند للجنة بشأأن تعريف نفقات التمنية يف س ياق الربانمج واملزيانية  "4". فقد نصت الفقرة الفرعية حيث مل يمت اإ

القرار املذكور عىل: "وقررت ]جلنة الربانمج واملزيانية[ أأن يكون تعريف نفقات التمنية بندا من بنود جدول أأعامل ادلورة  من
ُيطبَّق التعريف املعدل عىل وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  يف حاةل املوافقة  8026/27العرشين للجنة الربانمج واملزيانية. وس َ

دراج بند جدول أأعامل جديد، ييل البند عليه". واعتذرت الأ  ، حتت عنوان 5مانة عن هذا السهو من جاناها، واقرتحت اإ
ُيقرأأ: تعريف نفقات التمنية يف س ياق الربانمج واملزيانية عداد املزيانية"، واذلي س َ  ."التصطيط واإ

بند جدول الأعامل اجلديد وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء الرئيس عىل ترش يحه. والتفت الوفد اإىل اإضافة وهنأأ  .2
اتصف جدول الأعامل ابلطول اإىل حد ما نظرًا لحتوائه و  "8"صدر جدول الأعامل ابلفعل منذ بضعة أأسابيع؛  "2" وقال،

دراج بند اإضايف اإىل جدول الأعامل  ماكنية اإ عىل بنود كثرية. ورأأى الوفد أأنه قد يكون من الأفضل اإجراء نقاش بشأأن اإ
ناقشة هذا البند يف مرحةل لحقة. وأأعرب عن عدم اس تعداد اجملموعة ابء للم ي قدما يف مناقشة العودة مرة أأخرى مل  أأو

نفقات التمنية يف هذا الوقت. وحث الوفد اللجنة عىل الالزتام جبدول الأعامل كام ورد يف الوثيقة 
WIPO/PBC/20/Prov. 

كر  .4 دراج تعريف نفقات التمنية ، بقرار جلنة الربانمج و التأأكيدع  االرئيس الوفود، دلو وذَّ املزيانية يف العام السابق بشأأن اإ
أأي حماوةل لإضافة بند جديد مل تمت املوافقة عليه  أأوحض عدم وجودكبند مس تقل يف جدول أأعامل ادلورة العرشين. وذلكل، 

 الأمانة. مس بقًا، وسبب عدم ظهور هذا البند يف جدول الأعامل هو جمرد خطأأ من

من القرار املذكور واملدرجة يف موجز القرارات والتوصيات الصادر عن  4أأن الفقرة الفرعية الأمانة عىل وأأكدت  .20
( نصت عىل وضع نفقات التمنية كبند من بنود جدول أأعامل ادلورة WIPO/PBC/19/27)الوثيقة  التاسعة عرشةادلورة 

 .العرشين للجنة الربانمج واملزيانية
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ضافة البند املتعلق بتعريف نفقات التمنية عىل جدول الأعامل، يف ضوء الرئيس من الأعضاء الإفادة ابلر وطلب  .22 أأي يف اإ
 .القرار اذلي اختذته جلنة الربانمج واملزيانية يف ادلورة السابقة

وفد بلجياك اإىل التوضيحات اليت قدمهتا الأمانة، وأأعرب عن اس تعداده للمشاركة يف مناقشة هذا املوضوع. وأأشار  .28
بقاء عىل جدول الأعامل احلايل دون واس تدرك قائال، ينبغ   أأن يكون مس تعدًا للمناقشة. ولهذا السبب، اقرتح الوفد الإ

ماكنية WO/PBC/19/1 Provاإضافة وكام ورد يف الوثيقة  عادة مناقشة اإ دراج بند أ خر عىل جدول الأعامل يف ، مث اإ اإ
 .د الأساس ية املدرجة يف جدول الأعاملتقدم سري املناقشات بشأأن البنو عىل ضوء موقف وقت لحق خالل الأس بوع، 

رساء  الرئيسوعقَّب  .23 ذا مت اإ ىل أأنه اإ قائاًل يرتتب عىل ذكل عدم تنفيذ القرارات اليت تتخذها ادلول الأعضاء. ونبَّه اإ
عادة مناقشة قرارات ادلول الأعضاء الأخرى السابق اختاذها  .سابقة مثل هذه، فسوف يعين ذكل اإ

نه مع الرأأي وفد الربازيل ابمس مجموحتدث  .24 دورة جلنة الربانمج قرارات تنفيذ املؤيد ل وعة جدول أأعامل التمنية وقال اإ
واملزيانية الأخرية، وجيب اإضافة هذا البند اإىل جدول أأعامل ادلورة احلالية. وأأضاف، جيب أأيضًا تنفيذ قرار جلنة املزيانية 

عداد تقرير مكتوب عن امللكية الفكرية والتحدايت العامل  (، حيث ما يزال مرشوع جدول الأعامل 22ية )الربانمج خبصوص اإ
 .22يشري اإىل تقد م تقرير شفهي  عن الربانمج 

البوليفارية( الأمانة عىل الواثئق. ورأأى أأن هذه املسأأةل اكنت نتيجة خطأأ. وابلتايل، فهي  -وفد فزنويال )مجهوريةوشكر  .25
دراج بند جديد عىل جدول الأعامل، بل معاجلة خ طأأ وقعت فيه الأمانة. وقد أأقرت الأمانة هبذا اخلطأأ من ليست قضية اإ

عادة النظر يف موقفه. ومىض يقول، يف اللكمة الافتتاحية للمدير العام  جاناها، وبناء عىل ذكل، طلب الوفد من وفد بلجياك اإ
دراج الاستامثر من  أأجل التمنية يف وثيقة املزيانية. أأمام جلنة الربانمج واملزيانية، اكن موضوع التمنية نقطة هامة، واكن الغرض اإ

دراج بند عىل جدول الأعامل وليست القضية ذا اكن سيمت اإ واختمت لكمته قائال، بمكن للأعضاء مناقشة موضوع . مناقشة ما اإ
دراج بند من عدمه يف   .يوليو 2اإ

دراجاإ وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وقال وحتدث  .26 نفقات التمنية عىل جدول  ن هذا الأمر اكن جمرد سهو. واكن اإ
الأعامل قرارا هاما، واكن جزءا ممكاًل ول بمكن الاس تغناء عنه خالل املناقشة اليت اكن يتعني عىل الأعضاء اإجراهئا خالل 

أأخذ هذا يف الاعتبار. وأأشار أأيضا اإىل مناقشة تعريف نفقات التمنية مناقشة يياك عىل أأن ادلورة احلالية. وحث الوفد وفد بلج 
منا سيُنظر هل مس ت  فيضة يف الاجامتع الأخري للجنة املزيانية، ويف الواقع، لن يُنظر للأمر عىل أأنه فتح ابب املناقشة جمددًا، واإ

 .عىل أأنه تصحيح خطأأ من جانب الأمانة

مانة عىل التوضيح اذلي قدمته. ورأأى أأن الأمر واحض جدًا. فقد توصلت اللجنة اإىل وأأعرب  .27 وفد مرص عن شكره للأ
بقاء عىل تعريف نفقات التمنية يف قرار الوفد   جدول أأعامل هذه ادلورة. ومل يريف جلسة سابقة، وذلكل ينبغ  عىل الأعضاء الإ

أأي مشلكة جتاه هذا الترصف، وأأوىص بعدم اإضاعة وقت اللجنة المثني يف مناقشة هذا الأمر. وأأضاف، لقد أأوحضت الأمانة 
عداد متامًا بأأنه سيمت مناقشة هذا البند يف اإ  طار مناقشة املزيانية بدءًا من اليوم التايل. واكن هناك متسعًا من الوقت للوفود لالإ

 .جديد. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التوصل اإىل قرار فوري يشءوجتهزي مواقفها. واس تطرد قائال، مل يطرأأ أأي 

يران )مجهوريةوشكر  .22 عن تأأييده التام لإجراءات معاجلة  الإسالمية( الأمانة عىل توضيح هذه املسأأةل، وأأعرب - وفد اإ
هذا الأمر عىل النحو اذلي ذكره الرئيس من قبل. وقال اكن من الواحض متاما عدم وجود ما يدعو الأعضاء اإىل اختاذ قرار 

ذا اكنت هناك دوةل عضو ترغب  دراج هذا البند يف جدول الأعامل من عدمه، حيث مت حسم هذا الأمر ابلفعل. واإ بشأأن اإ
بة حبذف هذا البند من جدول الأعامل اذلي مت اعامتده من قبل وهو متضمنًا لهذا البند، فاإن هذا موضوع أ خر يف املطال 

دراج هذا البند يف جدول الأعامل.  ايتطلب قرار  أ خر من اللجنة. ومىض يقول، من املنطق  متامًا تصحيح أأي خطأأ، وينبغ  اإ
 .وأأعلن الوفد تأأييده التام ملوقف الرئيس
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ماكنية لإدراج هذا البند  وفدوقال  .24 بلجياك، يف أأعقاب اإجراء بعض املشاورات داخل اجملموعة ابء، قد يكون هناك اإ
من جدول الأعامل. وشدد عىل أأن هذه املناقشة تمت دون  7يف جدول الأعامل عىل أأساس أأن يمت هذا الإدراج بعد البند 

بداء مر  عداد مس بق من جانب اجملموعة. وأأعرب عن رغبته يف اإ دراج بند يف جدول الأعامل بشأأن اإ ونة والسامح ملرة واحدة ابإ
 .بأأنه ل يرى رضورة لتكرار هذه املناقشةشدد عىل موقفه نفقات التمنية، ولكن، ومرة أأخرى، 

دراج نفقات التمنية عىل جدول الأعامل. ورصح  .80 وفد الس نغال بعدم وجود رضورة لعمل مداخةل حيث اكن س يؤيد اإ
دراج هذاوقد أأيّد الرئيس وعد  البند. د من الوفود اإ

طار البند وأأشار  .82 دراج نفقات التمنية يف اإ عداد املزيانية يف  اذلي يتناول 5الرئيس اإىل اقرتاح الأمانة العامة ابإ اإجراءات اإ
 .عن الرتتيب اذلي يفضلونهابلرأأي . وطلب الرئيس من الوفود الإفادة 7حني اقرتح وفد بلجياك نقهل اإىل ما بعد البند 

ذ فيه هذا القرار، وقال لقد اكن حماوةل للعمل مع التعريف اجلديد املقرتح ختُ وفد اجلزائر اإىل الس ياق اذلي افت والت .88
ذا اكن هذا سيساعد ادلول الأعضاء عىل دمج هذا التعريف مع الربامج واملزيانيات الأخرى.  لنفقات التمنية، والنظر يف ما اإ

عداد املزيانية حيث سينطبق التعريف عىل التصطيط وذلكل، اكن من املنطق  مناقشة هذه املس طار التصطيط واإ أأةل يف اإ
عداد املزيان  بقاء عليه ، يات املس تقبلية. وأأضاف الوفدواإ دراج هذا البند يف أأي ماكن أ خر. ورأأى وجوب الإ من غري املعقول اإ

طار البند   .5يف اإ

زأأ من املناقشة اخلاصة مبرشوع املزيانية وفد الربازيل أأن مناقشة موضوع نفقات التمنية جزء ل يتج ورأأى .83
الاس تفادة من  وقال ينبغ . 7، ول يوجد هناك أأي داع لوضع هذا البند يف جدول الأعامل بعد البند 8024/25 للثنائية

 .8024/25الطبيعة املتداخةل لهذا البند مع مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح للثنائية 

الث نقاط: أأوًل، عدم اعتقاده يف وجوب تصحيح الأخطاء يف اليوم الأول لفتتاح وفد فرنسا الضوء عىل ثوسلط  .84
ادلورة. ومىض يقول، أأدت الأمانة معاًل ممتزيًا، واكن الأعضاء حارضين يف اجللسة ملناقشة جدول الأعامل. ورمبا اكن جيب 

اف بأأنه عندما اكتشف خطأأ، أأبلغ عن وجوده عىل الأمانة حتذير الأعضاء سلفا بأأن هناك خطأأ وأأهنا ترغب يف مناقش ته. وأأض
عىل الفور. كام اكن من احملمتل اكتشاف بعض الأفراد لهذا اخلطأأ قبل عقد هذه اجللسة الصباحية. وأأوىص الوفد بتصويب 
قد هذا اخلطأأ، أأو، عىل الأقل، لفت نظر الأعضاء اإىل وجوده قبل بداية الاجامتع. ولفت الوفد الأنظار اإىل أأن هذه النقطة 

حيتاج معل اللجنة اإىل أأن يكون حمددًا وينبغ  أأن يكون متسقًا. وقال اإن هذا هو موقفه الثابت و أأاثرها بنفسه عدة مرات. 
دراج هذا البند يف جدول  رصاره، وأأعرب عن تأأييده هل يف وجوب اإ نه يتفهم منطق الرئيس واإ بشأأن هذه املسأأةل. اثنيا، اإ

دراج الشأأن من قبل. اثلثا، ل يؤيد مناقشة  الأعامل نظرًا لسابق اختاذ قرار هبذا طار بند جدوى اإ مثل هذا التعريف يف اإ
الربانمج واملزيانية حيث ل حيتاج الأمر اإىل توافق يف ال راء أأثناء مناقشة الأعضاء هل. وأأعرب الوفد عن تفهمه لرغبة عدد من 

ن ه ل يرى أأي سبب يف وجوب عدم مناقشة هذا الأمر. بيد الوفود يف مناقشة املوضوع احملدد واخلاص بنفقات التمنية. وقال اإ
 .أأنه ل يتبىن أأي موقف معني فامي يتعلق ابملاكن اذلي جيب أأن يوضع فيه عىل جدول الأعامل

دراج هذا  - وفد فزنويال )مجهوريةوقال  .85 بداء رغبهتا يف اإ البوليفارية( مبجرد الاعرتاف ابخلطأأ من جانب الأمانة، واإ
طار البند البند عىل جدول  دراج هذا البند 5الأعامل يف اإ ، فليس هناك أأي مشلكة للوفد فامي يتعلق ابملاكن اذلي يتعني اإ

دراجه بعد البند  ، س يعاد فتح النقاش بشأأن لك الأمور اليت مت اختاذ قرارات يف شأأهنا ابلفعل يف 7فيه. ومع ذكل، ويف حاةل اإ
طار البند  ، صدرت مبوافقة من ادلول الأعضاء اكفة، وليس 8028ذت يف سبمترب ختُ يت االأنظار اإىل أأن القرارات ال . ولفت5اإ

 .فقط من جانب ادلول النامية. وأأشار اإىل احامتل مالحظة وفد فرنسا أأيضا وجود هذا اخلطأأ يف جدول الأعامل

فد جدوى لهذه الو  من جدول الأعامل لس ببني: مل ير 7وفد أأملانيا عن تفضيهل مناقشة هذا البند بعد البند وأأعرب  .86
تظهر أأمهية و نظرًا لستناد املزيانية املقرتحة اإىل التعريف احلايل.  8024/25املناقشة خبصوص الربانمج واملزيانية للثنائية 
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ذا اكن هناك أأمهية من الأساس، عند مناقشة اقرتاح املزيانية للثنائية  . ويبدو 8026/27مناقشة تعريف نفقات التمنية فقط، اإ
ناقشة هذا الأمر يف مرحةل لحقة، وأأن تؤخذ بعض الاعتبارات العملية يف احلس بان ابلنظر اإىل اختالف م  من املناسب

 .ال راء حول هذا الأمر. وقال من املنطق  العمل عىل العنارص احلالية، مث تناول هذا البند يف مرحةل لحقة

عداد مرشوع جدول ااوفد مرص  وشكر .87 لأعامل، وغريه من الواثئق اليت ُأعدت لأمانة عىل العمل املنجز من أأجل اإ
لالجامتع. ومىض يقول، لقد اكتشفت الأمانة اخلطأأ واعرتفت هبذا السهو. ولكن يتعني الإشارة بوضوح اإىل القرار اذلي اختذته 

يقه عىل احتاجت ادلول الأعضاء اإىل التوصل اإىل تعريف واحض لنفقات التمنية من أأجل تطب و جلنة الربانمج واملزيانية من قبل. 
. ومن أأجل احرتام القرار اذلي اختذته اللجنة يف اجامتعها الأخري، ينبغ  مناقشة هذا البند يف اإطار 8024/25مزيانية الثنائية 

رجاء املناقشة لوقت لحق يف جدول الأعامل. وحث الوفد الأعضاء عىل  البند اخلاص ابلربانمج واملزيانية. وذلكل، ل بمكن اإ
عادة قراءة قرار  بغية  8024/25اللجنة اذلي ين  عىل تطبيق هذا الأمر مضن مسودة مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية اإ

يضاح الفرق بني التعريف احلايل لتاكليف التمنية والتعريف املقرتح.  مت مناقشة هذا البند، برصف النظر عن أأي أأمور تس و اإ
ذ طار بند الربانمج واملزيانية املقرتح و، اإ مت مناقش ته مرة أأخرى، وهو ت، س 7عىل جدول الأعامل بعد البند ا ُوضع أأخرى، يف اإ

داع. ول معىن ملناقشة نفس املوضوع مرتني. ومن أأجل احرتام القرار اذلي اختذته اللجنة،  بدونما يعين مناقش ته مرتني 
طار البند   .لأعاملمن جدول ا 5انشد الوفد الوفود الأخرى املوافقة عىل مناقشة هذا املوضوع يف اإ

هذه املداخةل يه الأخرية هل بشأأن هذا املوضوع، وهجت وفود فرنسا وأأملانيا  لفتًا الأنظار اإىل أأنوفد بلجياك، وقال  .82
دراج هذا البند بعد البند  من جدول  7أأيضا رساةل واحضة جدًا يف هذا املوضوع. ورشع الوفد يف تربير سبب رغبته يف اإ

عداد املزيانيات. ومن ات من الإجراءات مبجموع 4اإىل  5ل من الأعامل. أأوًل، تتعلق بنود الأعام عالية املس توى للتصطيط واإ
مت تلأمهية نظرًا لأن البند اجلديد س ، ليست عىل جانب من ا7أأو بعد البند  5مث، مفسأأةل وضع البند اجلديد بعد البند 

عداد املزيانيات. ومن انحية أأ  طار التصطيط واإ ذا نظر املرء اإىل العناوين الثالثة الأوىل بعد مناقش ته عىل أأية حال يف اإ خرى، اإ
اثين مجموعة اإجراءات عالية املس توى، فسوف يالحظ ارتباط مجيع العناوين هبذا البند اجلديد. وهذا هو السبب وراء طلب 

ذا رأأت ادلول الأعضاء أأن هناك حاجة اإىل اإجراء مناقشة أأخرى بشأأن نفقات التمنية، فيجب اإجراء تكل  اجملموعة ابء. واإ
 (.املناقشة بعد بند جدول الأعامل اخلاص ابحلومكة )وهو بند يف جدول أأعامل ل يتوفر يف شأأنه أأي واثئق للنظر فهيا

طار البند وأأعرب  .84  4وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره لوفد مرص للفت الأنظار اإىل قراءة القرار املتخذ يف اإ
. وقال، أأشار الن  اإىل تطبيق التعريف املنقح عىل الربانمج واملزيانية WIPO/PBC/19/27كام هو مسجل يف الوثيقة 

ذا ما متت املوافقة عىل تعريف ، يف حاةل املوافقة عليه. 8026/27للثنائية  وبذكل تظهر أأمهية التعريف يف هذا الس ياق اإ
 .وفرنسا وأأملانيا جديد. وابلتايل، أأعرب الوفد عن تأأييده للموقف اذلي اختذته وفود لك من بلجياك

عدم توافق شديد يف ال راء وعدم متكن الأعضاء من املوافقة عىل املزيانية. الرئيس اإىل أأن هناك عىل ما يبدو خل  و  .30
دراج وهناك طريقان للصروج من هذا املوقف:  نظرًا لصحة القرار الصادر يف شأأن البند املرتبط جبدول أأعامل التمنية، ينبغ  اإ

طار البند  البند، كام ُطرح من . س يتيح هذا للأعضاء مناقشة موضوع تعريف نفقات التمنية يف 5قبل الأمانة العامة، يف اإ
طار البند  . ويف الوقت نفسه، اكنت وفود أأملانيا والولايت املتحدة 7وعدم فتح ابب النقاش مرة أأخرى بعد البند  5اإ

ُيط الأمري  كام  8024/25وليس عىل مزيانية الثنائية  8026/27زيانية للثنائية ق عىل الربانمج واملبَّ كية حمقة يف مقوةل أأن هذا س َ
حىت لو متت املوافقة عليه، وسوف  8024/25هذا التعريف عىل مزيانية الثنائية القادمة لن يُطبق قال وفد مرص. وذلكل، 
من عدم تطبيق التعريف  . ومع ذكل، جيب أأن يكون هناك نوع من التوازن. وعىل الرمغ8026/27يُطبق فقط عىل الثنائية 
ل عىل الثنائية  ل أأنه جزء من تعريف8026/27اجلديد اإ طار  نفقات ، اإ التمنية اذلي اكن عىل وشك أأن يُعرض للنقاش يف اإ

اثرة  تنظرًا لأن تعريف نفقات التمنية اكن جزءًا من قرار متاكمل. وليس من املنطق  اإجراء املناقشة مرتني مىت مت 5البند  اإ
طار البند  املوضوع يف بواسطة أأعضاء من البدلان النامية. وشدد الرئيس مرة أأخرى عىل أأن التعريف اجلديد لن يكون  5اإ

ل يف اقرتاح مزيانية الثنائية  اتحة ن  التعريف املقرتح هذا الصباح.  8026/27قاباًل للتطبيق اإ فقط. وأأعلن الرئيس عن اإ
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طار البند الوصول اإىل قرار هنايئ بشأأهنا. من أأجل مناقشة املسأأةل برمهتا و  5 وأأضاف أأنه اكن يفضل وضع هذا البند يف اإ
وأأعرب عن رغبته يف امل ي قدما يف هذه اخلطوات واعامتد جدول الأعامل مع التعديل املقرتح من الأمانة. واس تطرد قائال، 

عدم تعامل الأمانة مع هذا الأمر  اكن الأمر س يكون خمتلفًا يف حاةل افرتاضو اكن هذا خطأأً من الأمانة، وقد قامت بتصويبه. 
طار البند وحبيادية.  ، فيتعني أأن يكون دلهيا 5يف حاةل افرتاض الأعضاء أأن الأمانة تعاملت حبيادية ووضعت هذا البند يف اإ

دراج هذا البند حتت البند أأس باهبا اليت دعهتا اإىل هذا القرار.   .من جدول الأعامل 5ودعا الرئيس الأمانة لرشح أأس باب اإ

وجوب اإجراء املناقشة حول هذا البند اإىل وفد سويرسا ابلشكر اإىل الرئيس عىل هذا الاقرتاح، ولكنه أأشار وتوجه  .32
هنا تتعلق بتعريف جديد مطلوب تطبيقه يف املس تقبل. ورأأى الوفد أأن اإ املناقشة اخلاصة ابملزيانية حيث عن  منفصةلبصفة 

ابملزيانية قبل تناول التعريف اجلديد أأو مناقشة تعريف نفقات التمنية اجلديد  الأعضاء حباجة اإىل الانهتاء من املناقشة اخلاصة
دراج هذا البند قبل البند اخلاص ابحلومكة، نظرًا لأن  اذلي سيمت تطبيقه عىل املزيانيات املقبةل. وأأعرب الوفد عن وهجة نظره ابإ

وضع هذا البند عىل جدول الأعامل. وأأعرب الوفد عن القرار الأخري حول هذا املوضوع اكن واحضًا جدًا، وتضمن اقرتاحًا ب
بقاء عىل البند  من جدول الأعامل كام اكن، دون أأية تغيريات. وأأشار اإىل موضوعات املزيانية اليت ينبغ   5اعتقاده يف الإ

ضافيًا سوف يمت تطبيقه عىل املزيانيات القادمة  ن تعريف نفقات التمنية س يكون عنرصًا اإ وليس عىل املزيانية مناقش هتا، وقال اإ
 .قيد املناقشة حاليًا يف هذه ادلورة

َّد  .38 وفد موانكو البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا. ولفت الأنظار اإىل ن  القرار املتخذ يف الاجامتع الأخري للجنة وأأي
لعرشين للجنة. املزيانية، وقال، لقد أأشار الن  بوضوح اإىل أأن موضوع نفقات التمنية س يكون عىل جدول أأعامل ادلورة ا

وابلتايل، ل يوجد أأي جمال للتأأويل يف هذا الصدد. واس تطرد قائال، لقد مت توصيفه كبند حمدد عىل جدول الأعامل. وذلكل، 
نه ل يتفق  طار بند أ خر من بنود جدول الأعامل. وأأضاف الوفد اإ مع ما ساقته  بشلك اكملل بمكن للجنة أأن تنظر فيه يف اإ

عىل التعريف املؤقت احلايل، وأأن  8024/25ظرًا لأنه من الثابت استناد الربانمج واملزيانية للثنائية الرئاسة من تعليالت ن
التعريف احملمتل املوافقة عليه سوف يمت تطبيقه عىل الثنائيات القادمة فقط. ورأأى الوفد وجوب أأخذ الأمور يف ترتياها 

طار التعريف احلايل، ومن مث النظر اإىل تعريف من املمكن تطبيقه يف  الصحيح، مبعىن، النظر يف الربانمج واملزيانية يف اإ
املس تقبل. وأأهني  لكمته قائال، ينبغ  النظر يف التعريف بشلك منفصل ويف أأعقاب املناقشات اخلاصة ابلربانمج واملزيانية 

 .8024/25للثنائية 

يطاليا عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد سويرسا. وقال وأأعرب  .33 مل يعرتض أأحد من الأعضاء عىل وجوب وفد اإ
اكنت القضية يه حاجة الأعضاء اإىل اإجراء نقاش مس تنري وعىل حنو سلمي بشأأن و اإجراء مناقشة حول نفقات التمنية. 

لهيا. ومىض يقول، حيتاج الأعضاء اإىل وقت اكيف للتحضري لهذه املناقشة يك تكون مناقشة  الأهداف املطلوب الوصول اإ
اإجراء مناقشة مبكرة، أأو فرض مناقشة مبكرة، لن يؤدي اإىل ضامن نوعية جيدة من املناقشات. ووصف  جمدية. اإن حماوةل

 .الوفد الاقرتاح املقدم من وفد سويرسا بأأنه يشلك حاًل توافقيًا جيداً 

يران )مجهوريةوقال  .34 قطتان الإسالمية(، اتضحت رغبة امجليع يف الالزتام بقرار الس نة املاضية، ولكن هناك ن  - وفد اإ
. 8026/27ل يناقش الأعضاء هذا البند احملدد من جدول الأعامل بشأأن الربانمج واملزيانية اجلديدة للثنائية وخمتلفتان. 

زاء مرشوع  ، اإىل جانب تطبيق التعريف احلايل املؤقت،من القرار عىل قيام الأمانة 3نصت الفقرة و  ابختبار التعريف املقرتح اإ
براز الفوارق اجلوهرية بني  8024/25نائية الربانمج واملزيانية للث  كام مت تطويره قبل ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية، واإ

يف هذه ادلورة.  8024/25التعريف احلايل والتعريف املقرتح. ولن يُطلب من الأعضاء اعامتد أأي تعريف لتطبيقه عىل الثنائية 
اكن هذا هو سبب ربط و نة الفروق بني الاقرتاح احلايل والاقرتاح اجلديد. ومع ذكل، س يوحض التعريف اذلي س تطرحه الأما

َسيُثار املوضوع الثاين يف حاةل اس تعداد اجملموعة و . 8024/25تعريف نفقات التمنية ربطًا مبارشا ابلربانمج واملزيانية للثنائية 
فهمه ي املقبةل. وخل  الوفد اإىل أأن ما  رتة الثنائيةمت مناقش ته لتطبيقه خالل فتر بشأأن التعريف اجلديد؛ ومن مث س لختاذ قرا

عداد املزيانيات، بعد البند  طار التصطيط واإ دراج هذا البند من جدول الأعامل يف اإ  .5هو أأن الأمانة اقرتحت اإ
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عن هذا املوضوع. وأأشارت اإىل ما أأدىل به عدد من الوفود،  تسببالأمانة عن اعتذارها عن الالتباس اذلي وأأعربت  .35
هنا نظرت يف التعريف املقرتح من الرئاسة أأثناء املناقشات الأخرية عىل أأنه هو التعريف اذلي سيمت تطبيقه يف الثنائية وقال ت اإ

اكن هذا هو السبب يف وضع هذا البند عىل جدول الأعامل لجامتعات شهر سبمترب. بيد أأهنا عىل اس تعداد و . 8026/27
من نفس القرار، واذلي طلب من  3وفقا للفقرة  8024/25حات املزيانية للثنائية أأيضا ملناقشة تعريف الرئيس يف س ياق مقرت 

زاء مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية الأمانة "  ، اإىل جانب تطبيق التعريف احلايل 8024/25اختبار التعريف املقرتح اإ
براز أأوجه الفرق الرئيس ية بني التعريف احلايل والتعريف املؤقت، كام مّت تطويره قبل ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية، واإ 

طار البند املقرتح اتصف و من جدول الأعامل.  5". اكن هذا هو عنرص التعريف اذلي اكن يتعني عىل الأمانة طرحه يف اإ
يف جدول أأعامل  ، فقد ارتأأت الأمانة طرحه8026/27التعريف بأأنه أأوسع نطاقًا، ونظرًا لرشوع املنظمة يف الإعداد للثنائية 

ليه الأمانة و جلنة الربانمج واملزيانية املقرر عقدها يف سبمترب.  اكن هذ هو السبب، واكن هذا أأيضا منشأأ الالتباس: فقد نظرت اإ
حداهام، سوف يبني، عىل مس توى رفيع، ما واإ احدًا، ولكن يف س ياقني منفصلني. عىل أأنه قطعتني ملا بمكن أأن يكون لغزًا و 

تب عىل هذا التعريف اجلديد، وسوف يرثي هذا املناقشات املزمع عقدها أأثناء اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية هو الأثر املرت 
 .يف سبمترب. وأأعربت الأمانة عن أأسفها لتفسريها الفقرة الواردة يف القرار عىل حنو خاطئ

واكنت وهجة نظر الوفد تتلص  يف وفد الربازيل عن عدم رضاه عىل ضياع الوقت يف مناقشة هذا املوضوع. وأأعرب  .36
أأن العمل واملناقشات اخلاصة بنفقات التمنية متشابكة مع املناقشات اخلاصة مبقرتح مرشوع املزيانية احلالية. ويف هذا الصدد، 

 .لن تُكرر اللجنة معلها ابلضطالع هبذه املناقشة بوصفها النقطة اخلامسة عىل جدول الأعامل

وعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق وأأعرب عن تفهمه وتقديره ملا ذكرته الأمانة. ومع وفد بولندا ابمس مجموحتدث  .37
نه ما يزال عند رغبته يف امل ي قدما وفقا لالقرتاح املقدم من وفدي سويرسا  يطالياذكل، قال اإ  .واإ

اتحة ولفت  .32 فرتة زمنية أأطول وفد فرنسا الأنظار اإىل حتدث مجيع الوفود عن نفس املوضوع. وأأعرب عن رغبته يف اإ
يران فامي يتعلق بأأن من أأحد الأش ياء اليت اكن الأعضاء  ملناقش ته يف وقت لحق خالل الأس بوع. واتفق الوفد مع ما قاهل وفد اإ

ثر اذلي س يحدثه التعريف حال تطبيقه عىل اقرتاح مزيانية الثنائية  . 8024/25يف حاجة اإىل القيام هبا يه املعرفة ادلقيقة للأ
، 8024/25يه النقطة الرئيس ية للقرار. ومع ذكل، احتاجت اللجنة اإىل مناقشة املزيانية املقرتحة  ه، اكنت هذومىض يقول

يذ التعريف اجلديد. واحلصول عىل صورة واحضة ملا س يكون عليه الربانمج واملزيانية. وسوف ييرس هذا بوضوح مناقشة تنف 
لن يس تطيع الأعضاء مناقشة و ف يؤدي اإىل خلط الأمور. ن حماوةل معل لك يشء يف نفس الوقت سو أأ وأأضاف الوفد 

اكنت اللجنة حباجة اإىل معرفة الفرق اذلي س ينشأأ مبجرد صدور و  موضوع ما من ثالث وهجات نظر خمتلفة يف نفس الوقت.
من عضاء الأ  التعريف، سيمتكنماهية عىل التعرف مبجرد و اكن هذا هو السبب يف املنطقية الشديدة لقرار سبمترب. و القرار. 
الفرق اذلي س يحدثه. ومن اجلائز أأل يمتكن الأعضاء من القيام بذكل ما مل تتضح الصورة هلم ابلنس بة ملا س تكون  اس تبيان

نه ل هيمت من قريب أأو من بعيد مبوضوع التمنية يف حد ذاه ما يشغهل لك ، لكن اعليه املزيانية. وأأعلن الوفد عن موقفه قائال، اإ
وذلكل، المتس الوفد من الرئيس عدم الربط بني املواقف املتخذة وبني حيادية الأمانة. وبطبيعة احلال،  هو نفقات التمنية.

جراء مناقشات. و اكنت الأمانة حمايدة.  اكنت هذه يه الطريقة الوحيدة اليت يمتكن الأعضاء من خاللها من اختاذ قرارات واإ
 .مرحةل من املراحل فامي يتعلق حبياد الأمانةواختمت لكمته قائال، بأأنه مل ينتابه أأدىن شك يف أأي 

الرئيس من الأمانة توزيع ن  التعريف املعمتد. وتوقع قيام الوفود بقراءة الن  وعدم مناقشة الأمر بدون داع. طلب و  .34
ه ومىض يقول، اكن الأعضاء يتحدثون عن التعريف وعن الأرقام اجلديدة دون معرفة ماهية تكل الأرقام. وأأعرب عن اعتقاد

ذا ما متكن و يف أأن هذا هو سبب تعقيد املسأأةل.  اكنت الأرقام اجلديدة تقريبًا متشاهبة مع الأرقام القدبمة. واختمت لكمته قائال، اإ
جراء هذه املناقشة  .امجليع من اس تخالص هذه احلقيقة، فهو عىل يقني من عدم قيام الأعضاء ابإ
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َّد  .40 خالت اليت أأدلت هبا وفود سويرسا وموانكو، ولفت انتباه الأعضاء اإىل وفد بلجياك، متحداًث بصفته الوطنية، املداوأأي
موضوع تعريف نفقات التمنية  وضعمن ادلورة التاسعة عرشة، أأل وهو،  4من القرار الصادر بشأأن البند  4الفقرة الفرعية 

وجوب اعتباره جزءًا من بند يف حد بنود جدول أأعامل ادلورة العرشين للجنة الربانمج واملزيانية. ومل ين  القرار عىل كأ 
دراجه عىل جدول الأعامل، وهو الطلب اذلي بمكن أأن يصادف بعض املرونة  جدول الأعامل. ويف حاةل موافقة الأعضاء عىل اإ

من جانب ادلول الأعضاء، فينبغ  أأن يكون بندا مس تقاًل يف جدول الأعامل وليس جزءًا من بند لتعارض هذا مع 
 .الصادر القرار

ين: أأ قسام تعريف نفقات التمنية اإىل جز وفد مرص عن اعتقاده يف توصل الأعضاء اإىل اتفاق بشأأن حقيقة ان  وأأعرب .42
حداهام الربانمج واملزيانية للثنائية  ، وابلتايل اكن من املنطق  مناقشة الفرق بني التعريف احلايل والتعريف اذلي 8024/25اإ

التعريف ابلربانمج واملزيانية احلايل، ولكن ما حيدث ال ن هو النقاش بشأأن  هذاارتبط و سوف يتصل ابملزيانية عن فرتة اتلية. 
ىل الأعضاء عدم نس يان أأن هناك . وكرر ما س بق أأن قاهل، جيب ع8026/27تعريف سيمت تطبيقه عىل مقرتح مزيانية الثنائية 

جديد للمزيانية  تعريفرار اللجنة تنفيذ قاإ اكن اجلزء الثاين عبارة عن مناقشة بشأأن ما سوف حيدث يف حاةل و ين خمتلفني. أأ جز 
ن اللجنة حباجة اإىل  التالية. وقال اكن من املنطق  مناقشة هذا الأمر قبل قيام اللجنة مبناقشة املزيانية التالية. ومىض يقول، اإ

ذا اكنت ستنفذ التعريف اجلديد يف املس تقبل. وأأضاف الوفد أأ  ن الأعضاء حباجة مناقشة الفرق بني هذين التعريفني ملعرفة ما اإ
 .8026/27اإىل مناقشة مزيانية الثنائية 

البوليفارية( عن تفهمه للأمر بصورة أأكرث وضوحًا بعد اس امتعه لبيان الوفد الفرنيس  - وفد فزنويال )مجهوريةوأأعرب  .48
ريًا يف موقف الوفد، الأخري واذلي قام فيه بفصل موضوع املزيانية عن موضوع التمنية. واس تدرك قائال، مل يغري هذا التفهم كث

حيث ل بمكنه تصور كيفية اإجراء اللجنة ملناقشات حول التمنية دون التعرض للمزيانية. ومع ذكل، قد يكون هناك، بطبيعة 
أأي شك فامي يتعلق بشفافية الأمانة، وأأضاف أأن  يساورهاحلال، بعض املشالك الناجتة عن الرتمجة نظرًا لأنه ومن املؤكد مل 

اكن واحضا بشلك مطلق. وعىل الرمغ من ذكل، ومن أأجل التعامل مع هذه القضية بطريقة  5انة يف شأأن البند ذكرته الأم ما
متسقة، اقرتحت وفود لك من سويرسا وفرنسا، من بني وفود أأخرى، قيام اللجنة مبناقشة بند جدول الأعامل اجلديد يف 

طار البند  ل عند الوصول اإىل 5اإ فامي بعد. ومن أأجل حفظ ماء وجه امجليع، بمكن للأعضاء  7البند ، وعدم اختاذ قرار بشأأنه اإ
قبل المتكن الفعيل من اختاذ قرار هنايئ  7لكن يس تتبع ذكل قيام اللجنة مبناقشة البند  -امل ي قدما كام اقرتحوا من قبل 

ضافة أأي بند جديد عىل جدول الأعامل. كام اكن من 5بشأأن البند  الواحض أأيضا أأن سبب اإجراء . اكن من الواحض أأيضا عدم اإ
 .املناقشة احلالية هو اخلطأأ اذلي تس ببت فيه الأمانة

هبا  تابء، وخباصة تكل اليت أأدل وفد اليوانن عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا الأعضاء ال خرين من اجملموعةوأأعرب  .43
يطاليا وسويرسا. واعترب الوفد أأن احلل التوفيق  املقرتح ذاكء جودة املناقشات وفود لك من فرنسا واإ  .فكرة جيدة تساعد عىل اإ

م  .44 من القرار ادلول الأعضاء ملواصةل النظر  8وفد موانكو تفسريه للقرار الصادر يف ادلورة املاضية. ودعت الفقرة وقدَّ
كون قد يف تعريف جديد، ودعت الأمانة اإىل تقد م املعلومات لدلول الأعضاء فامي يتعلق ابلتعريف اجلديد، وما بمكن أأن ي

. ورصح الوفد بأأنه اكن بمكنه بشلك 8024/25تغري ابلنظر اإىل القرار الأخري، والكيفية اليت قد يؤثر هبا عىل مزيانية الثنائية 
ل أأن الأعضاء، وبطبيعة احلال، سيناقشون يف الواقع اقرتاح 8028/23جيد جدًا اس تعراض كيفية التأأثري عىل الثنائية  ، اإ

أأكرث وضوحًا للوفود. ومىض يقول، اكنت  احلقيقةأأخذ الأرقام يف الاعتبار، س تكون تكل املقارنة يف  . ومع8024/25الثنائية 
ضافية ملساعدة ادلول الأعضاء عىل حتقيق تقدم من أأجل التوصل اإىل قرار بشأأن التعريف.  مل يكن من وهذه جمرد نقطة اإ

 فينبغ . ومىت تفهمت الوفود هذا الأمر، 8024/25الثنائية  الرضوري تقد م تكل املعلومات من الأمانة خالل مناقشة مزيانية
، وسوف تساعد 8024/25اإجراء مناقشة منفصةل بشأأن التعريف؛ وبمكن لدلول الأعضاء ببساطة الاس تعانة بأأرقام الثنائية 

طااملوضوع املقارنة ادلول الأعضاء عىل فهم أ اثر التعريف اجلديد. وأأكد عىل رأأيه يف مناقشة هذا  ر بند منفصل، ولكن يف اإ
وكام اقرتح وفد سويرسا، بمكن مناقش ته قبل البند املتعلق ابحلومكة. ومع ذكل، مل تمت الإشارة يف أأي بند من بنود القرار 
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ن املقارنة اليت اكنت  طار البند املتعلق ابملزيانية املقرتحة للثنائية التالية. ومىض يقول، اإ الأصيل اإىل وجوب اإجراء املناقشة يف اإ
لأمانة عىل وشك القيام هبا وتقدبمها اكنت فقط بغرض مساعدة الأعضاء عىل وضع التعريف اجلديد ولن تساعد يف اختاذ قرار ا

بشأأن مزيانية الثنائية التالية. ورأأى الوفد أأن اللجنة حباجة اإىل اإجراء مناقشة واحدة بشأأن التعريف، مع الأخذ يف الاعتبار 
 .أأن املقارنة، واليت اكن الغرض مهنا هو مساعدة اللجنة عىل وضع هذا التعريفالعمل اذلي قامت به الأمانة بش

زاء اجملادلت املطوةل، ورأأى أأن السبيل الوحيد حلل هذه املشلكة هو التحيل وأأعرب  .45 وفد اجلزائر عن أأسفه اإ
. وابلقدر اذلي تفهمه 5البند  ابلواقعية، وتساءل عن ماهية املشلكة احلقيقة يف اإضافة هذا البند اإىل جدول الأعامل يف اإطار

نشاء رابطة بني الربانمج واملزيانية احلالية وبني حقيقة احلاجة اإىل تطبيق تعريف نفقات التمنية عىل  الوفد، تمكن املشلكة يف اإ
ه ، يف حاةل املوافقة علي8026/27. وقال، بمكن اإضافة حاش ية سفلية توحض تطبيق التعريف عىل الثنائية 8026/27الثنائية 

واعامتده. ومن الناحية العملية والواقعية، فاإن النظر يف تعريف نفقات التمنية ينطوي عىل مقارنة الوسائل اليت بمكن أأن تظهر 
هبا املزيانية يف حاةل اس تخدام التعريف القد م والتعريف اجلديد؛ وما هو اخملص  حاليًا للتمنية يف اإطار هذا التعريف 

طار وما التعريف اجلديد. وسيساعد هذا الوفود عىل تفهم أأكرث وضوحًا للقرارات املس تقبلية اليت  سوف يمت ختصيصه يف اإ
دراج هذا البند حتت مسلسل   .2.7أأو  8.5ابء بدل من  5يتعني اختاذها. واقرتح الوفد اإ

حة الفرصة للتشاور الرئيس ابعزتامه تعليق اجللسة الصباحية بعد انهتاء املتحدثني التاليني من القاء بياانهم لإاتورصح  .46
 .فامي بني منسق  اجملموعات بغية التوصل اإىل قرار

َّد  .47 سوف تُس تخدم مكواد مساعدة لإجراء  8024/25وفد الياابن موقف اجملموعة ابء، وأأضاف أأن مزيانية الثنائية وأأي
قة. ولن تُس تخدم املناقشة حول دراسة شامةل فامي يتعلق ابملناقشة حول تعريف نفقات التمنية، وذكل وفقا لقرار ادلورة الساب

عداد مزيانية الثنائية  . ويف هذا الصدد، ينبغ  وضع خط فاصل وواحض بني مناقشة 8024/25تعريف نفقات التمنية يف اإ
ومناقشة تعريف نفقات التمنية. وذلكل، أأعرب الوفد عن تفضيهل وضع بند جدول أأعامل منفصل  8024/25مزيانية الثنائية 

 .ريف نفقات التمنيةللمناقشة حول تع

 .وفد أأملانيا صوته اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن وأأعرب أأيضا عن تأأييده ملوقف اجملموعة ابءومض  .42

وفد بلجياك، بغية التوصل اإىل حل يكون مقبوًل من مجيع الوفود، تسمية البند املدرج: بند جدول واقرتح  .44
 .مكرر 5 الأعامل

دراج بند بشأأن تعريف نفقات التمنية يف  الرئيس من الوفود تأأكيدوطلب  .50 موافقهتا عىل الاقرتاح املقدم، وحتديدًا، اإ
 .مد جدول الأعاملعتُ اضات. وامكرر. ومل تكن هناك أأي اعرت  5س ياق الربانمج واملزيانية كبند جدول الأعامل 

 8028تقرير أأداء الربانمج لعام  :3البند 

 .WO/PBC/20/2املناقشات اإىل الوثيقة استندت  .52

، 8028( لعام PPRمن جدول الأعامل عىل بندين فرعيني: تقرير أأداء الربانمج ) 3الرئيس اإىل احتواء البند أأشار  .58
اش متل التقرير عىل أأداء و " )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية(. 22وبند فرع  بعنوان "تقرير شفوي عن أأنشطة الربانمج 

لعوا عىل التقرير ابلفعل، بتحديد أأي الربامج اليت الويبو يف منتصف فرتة الثنائية. وأأوىص ا لرئيس ادلول الأعضاء، اذلين اطَّ
 .ترغب يف مناقش هتا وذكل حتقيقًا للرسعة وتوفريًا للوقت يف مناقشة التقرير

احملرز عبارة عن تقرير منتصف فرتة الثنائية لتقيمي التقدم  8028الأمانة الوفود بأأن تقرير أأداء الربانمج لعام وذكَّرت  .53
. ويف 8028/23حنو حتقيق النتاجئ املتوقعة، مقاسًا مبؤرشات الأداء وابملوارد املعمتدة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
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عداد التقرير، مت عىل النحو الواجب مراعاة توصيات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأثناء تثبيت تقرير أأداء  س ياق اإ
قت الوثيقة عىل النحو التايل: مقدمة، وحتتوي عىل رشح ملهنجية تقيمي الأداء نُّسِ . وقد 8020/22ائية الربانمج للثن
نظرة حتليلية للتقدم احملرز  "2"تقياميت الأداء للك برانمج متضمنة عنرصين: و ؛ 8028موجز لالإجنازات يف عام و ؛ املس تخدمة
قسم خاص عن دور لك برانمج عىل حده و  "8"املعنية قيد املراجعة، الفرتة  مواهجهتا خالل توأأي حتدايت مت 8028يف عام 

ومسامهته يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. كام يتوفر جدول بياانت الأداء للك برانمج حيتوي عىل ملص  للنتاجئ املتوقعة اليت 
. 8028/23ربانمج واملزيانية للثنائية أأسهم الربانمج يف حتقيقها ومؤرشات الأداء كام وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف وثيقة ال

ثت أأسس املقارنة عىل حنو مناسب يك تعكس املوقف يف هناية عام  . واتساقًا مع طلبات ادلول الأعضاء خالل 8022وقد ُحّدِ
 ُ صلية لوثيقة ثة جنبا اإىل جنب مع أأسس املقارنة الأ دَّ حَ ادلورة الثامنة عرشة للجنة الربانمج واملزيانية، ُعرضت أأسس املقارنة امل

للك مؤرش من  8028الربانمج واملزيانية. وعالوة عىل ذكل، تضمنت جداول الربامج يف تقرير الأداء بياانت أأداء عام 
ليست عىل املسار : "عىل املسار الصحيح" أأو "املؤرشات، وقدمت تقياميً عن الأداء املُنَجز ابس تخدام نظام اإشارات السري

، 8028/23اس تعرض القسم الهنايئ بعض املعلومات عن املزيانية املعمتدة للثنائية و متوقف". الصحيح" أأو "غري متوفر" أأو "
ُأدخلت حتسينات عىل معلية و . 8028، والنفقات الفعلية واس تخدام املزيانية يف عام 8028/23واملزيانية بعد حتويالت 

ول املزيانية والنفقات الفعلية حبسب النتيجة، واليت أأظهر اجلدول الأ و الإبالغ عن البياانت يف هذا القسم يك تتضمن جدولني. 
والنفقات الفعلية  8028/23، واملزيانية بعد حتويالت 8028/23مت لأول مرة معلومات عن املزيانية املعمتدة للثنائية دَّ قَ 

غري املرتبطة ابملوظفني( معلومات فَّر اجلدول الثاين )املزيانية والنفقات الفعلية، املوارد املرتبطة ابملوظفني و وحبسب النتيجة. و 
والنفقات الفعلية )املرتبطة ابملوظفني وغري املرتبطة  8028/23، واملزيانية بعد حتويالت 8028/23عن املزيانية املعمتدة للثنائية 

التحويالت،  . وعالوة عىل ذكل، ُقدمت تفسريات لالختالفات بني املزيانية املعمتدة واملزيانية بعد8028ابملوظفني( يف عام 
نفاق الفعيل خارج النطاق بنس بة من   40فضال عن اس تخدام املزيانية اخلاصة بتكل الربامج اليت شهدت اخنفاضا يف الإ

من مزيانية الثنائية. وتضمن ملحق تقرير أأداء الربانمج اس تعراضًا شامال لتنفيذ الصناديق الاستامئنية يف  ابملائة 60 اإىل
تعراض اس تحسان ادلول (، لىق هذا الاس  8022رير أأداء الربانمج. يف الس نة الأوىل )كجزء أأصيل مع تق 8028 عام

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف املنظمة، عتُ الأعضاء، وا دماج مجيع الأنشطة يف اإ جيابيًا جلهود الويبو الرامية اإىل اإ رب تطورًا اإ
بقاء عىل هذه امل  .امرسةبغض النظر عن مصدر المتويل. وذلكل مت الإ

ذا اكن هناك فرصة لالس امتع اإىل تعليقات اجملموعات الإقلميية بشأأن املزيانية، بشلك عام، وتساءل  .54 وفد ش ييل عام اإ
عداد ورقة  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوأأضاف أأن  مل حتصل عىل ورقة معدة مس بقًا. كام قامت مجموعات أأخرى ابإ

ل يف لوفد اإجراء مناقشة عامة والاس امتع اإىل تعليقات اجملموعات اخملتلفة قبل ادلخو ابملداخالت اخلاصة هبا. واقرتح ا
 .ن هذا الأسلوب س يحقق فائدة عىل حنو أأكربأأ مناقشات أأكرث تفصيال، ورأأى 

طار البند ورد  .55 لقاء البياانت العامة سواء يف اإطار هذا البند من جدول الأعامل أأو يف اإ ماكنية اإ  .5الرئيس ابإ

اتحة الفرصة للمجموعات لالس امتع اإىل مواقف بعضها البعض قبل وفد ش  وقال  .56 ييل، من الأمهية مباكن اإ
 .املناقشات بدء

 .وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأعلن أأنه س يلق  بيانه عند مناقشة الربانمج واملزيانيةوحتدث  .57

حمدد من موضوعات تقرير أأداء البوليفارية( عن رغبته يف التعليق عىل موضوع  - وفد فزنويال )مجهوريةوأأعرب  .52
نه يتفق مع الرأأي اذلي أأعرب عنه وفد ش ييل فامي يتعلق ابلبياانت العامة  .الربانمج. وقال اإ

 .الرئيس اجملموعات الراغبة يف الإدلء ببياانت عامة يف تكل املرحةل لأخذ اللكمةودعا  .54
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والاكرييب وأأعرب عن سعادته برؤية الرئيس عىل وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وحتدث  .60
رأأس جلنة الربانمج واملزيانية، وأأنه عىل يقني من أأن اللجنة س تحرز تقدما جيدا خالل ادلورة. والتفت اإىل أأاكدبمية الويبو، 

يف منطقة أأمرياك وأأعرب عن رغبة اجملموعة يف توجيه الشكر اإىل الأمانة، وخ َّ ابلشكر مدير الأاكدبمية، للعمل املضطلع به 
يف تعزيز  بعيداً الالتينية والبحر الاكرييب. ومىض يقول، برزت أأمهية امللكية الفكرية والابتاكر داخل املنطقة وذهبت شوطا 

ه للأاكدبميات يف املنطقة، جَّ ل حتسني نوعية اخلدمات اليت تُو وتطوير معارف الاقتصادايت الإقلميية. ومع ذكل، ومن أأج
لقاء الضوء عىل بعض املوضوعات أأمام اللجنة. أأعربت اجملموعة  رصدت مجموعة أأمرياك الالتينية والبحر و عن رغبهتا يف اإ

الاكرييب، يف العديد من احلالت، توقف مرشوعات جتريبية اكنت عىل جانب كبري من الأمهية ول س امي للأاكدبميات داخل 
موعة بتصصي  مزيانية عادية يف الثنائية القادمة لصا ح تكل املنطقة بسبب نق  المتويل. ويف ظل هذه الظروف، طالبت اجمل

املشاريع الرائدة ولصا ح الاسرتاتيجيات الوطنية اجلاري تطويرها داخل املنطقة. واس تطرد الوفد قائال، يؤدي هذا الإجراء 
ملشاريع التجريبية اإىل ضامن الاس مترارية ومتكني ادلول الأعضاء من جين منافع طويةل الأجل مرتبطة بتنفيذ هذه ا

، وأأعرب عن اقتناعه بوجوب العمل 8024/25والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. والتفت الوفد اإىل مزيانية الثنائية 
نفاق ابلواقعية ومن أأجل عىل حتقيق التوازن لهذه املزيانية.  التوصل اإىل هذا التوازن، يتعني اتصاف لك من الإيرادات والإ

اء يف الوقت احلارض أأو عىل املدى البعيد. وبيامن رحبت مجموعة أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب حبقيقة أأن هناك واملعقولية سو 
يرادات الثنائية  ل أأهنا رأأت وجوب توجيه هذه الزايدة لتعزيز قدرة املنظمة للعمل فضال عىل 8024/25زايدة متوقعة يف اإ ، اإ

املثال، ساورت اجملموعة خماوف مجَّة من جراء حقيقة أأنه وعىل الرمغ من الزايدة احملققة ضامن السالمة املالية لها. فعىل سبيل 
ل أأن النس بة املئوية اخملصصة حلصة التمنية اكنت أأقل من املبلغ اذلي مت اعامتده يف الثنائية الأخرية. وابلإضافة  يف الإيرادات، اإ

جل، واليت مل يمت حلها بعد، كذكل احتياجات البىن التحتية، واليت اإىل ذكل، اكنت هناك مسأأةل متويل الالزتامات طويةل الأ 
ب هذا املوقف تقو م اسرتاتيج  عىل نطاق أأكرب للموارد املس تخدمة من قبل طلَّ تَ و يمت تضميهنا أأيضا يف مقرتح املزيانية.  مل

هنا من املوضوعات  الأخرى ذات الأمهية القصوى جملموعة املنظمة. وانتقل الوفد اإىل موضوع ماكتب الويبو اخلارجية، وقال اإ
وعدم هذا الأمر،  بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعرب الوفد عن أأسف اجملموعة جتاه الأسلوب اذلي مت به التعامل مع

ويف . اإجراءات اختيار املاكتب اخلارجية واليت مت تضميهنا يف مرشوع املزيانية ابلوضوح أأو الشفافية أأو الشمولية يف تحيلال 
يالء الاعتبار الواجب اإىل املاكتب  هذه املرحةل، اقرتحت اجملموعة قيام الأمانة ابلنظر بعناية اإىل مرشوع املزيانية بغية اإ

اخلارجية داخل منطقة أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب والتعامل بشأأهنا عىل قدم املساواة يف س ياق موضوع امخلسة ماكتب 
قلمي  داخل نظام الويبو، جيب ختصي  المتويل رتسل الوفد قائال، اساخلارجية املقرتحة. و  من أأجل احملافظة عىل توازن اإ

الالزم يف املزيانية احلالية لإنشاء ماكتب خارجية يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب. والتفت الوفد اإىل موضوع أأمتتة ماكتب 
بغية حتسني فعالية النظام، ، وقال، عة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبمو ( نظرًا لأمهيته القصوى جملIPASامللكية الفكرية )

حتتاج ادلول الأعضاء اإىل املزيد من املساعدة التقنية وادلمع داخل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية. وفامي يتعلق مبوارد املزيانية 
 مزيد من التوضيح حول هذه املسأأةل، فضال عن توفري اجلديدة واملوسعة، أأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف قيام الأمانة بتقد م

بعض املعلومات املتعلقة ابملهنجية املس تخدمة يف توزيع هذه املوارد بني خمتلف أأنشطة الويبو. ويف اخلتام، أأكَّد الوفد خماوف 
َّ وداجملموعة بشأأن انعدام التوازن اجلغرايف فامي يتعلق ابملوارد البرشية داخل املنظمة.   ذكل قائال، ابملقارنة مع املزيانيات ل عىلل
أأعداد املوظفني من منطقهتا اجلغرافية. السابقة، يتضح اس مترار وضع اجملموعة يف ماكنة غري مواتية، واس مترار اخلفض يف 

وأأعرب عن ثقته يف تصويب هذا الوضع يف املس تقبل القريب. وأأشار اإىل التصفيضات الأخرية يف أأعداد املوظفني يف مكتب 
ن هذا أأيضا وضع غري مناسب للمنطقة. وجيب، م  بطاء، زايدة أأعداد املوظفني وبنطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب، وقال اإ دون اإ

والوصول اإىل احلد الأدىن املقرر. وأأهني  لكمته قائال، اإن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تضع نفسها حتت ترصف 
 .بشأأن التوصل اإىل حل معقول لهذا الأمرالأمانة بغية التوصل اإىل اتفاق 

طار البند ورصح  .62  .من جدول الأعامل 5وفد اجلزائر بأأنه س يديل بتعليقات ابمس اجملموعة الأفريقية يف اإ
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وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق وأأعرب عن اس تعداده للمشاركة البناءة خالل ادلورة وحتدث  .68
جيابية للجنة الربانمج واملزيانية يف دورها العرشين. وشكر الأمانة عىل العمل الرائع اذلي قامت به يف من أأجل حتقيق نتاجئ اإ 

ومىض س ياق التحضري لدلورة. وأأشاد حبقيقة جودة الواثئق اليت قُدمت يف الوقت املناسب واتسمت ابلوضوح وادلقة. 
والأفاكر لدلول الأعضاء ولكن هناك دامئًا جماًل للتحسني. ومن  مرشوع الربانمج واملزيانية العديد من ال راءيقول، َعَكَس 

أأجل اإحداث أأكرب تأأثري ممكن، أأعرب الوفد عن اقتناع مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق ابلأمهية القصوى، أأكرث من أأي 
جناز الأهداف الاسرتاتيجية املتصةل ابلأنظمة العاملية للملكية ا لفكرية وعىل الإطار القانوين العامل  وقت مىض، للرتكزي عىل اإ

اكنت هذه يه اجملالت اليت بمكن للمنظمة حتقيق مزية و وعىل البنية التحتية العاملية وعىل املوارد املرجعية العاملية والتمنية. 
الوفد اإىل توقع نسبية من خاللها، واليت بمكن أأيضا أأن تسهم فهيا املنظمة ابلشلك اذلي حُيدث عالمة وأأثرًا ابرزين. وأأشار 

. ومع ذكل، وابلنظر اإىل عدم التيقن جتاه الأوضاع العاملية، رأأى الوفد 8024/25فائض يف مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية 
وجوب رصف الأموال الفائضة حبمكة وبأأعىل قدر من الفعالية املمكنة. وعالوة عىل ذكل، اكن من املتوقع حتقيق زايدة يف 

غ  عىل الأعضاء حتري احلذر حىت ل ينهتي  هبم الأمر بعجز يف املوازنة يف حاةل عدم اس تغالل هذه التوقعات الإيرادات. وينب
املتفائةل خالل الثنائية القادمة. وأأعلن عن اتفاق مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق مع الرأأي القائل بأأن جحم التعاون مع 

بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق وبدلان  تشارك. أأوًل، لتقد م ادلمع لتحسني بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا سوف يتضاعف
أ س يا الوسط  والقوقاز يف الفوائد الاجامتعية والاقتصادية؛ واثنيا، لتنس يق رفع مس توى خدمات وبرامج الويبو وتقدبمها اإىل 

م مع ءليت بمنحها هذا الربانمج يك تتوا، وقال جيب تطويع املساعدة ا20البدلان متقدمة المنو. والتفت اإىل الربانمج 
الاحتياجات اخلاصة للبدلان املعنية واليت ختتلف فامي بيهنا بدلةل مس توايت التمنية الاقتصادية وتتباين احتياجاها يف جمال 

أأورواب الوسط  امللكية الفكرية. واس تطرد قائال، يف أأعقاب الأزمة الاقتصادية واملالية، أأبدى العديد من البدلان يف منطقة 
والبلطيق اهامتمًا بدور امللكية الفكرية. واكن هذا سببًا يف اس مترار زايدة الطلب عىل اسرتاتيجيات وخطط تطوير أأنظمة 

( جزءًا رئيس يًا يف الابتاكر. SMEsشلكت املشاريع صغرية ومتوسطة احلجم )و امللكية الفكرية الوطنية يف الثنائية القادمة. 
رشوعات الصغرية واملتوسطة يف املنطقة يف عرض منتجات وتقد م خدمات يف الصناعات اليت تنطوي عىل بدأأ العديد من امل و 

دماج امللكية  ملكية فكرية بكثافة. ومن مث، ظهرت احلاجة اإىل تعزيز فهم هذه املرشوعات للملكية الفكرية، مبا يف ذكل كيفية اإ
فية حتقيق أأفضل اس تخدام لنظم الابتاكر وكيفية الاس تفادة من الفكرية يف الس ياسات الابتاكرية لهذه املرشوعات وكي 

الأساس املنطق  لالقرتاح املتعلق بتعممي العمل لصا ح املرشوعات الصغرية وينبغ  النظر مبزيد من الرتكزي يف خدمات الويبو. 
وكذا أأداء الربانمج نق  المتويل  8028/23تُْظهِر املعلومات املتوفرة بشأأن مزيانية الثنائية و واملتوسطة يف املكتب الإقلمي . 

احلايل لربانمج املشاريع الصغرية واملتوسطة. ولحظ الوفد تعزيز اسرتاتيجيات حتديد اخملاطر وأأساليب التصفيف من أ اثرها يف 
دارة اخملاطر وبرانمج التقيمي الاسرتاتيج  الإدماج التام لسرت و مرشوع الربانمج واملزيانية.  اتيجيات اس هتدفت اإجراءات اإ

دارة الأداء املؤسيس، مبا يف ذكل التصطيط لفرتة س نتني. واعتربت اجملموعة أأن برانمج التقيمي الاسرتاتيج  يف  املعلومات يف اإ
نفاق، اس توقف مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق مسأألتان  حد ذاته اكن طريقا سلامي للويبو للم ي قدما. ومن حيث الإ

لحظت اجملموعة، بقلق و. ابملائة 2.2حدهام، تكل املسأأةل املتعلقة ابلزايدة يف تاكليف املوظفني بنس بة تبعثان عىل القلق. أأ 
اكن من بني الأس باب اليت و ابلغ، الزايدة الس نوية الكبرية يف نفقات املوظفني وعدم وجود تدابري وجهية خلفض التاكليف. 

لتثبيت لبعض موظف  العقود املعينني وارتفاع اخملصصات ملقابةل اأأدت اإىل هذه املشلكة بصورة جزئية هو هناية معلية 
وماهية العنارص  8024/25املرصوفات املس تقبلية. ومع ذكل، مل يكن الفرق واحضًا بني ماهية املدفوعات الفعلية املطلوبة يف 
ورواب الوسط  والبلطيق اليت شلكت اخملصصات للمرصوفات املس تقبلية. وعالوة عىل ذكل، وبيامن رحبت مجموعة بدلان أأ 

ل أأهنا لحظت عدم وجود  ابملزيد من اقرتاحات للتعامل مع متويل تلكفة املوظفني والاس تحقاقات طويةل الأجل يف الويبو، اإ
اكنت املسأأةل الثانية اليت تبعث عىل القلق هو و ض الالزتامات طويةل الأجل. فاسرتاتيجية واحضة للويبو، يف هذه املرحةل، خل

م بشأأن الفائدة املرجوة وفعالية اقرتاح  نشاء ماكتب خارجية جديدة. وأأعرب الوفد عن دهش ته جتاه التفسري اذلي قُّدِ الأمانة اإ
نشاء ماكتب خارجية جديدة. فف  الوقت اذلي اس مترت فيه تلكفة املوظفني والتاكليف الإدارية الأخرى  التلكفة احملققة من اإ

دي للكثري من املطالب عرب الإنرتنت والاستامثر بكثافة يف تكنولوجيات املعلومات يف تصاعد، واس هتدفت فيه املنظمة التص
والتصالت، وعالوة عىل ذكل، تشجيع اتباع هنج واحد للأمم املتحدة، جيدر ابلويبو النظر بعناية يف أأي مبادرة تنطوي عىل 
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اإىل تاكليف اإضافية عىل املدى الطويل مع سوف يؤدي اقرتاح املاكتب اخلارجية هذا و اس تحداث هيالك جديدة للتلكفة. 
دارية ورقابية يف املنظمة.  تدعو لك هذه الأمور اإىل ادلهشة، مع الأخذ يف الاعتبار الاس تنتاجات اليت خلصت و تعقيدات اإ
لهيا جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب يق ر مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلط دِّ . ويف هذا الس ياق، سوف تُق8028 اإ

احلصول عىل مزيد من املعلومات والتحليالت فامي يتعلق ابلأداء احلايل والقمية املضافة للماكتب اخلارجية القامئة حاليًا والفائدة 
نشاء ماكتب خارجية جديدة وال اثر املرتتبة عىل املزيانية ابلتفصيل. وفامي يتعلق ابللزتامات طويةل الأجل،  العائدة من تلكفة اإ

ىل ، ل س امي فامي يتعلق ابحتواء مراقبة صارمة ال اثر املالية، جيب مراقبة اخلطة الرئيس ية للأصول الرأأساملية وابلنظر اإ
التاكليف. وأأعرب الوفد عن رغبة اجملموعة يف جذب الانتباه اإىل مسأأةل الاحتياطيات. ومىض يقول، ينبغ  عىل الأمانة تأأمني 

وخاصًة الاس تثنائية فقط ول يمت الترصف فهيا ابعتبارها مزيانية تمكيلية، ض وضامن قرص اس تخدام الاحتياطيات عىل الأغرا
يف الوقت املتوقع فيه زايدة يف الإيرادات. وأأخريًا وليس أ خرًا، طلبت مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق الإطالع عىل 

ا الصدد، شددت اجملموعة عىل أأمهية حتقيق توازن يف تقرير املوارد البرشية يف دورة سبمترب للجنة الربانمج واملزيانية. ويف هذ
 .والبلطيق  نطقة مجموعة بدلان أأورواب الوسطالمتثيل الإقلمي  يف أأمانة الويبو، وأأيضا فامي يتعلق مب 

عداد مجيع واثئق املشاورات املكثفة اليت جرت عىل مدى وحتدث  .63 وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وشكر الأمانة عىل اإ
القليةل املاضية. وقال، اكن العديد من املوضوعات مرتابط، واكن الأعضاء يف حاجة للتأأكد من اتساق الهنج املُتَّبع يف الأسابيع 

املزيانية القادمة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف الاعتذار مقدما عن طول اللكمة اليت س يلقهيا، وَرِغَب يف هنئة مجموعة بدلان 
بيان اجملموعة ابء. ورحب الوفد بتوقعات  اليت تضمهنا عنارصال اهنا واذلي عكس العديد من أأورواب الوسط  والبلطيق عىل بي

، ولكن نظرًا حلاةل عدم التيقن اليت يشهدها الوضع الاقتصادي العامل ، فقد أأعرب عن اعتقاده يف أأن 8024/25الثنائية 
فامي يتعلق  8024/25جملموعة ابء مزيانية الثنائية اعامتد مزيانية متحفظة هو أأنسب هنج بمكن اتباعه. ومىض يقول، أأقرت ا

مبواصةل تطوير الإطار املعياري ادلويل للملكية الفكرية وتعزيز الوصول اإىل معلومات امللكية الفكرية واس تخدام تكل 
حات تنظميية اجملموعة ابء علام حبقيقة اكامتل برانمج التقيمي الاسرتاتيج ، واذلي انطوى عىل اإصالكام أأحاطت  املعلومات.
عىل دمع اجلهود اجلارية الرامية اإىل ضامن احتواء املزااي والتحسينات الناجتة عنه. وعالوة عىل ذكل، ومن حيث  والعملهامة، 

متثلت هذه الشواغل يف املقام الأول يف الزايدة الكبرية يف و النفقات املتوقعة، ساورت اجملموعة ابء العديد من الشواغل. 
، ويف الافتقار اإىل املعلومات اخلاصة ابلس ياسة املقرتحة للماكتب اخلارجية احملمتةل وتسخري املوارد لهذا تاكليف املوظفني

الغرض، واذلى أأضف  مغوضًا عىل القرار اخلاص ابملاكتب اجلديدة احملمتةل. وفامي يتعلق بتاكليف املوظفني، ويف حني رحبت 
ل أأهنا لحظت، مع التصوف، اس مترار الشواهد ادلاةل اجملموعة ابء حبقيقة عدم وجود توقع زايدة يف  العدد الإجاميل للوظائف، اإ

هناء  عىل الزايدات اجلوهرية املس مترة يف نفقات املوظفني من ثنائية اإىل ثنائية اتلية، والسبب وراء هذه الزايدات هو اإ
ملائة املتوقعة يف الوفورات من بند تاكليف ابن اإجراءات تسوية الأوضاع أأو التثبيت. وبيامن رحبت اجملموعة ابء بنس بة العرشي

ل أأهنا ترغب يف املزيد من التصفيضات يف تاكليف املوظفني، مبا يف ذكل التاكليف  سفر املوظفني والأطراف الأخرى، اإ
ويل طويل اليومية فضال عن املزيد من الوفورات. وأأعربت اجملموعة ابء عن ترحياها مبزيد من الاقرتاحات بشأأن التعامل مع مت

الأجل لس تحقاقات املوظفني يف الويبو، كام أأشارت اجملموعة اإىل افتقار الويبو اإىل اسرتاتيجية واحضة خلفض الالزتامات 
نشاء ماكتب خارجية جديدة، أأعربت اجملموعة ابء عن رغبهتا يف تقد م بعض  طويةل الأجل. وفامي يتعلق ابلقرتاح ادلاع  اإىل اإ

لهيا جلنة الربانمج واملزيانية يف  –دئ ذي بدء املالحظات التالية. اب نتج هذا الأمر مبارشة من الاس تنتاجات اليت خلصت اإ
ومل تكن اجملموعة ابء يف وضعية تسمح لها ابختاذ قرار يف هذا الزمان أأو هذا  –الاجامتعات املنعقدة يف شهر سبمترب املايض 

ة ابء بعدم وجود توافق يف ال راء يف تكل املرحةل بني بعض الأعضاء املاكن بشأأن هذا املوضوع. ويف الواقع، شعرت اجملموع
دراج موظفني وموارد مالية يف مزيانية الثنائية   8024/25بشأأن س ياسة املاكتب اخلارجية. وابلتايل اكن من السابق لأوانه اإ

يًا، قبل أأن تكون اللجنة يف . واثن 8028دون استشارة ادلول الأعضاء مس بقًا كام نصت عىل ذكل وبوضوح توصيات سبمترب 
قرار احلاجة اإىل توس يع عدد املاكتب اخلارجية، تطلب اجملموعة ابء  وضعية تسمح لها ابختاذ قرارات من حيث املبدأأ أأو اإ

عداد قامئة  نشاء ماكتب جديدة، يتعني اإ احلصول عىل مزيد من املعلومات حول الأداء احلايل للماكتب القامئة حاليًا. ويف حاةل اإ
عايري املطلوب استيفاهئا. ومع ذكل، وقبل لك يشء، سوف ترحب اجملموعة ابء ابحلصول عىل مزيد من املعلومات عن ابمل
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الأهداف احلقيقية لإعطاء أأولوية للخدمات املقدمة عرب الإنرتنت والقمية املضافة والفوائد العائدة من التلكفة والهيالك التفصيلية 
ة ابملاكتب اخلارجية احلالية. وأأخريًا، وقبل المتكن من اختاذ قرار بشأأن التوس يع احملمتل للماكتب للمزيانية ونتاجئ الس ياسة اخلاص

اخلارجية، سرتحب اجملموعة ابء ابحلصول عىل املزيد من املعلومات التفصيلية املتعلقة بأأس باب الإدراج املبارش لهذه املاكتب 
زاء السبب يف خفض العدد املقرتح اإىل امخلسة املقرتحة مضن مرشوع الربانمج واملزيانية.  وأأعربت اجملموعة عن دهش هتا اإ

اجملموعة  طلبتمخسة ماكتب فقط، علام بأأنه قد مت تقد م العديد من املقرتحات والطلبات الأخرى. ويف هذا الصدد، 
عىل املدى البعيد. احلصول عىل مزيد من املعلومات سواء فامي يتعلق ابملدى القصري أأو مزيد من املعلومات املس تدامة 

للمشاريع الصغرية  اً ، وقالت مل يعد يتضمن برانجم8024/25وأأشارت اجملموعة اإىل مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية 
ماكنية تعممي املرشوعات الصغرية  واملتوسطة عىل الرمغ مما متثهل تكل املرشوعات من أأولوية رئيس ية، استنادًا اإىل فكرة اإ

زاء واملتوسطة تكل بدر  متويل احلايل لتكل الربامج وأأعربت عن رغبهتا يف متديد ال جة وافية. وأأعربت اجملموعة ابء عن خماوفها اإ
تعممي الأنشطة والربامج اليت تشجع عىل تعزيز الابتاكر وتطوير امللكيات الفكرية للمرشوعات الصغرية واملتوسطة، واليت، 

وية للمنو يف العديد من البدلان الأخرى. واثنيا، ل ينبغ  أأن ينتج عن تعممي وفقا لوهجة نظر اجملموعة، ل تزال يه جحر الزا
دماج وتعممي  الأنشطة النق  املوجود حاليًا يف متويل الربامج واليت ترغب اجملموعة يف اس مترارها. واثلثًا، ل ينبغ  أأن يؤدي اإ

لهي ا. وسوف تنطبق املالحظات نفسها عىل الربامج املرشوعات الصغرية واملتوسطة اإىل اإضعاف نوعية اخلدمات املقدمة اإ
والأنشطة املرتبطة ابلبتاكر. ومبتابعة مناقشات جلنة الربانمج واملزيانية الأخرية، أأعربت اجملموعة ابء عن تمثيهنا لالإحاطات 

حاطات الإعالمية وعة رأأت يف حاةل استبدال هذه الإ مالإعالمية اخلاصة بتشييد قاعة مؤمترات جديدة. ورصح الوفد بأأن اجمل
براز رابطة واحضة خبطة الأصول الرأأساملية الرئيس ية، ل س امي فامي يتعلق ابس تخدام الاحتياطيات.  بتقارير حتريرية، ينبغ  اإ
بقاء عىل خطة الأصول الرأأساملية الرئيس ية حتت املراقبة الصارمة  وأأعرب الوفد عن اتفاقه مع الرأأي ادلاع  اإىل وجوب الإ

يتعلق ابحتواء التاكليف. كام أأبرزت اجملموعة ابء أأيضا ارتباط هذه اخلطة ابلربانمج واملزيانية، وخباصة أأمهية س امي فامي  ول
ضامن اس تخدام الاحتياطيات للأغراض اخملصصة لها وليس لأغراض املزيانية عىل املدى القصري. ويف هذا الصدد، أأعربت 

ومات وعىل أأساس منتظم بشأأن الاحتياطيات احلالية، ودلهيا شعور بأأن اجملموعة عن رغبهتا يف احلصول عىل مزيد من املعل
ضافية مطلوب تنفيذها وفقا للأسلوب اذلي تدير به الويبو مشاريعها حيث اكن من الصعب اإىل حد ما  هناك حتسينات اإ

ىل املزيد من الإيضاحات عبتكرار طلاها احلصول حتليل كيفية التقدم يف سري معل هذه املرشوعات. واختمتت اجملموعة لكمهتا 
 .بشأأن هذه الأمور

اتحة ثالث ورقات يف مكتب الواثئق: ورقة بيضاء بشأأن املاكتب اخلارجية وتعريف الرئيس وأأعلن  .64 الرئيس عن اإ
 .طالع عىل هذه الواثئق. وتقرر منح اسرتاحة قصريةبة حمدثة. ودعا الرئيس الوفود لاللنفقات التمنية وورقة أأس ئةل وأأجو 

وأأعرب عن ثقة اجملموعة يف ، الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وهنأأ الرئيس عىل رئاسة اللجنة وفدوحتدث  .65
وكرر الوفد جمددا اس تعداد اجملموعة للعمل بصورة بناءة مع مجيع  ه.وتوجهي هاإحراز تقدم يف خمتلف جمالت العمل حتت اإرشاف

زاء حقيقة اجملموعات والوفود من أأجل التوصل اإىل اإجراء حوار  للجنة عدم وجود دور همم انحج. وأأعرب الوفد عن أأسفه اإ
دراج جلنة التمنية يف أ لية التنس يق س يكون  ن اإ املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف ختصي  املوارد للربامج يف الويبو. وقال اإ

ب عن رغبة مجموعة جدول أأعامل التمنية يف متسقا مع الهدف املمتثل يف تعممي التمنية عرب مجيع جمالت العمل يف الويبو. وأأعر 
التذكري حبقيقة أأن جلنة الربانمج واملزيانية اكنت، وحىت ذكل اليوم، يه جلنة الويبو الوحيدة املناط هبا الإرشاف عىل الأنشطة 

وكيفية اس تخدام  هذه الأنشطة بتنفيذ جدول أأعامل التمنية، ارتبطتو املتصةل ابمللكية الفكرية وبرانمج التحدايت العاملية. 
امللكية الفكرية عىل أأفضل وجه لصا ح التمنية الاقتصادية والاجامتعية. وقد وافقت ادلول الأعضاء خالل ادلورة الثامنة 
عرشة للجنة الربانمج واملزيانية عىل قيام الأمانة بتقد م تقرير عن الأنشطة اخملططة والنشطة للملكية الفكرية وبرانمج 

اكنت مجموعة جدول أأعامل التمنية تتطلع اإىل الاس امتع اإىل هذا التقرير. ومع ذكل، اعتربت اجملموعة أأن و . التحدايت العاملية
ية التقارير التحريرية واحللقات ادلراس ية ادلورية يف اللجنة ادلامئة املعنية ابلرباءات أأو يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكر 

اكن من أأحد أأمه املوضوعات اليت نُوقشت أأثناء ادلورة التعريف اخلاص بنفقات التمنية. و . دىن من املساءةلالأ عيار امل متثل 
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خالل ادلورة التاسعة عرشة للجنة الربانمج واملزيانية، مت التفاق عىل اختبار تعريف جديد لنفقات التمنية. وأأعرب عن و 
خرى املهمتة بغية التوصل اإىل نتيجة مرضية. ورأأى الوفد اس تعداد اجملموعة للمشاركة بصورة بناءة مع الوفود واجملموعات الأ 

اكن من املهم مالحظة الاحتفاظ و رضورة أأن يتضمن التعريف ختصي  قدر مناسب من املوارد للأنشطة املوهجة للتمنية. 
رة عىل النحو السابق. وقد أأفاد الأعضاء ببعض املدخالت واملعطيات يف ادلو  WO/PBC/20/3هبيلك تنظمي الوثيقة 

عداد معلية مدفوعة بتوهجات الأعضاء فضال عن الصياغة املناس بة بدلً و الأخرية.  من املقاربة القامئة عىل التوهجات  ينبغ  اإ
التجارية. ويف هذا الصدد، جتدر الإشارة اإىل أأنه وبعد انقضاء عام تقريبا عىل مطالبة الأعضاء بتقس مي نفقات التمنية حبسب 

حىت ال ن بتنفيذ هذا الطلب. وشدد الوفد عىل حقيقة عدم توقع أأي موارد جديدة لأنشطة جلنة التمنية التلكفة، مل تقم الأمانة 
، وقال سوف تدخل اجملموعة يف 8024/25أأو يف مرشوع مزيانية  WO/PBC/20/4سواء يف الوثيقة يف الثنائية القادمة 

 .مناقشات من أأجل ختصي  حصة مالمئة لصا ح التمنية

ائر ابمس اجملموعة الأفريقية وأأدىل بتعليقني عامني. الأول، بشأأن وضع وثيقة تقرير أأداء الربانمج، وقد وفد اجلز وحتدث  .66
حت اجملموعة ابلفعل يف ادلورة الأخرية أأن هذه الوثيقة اكنت تقياميً ذاتيًا للأنشطة املضطلعة هبا الأمانة. وكام س بق القول، رصَّ 

وثيقة بيامن يه يف الواقع تقيمي ذايت. وابلتايل، رأأى الوفد وجوب تضمني مجيع استشعر الوفد اإشاكلية يف طلب اعامتد ال
التعليقات اليت أأدلت هبا ادلول الأعضاء يف الوثيقة. وأأضاف، سوف تشلك هذه التعليقات جزءًا ممكاًل من وثيقة تقرير أأداء 

اإىل التدريب املقدم اإىل ادلول الأعضاء: اكن التعليق الثاين بشأأن الإشارات اليت وردت يف مجيع الربامج و الربانمج. 
أأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف معرفة حمتوى هذا التدريب وماهية ادلورات اليت قُدمت و  ، اإخل.ادلاخيل ادلراسات، والتدريب
 ومرة أأخرى، فقد مت تقد م هذا الطلب بشأأن طبيعة ومضمون أأنشطة التدريب مرارا وتكرارا يف مجيعاإىل ادلول الأعضاء. 

بمثل توازن التدريب أأو ادلورات التدريبية املقدمة من قبل الويبو أأمهية كبرية للمجموعة و مراحل معل جلنة الربانمج واملزيانية. 
تكل ادلورات مجليع القضااي، مبا يف ذكل املرونة والاس تثناءات والتقييدات.  ييقية، كام ترغب يف التأأكد من تصدالأفر 

يف معرفة الكيفية اليت تتعامل هبا الأمانة مع هذه الأمور. وكرر الوفد ما قاهل خبصوص ورود وأأعربت اجملموعة عن رغبهتا 
اإشارات اإىل التدريب يف العديد من الربامج. وأأضاف بأأن التدريب من املوضوعات الشامةل واليت تتضمن عدة قطاعات، 

 .وترغب اجملموعة يف احلصول عىل تفاصيل هذه ادلورات التدريبية

فد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأشار اإىل أأن وثيقة تقرير أأداء الربانمج عبارة عن أأداة للتقيمي و وحتدث  .67
اذلايت، كام ذكر وفد اجلزائر من قبل، ول ينبغ  أأن تُطرح للموافقة علهيا من قبل ادلول الأعضاء يف اجامتع امجلعيات. ومىض 

موافقة دراج اكفة تعليقات ادلول الأعضاء يف الوثيقة. وأأعلن عدم اإ مناقشات و يقول، قبل اختاذ أأي اإجراء، جيب اإجراء 
 .اجملموعة، يف الوقت الراهن، عىل اقرتاح الأمانة والتوصية ابملوافقة عىل هذه الوثيقة من قبل امجلعيات

ومىض يقول، لقد  وفد مرص عن تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر ومجموعة جدول أأعامل التمنية.وأأعرب  .62
س بق مناقشة هذه املسأأةل ابلفعل يف دورة جلنة الربانمج واملزيانية السابقة وتوصلت اللجنة اإىل صيغة مفادها أأن التقيمي اذلايت 
من الأمانة جيب أأن يُس تمكل بواسطة املالحظات اليت أأبدها ادلول الأعضاء. وعلق الوفد قائال، مل توفر لك الربامج تفاصيل 

بالغ ادلول الأعضاء ابلإشارة اإىل أأنشطة التمنية يف ال اثر  املرتتبة عىل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية، عىل الرمغ من اإ
مجيع الربامج. واس تطرد الوفد قائال، تكل الربامج اليت أأشارت ابلفعل اإىل التمنية قدمت حملة عامة ومل توفر أأي تفصيالت. 

وفري تفاصيل يف مجيع الربامج املشاركة يف جدول أأعامل التمنية عن مساهامها يف وابلتايل، أأعرب الوفد عن رغبته يف ت
نه س يديل لحقا  املس تقبل. وسيسمح هذا للأعضاء ابحلصول عىل وسائل تقيمي التقدم احملرز يف املس تقبل. وقال الوفد اإ

 .بتعليقات عىل الربامج الأخرى عندما تظهر عىل السطح مناقشات ذات صةل

مانة لإعداد وثيقة تقرير أأداء الربانمج. ووفقا للوثيقة، اكن هناك وفوأأعرب  .64 مؤرش للأداء  300د الياابن عن شكره للأ
 8020اليت بذلهتا الأمانة لتنفيذ الربامج. وابملقارنة مع تقرير أأداء الربانمج لس نة  احلثيثةواكن الوفد سعيدًا ملشاهدة اجلهود 

 20اإىل  ابملائة 23ملؤرشات اليت مت تقيميها عىل أأهنا عىل املسار الصحيح من واذلي نوقش قبل عامني، اخنفضت نس بة ا
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ذا اكن هناك املؤرشات اليت قُيِّ  ، بيامن زادت تكلابملائة مت بأأهنا ليست عىل املسار الصحيح. وطلب الوفد توضيحًا بشأأن ما اإ
هنا ليست عىل املسار الصحيح، مفن املهم وضعها مت عىل أأ لنس بة ملؤرشات الأداء اليت ُقيِّ سبب خاص لهذه التقلبات. أأما اب

عىل املسار الصحيح يف الس نة التالية. ومىض يقول، ينبغ  أأن يشري التقرير اإىل ماهية الاسرتاتيجية اليت اعمتدها الأمانة 
لكية الفكرية لتصفيف أ اثر اخملاطر. وأأعرب الوفد عن اهامتمه، عىل وجه اخلصوص، ابملؤرشات اليت ترتبط مبارشة خبدمات امل 

 5العاملية، ويه اليت اكنت متثل الأعامل الأساس ية للمنظمة. واش متلت الأمثةل عىل الوقت املناسب للفح  يف الربانمج 
. وأأعرب الوفد عن أأمهل الشديد 6والنس بة املئوية للمؤرشات ابملقارنة مع العدد الإجاميل لطلبات الإيداع الواردة يف الربانمج 

 . وجهية لتصفيف املشالك وحتسيهنا يف الثنائية التاليةيف اعامتد تدابري

طار البند وقال  .70 لقاء بيانه يف اإ نه انتوى اإ  اذليمن جدول الأعامل بنفس الأسلوب  5وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
الصحيح" و "ليست العديد من الوفود الأخرى بياانهم. ولكن، ويف أأعقاب ما ذكره وفد الياابن بشأأن "عىل املسار  أأدىل به

من الأمانة عن معىن "عىل املسار الصحيح" و "ليست عىل املسار الصحيح"،  الاس تفسارعىل املسار الصحيح" أأراد الوفد 
ذا اكن برانمج أأو بند مضن  وما يه املعايري أأو القواعد املس تخدمة يف اس تخالص اس تنتاج مثل هذا؛ ومن اذلي يقرر ما اإ

ن التقيمي الثنايئ اذلي يقترص عىل برانمج عىل املسار الصحيح  أأو ليس عىل املسار الصحيح. واس تطرد الوفد قائال، اإ
الهامة اليت يتعني معرفهتا. وتساءل عام واملؤهالت مس تويني )عىل املسار أأو ليس عىل املسار( أأغفل الكثري من التفسريات 
ذا اكنت تكل التقياميت جزءًا، أأو بمكن أأن تكون جزءًا من مرشوع ال  .ربانمج واملزيانيةاإ

 .تًا النظر اإىل الأهداف واملؤرشاتلف  8028لربانمج عن عام وفد كندا ابلشكر اإىل الأمانة لتقد م تقرير أأداء اوتوجه  .72
ن هناك مس توايت مرجعية، ولكن مل يمتكن الأعضاء يف احلقيقة من التعرف علهيا. ومىض يقول، يف الربانمج  ، 30وقال اإ

قعة، متت الإشارة اإىل أأن عدد املس تخدمني للمواد والأدوات اليت وضعهتا الويبو وتضمنهتم القامئة خانة النتاجئ املتو  ويف
مس تخدمًا. ومع ذكل، فقد ُذكر أأيضًا أأن الربانمج ليس عىل املسار الصحيح، وهبذا، ل يتس ىن للقارئ بأأي  2 267 حوايل

يمكن تفسري هذا التقيمي يف أأن و ملسار يف مثل هذه احلاةل. شلك من الأشاكل استيعاب ملاذا يوصف الربانمج بأأنه ليس عىل ا
مس تخدمًا. وذلكل، سوف يكون مفيدًا للقراء اإضافة املس هتدفات الفعلية اليت متت املوافقة  3 800العدد املس هتدف اكن 

ري بشأأن فهم معىن عىل علهيا من قبل. والتفت اإىل التعليق الثاين اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية من وقت قص
املسار أأو ليس عىل املسار، وقال س يكون من املفيد تقد م بعض التوضيح والرشح لتفهم هذا الأمر، حيث يوجد هناك 

 .هامش متسع بيهنام

يطاليا عن موافقته عىل الأس ئةل اليت طرهحا الوفدان السابقانوأأعلن  .78  .وفد اإ

شارة اإىل موضوع املوافقة أأو عدم املوافقة عىل وثيقة تقرير أأداء الربانمج. البوليفارية( الإ  - وفد فزنويال )مجهوريةوكرر  .73
وطلب توضيحات بشأأن هذه املسأأةل. وتساءل معن س يقوم بتطبيق الربامج يف الأمانة يف حاةل عدم املوافقة عىل تقرير أأداء 

ل تقيمي ذايت اإ ذ رغبات ادلول الأعضاء، وقد قيل الربامج. وأأضاف قائال، تعمل الأمانة عىل تنفي ن تقرير أأداء الربانمج ما هو اإ
اعمتدت اللجنة الوثيقة و هبا ادلول الأعضاء جرى تنفيذها.  تمن قبل الأمانة العامة، فكيف خلصوا اإىل أأن الربامج اليت طالب

دراج التعليقات اليت أأبعىل حنو تقليدي وحبمك العادة، ولكن رمبا حتتاج  دها ادلول الأعضاء اللجنة، مس تقباًل، اإىل التوصية ابإ
أأي سبب يدعو  مل ير، علامً بأأنه يف الوثيقة. وما مل يتفهمه الوفد هو طلب بعض الوفود عدم موافقة ادلول الأعضاء عىل الوثيقة

يف حاةل عدم موافقة ادلول الأعضاء عىل الوثيقة، لن يتوفر دلهيا واإىل ذكل، ل س امي وقد مت اعامتد تكل الوثيقة يف السابق. 
جنازه يف الس نة املاضية وما اذلي بمكن معهل يف املس تقبل يف الاجامتع املقبل للجمعيات.  أأساس يف حاةل عدم وملناقشة ما مت اإ

ن و موافقة ادلول الأعضاء عىل الوثيقة، لن يتوفر لها وس يةل للتعرف عىل ما يلزم القيام به لتحسني الأمور يف املس تقبل.  اإ
ه املعلومات اإىل ادلول الأعضاء هو رغبة الأمانة يف أأن تضع نفسها موضع الاختبار أأمام الغرض من وراء تقد م الأمانة لهذ

ذا مل يكن الأمر يتطلب  800وطلب الوفد معرفة ما فعلته اللجنة هبذه الوثيقة اليت حتتوي عىل الأعضاء.  صفحة، اإ
ي  الأمر عند ذكل. ولكن، ويف هذه احلاةل، كيف علهيا. فقد اكن من املمكن قيام الأمانة بتقد م الوثيقة فقط، وانهت  املوافقة
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يتس ىن للجنة تفسري ما حدث ابلنس بة للمزيانية اليت متت املوافقة علهيا بشأأن هذه الربامج أأمام الأعضاء ال خرين يف 
 ؟امجلعيات اجامتع

عداد الوثيقة. وتساءل عن كيفية اس تخدام لك نتيجة من نتوشكر  .74 اجئ الأداء داخليًا يف وفد مجهورية كوراي الأمانة عىل اإ
ذا اكن هل أأمهية فامي يتعلق ابلقرارات ذا اكن لتقرير الأداء أأثرًا عىل توزيع املوارد أأو اإ  الويبو. وبصورة أأكرث حتديدًا، تساءل عام اإ

نه الإدارية. وقال الوفد  لهيام. اإ أأداء كام  اكن هذا هدفا للك مؤرشو ينبغ  اإضافة معلومتني اإىل بياانت الأداء لتسهيل الرجوع اإ
 .اكنت املراجع املتبادةل هدفًا للمؤرشات يف حاةل وجود تعاون بني الربامج

. وأأعرب عن اعتقاده يف أأن هذا 8028وفد الصني ابلشكر اإىل الأمانة لتقرير أأداء الربانمج املفصل عن عام وتوجه  .75
بو خالل الس نة املاضية. وقال أأظهر التقرير التقرير سوف يساعد ادلول الأعضاء عىل التفهم الأفضل للعمل اذلي تقوم به الوي 

من املؤرشات اكنت عىل املسار الصحيح. وأأعرب الوفد عن تقديره لهذا الإجناز. واس تدرك قائال، هناك  ابملائة 20أأن 
نه يأأمل يف قيام ابملائة 28 نس بة زاء هذا الأمر، وقال اإ  من املؤرشات ليست عىل املسار الصحيح. وأأعرب الوفد عن قلقه اإ

 .للمساعدة يف حتقيق الأهداف واملؤرشات ذات الصةل 8023الأمانة ابس تخالص ادلروس واختاذ التدابري املناس بة يف عام 

فامي يتعلق بوضع الوثيقة واملوافقة علهيا، أأشارت الأمانة اإىل اإجراء مناقشة مفصةل حول و الأمانة عىل التعليقات. وردت  .76
الربانمج واملزيانية. وذكرت الأمانة، من وهجة نظرها، سبب الأمهية البالغة للموافقة عىل هذا املوضوع يف ادلورة الأخرية للجنة 

هذه الوثيقة. أأوًل وقبل لك يشء، أأاتح تقرير أأداء الربانمج فرصة التشاور مع ادلول الأعضاء، ليس فقط ابلنس بة للتصطيط 
ج عنرصا واحدًا من عنارص اإطار معل املنظمة يف س ياق اكن تقرير أأداء الربانمو ولكن أأيضا ابلنس بة لأداء املنظمة كلك. 

أأاتح و كل الكثري من الوقت يف مناقشة الربانمج واملزيانية وقياسات الأداء املس تخدمة فهيا. س هتُ او الإدارة القامئة عىل النتاجئ. 
علهيا يف مرحةل التصطيط، وكيفية تقرير أأداء الربانمج فرصة للمشاركة واملشاهدة استنادًا اإىل أأطر القياس اليت متت املوافقة 

ن تقرير أأداء الربانمج أأداة مساءةل رئيس ية تس تخدهما الأمانة، وبعد املوافقة أأ التنفيذ الفعيل ملا مت ختطيطه. وأأضافت الأمانة 
ت يف س ياق بعت أأفضل املامرساتُ ول الأعضاء خبصوص الأداء. وقد اعىل الربانمج واملزيانية، بمثل ذات التقرير أأداة تبليغ لدل

عداد هذا التقرير، ومت حيث قامت تكل ( JIU/rep/2006/6)الوثيقة املرجعية  ةمراعاة توصية وحدة التفتيش املشرتك تاإ
تنفيذ الإدارة املستندة اإىل النتاجئ يف منظامت الأمم املتحدة، وقد خلصت أأسلوب الوحدة بعمل مراجعة شامةل للغاية عىل 

عدا د تقرير س نوى واحد بشأأن املساءةل عن الأداء فامي يتعلق بتنفيذ الربامج، ويمت اعامتده، مما ييرس حتديدًا اإىل توصية مفادها اإ
أأن املامرسة اجليدة تمتثل يف اعامتد هذا  ةاملراجعات الس نوية اليت س تجرهيا امجلعية العامة. وقد ذكرت وحدة التفتيش املشرتك

دارية اتبعة التقرير من أأجل اإضفاء املوثوقية. وفضال عن هذا، اك ن هناك الكثري من ادلراسات الأخرى اليت أأجرها كياانت اإ
للقطاع العام. ومرة أأخرى، أأكدت تكل ادلراسات عىل أأن أأحد العوامل احلامسة للغاية لتحقيق النتاجئ بصورة فعلية يف منظمة 

س توى ادلاخيل بواسطة أأمانة تكل اس تخدام معلومات الأداء هذه؛ ليس فقط عىل امل هو ما، يف س ياق الإبالغ عن النتاجئ، 
اكن التقرير وس يةل لإغالق احللقة وتطبيق ادلروس املس تفادة و املنظمة، بل أأيضا عن طريق احلومكة يف مجيع أأرجاء املنظمة. 

ذا اكن  لهنج من جادا يف تنفيذ هذا ااملرء عىل اإجراءات معلية املوافقة التالية. ومن وهجة نظر الإدارة املستندة اإىل النتاجئ، اإ
دماج توصيات  الإدارة، فاإن هذا التقرير يساعد ابلفعل عىل وضع مجيع العنارص املطلوبة يف ماكهنا الصحيح. وفامي يتعلق ابإ

جدول أأعامل التمنية يف مجيع الربامج )وقد أأاثر وفد مرص هذا املوضوع(، أأشارت الأمانة اإىل طرح هذا املوضوع أأثناء مناقشة 
ادلول وتأأمل يف أأن تمتكن  ،سابق. وقد بذلت الأمانة هجودا مكثفة لتحسني أأقسام التقرير املعنيةتقرير أأداء الربانمج ال 

موافاة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  تالأعضاء من مالحظة ذكل عند قراءة التقرير. واسرتسلت الأمانة قائةل، لقد مت
ينبغ  النظر اإىل هذه التقارير عىل أأهنا معل طوع  مت و عامل التمنية. باكفة التفاصيل ادلقيقة حول تنفيذ توصيات جدول أأ 

القيام به لصا ح جلنة التمنية. ورشعت الأمانة يف الإجابة عىل الأس ئةل املتعلقة مبؤرشات الأداء الرئيس ية من حيث عىل املسار 
ارنة أأو أأهداف بصورة مهنجية مجليع مؤرشات أأو ليس عىل املسار ابملقارنة ابلثنائية السابقة. وأأشارت اإىل عدم توفر أأسس مق

. واكن هذا من اجملالت اليت شهدت حتسينات جوهرية خالل الثالث أأو الأربع س نوات 8020/22الربانمج واملزيانية للثنائية 
 املاضية، مما يعين النجاح يف توفري أأسس للمقارنة وأأهداف للك مؤرش من املؤرشات املس تخدمة لدلول الأعضاء ال ن.



WO/PBC/20/8 
20 
 

ذا اكن عىل املسار أأو خبالف ذكل، 8020/22يكن هذا هو احلال يف الثنائية  ملو ، مما يعين أأن التقيمي الفعيل للأداء، وما اإ
نه  تقد أأصبح أأكرث دقة ال ن بكثري عام اكن عليه احلال من قبل. والتفتت الأمانة اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد كندا، وقال اإ

دراج العنارص ذا وأأضافت قائةل،  .ت الصةل يف الإصدار التايل من تقرير أأداء الربانمج يف حاةل توافق ال راءسوف يمت اإ
س يكون من املفيد جدًا توفري القدرة عىل الوقوف عىل مدى تنفيذ املس هتدفات، ولكن هناك سؤال متعلق حبجم املعلومات 

عادة نسخ الرب انمج واملزيانية ابلاكمل يف تقرير أأداء الربانمج. ومع اليت بمكن للمرء أأن يضعها يف التقرير دون احلاجة اإىل اإ
دراج املس هتدف يف اإصدارات لحقة لتقرير أأداء الربانمج، بناء عىل الطلب. والتفتت الأمانة اإىل السؤال اخلاص  ذكل، بمكن اإ

ذا اكن الأداء عىل امل  سار أأو ليس عىل املسار، بكيفية تقيمي "عىل املسار" و"ليست عىل املسار"، وقالت يف س ياق تقيمي ما اإ
تنظر الأمانة اإىل ماهية الهدف املنشود من الثنائية وماهية النس بة املئوية اليت حتققت لهذا الهدف أأثناء الس نة الأوىل من 

 ، يُعترب التقيمي عىل املسار الصحيح. ويمت هذا التقيمي ابلتعاون الوثيق مع مديريابملائة 40يف حاةل حتقيق نس بة والثنائية. 
وافقت الأمانة عىل اقرتاح تنفيذ نظام متوسط لإشارات السري بصفته اقرتاح جيد. ومع ذكل، أأشارت الأمانة اإىل و الربامج. 

ماكنية تنفيذها، لكام زادت صعوبة تقدير أأي فئة من الفئات اليت يقع فهيا  أأنه لكام مت البدء يف اس تخدام تكل التقياميت بدلةل اإ
ماكنية اخلروج ابقرتاح يف هذا الشأأن. وفامي املس هتدف املعين اجلاري ت  قيميه. ووعدت الأمانة بدراسة هذه الإماكنية والنظر يف اإ

يتعلق ابلإشارات اإىل بناء القدرات والتدريب يف خمتلف الربامج )وقد أأاثر وفد اجلزائر هذا املوضوع(، أأكدت الأمانة عىل 
يالء الاعتبار الواجب لهذا املوضوع. وأأضافت قائةل، سوف يكون ذكل فرصة لسؤال مديري الربامج  بذل لك هجدها واإ

ذا اكن هناك أأي أأس ئةل معلقة بشأأن املضمون   .لربامج التدريب حمل السؤال ادلقيقأأنفسهم عام اإ

دراج تعليقات الأعضاء يف وثيقة تقرير أأداء وأأشار  .77 ن القرار اذلي الرئيس اإىل طلبات الوفود املتعلقة ابإ الربانمج، وقال اإ
مانة وتوي ختُ اا ذ العام املايض يق ي بأأن تقوم جلنة الربانمج واملزيانية مبراجعة التقرير والإقرار بطبيعته كتقيمي ذايت للأ

مجعيات ادلول الأعضاء ابملوافقه عليه مع مراعاة التعليقات والشواغل والاقرتاحات اليت أأاثرها ادلول الأعضاء ومت تضميهنا يف 
دراج مجيع التعليقات اليت أأدلت هبا تقرير جلنة املزيانية فض رفاقها بتقرير أأداء الربانمج. وأأكد الرئيس عىل اإ ال عن تكل اليت مت اإ

اثنيا، بغية جعل مفهوم "عىل املسار الصحيح" و"ليست عىل املسار الصحيح" أأوحض، بمكن تقد م مثال توضيح . والوفود. 
ذا اكن هناك  نشاطًا، فذكل يُعترب "عىل املسار الصحيح"  27مت الانهتاء من  نشاطًا وبعد س نة واحدة 30برانجمًا و 30اإ

 25من املس هتدف، عىل املسار الصحيح( . ويف حاةل حتقيق  ابملائة 50اإىل  ابملائة 40)ويعين هذا اعتبار حتقيق ما نسبته من 
 .ابملائة 50يف هناية الس نة الأوىل، فهذا يعين حتقيق  30من اإجاميل 

مانة عىل املعلومات اليت قدمهتا. وقال، اكنت اجملموعة الأفريقية أأول من طرح مسأأةل وفد اجلزائر عوأأعرب  .72 ن شكره للأ
بمكن أأيضا متابعة القرار املتخذ يف ادلورة املاضية، وجيب أأن يُدرج هذا القرار يف أأنه وضعية هذه الوثيقة. وأأضاف الوفد 

دمهتا اللجنة اإىل القرار املتخذ يف ادلورة الأخرية وأأن تأأخذ يف الوثيقة ذاها. ومىض يقول، يتعني أأن تشري التوصية اليت ق
ن هذا هو  الاعتبار التعليقات أأو املالحظات أأو الاقرتاحات اليت قدمهتا ادلول الأعضاء بدًل من فرض التوصية. وقال اإ

اجملموعة الأفريقية، فقد اكن  طلب الوفد. والتفت الوفد اإىل بيان وفد فزنويال، وقال عندما طلب الإحاطة هبذه الوثيقة ابمس
حاطات ومناذج اس تبيان  رسال اإ يشري اإىل حاجة أأعضاء اجملموعة للفصل بني الإجراءات. وابلنس بة للربانمج واملزيانية، مت اإ

اكنت هناك جلسات غري رمسية مع الأمانة وحبضور الرئيس، حيث شاركت ادلول الأعضاء مشاركة فعلية و لدلول الأعضاء. 
أأما يف تقرير أأداء الربانمج، فمل تشارك ادلول الأعضاء عىل الإطالق ومل يتوفر لها سوى يومني فقط ملراجعة  يف العملية.

الوثيقة. اكن هذا هو السبب اذلي حدا ابلوفد للتعبري عن خماوفه. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن اس تعداده التام للموافقة عىل 
 .يف الاعتبارالوثيقة عىل أأساس أأخذ تعليقات ادلول الأعضاء 

دراج تعليقات ادلول الأعضاء يف وثيقة تقرير أأداء الربانمج. ولكن وعىل اجلانب وأأعرب  .74 وفد بلجياك عن تفهمه لطلب اإ
، ما تزال رغبة الأعضاء يف احلصول عىل تقيمي نعمال خر، ينبغ  عىل الأعضاء احرتام الطابع احملايد للوثيقة. ومىض يقول، 

مانة، من انحية، وبني التعليقات اليت أأدلت هبا الأمانة قامئة، ولكن جيب  أأن يكون هناك فرق واحض بني التقرير اذلايت للأ
ذا مل يتحقق هذا الفرق، فلن يمت احلفاظ عىل حيادية الأمانة. وفامي يتعلق برفع توصية  ادلول الأعضاء من انحية أأخرى. واإ
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ابلوضوح الشديد يف حتديد الأس باب اليت أأدت اإىل هذه الرضورة،  الوفد أأن موقف الأمانة متزي ىللجمعية العامة للموافقة، رأأ 
 .وأأعرب عن تأأييده لهذا املوقف

مانة للتوضيح اذلي أأدلت هبا ردًا عىل اس تفسارات الوفود. وفامي يتعلق بأأول هذه وأأعرب  .20 وفد مرص عن شكره للأ
دراج املقرتحات والتعليقات اليت أأبده ماكنية تنفيذ ذكل، وسوف  ىاء يف التقرير، رأأ ا ادلول الأعضالردود بشأأن أأمهية اإ الوفد اإ

دراج قسم فرع  التعليقات اليت أأدلت هبا ادلول أأسفل لك برانمج يتضمن  يكون من شأأنه حل مشلكة وفد بلجياك، واقرتح اإ
وبمكن للوثيقة  هبذه الطريقة سوف يمتكن الأعضاء من متيزي مالحظات الأمانة عن تعليقات الأعضاء متيزيًا واحضًا.و الأعضاء. 

اإىل  6.32أأن تُس تمكل عىل هذا النحو من التنس يق. وفامي يتعلق بتحديد الأداء املتصل جبدول أأعامل التمنية، أأشارت الفقرة 
. 6و  2وفقا جلدول أأعامل التمنية دون أأن توحض الكيفية اليت نُفذت هبا توصيات جدول أأعامل التمنية أأرقام  32اكامتل الربانمج 
د، اكنت بعض الربامج حمددة ابلنس بة لهذا التنفيذ، ويف حالت أأخرى، متت الإشارة اإىل كيفية التنفيذ بصورة وأأضاف الوف

تنفيذ جدول أأعامل التمنية يف أأسلوب  يبنيعابرة. وذلكل، أأعرب الوفد عن رغبته يف رؤية الوثيقة متسقة ابلشلك اذلي 
 .شفافية أأكرث

مانة لرشح مس توايت التقيمي "عىل املسار الصحيح"،  وفد الولايت املتحدة الأمريكيةوأأعرب  .22 عن شكره للأ
و"ليست عىل املسار الصحيح". واس تدرك قائال، اكن السؤال عن من يتخذ قرار التقيمي هذا، هل هو مدير الربانمج اذلي 

زا ذا اكن شيئًا ما عىل املسار الصحيح أأو خبالف ذكل؟ وأأعرب الوفد عن قلقه بصفة خاصة اإ ء تقيمي العديد من يقرر ما اإ
طار نظام اإشارات السري يف الربانمج   .30الأهداف عىل أأهنا "ليست عىل املسار الصحيح" يف اإ

البوليفارية( عن تقديره للتوضيحات اليت قدهما وفد اجلزائر. وقال اكن تقيمي نتاجئ  - وفد فزنويال )مجهوريةوأأعرب  .28
ورأأى الوفد حاجة الأعضاء أأيضا اإىل النظر يف أأس باب القيام بأأي معل،  العمل همامً ولكن اكن جيب أأن يكون حمددًا بعناية.

ويف الأس باب اليت أأدت اإىل صياغة فقرة معينة. وطلب الوفد من الأمانة توضيح الغرض من وراء العمل اذلي مت وما يه 
ومىض يقول، وهذا ابلتأأكيد هو ما موجباته املعنوية، حيث اكن تقياميً ذاتيا من قبل الأمانة ومل يمت من قبل ادلول الأعضاء. 

بمكن لدلول و يُفرتض مراعاته يف حاةل مثل تكل املامرسة، ويه ممارسة بغرض الاس مترار يف امل ي قدما فامي يتعلق ابملزيانية. 
الأعضاء الإدلء مبالحظات واقرتاحات. ولكن، يبدو أأن هذا ليس هو الوقت ول املاكن املناس بني لتقد م مثل هذه 

فعىل سبيل املثال، عندما يقوم حامك الولية بتقد م تقرير اإىل املؤمتر الوطين بشأأن الأسلوب اذلي يمت من خالهل ظات. املالح
دارة مزيانية معينة بواسطة الولايت، فلن يتضمن هذا التقرير تعليقات امجلهور عىل املزيانية. ن املسأأةل هنا هو أأن هذا  اإ وقال اإ

واكن ينبغ  أأن نديل بتعليقاتنا مس بقًا  اضطلعت به الأمانة بغرض تسلميه اإىل مجعيات ادلول الأعضاء. التقرير اكن تقياميً ذاتياً 
ن الأعضاء حباجة اإىل التفكري يف طريقة ما لإضفاء مزيد من يك يتس ىن التأأثري عىل أأسلوب معل الأمانة.  ومىض يقول، اإ

مانة. وأأعرب الوفد عن تفهعالية الف مه الاكمل للنقطة اليت أأاثرها وفد اجلزائر حيث اكن هذا الوفد عىل التقيمي اذلايت للأ
مشاراكً بفعالية يف القضااي املتصةل ابلتمنية، ولكنه أأشار اإىل أأن هذا ليس هو الوقت املناسب لإدراج تعليقات عىل تقرير 

 عىل بيان احلاجة اإىل اإجراء واختمت لكمته قائال، جيب أأن تقترص تعليقات ادلول الأعضاء يف هذه املرحةل. التقيمي اذلايت
مانة يف املس تقبل  .حتسينات عىل تقرير التقيمي اذلايت للأ

ن اجملموعة ابء مل تكن يف وحتدث  .23 وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأشار اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد مرص. وقال اإ
نشاء سابقة للجان الأخرى. موقف يسمح لها ابملوافقة عىل هذا الاقرتاح لس ببني. أأوًل، سوف يؤدي هذ ا الاقرتاح اإىل اإ

مانة، وأأشار اإىل اثنيا، اعتقدت اجملموعة يف رضورة المتيزي بني احلياد احامتل اتصاف التعليقات ية وبني التقيمي احملايد للأ
ملوافقة عىل ابنة ابحليادية ولكن من اجلائز أأيضا أأن متيل اإىل اجتاه أأو أ خر. ورصح بأأن اجملموعة قد أأظهرت ابلفعل بعض املرو

نه تقرير اإ داء الربانمج تكل التعليقات حيث مض التعليقات اإىل التقرير ولكن، ومرة أأخرى، ينبغ  أأل يتضمن تقرير أأ 
 .اذلايت للتقيمي
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نه الياابن الأنظار اإىل مداخلته الأخرية واليت قال فهيا  وفدولفت  .24  ةيتعني أأن يبني تقرير أأداء الربانمج ما هياإ
اليت اعمتدها الأمانة العامة يف س ياق التصفيف من اخملاطر اليت تتعرض لها الأهداف اليت ليست عىل املسار  الاسرتاتيجية

نه افرتض  يضاحات من الأمانة هبذا اخلصوصل الأمانة  تبينالصحيح. وقال الوفد اإ  .تدابري للتصفيف من اخملاطر، وطلب اإ

ن تقرير أأداء الربانمج اكن عبارة ع توقال .25 طار الأمانة اإ ن أأداة مس تخدمة يف الويبو للمساءةل الفردية، واكن جزءًا من اإ
ن التقرير  معل الإدارة القامئة عىل النتاجئ، وهو الإطار اذلي بمكن مالحظته أأيضا يف وثيقة الربانمج واملزيانية. وأأضافت قائةل، اإ

فادة ا حاطهتم علامً بأأداء املنظمة. وقد اكن مبثابة أأداة تسع  الأمانة جاهدة وبصفة مس مترة اإىل حتسيهنا بغرض اإ دلول الأعضاء واإ
اكن التقرير تقياميً ذاتيًا، ولكن جيب عىل الأعضاء أأيضا و مت تعزيز املؤرشات، وحاولت الأمانة التحيل ابلشفافية بقدر الإماكن. 

ق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأل تنىس خضوع هذا التقرير لك س نتني، يف هناية الثنائية، اإىل معلية تقيمي من قبل شعبة التدقي
اكن ظهور هذا التقرير ابلصورة اليت هو علهيا ال ن و  من وجود أأو عدم وجود املزيد من التحسينات املطلوب تنفيذها.للتثبت 

فادة لدلول الأ و توفري احلاجة اإىل هامًا جدًا، مبعىن،  حاطة واإ ية ولية جتاههم. ويف هناؤ عضاء ووس يةل تُعرب عن حتمل املسس يةل اإ
لكمهتا، أأعربت الأمانة عن رغبهتا يف توضيح هذا الأمر بصورة مبارشة يك يتيرس للأعضاء تفهم الس ياق اذلي يُس تخدم فيه 

 .تقرير أأداء الربانمج

عضو أ خر من الأمانة للرد عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر، وأأعرب عن اعتقاده يف الأمهية الشديدة وحتدث  .26
ل تقريرا عن الأداء وعن حتقيق النتاجئ للأهداف املتفق علهيا مع للأخذ يف الاعتب ار حقيقة أأن تقرير أأداء الربانمج ما هو اإ

ادلول الأعضاء. ومىض يقول، شاركت ادلول الأعضاء اإىل حد كبري أأثناء مرحةل التنفيذ ابلاكمل، ويف الواقع، حتققت نتاجئ من 
سرتاتيجيات املعمول هبا )وهذا يتعلق بسؤال وفد الياابن(، قالت صوص الامع ادلول الأعضاء. أأما خب جراء هذا التعاون

بالغ عن التقدم احملرز خالل الس نة الأوىل من الثنائية املعنية.  8028الأمانة اكن تقرير أأداء الربانمج لعام  تقريرًا مرحليًا لالإ
نذار مبكر والوقوف عىل مانة فرصة احلصول عىل اإ اكن و كيفية التقدم يف س ياق التنفيذ املطلوب.  وقد أأاتح هذا التقرير للأ

هذا هو الغرض من تقرير أأداء الربانمج. كام أأاتح هذا التقرير فرصة اكتشاف عنارص معينة يف الربانمج ليست عىل املسار 
ة الثنائية. الصحيح والتأأكد من اختاذ اإجراءات بغية متكني املنظمة من حتقيق النتاجئ والأهداف املتفق علهيا يف هناية فرت 

ذا اكن الأداء عىل املسار الصحيح أأو ليس عىل ؤ غبهتا يف تفسري مسأأةل من هو املسوأأعربت الأمانة عن ر  ول عن حتديد ما اإ
رسال تعلاميت مفصةل للغاية اإىل مديري  عداد التقرير. أأول، يمت اإ املسار الصحيح من خالل توضيح الكيفية اليت يمت هبا اإ

مت الاس تعانة وتعىل املسار، عىل املسار، اإخل.(. ت حول كيفية تطبيق نظام اإشارات السري )ليست ل عىل بياانمتالربامج، تش  
متر اكفة املعلومات املس تقاة من مديري و تعمل الوحدة ابلتنس يق مع مديري الربامج، و بوحدة مركزية لتيسري هذه العملية. 

وتظهر أأمهية هذه الإجراءات نظرًا عىل نطاق واسع جدًا. الربامج خالل اإجراءات حمددة هدف اإىل ضامن جودة املعلومات 
أأي  للحاجة اإىل اختبار املؤرشات للوقوف عىل مدى اتساقها خالل مجيع مراحل الربامج ابس مترار ومن أأجل اكتشاف

من تس متر الوحدة يف معلها و الس نة السابقة. مت الإبالغ عنه يف عىل سبيل املثال، الإبالغ عن موقف نشاط  مالحظات،
عادة التقرير مرة و حيث اختبارات ضامن اجلودة ويُرَسل التقرير لحقا مرة أأخرى اإىل مديري الربامج ملناقش ته.  تتصف معلية اإ

من التوافق حول ما ُطرح يف تقرير أأداء الربانمج فامي يتعلق متامًا لتأأكد ابلطول النس يب بغرض ا أأخرى اإىل مديري الربامج
 .التقريرعىل  مجيع مديري الربامجيوقع حيح" أأو "ليس عىل املسار الصحيح". ويف الهناية، ابلتقياميت "عىل املسار الص 

 .الرئيس الأعضاء اإىل التعليق عىل برامج حمددة، بعد الانهتاء من البياانت العامةودعا  .27

يطاليا عىل الربانمج وعلق  .22 انمج. حيث لحظ معلية حتويل خمصصات أأدت اإىل خفض الغالف املقرر للرب 30وفد اإ
عادة و  ذا اكنت اإ عادة توزيع املوظفني عىل برامج أأخرى. وتساءل الوفد عام اإ اكنت معلية التحويل هذه يف الأساس بسبب اإ

التوزيع هذه، وما جنم عهنا من وظائف شاغرة قد أأثر عىل أأنشطة الربانمج من حيث التحقيق الناحج مجليع نتاجئ الربانمج. كام 
ذا اك ن من املناسب اس تحداث مؤرشات أأداء جديدة ومعقوةل، وفقا لقدرة الشعبة أأو الوحدة وتكون تساءل الوفد أأيضا عام اإ
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ذا اكن الاخنفاض يف مس توى الأفراد قد أأثر سلبيًا  القدرة عىل حتقيق  يفقادرة عىل قياس درجة حتقيق النتاجئ. ومىض يقول، اإ
 .عاب هذه احلقيقةالنتاجئ، فيجب تعديل مؤرشات الأداء بطريقة ما يك تمتكن من استي

، بشأأن عدد البدلان اليت خضعت للتقيمي فامي يتعلق مبدى احلاجة اإىل 52، الصفحة 4عىل الربانمج ل وفد أأنغووعلق  .24
املساعدة التقنية وبناء القدرات. وأأعلن عن موافقته عىل أأسلوب تقيمي أأداء الربانمج اذلي أأجنزته الأمانة، ولكنه طلب مزيدا 

ليه هو و لعدد احلقيق  للبدلان املعنية. من املعلومات بشأأن ا متت و بدلا.  85بدلان، بيامن ُذكر فامي بعد بأأنه  5اكن الرمق املشار اإ
)عدد ادلول الأعضاء اليت تلقت مشورة يف جمال العالمات التجارية  62الإشارة اإىل بدلين من البدلان الأفريقية يف الصفحة 

البدلين حىت يتضح للجميع ما تقوم به الويبو يف تكل  هذينفصاح عن امس الإ  لصناعية(. وقد يكون من املفيدوالتصاممي ا
 .تسمية البدلان املعنية تالبدلان. وجيب حتسني هذا العمل، كام مت التحسني يف حالت أأخرى عندما مت

س بانيا اإن دليه عدة تعليقات عىل الربامج اخملتلفة، والمتس مشورة الرئيس يف كيفية تقد موقال  .40  .تكل التعليقات وفد اإ

ىل أأنه  .42 . وعىل الرمغ من ذكل، قد تقرر عدم امل ي قدما بأأسلوب مناقشة لك برانمج عىل حدهولفت الرئيس الأنظار اإ
ليه مرة أأخرى فعالية للمناقشة. ورصح بأأنه ما زال يأأمل يف جتميع لك يف حاةل حتقيق  أأعرب عن عدم اعرتاضه عىل العودة اإ

مرة واحدة. ومع ذكل، يبدو أأن هناك تفضيل للمناقشة بأأسلوب لك برانمج عىل علهيا العامة للرد التعليقات، مث دعوة الأمانة 
 .برانمج ،بنظام برانمج 8028أأداء الربانمج لعام كل، افتتح الرئيس مناقشة تقرير حده. وبناء عىل ذ

 .8و 2يكن هناك تعليقات عىل الربانمج مل و .48

 .3مج الرئيس ابب املناقشة بشأأن الربانوافتتح  .43

عرض الأنشطة يف اإطار طريقة فريقية، وطلب توضيحا لإعادة هيلكة وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ  .44
بصورة عامة، بيامن تشري املزيانية  اجملاورةتشري اإىل حق املؤلف واحلقوق  8028/23. ورأأى الوفد أأن مزيانية الفرتة 3 الربانمج
لأنشطة املعيارية والأنشطة املرتبطة ابلس ياسات وأأنشطة البنية التحتية حلق املؤلف اإىل ثالثة أأنواع من الأنشطة: ا احلالية

منوا. وطلب الوفد من الأمانة حتديد الأبواب اليت غطت  الأقل البدلانو وأأنشطة تقد م املساعدة التقنية اإىل البدلان النامية 
اريع البنية التحتية حلق املؤلف. كام ُطلبت معلومات حمددة ، واملبالغ املرصودة ملش8028/23الأنشطة نفسها يف مزيانية الفرتة 

وعالقته مبعاهدة مراكش بشأأن التقييدات  (TIGAR)حول مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم 
ملية والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ضعاف البرص. وأأثريت شواغل من أأن حيدث خلط يف املهام بني مرشوع املوارد العا

ومعاهدة مراكش. كام ُطلبت معلومات حمددة عن أأنشطة مرشوع  الشفافية واملساءةل والإدارة السلمية و النظام احلاسويب 
 (.WIPOCOSس )و ويبوك

وردت الأمانة عىل الأس ئةل موحضة أأن مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم هو خمترص املوارد العاملية  .45
شارة اإ وثوق هبم. و طاء املاملتاحة للوس طريقة أأخرى اإىل "الهيئات املعمتدة" الواردة يف بن عبارة "الوسطاء املوثوق هبم" يه اإ

يتيح مرشوع املوارد العاملية املتاحة و معاهدة مراكش بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ضعاف البرص. 
 احلصول عىل مصنفات يمحية مبوجب حق املؤلف يف صورة يسهل للوسطاء املوثوق هبم لوسطاء موثوق هبم يف بدل معني

ُطور نظام تكنولوجيا املعلومات والتصالت و الاطالع علهيا من وسطاء موثوق هبم يف بدل أ خر مبوافقة ماكل حق املؤلف. 
كتااب من  450 نقل حنو اذلي وفر هذا اخلط يف الويبو، واكن يف املرحةل الأوىل من مراحل التطوير. واس ُتخدم هذا النظام يف

يعمل املرشوع منذ حوايل ثالث س نوات وقد قارب عىل الانهتاء و بدل اإىل بدل أ خر مبوافقة لك واحد من أأحصاب احلقوق. 
ُأجريت مناقشات حول كيفية حتسني املرشوع والارتقاء به لُيمكل معاهدة مراكش. وأأجابت الأمانة أأيضا و من مرحلته الأوىل. 

مرشوع الشفافية واملساءةل والإدارة السلمية هو عبارة عن ن اإ ترص الشفافية واملساءةل والإدارة السلمية. و هو خم TAG" "بأأن 
املهمتة لوضع معيار للتقيمي اذلايت يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا. وملعاجلة أأوجه  املنظامت امجلاعيةمبادرة للعمل مع 
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حل هذه املشلكة. عىل حول العامل سيتعاون املرشوع مع الصناعة  ملنظامت امجلاعيةاالغموض يف النطاق املنشود للنوعية يف 
تُديرها منظامت خاصة ابس تثناء عدد قليل تديره احلكومات. وظل الباب مفتوحا  املنظامت امجلاعيةوأأوحضت الأمانة أأن معظم 

الالتحاق  املنظامت امجلاعيةلمية، كام قرر عدد من عىل أأوسع نطاق ممكن للمشاركة يف مبادرة الشفافية واملساءةل والإدارة الس 
لك مجعية حتصيل تشارك يف املبادرة للوقوف  دراسةابملبادرة. وما أأن يمت وضع معيار التقيمي اذلايت، سيمتكن اجملمتع ادلويل من 

الأمهية. ومضت الأمانة  عىل املس توى اذلي حققته من الشفافية واملساءةل والإدارة السلمية ويه مسائل عىل درجة كبرية من
موحضة أأن عبارة "البنية التحتية حلق املؤلف" تُس تخدم يف الويبو لالإشارة بصورة أأساس ية اإىل نظم املعلومات وتكنولوجيا 
التصالت. وتشمل أأهجزة احلاسوب وقواعد البياانت والش باكت اليت تربط قواعد البياانت هذه ابملس تخدمني يف أأجزاء 

. وقد اخنفضت حلسن احلظ تاكليف هذه الأنظمة اخنفاضا كبريا نتيجة القدرة عىل اس تخدام املنابر عىل خمتلفة من العامل
ولية مبادرات املعلومات وتكنولوجيا التصالت الرامية اإىل دمع مجموعة ؤ تولت شعبة البنية التحتية حلق املؤلف مسو الإنرتنت. 

، مبا يف ذكل مرشوع  املوارد العاملية اجملاورةحبق املؤلف واحلقوق  متنوعة من الأنشطة التطوعية ترتبط مبصنفات يمحية
ولية النظام احلاسويب ؤ املتاحة للوسطاء املوثوق هبم والشفافية واملساءةل والإدارة السلمية. كام تولت الشعبة أأيضا مس

، للمنظامت امجلاعيةولكة للمكتب اخللف  فريقيا لإاتحة برجميات لإدارة املهام املأأ يف  2442س، وهو مبادرة بدأأت يف عام و ويبوك
عادة تطوير النظام احلاسويب  لهيا أأيضا ابمس منظامت الإدارة امجلاعية. وأأشارت الأمانة اإىل أأنه جيري حتديث واإ املشار اإ

 اذلين بملكون أأو يتحمكون يف املنظامت امجلاعيةس من أأجل الاس تعداد لتلبية الطلب املزتايد. وأأضافت أأن أأعضاء و ويبوك
دارة احل مثلأأنواع خمتلفة من احلقوق،  قوق يف الأغاين الشعبية أأو يف أأنواع أأخرى من املصنفات املنشورة، قاموا بتحويل اإ

يف برابدوس اكن بمكل حقوقا يف تسجيالت صوتية أأن يسجل  ؛ ومن مّث بمكن ملوس يق ّ املنظامت امجلاعيةهذه احلقوق اإىل 
ن البنية التحتية حلق  حصيل يف برابدوسمع مجعية للت  اتاملصنف تكلاحلقوق يف  دارة تكل احلقوق. واس تطردت قائةل اإ بمكهنا اإ

حتت العنوان الفرع  اذلي يشري اإىل تعزيز تطوير  24.3اإىل  4.3املؤلف جرى تناولها يف الربانمج واملزيانية يف الفقرات من 
ىل منظامت  البنية التحتية حلق املؤلف، كام أأشري بصفة حمددة اإىل مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم واإ

 ، ومل يرد ذكر برانمج الشفافية واملساءةل والإدارة السلمية بصورة حمددة ولكن ورد ذكره يف هذه الإشارات.امجلاعيةالإدارة 

بشأأن التقييدات  فريقية، وسأأل كيف تعزتم الأمانة التوفيق بني معاهدة مراكشوحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ  .46
والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ضعاف البرص اليت تستند اإىل تقييدات واس تثناءات ول تشرتط موافقة املؤلف، ومرشوع 

. وأأضاف أأن لكتا ال ليتني وقاحلق لأحصاباملوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم اذلي ينطوي عىل املوافقة املس بقة 
عطاء الأولوية ت عرب احلدود، لكن ليس هلام نقطة الانطالق نفسها، وأأن اجملموعة الأ تتناول تبادل املصنفا فريقية طلبت اإ

ن وفد بدله طلب، بصفته الوطنية، توضيحا لأنشطة  وأأيضا لإشارة ، اجملاورةاملتعلقة ابحلقوق  الأمانةملعاهدة مراكش. وقال اإ
 .اجملاورةؤلف وليس اإىل احلقوق اإىل حق امل 3العديد من الأنشطة املوصوفة يف الربانمج 

. وفامي يتعلق اجملاورةوردت الأمانة قائةل اإن مشاريع البنية التحتية حلق املؤلف ل متزي معوما بني حق املؤلف واحلقوق  .47
وقد جرى حتسينه خالل  ،س، فهو يتناول بصورة مبدئية املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلفو ابلنظام احلاسويب ويبوك

، كام أأن النظام املعزز س يغط ، بعد التطورات اليت طرأأت عليه، الك من حق اجملاورةملاضيتني ليشمل احلقوق الس نتني ا
. وأأوحضت الأمانة أأن مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم ومعاهدة مراكش بشأأن اجملاورةاملؤلف واحلقوق 

البرص يمكل أأحدهام ال خر ول يتعارضان. وأأضافت أأنه عندما بدأأ مرشوع  معايقالتقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص 
املوارد العاملية منذ س نتني أأو ثالثة ابلتوازي مع املفاوضات بشأأن املعاهدة يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق 

ذن ماليك احلقوق لن اجملاورة ن تدخل )اللجنة ادلامئة( اكن هناك حاجة اإىل احلصول عىل اإ قل الكتب عرب احلدود، وما اإ
ذن. بيد أأنه  معاهدة مراكش حزي التنفيذ، لن تكون هناك حاجة، عرب الوقت، اإىل جانب املرشوع املتعلق ابحلصول عىل اإ

بمكن اس تخدام التكنولوجيا واخلربات اليت تطورت يف نقل املصنفات بني الوسطاء املوثوق هبم يف البدل أألف والبدل ابء عندما 
 خل املعاهدة حزي التنفيذ ويمتكنوا من تبادل املصنفات مبوجب أأحاكم املعاهدة.تد

 .4افتتح الرئيس ابب التعليقات والأس ئةل املتعلقة ابلربانمج و  .42
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فريقية. وأأعرب عن رسوره للمجموعة الأ  4فريقية، وشدد عىل أأمهية الربانمج وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ  .44
. وطلب الوفد بعض املعلومات 4، وتطلع اإىل رؤية مزيد من الرتكزي عىل أأنشطة الربانمج اثبتة""لرؤية مجيع الأنشطة 

فرنك  000 034 5بعد التحويالت"، مشريا اإىل أأن املزيانية املعمتدة بلغت  8028/23يتعلق ابلخنفاض يف "مزيانية الفرتة  فامي
 رنك سويرسي.ف 000 883 3سويرسي، يف حني بلغت املزيانية بعد التحويالت

ل أأن املؤمتر مل يُعقد ومن غري املنتظر أأن  .200 وأأوحضت الأمانة أأن املزيانية املعمتدة رصدت خمصصا للمؤمتر ادلبلومايس. اإ
 يُعقد يف غضون فرتة الس نتني احلالية؛ ذلكل ُحولت املزيانية اخملصصة للمؤمتر ادلبلومايس اإىل خارج الربانمج.

 .5لأس ئةل املتعلقة ابلربانمج وافتتح الرئيس ابب التعليقات وا .202

س بانيا اإىل اخنفاض متوسط تلكفة معاجلة الطلب ادلويل اإىل  .208 شارة وفد اإ يف  سويرساي فرناك 620ويف س ياق اإ
، طلب الوفد من املكتب ادلويل تقد م مزيد من املعلومات 8022، وهو ما يقل بنس بة تسعة ابملائة عن العام 8028 عام

اه الويبو للطلب ادلويل؛ ليك يمتكن من حتديد الفرق بني متوسط النفقات ومتوسط ادلخل بشأأن متوسط ادلخل اذلي تتلق
 للك طلب دويل، ومعرفة تطور ذكل الفرق خالل الس نوات املاضية.

س بانيا، أأكدت الأمانة أأن تاكليف معاجلة الطلبات ادلولية قد اخنفضت بشلك مطرد يف  .203 وردا عىل اس تفسار وفد اإ
ىل الامنذج والوسائل  للمكتبعزى ذكل أأساسا اإىل اجلهود املتواصةل الس نوات الأخرية، ويُ  ادلويل لزايدة الفعالية واإ

يداع طلباهم، واليت تتطلب هجدا أأقل من املكتب ادلويل مما ساعد عىل  )الإلكرتونية( اليت اس تخدهما مقدمو الطلبات يف اإ
قتنا هذا، ليس يف وضع بمكنه من ربط تاكليف معاجلة ادلويل، حىت و  املكتباخنفاض تاكليف معاجلة الطلبات. بيد أأن 

نه  املكتبالطلبات وادلخل املتحقق من الطلبات الفردية. ومع أأن  ادلويل س يكون سعيدا ابمل ي يف اس تكشاف هذا الأمر فاإ
حصايئ للك من غري املرحج، عىل ما يبدو، أأن يمت ذكل للك طلب مبفرده؛ ذلا فاإن البديل قد يمتثل يف الاضطالع بتحليل اإ 

من التاكليف املتكبدة وادلخل املتحقق حبسب نوع الطلب، مع مراعاة أأن الربط ابدلخل املتحقق يس تلزم التصدي خملاطر 
ختفيض تاكليف معاجلة طلبات معاهدة  حنوهو التقلب يف أأسعار العمالت. ويف اخلتام أأوجزت الأمانة قائةل اإن الاجتاه 

نه يتعذ  املكتبر يف الوقت الراهن ربط تاكليف حمددة بطلبات فردية أأو بأأنواع الطلبات، لكن التعاون بشأأن الرباءات، واإ
 ادلويل عىل اس تعداد ملواصةل حتليل هذه املسأأةل.

 .32وافتتح الرئيس ابب التعليقات والأس ئةل املتعلقة ابلربانمج  .204

. 8024/25يف أأهداف املزيانية للفرتة والمتس وفد أأملانيا توضيحا بشأأن المنو املتوقع يف عدد الطلبات كام هو مبني  .205
أأقل مما اكن مقدرا يف الأصل نتيجة التباطؤ الاقتصادي.  8028/23وذكّر الوفد بأأن جحم الطلبات ظل أأثناء فرتة الس نتني 

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

كام أأنه نظرا وردا عىل اس تفسار وفد أأملانيا، أأوحضت الأمانة أأن الفجوة املذكورة تُعزى اإىل حد كبري اإىل الأزمة املالية.  .206
جراءات تطب  اإىل يق الترشيعات مل حتقق بعض حالت الانضامم املتوقعة الأس باب ادلاخلية يف بعض البدلان، مثل التأأخر يف اإ

جيابية عىل اعزتام الصني ومجهورية كوراي والولايت 8028/23يف فرتة الس نتني  2444اإىل وثيقة  . بيد أأن هناك مؤرشات اإ
الانضامم تكل  . ومن شأأن معليات8025، وانضامم الياابن يف عام 8024املتحدة الأمريكية الانضامم اإىل نظام لهاي يف عام 

 الإيرادات يف الهناية. مس توى أأن تسهم ابلتأأكيد يف زايدة عدد الطلبات بصورة ملحوظة وأأيضا يف زايدة

لكرتونيا )الإيداع اإ اجلديدة لتدوين الطلبات ادلولية  الواهجةيف اإطالق  وردا عىل سؤال وفد تركيا حول التأأخر .207
 3لإيداع الإلكرتوين متاحة عىل موقع املنظمة عىل الإنرتنت منذ نظام ايدة ل اجلد الواهجةلكرتوين(، أأشارت الأمانة اإىل أأن الإ 
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جيابية للغاية، وأأن التأأخر8023يونيو  البس يط يف اإطالق الوصةل يُعزى اإىل  ، وأأضافت أأن تعليقات املس تخدمني جاءت اإ
لرجوع لملقديم الطلبات رص الفهذه الطاولت  وتتيحمجموعة الرشوط الالزمة لوضع طاولت معل خمصصة ملقدم الطلب. 

اإىل التفاصيل الواردة يف طلبات سابقة واس تخداهما لتدوين طلبات دولية جديدة، كام تسمح ابلسيناريوهات اليت تتيح ملقدم 
ليه يف وقت لحق. وقد اس تغرقت معاجلة تكل املتطلبات وقتا أأطول قليال  الطلب أأن بملأ طلبا دوليا بصورة جزئية مث يعود اإ

 متوقعا. مما اكن

 .7مل ترد أأي تعليقات بشأأن الربانمج و .202

 .2وافتتح الرئيس ابب التعليقات والأس ئةل املتعلقة ابلربانمج  .204

فريقية، وأأكد الأمهية اليت تولهيا اجملموعة لهذا الربانمج اذلي يقدم نظرة عامة وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ  .220
التمنية. وشكر الوفد الأمانة عىل الأنشطة اليت يُضطلع هبا من أأجل ضامن للطريقة اليت تُطبق هبا توصيات جدول أأعامل 

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

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

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

كية وأأشار وفد مرص اإىل مؤرش أأداء "عدد توصيات جدول أأعامل التمنية اليت تناولهتا اللجنة املعنية ابلتمنية واملل  .222
ىل أأسس املقارنة املرتبطة هبا ال توصية )رمغ أأهنا  48" ددحت يتالفكرية من خالل املشاريع والأنشطة وادلراسات"، واإ

ذا اكن هناك وثيقة معمتدة يف هذا الس ياق. "تُستنفد ابلاكمل( مل نه يفهم أأن مجيع التوصيات مل تُطبق، وسأأل ما اإ . وقال الوفد اإ
 رة "رمغ أأهنا مل تُستنفد ابلاكمل".توضيحا لعبا أأيضا طلب الوفدو 

ن تقرير أأداء الربانمج ويف س ياق الرد عىل املالحظات اليت أأبداها وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ  .228 فريقية، قالت الأمانة اإ
ن ن مسأأةل أ لية التنس يق يه من املسائل اليت يتعني عىل مجيع الربامج واللجااإ وليس ابملنظمة لكها. و  2تعلق ابلربانمج ي 

، فقد حقق الأهداف املرجوة منه يف تصنيف مجيع التقارير الواردة من اللجان 2اخملتلفة التبليغ عهنا. أأما فامي يتعلق ابلربانمج 
 بأأنهرصحت الأمانة  اخملتلفة. وابلنس بة للسؤال عن اخنفاض املبلغ املبني حتت "املزيانية املعمتدة" و"املزيانية بعد التحويالت"

مانة سببا يف املبلغ ختالفالا ومن هنا جاءاإىل الأاكدبمية،  2ل من مزيانية الربانمج حتويل أأموا جرى . وأأضاف ممثل أ خر للأ
 تاكليف السفر اليت ُطبقت أأثناء فرتة الس نتني.ب  ومهنا التدابري املتعلقةوهو تدابري فعالية التلكفة  اثنيا لخنفاض املبلغ

اليت مل تُستنفد ابلاكمل، واملقصود بعبارة "مل تستنفد ابلاكمل"،  وفامي يتعلق بسؤال وفد مرص بشأأن التوصيات  .223
ذكَّرت الأمانة بأأن ادلول الأعضاء يه اليت قررت أأن تنفيذ املشاريع ل يعين استنفاد التوصيات اليت يتناولها برانمج ما، وأأنه 

رة "مل تستنفد ابلاكمل" تشري اإىل ل يزال من املمكن للجنة أأن تقرتح مشاريع أأخرى يف املس تقبل؛ ومن مثَّ فاإن عبا
 املعىن. هذا

اإىل  قُدمتوطلب وفد الربازيل توضيحا فامي خي  النتيجة املرتقبة املتعلقة بعدد املشاريع اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء و  .224
احلصول يف ه جلنة التمنية للنظر فهيا. أأما فامي يتعلق بأأساس املقارنة فال يوجد سوى مرشوع واحد. وأأعرب الوفد عن رغبت

ذا اكن  ن اكنت غري معمتدة، وما اإ ذا اكن دلهيا مزيد من املشاريع حىت واإ سهامات ادلول الأعضاء اإ عىل فهم أأفضل لكيفية تقيمي اإ
 .يف معلهاللويبو  النجاحذكل س يعين مزيدا من 
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نه جيب النظر اإىل أأداء الأ  .225 ادلور  مانة يف س ياقواس تجابة لطلب التوضيح املقدم من وفد الربازيل، قالت الأمانة اإ
وهو الأداء، بوصفها هيئة تنس يقية، يقع اإىل درجة كبرية مضن اختصاص ادلول الأعضاء. وبعبارة  ،اذلي تؤديه أأي شعبة حمددة

ل بناء عىل ما تسفر عنه مناقشات ادلول الأعضاء يف اللجنة. ذلكل  مانة أأن ترشع يف وضع نتيجة مرتقبة اإ أأخرى ل بمكن للأ
ذا اكن هناك  ليه أأسس املقارنة. أأي اإ مرشوع واحد، كام هو احلال، فيتعني عىل الأمانة أأن تضع نوعا ما من الأساس يستند اإ

أأن الأمانة يف احلقيقة مقيدة اليدين اإىل حد ما وتعمتد متاما عىل ما تقرتحه اللجنة، أأما اإن اكن هناك أأكرث من مرشوع فُيعدل 
 ذلكل.ابلطبع أأساس املقارنة ومؤرشات الأداء وفقا 

مانة عىل التوضيح، أأمكل سؤاهل مضيفا أأنه اذا مل يكن هناك هدف  .226 ويف حني أأعرب وفد الربازيل عن شكره للأ
اإىل أأن الأمانة رصحت بأأن الوفد وأأشار  ؟كنتيجة مرتقبة فهمهعدد واحد حمدد أأو حىت أأثر للمرشوع املطبق فكيف بمكن  أأو

، يمتثل يف تيسري عرض املشاريع املقرتحة من جانب ادلول الأعضاء 2مج دور شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية، وهو الربان
أأمام جلنة التمنية. ومع أأن الأمانة تشجع ادلول الأعضاء عىل التقدم مبقرتحات جديدة، مفن الواحض أأن أأداء الأمانة يف هذا 

لوقت ذاته، عندما يتعلق الأمر ببياانت النشاط يعمتد، كام ذكرت الأمانة، عىل التعاون بني ادلول الأعضاء، كام يعمتد يف ا
الأداء، عىل مدى كفاءة الشعبة يف تيسري معل اإحدى ادلول الأعضاء، ويه يف هذه احلاةل بوركينا فاصو، وكيف يرست 

الأمانة ونسقت عرض ذكل املرشوع ومناقش ته واعامتده يف اللجنة. وهكذا عندما يتعلق الأمر بنظام اإشارات السري، ل يغري 
ابلطبع هناك حالت تفشل فهيا الأمانة واملشاريع من أأداء الشعبة سواء أأاكن مرشوعا واحدا أأم عرشة مشاريع. عدد 
ذ يستند أأداء الشعبة بصورة  أأو الشعبة يف دمع ادلوةل العضو دعام جيدا فامي يتعلق برتمجة مقرتح اإىل وثيقة مرشوع، اإ

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

 .4وافتتح الرئيس ابب التعليقات والأس ئةل املتعلقة ابلربانمج  .227

نشاء شعبة جديدة وأأشار وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ  .222 طار الربانمج  عىل النحو املبلغ عنهفريقية اإىل اإ من تقرير  4يف اإ
 ا من املعلومات.أأداء الربانمج، وطلب مزيد

وأأوحضت الأمانة أأن الشعبة اجلديدة يه يف الأساس شعبة جتمعت حول بعض الأنشطة اليت جنمت عن مشاريع  .224
جدول أأعامل التمنية اليت اعمتدها جلنة التمنية. ومن بني هذه املشاريع قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية 

منائية يف جمال امللكية الفكرية. وقاعدة بياانت قامئة اخلرب  نشاء قواعد بياانت ابملوازاة مع الاحتياجات الإ اء الاستشاريني واإ
ويمتثل الهدف من الشعبة اجلديدة يف متابعة قواعد البياانت هذه وامل ي هبا قدما بغية الاس تفادة مهنا ودجمها واس تخداهما 

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

دراهجا يف برامج الويبو للمساعدة التقنية اط اإىل الإهامل نوعا ما يف املنظمة بني قطاع يتعرض هذا النشو . للتوس مي بمكن أأيضا اإ
العالمات التجارية اذلي يركز أأساسا عىل اجلوانب الترشيعية والقانونية للعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية وقطاع التمنية. 

البدلان النامية وأأقل ومن شأأن هذه الشعبة اجلديدة أأن تُمكن الويبو ال ن من حتقيق أأثر معيل فامي يتعلق بدور التوس مي يف 
 البدلان منوا وخباصة يف القطاع الزراع .

ذيف تقرير أأداء الربانمج،  20ربانمج الابملقارنة مع  4ربانمج ال طريقة عرض اختالفوأأشار وفد السلفادور اإىل  .280  اإ
ط  ودول البلطيق ورواب الوسلأ أأنشطة التعاون وبناء القدرات اليت يُضطلع هبا  بلك الوضوحهذا الربانمج الأخري  يعرض

مماثل  ىس تو مب أ س يا الوسط  وأأورواب الرشقية والقوقاز، فضال عن بعض بدلان حوض املتوسط. وطالب الوفد الأمانة دول و 
 يف أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب. جتريمن التفاصيل وخباصة فامي يتعلق ابلأنشطة اليت 
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عىل حنو أأفضل هو اقرتاح جيد، وس يجري النظر فيه.  20و 4وأأجابت الأمانة بأأن مواءمة أأطر نتاجئ الربانجمني  .282
طار النتاجئ املعمتدة لربانمج ومزيانية الفرتة  ، 8028/23وأأوحضت الأمانة أأن الشلك احلايل للتقرير يسري عىل هنج شلك اإ

دخال أأوجه حتسن عىل الربانمج واملزيانية للفرتة   .8024/25مشرية اإىل اإ

الأداء "عدد مجموعات املاكتب املشاركة يف منرب مشرتك" )نظام الويبو للنفاذ املركزي  سرتاليا اإىل مؤرشأأ وأأشار وفد  .288
طار النتاجئ املرتقبة "بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة لفائدة WIPO CASEاإىل تقارير البحث والفح ( ) ( الوارد يف اإ

سري املناظر، وطلب الوفد مزيدا من املعلومات. ماكتب امللكية الفكرية"، اذلي ُوصف بأأنه "غري اثبت" يف نظام اإشارات ال 
طار املزيانية الربانجمية املعمتدة للفرتة وأأوحضت الأمانة  ، ثالثة يف حني أأن 8028/23أأن هدف مؤرش الأداء هذا بلغ، يف اإ

 هو واحد. 8028هدف بياانت الأداء لعام 

 .20الربانمج  املناقشة بشأأنوافتتح الرئيس ابب  .283

عدد البدلان اليت دلهيا قوانني/لواحئ وطنية حمدثة يف جمال امللكية الفكرية  ضيحا بشأأن مؤرش أأداءوطلب وفد تركيا تو  .284
ث عرشة بدلان.  تعزتم س تة اكنت  بيامنأأظهرت بياانت الأداء أأن أأربعة بدلان حدثت ترشيعاها و حيث بلغ أأساس املقارنة احملدَّ

ثري الويبو عىل العملية الترشيعية يف ظل وجود عوامل عديدة قد تؤثر بدلان أأخرى تعديل ترشيعاها. وتساءل الوفد ما هو تأأ 
 يتعلق للوفد فاميالسؤال الثاين  وهذا هو كيف تقيس الويبو هذا التأأثري؟و  ؟يف العملية قبل توقيع الترشيع املقرتح ليصبح قانوان

 يفوس تدمج ختطيط املوارد املؤسس ية مرشوع  من الأوىل ت املرحةلُأطلقوقد  .(ERPمبرشوع ختطيط املوارد املؤسس ية )
كيف ستُس تخدم مؤرشات الأداء  ،يف هذا الس ياق ،تساءل الوفدو مشاريع برانمج التصطيط املؤسيس.  حافظةمكوانت 

دارة الأداء يف ظل اتساع نطاق الأنشطة وتنوعها تنوعا كبريا؟ وما ه نوع  ووبياانت الأداء ذات الصةل مكدخالت يف اإ
 ؟التصطيط املؤسيس لربانمجاإىل التطبيق الاكمل  وصول هبا جيري الاضطالعلع هبا واليت اضطُ الاس تعدادات اليت 

وأأوحضت الأمانة، يف س ياق ردها عىل اجلزء الأول من السؤال، أأن الربانمج يدمع العمليات الترشيعية اليت تستند   .285
راحل خمتلفة من العملية الترشيعية، وجيري دامئا اإىل طلبات ملموسة من ادلول الأعضاء، وأأن هذه الطلبات قد تتعلق مب

قياس أأثر املرشوع وفقا ذلكل. وفامي خي  السؤال املتعلق بربانمج التصطيط املؤسيس، أأوحضت الأمانة أأن تقرير أأداء 
الربانمج اش متل عىل عنارص قدهما النظام اجلديد لربانمج التصطيط املؤسيس. وقد بُذلت هجود عىل جاهات عديدة مشلت 

سبيل املثال دمج املعلومات املتعلقة ابس تخدام املزيانية يف تقرير أأداء الربانمج، وهذا ادلمج هو نتيجة املرحةل الأوىل من  عىل
لع به يف جاء نتيجة العمل اذلي اضطُ  8024/25تطبيق برانمج التصطيط املؤسيس، كام أأن مقرتح برانمج ومزيانية الفرتة 

طار نظام برانمج التصطيط املؤسيس  حيث استند لك من اإطاري النتاجئ واملوارد ابس تخدام املكَّون اجلديد لنظام برانمج اإ
 التصطيط املؤسيس.

 .22الربانمج املناقشة بشأأن وافتتح الرئيس ابب  .286

ملناقشة جلنة الربانمج  السابقالأس بوع  خاللوشكر وفد السلفادور الأمانة عىل الاجامتعات الإعالمية اليت نظمهتا  .287
ن هذه الاجامتعات الإعالمية سامهت يف توضيح 22ة الربانمج واملزياني  هأأنأأضاف ، و للوفدمن املسائل املهمة  العديد. وقال اإ
عن تطلعه اإىل تلق  مزيد من الإيضاحات بشأأن أ ليات  الوفد وأأعرب .معلية حتليل الإيضاحات اليت قدمهتا الأمانة بصدد

نشاءهاالتنس يق اليت تتوىخ الأمانة  التدريب التابع للويبو ومكتب التعاون مع أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب يف بني مركز  اإ
نه فهم من الأمانة أأن العمل جيري 8024/25فرتة الس نتني  تعريف هذه ال لية، ومع ذكل ل يزال الوفد حريصا عىل ل . وقال اإ

 تلق  معلومات يف هذا الشأأن.

فريقية لإنشاء أأاكدبميات وطنية وشدد عىل الأمهية اليت تولهيا البدلان الأ فريقية، وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ  .282
نشاء أأاكدبميات جديدة يف عام  واس تفرسيف جمال امللكية الفكرية،   8028الوفد عن سبب ظهور مؤرش الأداء املتعلق ابإ
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أأن كيفية اعزتاهما الرد (. وطلب الوفد أأيضا توضيحا من الأمانة بش78، صفحة WO/PBC/20/12)الوثيقة  اثبت" "غري
 فريقية.الأ  القارةعىل الطلبات املس تقبلية لإنشاء أأاكدبميات يف جمال امللكية الفكرية يف 

وأأشار وفد تركيا اإىل أأنه يويل أأمهية كبرية للتعلمي يف جمال امللكية الفكرية، مشريا اإىل أأن هذا اجملال هو أأحد جمالت  .284
نفاذها عىل حنو فعال. الأولوية لتعزيز الوع  ابمللكية الفكر  ية والمتكن يف هناية املطاف من اس تخدام حقوق امللكية الفكرية واإ

ن حكومة بدله اشرتكت ابلفعل مع عدة جامعات ومراكز حبث يف امللكية الفكرية.  مساع  لتعزيز التعلمي يف جمال وقال اإ
جديد عن امللكية الفكرية يف بدله. وأأضاف  وأأضاف أأيضا أأن التعاون مع الويبو بدأأ منذ س نتني هبدف وضع برانمج جامع 

أأن سلطات بدله حددت اجلامعة الرتكية الأكرث مالءمة لهذا املسع  يف ضوء معلية تقيمي معقدة. ومما يدعو اإىل الأسف أأن 
فد عن تقديره أأعرب الو  وأأخرياأأاكدبمية الويبو مل تتابع الزايرة اخملططة خلبري الويبو لإجراء دراسة جدوى بشأأن هذه املبادرة. 

معدل اس تكامل  "2"بني مؤرشي الأداء التاليني:  لالختالفلنجاح برانمج التعلمي عن بعد لأاكدبمية الويبو، وطلب توضيحا 
النس بة املئوية للمشاركني يف دورة التعلمي عن بعد اذلين اجتازوا و  "8" ؛دورات التعلمي عن بعد )اذلي يبدو "اثبتا"(

  اثبت"(.الامتحان )اذلي يبدو "غري

وفامي يتعلق مبسأأةل مؤرش الأداء املتعلق ابلأاكدبميات الناش ئة، أأشارت الأمانة اإىل حدوث سوء فهم بني الزمالء اذلين  .230
صاغوا مؤرش أأداء )"عدد الأاكدبميات الناش ئة" املُنشأأة )مشاريع جدول أأعامل التمنية("(، من هجة، والزمالء اذلين وضعوا 

ذا فرُس املؤرش عىل أأنه ا)"مرشوع 8028/23 رتةالوجيه للفأأساس املقارنة  ن"( والهدف )"س تة مشاريع"( من هجة أأخرى. واإ
ن"( والهدف )"س تة ايعين "عدد مشاريع الأاكدبميات الناش ئة اليت بدأأت"، مفن املعقول أأن يكون أأساس املقارنة )"مرشوع

ذا  ،(8028/23 للفرتة زيانيةاملربانمج و القة رُشع ابلفعل يف هذين املرشوعني يف وقت صياغة وثيقد مشاريع"( )لأنه  لكن اإ
ن" يكون افرُس املؤرش املذكور عىل أأنه يعين "عدد الأاكدبميات الناش ئة اليت جرى تسلميها" فاإن أأساس املقارنة "مرشوع

. 8028/23 ةللفرت  زيانيةاملربانمج و وثيقة المنطق ، لأنه مل حيدث ابلفعل تسلمي أأي أأاكدبميات انش ئة يف وقت صياغة  غري
نه  نظرا اإىل تزامن املرحةل الثانية من مرشوع الأاكدبميات الناش ئة مع فرتة و يف الوقت ذاته، واس تطردت قائةل اإ

منا فقط، 8028 عام أأنشطة س تة مشاريع ابلاكمل بهناية تُعمم، مفن الطبيع  أأل 8028/23 الس نتني  كام. 8023 عام هنايةب واإ
نفاق خط ،  ابلرضورة لهامل يكن  الناش ئةأأن مشاريع الأاكدبميات  أأنشطة املرشوع  تركزتعدد من الأس باب ونظرا اإىل منط اإ

 منوقتا أأطول  ،يف املتوسط ،انتشار أأنشطة املرشوع يس تغرقأأن كام أأظهرت املرحةل التجريبية  ،يف مرحلته الأخرية
أأن مؤرش أأداء مرشوع الأاكدبميات اتمة ب عىل ثقةاإىل أأهنا الأمانة  وأأشارتوقت تصممي املرشوع. يف التقديرات الأولية 

 ".ا"اثبت 8023اية يف هنس يكون  الناش ئة

أأن اإىل  يعود لربانمج التعلمي عن بعد نين خمتلفيأأوحضت أأن وجود مؤرشو الأمانة اإىل سؤال وفد تركيا،  وأأشارت .232
منا ذكل، و  معينةة متهيدي دوراتتطلب ت ل  بيامنتطلب اجتياز اختبار هنايئ ت  للربانمج ةاملتقدم ادلورات يف هناية ادلورة يُمنح اإ

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

 .24و 23و 28ومل ترد أأي تعليقات بشأأن الربامج  .238

 .25الربانمج بشأأن  شةاملناق وافتتح الرئيس ابب  .233

ضافية  هنغارايوطلب وفد  .234 توضيحا بشأأن كام طلب الربانمج،  تتلق  مساعدة منلبدلان اليت ا تتعلق بتوزيعمعلومات اإ
أأثناء  ابلتصاممي الصناعيةتتعلق  برجمياتحزم للحصول عىل أأي طلبات  توجد هل ، أأي 24الوارد يف الصفحة  الرمس البياين
لهيا يف  تاكن نتعراض، واإ لس  اب الفرتة املشموةل ن وأأجابت. الرمس البياينهناك أأي طلبات فأأين الإشارة اإ من  هالأمانة قائةل اإ

عن البدلان اليت تس تفيد من املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف املفصةّل علومات مزيدا من املدواع  رسورها أأن تقدم 
، أأبلغت الأمانة اللجنة أأهنا مل تتلق هذا اكتب التصاممي الصناعيةيل ال يل ملاإطار هذا الربانمج. وفامي يتعلق بطلبات نظم التشغ 
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يف ماكتب امللكية الفكرية للرباءات واس تخدامه ماكتب أأيضا تطبيق نظام أأمتتة  من املمكنالنوع من الطلبات. ومع ذكل، 
الرباءات والعالمات التجارية  لك من تتعامل مع اليتبعض ماكتب امللكية الفكرية  قد تمتكنوهكذا  ؛التصاممي الصناعية

. التصاممي الصناعيةليشمل اإجراءات طلبات  هنطاق اس تخداميف توسع ال و  املاكتبنظام أأمتتة  من اس تخداممعا  والتصاممي
 الصناعية، لكنالتصاممي لطلبات املاكتب أأمتتة نظام  ل تعرف عىل وجه التحديد أأي املاكتب تس تخدم اإىل أأهنا الأمانةونوهت 

 مر ممكن من الناحية التقنية.الأ  هذا

 .26ومل ترد أأي تعليقات بشأأن الربانمج  .235

 .27الربانمج  بشأأن املناقشةوافتتح الرئيس ابب  .236

لهيا يف الفقرة  الترشيعيةلمساعدة ل لأمانة اوطلب وفد اجلزائر معلومات عن أأنشطة  .237  اأأهنب. وذكَّرت الأمانة 8.27املشار اإ
مبا يامتىش مع املعايري والالزتامات الواردة يف اجلزء الثالث من ، و اء عىل طلب ادلول الأعضاءبن الترشيعيةقدمت املساعدة 

من اتفاق  2و 7قيام بذكل، مت توضيح مجيع أأوجه املرونة واخليارات، وخباصة مع الإشارة اإىل املادتني ودلى ال بس. ي اتفاق تر 
 .ابدلان منوا، عىل وع  اتم بأأوجه املرونة املتاحة لهس امي أأقل ال  تريبس، مبا يكفل أأن تكون ادلول الأعضاء، ل

املتعلقة مبهنجية  8سادسا.وطلب وفد الربازيل توضيحا بشأأن الأنشطة اليت اضطلعت هبا الأمانة لتنفيذ النتيجة املرتقبة  .232
ذاكء وبناء احرتام  رت امللكية الفكرية. وذكّ وفعالية التعاون والتنس يق بني أأعامل الويبو واملنظامت ادلولية الأخرى يف جمال اإ

طار املؤمتر العامل  بشأأن ماكحفة التقليد والقرصنة، حيث اجلاري الأمانة ابلتعاون  نرتبول ومنظمة الويبو مع الإ  تتشاركيف اإ
نفاذ.  اليت تثريهابعض املسائل  وأأهنا تطرحامجلارك العاملية والقطاع اخلاص،   هومثال أ خر و اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 تاملشرتك بني الويبو وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ملواهجة التخل  العادل من السلع اخملالفة، ويه أأيضا مسأأةل س بق النشاط
طار مناقش هتا يف  نفاذ.اإ  اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 .22الربانمج  املناقشة بشأأنوافتتح الرئيس ابب  .234

يران )مجهورية  .240 قائال  7.22و 8.22الفقرات  فامي خي مانة تقد م مزيد من املعلومات الإسالمية( من الأ  -وطلب وفد اإ
ن الفقرة واملشاركة يف معليات  املسامهة ،80العمل عن كثب مع الربانمج  من خالل ،الويبو واصلت أأنتشري اإىل  8.22 اإ
أأنشطة  ىل الرشوع يف، اإ اليت تتعلق بس ياسة املنافسة 7.22الفقرة  يف حني أأشارت .العامة ذات الصةل اتالس ياسوضع 

ن اكنت  هذا التعاون  بشأأنمنظمة أأخرى معنية. وطلب الوفد مزيدا من املعلومات  22غري رمسية مع بصفة تعاون منظمة واإ
بقاءهذا التعاون نُظم هبا  ية اليتكيف ال وهذه املشاركة و   اخُتذ يفأأي مناقشة أأو نتيجة أأو قرار ب عىل عملادلول الأعضاء  وس بل اإ

 هذا الصدد.

طلع هبا ابلتعاون مع منظامت حكومية دولية ن الأنشطة اليت اضُ ، أأ 2.22فامي يتعلق ابلربانمج  ،ورصحت الأمانة .242
 8004منذ عام  التعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل ادلولية. وقد تناول التعاون الثاليث ابلتحديدأأخرى مشلت 

ثالثية  ثالث ندوات 8020قدت منذ عام . وقد عُ أأوسع نطاقاة من منظور لتجارة والابتاكر والصحة العاماب تتعلقمسائل 
موضوع  وتناولتامجلعة املاضية يوم ُعقدت الندوة الثالثة يف الويبو وقد . ةالثالث العامونافتتح الك مهنا املديرون  الأطراف

دارة الأعامل التجارية يف جمال الابتاكر يف  –الابتاكرات الطبية  اليت متصض  ومن النتاجئ الأخرىالصحة العاملية. تغيري مناذج اإ
تناول التفاعالت بني الصحة ت التكنولوجيات والابتاكرات الطبية  النفاذ اإىلبعنوان تعزيز  دراسةهذا التعاون الثاليث عهنا 

لأعضاء اإىل املشاركة يف ُدعيت ادلول او الثالثة يف فرباير.  العامون املديرونادلراسة  مقدو العامة وامللكية الفكرية والتجارة. 
ضافة اإىل ذكل و مجيع تكل الأحداث.  عالمية بشأأن  ،منذ أ خر دورة للجنة الربانمج واملزيانية ،الأمانة عقدتاإ ثالث جلسات اإ

بقاءأأنشطة برانمج التحدايت العاملية   .ابملس تجدات عمل ادلول الأعضاء عىل لإ
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 امليدانومنظمة التعاون والتمنية يف  التجارة العامليةع منظمة تعاون غري رمس  م رُشع يف، 7.22وفامي يتعلق ابلفقرة  .248
حيث التق  ممثلو املنظامت الثالث وأأحاط لك  ذكل شالك غري رمس  للتعاون وقد اكنس ياسة املنافسة. بشأأن  الاقتصادي

لعون هبا لك يف جمال مهنم ال خر علام ابلأنشطة احلديثة بغية جتنب ازدواجية الأنشطة وضامن املسامهة يف أأي أأنشطة يضط
دراسة مشرتكة أأو أأي اجامتعات  مثلمل يسفر عن أأي نتيجة ملموسة  اختصاصه. ونظرا اإىل أأن هذا التعاون غري رمس 

 .الراهن يف تقرير أأداء الربانمج تكل الواردةفاإن الأمانة مل حُتط ادلول الأعضاء علام بأأي معلومات خبالف  ،مشرتكة

 .24ربانمج ومل تُقدم تعليقات خبصوص ال .243

 .80وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .244

 واس تعمل وفد مجهورية كوراي عن املؤرشات املرتبطة ابملاكتب اخلارجية لتقيمي مسامهة املاكتب اخلارجية.  .245

 املوافقة عليه يف برانمج توابلنس بة للمؤرشات أأوحضت الأمانة أأن الإدراج يف تقرير أأداء الربانمج يستند اإىل ما مت .246
طار النتاجئ لس نة 8028/23ومزيانية  عىل مؤرشات رصحية للك مكتب خاريج مضن  8028/23. وابلفعل مل حيتو اإ
طار النتاجئ حتس نا ملحوظا يف اقرتاح برانمج ومزيانية 80 الربانمج وخصوصا ابلنس بة للماكتب  8024/25. وقد حتسن اإ

املاكتب اخلارجية تصب يف نتاجئ متوقعة خت  العديد من اكنت  8028/23 الثنائية. فف  80اخلارجية مبوجب الربانمج 
 سرتاتيجية اخملتلفة. الربامج والأهداف الا

 .82وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .247

وأأشار وفد تركيا اإىل مؤرش الأداء املتعلق ابلنس بة املئوية لطلبات احلصول عىل مشورة قانونية اليت تتلق  ردودًا  .242
يرة ابلثقة من مكتب املستشار القانوين وتساءل الوفد عىل وجه اخلصوص عن طريقة حفاظ الويبو عىل رسيعة ومس تقةل وجد

ىل أأقسام خمتلفة يف املنظمة.   اتساق املشورة املقدمة بناء عىل الاس تفسارات عند توجهيها اإ

لقانوين. وأأما ابلنس بة مكتب املستشار ا اليت خت وأأجابت الأمانة أأن هذا املؤرش يتصل ابلس تفسارات القانونية  .244
الاس تفسارات املوهجة اإىل جمالت أأخرى ابملنظمة فاإن لها مؤرشات متضمنة لك يف برانجمه )عىل سبيل املثال  اإىل

 (. 3و 8و 2 الربامج

 .88وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .250

 تس تخدم بياانت الأداء لإدارة أأداء وأأشار وفد تركيا اإىل مؤرش الأداء الأول )"النس بة املئوية لربامج الويبو اليت .252
ذا اكنت نس بة  متثل نس بة  ابملائة 80ابملائة لبياانت الأداء مقارنة بأأساس املقارنة املقدر بنس بة  53الربانمج"( فسأأل عام اإ

دارة الأداء املؤسيس عن التصطيط للموارد املؤسس ية. وتساءل الوفد ع ن الربامج اليت اس تخدمت اجليل الأول من نظام اإ
قراره لنس بة  للأداء بل وتقديره  ابملائة 53السبب وراء عدم اس تخدام مجيع الربامج منوذج اجليل الأول هذا. وأأكد الوفد عىل اإ

 لها ويه النس بة اليت يعتربها مقبوةل. 

الأداء ليس وأأوحضت الأمانة أأنه بتقوية الإدارة القامئة عىل النتاجئ اكن من بني اجلهود املبذوةل ضامن اس تخدام بياانت  .258
هذا املؤرش  ويبنيبغرض الإبالغ عن النتاجئ وفقط بل بغرض اس تخداهما داخليا من الإدارة بغية حتسني الأداء ابس مترار. 

مدى جودة اس تخدام مديرو الربامج بياانت الأداء بشلك عام ل اس تخداهمم النظام اجلديد ابلرضورة. وانطوت املرحةل الأوىل 
دارة الأداء  املؤسيس يف التصطيط للموارد املؤسس ية عىل التصطيط وهذا ما جرى تنفيذه يف الوقت احلايل. عىل نظام اإ

عداد التقارير. وكررت الأمانة أأن هذا املؤرش يعكس اس تخدام املديرين بياانت  وسوف تنطوي املرحةل التالية عىل التقيمي واإ
دارة العمليات اليومية.   الأداء نفسها يف اإ
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 .83نقاش بشأأن الربانمج وفتح الرئيس ابب ال  .253

ضافية عن عدد املوظفني. وسوف تُدرج  .254 وردت الأمانة عىل السؤال املوجه من ادلول الأعضاء وقدمت معلومات اإ
اذلي سيتوافر من خالل جلنة الربانمج واملزيانية يف  8023هذه املعلومات الإضافية يف التقرير الس نوي للموارد البرشية لس نة 

 شهر سبمترب. 

لأمانة أأن الأعداد الإجاملية للموظفني ظلت اثبتة عىل مدار الس نوات الثالث املاضية. مفن بني العدد وأأكدت ا .255
الإجاميل للموظفني ارتفع عدد املوظفني بعقود حمددة املدة مقابل ختفيض يف عدد املوظفني املؤقتني نتيجة لإصالح نظام 

نتاجية وخصوصا يف جمايل معاهدة التعاون يف جمال التعاقد. وبق  العدد الإجاميل للموظفني دون تغيري جزئي ا نتيجة لزايدة الإ
الرباءات ونظام مدريد. وعالوة عىل املوظفني املمولني من املزيانية العادية دلى الويبو يوجد عدد حمدود من املوظفني املمولني 

وما اإىل ستشاريني والزمالء واملتدربني من مصادر أأخرى. واس تخدمت الويبو عددا صغريا من الأفراد غري املوظفني ومه الا
ابملائة من املوظفني. وقدمت الأمانة تفصياًل ابملوظفني حسب القطاع. وفامي يتعلق بلكفة املوظفني  5,2اذلين بمثلون ذكل 

 66أأضافت الأمانة أأن نس بة لكفة املوظفني أأيضا بقيت يف النطاق نفسه عىل مدار الس نوات الثالث املاضية أأي بني 
 . ابملائة 62,3و ائةابمل

دارة الأداء بدرجة مرضية مع تسجيهل مس توى عاٍل من الامتثال. ويُدار التدريب مركزاي مع  .256 وذكر التقرير معل نظام اإ
مليون فرنك سويرسي لفرتة الس نتني. وعالوة عىل ذكل نُفذ عدد يعتد به من التدريبات ابس تخدام  2,4ختصي  مبلغ 

 ب املقدم داخليا أأكرث من نصف اإجاميل التدريبات املقدمة اإىل موظف  الويبو.مدربني داخليني. وشلك التدري

ولكن مع اس مترار أأوجه  ابملائة 50وابلنس بة للتوازن بني اجلنسني ذكرت الأمانة أأن اإجاميل التوازن بني اجلنسني بلغ  .257
الزتاما بتحقيق التوازن بني اجلنسني  الاختالل عىل مس توايت خمتلفة وخصوصا عند املس توايت املهنية العليا. وقطعت الويبو

مانة يف 8080عىل مجيع املس توايت مع حلول   .8023 يوليو 2. وانضم أأخصايئ متايز اجلنسني والتنوع للأ

وابلنس بة للتنوع اجلغرايف أأقرت الأمانة ابلنشغالت اليت أأعرب عهنا عدد من ادلول الأعضاء بأأن بعض أأوجه  .252
 عامل معها عىل الفور.الاختالل قامئة ول بد من الت

دارة املوارد البرشية أأن عدد التوصيات املفتوحة قد اخنفض  .254 وأأكدت الأمانة فامي خي  توصيات املراجعة يف جمال اإ
. وتتعلق توصيات املراجعة امخلس عرشة املتبقية بتنفيذ نظام التصطيط 8023يف يوليو  25اإىل  8028يف يوليو  58 من

 وابلتدريب.  8024ونظام العداةل ادلاخلية املزمع تنفيذه يف يناير  8023أأكتوبر للموارد املؤسس ية املزمع يف 

وأأكد وفد املكس يك نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب انشغاهل املتعلق ابلتوازن اجلغرايف والمتس اإحداث  .260
 سرتاتيجية املوارد البرشية. ا حتسينات عىل املدى القصري واملتوسط مع وضع مؤرشات وأأهداف واحضة بشأأنه يف

 وكرر وفد بولندا النقاط اليت أأاثرها وفد املكس يك. .262

وتقدم وفد السلفادور ابلشكر اإىل الأمانة عىل عرضها وأأحاط بأأنه تقدم ابقرتاحات وتعليقات دلى جلان أأخرى تتعلق  .268
اجلنس ية مبا أأن العديد من املتقدمني بطلب  تحديدل  املس تخدمةابلتنوع اجلغرايف. وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة املعايري 

 حيملون أأكرث من جنس ية واحدة. 

يران )مجهورية  .263 دراجسالمية( السؤال ذاته اذلي طرحه وفد السلفادور الإ  -وطرح وفد اإ  عن تفاصيل وطلب اإ
 جنس يات املوظفني يف تقرير املوارد البرشية الس نوي. 
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جسالت الأمم املتحدة أأل ويه اجلنس ية الأوىل ووضع بيان تفصييل  وأأكدت الأمانة الاعرتاف جبنس ية واحدة فقط يف .264
 جبنس يات املوظفني يف التقرير الس نوي للموارد البرشية لحقا.

س بانيا الأمانة عىل عرض بياانت املوارد البرشية وعىل مشاركة ادلول الأعضاء بشأأن مسأأةل املوظفني. اإ وشكر وفد  .265
عادة تقد م مؤرش . وسأأل الوفد عن املعلومات اخلاصة مبقارنة معدلت التغيب 83 التغيب يف الربانمج واقرتح الوفد رضورة اإ

فامي بني املنظامت اخملتلفة التابعة للأمم املتحدة. والمتس الوفد عالوة عىل ذكل اإضافة مؤرش لرصد نس بة تاكليف املوظفني 
دراك تطور التلكفة لضامن عدم زايدة ا ذ يبدو أأن ذكل اجتاها يف نظام الأمم املتحدة.حبيث تمتكن ادلول الأعضاء من اإ  لنس بة اإ

جراء دراسة تتعلق ابلصحة املهنية مؤخرا.  .266 البياانت الأولية أأن معدلت  وتوحضوفامي يتعلق ابلتغيب أأحاطت الأمانة ابإ
ري أأخرى بغية رصد التغيب يف الويبو ل ختتلف اختالفا ملحوظا عهنا يف منظامت الأمم املتحدة الأخرى. واختذت الأمانة تداب

التغيب والتعامل معه. وابلنس بة لالقرتاحات اخلاصة بتقد م مؤرش يتعلق بتاكليف املوظفني قدمت الأمانة التحليل املقدم من 
نفاق العام، ما  مقابلس بانيا املتعلق مبخاطر زايدة نس بة تاكليف املوظفني اإ وفد  حيد من املوارد املتاحة من شأأنه أأن الإ

 ى. ويف هذا الصدد رحبت الأمانة ابلقرتاح املقدم هبذا املؤرش وأأكدت أأن الفكرة سوف جتري متابعهتا.للأنشطة الأخر 

 . 8028والمتس الرئيس من الأمانة التعليق عىل الشأأن اذلي أأاثره وفد الياابن فامي يتعلق بتقرير أأداء الربانمج لس نة  .267

د الياابن فامي يتعلق ابملرفق اخلاص ابلصناديق وذكرت الأمانة أأهنا اس تقبلت بعض تصويبات الأخطاء من وف .262
 الاستامئنية وأأن هذه التصويبات سوف تنعكس عىل حنو واف عند حتديث التقرير.

 .84وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .264

تاكليف تحقيق كفاءة ال ، مبا يف ذكل اجلهود املبذوةل ل س بانيا عن رضاه عن العمل اذلي قامت به الأمانةاإ وأأعرب وفد  .270
ماكنية اإضافة مؤرشات أأخرى  ن مل يتقدموالوفورات. ورأأى الوفد اإ يقدر  هابقرتاحات حمددة عند هذه النقطة. وبني الوفد أأن واإ

ختت  بكفاءة التاكليف والوفورات مثل اليت صدرت يف العام املايض يبين تعليقاته  من الأمانة احلصول عىل وثيقة حمددة
 أأساسها. عىل

ن هذه الوثيقة سوف تقدم يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ويف اجامتع سبمترب وأأكدت الأمانة أأ  .272
 ذاته والس ياق ذاته. املوضوعكام مت يف الس نة املاضية بشأأن 

 . 85وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .278

وس بة السحابية والبث عرب الإنرتنت وعن س بانيا عن فائدة الربجميات مفتوحة املصدر وخدمات احلاإ واس تفرس وفد   .273
 صعوبة البحث يف البث عن مداخل ومتحدثني بعيهنم. 

وأأجابت الأمانة أأهنا ابلفعل تس تخدم الربجميات مفتوحة املصدر بكثافة وخصوصا يف اخللفية عند تشغيل خوادم  .274
يف اس تضافة بعض نظم تكنولوجيا املعلومات  احلواسيب. وفامي يتعلق ابحلوس بة السحابية أأفادت الأمانة أأهنا تس تخدم السحابة

والتصالت. ويف الوقت ذاته اكنت الويبو جزء من مجموعة من الواكلت التابعة للأمم املتحدة اليت وصلت اإىل املرحةل الهنائية 
ردت هبا حيث . ولكن الويبو واهجت حتدايت تفأأوسعاملقدمة لعامتد السحابة عىل نطاق  دوائر الصناعةمن تقيمي اقرتاحات 

اكن مجيع مزودي خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت تقريبا معالء للمنظمة ويس تخدمون خدماها. وأأعربت الأمانة عن 
اس تحساهنا تقدير قمية البث عرب ش بكة الإنرتنت. وأأما ابلنس بة لصعوبة البحث عن مقطع بعينه من مقاطع الفيديو فليس من 

. ومع تطور يف مرفق تسجيل البحثالفهرسة  أأداةبيل فعال من حيث التلكفة يساعد عىل دمج املتاح يف الوقت احلايل س 
 التكنولوجيات سوف تدرس الأمانة جدوى هذا التطبيق.
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وسأأل وفد تركيا عن تركيب جملس تكنولوجيا املعلومات والتصالت ووظيفته وعن وضع تنفيذ خدمات تكنولوجيا  .275
 .املعلومات والتصالت الأساس ية

دارة والتس يري واملدير العام املساعد  .276 وأأجابت الأمانة أأن اجمللس يرأأسه املدير العام بدمع من املدير العام املساعد لالإ
لقطاع البىن التحتية العاملية واملديرين ال خرين ومن بيهنم املسؤول الإعاليم الأول. وجملس تكنولوجيا التصالت واملعلومات 

الأعىل فامي يتعلق بشؤون تكنولوجيا التصالت واملعلومات يف الأمانة. وابلنس بة لوضع تنفيذ  هو هجاز الإدارة ادلاخلية
خدمة أأساس ية لتكنولوجيا التصالت واملعلومات من  32اخلدمات الأساس ية أأوحضت الأمانة أأن اخلدمات البالغ عددها 

يبا وذلا فهي  قامئة ابلفعل. وقد ُحددت هذه اخلدمات مكوانت البنية التحتية الأساس ية وتس تخدهما مجيع نظم املعلومات تقر 
 بوصفها أأهداف أأساس ية من املس هتدف تعزيزها عىل خلفية س ياق مواصةل العمل املنفذ ابلفعل.

واس تفرس وفد فرنسا عن اس تخدام املواقع املنسوخة يف حامية البياانت والأمن ومتويل استامثرات تكنولوجيا  .277
ات. واعترب الوفد هذا الاستامثر نوعا من أأنواع يتبدو مموةل ذاتيا من خالل اس تخدام الاحتياط التصالت واملعلومات اليت 

نفاق املنتظم اذلي خيص  يف املزيانية العادية وجيب أأل يعترب نفقة اس تثنائية جيري  االصيانة اليت يتعني أأن تكون جزء من الإ
 ات.يحتميلها عىل الاحتياط 

مواصةل معلها ول يرتبط  ضامن نسو  هيدف يف الأساس اإىل حتسني قدرة الأمانة عىلوأأجابت الأمانة أأن املوقع امل  .272
ارتباطا مبارشا مبوقع املاكتب اخلارجية. وخيضع جملموعة خمتلفة من الاعتبارات اليت تشمل حامية البياانت يف حاةل الكوارث. 

هنا ت وأأما عن حامية البياانت عىل خلفية س ياق الرسية  ، ذلا فهي  مسأأةل وقع املنسو  واملوقع الأسايسشمل لك من املفاإ
. وابلنس بة لمتويل استامثرات تكنولوجيا املعلومات والتصالت أأوحضت الأمانة أأن الاستامثرات يف تكنولوجيا خمتلفة

صدر متويل ات. فعىل سبيل املثال اكنت املزيانية العادية ميالتصالت واملعلومات ل جيري متويلها ذاتيا من خالل الاحتياط 
 كبري من التحسينات اليت ُأدخلت عىل ادلخول عرب ش بكة الإنرتنت عىل اجامتعات الويبو وهو التحسني اذلي حظ  بتقدير

متاما كام جرى متويل  الأموال الاحتياطيةاملقبةل يف قاعة املؤمترات اجلديدة من  املرافقادلول الأعضاء )عىل الرمغ من متويل 
 املبىن نفسه(.

 .86رئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج وفتح ال .274

تسري يف مسارها السلمي. ولكن ُذكر عدم استيفاء أأعداد  86س بانيا عىل أأن معظم مؤرشات الربانمج اإ وشدد وفد  .220
املراجعات اليت متت للمجالت عالية اخملاطر العدد املس هتدف. والمتس الوفد تفسريا بشأأن ما حدث وما جيري التصطيط هل 

ماكنية تأأسيس مؤرش  اثنيا س بانيا سؤالااإ هدف الإجاميل عن فرتة الس نتني. وطرح وفد للوصول اإىل ال  ومن مث اقرتاح بشأأن اإ
ليعكس نس بة التوصيات تتعلق ابجملالت عالية اخملاطر اليت نفذها الأمانة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف متابعة الأسلوب اذلي 

 ملقدمة من املراجعة ادلاخلية.االعالية اخملاطر  به الأمانة التوصيات تتناول

تتعلق . فقد اكن من املفرتض الانهتاء من ست مراجعات 86وأأعرب وفد أأملانيا عن الانشغال ذاته املتعلق ابلربانمج  .222
. وأأعرب وفد أأملانيا عن رغبته يف معرفة توقيت الانهتاء 8028جالت عالية اخملاطر يف حني مل ينجز مهنا سوى أأربع يف عام مب

 احلصول عىل املزيد من املعلومات عن هذه اجملالت الست عالية اخملاطر. وطلباجعتني املتبقيتني من املر 

دارة الأداء كلك وتؤثر عىل نوعية احملاس بة اخلارجية:  .228 وأأوحض وفد فرنسا أأن الرقابة الإدارية ادلاخلية تؤدي دورا يف اإ
فضل. وأأعرب الوفد عن تقديره للعمل اذلي مت وبدا يف جودة عالية. فلكام اكن املراجع ادلاخيل متقنا معهل اكنت مسعة املنظمة أأ 

ن اكن العمل ذو املطروحة لرقابة الإدارية ل تف  ابلتحدايت واخملاطروسائل ال املوارد اخملصصةوشدد عىل أأن  ، وهكذا حىت واإ
الأصغر كبرية ابلقدر اذلي يسمح لها  . وقدر الوفد أأن الويبو مقارنة ابملنظامت الأخرىاجودة عالية فاإن المك ل يزال حمدود

ابمتالك بنية جيدة تعمل عىل تنفيذ الرقابة الإدارية ادلاخلية املس تقةل. وذلا فاإن التوقعات كبرية للغاية ويبدو أأن الشعبة 
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ن مس توى حتدد موقفها ابلقدر الاكيف فامي يتعلق برصد متابعة التوصيات أأو دمعها. وأأعرب الوفد عن رغبته يف ذكر رأأيه أأ  مل
ذ متتكل املنظمة منوذجا فريدا يف العمل يصعب عىل  عداد التقارير املوهجة اإىل ادلول الأعضاء خميب لل مال بعض اليشء اإ اإ
ادلول الأعضاء فهمه. وأأضاف وفد فرنسا أأنه مع وجود صعوابت يف الوصول اإىل التقارير كام ذكر من قبل مل تكن التقارير 

اإحداث حتسني نوع  فامي يتعلق ابدلور اذلي تؤديه املراجعة ادلاخلية جتاه املراجعة اخلارجية. ابجلودة املتوقعة. ول بد من 
ل أأمر طبيع  وابلغ الأمهية.  واملراقبة ادلاخليةوأأكد الوفد عىل أأن هذا الأمر غري اإشاكيل لأن الرقابة الإدارية اخلارجية/ ما هام اإ

ؤرشات. حيث يرى أأن هذه املفارقة الأساس ية اخلاصة ابملراجعة ادلاخلية التدبر بقدر أأكرب يف اإشاكلية امل والمتس الوفد
مشلكة حقيقية. وأأضاف الوفد أأن املراجع اجليد اإن عرث عىل الكثري من الأمور سوف يُضمن التقرير الكثري من التنبهيات 

العديد من الأمور جيري  ولكن املشلكة أأن ذكل ل حيدث لأن الناس خيشون تساؤل ادلول الأعضاء عن السبب اذلي جعل
برازها. وجشع الوفد التفكري يف املؤرشات بشلك خمتلف عن الهنج املتبع يف الربامج الأخرى. وسوف يتطلب الأمر  جياد حلاإ  اإ

للقضاء عىل هذا الإشاكل. وذكّر الوفد مجيع الوفود الأخرى برضورة أأخذ هذا الأمر يف الاعتبار وبرضورة التدبر فيه رمبا 
. ول بد من التفكري عىل وجه اخلصوص يف هذه املؤرشات اليت تؤثر 8026/8027ولكن لس نة  8024/8025ليس لس نة 

عىل الرقابة الإدارية ادلاخلية فامي يتعلق بطريقة تقدير هذا العمل لأنه ما من يشء أأفضل لدلول الأعضاء من احلصول عىل 
دارية داخلية. وهذا ما يتعني   ا.عضاء تقديره تقديرا ابلغعىل ادلول الأ تقرير نقدي صادر عن رقابة اإ

عن شكره للوفود عىل تعليقاها الإجيابية وقدم ( IAODشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية )مدير وأأعرب  .223
يضاحات بشأأن الأس ئةل اليت ُطرحت.  ىلاإ أأوحض أأن املس توى املرجع  و نتاجئ املؤرش املتعلق بعدد معليات التدقيق،  والتفت اإ

ست  اإجراء اكن القصد من وراءو ت معليات تدقيق يف الس نة. وقد مت ابلفعل تنفيذ أأربع تدقيقات يف الس نة الأوىل. اكن س
، ويه النصف 8028 مت الانهتاء من أأربع تدقيقات يف عاموتدقيقات يف الس نة هو الوصول اإىل اثين عرش تدقيقًا يف الثنائية. 

واليت مت حتديدها كنس بة  ابملائة 40مس توى أأقل من العتبة املقررة  28أأصل  بمثل أأربع تدقيقات منو الأول من الثنائية. 
رضورية للوصول اإىل مؤرش "عىل الطريق الصحيح". وبغية حتقيق مؤرش مريض "يكتيس ابللون الأخرض"، مطلوب اإجراء 

وكام أأكد وفد فرنسا،  .تدقيقاً  28يه  للثنائية ، حيث ما تزال النقطة املرجعية28ل يقل عن ست تدقيقات من أأصل  ما
صدر أأربعة تقارير تدقيق بدًل من س تة خالل الس نة الأوىل من الثنائية، وما يزال الهدف هو و اكنت هذه نقطة انطالق. 

. وأأعرب مدير الشعبة عن أأمهل يف العودة يف العام املقبل مع ضوء أأخرض، ودون معوما تدقيقًا خالل فرتة الس نتني 28تنفيذ 
ة اإىل تقد م أأي مربرات. واس تعرض مدير الشعبة أأس باب الانهتاء من أأربعة تقارير فقط، حيث اكن أأن يكون يف حاج

ولية الشعبة. وقد ؤ السبب الأول هو رحيل أأحد مراجع  احلساابت يف منتصف الس نة، وهو من الأس باب اخلارجة عن مس
عىل جانب كبري جدًا  امدقق شعبة فقدت بوضوحأأن ال  ذكل اكن من نتيجةو حل حمهل أ خر عىل حنو الرسعة قبل هناية الس نة. 

ومن مث بدأأت الأمور مت ي ومل يكن املراجع اجلديد يمتتع ابملس توى ذاته من معرفة املنظمة  من اخلربة وادلراية بأأعامل املنظمة،
 م الفرديةاملهابرجميات جديد للمساعدة يف ختطيط العمل بشأأن نظام والسبب الثاين هو قيام الشعبة ابس تخدام ببطء. 

ن  اجلديدة سوف تعود ابلنفع عىل املنظمة بأأمكلها يف الأشهر  الأداة الربجميةومتابعة التوصيات اجلارية. واس تدرك قائال اإ
عدم الوصول اإىل  واكن هذان السببان وراء. موارد الشعبةالقادمة، ولكن اس تتبع هذا اس تغراق بعض الوقت واستنفاذ بعض 

صدار امل زيد من تقارير التدقيق. وابلعودة مرة أأخرى اإىل عدد التقارير، عرّب مدير الشعبة عن اعتقاده يف العدد املس هتدف واإ
أأن عدد القضااي اليت ُأثريت والتوصيات اليت ُطرحت مل تكن يف واقع الأمر ذات طابع تثقيف  يعود ابلنفع عىل املنظمة، واكن 

نفاذ . وأأضاف املدير بأأن الشعبة تؤدي دورها يف اتبأأي توصي من املمكن الانهتاء من الكثري من التقارير دون اخلروج اإ
سبيل املثال، هناك أأدوار تقوم هبا لك من وحدة التفتيش املشرتكة ومراجع  ابملشاركة مع أ خرين. فعىل الضوابط ادلاخلية

ولية ؤ املس تقعية، تؤدي الشعبة ادلور املطلوب مهنا، ولكن عندما يتعلق الأمر ابلضوابط ادلاخل و احلساابت اخلاريج. 
يف حاةل توفر أ لية رقابة داخلية قوية ملديري الربامج، فس يكون هناك تقارير حتليلية لنظام ومديري الربامج. عىل  الأساس ية

الرقابة ادلاخلية ولكن مع عدد حمدود من التوصيات. وفامي يتعلق ابملؤرشات، رصح مدير الشعبة بأأنه عندما توىل همام 
قرارها ابلفعل يف عام منصبه، وجد املؤرش . وذلكل 8028/23للعمل هبا يف الربانمج واملزيانية للثنائية  8022ات اليت مت اإ

ورأأى مدير الشعبة أأن املؤرشات حتديد مؤرشات أأفضل.  اإىلسع  تكن تكل املؤرشات من اختيار فريق الشعبة اذلي ي  مل
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يقة أأفضل وأأهنا يه الأنسب للمساعدة عىل قياس جودة العمل حددت بطر  8024/25الواردة يف الربانمج واملزيانية للثنائية 
سيمت اختاذ النس بة املئوية للتوصيات اليت نفذها املنظمة يف الوقت  من حيث التنفيذ، ومثال عىل ذكل،وجودة ما ُأجنز. 

قد تعرض هل من . والتفت مدير الشعبة مرة أأخرى اإىل موضوع الربجميات واذلي اكن 8024/25املناسب مؤرشًا للثنائية 
ولكهنا س تكون مفيدة يف رصد هذه املؤرشات بشلك وثيق.  لتنفيذهاقبل، وقال لقد اس تغرقت هذه الربجميات وقتا 

يف الاطالع عىل تقارير  امتكني من يرغب مهنب يف العام املايض  ادلول الأعضاءأأشار اإىل قرار يتعلق ابلنفاذ اإىل التقارير،  وفامي
قدم لهذا الغرض. وأأكد عىل أأن لك املطلوب من ادلول الأعضاء تصدرها الشعبة مبوجب طلب يُ  املراجعة والتقيمي اليت

رسال طلب هبذا اخلصوص، وهو  اللسامح له يبدو اإجراء بس يط للغاية. وأأضاف بأأن  عىل ماابلنفاذ اإىل تكل التقارير هو اإ
ماكنيةتكل البدلان اليت  مل تعرب عن أأي مشلكة حمددة واهجهتا يف هذا الاطالع عىل التقارير حىت ال ن  اس تفادت من اإ

ن الصدد، وذكل بعد التغلب عىل عدد حمدود من املعوقات اليت ظهرت يف البداية. وأأهني  مدير الشعبة لكمته  قائال اإ
 .الأنسب قد يكون مناقشة املوارد املتاحة للشعبة مضن املناقشات ادلائرة بشأأن املزيانية

 .87الربانمج وافتتح الرئيس املناقشة بشأأن  .224

وفد تركيا لكمته قائال، اكن من نتيجة تنفيذ س ياسة الويبو اجلديدة اخلاصة ابللغات، وكام ورد يف واس هتل  .225
. ومن أأجل التعامل مع هذا الأمر، أأدخلت الويبو أأدوات 8022، ازدايد جحم العمل بصورة هائةل ابملقارنة بعام 8.87 الفقرة

تاكليف  أأن تتيح ختفيضتكل الأدوات  ومن شأأن. 8023ن من املقرر نرشها يف عام الرتمجة مبساعدة احلاسوب، واليت اك
وضعت الويبو خطة معل لختاذ مزيد من اخلطوات لالس تفادة من أأدوات ترمجة مؤمتتة ابلاكمل يكون من شأأهنا و الرتمجة. 

جان ذات الصةل، وخباصة جلنة الربانمج . وطلب الوفد اإجراء دراسة قصرية بواسطة الأمانة للنظر يف اللالرتمجة حتسني نوعية
ذا اكنت تُس تخدم يف واكلت أأخرى يف الأمم املتحدة، فضال عن  املؤمتتةواملزيانية، بشأأن اس تخدام أأدوات الرتمجة  ودراسة ما اإ

 املالية. عواقب التلكفة

س بانيا بعمل املرتمجني التحريريني والفوريني، ول س امي من حيث اجلودة والوأأشاد  .226 كفاءة. ومىض يقول لقد قامت وفد اإ
املنظمة بزايدة عدد اللجان والاجامتعات، مما اس تتبع رمسيًا توفري ترمجة حتريرية وفورية وزايدة العبء عىل املزيانية. ومع ذكل، 

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

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

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

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

يكون هناك حاجة اإىل مؤرش جديد يَُمِكّن من رصد التحسن يف هذا الصدد، وذكل عن طريق حتديد حد أأدىن من اللجان 
ماكنية أأخرى للنظر فهيا من قبل اللجنة أأو الأمانة العامة، ويه  اليت يصعب توفري ترمجة شفوية لها طوال فرتات معلها. ومثة اإ

متوسط عدد صفحات الواثئق، ورمبا يساعد عىل خفضها. حيث تزيد تطور يف ال للمساعدة يف قياس اس تحداث مؤرش 
وعالوة عىل ذكل، بمكن اس تخدام مؤرش يساعد املنظمة وحيفزها عىل انتاج تلكفة الرتمجة مع زايدة عدد صفحات الوثيقة. 

بواثئق قصرية وموجزة بقدر الإماكن. وقد يساعد مثل هذا املؤرش عىل  اإىل أأدىن مس توى لها  قاء التاكليف منصفضةاإ
 اخلدمات. جودة واملساعدة عىل حتسني

س بانيا واذلي سلط الضوء فيه عىل بعض القضااي الهامة جدًا. وأأعرب عن رأأيه قائال وأأشار  .227 وفد فزنويال لبيان وفد اإ
كني املعنيني من القراءة والنظر يف الواثئق اإن موضوع اللغات يرتبط ارتباطًا وثيقا مبوضوع التمنية واحلاجة اإىل التأأكيد عىل مت
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، ومع ذكل ل يزال هناك بعض الأمور الاجتاهدأأبت الويبو عىل بذل هجود كبرية يف هذا و بلغهتم الأصلية يف عوامص بدلاهنم. 
الواثئق اليت حتتاج اإىل تسوية. ومىض يقول، تس تخدم املنظمة يف الغالب لغتني يف س ياق تنفيذ أأعاملها، مما يعين ظهور 

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

وأأشار اإىل من حيث الانبعااثت الكربونية والأثر البييئ. اذلي هل تداعيات وهناك الكثري من الفاقد احلضور يف لك اجامتع، 
عادة تدوير تكل نتاجاإ   الواثئق. عدد خضم من الواثئق لجامتعات ل حيرضها سوى عدد قليل من املمثلني، وتكون النتيجة اإ

س بانيا و وأأيّد  .222 فزنويال واقرتح اس تحداث مؤرش لتوفري معلومات متعلقة وفد بلجياك البياانت اليت أأدلت هبا وفود اإ
ذا اكن هناك حقًا حاجة للتقارير احلَ  ْرِفيّة املطوةل. وأأشار اإىل جتربة سابقة يف مبتوسط عدد الواثئق للك جلنة. وتساءل عام اإ

ة احلجم. واختمت الوفد خدمت واثئق خمترصة وموجزة حققت الاس تفادة املرجوة للوفود صغري منظمة التجارة ادلولية حيث اس تُ 
ذا اكن من املمكن البدء يف اإجراء تغيريات حمددة بشأأن عدد  الواثئق. لكمته ابلس تفسار عام اإ

( لتحل حمل النظام CATبدأأت الويبو يف اس تخدام أأدوات جديدة للرتمجة مبساعدة احلاسوب ) ،الأمانةوقالت  .224
دارة الرتمجة وقواعد 8028عىل مدى عدة أأشهر يف عام تركز معل تكل الأدوات، بعد أأن خضعت للتجربة و احلايل.  ، يف اإ

 وشهدت، مت انتقاء أأداة، وجاري اس تخداهما من قبل موظف  الرتمجة. 8023بياانت املصطلحات وبيئة سري العمل. ويف عام 
تحسينات الناجتة من حيث فعاةل وال ( الCATالأمانة حتس نًا أأكيدًا يف معايري الكفاءة نتيجة ذلكل. ومع الأخذ بأأدوات الرتمجة )

ذاكرة الرتمجة، اكن من املأأمول حتقيق كفاءة أأكرث من حيث التلكفة. واس تدركت قائةل لن تمتكن الرتمجة ال لية من تقد م معايري 
ليه اليوم من تقدم.  عندما نوقشت س ياسة اللغات يف امجلعية العامة يف و اجلودة اليت تتطلاها الويبو، عىل الرمغ مما وصلت اإ

، أأعربت ادلول الأعضاء جبالء عن رغبهتا يف اختاذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ س ياسة اللغات، ويتعني 8022و 8020ايم ع
عندما يتعلق الأمر برتمجة اجلودة أأكرث العنارص أأمهية سلبيًا، حيث تعد  جودة العملعىل الأمانة التأأكد من عدم تأأثر مس توى 

طورات الرتمجة ال لية، مثلها يف ذكل مثل هيئات الأمم املتحدة الأخرى، وسوف حترص واثئق الويبو. بيد أأن الأمانة تتابع ت
س بانيا، تُطبق فرتة الشهرين اليت  عىل انهتاج وممارسة اخليارات املناس بة يف املس تقبل. وفامي يتعلق ابلبيان اذلي أأدىل به وفد اإ

س تحاول الأمانة، قدر الإماكن، و لأعامل امجلعية العامة. مت حتديدها لتقد م املستندات يف مجيع أأعامل اللجان، وليس فقط 
عداد  اللجنة. الواثئق يف مجيع اللغات قبل شهرين من بدء أأعامل الانهتاء من اإ

الأمانة اإىل خدمات الرتمجة الشفوية املتاحة للجان، وقالت لقد مت التعاقد مع مرتمجني فوريني لتغطية والتفتت  .240
داخل الويبو. وذلكل حاولت املنظمة ختطيط من قادها نظرًا لعدم توفر موظفني للرتمجة الفورية اجامتعات معينة طوال فرتة انع

يمت التعاقد مع املرتمجني الفوريني يف املعتاد عىل أأساس و اجامتعاها وتدبري احتياجاها من املرتمجني الفوريني يف بداية الس نة. 
عة العارشة صباحا اإىل الساعة الواحدة ظهرًا، ومن الساعة الثالثة اإىل فرتة حمددة من الوقت خالل الأس بوع، وعادة من السا

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

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

 الفوريني. عقود تشغيل املرتمجني يفوقت وضع اللمسات الأخرية 

الأمانة يف معرض حديهثا عن طول الواثئق، س تكون هناك فرصة ملناقشة هذه املسأأةل عند نظر اللجنة وقالت  .242
الشواغل حول احلد  ، ُاثريت بعض8022الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل. ومضت تقول، عند اعامتد س ياسة اللغات يف عام 

، ولكن تعدت الزايدة الفعلية هذه ابملائة 22الزايدة يف جحم الواثئق حبوايل  قُّدرتيف ذكل الوقت، ومن جحم الواثئق. 
ذت، من حيث املبدأأ، يف ذكل الوقت أأن تتكون الوثيقة من ختُ ااكن من أأحد القرارات اليت و . ابملائة 53النس بة وبلغت 

ايل عرش صفحات قياس ية وفقا ملعايري الأمم املتحدة(. ومع ذكل، مل تُوضع أأي حدود عىل الواثئق لكمة )حو  3 300 حوايل
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اليت تُقدم اإىل الويبو من قبل ادلول الأعضاء. وعالوة عىل ذكل، صدر قرار يق ي بأأنه يف حاةل طلب جلنة معينة اإجراء 
ء، يمت تقد م ملص  معيل من حوايل عرش صفحات دراسة أأو معل اس تقصاء أأو اس تبيان بناء عىل طلب من ادلول الأعضا

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

صفحة. وكام ذكران من قبل، يُكتف  يف العادة برتمجة  400بلغ جحم بعض هذه ادلراسات حوايل و الأخرى.  لغةادلراسة اإىل 
امللص  فقط اإىل مجيع اللغات الست. ومع ذكل، هناك حالت تطلب فهيا بعض ادلول الأعضاء احلصول عىل ادلراسة 

فرناكً سويرساًي. وذلكل تصل  277حوايل  8028ة صفحة واحدة يف عام بلغ متوسط تلكفة ترمجو مرتمجة اإىل لغات أأخرى. 
نفاذ التدابري الرقابية و صفحة اإىل مبالغ كبرية جدًا.  400تلكفة ترمجة دراسة مكونة من  ، عىل الواثئقحاولت الأمانة الرتش يد واإ

. واس تطردت قائةل، س يكون من 8028ابملقارنة حبجم الواثئق يف عام  8023وقد تلمست بعض النتاجئ املشجعة يف عام 
دواع  رسور الأمانة تقييد عدد الواثئق اليت تُتاح يف شلك مطبوع. ولفتت الأمانة الأنظار اإىل جتربة الأمم املتحدة يف نيويورك 

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

لكرتونية للواثئق. وعىل من يرغب يف احلصول عىل نسخة ورقية من وثيقة ما الانتظار اإىل أأن يمت طباعهتا وتسلميها النسخ الإ 
دخال هذه التجر عىل فقة ادلول الأعضاء، يف حاةل مواوالأمانة عىل أأمت اس تعداد، هل.  ة يف الويبو، حبيث ل يمت طباعة نسخ باإ

ل عند طلاها  فقط. ورقية اإ

يتعلق ابلتقارير احلَْرِفيّة لجامتعات اللجان، أأعربت ادلول الأعضاء عن رغبهتا يف الاحتفاظ بتقارير َحْرِفيّة، وفامي  .248
عداد الرئيس. من التحول اإىل تقارير خمترصة أأو موجز من  بدل ، اكن متوسط طول التقرير احلَْريِف 8028يف عام واإ

صفحة. أأما خبصوص اجلداول الزمنية، اكن عىل الأمانة  400أأو  300صفحة. وبلغت بعض التقارير  244لجامتعات اللجان 
اتحة واثئق الويبو للجان ادلامئة والهيئات الرئيس ية جبميع اللغات الست. وفامي يتعلق ابلأفرقة العامةل، فقد تقرر النظر يف هذه  اإ

، استنادًا اإىل جتربة الأمانة يف تنفيذ س ياسة اللغات عىل مدى 8024/25املسأأةل أأثناء مناقشة الربانمج واملزيانية للثنائية 
 السابقني. العامني

ض التاكليف يف الرئيس الضوء عىل حقيقة ارتفاع تلكفة الرتمجة وأأن هناك الكثري اذلي يتعني القيام به خلفوسلّط  .243
 اجملال. هذا

وفد فرنسا عىل أأمهية مسأأةل الرتمجة الشفوية، وقال ليس من السهل الوصول اإىل حل مثايل. وفامي يتعلق وأأكد  .244
ذا اكن ه ابلتقارير احلَْرِفيّة، تساءل الوفد  لقاء الضوء عىل حاةل الوثيقة وعىل ماهية اإ ناك وثيقة أأقرص موجودة من شأأهنا عام اإ

املطلوب هو تسجيل، يسمح اكن و ن ما جيري طلبه حاليا ليس تقرير َحْريِف مرت م يف نسق وريق مطبوع. التعلاميت، لأ 
ذا اكنت ذات طبيعة حامسة. وهناك  للمشاركني ابلتحقق من لك ما قيل، مع بياانت حمددة بشأأن نقاط معينة يمت ترمجهتا اإ

ماكنية لتحديد بعض النقاط يف حاةل ظهور ما يس تدعأأيضا نقاط أأخرى مثل البياانت اخلاصة ابلنتاجئ واحلاجة لتو    فري اإ
لهيا أأو عند ظهور مشالك. عدا ذكل، ل يكون هناك حاجة للتقارير احلَْرِفية. ولفت الوفد الأنظار اإىل أأنه كثريا  الرجوع اإ

 التقارير. وتساءل عام بمكن ُأيسء فهم ترصحياته يف التقارير احلَْرفَيّة. وعالوة عىل ذكل، هناك مسأأةل التحقق من حصة تكل ما
اكنت تلكفة اإجراء التصويبات مرتفعة للغاية. والمتس الوفد و  .أأن تفعهل الوفود يف حاةل الاختالف مع حمتوايت هذه التقارير

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

س بانيا اإىل اس تحاةل التنبؤ بنطاق العمل الهائل لأعامل اللجان ادلامئة، وفوأأشار  .245 هذا يف معظم احلالت  ويفرسد اإ
عدم الوفاء مبهةل الشهرين املمنوحة يك تكون الواثئق جاهزة قبل وقت اكف من الاجامتع. والتفت الوفد اإىل مسأأةل سبب 

يرتتب عىل ذكل من مشلكة توفري ترمجة شفوية، وقال ينطوي هذا الاجامتعات اليت تس متر لفرتة أأطول من اخملطط لها وما 
الأمر عىل مسائل مالية وتنظميية. ومىض يقول، رمبا تبذل ادلول الأعضاء والأمانة هجودا أأكرب لضامن انهتاء الاجامتعات يف 
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ابلرضورة بغرض اإجراء  وقال اإن الاجامتعات اليت تس متر اإىل ما بعد الوقت اخملص ، ليستوفقا للجدول.  الوقت اخملطط
مناقشات جادة وقمية. وأأعرب عن رأأيه قائال، يتعلق الأمر ابلنضباط اذلايت من جانب ادلول الأعضاء ومن الأمانة. وقال يف 

صفحة فقط، ومل يرُت م اإىل  80أأو  25معرض حديثه عن طول الواثئق، لقد بلغ طول بعض الواثئق اليت قدمهتا الأمانة 
امللص  فقط. ومىض يقول، ل بمكن اعتبار هذه الواثئق طويةل وينبغ  أأل ينتج عن ترمجهتا أأي  اللغات الأخرى سوى

ذا اكن دلى الأمانة بعض الأفاكر عن  مشلكة. ووصف ترمجة ملص  تكل الواثئق فقط بأأنه مدعاة للقلق. وتساءل عام اإ
فري ترمجة شفوية يف هناية الاجامتعات، مؤرشات تَُمِكّن من حتسني الأمر من حيث اشرتاط فرتة الشهرين، وعدم تو 

نه  والتوصل لقاعدة تتعلق ابلواثئق الطويةل ذات احلجم الاس تثنايئ، وحتديد جحم الوثيقة اذلي بمكن ترمجته. واس تدرك قائال اإ
ماكنية التحقق من ال  بياانت عند ظهور عىل اس تعداد ملناقشة التقارير احلَْرِفيّة. ورأأى الوفد أأن القضية احلقيقية تمكن فقط يف اإ

نه ل يرى أأي قمية مضافة من التقارير احلَْرِفيّة، وأأعرب عن شواغهل عىل حنو مزتايد فامي يتعلق ابلنقاط  اإشاكلية معينة. وقال اإ
 الصدد. اليت أأاثرها، ويرغب يف حتقيق بعض التقدم يف هذا

حتت البند اخلامس، ومرة أأخرى يف شهر  بأأنه تقرر مناقشة مسأأةل الرتمجة الشفوية واخلدمات اللغويةالرئيس ورصح  .246
عداد وثيقة بشأأن س ياسة اللغات. ويف حاةل التوصل اإىل اتفاق خبصوص تقارير احملارض  سبمترب، عندما تنهتي  الأمانة من اإ

 سبمترب. احلَْرِفيّة والتسجيالت الصوتية، بمكن التوصل اإىل قرار يف شهر

اذلي أأدىل به وفد فرنسا بشأأن عدم احلاجة اإىل جسل مطبوع يف حاةل  وفد الولايت املتحدة عن تأأييده للبيانوأأعرب  .247
موقع حمدد حيتوي عىل  البحث عناثر الوفد قضية فهرسة هذه التسجيالت ومشلكة أأ توفر تسجيل صويت. ومع ذكل، 

جياد  بياانت معينة يف ملف صويت، حيث ل تظهر هذه املشلكة عند البحث عن ن  يف جسالت َحْرِفيّة مكتوبة. ويف حاةل اإ
ماكنية عرض حل لهذه املشالك، بمكن عندئذ اس تخدام التسجيالت الصوتية وحتقيق وفورات جوهرية. وأأشار اإىل توفر  اإ

ماكنية تدوين الرتمجة التدفقات النصية مبارشة. وفامي  يتعلق برتمجة البياانت اإىل لغات الأمم املتحدة الأخرى، اقرتح الوفد اإ
 .زييةلكبدل من ترمجهتا من الإن لحق الشفوية للبياانت يف وقت

يطاليا البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة تعليقًا عىلوأأيّد  .242 ماكنية التوصل اإىل حل جيد عن طريق  وفد اإ اإ
ماكنية عرض ن  الرتمجة الشفوية مبارشة، . التسجيالت الصوتية املفهرسة عىل حنو سلمياس تخدام  ومع ذكل، هناك أأيضا اإ
 ابلوقائع. يف حاةل وجود أأي أأخطاء تتصلمس مترة تنقيحات  مع اإجراء

وفد مرص أأن مسأأةل تقارير احملارض احلَْرِفيّة من املسائل اليت حتتاج اإىل حتليل دقيق. مفا تزال بعض البدلان وذكر  .244
من حضور لك  تطلب احلصول عىل تقارير َحْرِفيّة اكمةل، وخباصة البدلان ذات المتثيل الضعيف واليت ل تمتكن دامئاً 

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

اس تخدام النظامني معا يف نفس الوقت. حيث بمكن  هو ملعىن احلقيق  للن . ومىض يقول، قد يكون أأحد احللولدامئا عن ا
تصويب نتاجئ الرتمجة ال لية أأو الرتمجة ابس تخدام تكنولوجيا الرتمجة مبساعدة احلاسوب ومراجعهتا بواسطة مرت م برشي، 

 التاكليف. وهكذا بمكن توفري الوقت وتقليل

أأنه يف حاةل عدم فهرسة التسجيالت الصوتية عىل حنو سلمي  التأأكيد عىلالولايت املتحدة عن رغبته يف  وفدوأأعرب  .800
لقاء اإ  أأثناءمع اس مترار احلاجة اإىل التقارير احلَْرِفيّة املكتوبة، فهو يقرتح الإرسال النيص اإىل لغات الأمم املتحدة امخلس الأخرى 

وخل  اإىل أأن  لحقة. وبمكن تسجيل ن  الرتمجة الفورية املرسل هذا عىل الورق. البيان بدل من اإجراء الرتمجة يف مرحةل
 وتدويهنا. هذا الهنج أأوفر من الرتمجة التحريرية حيث سيمت الاس تعانة ابلرتمجة الفورية

مانة، والتفت اإىل الفقرة وأأعرب  .802 نه املتعلقة بتدابري الويبو لتحسني الكفاءة،  4.87وفد السلفادور عن شكره للأ وقال اإ
ن أأي تدابري من شأأهنا ختفيض التاكليف يف املنظمة، مع وجوب عدم الإرضار مبصا ح  ن التدابري املذكورة، ويف الواقع يُثَِمّ يُثَِمّ
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ذا اكن من الوفد ادلول الأعضاء. ورحب  بعمل نظام مؤرشات الأداء بشلك طبيع ، عىل الأقل عىل ما يبدو. وتساءل عام اإ
َ  بناء عىلمات تتعلق بعدد الإخطارات املمكن تزويده مبعلو  خ الواثئق، أأشار اإىل ْس نظام مدريد قبل هناية الس نة. وفامي يتعلق بن

ومىض يقول، اكنت أأمهية هذا الأمر لتمنية امللكية الفكرية، وأأعرب عن ترحيبه لإاتحة ملصصات الواثئق ابللغة الإس بانية. 
ل أأهنا عكست  قد يس تطيع املمثلون العاملون يف اخلارج و ادلراسات بشلك مركز. عنارص بعض من تكل الواثئق طويةل اإ

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

 الرباءات. معل معاهدة التعاون بشأأن

ذا اكنت اللجنة يه احملفل  - وفد فزنويال )مجهوريةورصح  .808 البوليفارية( بأأن مسأأةل الرتمجة مسأأةل معقدة، وتساءل عام اإ
الرتمجة مقابل عدد املناسب ملناقشة هذه القضااي. ومىض يقول يف س ياق تربيره ارتفاع تلكفة الرتمجة، ل تغط  تلكفة 

ماكنية ترمجة الوثيقة و الصفحات املطلوب ترمجهتا فقط، بل تغط  أأيضا خربات ومعارف املرت م القامئ ابلعمل.  فامي يتعلق ابإ
عداد امللصصات يمت بواسطة أأفراد وتكون يف غالب الأمر معربة عن وهجة نظر خشصية، وقد يكون ذكل  ابلاكمل، أأوحض أأن اإ

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

ماكنية تغيري أأعداد الواثئق املطبوعة  مبارشة اإىل املرت م البرشي. وكرر الوفد ما ذكره يف اختالف مع بيان سابق هل من حيث اإ
اللجان املعنية. ومن الواحض، سوف يكون للمنظمة صورة أأفضل وأأكرث حرصا عىل البيئة. وجيب عىل الأمانة تقيمي متوسط 

ة من الواثئق لجامتعات ل يشارك يف كثري من الأحيان يمت طباعة أأعداد كبري وعدد الواثئق املطبوعة للك جلنة من اللجان. 
ن املرتمجني الفوريني  فهيا سوى عدد قليل جدًا من احلضور. وبمكن زايدة عدد الواثئق بناء عىل الطلب. وأأهني  لكمته قائال اإ

 املنظمة. واملرتمجني التحريريني يوفرون حال لـ "برج اببل" اذلي تواهجه

يف العام  ابملائة 56اإىل  8022يف عام  ابملائة 35ملصادر اخلارجية من الأمانة اإىل زايدة نس بة الاس تعانة ابوأأشارت  .803
نتاجية للمرتمجني داخل املنظمة، يُعهد للفرد الواحد ترمجة . التايل، بسبب عبء العمل املزتايد  2 500وفامي يتعلق مبعيار الإ

دقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية مؤخرًا متتع لكمة يوميًا. وقد أأظهرت دراسة اس تقصائية أأجرها شعبة الت 4 500لكمة ومراجعة 
ذااإ الويبو بأأعىل معدل   نتاجية يف جمال الرتمجة متفوقة بذكل عىل مجيع املنظامت الأخرى يف جنيف. وأأضافت الأمانة قائةل، اإ

ت يف معرض حديهثا قررت ادلول الأعضاء التخيل عن التقارير احلَْرِفيّة، فسوف تبادر الأمانة اإىل تنفيذ هذا القرار. وأأوحض ما
عدادها للواثئق الطويةل، حىت للواثئق اليت يبلغ عدد صفحاها  صفحة فقط، بأأن  80أأو  25عن مسأأةل امللصصات اليت يمت اإ

صفحات. ومع ذكل، أأبدت  عرشوضعت حدا أأدىن لعمل امللصصات حبيث ل تقل الوثيقة عن  8022ادلول الأعضاء يف عام 
الصدد، حيث اكن من املهم التأأكيد عىل عدم التأأثري سلبيًا عىل جودة الواثئق. وفامي يتعلق الأمانة بعض املرونة يف هذا 

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

بعض أأوجه الكفاءة، أأوحضت الأمانة عدم وتنفيذ  4.87البيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور بشأأن الفقرة أأما خبصوص  .804
مت خفض التاكليف نتيجة ملفاوضات مع مقديم اخلدمات. وفامي يتعلق ابلأفرقة العامةل،  حيثتأأثر جودة الكفاءة ونوعيهتا. 

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

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

 والواثئق. بنوعية جيدة من املستندات

عداد اإ الأمانة قائةل، وأأضافت  .805 ن العديد من التعليقات اليت مت الإدلء هبا اكنت مفيدة وس تكون عامال مساعدًا يف اإ
كون هناك فرصة لصقل وحتسني بعض املؤرشات عند مناقشة الربانمج واملزيانية تللغات. وسوف الوثيقة اخلتامية لس ياسة ا
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وقد جاءت املناقشة احلالية يف الوقت املناسب. ومضت تقول، مت اتباع "هنج رفض املتاح واختيار  8024/25للثنائية 
لكرتوين ما مل يطلب التبديل" يف الويبو، حيث  اتحة الواثئق يف نسق اإ وفد حتديدًا احلصول عىل نسخ ورقية. وابلتايل مت اإ

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

تدرس بعض املنظامت الأخرى نفس ذات و املعلومات حول املرصوفات املعنية وسوف يمت النظر يف هذا الأمر بعناية. 
 الأمر. أأن تضع يف اعتبارها حقوق امللكية الفكرية ملرتمجهيا الفوريني عند النظر يف هذا أأيضا املوضوع ولكن يتعني عىل الويبو

 .82لربانمج ومل تكن هناك أأي تعليقات بشأأن ا .806

 .84وافتتحت املناقشة حول الربانمج  .807

خبصوص وفد أأملانيا توضيحات بشأأن املوقف بعد انهتاء العقد مع املقاول العام السابق، وبشلك أأكرث حتديدًا وطلب  .802
لن يس تتبعه أأي اترخي تسلمي مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة تأأجيل . وأأعرب الوفد عن تفهمه أأن والتاكليفالتأأخريات 
ضافية. تاكليف  اإ

، وثبات التلكفة املتوقعة داخل نطاق املزيانية 8024الأمانة العامة تأأجيل تسلمي املرشوع اإىل هناية فرباير وأأكدت  .804
هذه املعلومات يف جلسات الإحاطة الشهرية املعتادة اليت تعقد مع ادلول الأعضاء  يمت اس تعراضاملعمتدة متامًا. ومضت تقول، 

عالمية شفوية شهرية ، وي8028منذ أأكتوبر  حاطات اإ مت حتديهثا دوراًي. واغتمنت الأمانة الفرصة لتذكري الوفود مبا تقدمه من اإ
يف اليوم احلادي عرش منه،  8023. ومن املقرر عقد تلقني شهر يوليو 8028تنفيذًا لطلب جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب 
(، وادلعوة مفتوحة مجليع الوفود. وكام مت التفاق عليه مع Uchtenhagen)ما بني الساعة الثانية والثالثة مساًء يف قاعة 

لغاء تلقني شهر 8023الوفود احلارضة يف تلقني مايو  جازات الصيفية أأغسطس وسبمترب لأس باب واحضة )فرتة الإ  ي، تقرر اإ
 (.العامة الرمسية للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب امجلعيةوموعد انعقاد دورات 

 .30افتتحت املناقشة بشأأن الربانمج و  .820

وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأنظار اإىل مؤرشات الأداء الس بعة، وقال هناك أأربعة من تكل املؤرشات ولفت  .822
ل يتبق  سوى مؤرش واحد فقط عىل املسار وليست عىل املسار الصحيح، واثنان غري قابلني للتطبيق نظرًا حلداثة الشعبة. 

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

عدادها  مس تخدمًا عىل الأقل  2 267الويبو". وتساءل الوفد، ملاذا ل يشلك  يفابلبتاكر وتسويقه يف ادلول النامية واليت مت اإ
ذا اكن  ابملائة 40نس بة  يه املس توى احملدد من قبل الأمانة كعتبة  ابملائة 40)نس بة  8 400خط الأساس املرجع  هو ، اإ

 "(.لتوصيف تقيمي "عىل املسار الصحيح

ضافية عن امل وطلب  .828 نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا. والتفت وفد اجلزائر احلصول عىل معلومات اإ شالك اليت اعرتضت اإ
بياانت الأداء )البيان:  عنالوفد اإىل مؤرشات الأداء لالسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، وقال ل يوجد أأية معلومات 

ضافية حول يوجد(. ومىض يقول يُفرتض أأل يكون هناك العديد من الأنشطة املضطلع هبا. وطلب احلصول عىل م ل علومات اإ
 النقطة. هذه

وفد مرص التعليقات اليت أأدلت هبا وفود لك من الولايت املتحدة واجلزائر فامي يتعلق مبؤرشات الأداء اليت وأأيّد  .823
تكن عىل املسار الصحيح. ورأأى الوفد أأن الأعضاء يف حاجة اإىل تقارير منتظمة، رمبا لك شهرين، يك يمتكنوا من متابعة  مل

 النامية. ئل من أأجل التأأكد من أأن هناك هجود تُبذل، خاصة ابلنس بة للبدلانهذه املسا
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جنازه يف مشاريع معينة، من بيهنا مرشوع وطلب  .824 وفد السلفادور احلصول عىل معلومات أأكرث حتديدًا بشأأن ما مت اإ
نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا ومبادرة جامعة الويبو. ولفت الأنظار اإىل مؤرش الأداء اخلاص  بعدد اسرتاتيجيات امللكية اإ
الأداء )البيان: ل يوجد(.  عنالفكرية، ومن بيهنا مكون الابتاكر والتكنولوجيا، وأأعرب عن دهش ته لعدم توفر أأي بياانت 

ماكنية اس تعراض ما مت وقال ينبغ  أأل يُسمح ملثل هذه املواضيع الهامة أأن تظهر دون رصد أأي تقدم ملحوظ. ورأأى الوفد  اإ
ب جنازه واإ يف مشاريع معينة،  الانهتاء منهحتت هذا الفصل. وكرر طلبه احلصول عىل معلومات أأكرث حتديدًا حول ما مت رازه اإ

نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا ومبادرة جامع  ة الويبو.من بيهنا مرشوع اإ

صوص بعض النقاط. وفد أأملانيا اإىل الأمهية الكربى لهذا الربانمج، وأأعرب عن أأسفه لعدم ظهور بياانت أأداء خبوأأشار  .825
ماكنية 8023وأأبدى اهامتمًا ملعرفة ما يه توقعات عام  ماكنية عالج بعض أأوجه النق  يف البياانت، واإ ، لأن ما تفهمه هو اإ

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

ذا اكن اخلفض يف الغالف املايل اذلي واس تفرس  .826 يطاليا عام اإ عادة نقل املوظفني قد  ُأدرجوفد اإ يف تقرير أأداء الربانمج ابإ
ضافية حول النقاط اليت  أأثر عىل أأنشطة الشعبة يف تنفيذ أأعاملها. وأأعرب الوفد عن رغبته أأيضا يف احلصول عىل معلومات اإ

 السابقون. أ اثرها املتحدثون

نشاء شعبة الابتاكر من وحدتني من واس تعرضت  .827 )وحدة  8028فصلتني يف يناير الأمانة، ردا عىل أأس ئةل الوفود، اإ
املشاريع الصغرية واملتوسطة ووحدة الابتاكر ونقل التكنولوجيا(، والتحدايت املتصةل ابملوارد البرشية الناجتة عن تكل الرتكيبة، 

نشاء مؤرشات الأداء الرئيس ية يف عام  . وفامي يتعلق مبرشوع ماكتب نقل 8028قبل وصول مدير الشعبة يف فرباير  8022واإ
التكنولوجيا للمنطقة العربية، أأفادت الأمانة بأأن المتويل اخلاريج قد حال دون تنفيذ املرشوع ووضعه عىل املسار الصحيح. 

وفامي يتعلق بربانمج مبادرة جامعة الويبو، أأشارت الأمانة اإىل النق  يف القوى البرشية لهذا الربانمج. أأما خبصوص عدد 
فكرية، أأوحضت أأنه قد مت ابلفعل تقد م عدد ل بأأس به من املشورة )من بيهنا تقد م الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية ال

املشورة يف مرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا(، وسوف يشهد هذا اجملال املزيد من الأنشطة. ومع ذكل، واجه بعض الأفراد 
، واليت 8028املس هتدفة يف عام  ابملائة 40لـ وتتلص  مجيعها يف ال يت: مل تتحقق نس بة اصعوابت يف دفع هذه املشاريع قدما. 
من أأصل ثالثة اسرتاتيجيات. والتفتت الأمانة اإىل مس تخديم الأدوات والامنذج واملواد تتطلب تنفيذ اسرتاتيجيتني وطنيتني 

عدادها  رته اجملمعة )عىل الويبو، وقالت عندما بدأأ الربانمج يف صو  يفاملعنية ابلبتاكر وتسويقه يف ادلول النامية واليت مت اإ
ليه أأعاله(، اكن من املفرتض أأن تشري لكمة "املس تخدمني" اإىل الأفراد اذلين مت تدرياهم يف الويبو واس تلموا  النحو املشار اإ

برز عىل السطح اختالف يف يف وقت لحق، املواد، وابلتايل فهم قادرون عىل اس تخدام الأدوات اليت حصلوا علهيا. و
ذا اكن مصطلح "مس تخدمسؤا ات، وُطرحالتفسري  " يتطلب التحيل ببعض املؤهالت والتحقق من أأن هؤلء مه يف نيل عام اإ

لهيم أأثناء حضورمه التدريب واس تخداهما يف س ياق تنفيذ العمل  الواقع من س يقومون ابلنتفاع من املواد اليت مت تقدبمها اإ
طار هذا التفسري اجلديد؛ وابلفعل، يوحض مت التفاق عىل معل دراسة اس تقصائية لتحديد عدد املس تواليويم.  خدمني يف اإ

عداد املسح املطلوب لتحديد عدد املس تخدمني، ومن مث، 8028"يف عام ،76جدول تقرير أأداء الربانمج عىل صفحة  ، مل يمت اإ
عداد ادلراسة الاس تقصائية ال ن وجاري ومل تتوافر معلومات اكفية لتقيمي عدد املس تخدمني لهذا العام.  تنفيذها مت اإ

 ."8023 لعام

وفد الربازيل عن السبب يف اس تخدام بند موارد خبالف العاملني مبعدل أأقل من الاس تخدام املتوقع يف وتساءل  .822
 التمنية. س ياق تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل

ارد املالية وفد مرص قيام املنظمة بمتويل تكل املشاريع اخلاصة مباكتب نقل التكنولوجيا، ابلنظر اإىل نق  املو واقرتح  .824
 ة.ملزيانييف االصغرية واملتوسطة  الرشاكتوةل عن عدم الوفاء ببعض الأهداف. كام أأعرب عن تأأييده ملشاريع ؤ اخلارجية املس
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وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل مسأأةل "املس تخدمني" يف مقابل "املشاركني"، وقال، "حنن ل منكل والتفت  .880
ذا اكن بمكن وصف هذا املؤرش البياانت نظرًا لعدم جتميع ادل راسة الاس تقصائية ومل يمت نرشها بعد"، وتساءل عام اإ

متاح" بدًل من كونه "ليس عىل املسار الصحيح"، يك يبني حاةل الافتقار اإىل البياانت. وطلب الوفد توضيحات  "غري بـ
 (.مس تخدم كصط أأساس مرجع  8 400مس تخدما يف مقابل  2 267بشأأن العدد الفعيل )

مس تخدم. كام  3 800مس تخدم، بيامن العدد املس هتدف يف الواقع  8 400الأمانة اإىل أأن خط الأساس بمثل وأأشارت  .882
يف هذه احلاةل غري متوفر، حيث ل تعكس البياانت املتاحة  دقة نظام اإشارات السريأأشارت الأمانة أأيضا اإىل اعتبار مؤرش 

 ابلفعل. املؤرش

ن هناك عامالن أأساس يان، اإ الربازيل بشأأن مرشوعات جدول أأعامل التمنية،  الأمانة، تعليقا عىل سؤالوقالت  .888
للقيام ببعض املشاريع التجريبية اليت  ابعض ادلول الأعضاء حول اس تعداده مع)أأ( بعض الصعوبة يف التوصل اإىل اتفاق  وهام:

 التقدم احملرز يف 8028مت التعرض لها عام بعض مشالك املوارد البرشية اليت  وتأأثريتس تغرق وقتًا أأطول مما اكن متوقعا؛ )ب( 
يف هذه املشاريع. كام أأضافت أأيضا بأأن هناك مناقشات جارية حاليا فامي يتعلق ابلوسائل اليت بمكن من خاللها الانهتاء من 

 .8023الأعامل املتبقية وتسلميها خالل عام 

ماكتب نقل التكنولوجيا، وقالت خيضع هذا النوع شاريع املنظمة مل الأمانة اإىل سؤال وفد مرص اخلاص بمتويل والتفتت  .883
 . امن المتويل اإىل قرار ادلول الأعضاء، وينبغ  مناقش ته يف س ياق املزيانية العامة أأولوايه

 املعدةل. . وتال الرئيس مقرتح فقرة القرار بصيغته8028املناقشة بشأأن تقرير أأداء الربانمج لعام وُأغلقت  .884

الأمانة، هجة تقرير أأداء الربانمج، والإقرار بطبيعته كتقيمي ذايت من ة، بعد اس تعراض اإن جلنة الربانمج واملزياني .885
ادلول الأعضاء  طرحهتالتعليقات والشواغل والاقرتاحات اليت عليه، رهن الأخذ ابابملوافقة  امجلعية العامةتوي 
 (.WO/PBC/20/2مع تقرير أأداء الربانمج )الوثيقة اللجنة واملرفقة أأيضا يف تقرير  واملدرجة

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( 22أأنشطة الربانمج عن  شفهي  تقرير

كام ُوزعت نسخة ورقية ؛ )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 22أأنشطة الربانمج  حولقدمت الأمانة تقريرا شفهيا  .886
ابلفعل  جُيسدىل اتفاق بني الأمم املتحدة والويبو بأأن جذور هذا الربانمج تعود اإ  الأمانة من التقرير عىل اللجنة(. وذكّرت

بداع والابتاكر من  أأخرى. وأأوحضت الأمانة  هجةتيسري نقل التكنولوجيا من  و هجةطبيعة امللكية الفكرية: تقد م حافز لالإ
 لويبو.اخملوةل لولية الوهو ما أأكد  والثقافية، ةوالاجامتعي ةالاقتصادي التمنيةوترية  ترسيعأأيضا الهدف وهو 

كيفية ترابط امللكية الفكرية ب  تتعلق اإىل حد مامعقدة  مسائل حولُطلب من الويبو بصفة مزتايدة أأن تقدم معلومات و  .887
برانمج امللكية  8004يف عام وُأنشئ لس ياسة العامة مثل الصحة العامة وتغري املنا  والأمن الغذايئ. يف ارئيس ية  مسائلمع 

جاابت معلية لأس ئةل معلية  أأنه يقدممبعىن  امعلي اهنجيتبىن الربانمج و  الفكرية والتحدايت العاملية. لتعاون مع أأطراف فاعةل ل اإ
هو الأمهية والأمر ابلغ ارتباطها ابمللكية الفكرية، اإىل نظرا  املسائلهذه  حول، مبعىن تقد م معلومات املعين رئيس ية يف اجملال

منايئ  تظام امللكية الفكرية، أأن حتقق أأهدافا ونتاجئ ملموسة أأيضا ذاتقد م أأدوات معلية ومنابر بمكهنا، استنادا اإىل ن بعد اإ
 أأوسع نطاقا.

التعاون املشرتك مع منظمة الصحة العاملية من خالل وقد حتقق أأكرب عدد من النتاجئ الإجيابية يف جمال الصحة العاملية:  .882
وهو منرب  WIPO Re:Searchوأأنشئ  الثالثية ادلراسةأأجريت الندوات الثالث و حيث ُعقدت  التجارة العامليةومنظمة 

هيدف اإىل دمع الابتاكر يف جمال الأمراض الاس توائية والسل و ابلفعل يف الاجامتع الأخري  جرى تقدبمهمفتوح لالبتاكر 
 WIPOأأعضاء س نة فرتة ال تضاعف خالل وقد  .هذه اجملالتيف لالبتاكر  مل يقدم السوق حوافز اكفيةوواملالراي املهمةل. 
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Re:Search  ملفات هادفة يف قاعدة البياانت املتاحة جماان لأي مؤسسة يف العامل جتري  وضعكن ومم عضوا. 64ليصل اإىل
التطورات  ويمتثل أأحد. يف طابور الانتظارتعاون، ول يزال هناك الكثري  اتفاق 86أأبرم  ، كامهذه الأمراض ميدانأأحبااث يف 

نشاء يف اجلديدة املثرية لالهامتم  راس ية ابملنح ادلسرتاليا صندوق استامئين كبري يسمح بمتويل ترتيبات الاس تضافة املتعلقة أأ اإ
ومن  لباحثني من البدلان النامية يف مؤسسات البحث العامة أأو يف اجلامعات أأو يف صناعة املس تحرضات الصيدلنية.املقدمة 

بصورة أأفضل وحتسني الابتاكر يف جمال هذه الأمراض  املسائلملعاجلة هذه الالزمة شأأن ذكل أأن يساعد يف بناء القدرات 
التعاون بني مركز كومايس للبحوث التعاونية يف طب الأمراض الاس توائية يف غاان وجامعة هو أأحد الأمثةل عىل ذكل و املهمةل. 

يف  IThemba Pharmaceuticalsتفاق بني رشكة لا ومن الأمثةل الأخرى لهذا التعاونالولايت املتحدة. يف س تانفورد 
 .AstraZenecaورشكة  فريقياأأ جنوب 

هذا املنرب ابلبتاكر  ل يتعلقو. WIPO Green منرب ويف جمال تغري املنا ، انصبت معظم الأنشطة حىت ال ن عىل .884
متثل ي و  ،يف املرحةل التجريبية يف الوقت الراهن WIPO Green منرب ل يزالوبنقل التكنولوجيات القامئة ابلفعل. تعلقه بقدر 

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

تعمل الويبو مع مجموعة من و راخي  اس تخدام التكنولوجيا، كام بمكهنا تيسري احللول املالية. القدرات والتفاوض بشأأن ت
قلمي . ومن املزمع اإطالق هذا املنرب رمسيا يف هناية نومفرب يف جنيف. وقد أأكد من بيهنمالرشاكء،   ةالأمين تبنك تمنية اإ
 الاجامتع.هذا حضورها  ،الس يدة كريستياان فيجيورز ،تفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املنا ل ةالتنفيذي

 تركزي املوارداإىل احلاجة اإىل نظرا  ؛مماثل من الأنشطة بعدديف جمال الأمن الغذايئ، من الاضطالع  ،مل تمتكن الأمانةو .830
كام وضوع هذا امل حولبرانمج التحدايت العاملية حلقة دراس ية  الأكرث تقدما. ومع ذكل نظم الراهنةعىل املشاريع  املتاحة
ضافة اإىل و من الغذايئ ابلتعاون مع وزارة الزراعة التزنانية. حلقة معل بشأأن الابتاكر يف جمال امللكية الفكرية والأ نُظمت  اإ
للزراعة  Norman Borlaugأأحصاب املصا ح يف تزنانيا ومعهد مع  أأسس املقارنةالأمانة اسرتاتيجية دلراسة  وضعتذكل، 
 ت املتحدة.يف الولايادلولية 

يف س تعمل البدلان النامية ك و  لالس تخدام WIPO GREENقاعدة بياانت  عن وقت جتهزيالرئيس  واس تفرس .832
ورأأى من واقع خربته يف العمل يف أأماكن التجارية. يك يتس ىن لها الانتفاع هبا وحتقيق منفعة متبادةل من املعامالت بشأأهنا، 

ن أأتيحت  وغريها؛ ذلكليف أأورواب والياابن كام أأفاكرا ابلفعل  وقد ابتكرت حتدايت خمتلفة، أأن العديد من البدلان تواجه اإ
 ؟ذكل عرفس تكيف ف ، ةقاعدة البياانت هذه للناس يف أأماكن خمتلف

طار هذا الربانمج اليت س ُتطبقالقرارات واختيار املشاريع  معلية صنعوطلب وفد الربازيل توضيحا بشأأن  .838 ، مشريا يف اإ
ل  تقارير، اإىل يومنا هذا ل يرفع، ت العامليةبرانمج التحداي اإىل أأن فكيف بمكن لدلول الأعضاء  ،اإىل جلنة الربانمج واملزيانيةاإ

 أأن تتفاعل مع الربانمج؟

ذ ُُض فيه س بعة ماليني فرنك .833 ذاكء سويرسي وذكر وفد مرص أأن الربانمج همم للغاية اإ . أأما فامي يتعلق ابلأهداف واإ
امللكية الفكرية عند وضع الس ياسات فمل تأأل الويبو هجًدا يف توفري املعلومات واس تحداث  الوع  ومعلية اختاذ القرار بشأأن

الأدوات اخلاصة ابمللكية الفكرية بغية اس تخداهما يف نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية لتمتكن من التعامل مع التحدايت 
شجيع املناقشات يف هذا الشأأن. ولكن ظلت بعض التحدايت املتنوعة اخملتلفة اليت تواهجها. وأأعربت مرص عن رغبهتا يف ت 

ابقية دون التصدي لها. ومل حيتو العرض عىل تفاصيل اكفية تتيح كيفية الانتفاع من الأنشطة اليت جيري تنفيذها وخصوصا 
 8028نة . وقد مت التعاون س  WIPO Re: Searchفامي يتصل ابلبياانت عىل سبيل املثال تكل اليت تندرج حتت برانمج 

برام مخس اتفاقيات لالس تضافة. وقد جشعت مرص هذا العمل. ولكن من الأفضل احلصول عىل املزيد من  من خالل اإ
التفاصيل بشأأن املنافع احملمتل حتققها من هذه الأنشطة. ومن التحدايت الأخرى عرض هذا التقو م. وقد انعقدت بعض 
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امش بعض اللجان الأخرى. ولكن هذه املسائل مل تتعامل معها جلنة عىل ه 8023ومارس  8028جلسات الإحاطة يف نومفرب 
اجامتعات موازية. وس يكون من املفيد اختاذ قرار بشأأن اللجنة الأنسب يف أأو  هامش الاجامتعاتبعيهنا فقد نوقشت عىل 

ة بقانون الرباءات أأم اللجنة املعنية للتعامل مع هذا املوضوع مث تقد م تقارير شامةل لهذه اللجنة سواء أأاكنت اللجنة ادلامئة املعني
. ويفضل تقد م معلومات متاكمةل تعضد من فهم املتاح للبدلان واملنافع اليت تعود أأي هيئة أأخرىابلتمنية وامللكية الفكرية أأم 

 علهيا. وتقدم الوفد ابلشكر اإىل الأمانة عىل اجلهود اليت تبذلها.

ية اليت تتصدى للمسائل العاملية وعىل وجه اخلصوص مرشوع وأأعرب وفد الياابن عن تقديره للأنشطة اجلار  .834
(hcra S : R OPIW( ومرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء )hcra  SIIW الذلان شاركت فهيام الياابن )

يف  ( انعقد مؤمتر الابتاكرات املتعلقة بتغري املنا hcra  SIIWمشاركة فاعةل. وأأحاط الوفد بأأنه يف اإطار مرشوع )
ا يف ئة مواتية للصناعة ليك تسامه طوع لإنشاء بي الويبو واعترب الوفد املؤمتر همامأأفريقيا يف كينيا يف شهر يونيو بمتويل جزيئ من 

 التعامل مع املسائل العاملية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التعاون الفاعل مع الويبو لهذا الغرض.

ومرشوع الويبو املتعلق  hcra S : R OPIWا املوضوع وبرانمج وأأعرب وفد السلفادور عن ابلغ اهامتمه هبذ .835
(. وقُدمت الامتسات وطنية ملثل هذه املبادرات. وكرر الوفد البيان املقدم من hcra  SIIWابلتكنولوجيا اخلرضاء )

ذ تساعد وفرة املعلومات ادلول الأعضاء عىل المتتع بقدر  املتاحة. وأأضاف  من الوع  ابملرشوعات والإماكانت مزتايدمرص اإ
اتحهتا أأمام مجيع  الوفد أأنه ل يعرف السبيل اذلي يُمكن الأمانة العامة من تلبية هذا الاحتياج ولكن هذه املبادرات ل بد من اإ
ادلول الأعضاء. ويلزم حتقيق هذا بشلك أأو بأ خر. وأأعرب الوفد عن انتظاره برتقب شديد صدور تقرير شهر نومفرب واملسائل 

 طرح لفرتة الس نتني املقبلتني واليت سوف تكون موضع اهامتم كبري ابلنس بة للوفد.اليت سوف تُ 

ابلهامتم الكبري هبذه املسائل العاملية ولكنه أأعرب علام واتبع وفد فرنسا بعض الانشغالت اليت أأثريت ابلفعل. وأأحاط  .836
 جبانب الويبو. ول متتكل الويبو احلجم عن دهش ته لأسلوب التعامل معها. فهناك واكلت أأخرى مسؤوةل عن الأمن الغذايئ

س تضيفه الويبو اإىل مسأأةل ليست مرتبطة ابمللكية الفكرية  وتساءل الوفد عامول اخلربة الرضورية لدلخول يف رشاكة مساوية. 
اذلي تتصص   ارتباطا ملموسا. وتعمل املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية املسائل اخلاصة ابمللكية الفكرية ذات الصةل ابلقطاع

فيه. فهل دلى الويبو ما تضيفه يف هذا الشأأن؟ وهل تش هتر الويبو ابلفعل بوصفها واكةل رشيكة يف خدمات املنا  عىل 
مس توى معني؟ وابلطبع موضوع تصنيف البياانت من القضااي الواقعية للغاية. وكيف بمكن ضامن احلفاظ عىل حتديث 

اتحة ال  عكففرصة أأمام البدلان النامية لتحقيق تقدم رسيع؟ وهذه مسأأةل واقعية للغاية. وقد البياانت وتبادلها اكمةل بغية اإ
مل يسمع عن مرشوع الويبو املتعلق  ورصح املندوب بأأنه. عىل هذه املسأأةل فريق عامل دلى املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية

ية الأمم املتحدة الإطارية حول تغري املنا  ( من قبل. وهذه املسأأةل ليست اتفاق cra  SIIWWابلتكنولوجيا اخلرضاء )
(CWCUUU .) تقدهما الويبو للعمليات بمكن أأن القمية املضافة اليت  ل املندوب عنءتسااجامتع الأس بوع املايض وعقب

يئ. اجلارية. واكنت الصياغة املس تخدمة مثرية لدلهشة. ومل يعرف الوفد اإن اكنت الويبو قد قامت بأأي معل بشأأن الأمن الغذا
ورمبا اكن هناك أأمر حمدد للغاية بشأأن امللكية الفكرية والأمن الغذايئ. ولكن هذا الأمر غري واحض ابلنس بة هل. وابلنس بة 

تنفيذها. وما املوقف اذلي اختذته  اليت بمكنهناك حاجة ملعرفة املزيد بغية اختاذ قرار بشأأن الربامج  العامصةلتعامل الوفد مع 
مبوضوع حتقيقها قمية مضافة وضامن معل املنظامت بشلك سلمي عىل مس توى امللكية الفكرية فامي يتعلق  الويبو ابلنس بة لضامن

ماكن الويبو ختصصها ن مل تكن اإحدى املنظامت تعمل ابلشلك السلمي فامي يتعلق ابمللكية الفكرية يف جمالها اخلاص ابإ ؟ واإ
قضية تتناولها  80ورة. وعىل الويبو التوسع حبيث تتناول توجهيها يف هذا الشأأن دون أأن تكون واكةل رشيكة لها ابلرض 

يسمع الوفد من املنظامت اليت اتبعها  الواكلت الأخرى ابلفعل بدل من س بع قضااي عىل سبيل املثال وهو العدد احلايل. ومل
ا للغاية ابلنس بة اكنت رشياك مفيد رصاد اجلوية أأن الويبوويه منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل ادلولية واملنظمة العاملية للأ 

هجة تقول  وبطريقة نقلها. ومل يسمع الوفد بأأي أأو ابلبياانت الطبية لأي مهنا يف هذه املسأأةل ابلتحديد املتعلقة ابلبياانت املناخية
ن الويبو متتكل أأسلواب رائع يبو اليت تنشط يف ا يف النقل بمكهنا الاس تفادة مهنا. وعىل ادلول الأعضاء أأن تع  أأن رشعية الو اإ

العمل يف هذه اجملالت ابلفعل تس تقهيا من حماوةل الويبو تأأسيس اختصاصها بغية حتقيق ماكسب بطريقة أأو بأأخرى. ولكن 
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املطلوب ليس أأن حتقق الويبو ماكسب ابلنس بة لختصاصها. بل علهيا أأن تنفذ هماهما الأساس ية حبيث تمتكن ادلول الأعضاء 
دراك القمية املضا  فة من معل املنظمة يف هذا اجملال حىت تدمع الويبو بصفهتا دول أأعضاء.من اإ

طالق مرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء ) .837  hcraورشحت الأمانة أأن الانشغالت الأساس ية املتعلقة ابإ
 SIIWة الإنرتنت عىل هيئة ( تتعلق بطريقة الإعالن عنه وكيفية جتنب ازدواجية العمل. ويتوافر موقع املرشوع عىل ش بك

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

هناك منصة تأأسست عىل خلفية س ياق برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ املعين بتيسري نقل التكنولوجيا. وعكفت سبيل املثال 
. وقد نفذت أأمور مشاهبة مع بنك التمنية ال س يوي وابلتعاون عدم ازدواجية البياانت ومراجعهتاالأمانة عىل العمل معه لضامن 

أأسست قاعدة للبياانت اخلاصة ابلتكنولوجيا، عىل الرمغ من أأهنا ليست يف  مع مجعية مديري التكنولوجيا يف اجلامعات اليت
جمرد مسأأةل انضامم  cra  SIIWWا. ومل يكن مرشوع  جمال التكنولوجيا السلمية بيييجمال التكنولوجيا اخلرضاء ول يف

ن الغرض منهغري مربر بل  اس تخدمت الأمانة مجيع جتنب الازدواجية وتعزيز التنس يق. أأما ابلنس بة لالإعالن عنه  اإ
الإماكانت املتاحة دلهيا. ومن شأأن العمل مع عدد مزتايد من الرشاكء املساعدة عىل نرش الأخبار عنه. وس تكون الأمانة 

 لأي دمع تقدمه ادلول الأعضاء. ورحبت الأمانة ابملؤسسات التابعة لدلول الأعضاء اليت بمكهنا املشاركة يف ممتنة
ما بوصفها هيئة دلهيا تكنولوجيا تقدهما أأو هيئة تسع  للحصول عىل التكنولوجيا أأو ابملشاSIIWWIPO  مرشوع ركة اإ

ضافية  ماكهنا تقد م خدمات دمع اإ  .يف هذا الصددبصفة اثلثة أأل ويه مؤسسة أأو منظمة ابإ

رشوعات يف اإىل امل  وأأوحضت الإشارة أأولوأأجابت الأمانة عىل سؤال وفد الربازيل املتعلق ابختاذ القرار والتنفيذ  .832
مرشوع الربانمج واملزيانية اذلي أأقرته ادلول الأعضاء. وقد ورد ذكر هذه الأنظمة التعاونية للمرة الأوىل يف برانمج 

ما أأعط  الضوء الأخرض للبدء يف حتري الإماكانت املتاحة. وذكر الربانمج واملزيانية العمل املتعلق  8020/22 ومزيانية
لهيا خربها واتصالها اخلاصة بغية اإضافة قمية اإىل اجلهود املبذوةل لتيسري الابتاكر وتعزيز بتأأسيس أأنظمة تعاونية تضيف  الويبو اإ

نقل التكنولوجيا يف هذه اجملالت بعيهنا. وشهدت هذه الأنظمة التعاونية املزيد من التطوير وخطوة خبطوة بدأأت تظهر يف 
ادلول الأعضاء. وُذكر التقرير التعاون مع املنظامت الأخرى يف العديد من  تقرير أأداء الربانمج. ويف هذا الشأأن عاد الأمر اإىل

مبا  لك مهنا جمالت جدول أأعامل التمنية حيث ُذكرت رضورة معل الويبو مع املنظامت ادلولية الأخرى من منظور اختصاصات
 اتساق الس ياسات وجتنب الازدواجية. يضمن

ل الأعضاء اليت أأاثرها وفدا مرص والسلفادور أأوحضت الأمانة توافر قدر كبري وابلنس بة ملسأأةل املعلومات ومشاركة ادلو  .834
من املعلومات لأكرب عدد ممكن من ادلول الأعضاء. وأأتيحت املعلومات لدلورة الأخرية للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات 

نية ابلتمنية وامللكية الفكرية واللجنة ادلامئة وعالوة عىل ذكل نُظمت جلسات خاصة ابملعلومات عىل هامش لك من اللجنة املع 
ماكن ادلول الأعضاء املشاركة ابلرتوجي لهذه الأنظمة التعاونية بني مؤسساها اليت يفرتض اهامتهما  املعنية بقانون الرباءات. وابإ

. hcra S :R OPIW( من خالل مرشوع CurIPiFمؤسسة أأوزوادلو كروز )ابملشاركة. ويف الربازيل معلت الأمانة مع 
طاره. ولكن الويبو مل تكن املسؤوةل عن اختاذ  وأأرسل معهد تيودور بلهارس للأحباث يف مرص ابحثًا اإىل جامعة اكليفورنيا يف اإ
القرار بشأأن اختيار الأشخاص أأو أأماكن بعثهتم. فالويبو يه موفرة النظامني كام تقدم احلافز اذلي يؤمل أأن يؤدي اإىل تيسري 

ر ونقل التكنولوجيا. ول تتوىل الويبو بنفسها توفري املواد ول أأي نوع من أأنواع املنح ادلراس ية. وتقدم املنظمة التعاون والابتاك
 النظام اذلي تُروج املواد وتتاح من خالهل وتُيرس التصالت يف ظهل.

الابتاكرات املتعلقة بتغري  وأأعربت الأمانة عن امتناهنا لتويل الصندوق الاستامئين الياابين اإىل حد كبري متويل مؤمتر .840
 املنا  يف أأفريقيا املنعقد يف كينيا.
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وأأجابت الأمانة عىل التعليقات املقدمة من وفد فرنسا وأأشارت اإىل حوار مشابه انعقد يف الاجامتع الأخري املتعلق  .842
حتاول أأن جتعل وأأكدت أأن الويبو ل تعمل عىل التوسع يف املرشوع فامي يزيد عن أأهدافه ول  hcra  SIIWمبرشوع 

كيفية معل الابتاكر ونقل التكنولوجيا للحصول عىل معلومات عن ابلفعل طلبات  وقدمتنفسها ذات أأمهية أأكرث مما يه عليه. 
دماهجام يف هذه املسائل،وكيفية  ومل تسع الويبو اإىل تصويب أأحد. وشاركت الويبو بل وقدمت مالحظاها ومعلت بوصفها  اإ

ا ذكل من خالل توفري معلومات حمايدة ومستندة اإىل احلقائق ل من خالل التأأثري عىل جدول أأعامل مورًدا عندما يُلمتس مهن
لويبو جدول أأعامل سوى الوفاء ابلزتاهما بوصفها منظمة دولية ومنظمة من منظامت الأمم املتحدة لأأي طرف بأأي طريقة. وليس 

وتوفري اخلربات اليت متتلكها ابلفعل بغية املسامهة يف حتقيق الهدف  الأمم املتحدةمنتدايت املسامهة يف املناقشات ادلائرة يف و 
العام للأمم املتحدة، حبيث ل تكتف  ابلعمل جتاه حتقيقه بل تنجزه. وابلتأأكيد دلى الويبو مسامهة تقدهما. ولكن جمال ختصصها 

ليس بوسع الويبو املشاركة بثقة حقيقية يف بطريقة تبادل بياانت الأرصاد اجلوية ول البياانت الطبية. و  اادلقيق ليس معني
الغزيرة مناقشات تتناول الصحة العامة فقط. ولكن اإن اكن النقاش عىل سبيل املثال متعلق بطريقة اس تغالل املعلومات 

الويبو والصحة العاملية لاكن أأمام  الطباملتاحة من خالل نظام الرباءات بغية حتديد حرية التشغيل لتيسري الابتاكر يف جمال 
الكثري لتقدمه. واكن ذكل هو موضوع الندوات الثالثية اليت نظمهتا الويبو ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة 

. ومل تكن الويبو تغايل يف أأمهية امللكية الفكرية ولكهنا شعرت أأن علهيا املشاركة يف املناقشات بغية تقد م 8022العاملية س نة 
 فرة دلهيا وحتقيق القمية املضافة املتحققة من اخلربات والإسهامات احملددة اليت بمكهنا تقدبمها.اخلربة املتوا

ا ونقطة يف حملها. وبمكن رصد اجتاه عام يف نظام الأمم املتحدة سرتاتيجياأأن وفد فرنسا أأاثر سؤالا اإىل وأأشار الرئيس  .848
بيل املثال تناول منظمة العمل ادلولية العديد من املسائل عالوة وهو حماوةل منظامها التوسع. ومن بني املشالكت عىل س  أأل

عىل قضااي تتعلق حبقوق الإنسان كام تناولت منظمة التجارة العاملية مسأأةل الأمن الغذايئ. وعىل هذا فالسؤال واجب الطرح 
ولية. مفا اذلي قامت به مجوع ل خي  الويبو فقط. بل هذا السؤال مرشوع فامي يتعلق جبميع أأوجه العمل يف املنظامت ادل

منظامت الأمم املتحدة والأمني العام للأمم املتحدة بصحبة املنظامت اخملتلفة وأأين حدود معلها؟ والسؤال معين ابلقمية املضافة 
نظمة املتحققة. ومل ينكر أأحد ادلور املمكن ولكن السؤال معين ابملاكنة املمكنة ابلضبط. والأمن الغذايئ مسأأةل تعىن هبا م 

 الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العاملية وامجلعية العامة التابعة للأمم املتحدة. والسؤال أأين تمكن القمية املضافة للك مهنا وأأين
يوضع اخلط الفاصل للك منظمة من املنظامت. وابلطبع يشعر امجليع برغبة يف زايدة صالحياته. وتتناول مفوضية الأمم املتحدة 

يف جمال الكوارث الإنسانية عىل  املشاركةئني موضوع الالجئني ولكن يف الوقت احلايل جيري احلديث بشأأن لشؤون الالج 
ل بد من توافر مضمون أأكرب يف الس نة املقبةل. حيث توجد  املطروحة ا عىل الأس ئةلثال. واختمت الرئيس لكمته أأنه ردسبيل امل 

اذلي  مانة توفري قدر أأكرب من املضمون أأي املزيد من التفاصيل. ماالكثري من رؤوس املوضوعات، ولكهنا تتطلب من الأ 
جنازه يف هذا اجملال؟ كيف تساعد هذه الأمثةل؟ ما املاكنة اليت بمكن  لويبو حتقيقها لنفسها مبا بمكن ادلول الأعضاء من لبمكن اإ

القول بعدم توافر هذا ادلور وأأن أأموال الويبو  مواهجة التحدايت العاملية أأوجمال تؤديه يف  ا، ابلفعل،الإقرار بأأن للمنظمة دور
صدار بيان  تتاح لدلول الأعضاءينبغ  أأل تُنفق عىل هذه املسائل. ول بد أأن  املزيد من املعلومات حىت تمتكن من احلمك واإ

ذا اكن للمنظمة أأن تتصدى لهذه اجملالت. وقد ترغب ادلول الأعضاء أأن تتعمق الأمانة يف جمال سلمي  ما يف حني ترفض فامي اإ
التعمق يف جمال أ خر. وحتتاج ادلول الأعضاء هذه املعلومات يك تمتكن من سرب أأغوار هذا احلوار الش يق.  املس توى ذاته من

وأأعرب الرئيس عن أأمهل أأن يتسم تقرير الس نة القادمة بقدر أأكرب من الرتكزي وأأن يقدم املزيد من التفاصيل بشأأن بعض 
 املسائل. هذه

 الربازيل توفري معلومات مكتوبة يف ادلورة القادمة قبل انعقاد الاجامتع حبيث بمكن تقدبمها اإىل العوامص. والمتس وفد .843

ن املعلومات  .844 وحتدث وفد بلجياك نيابة عن اجملموعة ابء، وأأعرب عن رسور اجملموعة البالغ ابملعلومات املقدمة. وقال اإ
 وقت متأأخر أأيضا. ورصح بأأن اجملموعة ترى أأل رضورة قد تكون وردت يف وقت متأأخر، لكن وثيقة أأخرى قدمت يف

ضافية يف هذا الصدد.   للحصول عىل واثئق اإ
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ضافية موضع ترحاب عىل ادلوام. واكن من املفيد توفريها لدلول الأعضاء والبدلان  .845 ن أأية معلومات اإ وقال وفد مرص اإ
 فيدة للغاية وخصوصا ابلنس بة للأطراف املعنية. املعنية لأخذها يف الاعتبار. والتقارير املكتوبة ابلغة الأمهية وم 

وطلب الرئيس من اجملموعة ابء توضيح موقفها بأأهنا ل ترغب يف احلصول عىل املزيد من املعلومات وتعرتض عىل  .846
 الالامتسات املقدمة من بعض الأعضاء للحصول عىل املزيد من املعلومات.

أأنه يرى أأن شعبة التحدايت العاملية تؤدي معلها عىل أأمكل وجه.  نيابة عن اجملموعة ابء وبني وفد بلجياك متحداث .847
ولدلول الأعضاء مطلق احلرية يف التصال ابلأمانة مبارشة للحصول عىل املزيد من املعلومات. وكررت اجملموعة وهجة نظرها 

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

أأوحض وفد بلجياك نيابة عن اجملموعة  بطريقة مؤسس ية،تقد م الأمانة املزيد من املعلومات ل معارضهتا ابلتحديد عن اإىل اجملموعة 
ن ادلول الأعضاء لها احلرية يف التصال ابلأمانة مبارشة بطريقة مناس بة والتصال اإ تعارض أأي يشء، بل  ن اجملموعة لابء أأ 

 بشعبة التحدايت العاملية والامتس املزيد من املعلومات يف هذا اجملال. 

عبارة عن ينبغ  أأل يكون التقرير ن اإ ا تقول وأأوحض وفد اجلزائر أأنه يرى أأن الوفود ل تطلب املزيد من املعلومات ولكهن .842
شأأنه يف ذكل شأأن مجيع واثئق املنظمة. وعىل الرمغ من فائدة الورقة اليت قُدمت  رمسيا اتقرير ينبغ  أأن يكون جمرد عرض بل 

رسالها اإىل العوامص لأهنا مل تكن وثيقة معل رمسية. ومل تلمتس الوفود أأكرث من ذكل. ول يفهم الوفد السبب  مل يكن من املمكن اإ
 اذلي جيعل اجملموعة ابء تعرتض عىل ذكل. 

وذكرت الأمانة أأهنا عىل أأمت اس تعداد لتوفري معلومات اإىل ادلول الأعضاء والمتست املشورة بشأأن ما ترغب الوفود يف  .844
احلصول صفحة وأأكرث. وس يكون من املفيد  42احلصول عليه. وأأوحضت الأمانة توافر تقرير أأداء الربانمج الشامل اذلي يبلغ 

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

وأأقر وفد فرنسا مبا قيل. وبنّي الوفد املعلومات الناقصة أأو غري املوجودة من وهجة نظر العامصة ابريس. ولكن هذا  .850
مانة أأن تقدم الأمور بصالأمر غري ملح. وقد مضن الوفد اإشارات مس تقبلية يف هذا التقرير وبم ورة خمتلفة مع اس تكاملها. كن للأ

ا للتوافق بمكن احلديث عن ذكل هبدوء يف الأشهر القادمة مع مناقشة التنس يق واملعلومات الناقصة. وبمكن تعديل وحتقيق
ن شعرت ادلول الأعضاء بوجود مسائل ملحة وضاغطة مفن املمكن التعامل تقدم املناقشاتذكل مع سري  معها. والفكرة . واإ

نه يتعلق بس بل امل يهنا يه التفاق عىل التنس يق املقبل. ول يتسم موقف اجملموعة ابء ابلعرقةل  يف ضوء  ورمباا. قُدم بل اإ
ضافيتانن امناقش تجترى هذه املناقشات  تقان املطلب اإل يف حاةل ظهور أأمر  اإ أأو ثالث ولكن جيب أأل تفوت الفرصة يف اإ

 ديل أأسلوب تقد م هذه املعلومات والبياانت من خالل التدريب املقبل.طارئ اليوم. وبمكن تع

وذكر وفد مرص أأنه ل يرغب يف جعل هممة الأمانة ثقيةل. فلطاملا قدمت الأمانة تقارير تتوافق مع الاحتياجات  .852
ن الأنشطة املرتبطة بلك نتيجة واملتطلبات. واقرتح الوفد البدء ابلنتاجئ. عىل سبيل املثال البدء ابلأهداف املرحلية املتوقعة م

حمددة. ولكن املتاح يف الوقت احلايل هو مؤرشات التنفيذ. وقد يكون من املمكن البدء ابلنتاجئ. ومل يقدم العرض سوى مثال 
واحد عىل التعاون بني مؤسس تني. وبمكن تقد م املزيد من الأمثةل عىل التعاون مثل التعاون مع مرص. وهبذه الطريقة بمكن 

تحسني البياانت واملعلومات. وهبذه الطريقة س توفر الوثيقة ل  وهذه فرصة. بأأقىص قدر من تبادل اخلرباتدلان الاس تفادة للب
طار النتاجئ.   املقبةل املزيد من املعلومات وخصوصا يف اإ

س تغاللها بسهوةل. وبينت الأمانة أأن تقرير أأداء الربانمج يف الواقع عبارة عن وثيقة رمسية مقدمة لدلول الأعضاء بمكن ا .858
ل سوف ترتامك مجموعة كبرية من الأوراق الإضافية تلزم قراءها بصحبة التقرير. وذلا اقرتحت الأمانة التوسع يف تقرير أأداء  واإ
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من الهنج الرمس . وعىل اذلين يرغبون يف نقل هذا اجلزء اإىل  االربانمج بغية تضمني هذه العنارص املتوافرة مع جعلها جزء
رسال الصفحات ذات الصةل فقط. العوامص ا  قتطاعه من تقرير أأداء الربانمج واإ

تتعلق ابلسامت اخلاصة ابلربانمج.  22وأأوحض وفد الربازيل أأن فكرة احلصول عىل معلومات خبصوص الربانمج  .853
يفرتض أأن حتصل ادلول ترتبط هذه احلاةل بمنط مرشوع اقرتاح املزيانية. ومبا أأن الربانمج يرفع تقاريره اإىل هذه اللجنة فقط  ومل

 الأعضاء عىل املزيد من املعلومات خبصوصه مقارنة ابلربامج الأخرى اليت ترفع تقاريرها أأمام جلان أأخرى اتبعة للويبو. 

املتعلق بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وحيتوي  5وأأوحضت الأمانة توافر تقرير موسع ابلفعل عن الربانمج  .854
ىل عرض أأكرث تفصيال مقارنة ابلربامج الأخرى. وكام ذكرت بعض ادلول الأعضاء ابلفعل ل بد من ربطه تقرير أأداء الربانمج ع

طار النتاجئ حبيث بمكن توضيح العالقة بينه وبني الإجناز. وجاء الاقرتاح ابلتوسع يف املعلومات النصية مبوجب الربانمج   22ابإ
دراهجا رمسيا يف تقرير أأداء الربانمج بوصفها جزء بغية تضمني تكل العنارص كام مت ابلنس بة للمجالت  الأخرى حبيث جيري اإ

 عن أأنشطته. 22من تقرير الربانمج 

  : النتاجئ الأولية8028املوقف املايل يف هناية عام  :4البند 

 .WO/PBC/20/INF.1استندت املناقشات اإىل الوثيقة  .855

 .وأأعط  اللكمة للمراقب الرئيس املناقشة بشأأن هذا البند من جدول الأعامل،افتتح و  .856

رصح بأأن هذه و، 8028املراقب جمددًا حقيقة اس تعراض الوثيقة قيد املراجعة الأرقام الأولية يف هناية عام وكرر  .857
. ومن أأجل تزويد ادلول 8023مت مراجعهتا لحقا والإبالغ بشأأهنا رمسيًا للجنة الربانمج واملزيانية يف دورة سبمترب تالأرقام س 

للمنظمة، تضمنت الوثيقة أأيضا املعلومات املالية عن الربع الأول من عام املوقف املايل د من التفاصيل عن الأعضاء مبزي
من  5. وأأكد املراقب عىل طابع الوثيقة اذلي يمتزي ابلرثاء املعلومايت بغرض اس تخداهما كوثيقة مرجعية ملناقشة البند 8023

. وفامي يتعلق ابملوقف املايل، قال املراقب بلغت 8024/25مج واملزيانية للثنائية جدول الأعامل واخلاص ابملرشوع املقرتح للربان
يرادات املنظمة  من التقدير  ابملائة 53عىل أأساس املزيانية، مبا بمثل  8028ديسمرب  32مليون فرنك سويرسي يف  344,4اإ

ية للقطاع العام، واليت تتكون أأساسا من الإيرادات وبلغت التسوايت املتصةل ابملعايري احملاسبية ادلول  الاكمل لفرتة الس نتني.
يرادات بعد التسوايت وفقا  24,4برسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  املتعلقةاملؤخرة  مليون فرنك سويرسي، مما شلك اإ

نفاق وفقًا للمزيانية العادو مليون فرنك سويرسي.  330للمعايري احملاسبية ادلولية بقمية  ية يف الس نة الأوىل من بلغ اإجاميل الإ
مليون فرنك سويرسي، ويه متعلقة يف الأساس  24,3متثل التسوايت احملاسبية و مليون فرنك سويرسي.  840,2الثنائية 

نفاق بعد التسوايت احملاسبية اإىل  مليون  304,4ابس هتالك اخلصوم والإقرار ابللزتامات املس تقبلية. وهبذا يصل مجموع الإ
مليون فرنك سويرسي.  85,6النتيجة التشغيلية للمنظمة يف هناية الس نة الأوىل من الثنائية مبلغ  بلغتو فرنك سويرسي. 

نفاق من الأموال الاحتياطية والتسوايت احملاسبية ذات الصةل  مليون فرنك سويرسي، مما  25,7وبلغ اإجاميل الفائض بعد الإ
مليون فرنك سويرسي مقارنًة ابملس هتدف  272,8ةل هبا اإىل يرفع مس توى احتياطيات املنظمة وصناديق رؤوس الأموال العام

ر مببلغ  مليون فرنك سويرسي. وأأشار املراقب املايل اإىل اس مترار الأرقام احملققة يف هناية الربع  280,6من الاحتياط واذلي يُقدَّ
ُ  8023الأول من عام  نفاق، حْ اَل يف تعزيز الاجتاه الإجيايب امل وأأن مس توايت التسجيل اكنت أأيضا ظ للك من الإيرادات والإ

 مدريد. عىل املسار الصحيح عىل حنو مريض متامًا للك من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واتفاق

 .الرئيس املراقب عىل بيانه وافتتح ابب املناقشةوشكر  .852

ومىض يقول، عىل الرمغ من  وفد اململكة املتحدة عن ترحيبه ابلفائض الإجيايب الوارد يف النتاجئ املالية للمنظمة.وأأعرب  .854
ل أأنه من املفيد الإحاطة س نواًي  نفاق الفعيل  ببيانالإقرار ابحلاجة اإىل تقد م تقارير مالية عىل أأساس مرة لك س نتني، اإ عن الإ
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اتحة الفرصة للتعرف عىل الاجتاهات اجلديد ة. للمنظمة مقابل الثابت يف املزيانية للمساعدة عىل تفهم املوقف املايل بدقة واإ
، وجشع 8028والتفت الوفد اإىل املوضوعات املتعلقة ابملوظفني، وعربَّ عن ارتياحه جتاه ثبات العدد الإجاميل للموظفني منذ عام 

 ييرس، حيث 8028ديسمرب  32يف طالع عىل املزيانيات ابل نه سريحب أأيضااإ س مترار هذه الس ياسة. وقال الوفد عىل ا
مزيانية م للمنظمة، لفتًا النظر اإىل أأنه س يثري أأيضا هذه النقطة يف س ياق اس تعراض التفهم الأفضل للموقف املايل العا

 .8024/25 الثنائية

 85,6وأأعرب عن ارتياحه ابلفائض اذلي حققته املنظمة واذلي بلغ  8028وفد الياابن اإىل املوقف املايل يف وأأشار  .860
نفاق من خالل ى هذا الإ عد التسوايت. وأأضاف جيب أأن يُعز مليون فرنك سويرسي ب جناز اإىل حقيقة اخلفض اجلوهري لالإ

 .نه يتوقع اس تدامة تنفيذ تكل التدابرياإ حيث التلكفة اإىل حد كبري، وقال  تنفيذ تدابري رفع الفعالية من

ن هذا اكن السبب يف موافاة ادلول وأأشار  .862 املراقب املايل اإىل املالحظات اليت أأبداها وفد اململكة املتحدة، وقال اإ
. وأأضاف قائال، 8023، وزايدة عىل ذكل مت تضمني نتاجئ الربع الأول من عام 8028ابس تعراض س نوي عن نتاجئ  الأعضاء

اكن الغرض تزويد ادلول الأعضاء بصورة أأوحض للموقف عىل ضوء أأحدث الأرقام، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون هذه 
راقب أأيضا اإىل التعليق بشأأن املزيانية العمومية، وقال املعلومات قد حققت الغرض مهنا عىل حنو مريض للأعضاء. وأأشار امل

من املمكن يف شهر سبمترب تزويد ادلول الأعضاء مبزيانية املنظمة وتقرير اكمل أأكرث مشوًل عن املوقف املايل فور الانهتاء من 
صدار تقرير املراجعة اخلارجية. وأأشار اإىل مالحظات وفد الياابن، وقال س  يالء الامراجعة احلساابت واإ عتبار الواجب يمت اإ

 .مبواصةل بذل اجلهود يف جمال خفض التلكفة يف املنظمة لتكل املالحظات، وَوعَد

س بانيا وفدوأأعرب  .868 مانة عىل املعلومات اليت قدمهتا عن عام  اإ ، 8023، وعن الربع الأول من عام 8028عن شكره للأ
تعلق مبوضوع الفعالية من حيث التلكفة. ولفت الوفد الأنظار اإىل وعربَّ عن تأأييده لوفود الياابن واململكة املتحدة فامي ي 

نفاق من الأموال الاحتياطية، 8028واذلي تضمن النتاجئ كام يف هناية عام  4 اجلدول ىل اإ شارة اإ ، وقال لقد تضمن اجلدول اإ
وأأعرب الوفد عن رغبته ومن بني هذه النفقات الرصف عىل مرشوع خاص، وقد أأدت التسوايت الإجيابية اإىل أأرقام موجبة. 

مليون  22,8، حيث مت ابلفعل رصف 8023يف أأن حُياط علامً ابلتلكفة الهنائية لهذا املرشوع اخلاص واملقرر الانهتاء منه يف 
 .8023فرنك سويرسي يف عام 

نفاق عىل املشاريع اخلاصة يف حاةل متويل املرشوع من احتياطيوقال  .863 ات املنظمة. املراقب املايل يمت الإشارة اإىل الإ
جيابية للغاية حيث مت رمسةل معظم هذه و  اكنت التسوايت اليت متت وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف العادة اإ

نفاق وحتقيق زايدة بدلةل رأأس املال.  اكن هذا هو سبب اس تخدام "التسوايت و النفقات مما أأدى اإىل خفض أأرقام الإ
نفاق من الاحتياطيات عىل حنو دقيق يف هناية املوجبة". وأأضاف املراقب ب أأنه سيمتكن من تزويد ادلول الأعضاء بقمية الإ

 .الس نة يف حاةل الرغبة يف ذكل

 .هناك أأي تعليقات أأخرى بشأأن هذا البند من جدول الأعاململ يكن و .864

 .WO/PBC/20/INF.1جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون الوثيقة وأأحاطت  .865

 8024/25ع الربانمج واملزيانية املقرتح للثنائية مرشو 5البند 

 .WO/PBC/20/3 Corrو WO/PBC/20/3اإىل الواثئق استندت املناقشات  .866

، وشدد عىل أأن هذا البند من جدول الأعامل من أأحد الأمور اليت حتظ  بأأمهية اسرتاتيجية 5الرئيس البند افتتح و  .867
من قبل الأمانة مع الأخذ يف الاعتبار  WO/PBC/20/3عدت الوثيقة لدلول الأعضاء يف الويبو. وأأضاف الرئيس قائال أُ 

الإطار الاسرتاتيج  ابلأهداف الاسرتاتيجية التسعة، فضال عن الردود والتعليقات الواردة من ادلول الأعضاء يف اس تبيان 
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ه من وقت وهجد ومشاركة بناءة . وشكر الرئيس أأيضا مجيع الوفود نظري ما بذلو 8024/25مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية 
أأثناء املشاورات غري الرمسية للمجموعات واليت شارك فهيا معهم قبل أأس بوع، وجَشَّع الأعضاء بقوة عىل العمل بكفاءة وفعالية 

ضاء حنو حتقيق الهدف من التوصية ابملوافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية لدلورة احلادية وامخلسني من مجعيات ادلول الأع
. وأأضاف الرئيس قائال اكن من املنتظر اتباع هنج مناقشة برانمج مث الانتقال منه اإىل الربانمج التايل، وسوف تأأخذ ابلويبو

 .الأمانة أأي تعليقات يف الاعتبار مث تعاود الرد والتعليق علهيا يف سبمترب

لقاء لكمته الافتتاحيةودعا  .862  .الرئيس املدير العام لإ

للوفود لعدم متكنه من احلضور يف افتتاح ادلورة احلادية والعرشين من اللكمة وأأعرب عن اعتذاره  املدير العاموأأخذ  .864
جلنة الربانمج واملزيانية بسبب عدم تواجده يف جنيف يف ذكل الوقت. وشكر املدير العام الرئيس لتصصي  وقت لإجراء 

موالأمانة ملا أأثبتته هذه املشاورات من فائدة عظمية. و  مشاورات مكثفة قبل الاجامتع. كام توجه ابلشكر أأيضًا اإىل الوفود  قدَّ
بالغ احلضور  8024/25اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  املدير العام واذلي  8028املوقف املايل لعام عن رمسيا. وبدأأ ابإ

تسوايت ال بعد حساب  مليون فرنك سويرسي 85,6، بلغ الفائض التشغييل 8028يف هناية عام وأأسفر عن نتاجئ حصية. 
اليت ُأجريت عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية. ومع مراعاة النفقات املصدق عىل رصفها من الاحتياطيات، تََبَق  فائض 

 272,8بلغ مس توى الاحتياطيات و مليون فرنك سويرسي للس نة، وهو ما يُعتقد أأنه نتيجة جيدة جدًا.  25,7اإجاميل بقمية 
مليون فرنك سويرسي فوق املس توى املطلوب احملافظة عليه بفضل الالزتام واملداومة عىل  52ي، حمققًا مليون فرنك سويرس 

ر  تعامالت املالية احلصيفة اليت تنهتجها املنظمةاتباع تعلاميت ال  فامي يتعلق بس ياس هتا بشأأن الاحتياطيات. ومع ذكل، حذَّ
والتوقعات يف الاقتصاد  ىملس مترة والاخنفاض الشديد يف مس توى الرؤاملدير العام الوفود من حاةل عدم اليقني السائدة وا

ل أأن الأمر يس تدع  احليطة واحلذر. وقدَّ  م املدير العام مرشوع الربانمج العامل . وعىل الرمغ من النتاجئ اجليدة اليت حتققت، اإ
يف  ابملائة 4,5ارتفاع مس توى الإيرادات بنس بة  راتاكنت التقديواملزيانية املقرتح للثنائية املقبةل، أأوًل من انحية الإيرادات، 

مليون فرنك سويرسي. يعكس هذا الرمق الأداء القوى املس متر لأنظمة امللكية الفكرية  723,3اإىل  لتصلالثنائية القادمة 
مدريد ولهاي اكن من املتوقع حتقيق بعض التوسع يف نظايم و العاملية، ل س امي يف س ياق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

لهيا.  مدفوعًا ببعض الزايدة يف أأعداد طلبات الإيداع نتيجة للتوسع يف اس تخدام هذه النظم من خالل انضامم أأعضاء جدد اإ
يرادات خالل الثنائية القادمة ) رة لالإ ( أأيضا منوًا امسيًا 8024/25وعالوة عىل ذكل، تعكس تكل الزايدة املتوقعة أأو املقدَّ

ادلول الأعضاء. وذلكل، لن يكون هناك أأي تغيري يف مساهامت ادلول الأعضاء. وفامي يتعلق جبانب صفراًي يف مساهامت 
نفاق. ومن اجلدير ابذلكر، وكام لحظت الوفود، اكن من املتوقع ارتفاع  نفاق، تعرضت املنظمة لضغوط قوية لزايدة تلكفة الإ الإ

 هذا الارتفاع، وليس لك الأس باب، هو الأثر املرتتب عىل ، واكن السبب الأسايس يفابملائة 2تاكليف املوظفني بنحو 
حساب اخلصوم طويةل الأجل واملطلوب من الويبو أأخذها يف الاعتبار مبقتىض مبادئ املعايري احملاسبية ادلولية. ورصح 

نفاق عىل بند الرتمجة نفاق واستشهد مبثال الإ ، وقال لقد تعدى هذا املدير العام بأأنه يتفهم أأن هناك ضغوط لزايدة تلكفة الإ
من  ابملائة 40البند ما مت مناقش ته يف اجللسة اليت ُعقدت بشأأن س ياسة اللغات يف املنظمة. وأأشار اإىل أأن ما يقرب من 

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يمت تقدبمها بلغات ختتلف عن اللغات ذات الأصل  ، الالتيينالطلبات ادلولية املودعة يف اإ
الرتمجة حبسب الوحدة يف تكل اللغات أأرقامًا أأعىل بكثري من أأرقام التلكفة املقدرة لرتمجة اللغات ذات الأصل وجسلت تلكفة 

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأرسع معدل للتوسع. الالتيين . وعالوة عىل ذكل، حقق جمال الطلبات املودعة يف اإ
نفاق للوفا ض املدير العام لضغوط تلكفة الإ ء مبتطلبات املنظمة من مواصةل الاستامثر يف تكنولوجيا املعلومات واليت تعمتد وتََعرَّ

علهيا اكفة اخلدمات اليت تقدهما الويبو. واس تطرد قائال، اكنت هناك خماوف كثرية حول أأمن املعلومات وأأمن تكنولوجيا 
أأيضا بشأأن تقد م خدمة منتظمة يف مجيع أأحناء  كام اكنت هناك خماوف .ات احملليةاملعلومات واليت يتقامسها امجليع يف اجملمتع

نفاق، سعت الويبو، أأو حاولت السع ، يف احتواء الزايدة يف مس توى  العامل. ولهذا، ويف ظل لك تكل الضغوط يف تلكفة الإ
نفاق مبقدار  نفاق. ومن املتوقع زايدة يف مس توى الإ  3,2س بة ). وجتدر الإشارة اإىل وجوب النظر اإىل هذه الن ابملائة 3,2الإ

مليون فرنك سويرسي.  673,8هذه  ابملائة 3,2متثل نس بة و (. ابملائة 4,5( مقابل النس بة املتوقعة لزايدة الإيرادات )ابملائة
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مليون فرنك  447مليون فرنك سويرسي، أأي حوايل  673,8من  ابملائة 66بلغت تلكفة املوظفني ثليث هذا املبلغ، و 
نفاق عىل أأغراض غري مرتبطة  886,8املتبق ،  سويرسي لتاكليف املوظفني؛ والثلث مليون فرنك سويرسي، خمص  لالإ

تنفذ الويبو حاليًا )يف مل تُقرتح أأي زايدة يف أأعداد املوظفني خالل الثنائية القادمة، وعالوة عىل ذكل، وابملوظفني. 
. وواصل املدير العام حديثه 8002عام ( اكفة هماهما ابس تخدام عدد أأقل من املوظفني مقارنًة ابلعدد املسجل يف 8023 عام

ل أأن الويبو اس مترت يف الاحتفاظ بأأعداد املوظفني املسجلني خالل  قائال، عىل الرمغ من الزايدات اجلوهرية يف جحم العمل، اإ
ولية، واليت ، أأو بأأعداد أأقل قلياًل. ومع الأخذ يف الاعتبار التسوايت الىت ُأجريت عىل أأساس املعايري احملاسبية ادل8002عام 

رت( بـ  رت )شدد املدير العام عىل لكمة قُّدِ جاميل  37,3قُّدِ  8,2مليون فرنك سويرسي، فاملتوقع حتقيق فائض تشغييل ابإ
نفاق، مع تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية، ينتج  مليون فرنك سويرسي. وابلتايل، فاإن الإيرادات مطروحًا مهنا تاكليف الإ

الربانمج وعىل أأسس الاقرتاح املطروح مرشوع وعلق املدير العام عىل  سويرسي كفائض تشغييل. مليون فرنك 8,2عهنا 
نفاق  أأمام الوفود: أأوًل، شدد املدير العام عىل حقيقة أأن التمنية اكنت وستبق  أأولوية ابلنس بة للمنظمة. وقد اس تقر مس توى الإ

نفاق عند مس توى اث ، ولكن وبدلةل الأرقام املطلقة، فاإن تكل ابملائة 82,2بت بنس بة عىل التمنية كنس بة مئوية من مجموع الإ
ابملقارنة مع الثنائية احلالية. ولفت املدير العام أأنظار الوفود اإىل  8024/25يف الثنائية  ابملائة 8,2النس بة متثل زايدة نسبهتا 

ن مل تُذكر لكمة التمنية تغلغل وانتشار الأنشطة املتعلقة ابملساعدة الإمنائية وبناء القدرات يف الرب انمج. واس تطرد قائال، حىت واإ
رصاحًة، فال يعين ذكل ابلرضورة عدم ارتباط النشاط ابلتمنية. فعىل سبيل املثال، سوف جتد ادلول الأعضاء أأن لك ما تقوم 

مشاريع البنية التحتية اكن به املنظمة من أأنشطة يف الأاكدبمية اكن موهجا حنو بناء القدرات. ولك ما تقوم به املنظمة يف معظم 
س، لكها و أأمتتة ماكتب امللكية الفكرية والربانمج احلاسويب الويبوكبرانمج موهجا حنو البدلان النامية. كام أأن مجيع الربامج مثل 

التعقيدات اليت برامج مرتبطة بتطوير القدرات للبدلان الأقل منوًا والبدلان النامية. ولفت املدير العام انتباه ادلول الأعضاء اإىل 
تشهدها البيئة اليت تعمل فهيا امللكية الفكرية يف ذكل الوقت. ومىض يقول، ترسي تكل التعقيدات عىل لك من البيئة 

املؤسس ية واحلكومية اليت تعمل فهيام امللكية الفكرية ومتتد اإىل بيئة الأعامل أأو البيئة التجارية اليت تعمل امللكية الفكرية فهيا 
وجود أأجندات وطنية املدير العام، بقدر ما يتعلق الأمر ابلبيئة املؤسس ية أأو احلكومية، تشهد معظم احلكومات أأيضا. وقال 

ويف غالب الأمر، يتضمن هذا الوضع نشطة جدًا، جنبًا اإىل جنب مع أأجندات ثنائية نشطة جدًا بشأأن امللكية الفكرية. 
قلميية نشطة جدًا وأأجندات متعددة الأطراف ن  بلغ مس توى التعقيد هذا حدًا و شطة جدًا بشأأن امللكية الفكرية. أأجندات اإ

عامًا مضت، وقد تغريت البيئة املؤسس ية والبيئة احلكومية اليت تعمل فهيا امللكية الفكرية. وبمكن أأن  80يكن موجودًا قبل  مل
ة الفكرية. ومىض املدير العام يقول، اتسم يقال نفس اليشء فامي يتعلق ابلبيئة التجارية أأو بيئة الأعامل اليت تعمل فهيا امللكي

عامًا.  30أأو  80نظام الابتاكر الإيكولويج يف الوقت احلايل ابلتطور مبعدلت أأرسع بكثري عام اكن عليه احلال قبل حوايل 
ًا مضت. عام 80وبنفس القدر، اتسم سوق املنتجات الثقافية الرمقية ابلتطور عىل حنو أأكرث بكثري مما اكن عليه الأمر من 

. وأأكد املدير العام عىل أأمهية حتديد الويبو لدلور املطلوب مهنا، حيث من تغريت البيئة وأأصبحت خمتلفة متاماً وهكذا، فقد 
اجلائز ويف ظل البيئة املعقدة تكل، أأل تكون املنظمة قادرة عىل القيام بلك ما هو مطلوب مهنا. واس تطرد قائال، سوف 

طار النتاجئ اجلديدة، وذكل من خالل حتتاج املنظمة اإىل حتديد ا لأولوايت وضامن تقدبمها لربانمج مركز وموحد ابلقرتان مع اإ
أأدوات الإدارة القامئة عىل النتاجئ، واليت يعتقد املدير العام يف أأنه قد مت نرشها عىل حنو جيد. ويف هذا الصدد، يتصل دليل 

حاطة للوفود الرتكزي والتوحيد يف الربانمج، يف املقام الأول، اب لأاكدبمية، حيث عقدت الأمانة يف مناس بات عديدة جلسات اإ
بشأأن الاهامتم اذلي أأولته املنظمة للأاكدبمية بغية التأأكيد عىل أأهنا املاكن اذلي تُعقد فيه أأنشطة بناء القدرات يف املنظمة. 

نفيذ أأنشطة بناء القدرات يف املاكتب الإقلميية. اثنيا، بُذلت اجلهود للقضاء عىل الازدواجية عرب مجيع منايح املنظمة لضامن ت و
وذلكل، وبيامن يمت بناء القدرات البرشية يف الأاكدبمية يف قطاع التمنية، جند أأنشطة بناء قدرات أأخرى تُعقد يف مجيع املاكتب 

 أأنشطة بناء القدرات اخلاصة به.الإقلميية، ابس تثناء أأنظمة امللكية الفكرية العاملية حيث يتوفر للك نظام عامل  للملكية الفكرية 
يصال اخلدمات املطلوبة من ادلول امل يتصل و  ثال الأخري للرتكزي والتوحيد ابلأسلوب اذلي تعزتم الويبو من خالهل تنظمي اإ

اكن من املعتقد أأن يمت توصيل تكل اخلدمات بطريقة أأكرث فعالية عن و الأعضاء واملتعلقة ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة. 
توفري موظف يف لك مكتب يناط به تسلمي اخلدمات املتعلقة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة. وواصل املدير العام  طريق

لكمته وحتدث عن منوذج الأعامل أأو الطريقة اليت مت هبا ختطيط الهيلك التنظمي  للمنظمة ابلشلك اذلي بمكهنا من تنفيذ 
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كر املدير العام الوفود بتصصي  توصيل النتاجئ املتوقعة من ادلول الأعضاء. أأولً  نفاق املتوقع لصا ح املوارد  ابملائة 66، ذَّ من الإ
ل أأن املوارد البرشية متثل يف نفس الوقت أأعظم الأصول اليت متتلكها  البرشية. وعىل الرمغ من ارتفاع قمية هذا التصصي ، اإ

ضافيًا عىل قدرة املنظمة وأأثر سلبيًا عىل قدرة الترصف املنظمة. وقد شلك الالزتام ابلوفاء مبتطلبات املوارد البرشية قي دًا اإ
اكنت الرتمجة وتكنولوجيا و املرن حيال تسلمي اخلدمات املُضطلع هبا. وذلكل، اس متر النظر يف الاعامتد عىل خترجي اخلدمات. 

ارجية. فف  جمال الرتمجة يف املعلومات من أأكرث اجملالت وضوحًا اليت مارست فهيا الويبو الاس تعانة خبدمات املصادر اخل
من أأعامل الرتمجة يف الويبو ابلس تعانة مبصادر  ابملائة 20معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عىل سبيل املثال، مت تنفيذ حوايل 

قة بنظام من خارج املنظمة، كام مت تنفيذ نس بة كبرية ومزتايدة من أأعامل الرتمجة العامة اليت تقوم هبا املنظمة والرتمجة املتعل
ل أأن ومدريد أأيضا بواسطة عنارص خارجية.  اثنيًا، يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وبيامن ُأجنزت معظم البحوث داخليا، اإ

التنفيذ أأو الإعداد الفعيل قد مت من خالل متعاقدين من الباطن من العنارص اخلارجية. وأأوحض املدير العام املنطق وراء ذكل. 
ماكنية حتقيق مزااي ابس تخدام هذا الهنج من حيث ضغط التلكفة، وقد جنحت يف ذكل ابلفعل. أأوًل، اعتقاد املنظم ة يف اإ

اثنيا، اكن هناك، ببساطة، ادراك مزتايد بأأنه من املستبعد جدًا أأن متتكل أأي منظمة واحدة، همام بلغت قدراها، وسواء و
ر أأكرث وأأفضل من املصادر املتاحة يف بقية أأحناء العامل. اكنت منظمة حكومية دولية أأو منظمة اتبعة للقطاع اخلاص، مصاد

أأيقن امجليع اس تحاةل تنفيذ اكفة املهام ابلس تعانة ابلإماكنيات ادلاخلية فقط. وذلكل، أأصبح اجتاه الاس تفادة من توافر موارد و 
ضافهتا اإ لبعض الوقت جيدة متاحة خارجيًا واس تخداهما لس تجالب اخلربة الفنية والتجربة  ىل خربات وجتارب موظف  الويبو واإ

الأساس يني من الاجتاهات العاملية واكنت يه الأساس يف الأسلوب اذلي انهتجته الويبو يف مسأأةل التصرجي أأيضا. وذلكل، 
وبرصف النظر عن "التصرجي" اكسرتاتيجية معل، شلكت الاس تدامة اسرتاتيجية جتارية هامة أأخرى تسع  الويبو يف نرشها. 

يف الأماكن اليت تقدم فهيا خدماها أأو منتجاها يف جمال للتأأكيد عىل حتقيق الاس تدامة  ر العام أأيضا حماولت الويبووأأوحض املدي
اكنت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر مثاًل عىل ذكل. ومثة مثال أ خر، وهو نظام أأمتتة ماكتب امللكية و . التعاون الإمنايئ

أأعداد كبرية من موظف  الويبو مشاركة لصيقة يف نرش هذه اخلدمات أأو نظم تكنولوجيا ركة اكن من املسمل به مشاو الفكرية. 
وليهتا الاكمةل حنو ؤ املعلومات واملشاركة أأيضا يف التدريب، ولكن، ويف مرحةل معينة، اكن من اخملطط اضطالع ادلوةل مبس

دارة مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأو نظام أأمتتة مكتب امللكية  الفكرية الوطين برصف النظر عن الإصدارات احملدثة اليت اإ
اكن يُنظر لهذا الأمر يف ذكل الوقت عىل أأنه بم ي عىل النحو املأأمول وبدا و توفرها الويبو وتقوم بتوزيعها عىل تكل املاكتب. 

ةل نظام أأمتتة ماكتب من الواحض أأنه يعمل بشلك جيد، واكن هذا من الأمور املهمة، برصف النظر عن الاس تدامة، فف  حا
دوةل، ويوجد حاليًا قامئة طويةل من البدلان الأخرى الراغبة يف  20امللكية الفكرية، مت نرش هذا النظام يف أأكرث من 

الاس تفادة من هذا النظام. وذلكل، ظهرت أأمهية املشاركة عىل حنو مكثف يف البداية مث الانسحاب التدرجي  بغية توجيه 
مل تكن مرحةل بدء التشغيل قد بدأأت بعد وأأكدت الاس تدامة عىل قدرة الويبو عىل وة لبدلان أأخرى. نفس املشاركة املكثف

فقط. وعالوة عىل ذكل، اكنت  20بعد أأن اكن  260توجيه الاهامتم اإىل بدلان أأخرى أأيضًا، وابلفعل س يصبح عدد البدلان 
اكر ونظام أأمتتة ماكتب امللكية الفكرية، مثل املدارس هناك أأمثةل أأخرى لالس تدامة جبانب مراكز دمع التكنولوجيا والابت

الصيفية اليت تديرها الأاكدبمية. والتفت املدير العام اإىل موضوع املاكتب اخلارجية املتصةل ابخلدمات التجارية، وقال وزعت 
زيانية. ومىض املدير العام يف اليوم الأول لجامتعات جلنة الربانمج واملبشأأن هذا املوضوع عىل الوفود  الأمانة ورقة بيضاء

نشاء املاكتب اخلارجية، بل طالب هبا حوايل  قائال، من ادلول الأعضاء أأو أأكرث من  80أأوًل، مل تكن الأمانة يه اليت طلبت اإ
اثنيا، ابلرمغ من أأن الطلب جاء من جانب ادلول الأعضاء، فال يعين هذا ترصف الأمانة بسلبية، برصف وهذا العدد بقليل. 

جيابية مطلقةالنظ  .ر عن وهجات نظرها املتعلقة هبذا الأمر. بل عىل العكس متامًا، أأبدت الأمانة اإ

مثةل متثياًل امل يف ماكن اسرتاتيج  و  املمتركزةاحلقيقة، رأأت الأمانة يف وجود ش بكة صغرية وحمدودة من املاكتب اخلارجية ويف 
ماكنية حتقيق فائدة كبرية وحتسني تواجد املنظ مة يف مجيع أأحناء العامل، كام بمكن أأيضا حتقيق فائدة مجة للمنظمة يف جغرافيا اإ

س ياق تقدبمها للخدمات املضطلعة هبا، فضال عن زايدة اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية العاملية للمنظمة. واسرتسل املدير 
ة عضويهتا. وأأعرب عن وهجة نظره قائال، العام قائال، ينبغ  عدم نس يان حقيقة أأن الويبو منظمة عاملية حتتاج اإىل توس يع قاعد

دراك ادلول الأعضاء حقيقة أأن امللكية  اكنت هذه املاكتب أأداة هامة يف حتقيق انتشار أأوسع للملكية الفكرية العاملية مع اإ



WO/PBC/20/8 
54 
 

ما أأن يكون دلهيا ثروة برت  قلميية. فالبدل اإ قلميية. واس تدرك قائال، تمتزي املوارد املادية بأأهنا اإ ولية، عىل سبيل الفكرية ليست اإ
لكن خيتلف الأمر يف حاةل امللكية الفكرية، فالبدل و املثال، أأو ل يتوفر لها هذه الرثوة، كسمة دامئة مرتبطة حبقيقة وجودها. 

اليت ل متتكل القدرة عىل الابتاكر، بمكن أأن حتصل عىل تكل القدرة لسهوةل انتقال امللكية الفكرية عىل الصعيد العامل  وليس 
اكن العمل عىل زايدة انتشار امللكية الفكرية من الأمور الهامة لنظام امللكية الفكرية، وقد مت تدارك هذه و مي  فقط. الإقل 

زاء نقل أأعامهلم الأدبية وجاهدوا يف سبيل احلقيقة  يف القرن التاسع عرش عندما شعر فيكتور هوغو ومؤلفون أ خرون ابلقلق اإ
نشاء اتفاقية برن. وأأهني  املدير ال عام حديثه يف هذا املوضوع ابلإعراب عن سعادته للرد عىل أأي اس تفسارات يف هذا اإ

الشأأن. ويف ختام لكمته، التفت املدير العام اإىل العنارص الأساس ية للربامج. وحتدث مطوًل عن طرق تسلمي اخلدمات 
رص الأساس ية للربامج، أأعرب عن رغبته يف واملنتجات والاعتبارات العامة والس ياق اذلي تعمل فيه الويبو. وفامي يتعلق ابلعنا

بالغ ادلول الأعضاء بأأنه يف الثنائية املقبةل، وبقدر ما يتعلق الأمر بنظم الويبو العاملية للملكية الفكرية،  الويبو أأن يكون  تتوقعاإ
دة التعاون بشأأن عاههناك منو مس متر يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وعىل وجه اخلصوص، اس مترار النظام اجلديد مل

نتاجية اخلدمات املقدمة مبوجب املعاهدة. الرباءات الإ  لكرتوين اذلي سوف يواصل حتقيق مس توى جيد من حيث حتسني اإ
اكن هناك عدد من حالت الانضامم للعضوية خالل و ومىض يقول، توقعت الأمانة زايدة أأكرب يف قاعدة عضوية نظام مدريد. 

: املكس يك، والهند، وكولومبيا ونيوزيلندا والفلبني، مما أأدى اإىل زايدة املنضمة حديثاً  البدلانالعامني املاضيني، ومن أأمثةل 
نظام لهاي يف الثنائية املقبةل، وقد أأبلغ عدد من ل تحويل ال جوهرية يف قاعدة العضوية. وعالوة عىل ذكل، اكن من املتوقع 

د الرويس والياابن ومجهورية كوراي والصني، الأمانة بأأهنا قطعت ادلول الأعضاء، مثل الولايت املتحدة الأمريكية والاحتا
أأشواطا متقدمة يف الاقرتاح بشأأن الانضامم اإىل نظام لهاي. وذلكل، مفن املتوقع حدوث زايدة كبرية، جنبا اإىل جنب مع 

وصول عدد من املشاريع املعيارية اإىل الرشوع يف تنفيذ أأنظمة امللكية الفكرية العاملية خالل الثنائية القادمة. ومن املتوقع كذكل 
مس توى النضج خالل الثنائية القادمة. وكام تعمل الوفود، هناك عدد كبري من هذه املشاريع، من بيهنا: معاهدة قانون التصاممي؛ 

زءًا كبريًا تشلك هذه املشاريع جو اتفاق لش بونة. والتعديالت املقرتحة عىل احلكومية ادلولية،  الويبو جلنةو البث الإذاع ؛ و 
مشاريع أأخرى مفن املتوقع وصول ولكهنا ليست لك ما هو موجود عىل قامئة جدول أأعامل املنظمة يف وضع القواعد واملعايري؛ 

ملرحةل النضج والاكامتل يف س ياق املسار الطبيع  للأحداث. ومن اخملطط اإجراء متابعة للنجاحات الأخرية احملققة يف جدول 
عايري، يف شلك اقرتاح يُقدم اإىل ادلول الأعضاء يف شهر سبمترب، فامي يتعلق بعملية جتديد أأو اإضفاء أأعامل وضع القواعد وامل

الطابع املهين عىل ما يُطلق عليه منصة أأحصاب املصلحة. ومىض يقول، أأنشأأت اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق التأأليف والنرش 
طار القانوين ملعاهدة مراكش لتسهيل حركة املصنفات حول العامل يف منصة أأحصاب املصلحة مكحاوةل لتفعيل ما أأصبح ال ن الإ 

لهيا. وعالوة عىل ذكل، يف جمال البنية التحتية، وكام ُذكر أ نفا، اكنت هناك زايدة خضمة يف أأعداد  تنس يقات يسهل النفاذ اإ
ن من املأأمول الاضطالع بعمل مماثل للروابط اكو البدلان النامية املشاركة يف نظام أأمتتة امللكية الصناعية واملقرر هل الاس مترار. 

اتحة البنية التحتية للسامح ابس تصراج ثروة و التعاونية ومجعيات الإدارة امجلاعية مع النظام احلاسويب الويبوك س بغية ضامن اإ
 تسويقها. كام كبرية من املؤلفات الثقافية املتاحة يف البدلان النامية واخلروج هبا اإىل الأسواق واكتساب قدرة أأفضل عىل

( وبرانمج النفاذ اإىل ASPIس تظهر أأيضًا أأمهية الوصول اإىل برامج املعرفة مثل الوصول اإىل معلومات الرباءات املتصصصة )
وبقدر ما يتعلق  قطاع البنية التحتية العاملية.( وغريها من اجملالت الأخرى يف aRDiالأحباث من أأجل التمنية والابتاكر )

ل أأنه حتول اإىل معلية للتحسني املس متر يف خلق الأمر ابلإدارة، و  عىل الرمغ من الانهتاء من برانمج التقو م الاسرتاتيج ، اإ
القمية. ومن بني أأمور أأخرى، فاإن الرتكزي املس متر والكبري عىل املوارد البرشية يف الثنائية املقبةل، سينصب عىل التوازن بني 

وقد مت تعيني موظفني متصصصني يف هذا اجملال بغرض الاضطالع هبذه املهمة  اجلنسني والمتثيل اجلغرايف داخل الأمانة،
دراك  ل أأنه يتعني عىل الأعضاء اإ دراك املنظمة مدى أأمهية هذا املوضوع لدلول الأعضاء، اإ فقط. ومع ذكل، وعىل الرمغ من اإ

عام، يف س ياق تقدبمه ملزيد من املعلومات، عىل التحرك يف هذا اجملال. واستشهد املدير ال ،اإىل حد ما ،حمدودية قدرة املنظمة
 2 830فقط من بني اإجاميل  22حبقيقة أأن أأعداد املوظفني املنتظر بلوغهم سن التعاقد يف املنظمة خالل هذه الس نة يبلغ 

حاةل  ة. وكرر موظفًا اإىل التقاعد خالل الس نة التالي 80موظفا، مما جيعل أأي معل يف هذا اجملال حمدودًا. ولكن من املنتظر اإ
ل أأن نطاق العمل فهيا حمدود . واختمت املدير العام لكمته أأمام جلنة الربانمج واملزيانية اً قائال، عىل الرمغ من أأمهية هذه املسأأةل، اإ

 .ابلتشديد عىل أأمهية ضامن اس مترارية وحيوية جدول أأعامل التمنية من خالل برانمج الويبو خالل الثنائية املقبةل
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ه الرئيس ابو  .870 ُ واحض اللمدير العام عىل عرضه لشكر ل توجَّ مه من حمَك وعىل قيادته و امل حيث اإن رؤى مبتكرة هممة ما قدَّ
القضااي الأساس ية عىل تناول كذكل املدير العام  . وشكر الرئيُس حتتاج اإىل أأن مت ي قدماً مللكية الفكرية و اَمْعمَل يه الويبو 

أأعرب عن تقديره الرئيس ية. و  ااملزيانية وتوهجاه بشأأن ي سيمت تناوهل قريباً من جدول الأعامل اذل 5لبند ل مقدمة جيدة  قد موت
ضافًة التمنية أأنَّ كزي املدير العام عىل لرت  مثل الرشاكت تُناقَش اإىل تعامهل مع القضااي اليت س ل تزال من أأولوايت املنظمة، اإ

 تاكنو أأثناء املشاورات. يف مة همقضااي مجيعها بوصفها  برزتقد وأأاكدبمية الويبو، و  ،الصغرية واملتوسطة، واملاكتب اخلارجية
ىل أأي مدى يه توُجه املنظمة حنو تقد م اخلدمات مثة مسأأةل أأخرى  يف احنراف املنظمة عن مسارها أأو بُعدها هذا يتسبب واإ

ويتوّسع يف رشهحا  سهاٍب ابإ املدير العام هذه املسأأةل يتناول أأن  دولية. واقرتح الرئيُس منظمة كوهنا عن الأمم املتحدة أأو عن 
 .مزيد من الوضوحبسبب وجود حاجة اإىل  دلول الأعضاءل

تقدم ولكن املنظمة  فقال اإن لك ما يُنفَّذ يف الويبو بمثل خدمًة،املوضوع يف الس ياق التايل. بعرض املدير العام  وردَّ  .872
م اخل، خمتلفة. أأولً خدماها اإىل فئات  وهذا هو  ،دوليةً  حكوميةً  منظمةً الويبو  بوصف ويبودمات اإىل ادلول الأعضاء يف التُقدَّ

ل أأنَّ  ،الويبو منظمة حكومية دوليةكون سبب  أأن  أأهنا تود من الويبوالويبو من خالل املعاهدات قد أأبلغت ادلول الأعضاء اإ
ن لقطاع اخلاص يف بعض احلالت. اإىل ا دمات مبارشةً اخلم قدِّ تُ  عاهدة التعاون مقد أأبرمت ادلول الأعضاء ومىض يقول اإ

هذه اجملالت، جمال من يف لك و ،وأأنشأأت مركز التحكمي ،اتفاق لهايوأأبرمت اتفاق مدريد، وأأبرمت  بشأأن الرباءات،
ن املكتب ادلويل س يكون ت، وقالالإجاميلادلول الأعضاء الإطار وضعت  تكل رشف عىل تقد م الأمانة اليت ست  هو اإ

الويبو يف  ت اإىلخدمات لأن ادلول الأعضاء قد أأوعز  قدمت الويبو أأيضاً من مثَّ فاإن ، و اإىل مودع  الطلبات اخلدمات مبارشةً 
ا جودة خدماها لأهنعىل  كبرياً تركزيًا الويبو تركز يف هذا الصدد، ولقطاع اخلاص. اإىل ا أأن تفعل ذكل مبارشةً ب املعاهدات

من وذكر أأنه ليس  لقطاع اخلاص.اإىل االويبو  امن هذه اخلدمات اليت طلبت ادلول الأعضاء أأن تقدهمخدمة أأي حتتكر  ل
اس تخدام نظام وأأضاف أأن يف الابتاكر. يف حاةل الرشاكت املنصرطة الرضوري اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

ن الويبو من أأجل ذكل تحامية العالمات التجارية يف أأكرث من بدلالسع  اإىل عند رضوراًي مدريد ليس  ركز . واسرتسل قائاًل اإ
اإىل الويبو أأن تقدم ادلول الأعضاء الت اليت أأوعزت اجلودة قادرة عىل املنافسة يف تكل اجملفائقة توفري خدمة عىل  كبرياً تركزيًا 

أأن الويبو  اإىلادلول الأعضاء الت اليت أأوعزت اجمل فاإن تكللقطاع اخلاص. وعالوة عىل ذكل، فهيا اخلدمات مبارشًة اإىل ا
يرادات امن  ابملائة 45أأو تدُر،  فهيا متثل،تفعل ذكل  ن تكل النس بة اليت تبلغ ملنظمة. اإ تُمكِّن  يراداتالإ من  ابملائة 45وقال اإ

، لتمنيةامزيانية لك  ةمن أأنشط ابملائة 82,2متويل  تُمكِّهنا منو  ،أأساس مايل سلمي ومس تداملمنظمة أأن يكون ل  من الويبو
ىل القطاع اخلاصالواحض أأن الويبو تقدم خدمات اإىل ادلول الأعضاءمن  . وأأضاف أأنرشاكةندرك بوضوح أأهنا ذلكل و  ، واإ

عرب ذكل النطاق اجلودة فائقة تقدم خدمات جيب أأن الويبو أأن و ، عىل طلب ادلول الأعضاء من خالل ترتيبات تعاهدية بناءً 
هنا منفعة متبادةل ، لكه مة لأن خدمات الويبو وقال اإ من ن الويبو مكِّ يُ من شأأنه أأن اذلي دلخل اتدُر اإىل القطاع اخلاص املُقدَّ

لصا ح القدرة عىل الابتاكر  هوحتسني قدرة البدلان النامية عىل املشاركة يف نظام امللكية الفكرية واس تخدامتكوين الكفاءات 
بداعية  دلهيا. والصناعات الإ

 .االحظاهيك تديل مبول الأعضاء لدلاللكمة ل أأعط و  ،العام املديرَ  وشكر الرئيُس  .878

ه .873 مانة، للرئيس و ابلشكر لوفد مرص  وتوجَّ عداد مرشوع الربانمج واملزيانية وخباصةً لأ م قدَّ تو  ،املدير العام، عىل اإ
من الإحاطة  الوفدُ ليك يمتكن اجملموعات الإقلميية  ش ىتَّ مع رئيس جلنة الربانمج واملزيانية  أأجراهاملشاورات اليت عىل ا لشكراب

وخبصوص . 8025و 8024فرتة الس نتني يف  هتاوأأنشطاملنظمة ، مبا يف ذكل برامج ابلوثيقة يتعلق مجيع البدلان فامي علامً بأ راء
 تأأولوايمن التمنية بكون رسوره بدى املدير العام بشأأن هذا املوضوع. وأأ  تعليقاتسامع ب التمنية، أأعرب الوفد عن رسوره 

نه و  ،ملنظمةا مه يف الرتكزي عىل هذه استُ ا س هنأأ ت والتعليقات اليت يعتقد بعض املقرتحاب قدم أأن يتود ييف هذا الس ياق قال اإ
يف جدول أأعامل التمنية من أأجل مواصةل الاستامثر  اً ، اعترب الوفد أأن من املهم جدّ الأولوية خالل فرتة الس نتني املقبةل. أأولً 

ر تنفيذها يف فرتة ية اليت همة مثل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ومتويل الأنشطة الإمنائ امل  نشطةس تعداد للأ الا الس نتني س ُيقرَّ
نه يالوفد ومىض املقبةل.  بداءرغب يف يقول اإ مليون  6,4من املوارد اخملصصة لربانمج التمنية  تقليلبعض التحفظات بسبب  اإ
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ن مليون فرنك سويرسي يف املزيانية املقرتحة.  2,6للمزيانية احلالية اىل  فرنك سويرسي وفقاً  ثالثة ل يرتبط ب قليهذا الت وقال اإ
د، اً مشاريع عىل وجه اخلصوص. اثني امللكية  اخلاص ابس تخدامعىل الهدف الاسرتاتيج  الثالث،  الإبقاءعىل رضورة  شدَّ

ُ  قياس حبيث بمكندمة التمنية، خلالفكرية  وثيقة ل وفقاً  4اإىل  22من مت ختفيض عدد النتاجئ ذكر أأنه ز فيه. و حرَ التقدم امل
بقاءأأن من املهم  يرىأأنه ب املقرتحة. وأأفاد الوفد أأيضاً  لربانمج واملزيانيةا لرشاكت الصغرية ابعىل مجيع الأنشطة املرتبطة  الإ

جياد الابتاكر و وواملتوسطة  نه يعتقد أأن اإ  واصل الوفد قائالً و الربانمج.  كليف ذالأنشطة لهذه  اً واحضة جدّ ال هدافالأ بعض اإ
 يكذه نفِّ وتُ  ،الربانمج كلالية ذلاملوارد امل جيب أأن تضمن وجودادلول الأعضاء أأن وذكر . مس تقالً  هذا ينبغ  أأن يظل برانجماً 

ماكنية حتقيق ُ  تضمن اإ غياب  تمة لعدم حتقيق تكل الأهداف اكنقدَّ الأهداف والغاايت. وأأشار الوفد اإىل أأن الأس باب امل
دلول لو  ،لمشاركنيول لمنظمة، ول يه للمدير العام، عن هان  لتعبريالفرصة ل أأعرب الوفد عن رغبته يف اغتنام المتويل اخلاريج. و 

 عند الإطار ادلويلوامللكية الفكرية، و متويل الهدف الاسرتاتيج  الأول، يف  اً جدّ  كبري   تقدم   ه قد ُأحِرزالأعضاء لأنه يعتقد أأن
برام يف مراكش خالل اقد حتقق  ملحوظاً  جناحاً وأأضاف أأن ؤمتر دبلومايس. ملاملواضيع اخملتارة ديد حت ملؤمتر ادلبلومايس املعين ابإ

وفد وأأعرب عايق البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإىل املصنفات املنشورة. املمعاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص 
ز جدول أأعامل التمنية عزِّ الأنشطة اليت من شأأهنا أأن تُ  نجزء حامس ععىل أأي برانمج مواضيع   حيتوي أأنعن أأمهل يف مرص 
ن كبري.  حنوٍ  عىل ومتىن أأن  ،اً جدّ  مةهمأأن أأاكدبمية الويبو  حتدث عن أأاكدبمية الويبو. ورأأى الوفد أأيضاً قد املدير العام وقال اإ

أأنشطة الأاكدبميات الوطنية للملكية الفكرية، ل س امي يف يف اكدبمية والأ الأولوايت داخل  منعنارص التطوير والتدريب تكون 
ترش يد س ُيمكِّهنا أأيضًا من و  التكرار،ن ادلول الأعضاء من جتنب مكِّ س يُ هذا النوع من التنس يق ن قال اإ البدلان النامية. و 

تنس يق جيد بني مجيع تكل الأنشطة لتحقيق الأهداف حدوث ضامن من و الإماكن، أأنشطة التدريب والتعلمي والتوعية قدر 
ن الويبو وذكر أأنه يدرك ارجية. املاكتب اخلعىل التحدث عن العام  املديرَ  الرضورية. وشكر الوفدُ  أأن املدير العام قال اإ

نشاء هذه املاكتبتطلب  ل ذ يش وفدمن مثَّ فاإن الفريقيا، و ابلنس بة لأ مة، ل س امي همهذه املاكتب فاإن ومع ذكل  ،اإ كر الأمانة اإ
نه يود أأن يعرف عىل اختاذ تدابري معينة من أأجل دراسة الرتش يحات خملتلف البدلان املضيفة،  اجلدول الزمين واملوارد فاإ

ن نشأأ يف أأفريقيا. و لتكل املاكتب اليت س تُ اخملصصة ن املوارد ع فكرة أأكرث وضوحاً  هدليوأأن تكون اخملصصة لهذا البند  قال اإ
 وفقاً  اً ل جدّ أأن هذا التعريف مفصَّ الوفد أأنه يعتقد  ذكراس تخدام التعريف املقرتح لنفقات التمنية. و عىل  أأيضاً مشكورة  الأمانة 

نفاق عىل التمنية  هذا يُذَكر أأن يف تأأثري ذكل الاستامثر، وأأعرب عن أأمهل و الاستامثر يف التمنية، وملعايري املس تفيدين من الإ
من فرتة  تنفيذ هذا التعريف أأيضاً يبدأأ أأن أأعرب عن أأمهل يف . وعالوة عىل ذكل، 8026/8027يف مزيانية  أأيضاً 

فد عن دور الويبو بوصفها منظمة اتبعة ملنظومة الأمم املتحدة، وواكةل متصصصة ، حتدث الو . وأأخرياً 8026/8027 الس نتني
اذلي أأراد املوضوع الأخري رش يدة. و دارة وحكمية وابإ ادلول الأعضاء بطريقة شفافة ودبمقراطية تديرها وتوهجها  ،للملكية الفكرية

ليه هو الإدارةالوفد  الربانمج الثاين لوثيقة رشوع امل لك هذه القضااي يف دَرج تُ ورأأى الوفد أأن من املهم أأن ة. الرش يد التطرق اإ
عدادها ، 8024/8025فرتة الس نتني لواملزيانية  . سبمتربشهر جنة الربانمج واملزيانية يف ل ل  احلادية والعرشينلدلورة املقرر اإ
َّد ، وأأخرياً  ضافة اإ تأأييد هذا ال عاد تأأكيد أأ بياانت، و مجموعة جدول أأعامل التمنية من اجملموعة الأفريقية و ما س تديل به مرص  وفدُ أأي

مع ادلول الأعضاء و مع الأمانة،  واراحلمواصةل من ن الوفد مكِّ أأي مقرتحات من شأأهنا أأن تُ يرحب بالوفد اإىل تأأكيد أأن 
ح وضامن جنا ملزيانيةواالربانمج اجامتعات جلنة جناح  من أأجل التوصل اإىل اتفاق بشأأن ،اصة مع املدير العامخبو ، الأخرى
 الاجامتعات. هذه

ه  .874 نه يظن أأنه قد حان وقت طرح  لمدير العام عىلابلشكر لوفد مجهورية كوراي وتوجَّ تعليقاته الافتتاحية. وقال الوفد اإ
، اإىل جانب املدير العام عىلعن رغبته يف طرح بعض الأس ئةل الوفد أأعرب و  أأس ئةل بشأأن تعليقات املدير العام الافتتاحية.

ن مةالعاالوفد مالحظات  ن هناك أأكرث من . ومىض يقول اإ اس تضافة يطلب ، دوةل عضواً  80بدلًا،  80املدير العام قال اإ
س باب اليت جتعل هذه ادلول الأعضاء تريد للأ فهم املدير العام ب من التوضيح فامي يتعلق  طلب الوفد مزيداً . و اكتب اخلارجيةامل

 ا.اهناس تضافة ماكتب خارجية يف بدل

 .أأس ئةل ادلول الأعضاء نالإجابة عس يواصل و  ،بأأن املدير العام س يعود خالل جلسة بعد الظهر ورَ حلضا وأأبلغ الرئيُس  .875
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ث وفد اجلزائر ابمس  .876 ه ابل اجملموعة الأفريقية، و وحتدَّ جللسات الشامةل لتوصيات عىل المدير العام والأمانة لشكر توجَّ
دخال ما يلزم  علامً يط حي  أأنهبالوفد فاد وأأ . الإحاطة الرمسية وغري الرمسية اليت عقدت من  يف مرشوع الربانمج واملزيانيةابإ

ضافًة اإىل داخل الأمانةاليت تاُمرس وتغيريات يف الإجراءات والعمليات  كفاءات . عىل النحو املوحض يف الربامجتنفيذ الربامج ، اإ
ن  ة الس نتني فرت من الأولوايت يفظل تأأن التمنية ينبغ  أأن ترى وأأضاف الوفد أأن اجملموعة الأفريقية  اجملموعة املقبةل. وقال اإ

ن اإ و ، حنو التمنية أأيضاً  اً موهجبل و ، حفسب يكون متوازانً ل الإطار ادلويل للملكية الفكرية ينبغ  أأ ترى أأيضًا أأن الأفريقية 
لأعضاء، فاإن القواعد اجلديدة لحتياجات مجيع ادلول اتلبية من أأجل ضامن . وذكر أأنه هذه النقطةل يتضمن  مرشوع املزيانية
منايئ، أأن ينبغ  أأن لك القواعد اجلديدة اجملموعة ترى  نشاء برانمج مس تقل يتأأصل فهيا بُعد  اإ الأنشطة تكون فيه ودعا اإىل اإ

امللكية  تحدايتاخلاص ب  22ربانمج الأأن تالحظ  . وذكر أأن اجملموعة الأفريقيةمبا فيه الكفاية وبمكن رصدها بسهوةل واحضة
 أأنشطة هذا الربانمجادلول الأعضاء ل تناقش  أأنمة مثل الصحة العامة والتغريات املناخية والأمن، و هماي ناول قضاالفكرية يت 

 الربانمج جلنة نشاط هذا الربانمج يف س ياقيُناقَش بأأن  توي اجملموعة الأفريقية، ومن مثَّ فاإن عىل أأي منصة يف الويبو
ن اجملموعة حتيط علامً ابإ  ابلنس بة د عىل أأمهية أأنشطة الأاكدبمية شدِّ تُ و و، عادة هيلكة أأاكدبمية الويبواملزيانية. ومىض يقول اإ

عادة الهيلكة قد تؤثر سلباً  عن قلقه من أأنَّ . وأأعرب أأيضًا لأعضاهئا من املعلومات يف هذا  اً وطلب مزيد ،معل الأاكدبمية يف اإ
ن اجملموعة تالصدد جلنة الربانمج اعامتد أأن توافق عىل دلول الأعضاء اإىل التمنية، ودعا ا اتدق لنفقالأ تعريف ابل رحب . وقال اإ

ن ، . وأأخرياً 8026/8027للفرتة الربانمج واملزيانية يف وثيقة  هذا التعريفواملزيانية ل  ، مع حتيط علامً اجملموعة الأفريقية قال اإ
اليت  ةالوحيديه املنطقة نطقة الأفريقية وأأن امل  ل س اميللويبو يف أأفريقيا،  نيفتح مكتبني خارجيادلاع  اإىل قرتاح ابلالارتياح، 

الاسرتاتيج  يف مجيع الويبو قق التوازن يف متثيل حيهذا الاقرتاح من شأأنه أأن ل يوجد للويبو فهيا أأي متثيل. وذلكل رأأى أأن 
جراء حامتلابب أأحناء العامل، ورحَّ   ديندياجل نيتبك مل ا ضامن أأنَّ من أأجل اءة مع الأمانة وادلول الأعضاء الأخرى مناقشات بنّ  اإ
ن اجملموعة الأفريقية . وقال مصا ح أأفريقياسوف يرعيان  ضافية خالل مناقشة وثيقة الربانمج سوف تُديل اإ بتعليقات اإ

 .املقرتحة واملزيانية

عداد الواثئق الالزمة لالجامتعات مع اجملموعات  .877 وحتدث وفد الهند ابمس اجملموعة ال س يوية، وشكر الأمانَة عىل اإ
جاابت عن الأس ئةل الالإقلميي ه ابلشكر أأيضًا اإىل املدير العام عىل لكمته الافتتاحية يت ُطرِحتة، وعىل تقد م اإ اليت ، وتوجَّ
أأعربوا عن بعض شواغل اجملموعة ال س يوية وتوقعاها بشأأن وثيقة الربانمج  س بق أأنيف الصباح. وأأضاف الوفد أأهنم أألقاها 

نه س ُيكّرِر هذه الشواغل والتوقعات. ومىض يف س ياق الاجامتع 8024/8025واملزيانية  ات التحضريية مع الرئيس، وقال اإ
ذ تتطلع اإىل  ن اجملموعة ال س يوية اإ حتديد توصيات فرتة الس نتني املقبةل، فاإهنا ترى أأنه س يلزم من خالل ادلورة الانهتاء يقول اإ

ن اجملموعة حتيط لنامية ولأقل البدلان منوًا. وجود برانمج منفصل لقياس التمنية والابتاكر، ل س امي ابلنس بة للبدلان ا وقال اإ
م لفتح ماكتب خارجية يف مخسة بدلانعلامً ب هناوجود اقرتاح ُمقدَّ زاء الإجراءات املُتَّبعة تعرب يف هذا الصدد  ، واإ عن قلقها اإ

ن من امل  بالغ ادلول الأعضاء فامي خيت  ابختيار البدلان. وخبصوص أأنشطة شعبة حتدايت امللكية الفكرية، قال الوفد اإ هم اإ
مًا جبميع الأنشطة املقرتحة اليت لها تأأثري  ث الوفد عن الاقرتاح ادلاع  اإىل عقد عدد من املس توى العامل . وأأخريًا، حتدَّ  يفُمقدَّ

ن اجملموعة ترغب يف أأن تظل عىل عمل ابلتقدم احملرز فامي يتعلق حباةل هذا الاقرتاح  .املؤمترات ادلبلوماس ية قائاًل اإ

عداد الواثئق، وأأضاف أأنه يود أأن يعرب  .872 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وشكر الأمانَة عىل اإ
ن اإحدى املسائل تمتثل يف عدم ذكر جدول أأعامل WO/PBC/20/3عن عدد من الشواغل، وخباصًة بشأأن الوثيقة  . وقال اإ

اعًا خاطئًا بأأن جدول أأعامل التمنية ليس يف صلب جدول أأعامل الويبو، وأأن التمنية. وذكر أأن اجملموعة ترى أأن هذا يعط  انطب
ل حق البت  ن ادلول الأعضاء ينبغ  أأن خُتوَّ هذه املسأأةل ينبغ  أأن تُوَضع يف موضعها الصحيح. وعالوة عىل ذكل، قال الوفد اإ

قرار مشاريع جديدة للجنة التمنية يف العامني القادمني من عدمه. وأأعرب ال زاء عدم مطالبة يف اإ وفد عن دهشة اجملموعة اإ
قرار تعريف 2مرشوع املزيانية بأأي موارد للربانمج  د عىل أأمهية اإ . ورأأى أأيضًا أأن تعريف نفقات التمنية غري اكٍف، وشدَّ

شارة عامة زاء توجيه جلنة املزيانية من قبل  للمزيانيات املقبةل. وذكر الوفد يف اإ ، وأأكَّد أأن اأأعضاهئأأن اجملموعة تشعر ابلقلق اإ
دة يف  الويبو، بوصفها منظمة يوهجها أأعضاؤها، ينبغ  أأل تُعَترب منظمًة موهجًة حنو تقد م اخلدمات. وفامي يتعلق ابلنقاط املُحدَّ
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، أأعلنت اجملموعة أأن مرشوع معاهدة مراكش ينبغ  أأن يُراَجع وفقًا لأحدث ولية منحهتا ادلول 3من املرشوع  4البند 
 ًة أأن هذا ليس هو احلال يف الوقت احلارض.الأعضاء، معترب 

ه و  .874 مت اإىل ادلول الأعضاء قبل الاجامتع ل شكرابل وفد الصني توجَّ مانة عىل مجيع واثئق الاجامتعات الرمسية اليت قُّدِ لأ
نه يش مانة ابللغات الرمسية الست، معتربًا أأن هذا يعكس الأمهية اليت تولهيا الويبو لس ياسة اللغات. وقال وفد الصني اإ كر للأ

معلها ادلؤوب، مضيفًا أأنه بعد العمل ادلؤوب من جانب ادلول الأعضاء يف الويبو، أأحرزت الأهداف الاسرتاتيجية التسعة 
خمتلف. وأأشار الوفد اإىل وجود برامج خمتلفة دلمع حتقيق لك هدف من هذه الأهداف يف  مجيعها تقدمًا عىل مس توايت
َّ 8024مزيانية الربامج املقرتحة لعام  ن من دواع  رسوره أأن ، وذكر أأن ه عىل ثقة من أأن هذه الأهداف ستتحقَّق. وقال الوفد اإ

وأأن الأعضاء سوف يواصلون  ،يرى أأن وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة تُكيَّف وفقًا لسرتاتيجية الويبو القامئة عىل النتاجئ
هذه املشاركة عىل مواصةل حتسني وثيقة الربانمج واملزيانية  مشاركهتم يف املناقشات بنشاط، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تساعد

 حتقق املنظمُة أأهدافها.ليك املقرتحة وتنقيحها 

وأأشار وفد فرنسا اإىل اجلودة الفائقة والطبيعة الشامةل للبيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء اذلي خلَّ  حتدايت  .820
ق اإىل لك املواضيع. وحتدث الوفد عن تاك الاجامتع زاء طريقة ختصي  مزيانية املوظفني. وتطرَّ ليف املوظفني معراًب عن قلقه اإ

أأس باب ذكل وفامي يتعلق ابلس ياسة اخلاصة ابملاكتب اخلارجية، أأعرب الوفد عن انشغاهل بتربير افتتاح ماكتب خارجية و 
تاكليف املوظفني، اإىل خرى مرة أأ . والتفت الوفد وجود رؤية شامةل لحتياجات املنظمة احلاجة اإىلد عىل ، وشدَّ الافتتاح

لهيا، بني التفريقيف  صعوبةً لىق أأعلن أأنه و  ن توفرياتو الوفورات. فع و دللزتام ابالا، يف املبالغ املشار اإ كبرية  مىض الوفد يقول اإ
بري املنظامت الأخرى يف جمال تدااليت تتبعها تبادل أأفضل املامرسات عىل  املنظمةَ  وحثَّ . حتققت يف نفقات غري املوظفني
عادة التوزيع، و . زايدة فعالية تاكليف املوظفني ناإرشاف يف هذا اجملال ه ل يوجدناإ قال الوفد خبصوص اإ يؤدي اإىل  هذا ، واإ
عادة التوزيع حيتاج اإىل املناقشة غياب الرقابة، وهو موضوع فهم بعض يف صعوبة عن وأأعرب الوفد . لتوضيح أأس باب اإ

 ُ مة املربرات امل الربانمج وثيقة يف غري اكٍف وظائف الالوفد أأن طلب شغل رأأى و . ملزيانية العاديةابا لالحتياطيات وصلهتقدَّ
الوفد أأن رأأى عالوة عىل ذكل، . و املنظمة هاللتحدايت العاملية اليت تواهج  الاهامتم نظراً حيتاج اإىل وأأن هذا  ،واملزيانية املقرتحة

ن عقد يف هذا الصدد، تالفكرية واللجان اليت  امللكيةبشأأن العمل التقين  ما بني تصالال ك نقصًا يفهنا خرباء امللكية وقال اإ
د الوفد عىل أأمهية ، شدَّ وأأخرياً . يف س ياق جلنة معينةيقوموا به  أأناذلي يُفرتض العمل  يُركِّزون تركزيًا اكفيًا يف الفكرية ل

 .لربانمج واملزيانيةاخلاصة اباإرشاك ادلول الأعضاء يف املناقشات 

ه و  .822 قدت يف الأس بوع الاجامتعات اليت عُ وخباصة  لرئيس عىل عقد اجامتعات التشاور،ابلشكر لالسلفادور  دُ وفتوجَّ
 الربانمج خصوصًا جلنةو  ،املعاهدات اليت تديرها املنظمةمث التفت اإىل  ،منو يف املزيانيةحبدوث ب الوفد ورحَّ . السابق
اإىل . وأأشار الوفد للحفاظ عىل هذه املزيانيةاليت يُنَظر فهيا بري ما الأنشطة والتداوأأبدى رغبته يف أأن يعرف ، واملزيانية

خلطط عن المعلومات اليت وردت من أأاكدبمية الويبو لأأعرب عن ارتياحه و ، السابقلأس بوع يف ااجامتعات اجملموعات الإقلميية 
ادلامئة ربامج التابعة تطور مب اهامتمه  ؤكداً وم ،عىل أأمهية الأاكدبمية ومركز التدريب داً شدِّ تحسينات، مُ ال واقرتاحات املس تقبلية 

أأيضًا أأعرب الوفد . و بدلان أأخرى ومع مكتب أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييبل خرى الأ وطنية الربامج اللأاكدبمية مع ل
ور الرئيس والأمانة ن دليه تساؤلت حول كيفية تصاإ ذا املرشوع، و هبنه مس تعد للبدء اإ  سأأةل مراكز ادلمع، قائالً مب عن اهامتمه 

وفامي يتعلق مبوضوع . يف وقت لحقاملناسب وضوع حيامن يأأيت املأأنه س يعود اإىل هذه النقطة  سأأةل الاس تدامة، مضيفاً مل 
زاءقلقعن املاكتب اخلارجية، أأعرب وفد السلفادور  اليت  هامما امل متسائاًل: املعايري املس تخدمة لختيار هذه املاكتب  ه اإ

املاكتب اخلارجية  الإجراءات املس تخدمة لتحديدرى أأن نه ياإ الوفد تضيفها؟ وقال القمية احملددة اليت س   ماو  تقوم هبا؟س  
نشاهئا ينقصها يشء قلميية يف املنطقة الأفريقية الأمريكية، حيامن تُنشأأ أأنه  ، مضيفاً واإ نه يماكتب اإ ريد التأأكد من أأن هذا لن فاإ

نه ، قال وفد السلفادور وأأخرياً املنظور املايل. من  لمن حيث املوارد البرشية و كتب أأمرياك الالتينية والاكرييب، ليرض مب  اإ
ً  اكيبدو أأن هن قامة ماكتب  ةلً مثَّ املناطق س تكون مُ يُذكر أأن لك حيث  السابعةيف الفقرة الأوىل من الصفحة  خطأأ يف اإ

 .ابلنس بة ملنطقة أأمرياك الالتينية والاكرييباإىل أأن هذا لن يكون احلال النظر  خارجية يف فرتة الس نتني املقبةل، لفتاً 
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س بانيا الأمانةَ  .828 عداد مرشوع املزيانية وتقدبم وشكر وفد اإ اجللسة المتهيدية يف معل ه، وعىل ما قامت به الأمانة من عىل اإ
عدادأأدى  َّد و و الوثيقة الفائقة اجلودة اخلاصة ابلأس ئةل والأجوبة.  اإىل اإ س بانيا البيانَ  فدُ أأي يف اليوم ابء  به اجملموعة تاذلي أأدل اإ
َّدو  ،السابق من  لنعِز مُ  ق لنسَّ مُ  عىل حنوٍ فرنسا، وعىل الأخ  مسأأةل الهدف الأسايس للأمم املتحدة للعمل بيان وفد  أأيضاً  أأي
دراك نظومة الأمم املتحدةمل  يةس تقبل امل س تدامة الاضامن أأجل  نفاق الاس مترار يف الاقتصاد صعوبة ل الوفد. ورمغ اإ امن حييف الإ

د املنظمة، هو ما يرون أأنه حال بشلك اس تثنايئ، و  اً خل جيديكون ادل نفاق رضورة  عىلشدَّ مواصةل احتواء التاكليف يف الإ
الزايدة اليت تبلغ  الوفد أأنوحض ويف هذا الصدد، أأ . وعدم التيقن من املنا  الاقتصادي احلاليةللأزمة الاقتصادية العاملية  نظراً 

بمكن تصور  ه حيامن يزداد ادلخلوأأضاف الوفد أأن. جج الأمانةأأنه يفهم حُ رمغ ، يف املزيانية تبدو كبريًة جّداً  ابملائة 3.26نسبهتا 
منصفضة الاشرتااكت اكنت هذه لو ، مثل ختفيض اشرتااكت ادلول الأعضاء، حىت تُس تعرض بعدُ اخليارات الأخرى اليت مل 

ية لبن املشاريع املتعلقة ابمشاريع مثل تكل الزائد يف خل ادلابس تخدام  الوفد مثالً  . كام رضب، أأو زايدة الاحتياطياتاً جدّ 
أأن هذا قد  مثل هذه املشاريع، مضيفاً يف ، من أأجل جتنب اس تخدام الاحتياطيات احلاسوبيةبناء أأو الربامج ال  أأو التحتية

ني، أأشار الوفد اإىل أأن الزايدات تاكليف املوظف. وخبصوص س تخدام املزيانية العاديةاب هممتويل لزايدة يكون فرصة جيدة 
أأن هذه الزايدات و  ،، يف املزيانية املقرتحة، زايدة ملحوظة يف تاكليف املوظفنيحفسب، بل توجدلتأأمني الصح  ترتبط اب ل

ضافًة اإىل زايدة يف الرواتب،  أأيضاً تشمل  عادة اإ عادة التنظميال تلكفة اإ د الوفد عىل رضورة تويخ احلذر يف وشدَّ . تصنيف واإ
جياد  ذاالتاكليف هذه تقليل س يكون من الصعب الثابتة، لأنه هذه التاكليف اإ واعترب . دعت احلاجة اإىل ذكل يف املس تقبل اإ

وأأن الوضع احلايل  ،اً طموح جدّ أأمر من خالل اس تخدام الاحتياطيات  رأأساميلالستامثر الاالوفد أأن متويل مرشوع 
ال ن  تقدماملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ملا اكنت أأنه مضيفًا تبار، ؤخذ يف الاع يحتياطيات ينبغ  أأن لالواملس تقبيل 
خبصوص و أأل تُنىس. صندوق املعاشات التقاعدية ينبغ  فاإن الزتامات ، املس تقبليةالزتامات التأأمني الصح  عن معلومات 

َّد مسأأةل املاكتب اخلارجية،  س بانيا  وفدُ أأي املعلومات يف تقد م عملية و ال ته من طريقة عرض عن دهش   وفد فرنسا، معرابً  رأأيَ اإ
يف أأن  ، وأأبدى رغبتههذه املاكتباليت تضيفها من املعلومات فامي خي  القمية  طلب الوفد من الأمانة مزيداً املزيانية. و مرشوع 
ل س امي وأأن رنة، امل وأأشار اإىل مسأأةل التاكليف غري. التاكليف املرتتبة عىل ذكليف ظل ، ل س امي س تقوم بهابلضبط ما يعرف 

رنة املهذه التاكليف غري  أأنافتتاح هذه املاكتب الإقلميية س يرتتب عليه تاكليف مس تقبلية رئيس ية مثل تاكليف املوظفني و 
ذا دعت احلاجة اإىل ذكلتقليلها  اً يكون من الصعب جدّ س   عىل ال اثر املرتتبة توضيح ينبغ  ذكر أأنه وذلكل . يف املس تقبل اإ

يضاحًا كبريًا. هذه القرارات اء جرّ املزيانية  نه يتطلع اإىل مناقشة هذه القضااي، وطلب اإ أأكرب الأمانة أأن تقدم  منوقال الوفد اإ
 .هذا املوضوع قبل الرشوع يف هذه املناقشة عنقدر ممكن من املعلومات 

ه و  .823 مانة ابلشكر لوفد اململكة املتحدة توجَّ نه اإ وقال الوفد جودها. عىل  وهنأأمه جّدًا،ةل فصَّ املُ شامةل و ال ملزيانية عىل الأ
عداد التقاريرخنفاض ابحب ري زايدة، س رمغ رسوره بعدم وجود نفاقوالرتمجة يف املس تقبل تاكليف اإ قال الوفد ، . وخبصوص الإ

نه يدرك  دخال اخلطة الرأأساملية الرئيس ية لل لستامثر ابرضورة قيام املنظمة اإ  قلقه ولكن ،خطوة اإىل الأمام بوصفهامس تقبل واإ
لتقد م  ةاملناس ب متأأكدة من امتالك املواردالأمانة  : هلعىل وجه اخلصوصتساءل من أأن هذه اخلطة طموحة اإىل حد ما، و 

زايدة مشريًا اإىل وجود  تاكليف املوظفني؟ والتفت الوفد اإىل جيدة يف الوقت احملدد ويف حدود املزيانيةذات جودة خطة 
قراره بأأن عامة املنظمة، أأن ذكل خارج نطاق س يطرة و  مدلهبرواتب املوظفني و تتعلق بهذه الزايدة  نس بة كبرية من. ورمغ اإ

يالء عن تساءل  تاكليف غري املوظفني، ة من عدمه. وخبصوص زال قامئت ل يتال ة اخلطريةالاقتصادي ابحلاةلالواجب الاهامتم اإ
. كام مليون فرنك سويرسي 22,5أأو  ابملائة 4,2ي يبلغ اذل يف املزيانيةاملتبق  ض يصف الت كفاءات و ابلسع  اإىل ال ب الوفدُ رحَّ 
 ابملائة 85لرتمجة من تعلقة ابلس تعانة جبهات خارجية لتقد م خدمات ادة يف التاكليف امل حدَّ زايدة مُ بوجود  علامً الوفد حاط أأ 
يه  ة هذهالرتمج دماتخأأن يقُر ب الوفد ورمغ أأن ،مليون فرنك سويرسي 50,2مليون فرنك سويرسي اإىل ما مجموعه  20 أأو

يالء نشاط الويبو، طلب اإحدى أأوجه تزايد   ةلياحمل ثل اس تخدام املوارد م ، للرتمجة ةفيدامل بديةل ال وسائل الواجبة ابلالعناية اإ
 وحثَّ  ،لمنوقوي  عىل ا حافز  بأأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة ه الشديد اعتقادعن وأأعرب وفد اململكة املتحدة جية. ار اخل أأو
طار الربانمج انةَ الأم عن  ومعرابً ، تطورمبلغًا كبريًا يف ال  بعدُ يبلغ اإىل أأن هذا الربانمج مل  ، مشرياً 30 عىل مواصةل العمل يف اإ

نه يشاطر . لربانمج يف فرتة الس نتني املقبةل أأن يشهد اس متراَر ارغبته يف املتعلقة  همخماوف املتحدثني السابقني وقال الوفد اإ
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قلمييةمخل املقرتح  ابلس تحداث  عن أأس باب ذكلساس ية ه ل تتوفر املعلومات الأ وأأن ه فوجئ بذكل،وأأضاف أأن .سة ماكتب اإ
َّد ختاذ قرار مس تنري بشأأن هذاليت حيتاهجا الأعضاء ل عادة تأأييدًا اتمًا اململكة املتحدة  وفدُ ا الأمر. وأأي اس تحقاقات  الزتاماتاإ

يلزم ختصي  اعامتد مايل  هبأأنلإقرار اب اً برحِّ مُ و ، لويبوًا ذكل من أأولوايت امعترب ، اإىل الوضع السابقطويةل الأجل الاملوظفني 
عادة متويل  مع ،س تقلحساب مرصيف م وجود رأأى الوفد أأن الالزتامات املس تقبلية. و كبري من أأجل تلبية احتياجات  اإ

عداد اخلطة أأن يقوم خبري اكتواري ابإ بمكن  ،أأولً ين: اإجراءالوفُد ابختاذ وأأوىص لزتامات، الاتقليل يف حقًّا ساعد ي النقدية، لن 
الاستامثر املطلوب  أأن يمت، ينبغ  اثنياً ، وةللزتامات املس تقبليلوفاء ابالاستامثرية وحفصها لتحديد مس توايت املسامهة الالزمة ل

لتدفق اب تنبؤال ينبغ   هأأن ورأأى الوفد أأيضاً املدرة للرحب. ، ولكن لضامن الأوراق املالية حفسبحساب مرصيف  يفليس 
ضافًة النقدي  انهتاء اخلدمة، وذكل  بعد الصح  للزتام التأأمنيمن منظور الويبو  ةاكتوارياإجراء مراجعة اإىل الأطول أأجاًل اإ
 س توايتامل عىل املدى الطويل لتلبية  هااستامثر من أأجل مليون فرنك سويرسي  28 اليت س تكون متوفرة من نس بةال لتحديد 

نه وقال  ممول، اإخل. ابملائة 20ممول،  ابملائة 40ممول،  ابملائة 200لصطة، مثل: ة لمتويل لك  لتلفاخمل  مانة ممنت  الوفد اإ ملا للأ
 .حرزته من تقدمأأ 

ه و  .824 عداد املزيانية و ابلشكر لوفد الياابن توجَّ مانة عىل اإ ضافًة اإىل عىل الإحاطة املس بقة،لأ اإجراء معلية الأس ئةل  اإ
ه أأن ، مضيفاً 8024/8025مزيانية فرتة الس نتني يف  أأعرب الوفد عن تقديره لوجود فائض . وبوجه عام،قبل ادلورة والأجوبة

أأٍي وأأعرب الوفد عن ر . يف الوقت املناسب لحقاً دة حدَّ بتعليقات مُ أ راًء عامًة عن املزيانية، وأأنه سوف يديل  سوف يقدم أأولً 
. لس مترار حاةل عدم اس تقرار الوضع الاقتصادي العامل  نظراً  قدر الإماكنمعتدةًل ينبغ  أأن تكون توقعات الإيرادات مفاده أأن 

 الأمانةاإجراء  يةكيف حتديدًا عن وسأأل الوفد وقعات. الت وضعتوضيح املهنجية املس تخدمة يف الوفد  طلبويف هذا الصدد، 
ادلخل املتوقع من  وفد أأنوأأضاف ال. الفعيلوعدد الإيداعات ر املقدَّ الإيداعات فرق كبري بني عدد للتسوايت يف حاةل وجود 

خالل فرتة الس نتني التالية ولكن الوضع املبلغ اذلي يدفعه تجاوز ي بعض البدلان س حُيَسب عىل افرتاض أأن نظام لهاي 
أأن ادلول املتوقع  يشء يضمن أأيوذلكل ل يوجد توقيت انضاممه اإىل التفاق، يف الس يايس يف لك بدل من شأأنه أأن يؤثر 

ر تفاقالاإىل  فعالً تنضم سوف  جديدةً  متعاقدةً  أأن تصبح دولً  حالياً  ، مع مراعاة معتدلً توقع ال  رضورة أأن يكونالوفد . وكرَّ
نفاق . مث حتدث هذه الشكوك وادلروس املس تفادة من املايض يف  ابملائة 2,2مشريًا اإىل الزايدة اليت تبلغ نسبهتا الوفد عن الإ
ذا من وأأعرب عن قلقه . مج واملزيانيةتاكليف املوظفني املقرتحة يف مرشوع الربان س يكون من ف تاكليف املوظفني، زادت أأنه اإ

ه ورأأى الوفد أأن. ادلخل يف حاةل اللجوء اإىل ختفيضقصرية، حىت  زمنية أأو تعديلها ابجتاه ختفيضها يف فرتةتقليلها  اَ الصعب جدّ 
اليت ستمتتع هبا درجة املرونة  تأأثريًا مبارشًا يفا يؤثر لأن هذ ،حتديد نس بة الزايدة يف تاكليف املوظفني عند احلذر ينبغ  تويخ

حىت لو اكن من املتوقع حدوث  حبذرينبغ  أأن جيري التعامل معها أأي زايدة يف تاكليف املوظفني  ، وذلكل رأأى أأناملنظمة
، احلساابت أأولً . نقطتنيتُسهب يف رشح ، طلب الوفد من الأمانة أأن أ نفاً عىل النقاط املذكورة  بناءً . و زايدة يف ادلخل

 ُ ُ حدَّ والأرقام امل جابة عن تقديره لإ . وأأعرب الوفد مليون فرنك سويرسي 28,6 اليت تبلغمة يف حساب التاكليف س تخدَ دة امل
مًا يف مسؤاهلالأمانة عن  ومع ذكل (، اخلامسةصفحة الثالث عرش يف ال سؤالال ) الأس ئةل والأجوبة من ةاحملدثالنسخة  ُمقدَّ

تكل الإجابة. بند من البنود الواردة يف رمق ُذِكر يف لك خدمت للوصول اإىل لك الطريقة اليت اس تُ يف رشح الإسهاب طلب 
ذا اكنت الإيرادات الفعلية أأقل بكثري من التوقعاتتتخذها لتدابري املمكنة اليت قد ابالنقطة الثانية تتعلق و  . وذكر أأن الأمانة اإ

وأأعرب الوفد . يف املزيانية املقرتحةاملذكور تأأجيل مرشوع البناء اكنت تمتثل يف  8004/8005س نتني يف فرتة ال تكل التدابري 
يف  الرابع عرشسؤال ال )اذلي ورد يف وثيقة الأس ئةل والأجوبة سؤاهلم يف هذا الصدد، الأمانة مس بقًا عن جابة لإ عن تقديره 

 تاكليف املوظفني تقليليف هذه احلاةل، مكن، : هل س يكون من املأأكرث حتديداً عىل حنٍو الوفد، سأأل و اخلامسة(. صفحة ال
ذا اكن  أأو بقاء عىل غريها من التاكليف املتوقعة )اإ نفقات غري نفسه(. وخبصوص  املس توىعند تاكليف املوظفني جيب الإ

يف  يت نُفِّذتالتاكليف اليف املزيانية املقرتحة تدابري زايدة فعالية س ُتذَكر كيف أأن يعرف يف رغبته املوظفني، أأعرب الوفد عن 
يرادات الويبو  ابملائة 40أأكرث من ملا اكن ه وذكر أأن ،، أأشار وفد الياابن اإىل خمصصات املزيانيةوأأخرياً . فرتة الس نتني يأأيت من اإ

ةل رسوم من ال مثل نظام معاهدة للملكية الفكرية،  الويبو العاملية اتخدممودع  الطلبات اذلين يس تخدمون من املُحصَّ
يالء أأولوية قصوىف الرباءات، التعاون بشأأن  جراء نه سريحب اإ الوفد  جودها. وقالوحتسني هذه اخلدمات صيانة ل  ينبغ  اإ ابإ
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فعالية العمليات، والتوسع يف الأنشطة  وبشأأن زايدة تعزيزلنظام نفسه، ل مزيد من املناقشات بشأأن التحسني املس متر 
تعزيز أأدوات املس تخدم مثل زايدة من املاكتب اخلارجية، و  من خالل الاس تفادةتكوين الكفاءات املقرتحة، مبا يف ذكل 
 .عن ختفيض الرسوم س تفسارات، فضالً الاعىل  يف الردّ خدمات املوظفني 

هو  .825 معل بني ادلورتني السابقة واحلالية، مبا يف ما ُأجنز من لرئيس عىل ابلشكر لوفد الولايت املتحدة الأمريكية  توجَّ
م من عىل  الأمانةَ  الوفدُ  وشكرات. ذكل مشاورات اجملموع عداده، وعىل ما بُِذل من معل واثئقما قُّدِ  ، لفتاً اشاق يف اإ

عن تأأييده للبيان وأأعرب وفد الولايت املتحدة . شامةلً  مراجعةً الوقت مل يتسع ملراجعة احلزمة بأأمكلها  اإىل أأنالنظر رمغ ذكل 
َق اجملموعة شواغهل بشأأن .سابقاجملموعة ابء يف اليوم ال ابمس بلجياك اذلي أأدىل به وفد  نه يشارك ُمنّسِ تاكليف زايدة  وقال اإ
. جديدة يف فرتة الس نتني املقبةله مل تُدَرج وظائف أأن وتكراراً  اإىل أأن الأمانة قد ذكرت مراراً  ، مشرياً %2,2املوظفني بنس بة 

عادة تقدير أأل وهام: هذه الزايدة، اإىل حدوث يف رشح العاملنَْي الرئيس يني الذلين يؤداين الأمانة اسرتسال الوفد اإىل وتطلع  اإ
زاء القفزة  أأيضاً  هقلقعن وفد الولايت املتحدة أأعرب و . بعد انهتاء اخلدمةاملسائل الصحية، أأو التأأمني الصح ، و  ،التاكليف اإ
توجد يف الويبو ذا اكنت اإ نه اإ  قائالً  ،يف املزيانية املقرتحة 226يف املزيانية احلالية اإىل  84لوظائف غري اخملصصة، من لالكبرية 
نه س  أأعامل تُسم  الوحدة   قطاعمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات و قطاع بعد قطاع كون اثلث أأكرب يقطاع غري اخملص ، فاإ
زاء وأأعرب الوفد عن خيبة أأمهل . من الأمانة بشأأن هذه املسأأةل بأأي توضيحهنم يرحبون اإ وقال الوفد . مدريد حذف اإ

يف س ياق س بق أأن ُأثريت ويه نقطة عن ذكل،  الناجت وتفكيك شعبة الابتاكر ،الربانمج واملزيانية من مرشوع 30 الربانمج
طار الربانمج  . ورأأىاجللسات غري الرمسية تقد م املساعدة وهو  – 30الوفد أأن العمل اذلي قامت به شعبة الابتاكر يف اإ

ليه عىل أأنه يُ ينبغ  أأن  – يع ادلول الأعضاء ومس تخديم النظاماملناس بة مجل  . ملنظمةمن وظائف اوظيفة أأساس ية نَظر اإ
وأأن والرشاكت الصغرية واملتوسطة  هس ياسة الابتاكر وهيالكاخلاص ب عمل الامهية مباكن أأن تُلغ  مركزية ال من وأأضاف أأن

خالص الوحدات اليت تفتقر اإىل اخلربة الالزمة لتقدم غريها من اكتب و املع عىل وزَّ يُ  أأن واعترب الوفد . اجلودةفائق حمتوى ابإ
، قامئًة يف ماكهناعبة الابتاكر وترتك ش  30الربانمج  عىل لمتش  ت ةل عدَّ وأأعرب عن رغبته يف وضع مزيانية مُ  ،هذا غري مقبول

، وأأهنا ستشاركه 30الربانمج أأن يُعاد  تريد كذكلورأأى الوفد أأن العديد من ادلول الأعضاء بلك موظفهيا وبمتويلها الاكمل. 
 ا.يف طلبه هذ

مع زايدة  8023توازنة لعام امل زيانية املعكس الاقرتاح احلايل ي أأن مجهورية كوراي الشعبية ادلبمقراطيةوفد ورأأى  .826
زاء عدد من الوفد عن ومع ذكل، أأعرب . صغري خالل فرتة الس نتني وفائض تشغييلنفقات يف ال  ابملائة 3 قدرها الشواغل اإ

 باعأأنه ينبغ  ات رأأى ، ابملائة 2,2بنس بة  ، فامي يتعلق بزايدة تاكليف املوظفنيأأولً . املزيانية املقرتحة لفرتة الس نتني خصائ 
ماكنية اإجراء ختفيضات يف هذا اجملال من خالل تعزيز تدابري احتواء التاكليف اليت  ه ينبغ  اس تعراضهنج حذر وحكمي وأأن اإ

الفعلية املقرتحة عىل حدة يف املزيانية نفقات  معتدل يفهنج ه ينبغ  اتباع ، رأأى الوفد أأناثنياً . أأدخلت يف فرتة الس نتني احلالية
زاء ما ورد يف الس ياسة من اإجراءات وتوافق، ، أأعرب الوفد عن قلقهاثلثاً . جمال اس تحقاقات ما بعد انهتاء اخلدمة واملعايري  اإ

نشاء ماك. ماكتب خارجية للمنظمةعدد ما س ُينشأأ من املس تخدمة لتحديد  ن قرار اإ تب خارجية يف بعض البدلان وقال الوفد اإ
 أأنه س يديل الوفدذكر و . عادل يف هذا اجملال قرارمناقشات بني الأعضاء لضامن التوصل اإىل اإجراء طلب ، و ذ ابلفعلختُِ قد ا

، مؤكدًا عىل أأمهيته، 30الربانمج عن حذف وتساءل الوفد املناسب. يف الربانمج  ا الأمربشأأن هذ بتعليقات أأكرث حتديداً 
 .الرشاكت الصغرية واملتوسطةيف دمع س ياسات  س امي ل

زاء مس توى تاكليف املوظفني .827 يطاليا عن قلقه اإ زايدة تدابري تطبيق  يف هذا اجملالرأأى أأنه ينبغ  و  ،وأأعرب وفد اإ
يطاليا عىل أأمهية احلفاظ عىل مس توى اكٍف وشدَّ . وتقد م تقارير منتظمةفعالية التاكليف   طلبو  ،من الاحتياطيات د وفد اإ

برانمج  نتاجئ سامهة، أأعرب الوفد عن ارتياحه مل ابنتظام. وخبصوص املسائل الأخرى هذا املوضوعحديثة عن د م معلومات تق
. وأأفاد بأأنه يوجد بدأأ اس تدامة اخلدمات اليت تقدهما الويبومب ب ورحَّ  ،يف التحسني املس متر للمنظمة التقو م الاسرتاتيج 

ذكل عن  نه س يكون من املثري لالهامتم أأن نسمع شيئاً اإ وقال الوفد . ملزيانيةايف اقرتاح  جديدةمتويل حممتةل ذكر ملصادر  أأيضاً 
ليه الوفد.  اذليأأن دليه خماوف قوية يف هذا اجملال  امي يتصل بأأولوايت املزيانية، مضيفاً ف يطاليا سيتطرق اإ عن وأأعرب وفد اإ
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أأكرث تقد م اخلدمات واملنتجات عىل حنٍو  دي يف الهناية اإىلؤ يمن شأأنه أأن  يلضامن التنس يق اذل التوحدلرتكزي عىل ل هتقدير 
والرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر اإىل ختفيضات يف  30الربانمج يؤدي حذف وأأعرب الوفد عن قلقه من أأن . فعاليةً 
وجودها.  املقدمة مضمون اخلدماتيف تقدم امل الفعال والتنس يق  التقد م ه لن يس متر حتقيقأأنضيفًا ، م 20و 4 نيجمانالرب

ذا اكنت اخلربة واملوارد الالزمة امل ربانمج الدون جودة التقد م نفسها من احلفاظ عىل  : هل بمكنوتساءل الوفد تصص ، اإ
، ل تزال تواجه خبصائ  أأصيةل متتعهارمغ  لرشاكت الصغرية واملتوسطةاوأأضاف أأن وفرة. ل تزال متمس تقبلية  لأداء همام

وأأن هذه اخلربة  ،ها التنافس يةاتعزيز قدر أأصول ملموسة للملكية الفكرية ب حتويل الابتاكر اإىل هو ، اً س يأأسا مشرتاكً  حتدايً 
 أأيضاً حتتاج الوفد أأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة  رأأى، 20و 4 نيجمانربال بن  يتعلق فامييه ما ينبغ  أأل يُْفَقد. و املطلوبة 

ينبغ  تعهدها ابلرعاية، وأأن اهامتمًا مماثاًل يُوىَل ملا تقوم أأن هذه اخلربات شكَّ يف و ابلتمنية، تتعلق معلية مشورة تدريب و اإىل 
فتقر اإىل ي  4وأأضاف أأن الربانمج . أأنشطة تعزز س ياسات الابتاكر وتسويق امللكية الفكريةبه جامعات ومؤسسات من 

لرشاكت الصغرية هجة التنس يق اخلاصة ابدور الضوء ل يُسلَّط عىل  الصغرية واملتوسطة، وأأنالرشاكت مؤرش أأداء ملبادرات 
م خلدمات تكوين الكفاءات، مُ يست جمرد ن الويبو ل اإ قال الوفد . و وليهتا غري واحضةو واملتوسطة،  أأدوات  أأيضاً  تنتجولكهنا قّدِ
ت الصغرية الرشاك هار يوتدنظام امللكية الفكرية  نشيت عىلأُ ة الفكرية اليت يك املل منشورات مواد ابنوراما  مفيدة مثل

وذكر الوفد أأنه من املهم أأن تس متر هذه . واملتوسطة لصا ح املؤسسات الوطنية والرشاكت وأأحصاب املصلحة ال خرين
يطاليا التفت و . املبادرات ن  –مركز الويبو للتدريب حاليًا  – رمسيةال اكدبميةالأ أأنشطة التدريب مع اإىل وفد اإ هذه قائاًل اإ
 يف جمايل امسامههت، بل وينبغ ، أأن تواصل الوفد أأن الويبو بمكنرأأى ويف اخلتام، . يضاً أأ  ينبغ  احلفاظ علهياالأنشطة 

حبقه يف الوفد . واحتفظ لهذا الغرضومس تخدمة اخلربة متوفرة تظل ت الصغرية واملتوسطة والابتاكر، رشيطة أأن رشاكال 
 ه البندين.اليت جترى لحقًا بشأأن هذملناقشات يف ا 20و 4 نيجمانالربمواصةل مناقشة 

. لمدير العامبأأهنا طلبت توجيه عدد من الأس ئةل لر ادلول الأعضاء ، وذكَّ ةملدير العام عىل املنصاب ب الرئيُس رحَّ و  .822
 .اللكمة لوفد اجلزائرأأعط  ذلكل ولقامئة البدلان اليت وضعت،  وفقاً املداخالت ستسري وأأضاف الرئيس أأن 

عىل اجلهود املبذوةل ابملدير العام واملوظفني والأمانة وشكرمه ب رحَّ و ، وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقيةوحتدث  .824
ن اجملموعة الأفريقية . الويبوأأنشطة ادلول الأعضاء يف  شواغل دراجلإ  من  ختىش من أأنَّ التمنية ل تُعَترب حالياً وقال الوفد اإ

ينبغ  أأن ينعكس يف ختصي  هذا ، وأأن ملنظمةمن أأولوايت اظل ي، يف نظرمه، ينبغ  أأن هذا اجملال أأن ، مضيفاً الأولوايت
ه وضوع املاكتب اخلارجية، . وخبصوص مأأنشطة التمنيةبربط بعض الربامج الأخرى بموارد للبحث و  نيابة عن وفد اجلزائر توجَّ

 تعترب ختصي أأن اجملموعة  لقارة الأفريقية، مضيفاً اب خاصةة عنايما أأوله من  عىللمدير العام لشكر ابل اجملموعة الأفريقية 
أأنشطة املساعدة التقنية يف  ًا. ومىض يقول اإن هذه املاكتب سوف تُس تخَدم يف املقام الأولأأساس يأأمرًا ماكتب للقارة الأفريقية 
عادة توازنعث الوفد مث حتدَّ . س تخدام امللكية الفكرية يف هذه املنطقةابمن أأجل زايدة الوع   أأن  ضيفاً لويبو، مُ ا أأنشطة ن اإ

توافق يف ال راء بشأأن الأنشطة حتقيق مبساعدة ادلول الأعضاء عىل  أأن ترى الأمانة ملزتمةً  لأفريقية تود يف املس تقبلاجملموعة ا
عىل ذكل  مثالً . ورضب املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات، وابلتحديد يف جمالت مثل املعارف التقليدية واملوارد الوراثية

اجملموعة الأفريقية أأفاد بأأن و . لبرصفائدة الأشخاص املعايق االاس تثناءات والتقييدات لتناول ت مؤخرًا و مدت اعتُ اليت عاهدة ابمل
المتثيل  يهمجموعة، ابلنس بة لل ،املسأأةل الأمه د عىل أأنموارد البرشية، وشدَّ لزايدة يف املزيانية اخملصصة لحتيط علامً بوجود 

ن اجملموعة ختىش من اجلغرايف معايري  حتظ من الوظائف، وأأعرب عن أأمهل يف أأن  عدد اكٍف  توفرتوقع  ت ل املزيانية أأنَّ . وقال اإ
 عندة حدَّ مُ تطرح نقطة تود أأن . وذكر أأن اجملموعة املوارد البرشيةأأمور يف  ةالواجبابلعناية  المتثيل والتوزيع يف املس تقبل

ُ  يف –خطة معل وضع عد بُ  مراعاة ل تتعامل مع حقوق  الويبوبشأأن كون  – صة لتدريب املوظفنيصصَّ موارد التدريب امل
خبصوص سؤال طرح أأن اجملموعة ترغب يف بالوفد أأفاد ، وأأخرياً ًا. اس تثناءات وقيود أأيضاً بل تضع ، حفسبامللكية الفكرية 

ة  صوب ، م، يف رأأهيأأنشطة الويبو مصطلحات املزيانية، وذكر عىل وجه التحديد أأن ةً ادلول ُموهجَّ اع القطصوب  وليست ُموهجَّ
ه العام أأو اخلاص هم عىل العمل امل  العاملني معهمرة أأخرى للمدير العام و ، ابلشكر اجملموعة الأفريقيةنيابة عن ، الوفدُ . وتوجَّ

ُ اذلي   .ذفِّ ن
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ر  نقطة نظام بشأأنرغبته يف أأن يثري وفد فرنسا وأأبدى  .840 يف ابلفعل ثريت تكل النقاط اليت أُ ما جُيرى من مداخالت تُكّرِ
 .الامتثال لتعلاميت الرئيس يف هذا الصدداإىل احلضور  طلبوقت سابق، و 

 .اثنيةً  ثار مرةً تُ أأل ابلفعل ينبغ  ُطرحت الإجراءات، أأي أأن النقاط اليت لوفد فرنسا فَهَْم  د الرئيُس أأكَّ و  .842

َّد اوفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وحتدث  .848 عة الأفريقية مو اجملمرص و وفد  امأأدىل هبذلين ال نيلبيانوأأي
منظمة منظمة توهجها ادلول الأعضاء هبا، ل عترب الويبو مجموعة جدول أأعامل التمنية ت  ناإ وقال الوفد . ملصطلحاتا مواردبشأأن 

ضافية للجنةاجملموعة ت أأنب وفدُ ال فادأأ قامئة عىل اخلدمات. و  أأن أأن الأعضاء بمكن  ، مضيفاً التمنية رغب يف طلب موارد اإ
دراج   كيف ينبغيناقشوا  د للم ي قدماً و . هذه املسأأةل يف جدول الأعاملاإ ادلول  ، ذكر الوفد أأنخبصوص السبيل املُحدَّ

فت بولية جديدة مبوجب  يف املنظمة ينبغ  أأن مسأأةل تُثار معاهدة مراكش، وأأن أأي الأعضاء، حسب فهمهم، قد لُكِّ
 .عىل املعاهداتن مجيع البدلاتصديق  أأساَس  أأيضاً  كونتس  ذه الولية اليت هبتسرتشد 

يران )مجهورية  وشكر وفدُ  .843 فيه ط يف وقت سابق وسلَّ قام به التقدبم  اذلي  هعرضعىل  العام الإسالمية( املديرَ  –اإ
 توُجه أأنشطة الويبو لربانمج واملزيانية املقبةل، وأأعرب عن ثقته يف أأنَّ وثيقة االضوء عىل الأولوايت والأنشطة الرئيس ية ل

غفال  د الوفدُ وشدَّ يان ابلهامتم الاكيف. ا سوف حيظ وأأولوايه الأساس ية للمنظمة جتاه ادلول الأعضاء املهمة عىل أأمهية عدم اإ
وأأضاف الوفد أأنه . يف س ياق وثيقة الربانمج واملزيانية املقبةلويف أأمهيهتا اليت جيري النظر فهيا الأنشطة ه وجُ تعند النظر يف 
ذا  س يكون ممتناً  م للغاية اإ  8024/8025للفرتة  الربانمج واملزيانيةوثيقة ياغة الأمانة عند ص علومات عن كيفية اتباع بعض املُقّدِ

اليت للأجل املتوسط  سرتاتيجيةالااخلطة الربامج. وخبصوص مزيانية د لإعدا 8006امجلعيات يف عام أأقرها لية اليت لل  
مراجعة هذه اخلطة يف احلصول عىل توضيح بشأأن  عن رغبتهالوفد ، أأعرب 8020يف عام هبا علامً الأعضاء  ادلولُ أأحاطت 

وثيقة  يف املوجود تصفيضاخلاص ابل لمدير العام عىل رشحه له الوفد ابلشكر توجَّ الاسرتاتيجية منذ ذكل احلني من عدمه. مث 
نفاذأأوجه املقرتحة و الربانمج واملزيانية  طار الربانمج  دخلابلأنشطة اليت تعلقة املزيانية املت اإ أأنه سريحب بأأي  مضيفاً ، 27يف اإ

ضافية فامي يتعلق ابلتصفيضات  لهيا. وخبصوص معلومات اإ أأن عن رغبته يف الوفد موضوع املاكتب اخلارجية، أأعرب املُشار اإ
نشاء اتفاقية  ظل، يف يؤكد اخلطوط ترمس شفافة وشامةل من شأأهنا أأن اإجراءات أأمهية وجود  مللكية الفكرية،امنظمة اإ

أأي قرار بشأأن املاكتب ووظيفهتا ينبغ  أأن تتخذه  ناإ وقال الوفد ها. هيلك هممهتا و و ذه املاكتب رضورة وجود هالعريضة ل
ها، وذكل رشادلإ وادلول الأعضاء توجيه  يتعلق هبذا الأمر ينبغ  أأن ختضع ل القرار فامياختاذ معلية امجلعية العامة للويبو، وأأن 

 .مكبدأأ أأسايس وبغض النظر عن مصدر الاقرتاح

خي   فاميُأديل به ي اذل مبياهناإىل أأشار و ، مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابمسترينيداد وتوابغو  وفدوحتدث  .844
 املناقشات خالل مشاركته يفواصل ينه س  اإ ، وقال 8024/8025للفرتة  ةالربانمج واملزيانية املقرتحوثيقة عامة عن المحة الل

لجنة الربانمج واملزيانية ل القادمة  ورةلدل نظراً مثرية للقلق عديدة قضااي شأأن ب مداخالت أأن جيري عزتم حيث يهذا الأس بوع، 
 .سبمتربشهر يف 

م مشاركته يف الاجامتع، وأأعرب عن أأمهل يف أأن عىل العام  الصني املديرَ  وشكر وفدُ  .845 ودمع اإضايف، أأفضل خدمات تُقدَّ
َّد ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منواً ل س امي اإ  ضافية وفد. وأأي نشاء ماكتب خارجية اإ ن  ،الصني مبادرة اإ  هذا من شأأنهحيث اإ

مانة . ومىض الوفد يعرب عن لتاكليفتقليل احتسني الكفاءة و عىل ساعد املنظمة أأن ي  –عىل حد قول الوفد  – تقديره للأ
تسجيل ادلويل، وشكر نظام ال ب اصة فامي يتعلق خب، و امللكية الفكرية حتياجات الصني من حيث زايدة دمعاب ااهامتهمعىل 

نه أأ  د الوفد عىل أأمهية فتح مثل هذا املكتب يف الصني، مضيفاً وشدَّ . افتتاح مكتب لها يف الصنييف جيابية ابإ  هاالويبو عىل نظر 
م للويبو عىل اس تعداد لأ   .هذه املبادرةل أأي دمع رضوري ن يُقّدِ

َّد  .846 عىل أأمهية  مجموعة جدول أأعامل التمنية ُمؤكِّداً لأفريقية و موعة االبيانني الذلين س بق ان أأدلت هبام اجملوفد الهند وأأي
وفد هذه. وأأبدى  الربانمج واملزيانية وثيقةختصي  املوارد ل عندو  المتهيديف يُذَكر أأن هذا ينبغ  أأن  وأأضافتعممي الأنشطة، 
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ن الهند رغب  مبادرة  لفتح مكتب ة الس نتني املقبةل، يف وثيقة الربانمج واملزيانية لفرت أأن تُدَرج، اكن من املمكن ته يف أأن يعرف اإ
 خاريج يف الهند.

ملنظمة، ا تأأولواييف الاعتبار بوصفها اإحدى التمنية  رضاه عن وضعالبوليفارية( عن  –وأأعرب وفد فزنويال )مجهورية  .847
وفامي يتعلق . خل املنظمةدااليت ُأجريت اإىل اترخي املناقشات واملفاوضات  مسأأةل النتاجئ، استناداً  التحديد يفعىل أأمهية  مؤكداً 

 احلكومية ادلولية اخلاص ابللجنةادلبلومايس  املؤمتر – زيية( من الوثيقةلكالنسخة الإن يف التاسعةصفحة ال) العارشةصفحة ابل
مالحظة اإضافة  وطلب الوفد أأيضاً . الفقرة الثالثةيف القامئة وليس يف بداية هذا البند  يردأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن  –
شارة اإىل الرسوم والامنذج الصناعية،  توجد لعتبارات ادلولية حيثاخلاصة ابرى بعد الفقرة الأخرية أأخ عن رغبته يف معراًب اإ

نصافاً  الأمر وأأضاف الوفد أأن. تكل، أأي للجمعيات الس نتني فرتة عقد مؤمتر دبلومايس خالل ذا  س يكون أأكرث اإ أأمكن النظر اإ
ق ملنطقة  الثالثة لصفحة ابوفامي يتعلق . الصغرية واملتوسطة الرشاكت ابمس منسق التينية والاكرييب،أأمرياك اليف تعيني ُمنّسِ

ن التاسعةصفحة المن الوثيقة الإس بانية ) عرشة ، 4الوفد أأنه يف النسخة الإس بانية، حتت رمق أأوحض ، (زييةلكمن النسخة الإ
دراج التمنية يف مجيع برامج املنظمةت شارة اإىل اإ أأن هذا ينبغ  القيام به حيامث تضيف لنسخة الإس بانية وذكر أأن ا. رد اإ

ن يرد وأأن هذا ل ،أأمكن  نيواءمة بشلك أأفضل بني النصاملاإىل  مؤكدًا عىل احلاجةزيية من الوثيقة، لكيف النسخة الإ
 .والإنلكزيي الإس باين

ه .842 بسبب حضوره املتقّطع عن م جنكون يقد تعطيل أأي  نواعتذر مجليع الوفود ع ،لرئيسابلشكر لالعام  املديرُ  وتوجَّ
موجودًا مل يكن حىت لو عن كثب يتابع الوقائع لوفود أأنه لد املدير العام أأكَّ . و خرى يف جدول أأعامهله الوزارية الأ الزتامات

ُأديل  البياانت اليتعمل بش ىت  نه عىلاإ وقال املدير العام يوميًا. من الزمالء تقارير منتظمة  لق يتنه أأ و قاعة، يف ال دامئاً بشصصه 
راجعة، مث قيد امل . والتفت املدير العام اإىل الأس ئةل اليتمن الأس ئةل عدد قليل نسبياً سوى يبدو مل يُطرح فامي أأنه  ، مضيفاً هبا

يف هذا الصدد اإىل الصفحة . وأأشار ملاكتب اخلارجيةااجلدول الزمين وموارد بشأأن السؤال اذلي طرحه وفد مرص  أأولً تناول 
عت بتارخيالأس ئةل والأجوبة اليت  وثيقةمن  العارشة موارد توحض ابلتفصيل صفحة الأأن هذه  ، موحضاً 8023يوليو  2 ُوّزِ

، ن هذا سيتوقف عىل البدلان املعنيةاإ ، قال املدير العام جلدول الزمينّ . وفامي يتعلق اب80املزيانية املقرتحة يف الربانمج 
خبصوص و . حنو التنفيذ مل ي قدماً الرسعة اليت س ميكن هبا ا وكذكل عىل املكتبني  ىل حتديد موقععيف حاةل أأفريقيا فسيتوقف 

نشاء ماكتب خارجية، قال املدير العام  طالباً مجهورية كوراي وفد السؤال اذلي طرحه  نفيه اإ تكون أأقدر البدلان املعنية س   اإ
وُذكر فيه رشح موعة الأفريقية، اجمل ابمس ،اجلزائروفد لبيان اذلي أأدىل به ورضب مثاًل ابالسؤال، هذا  نلإجابة عا عىل

نشاء ماكتب خارجية يف أأفريقيا اإىلاجملموعة الأفريقية  لسبب سع  نه يبدو هل أأن هذا بيان شامل جدّ . اإ  اً وقال املدير العام اإ
دلمع اب لق معوماً تتعاليت خرى الأ س باب ابلأ ، وكذكل فامي يتعلق تكوين الكفاءاتواملساعدة التقنية و  الإمنايئ فامي يتعلق ابلتعاون

عت يف اليوم السابق بعض العوامل الأخرى ذات زِّ وُ  الوثيقة اليتيف ُذِكر وأأضاف أأنه . م لأنظمة امللكية الفكرية العامليةقدَّ املُ 
خدمات ادلمع فامي يتعلق بنظم و نشاء مواقع لأنظمة تكنولوجيا املعلومات ابإ الصةل، أأي تكل اليت تتعلق ابهامتمات الويبو 

 ذكلاإىل أأن النظر  ادلول الأعضاء، لفتاً ش ىتَّ يف  تنترش، اليت نظام أأمتتة امللكية الصناعية جيا املعلومات، مثلتكنولو 
الأعضاء  العام ادلولَ  ر املديرُ ، ذكَّ اتاخلدمحنو موضوع التوجه خبصوص و تواصل. طابع م  يمن تعاون تقين ذقدرًا يتطلب 

من د املدير العام أأن وأأكَّ ُأدليت. جبميع التعليقات اليت  علامً أأحاط أأنه  ، مضيفاً هذا يف الصباح ابملالحظات اليت أأبداها عن
عىل الإرشاف  أأيضاً  تضمنتشلكها ادلول، ادلول اليت و ذات طابع حكويم دويل ة نظميف امل املفهوم أأن هيئات اختاذ القرار 

مة اإىل دمات تضمن خبرانمج ي وجود أأن  وأأضاف املدير العامومراقبة هذه الربامج.  الأمانة اليت تقدهماالربامج  قطاع ُمقدَّ
 الأن ادلول الأعضاء أأنفسه لطابع احلكويم ادلويل للربانمج، نظراً ل اس تثناءً  ل بمثل بأأي شلك من الأشاكل التجارية الأعامل

قامة هذا النظام، وقررت أأنَّ يه اليت قررت  ويف . ذا النظاميف ظل ههمام ويقدم خدمات ؤدي يينبغ  أأن  كتب ادلويلامل  اإ
مو  دوةلً  242وقَّعت علهيا الرباءات اليت  التعاون بشأأن عاهدةمبعىل ذكل  املدير العام مثالً رضب هذا الصدد،  من  عدداً  تُقّدِ

املدير العام  قالنصة أأحصاب املصا ح، مب املسأأةل اليت أأاثرها وفد الربازيل فامي يتعلق خبصوص و . اخلدمات اإىل القطاع اخلاص
نه يود طاراً تقدم وأأوحض أأن معاهدة مراكش . معاهدة مراكشمع عىل الإطالق ل يوجد أأي تعارض وحض أأنه أأن ي اإ ، اإ
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عاقات أأخرى يف الاس تفادة من اس تثناء حق املؤلف لأغراض الأشخاص  املكفوفني أأو املعايق البرص أأو اذلين يعانون من اإ
ة اس ُتحدث يف أأ  لمصنفاتأأن التبادل ادلويل ل  ، مضيفاً قراءة املطبوعات وأأبلغ . فامي يتعلق هبذه الاس تثناءاتنساق ُميرسَّ

ال يف اجمل –برانمج فرتة الس نتني القادمة   خي فامي – أأن اإحدى الأولوايت اليت حتتل الصدارةالأعضاء  العام ادلولَ  املديرُ 
جامع ل الأعضاء عرب عن موقف جامع  لدلو تالتصديق عىل هذه املعاهدة، اليت أ نفًا ستمتثل يف ضامن املذكور  اتُِفق عليه ابإ

معاهدة خي  فامي ابلطريقة نفسها اليت حيدث هبا ، سوف حيدثوأأن هذا  ،تابعة التصديقُملكَّفة  مب أأن الويبو  ال راء، مضيفاً 
قامت  حماوةلجمرد يه  وأأشار املدير العام اإىل أأن منصة أأحصاب املصلحة. أأو أأي معاهدة أأخرى تربهما ادلول الأعضاءبيجني 

أأن معاهدة مراكش  الإطار، مضيفاً صنفات داخل ذكل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة لترسيع حركة امل  هبا
 ُ طار  ا س تضعاإىل حد كبري، لأهنذكل ل سهِّسوف ت ملتابعة التعاون فامي يتعلق  معليةً  توفر وس يةلً س  و  ،هذا الغرضمتكينيًا ل  اً اإ

نه يعتقد اإ السؤال اذلي طرحه وفد الهند عن املاكتب اخلارجية، قال املدير العام وضوع امي يتعلق مبوفوضعه. ابلإطار اذلي مت 
ن هذا السؤال  يفاملدير العام . واسرتسل ن اجلدول الزمين يتوقف عىل ادلول الأعضاءأأ  الطلب عىل املاكتب اخلارجية قائاًل اإ

هناك قميًة تُكتسب  أأن، بل عىل العكس من ذكل، تعتقد الأمانة لبالط ذكلالأمانة ل تعارض  أأنادلول الأعضاء و يأأيت من 
عة من املاكتب اخلارجية  ةحمدود ةوجود ش بكة اسرتاتيجي من البّت يف ذكل يكون بقرار ، ولكن توزيعًا مناس باً  جغرافياً املُوزَّ

نقائاًل واختمت املدير العام الأعضاء. ول من ادل عت  ه،اإ مطالب أأخرى هممة  توجد اليوم السابق، يفخبصوص الوثيقة اليت ُوّزِ
جياز ادلول الأعضاء مل تُ تقدهما  رغبة بدلان أأمرياك ب مثالً  رضبو. مضن املقرتحات الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانيةذَكر ابإ

نشيف عهنا الهند  ترغبة اليت أأعربابل، انطق ابللغة الإس بانية، واثنٍ  مكتب  يف أأن يكون دلهيا الالتينية  اء مكتب خاريج، اإ
 مس تقبيليشء بمنعهم من وضع جدول زمين  يوجد وأأنه ل ها،عىل ادلول الأعضاء أأن تتخذس يجب أأن هذه قرارات  موحضاً 

ذا اكنت تكل يه رغبة ادلول الأعضاء ه ايف هذا الصدد اإ للتفاعل أأاتهحا هل لرئيس عىل الفرصة اليت ابلشكر لملدير العام . وتوجَّ
 .مع اللجنة

هو  .844 مه من رشح، مث أأعط  لمدير العام ابلشكر ل الرئيُس  توجَّ دلء مباللكمة للوفود عىل ما قدَّ  .زيد من التعليقاتلالإ

عداد شاقمتهيدي معل ما قامت به من عىل  ش ييل الأمانةَ  وشكر وفدُ  .300 بدلان أأمرياك  مجموعةَ . وشارك هذه ادلورةًا ل اإ
نيابة  عروضةرؤية املزيانية واملسائل املالية املخبصوص ثنني ربت عهنا يوم الاليت أأعأ راهئا  مشاركًة اتمًة يف الالتينية والاكرييب

نظام أأمتتة اكن نظام الفكري، ال ، ابلنس بة لأمتتة ذات الأمهية اخلاصة، فقال: أأولً املسأأةل العامة التالية  وفدُ الوأأاثر . عن املنطقة
هذا طبَّقت  اليت – وفدبدل الس امي يف  ل –يد من البدلان النامية يف العداملوجودة ماكتب ذا أأمهية ابلغة لل امللكية الصناعية

هذا النظام،  طبيقأأنه مبجرد ت  25يف مقدمة املدير العام ويف الربانمج . وذكر أأن من املاُلَحظ النظام يف الس نوات الأخرية
يساعد عىل ، لأن من شأأنه أأن هذا عىل وافق الوفد. و املاكتب اجلديدةبذاته ليك تس تفيد منه  صبح مس تقالً ي أأن  ينبغ 

تطبيقًا حصيحًا،  لنظامطبيق الت  ل يكف ، من الناحية العملية، ادلمع الفين الوفد أأن رأأىومع ذكل، . ملواردااس تخدام حتسني 
ُ ، مل تقدم املعلوماتفالويبو  مة وذلكل، يبدو أأن هناك بعض التناقضات بني املعلومات العملية امل كام ىن، . ومتهنايُذَكر وما قدَّ

أ لت عن الطريقة اليت  اختالفًا جوهرايً  هذه العملية خمتلفةً  تكونأأن  ،اأأمرياك الالتينية والاكرييب يف بياهن قالت مجموعة بدلان
لهيا نشاء، سبب تحديدأأن يعرف، عىل وجه ال رغبته يف  الوفدُ أأبدى و . ، يف الواقعاإ مكتب خاريج يف أأمرياك  عدم النظر يف اإ

ل الالتينيةأأمرياك  ،اجلنوبية نه مل حيدث اإ مت الأمانُة وثيقًة تقأأن وقتنا احلارض  يف. ومىض يقول اإ وحض بعض الأس باب دَّ
م مكتب فهيا أأي يوجد ل ستبعد منطقة ي وراء هذا الربانمج اذلي  ،الاكمن ، الفكرالاكمنة ادلمع لبدلان أأمرياك  قد ملتُمصمَّ
عدد من وجود خدمات عىل ما تقدمه من هذه املنظمة و وجد منافع تعود عىل تكام أأعرب املدير العام، . وأأضاف أأنه الالتينية

نشاء هذه املاكتب جيب أأن ، وأأن اكتب اخلارجية يف مواقع اسرتاتيجيةاملحمدود من  ضع يف الاعتبار مجيع يأأي قرار بشأأن اإ
مة الطلبات  نشاء هذه املاكتب يف من أأي منطقة املقدَّ اقرتاح الأمانة عىل النحو . وذكر أأن ساواةعىل قدم امل فهيا العامل ينبغ  اإ

 ُ منطقة البحر الاكرييب وأأمرياك تُس تخدم للتعامل مع لغة الإس بانية اليت الس تخدم ي تضمن أأي مكتب خاريج ي  ل بنيَّ امل
ن الالتينية عنه  تأأعربعىل النحو اذلي ، 8024/8025جيب تصحيحه يف مزيانية فرتة الس نتني أأمر  هذا . ومىض يقول اإ

، وينبغ  نشاء هذه املاكتبفامي يتعلق ابإ كون هناك مساواة تينبغ  أأن ، ف أأمرياك الالتينية والاكرييبمجموعة بدلان وح بوض
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أأفضل مبزيد من التعمق أأن يفهم عىل حنو عن رغبته يف الوفد ، أأعرب اثلثاً . تأأجيل اإىل موعد غري مؤكد يف املس تقبل يوجد أأل
عادة  عادة الهيلكة اليت قد تؤثر عمل تقييد الصياغة و ال أأس باب اإ القيام بأأحد برامج  قدرة البدلان النامية عىل يفيف الأاكدبمية واإ

 اخنفاض فعيلّ وجد أأنه جيب أأن يتصور ؤدي اإىل مما يزايدات يف تاكليف املوظفني، . وذكر أأنه توجد ماجس تري امللكية الفكرية
بني هذا الاجامتع  اليت تفصلالفرتة  خالل –لنظر اإىل االعام  واملديرَ  ةَ الأمان ، دعا الوفدُ وأأخرياً . للتدريب توفرةيف الأموال امل 

مصلحة مجيع ادلول تراع  مزيانية وجود الوفد من أأجل ضامن  هاالقضااي اليت أأاثر  يف –اذلي س يعقد يف اخلريف  الاجامتعو
 حفسب. قلميية أأو بعض ادلول الأعضاءالإ موعات بعض اجملوليس مصلحة  ،الأعضاء

مانة عىل ل شكرابل وفد املكس يك ه توجَّ و  .302 الويبو تلزتم من املهم أأن . وقال اإن 8024/8025مزيانية مرشوع عرض لأ
من هجد يف  ابلفعلعىل أأن حتافظ عىل ما بُذل  الأمانةَ  وفدُ حثَّ الو . لأجل املتوسطلملبادئ املقررة يف اخلطة الاسرتاتيجية اب

ن الأ حتقيق الكفاءة سبيل  أأو املتطلبات الالزتاماتبني مزيانية الاحتاد ووجود تضافر عىل حيافظوا أأن  جيب عضاء. وقال اإ
من أأجل توازن بني الإيرادات والنفقات اس مترار وجود من عىل الأعضاء أأن يتأأكدوا وذلكل جيب ، طويةل الأجلالتوسطة و امل 

ومع ، ممتاز الرئييس للمتويل هو خرب . وقال اإن الازدايد الظاهر يف املصدرمس تدام من أأداء هماهما عىل حنوٍ متكني الويبو 
زايدة يف ادلخل . وأأضاف أأن أأي الأمانةأأن ترصح هبا سأأةل الاسرتاتيجية اليت ينبغ  ذكر الوفد أأن شغهل الشاغل هو امل ذكل، 
نللمنظمة يف املس تقبل ةاملالي والعافيةملنظمة ادمع  عىلزايدة القدرة عىل العمل و أأن تؤدي اإىل  ينبغ   . ومىض يقول اإ

يرادات  هدَف هذا ينبغ  أأن يكون ، و مل تُعالَجمشلكة ل تزال ل موَّ تُ  طويةل الأجل اليت لالالالزتامات  مراجعة اسرتاتيجية لالإ
ذاابمخسة زايدة تزيد نسبهتا عن من التاكليف،  ابملائة 2,6: والنفقات مليون يف  20 مبقداراخنفاض أأعُترب أأنه حدث  ملائة، اإ

، وأأن مليون فرنك سويرسي 76مبقدار  تاكليف املوظفنيهو زايدة هذا يف السبب الرئييس وذكر أأن  .فرتة الس نتني السابقة
تقليل ل  القول بأأنه ل يوجد يشء بمكن القيام بهوفد مع . وذلكل مل يتفق الزايدة أأعداد املوظفنيهذه الزايدة ليست انعاكسًا ل

نه هذه التلكفة جراينبغ  النظر يف . واسرتسل قائاًل اإ ن هذا و ، لتاكليف املوظفني ةاسرتاتيجيء مراجعة اإ يف  هبمكن القيام باإ
طار نظام الويبو الاسرتاتيج  زاء ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن قلقه . يف اخلريفسيبدأأ ي للموارد البرشية اذلاجلديد  اإ اإ

ن خلارجيةالويبو الإنشاء ماكتب جراءات اليت اتُِبعت الإ  بناء مرافق للبدلان  يف أأنَّ العام  املديرس تؤيد املكس يك . وقال اإ
وشواغلها احتياجات ادلول الأعضاء عىل حنو أأفضل  يليب ومبا يتفق مع س ياسات الأمم املتحدة عىل حنو معقولالنامية 

الوفد أأنه من املؤسف رأأى ومع ذكل، . يف أأفريقيا خصوصاً هذه الأنشطة،  تنفيذ عىلعىل ذكل، وافق الوفد  وبناءً رغبهتا. و 
تشارك  ملمناقشات مع ادلول الأعضاء، وعالوة عىل ذكل،  خالل تعاون وثيق منحيدث ب ينبغ  أأن ما اكن ة أأن هذا للغاي

د  القراراختاذ يف معلية  جلنة الربانمج واملزيانية مثلاختاذ القرار هيئات  للجنة  املايضيف الاجامتع تكل. وذكر الوفد أأنه شدَّ
 مشاوراتتتطلب  معقدة   مثل هذه الس ياسة لإنشاء املاكتب اخلارجية معلية   وضعبأأن رار قالربانمج واملزيانية عىل أأمهية الإ 

ن و . مع ادلول الأعضاء ةً قتعمِّ مُ  . لتشاور مع ادلول الأعضاء والنظر يف وهجات نظرمها أأخذت عىل عاتقها هممة الأمانة قدقال اإ
أأن تتحىل هبا  الأمانةُ  تارض مع مفهوم الشفافية اليت متنهذا يتعأأن هذا قد حدث يف الواقع، و وأأضاف الوفد أأنه ل يرى أأن 

للجنة  املايضالاجامتع ، ابلروح اليت سادت شامل وشفافعىل حنٍو املشاورات يف تأأدية معلها. ومتىن الوفد أأن تس متر 
ن هو ية واحضًة للأعضاء. توقعات املس تقبل ال التاكليف والفوائد و  تغدوحيث  ،الربانمج واملزيانية الطريقة الوحيدة  يه هذقال اإ

نشاء مكتب؛ مكتب هبا اليت بمكن  احتياجات مجيع املناطق عىل أأساس مبدأأ الإنصاف  بشلك اكٍف  يس توعباملوافقة عىل اإ
ه ل اذلي ينبغ  أأن يكون   .هذه املنظمةهو الطابع املُوّجِ

َّد  .308  ولوايتالأ  مبقتىضتعامل مع الفائض دمع ال أأبدى رغبته يف و . ثننييوم الالبياانت اليت ُأديل هبا وفد اليوانن وأأي
طار تقررها ادلول الأعضاء واليت  املُحددة أأنه  ا. ومع ذكل، رأأى الوفدالعديد مهن يفلقيود املالية اليت تؤثر ل الس ياق احلايل يف اإ

ضافية لالستامثر امجلاع فامي يتعلق اب . وقال للنظام ع الإبداتحسني ال د الوفد عىل أأمهية وشدَّ . لرخاء، ينبغ  ختصي  موارد اإ
نه يؤمن ابس تدامة  بيئة أ منة لالستامثر يف جمال البحوث العلمية  توفريعن  فضالً الوظائف، الابتاكر والإبداع والمنو و اإ

نه قلق  تعزيز الابتاكرات يف املنتجات واخلدماتول والصناعية  من أأن  – كذكل الأعضاء الأخرى ادلولو  –. وقال الوفد اإ
 رئيس ياً  عنرصاً هذا لرشاكت الصغرية واملتوسطة، لأنه يعترب لحتياجات اد حدَّ برانمج مُ حت ختلو من أأي أأصبزيانية احلالية امل
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نشاء ماكتب جديدة، أأحاط الوفد علامً . يف المنو املايل ل أأنه رأأىاليت وزعهتا الأمانةثيقة ابلو  وفامي يتعلق ابإ سليب ال نا  امل أأن  . اإ
يتعلق  مس بق اختاذ هذا القرار دون اإجراء حتليلس ُتحجم عن يف هذا الس ياق، . وذكر أأن ادلول الأعضاء، لحذرل يدعو

نه سعيد مبا حتقق منلتلكفةاب ل أأن املفائض خالل العامني املاضيني،  . وقال الوفد اإ لها أ اثر سلبية قد يكون  ضافيةالإ  اكتباإ
ملناقشات املزمع ة ليست هممًة بسبب اورات احلاليشاامل  سلسةل، رأأى الوفد أأن وأأخرياً . مزيانية املنظمة عىل املدى الطويل يف

يف  هااملنظمة أأن تواهج  كثرية اليت جيب عىلالتحدايت ال بل أأيضًا ابعتبار ، حفسب يف وقت لحق من هذا العاماإجراؤها 
 .متغرية بيئة

نه سيسلط الضوء عىل و  ،بيان اجملموعة ابءعن تأأييده ل  وفد أأملانياوأأعرب  .303  أأولً . فذكر لأمهيةبعض النقاط ذات اقال اإ
نشاء ماكتب خارجية جديدة، شكر الأمانةَ خبصوص ، اثنياً ليست مدعاًة للقلق، وتاكليف املوظفني  تصاعد أأن الوثيقة  عىل اإ

نه ل يالوفد قال ومع ذكل البيضاء.  ماكنية ماكتب جديدة ومسأأةل  فتحبشأأن معايري  املسائل غري احملسومةمن  اً زال يرى كثري اإ اإ
نه بعض وظائف ل  تب احلاليةأأداء املاك حيصل عىل أأن  س يكون من املهم هل وليس أ خراً  أأخرياً من عدهما. ومىض الوفد يقول اإ

من هذه املاكتب اجلديدة املقرتحة، مكتب لك لتلكفة الوحدة عن  أأيضاً و عن هذه النقاط، معلومات تفصيلية أأكرث وأأوحض 
قبل ابلغة بدقة . وذكر أأن هذه مسأأةل ينبغ  أأن يُنَظر فهيا تبة عىل ذكلاملدى والتاكليف املرت  الطويةل يف ذكل التوقعات مبا

ن اختاذ أأي قرارات رأأى الوفد أأن تلكفة اخلطة الرأأساملية الرئيس ية. و اس تخدام الاحتياطيات و يه النقطة الثالثة . وقال اإ
اخلطة الرأأساملية  اإىل هذه النقطة حيامن تُناقَش . وذكر أأنه س يعودعن املزيانية العاديةل تُفصل ينبغ  أأ اخلطة الرأأساملية الرئيس ية 

ن  ب ابلأ النقطة الرابعة الرئيس ية. ومىض الوفد يقول اإ  اكسبمباضطلعت هبا الأمانة فامي يتعلق اليت نشطة يه أأنه يُرّحِ
ع عىل القيام مبو الفعالية،  جامتعات وغريها من اللإدارة الفعاةل لابزيد من الأنشطة يف هذا الصدد، ل س امي فامي يتعلق يُشّجِ

 .هذه النقاط. واحتفظ الوفد حبقه يف العودة اإىل املوظفني والرتمجةتاكليف النقاط مثل 

نه يود أأن يطرح وفد الربازيل وقال  .304 َّد و . بشأأن املاكتب اخلارجية دةً حدَّ مُ  اً نقاطاإ مهنا س تفيد ي املبادرة اليت بمكن أأن أأي
ذكر أأن و ًة. تقني مساعدةً   تلقت البدلان اليت  أأيضاً تس تفيد مهنا ام الويبو، و نظ ونس تخدمي قد اذلين أأحصاب احلقوق  ةً مبارش 
فوائد اليت للمكصدر  أأيضاً بل ، حفسبكحلقة وصل بني الويبو والربازيل همم  ليس دلوره مكتب خاريج يف الربازيل وجود 

دارة صندوق التعاون يشجع عىل ، وهوتعود عىل املنطقة الك . وأأضاف أأن اجلنوب بدلان بني تعاون مكتب الويبو مع اإ
. وذكر أأن أأنشطة التعاون مع الويبومن دولرات الولايت املتحدة يف  مخسة ماليني دولرلنحو  اً استامثر ن الصندوقني بمثال

ل منذ أأقل من رمغ أأن، ذات أأمهية كبرية ابلفعل أأنشطةً مكتب الويبو يف الربازيل أأعدَّ  نه عامنيه مل يعمل اإ  يف. ومىض يقول اإ
مللكية الفكرية املعين اباجامتع أأقالمي  للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب، واملؤمتر ادلويل أأول م املكتب وحده، نظَّ  8028عام 
ضافًة اإىل زايرة املدير العامأأيضًا م نظَّ ، و صناعة الرايضةو  قلمي  ، اإ . البنية التحتية والكفاءة ومرشوع شعيببشأأن اجامتع اإ

 هممش ييل، ولكن مكتب الويبو يف الربازيل مركز عامصة سانتياغو، مدينة يف ُعقدت جامتعات وأأضاف أأن مجيع هذه الا
نه للوساطة والتحكمي ة حفسب، الربتغالي، ل يتحدث مكتب الويبو يف الربازيل ابللغة املدير العامذكر عىل عكس ما . وقال اإ

قامةدوره الرئييس  اإن ، حيثلإس بانية والإنلكزييةاب أأيضاً  بل يتحدث نه  وفد. وقال الالتعاون فامي بني بدلان اجلنوب هو اإ اإ
 ا.الأموال املناس بة للوصول اإىل أأهدافهينبغ  أأن يكون دلهيا هذه املاكتب يعتقد أأن 

عداد مزيانيهتعىل وشكر وفد موانكو الأمانة  .305 جنة ل دلورة احلالية ل اخلاصة ابخرى الأ واثئق العن  ، فضالً بدئيةامل  ماإ
ن الأ نيةالربانمج واملزيا َّ . اخلربات واملهارات الالزمة لإمتام العمل بنجاحيعانون من حاجة ماسة اإىل مجيع عضاء . وقال اإ د وأأي

نه . أأس ئةل واس تفسارات  أأاثره منفامي هوشارك ،وفد بلجياكالوفُد وهجة النظر اليت تبناها   ،ما ييل: أأولً يود أأن يضيف وقال اإ
نه توجد  طويل الأجل،القصرية الأجل والمتويل الود عقالنفقات الناجتة عن العىل الرمغ من  رة لتاكليف املوظفني  زايدةفاإ مقرَّ

من املعلومات عن أأس باب هذه الزايدة،  اً وطلب الوفد مزيدوهو ما صدم الوفد.  ابملائة 2أأكرث من وتبلغ نسبهتا  املزيانية يف
وفامي يتعلق ابقرتاح فتح بعض املاكتب الإقلميية، . هذه الزايدة احتواءس تطيع ت ل الأمانة متتلكها اليت  عن املوارد املاليةوكذكل 

نه يود أأن يشكر  ل أأنه علومات املالأمانة عىل قال الوفد اإ لعدم متكنه من الإملام أأعرب عن أأسفه اليت مت توثيقها وتوزيعها. اإ
مًا. وأأضاف أأن دراسة رضوري وأأسايس عند أأمر  القمية املضافة تقيمي من الأعضاء  مكَّنتهذه املعلومات اليت  ابلوثيقة ُمقدَّ
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ن القيام م فعاليةً الازدواجية احملمتةل يف تنفيذ الأنشطة لضامن أأن هذا الهنج أأكرث  دراسةعن  ماكتب جديدة، فضالً  نشاءاإ 
لهيانشطة ابلأ  ن المن املقر املشار اإ عت وثيقة. ومىض يقول اإ . ذا التقيميهبح الأرقام اليت من شأأهنا أأن تسمل تشري اإىل  اليت ُوّزِ
أأن  عين مضناً يوالكفاءات والإجراءات اجلديدة كنولوجيات اس تخدام الت أأن يُوَضع يف الاعتبار أأن د الوفد عىل رضورة وشدَّ 

اخلطة الرأأساملية الرئيس ية اس تخدام الاحتياطيات املقرتحة يف تناس بًا. وأأشار الوفد اإىل أأكرث جعلها تلكفة الالمركزية بمكن 
 َّ ن طار  يف اً جدّ  حريصاً  اكن دامئاً  هقائاًل اإ اس تخدام الاحتياطيات اليت ينبغ  أأن تقترص عىل النفقات غري العادية اليت تتجاوز اإ

يصعب  هذه اخلطةاحلديث عن . وذكر الوفد أأنه عند توضيحات يف هذا الصددمزيدًا من ال وطلب الوفد . املزيانية العادية
بداء تقرير ها. وتوقَّع الوفد اإصدار ال وتوافر  الاحتياطيات س تخداماخلاصة ابعلومات امل يس دليه لكلأنه ل فهيا رأأي  عليه اإ
حتويل وتساءل ابلفعل عن  ،سبمتربشهر يف جلنة الربانمج واملزيانية  م اإىل دورةقدَّ يُ ي س  قاعة املؤمترات اجلديدة اذلاخلاص ب
ضافية كر أأن أأي م. وذدلفع فائدة القروض املتعاقد علهيا لمتويل املبىن اجلديد الوفورات س تكون  التحويلهذا عن علومات اإ

أأضاف زايدة ، حالياً  ساريةالربانمج واملزيانية ال وثيقة خالل اعامتد  املكتب ادلويل، نمىض الوفد يقول اإ و موضع ترحيب ابلغ. 
ضافةً فعالية، التدابري حتقيق عن تنفيذ  حديثةمعلومات حتتوي عىل  طلب الوفد وثيقةً س ية. و تاكليف الرئي اإىل ال النفقات   اإىل اإ

 ويف اخلتام، أأشار الوفد اإىل أأن الأمم. يف فرتة الس نتني املقبةلهذه التدابري هبا تنفيذ  لأمانةعزتم ااإشارات اإىل الطريقة اليت ت
ُ ل تقترص عىل  التوصياتأأن عن التنظمي والإدارة، و  اً تقرير  دُ تُعِ  املتحدة ضاف أأن عىل وجه التحديد. وأأ  صة للمنظمةصصَّ تكل امل

ورأأى . التصطيط الاسرتاتيج  عننظامت الأمم املتحدة و مب الشامةل املتعلقة  تُِعّد تقارير عن املسائلوحدة التفتيش املشرتكة 
 .اتباع هذه التوصيات يف املنظمة ةمعلومات عن طريقأأن يكون دلهيا من املفيد لدلول الأعضاء  ه س يكونالوفد أأن

ن  الرئيُس أأوجز و  .306 ن و . مالحظات كثرية، وُأبديت أأس ئةل، فقد ُطرحت لل راء اً جدّ  مفيد   دل  هذا تباقائاًل اإ اخلطة قال اإ
عىل  مديري الربامج للردّ  يُناقَش برانمج  تلو ال خر، يف حضورمث العامة، الأس ئةل  عنالأمانة سوف جُتيب ، أأولً يه كام ييل: 

ضافية  .أأي أأس ئةل اإ

َّ ذكر و  .307  .عرض النتاجئ أأنبشمناقشة اإجراء ه يود وفد الربازيل أأن

ن هناك  .302 شارةً وقال وفد الهند، خبصوص عرض النتاجئ، اإ مسعه ملا  وفقاً  – ن الأمانةاإ و  ،اإىل عقد مؤمتر دبلومايس اإ
 أأكرث توازانً  صيغةً أأنه قد طلب اإىل  الوفدُ أأشار و . قرار اللجنةاإىل ستند ت  وثيقةً م قدِّ أأن تُ  يُفرَتض هبا –الوفد يف الاجامتعات 

 .يف اللجنة وامجلعية العامة العام املايضاليت جرت للمناقشة  وفقاً 

، ابملائة 25زايدة قدرها وجود ي أأشار اإىل اذل 88اجلدول الوارد يف الصفحة خبصوص  اإن دليه سؤالً وفد أأملانيا  قالو  .304
 .موجزاً  وطلب رشحاً 

أأمر مذكور  ، وهوقبلتنيخالل الس نتني امل املؤقتني سوف يس مترون املوظفني أأن  ه يدركناإ وفد مجهورية كوراي وقال  .320
يف فرتة  نظام التعاقدمعلومات عن أأثر اإصالح  وطلب أأيضاً . 5يف اجلدول واردة بشأأن الزمالت ال وطلب توضيحاً كام ينبغ . 

ذا اكنخمطط مؤرشات الإحاةل املرجعية واملبالغ يف وضع واقرتح الوفد . الس نتني املقبةل طار النتاجئ اإ يشرتك فهيا أأكرث  اإ
 .برانمج من

اثرة مسأأةل املصطلحات املس ترغبته يف فد الربازيل و  وأأبدى .322  بأأمكلها. الوثيقة يفمنظمة خدمات اإىل اليت تشري ، خدمةاإ

 .للرد عىل مجيع الأس ئةلحاملا حيرض مديرو الربامج بمكن مناقش ته  ذكلأأن بأأجاب الرئيس و  .328

وثيقة؟ صياغات جديدة لأجزاء معينة من الح تقرت ، أأي كتابةً لوفود أأن تقرتح تعديالت : هل بمكن لوفد اجلزائرسأأل و  .323
دراجيف املس تخدمة املعايري عن املايل(، سأأل الوفد العرض ) 55وفامي يتعلق ابلفقرة  من مشاريع جدول أأعامل التمنية أأربعة  اإ
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لهيا  ربعة ملشاريع الأ هذه املاذا التمنية.  ميع املشاريع الأخرى اليت وافقت علهيا جلنةجب ، ل س امي ابملقارنة هناكاملشار اإ
 ؟غريها دون

س بانيا  .324 ىل اخلدمات التعاقدية الأخرى، بمكن للمرء أأن يرى اليت تشري اإ الصفحات الأوىل من الوثيقة  يف هناإ وقال وفد اإ
ذا ما قورن  اً جدّ  اً مرتفععدد الل يزال  8024/8025ف  مزيانية ، ف8028/8023 ابلفرتةابملقارنة  تقد ازدادا أأهن قرتحات مباإ

ذا زاد أأنه مبا  املناقشةعن الكيفية اليت ستسري هبا  وتساءل الوفد أأيضاً . وطلب الوفد توضيحاً . لس نتني السابقةفرتة ا غالف اإ
نقاص يعين س  احد فاإن ذكل و مايل   .الأعضاء عىل هذه التغيريات، وس يلزم احلصول عىل موافقة أ خراإ

. الصغرية واملتوسطة والأاكدبميةرشاكت مثل برانمج ال  معينة،مسائل  وهجات النظر واحضة  يف قائاًل اإن ق الرئيسوعلَّ  .325
 .الربانمجفسوف يتضح الأمر حاملا يُناقَش ذكل مسائل أأخرى، مثل املاكتب اخلارجية، أأما يف 

 .مع املدير العاممتت الأس ئةل والأجوبة واختُ  .326

قلميية طلبوا الإدلء بعض الوفود واجملم ، وأأشار اإىل أأنَّ 5املناقشات بشأأن البند  اببفتح وأأعاد الرئيس  .327 وعات الإ
دلء هبا. من مثَّ و  ،ببياانت عامة  فتح الباب لالإ

 .لمراقب املايلأأعط  اللكمة لو  ،ثريت يف اليوم السابقالأس ئةل اليت أُ تقدم الردود عىل أأن الأمانة سوف بالرئيس فاد وأأ  .322

قال و . املالية س ئةلعىل الأ ل أأن يردَّ يحاو وأأضاف أأنه س   ،الحظاتتقريبًا دلهيم م وفداً  20أأن املايل املراقب  ذكرو  .324
م نه أأ  مضيفاً  ،يف عدد من املناس بات برزتمن جانب املنظمة قد الاقتصاد احلكمي  ن احلاجة اإىلاملايل اإ املراقب  س ُتقدَّ

ُ اب اخلاصةتفاصيل ال  نشطة والأ  يرادخبصوص الإ سؤالني أأن هناك ذكر و . املنظمة يف هذا الصدداختذها دة اليت حدَّ لتدابري امل
الأنشطة ُمقتِصدة وأأن هذه  ة،لأنشطة املتوقعاتفاصيل مكتب كبري اخلرباء الاقتصاديني سوف يقدم أأن أأفاد بو  ية،املس تقبل 
ذا قد ا معَّ من الوفود  عىل السؤال اذلي طرحه عدد   اً وردّ . وعلمية يراد حيدث اإ ه يف أأناملايل املنظمة، أأوحض املراقب اخنفض اإ

 يرد فهيااليت  وثيقة الأس ئةل والأجوبةمن  23عىل وجه التحديد، اإىل الفقرة . وأأشار، من التدابري د  عد هذه احلاةل سيُتَّخذ
لهياوصف واحض للتدابري  ماكنية ذكل  ، مبا يفاملشار اإ ماكنية بني الربامج و  تحتويالاإجراء املرونة، واإ . تقد م مزيانية منقحةاإ

ذا دعت احلاجة مليون  280 بقميةوأأشار اإىل وجود صندوق احتياط    بسبب، اإىل ذكلفرنك سويرسي بمكن اس تخدامه، اإ
عىل مل تزد شرتااكت أأن الاذكر و الاشرتااكت. موضوع  عنمن الأس ئةل  عدد  ه قد ُأثري أأن املايل املراقبذكر و . اخنفاض الإيراد

من التعليقات قد  ن عدداً اإ راقب امل قالو . من حيث القمية احلقيقية ابملائة 20بنس بة  ، وهو ما بمثل اخنفاضاً عاماً  80مدار 
لتاكليف، ل س امي املتعلقة ابهذه اخملاوف  تشاركوأأضاف أأن الأمانة . التاكليف، ل س امي تاكليف املوظفني ُأديل به بشأأن

.  ابملائة 2,2اليت تبلغ نسبهتا زايدة الاإىل أأن  تاكليف املوظفني، مشرياً  يف تاكليف وأأوحض أأن الزايدة الطبيعية زايدة  اس تثنائية 
دخال  زايدة   ابملائة 2,2النس بة  أأنو  ،خالل فرتة الس نتني ابملائة 4و ابملائة 3ترتاوح تقريبًا بني املوظفني  غري عادية انجتة عن اإ
، حُتَسب ابملائة 6اس تحقاقات املوظفني ملا بعد انهتاء اخلدمة. ومىض يقول اإن هذه النس بة اليت تبلغ لتوفري  ابملائة 6النس بة 

من النسخة الإنلكزيية  40اإىل  34وأأضاف أأن الفقرات من . معظم املنظامت، ابس تخدام مقياس معياري لهذه التاكليف يفكام 
الفرتة تاكليف املوظفني س تكون أأقل بكثري يف  اسرتسل قائاًل اإنو . لأرقامتصنيف لمع  الً فصَّ مُ  قدم رشحاً توثيقة املزيانية ل

يدل و  ،اكليف املوظفنيلتتصنيف  يرد بهنلكزيية من النسخة الإ  858يف الصفحة الوارد  امللحقأأن ضيفًا ، م 8026/8027
يبني سبب احلاجة اإىل هذا . وذكر أأن عدم املرونة الهيلكيةوجود قدر من ، مما يعكس الثابتنيتاكليف املوظفني عىل ازدايد 

ضافيةائف وظ يفرس عدم طلبالاس تعانة مبصادر خارجية اإىل أأقىص حد ممكن، و  اإىل العودة واحلاجة اإىل  يف الوقت احلايل اإ
أ خر من  ن عضواً املايل اإ وقال املراقب . يف هذا الصدد. وأأضاف أأن التحويالت بني الربامج تكون مفيدًة جّدًا ملرونةلتحيل ابا

 226 افامي يتعلق ابلوظائف البالغ عددهالولايت املتحدة اذلي طرحته يف مرحةل لحقة عىل السؤال  دّ ري أأعضاء الأمانة س
، قال املراقب فحتواء التاكليلالتدابري الأخرى خبصوص و  خي  هذا الأمر. املعلومات الالزمة فاميس يقدم و  ،وظيفة 46 أأو

ذناملايل اإ  مبا يف ذكل اس تخدام رشاكت طريان منصفضة التلكفة  ،من التدابري عىل مدى الس نوات القليةل املاضية عدد   ه قد اخُتِ
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يف املشاركني  الأشخاصعدد املفروضة عىل القيود  ذكر أأيضاً السفر اجلوي يف درجة أأقل. و عثات، و عدد الب  تقليلللسفر، و 
. بعثات املوظفنياليت تقمي فهيا الفنادق  عىل اختيارالس يطرة بزايدة اإحاكم التاكليف يف وفورات وحتقيق  ،الاجامتعات

 بشأأنعادة التفاوض ابإ توفري عدد أأقل من الواثئق، وب عات ابلجامتعلقة لتاكليف املتوأأضاف أأنه عالوة عىل ذكل مت تقليل ا
تاكليف التصزين، ل س امي عدد . وذكر أأنه مت تقليل صيانةال  اتلمنظمة ومع مقديم خدمل مع مقديم اخلدمات املرَُبمة العقود 

 ، وخباصةكهرابء مع رشكةلتشاور ابللطاقة  ترش يداً عالوة عىل ذكل مت التوصل اإىل اس تخدام أأكرث ، وأأنه مواقع ختزين الواثئق
وأأضاف . للغاز والكهرابءاملمكنة صادر املوكذكل عن طريق اس تخدام أأرخ   ،لتربيديف امن خالل اس تخدام مياه البحرية 

الربيدية عن طريق  املرسالتجحم اخنفض، واخنفض كذكل أأن عدد الس يارات الرمسية داخل املنظمة قد املايل املراقب 
ن و . لواثئقالإلكرتوين لس تخدام الا ضافيةً قال اإ ذت  خطوات اإ لكرتوين من  ،نةااخلز   فامي خيقد اخّتِ مبا يف ذكل اعامتد نظام اإ

عادة التفاوض مع البنوك أأسعار رصف ممكنة، أأجل احلصول عىل أأفضل  سؤال طرحه . وخبصوص ملنظمةاليت تتعامل معها اواإ
عادة التفاوض املراقب وفد أأملانيا، أأضاف  ُ  ةحسني الس ياسلت أأمر  رضوري  أأن اإ ، ومع أأهنا فامي يتعلق بأأسعار الرصفتَّبعة امل

جيابيةحلصيةل الإجاملية افاإن  تؤدي اإىل وجود زايدة طفيفة يف التاكليف املرصفية، أأس ئةل كثرية أأن املايل املراقب ذكر و . اإ
املزيانية قامئًا عىل  اً دّ ج اً املنظمة قد اعمتدت أأسلوب معل بس يطبأأن الأعضاء  ر ادلولَ وذكَّ . عن الاحتياطياتُطرحت 
مليون  280مقداره  اً وأأشار اإىل أأن مبلغ. الاحتياطيات يتحقق اإىلنقل أأي فائض  يف ، وأأن هذا الأسلوب يمتثلالتشغيلية

مشاريع  يفس تخدم مليون فرنك سويرسي، يُ  50 حنووأأن املبلغ املتبق ،  ،حلالت الطوارئ تقريبًا خُيصَّ فرنك سويرسي 
تقلبات مالية، متر ب نظمة امل  نلأ  نظراً  ،هذا الهنجالطابع املُقتِصد ل عىل  أأكَّدو . ادلول الأعضاءأأسلوب أأقرته  واستامثرية، وه

ن المن القواعد لستامثر هذه الأموال الاحتياطية عدد   ُوِضع 8020وأأضاف أأنه يف عام  س تخدام اب اخلاصة وثيقة. وقال اإ
فتن  بصفة ، ةلً فصَّ مُ  مبادئ توجهييةً تقدم  8020يف عام  تعمتدااليت  – WO/PBC/15/7 الوثيقة –الاحتياطيات 

اتحة الأ  خاصة لهيا. وأأضاف أأن عند  برسعةموال عىل وجوب اإ موال الأ حقيقة أأن تتضمن املبادئ التوجهيية الأخرى احلاجة اإ
ُ أأل  ينبغ  ةالاحتياطي نفاق اسرتاتيج  أأو اس تثنايئاإل يف م س تخدَ ت  أأنهاملايل وأأضاف املراقب . س نتنيتد اإىل ما بعد فرتة ال بم  اإ

مالتقرير املأأن ، و اتتقرير عن حاةل اس تخدام الاحتياطي لك عام تقد م جيري ، ومن مثَّ فاإن هناك سبمتربشهر يف  ايض قُّدِ
أأن تكون أأن يضمن وهذا من شأأنه ، سبمتربشهر يف سوف توجد وثيقة أأخرى ، و ابلفعل وثيقًة متوفرًة عن هذا املوضوع

ن ال و اتم. عضاء عىل عمل ادلول الأ   36مهنا استُنفد ، فرنك سويرسي مليون 272 حالياً يبلغ صندوق الاحتياط  مىض يقول اإ
املايل  أأبلغ املراقُب . و صندوق الطوارئعالوة عىل مليون فرنك سويرسي  80قدره تبق م مبلغ وجود مليون، مما أأدى اإىل 

ُمقتِصد. معقول و  مبلغيف رأأيه، وهو، فرنك سويرسي من هذا املبلغ، مليون  22اس تخدام تطلب أأن الأمانة بالأعضاء  دلولَ ا
لهيا معلومات عنأأضاف أأن ادلول الأعضاء سوف  ،لس تخدام هذا املبلغ ريةطاالإ لصطة لأأما ابلنس بة  م اإ ما  تُقدَّ املشاريع، اإ

 من ال ن وحىت احلاةلعن  تكوين رأأي بعيد الأمد، وذكل ل اً مرشوع اً نقطة أأو مرشوع لك س نة أأو لك س نتني، نقطةً 
مليون فرنك سويرسي سوف متتد  22متثل اليت املشاريع  حيث اإنلصطة، لما  نوعاً د عىل الطابع الطموح وشدَّ . 8024 عام

لهيا ط الضوء عىل الطابع الاس تثنايئ للمشاريع وسلَّ  ،8024/8025اإىل ما بعد فرتة الس نتني  بأأعامل  تتعلقلأهنا املشار اإ
الأعضاء بأأن وفد  وأأبلغ ادلولَ اليومية.  الصيانة ادلورية وليس بأأعامل ،مثل التجديدات الرئيس ية ،ما وعاً ن ةوملكف ةاس تثنائي

احملاسبية ادلولية عايري املاعامتد حلني  ، وهو أأمر مقبولمن اإجاميل قمية املباين ابملائة 2  ّصِ أأن ختُ  سويرسا طلب من املنظمة
قيد الاس تعراض يف أأنه س يكون هل أأثر اذلي لأسلوب جدوى اعىل  أأكَّدو . راءاليت ل تن  عىل هذا الإج للقطاع العام

ذا  س يضمناملزيانية العادية و  يفضئيل  املراقب . ومىض هذه املشاريع لفرتة أأطول من س نتني اس مترتاتباع هنج مس تدام اإ
ن قواعد  قطبَّ يف سويرسا تُ  أأن اً بني املشاريع خالل هذه العملية، مضيفعن التحويالت من الوفود قد حتدث  عدداً  يقول اإ
ماكنية  ا النظام املايل ين  عىلهذذكر أأن و . الأعضاء أأقرهام نيذلال ابلنظام املايل ولحئته أأنه جيب أأيضًا الالزتامو ، معينة اإ

اذلي يستند طق  وأأشار اإىل الأساس املن. من قمية الربانمج ابملائة 5من املزيانية أأو  ابملائة 2بلغ اإجاميل قدره مب اإجراء حتويالت 
ليه  ذا سلّمنا بأأن مزيانية الاحتادجراء هذا الإ اإ ثالث س نوات، وأأن  قبل تُعدُ ، عىل وجه اخلصوص، مؤكِّدًا عىل حصافته اإ

معني من من مثَّ تربز احلاجة اإىل وجود قدر و  القصري، املدى ، بل وعىلاملنا  الاقتصادي غري مس تقر عىل املدى املتوسط
ذا  أأيضاً ذكل املرونة، و  عادة توزيع املوظفني اإ ُ . ذكل مناس باً  اعُترِب يف اإ بند املرونة مبقتىض خذة تَّ وأأشار اإىل أأن التدابري امل

وفامي يتعلق التدقيق. وجلنة ( املنظمة مثل مراجع احلساابت اخلاريج )حكومة الهنديف الرقابية  أأي حال الهيئاُت  رتاقاها عىلس
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ن  ملراقب املايل أأنهطويةل املدى، ذكر اصصصات املوظفني المب نه يود أأن ةهيا اسرتاتيجية واحضيس دلالأمانة ل قد قيل اإ ، وقال اإ
نه يف عام ذا املوضوعهبذات الصةل يقدم املعلومات الأساس ية  حيامن يف هذا اجملال  ابلفعل تدابري  اخُتذت  2427. ومىض يقول اإ

خر  8028/8023ني يف فرتة الس نت اس تثنايئ، وعىل حنٍو يف لك س نتني بلغ  اُدِخر م  اقرُتِحت  8028يف عام ، وابملائة 6مل يُدَّ
ىل أأن ادلول الأعضاء قال. طويةل املدىمبصصصات املوظفني الدلول الأعضاء فامي يتعلق ا عىل أأربعة خيارات خمتلفة  توأأشار اإ

مانة اإ و  ،لأواهنا ن هذه التدابري سابقة  اإ  فاإن الأمانة بعد أأن درست  ومن مثَّ  ،الأمم املتحدة  تقوم بهنظر فاميأأن ت نه ينبغ  للأ
ممن بكثري  قرتاح أأقل طموحاً اب تعود ال نداخل منظومة الأمم املتحدة املُتَّبعة املامرسات  شهر يف  الاقرتاح اذلي قُّدِ

ن هذا الاقرتاح يش8028 سبمترب شار امل من تاكليف املوظفني لمتويل الاحتياجات الطويةل الأجل  ابملائة 6 ادخارمل . وقال اإ
لهيا. وأأضاف أأن  خر املبلغ سوف تُستمثر ليك حتقق رحبًا، وهذا الرحب س ُيضاف اإىل هذه املبالغ اإ  ه لو اكنأأنوحض وأأ . ابلفعلاملُدَّ
هذا ملّا اكن ولكن، للأسف،  ابملائة 8,7سعر الفائدة  اكنلذ يف العام املايض يف شهر سبمترب، اختُ ذا الأمر قد القرار اخلاص هب

لأُ  جراء قدالإ  ل عىل فائدة قدرها هذا العام، اإىل  ّجِ خر.  ابملائة 0,5فال بمكن احلصول ال ن اإ وأأضاف أأن من لك ما هو ُمدَّ
جياد مب هذا الوضع جيري حبثه  ادلول أأقرها الاستامثر اليت  ةلس ياسالامتثال مع  ستامثر أأفضلاساعدة اخلرباء من أأجل حماوةل اإ

د عىل وشدَّ . مليون فرنك سويرسي يف الاحتياطيات 72يف الوقت احلارض يوجد أأنه ب ضاءَ املايُل الأع أأبلغ املراقُب . و الأعضاء
ن اإ  واختمت حديثه قائالً . أأي خسارة يف الاستامثراتحدوث الأزمة دون أأي مشالك كبرية ودون قد اجتازت أأن املنظمة 

 .مسأأةل الوظائف اليت أأاثرها الولايت املتحدة تناولاإىل تعود الأمانة سوف 

نه املراقب وقال  .380 وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف اليوم  رهاأأاثأأحدها دة، حدَّ ثالث نقاط مُ أأن يتناول يود املايل اإ
سؤاهل عن ماهية الوظائف الس تة والتسعني الواردة يف ابب "غري خمص ". وأأشار املراقب املايل اإىل ويه أأل السابق، 

 الس تة والتسعنيأأوحض أأن الوظائف و قرتاح الربانمج واملزيانية، لة الإنلكزيية من النسخ 84يف الصفحة الواردة  34 الفقرة
 عىل النحو اذلي يُنفِّذه التصممي التنظمي معلية  من خالل املهام س ُتقميَّ  أأنو عاملني بعقوٍد طويةل الأمد، م للس تخدَ املقرتحة ستُ 

للفرتة ما مت القيام به يف الربانمج واملزيانية  اجة اإىل الاتساق معاحلد عىل وشدَّ مع الاس مترارية. ن ولكن ون املؤقتواملوظف حالياً 
من العاملني بعقود طويةل الأمد اذلين يؤدون همام  60ثبيت الاقرتاح ادلاع  اإىل ت عىل ادلول الأعضاء مبوافقة  8028/8023

يف يف املزيانية فني املؤقتني يُدَرجون "، وأأن املوظغري خمص يف ابب " حالياً ترد  املراجعةقيد الوظائف وأأضاف أأن متواصةل. 
طار براجمهم.  ليه يف الفقرة  2,4 ذكر أأّن املبلغو اإ  غري" اببيف  أأيضاً  الوظائف الس تة والتسعني تردو  34مليون املشار اإ

ل ، وهو املبلغ اذلي س يُ "خمص  د املناصب اليت س ُتثبَّت. اإىل الربامج حيامثحوَّ  حُتدَّ

م من طلب التوضيح  املايل يتناولاملراقب ومىض  .382 طار  5يف اجلدول واردة وفد كوراي بشأأن الزايدة الاملُقدَّ يف اإ
نفاق لوأأوحض أأن هذزمالت". "ال ق علهيا صتارة برامج مُ خت   انظمة لأهنامل  يفغري املوظفني ه فئة اإ هدف و املدير العام صدَّ

مداد عىل وجه التحديد اإىل  لهيم  شخاص، وأأضاف أأن الأ خلربة لتعزيز كفاءهم املهنيةاب شخاصالأ اإ  فامي بعد واصبحي لن املشار اإ
معاهدة التعاون بشأأن أأو ( 6ربانمج )المدريد نظام ، سواء ل  ترداإشارة رصحية لهذه الزمالت حيامثذكر أأنه توجد و ني. موظف

وأأضاف أأن أأكرب زايدة . (7( أأو مركز التحكمي والوساطة )الربانمج 4ربانمج الاملعارف التقليدية ) أأو (5الرباءات )الربانمج 
ُ  س ئةليف طرح مزيد من الأ  أأن الوفد قد يرغب أأشار اإىلو  ،مدريد توجد يف جسل  ياس تعراض الربانمج ذحني دة حدَّ امل

ح عىل ِر أأن هذا السؤال قد طُ املايل ، ذكر املراقب نظام التعاقداإصالح  بشأأنعىل سؤال وفد كوراي  اً وردّ . 6الصةل، الربانمج 
ر بنحو ثالثة ماليني فرنك سويرسي لفرتة الس نتني قدَّ تُ  نظام التعاقدوأأضاف أأن تلكفة اإصالح . لبرشيةمدير املوارد ا

دخال مرتبات املعولنيوحتدث املراقب املايل . 8024/8025 دخال عنرص للمهنيني  عن اإ معاش حيامث ينطبق ذكل، واإ
أأربعة قدرها س ميثل تلكفة أأيضًا. وقال اإن ذكل  نيللمهنيالصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة 

تأأثري املزيانية أأقل لأن يكون بعد التحويالت، يف حاةل النظر يف املزيانية أأنه ذكر و . فرنك سويرسي لفرتة الس نتني ماليني
عة ماليني فرنك أأربمل يعد فاإن الفرق ذلكل و ،بعد التحويالت 8028/8023ابلفعل يف مزيانية  ُأدِرجقد  من التأأثري قدراً 

 اكمةل.سويرسي 
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. حتوى الربانمجاخلاصة مب س ئةل الأ و  ،مؤرشات الأداء، و نتاجئال  بشأأن اإطاررحت عىل الأس ئةل اليت طُ  قت الأمانةُ وعلَّ  .388
 عىل أأمهيةمؤكدًة  8028/8023للفرتة بشأأن تقرير أأداء الربانمج  اً جدّ البنّاء والرثي حلوار عىل الوفود ابلشكر لالأمانة توهجت و 

 وذكل، تاليةلتصطيط ووضع أأهداف واقعية يف فرتة الس نتني ال ابلنس بة ل معينة  س نتنيفائدة التعمل واخلربة املكتس بة من فرتة 
وأأن هذه  ،يف فرتة الس نتني احلاليةمرتقبة  ةجينت  60وأأوحضت الأمانة أأن هناك . مع مفهوم الإدارة القامئة عىل النتاجئ متش ياً 

ضياع أأي من العنارص لفرتة الس نتني املقبةل دون مرتقبة  ةجينت  36من أأجل التوصل اإىل يدها النتاجئ جرى ترش يدها وتوح 
املنظمة نتاجئ يوجد عند مدخل القاعة )أأ( خمطط ل  ،نتيجة 36اإىل  60من  نال اانتق يةمن أأجل تسهيل فهم كيف اجلوهرية. و 

عدد من الأس ئةل يوجد الأمانة أأنه اكن ليه. وذكرت فصاعدًا من أأجل الرجوع اإ من فرتة الس نتني احلالية  ابتداءً املرتقبة 
ومؤرشات أأداء سامهت يف نتاجئ املنظمة مرتقبة نتاجئ تنظميية توجد أأنه اكنت  تمؤرشات الأداء، وذكر  بشأأنوالتعليقات 
دراج مؤرشات حمددة للرشاكت الصغرية واملتوسطة أأو اصة التعليقات اخلمجيع وأأن املرتقبة،  بعض تعزيز أأو توضيح ب ابإ

وأأضافت الأمانة ًا تلو ال خر. برانجماس تعراض وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة يف س ياق  هتااملقرتحة بمكن مناقش املؤرشات 
 املايل، وقدمت توضيحات من العرضتاجئ و بعرض الن كيفية معاجلة الشواغل املتعلقة بشأأن عدد من الأس ئةل ه اكن يوجد أأن

صيل للك برانمج، وأأن أأي مناقشات أأو تعديالت عىل مس توى ف لت ابم قدَّ يُ ملصصات ملا اس يف الأسأأن هذه القول ب خالل
نه اكنت توجد أأس ئةل املايل العرضو يف عرض النتاجئ الأمانة،  من ِقبل، يلزم تلقائيًا ذكرهامج سوف انالرب . ومضت تقول اإ

ُ اخلامس طار البند ش يف اإ ستناقَ الأس ئةل أأن هذه  ةً ، مضيفنفقات التمنية عديدة أأيضًا بشأأن . عمتدمن جدول الأعامل امل
 ةملعايري املس تخدمابتعلق جدول أأعامل التمنية، أأحدهام ي  موضوع مشاريععن يف اليوم السابق  احِر طُ سؤالني وتناولت الأمانة 
 اذلي يتوقف عىل تقيميهاع وأأكدت الأمانة أأن تعممي هذه املشاري. 55اجلارية املذكورة يف الفقرة الأربعة شاريع امل يف اقرتاح تعممي 

ىل مناقشة يف جلنة اإجراء ، اإىل فامي بعد، س يؤديالتقيمي الهنايئ  جاراًي. وقالت اإنل يزال  وأأوحضت . موافقة اللجنةالتمنية واإ
أأوىل  ابلفعل مرحةلاجتازت وأأن ثالثة من املشاريع الأربعة املقرتحة قد  ،عىل نطاق واسع ُجّرِب تنفيذ هذه املشاريع الأمانة أأن

التمنية.  يف جلنةُأش يد به  التقدم احملرز يف هذه املشاريع. وذكرت أأن ملرحةل الثانية من التنفيذ، وأأهنا متر حاليًا ابالتنفيذمن 
ن   التمنية يف جلنة نوقشت ابلفعل لتقيمي مس تقل للمرحةل الأوىل اليت تثالثة من املشاريع الأربعة املقرتحة خضعوقالت اإ

ابذلات اكن، ول يزال، وأأضافت الأمانة أأن الطلب عىل اخلدمات يف اإطار هذه املشاريع .  املرحةل الثانيةكرشط للموافقة عىل
جدول أأعامل  شاريعاملتعلق مب السؤال الثاين . وخبصوص جدول أأعامل التمنية اريعنطاق مشبل يف الواقع أأكرب من ، اً جدّ  كبرياً 
ن 8024/8025اقرُتحت للفرتة اريع ثالثة مشهناك أأن اإىل الأمانة  أأشارت، التمنية  امللكية الفكرية –املرشوع الأول . وقالت اإ

بداع التصامميو  التمنية،  يف جلنة اقرتاح قيد النظر حالياً عبارة عن  – قل منواً البدلان الأ لتطوير الأعامل يف البدلان النامية و  اإ
ن  من املتوقع أأن قيد التنفيذ، و  –ض البدلان الأفريقية يف بع هوتطوير السمع  البرصي قطاع ال تعزيز –املرشوع الثاين واإ

تعلق بفرتة جزء  من املرشوع الثاين اذلي ي  الربانمج واملزيانية اقرتاحيف ، ومن مثَّ يرد خالل فرتة الس نتني املقبةل يس متر التنفيذ
 اذلي قتصادية والاجامتعيةامللكية الفكرية والتمنية الاهو مرشوع املرشوع الثالث . ومضت تقول اإن 8024/8025الس نتني 

 تتوقف أأيضًا عىلمن هذا املرشوع، مقرتحًة  اثنيةً  مرحةلً . وأأضافت أأن هناك اخلرباء الاقتصاديني كبريحتت رعاية  حالياً يُنفَّذ 
التمنية ع جلنة شاريذا يُتوقَّع مل ما و:وهأأل بعض الوفود،  طرحته مث انتقلت الأمانة اإىل السؤال الثالث اليتجلنة التمنية.  موافقة
أ لية اإىل الأمانة  . وأأشارت8024/8025الس نتني أأثناء تنفيذ الربانمج واملزيانية، أأي يف أأثناء التمنية علهيا جلنة توافق اليت 

عداد   لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية )املرجعالتمنية املزيانية املطبقة عىل املشاريع املقرتحة من جلنة اإجراء اإ
WO/PBC/15/6/Rev .) عداد امل، وأ لية ادلول الأعضاء يف  ت علهياوافقاليت ع جدول أأعامل التمنية، ير امشلمتويل زيانية اإ

نقاص أ لية متويل هدف اإىل ضامن ه أأن هذ ت، وأأوحض8020مجعيات  الفرتة الزمنية الفاصةل بني املوافقة عىل املرشوع اإ
دماج وتنفيذه اإىل أأدىن حد ممكن وكذكل للتأأكد من  أأن  تبنيالأمانة . ومضت يف خطة العمل الشامةل للمنظمة املرشوعاإ

. وافقة يف س ياق تنفيذهامن مّث فهي  تتوقف عىل امل، و رتقبةابلنتاجئ امل الربانمج واملزيانية مرتبطة  وثيقة املشاريع اخملطط لها يف 
د مبا يامتىش مع املادة أأثناء التنفيذ يف المتويل وأأضافت أأن  مت الأمانة ، قدَّ أأخرياً الويبو املايل. و من نظام  5.5سوف حُيدَّ
مت دِّ ويف هذا الصدد، قُ . هذه ال لية يف الواقعاليت سارت علهيا  كيفيةالاس تفسارات اليت تسأأل عن ال عىل  اً توضيحات ردّ 

يقة وأأوحضت الأمانة أأن هذه الوث لتنظر فهيا جلنة املزيانية. لهذه ال لية اليت حتوي اس تعراضًا  WO/PBC/20/4 الوثيقة
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لية يف فرتة الس نتني احلالية، ابلنس بة للمشاريع املتوقعة يف مرحةل التصطيط، سارت علهيا ال   الكيفية اليتتس تعرض وتُقمّيِ 
 .أأثناء التنفيذ وافقت علهيا فامي بعد جلنة التمنية يفاليت ولتكل املشاريع 

نه يود أأن يديل ب وفد بلجياك  قالو  .383 . تلفةاخمل ربامج ال بشأأنالتفصيلية  ةاملناقش مواصةلعامة قبل ال املالحظاتبعض اإ
لقاءأأمهية ن وفد عالث ابدئ ذي بدء، حتدَّ و لمزيانية الشامةل لرؤية الاإىل أأن  ، مشرياً أأن تُقَبلملزيانية قبل عىل انظرة شامةل  اإ

 ، من  اً يدمز  يتطلببعض الربامج  الوفد أأنرأأى و . يتطلب وجود معلومات عن لك برانمجس  هذارمغ أأن أأمر  رضوري 
لم قدَّ تُ لن وأأن هذه املعلومات  ،املعلومات أأبدى  ،اثنياً . سبمتربيف شهر  نة الربانمج واملزيانيةجل يف الواثئق املتاحة دلورة  اإ
. املاكتب اخلارجية والرشاكت الصغرية واملتوسطةل س امي خبصوص ، متهيديةال تعليقات عدد من ال الإدلء برغبته يف الوفد 
كثري من املعلومات س تظل توجد حاجة اإىل  نهاإ  ،بيضاءال  ترحيبه ابلوثيقةرمغ  ،، قال الوفدةاكتب اخلارجيملابيتعلق  وفامي

الوفد  قال هذه العملية، . وخبصوصاإىل مزيد من املاكتب اخلارجية حاجة   توجدل تزال قائل بأأنه قد فرتاض الالااملالية دلمع 
ماكن عىل  اكمل   اتفاق  أأن حيدث لية للجنة الربانمج واملزيانية أأنه س يكون من الصعب خالل ادلورة احلايظن نه اإ  نشاء  يةاإ اإ

زاء عبء العمل الثقيل . ماكتب خارجية جديدة ذا اكن اصة وخبدورة سبمترب، الواقع عىل اكهل وأأعرب الوفد عن قلقه اإ اإ
جلنة الربانمج  التمنية مضن س ياقعن ارير ، فامي يتعلق بتقد م تقوأأخرياً . موضوع املاكتب اخلارجية أأيضاً جيب أأن يُناقَش حينئٍذ 

نه واملزيانية من  التمنية عن شامةلتقارير بوجود ب ابلواثئق املقدمة من الأمانة يف هذا اجملال، ورحَّ  ط علامً حيي، قال الوفد اإ
 .مزيد من املناقشة يف هذا الصدداإىل  حاجةيرى ل أأنه  ، مضيفاً قبل

 الً ئقا – التمنية امللكية الفكرية لأغراض –فامي يتعلق ابلهدف الثالث طار وحتدث وفد مرص عن مسأأةل مالحظات الإ  .384
نقاص  هولكن ،ر هجود الأمانة الرامية اإىل تبس يط املوضوعقدِّ يُ نه اإ  ضياع يف  يف، 4اإىل  22من النتاجئ، خيىش أأن يتسبب اإ

بقاء عىلالوفد أأعرب و اجلوهر.  حيث ، 8024/8025 املقرتحة للفرتة مج واملزيانيةالربانوثيقة دة يف حدَّ نتاجئ مُ  عن رغبته يف الإ
رضب وتالية. يف املزيانية املقرتحة لفرتة الس نتني ال  ترد الس نتني احلالية ل فرتة ُذِكرت يف دة اليتحدَّ يبدو أأن بعض النتاجئ املُ 

فهم كيفية ارتباط صعوبة يف جيد  هناإ  ، قائالً علقة ابللتحاق ابلتعلمي يف جمال امللكية الفكريةنتيجة املتابل عىل ذكل  الوفد مثالً 
 : تنفيذ خطة بشأأن التوصياتلتوضيح هذه النقطةاليت ُذِكرت النتاجئ الأخرى . ومن جاملية املقرتحةلنتيجة الإ ابهذه النتيجة 

عداد التقارير  هاوتقيمي  اب املصلحة وأأحصومنظامت اجملمتع املدين  فهم ادلول الأعضاء :ر أأيضاً كِ ذُ بشأأهنا عىل حنو فعال. و واإ
دلمع  بنجاحامللكية الفكرية  زايدة فهم الرشاكت الصغرية واملتوسطة لس تخداماإضافًة اإىل ، جلدول أأعامل التمنيةال خرين 
لأنشطة الويبو لمتابعة تنفيذ من ادلول الأعضاء  تُمكِّنوقال الوفد اإن خصوصية هذه النتاجئ التجاري.  تسويقال التاكمل و 
الواردة يف املسائل معينة مثل تكل  مسائلد، س يكون من الصعب متابعة حدَّ هنج مُ  ةل عدم وجوديف حاولكن  ،والربامج
طار  ذا ، شدَّ جدول أأعامل التمنية وفامي يتعلق مبوضوع مرشوع.  لفرتة الس نتني احلاليةاجئنتال اإ ىل املرونة اإ د الوفد عىل احلاجة اإ
 تقرتهحا جلنة التمنية كون لها مرحةل اثنية أأو اليت قدتعامل اليت قد الأ رشوعات جدول ت توجد حاجة  اإىل مزيد من املوارد مل اكن

ذا اكنيرى أأن املنظمة لأنه  ،الوفد عىل أأمهية هذه النقطة أأكَّدو . يف املس تقبل تعمتد عىل التحويالت بني الربامج اخملتلفة س   تاإ

 .قرتح معني أأو مرحةل اثنيةاملوارد الالزمة لتنفيذ مرشوع ميضمن توفر هذا لن فاإن ، املدخراتأأو عىل 

يران )مجهورية  وشكر وفدُ  .385 ُ  الإسالمية( الأمانةَ  –اإ مة، عىل املعلومات امل عداد املزيانية لفرتة طلبو قدَّ ، يف س ياق اإ
عداد الربانمج واملزيانية ومتابع مشاركةمن املعلومات عن أ لية تعزيز  اً زيدمالس نتني املقبةل،  ت اليت ُأقِ ، هتامادلول الأعضاء يف اإ رَّ

ذا اكن ، طلب الوفد توضيحاً املتوسط لأجللاخلطة الاسرتاتيجية . وخبصوص 8006يف عام   قد ُأجريت مراجعة تبشأأن ما اإ
جدول  وفامي يتعلق مبسأأةل متويل مشاريعم أأهنا سوف جُترى يف املس تقبل. أأ  املتوسط لأجلللصطة الاسرتاتيجية ل مرحلية

َّد ، أأ أأعامل التمنية نه يؤيد  متويل بشأأنشواغل ن ُأعرِب عنه من ما س بق أأ  الوفدُ ي متويل هذه هذه املشاريع. وقال الوفد اإ
أأن هذا أأكرث موثوقية من حيث حيث رأأى  ،املزيانية ة عنمن خالل ترتيبات خارج ، لاملشاريع من خالل املزيانية العادية

نه س يعود اإىل اإ  الوفدُ ل هبا ولأية أأنشطة. وقال اليت تُموَّ الأموال مصادر من حيث رؤية  أأيضاً  توافر الأموال وأأكرث شفافيةً 
طار قرتاح، الا، أأشار الوفد اإىل وأأخرياً للمناقشة.  وضوعجدول أأعامل التمنية حيامن يُطرح امل مسأأةل متويل مشاريع الوارد يف اإ

 ،(8025/ 8024فرتة لمن مرشوع الربانمج واملزيانية ل 85صفحة )ال اعامتد اتفاق لش بونة املعدلادلاع  اإىل ، 6الربانمج 
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 فرنك سويرسيأألف  230بلغ قدره مب من الأمانة بشأأن املعايري املس تخدمة لمتويل مؤمتر دبلومايس حممتل  وطلب توضيحاً 
ت مجعية احتاد لش بونة أأن اإىل الوفدأأشار و تقريبًا.   تطوير النظام، ومسؤولً فريقًا عاماًل معنيًا ب ، 8002، يف سبمترب قد شلكَّ
دخالها عىل ا اس تطالععن  اإن مجيع قال الوفد أأعضائه. و  زايدة قصدوفعالية ب نظام جلعهل أأكرث جاذبيةً ال لتحسينات املمكن اإ

 .يف املعاهدةمن املشاركة البدلان النامية من أأجل متكني مزيد من اتفاق لش بونة تنقيح أأن تشارك يف  ادلول الأعضاء ينبغ 

طار الربللبندين املذكورين  نيدبلوماس يمؤمترين اح عقد من الأمانة بشأأن اقرت  وطلب وفد الهند توضيحاً  .386 ني جمانيف اإ
اللجنة و واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، الرسوم والامنذج معاهدة قانون  :التوايلوهام عىل )الثاين والرابع 

 اممن أأجل ربطهانجمان املناس بان للنقاش الربحيامن يُطرح يف وقت واحد  س يتناوهلاماإىل أأنه  (، مشرياً احلكومية ادلولية
 .نتاجئال  بعرض

ه وفد و  .387 مانة عىل التوضيحات الابلشكر لرومانيا توجَّ َّد تأأييداً حىت ال ن، يت قدمهتا لأ وفد اذلي أأدىل به  البيانَ  اتماً  وأأي
ويف هذا ه املداخةل. يف هذ ثرياتأُ مسأألتني ناول يت  يود أأننه اإ وقال بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق،  بولندا ابمس مجموعة

املقرتحة الربانمج واملزيانية وثيقة من املعلومات عن بعض التغيريات املتوخاة يف مرشوع  الصدد، طلب الوفد مزيداً 
عد م هذا الربانمج  عن سبب اعتبارالصغرية واملتوسطة و  اكتانهتاء برانمج الرش عن  ، وخصوصاً 8024/8025 للفرتة

عادة  : هلأأيضاً تساءل الوفد و اجلدوى.  قلميية مراعاة لموارد لضامن ل ادلاخيل توزيعال اإ لرشاكت الصغرية ل اخلصوصيات الإ
البدلان اليت متر يعين زايدة عدد املوظفني يف شعبة سوف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية،  مبا يامتىش معواملتوسطة، 
 غري الوفد أأن تقرير املوارد البرشية الهنايئذكر ادلخل،  تقس مييتعلق مبوضوع وفامي . مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمةاقتصاداها 

نه يتطلع اإىل أأن يناقش، وأأخرياً . جاهز للتوزيع يف املوزعة بيضاء ال  الوثيقة، ابلتفصيل، موضوع املاكتب اخلارجية و قال الوفد اإ
 .هذا الصدد

بشأأن  تنوعةرؤى م من أأجل وجود لتوزيع اجلغرايف أأمهية اعىل البوليفارية(  –وفد فزنويال )مجهورية  أأكَّدو  .382
، أأشار الوفد اإىل وأأخرياً . س تخدام الاحتياطياتمتويلها ابد الوفد عىل أأمهية متويل قضااي التمنية، مبا يف ذكل وشدَّ املوضوعات. 

ن من املهم أأن  ،مسأأةل التلكفةيه  احلجة الرئيس ية لعدم فتح هذا املكتب يف اكرااكس أأنَّ  أأبعد من مسأأةل  ما ر اإىلظَ نيُ وقال اإ
نفاق ًا من بنودبند، وليس  استامثراً عترَب يُ لتمنية ينبغ  أأن ابعالقة يشء هل أأن أأي  التاكليف، مضيفاً   .الإ

عداد عىل أأمهية معلية أأكَّد س ئةل اليت أأاثرها، و وقف وفد مرص وللأ وأأعرب وفد الربازيل عن تأأييده مل .384 املزيانية اإ
ُ  زيانيةاملأأن  ، مضيفاً التمنية موارد جلنةالتصديق عىل معلية  ه يلزم تبس يطى الوفد أأنرأأ التمنية. و  جلنةخي   فامي اليت دة حدَّ امل

 .تنفيذ املشاريع والربامجمن أأجل معلية أأكرث فعالية لوضع جدول أأعامل  التمنية رضورية من أأجل وجودجلنة س تبُت فهيا 

حداهام ، مسأألتنيوأأاثر وفد بريو  .330 ، اللجنة احلكومية ادلولية، 4الهند بشأأن الربانمج اليت أأاثرها وفد املسأأةل عىل غرار اإ
ُ بلغ مل ابق عىل وجه التحديد ويه تتعل من املعلومات عن  ، طلب الوفد مزيداً اثنياً .   لربانمج املؤمتر ادلبلومايسصصَّ امل
دماج الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف املاكتب الوطنية 22الربانمج   .ومسأأةل اإ

ًا برانجممناقشة الربامج يف ُطرحت، مث امل ي قدمًا توضيح النقاط العامة اليت يف  الأمانةُ تُسهب لرئيس أأن واقرتح ا .332
 تلو ال خر.

طار النتاجئ  الأمانة وحتدثت .338 ن اخملطط عن تغيريات اإ ع ينبغ  ال ن قائةًل اإ نعىل مجيع الأعضاءأأن يكون قد ُوّزِ  ، واإ
قائةًل الأمانة اسرتسلت و . من هذه الوثيقة ة  واحض 8028/8023الفرتة دة يف حدَّ مُ  نتاجئ بشأأنوفد مرص طرهحا الأس ئةل اليت 

ن . وأأضافت الأمانة أأن الربامجملغزى ما تقّدمه تفاصيل  تقد مسامه يف النتاجئ التنظميية من خالل ت مؤرشات أأداء الربامج  اإ
ملنظمة مزيانية قامئة فهيا امت املرة الاوىل اليت قدَّ  يه 8028/8023أأن فرتة الس نتني اليت تود أأن تطرهحا يه النقطة الثانية 
طار النتاجئل يعرب كل ذل ، وأأنهعىل النتاجئ من غريه،  بعض النتاجئ أأكرث تفصيالً . وذكرت أأن ن النتاجئع اً اثبت اً ابلرضورة تعبري  اإ
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طار النتاجئيتمل من مثَّ و  ، ن التعبري عن النتاجئ ابس مترارّسِ حتُ أأن  دت الأمانة عزهما عىلأأكَّ . و حقق ابلرضورة أأفضل تعبري عن اإ
للأجل اخلطة الاسرتاتيجية . وخبصوص جامليةربامج يف النتيجة الإ ية مسامهة الل فهم كيف سهِّأأن يُ من شأأنه  الأمر اذلي
ماكهنا أأن الأمانة أأن ادلول الأعضاء  ذكرتاملتوسط،  املراجعة  هذه ىر جتُ وبمكن أأن منتصف املدة، مراجعة يف ر اإجراء قرِّ تُ ابإ

ها ادلول معلية  هذه عىل وجه التحديد أأن الأمانةُ . وذكرت مناس باً اذلي تراه ادلول الأعضاء وقت الأأو يف  8023 يف عام تُوهّجِ
م املتوسط وأأن للأجل  خلطة الاسرتاتيجيةاب حتيط علامً  اأأهنهو قرار امجلعيات الأعضاء، وأأن  نب ااإىل ج التعليقات أأيضاً تُقدَّ
للغة املس تخدمة يف املؤمترات أأن يثريوا لك ما قد يكون دلهيم من مسائل اب اإىل عضاءَ الأ  دعت الأمانةُ . و اتيجيةاخلطة الاسرت 

طار مع مديري الربامج املعنيني  ةادلبلوماس ية املقرتح لهيا. لك برانمج من الربامج امل يف اإ وأأضافت الأمانة أأن مسأأةل شار اإ
طار الربانس ُتطرح التوزيع اجلغرايف  التنوع من حيث يف  نظرسوف ت  ،، كام ذكر املدير العام بوضوحالأمانة أأن، و 83مج يف اإ

تغيري اصة يف ضوء اخنفاض معدل وخبولكن هذا سيس تغرق بعض الوقت، حنو جاّدٍ جّدًا، والتنوع اجلغرايف عىل  نوع اجلنس
 .املوظفني يف املنظمة

نه يود أأن يُ البوليفارية(  –وفد فزنويال )مجهورية وقال  .333 لن اليت اإىل الوفود  يشريون موذكر أأهنمداخلته، هدف  وحّضِ اإ
اإىل هيئة جنس يات جديدة  معارضة دلخول أأو انضاممجحج يف حاةل وجود نه اإ عىل وجه التحديد  تناوب املوظفني، قائالً تتوقع 

عن رغبته الوفد أأيضًا  أأعرب. و عىل أأساس الأرقام والتاكليف ت قامئةً وليس جيب أأن تكون مقنعةً احلجج هذه فاإن ، العاملني
ذا اكن س يحدث ختفيض احتياطيات املنظمة أأو  يف حاةليف معرفة ماذا س يحدث  يعين أأن س  ذا اكن هذا اإ  خصوصاً جعز و اإ

 أأقل. س تكون، تاحة للقضااي اليت هم فزنويال، مثل التمنيةامل املوارد 

يران )مجهورية وشكر وفدُ  .334 للأجل مة فامي يتعلق ابخلطة الاسرتاتيجية عىل التوضيحات املقدَّ  الإسالمية( الأمانةَ  – اإ
نه ادلول الأعضاءمل تصدق علهيا لكن  ،نوقشتقد املتوسط للأجل اإىل أأن اخلطة الاسرتاتيجية  املتوسط، مشرياً  ، ومن مثَّ فاإ
شارة اإىل اخلطة يف مقرتحات لفرتة الس نتني املقبةل، ف يف حاةل وجود  رفض هذه  يف مطلق احلرية دلول الأعضاءل س يكونأأي اإ
ذا قدمت الأمانة و املقرتحات.  نه س يكون ممتنًا جّدًا اإ ادلول مشاركة من التوضيح بشأأن أ لية تعزيز  اً مزيدمىض الوفد يقول اإ

عداد الربانمج واملزيانية ومتابع ق علهيا يف ، هتامالأعضاء يف اإ  .8006عام اليت ُصّدِ

يران  وفدَ  وشكر الرئيُس  .335 ن من الواحضعىل مداخلته، اإ بوثيقة اخلطة  علامً حتيط أأن ادلول الأعضاء  اً  جدّ وقال اإ
 املراقبَ  ال لية، دعا الرئيُس . وخبصوص ادلول الأعضاء أأدلت هبا، مبا يف ذكل التعليقات اليت للأجل املتوسط الاسرتاتيجية

 .مزيد من التوضيحاإىل تقد م املايل 

عداد الربانمج واملزيانية  مشاركةأ لية تعزيز  تراع  نظمةامل أأن للأعضاء  املايل د املراقُب أأكَّ و  .336 ادلول الأعضاء يف اإ
ق علهيا ، هتامومتابع قت  لل لية اليت هذه اجللسة جلسة رمسية، وفقاً كون سبب هذا ، و 8006يف عام اليت ُصّدِ علهيا ادلول صدَّ

ىل أأن. الأعضاء ن مسأأةل . تخاابتالان  أأل ويه س نةال لية، فهيا مراعاة س نة مل يكن من املمكن هناك اكنت  هوأأشار اإ وقال اإ
 28وأأضاف أأن . مشاورات مع ادلول الأعضاء قبل الاجامتع الرمس  للجنة الربانمج واملزيانيةاإجراء سبب  أأيضاً يه ال لية 
من أأجل التحضري لدلورة احلالية للجنة موعات اجمل ش ىتمع  يف غضون العام احلايلُعقدت غري رمسية  ةجلس

 .واملزيانية الربانمج

دورة جلنة الربانمج واملزيانية،  تضمن توزيع اس تبيان عىل ادلول الأعضاء قبلي لية ال  من  لأمانة أأن جزءاً وأأضافت ا .337
دمج العديد من املقرتحات  ،لجامتع احلايل، فامي يتعلق اباخلريف املايض جعل من املمكناذلي ُأرِسل يف س تبيان الاوأأن 

 .للجنة الربانمج واملزيانية احلاليةدلورة ليف املواد املتاحة اليت قدمت والتعليقات 

 .2ربانمج ال ةناقشالباب مل فتح الرئيس و  .332
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لوضع "الهدف الاسرتاتيج  الأول: تطور متوازن   فامي خي نيبشأأن املؤرشين التالي مرص توضيحاً  وفدُ  وطلب .334
حنو التفاق حمرز م تقدّ " WO/PBC/20/2" :2 من الوثيقة 84مللكية الفكرية" يف الصفحة القواعد واملعايري ادلولية بشأأن ا

وضع صك ابجتاه احلكومية ادلولية اللجنة تقدم يف مفاوضات و  "8"جدول أأعامل اللجنة ادلامئة،  القضااي املدرجة حاليًا يفعىل 
 تعكس قرار امجلعية العامة يف هذا الصدددّق يك لتكون أأ  ين املذكوريناملؤرشتُعاد صياغة واقرتح أأن أأو أأكرث.  قانوين دويل
سبيل التوصل اإىل "التقدم احملرز يف الأداء من املعلومات عن مؤرش  ، طلب الوفد مزيداً 2وفامي يتعلق ابلربانمج وتطبقه. 

نشاء فريق اإجامع حول  وخصوصًا  ،"لبدلان الأقل منواً االمنوذيج للبدلان النامية و الرباءات قانون  خرباء عامل يعىن مبراجعةاإ
ذا اكومعّ  هوس ياق تهخلفي عن   .عمل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتبأأي عالقة  هل تنا اإ

 .4و 3 نيجمانربلابتتعلق سأأةل الأوىل اليت أأاثرها وفد مرص امل أأوحض الرئيس أأن و  .340

يران )مجهورية ذكرو  .342 همة لفرتة الس نتني بعض التحدايت امل  مت توقعمن الوثيقة  2.2الإسالمية( أأنه يف الفقرة  – وفد اإ
 حتسني نرشاإىل أأن احلاجة اإىل . وأأشار ما وصفية اإىل حدٍّ بل ، ينبغ  أأل تكون شامةلً القامئة  أأن الوفد ىرأأ . و املقبةل

ن، امً هم وصفها حتدايً برزت بمن خالل نظام الرباءات قد التكنولوجيات  نقل التكنولوجيا من أأجل ل  ثابتال املعدل تغيري  وقال اإ
ل أأنَّ للبدلان النامية،  نرش التكنولوجيات بمكن اعتباره حتدايً حتسني  نقل التكنولوجيا من خالل نظام الرباءات اإىل "احلاجة" اإ

ه ينبغ  أأن عالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأن. و ذلكل اقرتح تعديل الن مت توقعها. وأأمه التحدايت اليت أأحد  توليسمتثل مطلبًا 
طار النتيجة املرتقبة أأوًل.مؤرش الأداء الأ  حُيَذف نشاء سبيل التوصل اإىل اإجامع حول التقدم احملرز يف وهو  أأل – 8خري يف اإ اإ
لأّن تشكيل أأي فريق عامل ينبغ ، يف رأأي الوفد، المنوذيج للبدلان النامية، الرباءات قانون  خرباء عامل يعىن مبراجعةفريق 
راء مناقشات بشأأن قانون لإجذا الصةل واملناسب املنتدى . ورأأى أأّن ذات الصةليف اللجنة  ش مع ادلول الأعضاءناقَ يُ أأن 

تبت يف أأمر تناول املسأأةل من عدمه ويف كيفية ، اليت بمكن أأن ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتلجنة س يكون هو ال  الرباءات
 مثاًل. جموعة معلمكأأي أ لية أأخرى، وضع من خالل م مناقشة ذكل بنفسها أأ حتديد اإن اكنت تريد ، مبا يف ذكل تناولها

يارات الس ياسة العامة خب بشأأن التحدايت املتعلقة  2.2الفقرة  مناخلامسة  ةنقطال لفادور حتسني ن  واقرتح وفد الس .348
من املعلومات عن  اً مزيدطلب لتقدم احملرز يف هذا الصدد، اب رمغ أأن الوفد أأقرَّ ني. و املناس ب هوتطبيق ونطاق نظام الرباءات

طار الربقيام اليت يتعني ال لموسة عامل املالأ  املوجودة واملاكتب  4يف فرتة الس نتني املقبةل ابلتنس يق مع الربانمج  2انمج هبا يف اإ
 .يف أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب

يطاليا أأن وأأوحض  .343 ، من عدهما 2ربانمج لموارد املوظفني لعن كفاية  الأمانةسأأل و بفعالية. املوظفني توزيع  ه جيبوفد اإ
 جمايل القانون والس ياسات.يف ملشورة ابس امي فامي يتعلق  ل

َّد اوفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وحتدث  .344 يران الإسالمية بشأأن و مرص  اهبا وفد لتعليقات اليت أأدىلوأأي مجهورية اإ
وعالوة . املؤرش هذاتفضيهل حلذف أأعرب عن ، و هذا مؤرش الأداءعن من املعلومات  اً زيدموطلب . فريق اخلرباء العامل

حيث ، 2املرتقبة أأوًل.النتيجة  يف املرونة بشأأن أأوجهعكس الأنشطة احلالية يمؤرش أأداء  يُضاف ح الوفد أأنعىل ذكل، اقرت 
 التمنية. ابلفعل يف ادلورة الأخرية للجنةقد اعُتمد املرونة املتعلقة ابلرباءات أأوجه معل الأمانة بشأأن اإن 

َّ ، ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنيةوفد الربازيل وحتدث  .345 اجلزائر ابمس وفد و  ،مرصوفد  اأأدىل هباليت  تلبيااند اوأأي
يران الإسالمية بشأأن مؤرش الأداء  ، ووفدموعة الأفريقيةاجمل د وشدَّ . 8أأوًل. النتيجة املتوقعةالوارد يف اإطار ومجهورية اإ
. اجملموعةبغ  أأن تعقدها اليت ين الاجامتعات  عدد هذا الفريق العامل أأو لتحديد ت لها ولية لتشكيلأأن الأمانة ليس عىل

َّد  وذلكل، وثيقة مرشوع الربانمج واملزيانية مقاراًن فيه  2الربانمج . ويف تعليق عام للوفد عىل حذف هذا املؤرشأأي
الربانمج  مرشوعُ ل يقمي ، امهيهيلكرمغ تشابه  أأنه، ذكر 8028/8023 للفرتةالربانمج واملزيانية بوثيقة  8024/8025 للفرتة

وطلب الوفد . وتوصيات جدول أأعامل التمنية 2يف الربانمج الواردة بني الأنشطة أأي عالقة  8024/8025 للفرتة واملزيانية
الإشارة اإىل جدول أأعامل  ناإ  قالالوثيقة، و تنقيح هذه النقطة، واقرتح بشأأن أأي نقاش لسبب عدم وجود من الأمانة  توضيحاً 
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دراهجا عىل حنوالتمنية   اً أأن مربع أأيضاً ذكر و . ربانمج واملزيانيةالوثيقة احلالية للالواردة يف الإشارة لتكل مشابه  ينبغ  أأن يُعاد اإ
قرار الوفد 38رد يف الصفحة ي هاصف اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات ختفيف ي اً جديد نه ، املذكورة ةاطر اخملبأأمهية . ورمغ اإ قال اإ

ة للجنة ادلامئبوصفها خماطرة تتعلق ابصعوابت يف ال راء من ل يكف  عرض ما تواهجه ادلول الأعضاء يف التوصل اإىل توافق 
ل ، واقرتح أأن املعنية بقانون الرباءات  .الن يُعدَّ

، وذكر أأن الأمهية املتنامية لتفاقات التجارة احلرة والفصول املتعلقة 8028والتفت وفد تركيا اإىل تقرير أأداء الربانمج  .346
ياق املشورة القانونية والالامتسات ذات العالقة. وأأبرز الوفد أأنه من املنتظر أأن ابمللكية الفكرية وردت يف التقرير مضن س  

يزتايد عدد تكل التفاقات خالل الثنائية املقبةل، وأأن تزتايد القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والرباءات، اليت ستتضمهنا. وبني 
اتيجية للبدلان النامية، وأأكد أأن تكل القضااي ل تقترص عىل أأن اتفاقات التجارة احلرة تعكس القضااي والاحتياجات الاسرت 

القضااي القانونية، ودعا الأمانة لتوضيح نطاق املساعدة القانونية اليت تقدهما الويبو خبصوص اتفاقات التجارة احلرة وكيف 
 قات التجارة احلرة.س تحدد الويبو احتياجات البدلان واهامتماها، عندما تقدم املساعدة القانونية خبصوص اتفا

وعرفت العديد من اخملاوف والتحدايت الرفيعة املس توى.  2قدمت معل الربانمج  2.2وأأوحضت الأمانة أأن الفقرة  .347
نشاء قامئة شامةل لأكرب  يران الإسالمية، وأأفادت أأن الهدف مل يكن اإ وأأشارت الأمانة اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد مجهورية اإ

قامئة اعمتدت عىل التحدايت اليت بدت أأمه من غريها. وشددت عىل أأن تكل التحدايت يه التحدايت، وأأضافت أأن ال
مؤرشات للقضااي رفيعة املس توى والقضااي العامة، ورأأت أأن الصياغة ادلقيقة مل تكن هممة بقدر أأمهية الفكرة، ورصحت أأن 

الأعضاء بشأأن حتسني  ادلول تديل هبا تاقرتاحا بأأي الفكرة تعرب عن بعض اخملاوف اليت توجه معل الربانمج. ورحبت
يران الإسالمية بشأأن بند "احلاجة اإىل نرش  وصف اخملاوف املذكورة. وأأعربت عن تأأييدها للبيان اذلي أأدىل به وفد مجهورية اإ
نه بند خصوي يتضمن اإعالان  التكنولوجيا بنحو أأفضل، عن طريق نظام امللكية الفكرية" اذلي ورد مضن القامئة، وقالت اإ
رفيع املس توى يشمل مجيع أأشاكل نقل التكنولوجيا ويقدم اإشعارا ابلتكنولوجيات احلديثة املتاحة لأداء الوظيفة الأساس ية 
عالم امجلهور ابلتكنولوجيات املتطورة اجلديدة، يف زمن نرش طلبات الرباءات. والتفتت اإىل فعالية  لنظام الرباءات، ويه اإ

يصالها اإىل امجلهور من أأجل مواصةل هجودمه بشأأن الأنظمة اليت تشمل توزيع املعلوما ت املتعلقة بتكل التكنولوجيات واإ
عالان أ خر رفيع  ابتاكراهم اخلاصة، أأو املتعلقة ابملواضيع اليت بمكن اإصدار تراخي  بشأأهنا أأو تطويرها، وبينت أأن ذكل يعد اإ

ضااي واخملاوف. وأأشارت اإىل مؤرش الأداء فضفاضة معدا، يك تشمل لك الق تاملس توى. وشددت عىل أأن املصطلحات اكن
واملتعلق مبراجعة القانون المنوذيج للرباءات للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا، وأأفادت أأن العديد  33اذلي ورد يف الصفحة 

ر مل يكن من الوفود المتست احلصول عىل معلومات بشأأن س ياق ذكل املؤرش وخلفيته، وأأوحضت أأن القانون المنوذيج املذكو 
موضع مراجعة منذ العديد من العقود، بيامن شهد الإطار ادلويل العديد من التغريات خالل العقود الأخرية. وأأعلنت أأن الأمانة 
اكنت هدف اإىل مراجعة القانون المنوذيج، هبدف حتديثه ومالءمته مع العرص. ولفتت الانتباه اإىل أأن الصياغة املتعلقة مبؤرش 

ا اإىل العديد من أأوجه سوء الفهم، وأأضافت أأن املعىن املقصود ملصطلح "فريق اخلرباء العامل" مل يكن الأداء قد أأدت رمب
املعىن الرمس ، ورصحت أأن املعىن املقصود هو تشكيل فريق من اخلرباء متوازن من الناحية اجلغرافية ويضم خرباء من مجيع 

رسال تكل الصيغة املعدةل اإىل مناطق العامل، وبمكنه أأن يعمل عىل مرشوع صيغة معدةل ل لقانون المنوذيج، وأأضافت أأنه بمكن اإ
ادلول الأعضاء. وأأشارت الأمانة اإىل سؤال هل أأن النشاط مرتبط بلجنة الرباءات، وأأوحضت أأن القانون المنوذيج يعد صاك 

يطاليا أأاثر سؤالا بشأأن  قياس يا يس تخدم خالل املشورة الترشيعية واملشورة املتعلقة ابلس ياسة العامة. وأأفادت أأن وفد اإ
ن موظفني  املوارد البرشية، وأأبرزت أأن ثالثة موظفني يعملون عىل القضااي املتعلقة بنوع  املشورة املذكورين، وقالت اإ

ن املوظف الثالث يشغل منصبا وقتيا. ورصحت أأن الثالثة موظفني قادرون عىل الاس تجابة  يشغالن مناصب دامئة، واإ
 ذكل الأعامل املرتامكة الراهنة. وأأوحضت أأن الأمثل هو أأن تضم الأمانة ثالثة موظفني دامئني قصد خملتلف الطلبات، مبا يف

بقاء علهيا. وأأفادت أأن الأمانة لن تقدر، يف حال اخنفضت التصطيط بشلك أأفضل، ابلإضافة اإىل الا حتفاظ ابخلربات والإ
بق  الطلب مس تقرا أأو تزايد يف املس تقبل. ولفتت الانتباه  املوارد، عىل ضامن أأن تبق  اخلدمات يف مس تواها احلايل، سواء

اإىل السؤال املتعلق ابلعالقة بني املسأأةل وجدول أأعامل التمنية والتوصيات اليت تضمهنا، وشددت عىل أأمهية تكل العالقة، 
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واليت ورد فهيا أأن  2.3والنقطة الأخرية من الفقرة  2.8وبينت أأن الوثيقة تضمنت مثالني عن تكل العالقة، وهام الفقرة 
)تنس يق جدول أأعامل التمنية(. وأأعربت عن اس تعدادها لتقد م وصف  2س يواصل العمل عن كثب مع الربانمج  2الربانمج 

ن الأمانة تنوي احملافظة عىل عالقة  أأدق للعالقة اليت تربط املسأأةل جبدول أأعامل التمنية، اإن رغبت اللجنة يف ذكل، وقالت اإ
التمنية. وذكرت أأن وفد تركيا تناول مسأأةل اتفاقات التجارة احلرة، وأأفادت أأهنا س تواصل تقد م املشورة  قوية جبدول أأعامل

القانونية بشأأن اتفاقات التجارة احلرة، أأو مضن اإطارها، لكام طلبت ادلول الأعضاء ذكل. ورصحت أأن الأمانة ل بمكن أأن 
نه بمكهنا، بناء عىل طلب من ادلول الأعضاء، تقدم أأي تقيمي بشأأن اتفاقات التجارة احلرة، يف حد ذ اها، واس تدركت قائةل اإ

أأن تقدم املعلومات أأو املشورة بشأأن تنفيذ الالزتامات املتعلقة ابتفاقات التجارة احلرة مضن الإطار القانوين الوطين. وأأشارت 
ة، بشأأن اخملاطر واسرتاتيجيات احلد من وطأأها، اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمني

وشددت عىل أأهنا قضية جتريدية ورفيعة املس توى، نظرا لأن نشاط جلنة الرباءات قد حيد من وجاههتا. ورحبت الأمانة بأأي 
ن الأمانة هدف بلك بساطة اإىل أأن  اقرتاح تديل به ادلول الأعضاء بشأأن اخلطر املذكور وطرق معاجلته. ومضت قائةل اإ

تضمن أأن يس تجيب معل جلنة الرباءات اإىل اهامتمات ادلول الأعضاء وطلباها. وأأضافت أأن وفد اجلزائر حتدث ابمس اجملموعة 
واملتعلقة  8الأفريقية وتناول مسأأةل مواطن املرونة، ولفتت الانتباه اإىل مؤرش الأداء اذلي ورد مضن النتيجة املرتقبة أأول.

اليت يتيحها النظام والتحدايت اليت يواهجها. وأأقرت بأأنه  املرونة مواطن ومهنا الرباءات، نظام ونية يفالقان واملامرسات ابملبادئ
بمكن اإضافة مؤرشات أأخرى، وأأعربت عن رغبهتا، من هجة أأخرى، يف تطوير مؤرشات موجزة بشلك معقول، ويف أأن 

يتضمن ابلرضورة مواطن مرونة يف العديد من تشمل تكل املؤرشات املبدأأ الأسايس اذلي ين  عىل أأن نظام الرباءات 
اجملالت، من جانب ادلول الأعضاء، وأأضافت أأن معل الأمانة بشأأن تناول املبادئ واملامرسات يف نظام الرباءات ينبغ  أأن 

ن الأمانة ل تعارض تطوير أأي  يتناول ابلرضورة مواطن املرونة املذكورة، لأهنا جزء أأسايس من بيئة الرباءات. وأأهنت قائةل اإ
 مؤرشات متسقة تعكس اهامتمات ادلول الأعضاء.

مانة عىل التوضيحات بشأأن اخلطر  .342 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وأأعرب عن شكره للأ
ن مل يمت التوصل اإىل اتفاق يف اللجنة ادلامئاباملتعلق  ة املعنية لربانمج، واقرتح حذف اجلزء الأول من الن  اذلي ورد فيه "اإ

"احلد من وجاهة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ابعتبارها  2بقانون الرباءات سوف..." فيصري اخلطر املتعلق ابلربانمج 
 حمفال متعدد الأطراف".

جابهتا عىل لك الأس ئةل وعىل توضيح مداخلهتا السابقة بشأأن النقطة اخلامسة   .344 يف وشكر وفد السلفادور الأمانة عىل اإ
واملتعلقة ابلتوتر الاكمن يف اختيارات الس ياسة العامة خبصوص النطاق املناسب لنظام الرباءات وتطبيقه. وأأفاد  2.2الفقرة 

، ول طبيعة ذكل العمل. والتفت اإىل القامئة اليت 2الوفد أأن الصياغة ل تعكس قدر العمل اذلي أأجنزته الأمانة مضن الربانمج 
تعلقة ابلعمل املس متر مع الربامج الأخرى، وسأأل كيف خططت الأمانة لتشكيل املساعدة التقنية وامل  2.3وردت يف الفقرة 

 اليت س تقدهما، خالل الثنائية املقبةل، للبدلان النامية الأعضاء من سبيل السلفادور وبدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.

مانة عىل املعلومات اليت قدمهتا، وأأبدى انزعاجه وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وعرب عن شكره  .350 للأ
بشأأن فريق اخلرباء العامل املقرتح. وأأيد البيان اذلي أأدلت به الأمانة، وشدد عىل أأن ادلول الأعضاء مل تطلب ذكل املؤرش، 

نه يعكس فقط بعض نوااي الأمانة. والمتس حذف املؤرش املذكور. والتفت اإىل مسأأةل مواطن املرون ة، واقرتح أأن تتضمن وقال اإ
عداد الوثيقة اليت تعدها جلنة التمنية بشأأن مواطن املرونة،  2النتيجة املرتقبة أأول. مؤرشا أ خر يتناول التقدم احلاصل يف اإ

وأأوحض أأن املؤرش س يكون مرجعا لربانمج العمل يف مواطن املرونة اذلي اعمتدته جلنة الرباءات. ورأأى أأن يرد الن  كام ييل: 
 اثئق متعلقة مبواطن املرونة يف جمال قانون الرباءات"."تطوير و

ضافية للجنة وعىل قبولها توضيح كيف  .352 يران الإسالمية( الأمانة عىل تقد م معلومات اإ يران )مجهورية اإ وشكر وفد اإ
. صاغت الأجزاء الرئيس ية لس ياق التصطيط، وعىل بيان بعض التحدايت وتقد م اقرتاحات ملموسة جلعلها أأكرث موضوعية
وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية بشأأن القانون المنوذيج للرباءات والاقرتاحات 
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ضافية،  الأخرى. وأأشاد ابلتوضيحات اليت قدمهتا الأمانة، وأأبرز أأن تكل التوضيحات أأاثرت من هجة أأخرى مواطن مغوض اإ
القامئة عىل توجهيات ادلول الأعضاء. ورأأى أأن اإحداث فريق يضم خرباء من بعض البدلان،  نظرا لحنرافها عن طبيعة املنظمة

ن  ابلطريقة اليت اقرتحهتا املنظمة، سيتعارض مع طبيعة املنظمة. وشدد عىل أأن الوفد ل يرص عىل أأي نسق بعينه، وقال اإ
أأو جلنة التمنية أأو امجلعية العامة. وأأبرز أأن ادلول  اإحدى جلان ادلول الأعضاء ينبغ  أأن تناقش املسأأةل، سواء جلنة الرباءات

الأعضاء ينبغ  أأن تناقش خاصة كيفية معاجلة تكل القضية وأأن تقدم اقرتاحا بذكل الشأأن، من سبيل اإحداث فريق خرباء، 
 اإن يه اتفقت حول ذكل. ورأأى أأن امجلعية العامة أأو ادلول الأعضاء ينبغ ، قبل لك يشء، أأن تتخذ قرارا بشأأن

 القضية. تكل

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وساند البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابلنيابة عن اجملموعة  .358
الأفريقية بشأأن معل جلنة التمنية يف مواطن املرونة، ابلإضافة اإىل معلها املتعلق بفريق اخلرباء العامل. ورأأى أأن مؤرش الأداء 

 اخلرباء العامل ينبغ  أأن حيذف.املتعلق بفريق 

وأأعربت الأمانة عن تقديرها لالقرتاح اذلي أأدىل به وفد الربازيل خبصوص تغيري الن  املتعلق ابلربانمج. ولفتت  .353
ذا أأزالت اللجنة امجلل المتهيدية، طبقا لالقرتاح اذلي أأدىل ابخلطر س ت الانتباه اإىل أأن امجلةل املتعلقة كون أأمع وأأرفع مس توى، اإ

، وأأوحضت أأن النقطة 2.2وفد الربازيل. والتفتت اإىل السؤال اذلي طرحه وفد السلفادور بشأأن النقطة اخلامسة يف الفقرة به 
املعنية تعد أأحد اخملاوف املشرتكة والتقليدية، وبني أأهنا تصف كيف يعمل نظام الرباءات والتوتر املس متر بني الس ياسات 

أأوجه الاحتاكر ومن هجة أأخرى بتشجيع الابتاكر. وأأفادت أأن الأمانة تنوي مواصةل  العامة املتعلقة من هجة ابحليلوةل دون
الاهامتم بذكل التوتر وحماوةل حهل، خاصة يف اجملالت اليت تتضمن خماوف متعارضة مثل اخملاوف املذكورة. ولفتت الانتباه اإىل 

، وأأوحضت أأن الربامج 38املتنوعة مثلام ورد يف الصفحة التعليق الثاين اذلي أأدىل به وفد السلفادور بشأأن العمل مع الربامج 
ليس منفصال عن  2مجيعا تتناول القصد الرفيع املس توى للعمل اذلي يقوم به الربانمج، بتكل الطريقة. وبينت أأن الربانمج 

جناز العمل ابلتعاون مع عدد من الربامج الأخرى داخل الويبو. وأأقرت ب عطاء بقية الربامج، وأأكدت أأنه جيب اإ أأنه بمكن اإ
ضافية حول تكل امجلةل عرب وصف العمل املذكور ابلتدقيق، ورصحت أأن املعلومات التفصيلية ترد، من الناحية  تفاصيل اإ
العملية، مضن خطط العمل وليس مضن وثيقة املزيانية، وأأضافت أأن امجلل اليت تتضمهنا وثيقة املزيانية أأرفع مس توى من 

ت اإىل التعليقات اليت أأدلت هبا الوفود، ومهنا التعليق اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابلنيابة عن الناحية الاسرتاتيجية. وأأشار 
، وأأحاطت الأمانة علام 8اجملموعة الأفريقية، بشأأن اخملاوف ومس توى الانزعاج املتعلقة ابملؤرش الأخري اذلي ورد مضن أأول.

ن الأمانة لحظت أأ  عليه الزمن، وأأعلنت أأن ذكل حهثا عىل تقد م   الراهن قد عفن القانون المنوذيجهبذا الشأأن. وقالت اإ
ذكل الاقرتاح. وشددت عىل رضورة التوصل اإىل مقاربة لتحديث القانون المنوذيج، ورصحت أأهنا س تقبل ما س تقرره 

المئ الالتفات اإىل ادلول الأعضاء بشأأن الطريقة اليت ينبغ  أأن تعمتدها الأمانة لتناول القضية. وأأعربت عن اعتقادها أأنه من امل
هذه القضية طاملا أأن الأمانة ل تعارض أأي طريقة ملعاجلة املسأأةل. وأأكدت من هجة أأخرى أأمهية أأن حتتفظ الأمانة هبذه املهمة. 
عداد الواثئق املتعلقة مبواطن املرونة  ىل الالامتس املتعلق بتضمني اإشارة خصوصية اإىل اإ وأأشارت اإىل قضية مواطن املرونة واإ

ماكنية تضمني تكل الإشارة، واس تدركت قائةل اإن تكل الإشارة، من هجة طبقا ل ربانمج العمل اذلي مت التفاق عليه، وأأقرت ابإ
أأخرى، ل ترد عادة يف وثيقة املزيانية. وأأفادت أأن مجيع تفاصيل برانمج العمل للجنة الرباءات بمكن أأن ترد مضن أأحد 

اءات بصدد حتقيق النتاجئ املنتظرة. ورأأت أأن احلصول عىل املس توى املذكور مؤرشات الأداء، هبدف التثبت من أأن جلنة الرب 
من التفاصيل ل يساعد بصفة خاصة خالل مسار الربانمج واملزيانية، وأأبرزت صعوبة التوصل اإىل اختيار من بني بعض تكل 

ن الأمانة اكنت تسع  اإىل أأن تتضمن وثيقة املزيانية القدر ا  لصحيح من التفاصيل.الأنشطة. وأأهنت قائةل اإ

ن مت اإحداث مؤرش الأداء املتعلق مبواطن  .354 وحتدث وفد بلجيكيا ابمس اجملموعة ابء، وأأعرب عن انزعاج اجملموعة اإ
هيدف اإىل ضامن تطوير قانون الرباءات ادلويل. ورصح أأن اجملموعة  2تبني بوضوح أأن الربانمج  2.2املرونة. ورأأى أأن الفقرة 

نشاء مؤرش ضافية. والتفت الوفد  ل توافق عىل اإ أأداء خاص، لأن اللجنة مل تكن تنوي أأن حتدث مواطن مرونة وتقييدات اإ
، ونوه ابلتوضيحات اجللية اليت قدمهتا الأمانة، وعرب عن رغبته 8اإىل مؤرش الأداء الأخري اذلي ورد مضن النتيجة املرتقبة أأول.
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ن قامت ادلول يف احلفاظ عىل املؤرش املذكور، كام هو. وأأفاد أأن جلنة ا لرباءات، بصفة عامة، لن تهني  أأبدا نقاشاها، اإ
الأعضاء بتناول لك برانمج وحماوةل تغيري جزء من الصياغة اليت اقرتحهتا الأمانة. وأأعرب عن تأأييده لالإحاطة علام ابلتعليقات 

 واملرور اإىل التعليق املوايل.

ن مو  .355 قف اجملموعة مرن بشأأن وهجة نظر الأمانة خبصوص مؤرش وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وقال اإ
الأداء املتعلق مبواطن املرونة، اإن اكن اعامتد مجل عامة جدا س يغط  لك الأنشطة. وأأكد من هجة أأخرى عىل رضورة حذف 

وعة ابء، وأأوحض أأن الإشارة اإىل فريق اخلرباء العامل. ولفت الانتباه اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد بلجيكيا ابلنيابة عن اجملم
اجملموعة الأفريقية ل تعارض املهمة يف حد ذاها. وأأفاد أأن ادلول الأعضاء ينبغ  أأن تناقش القضية داخل هيئة من سبيل جلنة 

ل بعد التشاور وتقد م بعض املعلومات الأساس ية.  الرباءات، وخل  اإىل أأن الوثيقة ل ينبغ  أأن تتضمن ذكل اإ

ن بعض ادلول الأعضاء مل تقر بعض وأأشار وفد أأسرتاليا اإىل  .356 مؤرش الأداء املتعلق بفريق اخلرباء العامل، وقال اإ
قرارها، س يضعف بشلك كبري  الأنشطة املتعلقة ابلربانمج واملزيانية. وأأفاد أأن حذف لك البنود اليت مت اقرتاهحا ومل يمت اإ

بعض الأحاكم املتعلقة ابلأنشطة املقرتحة واليت مل يمت الربانمج واملزيانية. وأأكد رضورة الاعرتاف حباجة الأمانة اإىل اإحداث 
عادة صياغة املؤرش، والاس تعاضة عن عبارة "التقدم احلاصل  قرارها بعد. وشدد عىل اخملاوف اليت أأاثرها الوفود، واقرتح اإ اإ

به الوفد هيدف اإىل بشأأن الوفاق خبصوص" بعبارة "برشط موافقة ادلول الأعضاء عىل ذكل". وأأبرز أأن الاقرتاح اذلي أأدىل 
توضيح أأن أأحد الاقرتاحات يتعلق بفريق اخلرباء العامل وأأن ادلول الأعضاء ينبغ  أأول أأن توافق عىل ذكل الاقرتاح. ورأأى 

 أأن الصياغة املذكورة س متكن الأمانة من اإحداث أأحاكم بشأأن ذكل النشاط، يف انتظار موافقة ادلول الأعضاء.

يران الإ  .357  ابمس اجملموعة ابء، ن البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياكسالمية بعض التوضيحات بشأأ والمتس وفد مجهورية اإ
 اإن اكن يقصد أأن الوفود "ينبغ  أأن تقبل حزمة انية. وسأأل، ابخلصوص، وفد بلجياكواملتعلق ابلنقاشات بشأأن الربانمج واملزي 

لتعليقات واملالحظات خبصوص بعض الربامج دون الربانمج واملزيانية أأو ترفضها كام يه" أأو أأن الوفود بمكهنا أأن تديل اب
أأخرى. ولفت الانتباه اإىل أأن جلنة املزيانية يه احملفل الوحيد اذلي بمكن لدلول الأعضاء أأن تناقش فيه الربانمج واملزيانية 

وذكر الوفد أأن ادلول املقرتحني للثنائية املقبةل، وشدد عىل أأن اللجنة ل ينبغ  أأن تضع حدودا لدلول الأعضاء أأو أأن تقيدها. 
أأن ادلول الأعضاء اكتفت ابلإحاطة علام هبا، وأأعرب عن خماوفه و الأعضاء مل تقر بعد اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط 

من أأن صياغة مرشوع املزيانية بأأمكهل متت مضن س ياق الأهداف الاسرتاتيجية التسعة اليت نصت علهيا تكل اخلطة. وأأشاد 
شارة اإىل قرار ادلول الأعضاء، بشلك واحض، وأأن يعكس مؤرش ابلقرتاح اذلي أأد ىل به وفد أأسرتاليا بشأأن رضورة وضع اإ

نشاء فريق  الأداء تكل الإشارة. وعرب عن انزعاجه من بقية امجلةل، وأأفاد أأهنا استبقت قرار ادلول الأعضاء بشأأن رضورة اإ
وانه اختاذ قرار بشأأن ما ستناقشه ادلول الأعضاء وكيف اخلرباء العامل، وحمكت عليه مس بقا. وأأبرز أأنه من السابق لأ 

 س تتناول تكل القضية.

ن الفقرة الأوىل يف الوثيقة ها وفد بلجياكورد وفد مرص عىل النقطة اليت أأاثر  .352 بينت أأنه  WO/PBC/20/3، وقال اإ
ملناقشة "من النظام املايل  6.8 مت تقد م مرشوع الربانمج واملزيانية للجنة املزيانية، خالل ادلورة العرشين، طبقا للامدة

ماكنية ذكل يف مبا الشأأن، هذا يف توصياها وتقد م عليه املرشوع والتعليق دراج تكل املادة يف "تعديهل اإ . وتطلع الوفد اإىل اإ
دلء بتعليقات واقرتاحات بشأأن مرشوع املزيانية، حسب  السجل، وشدد عىل رضورة احتفاظ ادلول الأعضاء ابملرونة لالإ

 راه مناس با.ت ما

ذ وحضت مؤرش الأداء عرب بدء امجلةل بعبارة "برشط موافقة ادلول  .354 وأأعربت الأمانة عن تقديرها لوفد أأسرتاليا اإ
الأعضاء". والتفتت اإىل اخملاوف الأخرى بشأأن الكيفية اخلصوصية اليت تعرفت علهيا الأمانة، واقرتحت حذف الكيفية 

ذكورة مكسامهة يمت قياسها ومقارنهتا ابلتقدم احلاصل يف مراجعة القانون المنوذيج دون اخلصوصية، وأأن يمت الاعرتاف ابملهمة امل
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هنا تقرتح أأن يكون املؤرش كام ييل: "التقدم احلاصل بشأأن مراجعة القانون  حتديد الطريقة املعمتدة للقيام بذكل. وقالت اإ
 ط موافقة ادلول الأعضاء."المنوذيج للرباءات املتعلق ابدلول النامية وادلول الأقل منوا، برش 

وقال الرئيس اإن اقرتاح الأمانة معقول، وأأعلن أأن اللجنة قد اعمتدت ذكل الاقرتاح. وأأشار الرئيس اإىل بقية التعليقات  .360
 اليت أأدلت هبا ادلول الأعضاء، والمتس من الأمانة أأن تراجع مرشوع املزيانية.

يران الإسالمية، وأأفادت أأن امجلعية العامة اعمتدت الأهداف والتفتت الأمانة اإىل التعليق اذلي أأدىل به وفد مجهو  .362 رية اإ
 ، مضن الإطار الاسرتاتيج  املعدل.8002/04الاسرتاتيجية التسعة خالل مراجعة الربانمج واملزيانية 

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وأأعرب عن قلقه خبصوص الن  اذلي اقرتحته الأمانة بشأأن  .368
ان اذلي أأدىل راجعة القانون المنوذيج للرباءات. ورصح أأن الوفد مل جيد الوقت الاكيف دلراسة ذكل الاقرتاح. وأأشار اإىل البيم

رفقة  2 واذلي أأعرب فيه عن اس تعداده للنظر يف الوثيقة بأأمكلها، وأأكد رغبة وفد الربازيل يف حف  الربانمج به وفد بلجياك
 .2الربانمج 

، وأأضاف أأهنا اعمتدت من هجة أأخرى احلل الوسط اذلي اقرتحته 2اللجنة مل تعمتد بعد الربانمج وأأوحض الرئيس أأن  .363
زاةل الإشاكلية املتعلقة بفريق اخلرباء العامل.  الأمانة بشأأن صياغة الصيغة املعدةل للقانون المنوذيج للرباءات، هبدف اإ

خماوف الوفد. وتطلع اإىل التوصل اإىل وفاق بشأأن اإحداث وبني وفد الربازيل أأن الن  اذلي اقرتحته الأمانة مل يتناول  .364
دراج أأية أأحاكم يف املزيانية.  فريق اخلرباء العامل داخل اللجنة املناس بة وبشأأن الولية اليت ستس ند اإىل ذكل الفريق، قبل اإ

ن الوفد حيتاج اإىل مزيد من الوقت ملناقشة هذه املسأأةل مع مجموعته.  وقال اإ

ية لن متثل أأي اإشاكلية، مبا أأن الن  اذلي اقرتحته الأمانة يشرتط أأن توافق ادلول الأعضاء ورصح الرئيس أأن الول .365
 عىل املسأأةل بأأمكلها، وأأن مؤرش الأداء مل يعد ين  عىل فريق اخلرباء العامل.

بة عن مجموعة وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابلنيا .366
أأن لجنة ال من جدول أأعامل التمنية، ورصح أأن دليه بعض التحفظات عىل الصياغة اليت اقرتحهتا الأمانة. وأأفاد أأنه من املنتظر 

 يف سبمترب أأو يف وقت لحق من هذا الأس بوع.تس تعرض تكل القضية 

اثرة خماوفها خالل دورة اللجنة يف سبمترب .367 ، بعد الاطالع عىل الصورة العامة للربانمج وأأبرز الرئيس أأن الوفود بمكهنا اإ
 واملزيانية الاكملني، وعرب عن اعتقاده، رمغ لك يشء، أأن الن  اذلي اقرتحته الأمانة معقول.

يران الإسالمية الانتباه اإىل مؤرش الأداء املتعلق مبراجعة القانون المنوذيج للرباءات، وأأكد  .362 ولفت وفد مجهورية اإ
 ني" الواردة مضن الغاايت، نظرا لأنه قد مت حذف الإشارة املتعلقة بفريق اخلرباء العامل.رضورة حذف لكمة "اجامتع

 .8وافتتح الرئيس النقاشات بشأأن الربانمج  .364

 ولفتت الانتباه ابخلصوص اإىل قرار امجلعية العامة للويبو املتعلق بعمل اللجنة 8وقدمت الأمانة مرشوع الربانمج  .370
الصناعية، بشأأن قانون التصاممي الصناعية وممارساها، واذلي عكسه تقرير  مات التجارية والتصاممياملعنية بقانون العال ادلامئة

. 8023ومايو  8028، ولدلورتني اللتني تلتاها، واللتني عقدات عىل التوايل يف ديسمرب 8028امجلعية العامة دلورة أأكتوبر 
 فامي جيدا تقدما أأحرزت قد اللجنة ين للجنة العالمات، اإىل أأنوذكرت أأن الرئيس خل ، عند اختتام ادلورة التاسعة والعرش 

العمل قد أأحرز تقدما فامي يتعلق  وأأن SCT/29/3و SCT/29/2الوثيقتني  يف الواردين والقواعد املواد مبرشوع  يتعلق
ن العديد من  اإىل توصية رفع يا يتيححققت تقدما اكف  أأفادت أأن اللجنة الوفود ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. وقالت اإ
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 تقدم شددت عىل احلاجة اإىل اإحراز الأخرى الوفود بعض . وأأضافت أأن8024 يف دبلومايس مؤمتر بعقد للويبو العامة امجلعية
ملموسة. وأأبرزت أأن امجلعية العامة للويبو س تقمي  نتيجة اإىل التوصل بغية الكفاءات وتكوين التقنية املساعدة خبصوص اإضايف

صل وتنظر فيه، قبل أأن تتخذ قرارا بشأأن عقد املؤمتر ادلبلومايس. وأأوحضت أأن امجلعية العامة يه من سيتخذ التقدم احلا
القرار بشأأن عقد املؤمتر ادلبلومايس. وذكرت أأن امجلعية س تعقد اجامتعا يف الأس بوع الأخري يف سبمترب، وأأكدت أأن مرشوع 

ن اعامتدات املزيانية س تكف  لعقد املؤمتر جدول أأعامل تكل ادلورة ن  عىل بند وجيه ابملؤمتر  ادلبلومايس. وأأهنت قائةل اإ
 ادلبلومايس، يف حال قررت امجلعية العامة ذكل خالل دورة سبمترب.

ن املنظمة جيب أأن تن  عىل بعض الأحاكم يف حال قررت امجلعية العامة عقد املؤمتر. وشدد عىل  .372 يطاليا اإ وقال وفد اإ
يطبق أأيضا يف بقية املشاورات. وأأعرب عن تأأييده لهذا البند من الربانمج. والتفت اإىل أأن هذا النوع من املامرسات 

مؤرشات الأداء املتعلقة بعمل جلنة العالمات، وطلب مزيدا من املعلومات خبصوص املؤرش املقرتح واملتعلق ابلتقرير املوجز 
 مبا يف ذكل تاكليف املقارابت املتنوعة وفوائدها. بشأأن اخليارات املتاحة من أأجل امحلاية القانونية للبيان اجلغرايف،

يران )مجهورية _ الإسالمية( من الأمانة تقد م بعض التوضيحات، وسأأل هل أأن جلنة العالمات  .378 والمتس وفد اإ
انقشت مؤرشات الأداء املقرتحة وهل قررت ادلول الأعضاء اعامتد طريقة الإبالغ املذكورة. وأأعرب الوفد عن قلقه بشأأن 

رير املقرتح بشأأن موضوع العالمات املعروفة جدا. ولفت الانتباه اإىل مؤرش الأداء املتعلق ابلإطار الترشيع  لقواعد التق
جراءات الصيانة، وأأفاد أأن امجلعية العامة يه من س يقرر هل س يعقد املؤمتر ادلبلومايس أأم ل.  تسجيل التصاممي الصناعية واإ

ة والأحاكم املس بقة، وبني أأن تكل الصياغة بمكن أأن تؤدي اإىل أأحاكم مس بقة بشأأن ورأأى أأن صياغة الن  متزيت ابلستباقي
 قرار امجلعية العامة.

وقال وفد الياابن اإن جلنة العالمات، عىل حد علمه، مل توافق بعد عىل العمل املتعلق مبؤرشات الأداء الثالثة املتعلقة  .373
ل بعد موافقة ادلول الأعضاء، بعمل جلنة العالمات. وطلب الوفد تأأكيد أأنه لن يمت امل  ي قدما يف الأنشطة املذكورة اإ

 وابلستناد اإىل النقاشات داخل جلنة العالمات.

وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن رضاه، وأأبرز أأن اعامتد معاهدة قانون التصممي هو أأحد الغاايت الأساس ية يف جمال  .374
غرافية. وساند الصياغة املقرتحة، ورأأى أأهنا استندت اإىل وقائع حقيقية، العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجل

 ابلإضافة اإىل التطورات الأخرية داخل جلنة العالمات.

طار الس ياسة العامة لترشيع امللكية الفكرية، بشلك  .375 وأأشار وفد تركيا اإىل النتيجة املقرتحة املتعلقة ابلإطار التنظمي  وابإ
، والمتس من الأمانة تقد م بعض التوضيحات بشأأن النس بة املئوية املتعلقة ابلنتيجة 2الربانمج متوازن ومصمم خصيصا، مضن 

 .8املرتقبة أأول.

. وقال اإن جلنة العالمات 2وحتدث وفد سويرسا بشأأن مؤرشات الأداء الثالثة املقرتحة املتعلقة ابلنتيجة املرتقبة أأول. .376
ن الوفد يفضل يف هذه املرحةل أأن مل تناقش تكل الأنشطة، ورصح أأنه ل ينبغ  اإ  صدار أأحاكم مس بقة بشأأن القرار. وقال اإ

جنازات  تكون القراءة عامة أأكرث، وأأعرب عن انزعاجه عند ذكر املواضيع اليت مل تناقشها اللجنة ومل تتفق بشأأهنا. ونوه الوفد ابإ
دلبلومايس بشأأن قانون التصممي. ورأأى أأنه من جلنة العالمات وبعملها، وأأيد ختصي  مزيانية للنشاط املتعلق بعقد املؤمتر ا

، نسبيا، مع صياغة الربانمج 2املعقول أأن تتشابه صياغة الربانمج املقرتح بشأأن املؤمتر ادلبلومايس اذلي ورد مضن الربانمج 
يف ة " اذلي ورد يف الوثيقbrands. وأأضاف أأن مصطلح "4املقرتح بشأأن املؤمتر ادلبلومايس اذلي ورد مضن الربانمج 

 " بدل ذكل.distinctive signs"، والمتس اس تخدام مصطلح "marquesنلكزيية، مت ترمجته مبصطلح "صيغهتا الإ 

وأأعرب وفد السلفادور عن تأأييده لعقد املؤمتر ادلبلومايس وأأفاد أأن ختصي  مزيانية ذلكل النشاط خالل الثنائية  .377
ضافية، وسأأل هل أأن املقبةل يعد قرارا صائبا. والتفت اإىل النشاط املقرتح  بشأأن العالمات الشهرية، والمتس تقد م معلومات اإ
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عداد اخلطوط العريضة لبعض  ماكتب امللكية الصناعية ينبغ  أأن يكون دلهيا دليل لكيفية تناول العالمات الشهرية، وهل مت اإ
 اخلطط بشأأن ذكل املرشوع.

. وسأأل ملاذا 4و 8ومايس بنفس الطريقة يف الربانجمني وشدد وفد مرص عىل احلاجة اإىل معامةل قضية عقد املؤمتر ادلبل .372
ينبغ  تقلي  خمصصات املزيانية املتعلقة ابملشورة القانونية، اإن اكن املؤمتر ادلبلومايس س يعقد. وواصل الوفد حديثه بشأأن 

تفاء ابل راء الإجيابية اليت ، وتساءل ملاذا مت الاك 32النقطة الثالثة، وطلب بعض التوضيحات بشأأن الغاية اليت تناولهتا الفقرة 
 من البدلان املعنية. ابملائة 85أأدلت هبا 

من التقرير الوصف  يك تقر أأن أأحصاب  2.8وأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد مرص. والمتس تعديل الفقرة  .374
ذا املصا ح ل يقترصون عىل صناعات العالمات التجارية والتصممي. وتساءل ملاذا مت اقرتاح تق ارير مواضيعية بشأأن الربانمج، اإ

 مل تناقش اللجنة املناس بة مضمون تكل املواضيع.

 وساند وفد بلجيكيا البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة. .320

ن الأمانة ينبغ  أأن تعمل اللجنة ابل اثر املرتتبة عىل املزيانية جراء تعديل مؤرشات الأداء املقرتحة،  .322 س بانيا اإ وقال وفد اإ
  تعديل تكل املؤرشات.اإن مت

س بانيا وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا  به أأدىل اذلي للبيان تأأييده عن هنغاراي وفد وأأعرب .328 وفد اإ
 بشأأن مؤرشات الأداء املقرتحة املتعلقة بلجنة العالمات.

 بلجنة العالمات.وأأيد وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا بشأأن مؤرشات الأداء املتعلقة  .323

س بانيا وفرنسا. وجشع عىل اعامتد معاهدة  .324 وساند وفد أأملانيا املواقف اليت عربت عهنا وفود بلجيكيا واململكة املتحدة واإ
 قانون التصممي ودعا اإىل ختصي  بعض املوارد يف املزيانية احلالية.

بق .325 اء عىل الهدف املتعلق بعقد املؤمتر ونوه وفد الصني ابلتقدم اذلي أأحرزته جلنة العالمات. ورأأى رضورة الإ
 ادلبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصممي وعىل اعامتدات املزيانية املرتبطة ابملؤمتر املذكور.

وأأبرزت الأمانة أأنه بمكن الاس تعاضة عن مؤرشات الأداء املقرتحة املتعلقة بأأنشطة جلنة العالمات، ابلصياغة احملايدة  .326
، من سبيل "التقدم املتعلق ابلتفاق بشأأن القضااي الراهنة من جدول أأعامل جلنة 8028/23زيانية اليت اعمتدها الربانمج وامل

نه بمكن تعديل الأجزاء الوصفية املرتبطة ابلربانمج  ، تبعا ذلكل. وأأضافت أأنه ستمت مراجعة الغاية 8العالمات"، وقالت اإ
 .8املقرتحة املتعلقة مبؤرش الأداء أأول.

ن اللجنة تقبل احلل املذكور.وأأهني  الرئيس قائ .327  ال اإ

 .3وافتتح الرئيس النقاشات بشأأن الربانمج  .322

نه يركز عىل حق املؤلف واحلقوق  3وقدمت الأمانة الربانمج  .324 وبينت أأن الربانمج بس يط جدا ودقيق، وقالت اإ
ادلول النامية عىل الاس تفادة اجملاورة، وخاصة عىل املساعدة التقنية للبدلان النامية. وأأفادت أأن الأنشطة هدف اإىل مساعدة 

من نظام حق املؤلف، واحلرص عىل متكني تكل ادلول من اس تخدام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف ثقافاها. وأأكدت أأن 
ن القطاع سيس تخدم تقنيات  هذا املوضوع لىق ترحيبا كبريا. وأأبرزت أأن املزيانية اخنفضت بعض اليشء، واس تدركت قائةل اإ

ويبحث عن طرق لتحسني أأوجه الفعالية. وأأشارت اإىل أأن مؤرشات الأداء وصفت كثريا بأأهنا معقدة نوعا ما، القطاع اخلاص 
وشددت عىل التقدم اذلي مت اإحرازه خالل الس نوات الثالث املاضية، وأأعربت عن نيهتا مواصةل العمل للتوصل اإىل صياغة 
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الأعضاء خالل الاجامتع. ورصحت أأن الهدف هو  ادلولاليت أأدلت هبا  التعليقات احلس بان يف وتدابري أأفضل، تأأخذ
 مواصةل التعمل والتحسني، يف نفس الوقت.

معاهدة مراكش بشأأن مل تتضمن تنفيذ  3وأأعرب وفد الربازيل عن قلقه، وذكر أأن خمصصات املزيانية املتعلقة ابلربانمج  .340
اهدة ل يرد مضن أأولوايت الويبو للثنائية املقبةل. ، وأأن تنفيذ املعالتقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ضعاف البرص

وشدد عىل احلاجة اإىل املوارد البرشية واملالية ملواصةل احلوار مع أأحصاب املصا ح الرئيس يني، وخاصة الأشخاص ضعاف 
  اعتبار البرص. وأأبرزت أأن ادلول الأعضاء اكنت هدف اإىل حتقيق ذكل الهدف عندما انقشت املعاهدة. وأأضاف أأنه ل ينبغ

منصة أأحصاب املصا ح مضن الأولوايت رمغ أأهنا ممكةل للمعاهدة، ودعا اإىل اعتبار تنفيذ املعاهدة مضن الأولوايت. وقال اإن 
اجملاورة وليس عن  واحلقوق املؤلف حبق املعنية ادلامئة جنةل القرارات املتعلقة مبنصة أأحصاب املصا ح جيب أأن تصدر عن ال 

 اجملاورة مل تناقش مزيانية الربانمج. واحلقوق املؤلف حبق املعنية ادلامئة ة. وذكر أأن اللجنةجلنة الربانمج واملزياني

من الن  الانلكزيي لإطار الإدارة  42 وطلب وفد سويرسا بعض التوضيحات بشأأن الإشارة اليت وردت يف الصفحة .342
حدى غاايت املؤمتر ادلبلومايس، وأأكد أأ  من املزيانية مل تتضمن أأي خمصصات  24.3ن النقطة القامئة عىل النتاجئ، واملتعلقة ابإ

اجملاورة قد صارت جاهزة  واحلقوق املؤلف حبق املعنية ادلامئة للمؤمتر ادلبلومايس. وتساءل الوفد هل أأن ذكل يعين أأن اللجنة
ري اذلي أأحرزته اللجنة يف هذه املرحةل لعقد املؤمتر ادلبلومايس خالل الثنائية املقبةل، وأأضاف أأن ذكل يدل عىل التقدم الكب

نه ل بمكن احلديث عن املؤمتر ادلبلومايس لأس باب متعلقة ابملزيانية. ولفت الانتباه اإىل  يف هذا الشأأن، واس تدرك قائال اإ
النقاش اذلي جرى يف اليوم السابق وأأعرب عن تأأييده للعمل املتواصل اذلي تقوم به الويبو خبصوص منصة أأحصاب 

اتحة  النفاذ اإىل املعلومات للأشخاص ضعاف البرص، ورأأى أأن املنصة ممكةل ملعاهدة مراكش. املصا ح، من أأجل اإ

ن النقطة  42وبني وفد مرص أأن الصفحة  .348 شارة اإىل املؤمتر ادلبلومايس، ومىض قائال اإ من املزيانية  24.3تضمنت اإ
 3اإىل الفقرة املتعلقة بتنفيذ الربانمج  تتضمن، من هجة أأخرى، أأي أأحاكم خبصوص عقد مؤمتر خالل الثنائية املقبةل. والتفت مل

، أأو بشأأن 88و 80و 27و 26لتوصيات جدول أأعامل التمنية، ومهنا العمل املتعلق ابلس ياسة العامة بشأأن التوصيات 
شارة اإىل عقد املؤمتر. وا لمتس املساعدة التقنية املقدمة لدلول الأعضاء بناء عىل الفئة أألف، وذكر أأن تكل الفقرة مل تتضمن أأي اإ

 20نصت عىل أأن الغاية هو أأن تصدق  42الوفد مراجعة الفقرات وأأن تتضمن توصيات خصوصية. وأأضاف أأن الصفحة 
، وأأعلن أأن املعاهدة ل تدخل معاهدة مراكش بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ضعاف البرصبدلان عىل 

ذا صدقت علهيا  ل اإ  تصديقا خالل الثنائية القادمة. 80ورة تعديل الغاية لتصري بدلا، وشدد عىل رض  80حزي التنفيذ اإ

. وأأبرز أأن الأمانة تلقت 3وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وقال اإن دليه بعض التعليقات بشأأن الربانمج  .343
ضافية بشأأن معامةل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة بشلك منفصل. وأأضاف أأن الو  فد طلب معلومات طلبا لتقد م معلومات اإ

بشأأن املؤرشات املتعلقة ابملساعدة التقنية والتدريب، يك تعمل ادلول الأعضاء بوضوح ما يمت القيام به مضن أأنشطة التدريب. 
نه ينبغ  القيام بأأنشطة أأكرث يف هذا الشأأن وتقد م املزيد من املعلومات،  وخ  ابذلكر التصديق عىل املعاهدات الهامة، وقال اإ

رسال اخلرباء اإىل البدلان. وشدد عىل الغموض بشأأن اخلطط اليت سيمت  من سبيل هل تتضمن الأنشطة مثال اجامتعات، أأو اإ
اعامتدها هبدف معاجلة اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأها. ورصح أأن خلق الوع  بشأأن أأمهية حق املؤلف 

علومات املتغرية تبق  مسائل عامة. وأأضاف أأن الطلب كبري يف والتشديد عىل أأمهيته ومالءمة هذا احلق مع تكنولوجيات امل
أأفريقيا ولكن وصف الأعامل غامض جدا. وسأأل من جديد حول ما تنوي الأمانة القيام به مضن منصة أأحصاب املصا ح 

 ، خبالف معاهدة مراكش، من أأجل متكني الأشخاص ضعاف البرص من النفاذ اإىل املعلومات. وقال اإنTIGARومرشوع 
ة ل ترغب يف أأن تبارش الأمانة أأنشطة جتعل العمل بناء عىل معاهدة مراكش أأمرا اختياراي. وأأبرز أأن العالقة ياجملموعة الأفريق 

التمكيلية بني الأنشطة واملعاهدة ليست واحضة، وأأكد رضورة أأن تكون الأنشطة ممكةل للمعاهدة. وطلب الوفد الأرقام اليت 
 .TIGARصة أأحصاب املصا ح ومرشوع تضمنهتا املزيانية خبصوص من
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 وأأعرب وفد السلفادور عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل بشأأن معاهدة مراكش ومنصة أأحصاب املصا ح. .344

وساند وفد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. والتفت اإىل اخملاطر الأساس ية  .345
احلد من وطأأها، وقال اإن الاسرتاتيجية اليت تربز أأمهية التكنولوجيا يف جمال حق املؤلف، س تكون أأفضل يف واسرتاتيجيات 

س ياق احلد من وطأأة اخملاطر من الاسرتاتيجية العامة اليت اقرتحت القيام بأأنشطة لإذاكء الوع ، بشلك يظهر أأمهية حق 
عادة صياغة النتاجئ املرتقبة اليت ورد ضافة مؤرش الأداء املتعلق بتقد م املساعدة  8.3ت مضن النقطة املؤلف. وطلب اإ قصد اإ

التقنية لدلول الأعضاء هبدف اإحداث منظامت الإدارة امجلاعية، بدل الاكتفاء ابلرتكزي عىل التعاون بني ادلول الأعضاء اليت 
دارة جامعية.  دلهيا فعال منظامت اإ

ه وفد مرص، وشدد عىل رضورة أأن تكون الغاية املتعلقة بعدد وعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل ب .346
 البدلان اليت س تصدق عىل معاهدة مراكش، أأكرب من العدد احلايل.

يران )مجهورية  .347 الإسالمية( البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل بشأأن أأمهية تنفيذ نتاجئ املؤمتر ادلبلومايس  –وأأيد وفد اإ
نه س يكون من الأنسب حتديد يف مراكش والأس ئةل اليت أأاثرها  بشأأن املؤمتر ادلبلومايس املتعلق ابلثنائية املقبةل. وقال الوفد اإ

املؤمترات ادلبلوماس ية اليت سيمت تنظميها واملواضيع اليت س تتناولها تكل املؤمترات. وأأعرب عن مساندته أأيضا لاللامتس اذلي 
ضافية بشأأن مرشو  .TIGARع قدمه وفد اجلزائر للحصول عىل معلومات اإ

معاهدة مراكش بشأأن التقييدات والاس تثناءات وأأجابت الأمانة عىل الأس ئةل املتعلقة مبوارد املزيانية املتاحة لتنفيذ  .342
ن املزيانية اخملصصة لفائدة الأشخاص ضعاف البرص ، وذكر أأنه قد مت اعامتد ن  املعاهدة بعد اترخي املزيانية، واس تدرك قائال اإ

تنفيذ معاهدة مراكش املقرتحة. وبينت أأن خطط تنفيذ معاهدة مراكش  7.3 لك يشء، يف الفقرة استبقت، رمغ 3للربانمج 
قد بدأأت فعال، وأأضافت أأن تقد م ادلمع لتنفيذ معاهدة بكني سيتواصل. وأأعربت عن موافقهتا عىل رفع الغاية املتعلقة بعدد 

 20، لتنتقل من اءات لفائدة الأشخاص ضعاف البرصمعاهدة مراكش بشأأن التقييدات والاس تثنالبدلان اليت س تصدق عىل 
بدلا، طبقا لاللامتس اذلي قدمته العديد من الوفود. والتفتت اإىل الأس ئةل املتعلقة ابلعالقة بني الأنشطة اليت  80بدلان اإىل 

وع  والأنشطة املتعلقة مبرش معاهدة مراكش بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ضعاف البرصتدمع 
TIGAR ن منصة أأحصاب املصا ح زاةل أأي فرق أأو فصل بيهنا. وقالت اإ ، وأأفادت أأنه سيمت مض تكل الأنشطة معا، قصد اإ

اجملاورة انطلقت عندما ظهرت احلاجة اإىل اس تخدام املصنفات احملمية حبق  واحلقوق املؤلف حبق املعنية ادلامئة التابعة للجنة
ىل حتويلها اإىل أأنساق بمكن  لهيا. وأأبرزت أأن ذكل لن يكون رضوراي بعد أأن تدخل املعاهدة حزي التنفيذ املؤلف واإ النفاذ اإ

ستساند معلية تنفيذ  TIGARوتبدأأ يف العمل، وأأكدت أأن الفصل س ينهتي  وأأن التكنولوجيات املس تخدمة يف مرشوع 
 س يعقد خالل الثنائية املقبةل.املعاهدة. ورصحت أأن شعبة املالية س تتناول املادة املتعلقة ابملؤمتر ادلبلومايس اذلي 

شارة اإىل توصيات خصوصية من جدول أأعامل التمنية. وأأضافت أأن لك ما مت  .344 وأأبرزت الأمانة أأن الن  مل يتضمن اإ
 املعنية ادلامئة ركز، من هجة أأخرى، عىل التمنية. وأأضافت أأن العمل املعياري اذلي تقوم به اللجنة 3القيام به يف الربانمج 

ن معظم معل اللجنة  حلقوقوا املؤلف حبق اجملاورة ينفع البدلان النامية والبدلان املتقدمة عىل حد سواء، واس تدركت قائةل اإ
من العمل املتعلق مبجال  ابملائة 45يركز عىل التقييدات والاس تثناءات، وخاصة عىل مصا ح ادلول النامية. وأأعلنت أأن 

ن اإحدى الصناعات الثقافية والإبداعية يركز عىل تطوير اهامت مات البدلان. وذكرت أأن اللجنة تضم ثالث شعب. وقالت اإ
ىل البدلان النامية، وأأوحضت  الشعب يه شعبة قانون حق املؤلف، وأأضافت أأن الشعبة تقدم املساعدة التقنية بشلك اكمل اإ

أأشارت اإىل شعبة البنية أأن الشعبة تدير معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، اذلي ذكر ما س بق، و 
نه مت وصف الشعبة خالل جلسة يوم الثنني، وبينت أأن الشعبة تدير اكمل البنية التحتية اليت  التحتية حلق املؤلف، وقالت اإ

هدف اإىل مساعدة البدلان النامية عىل الاس تفادة من الفوائد اليت يتيحها نظام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وأأعلنت أأن 
دارة أأنظمة TIGARتحتية تضم مرشوع البنية ال   والرشاكت املشرتكة والتكنولوجيا اليت تساعد البدلان النامية عىل اإ
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الطوع  حلق املؤلف. وأأفادت أأن التكنولوجيا املذكورة اس تخدمت يف العديد من البدلان يف أأمرياك الالتينية.  التسجيل
 زيانية مقدار العمل اذلي قام به القطاع بشأأن تطوير البدلان.وأأقرت الأمانة بأأنه س يكون من املعقول أأن تعكس واثئق امل

وأأجابت الأمانة عىل الالامتس اذلي قدمه وفد اجلزائر بشأأن تقد م املزيد من املعلومات املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق  .400
لأعضاء، تركز عىل حق لدلول ا 3اجملاورة، بشلك منفصل، وقالت اإن مجيع أأوجه املساعدة التقنية اليت يقدهما الربانمج 

املؤلف واحلقوق اجملاورة معا. وأأقرت بأأنه مل يمت يف بعض الأحيان ذكر احلقوق، وبينت أأن العمل تناول حق املؤلف واحلقوق 
اجملاورة لكام طلبت البدلان املساعدة التقنية. وأأعربت عن اعتقادها أأنه بمكن المتيزي بني اجملالني وأأن تتضمن الوثيقة المتيزي 

، لأن مجيع الأنشطة تغط  مجموعة كبرية 3ذكور، وشددت عىل أأن ذكل لن يعكس، من هجة أأخرى، طريقة معل الربانمج امل
ن مل يكن ذكل واحضا. ولفتت  من حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وقالت اإن لك الأنشطة تتناول الك العنرصين، حىت واإ

هنا ذكرت املعين ابلرشاكت  WIPOCOSالانتباه اإىل تطوير نظام  دراج احلقوق اجملاورة، وأأهنت قائةل اإ ىل اإ املشرتكة، واإ
 السابق. يف

وواصلت الأمانة احلديث وتناولت السؤال حول كيف بمكن لدلول الأعضاء أأن تفهم ما اذلي تقوم مؤرشات الأداء  .402
ابلقرتاحات. والتفتت اإىل بقياسه. ونوهت ابلتقدم اذلي مت اإحرازه وأأقرت بأأن املؤرشات ليست مثالية وأأعربت عن ترحياها 

العمل اذلي قامت به الأمانة للتشجيع عىل التصديق عىل املعاهدة، وأأعلنت أأن ذكل النشاط يتطلب تفسري الأحاكم اليت 
وردت يف املعاهدة وفوائدها للك دوةل عضو عىل حدة، مبا يف ذكل اإجراء نقاشات مع اخلرباء الوطنيني واخلرباء ال خرين يف 

فت أأنه يشمل أأيضا دراسة القانون الوطين حلق املؤلف يف س ياق القرن الواحد والعرشين والبيئة الرمقية. الويبو. وأأضا
دخال تعديالت عىل القوانني  وشددت عىل أأن الأمانة مل تشجع ادلول الأعضاء أأو تطالاها أأو تشرتط علهيا أأو جتربها عىل اإ

ت وتس تجيب اإىل احتياجات ادلول الأعضاء لكام طلب مهنا ذكل. الوطنية حلق املؤلف. وبينت أأن الأمانة تقدم املعلوما
دارة اخملاطر تعد مبادرة حديثة يف الربانمج  هنا ابلرضورة س تكون عامة. وأأبرزت أأن 3وأأفادت أأن اسرتاتيجية اإ ، وقالت اإ

ظمة معنية ابمللكية جوهر الاسرتاتيجية يه التحدايت اليت تواجه حق املؤلف يف البيئة الرمقية، ورصحت أأن الويبو يه من
الفكرية وأأكدت أأنه من الأفضل أأن تقوم املنظمة بيشء حيال تكل التحدايت يك تس تجيب اإىل طلبات ادلول الأعضاء، 

وأأعلنت أأن الأمانة تتعاون غالبا مع أأحصاب املصا ح ال خرين املهمتني هبذا اجملال. وأأفادت أأن الاسرتاتيجية الرئيس ية للحد من 
ذاكء الوع ، خاصة يف البدلان النامية، للتأأكد من أأن تكل البدلان تفهم ال اثر املرتتبة عن وطأأة اخملاطر يه م واصةل اإ

شارة اإىل "مشهد تكنولويج بصدد  التكنولوجيا املتطورة تدرجييا. وبينت أأن اسرتاتيجية احلد من وطأأة اخملاطر تضمنت اإ
رات ادلبلوماس ية خالل الثنائية املقبةل، ومهنا املؤمتر احملمتل اذلي التطور". والتفتت الأمانة اإىل السؤال املتعلق بمتويل املؤمت

ماكنية عقد املؤمترات  8024/25. وأأعلنت أأن مزيانية الثنائية 3ورد يف الربانمج  تتضمن ثالثة مؤمترات. وشككت يف اإ
ماكنية حتويل الأموال من برانمج اإىل أ خر قصد اس تخدام الأموال للمؤمترا ت اليت مل تعقد لتسديد املصاريف الثالثة. وأأكدت اإ

ن السيناريو 8028/23املتعلقة ابملؤمترات اليت يمت عقدها. وأأبرزت أأنه مت القيام ابليشء ذاته خالل الثنائية  . وخمتت قائةل اإ
 املذكور أأثبت الفائدة اليت بمكن حتقيقها بفضل حتويل الأموال بني الربامج.

وسأأل من جديد مك س تكون لكفته. وأأعرب عن رغبته يف معرفة  TIGARولفت وفد اجلزائر الانتباه اإىل مرشوع  .408
 .8024/25، ومك تنوي الأمانة أأن ختص  هل خالل الثنائية 8023و 8028املوارد اليت مت ختصيصها للمرشوع خالل 

لبدلان وشكر وفد املكس يك الأمانة وأأشاد بنجاح مؤمتر مراكش ادلبلومايس. وأأيد زايدة العدد املس هتدف، املتعلق اب .403
 اليت س تصدق عىل املعاهدة، بشلك بمكن من تنفيذ املعاهدة عىل أأفضل وجه ممكن.

معاهدة وأأشار الرئيس اإىل أأن الأمانة وافقت فعال عىل زايدة العدد املس هتدف املتعلق ابلبدلان اليت س تصدق عىل  .404
ن العددمراكش بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ضعاف البرص  بدلا، حاليا. 80املس هتدف يبلغ  ، وقال اإ
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من جديد، قصد  TIGARوعربت الأمانة عن رغبهتا يف تناول السؤال بشأأن خمصصات املزيانية املتعلقة مبرشوع  .405
جابة دقيقة. وأأفادت أأن تكل اخملصصات ترد مضن املزيانية امجللية املعمتدة للثنائية   8,2، واليت تبلغ 8024/25تقد م اإ

ن التحليل املفصل غري متاح حاليا. وأأضافت أأن تفاصيل الأرقام املتعلقة  فرنك سويرسي، مليون واس تدركت قائةل اإ
 غري متاحة أأيضا يف الوقت احلارض. 8028/23 ابلثنائية

 .4وافتتح الرئيس النقاشات بشأأن الربانمج  .406

رار امجلعية العامة. وأأعرب وقال وفد أأملانيا اإن ختصي  موارد املزيانية ل ينبغ  أأن يستند اإىل أأحاكم مس بقة بشأأن ق .407
 .4و 8عن رغبة الوفد يف أأن يعكس الن  ذكل. وشدد عىل رضورة التوصل اإىل صياغة حمايدة للربانجمني 

 .4و 8وأأوحض الرئيس أأنه سيمت اس تخدام نفس الصياغة يف الربانجمني  .402

ن  وأأعلن وفد السلفادور أأن دليه بعض التعليقات بشأأن "اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات .404 احلد من وطأأها". وتساءل اإ
ن الوفد من  طار النتاجئ"، واس تدرك قائال اإ اكن بمكن التوصل اإىل لكمة أأفضل يس تعاض هبا عن "وفاق". وأأشاد مبضمون "اإ

عادة صياغة الن  يك تكون مشاهبة لصياغة الربامج الأخرى.  هجة أأخرى يفضل اإ

يران )مجهورية  .420 نبغ  أأن يقترص عىل صياغة بعض مؤرشات الأداء الإسالمية( أأن التعديل ل ي  –ورأأى وفد اإ
، بيامن اس تخدمت لكمة "اتفاق" يف مواضع 3.4اخلصوصية. وأأبرز أأن لكمة "وفاق" وردت بعض املرات، من سبيل الفقرة 

واء عرب أأخرى. وأأشار اإىل أأن ادلول الأعضاء بمكهنا من الناحية القانونية أأن تتخذ قراراها ابس تخدام بعض ال ليات اخملتلفة، س
الوفاق أأو عرب وسائل أأخرى. وأأضاف أأن معلية اختاذ القرار تؤدي يف الهناية اإىل التفاق. واقرتح التدقيق يف الن  بأأمكهل 

أأو أأحاكم مس بقة بشأأن الطرق اليت بمكن أأن تس تخدهما ادلول هبدف  س ئيوحتسني اتساقه هبدف احليلوةل دون أأي فهم 
 التوصل اإىل قرارات.

طار النتاجئ" ل يعكس لك ما يشمهل الربانمج وحتدث وفد اجلز  .422 ، 4ائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وعرب عن اعتقاده أأن "اإ
ن الإطار ل يبدو طموحا بشلك اكف. وأأفاد أأن الن  مل يتضمن لك ما يقوم به الربانمج  . وذكر أأنه بمكن اإضافة 4وقال اإ

ة املتعلقة ابلس ياسة العامة اليت تقدهما الأمانة اإىل ادلول الأعضاء. نتيجة مرتقبة اثلثة، من سبيل املشورة الترشيعية واملشور
 ورأأى رضورة تقد م صورة أأوحض بشأأن ما تقوم به الأمانة فعال.

ل يتعلق فقط ابلإشارات اإىل املؤمتر ادلبلومايس، بل  4و 8وأأوحض وفد الهند أأن طلبه خبصوص اتساق الربانجمني  .428
هنا تن  عىل أأن "الربانمج  2.8ني. ولفت الانتباه اإىل الفقرة يشمل أأيضا اجلوهر العام للربانجم سيسع  اإىل حتقيق  8وقال اإ

تن  من  3.4نتاجئ متكن الويبو من دفع التطور املتوازن لالإطار ادلويل للعالمات التجارية والتصاممي"، ورصح أأن الفقرة 
عضاء". وخل  اإىل أأن طريقيت التعامل خمتلفتان بشلك هجة أأخرى عىل أأن "النتاجئ ادلولية تعمتد عىل الوفاق بني ادلول الأ 

يران الإسالمية بشأأن اس تخدام لكميت "وفاق" و"اتفاق".  واحض. وأأعرب عن تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا وفد مجهورية اإ
 ن اجملموعة الأفريقية.وشدد عىل رضورة اعامتد طريقيت تعامل متشاهبتني. وساند التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر ابلنيابة ع

وأأيد وفد الربازيل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ووفد الهند. وعرب عن شكه يف  .423
 الطلبات من واسعة طائفة تناول عىل القادرة البرشية للموارد معّززة "كفاءات 8اخنفاض املوارد املتعلقة ابلنتيجة املرتقبة اثلثا.

 نظام اإىل املنتقةل والبدلان منوا الأقل والبدلان النامية البدلان يف التمنية لأغراض الفكرية ابمللكية الفعال الانتفاع أأجل من
هو "كثافة مسار اللجنة احلكومية ادلولية، والرتكزي عليه".  4.4احلر". وبني أأن السبب اذلي ورد يف الفقرة  الاقتصاد

ن اكنت الأم انة ل تعترب أأن العمل بشلك أأكثف عىل تعزيز الكفاءات سيساعد عىل حتقيق نتيجة جيدة يف وتساءل الوفد اإ
 اللجنة احلكومية ادلولية.
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نه من املهم مباكن أأل يعمتد ختصي  املوارد عىل أأحاكم  .424 وساند وفد السويد التعليقات اليت أأدىل هبا وفد أأملانيا. وقال اإ
طار النتاجئ" اليت اقرتحهتا الأمانة. ورصح  مس بقة بشأأن القرار اذلي ستتخذه امجلعية العامة. وأأعرب عن ارتياحه بصياغة "اإ

 أأن الصياغة طموحة ولكن متوازنة.

املتعلقة مبشاركة الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية ومتثيلها يف اللجنة  3.4وعرب وفد سويرسا عن قلقه بشأأن الفقرة  .425
مت الإدلء به خالل ادلورة الأخرية للجنة احلكومية ادلولية بشأأن افتقار صندوق احلكومية ادلولية. وأأشار اإىل البيان اذلي 

التربعات اإىل الأموال. وشدد عىل أأمهية ضامن مشاركة الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية. وأأفاد أأنه يدرك مدى صعوبة أأن 
ة مجلع الأموال، وأأقر بصعوبة القيام بذكل. متنح ادلول الأعضاء بعض الأموال للصندوق بشلك منفرد. وأأبرز اجلهود السابق

وتساءل هل بمكن أأن متنح الويبو من مزيانيهتا العادية بعض الأموال لصندوق التربعات. ورأأى أأن ذكل س يكون مفيدا 
ة أأنه لس مترارية معل اللجنة احلكومية ادلولية واملؤمتر ادلبلومايس. وأأعرب عن اهامتمه مبعرفة رأأي الوفود وهل تعتقد الأمان

 بمكن القيام بذكل.

ن بدله ونيوزيل وق .426 ضافيةال وفد أأسرتاليا اإ ه من لصندوق التربعات. وعرب عن استيائ ندا منحتا يف الفرتة الأخرية أأموال اإ
أأن الصندوق مل يتلق أأي تربعات من مصادر أأخرى. وأأشاد ابلقرتاح اذلي أأدىل به وفد سويرسا. وأأعلن رغبته يف النظر يف 

 أأمعق. الاقرتاح بشلك

، ولفتت الانتباه اإىل 4و 8وأأجابت الأمانة عىل الأس ئةل اليت طرحهتا الوفود. وأأشارت اإىل الاتساق بني الربانجمني  .427
، من أأجل 8، يك يامتىش مع مؤرش الأداء يف الربانمج 4الاقرتاح املتعلق بتغيري مؤرش الأداء الأول اذلي تضمنه الربانمج 

أأكرث". وذكرت أأن التعامل مع  أأو دويل قانوين للجنة احلكومية ادلولية بشأأن صكالتوصل اإىل "اتفاق خالل نقاشات ا
الربانجمني بشلك خمتلف مل يكن عن قصد، وأأعربت عن أأسفها لأي سوء فهم يكون قد حصل. والتفتت اإىل السؤال اذلي 

نه مت وضع مبلغ  متر ادلبلومايس، مثلام ورد يف مليون فرنك سويرسي جانبا، من أأجل عقد املؤ  0,2طرحة وفد بريو، وقالت اإ
. وشددت عىل أأن مس توى الالزتام هو ذاته بشأأن 8. وأأضافت أأهنا قامت بنفس اليشء متاما مع الربانمج 85الصفحة 

الربانجمني. وأأفادت أأن التعليق اذلي أأدىل به وفد السلفادور بشأأن الصياغة، مشابه للتعليقات اليت أأدلت هبا الوفود الأخرى 
م لكمة "وفاق". وتساءلت الأمانة اإن اكن من املقبول الاس تعاضة عن "وفاق" بلكمة "اتفاق". وأأشارت اإىل بشأأن اس تخدا

 صك وضع بشأأن اتفاق السؤال الأول اذلي طرحه وفد اجلزائر، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، وأأكدت أأن التوصل اإىل
ا رمغ التقدم الهام اذلي أأحرزته اللجنة احلكومية ادلولية. وشددت أأكرث خالل الثنائية احلالية يعد أأمرا طموح أأو دويل قانوين

سرتكز عىل اللجنة احلكومية ادلولية. والتفتت اإىل التعليق الثاين اذلي أأدىل به وفد اجلزائرـ ابلنيابة  4عىل أأن أأنشطة الربانمج 
ن النتيجة املرتقبة الثانية ستشمل املشورة ال  ترشيعية واملشورة املتعلقة ابلس ياسة العامة. عن اجملموعة الأفريقية، وقالت اإ

ذا مل يكن من املمكن أأن توافق الوفود عىل مرشوع الن  يف صيغته  ورصحت أأن الأمانة ل متانع دراسة صياغة أأخرى، اإ
جنة الراهنة. ولفتت الانتباه اإىل اخملاوف اليت أأعرب عهنا وفد الربازيل، وأأبرزت أأنه قد متت زايدة املوارد قصد دمع الل 

احلكومية ادلولية من أأجل التوصل اإىل اتفاق بشأأن صك قانوين أأو أأكرث، وأأوحضت أأن املبلغ الإضايف يتضمن أأنشطة تعزيز 
ندا عن شكرها لوفدي أأسرتاليا ونيوزيل الكفاءات املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية. وأأشارت اإىل صندوق التربعات، وأأعربت 

قصد متكينه من متويل مشاركة ممثيل الشعوب الأصلية يف ادلورة القادمة للجنة احلكومية  عىل الأموال اليت منحهتا للصندوق
ذا أأرادت ادلول الأعضاء متويل مشاركة ممثيل  ادلولية. وأأوحضت أأنه جيب تنقيح القانون الأسايس لصندوق التربعات، اإ

ماكنية المتويل ابس تخدام الشعوب الأصلية ابس تخدام مزيانية الويبو العادية، وأأضافت أأن القانون الأ  سايس ل ين  عىل اإ
ذا اقرتحت ادلول الأعضاء ذكل. ن امجلعية العامة بمكهنا أأن تتخذ القرار بشأأن التنقيح، اإ  املزيانية. ومضت قائةل اإ

 .4و 8والمتس وفد أأملانيا أأن تقرأأ الأمانة مؤرشات الأداء املتعلقة ابلربانجمني  .422
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الأصلية وامجلاعات احمللية يف مسار اللجنة احلكومية ادلولية. وشدد عىل  وأأيد وفد مرص مشاركة ممثيل الشعوب .424
الضائقة املالية اليت بمر هبا صندوق التربعات. وتساءل اإن اكن بمكن للويبو أأن متول مشاركة املنظامت غري احلكومية. وأأفاد أأن 

ن الو  يبو متول فقط ممثيل احلكومات. وسأأل هل الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية صنفت مكنظامت غري حكومية، وقال اإ
 جسلت سابقة يف هذا الصدد.

أأكرث" مضن "الغاية" يف  أأو دويل قانوين صك واقرتح وفد الهند اإضافة "من طرف مؤمتر دبلومايس" بعد "اعامتد .480
طار النتاجئ". وأأكد أأن تكل الصياغة س تتسق مع صياغة الربانمج   .8"اإ

اثرها وفد مرص، من خالل الأس ئةل اليت أأدىل هبا، خبصوص صندوق التربعات. وأأيد وساند وفد الربازيل النقاط اليت أأ  .482
ن رئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأ البيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور وأأعرب عن انشغاهل أأيضا ابخملاطر ال ها. وقال اإ

ناس با. وتساءل ما مدى فائدة اخملاطر ن م ء قد ل تتوصل اإىل اتفاق. وأأبرز أأن ذكل مل يكالوفد يدرك أأن ادلول الأعضا
 .2الرئيس ية، وذكر أأن الوفد لفت الانتباه اإىل تكل النقطة خالل النقاشات بشأأن الربانمج 

يران )مجهورية  .488 الإسالمية( عىل أأنه ل يرغب يف اإجراء معلية تصويت. واقرتح اختيار عبارة حمايدة  –وشدد وفد اإ
قرار. وأأعرب عن اقرتاحه الاس تعاضة عن لكمة "وفاق" بلكمة "قرار". وأأضاف أأن جدا. ورصح أأن العملية تتعلق ابختاذ ال

النتاجئ ادلولية تعمتد عىل القرارات اليت تتخذها ادلول الأعضاء فامي بيهنا. وساند الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد الهند. وأأشار اإىل 
ة، واقرتح اإضافة عبارة "بشأأن املعارف التقليدية وأأوجه الصياغة اجلديدة املتعلقة مبؤرش الأداء الأول اذلي اقرتحته الأمان

 دويل قانوين التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية" بعد "التفاق خالل نقاشات اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن صك
اعا بأأن عقد املؤمتر تعط  انطب 3.4أأكرث". وأأعرب عن مساندته لوفد الهند يف املشاغل اليت أأاثرها. وأأعلن أأن الفقرة  أأو

ادلبلومايس ليس أأمرا متوقعا. وأأبرز أأن الصياغة احلالية ل تدفع ادلول النامية اإىل الاعتقاد أأنه سيمت عقد املؤمتر ادلبلومايس، 
ن وثيقة الربانمج واملزيانية ينبغ  أأن تكون حما  يدة.خاصة ابملقارنة مع الصياغة املتعلقة مبعاهدة قانون التصممي. وخمت قائال اإ

والتفت وفد السويد اإىل الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد الهند، وأأعرب عن اعتقاده أأن اإضافة عبارة "من طرف املؤمتر  .483
ادلبلومايس" قد ل تكون رضورية، طاملا أأنه ل ينبغ  الاعامتد عىل الأحاكم املس بقة بشأأن القرار اذلي ستتخذه امجلعية 

ن طرق اختاذ القرار يف ا لعمليتني، وأأنساقها، ابلإضافة اإىل النتاجئ الهنائية ملثل تكل الصكوك، قد ختتلف من العامة. وقال اإ
 برانمج اإىل أ خر. وأأعلن أأنه يفضل عدم اإضافة "من طرف املؤمتر ادلبلومايس".

ن الصياغة اليت اقرتهحا الوفد تنبع من قرار امجلعية  .484 وأأجاب وفد الهند عىل السؤال اذلي أأاثره وفد السويد. وقال اإ
 . وأأفاد أأن الصياغة ليست جديدة.8028لعامة لس نة ا

 8006/07( طلبت من الأمانة، منذ ثنائية IAOCورصحت الأمانة أأن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ) .485
دارة اخملاطر تعد أأيضا جزءا ل يتجزأأ من اإطار دارة اخملاطر، هبدف تعزيز أأطر الرقابة ادلاخلية. وأأضافت أأن اإ دارة  أأن تطبق اإ اإ

دارة  دارة اخملاطر يف الأعامل العادية اليومية، ويف خطط العمل، يك يمتكن املديرون من اإ ن الأمانة غرست اإ الأداء. وقالت اإ
بقاء عىل عبارة  الربامج بنجاح، من خالل فهم اخملاطر واسرتاتيجيات احلد من وطأأها. وأأعربت عن رغبة الأمانة يف اقرتاح الإ

دارة الأداء. والتفتت اإىل الاقرتاح اذلي "اخملاطر الأساس ية وا طار اإ زالهتا س تضعف اإ سرتاتيجيات احلد من وطأأها"، لأن اإ
، ومع ولية اللجنة احلكومية ادلولية. 8أأدىل به وفد الهند، وبينت أأهنا ل تعارض الاقرتاح لأنه يامتىش مع ن  الربانمج 

يران الإسالمية قد اقرتح اإضافة "بشأأن املعارف التقليدية وأأوجه التعبري الثقايف التقليدي واملوارد  وأأفادت أأن وفد مجهورية اإ
الوراثية"، ورصحت أأن ذكل لن يكون مشلكة. وأأجابت عىل الالامتس اذلي قدمه وفد أأملانيا، وقرأأت الأمانة مؤرش الأداء 

اممي الصناعية وتدابري الصيانة"، ، وهو كام ييل: "التفاق بشأأن الإطار الترشيع  املتعلق بتسجيل التص8املتعلق ابلربانمج 
وقرأأت بعد ذكل الغاية املتعلقة بذكل املؤرش، ويه كام ييل: "اعامتد معاهدة قانون التصممي من طرف املؤمتر ادلبلومايس". 

ن  يران الإسالمية، وقالت اإ  مؤرش الأداء املتعلقولفتت الانتباه اإىل الاقرتاحات اليت أأدىل هبا وفدا الهند ومجهورية اإ
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ادلولية خبصوص صك قانوين دويل أأو أأكرث احلكومية ين  عىل أأن "التفاق خالل النقاشات داخل اللجنة  4 لربانمجاب
ستتضمن "اعامتد صك  الهدفبشأأن املعارف التقليدية وأأوجه التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية"، وأأضافت أأن صياغة 

بلومايس". وأأوحضت أأنه ستمت الاس تعاضة عن لكمة "وفاق" اليت وردت يف قانوين دويل أأو أأكرث، من طرف املؤمتر ادل
بلكمة "قرار". وأأشارت اإىل التعليقات اليت أأدلت هبا بعض الوفود، واقرتحت أأن يمت اختصار امجلةل الثانية اليت  3.4 الفقرة

لقضااي". والتفتت اإىل السؤال زالت وهجات النظر متباينة خبصوص عدد من ا فتصري كام ييل: "وما 3.4وردت يف الفقرة 
ماكنية اس تخدام مزيانية الويبو العادية بغرض مشاركة املنظامت غري احلكومية، وأأوحضت أأن القانون الأسايس احلايل  املتعلق ابإ

لصندوق التربعات ل بمكن الأمانة من القيام بذكل. وشددت عىل رضورة أأن تصدر ادلول الأعضاء قرارا هبذا الشأأن، 
ة اتبعة للويبو، كة أأي منظمة غري حكومية يف أأي هيئكل التعديل. وأأعلنت أأن الويبو مل متول اإىل حد ال ن مشار لإدخال ذ

 ابس تخدام املزيانية العادية.

يران )مجهورية  .486 الإسالمية( عن رغبته يف أأن يوحض أأنه متت الاس تعاضة عن لكمة "وفاق"  –وأأعرب وفد اإ
 "قرار". بلكمة

يران.وأأكد الرئيس البيان اذل .487  ي أأدىل به وفد اإ

 .5وافتتح الرئيس النقاشات بشأأن الربانمج  .482

ولفت وفد السلفادور الانتباه اإىل التنوع املزتايد يف حاةل التقنية الصناعية السابقة يف نظام الرباءات العامل  اذلي  .484
ليه الفقرة  ضافة الإس بانية اإىل اللغات املتاحة من الوثيقة، وأأكد أأمهية اجلهود اليت يبذلها املكتب ادلويل هبدف اإ  2.5أأشارت اإ
لكرتونية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وبنّي أأن تكل الواهجة تتيح القامئة عىل الإنرتنت للخدمات الإ  يف واهجة املنصة

اد التفاعل مع نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من طرف مودع  الطلبات واملاكتب والسلطات. والتفت اإىل املوارد، وأأف
 3,206بلغت  8024/25"حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" للثنائية  8أأن املزيانية املقرتحة للنتيجة املرتقبة اثنيا.

خالل  3,885مليون فرنك سويرسي بعد التحويالت، وأأضاف أأن املزيانية املعمتدة لهذا البند بلغت بعد التحويالت 
 سويرسي خالل الثنائية اجلارية، وسأأل ما يه أأس باب هذا الاخنفاض. مليون فرنك 3,863و 8028/23 الثنائية

 معاهدة ملس تخديم نظام املقدمة وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن ترحيبه ابلزتام املكتب ادلويل بنوعية اخلدمات .430
كزي عىل تدابري التسويق ، وشدد عىل أأمهية الرت 5الرباءات، متش يا مع اسرتاتيجيات التنفيذ املبينة يف الربانمج  بشأأن التعاون

والتحمك يف اللكفة والفعالية. ولفت الانتباه اإىل املؤرشات املتعلقة بعمليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املبينة يف املرفق 
طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن  اخلامس، وأأثىن عىل املكتب ادلويل وأأشاد ابخنفاض متوسط تلكفة معاجلة لك

. والتفت اإىل الوفورات الناجتة عن اخنفاض تاكليف معاجلة الطلبات، وسأأل ما يه النس بة املئوية للماكسب املتأأتية اتالرباء
من زايدة الفعالية، واليت يس تعيدها نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وتنفع املس تخدمني. ورصح أأنه من املسلامت أأن 

حتول دون النفاذ اإىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، خاصة يف حاةل  مس توى الرسوم هو أأحد أأكرب العوائق اليت
الرشاكت الصغرية واملتوسطة. وأأكد رضورة أأن يضمن املكتب ادلويل "فعالية التلكفة" مجليع مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن 

ت، دون اللجوء اإىل زايدة التاكليف. الرباءات، من خالل تقد م خدمات ممتزية اإىل مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءا
وأأشار اإىل اجلهود السابقة املتعلقة مبزيد حتليل القضااي املرتبطة بتسويق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وابلس ياسة العامة 
هود اإىل لنظام املعاهدة، ابعتباره جزءا من مبادرات برانمج التقو م الاسرتاتيج ، وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تؤدي تكل اجل 

تغيري الس ياسات العامة واملامرسات املتعلقة بتقد م خدمات امللكية الفكرية العاملية، يك تصري موهجة أأكرث اإىل املس تخدمني. 
ورحب ابلنقاشات اجلارية داخل الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، خبصوص خفض الرسوم اليت جيب أأن 

نتاجية الفح  الشلك  املبينة يف املرفق  تسددها الرشاكت الصغرية واملتوسطة. ولفت الانتباه اإىل املؤرشات املتعلقة ابإ
اخلامس من الوثيقة، والمتس من املكتب ادلويل أأن يقدم أأرقاما مس تقةل متزي بني الفح  الشلك  اليت جيريه املكتب ادلويل 
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اذلي جيريه املكتب عىل الطلبات اليت يس تلمها من عىل الطلبات ابعتباره مكتب اس تالم الطلبات، والفح  الشلك  
ضافية بشأأن مؤرشي الأداء "عدد الطلبات املودعة  ماكتب اس تالم أأخرى. وطلب من املكتب ادلويل أأن يقدم توضيحات اإ

)الربانمج احلر  الاقتصاد نظام اإىل املنتقةل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة من البدلان املتقدمة والبدلان
(" و"النس بة املئوية للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )الربانمج املسؤول 20املسؤول هو الربانمج 

يداع طلبات الرباءات  2(" املبينني يف الهدف الاسرتاتيج  الثاين املتعلق ابلنتيجة املرتقبة اثنيا.80هو الربانمج  "تزايد اإ
يندرج  20، وأأفاد أأن الربانمج 2فت الانتباه اإىل تقيمي النتيجة اثنيا.لمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات". و ادلولية عن طريق 

يندرج مضن معل ماكتب الويبو اخلارجية، وتساءل كيف  80وأ س يا وأأن الربانمج  أأورواب يف البدلان بعض مع مضن التعاون
رف مودع  الطلبات من مجهورية كوراي، وشدد عىل أأن يمت حساب اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من ط

مجهورية كوراي دلهيا خامس أأعىل عدد طلبات مودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مقارنة ببدلان املنشأأ الأخرى، 
 .8028يف  28 000وذكر أأن عدد الطلبات املودعة بلغ 

مودع  الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من وأأشار وفد الربازيل اإىل مؤرش الأداء املتعلق بعدد  .432
مواطين البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة، واملبني يف الهدف الاسرتاتيج  الثاين مضن النتيجة املرتقبة 

نه من الأنسب أأن يتضمن الهدف الاسرتاتيج  مؤرش أأداء يشمل مودع  ال 2اثنيا. طلبات من البدلان النامية، ، وقال اإ
ليه هذا املؤرش وسأأل ملاذا ل يقابهل أأي  ضافية بشأأن الأساس املنطق  اذلي استند اإ والمتس من الأمانة أأن تقدم معلومات اإ

 مؤرش أأداء يتعلق ابلبدلان النامية.

. وبني أأن صياغة النتيجة 2وطلب وفد اجلزائر من الأمانة أأن تقدم تفسريا بشأأن تعديل صياغة النتيجة املرتقبة اثنيا. .438
 اس تخداما الرباءات بشأأن التعاون معاهدة ، تن  عىل "اس تخدام8028/23املذكورة، اليت وردت يف الربانمج واملزيانية 

املبتكرين اذلين بمكهنم الاس تفادة من املعاهدة"، وأأبرز أأنه مت تعديل الصياغة اليت وردت  مجيع قبل من مس تنريا اسرتاتيجيا
يداع طلبات الرباءات ادلولية عرب معاهدة التعاون  8024/25لربانمج واملزيانية يف مرشوع ا وصارت تن  عىل "تزايد اإ

بشأأن الرباءات". وأأعرب عن اعتقاد الوفد أأن التعديل املذكور يركز عىل المكية عىل حساب النوعية، واقرتح اإضافة لكمة 
 اجلوانب النوعية والمكية عىل حد سواء. 2قبة اثنيا."مس تنري" اإىل التعريف املقرتح، يك تعكس النتيجة املرت 

بقاء الرتكزي عىل النوعية وتعزيز ذكل الرتكزي يف س ياق بنية مزيانية الويبو، ورحب  .433 ورأأى وفد الياابن رضورة اإ
ية اخلدمات ، وخاصة ابلأمهية اليت أأس ندها الربانمج واملزيانية لتحسني نوع 5ابلربانمج واملزيانية املقرتحني بشأأن الربانمج 

ن املوارد حمدودة، وشدد عىل رضورة الانتباه اإىل قضااي خفض التاكليف وماكسب  ومكيهتا عىل حد سواء. واس تدرك قائال اإ
ضافية بشأأن الزايدة املقرتحة يف تاكليف املوظفني يف مرشوع املزيانية لثنائية  مضن  8024/25الفعالية. وطلب معلومات اإ

 مليون فرنك سويرسي. 23,4ة تبلغ ، وأأفاد أأن الزايد5الربانمج 

ن 8وأأجابت الأمانة عىل الاس تفسار اذلي طرحه وفد السلفادور بشأأن املزيانية املقرتحة للنتيجة املرتقبة اثنيا. .434 ، وقالت اإ
خالل الثنائية اجلارية تعد أأقل من التوقعات الأولية. وأأفادت أأن املصاريف  8املصاريف الفعلية املرتبطة ابلنتيجة اثنيا.

الرضورية لمتويل مشاركة بعض ادلول الأعضاء يف دورات الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، تعد أأبرز 
العوامل اليت حتدد النفقات خبالف املوظفني املتعلقة هبذه النتيجة، وأأضافت أأن املصاريف الفعلية املتعلقة مبشاركة هذه ادلول 

اكنت أأقل، وشددت عىل أأهنا  8024/25ت. وبينت أأن الأرقام اليت وردت يف املزيانية للثنائية الأعضاء اكنت أأقل من التوقعا
يتضمن أأموالا اكفية  8024/25تعكس بشلك أأدق املوارد املطلوبة يف هذا اجملال. وأأكدت الأمانة للجنة أأن الربانمج واملزيانية 

 رية، يف جمال حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.ملواصةل العمل اجليد اذلي مت القيام به خالل الس نوات الأخ

وأأجابت الأمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد مجهورية كوراي بشأأن اس تخدام الوفورات املتأأتية من اخنفاض تاكليف  .435
م، بناء عىل معاجلة الطلبات، وذكرت أأن الرسوم اليت جيمعها املكتب ادلويل من نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تس تخد
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منوذج المتويل املعمتد يف املنظمة واذلي حيظ  يتأأييد واسع، وأأبرزت أأن الاس تخدام ل يقترص عىل تشغيل نظام معاهدة 
ن  التعاون بشأأن الرباءات بل يشمل أأيضا العديد من أأنشطة املنظمة اليت ل تتعلق مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وقالت اإ

ون بشأأن الرباءات من خالل املكتب ادلويل، يضمن أأن حتقق املنظمة الأهداف العامة املتعلقة تشغيل نظام معاهدة التعا
ابملزيانية، بفضل تقد م نوعية عالية من اخلدمات بلك فعالية. وأأفادت أأن املكتب تناول قمية اخلدمات دلى املس تخدمني 

ن يدرك أأن مودع  الطلبات من خمتلف أأحناء العامل ومودع  الطلبات، وأأبرزت أأن املكتب اعمتد مقاربة حاول من خاللها أأ 
يتطلعون اإىل نظام ملكية فكرية سلمي ومتاكمل عىل أأحسن حنو ممكن من مجيع اجلوانب. وشددت عىل صعوبة قياس تكل 
املسأأةل لأهنا تتعدى حدود معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأضافت أأن العديد من أأنشطة الويبو الأخرى جيب أأن تؤخذ 

عني الاعتبار، وأأوحضت أأن تكل الأنشطة لها تأأثري عىل قمية اخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإىل ب
مس تخدميه يف الهناية. والتفتت اإىل قضية تسويق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وس ياسة حتديد الأسعار اليت أأاثرها وفد 

سهامات مفيدة، واس تدركت مجهورية كوراي، وأأقرت بأأن ادلراسة  اخلارجية اليت أأعدت بطلب من املكتب ادلويل قدمت اإ
ن القرار الهنايئ بشأأن حتديد الرسوم يبق  يف يد ادلول الأعضاء. وبينت أأن بعض النقاشات داخل الفريق العامل املعين  قائةل اإ

النقاشات ستتواصل خالل ادلورة املقبةل  مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات تناولت قضية خفض رسوم املعاهدة، وأأعلنت أأن
 للفريق العامل.

نتاجية الفح  الشلك   .436 وأأجابت الأمانة عىل السؤال اذلي أأاثره وفد مجهورية كوراي بشأأن مؤرشات الأداء املتعلقة ابإ
عداد الواثئق اذلي ينجزه املكتب ادلويل، وأأوحضت أأن املهام املذكورة حكر عىل املكتب ادلويل وتشمل التقاط البياانت واإ 

للنرش، ول تشمل تكرار العمل اذلي أأداه مكتب الاس تالم. ورأأت الأمانة أأنه ل بمكن يف الوقت احلارض تقد م مؤرشات 
نتاجية الفح   نتاجية الفح  الشلك  للطلبات اليت ترسلها ماكتب الاس تالم الأخرى، من هجة، وابإ منفصةل تتعلق ابإ

ى املكتب ادلويل ابعتباره مكتب الاس تالم، وأأعربت عن اس تعدادها للنظر أأكرث يف الشلك  للطلبات اليت تودع مبارشة دل
ن اكن بمكن تقد م تكل املؤرشات املنفصةل يف املس تقبل. وأأشارت اإىل قضية تطوير املقاييس  هذه القضية قصد حتديد اإ

ن الفري ق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن بشلك يشمل نظام املعاهدة بأأمكهل، مبا يف ذكل أأداء املكتب ادلويل، وقالت اإ
الرباءات يتناول تكل القضية حاليا ابلنقاش، وأأضافت أأن اجلهود سرتكز، يف س ياق تكل النقاشات، عىل تطوير مقاييس 

 الفح  الشلك  عىل حنو أأفضل.

ضاف  .437 دراج وأأجابت الأمانة عىل الالامتس اذلي تقدم به وفد مجهورية كوراي هبدف احلصول عىل معلومات اإ ية بشأأن اإ
 املنتقةل مؤرشي الأداء "عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة من البدلان املتقدمة والبدلان

ن املؤرشين  الاقتصاد نظام اإىل احلر" و"النس بة املئوية للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات"، وقالت اإ
مساهامت القطاعات الأخرى، وأأضافت أأن املؤرشين خيصان النتاجئ املرتقبة اليت جيب حتقيقها يف تكل القطاعات يعدان من 

مل يتعقب هذين املؤرشين اخلصوصيني لأغراض اختاذ القرارات املتعلقة  5. وأأكدت أأن الربانمج 80و 20مضن الربانجمني 
شأأن الرباءات. وأأبرزت أأن مجهورية كوراي يه بطبيعة احلال أأحد أأمه بكيفية تقد م اخلدمات اإىل مس تخديم معاهدة التعاون ب 

مصادر الطلبات ادلولية وأأكدت أأن املكتب ادلويل يف تواصل دامئ مع مكتب كوراي للملكية الفكرية ابلإضافة اإىل ممثيل البعثة 
اليت تثريها جامعة مودع  الطلبات يف ادلامئة مجلهورية كوراي يف جنيف، من أأجل التأأكد من أأن املكتب ادلويل يدرك اخملاوف 

مجهورية كوراي ومن أأنه يعاجل تكل اخملاوف. وأأشارت اإىل أأنه مت مؤخرا تعيني مسؤول التنس يق مضن فريق معاجلة الطلبات 
ن الربانمج  ل يشمل رصد  5املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والواردة من مجهورية كوراي. وخمتت قائةل اإ

عداد الطلبات املودعة الواردة من لك بدل عىل حدة ول يعتربها أأساسا لختاذ القرارات التشغيلية للك يوم، وأأفادت أأن أأ 
املكتب ادلويل، من هجة أأخرى، يدرك بطبيعة احلال الإحصائيات املتعلقة ابلطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات والواردة من لك بدل.

دراج مؤرش الأداء والتف  .432 ليه اإ تت الأمانة اإىل السؤال اذلي أأاثره وفد الربازيل بشأأن الأساس املنطق  اذلي استند اإ
املتعلق بعدد مودع  الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والواردة من البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر 
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 يف عاملية خدمات مؤرشات الأداء املتعلقة ابلهدف الاسرتاتيج  الثاين " تقد موالبدلان املتقدمة، وأأوحضت أأن جدول مجيع 
الأول" يعد مجموعة تضم لك الربامج اليت سامهت يف الغاايت امجللية املتعلقة مبعاهدة التعاون  الطراز من الفكرية امللكية جمال

ىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة ورد مضن بشأأن الرباءات، وأأفادت أأن مؤرش الأداء املتعلق ابلبدلان املنتقةل اإ 
. وأأعلنت أأن املكتب الإقلمي  لأمرياك الالتينية والاكرييب اكن بمكن أأن يقدم مساهامت مشاهبة لو أأن أأحد أأهداف 20الربانمج 

تباه اإىل أأن مس توى اكن زايدة عدد الطلبات املودعة الواردة من دول املنطقة. ولفتت الان  8024/25املكتب خالل الثنائية 
اكن أأرفع من املؤرشات اليت قدمهتا الربامج الأخرى، وتطلعت  5مضن الربانمج  2املؤرشات املتعلقة ابلنتيجة املرتقبة اثنيا.

الأمانة اإىل مزيد مراجعة لك املؤرشات اليت قدمهتا الربامج املتنوعة اليت سامهت يف الغاايت امجللية املتعلقة مبعاهدة التعاون 
 ن الرباءات، قصد ضامن اتساق أأفضل بني املؤرشات.بشأأ 

بني صيغيت  2والتفتت الأمانة اإىل الاس تفسار اذلي طرحه وفد اجلزائر بشأأن الفرق يف صياغة النتيجة املرتقبة اثنيا. .434
صطيط ، وبينت أأن التغيري ان م عن النقاشات مع الزمالء العاملني يف شعبة الت 8024/25و 8028/23الربانمج واملزيانية 

ن الزمالء لفتوا الانتباه اإىل أأن قياس عنرص اجلودة اذلي ورد يف النتيجة السابقة،  دارة الربانمج والأداء، وقالت اإ للموارد واإ
ماكنية قياس النتيجة وتقد م بديل للجودة.  مس تحيل تقريبا. وأأبرزت أأن تعديل صياغة النتيجة املرتقبة هيدف اإىل ضامن اإ

يعين رمغ لك يشء أأن املكتب ادلويل مل يبذل هجودا لضامن أأن يتخذ الزابئن قراراهم بشلك  واس تدركت قائةل اإن ذكل ل
مس تنري جدا، وأأضافت أأن املكتب ادلويل بذل تكل اجلهود يف عدد من الربامج املوهجة اإىل تطوير الاسرتاتيجيات املتعلقة 

 جة املرتقبة.ابس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، من أأجل حتقيق النتي

وأأجاب املراقب عىل الاس تفسار اذلي أأاثره وفد الياابن بشأأن الزايدة املقرتحة يف تاكليف املوظفني اليت تضمهنا  .440
 8024/25، وأأوحض أأن متوسط الزايدة يف تاكليف املوظفني للثنائية 8024/25للثنائية  5مرشوع مزيانية الربانمج 

لعنارص أأدت اإىل هذه الزايدة يف التاكليف، وخاصة مهنا تسوية وضعيات املوظفني . وأأعلن أأن العديد من اابملائة 2,2 بلغ
عادة التصنيف والتأأمني الصح  بعد هناية اخلدمة ) وأأن النس بة ترتاوح  ابملائة 2,2(. وأأبرز أأن متوسط الزايدة بلغ ASHIواإ

القطاع وسن املوظفني، وقال اإن ذكل من قطاع اإىل أ خر داخل املنظمة، وأأفاد أأن ذكل يعمتد عىل عوامل من سبيل جحم 
 .ابملائة 22,2، واليت بلغت 5يفرس اجلزء الأمه من الزايدة يف املصاريف املتعلقة مبوارد املوظفني يف الربانمج 

 .6وافتتح الرئيس النقاشات بشأأن الربانمج  .442

مج الويبو للمنح ادلراس ية، وأأيد وفد الياابن تبس يط معليات نظام مدريد وتوحيدها. وأأعرب عن اعتقاده أأن بران .448
اذلي يضم املكتب ادلويل واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية، سيسامه يف تعميق التفامه بني الهيئتني وحتسني اخلدمات 

املتعلقة ابلعمليات اليت تشمل خفض عدد اخملالفات املصنفة مكؤرشات أأداء. وعرب عن أأمهل يف ختصي  املوارد مضن املزيانية 
املتعلق مبعاهدة التعاون بشأأن  5املتعلقة هبذا الربانمج. ولفت الانتباه اإىل أأن برانمج الويبو للزماةل مضن الربانمج  املقرتحة

، 6وليس اثنيا. 7ورد مضن النتيجة املرتقبة اثنيا. 6، وأأفاد أأن برانمج الويبو مضن الربانمج 3الرباءات، ورد مضن البند اثنيا.
. وأأعرب عن رغبة الوفد، من انحية 5مضن الربانمج  3املذكورة تقابل النتيجة املرتقبة اثنيا.وأأضاف أأن النتيجة املرتقبة 

ذا مل يتغري الغرض من برانمج الزماةل  الاتساق، يف أأن تكون وثيقة الربانمج واملزيانية مرتابطة ومفهومة بشلك أأفضل، اإ
 الربانجمني. يف

نه من املتوقع أأن يزتايد عدد ادلول الأعضاء الأطراف يف نظام مدري .443 د، كام ورد يف مقدمة املدير العام. وقال وفد تركيا اإ
نه ابلنظر  الارتفاع امللحوظ يف عدد الطلبات والامتسات التجديد والتعيني ويف العدد الإجاميل لاللامتسات املس تلمة، من اإىل واإ

نه 8024/8025يف املائة يف الثنائية  2,3املرتقب أأن تزتايد الإيرادات املتوقعة بنس بة  درات ملباابيرّحب يؤيّد و ، وذلكل فاإ
الرامية اإىل زايدة الفعالية من خالل توس يع نطاق تسهيالت التصالت الإلكرتونية مع ادلول الأعضاء واملساعدة والصيانة 

دارة السلع واخلدمات، مبا يكون هل وقع اإجيايب عىل ارتياح املس هتكل.  ذا املقّدمة يف اإطالق خدمات اإ نه من املمكن اإ وقال اإ
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املنح ادلراس ية وأأيّده لأنه سزيّود املشاركني لقة ابملواعيد الزمنية. ورّحب الوفد أأيضا بربانمج زايدة حتسني املؤرشات املتع
نة ومعارف معّمقة، فهي  يف الغالب منعدمة أأو صعبة الاكتساب يف املاكتب الوطنية.  مبهارات حمس ّ

ظام مدريد. وأأعرب عن رغبة الوفد يف تأأمني أأموال وموارد اكفية وشدد وفد سويرسا عىل أأمهية الأنشطة املتعلقة بن .444
دارة السلع واخلدمات ) الإ هبدف تطوير تقنيات املعلومات واخلدمات عىل (، وتطوير نظام MGSنرتنت، من سبيل نظام اإ

الوفد اإىل بعض مدريد، بشلك يضمن أأن املوظفني اذلين يؤمنون العمليات قد تلقوا تدريبا جيدا وأأن عددمه اكف. وأأشار 
التعليقات اليت أأدىل هبا بعض املس تخدمني بشأأن تأأخر معاجلة بعض الالامتسات. ونوه ابلعمل املنجز، وعرب عن رغبته يف 
التأأكد من توفري موارد اكفية لقسم  تقنيات التصالت واملوارد البرشية، يك يس متر نظام مدريد يف تطوير خدماته املمتزية 

اتحهتا للمس تخدمني  يف املس تقبل. واإ

نه من الرضورة مباكن أأن تواصل  .445 وأأيد وفد السويد البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا. وأأكد أأمهية نظام مدريد وقال اإ
 املنظمة ختصي  املوارد للنظام املذكور.

 عىل لهاوتسجي  املنشأأ  تسميات حامية بشأأن لش بونة اتفاق بدله ليس طرفا ىف وذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن .446
ادلويل، وأأكد أأن بدله يوفر رمغ ذكل امحلاية لتسميات املنشأأ من خالل نظام العالمات التجارية، وأأعرب عن قلقه  الصعيد

من أأن اتفاق لش بونة، والتعديالت املقرتحة بشأأنه، ل تتطابق مع نظام العالمات التجارية. ورأأى أأنه من السصرية أأن يطلب 
كية أأن تدفع ال ن لعقد مؤمتر دبلومايس، لن تدع  حلضوره، بشأأن معاهدة ل متكل املوارد الاكفية من الولايت املتحدة الأمري 

لتغطية تاكليف أأنشطهتا، خاصة وأأن الولايت املتحدة الأمريكية اختارت أأل تنضم اإىل تكل املعاهدة. وأأبرز أأن الوفد س يديل 
 .8023للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب بتعليقات أأمشل بشأأن هذا الربانمج خالل ادلورة املقبةل 

ولفت وفد ش ييل الانتباه اإىل املالحظات املتعلقة ابملزيانية املقرتحة للمؤمتر ادلبلومايس خالل الثنائية القادمة، اليت  .447
يران )مجهورية  لربانمج الإسالمية( خالل النقاش بشأأن الرقابة املالية مضن الفصل الثاين من مرشوع ا –أأدىل هبا وفد اإ

واملزيانية. ورأأى أأن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة هيدف اإىل زايدة جاذبية نظام لش بونة دلى أأعضاء الويبو 
ن بدله يشارك،  ال خرين اذلين مل ينضموا بعد اإىل اتفاق لش بونة. وأأفاد أأن ش ييل ليست طرفا يف التفاق، واس تدرك قائال اإ

ة، يف الفريق العامل بصفة مراقب. وعرب عن خماوفه بشأأن أأموال الويبو، وأأبرز أأن مجيع ادلول ابلعامتد عىل موارده اخلاص
الأعضاء يفرتض أأن تس تفيد من تكل الأموال، وبني أأن اس تخداهما لمتويل مؤمتر دبلومايس، سيشارك فيه فعليا عدد قليل من 

أأن الوفد س يتناول هذه املسأأةل من جديد خالل ادلورة ادلول الأعضاء يف الويبو، يتعارض مع هدف الفريق العامل. وأأعلن 
 .8023املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب 

وشكرت الأمانة لك ممثيل الوفود عىل دمعهم لنظام مدريد. والتفتت اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن بشأأن برامج  .442
ن هذا الربانمج يعد مبادرة  جديدة هم نظام مدريد وأأنظمة لهاي. وأأفادت أأن املبادرة هدف اإىل املنح اجلامعية، وقالت اإ

نتاجية والفعالية ورفع مس توى اخلدمات اليت تقدم اإىل املس تخدمني. وأأبرزت أأن برانمج الزماةل املذكور يعد اس مترارا  زايدة الإ
أأجل حتسني الانسجام والتعاون بني  لربانمج تبادل الفاحصني اذلي أأحدثه نظام مدريد خالل الس نوات الثالثة الأخرية من

ادلول الأعضاء واملكتب ادلويل، خبصوص فعالية تشغيل نظام مدريد. وأأوحضت أأن معظم الزمالء س يأأتون من املاكتب 
الوطنية. والتفتت اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا بشأأن قضية اجلودة، ورصحت أأن التحدايت اليت يواهجها املكتب 

وأأضافت أأن نظام مدريد يمنو حاليا بشلك رسيع، وأأعلنت أأن عدد الطلبات املودعة طبقا لنظام مدريد جسلت  ادلويل واحضة،
تني، وذكرت أأن بعض ادلول الأعضاء انضمت حديثا اإىل النظام. وذكرت أأن العدد املزتايد لدلول ي ارتفاعا خالل س نتني متتال 

ضافية يف الطلبات املودعة. وأأشارت اإىل الأعضاء ل يعين فقط مداخيل أأكرب وطلبات مودعة أأكرث ، بل يعين أأيضا تعقيدات اإ
" 2الأعامل اليت قامت هبا الأمانة خبصوص التحدايت اليت تواهجها، وشدد عىل رضورة الرتكزي عىل ثالث نقاط، ويه "

" و التعاون مع 3لقانونية، "" وتوحيد الإجراءات ادلاخلية، ومهنا اجلوانب ا8مواصةل زايدة الأمتتة خالل الثنائية املقبةل، "
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ادلول الأعضاء واملاكتب الوطنية من أأجل مزيد التعرف عىل التحسينات اليت شهدها النظام وعىل الفعالية التشغيلية 
املزتايدة. وأأشارت الأمانة اإىل الأس ئةل اليت أأاثرها وفدا الولايت املتحدة الأمريكية وش ييل بشأأن نظام لش بونة. وأأجابت الأمانة 

وفدين، وشددت عىل أأن التعديل املقرتح لنظام لش بونة يستند اإىل القرار اذلي صدر قبل أأربع س نوات عن مجعية احتاد ال
جراء مراجعة اكمةل لتفاق لش بونة. وأأبرزت أأن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة أأوىص مؤخرا،  لش بونة واملتعلق ابإ

ثر تكل املراجعة، ابختاذ مجعية احتاد ل  . وذكرت أأن التوصية املذكورة وردت 8025ش بونة قرارا بعقد مؤمتر دبلومايس خالل اإ
يف جدول أأعامل ادلورة املقبةل مجلعية احتاد لش بونة. ورصحت أأن املوارد اخملصصة لهذا الغرض يف مرشوع الربانمج واملزيانية 

ن اتفاق لش بونة ين  عىل أأن استندت اإىل أأن املؤمتر ادلبلومايس س يتناول ابلنظر مراجعة املعاهدة احل الية. وقالت الأمانة اإ
مجعية احتاد لش بونة يه من س يدعو لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن املراجعات املامثةل. وأأفادت أأن املراجعة هدف اإىل متكني 

ممكن من دول أأعضاء أأكرث من الانضامم اإىل التفاق، وخلصت اإىل أأن املراجعة هدف ابلتايل اإىل خدمة أأغراض أأكرب عدد 
البدلان. ولفتت الأمانة، بغرض املقارنة، الانتباه اإىل معلية مراجعة تناولت معاهدات أأخرى معنية ابلتسجيل تديرها الويبو، 

برام وثيقة 2444وأأبرزت أأن معلية املراجعة املذكورة أأدت يف   الإيداع بشأأن لهاي من اتفاق 2444 لس نة جنيف اإىل اإ
ضافت أأن املؤمتر ادلبلومايس املتعلق بتكل املراجعة، عقد يف جنيف، واستند اإىل نظام داخيل للتصاممي الصناعية. وأأ  ادلويل

ن احتاد لهاي اكن يضم، يف ذكل الوقت، عددا صغريا من الأعضاء،  أأعط  حق التصويت مجليع أأعضاء الويبو. وأأهنت قائةل اإ
 مثلام هو احلال مع احتاد لش بونة اليوم.

 .7شأأن الربانمج وافتتح الرئيس النقاشات ب  .444

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وسأأل عن املساعدة التقنية أأو التدريب اذلي بمكن تقدبمهام اإىل بدلان  .450
اجملموعة، ولفت الانتباه اإىل أأن بدلان اجملموعة تس تخدم بشلك مزتايد التحكمي بدل املقارابت القانونية والترشيعية، وأأعرب 

يف تكوين الكفاءات والتدريب بشلك وجيه، قصد حتسني قدرة خرباء هذه البدلان عىل املشاركة يف عن رغبة اجملموعة 
 معليات التحكمي.

ماكنية اس تخدام طرق بديةل حلل الزناعات يف جمال  .452 ن اجلزء الرئييس يف املركز هو التواصل بشأأن اإ وقالت الأمانة اإ
لامتسات اليت تلقهتا الأمانة من البدلان الأفريقية تتعلق أأساسا بأأسامء احلقول الزناعات املتعلقة ابمللكية الفكرية. وأأعلنت أأن الا

 عىل احلقول العليا نرتنت. وذكرت بعض الأمثةل عن ذكل، وأأفادت أأن الأمانة دربت بعض حمارضي أأسامء احلقول الإ عىل
نة نة العليا ي احلقولالبدل اخلاص ابملغرب، وأأضافت أأن الأمانة شاركت يف اجامتع مدير  رمز من املكوَّ البدلان  رموز من املكوَّ

، 7الأفريقية. وأأشارت اإىل أأن املركز س يقدم املساعدة اإىل ماكتب امللكية الفكرية يف أأفريقيا. والتفتت اإىل ن  الربانمج 
الوساطة،  وأأكدت أأن املركز بدأأ العمل رفقة ماكتب امللكية الفكرية املعنية للمساعدة عىل اإحداث اإجراءات بديةل، من سبيل

توفر بدائل طوعية لالإجراءات الإدارية حلل الزناعات اليت أأبقت علهيا تكل املاكتب، من سبيل اإجراءات الاعرتاض عىل 
تسجيل العالمات التجارية. وأأفادت أأن املركز معل اإىل حد ال ن عىل هذه اخليارات مع ماكتب امللكية الفكرية يف الربازيل 

 عن اس تعداد املركز ملبارشة هذا النوع من التواصل يف أأفريقيا، برشط توفر املوارد.والفلبني وس نغافورة، وأأعربت 

 .2وافتتح الرئيس النقاشات بشأأن الربانمج  .458

 وطلب توضيحات دقيقة بشأأن زايدة موارد الربانمج. 6.2وأأشار وفد الياابن اإىل الفقرة  .453

تعلقة ابلأنشطة واملوارد البرشية، وسأأل ملاذا والمتس وفد الربازيل بعض التوضيحات بشأأن خمصصات املزيانية امل  .454
فرنك سويرسي، وكيف بمكن أأن يكون جدول أأعامل  400 000اخنفضت املزيانية املقرتحة للربانمج خالل الثنائية املقبةل مببلغ 

ذا اكنت املزيانية مهنكة، وكيف بمكن لأي اكن أأن يعكس الأولوية اليت حيظ  هب ا الربانمج يف التمنية أأحد أأولوايت الويبو اإ
ن النقاشات بشأأن معلية املوافقة عىل موارد مشاريع جلنة التمنية س تجرى لحقا، وشدد عىل  املزيانية ومدى وجاهته. وقال اإ
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. وأأعرب عن اعتقاده أأن ادلول الأعضاء ينبغ  أأن تكون دلهيا أأداة أأسهل، وبمكن 2العالقة بني تكل النقاشات والربانمج 
لهيا بشلك أأس   هل للموافقة عىل املشاريع واملزيانية املعنية، وتنفيذها.النفاذ اإ

وأأعرب وفد مرص عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل بشأأن النتاجئ املرتقبة. ولفت الانتباه اإىل توحيد مبادئ  .455
ن املسأأةل تتعلق بعمل ، و 3.2جدول أأعامل التمنية وتوصياته مضن معل الويبو املتعلق ابلتمنية، ابلشلك املبني يف الفقرة  قال اإ

الويبو بصفة عامة ول تقترص عىل العمل املتعلق ابلتمنية، وأأكد عىل رضورة تعديل الفقرة. وتطلع الوفد اإىل تطوير مؤرشات 
طار النتاجئ، من أأجل قياس معل الويبو وتعقبه. والتفت اإىل اخنفاض تلكفة اخلدمات التعاقدية  ضافية، فامي يتعلق ابإ أأداء اإ

، وشدد الوفد عىل موقفه، وعرب عن 8024/25اخنفاض عدد املشاريع يف جدول أأعامل التمنية املتوقعة خالل الثنائية بسبب 
 رغبته يف اعامتد خمصصات معينة للربامج اجلديدة اليت بمكن أأن تقرها جلنة التمنية، وللمراحل الثانية احملمتةل للمشاريع اجلارية.

نه يدرك أأن ق  .456 ضية متويل مشاريع جدول أأعامل التمنية ترد مضن نقاشات منفصةل، وأأفاد أأن وثيقة وقال وفد اجلزائر اإ
الفكرية. وأأعربت عن  وامللكية ابلتمنية املعنية اللجنة تقرتهحا اليت املشاريع عىل املطبقة املزيانية وضع منفصةل تناولت معلية

 رغبهتا يف التأأكد من حصة ما ذكره.

، 2قشة قضية متويل مشاريع جدول أأعامل التمنية يف نفس الوقت مع الربانمج ورأأى الرئيس أأنه من الأفضل منا .457
 وأأوحض أأن الربانمج املذكور هو برانمج التنس يق فامي يتعلق ابملشاريع.

وأأعرب وفد اجلزائر عن شكره للرئيس عىل التوضيحات، وأأكد رضورة التوصل اإىل طريقة تضمن أأن النتاجئ املرتقبة  .452
ن الإشارة جيب أأن ترد مضن اإحدى النتاجئ املرتقبة لأنه من الصعب تقيمي ستشري اإىل مشاريع جدو  ل أأعامل التمنية. وقال اإ

مدى توحيد توصيات جدول أأعامل التمنية يف معل الويبو، من خالل مؤرشي أأداء وحيدين. وشدد عىل احلاجة اإىل التوصل 
طار النتاجئ املتعلق ابلربانمج. واقرتح الوفد دراج مزيانية مشاريع جدول  اإىل وسائل لتوضيح اإ ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية اإ

دراج املعلومات والعنارص اليت وردت يف وثيقة مسار املزيانية مضن 2أأعامل التمنية مضن مزيانية الربانمج  . وأأكد رضورة اإ
التمنية. ولفت الانتباه اإىل أأن . وتطلع اإىل معرفة كيف ختطط الأمانة لتصصي  املوارد يف املشاريع املقبةل للجنة 2الربانمج 

الأمانة اختارت ثالثة أأو أأربعة مشاريع س تنتقل اإىل املرحةل الثانية، وذكر أأن اللجنة مل تعمتد بعد ثالثة مشاريع وذلا مل ختص  
 أأية موارد لتكل املشاريع. وسأأل مك تبلغ املوارد اخملصصة للمشاريع املقبةل املتعلقة جبدول أأعامل التمنية. 

ن املقارنة جيب أأن تتناول املبالغ  وأأجاب .454 املراقب عىل السؤال اذلي أأاثره وفد اجلزائر بشأأن تاكليف املوظفني، وقال اإ
ول ينبغ  أأن تقارن املزيانية املعمتدة اليت تشمل املزيانية املتعلقة  8028/23بعد التحويالت املتعلقة ابلثنائية 

تحويالت اخنفضت يف القطاع املذكور، وأأبرز أأن العديد من الوظائف بقيت . وأأفاد أأن املزيانية بعد ال 8024/25 ابلثنائية
ن التاكليف الفعلية اخنفضت ابملقارنة مع التاكليف اليت اعمتدها املزيانية.8028/23شاغرة خالل الثنائية   ، وأأهني  قائال اإ

ىل توحيد جدول أأعامل التمنية يف معل الويبو، ورصحت أأن .460  2.3و 7.3و 6.3مضمون الفقرات  ولفتت الأمانة الانتباه اإ
ضفاء مزيد  تندرج حتت مظةل توحيد التوصيات املتعلقة جبدول أأعامل التمنية يف معل الويبو. وبينت أأنه بمكن، بدون صعوابت، اإ
ىل أأن املقاربة الأخرية  ذا رغبت الوفود يف ذكل، وأأفادت أأنه بمكن اس تخدام املؤرشات لهذا الغرض. وخل  اإ من اخلصوصية، اإ

 د معقوةل أأكرث من غريها.تع

عداد العديد من الورقات، وأأل متكن أأي من تكل الورقات من فهم  .462 وأأعرب وفد اجلزائر عن رغبته يف احليلوةل دون اإ
دراج املسأأةل مضن النتاجئ املرتقبة. والتفت اإىل املثال املتعلق مبزيد توحيد مبدأأ جدول  ما تقوم به الأمانة. وشدد عىل رضورة اإ

جنازات أأعامل التمن  دراهجا كنتيجة مرتقبة س يخلق احلاجة اإىل مؤرش أأداء من أأجل قياس اإ ن اإ ية مضن أأنشطة املنظمة، وقال اإ
تكل النتيجة. وأأفاد أأن اإحداث مؤرش أأداء لن يعط  من هجة أأخرى توضيحات بشأأن ما جيب القيام به. والمتس أأن تعكس 

 لأداء واعامتد مزيانية واحضة.النتاجئ املرتقبة ما ورد يف الوثيقة، من خالل مؤرشات ا
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وأأعرب وفد مرص عن تأأييده للموقف اذلي رصح به وفد اجلزائر وأأعرب عن استياء الوفد من الاكتفاء بتصنيف  .468
ىل الفقرة  ن تكل الفقرة ل تتعلق 2.3نتاجئ التمنية، وعن رغبته يف ذكر تكل النتاجئ بشلك يعكسها بوضوح. وأأشار اإ ، وقال اإ

مل أأيضا ادلول الأعضاء واحلكومات واملنظامت واجملمتعات املدنية وأأحصاب املصا ح ال خرين. وأأفاد أأن ابلويبو فقط، بل تش
الن  مل يعكس هذه اجملموعات بسبب توحيد التوصيات املتعلقة بعمل الويبو. وساند الوفد توحيد النتاجئ املرتقبة 

 تصنيفها. وعدم

 فود.وأأحاطت الأمانة علام ابلبيان اذلي أأدلت به الو  .463

وقال أأحد ممثيل الأمانة ال خرين اإن احلد من النتاجئ املرتقبة لن يؤدي اإىل أأي خسارة عىل مس توى املضمون. والتفت  .464
طار النتاجئ للثنائية  7اإىل البند اثلثا. ، وأأوحض أأنه تضمن تنفيذ التوصيات من جدول أأعامل التمنية، والإبالغ 8028/23من اإ

هنا تندرج عهنا. ورأأى أأن املسأأةل، عند المت حدى النتاجئ، بل يه وس يةل تؤدي اإىل غاية معينة، وأأفاد اإ عن فهيا، ل تتعلق ابإ
مضن الأنشطة وليس النتاجئ. وشدد عىل احلاجة اإىل صياغهتا بشلك يتالءم مع النتاجئ. وأأعرب عن تقدير الأمانة للمخاوف 

، واقرتح أأن تعكس املؤرشات تكل التعليقات اليت أأعربت عهنا الوفود بشأأن اخلصوصيات واحملافظة عىل مضمون الفقرة
ماكنية اإحداث مؤرشات خصوصية مضن الهدف املتعلق بتوحيد جدول أأعامل التمنية. وخل  اإىل أأن  بشلك اكمل. وأأبرز اإ

 ذكل هو اقرتاح الأمانة.

دراج نتيجة مرتقبة وليس مؤرش. .465  وأأشار وفد اجلزائر اإىل املوقف اذلي أأدىل به، وأأكد رضورة اإ

د الربازيل مرة أأخرى ملاذا خفضت املزيانية اخملصصة للثنائية املقبةل ابملقارنة مع الثنائية الأخرية. ورصح أأن وسأأل وف .466
فرنك سويرسي. وأأفاد أأن الوفد شارك رفقة العديد من الوفود الأخرى يف معيةل تقد م املساهامت  400 000الاخنفاض بلغ 

مانة خبصوص التوقعات املتعلقة ابلربانمج و  املزيانية املقبلني. وذكر أأن البدلان النامية المتست تنفيذ جدول أأعامل التمنية للأ
ضافية. وشدد عىل أأمهية الربانمج، وأأعرب  بشلك أأفضل، وتطلع اإىل أأن تعكس الأمانة ذكل بتصصي  موارد برشية ومالية اإ

ينبغ  أأن يتضمن أأنشطة جلنة التمنية،  2عن اس تغرابه من ختصي  مزيانية صغرية لربانمج هبذه الأمهية. ورأأى أأن الربانمج 
 وأأكد احلاجة اإىل موارد اكفية متكن البدلان من اختاذ قرار بشأأن كيفية تنفيذ الربامج.

ن اكنت الأمانة س تعيد صياغة النتاجئ  .467 ولفت وفد سويرس الانتباه اإىل الالامتس اذلي قدمه وفد اجلزائر، وسأأل اإ
. وعرب عن قلقة من أأن ذكل س يعقد الوثيقة وجيعل قراءها صعبة، وذكر أأن ذكل املرتقبة أأو س تعيد صياغة مؤرشات الأداء

س يعمتد عىل طريقة الصياغة. وتطلع الوفد اإىل احملافظة عىل نفس مس توى التفاصيل يف مجيع الربامج، يك يكون من املمكن 

هنا تبدو عامة ومقبوةل.تتضمن مجيع الأنشطة اليت اب 2مقارنهتا. وأأبرز أأن الصياغة املعمتدة يف الربانمج   رشها اللجنة وقال اإ

والتفتت الأمانة اإىل السؤال اذلي أأاثره وفد الربازيل، ورصحت أأن املؤمتر ادلويل هو أأحد الأس باب اليت تويح بأأن  .462
انمج مزيانية الثنائية املقبةل اخنفضت بشلك كبري، وأأضافت أأن املؤمتر س يعقد خالل الثنائية اجلارية، وأأنه لن يرد مضن الرب

ن الأمانة تتلق  وهجات نظر متضاربة، وأأقر بأأن  واملزيانية للثنائية املقبةل. وأأشارت اإىل النقاط اليت أأاثرها وفد سويرسا، وقال اإ
نه من الرضوري الوفاق  دخالها عىل الصياغة. وأأهني  قائال اإ ذكل يعقد اختاذ القرارات املتعلقة بأأنواع التعديالت اليت جيب اإ

دخالها، اإن وجدت.بشأأن التعديالت   اليت جيب اإ

دخالها عىل الصياغة. .464  ودعا الرئيس وفد اجلزائر اإىل أأن يوحض، لوفد سويرسا، التعديالت اليت تريد اإ

ن  2وأأعلن وفد اجلزائر أأنه طلب أأن تعكس النتاجئ املرتقبة للربانمج  .470 الربامج اليت أأقرها جلنة التمنية. ومىض قائال اإ
ن النتاجئ، يف وثيقة الربانمج واملزيانية  اإحداث العالقة املبارشة س يكون ابلتايل رضوراي. وأأشار اإىل الوثيقة غري املرمقة، وقال اإ

. وأأوحض أأن اللجنة أأقرت فعال مجيع النتاجئ املرتقبة املذكورة خالل دورها السابقة، 2.3و 7.3و 6.3السابقة، تتعلق ابلنتاجئ 
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ية لأهنا قامت بذكل يف السابق. وأأعرب عن رغبته يف مزيد توحيد مبدأأ وأأضاف أأن الأمانة تعمل كيف تتعامل مع تكل الوضع 
جدول أأعامل التمنية مضن برانمج املنظمة وأأنشطهتا والتصطيط الفعال والتنفيذ والرصد والإبالغ عن التوصيات من جدول 

احلكومية ادلولية واجملمتع املدين ومجيع  أأعامل التمنية، ابلإضافة اإىل زايدة فهم جدول أأعامل التمنية دلى ادلول الأعضاء واملنظامت
 أأحصاب املصا ح املعنيني ابلنتاجئ املرتقبة.

نه  .472 وأأعرب وفد سويرسا عن خماوفه بشأأن كيفية التعامل مع برانمج معني بشلك خيتلف عن الربامج الأخرى. وقال اإ
واحلرص عىل أأن يكون مس توى التفاصيل يدرك ما تنوي الأمانة القيام به من خالل خفض النتاجئ املرتقبة اإىل ست نتاجئ، 

جعابه بذكل التعديل. وأأكد أأن ما قامت به الأمانة يعد حتس نا ابملقارنة مع ما مت القيام به يف السابق،  متشاهبا، وأأعرب عن اإ
هنا مسأأةل اتساق وانسجام.  وعرب عن خماوفه من التعامل مع برانمج خصوي بشلك خمتلف. وقال اإ

طار النتاجئ. وأأشار اإىل وأأفادت الأمانة أأن الغ .478 جاملية هو ضامن نوعية جيدة للنتاجئ املرتقبة يف مجيع أأجزاء اإ رض بصفة اإ
البيان السابق، وبني أأن صياغة بعض النتاجئ املرتقبة السابقة مل تمت كنتاجئ بل كأنشطة أأو يف نفس مس توى الأنشطة. وأأعلنت 

رمبا اإىل املس توى  رتقرت بأأن مس توى بعض النتاجئ املرتقبة السابقة مل يأأن الأمانة حاولت أأن ترفع مس توى النتاجئ املرتقبة. وأأق
الرفيع. وأأفادت أأنه بمكن تناول القضااي اليت أأاثرها الوفود من خالل النظر يف اإحدى النتاجئ املرتقبة، وهو توحيد التوصيات 

عادة صياغة تكل النتيجة لتشمل الأفاكر اليت ترغب  الواردة يف جدول أأعامل التمنية يف معل الويبو، ومعرفة كيف بمكن اإ
اجلزائر يف جتس يدها، دون احلاجة اإىل العودة اإىل نتيجة مرتقبة من مس توى أأضعف. وأأهنت قائةل اإن ذكل جمرد فكرة بمكن 

 لدلول الأعضاء أأن تنظر فهيا.

مانة أأنه بمكن أأيضا تناول تكل القضااي كجزء من املؤرشات. وأأفاد أأنه  .473 بمكن ابلتايل تناولها وأأضاف ممثل أ خر للأ
 مقاربتني. ابعامتد

وأأعرب وفد الربازيل عن تأأييده لوهجات النظر اليت أأعرب عهنا وفد اجلزائر، ورأأى أأن ذكل ل يعد معامةل خمتلفة  .474
للأهداف الاسرتاتيجية. ورصح أأن خدمات التصنيف ادلويل للرباءات تتضمن تسع نتاجئ مرتقبة. ولفت الانتباه اإىل أأن 

سرتاتيج  الثالث يتضمن أأقل من تسع نتاجئ مرتقبة، حىت بعد حساب النتاجئ السابقة. وخل  اإىل أأن التعديل الهدف الا
 املقرتح س يحافظ عىل التوازن داخل الإطار الاسرتاتيج .

وأأعربت الأمانة عن أأملها يف أأل تعترب ادلول الأعضاء المكية مكؤرش للجودة. ورصحت أأن املنظمة حتاول التوصل اإىل  .475
ىل البيان اذلي أأدىل به وفد ن  ن الأمه ليس مك عدد النتاجئ املرتقبة مضن هدف معني. وأأشارت اإ تاجئ مرتقبة جيدة، وقالت اإ

عادة الصياغة يف احلالت املامثةل. وأأفادت أأن عدد النتاجئ املرتقبة ل ينق  من أأمهية أأي هدف  اجلزائر، وذكرت أأنه ينبغ  اإ
وأأبرزت أأن اللجنة ل ينبغ  أأن تركز عىل المكية بل عىل جودة املؤرشات، وأأن حتاول  ى.اسرتاتيج  مقارنة ابلأهداف الأخر 

ذ تعرف اإىل الفقرات التعرف عىل  ، وأأن تعكس 2.3و 7.3و 6.3الأش ياء الناقصة، بنفس الشلك اذلي أأوحضه وفد اجلزائر اإ
 ، لتعزيز النتيجة املرتقبة املعنية.تكل الأش ياء. وأأعربت عن اس تعداد الأمانة للعمل مع الوفود اليت ترغب يف ذكل

ن النتاجئ املرتقبة الراهنة معلت بشلك مناسب عىل امتداد الس نتني املنقضيتني، فامي يتعلق بتقارير  .476 وقال وفد مرص اإ
لك  أأداء الربانمج ومعل الويبو، ورأأى أأنه ل حاجة لتغيري تكل النتاجئ يف الوقت احلارض. وأأقر بأأنه اكن من املتوقع أأن تقرتح

ضافية أأو جيدة خبصوص الربامج اخملتلفة. وأأعرب عن أأمهل يف الاحتفاظ ابلنتاجئ الراهنة اليت اعمتدها الويبو  الوفود نتاجئ اإ
خالل الس نتني املنقضيتني. وشدد عىل أأن تكل النتاجئ رفيعة املس توى بشلك اكف، وأأفاد أأنه ل بمكن اعتبارها مؤرشات 

تعزيز فهم توصيات جدول أأعامل التمنية"، وأأبرز أأهنا تعد نتيجة. وأأعلن أأن مؤرش الأداء " 2.3أأداء. وأأشار اإىل النتيجة 
س يكون مك عدد حلقات العمل اليت جيب تنظميها لإذاكء الوع . وذكر أأن المتيزي بني النتاجئ واملؤرشات يعد واقعا. وأأهني  قائال 

 اإن تكل النتاجئ رفيعة املس توى، وبمكن اعامتدها مكؤرشات.
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ذا مت تعديل الن . وأأفا .477 د وفد اجلزائر أأن وفد سويرسا فهم عىل ما يبدو أأنه بمكن التعامل مع الربانمج بشلك خمتلف اإ
وأأكد أأن الوفد ل يريد ذكل. وأأفاد أأنه ل بمكن أأن يقبل بنتيجة مرتقبة وحيدة وعامة، وتطلع اإىل أأن تكون النتيجة املرتقبة 

. وأأبرز أأن ادلول الأعضاء واجملموعة الأفريقية لن تمتكن 8024/25انمج املقبل للثنائية واحضة وقابةل للتقيمي يف تقرير أأداء الرب
ذا اكنت النتيجة املرتقبة الوحيدة يه "توحيد  حقا من تقيمي الوضع ومعرفة هل نفذت الأمانة ما طلب مهنا بشلك مناسب، اإ

الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد مرص بشأأن  هتوصيات جدول أأعامل التمنية يف معل الويبو". وأأعرب الوفد عن تأأييد
ن املؤرش املتعلق مبزيد توحيد مبدأأ جدول أأعامل التمنية س يكون تدريب املوظفني وهل أأن التدريب اذلي 6.3 الفقرة . وقال اإ

ورصدها.  تلقوه هيدف اإىل اكتساب التوجه الإمنايئ بشلك يتالءم مع فعالية التصطيط لتوصية جدول أأعامل التمنية، وتنفيذها
ن  وأأبرز أأن احلمك عىل مشاريع جلنة التمنية سيستند هيذه الطريقة اإىل سؤال هل أأن التنفيذ جرى بشلك مناسب أأم ل. وقال اإ

بمكن أأن يستند اإىل احللقات ادلراس ية أأو اإىل التدريب. ورأأى أأن النتاجئ املرتقبة بمكهنا أأن تعكس  2.3احلمك عىل الفقرة 
 أأن املؤرشات ل بمكهنا ذكل. العنارص املذكورة، وأأضاف

 واقرتحت الأمانة أأن جتمتع مع وفد اجلزائر والوفود املهمتة لالتفاق بشأأن النتاجئ املرتقبة املعقوةل. .472

 توزع نسخة مهنا يك تنظر فهيا الوفود. أأنوطلب الرئيس من الأمانة أأن تعد صياغة مقرتحة و  .474

 ملرتقبة، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا. عن ارتياح اجملموعة ابء للنتيجة اوأأعرب وفد بلجياك .420

ن الوفود ستس تمل نسخة م .422 ن مرشوع ولفت الرئيس الانتباه اإىل الاقرتاح بشأأن تعديل النتيجة املرتقبة وقال اإ
  اإن اكن يقبل ابملقاربة املذكورة.الصياغة. وسأأل وفد بلجياك

  عن اس تعداده لقبول تكل املقاربة.وأأعرب وفد بلجياك .428

 .4الرئيس النقاشات بشأأن الربانمج  وافتتح .423

وأأعرب وفد غواتاميل عن رغبته يف طرح سؤالني بشأأن املوارد اخملصصة للنتاجئ املرتقبة اخلصوصية مضن الربانمج.  .424
والتفت اإىل س ياق الأمهية الكربى لالسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية يف غواتاميل، وسأأل هل أأن املبلغ اخملص  لهذه 

، وأأكد 8تدريب املوارد البرشية. ولفت الانتباه اإىل النتيجة املرتقبة رابعا.ب ( يتعلق فقط 2جة املرتقبة )النتيجة املرتقبة اثلثا.النتي
هنا تتعلق بتطوير الابتاكر والإبداع، وأأفاد أأن مس تخديم  أأن النتيجة تتضمن بعض الربامج والأدوات يف غاية الأمهية، وقال اإ

مليون  2,045شاركوا يف تكل الربامج والأدوات، وطلب توضيحات بشأأن سبب اخنفاض املزيانية، من  نظام امللكية الفكرية
 فرنك سويرسي. 444 000اإىل  8028/23فرنك سويرسي يف الثنائية 

هنا مشاهبة ملا ورد يف الربانمج  4ونوه وفد السلفادور بصياغة الربانمج  .425  20والنتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء، وقال اإ
املتعلق ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة، وأأيد  30وأ س يا. وأأشار اإىل الربانمج  أأورواب يف البدلان بعض مع املتعلق ابلتعاون

وهجات النظر اليت أأعربت عهنا الوفود. وشدد عىل أأمهية الربانمج املتعلق ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة، للبدلان النامية 
معرفة تفاصيل أأكرث بشأأن كيف س يعمل الرتتيب الوارد مضن املزيانية املقرتحة  السلفادور، وأأعرب عن رغبته يف مثل

 ، هبدف متكني تكل البدلان النامية من اختاذ قرار مس تنري.8024/25 للثنائية

طار النتاجئ، ورأأى أأن الاحتفاظ ابلنتيجتني املرتقبتني الراهنتني  .426 ولفت وفد مرص الانتباه اإىل الصيغة املعدةل من اإ
. وأأشار اإىل النتيجة املرتقبة املتعلقة ابمللكية الفكرية والغاية املتعلقة ابلعامل العريب، واقرتح أأن تمت الزايدة يف 22واثلثا. 4اثلثا.

ذا اكن أأساس املقارنة أأربعة بدلان( لتبلغ أأربعة  الغاية املقرتحة ويه ثالثة بدلان للثنائية )أأو س بعة بدلان كعدد ترامك  اإ
 مخسة بدلان. أأو
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لتفت وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل النقاشات الشامةل اليت جرت يف اليوم السابق بشأأن موضوع الرشاكت وا .427
عادة الربانمج  ، مبا يف ذكل مجيع مؤرشات الأداء والغاايت املتعلقة ابلرشاكت 30الصغرية واملتوسطة، واقرتح من جديد اإ

 الصغرية واملتوسطة وابلبتاكر.

يطال  .422 عادة الربانمج وأأعرب وفد اإ  ومؤرشات الأداء املتعلقة به. 30يا من جديد عن رغبته يف اإ

بقاء عىل الربانمج املتعلق ابلرشاكت الصغرية  .424 وأأشاد الرئيس بش به الوفاق بني احلارضين يف الاجامتع بشأأن الإ
 علهيا النظر يف املسأأةل. واملتوسطة وابلبتاكر، وسأأل الأمانة كيف ينبغ  التعامل مع ذكل. وأأجابت الأمانة بأأنه س يكون

طار النتاجئ للربانمج  .440 شارة اإىل  4وحتدث وفد اجلزائر ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، وشدد عىل أأن اإ مل يتضمن أأي اإ
ماكتب نقل التكنولوجيا، وأأفاد أأن تكل املاكتب تعد برانجما تديره املاكتب الإقلميية، وسأأل هل تقوم اإحدى الأطراف الأخرى 

 ملسأأةل حاليا. وطلب توضيحات بشأأن سبب اخنفاض املوارد اخملصصة للربانمج.مبعاجلة ا

نظمة من سبيل نظايم  .442 دراج بعض النتاجئ اخلصوصية املتعلقة ابلس تخدام الأفضل والأوسع للأ والمتس وفد مرص اإ
 لهاي ومدريد، يف حصيةل نتاجئ الربانمج، وذكر أأن بعض الربامج الأخرى عكست ذكل.

كس يك أأن املوارد املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة أأدرجت مضن بند املاكتب الإقلميية. وأأبرز أأن وأأفاد وفد امل  .448
املاكتب س تعني منسقا مسؤول عن الرشاكت الصغرية واملتوسطة وأأضاف أأن املنسق سيبارش الربامج املوهجة اإىل املاكتب 

دلمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدلان النامية.  كجزء من خدماها الأساس ية، وأأكد رضورة ختصي  بعض املوارد
وشدد عىل احلاجة اإىل تكوين الكفاءات يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة قصد اس تغالل تنايم القدرة التنافس ية والانتفاع من 

الابتاكر، اليت وردت النظام ادلويل للملكية الفكرية بشلك فعال. وأأعرب عن اعتقاده أأنه من الرضوري مواصةل تعزيز برامج 
، ومهنا اإحداث ماكتب نقل التكنولوجيا واملساعدة عىل صياغة الرباءات، وأأعلن أأن تكل الربامج 30يف السابق مضن الربانمج 

دراج برانمج خصوي  اكنت مفيدة جدا لبدلان منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب. ورأأى الوفد أأنه س يكون من املناسب اإ
 املتوسطة، هبدف حتسني الرقابة عىل املواد اخملصصة لتكل الرشاكت.للرشاكت الصغرية و 

وأأجابت الأمانة عىل الأس ئةل اليت أأاثرها وفدا غواتاميل واجلزائر بشأأن املوارد اخملصصة للربانمج، وقالت اإن خفض  .443
تعلقة ابملوارد حسب النتاجئ املوارد ورد يف س ياق تدابري فعالية التاكليف اليت اختذها املنظمة. وأأبرزت أأن اخملصصات امل 

تتضمن تاكليف املوظفني والتاكليف خبالف املوظفني واليت تشمل بدورها تدريب املوارد البرشية. والتفتت اإىل السؤال اذلي 
واملتوسطة مضن قطاع التمنية، وأأوحضت الأمانة  ةأأاثره وفد السلفادور بشأأن الطريقة املقرتحة لتناول برانمج الرشاكت الصغري 

قلمي  ليبارش الأنشطة املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة يف املناطق أأن ه من املتوقع تعيني مسؤول تنس يق يف لك مكتب اإ
عداد املبادئ  اخملتلفة، ورصد تكل الأنشطة. وأأبرزت أأن مسؤويل التنس يق س ينسقون تنفيذ الأنشطة وسيبارشون الرقابة واإ

لرشاكت الصغرية واملتوسطة يف املناطق اخملتلفة. ولفتت الانتباه اإىل الاقرتاح اذلي التوجهيية والس ياسات العامة املتعلقة اب
أأدىل به وفد مرص، ورصحت أأنه بمكن من انحية املبدأأ القيام بذكل. ولفتت الانتباه اإىل املسائل اليت أأاثرها وفود الولايت 

يطاليا واملكس يك. وأأشارت اإىل السؤال اذلي ط رحه وفد اجلزائر، ورصحت أأن شعبة الرشاكت الصغرية املتحدة الأمريكية واإ
واملتوسطة يه من يعاجل ذكل املوضوع، وأأعلنت أأن الاقرتاح املتعلق بنقل املوارد اإىل املاكتب الإقلميية يقت ي مضنيا نقل 

ا مضن الأنشطة وأأي مشاريع جارية. وبينت أأنه من املمكن اإضفاء مزيد اخلصوصية عىل موضوع ماكتب نقل التكنولوجي
مؤرشات الأداء املتعلقة ابلربانمج. وأأجابت عىل السؤال اذلي أأاثره وفد مرص، وأأوحضت أأن املاكتب الإقلميية تلعب 

ابلأساس دور املنسقني وامليرسين لنظام مدريد ونظام لهاي ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأضافت أأن الأطراف املعنية 
عىل نطاق أأوسع، مه من يعاجل النتاجئ املرتقبة املتعلقة بتوس يع نطاق اس تخدام الأنظمة.  بشلك مبارش بتعزيز اس تخدام الأنظمة

ورصحت أأن السؤال املتعلق بتوس يع نطاق اس تخدام الأنظمة مل يعد يتضمن دور املاكتب الإقلميية بشلك اكمل، واس تدركت 
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ن دور تكل املاكتب ل مفهوم العمل ككيان واحد. وأأعربت عن اعتقادها  زال يعترب مضن التوحيد العام للعمل ومضن قائةل اإ
 أأنه ل رضورة لأن يعكس الن  نتيجة مرتقبة يف مجيع القطاعات اخملتلفة.

نه يتضمن اس تخدام نظايم لهاي ولش بونة، بشلك أأوسع وأأفضل، يف 20وأأشار وفد مرص اإىل الربانمج  .444 ، وقال اإ
 املرتقبة ذاها عىل البدلان يف أأفريقيا وعىل البدلان النامية الأخرى.النتاجئ املرتقبة للربانمج، واقرتح أأن تطبق النتيجة 

اإىل تكرار العمل وطاملا أأن املاكتب الإقلميية بمكن أأن  القيام بذكل طاملا مل يؤد وأأعربت الأمانة عن اعتقادها أأنه بمكن .445
ذا رأأت ادلول الأعضاء أأنه تلزتم بتكل النتاجئ املرتقبة عىل حنو حصيح. وأأكدت أأن الأمانة بمكهنا القيام ابل  تعديالت الرضورية، اإ

 جيب اعتبار ذكل كنتيجة مرتقبة.

 والرشاكت الصغرية واملتوسطة. 20وافتتح الرئيس النقاشات بشأأن الربانمج  .446

، وأأعرب عن 20وعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق، وأأحاط علام مبضمون الربانمج وحتدث وفد بولندا ابمس مجم .447
وعة بدلان أأورواب مجم"كام هو". وأأشاد بفهم الأمانة لأولوايت املنطقة وشكرها عىل عرضها الواحض، وأأضاف أأن  تأأييده للربانمج

. وأأفاد أأن 20الوسط  والبلطيق تساند بشلك اكمل وهجات نظر الأمانة بشأأن التحدايت الأساس ية املتعلقة ابلربانمج 
أأورواب الوسط  والبلطيق، ورأأى أأن الأمانة نطقة عني رئيس يني مل الابتاكر والرشاكت الصغرية واملتوسطة يعدان أأمه موضو 

عرضت املوضوعني بشلك جيد، وشدد عىل أأمهية مالءمة املساعدة اليت يقدهما الربانمج مع الاحتياجات اخلصوصية للبدلان 
ن العديد من البدلان يف منطقة أأورواب الوسط  والبلطيق، ونظرا للأزمة الا قتصادية واملالية، تعترب أأن املعنية. وقال الوفد اإ

الابتاكر وامللكية الفكرية يلعبان دورا هاما لتعايف اقتصاد تكل البدلان، وأأوحض أأن ذكل هو السبب وراء طلب تطوير 
الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ووراء المنو اذلي توقعته اخلطط خالل الثنائية املقبةل. وأأكد عىل أأمهية الرشاكت 

وعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق تدرك مجمواملتوسطة كجزء من النظام الوطين لالبتاكر يف املنطقة، وأأقر بأأن الصغرى 
ن الإقلميية، و  املاكتب يف واملتوسطة الصغرية الرشاكت جمال يف العمل توحيد لقرتاحالأس باب الضمنية  اس تدرك قائال اإ

عادة هيلكة الربانمج يف املزيانية القادمة وأأن تبني اجملموعة ترغب رمغ لك يشء يف أأن تقدم الأمانة  ضافية بشأأن اإ تفاصيل اإ
املالمح الرئيس ية للكيفية املتوقعة لإدارة برامج منطقة أأورواب الوسط  والبلطيق، ومهنا الرشاكت الصغرية واملتوسطة. وأأضاف 

معرفة املزيد بشأأن العواقب املالية لقرار  أأن اجملموعة طلبت الإجابة عىل عدد من الأس ئةل. وأأعرب عن رغبة اجملموعة يف
رجاع الربانمج  رجاعه س يؤثر عىل موارد  30اإ املتعلق ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة اإىل املزيانية املقررة، ويف معرفة اإن اكن اإ

يس ية بأأي شلك من الأشاكل. وعرب عن خماوف اجملموعة بشأأن الصياغة اليت وردت يف جدول "اخملاطر الرئ  20الربانمج 
، وخاصة الإشارة اإىل "عدم اس تقرار البدلان اقتصاداي وس ياس يا". 20واسرتاتيجيات احلد من وطأأها" املتعلق ابلربانمج 

نه  ولفت الانتباه اإىل التنوع الشديد يف املنطقة، وأأكد عىل صعوبة أأن تشمل التعليقات مجيع بدلان املنطقة، واس تدرك قائال اإ
 سرتاتيجيات يف بعض البدلان.بمكن رمغ لك يشء تطبيق تكل الا

من املزيانية  20مجموعة بدلان أ س يا الوسط  والقوقاز وأأورواب الرشقية، وأأيد الربانمج وحتدث وفد بيالروس ابمس  .442
ن املتعلق بتعزيز الأنظمة الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما هبدف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف البدلا

احلر، ابلإضافة  الاقتصاد نظام اإىل املنتقةل البدلاناملذكورة، وأأعرب عن تقديره للعمل اذلي قامت به املنظمة والشعبة بشأأن 
واملزيانية املتعلقة  20اإىل دمعها حلكومات بدلان أأورواب الرشقية والبلطيق يف جمال امللكية الفكرية. والتفت اإىل الربانمج 

وسطة وابلبتاكر، ورصح ابلنيابة عن اجملموعة أأن القسم بمكل خربة كبرية يف هذا اجملال وأأعرب عن ابلرشاكت الصغرية واملت
 أأمهل يف متثيل أأكرب للويبو يف املنطقة.

والتفت وفد مجهورية كوراي اإىل مؤرشات الربانمج، وذكر أأن أأربعة مؤرشات لها عالقة بعدد مس تخديم معاهدة  .444
هنا متثل التعاون بشأأن الرباءات ونظام ل هاي والأنشطة املتعلقة مبركز التحكمي والوساطة. واس تحسن الوفد املؤرشات وأأعلن اإ

حتداي، وأأكد أأن تكل املؤرشات تعمتد فقط عىل العوامل اخلارجية من سبيل الوضعية الاقتصادية وبعض أأنشطة امللكية 
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املعنية، وأأشار اإىل املثال املتعلق ابلزايدة احملمتةل يف الفكرية يف القطاعات املعنية، وتساءل بشأأن التوجه الراهن يف املنطقة 
 يف النشاط. ابملائة 8عدد املس تخدمني يف املس تقبل، وسأأل كيف مت التوصل اإىل الهدف املتعلق بزايدة 

رجاع  .500 نه ينبغ  اإ ولفت وفد الولايت املتحدة الأمريكية الانتباه اإىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر، وقال اإ
مركزية  يف السابق، ومؤرشاته وغاايته، من خالل تنقيح املزيانية. وأأعرب عن اعتقاده أأن ل 30لوظائف اليت مشلها الربانمج ا

قلميية أأو دول أأعضاء، والمتس احملافظة عىل موقف  الوظائف املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة لن تفيد أأي ماكتب اإ
واملتوسطة. ورأأى أأن شعبة الابتاكر أأو قسم الرشاكت الصغرية واملتوسطة مشرتك ومركزي بشأأن الرشاكت الصغرية 

قطاع الرشاكت الصغرية واملتوسطة، بمكن بلك سهوةل أأن تأأخذ بعني الاعتبار، فامي يتعلق ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة،  أأو
نه من الرضوري من هجة أأخ نشاء مس تودع خربات أأن الاحتياجات ختتلف حسب اختالف البدلان، واس تدرك قائال اإ رى اإ

ىل تقد م مساعدة تقنية جيدة.  مركزي هيدف اإ

ن النظام املركزي س يكون أأفضل  .502 يطاليا من جديد عىل البيان اذلي أأدىل به يف اليوم السابق، وقال اإ وشدد وفد اإ
ل التنس يق هو خبصوص العديد من املسائل. وأأعرب عن خماوفه بشأأن جودة املساعدة اليت تقدهما املنظمة، وأأوحض أأن مسؤو

خش  ينظم التظاهرات والتدريب واحللقات ادلراس ية ويتابع جودة احللقات ادلراس ية يف حد ذاها. وتساءل الوفد حول نظام 
مسؤويل التنس يق وكيف س يضمن أأن املنظمة أأبقت عىل عدد اكف من املوظفني أأحصاب اخلربة، وكيف سيتابع النظام ما يه 

عمل مسؤولو التنس يق فامي بيهنم من أأجل ضامن أأن شلك املساعدة اليت تقدهما املنظمة وظيفة لك مسؤول تنس يق وكيف س ي
دراج الأنشطة امللموسة اليت تنجزها شعبة الرشاكت الصغرية  مناسب للرشاكت الصغرية واملتوسطة. وسأأل الوفد كيف بمكن اإ

نواع الأنشطة املذكورة هم مجيع الرشاكت الصغرية واملتوسطة، من سبيل نرش ادلراسات واملواد، يف النظام املقرتح. وأأكد أأن أأ 
واملتوسطة. والتفت الوفد اإىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف أأفريقيا وأأورواب، وطلب معلومات بشأأن كيف ستمت معاجلة 

 مسأأةل جحم تكل الرشاكت وكيف بمكن ضامن جودة الربانمج.

املتعلق بتطوير  20بيالروس بشأأن دمع الأنشطة مضن الربانمج وساند وفد الاحتاد الرويس البيان اذلي أأدىل به وفد  .508
دراج الرشاكت الصغرية واملتوسطة مضن ةالرشاكت الصغرى واملتوسط ، وشدد عىل الفائدة اليت س تجنهيا الويبو من اإ

ن ذكل يضمن اس تخدام الربامج والابتاكر بشلك أأفضل وفعال أأكرث. وأأعرب عن تقديره لعمل ال ويبو، وذكر الربانمج، وقال اإ
جناز معل الويبو ابلس تعانة خبرباء دلهيم مس توى فهم عايل لقتصاد املنطقة  أأنه يتيح أأخذ خصوصيات البدلان بعني الاعتبار واإ

، ورأأى أأن اإحداث ماكتب نقل 20ببدلان أأورواب الوسط  والبلطيق. وأأشار الوفد اإىل الربانمج املعنية، خاصة فامي يتعلق 
 20ثريا عىل أأنشطة التدريب يف اجلامعات ويف املؤسسات الأخرى. وعرب عن تأأييده للربانمج التكنولوجيا سيساعد ك 

ل يعكس من هجة أأخرى العالقة بني الأنظمة الوطنية  20ن الربانمج اء اليت يتضمهنا، واس تدرك قائال اإ ومؤرشات الأد
 للملكية الفكرية وماكتب نقل التكنولوجيا، خبصوص تبادل املعلومات.

عدادها للوثيقة وأأعرب عن تقديره لأوجه التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا،  وشكر .503 وفد تركيا الأمانة عىل اإ
هنا مكنت من القيام ابلعديد من الأنشطة. وساند التعليقات اليت أأدىل هبا وفد كوراي اجلنوبية بشأأن تزايد اس تخدام  وقال اإ

يداع طلبات الرباءات ادلولية، وأأفاد أأنه من الأنسب أأن تستند قواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من أأجل  اإ
الإحصائيات اإىل عدد الطلبات بدل أأن تستند اإىل عدد مودع  الطلبات، ورأأى أأنه س يكون من الصعب عكس التوجه 

املعامالت  السابق والرتكزي عىل مودع  الطلبات بدل الرتكزي عىل الطلبات، وذكر أأن تكل املقاربة تعكس بشلك أأقل حقيقة
املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فامي يتعلق بعدد مودع  الطلبات مقارنة بعدد الطلبات. ولفت الانتباه اإىل الفقرة 

حداث 8.3الثانية مضن النتيجة املرتقبة للكفاءات املعززة للموارد البرشية )مضن الفقرة  هنا تتناول التوصية املتعلقة ابإ (، وقال اإ
ىل املهارات املطورة، وأأعرب وظيفة أأخ صايئ مؤرشات الأداء، من أأجل تدريب موظف  هيئات امللكية الفكرية ابلستناد اإ

 .ابملائة 50والغاية اليت تبلغ  ابملائة 40عن جعزه عىل فهم مضمون الأرقام املتعلقة بأأسس املقارنة اليت تبلغ 
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يطاليا، وأأقر الوفد بأأمهية وضع برانمج خاص دمع وفد مرص البياانت املقدمة من وفدي الولايت املتحدو  .504 ة واإ
ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة مع توفري الأنشطة والأهداف الرضورية لتلبية الاحتياجات والرشوط عىل املس تويني الوطين 

 والإقلمي ، ودعا اإىل اس تعادة الربانمج.

يطاليا ومرص املعين اب .505 اخلاص ابلرشاكت  30س تعادة الربانمج وأأيد وفد الهند موقف وفود الولايت املتحدة واإ
يطاليا فشاركه يف انشغاهل املتعلق ابجلودة،  الصغرية واملتوسطة، وأأشار عىل وجه اخلصوص اإىل املداخةل املقدمة من وفد اإ

ن اخلدمات املُكيفة رضورية لتلبية اشرتاطات لك بدل عىل حدة بغية تقد م تعقيبات حمددة تتيح الفرصة أأمام وقال الوفد  اإ
 التحسني.  مواصةل

يطاليا عىل أأمهية وجود شعبة من البدلان الصناعية بغية تقوية اس تخدام نظام امللكية الفكرية العامل  اذلي  .506 وشدد وفد اإ
 تقدمه الويبو وتشجيعه.

نه من وشكرت الأمانة الوفود عىل مداخالها وأأس ئلهتا املثرية لالهامتم، وعقب الاس امتع لهذه البياانت اعتربت الأمانة أأ  .507
الرضوري مبا اكن بيان جتربة خاصة مع الرشاكت الصغرية واملتوسطة وأأنشطة الابتاكر يف أأورواب الوسط  يف دول البلطيق، 

ويف البلقان، ويف القوقاز، ويف وسط أ س يا ويف بعض بدلان البحر املتوسط. وأأشارت الأمانة اإىل تعليقات مقدمة منذ 
الوقت احلايل اكن ل بد وأأن يُثار يف وقت سابق. وذكّرت الأمانة أأن مجموعة البدلان  وأأقرت بأأن النقاش ادلائر يف 8002 عام

املدعوة أ نذاك ابمس مجهورية التش يك وسلوفاكيا وهنغاراي وبولندا يه اليت بدأأت احلاجة كام عربت عن بعض املالحظات 
توافق مع التعامل مع احتياجات حمددة يف جمالت النقدية والبناءة فامي يتعلق ابلويبو. وصيغت الاحتياجات والتوقعات مبا ي 

هممة ابلفعل بل وملحة لبدلان أأورواب الوسط  عىل هيئة هنج أأكرث حتديدا مقارنة ابلهنج اذلي يتسم ابلعمومية املتاح أ نذاك. 
الوسط   سرتاتيج  مضت رؤساء ماكتب امللكية الفكرية من أأوروابالا وفامي بعد انعقدت يف موسكو اجامتعات للتصطيط

والبلقان ودول البلطيق والقوقاز ومن اإرسائيل ووسط أ س يا وأأورواب الرشقية، وتأأكدت من خاللها هذه الرشوط. واكنت 
التحدايت اليت خت  الويبو عبارة عن مسائل ذات صةل بتكوين الكفاءات وتبني أأثناء الاجامتعات رضورة اخلروج بهنج أأكرث 

تعريفها ومن خالل توفري املشورة والقواعد اليت تفيد هذه املنطقة بغية التعامل مع حتديدا من خالل تقيمي الاحتياجات و 
سرتاتيجيات الاحتياجات هبدف وضع سلسةل من الاالاحتياجات اخلاصة للبدلان يف طور الانتقال. وعىل ذكل انطلق تقيمي 

ا لهذه املنطقة، رية مطوعة بل ومس تحدثة خصيصالفك تتعلق بتطوير امللكيةاسرتاتيجية ملشورة. واكن أأولها املعنية بتقد م ا
تتيح نقل التكنولوجيا وما يليه من ابتاكر. وابلنهتاء من هذا العمل اس تنتجت الويبو أأن هذه املشورة متس دول أأورواب 

قدم الوسط  ودول البلطيق، كام تُرمجت املواد ذات الصةل اإىل اللغة الإنلكزيية عىل الفور. واس متر توافد الطلب مع ت
اجلامعات واملراكز البحثية الأاكدبمية ابلرشوط ذاها، ونتيجة ذلكل صيغت املشورة واملهنجية حبيث تامتىش مع رشوطها 
 8002اخلاصة اليت تتعلق مبناطقها. واكنت هذه التجربة خري دليل عىل بدء الأمانة التعامل مع هذه املسائل اليت أأثريت س نة 

لبدلان مجموعات جتريبية، ما يرس اإجراء الويبو تقيمي الاحتياجات. وعرفوا أأول الأدوات ابلفعل. وشلك اخلرباء من هذه ا
املناس بة وحددوا املشورة والأهداف وأأضافوا بعض التفاصيل اإىل الربامج تتعلق بأأنشطة تكوين الكفاءات، ما أأوحض شدة 

جلودة مل ختضع فقط اإىل رصد الويبو بل املؤلفني الالزتام. أأما ابلنس بة اإىل مسأأةل حتديد وس يةل رصد جودة هذه الأنشطة، فا
أأيضا مبا أأهنم أأتوا من املنطقة املعنية، وهو الأمر اذلي جعل الرصد والتقيمي مبارشين بدرجة أأكرب. ومن الناحية العملية تكونت 

اكت الصغرية واملتوسطة العديد من اجملموعات التجريبية خبصوص املوضوعات املتعلقة بنقل التكنولوجيا والابتاكر وشعبة الرش 
وما شابه. فف  حني عرف اخلرباء الاحتياجات وحددوها قدموا بدورمه الإجاابت. ولعبت الويبو دور امليرس يف هذا النوع 
من التدريبات. وأأعربت الأمانة عن اقتناعها من املنظور التقين بأأن الهنج املتبع هو الهنج السلمي، حيث بمهد الطريق أأمام 

ءات عىل الأجل الطويل. وأأما ابلنس بة ملسأأةل ال اثر املالية، دعت الأمانة الأعضاء اإىل الإحاطة بداية بأأن تكوين الكفا
. ويف حاةل اختاذ قرار ابلحتفاظ 20اس تحداث مجيع هذه الربامج والأنشطة بدأأ اس تخدام املوارد اخملصصة اإىل الربانمج 

املوارد اليت يفرتض ختصيصها هل حيث أأعيد توزيع المتويل اخلاص به. ، فال بد من الرشوع يف مناقشات بشأأن 20ابلربانمج 
وابلنس بة للسؤال اذلي ُطرح بشأأن التعليق الصادر عن مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق عن عدم الاس تقرار 
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عادة هيلكباه اإىل هذه املسأأةل. وأأثريت أأيضالس يايس، شكرت الأمانة املنسق عىل لفت الانت  ة الشعبة السابقة املعنية ا مسأأةل اإ
دارة للبدلان املتقدمة والبدلان يف طور الانتقال. وأأعربت الأمانة عن رغبهتا  ببعض البدلان يف أأورواب وأ س يا واس تحداث اإ
الرتكزي عىل نقطتني. مفن انحية أأعربت عن اعتقادها أأن اس تحداث قطاع للتعامل مع تنس يق الأنشطة مع البدلان املتقدمة 

جيا بية رمغ أأن املوارد املالية الإضافية اخملصصة لهذا الغرض غري متوافرة يف الواقع. وأأعربت الأمانة عن اعتقادها أأن خلطوة اإ
تنس يق اجلهود مع البدلان املتقدمة الأخرى من شأأنه أأن يتيح اجلهود املشرتكة وحتديد جمالت لتكوين الكفاءات بمكن 

ن اس تحداث هذا القسم داخل هذه الإدارة هو العمل عىل الرتوجي مجليع أأنواع اإجراؤها جممتعة. وأأضافت الأمانة أأن الهدف م
اخلدمات اليت تقدهما الويبو يف ش ىت بقاع العامل. وأأكدت الأمانة عىل أأن أأنشطة تكوين الكفاءات هذه سوف يس متر متويلها كام 

م الوطنية للملكية الفكرية، وأأضافت أأن وضع الهُنُج هو دون تغيري. وكررت الأمانة رغبهتا يف بذل اجلهود الرامية اإىل تقوية النظ
واملعايري اخلاصة أأو اجملالت احملددة ساعدت عىل تطوير النظام من خالل توفري نظم دمع حمددة وفعاةل، وهو ما ترغب الأمانة 

اجلغرايف لبدلان القوقاز يف مواصلته. وردا عىل السؤال املوجه من مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق املتعلق ابلمتثيل 
وأ س يا الوسط  وأأورواب الرشقية، أأي تكل اجملموعة اليت أأعربت عن تربهما من قةل عدد املمثلني من هذه البدلان داخل 

يف الوقت  36اإىل  8002موظف س نة  87الويبو، أأوحضت الأمانة أأن عدد املوظفني من هذه املنطقة زاد ابلفعل من 
ماكنية رفع هذا العدد قائةل اإن ذكل أأمر حتتاجه الويبو وابلتايل سوف تتدبره. وحتدثت الأمانة  احلارض. ولكن الأمانة أأقرت اإ

عن النقطة اليت أأاثرها وفد كوراي فامي يتعلق ابلطريقة اليت تنوي الويبو اتباعها لإحداث حتسينات ملس تخديم معاهدة التعاون 
ة أأن الإدارة املعنية تنظر يف حتسني التفاعل بني قطاعها والقطاعات يف جمال الرباءات ونظايم لهاي ومدريد، وذكرت الأمان

الأخرى داخل املنظمة من خالل تعريف مس تخدمني حممتلني جدد ومراعاة املتطلبات اللغوية. وأأكدت الأمانة عىل تيسري دور 
اجملالت ذات الصةل مبعاهدة التعاون الإدارة يف املساعدة يف تقد م أأنشطة تكوين الكفاءات اليت ينفذها الزمالء العاملني يف 

يف جمال الرباءات ونظايم مدريد ولهاي. وابلنس بة اإىل السؤال املتعلق مبؤرشات الأداء ذات الصةل بعدد من مودع  
لغاء طلبات الانضامم اإىل املعاهدة،  ماكنية اإ طلبات الانضامم اإىل معاهدة التعاون يف جمال الرباءات والسؤال املتعلق ابإ

الأمانة أأهنا ترى جدوى اس تخدام طلبات الانضامم اإىل املعاهدة بوصفها أأحد مؤرشات الأداء وأأضافت أأن التعديل  أأوحضت
الرضوري سوف يمت. وابلنس بة للسؤال املوجه من وفد تركيا بشأأن ماكتب امللكية الفكرية وملديري ماكتب امللكية الفكرية 

سس املقارنة والأهداف ذات الصةل، أأوحضت الأمانة وجود نوعني من اذلين يس تخدمون همارات حمس نة يف معلهم وبشأأن أأ 
املؤرشات فامي خي  قياس نتاجئ أأنشطة تكوين الكفاءات يف الربانمج واملزيانية املقرتحني. أأحدهام مؤرش يقيس مس توى الرضا 

لفعيل للمهارات عند عودة عن تكوين الكفاءات املقدم ونوع أ خر من املؤرشات يتصط  قياس الرضا اإىل قياس الاس تخدام ا
املتدربني اإىل س ياق بيئة معلهم اليومية. ورشحت الأمانة الاحتياج يف هذه احلاةل اإىل نوع أ خر من القياس ونوع أ خر من 

الاس تقصاء، وأأنه بناء عىل مس توى النضج اذلي يبينه قياس نتاجئ الربامج اخملتلفة حاولت الأمانة أأن تعرب عن هذا بقدر أأكرب 
يه الطريقة املثىل لقياس نتاجئ أأنشطة تكوين الكفاءات. وأأضافت الأمانة أأهنا بدأأت تقرتب أأكرث من قياس النتاجئ  لأن هذه

الفعلية وأأن ذكل هو السبب وراء الاختالف اذلي بمكن رصده يف أأنواع املؤرشات الأخرى من حيث أأسس املقارنة 
ثر اإجراء تقيمي عقب حدث بعينه، أأي أأهنا سوف ترجع اإىل عدد والأهداف. وذكرت الأمانة من بني س بل تقيمي اجلودة والأ 

من الأحداث اخملتارة اليت نُفذت قبل س نتني أأو ثالث مع سؤال املس تفيدين عن مدى املساعدة اليت حتققت عند حضورمه 
 حدث تكوين الكفاءات يف أأنشطهتم اليومية.

أأو بعض ادلروس املس تفادة مبجرد احلصول عىل نتاجئ والمتس وفد مجهورية كوراي من الأمانة مشاركة مهنجية حمددة  .502
 ملموسة، رمبا مع هناية الثنائية املقبةل. 

يطاليا بأأمهية الرشوط الإقلميية املتصصصة سأأل الوفد عن دور مسؤولو التصال اذلين يعملون  .504 قرار وفد اإ ومع اإ
قلمييني. وتساءل الوفد اإن اكن النظام ليتسم ابملركزية وع ن كيفية ضامن اس تدامة هذا النظام وعن كيفية ضامن بوصفهم خرباء اإ

 التنس يق مع اجملموعات الإقلميية يف حاةل العودة مرة أأخرى اإىل النظام الالمركزي.
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عرابه عن  .520 ما مواصةل النقاش، عىل الرمغ من اإ وقال الرئيس اإن ادلول الأعضاء أأماهما العديد من اخليارات املتاحة: اإ
يار ابلنظر اإىل الوقت احملدود املتاح، أأو التصويت عىل البند، ولكنه ل حيبذ هذا اخليار كذكل. ممانعته الإقدام عىل هذا اخل 

وأأما اخليار الثالث فهو التوصل اإىل حل توفيق  يتيح الفرصة أأمام اللجنة للسري قُدما. وأأضاف الرئيس أأن احلجة أأو املنطق 
اخلاص ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة كام جيب،  30التابعة للربانمج املؤيد لتغيري النظام هو عدم تنفيذ العديد من الربامج 

دارة الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف معلها  واقرتح احلفاظ عىل الربانمج عىل ما هو عليه للثنائية احلالية، أأي اس مترار معل اإ
ليت اعُتمدت يف تقيمي منتصف املدة اا اخليار سوف يتيح تتبع نتاجئ الاسرتاتيجية . وبني الرئيس أأن هذ8024/8025للفرتة 

جيابية فسوف بمهد ذكل الطريق أأمام التواصل الإجيايب. و  ن اكنت النتاجئ اإ ن تواصلت عقب مرور س نة أأو س نتني. واإ لكن اإ
النتاجئ املرجوة، فسوف تعدل الأمانة الاقرتاح مع اعتبار اختاذ قرار أ خر. وفتح الرئيس ابب النقاش  املشالكت ومل تتأأت

 عليقات ممكنة عىل هذا الاقرتاح.أأي ت بشأأن 

وشكر وفد الهند الرئيس عىل هذه الاقرتاحات، وسأأل الأمانة فامي يتعلق بأأول هذه اخليارات عام تتوقع القيام به يف  .522
عادة تنفيذه اإىل الطريق السلمي، وأأكد الوفد أأنه لو  8024/8025الثنائية  لتقوية برانمج الرشاكت الصغرية واملتوسطة أأو اإ

يرس الاقرتاح وفق ما هو مقرر وتكشف ذكل عقب س نتني فال بد من تدخل خطة أأخرى وس يكون الاقرتاح احلايل قد  مل
 ابء ابلفشل.

جناحه.  .528 قرار الاقرتاح بغية اإ  وأأكد الرئيس أأن الأمانة سوف تسلط الضوء عىل اخلطوات املزمع اختاذها ابلزتامن مع اإ

اقرتاحه وعىل السع  احلثيث للتوصل اإىل توافق ولكنه لحظ من تقرير  وتقدم وفد هنغاراي ابلشكر اإىل الرئيس عىل .523
متعرث ابلفعل واقرتح نقض الاقرتاح، أأي تبين هنج حمدد خيدم املناطق اليت تبدي اس تعدادها  30أأداء الربانمج أأن الربانمج 
 ا لو مل ينجح هذا الهدف.  فقط يس تحدث برانجما جديدلتويل ملكيته، وعقب ذكل

بقاء عىل  ودمع وفد .524 سويرسا الاقرتاح املقدم من وفد هنغاراي وشدد عىل رضورة التغيري وعىل الامتناع عن الإ
 احلايل. الوضع

جناحه، وأأكد أأن أأحد أأس باب احلقيقة  .525 وأأعرب وفد مرص عن اعتقاده رضورة ختصي  املزيد من املوارد للربانمج بغية اإ
ىل تقد م القائةل بعدم سري الربانمج عىل ما يرام هو غياب ال  متويل، وليس بوسع الويبو تأأمني المتويل اخلاريج، ما أأدى اإ

اتحة الفرصة لتحقيق أأهدافه.   الاقرتاح بتأأمني املوارد البرشية واملالية لتقوية الربانمج واإ

 وفد بولندا عن دمعه للموقف اذلي اعمتده وفدا هنغاراي وسويرسا. بوأأعر  .526

ن احلفاظ عىل الوضع ودمع وفد الولايت املتحدة الأمريكية الا .527 قرتاح املقدم من الرئيس وعرب عن وهجة نظره القائةل اإ
ت منذ شهر أأكتوبر وأأن قسم ينش ا اليت نفذت معل الربانمج قد أُ الراهن هو اخليار الأفضل. وأأضاف الوفد أأن الشعبة ذاه

فني املناسب. ودمع هذا الوفد احلفاظ الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف هذه الشعبة مل حيظ ابلمتويل املناسب ول بعدد املوظ
اتحة متويل اإضايف اإىل الشعبة بصحبة املوارد الرضورية من املوظفني.  ودمع الوفد عىل الوضع الراهن يف الوقت احلايل مع اإ

ماكنية اإجناز هذا الأمر من خالل املداخةل السالفة  من الأمانة وأأعرب عن جدوى امتالك اخلربة يف املاكتب، ولكنه رأأى اإ
احلفاظ عىل التوافق اجليد والعالقات الطيبة بني املاكتب وشعبة الابتاكر املسؤوةل عن قدر كبري من هذا العمل. ويعين هذا 
 مواصةل الاحتفاظ مبسؤول التصال يف املاكتب مع اجامتعهم ابنتظام مع شعبة الابتاكر وقسم الرشاكت الصغرية واملتوسطة. 

يطاليا عن دمعه موق .522 ف احلفاظ عىل الوضع الراهن مع زايدة عدد املوظفني يف القطاع، وذكل بعد أأن منا وأأعرب وفد اإ
اإىل علمه أأن مشلكة الرشاكت الصغرية واملتوسطة ل ترتبط مبسائل المتويل وحسب، بل ترتبط بقصور التوظيف. ومل يعرب 
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نه يفضل الاحتفاظ الوفد عن ميهل اإىل خيار بعينه فامي خي  شلك قطاع الرشاكت الصغرية واملتوسطة،  عىل الرمغ من قوهل اإ
جيابية. 30ابلربانمج  جناز نتيجة اإ  ، بل وشدد عىل أأمهية اإ

يطاليا والولايت  .524 وفضل وفد اجلزائر وجود مسؤول التصال يف املكتب الإقلمي . ودمع الإعالانت املقدمة من وفود اإ
ابلمتويل، وابملوارد البرشية وابلتنس يق عىل وجه  املتحدة والهند ومرص، وحفواها أأن املشلكة يف أأساسها مشلكة تتعلق

ما هو عليه  عىل 30التحديد بني مجيع شعب منظمة الويبو. واختمت الوفد بيانه بأأن احلل الأمثل هو الاحتفاظ ابلربانمج 
 ا لتحسني التنس يق.وحماوةل العمل داخلي

 وابعتبار أأمهية الرشاكت الصغرية تحدة واجلزائر.ودمع وفد مجهورية كوراي الاقرتاحان املقدمان من وفدي الولايت امل  .580
ل بد من الاحتفاظ به يف  30واملتوسطة ابلنس بة لأحصاب املصا ح وامللكية الفكرية، أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن الربانمج 

 .8024/8025الربانمج واملزيانية للثنائية 

دة املوارد واملعلومات املقدمة خبصوص الربانمج وأأعرب وفد بنغالديش عن تفضيهل احلفاظ عىل الوضع الراهن وزاي .582
 بغية ضامن أأداء أأفضل للربانمج.  30

سرتاتيجيات املتبعة ووضع برانمج مركزي لوضع الا 30وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن ميهل اإىل الاحتفاظ ابلربانمج  .588
ن الربانمج يف الويبو خبصوص الرشاكت الصغرية واملتوسطة والتشارك يف التنس يق وضامن اجلو  سوف يقوم  30دة. وقال اإ

  .80ورمبا  20و 4قوام الربانمج املركزي ويتعامل مع املسائل والأنشطة يف جمالت أأخرى مبا يف ذكل برامج مثل الربامج 

وأأعرب وفد ترينيداد وتوابغو عن دمعه املوقف اذلي اعمتده وفد الهند وأ خرين املعين ابلحتفاظ ابلربانمج اخلاص  .583
 الصغرية واملتوسطة وغريه من الربامج.  ابلرشاكت

وأأعرب وفد بيالروس عن تفضيهل ترك الربانمج عىل ما هو عليه يف الوقت احلايل والتعامل مع مسائل ذات صةل   .584
 ابلنس بة للمزيد من املناقشات املقبةل.

مزيانية الثنائية  غري كفء وأأعرب عن شكوكه بشأأن احملافظة عليه يف 30واعترب وفد الاحتاد الرويس الربانمج  .585
8024/8025. 

ودمع وفد جنوب أأفريقيا البياانت املقدمة من وفدي الربازيل واجلزائر نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة  .586
 البدلان الأفريقية عىل التوايل.

 وأأبدى وفد الرنوجي اتفاقه مع البيان املقدم من وفد الاحتاد الأورويب. .587

كام هو عليه طوال الثنائية  30"( كام ييل: الاحتفاظ ابلربانمج لفلتوفيق  الأول )"اخليار أأ وقدم الرئيس اقرتاحه ا .582
ذا 8024/8025اجلارية ويه الثنائية  . وسوف جُيرى تقيمي يف منتصف الفرتة ويف هناية الثنائية هبدف احلمك عىل الأداء، واإ

ن مل يكن فسوف يُعاد النظر يف اقرتاح الأمانة احلايل ابلنس بة  اكن يسري عىل ما يرام فسوف جيري الاحتفاظ به، وأأما اإ
 للثنائية املقبةل. 

حاةل املسأأةل اإىل ادلورة  .584 وحتدث وفد بولندا ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق وأأعرب عن رغبته يف اإ
 ا.املقبةل املزمع انعقادها يف شهر سبمترب بغية احلصول عىل املزيد من الوقت ملناقش هت

نه  30وأأعرب وفد هنغاراي عن تشككه يف جدوى اس مترار الربانمج  .530 نه اإ ليس بوسعه قبول اقرتاح الرئيس، و وقال اإ
ىل اقرتاح جديد يف املزيانية ليك يرى املربر وراء احلفاظ عىل الربانمج   . 30حيتاج اإىل املزيد من املعلومات واإ
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بولندا وهنغاراي، أأل ويه رضورة احلصول عىل املزيد من  ودمع وفد الاحتاد الرويس املداخالت املقدمة من وفدي .532
 . 8024/8025ليك يمتكن من اختاذ قرار بشأأن تضمينه يف الربانمج ملزيانية س نة  30املعلومات بشأأن الربانمج 

ضافية وع .538 يطاليا عىل أأمهية معرفة املزيد عن جودة املساعدة املقدمة يف حال تقد م الأمانة معلومات اإ ن وشدد وفد اإ
 طريقة تبادل أأفضل املامرسات بأأسلوب مركزي.

يطاليا وشدد عىل أأمهية معرفة نوعية املعلومات اليت سوف  .533 وأأيد وفد الهند الإعالانت املقدمة من وفدي هنغاراي واإ
ملايل تقدهما الأمانة عن الوضع بغية فهم تصور الأمانة عن رمس تفاصيل خارطة الطريق لتقوية الربانمج القامئ عىل املس توى ا

 واملوظفني وغري ذكل من املتطلبات اس تعدادا لإجراء ادلول الأعضاء تقيامي أأفضل للموضوع عند انعقاد دورة شهر سبمترب. 

 من حيث املوظفني وأأنشطة الربانمج ومزيانيته.  20و 4وسأأل وفد بولندا عن مدى تأأثري مسأأةل التقيمي عىل الربانجمني  .534

املداخةل املقدمة من وفد الهند وسأأل عن اإحداث أأي تغيري يف اقرتاح الربانمج  وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن دمعه .535
 .30واملزيانية املزمع تقدبمه يف شهر سبمترب ابلنس بة اإىل الربانمج 

نه ل يفضل المنوذج الالمركزي بل يود أأن يربز بعض املسائل  .536 يطاليا عن رغبته يف توضيح موقفه قائال اإ وأأعرب وفد اإ
يلزم التعامل معها بغض النظر عن المنوذج املس تخدم، وأأضاف أأنه يعتقد أأن مثل هذه املسائل من الأفضل الرئيس ية اليت 

 تناولها من خالل منوذج مركزي. 

نه يفضل حذف هذا البند من جدول  .537 ماكنية حل هذه املسائل قيد املراجعة وقال اإ وأأفصح الرئيس عن تشككه يف اإ
" هو اخليار اذلي لفيف التقدم ابقرتاح أ خر. وعىل ذكل ذكر الرئيس أأن "اخليار أأ أأعامل اجامتع شهر سبمترب. ولكنه رغب 

عىل ما هو  30"( كام ييل: الاحتفاظ ابلربانمج ءنوقش قبل الاسرتاحة، مث انتقل الرئيس اإىل تقد م اخليار الثاين )"اخليار اب
مبوجب مرشوع الربانمج واملزيانية  20الربانمج ، ولكن مع تويل الأمانة حتسني 8024/8025عليه من حيث اجلوهر للثنائية 

مع توزيع حصة خالف املوارد البرشية بناء عىل ذكل. وسوف يقمي هذا النظام "الهجني" أأثناء الثنائية املقبةل ملقارنة مزااي الهنج 
 ثنائية الالحقة.املركزي ابلهنج غري املركزي، فتسرتشد ادلول الأعضاء هبذا التقيمي فامي تتخذه من قرارات بشأأن ال 

وشكر وفد سويرسا الرئيس عىل هجوده املبذوةل للتوصل اإىل حل بشأأن هذه املسأأةل املهمة للغاية اخلاصة بأأنشطة  .532
نه يرى مشلكة فامي يتصل ابتساق املزيانية معوما وذكل ابلإشارة اإىل "اخليار اب ". ءالرشاكت املتوسطة والصغرية، وقال الوفد اإ

نه   دون الاطالع عىل اقرتاح شامل يأأخذ بعني الاعتبار املعايري اخملتلفة.يئصعوبة يف اختاذ قرار مبدس يواجه  وقال الوفد اإ
غري موجود يف الوقت الراهن.  30وذكر الوفد التباس الأمر عليه ابلنس بة ملا ينطوي القرار عليه ابلفعل مبا أأن الربانمج 

ادها يف سبمترب ابقرتاح أأكرث اكامتل فامي يتعلق ابلأنشطة املرتبطة والمتس الوفد من الأمانة العودة يف ادلورة املزمع انعق
السابق يك تصبح ادلول الأعضاء يف وضع يتيح لها احلمك بعد احلصول عىل املزيد من املعلومات خبصوص  30 ابلربانمج

  طة.الربانمج موضوع النقاش، وبعد أأن تعرف كيفية تطور الأنشطة اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوس

: هل املقصود الاحتفاظ به عىل ما هو عليه ومبا 20وسأأل وفد الاحتاد الرويس عن املقصود ابلحتفاظ ابلربانمج  .534
وأأضاف أأنه يك  30يوفر هل من موارد أأم هل سيمت حتويل للموارد؟ وذكر الوفد عدم معرفته املوارد اليت سوف تتاح للربانمج 

 معلومات بشأأن املوارد املالية اخملصصة لهذا الربانمج.يمتكن من اختاذ قراره جيب أأن حيصل عىل 

 4وأأوحضت الأمانة بقاء املزيانية بشلك عام عىل ما يه عليه وأأن نصيب الرشاكت الصغرية واملتوسطة من الربانمج  .540
 دون تغيري. 20. وسوف يظل الربانمج 30سوف يس تصرج منه مث جيري جتميعه حتت الربانمج 
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" اذلي أأوحضه الرئيس مس بقا، حيث اعترب هذا اخليار أأكرث وضوحا. لففضيهل "اخليار أأ وأأعرب وفد اجلزائر عن ت  .542
جديد، مؤكدا عىل أأمهية  30وأأضاف الوفد أأنه من الواحض ابلنس بة هلم أأن الأمانة سوف ترجع يف شهر سبمترب بربانمج 

جناز نتيجة بشأأن هذه املسأأةل.  اس تغالل دورة شهر سبمترب يف اإ

ت املتحدة الأمريكية عن تفضيهل اخليار الأول، معربا عن رغبته يف توفري املوظفني والمتويل وأأعرب وفد الولاي .548
 .30الالزمني للربانمج 

نه يفضل النظر يف الأرقام الإجاملية يف شهر سبمترب، وأأضاف أأن ذكل اإ ودمع وفد  .543 س بانيا موقف وفد سويرسا وقال اإ
دارة املزيانية.  هو الهنج املسؤول حيال اإ

 فد الهند عن دمعه موقف وفد الولايت املتحدة.وأأعرب و  .544

نه من املمكن أأن يقبل  30وفضل وفد مجهورية كوراي احملافظة عىل الربانمج  .545 اإىل أأجل غري حمدد، ولكنه قال اإ
 املقدم. ابلقرتاح

 توسطة.وذكر وفد أأسرتاليا أأنه ل حيمل وهجة نظر قوية ترحج حل هيلك  بعينه خبصوص برانمج الرشاكت الصغرية وامل  .546
ن احلل الأمثل قد يكون يشء حيتفظ بوضوح ابلربانمج مع بعض  واعترب الوفد أأن للك حل من احللني ممزياته وعيوبه وقال اإ
التنس يق املركزي ولكن عىل أأن يتيح فرصة تقد م اخلدمة من خالل املاكتب الإقلميية. واتفق الوفد مع النقطة اليت أأاثرها وفد 

عدم اقتناعه بنجاعة الهنج الهجني، واقرتح أأن تعمل الأمانة عىل مجيع الانشغالت اليت أأعربت  الولايت املتحدة من حيث
عهنا الوفود حبيث ترجع اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ابملزيد من املعلومات ردا عىل الأس ئةل اليت أأثريت، أأو عىل الأقل تنظر 

 رتاح جديد بمكن للأعضاء النظر فيه. الأمانة يف مراجعة الاقرتاح وتعود يف شهر سبمترب ابق

قرتاح املقدم من وفود سويرسا وحتدث وفد بولندا ابلأصاةل عن مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق ودمع الا .547
عداد الأمانة املادة الإضافية املذكورة سابقا بغية النظر يف املسأأةل برمهتا يف شهر سبمترباإ و   .س بانيا وأأسرتاليا، واقرتح الوفد اإ

 وأأقر وفد بيالروس اذلي حتدث بوصفه منسق اجملموعة برضورة دراسة املسأأةل يف دورة شهر سبمترب.  .542

وعقب الاس امتع اإىل املواقف املتعددة أأقر وفد املكس يك بأأنه من الأفضل احلصول عىل املزيد من املعلومات اليت  .544
 بمكن حتليلها للنظر فهيا يف ادلورة املزمعة يف سبمترب.

للنظر فهيا يف دورة  30حتاد الرويس تفضيهل احلصول عىل املزيد من املعلومات بشأأن الربانمج وذكر وفد الا .550
 سبمترب. شهر

 وأأعرب وفد تركيا عن دمعه الاقرتاح املقدم من وفد أأسرتاليا.  .552

نه صاغ اقرتاح ابلتعاون مع الزمالء من وفد الولايت املتحدة الأمريكية، وبمكن اس تخد .558 يطاليا اإ ام هذا وقال وفد اإ
الاقرتاح كنقطة بداية. وشكر الوفد وفد أأسرتاليا عىل بيان احلاجة اإىل احلصول عىل يشء مركزي ويشء بمكن أأن يكون 

وتظل شعبة  30مركزي واقرتح قراءة الاقرتاح، وأأحاط بأأنه غري هنايئ بل جمرد نقطة انطالق: "سوف يظل الربانمج  غري
للرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر. ومن املمكن توفري مسؤويل اتصال يف مجيع الابتاكر كام هام بوصفهام مركزا للخربة 

املاكتب الإقلميية يعملون، كام يتبني من الامس، بوصفهم حلقة الوصل بني ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والرشاكت الصغرية 
وشعبة الابتاكر يف مؤرشات الأداء  20و 4جمني واملتوسطة وشعب الابتاكر. وبمكن أأن تتشارك املاكتب الإقلميية والربان

 30والأهداف، ما ييرس بدوره قدرا أأفضل من التعاون يف تقد م منتجات عالية اجلودة. وسوف يؤدي ذكل اإىل بقاء الربانمج 
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العمل عىل هييته باكمل متويهل وموظفيه. وسوف تتوىل املاكتب الإقلميية مسؤولية تنس يق تقد م تكوين الكفاءات وتطويع 
قلمي، ولكن مع العمل من خالل التعاون الوثيق مع  اذلي تس تحدثه شعبة الابتاكر مبا يامتىش مع الاحتياجات اخلاصة للك اإ

 ."30شعبة الابتاكر. ومن الرضوري متويل مسؤول التصال متويال مناس با عىل أأن يظل متويل الربامج من خالل الربانمج 

يطاليا والولايت املتحدة تزويدها بنسخة من هذا الاقرتاح كتابة.ونقل الرئيس الامتس الأمانة من وف .553  دي اإ

بداء نقطة نظام تتعلق بوجود رساةل واحضة أأعربت العديد من الأعضاء عهنا ويه  .554 وأأعرب وفد هنغاراي عن رغبته اإ
الوفد الانتقال اإىل النقطة احلصول عىل املزيد من املعلومات، وذكل مع احرتامه الاكمل لالقرتاح املقدم من الوفدين. واقرتح 

اتحة الفرصة أأمام الأمانة مجلع ا  ملعلومات اليت المتس هتا الوفود.التالية عىل جدول الأعامل واإ

يطاليا والولايت املتحدة اذلي انعكس عىل البيان املقدم من وفد  .555 وأأوحض الرئيس أأن الاقرتاح املقدم من وفدي اإ
نه اكن س يقرتح الاس امتع اإىل الاقرتاح دون  أأسرتاليا لهو حمض اقرتاح ول يوجد الامتس ابعامتده يف هذه املرحةل. وقال الرئيس اإ

اختاذ حترك بشأأنه وترك الباب مفتوحا أأمام اس تعراض ثالثة خيارات يف سبمترب مدعومة مبعلومات ذات صةل ابحلقائق والأرقام 
جياز حبيث بماليت س توفرها الأمانة. واقرتح الرئيس أأن تقرأأ الأمانة اخليار الثال  كن اختاذ قرار بشأأن السري قدما.ث مع رشحه ابإ

وتظل شعبة الابتاكر كام هام بوصفهام  30وقرأأت الأمانة الاقرتاح املطروح عىل املائدة كام ييل: "سوف يظل الربانمج  .556
تب الإقلميية يعملون، مركزا للخربة للرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر. ومن املمكن توفري مسؤويل اتصال يف مجيع املاك

كام يتبني من الامس، بوصفهم حلقة الوصل بني ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والرشاكت الصغرية واملتوسطة وشعب 
وشعبة الابتاكر يف مؤرشات الأداء والأهداف، ما ييرس  20و 4الابتاكر. وبمكن أأن تتشارك املاكتب الإقلميية والربانجمني 

عىل هييته باكمل  30التعاون يف تقد م منتجات عالية اجلودة. وسوف يؤدي ذكل اإىل بقاء الربانمج بدوره قدرا أأفضل من 
متويهل وموظفيه. وسوف تتوىل املاكتب الإقلميية مسؤولية تنس يق تقد م تكوين الكفاءات وتطويع العمل اذلي تس تحدثه شعبة 

قلمي، ولكن مع العمل من خالل التعاون الوثيق مع شعبة الابتاكر. ومن  الابتاكر مبا يامتىش مع الاحتياجات اخلاصة للك اإ
وأأعربت الأمانة عن  ."30الرضوري متويل مسؤول التصال متويال مناس با عىل أأن يظل متويل الربامج من خالل الربانمج 
ن نيهتا املزمعة يه احلفاظ عىل املس توى العام لل  بداء تعليق أأويل، أأل وهو قولها أ نفا اإ متويل أأو املزيانية عند ما هو رغبهتا يف اإ

ن بعض املسائل املتعلقة  عليه. وأأضافت الأمانة رضورة النظر اإىل ال اثر املرتتبة عىل الاقرتاح بوصفها جزء من معلها، مبا اإ
ضافة اإىل ما يؤدونه من همام يف الوقت احلايل ول تتطابق مع المنوذج اذلي تط رحه مبسؤويل التصال يف املاكتب تبدو وكأهنا اإ

الأمانة عىل املائدة، أأي أأن بعض التعديالت الطفيفة قد تطرأأ عىل مواردمه وتتطلاها هممة التنس يق هذه فامي بني ما س يصبح 
املسرتد من انحية واختصاص املكتب من انحية أأخرى. وذكرت الأمانة أأن فكرة المتويل الاكمل وتوفري املوارد  30الربانمج 

 أأةل لعرضها يف دورة شهر سبمترب.ىل خلفية الس ياق السابق ذكره، وأأهنا سوف تدرس املسابلاكمل قد تتطلب بعض النظر ع

نه سوف يرحب ابملزيد من املعلومات من اإ عالانت الصادرة عن وفدي سويرسا و ودمع وفد سلوفاكيا الإ  .557 س بانيا وقال اإ
 قراره يف هذا الشأأن. الأمانة بغية احلصول عىل صورة أأكرث اكامتل بشأأن اخليارات املتاحة قبل أأن يتخذ

ن   .552  اكن يلمتس تضمني اخليار الثالث.وسأأل الرئيس وفد سلوفاكيا اإ

وأأجاب وفد سلوفاكيا أأنه سوف يرحب بتضمني هذا اخليار يف املعلومات املقدمة جبانب الأرقام الإضافية عالوة عىل  .554
 أأي معلومات مفيدة أأخرى، وذكل ليمتكن من اختاذ قراره يف شهر سبمترب.

 لرئيس توفري الأمانة املعلومات املتعلقة ابخليارات الثالثة عند انعقاد ادلورة يف شهر سبمترب. وأأكد ا .560

وأأعرب وفد أأسرتاليا عن رغبته توضيح مداخلته بأأنه مل يقرتح النظر يف اخليارات الثالثة يف شهر سبمترب مرة أأخرى  .562
نه اق رتح أأن تنظر الأمانة يف مجيع الانشغالت والاهامتمات لأنه ل يرى جدوى ذكل يف حتريك املسار قدما. وقال الوفد اإ
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اليت أأثريت، وأأن تقدم املعلومات ذات الصةل ابلأس ئةل اليت ُطرحت سعيا لعرض اقرتاح معدل قد يتضمن خيار واحد 
 أأكرث.  أأو

نه ودمع وفد سويرسا الإعالن اذلي قدمه وفد أأسرتاليا فامي خي  ما حتتاج الأمانة اإىل تقدبمه يف شهر سب  .568 مترب، وقال اإ
 يرى أأن هذا هو أأفضل الس بل للسري قدما. 

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رغبته يف توضيح احلقيقة القائةل بأأن هذه املناقشات ركزت اإىل ال ن عىل  .563
تاكر. ورأأى الوفد جمال الرشاكت الصغرية واملتوسطة ولكن يف الواقع ل بد من النظر كذكل يف س ياس ية الابتاكر وبنيات الاب 

، ما 30ويف غري موضع عىل الأرحج وأأعرب عن رغبته ابلحتفاظ هبا يف الربانمج  20توافر املؤرشات والأهداف يف الربانمج 
يؤدي اإىل بقاء شعبة الابتاكر دون تغيري. وأأوحض الوفد أأن ذكل سوف يتيح الفرصة للشعبة بأأن تواصل معلها دون انقطاع 

  الوقت احلايل وشهر سبمترب.بني يف الفرتة الواقعة

ن املسأأةل سوف يُنظر فهيا ويُعاد تقوبمها يف شهر سبمترب، بيامن تنظر الأمانة يف الوقت نفسه  .564 وخل  الوفد الوضع قائال اإ
 يف الالامتسات اخملتلفة اليت قدمهتا الوفود. وأأضاف الرئيس رضورة فتح النقاش مرة أأخرى يف شهر سبمترب. 

للنظر يف  30يعملون مع مدير الربانمج  20و 4ت املتحدة أأن مديري الربامج التابعة للربانجمني واقرتح وفد الولاي .565
يطاليا والولايت املتحدة أأو الاقرتاح الثاين أأو أأاي اكن الوضع، حيث رأأى الوفد أأمه  ية هذا جدوى الاقرتاح املقدم من وفدي اإ

 احلوار البالغة للمسار.

ن ا .566 لأمانة سوف تُقمي تقيامي شامال من حيث نظرها فامي قيل لضامن مراعاها لك ما ذكره وأأوحض الرئيس الوضع قائال اإ
 الأعضاء، مث رجوعها يف شهر سبمترب خبيارات واحضة وببياانت بشأأن املوضوع، مبا يتوافق مع الامتسات ادلول الأعضاء 

 .22وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .567

 الاجامتعات الإعالمية اليت نظمهتا خالل الأس بوع السابق ملناقشة جلنة الربانمج وشكر وفد السلفادور الأمانة عىل .562
. وقال اإن هذه الاجامتعات الإعالمية سامهت يف توضيح العديد من املقرتح )"مراكز الويبو للتدريب"( 22واملزيانية الربانمج 

قدمهتا الأمانة. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإىل تلق  مزيد املسائل املهمة للوفد، وأأضاف أأنه بصدد معلية حتليل الإيضاحات اليت 
نشاءها بني مركز التدريب التابع للويبو ومكتب التعاون مع أأمرياك  من الإيضاحات بشأأن أ ليات التنس يق اليت تتوىخ الأمانة اإ

نه فهم من8024/25الالتينية ومنطقة الاكرييب يف فرتة الس نتني  أأن العمل جيري  ة الويبواملدير التنفيذي لأاكدبمي . وقال اإ
 لتعريف هذه ال لية، ومع ذكل ل يزال الوفد حريصا عىل تلق  معلومات يف هذا الشأأن.

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وشدد عىل الأمهية اليت تولهيا البدلان الأفريقية لإنشاء أأاكدبميات وطنية  .564
نشاء أأاكدبميات جديدة يف عام يف جمال امللكية الفكرية، واس تفرس الوفد عن   8028سبب ظهور مؤرش الأداء املتعلق ابإ

(. واس تفرس الوفد أأيضا من الأمانة بشأأن كيفية اعزتاهما الرد عىل 78، صفحة WO/PBC/2012)الوثيقة  اثبت" "غري
 الطلبات املس تقبلية لإنشاء أأاكدبميات يف جمال امللكية الفكرية يف القارة الأفريقية.

، اإىل العديد من النقاط املتناوةل يف س ياق التصطيط واسرتاتيجية التنفيذ للربانمج. الارتياحتركيا، مع  وأأشار وفد .570
نه يؤيّد عىل وجه التحديد دور تنس يق وأأول، رّحب بتعريف الأدوا ر امخلسة اجلديدة وفقا لالس تعراض املس تقل. وقال اإ

البدلان. وعن اسرتاتيجيات التنفيذ، أأشار اإىل الأمهية احلامسة الش باكت والرشااكت لتوس يع نطاق فرص التدريب ووقعها يف 
دارات  لوضع أأهداف الس ياسة العامة اليت س تحّدد الأدوار واملسؤوليات فامي يتعلق بتنفيذ الربانمج والتدريب ابلتعاون مع اإ

اتحة التدريب للبدلان وحتقيق النتاجئ يقت ي حبث الا نه يعتقد بأأن اإ حتياجات وحتديدها فعال ابلتعاون أأخرى يف الويبو. وقال اإ
لوفد اوقال اإن ذكل من شأأنه تعزيز جناح الربانمج. ويف هذا الصدد، قال الوثيق مع املاكتب الإقلميية اإىل جانب البدلان ذاها. 
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ن برامج الويبو ود نشاؤها ذلكل الغرض. وقال اإ نه يتطلع اإىل معرفة املزيد عن ال لية اليت من املقرر اإ لمي عن بعد راها للتعو اإ
ماكنيات واسعة  للوصول اإىل العديد من أأحصاب املصا ح واجلهات املعنية. ورّحب الوفد مبواصةل توس يع النطاق تتيح اإ

نه يتطلع اإىل املزيد من املعلومات عن دور مركز بش ىت الس بل معراب عن تقديره للعمل الناحج يف هذا املضامر. وقال  الربانمج اإ
املشورة لس تحداث برامج ماجس تري جديدة ولإدماج تدريب امللكية الفكرية يف املقررات الويبو للتدريب يف اإسداء 

اإن اكنت للويبو خطة ادلراس ية واجلامعية يف احلقوق. واس تفرس أأيضا عن س ياسة الويبو يف تقد م هذه املساعدة. وتساءل 
نشاء أأاكدبميات وطنية انش ئة، ورّحب مبواصةل  تنفيذية لهذا املرشوع يف الثنائية املقبةل. ويف اخلتام، تطرق الوفد اإىل مسأأةل اإ

 لهامتم املتواصل دلى البدلان ابملرشوع وابدلمع من خمتلف بقية البدلان خالل دورة اللجنة.اباملساعدة للبدلان املهمتة مذكّرا 

وفامي يتعلق مبسأأةل مؤرش الأداء املتعلق ابلأاكدبميات الناش ئة، أأشارت الأمانة اإىل حدوث سوء فهم بني الزمالء اذلين  .572
)مشاريع جدول أأعامل التمنية("(، من هجة، والزمالء اذلين وضعوا  صاغوا مؤرش أأداء )"عدد الأاكدبميات الناش ئة" املُنشأأة

ذا فرُس املؤرش عىل أأنه  8028/23أأساس املقارنة ذي الصةل  )"مرشوعني"( والهدف )"س تة مشاريع"( من هجة أأخرى. واإ
"( والهدف )"س تة يعين "عدد مشاريع الأاكدبميات الناش ئة اليت بدأأت"، مفن املعقول أأن يكون أأساس املقارنة )"مرشوعني
ذا 8028/23مشاريع"( )لأنه قد رُشع ابلفعل يف هذين املرشوعني يف وقت صياغة وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة  (، لكن اإ

فرُس املؤرش املذكور عىل أأنه يعين "عدد الأاكدبميات الناش ئة اليت جرى تسلميها" فاإن أأساس املقارنة "مرشوعني" يكون 
. 8028/23حيدث ابلفعل تسلمي أأي أأاكدبميات انش ئة يف وقت صياغة وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة منطق ، لأنه مل  غري

نه يف الوقت ذاته، ونظرا اإىل تزامن املرحةل الثانية من مرشوع الأاكدبميات الناش ئة مع فرتة  واس تطردت قائةل اإ
منا فقط بهناية عام 8028مل بهناية عام ، مفن الطبيع  أأل تُعمم أأنشطة س تة مشاريع ابلاك8028/23 الس نتني . كام 8023، واإ

نفاق خط ، ونظرا اإىل عدد من الأس باب تركزت أأنشطة املرشوع  أأن مشاريع الأاكدبميات الناش ئة مل يكن لها ابلرضورة منط اإ
أأطول من  يف مرحلته الأخرية، كام أأظهرت املرحةل التجريبية أأن انتشار أأنشطة املرشوع يس تغرق، يف املتوسط، وقتا

التقديرات الأولية يف وقت تصممي املرشوع. وأأشارت الأمانة اإىل أأهنا عىل ثقة اتمة بأأن مؤرش أأداء مرشوع الأاكدبميات 
"اثبتا". وأأشارت الأمانة اإىل سؤال وفد تركيا، وأأوحضت أأن وجود مؤرشين خمتلفني لربانمج  8023الناش ئة س يكون يف هناية 

دلورات املتقدمة للربانمج تتطلب اجتياز اختبار هنايئ بيامن ل تتطلب دورات متهيدية معينة التعلمي عن بعد يعود اإىل أأن ا
متام ادلورة دون احلاجة اإىل اجتياز أأي امتحان. ويف الوقت نفسه، من املهم  منا يف هناية ادلورة يُمنح الطلبة شهادة اإ ذكل، واإ

 .لوا ادلورةملدير الربانمج أأن يرصد معدل الطلبة املسجلني اذلين أأمك

 .28وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .578

من الرضوري  ( أأنه5.28نظر الفقرة امسأأةل النرش الس نوي لتصنيف نيس )وأأشار وفد املكس يك ابلنس بة اإىل  .573
عىل س بانية بني الواثئق املس تخدمة يف اجامتعات اخلرباء املسؤولني عن التصنيف واملعايري. واقرتح الوفد تضمني اللغة الإ 

لهيا يف الفقرة  ماك 5.28الأمانة أأن تراع  يف املرحةل الثانية من التحديث املشار اإ نية ترمجة التصنيف اإىل اللغة اإ
 س نواي.  س بانيةالإ 

 س بانيا اتفاقه مع البيان املقدم من وفد املكس يك.اإ وفد وأأبدى  .574

سرتاتيجيات احلد من وطأأها وعلق وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية فامي يتعلق مبسأأةل اخمل .575 اطر الرئيس ية واإ
ن اس تخدام اصطالح "اإضفاء الطابع الس يايس عىل املناقشات" بوصفه خطر رئييس يف اإحدى واثئق الربانمج  قائال اإ

 واملزيانية أأمر غري مقبول. 

زائر، بل وأأضاف واتفق وفد الربازيل متحداث ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية عىل التعليقات اليت قدهما وفد اجل .576
 سرتاتيجيات يف مجملها كام ترد يف الوثيقة.ورة مراجعة اخملاطر الرئيس ية والارض 
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ن اخلرباء التقنيني اكنوا يعملون من انحية  .577 وذكّر وفد بلجياك مبا مت يف ادلورة السابقة للجنة املعنية مبعايري الويبو. وقال اإ
فاوضات الس ياس ية. وعلق الوفد بأأن لفظ "اإضفاء الطابع الس يايس" لهو وعىل الناحية الأخرى متت املفاوضات املوازية وامل

 ابلفعل اللفظ املناسب لهذا النقاش.

 ودمع وفد الهند ال راء اليت عرب عهنا وفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية. .572

سهاماته يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمن  .574 ية مبا يتوافق مع الربامج الأخرى والمتس وفد مرص تقد م الربانمج تقريره ابإ
 ويتسق معها.

يران )مجهورية  .520  الإسالمية( ما جاء عىل لسان وفود اجلزائر، والربازيل والهند ومرص. -وأأيد وفد اإ

ه اليت عرب عهنا وذكّر بقضاء أأكرث من ثالثة أأايم يف اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف ءموانكو وفد بلجياك أ راوشارك وفد  .522
ضفاء للطابع الس يايس فهو ليس بنقاش تقين أأيضا. مناقشة ن مل يكن هذا ابإ  عنوان لأحد البنود املدرجة عىل جدول الأعامل. واإ

س بانيا الانشغال املتعلق مبا حدث يف اللجنة املعنية ابملعايري وصعوبة اإحراز أأي تقدم، ولكنه أأعرب عن اإ وشارك وفد  .528
لصياغة احلالية لهذا اخلطر. واقرتح الوفد حذف اجلزء الأول من العبارة الأوىل تفهمه شعور بعض الوفود بعدم الارتياح حيال ا

ة "جلان". فبالفعل يوجد خطر يواجه تطور التقدم التقين داخل اللجنة. مظ "اإضفاء الطابع الس يايس" وحىت لكابتداء من لف
 ولكن هذا اخلطر مل يذكر رصاحة.

 انيا.س باإ السويد الاقرتاح املقدم من وفد  ودمع وفد .523

س بانيا لصا ح توافق ال راء. واقرتح وفد اجلزائر رضورة تطبيق هذا اإ اجلزائر الاقرتاح املقدم من وفد ودمع وفد  .524
 الاقرتاح عىل صياغة خطة احلد من وطأأة اخملاطر.

عىل . و 28وساند وفد الربازيل البيان املقدم من وفد مرص فامي يتعلق بتضمني ذكر جدول أأعامل التمنية يف الربانمج  .525
س بانيا أأن قدمه وأأشار اإىل رضورة حتسني خطة احلد من اإ ازيل الاقرتاح اذلي ما لبث وفد الناحية الأخرى أأقر وفد الرب 

 وطأأة اخملاطر.

وأأشار وفد اململكة املتحدة اإىل أأنه ل يتشدد فامي يتعلق ابخملاطر واحلد من وطأأها كام يه. مفا تتيحه الوثيقة يف الوقت  .526
بدقة عام حدث داخل اللجنة املعنية ابملعايري. وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن انشغاهل ابس تحواذ الزنعة  الراهن يعرب فعليا

 احلالية عىل اجلوانب التقنية للعمل، وأأوحض الوفد أأن هذه اللجنة جيب أأن تظل جلنة تقنية.

 س بانيا. اإ قرتاح التوفيق  املقدم من وفد واتفق وفد املكس يك مع الا .527

ويرسا مع الإشارة اإىل اخلطر املمتثل يف اإضفاء الطابع الس يايس عىل املناقشات. واقرتح وفد سويرسا واتفق وفد س .522
ية" اإن اكنت بعض الوفود جتد مشلكة يف اس تخدام ن ق غري الت اس تخدام التعبري "وهجات النظر املتباعدة خبصوص املسائل 

فات بني مجموعات البدلان اخملتلفة. وسوف يف  ذكل بغرض لفظ "اإضفاء الطابع الس يايس"، وابلتايل سوف يس متر تفامق اخلال
بيان حقيقة وجود بعض الانشغالت بشأأن مسائل غري املسائل التقنية اليت نشأأت أأثناء املناقشات اليت دارت يف 

 التقنية.  اللجنة

د متت املشاورات غري وذكّر وفد الهند بأأن معل اللجنة الرمس  مل تواهجه عراقيل أأثناء انعقاد ادلورة السابقة. وق .524
الرمسية ابلتوازي بغية مواصةل العمل الرمس . ولن تقدم الهند عىل مفامقة اخلالفات. وأأما ابلنس بة اإىل خطة احلد من وطأأة 

 اخملاطر، أأعرب الوفد عن اعتبار أأي يشء يقوي املناقشات التقنية داخل اللجان وأأي يشء يناقش خارهجا مقبول. 
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شارة اإىل املسائل الس ياس ية ل بد من حذفها من خطة احلد من وطأأة اخملاطر. س بانيا بأأناإ وأأحاط وفد  .540  أأية اإ

وأأعرب وفد املكس يك عن انشغاهل بأأن جلنة الربانمج واملزيانية تسدل س تارا عىل ما حدث يف تكل اللجنة وتتجنب  .542
ن اكنت جلنة الربانمج واملزيانية ترغب يف جتنب تضييع ا لوقت عىل هذا املوضوع، فلتأأخذ ابقرتاح تسمية الأش ياء مبسمياها. واإ

ذ يعرب ذكل بدقة عام حدث.   وفد سويرسا دون اس تخدام لكمة "اإضفاء الطابع الس يايس"، اإ

وكررت الأمانة الاقرتاح املقدم من وفد سويرسا حبذف لكمة "اإضفاء الطابع الس يايس" اخلالفية والبدء بوهجات النظر  .548
ت غري التنقية ونتج عهنا تقييد التطور التقين للمعايري والتصنيفات. وسوف تكون هذه يه املتباعدة اليت تس ببت فهيا املناقشا

الصياغة املعدةل للصطر وابلتبعية يفرتض تعديل خطط احلد من وطأأة اخملاطر تعديال طفيفا حبذف تعبري "مسائل س ياس ية". 
قشة املسائل خارج اللجان وحلها، وتقوية وعىل ذكل سوف تصبح الصياغة الهنائية خلطط احلد من وطأأة اخملاطر "منا

 ."ن، ورصد تنفيذ اخلطط طويةل الأجلاملناقشات التقنية داخل اللجا

ن اللجنة أأمضت ثالثة أأايم يف  .543 وأأعرب وفد اجلزائر عن انشغاهل ابس تخدام لفظ "املناقشات غري التقنية." وقال اإ
جياد صةل بني املعايري اليت تؤسسها ال  ىل اإ لجنة والتوصيات املدرجة عىل جدول أأعامل التمنية. وهذا أأمر تقين حماوةل للتوصل اإ

للغاية. وهو أأمر تقين بصورة خمتلفة. ولكنه تقين ابلفعل. وذلا من الرضوري التوصل اإىل وصف ل يس تخدم لفظ "اإضفاء 
ضفاء الطابع الس يايس يف يشء. وم ن الرضوري التوصل الطابع الس يايس" لأن توصيات جدول أأعامل التمنية ليست معنية ابإ

 اإىل صياغة أأخرى ل متزي بني ما هو تقين وما هو غري تقين.

وأأشار وفد الربازيل اإىل تفضيهل صياغة أأكرث معوما تويح حبقائق أأخرى قد تشلك خماطر أأساس ية ابلنس بة للجنة  .544
وأأعرب وفد الربازيل  ."يري والتصنيفاتتطور التقين للمعااملعنية مبعايري الويبو، واقرتح الوفد الصياغة ال تية: "خطر احلد من ال 

سرتاتيجيات التصفيف من أ اثرها عن  صعوبة دمعه الاقرتاح املقدم من وفد سويرسا. وأأضاف أأن تضمني اخملاطر الأساس ية واإ
 قد تشلك أأداة جيدة للتصطيط، ولكن الطريقة اليت تنفذ هبا يف مرشوع املزيانية هذا تدعو اإىل رضورة تعديلها يف لك برانمج
ن النقاش ادلائر بني ادلول الأعضاء يشلك خطرا بل  مانة ول لهذه املنظمة القول اإ حبيث تتسم ابلفعالية. ول بمكن السامح للأ

 وخماطرة أأساس ية عىل منظمة الويبو.

 وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل أأن هذه املشاورات أأو الاجامتعات اليت انعقدت ملدة ثالثة أأايم مل تكن .545
تقنية يف يشء. فاحلديث عن املعايري والتصنيفات عبارة عن حديث عن طريقة تطوير املعايري والتصنيفات، ل عن اتساق 

جدول أأعامل التمنية أأو اإحدى توصيات جدول أأعامل التمنية مع معل اللجنة املعنية ابملعايري. ولكن سعيا اإىل توفيق ال راء اقرتح 
ال تية حتت فقرة اخملاطر بدل من الإشارة اإىل اخلالفات الس ياس ية: "أأثريت مسائل أأخرى وفد الولايت املتحدة الصياغة 

وأأما ابلنس بة اإىل فقرة احلد من وطأأة اخملاطر فاقرتح الوفد الإشارة بقول:  ."تطور التقين للمعايري والتصنيفاتجبانب ال 
 ."ة هذه املسائل وحلها خارج اللجنة"مناقش

س بانيا هو الاقرتاح اذلي لىق أأشد تأأييد من القاعة وأأن اعامتده هو السبيل اإ املقدم من وفد  رئيس أأن الاقرتاحوذكر ال .546
دراج ذات القدر من التوازن عىل الفقرة اخلاصة ابحلد من  للسري قدما، طاملا مل تواهجه معارضة. ودعيت الأمانة اإىل اإ

 ال اثر. وطأأة

 اعُتمد الاقرتاح املقدم من الرئيس. .547

 .23ب النقاش بشأأن الربانمج وفتح الرئيس اب .542

ابملائة يف الثنائية املقبةل يف قدر البياانت املزمع تضميهنا يف قاعدة البياانت  200أأحاط وفد تركيا بزايدة قواهما أأكرث من  .544
وس مي العاملية، وسأأل الوفد عن كفاية املوارد املقرتحة لتغطية الأنشطة املعنية بتوس يع قاعدة البياانت العاملية لأدوات الت
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نشاء قاعدة للرسوم والامنذج الصناعية. وذكر الوفد ابلإضافة اإىل ذكل أأن قواعد بياانت الرسوم والامنذج الصناعية سوف  واإ
تتطلب تكنولوجيا لعرض بياانت الصور بواهجات للمس تخدم بلغات متعددة اس تجابة للزايدة املرتقبة يف الانضامم اإىل 

. ويف هذا الصدد المتس الوفد احلصول عىل املزيد من املعلومات خبصوص املوارد لهاي أأثناء الثنائية القادمة اتفاق
 والتكنولوجيات الرضورية.

وطمأأنت الأمانة الوفد أأن املوارد املقرتحة سوف تتناسب مع تنفيذ الأنشطة اخملططة حيث يفرتض أأن يبدأأ تطوير  .600
لبياانت العاملية لأدوات التوس مي. وأأضافت الأمانة قائةل قاعدة بياانت التصماميت بمنوذج أأويل يس تحدث عىل أأساس قاعدة ا

ن هذا المنوذج ل بد وأأن يمتكن من الإفادة من التجارب واملعارف املكتس بة من تطوير قاعدة البياانت العاملية لأدوات  اإ
 التوس مي عند اس تخدام التكنولوجيات لعرض بياانت الصور.

 .24وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .602

وسأأل وفد السلفادور عن اس تدامة مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والمتس املزيد من التأأكيد عىل احلصول عىل دمع  .608
الويبو يف اس تحداث مراكز تمتتع ابلس تدامة اذلاتية عىل مدار فرتة طويةل ولها احلق يف برانمج الويبو بشأأن النفاذ اإىل 

الويبو بشأأن النفاذ اإىل املعلومات املتصصصة بشأأن الرباءات. والمتس الوفد املزيد  الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر وبرانمج
 من املعلومات خبصوص نرش مراكز دمع الابتاكر يف أأمرياك الالتينية ودول الاكرييب.

س تدامة املزمعة لتحقيق الاس تدامة وفصلتا الاالاسرتاتيجية اللتني أأوحضتا  2.24و 7.24وأأشارت الأمانة اإىل الفقرتني  .603
طويةل الأجل للمراكز ابلرتكزي عىل ثالثة عنارص هممة. العنرص الأول يتعلق بتحسني نقل املعارف وتدريب املسؤولني العاملني 

الويبو  كرتونية اليت تشمل دورات التعمل عن بعد اليت تقدهماابس تغالل املواد التدريبية الإل يف مراكز دمع التكنولوجيا
كرتوين لهذه املراكز. واتصل العنرص الثاين بربط مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بش باكت عىل لوالربانمج التعلمي  الإ 

املس توى الوطين. وهذا هو ما حدث ابلفعل يف حاةل العديد من البدلان من بيهنا عىل سبيل املثال الاحتاد الرويس اذلي اكن 
الوطنية اليت تُنشئ الش بكة أأن متتكل القدرة عىل مساعدة بعضها مركزا للتكنولوجيا ودمع الابتاكر. وعىل املراكز  37يضم 

البعض بروح أأبوية. وسوف يعزز اس تحداث الش باكت عىل املس توى الوطين تبادل املعارف واخلربات. ومن الرضوري أأن 
نشاء الش باكت يف مجيع املاكتب القطرية املشاركة يف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر مبا يف ذكل  السلفادور. وأأما يمت اإ

العنرص الثالث فهو معين ابس تحداث الربط الش بيك العامل  ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وحتقيقا لهذه الغاية سوف حنسن 
بريل لمتكني املوظفني العاملني يف هذه املراكز من تبادل املعلومات أأ الإلكرتونية اليت ُأطلقت يف شهر  CcRUاس تغالل منصة 
بكة اجامتعية عىل الإنرتنت. ومنذ اإطالق الش بكة أأوحضت الإحصاءات اس تخداهما الكثيف من جانب أأكرث من خالل ش  

كرتونية. كام اس تفاد املس تخدمون من املشورة املقدمة من مخسة خرباء عينهتم الويبو الإل CcRUمس تخدم ملنصة  300 من
ر. ورأأت الأمانة أأن هذه العنارص الثالثة سوف تعزز ابلرضورة الابتاكوللرد عىل الأس ئةل الواردة من مراكز دمع التكنولوجيا 

وابلنس بة اإىل الأهداف اليت تشري اإىل زايدة عدد ش باكت مراكز دمع اكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. من اس تدامة مر 
البدلان ابلمس اإىل ال ن يف أأمرياك الالتينية ودول الاكرييب ذكرت الأمانة عدم حتديد  CcRUاملس تدامة والابتاكر التكنولوجيا 

 ابلنس بة للمراكز اجلديدة، واستناد اخلطة اإىل درجة اس تعداد البدلان اليت المتست املساعدة. 

 .25وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .604

 اجملموعة ترى كر الأمانة عىل الربانمج وذكر أأنوحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق وش .605
أأن هذا الربانمج يؤدي دورا نشطا يف جمال تقوية العمليات التجارية ملاكتب امللكية الفكرية بل وعلهيا مواصةل هذا ادلور من 
خالل توفري أأدوات وخدمات متكهنا من املشاركة الفاعةل يف نظام امللكية الفكرية العامل . وابلنظر اإىل تزايد الطلب من جانب 

ىل املساعدة التقنية دمعت اجملموعة زايدة مزيانية هذا الربانمج. وأأحاطت مجموعة بدلان أأورواب ماكتب امللكية الفكرية ع
، واملرحج 8024/8025الوسط  والبلطيق ابملؤمتر ادلبلومايس احملمتل اخلاص ابملعاهدة بشأأن التصاممي املزمع انعقاده يف الثنائية 
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. وسعيا 8023ايب يف هذا الشأأن أأثناء انعقاد مجعيات الويبو لس نة ، وأأعرب عن تطلعه اإىل اختاذ قرار اإجي8024عقده يف 
لتحقيق هذا الهدف ولتيسري تنفيذ املعاهدة اجلديدة بشأأن التصاممي المتست اجملموعة من الأمانة حتديد الأولوايت يف برانمج 

التصاممي مبا يف ذكل بغية السع  حنو واس تحداث أأدوات جديدة ملعاجلة طلبات  25معل الثنائية املقبةل ابلنس بة اإىل الربانمج 
كرتوين وحزم الربجميات والعمل الوثيق مع يدة بشأأن التصاممي والإيداع الإلحتقيق هذا الهدف وتيسري تنفيذ املعاهدة اجلد

 يف هذا الصدد. 8الربانمج 

يران )مجهورية .606 سرتاتيجيات املنصوص ان ال س يوية وأأشار اإىل تنفيذ الاالإسالمية( ابمس مجموعة البدل -وحتدث وفد اإ
حتت عنوان دمج ماكتب امللكية الفكرية يف الش باكت العاملية وقواعد البياانت العاملية، وأأحاط الوفد  7.25علهيا يف الفقرة 

شارة اإىل ترتيبات تشارك العمل. ولكن هذه الرتتيبات مل حتدد اختصاصاها اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات  بوجود اإ
ريق العامل خبصوص معاهدة التعاون يف جمال الرباءات. ورأأى الوفد أأنه من السابق لأوانه وضع أأنشطة للربامج الف ول

مدعومة مبزيانية يف غياب هذا الاختصاص من ادلول الأعضاء واقرتح الوفد رضورة حذف الفقرة اإىل أأن حيني الوقت اذلي 
خبصوص  2.25الواردة يف الفقرة الاسرتاتيجية تصاص. أأما ابلنس بة اإىل حتدد فيه اللجنة ادلامئة أأو الفريق العامل هذا الاخ 

قراراها واقرتح رضورة حذف  قدام ادلول الأعضاء عىل اإ ومؤرش الاسرتاتيجية )منظامت الإدارة امجلاعية( رأأى الوفد عدم اإ
 الأداء املرتبط هبا.

دارة مكتب امللكية وشكر وفد ش ييل الأمانة عىل ادلمع املقدم اإىل ماكتب امللكية الفكري .607 ة يف بالده بغرض تنفيذ نظام اإ
الفكرية عىل العالمات التجارية والرباءات. ومعل النظام بنجاح ملا يزيد عن عام. وعلق الوفد عىل احتياج ماكتب امللكية 

دارة مكتب امللكية الفكرية وتشغيهل ومن مث الانهتاء من مرحةل دخال نظام اإ التنفيذ. وذلا  الفكرية اإىل اس تقاللها مبجرد اإ
فاملزيانية يف حاجة اإىل الرتكزي ل عىل مرحةل التنفيذ يف املرشوعات وفقط بل عىل توفري املوارد الاكفية للرصد واملتابعة وخدمة 

العمالء. وذكر الوفد أأن مكتب امللكية الفكرية ل يزال حيتاج اإىل املزيد من ادلمع من الأمانة يك حيقق الاس تقاللية عند 
دارة مكتب امللكية الفكرية، غري أأنه مل حيصل بعد عىل ادلمع الرضوري ونقل املعلومات. والمتس الوفد املزيد من تشغيل ن ظام اإ

املعلومات بشأأن كيفية جعل ماكتب امللكية الفكرية تمتتع بقدر أأكرب من الاس تقاللية. واقرتح الوفد احتياج الأمانة اإىل خطة 
ذ وادلمع عقب التنفيذ مع الزتام ماكتب امللكية الفكرية بتنفيذ هذه اخلطة. وتساءل الوفد تمنية شامةل متتد عىل مدار التنفي

( اذلي يتعني أأن يكون أأوسع وأأن يعرتف 4.4سرتاتيج  الرابع )أأي املؤرش الأداء الأخري ابلنس بة للهدف الا خبصوص مؤرش
دارة مكتب امللكية الف (، وأأضاف أأن املؤرش اخلاص مبكتب crPRكرية )بوجود مدى واسع من املاكتب اليت تعمل بنظام اإ

 واحد فقط بؤرة تركزيه ضيقة للغاية وذلا ل بد أأن تكون املؤرشات ممثةل لطيف ماكتب امللكية الفكرية اليت تنفذ هذا النظام. 

( ومبادرة امللف العامل  وشدد hcra UPRIسرتاتيجيات تنفيذ برانمج الويبو كيس )اوأأشار وفد الربازيل اإىل  .602
عىل خضوع املبادرة عىل وجه اخلصوص اإىل النقاش من خالل الفريق العامل اخلاص مبعاهدة التعاون يف جمال الرباءات، 
ما حذفها من الربانمج القامئ أأو وضع ملحوظة بشأأهنا بوصفها ل تزال قيد النقاش. وأأشار الوفد  وعىل ذكل مفن الرضوري اإ

)النفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفح ( اذلي اس تحدث بناء  (hcra UPRI)أأيضا اإىل مرشوع برانمج "ويبو كيس" 
عىل مبادرة من بعض البدلان، ولكن تظل فوائده حتمتل املزيد من التحليل. وسأأل الوفد عن نصيب برانمج الويبو كيس من 

ختصاص املتعلق . وطرح الوفد سؤالا عىل غرار السؤال السابق بشأأن الا25زايدة املزيانية اليت خصصت للربانمج 
 بتصصي  املوارد دلمع منظامت الإدارة امجلاعية والمتس املزيد من املعلومات عن ختصي  املزيانية.

يران والربازيل وتساءل عن ختصي  المتويل لربانمج الويبو كيس اذلي  افدوأأيد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به و  .604 اإ
 ن معاهدة التعاون يف جمال الرباءات، وخصوصا من ادلول النامية.حيظ ابلتأأييد أأثناء انعقاد الفريق العامل بشأأ  مل

والمتس وفد السلفادور املزيد من املعلومات خبصوص التعاون مع الرشاكء اخلارجيني وسأأل اإن اكن التعاون مع منظمة  .620
 التجارة العاملية أأو الأونكتاد جرى النظر فيه.
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يبو أأل وهو متكني ماكتب امللكية الفكرية من تطوير البنية التحتية للو الاسرتاتيجية وأأبرز وفد الياابن أأحد الأهداف  .622
للملكية الفكرية وابلتايل فاإن ختصي  املوارد للربانمج املطروح للنقاش موضع تقدير. ورشح الوفد فهمه لربانمج الويبو كيس 

ا ل يتطلب اختصاص حمدد ل من اللجنة بوصفه نظام قامئ ابلفعل وأأن املزيانية املقرتحة موهجة اإىل حتسيناته وتطويره وهو م
ل جزء من ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ول الفريق العامل بشأأن معاهدة التعاون يف جمال الرباءات. وهذه املبادرة ما  يه اإ

 سرتاتيج  الرابع.الهدف الا

رة توفري املزيد من املعلومات التنفيذ املتصةل ابملاكتب اخلارجية ورأأى رضواسرتاتيجية وتساءل وفد املكس يك عن  .628
 سرتاتيجيات.ب اخلارجية وهماهما قبل حتديد الاوالتحليل بشأأن دور املاكت

يران والمتس املزيد من  .623 وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأيد البياانت املقدمة من وفدي الربازيل واإ
 مليون. 28نك سويرسي اإىل مليون فر  7املعلومات بشأأن الزايدة املقرتحة يف املزيانية من 

دارة العقود اخلاصة مبرشوعات تكنولوجيا املعلومات أأخذا  .624 والمتس وفد تركيا املزيد من املعلومات خبصوص س ياسات اإ
يف الاعتبار أأن أأغلب العمل املعين بتمنية تكنولوجيا املعلومات عهدت به الأمانة اإىل منفذين خارجيني وهو ما اعُترب خطرا، 

 ابملائة. 236,6ارتفعت مزيانية اخلدمات اخلارجية بنس بة  كام

وأأشاد وفد سويرسا ابلأنشطة املتعلقة مبنظامت الإدارة امجلاعية ودمع البياانت املقدمة من وفد الياابن فامي يتعلق  .625
جية سابقة لأواهنا سرتاتيجيات تنفيذ تستند اإىل املاكتب اخلار اى الوفد عالوة عىل ذكل أأن صياغة مبرشوع الويبو كيس. ورأأ 

 وخصوصا وأأن النقاش بشأأن املاكتب اخلارجية مل يصل اإىل هناية بعد.

وأأيد وفد مجهورية كوراي البيان املقدم من وفد الياابن فامي يتعلق مبرشوع الويبو كيس وسأأل عن كيفية مسامهة  .626
 املاكتب يف املرشوع.

دارة مكتب وأأجابت الأمانة عىل الأس ئةل املطروحة. وردا عىل برجميات  .627 الرسوم والامنذج الصناعية فيقدم برانمج نظام اإ
للرسوم والامنذج الصناعية، وذلا فالأمانة ابلفعل يف وضع يتيح لها الاس تجابة اإىل الالامتسات  امللكية الفكرية ابلفعل دعام

مة بشأأن برانمج الويبو املقدمة من املاكتب للحصول عىل دمع يف جمال نظم التسجيل. وأأحاطت الأمانة ابملداخالت املقد
وأأن املزيانية املقرتحة ما يه  8028/8023كيس، وأأوحضت أأن اس تحداث النظام جاء حتت املزيانية املعمتدة للثنائية 

ل املرشوع بثالثة ماكتب للملكية الفكرية يف  ئسرتاتيج  الرابع. وبُدام اذلي اكن أأحد مكوانت الهدف الالتحسني النظ اإ
عىل دمع واهامتم العديد من البدلان. ومن املمكن توفري املزيد من املعلومات عند طلاها. ومل يرتبط مرحةل جتريبية وحصل 

مرشوع الويبو كيس ارتباطا مبارشا ابلنقاش ادلائر بشأأن مبادرة امللف العامل  وعىل ذكل فقد اكن نقاشا مس تقال بذاته يف 
ملتعلقة بتوفري دمع أأفضل ونقل سرتاتيجيات التنفيذ اا ةحت الأمانالفريق العامل ملعاهدة التعاون يف جمال الرباءات. ورش

دارة مكتب امللكية الفكرية ) (. وجيري جتريب منوذج crPRأأفضل للمعارف اإىل ماكتب امللكية الفكرية ابس تخدام نظام اإ
لردود بدرجة أأكرب. جديد لتوفري الربجميات ابس تخدام مزود للخدمة أأو منوذج مكتب اخلدمات حبيث بمكن الاعامتد عىل ا

يزال أأحد الامنذج اجلديدة لنقل املعلومات قيد التطوير كام مُصم نسق جديد للتدريب التقين وجرى اختباره. واقرتحت  ول
(. وأأقرت اللجنة 4.4سرتاتيج  الرابع )املؤرش الأخري املدرج حتت النقطة مؤرش الأداء الأخري اإىل الهدف الاالأمانة نقل 
طار  يةاسرتاتيج مراجعة  التنفيذ اخلاصة ابملاكتب اخلارجية عقب النقاش بشأأن املاكتب اخلارجية. وأأوحضت الأمانة وجود اإ

دارة  لإدارة العقود العاملية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت، وتتبع أأفضل املامرسات يف اجملال كام تتبع س ياسات اإ
 العقود القياس ية.

التنفيذ اخلاصة ابملاكتب اخلارجية قيد مناقشة املاكتب اخلارجية، وذكل  سرتاتيجيةاب واقرتح وفد الربازيل الاحتفاظ .622
لأمهيهتا احملمتةل. والمتس الوفد املزيد من املعلومات بشأأن الزايدة املقرتحة يف املزيانية وابلتحديد خمصصات مرشوع الويبو 
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رشوع ابهامتم ولكن اس تحداث ربطه مع مبادرة امللف العامل  كيس. ولحظ وفد الربازيل بل ووفود بدلان أأمرياك الالتينية امل 
اذلي ل يزال قيد النقاش أأمر سابق لأوانه. والمتس الوفد معلومات بشأأن ختصي  املزيانية املقرتحة ابلنس بة اإىل منظامت 

 الإدارة امجلاعية.

لومات بشأأن املزااي والعيوب احملمتةل وأأحاط وفد الهند برد الأمانة خبصوص مرشوع الويبو كيس والمتس املزيد من املع .624
ىل البدلان النامية.  للمرشوع وخصوصا ابلنس بة اإ

يران )مجهورية .680 التنفيذ بشأأن املاكتب اسرتاتيجية الإسالمية( الاقرتاح املقدم من وفد سويرسا خبصوص  -ودمع وفد اإ
تصل املناقشات املعنية اإىل هنايهتا سواء يف  اخلارجية. ورأأى الوفد رضورة أأل خُتص  مزيانية اإىل مرشوع الويبو كيس اإىل أأن

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات أأو الفريق العامل ملعاهدة التعاون يف جمال الرباءات.

ماكنية حتسيهنا عقب النقاش سرتاتيجية واقرتح وفد ش ييل الاحتفاظ اب .682 التنفيذ املتعلقة ابملاكتب اخلارجية ولكنه رأأى اإ
 اخلارجية.خبصوص املاكتب 

سرتاتيجيات التنفيذ للماكتب اخلارجية قيد انهتاء املناقشات الالحقة حتفاظ ابلن  اخلاص ابواقرتحت الأمانة الا .688
خبصوص املاكتب. وقدمت الأمانة املزيد من املعلومات بشأأن الزايدة املقرتحة يف املزيانية وقواهما أأربعة ماليني فرنك سويرسي 

ضافية للثنائية. وُخص  مل  يوان فرنك سويرسي اإضافيني للموارد املتعلقة ابملوظفني، وهو املبلغ املزمع اس تخدامه جزئيا يف اإ
عادة ختصي  املوارد للربانمج  بغية  85حتسني ادلمع املقدم ملاكتب امللكية الفكرية. وزادت املوارد املتعلقة ابملوظفني بسبب اإ

وع منظامت الإدارة امجلاعية. وترجع الولية عىل هذا النشاط اإىل تربير الأنشطة. وُخص  مليوان فرنك سويرسي أ خران ملرش 
. وأأوحضت الأمانة أأن مرشوع الويبو كيس 3فوهجت لدلمع التقين للربانمج  25، أأما املزيانية املقرتحة للربانمج 3الربانمج 

مع والتحسينات، عالوة عىل أأن ومل ختص  هل سوى مزيانية حمدودة نسبيا لدل 8023/8024تطور ابس تخدام مزيانية الثنائية 
 تلكفة التوسع يف املرشوع للمزيد من املاكتب تتحملها املاكتب نفسها.

 .26الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  حفتو  .683

رأأى و عالية وسهل املنال ومناس با زمنيا ومفيدا.  وفد تركيا العمل املنجز يف هذا الربانمج قياّم جدا وذا جودةواعترب  .684
اتحة معلومات اسرتاتيجية دقيقة وشامةل ومناس بة زمن أأن الربانمج حيقّق أأ   يا عن أأداء نظام امللكية الفكريةهدافه احملّددة يف اإ

اتحةعرب ذ من أأجل زايدة التاكمل، لس امي مع  ،اإن دليه انتقاد بنّاء واحدقال و دة. و ل اإحصايئ علم  عايل اجلحتلي  العامل ويف اإ اإ
لندوات عن اقتصادايت امللكية اسلسةل ثل الأوساط الأاكدبمية، من املس تحسن تنظمي البدلان املهمتة وأأوساطها املهمتة م 

صدار  نه من غري الرضوري أأن تكون بشلك فعاليات قال و والرتوجي لها يف البدلان املهمتة. اقتصادية قالت مالفكرية واإ اإ
قلمي .  اإىل حمدودية مزيانية الربانمج، وتفاداي لأي وقع عىل مزيانية الربانمج وابلنظر وطنية، بل بمكن الاكتفاء حبدث اإ

تاكليفها اخلاصة هبا، ورأأى الوفد أأن هذا املهنج من شأأنه أأن يزيد يف التاكمل مع البدلان املهمتة غط  تاملقرتحة، من املمكن أأن 
 خدمة الهدف الرايم اإىل رفع التاكمل.الإسهام ابلتايل يف حتسني و الأطراف احمللية املهمتة 

 .27وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .685

يران )مجهورية .686 رنة بربامج أأخرى تضاهيه يف مقا 27الإسالمية( ابنشغاهل املتعلق بزايدة مزيانية الربانمج  - وأأحاط وفد اإ
من جدول أأعامل التمنية، ما يتطلب أأن  45سرتاتيج  الرابع جيب أأن يسرتشد ابلتوصية مهية. وأأوحض الوفد أأن الهدف الاالأ 

نفاذ اإىل املصا ح الاجامتعية وانشغالت التمنية، وأأن يركز عىل الأس باب واملسائل اجلذرية مثل القدرة عىل حتمل  ينظر الإ
ا ف والإاتحة وامحلاية املفرطة للملكية الفكرية. واعترب الوفد أأن هذا التفسري ل ينعكس عىل أأنشطة الربانمج. وأأخري التاكلي

ن بعض املسا نفاذ مثل التسوية البديةل للمنازعات مل يُتفق ئعلق الوفد قائال اإ ل قيد النظر من اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
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ت غامضة ليس لها تعريف ية من خالل اللجنة. ووجد الوفد كذكل بعض الإشارات اإىل مصطلحاعلهيا ومل تنته صياغهتا الهنائ 
ن الوقت مل حين بعد لتحديد الأنشطة كام اتُفق ول لمتويلها يف هذه املرحةل. متفق عليه  ، مثل البيئة الرمقية. واختمت الوفد قائال اإ

ونصه "النس بة املئوية من امجلهور املس هتدف ممن  8.3رتقبة وأأشار وفد اجلزائر اإىل مؤرش الأداء الثالث للنتاجئ امل .687
ضافة اإىل أأنشطة الويبو"، وقال طاملا جيري التعامل مع مجيع نظم امللكية الفكرية،  يتوفر دلهيم معارف حلقوق امللكية الفكرية اإ

رونة كذكل. وعالوة عىل ذكل فعىل املرء أأل يقيس معارف حقوق امللكية الفكرية وفقط بل جيب أأن يضم اس تخدام أأوجه امل
ليك تتسم الأنشطة بقدر أأكرب من الشفافية ودعا الأمانة اإىل  8.6المتس الوفد اإضافة لكمة "الشفافية" اإىل النتيجة املرتقبة 

 تقد م املزيد من املعلومات بشأأن الأنشطة اليت تنفذها ابلتنس يق مع الواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة. 

اليت تتناول أأنشطة مثل املؤمتر العامل  ملاكحفة  8.6لربازيل توضيحا بشأأن زايدة املزيانية للنتيجة املرتقبة والمتس وفد ا .682
التقليد والقرصنة وحلقات العمل اليت وضعت ابلرشاكة مع برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ. وتساءل الوفد عن أأس باب الزايدة 

 انية ورصدها لهذه النتيجة املرتقبة. أألف فرنك سويرسي يف املزي  400يربو عىل  ملا

بمكن تفسري الزايدة يف املزيانية بسبب نقل خشصني متصصصني يف  2.27وأأوحضت الأمانة أأنه مبوجب ن  الفقرة  .684
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. وجاء  ذاكء الوع  هبا من شعبة التصالت اإىل شعبة اإ جمال تعريف امجلاهري ابمللكية الفكرية واإ

دارة  هذا النقل لتقد م الرد الأمثل عىل الأس ئةل املطروحة من العديد من البدلان سعيا للحصول عىل مشورة بشأأن كيفية اإ
ذاكء الوع . وزادت خمصصات خالف املوارد البرشية زايدة طفيفة لتغطية بعض هذه الأنشطة ومن بيهنا برانمج  محالت اإ

ذاكء الوع  اذلي نُقل بدوره من شعبة التصال ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. وفامي يتعلق ابلتعليقات املقدمة اإ ت اإىل شعبة اإ
نفاذ، ذكّرت الأمانة بأأن اللجنة يف دورها  بشأأن التسوية البديةل للمنازعات يف برانمج معل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

ديةل للمنازعات والتدابري والإجراءات الوقائية اتفقت عىل عنرصين وهام: التسوية الب 8028السابقة املنعقدة يف ديسمرب 
نفاذ املس مترة ابلنظر اإىل احلد من جحم سوق البضائع املقدلة أأو املقرصنة. وأأما  أأو التجارب الناحجة الرامية اإىل تمكيل تدابري الإ

ة ابلفعل اسرتشادها به ابلنس بة اإىل التعليقات اخلاصة مبدى اسرتشاد أأنشطة الربانمج جبدول أأعامل التمنية، أأكدت الأمان
وأأبرزت اجلهود اليت تبذلها الأمانة لضامن اش امتل برامج التدريب اليت تنظمها عىل املسائل املعنية وخصوصا وفقا ملا تن  عليه 

مبا يف ذكل املعلومات  hcra/PUI/2/8من جدول أأعامل التمنية. ووحضت الأنشطة ابلتفصيل يف الوثيقة  45التوصية 
نفاذ بعرض اكمل شامل . وغط  لك نشاط املسائل الواردة من اللجنة الاستشارية املعنية اب45طها ابلتوصية املتصةل ابرتبا لإ
سرتاتيج  السادس وبفهم لعقليات املس هتلكني واملهنجيات مع التخل  من السلع اخملالفة للملكية الفكرية. وعالوة للهدف الا

بشأأن مجيع مواطن املرونة واخليارات املتاحة أأمام الس ياسات اليت  عىل ذكل تشمل أأي مساعدة ترشيعية مقدمة املشورة
نفاذ. وفامي يتعلق ابلقرتاحات املقدمة من وفد اجلزائر فامي خي  مؤرش الأداء املدرج  تضعها البدلان املعنية فامي خي  مسائل الإ

ذاكء الوع  الأسايس خبصوص امللكية أأوحضت الأمانة أأن الغرض من هذا املؤرش التعامل مع  8.3حتت النتيجة املرتقبة  اإ
الفكرية بني أأطفال املدارس. وأأضافت الأمانة أأن "املعارف الأساس ية حبقوق امللكية الفكرية" سوف تشمل مواطن املرونة، 

 . 8.6وسعدت الأمانة بتوضيح هذا الن . وابملثل وافقت اللجنة عىل تضمني لفظ "شفافية" يف ن  النتيجة املرتقبة 

الربازيل الأمانة عىل توضيحاها وذكر تقدمه بتساؤل بشأأن الاجتاه حنو خفض املوارد ابلنس بة للنتيجة  وشكر وفد .630
بعنوان "تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل" وهو ما يعتربه الوفد من بني أأمه أأهداف هذه املنظمة، مقابل زايدة  2.6املرتقبة 

وهو ما يعط  أأولوية للحوار بني الويبو واملنظامت الأخرى. ودمع الوفد املوارد املوهجة اإىل "تعاون وتنس يق منتظم وفعال" 
 الاقرتاح املقدم من وفد اجلزائر فامي يتعلق بتضمني لفظ "الشفافية" يف النتاجئ املرتقبة. 

أأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره اإىل الأمانة للرشح املقدم وخصوصا ابلنس بة اإىل النتيجة و  .632
. وأأحاط الوفد أأن مؤرش الأداء املعين ُربط ابلأنشطة املقدمة للأطفال يف سن املدرسة وللنشء، وذكّر الوفد أأن 8.3 ةاملرتقب

نفاذ ابلرضورة تشري اإىل املادة  من اتفاق تريبس، فتساءل الوفد عن قمية تعلمي امجلهور املس هتدف الفرق  62املرونة يف جمال الإ
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العالمة التجارية املتشاهبة اإىل حد الالتباس أأو الفرق بني حق املؤلف املقرصن مقارنة مبخالفة بني العالمة التجارية املقدلة و 
 حلق املؤلف تش به ذكل تشاهبا جوهراي. 

ورأأى وفد اجلزائر أأن صياغة النتاجئ املرتقبة عامة للغاية وأأن امجلهور احملدد غري واحض. وذكر الوفد أأن الأمانة ل بد وأأن  .638
ديد كيفية تنفيذ التدريب عىل مواطن املرونة، وأأحاط مبغزى ذكل ابلنس بة للتدريبات اليت تمت عىل املس توى متتكل الأفق لتح

احلكويم أأو املقدمة لطالب اجلامعة مع صعوبهتا ابلنس بة للأنشطة املقدمة لأطفال املدارس. ولكن أأعرب الوفد عن اعتقاده 
 ر اإىل رضورة اتساع أأفق الأمانة يف التنفيذ. رضورة تضمني مواطن املرونة يف مؤرش الأداء، ابلنظ

ن املوارد املناس بة خصصت لهذا اجملال املهم من معل الويبو، ودمع البيان املقدم  .633 ورحب وفد السويد ابحلقيقة القائةل اإ
 ت.من وفد الولايت املتحدة الأمريكية وتساءل عن القمية املضافة يف هذا الإطار من احلديث عن اس تثناءات وتقييدا

وردا عىل التعليقات املقدمة من وفد الربازيل رشحت الأمانة بقاء املزيانية اخملصصة للنتيجة املرتقبة "احلوار الس يايس  .634
. ومل يتطلب الأمر مزيانية خمفضة 8024/8025عند مس توايها تقريبا يف املزيانية املقرتحة للثنائية  8028/8023ادلويل" يف 

ل  لتطبيق تدابري الوفورات، ما خفض بعض نفقات السفر بدرجة ملحوظة. وعىل ذكل ل حتذف عام اكن مقررا يف البداية اإ
نفاذ من الأولوايت، بل تضع املزيانية مبا يامتىش مع اخلربات  الأمانة هذه النتيجة املرتقبة ول معل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 املكتس بة اإىل ال ن. 

 قدهما فامي س بق عىل برانمج خمتلف تتعلق بصياغة مؤرشات الأداء والنتاجئ وذكّر وفد سويرسا ابلتعليقات اليت .635
املرتقبة، وأأبرز أأمهية اس تخدام مؤرشات الأداء اليت جاءت عىل نفس املس توى من التفصيل بغية املقارنة فامي بني الربامج 

الأداء، وذكر برضورة توفري املزيد  وبعضها البعض. وشدد الوفد عىل رضورة حتقيق الاتساق والامتسك عند صياغة مؤرشات
ذاكء الوع  بني الأطفال يف هذه احلاةل، مفن املمكن حتقيق ذكل يف اجلزء الرسدي من الربانمج،  من املعلومات، عن دورات اإ

مانة أأن تواصل املشاركة يف أأنشطة اإ . ورأأى الوفد أأنه من الأمهية مبمع جتنب التغيريات يف مؤرش الأداء ذاكء اكن ابلنس بة للأ
ذاكء الوع  عىل حد علمه ل يتطابق مع التدريبات املقدمة للمسؤولني احلكوميني. وعىل ذكل ل جيد  الوع ، وأأضاف أأن اإ

ذاكء الوع  ابلنس بة لأطفال املدارس.   الوفد رضورة لوضع اإشارة حمددة اإىل مواطن املرونة يف اجلزء اخلاص بأأنشطة اإ

وفد سويرسا بشأأن الاحتياج اإىل الاتساق عرب الربامج، وذكرت بأأهنا مل تكن  واتفقت الأمانة مع املداخةل املقدمة من .636
تسع  يف معلها اإىل حتسني مؤرشات الأداء معوما بل أأرادت أأن حتقق الاتساق. واقرتحت الأمانة الرجوع ابقرتاح بشأأن 

 مؤرش الأداء املعين بغية معاجلة مجيع الانشغالت اليت أأثريت. 

 .22اش بشأأن الربانمج وفتح الرئيس ابب النق .637

. ولكن املثري لدلهشة عند النظر اإىل الانشغالت العاملية 22رضاه عن املواصةل يف الربانمج عن ذكر وفد فرنسا و  .632
واملنظامت اخملتلفة عدم التطرق اإىل خربات الويبو واس تغاللها بشلك يذكر. ويف وصف النتاجئ املرتقبة مل تتوافر اإشارة واحضة 

جناز ذكل بني الوقت احلايل وشهر سبمترب، ولكن ل بد من الرتكزي عىل ملا بمكن أأن تقد مه املنظمة من اإسهامات. وبمكن اإ
الكفاءة. فالويبو ليست يه من حُيدث التطورات عىل مس توى املسائل العاملية. بل يتوىل هذه املهمة أأحصاب املصا ح 

شارة تذكر اإىل ال خرين ممن دلهيم اخلربة عىل غرار املنظمة ادلولية للأرصا د اجلوية. وعندما ينظر املرء اإىل الويبو ل جيد أأي اإ
اخلدمات املناخية. ولكن عددا من الوفود عرف ما ينطوي عليه الأمر عند النظر اإىل املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية. وذلا 

الفكرية. وبمكن التوصل اإىل  س ميكن حتقيق ذكل يف حاةل وجود حلول تكنولوجية مع التعبري بوضوح عن مسامهة امللكية
الكثري. ويف هذه الفقرة اكن املوضوع خي  جدول أأعامل التمنية. ومن الرضوري أأن يظهر ذكل يف مواضع أأخرى ليك يتسم 

ىل تعزيز التعاون مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى  االعمل ابلتساق، مفن املفرتض أأن يكون متاح يف مواضع أأخرى. وابلنس بة اإ
دراج ذكل يف املؤرشات ويف الأهداف. ولكهنا غري موجودة. فمل يرد سوى ذكر  20.22علهيا يف الفقرة املنصوص  فال بد من اإ
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رسيع لها يف اجلزء اخلاص ابلتمنية. ولكن ليس هذا هو جوهر اخلربة. بل هذه جمرد أأمثةل تقدم الوفد هبا. وقد يكون هناك 
 عن ابيق النظام عند العمل وابلنظر اإىل الأهداف العاملية الشامةل. ومبوجب املزيد. فيبدو الأمر وكأن الويبو تعمل يف عزةل

دراك تنفيذها خلدمة النظام عند الصعود اإىل  8.7النتيجة املرتقبة  رُسدت مبادرات للويبو ومنصات للويبو. ولكن صُعب اإ
كل أأن يتسق مع بعضه البعض؟ وعند كيف للك ذو فلك منظمة قامئة ليك تقدم مسامههتا.  الأهداف أأو التحدايت العاملية.

جياز ( WIPO GREENتقيمي برانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء ) ل جند مؤرشات تساعد عىل السري قدما. وابإ
براز اخلربات فامي بمكن للملكية الفكرية أأن تقدمه يف جمال املصارف الإقلميية  من الرضوري الرتكزي عىل املبادرات القامئة واإ

براز املتصصصني يف جمال التمنية واملهارات املقدمة. ومل حتظ املسامهة التقنية والفهم وا ملصارف عىل مس توى العامل، بل واإ
الأفضل للملكية الفكرية ابلتعبري عهنا تعبريا مناس با. وبمكن للمرء أأن حيلل ما بمكن فعهل يف الربانمج يف املس تقبل أأسوة هبذا 

 ي ما تؤديه املنظامت الأخرى. الفكر. فعىل الويبو أأن تؤد

وذكر وفد أأملانيا أأنه ابس امتعه اإىل وفد فرنسا يرى جدوى هذا الربانمج يف الويبو أأخذا يف الاعتبار كوهنا املنظمة العاملية  .634
 تكل املاكنة. املركزية املعنية ابمللكية الفكرية. وعىل ذكل يبدو امتالك برانمج بشأأن امللكية الفكرية والتحدايت العاملية متسق مع 

وذكر وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية أأن برانمج التحدايت العاملية هو موضوع للنقاش ابلنس بة لس ياسة  .640
امللكية الفكرية وعالقهتا ابلتحدايت العاملية. ومتاىش ذكل مع تنفيذ جدول أأعامل التمنية وارتبط مبارشة جبدول أأعامل التمنية. 

تفهم اجملموعة عدم اإجراء هذا النقاش يف جلان حبيث تمتكن ادلول الأعضاء من احلصول عىل حملة عن هذا ولهذا السبب مل 
ما عىل اللجنة ادلامئة املعنية  الربانمج. ويف هذا الصدد ذكّر الوفد أأنه اقرتح يف بيانه العام عرض هذا الربانمج عرضا دوراي اإ

وامللكية الفكرية. وهذان املنتداين هام املناس بان للنقاش أأو عىل الأقل لإعداد التقارير بقانون الرباءات أأو اللجنة املعنية ابلتمنية 
عن الأنشطة. أأما ال ن فليس متاح سوى الزنر اليسري من املعلومات بشأأن التصطيط والعمل يف هذا الربانمج عىل مدار 

املنافسة المتست اجملموعة احلصول عىل املزيد من الثنائية املقبةل. وعىل سبيل املثال يف جمال امللكية الفكرية وس ياسة 
أأي ذكر لعمل جديد بشأأن الكفاءة أأو بشأأن املنافسة،  27.22سرتاتيجيات التنفيذ. ومل يرد يف الفقرة امات خبصوص املعلو 

ضمني حيث ركزت عىل الاقتصادايت الناش ئة. والمتس الوفد املزيد من املعلومات عن هذا املوضوع من الأمانة والمتس ت
طار النتاجئ.   مؤرشات للأداء بشأأن مساءةل هذا الربانمج يف اإ

بصياغهتا احلالية جبانب التعليقات اليت قدهما وفد الربازيل ومجموعة جدول  3.7والمتس وفد مرص الاحتفاظ ابلنتيجة  .642
 أأعامل التمنية للثنائية احلالية يف الربانمج واملزيانية لهذا الربانمج. 

ور الرأأي اذلي أأبداه وفد أأملانيا وخصوصا فامي يتعلق بأأمهية هذا الربانمج وخصوصا ابلنس بة اإىل وشارك وفد السلفاد .648
 البدلان النامية.

وأأما ابلنس بة لطلب مجموعة  ربانمج عىل ما هو عليه من صياغة.وأأعرب وفد سويرسا عن دمعه ورضاه عن هذا ال .643
يف جلنة  22ات جلنة الربانمج واملزيانية وتقررت مناقشة الربانمج جدول أأعامل التمنية فقد تكرر كثريا أأثناء انعقاد اجامتع

ن اكن دلى الوفود مالحظات وأأس ئةل مفديرو الربامج ممثلون يف  هذا الأمر بناء عىل هذا القرار. الربانمج واملزيانية ورُشح واإ
نه عند انعق اد لك اجامتع من اجامتعات جلنة الربانمج هذا الاجامتع. وهنا هو املاكن الأمثل لعقد هذا النقاش. وقد قيل أأيضا اإ

جراء النقاش. حيث انعقدت عدة اجامتعات  واملزيانية سوف يُرفع تقرير عالوة عىل الإحاطة. ومل يفهم الوفد هذا الالامتس ابإ
ن اكنت هذه املوضوعات لتناقش فلتناقش يف جلنة الربانمج واملزيانية.   بشأأن العمل والصحة عىل سبيل املثال. واإ

. وذكر أأمهية مشاركة الويبو يف املناقشات 22حتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية ودمع الربانمج و  .644
والأنشطة املتعلقة ابلتحدايت العاملية. ولكن اجملموعة دمعت ما ذكرته مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأعرب وفد مرص عن 

معل الويبو وبعض جلاهنا. واكنت أأس باب الامتناع عن مناقشة مثل  رضورة جعل النقاش عن التحدايت العاملية جزء من
هذه املسأأةل املهمة يف جلنة الربانمج واملزيانية واحضة، أأل ويه أأن جلنة الربانمج واملزيانية بوسعها فقط مناقشة الأمور ذات 
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قاش عام. ولكن رضورة ذكل اتضحت الصةل ابلربانمج واملزيانية واملوارد والأنشطة ولكن ليس من اختصاصها ادلخول يف ن
عطاء الأمانة اختصاصا واحضا بشأأن املطلوب مهنا يف هذا الربانمج. واتضح مبا  بناء عىل ما ذكره وفد فرنسا. ومن الرضوري اإ

ل بد من عقده بأأسلوب موضوع  يف منتدى أ خر غري جلنة الربانمج  22ل يدع جمال للشك أأن النقاش بشأأن الربانمج 
ة. وودت اجملموعة أأن ترى يف خماطر هذا الربانمج حتقيق نتاجئه. وأأن يكون ذكل الامتسا من ادلول الأعضاء، أأي واملزياني

رضورة تعامل منتدى أ خر مع هذا الربانمج. وهذا هو نوع اخملاطر اليت تواجه هذا الربانمج بل والويبو. وتكرر هذا الالامتس 
ون هذا اجلزء من النقاش ل يمت يف موضعه الصحيح. وبغض النظر عن اإجراء دوما. ول بد من الوصول اإىل سبيل لتسجيل ك

النقاش يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأو يف أأي جلنة أأخرى من جلان الويبو، اتضح فشل ادلول الأعضاء يف 
برازه حتت اخملاطر وعىل الأمانة أأن تتخذ التفاق عىل ما جيري نقاشه يف جمال التحدايت العاملية. واكن هذا خطر ول بد من اإ 

 بعض التدابري للتصفيف من وطأأته.

جناز مجيع واكلها العمل وكأهنا لك اإ وذكر وفد  .645 س بانيا أأنه أأحاط يف بيانه العام بأأنه أأوىل أأمهية كبرية ملبدأأ الأمم املتحدة ابإ
بعة للأمم املتحدة هدف بل رشط أأسايس جبانب واحد. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن التنس يق بني الواكلت اخملتلفة التا

القدرة عىل العمل بكفاءة دون الإخالل ابلنتاجئ. ورغب الوفد يف رؤية هذه اجلهود اليت تبذلها املنظمة بال شك حنو التنس يق 
ماكنية ترمجهتا عىل هيئة مؤرشات.   مع الهيئات ادلولية اخملتصة الأخرى والنظر اإىل اإ

دراكه أأن الربانمج  وذكر وفد بلجياك بصفته .646 الوطنية أأنه راٍض عن الربانمج كام هو. وعىل الناحية الأخرى أأعرب عن اإ
يتسم بقدر ملموس من املرونة. بل وحيتوي عىل مكوانت ل تزال يف مرحةل اس تكشافها. وبمكن أأن يفيد الربانمج يف حاةل 

مج ل بد من ربطه بلجنة حمددة. فهذا برانمج ركز عىل تنقيح قميته املضافة بقدر أأكرب. ولكن الوفد ل يظن أأن حمتوى الربان
ال رصة بني امللكية الفكرية وقضااي أأخرى. وهو ليس برانجما يركز عىل ال رصة بني حق املؤلف والعالمات التجارية أأو ما شابه 

 من هذه املسائل. 

تحاةل عقد نقاش موضوع  خبصوص وأأبدى وفد الربازيل اتفاقه مع البيان املقدم من وفد اجلزائر. وأأبدى فهمه اس   .647
توى اخلاص ابمللكية الفكرية يف س ياق جلنة الربانمج واملزيانية. فعىل حد فهمه ليس هذا ابملنتدى الصائب لعقد مثل هذا احمل 

قرار ولية لهذا العمل. ولكن هذه ال لية غري  الوقت احلايل. وفامي يتعلق  متاحة يفالنقاش. وحتتاج ادلول الأعضاء اإىل اإ
طار النتاجئ وذكل حس ام اب ملساءةل قد يُقرتح تقد م عروض منتظمة خبصوص معل الربانمج اإىل ادلول الأعضاء من خالل اإ

فهم الوفد. ول بمكن الاعامتد عىل جلنة الربانمج واملزيانية فقط واحلصول عىل تقرير كتايب قصري كام هو احلال يف ادلورة 
الس نة املقبةل ودوراتن يف الس نة اليت تلهيا، وهو أأمر ل يتناسب وتقد م رقابة  احلالية. ولن تنعقد سوى دورة واحدة يف

دراج مؤرش بعقد ندوة عىل الأقل مرتني س نواي يس تعرض من خاللها ما مت وما  منتظمة عىل هذا الربانمج. والمتس الوفد اإ
 هذا النقاش من خالل اللجنة املعنية ابلتمنية سيمت قبل العرض عىل جلنة الربانمج واملزيانية. وبدل من ذكل من املمكن أأن يمت

 وامللكية الفكرية أأو حىت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. 

وذكّر وفد موانكو كام فعل وفد سويرسا من قبل بأأن مسأأةل مناقشة هذا الربانمج يف اللجان اخملتلفة قد نوقشت  .642
مج يف جلنة الربانمج واملزيانية مع تقد م تقرير شفهي  من الأمانة عند انعقاد ابلفعل. ومت التوصل اإىل رضورة مناقشة هذا الربان

لك دورة من دورات اللجنة جبانب أأية مناقشات أأخرى بشأأن تقارير التنفيذ. وهناك أأيضا اجامتعات الربانمج واملزيانية اليت 
رضورة مناقشة الربانمج مرة أأخرى عدة  أأاتحت عدة فرص أأمام مناقشة موضوع هذه الربانمج. ول يرى الوفد سببا وراء

 مرات يف الس نة يف عدة جلان وخصوَصا أأن دلى هذه اللجان جداول أأعامل مزدمحة ابلفعل. 

يطاليا أأن هذه مسأأةل متكررة وظن أأن ادلورة السابقة قد توصلت اإىل اتفاق بشأأهنا. ولكن هذا الربانمج  .644 ورأأى وفد اإ
لربانمج واملزيانية يه املنتدى الأمثل ملناقشة الرقابة عليه وممارس هتا. ويف حاةل نقل هل أأمهية قصوى ابلنس بة للوفد. وجلنة ا
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عداد  مناقش ته من جلنة الربانمج واملزيانية فسوف ينتقل اإىل مساحة من الإدارة عىل املس توى اجلزيئ تتصط  الرقابة واإ
 يسري فيه. التقارير، وهو املنح  اذلي خيتلف عن ذكل اذلي يود الوفد للربانمج أأن 

وذكرت الأمانة أأن الأمر ليس بيدها لتقرر رفع تقاريرها اإىل جلنة من عدمه. بل الأمر مرتوك لدلول الأعضاء لختاذ  .650
القرار. والأمانة ل متانع أأي الطريقني: سواء بتقد م تقاريرها اإىل هذه اللجنة أأو اإىل جلنة حمددة، وهو الأمر الاس تثنايئ بعض 

ماكن اليشء. ولكن كام قيل  من قبل بمكن أأن تلزتم الأمانة ابلفعل بتوفري تقرير أأمشل لأداء الربانمج واملزيد من املعلومات. وابإ
ادلول الأعضاء التواصل مع الأمانة يف حاةل وجود أأس ئةل أأو حضور ادلورات الإعالمية اليت تُنظم قبيل اجامتعات اللجنة 

ية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وقد نُظمت ادلورات الإعالمية ثالث مرات يف ادلامئة املعنية بقانون الرباءات أأو اللجنة املعن 
الأشهر الثالث الأخرية ورشحت ابلتفصيل لك ما خي  املرشوعات وس بل التعاون املمكنة من جانب ادلول الأعضاء 

خي  املسائل اليت أأاثرها وفد وس بل التعاون من جانب الأمانة مع املنظامت ادلولية وشعورها بعالقة ذكل ابختصاصها. وفامي 
فرنسا، تود الأمانة لو تتلق  اقرتاحات أأكرث حتديدا بشأأن صياغهتا هل يف ن  مرشوع الربانمج واملزيانية مبا أأن الوفد ل يشعر 

أأن الوفد قد  ابلرتياح جتاه الصياغة احلالية. ورشحت الأمانة ما تفعهل حيال هذه املرشوعات. ومل تتنب الأمانة موقفا انعزاليا مبا
أأشار اإىل العقلية الانعزالية من جانب الأمانة. ولكن ركزت الويبو عىل ما بمكن فعهل داخل الويبو. وذلكل تُعىن مجيع 

املرشوعات ابلتعاون وابجملالت الأساس ية اليت بمكن للويبو الإسهام فهيا، أأي كيفية اس تخدام املعلومات ونظام امللكية الفكرية 
وحثه من انحية، بل وكيفية تيسري نقل التكنولوجيا وكيفية اس تخدام املعلومات اخلاصة ابلرباءات بغية حتديد  لتيسري الابتاكر

منصة متعددة الأطراف مس تخدمة يف مجموعة متنوعة من واكن مرشوع الويبو املتعلق ابلبحث حرية العمل عىل سبيل املثال. 
ملنظامت اليت شاركت فهيا الويبو بوصفها مستشارا تقنيا. وعىل ذكل املنظامت الوطنية وادلولية اخلاصة والعامة ويف ا

اس تخدمت الويبو معارفها وحمتواها بغية بناء نظام يتيح املعلومات اخلاصة، أأي امللكية الفكرية مبعناها الواسع، ابجملان بغية 
، سعيا للتعامل مع فشل السوق يف هذا تنش يط الابتاكر يف اجملالت اليت أأمهلها السوق، ويه الأمراض الاس توائية املهمةل

نشاء بيئة أ منة تتيح تشارك أأحصاب امللكية  اجملال. ولكن أ ليات امللكية الفكرية، أأي منح الرتاخي ، اس تخدمت بغية اإ
 hcraالفكرية يف هذه املعلومات. وهذه أ ليات متعددة الأطراف ابلتأأكيد. وبرانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء )

 SIIWبنقل التكنولوجيا، بل جمرد مرشوع جترييب. ومل يُطلق الربانمج رمسيا بعد. وسوف يُطلق يف شهر  ا( ليس معني
(. ووافق الأمني التنفيذي CWCUUUتغري املنا  ) بشأأننومفرب. وهذا املرشوع تدمعه اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 

لق بشفافية السوق ولكهنا تركز عىل خدمات الويبو القامئة وخدمات ادلمع لالتفاقية عىل املشاركة يف اإطالقه. واملسأأةل تتع
حداث توافق مع  القامئة دلمع مفاوضات نقل التكنولوجيا ودمع فض املنازعات يف بعض اجملالت احملددة. وأأدى ذكل اإىل اإ

تعمل مع بنك التمنية ال س يوي املؤسسات الأخرى العامة واخلاصة مبا يف ذكل متويل احللول سالفة اذلكر. واكنت الويبو 
( وغريه من مؤسسات البنك ادلويل ceDrf Iلتأأسيس يشء ما. وتواصلت الويبو مع برانمج املعلومات من أأجل التمنية )

سهام حنو تيسريه. وأأقرت الأمانة  بغية ضامن تضمني احللول املالية لتيسري نقل التكنولوجيا يف هذا اجملال أأو عىل الأقل تقد م اإ
لأن  80مدى أأمهية التعاون مع املنظامت ادلولية. وحاولت الأمانة أأن تُدرج ذكل بقدر أأكرب مبوجب الربانمج  متاما

دارة العالقات 80يعمل عن قرب مع الربانمج  22 الربانمج ، وهو الربانمج املعين ابلعالقات اخلارجية املسؤوةل عن اإ
. وتفاعلت منظمة الويبو 245يف صفحة  5.2ت النتيجة املرتقبة رمق املؤسس ية مع املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى. ووضع

مفاوضاها بثالثة بنجاعة مع الأمم املتحدة ودخلت يف رشااكت معها ومع معليات املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى و 
ج جممتعة للتعبري عن اإرصار ويف هذه اجلزئية ُأدمج هذا العنرص ابلفعل. ويف الهناية معلت مجيع هذه الربام مؤرشات للأداء.

من نظام الأمم املتحدة من منطلق التقدم مبساهامت يف هذا املسار الس يايس اليت تتعامل مع هذه  االويبو يك تكون جزء
 اجملالت احملددة هنا. 

رع  اخلاص والمتس وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية املزيد من املعلومات املتعلقة بتنفيذ الربانمج الف .652
بشأأن جمال العمل اجلديد املنصب عىل الاقتصادايت  27.22ابمللكية الفكرية واملنافسة وخصوصا فامي يتعلق مبا ورد يف الفقرة 
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النامية والناش ئة. وأأعربت مجموعة جدول أأعامل التمنية عن رغبهتا يف رؤية مؤرشات الأداء اخلاصة ابملساءةل يف الربانمج 
 النتاجئ. يف اإطار 3.22الفرع  

وحاول  .3.7تتوافر نتيجة مرتقبة تنعكس من خالل البند  3.22وأأعلمت الأمانة أأنه ابلنس بة اإىل الربانمج الفرع   .658
عبارة عن برانمج صغري معين يف  3.22وأأكدت عىل أأن الفقرة  .مؤرشا الأداء املقابالن دمج مساءةل هذا الربانمج الفرع 

نظمة بغية التعامل بكفاءة عن تناظر امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة، ويه من بني البداية بتكوين بعض الكفاءات يف امل 
اليت يتبعها هذا الربانمج اكنت معنية بتيسري تبادل اخلربات بدل من تأأسيس  الاسرتاتيجيةو .أأهداف جدول أأعامل التمنية

 وقد حتقق .بعيد لك البعد عن ذكل 3.22انمج الفرع  وابلفعل فالزمخ الناجت عن الرب .رسات اجليدةاماملبادئ التوجهيية أأو امل
خربات ملحوظ بني عدد كبري من ادلول الأعضاء ويف هذا الصدد اكنت لك شعبة معنية تتعاون تعاوان وثيقا مع تبادل 

 ، وهيئة الفحص(UPfI)واجمللس الإداري لدلفاع عن الاقتصاد ( cWrc)مؤسسات مثل املعهد الوطين للملكية الصناعية 
وغرفة ( U rfCC)يف الربازيل، واملراقب العام للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية ( crIP)المتهيدي ادلويل 
أأجريت دراسة وضعهتا هيئة الفح  المتهيدي ادلويل بشأأن ادلعاوى  8028ويف س نة  .يف الهند (UUc)التجارة والصناعة 

لأخرى حتليل املسائل امللموسة ومناقش هتا ويه املسائل اليت تنشأأ ومن بني س بل العمل ا .الصورية بتلكيف من املنظمة
 .تقليداي عند مقابةل امللكية الفكرية ابملنافسة وخصوصا عىل خلفية س ياق التعاون

ن الربانمج الفرع   .653 عىل حد علمه هيدف أأساسا اإىل مشاركة اخلربات بشأأن ادلفاع عن  3.22وقال وفد الربازيل اإ
وبذكل فليس من الواحض كيف بمكن لدلول الأعضاء أأن تعرب عن  .فكرية بني مؤسسات البدلان اخملتلفةاملنافسة وامللكية ال

بمكن عقد ندوة لإعالم ادلول  جلنة الربانمج واملزيانيةواقرتح الوفد أأنه قبل العرض عىل  .ها من خالل صياغة الربانمجمصاحل 
 .الأعضاء ابخلطط املزمعة بشأأن هذه الأنشطة احملددة

كدت الأمانة عىل حصة فهم وفد الربازيل، وأأن الهدف الأسايس من الربانمج الفرع  بشأأن س ياسة امللكية الفكرية وأأ  .654
واملنافسة هو تيسري اكتساب فهم أأفضل لهذه الواهجة وتبادل اخلربات بني الشامل واجلنوب ودول اجلنوب وبعضها البعض 

حاطة معينة بشأأن الربانمج الفرع  واجلنوب والشامل بغض النظر عن الاجتاه. وأأضاف أأن   3.22الأمانة يرسها توفري أأية اإ
 قبل انعقاد جلنة الربانمج واملزيانية عىل غرار ما مت يف س ياق جلان أأخرى، اإن اكن ذكل ما ترغبه الوفود.

 .24وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .655

ىل اإصدار  اإىل 24واس توحض وفد اجلزائر الإشارات الواردة يف الربانمج  .656 تنظمي "تظاهرة أأو تظاهرتني جديدتني" واإ
 وذكّر الوفد كذكل بتعليقاته الشامةل اليت تتعلق ابلثقافة املوهجة حنو اخلدمات.  .""ميثاق خدمة العميل

ورشحت الأمانة اش امتل التظاهرة عىل سبيل املثال عىل افتتاح مركز املؤمترات اجلديد اخلاص ابلويبو واذلي يمت  .657
مع يوم مفتوح تنظمه. ومن بني الأمثةل احملمتةل عىل التظاهرات الأحداث اليت تقام يف املقر الرئييس احتفال ابليوم  ابلزتامن

نه عبارة عن وثيقة داخلية رفيعة املس توى،  العامل  للملكية الفكرية. وأأما ابلنس بة مليثاق خدمة العميل فأأوحضت الأمانة قائةل اإ
وظفون اذلين يتعاملون مع معالء الويبو ومس تخديم خدماها. وتشمل مبادئ توجهيية لضامن من املزمع أأن يسرتشد هبا امل

رسعة رد املوظفني عىل الهاتف عىل سبيل املثال والتعامل من منطلق موجه حنو تقد م اخلدمة عند الرد عىل الاس تفسارات 
لهيم.   املوهجة اإ

 .80وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .652

املعين ابلعالقات اخلارجية  80يس الوفود لتقد م التعليقات وطرح الأس ئةل خبصوص اجلزء الأول من الربانمج ودعا الرئ  .654
 والرشااكت. ومل تقدم أأية تعليقات.
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واقرتح الرئيس الانتقال اإىل مسأأةل املاكتب اخلارجية وذكّر بتقد م العديد من امللحوظات يف اجللسات غري الرمسية  .660
ربانمج واملزيانية وابقرتاحه الاختيار بني مسار حتركه ادلول الأعضاء مقابل مسار حتركه الأمانة. وذكّر بأأن قبل اجامتع جلنة ال

ن ادلول الأعضاء يه اليت طلبت. ودعا الرئيس  املدير العام ذكر أأمام اللجنة أأن الأمانة مل تطلب ماكتب خارجية جديدة بل اإ
 املتحدثة ابمس اجملموعات.التعليقات عىل املاكتب اخلارجية من الوفود 

وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وعلق عىل انشغالت اجملموعة عىل مس توى املسار واملبدأأ واملوضوع. فبالنس بة  .662
اإىل املسار ذكّرت اجملموعة ابء ذكرها أأهنا ليست يف موقف يتيح لها اختاذ قرار يف التو واللحظة بشأأن الامتداد احملمتل 

عداد وثيقة جديدة للربانمج واملزيانية خالية من الإشارة اإىل املاكتب للماكتب اخلار  جية وأأهنا تود الامتس ثالثة أأمور. أأول: اإ
اخلارجية، واثنيا: املزيد من املشاورات اليت ختضع لقدر أأكرب من التنظمي عقب اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية، واثلثا: تقد م 

وابلنس بة للمبدأأ أأحاطت اجملموعة ابء بأأن املدير العام والورقة البيضاء  اء )التقرير احلكويم(.التعليقات من خالل الورقة البيض
ودلةل جغرافية، ولكن اجملموعة رأأت ذكل مربرا حمدودا ويصعب سرتاتيجية اذكرا أأس باب احامتل افتتاح ماكتب ذات مواقع 

درا املوضوع فللمجموعة ابء تعليقات عىل الورقة البيضاء  أأما ابلنس بة اإىل ك الاختصاص احملدد لهذه املاكتب.علهيا اإ
من الورقة البيضاء وأأقرت برضورة امتناع املاكتب اخلارجية عن ازدواجية العمل،  8)احلكومية(. وأأشارت اجملموعة اإىل الفقرة 

حض للتلكفة مقابل املنافع مع رضورة توافر حتليل للعمل املنجز ابملاكتب اخلارجية أأو يف الويبو وما يتطلبه ذكل من حتليل وا
ذ 4اليت تتأأىت عن هذا العمل الإضايف. وابلنس بة للفقرة  ، تساءلت اجملموعة عن كون هذه املهام امخلس ترامكية أأم تبادلية اإ

، المتس الوفد استيضاح املقصود من خدمات ادلمع احمللية ومدى اش امتلها 5يتضح ذكل من خالل الورقة. وابلنس بة للفقرة  مل
، نظرت اللجنة يف أأمهية ادلخول يف حماججة تفصيلية للغاية لصياغة مربرات رضورة 7لتدريب. وابلنس بة للفقرة عىل ا

ماكنيهتا بناء عىل عدد املاكملات الهاتفية. ويف هذا الصدد المتست اجملموعة احلصول عىل تفاصيل  تأأسيس املاكتب اخلارجية أأو اإ
، المتست اجملموعة ابء املزيد من املعلومات 2قارنة ابملاكتب اخلارجية. وابلنس بة اإىل الفقرة املاكملات الهاتفية اليت تلقهتا الويبو م

، 4بشأأن خربة توفري ادلمع اإىل ش بكة الويبو العامة لالس تجابة لطلبات الزابئن وكيفية معلها اإىل ال ن. وابلنس بة اإىل الفقرة 
علومات والتصالت والمتست املزيد من املعلومات خبصوص كيفية أأوحضت اجملموعة الهجوم اذلي يهتدد نظام تكنولوجيات امل

تويل الويبو حامية هشاشة نظم تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف الأماكن اخملتلفة اليت تقع فهيا املاكتب اخلارجية. وال ن وقد 
ات ادلائرة عىل مدار اليوم السابق، منا اإىل عمل اجملموعة معلومات عن الصناديق الاستامئنية للربازيل من خالل املناقش

المتست اجملموعة املزيد من املعلومات خبصوص الصناديق الاستامئنية يف الربازيل مبا يف ذكل الأهداف وتفاصيل املزيانية، 
اجملموعة ، ذكرت 24والطريقة اليت معلت هبا الربازيل ابلتعاون مع الويبو عىل هيلك املكتب يف الربازيل. وابلنس بة اإىل الفقرة 

أأن هذه الفقرة عىل الرمغ من ذكرها الاجتاه السلمي فاإهنا ل تربر الاحتياج اإىل املاكتب اخلارجية بقوة والمتس الوفد تربيرا أأفضل 
يك يمتكن من مناقشة مبادئ املاكتب اخلارجية. وعلق الوفد مس تطردا أأنه يشعر أأن مربر املاكتب اخلارجية اجلديدة عاما 

قرتاحات تفصيلية ابملزيانية، وغياب أأية معلومات سواء عىل املدى القصرية أأو ابلنس بة لل اثر املرتتبة عىل للغاية مع غياب ا
املدى البعيد لحقا. وأأشارت اجملموعة اإىل املاكتب اخلارجية املقرتحة يف أأفريقيا ومشاركهتا يف تكوين الكفاءات. ويف ضوء مبدأأ 

هود لس تغالل املاكتب القامئة يف الأمم املتحدة لأنشطة تكوين الكفاءات، المتس أأمم متحدة واحدة حبيث يفرتض أأن تبذل اجل 
الوفد املزيد من املعلومات بشأأن كيفية تكييف الويبو لهذا املبدأأ القائل بوحدة الأمم املتحدة مع املاكتب اخلارجية املقرتحة. 

غالق املاكت ب اخلارجية القامئة لحتواء التأأثريات املنعكسة عىل املزيانية يف وأأخريا اقرتح الوفد تقد م الويبو املعايري اخلاصة ابإ
حاةل اس تحداث هذه املاكتب اخلارجية، ويف هذا الصدد المتست اجملموعة املزيد من املعلومات بشأأن وجود أأية قيود عىل 

 عدد املاكتب اخلارجية اليت بمكن اس تحداهثا.

ن اجملموعة دمعت الاقرتاح اخلاص بفتح ماكتب خارجية وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفر  .668 يقية وقال اإ
جديدة وذكّر بدور الويبو يف تعزيز الابتاكر والإبداع خلدمة التمنية الاجامتعية والثقافية يف مجيع البدلان من خالل النظام 

الاجامتعية الثقافية لبدلان اجملموعة.  ادلويل للملكية الفكرية. والمتس الوفد من الويبو مساعدة أأفريقيا عىل تطوير اجلوانب
ية الفكرية، وعلق الوفد عىل رغبة اجملموعة يف احلصول عىل دمع الويبو للبدلان الأفريقية لتطوير كفاءاها فامي خي  امللك 
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قلمي  لفكرية يف يف أأفريقيا س يكون متعدد املزااي من حيث: تعزيز البىن التحتية امللكفة ابمللكية ا وأأضاف أأن تأأسيس مكتب اإ
ة املنطقة، والتوعية فامي يتعلق ابمللكية الفكرية وتعزيز الابتاكر والإبداع واملنافسة بغية ترسيع وترية التمنية الاجامتعية والثقافي
يف أأفريقيا، واس تخدام املعارف الثقافية والتقليدية لتقوية التمنية الاقتصادية لساكن أأفريقيا، وتقلي  الهوة الرمقية لمتكني 

ملنطقة من املسامهة بقدر أأكرب يف الاقتصاد العامل ، وتقوية الكفاءات التقنية يف أأفريقيا هبدف تطوير حلول مبتكرة للتحدايت ا
 العامة يف جمال الأمن الغذايئ والعلوم والتكنولوجيا. 

ضافية بشأأن وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق وشكر الأمانة عىل تقد م معلوما .663 ت اإ
جابة مبا يف ذكل تكل املتصةل ابلعملية نفسها. وأأعرب  ن العديد من الأس ئةل ل تزال دون اإ املاكتب اخلارجية، مث علق قائال اإ
الوفد عن رغبته يف تكرار اندهاش مجموعته من التفسري اذلي قدم خبصوص املشاورات غري احملسومة مع بعثة جنيف بشأأن 

جية جديدة وفعالية تاكليفها يف الوقت اذلي ل تزال فيه تاكليف املوظفني والتاكليف الإدارية أ خذة فائدة تأأسيس ماكتب خار 
يف الارتفاع، ول تزال فيه املنظمة تس هتدف التعامل مع املزيد من الطلب علهيا عرب ش بكة الإنرتنت، ول تزال تستمثر يف 

ت الأمم املتحدة. وأأضاف الوفد اس مترار اندهاشه يف أأعقاب اختتام تكنولوجيا املعلومات والتصالت وتعزيز هنج وحدة واكل
يف جلنة الربانمج واملزيانية وأأضاف أأن اجملموعة لتقدر احلصول عىل حتليل أأمعق فامي يتعلق ابملهام احلالية  8028أأعامل س نة 

 حيث التلكفة. للماكتب القامئة والقمية املضافة وابلفائدة اليت تعود من اس تحداث ماكتب جديدة من 

وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأشار اإىل بيانه العام املقدم يف وقت سابق  .664
وكرر أأمهية هذه املسأأةل ابلنس بة اإىل اجملموعة. ورأأى الوفد أأن هذه املسأأةل ل بد من التعامل معها بأأسلوب يتسم بقدر أأكرب 

جاابت عىل الأس ئةل اليت طرحهتا مجموعته والأعضاء من الشمولية وا لشفافية، ولهذا السبب المتس الوفد توفري الأمانة اإ
ال خرون يف وثيقة رمسية تقدم اإىل ادلول الأعضاء للنظر فهيا قبل أأربعة أأسابيع عىل الأقل من انعقاد جلنة الربانمج واملزيانية يف 

 أأي اقرتاح من القيود عىل املزيانية اخملصصة حاليا للماكتب الإقلميية.شهر سبمترب. والمتس الوفد كذكل أأل يقلل 

 ودعا الرئيس البدلان للتعليق. .665

واتفق وفد بامن مع بيان الأمانة بأأن هذه بداية لعملية املشاورات ولكنه ذكر أأن العملية أأبعد ما تكون عن الانهتاء  .666
جراءات تأأسيس املاكتب حيث انعقد اجامتعان مع ادلول الأعضاء املعنية لتبادل ا ىل اتفاق بشأأن اإ ل راء، ولكن التوصل اإ

عىل الرمغ من الالامتسات اليت قدهما الوفد  8022اخلارجية اجليدة، ومل ينعقد اجامتع اكن من املزمع انعقاده يف شهر ديسمرب 
توافق أ راء ادلول الأعضاء. والمتس  اإىل الأمانة. وذكر الوفد أأن الورقة البيضاء اليت تتداولها الأمانة ليست وثيقة جادة تعرض
. والمتس الوفد ha/UU/68/4الوفد توضيح تعريف الفرق بني املكتب اخلاريج واملكتب الإقلمي  كام ورد يف الوثيقة 

كذكل املزيد من املعلومات بشأأن املشاورات الرمسية لتأأسيس أأي معايري تتعلق بمتويل لك نوع من هذه الأنواع من املاكتب 
 الش بكة العاملية احملدودة للماكتب اخلارجية. وتعريف 

وشكر وفد السلفادور الأمانة عىل الورقة البيضاء بوصفها أأساس املشاورات، ودمع البيان املقدم من مجموعة بدلان  .667
اكتب أأمرياك الالتينية والاكرييب وذكر انشغال الوفد ابلوضع من املنظور الوطين، ومل ير مسارا واحضا لتقد م الامتسات مب

جديدة، ولكن هذا النقاش لفرصة للتعامل مع هذه املسائل. ودمع الوفد البيان املقدم من بامن فامي يتعلق بغياب فهم أأوجه 
نشاء هذه املاكتب  الاختالف بني املاكتب اخلارجية واملاكتب الإقلميية بل ورضورة النظر يف التبعات املالية املرتتبة عىل اإ

ادلول الأعضاء عند اس تعدادها لختاذ القرار، جيب أأل يؤدي ذكل اإىل الإرضار املايل  لوفد أأناملزمع افتتاهحا. وأأضاف ا
 ابملاكتب القامئة يف أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب من حيث املوارد املالية والبرشية.

ية والاكرييب ومن بامن وأأعرب ودمع وفد ش ييل البياانت املقدمة من ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتين  .662
عن رغبته يف توضيح الامتس الوفود من اجملموعة ومن ش ييل تأأسيس مكتب يف املنطقة، ولتوجيه النقاش يف هذه النقطة 
ابلنس بة للوفود الأخرى. وذكر الوفد وجود مكتب خاريج للويبو حاليا يف املنطقة، يقع يف دوةل من دول أأمرياك الالتينية 



WO/PBC/20/8 
126 
 

من وثيقة اللجنة املاثةل للنقاش، مع وجود اتفاقات تعاون موقعة بني  24.80وافق مع البيان املقدم يف الفقرة وتأأسس مبا يت
البدل املضيف، وهو الربازيل يف هذه احلاةل، ومنظمة الويبو، وينفذ املهام يف الربازيل وغريها من الأنشطة مثل تعاون دول 

شطته يف البدلان الواقعة يف أأجزاء أأخرى من العامل، عىل الرمغ من العدد اجلنوب وبعضها البعض. ونفذ املكتب أأغلب أأن 
احملدود من املشاركني من املنطقة. ومل يكن هناك مكتب خاريج اتبع للويبو قامئ وخمص  أأساسا لتلبية احتياجات أأمرياك 

ٍن يف أأمرياك الالتينية ومنطقة وبعد أأن أأوحض املسأأةل ذكر الوفد أأن تأأسيس مكتب خاريج اث الالتينية ومنطقة الاكرييب.
الاكرييب ل بد من معاملته عىل قدم املساواة مع املاكتب امخلسة الأخرى املقرتحة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف رفض حمتوى 

ن يتخذ من الورقة البيضاء فامي يتعلق ابملكتب اجلديد يف أأمرياك الالتينية ابلنظر اإىل املزيانيات احلالية. ول بد أأ  82الفقرة 
مانة.  القرار س ياداي من ادلول الأعضاء ابلويبو ل أأن يكون القرار للأ

البوليفارية( أأنه بوصفه عضو يف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ليس من املمكن  - وذكر وفد فزنويال )مجهورية .664
عة وجود املكتب يف الربازيل، وأأضاف أأن املراجعة أأن يقبل الإعالن املقدم من وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فامي يتعلق مبراج

اإن متت ل بد وأأن تمت عىل مجيع املاكتب. وذكر الوفد أأنه ل يعرف ابلضبط ما هو املكتب الوطين التابع للويبو ول أأس باب 
نشاء املاكتب السابقة. وأأضاف الوفد كذكل أأنه من املس تحيل مناقشة اس تحداث ماكتب جديدة دون مناقشة دور املاكتب  اإ

 القامئة وأأنه يف حاةل النظر يف مجيع املاكتب رمبا تتضح املشلكة بقدر أأفضل. 

ابء من حيث رضورة احلصول عىل املزيد من وفد بلجياك نيابة عن اجملموعة  وأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به .670
ودة من الويبو وتعزيز اس تخداهما. وذكر املعلومات. وأأعرب الوفد عن وهجة نظره برضورة مواصةل تقد م خدمات عالية اجل

الوفد أأن التصال املبارش ابملس تخدمني همم، ويف هذا الس ياق أأعرب عن اعتقاده أأن املاكتب اخلارجية تؤدي دورا همام للغاية 
ن مكتب الويبو يف الياابن أأدى دو  را همام يف تعزيز يف تعزيز خدمات امللكية الفكرية العاملية اليت تقدهما الويبو. وقال الوفد اإ

. وأأعمل الوفد بأأن أأداء املكتب اكن  cr PnIOeAOPأأنشطة معاهدة التعاون يف جمال الرباءات ويف تأأسيس قاعدة بياانت 
قواي مع احرتامه متطلبات املزيانية وأأن أأرقام الطلبات املودعة مبوجب معاهدة التعاون يف جمال الرباءات ونظام مدريد يف 

ابملائة عىل التوايل نتيجة للحمةل القوية اليت أأطلقها املكتب. ورأأى  37ابملائة و 28منوا قوامه  8028 الياابن قد جسلت س نة
الوفد أأن املاكتب اخلارجية من الرضوري تأأسيسها بناء عىل مبادئ توجهيية، ويف هذا الس ياق، تقدم الوفد ابلشكر اإىل 

 تفسري للقمية املضافة والتبعات املرتتبة عىل املزيانية وفعالية التلكفة الأمانة عىل الورقة البيضاء وأأعرب عن تقديره احلصول عىل
 ابلنس بة اإىل املاكتب اجلديدة.

وذكر وفد املكس يك أأن املسار اجلاري مبوجب النقاش مؤسف وذكّر ابلنقاش اخلاص ابملاكتب اخلارجية اذلي دار  .672
للجنة الربانمج واملزيانية اليت بينت خاللها الأمانة تعقيد املسار أأثناء امجلعية الأخرية وخصوصا أأثناء انعقاد ادلورة الأخرية 

اخلاص ابملاكتب اخلارجية وانطوائه عىل مشاورات من جانب ادلول الأعضاء. وتعهدت الأمانة بتوفري معلومات بشأأن هذه 
وتوقع الوفد أأن يُعمل كتابة املناقشات وامتناعها عن اختاذ قرار يف هذا املوضوع دون احلصول عىل مشورة ادلول الأعضاء. 

ابملشاورات غري الرمسية اليت انعقدت مع املدير العام. وقُدم الامتس يف الس نة املاضية للحصول عىل معلومات خبصوص القمية 
املضافة والتنبؤات طويةل املدى وغري ذكل من العوامل اليت تلق  ابلضوء عىل تنس يق العمل بني املاكتب وبعضها البعض. 

الوفد عن صعوبة اختاذ قرار مؤيد ابلأس باب ابلنظر اإىل غياب هذه املعلومات. واتفق الوفد مع الوفود الأخرى يف وأأعرب 
من الورقة البيضاء اليت اقرتحت حصول منطقة أأمرياك الالتينية عىل مكتب فقط عقب  82اعرتاضها عىل حمتوى الفقرة 

طار املزيانية ق  يد الاس تعراض. ودمع الوفد البياانت املقدمة من وفدي بامن والسلفادور يف تأأسيس املاكتب امخلسة املقرتحة يف اإ
 هذا الصدد وذكر أأنه ل يعارض افتتاح ماكتب خارجية جديدة بل يطلب معلومات عاملية ومربرة يف هذا الصدد.

ثالثة أأبعاد للمشلكة. فريقية وذكر وجود زائر نيابة عن مجموعة البدلان الأ وأأيد وفد مرص البيان اذلي أأدىل به وفد اجل .678
أأول: املسائل الأساس ية، واثنيا: همام املاكتب اجلديدة املقرتحة، واثلثا: تلكفة املاكتب اجلديدة. أأول نوقشت هذه املسائل يف 

واكن هناك توجه واحض من جانب الويبو بوضع توصيات مباكتب جديدة تلهتا مشاورات رفيعة املس توى  8020مجعيات 
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شارات وتعليقات من امجلعية بشأأن مواقع املاك تب ووظائفها وتسلمت الويبو العديد من الطلبات بتأأسيس ماكتب جديدة ابإ
عىل هذه املسأأةل. وذكّر الوفد بأأنه مع مرور الس نني انعقدت العديد من الاجامتعات التشاورية عىل أأعىل املس توايت لرشح 

وابلنس بة اإىل  تب اجلديدة، وبذكل فاملسأأةل ليست جديدة. واثنيا،املسأأةل ومناقش هتا والنظر يف أأفضل املواقع ووظائف املاك
رأأى الوفد أأن الورقة البيضاء املقدمة من الأمانة تقدم تفاصيل اكفية بل ومعايري خبصوص انتقاء املواقع، وأأولها الوظائف، 

اإىل املهام امخلس املوصوفة يف الورقة  توفري خدمات ادلمع احمليل لنظم امللكية الفكرية العاملية اخلاصة ابلويبو. وأأشار الوفد
البيضاء وانقش ابلتحديد الوظائف املرتقبة للماكتب الأفريقية. وذكر الوفد الترصحي بأأن أأفريقيا ل تس تفيد من أأي دمع عىل 

ركة فيه. مس توى تكوين الكفاءات مع توافر احلاجة الواحضة لتكوين الكفاءات ابلنس بة لس تخدام نظام امللكية الفكرية واملشا
للتاكليف خالف املوارد البرشية للك  يأألف فرنك سويرس  300واثلثا، ابلنس بة اإىل التلكفة ذكرت الويبو أأهنا سوف ترصد 

مكتب. وكرر الوفد توفري املعلومات املطلوبة وأأن املسأأةل ليست جبديدة وأأن القرار من املمكن اختاذه يف الوقت احلايل. وقال 
نه مل يسمع اعرتا ض عىل تأأسيس أأي من املاكتب اجلديدة مع توافر اعرتاف ابلحتياج اإىل هذه املاكتب. ولكن هناك الوفد اإ

طلبات مرشوعة ابملزيد من املاكتب يف املزيد من املواقع. وأأحالت الورقة البيضاء عىل وجه اخلصوص اإىل بدلان مجموعة بدلان 
س بانية ومكتب الهند. ومبا أأنه ل يوجد معارضة للماكتب امخلسة ييب اإىل املكتب الناطق ابللغة الإ أأمرياك الالتينية والاكر 

املقرتحة اقرتح الوفد تأأسيسها يف الثنائية املقبةل. وسوف تُنظر الطلبات اجلديدة يف املرحةل املقبةل بغية شعور امجليع بأأخذه يف 
نشاء ماك تب تعزز نشاط الابتاكر يف مناطقها. وهبذا الاعتبار وحبيث تتاح الفرصة أأمام البدلان ابلتقدم ابلامتسات مرشوعة ابإ

 لن حُيرم بدل ول منطقة من طموهحا بتعزيز تكوين الكفاءات بغية حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. 

وعرب وفد مجهورية كوراي عن موقفه بتجميع املبادئ التوجهيية الس ياس ية بغية تأأسيس ماكتب خارجية حمددة. ويف  .673
صدد رأأى رضورة أأن حتصل مجيع ادلول الأعضاء عىل معلومات حمددة وتفصيلية عىل سبيل املثال تقارير خبصوص هذا ال

الأنشطة واملاليات واملوارد البرشية اخلاصة ابملاكتب اخلارجية احلالية، وعىل حد قول املدير العام تتنوع أأس باب اس تضافة 
جيازها يف فئتني وهام: تكل  املوهجة حنو ادلول الأعضاء وتكل املوهجة حنو تقد م اخلدمة. وأأعرب الوفد ماكتب خارجية بمكن اإ

ن املعلومات غري اكفية مبا  عن وهجة نظره القائةل بأأن هاتني الفئتني من املمكن التعامل معها بأأسلوبني خمتلفني، وقال ختاما اإ
 يعيق النظر يف هذه املسأأةل.

جية وأأنه سوف يوحض الأنشطة املنفذة يف مكتب الويبو يف الربازيل. فف  وذكر وفد الربازيل فهمه أأمهية املاكتب اخلار  .674
ملؤمتر ادلويل بشأأن وحدها نفذ املكتب تأأسيس اتفاقية التعاون بني بدلان اجلنوب وتنظمي مؤمتر بعنوان ا 8028س نة 

قلمييالاس تخدام الا ة تتعلق ابلتعاون يف جمال البنية سرتاتيج  للملكية الفكرية يف صناعة الرايضة، عالوة عىل عقد اجامتعات اإ
التحتية لنظام امللكية الفكرية، ودور امللكية الفكرية يف املنافسة، واملرشوع الإقلمي  لتقامس العمل يف جمال حف  الرباءات. 

ابلتعاون مع  يف أأمرياك اجلنوبية والبدلان العربية ةونظم املكتب مؤخرا املنتدى الإقلمي  ادلويل لرؤساء ماكتب امللكية الفكري
جامعة ادلول العربية يف ريو دي جانريو يف شهر يونيو ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية الوطين يف الربازيل والويبو من 
خالل مكتب الربازيل التابع للويبو. ومتكن ممثلو املكتب من حتديد عدد من الأولوايت للتعاون مثل تقرير البنية التحتية، 

مات العاملية، والاحتياج اإىل تدريب العاملني يف جمال الفح ، واس تحداث أأاكدبميات أأو مراكز للتدريب. وتكنولوجيا املعلو 
ن الربازيل تعت  هنا تتطلب موارد مالية وبرشية. اإ رب املاكتب اخلارجية ذات أأمهية و واختمت الوفد بقوهل اإ

ء وطرح سؤال قانوين أ خر فامي يتصل ابلوثيقة وأأيد وفد أأملانيا البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة اب  .675
ha/UU/67/2  نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية  4الفقرة  28كام ييل: تشري هذه الوثيقة اإىل مقدمة املادة من اتفاقية اإ

برام التفاقيات وتوقيعها عقب اعامت دها من جلنة التنس يق. بوصفها الأساس القانوين لعامتدها. وبناء عىل هذه املادة ل بد من اإ
عىل التوايل،  8023بريل س نة أأ  85بريل وأأ  20وعىل حد عمل الوفد يف حاةل الاحتاد الرويس والصني وقعت التفاقيات يف 

 والمتس الوفد توضيح هذه املسأأةل من جانب الأمانة. 
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نرصين يثريان الشك دلى ادلول س بانيا البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء واس تنتج ع اإ وأأيد وفد   .676
الأعضاء. أأوهلام املسار واثنهيام املعلومات املقدمة من الأمانة. وأأضاف الوفد عنرصا أ خر وهو اش امتل مرشوع املزيانية املقدم 

ش من الأمانة ابلفعل عىل البدلان املرحشة بناء عىل رغبهتا لس تضافة املاكتب اخلارجية املقرتحة. واكن ذكل لينعش النقا
النشط بفعل الاستبصار الفردي والاهامتم الوطين املرشوع واملفهوم ابلامتس فتح مكتب خاريج لبدل ما أأو منطقة ما. وقد 
جناز هذه الأهداف الفردية بأ اثر غري مرغوبة وقد تكون هل تبعات عىل املدى البعيد عىل املنظمة بل وعىل املزيانية  يعود اإ

حيل ابحلنكة. واختمت الوفد بيانه بذكر نقطتني للعمل علهيام، أأل وهام: رضورة جعل املسار نفسها. وشدد الوفد عىل رضورة الت
شامال قدر الإماكن قبل انعقاد الاجامتع القادم للجنة الربانمج واملزيانية، وتفصيل املعلومات املقدمة من الأمانة وخصوصا 

بح الوثيقة وتكل اخلاصة ابملزيانية. وذكر الوفد أأمهية أأن تص  يتعلق مبسائل الأهداف ووظائف املكتب واجلوانب املالية فامي
للامتس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأخريا أأعرب الوفد بناء عىل الامتس اجملموعة ابء عن رغبته يف رمسية وفقا 

اخلارجية اجلديدة نتيجة للشكوك اليت الإرصار عىل اس تحسان مراجعة املزيانية لتبني الأثر املرتتب عىل عدم تضمني املاكتب 
 أأاثرها العديد من الوفود. 

 وشكر وفد بلجياك متحداث ابمس اجملموعة ابء وفد الربازيل عىل توضيح أأنشطة املكتب.  .677

نه ليس يف موقف يسمح هل ابختاذ قر  .672 يطاليا البيان املقدم من وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وقال اإ ار اإىل أأن ودمع وفد اإ
س بانيا ابحلصول عىل وثيقة رمسية تقدم اإ لامتس املقدم من وفد سرتاتيجيات. ودمع الوفد كذكل الاوثيقة مالمئة ابلتوضع 

معلومات تفصيلية خبصوص ال اثر املرتتبة عىل افتتاح ماكتب خارجية، وخصوصا فامي يتعلق ابلتاكليف قصرية املدى 
 املدى.  وطويةل

علومات املقدمة ودمع البيان املقدم من وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأعرب عن وشكر وفد فرنسا مجيع الوفود عىل امل .674
شعوره بأأن ادلورة عبارة عن افتتاح للمشاورات بشأأن العديد من الأمور اليت مل تُذكر من قبل أأو مل يعرب عهنا هبذا الوضوح 

، وما 8020وفقا ملا خططت هل مجعية الويبو س نة من قبل، وأأن املناقشات عربت عن بداية ما طولب به منذ البداية، متاما 
المتس ته جلنة الربانمج واملزيانية يف دورها الأخرية اس تعدادا لهذا الاجامتع. وأأبدى الوفد وهجة نظره أأن التأأخر خري من 
ملفيدة. التخلف ورحب ابملداخالت وخصوصا تكل املقدمة من وفدي ش ييل واملكس يك اليت س يق فهيام الكثري من احلقائق ا

من التقرير ونصها  366وخصوصا يف الفقرة  8028الربانمج واملزيانية يف سبمترب  ةالوفد ابملناقشات ادلائرة يف جلنوذكّر 
ومسع الوفد ما ييل: "أأي مشاورات عىل أأساس ثنايئ ل عند  ."مشاورات مكثفة مع ادلول الأعضاء "وسوف يتطلب ذكل

ضاء وبعض الإرشاد مهنا" و"أأهنا سرتجع اإىل الأعضاء خبصوص اخلطوات التالية اليت مرحةل صياغة أأي واثئق" و"ادلول الأع
تنوي اختاذها" وأأن هذا اتفق عليه. وواصل الوفد بيانه بشأأن املسأأةل الثانية اخلاصة ابلتفكري يف وجود الويبو يف هذه البدلان 

عدادها من  سرتاتيجيةالاع الورقة ويه املسأأةل املرشوعة ودار بشأأهنا نقاش اإجيايب. وابلنس بة اإىل موضو  املوضوعية املزمع اإ
الأمانة، ذكر الوفد أأن السؤال بشأأن ما ختططه الأمم املتحدة ابلنس بة لصياغة املاكتب القطرية يطرح نفسه. ما املشالكت 

ع، أأعرب الوفد عن رغبته التقنية اليت تواجه املنظامت الأخرى؟ وابلنس بة محلاية البياانت ورسيهتا ويه املسأأةل املعلومة للجمي
حتقيق فهم أأفضل لهذه املسائل. وأأعرب الوفد عن دهش ته الاطالع عىل هذه الإشارات اإىل ماكتب وطنية والمتس املزيد 

من التفسري خبصوص املاكتب الوطنية، مع التعبري عهنا بوضوح يف الربانمج واملزيانية، حيث تعمل بكفاءة مع الأمم املتحدة كام 
حاةل احتاد الربيد العامل  والاحتاد ادلويل لالتصالت أأو املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية. وعادة يمت التعامل مع  هو الوضع يف

الالامتسات اليت تأأيت عىل غرار ما قدم اليوم من خالل تقوية املاكتب الوطنية. ومل يمتكن الوفد من التوصل اإىل منشأأ اخليار 
ض ويود لو شاركت الوفود يف هذه النقطة. وأأضاف نقطة أأخرى معنية بفهم املنطق املوجه بفصل هذه املسائل عن بعضها البع

تفصيل الأمانة للخدمات املقدمة عىل ش بكة الإنرتنت وهو ما غاب عن احلجج املقدمة، وما يتسم ابلتناقض، حيث يس تحيل 
نشاء ماكتب مادية. فد بعدم توافر مربرات جيدة بمكن فهمها ول وأأحاط الو  الرتوجي للخدمات عرب ش بكة الإنرتنت من خالل اإ

لمنطق  زاء احلاجة امللحة اليت ظهرت منذ بضعة وراء ُض هذا المتويل يف خدمات اإ كرتونية. وأأعرب الوفد عن عدم ارتياحه اإ
أأسابيع خبصوص هذا املوضوع دون أأن تظهر يف شهر سبمترب، وسأأل عن سبب مواهجة ادلول الأعضاء جفأأة هبذا الوضع 
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ن الاحتياج اإىل املوارد جيب املل ن القرارات املقبةل ل بد من توقعها وفقا ملا يُرى من خالل الربامج الأخرى، واإ ح، وقال اإ
يكون مفاجئا عند مناقشة الربانمج. والسمة اخلاصة ابملناقشات املزمعة يه مسار املشاورات الصلب اليت مل تمت، وهو ما  أأل

ذ جيري الالزتام مبوارد مالية وبرشية يف غياب املعلومات الاكفية بشأأن هذه املوارد يمتزي به الربانمج واملزيانية بع ض اليشء، اإ
وعىل أأساس عشوايئ، وخصوصا ابلنظر اإىل بدل تلو ال خر. واتفق الوفد أأن هذا ليس مبسار حتركه الأمانة ولكن عىل ادلول 

يكون مسارا حتركه ادلول الأعضاء وبذكل من غري املمكن البدء يف الأعضاء أأن تقرر )وفقا ملا ذكّر به املدير العام الوفود( أأن 
مرشوع للربانمج واملزيانية يؤثر عىل املوارد دون توافر املعايري الواحضة يف بعض اجلوانب دون جوانب أأخرى. والمتس الوفد 

، لك من املوارد اخلاصة ابملوظفني حتديدا املزيد من املعلومات مع اقرتاحات تيرسها الأمانة بشأأن طريقة ختصي  هذه املوارد
واملوارد املالية، والمتس الامتناع عن الأخذ ابملوارد اخملصصة عشوائيا. وأأعرب الوفد عن دهش ته تعامل اللجنة مع مسائل 
متعددة اجلوانب دون ادلخول يف مشاورات مس بقة ودون مؤرشات من ادلول الأعضاء بشأأن ختصي  املوارد. والسمة 

ن أأمكن التوصل اإىل اتفاق يف شهر سبمترب فاها ونعمت، املعتادة يه  مزيانية حمايدة ختاطب الاقرتاحات بتوزيع املوارد. واإ
ولكن ل بد من التصطيط ملرحةل مشاورات والتعامل معها. ومن املسائل احملددة الأخرى اإجراء دراسة شامةل معمقة تتعلق 

عالم اللجنة هبا أأي ادلول همت ابس تضافة  بأأسلوب الرد عىل الامتسات ادلول الأعضاء. ومن بني الأمور اليت يتعني عىل الأمانة اإ
املاكتب اخلارجية، لأن الوفد يعتقد أأهنا ليست فقط العرشين دوةل املمثةل يف هذه القاعة. ورأأى الوفد أأن الأمور سوف 

ة. واس متع الوفد اإىل مجموعة البدلان ختتلف متاما لو توافرت دراسة حمددة بشأأن كيفية الاس تجابة اإىل الالامتسات املقدم
ىل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وهام يعرابن عن رشوطهام، وهام يتحداثن عن شعوب خمتلفة وليس من  الأفريقية واإ

عام داخل الإطار السرتاتيجية الاهنج واحد يصلح للجميع. واملسأأةل يه الرد الأمثل عىل هذه الالامتسات من خالل تضمني 
للأمم املتحدة مع العمل يف اجملال. والنقطة الثالثة احملددة يه توقع الوفد املزيد من الشفافية من جانب الأمانة، مع اعتبار ختام 

ذ ل يريد الأعضاء أأن جيدوا أأنفسهم يواهجون وضعا غري مرحي مبرشوعات غري واحضة املعامل  اجللسة يف شهر سبمترب، اإ
حلنكة مطلوبة. وأأضاف الوفد أأن النقاش احلايل مفيد. وأأعرب الوفد عن رأأيه أأن وجود الويبو يف ومشاورات مل تمت. ذلا فا

البدلان ل بد من تعزيزه ليس عىل هيئة ماكتب خارجية وحسب، بل شعر الوفد أأن رشوط هذا الشلك احملدد من الوجود 
 الوقت احلايل.  حمددة مس بقا وأأن هذه الرشوط ليست تكل املس تخدمة يف الأمم املتحدة يف

وأأيد وفد السويد البياانت املذكورة أ نفا وخصوصا بيان وفد فرنسا. وأأعرب الوفد عن انشغاهل ابملسار، وغياب  .620
الشفافية واملشاورات بني ادلول الأعضاء بشأأن هذه املسأأةل، وأأعرب عن رغبته يف رؤية حتليل واحض للتلكفة مقابل املنافع 

غال غالقها. وأأخريا أأعرب الوفد عن عند فتح ماكتب خارجية أأو اإ قها، عالوة عىل معايري حمددة يقاس علهيا افتتاح ماكتب أأو اإ
 اهامتمه ابلسؤال اذلي طرحه وفد أأملانيا. 

وأأيد وفد سويرسا الإعالانت والتعليقات املقدمة من مجموعته. ومل يكن الوفد يف وضع يتيح هل اعامتد موقف بشأأن  .622
العاملية اخلاصة حبسن توقيت افتتاح سرتاتيجية الااحتياجه املزيد من املعلومات بشأأن  افتتاح ماكتب جديدة، وأأعرب عن

سرتاتيجيات ومنافع هذه املبادرة. ة وثيقة رمسية شامةل تقدم هذه الاهذه املاكتب. وكام قيل من قبل رأأى الوفد فائدة صياغ
بد اء رأأيه بشأأن اقرتاح حمدد أأثناء انعقاد الاجامتع املقبل، وهبذه الوثيقة أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يصبح يف وضع يتيح هل اإ

 ولكن املزيد من املعلومات اخلاصة ابملزيانية واملزيد من املبادئ ل تزال غري متاحة مبا حيول دون اختاذ الوفد هذا املوقف.

السابقني من املتحدثني  بعضتأأييده ل وفد كندا تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، و وأأعلن  .628
عن رغبته يف الوفد أأعرب . و اعرب عهنا فامي يتعلق بعملية فتح ماكتب خارجية جديدة وحتديد موقعهحيث الشواغل اليت أُ 
نه ل يرى صةل مبارشة بني افتتاح لتاكليفل رؤية حتليل واحض  طار النتاجئ. وذكر الوفد أأنه، يف هذا الصدد، امل. وقال اإ اكتب واإ

نتاجئ وأأنه ل بمكن أأن يتساوى موقعان خمتلفان يف اإسهاهمام يف ، وةلدينة داخل ادلاملختيار ابلتاكليف اىل حد كبري استتأأثر 
حتديد أأهداف واحضة وهو ما يس تلزم ، ةسامهة املطلوبامل  حبسباملوقع بعناية  ذكل وجوب اختيارالويبو، وأأنه يرتتب عىل 

 يار.ت خ الاللأداء من أأجل 
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الشلك لبيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأدىل بتعليقات بشأأن ل تام ال  عن تأأييدهو وفد موانكوأأعرب  .623
الوفد أأنه من املس تحيل اختاذ قرار بشأأن الاقرتاح اذلي تقدمت به الأمانة لفتح ماكتب  رأأى، فبالنس بة للمضمونضمون. وامل

اقرتحت العديد من  الأمانةبيضاء اليت أأعدها ال ورقة الأأن و ذ القرار، لك احلقائق الالزمة لختاعدم توافر اإىل  خارجية نظراً 
املسائل بطريقة أأن يمت تناول . وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأيضاً  عدد من العنارص الأخرىلالأفاكر اليت مل تظهر يف املزيانية و 

 الأمانةن الاقرتاح احلايل من اإ الفوائد، حيث  حتليل التاكليف و أأكرث فعالية من حيث التلكفة يف املقر، وأأكد عىل احلاجة اإىل
ه ، ول س امي وفد فرنسا، يبدو أأنالوفود الأخرىوعىل غرار ما ذكرته ذ قرار. اختاس تحيل مث ي ، ومن اكيفالتوثيق ال  يفتقر اإىل

وضع لماكتب اخلارجية و لفة القمية املضايف التفكري امجلاع   وقد اعُترب أأن. دورة للجنة الربانمج واملزيانيةخر يمت الامتثال ل   مل
. ومع ذكل مت التفاق عىلوقد  الأمانةطرهحا تأأساس ية لأية مبادرة  طرشويه س ياسة واحضة املعامل يف هذا الصدد ل تعريف 

 عن اعتقاده بأأن القضااي اليت أأاثرها وفد أأملانيا ينبغ الوفد القانونية، أأعرب ملشالكت . وفامي يتعلق ابالتفكريذكل، مل جير هذا 
 اليت حدثت عنداملفاجأأة  ذكل يفرس، و الزج قدام الس نانضع وُ  ه، وأأنه اكن من الواحض، يف ضوء لك ما س بق، أأنهاتوضيح 

 .80بشأأن الربانمج  الأمانةالعثور عىل اقرتاح 

 ناإ ديدة املقرتحة و امخلسة اجلارجية اخلاكتب املمئات من الأس ئةل وبعض الأس باب لصا ح ُطرحت  هناإ وقال وفد الهند  .624
س تجابة بشأأن اللضع ختبيضاء ال ورقة المن  82أأن الفقرة  أأفادت والبحر الاكرييب أأعضاء مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية

للمدير العام يف اليوم الأول قُدمت عملية حيركها الأعضاء مت أأن ال مسأأةل فاإن ، حس ام اس تنتج الوفدنه، اإ الاقرتاح احلايل، و 
تام عن تفهمه ال وفد أأعرب ال، الشواغلعملية والشفافية وغريها من ل لأعضاء. وفامي يتعلق ابهنا س تكون معلية حيركها ااإ وقال 

يف  س توى أأو مكمتل قبل امل ي قدماً نقاش عايل امل لشواغل اليت أأثريت واكن من رأأيه أأنه ينبغ  أأن يكون هناك وتأأييده ل 
عالوة عىل و . الثنائية احلاليةاملاكتب اخلارجية يف واحد أأو اثنني من مكتب ، أأو حىت ماكتب مخسة أأو س تة أأو س بعةافتتاح 

خمتلف املناطق احملددة  عىلو العائدة علهيا زااي املأأو املنظمة اإىل هذه املاكتب ذكل، رأأى الوفد أأن الأهداف من حيث حاجة 
ه الاسرتاتيجية حدد هذملدة مخس أأو عرش س نوات. وس تُ  اعن دور وهمام هذه املاكتب اخلارجية جيب تعييهن املعنية فضالً 

لهيا ختيار ل اتربرامللعديد من الطرق وس تعط  اب أأي بدل أأو أأي ماكن، كام يفهم مجيع الأعضاء. وذكر الوفد أأن الهند مشار اإ
وأأوحض أأنه ينبغ  أأن يكون هناك والبحر الاكرييب به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  ت. واتفق مع البيان اذلي أأدل82رة يف الفق

بمكن حتديد الأهداف أأنه املقبةل و  الثنائيةقبل مزيانية  ل يتعني اخلوض يف املامرسة ذاهاحىت    قبل امل ي قدماً قرار جامع
 س نوات القادمة.امخلس اإىل الست  ملدة

 مرتدد يف املوافقة عىل أأنهبه بلجياك ابلنيابة عن اجملموعة ابء، و  تلبيان اذلي أأدلعن تأأييده التام ل وفد اليوانن وأأعرب  .625
فتح ماكتب خارجية جديدة دون حتليل اسرتاتيج  للمسأأةل. واتفق مع ال راء اليت أأعربت عهنا هذه الوفود، ول س امي وفد 

لهيا يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج فرنسا، اذلي ذكر أأن هناك خطوة مفقودة يف معلية التشاور بني النتاجئ اليت  مت التوصل اإ
يضاح الوضع وأأن هناك حاجة اإىل احلالية ادلورة و واملزيانية  ، ةقرتحاملعدد املاكتب بسبيل املثال، فامي يتعلق  عىل، بشلك أأكرباإ

من شأأنه أأن يعط  فذكل هذه املاكتب.  هاف ي تض القمية اليت س  ختيار و الاالبدلان املعنية، و حتليل التاكليف، والسبب يف و 
 صورة واحضة عن الوضع.

يران )مجهورية وأأشار  .626 املدير العام، واس متع بعناية اإىل  به يف وجود ديلمية( اإىل البيان اذلي أُ الإسال -وفد اإ
ذاملاكتب اجلديدة املقرتحة حول ن النقاش أأ كيف  ت أأظهر يتخرى، والالأ وفود الهبا  تالترصحيات اليت أأدل  سابق لأوانه اإ

حول الوفد الأمانة  سأألحات حمددة. و أأنه من السابق لأوانه اإجراء مناقشات بشأأن مقرت بشدة وهجات النظر املتباينة أأثبتت 
نشاء املاكتب الثالثة القامئة، وكيف مت  معلية مشاركة قرارادلول الأعضاء يف اإ جتاه املنظمة ودور  هتاالقانوين ومساءل اوضعه اإ

نشا جراء ال وتعريفها من منظور قانوين. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن تأأييده لقرتاح وفد فزنوي هئاادلول الأعضاء يف اإ ابإ
ورقة الشكر الوفد الأمانة عىل  ،ملاكتب املقرتحةابفامي يتعلق و . هباولك ما يتعلق  هاولايو  وظيفة املاكتب القامئةلمراجعة 

ذ بدأأت ، تسري بشلك عكيس يف رأأيه، ،العملية بيضاء لكنه أأوحض أأنال  ختصي  مزيانية للماكتب ويه من املرحةل الهنائية، اإ
بيضاء أأن الطلب ال ورقة المن  24ذكرت الفقرة و تخذها ادلول الأعضاء. ت غ  أأن تكون اخلطوة الأخرية اليت املقرتحة واليت ينب
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هذه  نشاءدوةل قد قدمت طلبات اإىل املدير العام لإ  80أأكرث من أأن ادلول الأعضاء و قبل عىل املاكتب اخلارجية جاء من 
ذا اكن العرشين ان  أأسامء هذه البدل ماملاكتب. وطلب الوفد من الأمانة تقد عن هذه ادلول الأعضاء  قد مت سؤالوسأأل ما اإ

كرت مخس بيضاء، ذُ ال ورقة اللعودة اإىل واب. العرشينطلبات هذه ال معاجلة  تاس تعدادها لس تضافة هذه املاكتب وكيف مت
منظمة مقدمة عضاء اإىل من منظمة حيركها الأ  هاملنظمة، وحتول ا تغرّي حول عضاء مهنا خماوف الأ الأوىل أأيدت الأربع وظائف، 

نشاء الويبو وبشلك أأكرث  وفد، استناداً ال رأأىلملكية الفكرية. و ل حصاب كأ  ادلول الأعضاء مةلومعا اتخدملل اإىل اتفاقية اإ
فامي  اتعلاميهوالالزتام ب اإىل امجلعية العامة  هرير اتقبرفع املدير العام  لزتم"ياليت تن  عىل أأنه: )ج(  4( الفقرة 4املادة ) حتديداً 

مساهامت وأأنشطة الويبو بوصفها منظمة حكومية دولية جيب أأن مجيع أأن  ،يتعلق ابلشؤون ادلاخلية واخلارجية للمنظمة"
يه ملناقشة الول حمددة، أأن نقطة بداية حلطلب الرئيس  اإىلنظر ابل توافق علهيا امجلعية العامة وادلول الأعضاء. واعترب الوفد، 

هيئة خمتصة ملناقشة هذه املسأأةل، وابلتايل أأعرب الوفد  مل تكن جلنة الربانمج واملزيانية ،الأوىل ةلوهوللامجلعية العامة نفسها. 
ض اللجان يأأو تفو نفسها ب تقرر مناقشة هذه املسأأةل أأن بعدها للجمعية العامة و . كلمع ذ متش ياً املتخذة لمداخالت لعن تأأييده 

من  أأِت يأأن الطلب عىل املاكتب اخلارجية اجلديدة مل  تبيضاء ذكر ال  ورقةالمن  24. وأأشار اإىل أأن الفقرة بذكل اخملتصة
ليه ادلول الأعضاء، من الأمانة ولكن  رتم يف املدير العام عندما حتدث. وذكر الوفد أأن املبادئ الأساس ية مل حتُ وهو ما مل يرش اإ

ادلول  يتع حت ماكتب جديدة حمددة ودُ لية، اقرتُ العم من يف املرحةل الهنائية و. الأمانةمن جانب تبع تُ  مجيع مراحل العملية ومل
مكن اإضافة املزيد اكن من املورقة قدهما املدير العام واكنت ذات صةل و ثيقة و الاكنت هناك معايري يف و الأعضاء للتشاور. 

عليه. وأأبرز  تعريف متفقتفتقر اإىل من املعايري ولكن، يف الوقت نفسه، اكنت هذه املعايري غري موضوعية وختضع للمناقشة و 
الربانمج نطاق جلنة من استبعاد املسأأةل ينبغ  أأنه من السابق لأوانه اختاذ قرار بشأأن املاكتب اجلديدة املقرتحة، و  هالوفد أأن

جراءواملزيانية. ويف هذا الصدد، أأيد الوفد اقرتاح وفد فرنسا  طلب امجلعية تأأن ، حسب فهمه، ينبغ  دراسة متعمقة واليت ابإ
 قرار.دون الترسع يف اختاذ ال، هااإجراء العامة

يران عىل التوضيحات الواردة يف بيانه، وأأضاف أأنه اكنت هناك  -وشكر وفد فزنويال )مجهورية  .627 البوليفارية( وفد اإ
ىل أأن احملتوى ادلقيق للمداخالت ينبغ  احرتامه. و  عىل عن رغبته يف التأأكيد الوفد أأعرب العديد من املداخالت وأأشار اإ

قلمي  اليت ينبغ  أأن تُ و  موعة دول أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييبجملالوحيدة  خالتادامل أأن يه فهم عىل أأهنا بيان اإ
مجموعة دول ن "اإ قول تالناس  تعمُس وقد خالل الأشهر الس تة املاضية. ورد اليت أأدىل هبا وفد ترينيداد وتوابغو كام  تكل

ل يف الواقع ذكل كن يهذا أأو ذاك" ولكن مل  تلقا أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب الترصحيات اليت أأدىل هبا اإ
 وتوابغو. ترينيداد وفد

ذا اكن .622  مأأ  الأعضاءول حتركها ادلينبغ  أأن  ت العمليةوذكرت الأمانة أأن الوفود قد اس تجابت لسؤال الرئيس عام اإ
ذا اكنت العملية ف .ن املعلوماتبعض الوفود اليت فضلت الانتظار ملزيد م واكنت هناك أأيضاً  .الأمانة اء، عضالأ ول حتركها ادلاإ
وأأفادت عىل الأس ئةل املطروحة.  وجيب عىل الأمانة توفري معلومات واقعية فقط رداً  اً دور الأمانة حمدودجيب أأن يكون رمبا 

ذا  ،رمسيةغري وثيقة تقد م بيضاء أأو ال ورقة حتديث للتوفري  هاأأنه يرس بالأمانة  رمسية، غري الوثيقة الراضية عن  الوفودمل تعد واإ
ضافة املزيد من املعلومات من أأجل تقد م أأجوبة عىل عن طريق مانة اإضفاء الطابع الرمس  عىل تكل الوثيقة عىل الأ ينبغ   اإ

ضاف  هناك (، ذكرت الأمانة أأنابءنيابة عن اجملموعة عىل أأس ئةل وفد بلجياك ) الأس ئةل املوهجة من قبل الوفود. ورداً  ية أأس ئةل اإ
ضافية تُتاحبيضاء وسوف ال ورقة الس تؤخذ يف الاعتبار عند تنقيح  عىل سبيل  ،الورقة املنقحةتعاجل ينبغ  أأن و  .معلومات اإ

ذا اكن دور املكتب وهماماللتني تتناولن الرابعة واخلامسة  نيالفقرت ،املثال جيب أأن  ههمام املاكتب اخلارجية، ومسأأةل ما اإ
لضيق الوقت ولكن ينبغ   لن يمت توفري هذه الإجاابت خالل ادلورة احلالية نظراً و  .يف ادلمع احمليلبديةل وتعر  مكون ترامكية أأ ت

مت الرد عىل بعض الأس ئةل من قبل وفود البدلان اليت تس تضيف املاكتب اخلارجية احلالية وقد  .م يف الورقة املنقحةقدّ أأن تُ 
ليه وفد بامن عندي أأ  يتعلق بتعريف املاكتب اخلارجية عىل النحو اذلوفامي .تقد م مزيد من املعلومات أأيضاً رمبا تود  يتالو   ماشار اإ

مصطلح  ،الربانمج واملزيانيةاقرتاح يف أأحناء  الأمانة، تس تخدما ،الفرق بني املاكتب الإقلميية واملاكتب اخلارجية سأأل عن
قلمييةأأن بعض املاكتب اخلارجية اكنت تعمل مكاكب الإحياءاريج" لتجنب اخلكتب امل " أأو أأن املاكتب متثل تكل املنطقة  ،تب اإ
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من هنا و  ،كن هناك ابلرضورة صةل بني املنطقة وبعض املاكتب اخلارجيةتمل و .ابذلات من أأجل توفري اخلدمات لتكل املنطقة
انية املزي تب اخلارجية يف وثيقة الربانمج و املاكورد مصطلح  ،للتوضيحو  ."مكتب خاريج" مثلمصطلح حمايد  جاء اس تخدام

 .مم املتحدة يف نيويوركلأ ى االويبو دلاتصال وليس مكتب  ،ريو دي جانريوماكتب: س نغافورة وطوكيو و ثالثة  اإىل لالإشارة
ىلالأمانة  تعادو   ،عىل سبيل املثال ،الإحصاءات املتعلقة ه ينبغ  توفريأأن توذكر  ،ابءالأس ئةل اليت طرحهتا اجملموعة  اإ
يف املاكتب  واملاكملات فاإن عدد الأنشطة ،ومع ذكل .اليت تلقهتا املاكتب اخلارجيةو ن املس تخدمني ملاكملات الهاتفية الواردة ماب

وابلإشارة اإىل  .لمواقع املقرتحةلصضع ملزيد من املناقشات مع البدلان املضيفة ييكون من الصعب التنبؤ به وس  س   ةاملقرتح
ىل وظيفة ادلمع احمليل وماال ورقة المن  2 الفقرة ذا اكن ادلمع يشمل أأيضاً  بيضاء واإ  وفد الياابن عنهاذلي أأجاب و  ،التدريب اإ
ثري سؤال أُ  ،4وابلإشارة اإىل الفقرة  .ن هذه الوظيفةعالأمانة تقد م املزيد من املعلومات واحللقات القصصية يرس  ،جزئياً 

ضافية و معلوماالأمانة فس تتيح  ،تكنولوجيا املعلومات يف املاكتب اخلارجيةونزاهة أأمن يتعلق ب توسع يف هذه املسأأةل يف ست ت اإ
ىل هذه املسأأةل والإجابة عىل اإ شارة شكرت الأمانة وفد مرص لالإ  ،املزيانية املرتتبة عىل ابلتبعاتوفامي يتعلق  .النسخة املقبةل
املزيانية تبة عىل املرت لل اثر  اً تقريبي اً ا الأمانة قبل الاجامتع احلايل تقدير هتوثيقة غري رمسية قدموقد تضمنت بعض الأس ئةل. 

موارد املزيانية اخملصصة للماكتب بنود وكذكل  ،فرنك سويرسي 300 000وايل واليت تُقدر حبللك مكتب خاريج واملوارد 
عىل ُوضع فرنك سويرسي  300 000وأأوحضت الأمانة أأن الرمق  .عهنامزيد من التفاصيل و  املقبةلاحلالية و  الثنائيةاملوجودة يف 

ويف حاةل  .يةاملس تقبل  اتتصصيصال عىل  يؤثر مل ذكل أأساس املاكتب الثالثة القامئة، وأأن عىلمت حسابه أأساس رمق متوسط 
. بعد والبت يف مواقع حمددة مل يمت التفاق علهيا ةعودال الأمانة س يكون عىل ،املزيانيةعىل  اً ديدتبعات أأكرث حتالوفود  لو طلبت

 اختالفو  ،هل وظائف خمتلفةخُتول  ،أأو مس تقبالً  حالياً  سواء اكن مكتباً  ،يجوأأشار العديد من الوفود اإىل أأن لك مكتب خار
موارد يس تلزم لك مكتب ف .لها وجود ل ،، كام افرتض وفد فرنساواحد يناسب امجليع حلفكرة وضع ظائف يعين أأن الو 

ن املوارد البرشية أأ اىل  وابلإشارةحملدد. عىل العرض املقدم من البدل املضيف والتاكليف يف املوقع ا خمصصة يف املزيانية اعامتداً 
نشاء ماكتب خارجية جديدة ذكّ  ،املدير العامأأوحض كام  ،ة الأكرباللكف تشلك رت الأمانة أأن املاكتب اخلارجية الناش ئة عن اإ
اليني ملوظفني احلالاس تعانة ابدون تغيري بسبب س يظل ملنظمة فعدد العاملني اباملنظمة.  تتسبب يف زايدة عدد موظف لن 

لك مكتب من لددة احملواقع املاإىل جنب مع  تاكليف املوارد البرشية جنباً وسيتعني دراسة  .ملاكتب اخلارجيةاب لشغل الوظائف
يران  ابءفامي يتعلق بأأس ئةل اجملموعة و املاكتب اخلارجية.  من  اتلباطاملأأو عن طلبات التقد م مزيد من املعلومات حول ووفد اإ

ابلإضافة وهذه. طلبات التقد م توفري مزيد من املعلومات فامي يتعلق ب  الأمانةيكون من دواع  رسور س   ،ادلول الأعضاءقبل 
غري مفصةل مبا فيه الكفاية، و  عامة جداً  بكوهنا ابءاجملموعة  االيت وصفهتو  ،من الورقة البيضاء 25اإىل ذكل، وفامي يتعلق ابلفقرة 

 ،وفد فرنسا( واذلي كرره) 86بشأأن الفقرة ابء اجملموعة  ابلنس بة لسؤالو .ملقبةليف النسخة اأأن تقوم بتدعميها الأمانة سيسعد 
ليه أأن الوضع احلقيق  ينبغ  النظر اإىل الأمانة أأشارت  ،احلالية مم املتحدةالأ مبرافق  علقاملت يف ضوء الطلبات املقدمة من اإ

نشاء كيان جديدتويخ مبسأأةل   وفامي خي .البدلان املضيفة  أأشارت الأمانة اإىل أأن ،ابءاجملموعة بذكل كام نصحت  ،احلذر عند اإ
ضافية وبدلً  العدد الإجاميل ملوظفهيازايدة من املتوقع و  ،جنيفيف متحور شديدة ال  حالياً  املنظمة نشاء كياانت اإ س تقوم  ،من اإ

س تضافة ماكتب خارجية مساعدة املنظمة يف ايف  ةرغب تللوصول اإىل تكل ادلول الأعضاء اليت أأبدأأوارصها د ديبمتنظمة امل 
 وأأشارت الأمانة اإىل البياانت اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر )متحداثً  .كون هناك أأي الزتامات عىل املدى الطويلتلن فوابلتايل 

نشاء ماكتب جديدة يف  املسأأةل مت تناولها بشلك أأو بأ خرهذه أأن الأمانة ورأأت  .ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية( عن مربر اإ
لأس ئةل اليت طرهحا وفد بولندا وفامي يتعلق اب .يف هذه النقاط يف ورقة بيضاء أأكرث مشولً  س تفيضست  ابيضاء ولكهنال  ورقةال

لهذه  هل ينبغ  سأأةلذكل يتعلق مب عن وضوح العملية، أأوحضت الأمانة أأن  ،مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيقابمس 
يف دور الأمانة سينحرص  ،للعمليةالأعضاء حتريك ادلول هنج فف  حاةل اعامتد  .ةالأمان مأأ  اءعضالأ ول العملية أأن حتركها ادل

مجموعة بدلان أأورواب لرد عىل سؤال االأمانة وس يكون من دواع  رسور توفري معلومات واقعية من أأجل تسهيل املشاورات. 
يف النسخة املقبةل من ذكل درج يُ وس   .القامئة يتعلق ابلوظائف والأنشطة احلالية اليت تقوم هبا املاكتبفامي  الوسط  والبلطيق

عن املوارد البرشية والأنشطة والأولوايت  رشح موارد املزيانية فضالً ت و  هذه الوثيقة أأيضاً كام س تضيف بيضاء. ال ورقة ال
اليت أأاثرها وفد  اليت س يعمتدها لك مكتب من املاكتب اخلارجية. وفامي يتعلق ابلأس ئةلو الإقلميية أأو الأولوايت اخلاصة بلك بدل 

ذكرت  ،املعلومات املتعلقة ابملزيانية حول( ومنطقة البحر الاكرييب ترينيداد وتوابغو )نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
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عىل سؤال بشأأن الربط الش بيك كام  ورداً  .وفد بامناليت أأاثرها تعريف ال  عىل غرار مسأأةل ،الأمانة أأن هذه املسأأةل قد عوجلت
اكتب اخلارجية ابتت امل ،الش باكت املؤسس يةيف ظل ذكرت الأمانة أأنه  ،وفد فرنسا( أأيضاً وكام أأاثره بيضاء )ال ورقة اليف ورد 

 ،عىل سبيل املثالو . بش بكةترتبط  ثالثة ماكتب اخلارجية املوجودةأأن ال البعض بصورة منتظمة و  اساعد بعضهت قر املاحلالية و 
بفضل  ،تلتق  يف الفضاء الافرتايضو احملليني لوصول اإىل مس تخديم خدمات الويبو املعلومات حول كيفية ا تبادلفهي  ت 

وقد اس تلزم  .بني املاكتب اخلارجية ومقر الويبونتظمة مؤمترات الفيديو امل جيري تنظمي الفيديو بني املاكتب اخلارجية و وصالت 
عملية تعزيز التصال تضطلع ب  الأمانةاكنت و علومات. أأهجزة تكنولوجيا املعلومات وش باكت تكنولوجيا املالاعامتد عىل التواصل 

الويبو من وصالت اس تفادة  حرصًا عىل التصالت فعاةل و أ منة وأأيضاً لضامن كون ابلإنرتنت بني املاكتب اخلارجية واملقر 
عىل بل  .وجود املاديالاإىل أأنه ل حاجة ذكل ول يعين  .يف بعض الاجامتعات افرتاضياً نرتنت لتكون قادرة عىل املشاركة الإ 

وأأنظمة  من خالل تكنولوجيا املعلومات الربطكام أأن  .الافرتايضالوجود الوجود املادي و  مثة حاجة اإىل امجلع بني ،العكس
 ميكن الوصولس   ،القيام بذكلومن خالل  .لماكتب اخلارجيةللوجود املادي ل اً وتمكيلي اً كون جمانييش بكة املعلومات ينبغ  أأن 

وابلنس بة  .املالية تبعاتعىل أأس ئةل وفد السلفادور بشأأن ال متت الإجابة . و الأمثلاإىل املس توى  لكفة والقمية املضافةفعالية التب
دخال تعزتم الأمانة و  .شالك العملية اليت ذكرها عدد من بدلان أأمرياك الالتينيةعلامً مب الأمانة أأحاطت ش ييل وفزنويال  يوفدل اإ

يمكن  مقنعاً  وأأوحضت الأمانة أأن مثالً  .الياابنيف مكتب الويبو مع شارك وفد الياابن جتربته و  .معلية أأفضل ملزيد من التشاور
ثبات وعىل الرمغ من ومدريد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الزايدة امللحوظة يف طلبات  وجود عالقة س ببية أأنه تعذر اإ

الأس ئةل وحول  .بعض الارتباط عىل الأقلأأن هناك نة الأما ترأأ  ،زايدة يف الطلباتالتب اخلارجية و اكاملبني وجود 
ن ظلت هناك  ،علامً الأمانة أأحاطت هبا  ،والتعليقات اليت أأدىل هبا وفد املكس يك يف حاةل أأي أأس ئةل مل يمت الرد علهيا أأو واإ

مجهورية كوراي بيضاء. وطلب وفد ال ورقة التحسني س تقوم ب فاإن الأمانة  ،أأو عدم كفاية املعلوماتوجود تناقضات حممتةل 
عىل غرار السؤال اذلي طرحه وفد أأملانيا بشأأن الأساس القانوين  ،حلصول عىل معلومات حمددة بشأأن الأساس القانوينا

وشكرت الأمانة وفد الربازيل عىل دمعه  .املستشار القانوين معاجلة هذه املسأأةلاإىل  الأمانةفطلبت لإنشاء ماكتب خارجية. 
. لئامتنيةال وعىل املعلومات اليت قدهما الوفد مثل تنظمي عدد من الاجامتعات املموةل من الصناديق الربازييف ملكتب الويبو 

س بانيا و  يوذكرت الأمانة أأن أأس ئةل وفد يطاليا قد مت اإ كندا. وشكرت السويد وسويرسا و  مت تناول أأس ئةل وفودها، كام تناول اإ
الاقرتاحات املقدمة، مبا يف ذكل مسأأةل لشواغل وابسب الأصول ح أأحاطت علامً حتليل القضااي و عىل الأمانة وفد فرنسا 

ورقة الالطبعة القادمة من تتضمهنا أأن ادلراسة املتعمقة اليت  تالإجابة علهيا، وذكر  تتكنولوجيا املعلومات اليت متمشالكت 
ال ن من قبل املاكتب القامئة.  من املعلومات حىت يتس ىن للوفد فهم وحتليل الأنشطة املضطلع هبا حىت اً مزيدس توفر بيضاء ال 
يف  ايتس توامل الأجل عىل أأعىل  يف معلية ختطيط طويةل تأأن الأمانة قد شارك أأفادتأأقرت الأمانة مسامهة وفد الهند، و و 

وفد  وكذكل مالحظاتملالحظات اليت أأبداها وفد اليوانن، اب ُأحيط علامً . وقد اءمس توى السفر عىل السابق الاجامتع 
يران املاكتب اخلارجية أأنشطة ب اليت تتعلقتقد م مزيد من املعلومات  يسعدهانه اإ الإسالمية. واختمتت الأمانة ابلقول  مجهورية اإ

ل أأهنعىل املرتتبة  هاوأ اثر  فامي يتعلق و مواقع حمددة. بشأأن قرار اختاذ دون  تقد م معلومات أأكرث حتديداً  ل تس تطيع ااملزيانية اإ
لطلبات املقدمة من ادلول ا الأمانةحبثت فقد املطالب، وفامي خي  بيضاء. ال ورقة اللومات يف الكثري من املعورد عايري، ملاب

ذا ما كيفية الاس تجابة لتكل املطالب، و ويه الأعضاء يف مناطق معينة، ونظرت يف مسأأةل هامة  تمت هذه املطالب اكنت اإ
سهم يف ت قمية اإىل أأنشطة الويبو و تضيف طريقة بخلارجية بطريقة اسرتاتيجية فعاةل من حيث التلكفة من قبل املاكتب اتلبيهتا 

طار النتاجئ،   معايري احلد الأدىن. الأمانة هاعتربت وهو ماأأهدافه الاسرتاتيجية يف اإ

 الويبو مع مجهورية اموقعهت ذلينالتفاقني الامتثال رغب يف فهم مدى ينه يبدو أأن وفد أأملانيا اإ املستشار القانوين وقال  .624
( من اتفاقية الويبو 3)28املستشار القانوين أأن املادة  رمن اتفاقية الويبو. وذكّ  28ة والاحتاد الرويس للامدة الصني الشعبي
لمنظمة أأن تربم اتفاقات ثنائية أأو متعددة الأطراف مع ادلول الأعضاء الأخرى بغية احلصول عىل ل  ه جيوزأأنتن  عىل 

( 4)28املادة وكذكل نصت هاهمم. مب  الاضطالعو همأأهداف بها للوفاء و ؤولملنظمة ومساليت حتتاهجا االامتيازات واحلصاانت 
. وأأوحض اجلنة التنس يق، وبعد ذكل بمكن أأن يمت التوقيع علهيأأن حتصل عىل موافقة من هذا القبيل  يةي اتفاق لأ بد  ل هأأنعىل 

الأمانة قد فعلت  فاإناد الرويس، تفاقات مع مجهورية الصني الشعبية والاحتفامي خي  ال هاملستشار القانوين كذكل أأن
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س نغافورة والربازيل. وبعبارة  يفمع التفاقات املوقعة مع احلكومات  يف املايض، كام اكن احلال مثالً دومًا  هابلضبط ما فعلت
ل بعد متلن  اأأهنتن  عىل  ، لكهنا تضمنت أأحاكماً أأولً  مت التوقيع عىل هذه التفاقاتفقد أأخرى،  وافقة دخل حزي النفاذ اإ

اإىل  شريت  أأحاكماً  تاتضمن فقد مع مجهورية الصني الشعبية والاحتاد الرويس،  نيتفاقوابلنس بة اإىل الجلنة التنس يق. 
ل بعد موافقة جلنة التنس يق  دخاليلن  نيالإجراءات ادلاخلية يف الويبو. وابلتايل فاإن التفاق شهر يف علهيام حزي النفاذ اإ

برام اليت تشرتط الإ ( من التفاقية، 4)28املادة  ن رشوط الفنية وروح لل  الأمانةخالل عدم اإ ضامن لسبمترب. واكن ذكل 
مبوافقة جلنة  رصاحةً تظل مرهونًة  اقد مت توقيع التفاقيات من قبل، ولكهنفتوقيع بعد موافقة جلنة التنس يق. وابختصار، ال و 

 يتعلق اميت الربازيلية والس نغافورية، وهو ما مت القيام به فتفاقاابل يتعلق اميالتنس يق. وهذا هو ابلضبط ما مت القيام به ف
قرارها لحقاً اب  من قبل جلنة التنس يق. لتفاقات الأخرى اليت مت اإ

يران )مجهورية وذكّ  .640  السؤال هوبشأأن املاكتب اخلارجية احلالية، واكن  قد طرح سؤالً اكن أأنه بالإسالمية(  -ر وفد اإ
ذا اكن هناك أأي أأساس قانوين ما املستشار القانوين للتو، اعترب الوفد ذكره ا مبفامي يتعلق و مجيع ادلول الأعضاء. يرُشك  ذلكل اإ

اكن للجمعية ما  هو)ج(، فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية، و (4)4ملادة اب ةً قرتنمقرأأ اتفاقية الويبو جيب أأن تُ من  28أأن املادة 
نشاء  حول وجوب منحانوين فق الوفد مع رشح املستشار القتاو . هالعامة أأن تقرر جلنة التنس يق موافقهتا عىل توقيع اتفاقات اإ

 موافقة امجلعية العامة. احلاجة اإىل توحضأأ  4، ولكن املادة أأولً  املاكتب اخلارجية

يران الإسالمية. وأأشار أأيضاً تاو  .642 امجلعية العامة  تاإىل أأن اتفاقية الويبو أأعط فق املستشار القانوين مع وفد مجهورية اإ
نشاء عليه ينطوي وهو الأمر اذلي ابلمتيازات و احلصاانت ) الأمر تعلقحني ي فامي يتعلق مبسائل املزيانية، ولكن حية صال اإ

فامي يتعلق ابملسائل املتصةل ابلربانمج و اليت دلهيا صالحية املوافقة عىل التفاقات. يه جلنة التنس يق فاإن املاكتب اخلارجية(، 
مجلعية العامة فاإن اذلكل و .جلنة التنس يقوليس مجلعية العامة، تُشرتط موافقة ادراج املاكتب اخلارجية، واليت تُعىن ابإ واملزيانية، 

 .28مبوجب املادة فُمنحت الصالحية جلنة التنس يق أأما ، 4مبوجب املادة ُمنحت الصالحية 

من  التفاق حزي التنفيذ اعتباراً عىل أأن يدخل  2رأأى الوفد، نصت املادة يف . واتفسريهعىل  الأمانةوشكر وفد أأملانيا  .648
ل أأن الاإجراءاته ادلاخلية.  اإشعارًا ابنهتاءالطرف ال خر اإىل أأحد الطرفني اذلي يبعث به  الأخرياترخي الإخطار  من وفد طلب اإ

 .الواردة يف التفاق لجنة التنس يقل س بقة امل وافقة املشارة اىل أأن توحض الإ  الأمانة

س بانيا املستشار  .643 أأذهان اليت ساورت شكوك يف تبديد ال للمساعدة قانوين ملشاركته يف الاجامتع و الوشكر وفد اإ
عىل العكس بل س بقة من جلنة التنس يق. امل وافقة املتفاقات أأي اإشارة رصحية اإىل مل تتضمن اليف رأأي الوفد، والوفود. 

حىت قبل احلصول عىل موافقة  ترتتب عليه حقوق والزتامات،مما ، اً تفاقيات مؤقتالمت ابلفعل تطبيق فقد ذكل،  من
 التنس يق.  جلنة

س بانيا.اذلي ذكره موانكو السؤال نفسه و الهند  اوفد طرحو  .644  وفد اإ

نه مل يكن عىل عمل بأأن وفد سؤال عىل رد املستشار القانوين و  .645 مع مجهورية الصني الشعبية  نيتفاقالأأملانيا وقال اإ
رسال فقد  ،فهم املستشار القانوينوحسب . نة الربانمج واملزيانيةموافقة جل حزي التنفيذ قبل  دخالقد والاحتاد الرويس  مت اإ

الربانمج موضع نقاش يف جلنة  وانكيمل فهام جلنة الربانمج واملزيانية. وذلكل، اإىل اإىل جلنة التنس يق، وليس  نيالتفاق هذين
رساهل ذلينال نيفاقيف أأي حال، فاإن التو. يف شهر سبمترب جلنة التنس يق هامتناقش س ، ولكن واملزيانية  اإىل جلنة التنس يق اممت اإ

ل بعد  دخاليلن  امشري اإىل أأهني رصحي احتوا ابلفعل عىل ن   امللموافقة علهي يف الإجراءات ادلاخلية الالزمة متام حزي النفاذ اإ
يه الهيئة ونس يق، اإجراءات الويبو ادلاخلية بوضوح اإىل جلنة الت وتشري مجهورية الصني الشعبية والاحتاد الرويس والويبو. 

س بانيا، اإ فامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد و هذه التفاقات. مثل تعط  موافقهتا عىل بدء نفاذ  الوحيدة اليت دامئاً الرئاس ية 
توقيع بعد موافقة جلنة ال برام و الإ  اىل ريشت  تتضمن عبارات( من اتفاقية الويبو 4)28املستشار القانوين أأن املادة  أأكد

مل يكن ومهورية الصني الشعبية والاحتاد الرويس. جب  نياملتعلقني التفاقفامي خي  مت القيام به ذكل هو ما مل يكن والتنس يق. 
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ما مت القيام به أأيضًا مل يكن ولتفاقات السابقة مع حكومات س نغافورة و الربازيل. ابما مت القيام به فامي يتعلق ذكل هو 
من قبل جلنة  لحقاً علهيا متت املوافقة  اليتبرمت مع الكياانت الأخرى و خرى اليت أُ لعديد من التفاقات الأ ابيتعلق  فامي

عىل أأن يظل تفاقات ال ابلفعل وقعفاإن الأمانة تمرة واحدة فقط يف الس نة، جتمتع أأن جلنة التنس يق اإىل  نظراً و التنس يق. 
ذا  تفاقية الويبو س يكون دقيقاً لس بانيا اإ وفد تفسري  لجنة التنس يق. وابلتايل فاإنل الحقة الملوافقة رهنًا اب التوقيع دامئاً  أأراد اإ

ىل أأن املامرسة الطويةل الأمد يف أأن ي وفد ال من قبل ادلول الأعضاء من مت املوافقة علهيا ما ت دامئاً اكنت ، واليت الأمانةشري اإ
اليت س يعجز جة ذكل ليس ابحلأأن  اإىلرشوط اتفاقية الويبو. وخل  املستشار القانوين ل  ةلفااكنت خمخالل جلنة التنس يق، 
يه جلنة التنس يق فاإن ، هفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد الهند، أأكد املستشار القانوين أأن يف رأأيو . عن الاعرتاض علهيا
فاقات، ملوافقة عىل تكل التامن امجلعية العامة  مطلوابً وليس تب اخلارجية. اكاملاملوافقة عىل توقيع اتفاقات اخملوةل صالحية 

تُشرتط ف  هناية املطاف فذلكل وتضمن تكل املاكتب اخلارجية. ت الربانمج واملزيانية، اليت وثيقة املوافقة عىل مهنا طلب يُ ولكن 
نشاء املتفاقات ابموافقة جلنة التنس يق فامي يتعلق  اليت الربانمج واملزيانية بوثيقة امجلعية العامة فامي يتعلق موافقة اكتب، و اإ

 املاكتب. تكلتتضمن 

، وذكر أأنه مسع العديد من الأس ئةل من املواصةلانهتاك، واقرتح  شان وقوعب  تهوشكر الرئيس املستشار القانوين لأمان  .646
 لكنهعىل يشء قد اتفقوا ن الأعضاء اإ بعض ال  قالة؟" و يشفاف ابل  حيظَ ذكل"ملاذا مل  ،ملايض، عىل سبيل املثالابتعلق ت وفود 

 هذكر الرئيس أأنو  .الأعضاء ال ن امل ي قدماً عىل أأن هناك خماوف بشأأن املايض ولكن ب هلمععن الرئيس  وأأعرب .حيدث مل
دراسة أأو معلومات  وأأ حتليل  وأأ دراسة أأو وثيقة الاسرتاتيجية  بشأأن رضورة وجوديبدو أأن هناك وهجة نظر سائدة 

مرحلتني بعد أأن مسع أأن الوفود  يتأألف من س هنجاً واقرتح الرئي .اكتب الأمم املتحدة اخلمبصةل  وأأ شفافية  وأأ للتاكليف والفوائد 
وثيقة صورة يف اليت س تصرج هناء ادلراسة ابإ  الأمانةسيمت تلكيف  ،أأولً  .العملية بتوجيه من ادلول الأعضاء متأأن تيف ترغب 
وف تس تغرق أأبلغت الأمانة الرئيس أأن هذه ادلراسة سو  .رحت يف ادلورة احلاليةطُ كام احتياجات ادلول الأعضاء، تليب 

ذا اكن ذكل ممكناً الإرساع ابلنهتاء مهنا، طلب الرئيس من الأمانة و ادلول الأعضاء.  ها اإىلتسلمي حىت شهرين   ،بعد ذكلو  .اإ
تبدأأ  ،التقرير يف عوامصها ةسادر من ادلول الأعضاء تنهتي  ومبجرد أأن  .دلول الأعضاء ثالثة أأو أأربعة أأسابيع للرد عليهتاح لسيُ 

ل أأهنا ،ةمرحةل استشارييه املرحةل الثانية و ة. املرحةل الثاني منا الأمانة،قبل من لن جُترى  اإ ادلول الأعضاء برئاسة جانب من  واإ
يجري مشاورات س  . و اخملصصة لدلراسة يف عوامصهاربعة أأسابيع الأ  انهتاء همةلعضاء بعد الأ الرئيس اإىل وسيس متع . الرئيس

، قبل تقدبمها اإىل امجلعية العامة  للجنة الربانمج واملزيانيةاملقبةل ادلورةه اإىل معينة، وس يقدم توصياتزمنية عىل مدى فرتة 
سيتعني أأن  ،رئيس من الأمانةوحس ام فهم ال .ن هناك وقت لهذه العملية قبل سبمتربوكيمل أأنه من الواحض و . البت فهياملرحةل 

جراء  ،ربعة أأسابيعهمةل الأ تُمنح مث  ،مت يف غضون شهرينفستكل وذل .يف العام املقبلذكل كون ي وبعد ذكل يقوم الرئيس ابإ
توصيات صادرة ك جلنة الربانمج واملزيانية رفعها اإىل وتقد م التوصيات و  ،ني أأو ثالث مرات(تأأو اثن  ةواحدمرة مشاورات )

ذا وافقت جلنة و  .لمشاورات مع ادلول الأعضاءل جة يرئيس نت العن  اإىل امجلعية ملعنية اتوصيات حُتال ال  ،الربانمج واملزيانيةاإ
اكن هناك اتفاق عىل العملية ولكن  ،ة للجنة الربانمج واملزيانيةاملاضيادلورة يف وال لية.  تكل يه. واكنت االعامة لإقراره

 يك تقوم الأمانةشهرين ال معلية فرتة  ىلع تفقاإن اكنت قد واالرئيس الوفود وسأأل نشأأت الفجوة. من هنا تكن هناك أ لية و  مل
عداد  نتاجئ تُرفع ثالث جولت من املشاورات من قبل الرئيس، و ختضع ل و  ،أأربعة أأسابيعوتدرسها العوامص يف  ،دلراسةاابإ

 امجلعية العامة. ها مناعامتدبغرض  اً جلنة الربانمج واملزيانية لعرضها لحقاإىل توصيات ال شاورات و امل 

الأمانة  تعزتمبشأأن ما  لكنه طلب توضيحاً و ، اسرتاتيجية الرئيس ل اعرتاض دليه عىلأأنه اإىل وفد الهند  أأشارو  .647
 ديدة. اجلارجية اخلاكتب املعدد يبلغ  مك مكون مخسة أأو س بعة ماكتب خارجية جديدة أأ تس  فهل : تهدراس  

عداد ال ن  امجيع الأس ئةل وأأنه بمكهن تورد الرئيس بأأن الأمانة قد مسع .642 مانة أأن و ورقة عن الأس ئةل اليت أأثريت. اإ للأ
عداد و الأس ئةل. عىل اكفة  أأجوبةوقد تضمنت ضاء عتعرضها عىل الأ  مانة أأن تساعد الأعضاء من خالل اإ ورقة يف البمكن للأ

 لدلول الأعضاء اليت قد حتتاج اإىل طلب مزيد من التفاصيل.  تقدبمهاأأقرب وقت ممكن، و 
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ذا اكنت طلب الوفد توضيحات حمددة بشأأن و تأأييده لسؤال وفد الهند.  أأعرب عنوشكر وفد ش ييل الرئيس و  .644 ما اإ
تكون دراسة عامة بشأأن مجيع س   اأأهن مادلراسة املقرتحة ستشمل فقط املاكتب اخلارجية امخلسة املقرتحة يف املزيانية احلالية أأ 

نشاؤها.  اخلاصة باكفةطلبات ال   املاكتب اليت بمكن اإ

س تحيط مينه. و يف تض ادلول الأعضاء تحتوي عىل أأي يشء ترغب وس  وذكر الرئيس أأن ادلراسة س تكون شامةل،  .700
 .تدرجهو علامً بأأي مطلب  الأمانة

دارة امل ، ولكن 80ربانمج التفصيلية عىل  وشكر وفد فرنسا الرئيس وذكر أأن هناك ابلفعل ردوداً  .702 سأأةل تتجاوز قضية اإ
ىلينبغ  أأن  اأأهنعىل فق الوفد تاو الربانمج.  قليل أأوسع ب تدور حول مسأأةل  احلواراتأأبعد من ذكل. واكنت املناقشات/ تصل اإ

منا فقط يأأمل يف اعىل املبدأأ، دليه اعرتاض ل  هابملقارنة مع اقرتاح الرئيس. وذكر الوفد أأن للم ي الس بل لعثور عىل أأفضل واإ
ذا اكن مزيانية لأعضاء مناقشة بمكن لكيف  أأن يفهموفد ومل يس تطع المرشوع مزيانية نظيفة. وجود اكن من املهم و . قدماً  اإ

مصادر معينة. وذكر الوفد أأن الأعضاء اضطروا اإىل و من خيارات، ومبادئ توجهيية مطبقة،  تأألفي دلهيم مرشوع موازنة 
ىل أأنه ل يفهم الوفد وأأشار مقرتحات ابلإضافة اإىل املزيانية. بمكن تقدبمه من ما لرؤية سبمترب  الانتظار حىتح املزيانية وينق ت  اإ

الالزم  توجيهعضاء ال الأ  ىدليف حني ليس ارد اخملصصة، املو يف ضوء  ذات توجه مس بقمناقشة، اإجراء بمكن للجنة كيف 
وبمكن لأعضاء لمزيانية لكون مناقشة عادية تس  تكل أأن اعتقدت كام ذكر الرئيس. ورأأى الوفد أأن الأمانة  ،ادلراسة لو

ن النقطة الأساس ية قائاًل الوفد وأأردف . أأي وجه للعجةلر تمور بعد ذكل، ومل مناقشة الأ  قد عملية. و ال مسأأةل تمتثل يف اإ
قلمي عىل مس توى ذات اهامتم  أأخرىو  مقدمة للطلباتحيث اكنت هناك دول  اتعضاء يف معليالأ شارك س بق وأأن  ، اإ

. وابلتايل س يكون من ليست مقدمة لطلباتاكنت هناك دول كام  ،فوائدالهجة نظر لغوية، أأو من وهجة نظر و من  أأو
. وتساءل كيف قضية شائكة جداً  ونواهجيجودة عالية  ذوي اً ناك أأفرادالعثور عىل سابقة. وذكر الوفد أأن ه  الصعب جداً 

مانة العامة وهجة نظر. و هجة نظر حمايدة. التوصل اإىل و بمكن  ن اإ  واصل الوفد بقوهلو لدلول الأعضاء وهجة نظر. و اكن للأ
وأأهنا اكنت الطرف ذا ، دةحماي الأمانة تمشلكة خالل العام والنصف املاضية، اكنوجود الأمانة معنية، وعىل الرمغ من 

من معلية جامعية  اإجراءاملنسقني الإقلمييني من الأعضاء يطلب ضمونة يف معلية من هذا النوع. واقرتح الوفد أأن امل يةياداحل 
بمكن حبيث خالل العملية، و  دوءهتس توجب ال طريقة بالأعضاء أأن يطرحوا عىل أأنفسهم السؤال يتعني عىل حيث نوع ما، 

 العام املقبل.ل خالحتقيق تقدم 

ذا اكن من املمكن أأن نما اإىل الرئيس. وسأأل الوفد  وجه سؤالً ، و وشكر وفد سويرسا الأمانة .708 الوثيقة تكون أأن أأمل اإ
ليه  عضاء فكرة أأكرث حتديداً يعط  الأ أأن  همن شأأنذكل فجنة الربانمج واملزيانية. ل ل حبلول ادلورة القادمة متاحة  هذا ملا يستند اإ

ذا و ملشاورات املقبةل. ابالعملية اليت س تكون رضورية فامي يتعلق رروا يك يقالاقرتاح  هذه الوثيقة حبلول سبمترب، توافرت اإ
الوفد عن تأأييده لتعليقات وفد فرنسا بشأأن وأأعرب الأعضاء رؤية واحضة لكيفية الاس مترار يف هذا النقاش. س تكون دلى 
ذ ، يةحيادلكوهنا  يف هذه املناقشة، هلعبيف الأمانة تس متر ادلور اذلي  قادرة عىل اجراء هذه املناقشة لأمانة اينبغ  أأن تكون اإ
عداد الوثيقة واختاذ قرار بشأأن يف ضوء   عملية يف ديسمرب.ال مجيع املعلومات الالزمة. واقرتح الوفد الإرساع يف اإ

ذا اكنت ادلراسة، ما الأمانة سأأل وشكر الرئيس وفد سويرسا، و  .703 متاهما ، بمكن ي علهيااليت حتتو ميع الأس ئةل جب اإ يف اإ
 أأغسطس. 4 قبلتكون جاهزة حبيث أأقل من شهرين 

ذا طلبفالوفود.  رهن طلبأأجابت الأمانة أأهنا و  .704 القيام بذكل يف غضون ثالثة أأو أأربعة أأسابيع، فاإن  امهنالوفود  تاإ
ذا طُ و . بأأنه سيتعني ترمجة ادلراسةرت الأمانة الوفود ، ولكن ذكّ س تزنل عند طلاهاالأمانة  النسخة و النسخة الفرنس ية  تلباإ

 ال بمكن أأن يمت ذكل يف غضون بضعة أأسابيع. ف، اخلالصينية والنسخة النسخة الروس ية و س بانية الإ 

من الأفضل لو اكن ول، ولكن املشلكة ليست يف يوليو. اً رائع اً اقرتاحذكل البوليفارية(  -اعترب وفد فزنويال )مجهورية و  .705
نظرًا  8024/25من مزيانية  ستبعدسيُ  80يبدو أأن الربانمج  ،الرئيس ا قاهلمل اً وفق لأنهر، ينايمنذ عضاء حبوزة الأ  اكنت
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ليه ختيل فيصعب ، يةحليادابفامي يتعلق ابلفعل  تمشالك لوجود ذا و دون الرئيس احلايل. من الأعضاء ما س يصل اإ مت اإ
 ًا.قد ل يكون ممكنما وهو  يكون هناك نقاش طويل جداً س  ، 8024/25الربانمج من مزيانية استبعاد 

يران )مجهورية  .706 ومفصةل  جداً  ةدراسة تدرجيي س يحصلون عىلعضاء الأ أأن يظن اكن  هالإسالمية( أأن -وذكر وفد اإ
تقترص ادلراسة  ل، ينبغ  أأ اثنياً والأمور. ينبغ  عدم تعجل للجنة الربانمج واملزيانية، ولكن الثانية والعرشين لتقدبمها اإىل ادلورة 

لها لجنة التنس يق ف كام ذكر، و . أأيضاً  خرىالأ لجان جيب أأن تشمل اللجنة الربانمج واملزيانية ولكن ب ذات الصةل  عىل القضااي
مع أأخذ ذكل و يف هذه العملية. الهنايئ القرار  يتخذانمجلعية العامة او أأيضًا  كام أأن جلنة الربانمج واملزيانيةتؤديه، جيب أأن دور 

لنظر يف املاكتب القامئة مرة أأخرى مع فهل س ُتعىن ادلراسة ابمضمون ادلراسة املتعمقة. عرف ييف الاعتبار، فاإن الوفد ل 
زيد أ خر مبأأي وفد يك يتقدم كون فرصة أأهنا س ت م، أأ الطلبات العرشين املقدمةنظر يف ت س  مأأ  ؟واحد أأو اثننيمكتب اقرتاح 

هذه املاكتب. وينبغ  نشاء املقرتحة لإ احملددة بدلان عىل ال  قترصت  لأأن نقطة الانطالق ينبغ  أأ عىل من الطلبات؟ وأأكد الوفد 
ح. اقرت اجلهة صاحبة الاوعىل العملية، بغض النظر عن  تلكيفعىل ال و رضورة العىل و أأن تركز ادلراسة الأوىل عىل املعايري 

ذا ف ذا جلنة الربانمج واملزيانية، فس ميكن الوفد تقبل مكن تقد م هذه ادلراسة اإىل أأ اإ اإىل ستشري ادلراسة اكنت ذكل. ولكن اإ
الرئيس. ورأأى الوفد أأن كام ذكر ، س تكون من قبيل الترسع يد يف هذه املسأأةلزت لاأأن يرى الوفد فاإن ماكتب خارجية حمددة، 

رضورة لبدء تكل ادلراسة، لبعض الوقت لأمانة اس تغرق ت وسوف  .غداً  ادلراسةيف لن تكون يف وضع بمكهنا من بدء  الأمانة
مانة اخلروج و . مع ادلول الأعضاء، رمسية أأو غري رمسيةذات صفة ت، بعض املشاورااإجراء  تقرير ب بعد ذكل، بمكن للأ

يتس ىن أأي بدلان حمددة، يف دون اقرتاح أأي ماكتب و تكل ادلراسة، يف ضوء . وسأأةلرضورة هذه امل حول دراسة متعمقة  أأو
ذا اكنا أأم.  للجنة الربانمج واملزيانيةاملقبةلاملشاركة يف ادلورة عضاء للأ  س يجري  املاكتبأأي قرر هدف ادلراسة هو أأن ت اإ

 ينبغ  للجمعية العامة أأن تقرر ذكل.و يف هذه املسأأةل، البت قبل  أأولً علهيا المتهل ينبغ  ف بدلان، ويف أأي  ومك عددها اقرتاهحا

حيث مسع الكثري عن الرئيس، اقرتاح املرحةل الأوىل من وعىل وعلق وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل ادلراسة،  .707
لنظر يف مجيع املاكتب. وأأضاف الوفد اادلراسة رغبت يف أأن تشمل بعض الوفود أأن حتليل التاكليف وفوائد افتتاح ماكتب و 

ذا اكن متأأكداً ليس  هأأن جراء تقيمي  تالوفود الأخرى قد أأاثر  تمما اإ تقيمي ب  يقصد الوفدلمخاطر و لهذه املسأأةل ولكن ينبغ  اإ
طلب مراعاة ادلقة فامي يُ اجة اإىل احل. وذكر الوفد للمخاطر تعرض الويبو كلك قابليةمة تكنولوجيا املعلومات و أأنظ هنا اخملاطر
نه قال الوفد و . الأمانةمن  يران، أأشار ريد، كام يل اإ ةل. متك غري م من هذا القبيل لأنه س يؤدي اإىل دراسة أأمر عجل يف التوفد اإ

نه مل يتبَق   .اليت س ُتجرىادلراسة جودة ضامن لهذه املسأأةل عدم الترسع يف ن مع ذكل ينبغ  الكثري من الوقت ولكحصيح اإ

 ذلكل،وس تحيل، اختاذ قرار رسيع بشأأن هذه املسأأةل. رمبا من امل صعب، أأو من اليكون س  ورصح وفد موانكو أأنه  .702
عىل أأساس الأدةل،  ه، وذكل لأنالربانمج واملزيانية لشهر سبمتربوثيقة من  80الربانمج استبعاد وفد فرنسا، س يلزم قال كام و 

اختاذ قرار بشأأن الاقرتاح. وعالوة عىل ذكل، بمكهنم لن فذلكل واحلني، حىت ذكل أأي تقدم قد أأحرزوا عضاء لن يكون الأ 
يران يف قوهل واستنادًا اإىل ما قالته  ويتعني عىل. الزج قدام الس نانعدم وضع ينبغ   هناإ  الأمانة، أأعرب الوفد عن تأأييده لوفد اإ

طار عام للس ياسة،  وهو وضع جيب فعهلاكن فعل ما أأن ت الأعضاء أأولً  التاكليف والفوائد، واخملاطر، دون اخلوض يف و اإ
مل حين  هكون الإجراء. وذكر الوفد أأني كيفالأمانة أأن تفعهل و تود تقرر ما مث  ،ملاكتب اخلارجيةابحمددة فامي يتعلق  حالت

أأن تقرر بشأأن اخلطوات الالزم اتباعها،  اميكهنس  اإحراز تقدم، ومع ملشاورات. ابلبدء ااء الأعضوعىل للقيام بذكل.  الوقت بعد
س يحتاج الوقت  مناملشاورات و مفن غري املعلوم مك من قرار يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية. ل بمكن اختاذ ولكن 

كون تلختاذ قرار بشأأن اكفة اخلطوات اخملتلفة اليت قد  ليس الوقت املناسبف ال ن أأما قرار. قبل التوصل اإىل الأعضاء 
 يف العملية. ةرضوري

عداد دمع معلية يف ، بروح بناءة، عن رغبته وفد املكس يكوأأعرب  .704 . الأمانةعلومات من املالشواغل و اكفة وثيقة جتمع اإ
ودة ابلفعل وأأشار الوفد اإىل مذكرات واثئق اكنت موجيه . واملرفقات اتمرفقيف املعتاد تش متل عىل وأأشار اإىل أأن أأي دراسة 

اإىل حاجة هناك هذه الواثئق مل تكن  .الأمانةاليت يف حوزة التفامه، والتقارير الس نوية من املاكتب الإقلميية وغريها من التقارير 
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بمكن لدلول و مات. لجنة التنس يق والتفاقيات القامئة. وبمكن توفري لك هذه املعلو السابقة ل تقارير ال  احتليلها. واكن من بيهن
عداد هذه ادلراسة. ومن شأأن ذكل أأن عىل  الأمانةتعكف بيامن ، ابلفعل الاطالع علهياالأعضاء  مزيدًا من لأعضاء يتيح لاإ

 يف الوقت نفسه. ا جاناهمن الأمانة التحليل جتري الوقت دلراسة هذه املسأأةل، بيامن 

ذا اكن من قرتاح وذكر أأن الفكرة الا بشأأنمعل ما قامت به من وشكر وفد سويرسا الأمانة عىل  .720 تمتثل يف معرفة ما اإ

ذا  لهيا لبعض املعلومات متاحة ابلفعل، بمكن اكنت املمكن اإاتحة املعلومات قبل انعقاد دورة سبمترب، ورمبا اإ لأعضاء الوصول اإ
نتاج وثيقة وهو يدرك مك ذات جودة عالية  وثيقة اكمةل احلصول عىلوفد التعجيل ابلعملية. ويود ال من أأجل  الوقت الالزم لإ

 من هذا النوع.

أأن الأمانة بصدد تقد م الردود، رمبا يف غضون يوم أأو يومني، بناء عىل الأس ئةل املطروحة. اإىل وفد الهند وأأشار  .722
اكتب املبشأأن  خماوفهامجيع الوفود مشاركة رمبا مل تس تطع اجملموعات الإقلميية من خالل الرئيس، لأنه جتمتع واقرتح الوفد أأن 
مانة أأن و اخلارجية املقرتحة.  أأما ابلنس بة لدلراسة، و . ذكل لباذا طُ تبادر بتقد م رأأهيا و  أأوىف حتليالً جتري بعد ذكل بمكن للأ

جراؤهادراسة متعمقة، واليت ل ينبغ  اإجراء أأعرب الوفد عن تأأييده الاكمل لفكرة فقد  عىل جعل. وفامي يتعلق ابجلوانب  اإ
يران،  وفد كام أأبرزهاالأخرى،  ن  ،نشاء ماكتب خارجية جديدةابإ  فلجنة الربانمج واملزيانية ليست اجلهة الوحيدة املعنيةاإ ذ اإ اإ

اكفة من و مجيع تكل اجلوانب بشلك اكمل  ادلراسةجيب أأن تضم جلنة التنس يق وامجلعية العامة، و املسأأةل تس تلزم قرارات من 
قلمييةاب. وفامي يتعلق زواايال نشاؤهاديدة أأو املاجلارجية اخل ملاكتبحول ا لشواغل الإ تشمل هذه ادلراسة أأسامء  ل، ينبغ  أأ زمع اإ

منا تُ املاكتب اخلارجية املقرتحة، و   أأخذ يف الاعتبار القيود الإدارية واملاليةتأأن أأيضًا جيب كام ملناطق. احلجج اخلاصة ابعىل   بقاإ
 للجنة املزيانية املقبةلادلورة مة مجليع ادلول الأعضاء يف بطريقة متوازنة يف ادلراسة املقد مراعاها، وكيف بمكن الويبويف 

 أأو يف وقت لحق. والربانمج

عداد الأمانة  س تقومهناك ال ن بعض الوضوح. و ابت  ه، وذكر أأنتهمسامه عىل وشكر الرئيس وفد الهند  .728 نطاق ابإ
س تكون ادلراسة ونظرًا اإىل أأن لأعضاء. ورقة لدلول اتُقدم الالغداء، وبعد ذكل اسرتاحة خالل أأن يمت ذكل ادلراسة، ونأأمل 
ذكر الرئيس أأن بعض الوفود وافقت عىل و . كون معقولً يي ينبغ  أأن ذلاو د الأمانة نطاق ادلراسة، تعِّ فس  ، جامعة شامةل

لغاء املاكتب معربًة عن رغبهتا يف بعض الوفود اعرتضت املرحةل الأوىل. وفامي يتعلق خبارطة الطريق،  هو ما يشلك، و كلذ اإ
عىل يقني من أأن هو مجليع اجملموعات، و  اً كون منصفأأن يالرئيس عىل . واكن اخلارجية دون التفاق عىل طريقة للم ي قدماً 

وقد متثل الاقرتاح يف استبعاد . البحث عن سبيل للتقدملغاء دون الإ لأمانة مل ترغب يف املؤيدة لقرتاح اعات و ماجمل
، أأي دراسة تلهيا مشاورات سبيل للم ي قدماً  حاقرت بمكن اض ولكن، يف املقابل، من املزيانية قيد الاس تعرا 80 الربانمج

ىل امجلعية دورة سبمترب للجنة الربانمج واملزيانية اإىل  هانتاجئ عىل أأن تُرفع ، الرئيس، مع حتركها ادلول الأعضاء العام املقبل، واإ
ذا و رطة الطريق. اختكل يه  تالعامة. واكن استبعاد عىل خارطة الطريق ونظر يف طلب توافق لوفود ااكنت سأأل الرئيس ما اإ
 املزيانية. من  80الربانمج 

أأنه هو ابمس اجملموعة الأفريقية، أأنه قد مسع شواغل الوفود الأخرى. واكن املوضوع السائد  وقال وفد اجلزائر، متحداثً  .723
يشء أأكرث اإىل حاجة فهناك معلية، يف  اإن اكن سيمت الرشوعأأو كهذه معلية طويةل حول بيان اإصدار من السابق لأوانه 
مانة لبمكن أأنه الربانمج واملزيانية و وثيقة اكن مضن  الأمانةعن اعتقاده أأن اقرتاح الوفد معقولية. وأأعرب  عود اإىل ادلول تأأن لأ

فكرة فود . وبمكن للوفود مناقشة الأمر أأكرث يف دورة سبمترب حيث مل تعارض أأغلبية الو وبةطلالأعضاء بلك املعلومات امل
منا فقط مل يكن املاكتب.  القمية ل و هتاتلكفس تكون مك  وأأ املاكتب، اإىل اجة تكن تدرك احل ملأأو ما يكف  من املعلومات،  ادلهيواإ
مزجيًا ن هناك أأ أأعرب عن اعتقاده و  .هاالأمانة توضيح املفرتض من هذه عنارص املعلومات تكل . واكنت اليت س تقدهما املضافة

هناك الإجراء، كام ف تحدث عن مخسة ماكتب، ومل يكن هناك ما يكف  من املعلومات حول ذكل. اكنت ت  مانةالأ فمن القضااي. 
ول عالقة لأي مهنام بلجنة الربانمج ، ن متاماً ان خمتلفتاالإجراء. ولكن تكل مسأألتفامي خي  ، وهناك سهو خطري الأمانةوصفته 
هناك  تاكنو سبمترب للقيام بذكل. دلهيا من الوقت حىت ة اعامتد املزيانية، واكن جلنة الربانمج واملزيانيوتعني عىل . واملزيانية
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مانة أأن تقدم هذه املعلومات. و حاجة للحصول عىل معلومات بشأأن املاكتب اخلارجية.  يف سبمترب، بمكن للجنة وبمكن للأ
فذكل لكن فامي يتعلق ابلشفافية والإجراءات، و . أأو رفضهااملاكتب اخلارجية عىل املوافقة البت يف مسأأةل الربانمج واملزيانية 

 جلنة التنس يق وامجلعية العامة مناقش ته.يتعني عىل  أأمر

 80الربانمج  غب يف استبعادهنا تر اإ ابمس اجملموعة ابء، اإىل أأن اجملموعة اكنت قد قالت  أأشار وفد بلجياك، متحداثً و  .724
حول هذا املوضوع واتفاق بني احلارضين اتفاق ش به عتقد أأن هناك او  دورة سبمترب،يف ملاكتب اخلارجية من املزيانية اب املتعلق

عىل خارطة  الفصل املصطنع بني التفاق أأولً  فاإنجودة عالية. ومع ذكل، ذات دراسة  اإىلاجة حبعام عىل أأن الأعضاء 
بد أأوًل من معرفة  ولهناك صةل بني الثنني. ف غري ممكن. فهو أأمر نطاق لل مناقشة أأخرى اإجراء بعد ذكل مث الطريق، 

ماكنية قبل  ،ابلضبطهل عداد الإ جيري  ما  . املس تقبلية املوافقة عىل خارطة الطريقاإ

فق وفد الصني مع مقرتحات العديد من الوفود، أأي أأنه ينبغ  أأن تكون هناك دراسات لإعداد وثيقة أأمشل توفر تاو  .725
ابلفعل البياانت واملعلومات ذات دلهيا كون تلأمانة جيب أأن أأن ارأأى الوفد دلول الأعضاء. ومع ذكل، لاملعلومات ذات الصةل 

مانة، يف غضون همةل زمنية معقوةل جداً  أأنهالصةل و  نشاء لتجنب هذا التقرير  قد م، تبمكن للأ ديدة. اجلاكتب املتأأخري معلية اإ
نشاء أأي ماكتب جديالوفد وأأعرب  ل عامأأ عن  دة، فضالً عن اعتقاده أأن التحليل الاسرتاتيج  ودراسات الويبو بشأأن اإ

ته مناقش  املزيانية. وينبغ  من  80الربانمج  استبعادفكرة  عىلالوفد  اعرتض. و عىل التوازياملزيانية ذات الصةل، بمكن تنفيذها 
 .أأكرث يف دورة سبمترب للجنة الربانمج واملزيانية

أأبدى و بنجاح العمل سيمت  ،سيف ظل رئاسة الرئي، عن تأأييده للرأأي اذلي يرى أأنه وفد الاحتاد الرويسوأأعرب  .726
ه. بفاظ تح لب أأن يمت الاااملزيانية، وطمن  80برانمج ابستبعاد الاقرتاح الوفد يؤيد  ، ملالحظتني. أأولً الإدلء مبرغبته يف 
حتمل تطلعات ابلنجاح  االرئيس، واليت رأأى الوفد أأهناقرتاح حات، مبا يف ذكل اقرت لال، بمكن أأن يكون هناك نقاش وابلتوازي

حول ال ن دلى أأي طرف شكوك ليست هناك  هأأنالوفد عتقد اطبيعة املناقشة،  فامي خي ، اثنياً ولهامتم. أأهنا جديرة ابو 
ماكنية دلول الأعضاء ا أأنة و يشفاف ابل العملية رضورة أأن تتسم  طار  مناقشة مجيع القضااي وطرح لك الأس ئةل احملمتةلدلهيا اإ يف اإ

 الأمانةالوفد أأن تكون توقع و للجنة. املقدم لف املكن حىت مضن تمناقشة وثيقة مل  عتاس تطاالوفود  حىت أأن بعض. لجنةال 
عداد معلومات  يف النظر والتوصل اإىل  امل ي قدماً عىل ساعد مما سي  ،دلول الأعضاء املهمتة يف أأقرب وقت ممكنلقادرة عىل اإ
 قرار بشأأن هذه املسأأةل.

لسامع  كثرياً  تواق نهالصني والاحتاد الرويس لأ  يوفد حدث عقباكن من دواع  رسور وفد فرنسا أأن يتو  .727
دىل به ابمس أأعرب الوفد عن تأأييده للبيان اذلي أُ و اجلزائر. وفد الاقرتاح اذلي تقدم به اإىل  ع أأيضاً متس  ا وقد امخالهامد

ذ اإ ، ولكنه رغب يف العودة اإىل وثيقة الربانمج واملزيانية ابءاجملموعة   ر الوفد أأيضاَ . وذكّ هتاناقش م فرتض املاملسأأةل امللموسة  اهناإ
ة. ورأأى الوفد يل شاكاإ  متثل اذاه اكنت يفج لعملية انت يه ،اإىل اللجنةالنحو املقدم  املقرتحة، عىلالربانمج واملزيانية وثيقة أأن ب

احلالية. الثنائية الل شار اإىل المتويل والالزتامات املالية خفقط أأ  ه، ولكنمتاماً  80الربانمج استبعاد  يمتثل يفأأن الاقرتاح ل 
. المتهل قليالً الأعضاء  ينبغ  عىليف هذه العملية. وذلكل، مفقودة خطوة واحدة ولكن مثة نسخة نظيفة. واملطلوب هو 

يفهم أأراد الوفد أأن و . شاراتالإ  مع اإضافةوثيقة جديدة، بعود تلأمانة أأن عىل ادمت، ينبغ  يتعلق ابلطلبات اليت قُ  وفامي
وهو ما س ُيعد جتاوزًا عىل القرار  نتيجة، ودون احلمك مس بقاً ال عىل  ، ولكن من دون احلمك مس بقاً الأمانة هتح ح ما اقرت و وضب

ذا اكن من املمكن ما . وسأأل الوفد للحدود عداد اإ ، سواء من حيث احملتوى الأمانة تهما اقرتح مع  تامتىش مثالً وثيقة، اإ
نه قال الوفد و املالية.  اجلوانبو  للجنة الأخرية  أأوجه القصور منذ ادلورة ابلفعلعكس تنسخة البدء ب كن بمعتقد أأنه ي ل اإ

دالوفد أأن ذكل ل ينبغ  ابلرضورة ورأأى اتفاق.  يوجد علهيااليت الربانمج واملزيانية و  يف الواثئق، حبيث بمكن اختاذ قرار  هجار اإ
ذا وكيفية القيام بذكل ج هذه العنارص أأم ل، ادماإ بشأأن يف سبمترب  ويه الوس يةل مزيانية نظيفة  املطلوب هو. و لزم الأمراإ
ذا  حرازلإ  الأكرث فعالية  ملموس عىل الورق.عىل حنو املقرتحات تغريت التقدم اإ
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حذف هذا الاقرتاح من  اعترب أأنرضورة التوصل اإىل حل عادل ومتوازن لهذه القضية، و عىل وشدد وفد مرص  .722
نشاء هذه املاكتب. مل يكن ه و. من قبيل العدل ول التوازنليس  املزيانية ناك الزتام أأو وضوح بشأأن معلية التفاق عىل اإ

يف احلصول عىل لها حق ل ن هذه املناطق الالئق اعتبار أأ ليس من ف مصلحة حقيقية، و عكس اقرتاح هذه املاكتب حاجة و 
مت الاعرتاف يأأن  ذكلناقشة عند م  اكن من املهم جداً و وبناء القدرات. التمنوية يف الوصول اإىل مزيد من اخلدمات  لاملعرفة و
يف احلصول عىل مزيد من املعلومات  ة. وينبغ  تلبية احتياجات الوفود الراغبأأوًل وقبل لك يشء ملاكتباإىل اابحلاجة 

حول ادلول الأعضاء  اإىل الإصغاء اإىلوتوفريها. واكنت الأمانة قد اقرتحت مخسة مواقع أأو مخس مناطق. ومثة حاجة ال ن 
ذا اكنت تر  ما ضافية. واكنت هذه العنارص اإ دراهجا يفيف احلزمة تُعد أأساس ية غب يف احلصول عىل اقرتاحات اإ املزيانية  الالزم اإ
 احتياجات تكل املناطق من قبل الويبو.  لتلبية و 

ن وأأيد  .724 يران، وقال اإ كوهنا منظمة ذات توجه بني ما حول الاختيار  س تدورناقشة امل وفد مجهورية كوراي موقف وفد اإ
ذا اكنت هناك أأي مؤرشات أأداء متاحة لتقيمي املاكتب ذات توجه لدلول الأعضاءمنظمة أأم ات لخدمل . وسأأل الوفد ما اإ

ذا اكنفاخلارجية احلالية.  وهو ، قد يكون من احلمكة تقدير املاكتب اخلارجية احلالية عند النظر يف هذه املسائل، ت متوافرةاإ
 .وجه للعجةلل  نهأأ س تغرق بعض الوقت، عىل الرمغ من ي قد ما 

س بانيا عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء وأأشار وأأعرب  .780 تلفة. واقرتح اخمل طلبات ال أأن هناك العديد من املصا ح و اإىل وفد اإ
. بعني الاعتبارة قدمخيارات خمتلفة، أأخذ املقرتحات املتتيح  أأن ا من شأأهنليتديدة من املزيانية ااجلنسخة ابل الوفد، فامي يتعلق 

املزيانية وهو الوقوف عىل جحم املزيانية. ومثة خيار أ خر عىل املرتتبة تبعات ذكل فتح املاكتب و يف اقرتاح  اتيار اخل ومتثل أأحد 
ذا مل تُ  حولمناقشات اليوم السابق أ خر خيار فامي عكس  ة،دون تكل املاكتب اخلارجية اجلديدمن  الأموال  س تخدماملزيانية اإ

ذا اكن هناك ال لغياب أأن هذا املوضوع ل يزال معلقاً  عن اعتقادهالوفد . وأأعرب الاحتياطية توافق يف ابلفعل وضوح حول ما اإ
حمك مس بق عىل يف اإصدار الوفد ل يرغب هناك تكل اخليارات اخملتلفة ومن مث ف ال راء بشأأن اس تخدام الأموال الاحتياطية. و 

حبلول دورة جلنة الربانمج أأن تقدم وثيقة عالية اجلودة  منالأمانة  وهو ما س ميكّن، تفق علهياوامل  نتيجة املشاورات املقرتحة
 س بانية.لإ ابللغة ا اودراس هت انظر فهيلل  اكٍف بوقت  احلصول علهيا قبلهاوفد يود الو  ،واملزيانية املقبةل

س بانيا  .782 دراج القرتاح وأأشار اإىل أأن النقاش عىل الاوشكر وفد أأسرتاليا وفد اإ استبعاده من أأو  80ربانمج يدور حول اإ
ذا مل تمت املوافقة  هاعدم وجودتبعات وجود املاكتب و  بوضوح عىل تبعاتاملزيانية  تش متلاملزيانية القادمة. واقرتح الوفد أأن  اإ

الكثري من اإىل  تاجحت و يف  ترغبالوفد أأنه اكن من الواحض أأن الأعضاء رأأى  ذه العملية،وفامي يتعلق هبعىل هذا الاقرتاح. 
أأو اليت قد تكون اكفية و الأمانة، من ال ن وحىت ادلورة املقبةل، عىل توفري تكل املعلومات،  ركزاملعلومات، واقرتح أأن ت

لللموافقة عىل الاقرتاح يف ادلورة املقبةل. اكفية  غري خطوات اختاذ قرار بشأأن يف ادلورة القادمة فميكن اس تغالل ، واإ
 . القادمة العملية

تفتيهتا اإىل ل بمكن والربانمج واملزيانية كلك. لوثيقة مرشوع مبثابة الطاوةل عىل املطروحة وثيقة الاعترب وفد الربازيل و  .788
لهيا رصح وفد بلجياك، يف اليوم الأول من هذا اللقاء، قد . و بعينهبرانمج عدم املوافقة عىل أأجزاء أأو  كلك. أأن الوثيقة يُنظر اإ

ادلورة يف  80الربانمج  ةناقشعدم م اقرتاح عىل لوفد اواعرتض متت املوافقة عىل الربامج الأخرى كجزء من وثيقة واحدة. وقد 
املاكتب اخلارجية اليت تدمعها البدلان  يفدلول الأعضاء لمصا ح و م أأن هناك قضااي ملحة فهّت و ة للجنة الربانمج واملزيانية القادم

نشاء بدلانبعض ال عزتم حيث تأأن وافقت علهيا امجلعية العامة وجلنة التنس يق واملناطق و اليت س بق و  ماكتب خارجية  اإ
 عمتد يف ادلورة املقبةل.أأن يراها تُ عىل أأمهية هذه املسأأةل ورغبته يف  جديدة. واختمت الوفد لكمته مؤكداً 

منا ، 80أأحد حذف الربانمج  مل يقرتح، هعلم عىل حدوذكر الرئيس أأنه،  .783 ديدة يف اجل ارجيةاخلاكتب املجمرد واإ
مل الوفود الأخرى فاإن من املزيانية. ويف الوقت نفسه،  يف استبعادهبعض الوفود  ترغباملناقشات، مل وخالل . 80 الربانمج

رجاء. واقرتح الرئيس  ذكلتوافق عىل . الرفضملوافقة أأو اعضاء للأ  حبيث حيقال حذف ول موافقة، فاملسأأةل حىت سبمترب.  اإ
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مسع الرئيس أأن هناك حاجة فقد . قمية املضافةحىت تتحقق ال  املناقشة بطريقتنيبمكن أأن تس متر الوضع الراهن. ولكن ويس متر 
زيد من املعلومات من ال ن وحىت شهر سبمترب. ويف وتتيح املدراسة قصرية املدى تتوفر يف أأرسع وقت ممكن  :اإىل أأمرين

عداد  ادلراسة  يفنظر يُ  اإىل جنب. مث العمليتني جنباً وبمكن البدء يف . تلبراسة طويةل الأجل اليت طُ ادلالوقت نفسه، ينبغ  اإ
ذا اكنت ادلراسة مُ فسبمترب. دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف يف املدى قصرية  ف بعض يض ت رضية عىل املدى القصري و اإ

ذا مل يُرض ذكل الأعضاءأأفضل. ذكل الأفاكر، س يكون  عدادها املدى، طويةل راسة ادل جُترىيف سبمترب،  فاإ ويس تغرق اإ
وعىل عملية هبذه الطريقة. ال  وبمكن أأن تسري بعد الغداء. يُعرض نطاق هذه ادلراسةترمجهتا اإىل لغات أأخرى، و تمت شهرين و 

عداد دراسة قصرية ا يف ضوء جيري تناول املسأأةل مرة أأخرى يف سبمترب، وأأكرب قدر ممكن من املعلومات. توفر  ىدملالأمانة اإ
ىل الأعضاء و من توجيه ب عملية غب يف أأن تسري ال تر  اهناإ  تقال يتالوفود الاإىل بعض الرئيس اس متع  اماملعلومات اجلديدة. ك اإ
هنا  الأعضاء، حتركها ادلول عملية ال لو اكنت فعملية بتوجيه من ادلول الأعضاء. ترغب يف أأن تسري ال ل وفود أأخرى قالت اإ

ما االوفود اخليار عىل عرض الرئيس و شاورات بعد ادلراسة. امل  ىجر تُ س   شعر  هولكن تأأجيل حىت سبمترب،ال ملوافقة ال ن أأو اإ
املزيانية  دراسةاملدى الطويل و عىل  دراسةحلصول عىل معلومات عىل املدى القصري و حول اهناك توافق يف ال راء أأنه 
 سبمترب. يف
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كتب والتحدايت الرئيس ية ابمل  وظفنيوجحم طامق املكتب الأخالقيات، اخملصصة مل عن املوارد  وفد املكس يك سأألو   .786
 ات املزيانية والنتاجئ املتوقعة. تكهنسرتاتيجيات و الايف ضوء اخملاطر الرئيس ية ووذكل ، هاليت تواهج

ن النتيجة املتوقعة اليت يمكتب الأ جاب رئيس وأأ  .787 عمل مبوجاها مكتب الأخالقيات اكنت بيئة متكينية خالقيات ابلقول اإ
طار تنظمي  فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة شواغل املوظفني. وأأشار اإىل أأن الإطار التنظمي  للمنظمة مشل مسائل  يدمعها اإ

د عىل عاتق اً أأساستقع تنظمي  ال طار الإ مسأأةل  كام أأنداخل وخارج ولية مكتب الأخالقيات عىل حد سواء،  ارة قسم اإ
قامة  ،املوارد البرشية مكتب الأخالقيات.  هو من اختصاصعىل أأساس القمي والزناهة لأخالق نظام ليف حني أأن اإ

طار  اإاتحهتايتعلق ابملوارد، أأفاد بأأن الأموال املقرتحة  وفامي ملكتب الأخالقيات يف  82  للربانمجالشامةلاملزيانية يف اإ
وهو واحد، من موظف خالقيات الأ موظف  مكتب طامق يرسي. ويتأألف فرنك سو  40,000اكنت  8024/8025 الثنائية

مبادئ الأخالق، ويف  تقبلىل أأمهية ضامن اإ  ياتالأخالق مكتب من حيث التحدايت، أأشار رئيس و الأخالقيات. رئيس قسم 
 46كرث من ي درب أأ واذل 8028يف عام  طلقأُ اذلي برانمج التدريب  اذلي أأحرزههذا الصدد، أأشار اإىل التقدم الكبري 

أأن نظام العدل ادلاخيل ب ياتالأخالق مكتب أأما ابلنس بة لقنوات معاجلة شواغل املوظفني، أأفاد رئيس و ملائة من املوظفني. اب
نظام موظف  ل الثامن والعارش واحلادي عرش من و اس تعراض الفصوهو ما يس تلزم ، يف الوقت الراهن قيد الاس تعراض

وتسوية  ليةاخ ادلاإىل تغيريات بشأأن التعامل مع الزناعات الاس تعراض ؤدي يملتوقع أأن . واكن من اولحئة موظفهياالويبو 
طار ز ناامل  عىل ادلول الأعضاء، مع زايدة الرتكزي ذكل ح اقرت ا. واكن من املتوقع ظام موظف  الويبو ولحئة موظفهيانعات يف اإ

الانتقام من قبل املبلغني عن اخملالفات، أأفاد  ادعاءات ابلتعامل معفامي يتعلق و غري الرمسية. ابلس بل عىل تسوية املنازعات 
 أأن املنظمة قد أأصدرت س ياسة محلاية املبلغني عن اخملالفات.ب ياتالأخالق مكتب رئيس 

ىل أأنه يبدو أأن املزيانية اخملصصة ملكتب الأخالقيات اكن .782 ، ليس فقط من حيث ةحمدود توأأشار وفد املكس يك اإ
موظف، وأأنه اكنت هناك  2 800 يعمل هبانظمة امل من حيث عدد املوظفني، ابلنظر اإىل أأن  املوارد املالية، ولكن أأيضاً 

الأمانة من التوعية والرتوجي والتقيمي اليت اكن من املفرتض أأن يمت تنفيذها. وطلب وفد املكس يك أأنشطة سلسةل اكمةل من 
ذا اكن هناك سبيل لتعزيز مكتب الأخالقيات.   التفكري فامي اإ
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 ملائة ابملقارنة مع املزيانية السابقة. اب 47 الزايدة البالغةوطلب وفد أأملانيا معلومات عن  .730

س بانيا عن أأس باب الزايدة  .732 ملائة يف اخلدمات التعاقدية الأخرى، ل س امي ابملقارنة مع اب 8,206 البالغةوتساءل وفد اإ
واس تعراض  3.4واملوارد اخملصصة للنتيجة  20.82بشأأن الفقرة  توضيحاً  انية السابقة. وطلب أأيضاً يف املزي  ة عليهوافقامل متت ما

 . واحلفاظ عليه الإطار التنظمي  املايل

تسلمي مشاريع وخدمات هبا وأأوحضت الأمانة أأن السبب الرئييس لهذه الزايدة اكن التغيري يف الطريقة اليت جيري  .738
متت املوافقة عىل حمفظة مشاريع ختطيط موارد املؤسسات من قبل ادلول الأعضاء يف فقد . تمشاريع ختطيط موارد املؤسسا

خدمات الصيانة وادلمع لوحدات ختطيط موارد املؤسسات  مت قديتوحدة ادلمع ال هناك أأيضاً  ت، ولكن اكن8020عام 
)برانمج تكنولوجيا املعلومات  85 انتقلت من الربانمج قد مشاريع ختطيط موارد املؤسساتالقامئة. واكنت وحدة دمع 

 هو السبب الرئييس لهذه الزايدة الكبرية.اكن ذكل . و 88ربانمج ال اإىلوالتصالت( 

بعض ف ، وأأوحض أأن الفقرة حتدثت عن حتويل الأموال. 20.88الفقرة  التساؤل حولاملراقب املايل عىل وأأجاب  .733
طار هذا الربانمج. وذلكل، قد ُوضعت ال ن ، املساهامت من الويبو، واليت متول أأنشطة الأمم املتحدة من فهو انتقال يف اإ

 برانمج اإىل أ خر. 

س بانيا أأنه يف الواقع و  .734 أأشار اإىل املشاركة يف برانمج الأمم املتحدة،  هامحدأأ أأمرين،  20.88الفقرة  تناولتأأجاب وفد اإ
يبدو أأن و . واحلفاظ عليه  املايل للمنظمة التنظميالإطار حدث عن التلكفة اخملصصة للموظفني لس تعراض يتمنفصل  أأمرمثة و 

 أأنه اس تفرس عن اجلزء الأول يف حني أأوحض املراقب اجلزء الثاين. حتديدًا الوفد وذكر هناك ش ييني خمتلفني. 

لقيام هبا. االأمانة  يتعني عىلاليت و كتوارية، التقديرات الايشمل املراقب املايل عىل وجه التحديد أأن اجلزء الأول وبنّي  .735
 . للقطاع العام معايري احملاسبية ادلوليةوفقًا للكتواريني املستشارين الااإىل امجلةل وأأشارت 

اخلاص أأكرث من طابع قطاع بأأهنا صياغة تصطبغ بصبغة الشارة اىل اللغة املس تخدمة، اإ ق وفد الربازيل، يف وعلّ  .736
ذات )خدمات ادلمع  2.4حة اخلارجيني يف النتيجة ادلولية. وسأأل الوفد عن معىن العمالء ادلاخليني وأأحصاب املصل تاملنظام

اإىل  حصاب املصلحة اخلارجيني(. وأأشار الوفد أأيضاً لأ عمالء ادلاخليني ول، سواء لاملوهجة لصا ح العمالءالفعالية والكفاءة و 
 ح العمالء، ، اذلي حتدث عن خدمات ادلمع املوهجة لصا2.4، النتيجة اجئالنتحسب املوارد يف جدول الصياغة املس تخدمة 

 ولية.ادل تمنظامل ل  أأكرث مالءمةً  الصياغةتصبح ومتىن أأن 

الويبو ف، اكنت الأمانة حتاول غرس قمية اخلدمة بني املوظفني. برانمج التقو م الاسرتاتيج أأجابت الأمانة أأنه مبوجب و  .737
خلدمات اذلين تقدم هلم الويبو اة حلأأحصاب املصعوامل عديدة من يف الواقع بل يه  – ح اخلارجيني امن أأحصاب املصدلهيا عامل 

الربامج  ومدير مه اخلدمات هلم قدم تُ  اذلينن الزابئن/العمالء فاإ ، 88ربانمج الخارج املنظمة. ومع ذكل، ابلنس بة لربامج مثل 
دارة املوارد وختطيط بر خيدم عىل سبيل املثال، و ادلاخلية.  وقد اجمها. هذا الربانمج قطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ
لخدمة، حىت داخل ل اً اخلدمة بني املوظفني والاعرتاف بأأن هناك مفهوم وروح تقد ماخلدمة  معىنالربانمج غرس حاول 

لهيا هذه . واكنت هذه يه الروح اليت ااملنظمة، وليس فقط خارهج عقدت . و سهالً  مل يكن ذكل أأمراً ، والصياغةاستندت اإ
 الرساةلمضمون حلفاظ عىل ا اكن من املهم جداً و خدمة مجليع املوظفني. للوجه يب املتدريب خدمة العمالء أأو التدر دورات 

أأية تغيريات يف ذكل عكس دون أأن ي، معينة موقف وقميةوهو غرس  ،الأمانة حتاول أأن تفعهل تامجليع ما اكنيفهم واللغة حىت 
 معل املنظمة أأو وليهتا.
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يران )مجهورية و  .734 وأأشار اإىل هبا معلومات حول التنوع اجلغرايف احلايل  لإفصاهحا عن الأمانةالإسالمية(  -شكر وفد اإ
أأحد أأوجه القصور اليت حتتاج اإىل معاجلة وهو منطقة جغرافية واحدة، اإىل  ني ينمتونالفني فنيوظاململائة من اب 50أأن أأكرث من 

مع منظومة الأمم املتحدة، وأأضاف أأن  مزيد من التوازن اجلغرايف العادل، وذكل متش ياً ن هناك حاجة اإىل اإ عاجةل. وقال الوفد 
طار النتاجئ جنباً  كبرياً  درج بوصفها خطراً هذه املسأأةل ينبغ  أأن تُ  اإىل جنب مع اسرتاتيجية التصفيف املناس بة. وابلإضافة  يف اإ

دلتوازن اجلغرايف ابيتعلق  اإىل ذكل، طلب الوفد تقد م معلومات عن الاجتاهات الأخرية فامي طار النتاجئ. ار واإ  ج مؤرش يف اإ

أأن مجموعة جملس  ، خماوف مماثةل، مضيفاً مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيقنيابة عن  وفد بولندا، متحداثً وأأاثر  .740
الأمه أأن املعيار الأول و  . وأأضاف الوفدليس اكفياً ذكل وأأن  الأمانةملائة من موظف  ابثل سوى ثالثة مت الرؤساء التنفيذيني ل 

يتجىل يف املؤهالت والكفاءات. ويف حس ام كون اجلدارة والقدرة عىل املسامهة يف أأعامل املنظمة، يتوظيف ينبغ  أأن يف ال 
موظف  الويبو يندرج حتت لحئة الواقع رشط يف  يههامة وتُعد عادل واجلغرايف التوازن ال الوقت نفسه، فاإن مسأأةل 

 ادلول الأعضاء ابنتظام عىل التقدم احملرز يف هذا الصدد. اإطالعالوفد  )أأ(. وطلب8.4 رمق

دخالس بانيا اإ وطلب وفد  .742 عادة اإ طار النتاجئ. ل مؤرش  اإ  عىل تاكليف املوظفني.  مؤرشاً  طلب الوفد أأيضاَ و لتغيب يف اإ

 لرصد التوازن اجلغرايف الإقلمي  والتوازن بني اجلنسني.  واقرتح وفد املكس يك مؤرشاً  .748

كون تالمتثيل اجلغرايف العادل ينبغ  أأن اإىل  أأن الإشارةبولندا واملكس يك،  يتعليقات وفدمؤيدًا وفد مرص،  وأأضاف .743
 ً  لنظام.يف ا اً أأساس ي مبدأأ

اجملموعة يف بوصفه عضوا  هأأن تعليقات وفود بولندا واملكس يك و مرص، مضيفاً عن تأأييده ل وفد اجلزائر وأأعرب  .744
 ينبغ  القيام به يف هذا اجملال. اذلي  الكثريهناك ى أأن فهو ير الأفريقية، 

 تعليقات وفد املكس يك فامي يتعلق بأأمهية المتثيل اجلغرايف. ل تأأييده دمعه و وأأعرب وفد الربازيل عن  .745

 املكس يك والربازيل.  يفدو وفد السلفادور تعليقات  كررو  .746

يران )امجلهورية  أأشارو  .747 سالمية( خبصوص مؤرشات التوزيع الإ  -وفد مجهورية كوراي اإىل تعليقات وفدي املكس يك واإ
ذا اكن ينبغ  تطبيقشكعن  اجلغرايف، معرابً   بعيهنا كفاحيص الرباءات.هذه املؤرشات عىل وظائف  وكه فامي اإ

أأعربت عهنا الوفود بشأأن مسأأةل المتثيل اجلغرايف. اليت دية اجلاوف اخمل توشكرت الأمانة الوفود عىل التعليقات وأأقر  .742
ت قام عاجلة هذه املسأأةل،وملعىل مدى فرتة من الزمن.  موجوداً  ظلاإىل أأن هذا اخللل  تواغل وأأشار الشهذه الأمانة  وأأيدت
، سيمت حتسني . وأأشارت الأمانة اإىل أأنه، اكإجراء أأويل8023التنوع يف يوليو  يفاجلنسني وبتعيني خبري يف شؤون الأمانة 

 . ونظراً بعيهنا ناطق جغرافيةمب ربط الوظائف ليوجد نظام  أأنه لعىل أأكدت الأمانة و عمل. الطلبات يف التنوع اجلغرايف 
اإىل أأنه ليس هناك سوى عدد قليل  ةً ، مشري يكون رسيعاً  نأأن التقدم لمن الأمانة  تاملوظفني، حذر خنفاض معدل تنقالت ل

دماج  اتحيف الس نوات املقبةل. وعالوة عىل ذكل، ذكرت الأمانة أأن تنفيذ اإصال وامن املوظفني املقرر أأن يتقاعد العقود واإ
 ةً ضاف اإىل اختالل التوازن اجلغرايف يف الس نوات الأخرية، مشري أأ قد املؤقتني اذلين أأمضوا مدة طويةل يف اخلدمة املوظفني 

رعااي اذلي مت بتلكيف من ادلول الأعضاء اكنوا من الإصالح  ااإىل أأن أأكرث من نصف املوظفني اذلين مت تعييهنم كجزء من هذ
 هجود جادة جداً أأنه ستُبذل دلول الأعضاء لعىل الرمغ من لك هذه القيود، أأكدت الأمانة و . الزائد لثيلمت اذات املنطقة 

بالغ النتاجئ عىل فرتات منتظمة. و لتحسني التنوع اجلغرايف.  دخاهل أأن مؤرش التغيب س يُ  أأكدت الأمانة أأيضاً و سوف يمت اإ عاد اإ
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نقل س بانيا، أأكدت الأمانة أأن اإ عن سؤال طرحه وفد  العامة، فضالً  اعىل سؤال طرحته الوفود مبناس بة بياانه ورداً  .750
املبىن اجلديد قد أأن القادمة اكن بسبب لثنائية ل  84اإىل الربانمج  84بىن اجلديد من الربانمج للم ابلنس بة مدفوعات الفائدة 
 84الربانمج وسيس متر غريه من املباين القامئة. ابلنس بة لعىل هذا النحو، وكذكل معه تعامل مت ال ، وابلتايل اً أأصبح مبىن قامئ

ذكل طوال الفرتة اليت  هذه املرحةل قاعة املؤمترات اجلديدة فقط و غط  يفوس ي، اليت ل تزال حتت الإنشاءمشاريع ابلنس بة لل 
 اً ، ابعتبارها مبىن قامئ8024/8025 بعد فاميقاعة املؤمترات اجلديدة، يف الفرتات املالية وبعد ذكل س ُتدار رشوع. فهيا مك دار تُ 

 . فقط 84يف الربانمج  درج يه الأخرىوستن

 . 85مج افتتح الرئيس املناقشات حول الربانو  .752

 قوة مجيع املنظامت اليت حتتاج اإىل لأنه من بنيوعلق وفد فرنسا عىل أأمهية الاستامثر يف تطوير تكنولوجيا املعلومات  .758
لزايدة يف اب مضن أأنشطة اخلدمات. ورحب الوفد أأيضاً  وأأ  ، سواء داخلياً هاحدأأ الويبو  فاإن داء من الناحية التكنولوجية،الأ 

احتياجات لبت يف الواقع كام أأهنا احتياجات ادلول الأعضاء.  لبت ابلفعلرنة، واليت املدمات اخلاخلدمات عرب الإنرتنت، و 
اكنت هناك متطلبات واحتياجات هامة. وقال و نتظمة. امل ساهامت امل  أأكرث من ونوطنيال املوظفوناكن وقد املاكتب الوطنية. 

 يع الأنشطة. أأو يس تتبع مج  يراع نرتنت جيب أأن الإ  ات عربدمحمور اخلالوفد اإن 

 . 86وافتتح الرئيس املناقشات حول الربانمج  .753

ذا اكن يعتقد أأن املوارد املوضوعة حتت ترصفه اإ التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ما شعبة وفد ايطاليا مدير  سأألو  .754
ذا اكن راٍض وما بشلك حصيح، للهنوض مبهام الشعبة اكنت اكفية   ه.يعن موظف  اإ

جابة يسمع فهو مل، املهنة هذه يف اخلربة من عاماً  80 ه بعدبأأن، الشعبة مدير وأأجاب .755  حول سؤال عىل بس يطة قط اإ
 مس تقرة مزيانية اكنت للشعبة املقدمة املزيانية هو أأن الوحيد تعليقه واكن. الرقابة هممة لتنفيذ الالزمة املوارد كفاية مدى

 مدى عىل لهذه الشعبة كبرية موارد ختصي  متو. 8020/8022 منذ منوًا كبرياً  شهدت ولكهنا 8028/8023 مع ابملقارنة
. مبهمهتا مبتابعة كيفية هنوض الشعبة يسمح أأن شأأنه من الاس تقرار هذا أأن الشعبة وأأوحض مدير. املاضيتني املاليتني الفرتتني
 من ابملائة 0,4و انيةاملزي  اإجاميل من ابملائة 0,75 متثل الشعبة فاإن مزيانية، املوارد يف ضوء هذه أأنه الشعبة مدير وأأوحض
 اذلي التقيمي مع يامتىش مبا، املتحدة الأمم منظومة يف العليا  املتوسطة الرشحية تقع يف فالشعبة وذلكل. البرشية املوارد موظف 
. والتقيص التدقيق عن أأعامل الالحقة والتقارير الرقابة ثغرات بشأأن 8006 لعام تقريرها يف املشرتكة التفتيش وحدة أأجرته
لهيا توصل اليت النتاجئ أأن الشعبة مدير وجزوأأ   الشعبة أأن اإىل وأأشار. الأس بوع بداية يف مناقش هتا ابلفعل متت 8028 برانمج اإ

 وفامي خي  الرقابة. ادلاخلية الرقابة عن الأوائل مه املسؤولون الربانمج مديرو واكن. ادلاخلية الرقابة عنارص أأحد يه جمرد
خل   وذلكل. املشرتكة التفتيش وحدة أأو مراجع  احلساابت اخلارجيني مثل، رى للتأأكيدهجات أأخ هناك اكنت، ادلاخلية
 الضوابط أأحرزته اذلي التقدم الاعتبار يف تأأخذ أأن علهيا أأيضاً  اكن الشعبة لهذه اخملصصة املوارد أأن اإىل الشعبة مدير

 ومراجعو املشرتكة التفتيش وحدة به قامت اذلي العمل وكذكل املنظمة، يف كبرياً  تشهد حتس ناً  واليت، ادلاخلية
 .اخلارجيون احلساابت

أأمهية التعاون والتنس يق مع مراجع  احلساابت اخلارجيني، وأأمني  تذكر  6.86أأن الفقرة اإىل وأأشار وفد املكس يك  .756
قابة التعاون مع خدمات الر فاإن الرقابة يف الويبو، مضن هيلك املظامل ومكتب الأخالقيات. ومع ذكل أأضاف الوفد أأنه 
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لأنه مل يكن عىل  يطرحهاكن عىل وشك أأن اذلي سؤال ال  ناعتذر الوفد عو نقطة جديرة ابذلكر.  تُعدالاستشارية املس تقةل 
دراج املعتاد حيث جيري يف ملنظامت ادلولية الأخرى اب عىل عملاكن  هالويبو عىل الرمغ من أأن ابحلال يفاطالع  خطة الرقابة اإ

ماكنية السؤال واكن املزيانية. للمراجعة والتقيمي مكلحق يف  لأن الإجراء الواجب تقدبمه مع اخلطة، أأو الاطالع عىل معرفة هو اإ
 لتدقيق ومخسة تقياميت.ل ثالث معليات  ذكرتمؤرشات الأداء الإشارة اإىل 

وارد هناك قفزة نوعية من حيث امل تدمعه دلور ووظيفة هذا الهيلك. وأأشار الوفد اإىل أأنه اكناإىل وفد فرنسا  ونّبه .757
معدل الشواغر احملمتةل لأن الشواغر و يه  شعبةال  هيف هذمهنا النقاط اليت اكن ل بد من التحقق  ىحداإ ن فاإ املتاحة وابلتايل 

بني الوفد عىل التوازن أأكّد مالحظة اثنية، يف . والانتباه هلوفيه نظر ل بد من ال  ذكل أأمراكن  ومن مثتأأثري فوري.  ذلكل
حتقيق أأعىل درجات يف كيفية  التفكريينبغ  و . تدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةشعبة ال ذكر مدير  لضوابط ادلاخلية، كاما

نالراقبة و املتعقب أأداء من ن من شأأنه أأن بمكّ اذلي ا مف للضوابط.املساءةل  يف حمدد يشء يوجد ل  هرصد كلك؟ وقال الوفد اإ
من املثري لالهامتم أأن نرى ما بمكن القيام به. وتساءل الوفد  لك منظمة منوذهجا اخلاص. وذلكل س يكونلن اإ و  هذه املرحةل

ذا اكنت هناك أأية مناقشات  عام ذا اكن هناك يشء بمكن مثناً  غىلتُعد الأ اليت التقيص يف جنيف حول همام  مقررةاإ ، لرنى اإ
العديد من املوارد.  تطلبي لوقت و يس تلزم الكثري من االنشاط ذكل نيف، لأن جب القيام به بشلك مشرتك فامي بني املنظامت 

ذا اكن من املتصور ل عام تساءل و تقيص ش بكة  دلهياخرى الأ نظامت امل ن قائاًل اإ واختمت الوفد  أأن يكون  8026/8027لثنائية اإ
 مؤرش عىل هذه املسأأةل.هناك 

نس يق ث عن الت يداحل. وأأوحض مدير الشعبة أأن الوجهية هتامأأس ئل ىلعاملكس يك وفرنسا  يوشكر مدير الشعبة وفد .752
من  اجزءيشلك اخلاريج، احلساابت ومراجع  ياتمكتب الأخالق و ، ل س امي أأمني املظامل الأخرىة يالرقاب الإرشاف مع هيئات 
التدقيق ادلاخيل  مراجع احلساابت اخلاريج وشعبةوقد شارك ميثاق الرقابة ادلاخلية.  مبوجبشعبة لُكفت هبا ال املهمة اليت 

ن هناك تنس يقوأأردف امانت حول ال ليات اليت أأنشيت داخل املنظمة. يف تقد م ض والرقابة الإدارية  اً مدير الشعبة ابلقول اإ
لأهنا هيئة فرعية  قليالً  اكن خمتلفاً لجنة الاستشارية ال ، ولكن دور جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةًا ال ن مع مس متر 

 اً من خالل مراجعة معل الشعبة وليس دورذا طابع اسرتشادي هذه اللجنة. وذلكل، اكن دورها ل اتبعة للجمعية العامة و 
توصيات ال عىل عدم تقد م  جداً  ةحريص تاكن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة. وأأضاف مدير الشعبة أأن اً تنس يقي

يتعلق خبطة معل الشعبة، ذكر فامي و  لرقابة ادلاخلية.ااس تخدام حسن مع ذكل توافق  أأنه ، مضيفاً بنفسهالقيام مبهام الرقابة ا وأأ 
وبداية  8028خالل املشاورات اليت جرت يف هناية عام خطة معل الشعبة عىل ادلول الأعضاء مت اإطالع  همدير الشعبة أأن
متاحة عند ويه ، نيالإقلميي ملنسقنيخملتلف ا، وأأحيلت اخلطة الهنائية 8023خطة معل  مت كذكل الكشف عنالعام احلايل. و
ذا لز  الشعبة يف لك عام تقوم ، 8024/8025ابلنس بة خلطة أأنه مدير الشعبة أأوحض م الأمر. وابلإضافة اإىل ذكل، الطلب اإ

كام تشاورت أأيضًا مع املديرين. مشاورة الشعبة وأأجرت ابلنس بة للمنظمة. ذات الأمهية املوضوعات و جراء تقيمي للمخاطر ابإ 
بة خطة للس نة املقبةل وستمت استشارة ادلول الأعضاء. وأأكد مدير الشع ووضعت مع ادلول الأعضاء يف بداية وهناية الس نة. 

أأن يف الوقت احلارض و  يف املناصبالشعبة من أأي شواغر أأل تعاين جوهرية فهي  مسأأةل الشعبة أأنه فامي يتعلق ابلشواغر، 
امنذج الفرق بني اللشعبة مدير اأأوحض لضوابط ادلاخلية، ابفامي يتعلق و البقاء والعمل يف الشعبة. راغبني يف الناس يظل 

مرحةل يف واكنت هناك مراحل خمتلفة، و . برانمج التقو م الاسرتاتيج اخملتلفة املمكنة. وقد مت الاضطالع ابلأعامل الفنية مع 
عالن املطابقة ما رمبا يكون  مدير  وأأردفحلساابت. ترتبط ابمرحةل خفية  تكل اكنتلكن و . المئاً لضوابط ادلاخلية مبشأأن ااإ

نه بة الشع  ، ممزياً  ، اكن هذا العام عاماً من حيث التقيصفامي يتعلق ابلتنس يق مع املنظامت ادلولية الأخرى، ول س امي قائاًل اإ
ابلنس بة ملهام  غري أأن ذكل مل يكن الوضعجتمتع ابنتظام، منشأأة و ش باكت اكنت هناك تقيمي ال ملهام املراجعة و لأنه ابلنس بة 

نشاء ش بكة تنس يق هذا العام، متكل يف ذلو. التقيص طار الأمم املتحدة، ل س امي يف ضوء التوصية اليت قدمهتا للتقيص  اإ يف اإ
ماكنية لتبادل س تأأنه  يف مرحةل جنينية، مضيفاً ل زال ن النقاش اإ وحدة التفتيش املشرتكة. وقال مدير الشعبة  كون هناك اإ

اكنت فرصة من مث فقد مؤمتر احملققني ادلوليني يف سبمترب. و ومن املقرر أأن ينعقد يف مرحةل لحقة.  هاع ي تجم ل أأو  قيصموارد الت
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نشاؤهاليت ددة احملش بكة الأمم املتحدة يك جتمتع  ن الشعبة بقوهل اإ خطة العمل. واختمت مدير الشعبة  ضعتيك  حديثاً  امت اإ
 تنس يق أأكرث فعالية.ال ستبحث كيفية جعل 

 . 87افتتح الرئيس املناقشات حول الربانمج و  .754

س بانيا وقال وفد  .760 هناالنس بة املئوية للواثئق املس تخدمة يف امجلعيات العامة و حيدد  ن هناك مؤرشاً اإ اإ ُ  اإ قبل  ترش ن
اتحة ضامن لشهرين، املوعد ب  املؤرش لتغطية نطاق الأمانة توسع دلراس هتا ابلتفصيل. واقرتح الوفد أأن للوفود الوقت الاكيف اإ

يف بعض الأحيان. ومع ذكل، اكن الوفد عىل عمل بأأن القضية اعدة الشهرين لق مل يمت الامتثاللأنه اللجان ادلامئة الأخرى، 
يف التحسينات احملمتةل أأوجه ؤرش من حتديد وتعزيز وذلكل س ميكّن امليف مجيع الأوقات. الامتثال توقع أأن يتحقق ي معقدة ومل 

 التنظمي ادلاخيل للويبو. 

التقارير هذه ترمجة تبعات ، هناك حاجة اإىل النظر جبدية يف وأأكد وفد الياابن أأن التقارير احلرفية هامة. ومع ذكل .762
لغاء مثل يف اواحضة  وطلب الوفد من الأمانة أأن تقدم أأرقاماً املزيانية عىل احلرفية  دلورة املقبةل بشأأن الوفورات احملمتةل نتيجة لإ

لفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن لة مايو زيية عىل النحو املقرتح يف دورلكرتمجة ابللغة الإناكلهذه التقارير. والرتجامت، 
 الاس تعدادات لدلورة املقبةل. تسهل أأيضاً س ، وغريها من الواثئق املكتوبة، الرباءات

 وشكر وفد السلفادور خدمات املؤمترات واللغات، وكذكل الس يد سوندارام وفريقه، ملا بذلوه من هجود.  .768

 اإىل بياانته السابقة. يف الرجوع  تهرغب عن وأأعرب وفد بلجياك  .763

بقاء علهيان التقارير احلرفية هامة للغاية من حيث الشفافية وينبغ  اإ وقال وفد الربازيل  .764 . واكن وفد الولايت املتحدة الإ
ذا اكن هذا الاقرتاح  أأرادقرتاح بشأأن الرتمجة و اب سابقاً قد تقدم  ذا اكن سيمت  س تجرىوفد الربازيل معرفة ما اإ متابعته وما اإ

   مزيد من الوقت ملناقشة مسأأةل الرتمجة. ختصي

دورة قبل س بانيا وسيمت بذل اجلهود لإعداد مؤرشات الأداء املناس بة اإ قرتاح وفد علامً اب ه ُأحيطوذكرت الأمانة أأن .765
دراج اقرتح وفد الياابن، وحس ام جنة الربانمج واملزيانية. لل  سبمترب التخل   معلومات عن الوفورات احملمتةل الناجتة عنبمكن اإ

لتقارير احلرفية، قالت ل متل حم ل يبدوك عىل مدى العامني املاضيني.  اتتنفيذ س ياسة اللغاملعنية ب ورقة المن احملارض احلرفية يف 
ويف هذه جنة الربانمج واملزيانية. لل  يف دورة سبمترب اتناقشة حول س ياسة اللغامل قدم خالل ن املعلومات بمكن أأن تُ اإ الأمانة 
 يف املس تقبل. اختاذ قرار بشأأن أأفضل الس بل للم ي قدماً  ، بمكناملرحةل

 ب الاقتضاء.وتنقيح املؤرشات، حساملدىل هبا ابلتعليقات  علامً الإحاطة وطلب الرئيس من الأمانة  .766

 . 82افتتح الرئيس املناقشات حول الربانمج و  .767

س بانيا  .762  أأنه ل توجد عقود اثبتة لأفراد الأمن.يعتقد اخلدمات التعاقدية حلراس الأمن. واكن الوفد  عنواس تفرس وفد اإ

 غري املوظفني، يف املباين والصيانة.بند يف مزيانية الربانمج حتت  ةدرجمأأكدت الأمانة للوفد أأن عقود حراس الأمن و  .764

س بانيا أأنه رمبا يكون أأكرث منطقية لو  .770 طار اخلدمات املتعاقد علهيا. ُأدرجت  وأأجاب وفد اإ  هذه العقود يف اإ
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 . 84املناقشات حول الربانمج  افتتح الرئيسو  .772

لتوصية جلنة  ، وفقاً الأمانةمشاريع البناء اليت تنظمها حول شهرية ال  ةحاطعىل جلسات الإ وشكر وفد سويرسا الأمانة  .778
هذه الاجامتعات، اقرتح الوفد، ونظرًا لقةل الوفود اليت متكنت من حضور . 8028مجلعيات يف عام االربانمج واملزيانية وقرار 

شفوية مع ال  ةحاطجلسات الإ ، وقف ةحاطجلسات الإ فكرة اليت اكنت صاحبة  الربانمج واملزيانيةجلنة لنظر   ختضعمكسأأةل
املعلومات نطاق اإاتحة لك شهر، ول س امي يف ضوء عىل الإنرتنت الويبو موقع عىل  فقط عىل نرش املعلومات كتابةً  بقاءالإ 

 ال ن. حىت

اإىل أأن احلضور يف  ةً فعالية، مشري الالكفاءة و حنو لسع  ل ح يف ضوء الس ياق العام قرتالال اتقديرهعن مانة الأ  تأأعربو  .773
حاطة تراوح من جلسة أأي  ثالث لغات. ب مع ترمجة شفوية مقدمة اجللسات وفود يف حني مت تنظمي تكل ين اإىل س تة وفداإ

ما الأمانة وسيسعد  تقارير يف ال فقط الاس مترار كتوبة، أأو امل تقارير ال شفوية ابلإضافة اإىل تقد م ال  ةحاطجلسات الإ مواصةل اإ
حاطة شفوية عرضية مع الاس تعداد كتوبة امل   عىل طلب حمدد. بناء لتنظمي اإ

طالب املحتياجات و الارتدد يف تقد م اقرتاحات بشأأن اإىل عدم الالوفود  اوفد فرنسا تدخل وفد سويرسا ودعوأأيد  .774
، بمكن قيد النظراةل احليف ولوفود مسؤولياها. أأل تتحمل اينبغ  وفد، من وهجة نظر ال لأنه، جامتعاتالالتقارير واملتعلقة اب

يف اجللسة السابقة. واقرتح  هطلب بشأأن ما متبشلك خمتلف  مل ي قدماً اتقرر يف هذه ادلورة أأن للجنة الربانمج واملزيانية 
يث عىل موقع الويبو عىل الإنرتنت، عىل أأساس حتد مىت ُأتيحلكرتوين اإىل البعثات ادلامئة ل اإشعار ابلربيد الإ ارساإ  الوفد أأيضاً 

 شهري أأو نصف شهري.

 ابمس اجملموعة ابء، عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد من سويرسا. وأأعرب وفد بلجياك، متحداثً  .775

دلول اعىل نبغ  ي ، التوفريتدابري الكفاءة و اختاذ  الأمانةمن ادلول الأعضاء  تأأنه مثلام توقعاإىل وأأشار وفد املكس يك  .776
الوفدين الذلين حد أأ الوفد أأنه اكن ذكر عىل وجه اخلصوص، و التوقعات.  تلِب  بعض الأنشطة ملتدرك أأن أأن أأيضًا الأعضاء 
ن اإ  ايف قولهحمقة ذكل. والأمانة فهيا دث حيأأول مرة تكل ، ومل تكن 8023يوليو  22قد يوم املؤمتر الصحف  اذلي عُ  احرض 

حول موضوع   عقد مؤمتر حصفولن حيول ذكل دون كتوبة بمكن أأن تكون اكفية. امل ارير تقال ، ولكن مفيد عقد هذه اجللسات
ذا لزم الأمر، معني جلسات الإحاطة يكون من املعقول تعليق س  ، فعاليةمن حيث الو ، بناء عىل طلب من ادلول الأعضاء. اإ

 . هذه يف الوقت احلارض لأن مشاركة ادلول الأعضاء منصفضة جداً 

س بان  .777 حد الوفود اليت شاركت يف مجيع أأ ابعتباره ويا الأمانة عىل تنظمي هذه اجللسات منذ العام املايض. وشكر وفد اإ
بشأأن  الأمانةاملقرر أأن تقدمه اذلي اكن من عن حاةل التقرير حديثة معلومات معرفة ، طلب الوفد هذه اجللسات تقريباً 

 . السابق و واملقاول العاملعقد املربم بني الويبلدي الو هناء الإ الأس باب اليت أأدت اإىل 

أأراد أأن فقد كرس نفسه ملنظمة واحدة فقط، يمل  -خرى الأ وفود العىل غرار و  - هأأن واذلي ذكروفد السلفادور، وأأما  .772
 رتك الباب مفتوحاً تلدلول الأعضاء. وطلب الوفد من الأمانة أأن  ةحاطجلسات الإ سلط الضوء عىل أأمهية وجدوى حمتوى ي 

ماكنية  قلميية مجمطلب أأمام اإ اإطالع  احلارضينعضاء اجملموعة بمكن لأ مسأأةل حمددة، ويف هذه احلاةل حول جامتع اإعاليم لوعة اإ
 الأعضاء ال خرين.

س بانيا، أأكدت الأمانة أأن ورداً  .774 جنة الربانمج واملزيانية. لل تقرير حاةل عن املشاريع يف دورة سبمترب تقد م  ه سيمتعىل وفد اإ
يضاحات. يف حاةل ي طلبات من ادلول الأعضاء لأ  س تجابةدت الأمانة اس تعدادها لالعىل وفد السلفادور، أأك ورداً   طلب اإ

ن ل داع  لها لأ مشاريع الإنشاءات املتاحة عىل موقع الويبو عىل الإنرتنت حول أأن التحديثات عىل وشدد وفد فرنسا  .720
 ون اكفية. تكس  ورية ادلتحديثات ال تركز عىل اليت وقائع الكون "تقارير رمسية" وحصائف ت
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، حىت الغرض مهنا كتوبة اكنامل شفوية والعروض ال  ةحاطاتبعته بشأأن جلسات الإ وأأشارت الأمانة اإىل أأن الهنج اذلي  .722
حاطة اإىل أأخرى. وقد مت ابلفعل التفاق مع الوفود احلارضة يف اليت تمت لتأأكيد عىل التحديثات اال ن،  جلسة الإحاطة اليت من اإ

حاطة كون هناك أأي ت أأنه لنعىل مايو ُعقدت يف   ل يف شهر سبمترب نظراً ويف شهر أأغسطس بسبب الإجازة الصيفية، اإ
متاحة عىل موقع الويبو عىل الإنرتنت، عىل  وس تظل العروض املكتوبةنة الربانمج واملزيانية وامجلعيات. جل  نعقاد دوريتل

لهيا لوصول بمكن للوفود اصفحة خمصصة  رسال  هأأنعىل ، أأكدت الأمانة خرياً حتت مرصد البياانت املالية. وأأ اإ لكرتوين يمت اإ بريد اإ
 حديث. لكام نرُش عرض مكتوب 

وأأن يف هذه ادلورة اختذته جلنة الربانمج واملزيانية لقرار اذلي ابادلول الأعضاء  الأمانةتبلغ واقرتح وفد املكس يك أأن  .728
 موقع الويبو عىل الإنرتنت للحصول عىل معلومات حمدثة.  تنصحها بزايرة

 ذكل. تنفذ وأأكدت الأمانة عىل أأنه س  .723

اتحة  الأمانةرأأي واس تفرس وفد فرنسا عن  .724 ملنظامت أأخرى يف منظومة الأمم  مرافق قاعة املؤمترات مس تقبالً يف اإ
اإىل أأن الويبو  منظمة الصحة العاملية وجلنة حقوق الإنسان، مشرياً و منظمة العمل ادلولية مؤمتر مؤمترات مثل عقد املتحدة، ل

تقل رمبا بأأسعار و ، القاعة جيارلإ ملا يقرب من أألف مشارك. ومن املفهوم أأن الرتتيب تتسع  اتمؤمتر يوميًا اإىل قامة تاج لن حت 
 عىل الالزتام املتعدد الأطراف يف املنظمة جتاه املنظامت الشقيقة. دليالً أأن يُعترب الإجيارات التجارية، بمكن عن 

، يف اجلزء الثاين، 2.4املزيانية، حتت مؤرش الربانمج و لفعل يف مرشوع اب مدرجةوأأشارت الأمانة اإىل أأن املسأأةل  .725
عىل الأقل يف الس نة  نيطلب ن  عىل، 8025بدأأ يف عام ي ي عىل وجه اخلصوص اإىل أأن خط الأساس املقرتح، اذل ةً مشري 

أأما و اجامتعات الويبو. الف خباجامتعات أأخرى عقد أأو الكياانت لادلولية املنظامت غري ذكل من ادلول الأعضاء أأو تقدهمام 
تحديث الهدف مبناس بة هذه املناقشة. وذكرت الأمانة أأن ب الأمانة س تقوم ، 8026/8027 ثنائيةابلنس بة للربانمج واملزيانية لل 

منظمة و منظمة العمل ادلولية، و مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى )مكتب الأمم املتحدة جبنيف، تُعقد نتظمة امل جامتعات الا
قبل الويبو  همن هذا القبيل اس تضافتمنظمة التجارة العاملية والاحتاد ادلويل لالتصالت( مبا يف ذكل اجامتع و حة العاملية، الص

ماكنية كام أأن باين عىل جدول الأعامل. امل و املرافق  شهر، حيث اكن تقامُس  لها واملرافق اجملاورة الويبو  اتمؤمتر اإاتحة قاعات اإ
جلنة الربانمج ذر حتأأن  الأمانةعىل وجه التحديد يف عدة مناس بات. ومع ذكل، تود قد نوقشت  ملنظامت أأخرى مس تقبالً 

حىت ديدة يف الس نة الأوىل وذكل اجلرافق املما يكف  من الوقت لختبار وختصي  احلمكة تويخ أأنه ل بد من واملزيانية من 
ل  غريتأأجري للال  لتفكري يفدون ا، ابلراحة يف املاكن اجلديد الأمانةدلول الأعضاء و اتشعر   يف وقت لحق.اإ

رأأى اجة اإىل تويخ احلذر يف البداية، احلفهم فرمغ ت . جرأأةوثيقة الربانمج واملزيانية أأكرث تكون واقرتح وفد فرنسا أأن  .726
 تعزيز الروابط مع املنظامت الأخرى يف جنيف من أأجل اس تضافة الاجامتعات احلكومية ادلولية.رضورة بقوة الوفد و 

 عىل غرار " تشجيع اس تخدام" قاعة املؤمترات. اتعبار اس تخدام لنظر يف ا الأمانةقرتحت او  .727

الربانمج واملزيانية املقرتحة وثيقة ( بعد اس تعراض مرشوع 2: ")عىل النحو التايلوقدمت الأمانة ن  مرشوع القرار  .722
درا "2"الأمانة: من الربانمج واملزيانية ، تطلب جلنة 8024/8025 ثنائيةلل  التغريات الناش ئة عن املناقشات اليت دارت  جاإ

، 83و، 80و، 22و، 27و، 25و، 22و، 20و، 4و، 2و، 4و، 83و، 8و، 2الربامج يف جلنة الربانمج واملزيانية أأثناء دورة 
تاكر والاب  اخملتصةالنظر يف مجيع الشواغل والقضااي اليت أأاثرها ادلول الأعضاء والرشاكت الصغرية واملتوسطة و  "8". 87و

ضافية فامي يتعلق  لربانمج تقد م نسخة منقحة ل، ا س بقمل وفقاً و  "3"لبدائل اليت تقرتهحا ادلول الأعضاء. ابوتقد م معلومات اإ
شمل ي . وس احلادية والعرشيننة الربانمج واملزيانية يف دورها فهيا من قبل جل للنظر  8024/8025 املقرتحة للثنائيةواملزيانية 

( 8وثيقة الربانمج واملزيانية. )بالرئيس ية وعالقهتا الرأأساملية حملة عامة عن اخلطة يتضمن  وجزاً م جدولً  هذا املقرتح املنقح
أأن من الأمانة أأن تعد الواثئق التالية بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية، مع التأأكيد عىل  أأيضاً جلنة الربانمج واملزيانية  توطلب
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 قبل انعقاد ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية، رداً يمت تعمميها ورقة معلومات  "2"حيركها الأعضاء: طبيعة العملية ذات 
قة ملعاجلة لك القضااي دراسة معمّ و  "8"طلبات املعلومات الإضافية اليت قدمهتا الوفود يف ادلورة احلالية. و  س ئةلالأ عىل 

 ."اثرها الوفود يف ادلورة احلاليةاليت أأ  النقاطمبا يف ذكل تكل  ،شامةلً سأأةل معاجلًة امل  هاملتعلقة هبذ

، "النظر يف مجيع الشواغل اليت أأاثرها ادلول الأعضاء "8"2تحدة الأمريكية أأنه يف الفقرة اعترب وفد الولايت امل و  .724
عادةعىل أأكد لإشارة اإىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة. كام ادق من الأ نه س يكون أأ "، 30لربانمج ابيتعلق  فامي دخال  رضورة اإ اإ

 أأن يظلو  باكمل هييهتاشعبة الابتاكر تظل أأن رضورة د الوفد عىل شدّ كذكل يف املزيانية املقرتحة. و  30الربانمج 
 خالل املراجعات. بعد ذكل عىل الأقل حىت هناية العام، و يعمل  30 الربانمج

يطالياوتوقع  .740 يستند اإىل  جديداً  س تقدم اقرتاحاً  الأمانةمع بيان الولايت املتحدة، أأن  ، وذكل متش ياً وافرتض وفد اإ
ليس هل  30لربانمج ا بأأنالوفود الأخرى  ر الوفد أأيضاّ (. وذكّ "3"2نقطة ال الشواغل والقضااي اليت أأاثرها ادلول الأعضاء )

عادته حد البدائل ويمتثل أأ . وجود يُذكر يف الوقت احلايل ر أأن هناك ثالثة ذكّ و ابلضبط البديل. وهذا هو مرة أأخرى، يف اإ
 يف الوثيقة املنقحة. 30شمل تنفيذ الربانمج ي ي أأنه يود أأن يرى البديل اذلعىل د الوفد عىل الطاوةل. وأأكّ ُطرحت بدائل 

الن  كام هو )كام يظل أأن ترغب يف  أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والرشقية ودول البلطيقعىل وأأكد وفد بولندا  .742
 ه الأمانة(. تقرأأ 

نه ، "2"شارة اىل النقطة اإ يف  وقال وفد الاحتاد الرويس، .748 يفهم التغيريات الناش ئة عن املناقشات ويفضل النسخة  ملاإ
 . 80بشأأن الإشارات اإىل الربانمج  الأولية من الن . وطلب توضيحاً 

 "النسخة الأولية". عبارةالرئيس ما املقصود ب وسأأل  .743

 ه.توعرض  الأمانة تهام قدم ك 80والربانمج  الأمانة ا قدمهتيتالالنسخة  اأأهنبوفد بولندا وأأجاب  .744

ذا اكنت هناك مناقشات  .745 تغيريات أأو وأأوحضت الأمانة أأن قامئة الربامج يف ن  القرار اكن من املفرتض أأن تعكس ما اإ
اكن علهيا أأن تنظر يف فقرة واحدة. ومع ذكل،  80اإىل أأنه يف الربانمج  تبعض املؤرشات. وأأشار يف و تغيريات أأ حتريرية و/

ن أأرادت  80الربانمج ذكر  استبعادبمكن   الوفود ذكل. اإ

يف  الأمانة نظرسوف ت و الرشاكت الصغرية واملتوسطة.  بشأأناثنني و رمق بشأأن النقطة  وطلب وفد سويرسا توضيحاً  .746
ضافية حول اخليارات الثالثة.  تلصي  عنرصين. أأولً  ل أأن املناقشة بأأمكلها، وليس جمرد توفري معلومات اإ أأن رأأى الوفد اإ

ضافية. و  تكون هناك أأيضاً س  و  أأن املشاركة س تكون أأوسع نطاقاً و ع من ذكل، أأوساملسأأةل  لتأأكد االوفد  أأرادمعلومات اإ
 ذكل.  من

طار النتاجئ  وتضمنيقامئة الاإىل  28ربانمج الاإضافة عن رغبته يف وفد مرص وأأعرب  .747 ، لأنه أأيضاً املناقشات واقرتاح اإ
 طار النتاجئ.ابإ قدم اقرتاحات فامي يتعلق 

ىللتعليقات اليت أأدىل هبا وفد سويرسا و اأأسرتاليا  وفدوأأيد  .742 بعض التغيريات املقرتحة يف صياغة الفقرة الثانية  أأشار اإ
دراج "و امل"لفظة بعد ف . بدقة أأكرب لتعكس الوضع "، والاس تعاضة بقرتحات". مث حذف عبارة "فامي يتعلق املعلومات"، اقرتح اإ

 ويكون ."التعليقات اليت أأبدهاعبارة "و  تُدرجلكمة "املقرتح" يف السطر الأخري،  بعدو الأخذ بعني الاعتبار".  مع" بعبارة اعهن
لرشاكت الصغرية واملتوسطة ابالن  كام ييل: "النظر يف مجيع الشواغل والقضااي اليت أأاثرها ادلول الأعضاء فامي يتعلق 

 حة والتعليقات اليت أأبدها ادلول الأعضاءوالابتاكر وتوفري املعلومات واملقرتحات الإضافية، مع أأخذ البدائل املقرت 
 ."الاعتبار بعني
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، "8"2الرشاكت الصغرية واملتوسطة املقرتحة يف  عن ترحيبه ابلصياغة املس تخدمة فامي خي  هنغارايوفد  أأعربو  .744
 اليت اقرتهحا وفد أأسرتاليا. للصياغة  هدمعوأأبدى مع اقرتاحات سويرسا  أأيضاً  تفقا هولكن

زاء ة كوراي وفد مجهوري أأبدىو  .200 نشاء املاكتب اجلديدة يفضل تقس مي وفد ول زال ال. "8"8النقطة عدم ارتياحه اإ معلية اإ
توجهيية ومعلية الاختيار. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن ادلراسة املتعمقة ينبغ  ال بادئ عىل امل وافقة املاإىل مرحلتني، وهام 

شارة للبدلان املرحشة قبل املوافقة  أأل  عىل املبادئ التوجهيية اليت مت تطبيقها عىل معلية الاختيار.تتضمن أأي اإ

الأمانة تقد م من توقع ي الوفد  ل يكونأأ يف  اعن أأمله توعلقت الأمانة عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد أأسرتاليا وأأعرب .202
. فرمبا تكون الصياغة عىل ن ال اإىل حات" اقرت لكمة "الااإضافة منذ املنقحة املزيانية و ربانمج لوثيقة المقرتحات أأو نسخ عدة 

ضافية مع أأخذ النحو التايل مالمئة  .بعني الاعتبار"البدائل : "تقد م معلومات اإ

أأكرث رمبا لتكون "واقرتاح" أأو تنقيح الصياغة لتصبح عىل اس تعداد ل اكن ها الأمانة و دبأأ م وفد أأسرتاليا النقطة اليت فهّوت  .208
 ."اقرتاح منقحو " وضوحاً 

: اإىل اقرتح تغيريهاو  ةالية احلغالصيابخلط ينطوي عىل  "3"نقطة ال ن  أأن املتحدة الأمريكية ووجد وفد الولايت  .203
 ."ملصصاً  الاقرتاح املنقح أأيضاً يتضمن "

عىل عامة النظرة يف ال النامجة  اتتغيري ال عن  "فضالً  اإضافة عبارة: توفد مرص، واقرتحمداخةل الأمانة عىل وردت  .204
 نتاجئ. عىل ال عامة النظرة ال تغيريات يف س تؤدي اإىل التغيريات يف الربامج  لأن، يف هناية امجلةل "النتاجئ

س بانيا، وقال  .205 دراج اخلطة املقرتحة" 3"نقطة ال اإىل  اً ري شم وفد اإ ن اإ الأعضاء بشلك الرئيس ية سريكز اهامتم الرأأساملية ، اإ
 املرتتبة عىلىل ال اثر ع امج، ولكن أأيضاً رب للروابط العىل اخلطة الاستامثرية و اليت ُأدخلت تحسينات ال حض ليس فقط عىل أأو

 يف الن . وود أأن يرى ذكل جليًا املزيانية نفسها. 

حملة عامة عن اخلطة الرأأساملية يعط  ، موجزاً  شمل جدولً ي ابلقول اإن الاقرتاح املنقح س املناقشة وخل  الرئيس  .206
 وعالقهتا وانعاكساها عىل الربانمج واملزيانية. الرئيس ية 

أأهيا سيمت عرف يد بولندا أأن هناك ثالثة اقرتاحات بشأأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة وود أأن م وففهّوت  .207
 للمزيانية.  اختياره

دراج بند أ خر حتت  .202 أأشارت اليت و ادلول الأعضاء  هتاطلباليت خبصوص التغيريات ( 2)نقطة ال وطلب وفد الربازيل اإ
اخملاطر الرئيس ية والتصفيف مسأأةل الصياغة و ثريت ىل سبيل املثال، أُ قطاعات. ععرب خمتلف الاوف اخملىل مجيع الواثئق، أأو اإ 

ل أأهنا من أ اثرها يف العديد من البنود،  عامة املالية، وحىت النظرة أأشارت اإىل ال  ولكن أأيضاً  بعينهمل ترش اإىل برانمج واحد اإ
التصفيف من اخملاطر يف يف تحسن ال س عكصياغة منقحة توتقد م ذكل تقيمي  الأمانةمقدمة املدير العام. وطلب الوفد من 

 ذات الصةل.تكل الربامج غري لك برانمج، حىت لالتصفيف اإطارات 

عداد تقرير و ، هليتسج جيري قال لك يشء يُ ف، رمسية دورةاحلالية يه ادلورة بأأنه مبا أأن رت الأمانة الوفود وذكّ  .204 سيمت اإ
ذا رغبت الوفود، بمكن فلبهتا الوفود. ومع ذكل، عكس مجيع التغيريات اليت ط دقيق يك يحتليل اإىل بدوره خيضع  تضمني اإ

عدادس   اأأهنعىل عىل سؤال بولندا، أأكدت الأمانة  فصةل يف ن  القرار. ورداً املقامئة ال اقرتاح يعكس املناقشات  تقوم ابإ
من و . للغايةفيدة امل ت تلقت الأمانة بعض التعليقاقد املركزية مقابل الالمركزية، و هذا النقاش ينحرص يف ور حملأن  املطروحة
سجل واخلروج الواردة يف ال يف مجيع التعليقات  بعنايةنظر تعزتم ال لكن الأمانة و مطروحة، ن هناك ثالثة بدائل أأ الواحض 

 قرتاح منقح.اب
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 يف القامئة. 80الربانمج حول تعليقات عن ال واس تفرس وفد اجلزائر  .220

 صحةل اً تأأكيدطلب الوفد املاكتب اخلارجية. و تناولها بشأأن مت يوس  80ربانمج الوفد الهند اإىل فقرة واحدة يف وأأشار  .222
ذا اكن ذكل و . فهيا تغيرياتال اإجراء اليت يمت الربامج  اإىل معوماً تشري  "2"أأن القامئة يف ن  القرار وهو فهمه  ينبغ  ، حصيحاً اإ

ضافة ال ذن اإ  . 80ربانمج اإ

ينبغ  اس تخدام عبارة أأخرى "تعكس التغيريات"، ة عبار من  بدلً ف واقرتح وفد الاحتاد الرويس تغيري الصياغة.  .228
ل  . 80الن  عىل الربانمج ينطبق ن لف واإ

جموعات مفعدد من العنارص.  وقد انطوى عىلوفد فرنسا عن تأأييده لالقرتاح اذلي قدمه الاحتاد الرويس. وأأعرب  .223
"تعكس  :جياد صيغة ذات طابع أأمع مثلاإ ن تبق  عىل حالها، ولكن بمكفس بقية أأما ال تغيري لل  ت س تصضعمعينة من الربامج اكن

 "ةالربانمج واملزيانية احلاليوثيقة مرشوع حول دورات جلنة الربانمج واملزيانية س ياق التغريات الناش ئة عن املناقشة يف 
ىل شارة اإ دون الإ ، فهيا تغيريلإدخال طلب ورد اليت الثين عرش عتقد الوفد أأن رسد الربامج وايشء من هذا القبيل.  أأو

ذلوفود، ل يروقلن  ،30الربانمج  ما هو و ، ابلتعمق نفسه اكفة الربامج واشق انقد بأأن الأعضاء  عط  انطباعاً ي ذكل ناإ  اإ
 .يلزممما أأكرث  لأمورا دون تعقيد تهيف طبيع تعماميً أأكرث الن  كون يينبغ  أأن و . حيدث مل

تضمن معلومات ت املاكتب اخلارجية ينبغ  أأن  ولحأأن ورقة املعلومات اليت يتعني تقدبمها عىل د وفد املكس يك وشدّ  .224
ل أأ واثئق موجودة ابلفعل. ويه  أأساس ية، يعين بل تفاقيات أأو التقارير الس نوية. التفامه أأو ال ن الوفد ل يعين مذكرات اإ

 مكعلومات أأساس ية.  الأعضاءاليت حيتاهجا الواثئق الالزمة 

 ،يف سبمتربمرة أأخرى الأعضاء حني جتمتع ش انقال الازدواجية يف تجنب ول فقرة واحد، الف  فوخل  الرئيس املناقشة.  .225
دراج  دخال لب طُ اليت الربامج فقط مت اإ أأي مل جتَر علهيا ذكر الربامج اليت مل تُ  ومبوجب هذا احلذف، فاإن. علهيا التغيرياتاإ
 .س تعرف ما قد تغرّي  ،يف سبمتربالربانمج واملزيانية متع جلنة جت  حنيذلكل، وتغيريات. 

العامة  س تقترص عىل التغيريات ايكون هناك بعض التغيريات الصغرية يف أأماكن أأخرى ولكهنس   هأأوحضت الأمانة أأنو  .226
 من التعليقات بشلك عام.  اكنت جزءاً واليت تشعب، امل طابع جدًا ذات ال

"تعكس التغريات  ن عبارةاإ ف. اً قاكن حمغري حصيحة ووفد فرنسا تُعد الصياغة رأأى الرئيس أأنه، يف مثل هذه احلاةل، و  .227
 للغاية.  مرباكً يكون س  وهو ما ن هناك تغيريات يف الربامج الأخرى، س تويح بأأ الناش ئة" 

، لكنه أأشار اإىل أأنه قد اقرتح يف الأصل "مبا يف ذكل" قبل الصيغة اليت اقرتحهتا فرنسا مقبوةلأأن وفد سويرسا  رأأىو  .222
 ة ليست اكمةل.القامئأأن "مبا يف ذكل" يعين عبارة اإضافة فالربامج.  رسد

ما ف . تنطوي عىل اخللط الصياغةن قائاًل اإ وعلق الرئيس  .224 ولكن شديدة التعممي د أأو يحدشديدة التينبغ  أأن تكون اإ
 .الثنني معاً ليس 

دورة "تعكس التغريات الناش ئة عن املناقشات يف س ياق  اس تخدام صيغةقرتاح فرنسا و الأخذ ابواقرتحت الأمانة  .280
ض ااس تعر "بعد  :الوفود رضاءالأمانة قراءة الن  بأأمكهل لإ وأأعادت  ."الربانمج واملزيانيةوثيقة مرشوع  املزيانية عىلو الربانمج 
دراج  (2)الأمانة : من نة الربانمج واملزيانية طلبت جل ، 8024/8025 لثنائيةالربانمج واملزيانية املقرتح ل وثيقة مرشوع  اإ

ربانمج وثيقة البشأأن مرشوع جلنة الربانمج واملزيانية دورة  اليت دارت يف س ياقالتغريات الناش ئة عن املناقشات 
لرشاكت الصغرية واملتوسطة ابالنظر يف مجيع الشواغل والقضااي اليت أأاثرها ادلول الأعضاء فامي يتعلق  "8" واملزيانية،

ضافية واقرتاح منقح، مع أأخذ البدائل املقرتحة والتعليقات  بعني  ادلول الأعضاءبدها اليت أأ والابتاكر وتقد م معلومات اإ
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للنظر فهيا من قبل جلنة  8024/8025وفقًا ملا س بق، تقد م نسخة منقحة للربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  "3"، الاعتبار
الربانمج واملزيانية يف دورها احلادية والعرشين. وسيشمل هذا املقرتح املنقح جدوًل موجزًا يتضمن حملة عامة عن اخلطة 

( وطلبت جلنة الربانمج واملزيانية أأيضًا من 8. )والتبعات املرتتبة علهيا وثيقة الربانمج واملزيانيةبلرأأساملية الرئيس ية وعالقهتا ا
 "2"الأمانة أأن تعد الواثئق التالية بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية، مع التأأكيد عىل أأن العملية ذات طبيعة حيركها الأعضاء: 

وطلبات املعلومات الإضافية  مج واملزيانية، ردًا عىل الأس ئةلتعمميها قبل انعقاد ادلورة املقبةل للجنة الربان ورقة معلومات يمت
دراسة معّمقة ملعاجلة لك القضااي املتعلقة هبذه املسأأةل معاجلًة شامةًل، مبا يف ذكل و  "8"اليت قدمهتا الوفود يف ادلورة احلالية. 

 .فود يف ادلورة احلالية"تكل النقاط اليت أأاثرها الو 

حد أأ ، اإىل البدائل املقرتحة من قبل ادلول الأعضاء. واكن "8"2دا، يف اجلزء الأخري من النقطة وفد بولنوأأشار  .282
ذا ما  الوفد أأيضاً سأأل من الرئيس. و مقدم  الاقرتاحات الثالثة هو الاقرتاح ذكل اكن و مت تضمني هذا الاقرتاح. اكن قد اإ

 م لكنه مل يكن اقرتاح ادلول الأعضاء.اقرتاح هموهو الثاين، 

 هناك ثالثة بدائل.ذلا ف من قبل ادلول الأعضاء قد لىق قبوًل اقرتاحه بأأن الرئيس وأأجاب  .288

ادلول "البدائل املقرتحة من قبل الرئيس و تكون ينبغ  أأن ف وفد بولندا اإىل لكمة "املقرتحة" يف الن . وأأشار  .283
 ام حدث.فذكل س يكون تعبريًا دقيقًا عالرئيس". " أأو "من قبل ادلول الأعضاء و الأعضاء

 لبدائل املقرتحة من قبل اللجنة".واقرتح الرئيس: "لك ا .284

 ةقول "خالل املناقشات" أأو "املقرتحالرمبا بمكن فناقشة ابلضبط. عرّب عن امل الن  أأن وفد أأسرتاليا  مل يعتقدو .285
 اللجنة". يف

شارة واقرتح وفد مجهورية كوراي اإضافة عبارة "من دون  .286 ادلول الأعضاء عىل موافقة قبل  ةرحشاإىل البدلان املأأي اإ
 ." بعد اللكمة الأخرية "يف ادلورة احلالية"املضيفة البدلاناملبادئ التوجهيية اليت سيمت تطبيقها لختيار 

ة تقول فالصياغأأي دوةل من ادلول الأعضاء. جتاه م الزت ا يادلراسة أأ احلايل ل تتضمن الن   بأأنه يفوعلق الرئيس  .287
قة دراسة معمّ  هناك، ياً ادلورة احلالية. واثن يف وفود القدمته اذلي ضافية الإ علومات امل"ورقة املعلومات" يف اس تجابة لطلب 

أأاثرها الوفود يف ادلورة احلالية. وقال القضااي اليت ، مبا يف ذكل تكل ةلً شاممعاجلًة  مجيع القضااي املتعلقة هبذا الشأأن عاجلةمل
 هذه املسأأةل.حول كبري من فتح نقاش أ خر  بدلً دون تغيري "كام يه"  بميل اإىل ترك الصياغة هناإ الرئيس 

الصيغة تشمل مجيع القضااي بطريقة شامةل. و  تذكر  "8"8الرئيس. ورأأى الوفد أأن الفقرة  وفد الصني تعليقاتوأأيد  .282
لوفد عدم الاخنراط يف مناقشة جديدة لأن الصيغة اليت أأدىل هبا وفد كوراي. واقرتح اوالبياانت املدرجة ابلفعل التعليقات 

 .ابلفعل احلالية شامةل للغاية

 .يهظل كام تينبغ  أأن  "8"نقطة ال أأن  أأى، ورمتاماً  وهجة نظر الرئيسمع وفد الاحتاد الرويس واتفق  .284

شارة اإىل  .230 ذعن رغبته يف  وفد ش ييلأأعرب فكرة وجود معلومات واقعية، و  "2"8نقطة ال ويف اإ سيمت ا اكن معرفة ما اإ
 .الأمانةالأعضاء من اليت س يحصل علهيا يف الإجابة التفكري يف ذكل 

 . متاحة املوادوس تكون اش ية يف احل رتدسفهي  . يةرجع سرِتد يف الإحاةل امل اأأهن الأمانة وأأجابت .232

الأعضاء ب يرغمل و. "2"8اإىل النقطة " الأساس ية"ورقة معلومات، مبا يف ذكل الواثئق اإضافة واقرتح وفد املكس يك  .238
منا حوايش يف  رفاقها. ن دلهيالأ  يس هتكل ذكل الكثري من وقت الأمانةالواثئق الأصلية. ولن واإ  ابلفعل الواثئق اليت بمكن اإ
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يران )مجهورية  .233 ادلؤوبة  اشكر الأمانة عىل هجودهاحلكمية و الإسالمية( عن تقديره للرئيس عىل قيادته  -وأأعرب وفد اإ
بقاء الصني وروس يا،  يوفامي يتعلق ابلفقرة اثنني، أأعرب الوفد عن تأأييده ملوقف وفد لتوصل اإىل الصيغة املقرتحة.ل  عىل أأي الإ

دراج أأو استبعاد.يه، دون اللغة كام   أأي اإ

عن رغبته يف ضامن تقس مي الوفد . ومع ذكل، أأعرب مبرونة ابلغة تكل الفقرةيتقبل نه اإ وقال وفد مجهورية كوراي  .234
 انفقة عىل املبادئ التوجهيية من قبل ادلول الأعضاء، مث أأنشطة املتابعة مبا يف ذكل اقرتاح البدل: املواتنيالعمليات اإىل معلي 

ذا اكن ف. ةلحقيف مرحةل  ةاملرحش  للتعبري عن ذكل. من حيث الصياغة تفضيل أأي لوفد فليس ل، س ُيتبعهو الهنج اذلي ذكل اإ

يف دلول الأعضاء احلرية ولالعملية، ومل يرش اإىل لومات. توفري املعيتعلق ب وأأوحضت الأمانة أأن ن  الفقرة الثانية  .235
 وفر. وس تدلى عودها اإىل جلنة الربانمج واملزيانيةعملية ال الأعضاء وستُناقش املعلومات املقدمة.  مبجرد حصولها عىل هتامناقش 

 . الأعضاءحيركها العملية اليت الأمانة املعلومات، مع التأأكيد عىل طبيعة 

 ن  القرار، شكر الرئيس وفد مجهورية كوراي عىل مرونته. ختام مناقشةويف  .236

 واعُتمد ن  القرار التايل: .237

ن (2) ذ اس تعرضت مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  اإ ، برانجما 8024/8025جلنة الربانمج واملزيانية، اإ
 :ييل ما الأمانة من المتست قد برانجما،

 الربانمج مرشوع عىل اللجنة، دورة أأعامل خالل املناقشات، لهيااإ  أأفضت اليت التغيريات تُدخل أأن "2"
 ؛8024/8025 للثنائية واملزيانية

 الصغرية ابلرشاكت يتعلق فامي الأعضاء ادلول طرحهتا اليت واملسائل الانشغالت لك يف تنظر وأأن "8"
ضافية معلومات تقّدم وأأن والابتاكر، واملتوسطة ل، واقرتاحا اإ  والتعليقات املقرتحة البدائل فيه تراع  معدَّ

 اللجنة؛ دورة أأعامل خالل املناقشات عن الناجتة

ل لوثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  اقرتاحاتقّدم، وفقا ملا س بق،  وأأن "3" يك تنظر فيه  8024/8025معدَّ
توي عىل اس تعراض حي  تلصيصيااللجنة يف دورها احلادية والعرشين. وسيشمل ذكل الاقرتاح املعّدل جدول 
 للصطة الرئيس ية للأصول وعالقهتا بوثيقة الربامج واملزيانية وانعاكساها علهيا.

 طبيعة عىل التشديد مع اخلارجية، املاكتب مسأأةل بشأأن التالية الواثئق الأمانة تعدّ  أأن أأيضا اللجنة والمتست (8)
 :الأعضاء توهّجه اذلي املسار هذا

عالمية، ورقة "2"  عىل رّدا للجنة، املقبةل ادلورة قبل تعّممها املوضوع، خلفية عن واثئق فهيا مبا اإ
 احلالية؛ ادلورة يف املعلومات، من مزيد أأجل من قّدمهتا اليت والطلبات الوفود طرحهتا اليت التساؤلت

قة ودراسة "8"  طرحهتا يتال تكل ذكل يف مبا املوضوع، هبذا املتعلقة املسائل مجيع شامةل بطريقة تتناول معمَّ
 .ادلورة هذه يف الوفود
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عداد املزيانية املطبق عىل املرشوعات املقرتحة من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات  جراء اإ اإ
 جدول أأعامل التمنية

 .WO/PBC/20/4استند النقاش اإىل الوثيقة  .232

موعة اكنت من بني اجملموعات اليت طلبت مراجعة اإجراء حتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فأأشار اإىل أأن اجمل .234
عداد املزيانية ابلنس بة لمتويل مرشوعات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وقال يف مس هتل تعليقاته حول هذه الوثيقة  اإ

عداد املزيانية بدا وكأنه غري موجه حنو املس تقبل لأن من الواحض أأنه عندما تُقرت  ن اإجراء اإ ح املشاريع يف اللجنة ادلامئة املعنية اإ
نه نتيجة ذلكل تمت الاس تعانة ابلأموال  ابلتمنية وامللكية الفكرية، فاإهنا ل ترصد يف املزيانية يف وقت مبكر. وقال الوفد اإ

يف  الاحتياطية والأموال اخملصصة للمشاريع الأخرى أأو اللجان الأخرى، وأأعرب عن رغبته يف جتنب مثل هذه الإجراءات
نه يرغب يف ختصي  مبلغ للمشاريع املقبةل من البداية، لأن ال لية يف صورها احلالية ل تتنبأأ بمتويل  الثنائية القادمة. وقال اإ

عداد املزيانية اليت ينبغ  أأن تكون موهجة حنو املس تقبل،  املشاريع املقبةل. ورأأى الوفد أأن هذا الأمر يشلك جفوة كبرية يف أ لية اإ
نه يف حاةل عدم وجود املشاريع املذكورة، بمكن وأأضاف أأهنا  ينبغ  أأن تتضمن أأموالا خمصصة للمشاريع املقبةل. وأأردف قائال اإ

ترحيل هذه الأموال اإىل الثنائية القادمة. واثنيا، أأحاط الوفد علام بأأن املزيانية احلالية شهدت ابلفعل توفري موارد للمشاريع اليت 
نه مع ذكل فهو يريد أأن تنطبق ال لية عىل املشاريع ل تزال يف مرحةل التنفيذ الأو ىل، ابفرتاض أأهنا س متر مبرحةل اثنية. وقال اإ

طار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ل يزال يف املرحةل  طار اللجنة، لأن العديد من املشاريع املنفذة يف اإ املنفذة يف اإ
ن املرحةل الثانية لهذه املشار  يع ستنفّذ ريامث حيدث التفاق بني ادلول الأعضاء، غري أأن الأمانة مل تتنبأأ مبصصصات الأوىل. وقال اإ

التعاون فامي بني بدلان اجلنوب أأو مشاريع نقل التكنولوجيا، واليت اكنت يف املرحةل الأوىل وحسب. وقال اإن هذه املشاريع 
من  4شاريع يف املزيانية. واثلثا، أأشار الوفد اإىل أأن الفقرة عىل الأرحج س يكون لها مرحةل اثنية، ولكن الأمانة مل تتنبأأ هبذه امل 

الوثيقة اخلاضعة لالس تعراض تدعو اللجنة فقط لالإحاطة علام مبحتوايها. ورأأى الوفد أأن مثة دروس بمكن تعلمها بشأأن أأساس 
أأشار اإىل أأنه مل يعترب أأن الباب بمكن املزيانية احلالية وأأنه ينبغ  أأن تصدر توصية ابلنس بة لتصصي  املوارد للمشاريع املقبةل. و 

. وبناء عليه، فهو يرى أأن جلنة الربانمج واملزيانية ينبغ  أأن 8025-8024أأن يُقفل أأمام املشاريع الأخرى اليت قد تقدم للثنائية 
  توي بتصصي  هذه املوارد.

الإجراء املقرر يف  ، وأأوىص ابلس مترار يف تطبيقWO/PBC/20/4وأأعرب وفد سويرسا عن رضاه عن الوثيقة  .240
فامي خي  متويل مشاريع جدول أأعامل التمنية املرتبطة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ورأأى الوفد أأن  8020س نة 

يأأخذ يف الاعتبار  -عكس ما قيل  -ومت التوصل اإىل حل وسط، وهو  8020الإجراء قد نوقش نقاشا مطول يف س نة 
ف أأن الإجراء يتسم ابملرونة ويأأخذ بعني الاعتبار املشاريع اليت س ُيبَّت فهيا واليت س يرتتب علهيا متطلبات املس تقبل. وأأضا

ذا مل يكن  نه ل يرى أأن مثة رضورة تدعو اإىل ختصي  الأموال وجتميدها يف وقت مبكر اإ أ اثر مالية خالل الثنائية. وقال اإ
نه فامي مىض، اك ذا اكنت ستُنفق أأو ل. وقال اإ نت الأموال ختص  وجتّمد مما خيلق صعوابت لأن الأموال مل يكن معلوما ما اإ

ممكنا اس تخداهما يف اإجراء أأنشطة أأخرى، وهو أأمر مؤسف. وأأوحض الوفد أأن الإجراء املعّد يتسق متاما مع هجود تعممي جدول 
نفصةل جلدول أأعامل التمنية لأن أأعامل التمنية يف أأنشطة الويبو، ومدرج ابلاكمل يف مزيانية الويبو بدل من ختصي  مزيانية م 

نه يرى أأن أ لية املزيانية احلالية تعد مرضية لأهنا تتيح الإقرار ابملزيانية  ذكل يتناىف ابلطبع مع فلسفة ادلمج. وأأردف قائال اإ
 والنتاجئ، ومل يرى أأن مثة ما يدعو اإىل ختصي  أأموال عىل حنو منفصل. 

نه يؤيد املهنج احملافظ و  .242 عداد املزيانية كام ذكر يف بيانه الافتتايح، ورأأى أأن الوثيقة حمل وقال وفد بلجياك اإ احلذر يف اإ
نه ل يرى رضورة لتغيري عوامل ختصي  الأموال أأو فقرة القرار.   النقاش حتقق ذكل. وقال اإ

ل هذا وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر حو  .248
طار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأمر رضوري  املوضوع حتديدا. ورأأى أأن منح القدرة عىل التنبؤ للمشاريع يف اإ



WO/PBC/20/8 
155 
 

ن من الأمهية مباكن التصطيط للمرحةل  دراج ذكل بوضوح يف املزيانية. وقال اإ ن من الأمهية مباكن اإ رضورة مطلقة، وقال اإ
جناز ذكل. الثانية من مشاريع اللجنة امل   عنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وينبغ  اإ

مانة ليك جتيب عىل الأس ئةل املطروحة. .243   وأأعط  الرئيس اللكمة للأ

، واليت أأوحضت .WO/PBC/15 Rev، الوثيقة 8020ولفتت الأمانة انتباه الوفود اإىل الوثيقة الأصلية املعدة س نة  .244
عداد املزيانية تتطلع اإىل الأمام أأيض عداد أأن أ لية اإ ن الوثيقة بينت أأنه ابلنس بة للمشاريع غري املتوقعة يف وقت اإ ا، وقالت اإ

املزيانية، واليت وافقت علهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية خالل الثنائية، يمت ختصي  الأموال الالزمة لها وفقا 
عدادها، أأول، من لحئة النظام املايل بشأأن التحويالت. ورأأت الأمانة أأ  5.5 للامدة ن ال لية مت اإ مام. وقالت اإ ن ال لية تتطلع للأ

دلمج مشاريع جدول أأعامل التمنية يف العمل املعتاد للمنظمة، واثنيا، من انحية التصطيط والرصد والتقيمي، لربط هذه املشاريع 
عداد املزيانية، للتأأكد من وجود ا لأموال املطلوبة. وبسبب الفارق الزمين ابلنتاجئ املرتقبة للمنظمة، واثلثا، أأيضا من منظور اإ

بني مناقشة مرشوع جدول أأعامل التمنية يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واعامتده واعامتد الربانمج واملزيانية، فاإن 
الربانمج واملزيانية املعمتدين. ال لية تنبأأت ابلفعل بتوفري الأموال يف حاةل اعامتد هذه املشاريع، سواء بعد اعامتدها أأو أأثناء تنفيذ 

ن مثة مرشوعني مل يكوان متوقعني يف وقت املوافقة عىل  وأأكدت الأمانة أأن هذا ما حدث حرفيا يف الثنائية احلالية. وقالت اإ
عنية و والتعاون فامي بني بدلان اجلنوب، حيث انقش هتام اللجنة امل ص، وهام بوركينا فا8023-8028ائية الربانمج واملزيانية للثن

. وبناء عليه، بعد املوافقة عىل الربانمج واملزيانية، ووفقا 8023-8028ابلتمنية وامللكية الفكرية ووافقت علهيام خالل الثنائية 
لهذه املزيانية، مت توفري الأموال بشلك اكمل لهذين املرشوعني، وبدأأ تنفيذهام فورا بعد املوافقة علهيام، ومن مث قلت الفرتة 

 املوافقة والتنفيذ.  الزمنية بني

عداد املزيانية ينبغ  أأن تُعزز وحُتسن من أأجل  .245 عداد الوثيقة حمل النظر. ورأأى أأن أ لية اإ وشكر وفد مرص الأمانة عىل اإ
ختصي  موارد للمراحل املقبةل ملشاريع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية احلالية، وختصي  موارد للمشاريع اجلديدة أأيضا. 

 الوفد أأن جلنة الربانمج واملزيانية ينبغ  أأن توي امجلعية العامة بتحسني هذه ال لية. وذكر 

و، صت أأنه ابلنس بة ملرشوع بوركينا فامن الوثيقة أأوحض 7وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فذكر أأن الفقرة  .246
 الأموال من خالل الوفورات املتحققة يف مشاريع التمنية. ، مت تدبري8023-8028اذلي اعُتمد بعد املوافقة عىل مزيانية الثنائية 

نه يريد أأن يتجنب اضطرار الأمانة اإىل حتقيق وفورات يف بعض املشاريع ليك متول مشاريع أأخرى. وذكر أأيضا أأنه  وقال الوفد اإ
عداد املزيانية خالل اجامتع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكي ة الفكرية. وأأوحض أأنه لكام نوقش يريد أأن يتجنب اخلوض يف مسائل اإ

مرشوع يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، تُبلغ اللجنة بأأنه ل توجد مزيانية. ورأأى أأنه ينبغ  التنبؤ ابملوارد ابلنس بة 
 للمشاريع املقبةل. وأأضاف أأنه ليس من داعٍ لالعامتد عىل حتويل الوفورات من هنا وهناك ومن مرشوع اإىل أ خر. 

ن نفس املسائل املثارة يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية هذه قد أأثريت ابلفعل منذ س نوات عديدة.  .247 وقال وفد موانكو اإ
ن هذه املسائل تتعلق بكيفية التنبؤ مبكرا ابملشاريع املنتظر اعامتدها من أأجل تدبري املوارد الالزمة وتوفريها مس بقا،  وقال اإ

ذا اكن مس توى هذه املوارد منصفض للغاية أأو مرتفع للغاية. وأأردف وكيفية توفري هذه املوارد يف طار املزيانية، وماذا حيدث اإ  اإ
نه حيامن نوقش ذكل، اكن احلل املتفق عليه هو ال لية اليت أأعدت ليك يكون ابلإماكن ختصي  املوارد عند اعامتد  قائال اإ

 ة املعدة من الأمانة. املشاريع. وأأعرب الوفد عن رضاه عن الإجراء احلايل والوثيق

وأأعرب وفد فرنسا عن تأأييده لبياين وفدي موانكو وسويرسا. وأأوحض أأن الوفود متيل اإىل اإجراء مناقشات حول العديد  .242
نه  نه مت الوصول اإىل حل وسط ول رضورة لتغيري ال لية املتفق علهيا. وقال اإ من املواضيع، ورأأى أأن ذكل أأمر مؤسف. وقال اإ

 ينبغ  أأن تتبع مناجه خمتلفة، وينبغ  أأن توضع معايري للمشاريع اخملتلفة. لتبس يط الأمور، ل 
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يران )وأأعرب وفد  .244 عن تأأييده لبياانت وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية ووفد مرص ومجموعة  (الإسالمية –مجهورية اإ
 جدول أأعامل التمنية. 

ن بعض اجملموعات .250 ليست راضية عن ال لية، بيامن شعرت مجموعات  وطلب الرئيس اإىل الأمانة أأن تس تجيب، وقال اإ
ذا اكنت مثة وس يةل متوفرة لتعزيز ال لية للوصول اإىل حل وسط.   أأخرى بأأهنا مرضية وتعمل بشلك جيد. وتساءل الرئيس عام اإ

ووفرت الأمانة توضيحا فامي يتعلق بسؤال وفد اجلزائر، وأأكدت أأن الوثيقة تشري ابلفعل اإىل تدبري املوارد من  .252
ن هذا التوضيح قد أأدرج يف الوثيقة ليك تكون شفافة متاما ال وفورات املتحققة من مشاريع جدول أأعامل التمنية املنجزة. وقال اإ

بشأأن مصدر متويل املرشوعات. ولكن يف حاةل عدم حتقيق أأي وفورات يف مشاريع جدول أأعامل التمنية احلالية، فاإن الأموال 
طار املزيانية، وفقا ل من الالحئة  5.5، ومبا يامتىش مع املادة 8020ل لية اليت أأقرها ادلول الأعضاء يف س ُتصص  يف اإ

 التحويالت.  بشأأن

طار  .258 ن الوفود اليت أأرادت أأن تقام املشاريع يف اإ وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل املعلومات القمية اليت قدمهتا. وقال اإ
ذا اكنت الأموال متوفرة لهذه املشاريع أأو ل. وأأوحض  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مضطرة اإىل خوض نقاش بشأأن ما اإ

أأن هذه حقيقة، وأأنه يواجه هذا املوقف دامئا، لأن املزيانية تتضمن أأموالا خمصصة لهذه املشاريع مس بقا. وأأقر بأأن مثة أ لية 
قامة  مرشوع، يضطر الوفد اإىل اخلوض يف نقاش موجودة وأأهنا معمتدة، ولكن مثة مشلكة، ويه أأنه يف لك مرة يقرتح فهيا اإ

ن من الرضوري أأيضا احلديث  نه يريد أأن يعرف كيفية عالج هذه املشلكة. واسرتسل قائال اإ مطول مرة أأخرى. ومىض يقول اإ
 عن املرحةل الثانية من املشاريع أأيضا. وتساءل ملاذا مل ختص  مبالغ معينة خبصوص املرحةل الثانية للمشاريع. وأأضاف أأنه اإن

تُعمتد املرحةل الثانية، عىل سبيل املثال بسبب فشل املرحةل الأوىل، حيهنا بمكن حتويل املال اخملص  لها ملشاريع أأخرى أأو  مل

ن النقطة الهامة من بني ما ُطرح يه  لأش ياء أأخرى. وتساءل الوفد ملاذا تعذر القيام بذكل، عىل سبيل املثال. وأأسهب بقوهل اإ
ن هذا ما يود معاجلته. أأن مثة مشلكة أأساس ية يف   اإجراءات معل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وقال اإ

ن السبيل للم .253 تباع املقرتحات وتوصية امجلعية العامة ابلإحاطة ا ي قدما يف هذه املسأأةل تمكن يف وقال وفد سويرسا اإ
وأأنه جعل ممكنا متويل مشاريع أأقرها اللجنة املعنية  علام ابلوثيقة. وأأضاف أأن الإجراء قد نُفذ خالل الثنائية بطريقة مرضية،

نه عندما تُرفض املشاريع،  ابلتمنية وامللكية الفكرية. وأأوحض الوفد أأنه مل يسمع بأأي مرشوع ُرفض بسبب نق  المتويل. وقال اإ
احلاجة اإىل تقد م  فذكل يرجع اإىل أأن الوفود مل توافق علهيا من حيث املضمون، وأأن بعض املرشوعات ختضع للمراجعة عند

توضيحات. ورأأى الوفد أأن ال لية يف صورها احلالية مكنت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من اإطالق املشاريع 
نه  ن املنظمة حمدودة املوارد واإ نه يريد أأن يُفهم أأن الأموال ل تسقط من السامء يف خزانة الويبو. وقال اإ وتنفيذها. وذكر الوفد اإ

ذا أأرادت أأن ختص  أأموالا لهذا الغرض، مسع ح ن الوفود اإ نشاء ماكتب خارجية. وقال اإ ديث بعض الأعضاء عن رغبهتا يف اإ
نه لأمر مصطنع أأن حُتشد الأموال دون التنبؤ ابلغرض من  فلن تمتكن من متويل مجيع الأنشطة يف املنظمة. وقال الوفد اإ

نه يف املايض، مت ختصي  أأموال و  جتميدها وواهجت ادلول الأعضاء صعوابت من جراء ذكل بسبب تعذر اس تخداهما. وقال اإ
ن الإجراء احلايل يامتىش مع هدف ادلمج التام جلدول  اس تخدام الأموال يف أأنشطة أأخرى، وهو أأمر خمجل. وأأردف قائال اإ

عداد مزيانية منفصةل جلدول أأعامل التمنية  ن اإ نه أأعامل التمنية يف أأنشطة الويبو ومزيانيهتا. وقال اإ يتناىف مع فلسفة ادلمج. وقال اإ
نه ل يرى أأن مثة رضورة تدعو اإىل ختصي  الأموال  يشعر أأن ال لية متكن ادلول الأعضاء من الإقرار ابملزيانية والنتاجئ وقال اإ

 بشلك منفصل لأن ال لية احلالية لإعداد املزيانية تعد مرضية.

ء وأأشار اإىل أأن طريقة امل ي قدما يف رأأيه تتشابه اإىل حد كبري مع وشكر وفد السويد الأمانة عىل الوثيقة واملهنج البنا .254
نه مل يُذكر بتاات أأنه لن يتوفر متويل للمشاريع اجليدة، وأأضاف أأنه لأمر جيد من  ما أأعرب عنه وفد سويرسا. ومىض يقول اإ

يقدم فيه املرشوع أأول من حيث انحية اجلودة وسالمة الإجراءات والشفافية يف املشاريع اجلديدة احملمتةل أأن يوجد اإجراء 
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نه يؤيد متاما  ذا اكن مرشوعا جيدا أأو ل، وختص  الأموال هل. وقال الوفد اإ املضمون. ويف املرحةل الثانية، تقرر الوفود ما اإ
 الوثيقة بشأأن اجلدول وطريقة امل ي قدما عىل النحو اذلي عرضته الأمانة. 

التمنية فأأحاط علام ابلتعليقات اليت أأدلت هبا الوفود الأخرى، وأأكد أأنه وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل  .255
نه ل يرى ذكل.  عداد املزيانية فامي خي  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تعد مرضية. وقال اإ ل يوافق عىل أأن اإجراءات اإ

ماكنية اس تكشاف اإجراء لإعداد مزيانية حمددة للمرحةل   الثانية من املشاريع املعمتدة ابلفعل. وأأكد جمددا عىل اإ

وأأعرب وفد مرص عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ووفد  .256
جة اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأعرب عن أأمهل أأن تسري الأمور عىل ما يرام. وقال الوفد اإن هذا طلب ملعاجلة حا

موجودة يف الواقع. وقال اإن مشلكة ال لية تمكن يف كوهنا أ لية دلمج مشاريع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املعمتدة يف 
املزيانية وليست أ لية لتدبري املوارد وختصيصها مس بقا ابلنس بة للمرشوعات اليت قد توافق علهيا اللجنة. وأأضاف أأن هذه يه 

نه ابلنس بة للثنائية احلالية، أأوحضت الأمانة يف الوثيقة أأهنا خططت مس بقا للمراحل الثانية  املعضةل الأساس ية. ومىض يقول اإ
نه مع ذكل فهو ل يرى هذا اجلانب متضمنا يف املزيانية املقرتحة  من املشاريع احلالية املنتظر تنفيذها بعد موافقة اللجنة. وقال اإ

ن الأ  مانة اس تطاعت ـ بنوااي حس نة ـ أأن تدبر موارد للمشاريع الإضافية املعمتدة. غري أأنه رأأى للثنائية القادمة. وأأسهب بقوهل اإ
أأنه يف هذه املرحةل، عند الانهتاء من التصطيط، من الأجدر أأن تكون الوفود أأكرث حذرا وحمكة وختطط مس بقا بدل من 

ن اللجوء اإىل الاس تعدادات أأو الرتتيبات اخلاصة مثل التحويالت بني الربام ج أأو اللجوء اإىل الوفورات لمتويل املشاريع. وقال اإ
نه يريد أأن يقرتح عىل جلنة الربانمج واملزيانية أأن توي امجلعية العامة بتحسني  هذه املشلكة ينبغ  أأن حتل. واسرتسل قائال اإ

نتظر املوافقة علهيا من اللجنة ال لية وتعزيزها ليك تُتيح التصطيط مس بقا للمراحل الثانية للمشاريع أأو املشاريع الإضافية امل 
ضافية للمراحل الثانية للمشاريع. ويف حاةل عدم وجود هذه  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، وأأن تتضمن املزيانية نفسها موارد اإ

 املراحل الثانية، حيّول املال اإىل أأنشطة وبرامج أأخرى وفقا لالحئة املالية. 

نه يريد أأن وذكر وفد موانكو أأنه ينبغ  عدم حم .257 اوةل عالج يشء مل يُكرس. ورأأى أأن الإجراء احلايل ل يعيبه يشء. وقال اإ
ذا اكن مثة مرشوع معمتد مل يُعرث عىل متويل هل.  يس متع اإىل رشح من أأحدمه بشأأن ما يعيب الإجراء احلايل حتديدا، وما اإ

ن ال لية ل تفلح. وأأوحض الوفد أأن ال لية يف احلقيقة تس هتدف  وأأضاف أأنه يف هذه احلاةل فقط سيتفهم أ راء الأعضاء اليت تقول اإ
ذا اكن بوسع الأمانة أأن حتدد مشاريع  تدبري أأموال للمشاريع املعمتدة من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية خالل الثنائية. واإ

نه ع دا ذكل ل يرى سببا وراء الرغبة يف معينة تعذر متويلها، حيهنا فقط سيتفهم الوفد احلاجة اإىل "اإصالح" ال لية. وقال اإ
  تغيري ال لية.

وشكر وفد الياابن الأمانة عىل الوثيقة اجليدة اليت وصفت املوقف احلايل بشلك جيد، وأأظهرت أأن ال لية تعمل  .252
نه يرى أأن من الصعوبة مباكن العثور عىل سبب مقنع لتغيري ال لية اليت تعمل بشلك جيد.   بشلك جيد. وقال الوفد اإ

ارت الأمانة يف معرض ردها عىل التساؤلت اإىل أأنه خبصوص ال لية، يعد اإجراء الاعامتد هو نفسه بغض النظر وأأش .254
ذا اكنت مرحةل اثنية ملرشوع أأو اكن مرشوعا جديدا. وأأوحضت أأن الفارق الوحيد هو أأنه يف املرحةل الثانية ملرشوع ما  مّعا اإ

طار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، وحيهنا فقط تنظر اللجنة يف يوجد تقيمي للمرحةل الأوىل اليت خضعت للنقاش يف  اإ
ذا اكنت مثة مشاريع جديدة معمتدة من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  اعامتد املرحةل الثانية. وتطرقت اإىل السؤال بشأأن ما اإ

من الوثيقة حمل النقاش، واليت تشري الفقرة  6ود اإىل الفقرة ومل متّول من خالل املزيانية، ولفتت انتباه الوف 8028الفكرية يف 
متت املوافقة علهيام من قبل اللجنة  8022الفرعية الثانية مهنا اإىل أأن املرشوعني الذلين نوقشا ومل يوافق علهيام يف اللجنة يف 

 وبدأأ تنفيذهام فورا بعد املوافقة.  8028 يف

وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعرب عن أأمهل أأن تتيح ال لية ختصي  .وأأعرب وفد الس نغال عن تأأييده ملداخةل  .260
 مبالغ للمشاريع املنتظر اعامتدها من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. 
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نه يريد أأن يسأأل الوفود اليت طلبت ختصي  مبالغ معينة، كيف تعزتم أأن حتصل عىل املال من  .262 وقال وفد سويرسا اإ
نه يريد أأن يعرف ليك تكون دليه فكرة حمددة عن مسار املناقشة. أأجل ذكل  ؟ وقال اإ

وأأعرب وفد املغرب عن تأأييده لالقرتاح املقدم من وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وكذكل اقرتاح وفد الربازيل.  .268
ن من اجليد متكني البدلان النامية من الاس تفادة من املشاريع اليت أأقرها  ورأأى أأن من اجليد ضامن المتويل لل لية وقال اإ

 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. 

ن هذه اإ وقال وفد  .263 نه كام يف املناقشات السابقة يريد أأن يعرف ال اثر املالية املمكنة لأي قرارات مقرتحة. وقال اإ س بانيا اإ
  املعلومات ينبغ  أأن تتوفر قبل اختاذ القرار.

ذا اكنت مثة أ اثر مالية أأو ل. وقال اإن مجيع الوفود س توافق عىل أأن من وذكر وفد السويد أأيضا  .264 نه يريد أأن يعرف ما اإ اإ
ن ما هيم هو كيفية  املرغوب أأن متتاز املشاريع ابجلودة ـ وقال اإن ذكل ينطبق عىل مجيع املشاريع املتفق علهيا يف الويبو. وقال اإ

عطاء حقيبة أأموال حتقيق ذكل. كيف نضمن حتقيق أأعىل معايري اجلودة فامي  خي  املشاريع اخملتلفة ـ هل يمت ذكل عن طريق اإ
بالغها بأأن تفعل شيئا ابملال؟ أأو بأأن نطلب اإىل ادلول الأعضاء أأن تقمي مشاريع وحنفزها مث نطلب ختصي   للجان معينة، واإ

 أأموال ملشاريع معينة؟ وكيف نضمن حتقيق مس توى عاٍل من اجلودة؟ 

املعدةل التالية ليك تنظر فهيا جلنة الربانمج واملزيانية فامي خي  فقرة القرار، يف حماوةل لطمأأنة  واقرتحت الأمانة الصيغة .265
ن الن  املقرتح املعدل كام ييل "توي جلنة الربانمج  امجليع ومعاجل الشواغل املعرب عهنا بشأأن متويل املشاريع. وقالت اإ

ليه امجلةل التالية "والإحاطة علام بأأن واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء ابلويبو بأأن حتيط  علام مبحتوى هذه الوثيقة" وأأضيفت اإ
 مشاريع جدول أأعامل التمنية املعمتدة من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية سيس متر متويلها ابلاكمل وفقا لل لية املعمتدة من

 ". 8020ادلول الأعضاء يف 

نه س يحاول أأن يكون أأوحض بشأأن جوهر وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل توضي .266 حاها وعىل الصيغة املقرتحة. وقال اإ
ن وفد اجلزائر عرّب عن النقطة ببالغة كبرية حيامن  مانة أأهنا ليست السبب يف املشلكة. وقال اإ املشلكة من وهجة نظره. وأأكد للأ

ن احلضور يف اجامتع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يش به غا لبا احلضور يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية. ورأأى قال اإ
أأن هذه تعد مشلكة من وهجة نظره، لأن الوفود يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تريد أأن مت ي قدما يف جدول أأعامل 

نه مع ذكل فهو يرى أأن الوضع غري مؤات يف اجامتعات اللجنة ا ملعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، التمنية وتنفذ املشاريع. وقال اإ
نه  لأن اللجنة تضطر اإىل اخلوض يف مناقشات مطوةل حول ال اثر املالية للمشاريع. وقال اإن ذكل غري رضوري يف رأأيه. وقال اإ

ملرحةل يمتىن أأن خُتص  مبالغ للمراحل الثانية للمشاريع عىل سبيل املثال كام اقرتح وفد مرص. وأأضاف أأنه يف حاةل عدم تنفيذ ا
الثانية ملرشوع معمتد ما لأي سبب من الأس باب، حيهنا بمكن حتويل الأموال اإىل أأنشطة أأخرى. ورأأى أأن ذكل س يضيف 

القدرة عىل التنبؤ اإىل معل اللجنة، ومن مث س تقل الأعباء. وختاما، شكر الوفد الأمانة عىل توضيح كيف سارت الأمور وعىل 
نه يريد أأن يوحض أأن شواغهل ذات طبيعة التأأكد من اس مترار الالزتام ببذل قص ارى اجلهد لتنفيذ املشاريع املعمتدة. وقال اإ

  خمتلفة، وذلكل فهو يرغب يف دمج مشاريع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية حتديدا يف مزيانية الويبو.

وضاع غري املؤاتية اليت شعر بعض وأأوحض وفد فرنسا أأن املناقشة ل تزال تثري دهش ته. فهو مل يسمع من قبل عن الأ  .267
نه أأحاط علام بذكل وجبميع املواقف املعرب عهنا يف  الوفود أأهنم يعانون مهنا يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وقال اإ

نه مرسور ملعرفة أأنه قبل اعامتد مرشوع ما، يؤخذ يف الاعتبار لك من ال اثر املالية ومزااي  جلنة الربانمج واملزيانية. وقال اإ
ذا اكنت مثة مشلكة كبرية  نه حس ام أأوحض وفد موانكو ووفود أأخرى مس بقا، اإ املرشوع. ورأأى أأن ذكل أأمر اإجيايب. وقال اإ

خبصوص متويل أأحد املشاريع اليت متثل أأولوية لدلول الأعضاء، حيهنا س يكون من الرضوري مناقشة هذا الأمر. وأأوحض أأنه 
و احلال. وقال اإن عىل املنظمة أأن ختتار، لأن الأموال املتاحة حمدودة وينبغ  أأن تس تخدم لمتويل ليس دليه انطباع بأأن هذا ه

دخاهل عىل ال لية. ورأأى أأن املناقشة ينبغ   نه يرى أأن من الصعوبة مباكن فهم أأي التغيريات ينبغ  اإ مشاريع جيدة. وقال الوفد اإ
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نه يرى أأن صيغة فقرة القرار طمأأنت الوفود بشأأن سالمة أأن ختتمت مبا أأن املواقف املعرب عهنا واحضة جدا، وق ال اإ
  املعين. الإجراء

نه يتفق مع ما قاهل وفد فرنسا بشأأن أأمهية مراعاة ال اثر املالية عند اعامتد مرشوع ما. وأأعرب عن  .262 وقال وفد موانكو اإ
قبل. وشدد عىل أأنه لن يسمح ابعامتد مرشوع أأمهل أأن يس متر النظر يف ال اثر املالية للمشاريع عند اعامتد املشاريع يف املس ت 

عداد املزيانية عند مراجعة  نه ل يعترب أأن هذه النقطة حمل تساؤل، لأنه أأاي اكنت اإجراءات اإ دون النظر يف أ اثره املالية. وقال اإ
 املشاريع، فهو ينظر اإىل احملتوى والأنشطة وابلطبع ال اثر املالية أأيضا. 

عدةل التالية ليك تنظر فهيا جلنة الربانمج واملزيانية فامي خي  فقرة القرار، وذكل يف حماوةل واقرتحت الأمانة الصيغة امل .264
ملعاجلة الشواغل املتعلقة ابملراحل التالية للمشاريع اجلارية وليك يكون ذكل واحضا يف فقرة القرار. "توي جلنة الربانمج 

 مبحتوى هذه الوثيقة" مث تضاف امجلةل املعدةل التالية: "والإحاطة علام واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء ابلويبو بأأن حتيط علام
بأأن مشاريع جدول أأعامل التمنية، مبا يف ذكل املراحل التالية للمشاريع اجلارية املعمتدة من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 

  ".8020اء يف الفكرية، سيس متر متويلها ابلاكمل وفقا لل لية املعمتدة من ادلول الأعض

وشكر وفد مرص الأمانة عىل الإضافة الهامة جدا والصيغة اليت أأدرجهتا. وقال اإن دليه اقرتاح واحد، وهو الاس تعاضة  .270
عن تعبري "والإحاطة علام بأأن مشاريع جدول أأعامل التمنية، مبا يف ذكل )...(" بتعبري "ضامن اس مترار متويل مشاريع جدول 

 ال، مبا يف ذكل، )...(". أأعامل التمنية متويال اكم

 وقرأأت الأمانة الصيغة الهنائية لفقرة القرار.  .272

 اإن جلنة الربانمج واملزيانية:  .278

 ؛WO/PBC/20/4أأوصت مجعياِت ادلول الأعضاء للويبو ابلإحاطة علام مبضمون الوثيقة  "2"

احل التالية من والمتست من الأمانة أأن تضمن بأأن مرشوعات جدول أأعامل التمنية، مبا فهيا املر  "8"
املرشوعات اجلارية، اليت توافق علهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، س تظل متّول لكيا وفقا لل لية 

 .8020. اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف عام .A/48/5 Revالواردة يف الوثيقة 

 8024-8024اخلطة الرأأساملية الرئيس ية : الفرتة 

 .WO/PBC/20/5ىل الوثيقة استند النقاش اإ  .273

 دعا انئب الرئيس الأمانة اإىل تقد م الوثيقة.و  .274

دارة املالية وأ ليات رقابهتا، والاس تفادة من نتاجئ  .275 نه يف س ياق سعهيا املتواصل اإىل زايدة حتسني اإ وقالت الأمانة اإ
طار برانمج التقو م الاسرت  دارة املوارد املالية اليت مت اإطالقها يف اإ اتيج ، مت ال ن وضع التصور الأول خلطة مبادرات تعزيز اإ

ةل ومس تدامة بني يدي املنظمة، وهو تصور يغط  الفرتات الثنائية الثالث التالية، من   8024رأأساملية رئيس ية مفصَّ
. وتوفر اخلطة الرأأساملية الرئيس ية الأساس خلطة شامةل مس مترة ملدة ست س نوات تغط  احتياجات املنظمة من 8024 اإىل

حتقيق الاستامثرات الرأأساملية الالزمة لضامن أأن تبق  الويبو صاحلة لأداء الغرض  "2"الرأأساملية ولها ثالثة أأغراض: النفقات 
والتخل  من اخملاطر املتعلقة ابلبيئة أأو الأمن أأو الصحة  "3"تقلي  احلاجة اإىل الإصالحات التفاعلية والطارئة؛ و  "8"مهنا؛ 

وسوف ختضع اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للمراجعة والتحديث ابنتظام، ضامان لبقاهئا مناس بة. أأو السالمة، أأو احلد من وطأأها. 
وأأوحضت الأمانة أأنه وفق املبادئ وأ لية املوافقة املطبقة عىل اس تخدام الأموال الاحتياطية اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء 
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اإهنا تقرتح متويل س بعة مشاريع من الأموال الاحتياطية املتاحة ، ف8020يف سلسةل الاجامتعات الثامنة والأربعني يف سبمترب 
 43,8مليون فرنك سويرسي )من مجموع اخلطة الرأأساملية الرئيس ية البالغ  22,8حبيث يكون مجموع التلكفة املقدرة حوايل 

ن تفاصيل لك مرشوع ترد يف مرفق الوثيقة، مع توضيح:   "8"رشوع، أأهداف امل  "2"مليون فرنك سويرسي(. وقالت اإ
سهام املرشوع يف حتقيق النتاجئ املرتقبة للمنظمة يف الثنائية، و  ة أ ليو  "4"جداول زمنية ومزيانيات واحضة، و  "3"بيان حول اإ

ضافية مبقدار ارفع التقارير املقرتحة املقرر  مليون  3,47تباعها. وكنتيجة لتنفيذ هذه املشاريع، مت ختصي  تاكليف متكررة اإ
أأن يكون المتويل من املزيانية العادية عىل مدار الفرتات الثنائية الثالث التالية. وابلنس بة للمشاريع اليت  فرنك سويرسي عىل

. 8025-8024، فقد أأدرجت يف مقرتحات الربانمج واملزيانية للثنائية 8025-8024تتضمن تاكليف متكررة يف الثنائية 
مليون فرنك سويرسي س يكون متوفرا فوق مس توى الهدف،  80 ، قدرت الأمانة أأن ما يصل اإىل8028واعتبارا من هناية 

وذكل بعد متويل مجيع مرشوعات الاحتياط  املعمتدة مس بقا واجلارية، واليت ل يتوقع أأن تنهتي  عىل مدار الثنائية التالية. وبناء 
ملشاريع وس تدرج مبوجاها يف اخلطة املوافقة عىل املبادئ اليت أأدرجت ا "2"عليه، فاإن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإىل: 

توصية مجعيات ادلول الأعضاء يف و  "8"؛ وWO/PBC/20/5الرأأساملية الرئيس ية للمنظمة، عىل النحو املبني يف الوثيقة 
مليون فرنك سويرسي  22,8مببلغ مقداره  WO/PBC/20/5الويبو ابملوافقة عىل متويل املشاريع الواردة يف مرفق الوثيقة 

 ب توفر الأموال الاحتياطية لهذا الغرض.اإجامل، حس

نه جيب أأن يُنظر فهيا جبانب الواثئق والأرقام  .276 وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فشكر الأمانة عىل الوثيقة وقال اإ
 الأخرى للحصول عىل صورة اكمةل. وأأعرب عن تقديره للجلسات الإعالمية والتحديثات العديدة املقدمة اإىل ادلول الأعضاء
بداء شواغل بشأأن الرقابة ومتويل الأنشطة املتعلقة بتجديد املباين وقاعة املؤمترات اجلديدة.  بطلب من بعض الوفود، بعد اإ

لهيا عىل أأهنا مسائل  ن اجملموعة ابء توافق يف هذا الصدد عىل أأن مباين ومرافق منظومة الأمم املتحدة جيب أأن يُنظر اإ وقال اإ
ثل قدر الإماكن للمرافق احلالية واجملددة يف مجيع املواقع، رمغ أأن ذكل مل يكن واحضا دامئا يف نظامية تتطلب الاس تخدام الأم 

نه قد يكون من العميل أأن تُعرض عنارص املباين والأمان والأمن ومشاريع تكنولوجيا  مجيع الواثئق والعروض املس تلمة. وقال اإ
كل عدم وضوح ادليناميات. ورأأى أأنه ينبغ  المتيزي بدقة بني املعلومات والتصالت يف قالب واحد، ولكن قد ينتج عن ذ

نه  هذه اجملالت دامئا عند حتليل التاكليف. وطلب الوفد توضيحا بشان المتيزي بني النفقات الرأأساملية والاستامثرات، وقال اإ
توضيحا أ خر بشأأن تربير من الناحية النظرية، النفقات الرأأساملية يه فقط اليت قد تؤثر عىل الأصول واخلصوم. وطلب 

ها قدر الإماكن عىل املدى الطويل، من أأجل حتقيق ءأأن التاكليف ينبغ  احتوااس تخدام الأموال الاحتياطية. وأأشار اإىل 
أأفضل قمية مقابل املال يف بيئة مالية مقيدة جدا بدون هذا اجلهد. وقال اإن الاستامثر يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

اس يا يف حتسني تقد م اخلدمات عرب الإنرتنت مجليع املناطق والبدلان، وهو يعد يف مصمي ما تفعهل الويبو يعد عامال أأس
ن اجملموعة اب وما سرتاتيجيتني القصرية والطويةل املدى للمنظمة. ء تتوقع أأن ينعكس ذكل جيدا يف الاينبغ  أأن تفعهل. وقال اإ

لهيا مرة أأخرى بشلك نظايم، وذكل بناء عىل تفسري مرن جدا ملا بمثل  وأأوحض الوفد أأن الأموال الاحتياطية يمت اللجوء اإ
ترى أأن التفسري  -كام ذكرت من قبل  -الظروف الاس تثنائية والتاكليف الإدارية غري العادية. وأأوحضت اجملموعة ابء أأهنا 

وال الاحتياطية مكزيانية موازية ينبغ  أأن يكون أأكرث دقة بشأأن ما بمثل الاستامثر غري العادي وذكل لتجنب اس تخدام الأم
دارية عادية ومنطقية كام يبدو ابلنس بة لواكةل مثل الويبو، مثل الصيانة وحتديث الربامج احلاسوبية ومسائل  لسداد نفقات اإ

 الأمن والس ياسة. 

عىل أأحسن وشكر وفد املكس يك الأمانة عىل هجودها املبذوةل لتحقيق املتطلبات الرئيس ية لضامن أأداء وظائف الويبو  .277
وجه، وأأحاط علام ابحلاجة اإىل معاجلة نوايح تكنولوجيا املعلومات والتصالت واملباين واملشاريع املتعلقة ابلأمان والأمن. 

وشكر الأمانة أأيضا عىل املهنج الواقع  اذلي اتبعته والإقرار حبجم املشلكة واملوقف املايل، واذلي يعين أأنه يف الأجل املتوسط 
ية لك يشء. ومن مث أأعرب الوفد عن تأأييده ملس توايت الأولوية الثالثة اليت ُأعّدت من أأجل املشاريع وأأضاف لن يتس ىن تغط 

أأن المتويل سيتوفر فقط ابلنس بة للمشاريع احملددة عىل أأهنا ذات أأولوية قصوى. وشدد الوفد عىل أأمهية فهم خيارات متويل 
لزايدة يف التاكليف اخملصصة لها. وكرر دعوة الأمانة اإىل زايدة وفورات هذه املشاريع، فضال عن التدابري املتخذة لتجنب ا
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الفعالية لتصفيض التاكليف بنس بة تتجاوز واحد ابملائة، وذكل ليك يتس ىن القيام ابملزيد من املهام يف الأجل الطويل دون 
فقط فامي خي  التدابري العاجةل  الاس تعانة ابلأموال الاحتياطية. وأأكد عىل أأن الأموال الاحتياطية ينبغ  أأن تس تخدم

ن العرض احلايل للمزيانية العادية والأموال  وغري لهيا عىل أأهنا مزيانية بديةل للمنظمة. وقال اإ العادية، وينبغ  أأل يُنظر اإ
لوفد أأنه الاحتياطية يعط  انطباعا بأأنه لن حتدث أأي زايدات منتظمة ملزيانية املنظمة بيامن توجد زايدات يف احلقيقة. وأأوحض ا

نه أأحاط علام  نه ابلرمغ مما هو مذكور أأعاله، فاإ يرى أأن عىل املنظمة أأن تبذل هجودا لتقليل التاكليف املتوقعة. وأأردف قائال اإ
بأأن المتويل املقرتح يتسق مع القرارات املتخذة ابلنس بة لس تخدام املنظمة للأموال الاحتياطية، غري أأنه رأأى أأن احلاجة تدعو 

نه يقرتح اإىل اس تخدام ا نه ينبغ  أأن تتوفر مرونة فامي خي  اقرتاح الأمانة. وقال اإ  -ملوارد لزايدة الأموال الاحتياطية، وقال اإ
فقط، وقال اإن ذكل س ميكن  8025-8024أأن تعمتد طريقة المتويل هذه ولكن كتدبري مؤقت للثنائية  -من الناحية العملية 

ل اليت توصف بأأهنا عاجةل، مع اس تخدام املزيانية العادية يف مسائل أأخرى. الأمانة من البدء يف أأقرب وقت ممكن يف املسائ
ورأأى أأن الطريقة الوحيدة اليت بمكن من خاللها املوافقة عىل الاقرتاح يف مجمهل يه أأن تقدمه الأمانة بوصفه اسرتاتيجية مالية 

ادية ومزيانية وفورات الفعالية يف الثنائية وأأي فائض، متاكمةل للصطة الرأأساملية الرئيس ية مع ثالثة موارد ممكنة: املزيانية الع
ن الأموال الاحتياطية ينبغ  أأن تس تخدم فقط يف احلالت الاس تثنائية  وأأيضا اس تخدام الأموال الاحتياطية. وقال اإ

ن هذه اجلهود ووفورات الفعالية س تتيح حتقيق ختفيض كبري يف المتويل اخلاريج املطلوب للصط ة، وس تضمن والعاجةل. وقال اإ
 أأيضا حتقيق الهدف الرئييس املتعلق بضامن أأداء وظائف املكتب عىل أأمكل وجه واس تدامة املوارد. 

س بانيا الأمانة عىل تقد م الوثيقة وعىل اجلهد اذلي بذلته يف تصنيف املتطلبات وحتديد الأولوايت لها، اإ وشكر وفد  .272
ىل أأنه يؤيد وفد املكس يك يف كثري من وعىل تقد م هذه املتطلبات عىل مدى اجلدول الزمين للثن ائيات املتعاقبة. وأأشار اإ

الشواغل اليت أأعرب عهنا، وأأعرب عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء. ورأأى أأن س ياسات املنظمة فامي خي  الأموال الاحتياطية 
نه مع ذ كل فهو يرى أأنه يف الوقت احلايل تعد وافية جدا، وتتيح متويل املشاريع متعددة الس نوات، أأاي اكن مدى أأمهيهتا. وقال اإ

املتسم بعدم اليقني، وهو أأيضا الوقت اذلي تتوقع الويبو فيه زايدة كبرية يف ادلخل، فاإن اس تخدام الأموال الاحتياطية 
نه قبل املوافقة عىل هذا الطلب يريد أأن  لتغطية تاكليف الأنشطة متعددة الس نوات يتطلب الكثري من احلذر واليقظة. وقال اإ

ف كيف س تتشلك املزيانية العادية يف حاةل عدم اس تخدام الأموال الاحتياطية. ومن مث، اقرتح الوفد الانتظار حىت يعر 
سبمترب ريامث تتوفر هذه املعلومات، من أأجل مراجعة املوقف يف ضوء هذه البياانت وأأيضا يف ضوء املوقف احلايل بشأأن 

نه يريد أأن يُدرج ذكل   يف هذه الوثيقة أأيضا. الأموال الاحتياطية، وقال اإ

عداد الوثيقة اليت وصفها بأأهنا  .274 نه مرسور لرؤية اخلطة الرأأساملية الرئيس ية وهنأأ الأمانة عىل اإ وقال وفد اململكة املتحدة اإ
جيدة جدا. وأأعرب عن تأأييده لس تخدام الأموال الاحتياطية ابلنس بة ملشاريع الأولوية أألف، وأأشار اإىل أأن اخلطة اليت 

مليون فرنك سويرسي. ورأأى الوفد  43,8مدار الس نوات الست املقبةل تعد طموحة وتتضمن نفقات كبرية تبلغ  ستنفذ عىل
أأنه لتنفيذ هذا الربانمج الطموح، فاإن أ لية رفع التقارير ينبغ  أأن متتاز ابجلودة العالية، وتطلع اإىل رفع التقارير بشأأن التقدم 

تكون التقارير واحضة وجيدة مبا يكف  ليك تمتكن ادلول الأعضاء من تفسريها  احملرز من قبل الأمانة، وأأعرب عن أأمهل أأن
قامهتا يف الثنائية  نه  8026-8025بسهوةل. وأأشار الوفد اإىل أأن مشاريع الفئتني ابء وجمي املقرر اإ تتعلق معظمها ابملباين، وقال اإ

برام أأي اتفاق بشان  ن يتوقع أأن يتلق  املزيد من املعلومات حولها قبل اإ اخلطة. والتفت اإىل املشاريع احملددة املقرتحة وقال اإ
نه حيث أأن هذه املسائل  مانة، خاصة فامي يتعلق مبرشوع تربيد املبىن ابس تخدام مياه من البحرية. وقال اإ دليه أأس ئةل موهجة للأ

ىل الأمانة خارج الاجامتع، لأنه يرى أأن جلنة  الربانمج واملزيانية ينبغ  أأن تظل متعلقة ابلبيئة فهو يريد أأن يوجه هذه الأس ئةل اإ
 منتدى ملناقشة ال اثر املالية للمشاريع. 

ن هذا النوع من الواثئق يعكس روح  .220 وشكر وفد كندا الأمانة عىل تقد م اخلطة الرأأساملية الرئيس ية الأوىل وقال اإ
نه يؤيد العديد من التعليقات اليت  الشفافية اجلوهرية اليت ل غىن عهنا يف املنظمة. وعرب عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء وقال اإ

نه من حيث املضمون فهو  أأدلت هبا الوفود اليت س بقته يف احلديث عن موضوع اس تخدام الأموال الاحتياطية. وقال اإ
مندهش ملعرفة أأن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية س تتيح اس تخدام الأموال الاحتياطية بشلك ش به منتظم، وأأن معظم املشاريع 
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حة وفقا للصطة ذات طبيعة عامة ابلنس بة للمنظمة، وليست ذات طبيعة غري عادية، واليت حيهنا س يكون من املربر املقرت 
نه لتربير  ن هذا التفسري لس تخدام الأموال الاحتياطية يعد خسيا للغاية. وقال الوفد اإ اللجوء للأموال الاحتياطية. وقال اإ

، قدمت اخلطة الرأأساملية الرئيس ية تقيامي موجزا وحسب، مع القليل من املربعات الطبيعة غري العادية للنفقات املقرتحة هنا
ذا اكنت هذه النفقات ذات طبيعة غري عادية  املشطوبة، ومل متكن ادلول الأعضاء من توضيح رأأهيا بشلك منفصل بشأأن ما اإ

ذا اكن استيفاء مرشوع ما للقواعد احملددة  لس تخدام الأموال الاحتياطية يؤدي تلقائيا أأو ل. وتساءل الوفد أأيضا بشأأن ما اإ
لهيا. ورأأى أأن احلل الأول ورد الفعل الأول ينبغ  أأن ينحرصا يف اللجوء اإىل  لس تخدام الأموال الاحتياطية أأو اللجوء اإ

نه تومس أأن تكون اخلطة الرأأساملية الرئيس ية أأكرث شفافية، وأأن تكون النفقات بشأأ  ن املعدات املزيانية العادية. ومىض يقول اإ
نه  8025-8024مموةل من مصدر أ خر يف الربانمج واملزيانية للثنائية  بدل من متويلها من الأموال الاحتياطية. وأأسهب بقوهل اإ

يمتىن جتنب أأن تصري اخلطة الرأأساملية الرئيس ية مزيانية موازية للربانمج، مما يؤدي اإىل اس تخدام الأموال الاحتياطية بطريقة 

موال الاحتياطية بطبيعة احلال ينبغ  أأن تس تخدم حبرص شديد لتغطية النفقات غري العادية وللتغلب عىل مهنجية، لأن الأ 
ن ادلول الأعضاء ينبغ  أأن تُستشار قبل أأي اس تخدام للأموال الاحتياطية، ومن  الظروف غري املتوقعة. واسرتسل قائال اإ

عداد املزيان  يات لأن ذكل يتناىف مع طبيعهتا، وقد تصري النفقات املعنية عادية مث ينبغ  أأل تدخل الأموال الاحتياطية يف اإ
طار املزيانية العادية.   وليست غري عادية، ومن مث تندرج يف اإ

ىل تلق   .222 نه يتطلع اإ وشكر وفد أأملانيا الأمانة عىل الوثيقة الغنية ابملعلومات وأأعرب عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء، وقال اإ
ذا أأدرجت أأيضا املزيد من املعلومات ب  نه س يكون ممتنا اإ شأأن املس توى احلايل للأموال الاحتياطية احلرة يف سبمترب. وأأوحض اإ

معلومات بشأأن تطوير الأموال الاحتياطية يف املس تقبل، وذكل عىل اعتبار أأن اخلطة متعددة الس نوات. وختاما، طلب 
ذا اكنت التاكليف الوفد توضيحا بشأأن العالقة بني املزيانية العادية واخلطة الرأأس املية الرئيس ية. وطلب توضيحا بشأأن ما اإ

 ، وتأأكيدا بأأن النفقات والأموال الاحتياطية غري مدرجة يف املزيانية. 8025-8024احلالية مدجمة يف مزيانية الثنائية 

املوضوع والشواغل وأأعرب وفد فرنسا عن تأأييده ملداخةل اجملموعة ابء، والوفود الأخرى اليت أأبدت اهامتما كبريا هبذا  .228
نه ذلكل فهو ل بمانع احلديث عن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية يف هذه النقطة، غري أأنه أأعرب  وال اثر عىل ادلول الأعضاء. وقال اإ

ن العديد من الوفود تكبد مشقة كبرية حلضور  زاء املربر وراء تأأجيل النقاش بشأأن املوضوع السابق. وقال اإ عن دهش ته اإ
نه يريد أأن يشدد عىل ذكل. والتفت اإىل الأموال الاحتياطية الاجامتعات ليال ، وبعضهم تكبد مصاريف خشصية كبرية، وقال اإ

وطلب توضيحا بشأأن الفارق بني الأموال وصايف الأصول، وقال اإن ذكل يشء غري متوفر يف منظامت أأخرى، وهل أ اثر 
ذا اكنت ا أأو نه اإ لأموال الاحتياطية يه صايف أأصول املنظمة، فهذا يعين أأن تداعيات عديدة ابلنس بة للنقاش احلايل. وقال اإ

ن املناقشة  الرمق سيتغري مبرور الوقت، بسبب تطور الأصول واخلصوم، ومن مث فليس مثة رمق معني بمكن مناقش ته. وقال اإ
نه بعد مراجعة الوثيقة فهو يرى أأن تعريف معايري المتويل من  تتعلق مبفهوم جمرد، وهو ما يزيد النقاش تعقيدا. ومىض يقول اإ

الأموال الاحتياطية يعد غامضا وأأن ذكل أأمر يبعث عىل ادلهشة. وقال اإن ذكل هو السبب وراء تدخل فرنسا ابنتظام ليك 
نه بيامن يرى أأن امجليع دليه الفرصة للعمل عىل الوفاء مبسؤولياته  تطلب تفسريا ملا يربر اللجوء اإىل الأموال الاحتياطية. وقال اإ

نه يتفق مع الرأأي اذلي أأعرب عنه الفردية،  ل أأن الن  يعد غامضا بدرجة كبرية، ومن مث بمكن تربير أأي يشء. وقال اإ اإ
أ خرون واذلي يقول اإن عىل املنظمة أأن تتجنب معضةل املزيانية املوازية، خاصة فامي يتعلق ابلصيانة والاستامثر ومسائل 

ن من تكنولوجيا املعلومات والتصالت، لأن هذه مجيعا تع د نفقات عادية، خاصة عند استشارة الن  املرجع . وقال اإ
الأمهية مباكن ابلنس بة لدلول الأعضاء أأن حتصل عىل تأأكيد بأأن لك الأنشطة املموةل من الأموال الاحتياطية تتضمن شيئا 

ذا تعلق الأمر بتعزيز مرافق احلاسوب يف امل  نظمة، فينبغ  أأن يُنظر ذلكل اس تثنائيا للغاية أأو لأن شيئا ممزيا قد حدث. ولكن اإ
 عىل أأنه من مضن النفقات العادية وينبغ  أأن يدرج يف املزيانية العادية. 

ن معايري اللجوء اإىل اس تخدام الأموال  .223 يطاليا عن تأأييده للنقاط املعرب عهنا، خاصة الرأأي القائل اإ وأأعرب وفد اإ
ن اخلطة الرأأ  ساملية الرئيس ية اليت تضمنت اس تخدام الأموال الاحتياطية الاحتياطية ينبغ  أأن تُفرس بدقة ابلغة. وقال اإ

اس تخداما منتظام ستبدو وكأهنا متناقضة مع فكرة أأن النفقات ذات طبيعة اس تثنائية. وشكر الوفد الأمانة عىل اخلطة 
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عني الاعتبار كام اكن واملعلومات املقدمة واجلهد املبذول حملاوةل توقع ما س يحدث وما هو مطلوب. وأأوحض أأن الوثيقة مل تأأخذ ب
ماكنية اس تخدام الوفورات لمتويل اخلطة الرأأساملية الرئيس ية، وأأن يكون اس تخدام الأموال الاحتياطية اس تثنائيا  ينبغ  اإ
بوصفها اخليار البديل الأفضل. ورأأى أأن هذا الأسلوب س يكون هاما لأنه لكام زادت وفورات املنظمة، اطمأأنت ادلول 

نه ابعتبار أأن النفقات س تغط  الأعضاء أأكرث من انحي ة أأن الأموال الاحتياطية س تكون أأعىل مس توى الهدف. ومىض يقول اإ
نه يتفق مع بيان وفد أأملانيا؛  نه يرحب بزايدة الرتكزي عىل هذا الأمر. والتفت اإىل مسأأةل رفع التقارير وقال اإ فرتات عديدة، فاإ

نه ابلتوازي مع رفع التقارير بشأأن الأعامل، ينب غ  أأن تتلق  ادلول الأعضاء تقارير بشأأن مس توى الأموال الاحتياطية، وقال اإ
وخاصة بشأأن املس توى اذلي يتجاوز الهدف املتصور اس تخدامه. وطلب الوفد أأيضا توضيحا بشأأن فكرة التاكليف املتكررة 

  وملاذا تدرج يف املزيانية.

هنا كام ذكرت يف عرضها لهذا البند، فاإن ما حيف .224 زها لتقد م هذا الاقرتاح بشأأن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية وقالت الأمانة اإ
هنا يف الس نوات املاضية اكنت قد  هو: أأول، أأهنا أأرادت أأن تتجنب تقد م املقرتحات اإىل ادلول الأعضاء بطريقة جمزأأة. وقالت اإ

ن اقرتاح مرشوع ختطيط املوارد املؤس  س ية قُدم مكرشوع واحد، قدمت مشاريع عىل حنو فردي اإىل ادلول الأعضاء؛ وقالت اإ
ن هذا جتزئة واحضة، وهذه الطريقة ابلطبع ل تُظهر أأن الأمانة  مث قُدم مرشوع تكنولوجيا املعلومات عىل حنو منفصل. وقالت اإ
مام. ومن مث فاإن أأحد ادلوافع هو تقيمي ما حتتاجه املنظمة يف الوقت احلايل ويف املس تقبل. واثنيا، العديد من  تفكر وختطط للأ

نه ليس مالمئا أأن تُعمتد مجيعا يف ثنائية واحدة عىل هذ ه املشاريع يعد متعدد الس نوات ويتجاوز الثنائية اإىل الأخرى. وقالت اإ
نشاء أ لية متويل مس تدامة، خاصة  نه جيب اإ كامل اجلزء املرتوك للثنائية التالية حسب اعامتد مزيانية الثنائية. وقالت اإ أأمل اإ

جابهتا عىل سؤال وفد أأملانيا )وملاذا تُناقش ابلنس بة للمشاريع اليت تتجا وز ثنائيات متعددة أأو س نوات متعددة. ويف معرض اإ
اخلطة الرأأساملية الرئيس ية يف اإطار هذا البند من جدول الأعامل(، قالت الأمانة اإن ذكل لأن تنفيذ املشاريع س يكون هل أ اثر 

نه بيامن ل تعد الأموال الاحتياطية جزءا من الربانمج عىل املزيانية العادية فامي يتعلق ابلتاكليف املتكررة ا حملددة. وقالت اإ
ل أأهنا تريد أأن تُظهر بوضوح النفقات املتعلقة ابملرشوع واليت متثل النفقات املتكررة أأثناء امل ي قدما، وذكل من  واملزيانية، اإ

 أأجل الكشف عن ال اثر عىل املزيانية التشغيلية أأثناء امل ي قدما. 

س بانيا فامي خي  املنا  الاقتصادي، وأأكدت أأنه وفقا لس ياسة الأموال اإ انة اإىل النقطة اليت أأاثرها وفد ت الأموأأشار  .225
ن مس توى  الاحتياطية، فاإن اقرتاحات المتويل تتعلق فقط مبس توى الاحتياط  املتوفر فوق مس توى الهدف. وأأردفت قائةل اإ

مليون فرنك سويرسي، وهو ما س ُيقدم ابلتفصيل يف سبمترب،  80 الأموال الاحتياطية املتوقعة فوق الهدف بمثل حوايل
وذكل يف اجلزء اخلاص ابس تخدام الأموال الاحتياطية يف الوثيقة. وأأوحضت الأمانة أأهنا ابلطبع سرتفع تقارير اإىل ادلول 

 الأعضاء لك عام حول التقدم احملرز بشأأن هذه املشاريع. 

نه قبل بضع س نوات، قرر .226 ت املنظمة أأن تبارش معلها كام ييل: متّول املزيانية العادية النفقات التشغيلية وقال املراقب اإ
جزء يمت  العادية للمنظمة، بيامن تغط  الأموال الاحتياطية النفقات الاس تثنائية. وتنقسم الأموال الاحتياطية اإىل قسمني:

ون فرنك سويرسي؛ واجلزء ال خر يس تخدم يف تغطية ملي 280احملافظة عليه ملواهجة الأوقات الصعبة، وهذا اجلزء يبلغ حاليا 
، من 8023النفقات الاس تثنائية. وعىل مدار الس نوات املاضية، وافقت ادلول الأعضاء عىل عدة مشاريع، وبهناية س نة 

 280مليون فرنك سويرسي. وأأضاف أأن مثة  80املقدر أأن يصل مس توى الأموال الاحتياطية فوق مس توى الهدف سيبلغ 
ن هذا املبلغ مرتوك ملواهجة الأوقات الصعبة مليون  فرنك سويرسي يف الأموال الاحتياطية غري مس تخدمة، وقال اإ

نه يوجد  أأو مليون فرنك سويرسي فوق هذا املس توى، وبمكن اس تخداهما لتغطية النفقات  80الس نوات العجاف. وقال اإ
ن هذا ما مت التفاق عليه يف املايض وما و  وفق  ةافقت عليه ادلول الأعضاء. وأأضاف أأن املشاريع املقرتحالاس تثنائية. وقال اإ

نه بهناية  اخلطة الرأأساملية الرئيس ية تعد مشاريع مماثةل للمشاريع الأخرى املموةل مس بقا هبذه الطريقة. وأأردف قائال اإ
مليون،  52غ مليون فرنك سويرسي، وهو ما يزيد عىل مس توى الهدف مببل 272، بلغت الأموال الاحتياطية 8028 س نة

نه من املتوقع أأن تظل املبالغ كام يه حىت هناية س نة  36اس ُتخدم مهنا مبلغ  ، 8023مليون يف تنفيذ املشاريع. ومىض يقول اإ
ن مبلغا قدره حوايل  مليون فرنك سويرسي  80مع اختالف قدره مليون أأو مليوان فرنك سويرسي. واسرتسل قائال اإ
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ن الأمانة اقرتحت متويل املشاريع مببلغ قدره س يكون متوفرا بهناية الثنائية. وق مليون فرنك سويرسي من بني العرشين  22ال اإ
ن هذا الترصف يعد حريصا وحذرا للغاية. والتفت اإىل مسأأةل الطبيعة الاس تثنائية لهذه املشاريع، وقال  مليون املتوفرة. وقال اإ

ذا اكنت  ن الأمانة طوع بنان ادلول الأعضاء اليت س تحدد ما اإ نه فامي خي  اإ هذه املشاريع ذات طبيعة اس تثنائية أأو ل. وقال اإ
هذه املرشوعات، فاإن الأمانة ستسلط الضوء حتديدا عىل وجود استامثر كبري يف الس نة الأوىل، مث تليه تاكليف متكررة 

يد الواهجات ونظام التربيد يف تشغيلية متّول من املزيانية العادية. وقال اإن الاستامثرات الكبرية تتعلق ابستامثرات مثل جتد أأو
ماليني فرنك سويرسي، ومن مث ل بمكن متويهل من  6مبىن الرباءات ومبىن أأرابد بوكش. وقال اإن هذا املرشوع سيتلكف 

املزيانية العادية. وعىل ذكل، اقرتحت الأمانة الاس تعانة ابلأموال الاحتياطية لمتويل هذا املرشوع اذلي يعد اس تثنائيا 
نه يقام مرة واحدة وللأبد، حفيامن يكمتل تثبيته س يظل بطبيعته.  وأأضاف أأن أأنظمة التربيد ل تقام لك س نة. واسرتسل قائال اإ

ن التاكليف املتكررة، عىل الناحية الأخرى، سيمت تغطيهتا من املزيانية. وقال اإن هذا هو املبدأأ وهذه يه  مس تخدما. وقال اإ
نه ل يوجد يشء جديد. فاليشء الوحيد اجلديد هو الطريقة اليت معلت هبا الأمانة حىت ال ن . واس تأأنف املراقب حديثه قائال اإ

أأنه بدل من تقد م املشاريع لدلول الأعضاء لك س نة عىل أأساس لك حاةل عىل حدة، قدمت الأمانة رؤيهتا ابلنس بة للس نوات 
دمهتا لحقا يف صورة اخلطة الرأأساملية الرئيس ية. املقبةل، واختارت بعض املشاريع اليت ترى أأهنا تس تحق أأن تُعط  الأولوية وق

ن هذا هو اليشء الوحيد اخملتلف. وأأوحض املراقب أأن هذه الطريقة متثل تغيريا حنو الأفضل وتعد طريقة أأكرث شفافية  وقال اإ
بد مث تغطية التاكليف املتكرر ة من املزيانية. للتصطيط للأش ياء عىل املدى البعيد عن طريق متويل املشاريع مرة واحدة للأ

ذا رغبت ادلول الأعضاء يف متويل لك هذه املشاريع من خالل املزيانية العادية، فذكل س يغري املبادئ متاما.  نه اإ ومىض يقول اإ
ن الأمانة تعمل وفقا للموافقة اليت حصلت علهيا من ادلول الأعضاء يف الس نوات السابقة، واملبادئ املتفق  وأأسهب بقوهل اإ

ذا مل توافق ادلول الأعضاء علهيا يف املايض نه ل يرى أأي خماطر من هذه اخلطة، بل منافع فقط. وأأوحض أأنه اإ . وقال املراقب اإ
نه مع  عىل الأولوية املعطاة للمشاريع املقرتحة ورأأت أأهنا ينبغ  أأن متّول من املزيانية العادية، فذكل أأمر بمكن مناقش ته. وقال اإ

ما أأاثرت ادلول الأعضاء مسأأةل مراجعة املبدأأ، وهو اذلي متت املوافقة عليه مرارا ذكل، فقد أأصابته ادلهشة الشديدة عند
وتكرارا يف الالحئة املالية، ومتت املوافقة عليه يف س ياسة اس تخدام الأموال الاحتياطية، ومتت املوافقة عليه يف لك مرة تقدم 

 الأمانة فهيا مشاريع للمتويل من الأموال الاحتياطية. 

تقريبا يمت تقد م تقارير منتظمة وشامةل اإىل حد كبري بشأأن اس تخدام الأموال  8002مانة أأنه منذ س نة وأأوحضت الأ  .227
نه منذ ذكل احلني، تقدم الأمانة يف لك اجامتع للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب اس تعراضا شامال  الاحتياطية. وقالت اإ

رقام الواردة يف التقارير تتسق مع البياانت املالية. وأأضافت أأنه يف لس تخدامات الأموال الاحتياطية. وأأوحضت أأن مجيع الأ 
اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية، كفلت الأمانة تقد م معلومات اكفية فامي خي  املوقف املايل اعتبارا من هناية الس نة السابقة، 

ن اجلدول وذكل من انحية الإيرادات والنفقات أأو العجز/الفائض يف نفقات التشغيل، وا من  8لأموال الاحتياطية. وقالت اإ
يوفر الأرقام اليت ذكرها املراقب فامي خي  الأرصدة املتاحة من الأموال الاحتياطية  WO/PBC/20/INF.1الوثيقة 

ا للمنظمة. وأأكدت الأمانة أأهنا اتبعت ابهامتم التعليقات واملقرتحات املمتازة اليت أأدلت هبا الوفود، ورحبت هبا، وأأكدت أأهن
مس مترة يف حتسني أ لية رفع التقارير. وذكرت أأن املقرتحات س تدرج قدر الإماكن يف ورقة اس تخدام الأموال الاحتياطية اليت 

 س ُتعّد لتقدبمها يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب، ونفس اليشء ابلنس بة للتقارير املقبةل بشأأن تنفيذ املشاريع املموةل
الاحتياطية. وذكرت الأمانة أأهنا ستس متر يف حماوةل جتنب حتميل التقارير بأأرقام مفرطة، وتقد م س ياق  عن طريق الأموال

 وحتليل مالمئني لدلول الأعضاء. 

س بانيا الأمانة عىل مجيع التوضيحات. وأأقر بأأن املهام اليت اضطلعت هبا الأمانة يف ختطيطها للمس تقبل اإ وشكر وفد  .222
ذا اكن اقرتاح توفري املزيد من يعد جيدا للغاية ومت توضيح ه بشلك جيد ويعد مثال رصحيا عىل الشفافية. وأأضاف أأنه اإ

ضافية أأيضا بشأأن حاةل الأموال الاحتياطية، عىل الرمغ من  دراج معلومات اإ املعلومات حول املشاريع س ُيدرج، مفن املمكن اإ
نه يريد أأن يوحض أأول  أأن الشكوك اليت ساورته، واليت ساورت وفودا أأخرى أأن ذكل قد يكون أأمرا معقدا اإىل حد ما. وقال اإ

ن هذه املشاريع تعد يف احلقيقة متعددة الس نوات، ولكن تفسري العديد من  أأيضا، تتعلق مبفهوم املرشوع الاس تثنايئ. وقال اإ
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ب. واثنيا، الوفود لس تخدام الأموال الاحتياطية يركز أأكرث عىل الطبيعة الاس تثنائية وليس مفهوم تعدد الس نوات وحس
ن الثنائية املاضية شهدت زايدة  ذا اكن هذا هو الوقت املالمئ لس تخدام الأموال الاحتياطية. وقال اإ تساءل الوفد بشأأن ما اإ

نه من املقرتح أأن تشهد الثنائية القادمة زايدة قدرها  4,6يف املزيانية بنس بة  ابملائة عىل أأن يمت  3,2ابملائة. وأأردف قائال اإ
ذا مل تقيد احملافظ عىل  نه ابعتبار الفائض يف هذه املزيانية حاليا، اإ هذه الزايدة جزئيا من خالل زايدة الإيرادات. ومىض يقول اإ

املنظمة اس تخدام الأموال الاحتياطية اإىل أأدىن حد ممكن، مفاذا س يحدث يف املس تقبل عندما تقل الإيرادات وتنصفض 
ابلنس بة للوقت احلايل، يعد مس توى الأموال الاحتياطية مرتفعا للغاية، مس توايت الأموال الاحتياطية؟ وأأوحض الوفد أأنه 

نه ل شك يف ذكل. ولكن مس توى الأموال الاحتياطية قد يتغري برسعة  ل س امي ابملقارنة مع غريها من املنظامت ادلولية. وقال اإ
ذا اخنفض مس توى الإيرادات. واسرتسل قائال اإن الالزتامات املقبةل فامي خي  ال  تأأمني الصح  بعد هناية اخلدمة تعد كبرية اإ

ن من  جدا، وسزتداد يف الس نوات املقبةل عىل النحو املوصوف يف الوثيقة املقدمة حتت هذا البند من جدول الأعامل. وقال اإ
ن معظم أأصول املنظمة تتعلق بقمية املباين، واليت  الواحض أأن اخلصوم احملمتةل لصندوق املعاشات حاليا غري مدرجة. وأأضاف اإ

قد تتغري أأيضا يف املس تقبل ول تقدم س يوةل كبرية. وأأكد الوفد أأنه يف ضوء لك هذه العنارص، ينبغ  حسن التدبري واس تغالل 
 الأوقات الطيبة والإيرادات اجليدة واللجوء لس تخدام الأموال الاحتياطية يف أأضيق احلدود. 

نهاإ وشكر انئب الرئيس وفد  .224 من غري املرحج أأن تمتكن اللجنة من الوصول اإىل نقطة اعامتد  س بانيا عىل مداخلته، وقال اإ
ن الأمانة أأحاطت علام ابلشواغل اليت  مبادئ اخلطة الرأأساملية الرئيس ية أأو توصية امجلعيات ابملوافقة عىل املشاريع. وقال اإ

عداد الاقرتاح ما بني الفرتة احلالية وسبمترب، وس تع هنا س تعمل عىل اإ ود بنسخة منقحة للصطة الرأأساملية أأعربت عهنا الوفود واإ
 الرئيس ية ليك تنظر فهيا اللجنة وتناقشها يف دورة سبمترب. 

 أأ انئب الرئيس فقرة القرار املقرتح بشأأن جدول الأعامل هذا.وقر  .240

ذ اس تعرضت اخلطة الرأأساملية الرئيس ية املقرتحة واملرشوعات الس بعة املقرتحة  .242 اإن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ
 WO/PBC/20/5ل من الأموال الاحتياطية للمنظمة، قد المتست من الأمانة تقد م صيغة مراَجعة للوثيقة للمتوي

مة.  اإىل ادلورة احلادية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، مع مراعاة التعليقات املقدَّ

 متويل مس تحقات املوظفني بعد هناية اخلدمة :6البند 

 .WO/PBC/20/6استند النقاش اإىل الوثيقة  .248

اليت تضمنت حتديثا بشأأن مسأأةل متويل مس تحقات املوظفني عىل الأجل  WO/PBC/20/6وقدمت الأمانة الوثيقة  .243
. 8028الطويل يف الويبو، حس ام طلبت ادلول الأعضاء خالل ادلورة التاسعة عرش للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب 

ن ادلول الأعضاء أأن تراقب الويبو اإجراءات منظامت الأمم املتحدة ، طلب العديد م8028وخالل النقاش يف سبمترب 
الأخرى، خاصة اإجراءات منظمة الأمم املتحدة نفسها، فامي خي  مسأأةل متويل مس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل. 

وحلول  وأأوحضت الأمانة أأن الويبو اس تعرضت التطورات فامي خي  خمتلف خطط التأأمني الصح  بعد هناية اخلدمة
ن العديد من املنظامت  أأو اقرتاحات المتويل املرتبطة هبا يف مجيع أأحناء منظومة الأمم املتحدة عىل مدار العام املنرصم. وقالت اإ

بدأأ يف متويل هذه اخلصوم الطويةل الأجل. وردا عىل مالحظات العديد من ادلول الأعضاء اليت ذكرت أأن متويل اخليارات 
ن الويبو تقرتح ال ن اإجراء خطوة متهيدية بس يطة حنو متويل  8028يبو يف املقرتحة من أأمانة الو  اكن معقدا للغاية، قالت اإ

نه سيمت فتح حساب مرصيف منفصل واذلي س يكون هل  خصوم مس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل. وأأوحضت الأمانة اإ
ن احلساب س يدار عن طر  يق نظام احملاس بة يف الويبو ورصيده س ُيدرج نفس وضع احلساابت احلالية دلى املنظمة. وقالت اإ

ن املقصود هو وضع رصيد يف احلساب  يف املبلغ املعروض حتت ابب الس يوةل وما يعادلها يف بيان املوقف املايل. وقالت اإ
ن املبل8023ديسمرب  32ابملائة من خصوم مس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل اعتبارا من  50 يبلغ غ . وقالت الأمانة اإ

مليون فرنك  263,7مليون فرنك سويرسي تقريبا وأأن مجمل اخلصوم من املتوقع أأن يكون  28النقدي من املتوقع أأن يكون 
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ن احلساب س توضع به أأي فائدة ترحبها من الودائع. 8023ديسمرب  32سويرسي اعتبارا من  . وختاما، قالت الأمانة اإ
س تودع يف  8025-8028من تاكليف الأجور املقرتحة يف مزيانية الفرتة  وأأضافت أأن أأي مبالغ ابقية من نس بة الس تة ابملائة

متام املدفوعات النقدية واخلصوم الطويةل الأجل املعنية.  احلساب فور اإ

نه مرسور جدا ملعاجلة الأمانة ملوضوع اخلصوم عىل الأجل الطويل، لأن من  .244 وشكر وفد اململكة املتحدة الرئيس وقال اإ
أأن املسأأةل جتري معاجلهتا بطريقة استباقية  وحضةل الأجل كهذه وتأأجيل املوافقة عىل اخلطة. وأأ السهل جتاهل خصوم طوي

نه ومعقوةل، وأأن ذكل س يقلل من خصو  مليون فرنك  28مبلغ رحب بتصصي  يم الويبو عىل الأجل الطويل. وقال اإ
يداع هذا املبلغ دلى مرصف أأن هذه اخلطوة الأوىل ينبغ  أأن تتخذ يف أأقرب وقت ممكن. غري أأن سويرسي وأأضاف ن اإ ه قال اإ

ابملائة، وأأنه يف  0,37أ خر لأجل غري قصري س يكون فرصة ضائعة. وأأوحض أأن الأمانة ذكرت أأن سعر الفائدة الوارد حاليا 
احلقيقة، عندما يؤخذ التضصم يف احلس بان، فاإن املبلغ املستمثر سيتأ لك يف ظل تزايد الطلب عىل اخلدمات وتزايد التاكليف 

مليون فرنك سويرسي دفعة واحدة، يف أأقرب فرصة، ينبغ   28ملرتبطة هبا. وذلكل أأوىص بأأنه فامي يتعلق بتحويل مبلغ ا
ذا اكنت الفرصة ستس نح لتحويل  التنبؤ بتدفق النقدية عىل الأجل الطويل ابلنس بة للأداء التشغييل للويبو وذكل لتحديد ما اإ

أأن التنبؤ بتدفق النقدية عىل الأجل الطويل، جبانب الاس تعراض الاكتواري  مبلغ أ خر دفعة واحدة يف املس تقبل. وأأضاف
من منظور الويبو خلصوم التأأمني الصح  بعد هناية اخلدمة، ينبغ  الاضطالع به لتحديد أأي جزء من مبلغ الثنني ومثانني 

يل الشامل للصطة، عىل سبيل مليون فرنك سويرسي س يكون متاحا لالستامثر طويل الأجل لتلبية خمتلف مس توايت المتو 
نه يريد أأن يأأخذ يف احلس بان  20ابملائة، ممول بنس بة  40ابملائة، ممول بنس بة  200ممول بنس بة  املثال: ابملائة اإخل. وقال الوفد اإ

نه بيامن يقر ابحملاذير والقيود يف س يا سة نوع الاستامثر اذلي س يودع فيه هذا املبلغ الأسايس عىل الأجل الطويل. وقال اإ
ل أأنه يفضل الا تباع هنج حمفظة أأدوات استامثرية متوازن، ويشمل ذكل عىل سبيل املثال ل القرص س ندات استامثر احلالية، اإ

الرشاكت والس ندات احلكومية والعقارات التجارية. وأأضاف أأن الويبو دلهيا عدة سوابق يف الاستامثر التجاري وأأهنا تعود 
طار اخلطة اذلين اب 3بفائدة جيدة حاليا مقدارها  دارة اخلطة، جبانب مقديم اخلدمات يف اإ ملائة. ونصح الوفد مبراجعة تلكفة اإ

ذا اكن  ذا اكن مزودي اخلدمات يقدمون أأفضل قمية مقابل املال وما اإ يقدمون اخلدمات اإىل الأعضاء. وتساءل بشأأن ما اإ
ث التلكفة. وأأضاف أأنه ملعاجلة موضوع بوسع مزودي خدمات غريمه يف السوق أأن يقدموا خدمات أأكرث فعالية من حي

نه رمغ  جراء بعض املراجعات وادلراسات واسعة النطاق. وقال اإ نه يوي ابإ اخلصوم اليت ستس متر يف الزايدة دون تدخل، فاإ
ل أأن التحدايت ل تنهتي  ول شك أأن اخلطة احلالية، بنسقها احلايل، لن تكون  أأنه يقدر أأن بعضها قد يكون غري مستساغ اإ

ةل للتطبيق يف الأجل املتوسط أأو الطويل. واقرتح الوفد خيارين. الأول هو النظر يف معل خطة معدةل ابلنس بة للموظفني قاب
اجلدد. عىل أأن يبق  املوظفون احلاليون منمتني للصطة احلالية ولكن املوظفني اجلدد مجيعا تنطبق علهيم خطة مس تحقات 

ل اإن ذكل يتسق مع التغيريات اجلارية يف أأحاكم املعاشات واليت مبوجاها خمفضة أأو خطة تتضمن اإسهام خشيص أأعىل. وقا
. واخليار الثاين هو النظر 60س نة بيامن يس تطيع املوظفون احلاليون التقاعد عند سن  65يكون سن التقاعد للملتحقني حديثا 

ذا اكن املس توى احلايل لإسهام الويبو يف اخلطة بس تة ابملائة من تاكليف الأ  جور يعد اكفيا. وأأضاف أأن ذكل بمثل حوايل فامي اإ
نصف ما تسهم به منظامت مماثةل يف خطط مماثةل، ولكن ذكل ينبغ  أأن يتسق مع توصيات الاس تعراض الاكتواري اذلي 

نه يش يد ابعرتاف الأمانة برضورة اختاذ تدابري ملعاجلة اخلصوم احلالية وزايدها املس مترة. وختاما ، قال أأوىص به ابلفعل. وقال اإ
مليون فرنك سويرسي يعد خطوة رضورية أأوىل يف هذه العملية، عىل أأن يتبعها اس تعراض مفصل  28اإن ختصي  مبلغ 

 للصيارات مع خارطة طريق واحضة ووضع خطة من أأجل السري علهيا.

عداد الوثيقة اليت أأوحضت املسأأةل بطريقة موجزة وواحضة من انحية هذاإ وشكر وفد  .245 ه الالزتامات. س بانيا الأمانة عىل اإ
نه يرغب يف ذكر املزيد من التفاصيل بشأأن ماهية هذه اخلدمات  نه ابلنس بة للواثئق املقبةل فامي خي  التأأمني الصح ، فاإ وقال اإ
ن ذكل سيساعد يف فهم هذا املوضوع بشلك  الطبية ومدى الإسهام اذلي يتعني عىل لك من املوظفني واملنظمة أأدائه. وقال اإ

ن مسأأ  ن الأمانة تقوم بعمل جيد من انحية توقع هذه أأفضل. وقال اإ ةل اخلدمة الطويةل الأجل تعد نقطة نقاش أأساس ية، وقال اإ
نه يساوره القلق بشأأن اجتاه هذه الالزتامات حنو الزايدة عىل النحو اذلي أأبرزته الوثيقة.  ن ال اثر. غري أأنه قال اإ وأأردف قائال اإ
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جيابيا، ورمبا عابملائة ت 6نس بة  ذا رأأت أأن التاكليف مس مترة يف د مقياسا اإ يتعني عىل املنظمة أأن تضع حدا للتغطية الطبية اإ
ومىض يقول اإن عىل املنظمة أأن تفكر يف خطط لحتواء الزايدة يف هذه الالزتامات وكيفية متويل اخلصوم من خالل  الزايدة.

يرادات بمكهنا من التصطيط مواردها اخلاصة. وأأضاف أأن هذا الأمر يعد شيئا أأساس يا، لأنه شعر أأن الويبو  تمتزي بمنوذج اإ

 التاكليف. لهذه

ن البياانت اليت أأدىل هبا املتحدثون السابقون أأاثرت اهامتمه. وأأضاف أأنه يرى أأن الويبو تعد رائدة  .246 وقال وفد فرنسا اإ
نه يف هذا اجملال، وأأهنا أأحرزت تقدما كبريا، وأأن عىل املنظامت الأخرى أأن تراقب معل الويبو عن كثب. و  مىض يقول اإ

نه ابعتبار املدفوعات ابلنس بة  يرغب يف توفري املزيد من املعلومات الرمقية ليك يقمي كيف تتغري اخلصوم. وأأردف قائال اإ
نه يريد أأن يعرف ما يه الفجوة املوجود يف املنظامت  6ومقارنهتا ابلإسهام البالغة نسبته  8025-8024 للثنائية ابملائة، فاإ

نه ابلنس بة لتعليق الأخرى اليت حتاول  أأن تضمن توفر أأموال اكفية هبا. وكرر الوفد طلبه بتوفري هذه الأرقام. واسرتسل قائال اإ
نه ينبغ  دراسة مجيع العوامل. وقال اإن ذكل قد يؤدي اإىل زايدة الالزتامات عىل الأجل الطويل،  وفد اململكة املتحدة، فاإ

ن مثة عدة أأش ياء ينبغ  دراس هتا واليت س تكو ن لها فائدة فورية: أ راء املراجعني اخلارجيني، والعوامل اليت قد تسهم يف وقال اإ
تقليل اخلصوم عىل الأجل الطويل يف هذا اجملال، وما تفعهل املنظامت الأخرى، عىل سبيل املثال الاحتاد الربيدي العامل ، 

نه مل ير ال خرون. اذلي يعد منظمة صغرية دلهيا العديد من املتقاعدين، وأأخريا ما يفعهل أأن عىل الويبو أأن تكون أأسرية  وقال اإ
ن الويبو بوسعها  ملا حيدث يف نيويورك أأو ما حيدث يف الأمم املتحدة لأن بعض الأشخاص يعملون بعقود والبعض ل. وقال اإ

 أأن تدرس ما تفعهل املنظامت الأخرى وتعط  لنفسها هامشا للمناورة.

نه ليس دليه الكثري ليض  .247 يفه، لأن معظم ما اكن يريد قوهل أأعرب عنه املتحدثون السابقون وقال وفد املكس يك اإ
نه عىل مدار الس نوات القليةل املاضية، لطاملا اكنت مسأأةل مس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل من  ابلفعل. وقال اإ

ن مثة عنارص أأخرى ينبغ  حتلي  لها، ومن مث فهو يؤيد معضالت المتويل وقد متت دراسة العديد من اخليارات اخملتلفة. وقال اإ
س بانيا وفرنسا واململكة املتحدة فامي خي  نوع التأأمني الصح  وتاكليفه، وال ليات اليت بمكن الاس تعانة هبا لتقليل اإ وفود 

وأأضاف أأنه ينبغ  معاجلة املوضوع بطريقة شامةل وليس فقط عىل  التلكفة اللكية ونس بة اإسهام لك من املوظفني واملنظمة.
نه يف مس توى المتوي ل. وشكر الأمانة عىل هنجها الاستبايق يف مراقبة تطور هذه املناقشة داخل منظومة الأمم املتحدة. وقال اإ

اجامتع اجمللس الاقتصادي والاجامتع  يف اليوم السابق، ذكرت املناقشات اجلارية داخل الفرقة العامةل اخلاصة ابللجنة 
نه ستمت دراسة املوقف احلايل دراسة شامةل يف مجيع أأحناء الإدارية الرفيعة املس توى التابعة ملنظومة الأ  مم املتحدة. وقال اإ

نه يتعني عىل املنظمة  منظومة الأمم املتحدة بهناية الس نة، وقال اإن هذه ادلراسة س تكون مفيدة للغاية. غري تباع هنج اأأنه قال اإ
ن نيويورك مل تتخذ قرارا بعد بشأأن الت أأمني الصح  بعد هناية اخلدمة لأن الأمم املتحدة مل تعمتد أأكرث استباقية. وأأسهب بقوهل اإ

 (.IPSASبعد املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام )

لهيا أأن تس متر يف دراسة هذا الأمر يف املس تقبل. وأأضاف أأن  .242 عداد الوثيقة وطلب اإ وشكر وفد سويرسا الأمانة عىل اإ
 ن العمل هذه الس نة ليك توفر الأموال ملعاجلة هذا املوضوع.التفكري يف املس تقبل ينبغ  أأل يُوقف املنظمة ع

واقرتح الرئيس قراءة فقرة القرار ابلنس بة لهذا البند من جدول الأعامل، حبيث تشمل اقرتاح وفد اململكة املتحدة  .244
لكة املتحدة مليون فرنك سويرسي، والنظر يف اخليارات الأخرى يف املس تقبل. مث سأأل الرئيس وفد املم 28بتصصي  مبلغ 

ذا اكن دليه يشء يود توضيحه.  بشأأن ما اإ

ذا اكن التوضيح يتعلق بتصصي  مبلغ  .400 نه  28وتساءل وفد اململكة املتحدة بشأأن ما اإ مليون فرنك سويرسي. وقال اإ
ذا اكن الأمر كذكل، ففقرة القرار قد صيغت عىل حنو حصيح.  اإ

ذا اكنت فقرة القرار س يضااإ وتساءل وفد  .402 لهيا أأي يشء لتوضيح أأن اخليارات الإضافية ينبغ  س بانيا بشأأن ما اإ ف اإ
 النظر فهيا.
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واقرتح الرئيس الصياغة التالية: "اإن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإىل توصية مجعية ادلول الأعضاء يف الويبو  .408
خصوم التأأمني  مليون فرنك سويرسي بغرض متويل 28ابلإحاطة علام مبضمون هذه الوثيقة، واليت تتعلق بتصصي  مبلغ 

يداع  مليون فرنك سويرسي يف حساب  28الصح  بعد هناية اخلدمة يف الويبو". وأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة احلالية تقرتح اإ
ن احلساب املرصيف س يظل يف كشف رصيد الويبو وس يكون مفوضو التوقيع دلى املرصف مه  مرصيف منفصل. وقالت اإ

ذا اكن امجليع راضيا عن الصياغة وحمتوى نفسهم كام يف مجيع حساابت الويبو املرص  فية الأخرى. وتساءل الرئيس بشأأن ما اإ
ذا اكن يتعني تقد م املزيد من التفاصيل بشأأن معىن لكمة "ختصي ".  الوثيقة وما اإ

 وأأوحض وفد اململكة املتحدة أأنه مل يقصد أأن يتجاوز الاقرتاح الوارد يف الوثيقة. .403

لتالية: "اإن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإىل توصية مجعية ادلول الأعضاء يف الويبو واقرتح الرئيس الصياغة البديةل ا .404
ابلإحاطة علام مبضمون هذه الوثيقة، واليت تتعلق بفتح حساب مرصيف منفصل حلفظ الأموال اخملصصة لمتويل خصوم التأأمني 

ذا اكن ذكل مقب  ول.الصح  بعد هناية اخلدمة يف املس تقبل". وسأأل الرئيس اإ

نه مقبول متاما ابلنس بة هل. .405  وقال وفد اململكة املتحدة اإ

مانة أأل تنظر فقط يف اإ وأأضاف وفد  .406 س بانيا أأنه استنادا اإىل ما قاهل وفد اململكة املتحدة، وهو ما يوافق عليه، ينبغ  للأ
أأن هذا الاقرتاح ينبغ  أأن  اإجراءات المتويل يف املس تقبل، ولكن أأيضا يف خيارات احتواء زايدة جحم هذه الالزتامات. ورأأى

 يُدرج يف فقرة القرار.

ليه فقرة أأخرى. .407 ن القرار س تضاف اإ  وشكر الرئيس الوفد وقال اإ

نه ي  .402 ن مثة العديد من العنارص الأخرى اليت اإ ساوره نفس القلق اذلي يساور وفد وقال وفد املكس يك اإ س بانيا، واإ
 الصح  بعد هناية اخلدمة. وأأضاف أأن من العوامل الهامة أأيضا نوقشت واليت جيب أأن تؤخذ يف الاعتبار عند مناقشة التأأمني

نتاجئ مباحثات الفرقة املشلكة من جلنة رؤساء منظامت الأمم املتحدة، لأهنا س تؤثر عىل ما س يحدث يف املنظومة ابلاكمل. 
لتغيريات يف التأأمني الصح  وأأردف قائال اإن هذه النتاجئ من املمكن أأن تفيد الأمانة يف احتواء التاكليف وعرض البدائل وا

نه ينبغ  أأن يرد ذكل أأيضا يف  نه سيتوفر عدد من التدابري اخملتلفة اليت بمكن مناقش هتا يف املس تقبل، وقال اإ اإخل. وقال اإ
 القرار. فقرة

اثرة نقطة دقيقة جدا. ويه أأن الصياغة اليت يريدها تشمل مجيع الس بل املمكنة لتقلي .404 نه يرغب يف اإ ل وقال وفد فرنسا اإ
نه بمكن ختفيض بعض املعايري، وبمكن  هنا لن تقترص عىل احتواء الالزتامات فقط. وقال اإ اخلصوم عىل الأجل الطويل. وقال اإ

 تقييد البعض ال خر.

 اإن جلنة الربانمج واملزيانية أأوصت امجلعية العامة للويبو مبا ييل: .420

جيابية، مبضمون الوثيقة املتعلقة ب  "2" فتح حساب مرصيف منفصل حلفظ الأموال أأن حتيط علام، وبطريقة اإ
 اخملصصة يف املس تقبل لمتويل الزتامات املنظمة للموظفني عىل الأجل الطويل؛

وأأن تس تكشف فرص احتواء منّو الالزتامات الطويةل الأجل للموظفني اجلدد، مع مراعاة تطورات هذه  "8"
 املسأأةل يف منظومة الأمم املتحدة.
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 واحلومكة يف الويب :7البند 

 .WO/PBC/19/28و WO/PBC/19/26استند النقاش اإىل الوثيقتني  .422

نه يقدم تقريره الشفهي  استنادا للمناقشات اليت دارت حول احلومكة يف الويبو يف ادلورة التاسعة عرش  .428 وقال الرئيس اإ
نه خالل ادلورة الثامنة عرش للجنة الربانمج واملزيانية، قُدم  طلب اإىل اللجنة الاستشارية للجنة الربانمج واملزيانية. وقال اإ

ن رئيس امجلعية  املس تقةل للرقابة ليك تراجع مسأأةل حومكة الويبو وتقدم تقريرا لدلول الأعضاء حيتوي عىل توصياها. وقال اإ
قامة مشاورات غري رمسية مع اجملموعات الإقلميية واملنسقني الإقلمييني و قلمي  3العامة تلق  أأيضا طلبا بشأأن اإ وفود من لك اإ

ناقشة تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وتقد م توصيات حمددة. وقال اإن دليه ال ن توصيات ادلورة التاسعة عرش مل 
وقدم تقريره لدلورة التاسعة عرش للجنة الربانمج  WO/PBC/19/26للجنة الربانمج واملزيانية. وقدم الرئيس الوثيقة 

ت الإقلميية. وبعد عرض قدمه رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، واذلي ركز عىل واملزيانية بشأأن نتاجئ اجامتع اجملموعا
النقاط الأساس ية للتقرير املذكور أأعاله، اقرتح رئيس امجلعية العامة أأن حتيط جلنة الربانمج واملزيانية علام بتقريره وتبت يف أأي 

( أأن تدرس جلنة الربانمج 2تاحة أأمام وفود ادلول الأعضاء يه: )اإجراء أ خر يف هذا الشأأن. وبناء عليه، فاإن اخليارات امل 
اذلهاب اإىل أأبعد من ذكل وتفويض اللجنة الاستشارية املس تقةل و ( 8واملزيانية تقرير رئيس امجلعية العامة وحتيط علام به؛ )

عداد در و ( 3للرقابة بأأن تعد دراسة شامةل حول املوضوع؛ ) ذا مل ترغب ادلول الأعضاء يف اإ اسة شامةل لأس باب تتعلق اإ
عداد دراسة متهيدية لدلراسة الشامةل من قبل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة،  ابلتلكفة، تطلب جلنة الربانمج واملزيانية اإ

 اليت تعد هجة خبرية مس تقةل عن مراجع احلساابت اخلاريج. 

نه من انحية، أأقر البعض بأأن وذكر الرئيس أأن أ راء خمتلفة قد ُأعرب عهنا بشأأن احلاجة اإىل درا .423 سة شامةل. وقال اإ
ممارسة ادلول الأعضاء لقدر أأكرب من احلومكة عن طريق التواصل الفعال أأدى جزئيا اإىل أأن الهيلك احلايل بدا وكأنه يعمل 

دوري جلنة  بطريقة أأكرث فعالية من ذي قبل. ولكنه يرى أأنه ل تزال مثة مساحة كبرية للتحسني وأأنه مثة حاجة كبرية لتعزيز
 التنفيذية ووليتهيام. وقال امالربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق ليك يعمال بطريقة أأكرث فعالية وكفاءة وليك يمتكنا من أأداء هماهم

نه من انحية أأخرى، رأأت بعض الوفود أأنه ليس مثة ما يدعو اإىل مراجعة معمقة لهيلك الويبو واعتربت أأن هيئات املراقبة  اإ
نه بعد مناقشات مس تفيضة، سواء داخل اجملموعات الإقلميية أأو يف والتدقيق اب ملنظمة ل حتتاج اإىل اإصالح كبري. وقاهل اإ

ن ادلراسة المتهيدية تلقت تأأييدا  جامع بشأأن ادلراسة الشامةل. وأأشار اإىل اإ ىل أأنه ل يوجد اإ احملافل الأوسع نطاقا، اهتدى اإ
نه مع ذكل ضئيال، ومل يُقبل تشكيل فرقة عامةل رمسية أأ  و الالامتس من وحدة التفتيش املشرتكة أأن تس تعرض املسأأةل. وقال اإ

فقد اتُفق عىل اإجراء أأي معلية اس تعراض متفق علهيا بشأأن احلومكة بشلك غري رمس ، ومناقشة نتيجة العملية غري الرمسية 
نه استنادا اإىل املشاورات املس تفيضة بني اجملموعات الإقلمي  ية، مت التوصل اإىل الن  املقدم ال ن للجنة بصورة هميلكة. وقال اإ

الربانمج واملزيانية. وأأوحض أأهنا انقشت مسأأةل احلومكة ملدة طويةل، واس تغرقت يوم تقريبا للوصول اإىل حل وسط بشأأن 
ا أأهنا . وأأوحض الرئيس أأن هذه الصياغة مل تُعمتد لأن وفدين اعتقد7الصيغة اليت يتعني اس تخداهما، وهو ما نوقش حتت البند 

عداد صياغة طموحة أأكرث بشأأن ىض يقول اإن وفدي جنوب أأفريقيا وزليست طموحة مبا يكف  ابلنس بة هلام. وم مبابوي أأرادا اإ
 هذه الصياغة الوسطية اليت انقش هتا اجملموعات لكها. 

امجلعية العامة ( أأحاطت علام بتقرير رئيس 2وقرأأ الرئيس الن  اذلي اكن كام ييل: اإن جلنة الربانمج واملزيانية: ) .424
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومالحظات ادلول الأعضاء املعرب عهنا بشأأنه والواردة يف الوثيقة  وتقرير

WO/PBC/19/26( وبعد أأن اس تعرضت مسأأةل احلومكة، قررت امل ي قدما يف دراسة املسأأةل، مبا يف ذكل عقد 8؛ )
س. وقال اإن هذه العملية ستس تعرض اقرتاحات ادلول الأعضاء بشأأن مشاورات غري رمسية مفتوحة حتت قيادة الرئي

والوثيقة  WO/PBC/18/20احلومكة، بدءا من اقرتاحات ادلول الأعضاء احلالية، عىل سبيل املثال ل القرص الوثيقة 
WO/GA/38/2 ك والتحسينات القضااي ذات الاهامتم املشرت  -بتوافق ال راء  -. ومن املزمع أأن حتدد نتيجة هذه العملية

 املمكنة املتعلقة بنظام احلومكة يف الويبو وتقدم التوصيات اإىل ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية بصيغة هميلكة للنظر فهيا،
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 قضاايو ( 8)ات الإدارية احلالية يف الويبو؛ ( بنية احلومكة، مبا يف ذكل الهيئ2عىل سبيل املثال ل القرص الفئات التالية: )
س بانية. وقال اإن هذه لرتمجة الفورية اإىل الفرنس ية والإ اجامتعات س تعقد، وس توفر خدمات ا 3الكفاءة والإدارة. وأأضاف أأن 

دراج مسأأةل احلومكة يف الويبو يف جدول أأعامل ادلورة و ( 3)ل الأعضاء يف تقد م الاقرتاحات؛ العملية ل متس حق ادلو  تقرر اإ
نه مع ذكل، فقد العرشين للجنة الربانمج واملزيا لهيا. وقال اإ ن اجلزء الثاين هو املتعلق ابلصياغة اليت مت الوصول اإ نية. وقال اإ

الفقرة الثانية، ومن مث حذفت من القرار، وال ن أأمام ادلول الأعضاء خياران. الأول  أأبدى بعض الأعضاء اعرتاضه عىل ن 
نه خشصيا ل حيبذ هذا اخليار، ولكن القرار منوط ابدلول الأعضاء.  يتعلق ببدء مناقشة احلومكة ابلاكمل من جديد. وقال اإ

هنا نوقشت وحبثت والسبب الوحيد وراء عدم املوافقة  لهيا بش به اإجامع. وقال اإ واثنيا، أأوحض أأن الصيغة احلالية مت التوصل اإ
ن نتيجة هذه العملية علهيا هو أأن وفدين أأرادا أأن تكون طموحة أأكرث وأأرادا كرس الإجامع يف هذه النقطة. وأأردف قائال  اإ

ن هذا هو لب املوضوع يف رأأيه. ومن مث تساءل بشأأن  تريم اإىل حتديد القضااي ذات الاهامتم املشرتك بتوافق ال راء. وقال اإ
ذا اكنت صيغة البند  ما نه يرى ، واليت تعد الصيغة اليت حظيت "بش به اإجامع" أ خر مرة، 8.7اإ ن أأ مقبوةل، وما لبث أأن قال اإ

 س مترار يف هذه العملية وجتنب ادلخول يف جدال كبري مرة أأخرى بشأأن احلومكة، واليت يوي بشدة بتجناها. من املمكن الا

نه يرى أأن بوسع جلنة الربانمج واملزيانية أأن تصل  .425 نه بعد النقاش املكثف واحملتدم يف هذا اليوم، فاإ وقال وفد بلجياك اإ
نه يريد أأن يذكّر اإىل حل وسط يمتثل يف خيار اثلث ممكن، وهو خيار جتن ب املزيد من اجلدل حول احلومكة. وقال الوفد اإ

نه مع ذكل، فاإن التفاعالت بشأأن واثئق  أأول بأأن احلومكة ليست من القضااي املطروحة عادة يف جلنة الربانمج واملزيانية. وقال اإ
ن اجلدل الكبري  بشأأن احلومكة قد بدأأ منذ زمن طويل يف املزيانية شلكت فعال جزءا ل يتجزأأ من حومكة املنظمة. واثنيا، قال اإ

ادلورة الثامنة عرش للجنة الربانمج واملزيانية، كام أأوحض الرئيس. وأأضاف أأنه منذ ذكل احلني، أأدخلت الويبو تغيريات 
ن اجملموعة ابء وغريها من اجملموعات اخنرطت يف جدل مثري لالهامت م وحتسينات كبرية يف بنيات احلومكة هبا. واثلثا، قال اإ

ن الوفد ل يرى أأن مثة ما يدعو  ولكنه غري حامس بشأأن احلومكة يف ادلورة التاسعة عرش للجنة الربانمج واملزيانية، ومن مث، فاإ
نه ل يزال ل يفهم ملاذا يتوجب عىل جلنة الربانمج واملزيانية أأن تنصرط يف جدل  اإىل تكرار هذا اجلدل. وختاما، قال الوفد اإ

عىل الواثئق املتاحة اليت تش متل عىل مجيع النوايح اجلوهرية للحومكة، والربانمج واملزيانية، والأداء املايل،  عام بدل من الرتكزي
جراءات ا ون ؤ حتواء التاكليف، والفعالية، والشوالتقارير الس نوية، والتدقيق، وتقارير الرقابة، وتدابري املراقبة ادلاخلية، واإ

 س ية، كام نوقش يف جلنة الربانمج واملزيانية يف مساء اليوم السابق. الإدارية، واخلطة الرأأساملية الرئي 

نه عمل أأنه يف ادلورة السابقة، اكن بعض الأعضاء يف  .426 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فقال اإ
اللجنة. وقال اإن مجموعة جدول  مجموعة جدول أأعامل التمنية مه اذلين أأرادوا بعض التحسينات يف صياغة الوثيقة املطروحة أأمام

أأعامل التمنية ترى أأنه مت الوصول اإىل حل وسط جيد يف هذه ادلورة. وقال اإن مجيع اجملموعات واجملموعات الإقلميية وغريها من 
امل اجملموعات شاركت يف النقاش، ومن مث اقرتح أأن توافق جلنة الربانمج واملزيانية عىل الوثيقة أأو تبقهيا كبند يف جدول أأع

 دورة سبمترب. 

نه ينبغ  للجنة الربانمج واملزيانية أأن تنتظر تقرير وحدة التفتيش املشرتكة. ورأأى أأن عىل جلنة اإ وقال وفد  .427 س بانيا اإ
الربانمج واملزيانية أأن تنتظر ريامث تنهتي  هيئة التفتيش من تقريرها، وفور حصولها عىل نتاجئ هذا التقرير، بمكن للجنة حيهنا أأن 

نه يرى أأن جلنة الربانمج واملزيانية ستنظر يف شأأن احلومكة وأأ تس تأأنف ال  نه ابلنظر اإىل املواضيع احلالية، فاإ يضا يف نقاش. وقال اإ
دارة الفعالية والش نه يشري اإىل التفتيش اذلي جتريه وحدة التفتيش ؤ أأمور اإ ون العامة. وردا عىل سؤال الرئيس، قال الوفد اإ

  النتاجئ بهناية هذه الس نة.املشرتكة، واذلي يعد جاراي، وس تنرش

نه ال ن عرف ملاذا أأرادت وحدة التفتيش املشرتكة أأن جتري مقابةل معه،  .422 وردا عىل هذه املعلومة، قال الرئيس اإ
 .8023وتساءل بشأأن املوعد احملدد لنرش التقرير، وردت الأمانة أأهنا تعتقد أأنه س ينرش بهناية 
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ن اللجنة الاستشارية وقال الرئيس اإن جلنة الربانمج واملزيانية  .424 جتري هذه املناقشة كنتيجة للعملية برمهتا، وقال اإ
نه رمغ أأن الوفود ل تريد أأن  هنا أأعدت التقرير، وتال ذكل مشاورات. وقال اإ لهيا أأن تراجعها. وقال اإ املس تقةل للرقابة ُطلب اإ

ن هذا الأمر  ل أأهنا ينبغ  أأن تنظر فيه عىل الأقل. وقال اإ ليس منوطا ابلرئيس أأو مبجموعة بعيهنا. وأأردف تناقش هذا الأمر، اإ
نه كام تعرف اللجنة، فقد قُدم طلب اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن مسأأةل احلومكة، واليت أأعدت تقريرا  قائال اإ

ن التقرير قدم اإىل رئيس امجلعية العامة، واذلي أأعد بدوره وثيقة وقدهما اإىل ادلول الأع ضاء ليك تناقشها. وذكّر بشأأهنا. وقال اإ
 احلضور ابجلهد الكبري املبذول والطاقة الكبرية املبذوةل يف مسأأةل حومكة الويبو.

ورأأى وفد مرص أأن هذه املسأأةل ذات خلفية ممزية يف التوصيات املقدمة من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة،  .480
ذا حذف الاجامتع هذه املسأأةل من املناقشات وجدول واليت تضمنت توصية حمددة ليك تنظر فهيا ادلول الأعضاء.  نه اإ وقال اإ

ن هذه متثل نقطة ضعف يود أأن حيث  الأعامل فلن يؤدي همامه لأن عىل ادلول الأعضاء أأن تراجع توصيات اللجنة. وقال اإ
ن ادلول الأعضاء دلهيا عدة خيارات مطروحة أأماهما. اخليار الأول ه و أأن تبدأأ يف مناقشة امجليع عىل جتناها. وقال الوفد اإ

املوضوع، مع البدء بتوصية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، أأو بمكهنا أأن تبدأأ مبناقشة الاقرتاحات اليت قدمهتا لك دوةل 
عضو، مث تنظر يف الاقرتاح وتناقش مسأأةل ادلراسة اليت أأوصت هبا اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، وحيهنا سيتعني 

مسأأةل متويل ادلراسة، واليت قد ل تكون متاحة. ومن مث، بوسع ادلول الأعضاء أأن تطلب اإىل الأمانة أأن تنظر يف  النظر يف
نه مس تعد  ادلراسة. ومىض يقول اإن دلى ادلول الأعضاء خيارات عديدة، ويه اليت س تحدد أأي خيار ستتخذه. وقال اإ

 لإعادة خوض النقاش مرة أأخرى هبذا الشأأن. 

نه كرر نفس وأأكد وفد بلج  .482 ياك اإن خياره املفضل هو اخليار الثالث، وهو عدم اخلوض يف املسأأةل عىل الإطالق. وقال اإ
نه يدمع دامئا اختاذ قرارات مس تنرية وقرارات مبنية عىل  ذا اكن مثة اجتاه حنو التعمق يف هذا الأمر، فاإ ال راء ولكن مرة أأخرى، اإ

ملنطق  أأن تنتظر ادلول الأعضاء مدخالت ونتاجئ تقارير وحدة التفتيش املشرتكة مجيع التقارير واملواد املتاحة، ورأأى أأن من ا
 املثرية لالهامتم واملكتوبة حبرص. 

نه كام قال الرئيس، فادلول الأعضاء خاضت نقاشا طيبا عىل نطاق  .488 نه يريد أأن يبسط الأمور. وقال اإ وقال وفد فرنسا اإ
نه فامي عدا الوفدين الذلين اكنت هلام مطالب أأكرث ابلنس بة للحل أأوسع يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزي  انية. وقال اإ

ذا اكن ابلإماكن تبس يط الأمر عن طريق السؤال عام  الوسط، جفميع الوفود الأخرى اكنت موافقة. وتساءل الوفد بشأأن ما اإ
ذا اكن أأي وفد يعرتض عىل الاعامتد، وذكل ليك تمتكن اللجنة من الانهتاء من ال نه ابلنس بة للأس ئةل الواردة يف اإ وثيقة. وقال اإ

ن اجلدل  الوثيقة، فهي  أأس ئةل بمكن لدلول الأعضاء أأن تعاجلها بنفسها دامئا. وأأكد أأن اللجنة س تتناول مسأأةل احلومكة، وقال اإ
ئيس أأن يسأأل لن ينهتي  ابعامتد وثيقة متثل حل وسط اكن بوسع ادلول الأعضاء أأن تعمتدها يف سبمترب. وطلب الوفد اإىل الر 

ذا اكن أأي وفد يعرتض علهيا. ونصح ابعامتد يشء حمدد بمثل حل وسط يف سبمترب، حىت لو  جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن ما اإ
نه بعد لك يشء فاإن ادلول الأعضاء  نه ل يرى أأن من اجليد أأن ترُتك لك املسائل مفتوحة. وقال اإ اكن شيئا رمزاي. وقال اإ

لهيا أأي يشء من دوةل عضو. وردا عىل طلب س تعيد فتح املناقشة عن دما تتلق  تقرير وحدة التفتيش املشرتكة وعندما يرد اإ
نه يوافق عىل ما ذكره الرئيس من أأنه فامي عدا الوفدين، مثة اإجامع حول الأمر، ولوضع  التوضيح من الرئيس، قال وفد فرنسا اإ

ذا هناية "لإضاعة الوقت" بشأأن هذه املسأأةل، تساءل بشأأن ما اإ  ماكن الاجامتع أأن يعمتد احلل الوسط وحسب، وما اإ ذا اكن ابإ
 اكن مثة اعرتاض عىل تأأجيل املسأأةل. وحث الرئيس عىل ترك الأمر يف يد اللجنة ليك تضع هناية لهذه املسأأةل.

نه يوافق عىل أأن اللجنة تريد أأن تتجنب هذا النقاش، وذلكل طلب اإىل الوفود املوافقة عىل الص  .483 يغة وقال الرئيس اإ
 عىل النحو املقرتح يف الن  اذلي قرأأه.

نه ل يرى فائدة من وراء بدء العملية. وأأضاف أأن ادلول  .484 نه غري مس تعد لقبول ذكل. وقال اإ وقال وفد سويرسا اإ
بقاء عىل هذا الأمر يف جدول  ن الإ الأعضاء أأجرت نقاشا معمقا، وذلكل فهو ل يعتقد أأن مثة حاجة تدعو اإىل ذكل. وقال اإ
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نه رمبا حني الانهتاء من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة، سيتوفر يشء  الأعامل يعد اس تكامل لنفس املناقشة. وأأردف قائال اإ
نه يرى أأن تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مريض. وتساءل ملاذا ينبغ  البدء يف العملية برمهتا بيامن  حمدد. وقال اإ

ن هذا الأمر يعود اترخيه اإىل الس نة حاجة اإىل ذكل. وتساءل ملاذا تض ل طر اللجنة اإىل العودة اإىل حبث حل وسط. وقال اإ
 املاضية، وقد مرت س نة جديدة خالل هذا الوقت، وذلكل رأأى أأنه ل حاجة اإىل ذكل حقا.

ن ما س يجري  .485 نه لن تمت املوافقة عىل أأي يشء متعلق ابحلومكة. وقال اإ هو وردا عىل بيان وفد سويرسا، قال الرئيس اإ
ن مسأأةل احلومكة  النظر يف مقرتحات ادلول الأعضاء بشأأن احلومكة وحسب، والنتيجة يه حتديدها ابتفاق ال راء. وقال اإ

تنهتي ، مثلها مثل التحسني، ومتىن أأن تتفق ادلول الأعضاء معه يف ذكل. وأأضاف أأن الكامل صفة من املس تحيل بلوغها.  ل
ن نه يع  أأن ادلول الأعضاء قالت اإ الويبو عّدلت بعض ممارساها وحّسنهتا، ولكن مسأأةل احلومكة تعد معلية مس مترة.  وقال اإ

ومن مث أأوحض أأنه مل يطلب أأي طرف اعامتد مسأأةل معينة بشأأن احلومكة، ولكن ما قيل هو أأن الاقرتاحات املقدمة من خمتلف 
ملرة السابقة يه فكرة حتقيق الإجامع. ساعات من النقاش يف ا 6اجملموعات س ُتعرض، وأأن املسأأةل اليت اس تغرقت حوايل 

ن النتيجة س تكون حتديد القضااي ذات الاهامتم املشرتك والتحسينات املمكنة املتعلقة حبومكة الويبو، وذكل ابتفاق  وقال اإ
ذا متكنت لك اجملموعات من العثور عىل طريقة لتحسني حومكة الويبو، فهذا س يكون أأمر جيد، حىت لو  نه اإ ال راء. وقال اإ

تعّرف ادلول الأعضاء ما يه، وهو أأمر أ خر. ومن مث أأوحض الرئيس أأن الاس تثناء هنا هو بدء العملية، والاس امتع اإىل  مل
ذا وافق امجليع عىل أأن الاجامتع ينبغ  أأن يبدأأ يف و وهجات النظر والوصول اإىل النتاجئ ابلإجامع فقط.  عىل سبيل املثال، اإ

ء ما أأكرث فعالية من حيث التلكفة، حيهنا بمكن أأن يُقّدم. وقال اإن هذا هو املطلوب، ميعاده أأو حيقق وفورات، أأو أأن مثة يش
ل أأكرث. وأأردف قائال اإن هذه املشاورات نفسها س تجري مع أأخذ أأفاكر ادلول الأعضاء يف احلس بان ابلنس بة لتحسني 

ذا قالت ادلول الأعضاء "ل" للحومكة اليوم فس يكون ذكل أأم نه اإ را معقول، ولكن ماذا لو اكنت مثة مشلكة احلومكة. وقال اإ
ن الناس  نه ل يريد أأن يتجاهل هذا الأمر حىت من منظور منظمة تتعامل مع الابتاكر. وقال اإ كبري يف املنظمة غدا. وقال اإ

ن الفكرة هنا ل يه أأن  تريد أأن تسمع أأن جلنة الربانمج واملزيانية رفضت أأن تناقش حتسني احلومكة يف الويبو. ومىض يقول اإ
ذا حتقق اإجامع بشأأن يشء ما،  ن ما ذكره هو ما تلقته جلنة الربانمج واملزيانية، واإ ل يوجد اقرتاح ملموس بشأأن احلومكة. وقال اإ
سواء فامي يتعلق ابلإدارة أأو الأدوار اإخل، ستنظر يف شأأنه. ورأأى أأن املنظمة تريد أأن تطبق احلومكة وتريد أأن حتسن الأمور. 

نه رمغ أأنه ن اللجنة  وقال اإ ل أأنه ل يتصيل فكرة القول اإ يتفهم الإحباط الناشئ عن خوض العديد من املناقشات سابقا، اإ
ن هذا الأمر ل بمثل جدول أأعامل خاص ابجملموعات، ول يتعلق بأأي حال من الأحوال  ل تريد مناقشة احلومكة. وأأوحض اإ

لغاء جلنة الربانمج  مبجموعة جدول أأعامل التمنية وأأفريقيا مقابل اجملموعة ابء. نه مل يقرتح أأي وفد، عىل سبيل املثال، اإ وقال اإ
ن مثة اختالف ال ن، لأن بعض الوفود تريد أأن تناقش هذه املسأأةل والبعض  واملزيانية أأو جلنة الويبو للتنس يق. وقال اإ

 ل يريد. ال خر

نه يؤيد متاما ما قاهل .486 ن احلومكة تعد نقطة هامة بوجه  وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فقال اإ الرئيس. وقال اإ
عام، وابلنس بة للويبو عىل وجه اخلصوص. وقال اإن هذه ليست املرة الأوىل يف الويبو اليت حتتفظ هبا ادلول الأعضاء ببند يف 

بقاء بند متعلق ابلبياانت اجلغرافية يف جدول الأعامل  جدول الأعامل، حىت لو مل يتحقق اتفاق حقيق . ورضب مثال ابإ
نه ل يرى  نه يف هذه احلاةل، ينبغ  للجنة أأن تعترب هذه املرة الأوىل للقيام بذكل وقال اإ لس نوات، دون حتقيق أأي تقدم. وقال اإ
ن الوفد نفسه اذلي يطرح هذا  بقاء عىل بند يف جدول الأعامل حىت لو مل يكن مثة نقاش حقيق . وقال اإ فائدة ترىج من الإ

أأبق  النقطة الأخرى يف جدول الأعامل طوال الوقت، وأأضاف أأنه مع ذكل فبسبب أأمهية النقطة، املوضوع ال ن هو اذلي 
 جيب أأن تظل يف جدول الأعامل. 

نه يريد أأن يصحح موقفه السابق بشأأن هذا الأمر، لأنه أأساء فهم املسأأةل برمهتا لأنه اكن يبحث فقرة  .487 وقال وفد فرنسا اإ
ن عددا من الوفود أأشار اإىل ذكل. واعتذر الوفد وحسب ما قاهل سابقا بشأأن اعرتاض وفدين يف معرض رده  خاطئة. وقال اإ

وأأكد عىل أأمهية املواضيع املذكورة، ورأأى أأن  عىل بيان الرئيس، وذكل لأن هذا الاعرتاض اكن يتعلق مبسأأةل خمتلفة متاما.
فد أأن جلنة الربانمج واملزيانية دلهيا الفرصة ملناقشة الهدف من جلنة الربانمج واملزيانية هو مناقش هتا عند توفر الواثئق. وأأكد الو 
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نه ذلكل فهو يرى أأنه بمكن التعامل مع مجيع املسائل داخل جلنة الربانمج  مجيع هذه املسائل، وطرهحا حيامث اكن مناس با. وقال اإ
 واملزيانية، مبا أأهنا حبثت العديد مهنا خالل الأس بوع. 

نه  وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء .482 فأأكد مجليع الوفود أأن مجموعته دامئا منفتحة بشأأن مناقشة هذه املسائل. وقال اإ
خالل اجامتع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، خاضت ادلول الأعضاء نقاشا مطول حول قمية "املشاورات املغلقة 

ن الزميل املوقر من مرص أأدىل بتعليق حول قمية "امل  غري ن اجملموعة الرمسية" وقال اإ شاورات املغلقة غري الرمسية". وقال اإ
ىل نقطة أأخرى ويه احلومكة  منفتحة يف هذا الصدد بشأأن اإجراء "مشاورات مغلقة غري رمسية" خارج القاعة. وتطرق الوفد اإ

نه مبا أأن ادلول الأعضاء تتعامل مع ق  نه مفهوم كبري حقا. وقال اإ نه اجليدة، حس ام أأبرزت مداخالت سابقة، وقال اإ ضيتني، فاإ
 يوصهيا بأأن تس تفيد من اخلربات املكتس بة يف التقرير. 

س بانيا أأن اقرتاحه يق ي بوضع هذا البند يف جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية اإ وردا عىل سؤال الرئيس، أأكد وفد  .484
لكة بشأأن هذا الرتتيب، لأن يف الس نة التالية، بعد الاطالع عىل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة. وأأضاف أأنه ليست دليه مش

  املسأأةل تتعلق بتقد م توصية بأأن هذا الأمر بمكن مناقش ته يف الس نة التالية.

ن ادلول الأعضاء تريد أأن تناقش  .430 ن ليةل امجلعة ليست الوقت املناسب ملناقشة احلومكة. وقال اإ وقال وفد الربازيل اإ
بأأن الاقرتاح اذلي  الأرحج صباح الثنني وليس ليةل امجلعة. وأأقر الوفدالواثئق يف ادلورة التالية، ورمبا قبل ذكل الوقت، عىل 

وهو حتليل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة حتت هذا  س بانيا يعد اقرتاحا ينبغ  للجنة أأن تأأخذه يف احلس بان:اإ أأدىل به وفد 
نه مبا أأن جلنة الربانمج واملزيانية مل تتوصل اإىل ا نه يرى أأنه بمكن ترك البند من جدول الأعامل. وقال اإ تفاق يف هذه ادلورة، فاإ

هذا املوضوع عند هذه النقطة عىل أأن يُناقش يف ادلورة التالية. وقال اإن جلنة الربانمج واملزيانية س تبت يف الأمر يف دورها 
ئق مطروحة عىل التالية حيامن تنظر يف وثيقة وحدة التفتيش املشرتكة، ولكهنا ستبق  البند يف جدول الأعامل وستبق  الواث

 الطاوةل ابلنس بة لدلورة التالية يف سبمترب. 

نه منفتح بشأأن اقرتاح وفد  وقال وفد .432 س بانيا، اذلي وافق عىل امل ي قدما بشأأن الصياغة، وأأيضا الإجراء اإ مرص اإ
نه نظرا للوقت والساعة امل  نه يقرتح املقرتح يف املس تقبل، وأأخذ تقرير وحدة التفتيش املشرتكة يف احلس بان. وقال اإ تأأخرة، فاإ

من ابب املرونة أأن يدرج املوضوع يف جدول أأعامل ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب، وأأن تدرج الوثيقتني يف 
نه يأأمل أأن تعط  الأمانة اللجنة املزيد من الوقت يف املرة القادمة ليك يتس ىن لدلول الأعضاء أأن  جدول الأعامل أأيضا. وقال اإ

  جل املسأأةل معاجلة جدية، وجتنب مناقشة املسأأةل يف ساعة متأأخرة كهذه.تعا

بقاء عىل هذا املوضوع يف جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية، فذكل س يكون  .438 نه يف حاةل الإ وقال وفد سويرسا اإ
نه حس ام اقرتح وفد مصطنعا لأنه ليس مثة مسائل معينة يتعني معاجل أأن تقرير وحدة التفتيش املشرتكة  س بانيا، ومبااإ هتا. وقال اإ

دراج هذه املسأأةل يف جدول أأعامل ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية،  لن يكون متاحا حىت هناية الس نة، بمكن اإ
ذا نه اإ ضافية اضطرارا يف هناية املطاف. وقال اإ اكن عىل  لأن جدول أأعامل اللجنة ممتلئ ابلفعل يف سبمترب وقد يس توعب نقطة اإ

 اللجنة أأن تنتظر حىت صدور التقرير، مفن املمكن أأن ينتظر البند حىت اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية التايل. 

نه حس ام فهم ل يوجد اتفاق بشأأن حذف هذا املوضوع من جدول الأعامل،  .433 وردا عىل هذا البيان، قال الرئيس اإ
ن اقرتاح وفد  الأعضاء تريديوجد اتفاق بشأأن اعامتده. وأأوحض أأن ادلول  ول س بانيا، واذلي أأيده عدد كبري اإ أأن تناقشه. وقال اإ

من الوفود، يعد معقول للغاية، ولكن جلنة الربانمج واملزيانية ستتخذ قرارها بشأأن الاقرتاح املذكور يف سبمترب بعد مراجعة 
نه يوي  نه ابعتبار الساعة املتأأخرة، فاإ بأأن تراجع ادلول الأعضاء الواثئق يف دورة سبمترب الواثئق املتاحة. وقال الرئيس اإ

دراهجا يف جدول أأعامل ادلورة التالية للجنة الربانمج اإ تعاجل املسأأةل جبانب اقرتاح وفد و  س بانيا، واذلي يق ي بدراسة املسأأةل واإ
ن القرار يف هذه احلاةل هو أأن ادل ول الأعضاء ل تريد أأن تبارش واملزيانية حيامن يصدر تقرير وحدة التفتيش املشرتكة. وقال اإ

 املسأأةل ال ن، ولكن يف سبمترب، ابعتبار الساعة املتأأخرة. 
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وأأعرب وفد الولايت املتحدة عن تأأييده للنقطة اليت أأعرب عهنا وفد سويرسا، ويه ترحيل املوضوع اإىل ادلورة  .434
املشرتكة لن يكون متاحا حىت هناية هذه الس نة. الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، نظرا لأن تقرير وحدة التفتيش 

 وأأعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف عدم مناقشة مسأأةل احلومكة يف سبمترب، لأن ذكل س يكون عىل حساب وقت اللجنة.

نه س يكرر نفس احلجة يف املرة  .435 نه يتفق مع ما ذكره وفد سويرسا ووفد الولايت املتحدة. وقال اإ وقال وفد هنغاراي اإ
لأنه لن تُطرح عىل الطاوةل أأي عنارص جديدة عدا تقرير وحدة التفتيش املشرتكة. وأأوىص اللجنة بأأن تنتظر صدوره،  القادمة

نه ل يعتقد أأن اللجنة س تذهب اإىل أأبعد  وأأن ترحل هذا النقاش اإىل ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية. وقال اإ
 من ذكل يف ادلورة التالية. 

ن وقال و  .436 نه يتفق أأيضا مع املداخالت الثالث السابقة، وأأوحض أأن اللجنة س تصوض نفس النقاش. وقال اإ يطاليا اإ فد اإ
ن من الأجدر أأن جترى هذه املناقشة عندما يكون دلى ادلول الأعضاء ما تضيفه لإثراء النقاش عىل  اللجنة س تضيع وقهتا واإ

 ينات قد أأجريت. حنو مناسب، وذكل لأن معظم املسائل قتلت حبثا، والتحس 

نه ل يعتقد أأنه يف  .437 ن اللجنة سيتوفر دلهيا ورقة واحدة من تقرير واحد ليك ترثي هبا النقاش. وقال اإ وقال وفد الربازيل اإ
ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية سيتوفر لدلول الأعضاء وقت أأكرب مما س يكون دلهيا يف ادلورة املقبةل، لأهنا مشغوةل 

هنا ل ينبغ  أأن حُتذف من جدول الأعامل. وذكر ما أأدىل به وفد  حقا. وقال نه مع ذكل، فاإن مسأأةل احلومكة تعد ملحة وقال اإ اإ
الولايت املتحدة الأمريكية من أأن اللجنة ستس تعرض مسأأةل احلومكة لأن العديد من املسائل املثارة عند مناقشة مرشوع 

ن ذكل ل ي عين أأنه ليس بوسع دول أأخرى أأن تطرح نقاط حول هذا البند يف ادلورة القادمة. املزيانية تتعلق ابحلومكة. وقال اإ
وأأكد عىل فكرة اإجراء "مشاورات مغلقة غري رمسية" حىت سبمترب، ويف سبمترب، سيتعني مناقشة هذه املسأأةل يف ضوء 

الأعامل، مث جتري النقاش يف املس تجدات عىل أأن يكون النقاش موجزا. واقرتح أأن توافق اللجنة عىل هذا البند من جدول 
 دورات أأخرى للجنة الربانمج واملزيانية.

يران الإسالم  .432 نه حسب فهمه، فقد اقرتح وفد وقال وفد مجهورية اإ س بانيا أأخذ تقرير وحدة التفتيش املشرتكة يف اإ ية اإ
وحدة التفتيش املشرتكة، ومن مث الاعتبار أأيضا، ومل يمت حتديد أأي جزء من اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية س يدرج فيه تقرير 

فذكل يعد اقرتاحا جديدا. وأأشار اإىل أأن الأعضاء لن يتوفر دلهيا وقت اكيف خالل ادلورة احلادية والعرشين ليك تنظر يف 
ذا اكن دلى اللجنة وقت اكيف يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة الربانمج  نه اإ الوثيقة املقدمة وتدرسها وتس تعرضها. وقال اإ

ملزيانية واكنت عىل ثقة بأأن الأمانة س توفر وقتا اكفيا للنظر يف الواثئق احلالية، حيهنا ستتاح الفرصة للنظر عن كثب يف وا
 . 8023الوثيقة اليت س تقدهما وحدة التفتيش املشرتكة بهناية س نة 

نه حسب فهمه، مثة موقفان .434 يران الإسالمية اإ . الأول هو مناقشة وبعد طلب توضيح من الرئيس، قال وفد مجهورية اإ
ن بعض الواثئق ُذكرت يف املالحظة التوضيحية للرئيس. وأأوحض أأن ادلورة احلادية والعرشين  الواثئق املتوفرة ابلفعل. وقال اإ
ن ذكل  للجنة الربانمج واملزيانية ستنظر يف الوثيقة اليت مل يتوفر الوقت الاكيف للجنة الربانمج واملزيانية ليك تنظر فهيا. وقال اإ

 يعين أأن اللجنة س تبت يف هذه املسأأةل يف ادلورة احلادية والعرشين. وقال اإن الاقرتاح يق ي ابلنظر فهيا فقط، وأأخذ ل
حيامن  8024الواثئق احلالية املعنية يف الاعتبار، ولكن اللجنة ستس تمكل النظر يف املوضوع يف ادلورة احلادية والعرشين يف 

 ، مث تصل اإىل قرار حيهنا. يصدر تقرير وحدة التفتيش املشرتكة

يران الإسالمية املوقر يعد ممكنا لأنه حل وسط بني الأمرين.  .440 ن ما اقرتحه وفد مجهورية اإ  وقال وفد الاكمريون اإ

 وعند هذه النقطة اعمتد الاقرتاح. .442
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وقال وفد بلجياك اإن الاقرتاح يبدو مثريا لالهامتم، ولكنه، مرة أأخرى، ل يرى فائدة ترىج من خوض نفس  .448
ن ادلول الأعضاء ل تزال دلهيا الوثيقة، ولكن ليست دلهيا واثئق وحدة التفتيش املشرتكة،  املناقشات مرارا وتكرارا وقال اإ

نه قد يكون من الأجدر جتنب هذه املناقشة برمهتا عىل أأن يعاد النظر فهيا فور  ول تزال ل تعرف ما س يكون بداخلها. وقال اإ
ضافية بشأأن حمت  وى واثئق وحدة التفتيش املشرتكة. توفر معلومات اإ

نه يع  أأن اجملموعات اخملتلفة دلهيا مواقف خمتلفة. مجموعة تريد  .443 نه يتعني الوصول اإىل حل وسط. وقال اإ وقال الرئيس اإ
ذا  اتحة الفرصة لدلول الأعضاء ليك تناقش الأمر اإ أأن حتتفظ ابملوضوع وأأخرى تريد أأن تؤجهل. واقرتح أأخذ اسرتاحة واإ

نه يطلب اإىل الأمانة أأن توحض ماذا أأرادت، لأ  نه ابعتبار الساعة املتأأخرة، فاإ نه ل يرى أأي سبيل للم ي قدما. وقال اإ
 س يحدث يف حاةل عدم الوصول اإىل اتفاق. 

نه يف حاةل عدم الوصول اإىل تسوية يف هذا الشأأن، س يكون منوطا  .444 وردا عىل هذا السؤال، قال املستشار القانوين اإ
ذا اكنت املسأأةل س يعاد النظر فهيا يف سبمترب أأو يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية.ابدلول الأعضاء أأن   تقرر بشأأن ما اإ

وأأوحضت الأمانة أأن جلنة الربانمج واملزيانية قررت تأأجيل النقاش حول مسأأةل احلومكة اإىل ادلورة احلادية والعرشين  .445
 . 8023سبمترب  للجنة الربانمج واملزيانية املقرر انعقادها يف

وطلب املستشار القانوين أأخذ اللكمة ليك يوحض بعض الأمور بشأأن رده عىل السؤال اذلي طرحه وفد أأملانيا أأثناء  .446
ليه توضيح ما قاهل. وأأخرب اللجنة بأأنه قد تبني أأن عىل  مناقشة البند املتعلق ابملاكتب اخلارجية، لأن بعض الوفود طلبت اإ

رسالها  الأقل وفد واحد فهم أأنه قال ن توقيع الويبو اتفاقات بشأأن املاكتب مع الاحتاد الرويس ومجهورية الصني الشعبية قبل اإ اإ
من اتفاقية الويبو. وأأوحض أأن ما قاهل حتديدا هو أأن الأمانة وقعت اتفاقا مع مجهورية  4.28اإىل جلنة التنس يق يعد خمالفا للامدة 

التفاقني سريسال اإىل جلنة التنس يق ليك تعمتدهام يف سبمترب، عىل غرار  الصني الشعبية، واتفاقا مع الاحتاد الرويس، وأأن
ن هذا  ل بعد موافقة جلنة التنس يق. وقال اإ املامرسات السابقة. وقال اإن لك من التفاقني ذكر أأنه لن يدخل حزي التنفيذ اإ

نغافورة. وأأردف قائال اإن هذا ابلضبط ما مت خبصوص التفاق مع حكومة الربازيل، وأأيضا خبصوص التفاق مع حكومة س  
ابلضبط ما فعلته الأمانة خبصوص اتفاقات أأخرى ليست ابلرضورة تتعلق بتأأسيس ماكتب الويبو. وأأكد املستشار القانوين أأن 

  توقيع الأمانة لالتفاقات قبل أأن تعمتدها جلنة التنس يق رمسيا يعد ممارسة راخسة تؤكد علهيا جلنة التنس يق ابس مترار.

ن السؤال اذلي طرحته ئيس املستشار القاوشكر الر  .447 س بانيا عىل املستشار القانوين يشري اإىل أأهنا ابلفعل اإ نوين وقال اإ
ممارسة راخسة، ولكن هذه املامرسة الراخسة تعد خمالفة لصيغة املادة، وأأجاب املستشار القانوين أأهنا عىل الرمغ من ذكل فهي  

ن  ممارسة راخسة. ومن مث، انهتي  الرئيس اإىل أأنه ل أأهنا خمالفة للصياغة احلرفية للامدة. وقال الرئيس اإ رمغ أأهنا ممارسة متبعة، اإ
 توضيح املستشار القانوين س يدرج يف السجل. 

نه مل يفهم  .442 وقال وفد تركيا اإن هذا الاجامتع رمس ، ولكنه يتحدث بصفته الشصصية، وكشص  اعتباري أأيضا، وقال اإ
ين يف وقت سابق يف الصباح. وأأوحض أأن ما فهمه هو أأنه، سواء اتفقنا أأم مل نتفق، فاإن ذكل عندما اس متع اإىل املستشار القانو

ن املامرسة الراخسة لطاملا وافقت علهيا جلنة التنس يق.   املستشار القانوين يريد أأن يقول اإ

ين للجنة اإن جلنة الربانمج واملزيانية قّررت تأأجيل مواصةل النقاش حول هذا البند اإىل ادلورة احلادية والعرش  .444
 .8023املقرر عقدها يف سبمترب 
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