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ىل  9ادلورة احلادية والعرشون للجنة الويبو املعنية ابلربانمج واملزيانية )اللجنة( مبقر الويبو يف الفرتة من قدت ع   .2  21اإ
 .1021سبمترب 

اجلزائر، وأأنغول، والأرجنتني، وبنغالدش، وبيالروس، والربازيل، وبلغاراي،  وتتأألف اللجنة من ادلول الأعضاء التالية: .1
كوادور، ومرص، والسلفادور، وبوركينا فاصو، والاكمري  ون، وكندا، وش ييل، والصني، وكولومبيا، وامجلهورية التش يكية، واإ

يران )مجهورية وفرنسا، وأأملانيا، وغاان، واليوانن، وغواتاميل، وهنغاراي، والهند،  يطاليا، والياابن، اإ الإسالمية(، و  –واإ
وبولندا، ومجهورية كوراي، ومجهورية مودلوفا، ورومانيا،  وقريغزيس تان، واملكس يك، واملغرب، وعامن، وابكس تان، وبريو،

س بانياوالاحتاد الرويس، والس نغال، وس نغافورة، وسلوفاكيا، وجنوب أأفريقيا، و  ، ورسي لناك، والسويد، وسويرسا )حبمك اإ
واكن  (.51ة، وزميبابوي )كرانيا، واململكة املتحدة، والولايت املتحدة الأمريكيو وطاجيكس تان، واتيلند، وتركيا، وأأ املوقع(، 

اجلزائر، والأرجنتني، وبنغالدش، وبيالروس، والربازيل، والاكمريون، وكندا،  أأعضاء اللجنة املمثلون يف هذه ادلورة مه:
كوادور، ومرص، والسلفادور،  وش ييل، والصني، وكولومبيا، وامجلهورية التش يكية، وادلامنرك، وامجلهورية ادلومينيكية، واإ

يران )مجهورية وفرنسا، وأأمل يطاليا، والياابن،  –انيا، وغاان، واليوانن، وغواتاميل، وهنغاراي، والهند، واإ الإسالمية(، واإ
وقريغزيس تان، واملكس يك، واملغرب، وابكس تان، وبريو، وبولندا، ومجهورية كوراي، ورومانيا، والاحتاد الرويس، والس نغال، 

س بانياوس نغافورة، وجنوب أأفريقيا، و  لناك، والسويد، وسويرسا )حبمك املوقع(، وتركيا، وأأوكرانيا، واململكة املتحدة، ، ورسي اإ
ن ادلول التالية الأعضاء يف الويبو، وغري  (.46والولايت املتحدة الأمريكية، وفييت انم، وزمبابوي ) ىل ذكل، فاإ وابلإضافة اإ

رمينيا، وأأسرتاليا، والمنسا، وبرابدوس، وبلجياك، وبنن، أأفغانس تان، وأأندورا، وأأ  الأعضاء يف اللجنة، اكنت ممثةل بصفة مراقب:
رسائيل،  وبوتسواان، وبوروندي، وكرواتيا، وقربص، وامجلهورية ادلومينيكية، وفنلندا، وجورجيا، وغينيا، وأأيرلندا، واإ

البوليفارية(،  –)مجهورية  وليتوانيا، واملدليف، وموانكو، وهولندا، وبامن، وابراغواي، والربتغال، وترينيداد وتوابغو، وفزنويال
 (. وترد قامئة ابملشاركني يف مرفق هذه الوثيقة.19وزامبيا )

 افتتاح ادلورة 2البند 

ىل ادلورة احلادية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية )اللجنة( وعلق بأأنه ينبغي أأن تتيح الأعامل  .1 رحب الرئيس ابلوفود اإ
ىل حد أأبعد يف ادلورة احلالية. اليت أأجنزت خالل دورة اللجنة اليت عقدت ن الأمانة أأاتحت  يف شهر يوليو نقاشًا بناًء اإ وقال اإ

وحث الرئيس الوفود، توفريًا للوقت، عىل اجتناب الإدلء ببياانت افتتاحية ما مل تكن هناك  احملرض احلريف ملناقشات يوليو.
ثباهتا عىل وجه عاجل، كام حهثم عىل حتري الأ  وحث الرئيس  قوال البناءة واخملترصة يف مداخالهتم.مسأأةل معينة مطلوب اإ

عادة فتح قضااي نوقشت ابلفعل خالل دورة يوليو واحلرص بدًل من ذكل عىل معاجلة تكل اليت تعذر  الوفود أأيضًا عىل عدم اإ
ىل اتفاق بشأأهنا حينذاك. ىل املدير العام عىل قيادته للمنظمة ولك ما أأجن التوصل اإ ز من أأعامل حس نة وتوجه الرئيس ابلشكر اإ

لقاء لكمته الافتتاحية. ىل اإ  ودعا املدير العام اإ

 وأألقى املدير العام البيان التايل: .4

ىل ادلورة احلادية العرشين للجنة الربانمج واملزيانية. نه ملن دواعي الرسور أأن أأرحب ابمجليع اإ وكام  "اإ
قراءة تفاعلية وبناءة ومكثفة وشامةل تعلمون، فقد متخضت ادلورة العرشين، اليت عقدت يف شهر يوليو، عن 

والآن  ، عالوًة عىل البنود الأخرى حمل النظر.1024/1025للغاية ملرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح للثنائية 
ىل أأربع مجموعات من القضااي، وسأأعلق علهيا  جند جدول الأعامل مثقاًل للغاية مرة أأخرى. وميكننا تقس ميه اإ

 ابختصار.

ىل اللجنة من الهيئة الإرشافية "أأما اجملم وعة الأوىل من القضااي فتنطوي عىل تقارير وافية مقدمة اإ
املتكونة من مراجعي احلساابت اخلارجيني وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية واللجنة الاستشارية 
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قةل للرقابة الذلين ويرسين رسورًا ابلغًا أأن أأرحب بعضوي اللجنة الاستشارية املس ت املس تقةل للرقابة.
 س يحرضان دورة جلنة الربانمج واملزيانية اكمةل.

دارة اخملاطر، واليت أأرىس دعامئها  حراز تقدم جيد بشأأن قضية اإ "وأأعتقد أأن املنظمة مس مترة يف اإ
حرازه بشأأن نظام الرقابة ادلاخلية  برانمج التقومي الاسرتاتيجي اذلي وضعناه. وأأمامنا مزيد من التقدم الواجب اإ

وأأتصور أأننا  والكهام يسري وفق اخملطط. وحنن نعي ذكل متامًا، وبشأأن نظام التخطيط للموارد املؤسس ية.
قفال يف حوار مع هيئات التدقيق فامي يتعلق  س نعقد مزيدًا من النقاش بشأأن مسأأةل تعريف معايري واحضة لالإ

 مبختلف التوصيات، حىت نس تطيع حتقيق تنفيذ انحج لتكل التوصيات.

ا مجموعة القضااي الثانية فتتعلق ابلأداء والاس تعراض املايل، مما يشمل اس تعراضًا للبياانت املالية "وأأم
كام يوجد تقرير بشأأن املوارد البرشية وأأوجه الفعالية من حيث  املدققة واس تخدام الأموال الاحتياطية.

 التلكفة، وس ي عرض عىل هذه ادلورة.

ولن أأعلق  .1024/1025رة عن مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية "واجملموعة الثالثة من القضااي عبا
ن أأذن الرئيس بذكل، عند معاجلة البند.  عىل ذكل الآن، بل أأرجئ الإدلء بتعليقايت عن طريق املداخةل، اإ

"وأأخريًا، هناك حتديث شامل مجليع مرشوعاتنا الرئيس ية، خاصة نظام التخطيط للموارد املؤسس ية، 
قفال بران  مج التقومي الاسرتاتيجي، ومرشوعات استامثر رأأس املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت.واإ

ىل مجيع موظفينا عىل هجودمه، وأأخص مهنم موظفي قطاع  "وأأغتمن هذه الفرصة للتوجه ابلشكر اإ
دارة الس يد سوندارام، مساعد املدير العام، عىل ما بذلوا من هجود غري عادية يف  الإدارة والتس يري حتت اإ

 سبيل التحضري دلوريت اللجنة.

"امسحوا يل كذكل أأن أأذكر تغيريًا أأساس يًا يف التشكيل الوظيفي حدث خالل الفرتة اليت تلت انعقاد 
ىل علممك أأن الس يد فيليب فافاتييه قد تقاعد عن العمل يف املنظمة بعد ما يربو  ادلورة السابقة للجنة، فرمبا منا اإ

واكن يشغل منصب املراقب يف املنظمة  دمة بلغ خاللها املنهتىى يف النجاح والتفاين.عىل عرشين عامًا من خ
 عىل مدى الس نوات امخلس الأخرية، وأأبىل بالًء حس نًا للغاية، وحيزننا فراقه.

"وقد أأعلنا عن حاجتنا لشغل املنصب، بعد تعديهل ليكون مسامه مدير ختطيط الربامج والشؤون 
حيث نس تعني لكام أأردان توظيف مسؤول رفيع املس توى  يف معلية مكثفة للغاية، وخضنا املالية )املراقب(

نه ملن دواعي الرسور البالغ أأن أأؤكد تويل  خبرباء استشاريني خارجيني يف معلية الانتقاء ويف تقيمي املعايري. واإ
دارة ختطيط وس ترتأأس الس يدة انراايانسو  زميلتنا ش يرتا انراايانسوايم املنصب حمل فيليب فافاتييه. ايم اإ

الربامج والشؤون املالية، اليت تضم مجيع معلياتنا املتعلقة ابملزيانية والشؤون املالية، عالوًة عىل تقيمي الربامج، 
وأأان أأمتىن لها لك النجاح وأأان متيقن من أأداهئا  مما يشلك جماًل مزتايد الأمهية، كام ستتوىل همام منصب املراقب.

أأشكرك، س يدي   أأمكل وجه، كام اكن دأأهبا يف لك ما شغلت من مناصب سابقة.املهام املنوطة هبا عىل
 ".الرئيس

 الأعامل جدولاعامتد   1البند 

ىل الوثيقة  .5  ..WO/PBC/21/1 Provاستندت املناقشات اإ
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حيث  ووحض الرئيس أأن هيلكية مرشوع جدول الأعامل موضوعة حبيث تيرس الاس تعراض حتت اجملموعات اخملتلفة، .6
طارها يف تقارير التدقيق والرقابة اليت أأعدهتا اللجنة الاستشارية تتعلق  الأوىل ابلتدقيق والرقابة، وستنظر اللجنة مضن اإ

عداد هيئة التحكمي لتعيني  املس تقةل للرقابة، ومراجع احلساابت اخلاريج، وتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة، وتقرير من اإ
ن اللجنة س تواصل أأيضًا النقاش حول احلومكة يف الويبو،  ة املس تقةل للرقابة.الأعضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاستشاري وقال اإ

وأأضاف الرئيس أأن بعض اجملموعات س تعرض مقرتحًا بشأأن قضية  كام س بق التفاق يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة.
ىل هناية الأس بوع )امجلعة(، بدًل  جرائه يف بداية ادلورة حىت ميكن تعممي احلومكة، وابلتايل تطلب تأأجيل ذكل النقاش اإ من اإ

ن 5وفامي يتعلق ابلتقرير اذلي أأعده مراجع احلساابت اخلاريج )البند  املقرتح عىل الوفود ويتاح هلم دراس ته. (، قال الرئيس اإ
اش بشأأن وعىل ذكل س يؤجل النق مراجع احلساابت اخلاريج س يلقي لكمة عىل اللجنة يف فرتة بعد الظهرية من يوم امخليس،

ىل البند 5البند  ضافًة اإ ىل ذكل احلني.1021)البياانت املالية الس نوية لعام  9، اإ طار  ( اإ ن اللجنة ستنظر مضن اإ ومىض يقول اإ
، ووضع الاشرتااكت، ووضع اس تخدام 1021مجموعة أأداء الربانمج والاس تعراض املايل يف البياانت املالية الس نوية لس نة 

طار هذه  ر عن تنفيذ تدابري رفع الفعالية من حيث التلكفة.الأموال الاحتياطية، وتقري ن اللجنة ستنظر مضن اإ وقال اإ
عالمية، يف تقرير املوارد البرشية، اذلي ستناقشه جلنة التنس يق ابلتفصيل يف وقت لحق من الشهر.  اجملموعة، ولأغراض اإ

ىل هناية الأس بوع  ووحض أأن اللجنة  تلبيًة لطلب بعض اجملموعات.وأأضاف أأن هذا البند من جدول الأعامل س يؤجل أأيضًا اإ
عداد املزيانية يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  طار مجموعة التخطيط واإ ووثيقتني  1024/1025ستنظر مضن اإ

عالمية عن املاكتب اخلارجية واخلطة الرأأساملية الرئيس ية. ًا، كام طلب مهنا، وذكر أأن الأمانة أأاتحت أأيض مقرتنتني هبام: ورقة اإ
ن النقاش سيتواصل،  ورقة بيضاء تعرض تفاصيل تنفيذ اسرتاتيجيات تتعلق ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر. وقال اإ

عداد الربانمج واملزيانية. مث  كام س بق التفاق يف ادلورة العرشين للجنة، بشأأن التعريف املقرتح لنفقات التمنية يف س ياق اإ
ىل اجمل ن مجموعة البنود الأخرية  موعة التالية بعنوان تقارير مرحلية عن املرشوعات الرئيس ية واملسائل الإداريةالتفت اإ وقال اإ

ىل التقارير املتعلقة ابلتقدم احملرز يف عدٍد من املرشوعات واملبادرات، وتتضمن كذكل تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ  هذه تشري اإ
 امتد مرشوع جدول الأعامل، ما مل تكن هناك تعليقات عليه. واقرتح الرئيس اع س ياسة الويبو للغات.

رجاء مناقشة البند  .7 من جدول  20وأأعرب وفد املكس يك عن تقديره للرئيس عىل ما قدم من معلومات، واقرتح اإ
ىل يوم امخليس، مبا أأن مراقب احلساابت اخلاريج س يكون موجودًا يف ذكل  الأعامل )وضع اس تخدام الأموال الاحتياطية( اإ

 اليوم.

س بانياوأأيد وفد  .8 ماكنية تناول الوثيقة املتعلقة ابخلطة الرأأساملية  اإ الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد املكس يك وسأأل عن اإ
 الرئيس ية يف ذكل احلني، وذكل لتعلقها بوثيقة اس تخدام الأموال الاحتياطية، حىت ميكن مناقش هتام معًا. 

لب مناقشة البند  .9 )وضع اس تخدام الأموال الاحتياطية( والوثيقة املتعلقة ابخلطة  20واس تخلص الرئيس أأنه قد ط 
 الرأأساملية الرئيس ية بوم امخليس.

جراؤها عىل جدول املناقشات، تزويد الوفود جبدول  .20 والمتس وفد بلجياك، يف ضوء التغيريات العديدة املطلوب اإ
 جديد.

ٍي من بنود جدول الأعامل مبجرد الانهتاء من واقرتح وفد الصني الامتناع عن اخلروج بأأي نتيجة أأو قرار بشأأن أأ  .22
 حيث ينبغي للجنة الانتظار حىت تنهتىي من مناقشة بنود جدول الأعامل اكفة قبل اخلروج بأأي نتاجئ. مناقش ته بشلك اكمل،

ىل أأي ن  نه يعترب ذكل أأمرًا همامً لأنه س يتيح للوفود اس تعراض املناقشة الاكمةل خالل ادلورة قبل التوصل اإ تاجئ أأو اختاذ وقال اإ
  أأي قرارات هنائية.
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وأأعربت  وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الإفريقية، وأأعرب عن تأأييدها لالقرتاح اذلي أأدىل به وفد الصني. .21
اجملموعة عن اعتقادها أأنه ينبغي اس تعراض مجيع املناقشات وأأنه من املعقول الرتيث يف اختاذ أأي قرارات هنائية حىت يأأيت 

 من جدول الأعامل )اعامتد ملخص القرارات والتوصيات( مث اعامتد لك يشء دفعة واحدة.  12عىل البند  ادلور

وعرب وفد سويرسا عن دهش ته من طلب الانتظار حىت الفراغ من تناول مجيع بنود جدول الأعامل قبل اس تخالص  .21
جيعل من املفيد اختاذ قرار بشأأن بنٍد ما دلى الانهتاء وعن اعتقاده وجوب الزتام اللجنة الهنج العميل والكفاءة، مما  أأي نتاجئ

ىل اليوم الأخري. من مناقش ته وبلورة قرار بشأأنه. رجاء اختاذ القرارات الهنائية اإ ىل اإ نه ل يرى سببًا يدعو الأعضاء اإ  وقال الوفد اإ
للجنة السري عىل ديدهنا من وكرر الوفد الإعراب عن دهش ته، بل وحتريه، بشأأن الطلب املطروح وعن اعتقاده أأنه ينبغي 

غالق ابب البند املعين.  اختاذ قرار بشأأن بنٍد ما فور توضيح جوانبه مث اإ

مما يضفي أأمهية قصوى عىل أأسلوب معاجلته  وذكَّر وفد فرنسا الوفود جبدول الأعامل الثقيل املاثل بني يدي ادلورة، .24
حراز تقدم. ن أأراد الأعضاء اإ نه بغض النظر عن الأسلو  اإ ن بعض الأمور جلية،وقال اإ ىل  ب اخملتار فاإ ومن الواحض أأن التوصل اإ

حراز تقدم. توافق واعامتد قرار بشأأن بعض البنود قد يكون ممكنًا، ن حتقق أأن يتيح للجنة اإ مث تطرق الوفد  ومن شأأن ذكل اإ
لهيا، ىل نقطة أأخرى أأراد التنبيه اإ نه يلزم الوفود وجود تقرير يف وقت مناسب حىت يمت  اإ كنوا من النظر فيه يف فرتة حيث قال اإ

وشدد الوفد  مفن من غري الوارد مطلقًا مواصةل العمل حىت منتصف الليل أأو صباح يوم السبت. بعد الظهرية من يوم امجلعة،
ىل هنايهتا  رجاء الأعضاء اختاذ أأي قرار اإ هناء ادلورة يف وقت مالمئ، وأأن من شأأن اإ عىل وجوب مالحظة اللجنة الرغبة يف اإ

ذا ركز الوفود عىل   زمن الاجامتع دون طائل.أأن ميد يف حراز تقدم خالل الأس بوع اإ وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ميكن اإ
حداث أأزمة طاحنة يوم امجلعة. البنود التوافقية. ن من شأأنه اإ وذكَّر الوفد  وحذر الوفد من سلوك املسار املقرتح، حيث اإ

حراز تقدم بأأرسع ما ميكن أأمرًا ابلغ الأمهية، ، مما1024/1025اللجنة بأأن علهيا اعامتد مزيانية  وعىل ذكل ينبغي  جيعل من اإ
ىل توافق بشأأنه يف حينه خالل اخلوض يف جدول الأعامل.  اختاذ القرار بشأأن أأي أأمر ميكن التوصل اإ

الإشارة وأأعرب الوفد عن رغبته فامي يتعلق ابملوضوع حمل النقاش يف  وحيا وفد مرص الرئيس والوفود واملدير العام. .25
ىل البند  ىل أأن الأعضاء  من جدول الأعامل اذلي يتناول مسأأةل اعامتد القرارات والتوصيات. 12اإ واسرتعى الوفد الانتباه اإ

مما يسبب صعوبة، يف رأأي الوفد، يف اعامتد لك قرار بشلك مس تقل، حتت  أأحدثوا تعديالت يف أأسلوب اعامتد تكل النتاجئ،
لقاء نظرة عامة  لفة مرتابطة فامي بيهنا.لك بند، لأن هذه البنود اخملت نه يعتقد، بناًء عىل ما ذكر، أأنه ينبغي للجنة اإ وقال الوفد اإ

طار البند  عىل مجيع النتاجئ. عىل النحو املقرتح يف مرشوع  12وبنيَّ أأنه جيد من املالمئ واملفضل اختاذ القرارات اكفة يف اإ
  جدول الأعامل اذلي قدمته الأمانة.

"اعامتد ملخص القرارات  12لجياك الرأأي اذلي أأدىل به لك من وفدي فرنسا وسويرسا وأأبرز عنوان البند وكرر وفد ب  .26
عضاء  واذلي يعكس جبالء اختاذ قرارات يف وقت سابق. والتوصيات"، نه يرى، بناًء عىل ذكل، أأنه ل ينبغي للأ وقال الوفد اإ

 حماوةل تغيري الإجراءات أأو تعديلها بأأي شلك.

نه من  بل طرح تفسريه جلدول الأعامل. الصني أأنه مل يقرتح تغيري الإجراءات ول سابق املامرسات،ووحض وفد  .27 وقال اإ
 ول جدال يف ذكل ول نزاع. من جدول الأعامل، 12وهجة النظر القانونية فاإن مجيع القرارات والتوصيات س تعمتد حتت البند 

وأأضاف أأنه ينبغي للجنة أأن تناقش، حتت لك بند، مرشوع القرار أأو  واقرتح الوفد الامتس مشورة قانونية يف هذا الشأأن.
  جتري حماداثت مبدئية حول النتاجئ أأو القرارات اليت قد تتخذ يف هناية الاجامتع.

وأأعرب عن اعتقاده أأنه من  وأأعرب وفد السويد عن تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا وفود بلجياك وفرنسا وسويرسا. .28
حراز تقدم  آخر أأايم ادلورة،املهم اإ وعن تأأييده بقوة، بناًء عىل  خالل الأس بوع حىت ل جتد اللجنة مجيع الأمور معلقة أأماهما يف أ

ذكل، للمامرسة اليت تتناول اللجنة مبقتضاها لك بند عىل حدة وتتجنب املبالغة يف الربط بني بنود خمتلفة ملا يسببه ذكل من 
 ثقهل. تعقيد وزايدة عبء معل اللجنة ثقاًل عىل 
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ىل حل وسط أأو الامتس رأأي املستشار القانوين. .29 نه ميكن للوفود التوصل اإ وأأعرب  وخلص الرئيس املوقف قائاًل اإ
الرئيس أأن من حلول الوسط احملمتةل، يف ضوء ما قال وفد الصني يف مداخلته الأخرية، اختاذ قرار مؤقت بشأأن لك بند يف 

دلورة، مبعىن أأن تكون اللجنة قد نظرت فيه بشلك مؤقت، ابعتباره مرشوعًا، مث جدول الأعامل مث اعامتده رمسيًا يف هناية ا
طار البند  ن  ،12تعمتده بشلك قانوين يف اإ ويف حاةل عدم اعامتد قرار س بق التفاق عليه بشلك مؤقت يف هناية ادلورة، فاإ

ن من شأأن ذكل أأن يتيح ا ذكل يعين أأن ذكل القرار غري معمتد بشلك قانوين. فساح وقال اإ لفراغ من مناقشة بنٍد ما، مع اإ
ىل ما يلزم من حلول وسط، أأي أأنه لن توجد أأي  اجملال للوفود يف نفس الوقت للوقوف عىل املشهد الاكمل والتوصل اإ

واقرتح الرئيس امليض يف ضوء هذا الفهم وأأعرب عن اعتقاده أأنه ليس من الرضوري  اتفاقات حىت ي تفق عىل لك يشء.
رشاك املستشار ا  لقانوين يف حل هذه القضية.اإ

نه جيد هذا الأسلوب يف العمل غريبًا. .10 ىل قرار بشأأن أأمٍر ما وقال وفد سويرسا اإ  وأأعرب عن اعتقاده أأن التوصل اإ
سم ابلقرار، ل من ابب طرح احلقائق. يعين أأنه قد ح  وبنيَّ أأن الوضع خيتلف يف حاةل بقاء  وما اعامتد التقرير يف هناية الاجامتع اإ

ىل توافق بشأأهنا.أأي قضا رح للبند  اي معلقة لعدم التوصل اإ نه ل يفهم التفسري اذلي ط  ، "اعامتد ملخص 12وقال الوفد اإ
ل ما تعلق بأأمور مل حتسم قبلها. القرارات والتوصيات"، ن تكل املرحةل ليست حماًل لختاذ قرارات اإ وأأضاف الوفد أأنه  حيث اإ

وأأنه ل يس تطيع تبني املنطق اذلي يستند  لراخس عىل مر الزمن ابلشلك املتوىخل يرى داعيًا لتغيري أأسلوب معل اللجنة ا
ليه هذا النقاش.  اإ

ىل ادلول  .12 وطلب الرئيس حضور املستشار القانوين وأأعرب عن رأأيه أأن البت يف هذا الأمر يعود يف هناية املطاف اإ
رجا الأعضاء. ن احلل الوسط يمتثل يف اعامتد قرارات بشلك مؤقت واإ ىل هناية ادلورة حتت البند وقال اإ ء الاعامتد الهنايئ اإ

ن البند س لن ي عمتد.  ،12 ذا قال أأي وفد أأنه ل يريد اعامتد البند س، فاإ  ومع ذكل، اإ

ىل التحيل بيشء من الرباغامتية. .11 يطاليا الوفود اإ ن هناك بعض البنود اليت ل تعارض فهيا، مثل بعض  ودعا وفد اإ وقال اإ
وأأضاف أأن املتبع حاليًا هو اعامتد ملخص التوصيات، وهذا يعين اعامتد الصيغة املكتوبة  يسهل اعامتده. التقارير املرحلية، مما

لهيا شفهيًا خالل مناقشة لك بند. وبنيَّ أأن الوفود اكنت يف السابق تتبع ما ييل: التفاق شفهيًا  من التفاقات اليت ي توصل اإ
ىل اتفاق، مث  ن أأمكن التوصل اإ ن  مناقشة الصيغة املكتوبة ذلكل التفاق يف اليوم الأخري.عىل لك نقطة، اإ ومىض يقول اإ

ذا مل يتحقق بشأأهنا توافق قبهل، غري أأن هناك قضااي ل يبدو فهيا كثري  القضااي حمل اخلالف الس يايس ستناقش يوم امجلعة اإ
ل بزايدة يف محل العمل. ىل امجلعة اإ ىل عدم قيام روابط رصحية  وأأكد أأن هناك أأيضاً  خالف، ولن يعود تأأجيلها اإ بوادر تشري اإ

 وأأعلن الوفد عن معارضته للمقرتح، مضيفًا أأن استبعاد احامتل اعامتد أأي يشء مبالغة مفرطة. بني القضااي عىل النحو املتصور.

حيث ترغب بعض  ن مثة موقفني خمتلفني، حسب ما فهمت، بشأأن هذا الأمر،اإ وقالت ممثةل املستشار القانوين  .11
ل يف هنية ادلورة حني يعمتد البند البدلان  ، 12يف اعامتد معلية ل ي بت فهيا فعليًا يف القضااي اليت تناقش ويتخذ بشأأهنا قرار اإ

بيامن تفضل مجموعة أأخرى من ادلول الأعضاء  مما متخض عن النظام اذلي ل ي عمتد مبقتضاه يشء حىت يعمتد لك يشء يف الهناية،
طار البند اعامتد لك يشء خالل سري امل   من جدول الأعامل. 12ناقشات، حبيث يعمتد لك بند بغض النظر عام حيدث يف اإ

بل  وأأجابت ممثةل املستشار القانوين أأن هذه ليست قضية قانونية، لأن النظام ادلاخيل اذلي حيمك اجامتعات الويبو ل يتناولها،
  هذا الأمر واختاذ قرارات هبا.مدار أأمرها عىل رغبة ادلول الأعضاء والكيفية اليت تريد تس يري 

وطلب وفد اجلزائر توضيح الأمور ورصح بأأن التعليقات اليت مسعها بشأأن الاقرتاح تفيد أأنه معلية تسويف أأو  .14
نه يف الواقع الأمر ل يريد التسويف ول املساومة، مساومة أأو أأنه ببساطة غري واحض. حاطة معلية  وقال الوفد اإ ل اإ بل ل يريد اإ

وأأضاف الوفد أأنه رأأى يف املايض  القرارات الهنائية بشأأن القضااي اليت تنظر اللجنة فهيا بقليل من الراحة واحلصافة.اختاذ 
نه  ترابطًا بني مجيع البنود، شاء الأعضاء أأم أأبوا. عادة فتح مجيع القضااي يف هناية الاجامتع، واإ نه ل يعزتم اإ وأأردف الوفد يقول اإ

وبنيَّ الوفد أأن مبتغاه تكوين صورة اكمةل، دلى انهتاء املناقشات، مجليع القضااي التقنية  ومة.ل يلمتس أأي نوع من املسا
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وأأعرب الوفد عن أأمهل  وكرر الوفد أأن املسأأةل يف رأأيه مسأأةل ارتياح وحصافة. والس ياس ية واختاذ قرار هنايئ بشأأن لك يشء.
ىل مرشوع قرار أأو أأن يمتكن الأعضاء، يف ضوء ذكل التوضيح، من امليض قدمًا ع ىل اقرتاح الرئيس حىت تتوصل اللجنة اإ

 مرشوع نتيجة حتت لك بند، وأأوحض أأن القضااي لن تفتح جمددًا يف الهناية وأأن لك يشء س يعمتد يف ذكل احلني.

 وأأكد أأن للأعضاء يتبعوا سيناريو ترابط لك يشء، نه يرى أأن النقاش قد اختذ منحى نظراًي للغاية.اإ وقال وفد فرنسا  .15
واقرتح الوفد أأن ختوض اللجنة يف هذه  غري أأن الغرض من الاجامتع الراهن هو اخلروج بربانمج ومزيانية يف هناية الأس بوع.

ن مثة بنودًا أأقل  املهمة رويدًا رويدًا، مع العمل بأأن لأي عضو احلرية يف جحب الربانمج واملزيانية يف هناية الأس بوع. وقال اإ
ىل نت  ىل امليض  يجة شفهية بشأأهنا يتلوها الرئيس،حساس ية ميكن التوصل اإ ىل نتيجة بشأأن بنٍد ما اإ حبيث يؤدي التوصل اإ

غالق الرئيس لبنٍد ما، عىل أأية حال،  ابملناقشات قدمًا، كام اكن احلال يف املايض، عىل أأساس من الثقة. وأأضاف الوفد أأن اإ
ن ن الرئيس يقول اإ ل فاإ ىل قدر من التفاق بشأأنه، واإ ليه، يعين التوصل اإ وبذكل يتقدم العمل خطوة خبطوة،  اللجنة س تعود اإ

 مث يتخذ لك وفد قراره اخلاص يف هناية الأس بوع بشأأن الربانمج واملزيانية.

س بانياوذكر وفد  .16 لهيا  اإ أأن رأأي ممثةل املستشار القانوين يبني بوضوح وجود ثغرة يف القواعد واملبادئ اليت تستند اإ
دارة الاجامت آخر، التفكر يف هذه القضية والامتس سبيل لتجنب تكرار  عات،الأمور املهمة، مثل اإ فيجدر ابلأعضاء، يف وقت أ

عادة فتح النقاش  الوضع احلايل. نه يشعر، شأأنه يف ذكل شأأن وفدي فرنسا واجلزائر، أأن املسأأةل ليست مسأأةل اإ وقال الوفد اإ
ىل توافق بشأأن بنٍد  يف هناية الأس بوع، نه ينبغي يف حاةل التوصل اإ غالقه.واإ وأأضاف الوفد أأنه من شأأن الكثري من بنود  ما اإ

ىل هناية ادلورة. جدول الأعامل أأل تكون حماًل ملنازعة ذات ابل، كام طالب  بيامن ميكن يف حالت أأخرى ترك بنود مفتوحة اإ
عالم الأعضاء مس بقًا عن توقيت مناقشة بنٍد معني حىت يس تعدوا للمناقشة وابلتايل يس تغنوا عن عقد جلسات  الوفد ابإ

 ليلية.

نه فهم أأنه ل توجد قاعدة حتدد  وأأعلن وفد موانكو أأنه قد اس تعىص عليه فهم القمية اليت يضيفها الاقرتاح. .17 وقال الوفد اإ
ىل السوابق وجتارب املايض وما اكنت اللجنة تتبعه من قبل. وأأضاف أأن اللجنة ما  أأسلوب العمل، وأأن لك الأمور مستندة اإ

لوب املمتثل يف عقد نقاش منفصل بشأأن لك بند واغتنام أأي فرصة لختاذ قرار يف هناية النقاش مث برحت تتبع نفس الأس
دراج ذكل القرار مضن ملخص القرارات والتوصيات، ىل توافق، ع ل ِّق النقاش مث اس تؤنف يف هناية  اإ ن تعذر التوصل اإ فاإ

نه يعجز، بناًء عىل ما س بق، عن ملس أأي رضو الأس بوع. رة لتغيري ذكل املسار، خاصة وقد أأثبت جناحًا ووحض الوفد اإ
وذكَّر الوفد بأأن بعض البنود قد تركت معلقة  متواصاًل يف املايض ومتكنت اللجنة دومًا من البت يف مجيع بنود جدول الأعامل.

حيث  -يو يف دورة اللجنة اليت عقدت يف شهر يوليو وأأن جدول الأعامل احلايل مطابق يف جوهره جلدول أأعامل دورة يول 
ىل الآخر. ىل تغيري  حتال بعض البنود من جدول أأعامل اإ ورصح بأأنه ل يرى سببًا، يف ضوء تكل احلقيقة، يدعو اللجنة اإ

ىل أأي شلك من  أأساليب معلها. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اهل ل ينبغي ملا بني نتاجئ بنود خمتلفة من ترابط أأن يؤدي اإ
 ري مواقف الأعضاء. أأشاكل املساومة أأو حماولت لتغي

بل هو بند جدول أأعامل من حيث تعلقه ابختاذ  وعلق وفد مرص بأأن املوضوع حمل النقاش ليس مقرتحًا جديدًا، .18
طار البند  جنازه يف اإ نه يلزم الأعضاء مناقشة خمتلف البنود  .12القرارات واعامتد القرارات والتوصيات، مما يلزم اإ وقال الوفد اإ

ىل اتفاق بشأأهنا. مهنا،حىت يلموا مبضمون لك  عضاء عقب املناقشة وتبادل الآراء حماوةل التوصل اإ نه ميكن للأ وبنيَّ الوفد أأنه  واإ
يرى أأن مقرتح الرئيس حمدد ومعيل، حيث يقتيض مناقشة خمتلف البنود، والتفاق بشأأهنا لكام أأمكن ذكل، مع وقوع الاعامتد 

 وأأضاف أأن هذا هو أأسلوب العمل املتبع يف مجيع اللجان الأخرى. ، اذلي اس تحدثته الأمانة.12القانوين حتت البند 

وعلق املدير العام بأأنه يلمس من الوفود رغبة يف اعامتد بنود جدول الأعامل لكن اختاذها قرارًا يف هذا الصدد يس تغرق  .19
ن اختالف الآراء حول هذا  وأأعرب املدير العام عن اعتقاده أأن الرئيس طرح مقرتحًا جيدًا للغاية مل يعمتد بعد. طوياًل. وقال اإ

ىل فريقني، واقرتح املدير العام أأنه يسع اللجنة البدء ببساطة، ما أأن  الأمر قسم احلضور اإ ىل هناية لك بند اإ ذا وصلت اإ مث اإ
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وبنيَّ أأن السبيل الوحيد ملعاجلة هذا الأمر  تعمتده أأو أأن يتوقف من ل جيدون أأنفسهم مس تعدين لعامتده حىت وقت لحق.
ن أأمكن اختاذ أأي قرارات فهبا ا لإجرايئ، نظرًا لعدم متكن اللجنة من حهل، هو البدء والنظر فامي ميكن اختاذه من قرارات، فاإ

ن رغبت بعض الوفود يف التحفظ، فلها ذكل.  ونعمت،  وأأما اإ

ن اكن موجودًا يف جدول الأ  12والمتس الرئيس رأأي املستشار القانوين فامي اكن س يحدث لو مل يكن البند  .10 عامل، واإ
 من شأأن ذكل أأن جيعل جدول الأعامل غري صاحل من الوهجة القانونية. 

ن اكن سؤاهل متعلقًا بكيفية عرض جداول الأعامل عادًة يف  .12 وطلبت ممثةل املستشار القانوين من الرئيس حتديد اإ
ن جداول الأعامل تضم يف العادة، اجامتعات الويبو. ، 12فامي رأأت يه، بندًا شبهيًا ابلبند  وقالت ممثةل املستشار القانوين اإ

ىل اللجنة أأن حتدد  ويسمى أأحيااًن اعامتد ملخص الرئيس. كام أأفادت ممثةل املستشار القانوين أأن الأمر يرجع، مرة أأخرى، اإ
ما أأن جتعهل بندًا يف جدول الأعامل يندرج حتته اختاذ مجيع القرارات أأو امليض ع 12للبند  ىل أأساس ما شاءت من الأدوار، فاإ

  النظام اذلي ت عمتد القرارات مبوجبه خطوة خبطوة.

وأأفاد الوفد أأن مقرتح املدير العام معقول وأأعرب  وأأعرب وفد الصني عن اعتقاده أأن مثة سوء تفامه يكتنف املوضوع. .11
 عن رغبته، توفريًا للوقت، يف تأأييده. 

وعلق الوفد بأأنه  كام رحب ابملدير العام ترحيبًا حارًا. ع.وعرب وفد غاان عن رسوره بتقدل الرئيس زمام الأمور يف الاجامت .11
ىل الرئيس ويرتك توجيه  ىل فريقني خمتلفني حول املضمون املقبول أأن يركن أأحدهام عىل أأية حال اإ ينبغي مىت ما انقسم امجلع اإ

يكن هذا الرحجان جليًا.  وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن كفة قبول مقرتح الرئيس راحجة، حىت ولو مل النقاش حلمكة الرئيس.
كام عرب الوفد عن تقديره لضطالع املدير العام مبهمة  وبنيَّ الوفد أأنه ل جيد يف نفسه غضاضة من تأأييد مقرتح الرئيس.

غري أأن الوفد شدد عىل أأن الرئيس مصدر  مساعدة الأعضاء عىل اجتياز هذه الأزمة وعن اكمل اس تعداده لقبول مقرتحه.
ىل الرئيس الامتسًا لإحراز تقدم.للحمكة وأأنه ينب   غي للأعضاء يف مثل هذه املواقف الركون اإ

وأأعرب عن اعتقاده أأن هذه  ووصف وفد مجهورية كوراي شعورًا ينتابه بأأن ثقة ادلول الأعضاء قد أأصاهبا الضعف. .14
نه عىل اس تعداد لتأأييد الاقرتاح  املسأأةل ليست مسأأةل قانونية، بل مسأأةل ثقة. ن  اذلي طرحه املدير العام،وقال الوفد اإ حيث اإ

ذا حتققت بشأأنه نتيجة أأو توافق، اتحة البت يف أأي بند اإ بيامن ميكن ترك القرار بشأأن البنود اليت تتطلب مزيدًا من  من شأأنه اإ
  النقاش أأو بشأأن بعض البنود الأخرى معلقًا حىت هناية ادلورة.

ث ي تخذ قرار بعد مناقشة لك بند ابعامتده أأو اعامتده بشلك حبي واقرتح الرئيس اعامتد الإجراء اذلي طرحه املدير، .15
ىل ادلول الأعضاء. مؤقت، نه يف حاةل حدوث خالف يف الرأأي بني الوفود، تعني تناول القضية  ويرجع أأمر ذكل القرار اإ وقال اإ

ث للمناقشات. خطوة خبطوة. عداد جدول حمدَّ نب اخلوض يف جلسات وأأبرز الرئيس رغبته يف جت  وطلب الرئيس من الأمانة اإ
 والمتس من الوفود كذكل الاختصار قدر الإماكن والرتكزي يف تعليقاهتم عىل املراد بدقة. ليلية.

ضافة الوثيقة  .16 حتت بند جدول  WO/PBC/19/25وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وطلب اإ
عد 24الأعامل  اد الربانمج واملزيانية( اذلي ل تندرج حتته يف الوقت الراهن أأي )التعريف املقرتح لنفقات التمنية يف س ياق اإ

 شلكت الأساس اذلي أأنشئ عليه هذا البند يف جدول الأعامل. WO/PBC/19/25ووحض أأن الوثيقة  واثئق.

 حسب طلب مجموعة جدول أأعامل التمنية. WO/PBC/19/25ولكف الرئيس الأمانة بتضمني الوثيقة  .17

 واملزيانية مرشوع جدول الأعامل عىل النحو املعدل. واعمتدت جلنة الربانمج .18
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لقاء بياانت عامة افتتاحية قبل بدء املناقشات بشأأن بنود حمددة يف جدول  .19 ن اكنت مثة فرصة لإ وسأأل وفد الهند اإ
 الأعامل.

جامًل توفريًا للوقت .40 ىل جتنب البياانت العامة الافتتاحية بشأأن جدول الأعامل اإ وذكَّر  .وأأعرب الرئيس عن ميهل اإ
ن من شأأن فتح الباب لإدلء  الرئيس بأأن بياانت عامة أألقيت ابلفعل خالل دورة اللجنة اليت عقدت يف شهر يوليو، وقال اإ

وأأضاف الرئيس أأنه ما مل تكن  مجموعة واحدة ببيان يف الوقت الراهن أأن يغري سائر اجملموعات ابلإدلء ببياانت يه الأخرى.
نه يفضل جتاوز البياانت العامة.   دلى الوفود نقطة جديدة تريد بياهنا فاإ

لقاء بياانت عامة نظرًا لوجود وثيقة جديدة، ويه الوثيقة  .42 فساح اجملال لإ وأأعرب وفد الربازيل عن اعتقاده أأنه ينبغي اإ
ع 1024/1025املقرتحة الربانمج واملزيانية للفرتة  ادة صياغهتا، عالوًة عىل قضااي جديدة أأثريت خالل اجامتعات بعد اإ

 اجملموعات.

لقاء وفٍد ما بيااًن عامًا يعين تكراره  .41 لقاء بيان يتعلق ابلبند ذاته، لأن اإ وأأعلن الرئيس أأنه من الس بل اليت ميكن اتباعها اإ
لقاء جزءًا من ذكل البيان يف بداية مناقشات البند املعين، البيان يف الوقت الراهن، برشط الامتناع عن  ومن الس بل أأيضًا اإ

لقاء بيان عام واحد بشأأن مجيع القضااي مث تكرار نفس الفكرة اثنية  تكراره. نه يشعر أأنه من الأجدى، بدًل من اإ وقال الرئيس اإ
لقاء البيان عند طرح بند معني. ىل خالل مناقشات بند معني، اإ   الأعضاء.غري أأنه أأضاف أأن القرار يف ذكل الأمر يرجع اإ

لقائه يف  .41 نه اكن قد أأعد بيااًن عامًا لإ وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإ
ىل بعض البنود  افتتاح ادلورة. واضاف الوفد أأن اجملموعة، مع ذكل، مرنة فامي يتعلق ابلهنج، لكن رمبا ل يتطرق البيان العام اإ

لقاء بياانت وبعض الربام ج أأو قد تكون هناك قضااي متثل أأمهية لبدلان أأخرى مضن اجملموعة وقد ترغب تكل البدلان يف اإ
وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه مادام قد هجز بيااًن فس تكون رغبة أأعضاء مجموعته أأن يلقى ذكل  مس تقةل بشأأن تكل الأمور.

 البيان عىل املسامع. 

لقاء بياانت عامة وأأعلن أأن البياانت العامة ستسري وفق الأسلوب املعتاد. وسأأل الرئيس عن الوفود الراغبة .44   يف اإ

ذا جاء وقت مناقشة نقطة  واقرتح وفد الهند أأن توزع الأمانة نسخًا من البياانت حىت يتاح مجليع الوفود قراءهتا، .45 فاإ
.  ذات صةل، ت يل اجلزء املتعلق هبا من البيان عىل امللأ

ثباهتا يف وحيا وفد السلفادور ال .46 رئيس ورصح بأأن مجموعته أأعدت يه الأخرى بيااًن عامًا، وأأضاف أأن مثة نقاطًا تريد اإ
نه يستشعر أأمهية سامع مجيع  الوقت الراهن، عالوًة عىل التعليق عىل لك بند من بنود جدول الأعامل عىل حدة. وقال الوفد اإ

 الأعضاء البياانت عامة والتعرف عىل النقاط املثارة فهيا.

ىل الإدلء ببياانهتا.ود .47  عا الرئيس اجملموعات اإ

آس يا واحمليط الهادئ وأأعرب عن ثقته يف قيادة الرئيس وشكر موظفي الأمانة  .48 وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة بدلان أ
عداد الواثئق، لس امي الصيغة املعدةل للربانمج واملزيانية. آراهئا، وأأعربت اجملموعة عن حرصها عىل  عىل هجودمه يف سبيل اإ بداء أ اإ

ن البعض الآخر مهنا قرص  1024/1025لأنه بيامن وفت بعض أأقسام الوثيقة املعدةل للربانمج واملزيانية للثنائية  بتوقعاهتا، فاإ
ن مجموعة البدلان الآس يوية أأحاطت علامً ابلتغيريات اليت أأجريت عىل النص وعىل املؤرشات للربانجمني  دون ذكل احلد. وقال اإ

اءت وفقًا للقرار املتخذ يف ادلورة السابقة. وفامي يتعلق ببنود جدول الأعامل بشأأن اللجنة الاستشارية املس تقةل ، اليت ج4و 1
للرقابة وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، أأفادت اجملموعة أأهنا س تديل بتعليقات مس تقةل عندما تطرح هذه البنود 

بشأأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة، أأن للأنشطة املندرجة حتت  10 يتعلق ابلربانمج وأأعربت اجملموعة عن رأأهيا، فامي للنقاش.
ىل البدلان النامية، عادة تفعيل  هذا الربانمج أأمهية ابلغة ابلنس بة اإ ىل الأمانة عىل اإ ىل التوجه ابلشكر اإ مما حيدو ابجملموعة اإ
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، وذكل اس تجابة لطلب عدد كبري من 1024/1025ة للثنائية برانمج الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف مقرتح الربانمج واملزياني
ىل حزي كبري الاقتصاديني يف الويبو، ادلول الأعضاء. هنا تدرك أأن الابتاكر قد ن قل من هذا الربانمج اإ غري أأن  وقالت اجملموعة اإ

ىل تعزيز الربانمج مبزي 10الربانمج  ٍد من املوارد املالية واخلربات التقنية مل يفعَّل وفقًا لطلب ادلول الأعضاء، اذلي اكن يريم اإ
والمتست  ولكن الاسرتاتيجية ذات الشقني اليت اقرتحهتا الأمانة تس ببت يف املزيد من الارتباك والتعقيد. والقوة العامةل،

هذا الصدد وأأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف  .10اجملموعة، نتيجة ذلكل، مزيدًا من التوضيح من الأمانة عند مناقشة الربانمج 
عداد املواد لهذا  يف فهم ادلور الفعيل للوحدة املركزية ابخملصص اخملفض كثريًا يف املزيانية رمغ اس مترار حتملها مسؤولية اإ

الربانمج، واليت ستنفذ نقاط التصال املضافة حديثًا الربانمج عىل أأساسها يف بدلان املناطق اخملتلفة عىل النحو املفصل عىل 
وقالت اجملموعة  أأضافت أأن أأاكدميية الويبو س تؤدي أأيضًا دورًا همامً يف تصممي برامج التدريب وتكوين الكفاءات.و  احتياجاهتا.

ن قلميية يعين التعاقد مع موظفني جدد أأم  اإ ن اكن عدد املوظفني الإضافيني يف املاكتب الإ ذكل جيعلها راغبة يف معرفة اإ
ووحضت أأهنا يف هذه احلاةل ستشعر أأن  يف املزيانية. 10و 20و 9امج تعديالت داخلية وكيف يؤثر ذكل يف خمصصات الرب 

داراًي يف تنفيذ برانمج معني، بدًل من الإسهام يف  ل عناًء اإ قلميية لن يضيف اإ ضاقة املزيد من نقاط التصال يف املاكتب الإ اإ
طار هذا الربانمج بني تنفيذه بكفاءة،  الوحدة املركزية واملاكتب الإقلميية، يف رأأي مما جيرد املقرتح املعدل بتوزيع العمل يف اإ

، كام اكن الطلب املطروح خالل ادلورة 10ورصحت اجملموعة أأهنا س تدمع بقوة تعزيز الربانمج  اجملموعة، من أأي مزية.
هنا أأ  28وفامي يتعلق ابلربانمج  الأخرية للجنة. عن قلقها يف  عربتاملتعلق ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية، قالت اجملموعة اإ

جراء نقاش سلمي بشأأن جدول أأعامل هذا الربانمج يف بعض جلان الويبو، املايض، نه ينبغي اإ ن جلسة الإحاطة اليت  واإ حيث اإ
هنا ترى أأنه يتعني اختاذ اخلطوات الالزمة لتصحيح  تقدهما الأمانة غري اكفية. وفامي يتعلق بتقرير املوارد البرشية، قالت اجملموعة اإ

وذكَّرت اجملموعة، فامي يتعلق مبسأأةل املاكتب  يف المتثيل اجلغرايف املنصف يف تكوين املوارد البرشية يف الويبو. القصور
عالمية تتضمن واثئق عن  اخلارجية، أأن ادلول الأعضاء طلبت خالل ادلورة السابقة للجنة وثيقتني منفصلتني هام: ورقة اإ

دراسة معمقة تعاجل، عىل حنٍو شامل، مجيع القضااي املتعلقة مبوضوع ماكتب الويبو خلفية املوضوع تعمم قبل ادلورة التالية، و 
ىل الأمانة عىل توفري الوثيقة الإعالمية املتعلقة ابملاكتب اخلارجية اليت ق دمت كورقة مجمعة  اخلارجية. وتوهجت اجملموعة ابلشكر اإ

ل أأن اجملموعة علقت بأأن هذه اكنت  ة وادلراسة املعمقة.واكمةل حتتوي، حسب قول الأمانة، عىل لٍك من الورقة الإعالمي اإ
ىل عدة أأمور أأخرى من بيهنا مسأأةل اس تحداث  حماوةل ملعاجلة جزء واحد فقط من انشغالت ادلول الأعضاء، ومل تتطرق اإ

نشاء ماكتب خارجية جديدة للويبو. جراء ومجموعة من املعايري تتبع عند اإ   ذكل طلبًا جديدًا،هنا ل ترى يفاإ وقالت اجملموعة  اإ
جراء يتسم ابلشفافية ومعايري مس تقرة لإنشاء ماكتب خارجية، كام نص  بل أأثري خالل الس نوات القليةل املاضية، بأأن يوجد اإ

قرار ادلورة العرشين للجنة عىل ما ييل: "وطلبت جلنة الربانمج واملزيانية أأيضًا من الأمانة أأن تعد الواثئق التالية بشأأن مسأأةل 
وكررت اجملموعة، واضعة ذكل نصب الأعني،  تب اخلارجية، مع التأأكيد عىل أأن العملية ذات طبيعة حيرهها الأعضاء."املاك

وأأضاف الوفد أأن أأعضاء  اس تعدادها للعمل بشلك بناء مع مجيع اجملموعات والوفود عىل حل مشالك املاكتب اخلارجية.
آخرين يف مجموعة البدلان الآس يوية س يدلون ببياانهت  م بشأأن خمتلف بنود جدول الأعامل، حسب الاقتضاء.أ

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأعرب عن تأأييد اجملموعة لقيادة الرئيس للجنة ابقتدار وشكر  .49
عداد واثئق ادلورة، خاصة الصيغة اجلديدة من مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  وقالت  .1024/1025الأمانة عىل اإ

منايئ وشفافية وحتريك مبعرفة الأعضاء. هنا ستنخرط يف املناقشات بغية حتسني ما تتسم به الواثئق من توجه اإ  اجملموعة اإ
وأأعربت اجملموعة، كتعليق أأول، عن استياهئا من خلو مجموعة الأولوايت اليت ساقها املدير العام يف مقدمته لوثيقة املزيانية من 

وأأبرزت اجملموعة متثيل تنفيذ جدول أأعامل التمنية هدفًا للمنظمة ل ميكن أأن يكون من "انفةل  تمنية.أأي ذكر جلدول أأعامل ال 
وشددت اجملموعة، فامي يتعلق ابلتدقيق والإرشاف، عىل الزتاهما بتحسني أأدوات الشفافية يف  القول" ول ينبغي هل ذكل.

ن من شأأن مناقشة تقرير اللجنة الاستشاري الويبو. ة املس تقةل للرقابة وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، عالوًة وقالت اإ
كام رأأت اجملموعة يف  عىل تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة أأن يعطي صورة أأوحض للحومكة يف الويبو وس بل حتسيهنا.

مة ولتحسني الشفافية يف العمليات توصيات مراجع احلساابت اخلاريج بشلك عام اس هتدافًا لتعزيز الإدارة املالية يف املنظ
ىل ما يتعلق مهنا ابتفاقات اخلدمات اخلاصة،  اخلارجية. يالء عناية خاصة يف هذه اجملموعة من التوصيات اإ وذكرت أأنه ينبغي اإ
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وأأضافت أأن الفرصة ستس نح لدلول الأعضاء جمددًا حتت  من جدول أأعامل التمنية. 6واليت تتصل ابلتنفيذ الاكمل للتوصية 
ىل مؤسسة تتسم بقدٍر أأكرب من  8بند ال  ىل حتويل هذه املنظمة اإ من جدول الأعامل )احلومكة( ملناقشة املقرتحات الرامية اإ

وبيَّنت أأن مجموعة جدول أأعامل التمنية افتتحت ذكل النقاش وترغب يف عرض ورقة نقاش  الانفتاح والتشاركية والكفاءة.
ىل املوارد البرشية  ة سابقًا بشأأن هذه القضااي.حتدد جمالت التقارب يف املقرتحات املقدم والتفتت مجموعة جدول أأعامل التمنية اإ

نه ينبغي، يف رأأهيا، وضع مبادئ توجهيية لتثبيت املوظفني وللتعاقد مع موظفني جدد كذكل، حتقيقًا ملبدأأ المتثيل  وقالت اإ
نه ميكن أأيضاً  اجلغرايف املنصف املطبق يف منظومة الأمم املتحدة، ضافية بشأأن الطلبات  واإ يف هذا الصدد توفري معلومات اإ

)قانون الرباءات(، أأعلنت  2وفامي يتعلق ابلربانمج  الواردة بغية تبنين املبادرات اليت من شأأهنا الإسهام يف معاجلة هذه القصية.
دراج ادلراسات املتعلقة  بأأوجه املرونة أأيضًا هجزء رئييس مجموعة جدول أأعامل التمنية عن احنيازها للرأأي القائل بأأنه ينبغي اإ

ىل الربانمج  مضن الربانمج. ذ أأشارت اإ هنا تضع تنفيذ معاهدة مراهش يف  1وقالت اجملموعة، اإ )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( اإ
عضاء وبيَّنت أأن تنفيذ املعاهدة سيتطلب موارد برشية قديرة، ليس فقط يف ادلول الأ  صدارة أأولوايت الويبو للثنائية املقبةل.

نشاء منرب جديد جيمع  9وذكَّرت اجملموعة بأأن املادة  بل يف الهيئات املعمتدة كذكل. من املعاهدة أألقت عىل الويبو الزتامًا ابإ
(، وكام ذكرت يف 28وأأعربت اجملموعة، فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية )والربانمج  أأحصاب مصلحة متعددين.

آلية لتقدمي تقارير دورية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لإاتحة ادلورة السابقة للجن جياد أ ة، عن اعتقادها أأنه ينبغي اإ
طار الربانمج  28الفرصة لدلول الأعضاء ل لالطالع عىل أأنشطة الربانمج  حفسب، بل ملناقشات املبادرات املطروحة يف اإ

 ، عن اهامتهما بتوفري موارد مالية وبرشية لأعامل تنس يق جدول أأعامل التمنية.8ج كام عربت اجملموعة، فامي يتعلق ابلربانم أأيضًا.
وأأعلنت اجملموعة، فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية، عن تأأييدها لزايدة خمصصات الربانمج يف املزيانية، متش يًا مع الاهامتم الهائل 

نشاء ماكتب خارجية ينبغي أأن يكون موهجًا اذلي عربت عنه ادلول الأعضاء يف ادلورة الأخرية. وقالت اجملمو  هنا تفهم أأن اإ عة اإ
ىل الربانمج  مبعايري منصفة وشفافة. وأأضافت أأنه من املهم اس تحضار القمية العظمية اليت متثلها الرشاكت  10والتفتت اجملموعة اإ

سهامات مفيدة للب الصغرية واملتوسطة لقتصاد البدلان النامية. ن تقدمي الويبو اإ دلان النامية وتعزيزها الصةل القامئة بني وقالت اإ
وعلقت اجملموعة عىل النقاش ادلائر بشأأن  امللكية الفكرية والرشاكت الصغرية واملتوسطة بنجاح يتطلب اتباع هنج خمصص.

وأأعربت  ي.نفقات التمنية بأأهنا ترى التعريف املس تخدم حاليًا غري اكٍف لتحديد املوارد اليت لها أأثر أأعظم يف املنظور التمنو 
ىل قرار  اجملموعة يف هذا الصدد عن تأأييدها لعامتد تعريف معدل لنفقات التمنية كام اقرتح رئيس اللجنة وعن تفاؤلها ابلتوصل اإ

  بشأأن هذا الأمر خالل الأس بوع.

س زمام وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأعرب عن رسوره بتقدل الرئي .50
حراز تقدم يف أأعاملها خالل الأس بوع.  الأمور يف اللجنة وعن اكمل ثقته يف متكن اللجنة، حتت قيادة الرئيس احملنكة، من اإ

ىل البند  نه ابلرمغ  من جدول الأعامل، وهو املتعلق ابلتقرير الس نوي عن املوارد البرشية، 22وأأشارت اجملموعة أأوًل اإ وقالت اإ
يالء عناية خاصة للمشالك املقرتنة ابلتوزيع من الطلب اذلي أأعربت  عنه اجملموعة يف ادلورة الأخرية للجنة بشأأن رضورة اإ

ن الاسرتاتيجية املقرتحة للموارد البرشية مل حتل هذه املشلكة بشلٍك واٍف. وبيَّنت اجملموعة أأهنا  اجلغرايف ملوظفي الويبو، فاإ
ىل مراجعة س   ل أأهنا تركت النظر يفلحظت اعرتاف الاسرتاتيجية ابحلاجة اإ هذا الأمر ملبادرة  ياسة التوزيع اجلغرايف احلالية، اإ

وعالوًة عىل ذكل، مل تضع الويبو أأي مس هتدف مكي لقياس التقدم احملرز يف هذا اجملال، ل يف  ادلول الأعضاء فقط.
ىل البند مث  .1024/1025اسرتاتيجيهتا للموارد البرشية ول يف الربانمج واملزيانية للثنائية  من جدول الأعامل  21التفت الوفد اإ

)أأاكدميية الويبو(، توجه ابمس اجملموعة مرة اثنية  22وفامي يتعلق ابلربانمج  (1024/1025)اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 
ىل أأمانة أأاكدميية الويبو ومديرها عىل العمل املضطلع به يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكر  وأأضافت اجملموعة أأنه من  ييب.ابلشكر اإ

براز أأمهية الأنشطة اليت تضطلع هبا أأاكدميية الويبو. ىل منطقهتا اإ ن ملسامهة الأاكدميية قمية ابلغة ولدلور  املهم ابلنس بة اإ وقالت اإ
طقة مما جيعل اجملموعة تلحق أأمهية خاصة بتلقي املن اذلي تؤديه يف تشكيل اسرتاتيجيات التمنية الوطنية أأمهية قصوى،

ىل حتسني برانمج الأاكدميية التعلميي والتكويين يف أأمور امللكية الفكرية، كام يلزم ختصيص املزيد  املساعدة الرضورية املوهجة اإ
نه من أأجل  من موارد املزيانية لدلورات التدريبية عىل الإنرتنت اليت تطورها أأاكدميية الويبو بشلك رمسي. ومضت تقول اإ

دارهتا بدمع من موظفي مراكز التكوين التابعة توظيف هذه املوارد بكفا ءة، ينبغي أأن تتوىل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية اإ
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)العالقات اخلارجية، والرشااكت، واملاكتب اخلارجية(، عن أأسفها لتجاهل  10وأأعلنت اجملموعة، فامي يتعلق ابلربانمج  للويبو.
نشاء ماكتب خارجية اتبعة تعليقاهتا وانشغالهتا )اليت أأعربت عهنا خالل دور جراء اإ ة اللجنة اليت عقدت يف يوليو( بشأأن اإ

ىل تضمني اقرتاح املزيانية  للويبو، أأو ابلأحرى انعدامه. ووحضت اجملموعة أأهنا ترى رضورة لإسامع اللجنة جمددًا احلاجة اإ
نشاء ماكتب خارجية جديدة للويبو يف منطقة أأمرياك الالتينية و  1024/1025للثنائية  نه ابلرمغ من  الاكرييب.اإ وقالت اإ

الطلبات املتعددة اليت تقدمت هبا اجملموعة، من خالل القنوات الرمسية وغري الرمسية، فقد خال الاقرتاح املعدل للربانمج 
وأأعرب الوفد، نظرًا للرضورة امللحة لهذا  من خمصص ملاكتب خارجية جديدة يف املنطقة. 1024/1025واملزيانية للثنائية 

ىل أأعضاء اجملموعة، عن رغبته يف حسم هذه النقطة حىت يمتكن سائر أأعضاهئا من تناول هذا الأمر ابلتفصيل الأم ر ابلنس بة اإ
ىل الربانجمني  يف بياانت لك مهنم. ولغة الواثئق، وأأبرزت رضورة ترمجة واثئق العمل مجليع  17و 21والتفتت اجملموعة اإ

ىل الإ اجامتعات فريق اخلرباء والأفرقة العامةل  متاش يًا مع مراجعة التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات، لس امي  س بانيةالأخرى اإ
وأأعربت اجملموعة، عالوًة عىل ذكل، عن اعتقادها أأنه من  التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات لأغراض تسجيل العالمات.

ىل الإ  ىل ترمجة املنشور س بانيةاملالمئ أأن ختصص الويبو موارد للرتمجة اإ ضافة اإ الس نوي للٍك من مراجعات التصنيفات  اإ
ن جدول أأعامل التمنية ميثل لها أأداة  10وقالت اجملموعة، فامي يتعلق ابلربانمج  ادلولية، وأأمهها تصنيفا نيس وفيينا. والابتاكر، اإ

حلاق أأمهية ابلغة  هممة ميكن اس تخداهما لإعطاء دفعة جلهود حتقيق أأهداف الألفية، ىل اإ مبوضوع الرشاكت مما حيدو ابجملموعة اإ
وعربت اجملموعة، بناًء عىل ذكل، عن  الصغرية واملتوسطة نظرًا لوجود رابط واحض بني تكل الرشاكت ومس توى الابتاكر.

رغبهتا يف اتباع الويبو برانجمًا موحدًا بشأأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة ونظامًا يرصد ذكل الربانمج ويعززه بشلك فعال عىل 
قلميي يف مكتب منطقة أأمرياك  .1024/1025مدى الثنائية  هنا تؤيد فكرة تعيني منسق اإ ومضت اجملموعة تقول اإ

ومن مث  الالتينية/الاكرييب تكون هممته الأساس ية تنفيذ مرشوعات الرشاكت الصغرية واملتوسطة والإرشاف علهيا يف املنطقة،
وأأضافت اجملموعة أأهنا تلحق أأمهية ابلغة أأيضًا بتنفيذ  ينبغي ختصيص متويل اكٍف لستيعاب هذا املورد البرشي الإضايف.

وقالت  مهنا املتعلقة ابلتعاون لتيسري التبادل عرب احلدود. 9معاهدة مراهش خالل الثنائية املقبةل، خاصة يف ضوء املادة 
هنا تفهم أأنه 28اجملموعة، فامي يتعلق ابلربانمج  ىل  املتعلق ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية، اإ ينبغي توجيه أأنشطة الربانمج اإ

ىل جلنة مالمئة مثل اللجنة املعنية ابلتمنية  آلية لرفع التقارير اإ رشاك ادلول الأعضاء يف نقاش وتنفيذ الربانمج من خالل أ اإ
ىل اجامتع  وأأعربت اجملموعة ختامًا عن رغبهتا يف رؤية أأثر لتوصياهتا يف مزيانية الثنائية املقبةل وأأن حتال وامللكية الفكرية. اإ

واغتمنت اجملموعة هذه الفرصة لتكرار الإعالن عن تأأههبا للتعاون مع الأمانة واجملموعات  امجلعية العامة الس نوي للنظر فهيا.
ىل حل بشأأن البنود اليت هتم اجملموعة.  الأخرى والاسزتادة من اس تكشاف اخليارات املتاحة يف سبيل التوصل اإ

بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق وأأعرب عن أأطيب أأمنياته للرئيس ابلتوفيق يف  وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة .52
جيابية. أأداء واجباته. ن اجملموعة مس تعدة لالخنراط بشلك بناء يف سبيل حتقيق ادلورة احلادية والعرشين للجنة نتاجئ اإ  وقال اإ

عداد جنازاهتا الرائعة يف اإ ىل الأمانة عىل اإ ادلورة، حيث وصلت الواثئق يف الوقت املالمئة واتسمت  وتوهجت اجملموعة ابلشكر اإ
وأأضافت أأن مرشوع الربانمج واملزيانية يعكس الأفاكر واخلواطر اليت عرضهتا ادلول الأعضاء خالل ادلورة  ابدلقة والوضوح.

ادها أأن لرتكزي وكررت الإعراب عن اعتق 1024/1025وأأعلنت اجملموعة عن تأأييدها لأولوايت مزيانية الثنائية  العرشين.
برانمج الويبو وأأنشطهتا عىل حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية، لس امي تكل املتعلقة ابلأنظمة العاملية للملكية الفكرية والإطار 

حيث تمتتع املنظمة يف هذه اجملالت مبزية نسبية وتس تطيع فهيا وضع  القانوين العاملي والبنية التحتية العاملية واملوارد والتمنية،
ىل الأمانة عىل عرض حل لقضية الرشاكت الصغرية واملتوسطة وأأيدت  بصمهتا ومسامههتا. واتبعت اجملموعة بتوجيه الشكر اإ

معاد التفعيل، العمل ههيئة تنس يقية، والربانمج الإقلميي )وهو  10وأأضافت أأنه ميكن من خالل الربانمج  الرتتيبات املوضوعة.
ىل اجملموعة( 20الربانمج  ، تقدمي ادلمع لتحسني مشاركة الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف أأنظمة امللكية الفكرية ابلنس بة اإ

ن الك الربانجمني بشلك عام،  الوطنية ويف املنافع الاجامتعية والاقتصادية املس تفادة من الابتاكر والإبداع. ومضت تقول اإ
ة وغريها من البدلان املعنية، ميثل عالجًا خملتلف بشلك خاص، لكونه مفصل عىل الاحتياجات احملددة للمجموع 20والربانمج 

ىل وعي أأوسع وفهم  مس توايت التمنية الاقتصادية عىل اختالف احتياجاهتا املتعلقة ابمللكية الفكرية، وهذا من شأأنه أأن يؤدي اإ
ىل الأما أأفضل لهنج أأكرث مهنجية وأأطول أأمدًا للملكية الفكرية والابتاكر. نة عىل توفري الوثيقة وتوهجت اجملموعة ابلشكر اإ
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ن لها قمية اقتصادية نفيسة  املتعلقة ابسرتاتيجية ماكتب الويبو اخلارجية رمغ قرص املدة املمنوحة لها من أأجل ذكل، وقالت اإ
وبيَّنت  واعتربهتا مسامهة هممة يف النقاش ادلائر، غري أأن شكوك اجملموعة بشأأن قضية املاكتب اخلارجية اجلديدة مازالت قامئة.

آخرًا ابلأسلوب اذلي عوجل به  أأن هذه الشكوك تتعلق مبا تعود به هذه املاكتب اخلارجية من نفع وبتاكليفها، وأأخريًا وليس أ
  الأمر حىت الآن، أأي الإجراء القانوين املتبع.

نه يلقي هذا البيان لعتبارات بروتوكولية نتيجة لضغط الأقران املستشعر من مناطق أأخرى. .51 أأيد و  وقال وفد الصني اإ
وبنيَّ أأنه ل يرغب حاليًا، يف سبيل جتنب تكرار نفس الأقوال  الوفد الرتتيب اذلي طرحه الرئيس للبياانت العامة تأأييدًا اكماًل.

ل يف التشديد عىل أأنه يلزم مجيع املنظامت ادلولية، مبا فهيا الويبو،  عندما يتخذ موقفًا بشأأن قضااي حمددة يف مرحةل لحقة، اإ
ن أأرادت حتقيق تمنية أأفضل وأأداء هماهما عىل حنو يف عامل اليو  م رسيع التغريات أأن تتكيف برسعة عىل البيئات اجلديدة اإ

نه يتوقع اختاذ مجعيات  أأحسن.  مجموعة عريضة من القرارات املمثرة واملهمة يعمتد علهيا مس تقبل املنظمة، 1021وقال الوفد اإ
ىل حد بعيد، بنجاح  ن جناح امجلعيات مرهتن، اإ ىل ادلورة احلالية للجنة،واإ ىل حض ادلول الأعضاء اإ  وهذا ما دعا الوفد اإ

آزر والعمل معا بهنج براغاميت بناء وهنج تعاوين يف الأايم التالية. وأأكد الوفد للرئيس أأنه سيشارك بنشاط يف املناقشات  التأ
ماكنية توصل  املتعلقة بلك بند عىل حنو مفتوح وبناء. ىل توافق بشأأن الربانمج واملزيانية وأأعرب الوفد عن تيقنه من اإ اللجنة اإ

يف ظل الإرشاد السديد من الرئيس وبدمع من ادلول الأعضاء الأخرى يف اللجنة، مما ميهد الطريق  1024/1025للثنائية 
 ملبارشة املنظمة أأعاملها بسالسة يف الس نوات املقبةل. 

ن اجملموعة ليس دلهيا بيان عام وأأهنا تفضل الإدلء ببياانت فريقية ورصح بأأ لأ ئر ابمس مجموعة البدلان اوحتدث وفد اجلزا .51
  حمددة حتت لك بند يف جدول الأعامل.

ن دليه بيااًن عامًا لكنه س يقدمه مطبوعًا لتطلع عليه ادلول الأعضاء. .54  وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

يران )مجهورية  .55 براز قلقه البالغ من ال  –وأأعاد وفد اإ تشديد يف وثيقة الربانمج واملزيانية عىل التوجه حنو الإسالمية( اإ
تقدمي اخلدمات يف امللكية الفكرية واضاف أأنه ينبغي للأعضاء مالحظة أأن الويبو منظمة حكومية دولية تعمل حتت سلطة 

لربانمج واملزيانية وأأعرب الوفد عن أأمهل أأل تتضارب املبالغة يف التشديد عىل التوجه حنو تقدمي اخلدمات يف ا ادلول الأعضاء.
ن من القضااي املهمة الأخرى العالقة بني امللكية الفكرية  مع طبيعة املنظمة ومسؤوليهتا الأوىل جتاه ادلول الأعضاء. وقال اإ

وأأفاد أأن مجيع الوفود تس تطيع أأن تشهد بعدم وجود اتفاق عام وتوافق بشأأن  .28والتحدي العاملي املذكور يف الربانمج 
وذلكل مفن غري الواحض بأأي مفهوم للملكية الفكرية فامي  لقة ابمللكية الفكرية والس ياسة العامة بني ادلول الأعضاء،القضااي املتع

يتعلق مبوضوعات رئيس ية مثل الأمن الغذايئ وتغري املناخ والصحة العامة تقدم الأمانة عروضًا ومعلومات ابمس املنظمة يف 
ىل فهم مشرتك لأثر امللكية وبنيَّ أأنه من احملمت احملافل الأخرى. ، قبل تقدمي أأي مساهامت من هذا النوع، أأن يتوصل الأعضاء اإ

نه ميكن  الفكرية والتحدايت العاملية، وذكل من خالل معلية توهجها ادلول الأعضاء ملناقشة ذكل الأمر وحسمه. ومىض يقول اإ
وهذا ما جعل الوفد يرى رضورة مناقشة  تكل احملافل،بعدئٍذ اس تخدام ذكل الفهم املشرتك هخارطة طريق ملشاركة الويبو يف 

بشلك بناء، خاصة يف ضوء عالقته بتوصيات جدول أأعامل التمنية، يف اللجان الأقرب اختصاصًا واتصاًل بذكل  28الربانمج 
وأأعرب الوفد، فامي يتعلق  ة.من جلنة الربانمج واملزيانية، أأي اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأو غريها من اللجان املالمئ

ىل الإنصاف  بقضية التوزيع اجلغرايف املنصف ابعتباره مبدأأً أأساس يًا معرتفًا به يف ميثاق الأمم املتحدة، عن قلقه من الافتقار اإ
 وعرب يف المتثيل اجلغرايف يف املنظمة، وهو أأمر واحض جيل تعرتف املنظمة به وهجًا من أأوجه القصور اليت جيب تصحيحها.

الوفد عن أأمهل يف التوصل، من خالل عدٍد من املبادرات واخلطوات اليت ينبغي الامتس املشورة بشأأهنا واعامتدها من ادلول 
ىل حل لهذه املشلكة. حاطة ادلول الأعضاء علامً  الأعضاء، اإ ن لتحديد اسرتاتيجية واحضة ووضع جدول زمين واإ وقال اإ

وأأخريًا، ذكر أأنه ينبغي، فامي يتعلق بقضية املاكتب اخلارجية، اس تحضار  الس ياق.ابملس تجدات ابنتظام أأمهية ابلغة يف هذا 
مانة بتقدمي وثيقتني مامتيزتني يف مضموهنام وخمتلفتني يف طبيعهتام، أأل وهام  التلكيف اذلي أأصدرته اللجنة يف ادلورة السابقة للأ

عالمية تتضمن واثئق عن خلفية املوضوع ت َعد اس تجابًة للأس ئةل ال يت أأاثرهتا ادلول الأعضاء، ودراسة معمقة تعاجل، عىل ورقة اإ
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وأأبرز الوفد، مرجئًا املسائل الأخرى الناش ئة عن هاتني  حنٍو شامل، مجيع القضااي املتعلقة مبوضوع ماكتب الويبو اخلارجية.
ىل الوقت املالمئ، انشغالت مجموعة البدلان الآس يوية )عىل النحو اذلي ساقه وفد الهن د(، ويه ختلف الأمانة، رمغ الوثيقتني اإ

أأي أأن  علمها ابلطلبات الواحضة الصادرة عن ادلورة السابقة للجنة، عن تلبية تكل الطلبات، رمغ رضورهتا للنظر يف القضية،
سبب التخلف عن تلبية الطلب سالف اذلكر والإقدام عىل دمج وثيقتني خمتلفتني ذوايت طبيعتني خمتلفتني يف وثيقة واحدة 

ل بشلك جزيئ، وأأن الأمور اليت أأسقطت تتضمن طلبات  ،غري واحض مما يعين أأن انشغالت ادلول الأعضاء مل تلق معاجلة اإ
نشاء ماكتب خارجية جديدة للويبو. جراء ووضع مجموعة من املعايري الواجب اتباعها عند اإ ن هذا أأمر همم،  تأأسيس اإ وقال اإ

داراًي أأو هيلكيًا، يبني سالمة الأمانة من التعرض لأي قيود زمنية خاصًة وأأن تأأمهل من أأي منظور، سواء اكن قانونيًا  أأو اإ
 حتول بيهنا وبني العمل عىل ادلراسة املعمقة وتقدميها لهذه ادلورة.

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة 1البند 

ىل الوثيقة  .56  .WO/PBC/21/2استندت املناقشات اإ

  الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة الاستشارية( ابلبيان التايل:وأأدلت انئبة رئيس جلنة الويبو  .57

"الس يد الرئيس والوفود املوقرة، امسي الس يدة ماري نكويب وأأان انئبة رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل 
ه املناس بة املهمة، ومنثل، أأان وزمييل الس يد أأنول شاتريج، اللجنة الاستشارية يف هذ للرقابة )اللجنة الاستشارية(.

 أأل ويه ادلورة العرشين للجنة الربانمج واملزيانية )اللجنة(,

ىل  1021سبمترب  2"ويرسين أأن أأقدم تقرير اللجنة الاستشارية اذلي يغطي الفرتة من   .1021أأغسطس  12اإ
الاكمل  النص WO/PBC/21/2وتضم الوثيقة  وقد اجمتعت اللجنة الاستشارية خالل هذه الفرتة أأربع مرات.

 لتقريران.

"وسأألقي الضوء عىل بعض الأمور البارزة يف التقرير حتت خمتلف العناوين. والعنوان الأول هو ولية اللجنة 
وأأما العنوان الثاين فهو التدقيق والرقابة، واذلي يغطي تفاعل اللجنة  الاستشارية وعضويهتا وأأساليب معلها.

والعنوان الثالث هو أأداء برانمج  شعبة الويبو للتدقيق ادلاخيل والرقابة.الاستشارية مع مراجع احلساابت اخلاريج و 
 وأأخمت ابلتعليق عىل التقارير املرحلية عن املرشوعات الرئيس ية واملسائل الإدارية. الويبو واملراجعات املالية.

شارية عىل أأهنا حيث تنص ولية اللجنة الاست  "وأأبدأأ بولية اللجنة الاستشارية وعضويهتا وأأساليب معلها،
ىل ادلول الأعضاء حول سالمة وسائل  "هيئة مس تقةل لإسداء املشورة وخارجية للمراقبة، أأنشئت لتقدمي الضامانت اإ

ىل مساعدة ادلول الأعضاء عىل أأداء دورها يف املراقبة والاضطالع  املراقبة ادلاخلية يف الويبو وفاعليهتا. وهتدف اإ
وقد  وتضم اللجنة الاستشارية س بعة أأعضاء. امي يتعلق مبختلف أأعامل الويبو."مبسؤولياهتا الإدارية بوجه أأفضل ف

انتخب أأعضاء اللجنة الاستشارية خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير الس يد فرانندو نكيتني رئيسًا وانتخبوين انئبة للرئيس 
ثالثة  1024تشارية يف شهر يناير وس يرتك اللجنة الاس  ملدة س نة وفقًا ملا تنص عليه اختصاصاهتا ونظاهما ادلاخيل.

ويف هذا الصدد،  من أأعضاهئا احلاليني، ومه تعيينًا الس يدة بياتريزسانز ريداردو والس يد كييل لرسن والس يد ما فانغ.
ىل قرار جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة بشأأن اختيار ثالثة أأعضاء جدد يف اللجنة  تتطلع اللجنة الاستشارية اإ

 تشارية.الاس 

"وقد اجمتعت اللجنة الاستشارية يف معرض أأداء هماهما ابملدير العام ومدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة 
كام اجمتعت اللجنة الاستشارية مبسؤولني  الإدارية وتفاعلت معهام يف لٍك من دوراهتا الفصلية اليت يغطهيا التقرير.

ريق تفتيش من وحدة التفتيش املشرتكة وفريق ممثل عن جملس رفيعي املس توى ومراجع احلساابت اخلاريج وف
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واجمتعت اللجنة الاستشارية أأيضًا مبمثلني عن ادلول الأعضاء يف هناية دوراهتا  موظفي الويبو وتفاعلت معهم مجيعًا.
 الفصلية لإحاطهتم علامً بأأعاملها.

يًا مع الاختصاصات، تتبادل اللجنة متش   "واملوضوع الثاين هو التدقيق والرقابة، واملراجعة اخلارجية:
آراء مع مراجع احلساابت اخلاريج وتقدم أأيضًا تعليقات للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن تقرير  الاستشارية معلومات وأ

عداد التقارير اليت تقدهما للجمعية العامة. واجمتعت اللجنة الاستشارية قبل  مراجع احلساابت اخلاريج لتيرس لها اإ
شموةل ابلتقرير مبراجع احلساابت اخلاريج وانقشت معه عدة قضااي، مبا فهيا خطة العمل اليت اقرتاها مراجع الفرتة امل 

واجمتعت اللجنة الإرشافية مرة أأخرى مبراجع احلساابت اخلاريج يف دورهتا الثالثني الشهر  احلساابت اخلاريج.
 املايض ملناقشة تقريره.

ىل بت  للعمل اذلي أأجنزه مراجع احلساابت اخلاريج. "وتسجل اللجنة الاستشارية تقديرها وحنن نتطلع اإ
الويبو يف التوصيات الواردة يف تقرير مراجع احلساابت اخلاريج وتنفيذها، ونريد أأن نشدد عىل املواضيع الثالثة التالية 

بياانت املالية؛ واثنيًا، اليت أأثريت: أأوًل، رضورة الكشف بشلك أأوحض عن الأموال الاحتياطية ملرشوعات البناء يف ال 
ىل  أأمهية وقمية صياغة س ياسة مالمئة لإدارة اخلزانة والنقد وتقوية ضوابط فتح احلساابت املرصفية؛ واثلثًا، احلاجة اإ

 تقوية الإطار التنظميي لتعاقد الويبو عىل خدمات من خالل اتفاقات خدمات خاصة.

طار اختصاصاهتا، ، "التدقيق ادلاخيل والرقابة: تس تعرض اللجنة الاستشارية فعالية وظيفة التدقيق  يف اإ
وتش يد اللجنة  ادلاخيل يف الويبو، وتعزز تنس يق وظائف التدقيق اخلاريج وادلاخيل، وترصد توصيات التدقيق.

الاستشارية مبا بأأوجه التحسن اليت شهدها أأداء شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية خالل الفرتة املشموةل يف 
وقد اس تحدثت الشعبة برجميات تتيح لها وللوحدات الوظيفية يف الويبو تتبع توصيات بشلك أأسهل وأأرسع،  رير.التق

عىل الاكامتل خالل  1021وقد شارف تنفيذ خطة معل الشعبة لعام  ولىق ذكل ترحيبًا واسع النطاق يف املنظمة.
وحتسنت مس توايت شغل الوظائف يف  عام. ابلسري عىل اخملطط بشلك 1021ويتسم تغطيهتا خلطة معل  الفرتة.

 الشعبة.

طار الفقرتني  من ميثاق الرقابة ادلاخلية، تسدي اللجنة الاستشارية املشورة بشأأن ختصيص  19و 18"ويف اإ
ىل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة، وبشأأن مالءمة قوام موظفي  املوارد اإ

يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة  16ويف هذا الصدد توافق اللجنة عىل ختصيص املوارد املقرتح للربانمج  عبة.الش 
 .1024/1025للثنائية 

اس تلمت اللجنة الاستشارية خالل الفرتة حمل الاس تعراض مخسة تقارير تدقيق عن توليد  "تقارير التدقيق ادلاخيل:
التعاون بشأأن الرباءات والأسفار ودمع املهام ومعليات سداد الأموال وخدمات املؤمترات  الإيرادات بناء عىل معاهدة

واللغات ومرشوعات البناء اجلديدة واس تعرضهتا. واس مترت اللجنة الاستشارية يف اس تعراضها لتوصيات التدقيق 
 املفتوحة ومتابعهتا مع الشعبة والويبو.

تقيمييني أأوهلام عن حتسني قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية اس تلمت اللجنة تقريرين  "التقيمي:

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات واس تعرضهتام.  الفكرية واثنهيام عن تطوير أأدوات النفاذ اإ

غالق حالت التحقيق، "التحقيق: حاةل خالل الفرتة  14حيث أأغلقت  لحظت اللجنة حتس نًا يف معدل اإ
اكنت ثالث حالت حتقيق  1021أأغسطس  10ويف  حاةل خالل الفرتة السابقة. 19تقرير، مقابل املشموةل يف ال 

ىل شعبة التدقيق ادلاخيل  .1021أأغسطس  10حالت يف  1مفتوحة مقابل  وقدمت اللجنة الاستشارية تعليقات اإ
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جراءات التحقيق املنقح. ساخن للتحقيق ومع  م  ووضع خط والرقابة الإدارية عن مرشوع س ياسة التحقيق ودليل اإ
 .1021يوليو  26هذا اخلط الساخن داخليا يف 

من ميثاق الرقابة ادلاخلية طلب مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة  5وفقا للفقرة  "تضارب املصاحل:
جنة ومعل بتوصية الل  الإدارية املشورة من اللجنة الاستشارية بشأأن احامتل تضارب املصاحل يف شكويني اس تلمهام.

ويف تكل ادلورة،  الاستشارية بأأن جيري تقياميت أأولية للشاكوى ويناقش املسأأةل مع اللجنة يف دورهتا التالية.
وأأشارت  لحظت اللجنة أأن التقياميت الأولية أأجريت عىل حنو معقول وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية واملعايري املهنية.

جراءا  ت العمل املقرتح يف تقاريره.أأيضا عىل املدير بأأن يعمل وفقا لسري اإ

اجمتعت اللجنة الاستشارية خالل الفرتة حمل الاس تعراض مرتني مع  "وحدة التفتيش املشرتكة )الوحدة(:
دارة والتنظمي وتبادلت معه الآراء. جراء اس تعراض لالإ وتشري  فريق اتبع لوحدة التفتيش املشرتكة يعمل حاليًا عىل اإ

ىل تضمني ا لتقرير املرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة يف جدول أأعامل ادلورة اللجنة الاستشارية اإ
 للجنة الربانمج واملزيانية. 12

طار اختصاصاهتا، ومن خالل وظيفهتا المتحيصية، يف  "أأداء الربانمج واملراجعات املالية. تسامه اللجنة، يف اإ
النظام املايل وفاعليته؛ وتراقب تنفيذ البياانت املالية احلفاظ عىل أأعىل معايري الإدارة املالية؛ وتس تعرض سري 

وحمتوايهتا متاش يا مع نظام الويبو املايل؛ وتراقب الردود املوقوتة والفعاةل واملناس بة الصادرة عن الإدارة عىل توصيات 
 التدقيق.

اجع احلساابت اخلاريج عىل حتيط اللجنة علام ابلرأأي غري املشفوع اذلي أأبداه مر  .12 "البياانت املالية الس نوية:
 .1021البياانت املالية لعام 

يضاحًا بشأأن  "اس تخدام الأموال الاحتياطية: المتست اللجنة الاستشارية خالل الفرتة اليت يشملها التقرير اإ
عداد التقارير املالية، ومن بيهنا اس تخدام أأموال الويبو الاحتياطية والكشف عهنا يف  عدد من املسائل املتعلقة ابإ

وأأقرت الأمانة بوجود جمال لتحسني نسق تقاريرها تسهياًل لفهم أأوحض وللكشف عن اس تخدام  البياانت املالية.
 الأموال الاحتياطية يف البياانت املالية.

تسجل اللجنة الاستشارية تقديرها لوضع اسرتاتيجية الويبو للموارد البرشية يف صيغهتا  "املوارد البرشية:
ىل عدد التوصيات الكبري  واسرتعت الهنائية. اللجنة الاستشارية انتباه ادلول الأعضاء يف تقريرها الس نوي الأخري اإ

دارة املوارد  املدرج يف فئة التوصيات عالية اخملاطر يف التقرير الصادر عن شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية عن اإ
توصية مفتوحة متعلقة ابملوارد البرشية  59ة تدقيق من أأصل توصي 19وتنوه اللجنة الاستشارية ابلنهتاء من  البرشية.

 . وس تواصل اللجنة الاستشارية متابعة التقدم احملرز وتسوية التوصيات املعلقة.1021اكنت قامئة يف يوليو 

ىل رد الإدارة عىل توجهيات جلنة الربانمج واملزيان  "تنفيذ تدابري فعالية التاكليف: ية تشري اللجنة الاستشارية اإ
اليت حتتوي عىل تفاصيل ما ب ذل من هجود  WO/PBC/21/19بشأأن تنفيذ تدابري فعالية التاكليف الوارد يف الوثيقة 

ىل الآن. دارة والتس يري اذلي ذكر أأن  وما حقق من نتاجئ اإ وتناقشت اللجنة الاستشارية مع مساعد املدير العام لالإ
ض  افية وتنفيذها. اجلهود تبذل دون انقطاع يف سبيل حتديد تدابري اإ

واصلت اللجنة الاستشارية خالل الفرتة متابعة  "تقارير مرحلية عن املرشوعات الرئيس ية واملسائل الإدارية:
 برانمج الويبو للتقومي الاسرتاتيجي والتقدم احملرز يف مرشوعات البناء اجلديدة.
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ة الفصلية بشأأن برانمج التقومي تلقت اللجنة الاستشارية تقارير الأمان "برانمج التقومي الاسرتاتيجي:
 الاسرتاتيجي واس تعرضهتا، مبا يف ذكل تقرير برانمج التقومي الاسرتاتيجي الهنايئ خالل دورتنا اليت عقدت يف مايو.

دارة اخملاطر والأخالقيات يف س ياق برانمج التقومي الاسرتاتيجي. 1022وركزت اللجنة الاستشارية منذ عام   عىل اإ
دارة اخملاطر يف س ياق خارطة طريق لإدارة اخملاطر املؤسس ية أأعدهتا الأمانة. وقد اس تعرضت أأيضا  اإ

دارة اخملاطر املؤسس ية. واكن من ذكل حتديد مسار لإدارة  "حتقق خالل الفرتة عدد من املعامل املهمة يف جمال اإ
دراج حتديد اخملاطر وتدابري التخفيف من  وقعها يف مرشوع وثيقة اخملاطر يف دورة التخطيط الس نوي للأعامل، واإ

ورحبت اللجنة الاستشارية أأيضا  ؛ وصياغة س ياسة بشأأن اخملاطر يف الويبو.1024/1025الربانمج واملزيانية للثنائية 
دارة  داري بشأأن اإ صدار تعممي اإ نشاء جملس يف الويبو لإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية، برئاسة املدير العام، واإ ابإ

دارهتا. ISOالأمانة بطلب اعامتد الامتثال ملعايري  اس مترارية العمل، وقرار  لتقنيات أأمن تكنولوجيا املعلومات وأأنظمة اإ
دارة اخملاطر املؤسس ية مبا يف ذكل تطوير تقبل اخملاطر يف  ىل مواصةل التقدم يف تنفيذ اإ وتتطلع اللجنة الاستشارية اإ

ىل ادلول   الأعضاء وحتسني ضوابط التخفيف من وقع اخملاطر.الويبو، وتقدمي تقارير الأداء بشأأن اخملاطر اإ

صدرت خالل الفرتة س ياسة محلاية املبلغني عن اخملالفات وقدمت تدريبات بشأأن الأخالقيات  "الأخالقيات:
وُأبلغت اللجنة الاستشارية بأأن من املتوقع اس هتالل س ياس ية الكشف املايل يف  يف فصول حرضها موظفو الويبو.

ىل اس تالم تقرير مرحيل عن القضااي املتعلقة ابلأخالقيات يف  .1021الويبو يف هناية  وتتطلع اللجنة الاستشارية اإ
 دورهتا التالية اليت س تعقد يف نومفرب.

 التقدم احملرز يف مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة: "مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ومرشوع البناء اجلديد:
ت البناء واس تعراضه مبزيٍد من عناية اللجنة الاستشارية عقب قرار الويبو حظي رصد التقدم احملرز يف مرشوعا

نشاءاهتا. واكنت الأمانة قد رصحت بأأن املفرتض  ابلس تغناء عن خدمات مقاول عام وتولهيا املسؤولية املبارشة عن اإ
نشاء قاعة املؤمترات اجلديدة املزيانية املرصودة لها وأأل تتجاوز  التأأخريات املتوقعة يف اس تكامل أأل تتجاوز تاكليف اإ

وقد ات فق خالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة الاستشارية عىل نسق جديد للتقارير  املرشوع بضعة أأسابيع.
قدٍر أأكرب من  واس متر منذئٍذ حتسني التقارير اليت تصدرها الأمانة واحتواؤها عىل املرحلية يوفر مزيدًا من التفاصيل.

ث. املعلومات وبياهنا  النفقات الفعلية مقابل املرصودة يف املزيانية، واجلداول الزمنية لالس تكامل، وجسل خماطر حمدَّ

حاطة اللجنة علامً بأأعامل الإصالح/الإحالل اجلارية للمبىن  "التقدم احملرز يف املبىن الإداري اجلديد: تتابعت اإ
حالل بعض النوافذ املقرر 1021 الإداري اجلديد. ومن املتوقع أأن تس تمكل الأعامل يف هناية عام ، ابس تثناء أأعامل اإ

وأأخطرت اللجنة بأأن مجيع الأعامل املتبقية ل تزال تغطهيا الأموال اليت حتتفظ هبا  .1024اس تكاملها يف صيف عام 
 الويبو من الرصيد املس تحق للمقاول العام.

والرقابة الإدارية تقرير تدقيق  أأصدرت شعبة التدقيق ادلاخيل "معليات تدقيق مرشوعات البناء اجلديدة:
ونظرًا ملا لهذه املرشوعات من وقع معترب عىل بيان مزيانية الويبو، أأعلن مراجع  داخيل عن مرشوعات البناء اجلديدة.

جراء تدقيق للمرشوعات يف مارس  . كام أأحيطت اللجنة الإرشافية علامً بأأن 1024احلساابت اخلاريج عن اعزتامه اإ
دارة عقود مرشوعات رأأس املال والتجديد والبناء وحدة التفتيش امل  شرتكة أأطلقت اس تعراضًا للمامرسات اجليدة يف اإ

 عرب منظومة الأمم املتحدة".

"وختامًا، تؤكد اللجنة الإرشافية للجنة الربانمج واملزيانية الزتاهما مبواصةل أأداء دورها عىل أأعىل مس توى 
ىل املدير العام ومجيع موظفي الويبو اذلين تفاعلت معهم عىل ما وبشلك همين. وتتوجه اللجنة الاستشارية ابل  شكر اإ

ىل ادلول الأعضاء عىل عرض  أأبدوه من هتيؤ وانفتاح وما قدموه من واثئق يف توقيتات مالمئة. كام تتوجه ابلشكر اإ
ىل اس متر  ار ما بيننا من تفاعل أأس ئلهتا وتعليقاهتا خالل جلسات الإحاطة اليت عقدهتا اللجنة الاستشارية وحنن نتطلع اإ
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زاء التقدير اذلي لقته عىل ادلوام من جلنة الربانمج واملزيانية لعملها. وحوار. وأأقدم أأصاةل عن  وتسجل اللجنة عرفاهنا اإ
 أأشكرمك." نفيس ونيابة عن زماليئ لس يادتمك، س يدي الرئيس، بأأمسى التقدير والاحرتام.

ىل انئبة رئيس اللجنة  .58 الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل العرض املسهب اذلي قدمته وفتح وتوجه الرئيس ابلشكر اإ
 ابب املناقشة.

س بانياوتقدم وفد  .59 ىل اللجنة الاستشارية عىل تقريرها وعىل المك الهائل من اجلهد املبذول والأسلوب املهين  اإ ابلشكر اإ
لهتيؤ اللجنة الاستشارية للرد عىل الأس ئةل  وأأعرب عن امتنانه اذلي الزتموا به يف أأداء وظائفهم عىل مدى الشهور السابقة.

وأأضاف أأن جلسات الإحاطة أأفادت ادلول الأعضاء كثريًا  وتقدمي املشورة فامي يتعلق ابلأمور الكثرية اليت اكنت موضع نظر.
لق ببيان أأولها تتع وأأعرب الوفد عن رغبته يف تسليط الضوء رسيعًا عىل ثالث توصيات، يف متابعة معل اللجنة الاستشارية.

نفاق املتعلقة ابملرشوعات  وضع الأموال الاحتياطية يف البياانت املالية، وذكل من حيث كفاية املعلومات املتوفرة عن أأوجه الإ
طار الأموال الاحتياطية. وأأعرب الوفد عن اس تحسانه تقدمي الأمانة معلومات أأكرث تفصياًل، يف ضوء تفرق  املشموةل يف اإ

وعن اعتقاده أأن س يكون من املفيد لو أأتيحت هذه املعلومات بشلك أأرسع وأأسهل  الواثئق اخملتلفة،املعلومات بني عدد من 
دراج هذا حتت معايري جديدة. يف فهمه للوفود.  كام أأعرب عن رأأيه، فامي خيص قضية الإدارة املالمئة للمبالغ املالية، أأنه ينبغي اإ

ن سبب تركزيه عىل هذه التوصيات هو تعل  قها مبناقشات أأخرى، مثل ما يتعلق حبالت الوفر والعجز، عالوًة وقال الوفد اإ
ذا ما اكن ينبغي اس تخداهما يف مرشوعات جديدة أأو ل.   عىل ما يتعلق بوضع اس تخدام الأموال الاحتياطية واإ

ن وفد  .60 س بانياوقال وفد املكس يك اإ اثرهتا. اإ ىل انئبة رئ  تناول عددًا من النقاط اليت أأراد اإ يس اللجنة وتوجه ابلشكر اإ
ن الشهور الأخرية شهدت حوارًا مس مترًا بني اللجنة الاستشارية وادلول  الاستشارية عىل التقرير اذلي عرضته توًا وقال اإ

وتوجه الوفد  الأعضاء من خالل جلسات الإحاطة اليت اكنت اللجنة الاستشارية تعقدها عقب انهتاء اجامتعاهتا الفصلية.
ىل اللجنة الاستشاري ىل الأمانة عىل تسهيلها معل اللجنة الاستشارية.ابلشكر اإ وأأعرب الوفد عن  ة عىل هذه اجللسات واإ

ليه وفد  س بانياتأأييده ملا ذهب اإ ىل  بشأأن التوصيات املتعلقة ابلأموال الاحتياطية وأأمهية وجود س ياسة لإدارة النقد. اإ وأأشار اإ
بشأأن الأموال الاحتياطية يف ضوء الانشغالت اليت أأعربت  املناقشات املكثفة اليت دارت بني الأمانة واللجنة الاستشارية

ن اللجنة الاستشارية ذكرت يف التقرير،  عهنا ادلول الأعضاء، عىل النحو اذلي أأثبتته اللجنة الاستشارية يف تقريرها. وقال اإ
ن اكن من وسأأ  من بني مجةل أأمور، أأن اللجنة الاستشارية تناقشت مع الأمانة يف تعريفات ومصطلحات حمددة. ل الوفد اإ

املمكن توفري مزيٍد من املعلومات بشأأن هذا الأمر لتصوره أأن الس ياسة احلالية تتيح قدرًا كبريًا من املرونة، مما يؤدي أأحيااًن 
ىل التباس بني الأمانة وادلول الأعضاء بشأأن اس تخدام الأموال الاحتياطية. ن معل شعبة التدقيق ادلاخيل  اإ ومىض يقول اإ

ن دلهيا موارد اكفية لتنفيذ خطة معلها.والرقابة   الإدارية، كام س بق اذلكر، يسري بشلك جيد منذ التحاق املدير اجلديد واإ
ىل  وأأضاف، فامي يتعلق ابلشفافية، أأن ميثاق الرقابة ادلاخلية خضع للتعديل العام املايض عىل حنو يتيح لدلول الأعضاء النفاذ اإ

جراء جيرى  ضافية عن مدى فعالية هذا الإجراء اجلديد، عرب الإنرتنت.تقارير التدقيق من خالل اإ  وطلب الوفد معلومات اإ
ن  ن اكنت ادلول الأعضاء اكفة تشاركه يف ذكل الرأأي أأو اإ حيث وجد هو نفسه هذا الإجراء اجلديد مفيدًا ورغب يف معرفة اإ

آراء  اكن من الرضوري الاس تفاضة يف هذا.  اللجنة الاستشارية.وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة أ

ن اللجنة الاستشارية، ابعتبارها كيااًن مس تقاًل، علهيا  .62 وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الإفريقية وقال اإ
دارهتا لشؤون الويبو فامي يتعلق ببعض الولايت املهمة. هنا تساعد الأمانة يف اإ وأأعلنت مجموعة البدلان  مسؤوليات رقابية واإ

لهيا ابلشكر عىل ما نظمت من جلسات الإحاطة لإجراء الإفريقية عن دمع  ها للجنة الاستشارية يف معلها وتوهجت اإ
وفامي يتعلق بنسق التقرير، أأعربت مجموعة البدلان الإفريقية عن رغبهتا يف فهم سبب عرض  مشاورات مع ادلول الأعضاء.

ىل فعل وسأألت اجملموعة عن  .أأي يشء عدا الإحاطة علامً  تقرير س يق فيه بعض التوصيات، لكن دون دعوة ادلول الأعضاء اإ
ماكنية اعامتد جلنة الربانمج واملزيانية تقرير اللجنة الاستشارية وعدم الاكتفاء ابلإحاطة علامً به لأن التقرير حيتوي عىل  اإ

هنا واثقة من مشاركة الأمانة لها يف نفس الرأأي، توصيات ذات وجاهة معتربة. ىل حٍد ما معلية مما جيعلها تس تغ وقالت اإ رب اإ
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ماكنية امليض قدمًا واعامتد التقرير ببساطة بغية  الإحاطة علامً  بـتقرير حيتوي عىل توصيات وأأعربت عن رغبهتا يف معرفة اإ
آلية متابعة رمسية للتوصيات. ع هبا التقرير. تأأسيس أ اثرهتا بشأأن الكيفية اليت مج  وأأما من  وبيَّنت أأن ما س بق اكن نقطة أأرادت اإ

هنا ترغب يف احلصول عىل معلومات بشأأن الفقرة حيث  وأأعربت مجموعة البدلان الإفريقية عن  .18املضمون، فقالت اجملموعة اإ
دارة اخملاطر وتطويرها يف الويبو. ىل تواصل تنفيذ اإ ن اكنت اللجنة الاستشارية قد س نحت لها فرصة لقراءة  تطلعها اإ وسأألت اإ

ن اكن دلهيا أأي تعليقات.تقرير وحدة التفتيش املشرتكة عن هذا و  آراء  اإ وأأفاد الوفد أأنه يلمس أأمهية ذلكل التقرير وأأنه يرحب بأ
كام أأعرب عن رغبته يف معرفة املزيد عن دور اللجنة الاستشارية يف اس تعراض معل شعبة  اللجنة الاستشارية بشأأنه.

ن الفقرات  التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. أأن اللجنة الاستشارية اس تعرضت التقارير ايل تفيد  14و 11و 11و 12وقال اإ
لهيا بشأأن التدقيق والتقيمي والتحقيق عىل املس توى ادلاخيل وقرأأهتا، لكن ل توجد عىل احلقيقة أأي معلومات ذات  أأرسلت اإ

ن اكن من املمكن تزويده مبزيٍد من املعلومات عن التعليقات ا ابل عن تعليقات اللجنة الاستشارية. ليت أأعدهتا وسأأل الوفد اإ
 اللجنة الاستشارية بشأأن هذه التقارير.

ىل اللجنة الاستشارية عىل تقريرها. .61 وأأعرب الوفد عن تقديره لعمل اللجنة الاستشارية وما  وتوجه وفد مرص ابلشكر اإ
ن ولية اللجنة الاستشارية مبينة بوضوح يف تقر  جرى من مشاورات ومناقشات بشأأن خمتلف البنود اليت ذكرت. يرها وقال اإ

وهذا ساعد ادلول الأعضاء عىل أأداء دورها من حيث الرقابة واحلومكة وعىل اس تصحاب مسؤولياهتا فامي يتعلق مبختلف 
 وأأفاد الوفد أأن دليه بعض التعليقات العامة يرغب يف الإدلء هبا عالوًة عىل تعليقات مفصةل عىل التقرير. أأنشطة الويبو.

ن ا بل اقترص عىل وصف الأنشطة اليت جرت طوال العام دون  لتقرير هلك ليس حتليليًا،واس هتل تعليقاته العامة بقوهل اإ
وأأضاف أأنه يرى خمتلف الأنشطة ختضع لالس تعراض دون نقاش بشان مضمون  التعرض لها بيشء من التحليل الفعيل.

َّق بأأن اللجنة الاستشارية ان التوصيات والأنشطة احملددة والآراء املعرب عهنا بشأأهنا. قشت عددًا كبريًا من الأنشطة، لكهنا مل وعل
وقال  تتقدم بتوصيات حمددة ومل تتجاوز الأقوال املرسةل من نوعية التعبري عن أأمل يف وقوع كذا وكذا أأو حتقيقه يف املس تقبل.

نه من الطبيعي أأن يتاح مجع التوصيات حتت قسم معني حىت تكون واحضة لدلول الأعضاء. رث وأأعرب الوفد عىل وجه أأك اإ
ىل البند  حيث اكتفت اللجنة  ، اذلي يتعلق بتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة،7حتديدًا عن رغبته يف الإشارة اإ

دراج هذا البند، هنا قد أأحاطت علامً ابإ بيامن اكن الوفد يود لو قدمت اللجنة الاستشارية حتلياًل أأكرث تعمقًا  الاستشارية بقولها اإ
وخضع حنو من س بع  حض أأن وحدة التفتيش املشرتكة طرحت عددًا من التوصيات املطلوب تنفيذها،وو للأمر لأمهيته البالغة.

ىل تسع مهنا للتحليل وحظي ابلقبول، ومازالت غريها قيد ادلراسة. نه اكن يمتىن أأن تناقش اللجنة الاستشارية  اإ وقال الوفد اإ
آراءها بشأأن تنفيذ تكل اليت حظيت ابلقبول وبشأأن التوصيات اليت مازالت قيد الاس تعراض،  هذه التوصيات وتعرض أ

ورصح بأأن للتوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة أأمهية  عالوًة عىل معلومات بشأأن الكيفية اليت ميكن تنفيذها هبا.
ربع قضااي وأأضاف الوفد بشأأن القسم الأخري من التقرير أأنه ملس أأ  ابلغة وأأعرب عن رجائه أأن تتابعها اللجنة الاستشارية.

وأأعرب عن أأمهل يف  وأأن اللجنة الاستشارية ذكرت للٍك مهنا تدابري متابعة للمس تقبل. رئيس ية أأاثرهتا اللجنة الاستشارية،
وكرر الوفد التعبري عن  تقدم اللجنة الاستشارية بتوصيات بشأأن التنفيذ بدًل من الاكتفاء مبجرد التعبري عن أأماين أأعضاهئا.

نه يشعر أأنه اكن من املمكن حتقيق مس توًى أأفضل من عرض  رية عىل ما بذلت من هجد.شكره للجنة الاستشا وقال اإ
لكنه أأعرب أأيضًا عن أأمهل يف تقدمي  وأأكد أأنه رحب ببعض ما ورد يف التقرير من الآراء بشأأن التوصيات، الأمور وتنفيذها.

ؤية واحضة بشأأن الكيفية اليت ميكن هبا تنفيذ توصيات وذكر أأن دليه ر  اللجنة الاستشارية تقرير متابعة عن تنفيذ التوصيات.
ىل امجلعيات. نه من املهم اس مترار  وحدة التفتيش املشرتكة، وأأنه يس تحسن تقدمي تقرير عهنا اإ وقال الوفد هخالصة ختامية اإ

رية بأأهنا مفيدة ووصف الوفد الآراء اليت عربت عهنا اللجنة الاستشا املشاورات بني ادلول الأعضاء واللجنة الاستشارية
آراء اللجنة الاستشارية بشأأن اجامتعاهتا اخملتلفة  للغاية، لكنه يرغب يف احلصول عىل قدر أأكرب من التحليل. ن أ ومىض يقول اإ

ىل حد بعيد، ىل طبيعة اجامتعات اللجنة الاستشارية اليت ل تعدو كوهنا جمرد مشاورات وغري  غري ظاهرة اإ وقد يعزى ذكل اإ
وذكر أأنه رمبا يلزم اختاذ تدابري لزايدة هذه الاجامتعات غري الرمسية ذكرًا مفصاًل يف  ت ذكر الآراء يف التقرير.رمسية، وذلكل مل 

ىل اجامتعات رمسية. التقارير، وأأكد أأنه ينبغي لتقرير اللجنة الاستشارية عرض حملة عامة عن املناقشات  ورمبا جيدر حتويلها اإ
 اليت جرت خالل الاجامتعات. 
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ىل انئبة رئيس اللجنة الاستشارية عىل املعلومات املمتازة اليت قدمهتا عن أأعامل وتوجه  .61 وفد السلفادور ابلشكر اإ
ل تأأييد ما  اللجنة الاستشارية، واليت متثل أأمهية ابلغة من حيث متابعة ادلول الأعضاء لبنود معينة. نه ما أأراد اإ وقال الوفد اإ

ىل املشاورات مع ادلول قاهل وفد مرص بشأأن أأمهية املتابعة فامي ي  تعلق خبارطة طريق، والتعليقات اليت أأبديت ابلنس بة اإ
 الأعضاء.

هنا سرتد عىل الأس ئةل اليت أأثريت وس تطلب من زميلها يف اللجنة  .64 وقالت انئبة رئيس اللجنة الاستشارية اإ
ن  الاستشارية أأيضًا الإدلء بتعليقات. هذا موضوع تناقشت فيه اللجنة واس هتلت ذكل بقضية الأموال الاحتياطية فقالت اإ
وبيَّنت أأن تصور اللجنة الاستشارية للوضع هو أأن  كام أأاثره مراجع احلساابت اخلاريج. الاستشارية مع الأمانة مدة طويةل،

ىل قرار بشأأن كيفية امليض فامي يتعلق ابلكشف وكيفية بيان الأموال الاحتياطية يف  الأطراف تتناول هذا الأمر بغية التوصل اإ
ىل علمها  البياانت املالية. ل أأنه قد منا اإ وأأضافت أأن اللجنة الاستشارية ل تريد استباق الأحداث الآن بشأأن احلل املتوقع، اإ

ن اللجنة الاستشارية  أأن الأمانة بصدد العمل عىل حل ابلفعل. وقالت فامي يتعلق مبسأأةل الشفافية اليت أأاثرها وفد املكس يك اإ
ىل تقارير التدقيق عرب الإنرتنت،تعي أأن عددًا من ادلول ا اتحة النفاذ اإ ووحضت أأن  لكهنا مل تقمي ِّ فعالية ذكل. لأعضاء طلبت اإ

ن اكنت شعرت أأن توفري النفاذ عرب الإنرتنت  اللجنة تعتقد أأن هذا يشء ميكن لدلول الأعضاء تنفيذه بنفسها، مبعىن أأن تبني ِّ اإ
ن مجم فعاًل يف ظل ظروف لك مهنا. اكن وعة البدلان الإفريقية أأاثرت نقطة عن سبب الاكتفاء ابلإحاطة علامً ومضت تقول اإ

هنا تعتقد أأن اختاذ قرار يف ذكل ليس من اختصاص اللجنة الاستشارية، وأأن  بتقرير اللجنة الاستشارية دون اعامتده، واإ
 املفرتض أأن يمتكن رئيس جلنة الربانمج واملزيانية من تقدمي توجهيات بشأأن هذا.

و اللجنة الاستشارية اذلي ميثل هو أأيضًا اللجنة الاستشارية يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية بأأن وحدة وأأفاد عض .65
ل ابلقدر الالزم لتحسني  التفتيش املشرتكة ت عترب واكةل رقابية مضن منظومة الأمم املتحدة ل تتفاعل مع اللجنة الاستشارية اإ

ول تعلق اللجنة الاستشارية عىل العمل اذلي تنجزه وحدة  ية اللجنة الاستشارية،فهمها للقضااي الرقابية الواقعة مضن ول
التفتيش املشرتكة كام تفعل يف حاةل املراجعة اخلارجية وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، مما لها فيه دور وفقًا 

ن وحدة التفتيش املشرتكة يه اليت تعد تقاريرها وأأضاف أأنه من منظور اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقاب لختصاصاهتا. ة، فاإ
ر انشغالت ادلول الأعضاء. بشلك منفصل. ن اللجنة الاستشارية ل تطلب  وأأكد أأن اللجنة الاستشارية تقد ِّ وأأردف قائاًل اإ

نة الاستشارية أأن كام جسل عضو اللج  من الأمانة معلومات تتعلق ابلتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات وحدة التنفيذ املشرتكة.
 وحدة التفتيش املشرتكة ذاهتا تصدر تقارير دورية وأأن هذه تقع مضن املكل العام، حيث يتاح لدلول الأعضاء الاطالع علهيا.

جاميل عدد التوصيات  هنا تورد التوصيات اليت تصدرها وحدة التفتيش املشرتكة، والردود املقدمة من الأمانة عن اإ وقال اإ
ولكن اللجنة الاستشارية ل تبد أأي تعليقات عىل التوصيات لأن  اليت قبلت والإجراءات اليت اختذت، املنفذة والتوصيات

ووحض فامي يتعلق ابجلزء التحلييل من التقرير أأن هذا أأمر تس تصحبه اللجنة  وحدة التفتيش املشرتكة واكةل رقابة مس تقةل.
احلديث عن التوصيات، املصطلحات اليت يتداولها متخصصو لكنه أأعرب عن رغبته يف ذكر، عند  الاستشارية بلك تأأكيد،

ىل الإدارة ملعاجلة انشغالت تتعلق أأساسًا ابخملاطر  التدقيق، ن التوصيات يه تكل اليت يرفعها املدققون اإ واس هتل ذكل بقوهل اإ
ستشارية يف هذا هو التأأكد من ودور اللجنة الا الواقعة ابملنظمة، وذكل فامي يتعلق ابلقضااي املثارة يف تقاريرمه التدقيقية.

ىل مجيع  ىل أأهنم قد أأتيح هلم نفاذًا اكماًل اإ اطمئنان شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ومراجعي احلساابت اخلارجيني اإ
ن للتوصيا الواثئق وأأنه مل تقع أأي حالت مما يسمى يف ميدان التدقيق "قيود عىل النطاق" خالل مبارشة التدقيق. ت وقال اإ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية التوصيات اليت تستشعر لها طبيعة تتطلب عناية خاصة  وجاههتا، حيث حتيل اللجنة الاستشارية اإ
صدار عدد كبري من التوصيات(. ىل املدققني  من جلنة الربانمج واملزيانية )لإماكن اإ وأأضاف أأنه عىل نفس املنوال، يعود الأمر اإ

ىل كفا ىل حتسني أأنفسهم أأن يطمئنوا اإ ية اخلطوات اليت اختذهتا الإدارة ابلفعل وأأن من شأأن أأي خماطر وتدابري ضبط حتتاج اإ
ىل خفض اخملاطر اليت تتعرض لها املنظمة. ذا رأأت حاجة  أأن تؤدي اإ وبنيَّ أأن اللجنة الاستشارية تقدم تقريرًا بشأأن الكفاية اإ

غالق التوصيات ىل ذكل يف حاةل الامتس معاجلة خماطر بعد اإ ىل مدًى  ،اإ غري أأن اللجنة الاستشارية تعمتد، بشلك عام واإ
بعيد، عىل احلمك املتخصص ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ورئيس قسم التدقيق ادلاخيل فامي يتعلق بقبول 
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غالق التوصيات. أأو اتفاق عىل عدم وذكر أأنه من الوارد أأن تنشأأ حالت تنطوي عىل خالف همين  الإجراءات املتخذة دلى اإ
وأأضاف أأن اللجنة الاستشارية اكنت قد أأوصت، يف سبيل تسوية  التفاق بني مراجعي احلساابت والأمانة بشأأن التوصيات.

جياد واثئق نظامية لقبول  عاقة البت بشلٍك واٍف يف أأمر التوصيات، ابإ هذه املشالك اليت تسبب عدد كبري مهنا ابلفعل يف اإ
قف يستشعر فيه أأعضاء طبقة الإدارة العليا أأو مس توى املدير العام وجود أأس باب تدل عىل أأن اخملاطر حتس بًا لأي مو 

صدار وثيقة رمسية تسوق أأس باب ذكل الوضع وتوقيعها من املدير العام  جراء بشأأهنا، ابإ التوصيات لن تقبل أأو لن يتخذ أأي اإ
ثباهتا يف السجل، احلساابت املعين واملدقق ادلاخيل للتأأكد أأن قبول هذا عىل أأن خيضع ذكل ملراجعة دورية مبعرفة مراجع  واإ

ىل تكبد املنظمة أأي خسائر. وذكر أأن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة تتفاعل كثريًا، كام تفضلت  اخلطر مل يؤدِّ يف الواقع اإ
ن مجي دول أأعضاء ابذلكر، مع الأمانة ومع املدققني ادلاخيل ومراجع احلساابت اخلاريج. الاستشارية  ع حماولت اللجنةوقال اإ

ىل حتسني املنافع اليت جتنهيا املنظمة من معلية التدقيق. وأأكد أأن اللجنة الاستشارية ستس متر دون شك يف رفع تقارير  تريم اإ
ىل جانب من وقت جلنة الربانمج واملزيانية النفيس حىت ىل جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن التوصيات اليت تعتربها حباجة اإ  اإ

وفامي يتعلق ابلقضااي مثل كفاية العمليات احملاسبية واس تخدام املعلومات  تمتكن جلنة الربانمج واملزيانية من تركزي هجودها.
املس تفادة من البياانت املالية، وحض أأن اللجنة الاستشارية انقشت هذه القضااي مع مراجع احلساابت اخلاريج ومع الأمانة، 

ىل ادلول الأعضاء فامي يتعلق مبالءمة أأي بياانت يتخذ بشأأهنا قرار.لك عىل حدة، وأأهنا س تقدم ت وعىل نفس املنوال،  قارير اإ
ن  ن اكن تقدمًا اكفيًا قد حتقق واإ وفامي يتعلق ابتفاقات اخلدمة اخلاصة، أأضاف أأن اللجنة الاستشارية س تقدم تقارير تبني اإ

ورصح بأأن اللجنة الاستشارية تؤكد لدلول الأعضاء أأهنا  ة معقوةل.اكنت اللجنة الاستشارية ترى اخلطوات اليت اختذهتا الإدار 
اس تصحبت التعليقات اليت س بق الإدلء هبا بشأأن نسق تقارير اللجنة الاستشارية وبأأن اللجنة الاستشارية س تجهتد يف 

 ضامن انعاكس انشغالت ادلول الأعضاء املتعلقة ابلهنج التحلييل املعمتد عىل التقارير املقبةل.

ىل انئبة رئيس اللجنة الاستشارية وممثلها عىل  .66 وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الإفريقية وتوجه ابلشكر اإ
نه أأحاط  وذكر أأنه أأحاط علامً مبا قيل. الإيضاحات اليت قدماها. وقال، فامي يتعلق مبسأأةل توصيات وحدة التفتيش املشرتكة، اإ

وسأأل، بناًء عىل ذكل، عن  وبنيَّ أأنه يف الواقع مل ي بد أأي رأأي بشأأن توصيات الوحدة. رية.علامً بتعليقات ممثل اللجنة الاستشا
عالم ادلول الأعضاء بأأن اللجنة  سبب وجود بند يف جدل الأعامل يعاجل هذا الأمر أأصاًل، ن اكن املقصود هو جمرد اإ واإ

وأأضاف الوفد أأنه ل يفهم بوضوح الكيفية اليت  بشأأهنا. ذأأو أأن قرارًا ما قد اختذ أأو سيتخالاستشارية أأحاطت علامً ابلتوصيات 
كام ذكر الوفد أأن وجود قوامس مشرتكة بني التوصيات  تعاجل اللجنة الاستشارية هبا التوصيات والمتس مزيدًا من التوضيح.

دارة املوارد الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة وتكل الصادرة عن اللجنة الاستشارية، خاصة بشأأن قضااي التدقيق و  اإ
ن بعض اجملالت تتطلب معاًل مشرتاكً، بيامن يتعني العمل يف جمالت أأخرى بشلك  البرشية، أأمر ل شك فيه. ومىض يقول اإ

لهيا. منفصل، ىل التعاون يف بعض اجملالت، لس امي يف تكل اليت أأشار الوفد اإ ن مثة حاجة اإ وكرر، بناًء عىل ذكل، طلبه من  واإ
ىل معرفة رأأي اللجنة الاستشارية حيث  أأجل املس تقبل: يرغب يف حفص هذا الأمر بقدر أأكرب بكثري من التفصيل وحيتاج اإ

 بشأأن بعض القضااي وخارطة طريق واحضة تبني اخلطوات اليت تعزتم اختاذها لتنفيذ التوصيات ذات الصةل. 

اثرة نقطة أأاثرها من قبل وفد مرص، .67 ادلول الأعضاء يف الواقع يه حيث اكنت  وأأعرب وفد املكس يك عن رغبته يف اإ
نه يعي متامًا  اليت طلبت من الأمانة أأن تضمن جدول الأعامل بندًا دامئًا ملتابعة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. وقال الوفد اإ

ة عىل أأن اللجنة الاستشارية ل يتعني علهيا ابلرضورة التعليق عىل توصيات الوحدة، لكنه يعتقد فامي يتعلق ابس تجاابت الأمان
ليه. ن اكنت اللجنة الاستشارية  تكل التوصيات أأن وفدي مرص واجلزائر حمقان فامي ذهبا اإ وأأعرب عن رغبته يف معرفة اإ

كام المتس الوفد من انئبة رئيس اللجنة الاستشارية زايدة يف التفاصيل  ستس تعرض اس تجاابت الأمانة عىل توصيات الوحدة.
وبنيَّ أأن املعلومات املطلوبة ل تتعلق  اس تخدام الأموال الاحتياطية. نيت دارت بشأأ قدمة عن املناقشات الواملعلومات امل

بتضميهنا يف البياانت املالية حفسب، بل ابلختالفات يف التصور أأو التفسري للكيفية اليت ينبغي اس تخدام هذه الأموال 
  الاحتياطية هبا.
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ىل اللجنة الاستشارية عىل املعلومات املقدمة.وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الإفريقية وت .68  وجه ابلشكر اإ
وأأعرب عن رغبته يف تكرار تعليقات وفدي مرص واملكس يك الذلين قال أأل تعارض بني فكرة معل اللجنة الاستشارية مع 

أأنه ل ينبغي أأن يكون وأأضاف  وحدة التفتيش املشرتكة وتنس يق اس تجاابهتم فامي بيهنم عالوًة عىل ما اكن من ذكل مع الأمانة.
مثة تعارض البتة يف الطريقة اليت ينبغي سري هذا العمل هبا وأأن مجموعة البدلان الإفريقية، من اجلهة الرمسية، تعتقد بلك تأأكيد 

ن لها ابلتأأكيد أأن تطلب من اللجنة الاستشارية اس تعراض اإ قالت مجموعة البدلان الإفريقية  ويف ضوء ذكل، أأنه ليس كذكل.
وذكرت أأهنا فهمت كذكل من التقارير املقدمة من شعبة التدقيق  ت وحدة التفتيش املشرتكة وتقدمي معلومات بشأأهنا.توصيا

دارة املوارد البرشية أأن عددًا من التوصيات صادر عن وحدة التفتيش املشرتكة. ن اكن  ادلاخيل والرقابة الإدارية واإ وتساءلت اإ
ىل شعبة التدقيق من املمكن وضع مجيع التوصيات يف مرفق  ىل الأمانة، واإ بتقرير اللجنة الاستشارية: التوصيات املوهجة اإ

دارة املوارد البرشية، حيث اكن من املمكن عرض مجيع التوصيات الصادرة عن اللجنة  ىل اإ ادلاخيل والرقابة الإدارية، واإ
ضاء الاطالع عىل التوصيات ذات الصةل الاستشارية يف التقرير ابس تخدام نظام جتمع من خالهل عىل حنو يتيح لدلول الأع

ن وجد يشء من ذكل. ماكن وضع مرفق يعرض  بلك موضوع، كام ميكن وضع قامئة ابلتوصيات العامة اإ وأأعربت عن اعتقادها اإ
 مجيع التوصيات ويبني ما ينطبق من التوصيات عىل لك جمال. 

هنا سرتد عىل الأس ئةل اليت .69 طرحت بشأأن الأموال الاحتياطية واملناقشة اليت  وقالت انئبة رئيس اللجنة الاستشارية اإ
وعلقت بأأن اللجنة الاستشارية لحظت منذ أأن بدأأت معلها لكجنة جديدة يف الويبو  دارت بني اللجنة الاستشارية والأمانة.

تعريف  صعوابت ابلغة تواهجها ادلول الأعضاء، وأأعضاء اللجنة الاستشارية كذكل، يف فهم ما حيدث عىل احلقيقة من حيث
وأأضافت أأن اللجنة الاستشارية عقدت مناقشات عىل مدى فرتة زمنية طويةل سعيًا يف  الأموال الاحتياطية أأو وصفها.

ىل فهم ما حيدث عىل احلقيقة. وبيَّنت أأن مناقشات اللجنة الاستشارية مع الويبو يف املايض القريب تعلقت مبسأأةل  التوصل اإ
ن اللجنة الاستشارية   مس تقل يف البيان املايل مضن بيان املزيانية من عدمه.وجوب بيان الأموال الاحتياطية بشلك وقالت اإ

غري أأن الأمانة  مل تمتكن من العثور عىل الأموال الاحتياطية اخملصصة ملشاريع املباين اجلديدة بشلك منفصل يف احلساابت،
ومضت  للجنة الاستشارية ذكل وأأحاطت به علامً.وحضت ما حيدث فعليًا فامي يتعلق بتكل الأموال الاحتياطية، وفهمت ا

طار املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يوجب وضع أأي مال يسمى بأأنه مال احتياطي بشلك  ن مثة رشطًا يف اإ تقول اإ
ع احلساابت ووحضت أأن هذا النقاش دائر حاليًا بني الأمانة ومراج منفصل وبيانه يف البياانت ملالية بوصفه ماًل احتياطيًا.

ىل موقف متفق عليه بشأأن كيفية بيان  اخلاريج، ىل حد عمل اللجنة الاستشارية، عىل التوصل اإ وأأن الأمانة تعمل حاليًا، اإ
هنا يه أأيضًا  الأموال الاحتياطية. وأأضافت أأن ادلول الأعضاء عربت عن هذا الشاغل عىل مدى فرتة زمنية طويةل، حيث اإ

 احلقيقة من حيث املالحظات الشارحة للأموال الاحتياطية، لس امي عند حماوةل معرفة وجدت صعوبة يف فهم ما حيدث عىل
ن اختلف ذكل عام يظهر فعليًا يف احلساابت يف حاةل عدم العثور عىل مال احتياطي متوقع. ن  ما حيدث يف التطبيق اإ وقالت اإ

م، ن اللجنة الاستشارية تصورت أأن توجد صورة أأ  توضيحًا لهذا قد ق د ِّ فامي يتعلق ابملالحظات وبيان  1021وحض بدءًا من واإ
 الأموال الاحتياطية يف البياانت املالية.

ن اللجنة الاستشارية فهمت ما طالبت به  .70 وقال عضو اللجنة الاستشارية، فامي يتعلق بوحدة التفتيش املشرتكة، اإ
صد الامتثال لتوصيات وحدة التفتيش ادلول الأعضاء من اضطالع اللجنة الاستشارية، فامي تضطلع به من وظائف، بر 

ن اللجنة الاستشارية ستناقش هذا الأمر مع الأمانة وس توايف ادلول الأعضاء بتقارير دورية من خالل جلسات  املشرتكة، واإ
ثر انهتاء لٍك من اجامتعات اللجنة الاستشارية الفصلية، اعامتدًا  عىل الإحاطة غري الرمسية اليت تعقدها اللجنة الاستشارية اإ

عىل أأن تضع اللجنة الاستشارية يف تقاريرها التالية قسامً منفصاًل عن توصيات وحدة  جدول أأعامل ذكل الاجامتع تعيينًا،
 وبنيَّ أأن الوحدة مل تعاَمل بشلك منفصل لأهنا تعد تقاريرها عىل حنٍو مس تقل مضن منظومة الأمم املتحدة. التفتيش املركزية.

الاستشارية لدلول الأعضاء يف انشغالهتا املتعلقة ابلبت عىل حنو مالمئ يف التوصيات املعلقة اكن ووحض أأن مشاركة اللجنة 
حاطهتا علامً ببند جدول  ىل جلنة الربانمج واملزيانية ببيان اإ ىل الاكتفاء يف تقريرها احلايل اإ السبب اذلي دعا اللجنة الاستشارية اإ

وأأن اللجنة س تقدم تقارير منفصةل عن هذه القضااي  ول الأعضاء الإحاطة علامً هبا،الأعامل من بني خمتلف البنود اليت تقرر ادل
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وكرر عضو اللجنة الاستشارية أأن دور اللجنة الاستشارية اكن، حىت ذكل  بلك تأأكيد، تلبية ملتطلبات ادلول الأعضاء.
ىل حد بعيد عىل تنس يق اس تجاابت وافية للتوصيات الصادرة عن امل دققني ادلاخليني أأو مراجعي احلساابت احلني، منحرصًا اإ

 اخلارجيني يف مواهجة الأمانة.

عداد قوامئ موحدة، .72 ن لك يشء ممكن لكن ما تريد الأمانة التأأكد منه هو  وردًا عىل طلب وفد اجلزائر ابإ قالت الأمانة اإ
ىل ازدواجية يف العمل. م شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة ووحضت الأمانة أأهنا تدخل بياانت يف نظا عدم الانهتاء الأمر هبا اإ

آخر الإدارية لتتبع التوصيات، وأأضافت الأمانة أأهنا  خمتلفًا عن نظام الشعبة. وأأن وحدة التفتيش املركزية تس تخدم نظامًا أ
عداد ما ميكن تسميته تقريرًا جهينًا، ىل اإ حيث أأعدت تقريرًا عن توصيات وحدة التفتيش املركزية لأن  اضطرت هذا العام اإ

مانة بنسخ التقارير ابلشلك اذلي تريده.ن وأأفادت الأمانة أأهنا س تعد التقارير يف املس تقبل من نظام  ظام الوحدة مل يسمح للأ
عداده ابلفعل، وأأهنا س تعد أأيضًا شيئًا ما بنسق مشابه لتوصيات الوحدة حىت يتحقق قدر من الرتابط يف  الشعبة، اجلاري اإ

عداد التقارير من نظام الوحدة، ن امجليع  كن املشلكة أأن الأمانة مازالت تتفاوض مع الوحدة حول هذا الأمر.ل اإ وقالت اإ
ن منظامت أأخرى )منظمة الصحة العاملية ورمبا منظمة العمل ادلولية( تس تخرج ابلفعل تقارير من  يطلبون نفس اليشء واإ

ىل ادلول الأعضاء بدل آخر، نظام الوحدة مبارشة وتس تخدم هذا كوس يةل لتقدمي تقارير اإ ىل الإدخال يف نظام أ  من الاضطرار اإ
ىل اس تخداهما، فلك يشء ممكن. كسل اليت اضطرت الأمانة اإ ن ادلول الأعضاء تتلقى ثالثة  مثل جداول اإ ومضت تقول اإ

غري أأن من شأأن ذكل أأن  تقارير منفصةل، لكن من املمكن يف املس تقبل أأن جتمعها الأمانة حبيث تتاح قراءة التقارير معًا،
وبيَّنت الأمانة أأهنا جتهتد يف نقس الوقت يف جتنب  جحم التقرير، كام ميكن لدلول الأعضاء أأن تتصور بطبيعة احلال. يضخم

هنا اكنت عازمة عىل عرضه حتت البند  الازدواجية يف العمل. ن هذا معل جار واإ من جدول الأعامل، اذلي  7وقالت الأمانة اإ
ن ما تلقته ادلول الأعضاء ليس ما ينبغي توقع رؤيته العام القادم من حيث وأأ  يعاجل توصيات وحدة التفتيش املركزية. ضافت اإ

عداد التقارير، ن الأمانة ستس تخدم نظام وحدة التفتيش املركزية يف اإ وأأن ادلول الأعضاء تس تطيع كذكل  النسق، حيث اإ
ىل نظام وحدة التفتيش املركزية، مما يتيح لها أأيضًا رصد تنفيذ التوصيا  ت بشلك مس متر.النفاذ اإ

، ورصح الرئيس بأأن بعض ادلول الأعضاء طرحت اقرتاحًا بشأأن النص الوارد يف فقرة القرار اذلي يفيد الإحاطة علامً  .71
حبيث يكون نص فقرة القرار كام  WO/PBC/21/2ومضمون ذكل الاقرتاح أأن تعمتد ادلول الأعضاء بدًل من ذكل الوثيقة 

ن جلنة الربانمج واملزياني ييل: ىل توصية امجلعية العامة للويبو ابعامتد مضمون هذه الوثيقة.""اإ   ة مدعوة اإ

نه يرى يف اعامتد التقرير شيئًا من الشذوذ عن املعتاد، .71 ن ادلول الأعضاء مل تتبع ذكل يف  وقال وفد أأسرتاليا اإ حيث اإ
ن الوفد غري واثق من عواقبه. لتقرير يف املرحةل الراهنة، لكنه عىل وأأضاف الوفد أأنه يرحج أأل يقبل عىل اعامتد ا املايض واإ

حاطة علامً به، كام اكن دأأب ادلول الأعضاء من قبل. وأأعرب عن رغبته يف التفكري أأكرث يف عواقب اعامتد التقرير  اس تعداد لالإ
 لأنه يبدو غري معتاد قلياًل.

ن وأأعلن وفد أأملانيا عن تأأييده ملا قاهل وفد أأسرتاليا. .74 نه، عىل أأية حال، فاإ مما جيعهل  هذا مقرتح بتعديل مقرتح، وقال اإ
 من النظام ادلاخيل العام للويبو.  12راغبًا يف الاطالع عىل هذا كتابيًا وفقًا للقاعدة 

ن مدار احلديث عىل اعامتد التوصيات اليت قدمهتا  وأأعرب وفد مرص عن رغبته يف توضيح بعض النقاط. .75 وقال اإ
ارية لدلول الأعضاء توصيات تنفذ يف املس تقبل وادلول الأعضاء موجودة حيث قدمت اللجنة الاستش اللجنة الاستشارية،

 فيجب عىل ادلول الأعضاء اختاذ قرار بذكل املؤدى حىت يتاح للجنة الاستشارية مواصةل معلها. هنا لعامتد تكل التوصيات،
ن من شأأن اعامتد ادلول  ،وأأعرب الوفد عن رغبته يف توضيح هذه النقطة ويف طرح ذكل عىل وفدي أأملانيا وأأسرتاليا حيث اإ

  وأأكد الوفد أأنه ل يتحدث عن اعامتد التقرير بأأمكهل. الأعضاء للتقرير أأن يتيح للجنة الاستشارية مواصةل معلها.

نه ل يفهم املنطق اذلي تستند  .76 وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الإفريقية وقال من منطلق طرحه لهذا املقرتح اإ
ليه الإحاط وكأن ادلول الأعضاء ل يعتربون اعامتد تقرير حيوي توصيات رأأهتا ادلول الأعضاء  ة علامً بتقرير يضم توصيات،اإ
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بل وقد يوافق يف مرحةٍل ما عىل الانشغالت اليت عرب عهنا وفدا أأسرتاليا  وهذا مفهوم متامًا دلى الوفد، مالمئة أأمرًا منطقيًا،
هو عدم فتح ابب ممارسة تكتفي ادلول الأعضاء مبقتضاها ابلإحاطة علامً بتقرير يضم ووحض الوفد أأن ما يلمتسه  وأأملانيا.

نه رمبا يكون من املمكن لدلول الأعضاء أأن "تدعو  فهذا ما يتخوف منه الوفد، لكنه ليس ختوفًا كبريًا. توصيات، ومىض يقول اإ
حاطة علامً ومطالبة الأمانة ابمليض قدمًا يف  ولن متثل اعامتدًا  وهذه صياغة رخوة للغاية التوصيات املقرتحة"،امجلعية العامة لالإ

مانة تطبيق التوصيات بشلك سلمي.   لكهنا عىل الأقل س هتئي مساحة تتيح للأ

ىل توصية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علامً مبضمون هذه  وتال الرئيس املقرتح: .77 ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ "اإ
 بة الأمانة بتنفيذ التوصيات الواردة فهيا." الوثيقة ومطال 

ن املطلوب الإحاطة  وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأعرب عن رغبهتا يف الإبقاء عىل النص الأصيل، .78 حيث اإ
ىل مفهوم وجود ادلول الأعضاء هنا لإعالهما. عطاء امل علامً ابلوثيقة ل أأكرث، استنادًا اإ قرتح كام أأعرب الوفد عن رغبته يف اإ

  مزيدًا من التفكري.

نه يتفهم انشغالت وفود أأخرى املتعلقة بتغيري  واقرتح وفد املكس يك اس تخدام لكمة "تنفيذ" للتوصيات. .79 وقال اإ
ن اكن قد فهم انشغالت وفد اجلزائر بشلك حصيح، قبول توصيات اللجنة الاستشارية. الإجراء، ن املطلوب، اإ وبنيَّ الوفد  واإ

ن توصيات  ملناقشة أأي وفود أأخرى تعارض التوصيات وأأنه مل ترد أأي تعليقات من الأمانة.أأنه مل يسمع خالل ا وقال الوفد اإ
اللجنة الاستشارية اس تخلصت من توصيات مراجع احلساابت اخلاريج، مما حيول بينه وبني فهم سبب الإجحام عن قبول 

نه من الوجيه  النص. بداء مرونة لكنه يشعر اإ حاطة ادلول الأعضاء علامً وأأعلن عن اس تعداده لإ اس تخدام نص يعرب عن اإ
 ابلتوصيات ومطالبهتا بتنفيذها.

 وأأعلن الرئيس أأن املناقشات ستس تأأنف بعد اسرتاحة الغداء. .80

وذلكل ل يرى الوفد  لأن الوثيقة يف ذاهتا ل حتتوي عىل توصيات ن النص املقرتح مازال يقلقهاإ أأسرتاليا  وقال وفد .82
ىل بعض توصيات مراجع احلساابت اخلاريج يف  لأمانة تنفيذه.بوضوح ما املطلوب من ا وأأضاف أأن التقرير يشري ابلفعل اإ

لهيا وفود أأخرى، صفحاته الأوىل، ن اكنت هذه يه التوصيات اليت تشري اإ ن اكنت يه فرمبا يكون من  وأأنه ل يعرف اإ لكن اإ
حيث يتاح لدلول طرح  جع احلساابت اخلاريج،املناسب مناقشة التوصيات عندما تتناقش ادلول الأعضاء يف تقرير مرا

ن اكن ذكل مالمئًا. آراء اللجنة الاستشارية، اإ ىل أ   توصيات يف ذكل الس ياق، ومع الإشارة اإ

ثر عقد مشاورات غري رمسية مع وفود أأخرى أأن  .81 نه فهم اإ وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الإفريقية وقال اإ
وأأعرب عن تقديره  واردة يف تقرير اللجنة الاستشارية ما يسمى "توصيات مكمتةل الأراكن".بعض الوفود مل تر يف العنارص ال

جراٍء ما ولو مل يسمى  لتكل الانشغالت لكن موضع الاهامتم الأسايس مازال ابقيًا، وهو أأن اللجنة الاستشارية تقرتح اختاذ اإ
وبنيَّ الوفد أأنه يرى  جراء، فليس هذا بيت القصيد.ووحض أأنه سواء مسيت توصيات أأو اكنت اقرتاحات لختاذ اإ  توصيات.

ىل مراجع احلساابت اخلاريج، حيث  أأجدى سبيل للميض قدمًا بشأأن هذه القضية هو الانتظار حىت تس متع ادلول الأعضاء اإ
ن بعض توصيات مراجع احلساابت اخلاريج واردة يف تقرير اللجنة الاستشارية، ومعها بعض توصيات شعبة التدقيق  اإ

ن اكنت هذه التوصيات مشموةل مضن تكل الواردة يف تقرير  دلاخيل والرقابة الإدارية.ا وأأضاف أأن الوفد يريد أأن يتبني اإ
ىل مسأأةل أأخذ انشغالت الوفد يف الاعتبار عىل حنٍو مالمئ من عدمه.  اللجنة الاستشارية مث يعود اإ

حاول توضيح أأن اللجنة الاستشارية، يف عدة ورصح وفد مرص بأأنه انقش هذه القضية، أأثناء الاسرتاحة، وأأنه  .81
 24حيث عرضت اللجنة الاستشارية عىل سبيل املثال رأأاًي يف الفقرتني  فقرات، تبنت بعض التوصيات اليت اس تعرضهتا،

أأنه ينبغي معامةل قضيٍة ما عىل أأهنا أأولوية قصوى  25يف الفقرة  بل ورصحت اللجنة الاستشارية بشأأن هذه القضااي، 25و
ىل املنظمة،اب وتتناولها، وقالت يف بيامن ذكرت اللجنة الاستشارية رصاحة يف فقرات أأخرى أأهنا ستتابع أأمورًا معينة  لنس بة اإ
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نه ينبغي لدلول الأعضاء أأن تقرها  ن مثة أأش ياء معينة ينبغي أأن تتحقق.اإ مواضع أأخرى  نه يعترب هذه توصيات، واإ وقال الوفد اإ
ىل توصيات شعبة التدقيق وأأضاف ا وتفسح جماًل لتنفيذها. ظهارًا ملرونته، أأنه ميكن الإشارة يف التقرير اإ لوفد أأنه يرى، اإ

ادلاخيل والرقابة الإدارية ومراجع احلساابت اخلاريج، وأأنه يس تطيع الانتظار لتأأجيل اختاذ قرار حىت يناقَش تقريرا الشعبة 
ىل التقارير الثالثة مجيعًا. وميكن لدلول الأعضاء حينئٍذ التوصل ومراجع احلساابت اخلاريج، ىل قرار استنادًا اإ   اإ

ن اللجنة س تؤجل اختاذ قرار بشأأن هذه القضية، طاملا مل تبد أأي اعرتاضات،  .84 وقال رئيس جلنة الربانمج واملزيانية اإ
 من جدول الأعامل. 12حىت يناقَش البند 

من جدول الأعامل، واملناقشة ذات الصةل  12وجرى التفاق عىل نص القرار لهذا البند يف جدول الأعامل حتت البند  .85
 واعمتدت اللجنة القرار التايل. مرسودة فيه.

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية )اللجنة( امجلعية العامة للويبو بأأن حتيط علام مبضمون الوثيقة  .86
WO/PBC/21/2  تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة الاستشارية(( وأأن تلمتس من الأمانة(

 أأن تس متر يف اختاذ التدابري املناس بة ابلس تجابة للآراء اليت املعرب عهنا من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.
عراض ومراقبة التدابري اليت تتخذها الأمانة وفقًا والمتست اللجنة أأيضا من اللجنة الاستشارية أأن تس متر يف اس ت

ىل اللجنة.  لوليهتا ورفع تقارير بذكل اإ

تقرير هيئة التحكمي لتعيني الأعضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة  4البند 
 الاستشارية(

ىل الوثيقة  .87  .WO/PBC/21/3استندت املناقشات اإ

ية(، التحكمي لتعيني الأعضاء اجلدد يف اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة الاستشار وأأدىل رئيس هيئة  .88
يران سعادة السفري عباس ابغريبور  الإسالمية(، ابلبيان التايل: -مجهورية ) اإ

ين أأن أأعرض عليمك تقرير هيئة التحكمي لتعيني الأعضاء اجلدد يف اللجنة الاستشارية، ويه هيئة اك  ن "يرس 
وقبل أأن أأعرض التقرير أأود  أأن أأشكر مجيع أأعضاء هيئة التحكمي املوقرين عىل  الرشف يل أأن أأنتَخب رئيسا لها.

سهاهمم الفعال. كام أأود  أأن أأعرب عن تقدير الهيئة اخلالص لأمينة الهيئة، عىل اجلهود اليت بذلهتا  مشاركهتم النشطة واإ
 روف ممتازة."من دون لكل لمتكيننا من عقد اجامتعاتنا يف ظ

أأصدرت ابلإجامع وأأن معلية الاختيار متت  12"وأأود  أأن أأؤك د عىل أأن توصية الهيئة الواردة يف الفقرة  
رشاف اكمل من قبل ادلول الأعضاء.  ابإ

"وفامي خيص معلية الاختيار ذاهتا فلعل مك تتذك رون أأن الهيئة أأنشئت من قبل جلنة الربانمج واملزيانية يف شهر  
ملايض وأأن الإجراءات اليت حتمك اختيار أأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وتعاقهبم مبي نة يف وثيقة سبمترب ا

ت لك مجموعة من  ، ويف اختصاصات تكل اللجنة.WO/GA/39/13امجلعية العامة  وطبقا لالإجراءات املذكورة رّش 
ووضعت الهيئة النظام ادلاخيل  اليت تشمل س بعة أأعضاء.اجملموعات الس بع لدلول الأعضاء يف الويبو ممثال يف الهيئة 
 اخلاص هبا واتبعته عىل حنو ما نصت عليه امجلعية العامة. 

ل بأأن هناك، من بني أأعضاء اللجنة الاستشارية املغادرين   د التذكري أأو  "وفامي خيص تشكيةل اللجنة نفسها أأو 
. ول يوجد حاليا ممثل يف اللجنة جملموعة بدلان أأورواب الثالثة، عضو واحد من الصني وعضوان من اجملموعة ابء

نة من عضو واحد  WO/GA/39/13وتشري الوثيقة  الوسطى والبلطيق. ىل أأن اللجنة الاستشارية س تكون مكو  اإ
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ىل أأن التعاقب عىل عضوية اللجنة  من لك مجموعة من مجموعات الويبو الس بع. وتشري اختصاصات اللجنة الاستشارية اإ
وبناء عليه اتفقت  ختيار مر ح من مجموعة غري ممثةل ليحل حمل عضو مغادر من مجموعة ممثةل متثيال زائدا.ي ضمن اب

الهيئة عىل أأنه ينبغي منح الأولوية يف الاختيار ملرّشي الصني واجملموعة ابء و مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. 
عالانت الشواغر ويف  براز تكل الأولوية يف اإ ىل ومت اإ ىل مجيع ادلول الأعضاء دلعوهتا اإ اخلطاب املوجه من املدير العام اإ

 تقدمي الاس امترات.

عالانت الشواغر،   طار الرد  عىل اإ وطبقا  اس امترة متث ل جنس يات من لك مجموعات الويبو. 260"واس تلمنا، يف اإ
عداد مصفوفة للتقيمي تتضمن لك املهارات الفر  دية وامجلاعية للجنة الاستشارية املبي نة يف لإجراءات امجلعية العامة مقنا ابإ

واكنت تكل املصفوفة، يف الواقع، مطابقة لتكل  ويف اختصاصات اللجنة الاستشارية. WO/GA/39/13الوثيقة 
وطبقًا لإجراءات الاختيار، استرشان  .1020اليت اس ت خدمت يف معلية اختيار أأعضاء اللجنة الاستشارية يف عام 

تشارية بشأأن املصفوفة واجمتعنا، حتقيقًا لتكل الغاية، مبمثل عن اللجنة الاستشارية أأفاد أأن اللجنة أأيضًا اللجنة الاس 
آراء اللجنة  الاستشارية وافقت عىل املصفوفة عىل النحو املقرتح. كام عرض املمثل يف ذكل الاجامتع عىل الهيئة أ
 الاستشارية بشأأن جمالت اخلربة للأعضاء املغادرين. 

ةل لتقيمي "واكنت ا  ملهمة التالية ابلنس بة لهيئة التحكمي فرز الاس امترات املائة والس تني لتحديد الاس امترات املؤه 
ومت الفرز عىل أأساس املعايري  خببري خاريج. ناولإجناز ذكل العمل اس تع  تفصييل من قبل اللجنة الاستشارية.

ل يف جعل املعيار اخلاص ابمللكية الفكرية من ، مع تغيري طفيف يمتث  1020املس تخدمة يف معلية فرز مرّشي عام 
ىل اللجنة الاستشارية  القدرات الأساس ية. اس امترة من اس امترات اجملموعات ذات  44ونتيجة لعملية الفرز أأحيلت اإ

واضطلعت  .1020الأولية، وهو عدد يضايه عدد الاس امترات اليت قي مهتا اللجنة ابلتفصيل يف معلية الاختيار لعام 
ىل الهيئة.اللجن وجس لت اللجنة  ة الاستشارية بعملية الاختيار التفصييل يف مايو وأأرسلت نتاجئها يف رساةل وهجهتا اإ

الاستشارية يف رسالهتا أأن جمالت خربة الأعضاء املغادرين يه التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق وامللكية الفكرية، 
 من تقرير الهيئة. 15و 14تني وقدمت عددا من املالحظات يرد ملخصها يف الفقر 

ىل تقيمي اللجنة  WO/GA/39/13"وفامي يتعلق ابختيار املرّشني، تشري الوثيقة   ىل أأن توصية الهيئة تستند اإ اإ
جراء مقابالت مع املرّشني عند اللزوم. دت الهيئة أأفضل املرّشني يف لك من  الاستشارية وتنص عىل اإ وحد 

 اثنني من لك من اجملموعات ذات الأولوية. -عىل قامئة موجزة تضم س تة مرّشنياجملموعات ذات الأولوية، واتفقت 
وأأجرينا مقابالت مع املرّشني الس تة لكهم عرب تقنية مؤمتر الفيديو ابس تخدام مجموعة من الأس ئةل أأعدهتا الهيئة مس بقا، 

 وانهتت الأمانة من التحق ق من مراجع املرّشني يف منتصف أأغسطس.

عىل توصية الهيئة، أأود أأن أأذكر أأن الهيئة اس تخلصت من العملية بعض النقاط وجسلهتا يف وقبل التعليق  
وأأولها أأمهية الإعالن بشلك جيد ويف وقت  تقريرها اعتقادًا مهنا أأن هذه النقاط س تكون ذات قمية للهيئات التالية:"

عالانت املناصب الشاغرة يف املس تقبل حدا أأدىن من اخلربة؛ واثنهيا فائدة  مبكر، كام فعلت الهيئة، وأأن تشرتط اإ
دراج حممتل يف القدرات  مراعاة القدرات اليت فقدهتا اللجنة الاستشارية يف الأعضاء املغادرين، وكذكل من أأجل اإ
جراء املقابالت من أأجل اختاذ  براز القمية الهائةل اليت تلحقها بعملية اإ الأساس ية ملرة واحدة ؛ واثلها رغبة الهيئة يف اإ

 ر الهنايئ.القرا

رت الهيئة،  من التقرير، 12"ونتيجة العملية اليت وصفهتا لتوي يه التوصية الواردة يف الفقرة   حيث قر 
ابلإجامع، أأن تويص بتعيني مرّشني من شأأهنم ضامن المتثيل اجلغرايف الاكمل يف اللجنة الاستشارية كام اشرتطته 

خترت أأفضل املرّشني من اجملموعات املعنية حفسب، بل اختارت كذكل وبناء عليه ترى الهيئة أأهنا مل  امجلعية العامة.



WO/PBC/21/22 
28 
 

وشكرا عىل حسن  ثالثة مرّشني س يضمنون اس مترارية مجموعة املؤهالت واخلربات املالمئة اليت تتسم هبا اللجنة.
صغائمك."  اإ

ذ لحظ أأن أأاًي  .89 ىل رئيس هيئة التحكمي عىل عرضه الوايف، واس تحرض، اإ من الوفود مل يبد وتوجه الرئيس ابلشكر اإ
ىل )" WO/PBC/21/3رغبة يف التحدث، فقرة القرار الواردة يف الوثيقة  "( املوافقة 2عىل النحو التايل: دعيت اللجنة اإ

 12عىل توصيات هيئة التحكمي لختيار ثالثة أأعضاء جدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة، والواردة يف الفقرة 
ىل امجلعية العامة لتوافق عىل توصية هيئة التحكمي بتعيني الأعضاء اجلدد يف 1حكمي، )"من تقرير هيئة الت "( ورفع توصية اإ

ن اكنت ادلول الأعضاء موافقة عىل القرار. جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة. ن السؤال الآن اإ وذكَّر بأأن ادلول  وقال اإ
نه ينب غي لها، كام اقرتح املدير العام، تناول لك بند عىل حدة واختاذ قرار للك بند بشأأن الأعضاء قالت يف بداية دورة اللجنة اإ

بيامن ميكن ابلنس بة لبنود  ووحض أأن بعض البنود ليست مثار جدل وميكن حينئٍذ اعامتد البند، اعامتد اللجنة هل أأو اعامتده مؤقتًا.
س أأنه رهن ترصف ادلول الأعضاء وسيسأأل للك بند عىل وأأضاف الرئي أأخرى أأن ترغب ادلول الأعضاء أأن تعمتدها مؤقتًا.

ىل قرار بشأأن الترصف عند اختالف ادلول الأعضاء يف الرأأي. نه  حدة، حسب التفاق، نظرًا لعدم التوصل اإ وقال الرئيس اإ
ىل اعامتد ادلول الأعضاء قرارًا أأو اعامتده مؤقتاً  ىل القضااي اخلالية متامًا من أأي جدل، اإ وبنيَّ أأنه جيب عىل  .مييل، ابلنس بة اإ

 ادلول الأعضاء حسم هذا الأمر. 

واعتذر انئب رئيس هيئة التحكمي لتعيني الأعضاء اجلدد يف اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة  .90
ن معلية الاختيار بلغت املنهتىى يف المت  الاستشارية(، د. خمتار وريدة ر)مرص(، لوصوهل متأأخرًا.  حيص،وقال انئب الرئيس اإ

حيث حفصت الهيئة مجيع الرتش يحات بتفصيل ابلغ واس تعانت كذكل خبدمات خبري مس تقل ذي ابع طويل يف قضااي املوارد 
وذكر أأن تقرير هيئة الاختيار  وأأضاف أأن الهيئة حفصت مجيع طلبات املرّشني وأأجرت مقابالت مع املرّشني. البرشية.

َّنا مجيع اخلطوات اخملتلفة ا ىل وعرض الرئيس بي ليت اختذت وأأن الهيئة اس تفرغت الوسع يف الالزتام بأأمه املبادئ ابلنس بة اإ
ىل مراعاة ذكل املبدأأ. ادلول الأعضاء، أأل وهو مبدأأ المتثيل اجلغرايف. وأأعرب انئب  ووحض أأن معل الهيئة عكس احلاجة اإ

لتحقيق متثيل اجملموعات اجلغرافية اكفة يف الرئيس عن اعتقاده أأن الهيئة انتقت صفوة املرّشني املمثلني للمجموعات الثالث 
 اللجنة الاستشارية، وأأنه ينبغي تأأييد اقرتاح اعامتد القرار لهذا البند.

ن جلنة الربانمج واملزيانية:  .92  اإ

وافقت عىل توصيات هيئة التحكمي لختيار ثالثة أأعضاء جدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل  "2"
 من تقرير هيئة التحكمي؛ 12فقرة للرقابة، كام وردت يف ال

وأأوصت امجلعيَة العامَة بأأن توافق عىل توصية هيئة التحكمي بتعيني الأعضاء اجلدد يف جلنة الويبو  "1"
 الاستشارية املس تقةل للرقابة.

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج 5البند 

 1021يونيو  10ت يف ؛ ووضع تسديد الاشرتااك1021البياانت املالية الس نوية لعام  9البند 

  وات فق عىل ذكل. من جدول الأعامل معًا. 9و 5اقرتح الرئيس مناقشة البندين  .91

ىل الواثئق  .91  WO/PBC/21/5( و1021)البياانت املالية الس نوية لعام  WO/PBC/21/4واستندت املناقشات اإ
 ت اخلاريج(.)تقرير مراجع احلسااب WO/PBC/21/6( و1021يونيو  10)وضع تسديد الاشرتااكت يف 

ىل تقدمي الواثئق .94   .WO/PBC/21/6و WO/PBC/21/5و WO/PBC/21/4 ودعا الرئيس الأمانة اإ
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وأأفادت أأن الوثيقة حتتوي عىل التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية  WO/PBC/21/4 وقدمت الأمانة الوثيقة .95
يه اجملموعة الثالثة من البياانت اليت تصدر وفقا  مضيفة أأن هذه البياانت املالية ،1021ديسمرب  12للس نة املنهتية يف 

ن الصفحات من  للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع، وأأهنا حصلت عىل تقرير تدقيق خالص. ىل  1وراحت تقول اإ من  22اإ
املكونة  النسخة الإنلكزيية من التقرير املايل حتتوي عىل مناقشة وحتليل لنتاجئ الس نة، وحتتوي عىل توضيح مفصل للأجزاء

طار "عرض البياانت املالية". 4للبياانت املالية يف حد ذاهتا يف الصفحة  ووحضت أأن البياانت املالية  )النسخة الإنلكزيية( يف اإ
دراهجا امتثاًل للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام،  تيل ذكل، مث يأأيت بعد البياانت ثالثة جداول مل تكن املنظمة ملزمة ابإ

ضافية،لكهنا  حيث حيتوي اجلدولن الأولن مهنا عىل تفاصيل الوضع املايل والأداء املايل للمنظمة  أأدرجت لتوفري معلومات اإ
يرادات والنفقات املتعلقة ابحلساابت اخلاصة، واملعروفة  حبسب لك نشاط، وأأما اجلدول الثالث فيحتوي عىل ملخص لالإ

، تقرير مراجع احلساابت اخلاريج، WO/PBC/21/6نة تقدم الوثيقة ومضت الأما أأيضًا ابمس الصناديق الاستامئنية.
 12أأولها رأأي مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن البياانت املالية للويبو للس نة املنهتية يف  ووحضت أأهنا حتتوي عىل ثالثة بنود،

ملراجع احلساابت اخلاريج، مث البند الثاين وهو التقرير الس نوي  ؛ واليت حصلت عىل تقرير تدقيق خالص،1021ديسمرب 
ووحضت الأمانة أأن هذا التقرير يتضمن التوصيات الرئيس ية ملراجع احلساابت اخلاريج  املعروف أأيضًا ابمس التقرير املطول.

وأأن معليات التدقيق هذه مضت تدقيق  الناجتة عن معليات التدقيق الثالث اليت ُأجريت خالل الثين عرش شهرًا املاضية،
، وتدقيقًا للبياانت املالية )ملنتصف املدة والهنائية(، وتدقيق الامتثال يف حتدي املصادر احملمتةل والتعاقد عىل أأداء للجنة

يم اخلدمات التجارية. قد ِّ ن البند الثالث يتناول الردود الواردة من أأمانة الويبو  اتفاقات اخلدمات اخلاصة وم  ومضت تقول اإ
وقَّعًا من املدير بشأأن توصيات مراجع احلساابت اخلاريج  املدرجة يف التقرير املطول، وأأخريًا بيان الويبو للرقابة ادلاخلية، م 

ل عىل التوصيات الرئيس ية، العام. وأأن هذه، ومعها  وذكَّرت الأمانة اللجنة بأأن تقرير مراجع احلساابت اخلاريج ل حيتوي اإ
دارة خالل العام،  مجيع التوصيات الأخرى اليت أأصدرها مراجع احلساابت اخلاريج ىل املدير العام يف خطاابت اإ وأأرسلها اإ

دارهتا شعبة التدقيق ادلاخيل Team Centralس تدخل يف قاعدة بياانت لتوصيات التدقيق، تعرف ابمس  ، وس تقوم عىل اإ
ا الأمانة ابلنس بة وأأضافت أأن شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية سرتصد بذكل الإجراءات اليت تتخذه والرقابة الإدارية.

ىل هذه التوصيات. ىل عدٍد من التوصيات الرئيس ية اليت  اإ وبيَّنت الأمانة أأهنا رشعت ابلفعل يف العمل أأو أأجنزته ابلنس بة اإ
 أأصدرها مراجع احلساابت اخلاريج، وهذا أأيضًا من التوصيات الواردة يف خطاابت الإدارة اليت وردت العام املايض.

 خلاريج، الس يد سينغ، تقريره عىل النحو التايل:وعرض مراجع احلساابت ا .96

وأأعرب عن امتناين لإاتحة هذه الفرصة لأعرض عليمك  "الس يد الرئيس املوقر والوفود الكرام، أأحييمك مجيعاً 
، 1021وقد عرض تقرير مراجع احلساابت اخلاريج لعام  .1021نتاجئ التدقيق اذلي أأجريناه للويبو عن العام املايل 

ىل امجلعية العامة. واذلي يضم ووفقًا لختصاصات املراجع  مالحظات وتوصيات هممة، بشلك منفصل لرفعه اإ
بداء الرأأي يف البياانت املالية للويبو ورفع تقرير عن العمليات املالية للفرتة املالية املنهتية يف  اخلاريج، حنن مطالَبون ابإ

 .1021ديسمرب  12

وفقًا خلطة مراجعة احلساابت اليت وضعناها عىل أأساس  1021الية وقد ُأجريت مراجعة حساابت الس نة امل"
واش متلت املراجعة  عىل مراجعةِّ البياانت املالية  .1021حتليل اخملاطر اخلاص ابلويبو اذلي أأجريناه يف يونيو ويوليو 

رشاك للويبو، ومراجعة أأداء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، والتحقق من امتثال "الاس تعانة مبصادر  خمتلفة واإ
يم اخلدمات التجارية. قد ِّ واعمتدان عىل أأعامل املراجعة ادلاخلية للحساابت، عندما لزم  اتفاقات اخلدمات اخلاصة وم 

 الأمر، اعامتدًا همنيًا.

وفامي يتعلق ابلأمور املالية، تتضمن مراجعتنا  "وأأمه هذه النتاجئ، بعد جتميعها بشلك مناسب، مقدمة هنا.
ضافات جوهرية ومن استيفاء متطلبات املعايري احملاسبية للحساابت مرا جعة للقوامئ املالية للتأأكد من عدم وجود اإ

ديسمرب  12وقد أأْدلَْينا برأأٍي غري مشفوع بتحفظٍ يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف  ادلولية للقطاع العام.
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املعيار  1021، واعمتدت خالل س نة 1020ولية للقطاع العام يف س نة واعمتدت الويبو  املعايري احملاسبية ادل .1021
مليون فرنك سويرسي  25,7وبلغ الفائض  من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املتعلق ابلأصول غري املادية. 12

حظات اخلاصة هبا استنادًا وأأدخلت الإدارة  حتسينات عىل البياانت املالية واملال .1021ديسمرب  12للس نة املنهتية يف 
ىل املالحظات اليت أأبديناها يف أأثناء مراجعة احلساابت، وهذه موحضة ابلتفصيل يف التقرير. ، 14ووفقًا للمالحظة  اإ

ومع ذكل لحظنا أأنه مل  مليون فرنك سويرسي يف املشاريع املموةل من الأموال الاحتياطية. 24,28 تكبَّدت الويبو
وذلكل أأوصينا بأأنه  لمتويل املشاريع، 14واملالحظة  12صل عىل النحو املذكور يف املالحظة يكن يوجد احتياطي منف

نشاء احتياطي منفصل بغرض متويل املشاريع كام نصت عليه املذكرتني  من البياانت  14و 12ميكن للويبو أأن تدرس اإ
 املالية.

وقائع فتح حساابت مرصفية دون موافقة  وقد لحظنا "ومل يكن عند الويبو س ياسة لإدارة اخلزينة والنقدية.
وقد أأوصينا  واكنت الفائدة اليت ت دفَع عىل القروض ومعولت الارتباط أأعىل بكثري من عائد استامثر املنظمة. املراقب.

دارة أأن تنظر يف صياغة وتنفيذ س ياسة مالمئة لإدارة اخلزينة والنقدية مبا يف ذكل القروض لتحسني  بأأنه ميكن لالإ
ولقد ُأبلغنا بأأن هذه التوصية قيد التنفيذ النشط، وجاري التعاقد مع خبري استشاري من أأجل تنفيذ  الإدارة املالية.

ىل  هذه الس ياسة. وقد صدر ابلفعل طلب تقدمي عروض للتعاقد مع اخلبري الاستشاري، أأي أأن الويبو ابدرت فورًا اإ
 قبول هذه التوصية وتنفيذها.

ل  5 000ن الأصول اليت تفوق قمية لك مهنا "وعالوًة عىل ذكل، فاإ  ابملائة  24,46فرنك سويرسي ل تشلك اإ
جاميل عدد البنود ابلأرقام املادية، ولكهنا تشلك  ىل ذكل،  ابملائة من حيث القمية املالية للمجموع. 59من اإ واستنادًا اإ

 اخملزون وتسجيل الأصول.أأوصينا ابلتحقق املادي من الأصول لك س نة بدل من لك س نتني من أأجل تتبع 

"ويف مراجعة الامتثال لتفاقات اخلدمات اخلاصة ومقديم اخلدمات التجارية، اليت أأجريت يف شهر يناير 
طار تنظميي ابس تثناء 1021  وافتقرت معلية الاختيار أأي الامتس للمصادر بشلك تنافيس. ،FAQ، لوحظ غياب اإ

 14د هذه الفجوة، وهذا رضوري لأن التعاقد عىل خدمات بقمية وحنن نقدر موافقة الويبو عىل العمل يف سبيل س
صدار  مليون فرنك سويرسي من خالل اتفاقات خدمات خاصة ل يندرج مضن نطاق أأي لواحئ. وقد أأوصينا ابإ

طاٍر تنظميي مالمئ للحصول عىل اخلدمات من خالل اتفاقات اخلدمات اخلاصة. دارية رمسية لوضع اإ وميكن  تعلاميت اإ
 ختيار عىل أأساس تنافيس، لأنه من احملمتل أأن ختتلف درجة التنافس املرتبطة ابلعملية حسب قمية الالزتام.تطبيق الا

د املهام امل عيَّنة والأهداف  د ِّ ظ وجود مواطن ضعف يف تصديق العملية، حيث اكنت ذات طابع عام، ومل حت  ول وحِّ
دمات اخلاصة مس تخدمة لفرتات زمنية طويةل من خالل واكنت اتفاقات اخل القابةل للتحقيق عىل حنو ميكن قياسه.

خضاعه لعقود مالمئة، وفقًا للمبادئ التوجهيية الواردة يف  التجديدات واكنت تؤدي وظائف مس مترة مما اكن ينبغي اإ
FAQ". 

 .FAQتوضيح معىن  اخلاريجوطلب الرئيس من مراجع احلساابت  .97

 اخلاريج ذكل كام ييل:  احلساابتووحض مراجع  .98

ذاً  ، أأي الأس ئةل املتكررة.Frequently Asked Questionsعبارة  FAQثل احلروف "مت  اكنت هناك  ،اإ
مبادئ توجهيية عىل هيئة أأس ئةل متكررة بشأأن حتديد مصادر اتفاقات اخلدمات اخلاصة، وقد وجدان أأن هذا غري 

ننا أأوصينا بأأن تكون الاختصاصات  واحضًة  مالمئ. ىل التوصيات، فنقول اإ دةً ونعود اإ حدَّ ومن حيث الأهداف  وم 
دة ومؤرشات قياس وأأداء لتقيمي  حدَّ والغاايت، يلزم حتديد نواجت ملموسة وقابةل للقياس ملهام العمل بتوارخي تسلمي م 

مة ابلنس بة لتلكفهتا.  النتاجئ، مثل حسن التوقيت، وقمية اخلدمات امل قدَّ
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ما لأداء همام خمتلفة "وينبغي وضع حد زمين مناسب، للحد من تكرار الاس تعانة  ابخلبري الاستشاري نفسه، اإ
ف  د بوضوح مسؤوليات  موظَّ دَّ مضن برانمج واحد أأو لأداء سلسةل من املهام مضن املرشوع نفسه، كام يلزم أأن حت 

ة وقد لحظنا عدم وجود اسرتاتيجية واحضة املعامل لتحقيق فعالي وهذه التوصية أأيضًا قيد التنفيذ يف الويبو. التصديق.
 1021ابملائة يف عام  8واكن الاخنفاض يف نفقات اتفاقات اخلدمات اخلاصة  التلكفة يف اتفاقات اخلدمات اخلاصة.

جند أأن نفقات اتفاقات اخلدمات اخلاصة يف عام  1020، ولكن عند مقارنهتا بأأرقام عام 1022ابملقارنة ابلأرقام يف عام 
ينا بعمل الويبو مبقتىض الزتاهما جتاه ادلول الأعضاء، لوضع اسرتاتيجية وأأوص  ابملائة. 17جَسَّلت زايدًة قدرها  1021

وحنن نقدر موافقة الويبو  جمدية وفعاةل من حيث التلكفة وتطبيقها ابلنس بة ملا ي نَفق عىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة.
طا عىل العمل يف سبيل سد هذه الفجوة من خالل س ياسة. ر الويبو للس ياسات وسوف ت نرَش قريبًا جدًا س ياسة اإ

داراًي.  العامة بشأأن عقود غري املوظفني وت طبَّق بوصفها تعماميً اإ

"وأأما عن حفص مقديم اخلدمات التجارية، فقد ك شف النقاب عن بعض التناقض بني معايري التقيمي املنشورة 
لتقيمي حتدد بعد توضيح واكنت املعايري الفرعية وأأطر ا يف الواثئق واملعايري املس تخدمة يف مصفوفة التقيمي.

ل للك معيار. وهذه املامرسات تزيد من  الاس تفسارات، ومل يكن ي كَشف يف واثئق العطاءات عن احلد الأدىن املؤه ِّ
ىل  احامتل التأأثري يف موضوعية معلية التقيمي وشفافيهتا. وقد أأوصينا ابلستناد يف تقيمي العروض الواردة من البائعني اإ

صدار الواثئق.املعايري املنصوص ع د مس بقًا وزن للك معيار قبل اإ دَّ  لهيا يف طلبات تقدمي العروض، وينبغي أأن حي 
وينبغي أأن ي كَشف أأيضًا  وينبغي أأن ت كَشف املعايري  واملعايري  الفرعية بأأوزاهنا ملقديم العطاءات يف واثئق العطاءات.

طا ل للك معيار، وميكن للويبو أأن جتعل اإ ر س ياسة مشرتايهتا متوافقًا مع املبادئ التوجهيية للأمم احلد الأدىن امل ؤه ِّ
وقد ُأبلغنا يف هذه احلاةل أأيضًا بأأن الويبو قبلت هذه التوصية ونفذهتا، وأأدرجت التوصيات  املتحدة يف هذا اجملال.

املطروحة هنا يف طلب تقدمي العروض بشلكه اجلديد، اذلي ُأصدر من أأجل التعاقد مع خبري استشاري عىل 
كام ك شف عن معايري التقيمي مقدمًا يف طلب تقدمي العروض ومعها الأوزان، مما يشري  لتوصية بس ياسة لإدارة اخلزانة.ا

ىل تقدم جيد. دارة شعبة املشرتايت والسفر قد وافقت عىل تنفيذ توصياتنا، وس يعاد النظر  اإ ولحظنا مع التقدير أأن اإ
 ت.يف دليل املشرتايت نفسه وس تدرج هذه التعلامي

"وقد ُأجرِّيت مراجعٌة تفصيلية لأداء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واكن الهدف الرئييس لهذه 
آلية لتقدمي خدمات امللكية الفكرية املطلوبة بطريقة اقتصادية وفعاةل أأم ل. لحظنا أأنه  املراجعة هو حتديد أأاكنت توجد أ

دارات البحث ادلويل، من أأجل اكن يلزم وجود قدر أأكرب من التنس يق بني املكتب ا دلويل للويبو، واملسؤولني واإ
عادة  ىل اإ ر يف وضع تقارير البحث ادلويل اإ جراء الأنشطة احلامسة يف املواعيد احملددة حيث يؤدي التَّأأخ  حتسني معلية اإ

ر البت  يف أأهلية الاخرتاع أأو  الابتاكر للحامية النرش، مما حيدث ضغطًا عىل املوارد احملدودة للمكتب ادلويل ويؤخَّ
قلميية لضامن التقيد ابملواعيد. مبوجب براءة. وقد يرغب  وقد أأوصينا املكتب ادلويل بتحسني تنس يقه مع املاكتب الإ

دة مع تكل الإدارات املعنية ابلبحث ادلويل اليت تس تمل أأعدادا  آلية حمد  املكتب ادلويل يف التشاور والعمل عىل وضع أ
واكنت البياانت املتعلقة بدخول املرحةل الوطنية بناء عىل  ادلويل بعد انقضاء املواعيد املقررة.كبرية من تقارير البحث 

ل أأن املعلومات املتعلقة ابدلخول يف  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مؤرشًا لفعالية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اإ
ىل الويبو بشلك منتظم سوى بعض ماكتب اس تالم املرحةل الوطنية اكنت غري اكمةل، حيث مل يكن يقدم البياان ت اإ

وقد اس ت مكِّل ذكل جبمع املعلومات من خالل الاس تقصاءات اليت أأجرهتا شعبة الويبو للشؤون الاقتصادية  الطلبات.
قناع ادلول الأعضاء بشأأن جدوى  والإحصاءات. ىل اإ وقد أأوصينا ابس مترار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف سعهيا اإ

مس أأقىص قدر من البياانت الوطنية وتبادهل لمتكني املكتب ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من توفري تقا
وينص جدول الرسوم عىل ختفيض الرسوم يف حاةل الإيداع الإلكرتوين، اذلي اس ت حدث يف  خدمات معلومات اكمةل.

ورمغ الزايدة الكبرية  اخلاص ابلإيداعات الورقية.للتشجيع عىل الإيداع الإلكرتوين وختفيف عبء العمل  1004عام 
وقد أأوصينا  يف الإيداع الإلكرتوين نظرًا لتحسن اس تخدام تكنولوجيا املعلومات، مل ي عد النظر يف هيلك الرسوم.
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عادة النظر يف الرمس الإضايف اذلي مل ي نقَّح منذ عام   مع مراعاة التطورات الالحقة مبا فهيا زايدة نس بة 1008ابإ
لكرتونيًا.  الطلبات امل وَدعة اإ

دارات البحث ادلويل نظرًا ملا حلقها من خسارة بسبب تقلبات  ضافيًا يمتثل يف تعويض اإ "وتتحمل الويبو عبئًا اإ
آلية لنقل  أأسعار رصف العمالت الأجنبية يف الرسوم احملصةل. وأأوصينا بأأن تويص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بأ

ىل السلطات الأ  وعالوًة عىل ذكل، حدث حتول جغرايف  قل عرضًة لتقلبات أأسعار رصف العمالت الأجنبية.الرسوم اإ
آس يوية. ىل بدلان أ ومع ذكل، مل  وتطلبت هذه البيئة املتغرية تقدير املهارات املطلوبة، من الولايت املتحدة وأأورواب اإ

اتحة همارات الرتمجة يف عام  وقد أأوصينا  فامي يتعلق ابللغات الآس يوية. 1009مقارنًة بعام  1022حيدث أأي تغيري يف اإ
جراء حتليل لنقص املهارات من أأجل وضع اسرتاتيجية طويةل الأجل، وذكل نظرًا لزايدة عدد الطلبات ادلولية  ابإ
ختارة، وأأمتتة معلية معاجلة  الواردة، وتنونع اللغات اليت ترد هبا، وزايدة نس بة الطلبات الواردة من بضعة بدلان م 

 ت. الطلبا

ساءة اس تعامل السلطة وعدم الامتثال  12"ولحظنا أأيضًا تسجيل  حاةل جديدة من حالت الغش والتبذير واإ
ىل س نة  21، ول تزال شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة حتقق يف 1021لقواعد ولواحئ الويبو يف س نة  حاةل تعود اإ

زيز أأكرب للمراقبة ادلاخلية لتجنب تكرار حالت وقد أأوصينا بأأن تركز الويبو عىل تع والس نوات السابقة. 1021
وحيتوي التقرير عىل  ويعد رصد توصيات مراجع احلساابت اخلاريج وتنفيذها جزءًا همامً من معلية املساءةل. الغش.

ومتر معظم التوصيات الواردة يف ذكل التقرير يف  حاةل تنفيذ التوصيات املهمة ملراجع احلساابت اخلاريج السابق.
جراءات لتنفيذ تكل التوصيات. حل تنفيذ خمتلفة.مرا وتتابع شعبة التدقيق ادلاخيل  ونود أأن حنث املنظمة عىل اختاذ اإ

ىل املدير العام، مما يعين أأن رصد التنفيذ حيظى ابنتباه يف الويبو.  أأيضًا تنفيذ التوصيات وترفع بذكل تقارير اإ

جياز عىل القضااي ذات البال اليت يتناولها "الس يد الرئيس، الوفود الكرام، لقد اجهتدت يف تسل  يط الضوء ابإ
وقبل أأن أأخمت، أأود أأن أأعرب عن خالص تقديران للمدير العام واملراقب وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة  تقريران.

جرائنا املراجعة.  شكرًا جزياًل." الإدارية وموظفي املنظمة عىل ما لقيناه من تعاون وكياسة أأثناء اإ

ن دليه سؤل واحدا بشأأن التوصية أأ فد وقال و  .99 املتعلقة ابملهةل املقرتحة لالس تعانة خبرباء استشاريني، وهو  5سرتاليا اإ
ىل لك من مراجع احلسااب ىل أأهنا نفذت هذه التوصية, وطلب  ت اخلاريج والأمانة لأن الأمانةسؤال موجه اإ قد أأشارت اإ

ذا اكن هذا يعين استبعاد أأي استشاري اس ت عني به من قبل من الوفد أأن يعرف ما اذلي س يحدث يف هناية املهةل، وم ا اإ
دد همةل، مث يتعني  ن اكن مؤهال تأأهيال جيدا لالضطالع ابملهمة. ويبدو من املنطقي أأن حت  القيام بتكل املهمة جمددا حىت واإ

 الاستشاري نفسه بصورة تلقائية. عىل املنظمة يف هناية املهةل أأن جتري معلية تعيني أأخرى للحد من تكرار الاس تعانة ابخلبري
ن اختري  اوالمتس الوفد توضيح ذا اكن هذا يعين رضورة استبعاد أأي استشاري من الاختيار مرة أأخرى حىت واإ بشأأن ما اإ

آخرين  .بعد منافسة مع أ

نشاء )حيث ميكن للويبو أأن تدرس اإ  2ورحب وفد الهند ابلعرض اذلي قدمه املراجع اخلاريج، وفامي يتعلق ابلتوصية  .200
احتياطي منفصل بغرض متويل املشاريع كام نصت عليه التقارير املالية( لحظ الوفد أأن الفائدة اليت ت دفَع عىل القروض 

عند  ،ومعولت الارتباط أأعىل بكثري من عائد استامثرات املنظمة؛ ذلا تصبح هذه التوصية هممة. وعىل حنو مماثل، ميكن
رشاك )م )بشأأن وضع التعلاميت الإدارية  4تطبيق التوصية  وظفي( اتفاقات اخلدمات اخلاصة،الاس تعانة مبصادر خارجية واإ

الرمسية الالزمة للحصول عىل اخلدمات من خالل اتفاقات اخلدمات اخلاصة اليت يتعني الاختيار فهيا عىل أأساس 
ىل أأنه  قد مت احلصول عىل . أأما فامي يتعلق بعدم الاس تعانة مبصادر خمتلفة عىل أأساس تنافيس، أأشار ال SSAsتنافيس وفد اإ

من خالل اتفاقات اخلدمات اخلاصة، واكن ذكل خارج  1021-1021مليون فرنك  سويرسي خالل الفرتة  14خدمات بقمية 
وأأكد الوفد، يف هذا الصدد، أأن ادلول الأعضاء قد  .نطاق أأي لواحئ ومن دون أأساس تنافيس يف الاس تعانة ابملصادر اخملتلفة
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عداد قامئة ابخلرباء الاستشاريني اذلين س يجري الاس تعانة هبم يف جلان المتست أأيضا  من أأمانة الويبو، توخيا للشفافية، اإ
أأخرى للويبو. ورأأى الوفد ، يف ذكل الس ياق، أأن الأمانة ميكهنا أأن تتخذ خطوات يف هذا الاجتاه. ومع ذكل، أأعرب الوفد 

دارهتا التوصيات  وموافقهتا عىل البدء يف تنفيذ بعض هذه التوصيات ابختاذ بعض قرارات عن تقديره لقبول أأمانة الويبو واإ
يداع الطلبات بناًء عىل معاهدة التعاون  ىل أأن التوصية املتعلقة ابلتحول اجلغرايف يف اإ الس ياسات العامة. وأأشار الوفد أأيضا اإ

ىل البدلان الآس يوية تعين احلاجة  ىل مزيد من همارات الرتمجة ابللغات بشأأن الرباءات من الولايت املتحدة وأأورواب اإ اإ
الآس يوية؛ ذلكل رأأى الوفد أأن مالحظات مراجع احلساابت قد أألقت أأضواء جديدة عىل الإجراءات املالية اليت تتبعها الويبو. 

وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأن الأمانة ستس تجيب مجليع التوصيات هبدف تنفيذها، وأأنه همام اكنت الصعوابت اليت تواهجها 
لهيا. هنا س توجه انتباه ادلول الأعضاء اإ  الأمانة يف القيام بذكل فاإ

وشكر وفد بلجياك مراجع احلساابت اخلاريج. وأأعرب عن تقديره للجودة العالية للتحليل املقدم، وأأضاف أأنه يرحب  .202
)اذلي  1022اريج لعام مبتابعة أأمانة الويبو لتنفيذ التوصيات. كام أأبدى رغبته يف التعليق عىل تقرير مراجع احلساابت اخل

ىل عام  كتبه املراجع السابق، ىل أأن عددا من التوصيات تعود اإ  1020املكتب الفدرايل السويرسي ملراجعة احلساابت(، نظرا اإ
مل تنفذ حىت الآن. ورحب الوفد ابلتحديث اذلي قدمته الأمانة بشأأن تنفيذ التوصيات غري املنفذة/ املفتوحة من معليات 

جراءات لتنفيذ التوصيات املقدمة اإ بقة، وأأيد تقرير مراجع احلساابت العام من الهند اذلي حث الويبو عىل اختاذ املراجعة السا
لإدارة  س ياسة العام املايض والتوصيات الواردة يف التقرير احلايل. واتفق الوفد مع مراجع احلساابت اخلاريج عىل أأن وضع

دارة النقدية بصورة  النقدية واخلزانة س يحسن الإدارة املالية ويعزز الضوابط، وميكن أأيضا أأن حتقق فعالية يف التلكفة نتيجة اإ
أأفضل. وأأضاف الوفد أأنه س يكون من املفيد معرفة رأأي الأمانة بشأأن كيفية صياغة هذه الس ياسة وتنفيذها، ولحظ الوفد مع 

وجد أأن الإطار التنظميي للحصول عىل اخلدمات من خالل اتفاقات اخلدمات  ساابت اخلاريجبعض القلق أأن مراجع احل 
دارة وتنظمي واس تخدام اخلدمات املقدمة  ىل معرفة تعليقات الأمانة بشأأن كيفية حتسني اإ اخلاصة غري مالمئ، وتطلع الوفد اإ

ىل أأن الويبو مل يتبع يف بعض معوما من خالل اتفاقات اخلدمات اخلاصة. وفامي يتعلق مبقديم اخلدمة  التجارية، أأشار الوفد اإ
براز توصية مراجع احلساابت لتتوافق  اجملالت أأفضل املامرسات ادلولية املتوفرة يف منظومة الأمم املتحدة، وأأبدى رغبته يف اإ

طارها مع املبادئ التوجهيية للأمم املتحدة. ولحظ أأيضا مع القلق تسجيل  عقب  1021يف عام  حاةل 12س ياسة الويبو واإ
هدار للموارد أأو  ساءة اس تعامل للسلطة أأو عدم امتثال للواحئ الويبو. وهناك اإ شاكوى أأو معلومات تتعلق بوجود احتيال أأو اإ

ىل توصية  توصية بأأنه ميكن للويبو الرتكزي عىل زايدة تعزيز الضوابط ادلاخلية لتجنب تكرار حدوث هذه احلالت. وأأشار اإ
 .اريج بأأنه جيب عىل الويبو أأن تسعى جاهدة لتبين س ياسة استامثر نقدي أأكرث رحبيةمراجع احلساابت اخل

يطاليا مراجع احلساابت اخلاريج عىل تقريره، والأمانة عىل اس تجابهتا الرسيعة للمسائل املتعلقة  .201 وشكر وفد اإ
ذ ميكن حتقيق وفورات حممتةل يف التلكفة. وحث  الوفد الأمانة عىل مواصةل العمل عىل ابملشرتايت واتفاقات اخلدمات اخلاصة اإ

 .هذا املنوال

نه أأيضا يف غاية الامتنان مجليع التوصيات اليت  .201 وشكر وفد مرص مراجع احلساابت اخلاريج عىل تقريره املمتاز. وقال اإ
ظمة يف أأرسع تكتيس أأمهية كبرية. وسمل الوفد بأأن التوصيات لقت قبول الأطراف املعنية، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تنفذها املن

ىل أأنه يود احلصول عىل مزيد من املعلومات فامي يتعلق ابختيار اخلرباء 5وقت ممكن. وفامي يتعلق ابلتوصية  ، أأشار الوفد اإ
ذا اكنت تكل القامئة ت س تخدم فامي يتعلق ابلفقرة  نه يود معرفة ما اإ ن هناك قامئة ابلستشاريني، واإ من  11الاستشاريني، وقال اإ

ىل ما ذكره املراجع اخلاريج من أأنه قد مت قبول هذه التوصية ومت اعامتد جدول زمين تقرير مراجع ا حلساابت اخلاريج. ونوه اإ
نه يود احلصول عىل مزيد من التفاصيل  .لتنفيذها قائال اإ

س بانياوانضم وفد  .204 ن دليه ثقة كبرية فهي اإ ىل مراجعي احلساابت والرتحيب هبم. وقال اإ آخرين يف توجيه الشكر اإ ىل أ م، اإ
مانة عىل ادلمع اذلي  نه يود أأيضا أأن يعرب عن شكره للأ نه ممنت لعملهم نظرا للهنج املمتاز اذلي أأظهروه يف التقرير. وقال اإ واإ

ن دليه سؤالني،  قدمته ملراجعي احلساابت، وملراجعي احلساابت لإبداهئم الرأأي وعزهمم عىل رؤية التوصيات منفذة. وقال اإ
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حدى التوصيات ا ذا اكن  ليت تتعلق بنظام التحقق الس نوي من الأصول العالية القمية،الأول بشأأن اإ نه يود معرفة ما اإ وقال اإ
ذا اكن  5000أأو  4000ذكل يعين أأنه يتعني عىل الأمانة أأن تتحقق من أأن قمية هذه الأصول تتجاوز  فرنك سويرسي، وما اإ

ىل توصية يتعني عىل الأمانة أأن جتري تقيامي س نواي لهذه الأصول العالية القمي ة املمتثةل يف مبان وعقارات. وأأشار الوفد أأيضا اإ
دراجقدهما مراجع احلساابت اخلاريج السابق بشأأن عدم  ذا اكن  اإ الزتامات صندوق املعاشات التقاعدية بعد، وتساءل عام اإ

ىل أأن هذه التوصية ت مكن  ادلول الأعضاء من فهم هذا يعترب خماطرة. ورحب الوفد ابلتوصية املتعلقة ابلحتياطات، مشريا اإ
العالقة بني الاحتياطي واملزيانية فهام اتما. ورحب الوفد أأيضا ابلتوصية املتعلقة مبراجعة الرسوم، والتوصية املتعلقة بس ياسة 

الاستامثر وس ياسة التدفق النقدي اليت س تعود بفائدة كبرية عىل املنظمة. وحث الوفد الأمانة عىل تنفيذ هذه التوصيات. وفامي 
يتعلق مبراجعة اللواحئ املتعلقة ابتفاقات اخلدمات اخلاصة واملشرتايت )أأو احلصول عىل اخلدمات(، ورأأى أأن هذا الأمر ابلغ 

الأمهية فامي يتعلق بتاكفؤ الفرص واملنافسة احلرة. وأأضاف أأن الس ياسة املتعلقة ابخلزانة من حيث النقدية ميكن أأن تكون أأحد 
 . التلكفة وهو أأمر شديد الأمهية للمنظمة بوجه عامجمالت الوفورات احملمتةل يف

وأأعرب وفد بولندا عن تقديره لعمل مراجع احلساابت اخلاريج، وذكر أأن اقرتاح وضع س ياسة لإدارة النقدية واخلزانة  .205
فضال عن وضع س ياسة لالستامثر النقدي يف أأوقات التقشف والأزمات العامة هو اقرتاح حسن التوقيت، مفن شأأن هذه 

الس ياسات أأن تتيح للمنظمة حتسني الإدارة املالية وتعزيز الضوابط، كام ميكن حتقيق فعالية يف التاكليف. وأأعرب الوفد عن 
زاء عدم اتباع الويبو، يف بعض اجملالت، أأفضل املامرسات ادلولية املتوفرة يف منظومة الأمم املتحدة فامي يتعلق مبقديم  قلقه اإ

نه يود التأأكيد عىل توصية املراجع مبواءمة  ومن مثَّ  اخلدمة التجارية؛ طار الويبو للمشرتايتفاإ مع املبادئ التوجهيية  س ياسة/اإ
للأمم املتحدة، وعىل اتفاقه التام مع توصية املراجع اخلاريج برضورة تعزيز الضوابط ادلاخلية للويبو، وخباصة من حيث 

مانة تزويد ادلول الأعضاء بأأحدث املس تجدات بشأأن تنفيذ الاحتيال والإهدار املزعومني. وأأخريا، طلب الوفد من الأ 
 .املكتب الفدرايل السويرسي ملراجعة احلساابت توصيات

جيايب من مراجع احلساابت اخلاريج، وأأيد البيان اذلي أأدىل به  .206 وهنأأ وفد اململكة املتحدة الأمانة حلصولها عىل رأأي اإ
س بانياوفد  مانة بشأأن وضع س ياسة لإدارة النقدية واخلزانة اليت . وأأعرب عن رسوره بوجه خاص لالس تجاباإ ة الرسيعة للأ

ىل رؤية مرشوع يف الوقت املناسب  .لقت ترحيبا شديدا وأأيدها الوفد. وتطلع الوفد اإ

الأمانة عىل عرض البياانت املالية اليت ُأعدت طبقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام للعام  املكس يكوشكر وفد  .207
، وأأنه ينطوي عىل قدر كبري من 1021بشأأن الأصول غري امللموسة منذ عام  12قد ن ص عىل املعيار   هث، مضيفا أأنالثال

توصية جملالت خمتلفة حيث مت حتديد بعض الثغرات أأو نقاط الضعف يف الأطر داخل الويبو،  21العمل. وأأيد الوفد بشدة 
حلصول عىل اخلدمات واملشرتايت واس تخدام الاحتياطيات للمشاريع وخباصة تكل املتعلقة ابتفاقات اخلدمات اخلاصة وا

 الرأأساملية. ورأأى أأن هذه التوصيات س تحقق وفورات كبرية وفعالية يف املنظمة. وأأيد التوصيات تأأييدا اتما.

ان وفد ورحب وفد كندا بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج واملساعدة اليت قدمهتا الأمانة يف هذا الصدد. كام أأيد بي .208
نشاء احتياطي منفصل  لمتويل املشاريع  ىل توصية مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن اإ بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأشار اإ

نه سريحب ابحلصول  الرأأساملية، مضيفا أأنه س ينتظر حىت مناقشة خطة رأأس املال الرئيس ية املقرتحة قبل أأن يعلق. وقال اإ
ضافية عن فوائد  ني بدل من احتياطي واحد من وهجة نظر حماسبية، كام سريحب ابحلصول حتياطيَّ وجود اعىل معلومات اإ

ضافية عن أأي سابقة أأخرى يف منظامت أأخرى مماثةل. كام طلب الوفد توضيحا بشأأن مصدر الأموال لأي  عىل معلومات اإ
 يف هذه التوصية وبني احتياطي اثن، وأأيضا بشأأن العالقة، عىل الأقل نظراي، بني الاحتياطي الثاين  كام ورد أأول

املس توايت املنشودة لالحتياطيات يف الوضع احلايل من انحية أأخرى. وأأضاف أأنه سريحب مبتابعة الأمانة تنفيذ توصيات 
 مراجع احلساابت اخلاريج.
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ىل نقطتني بشأأن هذا البند من جدول الأعامل. وفقا لتقرير املراجع   .209 نه يود الإشارة اإ فقد ق دم وقال وفد مجهورية كوراي اإ
، جدول للرسوم ينص عىل ختفيض الرسوم يف حاةل الإيداع الإلكرتوين بغية تشجيع الإيداع الإلكرتوين وختفيف 1004يف عام 

عبء العمل اخلاص ابلإيداع الوريق. وأأسفر ذكل عن زايدة ملحوظة يف الإيداع الإلكرتوين نظرا للتحسينات التكنولوجية 
 هيلك الرسوم. وفامي يتعلق هبذه املسأأةل، طلب الوفد أأن تنظر أأمانة الويبو يف خفض املزااي  اليت طرأأت، لكن مل يمت النظر يف

املرتتبة عىل رسوم تقدمي الطلبات نظرا لزايدة حصة الطلبات فقد يسفر ذكل عن نتاجئ غري عادةل للمس تخدمني اذلين 
ىل ذكل، قال الوفد ضافة اإ ، ملعاجلة تزايد عدد الطلبات من الأمم الآس يوية، لس امي استمثروا ابلفعل يف الإيداع الإلكرتوين. اإ

نه من الرضوري تعيني مزيد من الأشخاص من الإقلمي لتقدمي خدمة أأفضل  الطلبات املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اإ
 للعمالء.

ردة فيه ستسهم بصورة وشكر وفد الصني مراجع احلساابت اخلاريج عىل تقريره املمتاز. ورأأى أأن التوصيات الوا  .220
ىل أأن التقرير ذكر أأنه رمغ التحول اجلغرايف اذلي حدث يف الس نوات  جيابية يف العمل املس تقبيل للمنظمة. وأأشار أأيضا اإ اإ

آس يوية، مل  ىل البدلان ال يداع الطلبات املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من الولايت املتحدة وأأورواب اإ الأخرية يف اإ
اتحة همارات الرتمجة يف عامحيدث أأي ت  . وأأعرب الوفد عن قلقه من هذه احلقيقة وحث 1009مقارنة بعام  1022غيري يف اإ

ىل ادلول الأعضاء.  الأمانة عىل تنفيذ تدابري فعاةل لتحسني همارات الرتمجة ابللغات الآس يوية؛ ومن مثَّ تقدمي خدمة أأفضل اإ

براز التوصية  وشكر وفد الربازيل مراجع احلساابت اخلاريج عىل .222 نه يود اإ  6معهل وعىل التوصيات اليت قدهما. وقال اإ
ىل أأنه يفهم أأن تنفيذ هذه التوصية لن يعزز وفورات التلكفة ويتيح للمنظمة احلصول  بشأأن اتفاقات اخلدمات اخلاصة. وأأشار اإ

أأن هذا أأن ميك ِّن من تنفيذ عىل موارد أأفضل حفسب، لكنه ينطوي أأيضا عىل اس تخدام قامئة ابخلرباء الاستشاريني. ومن ش
التوصية الأخرى جلدول أأعامل التمنية اليت تتعلق ابملساعدة التقنية والتعاقد مع اخلرباء الاستشاريني. وأأضاف أأن اتفاقات 

 اخلدمات اخلاصة ستس تخدم عندما ل يمتكن املوظفون من تقدمي اخلدمة، وأأن قامئة اخلرباء ستس تخدم لهذا الغرض.

مراجع احلساابت اخلاريج عىل معهل، وأأوىل أأمهية خاصة لتنفيذ التوصيات املتعلقة ابلحتياطيات  وشكر وفد فرنسا .221
ىل حتقيق توازن جديد من حيث   ىل مسأأةل الرتمجة واإ ىل املتحدثني السابقني اذلي أأشاروا اإ ومراجعة الرسوم. وانضم الوفد اإ

ىل ختطيط احتياجاهتا املتع اتحة املرتمجني. ودعا الأمانة اإ لقة ابلرتمجة بطريقة عادةل ومتوازنة قدر املس تطاع حبيث يكون تقاعد اإ
املرتمجني أأمرا يسريا قدر الإماكن. وأأضاف أأن هذا اكن ميكن ختطيطه يف املايض، لكنه حث الأمانة عىل حماوةل ضامن أأن 

عادة التوازن هذه فامي يتعلق ابملرتمجني عىل حنو حيرتم رغبة الناس يف التق جراء مزيد من املناقشات جتري معلية اإ اعد. وطلب اإ
 حول هذه املسأأةل.

ىل الرد عىل الأس ئةل. .221  ودعا الرئيس مراجع احلساابت اخلاريج والأمانة اإ

سرتاليا أأ وشكر مراجع احلساابت اخلاريج الوفود اليت أأعربت عن تقديرها لعمهل. وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي أأاثره وفد  .224
ع أأن ما ُأويص به يعين ابلرضورة عدم استبعاد اخلرباء الاستشاريني اذلي مت التعاقد معهم عن املهةل املناس بة، أأوحض املراج

جراءات تنافس ية لهذا الغرض. ومن املعزتم أأن حيل هذا الإجراء حمل اإ مرة واحدة من التعاقد معهم مرة اثنية رشيطة تطبيق 
وأأضاف أأنه لن ي ستبعد أأي  . ويه ممارسة غري مالمئةجتديد العقود مرارا دون الاس تعانة مبصادر خارجية عىل أأساس تنافيس

وردا عىل سؤال وفد مرص حول اجلدول الزمين، أأوحض املراجع اخلاريج أأن وثيقة  خبري استشاري من املنافسة للمرة الثانية.
ىل أأن الأمانة ميكهنا تقدمي مزيد من  الس ياسة قيد الإعداد، وأأن الإدارة س تحدد جدول زمنيا مناس با أأو همةل مناس بة، مشريا اإ

س بانيااملعلومات بشأأن هذه املسأأةل. وفامي يتعلق بسؤال وفد  ع أأن التوصية بشأأن التحقق ل التقيمي. وابلطبع ميكن أأوحض املراج اإ
دارة أأن تعيد تقيمي الأصول وفقا لحتياجاهتا كام حدث يف حاةل املباين، لكن املقصود من التوصية هو أأن التحقق الس نوي  لالإ

السؤال الثاين فامي  هذه الأصول وجردها لك س نتني.  من هذه الأصول العالية القمية، س يكون ممارسة أأفضل من طريقة تتبع 
خيص التوصيات املتعلقة بصندوق املعاشات التقاعدية اذلي أأنشأأه مراجعو احلساابت السويرسيون السابقون، قال املراجع 
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نه ىل أأن هذا نقطة مت توضيحها وأأن املراجعني السويرسيني قدموا بشأأهنا  اإ ليه عند وضع خطة املراجعة، مشريا اإ أأشار اإ
دار  ة الويبو، واكتفى ابلقول، من وهجة نظره مكراجع خاريج، برضورة تنفيذ هذه التوصيات. وفامي توصيات يه حمل نظر اإ

وعن ممارسة املنظامت الأخرى، أأوحض املراجع املقصود من  ينيدا عن فائدة احلصول عىل احتياط يتعلق بسؤال وفد كن
ضافية ، لكن الأموال املعزتم ختصيصها لمتويل احلصول عىل احتياطي منفصل، وبني أأن التوصية ل تعين ختصيص أأموال اإ

ضافية هبذا املعىن، وهذه  ىل أأن توصف اكحتياطي منفصل، وابلتايل، ليس مثة تاكليف اإ مشاريع من الاحتياطيات حباجة اإ
ىل فهم أأفضل   .ةلبياانت املاليل يه الكيفية اليت يوصف هبا  الأمر يف معظم املنظامت، لأهنا جتعل الأمور أأكرث وضوحا وتؤدي اإ

ىل التوصية املتعلقة ب  وذكرت .225 هنا أأطلقت معلية الأمانة أأن عدة وفود تطرقت اإ دارة اخلزانة والنقدية. وقالت اإ س ياسة اإ
ىل أأن واثئق تقدمي العروض  ، مشريةاستشاري ميكنه الاضطالع ابلعمل من أأجل التعاقد معRFP طلب عرض اخلدمات اإ

حدى توصيات مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن قد صدرت الآن وأأن الأمانة ابنتظار تفاصيل العطاء ىل اإ ات. وابلإشارة اإ
ن تفاصيل التقيمي وعوامل ترجيح التقيمي قد أأدرجت يف طلبات التقدم بعروض بغية  مقديم اخلدمات التجارية، قالت الأمانة اإ

امة اذلي س يجعل الويبو ضامن تنفيذ التوصية. وأأضافت أأن هذه التوصية قد ن فذت ابلفعل، وأأن التغيري يف الس ياسات الع
وقد لقت هذه التوصية قبول اتما من شعبة  مامتش ية مع أأفضل املامرسات يف الأمم املتحدة س ي درج يف دليل املشرتايت.

دارة املنظمة للنقد  دارة اخلزانة والنقدية يف حتسني اإ املشرتايت. وأأعربت الأمانة عن أأملها يف أأن تساعد س ياسة اإ
دارة العمالت الأجنبية، وطلبت أأيضا اس تعراض موقفها فامي  والاستامثرات. وأأضافت أأهنا اكنت تنظر يف التوصيات بشأأن اإ

يتعلق ابلقرتاض. وقد شعرت الأمانة ابرتياح عندما علمت تأأييد العديد من ادلول الأعضاء لها يف هذا الصدد. وفامي يتعلق 
ىل أأهنا معلت بصورة مكثفة هذا العام عىل وضع توجهيات ابلتوصيات املتعلقة ابتفاقات اخلدمات اخلاصة، أأشارت الأما نة اإ

ىل مناطق العمل لإبداء التعليقات بشأأهنا لأن من الواحض أأن الكثري من هذه التفاقات  ذات صةل، وأأرسلت هذه التوجهيات اإ
عت التعليقات واملدخالت، ومن املأأمول أأن تصدر يف غضون الأسابيع ال  قليةل القادمة تعلاميت ي س تخدم يف مناطق العمل. مج 

لربانمج لجنة اوقد ُأدرجت ابلفعل الآاثر املرتتبة عىل هذه التعلاميت يف ادلورة القادمة ل  للتنفيذ يف مطلع الس نة القادمة.
ىل بعض التوصيات اليت مل ت نفذ بعد منذ عام  ، يتعلق بعضها ابلتأأكيد 1020واملزيانية. وأأضافت الأمانة أأن وفد بلجياك أأشار اإ

دارات أأخرى، لكن جيب عىل الأمانة أأن تقول، دفاعا عن الإدارة املالية، أأن بعض هذه اب آخر مشرتك مع اإ ملالية، والبعض ال
دارة العمالت  ىل النظر يف الهنج املتبع يف اإ التوصيات يتطلب قدرا كبريا من العمل. عىل سبيل املثال، تدعو توصيتان اإ

ول يتطلب هذا التنس يق مع املعاهدة حفسب،  نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، الأجنبية والطريقة اليت تتحدد هبا رسوم
ذا من املمكن تغيري الهنج والوقوف عىل مدى الاس تجابة  جراء مفاوضات مع ماكتب تسمل الطلبات للنظر يف ما اإ لكن أأيضا اإ

اع الأمري ي ملوافقته عىل املشاركة يف هذه حتددت فرتة جتريبية واكنت الأمانة شديدة الامتنان ملكتب براءات الاخرت  .ذلكل
دارة خماطر أأسعار الرصف املتأأتية من رسوم البحث، وس تحدد  التجربة، فهذه التجربة يف الأساس يه حماوةل لتحسني اإ

جراء هذا النوع من التجا ذا اكن ينبغي لها التوسع يف هذا الرتتيب. يتطلب اإ رب الكثري الأمانة بعد عام من الفرتة التجريبية ما اإ
من مفاوضات والكثري من التنس يق مع مكتيب الرباءات الأمري ي والأورويب، وهو ما اس تغرق الكثري من الوقت. ونوهت 

ىل وجود العديد من التوصيات الأخرى اليت تتطلب قدرا هائال من الاس تعراض والتنس يق وحماوةل اس تنباط أأفاكر  الأمانة اإ
ن بعض التوصيات يتعذر  .اتجديدة ميكن تطبيقها لتنفيذ التوصي ل حتاول الأمانة البحث عن أأعذار، لكهنا تريد القول اإ

، وأأن الشعبة )الشعبة(تنفيذها. وذك رت الأمانة بتوصية تتعلق ابحلالت اليت تولهتا شعبة مراجعة احلساابت ادلاخلية واملراقبة
ساعدت عىل التعليق عىل بعض هذه احلالت.  يةتولت بنفسها الرد عىل تكل التوصية. وأأكدت الشعبة وجود ضوابط داخل 

ىل مواصةل العمل عىل الضوابط ادلاخلية واشرتكت الأمانة معهم يف ذكل الأمر. وفامي خيص  وقد أأقرت الشعبة أأيضا ابحلاجة اإ
للتأأكد من وجود التوصية املتعلقة ابلأصول املرتفعة القمية، تتعلق هذه التوصية، كام أأوحض املراجع اخلاريج، ابلتحقق الفعيل 

ىل أأن يمت ذكل التحقق لك . و تكل الأصول حىت الآن تقوم املنظمة ابلتحقق املادي من الأصول لك س نتني. وهتدف التوصية اإ
ىل أأن هذه التوصية حمل النظر. وفامي يتعلق ابلس ياسة احملاسبية للعقارات،  س نة للأصول املرتفعة القمية. وأأشارت الأمانة اإ

ىل مخس س نوات. وفامي يتعلق ابلبياان اس تعراضجيري أأوحضت الأمانة أأنه  ُأجري  1021ت املالية لعام العقارات لك ثالث اإ
هنا ُأدرجت هذه الزايدة يف البياانت  تقيمي جديد للممتلاكت الاستامثرية )عقار مريين اذلي ارتفعت قميته(، قالت الأمانة اإ
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يني املتعلقة ابلزتامات صندوق املعاشات التقاعدية، قالت الأمانة أأن املالية. وفامي يتعلق بتوصيات مراجعي احلساابت السويرس 
قلق ب تتعلقوأأوحضت أأن التوصية ، (UNJSP)صندوق الأمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية هذه املسأأةل يف يد

ىل الزتامات حممتةل  شارة اإ زاءاملراجعني السويرسيني من خلو البياانت املالية للويبو من أأي اإ  .صندوق املعاشات التقاعدي اإ
صندوق الأمم املتحدة ل ميكنه يف الوقت احلايل ختصيص الأصول واخلصوم فامي بني  وأأن وأأكدت الأمانة أأهنا الزتامات حممتةل،

آخر مرة حبثت  الواكلت، كام يتعذر علهيم حتديد مقدار ىل أأنه تبني، يف أ الأصول واخلصوم املتعلقة ابلويبو. وأأشارت الأمانة اإ
ىل حد كبري من قدرته عىل معاجلة العجز  فهيا وضع صندوق الأمم املتحدة، وجود جعز ضئيل، لكن الصندوق يبدو واثقا اإ

ىل أأن يمتكن الصندوق من حتديد الالزتامات املتعلقة ابلويبو  ميكن للويبو أأن تتعامل مع  ملموسةبصورة بنفسه. وهكذا، اإ
صندوق املعاشات التقاعدية بوصفه صندوقا تسهم فيه. واتبعت الويبو نصيحة فريق معل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع 

هبذا تسري متاما عىل سهامات فقط. ويه لإ ا أأمام صندوق الأمم املتحدة عىل أأساس ومن مثَّ، فهىي مس ئوةل،  IPSASالعام
هنا ستتابع أأي تطور حيدث يف صندوق أأ  وأأعلنت الأمانة .واكلت أأخرى متتثل ملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام خطى

آخر يف الأمانة )من شعبة تطوير  الأمم املتحدة. وفامي يتعلق مبعاهدة التعاون يف جمال الرباءات، أأعطت الأمانة اللكمة لعضو أ
 اءات(.أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرب 

آخر يف الأمانة عىل مداخليت وفدي  وأأجاب .226 س بانياعضو أ اليت تتعلق مبسأأةل  20ومجهورية كوراي بشأأن التوصية  اإ
ن هذه املسأأةل نوقشت يف  لكرتونيا، وقالت الأمانة اإ لغاء ختفيضات رسوم الطلبات املودعة اإ ماكنية اإ دورة للفريق أأحدث اإ

ماكنية موازنة التخفيضات اجلديدة يف الرسومالعامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  للرشاكت الصغرية  س ياق النظر يف اإ
لغاء SMEs واملتوسطة ذا اكن سيمت اإ ، وهو اقرتاح ق دم يف اجامتع الفريق العامل. وأأوحضت الأمانة أأن القرار املتعلق مبا اإ

لكرتونيا أأم ل ابت يف أأيدي ا يداع الطلبات اإ يتخذه املكتب  ادلول الأعضاء، فهذا ليس قرار التخفيضات احلالية يف رسوم  اإ
ذا اكن سيمت الإبقاء عىل هذه التخفيضات يف الرسوم  ذ جيب عىل ادلول الأعضاء أأن تتفق  عىل ما اإ ادلويل من جانب واحد، اإ

ن . عالوة عىل ذكل، قدمت وفود الهند ومجهورية كوراي والصني وفرنسا تعليقات بشأأ ه التخفيضاتأأم ل وعىل مقدار هذ
املتعلقة ابملهارات اللغوية ملوظفي معاهدة التعاون. وأأكدت الأمانة ان هذه التوصية ل تتعلق ابملرتمجني فقط،  21التوصية 

لكهنا تتعلق أأيضا ابملهارات اللغوية للموظفني العاملني يف قسم معاجلة الطلبات. وجيب أأن يكون املوظفون اذلين يتعاملون مع 
يف البدلان الآس يوية قادرين عىل القراءة بتكل اللغات وفهمها، وكام جاء يف الردود، اكن هناك  الطلبات املودعة، وخباصة

تعليقات من املكتب ادلويل عىل هذه التوصيات. وتعمل معاهدة التعاون عن كثب مع الزمالء يف املوارد البرشية لتحديد 
جوات حبيث ميكهنم التعامل مع الطلبات املودعة  بتكل اللغات الفجوات يف املهارات اللغوية يف تركيبة املوظفني، وسد تكل الف

 عىل النحو الصحيح.

ذا اكن هناك أأي أأس ئةل .227 ىل أأن هناك قرارين يتعني اختاذهام .وسأأل الرئيس عام اإ قرار يف فقرة  بشأأن. الأول وأأشار اإ
ىل أأن تويص اتنص عىل WO/PBC/21/4الوثيقة  ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ مجلعية العامة للويبو ابملوافقة عىل : "اإ

تنص عىل:  WO/PBC/21/6فقرة قرار يف الوثيقة فيتعلق بالثاين أأما الواردة يف هذه الوثيقة".  1021البياانت املالية لس نة 
ىل أأن تويص امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام مبحتوايت هذه الوثيقة". وأأشار الرئيس  ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ "اإ

ىل  وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية  )اللجنة الاستشارية( الاستشارية املس تقةل للرقابةاللجنة  تقاريرمناقشة اإ
نبر ، وذكَّ )الشعبة( نه لمنظمة أأن تنفذ مجيع التوصيات، و ل ينبغي  هأأن الوفود قالت اإ جراء مزيد من املناقشات اإ ينبغي تأأجيل اإ

ىل حني الانهتاء من ذا وافقتوابلتايلالهنايئ.  الاس تعراض اإ ن جلنة كام ييل س يكون قرار الفقرة ادلول الأعضاء ، اإ : "اإ
ىل أأن تويص امجلعية  العامة للويبو ابلإحاطة علام مبحتوايت هذه الوثيقة وأأن تطلب من الأمانة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ

 وتنفيذها" امتابعة توصياهت

 وأأكد وفد املكس يك أأنه يفكر يف الفقرة نفسها. .228
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 العباراتبعض  لورود مرسوروفد اسرتاليا احلصول عىل مزيد من الوقت للنظر يف تكل الصياغة. وأأضاف أأنه  وطلب .229
معان قيام الأمانة مبتابعة التوصيات، لكنه يود النظر  اليت تعرب عن رضورة مانة أأن تنفذ ابإ ذا اكن ينبغي للأ لك توصية يف ما اإ

 التوصيات. من

ىل الرئيس وقال  .210 آخرين اإ جدول الأعامل من  6و 1هام البندين  جدول الأعامل يفأأن هذه املسأأةل مرتبطة ببندين أ
أأاي اكن النص اذلي و بنود الثالثة. نظرا لرتباط ال  اذلي حنن بصدده طار البندتقرر يف اإ ي بناء عىل ما  سيتأأثران اموأأهن وأأشار

بأأن التوصيات اليت  ايف القرار املتعلق ابلبندين الآخرين. وأأضاف أأن مثة احتجاج أأن ي درجيف البند احلايل جيب  سيتقرر
 اللجنة الاستشارية؛ ومن مثَّ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج نفسها اليت اعمتدهتا يف الواقع يه  اللجنة الاستشاريةقدمهتا 

ىل  ىلل حاجة اإ  أأول. النص. واقرتح الرئيس تسوية مسأأةل ابللجنة الاستشارية التنفيذ يف القرار املتعلق الإشارة اإ

ىل مزيد من الوقت للتفك  .212 نه حباجة اإ ىل  ؛ريوقال وفد أأملانيا اإ ىل أأنه غرينظرا اإ الآاثر املرتتبة عىل الأخذ هبذه  مطمنئ اإ
 التوصيات.

كر بأأن، مقرتح معقولاذلي قدمه وفد املكس يك  أأن املقرتحورأأى وفد مرص   .211  قرارالتقرير حث املنظمة عىل اختاذ  وذ 
حث الوفد مجيع  شارف عىل الانهتاء اجامتع اللجنة ونظرا لأنوتنفيذ التوصيات املاضية واحلالية ملراجع احلساابت اخلاريج. 

ل هذه املسأأةل  املقرتح، الوفود عىل التفكر يف  .يف القريب العاجلوأأعرب عن أأمهل يف أأن حت 

ذا اكن وطلب .211 شعبة لك من ال التوصيات املتعلقة ب هو معرفة ةقشانامل  الهدف من وفد الولايت املتحدة توضيح ما اإ
 مراجع احلساابت اخلاريج أأم ل.و  واللجنة الاستشارية

، ميكن وما أأن يمت الانهتاء مهنامراجع احلساابت اخلاريج.  علق بتوصياتتت ةاحلالي املناقشةالرئيس أأن  وأأوحض .214
لقرار بشأأن هذا البند حتديدا. وذكَّر الرئيس ل اانتظار  نوقشتعندما  بشأأهنا قرار مل ي تخذاس تعراض بنود أأخرى للمزيانية 

 علق بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج.صيغة القرار املت البت يفاللجنة بأأن املسأأةل يه 

ىل النظام املايل .215 بدور جلنة الربانمج واملزيانية يف تقدمي تعليقات  فامي يتعلق ولحئته وأأشار وفد الولايت املتحدة اإ
ىل امجلعية العامة.  احلساابت وتوصيات تتعلق بتقارير مراجع ذ اخلاريج اإ  اجلديد ولحئته لنظام املايل للويبول وفقا أأنه يبدو اإ

ىل امجلعية العامة. املادة  هاأأو تقبل علهيا اخلاريج أأو توافق  احلساابت تعمتد توصيات مراجعسوف ن اللجنة فاإ   22.8وحتيلها اإ
ىل تقارير أأي أأعامل  الآيت اليت تنص عىل ضافة اإ ال تقارير مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن البياانت املالية الس نوية، اإ " حت 

ىل امجلعية العامة عن طريق جلنة الربانمج واملزيانية، مشفوعة ابلبياانت املالية امل راَجعة، وفقا لأي توجهيات أأخرى تدقيق ، اإ
ىل  صادرة عن امجلعية العامة. وتفحص جلنة الربانمج واملزيانية البياانت املالية الس نوية وتقارير مراجعة احلساابت وحتيلها اإ

فقرة قرار تنص عىل أأن جلنة أأي يدمع الوفد س   ذلا ؛مناس با من املالحظات والتوصيات" امجلعية العامة مشفوعة مبا تراه
التوصيات وتلكف املدير العام  بقبول العامة ويص امجلعيةتالربانمج واملزيانية أأحاطت علام بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج، و 

ل  شعبة توصيات ال ب  نياملتعلق ينالقرار  يتفقربني هذه و  القرارفقرة الن الوفد مزي بني أأ بتنفيذها يف الوقت املناسب. اإ
بداء  سريجئ وذلكل ؛اللجنة الاستشاريةتوصيات و   . هذين البندين ريامث يناقشتعليقات ال اإ

نه يودالرئيس وقال  .216  ،ما يعنيه وفد الولايت املتحدة بصياغة فقرة قرار جلنة الربانمج واملزيانيةبشأأن توضيح تلقي  اإ
 وطلب من الوفد قراءهتا مرة أأخرى.

 ولحئته. من النظام املايل 22.8وأأعاد وفد الولايت املتحدة قراءة املادة   .217

ىل " اوطلب الرئيس مزيد .218 هذا اكن " وسأأل الوفد أأين توافق" أأو "تعمتدمن التوضيح بشأأن جزء القرار اذلي يشري اإ
 اجلزء.
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تقدمي توصيات ل نة الربانمج واملزيانية تفويض جل  حولالعام  النقاشمن ورد وفد الولايت املتحدة بأأن هذا اجلزء جاء  .219
ىل امجلعية العامة  اخلاص. تفسريه اأأن هذ، وأأضاف اإ

ىل الرئيس  وأأشار .210 ن جلنة الربانمج واملزيانية " :الوفد. وكرر بداية فقرة القراراليت اقرتاها أأنه يود احلصول عىل الصيغة اإ اإ
ىل توصية امجلعية العا ىل مدعوة اإ ضافته اإ مة ابلإحاطة علًما مبحتوايت هذه الوثيقة." وسأأل وفد الولايت املتحدة عام ينوي اإ

 .هذا

ضافة ما .212 ىل اجلزء الأول من الفقرة: "وتوصية امجلعية العامة بقبول التوصيات  واقرتح وفد الولايت املتحدة اإ ييل اإ
 ".وتلكيف املدير العام بتنفيذها يف الوقت املناسب

 اختالفانه ل يرى لأ وطلب من الأمانة متابعة وتنفيذ التوصيات ومقرتح الوفد،  ،س أأن هذا مقرتح جيدورأأي الرئي .211
 عن املقرتح السابق.

نوقال وفد الولايت املتحدة  .211 ذا يكونه رمبا اإ دراج بندي جدول الأعامل اكن قد  هناك بعض اللبس حول ما اإ مت اإ
ىل أأنشعبة، ال اللجنة الاستشارية و  بشأأن لجنة الربانمج ل . ابلنس بة للوفد ميكن توضيحههو الفرق اذلي حياول  هذا مشريا اإ

قامتهواملزيانية أأن تويص بقبول التوصيات الواردة يف تقرير مراجع احلساابت اخلاريج،  هذه بني  يف حني أأن هناك فرقا جيب اإ
 .هذين الكياننيالتوصيات الصادرة عن التوصيات و 

نه يودالرئيس  وقال .214 دراج توصيات مراجع احلساابت اخلاريج فقط، وأأن  بشأأنتوضيح  اإ ذا اكن الوفد ينوي اإ ما اإ
 .يطلب من الأمانة متابعة تكل التوصيات وتنفيذها

 .وأأكد وفد الولايت املتحدة أأن هذا هو ما يقصده .215

نه يودالرئيس  وقال .216 ذا اكن من املمكن  اإ ذا اكن ق اعامتدمعرفة ما اإ د أأتيح هل الوقت هذا القرار، وسأأل وفد أأملانيا عام اإ
 .الأمرهذا ليفكر يف 

ىل وفد أأملانيا  وأأشار .217 ىل الأمانة ةموهجمجيعها  تأأن التوصيات ليساإ بعض التوصيات بشأأن معاهدة التعاون وأأن  ،اإ
ىلبشأأن الرباءات   .ادلول الأعضاء موجه اإ

ىل كيمن وأأوحضت الأمانة أأن هناك توصيات من مراجع احلساابت أأو  .218 اانت خمتلفة. بعض هذه هيئات الرقابة موهجة اإ
ىل الهيئات الترشيعية كام تبني يف حاةل ن القرار  ، فرمغ أأن الأمانة ميكهناةوحدة التفتيش املشرتك التوصيات موجه اإ املتابعة فاإ

شأأن ب  يف حاةل التوصيات املتعلقة برسوم نظام معاهدة التعاونتبني ، كام الهنايئ واملوافقة يف أأيدي الهيئة الترشيعية.  وابملثل
ىل قرار وتقدمي املعلومات الالزمة الأمانة املتابعة تس تطيع، الرباءات لأمانة اكن تمت ل ومع ذكل ،لتيسري وصول ادلول الأعضاء اإ

ذ أأي يشء دون موافقة ادلول الأعضاء عىل هذه املتابعة وعىل املقرتحات؛ ذلا ترغب الأمانة يف احلصول عىل بعض يتنف  من
ىل صيغة ت مكهنا من املتابعة و/أأو التنفيذ والوصول التوضيح،  .اإ

ن الوفدورد الرئيس عىل وفد أأملانيا  .219 ىل هيئات توجيه ،اقبل، بوصفه دوةل عضو لو اكن  قائال اإ  أأخرى توصيات معينة اإ
ن اكن هناك توصية تنص، عىل سبيل املثال،اب املتعلقةالتوصيات لاكن س يقبل غري الأمانة،  عىل  دلول الأعضاء. ومن مثَّ، اإ

 .قراءهتا بعناية لاكن حيبدولر أأو أأكرث،  20000أأن تدفع ادلول الأعضاء 

نه يود، كام أأوحض سابقا، سرتالياأأ وقال وفد  .240 احلصول عىل مزيد من الوقت ملناقشة هذه املسأأةل مع زمالئه حبيث تتاح  اإ
قلميية. لكن جراء مناقشة رسيعة يف اجملموعات الإ الوفد  يلمتس الأول: الأمانة.سؤالني عىل  يود قبل ذكل أأن يطرح ههل فرصة اإ
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نه لس تعراض العملية توصيات مراجع احلساابت اخلاريج، والآلية القامئة حاليال معلية املتابعة العادية  معلومات عن . وقال اإ
جياز سابقا،  كر ابإ تتسم ابلصعوبة  ،أأو لآخرسبب ل ترتيبا مع اللجنة الاستشارية فامي يتعلق ابلتوصيات اليت،  مثةن أأ فهم كام ذ 

لحظ الوفد أأن الإدارة قد وافقت ابلفعل عىل فقد ، أأما السؤال الثاين. أأن تنفذها ل ميكهنا اأأو اليت شعرت الأمانة أأهن تنفيذها
ن اكن يف التقرير أأي توصياتف ،ل علهيا مجيعا التوصيات الواردة يف هذا التقريرمن العديد  تشعر الأمانة أأنه يتعذر تنفيذها  اإ

ذا حددس  ف   .الأمانة هذه التوصيات وقدمت بعض التفسريت يكون الوفد ممتنا اإ

أأي التوصيات امخلسة عرشة معرفة مراجع احلساابت اخلاريج  منوفد مرص  المتسوردا عىل سؤال وفد أأملانيا،  .242
ىل ادلول الأعضاء ىل الإدارة وأأهيا موجه اإ ن  ،موجه اإ ىل الصفحة وقال اإ يف  18هذا التوضيح س يكون مفيدا. مث أأشار الوفد اإ

 .ابلرسوم املتعلقة 20التقرير اليت تتضمن رد الإدارة عىل التوصية 

نه أأيضا  .241 ىل مزيد من الوقت دلراسة القرار  حباجةوقال وفد سويرسا اإ ىل ؛ ذلابصورة مناس بة اتاإ  دراسة فهو حباجة اإ
ن لس اميالتغريات مع الأمانة،  ىل  وأأشارهناك أأي توصيات تؤثر عىل ادلول الأعضاء، للنظر يف كيفية تنفيذها .  اكن اإ احلاجة اإ

ىل  آخر يتعلق مبسأأةل التنفيذاإ  .قرار أ

ىل  .241 ىل املراجع معلقني سؤالنيوأأشار الرئيس اإ مانة والثاين ملراجع احلساابت اخلاريج. يتعلق السؤال اإ : الأول للأ
مانة وهو اس تفسار عنبتحديد التوصيات اليت تنطبق عىل ادلو  التوصيات اليت جتدها أأي  ل الأعضاء. والسؤال الثاين للأ

 .لتنفيذيف االأمانة ابلغة الصعوبة 

لهيا تقريره. رغبته يف مراجع احلساابت اخلاريج  وأأبدى .244 نه توضيح اجلهة اليت وجه اإ  اكن جيب عىل امجلعية العامةوقال اإ
أأن  فوريه السلطة املنفذة  ،من وهجة نظر املراجع ،الإدارةوأأن للتنفيذ.  تقبلها يف التوصيات الواردة يف التقرير، مث أأن تنظر

ىل عطي امجلعية العامة توجهياهتا يف هذا الشأأن.ت   ىل أأ  وأأشار اإ عن تكل التوصيات املوهجة  الإدارةن متيزي التوصيات املوهجة اإ
ىل ادلول الأعضاء لن يكون  ىل يف الواقع مفيدااإ آلية أأن و  رئيس امجلعية العامة، لأن التقرير موجه اإ جلنة الربانمج واملزيانية يه أ

ال ىل امجلعية العامة وفقا للواحئ الويبو حي  ذلا جيب أأن تنظر امجلعية يف تكل التوصيات أأول مث تقرر الإدارة  ؛من خاللها التقرير اإ
لهيا أأي التوصيات ميكن  دارة تنفيذهالمبوجب السلطة اخملوةل اإ  .التوصيات تتطلب موافقة ادلول الأعضاءأأي و  لمدير العام والإ

ذا  .245 نه يفهم ما قاهل مراجع احلساابت اخلاريج من منظور قانوين، لكنه يتساءل من منظور معيل عام اإ وقال الرئيس اإ
توصية اليت قدهما  عرشة للثالثقانونية أأو مالية  تداعيات أأيهل هناك و عىل ادلول الأعضاء،  انعاكساتاكنت هناك أأي 

 املراجع.؟

نه  .246 ستمتكن الإدارة من تقيمي و مشاركة ادلول الأعضاء.  س يكون من الصعب تقيمي طبيعةوقال املراجع اخلاريج اإ

ما من ادلول الأعضاء أأو من الإدارة.   لن يكون من الإنصافو املطلوب بدقة واحلمك عليه من حيث الالزتام بتوفري املوارد اإ
 .يف هذه املرحةلبني التوصيات  أأن ميزي ابلنس بة هل

ن هناك الآلية احلالية ملتابعة توصيات الرقابة. الأمانة ويف معرض رد الأمانة عىل أأس ئةل وفد اسرتاليا، رشحت  .247 وقالت اإ
ىل هيلك شامل للتدقيق والرقابة، عىل رأأسه  اللجنة الاستشارية اليت تنتخهبا وتعيهنا ادلول الأعضاء واليت ترفع تقاريرها اإ

آلية متابعة  .شعبةال وأأخريا مث مراجعو احلساابت اخلارجيون مجلعية العامة عن طريق جلنة الربانمج واملزيانية، ا ىل أأن أ وأأشارت اإ
شعبة الإرشاف عىل النظام اذلي ال  وتتوىل ،توصيات من لك هيئة من هذه الهيئات حيث تأأيت ،التوصيات يه الآلية املعتادة

ىل الأمانة أأو املعلقةيع التوصيات مجل ت قاعدة بياان لينشئاس تقر الآن  وأأضافت الأمانة  .مجيع التوصيات اليت ق دمت يف الواقع اإ
ن  لتناول الشعبة أأهنا عىل اتصال دامئ مع أأن تكل التوصيات  تبنيهذه التوصيات، وتزويدها ابلواثئق والأدةل عىل املتابعة، واإ

غالقها اكمتلت عىل حنو مرضو  ن فذت ابلفعل وأأوحضت شعبة. ال بني الأمانة ومدير  بصورة مس مترةهذه العملية ري وجت. يمت اإ
رحت أأيضا يف املعلقةالتوصيات الأمانة أأن   عىل ذكل املس توى، وأأن ةتابعامل و احلوار مع اللجنة الاستشارية للمناقشة  ط 
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املسارات للمتابعة، لكن . وقد اتبعت مجيع هجات التدقيق هنجا متعدد هتم اخلاصةمراجع احلساابت اخلاريج يتابع توصيا
ىل جنب مع مديري الربانمج يف س ياق متابعهتم  املس ئول الرئييس يف الأمانة هو مدير شعبة التدقيق اذلي يعمل جنبا اإ

ما اذلي يتطلبه حتديد  الراهنيف الوقت  مشلكة. وقد يتعذر التوقيتقد يكون قد يتعذر تنفيذ التوصيات و و  .التوصيات
من  الأفراد هو الس ياسة املعنية بعقود عىل ذكل مثالوجمرد من التوصيات.  عدد كبري جداظرا لوجود تنفيذ التوصيات فعال ن

ن مل تكن  ليب تأأشهر لوضع س ياسة شامةل عدة غري املوظفني واتفاقات اخلدمات اخلاصة، لقد اس تغرق الأمر عدة أأسابيع اإ
مضت قدرات خمتلفة و ب خدمات يف قطاعات خمتلفة مون أأفراد ومقدو هناك متعاقدو  .مجيع القطاعاتيف احتياجات العمل 

هنا الأمانة ىل التأأكد من أأن الس ياسة اليت ت عدها مفيدة  قائةل اإ . نديريامل معل وذات مغزى وت مكن من الاس تفادة منحباجة اإ
عداد الس ياسة وقتا طويال.  ؛مطلوبلك ما هو وفر اكن جيب عىل الأمانة أأن ت   يشءأأول وقبل أأي  وأأضافت ولهذا اس تغرق اإ

ىل املدير العام أأن الس ياسة الأمر شارف عىل الانهتاء، و أأن  ىل أأن  للنظر فهيا،س ت قدم اإ التعامل مع التوصيات معلية مشرية اإ
غالق التوصية، لكن هناك توصيات جديدة يف الطريقأأنه مس مترة، و  أأن  امئجيب عىل الأمانة داو  ميكن يف أأي وقت اإ

 .الالزم لعملاب حفواها من أأجل القياملتقيمي تس تعرضها 

نه نظرا  .248 ىل وشكر الرئيس الأمانة عىل الرشح، وقال اإ ، ميكهنم تأأجيل للبت يف القرارأأن الأعضاء غري مس تعدين اإ
ىل جانب  قرار بشأأن هذه املسأأةلال ذا اكن اإ  .يف للتفكريحصل عىل الوقت الاكقد مسائل أأخرى. مث سأأل وفد أأملانيا عام اإ

وافق كام  ،ورأأى وفد أأملانيا، مثل الرئيس، أأن هذه املسأأةل اس هتلكت وقتا طويال. ووافق عىل املقرتح بصيغته احلالية .249
ىل  الوفد عىل الإحاطة علام ابلوثيقة. وأأشار ىل تنفيذ تريدهنا أأ  منوفود أأخرى  ما ذكرتهاإ لتوصيات ودعت الأمانة ا املسارعة اإ

ىل تنفيذ ىل التوصيتني . وأأشار هااإ حيث اقرتح املراجعون رضورة قيام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابختاذ  22و 9الوفد اإ
جراء طار املعاهدة اإ ينبغي اس تخداهما ومن مثَّ رأأى الوفد أأن أأفضل صيغة  ؛22و 9 . مل تمتكن الأمانة من تنفيذ التوصيتنييف اإ

ادلول  اليت ختصالتوصيات  حولاجلدل العقمي  وأأن يتجنباكفية "متابعة التوصية". مفن شأأن ذكل أأن مينح مرونة  يه:
 .الأعضاء والتوصيات اليت ختص ابلأمانة

ن هناك توصيات .250 ىل  معينة وأأوحض الرئيس أأن وفد أأملانيا يقول اإ الرئيس معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وسأأل موهجة اإ
ذا اكن   مانة التوصيات املناس بة.لأ اذ يتنف  رضورةتنص مضنا عىل  صيغةيقبل س  الوفد عام اإ

 ورد وفد أأملانيا بأأن ذكل س يكون أأمرا جيدا. .252

نه يرى وذكر .251 ىل ردود الأمانة، أأن الصيغة املقرتحة حمايدة مبا فيه الكفاية للمتكن من  ،وفد املكس يك اإ بعد الاس امتع اإ
ىل أأن . امليض قدما  واكتفت بطلبالصيغة املقرتحة مل حتدد يف حقيقة الأمر أأي موعد هنايئ لتنفيذ التوصيات، وأأشار اإ

ىل اوقد اس متع الوفد جيدا  .تنفيذها ىل  20و 9لشواغل اليت أأعرب عهنا وفد أأملانيا، لكنه يرى أأن التوصيتني اإ موهجتان اإ
طار عىل الأمانة أأن تبذل هجدا يف التحليل الهنايئ، لكن ال ، وأأنالأمانة قرارات املتعلقة مبراجعة الرسوم وتقامس املعلومات يف اإ

ن اكنت الأمانة ستتقدم مبقرتحات  9التوصية  نختضع لسلطة ادلول الأعضاء. بعبارة أأخرى، اإ  يه اليتادلول الأعضاء  فاإ
ن مل يمتهذا ل ي لزم اللجنة بأأي يشء. ورأأى الوفد أأنه و  من عدمه، تقرر قبولهاس   ىل اتفاق اإ ميكن مواصةل  الآن، التوصل اإ

جياد   ناسب امجليع.ي  نصالنقاش من أأجل اإ

ن هذا حل .251 ىلطلب وت" ينص عىل ما ييل: غري مكمتل وقال الرئيس اإ تتعلق  اليتالأمانة متابعة وتنفيذ التوصيات  اإ
ىل أأن لأمانة". اب أأن التوصيات تعين ملن يساوره قلق من فهذه العبارة لأمانة" لن تكون مالمئة. تتعلق ابعبارة "وأأشار اإ

ىل مالأمانة. ونظرا لعد عن طريقس متس ادلول الأعضاء أأن هذه التوصيات ست نفذ رمغ ذكل  حل يف تكل املرحةل،  التوصل اإ
ىل وقت لحق بعد الظهر. أأرجأأ    الرئيس املناقشة اإ
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الربانمج واملزيانية  قرأأت الأمانة فقرة القرار املقرتح  كام ييل: "تويص جلنةو اس تؤنفت املناقشات يف اليوم التايل. و  .254
وتطلب من الأمانة متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة فهيا. ويف حاةل تعذر  ،الوثيقةضمون لإحاطة علام مبابامجلعية العامة للويبو 

مانة أأن تطرح املسأأةل أأمام اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اليت  تنفيذ أأي توصية، لأس باب جيب أأن ت ذكر كتابة، ميكن للأ
ىل جلنة الربانمج واملزيانية." وأأضافت الأمانة أأن هذا الأمر نوقش مع مراجع احلساابت اخلاريج  بذكلترفع بدورها تقريرا  اإ

 .أأيضا شعبةال مع أأعضاء و 

ذا واقرتح وفد مرص تغيري الصياغة مبا يفيد أأن الإدارة  .255 هنا اتأأهنا ل تس تطيع تنفيذ التوصي رأأتاإ ستبلغ اللجنة  فاإ
مانة أأن تقدم تقريرا عن التقدم احملرز و  .وأأيضا ادلول الأعضاءالاستشارية  ىل عن وميكن للأ جلنة الربانمج تنفيذ التوصيات اإ

 تواصل اللجنة الاستشارية مراجعة تنفيذ التوصيات ومراقبهتا.عىل أأن  ،واملزيانية

ن هذه املسأأةل  .256 أأن تطرح املوضوع  الأمانة ميكهناعىل أأن يف هناية امجلةل الثانية اليت تنص  مت تغطيهتاوقال انئب الرئيس اإ
ىل جلنة الربانمج واملزيانية. بذكلاللجنة الاستشارية اليت ترفع بدورها تقريرا  عىل  اإ

زاء عبارة "تنفيذ" يف امجلةل الأوىل لأن بعض التوصيات تتعلق عىل سبيل  هنغارايوقال وفد  .257 ن دليه بعض الشواغل اإ اإ
قرارات ادلول الأعضاء. وفضل الوفد الصيغة املقرتحة أأصال من أأملانيا "متابعة" عىل  وتعمتدوتتطلب  ،مبعاهدة التعاون ،املثال

 .ياكام مل حيبذ الوفد لكمة "تنفيذ" لأهنا تعين مضنا التنفيذ تلقائ  ،بدل من "تنفيذ"

ىل امجلةل الثانية  .258 ب أأن ت ذكر توصية، لأس باب جي تنفيذ أأييف حاةل تعذر وتنص عىل: "اليت وأأشار انئب الرئيس اإ
ذا اكنت هذه الصياغة تعاجل شواغهل.ع هنغارايكتابة." وسأأل وفد   ام اإ

نه ل حيبذ الصياغة و  هنغارايوقال وفد  .259 ىل بعض الوقت اإ اإ  .للتفكرينه حباجة اإ

ىل: "متابعة و/أأو تنفيذ". .260  واقرتح وفد غاان تغيري الصياغة اإ

يف الواقع، واقرتح عبارة: "تطلب من الأمانة  جمدايديال سرتاليا أأن عبارة "متابعة و/أأو تنفيذ" ليست بأأ ورأأى وفد  .262
ىل أأن عبارة " عىل الفورالاس تجابة  ، وطلب وقتا للتفكري قد تتسم بعدم املرونة" تعذر تنفيذللتوصيات الواردة فهيا". وأأشار اإ

 يف املسأأةل.  مرة اثنية

ىل مزيد من الوقت للوصول  .261 ىل أأن الوفود حباجة اإ ىل نص توفيقي. وأأجَّ وخل ص انئب الرئيس اإ ذا هل املناقشة بشأأن اإ
ىل اليوم التايل.  البند اإ

 قرتحة عىل الوفود.املقرار الزع نص فقرة . وو  5اس تؤنفت املناقشة بشأأن البند و  .261

 مبضمونتويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام  :"كام ييل وقرأأ الرئيس فقرة القرار املقرتحة .264
لأس باب جيب أأن ت ذكر  ،وثيقة وتطلب من الأمانة متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة فهيا. ويف حاةل تعذر تنفيذ أأي توصيةال

مانة أأن تطرح  ىل جلنة بذكل أأمام اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اليت ترفع بدورها تقريرا  املسأأةلكتابة، ميكن للأ اإ
 الربانمج واملزيانية. 

زاء بعض يساوره  القلق، لكن العام املفهوم أأنه ل جيد مشلكة يفسرتاليا جمددا أأ وأأكد وفد  .265 أأن كام  ،النص العبارات يفاإ
ىل الوضوح فامي يتعلق ابلتوصيات  الأمانة الوفد أأن مطالبة ورأأى  ،اثنياوابملكتب ادلويل.  لها صةل اليت لاملقرتح احلايل يفتقر اإ

عطاهئا أأي فرصب  يغري بصورة جذرية الطريقة اليت تعمل هبا التوصيات من شأأنه أأن ة للرد عىل تكل تنفيذ التوصيات دون اإ
جراء بعض معبنية الرقابة يف الوقت الراهن. ومع ذكل،  أأكرث اتساقا مع  املقرتح طفيفة عىل النص، ميكن أأن جتعلال تغيريات ال  اإ
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فد يف الاس تعاضة عن عبارة "متابعة وتنفيذ" بعبارة عمل بصورة فعاةل متاما. ويمتثل مقرتح الو تأأن  االبنية القامئة وميكهن
ىل املكتب ادلويل"،  الاس تجابة" عىل الفور"، والاس تعاضة عن عبارة "الواردة فهيا" يف بداية امجلةل الأوىل بعبارة "املوهجة اإ

 ".ممكنة التنفيذ اعتبار التوصية غريوالاس تعاضة يف امجلةل الأخرية عن عبارة "تعذر" بعبارة "

ىل أأن  .266 وأأعرب وفد مرص عن ارتياحه للنص املقرتح من جانب الأمانة. وطلب توضيحا من وفد اسرتاليا اذلي أأشار اإ
ىل أأن  الاس تجابة"بـالإدارة تقوم  اقرتح أأن وابلتايلالصياغة ل متنح الإدارة فرصة للرد،  عىل الفور " للتوصيات. وأأشار الوفد اإ

مراجع حتتوي عىل ردود الإدارة عىل لك توصية قدهما WO/PBC/21/6  من الوثيقة 18و 17و 16و  15الصفحات 
نه ل يرغب يف تكرار العملية مرة أأخرى نظرا لوجود رد ابلفعل مقدم من جانب الأمانة. وأأضاف أأهنتاحلسااب  ا. وقال اإ

هو دم من جانب الأمانة التوصيات وفقا للحمك الرش يد. ورأأى الوفد أأن املقرتح املق هذهيف  أأن تبت مس ئولية ادلول الأعضاء
عىل النحو اذلي بينه وفد أأملانيا يف اليوم السابق،  20و 9املسأأةل حمل البحث يه تنفيذ الأمانة للتوصيتني وأأن مقرتح جيد. 

ىل س تقدم مقرتحا أأهنا و  املوقف،قد أأوحضت الإدارة أأهنا تقمي و نظرا لرتباطهام يف الواقع مبسأأةل معاهدة التعاون،  فريق العمل اإ
 .هذه املسأأةليف هذا الصدد. علام بأأن الأمانة قد عاجلت ابلفعل 

ىل هذه الصيغة. توصلال مت  يف اليوم التايل، طلب الرئيس من الأمانة ومن انئب الرئيس معرفة كيفو .267  اإ

وأأوحضت الأمانة أأن الصيغة املقرتحة يه نتيجة مشاورات مع مراجع احلساابت اخلاريج وأأيضا مع اللجنة   .268
ع املقرتحنظرا لعدم قبول املقرتح الأصيل. وقد ؛ 1ابلبند  يتصلفامي  الاستشارية ز ِّ  بعد.  املناقشة مل تنتهلكن  و 

نه يؤيد املقرتح اذل .269 عرضه وفد اسرتاليا. وأأضاف أأن العالقة بني جلنة  يوحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وقال اإ
رقابة وامجلعية العامة ابلغة التعقيد، لكن النص اذلي عرضه وفد اسرتاليا الربانمج واملزيانية واللجنة الاستشارية املس تقةل لل

 . ولحئته يعمل عىل اتساق هذه العالقة عىل حنو أأوثق ابلنظام املايل للويبو

 سرتاليا.أأ اذلي اقرتحه وفد  احلصيفوأأيد وفد كندا الهنج  .270

جراء أأن  هنغارايوأأكد وفد  .272 مواطن القلق اليت أأعرب عهنا  تعاجلالتعديالت والتغيريات املقرتحة من وفد اسرتاليا اإ
ن وفد بدله يفضل هذا الهنج الأكرث حصافة ومتاساك.الوفد آنفا فاإ  ، وكام ذكر وفد كندا أ

ىل ، 5الرئيس يف وقت لحق ذكل املساء، فامي يتعلق ابلبند  وأأشار .271 ود أأن أأن وفود اسرتاليا وهنغاراي وسويرسا تاإ
وتطلب من الأمانة  ،علام ابلوثيقة ابلإحاطةتقرتح فقرة القرار التالية: "تويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو 

ىل املكتب ادلويل. ويف حاةل اعتبار التوصية غري  عىل الفورالاس تجابة  لأس باب جيب  ممكنة التنفيذ،للتوصيات املوهجة اإ
ىل جلنة الربانمج  بذكلعىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اليت ترفع بدورها تقريرا  املسأأةللأمانة ذكرها كتابة، تطرح ا اإ

ن هذا املقرتح  "واملزيانية. آيت مقرتح مت تلقيه يف اليوم السابق ينص عىل حيذو حذووقال الرئيس اإ تويص جلنة الربانمج  :"ال
الوثيقة وتطلب من الأمانة متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة فهيا. ويف حاةل  مبضمونعلام ة ابلإحاطواملزيانية امجلعية العامة للويبو 

مانة أأن  املسأأةل عىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اليت  تطرحتعذر تنفيذ التوصية لأس باب جيب ذكرها كتابة، ميكن للأ
ىل جلنة الربانمج واملزيانية."  بذكلترفع بدورها تقريرا  ذا اكن اإ هذه  بشأأنأأي مشاورات جامعية  هناكوسأأل الرئيس عام اإ

 املسأأةل.

نه وفد مرص وقال  .271 أأيد مرشوع املقرتحني املقدمني من الأمانة يف اليوم السابق وخالل اجللسة الصباحية وليزال عىل اإ
ضيح فامي يتعلق بعبارة "الاس تجابة تأأييده. وفامي يتعلق ابملقرتح املقدم من اسرتاليا وهنغاراي وسويرسا، طلب الوفد بعض التو 

ذ  "الفور عىل ىل يدعو التقرير ابلفعل اإ نهرد الإدارة عىل التوصيات، اإ ل يرى أأي قمية مضافة يف هذه الصيغة.  وابلتايل فاإ
ىل ضعف ىل دور اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة،  وأأشار اإ ن الإشارة اإ . ونظرا ذكلن يؤيد أأ وفد بدله ل ميكن وقال اإ
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واللجنة  لضيق الوقت، يود الوفد أأن يقرتح أأن تنظر امجلعية العامة يف التقارير اليت قدهما لك من مراجع احلساابت اخلاريج
 شعبة.ال و الاستشارية 

 وطلب الرئيس صيغة فقرة القرار. .274

تويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلنظر يف التقارير  : "كام ييل  فقرة القرارنص ورد وفد مرص بأأن  .275
وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة املقدمة من لك من مراجع احلساابت اخلاريج واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

 التقارير وتصدر بناء عىل توصية من امجلعية العامة. وعندئذ سي نظر يف." الإدارية

 فيه. أأن تنظرسأأل الرئيس ما اذلي ي لمتس من امجلعية العامة و  .276

التقارير املقدمة من لك من مراجع احلساابت اخلاريج  ه هوي لمتس من امجلعية العامة النظر في ما وأأوحض وفد مرص أأن .277
ىل ، وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةواللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة   ميثل حال توفيقيا. ذكلأأن مشريا اإ

آخر مجةل يف الفقرة. .278 ذا اكن سيمت استبعاد أ  وسأأل الرئيس ما اإ

الأمانة أأن تنفذ من طلب أأن ي  عىل  التفاقمن  وامتكني وأأوحض وفد مرص أأن وفود اسرتاليا وهنغاراي وسويرسا مل  .279
ن قبلوا ومع ذكل،التوصيات.  ن هذه الفكرة اإ  نة أأثناء اجللسة الصباحية.الوفد س يقبل املقرتح املقدم من الأما فاإ

واثئق هيئات  مضمونجلنة الربانمج واملزيانية من توصية امجلعية العامة للويبو ابلنظر يف  عن هدفواس تفرس الرئيس  .280
 الرقابة الثالث.

 .البت يف القرارورد وفد مرص بأأن الهدف من ذكل هو  .282

 لقرار.ورأأى الرئيس أأن مطلب اختاذ الإجراء املناسب يعد حتسينا لفقرة ا .281

سرتاليا أأن الإحاطة علام بتقارير مرجع احلساابت اخلاريج يه ممارسة طويةل الأمد. اثنيا: هناك ميثاق أأ وذكر وفد  .281
ىل أأن وفد بدله امللرقابة انقش ته ادلول الأعضاء ابس تفاضة، وهو يتناول تقارير املراجع والتوصيات وكيفية التعامل معه . وأأشار اإ

نه وقال. غري اكفية تكل العمليات عنساعة لتكوين فكرة  22مرتدد حقا عىل أأساس أأن  يفضل الإحاطة علام ابلتقرير وهو ما  اإ
ىل الرغبة يفدأأبت عليه اللجنة لس نوات عديدة. ومع ذكل، ونظرا  ىل ا اختاذ خطوة اإ ضافية اإ يتوصل لأمام، حاول الوفد أأن اإ

ىل حل وسط مع جراءمؤيدي املقرتح من خالل اقرتاح  اإ حماوةل  واكن ذكلطفيفة عىل النص املقرتح. ال تعديالت بعض ال  اإ
ىل حل وسط . الآن يوجد أأمام اللجنة نص خمتلف متاما، ل يتفق مع أأي نص سابق، وانطوى عىل بعض التوتر ،للوصول اإ

طط هل  10وقد تغري يف  ىل ما خ  يغة دقيقتني. ذلا طلب الوفد مزيدا من الوقت للنظر يف الص ب قبل ذكلدقيقة املاضية اإ
 اجلديدة ومناقشها.

مانة، ومقرتح اسرتاليا وهنغاراي وسويرسا  .284 وأأوحض الرئيس أأن هناك ثالثة مقرتحات مطروحة: املقرتح الأصيل للأ
مانة.ل ومقرتح مرص   تعديل املقرتح الأصيل للأ

ذا  اململكةوسأأل وفد  .285 لهيا. لوفد اسرتاليا أأن يرشح املامرسة الطويةل الأمد اليت اكن من املمكناملتحدة اإ  أأشار اإ

ماوطلب وفد مرص  .286 ن الوفد اململكة املتحدة توضيح املامرسة. وقال من وفد سرتاليا أأو أأ من وفد  اإ املعلوم أأن من اإ
ىل امجلعية العامة.  اامجلعية العامة دلهيا السلطة وأأن جلنة الربانمج واملزيانية ميكهن اللجنة عىل أأن  وقد اتفقتأأن تقدم توصية اإ

ابت اخلاريج جديرة ابلتنفيذ، وذكرت الأمانة ابلفعل يف رد الإدارة أأهنا قبلت العديد من التوصيات توصيات مراجع احلسا
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هنا جتري تقيميها بشأأن الرباءات املتعلقتني مبعاهدة التعاون 20و 9وتعمل عىل تنفيذها، وحىت التوصيتني  هلام، ، قالت الأمانة اإ
بيان واحض يف تقرير مراجع احلساابت اخلاريج نفسه بأأن  وهناكاملعاهدة.  وأأهنا بصدد تقدمي مقرتح يف هذا الشأأن لفريق معل

نفت توصيات املراجع اخلاريج يف هذه راجع احلساابت اخلاريج حث الويبو عىل تنفيذ م ىل ذكل، ص  ضافة اإ التوصيات. اإ
 يف بنية الرقابة ذا لك من يعمل؛ وهكلويبو للتنفيذل وتشلك أأولوية رئيس ية عىل أأهنا توصيات هامةتقرير اللجنة الاستشارية 

 وفد مرص ذلكلالتوصية بتنفيذ التوصيات، يف ق احل ومتكليقرتح تنفيذ هذه التوصيات. وتتحمل ادلول الأعضاء املس ئولية 
ن مل ،ق دم هحل وسط فقد الإضايف أأما املقرتحابلنص اذلي اقرتحته الأمانة ذكل الصباح.  سعيد املقرتح هذا  ي قبل ومع ذكل اإ

ىل مقرتح الأمانة. وعىل أأي حال  امجلعية العامة السلطة الاكفية  للنظر يف التقارير واختاذ دلى ميكن للجنة أأن تعود اإ
ن امجلعية العامة بشأأهنا ةاملناس ب اتالإجراء . وهذا ما أأكده أأيضا مراجع احلساابت اخلاريج يف اليوم السابق عندما قال اإ

ىل النظر يف هذا الت  قرير.حباجة اإ

ىل اتفاق  .287 ىل امجلعية العامة. ويبدو أأنه مل يمت التوصل اإ وأأوحض الرئيس أأن مجيع املسائل اليت مل حتظ ابملوافقة س ت حال اإ
ىل ، وابلتايل س ي حال  5بشأأن البند   .للبت فيهامجلعية العامة اإ

الإجراء املعتاد أأن وفد مرص  غأأن يبلنه يود قال اإ وأأوحض وفد سويرسا أأنه طلب اللكمة قبل أأن يتخذ الرئيس القرار. و  .288
ىل أأن النظام  ابلتدقيقللمسائل املتعلقة  ضافة اإ يتضح يف مجيع واثئق ممارسات العام املايض حيث تتحدد املامرسة بوضوح. اإ

جيب ، وهناك أأيضا الإجراءات اليت اختذهتا الأمانة واليت اختاذهااليت ينبغي  والإجراءات املامرسةاملايل اجلديد ولحئته أأوحض 
ىل الوفد  سرتاليا وهنغاراي. وأأشارأأ وفدي ابلشرتاك مع  الوفد احرتاهما. ومن هنا جاء املقرتح اذلي قدمه ما اتفق عليه يف اإ

طار ليه جيايبالالزتام الإ ىل اإ و  ،اللجنة عىل الإحاطة علام ابلتوصيات اإ وقال  العمل، الأمانة تنفيذ تويل بشأأن اذلي مت التوصل اإ
ن  ن هذا وأأضاف نص املقرتح.  انعكس يفهذا ما اإ ىل امجلعية العامة، فاإ ن اكنت لك املسائل س ت حال اإ فتح مجيع  يفرتضاإ

جيايب لقبول توصيات مراجع احلساابت اخلاريج. واقرتحت وفود سوي فعل رد  وعدم وجوداملسائل مرة أأخرى،  رسا اإ
جراءاتسرتاليا وهنغاراي أأن تتخذ الأمانة أأ و  جر ما يلزم من اإ ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل  وفقااء العام و ، لكن وفقا لالإ

ن . أأي تعديل فليس هناك ،اجلديد ولحئته جنازهوقال اإ ىل أأنه ، املقرتح اس تخدم اللغة املناس بة للعمل اذلي جيب اإ وأأشار اإ
ىل امجلعية العامة لأنه ل يوجد سبب حقيقي ذلكل.  آن وأأل حيال البند اإ ىل قرار ال  تبت يفللجنة أأن  ميكنو يفضل الوصول اإ

 .هذه املسأأةل

نه ل حيبذ  - )مجهورية الوأأشار وفد فزنوي .289 ىل اإ  راجع حساابت خاريج أأوملسابقة بأأن أأي تقرير  تسجيلالبوليفارية( اإ
جراء يتجاوز جمرد الإحاطة علام ىل اإ  أأو اخلرباء نياحلساابت اخلارجي يمراجعومع أأن . به أأي نشاط لهيئة خارجية حيتاج اإ

آراهئم لكهنا ليست ملزمة ابلرضورة. يبدون  ن هذا يشلكأ ىل سلطة مراجعي ي سابقة خطرية للمنظمة لأنه  اإ سمل الويبو اإ
لكهنا جمرد توصيات، والأمر يعود  ،ميكن ملراجعي احلساابت اخلارجيني أأن يقدموا توصيات وتقياميتو  .احلساابت اخلارجيني

ىل ادلول الأعضاء لختاذ قرارات ا ىل الأمانة واإ ىل التوصيات اإ الأمانة عن  أأقبلتسواء  كلذل ؛جيب تنفيذه يف ضوء ماستنادا اإ
ىل أأبعد من جمرد الإحاطة علام ابلتوصيات أأن نذهب ،يف أأي حاةل معينة مؤسفة،س تكون سابقة ف  مل تقبلهاالتوصية أأم   ،اإ

 .من عدمه ذ التوصياتيتنف مسأأةل مناقشة  تتجاوز أأن ادلول الأعضاءعىل فيه جيب اس تحداث وضع ل و 

ليه اللجنة .290 ن اكن  ،وأأقر الرئيس بأأن أأي اتفاق تصل اإ س ي عمتد. ويف حاةل عدم  ،مراجع احلساابت اخلاريج ينتقدحىت واإ

ىل امجلعية العامة ىل اتفاق س يحال البند اإ  .التوصل اإ

ىل اتفاق فامي يتعلق  نأأعلن الرئيس أأ  ،ذكل اليوم مؤخراأأثناء مناقشة جرت و  .292 وفدي مرص واسرتاليا قد توصال اإ
بأأن حتيط علام  تويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبوما ييل: "عىل نص الصيغة املقرتحة لفقرة القرار ت . 5 ابلبند

رار يف اختاذ التدابري ( وأأن تلمتس من الأمانة الاس متتقرير مراجع احلساابت اخلاريج) WO/PBC/21/6 مبضمون الوثيقة
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ىل املكتب ادلويل.  ة اإ والمتست جلنة الربانمج واملزيانية أأيضا من اللجنة الاستشارية املس تقةل املناس بة لتناول التوصيات املوهج 
ىل جلنة الربان  مج واملزيانيةللرقابة أأن تس متر يف اس تعراض ومراقبة التدابري اليت تتخذها الأمانة وفقًا لوليهتا ورفع تقارير بذكل اإ

 .عىل هذا املقرتح، واعت مد القرار عىل النحو الواجب اً ومل يبد أأحد اعرتاض .291

، مع تغيري واحد 6و 1 ابلبندين نياملتعلق ينالقرار  يتوأأوحض الرئيس أأن الأمانة تقرتح اس تخدام النص نفسه يف فقر .291
 ."طفيف، الاس تعاضة عن عبارة "املكتب ادلويل" بعبارة "الأمانة

 .سرتاليا بضع دقائق للنظر يف املقرتحأأ وفد والمتس  .294

طار البند  .295 ، أأكد الرئيس أأن وفدي اسرتاليا وهنغاراي ) اعامتد ملخص القرارات والتوصيات( 12وأأثناء املناقشات يف اإ
 .5قد اتفقا عىل صيغة القرار بشأأن البند 

ط علام مبضمون بأأن حتي جلنة الربانمج واملزيانية )اللجنة( امجلعية العامة للويبو تويص"و .296
( وأأن تلمتس من الأمانة الاس مترار يف اختاذ التدابري تقرير مراجع احلساابت اخلاريج) WO/PBC/21/6 الوثيقة

ىل املكتب ادلويل.  ة اإ والمتست جلنة الربانمج واملزيانية أأيضا من اللجنة الاستشارية املناس بة لتناول التوصيات املوهج 
ىل جلنة املس تقةل للرقابة أأن تس متر يف ا س تعراض ومراقبة التدابري اليت تتخذها الأمانة وفقًا لوليهتا ورفع تقارير بذكل اإ

 .الربانمج واملزيانية

 1021 لعام البياانت املالية الس نوية

 ) 1021 لعام البياانت املالية الس نوية WO/PBC/21/4 (اعمتد القرار التايل بشأأن الوثيقة .297

الواردة يف  1021امجلعية العامة للويبو ابملوافقة عىل البياانت املالية لس نة وتويص جلنة الربانمج واملزيانية  .298
 . WO/PBC/21/4 الوثيقة

 1021يونيو  10 يفالاشرتااكت تسديد وضع 

ىل تقدمي الوثيقة .299  WO/PBC/21/5  ودعا الرئيس الأمانة اإ

املتأأخرة واملدفوعات املسددة  معلومات بشأأن الاشرتااكت الس نويةعىل وأأوحضت الأمانة أأن هذه الوثيقة حتتوي  .100
لصناديق رؤوس الأموال العامةل. وس توزع نسخة حمدثة من هذه الوثيقة يف ادلورة احلادية وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء 

ثة لوضع تسديد الاشرتااكت. مث عرضت تفاصيل  1021يونيو  10لإدراج املدفوعات الواردة منذ  لإعطاء صورة حمدَّ
فعت مجيع املبالغ ابلفرنك السويرسي: 1021يونيو  10اردة منذ الاشرتااكت الو   حىت الآن. د 

 (1021عام لشرتاك هذا املبلغ اك)سدد  2,849الربازيل: 

 (وجزء من الاشرتااكت املتأأخرة اجملمدة  1,424البالغ 1021عام لشرتاك هذا املبلغ اكسدد ) : 3,047 بوركينا فاصو

صم هذا ) 185كوت ديفوار:   (من توزيع نظام لهاي املبلغخ 

 (1021عام لشرتاك هذا املبلغ اكسدد ) 5,697 :قربص

 2970و 2969عايم لشرتاك اكسدد هذا املبلغ    – 5,697 :مجهورية ادلومينياكن
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 (1021عام لشرتاك هذا املبلغ اكسدد ) 11,395 :س تونيااإ 

صم هذا املبلغ) 86الغابون:   (من توزيع نظام لهاي خ 

 (1021عام لشرتاك هذا املبلغ اكسدد ) 91,158 :رسائيلاإ 

 (1021عام لشرتاك هذا املبلغ اكسدد ): 2,849 ياكاجام

 (1021عام لشرتاك هذا املبلغ اكسدد ) 1,139,475 :الياابن

صم هذا املبلغ) 11مايل:   )من توزيع نظام لهاي خ 

 )1021و 1022شرتااكت مس تحقة عن عايم اكسدد هذا املبلغ  2,848: (نيبال

 (مبلغ صغري ىبقت . و 1021عام لشرتاك اكوسدد هذا املبلغ تقريبا  679,038: (هولندا

صم هذا املبلغ) 64النيجر:   (من توزيع نظام لهاي خ 

 (1021عام لشرتاك اكسدد هذا املبلغ )  34,188:بولندا

صم )  847,668:رصبيا  جسالت الويبو لصاحل مجهورية يف اجملنبةتوزيع نظايم مدريد/لهاي مبالغ  هذا املبلغ منخ 
ىل اتفاق يتعلق ببعض املبالغ املس تحقة مجلهورية يوغوسالفيا السابقة. و يوغوسالفيا السابقة.  توصلت رصبيا واجلبل الأسود اإ

 (لرصبيا ةاملس تحق املبلغ الأموالميثل هذا 

 (1001و 1002عايم  هذا املبلغ مطالبةسدد  1,424 : (توغو

الس نوات القليةل  عربمن الوثيقة يبني اجتاه الاشرتااكت املتأأخرة  9يف صفحة املدرج  اجلدولوأأوحضت الأمانة أأن  .102
بالغ بأأن عام   .املبالغ املتأأخرة تناقصشهد أأيضا اس مترار  1021املاضية. وأأعربت عن رسورها لالإ

ذا اكن هناك أأي سؤال بشأأن هذا البند. ومل تك .101 ن هناك أأي تعليقات، وشكر الرئيس الأمانة عىل العرض، وسأأل ما اإ
 وأأحاطت اللجنة علام ابلوثيقة.

 /WO/PBC/21.5 جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام مبحتوايت الوثيقة وتويص .101

 تقرير مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة 6البند 

ىل الوثيقة .104   WO/PBC/21/17 استندت املناقشات اإ

ىل عرض تقريره الوارد يف الوثيقةودعا الرئيس مدير شع  .105  WO/PBC/21/17. بة التدقيق ادلاخيل والرقابة اإ

 :وأأدىل مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة ابلبيان التايل .106

املوجز  مك مجيعا. من دواعي رسوري أأن أأقدم التقرير الس نويؤ "شكرا جزيال س يدي الرئيس وطاب مسا
جراءاتنا أأ أأود الآن و . WO/PBC/21/17 الوارد يف الوثيقة ،ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة جياز اإ ن أأعرض ابإ

 " أأنشطتنا ومواردان الأخرى.، وكذكل التوصيات  والتقيمي والتحقيقات ومتابعة ابلتدقيق نا املتعلقةونتاجئ معليات 
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ىلفامي يتعلق ابلإجراءات، " اس تقاللية وظيفة التدقيق واملراقبة. تضع الشعبة خطة معلها بلك  أأود أأن أأشري اإ
تعد  اليت تقوم هبا والتقياميت وأأنشطة التحقيقات ابس تقالل اتم. وأأخريا التدقيقطريقة مس تقةل وختطط لعمليات 

عملنا يليب ف  ،أأن الاس تقاللية ل تعين عدم اخلضوع للمساءةل وأأؤكدالشعبة تقاريرها واس تنتاجاهتا دون أأي تدخل. 
ضع للتدقيق والتقيمي. وأأخريا تعد الشعبة التقارير ختمعلنا ابلتعاون مع الوحدات اليت يع جوانب مجل  ون عدمعايري همنتنا. 

ىل جلنتمك ىل  املوقرة للمدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، وابلطبع نقدم تقريرا س نواي عن معلنا اإ وأأيضا اإ
 ".امجلعية العامة

شعبة عن نتاجئ ال والتقيمي والتحقيق اليت تضطلع هبا الشعبة، أأبلغت  التدقيقوفامي يتعلق بوظائف "
دارة الربامج واملرشوعات، ومعلية توليد الإيرادات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن واس تنتاجات  يف اجملالت التالية: اإ

دارة خدما دارة دورة ادلفع واإ دارة الأسفار، واإ ت املؤمترات واللغات وبناء قاعة املؤمترات اجلديدة. وكام ورد الرباءات، واإ
  "يف تقرير اللجنة الاستشارية تبلغ الشعبة معلها عن طريق مخس معليات تدقيق وتقيمييني وعدة حتقيقات

كر يف وقت سابق من صباح اليوم عن الشفافية، و " ىل ما ذ  التقيمي هذه و  تتاح تقارير معليات التدقيقعودة اإ
 طلبت احلصول عىل تقارير عدد ادلول الأعضاء اليت مقت مبراجعةول الأعضاء اليت ترغب يف الاطالع علهيا. لدل

تقريرا مع  51 تقامس عنالطلبات  وأأسفرت هذهحلصول عىل التقارير، ا طلبتدوةل عضو  21وتبني أأن : الشعبة
يطلب عرشة  ها، بعض تقارير  عن أأربعةما يزيد قليالتطلب يف املتوسط ادلول الأعضاء  أأي أأنادلول الأعضاء. 

، أأي أأنه مطبق منذ حنو 1021لإجراء منذ خريف عام ابدأأ العمل هبذا  .تقارير، والبعض يكتفي بتقرير واحد فقط
ن القاعدة السابقة  عام. ودلواعي التسجيل ادلول الأعضاء اليت ترغب يف احلصول عىل  اكنت تقيض حبضورأأقول اإ
ىل نين  8عىل مدى  1021 الأمانة لالطالع علهيا. ومل يقم بذكل سوى دولتني يف عام تكل التقارير بنفسها اإ أأشهر. اإ

  .أأعتقد أأن الإجراء اجلديد اذلي ن فذ عقب تعديل ميثاق الرقابة ادلاخلية يسري بشلك جيد

الرضا، اكنت النتاجئ موضع  كام تبني لنا من اس تقصاءاتففامي يتعلق بنتاجئ معليات التدقيق والتقيمي، أأما "
ليمك  تقدير. وقد مت ابلفعل تنفيذ عدد من توصيات اليت ق دمت أأثناء معليات التدقيق والتقيمي. ويعرض التقرير املقدم اإ

توصية متعلقة  21توصيات من أأصل  8اليوم حملة عامة عن الوضع عندما نف ذ العمل. عىل سبيل املثال، نفذت 
دارة الأسف ىل أأن ار. ابلتدقيق يف اإ  .بصفة منتظمةتغيريات  وأأن مثة مس مترةتنفيذ التوصيات معلية وأأشار اإ

لت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير   28حاةل )مقارنة مبا عدده  18حاةل جديدة وأأغلقت  26وفامي خيص التحقيقات، جس 
الت اجلديدة مس تقر ولكن الشعبة واس تطرد موحضا أأن الأرقام تظهر أأن عدد احل حاةل خالل الفرتة السابقة(. 26حاةل و

أأكرب من احلالت. وأأضاف أأنه مت  الآن التغلب عىل مشلكة التأأخري يف معاجلة احلالت. ويف  امتكنت من أأن تعاجل ابلفعل عدد
من احلالت املسجةل  معلقة، بلغ عدد احلالت املعلقة حالتني فقط، وتوجد يف الوقت احلايل ثالث حالت 1021يونيو  10
ىل س تة أأشهر ابلنس بة حد نتاجية. ووصل الآن متوسط مدة معاجلة احلالت اإ يثا. وهكذا اس تطاعت الشعبة زايدة الإ

وأأحيل مرشوع الس ياسة  صياغة س ياسة حتقيق تبني  فرتة الس تة أأشهر لس تكامل التحقيقات.الشعبة اقرتحت و  للتحقيقات.
ىل  عيت اإ ىل ادلول الأعضاء اليت د  ن رغبت يف ذكل تقدمي تعليقات عىل ذكل الاقرتاحاملذكورة يف أأغسطس اإ يف موعد  اإ

 .1021أأكتوبر  26أأقصاه 

ىل مسأأةل متابعة التوصيات، ختضع مجيع التوصيات للمتابعة ابنتظام  "ومبا أأنين ذكرت وضع هذه احلالت، أأود الإشارة اإ
آن مسجةل ابعتبارها  94من جانب الشعبة.  ويف اترخي هذا التقرير، أأعلن مديرو املرشوعات عن وجود  مهنا  معلقةتوصية ال

 املرتفعةالتوصيات الأربع تكل (. وتتعلق 61اخملاطر ) مرتفعة( ومسائل 4) لغايةلاخملاطر  مرتفعةتوصية تتعلق مبسائل  67
دارة  املعلومات. مبجال تكنولوجيا للغايةاخملاطر  ىل مباين فامي يتصل ابإ آليات مراقبة دخول املوظفني اإ نظام أأوقات العمل املرنة وأ

 لقة ملدة تتجاوز الس نتني.ربعة ذات اخملاطر العالية جدا معالأ توصيات هذه ال الويبو.  وظلت 
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، اس تعانت الشعبة بربانمج حاسويب جديد للرقابة 1021"منذ صدور التقرير الس نوي املوجز لس نة 
©TeamMate  لكرتوين جديد ملتابعة التوصيات جراء حوار . ©TeamCentralونظام اإ تفاعيل ويسمح هذا النظام ابإ

جيابية. وأأصبح احلوار الآن  اجئترحيب واكنت النت موضع اجلديدالنظام مس متر بني الشعبة ومديري الربامج. وقد اكن  الأولية اإ
، لكن أأيضا من التحقق من ادلليل عىل حتقيقها. وبناء عىل املقَدمةن الشعبة ليس فقط من حفص الردود شديد التفاعل ومكَّ 

ذا اكنت س تغلق التوصية أأم ل.  دليل التنفيذ، تقرر الشعبة ما اإ

ىل جانب العمل عىل" عداد التقواإ آنفا، أأو  ا ذكرهتيترير السابق الا اإ ىل أأن دأ ىل الرقابة  الشعبة أأن أأشري اإ ىل جانب اإ اإ
قدم، عند تقدم أأيضا املشورة واملساعدة الاستشارية يف شلكني. الأول تعمل مكراقب يف خمتلف جلان الويبو. اثنيا: تالعادية ، 

املشورة والاستشارة مما يس تغرق الشعبة قدم تمن الوثيقة.  4الطلب، تعليقات عىل اللواحئ والس ياسات املدرجة يف املرفق 
 .كثري من الوقتال 

ىلوأأخريا: املوارد، "  أأنشطهتا الشعبة تنفذاملوظفني حتول دون أأن  ائلمسظلت  لوقت طويل أأنه أأود أأن أأشري اإ
فقط عىل التوايل من  0,9%و 0,75% موظفا لفرتة الس نتني، ومتثل مزيانية الشعبة ومواردها 22ن . حنن الآ بصورة سلمية

ن عب املراقبة يف منظامت الأمم املتحدة، مزيانية الويبو ومواردها. وكام ورد يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن ش   هذه فاإ
 .القمي تعد مقبوةل

ىل أأنه يف بدا ية الثنائية املقبةل، س تجري الشعبة تقيامي خارجيا جلودة أأنشطة التدقيق والتقيمي. وختاما، أأود الإشارة اإ
ىل مزيد من املوارد.  ذا اكنت الشعبة س تحتاج اإ ىل ادلول الأعضاء، س يحدد املدير ما اإ ىل التوصيات اليت س تقدم اإ  واستنادا اإ

نين عىلل "شكرا جزيال لمك س يدي الرئيس و   اس تعداد للرد عىل أأي أأس ئةل دليمك. لسادة الوفود عىل انصاتمك. واإ

 افتتح الرئيس ابب املناقشات. .107

الأرقام و "أأنشطة التحقيق"  4جلزء يتعلق ابوشكر وفد أأملانيا مدير الشعبة عىل التقرير املمتاز، وواصل حديثه بسؤال  .108
نشاء الوحدة يف عام  د يفرَ وَ يف املرفق الثاين.  الواردة حاةل ل  202حاةل من أأصل  77أأن  1008املرفق الثاين أأنه تبني منذ اإ

ن. وسأأل الوفد برهان لها  الهناية يف يتبني اليت نسبيا عدد احلالتلرتفاع نظرا  احلصول عىل تفسري ذلكل؛اكن من املمكن  اإ
 .أأساس لهال  أأهنا

س بانياوشكر وفد  .109 لبتال جودة مدير الشعبة عىل  اإ  وقرأأها ،تقرير الس نوي املوجز وعىل التقارير الفردية اليت ط 
جيايبتبني أأن معل الشعبة و  قام بتقيميالوفد أأنه  وذكرن ابهامتم. واملندوب . وشكر الوفد الأمانة عىل للغاية التفاعل مع الأمانة اإ

دارة هجودها لتنفيذ توصيات مراجع احلساابت ادلاخيل. وأأكد الوفد أأن اجلزء اذلي يشري ىل أأن املنظمة ميكهنا أأن حتسن اإ  اإ
ورأأى  .)اللجنة املعنية ابلتمنية( اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةول يزال قيد املناقشة يف  ،الربامج واملشاريع قد نوقش

مانة أأن اجملالت اليت مي لكن لأنمعلية التدقيق وتقارير أأخرى فقط تقارير جدا ليس ل  هام هذا اجلزءالوفد أأن  ت دخل كن للأ
 أأخرى قد اريج مع منظامت دوليةاخلاخيل و ادلو من خالل العمل عىل التنس يق أأ مؤرشات  وضعمن خالل  فهيا حتسينات

كيف تنفذ الأمانة عددا من الإصالحات لتحسني الفعالية  توحضدارة الأسفار اليت ابإ  املتعلقةحتددت. وأأبرز الوفد التوصيات 
ىل الوفد أأيضا  وأأشاروحتقيق وفورات يف هذا اجملال.  جراؤها ل ي تامتىش اأأنه ل يزال هناك عدداإ  من الإصالحات يتعني اإ

لشعبة مرة اثنية، والمتس توصية مدير اب  الأخذواقرتح الوفد  .متاما مع س ياسة الأسفار يف الأمم املتحدة للأسفار س ياسة الويبو
. وأأعرب الوفد عن امتنانه للتقرير بشأأن خدمات متامامن الأمانة النظر يف تطبيق التوصية جبدية لإصالح س ياسة الأسفار 

ىل التقرير، اذلي  شارته اإ ىل أأن هناك دامئا جمال لإدخال التحسينات. ويف معرض اإ أأنه  جاء فيهاملؤمترات واللغات، وأأشار اإ
صالجيري  تدفق العمل بشلك أأفضل، فضال عن خدمات أأكرث فعالية وخدمات متاكمةل أأفضل  لتقدميالهيلك احلايل  حاإ

دارة اجلدول الزمين للرتمجة الفورية. وقال الوفد  الربجميات واس تخدام نه من املهم مواصةل حتسني خدمات اإ املتخصصة يف اإ
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ماكنية خلفض  ،ملبذوةل واملرصوفات اليت تنطوي علهيانه يدرك متاما اجلهود اأأ الوفد  وأأضاف .املؤمترات واللغات لكن هناك اإ
ىل مرشوع ومواصةل النفقات  اجلديد، طلب الوفد معرفة  البناءحتسني اخلدمات عن طريق الإصالحات ادلاخلية. وابلإشارة اإ

ىل املقاول العام، اذلي طردته الويبو  . رأأي الأمانة يف كيفية اسرتداد الأموال اليت دفعت اإ

ىل التقدم احملرز، لس امي العمل املس تقل للمراجع وش .120 كر وفد املكس يك مدير الشعبة عىل التقرير املمتاز وأأشار اإ
ادلاخيل وشعبة املراقبة. وشكر الوفد أأيضا مدير الشعبة عىل املعلومات املتعلقة بعدد من البدلان اليت قدمت طلبات 

ىل أأن هناك  ل منذ عام. ط  21للحصول عىل تقارير الشعبة، مشريا اإ نه يفهم أأن الس ياسة اجلديدة مل تطبق اإ لبا. وقال الوفد اإ
بدلا ، فهذا يعين ان الوفود ل تس تخدم  21دوةل عضو، ومل يتقدم بطلبات سوى  286ومع الأخذ يف الاعتبار أأن الويبو هبا 

ذا اكن هناك يف الواقع أأداة التدقيق كام ينبغي من حيث الشفافية وتعممي املعلومات عىل ادلول الأع ضاء. واس تفرس الوفد عام اإ
ماكنية  ملامرسة املتبعة يف منظامت أأخرى للأمم املتحدة, وأأضاف الوفد أأن هذا القرار جيب أأن ا كام يهالتقارير للجمهور  ةاتحلإ اإ

نتتخذه ادلول الأعضاء،  ط أأسايس ن هذا رش أأ اكن الأمر كذكل، ينبغي تعديل عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية. ورأأى الوفد  واإ
ىل تاكليف السفر، انشد الوفد  .لتحقيق الشفافية واملساءةل طار الإشارة اإ وأأبرز الوفد أأيضا فرص حتقيق وفورات. ويف اإ

الأمانة الالزتام ابلتوصيات وأأكد امهية مواءمة س ياسة الويبو مع س ياسة الأمم املتحدة، وذك ر بأأن اللجنة اخلامسة للجمعية 
ضافية. ورأأى الوفد أأن هناك عددً العامة للأمم املتحدة اعمت ىل التدابري  ادت تدابري اإ ضافة اإ من التدابري الإضافية ميكن اختاذها اإ

ىلاليت قدمهتا الشعبة. وأأخريا فامي يتعلق مبشاريع البناء اجلديدة، طلب الوفد  لضامن أأن  ت تخذالتدابري اليت  توضيحالأمانة  اإ
ىل املقاول العام س  املبالغمجيع   .يمت اسرتدادهااملدفوعة اإ

وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأقر ابدلور البالغ الأمهية للشعبة يف ضامن وجود ضوابط داخلية فعاةل  .122
أأعضاء قد قرأأوا التقرير الس نوي املوجز ملدير الشعبة ابهامتم كبري. بأأن  ورصحفعال،  عىل حنو واس تخدام املوارد يف الويبو

الية: أأول: لحظت اجملموعة ابء مع التقدير اجلهود اليت تبذلها الشعبة لس تكامل التحقيقات يف وأأبدى الوفد التعليقات الت
ميكن الشعبة من  ماوهو  ،من ترامك احلالت من الس نوات املاضيةد املوعد املناسب، وجنااها بصورة ملموسة يف احل

ىل  .مزيد من الأنشطة الاستباقية والوقائية يف املس تقبل الاشرتاك يف دارة الربامج واملشاريع، أأشارت اجملموعة اإ اثنيا: يف جمال اإ
طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ فامي يتعلق ابس تخدام مؤرشات الأداء والنتاجئ ابس تخدام معيار  SMART أأنه ميكن تعزيز اإ

ىل ذكل، شددت الشعبة عىل أأن الويبو ميكهنا بذل مزيد من اجلهد يف رصد الأنشطة امل ضافة اإ موةل وتقيميها والإبالغ عن اإ
نتاجئها. وأأضافت أأن اجملموعة ابء ترحب بتعليق الأمانة عىل تكل النقاط. اثلثا: فامي يتعلق بعملية توليد الإيرادات بناء عىل 

تعزيز التنس يق بني اخلدمات للحد من اخملاطر  رضورة عىلمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اتفقت اجملموعة ابء مع الشعبة 
يرادات معاهدة التعاون و ا عادة حفص مهنجية ادلفع من اإ  .هتادقمدى ملتعلقة ابس تكامل اإ ىل اإ ىل ما س بق، مثة حاجة اإ ضافة اإ

دارة دورة ادلفع، لحظت اجملموعة ابء مع القلقمب فامي يتعلقأأجل ختفيف خماطر أأسعار الرصف. رابعا:  % من 27أأن  وضوع اإ
اجملال. وطلبت اجملموعة  ذكلتالم السلع واخلدمات مما يدل عىل ضعف الرقابة يف أأذون توريد املشرتايت بأأثر رجعي بعد اس  

ابء معرفة التدابري اليت تعزتم الأمانة تنفيذها من أأجل تعزيز الامتثال يف تكل املسأأةل. خامسا: لحظت اجملموعة أأن الشعبة 
وأأعربت . رات جديدة حلث الإدارة عىل الاهامتمتنبع من الوضع احلايل مع بناء قاعة مؤمت عدة خماطر رئيس يةأأن تشدد عىل 

 .وهجة نظر الأمانة بشأأن تكل اخملاطر الرئيس ية وكيف ميكن ختفيفها مبعرفةاجملموعة عن اهامتهما 

ىل البند ه )خدمات  ةخملتلفالبنود ل عىل الرشح املفصل  مدير الشعبةوشكر وفد مرص  .121 الواردة يف التقرير. وابلإشارة اإ
، لس امي فامي يتعلق ابلس تخدام من التقرير ات(، لحظ الوفد أأن النقاط والتعليقات الواردة يف ذكل اجلزءاملؤمترات واللغ

ىل ذكل،  ،احملدود لأدوات تكنولوجيا املعلومات ضافة اإ والاختالفات يف تاكليف الاس تعانة مبصادر خارجية للخدمات. اإ
الوفد  ونوه .غات لضامن تلبيهتا لالحتياجات وتقدميها خلدمة فعاةللنظر يف هيلك شعبة خدمات املؤمترات واللابهناك توصية 

ىل رضورة اس تخدام الربجميات لتيسري جدوةل الأعامل وما حيتاجه  ورضورةتطوير نظام حديث لتحسني تدفق العمل،  اإ
حنو مزتايد يتطلب  ن الاس تعانة مبصادر خارجية للخدمات عىلأأ  عالوة عىلتدفق العمل من تعديل ليالمئ الأدوات اجلديدة. 

ملا يزيد  ي نظر فهياطرق مراقبة اجلودة لشعبة اللغات. ولحظ الوفد أأيضا أأن املبالغ اليت ت دفع للمرتمجني، اليت مل  اس تعراض



WO/PBC/21/22 
51 
 

ىل املراجعة يف أأقرب وقت ممكن. وأأيد الوفد  25عىل  سهم ي قد  أأن النظر يف تكل التدابري وتنفيذهابالقائل  الرأأيعاما حباجة اإ
 .الويبومن جانب   ، يويص الوفد بتنفيذ تكل التوصياتكلذل ؛حلد من تلكفة الرتمجةيف ا

وأأيد وفد الولايت املتحدة البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وأأعرب عن تقديره للعمل الشاق اذلي  .121
ناسب. وأأبدى رسوره ملالحظة اس تنتاج تضطلع به الشعبة، وجشع املدير العام عىل تنفيذ توصيات الشعبة يف الوقت امل 

الشعبة أأن القيود املفروضة عىل الرحالت يف درجة رجال الأعامل قد حققت وفورات يف التاكليف وجشع املدير العام عىل 
ىل املناقشات املمثرة بشأأن الس بل الإبداعية املعمتدة يف  البحث عن فرص أأخرى لتحقيق الوفورات يف ذكل اجملال. وأأشار اإ

املنظامت للتصدي ملسأأةل تاكليف السفر اليت دارت خالل اللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلإدارة التابعة جمللس بعض 
ىل أأن املنظامت اليت  الرؤساء التنفيذيني اليت عقدت يف شهر مارس برئاسة املدير العام. وأأشار الوفد عىل سبيل املثال، اإ

لتفاوض امجلاعي بشأأن الأسعار مع الرشاكت وبشأأن أأسعار مرضية مع ل رشائية يوجد مقرها يف جنيف بدأأت تس تغل قدرهتا ال 
قباًل شديدًا بفرض الإقامة عىل املوظفني يف تكل الأماكن لتحقيق الوفورات لفائدة  الفنادق يف وهجات السفر اليت تشهد اإ

ن ذا اكنت الويبو تنسق مع منظامت أأخرى بطريقة مماثةل. واإ اكن الأمر خبالف ذكل جشع الأمانة عىل  املنظامت. واس تفرس عام اإ
ىل حتقيق وفورات يف التاكليف من  اس تكشاف مساوئ ذكل اخليار وحماس نه. وأأحاط أأيضًا علامً بأأن توصية الشعبة ادلاعية اإ

خالل جحز ترتيبات السفر يف الوقت املناسب تعد مسأأةل مشرتكة تتكرر عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة وينبغي اعامتدها 
ىل اجلهود املبذوةل ب  دارة دورة ادلفع وخصوصًا نظرًا اإ زاء تعليقات الشعبة املتصةل بزناهة البياانت واإ رسعة. وأأعرب عن قلقه اإ

لوضع نظام التخطيط للموارد املؤسس ية موضع التنفيذ التام. وحث املدير العام عىل تدعمي الضوابط يف تقدمي الطلبات بعد 
متام الرشاء ابلفعل والتأأكد م ن دقة البياانت وعدم ازدواهجا. وأأقر ابلعمل الشاق اذلي يضطلع به قسم التحقيقات وابلزايدة اإ

نتاجية ورحب ابلتقارير الإعالمية عىل غرار تقرير الشعبة.  املبينة يف الإ

 الأداءوشكر مدير الشعبة وموظفهيا عىل  CEBSوحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  .124
ىل أأن التحقيقات اكنت ول تزال جتري يف الوقت املناسب، ملهمهتمجليد ا ، معراب عن تقديره لفعالية الضوابط. وأأشار الوفد اإ

وأأن الشعبة ميكهنا الاعامتد عىل دمع اجملموعة للس ياسة والإجراءات الاستباقية وأأيضا لالإجراءات الوقائية. وأأشارت اجملموعة 
ىل الاهامتم اخلاص اذلي حظي به بيان الش  ىلعبة بشأأن اخملاطر املرتبطة ببناء قاعة مؤمترات جديدة، وطلب الوفد اإ الأمانة  اإ

ذا اكنت تتفق مع اس تنتاجات الشعبة وما اذلي تعزتم القيام به يف هذا الصدد.معرفة و  ،املوضوع أأن تتوسع يف تناول  ما اإ

نه وجد التقرير دقيقا  .125 وشكر وفد اجلزائر مدير الشعبة، والشعبة مجيعها عىل العمل الرائع اذلي قامت به. وقال اإ
تناول مجيع املعلومات اليت حيتاجوهنا للحمك عىل نوعية العمل املنجز. وأأعرب الوفد و  حبثوموجزا وأأنه ساعد الأعضاء عىل 

تياحه للعمل اذلي أأجنزته الشعبة، وأأضاف أأن اجملموعة الإفريقية تويل أأمهية للشعبة، متحداث الآن ابمس اجملموعة الإفريقية عن ار 
دارة الربامج واملشاريع.  من تقرير الشعبة أأن  24الفقرة  ورد يف وأأهنا تود التعليق عىل نقطتني: الأوىل التوصيات بشأأن اإ

ت التنفيذ بغية تعزيز فعالية تنفيذ املشاريع من الشعبة أأوصت، بصورة خاصة، بأأن تدخل الأمانة حتسينات عىل اسرتاتيجيا
دارة  اعىل الطلب. وطلبت اجملموعة الإفريقية مزيدً  أأجل الرتكزي بصورة أأكرب من التفاصيل بشأأن توصية الشعبة املتعلقة ابإ

لجنة ال ة طالبت دامئا يف الربامج واملزيانيات لس امي تكل املتعلقة ابلتقيمي النوعي للمشاريع. وأأوحض الوفد أأن اجملموعة الإفريقي
ىل التقيمي املعنية اب آخر من املشاريع. هناك حاجة اإ لتمنية بتقيمي املشاريع وفقا لنوعيهتا سواء أأاكنت برامج تدريب أأو أأي نوع أ

آخ .ن التقيمي النوعي من الصعوبة مباكن، وأأنه تقيمي ذايت ويعمتد عىل املس تفيديناإ النوعي لكن غالبا ما يقال للوفود  ىل أ ره. اإ
ذا اكنت الشعبة دلهيا أأي توصيات تقدهما بشأأن كيفية حتسني التقيمي النوعي بدل من التقيمي المكي  واس تفرس الوفد ما اإ

التوصيات  من نه من املثري لدلهشة وجود عدد كبري جداأأ للمشاريع. والتعليق الثاين بشأأن تنفيذ التوصيات، وجد الوفد 
من املعلومات عن أأس باب عدم تنفيذ تكل  االوفد مزيد والمتس. للغاية اخملاطر تفعةمر  67توصية معلقة مهنا  94املعلقة. 

التوصيات وما اذلي تعزتم الأمانة القيام به ملعاجلة هذا الأمر. النقطة الثالثة يه أأن اجملموعة الإفريقية ترى أأن جمرد الإحاطة 
ظر يف مقررات أأخرى. وتؤيد اجملموعة اعامتد التقرير لكهنا ل تزال علام ابلتقرير ل تعكس أأمهية التقرير ومن مث تود اجملموعة الن

 ، مشددة عىل أأن الإحاطة علام ابلتقرير ل تبدو اكفية.   للمناقشة مس تعدة
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ىل أأن تقرير الشعبة عرض عدة اس تنتاجات وتوصيات هامة. ومع ذكل قدم الوفد و  .126 أأشار وفد مجهورية كوراي اإ
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، رأأى الوفد أأن حتديد السعر بناء عىل  الإيراداتملية توليد اقرتاحني. أأول: فامي يتعلق بع 

ىل املبادئ التوجهيية ن تتحدد رسوم الطلب بصورة مناس بة أأ للأمم املتحدة فكرة جيدة. ومع ذكل، من الرضوري  استنادا اإ
ىل تعزيز الاستامث عىل بناء رات يف جمال خدمة العمالء بصورة خاصة. اثنيا: فامي مس توى اخلدمة، وأأضاف أأن الويبو حباجة اإ

ىل هجات خارجية متعاقدة, اقرتح الوفد نظام واللغات اتخبدمات املؤمتر   يتعلق س ناد الرتمجة اإ للمحافظة عىل  ا مفتوحاواإ
 .اجلودة والسعر

آخرين يف .127 ىل أ شكر الشعبة عىل معلها  وأأيد وفد كندا البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء. وانضم اإ
عداد التقرير. ورحب الوفد ابملعلومات املتعلقة بوفورات التلكفة يف  ىل مزيد من ابحل ورصحالسفر، جمال الشاق يف اإ اجة اإ

س ياسة الأمم املتحدة للأسفار. وشارك الوفد أأيضا اخملاوف اليت أأاثرهتا وفود ل س ياسة الويبو  مواءمةاملعلومات حول مدى 
متام طلباتال  دميتقأأخرى بشأأن  وأأيد  .رشاء وحث الأمانة عىل الاس تجابة للتوصيات الواردة يف التقرير هبذا الشأأنال  بعد اإ

ىل اس تخدم مؤرش الأداء ، اذلي ميكن أأن ي سهم يف تناول التعليقات اليت أأبداها الوفد يف  SMART الوفد ادلعوات اإ
اليت تتعلق أأيضا بكيفية تصممي وصياغة مؤرشات الأداء يف وثيقة الربانمج واملزيانية. و الاجامتع الأخري لتقرير أأداء الربانمج، 
يالء الاهامتم   .التوصيات ولغريها من التوصيات كللت الواجبوجشع الوفد الأمانة عىل اإ

ىل، ا قدهميتال الإيضاحاتوشكر وفد الياابن مدير الشعبة عىل  .128 لإدارة اق ايف س يأأن أأمهية الرقابة ادلاخلية  وأأشار اإ
. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء، لس امي فامي يتعلق برقابة الشعبة عىل معلية ل ميكن تقديرهاالسلمية لأي منظمة 

يرادات الويبو شلك أأساست  اليتمعاهدة التعاون بناء عىل يرادات الإ توليد  يرادات أأساس وابلتايل ،اإ ويف هذا  .املنظمة اإ
ولتحقيق الأهداف التجارية احلالية واملس تقبلية ملعاهدة  "29يف الفقرة  الواردالوفد عن رسوره ابلس تنتاج أأعرب   الصدد،

التعاون بشأأن الرباءات وتلبية احتياجات الأعامل التجارية املزتايدة، ينبغي التوفيق بني كفاءات املوارد البرشية ملعاهدة التعاون 
 ورصح .املرتقبة خلطة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الاسرتاتيجية للأجل املتوسط." بشأأن الرباءات مع الأهداف والنتاجئ

ملس تخديم النظام العاملي للملكية الفكرية. واملتغرية  أأنه من املهم للمنظمة أأن تتكيف ابس مترار مع الاحتياجات املزتايدة بالوفد 
 .ي بينه املتحدث السابقأأكد الوفد أأمهية حتقيق مزيد من الوفورات عىل النحو اذلكام 

ن الفقرات من أأ وشكر وفد  .129 ىل  12سرتاليا مدير الشعبة عىل هذا التقرير. وقال اإ ىل أأن  15اإ من التقرير أأشارت اإ
ورأأى أأنه جيب مواصةل النظر يف املسأأةل، لكن  ،أأنه يدرك التلكفة وأأوحضتدوين احملارض احلرفية يكبد الويبو تاكليف كبرية. 

ىل  بقاء عىل التقارير احلرفية اإ ن يقتنع بأأن التكنولوجيات البديةل ميكهنا أأن تقدم املعلومات نفسها أأ الوفد فضل يف تكل املرحةل الإ
 .الإماكانت البحثية نفسها املتاحة حاليا يف التقارير احلرفيةو 

 .د عىل الأس ئةل والتعليقاتوطلب الرئيس من مدير الشعبة الر  .110

ىل الفريق.  ،لعمل الشعبة دمعهاوشكر مدير الشعبة الوفود اليت أأعربت عن  .112 نه سينقل تقديرمه اإ ىل  والتفتوقال اإ اإ
رحت به نه س يتناولهاوقال اإ  الأس ئةل  يف الوقت  ةاملشرتك اتاملوضوع عنوسيمت تناول الأس ئةل  ،ابلرتتيب اذلي ط 

ىل املدير  أأشارلها،  أأساسقيقات يف الادعاءات اليت ل وفامي يتعلق ابلتح   نفسه. أأن الغالبية العظمى من احلالت املسجةل اإ
ويف كثري من  . الواقع ادعاءات ل أأساس لها. وقد أأجريت حتقيقات أأولية يف معظم احلالت ومل يعرث عىل أأي دليليف يه 

لحتيال لكن مبسائل أأخرى ل ينبغي للشعبة أأن تركز علهيا. الأحيان، اكن عىل الشعبة أأن تتعامل مع ادعاءات ل تتعلق اب
ن أأحد أأهداف س ياسة التحقيقات هو  وهذا يفرس وجود عدد كبري من الادعاءات اليت ل أأساس لها دلى الشعبة. وقال اإ

القيام بدور فعال  بشأأن رضورةالاحتيال. وفامي يتعلق ابلتعليقات  ماكحفةتركزي معل الشعبة عىل ما جيب علهيا معهل، أأي عىل 
رض عىل ادلول الأعضاء 1021يف حاةل الاحتيال، ذكَّر املدير بأأن برانمج معل الشعبة لعام  أأكرب بقدر ووقايئ  يبني، كام ع 

وهذا يعين أأن الشعبة س تؤدي يف الس نوات املقبةل دورا . ومنعهالاحتيال  اكتشافأأن الشعبة قد خططت للعمل عىل 
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بداء وقائيا أأكرب يف التحقيقات  ىل مسأأةلرد فعل عند حدوث يشء ما. ل جمرد اإ رأأى أأن الزمالء و لأسفار، ا والتفت املدير اإ
ل أأنهعىل الأس ئةل ذات الصةل مبزيد من التفصيل.  الرد يرغبون يف قدمن قطاع الإدارة  ىل أأن مجيع  اإ يف  التوصياتأأشار اإ

 يكمتل بعد تنفيذمل و .عدا توصية واحدة يف هناية التقرير يف املرفق الثالث ما ها مجيعاتنفيذ وجيريخمتلف التقارير قبلهتا الأمانة 
ىل ذكل الكهن التوصيات مجيع  ري بصورة منتظمة مقارانت مع منظامت أأخرى املوأأكد   .يف الطريق اإ دير أأن الشعبة جت 

ن الويبو ليست أأحس أأو وخدمات أأخرى للرقابة لقياس مؤرشات أأداء الشعبة. وفامي يتعلق بتنفيذ املنظمة للتوصي ات، قال اإ
آخر مقارنة أأن  أأسوأأ حال من املنظامت الأخرى من حيث الوقت اذلي تس تغرقه يف تنفيذ تكل التوصيات. وقد أأظهرت أ

ن بأأ املدير  أأفادوردا عىل التعليقات بشأأن اسرتداد الأموال من املقاول العام،  .يوما 110هو  الالزم للتنفيذ متوسط الوقت
اليوم اذلي بدأأ فيه التدقيق مت ابلفعل  منذومع ذكل،  .ن العامة والإدارة س يجيب عىل ذكل مبزيد من التفاصيلقطاع الش ئو

ل املسأأةل املدير أأن وتوقع، يف الطريقمبالغ أأخرى هناك اسرتداد بعض املبالغ املالية، ول تزال  . ق بلت هذه برسعة نسبيا حت 
لأمانة واملقاول العام تكل املسأأةل لأن معظم الأموال املس تحقة للويبو قد اسرتدت التفاق اذلي ُأبرم بني ا ىغطو  ،التوصية

اتحة تقارير  ن منظامت أأخرى قامت بذكل. ومل حتصل  الشعبةابلفعل. وفامي يتعلق ابإ بعد عىل  لشعبةاللجمهور، قال املدير اإ
ىل ادلول الأعضاء أأي ىل أأنه يسهل  .لقبول ذكل اخليار ردود أأفعال بشأأن جتربة تكل املنظامت، والأمر يعود اإ وأأشار املدير اإ

لاحلصول عىل تقارير الشعبة، و لكرتوين ل حيتاج الأمر اإ رسال بريد اإ ىل الشعبة  بذكل اإ طلب وقد لحصول عىل التقارير. لاإ
آخر وفد  ىل تكل ادلوةل العضو يف  ،تقارير 20ذكل ب قامأ وس يةل سهةل  ومن مثَّ، فهىي ؛ساعة خاللوأأرسلت التقارير العرشة اإ

ذا اكنالاس تخدام نسبيا. وتساءل املدير  جراء احلصول عىل التقارير سزييد  عام اإ . علهيااطالع ادلول الأعضاء من تبس يط اإ
ذا اكن و  نه ل يعرف ما اإ عىل  فهو مل حيصل ،لهيانرتنت يعين اطالع مزيد من ادلول الأعضاء عتكل التقارير عىل الإ  رفعقال اإ

ىل أأن املعلومات املتعلقة ابملنظامت الأخرى  نوعا ما، ومل تتلق الشعبة أأي ردود أأفعال بعد.  مؤخرا ُأدخلهذا التدبري نظرا اإ
ىل أأن ،واس تجاب املدير للتعليقات بشأأن مواءمة س ياسات الويبو مع س ياسة الأمم املتحدة للأسفار البند الرئييس  وأأشار اإ

توصية وردت يف  موضوع هذه الإجازةاكنت قواعد و لزايرة الوطن.  ابلإجازةعد الأمم املتحدة يتعلق اذلي مل تمت مواءمته مع قوا
حدى التوصيات اليت ل  ويهتقرير سابق بشأأن البعثات والسفر،  وذكَّر املدير  .فهيا الويبو مع س ياسة الأمم املتحدة تتسقاإ

جازة لزايرة الوطن. من بيهنا التوصية املتعلقة ابلأ و يات اليت مل ت قبل تضمن قامئة ابلتوص  1021بأأن التقرير الس نوي املوجز لعام 
ن قطاع الش ئون العامة والإدارة و  من التفاصيل  ايقدم مزيدميكن أأن ستنظر الشعبة يف كيفية حل تكل املسأأةل. وقال املدير اإ

صالح املامرسات وختطيط يف وقت معقول. مشريا  ت نفذعن وضع التوصيات. وأأضاف أأن العديد من هذه التوصيات  ىل أأن اإ اإ
ن  املسائل شديدة التعقيد  هذهس ياسات السفر هممة خضمة. وردا عىل مسأأةل طلبات الرشاء بأأثر رجعي، قال املدير اإ

ىل وقت للتعامل معها. وعلق قائال  ىل بأأن وحتتاج اإ سؤال أأيضا يتعلق ومثة . املديرينمراعاة ممارسات الإدارة اجليدة أأمر يعود اإ
دارة الربامج واملشاريع. لتح اب ىل أأن سينات املمكنة يف اإ ىل ق   املتعلقة هبذا الأمر التوصياتأأشار اإ لتمنية املعنية ابلجنة ال دمت اإ

ىل ، كام 1021يف نومفرب   (. وتتعلقلتمنية يف العام املايضاملعنية ابلجنة ال وردت يف تقريرين عامني )تقارير التقيمي اليت ق دمت اإ
تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي ب 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات. وذكَّر املدير بأأن هذه املسأأةل نوقشت يف  لتمنية عام املعنية ابلجنة ال واس تنباط أأدوات للنفاذ اإ

، عند مقارنهتا 1025-1024مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية وأأفاد بأأن  .بلت التوصياتاللجنة والأمانة ق أأن ، و  1021
مبقرتح املزيانية السابق، أأظهرت حتس نا ملحوظا من حيث الإدارة القامئة عىل نتاجئ ومؤرشات الأداء وتعريف 

ن الإجنازات. وفامي يتعلق ابلتعليقات عىل و  للأهداف ومؤرشات النتاجئ SMART مؤرش معليات التقياميت النوعية، قال اإ
مهيهتا. وأأكد أأن مجيع هذه أأ النوعية والفعالية ومردودية التلكفة وأأثر امللكية الفكرية و  أأخذت يف اعتبارها عواملالتقيمي املنفذة 

 يف ق وأأوحضس ئةل املتعلقة ابلتوصيات املعلقة، أأكد جمددا حدوث حوار فعال للغاية كام أأس بلأ املسائل قد قميت. وردا عىل ا
أأن الهدف )يف وثيقة تقرير أأداء الربانمج( مل بادلول الأعضاء يف ذكل الوقت  عقبتوقد  .جلنة املزيانية املنعقدة يف شهر يوليو

هذا حصيح ابلنس بة للس نة الأوىل من فرتة الس نتني. ومع ذكل، مل تواجه و يتحقق من حيث عدد تقارير التدقيق املذكورة. 
، رمبا يكون اليشء اذلي مل ي ذكر بصورة اكفية هو مقدار السابقفامي يتعلق ابلعام و طوال فرتة الس نتني. الشعبة تكل املشلكة 

عداد التقرير ويف املتابعة. فاملتابعة تس هتكل الكثري من الوقت لأهنا تمت بطريقة دقيقة وشامةل. وأأوحض أأن  الوقت املس تغرق يف اإ
ىل جانب ردودمه الزمالء املس ئولني عن الربامج قدموا معلوم د اس تغرق النظر قبعة التوصيات. و اتمب  فامي يتعلقات ذات صةل اإ
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صص اللون الأخرض  كبريايف تكل املعلومات قدرا  من وقت الشعبة، مضيفا أأنه أأخذ يف اعتباره الوقت الالزم للمتابعة، وقد خ 
 لربانجمه يف تقرير أأداء الربانمج بدل من لون العنرب.

 عىل الأس ئةل املتبقية.  الردلشعبة عىل الرد الشامل، وطلب من الأمانة وشكر الرئيس مدير ا .111

ىل عامل همم جيب أأن يؤخذ يف احلس بان. أأوحضت الأمانة أأن تقارير  .111 وذكَّرت الأمانة بأأن مدير الشعبة قد أأشار اإ
ه تاذلي قدم  تقريرال عن الكثري من التوصيات اليت جيب التعامل معها. وأأضافت أأن  وأأسفرتالشعبة جاءت قوية ورسيعة 

ىل ادلول الأعضاء  يف وقت معني، وأأنه جيب عىل الوفود أأن تعمل أأن الأمانة مل تنتظر بدء اجامتع  يعطي حملة رسيعةالشعبة اإ
جلنة الربانمج واملزيانية مكتوفة الأيدي ل ي ترد عىل تكل التقارير. لقد أأوحض مدير الشعبة متاما أأن الأمانة شاركت يف احلوار 

 ووحدة التفتيش املشرتكة واللجنة الاستشارية. مع الشعبة بنفس الطريقة اليت اشرتكت فهيا مع مراجع احلساابت اخلاريج
ىل دارة اخملاطر )كام ذكرت ابلضوابط لرتباطهاعىل محمل اجلد نظرا  تخذأُ ، و أأنه مت النظر يف التوصيات وأأشارت اإ  ادلاخلية واإ

: واثئق عن ثالعىل سبيل امل اللجنة الاستشارية(. املهم أأنه ق دم لدلول الأعضاء عدد من الواثئق يف تكل ادلورة. أأيضا 
ىل ذكل  وقد احتاجت. الواقعتتناول العديد من تكل املسائل يف من الواثئق اليت  مردودية التلكفة وس ياسة اللغات، وما اإ

. يف بعض احلالت يسهل تطبيق التوصيات عن طريق تعزيز قاعدة أأو لتناولهابعض توصيات الهيئات الرقابية وقتا طويال 
صدار توجيه.  واكن ذكل ي  ىل و جدا سريا اإ ل أأنري السلوك بني عش ية وحضاها. يتغ أأدى اإ تناول توصيات أأخرى تطلب  اإ

تكل التوصيات بعناية فقد تكون لها تداعيات غري مرغوبة. يف النظر وينبغي تغيريات يف النظام مشلت بعضها قطاعات ونظم. 
ىل هيئة حباجةالأمانة  تكون ول تزال هناك توصيات أأخرى قد ىل العودة اإ  رضبت الأمانة مثالً و. اتوضيح لتلمتسالتدقيق  اإ

آخر مراجعة أأجريت للمباين وتضم ست توصيات. ن فذت ثالثة مب  توصية  وسيمت تنفيذابلفعل، مهنا سأأةل أأاثرها وفد بولندا يف أ
. ذكل يتس ىن عندمان فذ ي و  مييض قدماحاولت الأمانة أأن توحض أأن العمل و ن. ان معلقتانتث أأخرى حبلول هناية العام. وس تظل ا

ن الأمانة مل تقبل التوصيات. فقد قبلت الأمانة وأأضافت ومضت قدما. وحيامث تكون  التوصيات أأهنا مل تسمع الشعبة تقول اإ
ىل حل التوصيات. وأأضافت مع هبا الأمانة  تتعاملوهذه يه الطريقة اليت ،  هناك اختالفات، يتفاوض الطرفان وصول اإ

ل أأن ذكل ،سائل الرشاء والسفر واملباينمب  املتعلقةالأمانة أأهنا تشرتك بفعالية يف تناول التوصيات  وقت. بعض اليس تغرق س  اإ
، ت قدم توصيات جديدة من املراجعني التوصيات سينخفض عدد التوصيات املعلقة لكن يف الوقت اذلي ينخفض فيه عددو 

التفتيش املشرتكة ومراجع احلساابت اخلاريج واللجنة الاستشارية. وترغب الأمانة يف أأن  ووحدةالشعبة اجلدد من جانب 
لكفاءات أأو الس ياسة اب املتعلقةواثئق المع اقرتاب مناقشة  تضع يف اعتبارها،وطلبت من الوفود أأن  ،تضع املسأأةل يف س ياقها

 .ستناقش البند من جدول الأعاملاملسائل اليت أأاثرهتا ادلول الأعضاء حتت هذا  أأن اللغوية،

اثرة مسأأةل املنظامت الأخرى اليت تعمل بصورة جامعية للتفاوض من أأجل اإ وقال وفد الولايت املتحدة   .114 نه يود اإ
ذا اكنت الويبو تتعاون مع تكل املنظامت بشأأن هذه املسأأةل ،لفنادقل احلصول عىل أأسعار أأفضل   .وتساءل عام اإ

ع املنظامت اليت تتخذ من جنيف مقرا لها عىل مجيع املسائل املتعلقة ابلسفر وفعالية تعمل م اأأوحضت الأمانة أأهنو  .115
ومن املقرر . الواكلت معتعمل  ،ختتص مبواقع حمددةو  رتكة بني الواكلت تلتقي يف جنيفسفر مشش بكة وأأن هناك التلكفة. 

املزيد من تكل املسائل. وفامي يتعلق مبالحظة وفد املكس يك  حبثأأن يكون اجامتعها املقبل يف أأكتوبر/ نومفرب حيث سيمت 
الهدف املتحرك، صدر  بأأهنا مثلس ياسة السفر دلى الأمم املتحدة عىل الأمانة  علقتبشأأن س ياسة الأسفار يف الأمم املتحدة، 

آخر حتديث  خمتلف املنظامت ، وأأوحضت الأمانة أأهنا اكنت تنظر يف س ياسات الأسفار يفتقريبا 1021أأغسطس  21يف  هل أ
 .للوقوف عىل أأفضل املامرسات وس تعود بتعديالت

نه معل مس متر يف الواقعاملقدمةشكر وفد املكس يك مدير الشعبة والأمانة عىل التوضيحات و  .116 نه يفهم اإ . . وقال الوفد اإ
ىل  ىلل أأن تعليقاته ق دمت بروح حماوةل دمع الأمانة لأن العديد من التوصيات وأأشار اإ ىل  الإدارة تشري فقط اإ لكن أأيضا اإ

رساةل ادلول الأعضاء واحضة للغاية: جيب تنفيذ التوصيات لأن الإدارة يه اليت يف  وأأضاف أأنمديرين خمتلفني يف املنظمة. 
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ذا اكنت التوصيات تنفذ أأم ل الهناية اليت تواجه ن وفد اجلزائر  .جلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية بشأأن ما اإ وقال الوفد اإ
ىل أأن الاحاطة علام ابلتقرير قد تكون ب قد أأشار،  اكفية. ورأأى الوفد أأن اللجنة ينبغي أأن ترحب ابلتقرير غري نفس املنطق، اإ

ىل هو ما و  ،شجع الأمانة عىل تنفيذ التوصياتأأن ت و  ىل املوظفني يف مجيع أأحناء املنظمة، أأي أأهنم حباجة اإ خذ أأ س يكون رساةل اإ
ىلالتوصيات عىل محمل اجلد   .دمع الإدارة يف تنفيذها واإ

س بانياوفد  ورصح .117 دارة الأسفار وس ياسة الأسفار حصيح. أأي أأن  ذكرتهن ما بأأ  اإ الس ياسة هذه الأمانة بشأأن مسأأةل اإ
 ،لزايرة الوطن الإجازةهناك ممارسات يف الويبو )ذكرها مراجع احلساابت( تتعلق بقواعد  ومع ذكلتتغري يف كثري من الأحيان، 

جراء ميكن مع  عت منذ أأشهر قليةل. مع س ياسة الأمم املتحدة للأسفار تتوافقبعض التغيريات الطفيفة أأن اإ ومن شأأن  اليت وض 
من خالل تطبيق اللواحئ اخلاصة ابملنظمة )اليت ميكن و ذكل أأن حيقق هدفني: مواءمة س ياسة الويبو مع س ياسة الأمم املتحدة، 

رنك سويرسي يف فمليون  1و 2ما بني  ترتاوححتقيق وفورات ملموسة  ية(املامرسة الفعل  مما يه عليه يفكرث رصامة أأ تبدو 
وأأضاف الوفد أأن هذا املبلغ يعادل تقريبا املبلغ اذلي س توفره الويبو لو أأهنا اتبعت نظاما خمتلفا للتقارير احلرفية،  .فرتة الس نتني

 العثور عىلملزيانية حيث ميكن ورأأى أأن هذه الوفورات الضخمة س تكون موضع ترحيب كبري. ويف ضوء مناقشات ا
أأيضا س ياسة  وس يوفقكون موضع ترحيب كبري من الناحية املالية يرأأى الوفد أأن التطبيق الفوري لبعض اللواحئ س   ،الأموال

 الويبو مع س ياسة الأمم املتحدة

ىل أأن تويص امجلعي .118 ة العامة للويبو ابلإحاطة علام وقرأأ الرئيس فقرة القرار يف التقرير اليت تدعو جلنة الربانمج واملزيانية اإ
التوصيات يف تقارير اللجنة الاستشارية والشعبة وينبغي النظر يف كثرية من الوثيقة. وأأضاف أأن هناك مجموعات  مبضمون

ن جلنة الربانمج واملزيانية ميكن أأن حتيط علام ابلتقرير   وتوافقكيفية ارتباطها. ويف ضوء مقرتح وفد املكس يك، قال الرئيس اإ
ذا اكنت عام عىل تنفيذ التوصيات. وسأأل الرئيس وفد املكس يك  توافق التوصيات أأو عىل  .يه الصياغة الصحيحة تكلاإ

نوفد املكس يك  وقال .119 ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة  ما ذكرهمع بصورة أأو بأأخرى  يتفقمقرتحه  يف رده اإ الرئيس: اإ
ىل أأن تويص امجلعية العامة للويبو ابلرتحيب مبحتو  ايت الوثيقة وأأن تطلب من املدير العام تنفيذ مجيع التوصيات الواردة فهيا. اإ

ىل أأن هذه  .يه روح املقرتح وأأشار اإ

ىل أأن تويص امجلعية العامة للويبو ابلرتحيب  .110 ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ وقرأأ الرئيس املقرتح املعروض: "اإ
 ".فيذ مجيع التوصيات الواردة فهيامبحتوايت الوثيقة وأأن تطلب من املدير العام تن 

ىل أأ وقال وفد  .112 ن الأعضاء يف حاجة اإ  يعلنواالوقت للنظر يف مجيع التوصيات الواردة يف الوثيقة قبل أأن  بعضسرتاليا اإ
 .من هذه التوصيات توصيةبشلك قاطع أأهنم يريدون تنفيذ لك 

آنفا. وذكَّ ذكر وفد أأملانيا أأن موقفه يش به كثريا املوقف اذلي بينه وفد و  .111  كام متأأن الوثيقة، بر الوفد اسرتاليا أ
ىل أأن رئيس ية معينة.  اعرض نقاطي موجز ليست سوى تقرير ،رشحه أأن و  ،ثليث التوصيات مل تدرج حىت يف التقريرونوه اإ

ذا أأكد ىل التوصيات الأخرى  دون عىل التوصيات املدرجة فقط يف التقرير واالأعضاء اإ ىلقد فالإشارة اإ خلل يف  يؤدي ذكل اإ
 الوفد أأن فقرة القرار بصيغهتا الأصلية جيدة. ورأأىالتوازن بيهنام. 

الوثيقة عبارة عن ملخص وهناك توصيات ف لرقابة.ا من حيثيكون حمقا  قدوفد املكس يك عىل أأن وفد أأملانيا  واتفق .111
زيد من ادلقة والتحديد ميكن للجنة يف الوثيقة، لكن توخيا مل ومل ت درج ابلرضورةحمددة أأكرث تفصيال وردت يف تقارير املراجع 

 النص يذكرأأن تطلب من املدير العام تنفيذ توصيات الشعبة بشأأن معليات التدقيق اليت ن فذت. وليس من الرضوري أأن 
 .توصيات وليستجمرد ملخصات للأنشطة عبارة عن  لتقريرل أأيضا جوانب هناك  تكون فقد"مجيع التوصيات الواردة فهيا" 

ذا اكن سأأل الرئيس و  .114  ."أأن يقول "أأن تطلب من املدير العام تنفيذ توصيات الشعبة يقصدوفد املكس يك ما اإ
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س بانيااقرتح وفد و  .115  .": "تنفيذ توصيات الشعبةاإ

 ."أأن تطلب من املدير العام تنفيذ توصيات الشعبة املتعلقة ابلتدقيقو وقرأأ الرئيس العبارة املقرتحة: "  .116

ىل عدم  ،تناولت املناقشة من قبلكام  أأس باب، يف بعض الأحيان توجد هنيف رده اإ سرتاليا أأ وفد  وقال .117 تدعو الإدارة اإ
، مهناالوفود  علمتكام  اللجنة الاستشارية، الوفد أأن ورصحتنفيذ توصية معينة. وقد أأوحضت الأمانة املنطق وراء ذكل. 

 فيه رشحت  ،ما عدم قبول توصيةب الإدارة قرارا يف حاةل اختاذ مفصل تقريربتقدمي الإدارة مبوجهبا تقدم  انقشت مع الإدارة معلية
ىل اس تنتاج مواصةل حبث املسأأةل . ورأأى الوفد رضورة قبولها التوصيةسبب عدم  رضورة اعامتد الإدارة  مفادهقبل التوصل اإ

 .للك توصية قدمهتا الشعبة لأنه توجد يف بعض الأحيان أأس باب لعدم تنفيذ التوصيات وي قدم تربير ذلكل

 .ةمؤقتبصورة ئيس من الوفد توضيح نص القرار اذلي يريد الوفد اعامتده وطلب الر  .118

فضل أأنه يو  ،عبارة غري موفقةيه بصورة مؤقتة"  يعمتد"عبارة أأن  ن أأعاد النظر يف املسأأةلأأ بعد سرتاليا أأ وفد  وأأجاب .119
ىل أأننا بصددالوفد  وأأشارعدم اس تخداهما.  عىل أأن مفتوحة  املسأأةل وطلب ترك. " ه"اعامتد وليسلتقرير اب "الإحاطة علام"  اإ

لهيا لحقاتمت ا  .لعودة اإ

نهالرئيس  وأأجاب .140 ىل اتفاق، س ي رتك القرار املتعلق ابلبند  قائال اإ  .مفتوحا حىت هناية ادلورة 6نظرا لعدم التوصل اإ

 1 ابلبندين املتعلقنيلقرارين ا تنطبق عىل نفسهاصيغة قرار بأأن ال  ، وعىل5قرار بشأأن البند  صيغةعقب التفاق عىل و  .142
طار البند   6و  :(، اعمتدت جلنة الربانمج واملزيانية ما ييل12)انظر املناقشة يف اإ

 WO/PBC/21/17 جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو بأأن حتيط علام مبضمون الوثيقة تويص .141
ن الأمانة الاس مترار يف اختاذ التدابري املناس بة )تقرير مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية( وأأن تلمتس م

لهيا من شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. والمتست جلنة الربانمج واملزيانية أأيضا من  ة اإ لتناول التوصيات املوهج 
قًا لوليهتا ورفع تس متر يف اس تعراض ومراقبة التدابري اليت تتخذها الأمانة وف اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن

ىل جلنة الربانمج  .واملزيانية تقارير بذكل اإ

 تقرير مرحيل عن توصيات وحدة التفتيش املشرتكة  7البند 

ىل الوثيقة .141  . WO/PBC/21/16استندت املناقشات اإ

ج تلبية لطلبات ادلول الأعضاء أأثناء ادلورة التاسعة عرشة للجنة الربانم .WO/PBC/21/16 قدم الرئيس الوثيقةو  .144
ىل ادلول الأعضاء لعرض حاةل و واملزيانية،  توصية وجهية ابلنس بة للهيئة الترشيعية للويبو أأصدرهتا وحدة  44ت قدم هذه الوثيقة اإ

 وقفاملالوثيقة كام تعرض . 1021و 1020التفتيش املشرتكة عقب معليات الاس تعراض اليت أأجرهتا أأثناء الفرتة ما بني سنيت 
ىل الهيئات الترشيعية أأو  املذكورةوحدة التفتيش املشرتكة  قبول وتنفيذ توصيات منيف الويبو  احلامكة الهيئات املوهجة اإ

 .للمنظامت املشاركة

( 2لوفود، تقوم وحدة التفتيش املشرتكة بنوعني من التدقيق: )ل هو معلومكام وقالت وقدمت الأمانة رشحا موجزا.  .145
اس تعراض للك منظمة عىل معليات ( 1)اس تعراض عىل نطاق املنظومة( و )أأكرث من منظمة  تشمل اس تعراضمعليات 

 لو .أأكرث من منظمة واحدة عىل الأمم املتحدة، وصناديقها وبراجمها تشملبعض التقارير اليت  تقترصيف بعض الأحيان وحدة. 
ىل أأن واكلت متخصصة مثل الويبو. تتعلق هذه التقارير ب يش املشرتكة حيتوى عىل لك تقرير لوحدة التفت وأأشارت اإ

من جانب تكل املنظامت املعنية بشأأن التوصيات الواردة يف التقرير. وتقع هذه  اليت يتعني اختاذهااس تعراض لالإجراءات 
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ىل الرؤساء التنفيذيني للمنظامت، وتكل اليت التوصيات يف فئات ثالث:  ىل الهيئات الترشيعية، واملوهجة اإ تكل املوهجة اإ
جراء من  تلبية لطلبات ادلول الأعضاء أأثناء ادلورة التاسعة  منظمة معينة. وقدمت الأمانة مزيد من التفاصيل،تتطلب اإ

ىل ادلول الأعضاء لعرض حاةل  تقدمكام  عرشة للجنة الربانمج واملزيانية،  توصية وجهية ابلنس بة للهيئة  44هذه الوثيقة اإ
 1020معليات الاس تعراض اليت أأجرهتا أأثناء الفرتة ما بني سنيت الترشيعية للويبو أأصدرهتا وحدة التفتيش املشرتكة عقب 

ىلوهجة تكل التوصيات امل مرفق هذه الوثيقة ويرد يف .1021و دارة املنظامت املشاركة يف وحدة التفتيش املشرتكة  اإ جمالس اإ
ىل جانب احلاةل الراهنة لقبول توصيات  9وةل ومنفذة، وتوصية مقب 11توصية، هناك  44من أأصل  .تنفيذ تكل التوصياتو  اإ

وتقدم هذه املعلومات يف . توصية جيري النظر فهيا، وتوصية واحدة غري وجهية ابلنس بة للويبو 22مقبوةل وجيري تنفيذها، و
لوحدة التفتيش املشرتكة لتقدمي التابع تقرير تلو الآخر. واقرتحت الأمانة يف املس تقبل اس تخدام نظام التعقب الإلكرتوين 

 .الاطالع عليه اوميكهن نظام متاحال حاةل التنفيذ. وأأعلمت الأمانة ادلول الأعضاء أأن  نعالتقارير 

والمتس توضيحا بشأأن ما ورد يف  ،حتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وشكر الأمانة عىل الوثيقةو  .146
 يف التعاون الثاليثو توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املتعلقة ابلتعاون بني بدلان اجلنوب  خبصوصمن املرفق  4الصفحة 

ن اجملموعة  . وأأبلغ للأمرالسبب يف اعتبار هذه التوصية غري مقبوةل وطلب توضيحا  معرفة تودمنظومة الأمم املتحدة. وقال اإ
 لدلمع املؤسيسس ياسة  وأأن تكون لها ،عمل أأكرث فعاليةبلهيئات الترشيعية ا أأن تقومرضورة  نصت عىلالوفد أأن التوصية 

وأأضاف أأن اجملموعة ل ترى أأن التقيمي  .التعاون الثاليثو التعاون بني بدلان اجلنوب دلمع اسرتاتيجية و  ،من الواكلتللك واكةل 
جابة واحضة ي ىل ظرا ون التوصية.عدم تنفيذ بشأأن سبب قدم اإ ذو لتمنية املعنية ابنة لج ال يف  جرى تنفيذهأأن العمل اذلي اإ

الأمهية  ابلغةرأأت اجملموعة أأن التوصية  ،التعاون بني بدلان اجلنوب عن خيتلف يف نوعيتهالتعاون الثاليث  وأأنطبيعة خمتلفة 
لغالبية الأعضاء الويبو ، ليس فقط لدلول الأعضاء يف جدول أأعامل التمنية وجملموعة جدول أأعامل التمنية، لكن أأيضا لبدلان 

دارة صندوق  انمية أأخرى. يف العام املايض أأنشأأت الربازيل مع الويبو صندوقا استامئنياً   لإقامةومنحت الويبو حق تنس يق واإ
 .بشأأن هذه النقطة ابني بدلان اجلنوب. وطلب الوفد توضيح تعاونأأنشطة واستامثر 

عرب عن ارتياح اجملموعة لإدراج مجيع التوصيات اليت قدمهتا وحدة أأ وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الإفريقية، و  ثحتد و .147
تقدمي تقرير عىل و بقوة وجشعت اجملموعة الويب .امرسة ينبغي أأن تس مترامل أأن هذهاجملموعة  ترأأ و التفتيش املشرتكة يف الوثيقة. 

ىل جلنة الربانمج واملزيانية.  ىلوحدة التفتيش اإ هنا جتد أأيضا بعض أأ تؤيد تعليقات مجموعة جدول أأعامل التمنية، و  أأهنا وأأشارت اإ
ابلغة الأمهية، ورضبت مثال بتكل التوصيات املتعلقة ابلتخطيط الاسرتاتيجي يف منظامت الأمم املتحدة.  اجملموعة توصيات

لفية، وأأيضا تكل التوصيات مس ئو  لتعاون بني املتعلقة ابولية لك منظمة من منظامت الأمم املتحدة حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
للمجموعة  الأشد أأمهيةالتوصيات فئيت ن لأ  وأأبدت اجملموعة أأسفهابدلان اجلنوب والتعاون الثاليث يف منظومة الأمم املتحدة. 

ن اكن ال  قيد" فئةتقع حتت الإفريقية  ن التقدم  هذا الفهمنظر" من جانب الأمانة. وواصلت اجملموعة الإفريقية قائةل اإ حصيحا، فاإ
 لكنهذا هو فهم اجملموعة. وأأضافت أأن الأمانة نفسها.  عىل لاحملرز يف هذه التوصيات يعمتد يف الواقع عىل ادلول الأعضاء 

جراءات معينة ترى أأن الأمانة ميكو اجملموعة نفسها ل تؤيد هذا الرأأي،  فامي يتعلق هبذه املسائل. هناك هنا أأن تتخذ ابلفعل اإ
جراءات يف هذا  ابلطبع بعض املسائل اخلالفية، ومشاريع ت ناقش يف اللجنة املعنية ابلتمنية، لكن هذا مل مينع الأمانة من اختاذ اإ

 ."النظر قيدتزال " ومل ليف الوقت احلايل عدم قبول هذه التوصيات  بشأأناجملموعة توضيحا من الأمانة  تلمتس اجملال؛ ذلكل

ىل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة الصادر يف  و .148 جاميل  9/1021أأشار وفد املكس يك بصورة حمددة اإ بشأأن" دفع مبلغ اإ
ىل س ياسة السفر مقطوع بدًل من الاس تحقاقات". نقطة أأاثرها مراجع  أأن يتناولويود الوفد  .يشري هذا الاس تعراض اإ

ىل املوظفني. وطلب الوفد توضيحا من الأمانة  جاميل مقطوع اإ نظر لل  بتحديد موعد يتعلقاحلساابت ادلاخيل تتعلق بدفع مبلغ اإ
ليه وحدة التفتيش املشرتكة. هذه الإشارة  عداد التقرير اذلي أأشارت اإ  دارة للمنظامتالإ أأن تطلب هيئات  بشأأن رضورةيف اإ

عداد تقرير عن اس تخدام خيار دفع املبلغ الإجاميل املقطوع يتضمن، يف مجةل أأمور، مقارنة تاكليف دفع املبلغ الإجاميل املقطوع  اإ
ىل ذكلبتاكليف تنظمي السفر وحدة التفتيش املشرتكة من الاس تعراض ل 2رمق توصية وردت هذه الإشارة يف ال . ، وما اإ
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جاميل مقطوع يف الويبولويف حاةل دفع مب .اخلاص ذا اكن ماالوفد توضيحا من الأمانة  المتس، غ اإ فع ي هذا املبلغ اإ أأم مبا ابلاكمل د 
 رجال الأعامل. درجة % من التلكفة يف80يعادل 

س بانياوشكر وفد  .149 الأمانة عىل جودة الطبعة الأوىل من تقرير املتابعة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يصبح ذكل  اإ
ىل أأن ؛مج واملزيانيةبندا دامئا يف جدول أأعامل جلنة الربان س ميكن ادلول الأعضاء من متابعة هذه التوصيات البالغة  ذكل نظرا اإ

الأمهية والعمل الهام اذلي تقوم به وحدة التفتيش. وقدم الوفد التعليقات التالية والمتس ردا من الأمانة علهيا. أأول: فامي يتعلق 
ىل  25املتعلقة بدفع  JIU/REP/12/9 من توصيات وحدة التفتيش املشرتكة 1ابلتوصية  % من مدفوعات بدل  40% اإ

قامة اليويم نشاء  الإ ىل املوظفني، وسأأل الوفد ما هو الوضع احلايل يف الويبو. توصية أأخرى تتعلق ابإ  متعددة تنس يق هجاتاإ
 عىلالوثيقة  متلتاش   تعزتم الويبو القيام بذكل يف املس تقبل القريب. وأأخريا، هلاللغات. وطلب الوفد توضيحا من الأمانة 

ىل الهيئات الترشيعية، حيث قدمت وحد ىل الرؤساء التنفيذيني أأيضا. وتساءل الوفد ةالتوصيات اإ هل  التفتيش توصيات اإ
ىل الرؤساء التنفيذيني حبيث  س تحتوي ضافية عن التوصيات ملوهجة اإ الطبعات املس تقبلية من هذا التقرير عىل معلومات اإ

 .تكون اللجنة عىل دراية بتكل التوصيات ومتابعهتا

س بانياوشكر وفد مرص الأمانة عىل التقرير، وطلب املوافقة عىل مقرتح وفد  .150 اذلي يقيض جبعل هذه املسأأةل بندا دامئا  اإ
ضافةو الاس تعراض املس متر.  لتيسريعىل جدول أأعامل اللجنة، وذكل  ىل ذكل  اإ طلب الوفد املوافقة عىل البيان اذلي أأدىل به اإ

اليت تطلب  1التوصية  أأنيف الواقع  .وفدا الربازيل واجلزائر فامي يتعلق بتوصية وحدة التفتيش بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب
آليات وهجات " نشاء هيالك وأ تنس يق حمددة وخمصصة ت لكف بوضع س ياسات واسرتاتيجيات ادلمع املؤسس ية اخلاصة بلك اإ

 "واكةل من الواكلت، وكفاةل التنس يق بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث داخل منظامهتم وفامي بني الواكلت
ىل أأهن" أأو "قيد التنف جاري التنفيذ" تصنيفها حتتينبغي يف رأأي الوفد،  تشلك جزءا من مرشوع التعاون فامي بني  ايذ" نظرا اإ

ىل التوصية التاسعة اليت تطلب  .بدلان اجلنوب من  -يف املائة  0.5ل تقل عن  -صيص نس بة مئوية حمددة خت "وابلإشارة اإ
اور مع البدلان موارد املزيانية الأساس ية لتشجيع التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمالت اختصاص لك مهنم، ابلتش

املس تفيدة من الربامج؛ والتفاق مع البدلان املاحنة عىل اس تخدام جزء معني من املوارد اخلارجة عن املزيانية لمتويل مبادرات 
جزء من اقرتاح بوصفها ورأأى الوفد أأنه ميكن اس تكامل هذه التوصية  "التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث

دراهجا يف اقرتاح الربانمج واملزيانية انية ،الربانمج واملزي  ىل أأ و . نظرا لأنه ميكن التخطيط لس تخداهما، وطلب اإ شار الوفد أأيضا اإ
قرارهام25و  6التوصيات املتعلقة مبراجعة وحدة التفتيش املشرتكة يف منظومة الأمم املتحدة، لس امي التوصيتني   ، اللتني مت اإ

الرتتيبات الالزمة لضامن الامتثال الفعيل يف س ياق تنفيذ أأعامل املنظامت و  ،ملزيانيةعرب قنوات ا وسائل مهنا من خالل 
ىل ضامن وقال  .الأساس ية جبميع اللغات الرمسية ولغات العمل حنن نعمل أأن هذه التوصية لوحدة التفتيش املشرتكة هتدف اإ

ىل ذكل وفرقاس تخدام مجيع اللغات الرمسية يف مجيع أأنشطة املنظمة وتقاريرها  وتطلع الوفد، مع قبول  .العمل واللجان، وما اإ
ىل  حاةل تنفيذ هذه التوصية حتديدا. وختاما، طلب الوفد من الاطالع عىل الأمانة لهذه التوصية والرشوع يف تنفيذها، اإ

 تكل يف مدى تقدم النظرالنظر، وخباصة  قيدتوصية  ابلإحدى عرشةالأمانة احلصول عىل معلومات مفصةل فامي يتعلق 
بالغه ابلأس باب ذا اكن سيمت تنفيذها. وطلب الوفد، يف حاةل عدم تنفيذ التوصيات اإ  .التوصيات وما اإ

س بانياتناولت الأمانة املسائل املثارة عىل النحو التايل. أأول: من وهجة نظر رفيعة املس توى، ردا عىل سؤال من وفد و  .152  اإ
ىل الرؤساء التنفيذيني للمنظمة، أأبلغت الأمانة الاجامتع بأأنه اعتبارا بشأأن طلب تقرير أأكرث مشول يضم التوصيات املوهجة اإ 

لدلول الأعضاء  وهو متاحوحدة التفتيش املشرتكة، اخلاص بلكرتوين الإ تتبع ال من العام املقبل، من املتوقع اس تخدام نظام 
احلصول عىل التوصيات  ش املشرتكةخالل نظام وحدة التفتيأأيضا من  وميكن .لتقدمي تقارير عن حاةل التوصيات يف الويبو

ىل الرؤساء التنفيذيني نظام يف الوقت ال  هذا ل يسمحونظرة شامةل. احلصول عىل لدلول الأعضاء  ميكنومن مثَّ  ؛املوهجة اإ
البياانت. لتوصيات بعد حتميل املعلومات يف قاعدة اذلي أأجرته ل  تقيميال بتغيري  ،مبا فهيا الويبو ،الراهن للمنظامت املشاركة

ن أأرادت الوفود مراجعة حاةل التوصيات كام ورد يف وثيقة جلنة الربانمج واملزيانية، فلن تكون احلاةل ابلرضورة يه  ذلكل اإ
، 1024يف هذه الثغرة. وبدءا من عام  لنظراب حالياوحدة التفتيش  وتقوم. نفسها احلاةل املبينة حاليا يف نظام وحدة التفتيش
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مانة أأن تق مبارشة، وهو ما من شأأنه أأن مينح ادلول الأعضاء صورة  املشرتكة دم تقريرا من نظام وحدة التفتيشميكن للأ
ىل ادلول الأعضاء  النظام  نأأ ، كام للوضع شامةل ل س ت قدم اإ ىل الرؤساء التنفيذيني، واإ سيتضمن أأيضا تكل التوصيات املوهجة اإ

ىل أأن هذا اقرت أأ و . وثيقة خضمة تبعث عىل الإحباط للنظر فيه. أأما فامي يتعلق مبسأأةل السفر، أأقرت الأمانة  مقدم احشارت اإ
عندما تقبل  –"قيد النظر"  تصنيفابلنقطة املثارة وأأبلغت أأهنا قيد البحث. وفامي يتعلق ابملسأأةل اليت أأاثرها وفد مرص بشأأن 

التوصية تلقائيا  يف النظام تظهر حاةلالتوصية  قبول مبجردالأمانة توصية ما فهذا يعين أأن التوصية قيد النظر اجلاد، لأنه 
ىلث احلاةل دَّ يمت تنفيذ التوصية حت   وبعد أأن ."جاري التنفيذ" وهو ما يعين أأن مثة خطوات ت تخذ ابلفعل لتنفيذ تكل التوصية  اإ

يعين أأن  فهذا "تتوىل وحدة التفتيش ادلاخيل الأمور من هذه النقطة فصاعدا. عندما تظهر احلاةل "قيد التنفيذو "منفذة". 
ذا اكنت التوصية جديرة  ، وذكلالأمانة س تجري حتليال متهيدا لقبول التوصية ذا اكن هناك مزااي يف التاكليف أأو ما اإ ملعرفة ما اإ

يوحض أأن التوصية قيد النظر بيامن متيض الأمانة قدما حنو  بلل يعين أأن املنظمة مل تقبل التوصية،  التحليل ابملتابعة. لكن
 ؛اللجنة الاستشارية مع أأي توصية من هذه التوصيات اتمعىل النحو اذلي ذكرته بوضوح  لعدم قبولها دمي تفسريأأو تق ،قبولها

ىل أأي  شارة اإ ن توصية ذلكل، يف حاةل عدم قبول أأي توصية، وهذه ليست اإ من التوصيات احلالية عىل وجه اخلصوص، فاإ
ىل اللجنة املنظمة مس تعدة لقبول اخملاطر املتبقية املرتبطة بعدم قب ول التوصية، وابلتايل س تقدم تفسريا لعدم قبولها اإ

يف دم قحالت خمتلفة عندما ت  لهن لتوصيات الإحدى عرشة قيد النظر حاليا قد يكون االاستشارية. وأأوحضت الأمانة أأن 
ىل ادلول الأعضاء،  ذ املرة القادمة اإ وقد تكون التوصية يف وضع خمتلف نتيجة  ،س يكون التحليل قد اكمتل من جانب الأمانةاإ

ىل "مقبوةل" لكن يف هذه املرحةل هذه قد يتغري يف وقت ما يف املس تقبل وضع . و لهنوض هبالالعمل اذلي ب ذل  التوصيات اإ
املنظمة أأن وضع أأي توصية قيد التنفيذ، يعين أأن التفاصيل العملية غري متاحة بعد لعتبارها مقبوةل.  رأأتابلتحديد، 

ن املنظمة تنظر يف مزااي يف التاكليف وقالت ، املقطوع غ الإجاميللاصلت الأمانة حديهثا قائةل بشأأن التوصيات املتعلقة ابملبوو اإ
ن كام س تعمل ادلول الأعضاء و املرتبطة بذكل.  فامي  املقطوع منظامت الأمم املتحدة الشقيقة مجيعها تس تخدم املبلغ الإجاميلفاإ

ىل اس تخدام املبالغ الفعلية . الوطنلزايرة  ابلإجازةيتعلق   املقطوع املبلغ الإجاميل بدل منومن غري املرحج أأن تعود أأي منظمة اإ
ن فلن يكون هذا معقول.  ذ اإ  يف السببهو وهذا  املقطوع؛  تاكليف املعامالت أأعىل بكثري من اس تخدام املبلغ الإجاميلاإ

عالم ادلول الأعضاء أأن هذه . واختمتت الأمانة املقطوع اس تخدم املبلغ الإجاميل جيري حبهثا، وس يقدم  اليت املوضوعاتيه ابإ
 .تفاصيل عن كيفية تقدم الأمانة يف معلها يقدميف الاجامتع املقبل حتديث بشأأن هذه املسائل 

ة مل " قيد النظر" ل يعين ابلرضورة أأن الأمانتصنيف المتس وفد اجلزائر تأأكيدا من الأمانة ملا فهمه من أأن اس تخدام و  .151
 .تقبل التوصية لكهنا تواصل دراسة أأثر قبول هذه التوصية

مفعايري املصطلحات املس تخدمة يف نظام وحدة التفتيش املشرتكة  ،ردت الأمانة بأأن الأمر ليس كذكل ابلرضورةو  .151
نه صارمة متاما، وعندما ت قبل توصية تنفيذ. عىل سبيل املثال، من اخليارات اخملتلفة لس تخداهما فامي يتعلق ابل  الكثريوجد يل  فاإ

ىل ذكل. تفضل الأمانة اس تخدام "قيد النظر" لأهنا عندئذ تكون قادرةمقبوةلبدل من قول "  أأكرث " و"جاري التنفيذ" و ما اإ
ن رصامة املعايري يف النظام تطرح بعض املسائل. احلاةلتغيري عىل  شأأن ب  التوصية ولتكن ما، عندما جيري تقيمي توصيةف . اإ

زاء الزتام املنظمة،  ريعندما  لكنالتعاون بني بدلان اجلنوب عىل سبيل املثال، رمبا يساور ادلول الأعضاء شك اإ الأمانة  جت 
هنا  1024تقيمي عام   .جيب القيام به. وهذا ل يعين أأن الأمانة قبلت أأو مل تقبل التوصيةاكن ما اذلي  س تعرف عندئذفاإ

التعاون بني بدلان مرشوع  مثلوجود مرشوع مع جمرد القول "قيد النظر"  وأأعرب وفد اجلزائر عن قلقه من أأن  .154
زاء مصطلح "قيد  قد يشلك تناقضا يف الواقع. ذلكل يساور الوفد نفسه،اجلنوب يف الوقت  اذلي  التنفيذ"،بعض القلق اإ

حني أأن ما تقوهل الأمانة هو، يف  ل حيبذه وفد بدله. يف ماوهو  ابلتنفيذ،يعين أأن الأمانة قد تعترب هذا املرشوع غري جدير 
آلية ل تتسم ابملرونة الكبرية.  نالأساس، أأن الأمر ل يعدو عن كونه أ "، لاكن علهيا أأن مقبوةل" ما ن توصيةاإ قالت الأمانة  فاإ

 . ذلكل، الأمر واحضبه حىت الآنالأمانة غري مس تعدة للقيام هذا أأمر تضع بعض املؤرشات وتوحض كيف مت القيام بذكل، و 
آخر مثل  en cours“ متاما ابلنس بة لوفد بدله. ومع ذكل، طلب الوفد الاس تعاضة عن عبارة "قيد النظر" مبصطلح أ

d’acceptation”  أأو ما ياكفئه ابللغة الإجنلزيية. 
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تكل  ول ي ت عمتدوأأبلغت الأمانة أأن معايري وحدة التفتيش املشرتكة يه معايري صارمة ول توجد خيارات كثرية متاحة.  .155
الأمانة ل ميكهنا القيام و . الإماكنيةالصيغة سيتعني عىل الأمانة تغيري معايري نظام وحدة التفتيش املشرتكة بأأمكهل لإاتحة تكل 

 .بذكل يف الوقت الراهن

عن عدم  وأأعرب، وشكر الأمانة عىل الإيضاحات اليت قدمهتا، التمنية وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل .156
ظهارفهمه  آن. عىل لتمنية املعنية ابلجنة ال العمل اذلي جيري تنفيذه يف  سبب اإ أأنه السبب يف عدم تنفيذ هذه التوصية حىت ال

ىل أأن حيصل عىل النتيجة الهنائية للمناقشات اليت جتري يف أأ وأأضاف  لجنة ال ن اجملموعة تشعر أأن الاجامتع جيب أأن ينتظر اإ
ذا اكن سيبدأأ أأم ل للبت يف لتمنيةاملعنية اب  وأأشارتالتعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث.  يف تنفيذ مرشوع ما اإ

ىل اجملموعة اجملموعة  وقالت. لتمنيةاملعنية ابلجنة ال للتعاون الثاليث مل تشمهل مناقشات  اجانب أأن مثةن هناك جانبني خمتلفني، و أأ  اإ
هنا تود أأن يمت النظر يف   .ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوبهذه النتيجة  وأأن تعكس فعليا ارتباط هذه املسأأةل،اإ

ىل ادلول الأعضاء .157  .وأأبلغت الأمانة الاجامتع أأهنا تعزتم النظر يف هذه املسأأةل مع مدير الربانمج املعين وس تعود اإ

آخر، وأأشار و  .158 ىل أأنه ،حتدث وفد بلجياك عن مسأأةل النظر يف اس تخدام مصطلح أ تعلق ابلتعاون بني ي  الأقل فاميعىل  اإ
صص يوم واحد  توقعمن امل اكن  ،اللجنة املعنية ابلتمنية املنعقدة يف نومفرب املتابعة أأثناء دورةلأغراض اجلنوب و  بدلان أأن خي 

ن اكنت ادلول الأعضاء س تقبل تغيري فيه ورة ل ي تناقش ادل بعد ادلول الأعضاء أأي مسائل أأخرى تتعلق ابملتابعة؛ ذلكل اإ
ىل " احامتل قبول"،  نعبارة "قيد النظر" اإ جراء املناقشات اليت من س  أأنه هذا يرى الوفد  فاإ يحول يف هذه املرحةل دون اإ

 .ة يف نومفرببعد دورة اللجنة املعنية ابلتمني ءالأعضااملفرتض أأن جترهيا ادلول 

آنفا، أأن اس تخدام مصطلح "قيد النظر" يعين أأن التوصية ميكن  .159 ورأأى وفد مرص، يف ضوء الإيضاحات اليت ق دمت أ
التعاون بني بدلان مبرشوع أأن املنظمة تنفذ التوصية ابلفعل، عىل الأقل فامي يتعلق  يعين احلال أأن ت عمتد لحقا، لكن يف واقع

ىل9و 1ني اجلنوب وفامي يتعلق ابلتوصيت ىل وجود تعاون هيدف اإ نشاء صندوق، وهو ما يعين أأنه جيري  . وأأشار الوفد اإ اإ
هناك مشاريع لإنشاء صندوق. عىل سبيل املثال، هل س تلغي ادلول الأعضاء كام أأن ابلفعل تنفيذ التوصية يف هذا اجملال. 

نه التنس يق؟  هجة املرشوع. وأأضاف أأن هناك  واعت مدتوصية. . بعبارة أأخرى، جيري تنفيذ ال ذكلل يعتقد أأجاب الوفد اإ
ذلا تساءل الوفد ملاذا يف  ؛أأنشطة ترتبط ابملرشوع، واتفاقات مع هجات ماحنة لتعزيز ومتويل أأنشطة تعاون بني بدلان اجلنوب

؟ والمتس الوفد توضيحا بشأأن الإرصار عىل اس تخدام "طور التنفيذ يف"هذه احلاةل مل ي س تخدم مصطلح "مقبوةل" أأو 
 .."صطلح "قيد التنفيذم

آليات وهجات تنس يق حمددة  قدمت الأمانة الرد التايل: تتناول هذه التوصية لوحدة التفتيش املشرتكةو  .160 نشاء هيالك وأ اإ
حىت الآن هناك مرشوع تعزيز التعاون بني بدلان اجلنوب اذلي وافقت عليه اللجنة املعنية ابلتمنية و وخمصصة يف أأمانة الويبو. 

ومن املعزتم . لأن مدته حمددة بس نتنيحمدد ذا طابع الأمانة الوفود بأأن هذا املرشوع حمدد زمنيا و  وذكَّرتلويبو. واذلي نفذته ا
بريل  وس يقميَّ ، 1021املرشوع حبلول ديسمرب  أأن يكمتل ل أأن. 1024يف اإ يجري حتليهل يف س  املرشوع سيناقش أأيضا و  اإ

طار مناقشة التقارير املرحلية حسب املشاريع اخملتلفة. املعنية ابلجنة ال نومفرب أأثناء دورة  ن الأمانة قائةل  ومضتلتمنية، يف اإ ما اإ
نشاء هيالك  أأقل بكثري مما تطلبه توصية وحدة التفتيش، وهو ُأجنزهذا املرشوع، لكن ما هو تنفذه املنظمة حىت الآن  اإ

آليات وهجات تنس يق حمددة وخمصصة للتعاون بني بدلان اجلنوب.  ىل أأن هذا املرشوع حمدوأ حمدد  طابعد زمنيا وذا ونظرا اإ
التعاون بني  خيصهجة التنس يق فامي  كفل معل وأأ حىت الآن،  ،مدير املرشوع  فقد نفذيف ديسمرب،  يكمتل لأن من املقرر أأن

طار املنظمة ىل اطلب  الهنايةيف  يظل هناك ومع ذكل. بدلان اجلنوب يف اإ ىللهيئات الترشيعية للمنظمة و اإ لجنة املعنية  ال اإ
بريل العام ختاذ قرار ل ابلتمنية وجلنة الربانمج واملزيانية نشاء هيالك حمددة وخمصصة . ذلكل سيمت تقيمي هذا املرشوع يف اإ ابإ

ىل سيتخذ القرار بشأأن مواصةل املرشوعو . هذا التحديد الزمينالقادم. وهو ما يوحض السبب يف  ، أأو منهاملرحةل الثانية  اإ
آلية تنفيذ مشاريع اللجنة املعنية ابلتمنية.  لوضعدراج موارد يف املزيانية العادية للمنظمة لإ  طار أ هذا الهيلك اخملصص يف اإ
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ىل أأن  بمتديد ايف حاةل اختاذ اللجنة املعنية ابلتمنية قرار  توفري املواردوالقدرة عىل الإماكنية دلهيا املنظمة  وأأشارت الأمانة اإ
قنوات والهيالك ال متكل املنظمة  وهكذا،أأخرى.  صورةاثنية أأو يف أأي مرحةل يف صورة بدلان اجلنوب مرشوع التعاون بني 

هذا أأنه يتعني اختاذ كرث من ذكل، والإماكنية لتحديد املوارد. وهذا هو السبب يف أأن الأمانة قد وضعت هذا النص هنا. الأ 
للتنفيذ لكن  الازمة القنوات الأمانة دلىوهكذا  الأعضاء.قرار ليس من جانب الأمانة فقط لكن أأيضا من جانب ادلول ال

 .امليض قدما بتنفيذ هذه التوصيات كيفية بشأأنالأمر يتوقف عىل قرار ادلول الأعضاء 

ن الربازيل تريد أأن تتحدث بصفهتا الوطنية. .162  وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل املعلومات، غري أأنه طلب توضيًحا وقال اإ
ن الربازيل قد وقعت يف العام املايض اتفاقًا مع الويبو  ل منخرطة بدرجة كبرية يف التعاون الثاليث.وأأضاف أأن الربازي وقال اإ

وأأضاف أأن الربازيل دلهيا البنية وتعي هذه  ودلهيا مسؤول اتصال يعمل يف مكتب الويبو يف ريو دي جانريو ابلربازيل.
نه جبانب مبادرات اللجنة املعنية  هنا ستتعاون مع املؤسسة لتحسني التعاون فامي املبادرات، وقال اإ ابلتمنية وامللكية الفكرية فاإ

ن عىل أأرسة الأمم املتحدة أأن تتبع  بني بدلان اجلنوب. نه يف حاةل صدور توصيات من أأرسة الأمم املتحدة فاإ واتبع الوفد قائاًل اإ
ن هذا هو املوقف عندما يظ  هذه التوصيات وينبغي قبولها وتنفيذها. هر التحليل أأن جزًءا كبرًيا من أأعضاء الويبو هيمه وقال اإ

نه يريد أأن يؤكد يف هذا الصدد عىل مفهوم أأن ادلول الأعضاء لن يكون دلهيا  التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. واتبع قائاًل اإ
ناقش الس ياسات يف متسع ل ي تنظر يف الس ياسات اخلاصة ابلواكةل ولكهنا يف الأساس س تقبلها مث تناقشها، وميكن لها أأن ت 

اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وكيفية تنفيذ هذه التوصيات عىل النحو الأفضل يف الويبو، ورأأى أأنه ل يوجد جمال 
 لعتبار أأن هذا الأمر ل ينبغي أأن ينطبق عىل الويبو ومن مث ينبغي قبوهل.

اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية  وحتدث وفد الهند بصفته الوطنية فأأعرب عن تأأييده للبيان .161
ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل وأأضاف أأن وفد الهند يرى أأيًضا أأن هذا الاقرتاح بشأأن التعاون فامي بني بدلان  وأأشار اإ

نه ينبغي أأن يعامل  ة الفكرية.اجلنوب والتعاون الثاليث ينبغي فصهل عن اقرتاح مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكي وقال اإ
مانة أأن تبارش التنفيذ عوًضا عن انتظار القرار يف دورة اللجنة املعنية  كتوصية مس تقةل لوحدة التفتيش املشرتكة وينبغي للأ

قامته يف العام املقبل.  ابلتمنية وامللكية الفكرية يف نومفرب أأو خالل الاس تعراض املقرر اإ

ن دليه رأأاًي مغايًرا خبصوص التوصية رمق  انة عىل تقدمي التوضيح.وشكر وفد اجلزائر الأم .161 هنا ليست غري  1وقال اإ وقال اإ
آلية موحدة بشأأن توصية ما يف هذه النقطة، ولكن الأمر  مرنة عىل النحو اذلي أأظهرته الأمانة. عداد أ نه ل يناقش اإ وقال اإ

ن التوصية ذكرت أأن منظامت الأمم  يتجاوز ذكل مبراحل. آليات دلمع التنس يق وقال اإ املتحدة ينبغي لها أأن تنشئ هيالك أأو أ
عادة توزيع املوظفني املطلوبني واملوارد الرضورية كام  والتعاون يف س ياق الأنشطة املشرتكة فامي بني بدلان اجلنوب من خالل اإ

ن هذا الأمر يتسم ابملرونة. جيب. ىل املساعدة واقرتح أأن تضطلع لك أأمانة ابلأمر عىل النحو املنا وقال اإ سب لها، والتفت اإ
ن الأمانة عندما تنظم ندوات يف أأقالمي  التقنية ورأأى أأن هذه املسأأةل ل تندرج مضن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وقال اإ

ن ذكل ميثل تعاواًن فامي بني بدلان اجلنوب وهنوًضا ابلتعاون فامي بني آس يا، فاإ بدلان  معينة، كأمرياك الالتينية أأو أأفريقيا أأو أ
نشاء هيلك للتعاون فامي  اجلنوب. ن الأمانة رمبا قدرت أأن التوصية غري مرنة، ولكن التوصية ذاهتا ل جترب الأمانة عىل اإ وقال اإ

مانة أأن حتاول أأن تدمع التعاون والتنس يق فامي بني بدلان اجلنوب عىل النحو املطلوب. بني بدلان اجلنوب. نه ينبغي للأ  وقال اإ
ن اجملموع ة الأفريقية ترى أأن التوصية قد قبلهتا الأمانة بسبب الأنشطة اليت اكنت الأمانة منخرطة فهيا، وأأضاف أأهنا وقال اإ

نه ذلكل ل يرى سببًا لالس مترار يف النظر يف هذه التوصية. اكنت منخرطة ابلفعل يف التعاون.  وقال اإ

ن هذه توصية مس تقةل للويبو وينبغي أأن ت نفذ وشكر وفد مرص وفود الربازيل واجلزائر والهند عىل بياانهتا، واتبع  .164 قائاًل اإ
ن ذكل هو الصواب.  مبعزل عن مرشوع التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وقال اإ

ىل التفسريات حيث أأنه يرى أأن مثة معضةل ل ح نه ازداد حرية عىل حريته بعد الاس امتع اإ ل لها لأن هذه وأأردف قائاًل اإ
مانة لتنفيذها بيامن جتري الأمانة تقيميًا بشأأن التنفيذ أأو القبول أأو عدم الوجاهة أأو وضعها قيد النظر، ويف  التوصيات قدمت للأ

اللحظة الراهنة خترب ادلول الأعضاء بأأن مس ئوليهتا كدول أأعضاء أأن جتد حاًل من خالل املزيانية أأو اللجنة املعنية ابلتمنية 
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ن وفد مرص  ية الفكرية ل ي تبدأأ الأمانة يف التنفيذ، وأأضاف أأن هذه مسأأةل حمرية.وامللك  نه يف ظل هذه الظروف فاإ وقال اإ
ىل أأي مدى ي مكن تنفيذ التوصية  ىل حبث هذه النقطة أأثناء مناقشة الربانمج واملزيانية ملعرفة اإ حيتفظ مبوقفه بشأأن العودة اإ

  هجزء من املزيانية املقرتحة.

نه يود أأن يثري نفس النقطة اليت حتدث عهنا وفد بلجياك متحداًث ابمس اجملموعة ابء. وأأضاف أأن  وقال وفد .165 أأملانيا اإ
ىل الهيئات الترشيعية من قبل وحدة التفتيش املشرتكة. ولكهنا مل تذكر أأن عىل الهيئات الترشيعية أأن  التوصية اكنت موهجة اإ

نه يف هذه  نأأى عن الإجراءات املنتظمة، ولكن يف املناس بة املمكنة املقبةل.تنفذها فوًرا أأو أأنه يتعني علهيا أأن تنفذها مب  وقال اإ
ن القرار اذلي اختذته هذه الهيئة الترشيعية هو الهنج القامئ عىل املشاريع. وأأضاف أأنه وفقًا لرغبة ادلول الأعضاء،  النقطة، فاإ

جراء  ذا اكن التغيري مطلواًب فور الانهتاء من املرشوع، ميكن اإ التغيري عىل نظام خمتلف، قد يكون نظام مسؤويل التصال أأو اإ
غريه من الأنظمة اليت س تقام يف املس تقبل، ولكن يف الوقت الراهن، أأحسن وفد أأملانًيا قوًل حيامن قال أأن التوصية اخلاصة 

قامة نظام مسؤويل التصال ل تزال قيد النظر، لأنه مل يتخذ أأي قرار بعد. ن هذا هو  ابإ نه ل يرى وقال اإ ما يفهمه ومن مث فاإ
نه مبا أأن لك ذكل سيتغري حبلول نومفرب، بعد أأن تناقش الوفود املسأأةل وتتلقى تقيمي املرشوع،  ما يه املشلكة. ومىض يقول اإ

ىل هذا احلد، وأأضاف أأن أأملانيا واجملموعة ابء س يكوانن منخرطني بدرجة كبرية  حيهنا سيتخذ قرار. ن هذا الأمر مؤكد اإ وقال اإ
ن قبول الصياغة كام يه "قيد النظر" ل يعين أأن ادلول الأعضاء تريد أأن توقف ذكل. يف هذا القرار. ولكن  واسرتسل قائاًل اإ

 املسأأةل تتعلق ابلإجراء السلمي.

تباع الهنج القامئ عىل  .166 ذا اكن مفهوًما أأن اإ نه يريد أأن يعرف ما اإ وشكر وفد الربازيل وفد أأملانيا عىل تعليقاته وقال اإ
نه ل يفهم ملاذا ل يمت  شاريع يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يعد خياًرا، ولكن ذكل ل يعين أأنه غري مقبول.امل  وقال اإ

ظهار أأنه مقبول وأأن ادلول الأعضاء حتاول أأن تشلك طريقة الويبو اخلاصة للتعامل مع التعاون فامي بني بدلان اجلنوب  اإ
  مرحةل التنفيذ.والتعاون الثاليث ويه يف

س بانياوأأشار وفد  .167 ىل الأس ئةل اليت طراها يف املداخةل السابقة واليت مل يرد علهيا أأحد وطلب من الأمانة أأن ترد  اإ اإ
 علهيا.

دراج هذا املوضوع كبند دامئ يف جدول أأعامل جلنة الربانمج  1وأأجابت الأمانة بأأن مثة  .168 أأس ئةل عالقة، يتعلق أأحدها ابإ
طار القسم  واملزيانية، وهو ما ن هذا الأمر سريد يف اإ يمت حالًيا، وأأضافت أأن هذا الأمر خاضع لقرار ادلول الأعضاء، وقالت اإ

ىل  املتعلق ابلتدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية. أأما السؤال املتعلق ابلتوصيات املقدمة اإ
ن وفد الرؤساء التنفيذيني فقد ُأجيب عليه و  س بانيالكن حس امب يتذكر ممثل الأمانة فاإ اكن دليه سؤال بشأأن تعدد اللغات  اإ

  وطلبت الأمانة تأأكيًدا ذلكل.

س بانياوأأجاب وفد  .169 آخر بشأأن التوصية املتعلقة مبوضوع نس بة بدل  اإ نه اكن مثة سؤال أ بأأن ذكل ما حدث ابلفعل وقال اإ
قامة اليويم وطلب الوفد توضيًحا بشأأن املوقف ا  حلايل يف الويبو يف هذا الصدد.الإ

ن  .170 قامة اليويم، فليست الويبو متوافقة مع منظومة الأمم املتحدة، وقالت اإ وأأجابت الأمانة أأنه خبصوص مسأأةل بدل الإ
ىل التوصية  ن هذه  من الوثيقة حمل النظر. 1يف الصفحة  1هذه املسأأةل ختضع للمراجعة حالًيا ولفتت انتباه الوفد اإ وقالت اإ

ن املنظمة تبحث عن طريقة لتغيري ذكل. املسأأةل  اس تعرضهتا الأمانة لتوها وقالت اإ

س بانياوأأكد وفد  .172 أأن السؤال املتعلق مبسؤول التصال بشأأن تعدد اللغات ل يعد جزًءا من التوثيق السابق لالجامتع  اإ
نه يذكر رؤيته أأثناء قراءة تقرير وحدة التفتيش املشرتكة الصادر حو  نه مع ذكل فاإ ل هذا املوضوع وتساءل ملاذا مل يرد يف وقال اإ

ن هذا رمبا يكون السبب وراء  الوثيقة. ن الأمر رمبا يتعلق بترصف الرؤساء التنفيذيني وليس الهيئات الترشيعية وقال اإ وقال اإ
دراجه يف التقرير. نه يرى أأن املسأأةل تتعلق ابملوضوع. عدم اإ نه مع ذكل فاإ  وقال اإ
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س بانياف، والمتست من وفد وأأكدت الأمانة أأن هذا هو املوق .171 أأن تناقش هذه النقطة حتت بند جدول الأعامل  اإ
  املتعلق ابلتقرير املرحيل حول س ياسة الويبو بشأأن اللغات عندما يتواجد مدير شعبة املؤمترات واللغات ل ي جييب.

نه مل يتحقق اتفاق وأأعرب الرئيس عن أأمهل أأن يتعاون منسقو اجملموعات مًعا لإجياد حل للمسأأةل حمل النظر، حي .171 ث اإ
  وبناء عليه مت تأأجيل هذا البند من جدول الأعامل. بعد.

طار البند  .174 من جدول الأعامل، اختذت اللجنة القرار التايل فامي خيص هذا البند  12وبعد املناقشات اليت دارت يف اإ
 من جدول الأعامل.

 يف هذه املسأأةل وتتخذ التدابري املناس بة. أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو بأأن تنظر .175

 احلومكة يف الويبو 8البند 

ىل الوثيقتني  .176  .WO/PBC/21/20و WO/PBC/18/20استند النقاش اإ

م الرئيس البند املتعلق ابحلومكة .177 نه خالل ادلورة الثامنة عرش للجنة الربانمج  وقد  يف الويبو يف جدول الأعامل، وقال اإ
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ملراجعة بنية احلومكة يف الويبو وتقدمي تقرير لدلول الأعضاء  واملزيانية، ق دم الامتس اإ

ىل رئيس امجلعية العامة لعقد مشاورات مع منسقي كام ق دم ا يتضمن توصيات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. لامتس اإ
قلمي ملناقشة تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وتقدمي توصيات حمددة لدلورة التاسعة  1اجملموعات و وفود من لك اإ

ورفع تقريًرا لدلورة  WO/PBC/19/26كام ذكر الرئيس أأن رئيس امجلعية العامة قدم الوثيقة  عرش للجنة الربانمج واملزيانية.
قلميية الس بع. وبعد عرض شفوي من رئيس اللجنة  التاسعة عرش للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن نتاجئ اجامتعه مع اجملموعات الإ

 رئيس امجلعية العامة أأن حتيط جلنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، واذلي ركز فيه عىل النقاط الأساس ية ملا ذكر أأعاله، اقرتح
جراء مقبل يف هذا الشأأن. ن اخليارات املتاحة  الربانمج واملزيانية علًما بتقريره وتبت يف أأي اإ نه بناء عىل ذكل فاإ وقال الرئيس اإ

( 1( أأن تدرس جلنة الربانمج واملزيانية تقرير رئيس امجلعية العامة وحتيط علام به؛ )2) أأمام ادلول الأعضاء ل ي تبت فهيا يه:
ىل أأبعد  ذا مل 1من ذكل وتفويض اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بأأن تعد دراسة شامةل حول املوضوع؛ )واذلهاب اإ ( واإ

عداد دراسة متهيدية  عداد دراسة شامةل لأس باب تتعلق ابلتلكفة، تطلب جلنة الربانمج واملزيانية اإ ترغب ادلول الأعضاء يف اإ
وذكر  للرقابة وهجة خبرية مس تقةل أأو مراجع احلساابت اخلاريج. لدلراسة الشامةل من قبل اللجنة الاستشارية املس تقةل

ىل دراسة شامةل. آراء خمتلفة قد ُأعرب عهنا بشأأن احلاجة اإ نه من انحية، أأقر البعض بأأن الهيلك احلايل بدا  الرئيس أأن أ وقال اإ
تحسني وأأنه مثة حاجة كبرية لتعزيز ولكنه يرى أأنه ل تزال مثة مساحة كبرية لل  وكأنه يعمل بطريقة أأكرث فعالية من ذي قبل.

دوري جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق ل ي يعمال بطريقة أأكرث فعالية وكفاءة ول ي يمتكنا من أأداء هماهمام التنفيذية 
ىل مراجعة معمقة لهيلك الويبو واعت ووليتهيام. نه من انحية أأخرى، رأأت بعض الوفود أأنه ليس مثة ما يدعو اإ ربت أأن وقال اإ

صالح كبري. ىل اإ نه بعد مناقشات مس تفيضة، سواء داخل اجملموعات  هيئات املراقبة والتدقيق ابملنظمة ل حتتاج اإ وقاهل اإ
جامع بشأأن ادلراسة الشامةل. ىل أأنه ل يوجد اإ قلميية أأو يف احملافل الأوسع نطاقا، اهتدى اإ ن ادلراسة المتهيدية  الإ ىل اإ وأأشار اإ

وقال   ي قبل تشكيل فرقة عامةل رمسية أأو الالامتس من وحدة التفتيش املشرتكة أأن تس تعرض املسأأةل.تلقت تأأييدا ضئيال، ومل
جراء املناقشات واس تعراض نتيجة العملية غري الرمسية بصورة هميلكة. نه مع ذكل فقد ات فق عىل اإ ىل  اإ نه استنادا اإ وقال اإ

قلميية، مت التوص ىل النص املقدم الآن للجنة الربانمج واملزيانية:املشاورات املس تفيضة بني اجملموعات الإ   ل اإ

ن اللجنة أأحاطت علام بتقرير رئيس امجلعية العامة وتقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومالحظات 2") ( اإ
( وبعد أأن اس تعرضت مسأأةل 1؛ )WO/PBC/19/26ادلول الأعضاء املعرب عهنا بشأأنه والواردة يف الوثيقة 

 قررت امليض قدما يف دراسة املسأأةل، مبا يف ذكل عقد مشاورات غري رمسية مفتوحة حتت قيادة الرئيس.احلومكة، 
وستس تعرض هذه العملية اقرتاحات ادلول الأعضاء بشأأن احلومكة، بدءا من اقرتاحات ادلول الأعضاء احلالية، عىل 
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ومن املزمع أأن حتدد نتيجة هذه  .WO/GA/38/2والوثيقة  WO/PBC/18/20سبيل املثال ل القرص الوثيقة 
القضااي ذات الاهامتم املشرتك والتحسينات املمكنة املتعلقة بنظام احلومكة يف الويبو وتقدم  -بتوافق الآراء  -العملية 

ىل ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية بصيغة هميلكة للنظر فهيا، عىل سبيل املثال ل القرص الفئات  التوصيات اإ
 1وس تعقد  ( وقضااي الكفاءة والإدارة.1( بنية احلومكة، مبا يف ذكل الهيئات الإدارية احلالية يف الويبو؛ )2تالية: )ال 

ىل الفرنس ية والإ  ول متس هذه العملية حق ادلول الأعضاء يف  .س بانيةاجامتعات، وس توفر خدمات الرتمجة الفورية اإ
دراج مسأأةل احل1تقدمي الاقرتاحات؛ ) ومكة يف الويبو يف جدول أأعامل ادلورة العرشين للجنة الربانمج ( وتقرر اإ

  واملزيانية."

زع  .178 وأأضاف الرئيس أأنه يف بداية هذا البند من جدول الأعامل قدمت اجملموعة الأفريقية اقرتاًحا بشأأن احلومكة، وقد و 
  هذا الاقرتاح.

نه يف ادلورة ال  .179 سابقة للجنة الربانمج واملزيانية اتفقت ادلول الأعضاء وحتدث وفد مرص ابمس اجملموعة الأفريقية فقال اإ
ن احلومكة تعد من املسائل العالقة أأمام اللجنة، حيث ت ناقش منذ مدة طويةل دون  عىل اس مترار مناقشة مسأأةل احلومكة. وقال اإ

حراز تقدم ملموس. ىل الوثيقة  اإ ضاء وتعليقاهتا . اليت تضمنت اقرتاحات ادلول الأعWO/PBC/17/2 Revوأأشار الوفد اإ
بشأأن حتسني احلومكة يف الويبو، واليت وردت من اجملموعة الأفريقية واسرتاليا والصني وفرنسا وأأملانيا والياابن وموانكو 

وأأضاف أأن ورقة اجملموعة الأفريقية  ومجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية ومجموعة جدول أأعامل التمنية.
حت كنقطة نقاش حول احلومكة ول تعد الأفاكر امخلس قامئة شامةل اكنت قا مئة عىل اقرتاحات هذه ادلول الأعضاء، وأأهنا اقرت 

ضافية من الوفود الأخرى. ولكهنا لغرض النقاش. ن اجملموعة منفتحة بشأأن تلقي أأفاكر واقرتاحات اإ ن الأفاكر  وقال اإ وقال اإ
واملزيانية، عىل سبيل املثال، جتمتع جلنة الربانمج واملزيانية ابنتظام مرتني يف الس نة حتسني معل جلنة الربانمج  (2) امخلس يه:

وقال الوفد  وينبغي أأن تس تعرض جلنة الربانمج واملزيانية ابنتظام املسائل املتعلقة ابملوارد البرشية. ملدة مخسة أأايم للك دورة.
ن هذا الأمر قد نوقش يف اليوم السابق واقرتحه وفد  يطاليا.اإ وأأوحض الوفد أأن جلنة  ( حتسني معل جلنة التنس يق.1و) اإ

عىل هامش امجلعية العامة. ورأأى أأنه ابلإماكن متكني جلنة التنس يق من خالل منحها وظائف س نة  التنس يق جتمتع مرة لك
ىل توضيح مس ئوليات لك من جل  تنفيذية وأأن جتمتع بصورة أأكرث انتظاًما. نة الربانمج واملزيانية وذكر أأيًضا أأن احلاجة تدعو اإ

جراء تغيري جذري يف جدول أأعامل  وجلنة التنس يق بشلك واحض. وأأحاط علًما بأأن ولية جلنة التنس يق يه فقط اليت تتضمن اإ
ىل اللغات الست ونرشها عىل املوقع الإلكرتوين قبل الاجامتعات،  امجلعية العامة. ن من املهم ترمجة الواثئق اإ ومىض يقول اإ

حتسني التفاعل بني ادلول الأعضاء واللجنة الاستشارية املس تقةل  (1ح للوفود بتحليلها والتشاور بشأأهنا؛ و)وذكل للسام
نشاء فريق عامل مصغ ر اتبع للجنة الربانمج  للرقابة. وقد طرح بعض ادلول الأعضاء بعض الأفاكر، عىل سبيل املثال اإ

ستشارية املس تقةل للرقابة؛ وتوصية جلنة الربانمج واملزيانية واملزيانية عىل أأساس مؤقت لينظر يف توصيات اللجنة الا
بتخصيص جزء من الاجامتعات الفصلية للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة للرؤساء الإقلمييني، وأأن تعمم تقارير الاجامتعات 

ئق جلنة الربانمج واملزيانية، الفصلية اليت تتضمن التعليقات واملشاورات عىل نطاق واسع بعد الاجامتعات وت درج مضن واث
ىل جلنة  عداد التقرير الس نوي املوجز وترفعه اإ وتعمم أأيضا عىل الإنرتنت، وأأن تواصل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ

قلميية وادلول الأعضاء حول املسائل املطروحة؛ و) آراء اجملموعات الإ ني ( حتسني التفاعل ب4الربانمج واملزيانية، مسجةل فيه أ
ويتعلق الاقرتاح الأخري  وينبغي أأن حيسن هذا التفاعل من خالل عقد اجامتعات منتظمة ورمسية. ادلول الأعضاء واملدققني.

آلية منصفة وفعاةل لختيار رؤساء هيئات الويبو ونواهبم وتويخ املساواة يف معلية الاختيار. نشاء أ ويعد هذا الأمر همًما  ابإ
عداد مثل هذه الآلية.وينبغي لدلول الأعضاء أأن تس مت ىل ادلول الأعضاء يف جلنة الربانمج واملزيانية  ر يف حماوةل اإ وطلب الوفد اإ

آراهئم حولها بغية حتسني احلومكة يف الويبو. جراء  أأن ينظروا يف الأفاكر املقرتحة السالفة اذلكر ويدلوا بأ ىل اإ وأأكد عىل احلاجة اإ
ل الأعضاء الأخرى، هجزء من اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية ما بني ادلورات مناقشة اكمةل حولها وحول الأفاكر الأخرى لدلو 

ىل ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف 1024واذلي قد ينعقد يف فرباير  ، بغية تقدمي هذه التوصيات اإ



WO/PBC/21/22 
65 
 

ير وحدة التفتيش املشرتكة، واذلي ميكن . وس يوفر هذا الاجامتع أأيًضا فرصة لدلول الأعضاء ل ي تتلقى تقر 1024 سبمترب
 اعتباره جزًءا من الاجامتع ما بني ادلورات.

وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فأأكد عىل ما ذكره سابقًا أأن احلومكة ليست من املواضيع املطروحة عادة يف جلنة  .180
نه خالل ادلورة احلالية وادلورات السابقة ل  الربانمج واملزيانية. لجنة الربانمج واملزيانية، شلكت مداخالت الأعضاء وقال اإ

واثنًيا، أأضاف أأن املناقشات الواسعة النطاق حول احلومكة قد  حول املزيانية ابلفعل جزًءا ل يتجزأأ من احلومكة يف الويبو.
أأدخلت الويبو تغيريات وأأضاف أأنه منذ ذكل احلني،  بدأأت منذ مدة طويةل يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة الربانمج واملزيانية.

ن اجلدل بشأأن احلومكة عفا عليه الزمن قلياًل. كبرية يف بنيات احلومكة هبا. ن اجملموعة ابء وغريها من  وقال اإ واثلثًا، قال اإ
ن  اجملموعات اخنرطت يف جدل مثري لالهامتم ولكنه غري حامس بشأأن احلومكة خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية. وقال اإ

ن  ابء ترى أأن الوقت قد حان لإيقاف اجلدل حول احلومكة اذلي عفا عليه الزمن. اجملموعة نه من الناحية الأخرى، فاإ وقال اإ
ن هذه  اجملموعة تعي أأن تقرير وحدة التفتيش املشرتكة قد يتضمن املزيد من التوصيات بشأأن احلومكة. ومىض يقول اإ

وأأعرب  القادمة ـ ينبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار عند مناقشة احلومكة.التوصيات ـ اليت من املفرتض أأن تتوفر يف ربيع الس نة 
ن ادلول الأعضاء سيتعني علهيا أأن تدرس  عن امتنانه للمجموعة الأفريقية لتقدميها مؤخًرا ورقة جديدة حول احلومكة وقال اإ

وختاًما،  يدة ـ العمل ما بني ادلورات.الاقرتاحات الواردة هبا ولكن اجملموعة ابء ل حتبذ أأبًدا ـ من منطلق مبادئ احلومكة اجل 
ن اجملموعة ابء أأيًضا بصدد وضع بعض الأفاكر فامي خيص احلومكة.   قال اإ

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فشكر اجملموعة الأفريقية عىل تقدمي الاقرتاح وأأعرب عن تأأييده  .182
ع الاقرتاحات املطروحة حول احلومكة يف ادلورات السابقة للجنة الربانمج وأأشاد ابجلهود املبذوةل لتجميع مجي للمبادرة.

ن مجموعة جدول أأعامل التمنية تعي أأن بعض هذه الاقرتاحات قد ن فذ جزئًيا، ولكن من الأمهية مباكن مناقشة  واملزيانية. وقال اإ
تتفق مع اجملموعة ابء من انحية أأن تقرير وحدة  وأأضاف أأن مجموعة جدول أأعامل التمنية كيفية حتسني وظائف املنظمة وفعاليهتا.

ن اجملموعة تعي أأن ادلول الأعضاء ينبغي هلم  التفتيش املشرتكة س يوفر أأساًسا جيًدا للمناقشات. ولكن عىل الرمغ من ذكل فاإ
ن اجملموعة تتفق مع اجملموعة ابء يف أأن العمل ما بني ادلورات يفرض أأح  قيادة هذه العملية. يااًن أأعباًء كبرية عىل وأأسهب بقوهل اإ

دراج أأحد اقرتاحات مجموعة جدول أأعامل التمنية يف الورقة املقدمة من اجملموعة الأفريقية، وهو اس تعراض  الوفود، واقرتح اإ
  اجلدول الزمين لالجامتعات لتوفري وقت اكف للوفود ل ي تس تعد لالجامتعات.

دىل هبام لك من وفد مرص ابمس مجموعة البدلان الأفريقية ووفد وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيانني الذلين أأ  .181
ورأأى الوفد أأن مثة حاجة لتحسني احلومكة يف الويبو، خاصة يف هيالك مثل جلنة  الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية.

وأأعرب عن قناعته  عضاء قد حتسن.ورأأى أأن تعزيز الاخنراط والتنس يق فامي بني ادلول الأ  الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق.
نه يود أأن ينهتز الفرصة حلث  بأأن حتسني احلومكة يف الويبو من شأأنه أأن يساعد يف ترسيع حتقيق الشفافية وتعزيزها، وقال اإ

  ادلول الأعضاء عىل النظر يف الاقرتاح وأأن تشارك يف احلوار مشاركة بناءة.

هنا من املسائل العالقة ورحب وفد الهند ابلقرتاح املتعلق ابحلومكة يف .181  الويبو واذلي قدمته اجملموعة الأفريقية، وقال اإ
هنا ليست  منذ وقت طويل يف جلنة الربانمج واملزيانية. ن العديد من الأفاكر البناءة واجليدة ورد يف الورقة، وقال اإ وقال اإ

ىل أأن تقرير وحدة التفتيش املشرتكة يعد عالقًا ولكنه رأأى أأنه جديدة. ن ادلول الأعضاء ينبغي أأن  وأأشار اإ ابلرمغ من ذكل فاإ
ن ذكل لفائدة املنظمة وادلول الأعضاء. ضافة اقرتاح مجموعة  تتفق بشأأن بعض املعايري واملسائل الأساس ية وقال اإ ورحب ابإ

ىل الاخنراط البناء لتحقيق تفامه جيد بني ادلول الأ  ىل اقرتاح اجملموعة الأفريقية وتطلع اإ عضاء بشأأن جدول أأعامل التمنية اإ
  مسأأةل احلومكة املتكررة.

س بانياوشكر وفد  .184 ىل  اإ ن الاقرتاح يس تحق ادلراسة، وأأضاف أأن اللجنة حباجة اإ اجملموعة الأفريقية عىل اقرتااها وقال اإ
دراج املسائل هبا. املزيد من الوقت ل ي تنظر فيه بعناية. ن مثة قامئة مفتوحة ميكن اإ ن مل يتحقق  وقال اإ نه اإ واسرتسل قائاًل اإ
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وأأضاف أأن الفكرة اليت طرحهتا مجموعة جدول أأعامل التمنية تعد مثرية  اتفاق بشأأهنا، حيهنا ميكن حذف بعض اجلوانب.
ن من الأفاكر الأخرى اليت شعر أأهنا شديدة الأمهية ونوقشت يف اجملموعة ابء كيفية حتسني فعالية جلان  لالهامتم أأيًضا. وقال اإ

ن تقرير وحدة التفتيش املشرتكة س يغطي عىل الأرحج بعض هذه املسائل  ويبو وطرق معلها.ال  وختاًما قال اإ

ىل حتسني أأساليب العمل واحلومكة يف الويبو  .185 وأأعرب وفد الس نغال عن تأأييده لقرتاح اجملموعة الأفريقية، واذلي يريم اإ
دارة املنظمة.   تأأييده لقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية.وأأعرب عن  لتحسني الفعالية والشفافية يف اإ

ىل الاقرتاح وأأضاف مسأأةل التنبؤ  .186 ضافته الأخرية اإ وحتدث وفد بلجياك بصفته الوطنية فشكر وفد الربازيل عىل اإ
  ابلجامتعات ومسأأةل عدد الاجامتعات وأأايم لك اجامتع كأفاكر ميكن مناقش هتا.

علقة ابملدخالت اليت قد تكون تتوفر للجنة من وحدة التفتيش املشرتكة، ابلتعليقات املت وأأحاط وفد الربازيل علامً  .187
ذا ابرشت ادلول الأعضاء بعض  ولكنه رأأى أأن ادلول الأعضاء بوسعها أأن تفيد أأكرث من مدخالت وحدة التفتيش املشرتكة اإ

شأأن عقد اجامتع وبدء العمل من يناير وأأوىص الوفد ابختاذ القرار الآن ب  الأعامل، رمبا بعد نرش تقرير وحدة التفتيش املشرتكة.
  فصاعًدا، ل ي تكون نتيجة هذا العمل املنجز ما بني ادلورات جاهزة قبل اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية القادم.

وأأكد لها أأن اجملموعة  وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة البدلان الأفريقية فشكر مجيع الوفود اليت أأسهمت يف الاقرتاح. .188
نه ل يعرتض  هذه الأفاكر عىل حنو منفتح وبناء. ستنظر يف ورحب الوفد ابقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية اجلديد وقال اإ

دراجه هجزء من اقرتاح اجملموعة الأفريقية. س بانياورًدا عىل سؤال من وفد  عىل اإ ، أأكد الوفد أأن القامئة ليست شامةل وقال اإ
نه يرحب ابلأفاكر والاقرتاحات الأخرى م ن خمتلف الأقالمي والوفود، فضاًل عن تقرير وحدة التفتيش املشرتكة اذلي قد اإ

ومن مث اقرتح الوفد عقد الاجامتع ما بني ادلورات يف فرباير عندما تتلقى ادلول الأعضاء التقرير  يصري جزًءا من املناقشات.
ن من وحدة التفتيش املشرتكة. ن ما تفعهل ادلول الأعضاء ورًدا عىل مداخةل اجملموعة ابء، قال الوفد اإ ه يتفق مع الرأأي القائل اإ

ن مجيع املنظامت اليت تعاملت جبدية مع مسأأةل حتسني الأداء ومعلية اختاذ  يف جلنة الربانمج واملزيانية يعد حومكة. وقال اإ
هنا يف حد ذاهتا مسأأةل تس تأأهل مناقش هتا واهامتم اللجنة هبا القرارات هتمت بأأمور احلومكة. نه ل يرى أأن  .وذلكل فاإ وقال اإ

عىل سبيل املثال، ل تزال أأفاكر اجملموعة الأفريقية والعديد من الأفاكر املقدمة مس بقًا  الاقرتاح املقدم عفا عليه الزمن.
يقاف اجلدل القدمي  مطروحة عىل الطاوةل ومن مث فهىي مل ت لغ ومل تبطل ومل ت سحب. نه ل يفهم الإشارة املتعلقة ابإ ومىض يقول اإ

نه يرغب يف املزيد من التوضيح يف هذا الشأأن. ل احلومكة.حو  ن توصيات وحدة  وقال اإ نه يتفق مع الرأأي القائل اإ وقال الوفد اإ
ن اجملموعة ذكرت هذه النقطة من قبل. نه مرسور ملعرفة أأن  التفتيش املشرتكة من املمكن أأن يفيد مهنا النقاش وقال اإ وقال اإ

 احلومكة وطلب من اجملموعة أأن تطلع اللجنة عىل هذه الأفاكر حيامن يكون ذكل ممكنًا، اجملموعة ابء تبحث عن أأفاكر لتحسني
ىل مناقشة هذه الأفاكر مع اجملموعات الأخرى. وأأعرب عن رغبته يف تويخ الشفافية والوضوح ابلنس بة للعملية ورأأى  وتطلع اإ

  لتفتيش املشرتكة.أأن من س بل امليض قدًما عقد اجامتع يف فرباير بعد تلقي تقرير وحدة ا

نه مل حيقق أأحد ماكسب من مسأأةل احلومكة ولكهنا تفيد  وبني الرئيس أأن احلومكة ليست مسأأةل مثرية للجدل. .189 وقال اإ
ىل املنظمة. امجليع. ن املغزى هو أأن ادلول الأعضاء بوسعها أأن تتخذ قراًرا يرسل رساةل جيدة اإ ن املوقف حيقق  وقال اإ وقال اإ

هنا لن تفيد أأي طرف.فاحلومك فائدة للجميع. ل فاإ  ة ليست من القضااي اليت تتنافر فهيا اجملموعة ابء مع اجملموعة الأفريقية، واإ
جامع بشأأن بعض عنارص اقرتاح اجملموعة الأفريقية ىل اإ واقرتاح  ورأأى أأن اللجنة بوسعها أأن تتبع أأسلواًب يتضمن الوصول اإ

ن ذكل من شأأنه أأن  ىل أأن تناقش بقية العنارص يف املس تقبل.مجموعة جدول أأعامل التمنية، وحتديد هذه العنارص، ع وقال اإ
 يرسل رساةل مفادها أأن أأعضاء اللجنة بوسعهم العمل مًعا.

نه حمتار قلياًل بشأأن اقرتاح الرئيس. .190 ورأأى أأن احلومكة يف الويبو تعد جيدة مقارنة ببعض املنظامت  وقال وفد هنغاراي اإ
ن اجملموعة الأفريق  الأخرى. نه مل يتوفر هل الوقت وقال اإ نه عىل الرمغ من ذكل فاإ ية قدمت اقرتاحات مثرية لالهامتم، وقال اإ

نه شارك يف  لس تعراضها ابلتفصيل. اجامتعات خمتلفة نظمها رئيس امجلعية العامة للويبو بشأأن مسأأةل اختيار  1وقال الوفد اإ
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جامع، واختذ قرار بعدم اجامتع أأعضاء املكتب. نه مل يتحقق اإ وأأورد الوفد بعض الأمثةل  ادلول الأعضاء مرة أأخرى. وقال اإ
ن تقرير وحدة التفتيش املشرتكة س يوفر  مكسأأةل اختيار الرؤساء، واليت مل يتحقق اتفاق بشأأهنا بعد س نتني من النقاش. وقال اإ

نه مس تعد ملناقشة مجيع هذه املسائل يف    جلنة الربانمج واملزيانية.العديد من املدخالت املفيدة ابلنس بة لهذه املناقشات وقال اإ

نه يريد أأن جييب عىل مسأأةل اختيار الرؤساء. .192 ن وفد هنغاراي ذكر بعض النقاط الهامة وقال اإ ن  وقال الرئيس اإ وقال اإ
آلية لختيار الرؤساء ل تعين أأنه ل توجد مشلكة بشأأن اختيار الرؤساء  ىل أ حقيقة أأن ادلول الأعضاء مل تمتكن من التوصل اإ

ورأأى أأن مثة مشلكة ورضب مثاًل ابلتوافق الصعب اذلي حتقق أأخرًيا بني وفدي مرص والولايت املتحدة بشأأن  يف الويبو.
  رئاسة جلنة الربانمج واملزيانية.

ذا اكن يعرتض عىل مناقشة مسأأةل احلومكة برمهتا. .191   وطلب وفد الربازيل توضيًحا بشأأن مداخةل وفد هنغاراي وما اإ

وأأوحض أأن املسأأةل ليست أأنه غري هممت ابحلومكة،  فد الربازيل قد يكون أأساء فهم املداخةل.وأأجاب وفد هنغاراي بأأن و  .191
ولكنه يرى أأن الأمر س يكون فعاًل أأكرث يف حاةل الانتظار ريامث تتوفر مجيع العنارص عىل الطاوةل، مبا يف ذكل تقرير وحدة 

 التفتيش املشرتكة، وذكل قبل الاخنراط يف جدل حول املوضوع.

نه ليست من أأمارات احلومكة اجليدة أأن تضع ادلول الأعضاء القضااي جانًبا وتؤجلها للمس تقبل، يف وق .194 ال وفد مرص اإ
ن احلومكة اجليدة تعين أأنه حني توجد قضااي، ينبغي توظيف مجيع القدرات  لك مرة تواجه فهيا مسأأةل غري مستساغة. وقال اإ

ىل أأفضل حل ممكن لها. وفد أأن اجملموعة الأفريقية ل تسعى لتحقيق أأي نوع من الانتصار لأنه ل يوجد واثنًيا، أأكد ال للوصول اإ
ن ما حتاول حتقيقه هو أأن تنظر اللجنة ـ بنية طيبة ـ يف مجيع الاقرتاحات املقدمة من مجيع  انتصار يف هذا الشأأن. وقال اإ

ىل ما تراه أأفاكرً  اجملموعات. ن اجملموعة الأفريقية حاولت أأن تتوصل اإ وأأضاف أأن الوفود ينبغي  ا جيدة لبدء املناقشات.وقال اإ
لها أأن تنهتز الفرصة ل ي حتسن الأمور، وينبغي أأن حتاول أأن تعاجل هذه املسائل بطريقة مامتسكة، عوًضا عن اس مترار 

أأو ثالثة  ورأأى أأن ادلول الأعضاء بوسعها أأن تتفق عىل عقد دورة جلنة الربانمج واملزيانية عىل مدار يومني الشكوى بشأأهنا.
  يف فرباير ملناقشة لك هذه املسائل.

ن مثة العديد  اجملموعة الأفريقية عىل اقرتااها. اً ده ملداخةل وفد هنغاراي وشكر أأيضسرتاليا عن تأأييأأ وأأعرب وفد  .195 وقال اإ
هنا تس تحق املزيد من البحث  من الأفاكر املهمة ابلورقة، ووصفها بأأهنا تس تأأهل املزيد من البحث. التفصييل ليس وقال اإ

ىل ادلول الأعضاء أأن تأأخذ الاقرتاح معها، ابعتبار  فقط من قبل الوفود احلارضة يف الغرفة ولكن من قبل حكوماهتا. وطلب اإ
  وذكل ل ي تمتكن من النظر فيه بعناية أأكرث. أأهنا تلقته منذ فرتة ليست ببعيدة،

ىل الاختالف مع ملخص الرئيس من .196 نه مييل اإ انحية أأن ادلول الأعضاء ل ينبغي لها أأن تؤجل  وقال وفد أأملانيا اإ
نه انقش  ورأأى أأن الاجامتع دخل ابلفعل يف اجلدل ونظر يف عدد كبري من العنارص املدرجة يف الورقة. النقاش. وقال اإ

ن الاقرتاح نفسه ذ وأأعرب الوفد عن تأأييده للوفود اليت طلبت املزيد من الوقت. الاقرتاح الربازييل أأيًضا. كر أأن وقال اإ
واقرتح الوفد أأن تس تمكل اللجنة النقاش  الواثئق ينبغي أأن تقدم قبل النقاش بشهرين، بيامن اقرتح هذا الأمر قبهل بيومني.

  حول املسأأةل خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية.

ذا اكن وفد أأملانيا يوافق عىل اقرتاحه يف ضوء م .197 ن ادلول الأعضاء بوسعها  ا قاهل للتو.وتساءل الرئيس بشأأن ما اإ وقال اإ
أأن تتفق عىل اجلزء الأول، وأأن جلنة الربانمج واملزيانية بدأأت النقاش حول مسأأةل احلومكة وبدأأت النقاش أأيًضا بشأأن اقرتاح 

ن ما أأفاد به وفد أأملانيا هو أأن مثة اتفاق معني بشأأن الاقرتاح الرباز  اجملموعة الأفريقية. ييل، كام قال الرئيس وقال الرئيس اإ
ن ادلول الأعضاء درست  واقرتح اختاذ قرار يعكس نظر جلنة الربانمج واملزيانية يف مسأأةل احلومكة ومناقش هتا هل. نفسه. وقال اإ

اقرتاح اجملموعة الأفريقية، واذلي حظي برتحيهبا، ولكهنا يف الوقت ذاته طلبت املزيد من الوقت دلراس ته عىل حنو أأكرث 
ن مثة اتفاق بشأأن دراسة ذكل الأمر بعد صدور تقرير وحدة التفتيش املشرتكة، وذكل لتناول الأمر عىل حنو و  تفصياًل. قال اإ
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ذا اكنت جلنة الربانمج واملزيانية س تلتقي يف فرباير أأو ل، بعد  شامل. ن املسأأةل الأخرى اليت يتعني البت فهيا ما اإ وقال اإ
جاابت بشأأن هذه  ة هذا املوضوع.صدور تقرير وحدة التفتيش املشرتكة، دلراس وأأعرب الرئيس عن أأمهل أأن تقدم الوفود اإ

  النقاط.

س بانياوشكر وفد  .198 ىل اتفاق. اإ ذا اكنت  الرئيس عىل هجوده وحتليهل، مما مسح للوفود ابلتوصل اإ ىل مسأأةل ما اإ وتطرق اإ
ىل اجامتع غري رمسي ما بني ادلورات، واقرتح اس مترار التو  اصل بني اجملموعات الس بع لتجنب عقد ادلول الأعضاء حباجة اإ

 اجامتع حمدد ما بني ادلورات، واذلي قد يثري املشالك.

س بانياوشكر وفد الربازيل وفد  .199 جياد مسار للعمل امجلاعي. اإ ىل فكرة التواصل بني  عىل اقرتاحه وعىل حماوةل اإ والتفت اإ
جراء مناقشة مفتوحة حتت  رعاية الرئيس لالس تعداد للنقاش يف دورة جلنة الربانمج اجملموعات قبل ادلورة التالية، واقرتح اإ

ورأأى أأن من الرضوري العمل ما بني ادلورات، سواء عن طريق عقد اجامتع ما بني ادلورات أأو عن طريق  واملزيانية التالية.
جراء حماداثت ممثرة يف دورة  آخر من اللقاءات غري الرمسية، وذكل ل ي تمتكن ادلول الأعضاء من اإ جلنة الربانمج واملزيانية نوع أ

نه يرغب يف مناقشة نسق هذا الاجامتع مع الأعضاء الآخرين. املقبةل.   وأأعرب عن تأأييده لفكرة عقد اجامتع يف فرباير، وقال اإ

نه يرى أأنه يف هذه املرحةل ينبغي  وشكر وفد سويرسا الرئيس عىل اقرتاحه. .100 نه ابلنس بة لكيفية امليض قدًما، فاإ وقال اإ
نه لكام اكن الاقرتاح معقًدا، زادت صعوبة التفاق حوهل. اذ أأبسط قرار ممكن.للجنة اخت ورأأى أأن القرار الأفضل هو  وقال اإ

ليه من قبل الزمالء الآخرين. نه مل يتوفر هل الوقت لبحث  الإحاطة علًما بوثيقة اجملموعة الأفريقية، عىل النحو املشار اإ وقال اإ
ىل حل لها حىت الآن، واقرتح اس تكامل الأمر ابلتفصيل بسبب املسائل الأخر  ى املطروحة أأمام اللجنة، واليت مل يمت الوصول اإ

وقال  املشرتكة. املناقشات بشأأن احلومكة يف الاجامتع املقبل للجنة الربانمج واملزيانية، بعد الاطالع عىل تقرير وحدة التفتيش
نه ل حيبذ عقد اجامتع يف فرباير. ن ذكل بدرجة الوفد اإ  6كبرية لأن ادلول الأعضاء س تكون مشغوةل للغاية عىل مدار  وقال اإ

ىل الكثري من الوقت ملناقشة تقرير وحدة التفتيش املشرتكة وحبثه.   أأشهر وس تحتاج اإ

جرايئ بأأن حتيط جلنة الربانمج واملزيانية علًما ابقرتاح اجملموعة الأفريقية وتقر  .102 وأأعرب وفد أأملانيا عن تفضيهل لختاذ قرار اإ
ن ذكل يكفي يف  ه، وأأن تنظر ادلول الأعضاء يف الأمر خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية.تقدمي وقال اإ
  رأأيه.

نه لحظ بعض الاعرتاض عىل فكرة العمل ما بني  وشكر وفد الربازيل وفدي أأملانيا وسويرسا عىل تعليقاهتام. .101 وقال اإ
  ن تعقد الاجامتعات ملناقشة احلومكة قبل دورة جلنة الربانمج واملزيانية القادمة.ادلورات ولكنه اقرتح اختاذ قرار بأأ 

حراز تقدم حول املوضوع هذه املرة. .101 نه يرغب يف اإ نه ل يوافق عىل القرار الإجرايئ، أأي  وقال وفد مرص اإ وقال اإ
ىل مزيد من الوقت  .وأأضاف أأنه يتعني حتقيق نتاجئ ملموسة يف الوقت احلايل التأأجيل حىت الس نة املقبةل. وشدد عىل حاجته اإ

ىل وقت لحق خالل ادلورة.   ملناقشة هذا الأمر مع اجملموعة الأفريقية، وطلب تأأجيل مناقشة هذا املوضوع اإ

وأأوحض وفد سويرسا )لوفد الربازيل( أأنه يشعر بأأنه ليس مثة رضورة لعقد اجامتع ما بني ادلورات قبل الاجامتع القادم  .104
ن ذكل لن يكون مالمئًا.للجنة الربانمج  وبني أأن اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية القادم لن يتناول املزيانية لأهنا  واملزيانية وقال اإ

 وأأضاف أأنه سيتوفر الكثري من الوقت ملناقشة هذه املسأأةل. ليست س نة مزيانية.

ىل وقت لحق يف ذكل اليوم.وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن دمعه ملا أأدىل به وفد مرص للتو وطلب تأأجيل النق .105  اش اإ

نه س يقرتح اقرتاح أأخري ـ وهو تشكيل فريق عامل  .106 ووافق الرئيس عىل تأأجيل املسأأةل حىت فرتة ما بعد الظهر وقال اإ
 غري رمسي حتت رعاية الرئيس ملناقشة هذه املسائل والاس تعداد دلورة جلنة الربانمج واملزيانية القادمة.
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نه مل ير  .107 نه غري مقبول ابلنس بة للوفد.وقال وفد سويرسا اإ  اختالفًا بني هذا الاقرتاح والاقرتاح السابق، ومن مث فاإ

نه س يكون فريقًا عاماًل بصفة غري  وأأوحض الرئيس أأن الفارق هو أأنه لن يعقد اجامتع ما بني ادلورات يف فرباير. .108 وقال اإ
 رمسية.

نه ل يقبل فكرة الفريق العامل غري الرمسي د .109 نه يفضل  ون حتديد اختصاصاته بوضوح.وقال وفد سويرسا اإ وقال اإ
 اس مترار النقاش يف جلنة الربانمج واملزيانية القادمة.

نه يريد أأن يعلق ويربط بني ما هو مطروح عىل الطاوةل. .120 ن الأعضاء  وحتدث وفد بلجياك بصفته الوطنية فقال اإ وقال اإ
واقرتح مناقشة املسأأةل خالل  ر وحدة التفتيش املشرتكة.توافق عىل أأن اللجنة لن تمتكن من مناقشة املسأأةل قبل صدور تقري

  املشاورات اجلارية مع منسقي اجملموعات.

نه فامي يتعلق ابقرتاح وفد بلجياك، ل ينبغي أأن يقترص الأمر عىل املنسقني بل ينبغي أأن يشمل  .122 وقال وفد الربازيل اإ
ىل  أأيًضا اجملموعات الأخرى، مثل مجموعة جدول أأعامل التمنية، لأن مثة اقرتاحات من مجموعة جدول أأعامل التمنية أأضيقت اإ

  الاقرتاح.

ىل هناية ادلورة. اً ونظر  .121 جامع، أأجلت املسأأةل اإ ىل اإ  لعدم التوصل اإ

طار البند  .121 من جدول الأعامل، اختذت اللجنة القرار التايل فامي خيص هذا البند  12وبعد املناقشات اليت دارت يف اإ
 من جدول الأعامل.

 الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو بأأن تنظر يف هذه املسأأةل وتتخذ التدابري املناس بة. أأوصت جلنة .124

 وضع اس تخدام الأموال الاحتياطية 20البند 

ىل الوثيقة  .125  .WO/PBC/21/7استندت املناقشات اإ

ىل أأنه يف لك .126 الأموال اس تخدام  وضعالأمانة وثيقة حول  س نة تعد قدم الرئيس بند جدول الأعامل هذا، وأأشار اإ
قفالالأموال الاحتياطية ورؤوس الأموال العامةل بعد  وضع( نظرة عامة حول 2) ، واليت تقدم ما ييل:الاحتياطية حساابت  اإ

عىل متويلها من  ادلول الأعضاءللمرشوعات اليت وافقت  احتياطي رؤوس الأموال العامةل اخملصصة وضع( 1؛ و)1021س نة 
 .املقرتحة ذلكل الغرض تكلاحتياطي املنظمة أأو 

ن النظرة العامة يف الوثيقة  .127  قفالالاحتياطي بعد الإ  وضع( 2) قدمت ما ييل: WO/PBC/21/7وقالت الأمانة اإ
مؤخًرا من جانب جلنة الربانمج  اس تعرضتمتاًما للبياانت املالية اليت  واذلي جاء موافقًا، 1021املايل للعام، يف هذه احلاةل 

عىل متويلها من احتياطي املنظمة  ادلول الأعضاءللمرشوعات اليت وافقت  ةالأموال الاحتياطية اخملصص عوض( 1واملزيانية؛ و)
ىل جانب مس تواي( نظرة عامة موجزة حول 1؛ و)تكل املقرتحة ذلكل الغرضأأو  ت الاحتياطي بعد معليات التخصيص اإ

آنًفا يف  .واملقرتح متويلها من احتياطي املنظمةاخملصص املقرتح للمرشوعات الس بعة التابعة للخطة الرئيس ية للأصول  كر أ وكام ذ 
عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام  1021س نة العديد من بنود جدول الأعامل، اكنت نتيجة تشغيل فائض 

نفاق الاحتيا1021س نة واكنت النتيجة اللكية يف  مليون فرنك سويرسي. 15.6 طي وتعديالت ، مع الأخذ يف احلس بان اإ
جاميل احتياطي الويبو يف هناية  مليون فرنك سويرسي. 25.7املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املوافقة، فائض بقمية  وبلغ اإ

ىل  278,1، 1021س نة  ومت  مليون فرنك سويرسي. 261,5مليون فرنك سويرسي مقارنة برصيد الافتتاح اذلي وصل اإ
 17مبلغ  أأنفقمليون فرنك سويرساًي، واليت  64ن جانب ادلول الأعضاء حىت اترخيه مببلغ اعامتد خمصصات الاحتياطي م
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نفاق بقمية 1021س نة مليون فرنك سويرساًي مهنا حبلول هناية  مع و  مليون فرنك سويرساًي. 17، مما يرتك رصيًدا متاًحا لالإ
مليون فرنك سويرساًي مقارنة  242املعمتدة  أأخذ لك ما س بق ذكره يف الاعتبار، اكن رصيد الاحتياطي بعد اخملصصات

متاحة أأعىل من  ايً مليون فرنك سويرس 10، مما يرتك مليون فرنك سويرسايً  212ابملس توى املس هتدف املطلوب بقمية 
طار اخلطة الرئيس ية للأصول الرأأساملية للمنظمة  اقرتحو  املس توى املس هتدف املطلوب. ضافية يف اإ تصور لس بعة مشاريع اإ

ماليني فرنك  9مليون فرنك سويرساًي، مما ينتج عنه رصيد احتياطي أأعىل من املس توى املس هتدف بنحو  22,1يل بقمية للمتو 
ذا اعمتدت ادلول الأعضاء املشاريع املقرتحة للمتويل. ودعت الفقرة اخلاصة ابلقرار املقرتح الربانمج واملزيانية  سويرسي، وذكل اإ

ىل امجلعيات لالإ  ىل تقدمي توصية اإ   .WO/PBC/21/7حاطة علًما ابلوثيقة اإ

عداد الوثيقة  .128 مانة عىل اإ . وعرب عن WO/PBC/21/7وحتدث وفد بلجياك نيابة عن اجملموعة ابء، وقدم الشكر للأ
ماكن الوثيقة الانتفاع ابلكثري  اليت أأظهرت زايدة يف احتياطي الويبو. س نة املاضيةرضاه عن نتاجئ ال  ورمغ ذكل، رأأى أأنه اكن ابإ

الاحتياطي خالل الأعوام املاضية، وذكل هبدف تقدمي فهم أأفضل لالزدهار الأخري يف احتياطي  وضعمن املعلومات حول 
دراك اجملموعة ابء للتحدايت اليت تواهجها الويبو وغريها من منظامت الأمم املتحدة، الويبو. ىل اإ ول س امي فامي يتعلق  وأأشار اإ

واسرتسلت  عىل تقيمي أأية أأموال احتياطية للمنظمة. مبارش تأأثريابملسؤوليات املرتبطة مبس تحقات املوظفني اليت س يكون لها 
نه جيب عىل الويبو تويخ احلذر الشديد وأأن تأأخذ دامئًا بعني الاعتبار الاحامتل الكبري لزايدة املسؤوليات،  اجملموعة ابء قائةل اإ

دراج املسؤوليات املرتبطة بصندوق أأموال املعاشات يف املس تقبل. وأأن هذه  مثل التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، واإ
الأموال الاحتياطية وعند اختاذ القرارات بشأأن  وضعالعوامل س يكون لها تأأثرًيا جيب أأخذه يف الاعتبار عند حتليل 

  الاس تخدام احلايل واملس تقبيل لالحتياطي.

س بانياب وفد وأأعر  .129  وشكر عهنا. ُأعربعن تأأييده للبيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء ومشاركته نفس اخملاوف اليت  اإ
نه عندما اطلع عىل  ، اليت وجدها ذات فائدة.WO/PBC/21/7لأمانة عىل الوثيقة ا الاحتياطي،  وضعوأأمكل الوفد قائاًل اإ

جيابية، ويه نتيجة أأسعدت الوفد عند 1021س نة يف  وضعلحظ مع ذكل أأن الوثيقة ركزت عىل ال . وقد أأظهر ذكل نتيجة اإ
نه يرى أأن وجود حتليل  الاطالع علهيا. نه رمغ ذكل، ول ي حتصل ادلول الأعضاء عىل نظرة شامةل أأفضل، فاإ وأأوحض قائاًل اإ

يرجع لأس باب تتعلق  وأأضاف أأن ذكل للأموال الاحتياطية فامي يتعلق ابلس نوات السابقة س ميثل فكرة جيدة. الهنايئ للوضع
ىل حنو  مليون فرنك سويرساًي مقارنة  40ابلأزمة املالية، حيث شهد الاحتياطي اخنفاًضا كبرًيا يعتقد الوفد أأنه وصل اإ

اتحة  وضععن الأمهية الكبرية لالطالع عىل مثل هذه النظرة الشامةل ل وأأعرب ابملس توايت السابقة. الاحتياطي هبدف اإ
خذ يف احلس بان التحدايت احلالية واملس تقبلية اليت قد تؤثر عىل الاحتياطي.الفرصة أأمام ادلول الأع ن ضاء للأ وفد  وقال اإ

نه و  ابلنيابة عن اجملموعة ابء.قد أأقر ذكل بلجياك  ىل ادلورة أأردف قائاًل اإ حدى الواثئق امل رسةل اإ كام أأشارت الأمانة كذكل يف اإ
وليات املتعلقة ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة زايدة تامتىش مع الزايدة يف السابقة للجنة الربانمج واملزيانية، ستشهد املسؤ 

وأأوحض الوفد عدم معرفته ابلتأأثري اذلي سيشلكه  متوسط العمر ومع التاكليف اخلاصة ابلتأأمني الطيب، ول س امي يف جنيف.
نه و  الاحتياطي، ولكنه يعتقد أأنه س يكون كبرًيا. وضعذكل عىل  ق بتقيمي العقارات اليت تعترب عاماًل أأساس ًيا فامي يتعلقال اإ
أأن ميكن أأضاف أأنه و  رتبط بصورة كبرية ابلأسعار املتغرية يف املساكن والعقارات.بل يلس يوةل اب يرتبط فذكل لللأصول، 

س بانيا، كام حدث يف حتدث تغيريات كبرية ن .برسعة الاخنفاضات حتدث ، ويف ظروف معينةاإ  رًصاعنأأيًضا  يعد ذكل وقال اإ
نه لطاملا  الاحتياطي للمنظمة. وضعمن شأأنه التأأثري عىل  أأساس ًيا ىل احلذر ورضورة حصول ادلول  أأكد عىلوقال اإ احلاجة اإ

 من املعلومات لمتكيهنم من اختاذ القرارات الأكرث مالءمة للمنظمة. أأقىص قدر ممكنالأعضاء عىل 

يطاليا عن .110 ىل  أأرسلهالبيان الصادر عن اجملموعة ابء وأأكد مرة أأخرى عىل رساةل أأساس ية لطاملا ل  هتأأييد وأأعرب وفد اإ اإ
ن الأموال الاحتياطية لطاملا اكنت مكواًن همًما  الأمانة، ويه الاس تخدام احلذر لالحتياطي يف النفقات الاس تثنائية. وقال اإ

 وجيب مراعاة لك املعلومات املتوفرة بعناية.
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تحدة الأمريكية عىل دمعه للبيان الصادر عن وفد بلجياك نيابة عن اجملموعة ابء. ورحب الوفد وأأكد وفد الولايت امل  .112
ن الويبو متتكل  ابملعلومات املوجزة اليت رشحت الاس تخدام املعمتد مس بقًا واملقرتح للأموال الاحتياطية. واسرتسل قائاًل اإ

أأن ذكل الاستامثر جاء يف أأضاف و  ه يف حتسينات البنية التحتية.جزء كبري من استمثرمكية كبرية من الاحتياطي املرتامك اذلي 
وأأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد  صورة مشاريع رائعة للمنظمة ادلولية وقد حصل عىل دمع الوفد وغريه من ادلول الأعضاء.
ن التعليقات الإضافية وقا عىل الس ياسة اخلاصة ابس تخدام الأموال الاحتياطية يف النفقات الاس تثنائية ملرة واحدة. ل اإ

املتعلقة بس ياسة النفقات الاس تثنائية ملرة واحدة ميكن مناقش هتا عندما تطرح جلنة الربانمج واملزيانية البند يف اخلطة الرئيس ية 
  للأصول الرأأساملية.

ة الاطالع عىل وعرب وفد الياابن عن تأأييده الاكمل ملداخةل وفد بلجياك نيابة عن اجملموعة ابء. ورأأى الوفد أأمهي .111
نه عند التغيريات يف الأموال الاحتياطية والمتتع مبنظور ملدة أأطول. ىل الربانمج واملزيانية، ما ينظر وقال اإ نه اإ يرى التحول يف فاإ

نه يساوره نفسكام  نه يمتىن رؤية التحول يف الاحتياطي بنفس املعدل.واإ  هيالك التلكفة عىل مدار فرتة زمنية أأطول.  قال اإ
س بانياذلي أأاثره وفد التخوف ا ذا اكنت س يوةل الاحتياطي  فامي يتعلق ابلس يوةل اخلاصة ابلحتياطي احلايل. اإ نه اإ وأأردف قائاًل اإ

ىل أأي موقف  الأمانة احلذر يف  تتوىخومن مث رأأى الوفد رضورة أأن  .متأأزمغري اكفية، فس يكون من الصعب الاس تجابة اإ
  .املنظور ذكلاس تخدام الاحتياطي انطالقًا من 

نه اتبع عن كثب اس تخدام الاحتياطي يف العديد من واكلت الأمم املتحدة، خاصة  .111 أأن الأزمة و وقال وفد املكس يك اإ
ن تنفيذ املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع  أأظهرت حتدايت مالية كبرية أأمام املنظومة هلك. 1008س نة املالية اليت بدأأت  وقال اإ

نظامت أأاتح لدلول الأعضاء نظرة أأكرث شفافية، وتفصياًل ومشوًل للموقف املايل للمنظامت العام يف العديد من الواكلت وامل 
وأأوحض أأن املنظامت واهجت حتدايت كبرية تتعلق ابملسؤوليات طويةل الأجل،  ادلولية، كام ذكرت ذكل بعض الوفود الأخرى.

نه لتوضيح الفكرة ول س امي التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف الأمم  جحم ق در فقد وقال اإ
وأأوحض أأن ذكل هو السبب  مليارات دولر أأمري ي، ويه نفقات جيب تغطيهتا عند مرحةل زمنية ما. 8املتحدة هلك بنحو 

دارة حذرة وفعاةل تأأخذ يف احلس بان املسؤوليات  لتحقيقوراء سعي الوفد   ا يف مرحةل ما.طويةل الأجل اليت جيب تغطيهتالاإ
نه يف اقرتاح مزيانية كام عرب الوفد  ، ارتبط جزء كبري من الزايدة يف املزيانية بمتويل تكل املسؤوليات.1024/25 الثنائية وقال اإ

ىل تكل الأصوات اليت تنادي الأمانة ابحلذر الشديد يف طريقة اس تخداهما للأموال الاحتياطية. ضافة صوته اإ  عن رغبته يف اإ
 د عىل رضورة قرص اس تخدام الاحتياطي عىل النفقات الاس تثنائية وغري العادية وعىل أأساس مرة واحدة فقط.وأأكد الوف

الاحتياطي يف الس نوات السابقة وكيف مت  وضعوأأعرب الوفد كذكل عن رغبته يف احلصول عىل املزيد من املعلومات حول 
  ادلول الأعضاء من اختاذ قرارات مبنية عىل عمل.اس تخدامه، وذكل هبدف احلصول عىل صورة أأمشل، فضاًل عن متكني

وأأضاف أأنه معين ابملسؤوليات  وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن تأأييده للتعليقات الصادرة عن املتحدثني السابقني. .114
ىل تعزيز التخطيط للمس تقبل والتخطيط  للتدفق املس تقبلية اليت ترتامك عىل عاتق الويبو ويعتقد أأن ذكل يؤكد عىل احلاجة اإ

 وأأوحض الوفد أأنه سيتحدث يف املوضوع خالل املناقشات حول اخلطة الرئيس ية للأصول الرأأساملية. النقدي.

وقد أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة علًما مبحتوايت الوثيقة  .115
WO/PBC/21/7. 

 التقرير الس نوي عن املوارد البرشية 22البند 

ىل الوثيقة ا .116  .WO/PBC/21/13ستندت املناقشات اإ

دارة 11قدم انئب الرئيس بند جدول الأعامل هذا، فامي يتعلق ابلربانمج  .117 دارة املوارد البرشية وتطويرها، ودعا مدير اإ ، اإ
 .WO/PBC/21/13املوارد البرشية لتقدمي الوثيقة 



WO/PBC/21/22 
72 
 

( عىل أأن التقرير يقدم WO/PBC/21/13أأكدت الأمانة خالل عرض التقرير الس نوي عن املوارد البرشية )و  .118
 معايري أأساس ية للموارد البرشية يف القسم الأول، وملخص من صفحة واحدة لسرتاتيجية املوارد البرشية يف القسم الثاين.
وحيتوي القسم الثالث عىل نظرة عامة حول الإجنازات احلديثة والأنشطة الأساس ية يف جمال املوارد البرشية، مثل التقدم 

لإضايف يف معلية تنفيذ الإصالحات الواجبة، مبا يف ذكل تنظمي معايري معل املوظفني املؤقتني بفرتات اخلدمة الطويةل ومراجعة ا
ىل جلنة التنس يق يف وثيقة منفصةل  نظام املوظفني ولحئته فامي يتعلق ابلعدل ادلاخيل. نه سيمت تقدمي الأخرية اإ وقالت اإ

(WO/CC/67/3.) صالح العدل ادلاخيل. كام مت الإعالن عالمية غري رمسية لدلول الأعضاء تتناول اإ وأأضافت  عن جلسة اإ
الضوء عىل عدد من مبادرات املوارد البرشية اجلديدة، مبا يف ذكل مراجعة لنظام الصحة والسالمة املهنية، واليت من  أألقيأأنه 

ىل  عمل، من بني موضوعات أأخرى.ملعاجلة عىل سبيل املثال، الغياب عن ال 1024س نة املقرر تنفيذها يف  كام أأشارت أأيًضا اإ
دلمع تنفيذ اسرتاتيجيات املساواة بني اجلنسني والتنوع  1021تعيني متخصص يف املساواة بني اجلنسني والتنوع يف يوليو 

ىل التحسينات اليت متت يف جمال املوازنة بني اجلنسني )بنس بة مئوية  اجلغرايف. يف  بشلك عام 48,9وأأشارت كذكل اإ
دارة املوارد البرشية شهد  (.1021املس توى املهين والإداري يف يوليو  ن عدد توصيات التدقيق املعلقة ذات الصةل ابإ وقالت اإ

ىل  1021يق يوليو  51اخنفاًضا ملحوًظا، حيث اخنفض من  اقية من توصية الب 25، مع وجود عدد 1021يف يوليو  25اإ
وأأضافت الأمانة أأن التقرير  ة من التنفيذ كام هو مفصل يف املرفق الأول من التقرير. مرحةل متقدميفتوصيات التدقيق املعلقة 

وأأوحضت أأن  الس نوي عن املوارد البرشية تضمن أأيًضا اسرتاتيجية املوارد البرشية، والتقرير الس نوي ملكتب أأخالقيات الويبو.
دارة املوارد البرشية. مع ذكل، مت اختاذ قرار بتضمني التقرير هجزء من  وأأنه مكتب الأخالقيات مس تقل وليس جزًءا من اإ

ىل جلنة التنس يق. ولقد أأشارت الأمانة، فامي يتعلق ابسرتاتيجية املوارد البرشية املضمنة يف املرفق الثاين  وثيقة املوارد البرشية اإ
ىل أأن هذه الاسرتاتيجية تقوم عىل الأهداف الاسرتا تيجية وخطط العمل ومزيانية من التقرير الس نوي عن املوارد البرشية، اإ

، 1024/25لثنائية مؤرشات أأداء تتعلق ابملوارد البرشية يف الربانمج واملزيانية اخلاصة اب 20الربانمج اخلاصة ابلويبو، مع 
وأأسهبت الأمانة موحضة أأن هدف اسرتاتيجية املوارد البرشية اكن  واليت ترتبط مجيعها مبارشة ابسرتاتيجية املوارد البرشية.

أأحصاب املصاحل اخلارجيون اذلين حيتاجون للخدمات العاملية  لبية احتياجات مجموعة كبرية من أأحصاب املصاحل، خاصة:ت 
للملكية الفكرية، سواء اكنت طلب براءة اخرتاع أأو عالمة جتارية، أأو تكوين الكفاءات، أأو غريها من خدمات امللكية الفكرية 

ىل اليت توفرها الويبو؛ وادلول الأعضاء ا ملطالبني بعمليات تتسم ابحلذر املايل وترش يد التاكليف؛ وموظفو الويبو املنضمني اإ
هذه املنظمة مبا دلهيم من الزتامات، ومواهب، وخربات؛ ومديرو الويبو املسؤولني عن تسلمي الربامج وفقًا خلطط العمل 

اس تجابهتا يف جمال امللكية الفكرية العاملية؛ ودمع وضع حتسني  ومع هذه الاسرتاتيجية، يتاح ملنظمة الويبو ما ييل: واملزيانية.
أأفضل ماكن معل؛ وحتسني الفعالية  الويبو مكوفر رئييس للخدمات العاملية للملكية الفكرية؛ والتأأكيد عىل أأن الويبو يه

دارة ضغوط التاكليف ملواهجة ارتفاع تاكليف املوظفني. ابلتوزيع اجلغرايف، أأن ادلول وذكرت الأمانة، فامي يتعلق  التنظميية واإ
ىل رضورة تطبيق  الأعضاء يف جلنة الربانمج واملزيانية، طلبت من الويبو تقدمي "نظام منصف للتوزيع اجلغرايف"، ابلإضافة اإ

مم املتحدة. ىل أأن ادلول نظام مشابه ذلكل تس تخدمه أأمانة الأمم املتحدة وغريها من منظامت معينة اتبعة للأ  وأأشارت الأمانة اإ
. WO/CC/IX/2كام هو حمدد يف الوثيقة  2975س نة الأعضاء يف الويبو وافقت يف احلقيقة عىل نظام التوزيع اجلغرايف يف 

نه يف حني مل يمت استبعاد هذا التفاق عىل ما يبدو بصورة رمسية ولكن يبدو أأنه مل يمت كذكل تنفيذه أأو  وأأضافت الأمانة قائةل اإ
ىل أأواخر التسعينيات.مراقبته لعدة س نوات كام هو مو  وأأضافت الأمانة أأنه مت توصيل  ثق يف السجالت اليت يرجع اترخيها اإ

ىل أأن اتفاق  رمبا ل يفي مبا اتفقت عليه ادلول الأعضاء مجيعها حيث اعمتد عىل  2975س نة رساةل بصورة غري رمسية تشري اإ
ىل الويبو من ادلول الأعضاء. ذا اكنت رغبة ادلول الأعضاء يه احلصول عىل وأأكدت الأمانة عىل املساهامت املالية اإ  أأنه اإ

ما تأأكيد موافقهتم عىل تطبيق اتفاق التوزيع اجلغرايف ل   2975س نة "نظام منصف للتوزيع اجلغرايف"، فيجب علهيم اإ
(WO/CC/IX/2.آخر وفامي يتعلق ابس تخدام صيغة مثل تكل اليت تس تخدهما أأمانة  (، أأو رضورة استبدال ذكل ابتفاق أ

 املتحدة، وهو ما طلبته بعض الوفود، فقد أأوحضت الأمانة وجود بعض الاختالفات املهمة بني الصيغة املس تخدمة يف الأمم
س نة وأأردفت الأمانة موحضة أأن صيغة الويبو ل  والصيغة املس تخدمة بواسطة أأمانة الأمم املتحدة. 2975س نة اتفاق الويبو ل 

ملناصب ابلتساوي بني س بع مناطق وتوزيع الأرابع الثالثة الباقية ابلتناسب تشرتط أأن يمت توزيع ربع واحد من عدد ا 2975
ىل الويبو من جانب املناطق مقارنة ابلعوامل الثالثة لأمانة الأمم املتحدة لتحديد النطاقات املطلوبة:  مع الإسهامات املالية اإ
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وأأضافت الأمانة أأنه عالوة عىل ذكل،  ابملائة. 55ابملائة، وعامل الساكن مخسة ابملائة، وعامل املسامهة  40عامل العضوية 
وبينت الأمانة أأن  اعمتدت صيغة الويبو عىل التوزيع الإقلميي بيامن اعمتدت صيغة أأمانة الأمم املتحدة عىل التوزيع من بدل لبدل.

هنا اكنت  منصًبا وهو ما يليب متطلبات التوزيع اجلغرايف. 190الويبو امتلكت حنو  مناصب مزيانية عادية يف وأأمكلت قائةل اإ
كام مت استبعاد  املس توى املهين والإداري، مع استبعاد مناصب اللغة )املرتمجني، واملرتمجني الفوريني، واحملررين واملراجعني(.

ىل أأن الويبو تضم  مناصب اخلدمة العامة. أأن أأمانة الأمم  ومضت تقول من ادلول الأعضاء. 286وأأشارت الأمانة كذكل اإ
وأأمجلت الأمانة قولها  منصب خيضع لنظام التوزيع اجلغرايف. 1600من ادلول الأعضاء، ولكن حنو  اً مشاهب اً تضم عدداملتحدة 

بأأن هذا املوضوع يشوبه التعقيد، وأأاثر العديد من الأس ئةل اليت قد ترغب ادلول الأعضاء يف التشاور بشأأهنا والتفكري يف 
  ادلمع يف مثل معلية التشاور هذه من خالل تقدمي املعلومات الأساس ية الالزمة.وعرضت الأمانة تقدمي اخليارات اخلاصة هبا.

ىل التوزيع اجلغرايف يظهر كأساس 1024/25لثنائية وفامي يتعلق ابلربانمج واملزيانية ل  ضافة مؤرش أأداء اإ ، أأكدت الأمانة عىل اإ
نه مع ذكل مل تمت  لبت الوفود.( ملناصب املس توى املهين والإداري، كام ط 1021للتوزيع احلايل )يوليو  وأأضافت الأمانة قائةل اإ

ضافة ذكل اعامتدتلبية تكل النسب املئوية املس هتدفة لأس با وأأكدت الأمانة  عىل ما تقرره ادلول الأعضاء. اً ب واحضة، وميكن اإ
ضافية عىل أأنه ابلتوافق مع طلب التعيني عىل أأساس  من ادلول  76ثيل حنو مت  اً جغرايف قدر الإماكن، مل يمت حاليبصورة اإ

نه ذلكل، وكام يامتىش مع لواحئ املوظفني اخلاصة هبا واتفاق الويبو، قررت الأمانة أأهنا س تواصل العمل عىل  الأعضاء. وقالت اإ
جياد حل  ضافية من عدد ادلول غري امل مثةل، بل واإ تعيني موظفني "عىل أأساس جغرايف قدر الإماكن" هبدف التقليل بصورة اإ

ص مباهية نظام "التوزيع اجلغرايف املنصف" اذلي جيب اس تخدامه يف الويبو، فضاًل عن الأهداف اليت جيب عىل للسؤال اخلا
وخلتام تقدميها لهذا البند، أأكدت الأمانة عىل أأنه بغض النظر عن اعتبارات التنوع اجلغرايف، س تكون  الأمانة السعي لتحقيقها.

جراءا ت تعيني الويبو، مبا يف ذكل الإعالن وتقيمي املرّشني عىل أأساس الكفاءة مجيع التعيينات عن جدارة، مع تطبيق اإ
جراء املقابالت دلى الويبو. نه ابلنس بة لإدارة التنوع اجلغرايف، س تكون الاسرتاتيجية يه  بواسطة فريق اإ وقالت الأمانة اإ

  ادلول الأعضاء غري امل مثلني.، ول س امي من ؤهلني من قاعدة جغرافية أأكرب جحامً احلصول عىل طلبات املرّشني امل

ىل الأمانة عىل تقريرها املفصل للغايةو  .119 ، مع والغزير املعلومات بدأأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية بتقدمي الشكر اإ
ىل اخنفاض عدد شاكوى املوظفني  أأحرزالإشادة ابلتقدم اذلي  دارة الأداء، والتعيني، كام أأشار اإ يف نظام العدل ادلاخيل، واإ

ىل هذا الاخنفاض فامي يتعلق ابملوضوع  عاوى اخلاصة هبم.وادل شادته ابملعلومات الإضافية حول ما أأدى اإ واس متر الوفد يف اإ
ىل وجود عدم توازن يف املس توى املهين واملس توايت الأعىل وأأعرب  الأخري. وأأشار الوفد، فامي يتعلق ابملوازنة بني اجلنسني، اإ

ىل مراجعة س ياسة املساو  ، وأأية 1021س نة اة بني اجلنسني وخطة العمل اليت من املقرر تنفيذها حبلول هناية عن تطلعه اإ
ىل املوازنة بني اجلنسني. نه ابلنس بة ملسأأةل تاكليف املوظفني، لقد متت  أأفاكر أأخرى هبدف الوصول اإ وأأمكل الوفد قائاًل اإ

ىل املوضوع كأحد اهامتمات اسرتاتيجية املوارد البرشية، وأأضاف  أأن ذكل ليس قرًصا عىل الويبو، ولكنه أأثر عىل مجيع الإشارة اإ
ن جلنة اخلدمة املدنية ادلولية، ويه الهيئة اخلبرية  منظامت الأمم املتحدة العامةل يف ظل املنظومة العامة. وقال الوفد أأيًضا اإ

الويبو، دلهيا تلكيف للحد من  امللكفة بتطوير املعايري الشخصية مجليع املنظامت التابعة ملنظومة الأمم املتحدة، مبا يف ذكل
ىل التنافس عىل املواهب  التناقضات يف الرشوط والبنود اخلاصة ابلتوظيف يف تكل املنظامت للقضاء عىل حاجة املنظامت اإ

ىل اللجنة اخلامسة للجمعية  وتسهيل انتقال املوظفني عرب املنظومة. ن جلنة اخلدمة املدنية ادلولية قدمت توصيات اإ وقال اإ
نه نظًرا لأن  للأمم املتحدة اليت تمتتع بصالحية اختاذ القرار الهنايئ فامي يتعلق بس ياسة التعويض العامة. العامة وأأمكل قائاًل اإ

ن توصيات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وقرارات امجلعية العامة  تاكليف املوظفني متثل اجلزء الأكرب من مزيانيات املنظومة، فاإ
جراء هو  تأأثرًيا كبرًيا عىل الاس تدامة املالية مجليع منظامت الأمم املتحدة.للأمم املتحدة اكن لها  وأأكد الوفد عىل أأن أأفضل اإ

تواصل قيادة تكل املنظامت مع جلنة اخلدمة املدنية ادلولية واللجنة اخلامسة يف أأي وقت تشلك فيه توصية أأو قرار هتديًدا 
 ي تأأخذ جلنة اخلدمة املدنية ادلولية واللجنة اخلامسة هذه الوهجات يف لقدرة تكل املنظامت عىل تنفيذ هذه التلكيفات، ول

لقاء الضوء عىل موضوع تاكليف املوظفني يف الويبو  حس باهنا قبل اختاذ قرار. وأأعرب الوفد عن اعتقاده برضورة قيام الأمانة ابإ
البرشية حىت تمتتع ادلول الأعضاء مبعرفة اكمةل  الآخذة يف الزايدة لك س نتني مبزيد من الوضوح يف التقارير الس نوية عن املوارد

 اً يفها بأأكرث الطرق فعالية وترش يدبشأأن هتديد زايدة تاكليف املوظفني واس تدامة املنظمة وقدرة الويبو عىل تلبية تلك 
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مانة لأهنا مضنت خماوفها يف املرفق الثاين من هذا التقرير، ولكن نظًرا للتاكليف. لكوهنا معلومات  وعرب الوفد عن تقديره للأ
ن من اخملاوف املهمة زايدة  هممة، لبد من وضعها يف ماكن حيظى مبزيد من الاهامتم من جانب ادلول الأعضاء. وقال اإ

ىل أأن هذه الزايدة يف التاكليف اكنت نتيجة مبارشة لتوصيات جلنة  التاكليف اليت ستتجاوز رسيًعا منو ادلخل. وأأشار الوفد اإ
ن الويبو ميكهنا الانتفاع من املزيد من توصيات الاس تدامة الرش يدة من جانب جلنة  ية.اخلدمة املدنية ادلول  واسرتسل قائاًل اإ

وذلكل، أأوىص وفد كوس تارياك بأأن يرشع املدير العام يف تعريف جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وامجلعية  اخلدمة املدنية ادلولية.
جراء صارم بشأأن العامة للأمم املتحدة ابلأثر الناجت عن زايد ة تاكليف املوظفني عىل السالمة املالية للمنظمة وطالهبم ابختاذ اإ

نه يف  وأأوحض أأن املدير العام لن يكون وحيًدا يف هذا الأمر. النفقات العامة للموظفني وتاكليف التعويض. واس متر قائاًل اإ
لأعضاء لغة صارمة فامي يتعلق مبخصصات املزيانية ، تبنت ادلول ا1021املؤمتر العارش ملنظمة الأغذية والزراعة يف يونيو 

اليت ختضع للجنة اخلدمة املدنية ادلولية وامجلعية العامة ملامرسة حيطة أأكرب  1024/25لثنائية اخلاصة مبنظمة الأغذية والزراعة ل 
 عىل املراجعة القادمة لنظام فامي يتعلق ابلزايدة يف تاكليف املوظفني عرب منظومة الأمم املتحدة ودراسة أأثر تاكليف املوظفني

نه يف يوليو  التعويض. ، تبنت ادلول الأعضاء للمنظمة البحرية ادلولية لغة صارمة عربت 220يف التفاق  1021واس متر قائاًل اإ
جراء من جانب جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وامجلعية العامة للأمم املتحدة. ن ادلول وأأمكل قائاًل اإ  فهيا عن حاجة ملحة لختاذ اإ

الأعضاء طالبت املدير العام ابلتواصل مع جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وامجلعية العامة للأمم املتحدة لتوصيل خماوفها بشأأن زايدة 
جراء فوري للتخفيف من ضغوط املزيانية الناجتة. واقرتح الوفد أأن تتبىن الويبو وهجة النظر  تاكليف املوظفني ومراعاة اختاذ اإ

أأشارت جلنة الربانمج واملزيانية عىل املدير العام ابلتواصل مع جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وامجلعية العامة للأمم املتحدة  التالية:
وتوصيل وهجات نظر ادلول الأعضاء يف الويبو حول أأثر زايدة تاكليف املوظفني والاس تدامة املالية لهذه املنظمة، واحلاجة 

ىل ممارسة املزيد من احلذر فامي يتعلق ابلزايدة يف تاكليف املوظفني عرب منظومة الأمم املتحدة مضن س ياق املراجعة الشامةل  اإ
املقرر تنفيذها بواسطة جلنة اخلدمة املدنية ادلولية، وأأشارت عىل املدير العام برضورة مطالبة جلنة اخلدمة املدنية ادلولية 

جراء فوري للتخفيف من ضغو  وأأضاف الوفد، يف اخلتام، أأنه حبلول اجامتع جلنة  ط املزيانية هذه.وامجلعية العامة ابختاذ اإ
، من املتوقع طرح موضوع تاكليف املوظفني يف جدول الأعامل لضامن أأن ادلول 1024س نة الربانمج واملزيانية التايل يف 

 الأعضاء قادرة عىل تويخ احلذر يف ضبط تاكليف املوظفني يف الويبو.

يران )و  .110 ىل الوفد ليخضع  يرسلالإسالمية( عن تقديره للتقدمي اذلي طرحته الأمانة وطلب أأن  - يةهورمج أأعرب وفد اإ اإ
ضافية، خاصة فامي يتعلق ببند التوزيع اجلغرايف ل  ىل أأية معلومات اإ وتساءل كذكل  .2975س نة ملزيد من ادلراسة، ابلإضافة اإ

لهيا الأما ىل أأنه يف دورة جلنة الربانمج  نة.الوفد حول اجللسات الإعالمية غري الرمسية اليت أأشارت اإ وأأشار الوفد أأيًضا اإ
واملزيانية يف شهر يوليو طلب معلومات مقارنة حول معلية التوظيف خالل العقود املاضية، وذكل هبدف حتديد الكيفية اليت 

تباع مبدأأ "التوزيع اجلغرايف املنصف". ىل اس تالم هذه وأأكد الوفد عىل تطلع تطور هبا التوزيع اجلغرايف، فضاًل عن اإ ه اإ
 املعلومات للمتكن من مواصةل النقاش حول هذا املوضوع.

ىل الأمانة عىل تقدمي التقرير الس نوي عن املوارد البرشية اذلي احتوى عىل العديد من  .112 وقدم وفد املكس يك الشكر اإ
 مثل هذه التقارير وحتسيهنا وحرص الوفد عىل تشجيع الأمانة عىل مواصةل تقدمي املعلومات اس تجابة لطلبات ادلول الأعضاء.

ن هذا التقرير أأاتح لدلول الأعضاء تويل مسؤولية الإرشاف اخلاصة هبا يف جمال املوارد البرشية. ضافية حيث اإ  بصورة اإ
دارة املوارد  جراًء مثالًيا لضامن الرتش يد والتخطيط يف جمال اإ ورحب الوفد بصفة خاصة مببادرة البنية التنظميية واعتربها اإ

وحرص الوفد عىل مشاركة خماوف الوفود الأخرى حول زايدة تاكليف املوظفني وأأعلن عن تأأييده ملداخةل وفد  ية.البرش 
وأأكد الوفد عىل رضورة مشاركة الويبو يف مجموعات العمل عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة حول  الولايت املتحدة الأمريكية.

مانة، فامي يتعلق  ي بعد انهتاء اخلدمة.ختفيض التاكليف يف جمال الصحة والتأأمني الصح وأأعرب الوفد كذكل عن شكره للأ
ىل أأن الوفود س يلزهما دراسة هذا املوضوع بعناية  2975س نة ابلتوزيع اجلغرايف، عىل توفري معلومات حول اتفاق  وأأشار اإ

سرتاتيجية املوارد البرشية وتقدمي وتساءل الوفد حول اخلطوات التالية فامي يتعلق اب ابلغة والسعي لإجياد حل طويل املدى.
ىل ادلول الأعضاء.   مزيد من التقارير اإ
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ىل رضورة تطبيق اعتبارات التوزيع اجلغرايف عىل املوظفني  .111 مانة عىل التقرير وأأشار اإ وأأعرب وفد فرنسا عن شكره للأ
جراء مزيد  مة حملًيا.يف املس توى املهين والإداري، يف حني من املتوقع توظيف الأفراد يف مس توى اخلدمات العا واقرتح الوفد اإ

كام عرب الوفد كذكل عن احتياج املوازنة  من املناقشات مع الأمانة لضامن عدم خروج تاكليف املوظفني عن الس يطرة.
ىل حتسني، وخاصة يف املس توايت العليا. ضافية عن قضااي الزناع للويبو اليت  اجلغرافية يف الويبو اإ وتساءل الوفد بصورة اإ

ىل احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية وأأية اسرتاتيجيات قد تطبقها الويبو ملنع ارتفاع عدد القضااي. وطلب الوفد  تنتقل اإ
صالح العدل ادلاخيل وتساءل حول مشاركة املوظفني يف نظام العدل ادلاخيل. وتساءل الوفد  املزيد من املعلومات حول اإ

دارة امل عادة توزيع املناصب والتعاقد وس ياسة التدوير.حول املاكتب اخلارجية واإ  وارد البرشية للماكتب اخلارجية، مبا يف ذكل اإ
ىل موظف سابق  1115وتساءل أأخرًيا الوفد حول حمك منظمة العمل ادلولية رمق  حيث متت مطالبة الويبو بدفع تعويض اإ

 عقود طويةل الأجل. بعقد قصري الأجل لضطراره العمل بعقود متعاقبة قصرية الأجل بدًل من

وأأعرب وفد الياابن عن تقديره للتقرير الس نوي عن املوارد البرشية اذلي شهد حتس نًا كبرًيا والتشاور مع ادلول  .111
وأأكد الوفد، فامي يتعلق ابسرتاتيجية املوارد البرشية، عىل دمعه القوي للحراك ادلاخيل واخلاريج، مع  الأعضاء يف هذا الصدد.

ىل رضورة أأن تقوم الويبو، ابعتبارها واكةل متخصصة، بضامن احلفاظ عىل مس توى عايل من اخلربة يف امللكية  الإشارة اإ
الفكرية، وأأن املنظمة اكنت قادرة عىل الاس تجابة للتغريات يف البيئة اخلارجية، مبا يف ذكل التحولت اجلغرافية يف الطلبات 

 ادلولية.

س بانياوأأعرب وفد  .114 وعرب الوفد عن دمعه  ة للغاية من التقرير الس نوي عن املوارد البرشية.عن تقديره للنسخة احملس ن اإ
للبيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية والاقرتاح اذلي تضمنه، وشارك نفس اخملاوف اخلاصة بزايدة تاكليف 

ىل أأن بعض الزايدات يف ال  املوظفني واخملاطر اليت س تعانهيا املنظمة. تاكليف حتدث بصورة مس تقةل عن وأأشار الوفد اإ
عادة التصنيف، أأو تنظمي املعايري أأو العدد  املنظمة، يف حني أأن زايدات أأخرى ارتبطت مبارشة بس ياسات الويبو، مثل اإ

وأأكد الوفد عىل تقديره ملا حققه التقرير من توثيق جلهود تضمني تكل التاكليف وطالب  الكبري جًدا من املوظفني يف الويبو.
ىل املوظفني اذلين  معلومات مشاهبة يف املس تقبل.بتوفري  وطالب الوفد كذكل مبزيد من املعلومات حول التعويضات املدفوعة اإ

 تركوا العمل مبوجب اتفاقات طوعية.

وأأشاد وفد بلجياك ابجلودة العالية للتقرير الس نوي عن املوارد البرشية وأأعرب عن تقديره لالجامتعات الإعالمية غري  .115
نه يف ضوء املناقشات الإضافية يف جلنة التنس يق، متتكل اجملموعة ابء عدًدا من  ملتعددة يف هذا الصدد.الرمسية ا وأأمكل قائاًل اإ

ىل تقرير التدقيق ادلاخيل الأخري حول املوارد البرشية، مثة  الأس ئةل واملالحظات المتهيدية اليت تود طراها. نه ابلإشارة اإ وقال اإ
ذا اكن جيري معاجلة ذكل يف الوقت الراهن.قلق بشأأن املس توى املرتفع   من الغياب عن العمل يف الويبو، وتساءل الوفد عام اإ

ىل س ياسة تتناول التوظيف املؤقت، وأأن  ن تقرير التدقيق أألقى الضوء عىل احلاجة اإ وأأمكل موحًضا أأنه عالوة عىل ذكل، فاإ
ذا اكنت هذه الس ياسة متوفرة الآ  ىل أأنه مت  ن.الوفد يريد الاس تعالم حول ما اإ قفالوأأشار الوفد كنقطة اثلثة اإ من  19عدد  اإ

وأأمكل الوفد النقطة الرابعة،  توصية من توصيات تدقيق مفتوحة وتساءل حول التفاصيل اخلاصة ابلتوصيات الباقية. 51
ل أأن التوظيف جيب أأن يمت اعامتًدا عىل اجلدارة يف املق ن اعتبارات التنوع اجلغرايف هممة، اإ وأأشاد الوفد  ام الأول.حيث قال اإ

ابسرتاتيجية املوارد البرشية ول س امي اللبنات الأربعة لالسرتاتيجية )تنامغ القوى العامةل، املوظفني، والإدارة، والتواصل 
  وعرب الوفد عن تأأييده لتنفيذ الاسرتاتيجية ومتابعهتا. والعالقات العاملية(.

 س تفساراته قد مت تناولها ابلفعل.وأأكد وفد جنوب أأفريقيا عىل أأن معظم خماوفه وا .116

ىل الأمانة عىل التقدمي وعىل مسودة اسرتاتيجية  .117 وحتدث وفد مرص ابلنيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية، وقدم الشكر اإ
ايف وأأشاد الوفد جبهود الويبو املبذوةل يف سبيل توظيف أأفضل املوظفني كفاءة مع احرتام معايري التوزيع اجلغر  املوارد البرشية.

يران )ومن منطلق  املنصف. ىل التوزيع  -هوريةمج تأأييد الوفد ملوقف وفد اإ الإسالمية( واملكس يك، أأكد عىل رضورة النظر اإ
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ىل تأأكيد ميثاق الأمم املتحدة عىل الأمهية  اجلغرايف املنصف عىل أأنه مبدأأ همم للغاية مضن منظومة الأمم املتحدة، وأأشار اإ
ىل اجلدول  اس التوزيع اجلغرايف املمكن الأوسع نطاقًا.ورضورة أأن يكون التوظيف عىل أأس  8وأأشار الوفد يف هذا الصدد اإ

ىل املرفق الأول للتقرير وذكر أأن مجموعة البدلان الأفريقية دلهيا  ابملائة من املوظفني يف  22موظًفا لمتثيل نس بة  55ابلإضافة اإ
ابملائة لمتثيل  52,1ة، يف حني متتكل أأورواب الغربية نس بة ابملائ 2,1الويبو، وأأن منطقة الرشق الأوسط ليس دلهيا سوى 

وأأمكل حديثه مرة أأخرى  واعترب الوفد أأن هذا أأمر غري طبيعي ول يعكس مبدأأ المتثيل اجلغرايف املنصف. موظًفا. 155
عىل المتثيل اجلغرايف ابلنيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية، حيث أأكد عىل رضورة عدم اقتصار اسرتاتيجية املوارد البرشية 

املنصف، بل المتثيل اجلغرايف املتساوي، مؤكًدا عىل أأن الأفراد يمت متثيلهم عىل أأساس متساوي والسامح هلم ابملشاركة بطريقة 
ىل الآليات املناس بة لإاتحة ذكل يف  تؤهلهم لالخنراط الاكمل يف معل املنظمة. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تصل الأمانة اإ

 ل.املس تقب

وأأعرب وفد الربازيل عن تقديره للتقرير الس نوي عن املوارد البرشية اذلي اس تطاع من وهجة نظر الوفد تقدمي تصور  .118
نه من بني أأش ياء أأخرى، يكشف عدم التوازن اجلغرايف يف موظفي الويبو. جيد حلاةل موظفي الويبو. وحتدث  وأأردف قائاًل اإ

، حيث أأعرب عن تأأييده ملبدأأ المتثيل اجلغرايف املنصف اذلي جيب أأن يوجه هجود الوفد نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية
ورأأى الوفد فائدة امتالك املزيد من املعلومات حول عدد الطلبات املس تلمة من  .الأمانة جلعل متثيل املناطق أأكرث توازانً 

ىل وأأوحض أأن من شأأن ذكل مس مواطين لك منطقة لشغل الوظائف الشاغرة يف الويبو. اعدة ادلول الأعضاء يف الوصول اإ
س ياسات من شأأهنا حتسني عدد املرّشني من مناطق أأخرى خبالف املناطق اليت يمت متثيلها ابلفعل بصورة زائدة مبا يتجاوز 

  ابملائة من املوظفني يف الويبو. 50نس بة 

يطاليا ـوأأشاد وفد  .119 ابلتقرير الس نوي عن املوارد البرشية  ابء ـاذلي أأعرب عن تأأييده للبياانت السابقة للمجموعة  اإ
وعرب الوفد عن أأمهل يف توفري  واسرتاتيجية املوارد البرشية اليت تتيح لدلول الأعضاء فرصة ممارسة هممة الإرشاف اخلاصة هبم.

ىل جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق، مع حتسيهنا من خالل توفري معلومات اإ  ضافية صادرة واثئق مماثةل يف املس تقبل اإ
نه من خالل مشاركة حتليل التحدايت اليت واهجت املنظمة  عرب نظام ختطيط املوارد املؤسس ية. وأأمكل الوفد قائاًل اإ

والأهداف اليت جيب حتقيقها وتقدير الضغوط اليت واهجهتا املنظمة، مثة وهجة نظر ترى رضورة اس مترار اجلهود املبذوةل 
ىل حلول ملشلكة التأأمني عادة  الصحي بعد انهتاء اخلدمة. للوصول اإ وشارك الوفد وهجة النظر املوحضة يف الوثيقة برضورة اإ

دارة جيدة للمناصب، ول س امي يف ظل الزايدة القريبة يف معر  عادة هيلكة القوى العامةل، عىل أأن يصاحب ذكل اإ الضبط واإ
ميية معلية مس مترة ورضورة الفحص ادلقيق ملدى وأأعرب كذكل الوفد عن فكرة أأن تصبح البنية التنظ  تقاعد الأمم املتحدة.

وأأشاد الوفد أأيًضا ابلس ياسة اخلاصة مباكفأأة أأحصاب الأداء الأفضل، وأأكد  جودة مس توى الوظيفة وتعريف واجبات الوظيفة.
ضاًل عن عىل رضورة أأن يمتتع موظفو الويبو ببعض فرص العمل مضن القيود املتوفرة، عىل أأن يكون التدريب مكواًن همًما، ف

عادة التوزيع ادلاخيل. ماكنية اإ وأأعرب الوفد يف اخلتام عن تطلعه ملعرفة اجلديد حول تنفيذ اسرتاتيجية املواد البرشية، والنتاجئ  اإ
ىل أأية حتدايت جديدة.   احملققة، ابلإضافة اإ

ىل الأمانة عىل الوثيقة، وأأعرب وفد اليوانن عن تأأييده ومتاش يه مع البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء، كام قدم  .140 الشكر اإ
  وأأضاف تأأييده لرضورة اعامتد معلية توظيف أأفراد جدد عىل املعايري اجلغرافية، ولكن اجلدارة تأأيت أأوًل.

وذكر الوفد  وأأعرب وفد الصني عن تقديره للتقرير الس نوي عن املوارد البرشية وأأشاد بعمل الأمانة يف هذا الصدد. .142
جراءات التوظيف. عدم التوازن يف التوزيع وأأضاف الوفد أأنه  اجلغرايف ملوظفي الويبو وطلب من الويبو حتسني الشفافية يف اإ

ىل صورة أأفضل من التوزيع املتوازن  جيب عىل الويبو التأأكيد عىل اجلدارة مع الأخذ يف احلس بان التوزيع اجلغرايف للوصول اإ
 من أأجل تلبية أأفضل للطلبات املقدمة من ادلول الأعضاء.
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ىل الأمانة عىل التقرير الس نوي عن املوارد البرشية واسرتاتيجية املوارد البرشية.و  .141  بدأأ وفد هنغاراي بتقدمي الشكر اإ
ىل أأمهية المتثيل الإقلميي املنصف. وأأشار الوفد كذكل  وحتدث الوفد نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأشار اإ

ىل وجود خطأأ يف أأحد جداول الإحصائ   يات يف املرفق الأول من التقرير.اإ

مانة عىل التقرير الس نوي عن املوارد البرشية وأأعرب عن تأأييده للرأأي  .141 وبدأأ وفد اململكة املتحدة بتقدمي الشكر للأ
ىل تقوية النظام احلايل للتوزيع اجلغرايف، وتشجيع طلبات املرّشني من مناطق غري ممثةل. ولكن الوفد ذكر أأن  القائل ابحلاجة اإ

 ملعيار الرئييس للتوظيف جيب أأن يعمتد عىل اجلدارة واملهارات واخلربة.ا

ىل الإجابة عن تكل الأس ئةل. .144  ودعا انئب الرئيس الأمانة اإ

وأأكدت الأمانة عىل  وبدأأت الأمانة بتقدمي الشكر للوفود عىل العديد من التعليقات والاقرتاحات املتصةل ابملوضوع. .145
املدنية ادلولية املس مترة لرشوط اخلدمة اخلاصة مبنظومة الأمم املتحدة، ويه النتاجئ اليت من  اشرتاهها يف مراجعة جلنة اخلدمة

آخر  ىل امجلعية العامة للأمم املتحدة يف أ . وفامي يتعلق ابلنظام اجلديد للعدل ادلاخيل، سيمت تنظمي 1025س نة املقرر تقدميها اإ
عالمية غري رمسية. وأأكدت  .1115ضااي مثل حمك منظمة العمل ادلولية الأخري رمق ويف هذا الصدد، ميكن طرح ق جلسة اإ

وأأمكلت الأمانة  الأمانة عىل أأن احلمك شغل اهامتم الويبو وأأن التأأثريات املالية والس ياس ية مل تكن واحضة يف تكل املرحةل.
يهنم بصفة رمسية ومع ذكل حديهثا موحضة أأن احلمك تعلق بأأحد املوظفني السابقني أأحصاب العقود قصرية الأجل ممن مت تعي 

وأأضافت الأمانة  حمكت هل منظمة العمل ادلولية بتعويض مقابل الفرتات الطويةل اليت قضاها يف عقود متعاقبة قصرية الأجل.
واكن من املقرر أأن  1021س نة أأن التعيني الرمسي للموظف بعقد قصري الأجل اذلي امتدت فرتة خدمته ملدة طويةل بدأأ يف 

ضافية كبرية.1024 س نةينهتىي يف  ل أأن تكبدت الويبو تاكليف اإ وأأكدت الأمانة،  ، ومل ينتج عن هذا الإصالح الأخري للعقد اإ
فامي يتعلق ابلأس ئةل اليت طرحت حول التوزيع اجلغرايف املنصف، عىل اس تعدادها دلمع معلية التشاور اليت بدأأهتا ادلول 

ليه ادلول الأعضاء يف هذا الصدد.الأعضاء وسرتحب بتنفيذ أأي اتفاق أأو تفامه تتوصل  هنا ليست يف  اإ واتبعت الأمانة قائةل اإ
وأأعربت الأمانة عن توفرها لإجراء املزيد من املناقشات حول  وضع خيولها حتديد الأهداف اخلاصة ابلتوزيع اجلغرايف املنصف.

وفود قد أأعربت عن وهجة النظر وأأقرت الأمانة بأأن العديد من ال هذا املوضوع يف أأي وقت حسب طلب ادلول الأعضاء.
وأأكدت الأمانة، فامي يتعلق بسؤال البنية  اخلاصة برضورة اعامتد التوظيف يف الأساس عىل اجلدارة مث املعايري اجلغرافية.

ىل اتفاق  التنظميية، عىل أأهنا س تكون معلية مس مترة متاكمةل يف ختطيط قوى العمل. وأأكدت الأمانة عىل أأنه مبجرد التوصل اإ
عادة توزيع للموارد املوجودة، عىل أأن تمت  حول املاكتب اخلارجية، فسيمت تعيني املوظفني يف هذه املاكتب من خالل معلية اإ

كام أأشارت الأمانة، فامي يتعلق بس ياسات املوارد البرشية يف  معاجلة معلية التوظيف يف املاكتب اخلارجية بأأسلوب تدرجيي.
ىل أأنه س  دارة املاكتب اخلارجية، اإ وقالت  يمت تطبيق نفس الس ياسات املوجودة ابلفعل قيد التنفيذ يف املاكتب اخلارجية القامئة.اإ

ىل تكل املاكتب بواسطة الويبو يف جينيف. نه سيمت توفري خدمات املوارد البرشية اإ وأأضافت الأمانة أأنه ل توجد خطط  اإ
وأأكدت   الاعتبار كذكل احلجم الصغري للماكتب اخلارجية.لتكرار هيالك املقرات الرئيس ية يف املاكتب امليدانية، مع الأخذ يف

الأمانة، فامي يتعلق حبراك املوظفني، عىل أأن الويبو اكن جزًءا من اتفاق املنظمة ادلاخيل عىل احلراك، وهو أأداة لتسهيل نقل 
بنفس الأمهية يف الويبو كام اكن يف وذكرت الأمانة أأن احلراك بني الواكلت مل يكن  املوظفني عرب منظامت منظومة الأمم املتحدة.

منظامت الأمم املتحدة الأخرى، مع الأخذ يف الاعتبار أأيًضا املهارات املتخصصة جًدا املطلوبة يف موظفي الويبو يف املس توايت 
وظفني داخل وأأكدت الأمانة، فامي يتعلق ابحلراك ادلاخيل، عىل تبين أأدوات جديدة ابلفعل لتسهيل حركة امل املهنية والإدارية.

نه من املتوقع أأن تعمل هذه الأدوات عىل دمع تقومي قوى العمل. املنظمة. وأأكدت الأمانة عىل أأنه مت وضع س ياسة  وقالت اإ
كام أأوحضت الأمانة كذكل أأن ابيق توصيات التدقيق املفتوحة تتعلق أأساًسا ابلعدل  للتوظيف املؤقت وتعمل بشلك جيد.

وأأكدت الأمانة عىل أأنه سيمت تقدمي تقارير وحتديثات  ية وأأن مجيعها يف سبيلها للتنفيذ.ادلاخيل وختطيط املوارد املؤسس  
ن  منتظمة حول تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية. وقالت أأنه فامي يتعلق ابلتغريات الوش يكة يف معر تقاعد الأمم املتحدة، فاإ

هنا تتوقع أأنه حبلول الأول من يناير ل وقالت  ذكل س يؤثر عىل الرسعة اليت سيمت هبا تقومي قوى العمل. ، 1024س نة الأمانة اإ
نه فامي يتعلق ابملوظفني احلاليني، من املتوقع أأن يرسي معر  عىل املوظفني اجلدد. اً عام 65سيرسي معر التقاعد  وأأردفت قائةل اإ
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يف مجموعات معل الأمم املتحدة  . وأأكدت الأمانة، عالوة عىل ذكل، أأهنا تشرتك ابلفعل1026س نة عاًما بداية من  65التقاعد 
ىل اللجنة الإدارية رفيعة  حول التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة اليت ت دار بواسطة مجموعة املزيانية والمتويل اليت ترفع نتاجئها اإ

  املس توى.

ىل التقرير الس نوي عن املوارد البرشية واسرتاتيجية .146 عادة مصطلح التنوع اجلغرايف اإ املوارد البرشية  وطالب وفد مرص ابإ
وأأكد الوفد عالوة عىل ذكل، أأنه يف حاةل قيام الأمانة ببدء معلية  ورضورة أأن تقر الويبو بأأمهية مبدأأ المتثيل اجلغرايف اجليد.

 تشاور، فيجب تنفيذ املبدأأ.

ىل جلنة التنس يق ح  .147 ىل أأنه سيمت تقدمي التقرير الس نوي عن املوارد البرشية كذكل اإ يث ستمت وأأشار انئب الرئيس اإ
ضافية.   مناقشة التوصيات بصورة اإ

يران ) .148 الإسالمية( عىل طلبه السابق خبصوص املعلومات يف اجللسات الإعالمية غري الرمسية  -مجهوريةوأأكد وفد اإ
ىل أأنه جيب يف  واملعلومات الأساس ية. ماكنية عقد مشاورات فامي يتعلق ابلتوزيع اجلغرايف، وأأشار مع ذكل اإ ورحب الوفد ابإ

ىل لغة حوار واقرتاحات لتدرسها ادلول الأعضاء.هذه ا براز وجود جعز وأأنه جيب عىل الأمانة الوصول اإ وأأكد الوفد مرة  ملرحةل اإ
  أأخرى بلكامت صارمة عىل رضورة اعامتد التوظيف عىل اجلدارة.

لوظائف وأأكد وفد الربازيل عىل طلبه احلصول عىل معلومات حول أأصل الطلبات اليت تس تلمها الويبو لشغل ا .149
كام طلب الوفد أأيًضا من الأمانة معلومات حول اخلطوات اليت مت اختاذها لتحسني تنوع الطلبات، مثل  الشاغرة دلهيا.

وأأعرب الوفد كذكل عن اتفاقه مع ابيق الوفود يف أأن اجلدارة  الإعالن عن الوظائف الشاغرة يف العديد من ادلول واملناطق.
 يه املعيار الأسايس.

انة أأنه مثة عدد من اجللسات الإعالمية غري الرمسية بناًء عىل طلب بعض من ادلول الأعضاء حول ورشحت الأم .150
ن مسودة التقارير مت أأخذها يف احلس بان وأأن ادلول الأعضاء اس تغلت الفرص  التقرير الس نوي عن املوارد البرشية. وقالت اإ

ضافية. نه سيمت عقد جل  لطرح الأس ئةل أأو لطلب معلومات اإ عالمية غري رمسية حول العدل ادلاخيل الأس بوع وقالت اإ سة اإ
ىل التوظيف عىل أأساس  القادم. هنا س تواصل اسرتاتيجيهتا الرامية اإ وأأكدت الأمانة عىل أأنه فامي يتعلق ابلتوزيع اجلغرايف، فاإ

نه مثة حتليل للطلبات اليت تس تلمها الويبو للوظائف الشاغرة، نطاق جغرايف واسع قدر الإماكن. وخاصة من منطقة  وقالت اإ
نه نظًرا ذلكل، مت بذل مزيد من  واحدة، وهو ما يوثق اس تجابة غري متوازنة لوظائف الويبو الشاغرة. وأأمكلت حديهثا قائةل اإ

اجلهود وأأن الويبو متتكل حالًيا اثنني من امحلالت ادلعائية ادلولية مع أأربع وظائف شاغرة تركز عىل منطقتني، وخاصة عىل 
  مثةل.ادلول غري امل  

يران  وأأعرب وفد اجلزائر عن تأأييده لبياانت مرص ابلنيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية، .152 وبياانت وفد الربازيل واإ
ن النسخة  الإسالمية(. -مجهورية) ذا اكنت الويبو تنوي وضع س ياسة للتوزيع اجلغرايف حيث اإ وطلب الوفد توضيًحا حول ما اإ

ن الأمانة أأكدت عىل أأن الويبو ل خيطط لوضع س ياسة للتوزيع اجلغرايف،  ذكل.الفرنس ية من التقرير مل يتضح فهيا  وقال اإ
نه لبد من مواهجة عدم التوازن اذلي يتضمن  ولكن الس ياسة احلالية تتطلب ادلراسة من جانب ادلول الأعضاء. وأأمكل قائاًل اإ

 تقليل عدد ادلول الأعضاء غري امل مثةل.

يح حول معىن "اجلدارة" و"رضورة ضامن أأعىل معايري الكفاءة والزناهة"، وتوضيح وطلب وفد غاان احلصول عىل توض  .151
 حول كيفية تقيمي الويبو لتكل الصفات.

جراء اختبارات ومقابالت ومراكز تقيمي يف حاةل  .151 وأأوحضت الأمانة أأن معلية الاختيار اعمتدت عىل الكفاءة وتضمنت اإ
 تعيني املس توايت العليا.
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الرئيس، متت مطالبة الأمانة ابلتعليق عىل حتديد املسؤوليات بني جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة  وبناًء عىل طلب انئب .154
وذكرت الأمانة أأنه يف حني حتملت جلنة التنس يق مسؤولية جوانب املوارد البرشية ابملعىن  .11التنس يق فامي يتعلق ابلربانمج 

نه عىل الصعيد الآخر، أأشار التقرير الس نوي عن املوارد البرشية يف العام، مبا يف ذكل الس ياسات الكبرية والأطر التنظمي  ية، فاإ
ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف س ياق الربانمج واملزيانية، ول س امي يف س ياق التأأثريات املالية واملوارد. 11ظل الربانمج    اإ

دخال تعديل عىل .155 بداء املوافقة، أأو رمبا اإ اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية حول  وجشع انئب الرئيس الوفود عىل اإ
  تاكليف املوظفني.

ىل مشاركة مجموعة معل الأمم املتحدة حول التأأمني  .156 نه ميتكل اقرتاًحا منفصاًل يدعو الأمانة اإ وقال وفد املكس يك اإ
 الصحي بعد انهتاء اخلدمة.

يه من حدد مجموعة معل التأأمني الصحي وأأعربت الأمانة عن دهش هتا وأأوحضت أأن اللجنة الإدارية رفيعة املس توى  .157
نه مثة جانبني للموضوعات. بعد انهتاء اخلدمة. وأأمكلت أأن مجموعة املزيانية والمتويل اكنت تعمل عىل جوانب معينة  وقالت اإ

انهتاء ملوضوع التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة وأأن ش بكة املوارد البرشية اكنت تعمل أأيًضا عىل موضوع التأأمني الصحي بعد 
نه لهذا السبب ل حاجة ملطالبة الأمانة ابملشاركة  وأأضافت أأن الويبو اكنت مشرتكة يف الك اجملموعتني. اخلدمة. وأأمكلت قائةل اإ

 يف مجموعات العمل اليت تشرتك فهيا الويبو ابلفعل.

مانة عىل تكل املعلومات وطلب الإبالغ عن هذه الأنشطة داخل مجم .158 وعات العمل يف وقدم وفد املكس يك الشكر للأ
 دورات جلنة الربانمج واملزيانية يف املس تقبل.

وأأضافت أأن تقرير العمل عاد مرة أأخرى  ورشحت الأمانة أأن مجموعات العمل تتعامل مع املشالكت يف اجملموعتني. .159
صدار التقرير اذلي أأمكن  ىل اللجنة الإدارية رفيعة املس توى، وأأنه عند هذه املرحةل الزمنية، مت اإ  مشاركته عرب الواكلت.اإ

ذا اكنت أأجابت عام يريده.   وسأألت الأمانة وفد املكس يك ما اإ

ن الوفد  .160 وأأوحض وفد املكس يك أأنه يف ضوء املعلومات اليت قدمهتا الأمانة للتأأكيد عىل مشاركهتا يف مجموعات العمل، فاإ
ل أأنه س يقدر وأأكد عىل أأنه يف حني ل يرغب يف احلصول عىل تقارير تق ميكنه حسب اقرتاحه. دم مفصةل خطوة خبطوة، اإ

 احلصول عىل بعض التعليقات.

هنا س توفر لدلول الأعضاء تقريًرا مبجرد انهتاء معل مجموعة العمل. .162  وقالت الأمانة اإ

ضافة مجةل ليكون التقرير الس نوي عن املوارد  .161 يطاليا عن رغبته يف اإ وتعليقًا عىل اقرتاح الولايت املتحدة، أأعرب وفد اإ
 بنًدا دامئًا يف جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية. البرشية

وتساءل وفد مرص عن العالقة بني املناقشة حول املوضوع يف جلنة الربانمج واملزيانية واملناقشة اليت سيمت عقدها يف  .161
 جلنة التنس يق.

مج واملزيانية، مت بصورة وأأجابت الأمانة موحضة أأنه يف حني مت طلب تضمني هذا البند يف جدول أأعامل جلنة الربان .164
تقليدية مراعاته يف جلنة التنس يق، حيث تبحث ادلول الأعضاء عن جوانب املوارد البرشية املس تقةل مثل التغيريات يف دور 

ن املناقشة يف جلنة التنس يق خاصة للغاية ابملوارد البرشية. املوظفني والتقارير املتعلقة ابملوارد البرشية. وأأمكلت أأنه  وقالت اإ
متت املطالبة بتضمني هذا البند يف جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية لأن ادلول الأعضاء رغبت يف احلصول عىل س ياق 

يف س ياق الربانمج  11لعنارص املوارد البرشية عند مناقشة القضااي املتعلقة ابملزيانية والمتويل، خاصة عند دراسة الربانمج 
ىل جلنة الربانمج واملزيانية زود اللجنة ابملعلومات والس ياق دون  واسرتسلت موحضة أأن واملزيانية. تقدمي تقرير املوارد البرشية اإ
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ىل جلنة التنس يق. ىل التفكري يف تغيريات دور املوظفني اليت مت تقدميها اإ ىل جلنة الربانمج  احلاجة اإ ن التقرير املقدم اإ وقالت اإ
 د البرشية.واملزيانية وفر الس ياق والتقدم يف قضااي املوار 

وذكر وفد مرص أأنه طرح سؤال خبصوص توضيح ادلور املتوقع من لك من جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق  .165
ما القرار أأو الوثيقة  عىل التوايل فامي يتعلق ببند جدول الأعامل هذا. ماكنية تسجيل الأدوار املعنية يف اإ وتساءل عن مدى اإ

 نفسها.

نه يف حا .166 ىل قرار جلنة الربانمج واملزيانية، فس يكون كام ييل:وقالت الأمانة اإ  ةل تبين اقرتاح الولايت املتحدة وحتويهل اإ
ىل جلنة  رساهل اإ "بعد مراجعة جلنة الربانمج واملزيانية حملتوى التقرير الس نوي عن املوارد البرشية والتعليق عليه، اذلي مت اإ

خل" ويس متر ابيق النص.الربانمج واملزيانية يف س ياق التأأثريات املالية وا هنا تويص الويبو اإ آخر، سيمت توضيح  ملوارد، فاإ ومبعىن أ
ىل جلنة الربانمج واملزيانية، أأي لتوفري س ياق للتأأثريات املالية واملوارد. رسالها اإ  الس ياق اذلي مت من أأجهل اإ

ن  وعرب وفد مرص عن عدم اعرتاضه عىل النص نفسه ولكن املشلكة تمكن يف الس ياق. .167  اً أأصبح ذكل بنًدا دامئوقال اإ
يف جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية، فالبد من وجود توضيح بأأنه س تجري مناقشة التقرير يف ظل هذا البند يف س ياق 

وأأضاف أأنه بذكل سيمتكن لك عضو من معرفة سبب ظهور البند يف لك مرة يظهر فهيا يف جدول  التأأثريات املالية واملوارد.
 انمج واملزيانية.أأعامل جلنة الرب

ضافة بند جدول الأعامل هذا بشلك خاص حتت عنوان أأداء الربانمج واملراجعات املالية،  .168 وأأجابت الأمانة أأنه متت اإ
وأأضافت أأنه لإكامل  لتوفري الس ياق لهذا القسم من جدول الأعامل اذلي يتضمن البياانت املالية، وفعالية التلكفة وما شابه.

 تقرير الس نوي عن املوارد البرشية.الصورة اللكية، يوجد ال 

"بعد  واس تجابًة دلعوة انئب الرئيس، قرأأت الأمانة فقرة القرار كام اقرتحه وفد الولايت املتحدة والتعديالت الالحقة: .169
ىل جلنة  رساهل اإ الربانمج مراجعة جلنة الربانمج واملزيانية حملتوى التقرير الس نوي عن املوارد البرشية والتعليق عليه، اذلي مت اإ

هنا تويص امجلعية العامة للويبو بتوجيه املدير العام ابلتواصل مع جلنة اخلدمة  واملزيانية يف س ياق التأأثريات املالية واملوارد، فاإ
املدنية ادلولية وامجلعية العامة للأمم املتحدة، لتوصيل وهجات نظر ادلول الأعضاء يف الويبو حول أأثر زايدة تاكليف املوظفني 

ىل تويخ احلذر الشديد فامي يتعلق ابلزايدات يف تاكليف املوظفني عرب عىل الا س تدامة املالية لهذه املنظمة مع احلاجة اإ
منظومة الأمم املتحدة، وخاصة يف ضوء املراجعة الشامةل املس مترة من جانب جلنة اخلدمة املدنية ادلولية، وتطلب من املدير 

جراء فوري للتخفيف من ضغوط املزيانية تكل."العام مطالبة جلنة اخلدمة املدنية ادل  ولية وامجلعية العامة ابختاذ اإ

ن  وأأعرب وفد أأسرتاليا عن موافقته للمبدأأ ولكنه أأشار أأن امجلةل طويةل جًدا مما يفقدها الوضوح. .170 وأأورد أأمثةل قائاًل اإ
ىل هنايهتا، يبدو أأن جلنة  يبو بتوجيه املدير العام.اجلزء الأول من امجلةل أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية قيام امجلعية العامة للو  اإ

ىل امجلعية العامة. وعرب الوفد كذكل عن القليل من الغموض يف  عطاء توصيات اإ الربانمج واملزيانية توجه املدير العام بدًل من اإ
نه من وهجة نظر الوف معىن اجلزء املتعلق ابلإجراء الفوري وتساءل عن توقعات الأعضاء. د، أأمه يشء هو فعالية وقال اإ

طار  وليس التوقيت الفوري لختاذ الإجراء. الإجراءات. جراءات فعاةل يف املاكن املناسب خالل اإ ن املهم هو اختاذ اإ وقال اإ
وأأعرب الوفد عن رغبته انهتاز الفرصة ومناقشة الصيغة مع وفد الولايت املتحدة وغريه من الأعضاء املهمتني  زمين معقول.

  ها أأوحض وأأسهل.حملاوةل جعل 

ن  لتوصيل الرساةل. ة أأحياانً ووافق انئب الرئيس عىل أأهنا مجةل طويةل، ولكنه أأضاف أأن امجلل الطويةل رضوري .172 وقال اإ
ماكن وفد  يف السطر اخلامس، وضع نقطة بعد "املنظمة" وبدء مجةل جديدة. الأمانة قدمت اقرتاًحا: وأأضاف أأنه ل يزال ابإ

نه رمغ تفضيهل  ع وفد الولايت املتحدة ملناقشة موضوع الإجراء الفوري.أأسرتاليا العمل ابلتعاون م وقال انئب الرئيس اإ
ل انه ل يرغب يف اس تعجال الأمر يف حاةل وجود خماوف. غالق بند جدول الأعامل هذا، اإ  الإعالن عن اإ
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ىل بعض التوضيح بشأأن ا .171 جلزء الأخري من امجلةل، ول وأأعرب وفد هنغاراي عن رغبته يف دمع اقرتاح الأعضاء ابحلاجة اإ
  شك أأنه حباجة لفهم أأفضل ملا يتضمنه املعىن.

 واقرتح انئب الرئيس تعليق الأمر ما مل يكن دلى الوفود اقرتاحات مسودة جيدة. .171

 واقرتح وفد الولايت املتحدة الإعالن عن اسرتاحة يف الاجامتع للتشاور مع الوفود الأخرى. .174

ورأأى انئب الرئيس  .22الرئيس أأنه مت توزيع نسخة جديدة من القرار حول البند وبعد املشاورات، أأعلن انئب  .175
دخال بعض التغيريات عىل هذا الاقرتاح، وسيس تلزم الأمر من الوفود التشاور حوهل. وذلكل، أأعلن انئب الرئيس  رضورة اإ

ىل هناية ادلورة. 22عن تعليق القرارات حول البند    اإ

طار بندو  .176 ، وافقت اللجنة عىل القرار التايل حول بند جدول الأعامل 12جدول الأعامل رمق  خالل املناقشات يف اإ
 هذا.

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون التقرير الس نوي عن املوارد البرشية يف س ياق الانعاكسات عىل املالية و  .177
ىل جملس الرؤساء واملوارد وأأوصت امجلعيَة العامَة للويبو بأأن تلمتس من املدير العام أأن  ىل جلنة اخلدمة املدنية ادلولية واإ ينقل اإ

ىل التحيل مبزيد  زاء وقع ارتفاع تلكفة املوظفني عىل الاس تدامة املالية للمنظمة واحلاجة اإ التنفيذيني انشغال ادلول الأعضاء اإ
ىل النظر يف اختاذ تدابري فعاةل ويف الوقت املناسب، ل س امي يف س ياق الاس ت عراض الشامل اذلي جتريه جلنة من احليطة واإ

 .اخلدمة املدنية ادلولية خبصوص تكل املسائل

 تقرير عن تنفيذ تدابري فعالية التاكليف 21البند 

ىل الوثيقة  .178  .WO/PBC/21/19استندت املناقشات اإ

ىل أأنه  (.WO/PBC/21/19قدم الرئيس التقرير عن تنفيذ تدابري فعالية التاكليف )الوثيقة  .179 قدم وأأشار الرئيس اإ
ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا التاسعة  1021س نة نظرة عامة عن تقدم التدابري امل طبقة يف الأشهر الس تة الأوىل من  اإ

تقدم حتديثًا حول تنفيذ تدابري فعالية التاكليف امل طبقة من جانب  WO/PBC/21/19. وأأن الوثيقة 1021عرش يف سبمترب 
ىل الأمانة.1021س نة ول من املنظمة حىت هناية الربع الأ   . وأأعطى الرئيس اللكمة اإ

ىل أأن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو اعمتدت الربانمج واملزيانية للفرتة  .180 ، يف ظل 1021/21وأأشارت الأمانة اإ
ىل أأ  مليون فرنك سويرسي." 20,1"هجود الأمانة لتقليل النفقات عرب تدابري فعالية التاكليف بقمية  ن الأمانة وأأشارت كذكل اإ

، امل قدمة يف ادلورة التاسعة عرش من WO/PBC/19/9عن تنفيذ تدابري فعالية التاكليف يف الوثيقة  مرحلًيا اقدمت تقريرً 
. وأأضافت الأمانة أأن التقرير احلايل يقدم نظرة عامة حمدثة حول تدابري فعالية 1021جلنة الربانمج واملزيانية، يف سبمترب 

عداد الربانمج واملزيانية التاكليف املطبقة من ج ن تدابري فعالية التاكليف اليت  .1021/21للثنائية انب الأمانة منذ اإ وقالت اإ
نفذهتا الأمانة اس هتدفت مجموعة كبرية من املناطق، مما عكس الزتام الأمانة ابملواصةل احلثيثة مجليع التدابري املمكنة، مبا يف ذكل 

وأأوحضت الأمانة  .1021/21 للثنائيةا ادلول الأعضاء من خالل اعامتد الربانمج واملزيانية تكل اليت تتجاوز التدابري اليت أأقرهت
اس هتداف  الاس مترار يف تنفيذ تكل التدابري لفعالية التاكليف ابلامتيش مع عدد من الاسرتاتيجيات الأساس ية، وذكل كام ييل:

نتاجية نتاجية مىت أأمكن عرب الأمتتة؛ واس هتداف ماكسب اإ جراء  ماكسب اإ عرب اس تخدام خدمات وأأدوات جديدة؛ واإ
مراجعات منتظمة للعقود من أأجل احلفاظ عىل تاكليف وحدات ومس توايت تسعري تنافس ية، فضاًل عن الرتكزي عىل 

جراء مراجعات منتظمة للخدمات الإدارية لتقيمي املالمئة  مبادرات التوظيف املشرتكة مع منظامت الأمم املتحدة الأخرى؛ واإ
لية املس مترة يف تقدمي النتاجئ املطلوبة؛ وتطبيق اسرتاتيجيات مصادر خارجية ابس تخدام حكمي للموارد خبالف املوظفني، والفعا

جيابية  لكام أأمكن. وأأوحضت الأمانة كذكل أأن التدابري املنفذة يف ظل الاسرتاتيجيات أأعاله أأاتحت الفرصة لتحقيق نتاجئ مالية اإ
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آاثر سلبية فامي يتعلق بتسلمي الربانمج،  خالل الس نة الأوىل من الس نتني، وتعزيز السالمة املالية للمنظمة مع عدم حدوث أ
آن والرتكزي املس متر عىل  والنتاجئ والأهداف. وأأضافت الأمانة أأن اخلطط الأساس ية لفعالية التاكليف اليت حتققت حىت ال

ضافية يف . 1024/25لثنائية  الربانمج واملزيانية املقرتح ل حتقيق مزيد من الفعالية جنح يف ضامن حتسني العملية بصورة اإ
ن الوثيقة اخلاضعة للمراجعة قدمت حتديثًا حول تدابري الفعالية املتبعة يف جمالت الإدارة، وسفر  واس مترت الأمانة قائةل اإ

ىل املوظفني والأطراف الأخرى، وما يتعلق بتنظمي اجامتعات وأأحداث والتدابري الأخرى يف جمالت املوظفني ، ابلإضافة اإ
نه سيمت تضمني تقرير اكمل للس نتني حول تنفيذ تدابري فعالية التاكليف يف فرتة الس نتني  املوارد خبالف املوظفني. وقالت اإ

  يف تقرير الأداء. 1021/21

ىل الأمانة عىل التقرير عن تدابري فعالية التاكليف و  .182 وأأعرب عن تقدم وفد بلجياك ابلنيابة عن اجملموعة ابء ابلشكر اإ
بداء عدد من التعليقات واملالحظات. ىل حقيقة أأن التقرير يذكر يف الفقرة  رغبته يف اإ ن اجملموعة ابء أأشارت اإ  6فقال أأوًل، اإ

مليون فرنك سويرسي سيمت حتقيقه  20,1مبقدار  1021/21لثنائية أأن ختفيض يف النفقات بطلب من ادلول الأعضاء ل 
ا أأنه فامي يتعلق بسفر املوظفني والأطراف الأخرى، ترغب اجملموعة ابء يف نصيحة الويبو وأأضاف اثنيً  وجتاوزه عىل الأرحج.

بتنفيذ التوصيات اخلاصة ابلتقارير الأخرية لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية فامي يتعلق مبزيد من التقارب احملمتل 
وأأضاف اثلثًا أأن اجملموعة ابء تعرب عن دمعها ملزيد   املتحدة.لس ياسات السفر اخلاصة ابلويبو مع س ياسة السفر اخلاصة ابلأمم

ىل فعالية التاكليف يف جمالت الإدارة واخلدمات عرب اتفاقات اخلدمات اخلاصة. ن  من الإجراءات اليت تؤدي اإ وقال أأخرًيا اإ
ىل مزيد من فعالية التاكليف الهيلكية عىل  ضايف قد يؤدي اإ جراء اإ   املدى الطويل.اجملموعة ابء ترحب بأأي اإ

ىل توفري  .181 ىل الأمانة عىل هجودها املبذوةل يف هذا اجملال، مما أأدى اإ مليون فرنك  20,1وقدم وفد الياابن الشكر اإ
ماكن الويبو اختاذ املزيد من الإجراءات  سويرسي. وأأعرب عن اتفاقه مع التعليقات السابقة حول س ياسة السفر وشعر أأنه ابإ

وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن الأمانة من  عمل اليت يمت توزيعها يف اجامتعات الويبو.للحد من عدد واثئق وصفحات ال
نه يف  ختفيض جحم واثئق العمل، ومن مث ختفيض أأعباء العمل اليت تعانهيا ادلول الأعضاء والتاكليف اليت تعانهيا الويبو. وقال اإ

ىل مزيد من توفري الهناية يود التأأكيد مرة أأخرى عىل رضورة الاس مترار يف تن  فيذ تدابري التاكليف، مع الرتكزي عىل احلاجة اإ
  التاكليف.

ىل الفقرة  .181 من  12وأأعرب وفد تركيا عن متاش يه مع البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك نيابة عن اجملموعة ابء. وأأشار اإ
عادة طرح عدد من العقود يف  نه اعامتًدا عىل خ1021س نة التقرير اليت تذكر اإ عادة الطرح أأثناء فرتة . وقال اإ ن اإ ربته، فاإ

ىل عواقب غري مرغوبة، مثل التأأخر عن مواعيد التسلمي. وتساءل الوفد عن كيفية تغلب الأمانة عىل  مرشوع قامئ قد تؤدي اإ
ىل أأي مدى مت الأخذ يف احلس بان منصب مراجع احلساابت اخلاريج  الآاثر السلبية احملمتةل لإعادة الطرح. وتساءل كذكل اإ

عادة الطرح هذه. فامي   يتعلق مبوفري اخلدمات التجارية يف معلية اإ

يفاء ابلهدف احملدد لفرتة الس نتني نظًرا دلمج تدابري فعالية التاكليف يف مسودة  .184 ىل أأنه سيمت الإ وأأشار وفد املكس يك اإ
ل1024/25لثنائية الربانمج واملزيانية ل  ىل أأنه رمغ حقيقة حدوث توفري، اإ أأن الزايدة يف تاكليف  . وأأشار الوفد كذكل اإ

ىل ترش يد التاكليف وتبين س ياسة فعالية التاكليف عرب املنظمة. رساء  املوظفني كبرية وت ظهر احلاجة اإ نه جيب اإ وقال الوفد اإ
ىل ضامن اس تدامة ادلمع املوضوعي بغض النظر  هدف جديد لتوجيه اجلهود املبذوةل يف هذا الصدد. وأأكد الوفد عىل احلاجة اإ

ىل بذل هجود لتحقيق التوفري يف تاكليف التشغيل غري املكررة. عن التوفري نه خبالف  احملقق واحلاجة اإ وأأمكل الوفد قائاًل اإ
ىل حدوث زايدة بنس بة  ذكل، قد تكون خطة فعالية التاكليف غري قابةل لالس مترار يف املنظمة. ابملائة يف  8,8وأأشار الوفد اإ

وشكك يف مدى جودة اسرتاتيجية املوارد البرشية،  1024/25لثنائية انية ل تاكليف املوظفني يف مسودة الربانمج واملزي 
ل يف جمالت أأخرى.  وطلب من الأمانة تنفيذ توفري التاكليف يف جمال تاكليف املوظفني مبا أأن هذا التوفري مل نرى نتاجئه اإ

ىل احتواء الزايدة دون وأأكد الوف واعترب الوفد أأن التوفري يف تاكليف املوظفني اكن أأقل طلًبا ممكنًا. د عىل حاجة املنظمة اإ
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ىل اس تخدام الاحتياطي. نه جيب تبين مهنج أأكرث تنظميًا للحصول عىل تدابري فعالية تاكليف وتوفري أأكرب عىل  العودة اإ وقال اإ
  مجيع مس توايت أأنشطة املنظمة.

س بانياوشارك وفد  .185 جراء س نوي مرحب به نفس اخملاوف والرساةل اليت أأدلت هبا اجملموعة ابء. واعت اإ رب ذكل مبثابة اإ
وأأضاف الوفد أأن تكل التدابري أأاتحت الفرصة لتحقيق بعض النتاجئ املالية الإجيابية، ومن مث تعزيز  للغاية من جانب الأمانة.

آاثر معاكسة يف سبيل حتقيق أأهدافها وغاايهتا. س بانياوقال وفد  السالمة املالية للمنظمة دون معاانة أ سؤال  أأنه يود طرح اإ
مليون  611مليون فرنك سويرسي وحتقيق هدف  20يتعلق بتبين املزيانية، يف الفرتة السابقة، عىل أأساس حتقيق توفري بقمية 

مليون فرنك سويرساًي، اذلي مت اس تخدامه يف أأغراض املقارنة يف املزيانية  617أأو  647وتساءل عن الرمق،  فرنك سويرساًي.
ذا اكنت الزايد نفاقه ابلفعل يف الفرتة السابقة. 4أأو  1,8ة يف النفقات ل تزيد ابلفعل عن اجلديدة وما اإ  ابملائة مقارنة مبا مت اإ

مانة  وأأضاف الوفد أأن الوثيقة حتتوي عىل أأمثةل ابرزة لتدابري فعالية التاكليف مل تشهدها املنظامت الأخرى وقدم الهتاين للأ
دارة املباين، عىل سب  واعتقد الوفد أأنه مت اختاذ تدابري جيدة يف تنظمي الاجامتعات، واحلد  يل املثال.عىل الإجنازات يف جمالت اإ

من طول الواثئق وجمال املعلومات والتواصل، حيث مثة تدابري مل يمت اختاذها يف املايض، مثل تكل اليت تتعلق ابلهواتف 
س بانياوقال وفد  احملموةل. نه يتفق مع مداخةل وفد املكس يك، برضورة عدم  اإ استبعاد تاكليف املوظفني من تدابري الفعالية اإ

وأأضاف الوفد ابلطبع أأن مثل تكل التدابري ل جيب أأن تؤثر سلًبا  لأن املنظمة خبالف ذكل لن تمتكن من الاس مترار طوياًل.
جناز أأهداف املنظمة. نه شهد زايدة يف التاكليف املتعلقة ابلأنشطة التنظميية وغريها اليت عىل اإ ارتبطت ابلزايدة  وقال الوفد اإ

نه مثة جمالت أأخرى لفعالية التاكليف اكن ميكن تضميهنا  .1024/25يف تاكليف املوظفني يف اقرتاح مزيانية  واتبع الوفد قائاًل اإ
واليت مت ذكرها يف مناس بات سابقة، مثل متايش س ياسة السفر مع اخلاصة ابلأمم املتحدة، الأمر اذلي قد حيقق مزيًدا من 

ن هذا شلك جماًل  وذكر كذكل جماًل يظهر يف توصيات املراجع اخلاريج فامي يتعلق بس ياسة استامثر املنظمة. التوفري. وقال اإ
نه س يقدم بعض التقديرات ملثل هذا التوفري. لتحقيق بعض من أأنواع التوفري الأساس ية. وأأوحض الوفد أأنه أأجرى  وقال الوفد اإ

ماليني فرنك سويرسي، ولكن اندهش أأن  20ليف وأأشاد حبقيقة حتقيق توفري بقمية حتلياًل للوثيقة حول تدابري فعالية التاك
نه  التدابري الأخرى، اليت قد يسهل تنفيذها واليت ذكرت يف تقرير املراجع اخلاريج، مل يمت تفعيلها بعد. واتبع الوفد قائاًل اإ

ن املنظمة علهيا بعض ال دارة النقد، فاإ ابملائة يف حني أأهنا متتكل املال  1,61قروض مبعدل ابحلديث عن س ياسة الاستامثر واإ
جراء معلية حسابية بس يطة س نجد  ابملائة فقط. 0,17النقدي يف احلساابت وحتصل عىل فائدة  واسرتسل الوفد موحًضا أأنه ابإ

ماكنية حتقيق توفري عىل أأساس س نوي مع الإدارة اجليدة للنقد بقمية  املايل مببلغ  ماليني فرنك سويرسي بدًل من ادلخل 9اإ
تباع توصية بس يطة من جانب املراجع  مليون فرنك سويرسي اذلي يتحقق حالًيا من الفائدة عىل ادلخل. 2,1 نه ابإ وقال اإ

ماكنية حتقيق امل  من التوفري خالل فرتة الس نتني، وهو ضعف ما  ايً مليون فرنك سويرس 28نظمة ملبلغ اخلاريج، قدر الوفد اإ
وأأضاف الوفد أأن ذكل لن يؤثر عىل أأي من أأعامل املنظمة حيث  يقه يف وثيقة فعالية التاكليف.يبدو أأن املنظمة هتدف لتحق 

ن املنظمة اعتادت دفع س بعة أأضعاف أأكرث من الفائدة اليت حتصل علهيا من  اعتادت دفع الفائدة حىت مع توفر النقد. وقال اإ
  النقد املوجود يف احلساابت.

س بانياي طرحه وفد عىل السؤال اذل اً وقالت الأمانة رد .186 ، أأن توصيات مراجع احلساابت اخلاريج اكنت تتعلق اإ
دارة النقد واخلزانة. لقاء نظرة فاحصة عىل طريقة اإ وأأضافت أأنه يف ظل برانمج التقومي  برضورة أأن تقوم املنظمة ابإ

ن جيب بقاء هذا الاسرتاتيجي ترى هذه التوصيات كفرصة وقدمت طلًبا لقرتاح وحصلت عىل نصيحة خبري مس تقل، ولك
طار س ياسة استامثر املنظمة، املعمتدة من جانب ادلول الأعضاء.  الإجراء مضن اإ

ن الإجراء املتوقع من جانب جلنة الربانمج  .187 ىل عدم وجود وفود أأخرى تطلب أأخذ اللكمة، وقال اإ وأأشار الرئيس اإ
ىل مجعيات ادلول ، اكن دعوة جلنة الربWO/PBC/21/19واملزيانية وفقًا لفقرة القرار للوثيقة  انمج واملزيانية لتقدمي توصياهتا اإ

حاطة علًما مبحتوايت الوثيقة املقدمة. ذا اكن أأي من الوفود يود تبين القرار أأو تبنيه  الأعضاء يف الويبو لالإ وتساءل الرئيس ما اإ
  مؤقتًا.
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نه يبدو منطقي .188 ىل حد ما نظر  اً وقال وفد بلجياك اإ ت هذه الوثيقة، فميكن تبين الوثيقة ملوافقة لك الوفود عىل حمتواي اً اإ
نه من املنطق تبين الوثيقة بطريقة مبارشة وحماوةل  ببساطة دون خوض نفس النقاش حول التبين املؤقت أأو ل. وقال الوفد اإ

آخر. ىل موضوع أ   الانتقال اإ

س بانياوأأشار وفد  .189 ىل أأنه يفضل كذكل تبين الوثيقة مبارشة حال وجود اتفاق. اإ نه ظهر أأ  اإ مهية الس ياسة وقال اإ
جراء جيب تنفيذه ابس مترار. ىل رغبهتا يف اس مترار هذا الإجراء ويكون  للمنظمة، وهو اإ وذكر أأن املنظامت الأخرى أأشارت اإ

ىل القرار يشجع الأمانة عىل مواصةل هجودها لتحقيق التوفري، يشء من  ضافة نص اإ ماكنية اإ جزًءا من الهيلك وتساءل عن اإ
  د من جانب الأمانة.شأأنه تشجيع هذا العمل اجلي

س بانياوسأأل الرئيس وفد  .190 ذا اكن دليه اقرتاح معني لالإدلء به. اإ  عام اإ

س بانياوقال وفد  .192 نه ل ميتكل نًصا دقيقًا ولكن ميكن أأن يكون القرار عىل النحو التايل "تلزتم اللجنة بأأخذ الوثيقة يف  اإ اإ
 احلس بان وتويص الأمانة مبواصةل هجودها املبذوةل يف هذا اجملال."

س بانياوقبل الرئيس اقرتاح وفد  .191  وقرأأ فقرة القرار ابلاكمل، اليت مت تبنهيا. اإ

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة علًما مبحتوايت الوثيقة  .191
WO/PBC/21/19 .وأأوصت الأمانة مبتابعة هجودها يف فعالية التاكليف  

 1024/25اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21البند 

ىل الوثيقة  .194  .WO/PBC/21/8استندت املناقشات اإ

ىل املناقشات حول الربانمج واملزيانية للفرتة  WO/PBC/21/8لرئيس الوثيقة قدم ا .195 نه ابلإضافة اإ  1024/25وقال اإ
قدت أأثناء ادلورة العرشين للجنة الربانمج واملزيانية، والتوجيه اذلي قدمته ادلول الأعضاء أأثناء املناقشات، عكست  اليت ع 

رتاحات من جانب ادلول الأعضاء بشأأن الربانمج واملزيانية للفرتة املناقشات واخملاوف والاق WO/PBC/21/8الوثيقة 
 وأأضاف الرئيس أأن املدير العام عرب عن رغبته يف خماطبة اللجنة بشأأن بند جدول الأعامل هذا. .1024/25

رحب املدير العام ابلوفود وعرب عن رغبته يف عرض مقدمة موجزة حول الوثيقة، وأأضاف أأنه لن خيوض يف لك و  .196
لب منه يف بداية ادلورة العرشين يف يوليو.حمتو بداء بعض  ايت الوثيقة كام ط  ولكن املدير العام مع ذكل عرب عن رغبته يف اإ

جياز اليت قدمت يف الوثيقة بعد املناقشات اليت متت يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية يف شهر  التعليقات وعرض التغيريات ابإ
ن بعض من أأمه ال  يوليو. رساء برانمج ركز عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة، وهو أأحد التغيريات  تغيريات اكن:وقال اإ أأوًل، اإ

رساء برانمج يركز عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة ضامن اتساق التوجيه  اليت طلهبا عدد من الوفود. وأأوحض أأن من شأأن اإ
ورشح املدير  (.20و 9يد من املاكتب )مبوجب الربانمج واملناجه يف الاسرتاتيجيات عرب نقاط التصال اليت س توجد يف العد

العام أأن الفكرة اكنت عدم اعتقاد الأمانة أأن س ياسة الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الولايت املتحدة الأمريكية يه نفس 
ن الأمانة تعتقد أأن مفهوم ما ي شلك الرشك س ياسة الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف بوركينا فاسو. ة الصغرية واملتوسطة وقال اإ

نه اكن همًما للغاية أأن يتحمل  كر منذ البداية، واإ الويبو يف  متخصصواكن جزًءا من الس ياسة الاقتصادية الوطنية، كام ذ 
سداء النصح  آس يا، أأو أأفريقيا، أأو املكتب العريب ومكتب دول التحول، مسؤولية اإ املاكتب، سواء يف أأمرياك الالتينية، أأو أ

وأأضاف أأن التغيري عن الاقرتاح الأول للربانمج  فيذ الربانمج اخلاص ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة.الأسايس حول تن 
وأأوحض أأن مسؤوليته الأساس ية يه العمل كوحدة  واملزيانية عبارة عن وجود برانمج معني للرشاكت الصغرية واملتوسطة حالًيا.

ومتاش ًيا مع هذا التفكري، مت تضمني نتيجة مرتقبة معينة  تعددة.مركزية لضامن الاتساق عرب نقاط التصال يف املاكتب امل 
وأأوحض أأن الأمانة أأعدت مستندات معلومات حول تنفيذ  للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الإطار العام لنتاجئ املنظمة.
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اء، واكن عىل وشك الاسرتاتيجيات اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة وابلبتاكر، وذكل بناًء عىل طلب ادلول الأعض
ن الربانمج تضمن  ىل ادلورة احلالية قالت اإ ماليني فرنك  7التوزيع نظًرا لأن عدًدا من الوفود يف املشاورات اليت أأدت اإ

ن مستند املعلومات أأظهر الوهجة ادلقيقة للمبلغ  سويرسي والآن ل ميتكل سوى مليونني. مليون فرنك سويرسي  5,9وقال اإ
الربانمج السابق للرشاكت الصغرية واملتوسطة، عىل سبيل املثال، زايدة السعة يف شعبة البدلان الأقل وماكن وجود املال من 

ىل ذكل. وعرب املدير العام عن أأمهل يف أأن تكون هذه املعلومات ذات فائدة يف عرض الوهجة  منًوا يف املاكتب اخملتلفة وما اإ
ىل التغيريات الأخرى املقدمة منذ  ه احلاةل.ادلقيقة للامل وأأن نفس مبلغ املال هو املعين يف هذ نه ابلعودة اإ وأأمكل حديثه قائاًل اإ

ىل تضمني نظرة عامة عن اخلطة الرئيس ية للأصول الرأأساملية. آخر اجامتع للجنة الربانمج واملزيانية، أأشار املدير العام اإ  أ
الوفود بأأن الأمانة قدمت معلومات شامةل يف حبث  وأأخرب املدير العام وأأضاف أأن القضية التالية يه مسأأةل املاكتب اخلارجية.

ن البحث يف يد الوفود. شامل رًدا عىل أأس ئةل وطلبات التوضيح من جانب ادلول الأعضاء. ىل  وقال اإ وذكر أأنه ابلإضافة اإ
لنتيجة العامة ذكل، مت تضمني نتيجة مرتقبة معينة تتعلق ابلإدراك احملسن جلدول أأعامل التمنية اذلي مت تصنيفه مس بقًا حتت ا

ن مثة نتيجة مرتقبة معينة يف الوقت احلايل تتعلق ابلإدراك  لتعممي توصيات جدول أأعامل التمنية يف أأعامل الويبو. وهكذا، فاإ
دخال حتديثات عىل نص الوثيقة بواسطة النصوص والاقرتاحات املتعددة  احملسن جلدول أأعامل التمنية. وذكر أأنه لكام أأمكن مت اإ

ن  الوفود حول التعليقات والنتاجئ واملؤرشات اخلاصة ابلربانمج. اليت أأدىل هبا ىل املعايري املالية، اإ شارة اإ وقال املدير العام يف اإ
يف وضع  1021س نة وأأضاف أأنه كام منا لعمل اللجنة، أأهنت املنظمة  املعايري املالية الأساس ية العامة ظلت كام ق دمت مس بقًا.

ىل وجود فائض تشغيل بقمية وأأش مايل مريض مع نتاجئ مزدهرة. جاميل بقمية  15,6ار اإ  25,7مليون فرنك سويرسي وفائض اإ
ن فائض التشغيل بقمية  مليون فرنك سويرسي. مليون فرنك سويرسي هو فائض املزيانية انقص تعديالت  15,6وقال اإ

ن الفائض الإجاميل  اطي.املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، ابس تثناء التعديالت اخلاصة بنفقات الاحتي واسرتسل قائاًل اإ
 هو فائض املزيانية انقص لك تعديالت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، متضمنًا النفقات حتت مسمى الاحتياطي.

ن نتيجة هذا الفائض الإجاميل بقمية  رنك مليون ف 278,1مليون، أأن اكن احتياطي املنظمة عند مس توى  25,7وأأردف قائاًل اإ
دارة املالية احلذرة  58سويرسي وهو ما ميثل  مليون فرنك سويرساًي أأعىل من الهدف احملدد من جانب ادلول الأعضاء لالإ

ن هذا اكن املوقف حبلول هناية  للمنظمة فامي يتعلق ابلأموال الاحتياطية. س نة . وأأضاف املدير العام أأن 1021س نة وقال اإ
ل أأن الأمان 1021 ىل درجة الوضوح الاكمل يسري بشلك جيد، اإ ة تعي ابلطبع أأن املنظمة تعمل يف بيئة مل تصل الرؤية فهيا اإ

ن هناك العديد من الأس باب يف البيئة احلالية لتبين احلذر وأأن هذا اكن املوقف عند وضع مسودة املعايري املالية  بعد. وقال اإ
مسودة الربانمج واملزيانية، توقعت الأمانة زايدة ادلخل بنس بة وأأضاف أأنه يف  .1024/25يف الربانمج واملزيانية املقرتحة للفرتة 

ىل مس توى  4,5 نه مع ذكل ونظًرا للحذر اذلي  مليون فرنك سويرسي املتصور للفرتة. 721,1ابملائة، مما ينقل املنظمة اإ وقال اإ
ية حفسب، ولكن مراعاة تقديرات يعتقد املدير العام رضورة تبنيه، ولأنه يعتقد برضورة عدم معل املنظمة عىل أأساس املزيان 

وهكذا،  ابملائة فقط. 1,8تعديالت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام كذكل، تصورت الأمانة زايدة يف النفقات بنس بة 
ن النفقات تتكون من  ابملائة. 1,8ابملائة وزادت النفقات بنس بة  4.5زاد ادلخل بنس بة  مليون فرنك سويرساًي  447وقال اإ

كر سابقًا، مل يمت اقرتاح عدد  مليون فرنك سويرساًي يف تاكليف غري املوظفني. 116تاكليف املوظفني، و يف وأأوحض أأنه كام ذ 
ىل حد بعيد. نه عند  أأشخاص جديد للفرتة الثنائية، وذكل برمغ زايدة أأعباء العمل واس مترارها يف الزايدة اإ وأأمكل حديثه قائاًل اإ

ىل الزايدة يف ادلخل نه من املهم مراعاة تقديرات تعرض  النظر اإ من هجة، واملس توى املقرتح للنفقات من هجة أأخرى، فاإ
نه قدرت التعديالت عند مس توى  املنظمة ملسؤوليات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام. مليون فرنك  17.1وقال اإ

ذكل اكن احلقيبة املالية املقرتحة للربانمج وأأضاف أأن  مليون فرنك سويرسي. 1,8سويرسي، مما يرتك فائض تشغيل بقمية 
ن هذه  .1024/25 للثنائيةواملزيانية  وأأعرب املدير العام عن رغبته يف ذكر أأنه يف حاةل حدوث أأي شك خبصوص الأمر، فاإ

ن نفقات التمنية ظلت مس تقرة عند  التمنية اكنت وس تظل أأولوية املنظمة. جاميل النفقات، وه 12,2وقال اإ و ما ابملائة من اإ
نه  للنفقات عىل التمنية. 1021/21 الثنائيةابملائة خالل مس توايت  1,8ميثل زايدة مطلقة بنس بة  ويف اخلتام قال املدير العام اإ

مت تطوير الربانمج واملزيانية املقرتح ابس تخدام مهنج التخطيط القامئ عىل النتاجئ اذلي يتيحه نظام ختطيط املوارد املؤسس ية 
مانة تعزيز وتقوية النتاجئ املرتقبة، وحتسني مؤرشات الأداء والرتكزي عىل التصممي والربجمة لتكل الأنشطة  واذلي بدوره يتيح للأ

  فقط اليت اعتقدت الأمانة أأهنا ستسامه يف النتاجئ اليت اقرتحت الأمانة تنفيذها بواسطة املنظمة يف الفرتة الثنائية القادمة.
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ىل املدير العاو  .197 ىل الأمانة ملراعاة  م عىل خماطبة اللجنة وتقدمي وثيقة املزيانية.قدم الرئيس الشكر اإ وقدم الشكر كذكل اإ
واقرتح بدء املناقشات عىل أأساس برانمج تلو الآخر وأأضاف أأن الأمانة أأعدت  طلبات ادلول الأعضاء من ادلورة السابقة.

آخر دورة، و  وفتح الرئيس ابب  هو موجود بني أأيدي الوفود.ملًفا يرسد لك التغيريات اليت متت عىل وثيقة املزيانية منذ أ
 .2املناقشة حول الربانمج 

ىل رغبته يف رؤية ذكر لتوصيات جدول أأعامل التمنية يف قامئة اسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة  .198 وأأشار وفد الربازيل اإ
ن مثل هذه املعلومات قد أأتيحت يف الربانمج واملزيانية للفرتة  ابلربانمج. ىل  .1021/21وقال اإ عادة الإشارة اإ وطلب الوفد اإ

 ( وذكر أأنه قدم هذا الطلب ابلفعل يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية.2.1توصيات جدول أأعامل التمنية )الفقرة 

ىل أأن التوصيات  .199 من  اً وطلبت توضيح 1.2مت رسدها حتت الفقرة  11، و10، و27، و26، و25وأأشارت الأمانة اإ
ضافية.وفد الربازيل فامي   يتعلق بأأي قامئة اإ

نه يف وثيقة املزيانية السابقة، وحتت لك نشاط اكن يأأيت ذكر لعدد من توصيات جدول  .400 ورشح وفد الربازيل قائاًل اإ
ىل الفقرة  أأعامل التمنية اليت سامه تنفيذ النشاط املوحض فهيا. نه ابلإشارة اإ "تنظمي  ، اقرتح الوفد حتت النقطة الثانية:2.1وقال اإ

ات حسب الطلب ملمثيل ادلول الأعضاء لتقدمي معلومات حول املوضوعات املتعلقة بس ياسة الرباءات والقانون اجامتع
ضافة: "متابعة  وحتت النقطة التالية: ".26و 25"مع الأخذ يف الاعتبار توصية جدول أأعامل التمنية  واملامرسات"، رضورة اإ

ىل ادلول الأع ضافية:تقدمي املشورة الترشيعية حسب الطلب اإ "مبا يامتىش مع توصيات جدول أأعامل  ضاء )...("، جيب اإ
 ."11، و10، و27التمنية 

ن وقالت الأمانة  .402  .سيبحث املوضوعاإ

 .1وفتح الرئيس ابب املناقشة حول الربانمج  .401

 وأأضاف أأنه مثة مشلكة يف وكرر وفد سويرسا التعليق عىل الرتمجة الفرنس ية للنص اليت متت ابلفعل يف دورة يوليو. .401
ىل "طراز" ابلفرنس ية، مما جعل النص غري واحض أأحيااًن. كذكل. س بانيةالإ الرتمجة  ىل ترمجة اللكمة "عالمة " اإ وأأعرب  وأأشار اإ

ىل الفرنس ية لتكون "طراز".  الوفد عن رغبته يف التأأكد من أأخذ تعليقه بعني الاعتبار وعدم ترمجة اللكمة "عالمة" تلقائًيا اإ
ىل ن اكن اس تخدام اللكمة الإجنلزيية يف نسخة اللغة وعرب عن أأمهل يف الوصول اإ  حل طويل املدى لهذا الأمر، حىت واإ

ماكانت خمتلفة. الفرنس ية. نه ميكن التفكري يف اإ  وقال اإ

 .1وفتح الرئيس ابب املناقشة حول الربانمج  .404

برام "معاهدة وأأعرب وفد الربازيل، متحداثً  .405 ىل  ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، عن ترحيبه ابإ مراهش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات" )معاهدة  املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

ن املعاهدة اجلديدة يه نتاج أأربع س نوات من املفاوضات يف اللجنة ادلامئة ويه  مراهش( اليت أأبرمت يف يونيو املايض. وقال اإ
وأأضاف أأن هذه املبادرة تشلك أأحد النتاجئ الأكرث أأمهية اليت  ولوايت الرئيس ية لدلول الأعضاء يف ذكل املنتدى.واحدة من الأ 

هنا  حققهتا الويبو خالل العقد املايض، وذكل ابعرتاف اجملمتع ادلويل. وذكر الوفد أأنه يف حال تنفيذ تكل املبادرة بشلك جيد، فاإ
ماكنية وصول  ىل أأشاكل املعرفة والثقافة واملعلومات.سزتيد بصورة كبرية من اإ  الأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ

ىل أأن الويبو أأخذت اخلطوة الأوىل يف معلية ضامن حق القراءة لضعاف البرص  وأأشارت مجموعة جدول أأعامل التمنية كذكل اإ
أأخرى يف العملية لضامن التنفيذ املطلوب وأأضاف أأن ما يلزم هو اختاذ خطوة واحدة  من خالل تبين معاهدة فعاةل ومتوازنة.

وعربت مجموعة جدول أأعامل التمنية عن اهامتهما  للمعاهدة، واليت س تعمتد فعاليهتا عىل ختصيص املوارد البرشية واملالية املالمئة.
أأثناء  1024/25ة للفرتة حبقيقة أأن معاهدة مراهش مل تتلق الاهامتم والأولوية الالزمني يف النسخة الأوىل من الربانمج واملزياني
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دخال بعض التغيريات ولكهنا مل تكن اكفية. ادلورة العرشين من جلنة الربانمج واملزيانية. نه قدم  وأأضافت أأنه مت اإ وقال الوفد اإ
واقرتح الوفد  تعديالت عىل الصياغة هبدف ضامن ختصيص موارد اكفية لتنفيذ معاهدة مراهش يف الربانمج واملزيانية التالية.

د   :1.21خال التغيريات التالية عىل الفقرة اإ

هيلك دامئ لتسهيل توفري املواد املشموةل ابمحلاية مبوجب حق املؤلف بصيغ متاحة عرب احلدود  س ينشأأ  21 .1"
 ]تضمني: لتعزيز التعاون فامي يتعلق ابلتبادل عرب احلدود ودمع[ تنفيذ معاهدة مراهش. مبا يامتىش مع[ ]تضمني: ]حذف:

املس تفيدين من  مجعياتممثلني عن  تضمجيب أأن  واليت، برعاية مؤسسة متعددة أأحصاب املصاحلهذا العمل  سينظم
 املعاهدة، والكياانت املفوضة، وادلول الأعضاء وأأحصاب احلقوق وخيضع ملوافقة ادلول الأعضاء[.

طار تنظميي يف تنفيذ بنية حتتية ل بشأأن امليض قدًما اجلديدة( س يواصل العمل  24.1")الفقرة  تكنولوجيا املعلومات واإ
وخيضع ملوافقة ادلول  برعاية مؤسسة متعددة أأحصاب املصاحل هيلكته ويعادهذا العمل  س يعززو  .تيجارملرشوع 

 الأعضاء."

ن التعديالت املقرتحة عىل الفقرة  من معاهدة مراهش لضعاف البرص  9اكن الهدف مهنا تنفيذ املادة  1.21وقالت اجملموعة اإ
نشاء أأساس من العديد من أأحصاب  اكن غرضها الرئييس تعزيز التعاون اخلاص ابلتبادل عرب احلدود. اليت وأأضافت أأن فكرة اإ

فامي  1024/25املصاحل خيضع ملوافقة ادلول الأعضاء، اس تلهمت من الهيلك املقرتح بواسطة مسودة الربانمج واملزيانية للفرتة 
ن ومعاهدة مراهش هام مبادرات تيجارول أأعامل التمنية كذكل أأن مرشوع وأأوحضت مجموعة جد .تيجاريتعلق مبرشوع 

ىل ضعاف البرص.خمتلفتا ىل زايدة توفري نسخ بصيغ متاحة اإ هنام ين  ن، برمغ حقيقة أأن الكهام هيدف اإ بثقا من وهجات وقالت اإ
، يف ىل منوذج ترخيص واكن طوعًاوأأضافت أأن الأول اعمتد ع ا حلوًل متنوعة ملشلكة احلرمان من الكتب.نظر خمتلفة واقرتح

قلمي  نتاج وتوزيع نسخ الصيغ املتاحة يف اإ اتحة اإ حني اكنت الثانية معاهدة ملزمة أأرست قيوًدا واس تثناءات خاصة من شأأهنا اإ
هنام من طبيعة وحاةل قضائية خمتلفة. أأطرافها وتبادل مثل هذه الصيغ عرب احلدود. وأأشارت اجملموعة كذكل  واسرتسلت قائةل اإ

ىل عدم وجود تفويض معمتد من ادلول الأعضاء دلمج مرشوع   يف معاهدة مراهش، كام قد يبدو من اقرتاح املسودة. تيجاراإ
ن معاهدة مراهش نفسها مل تأأتوقا وأأوحضت أأنه من الناحية التارخيية، لطاملا مت التعامل مع  عىل ذكر هذا الهدف. لت اإ

الوفد رضورة بقاهئام خمتلفني يف ظل غياب التفويض الواحض من ويرى  تني،خمتلف  مكبادرتني تيجارمعاهدة مراهش ومرشوع 
اخلاص ابلنتاجئ املرتقبة نظًرا  الإطارواقرتحت اجملموعة حذف مصطلح "املقرتح" يف  جانب ادلول الأعضاء يف هذا الصدد.

ىل تصحيح "عدد املعاهدات امل  لوجود  اً " نظر 1021/1021الفرتة تبناة يف لأن معاهدة مراهش متبناة ابلفعل، ابلإضافة اإ
دخال التغيريات التالية عىل الفقرة   :7.1معاهدتني متبنيتني وليست معاهدة واحدة. واقرتحت اجملموعة اإ

)...( املعاهدات اجلديدة املقرر تنفيذها يه معاهدة بكني حول الأداء السمعي البرصي ومعاهدة مراهش  7.1"
ىل )حذف: عاقات  املقرتحة( لتيسري النفاذ اإ املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

ىل عدد كبري من طلبات املشورة الترشيعية هجزء من  أأخرى يف قراءة املطبوعات، وقد تؤدي عىل الأرحج لك مهنام اإ
 اقشات املقرتحة ]حذف:وستتعلق أأعامل التيسري مبعاهدة البث واملن مصادقة ادلول الأعضاء للمبادرات وتنفيذها.

حول أأداة أأو أأدوات قانونية دولية مناس بة حول[ الاس تثناءات  ملعايري حق املؤلف املتعلقة بغريها من ]تضمني:
، واملؤسسات التعلميية والتثقيفية والبحثية، والأشخاص من ذوي ودور احملفوظاتللمكتبات،  والقيود ]تضمني:

بصفة خاصة الفرص والتحدايت  سرتاعىيف جمال الس ياسة، و اللجنة ادلامئة.الإعاقات الأخرى[ املطبقة حالًيا يف 
نرتنت والتقنيات الرمقية." بسبباملس مترة اليت يواهجها نظام حق املؤلف   الإ

ىل موارد برشية  نه لتنفيذ معاهدة مراهش، ليست فقط ادلول الأعضاء يه اليت س تحتاج اإ وقالت مجموعة جدول أأعامل التمنية اإ
 لكن الكياانت املفوضة أأيًضا، وأأضافت أأن الويبو دلهيا دور همم لتلعبه يف هذا اجملال.كفؤة، و 
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نه س يلمتس من الأمانة أأن توفر املزيد من املعلومات بشأأن جدوى املرشوع لأن الاحتاد العاملي  .406 كوادور اإ وقال وفد اإ
 هل.  للمكفوفني مل يعد من املشاركني يف هذا املرشوع لأن تاكليفه ابهظة ابلنس بة

نه يريد املزيد من املعلومات  بلجياك علامً وأأحاط وفد  .407 بطلبات وفد الربازيل ومنسق مجموعة جدول أأعامل التمنية، وقال اإ
  وطلب الوفد أأن ي عمم الاقرتاح يف صورة كتابية ل ي تدرسه الوفود لكها بعمق. حول ما سيتضمنه الاقرتاح.

، 1000عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل وذكر أأنه قبل س نة البوليفارية(  -وأأعرب وفد فزنويال )مجهورية  .408
نه أأمر ابلغ الأمهية  مل تناقش الويبو قط مسأأةل التمنية ومعاهدة مراهش، واليت تؤيدها بدلان أأمرياك الالتينية تأأييًدا اتًما. وقال اإ

نه صار جزًءا من لفية. ابلنس بة لهذه البدلان وابلنس بة للمنظمة نفسها، حيث اإ  اجلهود الرامية لتحقيق الأهداف الإمنائية للأ
جناز عظمي للمنظمة. نه اإ نه جيب التأأكيد عىل التعاون من أأجل السري يف هذا الاجتاه. وقال اإ ن اجلائزة  ومىض يقول اإ وقال اإ

نظمة لتحقيق أأهداف ( تعد من معامل اجلهود اليت تبذلها امل ONCEللمكفوفني ) س بانيةاملس تحقة املقدمة للمنظمة الوطنية الإ 
  معاهدة مراهش.

نه يريد أأن يعرف جحم املوارد اخملصصة  .409 ىل بيان مجموعة جدول أأعامل التمنية وقال اإ نه يريد أأن يشري اإ وقال وفد مرص اإ
 ملرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم )تيجار(.

نه يتفق مع وفد فزنويال .420 نه يرى أأن  البوليفارية( -)مجهورية  وقال وفد غواتاميل اإ بشأأن تأأييد الاقرتاح الربازييل، وقال اإ
نه ينبغي  يف الثنائية  اً دمعها دمًعا اكماًل ل ي متيض قدممعاهدة مراهش ذات فائدة عظمية ابلنس بة لضعاف البرص، وقال اإ

 القادمة.

 ءة من مجيع ادلول الأعضاء.وسلط وفد املكس يك الضوء عىل أأمهية معاهدة مراهش، واليت شهدت مشاركة فعاةل وبنا .422
ن مثة  ما مكفوف أأو ضعيف البرص. 124وقال اإ نه  مليون خشص اإ وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل وقال اإ

جراء من شأأنه أأن يساعد يف تنفيذ املعاهدة.   يريد أأن يؤكد عىل دمعه لأي اإ

هنا لطاملا انقشت كيفية توفري املساعدة .421  التقنية عىل النحو الأفضل من أأجل تنفيذ معاهدة مراهش. وقالت الأمانة اإ
آخرين من جممتع  وذكرت أأهنا بدأأت ابثنني من كبار أأحصاب املصاحل فضاًل عن النارشين والاحتاد العاملي للمكفوفني وأأعضاء أ

يقا املكفوفني العاملي. ن قرار احتاد املكفوفني العاملي بسحب مشاركته يف العمل واإ فها يف وقت مبكر من الس نة وأأردفت قائةل اإ
ىل تركزي مجيع هجوده عىل الهنوض ابملعاهدة. 1022املاضية أأو يف أأواخر  نه اكن  اكن عىل أأساس أأنه حباجة اإ ومضت تقول اإ

كامل املعاهدة يف مراهش هذا العام، سينخرط الاحتاد العاملي للمكفوفني مرة أأخرى يف املرشوع حبامس  يعتقد أأنه فور اإ
ن املدير العام قد تواصل مع عدد من كبار املس ئولني يف الاحتاد العاملي وقالت اإ  ونشاط. ن ذكل مل حيدث حىت الآن، واإ

ن الأمر يتعلق جزئًيا بتغري القيادة يف الاحتاد العاملي للمكفوفني. للمكفوفني. ن مس ئول رفيع  وأأسهبت بقولها اإ وقالت اإ
وقالت  ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، مل يعد يف منصبه.املس توى، واذلي اكن من املشاركني ادلامئني يف اللجنة 

ن من املفهوم أأن ماراين داميوند، مل تعد يف منصب الرئيس، عىل الرمغ من أأهنا ل تزال حتتفظ بعالقة استشارية مع الاحتاد  اإ
نه يوجد اثنان من بني  العاملي للمكفوفني. واسرتسلت  س نوات. 6معهم عىل مدار أأشخاص اكنت الأمانة تعمل  6وقالت اإ

ن املدير العام يثق بأأن الاحتاد العاملي للمكفوفني سينخرط مرة أأخرى يف مرحةل ما. وأأوحضت الأمانة أأنه س يعقد اجامتع  قائةل اإ
نه وقالت  ، وأأن الاحتاد العاملي للمكفوفني أأبدى رغبته واس تعداده للمشاركة يف هذا الاجامتع.1021يف جنيف يف نومفرب  اإ

وأأوحضت أأن  من انحية جدوى املرشوع، مثة منظامت أأخرى معنية ابملكفوفني حافظت عىل عالقهتا ابملرشوع ودمعها هل.
ىل السؤال املتعلق مبوارد  من هذه املنظامت حول العامل. 5أأو  4املشاركني احلاليني يف املرشوع عبارة عن  والتفتت اإ

ن املدير العام أأوىل املرش  ن الاجامتع رفيع املس توى املقرر عقده يف  وع الزتامه وقيادته.املرشوع، وقالت اإ وأأردفت قائةل اإ
ن الزتامه يعد  نومفرب هو اجامتع منصة أأحصاب املصاحل. ن اجامتع منصة أأحصاب املصاحل سريأأسه املدير العام، ذلكل فاإ وقالت اإ
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والتفتت  مئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.وأأوحضت أأن اجامتع منصة أأحصاب املصاحل سريفع تقاريره للجنة ادلا اكماًل.
هنا تفعل ذكل. ىل طلب غواتاميل بشأأن دمع املعاهدة دمًعا اكماًل، وتأأكيد وفد املكس يك لهذا الطلب، وقالت اإ   اإ

ن مداخلته الأوىل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية اكنت تريم  .421 ىل وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل التوضيحات وقال اإ اإ
 بشلك واحض حس امب اتفقت ادلول الأعضاء. 9شيئان خمتلفان، وينبغي أأن تنفذ املادة  9توضيح أأن مرشوع تيجار واملادة 

نه اقرتح بعض التغيريات يف نص الربانمج  نه لهذا السبب فاإ ىل الأمانة. 1وقال اإ رسالها اإ وسلط الوفد الضوء عىل  واليت جيري اإ
نه لأنه س يكون من املهام البالغة الأمهية  يفضل أأن يرى صياغة أأقوى بشأأن التعاون التقين أأمهية التعاون التقين، وقال اإ

مانة أأن ختلق موارد برشية كفؤة يف ادلول الأعضاء ل ي تطبق املعاهدة.  ابلنس بة للأ

نس بة للجزء هو اجلزء املوضوعي يف مرشوع تيجار، وأأن املوارد املقدرة أأو املقرتحة ابل  1وأأوحضت الأمانة أأن الربانمج  .424
  شامةل البرشية وغري البرشية بلغت قرابة املليون فرنك سويرسي. 1املوضوعي من الربانمج 

جراء املشاورات. 1وأأجل الرئيس املناقشة بشأأن الربانمج  .425  للسامح ابإ

جراء مشاورات، أأعاد الرئيس فتح ابب النقاش موحًضا أأن مثة اختالفات بني وفود الربازيل وسويرسا واسرت  .426 اليا وبعد اإ
ن الوفود الثالثة أأعدت اقرتاًحا مشرتاًك، واذلي جيري تعمميه عىل مجيع الوفود. بشأأن الصياغة.   وقال اإ

ىل  وقدم وفد الربازيل الاقرتاح املشرتك وأأضاف أأنه وضع ابلتفاوض بني الأعضاء. .427 ن الصياغة اجلديدة تريم اإ وقال اإ
ىل معاهدة مراهش ل ي يناسب ال ن الفقرة  واقع اجلديد، أأي بعد توقيع معاهدة مراهش.تعديل املرشوع املقدم اإ  21.1وقال اإ

جراءات لترسيع دخول معاهدة مراهش حزي التنفيذ وتفعيلها ابلتنس يق مع ممثيل مجعيات  اجلديدة س تكون اكلتايل: "ستتخذ اإ
ن الفقرة  املس تفيدين من املعاهدة والكياانت املفوضة وادلول الأعضاء". "سيس متر  اجلديدة س تكون اكلتايل: 24.1وقال اإ

طار تنظميي ملرشوع تيجار. وسيتعزز هذا العمل وتعاد  العمل بشأأن التقدم يف تنفيذ بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات واإ
ىل  21.1وأأوحض أأن الفقرة  هيلكته مبوجب كيان متعدد أأحصاب املصاحل ومبوافقة ادلول الأعضاء." اجلديدة تشري حتديًدا اإ

ىل مرشوع تيجار، واذلي هو مرشوع قامئ مس بقًا ل يرتبط مبعاهدة  24.1ة مراهش وتنفيذها، بيامن تشري الفقرة معاهد اإ
 مراهش من هذا الناحية.

سرتايل أأن النص اجلديد يعد أأوحض كثرًيا ويعكس الالزتام املشرتك لدلول الأعضاء بتنفيذ معاهدة أأ وأأضاف وفد  .428
 مراهش.

ىل قرار اللجنة ادلامئة  7.1سويرسا قدم أأيًضا اقرتاًحا بشأأن الفقرة  وأأوحض وفد الربازيل أأن وفد .429 ل ي يشري النص فعاًل اإ
نه يوافق عىل هذا التعديل، رمغ أأنه حيبذ لو اكن أأقرص. املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.  وقال اإ

ن وأأعلن الرئيس أأن الاقرتاح وافق عليه لك من وفد الربازيل ووفد سويرسا. .410 ه ليس مثة املزيد من الاعرتاضات وقال اإ
 وأأهنىي النقاش. 1عىل صياغة الربانمج 

 .4وافتتح الرئيس النقاش بشأأن الربانمج  .412

مليون فرنك سويرسي يف الربانمج واملزيانية للثنائية  0,8وأأوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه خصص مبلغ  .411
جامعًا بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس  .( ابلنس بة للمؤمتر ادلبلومايس15)الصفحة  1024-1025 ن ادلول الأعضاء مل حتقق اإ وقال اإ

دراج املؤمتر ادلبلومايس يف الربانمج  وأأضاف أأن العمل املقبل للجنة احلكومية ادلولية مل يتحدد بعد. ومن مث فهو يعرتض عىل اإ
نه ل يزال يتعني بذل الكثري من العمل بشأأ  واملزيانية للثنائية القادمة. جامع، وحىت وقال اإ ىل اإ ن مشاريع النصوص للوصول اإ

ومن مث فهو يعرتض عىل حتديد اترخي املؤمتر ادلبلومايس أأو أأي بيان حمدد  الأهداف واملبادئ الرئيس ية مل يتفق علهيا بعد.
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ىل املؤمتر ادلبلو 1025-1024بشأأن املؤمتر ادلبلومايس يف نص الربانمج واملزيانية للثنائية  ن الإشارة اإ مايس س تؤثر عىل . وقال اإ
نه لن يكون مالمئًا ابلنس بة للجنة الربانمج واملزيانية أأن تذكر املؤمتر ادلبلومايس. كون الصك )الصكوك( ملزمة قانواًن.  وقال اإ

نه مل يغري موقفه اذلي يطالب بعدم الإرضار ابلصك )الصكوك(. وأأضاف أأن اللجنة احلكومية ادلولية ينبغي أأن متيض  وقال اإ
ذا اكن ممكنًا عقد  املفاوضات القامئة عىل النصوص دون الإرضار بطبيعة الصك )الصكوك(.قدًما بشأأن  نه اإ ومىض يقول اإ

ن ادلول الأعضاء س يكون مبقدورها ـ ابلتنس يق مع املدير العام ـ أأن متوهل من خالل  املؤمتر ادلبلومايس يف الثنائية التالية، فاإ
  املوارد احلالية.

هدف "تبين الصك القانوين ادلويل )الصكوك القانونية ادلولية( من قبل مؤمتر دبلومايس" يف وعلق وفد الياابن عىل ال  .411
جراء املناقشة يف دورة جلنة الربانمج واملزيانية املاضية، عقدت ادلورة اخلامسة  من الوثيقة. 49الصفحة  نه بعد اإ وقال اإ

ذا ينبغي توصية امجلعية والعرشون للجنة احلكومية ادلولية وانقشت العمل املقبل للجنة احل كومية ادلولية، مبا يف ذكل ما اإ
نه يفضل حذف عبارة "من قبل مؤمتر  العامة بعقد مؤمتر دبلومايس أأو ل. ومل يتحقق اتفاق يف هذه ادلورة. ومن مث فاإ

ن هذا التصحيح يتسق مع ولية اللجنة احلكومية ادلولية وحاةل املفاوضات يف اللجنة ا دبلومايس".  حلكومية ادلولية.وقال اإ
ن هذا التصحيح ل يرض النقاش القادم يف اللجنة احلكومية ادلولية. ن عبارة "تبين صك قانوين دويل  وقال اإ ومىض يقول اإ

 .اً وحمايد جيداً  دولية(" تعد هدفاً  )صكوك قانونية

ن امجلةل "تبين صك  وأأعرب وفد السويد عن دمعه للجمةل اليت أأضافها وفد الياابن. .414 قانوين دويل )صكوك وقال اإ
قانونية دولية( من قبل مؤمتر دبلومايس" تتجاوز ولية اللجنة احلكومية ادلولية، لأنه من الواحض أأنه مل يتحقق اتفاق يف ادلورة 

نه ل تزال املسأأةل س تخضع للنقاش يف امجلعية  الأخرية للجنة احلكومية ادلولية بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس من عدمه. وقال اإ
نه يقرتح حذف عبارة "من قبل مؤمتر دبلومايس".1021ة لس نة العام نه يفضل أأيًضا تغيري الصياغة يف  . ومن مث، فاإ وقال اإ

من الوثيقة لتامتىش مع حذف عبارة "من قبل مؤمتر  48و 47"س ياق التخطيط" و"اسرتاتيجيات التنفيذ" يف الصفحات 
 دبلومايس".

ىل املناقشة اليت جرت يف دورة انعقاد جلنة املزيانية رمق وأأشار  .415 نه اكن عىل ثقة من توصل ادلول اإ . وقال 10وفد الهند اإ
ىل اتفاق يقيض بتعديل الربامج  دون أأي  1للتعامل معهام عىل قدم املساواة. وقد مت اس تعرض الربانمج  4و  1الأعضاء اإ

قدت دورة اللجنة أأيضاعىل قرار امجلعية العامة  1مج عقد مؤمتر دبلومايس يف الربانسيتوقف اعرتاض. و  . ومىض يقول، ع 
ىل امجلعية العامة، كام مل 10بعد انعقاد دورة جلنة املزيانية رمق  15احلكومية ادلولية رمق  ل أأهنا مل تمتكن من اختاذ قرار لرفعه اإ ، اإ

فد يف حاةل وجود أأي مالحظات دلى بعض ادلول جلنة العالمات من اختاذ قرار يف هذا الشأأن. واقرتح الو  أأيضاتمتكن 
جلنة املزيانية بعد صدور قرارات امجلعية العامة من أأجل اختاذ قرار بشأأن هذه  عقد اس تئناف، 4الأعضاء عىل نص الربانمج 

ل للربانمج  بقاء عليه ابلصورة اليت اكن4املسأأةل. كام أأعرب عن ارتياحه للنص امل عد   علهيا. ، واذلي يتعني الإ

ىل قبل  1024/25وفد فرنسا عن رغبته يف التعليق عىل تصممي مزيانية الثنائية وأأعرب  .416 . ولفت 4الربانمج التطرق اإ
ىل حقيقة بس يطة مفادها عدم رضورة حساب املزيانية عىل أأساس الإيرادات املؤكد حتقيقها من قبل املنظمة.  نظر الأعضاء اإ

ضافة مساحة للتوقعات ىل اإ وأأضاف، يتعني املس تقبلية وحتديد اخملاطر اليت ميكن التحسب لها.  ورأأى أأن هناك حاجة اإ
لهيا وذكل  خلو الساحة العاملية من أأي  بفضلابلرمغ من عدم وجود أأي مشالك يف الوقت الراهن دراسة اخملاطر والنظر اإ

ماكنية قيام الويبو خبفض تاكليف املشاريع وتقدمي خدمات أأ و منافسني للويبو.  فضل بتلكفة أأقل، حيث تساءل الوفد عن اإ
موضوعات الرمقنة واملسائل الثقافية، ويف  أأيضاجيدر ابملرء دامئا افرتاض العمل يف ظروف أأكرث تنافس ية. ومىض يقول، هناك 

ىل عدم متكن اللجنة  هذا الصدد، عرب  الوفد عن اقتناعه بعدم توفر رؤية واحضة للويبو يف العديد من اجملالت. وأأشار اإ
ىل نصوص تمتزي احلكومية ادلو  ىل مرحةل النضج. وعرب  عن شك ه يف التوصل اإ لية يف دوراهتا السابقة من الارتقاء ابلنصوص اإ

ابلنضج يف أأي مرحةل. وقال سوف تقرر امجلعية العامة العمل املس تقبيل للجنة احلكومية ادلولية، ولكنه ليس متأأكدًا من قدرة 
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جناز العمل املطلوب. واختمت لكمته معراًب عن تفضيهل حذف امجلعية العامة عىل امليض قدما يف سبيل عقد  مؤمتر دبلومايس واإ
 .عبارة "من خالل مؤمتر دبلومايس"

وفد بولندا بصفته الوطنية وأأعرب عن تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا وفود الولايت املتحدة الأمريكية وحتدث  .417
 .والسويد وفرنسا

ىل مؤمتر وفد مجهورية كوراي البياانت الوأأي د  .418 يت أأدلت هبا وفود الياابن والولايت املتحدة الأمريكية بشأأن الإشارة اإ
دبلومايس للجنة احلكومية ادلولية. وقال، اكن من الواحض عدم توافق الآراء حول أأي من مشاريع النصوص الثالث، كام مل يمت 

مل تتفق ادلول الأعضاء عىل طبيعة النصوص، حىت عىل الأهداف واملبادئ الرئيس ية اخلاصة بتكل النصوص.  أأيضاالتوافق 
برام معاهدة.  ىل مؤمتر دبلومايس من جانب تكل ادلول الأعضاء اليت عارضت اإ وذلكل اكن من الواحض عدم الرتحيب ابلإشارة اإ

 ".واقرتح الوفد حذف عبارة "من خالل مؤمتر دبلومايس

ىل البياانت اليت أأدلت هبا وفود لك من الولوأأشار  .419 ايت املتحدة الأمريكية والسويد والياابن وفرنسا وفد مرص اإ
ليه جلنة املزيانية يف اجامتعها الأخري من حيث حتقيق املساواة يف  الأنظاروبولندا ومجهورية كوراي والهند. ولفت  ىل ما دعت اإ اإ

ية املساواة يف املعامةل . وشدد الوفد عىل أأمه 1024/25املعامةل مجليع املؤمترات ادلبلوماس ية الثالث يف مزيانية الثنائية 
ىل مؤمتر دبلومايس يف الربانمج  ، فيتعني 4واس تخدام نفس الصياغة. وأأضاف، يف حاةل رغبة بعض الوفود حذف الإشارة اإ

 .6و 1تطبيق نفس املعامةل عىل الربامج 

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية  وفدوحتدث  .410 الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأشار اإ
ىل مواصةل العمل يف شأأن النصوص  ىل مزيد من العمل. وقال، ما تزال اللجنة احلكومية ادلولية حباجة اإ فامي يتعلق ابحلاجة اإ

ىل قرار لع يف عقد اجامتعات أأكرث يف ه الغاية قد مؤمتر دبلومايس. وتمكن الفكرة لتحقيق هذبغية تعزيز التوافق قبل التوصل اإ
ىل مزيد من املوارد بغية تنفيذ تكل الاجامتعات. وهحل وسط، أأعرب الوفد  الفواصل الزمنية ما بني ادلورات. وحيتاج الأمر اإ

ظهار بعض املرونة، ومن مث لن تفت رغبةعن  ح هذا املوضوع للمناقشة. واس تدرك قائال، يف مجموعة جدول أأعامل التمنية يف اإ
عادة فتح املناقشات بشأأن الربانمج  ، وغريه 4، مفن املمكن أأن متتد املناقشات لتشمل قمية املبالغ اخملصصة للربانمج 4حاةل اإ

 .ن علهياابلصورة اليت اك 4من الربانمج. وبصفة عامة، أأعلن عن موافقة مجموعة جدول أأعامل التمنية عىل نص الربانمج 

وفد كندا مشاركته الشواغل اليت أأعربت عهنا وفود الولايت املتحدة الأمريكية والياابن ومجهورية كوراي وغريمه وأأعلن  .412
ت عن مس توى التوافق احلايل يف  نه ل يعتقد يف أأن هذه الصياغة قد عرَب  ىل عقد مؤمتر دبلومايس. وقال اإ فامي يتعلق ابلإشارة اإ

عادة صياغة الهدف قيد املناقشة بطريقة أأكرث حيادية، و اللجنة احلكومية ادل عادة النظر يف  أأيضاولية. وطلب اإ الاعامتدات اإ
ليه اللجنة الاتساق عىل الأقل بغية ضامن املالية املرتبطة،  مع أأي ممارسة سابقة ومع مس توى التوافق اذلي توصلت اإ

عني أأن تعكس وثيقة الربانمج واملزيانية املناقشات اليت دارت يف احلكومية ادلولية. وأأهنىى الوفد لكمته قائال، عىل أأي حال يت
 .اللجان ذات الصةل وليس العكس

ت عهنا وفود لك من الولايت وحتدث  .411 وفد بلجياك بصفته الوطنية وأأعلن مشاطرته نفس الشواغل اليت س بق وعرب 
ىل مؤمتر دبلومايس. وأأعرب عن املتحدة الأمريكية وكندا والياابن والسويد وفرنسا وبولندا ومجهورية كور اي فامي يتعلق ابلإشارة اإ

ح بأأن الاجامتع قد حقق بعض النتاجئ الإجيابية،  قد بصفة غري رمسية خارج جنيف. ورص  ترحيبه ابجامتع ابيل الأخري واذلي ع 
ىل مزيد من املناقشات يف هذا الصدد أأثناء اجامتع امجلعية العامة  .وأأعرب عن تطل عه اإ

ىل املناقشة اليت دارت يف دورة جلنة املزيانية السابقة و وفد ج وأأشار  .411 يف اللجنة احلكومية ادلولية  أأيضانوب أأفريقيا اإ
ىل معاهدة قانون التصاممي ) احملافظةبشأأن  وأأي د الوفد البياانت اليت أأدىل هبا وفد (. DLTعىل اتساق الصياغة عند الإشارة اإ

 .ية ووفود الهند ومرص بشأأن الإبقاء عىل املؤرش احلايلالربازيل نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمن 
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وفد بريو البياانت اليت أأدلت هبا وفود جنوب أأفريقيا والهند ومجموعة جدول أأعامل التمنية ممثةل يف وفد الربازيل. وأأي د  .414
قضااي املهمة مجليع ومىض يقول، لقد ن وقشت املوضوعات يف اللجنة احلكومية ادلولية يف عدد من الس نوات، ويه تعد من ال

ىل اتفاق، وتزايد احامتل عقد مؤمتر دبلومايس ومىض يقول، ادلول الأعضاء.  أأوشكت اللجنة احلكومية ادلولية عىل التوصل اإ
دراج تنبؤات و بدرجة كبرية جدًا.  ىل عقد مؤمتر دبلومايس مبا أأنه من املتوقع اإ أأعرب عن رأأيه يف وجوب الإبقاء عىل الإشارة اإ

 .متةل يف الس نوات القادمة يف املزيانيةالتاكليف احمل 

أأملانيا البياانت اليت أأدلت هبا وفود لك من الولايت املتحدة الأمريكية والياابن وبولندا ومجهورية كوراي  وفدوأأي د  .415
نه يتوقع ر  ىل عقد مؤمتر دبلومايس. ورأأى أأن هذا الأمر سابق لأوانه. وقال اإ ؤية صياغة وبلجياك وكندا فامي يتعلق ابلإشارة اإ

صدار قرار بشأأن اختاذ مزيد من اخلطوات  .تعكس اجتاه امجلعية العامة اإ

نه ل يتفق يف الرأأي مع عدد من الوفود 4الاحتاد الرويس عن تأأييده النص احلايل بشأأن الربانمج  فدو وأأعرب  .416 . وقال اإ
اليت أأعربت عن شكوهها يف عدم كفاية التقدم احملرز يف املناقشات املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 

ىل هممة جلنة املزيانية وقال، من املهم جدًا التنبؤ مواصةل  أأمهيةالثقايف التقليدي. ورأأى  املناقشة يف املس تقبل. والتفت الوفد اإ
ابلمتويل املناسب والاكيف للحلول املمكنة املتعلقة بعقد مجيع أأنواع املؤمترات ادلبلوماس ية. ومىض يقول، قد تتوصل اللجنة 

ىل اتفاق بشأأن املسائل املتعلقة ابملوا رد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. احلكومية ادلولية اإ
وسوف يكون من اخلطأأ أأن جتد اللجنة احلكومية ادلولية نفسها يف هناية املطاف يف حاةل توافق عىل ما ينبغي القيام به مع 

 ادلول الأعضاء تناول الأمر من عدم توفر المتويل بسبب عدم التنبؤ ابلتاكليف املطلوبة. وأأهنىى لكمته قائال، يتعني عىل
ىل مجيع الآفاق املس تقبلية  .الناحية الاسرتاتيجية والنظر اإ

، وأأعرب عن تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا وفود لك من مرص والهند 4وفد الس نغال املزيانية املقرتحة للربانمج وأأي د  .417
 .ومايس، وجيب أأن يعكس النص هذا التوقعتوقع مزيانية لعقد مؤمتر دبلوجنوب أأفريقيا وبريو. وقال يتعني 

وفد الصني عن تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا وفود الهند ومرص والاحتاد الرويس ووفد الربازيل ابلنيابة عن وأأعرب  .418
قَي مة مجموعة جدول أأعامل التمنية. وسل ط الضوء عىل أأمهية معل اللجنة احلكومية ادلولية للبدلان النامية، واليت وصفها بأأهنا 

 .للغاية. ورأأى أأنه يتعني عىل املكتب ادلويل توقع مزيانية مناس بة

هو موضوع املناقشة. وطالب ببعض  4بيامن اكن الربانمج  1وفد اململكة املتحدة عن سبب مناقشة الربانمج وتساءل  .419
طار الربانمج التوضيحات بشأأن أأوجه التشابه بني مناقشة معاهدة قانون التصاممي وبني املناقشة اجلارية يف . وأأعرب عن 4 اإ

لهيا  ماكنية مقارنة تكل املوضوعات. واسرتسل قائال، ختتلف مس توايت نضج هذه النصوص، وينبغي النظر اإ اعتقاده يف عدم اإ
 .عىل أأساس وقائعها املوضوعية

زاء رفض بعض الوفود املزيانية املقرتحة. وقا-وفد فزنويال )مجهوريةوأأعرب  .440 ل، ل يعمل أأحد ما البوليفارية( عن أأسفه اإ
اقرتاحه. ينبغي عىل جلنة  حياول البعضسوف حيدث مس تقبال، ولكن ينبغي أأل تظل الأيدي مكبةل عىل النحو اذلي اكن 

ىل أأن الوفود املعرتضة عىل املرشوع احلايل يه نفسها ذات  املزيانية املشاركة وتغطية الأحداث اليت قد تنشأأ. ولفت الأنظار اإ
ذا الوفود اليت دأأبت  ىل اس تخدام الاحتياطيات، ويه نفس الوفود دامئة الشكوى من أأسلوب الترصف فهيا. اإ عىل ادلعوة اإ

جلنة املزيانية مزيانية مناس بة، فيتعني يف  تدبريقررت اللجنة احلكومية ادلولية عقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية القادمة دون 
 .ابلصورة اليت اكن علهيا 4منطقيًا. واقرتح الوفد الإبقاء عىل نص الربانمج هذه احلاةل اس تخدام الاحتياطيات. ول يبدو هذا 

ن حذف مزيانية هذا املؤمتر وأأعرب  .442 ىل عقد مؤمتر دبلومايس. وقال اإ وفد بنغالديش عن تفضيهل الإبقاء عىل الإشارة اإ
أأن يكون هناك ثقة يف معل  سوف يستبق نتاجئ املفاوضات ويويح بعدم عقده خالل الثنائية القادمة. وأأضاف بأأنه جيب

 .اللجنة احلكومية ادلولية
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، وأأعرب عن اعتقاده يف أأمهية معل اللجنة احلكومية ادلولية. وقال، عىل الرمغ 4وفد ترينيداد وتوابغو الربانمج وأأي د  .441
يس أأو فامي يتعلق ابلنهتاء من أأن هناك الكثري من العمل اذلي يتعني القيام به يف الثنائية املقبةل فامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلوما

ل أأنه يتوقع حدوث تقدم يف املناقشات بأأسلوب يتسم ابلفعالية والكفاءة. كام أأي د الوفد  من نصوص تكل املوضوعات، اإ
 .وبريوالبوليفارية(  -)مجهورية البياانت اليت أأدىل هبا وفدي فزنويال 

 .حتاد الرويس بشأأن متويل عقد مؤمتر دبلومايسوفد بيالروس عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الاوأأعرب  .441

وفد ابكس تان عن تأأييده للتعليقات اليت أأدلت هبا وفود لك من مرص والصني والهند وبنغالديش ووفد وأأعرب  .444
مية. الربازيل نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية. وشدد الوفد عىل الأمهية البالغة لعمل اللجنة احلكومية ادلولية للبدلان النا

وأأعلن عن تأأييده القوي للبيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش بشأأن املعامةل املتساوية مجليع املواضيع بدًل من س ياسة الانتقاء 
 .املس بق ملناقشة مواضيع بعيهنا واستباق الأحاكم

يران )مجهوريةواقرتح  .445 ىل التعليقات اليت أأدلت هبا بعض الوف-وفد اإ  عبارة ود بشأأن حذفالإسالمية(، بعد الاس امتع اإ
يف اضطالع جلنة املزيانية  هذا التفسري"عن طريق مؤمتر دبلومايس"، تفسريًا جديدًا لختصاص جلنة املزيانية. وتلخص 

تلكيف  أأيضاابلنظر يف املسائل املوضوعية اليت اكن من املفرتض اضطالع اللجان الفنية ذات الصةل هبا. كام تضمن تفسريه 
ذا اكن هذا التفسري  جلنة املزيانية ابستباق النظر يف املواضيع اليت سوف يمت النظر فهيا يف امجلعية العامة. ومىض يقول، اإ

نه يقرتح النظر يف برامج أأخرى مثل برانمج  ىل هذا املفهوم. ويف حاةل عدم رغبة الوفود يف الأخذ هبذا  28مقبوًل، فاإ استنادًا اإ
عىل مجيع ادلول الأعضاء املوافقة عىل ختصيص مزيانية لعقد مؤمتر دبلومايس حممتل، واذلي سيمت مناقش ته  التفسري، فيتعني

واملوافقة عليه يف اللجنة احلكومية ادلولية أأو يف امجلعية العامة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده يف أأن اختيار جلنة املزيانية مل يكن 
ة املسائل املوضوعية، مثل الفصل يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون هو الاختيار الصحيح لكجنة معنية مبناقش

 .التصاممي واللجنة احلكومية ادلولية. وسوف تكتفي اللجنة مبناقشة مزيانية عقد مؤمتر دبلومايس حممتل فقط

لك ما واكن عها ابلعمل. عىل تلكيف اللجنة احلكومية ادلولية واضطال جلنة املزيانية بعدم موافقةوفد أأسرتاليا وذك ر  .446
ن الأمر الآخر  طار املزيانية ملقابةل الأنشطة احملمتةل يف املس تقبل. وأأضاف قائال، اإ فعلته جلنة املزيانية هو توفري خمصصات يف اإ

برام صك قانوين )صكوك قانونية(، وليس "مؤمترًا  الواجب تذكره هو أأن الهدف الفعيل للجنة احلكومية ادلولية هو اإ
جراء لتحقيق الهدف. وأأي د الوفد ختصيص اعامتدات يف املزيانية لعقد مؤمتر دبلومايس حممتل يف دبلوماس ي ًا" واذلي اكن جمرد اإ

َيرض  بنتاجئ املفاوضات حيث  ن عدم وجود خمصصات يف املزيانية س َ حاةل موافقة ادلول الأعضاء عىل ذكل. واسرتسل قائال، اإ
ماكنية عقد امل ؤمتر. وأأعرب عن عدم ارتياحه جتاه تغيري صياغة الهدف وتفهمه ملا أأبدته بعض ادلول لن يوفر متوياًل لتغطية اإ

عن موافقته عىل حذف عبارة "عن  أأيضاالأعضاء من شواغل. كام أأعرب عن رضاه عن الهدف ابلصورة اليت اكن علهيا، و 
در  دراج لكمة "حممتل" قبل "مؤمتر دبلومايس" أأو اإ مبوافقة ادلول الأعضاء".  اج عبارة "رهناً طريق مؤمتر دبلومايس". واقرتح اإ

 .ويف ختام لكمته، انشد ادلول الأعضاء النظر يف الاقرتاحات اليت أأدىل هبا

نه مل يقرتح خفض مزيانية اللجنة احلكومية ادلولية. وأأعرب عن تأأييده وقال  .447 وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ن شواغهل احنرصت يف 4 لربانمج الصياغة اليت مت تقدميها للثنائية القادمة. ورأأى أأن الصياغة املس تخدمة يف . وأأضاف قائال، اإ
( يف الصفحة الثامنة، اكنت جيدة ومفيدة للغاية من حيث توصيف حاةل معل اللجنة 1)1، ول س امي الفقرة 1021/21الثنائية 

ىل ما عداد نص  احلكومية ادلولية. واقرتح اس تخدام صياغة مماثةل مرة أأخرى. وأأشار الوفد اإ ذكره وفد اسرتاليا بشأأن رضورة اإ
ماكنية عقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية القادمة رشيطة موافقة ادلول الأعضاء. وفامي يتعلق ابلهدف حتديدًا،  ىل اإ يشري اإ

يس". ورأأى وجوب أأن يكون الهدف "اعامتد صك دويل اأأعرب الوفد عن عدم ارتياحه لعبارة "عن طريق مؤمتر دبلوم
 (".ين )صكوك دولية قانونيةقانو
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ه  .448 يران )مجهورية وتوج  بداء مرونة يف مواقفه.  -وفد اإ ىل وفد أأسرتاليا نظري حماولته تفهم الأمور واإ الإسالمية( ابلشكر اإ
ومع ذكل، أأعرب عن عدم تفهمه الأساس املنطقي وراء اقرتاح حذف عبارة "عن طريق مؤمتر دبلومايس". ومىض يقول، مل 

ذا ما تقرر انعقاده. وأأعرب عن تقم جلنة املزي  ل مبجرد حماوةل اعامتد مزيانية لعقد مؤمتر دبلومايس حممتل، اإ انية يف ذكل الوقت اإ
آنفا من أأن اختيار جلنة املزيانية  ىل مؤمتر دبلومايس. وكرر الوفد ما ذكره أ ىل حذف الإشارة اإ عدم اقتناعه ابلأس باب اليت دعت اإ

ومايس من عدمه. اكنت هناك العديد من للصحيح للحمك املس بق أأو النظر يف عقد مؤمتر دبلكجنة معنية، مل يكن هو اخليار ا
ىل  احلالت اليت ا قرتح فهيا ختصيص بعض الاعامتدات املالية يف املزيانية لمتويل عقد مؤمتر دبلومايس حممتل، مث انهتىى الأمر اإ

مزيانية لعقد مؤمتر دبلومايس حممتل، وتَْرْك املناقشات عدم عقد هذه املؤمترات. وحث الوفد ادلول الأعضاء عىل اعامتد 
 .املوضوعية للجنة احلكومية ادلولية وامجلعية العامة

ىل مؤمتر دبلومايس ل يعكس ابلتأأكيد عدم دمعه لإجراءات معل اللجنة وأأكد  .449 وفد كندا عىل أأن موقفه بشأأن الإشارة اإ
ىل مزيد من العمل. ورأأى من احلكومية ادلولية، وهو العمل اذلي حيرص عىل اس مترا نه يتطل ع اإ ر املشاركة فيه. وقال اإ

الأنسب اس تخدام مزيد من الصياغة احملايدة واليت سوف تعكس ابلفعل التلكيف املضطلعة به اللجنة. وقال الوفد ميكن 
قد هبا املؤمتر ادلبلومايس يف مراهش من قبل والاسرتشاد هبا مكثال. فقد آنذاك عبارة  النظر يف الكيفية اليت ع  تضمنت املزيانية أ

ن عدم الترصحي بعقد مؤمتر  "القيام ابملزيد من الأعامل الأخرى"، ومل تنص حتديدًا عىل عقد مؤمتر دبلومايس. ومن الواحض اإ
 .عندما قررت ادلول الأعضاء عقدهيف مراهش دبلومايس مل يؤثر سلبًا عىل نتاجئ املناقشات، كام مل مينع من عقد املؤمتر 

ىل -وفد فزنويال )مجهوريةوأأشار  .450 ىل عدم أأمهية صدور الصك مبوجب اتفاقية أأو بيان. وقال حيتاج الأمر اإ البوليفارية( اإ
 .مؤمتر دبلومايس لإضفاء الطابع الرمسي لهذا الصك

ة اخملصصة وفد السويد البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وقال ليس دليه اعرتاض عىل املزيانيوكرر  .452
لنص احلايل حيث توقع النص ما ا. ويتعني مواصةل أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية. ومع ذكل، أأعرب عن عدم قبوهل 4لربانمج 

قراره يف اجامتع امجلعية العامة   .. واقرتح الوفد تغيري الصياغة1021سوف يمت اإ

ح  .451 ىل توافق يف الآراء خالل ادلو ورص  رة العرشين لجامتعات جلنة املزيانية. وطلب الرئيس الرئيس بأأنه يتذكر التوصل اإ
 .من الأمانة تأأكيد هذا الأمر

عداد لقد الأمانة وقالت  .451 مت ابلفعل الاسرتشاد ابملناقشات اليت جرت يف ادلورة العرشين للجنة املزيانية يف س ياق اإ
ل. واكن التقرير  ىل ذكل، إلالأسايس للمناقشة، وقد مت نرشه. وابلهذه ادلورة هو السجل  ْريفِّ احلَ الهدف امل عد  تضمنت ضافة اإ

عداد برامج ومزيانيات لأكرث من ثالث س نوات قادمة. اكنت  تكل التقارير أأحاكمًا متعلقة ابملزيانية وخطة للثنائية املقبةل. ومت اإ
ليت تتخذها امجلعية العامة. ويف مجيع هناك مرونة فامي يتعلق بقواعد التحويالت، وذكل لسهوةل حتويل املوارد وفقا للقرارات ا

 .احلالت، اكن يشرتط صدور قرار من امجلعية العامة

ىل توافق الآراء بشأأن هذه املسأأةل خالل ادلورة العرشين )كام أأكدت بذكل التقارير وأأشار  .454 ي ةالرئيس اإ (، وأأضاف احلَْرفِّ
عادة فتح املناقشة بشأأن برانمج  ما المتسك ابلتفاق اذلي مت . واس تط4بأأنه مل يكن راغبًا يف اإ رد يقول، يتعني عىل الوفود اإ

ىل اتفاق جديد يف الوقت احلارض. واقرتح قيام املنسقني الإقلمييني مبناقشة هذا  ليه يف ادلورة العرشين أأو التوصل اإ التوصل اإ
ىل اجللسة العامة ىل صياغة توفيقية ورفعها اإ  .الأمر يف حماوةل للتوصل اإ

يران )مج وأأشار  .455 ىل توافق الآراء يف ادلورة العرشين للجنة املزيانية. وقال، اكنت تكل ادلورة  -هوريةوفد اإ الإسالمية( اإ
ىل توافق يف الآراء بشأأن بعض القضااي. ومىض يقول ليس  فرصة كبرية وهامة لتكوين وهجة نظر أأولية سامهت يف التوصل اإ

 .وافقة ادلول الأعضاء عليه يف جلسة سابقةمن املس تحب فتح ابب املناقشة بشأأن النص اذلي س بق وأأن حظى مب
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ىل أأنه قد مت التفاق عىل برانمج وحتدث  .456 يف اجللسة العرشين  4وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأشار اإ
عادة فتح ابب املناقشة ، اقرتح للجنة املزيانية بفضل املرونة اليت أأبدهتا بعض ادلول الأعضاء. ويف حاةل رغبة بعض الوفود اإ

الوفد قيام هؤلء الوفود بتقدمي مقرتحات مكتوبة يف هذا الشأأن. ويف هذه احلاةل، سوف يمت حتليل اكفة الربامج نظرًا لوجوب 
نه يتفهم احامتل تغيري صياغة برانمج   .، وذكل عىل سبيل املثالأأيضا 1توحيد الصياغة يف مجيع الربامج. وقال اإ

ن تكن بشأأن خمصصات املزيانية، ولكهنا اكنت بشأأن الهدف.  وفد الياابن أأن مداخلته ملوأأوحض  .457 لك ما أأراده هو وقال اإ
مت مناقشة العمل املس تقبيل يف اجامتعات اللجنة أأضاف، الإحاطة التامة مبا حدث بعد ادلورة العرشين للجنة املزيانية. و 

قدت بعد اجامتعات ادلورة رمق 15احلكومية ادلولية رمق   .املزيانيةللجنة  10، واليت ع 

زاء املناقشة املطو  وعرب   .458 ، ول س امي بعد اختاذ اللجنة قرار بشأأنه يف دورهتا 4ربانمج الةل بشأأن وفد الهند عن قلقه اإ
عادة فتح املناقشة خبصوص  ح بأأن دليه  أأيضا، فميكن 4ربانمج الالأخرية. وقال، يف حاةل اإ عادة مناقشة ابيق الربامج. ورص  اإ

ىل ل . وأأضاف بأأن  خماوف بشأأن التوصل اإ أأي صياغة جديدة خبالف تكل الصياغة الواردة يف مقرتح الربانمج واملزيانية امل عد 
أأي قرار جيب أأن يكون صادرًا من امجلعية العامة. ول ميكن احلمك مس بقًا عىل عدم حدوث تطورات يف اللجنة احلكومية 

ىل ع قد مؤمتر دبلومايس، أأعرب الوفد عن عدم تفهمه كيفية اعامتد صك ادلولية خالل الثنائية القادمة. وفامي يتعلق ابلإشارة اإ
ن طبيعة الصك )الصكوك( غري معروفة، ولهذا يصعب احلمك  قانوين دويل دون عقد مؤمتر دبلومايس. واس تطرد قائال، اإ

ىل مؤمتر دبلومايس  .املس بق بعدم احلاجة اإ

يرانوأأي د  .459 والهند ووفد الربازيل ابلنيابة عن مجموعة الإسالمية(  -ية)مجهور وفد مرص التعليقات اليت أأدلت هبا وفود اإ
جدول أأعامل التمنية. كام أأعرب عن تأأييده للنص املتفق عليه يف ادلورة العرشين للجنة املزيانية. ونظرًا لعدم عقد أأي 

بلوماس ية ليس هذه املشاورات مجيع املناطق وأأن يكون هناك مؤمترات د تتضمنمشاورات، أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن 
فقط لعامتد صك دويل )صكوك دولية( بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية، ولكن 

 ل.لعامتد اتفاق لش بونة امل عد   أأيضا

ح  .460 عادة فتح ابب النقاش حول املسائل اليت -وفد فزنويال )مجهوريةورص  البوليفارية( بأأنه ل يرى أأي طائل من وراء اإ
 ة.حبالته الراهن 4ربانمج الس بق التفاق بشأأهنا، وخاصة عندما تكون الصياغة منوذجية. واقرتح الوفد املوافقة عىل 

ىل توافق يف اوقال  .462  .لآراءالرئيس، يبدو أأنه قد مت التوصل اإ

قدت ادلورة العرشون للجنة املزيانية وأأي د  .461 وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن. وقال ع 
مبارشة قبل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة ادلولية احلكومية واليت تناولت مسائل التقيمي والتلكيف الصادر للجنة احلكومية. 

طار لك بند  اس تغرقتعلقًا. ول يزال هذا الأمر م دورة جلنة املزيانية هذه بعض الوقت دلراسة كيفية تناول التفاقيات يف اإ
ىل أأن يمت التفاق عىل لك يشء. وأأوحض  من بنود جدول الأعامل. وكام أأشارت بعض الوفود، لن يمت التفاق عىل أأي يشء اإ

 مماثةل. حاةل 4الوفد أأن النقاش حول الربانمج 

للمشاورات  4ربانمج الس لن يمت التفاق عىل يشء حىت يمت التفاق عىل لك يشء، ومن مث سوف ي رتك الرئيوقال  .461
 .بشأأنه

دراج لكمة وكرر  .464 ىل اإ وفد أأسرتاليا أأحد الاقرتاحات التوفيقية اليت ق دمت يف وقت سابق، وحتديدًا الاقرتاح اذلي دعا اإ
ىل هذا التوافق، "حممتل" قبل "مؤمتر دبلومايس". وأأعرب عن أأمهل يف ال  ىل توافق يف الآراء. ويف حاةل عدم التوصل اإ توصل اإ

ىل مؤمتر دبلومايس، وهو ما فضلته بعض  ميكن عقد اجامتع للمنسقني الإقلمييني. وقال لقد تضمنت الصيغة املقرتحة الإشارة اإ
 .ي تخذ من قبل امجلعية العامة ادلول الأعضاء. ويف الوقت نفسه، لن خيل هذا املقرتح بأأي نتاجئ بشأأن أأي قرار ميكن أأن
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ذا اكنت الصيغة املقرتحة خاصة بربانمج وتساءل  .465  .1وبرانمج  4فقط، أأو خاصة بلك من برانمج  4الرئيس عام اإ

فقط. وأأعرب عن اعتقاده يف عدم وجود أأي ارتباط جوهري بأأي  4وفد أأسرتاليا بأأن الصيغة خاصة بربانمج وأأوحض  .466
يتعني تناوهلام عىل أأساس الوقائع املوضوعية للك مهنام. ويف حاةل ربط أأي دوةل عضو بني ، و 1وبرانمج  4شلك بني برانمج 

ن هذا هو شأأن خاص هبا  .هذين الربانجمني، فاإ

ىل وفد أأسرتاليا حملاولته تقريب وهجات النظر. و وحتدث  .467 ه ابلشكر اإ فد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وتوج 
عاد نه ل يرغب يف اإ . ونظرًا لرغبة وفود الولايت املتحدة الأمريكية والياابن يف 4ة فتح ابب النقاش حول الربانمج وقال اإ

طار مجموعته. وأأعرب عن تفهمه ملا رص ح به وفد  تغيري الصياغة، فقد طلب فسحة من الوقت ملناقشة هذا الأمر يف اإ
نه لن يمت التفاق عىل أأي يشء حيت يمت التوافق عىل لك يشء. وأأعرب عن أأمهل يف  الولايت املتحدة الأمريكية من حيث اإ

ىل صيغة متوازنة  .التوصل اإ

البوليفارية( عن اعتقاده يف خضوع املزيانية برمهتا لقرارات امجلعية العامة. وذلكل، رأأى -وفد فزنويال )مجهوريةوأأعرب  .468
 . يف هذا الاقرتاح تكرار ل لزوم هلالوفد 

حاةل الربانمج وأأعلن  .469 ىل 4الرئيس اإ ىل اتفاق بشأأنه اإ  .املنسقني الإقلمييني بغية التوصل اإ

ىل الصياغة الهنائية لقرار بشأأن ومت  .470 طار البند رمق  4و 1 نيربانجمالالتوصل اإ من جدول  12أأثناء مناقشة ُأجريت يف اإ
 .الأعامل

 .5ربانمج الالرئيس ابب املناقشة بشأأن وافتتح  .472

ىل الوث وأأشار  .471 : "التغيريات اليت طرأأت عىل الربانمج واملزيانية للثنائية ذات العنوانيقة وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
نه سيمت نقل  1024/25 نتيجة للمناقشات والقرارات اليت ا ختذت خالل ادلورة العرشين للجنة املزيانية"، وقال من الواحض اإ

" للمرشوعات الصغرية من املوظفني بعدد حمدودأأربع وظائف من نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لس تعادة "وحدة 
ىل تأأكيده املس متر عىل أأمهية احلفاظ عىل نظام قوي ملعاهدة  زاء هذا النقل، مشريًا اإ واملتوسطة. وأأعرب الوفد عن دهش ته اإ

واملزيانية، التعاون بشأأن الرباءات. واس تطرد قائال، لقد نتج عن هذا النقل خلق مشالك جوهرية يف احلزمة الشامةل للربانمج 
ويبدو كام لو أأنه "رسقة أأموال من بيرت لسداد مس تحقات بول". وطالب الوفد من الأمانة توضيح دواعي اختاذ مثل هذا 

 .القرار، ومن أأي قسم داخل نظام الرباءات سيمت الاس تغناء عن هذه الوظائف املذكورة

يل واملتعلق مبعاهدة التعاون من أأجل الرباءات، وفد السلفادور عن تقديره للعمل اذلي يقوم به املكتب ادلووأأعرب  .471
نه يرغب يف مواصةل هذه النوعية من العمل. كام أأشار الوفد  اتحة مجيع واثئق املعاهدة يف الوقت احلايل  أأيضاوقال اإ ىل اإ اإ

عىل ذكل، أأعرب عن  يرغب يف الاس مترار يف احلفاظ عىل نوعية الرتمجة هذه أأثناء الثنائية القادمة. وعالوةو ، س بانيةابللغة الإ 
ىل الإجابة عىل السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .اهامتمه ابلس امتع اإ

ىل سؤال وفد والتفتت  .474 طار الأمانة اإ ن الوظائف الأربعة املذكورة اكنت يف اإ الولايت املتحدة الأمريكية، وقالت اإ
الابتاكر والرشاكت الصغرية واملتوسطة يف فرتة الثنائية  من خمصصات، أأي، أأن مصدر تكل املوارد اكنت 10الربانمج 

احلالية، وليس من نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وذلكل، لن يؤثر هذا الإجراء بأأي شلك من الأشاكل عىل معليات 
 .ظائفمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو النظام بصفة عامة، حيث لن يتأأثر النظام بأأي نقص فعيل يف عدد الو 

 .6الرئيس ابب املناقشة بشأأن الربانمج وافتتح  .475
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ىل املناقشات اليت جرت يف ادلورة العرشين للجنة املزيانية، وأأعرب عن وأأشار  .476 وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
رغبته يف املشاركة ابملزيد من الأفاكر بشأأن القضية اليت أأاثرها يف تكل ادلورة واملتعلقة بنظام لش بونة. فبيامن يوفر اتفاق 

ل أأنه لحظ بعد املراجعة املدروسة أأن التفاق ينص لش بونة حاليا امحلاية والتسجيل ادلويل لتسم  عىل  أأيضايات املنشأأ، اإ
آخر من حقوق امللكية الفكرية الهامة. ورأأى الوفد  ضافة حق جوهري أ امحلاية والتسجيل ادلويل للبياانت اجلغرافية، مبعىن، اإ

ىل فريعدم مالمئة هذا  ق العمل املعين ابتفاق لش بونة عىل مسائل الإدراج لثالثة أأس باب: أأوًل، اقترص التلكيف الصادر اإ
ن اللجنة الوحيدة داخل الويبو اليت ا س ند  دراج البياانت اجلغرافية تعد من املسائل املوضوعية. واثنيا، اإ جرائية، يف حني أأن اإ اإ

لهيا ولية حمددة عىل املوضوعات املتعلقة حبامية البياانت اجلغرافية يه اللجنة ادلامئة املعنية بقانو ن العالمات التجارية والرسوم اإ
ن جلنة العالمات يه املس ئوةل عن تقدمي SCTوالتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية )جلنة العالمات( ) (. ومىض يقول، اإ

ىل امجلعية العامة للويبو للتصديق علهيا. ول ميكل فريق العمل املعين ابتفاق  املقرتحات وعرض الس ياسات يف هذا الصدد اإ
نفاذ البياانت اجلغرافية من خالل اتفاق تريبس ملنظمة التجارة لش بون ة مثل هذا الاختصاص. واثلثًا، مت تغطية حامية واإ

ل مع اتفاق تريبس؛ وعالوة  العاملية. وتساءل الوفد عن ماهية الضامانت القامئة للتأأكيد عىل اتساق تطبيق اتفاق لش بونة امل عد 
ل عىل نظام الإخطار والتسجيل املقرر للبياانت اجلغرافية مبوجب املادة عىل ذكل، كيف س يؤثر اتفاق لش بونة ا من  4.11مل عد 
جراء  اتفاق تريبس. وأأعرب الوفد عن ترحيبه حتليل من قبل خرباء متخصصني يف امحلاية ادلولية للبياانت اجلغرافية يف بقرار اإ

خرى بتوقيفها بسبب مناقشات جارية بذات الشأأن يف جلنة العالمات، ولكن مل ت س تمكل املناقشات بناء عىل طلب وفود أأ 
ىل حوايل  فرنك  210 000منظمة التجارة العاملية. وعالوة عىل ذكل، وبيامن تصل تلكفة عقد املؤمتر ادلبلومايس املقرتح اإ

يقة من وث  26، وذكل وفقا جلدول التغري يف ادلخل يف الصفحة 1004سويرسي، مل حيقق نظام لش بونة أأي دخل منذ عام 
ةل للثنائية  لب من 1024/25الربانمج واملزيانية امل عد  . ونتيجة ذلكل، وبسبب العجز املايل اذلي يعاين منه نظام لش بونة، ط 

طار اختصاصات نظام لش بونة. وعرب   ادلول الأعضاء يف الويبو متويل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن مسأأةل ل ينبغي تناولها يف اإ
ل للتلكفة يف حاةل فتح ابب احلضور للمؤمتر ادلبلومايس عن دهش ته متس أأيضاالوفد  عد  عداد تقدير م  ائال، هل جيب عدم اإ

زاء الاجتاه املمتثل يف خمصصات املؤمترات ادلبلوماس ية يف  مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو. ويف هذا الصدد، كرر الوفد خماوفه اإ
ح ب أأنه، وعىل حد علمه، مل يكن هناك أأي سابقة ملثل هذه اخملصصات يف الويبو وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل. ورص 

ما يبعث عىل الانزعاج هو توقف املناقشات اليت اكنت جارية بني مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو وأأضاف، أأن من قبل. 
طار فريق ا لعمل املعين ابتفاق لش بونة داخل جلنة العالمات، يف حني اس مترت املناقشات بشأأن البياانت اجلغرافية يف اإ

ىل فريق العمل. ومىض يقول، اكن هذا ابعثًا للقلق بوجه خاص حيث اكنت مفاوضات  وتعدت حدود التلكيف الصادر اإ
ويه ادلول اليت  مجيع ادلول الأعضاءلش بونة قارصة عىل عدد حمدود من ادلول الأعضاء يف الويبو بيامن تتلقى ادلمع من 

نة نظراً لعدم اتساق النظام يف الأساس مع أأنظمة العالمات التجارية اخلاصة بلك مهنا. وتساءل ا ستبعدت من نظام لش بو 
الوفد كذكل عن السبب يف تأأثري مناقشات جلنة العالمات بشأأن البياانت اجلغرافية عىل معل منظمة التجارة العاملية، يف حني 

دراج عقد مؤمتر مل يتعرض أأحد لتأأثري مفاوضات لش بونة علهيا. ولهذه الأس با ب، اعرتضت الولايت املتحدة الأمريكية عىل اإ
 .1024/25دبلومايس ملراجعة اتفاق لش بونة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

زاء وأأشار  .477 ىل مداخلته اليت أأدىل هبا خالل ادلورة السابقة للجنة املزيانية، واليت أأعرب فهيا عن قلقه اإ وفد ش ييل اإ
لعقد مؤمتر دبلومايس ملراجعة اتفاق لش بونة، واذلي س يكون احلضور فيه حمدودًا مبشاركة مجموعة صغرية من  متويلختصيص 

ول من قبل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو. ومىض يقول، حيث أأن فريق العمل املعين ابتفاق لش بونة  ي مَّ البدلان ولكنه س َ
ث تتوىل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو املسامهة يف متويل مؤمتر ملكف ابلعمل من أأجل زايدة عضوية نظام لش بونة، وحي

اتحة الفرصة مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو للمشاركة عىل قدم املساواة يف تصممي اتفاق جديد. ونتيجة  دبلومايس، فيجب اإ
رار بشأأن متويل عقد مؤمتر ذلكل، يتعني يف املقام الأول توضيح موقف املشاركني يف مراجعة اتفاق لش بونة قبل اختاذ ق

 .دبلومايس
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يطاليا عن سبب عدم الإدلء هبذه التعليقات عندما بدأأ فريق العمل املعين ابتفاق لش بونة يف مراجعة وتساءل  .478 وفد اإ
ن فريق العمل يرحب مبشاركة مراقبني عىل أأية حال. وعالوة عىل ذكل، انقشت اللجنة  النظام منذ عدة س نوات. وقال اإ

علقة ابملزيانية؛ ويتعني مناقشة املسائل املتعلقة ابملضمون يف فريق العمل املعين ابتفاق لش بونة. وذك ر الوفد مبا املسائل املت
ىل  ىل جذب أأعضاء جدد لنظام لش بونة واإ أأكدت عليه الأمانة مرات عديدة، من حيث أأن املراجعة عبارة عن ممارسة هتدف اإ

بواسطة املنظامت احلكومية ادلولية، مثل  أأيضابواسطة البدلان، ولكن تيسري التسجيالت ادلولية اجلديدة، ليس فقط 
ضافة  الاحتاد الأورويب. ونتيجة ذلكل، يزتايد احامتل حتسني الوضع املايل لنظام لش بونة. كام أأن تعديل اتفاق لش بونة ابإ

ىل النظام س يكون من شأأنه جذب البدلان النامية بغية حامية بياانهت ا اجلغرافية وحتقيق قمية من املعارف البياانت اجلغرافية اإ
جياد حل للوضع املايل لنظام لش بونة.  ن عرقةل عقد مؤمتر دبلومايس من شأأنه عرقةل اإ التقليدية اليت ميلكوهنا. ومىض يقول، اإ

ىل املقرتحات املقدمة من  ح بأأنه يفضل مشاركة أأكرب عدد ممكن من املراقبني، حيث من الأمهية مباكن الاس امتع اإ ورص 
ىل الأمانة يك تقرر أأفضل الس بل  املراقبني املهمتني حقًا بنظام التسجيل ادلويل للبياانت اجلغرافية. واقرتح الوفد ترك الأمر اإ

ىل قرار من قبل فريق العمل املعين ابتفاق لش بونة بشأأن مشاركهتم. وقال  لضامن مشاركة هؤلء املراقبني مبجرد التوصل اإ
غرض، ولكن ليس هناك حاجة لتخصيص مبلغ حمدد. وافرتض الوفد عدم احتياج مجيع البدلان يتعني توفري مزيانية لهذا ال

ىل الفريق العمل املعين ابتفاق  تفويضلمتويل نفقات املشاركة يف املؤمتر ادلبلومايس. ومع ذكل، ينبغي  اختاذ قرار بشأأن ذكل اإ
متر مراجعة اتفاق لش بونة، فسوف يعين ذكل عدم تنفيذ لش بونة. وأأهنىي الوفد لكمته قائال، يف حاةل عدم ختصيص أأموال ملؤ 

 .القرار السابق اختاذه من قبل ادلول الأعضاء يف مجموعة العمل املعنية ابتفاق لش بونة

ىل املقرتحات احلالية لعقد مؤمترات دبلوماس ية يف مسودة مرشوع الربانمج واملزيانية، ومن بيهنا وأأشار  .479 وفد أأسرتاليا اإ
رساء قواعد دولية جديدة املؤمتر ادلبلوما ل. وأأي د الوفد ما تقوم به الويبو من أأعامل بغية اإ يس املقرتح لتفاق لش بونة امل عد 

للملكية الفكرية. وقال تصب املوافقة العريضة لقواعد قانونية من قبل مجموعة واسعة النطاق من البدلان يف توحيد وحامية 
ضفاء مزيد حقوق امللكية الفكرية عرب ولايت قضائية خم  وحتقيق سهوةل لإجراءات  من اليقني حلقوق امللكية الفكريةتلفة واإ

ىل النجاح اذلي حققه امل ؤمتر امحلاية وختفيض التاكليف اليت تقع عىل عاتق الأعامل التجارية يف بيئة عاملية معقدة. وأأشار الوفد اإ
ملناقشة املفتوحة بني املشاركني عىل اختالف وهجات ا هومفتاح النجاح يف مراهش  اكن ،وقال ادلبلومايس يف مراهش مؤخراً 

آراهئم. ومىض يقول، ل ميكن أأن ينسحب نفس هذا التوجه عىل املقرتحات  اتحة فرصة متساوية هلم للتعبري عن أ نظرمه مع اإ
ىل توس يع نطاق اتفاق لش بونة، واليت جتاوزت متاما حدودها احلالية ومتثل حاليا املبادئ املشرتكة  لعدد قليل من الرامية اإ

حول املقرتحات ونظامية  البدلان يف جمال معل حمدد حتديدًا ضيقًا. من املعروف جيدا أأن أأسرتاليا دلهيا شواغل أأساس ية
ل تعزيز الأحاكم اليت تس ببت ابلفعل يف عدم جناح نظام لش بونة  امن شأأهن . تكل املقرتحات اليتاملتعلقة ابتفاق لش بونة امل عد 

مع حامية البياانت اجلغرافية يف العديد من البدلان، مبا يف ذكل أأسرتاليا. فعىل واليت ل تتوافق  بدلانيف جذب كثري من ال 
قلميية ل يتوافق هنج سبيل املثال،  مبادئ امللكية الفكرية الراخسة. وعالوة عىل ذكل، جيب أأن تتوازن مع عدم احرتام مبدأأ الإ

سوف يتطلب عقد أأي مؤمتر دبلومايس ملراجعة اتفاق اس تطرد يقول، و حقوق الاحتاكر احلرصي مع املصلحة العامة. 
، ينبغي متتع املراقبون حبقوق متساوية مثلهم يف ذكل مثل البدلان وهحد أأدىنلش بونة التحيل بروح الانفتاح واملساواة. 

طرح اكفة املوضوعات عىل طاوةل الأعضاء يف اتفاق لش بونة فامي يتعلق بأأية وقائع أأو أأعامل خاصة ابملؤمترات ادلبلوماس ية، مع 
النقاش. ومع ذكل، ومن خربة املناقشات اليت جرت حىت الآن، رأأى الوفد أأنه من السابق للأوان حاليًا اختاذ قرار بشأأن 

ملوارد الويبو  اً عقد مؤمتر دبلومايس ملراجعة اتفاق لش بونة. ومىض يقول، سوف يشلك عقد هذا املؤمتر فرصة ضائعة وتبديد
ل يف متثيل وهجات نظر ادلول الأعضاء يف الويبواحملدود  .ة يف حاةل فشل العمل بشأأن اتفاق لش بونة امل عد 

نه يتفهم الأمور عىل النحو التايل: مبجرد اختاذ قرار عقد مؤمتر دبلومايس بغرض تعديل اتفاق وقال  .480 وفد السلفادور اإ
املسائل التنظميية الأخرى. وأأعرب الوفد عن اتفاقه عىل أأن  لش بونة، تقوم اللجنة التحضريية بتحديد التوقيتات وغري ذكل من

ىل بعض التوضيحات بشأأن الطريقة اليت ميكن أأن تشارك فهيا ادلول الأعضاء يف الويبو يف ذكل املؤمتر  هناك حاجة اإ
ن مل 1024/25ة ادلبلومايس، ل س امي البدلان النامية. وبناء عىل ذكل، أأي د الوفد ختصيص اعامتدات يف مزيانية الثنائي ، حىت واإ
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يمت اختاذ قرار بشأأن عقد هذا املؤمتر حىت الآن من قبل ادلول الأعضاء. وهنأأ الوفد الأمانة عىل نظرهتا املس تقبلية يف هذا 
ىل أأن هناك معاهدات أأخرى قد ا تبع يف شأأهنا هنج مماثل  .الصدد، مشريًا اإ

لايت املتحدة الأمريكية وأأسرتاليا يف هذا الشأأن. وفد سويرسا عن دهش ته من تعليقات وفود لك من الووأأعرب  .482
مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو. فعىل الرمغ من أأن سويرسا مل  مفتوحةفريق العمل املعين ابتفاق لش بونة  ت اجامتعاتوقال، اكن

ل أأهنا شاركت بنشاط يف فريق العمل املعين وسامهت يف املسودة احلال  ية ملرشوع اتفاق تكن طرفا يف اتفاق لش بونة، اإ
ل. كام تواجدت الولايت املتحدة الأمريكية وأأسرتاليا  يف اجامتعات فريق العمل املعين ابتفاق لش بونة. اكن  أأيضالش بونة امل عد 

من الأنسب طرح أأي أأس ئةل موضوعية خالل تكل الاجامتعات بدًل من طراها يف جلنة املزيانية. وأأعرب الوفد عن سعادته 
طار الربانمج  اكمل ، واذلي عكس بشلك 6امجل ة لتخصيص متويل لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن تعديل اتفاق لش بونة يف اإ

القرارات اليت اختذها فريق العمل املعين ابتفاق لش بونة. وبطبيعة احلال، سيتقرر مصري عقد املؤمتر ادلبلومايس يف هناية 
ح الوفد مبوافقته التامة عىل الربانمج  ةل  6املطاف من قبل امجلعية العامة. ورص  كام ورد يف وثيقة الربانمج واملزيانية امل عد 

. ومىض يقول، سوف ت عقد اجامتعات أأخرى لفريق العمل املعين ابتفاق لش بونة وفقا للجدول الزمين 1024/1025للثنائية 
اخملطط من قبل الفريق، وحث الوفود الأخرى اليت دلهيا شواغل بشأأن مضمون اتفاق لش بونة عىل حضور تكل الاجامتعات 

ىل ذكل، س يكون الوفد أأ إلومشاركة شواغلها مع فريق العمل. واب كرث سعادة ملناقشة القضااي املتعلقة ابلبياانت اجلغرافية ضافة اإ
 .مع الوفود، مبا يف ذكل املسائل اليت ُأثريت يف املفاوضات املوازية اجلارية يف منظمة التجارة العاملية

يران )مجهوريةوأأي د  .481 يطاليا وسويرسا، وأأضاف أأن جلنة املزي  -وفد اإ انية، الإسالمية( املداخالت اليت أأدلت هبا وفود اإ
من وهجة نظره، يه مبثابة جلنة تتعامل مع املزيانية وليست جلنة ملناقشة املسائل املوضوعية. وأأي د الوفد اتفاق لش بونة يف 

طار الربانمج   .ابلصورة اليت اكن علهيا 6اإ

يرانوأأعرب  .481 يطاليا واإ وسويرسا. ة( الإسالمي -)مجهورية وفد هنغاراي عن تأأييده التام للبياانت اليت أأدلت هبا وفود اإ
ن جلنة  اثرة مناقشة حول أأمور فنية بشأأن اتفاق لش بونة داخل جلنة املزيانية لهو من الأمور املثرية للقلق. اإ ن اإ وأأضاف الوفد اإ

املزيانية يه احملفل اخملصص لختاذ قرارات بشأأن ختصيص اعامتدات مالية وليست املاكن املناسب لعقد مناقشات بشأأن أأمور 
 .ريق العمل املعين هو املس ئول عن ذكلفنية، حيث أأن الف

ح  .484 يف وثيقة املزيانية اكن جمرد انعاكسًا ملا قرره فريق العمل. ول يرى الوفد،  6وفد فرنسا بأأن ما ا قرتح لربانمج ورص 
ىل  لهيا فريق العمل. ولفت الأنظار اإ ىل تغيري الاس تنتاجات اليت توصل اإ أأن يف أأي حال من الأحوال، أأنه يف وضعية تدعو اإ

عىل ما يرام وبشلك سلس جدًا وأأن و اخلبري الفرنيس املشارك يف فريق العمل وصف الأمور بأأهنا متىض يف الاجتاه الصحيح 
ىل الاس تنتاجات. ويبدو أأن العديد من الوفود املتواجدة يف هذه القاعة حاليا تشارك هذا الهنج،  العمل قد ا س تمكل ابلتوصل اإ

وجوب حَتَيل ِّ الأعضاء بقدر خالفًا ذلكل. وقد تناولت بعض الوفود جوهر القضية. ورأأى وهناك عدد قليل من الوفود ترى 
بشأأن القضااي املطروحة للنقاش. ختتلف البدلان فامي بيهنا للتفكري وحتمل الآخر والثقة يف أأن هناك طرق خمتلفة من التسامح 

ىل قرون سابقة وحتتفظ مبوروث من من حيث اخللفيات أأو الثقافات أأو طريقة التفكري. بعض البدلان دلهي ا اترخي طويل ميتد اإ
قلميية. وقد عكست تكل البدلان الكثري بشأأن أأفاكرها عن العالمات التجارية والبياانت اجلغرافية. حتتفظ مجيع تكل  التقاليد الإ

ىل املؤمتر ادلبلومايس يف حاةل املواف آراهئم تكل اإ قة عىل عقد هذا املؤمتر من البدلان بوهجات نظر خاصة، وسوف يتوهجون بأ
آخر. جيب أأن يتسع املقام مجليع وهجات النظر اخملتلفة، وجيب أأي الأساس. ل تس تطيع أأي بدل فرض وهجة نظرها عىل  بدل أ

، فضال عن حقيقة أأن البدلانفلسفات خمتلفة حول هذه القضية بسبب اختالف طبيعة  وجوب التعامل معأأن يدرك امجليع 
ثري من بدلان أأخرى. وعىل الرمغ من ذكل، أأعرب الوفد عن تيقنه من أأن الشعور العام دلى مجيع هناك بدلان أأقدم بك 

جنازه، مبا يف ذكل العمل اذلي ُأجنز يف منظمة التجارة العاملية، واذلي ل  الأعضاء يف جلنة املزيانية هو احرتام العمل اذلي مت اإ
ن هناك تقس مي واحض لالختصاصات بني اجلهتني. هذا هو الهنج اذلي يتداخل مع معل الفريق املعين ابتفاق لش بونة حيث اك

ينبغي أأن تأأخذ به اللجنة. وفامي يتعلق بنفقات عقد مؤمتر حممتل، قال الوفد سوف تتحمل لك دوةل تاكليف مشاركهتا اخلاصة 
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بدأأ العمل ابلفعل، ولك ما حتاول هبا. وعىل أأي حال لن ينطوى الأمر عىل مبالغ خضمة تؤثر عىل التوازن املايل للمنظمة. لقد 
لهيا داخل فريق العمل املعين.  يف ذكل الوقتالأعضاء معهل  يف جلنة املزيانية هو تنفيذ الاس تنتاجات اليت مت التوصل اإ

وأأضاف الوفد أأنه وبلك تأأكيد ليس دليه أأي سلطة لإعادة مناقشة تكل الاس تنتاجات. كام أأنه ل يعتقد بأأن هذا هو دور جلنة 
 .زيانيةامل

يطاليا وسويرسا وهنغاراي وفرنسا وغريمه. وأأعرب  .485 وفد بريو عن اتفاقه مع الآراء اليت أأعربت عهنا لك من وفود اإ
وأأضاف أأن جلنة املزيانية ليست يه املاكن املناسب لتغيري القرارات اليت اختذها فريق العمل املعين بشأأن تعديل اتفاق 

ليه داخل فريق العمل. وقد شارك املراقبون اذلين لش بونة. ومىض يقول، تعكس املزيانية امل قرتحة التفاق اذلي مت التوصل اإ
دارة  حرضوا اجامتعات فريق العمل عىل قدم املساواة مع الأعضاء. هذا هو الأسلوب اذلي اتبعه فريق العمل املعين يف اإ

 اسب لإعادة فتح ابب النقاش حول هذهجلساته. وكرر الوفد ما قاهل من حيث أأن جلنة املزيانية ليست يه املاكن املن
فريق العمل  اعمتدهاوأأن دور مجيع ادلول الأعضاء يف جلنة املزيانية هو حماوةل التأأكد من أأن بعض الاس تنتاجات اليت ، املسأأةل

 .قد انعكست عىل حنو مناسب يف الوثيقة. وأأعرب الوفد عن تأأييده التام ملا رص ح به وفد فرنسا يف هذا الصدد

آخرون. وأأعرب عن رغبته يف  وأأي د .486 يطاليا وفرنسا وبريو وأ وفد امجلهورية التش يكية البياانت اليت أأدلت هبا وفود اإ
آنذاك.  ماكن امجليع مناقش ته أ التأأكيد عىل: أأوًل، اكن جمال العمل الفين املوضوعي يف فريق العمل متاحًا أأمام املراقبني واكن ابإ

ىل اتفاق داخل فريق  هذا اجلهد والرتحيب هبذا التفاق من قبل جلنة املزيانية وليس  العمل، وجيب تقديراثنيا، مت التوصل اإ
 .، وفقا ملا مت اقرتاحه6وقال ينبغي املوافقة عىل الربانمج مصادرته. 

ىل أأنه عىل الرمغ من اعامتد اتفاق لش بونة يف عام وأأشار  .487 ل أأن عدد أأعضائه مل يزد عن 2958وفد تركيا اإ دوةل  18، اإ
ىل حتسني النظام املتوىخ من هذا التفاق. واتفق الوفد مع الآراء اليت أأعربت فقط. وي  ثبت هذا الرمق حقيقة أأن الويبو حباجة اإ

يران يطاليا وسويرسا وهنغاراي واإ آخرون، وأأعرب عن تأأييده  الإسالمية( -)مجهورية عهنا وفود لك من اإ ، كام أأي د الربانمج لهاوأ
 .ابلصورة اليت اكن علهيا 6

وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رغبته يف حماوةل الرد عىل بعض الشواغل اليت ُأثريت حول املناقشة ب وأأعر  .488
ن القصد من مداخلته هذه هو جمرد تسجيل اعرتاضه عىل  صفت ابلإشاكلية. وقال اإ املوضوعية بشأأن اتفاق لش بونة، واليت و 

 .تزويد الأعضاء خبلفية توحض أأس باب اعرتاضهختصيص متويل يتعلق ابتفاق لش بونة، ولك ما قام به هو 

يطاليا، وأأعلن عن تأأييده وأأعرب  .489 وفد جورجيا عن تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا وفود لك من فرنسا وسويرسا واإ
 .ابلصورة اليت اكن علهيا 6للربانمج 

ن من واجبه كرئيس هو تنبيه الوفود يف  سلكهأأن مسار املناقشات اذلي الرئيس ولحظ  .490 الأعضاء مثريًا للقلق. وقال اإ
ىل املناقشات اليت جرت يف دورة يوليو، وأأوحض أأن الأعضاء قد أأعادوا فتح  التوجهحاةل  ابملناقشات يف اجتاه خاطئ. وأأشار اإ

من بني هذه  6الية. اكن برانمج املناقشة حول برامج س بق اتفاقهم علهيا من قبل وقرروا عدم التعرض لها يف ادلورة احل
الربامج. يف حاةل اختيار الأعضاء امليض قدما يف هذا الاجتاه هبذا الأسلوب، فذكل معناه أأن دورة يوليو ل قمية لها. وطلب 

 الرئيس من الوفود التفكري اسرتاتيجيا يف هذه املسأأةل خالل اسرتاحة الغداء. ومىض يقول حيتاج الأعضاء أأن يقرروا ما يه
القضااي الرئيس ية اليت يلزم التفاوض بشأأهنا، ومن بني تكل القضااي: املاكتب اخلارجية واللجنة احلكومية ادلولية. ومع ذكل، 

ىل الأمانة لالإدلء بتعليقاهتا عادة فتح ابب النقاش يف لك قضية من القضااي. وأأعطى اللكمة اإ  .انشد الرئيس الوفود عدم حماوةل اإ

ىل الأمانة وأأشارت  .492 ن الاقرتاح املتعلق بعقد اإ الاهامتم املزتايد يف العمل اجلاري بشأأن تعديل اتفاق لش بونة، وقالت اإ
ىل مجعية لالتفاق الهنايئ بشأأن مؤمتر دبلومايس  التعديل، اكن موضوع توصية صادرة من فريق العمل املعين ابتفاق لش بونة اإ

الأس ئةل يف  أأيضاكام ميكن النظر كل التوصية يف هذا احملفل. ادلول الأعضاء بشأأن تصدور قرار من احتاد لش بونة. ويتعني 
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يف جدول الأعامل يتعلق مبوضوع البياانت اجلغرافية.  اً املتعلقة ابلبياانت اجلغرافية يف جلنة العالمات، حيث يتوفر دلهيا بند
وفامي يتعلق ابلأموال املقرتح ختصيصها . دلول الأعضاءلقرار ا وفامي يتعلق بتناول هذه املسائل يف هذا املنتدى، فالأمر مرتوك

فيستند هذا الأمر  1024/25لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن تعديل اتفاق لش بونة يف مسودة مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية 
، ويف حاةل عىل املامرسات السابقة اليت مت اتباعها يف مؤمترات التعديل السابقة اليت ميكن مقارنهتا مع هذه احلاةل. ومع ذكل

ن الأمانة، وبطبيعة احلال، سوف  رغبة ادلول الأعضاء يف حتديد قمية املوارد الإضافية املطلوبة والنص علهيا يف الوثيقة، فاإ
 .تبذل لك هجد ممكن لتنفيذ ذكل

زاء الاجتاه حنو ختصيص اعامتد مايل يف مسودة مرشوع وأأعرب  .491 وفد الولايت املتحدة الأمريكية جمددا عن قلقه اإ
ىل المنوذج املس تخدم يف وثيقة الثنائية 1024/25وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  ، مشريًا 1021/21. واقرتح العودة اإ

ىل صفحة   .من تكل الوثيقة 8ابلتحديد اإ

مل تتضمن فقرة  1021/21الأمانة عدم وجود أأي اختالف يف الهنج بني الوثيقتني، فامي عدا أأن وثيقة الثنائية وأأوحضت  .491
. 1024/25من مسودة مرشوع وثيقة الثنائية  44تتضمن تفاصيل مثل تكل التفاصيل الواردة يف تعداد نقطي مضن الفقرة 

 .وميكن حذف تكل النقاط بسهوةل، يف حاةل الرغبة يف ذكل، دون أأي تغيري يف الربامج اخلاصة بلك مهنا

ح  .494 عادة فتح  وفد ش ييل بأأنه يتفق متاما مع التحليل اذلي قدمه الرئيسورص  للمناقشات، ويتعني عىل الأعضاء عدم اإ
القضااي اليت س بق اختاذ قرارات يف شأأهنا. ومع ذكل، ذك ر الوفد مبا س بق أأن قاهل يف دورة يوليو بأأنه سيتحدث يف هذا 

ذا ما رأأى أأي عضو أأن املناقشة بشأأن هذا البند قد ُأغلقت،فاملوضوع عىل وجه اخلصوص يف دورة سبمترب. وذلكل،  فقد  اإ
 .جانبه الصواب

، واليت أأشار 1024/25و  1021/21وفد اجلزائر توضيحًا بشأأن الاختالفات يف الهنج بني واثئق الثنائيتني وطلب  .495
لهيا وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .اإ

ىل يف طريقة عرض قسم الاس تعراض املايل. وأأشا الوثيقتني هاتنيالفرق الوحيد بني الأمانة قائةل، اكن وأأجابت  .496 رت اإ
ماكنية حذف التعداد النقطي الوارد يف الفقرة  بقاء فقط عىل النص الوارد يف مقدمة هذه الفقرة هذايف  44اإ  .القسم، والإ

 .44وفد الولايت املتحدة الأمريكية حذف الفقرة وأأي د  .497

ح  .498 ظهارًا لروح التوافق، ورص   .عىل حذف ثالث نقاط من التعداد النقطيابملوافقة وفد سويرسا، اإ

ىل املؤمترات واس تفرس  .499 وفد الهند عن عدة نقاط عىل النحو التايل: يف حاةل حذف النقاط الثالثة اليت تشري اإ
ادلبلوماس ية، مع ترك النص اخلاص بتكل املؤمترات فقط يف مقدمة الفقرة، فكيف ميكن ربط هذه الفقرة ابلربامج اليت مت 

عداد النص اخلاص ابملؤمترات ادلبلوماس ية يف  وعىل قدر ما تفهمه الوفد، تضمن الاس تعراض املايل العنارص ادلاخةل . شأأهنااإ
 .يف لك الربامج عىل حنو دقيق. وأأعرب الوفد عن رغبته يف توضيح هذا الأمر قبل املوافقة عىل احلذف

ن عىل عدم حدوث أأي تغيري يف الربامج ذات الصةل. فالأمر لن يتعدى حذف النقاط الفرعية مالأمانة وأأكدت  .500
(، ويعود 1021/21الاس تعراض املايل فقط. وأأضافت، اختلف أأسلوب العرض التقدميي لهذه الثنائية عن الثنائية السابقة )

ىل ما اكن عليه من قبل  .الأمر الآن اإ

ىل أأن هناك اتفاقًا بشأأن هذا الاقرتاحوخلص  .502  .الرئيس اإ

 .7هناك أأي تعليقات عىل الربانمج ومل تكن  .501
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 .8املناقشة بشأأن الربانمج الرئيس ابب وافتتح  .501

وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وكرر موقف اجملموعة بشأأن تدبري موارد اكفية لتنفيذ مرشوعات وحتدث  .504
جدول أأعامل التمنية. وطلب املوافقة عىل اس تثناء اجلزء الأول من النص الوارد يف قسم اسرتاتيجيات اخملاطر والتخفيف من 

ىل تقيمي مس تقل ومل تعد تكل املشاريع تشلك أأي خماطر. كام حدهتا، مشري  ىل خضوع مجيع مشاريع جدول أأعامل التمنية اإ ًا اإ
دراج مصطلح "توصية" بعد عبارة "جدول أأعامل التمنية" يف نفس امجلةل. وكرر  أأيضاطلب الوفد  طلبه اخلاص مبناقشة  أأيضااإ

يف التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث تفتيش املشرتكة: "، وختصيص املوارد لتنفيذ توصية وحدة ال 8الربانمج 
ىل أأن خلق وظيفة مس ئول تنس يق يف مكتب اسرتاتيجيات JIU/REP/2011/3منظومة الأمم املتحدة" ) (. وأأشار الوفد اإ

طار التوصية  آس يا واحمليط الهادئ للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث يف اإ دة التفتيش املشرتكة، اكن قيد لوح 1أ
النظر من جانب ادلول الأعضاء، ولهذا طلب من الأمانة ختصيص اعامتد مايل يف املزيانية لتنفيذ توصية وحدة التفتيش 

 .لعامتده من جانب ادلول الأعضاء يف الثنائية القادمة

ه ابل وأأعرب  .505 ىل الأمانة لإعادة النتيجة املتوقعة: وفد مرص عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، وتوج  شكر اإ
ق جلدول أأعامل التمنية دلى ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب املصاحل الآخرين".  "فهم معم 

عادة النتيجة املتوقعة: "وضع خطة بشأأن توصيات جدول أأعامل التمنية وتنفيذها ورصدها وت  أأيضاوطلب الوفد  عداد اإ قيميها واإ

 10تقارير بشأأهنا عىل حنو فع ال". وعالوة عىل ذكل، أأكد الوفد من جديد طلبه السابق تقدميه خالل دورة جلنة املزيانية رمق 
(WO/PBC/20/8 PROV لتحسني ،)آلية ت قِّرها اللجنة يف  أ متعلقة ابملزيانية بغية توفري موارد للمشاريع الإضافية اليت س َ

 .الثنائية املقبةل

مانة لإضافهتا املؤرشات اليت طالبت هبا اجملموعة. وحتدث  .506 وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعرب عن شكره للأ
براز أأثر املشاريع بدللت  ىل اإ ومع ذكل، رص ح الوفد بأأن تكل املؤرشات هتمت ابلبياانت المكية بدرجة كبرية جدًا، ول تلتفت اإ

ىل جنب مع  نوعية. وأأعرب عن اس تعداده للعمل عادة صياغة تكل املؤرشات وتوجهيها اجتاهًا نوعيًا جنبا اإ مع الأمانة يف اإ
ىل غياب الاعامتدات اخملصصة ملشاريع جلنة التمنية من املزيانية. وأأعربت اجملموعة  أأيضاكام أأشار الوفد الاجتاه المكي.   أأيضااإ

دول أأعامل التمنية فامي يتعلق ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب، عن تأأييدها للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة ج
دماج هذا التعاون يف الربانمج   .8واقرتح الوفد اإ

آليات المتويل وأأشار  .507 ىل بيانه السابق املتعلق مبرشوعات جلنة التمنية ومتويلها، وأأكد جمددا عىل وجود أ وفد سويرسا اإ
ليه يف ادلورة  هذه ابلفعل يف املزيانية وعىل توفر المتويل الاكيف لها. وذلكل طلب الوفد الإبقاء عىل التفاق اذلي مت التوصل اإ

 .العرشين للجنة املزيانية دون تغيري

ىل الإجابة عىل التعليقات اخملتلفةودعا  .508  .الرئيس الأمانة اإ

اليت تغلب علهيا الطابع عن اتفاقها مع البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر واخلاص بطبيعة املؤرشات وأأعربت الأمانة  .509
 .المكي بصورة أأكرب عىل حساب الطابع النوعي، وقبلت مبادرة الوفد للتعاون معها بغية تصممي تكل املؤرشات النوعية

ىل املسأأةل اليت أأاثرهتا مجموعة جدول أأعامل التمنية ووفد اجلزائر وأأيدها وفد مرص، بشأأن ختصيص الأمانة وأأشارت  .520 اإ
حت بتخصيص ت لقد مت تناول التمنية. وقال مزيانية ملرشوعات جلنة هذه املسأأةل ومناقش هتا يف اجامتعات جلنة التمنية، ورص 

 .موارد لتكل املشاريع يف املزيانية احلالية

ىل جتاوز توصيات جدول أأعامل التمنية الربازيل وفد وحتدث  .522 جلنة  صالحياتابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأشار اإ
هناك موارد متاحة ملرشوع جاري دراس ته حاليًا من قبل ادلول الأعضاء لتنفيذ توصية من توصيات  التمنية، وتساءل هل
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آليات متويل ملرشوعات جلنة التمنية لهذه أأعلن اتفاقه مع جدول أأعامل التمنية. و  وفد سويرسا، وقال لقد متت املوافقة عىل أ
. ومع ذكل، كرر طلبه من الأمانة بتوفري خمصص يف املزيانية لتنفيذ 10الثنائية ابلفعل خالل دورة اجامتعات جلنة املزيانية رمق 

 .لوحدة التفتيش املشرتكة وعرضها عىل ادلول الأعضاء للموافقة علهيا ودرهجا يف الثنائية القادمة 1التوصية رمق 

عادة النتيجة املتوقعة: "وضع خطة بشأأن توصيات وأأعرب  .521 جدول أأعامل وفد مرص عن رغبته يف حسب طلبه اخلاص ابإ
ق جلدول  َعم  ىل النتيجة املتوقعة: '' فهم م  عداد تقارير بشأأهنا عىل حنو فع ال ". والتفت اإ التمنية وتنفيذها ورصدها وتقيميها واإ

أأعامل التمنية دلى ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب املصاحل الآخرين''، وقال لقد ا عتربت 
عادة النظر يف ذكل نظرًا لأن البدلان خمصصة لل ملوارد املالية املرتبطة هبذه النتيجة املتوقعة عىل أأهنا حصة مجيع ا تمنية. وطلب اإ

املنظامت غري احلكومية  أأيضاالنامية لن تكون يه املس تفيد الوحيد من تكل املوارد اخملصصة، بل ستشارك يف الاس تفادة 
، أأعرب عن 8رأأي الوفد عدم اعتبار هذه املوارد نفقات تمنية فقط. وفامي يتعلق ابلربانمج  وغريها من أأحصاب املصاحل. ولهذا،

املزيانية احلالية قد اقرتحت متويل ثالثة مشاريع فقط، حيث لحظ أأن  أأنرغبته يف حسب بيانه السابق واذلي ذكر فيه 
ىل  طار هذا الربانمج خالل هذه الس نة. ومع ذكل، مرشوعا جاري تنفيذ 21الوثيقة اليت قدمهتا الأمانة العامة أأشارت اإ ها يف اإ

ضافية يف املزيانية مكخصصات للمراحل الثانية من املشاريع احلالية واملشاريع الإضافية للثنائية  كرر الوفد طلبه تضمني موارد اإ
ىل املوارد اخملصصة لتنظمي عقد املؤمتر ادلويل حول ا مللكية الفكرية والتمنية، واذلي لن املقبةل. وعالوة عىل ذكل، التفت الوفد اإ

ىل  24يعقد كام اكن مقررًا يف الفرتة من  وارد لعقد هذا املؤمتر امل، وطلب التأأكيد عىل ختصيص تكل 1021نومفرب من عام  25اإ
 .يف الثنائية املقبةل

مرشوع املزيانية،  وفد اجلزائر بيانه السابق بشأأن غياب املبالغ اخملصصة ملرشوعات جلنة التمنية يف مسودةوكرر  .521
آلية المتويل ضافية حول أ  .وانشد الأمانة تقدمي معلومات اإ

آلية المتويل ملرشوعات جلنة التمنية واملوافقة علهيا من قبل جلنة املزيانية يف يوليو ولفتت  .524 ىل مناقشة أ الأمانة الأنظار اإ
آلية المتويل يف املزيانية احلالية، وقال1021 دراج أ ت ميكن بذكل ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ . وأأكدت لوفد اجلزائر اإ

 .مرشوعات جلنة التمنية تنفيذًا لقراراهتا

ه  .525 ىل الربانمج وتوج  ضافة فقرة اإ ىل الأمانة للتوضيح اذلي أأدلت به، وطلب مهنا اإ ىل  8وفد اجلزائر ابلشكر اإ تشري اإ
آلية متويل مت املوافقة علهيا لتنفيذ مشاريع جلنة التمنية لتأأكيد تو   .فر املوارد للمشاريع اليت مت اعامتدهاوجود أ

، واقرتح مناقشة تكل التعديالت يف مرحةل 8الرئيس من الأمانة تنفيذ التعديالت املطلوبة عىل الربانمج وطلب  .526
 .لحقة

 .9الرئيس ابب املناقشة بشأأن الربانمج وافتتح  .527

آس ياوحتدث  .528 لقاء بيانه العام ابلنيابة عن مجموعة أ زاء وجود  وفد الهند، يف س ياق اإ واحمليط الهادئ، وأأعرب عن قلقه اإ
ىل حد ما  أأيضا، واليت ارتبطت 20و  9والربامج  10اسرتاتيجية ذات شقني مت اعامتدها من قبل الأمانة فامي يتعلق ابلربانمج  اإ

ضافية من الربانمج  ن حتويل موارد اإ ىل ا 10ابلربانمج املعين ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة. وقال اإ  20و  9لربامج السابق اإ
هو عبارة عن تعديل داخيل وليس اس تحدااًث لوظائف جديدة. وقد أأوحض املدير العام هذا الأمر.  مس ئويل تنس يقلتعيني 

وفقا ملا  10وذلكل، عرب  الوفد عن خماوفه بشأأن هذه الاسرتاتيجية الثنائية ذات الشقني وأأبدى رغبته يف تعزيز الربانمج 
ليه املناقشات خال رؤية بعض التعديالت وفقا ذلكل  عن رغبته يفالوفد  وأأعرب. أأيضال دورة جلنة املزيانية الأخرية توصلت اإ

عند مناقشة الربامج الثالث. وعندئذ فقط، يكون من الواجب اس تخالص اس تنتاج بشأأن كيفية توزيع املوارد لصاحل الربامج 
ىل التوصل لكيفية تعزيز  ومىض يقول، حتتاج جلنة املزيانية يف املقام الأول. 10و 20و 9 وحتديد ما يه  10الربانمج اإ

الاسرتاتيجية املناس بة اليت يتعني اعامتدها لتنفيذ برانمج الرشاكت الصغرية واملتوسطة. وأأضاف الوفد بأأن دليه خماوف ل تزال 
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 املناطق. وأأعرب عن رغبته الأمانة لتنفيذ الربانمج يف مناطق خمتلفة وفقا ملس توى التمنية يف تكلأأسلوب ختطيط قامئة بشأأن 
يف اتباع هنج يتسم ابلشمولية وتقامس أأفضل املامرسات، وهو نفس الأمر اذلي اكن يقال يف جلان الويبو الأخرى. ذكل هو 

 أأيضاالأسلوب اذلي ي َمك ِّن املناطق اليت تعاين من التخلف من حتقيق اس تفادة من تقامس أأفضل املامرسات. كام أأشار الوفد 
ىل اس مترار الربانمج  يف اتباع هنج املركزية جتاه هذا الأمر. وقال سيمت تيسري التنفيذ من خالل مس ئويل التنس يق يف  10اإ

ح الوفد بأأن يعاين من بعض  أأيضااملاكتب، مع املساعدة  من أأاكدميية الويبو من خالل ادلور الهام اذلي تلعبه. ورص 
 .ضايف ملس ئول التنس يق وطلب من الأمانة توضيحًا يف هذا الشأأنالصعوابت يف فهم ادلور البريوقراطي الإ 

ذا اكن التوجه الشامل اذلي قصده يعين مناقشة الربامج وسأأل  .529  .معا 10و 20و 9الرئيس وفد الهند عام اإ

بداء مالحظات عامة تنطبق عىل الربانمج وأأعرب  .510 فضال عن الربامج الأخرى. ومىض  9وفد كندا عن رغبته يف اإ
طار النتاجئيقول، يف  فهيا"  ْت ، يتعني تقدمي أأرقام حقيقية لأسس املقارنة بدل من عبارة "مل ي بَ اثلثا 6حتت البند و  اإ

("TBD اليت تظهر أأمام بعض أأسس املقارنة، ما مل يمت توضيح السبب يف ذكل. وابلتأأكيد، سوف تتوفر الأرقام احلقيقية ")
آخ ر تقرير أأداء الربانمج بشأأن تنفيذ برانمج ما، مت حتديد مس توى الأهداف اليت قبل هناية الثنائية. وعىل سبيل املثال، ويف أ

ورأأى الوفد وجوب عرض الأرقام بطريقة أأوحض فهيا" أأو"ل ينطبق" بأأهنا "عىل املسار الصحيح".  ْت اكن يقابلها عبارة "مل ي بَ 
جراء مقارانت والوقوف عىل ما حيدث عىل أأرض ا  .لواقعيك تمتكن ادلول الأعضاء من اإ

ذا اكنت سوف تناقش الربامج وطلب  .512  .معا 20و  9و 10الرئيس من الوفود أأن تقرر ما اإ

 .وفد مجهورية كوراي الاقرتاح املذكور أأعالهوأأي د  .511

الرئيس بأأن بعض الوفود أأعربت عن تفضيلها هنج الالمركزية للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف أأخر دورة من وذك ر  .511
ل البعض الأخر املركزية يف الربانمج دورات جلنة املزيانية، وفَ   .. وطلب الرئيس من الأمانة تقدمي الاقرتاح10ضَّ

مت  .514 آراء ادلول الأعضاء خالل ادلورة العرشين للجنة املزيانية. ومفاد هذا وقد  الأمانة الاقرتاح املتوازن واذلي يعكس أ
 9س يق الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الربامج ، من انحية، واحلفاظ عىل مس ئويل تن 10الاقرتاح هو اسرتجاع الربانمج 

ليه عبارة عن منوذج جيمع ما بني الالمركزية/املركزية مع وحدة  20و من انحية أأخرى. وذلكل، اكن الاقرتاح اذلي مت التوصل اإ
قلميية والربانمج  قلميية والوطنية خلصوصيات االاهامتم ابمع التأأكيد عىل  20مركزية تركز عىل تطوير احملتوى، واملاكتب الإ لإ

 .يف الاعتبار عىل حنو حصيح يف بناء القدرات للرشاكت الصغرية واملتوسطةوأأخذها 

عىل الوضع اذلي اكن عليه يف  10وفد الولايت املتحدة الأمريكية جمددا عن رغبته يف الإبقاء عىل برانمج وأأعرب  .515
ياسة الابتاكر، واجلامعات، وماكتب نقل التكنولوجيا وامللكية ذكل احلفاظ عىل هنج مركزي لتقيمي س   ويس تتبع الثنائية احلالية.

الفكرية فضال عن الرشاكت الصغرية واملتوسطة. وقال أأنه دامئ التأأكيد عىل رغبته يف الإبقاء عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة 
بقاء وس ياسات وهيالك الابتاكر وليس عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة فقط. وعالوة عىل ذكل، طا لب الوفد بوجوب الإ

وعدم املساس هبا، وعىل الأقل بنفس القدر من المتويل كام هو احلال يف  10عىل شعبة الابتاكر املعنية بتنفيذ الربانمج 
ىل تأأييد عدد من الوفود واجملموعات الأخرى الإبقاء عىل الوضع  الثنائية احلالية وبنفس املس توى من الوظائف. وأأشار اإ

ىل امجلعية العامة من قبل اللجنة  أأعرب عن أأمهل الراهن. وذلكل يف هناية ادلورة للموافقة عىل وثيقة الربانمج يف رفع توصية اإ
وشعبة الابتاكر. كذكل  10، ولكن ولتحقيق هذه الغاية، يتعني حل مسأأةل الربانمج 1024/25واملزيانية املقرتحة للثنائية 

عادة هيلكة الربان ىل أأن فكرة اإ نشاء شعبة الابتاكر يف هناية املطاف اكنت فكرة لها  10مج أأشار الوفد اإ يف الثنائية احلالية، واإ
، وأأعرب عن اعتقاده يف اس مترار معقولية ذكل التربير املنطقي حىت الآن. ويف الواقع، قبل عامني من الزمانما يربرها منطقيًا 

ن جتميع معليات الرشاكت الصغرية واملتوسطة وس ياسة الابتاكر وه  يالك الابتاكر يف وحدة واحدة قد اس تغل وضعية فاإ
الويبو الفريدة يف اس تخدام نظام امللكية الفكرية لتسويق الابتاكر. اكنت هذه من أأحد الأمور اليت اس تحوذت عىل اهامتم 
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ىل املدى اذلي تتجىل فيه فائدهتا  شديد يف نقل من ادلول الأعضاء نظرًا ملا متنحه امللكية الفكرية من قمية مضافة واإ
ح الوفد بأأنه ببساطة ل يتفهم سبب رغبة الأمانة، بعد أأقل  ىل السوق يك يمتكن العوام من الاس تفادة مهنا. ورص  التكنولوجيا اإ

ىل أأقسام  10، يف التخيل عن وظائف الربانمج 10من س نة من وجود الربانمج  اخملتلفة وموظفي شعبة الابتاكر ونقلهم اإ
ل أأن ما شعر 1021/21، وعىل الرمغ من أأن هذه الوحدة قد متت املوافقة علهيا لفرتة الثنائية بعيدة يف املنظمة. يف الواقع ، اإ

لغاء الشعبة قد بدأأت ابلفعل. وهذا ما يعارضه الوفد بشدة.  جراءات اإ به الوفد من خالل متابعة حتراكت املوظفني هو أأن اإ
لغاء الشعبة اخملصصة خلدمة الابتاكر والرشاكت الصغرية واملتوسطة من شأأنه توجيه رساةل مقلقة جدًا. ل  أأيضاوأأشار  ىل أأن اإ اإ

يكفي توفر فكرة عظمية لتحقيق الهدف املنشود، حيث ل متثل هذه الفكرة سوى خطوة واحدة جيب أأن يتبعها العديد من 
للمس هتلكني عىل حنو اكمل دون توفر سوق للأفاكر يعمل عىل حتفزي  اخلطوات. لن تتحقق املنافع الاجامتعية لالبتاكر

الاس تغالل التجاري. ومك من الأفاكر الكثرية جدًا اليت سقطت فريسة للرسقة والاس تغالل التجاري والبوح بأأرسارها ونرش 
ومن وهجة نظر الوفد، اكن حراًي مضموهنا. توفر امللكية الفكرية ضامان حاسام مجليع الاقتصادايت اليت تعمتد عىل الابتاكر. 

ىل القرار اذلي اختذته ادلول الأعضاء منذ عامني واذلي يعكس اسرتاتيجية مدروسة جيدًا مت اتفاق امجليع  ابللجنة العودة اإ
ضفاء الطابع التجاري عىل الابتاكر اذلي يتحقق من خالل هنج تعاوين  علهيا لتنفيذ هدف غاية يف الأمهية، أأل وهو، تشجيع اإ

طالقه دون استشارة  منسق. وتساءل الوفد عن كيفية قيام الأمانة بتفكيك مثل هذا الربانمج الهام قبل أأقل من عام عىل اإ
ح الوفد بعدم  1022وعىل حنو خمالف لقرار عام  ادلول الأعضاء أأو مديري الربامج املعنية وملصطلح الاسرتاتيجية. ورص 

ماكنية املوافقة عىل ذكل. ويف هذا الس يا تسليط الضوء عىل موافقة ادلول الأعضاء عىل الربانمج  أأيضاق، اكن من املهم اإ
واملزيانية اليت تضمنت ختصيص موارد برشية ومالية للربامج. كام أأن ادلول الأعضاء يه اليت تقرر ما يه أأولوايت املنظمة 

سلطات الأمانة عىل الإدارة. ومىض يقول يمتتع وليست الأمانة العامة. وأأكد الوفد عىل أأنه ل يقصد من بيانه هذا التقليل من 
، ولكن يتعني أأن تكون تكل السلطة التقديرية الإداريةاملدير العام والأمانة مبس توى عال من السلطة التقديرية لتس يري الأمور 

نمتسقة مع الاسرتاتيجيات اليت تقررها ادلول الأعضاء  ابَّ ىل املادة املوافقة عىل الربانمج واملزيانية. وأأشار  اإ ()ج( 4)9الوفد اإ
ىل امجلعية العامة والالزتام  من التفاقية اليت حتدد مس ئوليات املدير العام عىل النحو التايل: "يلزتم املدير العام برفع تقاريره اإ

، ويه من بتعلاميهتا فامي يتعلق ابلش ئون ادلاخلية واخلارجية للمنظمة". واسرتسل قائال اكنت هذه مسأأةل هامة من حيث املبدأأ 
آجال أأو  ن أ املسائل اليت ينبغي احرتاهما. يف حاةل موافقة اللجنة عىل تفكيك شعبة الابتاكر، فسوف يرتتب عىل هذا القرار اإ

آزر بني الثالثة جمالت اخلاصة  عاجال خسارة يف الإيرادات بسبب ما س تفقده املنظمة من فرصة الاس تفادة من أأوجه التأ
وتسويق امللكية الفكرية. وعالوة عىل ذكل، فسوف يؤسس هذا الإجراء سابقة سيئة. ل جيب املس تخدمني ابلرتوجي وتدريب 

تفكيك الربامج اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء من خالل معليات دمج أأو حتويل وظائف أأو همام. وأأخريًا رص ح الوفد بأأن 
ةل غري مقبول. وطلب من الأمانة اسرتجاع الرب ، 1021وموارده اليت ف قدت منذ بداية عام  10انمج الاقرتاح بصيغته امل عد 

 .ودعا ادلول الأعضاء الأخرى دلمع هذا الطلب

ح  .516 وفد مجهورية كوراي بأأنه ووفقا للمداخالت اليت أأدىل هبا العديد من ادلول الأعضاء خالل ادلورة الأخرية للجنة ورص 
ىل أأمهية الرشاكت الصغرية واملتوسطة لأ  ن اخليار الأفضل هو الإبقاء عىل الوضع كام هو املزيانية، وابلنظر اإ حصاب املصاحل، فاإ

التخوف الرئييس من تقليص همام شعبة الابتاكر يف أأهنا يه الكيان التنفيذي  يمكن ،قائالواس تطرد عليه يف الثنائية احلالية. 
ىل أأمهية الانتفاع ابمللكية الفكرية لتعزيز الابتاكر والتمنية10لربانمج  ل س امي يف البدلان النامية، مفن الرضوري  ، وابلنظر اإ

 .الإبقاء عىل املزيانية وادلمع املطلوب

ىل الأمانة للعمل املمتزي اذلي قامت  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوفد بولندا ابمس وحتدث  .517 ه ابلشكر اإ وتوج 
. وكرر 1024/25لطيق أأولوايت املزيانية للثنائية به يف فرتة قصرية من الوقت. وأأي د ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والب 

يف أأمهية تركزي برامج وأأنشطة الويبو املعنية بتحقيق أأهداف اسرتاتيجية بصورة أأكرث من أأي وقت  مجموعتهالوفد اعتقاد 
لقانوين العاملي مىض، ول س امي تكل الربامج والأنشطة املرتبطة بأأنظمة امللكية الفكرية العاملية. ومىض يقول، يشلك الإطار ا

حداث أأثر ك  بري من والبنية التحتية العاملية واملوارد املرجعية العاملية والتمنية اجملالت اليت تمتتع فهيا املنظمة مبزية نسبية وميكهنا اإ
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ىل الأمانة لتقدمي حل يف شأأن موضوع الرشاكت الص أأيضاابلشكر اجملموعة خالل مسامههتا يف تكل اجملالت. كام توهجت  غرية اإ
عادة تأأسيس الربانمج  ليعمل ههيئة تنس يقية، والربامج  10واملتوسطة، وأأعربت عن تأأييدها التام للرتتيبات املقرتحة، مع اإ

قلميية )يف احلاةل هذه، الربانمج  ( كونه قادر عىل توفري ادلمع لتحسني مشاركة الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف نظام 20الإ
ن ذكل سوف  امللكية الفكرية ادلويل ويف الفوائد الاجامتعية والاقتصادية الناش ئة عن الابتاكر والإبداع. وأأضافت اجملموعة اإ

تباع أأسلوب أأكرث مهنجية للملكية الفكرية والابتاكر ىل وعي أأمعق وفهم أأفضل لإ  .يؤدي اإ

ه  .518 ىل الأمانة لإعادة تأأسيس برانمج وتوج  يطاليا ابلشكر اإ وخفض مزيانيته. لقد ، عىل الرمغ من تضييق نطاقه 10وفد اإ
ُأدرجت الأنشطة يف جمال الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف مقرتح وثيقة الربانمج واملزيانية خالفًا ملا اكن الوفد يتوقعه. تعد 

هذه الأنشطة هامة جدًا لتبادل أأفضل املامرسات واملعلومات وتسمح للويبو ابلس مترار يف القيام بدورها مكصدر رئييس 
ن الرشاكت الصغرية واملتوسطة. وكرر موقفه السابق ابلإبقاء عىل تكل الأنشطة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للخربة يف شأأ 

عادة تأأسيس الربانمج  ىل أأنه اكن يفضل اإ بشلك جيعهل أأكرث طموحًا جيمع بني خمتلف  10هرشط للموافقة علهيا. وأأشار اإ
ىل خمتلف الآ  ىل أأن هناك مناذج الأنشطة ومن بيهنا الابتاكر. وابلنظر اإ راء اليت أأعربت عهنا ادلول الأعضاء، أأشار الوفد اإ

املركزية. و الالمركزية  خمتلفة ممكنة لضامن اس مترار الأنشطة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة أأو لالبتاكر، مبا يف ذكل منوذيج
ىل برامج اكنت بط  بيعهتا متعددة التخصصات. وذلا تمتثل الصعوبة مع نظام شديد الالمركزية يف توجيه تكل الأنشطة اإ

ضعاف الأولوية ابلنس بة للرشاكت صغرية ومتوسطة احلجم مقابل الأولوايت الأخرى املتنافسة.  س يكون من املهم التأأكد من اإ
تنفيذ أأنشطة لصاحل الرشاكت الصغرية واملتوسطة ، يف هممة وحيدة، وحمدد هل تمكن مزية برانمج مبين عىل هنج املركزية

ضامن حتقيق تكل املهمة. وذلكل س يكون هذا الربانمج أأكرث خضوعا للمساءةل. ومن مث اكن السؤال ملاذا مل ويف  والابتاكر
يس تطع نظام ذو هنج مركزي أأخذ اخلصوصيات الإقلميية يف الاعتبار، مع توفر مس ئويل تنس يق قادرين عىل املساعدة يف 

َّل رأأي الوفد ماكنية معل النظامني معا، ولكنه ي فضل أأن يكون الربانمج  ة،، حلل هذه املشلكمتكني تنفيذ ذكل. تََمث  10يف اإ
. وأأعرب عن رغبته يف مشاركة نفس 10أأكرث طموحًا. ورشع الوفد يف اقرتاح بعض التعديالت عىل مقرتح الأمانة لربانمج 

قلميية، وخباصة مؤرش قياس مس توى الرضا عن احمل  10مؤرشات الأداء بني الربانمج  توى. وعالوة عىل ذكل، واملاكتب الإ
عدادها من  استنادويف اجلزء اخلاص بنص الربانمج، طلب الوفد وجوب توضيح  ىل املواد والواثئق اليت مت اإ املساعدة التقنية اإ

اتحة الواثئق ابللغات احمللية 10خالل الربانمج  ، وهو من املامرسات املعمول هبا حاليا، عن طريق ترمجة أأيضا، ويتعني اإ
ىل اللغات احمللية بناء عىل طلب من ادلول الأعضاء. وأأخريًا، ينبغي أأن يكون هناك تقس مي واحض للمهام فامي يتعلق احملتوى  اإ

بوضع أأدوات لتقيمي الأداء عىل املؤرشات، ول س امي ادلراسات الاس تقصائية، اليت ينبغي أأن تكون مضن مس ئوليات الربانمج 
ىل 10 قياس مس توى الرضا ومتابعة أأداء اخلدمات. ويف ختام لكمته، شكر الوفد . هتدف هذه ادلراسات الاس تقصائية اإ

الأمانة لإعادة تأأسيس نتيجة خاصة منفصةل للرشاكت الصغرية واملتوسطة مع املوارد املرتبطة هبا، مما يتيح الرصد ادلقيق 
 .لس تخدام املوارد لصاحل تكل الكياانت

ضافية وبناء  .519 عىل طلب الرئيس، أأوحضت الأمانة أأنه قد مت موافاة الأعضاء أأثناء دورة جلنة املزيانية احلالية مبعلومات اإ
عن منوذج التنفيذ اذلي جيمع ما بني هنج املركزية والالمركزية للرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر، وذكل تنفيذًا لطلب 

نشاء نقطة مركزية مرجعية، اللجنة خالل دورة انعقادها العرشين. وك ام هو موحض يف ورقة املعلومات، تأألف الاقرتاح من اإ
، تكون مس ئوةل عن وضع 10مكجموعة حبثية، خمصصة لقضااي امللكية الفكرية لصاحل الرشاكت الصغرية واملتوسطة، الربانمج 

وحتديد املامرسات اجليدة اليت تضمن املواد ذات الصةل املصممة خصيصًا لتغطية احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة 
عن  أأيضاتوفر اسرتاتيجية مؤسس ية لبناء القدرات اليت تس هتدف تكل الكياانت. سوف تكون هذه اجملموعة البحثية مس ئوةل 

صدار  الصغرية واملتوسطة واس تكشاف الفرص املتاحة للتعاون مع نرشة أأخبار الرشاكت حتديث موقع الويبو عىل الإنرتنت واإ
امت ادلولية الأخرى ابس تخدام الربامج اخملصصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة. يمكن جوهر هذا الربانمج اخملصص املنظ

للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف التأأكد من تقامس املامرسات اجليدة من خمتلف املناطق والتحقق من اتباع هنج مشرتك لبناء 
قلميية، والربانمج 9املتوسطة يف الربانمج القدرات وسهوةل التواصل مع الرشاكت الصغرية و  . وعندئذ، تكون 20، واملاكتب الإ
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يه املس ئوةل عن تنفيذ أأنشطة بناء القدرات الفعلية. يتسق هذا الاقرتاح متاما مع المنوذج احلايل املس تخدم  20و 9الربامج 
طار برامج أأخرى يف وثيقة ال بناء عىل  1021/21ربانمج واملزيانية للثنائية يف تنفيذ الأنشطة املوهجة للتمنية كام ورد يف اإ

قلميية والربانمج تقع املس ئولية الرئيس ية لبناء القدرات عىل موافقة ادلول الأعضاء. وفقا لهذا المنوذج،  ، ومن مث 20املاكتب الإ
ىل -يتعني علهيام التأأكد من معاجلة احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة  أأخرى تبعًا ملس توى  واليت ختتلف من منطقة اإ

طار القياس، ونظرًا  -لبدلانيف االتمنية الاقتصادية  أأفضل معاجلة حيث يتوفر دلهيام املعرفة اخلبرية مبناطقهم. وفامي يتعلق ابإ
لإاثرة موضوع املساءةل كقضية جيدر الاهامتم هبا، مت تناولها من حيث مدى املسامهة يف خمتلف النتاجئ التنظميية من خالل 

طار  أأيضاات، ليس فقط يف حاةل الرشاكت الصغرية واملتوسطة، بل املؤرش عىل حنو معويم عرب اكفة الربامج. وذلكل ا قرتح اإ
، مما جيعل أأدوار ومس ئوليات املسامهة يف 10و 20و 9قياس حمدد جدًا للرشاكت الصغرية واملتوسطة للك من الربانمج 

طار القياس هذا. حتقيق النتاجئ التنظميية واحضًا. وأأعربت الأمان ىل زايدة حتسني اإ ة عن ترحيهبا لتلقي أأي مقرتحات هتدف اإ
لتمنية املوارد والأدوات وأأطر  10توفر مجموعتني من اخلربة الفنية يف المنوذج املقرتح: خربة مركزية يف الربانمج  أأيضاوأأوحضت 

قلميية والربانمج ، ومس ئويل تنس يق الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف لك م والاسرتاتيجياتالعمل  . 20كتب من املاكتب الإ
لب مهنا مبوجبه الأخذ يف الاعتبار  أأيضاكام أأوحضت الأمانة  ىل قرار ادلورة العرشين للجنة املزيانية، واذلي ط  استناد اقرتااها اإ

املدى اذلي يمت فيه وبعناية شديدة املناقشات الاكمةل اليت جرت حول هذا املوضوع، وقد رك ز الاقرتاح يف املقام الأول عىل 
يف الأخذ بهنج املركزية التامة، وأأوحض  اعربت بعض ادلول الأعضاء عن رغبهتتطبيق هنج املركزية. ومضت الأمانة تقول، أأ 

تباع هنج الالمركزية. وقد أأخذت الأمانة يف الاعتبار مجيع الشواغل اليت مت الإعراب عهنا. واب آخرون تفضيلهم اإ ضافة إلأأعضاء أ
ىل ذكل، اكن يتعني عىل الأمانة اقرتاح مناذج للتنفيذ تتسم ابلفعالية والكفاءة. وقد مت أأخذ لك هذه الأمور يف الاعتبار يف  اإ

مع تعزيز منوذج بناء  10الاقرتاح املقدم اذلي يتأألف من خربة الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت ُأعيد بناؤها يف الربانمج 
قلميية اذلي يس هتدف الرشاكت  .الصغرية واملتوسطة مكجموعة املس تفيدين القدرات الإ

نه أأي د أأنشطة الربانمج وأأشار  .510 ىل ادلورة العرشين للجنة املزيانية، وقال اإ ، مبا يف ذكل تقدمي تكل 20وفد بيالروس اإ
 ابلفعالية من حيث تعزيز أأنظمة 20الأنشطة ادلامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة، وأأعرب عن اعتقاده يف مت زي الربانمج 

 .امللكية الفكرية الوطنية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف املنطقة

كوادور عن وهجة نظره قائال، جيب أأن مييض الربانمج وعرب   .512 ىل جنب مع الربانمج  10وفد اإ لتحسني قدرة  9جنبًا اإ
ر. وشدد الوفد عىل الأمهية الشديدة لهذا الأمر الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل الانتفاع الناجع ابمللكية الفكرية دلمع الابتاك

ىل اعامتد المنو الاقتصادي عىل املعرفة، وذلكل، يلزم أأن تتحىل مجيع املرشوعات  للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. وأأشار اإ
م امللكية الفكرية عىل هبذه املعرفة لتحقيق الابتاكر. ومىض يقول، يف حاةل عدم اس تخدام الرشاكت الصغرية واملتوسطة لنظا

ن خفض  ن ذكل لن يكون بسبب نقص امحلاس، ولكنه س يكون بسبب نقص املعرفة وقةل املوارد. وذلكل، فاإ حنو اكف، فاإ
 .املزيانية اخملصصة لتنفيذ هذا الربانمج لن يكون فكرة جيدة

طار الربانمج وأأعرب  .511 مانة للجهود املبذوةل يف اإ ة البدلان يف املنطقة لتحسني ملساعد 20وفد أأوكرانيا عن شكره للأ
عداد وصياغة صكوك تس هتدف احتياجات املنطقة، وخاصة  ىل أأمهية العمل عىل اإ أأنظمة امللكية الفكرية اخلاصة هبا. وأأشار اإ

احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة، وشدد عىل وجوب اس مترار هذا العمل مبا يف ذكل العمل املعين ابلرشاكت الصغرية 
 .داخل الربانمج وفقا ملا ورد يف الاقرتاحواملتوسطة 

ن الرشاكت الصغرية وأأعرب  .511 وفد كندا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وقال اإ
كة واملتوسطة يه العنارص احملورية واملس تضعفة يف النظام الإيكولويج العاملي للملكية الفكرية، وأأهنا ادلوافع الرئيس ية احملر 

أأحد املكوانت الأساس ية ملنظمة الويبو واليت  -أأو عىل الأقل ينبغي أأن تكون -لالبتاكر والتمنية، وعىل هذا النحو، فهىي 
لربانمج مركزي ي صمم خصيصًا داخل الويبو لتحقيق مصاحلها وخدمة أأهدافها عىل أأرض الواقع.  اً تس تحق أأن تكون موضوع

عادة ترتيب الربان بقاء عىل الربانمج  10مج وقال، ذلكل ت َمثِّل اإ دون أأي  10املقرتحة مصدرًا للقلق، وأأعرب عن تفضيهل الإ
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، ول س امي مس توايت املقارنة املرجعية للنتاجئ 10و 20و 9تعديل. وطلب توضيحًا بشأأن الأقسام املتعلقة ابملوارد يف الربامج 
يضاحات عن أأس باب حتويل املوارد أأيضااملتوقعة، وطلب   .اإ

لفية، وفد امل وقال  .514 ن جدول أأعامل التمنية عبارة عن صك يتعني عليه قيادة أأنشطة حتقيق الأهداف الإمنائية للأ كس يك اإ
الانتفاع ابمللكية الفكرية لتحقيق ذكل، وأأعرب عن قناعته الشديدة يف وجوب أأل يقترص معل الويبو عىل أأنشطة  أأيضاو 

بتاكر. وأأضاف، تلعب الرشاكت الصغرية واملتوسطة دورًا أأنشطة تعزيز الا أأيضاالتسجيل فقط ولكن جيب أأن يتسع ليشمل 
أأساس يا يف هذا الصدد، وذلكل أأعرب عن شكوكه جتاه تنفيذ المنوذج املقرتح من الأمانة واذلي يتأألف من اسرتجاع برانمج 

للموارد وفقا ملا توضيحًا بشأأن التوزيع الإقلميي  أأيضا. وطلب الوفد 20و 9وتفكيك مركزية بعض العنارص يف الربانمج  10
جاء يف الورقة البيضاء، مبا يف ذكل املوارد من املوظفني ومجموع املوارد املقرتحة للنتيجة املتوقعة املتصةل ابلرشاكت الصغرية 

 .واملتوسطة

ه  .515 مانة وتوج  والنتيجة املتوقعة املتصةل ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة.  10سرتجاع الربانمج عىل اوفد مرص ابلشكر للأ
ىل أأن الفائدة العائدة من الأنشطة يف هذا الصدد مل تكن  البدلان النامية فقط، ومن مث يتعني حرصية لصاحل وأأشار الوفد اإ

عادة النظر يف حصة التمنية. كام أأشار الوفد  ىل احتياج املؤرشات املقرتحة يف الربانمج  أأيضااإ ىل تطوير وتعزيز. ولفت  10اإ اإ
ىل اش امتل مؤرش يف وثيقة الربانمج واملزيانية احلالية عىل عنارص دمع حمددة لصاحل  10ات الأداء للربانمج الوفد الأنظار اإ

الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدلان النامية فامي يتعلق ابلتدريب وبناء القدرات، وذلكل، أأعرب عن رغبته يف أأن يتضمن 
ية لتنفيذ برانمج العمل. وقال، س يكون من املفيد جدًا توفري الاقرتاح احلايل هذا الأمر. وأأي د الوفد الأخذ بمنوذج املركز 

عة يف نفس الوحدة املؤسس ية حيث ميكن الاس تفادة مهنا مبوارد دلمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف أأحناء  م  ج  خربات م 
ع م  قلميية، ولكن خمتلفة من العامل. واتفق الوفد مع فكرة تفضيل بعض الأقالمي الأخرى توفري تكل اخلربة امل ج  ة يف ماكتهبا الإ

ن الأفضل هو توفري وحدة مركزية وتزويدها ابخلربة الالزمة. وأأضاف،  املهمة تمتثل وبقدر اهامتم الوفد هبذا الأمر، فاإ
ويشلك هذا أأمهية خاصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة حيث حتتاج تكل يف الابتاكر،  الأساس ية مجليع برامج الويبو وأأنشطهتا

ىل دمع لزايدة قدراهتا عىل الابتاكر وتسويق املنتجات. واختمت الوفد لكمته قائال، يتعني أأن يتضمن الربانمج  الرشاكت  10اإ
 .الربط بني الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر

ل اخلاص بربانمج وأأعرب  .516 واذلي أأخذ يف الاعتبار التعليقات اليت ُأبديت  10وفد سويرسا عن تأأييده الاقرتاح امل عد 
ىل رضورة اس مترار الاضطالع ابلأنشطة السابقة اليت اش متل علهيا الربانمج   10أأثناء ادلورة العرشين للجنة املزيانية. وأأشار اإ

طار التنفيذ وفقا للتنظمي السابق للربانمج. ويف هذا الس ياق، لفت يف الأساس، ولكن يتعني حل املشالك اليت ظ  هرت يف اإ
ىل بيان بولندا ابمس  ل قد جعل مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقالوفد الأنظار اإ ىل أأن الاقرتاح امل عد  ، واذلي أأشار فيه اإ

ن املزج بني من املمكن أأخذ خمتلف املناطق يف الاعتبار يف نفس الوقت مع توفر نقطة م ركزية لهذه الأنشطة. ورأأى الوفد اإ
منوذج املركزية ومنوذج الالمركزية اقرتاحًا جيدًا، وأأكد من جديد موقفه اذلي أأعلنه خالل ادلورة العرشين مطالبًا فيه حبل 

يطاليااليت أأدىل هبا وف 10يضمن حتقيق أأعىل درجة من الكفاءة. ويف اخلتام، أأي د التحسينات املقرتحة للربانمج   .د اإ

ابلصورة اليت ا عمتد هبا يف الثنائية  10وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وأأكد جمددا دمعه الاكمل للربانمج وحتدث  .517
طار  ترغب ،. وقال1021/21 اجملموعة الأفريقية يف اتباع هنج املركزية مجليع أأنشطة الرشاكت الصغرية واملتوسطة وجتميعها يف اإ

ىل وجود مؤرشات حالية يف لك من الربانمج 9، ول ترغب يف دجمها مع برانمج 10انمج برانمج واحد، الرب . ولفت الأنظار اإ
طار الربانمج  10والربانمج  9 أأفضل وتتسم بواثقة الصةل بدرجة  9للرشاكت الصغرية واملتوسطة، وأأن مؤرشات الأداء يف اإ

بصيغته اليت ا عمتد هبا يف  10لك ما طلبه هو الإبقاء عىل الربانمج . وأأكد جمددًا أأن 10أأكرب من تكل املس تخدمة يف الربانمج 
البدلان يف منطقة ، حيث متزي ابلقوة والطموح واس هتدف دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة ومساعدة 1021/21الثنائية 

 متوياًل مناس بًا ومزودة ، ينبغي أأن يكون هناك شعبة حمددة تتعامل مع الرشاكت الصغرية واملتوسطة ومموةلأأفريقيا. وأأضاف
ح بأأن الربانمج  ىل مس توى  10مبوظفني لالضطالع ابلأنشطة ادلامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة. ورص  ل مل يرتق اإ امل عد 
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يطاليا لتعزيز الربانمج  أأيضاتوقعات الوفود. وأأي د  ابلشلك اذلي مت تعديهل يك يكتيس بدرجة  10البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ىل أأن دخول الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الربانمج طموح أأك ىل الالتباس وعدم  20و 9رب. وأأخريًا أأشار الوفد اإ يدعو اإ

 .حتديد املس ئول اذلي جيب حماسبته ول الكيفية اليت سيمت هبا تقيمي النتيجة يف هناية الثنائية

لإقلميي لأمرياك الالتينية ومنطقة البحر وفد السلفادور احلصول عىل توضيحات بشأأن التوظيف يف املكتب اوالمتس  .518
ىل زايدة عدد الوظائف مبقدار وظيفة واحدة ذا اكن س يؤدي هذا اإ  .الاكرييب يف الاقرتاح اجلديد، وعام اإ

 .وفد الربازيل نفس الإيضاحات اليت طلهبا وفد السلفادوروطلب  .519

عادة النظر يف اقرتااها الأخري. وقال،وطلب  .540 نه قام بدراسة النظام الأمثل اذلي ميكن من  وفد الياابن من الأمانة اإ اإ
خالهل تنفيذ العمل املطلوب. وشدد عىل وجوب تنفيذ برامج الابتاكر بأأسلوب يسهم حقًا يف التمنية يف البدل املعين، كام أأن 

قلميية هام جدًا، مع الأخذ يف الاعتبار حاةل الابتاكر ابلنس بة للك بدل عىل حد ه مع التوسع يف التوازن بني املنظورات الإ
ماكنية التوازن اجليد بني وهجيت النظر عن طريق التاكمل بيهنام يف وحدة واحدة، ومن خالل  أأفاكر الابتاكر الأفقي. ورأأى اإ

 .بشلك جذري 10احلفاظ عىل مكون الابتاكر. وذلكل، لن يكون من املالمئ تقليص الربانمج 

مانة وأأعرب  .542 ىل هجودها الراعىل وفد فرنسا عن شكره للأ ىل حتسني الربانمج، ولكنه أأكد جمددًا تفضيهل العودة اإ مية اإ
ح بأأن القمية اليت ميكن أأن تضيفها منظمة دولية،  10برانمج  السابق، واذلي يرغب الوفد يف أأن يصبح مركزًا للمتزي. ورص 

نشاء مركز يتوفر فيه خرباء متخصصون قادرون عىل خدمة بدلان أأو مناطق معينة من خال ل تطويع املوارد املتاحة تمتثل يف اإ
ىل عدم وجود خربة يف فرنسا للتعامل مع املشالك  يك تتناسب مع احتياجات تكل البدلان واملناطق. ولفت الوفد الأنظار اإ

الاس تفادة من مركز فرصة اخلاصة ابملشاريع الصغرية أأو املتوسطة يف جمالت املنافسة والابتاكر، ولهذا فهىي تود أأن يتاح لها 
ابلربانمج الناحج اذلي معل بشلك جيد، وميكن توجيه اجلهود لتحسني ما هو قامئ ابلفعل بدل  10هذا. ووصف برانمج  المتزي

ن جمرد فكرة التوقف عن أأيضامن تفكيكه. وأأضاف الوفد  ، سوف حتقق الويبو فائدة من وجود مركز للمتزي َمْعين ابلبتاكر، واإ
مركزًا للمتزي معنيًا ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة. ويف ختام لكمته،  أأيضاون للويبو الابتاكر تصيب املرء ابلقلق. جيب أأن يك

ىل الربانمج   .1021/21يف نسخته اليت اكن علهيا يف الثنائية  10كرر الوفد رغبته يف العودة اإ

ماكانت المنو للرشاكت الصغرية واملتوسط20وفد الاحتاد الرويس الربانمج وأأي د  .541 ىل أأن اإ ة اكنت واحدة من ، وأأشار اإ
الأولوايت الرئيس ية لس ياسة الاحتاد الرويس نظرًا لعامتد التمنية الاقتصادية عىل الابتاكر. وذلكل فقد أأي د الوفد تعاون الويبو 

، وبطبيعة أأيضامع اجلامعات ومراكز التعمل الأخرى، ورأأى وجوب قيام الويبو مبواصةل معلها مع هذه الكياانت. وقال ينبغي 
وفقا  20تطويع تكل الربامج لتتناسب مع احتياجات بدلان املنطقة. ولهذا فقد كرر تأأييده جمددًا للهيلك اجلديد لربانمج  احلال،

ملا اقرتحته الأمانة واذلي من شأأنه املساعدة يف حتسني الرشاكت الصغرية واملتوسطة، وميكن تطويعه ليتناسب مع 
قلميية  .الاحتياجات الإ

ىل أأمهية الابتاكر وفد هنغاراي صوتومض  .541 ىل البيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأشار اإ ه اإ
والرشاكت الصغرية واملتوسطة لالقتصادايت يف املنطقة. وذك ر الوفد احلضور ابملشالك اليت واهجهتا اللجنة يف ادلورة السابقة 

قامة نظام فع ال حيقق منافع مجليع ادلول الأعضاء. القدمي، وقال حتاول اللجنة الآن الب 10بسبب الربانمج  حث عن س بل اإ
وأأضاف لقد قدمت الأمانة حاًل وسطا ممتزيًا، بيد أأن هناك بعض الشكوك اليت ميكن أأن تسعى اللجنة يف التغلب علهيا. 

ماكني يطاليا ووصفها بأأهنا مثرية لالهامتم، واقرتح اإ ىل الأفاكر اليت ذكرها وفد اإ ضفاء املزيد من التطوير عىل ولفت الأنظار اإ ة اإ
ىل الربانمج  جياد سبيل دلمج املصاحل احملددة للمناطق والبدلان يف الربامج. والتفت الوفد اإ ، وقال 20هذه الأفاكر من خالل اإ

ضافة أأي عنارص  10، ولكن ميكن أأن يتضمن العمل املعين ابلربانمج العمليةينبغي عدم املساس هبذا الربانمج يف هذه  اإ
ىل الهيلك املقرتح بواسطة الأمانةمفق  .ودة اإ
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وفد تركيا سوف يساعد الهيلك اجلديد املقرتح من الأمانة عىل حتسني العمل املتعلق ابلرشاكت الصغرية وقال  .544
يطاليا. ولهذا، أأعرب عن اس تعداده للعمل عىل تبديد  واملتوسطة والابتاكر، بيد أأن الوفد يتفهم اخملاوف اليت ساورت وفد اإ

 .اوفتكل اخمل

ىل موافقة وكرر  .545 وفد الولايت املتحدة الأمريكية سؤاهل حول الأساس املنطقي لقرتاح الأمانة اجلديد. ولفت الأنظار اإ
ىل تغيري الربانمج تغيريًا  ادلول الأعضاء عىل الربانمج قبل عامني، ولهذا فقد أأعرب عن رغبته يف معرفة الأس باب ادلاعية اإ

ساء سابقة سيئة من خالل هذه العملية فقط بسبب عدم رضاء بعض ادلول الأعضاء عن جذراًي. وعرب  عن دهش ته لإر 
 2يف هذه الثنائية. وتساءل عام سوف حيدث يف الثنائية القادمة يف حاةل عدم رضاء ادلول الأعضاء عن الربامج  10الربانمج 

قلميية أأيضا؟ هل سيمت تفكيك هذه الربامج 1و 1و  ؟وتوزيعها عىل املاكتب الإ

كوادور بشأأن موارد النتيجة املتوقعة وأأشارت  .546 يل سؤال وفد اإ جاميل  6-1الأمانة اإ دراهجا، وأأوحضت أأن اإ عادة اإ واليت مت اإ
ىل تعزيز قدرة الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل  املوارد اخملصصة لهذه النتيجة اش متلت عىل اكفة موارد الأنشطة اليت هتدف اإ

عدم خفض املوارد اخملصصة لهذه النتيجة، وحافظت عىل اس تقرارها ابملقارنة  أأيضاوأأوحضت الانتفاع بنظام امللكية الفكرية. 
ىل املرفق احلادي عرش من وثيقة الربانمج  1021/21مبزيانية الثنائية  بعد التحويل. وأأشارت الأمانة يف هذا الس ياق اإ

توزيع الأهداف حبسب املنطقة، أأفادت الأمانة بعدم  واملزيانية املقرتحة. وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد املكس يك بشأأن
يف الوقت املناسب، ولكن  10الوقت الاكيف يك تنهتىي من حتديد الأسس والغاايت املرجعية للمؤرشات يف الربانمج  توفر

ىل توزيع اخملطط ذو الأسهم عىل  أأيضاسيمت تدارك هذا الأمر أأثناء معلية حتديث الأساس املرجعي. كام أأشارت الأمانة  اإ
الأعضاء يف نفس وقت توزيع الورقة البيضاء لرشح كيفية توزيع املوارد عىل خمتلف النتاجئ املتوقعة. بلغ الإجاميل وفقا للمخطط 

ىل فعالية التاكليف  5.9مليون فرنك سويرسي بدًل من  5.4 مليون فرنك سويرسي، والسبب يف ذكل يرجع يف جزء منه اإ
دراج العنارص الرئيس ية فقط. وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي أأاثره وفد مرص رصدهايت مل يمت ال ىل حقيقة اإ آخر اإ ، ويف جزء أ

خبصوص مؤرشات الأداء بشأأن بناء القدرات للرشاكت الصغرية واملتوسطة، أأوحضت الأمانة اتساق تكل املؤرشات يف لك 
تسامه ثالثة برامج يف النتيجة التنظميية املتوقعة بشأأن الرشاكت الصغرية  مع منوذج التنفيذ املقرتح حيث 20و 9من الربانمج 

ىل سؤال وفد السلفادور بشأأن مس ئول تنس يق الرشاكت الصغرية واملتوسطة، أأكدت الأمانة تعزيز  شارة اإ واملتوسطة. ويف اإ
ضافية من املوظفني. 9الربانمج  مداده بأأعداد اإ ي للتغيري املقرتح لمنوذج التنفيذ، شددت وفامي يتعلق ابلأساس املنطق ابلفعل واإ

الأمانة عىل أأن ذكل اكن اقرتاحا مطروحًا عىل طاوةل املفاوضات ومل يصدر بشأأنه قرارًا بعد، وهو حاليًا قيد املناقشة من قبل 
هل حتقيق أأفضل للن  تاجئ. تعد ادلول الأعضاء. ومضت تقول، اكن الأساس املنطقي لالقرتاح هو البحث عن منوذج تنفيذ ي سَّ

ىل النتاجئ مع الرتكزي عىل  ذا ما حتققتحتقيقهاوثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة مبثابة مزيانية مستندة اإ ، يكون ذكل معناه ، فاإ
تنفيذ املهام املطلوبة. واس تطردت قائةل، حياول املقرتح معاجلة املشالك اليت ظهرت خالل اس تعراض أأداء الربانمج، وذلكل 

آخر يكون أأكرث فعالية لتحقيق النتاجئرْ املنطقي وراء الاقرتاح هو السعي لطَ اكن الأساس   .ق سبيل أ

ه  .547 ىل الأمانة عىل التوضيحات املقدمة. وطالب بنتيجة ومؤرشوتوج  دة وفد مرص ابلشكر اإ لربانمج الرشاكت ات موح 
التحديد، طالب بضم املؤرشات املذكورة الصغرية واملتوسطة بدًل من توزيع النتاجئ واملؤرشات عىل عدة برامج. وعىل وجه 

تأأجيل املناقشة بشأأن منوذج  أأيضابغية تسهيل رصد وتقيمي التقدم احملرز. واقرتح الوفد  10معا يف الربانمج  20و 9يف الربامج 
ىل مرحةل لحقة  .التنفيذ اإ

ىل  ، ولهذا10و 20و 9الأمانة أأن مؤرشات بناء القدرات س تكون مشرتكة بني الربامج وأأكدت  .548 سوف تمت الإشارة اإ
 .أأيضا 10املؤرشات يف الربانمج 

ىل اللجنة مع أأخذ اكفة الشواغل واملالحظات اليت عرب  عهنا الأعضاء وطلب  .549 الرئيس من الأمانة تقدمي مقرتح معدل اإ
 .اتيف الاعتبار فامي يتعلق ابلبتاكر ومنوذج التنفيذ املركزي مقابل المنوذج الالمركزي، ومركز اخلربة واملؤرش
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صدارًا جديدًا من الربامج اس تؤنفت  .550 . 10و 20و 9املناقشة يف اليوم التايل وأأبلغ الرئيس الوفود بأأن الأمانة وزعت اإ
واس متر  10لصاحل الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الربانمج  9وقد مت تضمني املوارد اليت س بق وأأن اكنت يف الربانمج 

 .ن قبلاليت اكن علهيا محالته يف  20الربانمج 

حيث مل  20. ومل يمت توزيع الربانمج 10والربانمج  9نسخة معدةل من الربانمج يتكون الإصدار من الأمانة وقالت  .552
قد تضمن يف هذه النسخة الصياغة املقرتحة من قبل  10أأن النص املس تخدم لربانمج  أأيضايطرأأ عليه أأي تغيري. وأأوحضت 

طار قياس أأقوي لقياس أأنشطة بناء القدرات اليت اكنت يف  ،كام اقرتح العديد من الوفود أأيضاو  ،عدة وفود، كام اش متل عىل اإ
 7-10بعض التعديالت عىل الفقرة  ُأجريت، فقد 10من قبل. وبقدر ما اكن الأمر يتعلق بوصف املوارد للربانمج  9الربانمج 

ىل الربانمج  9انمج لبيان حركة املوارد ملس ئويل تنس يق الرشاكت الصغرية واملتوسطة الأربعة من الرب ل. وابملثل، 10اإ نص  ع د ِّ
يك يتفق مع هذه التغيريات، مع حذف مس توايت املقارنة املرجعية لأنشطة بناء القدرات يف الرشاكت الصغرية  9الربانمج 

طار النتاجئ تبعًا ذلكل. ولهذا، مل يعد الربانمج  ةل ابلرشاكت مساهامً يف النتيجة املتوقعة ذات الص 9واملتوسطة، وتعديل اإ
 .الصغرية واملتوسطة

ح  .551  .وفد بولندا متحداث ابمس مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق بتأأييده الربامج الثالثة كام قدمهتا الأمانةورص 

مانة وأأعرب  .551 ، واس تدرك قائال مل تمت الإعادة وفقا ملا 10سرتجاع الربانمج عىل اوفد مجهورية كوراي عن شكره للأ
مساواًي متامًا للمبلغ اذلي س بق ختصيصه يف  10. وأأرصَّ عىل رضورة ختصيص مبلغ يف املزيانية لربانمج طالب به الأعضاء

لغاء املزيانية  1021/21مزيانية  ىل عدم مطالبة ادلول الأعضاء ابإ للمتكن من تنفيذ العمل بكفاءة وفعالية. ولفت الأنظار اإ

لغاء يف املقام الأول فقط ب 10لربانمج  سبب نتيجة الأداء غري املرغوب فيه خالل الس نة املاضية. وأأعرب عن عدم ، وقد مت الإ
لغاء مزيانية شعبة حديثة الإنشاء بدأأت يف تويل هماهما منذ فرتة قصرية استنادًا عىل أأداء غري مريض لفرتة س نة  قناعته ابإ

طار ممارسة الصالحيات املمنوحة والالزتامات امل قررة عىل ادلول الأعضاء، رأأي الوفد واحدة فقط. ويف هذا الس ياق، ويف اإ
ذا اكنت هناك أأية برامج أأخرى ا س تخدمت مزيانياهتا لصاحل هيئةرضورة توفري بيئة معل مس تقرة لأي  . وطلب توضيحًا عام اإ

هل ستمتكن الرشاكت الصغرية واملتوسطة . اثنيا، أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة 10شعب أأخرى مثل حاةل الربانمج 
ذا اكن هناك أأي حل وسط أأو اتفاق فامي بني من تنفيذ الزتاماهتام يف ظل  والابتاكر املزيانية اخملفضة؟ وأأخريًا، تساءل عام اإ

لغاء الربانمج   .10الشعب أأو القطاعات ذات الصةل داخل الأمانة بشأأن اإ

. وطلب توضيحًا من وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد مجهورية كورايوأأعرب  .554
ىل الربانمج  9الأمانة فامي يتعلق ابملوارد احملوةل من الربانمج  يضاحات تفصيلية. ويف هذا الس ياق، طلب 10اإ بشأأن املبالغ  اإ

عادة الربانمج . اليت مت حتويلها ىل الوضع اذلي اكن عليه يف الثنائية  10وكرر الوفد رغبته يف اإ  .1021/21اإ

يطاليا موقفهوكرر  .555 ىل مشاهدة برانمج طموح ممتثل يف الربانمج  وفد اإ . وفامي يتعلق بنص الربانمج، أأعرب 10ادلاعي اإ
ىل الربانمج  دراج الإشارة اإ عادة اإ عداد دراسات الاس تبيان الاس تقصائية لقياس  6-10يف الفقرة  20عن رغبته يف اإ يف شأأن اإ

 .الأداء

مانة عىل الاقرتاح امل عد  وأأعرب  .556 ل، واذلي وجده مرضيا يف ضوء التعليقات اليت أأدلت هبا وفد سويرسا عن شكره للأ
ىل حل وسط جيد لصاحل املس تفيدين من الربامج  نه يعتقد يف جناح الاقرتاح يف التوصل اإ  20و 9الوفود اخملتلفة. وقال اإ

جياد حل  يتعنياكن من الربامج اليت مل تعمل عىل حنو جيد، ولهذا  10بشأأن القضااي اليت ُأثريت. وذك ر الوفد بأأن الربانمج  اإ
 .للقضااي املثارة حوهل. وأأعرب عن اتفاقه مع فكرة جتريب أأساليب جديدة، وشدد عىل أأمهية التقيمي

وهجات نظر وفد مجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية. وأأعرب عن قلقه جتاه  عن اتفاقه معوفد كندا وأأعلن  .557
بأأكرث من  10الثقل الرمزي ملنظمة يمتثل مجهورها الأسايس من الرشاكت الصغرية واملتوسطة، وتقوم خبفض مزيانية الربانمج 
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ن هناك50 ماكنية تنفيذ ذكل دون اس تقطاع من والن حاجة للتنس يق مع الربامج الأخرى % بعد س نة واحدة. وقال اإ ظر يف اإ
 .10مزيانية الربانمج 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةوفد بيالروس ابمس وحتدث  .558 ( وأأعرب عن تأأييده CACEEC) مجموعة بدلان أ
م من الأمانة ل امل قدَّ  .لالقرتاح امل عد 

ىل البيان اذلولفت  .559 ي أأدىل به وفد سويرسا، وأأعرب عن رغبته يف معرفة وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأنظار اإ
ذا اكن 10أأس باب عدم الأداء اجليد لربانمج  ، شعبة الابتاكر، مقارنة ابملس توى اذلي ينبغي أأن يكون. وتساءل الوفد عام اإ

التفريط  عدم رغبته يف أأيضاذكل بسبب أأمور تتعلق ابملوظفني أأو بسبب حتديد أأهداف طموحة أأكرث من الالزم. وأأكد الوفد 
يف هذا الربانمج يف حماوةل للهنوض بيشء حيظى بأأمهية كبرية )الرشاكت الصغرية واملتوسطة وس ياسة الابتاكر وبنية الابتاكر 
نشاء شعبة الابتاكر منذ فرتة وجزية، ويربز هنا سؤال: هل مت منحها الوقت الاكيف؟ وأأعرب الوفد  الهيلكية(. وقال لقد مت اإ

 .حاليا غري مناسب لتوقيف معليات الشعبة عن رأأيه يف أأن الوقت

 20وفد الاحتاد الرويس البيان اذلي أأدىل به وفد بيالروس، وأأكد من جديد عىل وجوب تضمني الربانمج وأأي د  .560
تدابري يمت متويلها من أأجل املساعدة يف تنفيذ برانمج للرشاكت الصغرية واملتوسطة. وأأعرب عن عدم رضاه جتاه أأسلوب معل 

من أأجل دمع القرارات اليت  10أأثناء فرتة اس تعراض الأداء. ولهذا، طلب تقريرا مفصاًل عن أأنشطة الربانمج  10 الربانمج
 .َست تَخذ للثنائية القادمة

ح  .562 وفد السلفادور بأأنه حقق أأقىص انتفاع من الأدوات املتاحة هل بغض النظر عن املوقع اذلي يؤدي فيه الربانمج ورص 
ىل أأقىص حد ممكن بتعظمي املوارد وظائفه. ومع ذكل، طالب  .اإ

جاميل املوارد للنتيجة املتوقعة بشأأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة ظلت كام يه. ومل حيدث أأي وأأوحضت  .561 الأمانة أأن اإ
 خفض للموارد. وذك رت بأأن املزيانية املقرتحة مبنية عىل أأساس النتاجئ، وأأن مجموع املوارد اخملصصة لتكل النتيجة احملددة، حىت

بعد  1021/21مع التغيريات املقرتحة املعروضة أأمام احلضور، ظلت عىل نفس املس توى اذلي اكنت عليه يف مزيانية الثنائية 
التحويالت. وذلكل رأأت الأمانة كفاية املوارد املقرتحة لإحراز تقدم بشأأن النتيجة املتوقعة املعنية، مقاسة مبؤرش الأداء، واذلي 

طار الربامج مت اقرتاحه حاليًا ليكو . وفامي يتعلق ابلسؤال اخلاص هبيلك الربانمج مقابل هيلك التنفيذ، أأوحضت 10و 20ن يف اإ
%، وخري مثال عىل ذكل هو 200الأمانة عدم اتساق هيلك الربانمج يف وثيقة الربانمج واملزيانية مع هيلك الأمانة بنس بة 

مظةل هذا الربانمج. وأأكدت الأمانة مرة أأخرى عىل أأن  )خدمات ادلمع( حيث تعمل عدة شعب حتديدًا حتت14الربانمج 
%. ومضت تقول، سامه العديد من الربامج يف نفس النتاجئ املتوقعة نظرًا لكوهنا نتاجئ مطلوبة 200نس بة الاتساق ليست 

نت خمصصة لتنفيذ يه نفسها املوارد اليت اك 9عىل املس توى التنظميي. وكررت جمددا أأن املوارد املقرتح حتويلها من الربانمج 
عادة تعريف 20أأعامل ذات صةل ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة. وفامي يتعلق ابلتعاون مع الربانمج  ماكنية اإ ، أأكدت عىل اإ

عداد أأدوات، فيجب أأن تكون أأدوات قياس تنظميية، وليست بغرض الاس تخدام مع  ذا ما مت اإ املس توى املرجعي لأنه اإ
 .شأأنه حتقيق كفاءة وفعالية أأفضلبرانمج واحد حمدد فقط. وذكل من 

وفد كندا، تأأسيسًا عىل تفهامته، لقد مت تغيري البنية الهيلكية بغية حتقيق الأجزاء اليت اكنت مضن أأهداف الربانمج وقال  .561
طار الربانمج  10 . وتساءل الوفد هل اكن هذا التغيري حمتيًا ل غين عنه من 20و 9يف الاقرتاح الأسايس لتكون مضن اإ

 10يف حاةل احتفاظ الربانمج  20و 9لق تعاون بني الربامج، كام تساءل عن الآاثر املرتتبة عىل التعاون مع الربامج أأجل خ
 .مبوارده اليت اكنت علهيا يف الأساس

ىل الورقة البيضاء اليت تضمنت اس تعراضًا مفصاًل لمنوذج التنفيذ املقرتح وأأشارت  .564 الأمانة العامة يف هذا الس ياق اإ
 .تقد الأمانة يف كفاءته وفعاليته كآلية للتنفيذواذلي تع 
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ذا اكن هناك أأي حل وسط أأو اتفاق فامي يتعلق وأأخذ  .565 وفد مجهورية كوراي اللكمة مرة أأخرى، وكرر سؤاهل جمددا عام اإ
ىل قطاعات أأخرى ذات صةل 10بتحويل مزيانية الربانمج   .اإ

آنفا من وكررت  .566 ىل النتاجئ  أأنالأمانة ما قالته أ منا تتجسد يفالروح احلقيقية لهنج املزيانية املستندة اإ أأمهية حتقيق النتاجئ  اإ
ضعاف مس توى حتقيق تكل النتاجئ املرجوة بأأي صورة أأو شلك. ولفتت  املرجوة. ومل خترج الأمانة عن هذا الالزتام ومل يمت اإ

ىل تركزي معظم الأس ئةل املثارة حول كيفية حتقيق النت اجئ املرجوة، سواء اكنت تكل النتاجئ يف برانمج واحد، أأو سواء الأنظار اإ
تطابق مبارش بني مفردات الربانمج واملزيانية  بعدم وجودالتذكري  أأيضااكنت يف عدة برامج جممتعة أأو منفصةل. كام أأنه من املهم 

صحيح، يف ظل وجود مديرين مس ئولني ومفردات الهيلك التنظميي. انصب اهامتم الأمانة عىل توفري هيلك تنظميي يف ماكنه ال 
ىل صفحات موجزة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للك هدف اسرتاتيجي، واذلي  عن حتقيق النتاجئ. ويف هذا الس ياق، أأشارت اإ
أأظهر بوضوح اتم أأي الربامج اليت سامهت يف حتقيق أأي النتاجئ. ومن خالل خطط العمل، اضطلع املديرون مبس ئولية حتقيق 

عداد وثيقة الربانمج واملزيانية تعد من العمليات املعقدة، وتبدأأ  أأيضانتاجئ املتوقعة. كام أأشارت الأمانة تكل ال  جراءات اإ ىل أأن اإ اإ
ىل النتاجئ مع حتديد تكل النتاجئ  ىل وثيقة مستندة اإ مبرحةل توجيه اس تبيان لدلول الأعضاء. ويمتثل املنتج الهنايئ يف الوصول اإ

 .ابلرضورة أأن يكون هذا التحقيق بدلةل هيلك معني ولكن ميكن أأن يكون بدلةل الربامج مجيعها املطلوب حتقيقها، وليس

ذا اكن خمصص املزيانية املقرتح للثنائية وطلب  .567 ، بعد اس تثناء املوارد 10للربانمج  1024/25وفد الهند توضيحًا عام اإ
. 1021/21ون مساواًي ملا مت ختصيصه يف الثنائية ، سوف س يك20و  9اخملصصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الربامج 

ت لقَ  أأيضاكام لفت الأنظار  ىل فصل الابتاكر حاليًا عن برانمج الرشاكت الصغرية واملتوسطة، وأأن مس ئولية تنفيذه س َ ى عىل اإ
ح، وأأعرب عن رغبته يف عاتق كبري الاقتصاديني. ووصف الوفد اجلوانب املتعلقة ابملزيانية املقابةل لهذه الرتتيبات بعدم الوضو 

 .احلصول عىل مزيد من الإيضاحات

آنفا اكن مرتبطوردت  .568 : "زايدة قدرة الرشاكت الصغرية 6-1ابلنتيجة املتوقعة  اً الأمانة بأأن ما اكنت تقصد توضيحه أ
من أأجل هذه واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها عىل الانتفاع ابمللكية الفكرية بنجاح من أأجل دمع الابتاكر والتسويق". و 

نه بقدر ما  1021/21النتيجة احملددة املتوقعة ظلت املوارد عىل حالها كام يف مزيانية الثنائية  بعد التحويالت، وهو ما يعين اإ
ن املزيانية ظلت عىل نفس مس توى مزيانية الثنائية  هيمت الأمر ابلعمل اذلي يس هتدف الرشاكت الصغرية واملتوسطة، فاإ

 .السابقة

ىل عدم اقتناع ادلول الأعضاء، ومن مث اقرتح العودة ابلربانمج الرئيس ولفت  .569 كام اكن يف مزيانية الثنائية  10الأنظار اإ
بقاء عىل مكون الابتاكر كام اكن يف مزيانية الثنائية  أأيضا. كام اقرتح 20مع اس تثناء ما خيص الربانمج  1021/21 الإ
1021/21. 

بقاء  وفد سويرسا عن رغبته يف تفهم الآاثروأأعرب  .570 ن ما تفهمه يف السابق هو الإ املرتتبة عىل اقرتاح الرئيس. وقال اإ
ىل ختطيط الثنائية  عىل اس مترارية أأنشطة الابتاكر وختصيص املوارد من أأجل حتقيق هذه الغاية. وسوف يرتتب عىل العودة اإ

آاثرًا، ويرغب الوفد يف الفهم الاكمل لتكل الآاثر قبل اختاذ أأي قرار. وأأعل 1021/21 ن عن تفضيهل الإبقاء عىل الوضع احلايل أ
ىل الوضع السابق  .وفقا ملا مت تعديهل بدل من العودة اإ

ىل اجلهود واحملاولت السابقة لتنفيذ ما قاهل وفد سويرسا، ولكن مل وأأشار  .572 ظ مبوافقة ادلول الأعضاء. وكرر حتالرئيس اإ
رضاء امجليع. فقد أأي وفقا لالقرتاح الأخري.  20دت بعض ادلول الأعضاء الربانمج الرئيس أأن الهدف من اقرتاحه هو حماوةل اإ

ىل الوضع اذلي اكن عليه يف مزيانية الثنائية  . كام طالب 1021/21وأأعرب ابيق الأعضاء الآخرين عن رغبهتم يف العودة اإ
ىل الوضع الأصيل أأيضاالرئيس   .من الأمانة توضيح الآاثر املرتتبة عىل املزيانية يف حاةل العودة اإ
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ىل قرار بشأأن السؤال اخلاص بـ "ماذا"، فاملطلوب الآن اختاذ قرار بشأأن السؤال وقال  .571 نه وبعد التوصل اإ وفد الصني اإ
ىل أأن السؤال عن الكيفية سؤال معقد بسبب تداخل العديد من العنارص، ومن بيهنا الربامج  اخلاص بـ "كيف". وأأشار اإ

الصغرية واملتوسطة واملاكن اذلي سوف ترتكز فيه املوارد. واقرتح الوفد  الثالثة والعالقة بني الابتاكر وبرانمج الرشاكت
معاجلة هذه الأس ئةل واحدًا تلو الآخر. وقال لقد انتابته بعض اخملاوف اخلاصة بشأأن هيلك برانمج الرشاكت الصغرية 

اكت الصغرية واملتوسطة بشلك واملتوسطة، وذكل بسبب اعتقاده يف أأن الغرض من هذا الربانمج اكن ملساعدة البدلان والرش 
مبارش. وشدد عىل أأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة مه املس تفيدون الرئيس يون، ولهذا، يتعني أأن تكون املوارد يف أأقرب 

ىل حتقيق النتاجئ املتوقعة ماكن هلم. وأأعرب عن اعتقاده يف أأن يؤدي  .هذا اإ

ن الهند وسويرسا فامي يتعلق بكيفية نقل الابتاكر من وفد الربازيل بعض الشواغل اليت أأاثرهتا وفود لك موكرر  .571
ىل الربانمج  10الربانمج  ن ما تفهمه هو اتساع هنج الابتاكر يف حاةل نقهل  26اإ ىل خطوات معلية حمددة. وقال اإ وترمجة ذكل اإ

ىل الربانمج  ملرتتبة عىل نقل الابتاكر ، وَشلكل هذا الأمر أأمهية كبرية للوفد. وذلكل أأعرب عن رغبته يف مناقشة الآاثر ا26اإ
ىل الربانمج  ، من وهجة نظر الرشاكت الصغرية واملتوسطة، حيث أأهنا من أأكرث الكياانت العامةل يف جمال الابتاكر، عىل 26اإ

دراج الابتاكر يف الربانمج  عادة اإ ح الوفد مبعارضته لفكرة اإ ، 10الرمغ من عدم كوهنا اجملموعة الوحيدة املس تفيدة منه. ورص 
 .ه أأعرب عن رغبته يف مناقشة ما ميكن أأن ي َمثِّل حل أأفضل للمنظمةولكن

وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للرئيس عىل اقرتاحه. وطلب الاطالع عىل شلك جدول املوارد وأأعرب  .574
توضيحًا  اأأيض. وطلب 20حبسب النتاجئ بعد وضع اكفة مكوانت الابتاكر مرة أأخرى يف الربانمج، وفصلها عن الربانمج 

بشأأن الإجراءات اليت يمت اتباعها للتعامل مع مدخالت ادلول الأعضاء ومساهامهتم يف وثيقة الربانمج واملزيانية واليت ترد يف 
ضافية للربانمج  والسبب يف ذكل،ردودمه عىل الاس تبيان.  نه يتذكر طلبه ختصيص موارد اإ . وكرر الوفد تمثينه القوي 10اإ

لع به لص ذا اكن هناك أأي رد للعمل امل ضط  احل الرشاكت الصغرية واملتوسطة وبشأأن س ياسة وهيلك الابتاكر، وتساءل عام اإ
 .10الالمركزية يف مجيع وظائف الربانمج رأأت تطبيق فعل من جانب أأي دوةل عضو أأخرى 

زاء نتاجئ الربانمج وأأعرب  .575 ملزيانية. ويف هذا بسبب عدم كفاية ايمت حتقيقها اليت مل  10وفد مجهورية كوراي عن قلقه اإ
لغاء مزيانية الربانمج  ىل أأن اإ اكن بناء عىل اقرتاح من الأمانة، وطالب العديد من ادلول الأعضاء أأثناء  10الس ياق أأشار اإ

نه ل يرى اتفاقًا عىل  أأيضانفس املس توى اليت اكنت عليه يف الثنائية احلالية. وقال الوفد ب املناقشات ابلإبقاء عىل املزيانية  اإ
. واختمت الوفد لكمته مبناشدة 1021/21يف عام  الربانمج املقرتح من الأمانة، ولهذا جيب الإبقاء عىل املزيانية الأصلية كام يه

ادلول الأعضاء منح فرصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة وشعبة الابتاكر ودمع الشعبة لتحقيق أأهدافها بنجاح واذلي سوف 
 .لنفع عىل امجليع، ول س امي عىل البدلان النامية والبدلان الأقل منواً يعود اب

دراج الربانمج وقال  .576 عادة اإ ىل اتفاق يف الرأأي عىل اإ يطاليا، يف حاةل التوصل اإ ، مع استبعاد أأنشطة الربانمج 10وفد اإ
آلية التنس يق بني الربانجمني 20  .منه، فيتعني اس مترار أ

ذا اكن قد مت أأخذ اكفة وفد الهند عن شواغل مماوعرب   .577 ثةل لتكل اليت عرب  عهنا وفد مجهورية كوراي، وتساءل عام اإ
دراجه يف الربانمج  10العوامل يف الاعتبار وحتليلها قبل فصل الابتاكر عن الربانمج  حتت مس ئولية كبري الاقتصاديني.  26واإ

ادلول الأعضاء بصفة عامة بتعزيز الربانمج ودمعه  فقط، وطالبت مجيع 1022أأن الربانمج قد ُأنشئ يف عام  أأيضاوكرر الوفد 
 .ابملوظفني

طار الربانمج بأأهنا الأمانة وقالت  .578 وكيف يصب هذا العمل يف  26سوف توجز اخلطوط العريضة للعمل اجلاري يف اإ
س ياسة الابتاكر من أأجل الإجابة عن الأس ئةل املطروحة. وبعبارة أأخرى، سوف تس تعرض ابختصار الهدف من هذا 

ربانمج من حيث دوره يف توفري التحليل التجرييب اذلي يدمع مداولت واضعي الس ياسات بشأأن أأثر امللكية الفكرية ال
الاقتصادايت. الصناعات وو الرشاكت  لك من وخيارات س ياسة الابتاكر الأوسع نطاقًا عىل الأداء الاقتصادي عىل مس توى



WO/PBC/21/22 
115 
 

ملنظمة: ما هو الشلك املتوقع لنطاق العمل املتعلق بس ياسة الابتاكر؟ وقالت اكن هذا هو السؤال اذلي دامئًا ما تواهجه ا
وأأردفت تقول، ميكن تعريف س ياسة الابتاكر ذاهتا عىل نطاق واسع جدًا لتشمل العديد من جمالت الس ياسة العامة اليت 

ية الفكرية س يكون تركزيًا عىل نطاق تتعدى متامًا حدود امللكية الفكرية. ويف الوقت نفسه، فاإن جمرد الرتكزي ادلقيق عىل امللك 
ضيق جدًا لأن امللكية الفكرية ليست يه الغاية يف حد ذاهتا، بل من املفرتض أأن تكون وس يةل لتحقيق هدف أأوسع نطاقا 

ىل ذكل، اكنت هناك إللتعزيز الابتاكر. واب تفاعالت هامة بني س ياسات امللكية الفكرية وبني عنارص أأخرى يف  أأيضاضافة اإ
الابتاكر مثل الس ياسات احلكومية الأخرى اليت تروج لالبتاكر، فعىل سبيل املثال، س بل مسامهة الأسواق املالية س ياسة 

يف دمع الابتاكر يف ظروف معينة. واس تطردت تقول، وعىل ضوء هذه اخللفية، اش متل الهنج املتبع عىل تصممي مجموعة من 
ز يف املقام الأول عىل سري معل نظام امللكية الفكرية، مبا يف ذكل الأنشطة ذات الصةل، أأو من الأنشطة اليت اكنت ترك

ادلراسات واملنشورات اليت توفر املعلومات لواضعي الس ياسات عن سري معل نظام امللكية الفكرية. ويف هذا الس ياق 
فت س ياسة الابتاكر يف أأبرزت الأمانة مؤرش الابتاكر العاملي عىل حنو خاص، واذلي رمبا اكن أأوسع ممارسة حتليلية اس هتد

ىل أأن الهدف الهنايئ لهذه العملية اكن  البياانت ومعرفة ما سوف توفره تكل  التعامل عىلاجملمتع بوجه عام. وأأشارت الأمانة اإ
البياانت من معلومات عن الكيفية اليت تعمل هبا س ياسة الابتاكر يف البدلان اخملتلفة، وما سوف ميكن اس تنباطه بشأأن 

الهدف العام، منطلقًا من نظام أأوجزت الأمانة قائةل اكن والضعف يف س ياسات الابتاكر يف البدلان اخملتلفة. و  مواطن القوة
امللكية الفكرية، هو الإجابة عن السؤال اخلاص ابلكيفية اليت تؤثر هبا خيارات س ياسة امللكية الفكرية عىل الابتاكر وكيفية 

رها عىل الأداء الاقتصادي. ومت تنفيذ هذا العمل، يف املقام الأول، من خالل تفاعلها مع س ياسة ابتاكر أأخرى لتؤثر بدو 
توفري مدخالت جتريبية يف شلك دراسات معلية ملموسة عن مواضيع حمددة للملكية الفكرية أأو يف شلك مؤرش الابتاكر 

 .يف هناية املطاف ممارسة جتريبية أأيضاالعاملي، واذلي اكن ي عترب هو 

الأمانة اس تعراض اخلطوط العريضة للآاثر املرتتبة عىل الاقرتاح أأمام اللجنة بناء عىل طلب وفد  الرئيس منوطلب  .579
سويرسا. ومىض يقول يتعني أأن حيظى الاقرتاح مبوافقة مجيع ادلول الأعضاء حيث أأن الويبو منظمة يديرها أأعضاؤها، وجيب 

دراج الربانمج ، مع 20والربانمج  10أأن يتضمن الاقرتاح مزجًا بني الربانمج  عادة اإ مرة أأخرى كام اكن من قبل، مع  10اإ
 .1021/21منه، وتضمني الابتاكر كام اكن الوضع يف الثنائية  20اس تثناء عنارص الربانمج 

وفد الولايت املتحدة الأمريكية سؤاهل اخلاص ابلأس باب اليت حدت ابلأمانة تقدمي هذا الاقرتاح. ويف هذا وكرر  .580
ذا اكن هناك اس تجابة من دوةل عضو أأخرى يف هذا الشأأن، أأو هل مت وضع هذا الاقرتاح بناء  الس ياق، تساءل الوفد عام اإ

 .عىل تقرير أأداء الربانمج

ىل الاسرتشاد ابس تبياانت الربانمج واملزيانية يف حتديد الأولوايت خملتلف ادلول الأعضاء، وقد وأأشارت  .582 الأمانة اإ
د وضع وثيقة الربانمج واملزيانية سواء عىل مس توى الأهداف الاسرتاتيجية أأو عىل ُأخذت هذه الأولوايت يف املقام الأول عن

ىل هيالك الربامج يف هذه املرحةل من الإعداد. ومضت تقول، مت  مس توى النتاجئ املتوقعة. وشددت الأمانة عىل عدم النظر اإ
احلمك الصحيح عىل مدى حتقيق أأسلوب يوفر ل مناقشة "الكيفية" داخليًا حيث اكن يمت عندئذ جتميع النتاجئ ووضعها يف أأفض

الهدف، وذكل نظرًا لأن الأمانة يه املس ئوةل أأمام ادلول الأعضاء يف هناية املطاف عن حتقيق أأداء يتسم ابلكفاءة والفعالية، 
عداد املقرتح  الاستناد يفوكام ينعكس يف تقرير أأداء الربانمج. وكررت الأمانة  ردود وتعليقات  يفلتوجهيات املقدمة عىل ااإ

لهيم، كام أأن ادلول الأعضاء يه اليت متكل  دخال أأي تعديالت عىل هذا  أأيضاادلول الأعضاء عىل الاس تبياانت املرسةل اإ اإ
 .املقرتح

يف وقت لحق بعد ظهر ذكل  10مته، وقال سيمت النظر يف الربانمج الرئيس الأمانة عىل التوضيح اذلي قدَّ وشكر  .581
 .اليوم
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ل للربانمج ويف  .581 َعدَّ لب من الأمانة توزيع اقرتاح م  ىل  10فرتة بعد ظهر ذكل اليوم، رص ح الرئيس بأأنه قد ط  استنادًا اإ
عادة الربانمج مرة أأخرى مع اس تثناء احملتوى الوارد يف الربانمج  ليه ويقيض ابإ . كام أأشار الرئيس 20التفاق اذلي مت التوصل اإ

ىل طلب ادلول الأعضاء تقدمي أأيضا يضاحات بشأأن املبالغ املتعلقة ابملزيانية. مث أأعلن فتح ابب الأس ئةل بشأأن جداول املزيانية  اإ اإ
 .اجلديدة واليت مت توزيعها عىل الأعضاء يف وقت سابق

ىل عامصة وأأعرب  .584 ل، وأأفاد بأأن عليه الرجوع اإ مانة عىل الاقرتاح امل عد  وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للأ
عادة صياغته. وقال ميكن أأن يمت  أأيضااور يف هذا الشأأن. وطلب بالده للتش الاطالع عىل اجلزء النيص من الاقرتاح بعد اإ

ىل النص املس تخدم يف الثنائية احلالية مع   .20حذف ما هو متعلق ابلربانمج هذا من خالل الرجوع اإ

ةل لربانمج وأأعرب  .585 مانة عىل املزيانية امل عد  ىل أأن املبالغ اكنت أأقل من 10وفد مجهورية كوراي عن شكره للأ ، وأأشار اإ
ماكنية توقعات الوفد، وذلكل فقد ساوره شك يف  ح بأأنه سوف يعلن موقفه الهنايئ يف وقت اإ تنفيذ العمل املطلوب. ورص 

 .لحق

نه سينظر يف الاقرتاح امل  وقال  .586 يطاليا اإ ىل حد ماوفد اإ ل، وأأعرب عن رضاه اإ  .عد 

 .الرئيس من تكل الوفود الراغبة يف التعليق يف مرحةل لحقة، الإرساع يف تقدمي وهجات نظرمهوطلب  .587

طار بند جدول الأعامل رمق  10جرت املناقشات حول التغيريات الهنائية لربانمج  .588 )اعامتد ملخص القرارات  12يف اإ
 .خصوالتوصيات( ومت تضميهنا يف املل

 .22وافتتح الرئيس ابب املناقشة بشأأن الربانمج  .589

ليه يف ادلورة الأخرية للجنة املزيانية واذلي يقيض مبوافاة ولفت  .590 ىل التفاق اذلي مت التوصل اإ وفد الربازيل الأنظار اإ
ىل التفكري يف التغيريات املقرتحة يف أأاك  .دميية الويبوادلول الأعضاء مبوجز شامل، عىل الأقل، عن التقرير اذلي أأدى اإ

ن الربانمج وقال  .592 كوادور اإ ميثل مصدرا لبناء القدرات التقنية للبدلان النامية والرشاكت الصغرية واملتوسطة يف  22وفد اإ
جمال امللكية الفكرية. ووفقا لقرتاح الأمانة، سوف تلعب الأاكدميية خالل الثنائية القادمة دورًا حمفزًا يف اس تحداث برامج 

ىل هذا املاجس تري يف  جمال امللكية الفكرية يف البدلان النامية، وسوف تتواصل مع اجلامعات يف البدلان الصناعية. وابلإضافة اإ
دلوةل الإكوادور اضطالع الأاكدميية بتعزيز قدرة اجلامعات يف البدلان النامية ذاهتا عىل تقدمي برامج  أأيضاادلور، اكن من املهم 

 .يةاملاجس تري يف جمال امللكية الفكر 

ىل اختالف الس ياق الأاكدميي يف البدلان النامية ويف البدلان الأقل منواً عنه يف البدلان ولفت  .591 وفد ش ييل الأنظار اإ
املتقدمة، ول يتوفر يف الوقت احلارض سوى عدد حمدود من خرجيي برامج درجة املاجس تري يف امللكية الفكرية، ويتعني عىل 

حىت لو تطلب الأمر ارتفاع يف ،  هذا النوع من التدريب والتعلمي يف البدلان الناميةالويبو أأن تلعب دورًا هاما يف توفري
ىل البدلان النامية حلضور برامج ماجس تري امللكية الفكرية اليت ت عقد يف  التلكفة نظري ما س يرتتب من تقدمي منح دراس ية اإ

 .النامية بغية تعزيز قدراهتا يف هذا اجملال أأمهية التعاون مع جامعات البدلان أأيضاالبدلان املتقدمة. كام تظهر 

 .الرئيس املدير التنفيذي للأاكدميية للرد عىل الاس تفساراتودعا  .591

الأمانة عىل اس تعدادها لتوزيع ملخص شامل للتقرير اذلي أأعده ادلكتور ديري بريبك، عىل أأن يكون مفهوما وأأكدت  .594
دارة. والتفتت الأمانة  َعدَّ كتقرير داخيل لالإ كوادور وش ييل وقالت، من املهم التأأكيد، مرة أأخرى، أأنه م  ىل مداخالت وفود اإ اإ

خالل الثنائية القادمة يف متويل برامج املاجس تري احلالية املتعلقة ابمللكية الفكرية مبا يف ذكل الربانمج  22عىل اس مترار الربانمج 
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ن الرؤ ية طويةل الأجل تقتيض ابلفعل توقيف تكل الارتباطات اجلاري تنفيذه حاليًا يف أأمرياك الالتينية. واس تدركت قائةل، اإ
 .حاملا أأصبحت اجلامعات يف خمتلف املناطق قادرة عىل تدبري ادلمع اذلايت لتقدمي برامج املاجس تري هذه

عدم الإخالل بعمل من املزمع القيام به يف املس تقبل، وأأن  1024/25وفد ش ييل أأنه يتعني عىل وثيقة الثنائية ورأأى  .595
 .1026/27يل ل ميكهنا ببساطة قبول اقرتاح ترتيبات خمتلفة للثنائية دوةل ش ي

، ولكن يمكن الغرض 1026/27الأمانة بأأن الغرض ليس هو املساس بقرارات من املقرر اختاذها يف الثنائية وردت  .596
الإدارة ادلاخيل،  ببساطة يف مشاركة ادلول الأعضاء يف الرؤية املس تقبلية عىل املدى البعيد، واليت انبثقت من تقرير

 .1024/25والإسهام يف وضع مقرتحات يف س ياق أأرحب للثنائية 

ح  .597  .21وافتتح املناقشة بشأأن الربانمج  22الرئيس بأأن هناك اتفاقًا بشأأن الربانمج ورص 

 .24و 21و 21ومل تكن هناك أأي تعليقات عىل الربامج  .598

 .25الرئيس املناقشة بشأأن الربانمج وافتتح  .599

ضافة فقرة يف اجلزء الوصفي لربانمج هنغاوفد وكرر  .600 تفيد بأأن  25راي جمددا طلبه اذلي تقدم به يف دورة يوليو بشأأن اإ
 .1يف تعاون وثيق مع الربانمج  أأيضاالربانمج يعمل 

 .26وافتتح الرئيس املناقشة بشأأن الربانمج  .602

ىل مسأأةل تتعلق بمتويل برانمج وأأشار  .601  800 000وقال سوف تذهب حوايل ، 10وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ىل الربانمج  . وتساءل عن كيفية حدوث ذكل، حيث أأنه ل يعمل كيف يشارك مكتب كبري الاقتصاديني 26فرنك سويرسي اإ

يف الشلك املرتبط به مع  26تسجيل عدم رضاه عن الربانمج  فعليًا يف تطوير س ياسة الابتاكر. وأأعرب عن رغبته يف
 .10الربانمج 

 .27رئيس املناقشة بشأأن الربانمج وافتتح ال .601

وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وكرر الشواغل اليت ُأثريت يف دورة جلنة املزيانية الأخرية بشأأن وحتدث  .604
ىل عدم توفر املعلومات الاكفية اليت ميكن أأن تربر سبب هذا التوسع. وأأعرب الوف27التوسع يف مزيانية الربانمج  د ، مشريًا اإ

ذاكء الوعي اكن موهجًا للأطفال فقط،  ىل خلق واإ بالغه بأأن جزء من الربانمج اذلي اكن ي عتقد يف أأنه هيدف اإ زاء اإ عن حريته اإ
زاء عدم الوضوح يف الطريقة اليت  ومن هنا ساورت الوفد بعض الشكوك عن جدوى الهدف من الربانمج. وأأعرب عن قلقه اإ

جراء تغيري يف النص الوارد يف الفقرة مت هبا صياغة الربانمج، وعىل وجه التح ضافة 1-27ديد، اقرتح الوفد اإ نقطة . وطلب اإ
رى خارج الويبو تس تدعي تقيمي بعد عبارة " ن هذه التحدايت ومبادرات التنفيذ متعددة الأطراف وامجلاعية والثنائية اليت جت  اإ

ر الويبو يف توجيه املداولت حنو حيقق التوازن دور الربانمج بعناية"، وطلب حذف عبارة "لضامن اس مترار ثقل وأأمهية دو 
نفاذ يه يف الأساس حمفل لتبادل  السلمي يف نظام امللكية الفكرية". وأأقر الوفد بتفهمه أأن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 ن امجلةل.الثاين م يف حاةل حذف اجلزء أأفضل تفهامً املعلومات واملامرسات فامي بني ادلول الأعضاء، وأأن ذكل س يكون 

 .28وافتتح الرئيس املناقشة بشأأن الربانمج  .605

ه  .606 ىل الأمانة وتوج  من خالل الوصف  28لشفافية املضافة يف الربانمج عىل اوفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلشكر اإ
اتحة املنفصل لقطاع امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة. ورحب ابلفرص املتاحة لرصد أأنشطة الويبو يف هذا اجملال ، وكذكل ابإ

الفرصة لدلول الأعضاء يف الويبو للموافقة عىل أأي معل قبل البدء فيه بواسطة شعبة امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة. متثل 
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ىل الشعبة بتيسري تبادل اخلربات واملعلومات الوطنية والإقلميية بشأأن التداخل بني امللكية الفكرية وقانون  التلكيف الصادر اإ
من خالل دراسات حبثية واس تبياانت اس تقصائية حتت ارشاف اللجنة املعنية ابمللكية الفكرية والتمنية. وأأعرب الوفد املنافسة 

ىل مزيد من املشاركة يف هذا العمل. ومع ذكل، فقد طلب موافاته مبزيد من التفاصيل عن معل الشعبة، مشريًا  عن تطلعه اإ
ىل  ىل مزيانية مقرتحة تصل اإ فرنك سويرسي عن الثنائية  600 000ون فرنك سويرسي، بزايدة قدرها ملي 1بوجه خاص اإ

السابقة. وشدد الوفد عىل أأن س ياسة املنافسة مل تكن يه الاختصاص الأسايس للويبو أأو ملاكتب امللكية الفكرية، وأأشار 
ىل وجوب قرص الويبو أأنشطهتا عىل نطاق حمدود يف هذا اجملال وينبغي  يف العمل مع اجلهات الفاعةل جتنب الازدواجية علهيا اإ

الأخرى فيه، مثل ش بكة املنافسة ادلولية واليت تعد حمفال للسلطات املعنية ابملنافسة يف مجيع أأحناء العامل ويناط هبا مناقشة 
 .وتعزيز مبادئ املنافسة السلمية ملاكحفة الاحتاكر عرب اجملمتع العاملي

ىل نظام دوري لإعداد لتمنية وشدد عىل أأمهية الشفافية وكرر وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل اوحتدث  .607 احلاجة اإ
اتحة الفرصة ملشاركة ادلول الأعضاء يف الربانمج التقارير وتبليغها  . ومىض يقول، يتناول هذا 28بغية ضامن املساءةل واإ

ىل  مل يكن خاضعًا لرقابة البدلان  هولكن مليون فرنك سويرسي، التحدايت العاملية الهامة، 7,1الربانمج، واذلي تصل مزيانيته اإ
طار جلنة معنية مناس بة. وقد أأرض هذا القصور ابلغرض من الربانمج املمتثل يف املسامهة يف العمل املبذول داخل ادلول  يف اإ

ضافة فقرة جديدة  دخال تغيريات عىل النص واإ  4.28الأعضاء. وملعاجلة هذا القصور، اقرتحت مجموعة جدول أأعامل التمنية اإ
طار جلنة التمنية، 28تنص عىل: "نظرًا لطبيعة وأأهداف الربانمج  ، سوف ت عقد مناقشات متصةل ابختصاصات الربانمج يف اإ

رشيطة موافقة ادلول الأعضاء عىل أأن ت ناقش التقارير اخلاصة به يف  1024/25وسوف يمت الاضطالع بأأنشطته أأثناء الثنائية 
آلية تواصل متجاوب بني الويبو أأيضايتعني أأن حيقق الربانمج الهدف الاسرتاتيجي الثامن دورات انعقاد جلنة املزيانية". كام  : "أ

وادلول الأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل" . وسوف تكون النتيجة املتوقعة يه املشاركة الفعا ةل لدلول الأعضاء، كام س يكون 
يف دورات انعقاد جلنة املزيانية.  28ملس تقبلية للربانمج مؤرش الأداء هو اس تعراض التقارير املرحلية للأنشطة واملرشوعات ا

مل يكن هناك مس توى مقارنة مرجعي، نظرًا لعدم تقدمي أأي تقارير خالل الثنائية السابقة، علامً بأأن املس هتدف اكن تقدمي أأربع 
لأمريكية يف احلصول عىل مزيد الولايت املتحدة ا رغبةتقارير مرحلية. وأأعرب الوفد عن مشاركة مجموعة جدول أأعامل التمنية 

من املعلومات عن أأنشطة الربانمج يف ادلول الأعضاء يف اجملموعة، كام أأعرب عن حرصه عىل املشاركة يف صنع القرار وتعزيز 
رشاكه يف هذه العملية  .الأنشطة املتصةل ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية مبجرد اإ

ح بشواغهل فامي وفد الهند ابمس اجملموعة الآس يوحتدث  .608 وية وأأي د البيان اذلي أأدلت به مجموعة جدول أأعامل التمنية ورص 
جراء مناقشات عىل مس توى  ىل النقاش فامي بني ادلول الأعضاء بشأأن مضمون هذا الربانمج. ورأأى وجوب اإ يتعلق ابلفتقار اإ

جراء املناقشة وتوجيه الأمانة من خالهل، كام  َمك ِّن ادلول الأعضاء من املشاركة يف صياغة اللجنة أأو منتدى ما ميكن فيه اإ ي  س َ
موقف الويبو يف خمتلف احملافل ادلولية بشأأن قضااي امللكية الفكرية ذات الصةل ابلصحة والأمن الغذايئ والتغيريات املناخية 

تكل املشاركة  تؤديف سو واختمت لكمته قائاًل، وغريها من القضااي الأخرى اليت تطرأأ ومتثل مصدرًا للقلق للبدلان النامية. 
ىلالاكمةل لدلول الأعضاء، واليت تتعدى املوافقة عىل املزيانية فقط،   عىل حنو مزتايد. ادلول الأعضاء بناء ثقة اإ

ح بدمعه التام للربانمج وحتدث  .609 ىل بياهنا اليت أأصدرته 28وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية ورص  . وأأشارت اجملموعة اإ
. ومضت تقول، يف تهوالأس باب املؤيدة دلمع هذا الربانمج. وكررت دعوهتا لعقد منتدى مناسب ملناقش  يف ادلورة السابقة 

البنود اخملططة ادلورة السابقة، قدمت شعبة امللكية الفكرية والتحدايت العاملية تقريرا عن أأعاملها خالل الثنائية السابقة، وعن 
دراخالل ا يف نص املزيانية،  28ج بعض من هذه املعلومات يف فقرة وصف الربانمج لثنائية القادمة. وقد طلبت اجملموعة اإ

. اثنيًا، ذكرت اجملموعة أأن هناك حاجة ملناقشة كيفية تعزيز التشاور بني ادلول عن موقف تنفيذ هذا الطلبوتساءلت 
الأعضاء والشعبة املس ئوةل عن التحدايت العاملية. ومن دواعي رسور اجملموعة أأن تس متع لوفد الولايت املتحدة وهو يطالب 

 مالمئةوفود أأخرى راغبة يف عقد منتدى أأكرث  ابحلصول عىل مزيد من املعلومات عن أأعامل هذه الشعبة، مما يعين وجود أأيضا
ىل اتفاقملناقشة املسائل املتصةل ابلتحدايت العاملية مبزيد من التفصيل. وينبغي  ماكن وكيفية عقد مناقشات  حول التوصل اإ
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آلية أأكرث  ىل  مالمئة أأيضاأأكرث مالمئة لهذا الربانمج والبحث عن أ ادلول الأعضاء. لإعداد ورفع التقارير بواسطة تكل الشعبة اإ
ح بأأن اجملموعة تفضل جلنة التمنية لتكون هذا املنتدى  .ورص 

ىل بيانه اذلي أألقاه يف دورة وحتدث  .620 وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء ردًا عىل بيان مجموعة جدول أأعامل التمنية، وأأشار اإ
ن امجليع يف صف الشفافية. ومن أأبسط الس بل لتحقيق ذكل، التصال بشعبة التحدايت  انعقاد جلنة املزيانية السابقة، وقال اإ

ومات املطلوبة وتقدمي املزيد من املشورة املتعلقة ابلس ياسات. اثنيا، اكن هدف العاملية واجللوس معها واحلصول عىل املعل
ىل برانمج ما  ذا اكن هناك طرق أأخرى لتوفري املدخالت اإ اجملموعة هو ختفيف عبء العمل عىل جلان الويبو، ول س امي اإ

ىل م  شاركة شعبة التحدايت العاملية يف واحلصول عىل ردود وتعليقات أأفضل بشأأن خمطط الربانمج. واثلثًا، أأشار الوفد اإ
هناك أأنشطة أأخرى قد تكون مرتبطة ابلعمل املعياري. ولهذا  أأيضاالعديد من الأنشطة. وتتعلق هذه الأنشطة ابلتمنية، ولكن 

ىل جلنة ا آلية تقارير حمددة لرفعها اإ ضافية لوجود أ  .لتمنيةالسبب، ل تعتقد اجملموعة ابء، يف هذه املرحةل، يف حتقيق أأي فوائد اإ

يران )مجهوريةوأأي د  .622 آس يوية. -وفد اإ ولفت الإسالمية( الاقرتاح املقدم ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة ال
ىل ما ذكره يف  أأي اتفاق بني ادلول الأعضاء بشأأن القضااي الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية  يلمس بأأنه ملبيانه العام، الأنظار اإ

وذلكل، أأعرب عن عدم تفهمه ما يه تفاهامت امللكية الفكرية اليت سوف يمت مشاركهتا وعرضها بواسطة  والس ياسة العامة.
رساء مفهوم مشرتك بشأأن تأأثري امللكية الفكرية عىل التحدايت العاملية من خالل  الأمانة نيابة عن املنظمة. ورأأى رضورة اإ

لك هذا التفامه املشرتك خارطة طريق ملشاركة الويبو. كام رأأى الوفد . وميكن عندئذ أأن يشأأولً  املناقشات بني ادلول الأعضاء
بشدة احتياج هذا الربانمج ملناقشة موضوعية داخل اللجان املعنية، ل س امي يف ضوء عالقات تكل اللجان بتوصيات جدول 

 .أأعامل التمنية

يران وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدلت به مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأي د  .621 واجملموعتان الأفريقية والآس يوية واإ
حاطة أأفضل من قبل الأمانة بشأأن الربانمج الإسالمية(  -)مجهورية عداد هيلك سلمي لإعداد 28مطالبني فيه ابإ التقارير ، واإ

بالغها،  ىل جلنة التمنية حتقيقًا للمساءةل والزتامًا مببدأأ الشفافية والسامح لدلول الأعضاواإ ء ابملشاركة يف وعىل وجه التحديد اإ
 .أأنشطة الويبو

آس يوية ووفد جنوب وأأعرب  .621 وفد الصني عن تأأييده للبيان اذلي أأدلت به مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة ال
معاجلة التحدايت العاملية مثل الصحة العاملية  لس هتدافهأأفريقيا. وعرب  الوفد عن اعتقاده يف الأمهية احليوية للربانمج نظرًا 

املوضوعات مجليع البدلان، ول س امي للبدلان النامية. وذلكل، رأأي وأأكد عىل أأمهية هذه ريات املناخية والأمن الغذايئ. والتغي
رضورة توفر منصة أأكرث مالمئة لدلول الأعضاء للمشاركة يف تنفيذ هذا الربانمج، واعترب الوفد جلنة التمنية يه احملفل املناسب 

 .ذلكل

أأييده البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء. وقال لقد مت مناقشة هذا الأمر ابس تفاضة يف عدة وفد سويرسا عن توأأعرب  .624
ىل حل بشأأن س بل حتقيق الشفافية والتفاعل مع ادلول الأعضاء. ومل جيد الوفد سببًا يربر احلاجة  جلان للمزيانية ومت التوصل اإ

ىل التوضيح اذلي قدمته ا ىل تغيري الأمور. والتفت الوفد اإ عالمية عىل اإ حاطة اإ عداد الآلية مع تقدمي اإ جملموعة ابء، وقال لقد مت اإ
مت الشعبة من خاللهامدار الس نة  ىل  قَدَّ ادلول الأعضاء واكن ميكن حتقيق التفاعل املنشود اس تعراضًا للأعامل اجلارية اإ

جامتعات جلنة املزيانية هجزء يف عىل وجوب مناقشة هذا الربانمج خالل ا أأيضاخالل جلسات الإحاطة تكل. كام مت التفاق 
عداد وثيقة الربانمج واملزيانية. وأأضاف، ميكن للوفود اقرتاح ما يرغبون يف حتقيقه كأنشطة. وجيب عىل هذه اللجنة  س ياق اإ

ىل جلنة أأخرى. وقال، يشلك ول جيد الوفد مناقشة الربانمج واملزيانية،  حاةل هذا الأمر يف الوقت احلايل اإ سببًا يس توجب اإ
موضوعات جلنة التمنية. وأأكد عىل أأن جلنة املزيانية يه املاكن املناسب ملناقشة هذا  جمالت هذا الربانمج جماًل أأوسع من

 .الربانمج وليس جلنة التمنية
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آلية تقارير واحدة فقط يف الوقت احلايل  اً وفد الربازيل، ردوأأوحض  .625 عىل اجملموعة ابء ووفد سويرسا، عدم توفر سوى أ
آراهئم وتسجيل وهجات نظرمه ابلنس بة  للربانمج. ومتثلت تكل الآلية يف جلنة املزيانية حيث ميكن لدلول الأعضاء طرح أ

واملشاركة والتفاعل. ومل تكن هذه اللجنة يه املنتدى اذلي اعتربه الوفد مناس بًا لإجراء مناقشات شامةل عن أأنشطة 
رى تكل املناقشة يف  ةجلالربانمج. ومىض يقول، جيب أأن جت  ، وجلنة التمنية يه اللجنة الأكرث ارتباطًا ابمللكية الفكرية ان خمتص 

ن لك ما هو رضوري هو طلب املعلومات فقط! والتحدايت العاملية.  نه ُأجعب بفكرة اإ ىل الاجامتع وقال الوفد اإ والتفت الوفد اإ
حول الشفافية واملساءةل، واكن هناك  السابق للجنة املزيانية، واستشهد مبا ذكره وفد سويرسا، وقال جرت نفس املناقشة

توافق يف الآراء يف اللجنة حول وجوب قيام الأمانة بتقدمي معلومات حتريرية. وقد أأشارت بعض الوفود، ومن بيهنا وفد 
ىل عدم الاعتداد ابلعرض التقدميي ابس تخدام "الباور بوينت" كوس يةل اكفية لرشح أأوجه رصف  مليون فرنك  7الربازيل، اإ

. ومع ذكل، ويف ادلورة الأخرية، مل يتوفر سوي عرض تقدميي مكون من مخس رشاحئ معدة "ابلباور بوينت"، سويرسي
نه يريد تقريرًا مطوًل واكن ذكل هو لك املعلومات اليت ق د ِّ  مت عن املرشوع. واستشهد الوفد مبا ذكره وفد اجلزائر، وقال اإ

ح  بصورة أأمشل عن معل شعبة امللكية الفكرية والتحدايت العاملية. وقد مت التوافق عىل هذا الأمر يف ادلورة املاضية. ورص 
جابة، ول جيد املنتدى املناسب لإاثرة تكل الأس ئةل بأأنه وحىت ذكل الوقت ما يزال دليه العديد من الأس ئةل اليت حتتاج اإ  ىل اإ

ىل بياانت مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة  ىل البياانت الافتتاحية، وقال، ابلإضافة اإ أأمامه. ولفت الوفد الأنظار اإ
م يف املشاركة، وتساءلوا الآس يوية والصني والولايت املتحدة الأمريكية وجنوب أأفريقيا، أأعرب عدد أأكرب من الوفود عن رغبهت

ماكنية تنفيذ تكل املشاركة يف منتدى ملناقشة العمل امل ضطلع به بشأأن امللكية الفكرية والتحدايت العاملية.  وعرب  عن عن اإ
عرتاض بعض الوفود عىل توفري ماكن رمسي لإجراء املناقشات بشلك دوري والإدلء ابلآراء ووهجات النظر فامي دهش ته ل

 .لكية الفكرية والتحدايت العاملية وتسجيلهايتعلق ابمل 

ىل التعليق اذلي أأدىل به وفد الربازيل وأأوحض أأن تعليقه مل يكن يف شأأن وأأشار  .626 وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
عداد التقارير عن التحدايت العاملية، ولكن ويف هذا اكن متعلقًا بقطاع امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة.  ههيلك الإبالغ واإ

ج مالصدد اتفق الوفد مع التعليقات اليت أأدىل هبا منسق اجملموعة ابء. وأأوحض أأن بيانه السابق اكن مرتبطًا ارتباطًا حمددًا ابلربان
الفرعي املعين ابمللكية الفكرية وس ياسة املنافسة. وطلب املزيد من املعلومات عن سبب وجود زايدة يف تكل املزيانية، وما 

 .اجلاري حبهثايه املشاريع 

بالغ وتساءل  .627 عداد واإ آلية اإ وفد اجلزائر عن سبب اعرتاض اجملموعة ابء وعدد من الوفود مثل وفد سويرسا عىل أ
ن الوفود من املسامهة املوضوعية يف املناقشة، وما يه ك ِّ بة وعرضها عىل جلان أأخرى مما ي مَّ الشع بواسطة تكل التقارير 

الشعبة اكنت مجيعها  بواسطة تكلمتثلت خماوف الوفد يف أأن الإحاطات اليت مت تقدميها  الأس باب اليت أأاثرت الشواغل دلهيم.
حاطة رمسية. كام اكنت التعليقات  حاطات غري رمسية، ومل يمت تقدمي أأي اإ تمت بصورة غري رمسية. ونظرًا لتكل الطبيعة غري  أأيضااإ

دراهجا مضن خمططاهتا. الرمسية، مل يكن هناك أأي الزتام عىل الأمانة لالهامتم هبا وال بطبيعة احلال، ت ناقش جلنة و عمل عىل اإ
تضمن جدول أأعامل جلنة املزيانية النظر يف التقرير نظرًا لرتباطه ابملزيانية. ومن مث، مل و املزيانية الأمر من وهجة نظر املزيانية. 

كل، انصبت املناقشات مجيعها عىل يتح هذا الأمر فرصة لإجراء أأي مناقشة موضوعية حول أأنشطة الشعبة، وبدًل من ذ
نه ل يستشعر أأي حماوةل تقوم هبا بدلان  املسائل املتعلقة ابملزيانية املرتبطة هبا. وأأوحض أأن هذه شواغل موضوعية للوفد. وقال اإ

الأمانة  اجملموعة ابء للتصدي لهذه الشواغل، برصف النظر عن تكرار مقولهتم بأأهنم غري مقتنعني مبزيد من الشفافية من جانب
 .لمتكني ادلول الأعضاء من املسامهة املوضوعية يف العمل اذلي تقوم به الشعبة

لت لك جلنة من جلان وفد موانكو، ردا عىل الأس ئةل اليت طراها وفد اجلزائر، بساطة الأمر ابلنس بة لبالده. تَوَّ وبني   .628
ت جلنة املزيانية مبنا مبناقشة الربامج عندما ت ثار  أأيضاقشة املزيانية، ولكهنا ملَكَّفة الويبو اختصاصات حمددة حتديدًا دقيقًا. اختص 

. وعالوة عىل ذكل، 28أأي أأس ئةل خاصة بتنفيذ الربانمج. وذلكل اكنت جلنة املزيانية يه اللجنة املثالية ملناقشة الربانمج 
جابة عن أأي ا يتواجد يف ن لدلول الأعضاء. س تفسارات تَع ِّ اجامتع جلنة املزيانية أأعضاء الشعب املس ئوةل عن الربامج لالإ

جراءات موازية لتقدمي حساابت أأو لتوفري معلومات مطلوبة وخباصة فامي  وتساءل الوفد عن السبب اذلي يس توجب خلق اإ
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عن مربرات اختيار جلنة  أأيضا، واذلي يعد من الربامج الشامةل اليت تتضمن عدة برامج. كام تساءل الوفد 28يتعلق ابلربانمج 
الف جلنة املزيانية وعن سبب أأن تكون تكل اللجنة يه جلنة التمنية وليس أأي جلنة أأخرى. وكرر الوفد ما قاهل من أأخرى خب

. وأأضاف أأيضاتناول قضااي التمنية فقط، بل يتناول قضااي أأخرى ي يعد من الربامج الشامةل واذلي ل  28حيث أأن الربانمج 
سة الربانمج يتعني علهيا التعامل مع لك ما هو مرتبط بتنفيذ هذا الربانمج. درا املس ئوةل عن، من الواحض أأن اللجنة قائالً 

آلية موجودة ابلفعل، وحتديدًا تكل الآلية املمتثةل يف مناقشات جلنة  آلية خمتلفة نظرًا لتوفر أ نشاء أ وذلكل، ل يوجد ما يربر اإ
جراءات موازية لربانمج مع ياملزيانية. وتساءل الوفد عن سبب السع ني يف حني ميكن لأي وفد توجيه أأي أأس ئةل خللق اإ

ىل الأفراد املعنيني يف جلنة املزيانية  .يرغب يف توجهيها مبارشة اإ

مماثةل للمخاوف اليت  أأيضاوفد الهند عن رغبته يف التعبري عن خماوف مماثةل لتكل اليت عرب  عهنا وفد اجلزائر، و وأأعرب  .629
ىل الفقرة 28ار جلنة التمنية ملناقشة موضوع الربانمج أأعرب عهنا لك من وفد سويرسا وموانكو بشأأن اختي . ولفت الأنظار اإ

ت عىل اس مترار الربانمج يف املشاركة يف احلوار املتعلق بس ياسة امللكية الفكرية والتحدايت العاملية بصفته حيث نصَّ  28-1
ن ما تفهمه الوفد هو أأن الويبو يه مصدرًا موثوقًا للمعلومات القامئة عىل حقائق وحتليالت ومنتدى لإجراء النقاش  ادلويل. اإ

اجلهة اليت متثل وهجات نظر املنظمة يف املناقشات ادلولية يف خمتلف احملافل ادلولية، بيامن ي صادر حق ادلول الأعضاء يف 
جراء مناقشات موضوعية. ل يمتسك الوفد بوجوب مناقشة هذا الأمر يف جلنة التمنية، بل أأعر  ب فقط احلصول عىل فرصة اإ

آخر مناسب لإجراء املناقشة  ىل وهجات نظر ادلول الأعضاء الأخرى الراغبني يف اختيار أأي منتدى أ عن اهامتمه ابلس امتع اإ
 .داخل الويبو. وأأبدى الوفد رغبته يف املشاركة يف احلوار بأأسلوب بن اء وطالب الأمانة ابملساعدة يف هذا الأمر

نه يرى القضية واحضة، ف وقال  .610 لجنة املزيانية يه اللجنة اخملصصة للموضوعات املرتبطة ابملزيانية. ويه بذكل وفد مرص اإ
ل لأس باب تتعلق ابملزيانية. ول ميكن أأن تكون يه املنتدى املناسب لإجراء  ليست جلنة لإجراء مناقشات موضوعية اإ

جيبرزت احلمناقشة حول أأنشطة الربانمج وأأعامهل الفنية يف خمتلف اجملالت.  ىل اإ اد جلنة أأخرى لعرض تقارير الربانمج اجة اإ
عىل هذا الأمر أأوًل. تعلق السؤال الثاين مبا هو املنتدى الآخر اذلي تمت فيه مناقشة تقارير هذا يلزم التفاق  . واكن28

جراء م  ىل اتفاق من البداية عىل أأن جلنة املزيانية ليست يه اللجنة املس ئوةل عن اإ ناقشات الربانمج. لو اكن قد مت التوصل اإ
موضوعية، ولكن فقط يه املس ئوةل عن املناقشات املتعلقة ابملزيانية، اكن سيتعني عندئذ حتديد جلنة أأخرى لتلقي تقارير 

الربانمج، وقد تكون جلنة التمنية أأو جلنة الرباءات أأو أأي جلنة أأخرى كام اقرتح وفد الهند. وجيدر بنا اختاذ قرار الآن نظراً 
ىل حلملناقشة هذا املوضوع يف  . عدة دورات للجنة املزيانية دون التوصل اإ

ىل أأن هممة جلنة املزيانية يه مناقشة الربامج. فعىل سبيل املثال، وأأشار  .612 وفد سويرسا، يف جمال رده عىل التعليقات، اإ
عن سبب بدًل من طلب منتدى خاص. وتساءل الوفد بنفسها ، نظرت اللجنة يف تقرير الأنشطة 10وأأثناء مناقشة الربانمج 

آخر حيث ل  نه ل يرى أأي سبب يربر الازدواجية مع أأي ماكن أ آخر. وقال اإ حماوةل خلق ازدواجية بطلب اختيار منتدى أ
 .يوجد أأي هجة أأفضل من جلنة املزيانية للقيام هبذا العمل

جراءاتوفد الربازيل أأنه لن تكون هناك وأأوحض  .611 جراهئا جلنة املزيانية ممناقشة الأمر يف موازية يف حاةل  اإ يف  أأيضاع اإ
. ومىض يقول، هذه يه املسأأةل 28الربامج ماعدا الربانمج أأن هذا الأسلوب هو املتبع مع مجيع جلنة أأخرى مناس بة، حيث 

اليت جيب معاجلهتا. وأأعرب عن رغبته يف متكني ادلول الأعضاء من املشاركة يف املناقشات ويف اختاذ قرارات بشأأن كيفية 
ف، أأنه ل يدري سبب تعرض هذه الفكرة ملثل هذه املعارضة الرشسة. ومىض يقول، مبا أأن هدف تنفيذ الربانمج. وأأضا

رشاك مجيع ادلول الأعضاء يف مناقش ته. لقد س بق حماوةل  الربانمج هو التعامل مع امللكية الفكرية والتحدايت العاملية، فيجب اإ
آلية الإبالغ يف جلنة املزيانية، واكن من الواحض عد م اس تقبال اجلزء الأكرب من ادلول الأعضاء لهذه احملاوةل اس تقبال اس تخدام أ

بقت عىل غريه من الربامج، ذكر 28حس نا. والآن، جيدر بأأولئك املعارضني لفكرة تطبيق نفس املعامةل عىل الربانمج  ، كام ط 
 موقف بعض ادلول الأعضاء هبا، السبب. وأأعرب الوفد عن تفهمه بأأن اجملموعة ابء دلهيا موقف جتاه هذا الأمر، ممتثاًل يف

العديد من ادلول الأعضاء الأخرى يف هذه اجملموعة ممن يرغبون يف احلصول عىل معلومات أأكرث. وأأهنىى  أأيضاولكن هناك 
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الوفد لكمته قائال، من الواحض أأن جلنة املزيانية ليست يه املنتدى املناسب لإجراء هذه املناقشات ول ملناقشة قضااي امللكية 
 .لفكرية والتحدايت العاملية ابس تفاضةا

يران و  .611 ذا اكنت جلنة الربانمج واملزيانية مالمئة ملناقشة هذه  (الإسالمية -مجهورية)ذكر وفد اإ أأن القضية تتعلق مبا اإ
ىل الفقرة  ذ أأشار الوفد اإ ال اليت أألقت الضوء عىل أأن الربانمج قد عاجل بعض القضااي املدرجة يف جم 1.18املسأأةل أأم ل. واإ

ذا اكن هناك أأي توافق يف الرأأي بني ادلول  الصحة، وتغري املناخ، والأمن الغذايئ عىل الصعيد العاملي، فقد سأأل الأمانة عام اإ
الأعضاء عىل التصدي لهذه القضااي الثالث وأأي تفهم لهذه القضااي ابعتبارها مقرتحًا من ادلول الأعضاء قد تراءى لها عندما 

ىل الفقرة  قدمت املنظمة العاملية سهاماهتا. فبالنظر اإ اليت تتحدث عن مفاهمي مثل  6.18للملكية الفكرية )الويبو( اإ
ىل املنظامت الأخرى، اكن املفهوم خالفيًا للغاية. وقد اكن ذكل قيد النظر. ومل يكن هناك  التكنولوجيات اخلرضاء وابلنظر اإ

اكن الوفد يعتقد أأن جلنة الربانمج واملزيانية، اليت لها ولية  أأي تعريف متفق عليه فامي يتعلق هبذه القضااي. ولهذا السبب،
ىل  النظر يف الربانمج واملزيانية وليس يف القضااي املتعلقة ابجلوهر واملفاهمي، ليست هيئة مالمئة ذلكل. ويرى الوفد أأنه ابلنظر اإ

ىل توصيات جدول أأعامل التمنية، فاإ  ن الهيئة الأكرث مطابقة ملقتىض احلال يه الربانمج بأأرسه اذلي أأشار يف حالت كثرية اإ
ن امجلعية العامة ميكن أأن تقرر ما يه الهيئة املالمئة ذلكل.  ن مل يكن ذكل كذكل، فاإ اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية فاإ

 فال ريب أأن جلنة الربانمج واملزيانية ليست يه الهيئة املالمئة ملناقشة هذه املشلكة.

جراء حوار جيد ذكرت الأمانة و  .614 أأن الشفافية يبدو أأهنا اكنت شاغاًل أأساس يًا لوفود كثرية. كام أأن الأمانة هممتة جدًا ابإ
يضاح ذكل يف املناقشات السابقة للجنة الربانمج واملزيانية. وقد اكنت اللجنة يه الآلية الرمسية لإعداد  وفعال، وقد جرى اإ

عداد التقارير يمت من خالل تقرير أأداء الربانمج، واكنت الربامج تتلقى التقارير واخلضوع للمساءةل يف اكفة برامج الويب و. واكن اإ
مدخالت ادلول الأعضاء وتدرهجا يف مقرتحاهتا اجلديدة للربانمج واملزيانية. ومن اجلدير ابذلكر أأنه مل يكن مطلواًب تقدمي تقرير 

ىل جلنة أأخرى. وقد مت التفاق يف جلنة ال ربانمج واملزيانية للويبو عىل أأنه بغية تقدمي مزيد من عن أأي برانمج للويبو اإ
ن تقرير أأداء الربانمج اخلاص ابلربانمج  سيمت توس يعه وأأن الأمانة س تفعل ذكل يف تقدمي  28املعلومات للبدلان الأعضاء فاإ

عداد تقارير سلمية عن أأنشطة التقارير التالية. وس تلمتس الأمانة مدخالت من ادلول الأعضاء بغية الوفاء بتوقعاهتا فامي يتعلق ابإ 
ن مل  ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اإ هذا الربانمج. ومما سيتجاوز دور الأمانة القول بأأهنا تس تطيع تقدمي تقارير اإ

كة يف توافق ادلول الأعضاء عىل هذا املقرتح. بيد أأن الأمانة اكنت هممتة جدًا بتلقي مدخالت من ادلول الأعضاء، واملشار 
ىل مشاركة مؤسسات ادلول الأعضاء. وقد  حوار معها عن أأنشطهتا، ولإرشاهها يف أأنشطهتا لأن بعض مناجهها اكنت حتتاج اإ

عقدت الأمانة دورات لتقدمي بياانت موجزة يف مناس بات ش ىت عىل هوامش اجامتعات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات 
ىل اخلرباء اذلين حرضوا هذه اللجان وممن ميكن أأن تكون أأنشطهتا هممة واللجنة املعنية ابلتمنية وامللك  ية الفكرية بغية التوصل اإ

ابلنس بة هلم. وحثت الأمانة ادلول الأعضاء عىل املشاركة يف الاجامتعات الإعالمية. وتؤكد الأمانة اس تعدادها لتقدمي أأي نوع 
ضاء يف هذه املناس بات. وقد اكنت هناك خطة لعقد دورة أأخرى من املواد املكتوبة والشفوية ميكن أأن تفيد ادلول الأع

ضافة ذلكل، اكنت الأمانة مس تعدة دومًا لإجراء مشاورات ثنائية، وكذكل لإجراء  عالمية أأمام امجلعية العامة. واإ لجامتعات اإ
ن طلبت ادلول الأعضاء ذكل. وتكرر الأمانة جمددًا أأن اهامتهما ابلخنراط مع ادلول الأعضاء اهامتم  اتصالت أأساس ية اإ

يران ذا اكن هناك توافق يف الرأأي حول الإسالمية( -)مجهورية صادق. وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي أأاثره وفد اإ ، حول ما اإ
نشاء  ىل اإ ن هذا يعود للوراء اإ القضااي اليت يتعني أأن يتناولها الربانمج، أأل ويه تغري املناخ والصحة العامة والأمن الغذايئ، فاإ

 حتديد هذه التحدايت عندما مت 1009/1020برانمج امللكية الفكرية والتحدايت ادلولية يف جلنة الربانمج واملزيانية للعامني 
العاملية الثالثة لأول مرة. واكن نوع املدخالت اليت قدمهتا الأمانة عند طلهبا يف س ياق منابر التفاوض أأو املنظامت ادلولية 

الأخرى مستندًا للحقائق الرصفة. ومل تشارك الويبو ابعتبارها طرفًا، بل ابعتبارها موردًا حفسب. فعىل سبيل املثال، اكنت 
ذا اكن دواء معني حتميه املع لومات املقدمة تدور حول كيفية اس تخدام املعلومات املتعلقة برباءات الاخرتاع لتحديد ما اإ

براءات اخرتاع وأأين تمت حاميته. وهذا النوع من املعلومات املستند للحقائق الرصفة فامي يتعلق بأأنشطة الويبو، ميكن أأن تقدمه 
الأخرى. وذكرت الأمانة أأهنا تتفق ابلاكمل مع التعليق اذلي أأدلت به الولايت ملتحدة  الويبو عىل حنو أأفضل من املنظامت
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هنا ل  ىل تفادي الازدواج يف أأنشطة الربانمج الفرعي للملكية الفكرية وس ياسة املنافسة. وقالت الأمانة اإ املتعلق ابحلاجة اإ
سة املنافسة، وأأهنا تنظر لس ياسة املنافسة من منظور حقوق تتناول سوى املنطقة البينية املشرتكة بني امللكية الفكرية وس يا

امللكية الفكرية. كام ذكرت الأمانة أأنه يف هذا اجملال تتوافر لعدد مزتايد من البدلان املعلومات واخلربة اليت ميكن أأن تتقامسها مع 
ىل ت  ن الأمانة ل تس تحدث بنفسها كثريًا من املعلومات، لكهنا تريم اإ يسري تقامس املعلومات عن كيفية التعامل بدلان أأخرى. اإ

آلية غري رمسية  مع املنطقة البينية املشرتكة بني امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة. وبغية تفادي الازدواج، أأنشأأت الأمانة أ
آ  زر. وفامي للتعاون مع املنظامت الأخرى اليت تنشط يف هذا اجملال؛ وقد يرس هذا أأيضًا تقامس املعلومات وحتديد أأوجه التأ

ن هذه ل تعكس زايدة صافية يف  153صفحة  3.7يتعلق ابلزايدة يف املوارد ابلنس بة للنتيجة املتوقعة  )النسخة الاجنلزيية( فاإ
بل جمرد ختصيص أأكرث مالءمة لوقت الإدارة حسب النتاجئ املتوقعة  –كام هو واحض من جدول املوارد الإجاملية  –املوارد 

 .2.7النقص يف النتيجة املتوقعة  فرادى. ويفرس هذا أأيضاً 

رشاك ادلول الأعضاء، وذكر أأنه ل ميكن تقدمي تفويض و  .615 أأعلن وفد الربازيل أأنه س يقدم نصًا مقرتحًا ملواهجة حتدي اإ
آلية مناس بة لتلقي املعلومات اليت ميكن تقدميها للعوامص لتوفر بعدئذ الإرشاد الالزم  مطلق؛ فقد انقىض عامان دون قيام أ

مان  ة حول كيفية التصدي للمشلكة.للأ

نه ليس هناك اتفاق عىل هذا الربانمج. ويتعني عىل ادلول الأعضاء أأن تتدبر كيفية  .616 وخلص الرئيس املوقف قائاًل اإ
حداهام بأأين جيدر  ىل حل  وسط. وطلب من الأمانة أأن تتقدم ببعض الصياغات. واكنت هناك قضيتان، تتعلق اإ الوصول اإ

جراء هذه املناقشة: فب ن ذكل جيب أأن يمت يف جلنة الربانمج واملزيانية، وقالت دول أأخرى يف اإ عض ادلول الأعضاء قالت اإ
ذا اكن  عداد التقارير وشلك عرض املعلومات، وما اإ آلية اإ اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. واكنت القضية الأخرى يه أ

ة الربانمج واملزيانية خبيارات للس ياسة من أأجل املس تقبل، أأو تقرير جمرد عرض أأو تقرير أأكرث مشوًل ومكتواًب ابلتفصيل للجن
خل. وعرض الرئيس هذه اخليارات ابعتبارها عنارص حممتةل حلل وسط واقرتاح عىل الأمانة أأيضًا تقدمي  أأداء الربانمج، اإ

ماكنية تقدمي تقرير أأكرث مشوًل وتفصياًل   لختاذ قرار لحق.صياغات تعاجل القضيتني، املاكن والشلك ورمبا اإ

والاقرتاح اذلي أأعدته الأمانة وذكل اذلي أأعدته  18ويف اليوم التايل أأعاد الرئيس فتح ابب املناقشة حول الربانمج  .617
 مجموعة جدول أأعامل التمنية.

وذكر  ودعا وفد الربازيل نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية الأعضاء للتعليق عىل مقرتح مجموعة جدول أأعامل التمنية .618
ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من اجملمو  عة بأأنه أأيد فكرة تقدمي تقرير عن امللكية الفكرية وبرانمج التحدايت العاملية اإ

 (، واجملموعة الأس يوية والصني.GRULACالإفريقية، ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب )

 مجموعة الإفريقية.وكرر وفد اجلزائر جمددًا تأأييده لل .619

وشكر وفد بلجياك، متحداًث عن اجملموعة ابء وفد الربازيل عىل اقرتاحه. وكرر الوفد جمددًا تعليقاته السابقة وذكر أأن  .610
جلنة الربانمج واملزيانية مل تكن هممومة ابملزيانية حفسب، بل قدمت أأيضًا مزيدًا من التوجيه للربانمج. وذكر أأن أأنشطة شعبة 

عاملية غطت طائفة واسعة من الأنشطة ومل تكن تتعلق ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية حفسب. وقال التحدايت ال
ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وفامي يتعلق مبقرتح الأمانة، عداد تقارير اإ ضافة معلية اإ نه مل يفهم السبب يف اإ يف  الوفد اإ

ك مشالكت كثرية. وأألقى الوفد الضوء عىل أأمهية الفرصة املتاحة لإجراء مشاورات غري رمسية القراءة الأوىل، مل تكن هنا
بداء رد فعل عىل تقرير أأداء الربانمج عىل حد سواء. وقد تراءى هذا أأيضًا يف امجلةل الثانية من مقرتح الأمانة. وذكل حل  واإ

 وسط طيب وصاحل للتطبيق.

 جدول أأعامل التمنية. أأيد وفد جنوب أأفريقيا مقرتح مجموعةو  .612
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جراء مزيد من التفاعل بني الربانمج و  .611 عداد التقارير واإ  18شكر وفد فرنسا الأمانة عىل اقرتاح زايدة تدعمي معلية اإ
وادلول الأعضاء. فامجليع يتقامسون هذا الشاغل. ورأأى الوفد أأن اقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية خطوة للوراء مقارنة 

ىل الوفد مبناقشات اليوم الس عداد التقارير. وأأشار اإ حساس ببعض التوافق يف الرأأي حول مسأأةل اإ ابق عندما اكن هناك اإ
الهندي اذلي أأك د الصةل ابلتمنية وأأجزاء أأخرى من العامل. وشدد الوفد عىل رغبته يف املشاركة يف برانمج التحدايت العاملية 

عداد التقارير ويعتقد أأن مقرتح الأمانة يأأخذ يف الاعتبار والإسهام يف منظوراته. واكن الوفد يسعى لتعزيز التفاع ل يف معلية اإ
ن برامج العمل ميكن مناقش هتا. ويف حني أأن القضااي املطروحة حاليًا  املطالبة مبحاور اتصال للمعلومات تكون فعاةل للغاية. اإ

نه ميكن مناقش هتا يف منابر أأخرى من ن مناقشة هذا أأمر جيد.  يه تغري املناخ والصحة والأمن الغذايئ، فاإ قبل بدلان أأخرى. اإ
عداد التقارير والتفاعل ابلنس بة ملن مه ملكفني ابلربامج وادلول الأعضاء حمل ترحيب وحفاوة.  ولك يشء يعزز اإ

عداد التقارير، وقال  .611 ن الشفافية واإ ووافق وفد موانكو عىل البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء. وأأيد الوفد لك يشء حس 
نه يع  تقد أأن مقرتح الأمانة جيد ويسري يف الاجتاه الصحيح. وفامي يتعلق ابقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية، كرر الوفد جمدداً اإ

ن القضااي العاملية والشامةل موضع اهامتم اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واللجان الأخرى. ففي عام  ، عىل 2009قوهل اإ
جنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات حمور التصال لإعداد املؤمتر بشأأن امللكية الفكرية والتحدايت سبيل املثال، اكنت الل 

نه س يكون من الأفضل ترك  العاملية، وليست اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وبدًل من اختيار جلنة واحدة بعيهنا، فاإ
 أأساس شامل. جلنة الربانمج واملزيانية  تعاجل الأمور عىل

عداد تقارير رمسية عن الربانمج  .614 ىل اإ نه جيب المتيزي بني نقطتني. الأوىل يه احلاجة اإ وأأنشطته،  18وقال وفد مرص اإ
عداد تقارير أأفضل وأأقوى عن  والثانية تتعلق بأأين ميكن معل ذكل. ويف هذا الصدد رحبت مرص ببيان وفد فرنسا اذلي أأيد اإ

. ويعتقد وفد مرص أأن مقرتح الأمانة هو جمرد تقرير للأمر الواقع. وذكر الوفد أأن املشاورات غري الرمسية ميكن أأن 18الربانمج 
دراهجا يف وثيقة رمسية مثل الربانمج واملزيانية. فليست هناك قمية  جترى يف أأي وقت، ويف أأي ماكن ول يتطلب الأمر اإ

ن اس مترار تقدمي التقارير من خالل تقرير أأداء مضافة يف املشاورات غري الرمسية، فمثة حاجة  ىل مشاورات رمسية. اثنيًا، اإ اإ
ن  الربانمج أأمام جلنة الربانمج واملزيانية اكن انحجًا. وقد أأجرت جلنة الربانمج واملزيانية مناقشات حول املزيانية. كذكل فاإ

ن جلنة الربانمج به عنرص من اسرتاتيجيات التخطيط والتنفيذ واسرتاتيجيات مو  18الربانمج  اهجة اخملاطر وختفيف وقعها. اإ
ن الوفد ل  واملزيانية مل تناقش جوهر أأنشطة الربانمج. فمل تناقش اللجنة تغري املناخ أأو الأمن الغذايئ أأو الصحة. ومن مث، فاإ

عداد التقارير يف جلنة اخلطة واملزيانية. وقد أأبدى الوفد مرونة فامي  يتعلق مبسأأةل املاكن اذلي ميكنه قبول تكرار نفس منوذج اإ
تعد فيه التقارير الرمسية. ويف حني أأن مقرتح مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الإفريقية يقتيض القيام بذكل أأمام اللجنة 

جراؤه أأمام اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وميكن أأن ت نه ميكن أأيضًا اإ قدم ادلول املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية فاإ
عداد التقارير الرمسية من الربانمج   .18الأعضاء مقرتحات بلجان أأخرى ميكن أأن تس تفيد من معلية اإ

عداد التقارير من أأجل الربانمج و  .615 نشاء نظام فعال للرصد واإ  .18أأكد وفد الصني جمددًا أأنه اكن من الرضوري للغاية اإ

لهاء عن أأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكية دمعه جمددًا لب و  .616 يان اجملموعة ابء حول هذه القضية. ودون رغبة يف الإ
ىل أأن املناقشة بشأأن امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة جيب أأن تعكس تعليقات  املناقشة بشأأن هذه القضية، أأشار الوفد اإ

ن الزايدة يف املوارد يف السطر السابع جاء "اإ  18.18، وحتت الفقرة 138انئب املدير العام يف هذا اجملال. ويف الصفحة 
ضافيًا لوقت الإدارة لهذه النتيجة ول تعكس زايدة يف الأنشطة أأو املوارد." وفامي  1.7ه ابلنس بة للنتيجة  تعكس ختصيصًا اإ

يف السطر الثاين، جاء "بعض الأنشطة". وطلب الوفد بيان أأن الأنشطة اليت مت الاضطالع هبا يف  5.18يتعلق ابلفقرة 
 املنرصفة سوف تس متر وتتدمع مبوافقة ادلول الأعضاء. الس نوات القليةل

ن النظام احلايل لرصد الربانمج من خالل تقرير أأداء الربانمج  .617 يطاليا البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء. اإ وأأيد وفد اإ
(PPR ذا ما أأرسيت هذه أأن أأنشطة  وتبني السابقة( اكن هو احلل الرئييس. وميكن تقدمي معلومات أأكرث تفصياًل. ولكن اإ
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دارة املنظمة بأأرسها. وذك ر  أأخرى تتطلب شيئًا خمتلفًا عن تقرير أأداء الربانمج، فهناك خطر الاصطدام ابلتفاصيل وتفتيت اإ
يدور حول أأنشطة ومشاريع، مثل الندوات واملطبوعات.  18الوفد بأأن كثريًا من اللجان تقوم بوظائف عادية. واكن الربانمج 

ن مد   ويف حاةل وجود مرشوع جدول أأعامل للتمنية يف امليدان، فاإن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية جيب أأن تتدخل. واإ
حة املنظمة نطاق المنوذج نفسه ليشمل أأش ياء أأخرى خياطر بأأن يقوض نظام رصد النتاجئ بأأرسه. وذكل ليس يف مصل

 وس يجعل العمل أأكرث بطئًا وأأقل كفاءة. وهناك ثقة يف أأن الأمانة تطبق هذا المنوذج وجيب أأن تس متر. 

شكر وفد الربازيل، متحداًث ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية، التعليقات والشواغل املرشوعة اليت أأبديت و  .618
لشفافية والطريقة اليت تس تطيع الوفود هبا أأن حتسن املشاركة يف معلية بصدد مقرتحه. أأتفهم أأن لك الوفود منشغةل مبسأأةل ا

برانمج التحدايت العاملية. وفامي يتصل بتعليق وفد موانكو بأأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ميكن أأن تكون أأفضل 
دراهجا أأ  ن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ميكن اإ يضًا ابعتبارها منتدى أأول لتناول التحدايت العاملية. ماكن للمناقشة، فاإ

آلية تتيح لدلول الأعضاء املشاركة يف معل هذه املؤسسة والاخنراط فيه. والربازيل  واحلقيقة يه أأن الأمر يتطلب وجود أ
اد التقارير عن هذا مس تعدة ومنفتحة ملناقشة الاحامتلت. ومن املفهوم أأن تقرير أأداء الربانمج ليس هو الأداة الصحيحة لإعد

املوضوع. فالتحدايت العاملية ل ميكن معاملهتا بنفس الطريقة مثل س ياسة الويبو بشأأن اللغات واخلدمات وهام موضوعان 
خمتلفان متامًا. فال ميكن أأن يكون هناك سوى تقدمي تقارير لهذه اللجنة عن موضوعات هممة مثل هذه ابلنس بة لدلول 

للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يه املنرب الوحيد للمناقشة، ولكهنا ميكن أأن جتري مناقشات الأعضاء. رمبا ل تكون ا
حىت تس تطيع ادلول الأعضاء املشاركة يف العملية والاطالع عىل الاجتاهات. مل تكن هناك مشاركة كبرية من البدلان النامية 

(، اكن من مصلحة هذه املنظمة أأن WIPO GREENكنولوجيا اخلرضاء )يف الربانمج. مفثاًل يف مرشوع الويبو املتعلق ابلت 
تكون هناك مشاركة أأوسع من البدلان النامية. ول ي حيدث هذا، اكنت املناقشة مطلوبة حقًا يف املنابر املناس بة عىل أأساس 

يام بذكل. فمل يكن هناك خطر منتظم حول ما مت وما يه املشاريع. مل تكن جلنة الربانمج واملزيانية يه املاكن الصحيح للق 
عطاء توجهيات  دارة قضااي عاملية. فقد اكنت القضااي عاملية ابلفعل. واكن يتعني عىل ادلول الأعضاء مناقش هتا واإ تفتيت اإ

مج للمنظمة ابلطريقة السلمية. واكن الوفد منفتحًا ملناقشة الصياغة، لكن مقرتح الأمانة مل يكن اكفيًا لسد جفوة الشفافية يف بران
 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية.

وتبني وفد الهند، وهو يضع نصب عينيه مقرتح الأمانة، رغبة الأمانة يف املشاركة مع ادلول الأعضاء يف مشاورات غري  .619
رمسية. واكن من الواحض أأنه ل أأحد يعارض اخنراط ادلول الأعضاء وزايدة مشاركهتا. واكن مفهوم الوفد هو أأن املدخالت 

جيب أأن تقدم قبل البدء يف أأي معل موضوعي. فالقضااي املوضوعية مل تكن تناقش يف جلنة الربانمج واملزيانية وأأن تقرير أأداء 
ن اقرتاح  الربانمج اكن تقياميً ذاتيًا من قبل الأمانة حيث اكن اجملال حمدودًا أأمام ادلول الأعضاء ملناقشة اجلوهر. وذلكل، فاإ

آلية للمناقشة املوضوعية من قبل ادلول الأعضاء مجموعة جدول أأعامل التمن  ية اكن مطابقًا ملقتىض احلال وأأكد رضورة وجود أ
 قبل امليض لتنفيذ هذا الربانمج. واكن هذا هو أأيضًا الس ند العقيل خملصصات املزيانية. 

يران و  .640 عداد التقارير املقدمني من مجموعة  (الإسالمية -مجهورية)أأيد وفد اإ آلية اإ جدول أأعامل التمنية واقرتح املقرتح وأ
حاةل القضااي املوضوعية للجمعية العامة للمناقشة واختاذ القرار حول  الإبقاء عىل املزيانية يف جلنة الربانمج واملزيانية. وميكن اإ

نه ل يوجد توافق يف الرأأي حول القضااي اجلوهرية وأأي اللجان مالمئة لإعداد ا عداد التقارير حيث اإ جراءات ونظام اإ  لتقارير.اإ

أأعلن وفد سويرسا وقوفه يف صف التعليقات اليت أأدلت هبا اجملموعة ابء. وذكر الوفد ردًا عىل بعض الأس ئةل و  .642
عداد التقارير الرمسية، أأنه يوجد ابلفعل تقرير أأداء الربانمج. وحول مسأأةل تمنية  املطروحة، خاصة تكل اليت أأاثرهتا مرص عن اإ

، ذك ر الوفد بأأن هناك معليات تلخيص واطالع تنظمها الأمانة. والوفود 18عىل الربانمج الربانمج وتنفيذه، خاصة الرتكزي 
عطاء املدخالت وتلقي املعلومات حىت تس تطيع الوفود أأن جتيء  املعنية مدعوة للمشاركة يف هذه العمليات. فهذا همم. وميكن اإ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية ويه عىل بينة اتمة، وتس تطيع أأن تقد م مدخالت حمددة ومفصةل خصيصًا عن تمنية برامج معينة اإ
وتس تطيع أأن تطرح بسهوةل أأس ئةل عن الأنشطة اليت مت الاضطالع هبا. ومن املهم للغاية أأن يوضع يف الاعتبار أأن جلنة 
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فد عن السبب يف الربانمج واملوازنة يه جلنة تضع الربامج بعناية، وختصص لها الأموال وتفحص النتاجئ املتحققة. وتساءل الو 
يطاليا،  أأن برانمج التحدايت العاملية جيب متيزيه ومعاملته بطريقة خمتلفة عن الربامج الأخرى. وفامي يتعلق بنقطة أأاثرها وفد اإ

نه يسمح للبدلان الأعضاء بتقدمي مقرتحات يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ومناقشة موضوعات من حيث اجلوهر،  فاإ
ذا وافق ذا اكن هناك مقرتح يتعلق ابلرباءات. اإ ت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، مثل تغري املناخ عىل سبيل املثال، اإ

ويوجد عىل جدول الأعامل احلايل اخلاص ابللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات بند الرباءات والصحة. ويتعني متيزي أأنشطة 
آلية الربانمج بوصف 18واملزيانية وجوهر القضااي. وأأعرب الوفد عن سعادته للنص املقرتح للربانمج  الربانمج من حيث أ

لقاء مزيد من الضوء عىل مشاركة ادلول الأعضاء يف تمنية الربانمج  الربانمج املتضمن فيه. بيد أأنه لحظ أأنه قدمت طلبات لإ
ن الوفد ميكن عداده تفصياًل وتقدمي تقارير عنه. ويف هذا الصدد، فاإ ه قبول التعديالت املقرتحة حاليًا. وردًا عىل سؤال وفد واإ

زاء التنفيذ حاليًا. ول ريب أأن الوفد مل يرد أأن خيلق انطباعًا بأأن هناك شيئًا ما  هنا ل تشعر ابلقلق اإ الربازيل، قالت سويرسا اإ
كفي. فالآليات موجودة، ورمبا ل خاطئًا يف الربانمج، وأأن هذه ليست يه الآلية الصحيحة، أأو أأن الربانمج غري شفاف مبا ي

تكون اكمةل. ويتعني اس تخداهما عىل حنو أأفضل بدًل من حماوةل نسخ وتكرار يشء موجود أأصاًل لأنه يف غري هذا قد يتقوض 
 نظام التقيمي بأأرسه. 

. وابختاذ صف أأيد وفد كندا البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء والتعليقات اليت أأبدهتا سويرسا واليت عوملت جبديةو  .641
ادلول الأعضاء الأخرى، أأعلن الوفد أأنه يويل أأمهية كربى للشفافية ويعتقد أأن جلنة الربانمج واملزيانية والطريقة اليت تعمل هبا 

من خالل تقرير أأداء الربانمج طريقة مالمئة للعمل. وهناك منصات مالمئة للتعامل مع املعلومات هبذه الوسائل. ورحب الوفد 
 واذلي س يعزز اجلودة ملدى أأكرب. 18مانة كام مت تقدميه يف مسودة الربانمج واملزيانية من أأجل الربانمج مبقرتح الأ 

ن هناك ش يئني يتعني وضعهام يف الاعتبار. الأول هو أأن هذه الشعبة  .641 وكرر وفد الياابن مداخةل اجملموعة ابء. وقال اإ
منه ولية اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. والثاين هو التوازن والربانمج اذلي تتعامل معه جماهلام أأرحب كثريًا مما تتض 

بني الشفافية والشمول وتفادي التفتيت الإداري. وأأعرب الوفد عن خشيته من أأن التفتيت الإداري ميكن أأن حيول دون 
ىل املنظور الأو  ىل التنفيذ الفعال للهدف الاسرتاتيجي استنادًا اإ سع لدلول الأعضاء وتوجهيها. ومن هذا ميض املنظمة قدمًا اإ

ن مقرتح الأمانة حقق هذا التوازن جيدًا، عىل الأقل للوهةل الأوىل.  املنظور، فاإ

أأيد وفد أأملانيا البيان والتعليقات الأخرى من قبل اجملموعة ابء. وقد حققت اللغة اليت اقرتحهتا الأمانة توازاًن جيدًا. و  .644
ملاكن املناسب ملناقشة هذا الربانمج وكذكل غريه من الربامج. فاملعلومات اكنت مكفوةل يف فلجنة الربانمج واملزيانية  يه ا

ىل الشفافية اليت بدا أأن بعض  عالمية. وقد قدمت معلومات اكفية. وقد تراءت احلاجة الأكرب اإ تقرير أأداء الربانمج واجامتعات اإ
ذا  ادلول الأعضاء تطالب هبا، يف اللغة اليت اقرتحهتا الأمانة. دارة املنظمة اإ يطاليا عىل أأن هناك خطر تفتيت اإ واتفق الوفد مع اإ

فراد برامج لتقدمي تقارير عهنا للجان أأخرى. وأأملانيا ل حتبذ هذا.  مت اإ

أأن توضيح مجموعة جدول أأعامل التمنية يبدو منطقيًا كام بدى يف البوليفارية(  -)مجهورية قال وفد مجهورية فزنويال و  .645
ن موضوع التحدايت اجلديدة ليس حكرًا عىل أأي أأحد أأو أأي مداخةل وفد فرنسا . رمبا اكنت املشلكة يف صياغة املسودة. واإ

جلنة وهو حتد يف حد ذاته، يتعلق بوضع املنظمة عىل املسار الصحيح للامتس طريق التمنية السلمي. وقد تكون املشلكة يف 
ابلتحدايت داخل جلنة ما. ومن الصعب عىل حنو شامل ولكي  الطريقة اليت طرح هبا هذا املوضوع لأنه من الصعب التنبؤ

ن  عداد تقارير عهنا. وابلطريقة نفسها، فاإ تبني كيف أأن جلنة جتمتع مرة أأو مرتني يف الس نة تس تطيع حتديد التحدايت أأو اإ
من املس تحيل  املعلومات ميكن تقدميها ببساطة من خالل املشاورات غري الرمسية. وذكل سيتطلب توافر موارد. وقد اكن

نه أأمر يتعلق ابلإنسانية مجعاء، وهو حقيقة يومية.  عىل ادلول الأعضاء أأن تتنبأأ بأأي التحدايت يه اليت س تطرح نفسها. اإ
ن امجلعية العامة جتمع معًا لك اللجان ولك اجملالت اليت تتعلق هبذه  وهذا أأمر ينبغي أأل يناقش عىل أأساس س نوي حفسب. واإ

 يه خري منرب.املنظمة، ورمبا تكون 
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آراء خمتلفة عن احلاجة لإعداد التقارير واملنرب اذلي تعد فيه. وأأن  .646 وأأوحض وفد مرص، ردًا عىل وفد سويرسا، أأن هناك أ
هناك اتفاقًا عىل أأن جلنة الربانمج واملزيانية يه جلنة للقضااي املتعلقة ابملزيانية. وليس دلى الوفد مشلكة يف أأن يس متر الربانمج 

عداد 18 تقارير عن قضااي املزيانية يقدهما للجنة الربانمج واملزيانية. بيد أأنه، يف ضوء طبيعة هذا الربانمج ووليته، كام هو  يف اإ
ن الربانمج يواصل املشاركة يف احلوار املتعلق ابلس ياسة بشأأن امللكية الفكرية 3.18منصوص عليه يف الفقرة  ، اليت قالت اإ

ن جلنة الرب انمج واملزيانية ليست يه املنرب املالمئ ملناقشة حوار الس ياسة املعين ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية، فاإ
جياد منرب مالمئ لتناول هذه القضية اخلاصة حبوار الس ياسة  والتحدايت العاملية. تكل يه القضية الأساس ية. وطالب الوفد ابإ

فراد الربانمج  املعين ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية. وتوضيح ذكل أأمر . وليس هذا هو 18همم. واكنت النقطة الثانية عن اإ
املعين برباءات الاخرتاع دليه اللجنة  1احلال لكية لأن لك القضااي اجلوهرية يف املزيانية لها جلان تقدم لها تقارير. فالربانمج 

قانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية دليه اللجنة ادلامئة املعنية ب 2ادلامئة املعنية بقانون الرباءات والربانمج 
دليه اللجنة ادلولية احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  4والبياانت اجلغرافية والربانمج 

ىل غري ذكلوالفوللكور ارير. والواقع أأنه مل جتر حماوةل لإفراد . ولك برانمج دليه قضااي تتعلق ابملوضوع هل جلنة يقدم لها التق، اإ
يقف موقف املساواة مع لك الربامج الأخرى اليت تعمل عىل اجلوهر  18، لكن يتعني وضع معيار جلعل الربانمج 18الربانمج 

ول الأعضاء ل لتحقيق املساواة يف املعامةل. واكنت القضية الثالثة تتعلق ابلتفتيت الإداري. وهذه احلجة ل ميكن قبولها لأن ادل
ن ما  خترب املنظمة مبا تفعهل حتديدًا. فادلول الأعضاء ل حتدد ما يتعني القيام به من رشااكت أأو أأوجه تعاون أأو أأي يشء اكن. اإ

تطلبه ادلول الأعضاء هو مزيد من الشفافية، ومزيد من املعلومات، ومزيد من مشاركة مجيع البدلان النامية واملتقدمة أأيضًا، 
ذا مل تكن هناك معارضة لتقدمي الاجامتعات ومناقشة  سلمية وجلنة سلمية بشأأن هذه القضية. ذكل متطلب يتعلق ابلشفافية. فاإ

للبدلان الأعضاء، فلامذا هذا الإرصار عىل جعل الاجامتعات الإعالمية هذه تمت أأثناء وقت  28الإعالمية من قبل الربانمج 
ن مت الت ضفاء طابع رمسي عليه يف جلنة ما حىت الغداء وليس خالل وقت اللجنة؟ فاإ ن الأمر يتطلب اإ فاق عىل املبدأأ، فاإ

ن املبدأأ قد جرى التفاق عليه، هناك حاجة  تس تطيع ادلول الأعضاء أأن تناقش حوار الس ياسة حول هذه القضااي. وحيث اإ
ن اس مترار النظام احلايل لإعداد التقارير يف   ظل الربانمج واملزيانية لن جيدي.لالتفاق عىل منرب مالمئ حلل هذه القضية. واإ

وتبىن وفد موانكو الفكرة اليت اكنت قد طرحت توًا، أأن جلنة الربانمج واملزيانية ليست جمرد جلنة مزيانية. ويعين هذا  .647
ني. وجلنة أأنه ل يتعني علهيا أأن تتناول املزيانية حفسب، بل تتناول أأيضًا أأنشطة أأخرى تعزتم الأمانة تنفيذها يف الس نتني املقبلت

ةل حقًا ابحلديث عن الربامج كام يتبني من امسها نفسه. ويود الوفد احلديث عن اللجنة ادلامئة املعنية  الربانمج واملزيانية خمو 
بقانون الرباءات، اكن القصد جمرد رضب مثال وحماوةل للقول بأأن لك هذا قضية متداخةل. ول ريب أأن الوفد ل حياول القول 

عداد التقارير يف لك جلنة. فالآليات القامئة مناس بة. ويف لك بأأن ادلول الأع آليات اإ ضاء جيب أأن تتخلص من هذا الإفراط يف أ
ن نفس الشخص ميكن أأن  ذا تطلب الأمر مزيدًا من املعلومات، فاإ ن نفس الأشخاص مسؤولون عن برامج خمتلفة. واإ جلنة، فاإ

ن الأشخاص يف جل  نة الربانمج واملزيانية ميكن سؤاهلم. تكل يه الطريقة اليت جتدي يسأأل، ول هيم يف أأي جلنة يمت ذكل. اإ
ن حدث ذكل يف ماكن  عداد التقارير عىل حنو أأفضل اإ حاليًا بصورة جيدة. كيف ميكن أأن تغدو الأمور أأوحض أأو أأن يكون اإ

آخر؟ يبدو أأن املاكن املالمئ للحديث عن تنفيذ الربانمج وأأنشطة الأمانة هو جلنة الربانمج وامل  زيانية حقًا.أ

وأأوحض وفد الربازيل، متحداًث ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية، وردًا عىل الشواغل اليت أأاثرها وفد سويرسا   .648
سهام الربانمج  ىل تعزيز اإ يف  18ابلقول بأأن مقرتح مجموعة جدول أأعامل التمنية قد ينسف هيلك الربانمج، أأن الاقرتاح يريم اإ

. واكنت الفكرة يه الثامناتيجية حىت يس تطيع الربانمج أأن يسهم أأيضًا يف الهدف الاسرتاتيجي حتقيق الأهداف الاسرت 
عداد تقارير مرحلية عن أأنشطة الربانمج  حتديد نتاجئ متوقعة عن املشاركة الفعاةل مع ادلول الأعضاء واكفة أأحصاب املصلحة واإ

آلية لإعداد  18 وأأنشطته املس تقبلية يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وردًا عىل بيان موانكو، ميكن أأن تكون هناك أ
التقارير املرحلية للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. والربازيل منفتحة للمناقشة 

ىل ط هذا  18رق جيدة وأأفضل. ومن الواحض، أأنه س يكون من الأفضل وجود منرب واحد ملناقشة الربانمج والتوصل اإ
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للحصول عىل مشاركة فعاةل من ادلول الأعضاء يف أأنشطة املنظمة. ذكل هو هدف الربازيل وهناك حاجة ملناقشة هذه 
 القضااي الس ياس ية املرتبطة ابلتحدايت العاملية.

ن هنو  .649 ن ذكل من فعل جلنة الربانمج واملزيانية. ومن قال وفد اجلزائر اإ اك اس تخدام جحج مفسد. وقالت بعض الوفود اإ
ن املداخالت جيب أأن تنصب عىل املزيانية وأأل تربطها بأأي حال بتعليقات عن الربامج اجلوهرية. ومع ذكل، فقد قال  مث، فاإ

بد ن لك التعليقات يف جلنة الربانمج واملزيانية ميكن اإ ىل الاتساق. الوفد نفسه اإ اؤها وميكن أأن تكون جوهرية. وهناك حاجة اإ
عداد التقارير وتقدميها للجنة الربانمج واملزيانية من قبل الربانمج بشأأن امللكية الفكرية  آلية اإ والوفد مل يكن راضيًا عن أ

نشاء اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، قالت بعض الوفود  ن ذكل جتاوز حدود اللجنة املعنية والتحدايت العاملية. وعند اإ اإ
ن مل تكن موافقة، لأن تأأخذ هذا يف الاعتبار كام اقرتحت الربازيل  ابلتمنية وامللكية الفكرية واكنت اجلزائر مس تعدة، حىت واإ

نشاء جلنة للتمنية  وميكن أأن تكون هناك معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وميكن اإ

ومسائل أأخرى كام مت من قبل ابلنس بة لرباءات الاخرتاع. وميكن أأن تكون هناك جلنة أأخرى تتناول امللكية الفكرية 
ن اقتىض الأمر.  والتحدايت العاملية وبعدئذ ميكن ربطها بلجنة الربانمج واملزيانية اإ

ن هناك بنودًا كثو  .650 نه يف حني أأن هذه مسأأةل حساسة، فاإ رية جدًا يف جدول الأعامل وأأن هناك حاجة قال وفد فرنسا اإ
عداد التقارير والتفاعل بني ادلول الأعضاء والربانمج. فهناك  للميض قدمًا. وتساءل الوفد عن الكيفية اليت ميكن هبا تدعمي اإ

 17و  16 و 14برامج كثرية ليس لها جلنة خاصة هبا: فالأمور الاقتصادية والإحصاءات ليس لها جلنة معل مثل ما للربامج 
دارة مثل هذا النظام. ويتعني  ن ادلول الأعضاء لن تنشئ جلنة مس تقةل للك برانمج مبفرده. فس يكون من الصعب اإ وغريها. اإ

عالمية وموارد التشاور القامئة. وأأعرب املدير العام عن الرغبة يف  عىل ادلول الأعضاء أأن تس تغل عىل خري حنو اجامتعات اإ
الأمور ميكن معاجلهتا هبذه الطريقة. هناك جوهر موضوعي، لكن توليفات من الأمور اكنت يف عقد اجامتعات غداء صغرية، ف

احملل الأول يه اليت يمت التعامل معها يف اللجان الأخرى. ويف داخل جلنة الربانمج واملزيانية، مل تكن لك ادلول الأعضاء لمتتنع 
عادة فتح ابب املناقشة يف القرارات عن احلديث يف الربامج أأو يتعني علهيا ذكل، بل اكن الأم ر هو أأن ادلول الأعضاء مل ترد اإ

وأأن مناقشات اكنت جترى ابس تفاضة يف أأماكن أأخرى. وعىل مدى عامني، مل تكن مجموعة جدول أأعامل التمنية مس تعدة 
ن ما اكن . وقد وجدت ادلول الأعضاء بعض الصعوبة يف التعامل مع هذه الأمور 18للرجوع مبقرتح عن الربانمج  املتداخةل. اإ

يضاح كيف تس تطيع ادلول الأعضاء أأن حتقق خري اس تفادة مهنا  مطلواًب معهل هو جتربة وتدعمي ما هو قامئ فعاًل، لتقويته واإ
 سواء اكنت املشاورات رمسية أأو غري رمسية. 

ن جلنة الربان18خلص الرئيس القول بأأنه ليس هناك اتفاق عىل قضية الربانمج و  .652 مج واملزيانية س تحيهل . ومن مث، فاإ
 للجمعية العامة لالتفاق واختاذ قرار.

وذكر أأنه ليس هناك اتفاق  18خالل الاجامتع املسايئ لليوم الأخري، أأعاد الرئيس فتح ابب املناقشة حول الربانمج و  .651
ن القرار سوف يرتك حول ماكن مناقش ته، سواء جلنة الربانمج واملزيانية أأو اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  ومن مث، فاإ

 للجمعية العامة.

ذكر وفد الربازيل متحداًث نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية أأنه يود رؤية املقرتح وقد مت تقدميه للجمعية العامة، و  .651
قلميية كثرية وكثري م  ن فرادى البدلان.حىت تس تطيع امجلعية العامة اختاذ قرار مس تنري حول هذا املقرتح اذلي أأيدته مجموعات اإ

ن القضية بأأرسها س تحال للجمعية العامة.و  .654  ذك ر الرئيس بأأنه ليس هناك اتفاق ومن مث فاإ

مانة بتعديل الصياغة بشأأن الربانمج و  .655 وأأن هذا قد يشلك قضية مفتوحة فامي  18ذكر وفد سويرسا أأن هناك مقرتحًا للأ
نشاء جلنة )من أأجل الربانمج  ذا اكن اإ اًب أأم ل. لكن الوفد اكن يعتقد أأن نشاط الربانمج ليس حمل ( مطلو18يتعلق مبا اإ
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نشاء جلنة أأخرى ملناقش ته أأم ل. وقال الوفد  ذا اكن الأمر يتطلب اإ نه مقبول. والقضية الوحيدة الباقية يه ما اإ خالف، بل اإ
نه يعتقد أأنه جيب عدم ترك لك يشء مفتوحًا للجمعية العامة.  اإ

عىل أأين جيب مناقشة امللكية الفكرية والتحدايت العاملية، لكن ليس هناك أأي  ذكر الرئيس أأنه ليس هناك اتفاقو  .656
 خالف عىل الربانمج نفسه. وميكن أأن يرتاءى هذا يف القرار.

شدد وفد الربازيل عىل أأن مقرتح مجموعة جدول أأعامل التمنية ينبغي أأن يكون جزءًا ل يتجزأأ من الربانمج. فقد و  .657
بأأن ينفذ أأيضًا لك الأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة. وقد فهمت  18لتمنية مطالبة الربانمج اقرتحت مجموعة جدول أأعامل ا

مجموعة جدول أأعامل التمنية أأن الربانمج هلك لن تمت املوافقة عليه حىت تمت املوافقة عىل لك يشء. وقد اكن اخلضوع للمساءةل 
 والشفافية جزءًا ل يتجزأأ من الربانمج.

ن قضية الربانمج أأكد الرئيس جمددًا و  .658 ىل امجلعية العامة. 28أأنه ليس هناك اتفاق، ومن مث فاإ  بأأمكلها سوف حتال اإ

ردد وفد بلجياك ما اكن قد ذكره وفد سويرسا ابلفعل واقرتح الإبقاء عىل جدول الأعامل مفتوحًا لأقىص حد ممكن  .659
ن هذا ميكن أأن حيدث لحقًا فامي بعد ظهر ه ذ يتعني حماوةل التفاق عىل جزء من وحماوةل التوصل لتفاق. وقال اإ ذا اليوم. اإ

جراء مزيد من املشاورات.  الربانمج ابإ

ن الربانمج و  .660 ذا مل يمت التفاق، فاإ ذا اكن ميكن التوصل لتفاق فيتعني القيام بذكل. واإ ىل أأنه اإ  28خلص الرئيس اإ
 س يذهب برمته للجمعية العامة للنظر فيه.

جراء مزيد من املناقشات غري او  .662 ، اذلي أأحيل للجمعية العامة 28لرمسية مل يمت التوصل لتفاق عىل الربانمج عقب اإ
 .12للنظر فيه. ومت التوصل لتفاق عىل النص الرمسي ذلكل القرار خالل مناقشات مبوجب البند 

 .29مل تكن هناك تعليقات عىل الربانمج و .661

 ورقة معلومات عن املاكتب اخلارجية

 .10الربانمج افتتح الرئيس املناقشة حول و  .661

ىل الوثيقة و  .664 )ورقة معلومات عن املاكتب اخلارجية(. ودعا  WO/PBC/21/INF.1استندت املناقشة أأيضًا اإ
 الرئيس الأمانة لعرض الوثيقة.

عداد وثيقتني. أأوًل، ورقة و  .665 ذك رت الأمانة الوفود بأأن جلنة الربانمج واملزيانية قد طالبت يف دورهتا العرشين الأمانة ابإ
لها موعد هنايئ حمدد للتوزيع قبل ادلورة احلالية. اثنيًا، دراسة متعمقة تتناول لك القضااي. ويف ذكل الوقت مل تكن معلومات 

جراؤها. وقد اكنت الوثيقة املعروضة  الأمانة متيقنة من أأهنا ستمتكن من تقدمي الوثيقة الثانية يف الوقت املناسب، بيد أأنه مت اإ
جوهرها، وثيقتني: ورقة معلومات ودراسة متعمقة. ومت تقدمي معلومات عن املاكتب  ، يفWO/PBC/21/INF1ابعتبارها 

ضافة ماكتب جديدة. وقدم اجلزء الثاين من  اخلارجية احلالية، وأأداهئا، الأمر اذلي ميكن أأن يوفر أأساسًا ملناقشة س ند ومربر اإ
نشاء املاكتب الوثيقة معلومات مفيدة للأعضاء من أأجل معلية حيرهها الأعضاء لتحديد  الإجراءات اليت يتعني مبقتضاها اإ

اخلارجية اجلديدة. ومثلام اقرتحت وفود كثرية، فقد اكن املهنج اذلي مت تبنيه مهنجًا جامعًا مانعًا وليس جمرد تركزي عىل املاكتب 
مج واخلطة، ولكنه، كام اتفق امخلسة الإضافية كام اقرتح يف البدء. وختامًا ذك رت الأمانة الوفود بأأن ذكل ليس تنقيحًا للربان

، ختطيط لإجراء مزيد من املشاورات عىل أأساس هذه الوثيقة وأأن العملية 1021عليه يف جلنة الربانمج واملزيانية يف يوليو 
قامته يف  اليت حيرهها الأعضاء سوف حتدد الإجراءات اليت يتعني تطبيقها يف تقرير أأي املاكتب اخلارجية الإضافية تتعني اإ
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صدار الوثيقة، فاإن الـ الثن لهيا الهند  92بدلًا املدرجة قامئهتا يف الفقرة  11ائية التالية وما بعدها. ومنذ اإ قد انضمت اإ
ير و  ىل )الإسالمية -مجهورية( اناإ  .15، مما وصل ابلعدد الإجاميل للبدلان يف هذه القامئة اإ

ل لقرتاح فتح مخسة ماكتب خارجية جديدة للويبو، أأعرب وفد اجلزائر متحداًث عن اجملموعة الإفريقية عن دمعه الاكمو  .666
نه يتعني عىل  فريقيا. وذكر الوفد بأأن املس تقبل س ينبين عىل املعرفة، ويف القلب مهنا امللكية الفكرية. ومن مث، فاإ اثنني مهنا يف اإ

مل يف هذا اجملال. فمل تكن الويبو ابعتبارها واكةل متخصصة مسؤوةل عن امللكية الفكرية، أأن تدمع وجودها يف لك أأحناء العا
نشاء ماكتب جديدة يف  املاكتب اخلارجية احلالية اكفية للوفاء ابحتياجات امللكية الفكرية والطلب علهيا. وس ميلأ هذه الثغرة اإ

ن افتتاح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا همم لأ  فريقيا. اإ قىص الاحتاد الرويس، والصني، والولايت املتحدة، ويف احملل الأول يف اإ
نه س يدمع القدرات التقنية للخرباء  حد ابلنس بة للمجموعة الإفريقية. ذكل أأن افتتاح هذين املكتبني س يوفر قمية مضافة حيث اإ

الأفارقة ويزيد وعي البدلان الإفريقية بأأمهية نظم امللكية الفكرية. كام س يكون لهذين املكتبني أأمهيهتام الس ياس ية لأهنام 
ن يف الويبو اليت ل يوجد لها أأي متثيل يف القارة الإفريقية اليت تشلك الإماكنية الأكرب لالستامثر س يصححان الافتقار للتواز 

الأجنيب. وهذا ما يتعني أأن يقر  يف الأذهان عند مناقشة القضية. ويف ادلورة السابقة، جرت مناقشة املاكتب اخلارجية 
ىل الأما لب اإ نة أأن تقدم وثيقة معلومات عن املاكتب القامئة، كيف أأفادت وحفصها ابلتفصيل، وبطريقة موضوعية. وقد ط 

ىل امجلعيات  رساهل اإ وكيف مت متويلها؟ وتعتقد اجملموعة الإفريقية أأن الوثيقة اكفية ل ي تتبىن اللجنة القرار الأخري اذلي يتعني اإ
 للموافقة عليه بغية فتح هذه املاكتب اخلارجية امخلسة.

لفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو  15/2014تضمن يف الربانمج واملزيانية املقرتحني رحب وفد الهند ابملقرتح امل و  .667
خالل الثنائية التالية. وذكر أأن فتح ماكتب جديدة جيب أأن يضع يف الاعتبار مصاحل املناطق اجلغرافية اخملتلفة وكذكل 

قتصاد ومنو تقدمي طلبات احلصول عىل عوامل أأخرى، مثل املوازنة بني احلاجة والطلب من حيث عدد الساكن، وجحم الا
حق امللكية الفكرية. كام أأعربت الهند عن اهامتهما بفتح مكتب خاريج للويبو هبا وتود أأن ترى قرارًا قد اختذ عن فتح مكتب 

ضافة خاريج يف الهند خالل الثنائية التالية. وميكن أأن يكون أأحد املاكتب امخلسة املقرتحة يف الربانمج واملزيانية، أأو اإ 
ن مكتبًا خارجيًا للويبو يف الهند ميكن أأيضًا أأن يليب مطالب منطقيت رشق أأس يا وغرهبا. وذك ر  للماكتب امخلسة املقرتحة. اإ

عداد وثيقتني. ونص قرار ادلورة   10الوفد بأأنه خالل ادلورة الأخرية للجنة الربانمج واملزيانية، طالبت ادلول الأعضاء الأمانة ابإ
ضاف عداد الواثئق التالية فمي يتعلق مبسأأةل املاكتب اخلارجية، للجنة عىل: "اإ ة ذلكل طالبت جلنة الربانمج واملزيانية  الأمانة ابإ

مانة عىل تقدمي وثيقة املعلومات؛ بيد أأهنا  مؤكدة الطبيعة اليت حيرهها الأعضاء لهذه العملية." وأأعرب الوفد عن شكره للأ
معلومات ودراسة متعمقة عىل حد سواء. ومل يكن ذكل سوى حماوةل للتصدي  قدمت ابعتبارها وثيقة موحدة، تتضمن ورقة

جلانب فقط من شواغل الأعضاء، وترك مسأأةل حتديد الإجراءات واختيار املعايري، مضن مسائل أأخرى، اليت يتعني اتباعها 
نشاء ماكتب جديدة لإنشاء ماكتب خارجية جديدة للويبو. وبفحص الوثيقة، تبني الوفد الأس باب املتنوعة املقد مة لتربير اإ

واليت جاءت فهيا مضن أأس باب أأخرى، حقيقة أأن املاكتب اخلارجية حمدودة وأأن هناك بدلان أأعضاء أأخرى كثرية ميكن أأن 
نشاء ماكتب خارجية جديدة يف مناطق هبا حاجة واسعة للمساعدة  تس تفيد من التعاون مع املقر الرئييس للويبو عن طريق اإ

ن التوزيع اجلغرايف همم بصفة خاصة لتوفري خدمات الويبو يف جمال املساعدة التقنية وبناء القدرة. ومن التقنية وبناء ا لقدرة. اإ
املتوقع اس تخدام املاكتب اخلارجية اجلديدة ابعتبارها مراكز اتصال يتجمع فهيا اخلرباء التقنيون ويمتركزون لتقدمي اخلدمات عىل 

جراء تدخالت يف املوقع نشاء حنو عاجل واإ . كذكل تسهم املاكتب اخلارجية يف نقل املعرفة وتعزيز ادلمع املتبادل من خالل اإ
قلميية. تكل بضعة من أأس باب كثرية أأدرجت يف الوثيقة. ويعتقد الوفد أأن الهند أأوفت مبعايري الاختيار ابعتبارها بدلًا  ش باكت اإ

اده للعمل عىل حنو بناء مع لك اجملموعات والوفود للتوصل مضيفًا ملكتب خاريج جديد للويبو. وخمت الوفد الكمه بذكر اس تعد
لتوافق يف الرأأي عىل الإجراءات وعىل حتديد معايري لفتتاح ماكتب خارجية جديدة للويبو. وأأيد الوفد الرأأي اذلي أأعربت 

ايدة مزيانية الربانمج ( يف اليوم السابق، أأل وهو أأن اللجنة ميكن أأن تنظر يف زDAGعنه مجموعة جدول الأعامل والتمنية )
 اتساقًا مع الاهامتم الكبري اذلي أأبدته ادلول الأعضاء يف ادلورة الأخرية. 10
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قلميية وبدلان كثرية و  .668 أأحاط وفد بلجياك، متحداًث عن اجملموعة ابء، علامً ابلتعليقات واملالحظات اليت أأبدهتا مجموعات اإ
حتقيق تقدم يف دورة جلنة الربانمج واملزيانية هذه. هناك بال ريب  يف لك من اليومني السابق واحلايل وأأعرب عن أأمهل يف

مانة عىل الوثيقة املتعلقة ابملاكتب اخلارجية للويبو. ويف حني  اهامتمات وشواغل مشرتكة. وأأعربت اجملموعة ابء عن شكرها للأ
ت الأولية التالية فامي يتعلق ابلوثيقة. ومل لحظ الوفد التفاصيل الشامةل للوثيقة وطبيعهتا، فقد اكنت دليه الأس ئةل واملالحظا

تكن هذه التعليقات الأولية تنطوي عىل أأحاكم مس بقة عىل مداخالت اجملموعة ابء الالحقة، فامي يتعلق بطريق امليض قدمًا 
 1008ىل أأنه مت يف اإ  6فأأوًل، أأشارت الفقرة  للأمام وفامي يتعلق ابملعايري الكثرية اليت ميكن أأخذها يف الاعتبار عىل حد سواء.

غالق مكتبني اكان موجودين من قبل يف بروكسل وواش نطن العامصة، نتيجة للتقيمي و معلية ترش يد املاكتب اخلارجية.  اإ
ذا اكنت املعايري نفسها قد اس تخدمت مع اختيار مواقع املاكتب اجلديدة املقرتحة. والسؤال الثاين يتعلق  ويتساءل الوفد عام اإ

ىل  202ابلفقرات من  نشاء مركزين فائضني لتكنولوجيا املعلومات والتصالت مضن مكتبني  207اإ اليت تقدم مربرات اإ
خارجيني مقرتحني. واكن من رأأي اجملموعة ابء أأن الأمر يتطلب مزيدًا من املعلومات قبل أأن يمتكن، عىل مس توى اخلرباء من 

نشاء أأي  ذا رؤي أأن ذكل رضوري عىل حنو أأن يوافق عىل احلاجة لإنشاء أأي مراكز زائدة، وأأن اإ مراكز فائضة )فقط اإ
ذا اكنت الويبو تس تطيع أأن  نشاء ماكتب خارجية جديدة. وتساءل الوفد عام اإ صارم( جيب فصهل بصورة صارمة عن احامتل اإ

ا يتعني أأن تقدم مزيدًا من التفاصيل عن ادلور املقرتح للماكتب اخلارجية ابعتبارها حمفزًا للمنطقة الأوسع اخلاصة هبا، وم
 267تكون عليه النتاجئ املتوقعة، يف الأجلني القصري والطويل، وكيف سيتالءم هذا مع الإطار التنظميي. وفامي يتعلق ابلفقرة 

ن هذه الفقرة أألقت الضوء عىل املوقعني احملددين للمكتبني اخلارجيني اجلديدين يف أأفريقيا  من الوثيقة: قالت اجملموعة ابء اإ
ىل أأن هذين املكتبني اجلديدين ل بد أأن  وذكرت أأن هذين ضافة ذلكل، اإ املوقعني ل يزال يتعني التفاق علهيام. وأأشارت، اإ

ينخرطا يف بناء القدرة بشلك أأسايس. وطلب الوفد مزيدًا من التفاصيل عن الطريقة اليت سيمت هبا اختيار املواقع احملددة 
قلميية القامئ آزر مع املاكتب الإ ة فامي يتعلق ببناء القدرة. وذكر الوفد أأنه تراوده بعض الشكوك بشأأن مدى تطابق لتعظمي أأوجه التأ

ممارسة التوقيع عىل مذكرات تفامه، اليت تتضمن أأحاكمًا عن امتيازات وحصاانت، خاصة عندما تنطوي عىل أأحاكم التطبيق 
أأعرب الوفد عن شكره للرئيس وأأكد رغبته يف القيام املؤقت للمعاهدة السارية أأيضًا، مع اتفاقية الويبو من الناحية القانونية. و 

 مبداخةل يف مرحةل لحقة فامي يتعلق بطريقة امليض قدمًا للأمام وأأيضًا بشأأن توصيات أأخرى.

مانة عىل و  .669 أأعرب وفد ترينداد وتوابغو، متحداًث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، عن شكره للأ
نشاء مخسة ماكتب جديدة للويبو، 10تقريرها عن الربانمج  ، وذكر عىل حنو قاطع، وللتسجيل أأنه ليس دليه اعرتاض عىل اإ

قلميية، تت ضمن واحدًا يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب وزاد فأأضاف أأنه ل يعارض ول عىل أأن تكون هناك س تة ماكتب اإ
قلميية امخلسة. وواصل الوفد ليقول أأن الصعوبة الوحيدة اليت تواهجها مجموعة بدلان أأمرياك  ما هو جمدول من حيث املاكتب الإ

ملقرتحة وتساءل عام يه. ويف داخل اجملموعة، أأعربت الالتينية والاكرييب يه املعايري املطبقة يف اختيار تكل املاكتب امخلسة ا
وفود كثرية من خالل قنوات رمسية وغري رمسية، عن تقديرها للفرص اليت تتيحها املاكتب اخلارجية. وقد وحض للوفد ولبدلان 

ىل أأمانة الويبو خمتلفة داخل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن هذه الرساةل مل تكن واحضة أأو مل تنقل بطريق ة سلمية اإ
آذاان صامء. ورشح الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تعتقد أأنه مت هتميشها من زاوية عدم  أأو رمبا وجدت أ

املشاركة يف معلية التشاور ومل تعامل بعدل من زاوية الاختيار واملعايري املس تخدمة لختيار تكل املاكتب. وطلبت مجموعة 
أأمرياك الالتينية والاكرييب معاملهتا عىل قدم املساواة فامي يتعلق ابختيار املاكتب اخلارجية اجلديدة. ولحظ الوفد أأنه وقد  بدلان

نه يشعرن أأن هذه التعليقات مل تؤخذ  أأبدى تعليقات يف دورة جلنة الربانمج واملزيانية الأخرية يف يوليو ويف البيان الافتتايح فاإ
رتاءى يف الربانمج واملزيانية املنقحني. وذكر الوفد متحداًث عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، أأنه يف الاعتبار ومل ت

نه مل يكن جزءًا ل يتجزأأ من معلية التشاور  حجاف مبا تود أأن تقوهل مجموعات أأخرى وبدلان أأخرى يف منطقته، فاإ بدون اإ
ذه الظروف، تود مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن تذكر عىل سبيل والاختيار ملاكتب الويبو اخلارجية. ويف ظل ه

للجنة الربانمج واملزيانية( يف  10التسجيل وتتساءل عن السبب اذلي من أأجهل مل ترتاءى تعليقاته )اليت أأبديت يف ادلور 
ىل القول بأأنه عىل واملقرتح املنقح للربانمج واملزيانية، وطالب الوفد الأمانة بأأن  10الربانمج  جابة عن السؤال. وخلص اإ تقدم اإ

نه يود رؤية مكتب يقام يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب.   الرمغ من أأنه ليس دليه أأي اعرتاض عىل املاكتب امخلسة، فاإ
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مانة عىل و  .670 تقدمي أأعرب وفد بولندا وهو يتحدث نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق عن شكره للأ
ضافية عن املاكتب اخلارجية ووجد أأن املواد مكتوبة جيدًا ولكهنا ل تزال غري مقنعة. فال تزال الأس ئةل كثرية  معلومات اإ

مفتوحة، تتعلق مثاًل ابلعملية نفسها. وتود مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق تكرار أأهنا دهشت من التفسريات 
نشاء املاكتب اخلارجية وتراودها الشكوك حول مطابقة ممارسة توقيع مذكرات تفامه غري املقنعة عن اس تخدام وكفاء ة تاكليف اإ

مع اتفاقية الويبو من الناحية القانونية. وطالبت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق مبزيد من املعلومات من الأمانة 
تب امخلسة اجلديدة قيد السؤال، يف الأجلني القصري والطويل عىل عن املعايري املس تخدمة وتساءلت عن النتاجئ املتوقعة للماك

حد سواء. وقد فهم الوفد، أأنه حىت الآن اكن بناء القدرة يمت من املركز الرئييس، وهو السبب يف وجود املكتب يف جنيف، 
ت الانتباه يه قض  ذا اكن من املفرتض أأن يتغري ذكل. واكنت هناك مسأأةل أأخرى شد  ية املراكز الزائدة اليت وتساءل عام اإ

س تقام داخل مكتبني مقرتحني. واكن من رأأي الوفد أأن هذه القضية جيب أأن توىل اعتبارًا منفصاًل، ليس يف س ياق املاكتب 
ن التربير املقدم يف الوثيقة  ن خطط أأعامل الطوارئ  WO/PBC/INF.1اخلارجية اجلديدة. اإ جعل القضية أأكرث تعقيدًا. اإ

، يف رأأي مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق، جيب أأل يرتبطا فامي بيهنام، وقد اقرتحت اجملموعة واملاكتب اخلارجية
 أأن تكون قضية أأمن امللكية الفكرية موضوعًا دلورة مقبةل للجنة الربانمج واملزيانية.

وحًا أأكرب بشأأن معايري فتح أأعرب وفد ابكس تان عن تقديره للوثيقة اليت أأعدهتا الأمانة. بيد أأنه يود أأن يرى وضو  .672
ذا اكن  املاكتب اخلارجية والولية اليت س تكون لهذه املاكتب اجلديدة. ويؤمن الوفد بأأن لك بدل هو الأقدر عىل أأن حيدد ما اإ

ن الوفد يعتقد أأن لك الاحتياجات يلبهيا املقر يف جنيف.  حيتاج مكتبًا خارجيًا أأم ل، ولكن فامي يتعلق بباكس تان، فاإ

مانة عىل ورقة املعلومات، اليت قدمت عرضًا شاماًل للماكتب القامئة أأعرب و  .671 وفد جنوب أأفريقيا عن شكره للأ
نشاء مخسة ماكتب خارجية )يف الاحتاد الرويس، والصني، والولايت املتحدة، واثنني  ووظائفها. وهو يؤيد ابلاكمل اقرتاح اإ

نشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا س يلع ن اإ ب دورًا كبريًا يف حفز العمل والتكنولوجيا والابتاكر والإبداع ويه يف أأفريقيا(. اإ
مكوانت أأساس ية للتمنية الاقتصادية. وذكر الوفد أأن الورقة اعرتفت ابلفعل بأأن أأفريقيا يه املنطقة الأرسع منوًا يف الاقتصاد 

ىل بناء القدرة واملساعدة التقنية، ويه املنطقة ال نشاء العاملي. واملنطقة يف حاجة اإ ن اإ وحيدة اليت ل تس تضيف مكتبًا خارجيًا. اإ
هذه املاكتب س يقطع طريقًا طوياًل لتيسري المتثيل اجلغرايف. وقد أأحاط الوفد علامً ابلشواغل اليت مت الإعراب عهنا يف ادلورة 

نشاء  الأخرية للجنة الربانمج واملزيانية وأأعرب عن الزتامه ابلعمل عىل اختاذ قرار مقبول دلى لك الوفود ن طلب اإ حيث اإ
نشاء  مام يمكن بني أأايدي ادلول الأعضاء، اليت مل تستبعد اإ ماكتب خارجية معلية حيرهها الأعضاء والطريق للميض قدمًا للأ

 ماكتب مس تقباًل يف مناطق وبدلان أأخرى. 

نشاء ماكتب خارجية ودعا الوفود لرتتيب البيت.  14ذكر وفد بنغالديش أأنه يوجد يف الوقت احلارض و  .671 طلبًا ابإ
وأأضاف أأن املاكتب امخلسة املقرتحة مبادرة لقت ترحيبًا كبريًا. ويف الوقت نفسه، يتعني عىل الأعضاء بذل اجلهد الالزم 

 لتمنية اجتاهًا سائدًا ينبغي أأن يكون واحدًا من هذه املعايري. لتحديد مجموعة من املعايري، وأأضاف أأن جعل أأنشطة ا

نشاء ماكتب خارجية وذكر أأن ماكتب ريو، وس نغافورة، وطوكيو أأثبتت و  .674 أأكد وفد فرنسا أأنه ل يعارض مبدأأ اإ
نه يود تذكري ن اكنت الوفود تود أأن ترى تقريرًا س نواًي عن نشاط هذه املاكتب. وقال الوفد اإ اللجنة،  جدارهتا، حىت واإ

والأمانة بصفة خاصة، بأأنه يتعني أأن تكون هناك شفافية جديرة ابلحرتام، وأأن الأمانة جيب أأن تفحص أأساليب العمل وتوسع 
ن الويبو واكةل متخصصة من واكلت الأمم املتحدة، ويه ل تنمتي لأحد. ومجيع بدلاهنا  نطاق املشاورات لأقىص ما تس تطيع. اإ

ة. وانشد الوفد الأمانة والبدلان مقدمة الطلبات، أأي لك املعنيني، بأأخذ الوقت الرضوري قبل الأعضاء عىل قدم املساوا
جراء تعديالت طويةل املدى يف اسرتاتيجيهتا، لأن هذا لن يكون هل تأأثري عىل  لزام الويبو ابإ الالزتام مبناقشة هذا، وقبل اإ

وذكر الوفد أأنه مل يفهم حقًا السبب يف التعجل يف اختاذ قرار املاكتب اخلارجية حفسب، بل س يؤثر ايضًا عىل املقر الرئييس. 
بشأأن املاكتب اخلارجية عرب الشهور امخلسة الأخرية، وأأن الوفد ت رك خارج هذه العملية. وهو ل يفهم السبب يف توقيع 

 مبدأأ فتح هذه املاكتب اتفاقيات تفصيلية للغاية مع بدلان أأعضاء معينة، يف حني ل تزال ادلول الأعضاء مل تتفق بعد عىل
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اجلديدة ول عىل أأين جيب أأن توجد مواقعها. والوفد يعتقد "أأن العربة قد وضعت أأمام احلصان". لقد بدأأت املناقشة الآن 
ضافية حقيقية. وقال  آرائه الرمسية حول املوضوع. ميكن أأن تكون للماكتب املقرتحة قمية اإ والوفد يسعده أأن يمتكن من تقدمي أ

نه  خل. فذكل أأمر عظمي الأمهية الوفد اإ س يعمل بطريقة بناءة مع البدلان الأخرى بشأأن هذه املعايري، واملتابعة الرضورية، اإ
 ابلنس بة للويبو، ويأأمل الوفد يف مناقشة املسأأةل عىل أأساس حصي مفتوح.

س بانياأأعرب وفد و  .675 مانة عىل اجلهد الشاق اذلي بذلته يف وضع مسودة وثيقة املعلوم اإ ىل رأأي عن شكره للأ ات واحناز اإ
جنازها يف  وفد بلجياك اذلي حتدث نيابة عن اجملموعة ابء. فأأوًل، اكن انطباعه، بعد قراءة الوثيقة أأهنا ورقة جيدة. وقد مت اإ

وقت قصري للغاية. وقد اكنت صيغة موسعة من الورقة البيضاء اليت قدمت يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية. مل 
ة اسرتاتيجية عن فتح املاكتب اجلديدة أأو مبادئ لالفتتاح املقرتح للخمسة ماكتب اجلديدة. مل تكن ما أأملنا فيه. تكن وثيق

نتاج مثل هذه الوثيقة، لكن الوفد ل يزال يعتقد أأن املنظم ىل التدبر واملناقشة، والواحض أأنه من الصعب جدًا اإ ن لأ ة حتتاج اإ
شامةل كام جيب أأن تكون من زاوية املناطق. ول يزال الوفد يعتقد، كام قال يف ادلورة الإجراءات اكنت متعجةل ورمبا مل تكن 

نشاء ماكتب بسبب اخلوف املعقول من  السابقة للجنة الربانمج واملزيانية، أأن الإجراءات املقرتحة سوف تشجع عىل طلب اإ
نه يوجد، حس امب قالت الأمانة، الرتك يف العراء. واكن الربهان عىل ذكل هو عدد الطلبات الآخذ يف الزتاي طلبًا  14د، حيث اإ

نشاء املاكتب لأن البدلان بغري هذا تشعر أأنه قد ترتك يف  ابلفعل. وقد أأسهمت الإجراءات اخملتارة يف تأأجيج الرغبة يف طلب اإ
ن املبدأأ الأسايس املتضمن يف الوثيقة هو أأن املاكتب جيب أأل تكرر معل املقر الرئي يس وأأهنا جيب أأن تزيد العراء. اثنيًا، اإ

ذا تقرر فتحها، جيب أأل تتلكف شيئًا. جيب أأن تكون  الكفاءة والفاعلية الوظيفية. واكن هذا مبدأأ همامً للغاية. وهذه املاكتب، اإ
ماليني فرنك سويرسي لهذه  4حمايدة من حيث التاكليف. بيد أأن املقرتح انطوى عىل تاكليف مجة: فقد مت اقرتاح ختصيص 

ن هناك تداعيات حالية ومس تقبلية وميثل هذا مصدر قلق كبري املاكتب يف  الثنائية التالية. وسزتيد هذه التاكليف، ومن مث، فاإ
ىل زايدة التاكليف، بل  جراء مناقشات أأكرب، حىت يكون هناك ضامن بأأن هذه العملية لن تؤدي اإ ابلنس بة للوفد. جيب اإ

 زايدة يف الكفاءة.

ماو  .676 نه يعتقد أأن الوثيقة أأعرب وفد مرص عن شكره للأ عداد الواثئق، وبصفة خاصة ورقة املعلومات، وقال اإ نة عىل اإ
ذ ااثرت  جاابت عىل أأس ئلهتا. واإ جياد حل واإ قد رشحت خلفية املوضوع برمهتا، وهو ما ميكن أأن يساعد الوفود يف حماوةل اإ

مانة أأن تقدم مزيدًا من املعلومات حىت يس تطيع الأعضاء اإ  جراء مناقشة شامةل وتفصيلية وشفافة. أأس ئةل أأخرى، ميكن للأ
نه حىت الآن مل يسمع أأي رفض لفتح املاكتب اخلارجية وهذا هو السبب يف أأن الوفد يعتقد أأنه ميكن الرد عىل  وقال الوفد اإ

ن بعض املاكتب اخلارجية يف موقف ميكهنا من متويل نفسها يف ضوء الظروف القامئ ة هذه الأس ئةل. وفامي يتعلق ابلتاكليف، فاإ
يف بدل أأو منطقة معينة. بيد أأن املسأأةل ل تقترص عىل جمرد حساب املوارد والتاكليف واملاكسب واخلسائر. وقد فرس وفد 

اجلزائر هذا عندما حتدث نيابة عن اجملموعة الإفريقية. ويف هذا الس ياق يود الوفد أأن يعرب عن تأأييده لبياانت اجملموعة 
ن فريقيا. اإ ذا اكنت املاكتب اخلارجية س تحقق منافع من حيث  الإفريقية ووفد جنوب اإ املسأأةل ل تقترص عىل جمرد معرفة ما اإ

متويلها نفسها بنفسها، ذكل أأن هذا استامثر طويل الأجل، استامثر يف الابتاكر ويف الفرص ويف جمال املعرفة والقدرات يف 
ذ يتيح هذا فرصًا كثرية للتدريب وبناء  القدرة الأمر اذلي حيتاج ملثل هذا املركز لزايدة قدراهتا، منطقة أأو يف قارة بأأرسها. اإ

ولتصبح يف الأجل الطويل قارة مس تقةل يف جمال امللكية الفكرية. ومثلام أأن هناك عوامل تتعلق ابمللكية الفكرية واحتياجات 
ة، اثنان مهنا يف أأفريقيا. وذكر الناس يف القارة، هناك عوامل اقتصادية أأيضًا. وأأيد الوفد فكرة فتح املاكتب اخلارجية امخلس

ن هذه  الوفد أأنه خشصيًا يدعو لإنشاء أأكرث من مكتبني يف أأفريقيا. وفامي يتعلق ابلبدلان اليت سيمت افتتاح املكتبني فهيا، فاإ
ن ذ يتعني أأن يرتك لأفريقيا اختيار بدلين يس تضيفان هذين املكتبني. وفامي يتعلق ابملعايري، فاإ ادلول  مسأأةل ختص أأفريقيا. اإ

الأعضاء يه اليت يتعني علهيا حتديدها. وانشد الوفد اكفة الوفود مواصةل احلوار حىت ميكن التوصل لإجاابت أأس ئةل الأعضاء، 
 واختاذ القرار السلمي.

أأيد وفد املكس يك البيان اذلي أأدىل به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأعرب عن أأسفه لأنه عىل الرمغ من و  .677
نه مل يول اهامتم لإنشاء مكتب خاريج يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب. وذكل أأنه من املهم جعل تكرا ر طلبات اجملموعة فاإ
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ىل املنطقة. وقد ذكرت الفقرة  من الوثيقة بوضوح أأن املاكتب اخلارجية الثالثة احلالية  207العمل اذلي تقوم به املنظمة أأقرب اإ
وتغطية لك احتياجات املنطقة. والوفد ل يفهم السبب يف أأن الربانمج واملزيانية املقرتحني مل يطالبا،  غري اكفية للوفاء ابملطالب

نشاء ماكتب يف منطقة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقد نصت الفقراتن  من  12و  10رمغ املطالبات املتكررة، ابإ
نشا ، س بانيةء بعض املاكتب يف املس تقبل. ويبدو أأن هذا وارد فقط يف النسخة الإ وثيقة الأمانة عىل أأنه مت تأأجيل النظر يف اإ

ىل  نه يتعني تصحيحه. وابلنظر اإ ذا اكن هذا هو احلال، فاإ ذا اكن هذا جمرد خطأأ يف الرتمجة. واإ ولكن يتعني توضيح ما اإ
ىل لك املناطق عىل قدم املساواة. فذكل مبدأأ أأساي  نه يتعني النظر اإ للأمم املتحدة والنظام ادلويل، مثلام قال الاسرتاتيجية، فاإ

نه يود أأن يرى تغيريًا، خاصة يف الفقرة  ( من الربانمج واملزيانية للنص عىل 10)الربانمج  21.20وفد فرنسا. وقال الوفد اإ
نشاء ماكتب خارجية يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب.  اإ

لقاءو .678  خطاب أأمام اجملمتعني. يف اليوم التايل دعا الرئيس املدير العام لإ

 وذكر املدير العام ما ييل: .679

عطايئ بضع دقائق لأقول لكامت قليةل عن مسأأةل املاكتب  "أأشكرمك كثريًا اي س يادة الرئيس، والوفود، عىل اإ
آن وكذكل ملا قاهل زماليئ عهنا. أأعرف أأن هناك قامئة  اخلارجية. فقد كنت أأصغى ابهامتم كبري مجليع مداخالتمك حىت ال

ةل من املتحدثني اذلين ل يزالون يودون الاس امتع هلم بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية، لكن هناك نقطتني أأود طوي
ىل حد ما. آمل أأن يوحضا بعض املسائل اإ  الإدلء هبام، وأ

ذ  نشاء قدرة زائدة من أأجل أأغراض تتعلق مبواصةل الأعامل. واإ "تتعلق النقطة الأوىل ابلسؤال اذلي أأثري عن اإ
ن هناك من الأمور اليت تس تطيع ماكتب معينة القيام هبا هو مساعدتنا يف تدبر كنمت ت  تذكرون، فقد قلنا يف ورقتنا اإ

الأخطار فامي يتعلق مبواصةل الأعامل، والتعايف من الكوارث، وأأمن تكنولوجيا املعلومات. وأأعتقد أأنه بقولنا هذا رمبا 
ضفاء ذكل  –وحضناها. وأأود القول جعلنا مسأأةل املاكتب اخلارجية ملتبسة بأأكرث مما  وأأان سعيد جدًا بتحمل مسؤولية اإ

ذا تعاملنا مع خماطران املتعلقة  –اللبس  ننا اإ ن مسأأةل املاكتب اخلارجية والقدرة الزائدة منفصلتان. وهذا يعين القول اإ اإ
مسأأةل املاكتب اخلارجية. مبواصةل الأعامل والتعايف من الكوارث وأأمن تكنولوجيا املعلومات، فس تظل مطروحة أأمامنا 

ذا تعاملنا  ننا اإ ذا أأردمت، ميكن القول اإ مع مسأأةل املاكتب اخلارجية، فس يظل علينا التعامل مع  –أأو تعاملمت أأنمت  –أأو اإ
هنام مسأألتان منفصلتان. وقد اتفق أأنه قد تكون هناك مزااي خاصة ابلتاكليف  تواصل الأعامل ابعتبارها مسأأةل أأخرى. اإ

م مكتب خاريج للمساعدة يف ختفيف خماطران ابلنس بة ملواصةل الأعامل. لكن ذكل ليس رضوراًي. ترتبط ابس تخدا
ضافية للماكتب  ن املسأألتني منفصلتان. وأأعتقد أأن اخلطأأ اكن خطأأ يف تقدمي هذا ابعتباره وظيفة اإ وأأود القول اإ

اكتب اخلارجية ابعتبارها قضية املاكتب اخلارجية. واس تأأذنمك يف القول اي س يادة الرئيس بأأنه يتعني التعامل مع امل
ن أأحد أأكرب  دارة اخملاطر. فذكل جزء من وظيفتنا. اإ اخلارجية. وعلينا التعامل، ابعتباران هجة تنفيذية، مع مسأأةل اإ

اخملاطر اليت نواهجها يتعلق بتعرض نظم تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بنا للمخاطر من جراء سلسةل اكمةل من 
هيا الأوبئة والكوارث الطبيعية اليت قد تقع واليت تتطلب منا، ابعتباران هجة تنفيذ، احلصول عىل الأس باب، مبا ف

ذا مل  مشورة اخلرباء بشأأن كيف نتصدى خملاطران. وأأعتقد اي س يادة الرئيس أأن هاتني املسأألتني جيب الفصل بيهنام. فاإ
سأأةل اخلاصة بنا املتعلقة مبواصةل الأعامل والقدرة الفائضة. تتعاملوا مع املاكتب اخلارجية، فس يظل علينا أأن نتعامل مع امل 

هنام مسأألتان  ذا تعاملنا مع مواصةل الأعامل والقدرة الفائضة، فس يظل يتعني عليمك التعامل مع املاكتب اخلارجية. اإ واإ
تب اخلاريج أأن منفصلتان. ويؤسفين أأنين تس ببت يف اللبس ابلربط وابلأس باب املذكورة يف الوظائف اليت ميكن للمك 

 يقدهما.

"واليشء الثاين اذلي أأود قوهل، هو أأنه من الواحض أأن القرار يرجع للبدلان الأعضاء بشأأن املاكتب اخلارجية؛ 
نه قرارمك أأن حتددوا كيفية التعامل مع طلب أأعربت عنه ادلول الأعضاء وكيفية وضع ذكل موضع التطبيق. ولكنين ل  اإ
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نشاء ماكتب خارجية. فقد أأود أأن يكون هناك اعتقاد بأأن  ذكل مت لأنين أأعرف أأن هناك عددًا من املطالب امللحة ابإ
قدم عدد من الوفود طلبات. لكنين ل أأود أأن تعتقدوا أأننا، ابعتباران أأمانة، اختذان موقفًا ابلنس بة لقول "ل، جيب أأل 

عىل سبيل املثال. ذكل يشء كنا  "س بانيةيكون هناك مكتب اثن يف أأمرياك الالتينية ابلنس بة ملن يتحدثون الإ 
منفتحني هل لكية، أأو أأاي اكن خالف ذكل، أأو ابلنس بة للطلب املوجه من الهند. ذكل أأننا نعتقد حفسب أأن هذا قرار 

ذا مل يفهم أأي أأحد ما عنيته  اتحة هذه الفرصة. واإ عليمك أأن تتخذوه ولس نا حنن. أأشكرمك كثريًا اي س يادة الرئيس عىل اإ
ن رغبمت."بفصل املسأألتني نه يسعدين أأن أأجيب عىل أأي أأس ئةل اإ  ، فاإ

، وأأعرب عن تقديره جلهود الأمانة وادلول 15/2014رحب وفد أأفغانس تان ابلربانمج واملزيانية املقرتحني للثنائية و  .680
نشاء ماكتب خارجية جديدة وشكر الأمانة عىل تقدمي  الأعضاء املكرسة لوضع مرشوع الربانمج واملزيانية، ورحب خبطة اإ

جراءات ومجموعة من املعايري للماكتب اخلارجية اجلديدة، مبا يف ذكل توس يع نطاق  وثيقة املعلومات. واقرتح الوفد وضع اإ
آليات التعاون والربامج املفصةل حسب احتياجات اخلدمات املتعلقة حبقوق امللكية يف البدلان الأقل منوًا ) ( LDCsوتدعمي أ

 يف املنطقة.

شكره للمدير العام عىل التفسريات الإضافية وأأيد الإعالن اذلي أأدىل به وفد اجلزائر يف أأعرب وفد الس نغال عن و  .682
، 10اليوم السابق نيابة عن اجملموعة الإفريقية. وشكر الأمانة عىل وثيقة املعلومات. وأأيد الوفد الاقرتاح املقدم يف الربانمج 

ضافة لعتبارات املساواة ن فتح هذه املاكتب، خاصة يف القارة الإفريقية اليت ل خاصة فتح ماكتب خارجية. ذكل أأنه اإ ، فاإ
يوجد هبا أأي مكتب حىت الآن، هو مطلب مسؤول لتعزيز القدرات. فذكل يساعد عىل الابتاكر وبناء القدرة. ول ريب أأن 

من وثيقة  21، اجلدول 251املكتب الإفريقي سوف يسامه يف تنفيذ الأهداف الاسرتاتيجية للويبو، كام ترد يف الفقرة 
ىل فتح ماكتب يف مناطق أأخرى يف  املعلومات. ويؤمن الوفد بأأن هذه العملية جيب أأن تكون معلية ديناميكية وأأن تؤدي اإ

ىل ذكل. ويسعد الوفد أأنه مل ير أأي اعرتاض عىل الربانمج  وحث جلنة الربانمج  10ش ىت ربوع العامل حيث متىس احلاجة اإ
قرار هذين املكتبني يف أأفريقيا. واملزيانية عىل أأن تويص امجلعية  العامة ابإ

أأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء. ويف حني يساند الوفد فكرة افتتاح مكتب و  .681
دًا وكياانت قدموا أأفرا –للويبو يف اكليفورنيا، اذلي يعتقد الوفد أأنه س يفيد كثريًا اخملرتعني ودوائر الأعامل واملبدعني يف الولية 

فقد أأحاط بكثري من املداخالت، وأأضاف أأن الأمر يتطلب  –يف املائة من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  20حنو 
ن أأي  مزيدًا من العمل من أأجل وضع خطة عادةل ومنصفة لتوس يع املاكتب اخلارجية. وكام مت ذكره يف مناس بات كثرية، فاإ

 خارجية جيب أأن تنطوي عىل عنرص يتعلق بتحليالت حاةل للأعامل.اسرتاتيجية لإنشاء ماكتب 

نشاء و  .681 عداد الوثيقة املتعلقة ابسرتاتيجية اإ أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تقدير للجهد اذلي بذلته أأمانة الويبو يف اإ
ن الوفد  ماكتب الويبو اخلارجية. وبعد دراسة متأأنية لتفاصيل الوثيقة، اليت تضمنت س ياسة املاكتب اخلارجية ومعايريها، فاإ

نه مثلام ورد يف اجامتع جلنة  ضافة بعض املعايري. فعيل سبيل املثال، فاإ يعتقد أأن الأمر حيتاج مزيدًا من التوضيح وأأنه يتعني اإ
ن املعايري يتعني  ن الوظيفة الأساس ية للك مكتب خاريج لبد أأن تكون خمتلفة. ومن مث، فاإ الربانمج واملزيانية الأخرية، فاإ

يعها عىل حنو خمتلف. فبالنس بة للماكتب اخلارجية اليت تركز عىل اخلدمات العاملية للملكية الفكرية، ل جيب التشديد عىل تطو 
معايري المتثيل اجلغرايف عند اختيار مواقعها. وفامي يتعلق خبطة املس تقبل بشأأن هذه املسأأةل، ذكر الوفد أأن هذه العملية قد 

ت وس تظل معلية حيرهها الأعضاء، كام أأكده املدير العام يف ادلورة الأخرية للجنة الربانمج اس هتلهتا ادلول الأعضاء واكن
واملزيانية. وينبغي اس تخدام الشفافية الإجرائية ومشول ادلول الأعضاء ابعتبارهام مبدأأ مرشدًا طوال العملية بأأرسها. ويود الوفد 

ىل اس تنتاجات الوثيقة بشأأن املاكتب اخلارجي ة امخلسة اجلديدة. فمل يس تطع الوفد فهم سبب التوصل لالس تنتاجات الإشارة اإ
نه مل ير أأي مقرتح من ادلول الأعضاء ذات الصةل، ومن مث ل يعتقد أأن هذه معلية  وكيف مت ذكل. وابعتباره بدلًا عضوًا، فاإ

جرائية، اختاذ خطوتني منفصلتني. الأ  وىل، وضع مبادئ توجهيية تغطي حيرهها الأعضاء. واقرتح الوفد، ابعتبار ذكل مسأأةل اإ
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نه س يويل الاعتبار الالئق للك ادلول الأعضاء  لك الأمور الإجرائية مث اختيار املواقع احملددة بعد ذكل. وهبذه الطريقة، فاإ
 املعنية.

يدة أأعرب وفد بلجياك، متحداًث نيابة عن اجملموعة ابء، عن شكره للمدير العام عىل التفسريات اليت قدهما واكنت مف و  .684
دراك أأن مغلف املزيانية  مام. ويتفق الوفد مع الوفود الأخرى عىل اإ للغاية. ورغب يف أأن يعلق عىل طريق امليض قدمًا للأ

ن هذا املغلف  ىل هذا، فاإ ضافة اإ نشاء املزمع ملاكتب خارجية جديدة. واإ ينبغي ختصيصه يف الربانمج واملزيانية اجلديدين لالإ
ذ ميكن ميكن اس تخدامه لإقامة مخسة ماكت ب خارجية جديدة، أأو أأقل من امخلسة ماكتب اخلارجية اجلديدة أأو أأكرث مهنا. اإ

قامهتا يف املواقع احملددة يف الوثيقة  قامة هذه املاكتب أأو ل ميكن اإ . ابلطبع، يتعني أأن تعكس وثيقة WO/PBC/21/INF.1اإ
نشاء أأي ماكتب خارجية جديدة حممتةل. ويف الربانمج واملزيانية أأيضًا أأن هناك حاجة ملعايري موضوعية يتعني حتديد ها قبل اإ

هذا الصدد، ينبغي أأن يكون واحضًا أأن أأي ختصيص للمزيانية لإنشاء ماكتب خارجية جديدة حممتةل ينبغي أأن يتوقف عىل 
توافر اسرتاتيجية جديدة واحضة حيرهها الأعضاء، اسرتاتيجية تمكل تكل اليت حتددت ابلفعل يف 

ىل مثل هذه الاسرتاتيجية  WO/PBC/21/INF.1الوثيقة واليت مسحت مبزيد من امليض قدمًا يف العملية. وتستند احلاجة اإ
ىل بعض املاكتب اخلارجية اجلديدة املقرتحة  عىل عدة شواغل: بعض الشواغل القانونية املتعلقة بتوقيع مذكرات تفامه ابلنس بة اإ

نش اء أأي مكتب خاريج جديد للويبو ملعايري ومبادئ موضوعية. ومن وبعض الشواغل املتعلقة ابملساواة. وينبغي أأن خيضع اإ
نشاء املاكتب امخلسة اجلديدة استنادًا ملعايري معينة قد ختتلف عن املعايري اليت  ن الوفد ل يس تطيع أأن يوافق عىل اإ مث، فاإ

آخر يف مرحةل لحقة. ويف هذا الصدد، يالحظ  نشاء أأي مكتب خاريج جديد أ الوفد أأنه طبقًا يتعني تطبيقها عىل اإ
ن  نشاء مكتب خاريج للويبو يف بدلاهنا  24للمعلومات املقدمة من الويبو يف اليوم السابق، فاإ بدلًا أأو أأكرث قد طالبت ابإ

اخلاصة. وذلكل تود اجملموعة ابء اقرتاح تنظمي مشاورات شفافة وغري رمسية بغية التوصل جملموعة واحدة من املعايري واملبادئ 
كراه لختاذ قرارات متعجةل القابةل للتطب  نشاء ماكتب خارجية جديدة حممتةل. جيب أأن ل يكون هناك أأي اإ يق ابمتداد معلية اإ

ىل أأنه يتعني عىل جلنة الربانمج واملزيانية ) ( أأن تعمتد PBCبشأأن قضااي س تكون لها تداعيات طويةل املدى. وأأشار الوفد اإ
ول الأعضاء مزيدًا من املناقشة خالل ادلورة املقبةل للجنة التنس يق بشأأن أأوًل عىل الربانمج واملزيانية وبعدئذ جتري ادل

نشاء املكتبني اخلارجيني الذلين مت التوقيع علهيام ابلفعل. ويتطلع الوفد لإجراء مزيد من MOUsمذكريت التفامه ) ( من أأجل اإ
أأن يف بعض الرشوط املوضوعية اليت ميكن، املناقشة خالل امجلعية العامة وما بعدها، وأأن يمت كذكل الاضطالع بتفكري مت

نشاء ماكتب خارجية جديدة حممتةل. وتمكل هذه الرشوط املعايري اليت س بق أأن  وجيب، تطبيقها بغية اختاذ قرار بشأأن اإ
. حددهتا الأمانة واليت ينبغي أأيضًا وضعها يف الاعتبار خالل املشاورات غري الرمسية اليت جترى مس تقباًل حول هذا املوضوع

 واكن من رأأي الوفد أأنه لإقامة مكتب خاريج جديد، لبد من مراعاة الأحد عرش رشطًا التالية:

نشاء أأي مكتب خاريج، يتعني أأن تعرض الأمانة عىل ادلول الأعضاء دراسة حاةل قوية  (2) ل ي يمت اإ
 للأعامل، ويمت مناقش هتا بطريقة رمسية وشفافة. 

 ملتحدة عند الاقتضاء.احرتام الاتساق مع قيود الأمم ا (1)

ينبغي حتديد منوذج العاملني، أأخذًا يف الاعتبار مبدأأ املورد الصغري واملالمئ ابلنس بة للربامج اليت ينفذها  (1)
املكتب املعين بدون زايدة عن احلاجة وأأن يمت اس تعراضه حبرص مبوجب لك معلية برانمج ومزيانية. ودلى 

 عن كيف يرتاءى هذا الرشط يف التطبيق. بعض ادلول الأعضاء أأفاكر أأكرث وضوحاً 

جاميل العاملني أأو النفقات يف املزيانية  (4) نشاء ماكتب خارجية جديدة مضنًا أأي زايدة يف اإ جيب أأل يعين اإ
 الشامةل.

ن الأمانة سوف حتدد  (5) عادة توزيع املوارد احلالية، فاإ يف حني ينبغي متويل الأنشطة اجلديدة عن طريق اإ
أأي من عقود العاملني ابملوارد احلالية ل يوجد عىل احملك. وعالوة عىل ذكل، ينبغي حتديد السقوف الإقلميية 
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 من حيث المتويل وتشكيل هيئة العاملني.

 ريرًا س نواًي عن الأنشطة.ينرش لك مكتب خاريج تق (6)

تقوم الأمانة ابس تكامل وتوقيع أأي اتفاقية لإنشاء مكتب خاريج يوجد هبا طلب لتقدمي امتيازات  (7)
 من اتفاقية الويبو. 4.12وحصاانت بعد موافقة مس بقة من جلنة التنس يق يف احرتام صارم للامدة 

 اليت تتضمهنا املاكتب اخلارجية وتس تخدهما.س تقدم ضامانت فامي يتعلق برسية وأأمن بياانت الويبو  (8)

قلميية. (9)  أأي مكتب خاريج جديد جيب أأن تكون هل رساةل اإ

ن  (20) اكن هناك رشط عارش، لكن الوفد أأحاط علامً ابرتياح ابلتفسري اذلي قدمه املدير العام، ومبقتضاه فاإ
نشاء مركز زائد جيب فصهل عىل حنو صارم عن أأي ماكتب خارجية جديدة   حممتةل.اإ

عالم ادلول الأعضاء بأأي بياانت رسية سيمت تقامسها مع أأي ماكتب خارجية أأو  (22) يتعني عىل الأمانة اإ
لهيا.  س تقدم اإ

مانة عىل ورقة املعلومات عالية اجلودة اليت أأوحضت دور ووظائف و  .685 أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره للأ
ساس ية العاملية لإدارة امللكية الفكرية. كام أأعرب الوفد عن امتنانه للمدير العام املاكتب اخلارجية ابعتبارها جزءًا من البنية الأ 

نشاء املاكتب اخلارجية، قد اس هتلهتا حقًا  ىل اإ ن معلية املشاورات غري الرمسية اليت أأدت اإ عىل الرشوح الإضافية. وقال اإ
نشاء  . وقد ركزت املناقشات غري الرمسية اليت1020امجلعيات العامة للويبو يف  أأجريت عىل كيف ميكن عىل خري وجه اإ

بداء أأي اعرتاضات عىل  املتضمنة يف مواد املعلومات اليت مت توزيعها خالل دوريت  املبادئاملاكتب اخلارجية املالمئة. ومل يمت اإ
ن الوفد يرى أأن معلية التشاور بأأرسها قد قطعت شوطًا طويالً  للأمام يف  املشاورات غري الرمسية. وملا اكن ذكل كذكل، فاإ

طريق مطول. بيد أأنه يتعني مالحظة أأنه اكنت هناك بعض املدخالت الإجيابية يف العملية. وبغية اختاذ قرارات حمددة تتعلق 
ن عددًا من البدلان، مبا فهيا الاحتاد الرويس، قد اتصلت بنفسها ابملدير العام واقرتحت  بتطوير املاكتب اخلارجية للويبو، فاإ

ة. ويسعد الوفد أأن يالحظ أأنه عقب ذكل، أأصبحت معلية التشاور حول هذه القضية أأكرث نشاطًا. فتح ماكتب خارجي
وميكن أأن يتجىل هذا يف حقيقة أأن جلنة الربانمج واملزيانية قد أأصبحت يف وضع اس تطاعت فيه أأن حتظى بورقة املعلومات 

عداد مثل هذه الورقة، ويعتقد  الوفد أأن ذكل اكن عالمة عىل أأن العملية بأأرسها قيد النظر. واكنت قد صدرت تعلاميت ابإ
ن ما هو مقرتح يعكس حقًا لك املسائل املثارة، وأأنه اكن من املناسب عىل حنو واحض  جرى تنش يطها. ومثلام يرى الوفد، فاإ

ت الورقة فتح مخسة ماكتب خارجية متوقعة يف برانمج ومزيانية الثنائية التالية. وقد قدمت مربرات ذكل يف الورقة. وقدم
قلميية احلالية أأو املاكتب اخلارجية للويبو، ويس تطيع الأعضاء تبني  قدرًا كبريًا من املعلومات القي مة عن أأنشطة املاكتب الإ

الإسهام اذلي ل يصدق اذلي حققته يف التمنية الشامةل ملنظومة امللكية الفكرية. وتتيح الاسرتاتيجية املوصوفة يف الوثيقة 
ة عن الظروف اليت تعمل فهيا املاكتب اخلارجية واحلصول عىل تطمينات بأأهنا ل تكرر العمل اذلي تقوم به احلصول عىل فكر 

الويبو يف أأماكن أأخرى. ويعتقد الوفد أأن الوثيقة حتتوي عىل حتليل متعمق اكمل لعمليات ووظائف املاكتب اخلارجية، 
ذا تأأمل امل نه يس تطيع أأن يرى أأهنا والطريقة اليت أأنشئت هبا وما تس تطيع معهل. واإ رء تطور لك املاكتب اخلارجية للويبو، فاإ

ضايف للويبو ويتيح للبدلان أأن تغدو  يشء جد  مفيد، خاصة لتطوير نظم التسجيل ادلولية. كام س يكون ذكل مصدرًا دلخل اإ
السلمي محلاية احلقوق وامللكية  أأكرث نشاطًا يف معل الويبو عىل املس توى الإقلميي. كام أأنه س يكفل نظامًا متوازاًن عىل النحو

نه س يكون مفيدًا  الفكرية يف لك أأرجاء املنطقة، أأخذًا يف الاعتبار الوضع احملدد يف املناطق اخملتلفة. وملا اكن ذكل كذكل، فاإ
من خالل للبدلان يف تطوير اقتصادايهتا اخلاصة لأهنا س تدرك املزااي اليت ميكن احلصول علهيا من املشاركة يف أأعامل الويبو 

املاكتب اخلارجية وتدرك أأن بدلااًن كثرية أأخرى أأعربت عن رغبهتا يف احلصول عىل مثل هذه املاكتب اخلارجية لنفسها. 
ولحظ الوفد أأن تمنية ش بكة املاكتب اخلارجية جيب أأل ينهتىي بفتح املاكتب امخلسة احملددة للثنائية التالية. لبد أأن يكون 
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ل ينىس الأعضاء حقيقة أأن بدلااًن خمتلفة دلهيا قدرات وطاقات خمتلفة يف الوقت احلايل. والبعض ذكل شيئًا مس مترًا. جيب أأ 
ىل دمع مايل. وملا اكن ذكل  يس تطيع أأن يتحمل النفقات الالزمة لس تضافة مكتب خاريج. يف حني حتتاج بدلان أأخرى اإ

نه عند التخطيط لتطوير ماكتب خارجية مس تقباًل، جيب أأن يص غ الأعضاء يف الاعتبار قدرات موازنة املنظمة. كذكل، فاإ
نشاء مزيد من املاكتب اخلارجية ودمعها ويأأمل يف أأن يمتكن  ىل اإ وخمت الوفد الكمه ابملوافقة عىل ما تقرتحه الأمانة ابلإشارة اإ

 من الاعامتد عىل دمع اللجنة لفتتاح هذه املاكتب امخلسة عىل الأقل يف الثنائية التالية.

مانة عىل الوثيقة املتعلقة ابسرتاتيجية الويبو للماكتب اخلارجية. وطالب الوفد  أأعرب وفد  .686 جورجيا عن شكره للأ
الأمانة بأأن توحض الإشارة املتضمنة فامي يتعلق مبكتب خاريج يعمل يف املنطقة احمليطة وخيدهما. ورغب يف أأن يفهم نطاق تكل 

كر يف تقرير الأمانة. ويؤمن الوفد بأأن الولية اليت س يضطلع هبا املكتب اخلاريج، خاصة فامي  يتعلق ابملنطقة احمليطة، كام ذ 
 الأمر يتطلب مزيدًا من املعلومات حول املسأأةل املذكورة قبل أأن ميكن اعامتد أأي قرار. 

مانة عىل الوثيقة و  .687 وأأكد عىل مبدأأ التوازن اجلغرايف يف  .WO/PBC/21/INF/1أأعرب وفد بريو عن شكره للأ
هو ما يتجاوز املوارد البرشية يف املنظمة. وأأعرب عن رغبته يف توافر الشفافية فامي يتعلق ابملوارد، مالحظًا القمية المتثيل، و 

نشاء مكتب لأمرياك  اليت تضفهيا لك منطقة عىل أأعضاهئا يف املنظمة، وأأعرب الوفد عن شكره لنفتاح املدير العام عىل اإ
نه يأأمل يف وهو ما ل يتحقق يف الوقت الراهن. وأأشار الوفد  15/2014أأن يرتاءى هذا يف مزيانية  الالتينية والاكرييب. وقال اإ

ىل أأجزاء معينة يف التقرير، يعتقد أأهنا هممة للغاية: فالفقرة  ن العدد الإجاميل للماكتب ميكن حتديده مس بقًا،  113اإ تقول اإ
نشاء املاكتب تأأيت من ادلول الأعضاء. 111والفقرة  ن طلبات اإ ىل طريقة حممكة  تقول اإ درااكً لأن الأعضاء حياولون التوصل اإ واإ

ن هذا ينبغي أأن يكون موضع توافق يف الرأأي. وقالت الفقرة  ن املاكتب الثالثة القامئة  109للتعامل مع هذا الطلب، فاإ اإ
ذا أأردان تلبية لك الطلبات. وم ضفاء الكامل عىل أأنشطة برانمج الويبو اإ ن الواحض متامًا أأن هذه ليست اكفية لإش باع املطالب واإ

قلميية هممة. فقد طالبت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اليت تضم  14الطلبات البالغة   11طلبًا جديداً لإنشاء ماكتب اإ
نشاء مكتب خاريج. وبسبب مواردها البرشية، والقمية املضافة فهيا، ولك يشء متضمن فهيا، الابتاكر، املهنجية   –بدلًا ابإ

ن لك هذه عوامل هممة للرتوجي للتعاون الإمنايئ والتقين يف املنطقة. ويعتقد الوفد أأن لك هذه العنارص واحضة قاطعة، مثل ف اإ
نشاء ماكتب جديدة جتيء من ادلول الأعضاء، ويه يف هذه احلاةل  ن املطالبة ابإ  11الوثيقة اليت وضعهتا الأمانة، ومن مث فاإ

ان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وطالب الوفد بتناول الطلبات والقضااي املتضمنة يف الوثيقة عىل دوةل عضوًا يف منطقة مجموعة بدل
 حنو مالمئ. 

 هتا مكتوبة. اشكر الرئيس وفد بريو واقرتح أأن تقدم الوفود اقرتاحو  .688

فع فهيا طالو  .689 ب يدها عرضًا. قدم وفد غاان ملداخلته بأأسطورة عن مكل غين، وابنته وبركة س باحة مليئة ابلوحوش، د 
وس بح طالب يدها يف الربكة بلك قوته، وجنا وتزوج من ابنة املكل. وقد أأبدى الوفد مالحظة بأأن أأفريقيا ابملثل دفعهتا العوملة 

ذا اكنت الويبو واجملمتع ادلويل  يف الربكة وأأن عىل القارة أأن تس بح أأو هتكل. والسؤال اذلي ل يزال تتعني الإجابة عليه هو ما اإ
نشاء مكتب خاريج أأداة ميكن أأن تساعد مس تعد ىل احلافة الأخرى. والوفد عىل اقتناع بأأن اإ ين ملساعدة أأفريقيا للوصول اإ

أأفريقيا عىل حتقيق لك الأش ياء الطيبة اليت اش هترت هبا امللكية الفكرية: الابتاكر، الإبداع، التمنية. ويف حاةل قارة تتوافر لها 
ري املعقول أأل يمتكن الأعضاء من فهم احلاجات واملطالب اخلاصة بتكل القارة ومعل مثل هذه الإماكنيات الضخمة، من غ

خمصصات مالمئة لإنشاء ماكتب خارجية ميكن أأن تليب احتياجات ذكل البدل وتساعد تكل القارة عىل الاس تفادة من 
م ذ يفيد منظومة امللكية الفكرية العاملية أأن تس تغل أأفريقيا اإ ماكنياهتا الضخمة. اإ اكنياهتا الضخمة. وقد أأوردت الصحافة أأن اإ

أأفريقيا يه القارة الأرسع منوًا، لكن الوفد يرى مربرًا هنا لإنشاء مكتب خاريج يساعد عىل حفز مبادرة الش باب يف أأفريقيا، 
ىل القيادة والإرشاد. وميكن أأن تفيد يف ذكل خربة الويبو ومعارفها الفنية وتقيميها للسوق الع ذا اذلين حيتاجون اإ نه اإ املي. والآن فاإ

ن تبني  ن ذكل يتيح هل معرفة احتياجات ذكل املوقع من املصدر مبارشة. فعىل سبيل املثال، فاإ قلميي، فاإ توافر للمرء مكتب اإ
ن منظومة  ىل يشء هل قمية أأعىل. اإ بالغه للمقر الرئييس. ويقدم املقر الرئييس العون يف حتويهل اإ يشء ما جليًا يف السوق ميكن اإ
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ذا امللكي ة الفكرية العاملية خضمة. وأأفريقيا تريد أأن تكون جزءًا مهنا وأأن تكون قوة فاعةل نش يطة فهيا. ولحظ الوفد أأنه اإ
ىل ماذا تقدمه حاليًا، جيب أأل يكون هناك أأي تردد يف الإقرار بأأن الوقت  ىل ما ميكن لأفريقيا تقدميه، ل اإ نظرت اللجنة حقًا اإ

 لإطالق رشارة ثورة اليت يمت احتضاهنا الآن يف أأفريقيا. ول يرى الوفد أأن هناك أأي سبب قد حان لفتتاح مكتبني خارجيني
نشاء املاكتب اخلارجية امخلسة. والوفد يأأخذ يف اعتباره اعتبارات اجملموعة  يف أأل تويص اللجنة امجلعية العامة ابعامتد املزيانية واإ

ن أأفريقيا، يف حالهتا الراهنة، لن  ابء، كام عربت عهنا بلجياك، وأأنه يتعني العمل عىل املعايري. ولكنه أأضاف أأنه بلك أأمانة، فاإ
ن ادلول الأعضاء نفسها  ذا اس تخدمت معايري عن حتليل حاةل الأعامل بصورة صارمة، فاإ تفي بلك املعايري اليت س تقدم. ولكن اإ

ن مل تقم بنجدة الأشخاص اذلين يتط ىل النجدة من الغرق لكهنم ل س توقع ظلامً ورضرًا وتفشل النظام ادلويل اإ لعون اإ
ذن يتعني عىل ادلول الأعضاء جندهتم من الغرق. وانشد الوفد  يس تطيعون أأن جيدوا طريقهم عرب هذا السدمي الفوضوي. اإ

يالء اعتبار كبري لإنشاء ماكتب يف أأفريقيا.  اللجنة اإ

شادة ابلغة ودمع أأفريقيا وتطلع أأفري و  .690 نشاء أأشاد وفد الصني ببيان وفد غاان اإ قيا لالرتقاء بصناعة امللكية الفكرية فهيا ابإ
ماكتب خارجية يف القارة. وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية، فقد لحظ الوفد أأن مناقشات متعمقة وبناءة قد جرت يف دورة 

عداد ورقة املعلومات عن اسرتاتيجية  جلنة الربانمج واملزيانية الأخرية والأايم اليت تلهتا. وقد بذلت الأمانة جمهودًا كبريًا يف اإ
مانة. وتزود الواثئق املطروحة عىل املائدة ادلول الأعضاء  املاكتب اخلارجية. وأأعرب الوفد عن تقديره للعمل املثابر واملنتج للأ

جاابت حصيحة ومقنعة عىل الأس ئةل اليت أأاثرها بعض الوفود يف شهر يوليو. والوفد عىل اقتناع بأأن  مبعلومات شامةل وكذكل اإ
الورقة اكنت يف مس توى توقعات غالبية أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية. وأأعرب الوفد عن رضاه عن ورقة املعلومات وأأيد 

نشاء ماكتب جديدة ليست رضورية حفسب، بل ملحة من أأجل تمنية املنظمة. وقد  ن خطة اإ عىل حنو اكمل حمتوايهتا. وقال اإ
ح مرة اثنية، من التأأييد الواسع اذلي عربت عنه بياانت الوفود الأخرى من اليوم ثبتت حصة املربر الاكمن وراء هذا الاقرتا

نشاؤها تس تجيب حلاجات املنظمة العملية، ويه جحر الزاوية وجوهر ولية  ن املاكتب اخلارجية املعزتم اإ السابق حىت الآن. اإ
ن منا خ الأعامل احلايل، ومناخ الإبداع، يتعرضان لتغيريات الويبو يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية الفذة للعمالء العامليني. اإ

ن املاكتب اخلارجية اجلديدة  رسيعة، جغرافيًا وموضوعيًا. وتتطلب هذه التغيريات اس تجابة رسيعة وحكمية من الويبو. اإ
لخدمات يف املقرتحة ميكن أأن تضيف قمية كبرية عىل خدمات املنظمة، بتقليل التاكليف، وتعزيز الكفاءة، وضامن تقدمي ل

ن اخلطة احلالية املدرجة يف  الوقت املناسب وعىل حنو يعول عليه وجبودة عالية للك العمالء املوزعني يف اكفة أأرجاء العامل. اإ
برانمج ومزيانية الس نتني املقبلتني ختدم مصاحل املنظمة وكذكل مصاحل ادلول الأعضاء. والأكرث من ذكل، اكن من رأأي الوفد 

نشاء ا نشاء ماكتب أأيضًا أأن اإ ذ يتعني النظر يف اإ ملاكتب اخلارجية اجلديدة معلية مفتوحة ومس مترة وليست حداًث وحيدًا، اإ
خارجية جديدة يف مناطق أأخرى واختاذ قرار بذكل. وهناك طلبات مقدمة من وفود، مهنا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية 

ىل توافق يف الرأأي حول برانمج ومزيانية  والاكرييب والهند. ويؤمن الوفد بأأنه قد حان الوقت لتتوصل جلنة الربانمج واملزيانية اإ
الثنائية مع املاكتب اخلارجية اجلديدة اخملططة ويويص ابعامتدها يف امجلعية العامة. ولحظ الوفد أأن بعض ادلول الأعضاء 

حلاح دفع ويتفق ابلاك 2010اكنت منشغةل بشأأن معلية التشاور اليت اس هتلهتا امجلعية العامة يف  مل مع الوفود الأخرى بشأأن اإ
هذه العملية للميض قدمًا للأمام. ويشجع الوفد الأمانة وادلول الأعضاء املهمتة ابملوضوع عىل أأن تعجل بعملية التشاور السابق 

وفد الفرصة ذكرها بغية التوصل لتوافق يف الرأأي عىل اسرتاتيجية موحدة للماكتب اخلارجية يف أأرسع وقت. وأأخريًا، اغتمن ال
ىل أأن تقدم ادلول الأعضاء مقرتحاهتا يف شلك مكتوب. ويعتقد الوفد أأنه عىل الرمغ من  عراب عن تأأييده للتوصية ادلاعية اإ لالإ

ن هذا ل يعين أأنه ليس هل موقف. وذكر بأأن الأمر سوف يس تغرق  أأن صوته مل يكن عاليًا مبا يكفي بشأأن بعض القضااي، فاإ
ىل تو  افق يف الرأأي حول قضااي أأخرى، مهنا املشاريع الصغرية واملتوسطة، وامللكية الفكرية والتحدايت بعض الوقت للتوصل اإ

 العاملية، والقرارات الهنائية اليت قد حتتاج لإجراء مزيد من املداولت حولها.

ن و  .692 نتاج وثيقة عن املاكتب اخلارجية، ورحب معومًا ابقرتاح اإ شاء مخسة شكر وفد قريغزيس تان أأمانة الويبو عىل اإ
ماكتب خارجية يف الثنائية التالية. وأأعرب الوفد عن اكمل تأأييده لإنشاء مكتب خاريج للويبو يف موسكو وأأمهل يف أأن 

يساعد ذكل يف التصدي ملشالكت حمددة للبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقال. ويؤمن الوفد أأن مثل هذا املكتب 
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يف نظام امللكية الفكرية العاملي ويدمع عىل حنو أأكرب القدرة الوطنية عىل معاجلة أأمور س يفرض مشاركة اكمةل من قريغزيس تان 
ن بعض ادلول الأعضاء تثري  نه يتوقع أأن تس متر املسأأةل موضع خالف حيث اإ امللكية الفكرية والابتاكر. ويف الوقت نفسه، فاإ

نشاء املاكتب اخلارجية اجلديدة. ولحظ الوف د بعناية مواقفها ومواقف ادلول الأعضاء الأربعة التساؤلت حول اقرتاح اإ
 والعرشين اليت أأعربت عن اهامتهما ابس تضافة مكتب خاريج يف املس تقبل.

عداد وثيقة املعلومات املعنونة "اسرتاتيجية لإنشاء املاكتب اخلارجية   .691 شكر وفد الياابن الأمانة عىل العمل املثابر يف اإ
نشاء عدد صغري وحمدود من املاكتب  111لعام املوصوف يف الفقرة للويبو"، وأأيد بشلك عام املفهوم ا فهيا، أأل وهو "اإ

اخلارجية اليت سيتحدد وضعها الاسرتاتيجي ابعتبارها ممثةل للمناطق جغرافيًا." لكن الوفد يشارك الشواغل اليت أأاثرهتا وفود 
نشاء ماكتب خارجية جديدة ومن رأأي الوفد أأيضًا أأن  املعايري املوضوعية املعنية اليت يتعني عىل لك أأخرى فامي يتعلق ابإ

املاكتب اخلارجية أأن تفي هبا جيب أأن تكون راخسة. ويف هذ الصدد، ل يزال من غري الواحض للوفد أأي النقاط احملددة يه 
ن البدلان اليت يتعني أأخذها يف الاعتبار يف اختيار املواقع امخلسة املقرتحة وتفضيلها عىل املواقع احملمتةل الأخرى،  حيث اإ

عضاء أأن يتناولوا هذه القضية بهنج تدرجيي، ولكن مع النظر  نشاء مكتب خاريج هبا. وينبغي للأ الأربعة والعرشين المتست اإ
ىل جانب حتقيق الأهداف  للصورة اكمةل قبل اختاذ أأي قرار بغية حتقيق الاس تخدام الاسرتاتيجي للماكتب اخلارجية اإ

 فرض عبء ل موجب هل عىل املزيانية.الاسرتاتيجية للويبو، بدون 

ذكر وفد اجلزائر أأنه سعيد جداً ملناقشة مثل هذه القضااي املهمة مع لك الوفود الأخرى. ويود أأن يعطي اللجنة فكرة و  .691
جاميل ابلنس بة لأفريقيا. 1.5: فقد بلغ حنو 2012ما عن الناجت احمليل الإجاميل لإفريقيا يف  . واكن هذا ابلفعل أأدىن انجت حميل اإ

ن  ىل الأربعة وعرشين بدلًا، فاإ ذا نظرت اإ فريقيا يه القارة الأكرث ساكاًن يف العامل. هذا هو  11فاإ ن اإ فريقية. اإ مهنا يه بدلان اإ
ىل املس تقبل، لحظ الوفد أأن أأفريقيا يه املس تقبل وأأ  ضاف أأن اللجنة لن تسمع مطلقًا بدلًا الس ياق العام حاليًا. وابلنظر اإ

ن أأفريقيا تريد ماكتب خارجية. لأنه سواء  ن ما جيرى سامعه هو أأن الأفارقة يقولون اإ فريقيًا يطالب مبكتب خاص لنفسه. اإ اإ
ن املرء يتحدث عن أأفريقيا. وذكر الوفد أأهنم س يجاهدون معًا حول هذه القضية، آخر، فاإ  حتدث املرء عن اجلزائر أأو أأي بدل أ

نه يود أأن يأأخذ الأعضاء  لأهنم يفكرون يف أأفريقيا والسامح لأفريقيا بأأن تسود فوق أأي مصاحل س يادية قطرية. وقال الوفد اإ
ن هذا يعادل القول " فريقي، فاإ ىل تأأجيل فتح ماكتب يف أأي بدل اإ ذا اكن التفكري ينرصف حاليًا اإ ال" بهذا يف اعتبارمه، لأنه اإ

نه للك أأفريقيا. وختامًا قال الو  ن بالده جد واعية بأأمهية مقرتح الأمانة ابفتتاح مخسة ماكتب. وأأيد الوفد الاقرتاح حيث اإ فد اإ
س يعزز المتثيل الاسرتاتيجي للويبو يف عدد من البدلان. وأأضاف أأنه يود مناقشة مقرتحات أأخرى من مناطق أأخرى مثل 

والوفد يعتقد أأن الويبو جيب أأن تكون أأكرث حضورًا يف بعض مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأو اجملموعة الأس يوية. 
البدلان الأس يوية، ويف أأمرياك الالتينية، وهو أأمر جمز بال ريب. والوفد عىل أأمت اس تعداد ملناقشة تكل املسأأةل، لكن اخلطوة 

 وثيقة الربانمج واملزيانية. الأوىل يتعني اختاذها ابعامتد اقرتاح الأمانة ابفتتاح املاكتب اخلارجية امخلسة الواردة يف

أأيد و فد الإكوادور الاقرتاح اذلي قدمه وفد ترينداد وتوابغو نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و  .694
والنقاط اليت أأبداها وفد بريو. وقد تقرر يف املشاورات غري الرمسية اليت أأجريت مع ادلول الأعضاء، مضن أأمور أأخرى، أأن ل 

ن  ذا اكن قادرًا عىل البقاء من أأجل املنظمة من وهجة النظر املالية. وفامي يتعلق يمت اإ ل اإ شاء مكتب خاريج جديد للويبو اإ
حدى  آخر يف اإ نشاء مكتب أ ن اإ مبنطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب، هناك مكتب واحد فقط للويبو يف الربازيل، ومن مث، فاإ

 ه الوفد بصورة حامسة. اقرتاح يؤيد س بانيةالبدلان اليت تتحدث الإ 

ىل صف البيانني الذلين أأدىل هبام وفد بلجياك يف اليوم السابق وهذا الصباح نيابة عن اجملموعة و  .695 أأعلن وفد كندا وقوفه اإ
عدادها اسرتاتيجية ملاكتب الويبو اخلارجية. كام شكر الوفد املدير العام  ابء وأأعرب عن تأأييده الاكمل هلام وشكر الأمانة عىل اإ

ن النسخة املنقحة من الربانمج واملزيانية تركت كندا يف حاةل حرية نوعًا ما. ففي عىل  رشحه املفيد هذا الصباح. وقال الوفد اإ
ىل جانب عدد من ادلول الأعضاء الأخرى عن انشغاهل وحتفظاته فامي يتعلق بعملية املاكتب  دورة اللجنة الأخري، أأعرب الوفد اإ

ىي قضية بقيت دون معاجلة نوعًا ما. وشدد الوفد عىل أأن الشواغل مل يكن مصدرها هذه اخلارجية اجلديدة املقرتحة. فه 
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املاكتب اجلديدة بصفة خاصة، ولكن ابعتبار ذكل مسأأةل مبدأأ اكن مصدره الطريقة اليت عرضت عىل ادلول الأعضاء. ففي 
نشاء ماكتب جديدة، وحقًا أأي نشاط للربانمج جي ب أأن تقدر تاكليفه بوضوح ويمت ربطه رأأي الوفد، أأن أأي اقرتاح بشأأن اإ

طار الإدارة املستندة للنتاجئ يف الويبو وبذكل يوفرا أأساسًا راخسًا لإعداد  خبطة واحضة ابملثل، وجبدول زمين، ومعايري، وفق اإ
مسأأةل مبدأأ  تقارير عن الأداء. وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية اجلديدة، ل يعتقد الوفد أأن هذا اكن هو احلال حاليًا، وتكل

ابلنس بة لكندا. فل ي تعمتد ادلول الأعضاء نفقات أأو توسعات الربانمج أأو التخفيضات فيه، ينبغي تقدمي لك احلقائق، وأأن 
تكون العملية بأأرسها شفافة وحترهها ادلول الأعضاء. وجيد الوفد نفسه بني ف ي الرىح، وهو وضع غري مرحي للغاية ل جيب 

ن الوفد يعتقد أأن احللول موجودة  أأن جيد الوفد نفسه فيه. آخرون. وبقول هذا، فاإ كذكل اكنت هناك قضااي الإنصاف كام ذكر أ
طار سلمي لفتح مكتب خاريج  ويتطلع للعمل مع الأمانة وادلول الأعضاء الأخرى ملعاجلة هذه القضااي وامليض قدمًا حنو اإ

دلول الأعضاء الأخرى مساندته للعمل معًا للتصدي للك الشواغل جديد. وخيمت الوفد الكمه بأأنه أأكد للمدير العام، والأمانة وا
 والوصول حلل مقبول عىل حنو متبادل.

نشاء  WO/PBC/21/INF/1ذكر وفد ش ييل أأنه عندما عرضت الأمانة الوثيقة و  .696 ، فقد أأكدت عىل أأن معلية اإ
ة من الأمانة. بيد أأن الوفد يعتقد أأن هناك املاكتب اخلارجية يه معلية حيرهها الأعضاء. وقد مسعنا هذا املفهوم مرات كثري 

ن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  أأنواعًا خمتلفة من الإدراك لهذا املفهوم. ومثلام أأوحضت وفود املكس يك وبريو والإكوادور، فاإ
الأمانة  أأعربت بصورة رمسية وغري رمسية عىل حد سواء، ويف خمتلف الاجامتعات عىل –عضوًا  30بأأكرث من  –والاكرييب

ىل متكيهنا من احلصول عىل مكتب خاريج جديد يف املنطقة. ان اجملموعة مل تفعل ذكل يف الشهور  واملدير العام، عن احلاجة اإ
نه مطلب يعود عدة س نوات للوراء. كام طالبت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف ادلور الأخرية  املاضية حفسب، بل اإ

نشاء مكتب جديد يف منطقة أأمرياك  2014/15زيانية الأمانة بأأن تدرج أأحاكمًا يف مزيانية للجنة الربانمج وامل تس هتدف اإ
الالتينية والاكرييب. لكن املزيانية املعروضة حاليًا مل تتضمن التعديالت والتنقيحات املطلوبة، بدون تفسري ولأس باب ل يزال 

نه مثلام اتفقت ال ن الوفد مضطر لتكرار الوفد يعتربها غريبة. وذلكل، فاإ وفود اكفة عىل أأن هذه معلية حيرهها الأعضاء، فاإ
نشاء مكتب جديد يف أأمرياك الالتينية، خاصة يف الربانمج  . لقد قال املدير 20املطالبة بتصحيح اخلطأأ وأأن تدرج أأحاكمًا ابإ

نشاء مكتب جديد يف أأمرياك ا ن الأمانة اكنت حمايدة فامي يتعلق ابإ لالتينية وأأن ادلول الأعضاء يه اليت يتعني العام بوضوح اتم اإ
ىل اقرتاح يراعي مصاحل لك  ن الطريقة الوحيدة اليت ميكن هبا اختاذ قرار يف هذا الشأأن تستند اإ علهيا أأن تتخذ القرار يف هذا. اإ

ذا رغبت ادلول الأعضاء يف أأن حتق نه اإ ق تقدمًا يف هذه الأعضاء، وليس بضعة مهنم حفسب. ومثلام قيل يف ادلورة السابقة، فاإ
نه يتعني معامةل منطقة أأمرياك الالتينية عىل قدم املساواة مع املاكتب امخلسة الأخرى اليت اقرتحهتا  العملية يف ادلورة احلالية، فاإ
نشاء مخسة ماكتب جديدة اكن جمرد اقرتاح. أأنه ليس مكتواًب عىل جحر. ومن مث،  ن اقرتاح اإ الأمانة. وخمت الوفد الكمه قائاًل اإ

 ميكن وجيب تعديهل مثلام يطلب أأعضاء اللجنة.

دراج و  .697 ردد وفد بامن التعليقات اليت أأدىل هبا وفد ش ييل، اليت طالبت فهيا مجموعهتا كتابة، ويف عدة مناس بات، اإ
. بيد أأن 20مج تعليقات مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وطلباهتا يف املزيانية املقرتحة. بيد أأهنا ل تزال غائبة عن الربان

ويعلق بأأن الوثيقة عاجلت بعض القضااي اليت أأثريت يف ادلورة  WO/PBC/21/INF.1الأمانة عىل الوثيقة  هيئنالوفد 
املاضية، مبا يف ذكل مسأأةل الفرق بني املكتب اخلاريج واملكتب الإقلميي، وهو التعبري اذلي جرى اس تخدامه بطريقة غري 

ىل المتيزي خلق بلبةل أأكرب لأنه مل ميزي  3لفقرة واحضة. وقد وجد التفسري يف ا من الوثيقة. بيد أأن الوفد يرى أأن هذا الافتقار اإ
ن الوفد يعتقد أأنه من املهم اس تخدام مصطلحات  قلميية. ذلكل، فاإ بني املاكتب الوطنية واملاكتب اخلارجية اليت تقدم خدمات اإ

قلميية.: املاكتب أأكرث مالءمة لإبراز الفرق املذكور واقرتح وفامي يتعلق ابملشاورات غري الرمسية  اخلارجية واملاكتب اخلارجية الإ
قلميي يف  92املذكورة يف الفقرة  نشاء مكتب اإ من الوثيقة، أأبرز الوفد أأن البيان املكتوب الأول من هذا الوفد يعكس اهامتمه ابإ

ىل عام  ، مت 2011و  2010ل املشاورات اليت جرت بني ، اكن املعىن مضنيًا هو أأنه خال94. ويف الفقرة 2007بامن يرجع اإ
التوصل لتفاق عىل نقاط اخلالف. ويؤكد الوفد جمددًا أأن ما حدث اكن تبادًل للآراء أأو مقارعة احلجة ابحلجة، مل تسفر عن 

نشاء املاكتب اخلارجية. ومل حتدد يف أأي جراءات اإ وقت مواعيد  أأي معلية رمسية أأو اتفاق بني ادلول الأعضاء عىل معايري واإ
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. ورمغ حقيقة أأن طلبًا قد قدم منذ 96و 95هنائية لالعرتاض عىل املعايري أأو تقدمي اقرتاحات كام أأشارت الأمانة يف الفقرتني 
ن الوفد مل يمت التصال به بشأأن أأي اجامتع أأو مشاورات بني ديسمرب  والوقت احلارض، كام هو  2012زمن طويل مىض، فاإ

نشاء املاكتب  ىل توقعات عددية فامي يتعلق ابلتأأثري اذلي س يرتتب عىل اإ ضافة ذلكل، افتقرت الوثيقة اإ وارد يف الفقرة. واإ
اخلارجية املقرتحة عىل اس تخدام نظم امللكية الفكرية. واكنت هناك جمالت للمحاابة اخلاصة ابملعلومات؛ ومل تكن اكمةل. عىل 

براز أأن بامن تس تضيف سبيل ا نه فامي يتعلق بوجود منظامت للأمم املتحدة يف البدلان اليت أأبدت اهامتمًا، ينبغي اإ  18ملثال، فاإ
نه  قلميي للأمم املتحدة. خالصة القول، اإ واكةل للأمم املتحدة، واكنت مرّشة من قبل الأمني العام للأمم املتحدة لإنشاء حمور اإ

نه يعترب أأن هذه الأخرية مل حتقق الأهداف املتوخاة عىل الرمغ من أأن الوفد يقدر  عداد الوثيقة، فاإ اجلهد اذلي بذلته الأمانة يف اإ
عندما طالبت ادلول الأعضاء هبا. وأأكد الوفد جمددًا ما أأعرب عنه وفد ترينداد وتوابغو من أأنه جيب أأن ختصص ماكتب 

قلميية للمنطقة. ويرفض الوفد الفقرتني  أأمرياك الالتينية جيب أأن يقام بنفس رشوط املاكتب املقرتحة  ، لأن مكتب177و 176اإ
نه ليس يف وضع يسمح هل بقبول تطبيق معايري خمتلفة لختاذ قرار حول أأماكن املاكتب املقرتحة حاليًا.  حاليًا. وقال الوفد اإ

ذ قال الوفد ذكل، فقد أأيد التعليقات اليت أأبداها وفد بلجياك نيابة عن و  .698 شكر وفد موانكو وفد غاان عىل قصته. واإ
عداد هذه الوثيقة. وكرر الوفد جمددًا موقفه من  اجملموعة ابء، وشكر الأمانة عىل الورقة املعروضة وعىل لك العمل املبذول يف اإ

ن الوفد قد قدمه ابلفعل يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية، أأل وهو أأن هناك مسأأةل املبدأأ. وهذا يف الواقع مبدأأ اك
ىل حتديد س ياسة واحضة يف هذا اجملال. ذكل رشط  حاجة للتفكري معًا يف القمية املضافة من قبل املاكتب اخلارجية وحاجة اإ

معلية التفكري امجلاعي، يس تطيع الأعضاء أأن مس بق رضوري لفتتاح أأي مكتب خاريج. وفقط عن طريق هذا النوع من 
ليه يف الفقرة  من الوثيقة. ويعتقد الوفد أأن الوثيقة  118يفعلوا ما يفرتض أأن تفعهل معلية املشاورات غري الرمسية، كام أأشري اإ

عىل نتيجة  ميكن أأن تكون أأساسًا للمناقشة وفق احلدود املبنية، لكنه س يكون من السابق لأوانه يف هذه املرحةل احلمك
املشاورات، اليت س تجرى عرب الشهور القليةل القادمة. ولكن فكرة رضورة أأن تدرج يف املزيانية املوارد اليت ميكن أأن تغطي 
ن  ماكنية للتوصل حلل وسط متوازن. وعندئذ فاإ املاكتب اخلارجية اجلديدة بدون حتديد عددها أأو مواقعها، يبدو أأهنا توفر اإ

تاح ماكتب خارجية سوف يتوقف عىل اعامتد اسرتاتيجية طويةل الأجل واحضة، استنادًا ملعايري حمددة القرار الهنايئ عن افت 
جراءات معينة جدًا. وقد قدمت اجملموعة ابء ابلفعل اقرتاحات لتحقيق ذكل، والوفد يؤيدها.  واإ

عدادًا ممتازًا لدلورةو  .699 ، وأأيد وهجة نظر الأمانة لتنفيذ شكر وفد بيالروس يا الأمانة العامة عىل املواد اليت أأعدهتا اإ
( أأن تكون جزءًا من تكل EOsاسرتاتيجية التمنية الشامةل للبنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وأأنه عىل املاكتب اخلارجية )

الاسرتاتيجية. وأأعرب عن اعتقاده أأيضًا بأأن مثل هذه الاسرتاتيجية ينبغي أأن تقوم عىل مالءمة هذه املاكتب، حيث 
 يكون فتح ماكتب يف عدد من البدلان، مبا يف ذكل يف الاحتاد الرويس، خطوة مناس بة.س  

شكر وفد سويرسا الأمانة عىل الوثيقة احلالية اليت مكنت الأعضاء من فهم اجلوانب اخملتلفة والإجراءات شديدة و  .700
الوقت لإجياد حلول لهذه القضية  يدًا منالتعقيد لفتح ماكتب خارجية فهامً أأفضل. ول ي ل يطيل هذه املداخةل وحىت يعطي مز 

املهمة جدًا، أأعرب الوفد عن تأأييده البيانني الذلين أأدىل هبام منسق اجملموعة ابء والبياانت اليت أأدىل هبا الزمالء الآخرون من 
تكون هناك هذه اجملموعة. وكام س بق ذكره، ل يعارض الوفد من حيث املبدأأ فتح ماكتب جديدة. وللقيام بذكل، لبد أأن 

ىل رؤية واحضة املعامل لحتياجات املنظمة عىل هذا النحو لفتتاح هذه املاكتب اجلديدة ويتعني عىل هذه املاكتب  حاجة اإ
اجلديدة أأن تتوافق مع معايري معينة من أأجل معايرة ش بكة املاكتب، اليت، كام اقرتح الوفد، ينبغي أأن تكون ش بكة حمدودة 

عىل حنو اسرتاتيجي. وشكر الوفد املدير العام عىل توضيح حقيقة أأن مسأأةل فتح ماكتب خارجية صغرية، ولها ماكتب حملية 
قلميية، عىل  جديدة هو أأمر مس تقل عن مراكز الفيض وأأعرب عن رأأيه بأأن هذه املاكتب اجلديدة ينبغي أأن تكون لها رساةل اإ

اح هذه املاكتب أأل تتسبب يف حتميل املنظمة تاكليف غرار وجود ش بكة حمدودة من املاكتب اخلارجية. واكن من املهم لفتت
ضافية ول زايدة يف عدد املوظفني. وينبغي أأيضًا أأن حيصل الأعضاء عىل فرصة الإدلء ببيان يف هيئة مالمئة بشأأن ماكن  اإ

الطويل وأأن حتدد املاكتب اجلديدة ووظائفها حبيث يكون القرار املتخذ متوافقًا مع احتياجات املنظمة ورؤيهتا عىل املدى 
قلميية.  أأماكن هذه املاكتب عىل حنو اسرتاتيجي، من الزاوية الإ
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أأيد وفد كينيا البياانت اليت أأدىل هبا وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية ووفود جنوب أأفريقيا ومرص وغاان و  .702
نشاء مخسة ماكتب خارجية عىل النحو املقرتح يف الربانمج وامل . كام شكر الوفد 24/1025زيانية للثنائية واجلزائر بشأأن اإ

عداد وثيقة املعلومات، بشأأن اسرتاتيجية ماكتب الويبو اخلارجية.   WIPO/PBC/21/INF.1الأمانة عىل العمل املمتاز يف اإ
اد وقدمت الوثيقة معلومات مفصةل عن املاكتب اخلارجية القامئة والأساس املنطقي لإنشاء ماكتب جديدة يف الصني، والاحت

الرويس، والولايت املتحدة واثنني يف أأفريقيا. وذكر الوفد أأن الويبو منظمة حيرهها الأعضاء وتوهجها اخلدمات. ويشهد الطلب 
نشاء ماكتب خارجية، كام يتضح من عدد من البدلان اليت أأعربت عن رغبهتا يف اس تضافة ماكتب خارجية، بأأن  الكبري عىل اإ

كام تشهد أأيضًا عىل حقيقة أأن املزيد واملزيد من البدلان اعرتفت بدور امللكية الفكرية يف التمنية  العملية حترهها ادلول الأعضاء.
الاقتصادية وتود الاس تفادة من اس تخداهما لتغيري اقتصاداهتا والهنوض هبا. وابعتبار الويبو منظمة توهجها اخلدمات، فقد 

يف املائة  90لعاملية. وخالفًا لغريها من املنظامت، جنت الويبو أأكرث من لعبت دورًا فريدًا يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية ا
ىل ماكتب  ىل وضع اسرتاتيجية محلاية وتمنية دخلها. وينبغي النظر اإ من دخلها من خالل توفري هذه اخلدمات، وقد دعا هذا اإ

نشاء ماكتب لأس باب تتصل بع دد طلبات براءات الاخرتاع وابلتايل الويبو اخلارجية يف هذا الس ياق. ففي حني يسهل تربير اإ
جين الإيرادات، ينبغي التذكري بأأن أأي منظمة ترغب يف البقاء عىل املدى الطويل، وليست الويبو اس تثناًء من ذكل، جيب 

 أأن تدرج الاسرتاتيجيات والاستامثرات يف اجملالت اليت تودل ادلخل يف الوقت احلارض، وكذكل يف اجملالت اليت لها القدرة
عىل توليد ادلخل يف املس تقبل. وابلتايل اكن افتتاح املكتبني املقرتحني يف أأفريقيا اسرتاتيجية حكمية وليس مضيعة للموارد. 

ماكانهتا، وهذا يشمل استامثرات يف جمال امللكية الفكرية. وتس تغرق الاستامثرات  فأأفريقيا تطلبت استامثرات خضمة لإطالق اإ
تًا لتسفر عن نتاجئ، وهذا هو السبب أأنه يتعني القيام بذكل الآن. وابلتايل قدم الاقرتاح احلايل يف جمال امللكية الفكرية وق 

مزجيًا جيدًا من الاسرتاتيجية والاستامثرات للويبو حيث مشل الاقتصاد الناجض، والاقتصادات الصاعدة والاقتصادات عالية 
ىل  ن اكنت غري مس تغةل. وينبغي أأن ل ينظر اإ طار اسرتاتيجية أأوسع الإماكانت واإ هذا عىل أأنه هناية اللعبة، بل معلية يف اإ

للتأأكيد عىل أأن الويبو اكنت موجودة يف أأصول العامل. وأأعرب الوفد عن أأمهل أأن تتخذ جلنة الربانمج املزيانية قرارًا بدمع افتتاح 
 .24/1025املاكتب امخلسة يف مزيانية العامني 

ىلو  .701 يطاليا أأن هناك حاجة اإ غالق الأبواب أأمام الطلبات القمية اليت اكنت عىل  ذكر وفد اإ مزيد من العمل، دون اإ
الطاوةل. ومشل العمل صياغة اسرتاتيجية ومبادئ عادةل لتنظمي العملية يف فرتة زمنية معقوةل لضامن وجود ش بكة صغرية من 

اليت تساعد عىل ضامن أأن ل تؤدي املاكتب  املاكتب ذات املوقع اجلغرايف الاسرتاتيجي للويبو، كام جاء يف الوثيقة، واملعايري
جياد توازن سلمي بني املاكتب واملقر الرئييس يف جنيف. وذكر الوفد أأنه عىل  ىل املنظمة واإ ىل تفامق التاكليف ابلنس بة اإ اجلديدة اإ

ض، فقد مثن الوفد قيام اس تعداد للمسامهة يف هذه العملية وأأن مشاركته البناءة ميكن الاعامتد علهيا. أأما فامي خيص مراكز الفي
 الأمانة العامة بفصل القضيتني وكذكل البيان اذلي أأدىل به املدير العام.

عداد الوثيقة اخلاصة ابسرتاتيجية ماكتب الويبو اخلارجية، اليت وفرت و  .701 شكر وفد اململكة املتحدة الأمانة العامة عىل اإ
ه فهامً أأفضل. واكن الأعضاء قد أأاثروا العديد من الأس ئةل معلومات مفيدة مكنت الأعضاء من فهم الاقرتاح اذلي تقدمت ب

خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف يوليو، وقد مت الرد عىل غالبيهتا عىل حنو اكف. ومع ذكل، ل تزال هناك بعض القضااي 
ن املزيد من الوضوح مطلوب من أأجل اختاذ قرار عن عمل. وقد اتفق الوفد  متامًا مع البياانت اليت أأدلت هبا املفتوحة. ذلكل، فاإ

بلجياك ابمس اجملموعة ابء. وفامي يتعلق ابلقرتاح احلايل عن املاكتب اخلارجية، أأعرب الوفد عن دمعه الاكمل لإنشاء ش بكة من 
ا الأخري املاكتب اخلارجية ذات املوقع الاسرتاتيجي بناًء عىل أأساس التطبيق املتسق للمبادئ واملعايري. وينبغي اس تحداث هذ

رشاك مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو من خالل مشاورات مفتوحة وشفافة، يكون  طار معلية حترهها ادلول الأعضاء مع اإ يف اإ
من شأأهنا ضامن معامةل مجيع العروض املقدمة لإنشاء ماكتب خارجية عىل قدم املساواة وبطريقة مهنجية. وشكر الوفد كذكل 

وضيحاته املفيدة جدًا ووافق عىل أأن خطة اس مترارية العمل يه جزء ل يتجزأأ من أأية منظمة املدير العام عىل تعليقاته وت
نه يؤيد متامًا مساعي الأمانة لس تكشاف اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت ملعاجلة  مسؤوةل ومعقدة. وابلتايل، فاإ

ىل ورقة جديدة  تتناول بشلك منفصل مراكز الفيض مع امليض قدًما بوهجات خمتلف اخملاطر والهتديدات احملمتةل، ويتطلع اإ



WO/PBC/21/22 
144 
 

النظر الأولية املذكورة يف وثيقة الاسرتاتيجية. ويمثن الوفد زايدة التوضيح وحتليل اخملاطر الشامل اذلي ينبغي عرضه عىل 
ىل مجيع املعلو   مات ذات الصةل.مجيع أأعضاء الويبو من أأجل امليض به قدمًا وتبين الس ياسات املالمئة اليت تستند اإ

ىل البياانت اليت أأدلت هبا وفود غاان وبريو وتش ييل والإكوادور وبامن فامي البوليفارية(  -)مجهورية أأشار وفد فزنويال و  .704 اإ
نشاء مكتب خاريج يف أأمرياك الالتينية. وشكر الوفد الأمانة عىل الواثئق املقدمة واملدير العام لتفسرياته.  ىل اإ يتعلق ابحلاجة اإ

نه ورأأى ال ىل جانب املركزية. وقال الوفد اإ وفد أأن املاكتب اخلارجية تس تجيب للمتطلبات اجلغرافية والتارخيية والاقتصادية اإ
ذا اكن افتتاح  يف أأثناء مناقشة معايري فتح املكتب، ينبغي عىل الأعضاء القيام بتحليل عكيس: مبعىن أأن يسأألوا أأنفسهم ما اإ

ذا اكنت هذه املاكتب مل مكتبني يف س نغافورة أأو الياابن خسار  آخر جيب توجهيه: اإ ة للمنظمة أأم استامثرًا سلاميً. وهناك سؤال أ
يمت فتحها يف ذكل الوقت، هل اكن من املعزتم فتحها يف الوقت احلارض؟ ولحظ الوفد أأن البعض ميكن أأن يعرتض عىل فتح 

مليون نسمة وحتقق منوًا دامئًا  600نية، اليت يقطهنا ماكتب يف الولايت املتحدة، والاحتاد الرويس، والصني، وأأمرياك الالتي 
ن هناك  ىل أأن تكون قادرة عىل نرش املعرفة والتكنولوجيا. وقال الوفد اإ لس نوات عديدة، أأو يف أأفريقيا اليت متيس فهيا احلاجة اإ

ن أأفض ىل املثل القائل اإ فشاًء، عىل ما يبدو معيارًا مل يكن الوفد عىل معرفة به ومل يبلغ به. وأأشار اإ ل رس مكتوم هو الأكرث اإ
ليه  اذلي يعرفه امجليع حيث مل يعلق عليه أأحد. ومع ذكل، مفا اكن مثريًا لهامتم الوفد هو مشاهدة املرسح اذلي جييء اإ

قلميية. وعرب الوفد عن  قلميية وعرب الإ ادلبلوماس يون يف س ياراهتم ونرى لوحات س يارات دبلوماس ية خاصة يف الاجامتعات الإ
ن الطريقة اليت أأجريت هبا سعادت ىل من تنمتي. اإ ه لرؤية لك هذا. وقد شهد الوفد مجيع لوحات الس يارات وبعد ذكل أأدرك اإ

ىل انتشار الطلبات. ورأأى الوفد أأن عبء الإثبات يمت عكسه. فالبدلان اليت متنت أأن يكون لها ماكتب  هذه العملية أأدت اإ
ثبات أأي يش ء. بل البدلان اليت يعتقد أأنه ليس دلهيا القدرة، يه اليت يتعني علهيا أأن تقول خارجية مل تكن يه اليت اكن علهيا اإ

غالق مكتب بروكسل حيث حياول العامل أأن يتجاوز املركزية  ملاذا متنت أأن تكون لها ماكتب خارجية. ورحب الوفد بقرار اإ
عايري فتح هذا املكتب، فضاًل عن معايري الأوروبية. ورأأى الوفد أأن احلقيقة اجلوهرية تدل عىل ذكل. ومتىن الوفد سامع م

غالقه.  اإ

شكر وفد أأملانيا أأوًل الأمانة عىل الوثيقة، اليت تعترب أأساسًا جيدًا ملزيد من املناقشة. وعن جوهرها، أأيد الوفد و  .705
نشاء ماكتب خارجية وسيمت ال  نه جيد جدارة يف اإ نشاء البياانت اليت أأدلت هبا اجملموعة ابء. ومن حيث املبدأأ، قال اإ نظر يف اإ

نه من  نه للمصلحة املشرتكة للمنظمة وادلول الأعضاء، قال الوفد اإ امخلسة ماكتب اجلديدة املقرتحة بعقل مفتوح. ومع ذكل، فاإ
املهم اختاذ مجموعة جيدة وموثوق هبا من املعايري كأساس للتقيمي يف وقت لحق. ذلكل، ينبغي أأن تكون خمصصات املزيانية 

متةل مرشوطة بوجود اسرتاتيجية واحضة حترهها ادلول الأعضاء ومعايري تتاكمل مع الوثيقة، كام حددها للماكتب اجلديدة احمل 
 وفد بلجياك.

شكر وفد السلفادور املدير العام لتفسرياته عىل الوثيقة قيد املناقشة وشكر الأمانة العامة عىل احلرفية يف وضع و  .706
ىل ما قاهل وفد الوثيقة. ورحب الوفد مبداخالت الزمالء يف الإ  قلمي حول هذه النقطة يف الاجامتعات السابقة. وأأشار الوفد اإ

دراج تعليقات مجموعة بدلان أأمرياك  عداد املزيانية للثنائية املقبةل وما أأشار به وفد بامن من قبل، مبا يف ذكل اإ ش ييل من قبل عن اإ
اجامتع يوليو واليت مل تنعكس ]يف الوثيقة[. واعتذر الوفد عن  الالتينية والاكرييب ومقرتحاهتا اليت قدمهتا مرارًا وتكرارًا خالل

، 1021-1022تكرار ما قيل يف اجامتع يوليو. ويرى الوفد أأن العمل قد بدأأ يف غضون معلية املشاورات اليت أأجريت يف 
ىل هذه الاس تنتاجات. وعن  نه مل يفهم بعد كيف مت التوصل اإ املقرتحات احلالية املقدمة بدأأ لكنه مل ينته مطلقًا. وقال الوفد اإ

ن للك بدل عضو احلق يف تقدمي طلب. ومع ذكل، يرى الوفد ارتباطًا بني الطلب والإجراءات.  بشأأن املاكتب، قال الوفد اإ
 وهذا هو السبب يف أأن الوفد متىن أأن يكرر ما قاهل وفد كوراي يف الوقت املناسب جداً.

يران )و  .707 ىل الأمانة والرئاسة كتابًة )بناًء عىل طلب  -مجهوريةطلب وفد اإ الإسالمية( أأنه عندما تقدم الوفود مقرتحاهتا اإ
ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف يوليو، اليت  يف وقت سابق(، فينبغي توزيعها يف وقت واحد عىل مجيع الوفود. مث أأشار الوفد اإ

من الأس ئةل والتحفظات واعتقد مجيع الوفود تقريبًا اعتقادًا راخسًا سادهتا أأجواء حرجة بطريقة أأو بأأخرى، عندما أأثري الكثري 
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رشاك مجيع ادلول الأعضاء فهيا. ووفقًا ذلكل، توصلت  بأأن العملية برمهتا ينبغي أأن تناقش بدقة وبطريقة شفافة وشامةل، واإ
ىل اس تنتاج مفاده عدم اختاذ قرار مترسع وطلبت مزيدًا من  عداد جلنة الربانمج واملزيانية اإ املعلومات، كام طلبت من الأمانة اإ

وثيقتني منفصلتني، وهام ورقة معلومات تشمل واثئق اخللفية ودراسة متعمقة للتصدي بطريقة شامةل للك القضااي املتعلقة 
شارة اىل بيانه العام، أأعرب الوفد عن موقفه عىل النحو التايل: اكن الهدف الأول والأخري من ورقة  هبذا الشأأن. ويف اإ

نشاهئا. وشهدت  عداد اس تعراض عن املاكتب القامئة والعملية اليت اتبعت يف اإ املعلومات يه الاس تجابة لطلب الوفود ابإ
املعلومات نفسها بأأن العملية عانت من الشمولية وانعدام الشفافية، مما شلك حتداًي لطبيعهتا اليت حترهها الأعضاء. ومثال عىل 

 1004أأنشئت بعد أأن طرحت البدلان املهمتة عرضًا يف امجلعيتني العموميتني يف العامني هذه النقطة، أأن بعض املاكتب قد ِّ
من اتفاقية الويبو. ويف حالتني  9، اليت رحب هبا املدير العام السابق، وهو أأمر اكن جيب أأن يقمي ابلزتامن مع املادة 1005و

نشاء مقرات وابلتايل ليه يف ضوء  مل تكن هناك موافقة من املقر الرئييس عىل اإ مل تقدم واثئق، الأمر اذلي اكن ينبغي النظر اإ
غالق مكتبني يف عام  21املادة  ، أأحدهام مثري لالهامتم مبا فيه الكفاية يف 1008من اتفاقية الويبو. واملثال الثالث هو افتتاح واإ

ىل نتيجة واحدة، ويه أأنه من القامئة اجلديدة. وتكل قامئة ابلأمثةل مثرية لالهامتم. لكن الأكرث أأمهية، هو أأهنم مج  يعًا توصلوا اإ
دارية مل تكن العملية والآلية القامئة مفيدة يف تسليط الضوء عىل طريق امليض للأمام، لكهنا بينت أأن  وهجة نظر قانونية واإ

ىل عدم زايدة الوضع تعقيًدا من خالل الا عامتد عىل تأأسيس املاكتب اخلارجية مل يتبع هنجًا موحًدا. ودعا الوفد الأعضاء اإ
جراءات جديدة، مع  الإجراء القامئ، وبدًل من ذكل علهيم أأن يتعلموا من أأوجه القصور املاضية. ومن احملمت التفكري الآن يف اإ

بدلًا(، من املهم  14الأخذ يف الاعتبار الشواغل ومشاركة امجليع. ويف مسأأةل التعامل مع الطلبات والعروض القامئة )من 
ىل فهم مشرتك. العمل عىل أأساس عد د من العوامل احملددة، من أأجل تغطية مجيع اجلوانب والقضااي والشواغل والتوصل اإ

ج التالية: ) آليات خمتلفة، تشمل عىل سبيل املثال ل احلرص، الهن  ىل ذكل الفهم املشرتك من خالل أ الهنج  (2وميكن التوصل اإ
ني متتابعتني. يف البداية، تناقش القضااي املتعلقة ابلرضورة، واملعايري، املرتكز عىل املعايري. وميكن حتقيق هذا الهنج عىل مرحلت

والوظيفة، والولية والهيلك وأأية متطلبات موضوعية أأخرى بطريقة شامةل وشفافة بغض النظر عن مقدم الاقرتاح. وبعد 
البة يف ضوء املعايري املتفق علهيا ابلفعل. الانهتاء من هذه املرحةل، تأأيت اخلطوة الثانية، ويه حتليل وتقيمي أأهلية البدلان الط

الهنج املرتكز عىل الإقلمي. ويف هذا الإطار، اذلي اختذه اقرتاح الأمانة العامة يف الاعتبار أأيضًا، س تكرس املرحةل الأوىل  (1)
قلميية املعنية، دون الأخذ بعني الا ىل اجملموعات الإ عتبار املاكتب القامئة. من املناقشة لتخصيص عدد ل بأأس به من املاكتب اإ

ىل أأن جدول املواقع املعروضة يف الصفحة  ىل حد ما  16ويف هذا الصدد، جتدر الإشارة اإ من وثيقة املعلومات اكن مضلاًل اإ
الهنج املرتكز عىل أأساس فردي. يف هذا الهنج الثالث، اذلي ميكن دراسة  (1وينبغي تصحيحه وفقًا للمامرسة املتبعة الراخسة. )

هو العمل عىل الطلبات والعروض اليت قدمت عىل أأساس لك حاةل عىل حدة لإجياد الأكرث أأهلية من بيهنا. وقال  جدواه،
ن الهنج والسيناريوهات املذكورة أأعاله مل تكن شامةل وميكن زايدهتا. لكن تمكن الأمهية القصوى يف أأنه يتعني عىل  الوفد اإ

رسال رساةل مل تكن يف نية الأعضاء، ويه أأن الأعضاء العمل عىل أأساس هنج واحد حمدد وليس م زجيًا، وذكل لتجنب اإ
اليت تتطلب  2من املادة  1الويبو بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة تتجاوز ميثاق الأمم املتحدة، وحتديدًا الفقرة 

 أأساسها استندت املنظمة عىل مبدأأ من ميثاق الأمم املتحدة اليت عىل 1من املادة  2احلقوق املبدئية للجميع وكذكل الفقرة 
املساواة بني مجيع أأعضاهئا. وبعبارة أأخرى، اعتقد الوفد اعتقادًا راخسًا بأأن الهنج القائل بأأن جحامً واحدًا يناسب امجليع هو هنج 

نشاء املاكتب اخلارجية هل أأمهية كبرية يف التحقق من أأنشطة  معيل وقابل للتطبيق يف هذه العملية. ويف اخلتام، رأأى الوفد أأن اإ
الويبو بعيدة املدى. وحتقيقًا لهذه الغاية، لبد من اتباع هنج شامل ونزيه لضامن أأن ميهد قرار الأعضاء الطريق ملزيد من حتقيق 

 أأهداف املنظمة.

ضاف بأأنه ت ذكرته بأأول رئيس لغاان املس تقةل، املؤيدة للوحدة الأفريقية، وأأ بدأأ وفد غينيا ابلقول لوفد غاان بأأن مداخالو  .708
نشاء املاكتب اخلارجية همم جدًا للويبو، وتوجه  لقاء بيانه وأأكد اعتقاده بأأن اإ خفور بسامع ما قاهل وفد غاان. ورشع الوفد يف اإ

بشكر خاص للمدير العام عىل املعلومات الإضافية اليت قدمت بشأأن النقطة املتعلقة بقدرة الفيض. كام أأعرب الوفد عن 
نشاء ماكتب خارجية جديدة وأأمهيته امتنانه للتوثيق اذلي أأ  تيح يف ادلورة. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر بشأأن اإ

القصوى لأفريقيا القارة. وذكر الوفد أأن أأفريقيا دلهيا الإماكانت الهائةل، اليت جيب أأن تعطى شالًك ملموسًا. واكن السؤال كيف 
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ذا اكن معظم املشاركني نفعل ذكل، وكيف نضمن اس تفادة الناس اذلين ي  عيشون يف أأفريقيا حقًا من ما ميكن أأن تفعهل أأفريقيا اإ
يف الابتاكر يف أأفريقيا، يف الوقت احلارض، ل يعرفون أأن الويبو قامئة. وهذا هو السبب يف أأن املاكتب اخلارجية يف غاية 

كام ستسمح أأيضًا للمجمتعات الأفريقية بتحقيق الأمهية لأفريقيا. مفن شأأهنا أأن تعزز مصداقية الويبو وتعزز ش بكة الويبو. 
ماكانهتا الاكمةل، وأأن تكون أأكرث اطالعًا واس تفادًة من املزااي اليت يوفرها نظام امللكية الفكرية العاملي. لهذا السبب، متىن  اإ

نشاء ماكتب خارجية جديد ىل امجلعية العامة وأأوىص ابإ عطاء تعلاميت واحضة اإ ة، مبا فهيا تكل الوفد تشجيع اللجنة عىل اإ
 املقرتحة لأفريقيا.

قلميية  .709 أأيد وفد السويد البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء. وبصفة عامة، اكن الوفد مؤيدًا للأس بقية الإ
 من أأجل تسهيل ودمع التمنية يف نظام امللكية الفكرية، عىل سبيل املثال. ومع ذكل، رأأى الوفد أأن وضع معايري لختيار

البدلان املضيفة للماكتب اخلارجية همم للغاية وأأهنا ستنطوي عىل معلية شفافة، تشارك فهيا مجيع ادلول الأعضاء. ومن املهم 
جياد اسرتاتيجية واحضة للعمل يف املاكتب اخلارجية اجلديدة املقرتحة، مثل الأهداف، اخل، قبل اختاذ قرار بشأأن هذه  أأيضًا اإ

 املاكتب.

دًا اتمًا البياانت اليت أأدلت هبا اجملموعة ابء يف اليومني املاضيني يالرئيس عىل الرئاسة. وأأيد الوفد تأأي  هنأأ وفد اليواننو  .720
عداد ورقة معلومات عن املاكتب اخلارجية. وعىل الرمغ من أأن الوفد يعتقد، كام ذكرت من قبل خمتلف  وشكر الأمانة عىل اإ

نه يعتقد كذكل أأهنا نسخة موسعة من الورقة البيضاء اليت وزعت خالل دورة جلنة الربانمج  الوفود، أأن الوثيقة جيدة، فاإ
من الوثيقة، فقد وصف  277واملزيانية املاضية. ذلكل، ينبغي عىل الأمانة بذل املزيد من العمل. وذكر الوفد أأنه وفقًا للفقرة 

لب قواعد واحضة وشفافة ومعروفة مس بقًا، افتتاح املاكتب اخلارجية اجلديدة بأأهنا معلية وأأن العمليات، حبمك التعريف، تتط
وتنقل هنجًا متوازاًن وتعطي صورة واحضة عن الاسرتاتيجية برمهتا. مل تكن املعلومات الواردة أأعاله رضورية لإجياد "هنج أأفقي" 

ها. وعالوة للقضية حفسب، بل أأيضًا من أأجل جتنب املعايري املزدوجة حىت ل تسيس املناقشات، يف منظمة تقنية حبمك تعريف 
ضافية قد يكون هل تداعيات عىل املزيانية عىل املدى  نشاء ماكتب اإ زاء حقيقة أأن اإ عىل ذكل، أأعرب الوفد عن شواغهل اإ

الطويل. واخلالصة أأن الوفد مل يقتنع بعد بأأن حماوةل مركزة أأنشطة املنظمة مناس بة للغرض اذلي هتدف هل، لكنه اعترب أأهنا 
ن اكن  ذكل برشوط صارمة. ميكن أأن تكون هكذا، واإ

هنأأ وفد امجلهورية ادلومينيكية الرئيس، واكن ممتنًا لرؤيته وهو يرتأأس الاجامتع ومتىن هل لك النجاح. وشكر الوفد و  .722
املدير العام عىل املعلومات اليت قدهما يف صباح ذكل اليوم والأمانة العامة لوضع وثيقة عىل الرمغ من أأن الوفد مل يتفق مع لك 

س امي أأن الطلبات املقدمة من قبل اجملموعة الإقلميية يف احملافل الرمسية وغري الرمسية، للأسف، مل تؤخذ بعني  مضموهنا، ل
الاعتبار يف الإصدار اجلديد من الورقة. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد ترينيداد وتوابغو، وكذكل ما عربت عنه مجموعة 

ن الفائدة من وجود مكتب خاريج يف أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب. واكنت بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأ 
دراك أأن وثيقة الربانمج  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف وضع ميكهنا من دمع افتتاح مكتب خاريج جديد، مع اإ

ينية والاكرييب، برشوط متساوية لتكل الواردة يف واملزيانية املقرتحة س توفر الوسائل الالزمة لإنشاء مكتب أأمرياك الالت 
 مقرتحات أأخرى.

هنأأ وفد زمبابوي الرئيس عىل انتخابه رئيسًا للجنة الربانمج واملزيانية وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس و  .721
نشا ىل مجموعة البدلان الأفريقية. وشكر الوفد املدير العام عىل تفسريه الإضايف فامي يتعلق ابإ ء ماكتب الويبو اخلارجية. وأأشار اإ

نشاء املاكتب اخلارجية للويبو يف أأفريقيا ليس جديًدا. وأأيد الوفد بشدة افتتاح املاكتب اخلارجية،  ىل اإ أأن الاقرتاح ادلاعي اإ
حجاف لأهداف الويبو يف تعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل من خالل التعاون بني البدلان. وسعت أأفريقيا  دون اإ

ىل املوافقة عىل هذه  ىل جدول أأعامل عن امللكية الفكرية والتمنية وس تطلب ادلمع الاكمل لتحقيق هذا الهدف. وتطلع الوفد اإ اإ
 املاكتب اخلارجية، مع الأخذ يف الاعتبار اخملصصات املالية واملوارد ومعلية الشفافية.
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عداد وثيقة شكر وفد غواتاميل املدير العام عىل التفسريات و  .721 اليت قدهما هذا الصباح وكذكل شكر الأمانة العامة عىل اإ
بشأأن الاسرتاتيجية اخلاصة مباكتب الويبو اخلارجية. ومتىن الوفد أأن يكرر ما قاهل من قبل وفد ترينيداد وتوابغو )نيابة عن 

بريو وش ييل وبامن. ورأأى الوفد أأن لإنشاء ماكتب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب( يف بياهنم الأويل، وأأيد ما قالته وفود 
جديدة يف املنطقة أأمهية حيوية، وهو ما من شأأنه أأن يسهم يف تعزيز العمل اذلي تقوم به الويبو يف بدلان املنطقة. وذلكل 

 طلب أأن تؤخذ هذه الشواغل يف الاعتبار وأأن تنعكس يف الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل.

نشاء املاكتب اخلارجية. وشكر أأيد وفد الاكو  .724 مريون البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر نيابة عن اجملموعة الأفريقية بشأأن اإ
ىل أأفريقيا هطفل  الوفد وفد غاان لعرضه حمنة القارة الأفريقية يف أأسلوب بليغ. وطلب الوفد بأأن تنظر جلنة الربانمج واملزيانية اإ

نشاء املاكتب اخلارجية، س تظل جائع يس تحق اهامتمًا خاصًا نظرًا لسو  ء حالته الصحية. ومن دون دمع من الويبو من خالل اإ
 أأفريقيا يف الظالم وس يحمل املس تقبل الويبو املسؤولية عن ذكل.

نشاء املاكتب و  .725 شكر الرئيس وفد الاكمريون، وأأبدى مالحظات بشأأن الوقائع اليت حدثت يف الصباح وأأمهية اإ
ل أأن العديد من اخلارجية يف املناطق الأقل من نشاء املاكتب اخلارجية اإ وًا. ويعتقد الرئيس أأن هناك توافق يف الرأأي عىل مبدأأ اإ

الوفود متنت مزيدًا من الوضوح؛ واكنت بعض الوفود قد هيأأت لعامتد اقرتاح الأمانة بيامن أأراد البعض الآخر تأأخري اعامتد 
ىل القول بأأنه ل تبدو مثة شهية املقرتحات حىت يتاح مزيد من الوضوح بشأأن املعايري، و  العملية واملبادئ. وخلص الرئيس اإ

ىل اقرتاحه يف شهر يوليو/متوز ابعامتد معلية التشاور اليت حيرهها الرئيس أأو  كبرية لعامتد الاقرتاح يف ادلورة احلالية. وأأشار اإ
رجاء املناقشة حىت انعقاد الأعضاء. واكن للأعضاء كذكل اخليار يف مطالبة الأمانة العامة مبراجعة ورقهت ا. وميكن للجنة كذكل اإ

( اعامتد الاقرتاح خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية احلالية "كام 2امجلعية العامة. وخلص اخليار القامئ عىل النحو التايل: )
جراء معلية حيرهها الأعضاء ي1احلصول عىل مزيد من املعلومات من الأمانة العامة؛ ) (1يه"؛ ) رتأأسها الرئيس حىت تبدأأ ( اإ

ىل الأمانة العامة؛ )4املشاورات والنظر يف املقرتحات؛ ) ( التحرك فامي وراء امجلعية العامة حىت يقتنع 5( نقل املناقشة اإ
نه مس تعد  الأعضاء ابملقرتحات، واملعايري، وهمل جرا. وحث الرئيس الوفود عىل النظر يف موقفها بشأأن هذه املسأأةل، وقال اإ

 ع مع املنسقني ملناقشة س بل امليض قدمًا.لالجامت

ليه يف املشاورات. واكن حاًل وسطًا بني من يريدون و  .726 بعد الاسرتاحة، أأوجز الرئيس اقرتاحًا حبل وسط مت التوصل اإ
اح عىل اعامتد اقرتاح الأمانة العامة عىل الفور، يف جلنة الربانمج واملزيانية، ومن يريدون تأأجيهل حىت وقت لحق. ويقوم الاقرت 

اختيار رئيس اليوم لبدء مشاورات حيرهها الأعضاء فور انهتاء معل جلنة الربانمج واملزيانية. وأأبدى الرئيس أأسفه لأنه ل ميكن 
أأن يكون هو الرئيس بسبب الزتاماته يف القاهرة، لكن ميكن التفاق عىل سفري مقمي يف جنيف، حيث ميكنه أأن يبدأأ 

جراًء. املشاورات وميكن أأن يقدم تقري ىل امجلعية العامة، اليت ميكهنا حينئذ أأن تتخذ اإ رًا عن العملية اليت حيرهها الأعضاء اإ
عطاء أأولئك اذلين دلهيم  وابلتايل، سيمت تأأجيل القرار حىت انعقاد امجلعية العامة. ومن شأأن حل وسط ههذا أأن يسمح ابإ

ذكل. وطلب الرئيس من الوفود عدم الرد فورًا عىل هذا مشالك مع الشفافية واملعايري واذلين مل يستشاروا فرصة حلل لك 
 الاقرتاح و أأن يتدبروه طوياًل.

نه اقرتاح مثري لالهامتم وأأنه س يتشاور بشأأنه داخل اجملموعة. وكرر الوفد أأن اختيار و  .727 شكر وفد بلجياك الرئيس وقال اإ
ساس تفهم أأن مثل هذا الرئيس ينبغي أأن ل يكون الرئيس احملمتل لهذه اجملموعة العامةل غري الرمسية ينبغي أأن يقوم عىل أأ 

 مشاراكً بصفته القومية يف هذه املسأأةل، أأي أأن يكون من بدل مل يتقدم بطلب لإنشاء مكتب خاريج فيه.

عىل الاقرتاح، لكنه رغب أأوًل يف طرح سؤال عىل من اعرتضوا عىل البوليفارية(  -)مجهورية وافق وفد فزنويال و  .728
ارجية. فال يزال الوفد ل يعرف ابلضبط حىت الآن ملاذا اعرتض املعارضون. وذكر أأن منطقته اكنت تأأمل يف افتتاح املاكتب اخل

نشاء ماكتب خارجية فهيا خالل هذه الثنائية وليس بعدها.  اإ
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شكر وفد ترينيداد وتوابغو، متحداًث نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، الرئيس عىل الاقرتاح من و  .729
نه حماوةل لإحداث انفراجة فامي يتعلق هبذه القضية املثرية للجدل بصفة خاصة. واكن رد الفعل الأويل، بعد التشاور مع  حيث اإ

الوفد أأن اجملموعة تريد أأن ترى أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب مدرجًة يف  عدد قليل من أأعضاء اجملموعة، أأن رأأى
جراء مزيد  مجموعة امخلسة، وابلتايل س تكون مخسة زائد واحد. لكن، اكن هذا جمرد رد فعل أأويل. واحتفظ الوفد حبقه يف اإ

 من التشاور مع اجملموعة بشأأن هذه املسأأةل.

يران )و  .710 لإسالمية( الرئيس وأأدىل بتعليق واحد ليؤخذ بعني الاعتبار. فرغبة منه يف عدم تكرار ا -مجهوريةشكر وفد اإ
بيانه السابق، ذكر الوفد أأن الأعضاء ينبغي علهيم جتنب أأي هنج قد يفرس عىل أأنه معامةل خاصة أأو قد يعترب حكامً مس بقًا 

ملناقشة عن وجوب وجود رئيس، لكنه أأضاف أأن أأي عىل املناقشة. ورحب الوفد ابلعملية اليت أأطلقها الرئيس لإجراء تكل ا
اقرتاح جوهري لستباق هذه املناقشة وتكل العملية من شأأنه مناقضة العملية اليت حيرهها الأعضاء واليت أأكدها الرئيس. 

وطلب الوفد أأن ل تكون هناك أأي أأحاكم مس بقة مترسعة عىل من س يكون مضن احلزمة ومن س يكون خارهجا حيث ينبغي 
 يعامل لك يشء وفقًا ملبدأأ املساواة يف املعامةل.أأن 

يران و  .712 صدار حمك مس بق عن أأي يشء، وأأضاف أأن الإسالمية(  -)مجهوريةشكر الرئيس وفد اإ وأأكد أأنه ينبغي عدم اإ
 الوفد جيب أأن يفكر يف الاقرتاح ول يفتح النقاش بشأأنه يف تكل اللحظة. وحيامن يمت اختيار الرئيس، س يكون هل تفويض بفتح

جراء املزيد من املناقشة حىت اليوم  مناقشات لعملية حيرهها الأعضاء وهو ما من شأأنه أأن جيعل هلم رأأاًي. وأأجل الرئيس اإ
 التايل.

 يف اليوم التايل، طلب الرئيس التعليقات الأولية بناًء عىل الاقرتاح املبديئ اذلي تقدم به يف اليوم السابق.و .711

ذا اكنت شكر وفد ترينيداد وتوابغو، و  .711 متحداًث نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، الرئيس وتساءل عام اإ
  .10هناك نسخة منقحة من الربانمج 

 .10أأجاب الرئيس أأنه ل توجد نسخة منقحة من الربانمج و  .714

ن أأجاب وفد ترينيداد وتوابغو، متحداًث نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، و  .715 أأنه، يف هذه احلاةل، فاإ
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب س يكون لها رد فعل عىل اقرتاح الرئيس. فقد لحظت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية 

دراج  10والاكرييب بيشء من خيبة الأمل من أأنه مل تكن هناك مراجعة أأو تعديل عىل الربانمج  مبا يعكس طلب اجملموعة ابإ
عىل الرمغ من أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  1024/25ريج لبدلان أأمرياك الالتينية أأو للاكريبية يف مزيانية مكتب خا

ىل الأمانة العامة حول هذا املوضوع،  والاكرييب قد طالبت هبذا املكتب لفرتة طويةل جدًا.. وقد قدمت طلبات غري رمسية اإ
بشلك فردي وكذكل ابمس اجملموعة. لكن يبدو، مرة أأخرى، كام لو أأن هذه وتلهتا العديد من الطلبات الرمسية، قدمت 

آذااًن صامء. وذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ل ميكهنا، لسوء احلظ،  أأن توافق  املناشدات قد صادفت أ
ذا غريت صياغة الربانمج  ل اإ ضايف واحد ، أأي مخسة ماكتب مقرتحة حا10عىل معلية مشاورات اإ قلميي اإ ليًا زائد مكتب اإ

من الربانمج  21.20لأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب. وعىل هذا النحو، متىن الوفد رؤية التعديل التايل عىل الفقرة 
الصني، والاحتاد  واملزيانية املقرتحة: "خالل الثنائية التالية، مت التخطيط ملاكتب خارجية جديدة يف املواقع/املناطق التالية: يف

الرويس، والولايت املتحدة الأمريكية، واثنان يف أأفريقيا، وواحد يف أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب." بعبارة أأخرى، 
قلميية تعكسها الفقرة  ن أأمرياك الالتينية والاكرييب تود أأن ترى مزيانية لس تة ماكتب اإ . ولن تكرر 10من الربانمج  21.20اإ

ضايف خلدمة املنطقة الفرعية لأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب كام س بق اجملموع نشاء مكتب اإ ة الأس باب وراء طلب اإ
جياد ذكل يف أأرش يف وجسالت الويبو. وأأضاف الوفد أأنه  أأن نوقش مناقشة مس تفيضة يف اجللسات العامة وخارهجا، وميكن اإ

ىل مسجل ابلفعل يف احملرض أأن اجملموعة مل تعرتض ع ضافة اإ ىل فتح املاكتب يف ولية اكليفورنيا، والاحتاد الرويس، والصني، اإ
مكتبني يف أأفريقيا. اكنت هذه معلية حيرهها الأعضاء وتود  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن ترى وثيقة تعكس 
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قلميي يف أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر  نشاء مكتب اإ الاكرييب. ويف غياب مثل هذان وبدون ذكر شواغلها وتشمل طلهبا ابإ
ن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ل ميكهنا أأن  أأس باب مالمئة لتجاهل طلب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، فاإ

 توافق عىل الربانمج احلايل كام هو.

ىل أأيد وفد املكس يك البيان اذلي أأدىل به منسق مجموعة بدلان أأمرياك و  .716 الالتينية والاكرييب، وأأضاف أأن هناك حاجة اإ
. واكنت 10الوضوح بشأأن مواصةل املناقشات. لقد قدم الرئيس اقرتاحًا وطلب الوفد تقدمي النسخة املنقحة من الربانمج 

ن الو  فد مل ير اللجنة والوفد ينظران ويراجعان مجيع املقرتحات اليت تقدمت هبا الوفود الأخرى ولأجل برامج أأخرى، ذلكل فاإ
نفس املعامةل، اليت من شأأهنا أأن تسمح ابمليض قدمًا هبذه املسأأةل يف الطريق  10سببًا يف عدم معامةل اقرتاحه بشأأن الربانمج 

 الصحيح.

ىل اعامتد الربانمج  بلجياكوحتدث وفد  .717 ىل الرئيس ابلشكر عىل اقرتاحه الهام والبنَّاء الرايم اإ ابمس اجملموعة ابء وتوجه اإ
ن اجملموعة ابء تود أأن تذكر جمددًا أأنه ينبغي ختصيص مزيانية؛ وشددت اجملموعة مرة أأخرى اإ ية. واس هتل لكمته قائاًل واملزيان 

عىل أأنه ال ينبغي حتديد الأعضاء من حيث مواقع املاكتب اخلارجية اجلديدة وال أأعدادها. وأأشار الوفد جمددًا، عىل غرار 
ىل أأن بعض ادلول الأعضا راسة جدوى خالفًا لغريها، وأأنه من املنصف معامةل امجليع قد أأعدت ابلفعل د ء،مجموعات أأخرى، ا 

ىل حتديد معايري واحضة ورصحية. عىل أأساس متساٍو. ومن مث، هناك حاجة ىل س بل امليض قدمًا ورحب  اإ والتفت الوفد اإ
ىل بتنظمي مشاورات غري رمسية جيرهيا فريق عامل وتبدأأ يف أأقرب فرصة ممكنة، ورأأي أأنه ين  بغي أأن تفيض هذه املشاورات اإ

غالقها. وأأعرب الوفد  معايري واحضة ورصحية تكون موضع وثيقة تتضمن عرضًا تفصيليًا لفتح املاكتب اخلارجية وسري أأعاملها واإ
ىل حتديد رئيس جيد يتوىل هذه العملية واتسام هذه  عن اس تعداده لبذل قصارى هجده يف هذا السبيل ولكن مثة حاجة اإ

قامة العملية  ابلوضوح التام للميض قدمًا. ورحب الوفد، يف هذا الصدد، بأأي رئيس حمايد مل يطلب مكتبه الوطين بعد اإ
ىل أأن  مكتب خاريج. ورأأى الوفد أأيضًا أأن تقدمي الأمانة بعض اخلربة من شأأنه أأن يساعد يف حتقيق الهدف املنشود. ونظرًا اإ

ن هذا الإجراء الرمسي رضوري للغاية. وذكر الوفد جمددًا النقطة هذه العملية ينبغي أأن تكون مفتوحة وواحضة ورصحي ة، فاإ
كرت أأيضًا يف الوثيقة الأخرية اليت أأعدهتا الأمانة. وأأجرى املدير العام، يف ذكل املتعلقة ابزدواجية العمل يف املراكز واليت ذ  

نشاؤها منفصةل متامًا عن مسأأةل ازدواجية  اليوم، مداخةل مفيدة للغاية، أأفاد فهيا رصاحة بأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية احملمتل اإ
ىل أأن هذا اجملال غري رمسي ولكن  ميانه بأأنه سيمت التعامل معها عىل حنو صارم. وأأشار الوفد اإ العمل يف املراكز وأأعرب عن اإ

قامة هجة اتصال داخل الأمانة ميكن للأعضاء الاعامت نه يرحب ابإ ىل طلب متابعة هذه العملية، فاإ د علهيا يف تزويدمه نظرًا اإ
 عالَج يف وقت لحق.يمبزيد من التقارير، مع علمه بأأن هذه املسأأةل غري رمسية وحتمتل قدرًا من الرسية س  

ىل الرئيس ابلشكر .718 ىل وضع معلية  وتوجه وفد الهند ا  جراء مناقشة ونقاش بني البدلان والأقالمي، مما أأدى ا  عىل اقرتاحه ا 
ىل اتفاق حبيث يتس ىن اختاذ قرار خالل امجلعية العامة. وتبدأأ قب توهجها ادلول الأعضاء ل انعقاد امجلعية العامة بغية التوصل ا 

ن الرئيس قد اقرتح، يف الوقت ذاته، ختصيص اعامتد مايل،  وأأعرب الوفد عن تقديره البالغ لهدف الرئيس. واس تطرد قائاًل ا 
قامة  ىل جانب املاكتب اخل أأي ختصيص موارد ال  ضافيني ا  . ورحب الوفد، يف هذا الصدد، ببيان منسق مجموعة سةمكتبني ا 

ىل البدلان اخلسة احملددة يف الصفحة  ضافة ا   111بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اذلي طلب فيه أأن تشري وثيقة املزيانية، ا 
نشاء مكتب جملموعة بدلان أأ  ىل أأن يمت ا  مرياك الالتينية والاكرييب. من النسخة اال جنلزيية من مرشوع الربانمج واملزيانية، ا 

 والمتس الوفد من هذا املنطلق أأن تضاف الهند بوصفها املكتب السابع. وأأوحض الوفد، يف هذا اال طار، أأن هذه املسأأةل مل تَث 
ىل ذكل، نظرت الأمانة يف موقعني  ضافة ا  منا أأاثرهتا الأمانة اليت اقرتحت املواقع اخلسة مجيعها. وا  خالل ادلورة احلالية؛ وا 

ضافيني  ضافيني يقع أأحدهام يف منطقة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والآخر يف الهند، وقد يُنظر يف موقعني ا  حممتلني ا 

ب اخلسة الأوىل وبناء عىل نتاجئ هذه املاكتب، ولكن أأعربت مجيع الوفود عن اهامتهما بفهم املعيار اذلي استند بعد تنفيذ املاكت
ليه اختيار املوقع. ومن مث، أأعرب الوفد عن انشغاهل الشديد بل وأأعربت مجيع الوفود عن انشغالها ابلشفافية وابلأساس اذلي  ا 

ليه اختيار البدلان اخلسة. وعىل  وحو ما وحض سابقًا، ثملل املعيار أأو املنطق، اذلي عرضته الأمانة يف ورقة استند ا 
آفاق تمنية بناء القدرات أأو أأن تكون ادلوةل كبرية أأو منو  يداعات امللكية الفكرية أأو توسع أ املعلومات، يف ما ييل: ازدايد ا 
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ن الهند تس تفي هذه الرشوط  وأأهنا قد قدمت طلبًا مرشوعًا يف هذا الصدد. املؤرشات الاقتصادية. واس تطرد الوفد قائاًل ا 
دراهجا بوصفها املكتب السابع. وأأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة يف ا  وقال الوفد، من هذا املنطلق،  ن الهند تود أأن يمت ا 

آلية أأو معلية مشاورة لتحديد املعيار، مع العمل بأأنه قد يقرَ   ر عدم اختيار أأي بدل.أأي أ

ىل .719 وأأفاد بأأنه ل يتس ىن لها أأن تكون أأكرث لباقة من وفد ترينيداد وتوابغو يف بيان  الرئيس ابلشكر وتوجه وفد ش ييل اإ
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ول يزال الوفد يعجز عن فهم ملا نظرت اللجنة يف نسخ منقحة من مجيع الربامج اليت 

دخال تغيريات فهيا ما عدا الربانمج  مل ميكن تغيريه لأس باب غامضة. وأأضاف الوفد أأن ما تبني خالل هذا  اذلي 10اقرتح اإ
. والمتس أأعضاء مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يوهجها الأعضاءالأس بوع، عىل الأقل من الناحية النظرية، أأهنا معلية 

جراء تغيري يف املزيانية وحتديداً يف الفقرة  هل املشاركة يف أأي مشاورة أأو  يتس ىن نأأنه ل (. ورصح الوفد10)الربانمج  12.10اإ
ىل هذا التغيري يف وثيقة املزيانية. ىل أأن يمت الإشارة اإ آلية أأخرى اإ  أ

أأنه قد أأعرب ابلفعل عن شواغهل بشأأن هذه وأأفاد بوفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  حتدثو  .710
ىل مسأأةل املعيار اليت تكتيس أأمهية ابلغة. وقاواسرتعى الوفد،  .يذكرها جمدداً العملية ويود أأن   ليف الوقت ذاته، انتباه اللجنة اإ

نشاء ماكتب خارجية. وأأيد الوفد اقرتاح املعايري ن اإ أأوًل  شفافة واملعامةل متساوية بني مجيع ادلول الأعضاء اليت تود الامتس اإ
 مل وأأعرب عن اس تعداده لتأأييد هذا الاقرتاح.االرئيس تأأليف فريق ع

ىل اتفاق، فس يكون أأماهم .712 ذا مل يتوصل الأعضاء اإ ما  موشكر الرئيس وفد بولندا وأأوحض أأنه اإ مد املزيانية جت  أأن خياران: اإ
ن عدم معاجلة هذه املسأأةل 1021/21وتعمل املنظمة وفقًا ملزيانية  ذ اإ ، أأو أأن يعاجل الأعضاء هذه املسأأةل يف امجلعية العامة اإ

ىل عدم وجود مزيانية.  ىل و س يؤدي اإ ىل اتفاق، حتال املسأأةل اكمةل اإ ذا مل يمت التوصل اإ توضيحًا للوضع، أأعلن الرئيس ما ييل: اإ
ىل اتفاق بشأأن هذه  ذا مل تتوصل امجلعية العامة اإ امجلعية العامة اليت س تعمتد حيهنا املزيانية مع التفاق بشأأن هذه املسأأةل. واإ

  أأساس املزيانية السابقة.املسأأةل ومن مث بشأأن املزيانية، فس تعمل املنظمة عىل

ىل املشاورات اخلاصة بربانمج  .711 نه قد اس متع، خالل الأايم املاضية، اإ ىل الرئيس ابلشكر وقال اإ وتوجه وفد الصني اإ
. 10ومزيانية الثنائية وشارك فهيا، وأأنصت أأيضًا بعناية لوهجات النظر اليت أأبدهتا الوفود الأخرى وخباصة بشأأن الربانمج 

ىل امجلعية ورأأي الوفد أأن  اللجنة مل حترز أأي تقدم ولكن أأن امجليع يعمل أأهنا حتت ضغط تقدمي توصية لعامتد مزيانية جيدة اإ
العامة. ومع ذكل، رأأى الوفد أأنه ينبغي للجنة العمل بصورة معلية وبناءة لإحراز تقدم يف املناقشات. بيد أأن الوفد قد لحظ 

ىل حد ما يف حيادية الرئيس.  أأو ابلأحرى قد انزجع من بعض البياانت اليت ذ يبدو أأنه مت التشكيك اإ أأدلت هبا بعض الوفود. اإ
ذ ترصف  ذ شعرت بأأن الرئيس قد قام بعمهل عىل أأمكل وجه خالل ادلورتني السابقتني اإ آخر يف هذا الصدد اإ ن للوفد رأأاًي أ واإ

سهامه وأأض اف أأنه، من الزاوية القانونية، ل ينطوي بصورة مس تقةل وحمايدة. وأأثىن الوفد ثناء شديدًا عىل الرئيس معهل واإ
النظام ادلاخيل للمنظمة عىل أأي حمك يقيض بقيام جحة حيادية الرئيس أأو الطعن فهيا عىل أأي أأساس من الصحة. وأأكد الوفد 

ورة بناءة جمددًا أأنه يود مواصةل العمل، ابلتعاون مع ادلول الأعضاء الأخرى، عىل هذه املسأأةل وعىل مجيع الربامج املعلقة بص
 ومفصةل وحمددة وملموسة.

يران )مجهورية  .711 الإسالمية( هنجًا ذا مرحلتني يركز العمل يف املرحةل الأوىل منه عىل املرحةل الإجرائية  -واقرتح وفد اإ
ىل اجملمتع العاملي. واس تطرد الوفد قائاًل أأنه شارة سلبية اإ رسال اإ ذا ركزت  وس بل امليض قدمًا لتجنب عرقةل اعامتد املزيانية أأو اإ اإ

اللجنة عىل املرحةل الإجرائية، فينبغي أأن تؤخذ بعض املبادئ الأساس ية والراخسة يف احلس بان عىل النحو املبني يف العديد من 
الواثئق ذات الصةل، وذكل لأنه ينبغي أأن تكون معلية يوهجها الأعضاء وينبغي أأن يواصل تنفيذها عىل أأساس هذا املبدأأ. 

 الشفافية والثالث، عىل النحو املذكور يف املرحةل الإجرائية، يف اعامتد املعامةل املتساوية ومن مث تفادي ومتثل املبدأأ الثاين يف
جراء املشاورة غري الرمسية ليس خيار جيد يف هذه املرحةل.  ن اإ أأي هنج ميكن تفسريه عىل أأنه متيزيي. واس تدرك الوفد قائاًل اإ

ذ جربت اللجنة هذه الطريقة من قبل. وكام ىل أأن املشاورات غري الرمسية اليت اس هتلهتا امجلعية  اإ تعمل مجيع الوفود، فقد نظر اإ
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مل تمتكن، عىل حنو ملحوظ، من تلبية شواغل ادلول الأعضاء وتوقعاهتا وتيسري طبيعة هذه العملية اليت  1020العامة يف عام 
نه ينبغي أأن يوهجها الأعضاء. وتبني ذكل عندما انقشت اللجنة هذه املسأأةل يف يوليو . وذكَّر الوفد بأأن اجملموعة ابء قالت اإ

تكون هذه العملية مفتوحة وواحضة ورصحية. وذلكل رأأى الوفد أأن هذه العملية ينبغي أأن تكون شفافة وشامةل قدر 
ق عامل الإماكن، مما سيامتىش متاش يًا أأكرب مع أأهداف املنظمة. وبناء عىل ذكل، اقرتح الوفد، هخيار، النظر يف تأأليف فري

مفتوح العضوية معين ابملاكتب اخلارجية. وميكن أأن تؤلف جلنة الربانمج واملزيانية الفريق العامل اذلي ميكنه أأن يبارش معهل 
ىل معلية  فور انهتاء ادلورة احلالية. وعرض الوفد الأس باب املنطقية التالية املؤيدة لقرتاحه: حتتاج، أأوًل، الآليات اجلارية اإ

ىل أأن املشاورات ينبغي أأن من ورقة املعلومات " 277يف الفقرة جارية. وورد  وأأشار املدير العام يف عدد من املناس بات اإ
ها ادلول الأعضاء وأأن هذه املشاورات ينبغي أأن تكون معلية مس مترة، ل أأحدااًث مس تقةل.  277و 96" وجاء يف الفقرتني توهج ِّ

نشاء املاكتب اخلارجية معليًة متواليةً " آلية جارية للنظر يف وليس حداًث منفرداً  يعترب اإ ىل أ ." ومن مث، حتتاج معلية جارية اإ
ن جلنة الربانمج واملزيانية هيئة  العديد من املشالكت املتعلقة هبذه املسأأةل ومعاجلهتا. كام أأاثر الوفد احلجة القانونية التالية. اإ

ىل امجلعية العامة اليت اعمتدت، يف هناية املطاف، الربانمج واملزيانية. وقد  منبثقة عن البنية الرئاس ية للويبو. وقدمت توصيات اإ
نشاء هيئات فرعية دلراسة مسائل حمددة. فعىل سبيل املثال، قررت اللجنة، يف دورهتا  تقرر جلنة الربانمج واملزيانية اإ

نشاء جلنة الويبو للتدقيق ) ( من 4) 274الفقرة الثامنة، تأأليف فريق عامل مفتوح العضوية معين ابلقرتاحات واإ
(. ومتثلت أأمثةل أأخرى يف: الفريق العامل اخملصص املعين ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف WO/P/PBC/8/5 الوثيقة

(؛ CDIP/9/15جمال التعاون لأغراض التمنية اذلي شلكته اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثامنة )الوثيقة 
ذا  والفرق طار اللجنة احلكومية ادلولية. ورأأى الوفد أأنه اإ العامةل بني ادلورات ومجموعات الصياغة املفتوحة العضوية املؤلفة يف اإ

ىل تبديد انشغالت امجليع، ينبغي أأن تتسم اللجنة، قدر الإماكن، ابلشفافية. وفامي  قررت اللجنة تويخ احلذر يف معلها وسعيًا اإ
مناقشة حقيقية بشأأن حساب الاعامتدات املالية، من  جزءاً  ثلن أأي قرار قد مي أأفاد الوفد بأأ يتعلق ابملسائل الأخرى، 

ذ قرر ختصيص اعامتد مايل، فميكن ن املسار اذلي جيب أأن عاللجنة  بعدي س يكون سابقًا لأوانه وس  تنهتجه. وأأضاف الوفد أأنه اإ
ذا أأراد  ختصيصه مللمتيس اس تضافة املاكتب اخلارجية أأي أأحصاب الطلبات الأربعة والعرشين. ومل يرص الوفد عىل ذكل ولكن اإ

املناقشة الهامة، ميكن  الأعضاء تفادي البت يف هذه املناقشة الهامة، فينبغي ختصيص املزيانية مجليع الطلبات. وعقب هذه
 تعديل املزيانية عىل النحو الواجب. 

يران  .714 ن وفد اإ اقرتح ختصيص املزيانية للماكتب الأربعة والعرشين الإسالمية(  -)مجهوريةوخلص الرئيس لكمته قائاًل اإ
ذا اتفقت ادلول الأعضاء عىل هذه شاكلية يف ذكل اإ الفكرة مضيفًا أأنه ميكن  املطلوبة. واس تطرد الرئيس قائاًل أأنه ل يرى أأي اإ

هناء املناقشة عند هذه النقطة.  اإ

ورصح وفد بريو أأنه مل يطلب ختصيص مزيانية للطلبات الأربعة والعرشين مضيفًا أأنه مثة وثيقة تتضمن قامئة ابملبادرات  .715
نشاء ماكتب خارجية مل يطلع علهيا الوفد وتنطوي عىل الامتس  نشاء مكتب خاريج ج 11اخلاصة ابإ ديد يف مناطقها بدلًا اإ

يف بيانه لعامتد معليه توهجها ادلول الأعضاء. وينبغي النظر يف  وفد ترينيداد وتوابغواملعنية. وأأيد الوفد الطلب اذلي قدمه 
مجيع الطلبات اليت تقدهما مجموعات ادلول الأعضاء عىل أأساس متساٍو. ومن مث، مل يفهم الوفد ملا مل يظهر طلبه يف الواثئق 

ىل حل منسق ومعيل لهذا الوضع.واندى ابل   توصل اإ

، أأبدى الوفد رغبته يف 277والمتس وفد مجهورية كوراي توضيحًا. فبعد الاس امتع ملداخةل وفد الهند بشأأن الفقرة  .716
دراج البدلين الإضافيني يف هذه الفقرة.  احلصول عىل توضيح بشأأن اعزتام الأمانة اإ

ن الأمانة سرتد عىل هذا  .717  السؤال لحقًا.ورد الرئيس قائاًل اإ

ىل  .718 نشاء  ابلشكر مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوتوجه وفد مرص اإ عىل ما أأدلت به من بياانت ولتأأييدها ا 
نه يفهم متامًا موقف  مكتبني خارجيني يف أأفريقيا. نشاء مكتب  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوقال الوفد اإ بشأأن ا 
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ن قد قدمت طلبًا يف هذا الصدد، مما يامتىش مع ما  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبه يعمل أأن خاريج يف منطقهتا وا 
قلميية. وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية يف أأفريقيا، رأأى الوفد أأن أأفريقيا  اجملموعة الأفريقيةأأفادت به  بشأأن املاكتب اخلارجية اال 

ىل أأكث من مكتبني خا ذ تتضمن القارة عددًا خضامً من البدلان والعديد من املناطق الفرعية اليت حتتاج يف الواقع ا  رجيني ا 
تتحدث بلغات خمتلفة ولها احتياجات خمتلفة. واكنت البدلان الأفريقية قد طلبت بداية أأكث من مكتبني خارجيني. ولكن تفهامً 

ىل الأ  نشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا يف  مانةحلقائق احلياة وواقع املوارد املالية احملدودة، توجه الوفد ا  ابلشكر عىل اقرتاهحا ا 
طار مزيانية اللنائية  . وقد يتس ىن للجنة، يف املس تقبل، النظر يف الطلبات الأخرى اليت قدمهتا البدلان الأفريقية. 4112/11ا 

نشاء  . وسأألمجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوذكر الوفد جمددًا فهمه التام ملوقف  ماكنية املوافقة عىل ا  الوفد الأمانة عن ا 
ىل  شارة ا  س تة ماكتب خارجية خالل اللنائية املقبةل حبيث تُدرس الطلبات الالحقة جبدية. ورأأي الوفد أأن ذكل سريسل ا 

ىل النظر جبدية يف مجيع الطلبات. ورأأى الوفد أأن فكرة تأأليف  مجيع ادلول الأعضاء بأأنه مت الرشوع يف معلية جدية تريم ا 
ذ س يتيح ذكل تطلع اللجنة للمس تقبل وس يبني أأن اللجنة ثميض قدمًا يف  فريق عامل معين ابملاكتب اخلارجية فكرة جيدة. ا 

ضافية حبسب الاقتضاء. كام أأيد الوفد النقطة اليت أأاثرها وفد الصني  نشاء ماكتب ا  ماكنية ا  هذه العملية مراعية يف ذكل ا 
نه ينبغي للأعضاء اح رتام رؤساء اللجان وتقبل س بل معل اللجان والاعرتاف بأأنه حيامن يمت انتخاب خشص ما اذلي قال ا 

منا أأصبح ميلل مصاحل مجيع أأعضاء اللجنة. واس تطرد الوفد  رئيسًا للجنة فمل يعد ذكل الشخص ميلل بدل أأو مجموعة بعيهنا. وا 
ن الرئيس اكن ابلطبع حمايدًا وأأنه يتوقع من الأمانة أأيضًا أأ  ن تتسم ابحليادية يف مجيع احلاالت. وأأضاف أأنه ال ينبغي قائاًل ا 

 اس تخدام هذه الاعتبارات جحة لعرقةل املشاورات اليت تضم مجيع ادلول الأعضاء.

ن املنظمة متتكل عىل  - ورفض وفد فزنويال )مجهورية .719 البوليفارية( بيان اجملموعة ابء اذلي أأدىل به وفد بلجياك. وقال اإ
معاجلة هذه املسائل بشلك عام ل يتيح أأي تعمق.  يف ابء ن لك مسأأةل، ومع ذكل ترغب اجملموعةالأقل تفاصيل اكفية ع

يران ىل أأن اقرتاح وفد اإ تأأليف فريق عامل اقرتاح قد حيظى مبوافقة الوفد. ومع ذكل،  الإسالمية( -)مجهورية وأأشار الوفد اإ
نشاءه مل يدرج يف املزيان  ية املقرتحة. واتفق الوفد أأيضًا مع البيان اذلي أأدىل به للتو شدد الوفد عىل أأن املكتب اذلي طلب اإ

 .وفد مرص

س بانياورأأى وفد  .740 الاجامتع يسوده قدر من التوتر  ه يدرك أأنناإ الوفد  قالمتامًا. و  حيادايً أأن سلوك الرئيس اكن  اإ
مجيع الوفود ل تعرتض عىل وشكر الرئيس عىل حسه الفاكيه اذلي ساعد املشاركني عىل الاسرتخاء. وأأعرب عن اقتناعه بأأن 

قلميية خارجية. ويبدو أأن العديد من الوفود ترى أأنه ينبغي اختاذ قرار بعد الاضطالع بعملية شفافة أأكرث مشوًل  فتح ماكتب اإ
صدار حمك  ذا وافق امجليع عىل اس هتالل املشاورات يف الأس بوع التايل، مفن السابق لأوانه اإ وبناء عىل مجموعة من املعايري. واإ

قلميية، وخباصة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  مس بق عىل نتاجئ هذه املشاورات. وأأعرب الوفد عن رأأي مفاده أأن اجملموعات الإ
أأنه قد يتس ىن حتقيق نتيجة مرضية من شأأهنا أأن حتشد و والاكرييب، أأدركت أأن هذه العملية جيب أأن تشمل املساواة للجميع، 

ذا أأاتحت املزي  انية ذكل. واتفقت معظم الوفود عىل أأنه ينبغي ختصيص مزيانية لإنشاء املاكتب اخلارجية. دمع مجيع الوفود اإ
نصاف، ينبغي  وتفاداًي للحمك مس بقًا عىل نتاجئ املناقشات وحفاظًا عىل التوازن حبيث ترى مجيع املناطق أأنه يمت التعامل معها ابإ

ما عدد املاكتب اخلارجية أأو أأسامء البدلان اليت س   تحظى هبذه املاكتب اخلارجية. ولعل ذكل يتيح حل املسأأةل وتلبية توضيح اإ
 التحدي اذلي تواهجه اللجنة.

ىل الرئيس ابلشكر لإعادة الرتكزي عىل ما يفرتض للجنة القيام به، أأي التفاق بشأأن مزيانية أأو تقدمي  وتوجه وفد أأملانيا .742 اإ
ىل امجلعية العامة. وتمت  10اقرتاح بشأأن مزيانية الربانمج  ثل املهمة احلالية يف الرد عىل السؤال التايل: ما اذلي ميكن اقرتاحه اإ

ىل مجيع املد نه، نظرًا اإ خالت اليت أأجريت، قد يتفق عدد احقًا، بتوافق يف الآراء اكلعادة، عىل امجلعية العامة؟ وقال الوفد اإ
" كام هو". ومل تعرتض الوفود الأخرى عىل مواقع  10، مبا يف ذكل الاقرتاح الوارد يف الفقرة 10من الوفود فورًا عىل الربانمج 

املاكتب اخلارجية امخلسة أأو غريها من املواقع اليت اقرتحهتا الأمانة، لكهنا المتست مزيدًا من الوضوح بشأأن املعايري اليت أأدت 
طار مزيانية عايم  ضافية يف اإ ماكنية فتح ماكتب اإ ىل اختيار املواقع امخلسة، وكذكل اإ ع ذكل، تريد بعض الوفود . وم1026/27اإ

ضافية. ورأأى الوفد أأن  الأخرى، رمغ موافقهتا عىل الاعامتد املايل اذلي اقرتحته الأمانة، أأن يشمل ذكل الاعامتد ماكتب اإ
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ذا اكنت هناك وس يةل تتيح اتفاق امجليع عىل برانمج للثنائية   1024/25الأعضاء منقسمون بشأأن هذه املسائل و تساءل عام اإ
بدد مجيع الشواغل. ومتثل السؤال يف ما يتعني عىل جلنة الربانمج واملزيانية القيام به هذا الأس بوع والأس بوع التايل لمتكني ي 

آلية، قد يتجاوز تنفيذها يوم امجلعة املقبل.  فامي تمتثل و امجلعية العامة من اعامتد مزيانية مناس بة. واكن الرئيس قد اقرتح أ
الكثري من  ىرأأ  هزمة للرد عىل الأس ئةل اليت أأاثرهتا ادلول الأعضاء؟ أأفاد الوفد يف هذا الصدد بأأنالاحتياجات الأخرى الال

عادة  جراء املزيد من املشاورات بشأأن كيفية حل املشلكة. بيد أأنه ينبغي للجنة الربانمج واملزيانية، عند اإ اجلدارة يف اقرتاح اإ
ىل التحقق م آليات أأعدهتا جلنة النظر يف هذه الآلية، أأن تسعى حقًا اإ ن أأن الآليات اليت يس تخدهما الأعضاء، أأاًي اكنت، يه أ

ضفاء الرشعية  ىل امجلعية العامة عىل النحو الواجب واإ آلية التشاور اإ حاةل نتاجئ أ الربانمج واملزيانية، وذكل حبيث ميكن اإ
 والشفافية والس بل الإجرائية الصحيحة عىل تناول هذه القضية.

ل خياران وهام: املوافقة وأأعرب وفد اجلزائر  .741 ذ يبدو أأحيااًن أأنه ل يوجد اإ متحداًث ابمس اجملموعة الأفريقية عن ارتباكه اإ
ح أأي فتح مخسة ماكتب خارجية، أأو عدم القيام بأأي يشء فامي خيص املاكتب اخلارجية. واس تطرد الوفد قائاًل أأنه  عىل ما اقرت 

ذ أأيدت  والبياانت اليت أأديل مثة وفرة من اخليارات: فقد اتسمت بعض املداخالت هبا ابلإجيابية والبعض الآخر ابلسلبية. اإ
ليت أأعرب عهنا وفد الصني، ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وبعض الوفود الأخرى. اجملموعة الأفريقية متامًا الآراء ا

دلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وفامي يتعلق وأأعربت اجملموعة الأفريقية عن دمعها لفتتاح مكتب خاريج جديد جملموعة ب
نشاء بعض املاكتب الأخرى، أأاًي  ابملكتب اخلاص ابملنطقة الأفريقية، اكنت اجملموعة متفتحة وعىل اس تعداد اتم للموافقة عىل اإ

نه يتعني عىل اكنت الصيغة اليت تقررها اللجنة. ومع ذكل، سلط الوفد الضوء عىل أأن العملية لن تنهتىي عند هذا احلد.  وقال اإ
منا س تخصص اعامتدات لبعض املاكتب  ادلول الأعضاء أأن تضع يف اعتبارها أأن هذه العملية لن تنفذ" الآن أأو أأبدًا". واإ

ىل اعامتد هذا  اخلارجية هذه املرة وختصص اعامتدات لبعض املاكتب الأخرى يف املزيانية املقبةل. ودعا الوفد الوفود الأخرى اإ
نشاء ماكتب خارجية خالل الثنائية املقبةل وأأن تتسم ابملرونة يف هذا الشأأن. وفامي خيص الهنج يف التفك ري أأي أأن تتقبل فكرة اإ

نشاء أأكرث من مخسة ماكتب، أأاًي اكن عددها، وأأن توافق عيل ذكل.  اجملموعة الأفريقية، فقد أأعربت عن اس تعدادها دلمع اإ
قرتح موافقة اللجنة عىل فتح مخسة ماكتب خارجية جديدة دون ذكر مواقعها وذكر الوفد حتديدًا أأنه يعترب البياانت اليت ت

ىل اجملموعة الأفريقية، الاس تجابة " ال" لأفريقيا والصني والاحتاد ببياانت سلبية. وأأوحض الوفد أأن ذكل يعين، ابلنس بة اإ
أأجرهتا الوفود اليت اكنت تس ترت وراء الرويس والولايت املتحدة. فهذا هو املقصود. ومتثلت هذه املداخالت السلبية اليت 

جراء مشاورات وحتديد معايري بل وحتديد اإ بياانت تطلب فهيا املزيد من الوقت املناقشات. وتوضيحًا ملقصده، قال الوفد  ن اإ
ذ ميثل ذكل حتكامً فامي س يحدث يف بدلان أأخرى. ول يسع  رئيس لك مكتب أأمور تتجاوز معلية توهجها ادلول الأعضاء. اإ

 فد قبول هذه الإدارة التفصيلية وهذا التحمك فامي س يحدث يف منطقته. وطلب الوفد تقدمي اقرتاح أأكرث معقولية.الو 

منا اكنت دامئًا  .741 ىل أأن احلياة مل تكن يومًا سوداء أأو بيضاء اللون واإ وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء ولفت الانتباه اإ
ىل منا قشة خمتلف الظالل. ورغب الوفد يف الرد عىل بعض التعليقات اذلي أأبداها بعض رمادية اللون وأأن اللجنة يف حاجة اإ

عالن الرئيس  الزمالء فامي خيص تعليق سابق أأبداه الوفد. فاس هتل الوفد رده ابلثناء عىل الرئيس لروحه ادلبلوماس ية. مث ذكَّر ابإ
صدد أأن الرئيس س ي فتقد. وأأن مربط الفرس هنا ليس اليوم السابق أأنه لن يمتكن من قيادة املشاورات. وقال الوفد يف هذا ال

منا مسأأةل مشاركة وطنية تتلخص يف السؤال البس يط التايل: هل بدل الرئيس هممت ابحلصول عىل  مسأأةل مشاركة خشصية. واإ
متدخاًل  مكتب خاريج؟ نعم أأم ل. وأأفاد الوفد برضورة تفادي تضارب املصاحل مما يعين، من الناحية املثالية، رئيسًا ليس

 بصورة خشصية يف هذا الشأأن.

ذ يسود التفاق، من حيث املبدأأ، بشأأن  .744 وأأعرب وفد فرنسا عن رغبته يف تسليط الضوء عىل اجلوانب الإجيابية. اإ
فتح ماكتب خارجية جديدة أأي الاس تجابة بـ"نعم" لأفريقيا والاحتاد الرويس والصني والولايت املتحدة. وذكر الوفد أأنه كثرياً 

مانة. بيد أأن الأعضاء قد أأضاعوا الوقت والأمانة مسؤوةل عن املهنجية املتبعة. وذكَّر الوفد ما ي هتم الأعضاء مبعاملهتم الصعبة للأ
ىل مجعيات عام  ليه وفد الصني والاحتاد الرويس، تعود اإ وذكر حتديدًا أأنه اكن  1020بأأن خارطة الطريق، عىل حنو ما أأشار اإ

خل. وقد وضعت خارطة الطريق منذ عام من املفرتض عقد اجامتعات و  . 1020حتديد س بل اختيار مواقع املاكتب اخلارجية اإ
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ويونيو ومل حيدث شيئًا بعد ذكل ملدة عامني. وأأفاد الوفد بأأنه مل يدعى  1020مث تبع ذكل مشاورتني غري رمسيتني يف سبمترب 
ىل اختاذ قرار )خالل يوم ىل أأي مشاورات وأأنه قد دعي جفأأة الآن اإ ني أأو أأس بوعني هحد أأقىص( بشأأن ما ينبغي القيام به اإ

بالغها هبا،  رشاهها يف العملية أأو اإ دراكه أأن الوفود، مثل فرنسا، اليت مل يمت اإ عىل مدار العامني املقبلني. وأأعرب الوفد عن اإ
ىل أأن فرنسا متثل أأحد املسامهني الرئيس يني يف املنظمة وتود أأن ت  تاح لها الفرصة للتحدث تشعر خبيبة أأمل. وأأشار الوفد اإ

رشاكه يف هذه العملية. وأأعرب كذكل عن خيبة أأمهل وخيبة  وخباصة أأهنا قد وافقت عىل املبدأأ. وأأعرب الوفد عن أأسفه لعدم اإ
أأمل الوفود الأخرى اليت قدمت طلبات مث تبني أأنه مل يمت متابعة هذه الطلبات بيامن مت تلبية طلبات أأخرى مل يعمل هبا أأحد 

ماكنية تأأليف فريق عامل غري رمسي. واكنت رسي ة تقريبًا جفأأة. ورأأى الوفد أأن ذكل غريب للغاية. ويمت التحدث حاليًا عن اإ
وقد يكون هذا الفريق خمصصًا ولكنه جيب أأن يكون مفتوح العضوية يك تشعر مجيع ادلول الأعضاء بمتلكها لهذه العملية وذكل 

جياد حلول للمشالكت اليت تواهجها يف الوقت احلارض. ويلزم بغية مساعدة البدلان اليت توشك عىل فتح ماك تب خارجية واإ
حتديد معايري لتحقيق ذكل ومت ابلفعل ذكر هذه املعايري لعدد من اجملالت. ولكن ما يلزم القيام به هو النظر يف س بل معل 

ىل توضيح جحم املوارد الب  رشية واملرافق الالزمة ملكتب بعينه وكيفية سري هذه املاكتب اخلارجية. وحتقيقًا ذلكل، حتتاج الأمانة اإ
نه أأصبح من الرضوري "وضع اليد يف العجني" ودراسة س بل حتقيق ذكل من  أأعامهل. وأأعلن الوفد اتفاقه مع املبدأأ ولكنه قال اإ

ىل الاطالع عىل بعض املبادئ التوجهيية أأو املعلومات بشأأن املاكت ن الأعضاء يف حاجة اإ ب اخلارجية، الناحية العملية. واإ
ىل مساعدة اللجنة  وذكل فامي يتعلق مبا ييل: كيف ف تحت هذه املاكتب ومعلت وعند الاقتضاء كيف أأغلقت. وحتتاج الأمانة اإ

يف ذكل. وأأفاد الوفد بأأن الوقت قد حان للجميع أأن يشمروا عن سواعدمه و أأن ينكبوا عىل العمل عىل أأساس رمسي أأو غري 
ىل نتاجئ الطريقة غري الرمسية. العمل. وجيب أأن يبدأأ العمل يوم الثنني رمسي. بيد أأن الوفد يفضل ا جراء رمسي نظرًا اإ عامتد اإ

طار فريق عامل مفتوح العضوية يتوىل قيادته رئيس حمايد تطوع لهذا ادلور  .القادم، يف اإ

حل قضية املاكتب اخلارجية  وأأعرب وفد كينيا عن تأأييده لبيان وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية. ورأأى أأنه ينبغي .745
ىل حتديد معايري. ومل يعارض الوفد وجود معايري، ولكنه رأأى أأنه ل  هذه مضيفًا أأن الأعضاء ما فتئوا يعربون عن احلاجة اإ

ىل اختاذ هذا الطريق الطويل لتحقيق هذا الهدف ال . فعندما مل يكن هناك مكتب يف أأفريقيا، اكن من البدهيىي قريبحاجة اإ
نشاء مكت ىل تأأليف اإ أأفرقة عامةل. ورأأى الوفد أأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  20ب، وذكل دون احلاجة اإ

ضايف  نشاء مكتب اإ ىل اإ ن أأمكن الأمر، قد ينظر يف حالت اإ جانب املاكتب امخلسة اقرتاح معقول للغاية. ويف املس تقبل، واإ
ىل أأن بدلان أأخرى )مثل الهند(. ورأأى الوفد أأن الو  قت قد حان لإعطاء املناطق ما تس تحقه، وأأضاف أأن أأفريقيا حتتاج اإ

نشاء، يف هناية  ذ لن يمت اإ تعامل عىل قدم املساواة مع املناطق الأخرى. وجيب أأن يكف الأعضاء عن التحدث عن املعايري اإ
قلميي عىل لب لأفريقيا وهو  حنو ما ط  املطاف، مكتب خاريج يف لك بدل. فهناك بدلان أأو مناطق س تنتفع أأكرث من مكتب اإ

ىل اختاذ أأفريقيا  ن ما حدث يف أأفريقيا مسأأةل ترجع اإ ىل ذكل، فاإ ضافة اإ نشاء مكتبني خلدمة مصاحل املنطقة بأأمكلها. واإ اإ
نشاء هذه املاكتب مثاًل يف البدلان املقرتحة )أأو اليت قدمت طلبًا بذكل( أأو يف بدلان أأخرى يف  والأفريقيني وحدمه قرار اإ

. ومن مث، لن يعود وضع معايري لتحديد أأهلية بدل حبد ذاته لس تضافة مكتب خاريج ابلكثري من الفائدة. واقرتح الوفد أأفريقيا
ضايف يف أأمرياك الالتينية، ومكتب يف الاحتاد الرويس فالصني  نشاء مكتبني يف أأفريقيا ومكتب اإ قلميي: أأي اإ اعامتد منظور اإ

جراء واحضني للغاية. وقد ذكر يف فالولايت املتحدة وأأخريًا يف الهند.  حباطه ولكنه رأأى يف ذكل معلية واإ وأأعرب الوفد عن اإ
نشاء ماكتب خارجية  ذلكلاليوم السابق أأن الويبو قد أأدرت دخاًل كبريًا، و ىل التحرك بصورة اسرتاتيجية واإ ن مثة حاجة اإ فاإ

ذ  نشاء هذه املاكتب يف مناطق حمددة اإ يرتتب عىل الآاثر املالية النامجة عن ذكل عدم ختدم مصاحل املنظمة. ويعين ذكل اإ
نشاء مكتب يف لك بدل من البدلان. ويف اخلتام، أأعرب الوفد جمددًا عن تأأييده لبيان اجملموعة الأفريقية وملوقف  ماكنية اإ اإ

 مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.

ىل الرئيس .746 حلكمية اليت قدهما يف اليوم السابق، واليت ساعدت يف ابلشكر عىل مقرتحاته ا وتوجه وفد اململكة املتحدة اإ

توفري الوقت وتفادي تكرار مواقف معروفة ابلفعل. مث ذكر الوفد النقاط الثالث التالية: أأعرب الوفد أأوًل عن تأأييده التام 
جراء مشاورات مع مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو )مشددًا عىل ذكل(. ول ميكن اقت صار هذه العضوية عىل لقرتاح الرئيس اإ
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العضوية يف جلنة الربانمج واملزيانية. كام أأيد الوفد فكرة اس هتالل املشاورات يف أأقرب وقت ممكن وأأعرب عن اس تعداده التام 
للمشاركة عىل حنو بناء منذ اليوم الأول ويفضل أأن يكون بصورة رمسية. وأأعرب الوفد اثنيًا عن تأأييده لفكرة املدير العام 

جراء مش اورات منفصةل بشأأن مسأأةل ازدواجية العمل يف املراكز ورغبته يف أأن يبني ذكل يف الوثيقة اخلتامية لجامتع جلنة اإ
ىل اتفاق  الربانمج واملزيانية احلايل. وأأعرب الوفد اثلثًا عن اتفاقه، بوجه عام، مع اقرتاح اجملموعة ابء أأنه من أأجل التوصل اإ

يف املوافقة عىل ختصيص مبلغ تقرييب من الأموال دون البت مس بقًا يف مواقع املاكتب بشأأن املزيانية، قد يمتثل حل جيد 
ىل حاةل حتقيق النجاح مجليع  ن وضع املناقشة ليس بعيدًا عن التوصل اإ اخلارجية أأو عددها. واختمت الوفد لكمته قائاًل اإ

أأو أأكرث واتفق عىل ذكل. وتتحمل ادلول الأطراف. وقد مسع تأأييد ادلول الأعضاء القوي لإنشاء مخسة ماكتب خارجية 
 الأعضاء الآن مسؤولية تنفيذ ذكل عىل حنو مهنجي ومنسق ومنصف من خالل معلية شفافة ومفتوحة.

وأأعرب وفد بنغالديش عن ثقته يف الرئيس وأأفاد بأأن وهجات النظر املتباينة جنمت عن عدم وجود مبادئ توجهيية  .747
ن اقرتاح الأمانة املواق ذ ومعايري. واإ ىل أأس باب منطقية اإ ىل جانب املوقعني يف أأفريقيا، لبد وأأن يكون قد استند اإ ع الثالثة، اإ

ن الوفد  ىل بعض الأس باب املنطقية أأو الاعتبارات، فاإ ن الأمانة مل تس تحدث شيئًا من عدم. وذلكل ومبا أأنه مت الاستناد اإ اإ
طار مجموعة من املعايري. و  ميكن مواصةل املشاورات لوضع املعايري يك يكف اجلدل رأأى أأنه ميكن ترس يخ هذه الأس باب يف اإ

ذا اكنت هناك معايري، فسيس تكن امجليع. وأأعرب الوفد عن تأأييده لفكرة الرئيس.  احلايل والزناع يف املس تقبل. فاإ

ىل وفد بنغالديش ومجيع الوفود الأخرى ابلشكر .748 أأنه بد ر الرئيس الوفو كَّ عىل ثقهتا فيه وثناهئا عليه. وذ وتوجه الرئيس اإ
ىل خشص ميكنه بدء  ىل أأنه يف حاجة اإ ن متكن من ذكل. وأأشار اإ لن يمتكن من حضور املشاورات اليت اكن سيتوىل قيادهتا اإ

العمل فورًا يوم الثنني ومواصلته حىت انعقاد امجلعية العامة. وخلص الرئيس لكمته قائاًل أأن تأأليف فريق عامل مفتوح العضوية 
نشاء  بتعيني رئيس يف هذا اليوم س يحقق النجاح مجليع الأطراف. وسيمت تلكيف الفريق العامل ابلنظر يف اقرتاح الأمانة اإ

طار مجموعة من ادلول الأعضاء. فلن تبدأأ املناقشة من الصفر.  مخسة ماكتب. وس ميثل ذكل متابعة للمناقشة الراهنة ولكن يف اإ
لية معلية تقودها الأعضاء. وقد تصدر جلنة الربانمج وس يقوم الفريق العامل عىل أأساس اقرتاح الأمانة. وس تكون العم 

يران ، طلب رمسي للتلكيف هبذا العمل من خالل فريق عامل مفتوح الإسالمية( -)مجهورية واملزيانية، عىل حنو ما قاهل وفد اإ
س تصدر امجلعية العضوية هل رئيس. وميكن تعديل اقرتاح الأمانة خالل املشاورات: سواء بزايدة عدد املاكتب أأو خفضها. و 

 العامة القرار الهنايئ.

ىل الرئيس وشكر الأمانة عىل الواثئق املقدمة. ورحب  .749 وتقدم وفد نيجرياي، يف جلسة بعد الظهر، بعبارات الهتاين اإ
ىل منطقة البدلان الأفريقي ىل الطبيعة احلامسة للماكتب اخلارجية ابلنس بة اإ نشاء مخسة ماكتب خارجية وأأشار اإ ة الوفد ابقرتاح اإ

اليت تعد منطقة ثرية من حيث املادة ولكهنا تواجه صعوابت من حيث الانتفاع والقدرات اليت متكهنا من املشاركة بفعالية يف 
آخر  نشاء مكتب خاريج أ ىل جانب اجملموعة الأفريقية والوفود الأخرى، اقرتاح اإ نظام امللكية الفكرية ادلويل. كام أأيد الوفد، اإ

نه يف الثنائية املقبةل. ومي دراج هذا املكتب يف مزيانية الثنائية املقبةل عىل حنو ما طلبه وفد مرص من الأمانة. وقال الوفد اإ كن اإ
يران  نشاء املاكتب اخلارجية معلية جارية حبيث ميكن النظر يف بدلان أأخرى مثل اإ لإنشاء الإسالمية(  -)مجهوريةيدرك أأن اإ

نه غري متأأكد مكتب خاريج فهيا خالل فرتة العامني املقبةل. وأأخ ريًا فامي يتعلق ابملشاورات غري الرمسية املقرتحة، قال الوفد اإ
من موقف اجملموعة الأفريقية بشأأن هذه املسأأةل ولكن ميكنه أأن يتسم ابملرونة طاملا أأن هذا املوقف ل خيل ابلتفاق اخلاص 

 ابملاكتب امخلسة اليت اقرتحهتا الأمانة.

ىل تعليقات العديد من الوفود، مبا يف ذكل مجموعة بدلان ورصح وفد الولايت املتحدة الأم .750 ريكية بأأنه اس متع عن كثب اإ
نه يدرك أأن هناك الكثري من القوامس  أأمرياك الالتينية والاكرييب، و اجملموعة الأفريقية وكذكل اجملموعة ابء. وقال الوفد اإ

 بعض أأمور الصياغة وخباصة فامي يتعلق ابلنقطة للنظر يفالآن املشرتكة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يكون الأعضاء مس تعدين 
ىل تيسري 10اليت أأاثرها وفد ش ييل بشأأن الافتقار لأي تغيريات فامي خيص نص الربانمج  . وأأبدى الوفد الاقرتاح التايل سعيًا اإ

طار الفقرة  ىل البدلان من وثيقة املزيانية، حذف الإح 10.12العملية وحفاظًا عىل الاتساق مع اقرتاح الرئيس: يف اإ اةل اإ
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ضافة فقرة جديدة بدًل من ذكل. وميكن أأن تبقى عنارص الفقرة  احلالية دون تغيري مع حذف أأسامء البدلان  10.12احملددة. واإ
امخلسة احملددة. ويصاغ نص الفقرة اجلديدة عىل النحو التايل: "توافق جلنة الربانمج واملزيانية عىل تأأليف فريق عامل 

جراء املزيد من املناقشات بشأأن هذه الصياغة  وميكن، –استشاري"  "بغية مناقشة مسأأةل توس يع  –عند الاقتضاء، اإ
قامة ماكتب خارجية جديدة للويبو  ىل اإ ماكتب الويبو اخلارجية والعملية واملهنجية اليت ميكن من خالهلام حتديد احلاجة اإ

وفرتات العامني املقبةل. ورأأى الوفد أأنه ينبغي اس تغالل  1024/25واختيار البدلان املس تضيفة املهمتة لربانمج ومزيانية ثنائية 
ىل امجلعية العامة  XXهذا الوقت لتعيني الرئيس. وواصل الوفد قائاًل "ويكون رئيس الفريق العامل  اذلي س يقدم تقريرًا اإ

طار الفريق العامل الاستش 1021املنعقدة يف عام   اري."بشأأن التقدم احملرز والقرارات املتخذة يف اإ

ىل جانب املاكتب  .752 ضايف اإ نشاء مكتب خاريج اإ وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده لبيان وفد اجلزائر املتعلق ابإ
 اخلارجية امخلسة.

ىل العديد من وهجات النظر اليت أأعرب عهنا يف اليومني املاضيني، انتابه، وانتاب بوفد الهند  وأأفاد .751 أأنه بعد الاس امتع اإ
قلميية بعض الزمالء الآخرين، ا نه مل يودى سوى تقدمي حاةل الهند واكن ل يعمل أأن مجموعات اإ رتباك وحرية كبرية. وقال الوفد اإ

نه مت تبادل خطاابت بني الأمانة وادلول الأعضاء. وأأفاد الوفد بأأنه يدرك حقوق  تعاجل بعض اجلوانب الإدارية للمقرتحات واإ
ذا ط   قلميية. فاإ ىل لب من اجملموعات الإق اجملموعات الإ ن للهند  توافقلميية التوصل اإ قامة مكتب أأم مكتبني، فاإ يف الآراء بشأأن اإ

ىل أأن الهند متتكل مجيع  قامة أأكرث من مكتب خاريج واحد. وأأشار الوفد اإ بوصفها منسقة مجموعهتا حق مرشوع يف طلب اإ
هنا اثين أأكرب البدلان من حيث عدد الساكن والاقتصاد. وأأعرب ال ذ اإ جراء املؤهالت واملزااي اإ وفد عن رغبته الصادقة يف اإ

مناقشة حقيقية حلل هذه املشلكة. وأأضاف أأن الوفد س يكون، بطبيعة احلال، عىل اس تعداد لقبول الفكرة اليت عرضها وفد 
ليه عىل أأنه طلب شيئًا بصورة الولايت املتحدة. واكن الوفد قد ذكر ذكل ابلفعل يف مداخلته السابقة لأنه ل يريد أأن ي   نظر اإ

نه قد أأودع مطلبه عىل أأساس الواثئق اليت قدمهتا الأمانة خالل غري  عادةل أأو أأنه ل يريد معلية تتسم ابلشفافية. وقال الوفد اإ
 ادلورة املاضية. واكن الوفد قد حاول تربير ذكل الطلب مثلام بررته البدلان امخلسة الأخرى املرّشة.

وا اللكمة اذلين قد اختذ والاكرييب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةابمس منطقة  نيمتحدثعن تأأييده لل وفد بامن وأأعرب  .751
نشاء املاكتب  نشاء املكتب اخلاريج لأمرياك الالتينية عىل الأساس ذاته اذلي سيمت مبوجبه اإ ابلفعل وذكر جمددًا أأنه ينبغي اإ

نشاء مكتب ملنطقة مجموعة املقرتحة حاليًا. ول يسع الوفد قبول تطبيق معايري خمتلفة ملاكتب خمتلفة وطلب من  دراج اإ الأمانة اإ
 .10بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف الربانمج 

بتعديالهتا املقرتحة. كام طلب الوفد توزيع  10حمتوايت الربانمج جمددًا عن رغبته يف تعممي وفد املكس يك  أأعربو  .754
ذ س يكون من املفيد الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة للتو. للغاية رؤيته بوضوح. وشدد الوفد عىل أأنه ينبغي  اإ

 معامةل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل قدم املساواة.

يران )مجهورية أأعربو  .755 يكون جامعًا ويعمل نشاء فريق عامل خمصص مفتوح عضوية لإ  عن تأأييدهالإسالمية(  - وفد اإ
طار معلية مفتوحة وواحضة ورص حية. وفامي يتعلق ابلأساس اذلي س يعمل عليه الفريق العامل، أأفاد عىل أأساس رمسي يف اإ

نشاء مخسة ماكتب جديدة، فلن تكون هناك  ذا اتفق بوجه عام عىل الواثئق اليت تعدها الأمانة وعىل اقرتاح اإ الوفد مبا ييل: اإ
جراء املزيد من املشاورات أأو تأأليف فريق عامل. ىل اإ ن وبعد التفكري، ذكر الوفد أأن حاجة اإ ه من السابق لأوانه جدًا القول اإ

مانة ملا بذلته من هجود. فبعبارة أأخرى،  الفريق العامل س يعمل عىل أأساس املقرتحات اليت قدمهتا الأمانة، مضيفًا أأنه ممنت للأ
الطلبات ينبغي أأن يعمل الفريق العامل اخملصص املفتوح العضوية هذا، مبشاركة امجليع، عىل أأساس مجيع املقرتحات والواثئق و 

لهيا أأو نوقشت خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف يوليو ودورهتا احلالية ودوراهتا السابقة. وكام  والعروض اليت أأشري اإ
طلب وفد املكس يك، أأعرب الوفد عن رغبته يف رؤية املقرتحات كتابة قبل أأن تدمع أأي موقف. ومع ذكل، فقد رأأى الوفد 
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ىل امجلعية أأن الفريق العامل ينبغي أأن ي عمل عىل أأساس توافق يف الآراء وينبغي تقدمي الاس تنتاج النامج عن هذا التوافق اإ
 العامة.

ىل الرئيس ابلشكر وأأعرب عن تأأييده ملوقف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأفاد بأأنه ل  .756 وتوجه وفد الربازيل اإ
نشاء مكتب خاريج اثٍن يف املنطقة عىل الأسا نشاء مكتب الويبو يف الربازيل.يعارض اإ  س ذاته اذلي سيمت مبوجبه اإ

ىل اتفاق بشأأن هذه املسأأةل. وخلص الرئيس .757 ىل أأنه مل يمت التوصل اإ ىل ال دعا اجملموعات والوفود و  اإ معان اإ تشاور و اإ
ىل وقت لحق.النظر يف الاقرتاح احلايل و  جراء املزيد من املناقشات اإ  القضية كام هام. وأأرجأأ اإ

بداء أأي تعليقات بشأأن الربانمج ومل يمت  .758  .12اإ

ىل تسوية يف املوارد تبلغ 11وأأشار الرئيس، فامي يتعلق ابلربانمج  .759 فرنك سويرسي وتدرج يف ابب  200 000، اإ
 وسأأل عن معىن ذكل. 10التاكليف "غري املتعلقة ابملوظفني" بغية استيعاب الربانمج 

عادة الربانمج  أأنهت الأمانة وأأوحض .760 ىل هذا الربانمج. 200 000نقل مبلغ قدره ، مت 10بغية اإ  فرنك سويرسي اإ

 .11ربانمج البشأأن  ابب املناقشةافتتح الرئيس و  .762

ىل  وفد املكس يك توجهو  .761 ضافة مؤرشات  11من تعديالت عىل الربانمج  ابلشكر عىل ما أأدخلته الأمانةاإ مبا يف ذكل اإ
سني ويه قضااي أأاثرهتا العديد من الوفود خالل ادلورة العرشين أأداء لقياس نس بة التغيب والتنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلن 

طار النتاجئ الوارد يف الصفحة  أأنه رمغ أأنه  WO/PBC/21/8من الوثيقة  289للجنة الربانمج واملزيانية. بيد أأنه اتضح من اإ
قد أأعرب سابقًا عن تأأييده مت وضع املؤرشات املرجعية، مل حتدد الأمانة أأي أأهداف لهذه املؤرشات الثالثة. واكن الوفد 

لإدراج الأهداف غري امللموسة. واكنت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قد أأاثرت النقطة ذاهتا يف بياهنا العام بشأأن 
لب من الأمانة تقدمي املزيد من املعلومات بشأأن هذه الأهداف والهن ج تصحيح عدم التوازن اجلغرايف للموظفني يف الأمانة. وط 

 الواجب اعامتده فامي خيص املؤرشات الثالثة.

 المتثيل اجلغرايف العادل. قضية ،نة الربانمج واملزيانيةجل خالل دورات  العديد من الوفود أأاثرت، أأنب وفد مرص أأفادو  .761
دماج مبدأأ المتثيل اجلغرايف يف الربانمج بوصفه أأحد أأس ليه يف تقرير الاجامتع السابق بشأأن اإ س املوارد وقدم طلبًا أأشري اإ

دراج هذا املبدأأ يف النسخة املنقحة من الربانمج  دراج هذا املبدأأ أأنبوكرر الوفد طلبه . 11البرشية. ول يبدو أأنه مت اإ ه ينبغي اإ
 مكبدأأ رئييس للموارد البرشية يف الويبو.

يران )مجهورية  .764 نه ينبغيالإسالمية( عن تأأييده لبيان وفد مرص بشأأن التنوع اجلغرايف.  -وأأعرب وفد اإ استبدال  وقال اإ
ليه مبدأأ أأسايس  وهولمتثيل اجلغرايف العادل، ابالتنوع اجلغرايف  يف واثئق خمتلفة، مبا يف ذكل ميثاق الأمم املتحدة. مشار اإ

آلية لتحقيق المتثيل اجلغرايف العادل.  بوضعبعني الاعتبار فامي يتعلق  مؤرشيؤخذ طلب الوفد أأن و  طار زمين اسرتاتيجي و أ اإ
ذ اك  .املبدأأ الأسايس للمتثيل اجلغرايف العادلمراعاة قضااي التقاعد وتعيني املوظفني دون  نت تعاجلاإ

مبدأأ أأيضًا  سابقًا أأن يدرجت المتساجملموعة اكنت قد  ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية بأأن وفد الربازيل متحداثً وذكَّر  .765
 الأمم املتحدة، يف الربانمج وأأن يصبح جزءًا من س ياسات الويبو.، عىل النحو املطبق يف منظومة المتثيل اجلغرايف العادل

ن عىل أأساس الفئة تلو  اجلغرايف والأصل اجلغرايفلمتثيل ابالعروض املتعلقة تقدم وفد فرنسا أأن والمتس  .766 ذ اإ الأخرى. اإ
يس من حيث عدد فرنسا ممثةل فوق النصاب من حيث عدد املوظفني من فئة اخلدمة العامة الفرنس يني اجلنس ية ولكن ل 

ن رواتب املوظفني من فئة اخلدمة العامة وتلكفة املعيشة العالية للغاية كثريًا ما  املوظفني من فئة املهنيني ومن درجة مدير. واإ
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ويلزم فرنسا طة بحما اكن الواقع اجلغرايف أأن جنيفجعلت من الصعب قبول أأفراد من قارات أأخرى وظائف يف جنيف. و 
ىل التوزيع اجلغرايف وعدد  .الاعتبارأأخذ هذا الواقع بعني  يالء عناية خاصة اإ وفامي يتعلق ابلأهداف والإحصاءات، مت اإ

ىل املوظفني من فئة اخلدمة العامة عالية للغاية وأأعىل من مجيع املنظامت  املديرين. واكنت نس بة املوظفني من درجة مدير اإ
ىل أأن هذه القضية ستثار كذكل مديرًا. وذكَّر الوفد الأمانة بأأمه  61الأخرى. واكن هناك  ية احلفاظ عىل نس بة متوازنة نظرًا اإ

جراء املزيد من املناقشات بشأأن عدد الوظائف من درجة مدير اليت  فامي خيص املاكتب اخلارجية. واكن من الرضوري اإ
لهيا املاكتب اخلارجية. وأأعرب الوفد عن الشواغل اليت أأبدهتا وفود أأخرى فامي خيص مسأأةل  شفافية البياانت. س تحتاج اإ

اكن من الواحض أأن المتثيل اجلغرايف العادل و يف الوقت املناسب.  ناقشن اسرتاتيجية املوارد البرشية ست اإ قالت الأمانة و  .767
نشاء املنظمة أأكرث من جمرد تعيني موظفني عىل أأوسع نطاق جغرايف ممكن،  ينطوي عىل وذكل عىل النحو املبني يف اتفاقية اإ

 الفكرية. وس تكون مساعدة املستشار القانوين رضورية يف هذا الصدد.العاملية للملكية 

ىلدد. وينبغي أأن يستند التوظيف اجلوظفني املعايري الأمم املتحدة لتعيني مب ه ينبغي المتسكأأنبوفد بلجياك  أأفادو  .768  اإ
 ة لكهيام.املعايري اجلغرافية و اجلدار 

طار الويبو مثل بأأنه ينبغي مراعاة هذه البدلان  غينياوفد  أأفادو  .769 املمثةل دون النصاب أأو غري املمثةل عىل الإطالق يف اإ
ن أأمانة الويبو مل تعني يومًا موظفًا من غينيا. ذ اإ  غينيا عىل النحو الواجب. اإ

ذا ابأأاثر وفد املكس يك مسأأةل املؤرشات والأهداف املرتبطة و  .770 ن، املسأأةل اجلغرافية جانباً  وضعتملزيانية. واإ هناك  فاإ
مم  التغيب والتوازن بني اجلنسني. املمتثةل يفلقضااي الهامة ابيف الأهداف املتعلقة  اً نقص وتعني عىل الواكلت املتخصصة للأ

ىل منظومة الأمم  الزتاماً  شلكت ويه مسأأةلاملتحدة تقدمي تقارير بشأأن التقدم احملرز فامي خيص التاكفؤ بني اجلنسني،  ابلنس بة اإ
 املتحدة.

. ومل عىل أأوسع نطاق جغرايف ممكننه مل يرى أأي مؤرشات أأو أأهداف تتعلق مببدأأ تعيني املوظفني بأأ وفد مرص  وأأفاد .772
ىل جانب الأهداف  دراج املبدأأ املذكور يف الربانمج اإ ينص الربانمج عىل هذا املبدأأ أأيضًا. وأأعرب الوفد عن رغبته يف اإ

 واملؤرشات ذات الصةل.

يران ) مجهورية  .771 ىل  استناداً و  .املعينملبدأأ اب عن تأأييده لقرتاح وفد مرص فامي يتعلقالإسالمية(  -وأأعرب وفد اإ اإ
آس يا واحمليط الهادئ ابملئة 50املعلومات اليت قدمهتا الأمانة، اكن أأكرث من  . ومن مث ل يمت الالزتام من املوظفني من منطقة أ

 مببدأأ المتثيل اجلغرايف العادل.

س بانياوفد وتوجه  .771 ىل  اإ وأأعرب عن تأأييده عدد من الوفود  اليت طلهباؤرشات امل اس تحداث ر عىلشكابل الأمانة اإ
لقرتاح وفد املكس يك اخلاص بتحديد أأهداف للمؤرشات املتعلقة ابلغياب والتوازن بني اجلنسني يف املناصب الرفيعة 

 املس توى.

نو  .774 ضافة املزيد من املؤرشات وتقدمي املزيد من الإيضاحات بشأأن عددقالت الأمانة اإ  من الأهداف. ه ميكن اإ

بداء أأي تعليقات بشأأن الربامج  .775  .16و 15و 14ومل يمت اإ

 .17الربانمج  ابب املناقشة بشأأن افتتح الرئيسو  .776

ىل املسؤولني عن املوظفني املعنيني خبدمات املؤمترات واللغات. وأأعرب الوفد بعبارات الهتاين السلفادور وتقدم وفد  .777 اإ
آخر حتقيق بوجه خاص عن امتنانه للتنظمي املمتاز خال ل مؤمتر مراهش. فقد أأاتحت الواثئق والعناية والرتمجة ولك يشء أ
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النجاح من الناحية اللوجستية. وذكر الوفد جمددًا أأمهية توافر الرتمجة الشفهية واخلدمات اللغوية يف الاجامتعات للوفود 
 ملؤمتر ملا قدمه من خدمات.. وأأعرب الوفد عن شكره لاكمل الفريق املعين خبدمة اس بانيةاملتحدثة ابللغة الإ 

بداء أأي تعليقات بشأأن الربامج  .778  .12و 19و 18ومل يمت اإ

جراء املزيد من املناقشة بشأأن هذا البند من جدول الأعامل. وأأجريت املناقشة بشأأن صياغة نص القرار  .779 ومت تأأجيل اإ
طار البند  1024/25اخلاص ابلربانمج واملزيانية املقرتحني لثنائية   يرد يف هذه الوثيقة.واذلي  12يف اإ

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك  (2) .780
، مع WO/PBC/21/8، كام ورد يف الوثيقة 1024/25يف ما يعنيه، ابملوافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 

 مراعاة ما ييل:

 791مغلف املزيانية الإجاميل لتناول التنفيذ املتفق عليه لس ياسة اللغات يف الويبو، مببلغ قدره زايدة يف  "2"
 ،17أألف فرنك سويرسي يف الربانمج 

لتضمينه الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر، بدون تغيري يف احملتوايت  10واسرتجاع الربانمج  "1"
 ،20سطة يف الربانمج واملوارد اخملصصة للرشاكت الصغرية واملتو 

واتفاق ادلول الأعضاء، أأثناء انعقاد امجلعيات، وخالل مناقشات اقرتاح الربانمج واملزيانية، عىل  "1"
 ،املتعلق ابملاكتب اخلارجية 10الربانمج 

دراج التغيريات املتفق علهيا خبصوص الفقرة  "4"  9و 8و 1و 1و 2من الاس تعراض املايل والربامج  44واإ
 .10و 17و 11و 27و 25و 22و

ىل مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك يف  (1) وأأحالت جلنة الربانمج واملزيانية اإ
 ما يعنيه، البت يف ما ييل:

 ،28الربانمج  "2"

 ،خبصوص املؤمتر ادلبلومايس 1وهدف الربانمج  "1"

 .خبصوص املؤمتر ادلبلومايس 4وهدف الربانمج  "1"

 اخلطة الرأأساملية الرئيس ية

ىل الوثيقة  .782  )اخلطة الرأأساملية الرئيس ية(. WO/PBC/21/18استندت املناقشات اإ

ن قدمت الأمانة اخلطة الرأأساملية الرئيس يةو  .781 ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا العرشين، فاإ . وعىل النحو املقدم اإ
الرئيس ية قد أأعدت للمنظمة ومشلت ثالث فرتات عامني متتد من  الرأأسامليةالنسخة الأوىل التفصيلية واملس تدامة للخطة 

ىل  1024 وقدمت أأساسًا خلطة تس متر ملدة س تة أأعوام وتغطي احتياجات املنظمة من حيث الأصول وذكل بغية  1029اإ
ىل اإ حلاجة ا تقليص( 1) اس مترار مالءمة الويبو؛امن بغية ضاستامثرات رأأساملية  ( توظيف2القيام مبا ييل: ) صالحات اإ جراء اإ

آاثرها( 1؛ و)تفاعلية وطارئة وبعد اس تعراض . احلد من اخملاطر البيئية والأمنية والصحية و/أأو خماطر السالم والتخفيف من أ
جلنة الربانمج واملزيانية للخطة الرأأساملية الرئيس ية املقرتحة واملرشوعات الس بعة املقرتح متويلها من احتياطي املنظمة، طلب 
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ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين تراعي التعليقات اليت م ن الأمانة تقدمي نسخة منقحة من الوثيقة اإ
ىل التغريات احملددة التالية:  WO/PBC/20/5أأبديت عىل النحو الواجب. ووفقًا لهذا الطلب، ن قحت الوثيقة  شارة اإ لالإ

نفاق  عرض واحض للخطة الرأأساملية الرئيس ية بوصفها خطة شامةل ومس تدامة لسترشاف احتياجات املنظمة من حيث الإ
متويل ل أأرصدة الأموال الاحتياطية املتاحة  الرأأساميل بغض النظر عن مصدر المتويل املذكور؛ تقدمي املزيد من التوضيح بشأأن

توفري تفاصيل بشأأن الامتثال للمبادئ  مواصةل تعزيز مقرتحات املرشوعات الفردية عن طريقو الس بعة املقرتحة؛  وعاتاملرش 
الضوء عىل  أأعربت الأمانة عن رغبهتا يف تسليطيف ضوء هذه التغيريات، واحتياطيات املنظمة.  خدامس تأأرسيت لاليت 

آراهئا بشأأن الوثيقة: ل تعادل اخلجمال شاكلية، وذكل وفقًا ملا أأعربت عنه ادلول الأعضاء يف أ طة ني قد يساء فهمهام أأو يثريان اإ
الرأأساملية الرئيس ية اقرتاح المتويل من الأموال الاحتياطية ومل تقرتح اخلطة الرأأساملية الرئيس ية عىل ادلول الأعضاء للحصول 
عىل موافقهتا. ومتثلت اخلطة الرأأساملية الرئيس ية يف خطة أأعدهتا الأمانة بوصفها جزءًا من ممارساهتا الإدارية املتطورة واحملس نة 

ىل التخطيط للمس تقبل. فمل تسترشف هذه اخلطة ما يلزم القيام به فورًا خالل الثنائية املقبةل لتغطية ابس مترار وال رامية اإ
نفاق  منا جتاوزت الثنائية املقبةل لتحديد الاستامثرات الالزمة من حيث الإ بعض النفقات الاس تثنائية أأو النرثية حفسب واإ

لمنظمة. واكنت اخلطة قد وضعت عىل أأساس بعض املبادئ اليت مت تسليط الضوء الرأأساميل لكفاةل العمل املس تدام واملس متر ل 
علهيا وعرضها يف هذه الوثيقة. ورغبت الأمانة يف احلصول عىل تأأييد ادلول الأعضاء لهذه املبادئ. ول تعادل اخلطة الرأأساملية 

، الرأأساملية الرئيس ية، عىل النحو املدروس الآنللخطة التلكفة الإجاملية ات. وبلغت حتياطيمن الا متويلالرئيس ية اقرتاح 
لهيا عىل أأهنا رضورية يف اليت واملبادرات  للمرشوعاتمليون فرنك سويرسي  41 حنو طار زمين س ياق نظر اإ حىت ميتد اإ
ات وذكل وفقًا لتقديرات التاكليف احلالية. وستتغري التاكليف. فقد تكون أأكرث أأو أأقل. وسيمت حتديث التقدير  ،1029 عام

ىل املس تقبل والتخطيط هل. واقرتحت الأمانة اليوم عىل ادلول الأعضاء،  ابس مترار. ورغبت الأمانة يف ضامن تطلع املنظمة اإ
لمبادئ ل  عىل أأساس مزاايها الفردية، س بعة مرشوعات حمددة منح تنفيذها الأولوية القصوى وقميهتا الأمانة عىل أأهنا متتثل متاماً 

ضافية مقارنة ابلنسخة السابقة . و ام الاحتياطيس تخدالثالثة احملددة ل لهيا معلومات اإ بناء عىل طلب ادلول الأعضاء، ق دمت اإ
ذا متت املوافقة  الس بعة. وعاتمن هذه املرش  يف لكمتكني ادلول الأعضاء من تقيمي الامتثال لهذه املبادئ  من الوثيقة بغية واإ

ن ذكل لن يعين املوافقة  22تياطية قدره عىل هذه املرشوعات الس بعة بمتويل من الأموال الاح  مليون فرنك سويرسي، فاإ
تلقائيًا عىل متويل املرشوعات الثالثني املتبقية. وكام ذكر سابقًا، س يكون املبلغ املتبقي من اخلطة الرأأساملية الرئيس ية موضع 

عادة تقيمي مس متر. كام سيمت تقيمي املرشوعات وفقًا ملصدر المتويل. وين  بغي تعممي املرشوعات اليت عادة ما كن اس تعراض واإ
دراج هذه النفقات يف مقرتحات املزيانية  دراهجا يف نفقات التشغيل. وس تضمن الأمانة اإ متويلها عينيًا يف املزيانية العادية واإ

الاحتياطية،  العادية للمنظمة. وفامي يتعلق ابملرشوعات اليت قميهتا الأمانة عىل أأهنا تامتىش مع مبادئ المتويل من الأموال
وخباصة فامي يتعلق ابلطبيعة الاس تثنائية للمبادرات واملرشوعات، س تقرتاها الأمانة عىل هذا الأساس وس متتثل ملبادئ أأخرى 

تأأييد املبادئ مبا فهيا توافر الأموال يف الأموال الاحتياطية مبس توى أأعىل من الرصيد املس هتدف. ولن تعترب الأمانة تلقائيًا أأن 
علهيا اخلطة الرأأساملية الرئيس ية س يعين تأأييد المتويل من الأموال الاحتياطية واملوافقة التلقائية علهيا. وكنقطة  قامتاليت 

هنا تؤمن بأأنه مت تقدمي معلومات اكفية  ىل لك من املرشوعات الس بعة فاإ أأخرية، رغبت الأمانة يف التشديد عىل أأنه ابلنس بة اإ
ذا لمتكني ادلول الأعضاء من تقيمي املرش  ذا اكنت متتثل للمبادئ الثالثة أأم ل. واإ وعات بناء عىل مزاايها اخلاصة ملعرف ما اإ

قميت دول أأعضاء أأن مرشوعًا أأو مرشوعني أأو ثالثة مرشوعات ل متتثل لها فلن خيص هذه املرشوعات المتويل من الأموال 

ذا رأأت ادلول الأعضاء من الرضوري احلصول عىل املزيد من ن الأمانة ستمتكن من  الاحتياطية. واإ املعلومات لإجراء تقيمي، فاإ
ليه يف مرفق الوثيقة، ولأغراض الرصد وتقدمي التقارير، س تقدم الأمانة س نواًي  تقدمي هذه املعلومات. وعىل النحو املشار اإ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية عىل النحو املتبع حاليًا للك  من املرشوعات املموةل تقارير مرحلية مفصةل بشأأن لك من املرشوعات اإ
من الأموال الاحتياطية أأي تقدمي تقارير مرحلية مفصةل بشأأن اس تخدام املزيانية املعمتدة فضاًل عن تسلمي املرشوع وتنفيذه 

 تنفيذًا موضوعيًا.

ىلابمس اجملموعة ابء  وفد بلجياكوحتدث  .781 ة اليت تعرض اقرتاح اخلطعىل الوثيقة املنقحة ابلشكر الأمانة  وتوجه اإ
شكرها بوجه خاص عىل ما بذلته من هجود للتخطيط للمس تقبل ورشح مرشوعات متعددة الس نوات ، و الرأأساملية الرئيس ية
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ىل هامة للغاية لدلول الأعضاء. ومع ذكل، فقد شدد الوفد جمددًا عىل أأنه مرة أأخرى بشلك   الأموال الاحتياطيةيمت اللجوء اإ
ن مل نظايم، وذكل بناء عىل تفسري   أأفادتو  ملا ميثل الظروف الاس تثنائية والتاكليف الإدارية غري العادية. يكن خمطئاً واسع اإ

. ترى أأن التفسري ينبغي أأن يكون أأكرث دقة بشأأن ما ميثل الاستامثر غري العادي -كام ذكرت من قبل  -أأهنا باجملموعة ابء 
ىل ذكل ويريم  دارية عادية ومنطقية كام يبدو ابلنس بة  لسداد "ابء"جتنب اس تخدام الأموال الاحتياطية مكزيانية اإ نفقات اإ

اصة يف وخبس تثنائية الاللنفقات  أأن الأموال الاحتياطية ينبغي أأن تس تخدم حرصاً  الباء موعة. ورأأت اجمللواكةل مثل الويبو
ىل التحدايت املق  الإيرادات والنفقاتازدادت فيه لك من قرتحة م زيانيةممرشوع  بةل اليت س تواجه ازدايدًا ملحوظًا ونظرًا اإ

بعد انهتاء  التأأمني الصحياس تخدام أأصول الويبو التالية: مل تدرج خصوم صندوق املعاشات التقاعدية بعد، وتزداد تاكليف 
 وتقدير قمية مباين الويبو اذلي يصعب توقعه واليت متثل أأكرب أأصول للويبو. اخلدمة

عد .784 ىل الأمانة ابلشكر عىل اإ يضاحات وتوجه وفد اململكة املتحدة اإ اد اخلطة الرأأساملية الرئيس ية وعىل ما قدمته من اإ
نه  دراج اخلطة الرأأساملية الرئيس ية يف احلزمة املالية اهامتمًا كبريًا وقال الوفد اإ متأأكد أأنه س يكون هناك الكثري بشأأهنا. ولقد أأاثر اإ

. واكن أأولها "هل ينظر تغطي القضااي الرئيس ية يرى أأهناثالثة أأس ئةل  يفأأفاكره وخلص الوفد  من النقاش حول هذا املوضوع.
ن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية تكتيس أأمهية  ذ اإ ىل مفهوم خطة رأأساملية رئيس ية؟" واكن اجلواب نعم. اإ الوفد بعني الرضا اإ

هنا متثل بلك بساطة أأساس ية للتخطيط للمس تقبل وحتديد النفقات املقبةل. دارة مالية. فاإ لرؤية  وأأعرب الوفد عن رسوره اإ
 ويه زيانية الويبوملمجيع اجملالت الرئيس ية  الاسترشايف ليغطيرى توس يع هذا الهنج يأأن  رغب يفهخطوة أأوىل،  اس تحداهثا

سقاطات للتدفق النقدي تتيح حتديد املال. واستامثر رأأس تاكليف التشغيل واخلصوم و  الإيرادات وينبغي أأن يتخذ ذكل هيئة اإ
جاميل الأموال الاحتياطية  ذا اإ ماكنية حتمل تاكليف املقرتحات املقبةل والبت فامي اإ املتوافرة نقدًا وتتيح لدلول الأعضاء حتديد اإ

الرصيد النقدي. أأما السؤال الثاين فاكن "هل الوفد لتعظمي العائد عىل هذا اكن ميكن تنفيذ اسرتاتيجية استامثرية أأطول أأجاًل 
ذ ي  نبغي أأن يكون لك اقرتاح يف اخلطة موضع دراسة اجلدوى اخلاصة به وأأن راض مبا تتضمنه اخلطة؟ واكن اجلواب رمبا. اإ

نه يتوقع، هحد أأدىن، أأن يطلع عىل حتليل للتاكليف والفوائد، واخليارات فامي يتعلق  يتخذ قرار عىل هذا الأساس. وقال الوفد اإ
آاثر ذكل، وأأولوية املرشوع مقارنة ابملرشوع ات الأخرى. وعىل الرمغ من أأن مرفق بتنفيذ املرشوع، وخماطر عدم تنفيذه وأ

نه مل يعطي صورة اكمةل. ومن مث، ينبغي أأن توافق جلنة الربانمج واملزيانية عىل لك من  اخلطة قد تضمن بعض املعلومات فاإ
 املرشوعات. أأما السؤال الثالث فاكن "هل الوفد راض عن املعاجلة احلسابية والعرض كام هو مبني يف تقدمي املزيانية؟ واكن

نه يقبل أأن يكون ذكل مامتش يًا مع س ياسة الاحتياطيات يف الويبو ومعلية وضع املزيانية ولكنه يرى  اجلواب ل. وقال الوفد اإ
ىل مسائل حماسبية أأو اصطالحية ولكنه رأأي أأن هناك تغريين أأساس يني  أأنه مربك للغاية. ومل يود الوفد التطرق ابلتفصيل اإ

دخاهلام عىل هذه اخلطة. ويمت  ثل أأوهلام يف أأنه رضورة اتساق تقدمي املزيانية وحساهبا مع البياانت املالية اليت تقدم يف هناية جيب اإ
العام. فليس الأمر كذكل يف الوقت احلايل وعليه يطلب من ادلول الأعضاء مقارنة ما ل ميكن مقارنته. وجيب تغيري ذكل. 

تشغيل املمزين ويف الوقت املناسب أأي اهتالك أأو شطب قيد أأو وينبغي اثنيًا والأمه من ذكل أأن يتجىل يف بيان نتاجئ ال 
ىل رأأسامل قد تنجم عن املرشوعات. ف يبدأأ اس تخدام الك عندما تالاه  يقتطععىل سبيل املثال، ينبغي أأن نفقات مل حتول اإ

ليههذه التاكليف مبارشة  أأل تقتطعجيب و  الأصول. ذ  من الأموال الاحتياطية العامة، عىل حنو املدعو اإ حاليًا حبسب الوفد، اإ
س يخفض ذكل من تاكليف املنظمة املبينة يف بيان نتاجئ التشغيل. وطلب الوفد أأن تدرج هذه البنود الآن يف بنود تسوية 

يل الواردة يف املزيانية. وقال الوفد أأنه يود أأن تنفذ هذه التسوية يف اقرتاح املزيانية احلا املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام
وأأن يتبع هذا الهنج يف مجيع البنود اخلاصة برأأس املال مبا يف ذكل البنود املنفذة ابلفعل مثل نظام ختطيط  25-1024لثنائية 

سقاطات التدفق النقدي  نه يرى أأن التخطيط للمس تقبل واس تخدام اإ املوارد املؤسس ية. وتلخيصًا ملا س بق، قال الوفد اإ
دارة املالية السديدة وأأعرب الوفد عن ترحيبه ابخلطة الرأأساملية الرئيس ية بوصفها أأول واملزيانيات ميثالن عنارص أأساس ية  لالإ

ماكنية مقارنة النشاط الفعيل عىل الأساس ذاته اذلي تقمي مبوجبه الأنشطة املمزينة عنرصًا  خطوة يف هذا الاجتاه. ومثلت اإ
ىل لك اخلصوم أأساس يًا جيب تناوهل. وأأفاد الوفد بأأنه يود حث الأمانة عىل الن ظر يف امليض قدمًا حنو حماس بة تستند اإ

 والأصول بوصفها السبيل لزايدة حتسني احلومكة املالية للويبو وجدواها.
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. ويف حني أأنه ل يعارض اخلطة الرأأساملية الرئيس ية واملرشوعات لبيان اجملموعة ابءوأأعرب وفد أأملانيا عن تأأييده  .785
نه يرغب يف الوقت ذا، املبينة ىل وجود  نظراً ته، فقال اإ  امزيانية موازية لمتويل ما يبدو أأهن وضعاكفية، جتنب  ةاحتياطيأأموال اإ

ىل اتباع هنج بوجه عام، وكذكل فامي يتعلق ابس تخدام الأموال الاحتياطية لتغطية حذر  تاكليف تشغيل عادية. وذلكل دعا اإ
ل الاحتياطية يف ضوء الالزتامات طويةل الأجل مثل وأأيضا فامي يتعلق الاس تفادة من الأموااخلصوم الطويةل الأجل مثل 

 .املعاشات التقاعدية دوقصن

س بانياوأأعرب وفد  .786 ذ مض هذا البيان  اإ عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء. وأأيد أأيضًا بوجه خاص بيان وفد اململكة املتحدة اإ
ن الوفد ليس دليه غل ادلول الأعضاء. العديد من اجلوانب الرئيس ية اليت مشلها التحليل اذلي أأجراه الوفد خملتلف شوا وقال اإ

هنا تؤيد الفكرة وتعتربها هممة وترى أأنه ميكن توس يع نطاقها لتشمل اخلصوم أأي  شواغل بشأأن اخلطة الرأأساملية اجلديدة. بل اإ
نه يرى أأنه يلز  نفاق. وقال الوفد اإ م اعامتد تفسري أأكرث املقبةل املتعلقة ابملوظفني. بيد أأن الوفد ليس متأأكدًا بعد من طبيعة الإ

تقييدًا بشأأن الس ياسة احلالية اخلاصة ابس تخدام الأموال الاحتياطية. وشكك الوفد، بوجه خاص، يف حمكة اس تخدام 
ذا روعي  ذ شهدت املزيانية زايدة قدرها أأربعة يف املئة. واإ الأموال الاحتياطية يف الثنائية احلالية اليت تشهد منوًا يف املزيانية. اإ

ابملئة كنقطة بداية، قد تبلغ الزايدة احلقيقية س تة يف املئة أأو أأكرث.  1.8الأموال الاحتياطية أأيضًا واختذت نس بة اس تخدام 
ل دوةل عضو مثل  ن هذه النسب عالية للغاية ومن الصعب جدًا ابلنس بة اإ س بانياواإ قبول ذكل. فقد تساءل الوفد عن سبب  اإ

ذ ل ينبغي اس تخدام الأموال الاحتياطية عندما اس تخدام املنظمة للأموال الاحتياطية يف فرت  ة تشهد نتاجئ مالية جيدة. اإ
زاء بقاء هذه  ىل الأرقام التوجهيية لس تخدام الأموال الاحتياطية، انتاب الوفد الشك اإ جيابية. وبعد النظر اإ تكون النتاجئ اإ

ىل ازدايد تاكليف التأأمني  الصحي وتقلبات سوق العقارات وازدايد خصوم الأرقام عند مس تواها احلايل يف املس تقبل نظرًا اإ
دراج تاكليف الاهتالك يف بيان نتاجئ التشغيل. ورأأى أأن الأمانة  املعاشات التقاعدية. وكام ذكر وفد اململكة املتحدة، ينبغي اإ

 ينبغي أأن تصحح ذكل يف عرضها لنتاجئ فرتة املزيانية.

ىل وفد هنغاراي  وتوجه .787 يف هذه والتوضيحات واملعلومات الإضافية املقدمة طة الرأأساملية ة اخلوثيقعىل  ابلشكرالأمانة اإ
ىل . الوثيقة ذ رأأى أأن احلجج اليت قدمهتا الأمانة يف مرفق الوثيقة تربر متامًا احلاجة اإ وأأيد الوفد املبادئ املقرتحة وخطة العمل. اإ

طالق املرشوعات الس بعة املقرتحة ومتويلها. ومبا أأنه مت استيفاء معيار  ىل أأن املبالغ يف اإ المتويل من الاحتياطيات نظرًا اإ
الاحتياطيات س تظل أأعىل من املس توى املس هتدف املطلوب وستس تخدم يف تسديد النفقات ملرة واحدة، قال الوفد أأنه 

 يرى أأنه ينبغي توصية املوافقة عىل متويل املرشوعات املطلوبة.

س بانياياين اململكة املتحدة و ابء وب بيان اجملموعة عن تأأييده ل وفد موانكو  وأأعرب .788 عداد خطة رأأساملية اإ ن فكرة اإ . وقال اإ
ىل منظمة مثل الويبو  ىل الهنج املتبع يف واكلت أأخرى. ومن املهم ابلنس بة اإ رئيس ية فكرة جيدة للغاية من حيث املبدأأ وتشري اإ

ذ يدل ذكل عىل احلومكة الرش يدة. بيد أأن تمتكن من حساب التاكليف الرأأساملية والبنيوية املتوسطة والطويةل الأجل مقدماً  . اإ
ن الوفد قد أأيد دامئًا الاس تخدام احلذر  أأن متويل بعض هذه املرشوعات من الأموال الاحتياطية قد أأاثر عدد من الأس ئةل. واإ

ىل الوفد ل وتساءللأموال الاحتياطية ليقترص عىل تسديد النفقات غري العادية اليت تتعدى نفقات املزيانية العادية للمنظمة.  اإ
وذكر عىل سبيل املثال.  لمعداتاملتوقع للتحديث ابفامي يتعلق  وذكلبعض النفقات املقرتحة غري عادية، اكنت طبيعة أأي مدى 

 الوفد جمددًا أأنه ينبغي اس تخدام الأموال الاحتياطية بصورة حذرة للغاية ومقترصة عىل النفقات غري العادية ملرة واحدة.

عداد توضيحًا أأكرث تفصياًل للخطة الرأأساملية الرئيس ية وأأحاط وأأعرب وفد الياابن ع .789 ىل اإ ن تقديره جلهود الأمانة الرامية اإ
نه يشاطر الشواغل اليت أأعرب عهنا يف بيان اجملموعة ابء. ورأأي  علامً بأأمهية العنارص املدرجة يف اخلطة. واس تطرد الوفد قائاًل اإ

وحلالت اس تثنائية، وذكل عىل النحو املبني يف الس ياسة اخلاصة  أأخري مكالذأأنه ينبغي اس تخدام الأموال الاحتياطية 
ذا ظهر بند وفورات يف املزيانية العادية، س يكون من  نه اإ ابس تخدام الأموال الاحتياطية. وقال الوفد يف هذا الصدد اإ

لأخري اليت يمت اس تخداهما املعقول، من منظور الس ياسة، اس تخدام هذه الوفورات مكصدر متويل عوضًا عن صناديق املالذ ا
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مانة أأن تقدم رشحًا  لأي أأزمة مبا يف ذكل اخلصوم املقبةل مثل خصوم التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. ومن مث، ينبغي للأ
 مقنعًا ملا مل تتوافر أأي مواضع أأموال احتياطية أأخرى لتنفيذ اخلطة الرأأساملية الرئيس ية.

 حلصوهل عىل املزيد منوأأعرب عن تقديره . بيان اجملموعة ابءعن تأأييده ل ية وفد الولايت املتحدة الأمريك  وأأعرب .790
ن الويبو يف توضيحات ال تفاصيل و ال  من خالل وثيقة اخلطة الرأأساملية الرئيس ية واملرفق اذلي يبني املرشوعات املقرتحة. واإ

ل الاحتياطية لمتويل مرشوعات ههذه. وضع اس تثنايئ مقارنة مبنظامت دولية أأخرى فامي يتعلق بتوافر قدر اكف من الأموا
وأأبدى الوفد رغبته يف أأن وذكر الوفد أأمهية النظر يف الصةل ابلنتاجئ املؤسس ية دلى املوافقة عىل مرشوعات من هذا القبيل. 

دارة واثئق املؤسسة نظام يرى، يف التقارير املرحلية املس تقبلية، كيف يساعد ت فري البياانشالتحسينات املدخةل عىل ت و  اإ
دارة املس تخدمني الويبو عىل أأداء هماهما مبزيد من الكفاءة والفعالية. ىل دمعه التام  واإ وأأبدى الوفد أأيضًا رغبته يف أأن يشري اإ

ىل رضورة حتسني عرض اخلطة وحتسني معاجلة الشواغل  ذ أأشار هذا البيان، بأأكرث من طريقة، اإ لبيان وفد اململكة املتحدة. اإ
نفاق احلذر. املعلقة اليت أأعربت عهنا  عدة دول أأعضاء فامي يتعلق ابخلصوم واس تخدام الأموال الاحتياطية والإ

ىل وفد كندا  وتوجه .792 ابلشكر عىل وثيقة اخلطة الرأأساملية الرئيس ية. وأأعرب عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء وبياين الأمانة اإ
 يتعلق ابملضمون، فال يزال الوفد مرتباكً بسبب الولايت املتحدة والياابن وعن مشاركته الشواغل اليت أأعرب عهنا. وفامي

لهيا عىل أأساس املرة الواحدة الالزم لتربير  اس تخدام اخلطة املقرتحة للأموال الاحتياطية بصورة منظمة عوضًا عن اللجوء اإ
ن املبادئ احلامكة لس تخدام الأموال الاحتياطية قد فرست عىل  اس تخدام هذه الأموال الاحتياطية. وقال يف هذا الصدد اإ

ذا اكن الاقرتاح ميتثل ملبادئ اس تخدام الأموال  حنو واسع. ورأأى أأنه ينبغي جتنب النفقات غري الرضورية وتساءل اإ
الاحتياطية. ويبدو اس تخدام متويل املزيانية العادية أأكرث مالءمة. واندى الوفد مبزيد من الشفافية فامي يتعلق بمتويل اخلطة 

ل الثنائية. وفامي يتعلق ابلصيغة، كرر الوفد تعليقات اجملموعة ابء اليت أأفادت فهيا بأأنه ينبغي أأل تصبح الرأأساملية الرئيس ية خال
ىل الأموال الاحتياطية. وينبغي أأن تس تخدم  اخلطة الرأأساملية الرئيس ية مزيانية موازية يضفى فهيا الطابع املؤسيس عىل اللجوء اإ

ل سيبدأأ اس تخداهما بصورة منتظمة وليس عىل أأساس الأموال الاحتياطية بصورة حذرة لتلبية  الاحتياجات غري املتوقعة واإ
مرة واحدة. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن تأأييده ملفهوم اخلطة الرأأساملية الرئيس ية ورأأى أأن املرشوعات صاحلة متامًا. وذكر الوفد 

طار ا  خلطة.مرة أأخرى أأنه يشكك يف الاس تخدام النظايم للأموال الاحتياطية يف اإ

ىل التعليق عىل  .791  .WO/PBC/21/18فقرة القرار الواردة يف الوثيقة ودعا الرئيس الأعضاء اإ

س بانياوأأبدى وفد  .791 ضافة  اإ ىل متويل املرشوعات من الأموال الاحتياطية. واقرتح اإ رغبته يف رؤية حذف الإشارة اإ
دراج الأمانة تاكليف الاهتال  ك يف النتاجئ املالية. وتعد هذه نقطة تقنية.توصية تتفق مع اقرتاح وفد اململكة املتحدة اإ

س بانيامن وفد  توضيحاً  الربانمج واملزيانيةرئيس جلنة والمتس  .794 تود أأن تويص به جلنة الربانمج واملزيانية عىل ما  اإ
 امجلعيات وطلبت من الأمانة املزيد من التوضيحات بشأأن املرشوعات املزمع متويلها.

ن و  .795 . WO/PBC/21/18 من الوثيقة 4الصفحة  يفموجز  عىل هيئة وردت وعاتملرش هذه اتفاصيل قالت الأمانة اإ
جامًل. وورد عرض للك من املرشوعات يف مرفق الوثيقة. ويتعلق املرشوع الأول ب   الأمن تحسنيوهناك س بعة مرشوعات اإ

دارة املس تخدمني؛ والثاين ب  دارة واثئق املؤسسةمن خالل تشفري البياانت واإ تجديد الواهجات وجتهزيات ب ؛ والثالث تنفيذ اإ
؛ يف مبىن أأرابد بوهش ومبىن الرباءات GLNتطبيق نظام التربيد مبياه حبرية جنيف ؛ والرابع ب التربيد/التدفئة يف مبىن الرباءات

مبىن أأرابد يف  ستبدال بعض النوافذ؛ والسادس ابمبىن أأرابد بوهشواخلامس بتغيري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة يف 
ملرة واحدة يف اليت ستنفذ  وعاتأأدرج ملخص لتاكليف هذه املرش . و تدابري السالمة وامحلاية من احلريق؛ والسابع ب هشبو

ليه ابلفعل. وق دمت املزيد من  2اجلدول املوجز مشفوعة ابلتاكليف املتكررة وتاكليف التشغيل، اليت ترد يف وثيقة ال املشار اإ
ىلمبا يف ذكل 0 مرشوع، لكاخلاصة بيف مرفق الوثيقة  التفاصيل شارة اإ جاميل  .مبالغ التلكفةاجلدول الزمين و  اإ ووصل اإ

ىل  1024/25الاهتالك للمرشوعات الس بع املقرتحة للثنائية  أألف فرنك سويرسي وهو مبلغ أأدرج يف التسوية الإجاملية  18اإ
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واذلي خصص لنفقات املنظمة للثنائية مليون فرنك سويرسي  27البالغ قدرها  لمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العامل
. ومبا أأن الويبو مل تعرض مزيانيهتا بعد عىل أأساس يتضمن اكمل اخلصوم والأصول، أأدرج الاهتالك يف تسوية 1024/25

 . املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام

ىل معلومات بشأأن الوفوراأأ بوفد اململكة املتحدة  وأأفاد .796 ىل ت املس تقبلية اليت س تودل. فعن معظم املقرتحات تفتقر اإ
ىل استبدال معدات التدفئة غري  من حيث عوائد  ذكلالوفد أأي فكرة عام يعنيه  ليس دلىفعاةل ولكن السبيل املثال، أأشري اإ

يف  تدرج مل ،التدفئة/التربيدجتهزيات ، مثل جتديد وعاتلبعض املرش  التاكليف اجلارية ذكر أأنو . وعات ومردودهااملرش 
نفاق  الوفديفهم مل و .املزيانية ن اإ ذ اإ ىل وجود بعض التاكليف. وسأأل كذكل عن  6ذكل اإ ماليني فرنك سويرسي س يؤدي اإ

نه يعجز عن رؤية صورة واحضة للفوائد من حيث التلكفة واليت  آاثره عىل احلساابت. وقال الوفد اإ دراج الاهتالك وأ كيفية اإ
ذا اكن الوفد يف وضع يتيح هل  ليه ملعرفة ما اإ فادة بأأن مرشوع يس تحق املتابعة.حيتاج اإ  الإ

نه يرىوفد  وقال .797 قد رشحت يف اخلطوط العريضة مربرة بشلك جيد و هامة و أأن املشاريع الس بعة  هنغاراي اإ
ذا مل متول من الاحتياطيات وطلب من الوفود تقدمي  للمرشوعات الواردة يف الوثيقة. ولكنه مل يفهم س بل متويل املرشوعات اإ

فد بأأن مجيع الوفود قد أأقرت بأأمهية املرشوعات. وطلب من الأمانة تقدمي املزيد من املعلومات أأو الإرشاد توضيحًا. وأأفاد الو 
ل سيمت متويل املرشوعات من الاحتياطيات. ىل املعلومات اخلاصة مبصادر المتويل البديةل. واإ  اإ

هنا تود أأن تنادي مديري  .798 نه قبل الرد عىل السؤال الأخري، فاإ املرشوعات املقرتحة احلارضين واذلين قد وقالت الأمانة اإ
يساعدوا ادلول الأعضاء عىل فهم املرشوعات فهامً أأفضل. فأأخذ مدير مرشوع اللكمة وعرض املرشوعات املتعلقة ابلبنية 

دخال عدد من العنارص يف البنية امحلاية من التحتية للمباين وتدابري السالمة والأمن ولس امي  نه يزمع اإ التحتية احلريق. وقال اإ
ىل ابلنس بة للمبىن. و ها ابلفعل يف املبىن اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة ول س امي فامي يتعلق بنظام نفيذت  بدأأ  بعض املشاريع،اإ

التربيد مبياه حبرية جنيف. ومت متويل ذكل ابلطبع من خالل الأموال اخملصصة ملرشوعات البناء اجلديدة. ولكن فامي يتعلق 
ة، يلزم احلصول عىل متويل. وفامي يتعلق مببىن الرباءات، وعىل النحو املبني يف مرفق الوثيقة، مت تلقي تقرير تدقيق ابملباين القامئ

لهيا يف هذه املرحةل متثل تقديرات عىل حد  تقين أأجراه همندس متخصص وس يتبع بتدقيق تقين اثن. واكنت التاكليف املشار اإ
عطاء مبالغ عمل الأمانة احلايل. وس تعمتد الوفورات  يف اس هتالك الطاقة عىل كيفية تركيب التجهزيات. ولكن من املبكر للغاية اإ

من حيث النسب املئوية لتاكليف الكهرابء والتدفئة عىل سبيل املثال. بيد أأن هذه املعلومات س تدرج يف التقارير املرحلية 
ىل ادلول الأعضاء عىل الأقل مر  هذا  ه مبا أأنومن الواحض أأنة واحدة يف الس نة. واخلاصة بتنفيذ املرشوع واليت س تقدم اإ

ن ، 1024نفذ خالل عام ي س  تحديداملرشوع ابل   تقياميً  جزء من الاس تعداداتسيتضمن لتنفيذ املرشوع، و ستس تعد الأمانة فاإ
نه مثال وأأهنا عىل اس تعداد للرد  عىل الأس ئةل جيريه املهندسون بشأأن املاكسب النامج عن التجهزيات اجلديدة. وقالت الأمانة اإ

 املتعلقة هبذا املرشوع وأأي مرشوعات أأخرى.

ىل الرئيس وتوجه  .799 دارة تفصيلية من وأأعرب عن أأمهل يف أأ ابلشكر الأمانة اإ دارة املرشوعات اإ ل تبدأأ ادلول الأعضاء يف اإ
 خالل مناقشاهتا عىل حنو أأكرث تفصييل.

ن املزي  هنغارايوردت الأمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد  .800 دلول الأعضاء مل تشمل عىل ا انية املقرتحة حالياً ابلقول اإ
ىل ذكل، وعات املدرجة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية. و مليون فرنك سويرسي ميكن اس تخداهما لمتويل املرش  22حنو  ضافة اإ اإ

ىل  مثة آلية متويل مس تداموضع حاجة اإ ن امل عدة س نوات. س متتد شاريع امل لأن هذه  ةأ ىل التنظمة واإ ذا يف حاجة اإ أأكد من أأهنا اإ
هنا ستنَفذ عىل حنو  الاضطالع مبرشوع ل يس تمكل يف ثنائية لحقة. لتجنب  مس تداموافقت عىل أأي من املرشوعات، فاإ

آلية المتويل من الاحتياطيات.  وهذا هو املبدأأ اذلي يربر أ

س بانياوفد  توجهو  .802 ضافية. اإ ىل الرئيس والأمانة ابلشكر ملا قدماه من توضيحات اإ السؤال اذلي طرحه وفد ن اإ وقال  اإ
منا  اختلف مع الأمانة فامي خيص متويل املشاريع.و . سؤال هام للغايةهنغاراي  وأأفاد بأأن حمكة املشاريع ليست حمل النقاش واإ
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آنفًا. فعىل سبيل املثال، اعمتدت الويبو س ياسة وفورات فعاةل قالت الأمانة أأنه سيمت  كيفية متويلها، وذكل للأساس املذكورة أ
ضافية. وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن توس يع  متايش س ياسة الويبو بشأأن ها لتشمل جمالت أأخرى وقد تتيح حتقيق وفورات اإ

ضافية قد حتقق كذكل من خالل تنفيذ توصيات  السفر مع س ياسة الأمم املتحدة بشأأن السفر من شأأنه أأن حيقق وفورات اإ
يع املزيد من التنافس يف العطاءات. ومن املمكن حتقيق مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن وضع س ياسة للخزانة وتشج 

ىل اقتطاعه من الأموال الاحتياطية. 22وفورات تبلغ   مليون فرنك سويرسي وهو مبلغ لن حيتاج اإ

ضافةاقرتح الرئيس و  .801 ىل  نقطة اإ ىل النقاط احملددة اليت أأاثرها وفد اثلثة اإ س بانيافقرة القرار ليشري اإ واململكة املتحدة.  اإ
وبناء عىل ذكل، ميكن للجنة الربانمج واملزيانية التوصية ابملوافقة عىل اس تخدام الأموال الاحتياطية وختطيطًا للمس تقبل، 

ميكن يف الوقت ذاته توصية الأمانة أأو تلكفهتا ابلضطالع بتدابري أأخرى عىل النحو املذكور وذكل بغية متويل هذا النوع من 
يف املس تقبل. وبذكل لن تؤخر جلنة الربانمج واملزيانية تنفيذ املرشوع. وسريسل ذكل، يف الوقت ذاته، رساةل مفادها املشاريع 

 أأنه ينبغي يف املس تقبل توفري المتويل من مصادر أأخرى.

س بانياوفد  وتوجه .801 ىل  اإ نه عىل اس تعداد للعمل عىل  عىلابلشكر الرئيس اإ والوفود  نةمع الأما الصياغةالاقرتاح، و قال اإ
ىل الأموال الاحتياطية. ورأأى أأنه ميكن حتقيق  الأخرى. جازة اللجوء اإ وأأفادت بأأهنا ل تعمل موقف الوفود الأخرى بشأأن اإ

ذا حققت هذه الوفورات، ينبغي اس تخداهما بدًل من الأموال الاحتياطية. وأأهنت لكمهتا بأأنه  وفورات يف جمالت أأخرى، واإ
 .ميكهنا قبول اقرتاح الرئيس

فقرة القرار وس تضاف صياغة جديدة بشأأن اس تخدام الوفورات  واحدة واثنان من تنينقط ال  بقاءالرئيس  وأأعلن .804
 واملوارد الأخرى، يف املس تقبل، لمتويل هذا النوع من املرشوع.

س بانياوأأعرب عن تأأييده لقرتاح وفد . عن مداخلته املتأأخرةاعتذر وفد املكس يك و  .805 هنا ترى أأيضًا أأنه اإ ذ اإ ينبغي بذل . اإ
نه يود التشديد عىل أأنه ل يعارض  اجلهود من أأجل العثور عىل مصادر متويل أأخرى للخطة الرأأساملية الرئيس ية. مث قال الوفد اإ
املبادئ اليت تقوم علهيا اخلطة الرأأساملية الرئيس ية. وأأبدى الوفد رغبته يف تشجيع الأمانة عىل تنفيذ هذه اخلطة الطويةل الأجل 

هنا س تؤ  ذ اإ ىل املزيد من الفعالية والوفورات. بيد أأنه أأعرب عن بعض الشكوك اليت انتابته بشأأن المتويل من اإ دي اإ
بداء وهجة نظره. نه س ينتظر أأن حترر الأمانة نص قرار جديد قبل اإ  الاحتياطيات وقال اإ

دارة وأأوحض وفد اململكة املتحدة أأنه يدمع اخلطة الرأأساملية الرئيس ية دعامً اتمًا ول يرغب يف  .806 دارة املرشوعات اإ أأن تمت اإ
تفصيلية. وأأفاد بأأن مصدر قلقه يمتثل يف وضوح التاكليف والوفورات املس تقبلية. ول يرغب الوفد يف توقف العملية بأأمكلها 

 وسريحب للغاية برد الأمانة بشأأن املعلومات اليت يبحث عهنا الوفد من حيث صيغة دراسات اجلدوى.

نه يشارك اجملموعة ابء شواغلها فامي يتعلق ابس تخدام عن تأأي وفد أأسرتاليا وأأعرب  .807 يده للخطة الرأأساملية الرئيس ية وقال اإ
ن الوفد أأعرب  ذا قرر عدم متويل املرشوعات من الاحتياطيات، وقبل اختاذ قرار يف هذا الشأأن، فاإ الأموال الاحتياطية. واإ

نه  أأن حتقق وفورات طلب من الأمانة ياملسؤول أأن س يكون من غري عن رغبته يف معرفة مصدر المتويل. ورأأى الوفد اإ
ىل مصدر هذه الوفورات.  22قدرها  يالء الانتباه اإ ذا مليون فرنك سويرسي دون اإ  2التوصية ميكن اعتبار وتساءل عام اإ

نشاء احتياطي منفرد أأو صندوق منفرد خاص ابملشاريع، حاًل لهذه املسأأةل. وقال  راجع احلساابت اخلاريجمل الوفد املتعلقة ابإ
مانة أأن تقدم وهجة  ذا اكن ميكن للأ ذا اكن مراجع احلساابت اخلاريج قد وضع ذكل يف اعتباره وتساءل عام اإ نه ل يعرف اإ اإ

 نظرها يف هذا الصدد.

قد ُأصدرت أأساسًا بغية حتسني الإفصاح يف البياانت راجع احلساابت اخلاريج مل 2أأن التوصية بالأمانة  وأأفادت .808
ذا أأنشئ  احتياطي منفصل، فسيتعلق جبميع املشاريع املموةل من خالل الأموال الاحتياطية. وس تعرض هذه املشاريع املالية. واإ
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ىل أأي مشاريع خاصة ابخلطة الرأأساملية الرئيس ية اليت قررت  اليت مت املوافقة ابلفعل عىل متويلها من الاحتياطي ابلإضافة اإ
 ادلول الأعضاء أأنه ينبغي متويلها من الاحتياطي.

ذ وافقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل أأنه سيمت  ستبقى بصيغهتا احلالية فقرة القرارن النقطة الثانية من اإ ال الرئيس وق .809 اإ
متويل املشاريع الس بعة. وس ي طلب يف النقطة الثالثة حتقيق املزيد من الوفورات من حيث التاكليف يك ل حيتاج هذا النوع 

 من املرشوع أأن ميول من الاحتياطي.

آخر تغيري وأأجري .لفقرة القرارالأمانة النص املنقح  أأتقر و  .820 س بانياعىل اقرتاح وفد بناء  أ بأأن تستبدل لكمة "توصية"  اإ
 بصيغة امجلع "توصيات".

ن جلنة الربانمج واملزيانية: .822  اإ

دراج املرشوعات يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية  "2" صدقت عىل املبادئ اليت مت وفقا لها، وسيمت وفقا لها، اإ
 ؛WO/PBC/21/18للمنظمة كام هو موحض يف الوثيقة 

وأأوصت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل متويل املرشوعات املقدمة يف مرفق الوثيقة  "1"
WO/PBC/21/18  مليون فرنك سويرسي من الأموال الاحتياطية املتاحة؛ 22.1جاميل مقدر يبلغ مببلغ اإ 

ضافية أأثناء جلسات امجلعيات عن الوفورات احملققة من هذه  )أأ("1" والمتست من الأمانة تقدمي معلومات اإ
ىل تفاصيل الاهتالك والرمسةل للنفقات املعنية؛ ضافة اإ  املرشوعات، اإ

طار املزيانية العادية، من والمتست من الأمانة ال  )ب("1" ىل حتقيق املزيد من الوفورات يف اإ سعي اإ
خالل مجةل أأمور مهنا تنفيذ مجيع توصيات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بشأأن س ياسة الأسفار 

لهيا دارة اخلزانة، هبدف احلد من اس تخدام الأموال الاحتياطية لأغراض متويل املرشوعات املشار اإ  وحتسني اإ
 " أأعاله؛1يف النقطة "

زاء النقطتني " ")ج(1" عداد تقرير عن التقدم احملرز اإ )ب(" أأعاله 1)أأ(" و"1والمتست من الأمانة اإ
 خالل ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية اليت س تعقد يف سبمترب.

 التعريف املقرتح بشأأن "نفقات التمنية" يف س ياق الربانمج واملزيانية 24البند 

ىل وثيقة املعلومات الأساس ية تندت املناقشات اس  .821 "التعريف املعدل  وثيقة ذات صةل معنونةو  WO/PBC/19/25اإ
 "لنفقات التمنية" كام اقرتحه رئيس جلنة الربانمج واملزيانية" ووزعت خالل ادلورة العرشين للجنة الربانمج واملزيانية.

لجنة قررت خالل اعامتد الربانمج واملزيانية للفرتة أأن ال وعرض الرئيس هذا البند من جدول الأعامل. وذكر  .821
عداد الربانمج واملزيانية للفرتة يف دورهتا الثامنة عرشة  1021/1021 أأن يعترب تعريف نفقات التمنية تعريفًا مؤقتًا لأغراض اإ
ن اللجنة قررت أأيضًا أأن يعقد الرئيس مشاورات غري رمسية بغية بلورة تعريف أأدق .1021/1021 لنفقات التمنية يف  وقال اإ

ىل ادلورة التاسعة عرش للجنة الربانمج  س ياق الربانمج واملزيانية للويبو. وبنيَّ أأنه اكن قد ات فق عىل تقدمي التعريف املعدل اإ
ىل امجلعية العامة ابعامتده. عداد  واملزيانية للنظر فيه ورفع توصية اإ وأأضاف أأنه اكن من املقرر اس تخدام التعريف املعدل يف اإ

ووحض أأنه طبقًا لقرار ادلورة الثامنة عرش للجنة، عقد الرئيس جلس يت تشاور  .1024/1025الربانمج واملزيانية للفرتة القادمة 
نه بعد جلسة التشاور الأوىل، ومع أأخذ  .وايلأأغسطس، عىل الت 14يوليو و 1غري رمسيتني بشأأن هذا املوضوع، يف  وقال اإ

لتقدم ادلول الأعضاء ادلول الأعضاء يف احلس بان، معم الرئيس مرشوع تعريف معدًل اليت أأبدهتا واملالحظات التعليقات 
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ومقارنة ابلتعريف احلايل، تضمن التعريف  .1021تعليقات أأو أأفاكر بشأأنه قبل عقد املشاورة غري الرمسية الثانية يف أأغسطس 
"( الاسرتاتيجيات الأساس ية لتحقيق الأثر 1و)" "( بيان الأثر التمنوي عىل املس توى العايل؛2)"املعدل املقرتح ما ييل: 

وأأضاف أأن العنارص اجلديدة يف التعريف تامتىش مع مبادئ الإدارة القامئة عىل النتاجئ وأأهنا توفر مزيدًا من الوضوح  املذكور.
عداد التقارير بشأأن نفقات التمنية. مانة لأغراض التتبع واإ نه تلقى قبل جلسة وقال الرئ  لدلول الأعضاء وتوجهيًا أأفضل للأ يس اإ

ن مجموعة بدلان أأمرياك  التشاور الثانية تعليقات من الصني ومجموعة جدول أأعامل التمنية و اجملموعة الأفريقية واجملموعة ابء، واإ
ووحض أأن التعليقات والأس ئةل الأساس ية اليت طرحهتا الثانية.  بعد جلسة التشاوركتابة الالتينية والاكرييب قدمت تعليقاهتا 

يضاحات بشأأن نفقات التمنية املقدرة للفرتة  )مجموعة جدول أأعامل التمنية  1021/1021ادلول الأعضاء تعلقت ابحملاور التالية: اإ
؛ اقرتاحات حمددة لهتذيب التعريف املقرتح )مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و اجملموعة الأفريقية(واجملموعة ابء(؛ و 

دراج اسرت  ىل اإ دماج ال احلاجة اإ نفقات املتصةل ابلإدارة والشؤون املالية وختفيضات اتيجية مفصةل يف التعريف )اجملموعة ابء(؛ واإ
واكنت جلنة الربانمج واملزيانية قد قامت يف  الرباءات )اجملموعة ابء(. نظام الرسوم املمنوحة للمودعني من البدلان النامية مضن

بت2"دورهتا التاسعة عرشة مبا ييل:  ىل وضع تعريف أأدق  لنفقات  " رح  ابقرتاح الرئيس وأأحاطت به علام وهو اقرتاح يريم اإ
ىل مواصةل النظر يف اقرتاح الرئيس؛ "1التمنية، وأأحاطت علام بتعليقات ادلول الأعضاء؛ " " 1" ودعت ادلوَل الأعضاء اإ

زاء مرشوع الربانمج واملزيان  ىل جانب تطبيق 1024/1025ية للثنائية والمتست أأيضا من الأمانة اختبار التعريف املقرتح اإ ، اإ
براز أأوجه الفرق الرئيس ية بني التعريف  التعريف احلايل املؤقت، كام مت  تطويره قبل ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية، واإ

رئيس الوارد يف احلايل والتعريف املقرتح. ويكون ذكل دون مساس مبواقف ادلول الأعضاء بشأأن اعامتد الاقرتاح احلايل لل
رت أأن يكون تعريف نفقات التمنية بنداً 4؛ "WO/PBC/21/25الوثيقة  من بنود جدول أأعامل ادلورة العرشين  " وقر 

 تعريٌف معدل يف حال التفاق عليه. 1026/1027للجنة الربانمج واملزيانية. وس يطبَّق عىل وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
ن جلنة الربانمج واملو  ابختبار التعريف املقرتح عىل  ،1021، يف دورهتا العرشين اليت عقدت يف يوليو زيانية أأحاطت علامً اإ

، وأأوحضت فوارق كبرية بني التعاريف احلالية والتعاريف املقرتحة 1024/1025 أأساس مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للفرتة
رت مواصةل النقاش حول التعريف املقرتح لنفقات ال  واختمت  تمنية خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية.وقر 

مانة بشأأن رئيس جلنة  نه يرتقب املناقشات البناءة بشأأن التعريف املعدل لإسداء املشورة للأ الربانمج واملزيانية لكمته بقوهل اإ
عداد الربانمج واملزيانية للثنائية   ومرشوع التعريف املعدل. WO/PBC/19/25. واكنت الوثيقتان الوثيقة 1026/27اإ

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأعلن رضورة وضع مؤرش واحض ودقيق لتحديد اجلهود املالية  .824
ة اليت بذلهتا املنظمة بغية سد جفورة املعرفة بني البدلان املتقدمة والنامية. وميثل هذا التعريف اجلديد أأولوية لأعضاء مجموع

جدول أأعامل التمنية بغية تقيمي أأنشطة هذه املنظمة ادلولية تقياميً أأفضل واكنت مجموعة جدول أأعامل التمنية ترتقب مشاطرة 
ذا اكنت جلنة  ىل ادلول الأعضاء ما اإ وهجات نظرها وتبادل الآراء. وأأدركت أأنه مت دراسة الوثيقة لوقت طويل وأأنه يرجع اإ

جياد تعريف جديد. الربانمج واملزيانية ستتخذ يف د ورهتا احلادية والعرشين قرارًا بشأأن س بل حتسني تعريف نفقات التمنية أأو اإ
طار التعريف اذلي اقرتحه رئيس جلنة الربانمج  واقرتح الوفد أأن متيض جلنة الربانمج واملزيانية قدمًا مبناقشة البنود املدرجة يف اإ

 واملزيانية، وذكل يك تتقدم عىل حنو ممثر.

د بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأفاد بأأن اجملموعة ابء ليست يف وضع يتيح لها اعامتد تعريف نفقات التمنية وحتدث وف .825
نه ل  نه تعريف يؤدي دوره. ومن مث قال الوفد اإ قراره. وذكر الوفد جمددًا أأنه رمغ أأن التعريف تعريف خمصص، فاإ اجلديد أأو اإ

ىل تغيريه. وكام ذكر املدير العام يف ابملئة من  12لكمته الافتتاحية، ظلت نفقات التمنية يف الويبو ملحوظة وبلغت  يرى حاجة اإ
. وتبني الأرقام أأن نفقات التمنية ممثةل متثياًل جيدًا يف 1021/21ابملئة مقارنة مبزيانية  1.5املزيانية الإجاملية أأي بزايدة نسبهتا 

طالق مسمى نفقات التمنية عىل نفقات الويبو. وأأخريًا، أأعربت اجملموعة عن اقتناعها بأأنه مي وظن أأن الأمانة اكنت الرباءات كن اإ
ن الوفد يقرتح عىل الأمانة توضيح ذكل مرة  ن مل تكن مؤهةل، فاإ قد أأوحضت سابقًا أأس باب تأأهيل ذكل لنفقات التمنية. واإ

 أأخرى.
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ة تعرض عىل جلنة الربانمج نفقات التمنية بوصفها قضيأأمهية ذكَّر بابمس اجملموعة الأفريقية و  وفد اجلزائروحتدث  .826
هنا غري راضية عن التعريف اخملصص السابق واحلايل لنفقات التمنية. وأأكد الوفد أأن ما  آنفًا، فاإ واملزيانية. وكام ذكَّرت اجملموعة أ

ن نفقات التمنية تبلغ  ذ اإ جاميل مزيانية الويبو  12قيل حصيحًا اإ تعديل ولكن عندما مت تطبيق التعريف اجلديد مت ابملئة من اإ
ىل تعديلأأن هناك حاجة واحضة ذكل يعين و  سعر الفائدة. خرى الأ وفود الالفريق  ناديوهذا ما اكن ي نفقات التمنية، تعريف  اإ

ىل مشاطرة وهجات نظرها ولكهنا تود أأساسًا اعامتد تعريف معدل لنفقات التمنية. ناقش هتا. مب  ن اجملموعة الأفريقية تتطلع اإ واإ
تعريف احلايل وأأعربت عن اس تعدادها التام ملناقشة عنارص التعريف اليت اقرتاها رئيس جلنة ولكهنا ليست راضية عن ال 

جراء مشاورات ىل اإ هنا تتطلع اإ  .الربانمج واملزيانية. واإ

مانة أأن ترشح  .827 وذكر الرئيس جلنة الربانمج واملزيانية بأأن التعريف تضمن لكمة هامة يه "ينبغي". ورأأى أأنه ميكن للأ
اس تخداهما لمتويل املساعدات اليت هتدف د عند يف الك الفقرتني أأن النفقات يطلق علهيا مسمى نفقات تمنية "ذكل أأيضًا. وير 

ىل البدلان النامية ىل خدمة أأغراض التمنية واليت تقدهما الويبو اإ ىل ذكل، ينبغي أأن تسهم ". واكن ذكل منطقيًا. "اإ وابلإضافة اإ
بصورة ...(" وهذا جزء مرن ميكن للمجموعة ابء النظر فيه. واس تطرد الرئيس قائاًل ")الأنشطة الإمنائية املموةل من قبل الويبو

متكني البدلان النامية من جين فوائد وامتيازات من نظام امللكية الفكرية، وخفض تاكليف اس تخدام هذا النظام،  :مبارشة يف
ليص الفجوة املعرفية بني البدلان املتقدمة والبدلان وتوفري حامية أأفضل لالخرتاعات والإبداعات يف خمتلف أأرجاء العامل؛ وتق 

نتاج، واس تخدام، واستيعاب  ىل املعارف ودمع مشاركهتا يف ابتاكر، واإ النامية عن طريق تيسري نفاذ البدلان النامية اإ
بداع. (" وأأشار )...من املعلوم أأن هتدف الأنشطة الآتية بعد و  التكنولوجيات، واس تحداث أأشاكل جديدة من التعبري والإ

ىل اس تخدام صيغة الاحامتل مرة أأخرى. واس تطرد الرئيس قائاًل ")...(  الآتية بعد أأن هتدف الأنشطة الرئيس مرة أأخرى اإ
ىل حتقيق التغيري املذكور أأعاله عداد : اإ عداد اسرتاتيجيات وطنية وس ياسات وخطط للملكية الفكرية يف البدلان النامية؛ واإ اإ

والإقلميية مىت اكن ذكل ذي صةل(، وكذا وضع اللواحئ التنظميية وأأطر الس ياسات اليت تعزز  وتطوير الترشيعات الوطنية )
من توفر نظام متوازن للملكية الفكرية )مبا يف ذكل البحوث ذات الصةل(؛ ودمع مشاركة البدلان النامية يف معلية صنع القرار 

دارية حديثة للملكية الفكرية ادلويل والإقلميي، واملشاركة يف احلوارات اليت جترى بشأأن امل  قامة بنية أأساس ية اإ لكية الفكرية؛ واإ
الوطنية عىل أأعىل مس توى؛ وتطبيق أأنظمة دامعة ملس تخديم نظام امللكية الفكرية يف البدلان النامية؛ وتدريب وبناء قدرات 

ىل املعرفة والتقنيات يف البدلان الكوادر البرشية يف البدلان النامية؛ والهنوض ابلبتاكر والإبداع ونقل التكنولوجيا و  النفاذ اإ
دارة املنظمة أأو  النامية )مبا يف ذكل البحوث املتصةل هبا(. ومن املفهوم أأيضًا عدم اس تخدام "نفقات التمنية" يف أأغراض متويل اإ

هذه الوثيقة العديد من  . وأأفاد الرئيس بأأنه بناء عىل ما قرأأه، تتضمنالأنشطة أأو الوظائف املتصةل ابلش ئون املالية والإدارية."
ذا عارض أأي وفد عنرص يف التعريف، ميكن مناقشة ذكل. وجيوز للجنة الربانمج  العنارص اليت ل خيتلف علهيا الكثري. واإ

قامة "دمع مشاركة البدلان النامية يف معلية صنع القرار ادلويل والإقلمييواملزيانية حذف بعض اللكامت مثل ")...( و  بنية  أأو "اإ
دارية حديثة أأساس ية ن امليض قدمًا مسأأةل اإ منا "ينبغي". من مث فاإ ". وتعين لكمة "ينبغي" "ينبغي". فمل يرد يف النص "جيب" واإ

 تقنينية.

ىل وفد مرص وتوجه .828 هنا املرة عىل ابلشكر الرئيس  اإ املعلومات الأساس ية والواقعية بشأأن هذه القضية. وقال الوفد اإ
منا يه اخلامسة أأو السادسة اليت تمت تناقش  ن هذه القضية ليست جديدة. واإ فهيا جلنة الربانمج واملزيانية هذه القضية. واإ

ىل حل. واتفقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل أأن وضع تعريف أأكرث دقة واتقان أأمر رضوري.  قضية راهنة علقت وحتتاج اإ
آن عىل صيغة التعريف اجلديد اذلي ينبغي أأن وحتظى هذه الفكرة ابتفاق يف الآراء يف اللجنة. وينبغي أأن تتناول املناقشة  ال

يكون أأكرث دقة واتقان. وكام قيل عن وجه حق، اكنت جلنة الربانمج واملزيانية قد وضعت تعريفًا خمصصًا لنفقات التمنية. ومل 
ا الأخرية، ميكن العمل عىل أأساس تعريف خمصص بوصفه حاًل دامئًا. وذكَّر الوفد بأأن اللجنة قد أأحاطت علامً، يف دورهت

، وأأوحضت فوارق كبرية بني 1024/1025 ختبار التعريف املقرتح عىل أأساس مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للفرتةاب
رت مواصةل النقاش حول التعريف املقرتح لنفقات التمنية . التعاريف احلالية والتعاريف املقرتحة يف هذه ادلورة. وبينت وقر 

وبناء عىل التعريف يف الربانمج واملزيانية املقرتحة اختالفات ملحوظة بني التعريفني الراهن واملقرتح. ونتاجئ معلية الاختبار 
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نفاق خالل هذه الثنائية.  12مليون فرنك سويرسي، مما مثل حنو  244 186الراهن، بلغت نفقات التمنية  جاميل الإ ابملئة من اإ
 ابملئة. 28مليون فرنك سويرسي مما مثل حنو  215 848بلغ حنو قرتح اذلي مع نتاجئ التعريف اجلديد امل ذكل مبارشة وتناقض

مليون فرنك سويرسي وهو مبلغ ليس  27ووصل مبلغ الفرق حنو  .امللحوظ همم وينبغي معاجلتهفرق الرأأى الوفد أأن هذا و 
ن هذا املبلغ ليس م  بلغًا دقيقًا ابلطبع ولكنه تقديرًا للمبلغ وحصة قلياًل. وينبغي أأ، تويل جلنة الربانمج واملزيانية اهامتمًا ذلكل. واإ

جاميل النفقات اخملصصة. ويكتيس ذكل أأمهية كبرية من حيث الوضوح وادلقة والشفافية، وينبغي أأن  نفقات التمنية مقارنة ابإ
ىل التعريف املقرتح، أأفاد الوفد بأأ، التعر  يف مكون من تعمل مجيع ادلول الأعضاء حنو حتقيق هذه الأهداف. وبعد النظر اإ

نفاق مت ختصيصه للبدلان النامية ومل تقدم نفقات  لك العنرص الأول ابلفعل بوصفه تعريفًا خمصصًا. ومثل اإ أأربعة عنارص. وش 
ىل حتقيقه  نفاق اإ معادةل للبدلان املتقدمة. وهذا هو العنرص الأول. أأما الثاين فيمتثل يف الهدف العام اليت ينبغي أأن يسعى الإ

نفاق. وتكون هذا العنرص من شقني. وتعلق العنرص الثالث ابلهدف اذلي ينبغي أأن يسعى واذلي بدأأ يف اإ  ضافة عنرص أأثر الإ
طار النتاجئ احلايل املدرج يف  ىل الأنشطة الس بع الواردة يف التعريف يف اإ ىل حتقيقه. وذكر الوفد بأأنه مت الإشارة اإ نفاق اإ الإ

طار النتاجئ احلايل للربانمج  الربانمج واملزيانية املقرتحة. ومن مث، مل تكن دراهجا ابلفعل يف اإ منا مت اإ الأنشطة الس بعة جديدة واإ
دارة املتصةل ابإ  واملزيانية. ومتثل العنرص الرابع والأخري يف أأنه لن يمت اس تخدام نفقات التمنية يف متويل الأنشطة والوظائف

ن ادلول املتلقية يه البدلان . ويعترب ذكل نتيجة منطقية لل املاليةاملنظمة والشؤون الإدارية و  تعريف اخملصص اذلي قيل فيه اإ
النامية وليست املتقدمة. وأأمكن تطبيق الأنشطة املتصةل ابلإدارة والشؤون الإدارية واملالية عىل مجيع ادلول الأعضاء سواء 

ن هذه يه العنارص وأأن ادلول الأعضاء حت  ىل تنفيذ أأنشطة أأكرث اكنت انمية أأو متقدمة. وأأهنىى وفد مرص لكمته ابلقول اإ تاج اإ
نه  ىل جلنة الربانمج واملزيانية طلبًا قال فيه اإ دقة بشأأهنا. ومن مث ونتيجة للكثري من املناقشات بشأأن هذه املسأأةل، قدم الوفد اإ

 .1026/27ينبغي اعامتد التعريف املقرتح واس تخدامه يف وضع اخلطط واملزيانية للثنائية املقبةل 

ده لتعليقات مجموعة جدول أأعامل التمنية فضاًل عن تعليقات وفدي اجلزائر ومرص. وأأبدى وأأعرب وفد الهند تأأيي .829
ىل البدلان النامية مبا أأهنا  ن هذا التعريف هام ابلنس بة اإ ذ اإ حتمسه الشديد لإجياد حل للنقاش اخلاص بتعريف نفقات التمنية اإ

ىل  1 نسبهتارمق الإجاميل أأنه اكنت هناك زايدة ال ابملئة. وقد يبدو يف 12.2رأأت أأن حصة التمنية ظلت اثبتة عند  يف  1اإ
وأأبدى الوفد رغبته يف احلصول عىل عرض تفصييل للأنشطة . ومل تشهد أأي زايدةاثبتة.  احلصة الإجاملية املائة، ولكن ل تزال

ىل حتقيق املزيد من الشفافية فامي يتعلق بطريقة احلساب. والمتس الوفد، من هذا املنطلق،  طار جلنة سعيًا اإ مناقشة يف اإ
ن  جياد حل دامئ لتعريف نفقات التمنية حبيث ميكن تطبيقه عىل الثنائية القادمة. واإ الربانمج واملزيانية تسودها حسن النية، واإ

 هذا هو الهدف.

عن تأأييده لبياانت وفود الربازيل ومرص والهند. ورأأى بوجه خاص أأن التعريف املقرتح تعريف وفد السلفادور  وأأعرب .810
 شامل يتعلق مبسائل نوقشت يف اللجان اخملتلفة.

ه مت مناقشة هذا البند لوقت طويل أأي لأكرث من عام. وينبغي أأل متتنع أأنباجملموعات والوفود  مجيعر وفد الربازيل وذكَّ  .812
ىل ادلول الأعضاء أأن تعطي رشحًا واحضًا  لنفقات التمنية يف جلنة الربانمج واملزيانية عن مناقش ته واختاذ قرار بشأأنه. ويرجع اإ

دورة جلنة الربانمج واملزيانية. ومثل التعريف الأداة الرئيس ية والهامة ليكون دلى مجيع البدلان النامية فهم دقيق ملا تقوم به 
الرئيس. واقرتح الوفد  ي طرحهاكن هذا هو احلال مع املقرتح اجلديد اذلاملنظمة. وينبغي حتسني مؤرش العنارص يف التعريف. و 

وأأدرك أأن اجملموعة ابء قدمت اقرتاحًا بعض اجملموعات.  اذكل املقرتحات اليت قدمهت مبا يف ،عنارص التعريف ينبغي مناقشةه أأن
هنا  نه ل يرى ملا توصف ختفيضات الرسوم بأأهنا نفقات تمنية مبا اإ ذ اإ نه يرى أأن ذكل رضوري اإ دراجه. وقال الوفد اإ واحدًا تود اإ

عداد مؤرش ل تعد حىت جزءًا من مزيانية  املوارد املتوقعة للثنائية. ول ينبغي أأن تدخل يف احلساابت. ومتثلت الفكرة يف اإ
ىل اتفاق وسط بشأأن مؤرش واحد عىل  ىل ادلول الأعضاء. وأأفاد الوفد بأأنه يدرك أأنه رمبا ميكن التوصل اإ وتقدمي معلومات اإ

ملزيد من التوضيح، اقرتح الوفد أأن تواصل جلنة الربانمج الأقل نوقش ابلفعل لأكرث من عام. وردًا عىل طلب الرئيس تقدمي ا
جراء مناقشة بشأأن  ذا اكن هناك أأي معارضة. وبعد ذكل، ميكن اإ واملزيانية التعريف عىل أأساس بند تلو الآخر ملعرفة ما اإ

 اقرتاحات أأخرى.
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دقة واتقان. وأأعرب عن تقديره وقال وفد الصني أأنه يرى أأن التعريف اذلي اقرتحه الرئيس لنفقات التمنية تعريف أأكرث  .811
ىل البدلان النامية، فقد أأعرب الوفد عن  ىل أأن نفقات التمنية هامة للغاية ابلنس بة اإ للجهود اليت بذلها الرئيس. ونظرًا اإ

ىل تعريف أأكرث دقة.  اس تعداده للمشاركة الفعاةل يف املناقشات خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية هذه، بغية التوصل اإ

ىل وفد بلجياك ه وتوج .811 نه اس متع بعناية لهذه املداخالت. وأأحاط علامً ابلهنج  .اعىل مداخالهت ابلشكر مجيع الوفوداإ وقال اإ
اذلي اقرتحه الرئيس املمتثل يف فتح ابب املناقشة بشأأن هذا البند من جدول الأعامل. وهذا ما حدث ابلفعل. وأأحاط الوفد 

حلاحًا من جدول الأعامل علامً ابملداخالت واقرتح أأن تعود جلنة  ىل البنود الأخرى الأكرث اإ الربانمج واملزيانية، يف هذه املرحةل، اإ
 ويه البنود اخلاصة ابملزيانية.

ن  الرئيس أأن هناك اقرتاحني. وأأعلن .814 وفد  يرغب ملولنظر يف بند جدول الأعامل احلايل. يود اوفد الربازيل وقال اإ
ذا رغبت يف الانهتاء من هذا البند أأوًل. ولن تنظر . دراسة بند تلو الآخربلجياك  جلنة الربانمج واملزيانية يف بنود أأخرى الآن اإ

 وطلب رئيس جلنة الربانمج واملزيانية من وفد بلجياك توضيحًا عن س بل امليض قدمًا.

اليت القضااي  بعضالعمل عىل  بناء أأكرثأأنه قد يكون ب وأأفادالاقرتاح.  مبضمون نه قد أأحاط علامً اإ وفد بلجياك ل وقا .815
ىل  يالء الأولوية الآن للعودة اإ ميكن حلها بطريقة أأسهل وأأنه مس تعد للمناقشة يف املرحةل املالمئة. بيد أأنه رأأى أأنه ينبغي اإ

 املناقشة بشأأن املزيانية.

ىل وفد الربازيل  وتوجه .816 ىل ومع ذكل فقد أأفاد بأأن هذا البند ميثل أأولوية ابل  عىل تعليقاته. شكرابل وفد بلجياك اإ نس بة اإ
مجموعة جدول أأعامل التمنية. وأأعربت مجموعة جدول أأعامل التمنية أأيضًا عن تفهمها لأولوايت اجملموعات الأخرى. وعقد ابلأمس 

ىل اجملموعات الأخرى وليس  ثالث ساعات من اجللسة الليلية كرست أأساسًا للشؤون املالية اليت مثلت أأولوية ابلنس بة اإ
، ولكن قررت اجملموعة املشاركة يف هذه البنود. واعترب البند الراهن أأولوية جلزء كبري من ادلول مجموعة جدول أأعامل التمنية

نه يدرك أأنه من املنطقي  الأعضاء، ونظرت ادلول الأعضاء يف الوثيقة ملدة عام. واكن طول الوثيقة صفحة واحدة. وقال الوفد اإ
ىل مناقشة هذا البند وأأن هذه املناقشة لن تس تغرق وقتًا أأ  نه يفهم أأن ل معارضة عىل البنود املقدمة اإ كرث مما هو رضوري. واإ

ل بندًا واحدًا اقرتحته اجملموعة ابء. ورغب الوفد يف املشاركة يف املناقشات  جلنة الربانمج واملزيانية. ومل تتضمن هذه البنود اإ
 اخلاصة بكيفية تنفيذ تعريف نفقات التمنية اجلديد.

يران )مجهور .817  الإسالمية( عن تأأييده لقرتاح وفد الربازيل. -ية وأأعرب وفد اإ

نه مفتوح للمناقشة والتوضيحات  .818 وأأعرب وفد اجلزائر عن تأأييده لقرتاح وفد الربازيل تناول الواحد تلو الآخر. وقال اإ
ىل اجملموعة ابء ولكن ن أأبديت. ورأأى الوفد أأنه مثة قضااي أأخرى ملحة ابلنس بة اإ ىل  والإحاطة علامً بأأي معارضة اإ ابلنس بة اإ

ىل حل. حلاحًا اليت حتتاج اإ ن هذا البند هو أأكرث البنود اإ  الوفد، فاإ

يرى أأنه قد رشح عدة مرات عىل مدار الس نة أأو الس نتني املاضيتني أأن هذه املسأأةل هامة للغاية  نهاإ وفد الهند  وقال .819
جراء مناقشة حق  ىل البدلان النامية مبا فهيا الهند. وأأبدى رغبته يف اإ يقية وأأعرب عن أأمهل يف موافقة اجلانب الآخر ابلنس بة اإ

آلية لوضع الصيغة الهنائية لتعريف نفقات  عداد أ جراء مناقشة. وذلكل، انتاب الوفد بعض القلق وطلب من الرئيس اإ عىل اإ
من التمنية. وأأعرب الوفد عن رسوره لرؤية التعريف املعدل اذلي ظل موضع نقاش لعام تقريبًا. وأأبدى رغبته يف الانهتاء 

 القضية يف ادلورة احلالية.

وأأفاد وفد جنوب أأفريقيا بأأنه، كام قال وفدا الربازيل والهند، مل تكن هناك أأي حركة بشأأن هذه املسأأةل. وأأعرب عن  .810
 تأأييده لقرتاح وفد الربازيل تناول البنود الواحد تلو الآخر.
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نه ي .حتديداً هذا التعريف بشأأن مرات عديدة  أأعلناملوقف اذلي  يف تكرارمل يرغب وفد سويرسا و .812 ببساطة  ودوقال اإ
نفاق  الإشارة ىل أأن التخفيض يف الإ ىل البدلان النامية يغطيه هذا التعريف مبا أأنه يتيح خفض  لرباءاتاخلاص اباإ ابلنس بة اإ

بةل من دورات تاكليف نظام امللكية الفكرية للبدلان املعنية. وأأضاف الوفد أأنه رمغ اس تعداده ملواصةل املناقشات يف دورة مق 
نه يلزم تصممي اختبار جديد للتعريف يتضمن مجيع الأرقام واجلوانب املدجمة يف التعريف اجلديدة.  جلنة الربانمج واملزيانية فاإ

 ورأأى أأن تاكليف الرباءات يغطهيا التعريف اجلديد.

جراء املناقشات مبا أأنه بدأأ يف مناقشة ا يؤيدنه يبدو أأن وفد سويرسا اإ قال الرئيس و  .811 لعنارص وأأبدى تعليقات ابلفعل اإ
بداء رأأيه  ذا اكن الوفد يؤيد مناقشة العنارص واحدًا تلو الآخر. مث س يتس ىن للوفد اإ بشأأن أأحد عنارص التعريف. وسأأل ما اإ

ذا فهم مقصده.  بشأأن عنرص واحد وستتواصل املناقشات بشأأن العنارص الأخرى. وسأأل الرئيس وفد سويرسا اإ

حايل أأمام جلنة الربانمج واملزيانية وأأنه رمغ ن ما اكن يعنيه هو أأن هناك تعريف اإ وقال  .ابلسلبأأجاب وفد سويرسا و  .811
هنا مل تشمل خفض التاكليف املرتبطة  ذ اإ ما قيل يف ادلورة الأخرية للجنة، مل تكن طريقة اختبار ذكل التعريف سلمية اإ

ىل البدلان النامية اليت س يغطهيا التعريف بصيغته لرباءاتاب ىل أأن الرباءات  ابلنس بة اإ املقرتحة. ومتثل موقف الوفد يف أأنه نظرًا اإ
نه عىل اس تعداد ملواصةل املناقشات يف دورة مقبةل من دورات جلنة  من نفقات التمنية اليت ينبغي أأن يغطهيا التعريف، فاإ

جراء اختبار جديد للتعريف يتضمن مجيع العنارص؛ مبا فهيا العنا رص اليت جتلت هنا ولكن عىل الربانمج واملزيانية عىل أأساس اإ
 حنو أأكرث تفصياًل.

ن هل تفسري معني لعنرص حمدد من عنارص التعريف. أأثبت وهجة نظرهقد ن وفد سويرسا أأ الرئيس  أأعلنو  .814 ذ قال اإ . اإ
واكن ذكل تفسري الوفد. وقد يكون للوفود الأخرى تفسريات أأخرى فامي يتعلق مبا قيل بشأأن الرباءات. ومن مث، فتح ابب 

قشة. وأأاثر الوفد نقطة معينة. واحرتمت ادلول الأعضاء ذكل. وقد يكون لوفود أأخرى تفسري خمتلف. وقال الرئيس أأن املنا
وفد سويرسا يرحب ابلتايل بأأن جتري جلنة الربانمج واملزيانية مناقشة لأنه قد ذكر نقطة معينة تتعلق هبذا التعريف. وقد تقول 

هنا ل تود مناقشة هذا ن دليه تعليق عىل  أأي وفود أأخرى اإ ذا قال وفد اإ البند يف هذه املرحةل، وس يحرتم الرئيس ذكل أأو اإ
ن للوفود الأخرى احلق يف الرد عىل ذكل. وس يكون ذكل  مفهوم معني يف التعريف )عىل غرار ما أأعرب عنه وفد سويرسا( فاإ

ذا اكن وفد سويرسا عىل اس تعداد  تنفيذ اقرتاح وفد الربازيل اذلي متثل يف تناول البنود الواحد تلو الآخر. وسأأل الرئيس ما اإ
ذا اكنت هذه النقطة مشرتكة مع وفود  ملناقشة هذا البند. وستتضمن املناقشات النقطة بشأأن تلكفة الرباءات ملعرفة ما اإ

 أأخرى.

وقال وفد سويرسا ، مرة أأخرى ، أأنه س يكون عىل اس تعداد ملناقشة تعريف يف ادلورة املقبةل لل جنة الربانمج  .815
 . واملزيانية

ىل وفد الربازيل  وتوجه .816 نه يبدو أأن الوفد مل يكن عىل اس تعداد ملناقش هتا. ابلشكر وفد سويرسا اإ عىل تعليقاته وقال اإ
آخر هذه ادلورات ابلفعلأأقبلت ورأأى الوفد أأن ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية قد  واكنت هذه ادلورة . وأأهنا س تكون أ

ابء واكن اجملموعة  أأبدتهفقط  اً واحد اً الوفد أأن هناك اعرتاض فهيا مناقشة التعليقات بشأأن الوثيقة. وأأدركالثالثة اليت متت 
ذا لرباءات. ابيتعلق  نه يدرك أأن املشلكة الأساس ية اليت يطراها الاقرتاح تمتثل يف مسأأةل خفض رسوم الرباءة وما اإ وقال اإ

لوفد عن اس تعداده ملناقشة س بل معاجلة شواغل اجملموعة ابء ولكنه يود اكنت هذه التخفيضات تعترب من النفقات. وأأعرب ا
أأن حيث ادلول الأعضاء مرة أأخرى عىل املوافقة عىل هذا احلل أأو تقدمي حلول أأخرى تراها أأكرث مالءمة. ومت تلقي تعليقات 

 ن.ادلول الأعضاء ابلفعل. وينبغي أأن تتخذ جلنة الربانمج واملزيانية قرارًا يف هذا الشأأ 

ىل  .817 يف دورهتا العرشين بشأأن مواصةل مناقشة التعريف  نة الربانمج واملزيانيةاذلي اختذته جل قرار الوأأشار وفد مرص اإ
ىل  رجاء املناقشة بأأمكلها مرة أأخرى اإ ىل هذه املرحةل واإ نه من الظمل الوصول اإ املقرتح لنفقات التمنية خالل ادلورة احلالية. وقال اإ

ورأأى . وس يؤجل هذا الاقرتاح املناقشات س نة اكمةل. 1024انمج واملزيانية اليت س تعقد يف سبمترب ادلورة التالية للجنة الرب
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ىل اجمللقضااي الهامة ل يالء الأمهيةللعمل أأو لإ  الأسلوب ليس أأسلوب جيداً  الوفد أأن هذا ومن مث  موعات الأخرى.ابلنس بة اإ
ىل عقد من اقشة بشأأن التعريف املقرتح بندًا تلو الآخر وكام ذكر ابلفعل، أأعرب أأبدى رغبته يف تأأييد اقرتاح الربازيل الرايم اإ

ىل شواغل الوفود الأخرى املتعلقة مبسأأةل رسوم الرباءات. وأأعلن الوفد أأنه ل يرى أأي عنرص يف  عن اس تعداده لالس امتع اإ
دماج رسوم الرباءات. بيد أأن الوفود قد تنظر يف تقدمي اقرتاح كت ابة يك تطلع عليه ادلول الأعضاء التعريف املقرتح يربر اإ

وتناقشه وتنظر فيه. وأأعرب الوفد عن اس تعداده يف هذه املرحةل ملناقشة مجيع شواغل اجملموعات بشأأن هذه القضية. وأأبدى 
ىل نتيجة بشأأن هذه املسأأةل اليت ظلت معلقة لأكرث من عام. ىل الوصول، خالل ادلورة احلالية، اإ  تطلعه اإ

ذا اكنت جلنة الربانمج واملزيانية ستبدأأ يف وأأعلن وفد فرنسا تفهم .818 ه لشواغل الوفود اليت اختذت اللكمة. بيد أأنه اإ
منا جيب  مناقشة هذا البند نقطة تلو الأخرى الآن ومبادةل جحج متقنة بشأأن خمتلف النقاط، فلن تكفي جلسة ليلية واحدة واإ

ن ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية مشغوةل للغاية امتداد ادلورة عىل مدار عطةل هناية أأس بوع اكمةل. واس تطرد قائالً   اإ
ذ يتعني علهيا معاجلة اقرتاح املزيانية. ويف دورة جلنة الربانمج واملزيانية املقبةل، س يكون عبء العمل أأخف بكثري وس تكون  اإ

ذا اكنت جلنة الربانمج  ادلول الأعضاء أأكرث اس تعدادًا لإجراء هذه املناقشة اليت قد تس تغرق يومني ونصف. ول يعرف الوفد اإ
نه  نفاق مبا أأن خفض الرسوم سيشلك تلكفة للمنظمة. وقال الوفد اإ واملزيانية س تحقق نتيجة. ورأأى أأن قضية الرباءات مسأأةل اإ

ىل الساعة املتأأخرة، كيف ستتعامل جلنة الربانمج واملزيانية مع هذا البند.  ل يرى، نظرًا اإ

ىل يومني ملناقشة وأأبدى وفد الربازيل رغبت .819 ن جلنة الربانمج واملزيانية س تحتاج اإ ه يف فهم موقف وفد فرنسا قائاًل اإ
وثيقة طولها صفحة واحدة. واكنت هذه الوثيقة أأمام ادلول الأعضاء لأكرث من عام. واكنت البدلان النامية ومجموعة جدول أأعامل 

رجاء املناقشات. وأأفاد الوفد بأأن هذا الإرجاء لن التمنية قد طرحت هذه املسأأةل بوصفها أأولوية وليس من املعقو  ل طلب اإ
ذا مت اعامتد التعريف اليوم، فس يتس ىن تطبيقه خالل الثنائية املقبةل وادلورة املقبةل للجنة  منا عامني لأنه اإ يكون لعام واحد واإ

بداء تعليقات. واكن لك يشء أأمام الربانمج واملزيانية. وكرر الوفد أأن ادلول الأعضاء اكن أأماهما عامًا ملناقشة هذه الوث  يقة واإ
ىل مجموعة جدول أأعامل التمنية والعديد من  ل الرغبة يف اختاذ قرار. وذكر الوفد جمددًا أأهنا أأولوية ابلنس بة اإ اللجنة. ومل يبق اإ

 البدلان النامية الأخرى.

وبليغة  موعة الثانية، واليت اكنت واحضةأأعضاء اجمل البياانت اليت أأدىل هبا عدد منتكرار أأنه ل يود وفد بلجياك  وأأعلن .840
ىل نص قرار ادلورة املاضية للجنة الربانمج واملزيانية اذلي ذكر فيه أأن اللجنة قررت مواصةل  نه اكن ينظر للتو اإ للغاية. وقال اإ

مناقشة أأس باب  املناقشات. وهذا ما حدث ابلفعل. وأأضاف أأن اقرتاح لدلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية قد يمتثل يف
عدم اعتبار التعريف احلايل تعريفًا جيدًا ابلقدر الاكيف يك يصبح دامئًا لأنه قد قد أأدى دوره عىل جنو جيد. ورمبا ينبغي أأخذ 

 ذكل أأيضًا بعني الاعتبار يف ادلورة املقبةل.

جراء مشاورات بشأأن هذه املسأأةل ولكنه ي .842 ىل اإ ود حث مجيع ادلول الأعضاء وأأفاد وفد الربازيل بأأنه قد أأدرك احلاجة اإ
ظهار اس تعدادها ملناقشة هذا البند مبا أأن حصول البدلان النامية عىل رأأي جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن هذه املسأأةل  عىل اإ

ىل البدلان النامية. ونوقشت ابلفعل العديد من الواثئق اليت تضم عدد صفحات أأكرب بكثري  يكتيس أأمهية واحضة ابلنس بة اإ
كرب من التعريفات. وقدمت هذه الواثئق عىل بعد بضع أأسابيع أأو شهر فقط قبل انعقاد ادلورة. وتعلقت املسأأةل حبشد وعدد أأ 

نه اكن يف انتظار املشاركة يف مناقشات وأأن ذكل سيشلك نقطة  العزمية الس ياس ية الالزمة ملناقشة هذه الوثيقة. وقال الوفد اإ
 انمج واملزيانية هذه.واحدة س يثريها يف قرارات دورة جلنة الرب

ىل فكرة أأن العنرص الأول متثل يف أأن التعريف تعريف  .841 وأأفاد وفد مرص بأأنه يرى أأن اللجنة قد انضمت ابلفعل اإ
نه مت املوافقة عىل العنرص الأول. مث ذكر الوفد قامئة الأنشطة اليت يبلغ عددها س بعة أأنشطة  خمصص. ومن مث، يتس ىن القول اإ

الاقرتاح احلايل للربانمج واملزيانية. واكنت هذه الأنشطة منطقية ومل تلق أأي اعرتاض. وميكن القوم  واليت أأدرجت ابلفعل يف
نه مت التفاق أأيضًا بشأأهنا. ويتبقى بذكل عنرصان: بشأأن الهدف العام ومسأأةل الإدارة والأنشطة الإدارية واملالية والوظائف  اإ
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حراز تقدم بشأأن هذه املسأأةل ويف الوقت ذاته مناقشة العنارص املتبقية اليت قد  الإدارية. وقد يتس ىن للجنة الربانمج واملزيانية اإ
ىل أأن تولهيا ادلول الأعضاء املزيد من الاهامتم. بيد أأنه ميكن تنفيذ العنرص الأول والأنشطة املدرجة ابلفعل فورًا.  حتتاج اإ

ىل الرئيس  وتوجه .841 هم أأنه ل يوجد خالف عىل الفقرة الأوىل قبل أأنه يف ب أأفادهذا الاقرتاح، و  عىل شكرابل وفد مرص اإ
ىل ذكل عبارة "وابلإضافة أأن النفقات يطلق علهيا مسمى نفقات تمنية عند اس تخداهما لمتويل املساعدات اليت فهيا ذكر اليت  "اإ

ىل البدلان النامية ىل خدمة أأغراض التمنية واليت تقدهما الويبو اإ بشأأن الأنشطة  ، وأأنه ل يوجد، عىل الأرحج، خالفهتدف اإ
ىل اتفاق يف الآراء بشأأهنام وهام الفقرة الأوىل  الس بعة. واقرتح أأن تعمتد جلنة الربانمج واملزيانية العنرصين اذلين مت التوصل اإ

ابس تثناء قضية الرباءات والأنشطة الس بعة. وميكن أأن توافق اللجنة عىل هذين العنرصين وأأن يرتك املسأألتني اذلين قد 
خل. والفقرة الأخرية اليت مل يرد فهيا اس تخدام نفقات  حيمتالن اجلدل جانبًا وهام متكني التمنية دلفع فوائد نظام امللكية الفكرية اإ

دارة املنظمة والأنشطة املتصةل ابلشؤون الإدارية واملالية. وهبذه الطريقة، ميكن للجنة الربانمج واملزيانية حتقيق  التمنية لمتويل اإ
 تقدم.

هنا وقال وفد بلجياك .844 آخر مرة تس   اإ وسلط الضوء مرة أأخرى عىل أأن بعض  هذا املوضوع.بشأأن  اتدخل فهيي كون أ
جراء املزيد من املناقشات املفصةل يف هذه املرحةل، يف حني أأن الوفود الأخرى غري مس تعدة للقيام بذكل  الوفود قد طلبت اإ

 حاليًا, ومن مث رأأى الوفد أأنه ل يسعه قبول هذا الاقرتاح.

ىل أأي اتفاق، ف  يسقال رئ و  .845 نه مبا أأنه مل يمت التوصل اإ جراء مزيد من املناقشاتجلنة الربانمج واملزيانية اإ  سيمت تأأجيل اإ
 بشأأن هذه املسأأةل حىت هناية ادلورة.

طار البند  .846 من جدول الأعامل ويرد هذا  12ونوقش نص القرار اذلي اختذ بشأأن هذا البند من جدول الأعامل يف اإ
 ة.النص يف هذه الوثيق

 .لنظر يف هذه املسأأةل واختاذ الإجراءات املناس بةابأأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو و  .847

 تقرير مرحيل عن مرشوع حتسني معايري السالمة والأمن يف مباين الويبو احلالية 25البند 

ىل الوثي .848  .WO/PBC/21/9قة استندت املناقشات اإ

 .خذ اللكمةلأ  تقدم أأي طلباتمل واملناقشة بشأأن هذا البند من جدول الأعامل. ابب افتتح الرئيس و  .849

 مبضمون الوثيقة علامً  يطأأن حت بملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو اجلنة الربانمج و وأأوصت  .850
WO/PBC/21/9. 

 التقرير الهنايئ عن تنفيذ برانمج الويبو للتقومي الاسرتاتيجي 26البند 

ىل الوثيقةاستندت املن .852  . WO/PBC/21/10اقشات اإ

 .موضوع برانمج التقومي الاسرتاتيجي بشأأناملناقشة ابب افتتح الرئيس و  .851

ىل الأمانة ابلشكر عىل الوثيقة  .851 التقرير املعنونة " WO/PBC/21/10وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وتوجه اإ
تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام املعنونة " WO/PBC/21/12وثيقة " والالهنايئ عن تنفيذ برانمج الويبو للتقومي الاسرتاتيجي

". ورحبت اجملموعة ابء ابلس تكامل الناحج لنظام التقومي الاسرتاتيجي اذلي اش متل عىل التخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو
صالحات تنظميية هامة. وأأعربت اجملموعة ابء عن تأأييدها ملبادرات جارية وخباصة مواصةل تمني ة وتعممي ختطيط املوارد اإ
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لضامن اس تدامة الفوائد وأأوجه التحسن النامجة عن برانمج التقومي  والتواصل ادلاخيل واملراقبة ادلاخليةاملؤسس ية 
ىل حتسن متواصل.  الاسرتاتيجي وأأن تؤدي اإ

بأأن التقومي ينبغي  وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وشدد عىل الشاغل اذلي أأعربت عنه اجملموعة .854
أأل ينطوي عىل اعتبار أأحصاب املصلحة هذه املنظمة منظمة خدمة دولية. وأأفادت مجموعة جدول أأعامل التمنية بأأن الويبو تعد 

منظمة يوهجها الأعضاء. وطلبت اجملموعة أأن تس تخدم هذه الصيغة يف الواثئق. وأأبدت رغبهتا يف أأن يقدم موظفون مدنيون 
 ليت توفرها الويبو مع اعتبار ادلول الأعضاء أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف هذه املؤسسة.دوليون اخلدمات ا

 وأأعرب وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية عن تأأييده لقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية اذلي قدمه وفد الربازيل. .855

ذا اكن هناك أأي اعرتاض عىل اس تخدام الصيغة اليت  .856 اقرتحهتا مجموعة جدول أأعامل التمنية واليت وسأأل الرئيس عام اإ
 أأيدهتا اجملموعة الأفريقية.

 وقال وفد سويرسا أأنه مل جيد الاقرتاح واحضًا وطلب تكراره. .857

وأأكد وفد الربازيل جمددًا أأن التعليقات اكنت من بدلان مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأهنا قد أأبديت ابلفعل خالل دورة  .858
ية الأخرية. وكرر الوفد أأن مجموعة جدول أأعامل التمنية قد أأعرب عن انشغاهل بشأأن عبارة "منظمة خدمة جلنة الربانمج واملزيان 

دولية" اليت اس تخدمت عىل مدار دورة جلنة الربانمج واملزيانية. وأأضاف أأن الأمانة قد أأوحضت أأن مصدر هذه الرؤية 
رشاد اجلديدة برانمج التقومي الاسرتاتيجي. وقال الوفد أأنه قد أأدر  ك أأن برانمج التقومي الاسرتاتيجي أأمر هام فامي يتعلق ابإ

املؤسسة ولكنه شدد عىل أأنه قد أأدرك أأن برانمج التقومي الاسرتاتيجي لن ينطوي عىل تغيري يف طبيعة املنظمة بوصفها 
دراج ذكل يف التعليقات اليت سرتفق ابلوثيقة.  منظمة خدمة دولية، وأأنه يود اإ

كام تكتيس هذه  معل أأفضل،بيئة  هتيئة عىلتساعد  وضع برامج خمتلفةأأنه من املس تحسن براي وفد مجهورية كو  وأأفاد .859
ومع ذكل، أأعرب الوفد عن انشغاهل بزايدة جحم الواثئق وأأوجه التعقيد النامجة عن . التغريات الإجيابية يف املنظمة أأمهية كربى

ىل ذكل، اقرتح الوفد  ضافة اإ أأن تشاطر الويبو خرباهتا بشأأن التغريات من حيث ما تغري يف برانمج التقومي الاسرتاتيجي. واإ
 معل الويبو.

ىل أأن الويبو اكنت متتكل، منذ عام  .860 ، نظام التقومي الاسرتاتيجي واكن من الواحض أأن 1008وأأشار وفد الصني اإ
ن الإدارة  واحلومكة ادلاخلية فضاًل اخلدمات اليت قدهما املس تخدمون حتسنت عىل مدار هذه الفرتة. واس تطرد الوفد قائاًل اإ

عن التصال ابلعامل اخلاريج قد شهد حتس نًا أأيضًا. ورحب الوفد هبذه التطورات الإجيابية مجيعها. وأأعرب عن أأمهل يف أأن 
 تواصل نتاجئ برانمج التقومي الاسرتاتيجي حتسني معل الويبو يف املس تقبل.

ىل البيان اذلي  مشرياً ، وفد سويرساوطلب  .862 من الأمانة أأن تقدم معلومات عة جدول أأعامل التمنية، أأدلت به مجمو اإ
ضافية  جنازه حىت الآن، مبا  يفالواثئق ويف  ينطوي عىل أأي تغيريات الربانمج لن أأن تأأكيدما مت اقرتاحه، وطلب  بشأأناإ ما مت اإ

ىل ذكل، يف ذكل نتاجئ ضافة اإ  .مت اقرتاحها ملتغري نتيجة ت ن بأأن النتاجئ ل توضيحاً  المتس الوفد برانمج التقومي الاسرتاتيجي. واإ

مجموعة جدول أأعامل التمنية وغريها من تعليقات تمتثل يف مجع أأن الفكرة اكنت ببساطة جمددًا وفد الربازيل  أأكدو  .861
ىل موقف مجموعة جدول أأعامل التمنية والتشديد عىل أأمهية بقاء الويبو منظمة دولية من أأرسة الأمم  ،اجملموعات اليت قد تنضم اإ

لهيا مكنظمة خدمة دولية أأاًي اكن معىن ذكل.املتحد  ة وأأنه ل ينبغي النظر اإ

 بشأأن اقرتاح استبدال "منظمة خدمة دولية" بعبارة "منظمة عضو دولية". اً الرئيس توضيح والمتس .861



WO/PBC/21/22 
175 
 

 .اقرتاح الرئيس ابلإجيابوفد الربازيل  أأكدو  .864

من التوضيح بشأأن هذه املسأأةل. وذكرت بأأن  الأس ئةل والأجوبة قد يقدم املزيدمن  4السؤال  اقرتحت الأمانة أأنو  .865
املدير العام اكن قد أأوحض، وهو يعاجل ادلورة العرشين، أأن ادلول الأعضاء قد وضعت عدد من املعاهدات اليت اضطرت 

الأمانة لتقدمي خدمات ل تقترص عىل مزودي اخلدمات مثل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واحلكومات. وشدد املدير العام 
ىل ذكل بوضوح يف تقرير  نه أأشري اإ آخر، عىل أأن الويبو منظمة يوهجها الأعضاء. وقالت الأمانة اإ أأيضًا، أأوًل وقبل أأي يشء أ

احملارض احلرفية لالجامتع احلايل. وسلطت الأمانة الضوء عىل أأهنا لن تغري هنجها املتبع يف هذا الشأأن. وأأكدت الأمانة جمددًا أأن 
 عضاء وتقدم خدمات. واس تخدمت الأمانة أأحياان يف هذا الس ياق "منظمة خدمة دولية".الويبو منظمة يوهجها الأ 

ىل وفد اململكة املتحدة وتوجه .866 ابلشكر عىل تقدمي املزيد من التوضيح بشأأن الارتباك النامج عن اس تخدام  الأمانة اإ
ىل 16املصطلحات، وذكل مبا أأن الويبو تدير، عىل حد عمل الوفد،  ضافة اإ نه وفقًا لهذه  معاهدة. واإ ذكل، قال الوفد اإ

ىل وسط الأعامل  ن مس تخديم هذه اخلدمات عادة ما ينمتون اإ ىل تقدمي بعض اخلدمات واإ املعاهدات، اضطرت الويبو اإ
 التجارية. ويبدو أأن اس تخدام املصطلحات التجارية، يف هذا الس ياق، مالمئًا.

الصيغة لتعريف ما يقصد بعبارة "منظمة عىل  أأن يعملواعضاء للأ  ه ميكنناإ  ، قائالً اً وسطحاًل اقرتح وفد الربازيل و  .867
ن هذا الاقرتاح اجلديد لن يعرض فكرة أأو اسرتاتيجية التقومي الاكمنة وراهئا للخطر. وأأبدى  خدمة دولية". واس تطرد قائاًل اإ

ذا مل يقرت  ح أأي تغيري يف طبيعة الويبو أأي الوفد رغبته يف احلصول عىل رؤية واحضة ملا ميثل أأو ل ميثل منظمة خدمة دولية. واإ
أأن متثل ادلول الأعضاء أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف هذه املؤسسة، فال يتوقع حدوث أأي مشلكة يف حترير مجةل بشأأن 

 هذا املوضوع.

 النص ويقدمه بعد اسرتاحة الغداء.وفد الربازيل حيرر اقرتح الرئيس أأن و  .868

فقد سأأل أأوًل عن اعامتد سؤالني.  اً الوفد أأيض طرح. و نصصياغة ال عىل ل هنا س تعمل مع الربازيبأأ وفد اجلزائر  وأأفاد .869
ادلول الأعضاء لربانمج التقومي الاسرتاتيجي مبا أأنه ل يذكر أأن هذا الربانمج قد عرص بصورة رمسية. وطلب الوفد اثنيًا 

 توضيحات بشأأن اخلطوات اليت ستتخذ يف املس تقبل بعد برانمج التقومي الاسرتاتيجي.

قد بينت أأن برانمج التقومي الاسرتاتيجي قد أأنشئ بناء عىل قرار  WO/PBC/21/10الوثيقة أأن بالأمانة  وذكَّرت .870
لهيا التقيمي الشامل اذلي  اختذته ادلول الأعضاء بأأن تنفذ الويبو برانمج حتسن تنظميي اكن موضع التوصية الأولية اليت أأفىض اإ

كل الوثيقة املعلومات الأساس ية. واس تطردت الأمانة مؤكدة أأن جلنة مراجعة من ت 2أأجري يف ذكل الوقت. وقدمت الفقرة 
اللجنة الاستشارية املس تقةل احلساابت، كام اكنت تعرف يف ذكل الوقت، ترشف عىل برانمج التقومي الاسرتاتيجي وتواصل 

ىل ذكل، أأفادت الأم للرقابة ضافة اإ انة بأأن املدير العام قد أأبلغ ادلول الإرشاف عليه، عىل حنو ما قدم يف ذكل الأس بوع. واإ
نه  الأعضاء عىل حنو منتظم ابلتقدم احملرز يف برانمج التقومي الاسرتاتيجي اذلي مت الانهتاء منه يف ذكل الوقت. وقالت الأمانة اإ

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخل  حدى املبادرتني يه مبادرة اإ ىل هناية ذكل العام وأأن اإ ية اليت فهمت سيس متر تنفيذ مبادرتني اإ
الأمانة أأهنا مبادرة هامة للغاية من منظور ادلول الأعضاء والإدارة، وذكل أأيضًا يك تعزز أأمانة الويبو ضوابطها وأأن تقلل خماطر 

دارة اخملاطر يف لك برانمج بغية ضامن أأن ينظر مديرو  املنظمة. مث قالت الأمانة أأنه قد جنم عن هذه املبادرة ضامن ترس يخ اإ
ىل كيفية احلد من هذه اخملاطر. ومسريو شؤ  ضافيةن اإ وقال ون برانمج الويبو ابس مترار اإ دارة اخملاطر مل  نتيجة اإ املندرجة بادرة اإ

طار ىل ادلول الأعضاء يف وثيقة الربانمج واملزيانية. وأأعلنت الأمانة  يف اإ برانمج التقومي الاسرتاتيجي متثلت يف تقدمي اخملاطر اإ
نه وفقًا لأفضل املامرسات، ينبغي أأن تقدم الأمانة أأهنا قد أأبرزت الآن هذه اخمل اطر عىل أأساس برانمج تلو الآخر. وقالت اإ

ذا اكنت هناك خماطر جديدة وكيفية حد الويبو من هذه اخملاطر خالل فرتة  تقريرًا مرحليًا بشأأن تطور هذه اخملاطر وما اإ
 العامني.
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آنفا اإ . ومع ذكل ، قال الوفد 2ه مبا يف ذكل الفقرة أأنه قد قرأأ الوثيقة املذكورة أأعالبوفد اجلزائر  أأفادو  .872 ن الفقرة املذكورة أ
قامة هذا الربانمج. فهيا طلب اليت توصية ال فقط أأن ادلول الأعضاء يف امجلعية العامة وافقت عىل  ذكرت من الأمانة اإ

ذااس تطرد الوفد قائاًل اإ و  نشائه ت الأمانة قد قدمت الربانمج، بعداكن ن الوثيقة مل تؤكد ما اإ ىل ادلول الأعضاء للموافقة اإ ، اإ
ىل ادلول الأعضاء ، وطلب  عليه. أأنه كرر سؤاهل : هل بعد أأن طلب لتأأسيس هذا الربانمج ، اكنت الأمانة قد يعود اإ

ىل ادلول الأعضاء وطلبت موافقهتا  للحصول عىل موافقهتم الرمسية. مث كرر ذا اكنت الأمانة قد رجعت اإ سؤاهل املتعلق مبا اإ
آخر مثل برانمج الرمس  نشاء برانمج أ ذا اكنت الأمانة تفكر يف اإ ية. مث كرر الوفد سؤاهل الثاين املتعلق مباهية اخلطوة التالية واإ

 التقومي الاسرتاتيجي للس نوات امخلس أأو العرش القادمة.

من امجلعية العامة وعرضت تقدمي تكل الوثيقة. مث أأكدت جمددًا أأنه  ربانمج بقرارالنفيذ بت  هاأأكدت الأمانة أأنه مت تلكيف و  .871
ىل جلنة مراجعة احلساابت مبهمة مراقبة برانمج التقومي الاسرتاتيجي وأأهنا تتبع قرار امجلعية العامة املبني يف الوثيقة.  قد عهد اإ

ىل أأهنا قدمت تقارير بشأأن برانمج التقومي الاسرتاتي  ىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية وأأشارت الأمانة أأيضًا اإ جية لك عام اإ
 العامة.

بالغمسأأةل  تليس اهناإ وقال وفد اجلزائر  .871 نشاء  الوفدمث سأأل . اإ ذا قامت الأمانة، بعدما طلبت مهنا امجلعية العامة اإ اإ
 هذا الربانمج، بعرض هذا الربانمج جمددًا عىل امجلعية العامة يك توافق عىل تنفيذه.

ن لكمة "برانمج" قد حتمتل  ة أأنأأكدت الأمانو  .874 امجلعية العامة قد لكفهتا بتنفيذ برانمج التقومي الاسرتاتيجي. مث قالت اإ
ىل  2اللبس. وأأوحضت أأن برانمج التقومي الاسرتاتيجي ليس برانجمًا مثل الربامج املمتدة من  اليت مت اس تعراضها يف وقت  10اإ

ن برانمج  منا سابق من ذكل اليوم. وقالت الأمانة اإ التقومي الاسرتاتيجي ليس برانجمًا أأساس يًا يدل عىل ما تقوم به املنظمة واإ
ليه عىل أأنه هام لتحسني طريقة معل املنظمة. وأأوحضت الأمانة أأن برانمج التقومي الاسرتاتيجي يرتبط بكيفية تس يري  نظر اإ

ىل أأن الويبو لشؤون معلها مقارنة بعمل الويبو من حيث املضمون والأهداف الاسرتاتي  جية. واس تطردت الأمانة مشرية اإ
برانمج التقومي الاسرتاتيجي برانمج تغيري منسق يتضمن العديد من مبادرات الإدارة اليت وضعت بناء عىل القرار اذلي 

ىل التوصية النامجة عن التقيمي الشامل.  اختذته امجلعيات العامة استنادًا اإ

ذ .875  ا اكنت هناك موافقة رمسية تقول "الأعضاء موافقون أأم ل".وطرح الرئيس سؤاًل ابمس وفد اجلزائر عام اإ

 البت يف هذا الشأأن مبا أأن املستشار القانوين غري حارض.رفضت الأمانة العامة و  .876

، يقوم مبعاجلة هذه املسأأةل بغية التأأكد من اعامتد برانمج التقومي وصول املستشار القانوين فور اقرتح الرئيس أأنو  .877
 وذكر الرئيس أأن الربانمج جيد. الاسرتاتيجي أأو عدمه.

ىل هذه املسأأةلمث العودة  1008امجلعية العامة لعام  يف جسالتا النظر الأمانة أأنه ميكهن حتاقرت و  .878  .اإ

ترد الأمانة،ـ ينبغي أأن تفرس متامًا ما حدث يك تتضح مسأأةل اعامتد برانمج التقومي  أأكد الرئيس أأنه عندماو  .879
 الاسرتاتيجي.

نه .880 مت مناقشة برانمج التقومي اخلاريج عىل حنو مس تفيض واعترب أأن ادلول الأعضاء قد اعمتدته  وقال وفد سويرسا اإ
عىل ضوء مجيع املشاورات واحملاداثت اليت أأجريت عىل مدار دورات جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعيات العامة. وأأكد الوفد 

ىل الأمانة ابلشكر عىل لك أأنه اعترب، دون شك، أأن برانمج التقومي الاسرتاتيجي قد اعمتدت ه ادلول الأعضاء. وتوجه الوفد اإ
ن هذه املناقشة  العمل اذلي قام به فامي يتعلق بربانمج التقومي الاسرتاتيجي وأأثىن عىل الأمانة النتاجئ احملققة. وقال الوفد اإ

الشأأن واكنت هناك فرص  أأصبحت دون جدوى الآن وبعد لك هذه الس نوات اليت قدمت فهيا ادلول الأعضاء تقارير يف هذا
ذا رغبت يف ذكل.  ليبدي امجليع وهجات نظرمه بشأأن برانمج الإصالح هذا اإ
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ي هجة أأخرى اترخي اعامتد ادلول الأمانة أأو أأ  أأن تذكرمرة أأخرى عىل الأمانة وطلب السؤال  وفد اجلزائروطرح  .882
ذا ما توافر هذا التارخي. وقال ال ذا مل يتوافر اترخي اعمتد فيه الربانمج ابلفعل، الأعضاء برانمج التقومي الاسرتاتيجي اإ نه اإ وفد اإ

آخر. وأأكد الوفد جمددًا أأنه يريد احلصول عىل رد اكمل  نه يرى أأن املشاورات أأو املناقشات الرمسية أأو غري الرمسية يشء أ فاإ
حاطهتا علامً به.عىل السؤال اذلي طرحه بشأأن وجود وثيقة تؤكد اعامتد ادلول الأعضاء لربانمج التقومي الاسرتاتي  جي أأو اإ

نه وفد اجلزائر ل عن تأأييده وفد الربازيلوأأعرب  .881 لأنه حاول أأن حيدد هممة لربانمج التقومي الاسرتاتيجي. وقال الوفد اإ
، رمبا ينبغي أأن يدرج نص يف أأحد أأجزاء اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل عىل أأن يناقش أأنسب موقع ذلكل مع الأمانة

ن  توفريوذكل ل  –يعة املؤسسة فامي يتعلق بطب  وقبل لك الويبو يه أأوًل خدمات جملموعة واسعة من أأحصاب املصلحة. مث قال اإ
 .املتحدةمن واكلت الأمم يشء واكةل متخصصة 

 والمتس الرئيس توضيحًا بشأأن املداخةل. .881

ىل بداية املناقشة.وقال وفد الربازيل  .884 نه س يعود اإ  اإ

ىل  وأأكد الرئيس أأن وفد الربازيل اكن .885  .بطبيعة املنظمة املتعلقالنص  يف الوحيدسطر ال يشري اإ

ىل  نهاإ وقال وفد الربازيل  .886 يعاجل النقاط اليت أأاثرها وفدا اململكة املتحدة وسويرسا الذلان أأعراب عن رغبهتام يف الاس امتع اإ
دراج مجةل  بعض اقرتاحات الصياغة. وأأضاف الوفد أأن شاغهل الأسايس تعلق بتعريف منظمة اخلدمة ادلولية. واقرتح الوفد اإ

ىل أأن مفهوم منظمة اخلدمة ادلولية يعين أأن الويب و قدمت مجموعة من اخلدمات ولكن أأن الويبو يه أأوًل وقبل لك تشري اإ
ىل دولها الأعضاء.  يشء واكةل متخصصة من واكلت الأمم املتحدة ابلنس بة اإ

ىل وفد بلجياك  وتوجه .887 ه مبني رصاحة ناإ وواحضة. وقال الوفد  معلومات مفيدة جداً  ما قدمته من ابلشكر عىلالأمانة اإ
ناس بات سابقة بدءًا مبناقشة امجلعية العامة ومتابعهتا. وذكَّر الوفد بذكرايته اجليدة اخلاصة ابجللسات أأنه مت معاجلة املسأأةل يف م 

السابقة املتعلقة بربانمج التقومي الاسرتاتيجي يف حني أأن الفرصة قد س نحت لدلول الأعضاء يف العديد من املناس بات 
ضافية.ملناقشة هذه املسأأةل مع الأمانة وتقدمي توضيحات أأو طل   بات اإ

وذكر أأن النص مس تخرج من التخطيط للويبو ومن مث اليت اقرتاها وفد الربازيل. عن تأأييده للصيغة وفد مرص وأأعرب  .888
ىل أأن  ينبغي أأن تكون اللغة اليت أأيدهتا مجيع ادلول الأعضاء. وفامي يتعلق ابلنقطة اليت أأاثرها وفد اجلزائر، أأشارت الوفود اإ

طالق برانمج التقومي الاسرتاتيجي يف عام  WO/PBC/21/10 الفقرة الأوىل من الوثيقة ولكن مل  1008قد ذكرت أأنه مت اإ
ىل أأن ادلول الأعضاء قد اعمتدت الربانمج. ورأأى الوفد أأن ذكل ميثل اجلواب عىل سؤال وفد اجلزائر.  تمت الإشارة مطلقًا اإ

ة الرابعة والثالثني من امجلعية العامة اليت عقدت برانمج التقومي الاسرتاتيجي قد اعمتد يف ادلور وفد كندا أأن أأعلنو  .889
ىل الفقرة 1007يف عام  وأأحاطت امجلعية " اليت ورد فهيا ما ييل: WO/GA/34/16( )أأ( من الوثيقة 2) 14. وأأشار اإ

" املوافقة عىل توصيات جلنة الويبو للتدقيق 2وقررت ما ييل: " WO/GA/34/12العامة للويبو علام مبضمون الوثيقة 
، ويه كام ييل: ) أأ ( أأن تضع الأمانة برانجما متاكمال شامال من أأجل WO/AC/6/2من الوثيقة  14واردة يف الفقرة ال

التحسني املؤسيس وفق اخلطوط والأولوايت املوىص هبا يف التقرير الهنايئ ملؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز وكام أأقرت 
ىل واقع أأنه  "(.WO/GA/34/12الأمانة بذكل يف تقريرها )الوثيقة  ىل أأن النقطة )أأ( أأعاله تشري بوضوح اإ وأأشار الوفد اإ

عداد برانمج للتحسني التنظميي.  ينبغي اإ

 .املقرتح كتابة، كام اقرتح الرئيس هوفد الربازيل نص يقدم طلب وفد سويرسا أأنو  .890
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ىل وفد الربازيل وأأكده. .892  أأقر الرئيس الالامتس القدم اإ

دخال النص فيه. وذكر الوفد قبوهل وجدد وفد اململكة املتحدة الامتسه  .891 من وفد الربازيل توضيح املاكن اذلي ينبغي اإ
دخال النص فيه.  اعتبار الويبو واكةل اتبعة للأمم املتحدة وتقدم خدمات، ولكنه مل ميزي من املداخةل املاكن اذلي ينبغي اإ

لهيا وفد كندا. ولكنه  .891 نه عىل عمل ابلواثئق اليت أأشار اإ أأضاف أأن الفقرة موضع النقاش مل متنح الأمانة وقال وفد اجلزائر اإ
طالق برانمج من هذا  سوى سلطة تأأسيس الربانمج. وذكر الوفد أأن القرار مل يقر الربانمج عىل ما هو عليه بل أأفاد برضورة اإ

ضافة القبيل وفقط. وأأفاد الوفد بأأن سؤاهل ل يزال قامئًا: فهل أأعادت الأمانة برانمج الويبو للتقومي الاسرتاتيج ي عقب اإ
ن اكن الأمر كذكل ل بد من حتديد هذا الأمر يف الفقرة  ليه بغية احلصول عىل موافقة ادلول الأعضاء؟ واإ من  2التفاصيل اإ

ن اكن قد ُأحيط به فقط ومل تمت املوافقة 01/12C12/20الوثيقة  يضاحه يف الفقرة ذاهتا. واإ ن مل يكن فينبغي أأيضا اإ . واإ
ن مل يكن فال بد من بيان ذكل. وأأعرب وفد اجلزائر عن أأمهل يف تقدمي الأمانة رًدا عليه فينبغي الإيضاح كذكل . ومرة أأخرى اإ

 عىل الوفد يف فرتة ما بعد الظهر. 

 وأأكد الرئيس أأن ذكل ما سيمت ابلفعل. .894

ن اكن وفد الربازيل اس تخدم الصياغة املس تقاة من اخلطة  .895 للأجل املتوسط  الاسرتاتيجيةوتساءل وفد أأسرتاليا اإ
 فليتفضل ببيان هذا اجلزء من اخلطة اذلي أأتت منه الصياغة.

ىل هناية ادلورة. 26ومت تأأجيل النقاش بشأأن البند  .896  من جدول الأعامل اإ

ذ قرار بشأأن هذا البند من جدول الأعامل أأثناء النظر يف البند  .897  من جدول الأعامل ونصه اكلآيت: 12واخت 

 انية امجلعية العامة للويبو ابلنظر يف هذه املسأأةل مع اختاذ التدابري املناس بة.أأوصت جلنة الربانمج واملزي  .898

 تقرير مرحيل عن مرشوعات البناء 27بند ال 

ىل الوثيقة  .899  . 01/12C/12/22استندت املناقشات اإ

ىل التوصيتني اللتني قدمهتام جلنة ا .900 لربانمج واملزيانية عرضت الأمانة التقرير املرحيل عن مرشوعات البناء أأول ابلإشارة اإ
ىل 01/12C/29/17)الوثيقة  1021يف دورهتا التاسعة عرشة املنعقدة يف شهر سبمترب  ( وهام: تقدمي تقارير كتابية شهرية اإ

هناء العقد مع  ىل اإ ال عن الأحداث اليت أأدت اإ ادلول الأعضاء فامي يتعلق مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، وتقدمي رشحا مفص 
ىل ادلول الأعضاء يف  املقاول العام السابق لتدوين اترخيها. وذك رت الأمانة بأأهنا بدأأت من ذي قبل تقدمي الإحاطات الشهرية اإ

، بل وواصلت نرش التقارير الكتابية الشهرية عىل صفحة خمصصة للوفود عىل موقع منظمة الويبو عىل 1021أأكتوبر س نة 
)أأثناء أأس بوع انعقاد ادلورة العرشين(  1021يوليو  22الإحاطة يف ش بكة الإنرتنت )حتت امس "املرصد"(. وانعقدت جلسة 

بأأن توقف  1021ون رش التقرير الكتايب يف هذا الأس بوع. وأأوصت جلنة الربانمج واملزيانية أأثناء انعقاد دورهتا العرشين س نة 
الأمانة عقد جلسات الإحاطة عىل أأساس شهري مع مواصةل تقدمي التقارير الشهرية الكتابية. واس تجابت الأمانة مبوجب هذه 

التوصية. كام ن رش تقرير شهر أأغسطس عىل املوقع يف تكل الأثناء عىل املوقع. واثنًيا اكن من املمكن الاطالع عىل التفسري 
هناء العقد مع املقاول العام السابق يف مرفق الوثيقة التفصييل املتعلق ابلأح ىل اإ . 01/12C/12/22داث املؤدية اليت أأدت اإ

صدار التقارير املرحلية  ىل اإ وأأبرزت الأمانة مواصةل أأعامل الإصالح والاستبدال املتنوعة اخلاصة ابملبىن اجلديد، عقب العودة اإ
ىل مرشوع قاعة هناء العقد مع املقاول  بشأأن مرشوعي البناء. وأأما ابلنس بة اإ ذ عدد من التدابري عقب اإ املؤمترات اجلديدة اخت 

. وشهدت 1021، حس امب أأعلنت جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا التاسعة عرشة يف سبمترب 1021العام السابق يف يوليو 
ملقابةل من اختصاصات املقاول العام اختصاصات املهندس املعامري وقائد املرشوع واملهندسني توسًعا بغية تغطية العنارص ا
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مقاول  50السابق. ووفرت املوارد ادلاخلية الإضافية داخل املنظمة لأغراض الرقابة الإدارية والتعاقدية واملالية ملا يقرب من 
ىل الآن من منح ما يزيد عىل  فة البناء اليت ابملائة من تلك 90بدًل من مقاول واحد كام اكن الوضع فامي مىض. ومتكنت الأمانة اإ

، مع الاس تفادة من البنود 1022أأو  1020نص علهيا العقد املربم مع املقاول العام السابق. وق دمت هذه املنح وفقًا لأسعار 
التعاقدية اليت نص علهيا العقد الأويل املربم بني الويبو واملقاول العام السابق، حيث تضمن هذه البنود اس مترار العمل برشوط 

ىل الويبو ولكن حىت اترخينا هذا توجد زهاء الأسعار ذ حاةل العقود اإ ىل اإ رشكة يف املوقع.  50اهتا حىت يف حاةل الاضطرار اإ
جراء تثبيتات منتظمة وفقًا ملعيار نقابة املهندسني السويرسية، ضاماًن  وتوىل املهندس املعامري واملهندسني وقائد املرشوع اإ

قيت املزيانية املعمتدة واخملصصات وافية لتغطية الالزتامات والتفاعالت القامئة عالوة عىل للجودة املعامرية لقاعة املؤمترات. وب 
ىل  التعديالت اليت تدخل عىل املرشوع لحقًا وأأية أأمور أأخرى غري متوقعة. وأأشارت الأمانة يف شأأن اترخي تسلمي املرشوع اإ

هناء العقد فامي يتعلق حباةل  1021املعلومات اليت قدمهتا يف شهر سبمترب  التأأخر، وهو الأمر اذلي اكن قد أأثري ابلفعل قبل اإ
ىل املدة الزمنية اليت يقتضهيا تطبيق الإجراءات املالية والإدارية داخل  ىل الويبو، وكذكل اإ حاةل العقد اإ والتأأخر الناجت عن اإ

عادة تقدير التأأخر العام مع هناية عام  ودة يف هذا الش تاء من انحية بسبب قسوة الرب  1021الويبو. واكن من الرضوري اإ
نشاء الهيلك اخلش يب يف املوقع من انحية أأخرى.  وبسبب مس توى التعقيد اذلي اتسم به تصنيع القطع اخلشبية يف املصانع مث اإ

. وأأحيط بتسلمي منطقة 1024ونتيجة ذلكل أأصبح التقدير املس تجد لتارخي التسلمي اجلديد لقاعة املؤمترات هو شهر أأبريل 
)جزء من القبو بني مبىن أأرابد بوهش واملبىن اجلديد (. ويتوقع التسلمي اجلزيئ  1021لفعل يف شهر أأغسطس واحدة اب

وهو عبارة عن قاعات اجامتعات جديدة ذات احلجم الصغري يف  1021ملنطقة أأخرى يف مبىن أأرابد بوهش يف شهر أأكتوبر 
امتعات )مبا يف ذكل اجامتعات ادلول الأعضاء(. واكن من مس توى ادلور الأول، اليت سوف تتاح لالس تخدام لأغراض الاج

)واكن الغرض مهنا هو التفتيش الأمين والتسجيل عند  1021املتوقع تسلمي منطقة أأخرى أأل ويه مركز النفاذ مع هناية عام 
د مبوجب بنود أأخرى عقد الاجامتعات. وأأكدت الأمانة رًدا عىل الأس ئةل أأو التعليقات أأو املالحظات اليت قدهما بعض الوفو 

ىل  عىل جدول الأعامل أأن الرصيد املس تحق سداده من املقاول العام السابق عن مرشوع قاعة املؤمترات اجلدية قد اخنفض اإ
ىل املبالغ اليت سددها ابلفعل حىت شهر يوليو  1 . ويف شأأن 1021ماليني فرنك سويرسي يف الوقت احلايل، وذكل ابلنظر اإ

من جدول الأعامل، أأوحضت  27عبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية واليت نوقشت مبوجب بند التوصيات املقدمة من ش 
اترخًيا لس تكاملها. وأأضافت  1021الأمانة اس مترار توصية واحدة فقط معلقة من بني ست توصيات، مع حتديد شهر ديسمرب 

جراءات وضع بطت ابإ ت ابلفعل وجاري تنفيذها. وأأخرًيا ابلنس بة للمداخالت أأن التوصيات الأخرى املتبقية مجيعها ن فذت أأو ر 
من العديد من الوفود بشأأن اس تخدام مجيع الأطراف الأخرى  1021املقدمة أأثناء انعقاد جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب 

عادة  لقاعة املؤمترات اجلديدة مثل، املنظامت أأو لأغراض الاجامتعات الأخرى غري اجامتعات الويبو، أأعربت الأمانة عن رغبهتا اإ
تأأكيد نيهتا الاحتفاظ ابس تخدام مجيع املباين اجلديدة لأغراض الاجامتعات الرمسية للويبو ملدة دورة اكمةل قواهما س نة. وسوف 

ىل املبادئ التوجهيية الالحقة املعنية ابس تخدام الغري للمرافق وخصوًصا املنظامت احل كومية ترجع الأمانة يف مرحةل زمنية اتلية اإ
ادلولية العامةل يف جنيف، اليت أأعرب البعض مهنا ابلفعل عن اهامتمه ابس تخدام املرافق اجلديدة املتاحة يف الويبو لعقد 

 الاجامتعات. 

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للتقرير الصادر خبصوص مرشوع املبىن اجلديد وقاعة املؤمترات  .902
لشهرية الصادرة عن الأمانة عىل املوقع عىل ش بكة الإنرتنت. وأأوحض ارتياحه لقدرة الأمانة عىل التغلب عىل اجلديدة، وللتقارير ا

. 1024الصعوابت ابلتعامل مع املقاول العام السابق، وما يبدو من اجتاهها حنو اس تكامل املرشوع بنجاح يف بداايت عام 
درااًك من الوفد أأن الويبو قد خصصت زهاء المتويل نه يرغب يف طمأأنته بأأن  واإ ىل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، فاإ الإجاميل اإ

ىل هجات  املرشوع ميكن اس تكامهل يف ظل المتويل املعمتد القامئ. وأأوحض الوفد تقديره معرفة املس تجدات املتعلقة ابلسامح اإ
 ة عىل وضع مبادئ توجهيية. أأخرى يف وقت مقبل ابس تخدام قاعة املؤمترات اجلديدة عالوة عىل معرفة معل الأمان

ماليني فرنك سويرسي متبقية دون  1وأأكدت الأمانة أأن املزيانية املعمتدة ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة بينت قرابة  .901
ىل الآن، ما يعين توافر أأموال اكفية لتغطية التعديالت احملمتةل أأو املسائل غري املتوقعة. وأأفادت أأنه فامي يتعلق بتأأجري  ختصيص اإ



WO/PBC/21/22 
180 
 

ن املبادئ التوجهيية اخلاصة بذكل قيد الإعداد. والأولوية  ىل هجات أأخرى فاإ اتحهتا اإ القاعة اجلديدة واملرافق املتصةل هبا أأو اإ
مانة يه الرتكزي عىل اس تكامل معل الإنشاءات وتسلمي املرشوع قبل الرتكزي عىل اس تخدام هجات أأخرى للمباين  الراهنة للأ

 يف وقت لحق.

س باوتقدم وفد  .901 ىل الأمانة عىل التقرير، وأأقر ابجلهود اليت بذلهتا الأمانة يف س نة  نيااإ بالغ  1021ابلشكر اإ ىل اإ سعًيا اإ
ىل ادلول الأعضاء ومن خالل اجلهود امللحوظة املنجزة فامي يتعلق  ادلول الأعضاء من خالل ادلورات الإعالمية اليت نظمهتا اإ

عادة تنظمي الأمور داخلًيا، وكذكل عىل متابعة مانة. والمتس الوفد  ابإ دارهتا. وأأعرب الوفد عن امتنانه للأ هذه املهمة الصعبة واإ
من الأمانة مواصةل مراعاة التوصيات الصادرة عن املراجع ادلاخيل، وخصوًصا فامي يتعلق ابسرتداد الأموال املس تحقة من 

ي عىل الأمانة أأن تضمن اس تكامل املرشوع بنجاح. املقاول العام. ووفقًا ملا أأوردته اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ينبغ
ىل الانفصال الودي بني الويبو واملقاول العام، أأفاد الوفد  ىل التفسريات املفصةل بشأأن الأس باب اليت أأدت اإ وأأخرًيا، وابلإشارة اإ

وأأعرب الوفد ثقته  اطالعه علهيا بروية وأأعرب عن رضاه عهنا، وأأحاط أأن املشالكت قد حتددت يف مرحةل مبكرة فامي يبدو.
التامة يف القرار اذلي اختذته الأمانة ولكنه رأأى أأنه رمبا اكن من الأفضل مشاورة ادلول الأعضاء واللجنة لضامن مشاركهتم 

مانة منذ البداية.   مشاركة أأوسع، ومن مث اكن من املمكن أأن يوفروا دمًعا س ياس ًيا أأكرب للأ

مانة عىل .904 نشاء قاعة وأأعرب وفد املكس يك عن امتنانه للأ  معلها املمتاز وخصوًصا ابلنس بة لتويل الإرشاف عىل اإ
املؤمترات اجلديدة. وأأكد أأن ذكل اكن حتداًي كبرًيا وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضامن اس تكامل هذا 

ىل الا نفصال الودي مع املقاول العام، املرشوع بنجاح. وأأوحض الوفد أأنه عقب اطالعه عىل التفاصيل الأساس ية اليت أأدت اإ
تبني هل أأنه اكن من املمكن جتنب هذا الانفصال مبا أأن املقاول العام نفسه قد تأأخر يف اس تكامل املبىن اجلديد، وعىل الرمغ 

نح عقد مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة. ورمبا اكن جيدر الاحرتاز مس بقًا أأثناء معلية املناقصة مع الأخذ يف  من ذكل م 
الاعتبار ما حدث يف املايض. وحث الوفد الأمانة عىل اختاذ لك التدابري الالزمة لضامن اس تكامل قاعة املؤمترات اجلديدة 

خالل املهةل احملددة لها وأأل تزيد تلكفهتا عن املزيانية املعمتدة. واقرتح الوفد تضمني نص هبذا املعىن يف التوصيات املقدمة من 
ىل امجلعيات. جلنة الربانمج واملزيا  نية اإ

وطمأأنت الأمانة الوفود أأهنا أأحاطت جبميع التعليقات املقدمة وأأهنا حريصة عىل ضامن اس تكامل املرشوع يف حدود  .905
املزيانية املرصودة هل. وهناك الكثري من ادلروس املس تفادة واملعارف املضافة والتجارب املكتس بة من الوضع القامئ منذ س نة 

 انة قدًما عىل أأساسها عند تنفيذ املرشوع. ، اليت تسري الأم1021

ووافق وفد أأسرتاليا من حيث املبدأأ عىل الاقرتاح املقدم من وفد املكس يك، وأأكد كذكل عىل أأن بعض املسائل  .906
ن اكن من املتوقع أأن تبذل الأمانة قصارى هجدها لضامن  اكنت خارجة عن نطاق س يطرة الأمانة. وأأضاف الوفد مفرًسا أأنه اإ

املرشوع يف حدود املزيانية املرصودة، فال ميكن أأن يتوقع أأن يضمن اختاذ مجيع التدابري الالزمة اس تكامل املرشوع اس تكامل 
ذ يتجاهل هذا الافرتاض احلقيقة القائةل ابحامتل أأن حتول ظروف خارجة عن  بنجاح يف الزمن احملدد وابملزيانية احملددة، اإ

 ا للمزيانية احملددة.س يطرة الأمانة دون اس تكامل املرشوع وفقً 

وأأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو الإحاطة علًما مبحتوى الوثيقة  .907
01/12C/12/22  والمتست من الأمانة اختاذ مجيع التدابري الالزمة هبدف ضامن اس تكامل تنفيذ مرشوع قاعة

 املؤمترات اجلديدة يف حدود املزيانية املعمتدة.

 تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو 28بند ال 

ىل الوثيقة و  .908  . 01/12C/12/21استندت املناقشات اإ
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ىل التقدم بعرضها لهذا البند من جدول الأعامل. دعا و  .909  الرئيس الأمانة اإ

مات الأساس ية اخلاصة مبرشوع قدمت هذه الوثيقة الشامةل حملة عن املعلو الأمانة التقرير املرحيل الآيت. قدمت و  .920
. واكن الهدف الأسايس من اخلطة املمتدة عىل مخس 1020ختطيط املوارد املؤسس ية اذلي اعمتدته ادلول الأعضاء س نة 

س نوات هو حتسني نظم الإدارة والتنظمي داخل الويبو حبيث تمتكن من خدمة لك من ادلول الأعضاء واملسؤولني عن الربامج 
همم اليت يضطلعون هبا يف معلهم اليويم، من خالل مجموعة من املرشوعات. وتضمن هذا اجلهد ابلنس بة خدمة أأفضل يف هما

دارة املوارد والإدارة القامئة عىل النتاجئ، وكذكل  مدادمه ابملعلومات املتعلقة ابإ للمسؤولني ادلاخليني واملسؤولني عن الربامج اإ
دفقات العمل اليت من شأأهنا دمع أأداء املهام الإدارية بأأسلوب يتسم بقدر مبعلومات تتعلق بنظم وأأدوات أأفضل للمشرتايت وت

دارة املوارد  أأكرب من الكفاءة والفعالية. واش متلت مجموعة املرشوعات عىل مسارات ثالثة أأساس ية للعمل. ارتبط املسار الأول ابإ
بأأرسها واملرشوعات مجيًعا عىل املسار الصحيح البرشية واكن من املزمع البدء فيه يف وقت لحق هذا العام. واكنت اجملموعة 

ومضن املزيانية اليت أأقرهتا ادلول الأعضاء. وواجه التعهد بتنفيذ مرشوعات دلمج النظم عىل نطاق واسع وشامل ههذه 
رشاك متواصل مجليع املس تخدمني واملسؤولني عن الربامج. وشلك ذكل  املرشوعات حتدايت كربى. فقد تطلب الأمر اإ

 بعض الأحيان بسبب عدد املبادرات اليت اكنت تتنافس عىل قدرات املوارد ذاهتا. فعىل الرمغ من أأن مجموعة مشلكة يف
املرشوعات اكنت عىل املسار الصحيح من حيث الإجنازات والنطاق واس تخدام املزيانية، تعني عىل الأمانة يف بعض الأحيان 

بطاء وترية العمل أأو تأأجيل بعض جو  انب اجملموعة لأهنا ببساطة مل متتكل القدرات الالزمة دلمع مرشوع بعينه. اختاذ قرارات ابإ
صدار وثيقة الربانمج واملزيانية ويه واحدة من أأوىل منتجات نظام التخطيط للموارد  ومن بني الإجنازات الأساس ية اإ

اش متل نظام مدمج الآن عىل مجيع  ( من خالل مسار الإدارة القامئة عىل النتاجئ. واكن ذكل تغرًيا همًما حيثPR1املؤسس ية )
نتاجية، فأأصبح من املمكن  املعلومات اليت اكن يمت التعامل معها يدواًي من ذي قبل. ووفر هذا حتسينات عىل مس توى الإ

دخال التغيريات يف وقت أأرسع عالوة عىل املس توى الرفيع لسالمة النظام مع توافر مراقبة للبياانت وحفصها. وذك رت الأمانة  اإ
ناقشة اللجنة لأوجه الرقابة ادلاخلية يف بداية ادلورة. واكن ذكل من أأكرب الفرص اذلي أأاتحه التخطيط للموارد املؤسس ية، مب 

عداد التحليالت. ويف الوقت  عداد التقارير بشأأن الاس تثناءات وكذكل اإ أأل ويه حتسني نظام الرقابة ادلاخلية وقدرته عىل اإ
لرقابة ادلاخلية، ولكن الأمانة ابلتعاون مع شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، عالوة عىل احلايل تمتتع الويبو بنظام كفء ل

املدققني اخلارجيني واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة تواصل هجودها الرامية للتخفيف من اخملاطر وحتسني أأوجه الرقابة. 
نائية املقبةل. وأأوحضت أأن الثنائية املقبةل سوف تشهد تنفيذ نظم معلومات واعتربت الأمانة هذا الأمر فرصة عظمية ابلنس بة للث 

الأعامل اليت من شأأهنا أأن توفر لوحات بياانت تش متل عىل معلومات خاصة ابلرقابة والإدارة ميكن توزيعها عىل مجيع مسؤويل 
شأأهنا أأن تساعد الأمانة عىل حتسني رفع الربامج وأأعضاء فريق الإدارة العليا واملدير العام. والعديد من التحسينات من 

ىل ادلول الأعضاء.  تقاريرها اإ

الاس تعانة جبهة خارجية لتضطلع ابس تعراض مجموعة مرشوعات نظام من الوثيقة تذكر  18تركيا أأن الفقرة وأأبزر وفد  .922
. 1021التخطيط للموارد املؤسس ية والتصديق علهيا، ومن املتوق ع أأن ي س تمكل ذكل الاس تعراض يف النصف الثاين من عام 

جناح مثل هذا املرشوع الكبري. وسأأل ال ميااًن منه أأنه س يفيد اإ جراء هذا الاس تعراض اإ وفد الأمانة توضيح وضع وأأيد الوفد اإ
ن اكن حمتواه سوف يتوافر لدلول الأعضاء.  التقرير املذكور واإ

عىل السؤال اذلي طرحه وفد تركيا ذكرت الأمانة أأن الاس تعراض لأغراض التثبيت والتصديق اكن من املزمع  اً ورد .921
قصة ادلولية واملشرتايت. واكنت هذه عقده يف النصف الثاين من هذا العام. وحدث تأأخر طفيف يف الانهتاء من معلية املنا

رشاك مزود للخدمة صاحب مسعة يف هذا اجملال ليضطلع بتقدمي توصيات تتعلق بتحسني اجلودة.  يه املرحةل الأخرية من اإ
ىل ادلول الأعضاء عىل هيئة مرفق ملحق ابلتقرير املرحيل املقبل اخلاص ابلتخطيط  وسوف تتوافر التوصيات اخلارجية اإ

 ؤسس ية. للموارد امل

 وقرأأ انئب الرئيس الفقرة املقرتحة للقرار. .921
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جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة مبحتوى الوثيقة  أأوصتو  .924
01/12C/12/21 . 

 تقرير مرحيل عن مرشوع استامثر رأأس املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت 29بند ال 

ىل الوثيقة و  .925  . 01/12C/12/24استندت املناقشات اإ

قدمت الأمانة الوثيقة ابلتذكري بأأن مرشوع استامثر رأأس املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت أأقرته مجعيات و  .926
. وتناول املرشوع مجيع املرافق اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت لأغراض 1022ادلول الأعضاء يف الويبو يف عام 

قاعة املؤمترات اجلديدة، واستبدال بداةل الهاتف نورتل مرييداين املتقادمة، واستبدال احلواسيب املكتبية. ورك ز العمل 
اجلديدة، أأساسا، عىل اختيار التكنولوجيا  التحضريي اخلاص بتكنولوجيا املعلومات والتصالت لأغراض قاعة املؤمترات

عداد املبىن للعمل ادلاخيل.  1024ورشاهئا والتفاوض عىل العقود. واكن من املزمع أأن تبدأأ أأنشطة التنفيذ يف س نة  عند اإ
جمت بداةل . وُأد1021وأأوحضت الأمانة يف تقريرها اس تكامل استبدال بداةل الهاتف نورتل املتقادمة وفقًا للخطة مع هناية عام 

الهاتف اجلديد مع ش بكة احلواسيب واحلواسيب املكتبية، ما أأاتح حتسني قدرات التصال اليت مشلت عقد مؤمترات ابلفيديو 
ىل املاكتب اخلارجية  ىل الاحتفاظ بش بكة منفصةل للهواتف. وامتدت هذه القدرات اجلديدة ابلتدرجي اإ دون الاحتياج اإ

فني عىل تدريب شامل عىل اس تخدام هذه التكنولوجيا اجلديدة. وأأخرًيا ارتبط توزيع كذكل. وأأضافت الأمانة حصول املوظ
ىل نظايم  . ومت نقل اخلوادم ذات الصةل 11s2  1020Oو 0swodni7احلواسيب املكتبية اجلديدة ارتباًطا وثيقًا ابلنتقال اإ

. وابختصار اكن من 1021املتبقية يف شهر أأكتوبر للعمل هبذين النظامني دلمع املنصة اجلديدة. ومن املزمع اس تكامل الأعامل 
. ورمبا ل تتطابق النفقات اخلاصة بلك نشاط عىل حدة ابلضبط مع 1024املتوقع اس تكامل مجيع الأنشطة اخملططة مع هناية 

جاميل خمصصاهتا يف املزياني  ة. خمصصاهتا يف املزيانية ولكن اكن من املقدر أأل تتجاوز هذه الأنشطة يف مجملها اإ

 وقرأأ انئب الرئيس الفقرة املقرتحة للقرار. .927

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة مبحتوى الوثيقة  .928
01/12C/12/24. 

 تقرير مرحيل عن تنفيذ س ياسة الويبو بشأأن اللغات 10بند ال 

ىل الوثيقة  .929  .01/12C/12/25استندت املناقشات اإ

 الرئيس من الأمانة عرض الوثيقة.والمتس انئب  .910

ذت يف س نة  .912 فامي خيص س ياسة الويبو بشأأن اللغات. أأول أأن متدد  1022وذك رت الأمانة ابلقرارات الثالثة اليت اخت 
ىل واثئق اجامتعات هيئات الويبو الرئيس ية وجلاهنا. واثنًيا أأن ي نظر متديد التغطية  التغطية اللغوية ابللغات الرمسية الست اإ

فرقة العامةل ابلويبو يف س ياق الثنائية ال للربانمج و املزيانية ويف ضوء التقدم احملرز  1024/25لغوية ابللغات الرمسية الست للأ
عىل مدار الس نتني السابقتني. واثلثًا أأن تبحث متطلبات ترمجة موقع الويبو الإليكرتوين مبزيد من التفصيل مبجرد اس تكامل 

عادة هيلكة املوقع الإليكرتوين للويبو. وعالوة عىل ذكل ات فق عىل رضورة تقليص متوسط طول الواثئق املقدمة من  معلية اإ
ىل هيئات الويبو الرئيس ية وجلاهنا عىل مدار الس نتني القادمتني. وابمليض قدًما يف معلية التنفيذ عىل مدار الس نتني  الويبو اإ

بق منوذج معل  املاضيتني، جرى متديد التغطية اللغوية ابللغات الرمسية ىل مجيع هيئات الويبو الرئيس ية وجلاهنا. وط  الست اإ
ضايف للرتمجة  س ناد أأي معل اإ ظفت مجموعة أأساس ية من املرتمجني واملراجعني للعمل يف الويبو مع اإ يش متل عىل مكونني. و 

ىل  10زايدة جحم أأعامل الرتمجة اخلارجية من  1022اخلارجية. وتقرر س نة  ة الثنائية اجلارية. ولكن نتيجة ابملائة مع هناي 45اإ
ابملائة من عبء أأعامل الرتمجة للرتمجة اخلارجية. واختذت  56أأس ندت نس بة  1021للزايدة امللحوظة يف عبء العمل س نة 
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بق مفهوم "اجلودة  س ناد العمل للرتمجة اخلارجية، وط  العديد من التدابري لضامن عدم التضحية ابجلودة بأأي طريقة اكنت عند اإ
ىل مرتمجني أأكفاء يمتتعون ابملهارات والتدريب املناسب. وأأضافت الأمانة يف ا س ناد الويبو أأعامل الرتمجة اإ ملصدر" لضامن اإ

ىل اختيار رشكتني. وعقب معلية صارمة من  صدار طلب ابلتقدم بعطاءات فامي يتعلق بتوفري خدمات الرتمجة ما أأدى اإ اإ
( وغريها من الأدوات التكنولوجية دلمع CACالرتمجة مبساعدة احلاسوب ) التحديد والاختيار مت اس تخدام عدًدا من أأدوات

اجلهد املبذول لتحقيق نظام شامل لإدارة معلية الرتمجة يف خدمات اللغات. ون فذ عدد من التدابري داخلًيا لضامن تقليص طول 
طت قاعدة عامة بأأل يزيد طول الوثيقة الواحدة عن  لكمة(. والعمل ل يزال  1100ما يعادل صفحات )أأي  20الواثئق. واشرت 

رى تقدير  جاراًي لإعادة هيلكة املوقع الإليكرتوين ومن املتوقع اس تكامهل يف الربع الأخري من العام اجلاري. وعندها سوف جي 
ىل تأأثري س ياسة اللغة فقد ق درت ز ىل اللغات الرمسية الست. وأأما ابلنس بة اإ ايدة عبء أأعامل للموارد فامي يتعلق برتمجة املوقع اإ

ابملائة. وشلك هذا الوضع ضغًطا  51زاد عبء أأعامل الرتمجة بنس بة  1021و 1022ابملائة. ولكن بني  28الرتمجة بنس بة 
ابملائة عىل الرمغ من الاعامتد عىل الرتمجة اخلارجية.  18ملحوًظا عىل موارد خدمات الرتمجة مع ارتفاع التلكفة الإجاملية بنس بة 

اليت تصدر لجامتعات اللجان والهيئات الرئيس ية. وزاد نفقات جسل  احلرفيةدر الأساس ية للزايدة جحم التقارير ومن بني املصا
ىل الرتش يد والتدابري الرقابية اليت  16بنس بة  1021س نة  احلرفيةالتقارير  ابملائة. وأأرجعت الأمانة تقليص طول التقارير اإ

ىل التجارب املس تفادة وضعت. ومن املمكن أأن يؤدي املزيد من النجا ىل تقليص عبء العمل. وابلنظر اإ ح يف هذا الصدد اإ
ىل الأفرقة العامةل يف  ح التأأجيل مؤقتًا للنظر يف متديد التغطية ابللغات الرمسية الست اإ عىل مدار الس نتني املاضيتني اقرت 

. وقد أأعرب عدد كبري من الوفود أأثناء مناقشات جلنة 1027و 1026املرحةل اجلارية واعامتده حىت برانمج ومزيانية الثنائية 
الربانمج واملزيانية يف شهر يوليو عن انشغاهلم ابحلجم الكبري للواثئق الصادرة عن الويبو، واندوا بتقليص التلكفة. وب ذلت 

ىل الأفرقة العامةل ابللغات الرمسية الست  اجلهود للحد من جحم الواثئق ولكن الأمانة أأوصت برضورة تأأجيل متديد التغطية اإ
. وأأضافت الأمانة حدوث نقاش مطول نسبيًا حول التقارير احلرفية أأثناء انعقاد دورة جلنة 1026/27ملدة س نتني حىت حلول 

الربانمج واملزيانية يف شهر يوليو. واكنت بعض ادلول الأعضاء قد أأعربت عن رغبهتا يف الاس تغناء عن هذه التقارير، بيامن 
لب من الأمانة تقدمي بديل للتقارير احلرفية. وسأأل وفد الياابن عن الأموال أأبدى البعض  بقاء علهيا. وط  الآخر حرصه عىل الإ

مليون فرنك عىل التقارير احلرفية  2.28أُنفق  1021. ويف س نة احلرفيةاليت سوف جيري توفريها ابلس تغناء عن التقارير 
نفا 24مقابل قرابة   294(. وبلغ متوسط طول التقرير 1022ابملائة مقارنة بعام  16ق بلغ زهاء اجامتع )أأي بزايدة يف الإ

ىل  175صفحة، يف حني تراوح طول بعض التقارير الأخرى من  صفحة. واقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية  400اإ
ماكنية الاس تعاضة عن التقارير  الهنج ميكن تنفيذه ومن ابس تخدام التسجيالت الصوتية لالجامتعات. ومثل هذا  احلرفيةاإ

اتحة التسجيالت عىل املوقع عىل ش بكة الإنرتنت حبيث تؤدي دور جسل الاجامتعات. ومن املمكن أأن يمت التسجيل  املمكن اإ
بلك من اللغة الإنلكزيية ولغات "القاعة"، بل ومن املمكن فهرس هتا مصحوبة بتفاصيل الاجامتع مثل اترخي انعقاده وبنود 

 ورة املنعقدة والوقت اذلي تناول فيه وفد بعينه اللكمة والفرتة اليت حتدث الوفد خاللها. جدول الأعامل وادل

ورحب وفد بلجياك متحداًث ابمس اجملموعة ابء ابجلهود اليت بذلهتا الأمانة فامي يتعلق بس ياسة الويبو بشأأن اللغات، وأأقر  .911
املتعلقة بتحسني مناجه العمل املتبعة داخل الأمانة وبنيهتا ادلاخلية  التوصية املقدمة من شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية

صالح النظام اجلاري  بغية حتقيق املزيد من الوفورات وخدمات أأفضل يف هذا الصدد. واجملموعة ابء ترحب ابلنقاش املتعلق ابإ
جناز املزيد من الوفورات والفعالية. ويف الوقت ذاته أأعرب ت اجملموعة عن رغبهتا يف دراسة هذا الاحامتل للتقارير احلرفية بغية اإ

ىل متديد التغطية اللغوية للويبو مع حتسني جودة خدمات اللغة يف الويبو.   املتعلق ابلهدف الرايم اإ

س بانياوشارك وفد  .911 وهجة النظر اليت عرب عهنا وفد بلجياك نيابة عن اجملموعة ابء. وأأوحض الوفد وجود بعض اجملالت  اإ
جناح س ياسة الويبو بشأأن اللغات حسب ما هو مأأمول. فمل تنتج ترمجة الواثئق دوًما يف غضون شهرين ومل اليت مل تشهد 

ىل  20تكن ابلتايل متاحة ابلزتامن مع توافر الوثيقة الأصلية. وُأعدت ملخصات للواثئق ل تزيد يف طولها عن  صفحة  25اإ
مانة. وذك ر التقرير فقط. وقدم التقرير الأخري من املدقق ادلاخيل عدًدا من  التوصيات املتعلقة بتغيريات يف البنية ادلاخلية للأ

ابلتحسينات ابلنس بة لإدارة نظام اللغة وعرب عن الانشغال جبودة الرتمجة. وأأقر الوفد بأأن التقارير احلرفية مثلت نفقات 
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نه يرحب بأأي اقرتاحات جديدة. واكن من املهم المتكن من حفص ما يق ال برسعة يف أأي وقت بعينه، ويه ملحوظة وذلا فاإ
ماكنية تأأجيل  الإماكنية املتوافرة من خالل التقارير احلرفية القامئة. ولكن الوفد راغب يف دراسة الاقرتاحات وكذكل النظر يف اإ

ل يف حال تكريس اجلهود  ىل جلان أأخرى. فلن يكون من العدل تأأجيل املد املذكور اإ يف متديد س ياسة الويبو بشأأن اللغات اإ
الوقت احلايل ملراجعة البنية ادلاخلية أأو نظام التقارير احلرفية. وقد يكون من املمكن جتنب تأأجيل مد س ياسة الويبو بشأأن 

اللغات من خالل هنج يتسم بقدر أأكرب من الفعالية. فال بد من دراسة املسأألتني ابلتوازي. وأأخرًيا وفامي يتعلق ابلتوصيات 
شرتكة س يكون من املفيد وجود خشص يعمل بصفته مسؤول اتصال عن التعددية اللغوية داخل املقدمة من وحدة التفتيش امل 

ىل اقرتاحات الوفود أأو انشغالهتم فامي يتعلق بس ياسة الويبو بشأأن اللغة.   الأمانة. ويتوىل هذا الشخص مسؤولية الاس امتع اإ

نفاق لل  .914 نه بغض النظر عن الاعتبارات املتعلقة ابلإ مسأأةل قيد النقاش أأبعاد س ياس ية هممة للغاية. مفن وقال وفد مرص اإ
فادة الاكمةل من العمل داخل الويبو. ومن الأمور  الرضوري توفري املعلومات مجليع البدلان ومجيع الوفود حبيث يمتكنوا من الإ

ن س   ياسة اللغات الست ذات اليت ل غىن عهنا املشاركة الاكمةل يف املناقشات مع القدرة عىل اختاذ قرارات مس تنرية. وذلا فاإ
أأمهية قصوى. وينبغي أأن تمتكن مجيع البدلان من تلقي املعلومات ابللغة املناس بة من بني اللغات الست الرمسية للويبو. ومثل 

س بانياهذه املسائل ل بد من اعتبارها عالوة عىل مسأأةل التلكفة. وأأعرب الوفد عن تأأييده الاقرتاحات املقدمة من وفد  فامي  اإ
ق ابحلد من تاكليف الرتمجة وتسلمي الواثئق يف املوعد احملدد وتوافر الرتجامت ابلزتامن مع توفري الواثئق الأصلية. ول يتعل

ىل امللفات املسموعة وتعمتد عىل التقارير  بغية التعرف  احلرفيةيتوافر للعديد من البدلان النامية فرص النفاذ الإليكرتوين اإ
وساعدت التقارير من وللتعرف عىل الآراء اليت قيلت واملسائل الفنية اليت ختضع لدلراسة.  ابلضبط عىل ما قيل عىل لسان

البدلان النامية عىل فهم املناقشات املتعلقة بعدد من املسائل الأساس ية ومتابعهتا. وعىل ذكل ميكن جتنب التكرار  احلرفية
ىل مهنج وميكن اس تخدام املداخالت السابقة أأساًسا للمساهامت الالحقة.  وسوف ترتدد البدلان النامية للغاية يف الانتقال اإ

ماكنية الاعامتد عليه وتوفريه للمزااي اليت توفرها التقارير  . واتفق احلرفيةخمتلف قبل التأأكد نسبيًا من اتسام أأي نظام جديد ابإ
س بانياالوفد مع رأأي وفد  املرحيل عن تنفيذ س ياسة الويبو بشأأن من التقرير  21يف معارضة التوصية اليت اش متلت علهيا فقرة  اإ

ىل واثئق الأفرقة العامةل ابللغات الست. واكن ينبغي  اللغات. وينبغي أأل ي ؤجل تنفيذ قرار امجلعية العامة بشأأن متديد التغطية اإ
لوفد أأن الأفرقة اس تعراض املسأأةل بأأسلوب يتسم بقدر أأكرب من املهنجية بغية حتديد الأفرقة العامةل اليت ستتأأثر هبا. ورأأى ا

، وابتفاقية س نغافورة، 1.4العامةل املعنية بتطوير نظام لش بونة، وبتطوير نظام مدريد، وابحتاد نيس، وابس تعراض املادة 
واللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، ومبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات تأأثرت هبذه 

ةل عالوة عىل هيئة الفحص المتهيدي ادلويل. ومن الرضوري دراسة أأساليب العمل اخلاصة هبذه الأفرقة العامةل مع مراعاة املسأأ 
ىل  عدد املرات اليت جتمتع فهيا. وهبذه الطريقة ميكن حساب تقدير تقرييب لتلكفة التغطية برتمجة واثئق هذه الأفرقة العامةل اإ

تمتكن مجيع البدلان من اس تعراض حمصةل معل الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن  اللغات الست. واكن من املهم أأن

جراء املزيد من ادلراسة قبل اختاذ قرار يتعلق بتأأجيل تنفيذ س ياسة الويبو بشأأن اللغة. ومن  الرباءات. ومن الرضوري اإ
ى احتياهجا لهذه التغطية يف الوقت ذاته. وقد يكون من الرضورة مبا اكن حتديد عدد الأفرقة العامةل اليت تتطلب التغطية ومد

 املكن تنفيذ س ياسة اللغات الست عىل الفور ابلنس بة لبعض الأفرقة العامةل مع تأأجيلها ابلنس بة لأفرقة أأخرى. 

وذكر وفد الصني أأن التغطية ابللغات الست ل بد من تطبيقها عىل مجيع الآليات داخل الويبو. عالوة عىل أأمهية  .915
ىل املساواة يف احلقوق واملعارف ذات الصةل ابمللكية الفكرية. وسوف يساعد تنفيذ س ياسة الويبو بشأأن ا لتغطية ابلنس بة اإ

اللغة ادلول الأعضاء عىل حتقيق مشاركة أأفضل يف اجلهود ادلاخلية املتعلقة ابمللكية الفكرية. وابملثل تتيح هذه املشاركة 
وًرا أأكرب يف جمال تطوير نظم امللكية الفكرية. والهدف الأسايس هو مد التغطية ابللغات الفرصة أأمام أأداء ادلول الأعضاء د

ىل اجامتعات الأفرقة العامةل، اليت تشلك الأساس الفعيل لعمل الويبو. فالقرارات اليت تتخذ داخل اجامتعات الأفرقة  الست اإ
اء للمسائل اليت ختضع للمناقشة. واعمتد اخلرباء اذلين العامةل هذه ذات طبيعة فنية وتطبيقية للغاية، وتتطلب فهم اخلرب 

ن مسأأةل التلكفة ل  يشاركون يف الاجامتعات عىل الرتمجة يك يمتكنوا من املشاركة يف مناقشات الأفرقة العامةل. وعىل هذا فاإ
س ياسة عىل الأفرقة العامةل عىل تعد يف حد ذاهتا مربًرا اكفيًا لتأأجيل تنفيذ س ياس ية الويبو بشأأن اللغات. ولكن ينبغي تنفيذ ال 
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مراحل. واكن من املأأمول أأن تمتكن الأمانة من وضع برانمج فعال لتنفيذ التغطية ابللغات الست ابلنس بة للفرق العامةل يف 
 .1024/25الثنائية 

خيل والرقابة ودمع وفد تركيا البيان املقدم من وفد بلجياك ابلنيابة عن اجملموعة ابء. فقد أأوردت شعبة التدقيق ادلا .916
الإدارية يف تقريرها العديد من املالحظات والتوصيات املتعلقة ابس تخدام أأدوات تكنولوجيات املعلومات، وأأوجه التباين يف 

التلكفة بني الرتمجة اخلارجية والاس تخدام احملدود للتكنولوجيات القامئة عند كتابة التقارير احلرفية. وأأجرت الشعبة كذكل 
ت املرجعية ابلتعاون مع منظامت أأخرى للأمم املتحدة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة التدابري الفعلية اليت حتليل ابملقاران

 تنوي الويبو اختاذها يف ضوء املالحظات والتوصيات املذكورة.

ن وحدة التفتيش املشرتكة أأبرزت توهًجا جاراًي حنو التعددية اللغوية يف النظام الأمم .917 ي. وأأضاف وقال وفد املكس يك اإ
ذ تيرس معل مجموعات اخلرباء. ووجد الوفد أأنه من الصعوبة مبا اكن قبول توصية الأمانة  أأن مسأأةل التعددية اللغوية هممة اإ

برضورة تأأجيل س ياسة الويبو بشأأن اللغات. وعىل الرمغ من عبء العمل الزائد ابلنس بة للرتمجة والرتمجة الشفوية فقد 
ماكنية توفري قرابة تزايدت فرص الوفورات والفعا مليون فرنك سويرسي ابلفعل  2.1لية. فقد أأبرزت الأمانة ابلفعل اإ

 2.5بنظام بديل. وعالوة عىل ذكل سوف يتلكف متديد س ياسة الويبو بشأأن اللغات قرابة  احلرفيةابلس تعاضة عن التقارير 
ىل رضورة  مليون فرنك سويرسي، عىل حد قول الأمانة. وميكن حتقيق الوفورات داخلًيا. واكن املدقق ادلاخيل قد أأشار اإ

عادة هيلكة شعبة املؤمترات واللغات، واس تخدام برامج تكنولوجيا املعلومات وعدد من الآليات اليت ميكن اس تكشافها قبل  اإ
ىل برانمج  ، فقد بينت مؤرشات الأداء توافر 17اختاذ خطوة حنو احلد من متديد س ياسة الويبو بشأأن اللغة. وأأما ابلنس بة اإ

ابملائة من الواثئق قبل شهرين من انعقاد  65مطبوعات يف التوقيت املناسب للواثئق تتاح للجان والأفرقة العامةل، مع نرش 
ىل الواثئق اليت تصدر ابللغات الست  ن اكنت هذه النس بة تشري اإ الاجامتع ذي الصةل. وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن ي عمل اإ

ىل الانتظار أأ  ىل لغة واحدة، واكن املشاركون يضطرون اإ ل ابلنس بة اإ رتم القاعدة املذكورة اإ ىل لغة واحدة؟ ففي املايض مل حت  م اإ
ىل أأيدهيم.  حىت بدء الاجامتع املعين ل ي تصل ترمجة الواثئق ذات الصةل اإ

اتحة الواثئق قبل شهرين من  .918 ن القاعدة املتعلقة ابإ ىل الواثئق اليت تتاح وأأجابت الأمانة قائةل اإ انعقاد الاجامتعات تشري اإ
 جبميع اللغات.

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن دمعه البيان املقدم من وفد بلجياك ابلنيابة عن اجملموعة ابء، وعرب عن  .919
دمات اللغة قد تكون هممة انشغاهل بأأن تكون تلكفة ترمجة الواثئق أأعىل بكثري من املبالغ املرصودة لهذا الغرض. وأأضاف أأن خ

ملكفة تتنافس عىل املوارد مع همام أأخرى هممة تؤدهيا الويبو. وقد تنامت خدمات املؤمترات واللغة داخل العديد من املنظامت 
ادلولية بدرجة تس هتكل فهيا قسم كبري من املوارد اليت اكنت لتخصص لول ذكل لأداء املهام الأساس ية لتكل املنظامت. 

فد زايدة خدمات اللغة نتيجة لحامتل زايدة التاكليف العامة زايدة معتربة، واحامتلت سوء الفعالية النامجة عن وعارض الو 
، ويه الزايدة اليت 1022ابملائة س نة  21توسع الإجراءات البريوقراطية. وبلغت نس بة الزايدة املنتظرة يف تلكفة خدمة اللغة 

ماكنية استيعاهبا عند  جناز المتدد يف خدمات اللغة 17مس توى المتويل القامئ لربانمج أأوحضت الأمانة اإ . ومل تمتكن الأمانة من اإ
آنذاك من قطع الزتامات دون الإدراك  ل بتخفيض التاكليف بقمية معادةل يف جمالت أأخرى. وحذر الوفد أ ضايف اإ بدون متويل اإ

ير اكن الوفد ميانع النظر يف املزيد من التوسع يف خدمات الاكمل النتاجئ املرتتبة عىل هذه التاكليف. وبناء عىل أأحدث التقار 
ماكنية ملحوظة للرتش يد.  اللغة دون احلد من جحم خدمات اللغة املطلوبة بقدر جاد. وتوفر تاكليف خدمة التقارير احلرفية اإ

ىل الرتمجة امللكفة للواثئق الضخمة عندما تف ي ابلغرض حمارض موجزة. وابلفعل تناقش املنظامت ادلولية الأخرى الاحتياج اإ
ىل الثنائية املقبةل لس ببني. أأوهلام مسأأةل مبدأأ، أأل ويه  وذلا دمع الوفد التوصية املقدمة لتأأجيل املزيد من متديد خدمات اللغة اإ

د وحتقيق اس تحاةل دمع الوفد اعامتد اقرتاح دون معرفة الآاثر الاكمةل املرتتبة عىل تلكفته. واثنهيام رغبة الوفد يف رؤية الرتش ي
قدر أأكرب من الفعالية اليت من شأأهنا تقليص التلكفة. وأأحاط الوفد ابلتعليقات املقدمة من وفد املكس يك وأأعرب عن اهامتمه 

آليات أأخرى مناس بة لتقليص التلكفة بقدر أأكرب. ماكنية النظر يف أ  ابإ
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اخملتصة داخل الويبو. وسوف يتيح وذكر وفد بريو أأن التغطية ابللغات الست ل بد من تطبيقها عىل مجيع الهيئات  .910
هذا الهنج املشاركة الفعاةل من جانب اخلرباء اذلين يأأيت العديد مهنم من العوامص الوطنية وواهجوا ابلتايل صعوابت عند العمل 

س بانياداخل اللجان. وشعر الوفد بأأن الاقرتاح املقدم من وفد  ن من املتعلق بتعيني مسؤول اتصال للتعددية اللغوية س يكو اإ
ىل متكني امجليع من املشاركة يف الاجامتعات. ول بد من الامتناع عن تقييد  ىل جانب الاحتياج اإ املفيد. والتلكفة مسأأةل هممة اإ

نطاق س ياسة الويبو بشأأن اللغات. وانشد الوفد الأمانة للنظر يف البدائل اخملتلفة. والمتس الوفد تفسرًيا فامي يتعلق ابحلقيقة 
ىل برانمج القائةل بأأنه اب ، عىل الرمغ من أأن املزيانية 1024/25من املتوقع زايدة عدد الوظائف وفقًا ملزيانية لثنائية  17لنس بة اإ

 ذاهتا من املتوقع أأن تقل. 

وأأعرب وفد السلفادور عن دمعه للبيان املقدم من وفدي مرص واملكس يك ولكنه ليس يف وضع يسمح هل بدمع  .912
   التوصيات املقرتحة.

اتحة الفرصة أأمام ادلول الأعضاء دلراس هتا وأأبرز وف .911 د ش ييل أأمهية التأأكد من توافر مجيع الواثئق ابللغات الست بغية اإ
والتعليق علهيا. ويف بعض اللجان وخصوًصا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية صدرت بعض الرتجامت املوجزة لبضع 

نتاج امللخصات يف حاةل الواثئق  الواثئق الأقرص يف حني اكن من الواحض أأن س ياسة الويبو بشأأن اللغات تنص عىل رضورة اإ
الطويةل فقط. ومن الرضوري التصدي لهذه املسأأةل. والاقرتاح القائل برضورة تأأجيل متديد س ياسة الويبو بشأأن اللغات 

عين مبعاهدة التعاون بشأأن لتغطية الأفرقة العامةل لهو من أأس باب انشغال كبري وخصوًصا فامي يتعلق ابلفريق العامل امل
الرباءات. ول بد من تدارس البدائل اليت من شأأهنا املساعدة عىل الوفاء ابملهل احملددة. وعارض الوفد فكرة تأأجيل متديد 

ىل الأفرقة العامةل.  س ياسة الويبو بشأأن اللغات اإ

ىل مساحة وأأاثر وفد فرنسا مسأأةل الفارق بني تلكفة الأدوات املتنوعة ذات الصةل املتا .911 حة واقرتح رمبا توصل الأمانة اإ
للترصف يف هذا الصدد. وينبغي دراسة التوصيات املقدمة من املدقق ادلاخيل مع رضورة احلصول عىل املزيد من املعلومات 

عالمه ابلستامثر الفعيل يف هذا اجملال وعن جودة الرت  مجة املتعلقة حبوس بة بعض نظم الرتمجة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف اإ
 صفحة اكمةل. 10الآلية. ول بد من ترمجة الواثئق اليت ل تزيد عن 

حداث   وأأعرب وفد الربازيل عن دمعه للبيان املقدم من وفد مرص وخصوَصا فامي يتعلق ابلتقارير احلرفية.  .914 فال بد من ا 
قيقها من خالل التخيل عن وازن بني الشفافية وخفض التلكفة. ولكن الشفافية تفوق يف أأمهيهتا أأية وفورات ميكن حت ت

التقارير احلرفية. ومن الرضوري توفري املزيد من املعلومات فامي يتعلق ابلتكنولوجيات اجلديدة والأدوات واملعلومات وحلول 
ىل الآن أأي بديل جيد للتقارير احلرفية.   تكنولوجيا التصالت. ومل ي عرض عىل ادلول الأعضاء اإ

رسال املمثلني حلضور ودمع وفد أأسرتاليا اختاذ تداب .915 ىل تقليص التلكفة وزايدة الفعالية. ولكن تلكفة اإ ري رامية اإ
ىل التقارير احلرفية بقدر كبري. وأأعرب الوفد عن اتفاقه مع اجملموعة ابء ابنفتاحه  الاجامتعات يف جنيف تلكفة عالية وي ستند اإ

ماكنيات ا وينبغي احلفاظ عىل لبحث املامثةل للتقارير احلرفية. عىل البدائل رشيطة توفريها املس توى نفسه من التفاصيل واإ
 احلرفية يف الوقت الراهن عىل الرمغ من اس تعداد الوفد للنظر يف أأي بدائل صاحلة.التقارير 

وأأقر وفد الياابن بأأمهية خفض التاكليف وأأنه فهم أأن التسجيالت الصوتية املفهرسة متثل بدياًل ممكنًا للتقارير احلرفية.  .916
لوفد املزيد من املعلومات ذات الصةل بتوافر مدوانت ابللغة الإنلكزيية وتلكفهتا من الأمانة، وفقا لالقرتاح املقدم يف والمتس ا

 ادلورة الأخرية للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون يف جمال الرباءات. 

ىل الانشغالت اليت أأعرب عهنا وفد بلجياك فامي يتعلق جبودة  .917 الرتجامت. وعكفت الأمانة ابس مترار وأأشارت الأمانة اإ
ىل النقطة اليت أأاثرها وفد  دخال التحسينات لكام أأمكن ذكل. وأأما ابلنس بة اإ عىل العمل عىل ضامن احلفاظ عىل املعايري وعىل اإ

س بانيا لثنائية فامي يتعلق بتوافر الواثئق يف الوقت املناسب فسوف يضاف ذكل عىل هيئة مؤرش أأداء يف الربانمج واملزيانية ل  اإ
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. وسوف يتيح هذا الهنج الفرصة أأمام الأمانة لضامن توافر الواثئق لدلول الأعضاء قبل شهرين من انعقاد 1024/25
ىل طول الواثئق فقد ات فق أأثناء املناقشات السابقة اعتبار أأي وثيقة تزيد عىل  لكمة وثيقة  1100الاجامتعات. وأأما ابلنس بة اإ

ىل  1100ر برصامة ابلغة. حفدثت حالت زاد طول الوثيقة فهيا عن خضمة. ولكن مل يطبق هذا املعيا لكمة بقليل وت رمجت اإ
 600أأو  500من ادلراسات والاس تبياانت واملسوح اليت بلغ طولها  اً تسلمت الأمانة عدد 1021مجيع اللغات. ويف س نة 

صفحة. وزاد عدد الواثئق اليت ترتمج داخلًيا زايدة ملحوظة. وذلكل اكن من الرضوري اعامتد هنج أأكرث رصامة فامي يتعلق 
صفحات. وخضعت التوصية  20بطول الواثئق اليت ت نشأأ داخلًيا. وصدرت تعلاميت داخلية لضامن أأل يزيد طول الواثئق عن 

علقة بتخصيص مسؤول اتصال معين ابلتعددية اللغوية لدلراسة ومن املنتظر اختاذ املقدمة من وحدة التفتيش املشرتكة املت
ن التلكفة تقل لك ثنائية. ويف الفرتة ما  ىل النقطة اليت أأاثرها وفد مرص فاإ قرار يف هذا الشأأن يف وقت قريب. وأأما ابلنس بة اإ

ىل فرنك سويرسي للصفحة الواح 121اخنفضت تلكفة الرتمجة من  1021و 1022بني  فرنك للصفحة، أأي بنس بة  277ة اإ
ىل  27 ابملائة. وأأما ابلنس بة للتقارير احلرفية فهذه مسأأةل يتعني أأن تتخذ ادلول الأعضاء قرار بشأأهنا. وفامي خيص متديد  28اإ

ىل الأفرقة العامةل، وضعت قامئة جبميع الأفرقة العامةل اليت ينبغي توفري الواثئق املتعلق ة هبا ابللغات التغطية ابللغات الست اإ
ىل امجلعية العامة املنعقدة س نة  ىل س نة 1022الست يف ورقة مقدمة اإ . ولكن العمل املعين بتنفيذ هذه التغطية قد تأأجل اإ

ضايف قوامه قرابة 1024 ىل مثانية أأو تسعة فرق عامةل عالوة عىل عبء معل اإ . وأأشارت أأحدث املعلومات ذات الصةل اإ
ىل صفحة. وبناء عىل تلكفة تر  8800 ىل اللغات الست اإ ن التلكفة الإضافية املرتتبة عىل متديد التغطية اإ مجة الصفحة الواحدة فاإ

تقرر رضورة منح أأولوية متديد التغطية ابللغات  1020مليون فرنك سويرسي. ويف س نة  2.56مجيع الأفرقة العامةل ستبلغ 
ىل اللجان تتبعها الهيئات الرئيس ية والأفرقة العامةل. وعال وة عىل ذكل عند نظر تقارير الأفرقة العامةل من خالل أأي الست اإ

ىل اللغات الست. وأأوصت الأمانة برضورة توفري الواثئق الفنية للوقت  هنا ترتمج اإ الراهن ابللغات اليت من الهيئات الرئيس ية فاإ
ليه وفد تركيا فقد . وأأما ابلنس بة للتقرير الصادر عن شعبة التدقيق ادلاخيل والإدارة ادلاخلية اً تس تخدم حالي اذلي أأشار اإ

عالًما اكماًل فامي يتعلق  27اش متلت الوثيقة عىل  عالم الشعبة اإ توصية ن فذ من بيهنا ست توصيات ابلفعل. وواصلت الأمانة اإ
(. ون فذ العمل لتقدمي الأدوات املذكورة ولتدريب املوظفني CACابلتطورات ذات الصةل بأأدوات الرتمجة مبساعدة احلاسوب )

ىل املرتمجني اخلارجيني، وأأعربت الأمانة عن ثقهتا امل  ىل الأدوات اإ عنيني عىل اس تخداهما. ووضعت خطط لإاتحة النفاذ اإ
دارة تدفق العمل بفضل اعامتد هذه التكنولوجيا. والعمل جاٍر يف جمال قواعد بياانت املصطلحات. وعارض وفد  بتحسن اإ

ىل الأفرقة العامةل. وبقي القرار الأخري يف هذا الصدد بني يدي املكس يك فكرة تأأجيل متديد س ياسة الويبو بشأأن  اللغات اإ
ىل التقارير احلرفية.  ادلول الأعضاء. واكن وفد الولايت املتحدة قد حتدث عن احامتل ترش يد معل خدمات اللغة، مشرًيا اإ

ىل  صدار التقارير احلرفية وترمجهتا اإ اللغات الست. وتبذل اجلهود لزايدة الفعالية وحددت الأمانة الآاثر املرتتبة عىل مواصةل اإ
نتيجة لرتفاع  17عند التعامل مع التقارير احلرفية من خالل الاعامتد عىل العمل اخلاريج بقدر أأكرب. وزادت تلكفة برانمج 

ىل  تعليق وفد ش ييل تلكفة الوحدة للموظفني ابلنس بة للموظفني العاملني ابلفعل ل بسبب زايدة عدد املوظفني. وأأما ابلنس بة اإ
صفحات اذلي ل يطبق برصامة، مع ترمجة الواثئق املهمة اليت تزيد قلياًل عىل  20خبصوص امللخصات فقد حتدد احلد البالغ 

ىل تقرير املدقق ادلاخيل. وعكفت الأمانة عىل النظر يف عدد من اخليارات  20 صفحات يف مجملها. واكن وفد فرنسا قد أأشار اإ
الآلية. واكن وفد الربازيل قد أأاثر مسأأةل الأدوات التكنولوجية. وعكفت الأمانة عىل دراسة خيارات اليت تشمل الرتمجة 

صدار تقارير حرفية. ودمع  اتحة تسجيالت صوتية مفهرسة عىل موقع الويبو بدل من اإ ماكنية اإ متنوعة يف هذا الصدد مبا فهيا اإ
ىل صدار التقارير احلرفية اإ آخر قوي. وأأشار وفد وفد أأسرتاليا الاس مترار يف اإ  أأن تطمنئ بتقدمي وهجة نظر خبصوص بديل أ

ىل توافر مدونة ابللغة الإنلكزيية. وتتوافر هذه املدونة ابلفعل عىل الرمغ أأنه من املمكن أأل يكون بعض الوفود قد  الياابن اإ
ىل اخلدمات املقدمة من رشكة خاصة تصدر مد  وانت الاجامتعات ووقائعها. حصلوا ابلفعل عىل نسخة مهنا. وجلأأت الأمانة اإ

نه يدرك وجود شعور عام فامي بني الوفود برضورة التوفري. ولكن النفقات وجحم  .918 آخر من أأعضاء الأمانة اإ وقال عضو أ
. وتتبىن الأمانة الكثري من التوصيات فامي يتصل بفعالية التاكليف. 1022الواثئق فاق التقديرات اليت أأجريت اعتباًرا من 

جناز الكثري يف هذا الصدد. ومن املأأمول أأل تكون ادلول الأعضاء تقرتح رضورة حبث الويبو عن وفورات يف ولكن ل ميكن  اإ
ىل  ىل مقوةل منسوبة اإ ن تدابري الرتش يد ل تؤيت بامثرها عىل الفور. وأأشارت الأمانة اإ التلكفة بغية تغطية تكل التاكليف. فاإ
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نفاق بل أأن ينفق ما يتبقى عقب الادخار. وبدل من الس يد وارين ابفيت مفادها أأن املرء عليه أأل  يدخر ما يتبقى عقب الإ
نفاق بعد ذكل، جيب أأن ينصب الرتكزي عىل حتقيق الوفورات نتيجة  التفكري فامي حيمتل ادخاره عىل مس توى التاكليف مث الإ

ىل ترمجة واثئق  نفاق بعد ذكل. وسوف يتلكف متديد التغطية اإ مجيع الأفرقة العامةل ابللغات الست لفعالية التاكليف مث الإ
جياد هذا املبلغ.  2.56 مليون فرنك سويرسي. وعىل ذكل س يكون التخفيض رضورة يف جمالت أأخرى من املزيانية بغية اإ

 وتتطلب الإدارة املالية احلصيفة هنًجا معلًيا.

ىل الل .919 غات الست عىل مدار الس نتني القادمتني وكرر وفد الصني أأمهل يف متديد التغطية برتمجة واثئق الأفرقة العامةل اإ
من قبيل اتباع هنج تدرجيي. وأأفاد برضورة وضع الأمانة خطة توحض لك خطوة عىل حدة. ومن املمكن تبين العديد من 

صدار مقتطفات أأو النقاط الأساس ية  التدابري يف حماوةل للحفاظ عىل املوارد، ومن بيهنا تقييد طول الواثئق أأو ببساطة اإ
ن توافر الواثئق ابللغات الست رضورة بغية ضامن وصول الأفاكر والرسائل الأساس ية املذكور ة يف هذه الواثئق. وعىل ذكل فاإ

ىل ادلول الأعضاء.  اإ

ىل واثئق  .940 وذكر وفد مرص رغبته يف النظر يف البدائل. واستندت احلساابت املتعلقة ابلتلكفة اخلاصة ابلأفرقة العامةل اإ
صفحة. وينبغي أأن حتظى الأفرقة العامةل الأكرث أأمهية ابلأولوية عند تقدمي خدمات الرتمجة. ول بد من  8000يزيد جحمها عن 

أأخذ مس توى مشاركة هذه الأفرقة يف الاعتبار عند العمل عىل خفض التلكفة. ولكن من املمكن أأن ترتكز اجلهود عىل أأربع 
 قة العامةل ابللغات الست يف وقت لحق.جلان يف الس نة الأوىل مع متديد تغطية واثئق مجيع الأفر 

 واقرتح انئب الرئيس رضورة نظر الأمانة يف الاقرتاح املقدم من وفد الصني فامي يتعلق ابلهنج التدرجيي.  .942

وقدم الرئيس يف اليوم التايل الاقرتاح املقدم من وفد الصني خبصوص س ياسة الويبو بشأأن اللغات. وقرأأ الاقرتاح  .941
حاطة جلن قرار  01/12C/12/25ة الربانمج واملزيانية ابملعلومات اليت اش متلهتا الوثيقة اذلي ذكر اإ وأأوىص برضورة اإ

. وبناء عىل املعلومات اليت 24من الوثيقة بعد تعديلها؛  21مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو لالقرتاحات املش متةل يف الفقرة 
الواثئق للفرق العامةل ابللغات الست، قدمت الاقرتاحات الآتية يك حتتوي الوثيقة علهيا والأمهية اليت أأوليت لضامن توافر 

ستس متر الأمانة يف تطبيق تدابري الرتش يد واملراقبة ملواصةل تقليص عدد واثئق العمل ومتوسط ا ادلول الأعضاء: )أأ( تنظره

غية التنفيذ الاكمل للقرار املتخذ جحمها، )ب( سوف يمت متديد تغطية واثئق الأفرقة العامةل ابللغات الست بطريقة تدرجيية ب 
، وخصوًصا ابلنس بة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون يف جمال الرباءات، 1027مع هناية  01/12C/28/25يف الوثيقة 

ل ، والفريق العام1024والفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية مع هناية 
املعين ابلتطور القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات، والفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات، 

ىل واثئق الأولوية مع هناية  تخصص تاكليف هذه التغطية يف 1025والفريق العامل املعين خبدمات الويبو للنفاذ الرمقي اإ . وس  
 . 1024/25ة للثنائية وثيقة الربانمج واملزياني

حداث التوازن بني التلكفة والطموحات  .941 نه عىل الرمغ من أأمهية اإ وقال وفد بلجياك اذلي حتدث ابمس اجملموعة ابء اإ
 اللغوية، تقدر اجملموعة قبل الاس تطراد يف هذه الطموحات أأن تس توحض التلكفة اليت تنطوي علهيا وكوهنا مضن املزيانية.

ن النفقات الإضافية اليت  1024/25حال تنفيذ الاقرتاح املقدم من وفد الصني أأثناء الثنائية وأأفادت الأمانة أأنه يف  .944 فاإ
ح ابلفعل بشأأن الربانمج   أألف فرنك سويرسي تقريًبا. 790سوف تبلغ  17تفوق ما اقرت 

ىل مناقشة هذا البند من جدول الأعامل ابلفعل يف مساء ال  .945 يوم السابق. وكام وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
آنذاك من الرضوري بيان الوفورات احملددة يف التلكفة بغية معادةل التلكفة الإضافية قبل أأن يقبل الوفد ابلهنج  ذكر الوفد أ

ن الوفد يرغب يف  -التدرجيي  ىل جدة الاقرتاح فاإ اذلي خيتلف يف مضمونه عن الاقرتاح الأصيل املقدم من الأمانة. وابلنظر اإ
ىل اتفاق. ونظر مسايرته ولكن ه يشرتط املزيد من التحديد فامي خيص الفقرة الفرعية )أأ( عىل وجه اخلصوص قبل التوصل اإ



WO/PBC/21/22 
189 
 

الوفد مسأأةل التقارير احلرفية يف دورة قبل هذه بأأايم ومل يرغب يف وضع اللجنة يف موضع حيمت حذف بنود أأخرى ملعادةل تلكفة 
لهيا يف موافقته عىل الاقرتاح. الاقرتاح. ومل ير الوفد أأية اقرتاحات بشأأن مصدر  المتويل يك يستند اإ

ن وافقت اللجنة عىل الاقرتاح املقدم، مع الإحاطة بأأن بعض  .946 وسأأل الرئيس الأمانة رشح مصدر الأموال الإضافية اإ
 الوفود قد ترغب يف حسب هذه الأموال من الاحتياطيات.

ذ مل يكن من  .947 ن الاقرتاح يس تتبع وذكرت الأمانة بأأن وفورات التلكفة مل تتحقق اإ نفاق ما مل يتحقق، وابلتايل فاإ املمكن اإ
ىل مواصةل حتقيق وفورات يف التلكفة اليت سوف تودع من مث يف الأموال الاحتياطية.  تلكفة فعلية. وسوف تسعى املنظمة اإ

يف املزيانية، ما  أألف فرنك سويرسي من خفض الفائض املعلن 790ولكن يف الوقت احلايل سوف يأأيت املبلغ الإضايف البالغ 
ىل  1.8يعين أأن املبلغ البالغ  نفاق العام بقمية املبلغ ذي  1.2مليون فرنك اذلي أأعلن فائًضا سوف يتقلص اإ مليون وزايدة الإ

 الصةل. ولن يقتطع املبلغ من الأموال الاحتياطية.

س بانياوقال وفد  .948 سم التفاق بشأأنه يف اليوم  اإ السابق ومل يفرض حظر عىل أأن موضوع الأموال الاحتياطية قد ح 
ن ارتفاع التلكفة يضايه يف أأمهية  اس تخداهما. وعىل الرمغ من أأن انشغالت بعض الوفود خبصوص التلكفة العالية مفهومة، فاإ

ىل حل فامي يتعلق ابلتقارير  ن مت التوصل اإ وأأمكن تنفيذ توصيات شعبة التدقيق ادلاخيل  احلرفيةقمية التقارير احلرفية. واإ
ن والرقاب عادة هيلكة بعض العمليات وحوسبهتا، فاإ ة ادلاخلية خبصوص س ياس ية الويبو بشأأن اللغات وخصوًصا فامي يتعلق ابإ

الوفورات املطلوبة لمتويل المتديد املقرتح للتغطية من املمكن تدبريها. واقرتح الوفد رضورة اس تخدام لغة عامة بدل من اللغة 
اتحة مساحة  مانة للحركة.التفصيلية املقرتحة بغية اإ  للأ

س بانياواتفق وفد املكس يك مع التعليقات املقدمة من وفد  .949 ىل  اإ خبصوص توصيات الشعبة وأأحاط بعدم التوصل اإ
اتفاق بشأأن التقارير احلرفية وابنتظار اللجنة تلقي اقرتاحات الأمانة قبل اختاذ قرارها. ووفقًا ملا أأوردته الأمانة لن حيدث جعز 

ن يف أأية حال لأن الفائض  ىل زايدة يف الفعالية فاإ متوقًعا ابلفعل. وابفرتاض أأن توصيات شعبة التدقيق ادلاخيل أأدت اإ
ىل الاقرتاح الأكرث تفصيال موضع النقاش،  الأنشطة القامئة مبوجب س ياسة اللغات ل يزال من املمكن تنفيذها. وابلنس بة اإ

ن ال وفد ل مييل بشدة حنو أأي من النصني ورأأى أأنه قد يكون فعىل الرمغ من أأنه قد يكون من املفضل اس تخدام لغة عامة فاإ
 من املناسب توضيح أأي من الأفرقة العامةل يه اخملصصة لأي س نوات بعيهنا.

وأأقر وفد أأملانيا بأأمهية احلصول عىل الواثئق ابللغات الست مع متديد التغطية ابللغات الست. ولكن الإجراءات  .950
آاثره عىل املزيانية سوف يتطلب املزيد من املطوةل اليت ن فذت يف أأملانيا بغية  املوافقة عىل املزيانية وعيل أأي تعديل ترتتب أ

 املشاورات قبل املوافقة عليه. وعىل ذكل يفضل الوفد اس تخدام لغة عامة تتيح مساحة حلرية احلركة.

أأكرث وضوًحا لالقرتاح املقدم يف الفقرة الفرعية )ب( لتوضيح املهل الزمنية وتفصيل الأفرقة  اً والمتس وفد ش ييل تفسري  .952
همةل ابلنس بة للفريق  1024العامةل اليت سوف تطبق علهيا س ياسة الويبو بشأأن اللغات، وخصوًصا حيامث حتددت هناية س نة 

والمتس الوفد استيضاح ابلتطوير القانوين لنظام لهاي. ل املعين العامل املعين مبعاهدة التعاون يف جمال الرباءات والفريق العام
ماكنية الانهتاء من ترمجة واثئق الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون يف جمال الرباءات ابلفعل قبل حلول يوليو   1025مدى اإ

 مبا أأن الفريق العامل جيمتع س نواًي قرب منتصف العام.

ة الويبو بشأأن اللغات مسأأةل ابلغة الأمهية للعديد من البدلان النامية ودمع العديد من وأأحاط وفد الربازيل بأأن س ياس .951
ىل املعلومات اليت تصدرها املنظمة وتوفرها. ويف هذا الصدد أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل  الوفود التوسع يف النفاذ اإ

حلول تكنولوجيا املعلومات اجلديدة قادرة عىل توفري القدر نفسه كون التقارير احلرفية جسل همم للمناقشات املنعقدة. ول تبدو 
عداد التقارير احلرفية وذلا اقرتح الوفد رضورة تدبري س بل أأخرى للمتويل لتنفيذ الس ياسة، رمبا من  من اخلدمات اذلي يوفره اإ

 خالل بنود أأخرى من برامج جلنة الربانمج واملزيانية.
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س بانيامن وفدي ودمع وفد مرص البيانني املقدمني  .951 واملكس يك. وأأحاط الوفد بأأن املسأأةل موضع النقاش قرار ل بد أأن  اإ
ضافية ولكن من  تتخذه امجلعية العامة واكن من الرضوري تضميهنا يف املزيانية بدل من التعامل معها خارج املزيانية. ويه نفقة اإ

نفاق لمتديد س ياسة ال ن اس متر املمكن اختاذ التدابري الالزمة للحد من الإ ذ سوف يتعذر ترمجة واثئق الأفرقة العامةل اإ لغات، اإ
ماكنية متتع  ذ اعت مدت املزيانية عقب التحويالت، وذلا رأأى الوفد اإ تأأجيل املسأأةل. وليس عىل اللجنة الزتام ابس تخدام الفائض اإ

ىل املوارد الرضورية للوفاء ابلتلكفة الإضافية  ىل حتديد مصدر هذا المتويل ولكن دون  -الأمانة ابملرونة ابلتوصل اإ الاضطرار اإ
عىل الفور. واقرتح الوفد اس تخدام صياغة مرنة مؤداها رضورة تدبري الأموال لمتويل ترمجة واثئق الأفرقة العامةل مبا يامتىش مع 

 اقرتاح وفد الصني.

القدرة عىل تلبية متطلبات  ورحب وفد الصني بتقدير الأمانة للفائض املتوقع للثنائية املقبةل وأأحاط ابمتالك الأمانة .954
ادلول الأعضاء. ويقال أأن مشوار الألف ميل يبدأأ خبطوة وهكذا اخلطط عىل املدى البعيد ينبغي أأن تبدأأ بأأدق التفاصيل، 

واكنت هذه وهجة نظر الوفد وراء اقرتاحه. وأأقر الوفد الانشغالت املتصةل ابختيار الأفرقة العامةل اليت تبدأأ العملية هبا 
أأن الوفد دليه مرونة فامي يتعلق ابلتفاصيل ادلقيقة. ولكن من املهم وضع تدابري حمددة لتنفيذ الس ياسة بغية ضامن وأأضاف 

ماكنية مشاركة مجيع ادلول الأعضاء يف اجامتعات الأفرقة العامةل عىل قدم املساواة.  اإ

نه فهم أأن اللجنة تناقش تعديالت جوهرية يف امل .955 زيانية. ويفضل الوفد وضع حل أأكرث كفاءة وقال وفد اململكة املتحدة اإ
ضايف واقرتح تنفيذ تدابري ذات كفاءة عىل مس توى التاكليف أأول، ومن  جراء حتليل اإ عىل مس توى التاكليف رمبا من خالل اإ

مث طرح الاقرتاح قيد النقاش مبجرد حتقق أأثرها. وأأضاف أأن أأخذ موارد من الفائض ل خيتلف يف واقع الأمر عن أأخذها من 
ىل الأموال الاحتياطية.  الاحتياطيات مبا أأن الفائض عادة حيول اإ

نه من الواحض أأن هذه الأموال ل  .956 ىل الاحتياطيات فاإ وأأحاط الرئيس بأأن الأموال يف حاةل أأخذها قبل نقل الفائض اإ
ىل تؤخذ من الأموال الاحتياطية. ويبدو وجود درجة من توافق الآراء بشأأن املسأأةل عىل الرمغ من احتياج  بعض الوفود اإ

املزيد من التوضيح. وقد تدبر الأمانة بعض الأموال من خالل تدابري توفري التاكليف اليت أأوصت هبا شعبة التدقيق ادلاخيل 
ماكنية تقدمي الأمانة املزيد من التفاصيل  والإدارة ادلاخلية، عىل أأن جيري تدبري الأموال املتبقية من الفائض. واقرتح الرئيس اإ

 رات التاكليف بغية املساعدة يف تدبري متويل الاقرتاح.بشأأن وفو 

ىل  .957 وأأوحضت الأمانة أأن تقرير الشعبة مل يقترص عىل اللغات فقط بل مشل خدمات املؤمترات كذكل. وابلإشارة اإ
ن معيار الفعالية املطبق داخلًيا واذلي يوازي  ظمة عامةل لكمة يف اليوم لهو املعيار الأعىل يف أأي من 2500خدمات الرتمجة فاإ

لكمة لهو الأعىل أأيضا بني املنظامت. واتصلت املناقشات  4000يف جنيف وأأن عدد اللكامت اليت ت راجع يف اليوم والبالغ 
دارة تدفقات العمل خبدمات املؤمترات والرتمجة الشفوية.  ادلائرة خبصوص اس تعراض بنية اخلدمة وحتسني فعاليهتا من خالل اإ

املتعلقة خبدمات اللغات مراجعة عدد املوظفني مقارنة ابملوارد املتاحة. وكام قيل من قبل شلك  ومن بني التوصيات املقدمة
ابملائة فقط ضغًطا هائاًل عىل املزيانية. ومن التوصيات  28ابملائة مقارنة بتوقع نس بة زايدة تبلغ  51زايدة عبء العمل البالغة 

التقارير احلرفية، اليت بة ادلاخلية النظر يف تقليص التلكفة بتقييد اس تخدام املعتربة املقدمة من شعبة التدقيق ادلاخيل والرقا
ماكنية تذكر لالكتفاء بقدر 1021مليون فرنك سويرسي يف  2.8عىل خدمات اللغة وتلكفت  اً شلكت ضغط . ول تتوافر اإ

ترىض عن الاطالع عىل وثيقة  أأقل من املوارد. ولكن يف الوقت ذاته يتعني احلفاظ عىل معايري اجلودة، لأن الوفود لن
مالئية طفيفة سببًا لستبعاد الوثيقة من التداول أأثناء  حتتوي عىل أأخطاء ابلرتمجة، بل وس تعترب أأي أأخطاء لغوية أأو اإ

ابملائة من الواثئق للرتمجة اخلارجية  56حيث أأرسلت نس بة  -اجامتعات اللجنة. ومع زايدة عدد الواثئق اليت ترتمج خارجيًا 
ىل ادلول الأعضاء. ويف حال مواصةل زايدة عبء  -نة املنرصمة يف الس   اتحته اإ مفن املهم ضامن مراجعة العمل داخلًيا قبل اإ

العمل مع بقاء عدد املوظفني عىل ما هو عليه فسوف تتأأثر اجلودة ابلطبع. وب ذلت اجلهود لس تخدام أأدوات تكنولوجيا 
منا يه واثئق خاصة املعلومات ونظم أأفضل ولضامن حصول املرتمجني اخل ارجيني عىل تدريب من املنظمة. ولكن الواثئق اإ

اتحهتا لدلول الأعضاء. وحىت يف حاةل توافر املوارد فعىل  ابلويبو ومن املهم أأن تكون الواثئق الصادرة ذات جودة عالية وميكن اإ
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ضافية املوظفني داخل املنظمة العمل الإضايف ملراجعة الواثئق املرتمجة خارجيًا. وعىل ذ كل عىل اللجنة السعي لتوفري موارد اإ
ىل الأفرقة العامةل كام هو مقرتح أأثناء الثنائية املقبةل.  أأن اكن للتغطية أأن تزيد ابلنس بة اإ

نه مع وجود سبيل دوًما حلقيق الوفورات، فعىل حد علمه ليس دلى الأمانة أأفاكر حمددة بشأأن حتقيق  .958 وقال الرئيس اإ
ضافية.هذه الوفورات. وسأأل الأمان ل يف حاةل توفري نفقات اإ  ة عن مدى تأأكدها من أأن متديد التغطية لن يكون ممكنًا اإ

ماكنية حتقيق وفوروات ممكنة. وأأضافت استناد تقديرات تلكفة تنفيذ  .959 وأأجابت الأمانة أأنه ابلإماكن دوًما مراجعة اإ
ىل املبلغ املدفوع يف الس نة املاضية لإجناز قدر معني من العمل أألف  790. ومن املمكن أأن تزيد قمية الرمق البالغ الاقرتاح اإ

ىل تلكفة وحدة الرتمجة يف س نة  ، وذلا 1022، اذلي جاء أأقل من نظريه س نة 1021فرنك سويرسي لستناد التقدير اإ
حيث يعمتد الأمر عىل مدى صعوبة الوثيقة والقدر اذلي يرسل  1021يصعب حتديد الاس مترار عىل املعدل ذاته س نة 

ىل رشكة. واملزيد من خدمات اللغات ل  ىل مرتمج خاريج أأم اإ ن اكنت الرتمجة ترسل اإ للرتمجة اخلارجية عالوة عىل النظر اإ
 تعمل عدد الواثئق اليت سوف تصدرها جلان حمددة أأو يطلهبا فريق عامل بعينه. 

ن .960 ن مجيع املعلومات الرضورية متوافرة. وأأضاف رضورة  وقال وفد سويرسا اإ ىل اللجنة حلل املسأأةل واإ الأمر يرجع اإ
ىل مجيع اللغات من  مساعدة ادلول الأعضاء يف ترش يد الرتمجة ابختاذ قرار بشأأن ترمجة مجيع الواثئق وخصوًصا الطويةل مهنا اإ

جياًزا. واإ  نتاج واثئق أأكرث اإ ىل اللغات عدمه، وبتحمل بعض املسؤولية عن اإ ن أأعربت اللجنة عن رغبهتا يف متديد تغطية اإ
ىل أأن يمت تدبري الوفورات  ماكهنا اس تخدام بعض الفائض لهذا الغرض، أأو فلينتظر الأمر اإ ىل مجيع الأفرقة العامةل فباإ الست اإ

ىل املزيد من الأفرقة العامةل. واقرتح الوفد أأن تؤخذ الأموال بداية من الفائض ولكن مع رضورة  ومن مث ميكن متديد التغطية اإ
نفاق أأموال  عادة استامثر الوفورات اجلارية من تدابري الرتش يد. وهبذه الطريقة يتواصل الرتش يد والوفورات عىل الرمغ من اإ اإ

ضافية. ومل يرغب الوفد حتديد أأي اللجان اليت يتعني أأن تتلقى التغطية، ودمع الاقرتاح املتداول مساء اليوم السابق.  اإ

س بانيافد وأأحاط و  .962 أأن البيان املقدم من وفد سويرسا ركز عىل أأمه عنرصين من الاقرتاح أأل وهام أأول رضورة  اإ
 20مواصةل الأمانة للرتش يد ومواصةل الرقابة عىل التاكليف. وتتوافر مساحة دلى الأمانة لضامن اقتصار الواثئق ادلاخلية عىل 

ماكني اتحة الفرصة أأمام الأمانة لإعامل صفحات فقط قدر الإماكن. واثين العنرصين هو اإ متام متديد التغطية تدرجيًيا مع اإ ة اإ
تقديرها يف هذه املسأأةل. واقرتح الوفد تبس يط الصياغة حبيث ينهتىي نص الفقرة الفرعية )ب( عقب ذكل "سوف يمت متديد 

ضاف رضورة الإبقاء عىل نص ." وأأ 1024/25تغطية واثئق الأفرقة العامةل ابللغات الست بطريقة تدرجيية خالل الثنائية 
ىل عدد الواثئق كذكل.  ىل طول الواثئق حفسب بل اإ شارة مفيدة ل اإ الفقرة الفرعية )أأ( كام قدمه وفد الصني، مع تضمني اإ

مانة مساحة اكفية للحركة ولكن مع ذكر مواصةل متديد التغطية بوضوح.  وهكذا سوف تتاح للأ

ج عىل شالكة الربانمج املقرتح لهو الوقت اذلي يتوافر فيه الفائض، وأأحاط الرئيس أأن الوقت املوايت لوضع برانم .961
 واقرتح مواصةل اللجنة النظر يف الاقرتاح املقدم من وفد الصني يف فرتة ما بعد الظهرية.

ودعا الرئيس الوفود للتعليق عىل الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن س ياسة اللغات، وهو  .961
 اح اذلي وزع يف القاعة.الاقرت 

وقدم وفد الولايت املتحدة الأمريكية الاقرتاح اذلي تضمن تعديلني عىل الفقرة الفرعية )ب(. وفامي ييل نص الفقرة  .964
الفرعية )ب( مبوجب الاقرتاح اجلديد: "وعقب ذكل ومبوجب الفقرة )أأ( سوف تبدأأ تغطية واثئق الأفرقة العامةل ابللغات 

 ة وفعاةل من حيث التاكليف."الست بطريقة تدرجيي

ورحب وفد الصني ابللغة املتوازنة الصادرة عن الأمانة. وأأعرب عن رغبته يف معرفة مدى قيام الصياغة الإنلكزيية  .965
املقرتحة من وفد الولايت املتحدة الأمريكية وخصوًصا لفظ "عقب ذكل" بتقييد تنفيذ الفقرة الفرعية )ب( بتنفيذ الفقرة 
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ن اكن الأمر كذكل يرغب الوفد التعبري عن معارضته لأي رشط مس بق لتنفيذ الفقرة الفرعية )ب(. وعالوة الفرعية )أأ(، و  اإ
 عىل ذكل المتس الوفد استيضاح املعىن املقصود من تعبري "الكفاءة يف التلكفة" يف هذا الس ياق.

نه يف سبيل السري قدما مع اللجنة حنو  .966 تغيري التوصية الأولية وتنفيذ الهنج وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
آلية  ىل تناول انشغالت خاصة ابلتلكفة. ورأأى الوفد الفقرة الفرعية )أأ( بوصفها أ التدرجيي عند هذه النقطة، حيتاج الوفد اإ

 لتناول مسأأةل وفر التلكفة اليت من الرضوري تطبيقها بغية تنفيذ الفقرة الفرعية )ب(.

ن اكن هذا  واقرتح الرئيس حذف تعبري "عقب .967 ذكل" وأأن تبدأأ الفقرة الفرعية )ب( ابلتعبري "مبوجب". وتساءل اإ
 الاقرتاح حيظى بقبول وفد الولايت املتحدة الأمريكية. 

نه يفضل الاحتفاظ ابلتعبري "عقب ذكل". فالهدف من الاقرتاح هو توفري  .968 وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
مانة لتدبر كيفية دة تلكفة س ياسة اللغات تنفيذها، عالوة عىل ضامن عدم زايمتويل الفقرة الفرعية )ب( و  بعض املرونة للأ

 زايدة جوهرية، وأأل يكون الاقرتاح عىل العكس يتسم بصياغة صارمة بدرجة حتول دون تنفيذ الأمانة هل.

نه فهم من اقرتاح املقدم من الولايت املتحدة رضورة تنفيذ الفقرة الف .969 رعية )أأ( أأول عىل يتبعها تنفيذ وقال وفد الصني اإ
زاء تنفيذ الفقرة الفرعية )ب( أأل وهو أأل يتوقف متديد  الفقرة الفرعية )ب( يف حال توافر املزيد من املوارد. وكرر الوفد موقفه اإ

فرعيتني ابلتوازي. تغطية واثئق الأفرقة العامةل ابللغات الست عىل تنفيذ الفقرة الفرعية )أأ(، بل أأن يمت تنفيذ لكتا الفقرتني ال
واكنت اللجنة قد انقشت ابلفعل تدبري املوارد الرضورية لتنفيذ الس ياسة ابس تخدام الفائض، وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن 

 الأمانة سوف تتخذ مجيع تدابري الرتش يد املمكنة وسوف تبذل اجلهود ملواصةل تقليص طول واثئق العمل وعددها.

نه يرى أأن الصي .970 غة املس تخدمة يف الاقرتاح ل حتتوي عىل العنرص الرشطي. وسوف يتاح قدر أأكرب من وقال الرئيس اإ
الوضوح يف حال حذف تعبري "عقب ذكل" من الفقرة الفرعية )ب(، اليت س تحتوي بعد احلذف عىل صياغة مبارشة تشري 

ىل الواثئق خالل ا ىل اللغات الست اإ ىل مواصةل هجود الرتش يد، ومتديد التغطية اإ ، مع انعاكس أأية 1024/25لثنائية بوضوح اإ
ضافية انجتة عن هذه التغطية يف الربانمج واملزيانية.  تلكفة اإ

وذكر وفد مرص أأنه يف البداية فرس نص الاقرتاح ابلطريقة اليت فرسه هبا وفد الصني وأأحاط بأأن النص املقدم من  .972
تبني هل أأن الاقرتاح املقدم  لايت املتحدة الأمريكيةالأمانة نص متوازن. ولكن أأخًذا يف الاعتبار الرشح املقدم من وفد الو

عداد الواثئق  نص مناسب يغطي احتياجات التغطية ابللغة العربية بل واس تخدامات اللغات الست أأثناء الاجامتعات وعند اإ
 وخصوًصا للفرق العامةل.

س بانياوقال وفد  .971 ىل هنج تدرجيي يتسم بفعالية  اإ أأن الاقرتاح عىل ما هو عليه متكن من حتقيق توازن صعب. فالإشارة اإ
التلكفة أأمر موضع ترحاب، ومن الواحض أأن الفقرتني الفرعيتني )أأ( و)ب( سوف جيري تنفيذهام يف وقت واحد. غري أأنه من 

وفري التغطية ابللغات الست بقدر ملحوظ. واقرتح الوفد الواحض أأنه يف حاةل عدم حتقيق الوفورات فلن يكون من املمكن ت
رضورة الاس تعاضة عن التعبريين "عقب ذكل ومبوجب الفقرة الفرعية )أأ(" الواردين يف صدر الفقرة )ب( بتعبري "ويف 

 الوقت ذاته".

س بانياوأأحاط وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلقرتاح املقدم من وفد  .971 ىل املزيد من وأأعرب عن رغبته يف الا اإ س امتع اإ
 التعليقات من الوفود الأخرى قبل الرد.

ىل وفد الصني عىل اقرتاحه اذلي عرب عن موضوع ذي جشون -وتقدم وفد فزنويال )مجهورية .974 البوليفارية( ابلشكر اإ
ىل البدلان النامية. وأأحاط ابلتعليقات املقدمة من وفد الولايت املتحدة ولكنه ذكر أأن الاقرتا ح املقدم من ذكل ابلنس بة اإ
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ىل هنج تدرجيي أأمر واحض بل ويامتىش مع الولية اليت منحهتا امجلعية العامة ودمع الوفد التعليقات املقدمة  الوفد مكرر. واحلاجة اإ
 من الرئيس.

وذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه من املمكن أأن يقبل اس تخدام التعبري "يف الوقت ذاته" وأأحاط بأأن ختمت  .975
 ةل اكلتايل: "بأأسلوب تدرجيي ويتسم ابلفعالية يف التلكفة."امجل

ماكنه قبول الصياغة املقرتحة من وفد  .976 نه ابإ س بانياوقال وفد الصني اإ نه عىل اس تعداد لإبداء املرونة فامي يتعلق  اإ واإ
ىل تسمية فرق عامةل حمددة يف النص فا لوفد عىل اس تعداد لقبول ابلقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة. وأأما ابلنس بة اإ

اس تحاةل حتقيق هذا العنرص من اقرتاحه يف املرحةل الراهنة، ولكنه ل زال يعتقد أأنه من الأمهية مبا اكن تنفيذ س ياسة اللغات 
الست عىل مس توى الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام 

ن مت ذكل يف لها . وأأعرب الوفد عن أأمهل يف 1024ي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية عىل وجه اخلصوص، واي حبذا اإ
متكن الأفرقة العامةل الأخرى من تبين التغطية ابللغات الست يف الفرتة املقبةل، وأأحاط برضورة السري قدما حنو املسأأةل 

 بأأسلوب مناسب وتدرجيي.

نه  .977 ىل اتفاق يتعلق بس ياسة الويبو بشأأن اللغات.وقال الرئيس اإ  يعتقد أأن اللجنة قد توصلت اإ

ن جلنة الربانمج واملزيانية: .978  اإ

 ؛01/12C/12/25أأحاطت ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  "2"

من الوثيقة  21وأأوصت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابعامتد لقرتاحات الواردة يف الفقرة  "1"
01/12C/12/25 ملعدةل عىل النحو التايل:ا 

فرقة العامةل  اً استناد .24" اتحة الواثئق للأ ىل أأمهية ضامن اإ ىل املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة واإ اإ
 ابللغات الست، تعرض الاقرتاحات الآتية عىل ادلول الأعضاء لتنظر فهيا:

عدد واثئق العمل تس متر الأمانة يف تطبيق تدابري الرتش يد واملراقبة ملواصةل تقليص  (أأ )
 ومتوسط جحمها.

ويف الوقت ذاته ستبدأأ تغطية واثئق الأفرقة العامةل ابللغات الست بطريقة تدرجيية  (ب)
، وس ت بني التاكليف الإضافية املرتتبة عىل 1024/25وفعاةل من حيث التاكليف، خالل الثنائية 

 هذه التغطية يف وثيقة الربانمج واملزيانية.

ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا املقبةل عن التقدم احملرز  اً مانة تقرير وسوف ترفع الأ  (ج) اإ
 ( أأعاله."1يف تنفيذ النقطة )

 اعامتد ملخص القرارات والتوصيات 12بند ال 

ىل الوثيقة  .979  .01/12C/12/12 1/dWاستندت املناقشات اإ

. اليت تش متل عىل جسل ابلقرارات والتوصيات اليت 01/12C/12/12 1/dWواقرتح الوفد تالوة حمتوى الوثيقة  .980
اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية أأثناء انعقاد دورهتا احلالية. وأأضاف الرئيس أأن التقرير الاكمل لدلوةل احلادية والعرشين سوف 

م ملخص القرارات والتو  ىل مجعيات يعد يف الوقت املناسب للموافقة عليه حسب الإجراء املتعارف عليه. وس يقد  صيات اإ
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نه عقب قراءة نص مجيع القرارات )سواء اليت اختذت أأو املقرتحة( سوف تعقب  ادلول الأعضاء يف الويبو. وقال الرئيس اإ
 الوفود عىل القرارات اليت ساورهتا بشأأهنا انشغالت. 

 . 1و 2وقرأأ الرئيس القرارات اليت اختذت بشأأن البندين  .982

)تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة( أأحاط الرئيس ابلقرار اذلي صاغه  1 وقبل قراءة القرار اخلاص ابلبند .981
ىل القرارات املتخذة بشأأن البندين  ضافة النصوص ذاهتا اليت أأضيفت اإ ، أأي الامتس جلنة 6و 5وفدا أأسرتاليا ومرص مع اإ

ىل الآراء اليت عربت عهنا اللجنة الاستشارية الربانمج واملزيانية من الأمانة الاس مترار يف اختاذ التدابري املناس بة  اس تجابة اإ
املس تقةل للرقابة. والمتست جلنة الربانمج واملزيانية أأيضا من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تس متر يف اس تعراض 

ىل جلنة الربانمج وامل  زيانية. ومراقبة التدابري اليت تتخذها الأمانة وفقًا لوليهتا ورفع تقارير بذكل اإ

ذ بشأأن البند  .981 )تقرير هيئة التحكمي لتعيني الأعضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية  4وقرأأ الرئيس القرار اذلي اخت 
)تقرير مدير  6)تقرير مراجع احلساابت اخلاريج( والبند  5املس تقةل للرقابة( والنص املقرتح للقرارات املتخذة بشأأن البند 

 الرقابة الإدارية(. شعبة التدقيق ادلاخيل و 

)تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة(، قرأأ الرئيس القرار املقرتح عىل النحو  7وابلنس بة للبند  .984
 أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلنظر يف هذه املسأأةل مع اختاذ التدابري املناس بة.التايل: 

ىل البند  .985 أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية )احلومكة يف الويبو( قرأأ الرئيس القرار املقرتح اكلتايل:  8وابلنس بة اإ
 العامة للويبو بأأن تنظر يف هذه املسأأةل وتتخذ التدابري املناس بة.

ذ بشأأن البندين  .986 ىل قراءة القرار اذلي اخت  تسديد ؛ ووضع 1021)البياانت املالية الس نوية لعام  9وانتقل الرئيس اإ
 )وضع اس تخدام الأموال الاحتياطية(.  20( و1021يونيو  10الاشرتااكت يف 

ىل البند  .987 أأحاطت جلنة )التقرير الس نوي عن املوارد البرشية( قرأأ الرئيس النص املقرتح للقرار كام ييل:  22وابلنس بة اإ
الانعاكسات عىل املالية واملوارد وأأوصت امجلعيَة  الربانمج واملزيانية علام مبضمون التقرير الس نوي عن املوارد البرشية يف س ياق

ىل جلنة اخلدمة املدنية ادلولية واإىل جملس الرؤساء التنفيذيني انشغال ادلول  متس من املدير العام أأن ينقل اإ العامَة للويبو بأأن تل
ىل التح زاء وقع ارتفاع تلكفة املوظفني عىل الاس تدامة املالية للمنظمة واحلاجة اإ يل مبزيد من احليطة واإىل النظر يف الأعضاء اإ

اختاذ تدابري فعاةل ويف الوقت املناسب، ل س امي يف س ياق الاس تعراض الشامل اذلي جتريه جلنة اخلدمة املدنية ادلولية 
  خبصوص تكل املسائل.

ىل البند  .988 أأوصت جلنة ام ييل: )تقرير عن تنفيذ تدابري فعالية التاكليف( قرأأ الرئيس النص املقرتح للقرار ك 21وابلنظر اإ
مانة 01/12C/12/29الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة علام مبحتوايت الوثيقة  ، وأأوصت الأ

ىل حتقيق فعالية التاكليف.  مبواصةل هجودها الرامية اإ

( اذلي قرأأه الرئيس كام ييل:1024/25)اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21واكن نص القرار املقرتح بشأأن البند  .989
( أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك يف ما يعنيه، 2) 

، مع مراعاة ما ييل: 01/12C/12/8، كام ورد يف الوثيقة 1024/25ابملوافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 
أألف فرنك  791"زايدة يف مغلف املزيانية الإجاميل لتناول التنفيذ املتفق عليه لس ياسة اللغات يف الويبو، مببلغ قدره 2"

لتضمينه الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر، بدون تغيري يف  10" واسرتجاع الربانمج 1؛ "17سويرسي يف الربانمج 
عضاء، أأثناء انعقاد امجلعيات، 1؛ "20صغرية واملتوسطة يف الربانمج احملتوايت واملوارد اخملصصة للرشاكت ال " واتفاق ادلول الأ

"واإدراج التغيريات املتفق علهيا 4املتعلق ابملاكتب اخلارجية؛ " 10وخالل مناقشات اقرتاح الربانمج واملزيانية، عىل الربانمج 
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( وأأحالت جلنة 1. )10و 17و 11و 27و 25و 22و 9و 8و 1و 1و 2من الاس تعراض املايل والربامج  44خبصوص الفقرة 
ىل مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك يف ما يعنيه، البت يف ما  الربانمج واملزيانية اإ

دارة تصممي الربانمج ورصده وتقيمي نتاجئه وأأنشطهتا  28" اختاذ قرار بشأأن الربانمج 2ييل:" بغية متكني ادلول الأعضاء من اإ
لهيا؛ "  خبصوص املؤمترين ادلبلوماس يني.  4و 1وهدف الربانجمني "1بكفاءة ومن حتديد اللجنة اليت يتعني يرفع الربانمج تقاريره اإ

ىل اخلطة الرئيس ية للأصول جاء النص املقرتح للقرار .990 ن جلنة الربانمج واملزيانية: "كام ييل:  وابلنس بة اإ صدقت  "2اإ
دراج املرشوعات يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للمنظمة كام هو موحض يف  عىل املبادئ اليت مت وفقا لها، وسيمت وفقا لها، اإ

عضاء يف الويبو ابملوافقة عىل متويل املرشوعات امل1؛ "01/12C/12/8الوثيقة  قدمة يف " وأأوصت مجعيات ادلول الأ
جاميل مقدر يبلغ  01/12C/12/28مرفق الوثيقة  موال الاحتياطية املتاحة؛  22,1مببلغ اإ مليون فرنك سويرسي من الأ

ضافية أأثناء جلسات امجلعيات عن الوفورات احملققة من هذه املرشوعات، 1" مانة تقدمي معلومات اإ متست من الأ )أأ(" وال
ىل تفاصيل الاهتالك والرمسةل للن ضافة اإ ىل حتقيق املزيد من الوفورات 1فقات املعنية؛ "اإ مانة السعي اإ متست من الأ )ب(" وال

طار املزيانية العادية، من خالل مجةل أأمور مهنا تنفيذ مجيع توصيات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بشأأن  يف اإ
دارة اخلزانة، هبدف احلد من اس تخدام الأموال الاح  لهيا س ياسة الأسفار وحتسني اإ غراض متويل املرشوعات املشار اإ تياطية لأ

زاء النقطتني "1" أأعاله؛ "1يف النقطة " عداد تقرير عن التقدم احملرز اإ مانة اإ متست من الأ )ب(" أأعاله 1)أأ(" و"1)ج(" وال
مترب.  خالل ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية اليت س تعقد يف سب

)التعريف املقرتح بشأأن "نفقات التمنية" يف س ياق الربانمج  24ص البند وقرأأ الرئيس نص القرار املقرتح خبصو  .992
ىل امجلعية العامة للويبو.واملزيانية( عىل النحو التايل:  حاةل هذا القرار اإ   قررت جلنة الربانمج واملزيانية اإ

ذ بشأأن البند  .991 ة والأمن يف مباين )تقرير مرحيل عن مرشوع حتسني معايري السالم 25وقرأأ الرئيس القرار اذلي اخت 
 الويبو احلالية(

)التقرير الهنايئ عن تنفيذ برانمج الويبو للتقومي الاسرتاتيجي( عىل النحو  26وجاء النص املقرتح للقرار اخلاص ابلبند  .991
ىل امجلعية العامة للويبو.الآيت:  حاةل هذا القرار اإ  قررت جلنة الربانمج واملزيانية اإ

ذ بشأأن البند  .994 وأأوصت جلنة )تقرير مرحيل عن مرشوعات البناء(:  27وقرأأ الرئيس النص املقرتح للقرار اذلي اخت 
مانة  01/12C/12/22الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو الإحاطة علمًا مبحتوى الوثيقة  متست من الأ وال

متدة.  اختاذ مجيع التدابري الالزمة هبدف ضامن الانهتاء من تنفيذ مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف حدود املزيانية املع

ذ بشأأن البند  .995 )تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو(  28وقرأأ الرئيس القرار اذلي اخت 
 )تقرير مرحيل عن مرشوع استامثر رأأس املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت(. 29ذ بشان البند والقرار اذلي اخت  

)تقرير مرحيل عن تنفيذ س ياسة الويبو بشأأن اللغات(، قرأأ الرئيس القرار املقرتح عىل النحو  10وابلنس بة للبند  .996
ن جلنة الربانمج واملزيانية: " التايل: " وأأوصت 1؛ "01/12C/12/25ات الواردة يف الوثيقة " أأحاطت علام ابملعلوم2اإ

ةل عىل 01/12C/12/25من الوثيقة  25مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابعامتد الاقرتاحات الواردة يف الفقرة  ، املعد 
فرق24النحو التايل: " اتحة الواثئق للأ ىل املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة واإىل أأمهية ضامن اإ ة العامةل ابللغات . استناًدا اإ

مانة يف تطبيق تدابري الرتش يد واملراقبة  متر الأ الست، تعرض الاقرتاحات الآتية عىل ادلول الأعضاء لتنظر فهيا: )أأ( تس 
فرقة العامةل ابللغات  ملواصةل تقليص عدد واثئق العمل ومتوسط جحمها؛ )ب( ويف الوقت ذاته، ستبدأأ تغطية واثئق الأ

، وس ت بني التاكليف الإضافية املرتتبة عىل هذه 1024/25فعاةل من حيث التاكليف، خالل الثنائية الست بطريقة تدرجيية و 
ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا املقبةل عن التقدم احمل مانة تقريرا اإ رز التغطية يف وثيقة الربانمج واملزيانية؛ )ج( وس تقدم الأ

 " أأعاله".1يف تنفيذ النقطة "
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ىل الرئيس والأمانة لإعدادهام نص هذا القرار. وذكر الوفد أأن دليه عدًدا من التعليقات وتقدم وفد م .997 رص ابلشكر اإ
 .26و 25و 21و 8و 7املتصةل ابلبنود 

 .2واقرتح الوفد أأن تعلق الوفود ابلرتتيب ابتداء من البند  .998

 .6و 5و 4و 1و 1و 2ومل ترد تعليقات عىل القرارات املتعلقة ابلبنود  .999

ىل البند  .2000 ، فأأعرب وفد مرص عن تفضيهل لصياغة القرار كام ييل: "أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية 7أأما ابلنس بة اإ
 امجلعية العامة بأأن تنظر يف هذه املسأأةل وتتخذ التدابري املناس بة."

 .21و 22و 20و 9و 8ومل ترد تعليقات عىل القرارات املتعلقة ابلبنود  .2002

ىل نص القرار ا .2001 شارة الفقرة 21خلاص ابلبند وابلنس بة اإ براز اإ ، أأعرب وفد ترينيداد وتوابغو عن رغبته يف اإ
ىل التغيريات املتفق علهيا" عىل الرمغ من أأهنا مل ي تفق علهيا يف اجللسة العامة.4)2  ( اإ

املعين ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة  10وقرأأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان املتعلق بربانمج  .2001
بتاكر. ورأأى الوفد حدوث تقدم ملموس عىل الأرض. وحتدث العديد من ادلول الأعضاء لصاحل هذا الربانمج ابلغ والا

ىل الأمانة عىل تنفيذها معظم التغيريات املطلوبة. وشعر الوفد بأأن اللجنة قد اقرتبت من التفاق  الأمهية. وتقدم الوفد ابلشكر اإ
ىل فقدان مع تناول  10عىل صيغة منقحة للربانمج  النقاط الآتية. ومل يرغب الوفد يف نقل املوظفني س امي أأن ذكل س يؤدي اإ

ن  الربانمج قدر كبري من الزمخ اذلي يمتتع به وس يضيع الوقت وهيدر املال وس ينبغي بناؤه من جديد يف هناية املطاف. ولكن اإ
قل أأي موارد من أأي جزء من أأجزاء الربانمج أأمكن تعديل الربانمج ل س امي بعدد أأكرب من املوظفني فالوفد مل يرغب يف ن

آيت عىل الفقرة  يف السطر الأخري من النص الإنلكزيي  10.4املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. واقرتح الوفد التعديل ال
اءات (: تدرج فاصةل مث النص الآيت "وتوفري أأنشطة للتدريب وتكوين الكف22من أأسفل عقب امجلةل الاعرتاضية )برانمج 

ىل اجلدول يف صفحة  قلميية." نقطة وهناية امجلةل. وابلنس بة اإ يضاف النص الآيت عقب "وينبغي 200ابلتنس يق مع املاكتب الإ
ىل البدلان املس تفيدة مع  اتحته اإ ىل المتويل يف الوقت املناسب واإ أأن خيضع هدف املاكتب امخلسة لنقل التكنولوجيا ..." "اإ

أأخرى عىل غرار هذه. ومن املمكن التفكري يف الألفاظ احملددة املس تخدمة. وأأخرًيا اس تفرس تقدم املراحل"، أأو أأية صياغة 
نشاء  ذ ل يوجد يف  10الوفد عن مصدر الهدف اخلاص ابإ ضافية ذات س ياسات راخسة يف جمال امللكية الفكرية، اإ جامعة اإ

 الثنائية اجلارية ما يش به هذا الهدف ويبدو الرمق املطلوب مرتفًعا.

ب وفد اجلزائر عن رغبته يف تسجيل عدم توافر الوقت الاكيف هل للنظر يف اقرتاح الولايت املتحدة وأأعر  .2004
 بشأأن مرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا وأأعرب عن رغبته الاحتفاظ حبقه يف التعليق عندما حيني الوقت.

ىل أأهداف الربانجمني  .2005 هنا سوف تعرض عىل امجلع  4و 1وأأشار وفد هنغاراي اإ ية العامة لختاذ قرار بشأأهنا قائاًل اإ
مبوجب القرار اذلي قرأأه الرئيس. وأأبدى الوفد رغبته يف اقرتاح نص يمتتع بقد من التوافق. فعىل حد قول وفد الهند ل بد أأن 

ىل اعامتدها. ومي كن تعامل املسأألتان معامةل ابملثل. وذلا اقرتح الوفد أأن يكون الهدف يف حاةل معاهدة التصاممي هو التوصل اإ
ىل املؤمتر ادلبلومايس واللجنة احلكومية ادلولية، حيث يكون الهدف هو اعامتد صك قانوين أأو  تكرار هذا الالكم ابلنس بة اإ

 صكوك قانونية.

ماكنه رؤية ثالثة وفود عىل الأقل تشري ابلرد برفض هذا الاقرتاح. وعلق الرئيس قائالً  .2006 نه ابإ  اإ

بلومايس ل تزال مفتوحة وكذكل الطبيعة القانونية للصك، أأي هل وكرر وفد سويرسا أأن مسأأةل انعقاد مؤمتر د .2007
ن اكنت ادلول الأعضاء سوف تعمل حنو  س يكون ملزًما قانونًيا أأم ل. وأأضاف الوفد أأن املؤمترات ادلبلوماس ية رضورية اإ
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زاء رؤيته هذا الأمر مدرج عىل جدول الأ  ن الوفد منشغل ابلفعل اإ صدار صك ملزم قانواًن. وذلا فاإ عامل التنظميي وفرضه عىل اإ
جلنة الربانمج واملزيانية. ورأأى الوفد رضورة أأن يمت النقاش داخل س ياق اللجنة احلكومية ادلولية. وذك ر الوفد بأأنه أأعرب عن 

التنفيذ وأأضاف أأنه اقرتح تغيريات علهيا.  واسرتاتيجيةحتت س ياق التخطيط  48و 47انشغاهل ابلصياغة الواردة يف الصفحتني 
ذ مل تمتكن جلنة الربانمج واملزيانية من التوصل  4ذا املوضوع يف الاعتبار اقرتح الوفد رفع برانمج وهب ىل امجلعية العامة اإ برمته اإ

ىل اتفاق بشأأنه.  اإ

ىل امجلعية العامة للنظر فهيام وفقًا للقرار اذلي تاله. 4و 1وذك ر الرئيس الوفد أأن الربانجمني  .2008  قد أأرسال اإ

ىل امجلعية العامة. وأأوحض الوفد أأنه فهم أأن  .2009 ن القرار احلايل أأرسل فقط مسأأةل الأهداف اإ وقال وفد السويد اإ
ىل امجلعية العامة للأس باب اليت رشاها ولالنشغالت اليت أأثريت بشأأن الصياغة املس تخدمة يف  4الربانمج  هلك ينبغي رفعه اإ

س 48و 47الصفحتني  رتاتيجيات التنفيذ. وكرر الوفد رغبته يف مناقشة الفقرة املتعلقة ابلربانمج فامي يتعلق بس ياق التخطيط واإ
 اكمةل يف امجلعية العامة ل مناقشة الأهداف فقط. 4

ىل الربانمج  .2020 شارته ابملثل اإ  كذكل. 1وسأأل الرئيس الوفد عن اإ

 .1وأأجاب الوفد أأنه ل حيمل أأي وهجة نظر قوية جتاه الربانمج  .2022

ن أأحيل الربانمج 4ابلربانمج  1ن الفكرة الأصلية اكنت مساواة الربانمج وذك ر الرئيس الوفود أأ  .2021  4. وذلا فاإ
ىل امجلعية العامة فال بد أأن حيال الربانمج   كذكل.  1برمته اإ

ىل الربانمج  .2021  فقط. 4وكرر وفد السويد أأنه أأشار اإ

ىل ا  .2024 تفاق بشأأن الربانجمني وذك ر الرئيس بأأن حصيةل املناقشات عىل مدار أأس بوع اكمل اكنت عدم التوصل اإ
ىل امجلعية  4و 1 حاةل برانمج مهنام اإ ن رغب أأي وفد يف اإ وأأهنام سوف يعامالن ابملثل. واكن هذا هو مغزى النقاش. وذلكل اإ

ما أأن حتيل ادلول الأعضاء أأهداف الربانجمني  حاةل الآخر كذكل. وعىل ذكل اإ ن ذكل يعين رضورة اإ فامي خيص  4و 1العامة فاإ
ىل امجلعية العامة أأو حتيل الربانجمني بأأرسهام.عقد املؤمتر ادل  بلومايس اإ

 4و 1ومل يوافق وفد الهند عىل الاقرتاح املقدم من وفد السويد وشدد عىل رضورة معامةل الربانجمني  .2025
 ابلتساوي.

حاةل الأهداف اخلاصة ابلربانجمني  .2026 ح 4و 1وأأعلن الرئيس بناء عىل ذكل الاكتفاء ابإ ىل امجلعية العامة ل اإ اةل اإ
 الربانجمني اكملني.

بتغيري  "2" 1أأعرب وفد الربازيل عن رغبته يف تعديل الفقرة  28وفامي يتعلق مبرشوع القرار اخلاص ابلربانمج  .2027
دارة تصممي الربانمج ورصده وتقيمي نتاجئه وأأنشطته بكفاءة  ترتيب اللكامت يف العبارة الآتية: "بغية متكني ادلول الأعضاء من اإ

لهيا" حبيث تبدأأ العبارة بلكمة "أأنشطة".  ومن حتديد اللجنة اليت يتعني يرفع الربانمج تقاريره اإ

ىل الفقرة  .2028 وذكر أأن صياغهتا احلالية ل تعرب عن  21( من القرار اخلاص ابلبند 2)1وأأشار وفد اململكة املتحدة اإ
ىل ما ييل: "القرار اخلاص   ابسرتاتيجياتاملواقف اخملتلفة اليت أأعربت عنه اجملموعات. وذلا اقرتح الوفد تغيري نص الفقرة اإ

 ." مث وضع نقطة. 28التنفيذ للربانمج 

يران )مجهورية .2029 ". مث 28( حبيث يكون كام ييل: "برانمج 2)1ط نص الفقرة سالمية( تبس يالإ  -واقرتح وفد اإ
 وضع نقطة. 
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وأأحاط وفد سويرسا ابلقرتاح املقدم من وفد الربازيل وحاز الاقرتاح عىل قبوهل. ولكن النقاش اذلي دار ل  .2010
ماكنية "للتشارك الفعال".  بد من أأخذه يف الاعتبار. فبعض الوفود ومن بيهنا وفد سويرسا اعتقدت أأن ادلول الأعضاء دلهيا اإ

املعين ابلتشارك الفعال"، فهىي عبارة حمايدة. ولن متثل هذه  28وهكذا من املمكن أأن يكون نص الفقرة كام ييل: "برانمج 
الصياغة حمكًا مس بقًا عىل رضورة المتكني من عدمه. ومل تذكر رضورة تغيري ادلول الأعضاء أأي يشء. ورأأى الوفد أأن صياغة 

ن تغريت اك هنا س تكون حمايدة متاًما. وأأضاف الوفد أأنه من املمكن أأن يقبل النص اإ لآيت: "فامي يتعلق ابلتشارك الفعال" فاإ
براز املواضع  نه حياول اإ ضفاء صبغة حمايدة عىل الأمر اإ التعديالت الأخرى املقدمة من وفد الربازيل. وأأضاف أأنه مع حماوةل اإ

 . 28مج احملددة اليت شهدت اختالفات يف الرأأي بشأأن الربان

آخر. 28( "برانمج 2)1وسأأل الرئيس الوفد عن قبوهل أأن يكون نص الفقرة  .2012  " فقط دون أأي نص أ

ماكنية اتفاقه مع الاقرتاح املقدم  .2011 ورأأى وفد سويرسا أأن النقاش اكن مركًزا عىل الأهداف أأكرث من ذكل وكرر اإ
عتبار ينبغي أأن يكون النص "يتعلق" بدل من من وفد الربازيل. ولأخذ التعليق املقدم من وفد اململكة املتحدة يف الا

 "لمتكني"، أأي "فامي يتعلق ابلتشارك الفعال".

يران )مجهورية  .2011 الإسالمية( أأن املداخةل املقدمة من وفد سويرسا أأكدت عىل عدم التفاق بشأأن  -وعلق وفد اإ
ىل اتفاق بشأأن الربانمج . وبغض النظر عن الصياغة املس تخدمة فهىي س تؤكد دوًما عىل عدم التو 28الربانمج  ، وذلا 28صل اإ

 "، يتلوها نقطة ما يؤكد عىل موقف سويرسا.28فاحلل الأمثل هو الاحتفاظ هبا هكذا: "الربانمج 

وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن انشغاهل مبخصصات املوازنة اليت مل تكن موضع جدال وأأعرب عن رغبته يف  .2014
 احملافظة علهيا.

ن اكن الربانمج وسأأل وفد الربازيل عام س   .2015 ىل اتفاق واإ سوف حيذف يف هذه  28يحدث يف حال عدم التوصل اإ
 احلاةل.

 ورد الرئيس ابلإجياب. .2016

 .28وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية واقرتح الإبقاء عىل الربانمج  .2017

ىل الفقرة  .2018 نه ل يعرب بد2)1وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإ قة عن جوهر النقطة ( من مرشوع القرار وقال اإ
دون أأن يؤثر ذكل سلًبا عىل  10موضوع النقاش. وأأعرب الوفد عن تفضيهل أأن تنص الفقرة عىل أأن يمت اس تعادة الربانمج 

 . واكنت هذه يه الفكرة اليت أأرادت اللجنة أأن توصلها.20الربانمج 

وموارده"  20وكرر الرئيس ذكل الاقرتاح بأأن يس تعاض عن النص اذلي يقول "ابس تثناء حمتوى الربانمج  .2019
آخر وهو: "بدون تغيريات يف احملتوى واملوارد اخملصصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الربانمج   ."20بنص أ

ن النص ل يزال مصدًرا لالنشغال ولكنه أأضاف أأن املش .2010 لكة قد تكون بسبب الرتمجة وقال وفد بيالروس اإ
ىل الروس ية. وشكر الوفد الرئيس عىل قبول التعديل اللغوي املقرتح من الاحتاد الرويس.  الشفوية من الإنلكزيية اإ

وحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية بصفته الوطنية واقرتح حذف عبارة "أأثناء انعقاد امجلعيات  .2012
بقاء فقط عىل موافقة ادلول الأعضاء عىل الربانمج ( م1)2الأعضاء" يف الفقرة   املعين ابملاكتب اخلارجية. 10ع الإ

ىل أأن الربانمج  .2011  10ل يتقيد ابملاكتب اخلارجية واقرتح تعديل الصياغة كام ييل: "الربانمج  10وأأشار الرئيس اإ
 بارة "أأثناء انعقاد امجلعيات".املتعلق ابملاكتب اخلارجية". وسأأل الرئيس عن سبب الامتس وفد "اجلزائر" حذف ع 
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 وأأجاب وفد اجلزائر أأنه مل يفهم الإضافة اليت أأتت هبا العبارة وأأدخلهتا عىل القرار. .2011

ىل أأن فاحتة الفقرة الأوىل بأأمكلها )"أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية..."( جعلت الصياغة تبدو  .2014 ونوه وفد الهند اإ
ىل املبلغ اخملصص للربانمج  وكأن وثيقة الربانمج واملزيانية سوف تعمتد. وبغض النظر عن نتيجة املشاورات  10وابلنس بة اإ

ن وافقت  وامجلعيات سأأل الوفد عن مدى التعبري بدقة عن اخملصص يف حاةل وجود توافق بشأأن مخس ماكتب أأو أأكرث. واإ
ن الوفد سيتفهم ذكل. وذلا ل  بد من وضع صياغة يف نص اللجنة عىل املزيانية اخملصصة كام عرضت )للماكتب امخلسة( فاإ

اذلي يتقرر لحقًا. ووافق الوفد عىل الاقرتاح املقدم من مجموعة  XXالقرار تفيد ذكل، كأن ينص مثال: "مع اعتبار عدد 
ن اجامتع امجلعيات سوف يتخذ القرار يف هذا الشأأن فكيف 10البدلان الأفريقية خبصوص الربانمج  ، ولكن عىل حد علمه فاإ

 جلزء؟ميكن حذف هذا ا

مبا أأنه مل حيظ مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية فس يكون نص القرار كام ييل:  10وذكرت الأمانة أأن الربانمج  .2015
خاضعة لقرار امجلعية العامة. وسوف  4و 1و 1و 2"مبوجب ما ييل". وعىل ذكل سوف تكون البنود الواردة يف الفقرات 

 تترصف الأمانة مبوجب قرار امجلعية العامة.

ذ تسهل عىل الأعضاء حتديد وأأ  .2016 بقاء عىل العبارة "أأثناء انعقاد امجلعيات" اإ عرب وفد بيالروس عن تفضيهل الإ
املوعد املفرتض لختاذ هذا القرار. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأهنا توفر بذكل همةل زمنية ومتنح العملية لكها زمًخا كبرًيا. وأأضاف 

بقا  ء عىل هذه العبارة.الوفد أأن من مصلحة ادلول الأعضاء الإ

يران )مجهورية  .2017 ىل  -وأأوحض وفد اإ الإسالمية( رأأيه برضورة حذف العبارة "أأثناء انعقاد امجلعيات." فبالعودة اإ
سوف تظل معلقة ورهنًا بقرار ادلول  10الانشغالت اليت أأاثرها وفد الهند رأأى الوفد أأن املزيانية اخملصصة للربانمج 

(: "واتفاق ادلول الأعضاء، أأثناء انعقاد 1والصياغة الواحضة اقرتح الوفد الصياغة الآتية للنقطة ) الأعضاء. والزتاًما ابلشفافية
 ".1024/25امجلعيات، بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية ووثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية 

ضافة "أأثناء انعقاد امجلعيات"  والمتس الرئيس تعليقات الوفود عىل الاقرتاح السابق وسأأل الأمانة عن أأس باب .2018 اإ
 يف مرشوع الصياغة. 

وأأجابت الأمانة أأن العبارة أأضيفت لإضفاء الوضوح ولضامن تناول املسأأةل أأثناء انعقاد امجلعيات. ول يوجد  .2019
آخر.  سبب أ

وأأن هذا الس ياق  10وأأوحض وفد مرص أأن هذه املسائل اخلاصة ابملاكتب اخلارجية اليت اش متل علهيا الربانمج  .2040
يضاحه يف صياغة النص.   ل بد من اإ

وأأبدى بيالروس مرونة بشأأن الصياغة ولكن بوصفه منسق اجملموعة عليه التشاور مع أأعضاء اجملموعة  .2042
 الآخرين.

 اء اليت أأعرب عهنا وفد بيالروس بشأأن الاحتفاظ ابلعبارة يف نص القرار.وشارك وفد مجهورية كوراي الآر  .2041

 وأأعرب وفد الهند كذكل عن رغبته يف الاحتفاظ بعبارة "أأثناء انعقاد امجلعيات."  .2041

نه ل يعارض قرار امجلعية العامة يف هذه املسأأةل. ومن الرضوري تناول هذا البند يف س ياق  .2044 وقال وفد اجلزائر اإ
ولكن الوفد ل يرغب يف أأن يمت ذكل من خالل بند مس تقل عىل جدول الأعامل بل أأكد عىل رضورة مناقشة  .10الربانمج 

طار الربانمج   .10املسأأةل يف اإ
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املتعلق ابملاكتب اخلارجية أأثناء انعقاد  10واقرتح الرئيس ما ييل: "اتفاق ادلول الأعضاء عىل الربانمج  .2045
 امجلعيات."

ن ا ورد وفد الهند قائالً  .2046  10نشغاهل مل يؤخذ بعني الاعتبار. لأن الصياغة عىل ما يه عليه تعين أأن الربانمج اإ
 ميكن تناوهل يف أأي وقت طوال فرتة انعقاد امجلعيات. ولكن الوفد رغب يف حتديد موعد تناول الأعضاء هل.

قشة وثيقة الربانمج واقرتحت الأمانة الصياغة الآتية: "اتفاق ادلول الأعضاء أأثناء انعقاد امجلعيات خالل منا .2047
 املعين مبسأأةل املاكتب اخلارجية." 10واملزيانية املقرتحة خبصوص الربانمج 

وأأعرب وفد املكس يك تفضيهل احلفاظ عىل الصياغة الأصلية للنص. وأأضاف أأنه عىل الرمغ من أأن مجيع  .2048
ىل الربانمج شارة حمددة اإ نه يفضل وضع صياغة بدون اإ ىل  10 الأعضاء يعرفون س ياق املسأأةل فاإ ذ تشري الربامج الأخرى اإ اإ

ن مت حتديد الربانمج  ىل الربامج الأخرى ذات الصةل كذكل. 10مسأأةل املاكتب اخلارجية. فاإ  ل بد من الإشارة اإ

وأأفاد وفد اجلزائر بأأنه ل ميانع ذكر مجيع الربامج املرتبطة ابملاكتب اخلارجية. ولكن يف البداية ل بد من الإشارة  .2049
ىل الربانمج  ن رغب وفد املكس يك يف ذكل.10اإ ىل الربامج الأخرى ذات الصةل اإ شارات اإ ضافة اإ  . ولكن الوفد منفتح عىل اإ

ىل املثل القائل بأأن "الش يطان يمكن يف التفاصيل" عن شكه يف أأن يكون  .2050 شارة اإ وأأعرب وفد املكس يك يف اإ
ىل املاكتب اخلارجية يف وثيقة ا لربانمج واملزيانية. ولهذا السبب رغب الوفد يف هذا هو التوقيت الأمثل للبدء يف الإشارة اإ

تكرار تفضيهل ترك النص عىل ما هو عليه: "املاكتب اخلارجية" وفقط لأن هذا ابلضبط هو ما عكف الأعضاء عىل مناقش ته 
 طوال الأس بوع )ويف شهر يوليو(.

بق .2052 اء عىل الصياغة وفقًا واتفق وقد ش ييل مع ما ذكره وفد املكس يك وأأعرب عن اعتقاده أأن السبب وراء الإ
ىل املاكتب  شارات اإ ذ يؤدي النظر يف مجيع العنارص أأو الربامج اليت وردت فهيا اإ لالقرتاح الأصيل املقدم من الأمانة واحض، اإ

 اخلارجية من شأأنه أأن يستبقي الوفود يف هذه القاعة ملدة ساعتني أأخريني. 

ىل الربانمج  .2051 . وأأضاف أأن النص من املمكن أأن يكون كام ييل: 10وتشدد وفد اجلزائر يف موقفه ابلإشارة اإ
 وغريه من الربامج املتعلقة ابملاكتب اخلارجية" دون تسميهتا.  10"بشأأن الربانمج 

آيت: "واتفاق ادلول الأعضاء، أأثناء انعقاد امجلعيات، بشأأن مسأأةل املاكتب  .2051 واقرتح وفد املكس يك النص ال
 ".10اخلارجية مبا فهيا الربانمج 

س بانيا ودمع وفد .2054 الاقرتاح الأخري املقدم من وفد املكس يك وأأعرب عن رغبته تنبيه الأعضاء لنقطتني: الأوىل  اإ
ىل امجلعيات دون املرور مبسار من املشاورات السابقة.   الزمن والثانية خطر اذلهاب اإ

شلك عام واملاكتب واقرتحت الأمانة الصياغة الآتية: "أأثناء انعقاد امجلعيات، بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية ب  .2055
 ."1024/25عىل وجه اخلصوص، عىل خلفية س ياق وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  10اخلارجية ذات الصةل ابلربانمج 

واقرتح وفد املكس يك تعديل النص اكلآيت: "واتفاق ادلول الأعضاء، أأثناء انعقاد امجلعيات، بشأأن مسأأةل  .2056
 ".10املاكتب اخلارجية مبا فهيا الربانمج 

وسأأل وفد اجلزائر عن املعىن الفعيل للعبارة "بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية." وأأضاف الوفد أأن ادلول  .2057
 وطريقة تعديهل. 10الأعضاء عىل حد علمه سوف تعكف عىل مناقشة الربانمج 
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ل مناقشة واقرتحت الأمانة الآيت: "اتفاق ادلول الأعضاء أأثناء انعقاد امجلعيات بشأأن املاكتب اخلارجية خال .2058
 املعين ابملاكتب اخلارجية." 10وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة عىل الربانمج 

نه لن يرص عىل رأأيه عىل الرمغ من  .2059 ىل تأأخر الوقت وبغية التحيل بروح بناءة فاإ نه ابلنظر اإ وقال وفد املكس يك اإ
ذا وافق الأعضاء فس يوافق الوفد.  تفضيهل للصياغة اليت اقرتاها. واإ

ىل النقط وأأعرب  .2060 يف  4و 1( من القرار لرؤية الربانجمني 1)1وفد اململكة املتحدة عن دهش ته البالغة ابلإشارة اإ
سرتاتيجي  ىل هدف اإ س ياق واحد. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأهنام ليس دلهيام الكثري من القوامس املشرتكة ابس تثناء انامتهئام اإ

ن الوفد يرغب يف  فصل الربانجمني عىل سطرين أأو بندين فرعيني.  واحد. وبغض النظر عن الصياغة فاإ

دراج النقطة ) .2062 يف اجلزء املتعلق ابملؤمتر  1( بوصفها هدف للربانمج 1وسأأل الرئيس الوفود عن قبولها اإ
 فامي يتعلق ابملؤمتر ادلبلومايس. ومل يعرتض أأحد. 4( بوصفها هدف الربانمج 1ادلبلومايس والنقطة )

ضافة ال .2061 ىل القامئة املدرجة يف الفقرة  1ربانمج والمتس وفد سويرسا اإ (. وذك ر الوفد بطلبه تصويب ترمجة 4)2اإ
دخال التصويب.   لكمة "أأدوات التوس مي" والمتس من الأمانة تأأكيد اإ

( حتتوي عىل املشلكة ذاهتا 1)من الربانمج  س بانيةالبوليفارية( أأن النسخة الإ  -وأأوحض وفد فزنويال )مجهورية .2061
المات" و"أأدوات التوس مي". وأأعرب الوفد عن رغبته يف حل هذه املسأأةل ابلنس بة للمتحدثني ابللغة يف المتيزي بني "الع

ىل  س بانيةالإ  حيث ل يوج د متيزي بني أأداة التوس مي والعالمة التجارية كام هو احلال يف النسخة الإنلكزيية. ول بد من التوصل اإ
 من انحية أأخرى. صياغة لتعريف "أأداة التوس مي" من انحية و"العالمة"

ىل  .2064 دراج التعليقات املتعلقة "ابلعالمات" و"أأدوات التوس مي" يف جسل اجللسة مع التوصل اإ وأأكد الرئيس عىل اإ
 الرتمجة املناس بة هلام.

ىل التعديالت عىل الربانمج  .2065 ىل الوثيقة املاكفئة اليت وزعهتا الأمانة واليت حتتوي  10وأأشار وفد هنغاراي اإ )واإ
ىل النص املقرتح من وفد الولايت املتحدة. ووجد الوفد مشلكة بس يطة يف تقبل صياغة امجلةل الأخرية  عىل تتبع التغيريات( واإ

ىل املواد اليت وضعها الربانمج." وأأعرب الوفد عن ونصها "سوف تستند أأنشطة  10.4من الفقرة  التدريب وتكوين الكفاءات اإ
 يف وضع املواد.  20والربانمج  10رغبته يف حذفها أأو العمل عىل صياغة خمتلفة تعرب عن رضورة التعاون بني الربانمج 

 ري.وسأأل الرئيس وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن موافقته عىل حذف هذا السطر الأخ .2066

ىل النص وأأضاف أأنه ل ميكنه املوافقة عىل هذا يف هذا  .2067 نه عليه الرجوع اإ وأأجاب وفد الولايت املتحدة قائاًل اإ
 الوقت.

ىل هذه املسأأةل )الربانمج  .2068 يطاليا عىل معهل مع وفد هنغاراي ابلنس بة اإ (. واقرتح الوفد التغيريات 10وأأعرب وفد اإ
ضافة فاصةل مث "الربانمج  10.4الآتية عىل السطر الرابع من الفقرة  " وييل 20حيث تنص "يتعهدها الربانمج بنفسه" ويه اإ

ذكل متابعة النص. وتشابه هذا التغيري مع التعديالت اليت أأدخلها وفد الولايت املتحدة بل وعرب عن الرساةل نفسها. وقال 
ىل الربانمج  ىل رضورة حذف الإشارة اإ نه أأومأأ ابلفعل اإ  بني قوسني. 10.5يف السطر الثالث من الفقرة الواردة  9الوفد كذكل اإ

ىل مرشوع القرار خبصوص البند  .2069 ن اكن النص حيظى بقبول الوفود. والمتس  21وأأعاد الرئيس النقاش اإ وسأأل اإ
 الرئيس من الأمانة تالوة النص املتفق عليه. 
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ول الأعضاء يف الويبو . أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادل2وقرأأت الأمانة الاقرتاح كام ييل: " .2070
، كام ورد يف 1024/25والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك يف ما يعنيه، ابملوافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 

" زايدة يف مغلف املزيانية الإجاميل لتناول التنفيذ املتفق عليه لس ياسة 2، مع مراعاة ما ييل: "WO/PBC/21/8الوثيقة 
لتضمينه الرشاكت  10" واسرتجاع الربانمج 1؛ "17أألف فرنك سويرسي يف الربانمج  791 الويبو، مببلغ قدره اللغات يف

" واتفاق ادلول الأعضاء، أأثناء 1؛ "20الصغرية واملتوسطة والابتاكر، بدون تغيري يف احملتوايت واملوارد اخملصصة للربانمج 
دراج 4املتعلق ابملاكتب اخلارجية؛ " 10مج واملزيانية، عىل الربانمج انعقاد امجلعيات، وخالل مناقشات اقرتاح الربان " واإ

 17و 11و 27و 25و 22و 9و 8و 1و 1و 2من الاس تعراض املايل والربامج  44التغيريات املتفق علهيا خبصوص الفقرة 
ىل مجعيات ادلول الأعضاء يف الو 1. النقطة 10و يبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، . أأحالت جلنة الربانمج واملزيانية ما ييل اإ

" 1فامي يتعلق ابملؤمتر ادلبلومايس؛ " 1" والهدف من الربانمج 1؛ "28" الربانمج 2لك فامي يعنيه، لختاذ قرار بشأأنه: "
 فامي يتعلق ابملؤمتر ادلبلومايس." 4والهدف من الربانمج 

وأأهنام  10ة اتفقا عىل الصياغة اخلاصة ابلربانمج وأأعلن الرئيس أأن وفدي هنغاراي والولايت املتحدة الأمريكي .2072
 المتسا من الأمانة تالوة التغيريات اليت اتفق علهيا.

ضافة لكمة  10.4ورسدت الأمانة هذه التغيريات عىل النحو التايل: يف السطر اخلامس من الفقرة  .2071 اقرتح اإ
الوسطاء يتعهدمه الربانمج بنفسه، أأي الربانمج "بنفسه" عقب لكمة "برانمج"، حبيث يكون النص كام ييل: "وغري ذكل من 

آس يا وبرامج التعلمي عن بعد يف أأاكدميية الويبو." وجاء اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية 20 ، وبعض البدلان يف أأورواب وأ
ين الكفاءات ابلتعاون )يف هذه امجلةل( عىل النحو الآيت: "مع توفري أأنشطة هذا التدريب وتكو 22لإضافة عبارة عقب الربانمج 

ذ اش متل علهيا الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة  قلميية." وس ت حذف امجلةل الأخرية من هذه الفقرة اإ مع املاكتب الإ
ىل الربانمج   )اليت تبدأأ ابلرصد والتقيمي يف السطر الثالث(. 10.6الواردة بني قوسني من الفقرة  9الأمريكية. وحذف الإشارة اإ

آنفا.ومل ي قدم املزيد من التعليقات.  ومل .2071  توجه أأي اعرتاضات عىل التغيريات املذكورة أ

 حتت ذكل البند من جدول الأعامل. 21ون سخ القرار اذلي اعت مد بشأأن البند  .2074

وذك ر الرئيس بأأن القرار اخلاص اخلطة الرئيس ية للأصول قد اعت مد يف اليوم السابق. وبناء عىل طلب الوفود  .2075
: "أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلنظر يف هذه املسأأةل مع اختاذ 24يس القرار اخلاص ابلبند قرأأ الرئ 

 التدابري املناس بة." 

ىل امجلعية العامة لختاذ قرار بشأأهنا. .2076  وأأحاط الرئيس بأأن الصياغة ذاهتا سوف تس تخدم مجليع البنود احملاةل اإ

 .10و 29و 28و 27و 26و 25قرارات املتصةل ابلبنود ومل ترد تعليقات ختص ال .2077

ن جلنة الربانمج واملزيانية اعمتدت مضمون الوثيقة  .2078  بعد تعديلها. .WO/PBC/21/21 Provاإ

وذك ر وفد أأملانيا أأنه أأثناء النقاش بشأأن الأفرقة العامةل ومسأأةل مناقشة املعايري املتعلقة ابملاكتب اخلارجية يف  .2079
ىل ترتيب. ولكن هذا البند مل يعد وقت مبكر من هذا  نه سوف مينح الوفود املزيد من الوقت للتوصل اإ املساء، قال الرئيس اإ

ليه.  فتحه. وأأضاف الوفد اضطالعه ابملشاورات مع العديد من اجملموعات وبدا توافر الكثري من ادلمع لقرتاح مت التوصل اإ
ن اكنت مسأأةل الفريق العامل واملاكتب  نه مبا أأن القرار وتساءل الوفد اإ اخلارجية س يعاد فتحها من جديد، وأأضاف قائاًل اإ

ن متكن أأحد الأفرقة  21اخلاص ابلبند  ن هذا القرار سيسهل اختاذه اإ يرد يف نصه "مع مراعاة موافقة ادلول الأعضاء"، فاإ
 العامةل من الاجامتع يف الأس بوع املقبل.
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عادة فتح النقاش عقب تبين ا .2080 ىل أأن اإ جراء معتاًدا ولكنه عىل الرمغ من وأأشار الرئيس اإ لوثيقة اخلتامية ليس اإ
ىل قراءة الاقرتاح املقدم للنظر يف موافقة اللجنة عليه من عدهما.  ذكل دعا وفد أأملانيا اإ

وذك ر وفد أأملانيا أأنه اكن حتت الانطباع بوجود اتفاق حقيقي بني الوفود بشأأن العنارص الأربعة اخلاصة ابلقرار  .2082
ىل الاقرتاحات املتعلق ابلأفرق شارة الوفود اإ آنذاك اكنت متعلقة بطريقة اإ آنًفا. ونقطة الاختالف الوحيدة أ ة العامةل اذلي أأوحضه أ

قلميية الرغبة يف حتقيق التاكفؤ التام بني  اليت اكن من املزمع أأن يتبناها الفريق العامل املقرتح. واكن دلى اجملموعات الإ
قلمييتان أأخراين عىل المتيزي بني عبارات "الرئيس" و"اليت تقدم هبا الرئيس" و"يف مرشوع  الاقرتاحات. وأأرصت مجموعتان اإ

املزيانية" وتكل العبارات اليت ظهرت يف وقت لحق أأثناء النقاش. واقرتح الوفد حتقيق التوازن بني وهجيت النظر اكلتايل: يف 
نشاء فريق عامل فسوف يعمل عىل الأساس التايل: "وثيقة مرشوع الرب انمج واملزيانية كام قدمهتا الأمانة، والاقرتاحات حال اإ

حداث  املقدمة أأثناء انعقاد دورة الربانمج واملزيانية وتكل الاقرتاحات املقدمة أأثناء انعقاد الفريق العامل." وهذا من شأأنه اإ
ا ابلغًا من ادلول الأعضاء التفرقة بني مجموعتني من الاقرتاحات دون أأن يكون لأي مهنام الأولوية. ولىق هذا الاقرتاح دمعً 

ىل تشكيل فريق عامل ن اكن من املمكن أأن يؤدي اإ  وتساءل الوفد اإ

 والمتس وفد الهند استيضاح الاقرتاح اجلديد لأنه فامي يبدو هل صيغة مشاهبة لالقرتاح املتداول من قبل.  .2081

ن الاقرتاحات قد تأأيت يف الأس بوع املقبل وقد حاول الوفد ت  .2081 غطيهتا يف السطر الأخري من وقال وفد أأملانيا اإ
النص: "والاقرتاحات املقدمة وتكل الاقرتاحات املقدمة أأثناء انعقاد الفريق العامل." فقد اتضح للوفد أأنه عقب عقد 

ن السطر  ن شعر أأي وفد برضورة ذكر هذا الأمر رصاحة فاإ املناقشات بني الأعضاء حيمتل تقدمي اقرتاحات جديدة، ولكن اإ
 ة هذا الغرض.الأخري كفيل بتغطي

 ودمع وفد مجهورية كوراي وفد أأملانيا. .2084

ن اكن قد اختمت ادلورة. .2085  وسأأل وفد اجلزائر الرئيس اإ

 ورد الرئيس ابلإجياب. .2086

 وأأوحض وفد أأملانيا أأنه أأاثر نقطة نظام. .2087

وذك ر الرئيس بأأن اقرتاح الأفرقة العامةل قوبل ابلرفض من وفد الصني فامي س بق. وأأضاف الرئيس أأن ادلورة  .2088
ىل وفد أأملانيا لعتبارات املرونة. وتساءل الرئيس كيف ميكن أأن يكون دلى الوفد الانطباع أأنه  اختمتت وأأنه أأعطى اللكمة اإ

رقت لكها وقد ووهجت ابلرفض دوًما.  اقرتاحه موضع قبول ومجيع مسارات التفاق قد ط 

 وذكر وفد غاان يف احلقيقة أأن هذه نقطة نظام. .2089

عىل هذه امللحوظة. وأأفاد الوفد بوجود اقرتاح مطروح للنقاش. وأأنه لواقع أأن  وشكر وفد فرنسا وفد غاان .2090
ىل اتفاق أأثناء انعقاد امجلعيات املقبةل  ملخص القرارات والتوصيات قد اعت مد لتوه. ولكن مجيع الوفود ترغب يف التوصل اإ

ىل الوفد من عامصته أأن الأعضاء  بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية. وفرنسا ابلتأأكيد ترغب يف ذكل. وذكر التعلاميت الصادرة اإ
ىل مجيع  ىل اتفاق. ويف الوقت احلايل هناك يد ممدودة اإ ىل طرق ووسائل لتحقيق هذا الهدف، أأي التوصل اإ علهيم التوصل اإ
الأعضاء من وس يط أأمني، دبلومايس يعرض خدماته علهيم ملساعدهتم. وأأعرب الوفد عن رغبته يف تقييد دمعه لهذا املسعى 

دلبلومايس يف حمرض الاجامتع. وكرر الوفد أأن العملية برمهتا قد اختطفت من ادلول الأعضاء. ومل يكن دلى ادلول الأعضاء ا
ىل الآن. وجفأأة قيل لدلول الأعضاء يف الوقت  ىل املشاركة يف النقاش اإ الوقت الاكيف للمشاركة يف املناقشة بل ومل تدع اإ

ل النقاش. وأأعرب الوفد عن رغبته يف توضيح هذا الأمر جبالء سواء قبل انعقاد دورة احلارض أأن أأماهمم عرشة أأايم لس تكام
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ىل اتفاق أأثناء انعقاد  ىل اتفاق. وأأراد الوفد أأن يتوصل اإ امجلعيات أأو خاللها أأو عقهبا، وأأراد تكوين فريق عامل حملاوةل التوصل اإ
ن مل توافق الوفود عىل ذكل فعلهيا الإعراب عن ذكل  مبا ل يدع جمال للشك. وكرر الوفد أأنه يترصف مبوجب امجلعيات. واإ

تعلاميت بشأأن السري قدًما حنو هذه املسأأةل وامليض قدًما ملناقش هتا مع مجيع الأطراف املهمتة هبا. وذكر الوفد أأنه دمع الفقرة 
ىل الآن. 21( حتت البند 1)2  ودمع الاقرتاح اذلي طرح عىل الطاوةل اإ

عادة فتح مسأأةل عقب ورأأى الرئيس رضورة الاس   .2092 ماكنية اإ تعانة مبشورة ممثل املستشار القانوين لتحديد مدى اإ
حاةل لك يشء  عادة فتح مجيع املسائل الأخرى يف الربانمج واملزيانية، أأو مدى اإ ىل اإ اعامتد القرارات، الأمر اذلي قد يؤدي اإ

ىل امجلعية العامة.   اإ

نه ل .2091 يرى رضورة تصعيد املسأأةل. وقد تقرر ابلفعل أأن القرار سوف  وأأاثر وفد أأملانيا نقطة نظام. وقال الوفد اإ
ىل الطعن عليه بتااًت. وقال الوفد  آخر من الربانمج اإ تتخذه امجلعية العامة مع مراعاة موافقة ادلول الأعضاء. ول خيضع أأي جزء أ

نه ظل حتت انطباع ملدة ساعتني أأن املسأأةل سوف ت فتح مرة أأخرى، ولكنه فوجئ ابختتام ا ن اكن الرأأي السائد اإ لأعامل. واإ
نشاء فريق عامل، فال بأأس. ومل تطلب أأملانيا مكتًبا خارجيًا ومل يرص الوفد خشصًيا عىل فريق عامل. ولكن  يف القاعة يه عدم اإ

ذا قررت القاعة أأن الاقرتاح جاء متأأخًرا مفن دواعي رسور  اكن هذا جمرد مسعى لتجسري الهوة وادلخول يف نقاش مس تنري. واإ
 الوفد أأن ميتثل حلمك الرئيس.

وشكر الرئيس وفد أأملانيا عىل املرونة اليت أأبداها. ولكنه أأضاف أأنه من املؤسف أأن الوفد مل يرث هذه املسأأةل  .2091
ن صياغة القرار قد اعت مدت. وتساءل الرئيس 21أأثناء النقاش اذلي انهتىى لتوه بشأأن فقرة القرار اخلاصة ابلبند  . وعليه فاإ

عادة فتح النقاش يف مسأأةل اعت مدت.بشأأن الرأأي ال  قانوين املتعلق ابإ

ىل  .2094 ورأأى وفد غاان أأن مسأأةل املشاورات يف الأفرقة العامةل جزء من احلزمة املقرتحة. وفامي يبدو تعذر التوصل اإ
ىل امجلعية العامة. وواصل  فهم مشرتك مجليع العنارص ومل ت قبل مجيع العنارص يف احلزمة املقرتحة. ولهذا السبب أأحيل القرار اإ

ىل فهم بشأأن ما س يقوم به الفريق  ن الأعضاء ل ميكن أأن يكونوا فريق استشاري عامل دون التوصل اإ الوفد الكمه ابلقول اإ
ىل اتفاق  وأأساس معهل. ورأأى الوفد أأن نقطة البداية س تكون الاقرتاح املقدم ابلفعل من الأمانة اذلي مل يمت التوصل اإ

ة يف فكرة الفريق الاستشاري العامل. بل الأمر جمرد عدم اتفاق مجيع ادلول وبعضها البعض خبصوصه. ومل ير الوفد مشلك
خبصوص مجيع العنارص اليت تدخل يف التفاق هلك. ويف حال غياب التفاق قررت اللجنة تأأجيل املسأأةل ملناقش هتا يف 

ما قبول احلزمة ىل امجلعية العامة. ومل  امجلعية العامة. وشدد الوفد عىل رضورة اختيار الأعضاء اإ هلك أأو أأن حيال الأمر برمته اإ
ىل الوفود اليت أأعربت عن اهامتهما مبناقشة  جيد الوفد مشلكة ابلنس بة للفريق العامل ولكن اللجنة علهيا التحيل ابلإنصاف اإ

 أأجزاء أأخرى من احلزمة عىل قدم املساواة. 

جراء العمل ابلأسلوب وأأبدى وفد الصني اتفاقه مع البيان املقدم من وفد غاان .2095 . وشكر الوفد الرئيس عىل اإ
الأمثل مبا يتوافق متاًما مع القواعد والإجراءات املتبعة يف املنظمة وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتحىل الوفود ابللياقة وأأن ترفع يدها 

ذ معل امجليع جبد.  مانة ولأنفسها اإ  ابلتصفيق يف هناية اجللسة، وخصوًصا للرئيس ولكن أأيضا للأ

وجسل وفد بلجياك رغبته يف تكرار الأمهية القصوى اليت تولهيا اجملموعة ابء للمعامةل املنصفة وملبدأأ املساواة.  .2096
وحتدث الوفد بصفته الوطنية فاتفق مع املتحدثني من اجملموعة ابء اذلين أأبرزوا جدارة الاقرتاح املقدم من وفد أأملانيا ابلنقاش 

زاء حذفه من طا قلميية أأخرى بدت وأأعربوا عن أأسفهم اإ وةل النقاش، وخصوًصا وأأن الوفد رأأى أأن بعض الوفود من مجموعات اإ
 موافقة عىل اقرتاحه.

بصفته الوطنية التعليقات املقدمة من وفد غاان وأأعرب عن رغبته يف التقدم  ودمع وفد ترينيداد وتوابغو متحداثً  .2097
ىل سفري املشاورات يف هذه املسأأةل. وأأضاف الوفد أأن الأس بوع املقبل  حنو مسار اً أأملانيا لعرضه خدماته للسري قدم ابلشكر اإ
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ذ سينطوي عىل تنس يق املسائل والاس تعداد للجمعيات. ومل ير الوفد كيف ميكن السري قدًما ابلقدر الاكيف  س يكون مرهقًا اإ
( وس يكون WO/PBC/21/21عىل مسار أأية مشاورات أأثناء ذكل الأس بوع. ومن الناحية الإجرائية اعت مدت الوثيقة )

عادة فتح النقاش بشأأهنا من الأمور غري النظامية.   اإ

س بانياوأأعرب وفد  .2098 عن اعتقاده أأن الاقرتاح املقدم من وفد أأملانيا ق دم بنية حس نة وأأضاف أأنه من اخلطري  اإ
لعديد من املناس بات. للغاية أأل تتاح الفرصة ملناقشة هذه املسأأةل يف الأس بوع القادم، وجاء هذا تكراًرا ملا قيل من قبل يف ا

ىل امجلعيات عىل ما يه عليه، مع الأخذ يف احلس بان  نه ل يفهم الطريقة اليت ميكن حل املسأأةل هبا يف حال رفعها اإ وقال الوفد اإ
 تباين املواقف، وضيق الوقت املتاح أأمام امجلعيات للنظر فهيا.

ىل استيضاح النقطة الآتية. عند اختاذ قرار بش .2099 أأن عدم اختاذ أأي قرار خبصوص الأفرقة وسعى وفد الهند اإ
العامةل الاستشارية مل تكن الفكرة عىل حد علمه يه التخيل عن معلية مشاورات الأفرقة العامةل برمهتا. بل اكن دلى الوفد 

انطباع بتوافر استشارات يف الأس بوع املقبل ومن مث ميكن عرض بعض نتاجئها عىل امجلعيات. ولكن حسب الوضع القامئ 
ن تأأجيل املشاورات ملدة أأس بوع يعين تأأجيلها رمبا ملدة س نة. يبد و أأن العملية سوف تبدأأ عقب امجلعية العامة. وعىل ذكل فاإ

 وسأأل الوفد عن اجلدول الزمين.

اثرة نقطة قانونية. فمل يفهم الوفد أأي بند من بنود جدول الأعامل خيضع  .2200 وأأعرب مرص وفد عن رغبته يف اإ
بداهئم للنقاش. فقد نوقشت مجيع  بنود جدول الأعامل واختمتت. وأأضاف الوفد رغبته يف التعبري عن شكره مجليع الوفود عن اإ

النوااي احلس نة يف عرض الأفاكر اليت من شأأهنا دفع هذه املسأأةل. ولكن الوفد سأأل عن سبب عدم طرح الاقرتاح احلايل 
دقيقة عىل الأقل.  10ابملاكتب اخلارجية قد اس متر ملدة  وتوزيعه يف وقت مبكر مبا أأن النقاش اخلاص بصياغة القرار املتعلق

ويف هذه املرحةل ل يتوافر دلى الوفد أأي نص مكتوب وعليه فهو ل يعرف حمتواه. وبدا الأمر للوفد وكأن املسأأةل ت ناقش يف 
 املطلق.

يطاليا وفد أأملانيا عىل عرضه اذلي اعتربه عرض حقيقي ملواصةل النقاش بشأأن ا .2202 ملسأأةل يف الأس بوع وشكر وفد اإ
املقبل خبصوص نقاط الاختالف بغية الاس تعداد للنقاش أأثناء انعقاد امجلعية العامة. والاقرتاح كام أأوحضه وفد أأملانيا ل يثري 

ليه ابعتبارات قانونية صارمة.  اجلدل حول ما تقرر ابلفعل. وذلكل اعترب الوفد أأن هذا الاقرتاح ينبغي أأل ي نظر اإ

ىل حل بأأي طريقة وأأعرب وفد اجلز  .2201 ىل مجيع الوفود للزتاهما ابلسعي للتوصل اإ ائر عن رغبته يف التقدم ابلشكر اإ
اكنت، وشكر الرئيس كذكل لقيامه مبهمة أأكرث من رائعة يف تناوهل هذه املسأأةل. وأأضاف الوفد أأن مجموعة البدلان الأفريقية عىل 

 املزيد من املعلومات اس تعداًدا للجمعية العامة. وعدم وجود فريق أأمت الاس تعداد ملناقشة هذه املسائل مع أأي وفود حتتاج ىل
جراء نقاش فامي  عامل ل يعين اس تحاةل مناقشة املسائل فامي بني الوفود وبعضها البعض. وقد اتضح متاًما قدرة الأعضاء عىل اإ

 بني بعضهم البعض.

ح بناء وأأصيل، وأأعرب عن أأسفه لس تحاةل وشكر وفد السويد السفري الأملاين عىل اقرتاحه اذلي اعتربه اقرتا .2201
ىل توافق يف الآراء بشأأنه.   التوصل اإ

ىل النظر   .2204 يطاليا يف قوهل بأأن هذا الاقرتاح ل حيتاج اإ وشكر وفد كندا سفري أأملانيا عىل عرضه. واتفق مع وفد اإ
ل ملا ميكن اعتباره مناقشات ومشاور طار قانوين صارم. ومل يكن العرض اإ طاًرا فيه عىل خلفية اإ ات غري رمسية. وعرض الوفد اإ

 عىل الوفود ل ي جتمتع وتتحدث. وأأضاف الوفد أأنه من دواعي رسوره أأن ينظر مجيع املعنيني الأمر عىل هذه اخللفية. 

البوليفارية( بأأن القانون واملعايري ليست منقوشة عىل جحر. وممثل املستشار  -ونوه وفد فزنويال )مجهورية  .2205
ارته. وذكر الوفد أأن الوفود ل ميكهنا أأن ترتك ملا حدث يف املايض دون مد جسور حنو املس تقبل، س امي القانوين حارض لستش
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. ومغادرة الاجامتع دون مناقشة املوضوع خلطأأ كبري. وشارك الوفد وهجة نظر وفد اكمالً  اً عقب مناقشات دامت أأس بوع
س بانيا ىل امجلعيات ابملوقف نفسه اذلاإ ي اكنوا فيه عىل مدار الأايم املاضية. وختاًما، شكر الوفد ، أأي أأل يذهب الأعضاء اإ

 وفد أأملانيا عىل الاقرتاح اذلي قدمه. 

ىل مجيع الوفود اليت بذلت جمهوًدا ملواصةل مناقشة هذه  .2206 وأأعرب وفد املكس يك عن رغبته يف التقدم ابلشكر اإ
ىل اتفاق. وشكر الوفد سفري أأملانيا عىل املسأأةل. وأأعرب عن اعتقاده أأن الأعضاء علهيم مواصةل النقاش وحماوةل  التوصل اإ

جمهوداته والاقرتاح اذلي قدمه. وأأعرب الوفد عن رغبته يف طمأأنة سفري أأملانيا بأأنه س يواصل العمل البناء مع مجيع الوفود 
 بشأأن هذه املسأأةل ومجيع املوضوعات الأخرى ذات الصةل ابملنظمة. 

يران )مجهورية  .2207 ة( أأن تلمتس الأمانة حتديث الواثئق اخلاصة ابملاكتب اخلارجية )عىل سالميالإ  -والمتس وفد اإ
يران  مدرًجا يف الواثئق حيث ق دم طلهبا لإنشاء مكتب خاريج عقب الإسالمية(  -)مجهوريةسبيل املثال مل يكن امس اإ

 صدور الوثيقة(.

ىل سفري أأملانيا للعرض اذلي قدمه وحمل .2208 عادة الوفود مرة أأخرى وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن امتنانه اإ اولته اإ
ىل قرارات من شأأهنا مساعدة امجلعية العامة عىل حتديد موقفها. ولكن للأسف مل يمتكن هذا  عىل طريق بناء سعًيا للتوصل اإ

الاقرتاح من جتاوز مجيع أأشاكل الاختالف. وذك ر الوفد الأعضاء حبقيقة تقدمي وفد الصني عدًدا من الرشوط اليت دمعها 
ن بدأأ الوفد و  وافق علهيا. ودمع الوفد الاقرتاح اذلي وزع "عىل ما هو عليه" عىل الرمغ من عدم رضاه عن بعض عنارصه. واإ

الأعضاء مناقشة الاقرتاح املقدم من وفد أأملانيا فذكل يعين أأن مجيع الاقرتاحات اليت قدمت يف هذا الشأأن ل بد أأن ت نظر 
ىل أأرضية للتفامه وهنج مشرتك عادة فتح مسأأةل بعيهنا بغية التوصل اإ ماكن اللجنة اإ . وطرح الوفد سؤاًل قانونًيا أأل وهو: هل ابإ

 عقب اختتام ادلورة واملوافقة عىل واثئق هذه ادلورة؟

واتفق وفد فرنسا مع ما قيل من وفد الهند وأأضاف أأنه جيد طريقة معل الرئيس مثرية لدلهشة. وذكر أأن  .2209
ذ أأبدت الأمانة عدم احرتام جتاه ادلول الأعضاء وجدوا أأنفسهم يف هذا املوقف  نتيجة لعدم الثقة. ومه يف هذا املوقف اإ

قامة  ىل الاقرتاح املعين ابإ الأعضاء، وأأبدى الرئيس عدم احرتام جتاه الأعضاء هذا املساء. ومل ي ذكر قط أأن الأعضاء لن تعود اإ
ت الراهن لن يتيح الفرصة أأمام العديد من مشاورات بني الوقت احلارض واجامتعات امجلعيات. وترصف الرئيس يف الوق

ىل الاحرتام اذلي ينتاهبم الآن. بل س يحتاج الأعضاء وقت الآن لتحسني  ىل عوامصهم لتبديد الشعور ابلفتقار اإ الوفود للعودة اإ
منا يزيد الأمر سوء. ن ما يفعهل الرئيس هذه الليةل اإ  الأمور. وللأسف شعر الوفد ابلضطرار لأن يقول اإ

نه ل يقبل التعليقات اليت تقدم هبا وفد فرنسا بل جيدها همينة. وأأضاف الرئيس أأن اللجنة ورد ال .2220 رئيس بقوهل اإ
ىل قرار كام يتبني من جسل وقائعها. ووفد فرنسا ليس مضطر لالتفاق معه ولكن السجل سوف يبني ما قاهل الوفد،  توصلت اإ

نه مسح لسفري أأل وهو أأن اللجنة سوف تعرض هذه املسأأةل عىل امجلعية ا لعامة. وقد وافق الوفد عىل ذكل. وقال الرئيس اإ
أأملانيا بأأخذ اللكمة عقب اعامتد مجيع القرارات وهذا أأمر خمالف للقواعد، ولكنه فعل ذكل من ابب الاحرتام ول ي يعطي الأمر 

وقوبل الاقرتاح ابلرفض  فرصة أأخرى عىل الرمغ من اعامتد القرار. وقدم السفري اقرتاحه ولكن للأسف حدث خالف بشأأنه.
ىل الآن ل يزال الاقرتاح موضع خالف. وشكر العديد من الوفود وفد أأملانيا عىل هجوده  من أأكرث من أأربعة أأو مخسة وفود. واإ

ذ للأعضاء مطلق احلرية يف القيام مبا يودون القيام به، فهم ادلول الأعضاء. وبرصف النظر عن أأية  وس تواصل املناقشات اإ
فضت مرة أأخرى عقب اعامتد القرار بشأأن البند جوانب قانو  فضت الفكرة يف وثيقة الربانمج واملزيانية ور  . وقال 21نية، فقد ر 

ن اكنت الوفود ترغب يف الاجامتع يف  ىل أأفاكره. واإ الرئيس أأنه أأعطى سفري أأملانيا اللكمة من ابب اذلوق واللياقة لالس امتع اإ
 غري رمسي فهذا أأمر مرتوك هلم.الأس بوع املقبل ملناقشة املوضوع بشلك 

وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن رغبته يف التعبري عن شكره العميق للرئيس عىل لك اجلهود اليت بذلها   .2222
لضامن اختتام معل اللجنة بنجاح. وقد فعل الرئيس لك ما يف وسعه وأأبدى تفهًما وأأاتح الفرصة للوفود لأخذ اللكمة وقامت 
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بأأخذ اللكمة مبجرد اختتام اللجنة معلها وانهتائه رمسًيا. وقد ختتلف التقديرات ابختالف الوفود ولكن  رغبوا ومسح لوفد أأملانيا
يه  آلت اإ ىل توافق. ولكن اكنت النتيجة يه ما أ الوفد، شأأنه يف ذكل شأأن العديد، قد بذل جمهوًدا كبرًيا يف حماوةل التوصل اإ

 قرير )ملخص القرارات والتوصيات( اذلي اعمتدته اللجنة. وسوف يلزتم الوفد ابلنتيجة املتحققة وس يلزتم ابلت

وذكر وفد اجلزائر أأنه ملن املؤسف بل واحملزن أأن ت لقى املسؤولية عىل عاتق الرئيس فامي يتعلق ابلقرار اذلي  .2221
ن هذا تصور خاطئ. وقد تبدو بعض الوفود حمبطة ولكن الرئيس ل  يس اختذته ادلول الأعضاء. ول بد من القول بوضوح اإ

مسؤول بأأي شلك اكن عن القرارات اليت اختذهتا ادلول الأعضاء. بل جيب أأن يكون املرء حريص بشأأن ما ي قال عند اهتام 
أأي وضع مجموعة  -الرئيس ابملسؤولية عن قرار اختذته ادلول الأعضاء. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التعبري بوضوح عن الأمر 

ن  البدلان الأفريقية رشوط لتكوين فريق عامل. واكن الوفد منفتح عىل مجيع اخليارات ولكن بعض الأمور حدثت، وهكذا "اإ
فاتك القطار فقد فاتك القطار." ول ميكن جملموعة البدلان الأفريقية أأن تربط نفسها بأأي طريقة اكنت بأأي فكرة ممكنة مفادها 

عضاء. وأأعربت مجموعة البدلان الأفريقية عن رغبهتا أأن الرئيس هل عالقة من قريب أأو من بعيد ابلقرار اذلي اختذته ادلول الأ 
 يف دمع الرئيس وشكرته شكًرا معيقًا عىل لك العمل اذلي قام به.

ىل النقاش ادلائر يف أأعقاب اختتام بند جدول الأعامل  .2221 نه عقب الاس امتع اإ ، اتضح هل 21وقال وفد الهند اإ
ىل امجلعية العامة. وجود اختالف بشأأن الفريق العامل. وذلا احرتم الوفد متا حاةل املسأأةل اإ  ًما ودون قيد أأو رشط القرار ابإ

ىل أأن اللجنة عكفت عىل مناقشة حسن الإدارة ادلاخلية وأأضاف الوفد أأن الوضع الراهن ل  .2224 ونوه وفد مرص اإ
امل عقب اختتام يعرب عن حسن الإدارة بتااًت. فهذه يه املرة الأوىل اليت ي عرض فهيا اقرتاح بشأأن بند من بنود جدول الأع

هانة للوفود الأخرى اليت ظلت حبيسة هذه القاعة  منا يبدي اإ ادلورة وهذا ليس من قبيل حسن الإدارة ادلاخلية. كام أأن هذا اإ
طار املناقشة حىت هذه الساعة املتأأخرة. وذكر الوفد أأن الأعضاء علهيا احرتام أأسلوب  ىل تكل الأفاكر اخلارجة عن اإ لالس امتع اإ

جراء العمل   واحرتام الزمالء والإجراءات السلمية فامي يتعلق بتقدمي الاقرتاحات والتوصيات.اإ

يران  .2225 ن مجيع الإجراءات قد أأديرت الإسالمية(  -)مجهوريةوشكر وفد اإ الرئيس عىل روحه املهنية وقال اإ
ةل ذات توجه س يايس. بأأسلوب كفء، والوفد يعرب عن امتنانه للرئيس عىل ذكل. ولكن مشلكة هذه املسأأةل منبعها أأهنا مسأأ 

ولهذا السبب طرح الوفد وغريه من الوفود اقرتاحاهتم حبامس. والوفد عىل يقني أأن مجيع الاقرتاحات مبا فهيا الاقرتاح الأخري 
ىل سبيل للخروج من املأأزق الراهن. وكرر الوفد أأن النقاش قد أأدير  املقدم من وفد أأملانيا قدمت بروح بناءة وبنية التوصل اإ

ممتاز وشكر الرئيس والأمانة والوفود الأخرى عىل مساهامهتم. وبذكل أأضاف الوفد أأنه ليقدر نرش القامئة اجلديدة بأأسلوب 
 لطلبات املاكتب اخلارجية قبل انعقاد امجلعية العامة. 

البوليفارية( عن رغبته يف شكر الرئيس عىل العمل الرائع واملزاج اجليد  -وأأعرب وفد فزنويال )مجهورية  .2226
ن املوقف قد أأثري جزئيا نتيجة للحقيقة القائةل أأن الوقت قد شارف عىل منتصف والأ  سلوب املتعاطف. وعىل حد علمه اإ

 الليل وأأشاد الوفد مبهارة الرئيس يف التعامل مع الأمر.

وأأعرب وفد أأنغول عن دمعه الاكمل للطريقة اليت أأدار هبا الرئيس املداولت وذك ر بأأن الرئيس قد قدم العديد  .2227
لقاء اللوم لعدم النجاح عىل عاتق الرئيس. وعىل  من الاقرتاحات اليت مل حتظ مبوافقة الأعضاء. ومل ير الوفد كيف ميكن اإ
حراز تقدم يف  ماكنيات اإ ىل خمرج وأأن يمتكنوا من مساءةل أأنفسهم والنظر يف اإ ن مل تتوصل اإ الأعضاء التحيل ابلإنصاف اإ

ىل التعليقات املقدمة من وفد فرنسا وذكر أأن الأعضاء علهيا أأل املس تقبل. والوضع احلايل ليس هو هناية ا ملطاف. وأأشار الوفد اإ
آاثر ل حيمد عقباها.  تتخطى عتبة معينة لأن ذكل الأمر سوف ترتتب عليه أ

وشكر وفد الصني الرئيس عىل مسامهته يف الاجامتع. وأأضاف أأن الرئيس بذل قصارى هجده وشكره عىل  .2228
دارته املاهرة لدلورة . وأأحاط الوفد بأأن الوقت شارف عىل منتصف الليل وأأنه عقب اختتام الاجامتع واصلت الوفود اجللوس اإ
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ىل انشغالت بعضها البعض، ما يعرب عن النية احلس نة دلى امجليع. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن مجيع  يف القاعة والاس امتع اإ
 يس حيث يبذل امجليع قصارى هجدمه.الوفود علهيا التحيل ابحرتام بعضها البعض وابحرتام الرئ 

 وشكر الرئيس مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عىل دمعها.  .2229

نه ل يرغب أأن ي ساء فهمه. وأأعرب عن شكره العميق للرئيس عىل اجلهود اليت بذلها. والآن  .2210 وقال وفد فرنسا اإ
ن اكنت مجيع الوفود موجودة  حل منتصف الليل تقريًبا واللك متعب ولكن الوفد يرغب مرة أأخرى يف نقل أأفاكره. وقال اإ

م اكهنا ادلخول يف اجلوهر مبارشة والتحدث عن الأفاكر واملرشوعات فعلًيا يف جنيف عىل مدار الأايم العرشة املقبةل، فباإ
ن اكنت أأخذت عىل محمل يسء فذكل بسبب  الأساس ية ورغبهتا يف حتقيق نتاجئ. وأأضاف الوفد أأن التعليقات اليت ذكرها اإ

نفذ. ول ميكن للرئيس أأن ميسك شعور الوفد ابلإحباط. والأمر ليس بيد الرئيس لتنفيذ ولية جلنة الربانمج واملزيانية اليت مل ت  
ىل اتفاق يف امجلعية  ىل قرار. وأأعرب الوفد عن ثقته الوصول اإ الأعضاء من أأيدهيم حىت موعد انعقاد امجلعية ل ي يتوصلوا اإ
جنازه. وأأعرب الوفد عن  ضايف ل بد من اإ العامة وأأضاف أأنه س يكون حارض ملساعدة مجيع السفراء املعنيني يف أأي معل اإ

 أأن الوضع س يتسم بفوز امجليع عند هناية امجلعية العامة. اقتناعه ب

وشكر الرئيس وفد فرنسا عىل مداخلته. وشكر الرئيس الأمانة كذكل لتقدميها املشورة واملعلومات الأساس ية  .2212
قني أأن بشأأن املسائل اليت مل يكن الرئيس عىل عمل اتم هبا. كام شكر مجيع ادلول الأعضاء عىل مساهامهتا وأأضاف أأنه عىل ي

ىل الهناية بعد. وأأضاف أأن الأعضاء بذلوا قصارى هجدمه ولكن يف بعض الأحيان تأأيت الرايح مبا ل تش هتىي  الوضع مل يصل اإ
السفن. وأأعرب الرئيس عن ظنه أأن املوقف فيه الكثري من العرب املس تخلصة للمس تقبل. وأأضاف أأن اللجنة وضعت يف 

ن الكثري من الأمور ورطة بشأأن املاكتب اخلارجية ويه اليت تس   نه سعد ابلعمل مع اللجنة واإ ببت فهيا. وختاًما قال الرئيس اإ
الإجيابية قد حتققت كام مت التفامه بشأأن أأمور عدة. وأأعرب الرئيس عن رغبته يف حتية سفراء الوفود وشكرمه عىل دمعهم. 

 وشكر الرئيس املرتمجني الفوريني عىل معلهم.

 اختتام ادلورة  11بند ال 
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