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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 احلادية والعشرونالدورة 
ىل  9جنيف، من   1023 سبمترب 23اإ

 
 

 اقرتاح من اجملموعة األفريقية
 من جدول األعمال: احلوكمة يف الويبو 8 البند

 

من جدول الأعامل )احلومكة يف الويبو(، والمتست أأن  8الأفريقية اقرتاحا بشأأن البند قّدمت اجلزائر ابمس اجملموعة  .2
م هذا الاقرتاح كوثيقة رمسية عىل ادلورة احلادية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية.  يعمَّ

 ]ييل ذكل اقرتاح اجملموعة الأفريقية[

 

  



WO/PBC/21/20 
2 
 

 اقرتاح من اجملموعة الأفريقية
 من جدول الأعامل: احلومكة يف الويبو 8البند 

 معلومات أأساس ية

سهام ادلول الأعضاء حبلول  .2 المتست جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا السادسة عرشة من الأمانة أأن تعّد وثيقة ابإ
 ، عىل أأن تشمل الوثيقة ما ييل:1022، يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا يف يونيو 1022 أأبريل

يف الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية، ابلستناد  احلومكة هيالكمس تجدات حول  )أأ(
ىل امللحق الأول من الوثيقة   ؛WO/GA/38/2اإ

سهامات ادلول الأعضاء، مع حبث وهجات نظرها حول  )ب(  يف الويبو؛ احلومكةواإ

 يف الويبو. احلومكةواس تعراض واثئق سابقة حول  )ج(

عداد الوثيقة واس تجابت الأ  .1 . وقدمت تكل الوثيقة وصفا وقائعيا لهيلك .WO/PBC/17/2 Revمانة ذلكل الطلب ابإ
احلومكة يف الويبو، مع وصف وجزي للأهجزة الرئيس ية. كام مشلت الوثيقة يف مرفقها نسخة حمدثة لهيالك احلومكة يف الأمم 

الآراء الواردة من ادلول الأعضاء بشأأن احلومكة يف فقات، املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية. ومشلت، يف أأحد املر 
. وادلول الأعضاء اليت قدمت تعليقات يف هذا الصدد يه اجملموعة الأفريقية وأأسرتاليا والصني ومجموعة 1022الويبو حىت عام 

 لايت املتحدة الأمريكية.جدول أأعامل التمنية وفرنسا وأأملانيا والياابن وموانكو ومجهورية كوراي واململكة املتحدة والو

وانقشت اللجنة يف دورهتا السابعة عرشة الوثيقة اليت أأعدهتا الأمانة بشأأن هيلك احلومكة يف الويبو، أأي  .3
ىل أأية نتاجئ حول هذه املسأأةل وتقّرر أأن يعّد رئيسا .WO/PBC/17/2 Rev الوثيقة . ومل تفض املناقشات يف تكل ادلورة اإ

الربانمج واملزيانية ورقة تتضمن تعليقات ادلول الأعضاء لُتعرض عىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دروهتا جلنة التنس يق وجلنة 
 الثامنة عرشة.

. ويشري ذكل التقرير WO/PBC/18/20وعرض رئيسا جلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية تقريرهام يف الوثيقة  .4
ىل أأّن مجيع ادلول الأعضاء تعترب أأّن من ا عادة تصممي جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق وحتسني اإ خليارات املمكنة اإ

ىل تعديل اتفاقية الويبو. كام اس تعرض  كفاءهتام من أأجل سّد الثغرات القامئة يف هيلك احلومكة الراهن، دون الاضطرار اإ
ىل التقرير الهيالك احلالية للحومكة يف الويبو فامي خيص جلنة التنس يق وجلنة ال ربانمج واملزيانية، واحملاولت السابقة الرامية اإ

 الإصالح ادلس توري.

اللجنة الاستشارية ، من 1022والمتست جلنة الربانمج واملزيانية، يف دورهتا الثامنة عرشة املعقودة يف سبمترب  .5
، بغية مة من ادلول الأعضاءاملُقدَّ  يف الويبو يف ضوء الواثئق املعنية والاقرتاحات احلومكةاملس تقةل للرقابة أأن تس تعرض مسأأةل 

ىل ادلول الأعضاء يف أأقرب وقت ممكن. عقد مشاورات كام المتست اللجنة من رئيس امجلعية العامة  تقدمي تقرير بتوصياهتا اإ
دة اإ  احلومكةعن الصادر غري رمسية حول تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  ىل يف الويبو هبدف تقدمي توصيات حمدَّ

 .عرشة للجنة ادلورة التاسعة

ونتاجئ املشاورات غري الرمسية اليت  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةتقرير  WO/PBC/19/26وتتضمن الوثيقة  .6
ىل " اس تكشاف الس بل عقدها رئيس امجلعية العامة. ودعا رئيس امجلعية العامة ادلول الأعضاء يف جلنة الربانمج واملزيانية اإ

أأنّه ل ينبغي "أأن  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة" ورأأت وكفاءهتا وتنس يقها الرئاس يةتعزيز أأداء هيالك الويبو والوسائل ل 
نشاءأأية توصية تُقّدم  ل بناًء عىل دراسة تفصيلية تشمل القضااي احلساسة املتعلقة ابجلوانب  رئاس يةهيئة  ابإ ضافية اإ اإ
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الأعىل يف الويبو. وسوف تتطلب هذه ادلراسة التفصيلية اكتساب  احلومكةة ملس توى ادلبلوماس ية واجلوانب احلكومية ادلولي
ضافية يف موضوع معني. وذلكل تويص اللجنُة بأأن تنظر ادلول الأعضاء أأيضًا يف جدوى املصاريف اليت سيتطلهبا  خربة اإ

 "ذكل.

مراجعة مرفقات  شارية املس تقةل للرقابةاللجنة الاست ولأغراض ادلورة التاسعة للجنة الربانمج واملزيانية، اقرتحت  .7
 نظام الويبو املايل ولحئته املتعلقة هبا ومبراجع احلساابت اخلاريج وميثاق الرقابة ادلاخلية.

ومل تبّت جلنة الربانمج واملزيانية، يف دروهتا التاسعة عرشة، يف اخلطوات القادمة ولكّّنا قّررت أأن تكون مسأأةل  .8
لبنود املدرجة يف جدول أأعامل دورهتا العرشين. ويف ادلورة العرشين للجنة انقشت ادلول الأعضاء احلومكة يف الويبو أأحد ا

آلية احلكومة يف الويبو، مع الرتكزي عىل الانشغالت بدل من القضااي. كام  عداد قامئة مبا جيب، يف نظرها، أأن يُغرّي يف أ ماكنية اإ اإ
ىل مسا ىل اتفاق اقرُتح تقس مي مسأأةل احلومكة يف الويبو اإ ئل فرعية متعّددة للمساعدة عىل تنظمي املناقشات. ومل يمت التوصل اإ

بقاء مسأأةل احلومكة يف الويبو عىل جدول أأعامل دورهتا احلادية والعرشين.  حول صياغة القرار، وابلتايل قّررت اللجنة اإ

 الاقرتاحات املهمة املقدمة من ادلول الأعضاء بشأأن حتسني احلومكة يف الويبو

اقرتاحات ادلول الأعضاء وتعليقاهتا خبصوص حتسني احلومكة يف الويبو.  .WO/PBC/17/2 Revمنت الوثيقة تض  .9
زال يتعنّي مناقشة تكل الاقرتاحات بشلك جوهري يف جلنة الربانمج واملزيانية. وفامي ييل، دون الإخالل بتكل  وما

الاقرتاحات والتعليقات، أأفاكر/اقرتاحات ملموسة ُمقتطفة من البياانت املقدمة من ادلول الأعضاء حول حتسني احلومكة يف 
شارة الانط عطاء اإ الق للميض يف املناقشات ومعلية حبث ادلول الأعضاء ملسأأةل حتسني الويبو. والغرض من عرضها هو اإ

 احلومكة يف الويبو:

 حتسني معل جلنة الربانمج واملزيانية (2)

 جتمتع جلنة الربانمج واملزيانية ابنتظام مرتني يف الس نة ملدة مخسة أأايم للك دورة. •

 ملتعلقة ابملوارد البرشية.ينبغي أأن تس تعرض جلنة الربانمج واملزيانية ابنتظام املسائل ا •

ىل اللغات الست وتنرش عىل املوقع الإلكرتوين قبل الاجامتعات بشهرين  • ترتمج واثئق العمل اإ
 للسامح للوفود بتحليلها والتشاور بشأأهنا.

 حتسني معل جلنة التنس يق  (1)

س ناد تلتقي جلنة التنس يق الآن ابنتظام مرة يف الس نة عىل هامش امجلعية العامة. وميكن  • اإ
لهيا، كام ميكن زايدة وترية اجامتعاهتا.  وظائف تنفيذية اإ

 تقسم املسؤوليات بوضوح بني جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق. •

 جلنة التنس يق وحدها بصالحية وضع/تعديل/تغيري جدول أأعامل امجلعية العامة.تمتتع  •

ىل اللغات الست وتنرش عىل املوقع الإ  • لكرتوين قبل الاجامتعات بشهرين ترتمج واثئق العمل اإ
 للسامح للوفود بتحليلها والتشاور بشأأهنا.
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 حتسني التفاعل بني ادلول الأعضاء واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة (3)

نشاء فريق عامل مصغّر اتبع للجنة الربانمج واملزيانية عىل أأساس مؤقت لينظر يف توصيات  • اإ
ىل جلنة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرق ابة/وحدة التفتيش املشرتكة ويرفع التوصيات اإ

 الربانمج واملزيانية.

خيصص جزء من الاجامتعات الفصلية للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة للرؤساء الإقلمييني  •
 والوفود املهمتة.

تشمل التقارير الفصلية للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة تعليقات/مداخالت الرؤساء  •
 لمييني وسائر الوفود.الإق 

تعمم تقارير الاجامتعات الفصلية عىل نطاق واسع بعد الاجامتعات وتُدرج مضن واثئق جلنة  •
 الربانمج واملزيانية، وتعمم أأيضا عىل الإنرتنت.

ىل جلنة  • عداد التقرير الس نوي املوجز وترفعه اإ تواصل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ
آراء اجملموعات الإقلميية وادلول الأعضاء حول املسائل الربانمج واملزيانية، م  سجةل فيه أ

 املطروحة.

 حتسني التفاعل بني ادلول الأعضاء واملدققني (4)

ينبغي أأن حيسن التفاعل بني املدققني وادلول الأعضاء من خالل عقد اجامتعات منتظمة  •
 ورمسية.

آلية منصفة وفعاةل لختيار رؤساء هيئات الويب (5) نشاء أ  و ونواهبماإ

حتسني معلية اختيار رؤساء هيئات الويبو ونواهبم. وضامن جودة أأعامهلم ونزاههتم وخربهتم.  •
 وتويخ الوضوح يف معلية الاختيار.

 اخلطوات املقبةل

ىل أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية للنظر يف الاقرتاحات/الأفاكر املقدمة أأعاله هبدف حتسني احلومكة  .20 ادلعوة موهجة اإ
ىل متابعة املسأأةل يف اجامتع ال يف كن عقده يف فرباير ميويبو وتقدمي الإرشادات بشأأهنا. وميكن أأن تتواصل املناقشات الرامية اإ

بني دوريت جلنة الربانمج واملزيانية هبدف عرض توصيات حمددة عىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا  ما 1024
 والعرشين. الثانية

 ]هناية الوثيقة[

 


