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أأغسطس  29( يف مقر الويبو يف الفرتة من PBCُعقدت ادلورة اخلامسة والعرشون للجنة الربانمج واملزيانية للويبو ) .1
ىل   .2016سبمترب  2اإ

اء التالية: الأرجنتني، ، من ادلول الأعض2017اإىل شهر أأكتوبر  2015وتأألفت اللجنة، اعتبارا من شهر أأكتوبر  .2
(، الكونغو، 2015/2016أأرمينيا، أأذربيجان، بنغالديش، بيالروس، الربازيل، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا )

كوادور، مرص، السلفادور،  س تونياامجلهورية التش يكية ، اإ ثيوبيا، فرنسا، أأملانيا، اليوانن، غواتاميل، 2016/2017) اإ (، اإ
يطاليا، الياابن، لتفيا )هنغاراي، اله  يران الإسالمية(، اإ يران )مجهورية اإ (، مالزياي، املكس يك، املغرب، 2015/2016ند، اإ

نيجرياي، ابكس تان، بامن، بولندا، مجهورية كوراي، رومانيا، الاحتاد الرويس، الس نغال، س نغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب 
س بانيا، رسي لناك، السويد، سو  (، تركيا، 2016/2017يرسا )حبمك املوقع(، طاجيكس تان، ترينيداد وتوابغو )أأفريقيا، اإ

 دوةل(. 53أأوغندا، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، فييت انم، زميبابوي )

، وُمثلت ادلول التالية، الأعضاء ابللجنة، يف هذه ادلورة: الأرجنتني، أأذربيجان، بنغالديش، بيالروس، الربازيل .3
كوادورالاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا، الكونغو، امجلهورية التش يكية، مرص، السلفادور،  س تونيا، اإ ثيوبيا، اإ ، اإ

يران الإسالمية(، الياابن، لتفيا، املغرب،  يران )مجهورية اإ يطاليا، اإ فرنسا، أأملانيا، اليوانن، غواتاميل، هنغاراي، الهند، اإ
ان، بولندا، مجهورية كوراي، رومانيا، الاحتاد الرويس، الس نغال، س نغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، املكس يك، نيجرياي، ابكس ت

س بانيا، رسي لناك، السويد، سويرسا )حبمك املوقع(، طاجيكس تان، ترينيداد وتوابغو، تركيا، اململكة  فريقيا، اإ جنوب اإ
دوةل(. وابلإضافة اإىل ذكل، ُمثلت ادلول التالية، الأعضاء  51املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، فييت انم، زميبابوي )

ابلويبو وغري الأعضاء ابللجنة، بصفة مراقب: أألبانيا، اجلزائر، أأنغول، أأسرتاليا، المنسا، جزر الهباما، بلجياك، البوس نة 
، فنلندا، جورجيا، غاان، هاييت، والهرسك، كوت ديفوار، قربص، كواب، مجهورية الكونغو ادلميقراطية، امجلهورية ادلومينيكية

ندونيس يا، العراق،  يرلندااإ ، اكزاخس تان، كينيا، الكويت، موانكو، ليسوتو، موريش يوس، مودلوفا، اجلبل الأسود، اإرسائيل، اإ
د، ميامنار، هولندا، النيجر، عامن، بريو ، الفلبني، الربتغال، مجهورية مودلوفا، اململكة العربية السعودية، رصبيا، اتيالن

 دوةل(. 44أأوكرانيا، الإمارات العربية املتحدة، أأوروغواي، فزنويال )مجهورية فزنويال البوليفارية(، المين )

 افتتاح ادلورة 1البند 
 افتتح املدير العام ادلورة .4

ىل ادلورة اخلامسة والعرشين  .5 ىل أأن اللجنة س تعقد دورة واحدة للجنة املزيانيةورحب املدير العام ابلوفود اإ . وأأشار اإ
فقط خالل الس نة اجلارية كوهنا ليست س نة مزيانية. وابلرمغ من ذكل فاإن جدول الأعامل اكن شاماًل للغاية وأأعرب املدير 

موعة العام عن رغبته يف التعليق ابختصار عىل بعض اجملموعات الرئيس ية من بنود جدول الأعامل. وأأوحض املدير العام أأن اجمل
ىل  ضافة اإ الأوىل من البنود تتناول مسأأةل التدقيق والرقابة وتتضمن تقارير صادرة عن لك هيئة من هيئات التدقيق والرقابة اإ

ىل انئب رئيس اللجنة الاستشارية  التقرير املرحيل بشأأن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. وتوجه املدير العام ابلشكر اإ
ىل  مراجعي احلساابت اخلارجيني وشعبة الرقابة ادلاخلية عىل مساتمهت  يف حسن سري لمل املنظمة. املس تقةل للرقابة واإ

ن ادلول الأعضاء ستنظر يف تقرير هيئة التحكمي بشأأن تعيني الأعضاء اجلدد يف اللجنة  وأأردف املدير العام قائاًل اإ
ذ اختارت الهيئة مخسة أأعضاء جدد ل  يحلوا حمل الأعضاء املتقاعدين لنقضاء فرتة خدمهت  الاستشارية املس تقةل للرقابة. اإ

. والتفت 2017العادية، وعضوًا سادسًا ليشغل منصب عضو حايل سيتعذر عليه مواصةل العمل يف اللجنة حبلول شهر يناير 
ىل الفئة الثانية من بنود جدول الأعامل، أأي تكل البنود املتعلقة بربانمج املنظمة  وأأداهئا. وأأشار يف هذا املدير العام بعد ذكل اإ

ىل أأن ثنائية  ذ حققت املنظمة حوايل  2014/2015الصدد اإ جيابية للغاية، اإ يف املائة من الأهداف اليت  72أأسفرت عن نتاجئ اإ
جاملية بلغت  مليون فرنك سويرسي. ورصح املدير  70اكنت تسعى اإىل حتقيقها خالل هذه الفرتة، وجّسلت نتيجة مالية اإ

مليون فرنك سويرسي وأأن مراجعي  280)هناية الثنائية املاضية(  2015ديسمرب  31ل املنظمة بلغ يف العام أأن صايف أأصو 
. وفامي خيص النتاجئ املالية، أأشار املدير 2015احلساابت اخلارجيني أأدلوا برأأي غري متحفظ بشأأن البياانت املالية الس نوية لعام 



WO/PBC/25/22 
5 
 

مليون فرنك سويرسي من  93ليون فرنك سويرسي، وهو أأعىل حبوايل م  133العام اإىل وجود فائض عام يف املزيانية بلغ 
مليون فرنك سويرسي. وذكّر املدير العام أأنه مت رصد فائض يف  39الفائض اذلي اكن متوقعًا يف املزيانية واذلي قُّدر مببلغ 

. وعليه، جسل ادلولية للقطاع العامملعايري احملاسبية املزيانية لتربير التسوايت اليت من شأأهنا أأن ترتتب عن تطبيق مبادئ ا
يف املائة مقارنة بتقديرات املزيانية، أأما النفقات عىل أأساس  8.7حوايل  زايدة مقدارها عىل أأساس املزيانية احلقيقي ادلخل

س ية اليت يف املائة مقارنة مبا اكن مرتقبا يف املزيانية. والعنارص الرئي  4.7املزيانية فقد جسلت اخنفاضا بلغت نسبته حوايل 
)اذلي حقق ما يزيد قلياًل عن  نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتساتمت يف متويل فائض املزيانية والفائض الإجاميل يه 

يرادات املنظمة واذلي جسل منوا فاق توقعات املزيانية وفائضا وافرا( ونظام مدريد )اذلي سامه  76نس بة  يف املائة من مجموع اإ
يرادات املنظمة واذلي جسل هو الآخر فائضا وافرا(. ولفت املدير العام النظر  16بنس بة بلغت حوايل  يف املائة من مجموع اإ

يراداته اليت اكنت أأقل بنس بة  ىل أأن نظام لهاي جسل اخنفاضا طفيفا يف اإ يف املائة عن تكل املتوقعة يف املزيانية. وفامي  1.4اإ
ىل نظام لهاي، أأ  دراج توقعات دقيقة لأداء نظام لهاي يف املزيانية خيص لملية املزيانية ابلنس بة اإ ىل أأن اإ شار املدير العام اإ

ىل النظام، ويتعلق الأمر  يداع رئيس ية اإ ىل انضامم ثالثة بدلان اإ اكن أأمرًا عسريًا للغاية يف ظل البيئة الراهنة، ويعزى ذكل اإ
ذ تفتقر هذه  ىل اخلربة الاكفية فامي خيص نظام لهاي، ومثلام جبمهورية كوراي والياابن والولايت املتحدة الأمريكية. اإ البدلان اإ

يف املائة.  74تعلمه الوفود فاإن عدد الطلبات ادلولية بناء عىل نظام لهاي جسل ارتفاعًا يف الس نة املاضية بلغت نسبته حوايل 
ن مثة تشاهبًا اإىل حد ما بني الأرقام املسجةل هذه الس نة  وعدد الطلبات ادلولية اليت ارتفعت واس تطرد املدير العام قائاًل اإ

جراء توقعات يف املس تقبل.  40نسبهتا حبوايل  يف املائة. وشّدد املدير العام عىل أأن هذه الوضعية تعكس مدى صعوبة اإ
ىل بقاء وضعية نظام لهاي عىل حالها خالل الثنائية  يداع رئيس ية أأخرى س يفيض اإ ن الانضامم احملمتل دلول اإ وأأردف قائال اإ

ىل اختالفات كبرية يف املزيانية الإجاملية للمنظمة املقب ةل أأو عىل الأقل خالل الثنائية احلالية اكمةًل. ويف واقع الأمر، مل يؤد ذكل اإ
ذ ترتاوح نسبته  ىل أأن قسط نظام لهاي من مجموع الإيرادات ضئيل نوعًا ما، اإ ول يف نتاجئها املالية الإجاملية، ويعزى ذكل اإ

ىل حاةل عدم اليقني السائدة. وانتقل بعد ذكل اإىل يف املائ 2و 1بني  ة. ويف الوقت نفسه، أأشار املدير العام من جديد اإ
ىل نقل مواقع استامثر أأموالها الاحتياطية ىل أأن املنظمة يف طريقها اإ . اجملموعة املوالية من البنود املتعلقة ابلإدارة املالية وأأشار اإ

ىل القرار اذلي اختذته الس لطات السويرسية بتوقفها عن منح تسهيالت مرصفية للمنظامت ادلولية من خالل ويعزى ذكل اإ
يداع للأموال الاحتياطية. وركّز املدير العام عىل أأن هذه الوضعية تقتيض اتباع هنج خمتلف متامًا. وأأشار اإ  حساابت امتالك

ىل أأن ادلول الأعضاء انقشت هذا الأمر مع جلنة املزيانية ملدة س نتني تقريباً  ووضعت س ياسات استامثر جديدة فقط  اإ
ىل أأمرين أأوهلام  أأن املنظمة جارية يف لملية تنفيذ هذه الس ياسات، واثنهيام أأن هذه الوضعية من شأأهنا أأن تفيض اإىل  لالإشارة اإ

ذ ستُستمثر مضن بيئة تعاين من تقلبات أأكرب. وأأشار  املدير رمس صورة مغايرة للأموال الاحتياطية للمنظمة واستامثراهتا، اإ
ىل أأنه يف ظل بيئة أأقل ضاماًن، ينبغي توقع حدوث تقلبات عىل الأجل املتوسط يف القمية الإجاملية للأموال الاحتياطية.  العام اإ

جيابية  ىل جانب الإدارة املالية الرش يدة يف منح صورة اإ رساء ثقة تسامه اإ ويف الوقت نفسه، ركّز املدير العام عىل رضورة اإ
ىل التعليق الثاين بشأأن الإدارة املالية، وتناول مسأأةل التحوط. للغاية عىل املدى ا لأطول. وانرصف املدير العام بعد ذكل اإ

وذكّر املدير العام ابلتدفقات املالية الكبرية اليت حصلت يف أأنظمة التسجيل ادلولية بني ادلول الأعضاء واملكتب ادلويل وبني 
ة )كأن تترصف يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بصفهتا مكتب خمتلف ادلول الأعضاء ويه تترصف بصفات خمتلف

ىل أأن الأمانة أأجنزت لماًل همامً لس تكشاف  (. وأأشار الوفد اإ لتسمل الطلبات مقابل ترصفها كهيئة دولية أأو مككتب معنين
ماكنية اس تخدام التحوط كوس يةل دلرء اخملاطر النامجة عن تذبذابت أأسعار رصف العمالت. ول كهنا خلصت يف هناية حتليلها اإ

ىل التحوط لن يع  ابلفائدة يف س ياق نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأضاف املدير العام أأن زمالءه  ىل أأن اللجوء اإ اإ
ىل اس تنتاهجا هذا  س يقدمون املزيد من التفاصيل يف هذا الصدد وأأكد من جديد يف الوقت نفسه عىل أأن الأمانة خلصت اإ

قة يف التوقعات بشأأن املدفوعات املتأأتية من ماكتب امللكية الفكرية، ل س امي ويه تترصف بصفهتا ماكتب بسبب نقص ادل
تسمل طلبات. وبعد ذكل علّق املدير العام عىل العديد من البنود اجلديدة يف جدول الأعامل، خفص ابذلكر مسأأةل املاكتب 

 26هذا الصدد مبشاركة ادلول الأعضاء. وكام تدركه الوفود، ورد  اخلارجية ورصح أأن لملية طويةل جتري عىل قدم وساق يف
خطارا من ادلول الأعضاء الراغبة يف اس تضافة املاكتب اخلارجية وُطرح أأيضا حوايل  اقرتاحا عقب تسمل هذه  18اإ

نه ل يرى رضورة للخوض يف التفاصيل  الإخطارات. وأأبرز املدير العام أأن مجيع ادلول الأعضاء تشارك يف العملية وابلتايل فاإ
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جيايب فامي خيص هذا البند وتقدمي  ىل قرار اإ ن الأمانة تأأمل بشدة أأن تمتكن ادلول الأعضاء من الوصول اإ ابس تثناء القول اإ
جيابية بشأأنه يف ادلورة احلالية. وأأشار املدير العام بعدها اإىل اثين بند رئييس وهو  اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة توصية اإ

ويه وثيقة تربز التوجه العام للمنظمة خالل فرتة ست س نوات املقبةل، أأي أأهنا تقدم خططًا  2021-2016الأجل للفرتة 
ىل مسأأةل  ملموسة تتضمن الربامج واملزيانيات الثالثة اليت تناسب فرتة ست س نوات القادمة. وأأشار املدير العام عقب ذكل اإ

. الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمةرتة من الوقت ويه س بق أأن نوقشت يف املنظمة ويف منظومة الأمم املتحدة لف
ىل أأن ادلول الأعضاء عىل دراية بأأن الويبو عقدت الزتامًا اتمًا مع املنظامت الأخرى اليت تنضوي حتت  وأأشار املدير العام اإ

ومع  ىل مس توى فريق الإدارة العلياع ش بكة الشؤون املالية واملزيانيةلواء منظومة الأمم املتحدة للنظر يف هذه املسأأةل مع 
. وأأعربت الأمانة عن اقتناعها بأأنه من امله  مواكبة التطورات احلاصةل الفريق العامل املعين ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة
ىل أأن  تؤثر يف املاكنة  من شأأهنا أأن الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمةيف منظومة الأمم املتحدة. وأأشار املدير العام اإ

حيث التوظيف ومن احملبذ يف هذا الصدد أأن تامتىش الويبو مع الس ياسة املنهتجة يف اكفة املنظامت  نالتنافس ية للمنظمة م
الأخرى. وعّرج بعدها عىل بند جديد اثلث وهو تطبيق ادلراسة اليت أأجريت بتفويض من ادلول الأعضاء خالل امجلعيات 

قات لالحتادات. ورصح املدير العام أأن العديد من الاستشارات ملتعلقة بتخصيص الإيرادات والنفاملهنجية االأخرية بشأأن 
ىل التعقيد اذلي ميزي الرتكيبة  ن هذا املوضوع ليس ابليسري نظرا اإ غري الرمسية أأجريت بشأأن هذه املسأأةل. وعلّق قائاًل اإ

يد للغاية يف توضيحه  لهذه القضية الشائكة اليت انبثقت عن ادلس تورية للمنظمة وأأضاف أأن زمالءه يف الأمانة قاموا بعمل ج 
ضافيني. وقا ىل بندين اإ ن  لبت ادلول الأعضاء يف هذا املوضوع خالل اجامتع جلنة املزيانية. وأأشار املدير العام ابختصار اإ اإ

ق الأمانة هممة ضامن أأن مرشوعات البناء انهتت بنجاح وغُلقت احلساابت عىل حنو منظ . ويف الوقت الراهن، تقع عىل عات
ىل ديون كبرية  حتافظ بوصفها منظمة عىل هذه املرافق املمتازة وعىل اجملمع املمتاز حبيث ل تكون عرضة يف وقت لحق اإ

ىل أأن مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية حقق تقدمًا انحجًا خالل  ترتتب عن أأشغال جتديدها. وختامًا للكمته، نّبه الرئيس اإ
ديدة املاضية ورّصح أأنه خالل الس نة املاضية، ُأدرجت منصة توظيف أأكرث عرصية ولكلت ابلنجاح. هذا ومل الس نوات الع

الصحيح لينهتيي العمل  السبيليف  يه متيضوتتجاوز احملفظة املالية ملرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية حدود املزيانية 
 . 2017يف  اعلهي

 واملزيانية وانئيب الرئيس انتخاب رئيس جلنة الربانمج :2البند 
 فتح املدير العام اجملال لرتش يح رئيس اللجنة وانئبيه. .6

(، عن رغبته يف ترش يح سعادة CEBSوأأعرب وفد لتفيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ) .7
 السفري جانيس اكرلكينس )لتفيا( ملنصب رئيس اللجنة.

قرارا مبشاركة السفري وأأيد وفد اليوانن، متحداث ابمس  .8 اجملموعة ابء، ترش يح السفري اكرلكينس ملنصب رئيس اللجنة. واإ
اكرلكينس يف قضااي جلنة الربانمج واملزيانية خالل امجلعيات املاضية، أأعرب وفد اجملموعة ابء عن ثقته يف أأن اللجنة س تكون، 

ىل نتاجئ انحجة خالل  طار قيادته القديرة، قادرة عىل التوصل اإ  ادلورة احلالية.يف اإ

لقاء بياانت، اختمت املدير العام بأأن هناك اتفاقا ابلإجامع عىل الاقرتاح  .9 ونظرا لأنه مل تكن هناك أأي طلبات أأخرى لإ
رئيسا للجنة الربانمج واملزيانية.  اذلي تقدم به وفد لتفيا وأأيده وفد اليوانن، وأأعلن أأنه مت انتخاب السفري جانيس اكرلكينس

جراء مشاورات غري  ىل أأنه مل تكن هناك مقرتحات بشأأن منصب انئيب الرئيس، وحث الوفود عىل اإ وأأشار املدير العام اإ
رمسية يف هذا الصدد، حبيث ميكن حبلول وقت جلسة بعد الظهر انتخاب خشص واحد عىل الأقل انئبا للرئيس. واكن املدير 

ينة بتحفظات بعض الوفود بشأأن التطوع ملنصب انئب الرئيس نظرا لحامتل وجود تضارب يف املصاحل فامي يتعلق العام عىل ب 
جراء املشاورات اخلاصة بقضية املاكتب  ابنهببند املاكتب اخلارجية. ويف هذا الصدد طمأأن املدير العام الأعضاء  سيمت اإ

الأمر اذلي قد يوفر بعض املساحة لبعض الوفود ليك تمتكن من العمل اخلارجية عن طريق رئيس اللجنة، السفري اكرلكيزن، 
ىل اعتالء املنصة.  كنائب للرئيس. ودعا املدير العام الرئيس اإ
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وشكر الرئيس الوفود عىل الثقة اليت أأولوه أأايها، ووعد بأأن يبذل قصارى هجده يف توجيه أأعامل جلنة البرنامج  .10
شا رة اإىل ترصحيات املدير العام بشأأن انئيب الرئيس، جشع الرئيس الوفود عىل التفكري يف واملزيانية حنو نتيجة انحجة. ويف اإ

الرتش يحات ملنصب انئيب للرئيس، حيث اكن دامئا من اجليد أأن يكون هناك خشص احتياطي يف حال مل يس تطع الرئيس 
 حضور الاجامتع.

(، GRULACن أأمرياك الالتينية والاكرييب )وخالل جلسة بعد الظهر، أأعرب وفد ش ييل، متحداث ابمس مجموعة بدلا .11
ينيس رودريغيس من البعثة ادلامئة للأرجنتني يف جنيف ملنصب انئب رئيس اللجنة.  عن ترش يح الس يدة/ ماراي اإ

آس يا واحمليط الهادئ، عن تأأييده للرتش يح اذلي تقدمت به مجموعة بدلان  .12 وأأعرب وفد الهند، متحداث ابمس مجموعة أ
 والاكرييب.أأمرياك الالتينية 

ذا اكنوا متفقني عىل انتخاب الس يدة/ رودريغيس انئبا للرئيس. ومل تكن هناك أأي  .13 وسأأل الرئيس الوفود عام اإ
ىل ترش يح  اعرتاضات عىل هذا الاقرتاح، واذلي مت اعامتده. وهنأأ الرئيس الس يدة/ رودريغيس عىل انتخاهبا ودعا الوفود اإ

 النائب الثاين للرئيس.

آس يا واحمليط الهادئ انتخاب الس يد/ سوميت سيث من  ويف اليوم التايل .14 اقرتح وفد اتيلند، متحداث ابمس مجموعة أ
 البعثة ادلامئة للهند يف جنيف انئبا لرئيس اللجنة.

 وأأثىن وفد ش ييل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، عىل ترش يح الس يد/ سيث. .15

ذا اكنوا متفقني ع .16 ىل انتخاب الس يد/ سيث. ومل تكن هناك أأي اعرتاضات عىل هذا وسأأل الرئيس الوفود عام اإ
 الاقرتاح، واذلي مت اعامتده.

، السفري جانيس اكرلكينس 2017و 2016انتخبت جلنة الربانمج واملزيانية، دلوراهتا املزمع عقدها يف عايم  .17
ينيس رودريغيس )الأرجنتني(  والس يد سوميت سيث )الهند( )لتفيا( رئيسا للجنة؛ وانُتخب لك من الس يدة ماراي اإ

 انئبني لرئيس اللجنة.

 اعامتد جدول الأعامل :3البند 
ىل الوثيقة  .18  .WO/PBC/25/1 Prov.2استندت املناقشات اإ

من مرشوع جدول الأعامل عىل  13وأأعرب الرئيس، عند تقدميه ملرشوع جدول الأعامل، عن أأمهل يف أأل يؤثر البند  .19
ذا اكنت الوفود قد اتفقت عىل اعامتد مرشوع الاختتام الناحج حلوار الأعضاء  بشأأن املاكتب اخلارجية. وتساءل الرئيس عام اإ

 جدول الأعامل. ومل يكن هناك أأي تعليق عىل الوثيقة.

 (.WO/PBC/25/1واعمتدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول الأعامل )الوثيقة  .20

بشأأن اخلطة الاسرتاتيجية للأجل  14تناول البند  وقدم الرئيس اجلدول الزمين املؤقت لدلورة، وأأعلن أأنه سيمت .21
املتوسط يف فرتة ما بعد الظهر، حيث أأنه الوقت اذلي س يكون املدير العام قادرا عىل الانضامم اإىل الاجامتع. وسيمت تناول 

يف الوقت )تقرير مراجع احلساابت اخلاريج( يف صباح يوم الثالاثء. وطلب الرئيس من الوفود أأن تكون حارضة  6البند 
احملدد حبيث ميكن أأن تبدأأ جلسات الصباح وبعد الظهر يف الساعة العارشة صباحا والثالثة بعد الظهر عىل التوايل. وفتح 

لقاء البياانت العامة من قبل  قلمييةالرئيس اجملال لإ  .مجموعات الويبو الإ
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ه وأأعرب عن ثقته يف أأن تواصل اللجنة حتت وهنأأ وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، الرئيس عىل انتخاب .22
قيادة الرئيس التوجيه املهين وحتقيق النتاجئ. وشكر وفد اجملموعة الإفريقية الأمانة عىل العمل الشاق اذلي قامت به يف الإعداد 

رير مراجعة لدلورة وأأحيط علام ابلتقارير واملقرتحات بشأأن جدول الأعامل واليت ستنظر خالل الأس بوع، مبا يف ذكل تقا
احلساابت والرقابة، التقرير الس نوي للخطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل حول املوارد البرشية، تقرير أأداء الربانمج 

( وخالفه. وأأفاد بأأن وفد اجملموعة EOsواملراجعات املالية، بند احلومكة دلى الويبو، املاكتب اخلارجية اجلديدة للويبو )
ت حمددة بشأأن بنود جدول الأعامل ذات الصةل عىل النحو املطلوب. وفامي يتعلق بفتح ماكتب جديدة الأفريقية س يديل بتعليقا

 2015للويبو، أأفاد وفد اجملموعة الإفريقية بأأنه راض عن اعامتد املبادئ التوجهيية لإنشاء املاكتب اخلارجية للويبو يف مجعيات 
ملاكتب اخلارجية للويبو. وأأفاد بأأن هذا الإقرار قد أأخذ عىل محمل اجلد وعن الأولوية اليت منحت لإفريقيا مكنطقة يف ش بكة ا

من قبل اجملموعة الأفريقية. ومنذ ذكل الوقت، أأجرت اجملموعة الإفريقية مشاورات دقيقة لتحديد بدلين يف املنطقة ووضع 
فريقيا يف فرتة الثنائية  . وشهدت العملية اليت اتسمت 2016/2017أأسامءهام مكرحشني لإنشاء ماكتب خارجية للويبو يف اإ

ابلشفافية وادلميقراطية الاكمةل من جانب اجملموعة الأفريقية انتخاب اجلزائر ونيجرياي مكرحشني يمت تقدميهام يف ادلورة اخلامسة 
ىل امجلعية العامة لإنشاء املاكتب اخلارجية للويبو يف أأفريقيا يف  والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية للتوصية اإ

. واعمتدت اجملموعة الأفريقية عىل دمع ادلول الأعضاء لضامن أأن ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية 2016/2017 فرتة
نشاء املكتبني املذكورين يف أأفريقيا يف فرتة  هنا لن تعمل من خالل القدرة الوطنية  . وعند2016/2017س تويص ابإ نشاهئا، فاإ اإ

لتنس يق للمصاحل الأفريقية يف جمال تطوير امللكية الفكرية. وأأشادت اجملموعة الأفريقية ببدء حفسب، بل س توفر أأيضا أأنشطة ا
نفاذ معاهدة مراكش. ونظرا للعمليات والآليات اخملتلفة للتصديق والتنفيذ احمليل للصكوك ادلولية، أأعرب الوفد عن شكر 

ىل املصنفات اجملموعة الأفريقية مجليع ادلول اليت مكنت نفاذ مثل تكل املعا هدة الهامة واليت من شأأهنا أأن تسهل النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات. ويف اخلتام أأعرب وفد  املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

ىل دورة بناءة للجنة الربانمج واملزيانية.  اجملموعة الإفريقية عن تطلعه اإ

آس يا واحمليط الهادئ، عن هتنئته للرئيس عىل انتخابه، كام أأعرب عن وأأعرب وفد الهند، متحداث  .23 ابلنيابة عن مجموعة أ
ىل اس تنتاجات بناءة خالل  ثقته يف خربة الرئيس وقيادته الرش يدة اليت من شأأهنا أأن توجه ادلول الأعضاء حنو التوصل اإ

وتوفري الواثئق ذات الصةل. وأأفاد بأأنه بعد دراسة خمتلف ادلورة احلالية. كام شكر وفد اجملموعة الأمانة عىل التحضري لالجامتع 
ىل اللجنة، اكنت اجملموعة تأأمل يف أأن تشجع الواثئق املطروحة أأمام جلنة الربانمج واملزيانية ادلول الأعضاء  الواثئق املقدمة اإ

اتحة الفرصة لطرح الأفاكر والتوصيات اليت من شأأهنا أأن تساعد ع ىل مزيد من التحسني يف أأداء عىل تقيمي الوضع احلايل واإ
جياد حل للمأأزق احلايل يتطلب الثقة  الويبو. كام أأفاد بأأن قضية احلومكة يف الويبو اكنت هممة ابلنس بة جملموعته واليت تؤمن بأأن اإ

جيايب يف هذ آس يا واحمليط الهادئ من أأجل املساتمة بشلك اإ ا املتبادةل بني ادلول الأعضاء. وذلكل، س يعمل أأعضاء مجموعة أ
ىل توافق حوهل. وواصل الوفد قوهل بأأن املبادئ التوجهيية لإنشاء املاكتب  البند من جدول الأعامل، حبيث ميكن التوصل اإ
اخلارجية قد اعمتدت بعد مفاوضات طويةل، مما يعكس تنوع وهجات النظر حول هذا املوضوع. وأأفاد بأأن القرار بشأأن موقع 

عطاء الأولوية لإ  فريقيا وذكل متش يا مع مبدأأ املساواة والشمولية والنظر املوضوعي يف مجيع املقرتحات هذه املاكتب يس تلزم اإ
آس يا واحمليط الهادئ.  يران الإسالمية( ومجهورية كوراي من منطقة أ يران )مجهورية اإ الأخرى مبا يف ذكل املقدمة من الهند واإ

( وأأقر ابدلور الهام اذلي لعبته تكل IAOCقةل للرقابة )وأأحيط الوفد علام ابلتقرير املقدم من جلنة الويبو الاستشارية املس ت
اللجنة يف مساعدة ادلول الأعضاء عىل ممارسة مسؤولياهتام الإدارية بشأأن العمليات اخملتلفة للويبو، وابلتايل مساعدة ادلول 

الصادرة عن مراجع احلساابت الأعضاء يف دورها الرقايب. وأأقر وفد اجملموعة أأيضا ابملالحظات املوضوعية والتوصيات احملددة 
دارة الويبو، أأعرب وفد اجملموعة 2015اخلاريج عن الس نة املالية  . وفامي يتعلق بتقدمي خمتلف الربامج والأنشطة اليت تقوم هبا اإ

 ، وحث الأمانة عىلاقرتاحات مفيدةأأن شكره للمراجعني اخلارجيني عىل العمل ادلقيق واملس متر اذلي قاموا به من أأجل توفري 
ىل  النظر جبدية يف خمتلف التوصيات مبا فهيا تكل اليت بشأأن مركز التحكمي والوساطة. وأأعرب وفد اجملموعة عن تطلعه اإ

املشاركة يف مزيد من املناقشات حول هذا البند من بنود جدول الأعامل خالل ادلورة. وفامي يتعلق ابلتوزيع اجلغرايف ملوظفي 
مي آس يا واحمليط الهادئ الويبو، أأعرب وفد اجملموعة عن اإ انه الرا خ بأأن هناك وجوة كبرية يف المتثيل اجلغرايف العادل يف منطقة أ



WO/PBC/25/22 
9 
 

دلى أأمانة الويبو. وذلكل، شدد الوفد عىل الأتمية القصوى لختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للزايدة التدرجيية للمتثيل، لس امي 
 الوقت الراهن. وس يكون ذكل متش يا مع مبدأأ التوزيع اجلغرايف لتكل ادلول الأعضاء من املنطقة املمثةل متثيال انقصا يف

العادل، وخاصة من البدلان املمثةل متثيال انقصا يف املنطقة. وعلق وفد مجموعة أأس يا واحمليط الهادئ أأتمية كبرية عىل مراجعة 
ثابة التوجه الاسرتاتيجي العام اليت من شأأهنا أأن تكون مب  2021-2016اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط املقرتحة لفرتة 

لإعداد الربامج واملزيانيات الثالثة املتوالية. وطلب الوفد من الأمانة مقارنة التغيريات بني اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط 
 ، حبيث ميكن نقل2021 – 2016واخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط اجلديدة املقرتحة للفرتة  2015 - 2010للفرتة 

ىل اخلطة املقبةل. وأأضاف وفد اجملموعة أأن أأعضاء  ادلروس املس تفادة من اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط السابقة اإ
طار لك بند من بنود جدول الأعامل.  مجموعته س يقدمون الترصحيات اخلاصة بلك دوةل يف اإ

عن ثقته بأأن همارات الرئيس ستساعد  وهنأأ وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، الرئيس عىل انتخابه وأأعرب .24
عداد الواثئق  آمن يف هناية الأس بوع. كام شكر الأمانة عىل العمل اجلاد اذلي قامت به يف اإ الأعضاء عىل الانتقال اإىل مالذ أ

بشأأن  والتقرير الس نوي 2015اخلاصة ابدلورة، من بني أأمور أأخرى، مبا يشمل التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام 
املوارد البرشية والتقرير املرحيل بشأأن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. وأأعرب وفد اجملموعة ابء أأيضا عن امتنانه للك 

( وكذكل جلنة الاختيار املعنية بتعيني أأعضاء IODمن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية )
آلية املراجعة اخلاصة ابملنظمة من خالل جدد يف جلنة الويبو الا ستشارية املس تقةل للرقابة. ولعبت لك مهنا دورا اس تثنائيا يف أ

بأأن التقدمي يف الوقت املناسب للواثئق يف  اجملموعة ابء تلملها املس متر والتقارير املرفوعة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. كام أأضاف
 33.27اكن  2015، اكن حمل تقدير كبري. وأأحيطت اجملموعة الثانية علام بأأن فائض العام ريةالعام، واذلي اكن هل أأتمية كبهذا 

. واكن ملعاهدة التعاون بشأأن 2014مقارنة بفائض عام  %10.02مليون فرنك سويرسي، وهو ما ميثل اخنفاضا مبقدار 
ن الفائض/العجز دل2015% بفائض عام 77.66الرباءات ترجيحا مبقدار  ى الويبو قد تأأثر أأساسا ابلفائض/العجز . وهكذا فاإ

يف أأداء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وهو أأمر اكن لبد وأأن يؤخذ بعني الاعتبار. لقد اكن ادلافع للحصول عىل عائدات 
اد من رسوم اخلدمات املدفوعة ابلطلب العاملي عىل حقوق امللكية الفكرية. وقد تأأثر هذا الطلب ابلأداء الضعيف لالقتص

، اس مترت طلبات التقدم العاملية للملكية الفكرية يف المنو. وأأكدت تكل العنارص عىل أأن النظام املايل 2010العاملي. مفنذ عام 
ىل أأن مجعيات الويبو لعام  دارة حذرة. وأأشار الوفد اإ قد اعمتدت املبادئ التوجهيية بشأأن افتتاح  2015الهش قد طالب ابإ

أأعرب وفد اجملموعة عن ثقته يف أأن جلنة الربانمج واملزيانية س تكون قادرة عىل أأن تويص امجلعيات املاكتب اخلارجية للويبو. و 
املقبةل بأأنسب طريقة للميض قدما يف تنفيذ هذا القرار امله  للغاية. ولتوفري الوقت ملناقشة البنود املدرجة عىل جدول الأعامل، 

ئ وفد اجملموعة ابء تعليقاته عىل بنود جدول الأعامل ذات الصةل. من حيث املنظور المكي والنوعي عىل حد سواء، سريج
جيابية لدلورة.  وأأعرب وفد اجملموعة عن أأمهل يف أأن تتبلور اجلهود امجلاعية للأعضاء يف نتيجة اإ

وتقدم وفد الصني بهتنئته للرئيس عىل انتخابه، وأأعرب عن ثقته عىل أأنه يف ظل قيادته س تحقق جلنة الربانمج  .25
عداد ادلورة. ويف  شارةواملزيانية نتاجئ انحجة. كام شكر الوفد الأمانة عىل اإ ىل اإ ىل أأن الويبو،  اإ تقرير أأداء الربانمج، أأشار الوفد اإ

، حققت نتاجئ أأفضل يف 2014/2015ساعدة التوجهيات اخلاصة ابلربانمج لعايم ومب  2014/2015خالل فرتة الثنائية 
آاثر قد ظهرت، ويه أأمور أأعرب الوفد عن تقديره لها. كام  جيابية قد حتققت وأأن هناك أ مؤرشات الأداء. وذكر بأأن نتاجئ اإ

ىل أأن هيئات الرقابة ادلاخلية واخلارجية لعبت دورا فعال يف ممارسة هم اهما وقامت بتقدمي التعليقات والتوصيات. أأشار الوفد اإ
وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تويل الويبو الاهامتم الاكمل بتكل التوصيات وأأخذها بعني الاعتبار وتنفيذها يف لملها 
دارهتا، وأأقر بأأن قضية احلومكة يه قضية معقدة. وأأفاد بأأ  نه املس تقبيل. وأأعرب الوفد عن تقديره جلهود الويبو يف حتسني اإ

حراز تقدم.  ىل مواصةل النقاش بشأأن هذه القضية بطريقة لملية من أأجل اإ خالل املرحةل الراهنة، حتتاج ادلول الأعضاء اإ
قدمت  2015وأأضاف الوفد بأأنه سيشارك بنشاط يف النقاش حول موضوع املاكتب اخلارجية. وأأفاد بأأن مجعيات عام 

حراز تقدم  التوجهيات الالزمة حول هذا املوضوع. وأأعرب الوفد عن شكره للرئيس عىل مرونته، كام أأعرب عن أأمهل يف اإ
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جيد خالل ادلورة احلالية. وطمأأن الوفد الرئيس عىل أأنه، اإىل جبانب الوفود الأخرى، س يواصل املشاركة يف مناقشة مجيع 
 بنود جدول الأعامل بطريقة بناءة وس يقدم املزيد من التعليقات املفصةل حول لك بند موضوعي.

أأ وفد لتفيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق الرئيس عىل انتخابه، وأأعرب عن ثقته الاكمةل وهن .26
عداد واثئق ادلورة يف الوقت املناسب،  مانة عىل اإ يف قدرة الرئيس التوجهيية عىل العمل املس تقبيل. كام توجه ابلشكر للأ

جراء مناقشات ممثرة، لس امي بشأأن موضوعات مثل افتتاح املاكتب وأأثىن عىل جودة الواثئق. وأأعرب عن تطلع اجمل ىل اإ موعة اإ
طار التدقيق  اخلارجية للويبو ومراجعة مهنجية ختصيص ادلخل واملزيانية من قبل الاحتاد. وفامي يتعلق ابلبنود الواردة يف اإ

نظمة وحتقيق رسالهتا. كام أأعرب وفد اجملموعة عن والرقابة وأأداء الربانمج، رأأى الوفد أأن التحسني املس متر قد عزز من أأداء امل 
الأداء قد مت تقيميه عىل أأنه حتقق ابلاكمل. وهنأأ الوفد الأمانة عىل اجلهود املبذوةل ويف الوقت  ات% من مؤرش72سعادته بأأن 

تيجية للأجل نفسه عىل علمها مبسؤولية ادلول الأعضاء يف جمال العمل املعياري. ورحب وفد اجملموعة ابخلطة الاسرتا
ىل تنفيذها خالل الس نوات الست املقبةل. وفامي يتعلق بقضية ماكتب الويبو  2021-2016املتوسط لفرتة  وأأعرب عن تطلعه اإ

نشاهئا وفقا للمبادئ التوجهيية املتفق علهيا يف مجعيات عام  ، ينبغي أأن تُعطى الأولوية للمناطق 2015اخلارجية، اليت سيمت اإ
نشاء املاكتب اخلارجية مع الاحتياجات الفعلية للمنظمة، من حيث اليت ل يوجد هبا ماك تب خارجية. وجيب أأن يتوافق اإ

تقدمي املساعدة وبناء القدرات الفنية والتدريب. وأأخريا، أأكد الوفد عىل الزتامه بعمل جلنة الربانمج واملزيانية وعىل مشاركته 
 البناءة.

أأمرياك الالتينية والاكرييب، عن هتنئته للرئيس عىل انتخابه، كام أأعرب  وأأعرب وفد ش ييل، متحداث ابمس مجموعة بدلان .27
ضوعات الهامة جدا احلالية اليت ستنظر يف بعض املو  عن ثقته بأأن جلنة الربانمج واملزيانية س تحقق نتاجئ جيدة خالل ادلورة

ىل التقرير واملعلومات املقدمة عن ابلنس بة للمنظمة. وطمأأن الرئيس عىل دلمه الاكمل هل. وشكر الوفد املدير العام ع
الإجنازات يف مجيع أأحناء املنظمة حيامث اكن الربانمج واملزيانية معنيني. كام أأشاد وفد اجملموعة جبهود الأمانة يف الإعداد لدلورة 

عداد واثئق ادلورة. وأأفاد بأأن افتتاح املاكتب اخلارجية اجلدي دة للويبو ابلنس بة والإفادات غري الرمسية واجلهد املبذول يف اإ
للمجموعة هو القضية الأساس ية اليت سيمت تناولها خالل ادلورة احلالية. وذكر بأأن اجملموعة أأيدت وشاركت بنشاط يف التفاوض 

نشاء املعىل ا تب اخلارجية للويبو اليت مت التفاق علهيا يف امجلعيات املاضية. وساتمت مجموعة بدلان اكملبادئ التوجهيية بشأأن اإ
عطاء الأولوية ملنطقة أأفريقيا فامي يتعلق ابفتتاح أأمري اك الالتينية والاكرييب يف حتقيق توافق يف الآراء بشأأن هذه القضية واإ

املاكتب اخلارجية اجلديدة. وأأعرب وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن اهامتمه احلقيقي ابس تضافة مكتب خاريج 
يف املنطقة خالل فرتة الثنائية احلالية س يكون مفيدا للمنظمة. ومن خالل هذا الفه ، أأعرب  واعترب أأن افتتاح هذا املكتب

وفد اجملموعة عن أأمهل يف أأن يكون من املمكن حتقيق توصية من توصيات امجلعية العامة اليت من شأأهنا أأن تس تجيب لهذه 
ىل مجيع أأهداف واحتياجات الويبو. وأأضاف وفد اجملموعة بأأن ه س يكون مشاراك نشطا يف مناقشة خمتلف املوضوعات احلاجة واإ

ىل  املدرجة جبدول الأعامل خالل أأس بوع مكثف من لمل اللجنة. كام أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يساعد اللجنة يف التوصل اإ
ليه املنظمة وتس تحقه.  القرارات والتوصيات بروح من التعاون والشعور ابملسؤولية، وهو الأمر اذلي حتتاج اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية )وهن .28 (، الرئيس CACEECأأ وفد طاجيكس تان، متحداث ابمس مجموعة بدلان أ
ىل  عىل انتخابه وأأعرب عن اعتقاده بأأنه يف ظل القيادة املاهرة للرئيس، س تكون املناقشات سلسة، الأمر اذلي س يؤدي اإ

عىل العمل ادلؤوب والاس تعدادات اليت أأجرهتا قبل اجامتع اللجنة.  اختتام انحج لعمل اللجنة. كام شكر وفد اجملموعة الأمانة
وذكر وفد اجملموعة أأن دليه خماوف حمددة بشأأن بعض بنود جدول الأعامل، حول قضااي مثل المتثيل اجلغرايف العادل يف القوى 

وقت، أأفاد الوفد بأأن أأعضاء اجملموعة العامةل دلى الويبو وكذكل املاكتب اخلارجية وغريها. وللحفاظ عىل الاس تخدام الفعال لل
. ويف ختام بيانه، أأعرب وفد اجملموعة عن جدول الأعامل يف س ياق الاجامتع س يقدمون مداخالهت  بشأأن بنود معينة من

 أأمنيته للأعضاء مبناقشات ممثرة مع هنج لميل وبناء.
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لرئيس عىل انتخابه لقيادة اللجنة، واليت تعترب وتقدم وفد بنغالديش، متحداث ابمس مجموعة أأقل البدلان منوا، ابلهتنئة ل .29
جلنة يف غاية الأتمية ابلنس بة لأقل البدلان منوا، وتلعب دورا حاسام. وأأفاد أأنه من خالل جلنة الربانمج واملزيانية، متارس ادلول 

فية تروجي امللكية الفكرية لظاهرة الأعضاء همام الرقابة عىل النوايح املالية للويبو وبراجمها، ويف الهناية يمت تعريف وتوضيح كي 
ىل نتاجئ حامسة  التمنية. وأأعرب وفد اجملموعة عن ثقته أأنه مع توجيه الرئيس وخربته وهجوده، ستتوصل جلنة الربانمج واملزيانية اإ

مبساتمة الأمانة يف وحتقيق النجاح املتوقع يف ادلورة احلالية. كام شكر الوفد املدير العام عىل مالحظاته المتهيدية القمية. وأأقر 
عداد واثئق ادلورة والرتتيبات اللوجستية املمتزية. كام شكر شعبة أأقل البدلان منوا عىل دلمها املتواصل لأعضاء أأقل البدلان  اإ
يرادات الويبو  منوا يف الويبو. وأأعرب وفد اجملموعة عن سعادته ملالحظة أأن تقرير مراجع احلساابت اخلاريج أأظهر ارتفاع اإ

جراء أأي 2015% يف عام 3.8بنس بة  . وفامي يتعلق ابلتعريف املتفق عليه لنفقات التمنية، أأعرب الوفد عن أأمهل أأل يمت اإ
ختفيض يف نفقات التمنية يف الويبو. وأأعرب وفد مجموعة أأقل البدلان منوا عن امهل القوي يف أأن تظل الويبو حىت يف حالت 

ر سلبا عىل مس تقبل أأقل البدلان منوا. وشدد الوفد عىل أأنه مل تكن هناك قضية الطوارئ رائدا دامئا لقضية التمنية وأأل تؤث
(. وشكر وفد اجملموعة الويبو عن الاس مترار يف التواصل مع SDGsأأخرى أأكرث أأتمية من حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة )

و واسعة ومتنوعة ومس مترة وأأكرث تركزيا املنظامت ادلولية الأخرى يف هذا الشأأن. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون مشاركة الويب
عىل التمنية. كام أأعرب وفد اجملموعة عن امهل يف أأن يقوم أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية بتشجيع أأي نفقات تتعلق ابلعدل يف 

ملتوسط حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. وأأعرب وفد اجملموعة عن سعادته لرؤية أأن مراجعة اخلطة الاسرتاتيجية للأجل ا
قد حددت النتاجئ الإجيابية لربامج الويبو بشأأن الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية يف خطط التمنية يف  2015 -2010

جنازات الويبو لبناء قدرات أأقل البدلان منوا يف اس تخدام التكنولوجيا املناس بة وتمنية املوارد البرشية.  أأقل البدلان منوا، واإ
ىل مزيد من  2021 2016عن تقديره بأأن اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط للفرتة  وأأعرب وفد اجملموعة هتدف أأيضا اإ

توحيد وتعممي بعض من ذكل. وأأعرب وفد اجملموعة عن توقعه بأأن تقوم اللجنة مبناقشة أأفضل الس بل لتنفيذ اخلطة 
وأأضاف أأنه يف حني اكنت هناك  9لربانمج رمق . وأأكد وفد اجملموعة عىل أأتمية ا2021 -2016الاسرتاتيجية للأجل املتوسط 

طار الربانمج  ، جيب التأأكد من توافر املوارد املالية والبرشية للحفاظ عىل الزمخ. مث 9جناحات ملحوظة لأقل البدلان منوا يف اإ
ىل التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، اذلي مض تقيمي شامل ملساعدة الويبو لأق ل البدلان منوا. وسلط انتقل الوفد اإ

التقرير الضوء عىل النتاجئ الإجيابية جدا اليت تربر اس مترار مساعدة الويبو لأقل البدلان منوا، لس امي شعبة أأقل البدلان منوا، 
قلميية. وأأخريا، أأشار الوفد اإىل أأن مجموعة البدلان الأقل  وذكل لضامن الاس مترارية وجتنب الازدواجية من جانب املاكتب الإ

منوا يف الويبو تشلك أأكرث من ربع مجموع أأعضاء الويبو وتعهد ابلتعاون التام مع الرئيس ودلمه. وأأفاد بأأن أأعضاء اجملموعة 
 س تقدم مداخالت لك مهنام خالل مناقشات بنود حمددة من جدول الأعامل لكام اكن هناك رضورة.

سا للجنة الربانمج واملزيانية، وأأعرب عن ثقته بأأن الرئيس وهنأأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية الرئيس عىل انتخابه رئي  .30
عداد الواثئق الشامةل لدلورة. وأأضاف الوفد أأنه يؤيد  س يوجه مناقشات اللجنة ابقتدار. كام شكر الأمانة عىل هجودها يف اإ

ل البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن، ابمس اجملموعة ابء. وأأفاد بأأنه عىل الرمغ من أأن العام احلايل  ليس ععام املوازنةع للويبو، اإ
أأن هذا الاجامتع للجنة الربانمج واملزيانية ميثل الاجامتع الأول للهيئة الإدارية للويبو منذ انعقاد مجعيات العام املايض، وميثل 

أأفاد أأنه بعد فرصة ممتازة لدلول الأعضاء ليك ترسل توجهيات بشأأن العديد من القضااي الرئيس ية مجلعيات الويبو املقبةل. و 
 ت ادلولمناقشات صعبة وبناءة بشأأن القضااي املتعلقة ابلربانمج ابملزيانية يف اجامتعات امجلعيات يف العام املايض، اس تطاع

املنظمة من جتاوز اخلالفات حول عدد من القضااي اخلالفية واعامتد قرارات بشأأن مجيع البنود املعلقة، مبا يف ذكل  الأعضاء يف
. وأأعرب الوفد عن أأمهل أأن تس متر هذه الروح البناءة اليت مسحت هبذه النتاجئ 2016/2017مج واملزيانية لفرتة وثيقة الربان

. ويف هذا الصدد، أأعرب أأكتوبرمجعيات الويبو يف شهر  الربانمج واملزيانية ويف اجامتعالإجيابية يف الاجامتع احلايل للجنة 
، أأل وهو قضية اخلطة الاسرتاتيجية الأمريكية   جدا ابلنس بة للولايت املتحدةالوفد عن رغبته يف تسليط الضوء عىل بند هم

. وأأفاد بأأن هذه الوثيقة الهامة حددت اخلطة الاسرتاتيجية للمنظمة للس نوات 2021-2016للأجل املتوسط املقرتحة لفرتة 
ل أأنه طُ  اتحة الوثيقة قبل أأقل من أأس بوعني، اإ لب من ادلول الأعضاء تقدمي توصيات عن ذكل امخلس املقبةل. وعىل الرمغ من اإ

اإىل مجعيات الويبو. وابلنس بة للجزء الأكرب، اكن الوفد راض للغاية عن اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط املقرتحة 
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طار بند جدول الأعامل يف  وعرضها. واكنت هناك العديد من العنارص احملددة اليت رغب الوفد خصيصا يف مناقش هتا يف اإ
ىل أأنه مل يكن يف وضع ميكنه من تقدمي الأس بوعقت لحق من هذا و  . ومع ذكل، اكن لبد أأن يشري الوفد يف بداية الاجامتع اإ

قامة نظام جديد  جيابية بشأأن بعض جوانب اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط، بصيغهتا احلالية، فامي يتعلق ابإ توصية اإ
م وجود أأي ذكر ملناقشة أأوسع حول حامية املؤرشات اجلغرافية من مجيع اجلوانب. للتسجيل ادلويل للمؤرشات اجلغرافية وعد

وأأفاد بأأنه عندما اعمتدت مجعيات الويبو الربانمج واملزيانية احلالية، ويه املزيانية الأوىل للمنظمة عقب اعامتد وثيقة جنيف 
دارة هذا ال  جامع عىل أأن تقوم الويبو ابإ نظام اجلديد للمؤرشات اجلغرافية. واكنت الولايت لتفاق لش بونة، مل يكن هناك اإ

ىل أأن القرارات اليت اختذهتا امجلعية العامة ولك  الأمريكية املتحدة قد أأشارت عىل وجه التحديد يف بياهنا حول اعامتد املزيانية اإ
رة الويبو لوثيقة جنيف. وخالل احتاد من احتادات الويبو مل متنح املوافقة عىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة أأو أأي تدابري لإدا

دارة وثيقة جنيف  ذا اكنت اإ مجعيات العام املايض، ذكر املدير العام أأن املكتب ادلويل مل يكن يف وضع يسمح هل بأأن يقرر ما اإ
ل أأنه يف اخلطة الاسرتاتيجية للأجل  س تكون تلقائية أأو أأن تمت من خالل لملية الاعامتد املنفصةل الواردة يف اتفاقية الويبو. اإ

دارة املكتب ادلويل قد قدم يبدو أأناملتوسط املقرتحة،  ىل  اإ وثيقة جنيف لتفاق لش بونة لعامتد تلقايئ عن طريق الطلب اإ
ىل امجلعيات. واكن موقف الوفد واحض جدا  اكنت الولايت املتحدة  -جلنة الربانمج واملزيانية بأأن تويص ابخلطة املقرتحة اإ

دارة تلقائية لالتفاق اذلي أأبرم من قبل أأقل من سدس أأعضاء الويبو الأمريكية ليست يف وضع ميك هنا من أأن تصادق عىل اإ
دون وجود نقاش أأوسع بني اكمل أأعضاء الويبو كام هو مطلوب مبوجب اتفاقية الويبو. وأأفاد بأأن اتفاقية الويبو قد نصت، من 

يف موقفه بأأن وثيقة جنيف مل يمت اعامتدها ابلتعاون بني أأمور أأخرى، عىل عالتعاون بني الاحتاداتع، واكن الوفد واحضا 
املطلوب. وذكر بأأن وثيقة جنيف دعت الكياانت اليت مل تكن أأعضاء يف الويبو ول أأعضاء يف احتاد ابريس، لالنضامم 

 كأعضاء، دون احلصول عىل موافقة من الأعضاء الأوسع. وميكن اعتبار أأن الاحتاد اذلي أأنشئ مبوجب وثيقة جنيف يف
لش بونة كـعاحتاد خاصع مبوجب اتفاقية ابريس لأنه دعا من مه ليسوا أأعضاء يف اتفاقية ابريس، ول كياانت اتبعة للويبو 

ليه، وابلتايل، أأعرب الوفد عن اعتقاد دلالنضامم اإ دارة وثيقة ه بأأن الويبو ل ميكن أأن تفرض اإ ارهتا تلقائيا. ومل يمت عرض قضية اإ
مج واملزيانية أأو امجلعيات هذا العام نظرا لعدم مصادقة أأي أأعضاء يف الويبو عىل وثيقة جنيف جنيف فورا عىل جلنة الربان

ىل نص مناسب للخطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل من شأأنه أأن  حىت الآن. وهكذا اكن الوفد عىل ثقة بأأنه ميكن التوصل اإ
الأمريكية وغريها من أأعضاء الويبو بشأأن وثيقة جنيف  يسمح ابلعمل عىل امليض قدما دون املساس مبوقف الولايت املتحدة

لتفاق لش بونة. ورأأى أأيضا أأن اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط جيب أأن تقر بولية امجلعية العامة للنظر يف حامية 
ىل مناقشات مفصةل خالل الأس بوع.GISاملؤرشات اجلغرافية )  ( عىل نطاق أأوسع. وأأضاف الوفد أأنه يتطلع اإ

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة :4ند الب 
ىل الوثيقة  .31  .WO/PBC/25/2استندت املناقشات اإ

( لتقدمي الوثيقة IAOCودعا رئيس جلنة الربانمج واملزيانية رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل الرقابة ) .32
WO/PBC/25/2. 

 املس تقةل للرقابة البيان التايل:وقدم رئيس جلنة الويبو املس تقةل الاستشارية  .33

عشكرا لمك أأهيا الرئيس، وامسحوا يل أأن أأغتمن هذه الفرصة لأهنئمك عىل انتخابمك لرئاسة دورة جلنة الربانمج واملزيانية. وأأمتىن 
 لمك النجاح يف هذا ادلور امله .

آمون، وأألمل يف منصب رئيس جلنة الويبو الاستشارية  عأأعزايئ الوفود، امسحوا يل أأن أأقدم نفيس برسعة. امسي غابور أ
نين هنا مع الس يدة/ نكويب والس يد/ تشاتريي، أأعضاء جلنتنا. وحنن ممتنون لإاتحة الفرصة لنا لنقدم لمك  املس تقةل للرقابة. اإ

طار  التقرير الس نوي للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة، واليت ميكنمك الاطالع علهيا يف اإ
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، واليت تقدم صورة شامةل عن أأنشطة اللجنة يف هذه الفرتة. وامسحوا يل أأن أأسلط الضوء عىل WO/PBC/25/2 الوثيقة
 بعض املوضوعات اليت انقش هتا اللجنة خالل هذا العام.

ونود أأن  عأأول وقبل لك يشء، لقد سعدت اللجنة ابلعمل عايل اجلودة اذلي قدمته شعبة الرقابة ادلاخلية خالل هذه الفرتة،
بتنفيذ س بعة تقياميت وهناك  متنشكر القامئ بأأعامل املدير عىل هجوده يف قيادة املهام. ويف ظل س ياسة الكشف اجلديدة، 

ىل مراجعة شعبة الرقابة ادلاخلية وتقدمي توصيات  دارة مت نرشها عىل موقع شعبة الرقابة ادلاخلية، ابلإضافة اإ ثالثة تقارير اإ
ىل الأمانة، ون ود أأيضا أأن نقر جبهود الإدارة والأمانة يف تنفيذ هذه التغيريات تعترب عنارص لها نفس الأتمية يف دورة مفيدة اإ

املراقبة. وابلنس بة للتحقيقات، يسعدان أأن نبلغ ادلول الأعضاء بأأنه وفقا لأحدث الإحصاءات، هناك فقط ثالثة قضية من 
جراء التحقيقات بطريقة فعاةل ويف الوقت املناسب.. و2016قضية مفتوحة نشأأت من فرتة ما قبل عام  14 بني  مت اإ

عوكام تذكرون، مت تلكيف اللجنة مؤخرا ابلواجبات املتعلقة ابلأخالقيات. ويعد الرئيس التنفيذي للأخالقيات ضيف منتظ  
قيات وحنن نتطلع اإىل يف اجامتعات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة. وتتابع اللجنة عن كثب اسرتاتيجية مكتب الأخال

ىل  ىل ادلروس املس تفادة من حتقيقات سابقة واإ الاطالع عىل نتاجئ مراجعة قس  الأخالق اليت تمت بشلك مطرد. واستنادا اإ
الهنج املأأخوذة من ادلول الأعضاء، قررت اللجنة الرشوع يف لملية لإعداد مجموعة شامةل من املقرتحات لتعديل ميثاق الرقابة 

جراءات الرقابة. وس يكون لهذه العملية عنارص ليست تقنية بل IOCادلاخلية ) (، هبدف معاجلة الثغرات اخملتلفة يف اإ
حدى ادلول الأعضاء للجنة بتعليقاهتا  س ياس ية يف طبيعهتا. وذلكل نطلب عمدخالت ادلول الأعضاء وتوجهيا. لقد تقدمت اإ

 ا عىل املشاركة بنشاط يف هذه العملية.بشأأن هذه القضااي، ونود أأن نشجع ادلول الأعضاء الأخرى أأيض

ن الس يد/ تشاتريي سزيودمك  عداد تقريران. وذلكل، فاإ عوكام هو موحض يف تقريران اخلطي، قدم املراجع اخلاريج التقرير بعد اإ
 بتحديث شفوي موجز حول هذا املوضوع.

عمل بشلك فعال وقادر عىل احلفاظ عىل عولموما، يرس اللجنة أأن تبلغ ادلول الأعضاء بأأن نظام الرقابة داخل الويبو ي
املنظمة. ونيابة عن اللجنة، أأود أأن أأغتمن هذه الفرصة لأشكر أأولئك اذلين ساعدوا يف لمل اللجنة خالل هذه الفرتة، ومن 

 بيهن  املدير العام املساعد للتنظمي والإدارة، لس امي الفريق املايل والقامئ بأأعامل مدير شعبة الرقابة ادلاخليةع.

 وتقدم الس يد/ أأنول تشاتريي، عضو جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ابلترصحي التايل: .34

عس يدي الرئيس، يف الوقت اذلي أأهنت ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية تقريرها، مل تس تطع جلنة الويبو 
دراج تعليقاهتا بشأأن تقرير   31مراجع احلساابت اخلاريج عن البياانت املالية للس نة املنهتية يف الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ

من تقريران، املوجود اللجنة، يشري(. وحيث أأن التقرير قد ورد منذ ذكل احلني، مت تقدمي  41)الفقرة  2015ديسمرب 
 التعليقات من خالل هذا التقرير اللفظي.

، جسل املراجع اخلاريج رأأاي غري متحفظا. ولن أأكرر 2015ديسمرب  31 عيف تقريره حول البياانت املالية للس نة املنهتية يف
 املالحظات الأخرى ملراجع احلساابت اخلاريج الواردة يف تقريره واليت تعد قد اختمتت يف تقريران لهذه اللجنة.

ىل أأن ن الإدارة قد قبلت مجيع  عوتود اللجنة أأن تثين عىل العمل اذلي قام به مراجع احلساابت اخلاريج ويسعدها أأن تشري اإ
 التوصيات الواردة يف تقريرها.

ىل أأنه اكن هناك عدم تطابق بني املواعيد الهنائية اليت اكن يتعني عىل جلنة الويبو  عوتود اللجنة أأن توجه انتباه ادلول الأعضاء اإ
انمج واملزيانية لس نة معينة، يف الاستشارية املس تقةل للرقابة تقدمي تقريرها الس نوي فهيا، ويه شهرين قبل دورة جلنة الرب

حني أأنه اكن يتعني عىل املراجع اخلاريج تقدمي تقريره الس نوي حبيث تتسمل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة نسخة 
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تقرير  قبل أأربعة أأسابيع عىل الأقل من دورة جلنة الربانمج واملزيانية. وهذا هو السبب يف عدم قدرتنا نقدم تقريران الاكمل عن
 مراجع احلساابت اخلاريج، لأنه اكن يتعني تقدمي لك الواثئق الالزمة للتناول لعرضها عىل اللجنة. أأشكرمك س يدي الرئيسع.

، وفتح الباب للتعليقات من جانب للتقريرعىل عرضه   الاستشارية املس تقةل للرقابة وشكر الرئيس أأعضاء اللجنة .35
 الوفود.

وعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، أأن أأنشطة الرقابة رضورية لتحقيق الشفافية وذكر وفد ش ييل، متحداث ابمس مجم .36
واملساءةل يف املنظمة. وأأثىن الوفد عىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل التقرير وحث اللجنة عىل تعزيز لملها من 

 ولايت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة. خالل تقدمي التوصيات اليت جيب أأن تكون حمددة يف نطاق خمتلف

وتقدم وفد اليوانن ابلشكر اإىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها، وأأعرب عن امتنانه لدلور  .37
آلية التدقيق والرقابة اليت قامت به اللجنة وذكل للحفاظ عىل كفاءة وأأتمية الإدارة وأأنشطة املنظ مة. وأأعرب عن الأسايس يف أ

تقدير بالده اخلاص لتفاعل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة مع ادلول الأعضاء، واذلي مت تيسريه خالل الاجامتعات 
الفصلية للمعلومات، فضال عن التعاون بني اللجنة واملراجع اخلاريج اليت هتدف اإىل حتسني لملية متابعة التوصيات وتعزيز 

تعلق ابلرقابة ادلاخلية، أأعرب وفد اليوانن عن تقديره جلهود جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة يف لملية التعاون. وفامي ي 
طار املساءةل والرقابة  جراءات الرقابة وذكل لتعزيز اإ تعيني املدير اجلديد لشعبة الرقابة ادلاخلية، واهامتهما مبراجعة قواعد واإ

فد اليوانن عن أأمهل يف أأن تس متر جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة يف لعب دور دلى الويبو. ويف اخلتام، أأعرب و 
 رئييس وفعال يف الآلية العامة للتدقيق والرقابة ابملنظمة.

وشكر وفد الهند، متحداث بصفته الوطنية، جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها الشامل. ويف تسليط  .38
ىل قضية التوظيف يف شعبة الرقابة ادلاخلية، لس امي املنصب الشاغر  الوفدبعض النقاط يف التقرير، أأشار للضوء عىل  بقلق اإ

جازة خاصة والإجازة املمتدة ملوظف  ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية والتقاعد املبكر لرئيس قس  التقيمي، وتغيب كبري املقميني يف اإ
آخر. وأأفاد بأأن تكل الأمناط من امل ىل تصحيح يف أأقرب وقت ممكن حىت يتس ىن أ وظفني داخل شعبة الرقابة ادلاخلية حتتاج اإ

آخر، طلب الوفد توضيحا من جلنة الويبو  ىل املس توى الأمثل. ويف شأأن أ للعمل يف شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يصل اإ
ويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وتقارير الاستشارية املس تقةل للرقابة حول مسأأةل التضارب بني مواعيد تقدمي تقارير جلنة ال

عادة حتديد املواعيد الهنائية أأو اكنت موهجة يف  ىل تصحيح من حيث اإ ذا اكنت قضية مؤسس ية حتتاج اإ املراجع اخلاريج، وما اإ
 جزء من التقرير اذلي قدمه املراجع اخلاريج.

ىل أأن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرق .39 ابة اكنت اجلهاز امله  امللكف ابلرقابة ادلاخلية وأأشار وفد ابكس تان اإ
ىل اخملاوف اليت ُأعرب عهنا بشأأن خمتلف  شارة اإ واخلارجية للمنظمة وتوفري التغذية املرتدة غري املتحزية لدلول الأعضاء. ويف اإ

ىل العمل الوظائف الشاغرة، لس امي منصب مدير شعبة الرقابة ادلاخلية الشاغر بشلك مس متر لفرتات طويةل، واب لنظر اإ
جراء مثل ذكل التوظيف يف أأقرب وقت ممكن، وجتنب مثل هذه احلالت  احلساس للشعبة، طلب الوفد من اللجنة ضامن اإ

من التقرير بشأأن الاحتياجات املتكررة  19يف املس تقبل. كام أأحيط الوفد علام ابهامتمات اللجنة عىل النحو املبني يف الفقرة 
لأعضاء للوصول رسية التقارير اليت نرشت يف شلك مطموس أأو منعت  من النرش، وانشد اللجنة اليت أأعربت عهنا ادلول ا

طارا للتعديالت املقرتحة عىل امليثاق.  أأن تطلب اإ

وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها التنويري وعىل هجودها  .40
ىل أأن أأنشطة اللجنة قدمت نظرة اثقبة عن املنظمة، الأمر اذلي اكن الرامية اإىل حتسني  الصحة العامة للمنظمة، مشريا اإ

حاسام ابلنس بة لدلول الأعضاء لتنفيذ مسؤولياهت  بشأأن احلومكة والرقابة. ورأأى الوفد أأن مكتب الأخالقيات هو عنرص هام 
طار املساءةل بأأي منظمة، وأأعرب عن تقديره لتقامس مكت ب الويبو للأخالقيات خلطة لمهل الس نوية مع جلنة الويبو يف اإ

آراهئا وتقدمي املشورة العاجةل. وأأيد اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة  الاستشارية املس تقةل للرقابة للوقوف عىل أ
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عادة النظر عادة النظر يف تعلاميت املكتب ووضع س ياسة الكشف املايل اجلديدة، ورحب ابإ يف س ياسة حامية املبلغني عن  ابإ
اخملالفات وذكل لضامن أأهنا ل تزال حمدثة حىت الآن ومبا يامتىش مع أأفضل املامرسات داخل منظومة الأمم املتحدة. ورأأى الوفد 

ات أأن س ياسات حامية املبلغني القوية يعترب هممة جدا لبناء ثقافة تنظميية من السلوك الأخاليق واملساءةل. وأأفاد بأأن ترصحي
ىل الفقرة  شارة اإ من التقرير،  19جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن تعديل ميثاق الرقابة ادلاخلية قد جشعته. ويف اإ

ىل ادلروس  أأعرب الوفد عن تأأييده لإجراء تعديالت عىل امليثاق بشأأن الس ياسة اخلاصة بنرش تقارير الرقابة. واستنادا اإ
جرائية يف ميثاق الرقابة ادلاخلية، املس تفادة عىل مدار العا مني املاضيني، أأعرب الوفد عن اعتقاده بقوة يف وجود ثغرات اإ

ىل التعامل معها عىل الفور. وأأفاد بأأن التحقيقات قد أأجريت مع مسؤول كبري يف الويبو عىل أأساس أأن العملية  واليت حتتاج اإ
مناقشة هذه القضية، وبيامن ل تزال ماثةل يف الأذهان، أأوصت مس تقةل وشفافة ورسيعة قدر الإماكن. وحيث أأنه جيري الآن 

الولايت املتحدة بأأن تقوم جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بتقدمي التعديالت لدلول الأعضاء ملراجعهتا يف أأقرب وقت 
ة يف امجلعية العامة يف شهر . ومن شأأن ذكل أأن يسمح لدلول الأعضاء مبتابعة القضيأأكتوبرممكن، ويفضل قبل حلول شهر 

. ورأأى الوفد أأن يمت التفاق عىل جدول زمين عىل أأن ينعكس يف فقرة القرار يف بند جدول الأعامل بشأأن تقرير جلنة أأكتوبر
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة أأو كقضية فردية، وأأعرب عن اس تعداده للعمل مع ادلول الأعضاء يف اقرتاهحا لنص 

ذا اكن من شأأن هذا اليشء أأن يكون مفيدا.خاص هبذه   الفقرة اإ

وهنأأ وفد الربازيل الرئيس عىل انتخابه، وأأيد البيان اذلي أأدىل به ش ييل، نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .41
ىل الأعضاء املنهتية وليهت  يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل لم  عداد والاكرييب. وتوجه ابلشكر اإ له  وعىل اإ

ىل أأن لملية الاختيار لشغل منصب مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقرتب من هنايهتا، اعترب الوفد أأنه من  شارة اإ التقرير. ويف اإ
امله  أأن توفر شعبة الرقابة ادلاخلية املوارد املالية الاكفية لتنفيذ املسؤوليات الهامة، ورأأى رضورة تطبيع حاةل املناصب 

 أأقرب وقت ممكن. وعلق الوفد أأتمية كبرية عىل س ياسة التحقيق، وأأفاد بأأن توفري التوجيه ملوظفي الويبو عىل لك الشاغرة يف
املس توايت يزيد من املساءةل والكفاءة دلى املنظمة كلك. وأأعرب عن أأمهل يف أأن ميثل ادلليل املنقح وس ياسة التحقيق حتس نا 

 ضل املامرسات املعمول هبا. كبريا حول القواعد احلالية، وأأن يتبعا أأف

وشكر وفد الصني جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل اجلهود ادلؤوبة واملوضوعية وعدالهتا اليت أأظهرها  .42
أأعضاهئا يف أأداء لمله  ويأأمل أأن تلعب اللجنة دورا أأكرب يف الويبو يف املس تقبل. وأأشار اىل انه خالل فرتة املراجعة املاضية، 

جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة خدمات تقيمي واستشارات شامةل يف جمالت الرقابة اخلارجية والتقارير املالية قدمت 
جراءات الويبو، بل أأيضا يف مجمل أأعامل  دارة اخملاطر، وهو العمل اذلي سامه بشلك كبري ليس فقط يف كفاءة وشفافية اإ واإ

 املنظمة.

طار قيادته، س تفرز جلنة الربانمج واملزيانية نتاجئ  وهنأأ وفد تركيا الرئيس عىل .43 انتخابه، وأأعرب عن اعتقاده بأأنه يف اإ
جيدة يف هناية الأس بوع. ورأأى الوفد أأن امللكية الفكرية ميكن أأن ختدم أأغراض حتسني حياة الناس بشلك أأفضل. ولفت 

مجهورية تركيا لدلول الأعضاء اليت أأعربت عن الانتباه اإىل حماوةل الانقالب الأخرية يف تركيا، وأأعرب عن شكر حكومة 
تضامهنا مع احلكومة الرتكية. وفامي يتعلق ابلقضية املنظورة، أأعرب الوفد عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به اليوانن نيابة عن 

ذا اكنت  مجيع تقارير املراجعة اجملموعة ابء. وشكر الوفد جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها، وتساءل عام اإ
 والتقيمي املذكورة فيه ستنعكس مبارشة يف تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية.

ىل من هنأأوا الرئيس عىل انتخابه وتعهد بدلمه. وردد الوفد البيان اذلي أأدىل به اجملموعة ابء، وشكر  .44 وانض  وفد كندا اإ
ل الهام اذلي قامت به. ويف ترحيبه ابلتفاصيل املضافة اليت قدمهتا جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها والعم

جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها، أأعرب الوفد عن سعادته ملالحظة أأن اللجنة راعت املقرتحات املقدمة 
حتلييل أأكرث للتقارير، لأن ذكل  من حيث أأسلوب 2015من بعض ادلول الأعضاء خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية لعام 

قد زاد بعض اليشء من أأثر تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة أأضاف قمية اإىل لملها. وأأشار الوفد اإىل 
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، وهجات النظر املوجزة عن النرش وس ياسة ودليل التحقيق اخلاص بشعبة الرقابة ادلاخلية، عىل التوايل، 29و  19 الفقرتني
 عىل التفاصيل الإضافية اليت وجدت يف التقرير احلايل للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة. وأأعرب وفد كندا والأمثةل

ذا اكن تطوير  عن اهامتمه بس ياسة اجلزاءات اجلديدة للبيع دلى الويبو وسعى للحصول عىل معلومات من الأمانة حول ما اإ
ذا اكنت ستستند تكل JIUفتيش املشرتكة )تكل الس ياسة هو اس تجابة لتوصيات وحدة الت  ( يف هذا الصدد، وكذكل ما اإ

طار الس ياسة المنوذجية للأمم املتحدة بشأأن عقوابت البيع. وأأفاد بأأنه سريحب أأيضا ابحلصول عىل املعلومات  ىل اإ الس ياسة اإ
 حول اخلطوات املقبةل يف هذه العملية.

رب عن تقديره لتفانيه يف لمل اللجنة، كام شكر الأمانة وجلنة الويبو وهنأأ وفد مجهورية كوراي الرئيس عىل انتخابه وأأع .45
الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل مجيع أأعامهل  واجلهود املبذوةل للحفاظ عىل اتصالت منتظمة بني مجيع ادلول الأعضاء. 

ىل أأنه يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، اكنت  العديد من الوفود قد اقرتحت مزيد من وأأشار الوفد اإ
املعلومات التحليلية يف لملية الإبالغ اخلاصة بلجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة. وأأعرب الوفد عن سعادته ملالحظة 

عىل أأتمية  هجود جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة لتطوير هنج حتلييل يف جزء من تقريرها. وأأفاد الوفد بأأنه تأأكيدا
وظيفة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة كدعامة لآلية الرقابة دلى الويبو، ُريئ أأنه جيب تعزيز دور جلنة الويبو 

 الاستشارية املس تقةل للرقابة من خالل الاس تفادة من خربات وسلطات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة املعلقة.

هتنئته للرئيس عىل انتخابه وشكر جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها.  وأأعرب وفد املكس يك عن .46
وأأثىن عىل التصال والتفاعل املمتزي بني الأمانة وادلول الأعضاء اذلي مت تيسريه من خالل املشاورات غري الرمسية، وأأعرب 

اس تجابت لطلب ادلول الأعضاء بشأأن مزيد من التفاصيل عن سعادته بأأن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة قد 
واملعلومات الإضافية يف التقارير. ورأأى الوفد أأنه مع تشجيع جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقدمي توصيات 

رب الوفد عن حمددة بشأأن خمتلف جوانب وليهتا، ميكن ذلكل أأن يساعد ادلول الأعضاء عىل تأأييد دورها الرقايب. وأأع
ماكنية  سعادته بشلك خاص لرؤية توصيات بشأأن تعديل ميثاق الرقابة ادلاخلية وس ياسة التحقيق، حيث أأن ذكل س يتيح اإ
توفري لملية شامةل وفريق مشرتك لتعديل امليثاق. ورأأى الوفد أأن هذا الهنج يساعد عىل رمس الثغرات اليت مت حتديدها يف 

حقيق مع اتباع أأفضل املامرسات املوجودة ابلفعل واملطبقة يف منظومة الأمم املتحدة، وأأعرب خمتلف اجملالت مبا يف ذكل الت 
 عن الزتامه ابلتعاون املتواصل بشأأن هذه العملية.

وأأيد وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل به اليوانن، نيابة عن اجملموعة ابء، وأأعرب عن تقديره للعمل اذلي مت خالل  .47
رك الوفد الرأأي اذلي أأعربت عنه ابلفعل العديد من الوفود بأأن القواعد الواردة يف ميثاق الأمم املتحدة التحضري لالجامتع. وشا

لهام من الس ياسات املوجودة  عادة اخرتاع العجةل بل أأخذ الإ ىل أأن تكون أأكرث حتديدا، وأأنه ل ينبغي توجيه اجلهود لإ حباجة اإ
مفيدا. ورأأى الوفد  A/59/272ملثال، يعد قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة ابلفعل داخل منظومة الأمم املتحدة. عىل سبيل ا

أأنه من امله  عند جعل القواعد أأكرث حتديدا، اكن اس تخدام أأساس مساهامت اخلرباء، لس امي املساهامت اليت وفرهتا جلنة 
ذا اكن لبد من ا عامتد القواعد، ينبغي أأن يمت ذكل بعناية حبيث الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة الويبو مكبدأأ توجهييي. واإ

ميكن تطبيقها بشلك حصيح يف املس تقبل. ويف حني أأعرب الوفد عن تقديره لتعليق الرئيس حول الرغبة يف الرشوع يف لملية 
 تعديل امليثاق، أأعرب أأيضا عن سعادته للعمل مع الويبو والوفود الفردية الأخرى املهمتة بشأأن هذا اجلهد.

وفد تركيا توضيحا بشأأن ثالث مسائل: ما يه املداولت بشأأن أأمني املظامل اجلديد؟، وهل ميكن أأن توفر وطلب  .48
الأمانة مزيد من املعلومات حول لملية توظيف مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، مبا يف ذكل التغيريات املقرتحة عىل الإعالن عن 

 التقرير بشأأن أأساس التوزيع اجلغرايف، كهدف هام للمنظمة، كام نصت املناصب الشاغرة؟، وملاذا مل يكن هناك أأي تعليق يف
 عليه املادة التاسعة من اتفاقية الويبو؟
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وهنأأ وفد أأسرتاليا الرئيس عىل انتخابه وشكر الأمانة عىل لك الأعامل اليت متت للتحضري لالجامتع. وشكر الوفد شعبة  .49
ىل أأن الويبو وادلول الرقابة ادلاخلية وجلنة الويبو الاستشارية املس   تقةل للرقابة عىل توفري ادلمع املمتزي لدلول الأعضاء، وأأشار اإ

جراءات الرقابة ادلاخلية. وأأيد الوفد  الأعضاء فهيا اكنت يف طليعة منظومة الأمم املتحدة فامي يتعلق بتطوير وحتسني قواعد واإ
ة، ابلتشاور مع شعبة الرقابة ادلاخلية، هبدف التأأكد من أأن مراجعة امليثاق من قبل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقاب

جراءات الرقابة. طار الأمم املتحدة لأفضل املامرسات يف اإ  امليثاق س يصبح منوذجا يف اإ

وأأشار رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة، ردا عىل املسائل اليت أأاثرهتا الوفود فامي يتعلق مبوقف املوظفني  .50
جيايب. وأأضاف الوفد بأأن داخل شع  بة الرقابة ادلاخلية، أأن تقريره يعكس مرحةل مبكرة من الوضع، اذلي تغري بشلك كبري واإ

ىل الفريق ومت تسكني حمقق جديد، ومت تعزيز شعبة التقيمي. ومع ذكل، رأأت جلنة الويبو  هناك الآن موظفني جدد أأضيفوا اإ
مدير شعبة الرقابة ادلاخلية يف وضع أأفضل لتقدمي عرض التفاصيل الإحصائية.  الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن القامئ بأأعامل

عادة النظر يف  ىل التقارير والتغيريات عىل ميثاق الرقابة مبثابة قضااي حمورية واحضة ابلنس بة للجنة. وحتتاج اإ ول يزال الوصول اإ
يت تأأمل اللجنة يف حتقيقه من خالل دورة جلنة ميثاق الرقابة مدخالت ولملية مناقشة حوهل من جانب ادلول الأعضاء ال

الربانمج واملزيانية املقبةل. وهناك اثنني من العنارص الرئيس ية اليت أأثرت يف اجلدول الزمين لإجراء التغيريات عىل ميثاق 
ما قد جحبت أأو مل تنرش  ىل تقارير الرقابة ونرشها، واليت اكنت اإ عىل املوقع الرقابة: أأحدها هو وصول ادلول الأعضاء اإ

الآخر هو التحقيقات مع كبار املسؤولني، واكن هذا الأخري مبثابة هممة أأكرث تعقيدا. وأأشار رئيس  الإلكرتوين. واكن العنرص
دخال عنارص جديدة عليه، اكنت  آخر مرة مت فهيا تعديل ميثاق الرقابة واإ ىل أأن أ جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ

جامع ادلول الأعضاء. وفامي يتعلق بقضااي امحلاية، ذكر رئيس جلنة الويبو اللجنة قد قامت بعم  لية بناء عىل ادلمع اذلي تلقته من اإ
الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن هذا هو املوضوع اذلي ظهر عىل جدول أأعاملها يف لك مرة اجمتعت اللجنة مع مس ئول 

عداد تقريره وتقدميه اإىل جل  وأأوحض رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة  نة التنس يق.الأخالقيات، واذلي س بق اإ
السبب وراء لملية التقارير اليت أأعدهتا شعبة الرقابة ادلاخلية واعمتدها مديرها، ومن مث عرضها عىل جلنة الويبو الاستشارية 

 للرقابة بعني الاعتبار ولكن بقي القرار املس تقةل للرقابة. وُأخذت تعليقات أأو ردود فعل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
ذا اكن سيمت اختاذ املزيد من الإجراءات. وجيسد ذكل اس تقالل  الهنايئ مسؤولية مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، وحتديد ما اإ

قةل للرقابة بأأن هناك املدير. وفامي يتعلق مبسأأةل المتثيل اجلغرايف اليت أأاثرها وفد تركيا، علق رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس ت
رضورة لإعادة النظر يف املوضوع، ولكن أأوحض أأن ذكل ليس يف ميثاق اللجنة، اليت اكنت نقطة البداية ابلنس بة لها هو 

دخال هذا العنرص يف ميثاق  ذا قررت جلنة التنس يق، بتوجيه من ادلول الأعضاء، ابإ طار الرقابة والرقابة ادلاخلية. واإ أأنشطة اإ
نه يسعد جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تتعامل مع هذه القضية. الأمم املتحدة،  فاإ

وردا عىل السؤال اذلي طرحه وفد الهند بشأأن توقيت تقدمي التقرير، أأوحض الس يد/ تشاتريي من جلنة الويبو  .51
ن فهيا عضوا ابللجنة، ورمبا الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن عدم التطابق حدث للمرة الأوىل منذ الس نوات الست اليت اك

نتج عن توقيت جلنة الربانمج واملزيانية. واكن املوعد الهنايئ لإعداد الوثيقة اذلي حيني بعد شهرين مبثابة رضورة ابلنس بة 
مانة لضامن الرتمجة وتوزيع الوثيقة عىل ادلول الأعضاء. وأأضاف أأن تفاوت املوعد الهنايئ اكن خارج س يطرة أأي من املراج ع للأ

اخلاريج اذلي قدم تقريره، واذلي مت بشلك جيد مضن املواعيد احملددة، والنظر فيه من قبل جلنة الويبو الاستشارية 
املس تقةل للرقابة يف الإطار الزمين اذلي سيسمح بأأي مالحظات جيب أأن تنعكس يف الوثيقة اليت قُدمت اإىل جلنة الربانمج 

و الاستشارية املس تقةل للرقابة لرئيس جلنة الربانمج واملزيانية للسامح لها بتقدمي هذا واملزيانية. وأأعرب عن امتنان جلنة الويب
 البيان التمكييل اذلي أأعطى الصورة الاكمةل.

وردا عىل السؤال اذلي طرحه وفد كندا، ذكرت الأمانة أأن س ياسة عقوابت البائعني تامتىش مع منظومة الأمم املتحدة،  .52
تكل الس ياسة قد حتقق يف الواقع مهنا مقابل مرشوع الأمانة. ويف الواقع، تعد الويبو  وأأضاف أأن الشخص املسؤول عن

صدارها قبل هناية العام.  متقدمة بشأأن الس ياسة وتأأمل يف اإ
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وشكر الرئيس الأمانة وجلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل التوضيحات اليت قدمهتا، وسأأل عام اذا اكن وفد  .53
 راض عن اجلدول الزمين احملدد لتعديل امليثاق أأو ل يزال يطلب متديد هذه نقطة يف املرشوع.الأمريكية حدة الولايت املت

قرار بأأن هذا الأمر من أأولوايت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة، الأمريكية وأأعرب وفد الولايت املتحدة .54 ، اإ
ضافة فقرة قرار، وذكر انه انقش مع ا دلول الأعضاء الأخرى صياغة مثل هذه الفقرة اليت من شأأهنا أأن تعكس عن أأمنيته ابإ

اسرتاحة قصرية ملواصةل املناقشة مع ادلول الأعضاء لنص مناسب حول اجلدول الزمين حبيث الوفود  تاجلدول الزمين. وطلب
 ينعكس يف فقرة هذا البند من جدول الأعامل.

عادة صياغة لفقرة القرار. ومت تأأجيل القرار بشأأن بند جدول الأعامل حىت  .55  يمت توفري اإ

 وبعد توزيع النص املقرر املعدل، قرأأ الرئيس القرار املقرتح. ونظرا لعدم وجود املزيد من التعليقات، ُاعمتد القرار.  .56

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل  .57
 (.WO/PBC/25/2قابة )الوثيقة للر 

ذ أأحاطت اللجنة علام كذكل ابملناقشات اليت جرت خالل دورهتا اخلامسة والعرشين بشأأن حتديد جدول  .58 واإ
زمين ملراجعة ميثاق الرقابة ادلاخلية، أأقّرت بأأن مراجعة ذكل امليثاق تشلّك أأولوية عالية ابلنس بة اإىل ادلول الأعضاء، 

 املس تقةل للرقابة بأأن تضطلع، وفقا لوليهتا، مبا ييل:وأأمرت اللجنة الاستشارية 

اقرتاح تعديالت استرشافية عىل ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية جلعهل ميثاقا منوذجيا مضن  ع1ع
منظومة الأمم املتحدة من حيث كفاءة لمليات التحقيق اليت تنطوي عىل ادعاءات صادرة ضد كبار 

 افيهتا؛املسؤولني، ومن حيث اس تقالليهتا وشف

جراء مشاورات مع أأحصاب املصاحل املعنيني أأثناء لملية املراجعة املذكورة؛ ع2ع  واإ

وطرح تكل التعديالت يك تنظر فهيا مجعيات الويبو يف دورهتا السادسة وامخلسني القادمة  ع3ع
 وتصدر رباّم قرارا بشأأهنا.

ر املتخذ، س يدعو لعقد اجامتع اس تثنايئ للجنة وذكر رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة أأنه، بناء عىل القرا .59
لإعداد القرار. واغتمن هذه الفرصة لتشجيع ادلول الأعضاء عىل تقدمي مساهامهت  ووهجات نظرمه حول هذه القضااي يف أأقرب 

ل وقت ممكن، حيث ل يوجد سوى أأربعة أأسابيع فقط عىل موعد امجلعية العامة املقبةل. ول ميكن أأن تكون املامرسة  مفيدة اإ
ذا شاركت ادلول الأعضاء عىل وجه الرسعة بوهجات نظرها مع اللجنة عن طريق الأمانة.  اإ

تقرير هيئة التحكمي لتعيني الأعضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة  :5البند 
 الاستشارية(

ىل الوثيقة  .60  بةل.والوثيقة املقا WO/PBC/25/3استندت املناقشات اإ

 ودعا الرئيس رئيس هيئة التحكمي التابعة للجنة الرقابة الاستشارية املس تقةل للويبو لتقدمي املستندات. .61

وقدم سعادة السفري رودا جاكسون )جزر الهباما(، رئيس هيئة التحكمي التابعة للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل  .62
 للرقابة، البيان التايل:
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لمك، وأأود أأن أأحيي امجليع بتحية الصباح. وامسحوا يل بأأن أأعرفمك بنفيس. أأان رودا عس يدي الرئيس، شكرا جزيال 
جاكسون، السفري واملمثل ادلامئ لكومنولث جزر الهباما دلى الأمم املتحدة. وأأود أأن أأهنئمك، س يدي الرئيس، عىل 

ىل مواصةل قيادت مك خالل هذا الاجامتع. ويرسين بصفيت انتخابمك يل لرئاسة هذه اللجنة الهامة التابعة للويبو، ونتطلع اإ
 رئيس هيئة التحكمي أأن أأقدم هذا التقرير اإىل جلنة الربانمج واملزيانية.

ىل جانب أأرندينا كويب وغريمه  عوأأود أأن أأغتمن هذه الفرصة لأشكر أأعضاء هيئة التحكمي الواردة أأسامهئ  يف التقرير، اإ
ن هيئة التحكمي قد تشلكت لتحديد مخسة أأعضاء حيلوا حمل من أأعضاء الأمانة، عىل دلمه . ولعلمك تتذكرون أأ 

قلميية امخلسة التالية: اجملموعة  الأعضاء املنهتية وليهت  بلجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة للمجموعات الإ
آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقي آس يا واحمليط الهادئ، مجموعة بدلان أ ة، الصني، مجموعة الأفريقية، مجموعة بدلان أ

بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ولعلمك تتذكرون أأن جلنة الربانمج واملزيانية قررت يف دورهتا اليت عقدت يف سبمترب 
نشاء هيئة التحكمي التابعة للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اليت تض  س بعة ممثلني من ادلول  2015 اإ

، وأأحيطت علام بأأن الأمانة س تؤسس هيئة حتكمي WO/PBC/39/13من الوثيقة  19و  18الأعضاء وفقا للفقرتني 
. 2016اتبعة للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة هبدف تقدمي توصياهتا يف جلسة جلنة الربانمج واملزيانية لعام 

ي حيتوي عىل توصيات هيئة ، واذلWO/PBC/25/3وقد تُوجت هذه العملية يف التقرير اذلي أأماممك يف الوثيقة 
 التحكمي.

من التقرير اكنت ابلإجامع، وأأن العملية اكنت  33عوأأود أأن أأسلط الضوء عىل أأن توصية الهيئة الواردة يف الفقرة 
لملية مدفوعة من قبل ادلول الأعضاء. وتمتحور لملية الاختيار بوضوح يف التقرير اذلي أأماممك. ومع ذكل، أأود أأن 

جراءات انتقاء وتناوب أأعضاء جلنة أأغتمن هذه الفرص ة لتسليط الضوء عىل عنارص معينة من التقرير. لقد مت حتديد اإ
ويف الرشوط املرجعية للجنة الويبو الاستشارية  WO/GA/39/13الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة يف الوثيقة 

عات الويبو الس بعة لدلول الأعضاء برتش يح ممثل املس تقةل للرقابة. ومتش يا مع هذه الإجراءات، تقوم لك مجموعة من مجمو 
واحد للهيئة املكونة من س بعة أأعضاء. واعمتدت هيئة التحكمي نظاهما ادلاخيل. وأأعطيت الأولوية مللئ املقاعد الشاغرة 

قلميية اليت خرج مهنا الأعضاء امخلسة املنهتية  امخلسة بلجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة من نفس اجملموعات الإ
ىل أأقىص حد ممكن أأن اللجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة كلك تتأألف من عضو واحد من لك  وليهت  لضامن اإ
قلميية الس بعة. وقد انعكست هذه الأولوايت يف الإعالن عن الوظائف الشاغرة ويف اخلطاب  من اجملموعات الويبو الإ

ىل تقدمي الطلبات. ويف هذه املرة، تضمن الإعالن عن املرسل من املدير العام اإىل مجيع ادلول  الأعضاء دلعوهت  اإ
ىل عدد س نوات اخلربة املهنية ذات الصةل املطلوبة عىل مس توى الإدارة العليا  شارة حمددة اإ الوظائف الشاغرة أأيضا اإ

ضافة هذا العنرص كرد مبارش عىل التوصية اليت قدمهتا هيئة  السابقة اليت  الرتش يحواليت ُحددت بعرش س نوات. ومت اإ
 . 2013شاركت يف تعيني أأعضاء جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عام 

قلميية الس بعة للويبو،  136عواكن هناك ما مجموعه   99طلبا من املرحشات الإانث و 37طلبا وردت من اجملموعات الإ
طلبا لتحديد أأهلية املرحشني.  136من املرحشني اذلكور. وقام الاستشاري اخلاريج بفحص لك الطلبات البالغة 

طلبا( من مجموعات الأولوية  41من املتطلبات، جاء )طلبا احلد الأدىن  48ونتيجة الاس تعراض الفردي لها، حقق 
خفاء  48امخلسة. وأأحيلت الطلبات الـ  اإىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة للتقيمي القامئ عىل التصنيف مع اإ

وفة أأسامء وجنس يات املرحشني. وقامت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بتصنيف املرحشني ابس تخدام مصف
عدادها من قبل هيئة التحكمي وابلرتباط مع ما مت التشاور بشأأنه مع جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل  التقيمي اليت مت اإ

ىل هيئة التحكمي اليت أأعادت بعدها الأسامء  حاةل تقيميها اإ للرقابة. وقامت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ابإ
 يف تقيمي جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة القامئ عىل التصنيف وأأعدت قامئة واجلنس يات ونظرت هيئة التحكمي

مرحشا اليت تود مقابلهت ، مع أأخذ المتثيل الإقلميي يف الاعتبار. وُأجريت املقابالت عرب مؤمتر  12خمترصة تض  الـ 
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ة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة أأهنا مل الفيديو. واش متلت هيئة التحكمي أأس ئةل تتعلق ابجملالت اليت أأوحضت جلن
 تمتكن من تقيميها عىل أأساس الطلبات الورقية.

من لك مجموعات الأولوية امخلسة،  اجاءو عوأأمجعت هيئة التحكمي عىل املرحشني امخلسة اذلين يوىص برتش يحه ، اذلين 
ة املوجزة يف التقرير. ويف اخلتام أأود أأن أأكرر أأن وهام مرحشتني من الإانث وثالثة من اذلكور. وترد أأيضا السري اذلاتي

لملية الاختيار اكنت شامةل وعادةل مع الأس ئةل املطروحة للمتقدمني بطريقة مرحية وجذابة، واكنت هناك مجموعة جيدة 
ىل أأنه من املناسب اإرشاك جلنة الويبو الاستشا رية من املتقدمني املهنيني املؤهلني. وأأشار ممثل هيئة الاختيار اإ
 املس تقةل للرقابة عند الرضورة لضامن التاكمل مع املهارات الالزمة للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة.

ن النتيجة اليت أأماممك متثل أأفضل وأأنسب املرحشني مع احرتام مبادئ المتثيل اجلغرايف. أأشكرمك، س يدي الرئيس،  عاإ
 عىل اهامتممكع. 

مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، عن تأأييده لتوصيات هيئة التحكمي برئاسة  وأأعرب وفد ش ييل، متحداث ابمس .63
السفرية جاكسون. كام أأعرب عن امتنانه لها بشأأن التقرير. ورحب الوفد ابلأعضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل 

واحلوار معه ، ويه السمة السائدة حىت الآن بني اللجنة للرقابة، وعن أأمهل يف أأن يكون قادرا عىل مواصةل التعاون الوثيق 
 وادلول الأعضاء.

ىل هيئة التحكمي.  .64 وأأعرب وفد اليوانن عن شكره للسفرية جاكسون عىل عرضه املفصل، كام تقدم الوفد ابلشكر اإ
آلية املراجعة وا ىل أأن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اكن لها دور أأسايس يف أ لرقابة دلى الويبو، ويف هذا وأأشار اإ

ىل أأنه مت اتباع الإجراءات.WO/PBC/25/3الصدد، أأشاد الوفد بتحقيق الشفافية يف الوثيقة   ، اليت أأشارت اإ

وأأعرب وفد املكس يك، يف التعبري عن دلمه الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل، عن شكره للسفرية جاكسون  .65
ىل أأهنا قامت بعمل . واعىل التقرير املمتزي اذلي قدمته س تطرد معربا عن شكره للأعضاء الآخرين يف هيئة التحكمي، مشريا اإ

جراءات اختيار أأعضاء  جيد. وأأكد الوفد عىل أأنه يويل أأتمية خاصة للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة، وأأضاف بأأن اإ
راي. كام أأعرب عن رغبته يف الرتحيب ابلأعضاء امخلسة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اجلدد اكن مبثابة أأمرا رضو

ماكنية الاجامتع ابلأعضاء اجلدد، من خالل الاجامتع القادم للجنة الويبو الاستشارية  اجلدد. وقدم الوفد اقرتاحا بشأأن اإ
ىل النظر املس تقةل للرقابة، هبدف تسهيل الانتقال السلس بني الأعضاء احلاليني والأعضاء اجلدد. ودعا الأمانة  العامة واللجنة اإ

يف اقرتاحه. ورأأى الوفد أأنه يف حاةل توفر هذه الإماكنية، فس يكون الأمر مفيدا، وابلتايل توفري فرصة لدلول الأعضاء للتعرف 
 عىل اخلرباء اجلدد بلجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة.

لأمانة ة جاكسون عىل تقريرها، كام أأعرب عن تقديره وشكر وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، السفري  .66
، واملستشار اخلاريج اذلين شاركوا يف لملية الاختيار. وأأعرب أأيضا عن تقديره لهيئة التحكمي اليت الاجامتع وأأمانة الويبو

جلنة الويبو دلمت لمل الأمانة، كام أأعرب عن تقديره للسفرية جاكسون عىل حتديد املرحشني للتعيني كأعضاء جدد يف 
الاستشارية املس تقةل للرقابة. كام أأعرب الوفد، بصفته الشخصية، عن شكره للسفرية جاكسون عىل قيادهتا خالل لملية 

 الاختيار، وأأكد عىل أأن العملية اكنت يف مجملها شفافة وشامةل ومس تنرية وتنافس ية.

لت جبدية، مما أأسفر عن مخسة مرحشني وأأشار وفد الصني أأن هيئة التحكمي ومجيع الأطراف ذات الصةل قد لم .67
هنائيني لعضوية جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة، واذلين اكنوا مجيعا ميتلكون اخلربة الرثية يف جمال التدقيق واكنوا 

ىل أأن العديد من الأعضاء اجلدد دلهي  خربة التدقيق يف منظومة الأمم املتحدة كلك، مبا يف ذكل  مؤهلني متاما. كام أأشار الوفد اإ
مقر الأمم املتحدة، وعىل هذا النحو، فاإهن  يلبون متاما متطلبات الويبو جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة فامي يتعلق 
بأأعضاهئا. وذلكل، اقرتح الوفد اعامتد القامئة. وتعهد الوفد بدلمه املتواصل لعمل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة، 
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تأأكد من أأنه ميكهنا حتسني تنفيذ الرقابة ووليهتا الاستشارية. ويف اخلتام، اغتمن الوفد الفرصة للتعبري عن شكره لهيئة لل 
 التحكمي عىل لملها الشاق.

ىل السؤال اذلي طرحه وفد املكس يك فامي يتعلق ابجامتع حممتل للمرحشني اجلدد يف الاجامتع املقبل للجنة  .68 شارة اإ ويف اإ
ستشارية املس تقةل للرقابة، أأفادت السفرية جاكسون بأأن الأمانة ستتوىل تكل القضية. واختمتت السفرية جاكسون الويبو الا

ىل أأنه رمغ  ىل أأعضاء هيئة التحكمي اليت قامت، يف رأأهيا، بعمل أأصيل يف هذه العملية. وأأشارت اإ لكمته بتوجيه الشكر اإ
ل أأهن  مجيعا مس مترون يف  هماهم ، وأأعربت عن رغبهتا مرة أأخرى يف أأن تتقدم ابلشكر ملوظفي الإرهاق من وقت لآخر، اإ

 الأمانة عىل دلمه .

وأأوحضت الأمانة، ردا عىل سؤال من وفد املكس يك، أأن س ياسة التناوب قد خططت حبيث يكون هناك احامتلت  .69
ة أأعضاء من أأصل س بعة يف جيدة من التداخل الأعضاء. وأأبرزت الأمانة أأهنا اكنت حاةل فريدة من نوعها أأن يتناوب مخس

نفس الوقت، وأأشارت بأأنه عادة ما اكن يتناوب أأربعة أأعضاء. كام أأقرت بأأن الأمر برمته اكن طبقا ملا يقرره رئيس جلنة الويبو 
ىل اللجنة مفادها أأن التلكفة التقدي جراء الاجامتع املقبل، لكهنا اختمتت بنصيحة اإ رية الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن كيفية اإ

 فرنك سويرسي. 55.000ملشاركة مخسة أأعضاء يف الاجامتع املقبل س تكون حوايل 

ىل السفري جاكسون ومجيع أأعضاء هيئة التحكمي، وطلب تأأجيل أأي قرار بشأأن هذه  .70 وتقدم وفد كندا ابلشكر اإ
وفد عقد اجامتع مع أأعضاء املسأأةل، مربزا رغبته يف احلصول عىل توضيح لعنارص معينة من التقرير قبل امليض قدما. وطلب ال

 الهيئة و/ أأو الأمانة قبل الرشوع يف اعامتد هذه التوصية.

 وأأشار السفري جاكسون، ردا عىل هذا الطلب، بأأنه سيمت ترتيب الوقت املناسب لالجامتع ابلتشاور مع الأمانة. .71

ذا اكنت الصعوابت ذات طابع موضوعي أأو اإج .72 رايئ فقط، وسأأل عام وطلب الرئيس توضيحا من وفد كندا حول ما اإ
 اذا اكن الوفد يف وضع يسمح هل ابملوافقة عىل مرشوع القرار املقرتح لأغراض التخطيط فقط.

وأأشار وفد كندا أأن القضااي اكنت ذات طابع موضوعي، وأأنه س يكون دليه فكرة أأفضل بعد اجامتعه مع الهيئة و/ أأو  .73
 الأمانة.

وقت ممكن حىت يتس ىن للجنة الربانمج واملزيانية امليض قدما وبشلك وحث الرئيس الأمانة عىل ترتيب لقاء يف أأقرب  .74
 رسيع يف اختاذ القرار بعد توضيح مجيع القضااي.

جيابية بشأأن بند تعيني الأعضاء  .75 ىل نتيجة اإ وأأفاد الرئيس، يف جلسة بعد الظهر، أأنه قد أأحيط علام بأأنه مت التوصل اإ
رقابة الويبو. ويف هذا الصدد، دعا أأمني اللجنة لطالع جلنة الربانمج واملزيانية اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل لل

آخر التطورات.  عىل أ

ىل أأن أأحد الوفود طلب توضيحا من  .76 وأأشارت أأمني هيئة التحكمي التابعة للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ
لهيئة بأأهنا عقدت اجامتع مع أأعضاء جلنة الاختيار، حيث تقرر أأن هيئة التحكمي وأأميهنا فامي يتعلق بتقريرها. وأأفادت أأمني ا

السرية املوجزة لأحد املرحشني املوىص هب  تتطلب تغيريا طفيفا يف التحرير، أأل وهو مسمى منصبه السابق كنائب عام حيث 
دراجاكن جيب   لكمة عزجنبارع قبل لكمة عمجهورية تزنانيا املتحدةع. اإ

ذ، أأن تصدر تصويبا لهذا الغرض. ورأأت الأمانة أأيضا أأن التغيري التحريري الطفيف ل واقرتحت الأمانة، عندئ .77
يس تدعي تعديال عىل الفقرة القرار اذلي ُطلب من جلنة الربانمج واملزيانية أأن تويص فيه للجمعية العامة ابملرحشني امخلسة 

 للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة.
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الأمانة، أأن متيض جلنة الربانمج واملزيانية قدما يف اعامتد القرار. وحيث رأأى الرئيس أأن  وطلب الرئيس، بعد توضيح .78
 الوفود راضية عن التوضيحات اليت قدمهتا الأمانة ول توجد اعرتاضات، تال الرئيس فقرة القرار املقرتح، واذلي مت اعامتده.

ابملوافقة عىل توصيات هيئة التحكمي لختيار مخسة أأعضاء جدد  أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو .79
 (.WO/PBC/25/3من تقرير هيئة التحكمي )الوثيقة  33يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة، والواردة يف الفقرة 

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج :6البند 
ىل الوثيقة  .80  .WO/PBC/25/4استندت املناقشات اإ

ىل تقدمي الوثيقة وتقدمي تقريره.ودعا ال .81  رئيس مراجع احلساابت اخلاريج اإ

 وقدم املراجع اخلاريج )وميثهل الس يد جيه.برااكش والس يد يب. كهانوجا( تقريره اكلآيت:  .82

 عالس يد الرئيس وأأعضاء الوفود الكرام:

عيف البداية،  أأود أأن أأعرب عن حتيات وتقدير الس يد شايش اكنت شارما، املراقب واملراجع العام ابلهند. ويرشفين أأن 
أأعرض عليمك اليوم، ابلنيابة عنه، نتاجئ املراجعة اخلارجية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأأن العام املايل املنهتيي يف 

، واذلي تضمن مالحظات مراجعة وتوصيات هممة، 2015ملراجع اخلاريج للعام . وقد مت رفع تقرير ا2015ديسمرب 
ىل امجلعية العامة.    بصورة منفصةل لرفعها اإ

ىل املراقب واملراجع العام للهند للأعوام املالية من  س ناد مراجعة حساابت الويبو اإ وفقا  2017وحىت  2012عوقد مت اإ
. 2011لويبو )ادلورة العادية العرشين(، واليت عقدت يف جنيف يف أأكتوبر لعامتد ادلورة الأربعني للجمعية العامة ل
 بتكل اللواحئ.  2من اللواحئ املالية واملرجعيات اليت وضعت يف امللحق  10-8ويتناسب نطاق املراجعة مع الالحئة 

جراء املراجعة وفقا للمعايري ادلولية للمراجعة الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمحاس ب ني واليت قام بتبنهيا فريق عومت اإ
املراجعني اخلارجيني التابع للأمم املتحدة، وأأهجزهتا املتخصصة واملنظمة العاملية للطاقة اذلرية، ومعايري املراجعة اخلاصة 

من اللواحئ املالية للويبو واملرجعيات اليت تنظ   10-8ابملنظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت، والالحئة 
 للواحئ املالية. 2ملراجعة اخلارجية للويبو كام ذكرت يف امللحق ا

جراء حتليل خماطر مفصل قبل القيام ابملراجعة اخلاصة ابلس نة املنهتية يف ديسمرب  . ومتت صياغة 2015عومقنا ابإ
ىل أأداء الويبو، مع تقدمي تأأكيدات مس تقةل  دارة الويبو. اسرتاتيجية تنفيذ تقوم عىل أأساس اخملاطر، لإضافة قمية اإ ىل اإ اإ

 وشلكت نتاجئ حتليل اخملاطر أأساس خطط املراجعة الاسرتاتيجية والس نوية. 

عوتضمن تقرير املراجعة ثالثني توصية.  ومت اس تكامل التوصيات بعد احلصول عىل رد الإدارة عىل اس تنتاجات 
لية مراجعة التوصيات املفتوحة لملية املراجعة. ويسعدين أأن أأبلغمك أأن الويبو قد قبلت بغالبية توصياتنا. وتعترب لم 
توصية مفتوحة تتعلق ابلفرتات السابقة.  30مس مترة، وتمت متابعة تطبيق التوصيات بصورة دورية. وحىت الآن، يوجد 

غالق/تسوية  توصية  16وبناء عىل النتاجئ اليت تلقيناها من الإدارة حول تطبيق توصيات املراجعة اخلارجية، مقنا ابإ
 حىت الآن.هذا العام 

ىل التعبري عن وهجة نظر تتعلق ابلقوامئ املالية للويبو، فقد تضمنت تغطية املراجعة جمالت متعلقة  عوابلإضافة اإ
ابلقتصاد والكفاءة وفاعلية التدابري املالية، والنظام احملاس يب والضوابط املالية ادلاخلية، والتنظمي العام والإدارة يف 

 يت مقنا بتغطيهتا يف دورة املراجعة تكل يه: مركز التحكمي والوساطة، والسفر والزمالت. الويبو. واكنت اجملالت ال
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عدم وجود أأوجه ضعف أأو  2015: أأظهرت مراجعة القوامئ املالية لفرتة 2015عرأأي املراجعة حول القوامئ املالية لعام 
مئ املالية كلك. وبناء عليه، مقنا بتقدمي رأأي أأخطاء نعتربها أأخطاء مادية يف ادلقة واس تكامل البياانت وصالحية القوا

. 2015مارس  31مراجعة غري مشفوع بتحفظ فامي يتعلق القوامئ املالية اخلاصة ابلويبو ابلنس بة للفرتة املالية املنهتية يف 
جياز ابلإشارة اإىل الاس تنتاجات املهمة ملراجعتنا اليت متت أأثناء العام والتوصيات اليت   نتجت عهنا. وسوف أأقوم الآن ابإ

 2015عالأمور املالية: مقنا بتحليل البياانت املتعلقة بطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واليت نرشت أأثناء عام 
جاميل عدد طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت نرشت تقريبا مع البياانت ذات  ولحظنا أأنه ابلرمغ من توافق اإ

، فاإن رسوم الإيداع ادلويل مل تكون مطابقة، بناء عىل عدد 2015ملايل الس نوي للويبو لعام الصةل الواردة يف التقرير ا
مليون فرنك سويرسي أأثناء عام  4.7الطلبات املنشورة. كام لحظنا أأيضا أأن الويبو قد تلقت تسوية مدفوعات مببلغ 

، ابلرمغ من أأن طلبات 2015نة . وانطبق نفس الأمر عىل رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لس  2015
يداع سابقة تعود لعام  . 2004معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت مت تلقي املدفوعات من أأجلها اكنت تتعلق بس نة اإ

آلية مفصةل لتسوية العائدات النامجة عن رسوم الإيداع ادلويل اخلاص مبعاهدة  ذا اكنت هناك أ ومن وهجة نظران، اإ
عداد التقارير، مع الرمق اذلي يعمتد عىل طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات التعاون بشأأن الرباءات ، يف س نة اإ

ىل تقدمي صورة حصيحة لرسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف القوامئ  املنشورة يف هذا العام، فسوف يؤدي ذكل اإ
ادلولية للقطاع العام يف الويبو وبعد ذكل. ذلكل، ، أأي يف العام اذلي مت فيه تطبيق املعايري احملاسبية 2010املالية لعام 

آلية مفصةل لنضمن أأن العائدات النامجة عن رسوم الإيداع ادلويل اخلاص مبعاهدة  فقد أأوصينا بأأن تقوم الويبو بوضع أ
عداد التقارير تتساوى مع الرمق اذلي يظهر يف طلبات معاهدة التعاون بشأأن  التعاون بشأأن الرباءات يف أأي س نة اإ

 لرباءات املنشورة يف هذا العام. ا

آلية رمسية للتأأكد من وجود أأي تغريات متقبةل يف القمية العادةل للعقارات، املعدات والآلت،  عولحظنا عدم وجود أ
، لضامن عدم اختالف القمية ادلفرتية بصورة جوهرية عن القمية العادةل. وأأوصينا بأأن س نويوهو أأمر يتطلب تقيمي 

عادة تقيمي للممتلاكت واملعدات تقوم الويبو بتط  بيق مؤرشات ومعايري تسرتشد هبا فامي يتعلق برضورة القيام بعمل اإ
 والآلت لك عام. 

ىل أأن الأصول املس هتلكة ابلاكمل مع القمية ادلفرتية اليت تبلغ  مليون فرنك سويرسي اكنت قيد  10.31عوأأرشان اإ
اقتصادية ابلنس بة للمنظمة وأأن العمر الإنتايج لبعض الأصول قد  الاس تخدام. ويعىن ذكل أأن هذه الأصول تمتتع بقمية

نتايج للأصول ليمت عرضها  عادة تقيمي العمر الإ يكون مت التقليل الشديد من قدره. وقد أأوصينا بأأن تقوم الويبو ابإ
 بصورة عادةل، ولوضع تقدير معقول للعمل املفيد للأصول. 

رت علإطار النتاجئع اخلاص مبركز التحكمي والوساطة عمركز التحكمي والوساطة: أأوحضت مراجعة ج
أأنه ابلرمغ من أأن حتقيق الأهداف الواردة حتت بعض الفئات قد مت جتاوزها  2017-2016و 2013-2012 للعامني

بقدر كبري بصورة متسقة، فاإن بعض الأهداف املتعلقة ابلس نوات التالية مل تمت مراجعهتا بصورة مناس بة. وأأوصينا 
آلية وضع أأهداف واقعية ملؤرشات الأداء. مركز الت  حكمي والوساطة ابلس مترار يف تعزيز أ

عومل يمتكن مركز التحكمي والوساطة من حتقيق اكفة مؤرشات النتاجئ الثالثة، وفقا للخطة الاسرتاتيجية متوسطة 
اليت تسه  يف الاس تدامة املالية املدى املتعلقة ابلس تخدام املزتايد والطلب املتنايم عىل منتجاته وخدماته العاملية، 

للمنظمة. وقد أأوصينا بأأن يقوم مركز التحكمي والوساطة بتبين مهنج أأكرث استباقية، جلعل خدمات حل الزناعات 
 البديل اخلاصة ابلويبو النظام املفضل دلى املس تخدمني، من خالل اتباع هجود جاذبة وفعاةل التلكفة. 

امء جديدة عىل قامئة الأشخاص احملايدين، أأي حممكني ووسطاء، عىل أأساس عوتضمن مركز التحكمي والوساطة أأس
طلب من املرحشني، ودعوة من مركز التحكمي والوساطة هل ، أأو بعد الالتقاء هب  يف دورات التدريب/ورش 
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عداد قوامئ احملمكني والوسطاء ل يسمح ملركز ال  تحكمي والوساطة العمل/املؤمترات اخل. ونرى أأن النظام احلايل اخلاص ابإ
بتضمني أأسامء لأشخاص حمايدين من جمالت أأوسع. وأأوصينا بأأن ينظر مركز التحكمي والوساطة يف صياغة س ياسة 

دراج الأشخاص احملايدين عىل قامئة الويبو.   أأكرث شفافية ويمت التعريف هبا بصورة أأفضل، وتقوم بتحديد لملية ومعايري اإ

ننا عوبيامن نتفه  أأن بعض التأأخري قد  يكون حمتيا عىل أأرض الواقع، وهو أأمر ل ميكن التنبؤ به من خالل القواعد، فاإ
نرى أأن الوقت يعترب عامل هم  يف الزناع حول أأسامء النطاق، واليت يكون من الأفضل اس تخدام خدمات التسوية 

آلية  الرقابة دليه لتقليل الوقت البديةل للزناعات ابلنس بة لها. وذلكل فقد أأوصينا مركز التحكمي والوساطة بتعزيز أ
 املس تغرق يف توفري خدمات حل الزناعات املتعلقة بأأسامء النطاقات لعمالئه. 

عالسفر والزماةل: لحظنا بعض حالت عدم امتثال ابللواحئ والقواعد اخلاصة ابلعاملني، وتعلاميت واملبادئ التوجهيية 
جازةللماكتب واملتعلقة مبهام السفر، والسفر يف  طن، والسفر يف منحة تعلميية، والسفر للتعيني والعودة للوطن، للو  اإ

 اخل. وقد أأوصينا بأأن تقوم الويبو ابلس مترار يف تبين تدابري فعاةل لاللزتام ابلقواعد والتعلاميت يف حالت السفر تكل. 

ىل أأن العقد املوقع مع وكيل السفر ينص فقط عىل نوعني من احلجز عرب اس تخدام الإ  نرتنت وبدون عوأأرشان اإ
. ولأن العقد مل ينص عىل احلجز من خالل عمساعدة وكيلع، فقد اكن يمت دفع الأجر الأعىل من الإنرتنتاس تخدام 

السعرين املتعاقد علهيام لوكيل السفر. وأأوصينا بأأن تقوم الويبو ابختاذ خطوات من أأجل التعامل مع املشالكت الفنية 
وميكن خالل الفرتة الانتقالية التفاوض بشأأن رسوم التعامالت املتعلقة ابحلجز  ،تالإنرتناملتعلقة حبجز التذاكر عرب 

 عمبساعدة وكيلع، مع القيام مبراجعة مناس بة للعقد. 

ىل أأنه يمت السامح ابحلصول عىل  قامة اليويم عىل منت الطائرة  للعاملني يف مقابل الليايل 50عوأأرشان اإ % من بدل الإ
وهو أأمر غري مطبق عىل هيئات الأمم املتحدة الأخرى. وقد أأوصينا مبراجعة س ياسة السفر اليت يقضوهنا يف الطائرة، 

قامة اليويم.50املتعلقة بسداد   % من بدل الإ

لغاء العاملني للتذاكر لأس باب خشصية.  عولحظنا أأن اللواحئ احلالية مل تتحدث بشأأن حساب التاكليف املتعلقة ابإ
لغاء التذاكر وذلكل فقد أأوصينا بأأن تقوم الويب دراج بنود لزمة يف اللواحئ والقواعد تتعلق ابس تعادة تلكفة اإ و بدراسة اإ

لغاء نتيجة أأس باب خشصية.   من املوظفني املعنيني عندما يكون الإ

عويف اخلتام وابلنيابة عن املراقب واملراجع العام للهند ومجيع زماليئ اذلين مت انتداهب  لإجراء املراجعة للويبو، أأود أأن 
أأجسل تقديري للتعاون واللياقة اليت مت التعامل هبا معنا من قبل املدير العام والأمانة وموظفي الويبو أأثناء لملية 

 املراجعة. 

عطائنا الفرصة لعرض تقريران علهي . أأشكرمكععوأأتقدم ابلشكر للرئي  س املبجل وأأعضاء الوفود الكرام عىل اإ

وعرب وفد اليوانن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن شكره للمراجع اخلاريج عىل تقريره بشأأن الإدارة املالية،  .83
تنان عىل تقدمي التقرير هذا العام يف الوقت ومركز التحكمي والوساطة، ومراجعة السفر والزمالت. كام مت التعبري عن الام 

احملدد، كذكل مت التعبري عن الامتنان عىل اس تجاابت الأمانة لثالثني توصية مراجعة. وأأحاطت اجملموعة علام بأأن الفائض يف 
ت. وقد مليون فرنك سويرسي، ويه نتيجة تأأثرت بصورة أأساس ية بأأداء معاهدة التعاون بشأأن الرباءا 33.27بلغ  2015عام 

تأأثرت حمراكت عائدات اخلدمات ذات الرسوم املدفوعة يف الطلب العاملي عىل عناوين امللكية الفكرية بأأداء الاقتصاد العاملي، 
يداع امللكية الفكرية العاملية منذ عام  ل أأنه اكن هناك اس مترار يف زايدة أأنشطة اإ ، ابلرمغ من حدوث انتعاش اقتصادي 2010اإ

. وأأكدت نتاجئ التقرير عىل أأن النظام املايل ادلويل الهش اذلي اكن عىل 2008ية العاملية بدأأ يف عام من الأزمة الاقتصاد
 الويبو أأن تعمل من خالهل قد تطلب احلصافة والإدارة احلريصة، ويه وهجة نظر عربت عهنا اجملموعة مرارا وتكرارا. 
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الوسطى والبلطيق، عن رضاه عن رؤية القوامئ املالية  وعرب وفد لتفيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب .84
، وعن أأن التدابري املالية قد جرت وفقا للواحئ والقواعد 2015املتوافقة مع املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اخلاصة بعام 

عاهدة التعاون بشأأن الرباءات والأصول املالية يف الويبو. وأأحاط الوفد علام بنتاجئ املراجع حول رسوم الإيداع ادلويل اخلاصة مب
ومركز التحكمي والوساطة، والسفر والزمالت، وعرب عن اعتقاده بأأن جمالت التحسن اليت حددها املراجع اخلاريج سوف 

 تزيد من فاعلية لمل املنظمة. 

وطالب الوفد بأأن يرى وعرب وفد املكس يك عن رضاه لأن هناك رأأي مراجعة غري مشفوع بتحفظ بشأأن القوامئ املالية.  .85
ذا اكنت هناك  التوصيات املرتبطة ابملؤرشات واملعايري لإعادة تقيمي املمتلاكت واملعدات والآلت بصورة س نوية، لتقيمي ما اإ

جيابيا للواقع. كام عرب الوفد أأيضا عن  نتايج للأصول، لأن ذكل يعطي انعاكسا اإ تغيريات يف قميهتا أأم ل، وأأيضا ملتابعة العمر الإ
نه ابلنظر اإىل وضع  دماج احملمكني والوسطاء احملايدين يف قامئة الويبو. ويف الهناية، فاإ رغبته يف أأن يمتكن من النظر يف س ياسة اإ

ىل اخلدمات والقضااي املتعلقة ابلسفر  زايرة املوطن ومس تحقات السفر لأغراض تعلميية،  جازةاإ و وتنظمي العاملني، ابلإضافة اإ
عداده وحدة التفتيش املشرتكة عىل مس توى الأمم املتحدة، الأمر اذلي سوف يؤدي أأكد الوفد عىل أأتمية ال  تقرير اذلي تقوم ابإ

ىل تقدمي املزيد من التوصيات. واقرتح الوفد أأن تقوم الأمانة بتقدمي نظرة عامة حلاةل تطبيق توصيات املراجع  بال شك اإ
 مهل يف دورة جلنة الربانمج واملزيانية التالية. اخلاريج وتقرير وحدة التفتيش املشرتكة املتعلق ابلنظام باك

وعرب وفد تركيا عن تأأييده للبيان اذلي أألقاه وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء. واعترب الوفد أأن مالحظات  .86
عرب الوفد  واس تنتاجات املراجع اخلاريج املتعلقة مبركز التحكمي والوساطة أأهدافا حصيحة وواقعية جيب السعي لتحقيقها. كام

من توصيات املراجع اخلاريج وجشع الويبو عىل الرتوجي بصورة أأكرب ملركز التحكمي والوساطة  7عن تأأييده الاكمل للتوصية رمق 
عداد قوامئ احملمكني والوسطاء وخاصة يف ادلول اليت اكنت غري معروفة هبا بصورة كبرية.   والتسوية البديةل للزناعات ولمليات اإ

لايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده للبيان اذلي أألقته اجملموعة ابء، ورحب ابلرأأي اجليد للمراجع املتعلق وعرب وفد الو .87
. وعرب الوفد عن رأأي مفاده أأن املراجعات اليت قام هبا املراجع اخلاريج تعترب جزء هم  من 2015ابلقوامئ املالية املراجعة لعام 

صدة بطريقة أأكرث فاعلية وكفاءة. وعرب الوفد عن ثقته يف أأن الأمانة سوف تقوم هيلك منظور الويبو لضامن اس تخدام الأر 
بتطبيق توصيات اكفة اس تنتاجات وتوصيات املراجع.  وأأحاط الوفد علام بتوصيات املراجع املتعلقة مبراجعة س ياسات السفر 

عىل العمل عىل تطبيق اللواحئ والقواعد  اخلاصة ابلويبو، وجشع الأمانة عىل تطبيق تكل التوصيات. كام جشع أأيضا الأمانة
اخلاصة ابلعاملني بصورة متسقة، وخاصة عندما تتعلق مبس تحقات سفر العاملني وفا لتوصيات املراجع اخلاريج. وأأشار الوفد 

ىل جانب احامتل  ىل أأن املراجع اخلاريج قد وجد خمالفات يف جمالت السفر عىل درجة رجال الأعامل، اإ بيشء من القلق اإ
وجود تلكفة زائدة بسبب القيام حبجز السفرايت بدون اس تخدام الإنرتنت. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ميكن حل تكل 

 املسائل برسعة، وعرب عن امتنانه بسبب اجلهود اليت بذلهتا الأمانة يف هذا الصدد. 

موعة ابء. ورحب الوفد برأأي املراجعة وعرب وفد كندا أأيضا عن تأأييده لبيان وفد اليوانن اذلي أألقاه ابلنيابة عن اجمل .88
الإجيايب، وعرب عن ثقته يف قدرة الأمانة عىل تطبيق غالبية التوصيات، مبا يف ذكل التوصيات املتعلقة بسفر العاملني، بصورة 

نه هيمت بصورة حمايدة بعملية تقريب تسوية عائدات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وال يت وردت سهةل نسبيا. وقال الوفد اإ
من التقرير، وأأضاف أأنه يرحب ابحلصول عىل مزيد من املعلومات من الأمانة بشأأن املوقف اذلي اكن  30-26يف الفقرات 

ليه، خبصوص نوع التعديالت والتغيريات اليت تتطلهبا تكل التوصية عند التطبيق.   املراجع اخلاريج يشري اإ

عة اذلي مت تقدميه يف الوقت املناسب، مبا أأعطى فرصة اكفية لدلول ورحب وفد الهند ابلطبيعة الشامةل لتقرير املراج .89
الأعضاء للتداول بشأأنه. وقد قام الوفد ابس تعراض املالحظات، كام قام بدراسة التوصيات اليت قدهما املراجع اخلاريج لأمانة 

اخلاريج خبصوص الس نة املالية فامي  الويبو بعناية. وأأقر ابملالحظات املوضوعية والتوصيات اخلاصة اليت تقدم هبا املراجع
دارة الويبو خملتلف الربامج والأنشطة، ورحب ابخلطوات اليت اختذهتا أأمانة الويبو لتطبيق تكل التوصيات،  يتعلق بتقدمي اإ
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نشاء جس ل وخاصة تكل اليت تتعلق مبركز التحكمي والوساطة واليت تتعلق بسفر العاملني والقواعد. واقرتح أأن تقوم الويبو ابإ
مفصل لضامن تسوية العائدات النامجة عن رسوم الإيداع ادلويل اخلاصة ابتفاقية التعاون بشأأن الرباءات مع الأرقام اليت تعمتد 
عىل طلبات اتفاقية التعاون بشأأن الرباءات واملنشورة يف الس نة ذات الصةل. وعرب الوفد عن رغبته يف أأن تقوم الويبو بوضع 

ا فامي يتعلق برضورة القيام بتقيمي للممتلاكت واملعدات لك عام. ورأأى الوفد أأن هناك حاجة مؤرشات ومعايري تسرتشد هب
لتقيمي العمر املنتج للأصول، لإعطاء صورة عادةل وتقدمي تقدير معقول لها. كذكل فاإن وجود س ياسة رمسية للتوثيق، سوف 

ىل املتقدمني ابلطلبات. ورأأى ال عادة املبالغ الصحيحة اإ وفد أأن مراجعة توصيات املراقب العام اكنت متثل جزء هم  ميكن من اإ
ىل أأن غالبية التوصيات املقدمة يف التقرير اكنت يف مراحل خمتلفة من التطبيق. وأأشاد الوفد  من لملية املساءةل. وأأشار اإ

دارة الويبو نظرا لس تجابهتا لتوصيات املراجع اخلاريج ونظرا للتدابري اليت قامت ابختاذها لتط  بيقها يف خمتلف اجملالت. ابإ
جراءات لتطبيق التوصيات العالقة، مضيفا أأنه اعترب تقرير املراقب اخلاريج أأداة هممة ابلنس بة لعمل  وحث الأمانة عىل اختاذ اإ

جلنة الربامج واملزيانية. وعرب الوفد عن رغبته يف تسجيل تقديره للمراجع اخلاريج عىل لمهل ادلؤوب، وعىل تقدميه للتقرير 
 ذلي س ميثل أأساس توصيات جلنة الربانمج واملزيانية يف الوقت املناسب. ا

وعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره للفرص اليت أأاتهحا تقرير املراجع اخلاريج للتعامل مع خمتلف املسائل وخاصة ما  .90
نه اكن يتوقع أأن تقوم الأمانة بتطبيق تكل  يتعلق مهنا مبركز التحكمي والوساطة يف جمال السفر والزمالت. وقال الوفد اإ

التوصيات بصورة اكمةل، أأو حماوةل تتبع الغرض الأسايس من تكل التوصيات، وخاصة فامي يتعلق مبركز التحكمي والوساطة. 
ذا اكن من الصعب تطبيق تكل التوصيات، فقد اكن الوفد عىل ثقة من أأن الويبو سوف تسعى للتوصل اإىل حلول لملية  واإ

ىل أأن هناك بعض حالت عدم الالزتام ابللواحئ والقواعد اخلاصة ابلعاملني والتعلاميت املكتبية للتعامل معها. و  أأشار الوفد اإ
وخاصة ابلنس بة للتوصيات املتعلقة ابلسفر. وعرب عن ثقته يف أأن الأمانة س تقوم ابختاذ اكفة التدابري اليت من شأأهنا تعزيز 

 يف املس تقبل.  الضوابط من أأجل جتنب حدوث حالت عدم امتثال

عىل تقديرها للعمل اذلي قام به، وأأكد عىل أأتمية تعليقات ومالحظات ادلول  للوفودوعرب املراجع اخلاريج عن شكره  .91
 الأعضاء اليت اكنت ذات نفع لعملية ختطيط املراجعة 

وعربت الأمانة عن شكرها للمراجع اخلاريج عىل التقرير اذلي أأعده والتوصيات الواردة به، مضيفة أأن الأمانة قد  .92
عداد تقارير حول تكل التوصيات. وقد  تقبلت غالبية التوصيات من أأجل تطبيقها. ووفقا للمامرسات املتبعة، س تقوم الأمانة ابإ

عداد التقا رير، واليت اكنت صاحلة ابلنس بة لآليات املراقبة سواء اكنت مراجعة داخلية أأو مثلت تكل العملية جزء من دورة اإ
اللجنة املس تقةل ملراجعة احلساابت والرقابة أأو مراجعة خارجية أأو وحدة تفتيش داخلية. وأأضافت الأمانة أأن هناك مناس بات 

ملكتبية(. واكن ذكل بسبب أأنه مل يكن قد مت حتديث مل تكن فهيا املنظمة مؤيدة متاما للتعلاميت املكتبية السابقة )التعلاميت ا
التعلاميت املكتبية ذات الصةل بعد، وأأكدت الأمانة عىل أأنه سوف يمت حتديث تكل التعلاميت. وقد أأظهرت مراجعة الضوابط 

ىل ملواءمة بعض العمليات ادلاخلية ابملؤسسة للتعامل مع أأوجه الاختالف بصورة م   ناس بة. تكل أأحياان أأن هناك حاجة اإ

ويف حديثه عن املراجعة املالية، أأجابت الأمانة عن السؤال اذلي طرحه وفد كندا فامي خيتص مبعاهدة التعاون بشأأن  .93
آلية مفصةل من أأجل تسوية رسوم الإيداع والطلبات اليت مت نرشها يف هذا  الرباءات. وأأوىص الرئيس بأأن تقوم املنظمة بوضع أ

ىل أأن آلية مطبقة، لكن يف وقت حساب الإيرادات املؤجةل من معاهدة التعاون بشأأن  العام. وقد أأشارت الأمانة اإ هناك أ
الرباءات، واليت متثل جزءا من تعديالت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، اكنت التسوية مسأأةل تتعلق ابلنظر يف 

. وأأعطت الأمانة مثال عىل أأحد العنارص الطلبات اليت مل يمت نرشها بعد، واكن هناك عنرص تقديري يف لملية احلساب
ىل تلكفة تقديرية  املتعددة اليت ميكن أأن تنشأأ أأثناء العملية: سوف تمت مراجعة الطلبات اليت مل تنرش بعد من أأجل التوصل اإ

ته. ولأن لرتمجة تكل الطلبات. وابلرمغ من أأنه من غري املطلوب ترمجة مجيع الطلبات، فاإن عدد ل بأأس به مهنا اكن جيب ترمج 
التلكفة الفعلية للرتمجة غري متوافرة، مت اس تخدام تلكفة تقديرية للرتمجة. ويعترب هذا مثال عىل التقديرات املس تخدمة يف لملية 

ذا حاولت املنظمة أأن تقوم بتسوية الإيرادات الفعلية املسجةل مع الإيداعات  احلساب. ونتيجة ذلكل، فاإن ذكل يعىن أأنه اإ
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ن التسوية لن تكون دقيقة بصورة اكمةل بسبب تكل املبالغ التقديرية. وابلرمغ من ذكل، الفعلية اليت مت  تلقهيا يف س نة ما، فاإ
فقد قامت املنظمة بعمل التسوية. ومت النظر بصورة فعاةل يف العالقة املتبادةل بني الإيرادات املسجةل والطلبات اليت مت تلقهيا. 

ن حص التعبري، فقد اس تطاعت ومن خالل النظر يف تكل العالقة املتب دارة املاليةادةل أأو التسوية عرفيعة املس توىع، اإ أأن  اإ
مليون فرنك سويرسي واذلي مت ذكره. ويتعلق هذا املبلغ بأأن الويبو قد احتفظت، حىت هناية  4.7تكتشف الفارق اذلي يبلغ 

الياابن للرباءات والعالمات التجارية. ومل ، حبساب مرصيف يف دفاترها املتعلقة مبزيانية الويبو خبصوص مكتب 2015عام 
تس تطع الياابن أأن حتتفظ حبساب مرصيف خاص هبا لأس باب تتعلق ابلترشيعات احمللية. وقد اس متر هذا املوقف لس نوات 

عديدة. وقد تلقى احلساب رسوم طلبات قام بسدادها مقدمو طلبات ايابنيني، واكنت الويبو تتبع تعلاميت صادرة عن مكتب 
ىل حساابت الويبو املرصفية، الي اابن للرباءات والعالمات التجارية فامي يتعلق ابملبالغ اليت جيب حتويلها من احلساب املرصيف اإ

ىل أأن الويبو اكنت  لتتوافق مع الأموال اليت مت تلقهيا ابلفعل فامي يتعلق ابلطلبات اليت يمت تلقهيا من الياابن. وقد أأشارت الأمانة اإ
ت تتلقاها من مكتب الياابن للرباءات والعالمات التجارية مع العمل بأأن هناك العديد من الصعوابت املتعلقة تعمتد عىل تعلامي

ابلتسوايت واليت اكنت تواجه هذا املكتب، واليت اكن زمالء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يتابعوهنا مع زمالء يف 
ى الس نوات القليةل املاضية، لملت الويبو مع الياابن حبيث ميكهن  الياابن، وهو موقف اس متر لس نوات عديدة. وعىل مد

حتمل مسؤولية هذا احلساب بأأنفسه . وقد اس تنتجت اكفة الأطراف أأن هذا الأمر س يكون أأسهل بصورة شامةل، ابلنس بة 
موال اليت تلقوها من للويبو وابلنس بة للزمالء يف الياابن لأنه س يكون من السهل ابلنس بة هل  أأيضا أأن يقوموا بتسوية الأ 

الطلبات. وقد لمل املكتب الياابين مع السلطات الترشيعية الياابنية عىل تغيري القانون يف الياابن. واختمتت الأمانة قائةل أأهن  
غالق احلساب ذو الصةل وقام مكتب  اس تطاعوا، يف الهناية، حتمل مسؤولية احلساب يف العام املايض. مث قامت الويبو ابإ

للرباءات والعالمات التجارية بفتح حساب جديد يف الياابن. وعند هذه النقطة، اس تطاع الويبو أأن حياول تسوية  الياابن
رصيد احلساب املرصيف اخلاص ابلياابن. وابلتنس يق مع الزمالء يف الياابن، تقرر أأن اكفة الأموال املوجودة يف احلساب تتعلق 

ىل الطلبات اليت مت ت ىل عام ابلويبو. ويه تعود اإ ، ويه فرتة تس بق تطبيق املعايري 2003لقهيا عىل مدى عدة س نوات، اإ
يرادات معاهدة التعاون بشأأن  احملاسبية ادلولية للقطاع العام، عندما اكنت نفس س ياسة احملاس بة املتعلقة فقط بتسجيل اإ

ىل أأنه يف  تكل املرحةل فقط تقرر ختصيص الأموال الرباءات اليت ترتبط ابلطلبات املنشورة، مل تطبق بعد. وأأشارت الأمانة اإ
يرادات  آلية التسوية يف املنظمة لأهنا قد حددت ذكل اكإ هنا سعيدة بسبب أ يرادات للويبو. ويف الواقع، قالت الأمانة اإ لتصبح اإ

آلية التسوية املطبقة. وقد اك ماكنية حتسني أ ضافية، مضيفة أأهنا سوف حتيط علام بتوصية املراجع اخلاريج، وتنظر يف اإ نت اإ
آلية عالقة متبادةل فعاةل. واكن هناك جمال دامئا للتحسني ومن الواحض أأن الأمانة سوف تقوم ببحث ذكل.   تكل أ

ن تكل التوصيات قد مت  .94 وابلنس بة للتوصيات اليت تقدم هبا املراجع اخلاريج خبصوص السفر، فقد قالت الأمانة اإ
نظام وضوابط املنظمة. وذلكل اكنت الأمانة تقوم بدراسة التوصيات  قبولها مجيعا وتبني أأهنا مفيدة وبناءة ابلنس بة لتحسني

لكهنا أأرادت أأن تقوم بذكل من خالل مهنج لكي ومتسق مع توصيات وحدة التفتيش املركزية واليت اكنت تتوقع احلصول علهيا 
لأمانة عندئذ بتحديد كيفية بعد وقت قصري، لأن هناك لملية مراجعة جتري حاليا. وسوف يمت نظر اكفة التوصيات مث تقوم ا

ضافية وكيفية يمت دمج بعضها يف نظام تكنولوجيا املعلومات اجلديد،  ترمجهتا يف صورة تغيريات يف الس ياسات أأو ضوابط اإ
. وقالت 2017واذلي من املقرر أأن حيل حمل نظام تكنولوجيا املعلومات احلايل اخلاص ابلسفر واذلي سيمت تسلميه يف عام 

هنا حرازه فامي يتعلق بتكل التوصيات.  الأمانة اإ عداد تقارير منتظمة حول التقدم اذلي مت اإ  يرسها ابلطبع أأن تقوم ابإ

قراره. .95  ولعدم وجود أأي طلبات من احلضور، قام الرئيس بتالوة القرار املقرتح، مث قام ابإ

وأأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وامجلعيات الأخرى لدلول الأعضاء يف الويبو بأأن حتيط علام  .96
 (. WO/PBC/25/4بتقرير املراجع اخلاريج )وثيقة 

 التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل احلساابت :7البند 
 . WO/PBC/25/5اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .97
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من جدول الأعامل، ودعا مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل احلساابت ابلنيابة لتقدمي تقرير  7فتتح الرئيس البند وا .98
 احلاةل. 

من ميثاق الرقابة ادلاخلية، وتضمن حملة عامة عن أأنشطة الرقابة  38وأأوحضت الأمانة أأن التقرير مت تقدميه وفقا للفقرة  .99
وبدأأت  .2016يونيو  30اإىل  2015يوليو  1( خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير من IODلية )اليت تقوم هبا شعبة الرقابة ادلاخ 

الأمانة ابلس ياسات والإجراءات، وأأوحضت أأن شعبة الرقابة ادلاخلية واصلت تطوير الس ياسات والإجراءات من خالل 
تحدة. أأول، بدأأت شعبة الرقابة ادلاخلية مراجعهتا، وذكل لتامتىش مع املامرسات اجليدة وكذكل أأفضل املامرسات للأمم امل 

عداده يف ضوء التعليقات وردود الفعل اليت وردت خالل مشاورات  بوظيفة التقيمي وأأصدرت س ياسة تقيمي وكتيب مت اإ
دارة الويبو واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ) ( وادلول الأعضاء. ومع اعامتد س ياسة التقيمي اجلديدة، IAOCمكثفة مع اإ

جراء التقياميت املس تقةل، وظيفة تقيمي  ىل دورها الأسايس يف اإ اكنت وظيفة تقيمي شعبة الرقابة ادلاخلية أأيضا، ابلإضافة اإ
جراء  ىل برامج الويبو اليت عىل اس تعداد لتلكيف الغري ابإ مركزية. كام قدمت املشورة واملساعدة بشلك أأكرث نشاطا ومهنجية اإ

ىل أأن هممة التحقيق يف شعبة الرقابة ادلاخلية قد خضعت لتقيمي لإجراهئاد تقياميت لمركزية أأو عىل اس تعدا . وأأشارت الأمانة اإ
( أأجراه اثنان من احملققني املس تقلني من منظمتني دوليتني منفصلتني. وخلص تقرير تقيمي اجلودة EQAجودة خاريج )

ىل أأن وظيفة التحقيق اليت تقوم هبا2015اخلاريج )ُأجنز يف نومفرب  شعبة الرقابة ادلاخلية عاملتفقة لموما مع املعايريع، يه  ( اإ
أأفضل تصنيف ميكن احلصول عليه، وأأهنا لملت عىل أأساس قانوين متني وسلمي وأأجنزت وظيفهتا وفقا للمعايري. وهبذا التقيمي، 

ضعت لتقيمي جودة خاريج منذ فاإن مجيع وظائف شعبة الرقابة ادلاخلية املمتثةل يف املراجعة ادلاخلية والتقيمي والتحقيق قد خ
جيابية. ورأأت الأمانة أأن هذه النتاجئ الإجيابية للغاية أأكدت لدلول الأعضاء واللجنة الاستشارية  2014عام  وحققت نتاجئ اإ

دارة الويبو مع التأأكيد عىل أأن شعبة الرقابة ادلاخلية أأدت واجباهتا ووظائفها مبا يامتىش مع املعايري و  القواعد املس تقةل للرقابة واإ
املعرتف هبا دوليا وكذكل لأفضل ممارسات الأمم املتحدة وغريها املقبوةل. وأأكدت الأمانة أأنه مت وضع خطة تنفيذ وجدول زمين 

متوقع للك توصية من التوصيات اليت وافقت علهيا شعبة الرقابة ادلاخلية ، مس متدة من لك من تقيمي التقياميت اخلارجية 
أأكدت الأمانة أأنه فامي يتعلق بتقيمي اجلودة اخلاريج، ومع اعامتد س ياسة وكتيب التقيمي اجلديدين، للجودة والتحقيق فهيا. و 

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل  نفذت شعبة الرقابة ادلاخلية مجيع التوصيات وأأهنا قدمت تقريرا عن التقدم احملرز ابنتظام اإ
فت الأمانة أأنه لأغراض التحقيق، سيمت تناول عدد كبري من توصيات تقيمي للرقابة خالل الفرتة اخملصصة لتقدمي التقارير. وأأضا

اجلودة اخلاريج من خالل مراجعة س ياسة التحقيق وكتيب التحقيق اليت اكنت جارية. وبناء عىل التكرار مع اللجنة 
دارة الويبو، أأعدت شعبة الرقابة ادلاخلية نسخة منقحة من س ي اسة التحقيق وتقامسهتا مع الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ

وأأعربت شعبة الرقابة ادلاخلية عن أأملها يف الانهتاء مع ادلول الأعضاء ما زالت جارية ادلول الأعضاء. واكنت لملية التشاور 
صدار س ياسة وكتيب التحقيق املنقحني مبجرد أأن تدمج مجيع التعليقات وردود الفعل الواردة من ادلول  من العملية واإ

صدار س ياسة الأعضاء وب هنا تأأمل يف اس تكامل واإ آخر تكرار مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. وقالت الأمانة اإ عد أ
، 2016وعام  2015التحقيق قبل هناية العام. وأأوحضت الأمانة أأنه فامي يتعلق بتنفيذ خطة الرقابة لشعبة الرقابة ادلاخلية لعام 

تنفيذا اكمال وأأنه تنفيذ خطة  2015نفيذ مجيع الأنشطة اخملططة لعام اكن من دواعي رسورها أأن تبلغ الأعضاء بت 
عداد خطط الرقابة عىل أأساس تقيمي  2016 العمل اكن جاراي عىل املسار الصحيح. وعىل حنو ما حيدث يف لك عام، فقد مت اإ

اطر الرشاكت دلى الويبو. وقد اخملاطر اخلاص بشعبة الرقابة ادلاخلية ولكن ابلنظر أأيضا، منذ العام املايض، اإىل جسالت خم
اعمتدت شعبة الرقابة ادلاخلية بعض اليشء عىل جسالت خماطر الرشاكت وتلقت أأيضا تعليقات وردود فعل من الإدارة العليا 

 للويبو واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وادلول الأعضاء. وأأوحضت الأمانة أأن أأعامل الرقابة اليت تقوم هبا شعبة الرقابة
دار  ة ادلاخلية فامي يتعلق بتقارير املراجعة والتقيمي خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير قد مشلت اجملالت التشغيلية الرئيس ية التالية: اإ

دارة أأداء املوظفني، الربانمج  فراد، اإ دارة اخلدمات التعاقدية للأ : حلول الأعامل 15اس مترارية الأعامل، خدمات لمالء الويبو، اإ
: حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3: املشاريع والابتاكرات الصغرية واملتوسطة، الربانمج 30لكية الفكرية، الربانمج ملاكتب امل 

ىل أأن شعبة الرقابة ادلاخلية جسلت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير   31ومساعدة الويبو للبدلان الأقل منوا. وأأشارت الأمانة اإ
حاةل  17اكنت هناك  2016يونيو  30حاةل يف نفس الفرتة. واعتبارا من  32وأأغلقت حاةل اس تقصائية جديدة يف التحقيق 
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قضية مفتوحة. وأأظهرت شعبة الرقابة ادلاخلية س بعة تقارير حتقيق وأأربعة تقارير  14مفتوحة ويف ذكل اليوم ذكرت الأمانة 
داري. وأأضافت الأمانة أأن الشاكوى من التحرش املزعوم أأو المتيزي أأو اإ  تورط ممارسات اس تعامل السلطة وكذكل ساءة اإ

الاحتيال أأو املامرسات الفاسدة أأو املسيئة شلكت أأكرث من نصف احلالت اليت تنظر فهيا. ويف ذكل الوقت، اكن متوسط 
الوقت الالزم لس تكامل التحقيق س تة أأشهر. وذكرت الأمانة أأنه فامي يتعلق ابلتوعية اليت تقدهما شعبة الرقابة ادلاخلية، 

صدار النرشات الإخبارية اس   مترت يف تقدمي بعض العروض يف شلك تدريبات تعريفية للموظفني اجلدد، وواصلت أأيضا اإ
ىل أأنه منذ العام املايض،  لطالعمرتني يف الس نة  زمالء الويبو عىل أأخبار وأأنشطة شعبة الرقابة ادلاخلية. وأأشارت الأمانة اإ

رشادية لتوفري بعض املعلومات عن أأنشطة الرقابة، واكنت متاحة عىل موقع الويبو عىل  اكنت قد بدأأت لوحة معلومات اإ
هنا اس مترت يف تتبع رضاء زمالهئا عندما أأجرت شعبة الرقابة ادلاخلية  الإنرتنت، حتت الرقابة/الرقابة ادلاخلية. وقالت الأمانة اإ

ىل متوسط معدل رضاء بلغ لمليات املراجعة والتقيمي جلودة لملها الرقايب. وأأشار حتليل النتاجئ اجملم اس تبيان ما بعد  %84عة اإ
آخرا لتقيمي تأأثري لملها بعد مرور س نة وبعد التنفيذ، واكنت النتاجئ  هنا اكنت ترسل اس تبياان أ س ناد املهام. وقالت الأمانة اإ اإ

دلاخلية قد مت عن س نة واحدة بعد الاس تبيان. وأأعربت الأمانة عن رسورها لأهنا لحظت أأن لمل شعبة الرقابة ا %74 من
تقيميه بصورة مرضية للغاية من قبل زمالهئا، وأأهنا اكنت تأأخذ بعني الاعتبار التعليقات الواردة يف لك اس تبيان من اس تبياانت 

الرضا ملواصةل حتسني لملها. وأأضافت الأمانة أأهنا من خالل مراعاة متابعة توصيات الرقابة اكن دلهيا، يف اترخي تقدمي 
توصية اكنت ذات أأولوية عالية. وللحد من عدد من التوصيات املفتوحة واحلصول عىل  93صية مفتوحة مهنا تو  161 التقرير،

صورة واحضة، عقدت شعبة الرقابة ادلاخلية اجامتع دوراي مع زمالء من الربامج اخملتلفة ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ 
التحديثات عن التوصيات املفتوحة يف برانمج عىل ش بكة الإنرتنت،  التوصيات. ومت وضع هذا احلوار التفاعيل للغاية ومجيع

لهيا من قبل مجيع: شعبة الرقابة ادلاخلية والزمالء الويبو ومراجع احلساابت اخلاريج.  حتت امس مركز الفريق، ميكن الوصول اإ
دارة مع تقدمي امل  ىل أأهنا واصلت دورها الاستشاري يف املنظمة ووفرت اإ دارة اخملاطر وأأشارت الأمانة اإ شورة يف احلومكة واإ

جراءات الأعامل التجارية اجلديدة املتعلقة  وقضااي الامتثال. وأأكدت الأمانة أأهنا علقت عىل عدد من لمليات وس ياسات واإ
بتطبيق النظام اجلديد قبل تنفيذها، وذكل للتأأكد من أأنه مت حتديد الضوابط الرئيس ية، وأأهنا ُوضعت للحد من اخملاطر 

ية احملمتةل قبل التنفيذ الهنايئ لأي نظام جديد أأو س ياسة جديدة. وقُدمت قامئة مفصةل يف املرفق الثاين من التقرير الرئيس  
من  %0.74الس نوي. وفامي يتعلق مبوارد شعبة الرقابة ادلاخلية، شددت عىل الأمانة أأن مزيانية شعبة الرقابة ادلاخلية مثلت 

ظفي الويبو. ويف الوقت احلايل، اكنت املوارد البرشية واملالية اكفية لأن تغطي شعبة من تلكفة مو  %0.97مزيانية الويبو و
الرقابة ادلاخلية املناطق ذات الأولوية الكبرية عىل النحو املوحض يف خطط لملها. وقد حتقق ذكل بفضل تبادل خطط الرقابة 

عن الاس تخدام الفعال لأدوات تكنولوجيا املعلومات والتنس يق املس متر لأنشطة الرقابة مع مراجع احلساابت اخلاريج فضال 
اليت حتت ترصف شعبة الرقابة ادلاخلية لتحقيق مس توى أأعىل من الكفاءة والفعالية يف تغطية املناطق عالية اخملاطر. وذكرت 

ىل أأدوات املراجعة التقليدية اليت دلهيا، ف ت أأيضا، عىل قد اختار الأمانة أأهنا قد وضعت هنجا للمراجعة املس متر. وابلإضافة اإ
فرتات منتظمة، بعض املعامالت عالية اخملاطر مث قدمت تأأكيدا علهيا وانقشت النتاجئ مع الزمالء. وعىل مدار العام السابق، 
ومت التعامل مع التغريات غري املتوقعة يف موظفي شعبة الرقابة ادلاخلية بشلك فعال هبدف التقليل من تأأثريها عىل الأنشطة 

لها. وحتقيقا لهذه الغاية، فاإن كفاية املوارد املالية مكنت شعبة الرقابة ادلاخلية من توظيف استشاريني خارجيني أأو اخملطط 
موظفني مؤقتني لالضطالع ابلأنشطة اخملطط لها. ونظرا لإاثرة بعض الأس ئةل يف وقت سابق حول هذا املوضوع، أأبلغت 

النحو التايل: مت تعيني رئيس جديد  عىل ورات يف التوظيف بشعبة الرقابة ادلاخليةالأمانة جلنة الربانمج واملزيانية بأأحدث التط
واكن التعيني يف مرحةل حفص اخللفية واملرجعية. ومبجرد أأن يمت الانهتاء من ذكل سيبدأأ خشص  P5لقس  التقيمي عىل مس توى 

ىل وقد بدأأ يف منتص P3يف العمل. واكن قد مت تعيني حمقق جديد مؤقت يف مس توى  ف أأغسطس، بعد نقل كبري احملققني اإ
ليحل حمل الرئيس. ومبجرد أأن تعيد شعبة  P4وحدة أأخرى يف الويبو. واكنت جيري توظيف كبري حمققني مؤقت يف مس توى 

اثبتة املدة. ولتعويض الغياب الطويل  P4يف تعيني جديد لشغل وظيفة  ءاخلية شغل هذا املنصب، سيمت البدالرقابة ادل
لأول، مت تعيني مسؤول تقيمي حىت عودة صاحب املنصب يف ديسمرب. وأأكدت الأمانة عىل أأن الوضع قد حتسن، عىل للمقمّيم ا

النحو اذلي رمبا شاهدته ادلول الأعضاء. واكن املنصب الشاغر الوحيد، كام س بق ذكره يف وقت سابق، هو منصب املدير. 
قة همنية ممتازة وتعاون مع مراجع احلساابت اخلاريج. والتقت وعالوة عىل ذكل، حافظت شعبة الرقابة ادلاخلية عىل عال
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شعبة الرقابة ادلاخلية ومراجع احلساابت اخلاريج ابنتظام لتبادل وهجات النظر حول اخملاطر اليت تواجه الويبو وكذكل 
تداخل ولتحسني  ملناقشة توقيت لمليات املراجعة واجملالت اليت يتعني تضميهنا يف خطط الرقابة، من أأجل جتنب أأي

التغطية الرقابية للمجالت عالية اخملاطر. وتعاونت شعبة الرقابة ادلاخلية بشلك وثيق مع أأمني املظامل والرئيس التنفيذي 
للأخالقيات لتجنب ازدواجية اجلهود. وواصلت شعبة الرقابة ادلاخلية أأيضا احلوار مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

واس تفادت من مشورهتا القمية، مما ساعد عىل حتسني وظائف شعبة الرقابة ادلاخلية بوجه عام  عىل أأساس مس متر
 لملها. وجودة

وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة البدلان الأقل منوا، وأأعرب عن تقديره للتقيمي شامل اذلي قامت به شعبة الرقابة  .100
ىل  2010منوا، مشل التقيمي مجيع الأنشطة يف القطاع، من عام  ادلاخلية. وفامي يتعلق ابملساعدة الويبو للبدلان الأقل اإ

، وأأظهر الكثري من النجاحات. ولوحظ أأن حتقيق اخلطط الأصلية مل يرُبز سوى احلاجة لس مترار وتعزيز املساعدة 2015 عام
يات جلعل هذا النشاط أأكرث اليت تقدهما الويبو للبدلان الأقل منوا. وقدمت شعبة الرقابة ادلاخلية يف وثيقهتا بعض التوص 

فعالية. ومع ذكل، رأأت اجملموعة أأنه للحفاظ عىل الاس مترارية ولضامن التوافق بني الأهداف وجتارهبا املاضية، ينبغي تعديل 
. وملزيد من الوضوح، مت اقرتاح النص التايل: ععىل املس توى WO/PBC/25/5)أأ( من الوثيقة  27نص الفقرة 

شعبة البدلان الأقل منوا ابلتعاون مع ادلوةل املعنية وابلتنس يق مع املكتب الإقلميي ذي الصةل وغريها  الاسرتاتيجي، يتعني عىل
عداد برامج وخطط متاكمةل لتقدمي املساعدة الشامةل للبدلان واليت تنطوي عىل تقيمي  من شعب وأأقسام املنظمة اإ

ديد رشاكء التعاون لتحسني الكفاءة يف تعبئة املوارد. وينبغي الاحتياجات الأولية. صياغة مشاريع ملموسة وقابةل للتنفيذ وحت
عىل شعبة البدلان الأقل منوا أأيضا رصد وتقيمي تنفيذ واس تدامة املساعدة التقنية املتفق علهيا اخملصصة للبدلان الأقل منوا.ع 

ىل البدلان الأقل منوا وسوف وأأضافت اجملموعة أأن هذا النص من شأأنه احلفاظ عىل الطريقة احلالية لتقدمي مساعدة الو  يبو اإ
قلميية.  تس تفيد شعبة البدلان الأقل منوا أأيضا من خالل التعمل الأفقي من املاكتب الإ

وأأقر الرئيس ابخملاوف اليت أأبداها وفد بنغالديش. ويف حني مل يس تطع الرئيس تأأكيد أأن حترير تقرير الأمانة اكن ممارسة  .101
نه وافق عىل عادة تقدمي نص بيان الوفد يف تقرير جلنة الربانمج واملزيانية، وسوف تقره الأمانة حالية لدلول الأعضاء، فاإ  أأن يمت اإ

 وتتبعه بشلك اكمل.

وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وشكر القامئ بأأعامل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل  .102
عىل لمل الشعبة وترى أأهنا ساتمت يف الفعالية والشفافية املس مترين للمنظمة.  التقرير الس نوي. وأأوحضت اجملموعة أأهنا تثين

ورحبت اجملموعة بنتاجئ أأعامل املراجعة والتقيمي اليت جرت خالل هذا العام وتوقعت أأن تقوم الأمانة بتنفيذ التوصيات يف 
احد وس تني توصية املفتوحة، ول س امي الثالثة الوقت املناسب. وأأخريا، حثت اجملموعة الأمانة عىل تنفيذ التوصيات املئة وو

 وتسعني توصية ذات الأولوية العالية.

ىل القامئ بأأعامل املدير عىل تقريره اذلي قدم حملة شامةل عن لمل شعبة الرقابة ادلاخلية.  .103 وتوجه وفد الياابن ابلشكر اإ
عادة فرض أأنشطة املنظمة. وأأعرب الوفد عن ورأأى وفد أأن الرقابة ادلاخلية اكنت هممة من أأجل ضامن الإدارة السلمية  واإ

 تقديره حلقيقة أأن الأمانة اكنت تعاجل مجيع التوصيات اليت قدمهتا شعبة الرقابة ادلاخلية.

ثيوبيا شعبة الرقابة ادلاخلية عىل تقرير التقيمي. وفامي يتعلق بتقيمي الربانمج  .104 ثيوبيا من دمع 30وشكر وفد اإ ، اس تفادت اإ
شاريع الصغرية واملتوسطة يف املايض. وبناء عىل تكل التجربة السابقة، ينبغي مواصةل تقوية أأو تعزيز الويبو يف جمال امل 

، ابلتعاون والتنس يق مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى حيث رأأى الوفد أأن التنس يق املقرتح من شعبة الرقابة 30 الربانمج
لوطين ميكن أأيضا أأن يشمل واكلت الأمم املتحدة الأخرى العامةل يف )و((، عىل املس توى ا 22ادلاخلية يف التقرير )الفقرة 

آزرجمال املرشوعات الصغرية واملتوسطة، مثل منظمة العمل ادلولية أأو الأونكتاد. ومن شأأن ذكل مواصةل توس يع   التأ
وا، عىل أأساس خربة الوفد والتعاون، وتعزيز التأأثري عىل أأرض الواقع. وفامي يتعلق بتقيمي مساعدة الويبو للبدلان الأقل من
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ثيوبيا عىل مدى الس نوات املاضية من شعبة البدلان الأقل منوا يف الويبو، من املمكن مواصةل  وخمتلف الفوائد اليت تلقهتا اإ
تعزيز مساعدة الويبو للبدلان الأقل منوا من خالل تقيمي شامل لحتياجات املاكتب الوطنية للملكية الفكرية وغريها من 

املعنية. ومن شأأن تقيمي تكل الاحتياجات متكني الويبو من تصممي وتنفيذ برانمج خمصص يالمئ احلاةل اخلاصة للبدلان اجلهات 
 27معينة، أأي ادلول الأعضاء الأقل منوا. وأأضاف الوفد أأن هناك حاجة ملتابعة تنفيذ توصية شعبة الرقابة ادلاخلية وفقا للفقرة 

فه  أأي مساعدة شامةل عىل أأساس أأهنا تشمل مجيع تكل اجلوانب ويه: تقيمي الاحتياجات أأيضا )أأ(. ورأأى الوفد أأنه ينبغي 
وتصممي وصياغة مشاريع ملموسة وقابةل للتنفيذ عىل أأساس تقيمي الاحتياجات الأولية وحتديد رشاكء التعاون لتحسني كفاءة 

ق علهيا اليت تقدهما شعبة البدلان الأقل منوا يف الويبو تعبئة املوارد وكذكل تقيمي مدى تنفيذ واس تدامة املساعدة التقنية املتف
 للبدلان الأقل منوا.

عداد  .105 ه وفد تركيا الشكر لشعبة الرقابة ادلاخلية عىل هجودها وتنفيذ واجباهتا بكفاءة، وذكل أأساسا من خالل اإ ووجن
عداد  جراء الأنشطة استشارية وتشاورية. وأأكد الوفد أأنه مت اإ جراء  15التقارير اخملتلفة واإ أأنشطة استشارية  10تقريرا واإ

، ذكرت شعبة الرقابة ادلاخلية أأهنا اختذت تدابري لتجنب التداخالت احملمتةل مع الهيئات الرقابية 5وتشاورية. ويف الفقرة 
عداده بعد تقرير امل آخر تقرير مراجعة مت اإ ذا اكن تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية اكن هو أ راجعة الأخرى. وتساءل الوفد عام اإ

ىل أأي مدى أأخذت الأمانة بعني  نه سوف يمثن معرفة اإ اخلارجية وتقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. وقال الوفد اإ
ذا اكن  22امللخصة حتت الفقرة  30الاعتبار ونفذت نتاجئ تقيمي برانمج  من التقرير الس نوي. واس تفرس الوفد عام اإ
 32ل الأنشطة التدريبية اليت تقدهما أأاكدميية الويبو قد عوجلت. واختمت الوفد بأأن الفقرة التداخالت املوضوعية احملددة يف جما

من الربامج قدمت بياانت أأداء دقيقة وقابةل للتحقق مهنا. وطلب الوفد من الأمانة توضيح الوضع ابلنس بة  %77ذكرت أأن 
 مهنا. لبقية الربامج اليت مل يكن دلهيا بياانت أأداء دقيقة وقابةل للتحقق

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للجهود الكبرية اليت بذلهتا شعبة الرقابة ادلاخلية وجشع املدير العام  .106
عىل تنفيذ توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية يف الوقت املناسب. وشكر الوفد الأمانة وشعبة الرقابة ادلاخلية ملا بذلوه من هجود 

ىل عدد من التوصيات اليت اكنت ل تزال مفتوحة. وتوقع الوفد احلصول عىل مزيد من لتنفيذ وغلق  التوصيات ولكنه أأشار اإ
املعلومات حول العقبات أأو التحدايت احملمتةل يف تنفيذ تكل التوصيات. وابلإضافة اإىل ذكل، أأكد الوفد أأن التقرير أأشار أأيضا 

ىل اس تخدام نظام مركز فريق حيث اكن شعبة الر  قابة ادلاخلية تتعامل مع مدراء الربانمج لإدارة وتنفيذ التوصيات. وتساءل اإ
ذا مت حتميل مدراء الربانمج املسؤولني عن تنفيذ التوصيات املسؤولية عن مقدار الوقت اذلي ظلت خالهل  الوفد عام اإ

 التوصيات مفتوحة، وذكل من خالل الزتامات العمل وتقياميت الأداء.

كوراي عن تقديره لتقرير شعبة الرقابة ادلاخلية وأأعرب عن رسور بتوصيات شعبة الرقابة وأأعرب وفد مجهورية  .107
ادلاخلية يف خمتلف اجملالت. ومع ذكل، اكن رأأي الوفد خمتلفا قليال عن شعبة الرقابة ادلاخلية ولكن اكن ل يزال مامتش يا مع 

فراد.  دارة اخلدمات التعاقدية للأ وميكن أأن يكون توظيف املوظفني املؤقتني أأكرث فعالية من حيث توصياهتا خاصة فامي يتعلق ابإ
ناكر أأن املوظفني العاديني اكنوا أأكرث فعالية من حيث  نفاق الشخيص عىل املدى القصري، ولكن أأضاف الوفد أأنه ل ميكن اإ الإ

ذا اكنت هناك  ىل أأنه اإ جيدا، جيب عىل الأمانة  وظيفة أأسايس وعامل مؤقت أأدى أأداءً الاس تقرار واخلربات. وأأشار الوفد اإ
عادة النظر  عادة هيلكة أأكرث اتساقا بدل من اإ نشاء نظام اإ ىل منتظمة، وكذكل اإ أأن تبذل اجلهد من أأجل تغيري الوظيفة املؤقتة اإ

 يف احلد من مدة العمل.

ه وفد كندا الشكر لشعبة الرقابة ادلاخلية عىل لملها وحتليلها ادلقيق للغاية الوارد يف الوثيقة .108 . وأأعرب الوفد عن ووجن
، وأأعرب عن تأأييده التام للتوصيات 15رغبته يف تسليط الضوء عىل بعض النقاط. وأأول، رحب مبا ورد فامي يتعلق ابلربانمج 

الصادرة عن شعبة الرقابة ادلاخلية يف هذا الصدد. وأأعرب الوفد عن تقديره لأتمية الإدارة اجليدة ملوارد الويبو. ويف هذا 
خذ بشلك جيد للغاية ابلتوصية املتعلقة ابملعايري واحضة املعامل اليت ينبغي عىل ماكتب امللكية الفكرية الوفاء هبا الصدد، مت الأ 

طار الربانمج  . واكنت تكل التوصية تامتىش متاما مع املصاحل العامة ورأأى الوفد بأأن ذكل 15عند طلب مساعدة الويبو يف اإ
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وعلنق  30عرب الوفد عن تأأييده للتعليقات واملالحظات اليت ُأبديت فامي يتعلق ابلربانمج اكن ابلغ الأتمية يف احلمك الرش يد. وأأ 
أأتمية كبرية عىل دور املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الاقتصاد والابتاكر. ومع ذكل، أأعرب عن قلقة من ترصحيات شعبة 

مساعدة الويبو للبدلان الأقل منوا، اكن الوفد يف انتظار نتاجئ  الرقابة ادلاخلية بشأأن أأوجه القصور يف الأداء. وفامي يتعلق مبسأأةل
التطورات الإجيابية اليت لحظهتا شعبة الرقابة ادلاخلية واليت أأدركت أأتمية وجود خرائط طريق وطنية، الأمر اذلي اكن 

راء السابقة اليت مت أأعربت عهنا يامتىش متاما مع الآراء اليت أأعرب عهنا وفد كندا يف نفس تكل اللجنة، ويامتىش متاما مع الآ 
شعبة الرقابة ادلاخلية. ومن شأأن وجود هذا النوع من الهنج الُقطري أأن يعزز اإىل حد كبري طرح الربانمج عىل املس توى 
القطري وتعزيز كفاءته وشفافيته، مما يسمح لدلول الأعضاء خبلق عالقة أأوثق بني الويبو والبدلان، الأمر اذلي س يكون 

ىل الأمثةل اليت وضعهتا واكلت الأمم املتحدة للصاحل ا لعام لتعزيز برامج ولمليات الويبو. وحث الوفد الويبو عىل النظر اإ
ىل أأن بعض التوصيات اكنت عامة، وميكن أأن تنطبق عىل مجيع الربامج، عىل سبيل املثال،  الأخرى يف هذا الصدد. وأأشار اإ

، أأو مسأأةل تكرار التداخالت بني أأنشطة الربانمج اخملتلفة. 30 الربانمج تعريف أأفضل للأدوار واملسؤوليات املرتتبة عىل
 وجشع الوفد الأمانة عىل تنفيذ تكل التوصيات العامة لتس تفيد مجيع الربامج من توصية واحدة يف نفس الوقت.

دلاخلية. وأأوحضت ووهّجت الأمانة الشكر للوفود عىل مالحظاهت  ادلالمة وتعليقاهت  املشجعة لعمل شعبة الرقابة ا .109
دارة احلق يف  متامه. وقدمت شعبة الرقابة ادلاخلية التوصيات واكن لالإ الأمانة أأنه اكن من املس تحيل تغيري التقرير، مبجرد اإ
ذا مل تقبل الإدارة توصية، فاإن شعبة الرقابة ادلاخلية تبلغ ادلول  قبول وتنفيذ التوصية أأو عدم قبولها ورشح الأس باب. واإ

افت الأمانة أأن أأي موقف، ميكن أأن يكون مرفقا بوثيقة جلنة الربانمج واملزيانية ولكن لن يمت تنقيح تقارير الأعضاء. وأأض
الرقابة ادلاخلية تكل. وشلك هذا املوقف جزءا من اس تقالل شعبة الرقابة ادلاخلية. وواصلت الأمانة احلديث عن عدد 

ن هذا الرمق ل يعين شيئا يف حد ذا ته. واليشء امله  هو عدد ما مت اكتشاف أأنه ذا خماطر عالية، التوصيات، وقالت اإ
وأأدرجت شعبة الرقابة ادلاخلية حتليال لعدد ما أأضيف وما ُأغلق خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير. وأأوحضت ابلتفصيل أأن الأمه 

ىل اجلانب النوعي من حيث عدد ال  توصيات القدمية اليت متكنت هو النظر يف التفاصيل بدل من الأرقام املطلقة، والنظر اإ
كر عدد ال غالقها واليت ما زالت مفتوحة. وعندما مت ذم نه مل يكن يعين فقط التوصيات  161املنظمة من اإ توصية املفتوحة، فاإ

الصادرة عن شعبة الرقابة ادلاخلية ولكن أأيضا عن مراجع احلساابت اخلاريج وعن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. 
الرمق صورة عاملية لتوصيات الرقابة. ويف هذا الصدد مل تكن هناك عقبات ول عوائق. وأأكدت الأمانة أأن النظام  وأأعطى هذا

يعمل بشلك جيد، وأأن احلوار مع الإدارة متواصل وأأنه ل يوجد أأي قلق يف هذا الصدد. وكررت الأمانة أأن الإدارة قد 
ؤوةل عن متابعة وتعقب وضعها. وأأوحضت الأمانة أأن تقرير املراجعة اكن وافقت عىل التوصيات وأأن شعبة الرقابة ادلاخلية مس

دارة للنظر يف قبولها وتنفيذها أأو عدم قبولها ورشح  نبذة موجزة لوضع يف مرحةل ما، وأأن التوصيات اكنت متاحة لالإ
ر مراجع احلساابت اخلاريج أأو الأس باب. وأأوحضت الأمانة أأن تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية اكن هو التقرير الأخري، بعد تقري

وحدة التفتيش املشرتكة، ومكبدأأ عام، مت جتنب التداخالت. وتبادلت شعبة الرقابة ادلاخلية وهجات النظر مع مراجع 
احلساابت اخلاريج بشأأن خطط الرقابة. ولن تُدرج شعبة الرقابة ادلاخلية املوضوع يف خطهتا لو اكن عىل وشك املراجعة من 

بل مراجع ا حلساابت اخلاريج؛ وميكن حىت لشعبة الرقابة ادلاخلية مناقشة نطاق املراجعة مع مراجع احلساابت اخلاريج. قم
ذا اكنت املراجعة س ُتجرى هذا العام أأو العام التايل. واكن ذكل جزءا مما  ويف بعض الأحيان، بسبب التوقيت، ميكن تقرير ما اإ

 جيدا جدا. ومت وضع جدول زمين بني املراجعة اخلارجية وادلاخلية، اكن يسمى ععناء الرقابةع وعرف بعض الزمالء ذكل
دارة. وأأضافت  وبذكل ُأخذت احتياجات العميل يف احلس بان. وعىل أأي حال، اكنت املراجعة تمت يف النفقات الإدارية لالإ

ن ال  لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، الأمانة أأن تعاوان جيدا تأأسس مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. وقالت الأمانة اإ
متش يا مع ميثاق الرقابة ادلاخلية، قدمت ردود الفعل والتعليقات بشأأن التقرير الس نوي لشعبة الرقابة ادلاخلية. وذلكل، قبل 

 الانهتاء من التقرير اكنت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل دراية اتمة مبضمونه.

أأن نيته مل تكن لتغيري تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية ولكن للتأأكيد عىل أأن أأي لحئة صارمة  وأأوحض وفد مجهورية كوراي .110
فراد مل تكن شيئا فعال.  عىل تقييد احلدود الزمنية للخدمات التعاقدية للأ
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. وأأوحض وفد تركيا عىل حنو مفصل أأن املناطق املتداخةل قد نوقشت ولكن مل يكن هناك نقاش حول املناطق الغائبة .111
ىل أأنه مل يعرث عىل أأي تعليقات رقابة ومراجعة بشأأن أأعامل الويبو اليت تدخل يف نطاق ولية املادة  من  9وأأشار الوفد اإ

التفاقية وهو التوزيع اجلغرايف. وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يرى تعليق الرقابة/املراجعة عىل هذا البند يف تقرير هيئات 
 الرقابة.

ىل الفقرة  وتدخلت الأمانة بشأأن .112 من الوثيقة واجلدول فهيا. وكررت الأمانة أأهنا  44عدد البنود املفتوحة، وأأشارت اإ
املراجعة والرقابة عىل محمل اجلد. وللأسف، كام قيل يف املايض، عادة ما فاق عدد  هيئات أأخذت التوصيات الصادرة عن

، 44حتت الفقرة  2ها س نواي، وهو ما مت بيانه يف اجلدول التوصيات اليت أأغلقهتا الأمانة عدد التوصيات اجلديدة اليت مت وضع 
غالق  ضافة  116حيث مت اإ  توصية أأخرى. ومل تكن الأرقام حبد ذاهتا توحض جح  اجلهود اليت بذلهتا الأمانة. 93توصية واإ

التعاون مع وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وأأعرب عن تقديره للجهود املس مترة لشعبة الرقابة ادلاخلية يف  .113
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج لتحقيق دورها احلامس يف ضامن الرقابة ادلاخلية الفعاةل 

والاس تخدام الفعال للموارد يف الويبو. ويف هذا الصدد، شكر الوفد شعبة الرقابة ادلاخلية عىل التقرير الس نوي اذلي قدم 
نل مصدرا قامي للمعلومات وكذكل نقطة مرجعية عىل مدار الس نة.حملة شامةل عن وظائف ا  ملنظمة، ومث

جراء بشأأن هذا البند من جدول الأعامل، وتال فقرة القرار املقرتحة: عأأحاطت جلنة الربانمج  .114 واقرتح الرئيس اختاذ اإ
 ع.WO/PBC/25/5الوثيقة  واملزيانية علام ابلتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، عىل النحو الوارد يف

وأأحاط وفد بنغالديش علام برد القامئ بأأعامل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وأأوحض أأنه ليس دليه نية لتغيري نص التقرير  .115
ضافة عبارة يف هناية فقرة القرار، تنص عىل:  لكنه طلب أأن تنعكس وهجات نظر الوفود يف فقرة القرار. وهبذا املعىن، اقرتح اإ

ذا اكنت هذه امجلةل مقبوةل دلى مجيع الوفود ميكن عوكذكل ال  تعليقات والآراء اليت أأعربت عهنا ادلول الأعضاء واجملموعات.ع واإ
بقاء هذا البند مفتوحا ملزيد من املناقشة. ذا مل يكن كذكل، يطلب الوفد من الرئيس اإ  اعامتد القرار، واإ

ضافة العبارة اليت  .116 اقرتهحا وفد بنغالديش. وحتقق الرئيس من أأن التعديل مقبول واقرتح الرئيس تعديل فقرة القرار ابإ
 دلى الوفود. ونظرا لعدم وجود أأي اعرتاض عىل الاقرتاح، مت اعامتد القرار بصيغته املعدةل.

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام ابلتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية  .117
 ت والآراء اليت أأعربت عهنا الوفود واجملموعات.( وكذكل التعليقاWO/PBC/25/5 )الوثيقة

 تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة  :8البند 
ىل الوثيقة  .118  .WO/PBC/25/6استندت املناقشات اإ

مانة لتقدمي املستندات. 8وفتح انئب الرئيس البند  .119  من جدول الأعامل، وأأعطى اللكمة للأ

ىل أأن التقرير املرحيل قدم حملة عامة عن حاةل تنفيذ التوصيات املعلقة  .120 وعرضت الأمانة مقدمة موجزة، وأأشارت اإ
ىل الهيئات الترشيعية للويبو والناجتة من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة خالل الفرتة من   2010املوهجة اإ

ىل  ىل ، مبا يف ذكل اس تعراض وحدة التفت 2015اإ يش املشرتكة للتنظمي والإدارة يف الويبو. ومنذ صدور التقرير الأخري املقدم اإ
ادلول الأعضاء بشأأن املوضوع نفسه، أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة مخسة تقارير جديدة، من بيهنا ثالثة اكنت ذات صةل 

ىل التقارير اجلديدة عىل هذا النحو مع حتديثات احل اةل من التقارير اليت صدرت يف الس نوات السابقة ابلويبو. وقد مت الإشارة اإ
ىل أأهنا واصلت تزويد  تسليطا للضوء عىل التغيري اذلي جرى منذ الفرتة السابق املشموةل ابلتقرير. وأأشارت الأمانة كذكل اإ

ة مرتبطة ادلول الأعضاء ابلتحسينات اليت طرأأت عىل التقرير، اليت تكونت هذه املرة مما ييل: أأضيفت ارتباطات تشعبي
لهيا وكذكل  ىل عناوين التقرير يف الوثيقة من أأجل سهوةل الرجوع اإ بتقارير وحدة التفتيش املشرتكة ذات الصةل ابلويبو اإ
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ىل الوثيقة. واكن القصد م املرفق أأن يقدم ع ع قامئة اكمةل وشامةل مجليع تقارير وحدة التفتيش 1التصفح، وُأضيف مرفق جديد اإ
ىل ادلول الأعضاء، وكذكل عاملشرتكة الفعاةل بطريق ىل تعليقات الرؤساء 2ة عرض موجز للمعلومات اإ ع ارتباطات تشعبية اإ

(، واليت يمت عرضها CEBالتنفيذيني عىل تقارير وتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة، واليت مجعها جملس الرؤساء التنفيذيني )
مم املتحدة.  بعد ذكل عىل امجلعية العامة للأ

عداد الوثيقة، اليت مكنت ادلول  وحتدث وفد لتفيا .121 ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وَشكر الأمانة عىل اإ
الأعضاء من متابعة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. وأأعربت اجملموعة عن رسورها بقبول وتنفيذ معظ  التوصيات 

ة عىل مواصةل العمل عىل التوصيات املتبقية. وأأكد مجموعة وحثت الأمان 2015الواردة من الاس تعراضات اليت أأجريت يف عام 
بل  جراءات من قم بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق الزتاهما ابلخنراط يف مناقشات بشأأن تنفيذ التوصيات اليت تتطلب اختاذ اإ

ذ توصيات وحدة التفتيش ادلول الأعضاء. ورحبت اجملموعة أأيضا ابلتحسينات التقنية اليت تسمح لدلول الأعضاء مبتابعة تنفي
 املشرتكة عىل حنو أأكرث دقة.

مانة عىل تقارير وحدة التفتيش املشرتكة اليت ساعدهت   .122 وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وأأعرب عن شكره للأ
ىل أأهنا تتوقع النظر يف توصيات وحدة التفتيش املشرت  كة وتنفيذها، عىل فه  اجلهود اليت بذلهتا الأمانة. وأأشارت اجملموعة اإ

ىل اقرتاح اجملموعة ابء الوارد يف الوثيقة  بشأأن ما تقوم به اللجنة من نظر، فامي يتعلق  WO/PBC/25/19ولفتت اإ
 عاس تعراض التنظمي والإدارة يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(.ع JIU/REP/2014/2الواردة يف  1 ابلتوصية

مانة عىل التقرير املرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. ورأأى الوفد وأأعرب وفد الربازيل عن شكره للأ  .123
لهيا بسهوةل، وأأشاد ابلأمانة عىل صياغهتا. وأأعربت الربازيل عن ارتياهحا لقيام املنظمة  أأن الوثيقة واحضة جدا وميكن الوصول اإ

الواردة  4هنا طلبت توضيحات بشأأن التوصية بتنفيذ معظ  التوصيات خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير. ومع ذكل، فاإ 
عالتخطيط الاسرتاتيجي يف منظومة الأمم املتحدةع، اليت تنص عىل أأن عالأهداف املشرتكة عىل  JIU/REP/2012/12 يف

طارا لإعداد اخلطط 17أأي هدف التمنية املس تدامة  2030نطاق املنظومة منصوص علهيا يف أأجندة التمنية لعام  ، واليت توفر اإ
يف منظومة الأمم املتحدةع، وهو بيان وافق عليه الوفد بشدة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة كيفية اليت  الاسرتاتيجية

اتحته حبيث ميكن لدلول الأعضاء متابعة  ذا اكنت هذه املعلومات متوفرة يف تقرير ميكن اإ اكنت متتثل هبا الويبو للتوصية وعام اإ
 التطورات يف هذا الشأأن.

عداد التقرير املرحيل وأأعرب وأأيد  .124 وفد كندا البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وَشكر الأمانة عىل اإ
دارة التعاقدات يف منظومة الأمم  عن أأمهل يف أأن مواصةل تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة الواردة يف التقرير بشأأن اإ

الأمانة لتوصيات شعبة الرقابة ادلاخلية حول خدمات تعاقدات الأفراد مواصةل املتحدة. وهذا، جنبا اإىل جنب مع متابعة 
ىل تعليقاته عىل التقرير شعبة الرقابة ادلاخلية، وأأفاد بأأن  سوف يعزز احلومكة العامة خلدمات التعاقد يف الويبو. وأأشار الوفد اإ

ىل توضيح الأدوار واملس آخرا عىل أأن املراجعني َدعوا اإ ؤوليات، وأأوحض أأن هذا اكن أأمرا متكررا ليس فقط يف هذا اكن مثال أ
ليه  دارته بطريقة أأفقية. وعىل النحو اذلي أأشار اإ الويبو ولكن يف منظومة الأمم املتحدة بشلك عام، واذلي ينبغي عىل الويبو اإ

ىل امجلعية العامة، أأو الوفد يف العام املايض، شدد عىل أأن توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املذكورة يف التقرير اكنت موهج ة اإ
امجلعيات الأخرى أأو جلنة التنس يق، ورأأى أأن تكل الهيئات القيادية اكن علهيا النظر يف التوصيات ذاهتا. ومع ذكل، أأقر الوفد 

آخر لقاء هل  عام   .2015بأأن تكل الهيئات قد نظرت يف اللغة اليت اقرتحهتا كندا يف أ

بو بتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اعتبارا من هناية شهر وأأعرب وفد الصني عن ارتياحه لقيام الوي  .125
توصية ابلفعل. وأأشاد الوفد بصفة خاصة بتنفيذ التوصيات الواردة يف  57. ويف ظل هجود الأمانة، مت تنفيذ 2016 أأبريل

دارة الصناديق التقرير بشأأن بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث يف منظومة الأمم املتحدة ويف التقرير بشأأن س ياس جراءات اإ ات واإ
 الاستامئنية يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة. وأأعرب عن أأمهل يف مواصةل الويبو تعزيز هجودها يف هذين اجملالني.
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عداد الواثئق للجنة الربانمج واملزيانية، اذلي اس تغرق الكثري من العمل اذلي اكن  .126 وَشكر وفد أأملانيا الأمانة عىل اإ
من الوفد. وأأوحض أأنه تقامس الكثري من تقياميت الأمانة املقرتحة حلاةل تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة.  موضع تقدير كبري

جراؤها عىل الرقابة ادلاخلية وميثاق اللجنة الاستشارية املس تقةل  ويف ضوء املناقشة اجلارية بشأأن مزيد من التغيريات املتوقع اإ
عالأخالق يف منظومة الأمم  JIU/REP/2010/3الواردة يف  17اللغوية للتوصية للرقابة، طلب الوفد تغيري الصياغة 

املتحدةع، وطلب من الأمانة أأن تعود اإىل ذكل يف العام املقبل. ووفقا ذلكل، اقرتح الوفد أأن يمت التعامل مع هذه التوصية عىل 
ضافية.  دراج هذا حتت الرمق عحدة يف قرار جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن هذا البند، يف فقرة اإ ع، ليصبح نصها كام 2واقرتح اإ

، قوس، 17قوس، التوصية  JIU/REP/2010/3ييل: عأأحاط علام بتقيمي الأمانة حلاةل تنفيذ التوصية الواردة يف 
 منقوطة.ع فاصةل

ىل توصية وحدة التفتيش ا .127 مانة عىل تقدمي التقرير، اذلي مشل الآن روابط اإ ملشرتكة ووّجه وفد املكس يك الشكر للأ
ىل تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني بشأأن هذه التقارير والتوصيات الصادرة عن جملس الرؤساء  اليت هت  الويبو وروابط اإ

بل ادلول الأعضاء فامي يتعلق  التنفيذيني. ورأأى الوفد أأن هذه التحسينات مفيدة جدا لأهنا سهلت الإحاةل املرجعية من قم
نطبق عىل منظومة الأمم املتحدة كلك. وأأعرب الوفد عن امتنانه لهذه التحسينات. وأأشار الوفد بتنفيذ هذه التقارير اليت ت 

ىل أأنه يرى أأن تقيمي حاةل تنفيذ التوصية الواردة يف تقرير  لوحدة التفتيش  2010/3أأيضا، كام ذكر من قبل وفد من أأملانيا، اإ
ىل أأن يُفَصل يف ضوء التعليقات اليت مت ا لإدلء هبا فامي يتعلق ابلتغريات املتوقعة للجنة الاستشارية املس تقةل املشرتكة حباجة اإ

 للرقابة ومواثيق الرقابة ادلاخلية. وأأيد الوفد تعليقات اليت قدهما وفد أأملانيا.

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للتقرير بشأأن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اليت يعود  .128
ىل عام  اترخيها ىل املدير 2010اإ ذا اكن التقرير الس نوي املقدم من أأمني املظامل اإ يضاحات عن التوصية بشأأن ما اإ . وطلب اإ

ىل ادلول الأعضاء. وأأدرك الوفد أأن أأمني املظامل الويبو اجلديد بدأأ العمل يف مايو  م أأيضا اإ ، وطلب توضيحا 2016العام س يقدن
اتحة التقرير الأول الصادر عن ذكل املكتب. وأأعرب عن أأمهل يف مواصةل التقدم يف تنفيذ توصيات وحدة  فامي يتعلق مبوعد اإ

ىل تأأييده لقرتاح  ىل مزيد من التحديثات يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية املقبل. وأأشار الوفد اإ التفتيش املشرتكة، وتطلع اإ
 .17وفد أأملانيا والتعليقات اليت ُأديلن هبا بشأأن التوصية 

قرار التحسينات، كام واصلت الأمانة وشكر  .129 جاهدة لتحسني هذا التقرير بشلك  السعيت الأمانة الوفود عىل اإ
مانة مبعاجلة القضااي س نوي . وواصلت الأمانة حوارها ادلامئ مع وحدة التفتيش املشرتكة، واكن ذكل ممثرا للغاية، لأنه مسح للأ

الأمانة عن رسورها بأأن تعلن أأنه يف اتصال حديث جدا مع وحدة التفتيش املتعلقة ببعض التوصيات اليت مل تنفذ. وأأعربت 
مقابل  %97.8املشرتكة، أأبدوا سعادهت  الكبرية مبالحظة أأنه عند املقارنة مع منظامت أأخرى، اكن معدل تنفيذ الويبو 

ضية، وأأعربت الأمانة يف املتوسط عرب املنظومة. واكنت املنظمة قد قطعت شوطا طويال يف الس نوات الست املا 86.2%
 عن رغبهتا يف تقامس هذه املعلومات مع ادلول الأعضاء حىت ميكن الاعرتاف هبا.

آخر يف الأمانة )انئب املدير العام للتمنية( للرد عىل سؤال من وفد الربازيل. .130  وأأعطى انئب الرئيس اللكمة لعضو أ

ىل أأهنا اكنت ترد عىل السؤال اذلي طرحه وفد ا .131 ذا 4لربازيل فامي يتعلق ابلتوصية وأأشارت الأمانة اإ ، واكن السؤال عام اإ
الواردة  4قدمت الأمانة أأي تقرير خاص اإىل وحدة التفتيش املشرتكة، أأو بشلك عام، عن التوصيات وحتديدا عن التوصية 

الأعضاء  عالتخطيط الاسرتاتيجي يف منظومة الأمم املتحدةع. وأأكدت الأمانة أأنه مت اإطالع ادلول JIU/REP/2012/12يف 
من خالل تقرير الوضع الراهن عىل تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. وبشلك أأسايس، مت دمج العمل داخل لمل 

 التمنية. جلنة

وأأوحض وفد الربازيل أأنه اكن عىل عمل بأأن هذه التوصية مل توَجه فقط اإىل جلنة التمنية، ولكن اكن من املقرر تناولها يف  .132
 للمنظمة. التخطيط الاسرتاتيجي
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دماج التمنية الآن ابعتبارها جزءا ل يتجزأأ من لمل الويبو، ومت  .133 وردنت الأمانة بأأن الوفد اكن عىل صواب، ومت اإ
 مراعاهتا يف وضع اخلطط الاسرتاتيجية وخطط العمل، حيث مت دمج التمنية كجزء من العمل اليويم للمنظمة.

 الأعامل، وتال فقرة القرار املعدةل اليت مت اعامتدها. واختمت الرئيس املناقشة بشأأن هذا البند من جدول .134

ن جلنة الربانمج واملزيانية: .135  اإ

 (؛WO/PBC/25/6أأحاطت علام هبذا التقرير )الوثيقة  ع1ع

طار الواثئق التالية وبصيغهتا املبينة يف هذا  ع2ع ورحبت وأأيدت تقيمي الأمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف اإ
 التقرير:

JIU/REP/2015/5   (؛ 2)التوصية رمقJIU/REP/2015/4   (؛ 1)التوصية رمقJIU/REP/2014/9   التوصية(
(؛ 9و 3)التوصيتان رمق   JIU/REP/2011/3(؛ 4)التوصية رمق   JIU/REP/2012/12(؛ 1رمق 

JIU/REP/2010/7  (؛7)التوصية رمق 

طار الوثيقة وأأحاطت علام بتقيمي الأمانة حلاةل تنفيذ التوصية ال  ع3ع )التوصية رمق   JIU/REP/2010/3واردة يف اإ
 (؛17

ىل اقرتاح تقيمي للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة يك تنظر فيه ادلول  ع4ع ودعت الأمانة اإ
 الأعضاء.

 2014/2015تقرير أأداء الربامج للثنائية  :9البند 
 2014/2015تقرير أأداء الربامج لثنائية   (لف )أأ 

ىل الوثيقة  .136  .WO/PBC/25/7استندت املناقشات اإ

ىل الرئيس ودعا  .137  .2015-2014للثنائية  أأداء الربانمج تقرير تقدميالأمانة اإ

ىل أأن الوثيقة خضمة جدا وهتدف  .138 ىلوأأشارت الأمانة اإ شامل جدا عن أأداء الربامج  لأعضاء بتقريرتزويد ادلول ا اإ
ىل أأن تقرير أأداء الربامج هو أأداة الويبو الأساس ية للمساءةل  2014/2015اخملتلفة خالل الثنائية  كلك. وأأشارت الأمانة اإ

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو وجحر الزاوية هل. والتقرير ه و لإبالغ ادلول الأعضاء عن الأداء وجزء ل يتجزأأ من اإ
بل مديري الربامج للتقدم احملرز و/ أأو لإجنازات النتاجئ املتوقعة عىل النحو اذلي تقيسه مؤرشات الأداء  تقيمي ذايت من قم

. ويف س ياق تقرير 2014/2015وابملوارد اليت قد وافقت علهيا ادلول الأعضاء فامي س بق يف جلنة الربانمج واملزيانية للثنائية 
ىل أأن الويبو قد وضعت هذه املامرسة واعتربهتا من أأفضل املامرسات، مبا أأن أأداء الربامج، لفتت انتبا ه جلنة الربانمج واملزيانية اإ

ىل جانب  التقرير هو تقرير للمساءةل اذلاتية، للتحقق من حصة أأي تقرير مس تقل صادر عن شعبة الرقابة ادلاخلية يمت تقدميه اإ
 تقرير أأداء الربامج لك ثنائية.

 لأمانة عىل تقدمي الوثيقة ودعا الوفود للتعليق علهيا.وَشكر الرئيس ا .139

ىل أأن تقرير أأداء الربامج اكن أأداة مساءةل رئيس ية لإبالغ ادلول  .140 وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وأأشار اإ
ىل أأن النتاجئ لأعضاء عن الأداء التنظميي، وجزءً ا اكنت مبثابة أأداة تعلميية  ل يتجزأأ من الإطار القامئ عىل النتاجئ. وأأشار أأيضا اإ
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هامة لضامن الاس تفادة من ادلروس املس تخلصة من الأداء السابق وأأدرهجا يف أأنشطة الويبو عىل النحو الواجب. ويف هذا 
 الصدد، أأعربت اجملموعة ابء عن ارتياهحا للنتاجئ احملرزة يف حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية التسعة للمنظمة.

عداد تقرير أأداء وحتدث وفد لتفيا ابمس  .141 مانة عىل اإ مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأعرب عن امتنانه للأ
. وذكرت اجملموعة أأن الأهداف الاسرتاتيجية التسعة اختلفت عن بعضها البعض ولكن لموما 2014/2015الربامج للثنائية 

رشا من مؤرشات الأداء قد حتققت ابلاكمل مث مؤ 394من  %72لبنت النتاجئ اليت حتققت توقعات اجملموعة. وأأفادت بأأن 
اعرتف بأأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اكن عىل بينة من حقيقة أأن بعض املؤرشات اكنت متأأثرة بشلك مبارش 
حراز تقدم منذ صدور تقرير  بأأنشطة وضع املعايري، اليت اكنت مضن مسؤولية ادلول الأعضاء. ولوحظ أأيضا أأنه يف حني مت اإ

لغالبية الأهداف الاسرتاتيجية، فامي يتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي اخلامس )مصدر مرجعي عاملي  2014أأداء الربامج لعام 
من املؤرشات عىل الطريق الصحيح يف تقرير أأداء الربامج  %57ملعلومات وحتليل امللكية الفكرية(، اكن التقيمي أأن 

ىل  2014 لعام موعة توضيحا من الأمانة لفه  أأس باب الرتاجع. وأأعربت اجملموعة عن . والمتست اجمل%36واخنفض الآن اإ
طار الربانمج  آس يا( قد  10ارتياهحا بأأن لك مؤرشات الأداء تقريبا للنتاجئ املتوقعة يف اإ )التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب وأ

أأيضا بتقيمي تطور اخملاطر وتنفيذ حتققت ابلاكمل وأأثنت عىل العمل املمتاز اذلي قامت به الأمانة. ورحبت اجملموعة 
اسرتاتيجيات التخفيف، وأأكدت عىل أأن هذا النوع من القياس من شأأنه مساعدة الأمانة يف حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية 

 ومساعدة املنظمة يف الوفاء بوليهتا عىل حنو أأكرث فعالية.

وأأعرب عن أأمهل يف الإدلء ببعض  2014/2015ئية وشكر وفد الصني الأمانة عىل التقرير الشامل والرثي للغاية للثنا .142
من النتاجئ حتقيقا اكمال، وذكر أأن الويبو، بتوجيه من املدير العام  %72التعليقات والتوصيات العامة. ورحب الوفد بتحقيق 

ردة يف تقرير أأداء وفريق العمل اذلي يمتتع بكفاءة عالية، قد حققت قدرا كبريا من النتاجئ، وانعكس ذكل يف لك البياانت الوا
طار لك برانمج، اكن هناك عنرص جديد، وتقرير تقيمي اخملاطر للثنائية، الأمر اذلي حمل  ىل أأنه يف اإ الربامج. وأأشار أأيضا اإ
ترحيب كبري لأن تقيمي اخملاطر ميكن أأن يكون مفيدة جدا يف معرفة اخملاطر احملمتةل، وكذكل معرفة تطورها خالل الثنائية، 

كن أأن يكون مفيدا لعامتد تدابري تس هتدف احلد من اخملاطر وحتسني جودة التقرير. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف الأمر اذلي مي
أأن تس متر هذه املامرسة يف التقارير املقبةل لتعزيز نشاط تقيمي اخملاطر. وأأعربت الصني أأيضا عن مثاين وهجات نظر بشأأن 

ىل أأن التقرير احلا ، واليت 2014يل قد اعمتد نفس املامرسة املس تخدمة يف تقرير أأداء الربامج لعام التقرير. أأول، أأشار الوفد اإ
اكن تمتثل يف دمج تقيمي تنفيذ أأجندة التمنية يف النص الرئييس. ورحب الوفد هبذا الهنج، ورأأى أأن هذا هم  جدا ليعكس 

عض قفزات، ومع ذكل، مت التأأكيد عىل أأنه يف تعممي أأجندة التمنية. ولوحظ أأن أأعامل التنفيذ قد حققت تقدما كبريا، وحقق الب
 بعض القضااي الرئيس ية، مثل الركزية الثالثة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية(، واليت تمتثل يف وضع بند دامئ

ضايف بشأأهنا. وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن  ىل القيام بعمل اإ يرى انعاكسها يف عىل جدول الأعامل، اكن هناك حاجة اإ
ىل الهدف الأول )تطور متوازن لالإطار املعياري ادلويل للملكية الفكرية(، اذلي  8الربانمج  من التقرير. اثنيا، أأشار الوفد اإ

ن التقدم  طار معياري دويل للملكية الفكرية من شأأنه أأن يأأخذ بعني الاعتبار مصاحل مجيع الأطراف، وقال اإ هيدف اإىل وضع اإ
اية، وأأفاد بأأن الويبو ينبغي أأن تس متر يف أأداء دور قيادي يف أأنشطة وضع املعايري. ومع ذكل، شدد الوفد عىل اكن بطيئا للغ

ىل  أأن التأأخر يف هذا الهدف لن يساعد عىل حتقيق الهدف الاسرتاتيجي الأول، وابلتايل دعا ادلول الأعضاء اليت دلهيا النية اإ
لهيا حبيث ميكن أأن تدخل حزي التنفيذ يف أأقرب وقت ممكن. كام دعا الوفد ترسيع تصديقها عىل معاهدة بكني أأو الانضام م اإ

الأمانة لتنفيذ الأعامل ذات الصةل بتبادل املوارد. وفامي يتعلق ابللجنة احلكومية ادلولية، أأعرب الوفد عن أأمل بتحقيق املزيد 
ىل أأنه يف تقرير تقي ، تراجعت أأرقام الإيداع يف 5مي اخملاطر للربانمج من النتاجئ يف أأقرب وقت ممكن. اثلثا، أأشار الوفد اإ

نه شدد عىل أأنه يف الصني، واصل  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مقارنة مع أأرقام الإيداع يف اتفاقية ابريس. ومع ذكل، فاإ
رابعا، فامي يتعلق  الإيداع يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منوه برسعة ويف املس تقبل سوف يواصل املساتمة يف هذا اجملال.

نه اكن هناك ذكر لرقابة موضوعية، وأأن املفهوم مل يظهر من قبل. ووفقا لتجربة  31ابلربانمج  )نظام لهاي(، قال الوفد اإ
الوفد، لن يكون هناك، خالل الفحص، سوى تعليقات عىل العديد من املالحظات، وابلتايل أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن 
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ملسأأةل حىت يتس ىن للوفد أأن يفه  اس تخدام نظام لهاي فهام أأفضل. النقطة اخلامسة، يف تقرير الأمانة من توضيح هذه ا
، لحظ الوفد أأن الويبو PATENTSCOPE)قواعد البياانت العاملية(، لتجنب اهنيار ركن الرباءات  13خماطر الربانمج 

آس يا. ورأأى الوفد، أأن الصني أأش الإنرتنتقد أأنشأأت موقعا عىل ش بكة  ىل أأنه يف أ ادت جبهود الويبو، ومع ذكل، أأشار أأيضا اإ
مبا أأن الويبو منظمة هممة لهذا النوع من البياانت، فاإن اختيار املوقع س يكون همام جدا لأن أأمن البياانت اكن عىل احملك 

ن املعلومات وجيب أأن ل يقترص اس تخدام البياانت عىل دوةل واحدة. ويف هذا الصدد، طلب الوفد من الأمانة تقدمي مزيد م
ىل  14حبيث ميكن لدلول الأعضاء مراجعة وتقيمي الوضع عىل حنو أأفضل. سادسا، ابلنس بة للربانمج  )خدمات الوصول اإ

ىل أأنه يف الس نتني القادمة، سوف يزيد عدد ادلول الأعضاء اليت س تبين مراكز  املعلومات واملعارف( وأأشار الوفد اإ
ىل ( ليصTISCsالتكنولوجيا ودمع الابتاكر ) دوةل وأأن نصفه  حقق ابلفعل التمنية املس تدامة. ورحب الوفد هبذه  50ل اإ

النتيجة، ورأأى أأن ش بكة مراكز التكنولوجيا ودمع الابتاكر س تكون مفيدة لتطوير املبدعني يف البدلان النامية، واعترب أأن 
اقرتح الوفد رضورة أأن يمت يف ذكل منصة جيدة للغاية حيث أأن امتدادها قد حقق ابلفعل تقدما جيدا جدا. وذلكل، 

املس تقبل، عىل أأساس التجارب احلالية، تعزيز توزيع املوارد وذكل جلذب املزيد من ادلول الأعضاء لإنشاء ش باكت مراكز 
ىل أأنه فامي يتعلق ابلهدف السابع، اذلي يتعامل مع امللكية الفكرية ذات الصةل  التكنولوجيا ودمع الابتاكر. سابعا، أأشار الوفد اإ

من النتاجئ املتوقعة. ورأأى الوفد أأن الويبو، ابعتبارها واكةل متخصصة اتبعة للأمم  %32بقضااي الس ياسة العاملية، مل يتحقق 
املتحدة، علهيا واجب وتتحمل املسؤولية حنو التغلب عىل التحدايت العاملية، وابلتايل اقرتح الوفد تعزيز منصيت الويبو 

(. وأأضاف الوفد SDGsن تنسجام خط مع الأهداف الإمنائية الاسرتاتيجية للأمم املتحدة )ريسريش والويبو غرين من أأجل أأ 
ىل الصحة العاملية  أأن الويبو ينبغي أأن تواصل توس يع جمالت التعاون حبيث ميكن التوسع يف مساتمة امللكية الفكرية لتشمل اإ

 وغريها من القضااي.

 2014/2015 تينية والاكرييب، وأأشاد بتقرير أأداء الربامج للثنائيةوحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الال .143
)حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(، وأأشارت  3اذلي أأعدته وقدمته الأمانة. وفامي يتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي الأول والربانمج 

ذهتا من أأجل ضامن عقد ( وشكر الأمانة عىل اخلطوات اليت اختTAGاجملموعة بشلك خاص اإىل مرشوع شهادة المتزي )
الاجامتع الإقلميي يف نومفرب القادم. وأأعرب اجملموعة أأيضا عن امتناهنا لوفد السلفادور ملوافقته عىل اس تضافة احلدث. واكن 

التعليق لكه ردا عىل الطلب اذلي قد قدمت اجملموعة يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية، وأأعربت اجملموعة عن أأملها 
 أأن تُمنح للجنة الربانمج واملزيانية فرصة ممتازة ملناقشة املرشوع. وأأعرب اجملموعة عن اعتقاده بأأن ماكتب حق املؤلف يف

دراج  ابدلول الأعضاء ينبغي أأن تشارك بفاعلية يف لملية تعريف املعايري. وأأفادت اجملموعة أأيضا بأأنه يف نفس الطريق، ينبغي اإ
لهيا واملقرتحات املقدمة من ماكتب حق املؤلف ادلول الأعضاء، عىل النحو الواجب يف واثئق  النتاجئ اليت مت التوصل اإ

املرشوع، مبا يف ذكل الكتيب اذلي يض  اخلالصة الوافية. وأأحاطت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب علام بأأن العملية 
تسجيل بأأهنا ذكرت أأن الويبو يه منظمة يقودها (، ولكن طلبت أأيضا CMOsمشلت مشاركة منظامت الإدارة امجلاعية )

الأعضاء، وابلتايل، جيب أأن يكون لهؤلء الأعضاء الأولوية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمتكن من مواصةل احلوار البناء 
 حول هذه املسأأةل مع الأمانة.

عداد التقرير الضخ  وأأقر حبقيقة  .144 أأنه ميثل قدرا هائال من العمل بذكل وشكر وفد كندا الأمانة ومجيع املشاركني يف اإ
كثري من الناس، وهو اذلي ظهر ابلتأأكيد. وأأعرب الوفد عن تقديره وأأكد أأيضا أأن قرأأ التقرير ابهامتم. وأأعرب الوفد عن 

شارات املرور ) (، TLSارتياحه لعدد من التحسينات اجلارية يف عرض املعلومات الواردة يف التقارير، وخاصة يف نظام اإ
تكل الاقرتاحات اليت مت تنفيذها لموما اليت أأدىل هبا وفد كندا يف جلنة الربانمج واملزيانية منذ بضع جلسات، واذلي وكذكل 

ىل الأداء اجليد الشامل للربامج، مثلام قد ذكرت وفود أأخرى يف وقت سابق،  من أأجهل شكر الوفد الأمانة. وأأشار الوفد اإ
ىل أأن عدد غري قليل من أأوجه النقص اكنت تتعلق مبفاوضات ادلول الأعضاء وليس الأمانة. ولفت الوفد  وكذكل أأشار اإ

ىل بياانت الأداء للماكتب اخلارجية ) (، اليت اكن جيري تناولها يف حتليهل الأوسع لهنج يمت من خالهل EOsبشلك خاص اإ
التعامل مع املقرتحات احلالية ابفتتاح املاكتب اخلارجية اجلديدة. وفامي يتعلق بذكل أأشار الوفد بأأنه قد يكون مقرصا لو مل ينثم 
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ية والقمية الكبرية، واذلي أأصبح أأداة ل غىن عىل شعبة الرقابة ادلاخلية ويشكرها عىل تقرير التثبيت اذلي امتاز ابدلقة العال 
ن  دارة السلمية للويبو والتحسينات املس مترة، وكذكل ملزيد من تعزيز الثقة العامة يف الإدارة التنظميية. واختمت قائال اإ عهنا لالإ

ىل قدم منظور مضافا وبرامج ذات مؤرشات واحضة بشأأن اجملالت اليت 3التقرير وخصوصا التثبيت يف املرفق   حتتاج اإ
 حتسني.

عداد مثل هذه الوثيقة الضخمة واملفصةل، اليت قدمت صورة  .145 مانة عىل اإ وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن امتنانه للأ
ىل أأن تقرير أأداء الربامج اكن تقيامي ذاتيا 2014/2015اكمةل عن أأنشطة الويبو يف تنفيذ برانجمها يف الثنائية  . وأأشار اإ

أأعرب عن رغبته يف طرح بضع نقاط. أأول، أأعرب الوفد عن تقديره التام لنشاط الأمانة وما مت لمهل اضطلعت به الأمانة ، مث 
ىل أأن الأمانة قد لملت جاهدة ابلتأأكيد للمساعدة عىل حتقيق 2014/2015لضامن أأداء الربانمج يف الثنائية  ، وأأشار اإ

التوضيحات من الأمانة حول وفورات املوارد يف الأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة. ويف ذات الس ياق، طلب الوفد بعض 
طار الربانمج  ذا اكنت الوفورات متعلقة ابملوظفني أأم ل.  10اإ آس يا(، ول س امي عام اإ )التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب وأ

اذلي مشل،  وشدد عىل أأن توضيح هذه النقطة من شأأنه املساعدة عىل فه  تطوير وتنفيذ الربانمج فهام أأفضل، ذكل الربانمج
من مجةل أأمور أأخرى، البدلان ذات الاقتصادات اليت متر مبرحةل انتقالية. وبصفة عامة، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تُنفمذ 

أأنشطة الويبو، يف املس تقبل، الربانمج واملزيانية والأنشطة املوحضة يف واثئق التخطيط من أأجل حتقيق نس بة مئوية أأعىل يف 
 ارنة مع ما اكن قد مت هذه املرة.تنفيذ الربانمج ابملق

وأأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ورأأى  .146
عداد الوثيقة، اليت اس تغرقت ابلتأأكيد فرتة طويةل ولمال كبريا من ا لأمانة. الوفد أأن الوثيقة أأداة هامة للغاية وشكر الأمانة عىل اإ

ىل أأول ىل أأن تقرير أأداء الربامج اكن تقيامي ذاتيا أأجرته الأمانة. وفامي يتعلق بأأجندة التمنية ونفقات التمنية، أأشار الوفد اإ  وأأشار اإ
نقطة دليه، ويه اخنفاض نفقات التمنية، ولحظ أأيضا أأنه، دون أأخذ املشاريع أأجندة التمنية يف الاعتبار، اكن هناك اخنفاض 

ليون فرنك سويرسي عند مقارنة املزيانية املعمتدة ابلنفقات الفعلية. وعلنق الوفد بأأن هذا اكن اجتاها اكن جيب تغيريه م  11قدره 
ىل أأن التقارير الفردية لتقيمي أأداء الربانمج مل تقدم أأي معلومات بشأأن  يف فرتة الثنائية احلالية. وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

وأأنه ينبغي أأن تشمل الإصدارات املس تقبلية من التقرير هذه املعلومات. وافرتض الوفد أأيضا أأن نفقات مزيانية نفقات التمنية 
التمنية ينبغي أأن تكون مفصةل حتت لك بند من أأجل توفري مزيد من التفاصيل عن تاكليف املوظفني وغري املوظفني، عىل 

حراز  سبيل املثال. واس متر الوفد يف تناول هذا املوضوع، وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الصني بشأأن عدم اإ
تقدم وتنفيذ يف الركزية الثالثة للجنة التمنية. ورأأى الوفد أأنه من امله  توس يع املنشأأ اجلغرايف محلاية امللكية الفكرية، وأأوحض أأن 

فكرية الوطنية دلهي  بطريقة من شأأهنا هذا ميكن أأن يمت عن طريق تقدمي املساعدة لدلول الأعضاء يف تكييف أأنظمة امللكية ال
نتاج وتعممي حقوق وتكنولوجيات امللكية الفكرية فهيا، مع الأخذ بعني الاعتبار اخلصائص املعينة. وذكر الوفد أأيضا  السامح ابإ

دلان النامية من أأن قيام الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلعامتد فامي يتعلق خبفض رسوم جلامعات من الب
يداع من البدلان النامية. وفامي يتعلق بعمل الويبو يف مساعدة ادلول الأعضاء عىل وضع  شأأنه أأن يوفر حافزا همام لالإ

نه من غري  ىل أأن مؤرش الأداء أأظهر مس توى عال من الإجناز؛ ومع ذكل فاإ اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية، أأشار الوفد اإ
ساعدة، واكنت الاسرتاتيجيات املنفذة عموهجة حنو التمنيةع، وطلب الوفد توضيحا بشأأن املعايري الواحض مدى تقدمي امل 

ىل أأن التعليق سالف اذلكر ينطبق أأيضا عىل  املس تخدمة لتعريف الأنشطة بوصفها موهجة حنو التمنية. وأأشار الوفد أأيضا اإ
ىل عموهجة حنو التمنيةع يف النصوص. وفامي ي  وشهادة المتزي، أأكد الوفد أأن ماكتب حق  3تعلق ابلربانمج املرجعيات الأخرى اإ

دة وأأن الاجامتع الإقلميي يف السلفادور س يكون  املؤلف يف ادلول الأعضاء جيب أأن تشارك بنشاط يف لملية املعايري احملدم
جيب أأن تُدرج حسب فرصة كبرية لبدلان أأمرياك الالتينية لعرض وهجات نظرمه. وذكر الوفد أأن الاس تنتاجات والاقرتاحات 

قلميية السابقة. وأأشار  الأصول يف الواثئق، مبا يف ذكل اخلالصة الوافية. وطلب الوفد كذكل أأن يمت تعممي نتاجئ الاجامتعات الإ
ىل مواصةل  ىل أأن الويبو منظمة يقودها الأعضاء وأأن الأولوية ينبغي أأن تكون هل . وبعد ذكل ذكر أأنه يتطلع اإ الوفد أأيضا اإ

ىل الربانمج مناقشة هذ )املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد  4ه املسأأةل مع الأمانة. وتطرق الوفد اإ
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ىل اتفاق بشأأن صك أأو صكوك  الوراثية(، وشدد عىل أأتمية مواصةل لمل اللجنة احلكومية ادلولية وعزهما عىل التوصل اإ
ىل أأنه عىل الرمغ من ارتفاع معدل قانونية دولية، واليت من شأأهنا توفري امحلاي ة الفعاةل للمسائل اليت نوقشت فهيا. وأأشار الوفد اإ

الرضاء املذكور يف تقرير أأداء الربامج عن اللجنة احلكومية ادلولية، ل يزال هناك الكثري من العمل اذلي يتعني القيام به من 
طار الربانمج  والإحصاء(، أأعرب الوفد عن تأأييده لعمل شعبة الاقتصاد )الاقتصاد  16أأجل الإرساع يف لمل اللجنة. ويف اإ

سهامات قمية ساعدت ادلول الأعضاء، ولحظ أأن الطلب الكبري من ادلول الأعضاء اكن شهادة  والإحصاء، اليت قدمت اإ
ىل أأن الشعبة قدمت معلومات وحتليل عىل مس توى عاملي، مت اس تخداهمام يف  عىل جودة لمل الشعبة. وأأشار الوفد أأيضا اإ
وقت لحق يف مناقشات امللكية الفكرية ذات الصةل، وأأنه ينبغي اس مترار دمع ذكل من جانب املنظمة وادلول الأعضاء. 

ىل الربانمج  )العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية( وأأفاد بأأنه قد قيل أأن الويبو دلهيا تقارير  20وأأشار الوفد اإ
مساهامت وشدد عىل أأتمية توفري تكل الواثئق لدلول الأعضاء، وفقا ملبادئ الشفافية وردود عىل الطلبات اخلارجية لل 

طار الربانمج  أأيضا، ذكر الوفد أأنه س يكون من امله  للويبو تقدمي مزيد من  20واملساءةل وتوصيات أأجندة التمنية. ويف اإ
واكلت املعين ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر املعلومات بشأأن مشاركة الويبو يف فريق لمل الأمم املتحدة املشرتك بني ال

)امللكية الفكرية والتحدايت العاملية(، يف حني رأأى  18لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة. وأأخريا، وتعليقا عىل الربانمج 
ىل أأن الأنشطة بشأأن ما الوفد أأنه من املالمئ أأن تر خ الويبو نفسها ابعتبارها احملفل الرئييس ملناقشات امللكية الفكرية، أأشار  اإ

 يسمى عالقضااي العامليةع جيب أأن تكون موهجة بقرار من ادلول الأعضاء.

عداد تقرير أأداء الربامج للثنائية  .147 مانة عىل اإ ، وأأعرب عن 2014/2015وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن امتنانه للأ
ىل أأن دليه من مؤرشات الربانمج مت تقيميها عىل أأهنا  %91رسور حبقيقة أأن أأكرث من  ه الوفد اإ حتققت ابلاكمل أأو جزئيا. ونون

تعليقني. وعلنق الوفد بأأن مؤرشات أأداء الويبو ل ينبغي أأن تعكس مدخالت برامج الويبو ولكن نتاجئها. ومع ذكل، أأشار 
ىل أأن هناك بعض مؤرشات الأداء اليت ظهر أأهنا ل توحض سوى مدخالت مثل هذه الربامج، وخاصة الربان  15مج الوفد اإ

دارة امللكية الصناعية ) (. وأأفاد الوفد بأأنه اكن من الصعب العثور IPAS)حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية(، مثل نظام اإ
عىل نتاجئ نرش نظام لمل ماكتب الويبو للملكية الفكرية يف تقرير أأداء الربامج هذا. وذلكل، طلب الوفد من الأمانة تزويد 

ومات الاكفية بشأأن النتاجئ، مثل نتيجة النرش الس نوي لُنظ  ماكتب الويبو للملكية الفكرية وحاةل ادلول الأعضاء ابملعل
ىل الصفحة  ىل نظام لهاي وأأشار اإ من النسخة الانلكزيية من تقرير أأداء  107الاس تخدام للك نظام. اثنيا، تطرق الوفد اإ

د بأأن فرتة التعليق قد زادت، مما يعين أأن عدد طلبات لهاي ، وأأفاد الوف31، مرفق الربانمج 2014/2015الربامج للثنائية 
قد زاد بشلك كبري يف الآونة الأخرية. وللرد عىل الوضع الراهن، أأفاد الوفد بأأن عىل الويبو اختاذ بعض التدابري للرد عليه، 

عدادها ردا عىل ذكل.  وسأأل عن نوع التدابري اليت عزمت الويبو عىل اإ

ىل أأنه وفقا لتقرير أأداء الربامج وأأشاد وفد الياابن ابل .148 عداد الوثيقة، وأأشار اإ عمل الشاق اذلي بذلته الأمانة يف اإ
مؤرشا  286، مت تقيمي 2014/2015مؤرش أأداء يف الربانمج واملزيانية  394، مفن أأصل ما مجموعه 2014/2015 للثنائية

من تقرير أأداء الربامج بياانت الأداء عن الثنائيتني ابعتبارها حتققت ابلاكمل. وابلإضافة اإىل ذكل، يف هذا العام تض %72أأو
للك هدف من الهدف تسعة. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن رسوره لرؤية العمل اجلاد واجلهد الشاق الذلين بذلهتا 

الوفد أأنه س يكون  الأمانة يف تنفيذ الربامج. وفامي يتعلق مبؤرشات الأداء اليت مت تقيميها بأأهنا حتققت جزئيا أأو مل تتحقق، ذكر
مانة أأن تعاجل هذا عىل حنو مالمئ عند تنفيذ الربانمج واملزيانية للثنائية هذه من خالل تطبيق ادلروس  من الرضوري للأ
ذا اكنت الأهداف الأولية ومؤرشات  املس تفادة من املايض. وابلإضافة اإىل ذكل، اقرتح الوفد أأن تعيد الأمانة النظر فامي اإ

ىل أأنه مل يكن يف نية الوفد اإهجاض لمل الأمانة ولكن يف نفس الوقت، وأأعرب الوفد عن أأداهئا اكنت مناس ب ة، مشريا اإ
اعتقاده بأأن من أأمه أأغراض التقرير الاس مترار دامئا يف تنفيذ الربانمج. وذلكل، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يكون مت اعامتد 

 تدابري انعكست بشلك مناسب يف وثيقة الربانمج واملزيانية.التدابري الهادفة للتخفيف من املشالكت وأأن تكون هذه ال 

ىل الوفود الأخرى يف هتنئة الرئيس عىل انتخابه وأأعرب عن ثقته يف املهارات القيادية للرئيس.  .149 وانض  وفد رومانيا اإ
عدا طار هذا البند وأأثىن عىل هجود الأمانة يف اإ د وثيقة شامةل عن تقرير وأأعرب الوفد عن تأأييده الاكمل للبياانت املقدمة يف اإ
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أأداء الربامج وعىل النتاجئ اليت حتققت يف الثنائية املاضية، واليت انعكست يف عرب مس توى الإجناز لتصنيفات مؤرش الأداء. 
دارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة ) (، عىل تقدمي TDCوعالوة عىل ذكل، شكر الوفد الأمانة، وخاصة اإ

 لقيام رومانيا بتطوير املشاريع ذات الصةل بتدريس امللكية الفكرية يف املدارس الثانوية. وذكر الوفد أأنه متت املوافقة رمسيا ادلمع
بل وزارة الرتبية والتعلمي يف شهر مارس من العام السابق ومت وضع املهنج لفصل واحدة يف  عىل دورة امللكية الفكرية من قم

ىل أأنه قد نظن  يف  الأس بوع خالل س نة دراس ية  19و 18وميكن تدريسه يف أأي صف ابملدارس الثانوية. وأأشار الوفد أأيضا اإ
يف بوخارست، ابلتعاون مع الويبو حلقة دراس ية وطين يف جمال تدريس امللكية الفكرية ملعلمي املدارس الثانوية  2015نومفرب 

ىل رفع مس توى الوعي بني معلمي املدارس الثانوية بقضا ىل أأن املشاركني أأبدوا تقديرمه هتدف اإ اي امللكية الفكرية. وأأشار اإ
 للحدث، وأأنه خيطط لتنظمي لقاءات مماثةل يف املس تقبل القريب.

ىل تقدمي الإجاابت الالزمة. كام قال  .150 طار جدول الأعامل احلايل، ودعا الأمانة اإ وأأغلق الرئيس قامئة املتحدثني يف اإ
ن الإجاابت لن تكون واحدة ف قط نظرا لأن الأس ئةل مشلت مجموعة اكمةل من أأنشطة الويبو ودعا الأمانة لتنس يق الرئيس اإ

 ترتيب الردود.

، وأأوحضت أأهنا مسأأةل فنية خالصة لأنه يف تقرير 16وردنت الأمانة عىل سؤال من مندوب من لتفيا عن الربانمج  .151
، مت تقس مي بعض الأهداف 2014/2015ربامج اكن هناك س بعة أأهداف، يف حني أأنه يف تقرير أأداء ال 2014أأداء الربامج 

ىل أأهداف فردية. عىل سبيل املثال عند البحث يف التحقيق بلك تقرير من التقارير احملددة، اكن عدد الأهداف اليت مت  اإ
هنا . وأأوحضت الأمانة أأنه عند قامت ابلنظر يف الإحصائيات، ف2014أأكرث من اليت مت تقيميها يف عام  2014/2015تقيميها يف  اإ

ىل غري قابةل للتقيمي ابملقارنة مع ما ورد يف عام  ىل أأهنا 2014يف الواقع حرفت اجتاه الإحصاءات اإ . ومع ذكل، أأشارت الأمانة اإ
ىل ادلول الأعضاء مزيدا من املعلومات. وأأوحضت الأمانة كذكل أأنه نظرا لأن خطوط الأساس مل تكن  يف الواقع قدمت للتو اإ

مت تقيمي املؤرشات بأأهنا غري قابةل للتقيمي بدل من حمققة، وأأن هذه اكنت ابلأحرى وس يةل لتقدمي  متوفرة يف بعض التقارير،
ىل ادلول الأعضاء يف  ليه لتفيا. مث 2014/2015عرض أأكرث تفصيال اإ ىل ما اكنت تشري اإ ، اذلي اكن يعطي هذه الأرقام اإ

ىل معل ذا اكنت هناك حاجة اإ ضافية من رئيس اخلرباء الاقتصاديني. ومل تكن هناك سأألت الأمانة ادلول الأعضاء عام اإ ومات اإ
 طلبات أأخرى. وعندئذ أأعطت الأمانة اللكمة ملساعد املدير العام لقطاع البنية التحتية العاملية.

، واليت تشري اإىل 158وشكرت الأمانة وفد الصني عىل السؤال املتعلق ابسرتاتيجية التخفيف من اخملاطر يف الصفحة  .152
والتخفيف مهنا. وذكرت الأمانة أأنه بشأأن حفص حركة  13للربانمج  PATENTSCOPEعن خماطر ركن الرباءات الإبالغ 

آس يا، وعىل PATENTSCOPEاملرور عىل الإنرتنت ملوقع ركن الرباءات  ، وتبني أأن عددا كبريا من املس تخدمني جاء من أ
ن  آة يف املنطقة، ومت الرشوع يف مرشوع وجه اخلصوص، من الياابن وأأن هناك مشلكة مكون. ومت حبث فكرة اإ شاء موقع مرأ

آة يمت التحمك به من جنيف، لتقدمي نسخة مكررة من موقع ركن الرباءات   PATENTSCOPEجترييب لإنشاء موقع مرأ
رسالللويبو يف طوكيو. وسيمت  د البياانت اإىل طوكيو مبجرد حتميلها عىل موقع الويبو عىل الإنرتنت من خوادم يف جنيف، وبع اإ

آس يا، ابلتزنيل مع حتسن كبري يف  ساعات قليةل، ميكن أأن تسمح اخلوادم يف طوكيو للمس تخدمني يف الياابن، وأأيضا يف منطقة أ
المكون ورسعة الوصول. وعىل سبيل املثال، أأشارت الأمانة اإىل أأهنا حّسنت كثريا أأوقات التزنيل لواثئق معاهدة التعاون 

يضا السؤال اذلي طرحه وفد مجهورية كوراي بشأأن اس تخدام نظام الإدارة املتاكمل للملكية بشأأن الرباءات. وتناولت الأمانة أأ 
( وهو مجموعة الربجميات ذات الصةل وعدد ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تخدم مجموعة الربجميات. وأأشارت IPASالفكرية )

ىل أأنه مت تقدمي معلومات عن اس تخدام نظام الإدارة املتاكم ، 165و 164ل للملكية الفكرية عأأيباسع يف الصفحتني الأمانة اإ
ىل  ونظرا لأن أأرقام متوسط مس توى اخلدمة ملاكتب امللكية الفكرية ساعدت، واس تجابة لطلب الوفد، وافقت الأمانة أأيضا اإ

 توفري املزيد من بياانت أأكرث حتديدا.

)نظام  5يف تقرير أأداء الربامج للربانمج  وردت الأمانة عىل تعليق من وفد الصني عىل اخملاطر اليت مت حتديدها .153
طار املعاهدة ميكن أأن تقل سواء ابلأرقام املطلقة أأو مبا يتناسب مع  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( بأأن عدد الإيداعات يف اإ
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يداعات مسار ابريس، وذكرت الأمانة أأن اخلطر مل يتحقق خالل الثنائية  رقام . وعىل العكس من ذكل، ابلأ 2014/2015اإ
طلب من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خالل الثنائية  435000املطلقة، مت تلقي عدد قيايس من حوايل 

يداعات مسار ابريس، زادت  %9، بزايدة قدرها حنو 2014/2015 مقارنة ابلثنائية السابقة. وعالوة عىل ذكل، ابملقارنة مع اإ
يداع %57السوقع اإىل حنو  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من عحصهتا يف . وذكرت الأمانة كذكل أأنه مت رصد تطور أأرقام اإ

طار  ىل الأتمية اليت س يحظى هبا الاخنفاض يف الإيداعات اليت تمت يف اإ شارة اإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عن كثب، يف اإ
 أأن دخل املنظمة بأأمكلها.معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي يتعلق ابدلخل من رسوم املعاهدة، وابلتايل بش

، وكذكل ابلنس بة للسؤال اذلي طرحه الاحتاد الرويس بشأأن 30و 10وشكرت الأمانة الوفود عىل تقديرمه للربانجمني  .154
. وأأكدت الأمانة أأن الوفورات متت يف لك من املوارد الشخصية وغري الشخصية وأأن هذا 10الوفورات املذكورة للربانمج 
ظفي الإدارة، اليت تسعى ابس مترار اإىل حتسني لملية الإدارة وحتقيق أأفضل النتاجئ املمكنة اكن قبل لك يشء بسبب مو 

للغاية وهنج يف تنفيذ برانمج العمل وأأن  الأعضاء اكنوا يتخذون موقفا بناءً ابلطريقة الأكرث فعالية. وأأضافت الأمانة أأن ادلول 
يت بذلهتا الأمانة لتحقيق وفورات بطريقة بناءة، بيامن يف الوقت نفسه ادلول الأعضاء أأظهروا تفهام كبريا وتأأييدا للمحاولت ال

جناز اكفة املهام مبا خيدم مصلحة ادلول الأعضاء عىل النحو املبني يف خطة العمل ذات الصةل.  الوقت تقوم ابإ

ىل أأهنام اكان مرتبطني معا يف أأن التوسع ا .155 لأخري لنظام لهاي وشكرت الأمانة الك الوفدين عىل سؤالهيام، مما يشري اإ
ليشمل الاقتصادات الكبرية حيامث اكن هناك نظام حفص شامل معمول به، مثل مجهورية كوراي والياابن والولايت املتحدة من 

ىل زايدة هائةل يف عدد الإيداعات، ولكنه قدم  أأمرياك، واكن دلهي  نتيجتان عىل النحو التايل: مل يقترص الأمر عىل أأنه أأدى اإ
ىل تعقيد أأعامل الفحص اذلي أأيضا عنارص دراهجا يف التطبيقات ادلولية دعام لتسميات البدلان وأأن ذكل أأدى اإ  جديدة ميكن اإ

ىل مداخ  وفد الصني، وقدمت الأمانة مثال عىل الادعاء بأأن ةليقوم هبا املكتب ادلويل. وهكذا، انتقلت الأمانة خصيصا اإ
ىل التقد مي دعام لتسمياهت  للولايت املتحدة الأمريكية واذلي أأظهر يف بعض الأحيان مودعي الطلبات ادلوليني اكنوا حباجة اإ

ىل نتيجة هذا التدخل حبمك  وجود خلل رمسي، مما يتطلب من املكتب ادلويل التدخل حبمك منصبه. وسوف يشار عندئذ اإ
عالالقياس يةع أأو جمرد منصبه ابعتبارها عمالحظة موضوعيةع لأهنا تتعلق بعنرص يف الطلب ادلويل نفسه، يف مقابل 

ىل أأن الزايدة يف وقت املعاجلة  عمالحظةع تنقل معلومات. وتطرقت الأمانة اإىل سؤال طرحه وفد مجهورية كوراي، وأأشارت اإ
آخر للتعقيد الأخري اذلي ُأدخل يف نظام لهاي ولكن هذا الوضع اكن ذا طبيعة  2015يف عام  اكنت مرة أأخرى انعاكسا أ

ءات جديدة اكنت ل تزال يف حاةل اس تقرار، وأأن املمتحنني الثالثة اجلدد املعينني اكنوا يكتس بون انتقالية، لأن الإجرا
 اس تقاللية.

ىل أأن الأس ئةل احملددة اليت ُطرحت عىل الأمانة قد ُاستنفدت وقدمت الأمانة مزيدا من التأأكيد عىل  .156 وأأشارت الأمانة اإ
لربازيل بشأأن عرض نفقات التمنية يف تقارير أأداء الربامج يف املس تقبل، أأهنا أأحاطت علام عىل النحو الواجب مبداخةل وفد ا

آخرين يف الأمانة لرتى  فضال عن طلب تعممي املعلومات الإضافية. وأأوحضت الأمانة كذكل أأنه س تكون عىل اتصال بزمالء أ
 كيف ميكن لمل ذكل عىل أأفضل حنو وتُرد عىل الوفد خالل الأس بوع.

من وفد مجهورية كوراي فامي يتعلق بتقرير أأداء الربامج، وذكرت الأمانة أأهنا عقدت  وتطرقت الأمانة اإىل طلب .157
عادة النظر يف مؤرش أأداء نظام الإدارة املتاكمل للملكية الفكرية  مشاورات غري رمسية مع وفد مجهورية كوراي بشأأن طلبه ابإ

بالغ اللجنة بأأن الأمانة اتفقت مع ال 15للربانمج  وفد عىل أأنه ينبغي عل الأمانة اقرتاح مؤرش أأداء وأأعربت عن رسوره ابإ
ضايف جديد لنظام الإدارة املتاكمل للملكية الفكرية، يقوم عىل قياس مكي للطلبات اليت يعاجلها نظام الإدارة املتاكمل للملكية  اإ

عداد مؤرش الأداء اجلديد وعرضه عىل ادلورة القادمة للجنة الربانمج واملزيانية يف س ياق  2017يف عام  الفكرية. وسيمت اإ
عداد مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل.  اإ
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ىل النظر بعناية فائقة يف الترصحيات اليت أأدىل هبا ادلول  .158 وَشكر الرئيس الأمانة عىل التوضيحات املفصةل ودعا الأمانة اإ
طار البند  ىل ادلول  9الأعضاء يف اإ ضافية. وأأضاف من جدول الأعامل، وبعد دراس هتا، تعود اإ الأعضاء لتقدمي معلومات اإ

الرئيس أأن ذكل من شأأنه أأن يسهل ابلتأأكيد احلديث أأثناء انعقاد امجلعيات، حيث س تكرر ادلول الأعضاء املامرسة قليال. مث 
مانة قبل انعقاد امجلعيات، وذكل لإجراء حمادثة سلسة  حث الرئيس الوفود عىل معاجلة طلبات حمددة لتقدمي توضيح للأ

حفص هذا البند من جدول الأعامل خالل امجلعيات. مث قرأأ الرئيس فقرة القرار املقرتحة عىل النحو املبني يف و 
 . ونظرا لعدم وجود اعرتاض عىل الاقرتاح، مت اعامتده.WO/PBC/25/7 الوثيقة

ذ اس تعرضت تقرير أأداء الربامج  .159 ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ ( WO/PBC/25/7)الوثيقة  2014/2015اإ
مانة، أأوصت بأأن تقّر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو مبساتمة الربامج يف  وأأقّرت بطبيعة التقرير كتقيمي ذايت للأ

 .2014/2015حتقيق النتاجئ املرتقبة يف 

 2014/15تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الربامج للثنائية  (ء)اب
ىل ال .160  .WO/PBC/25/8وثيقة استندت املناقشات اإ

وافتتح الرئيس بند جدول الأعامل، وذكر أأن تقرير التثبيت قدم النتاجئ الرئيس ية والاس تنتاجات والتوصيات  .161 .161
. ودعا الرئيس 2014/2015لشعبة الرقابة ادلاخلية الناش ئة عن ممارسة التثبيت عىل تقرير الويبو لأداء الربانمج  للثنائية 

 عبة الرقابة ادلاخلية لتقدمي التقرير.القامئ بأأعامل مدير ش 

وأأوحضت الأمانة أأن شعبة الرقابة ادلاخلية نفذت لملية تثبيت عىل تقرير أأداء الربامج لك س نتني. وقدمت شعبة  .162
ه الرقابة ادلاخلية تقريرها اإىل جلنة الربانمج واملزيانية كجزء من املناقشات اليت جتري يف س ياق تقرير أأداء الربامج. واكنت هذ

أأداء واحد للك برانمج. وأأكدت الأمانة أأن شعبة  الوثيقة تثبيتا مس تقل لتقرير أأداء الربامج بناء عىل اختيار عشوايئ ملؤرش
ىل بعض الاس تنتاجات.  31أأو  30الرقابة ادلاخلية اختذت  مؤرشا من مؤرشات الأداء الرئيس ية واعمتدت علهيا يف التوصل اإ

من واكنت يه عينة عشوائية وميكن الاعرتاف بأأن هناك بعض القيود بسبب عدد من مؤرشات الأداء اخملتارة، عىل الرمغ 
أأهنا ممثةل، واليت قد ل تعكس ابلضبط الساكن ابلاكمل. وأأضافت الأمانة أأن الغرض من لملية التثبيت هو املساتمة يف زايدة 

. 2008تعزيز املساءةل عن النتاجئ داخل املنظمة، وأأهنا اكنت العملية اخلامسة اليت مت الاضطالع هبا منذ بدءها يف عام 
ليات. وأأرادت شعبة الرقابة ادلاخلية تقدمي التثبيت املس تقل ملوثوقية وحصة املعلومات ورشحت الأمانة أأهداف هذه العم 

للك برانمج، ومتابعة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير التثبيت   2014/2015الواردة يف تقرير أأداء الربامج للثنائية 
ضافية لتعزيز ا طار الأداء يف الويبو. ومشل النطاق تقيمي لتقارير أأداء الربامج السابقة وتقدمي توصيات اإ طار النتاجئ واإ لأداء اإ

بياانت الأداء ملؤرش أأداء مت اختياره عشوائيا للك برانمج مقابل مجموعة حمددة مس بقا من س تة معايري تثبيت، وتقيمي دقة 
جنازات الأهداف  شارات املرور املس تخدمة من قبل لك برانمج للتقيمي اذلايت، وحفص اإ احملددة ملؤرش الأداء هذا. ومت نظام اإ

عداد التقارير عن أأداء الربانمج للحصول عىل  جراء اس تبيان ملديري الربامج واملناوبون وغريمه من املوظفني املسؤولني عن اإ اإ
طار النتاجئ. وأأظهرت نتاجئ امللخص حتس نا شامال، من حيث عالوفاء الاكمل ابملعايريع عىل مدى  مالحظاهت  حول اإ

جراء مقارنة، وعىل أأساس تكل العينة العشوائية، اكن  الثنائيات من مجيع بياانت الأداء اليت قدمت  %90املاضية. وقد مت اإ
عدقيقة  %77عاكفية وشامةلع واكن  %73دعام ملؤرشات الأداء اليت مت اختيارها عشوائيا عذات صةل وذات قميةع، واكن 

عمُجعت بكفاءة وقُدمت بطريقة واحضة وشفافةع.  %70اسبع، واكن عتقريرية يف الوقت املن %73وقابةل للتثبيتع واكن 
طار الويبو للنتاجئ وُأدخلت حتسينات. ومع ذكل، ل تزال بعض الربامج عتفي  وابملقارنة مع الثنائيتني السابقتني، مت تعزيز اإ

ىل الرتكزي عىل مدى كفاية و  هنا حباجة اإ مشولية بياانت الأداء لس بعة برامج. واكنت جزئيا ابملعايري )مبعايريمه(ع. وقالت الأمانة اإ
تسعة برامج ل تزال تواجه بعض التحدايت يف مجع بياانت أأداهئا بكفاءة وأأوفت س بعة برامج وفاء جزئيا ابدلقة والتثبيت، 
ل مقابل ست برامج للثنائية املاضية. وقد نوقشت هذه املسأأةل، وسوف يضطلع الزمالء ابلتوصيات وينفذوهنا. ومن حيث ع

تفي ابملعايريع: مت العثور عىل برانمج واحد فقط ليس به معلومات اكفية وشامةل، واكنت هناك حاةل واحدة من قضية 
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جيابيا للغاية. ومن  عتقريرية يف الوقت املناسبع. ولموما، مل يمت تقيمي أأي من الربامج عمل يفم ابملعايريع، واكن هذا شيئا اإ
شارات املرور املس   برانجما أأبلغت بدقة عن ذاهتا، وس تة برامج مل  25تخدمة للتقيمي اذلايت، مت العثور عىل حيث دقة نظام اإ

ميكن تقيميها لأس باب خمتلفة، ومل يكن هناك برانمج أأبلغ بطريقة غري دقيقة. وميكن تلخيص أأمه الاس تنتاجات الواردة يف تقرير 
طار النتاجئ دارة الأداء يف الويبو، ومت ختفيض عدد النتاجئ املتوقعة من  التثبيت عىل النحو التايل: اس مترت التحسينات يف اإ واإ

ىل  2012/2013يف  60  2012/2013يف  286. وخفضت الويبو عدد مؤرشات الأداء الرئيس ية من 2014/2015يف  38اإ
ىل  د2014/2015يف  269اإ نشاء س ياسة اإ طار املساءةل من خالل الربط الفعال لإطار نتاجئ الويبو مع اإ ارة خماطر ، وعززت اإ

شارات  دارة خماطر. واس توىف املزيد من بياانت الأداء معايري التقيمي ابملقارنة مع الثنائية املاضية. ومت حتسني نظام اإ ومجموعة اإ
املرور اذلي يس تخدم لتسجيل الإجناز. واس متر تعزيز الأدوات القامئة للمساعدة يف مراقبة أأنشطة خطة العمل وتقدمي تقرير 

جراء بشأأن ثالثة من أأصل مخس توصيات قُدمت خالل تثبيت تقرير عهنا، ومت اخت . وما زالت هناك 2012/2013اذ اإ
توصيتان مفتوحتان واكنت شعبة الرقابة ادلاخلية تواصل تتبع حاةل تنفيذها عىل أأساس منتظ . وقُدمت ثالث توصيات 

حتسني وتبس يط املؤرشات اليت تفتقر لوجود خطوط خالل لملية التثبيت: يف الثنائية القادمة، ينبغي عىل املنظمة مواصةل 
جراءات 2014/2015أأساس أأو أأهداف اليت عرُث علهيا يف  . وأأوصت شعبة الرقابة ادلاخلية أأيضا بأأن تضع الويبو معايري واإ

طارية لوقف مؤرشات الأداء الرئيس ية خالل أأي ثنائية، من أأجل تأأييد نتاجئ الأداء عىل حنو أأفضل، وحددت التوصية  3 اإ
أأن تطور الويبو الإجراءات ادلاخلية لتقيمي أأي طلبات مقدمة من الربامج لتعديل مؤرشات الأداء الرئيس ية حسب الاقتضاء 

 من أأجل توفري طريقة شفافة ومتسقة لتقيمي الطلبات.

ممارسة موضع وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، ورحب بتقرير التثبيت املقدم من شعبة الرقابة ادلاخلية بوصفه  .163
طار الإدارة القامئة عىل  تقدير ومفيدة للغاية. وأأظهر تقرير التثبيت املس تقل أأن الويبو حققت مزيدا من التقدم يف تنفيذ اإ

(. واعرتفت اجملموعة بأأنه اكن ل يزال هناك جمال لتحسني بعض الربامج، ومع ذكل رحبت بأأن العملية الشامةل RBMالنتاجئ )
يق الصحيح. وكذكل حثت اجملموعة الأمانة عىل تنفيذ التوصيات اليت قدمهتا شعبة الرقابة ادلاخلية فامي اكنت متيض عىل الطر 

يتعلق بتحسني جودة مؤرشات الأداء. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي أأن تكون املؤرشات موهجة حنو النتاجئ عىل حنو مزتايد 
جراءات تغيري ووقف املؤرشات، وكذكل وكذكل دلهيا خطوط أأساس واحضة. وأأيدت اجملموعة التوصيات ب  شأأن توضيح اإ

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ.  أأي هجود لتعزيز التفامه وملكية موظفي الويبو اإ

وأأعرب وفد كندا عن َشكره لشعبة الرقابة ادلاخلية عىل تقرير التثبيت ادلقيق جدا وامله  جدا واذلي أأصبح أأداة ل  .164
دارة السلمية للو  دارة املنظمة. وقدم ذكل غىن عهنا لالإ يبو والتحسينات مس مترة لها وكذكل لزايدة تعزيز الثقة العامة يف اإ

ىل 3التقرير، ل س امي التثبيت يف املرفق  ، وهجة نظر مضافة وبرامج ذات مؤرشات واحضة بشأأن اجملالت اليت حتتاج اإ
نه يؤيد مداخةل اجملموعة ابء.  حتسني. وأأضاف قائال اإ

 القرار املقرتحة. ومل تكن هناك اعرتاضات، ومت اعامتد القرار. وقرأأ الرئيس فقرة .165

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامً بتقرير التثبيت املُعد من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء  .166
 (. WO/PBC/25/8)الوثيقة  2014/2015الربانمج للثنائية 

 2016 يونيو 30؛ ووضع تسديد الاشرتااكت يف 2015 البياانت املالية الس نوية لعام :10البند 
 2015التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  (لف )أأ 

ىل الوثيقة  .167  .WO/PBC/25/19استندت املناقشات اإ

اليت قدمت معلومات بشأأن البياانت املالية للمنظمة للس نة املنهتية يف  WO/PBC/25/19وقدم الرئيس الوثيقة  .168
. وذكنر الرئيس اللجنة بأأنه وفقا للنظام املايل، اكن مطلواب من جلنة الربانمج واملزيانية النظر يف البياانت 2015ديسمرب  31
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ىل امجلعية العامة مصحوبة بتعليقات وتوصيات. وأأعطى الر  حالهتا اإ مانة ملواصةل تقدمي بند جدول املالية واإ ئيس اللكمة للأ
 الأعامل.

(، وأأعربت عن IPSASوأأوحضت الأمانة أأن البياانت املالية ُأعدت وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ) .169
بالغ املندوبني بتلقي رأأي غري متحفظ. وقدم التقرير املايل أأول مناقشة وحتليل لنتاجئ الس نة وكذ كل قدم رشحا رسورها ابإ

لزامية  وافيا للأجزاء املكونة للبياانت املالية نفسها. وأأوحضت الأمانة أأن البياانت نفسها تالها عدد من اجلداول اليت اكنت غري اإ
ضافية مفيدة مثل اجلدولني الأولني الذلين  لأغراض الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، ولكهنا قدمت معلومات اإ

فائضا  2015تفاصيل عن املركز املايل والأداء املايل للمنظمة من جانب وحدة الأعامل. وأأظهرت نتاجئ املنظمة لعام  قدما
مليون  348.7مليون فرنك سويرسي والنفقات  381.9مليون فرنك سويرسي لهذا العام، وبلغت الإيرادات  33.27 قدره

مليون فرنك سويرسي. واكن  279.06ما قميته  2015ديسمرب  31فرنك سويرسي. وبلغت الأصول الصافية للمنظمة يف 
يرادات خالل  جاميل  %72.1رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واليت مثلت  2015أأكرب مصدر لالإ من اإ

جاميل الإيرادات.  %17.8الإيرادات. ومثلت رسوم نظام مدريد اثين أأكرب مصدر لدلخل ابلنس بة للمنظمة، مبا ميثل  من اإ
من مجموع  %62مليون فرنك سويرسي، وهو ما ميثل  216.3واكن أأكرب نفقات للمنظمة يه نفقات املوظفني اليت بلغت 

 النفقات.

وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وأأشاد ابلتقرير الشامل اذلي أأعدته الأمانة وحقيقة أأنه، كنتيجة للفائض لعام  .170
جسلت املنظمة  2014. وأأضاف الوفد أأنه يف عام 2014مليون يف هناية  245.8الأصول من رصيد قميته  ، زاد صايف2015

مليون فرنك سويرسي، متأأثرا يف  33.27ما قميته  2015مليون فرنك سويرسي. وبلغ الفائض لس نة  37فائضا قدره 
نفاق. وأأضاف الو  يرادات الويبو الإجاملية زادت بنس بة الأساس بأأداء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومس توى الإ فد أأن اإ

ىل  2014مليون فرنك سويرسي يف  370.18من  3% ىل أأن 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  381.94اإ . وأأشار اإ
. وهكذا، تأأثر الفائض/العجز يف 2015من الفائض لعام  %77.6احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد اس تحوذ عىل 

يرادات  الويبو يف الأساس نفاق. واكن أأكرب مصدر لالإ ابلفائض/العجز يف أأداء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومس توى الإ
جاميل الإيرادات. واخنفضت العائدات من  %72.1هو رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مبا ميثل  2015خالل  من اإ

ن احملرك للعائدات من 2014مقارنة بعام  %1ة بنس ب 2015رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  . وقال للوفد اإ
تأأثر بأأداء الاقتصاد العاملي، عىل الرمغ من  الفكريةاخلدمات مدفوعة الرسوم فامي يتعلق ابلطلب الوطين عىل س ندات امللكية 

يداع الفكري المنو عىل الرمغ من التعايف الاقتص 2010أأنه منذ عام  ادي غري املتاكئف من الأزمة واصل النشاط العاملي لالإ
. ونظرا خملتلف املعايري اليت مت أأخذها يف الاعتبار واليت أأوحضها التقرير بطريقة 2008املالية العاملية اليت بدأأت يف عام 

يف  2015 مفصةل، عىل سبيل املثال، الزايدة يف الإيرادات من نظام مدريد، أأعرب الوفد عن رغبته يف الإشادة ابخلسارة لعام
مليون فرنك سويرسي. ويف حني هنأأ الوفد املنظمة  0.7رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت مت تلقهيا، واليت مل تتجاوز 

نه من امله  مواصةل الأخذ يف الاعتبار أأن الزايدات كبرية جاءت نتيجة منو  دارة مالية متوازنة، قال الوفد اإ عىل احلفاظ عىل اإ
ويه ابلأساس معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وعىل الرمغ من التكهن حبدوث مزيد من المنو  خدمة فكرية عاملية واحدة،

عىل الأقل، قال الوفد أأنه س يكون من احلمكة اتباع نفس الهنج احلذر مع الأخذ بعني الاعتبار الوضع  2017للنظام حىت عام 
بات الرباءات. وعالوة عىل ذكل، رأأى الوفد أأن احلذر الاقتصادي القابل للتغري واذلي اكن هل تأأثري كبري عىل اجتاه طل 

 مطلوب أأيضا يف زايدة النفقات والالزتامات املس تقبلية للمنظمة.

ن هذا انعكس يف فائض قدره  .171 ىل أأن الويبو ل تزال حتتفظ بوضع مايل سلمي. وقال الوفد اإ  33.3وأأشار وفد الربازيل اإ
وحده. وواصلت رسوم  2015مليون فرنك سويرسي يف عام  279.1ىل مليون فرنك سويرسي، وزايدة يف صايف الأصول اإ 

نه من أأجل مواصةل دراسة أأهداف معاهدة التعاون  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات توفري معظ  دخل الويبو. وقال الوفد اإ
 تنويع الأصل اجلغرايف بشأأن الرباءات وتوس يع قاعدهتا احلالية واملس تقبلية من مودعي الطلبات، حث أأعضاء الويبو دامئا عىل

لتطبيقات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأضاف الوفد أأن تكل العنارص قدمت ادلمع ملقرتح الربازيل يف الفريق العامل 
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املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وأأوحض الوفد أأن ذكل جاء بناء عىل دراسة وافية 
ىل مرونة رسوم معاهدة التعاون أأجراه ا املكتب ادلويل مت عىل أأساسها حساب تاكليف الويبو من ختفيض الرسوم ابلرجوع اإ

بشأأن الرباءات للجامعات من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. ومن شأأن اعامتد هذا الاقرتاح أأن ينطوي عىل تلكفة متوقعة 
نل ل تزيد عن مليون فرنك سويرسي س نواي.  يرادات الويبو. وتوقعت الربازيل  %0.28وأأضاف الوفد أأن هذا مث من اإجاميل اإ

حتقيق تقدم يف هذا الاقرتاح يف ادلورة القادمة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اذلي اكن موافقا 
 الاقرتاح. عىل

جملموعة ابء، وأأعرب عن رسور مبعرفة أأن الويبو واصلت البيان اذلي أأدلت به االأمريكية وأأيد وفد الولايت املتحدة  .172
ن هذا  اكن خطوة هامة يف  ختصيص صندوق لمتويل اس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء مدة اخلدمة يف املس تقبل. وقال الوفد اإ

بذكل. واكن الوفد متسقا  تغطي الالزتامات غري املموةل، واكنت الويبو حمظوظة مبا فيه الكفاية لأن دلهيا املوارد الالزمة للقيام
مع موقفه بشأأن زايدة الشفافية لنظام لش بونة يف املزيانية، وذلكل أأعرب عن رغبته يف أأن يرى زايدة الشفافية يف البياانت 
ىل أأن هناك معلومات خمصصة لنظام لش بونة يف عدة جداول ابملزيانية يف الوثيقة وأأعرب عن تقديره للمتثيل  املالية. وأأشار اإ

، الإيرادات واملرصوفات والاحتياطيات حبسب القمْطع. وأأوحض هذا اجلدول 77الواردة يف اجلدول عىل الصفحة  الواحض
الإيرادات وبعض النفقات املتعلقة بنظام لش بونة. وأأضاف الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن احتاد لش بونة عقد مؤمترا دبلوماس يا يف 

فرنك سويرسي يف نفقات خدمات املؤمتر واللغات. وسأأل  66000ية عن ، حتمل احتاد لش بونة منفردا املسؤول 2015عام 
ضافية عن ماكن ذكر النفقات املتعلقة ابملؤمتر ادلبلومايس والفرق العامةل ابحتاد  ذا اكن بوسع الأمانة تقدمي معلومات اإ الوفد عام اإ

ىل أأن احتياطيات نظام لش بونة وصناديق ر  أأس املال العامل اس مترت يف حتقيق رصيد لش بونة. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ
سليب يزيد عن مليون فرنك سويرسي. وتساءل الوفد عن مىت س ينشئ احتاد لش بونة صندوق رأأس مال عامل. وعىل النحو 

هنا مل تؤيد دمع نظام لش بونة ابس تخدام رسوم من الاحتادات الأخرى.  اذلي ذكرته الولايت املتحدة يف العام املايض، فاإ
عىل ذكل، رأأت أأن هذا ادلمع اكن يتعارض بوضوح مع اتفاق مدريد وكذكل مع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وعالوة 

 ونتيجة ذلكل، أأكد الوفد أأن الأطراف يف نظام لش بونة اكنت مسؤوةل عن تغطية أأي نفقات غري مموةل.

يؤيد متاما البيان اذلي أأدلت به اليوانن وأأعرب وفد فرنسا عن هتنئته للمنظمة عىل الوضع املايل السلمي، وأأضاف أأنه  .173
ابمس اجملموعة ابء. وأأكد أأنه لن يرد عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل احتاد لش بونة، لأنه س بق 

ىل ذكل. ومع ذكل، اكن دلى الوفد بعض  الأس ئةل فامي يتعلق مناقشة هذا يف امجلعية العامة الأخرية. ومل ير جدوى من العودة اإ
 2013ابلوثيقة قيد الاس تعراض. وذكر أأن املبالغ فامي يتعلق ابلزتام التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة قد ازدادت بني عايم 

 ، وطلب توضيحا عن أأس باب هذه الاختالفات.2015و

، يف 2015ايس املنعقد يف عام وردنت الأمانة عىل أأس ئةل الصحفيني عن التاكليف املرتتبة عىل مؤمتر لش بونة ادلبلوم .174
فرنك سويرسي  1154000، الإيرادات واملرصوفات والاحتياطيات حبسب القمْطع، وأأدرجت هذه التاكليف يف 77الصفحة 
لأن لش بونة ومدريد اكان برانجما واحدا يف تكل الثنائية، عىل النحو اذلي وافقت عليه ادلول الأعضاء. ومضن  6للربانمج 

 فرنك سويرسي. 430000يرسي، اكنت التلكفة احملددة للمؤمتر ادلبلومايس فرنك سو  1154000

وردنت الأمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد فرنسا، وأأكدت أأن الزتام التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة سوف تزيد  .175
موظف قد حقق  لك عام. وأأوحضت الأمانة أأن تاكليف اس تحقاقات لك موظف ل بد من ذكرها يف لك عام، حيث أأن لك

ىل أأن تُذكر، وهو ما يعين  ما قميته س نة أأخرى من الاس تحقاق، يف الواقع. وأأضافت الأمانة أأن تاكليف الفائدة حباجة أأيضا اإ
أأن قمية الالزتام تغريت بني بداية وهناية س نة معينة. ويف الأساس، أأوحضت الأمانة أأنه مت نقل الالزتام س نة واحدة )تلكفة 

آخر، سوف يزيد الالزتام الفائدة(، وأأضيف  ذا مل يتغري أأي يشء أ ضافية للك موظف )تلكفة اخلدمة(. واإ لها اس تحقاق س نة اإ
ذا  بسبب هذين العاملني. وأأضافت الأمانة أأن هناك عنارص أأخرى خمتلفة تدخل يف احلساب، مبا يف ذكل أأسعار اخلص . واإ

 ام.تغري سعر اخلص ، ميكن أأن يكون هل أأيضا تأأثري عىل زايدة الالزت 
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 ومت اعامتد القرار. اتوقرأأ الرئيس فقرة القرار املقرتحة. ومل يكن هناك اعرتاض .176

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل التقرير  .177
 (.WO/PBC/25/9)الوثيقة  2015املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 

 2016يونيو  30وضع تسديد الاشرتااكت يف  ( ء)اب

ىل الوثيقة  .178  .WO/PBC/25/10استندت املناقشات اإ

وأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة قيد الاس تعراض قدمت معلومات عن البيان يف املتأأخرات يف املساهامت واملدفوعات  .179
عداد الوثيقة يف  . ومع ذكل،2016يونيو،  30الس نوية حنو صناديق رأأس املال العامل كام يف  يونيو وردت  30منذ وقت اإ

ضافية. وقدمت الأمانة حتديثا للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن املدفوعات الإضافية اليت وردت منذ هذا احلني: دفعت  مبالغ اإ
فرنك سويرسي، ودفعت  1560فرنك سويرسي، ودفعت كولومبيا  2849فرنك سويرسي، ودفعت بوتسواان  405بنني 

فرنك سويرسي، ودفعت  2849فرنك سويرسي، ودفعت فيجي  1429فرنك سويرسي، ودفعت الإكوادور  531اك كوس تاري
فرنك  2849فرنك سويرسي، ودفعت جزر املادليف  34183فرنك سويرسي، ودفعت اليوانن  729237فرنسا 

فنسنت وجزر فرنك سويرسي، ودفعت سانت  11395فرنك سويرسي، ودفعت عامن  163سويرسي، ودفعت النيجر 
فرنك  1424فرنك سويرسي، ودفعت مجهورية تزنانيا املتحدة  464فرنك سويرسي، ودفعت الس نغال  2849غرينادين 

. وابلإضافة اإىل ذكل، أأعربت الأمانة عن رغبهتا يف اإطالع جلنة الربانمج 1فرنك سويرسي  1424سويرسي، ودفعت فانواتو 
رتااكت الس نوية للبدلان الأقل منوا اليت ُوضعت يف حساب خاص مجمد. ومشلت ما واملزيانية عىل اجلديد بشأأن متأأخرات الاش

 فرنك سويرسي. 59941فرنك سويرسي ومجهورية تزنانيا املتحدة اليت دفعت  142ييل: مايل اليت دفعت 

واكن الأمر يتعلق وأأعرب وفد فرنسا عن رغبته يف توضيح نقطة فامي يتعلق ابملتأأخرات املوحضة عىل فرنسا يف الوثيقة.  .180
 وذلكل مت تصحيح الوضع. 2016يونيو  30ابلتأأخر يف أأحد مرات السداد واذلي مت تناوهل يف 

. واكنت املبالغ املس تلمة 2016يوليو  31وأأبلغت الأمانة الوفد بأأن اترخي ادلفع من فرنسا املدون يف السجالت هو  .181
الأمانة أأهنا سوف تتحقق بشلك ثنايئ مع الوفد بشأأن . وقالت 2016فرنك سويرسي، واكن هو رصيد مساتمة  729237

 ماكن وجود خلْط بني التارخيني.

وأأكد الرئيس أأن وفد فرنسا والأمانة سوف يوحضان هذه احلاةل عىل أأساس ثنايئ. ومل ير الرئيس أأي طلبات أأخرى  .182
 اعامتد القرار.لأخذ اللكمة، فقرأأ فقرة القرار. ومل ير الرئيس أأي اعرتاض، فطلب التصويت عىل 

 2016يونيو  30أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام بوضع تسديد الاشرتااكت يف  .183
 (.WO/PBC/25/10 )الوثيقة

 2014/2015تقرير الإدارة املالية للثنائية  :11البند 
ىل الوثيقة  .184  .WO/PBC/25/11استندت املناقشات اإ

( للثنائية FMRاملقابةل. وأأوحضت الأمانة أأن تقرير الإدارة املالية )من جدول الأعامل والوثيقة  11قدمت الأمانة البند  .185
حاةل FRRمن النظام املايل والقواعد ) 6.7أأحيل اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وفقا للامدة  2014/2015 ( الأمر اذلي تطلب اإ

دارة املالية أأظهر نتاجئ املنظمة للثنائية تقرير الإدارة املالية مجليع ادلول الأعضاء املهمتة. وأأضافت الأمانة أأن تقرير الإ 
                                                

1
فرناكً  1424فرناكً سويرساًي ) 2738، تسلمت الأمانة املبالغ التالية: من مجهورية مايل، مبلغ 2016أأغسطس  31اترخي التحديث الصادر عن الأمانة وما بني  

 فرناكً سويرساًي. 455 790( ومن اإس بانيا، مبلغ مشاركهتا بقمية 2016فرناكً سويرساًي عن  1314و 2015سويرساًي عن 
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ومركزها  2014/2015مقارنة مع مزيانية الثنائية السابقة. كام قدم التقرير تفاصيل الأداء املايل للمنظمة خالل  2014/2015
ن2015ويف عام  2014املايل يف هناية عام  نفاق العام للمزيانية  ، وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطا العام. وقالت الأمانة اإ الإ

من املزيانية املعمتدة  %95.3مليون فرنك سويرسي، وهو ما ميثل معدل اس تخدام قدره  642بلغ  2014/2015للثنائية 
مليون فرنك سويرسي. وهذا يربهن عىل جناح اجلهود اليت بذلهتا الأمانة لإدارة وختفيض النفقات من خالل  674وقدرها 

ىل املزيانية تدابري الكفاءة من حي مليون فرنك سويرسي، أأي بزايدة عن  775ث التلكفة. وبلغت الإيرادات الفعلية استنادا اإ
. وقد انعكس الأداء املايل السلمي للمنظمة يف بياانت الثنائية، %8مليون فرنك سويرسي أأو  62.4تقديرات املزيانية مبقدار 

نفاق مقبل املبالغ مليون  133.1واذلي أأظهر أأن فائض يف املزيانية قدره  فرنك سويرسي مقابل املزيانية املقررة. وبلغ جح  الإ
 22.5مليون فرنك سويرسي وبلغت تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية  40.3اخملصصة من الاحتياطي خملتلف املشاريع 

. 2014/2015للثنائية  مليون فرنك سويرسي 70.3مليون فرنك سويرسي. وابلتايل اكنت النتيجة الإجاملية فائضا قدره 
وأأضافت الأمانة أأنه ظهر عنرص من الازدواجية أأثناء مراجعة تقارير أأداء الويبو وتقاريرها املالية. وأأوحضت الأمانة أأن تقرير 
أأداء الربامج مشل عىل عنارص هامة للتقارير الرباجمية واملالية، واكنت هناك أأيضا البياانت املالية. والآن قد مت عرض تقرير 

هنا س تكون ممتنة للغاية للحصول عىل اقرتاحات ادلول الأعضاء ا لإدارة املالية وفقا لنظام الويبو املايل ولحئته. وقالت الأمانة اإ
 بشأأن كيفية تقليل الازدواجية يف عنارص الإبالغ اخملتلفة يف التقارير اليت قُدمت.

ىل هذه النقطة الأخرية اليت أأاثرهتا الأ  .186 مانة، وأأوحض أأنه قبل عام، اكنت هناك ممارسة حملاوةل وأأشار وفد املكس يك اإ
التعرف عىل كيفية جتنب التداخل فامي يتعلق ابملعلومات الواردة يف البياانت املالية، وتقرير الإدارة املالية وتقرير أأداء الربامج. 

م ضافية للأ انة. ومن الواحض أأنه اكن هناك ورأأى الوفد أأنه اكن من امله  جتنب الازدواجية يف العمل لأن هذا خلق لمال اإ
مبادئ للشفافية واملساءةل يلزم مراعاهتا، ولكن رأأى الوفد أأنه بعد أأن اس متع اإىل عرض البياانت املالية ورأأي مراجع احلساابت 

اخلاريج بشأأن تكل البياانت املالية، اكنت تكل املعلومات موجودة ابلفعل. وذلكل أأراد الوفد أأن يطلب املشورة من 
شار القانوين بشأأن هذه املسأأةل. وكام ذكر املراقب املايل، مت تقدمي تقرير الإدارة املالية بسبب النظام املايل واملتطلبات املست 

ذا اكنت اللجنة الربانمج واملزيانية حباجة لتعديل النظام املايل بطريقة ما، أأو كيف ميكن جعل  الواردة فيه. وتساءل الوفد ما اإ
ضافية يف الأمانة اكنت تس تخدم لإعداد هذه التقارير املمتازة، هذه العملية أأكرث تنظ ىل أأن هناك موارد اإ امي؟ وأأشار الوفد اإ

ولكن يف كثري من الأحيان اكنت تكرر املعلومات وهذا قد يؤدي اإىل حدوث خلط دلى الوفود بسبب املعلومات اخملتلفة 
 اليت ميكن العثور علهيا يف هذه الواثئق اخملتلفة.

عداد التقارير املالية. ورأأى الوفد أأنه س يكون من املفيد وأأفاد وف .187 د الاحتاد الرويس أأيضا بأأن هناك بعض التداخل يف اإ
النظر يف الكيفية اليت ميكن هبا حتسني العمل يف هذا اجملال. واكن دلى الوفد سؤال حمدد حول التقرير قيد الاس تعراض، 

من التقرير والفقرة الالحقة اليت تتناول موارد املوظفني اليت وفقا لها اكن  13يف الصفحة  7وهو عن موارد املوظفني، اجلدول 
. 2014/2015اإجاميل التاكليف أأقل من لك من املس توى يف املزيانية املعمتدة وأأيضا املزيانية الهنائية بعد حتويالت للثنائية 

معرفة ما مشهل ابلضبط مصطلح عنفقات  وتساءل الوفد عن أأس باب هذا الاخنفاض يف التاكليف. كام أأعرب عن رغبته يف
ن ما  ىل املبالغ الكبرية اليت تنطوي علهيا. وقال الوفد بشأأن الوظائف، اإ املوظفنيع، وأأن حيصل عىل حملة عامة عن هذا ابلنظر اإ

كبرية . واكن دلى الوفد أأيضا سؤال يف هذا الصدد، وذكر أأنه اكنت هناك زايدة 5وظيفة ورد ذكره يف اجلدول  1205مجموعه 
وظيفة أأخرى يف الفئة املهنية ومخس  43يف الوظائف يف الفئة املهنية. وتساءل عن السبب وراء هذا الاجتاه. واكنت هناك 

ومعدل  2014/2015وظائف أأخرى يف فئة املديرين. وسأأل الوفد عن معدل الوظائف الشاغرة املتضمن يف مزيانية 
الوفد أأيضا عن تلكفة الوظيفة يف املنظمة، عىل سبيل املثال، يف . وسأأل 2014/2015الوظائف الشاغرة الفعيل يف 

 .P4 املس توى

ب وفد الولايت املتحدة الأمريكية بتقدمي تقرير الإدارة املالية للثنائية  .188 . وأأعرب الوفد عن رسوره 2014/2015ورحن
عداد البياانت املالية للويبو لعام  بية ادلولية للقطاع العام. وأأشاد ابلأمانة نظرا مرة أأخرى وفقا للمعايري احملاس  2015لأن مت اإ

لس ياساهتا يف الانضباط املايل والإداري. ومع ذكل، ميكن أأن تصبح الزايدة املس مترة يف عدد املوظفني وتاكليف التعاقد 
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ىل الرتامك املس متر يف الاحتياطيات بسبب زايدة الإيرادات عن ا لنفقات ورأأى مشلكة وجيب مراقبهتا بعناية. وأأشار الوفد اإ
 الوفد أأن احلوار حول أأفضل الس بل لتحقيق التوازن بني الإيرادات والنفقات من شأأنه أأن يكون مناس با ومفيدا.

وردا عىل السؤال اذلي طرحه وفد املكس يك، ذكرت الأمانة )املستشار القانوين( أأن هذه املسأأةل تتعلق بدور جلنة  .189
ىل اللواحئ والقواعد املالية للويبو، ول س امي الالحئة الربانمج واملزيانية فامي يتعلق بتقارير الإ  ، اليت 6.7دارة املالية. وأأشارت اإ

تنص عىل أأنه  عبعد املراجعة الس نوية، حُتال البياانت املالية الس نوية وتقرير مراجع احلساابت اخلاريج اإىل مجيع ادلول املعنية 
ة املالية مجليع ادلول املعنيةع. وأأوحضت الأمانة أأن هذا  اكن ممارسة معتادة لك س نتني بعد هناية الثنائية، كام حيال تقرير الإدار 

ىل ادلول املعنية. وفامي يتعلق بعملية املو  افقة للجنة الربانمج واملزيانية لتكون مبثابة اللجنة اليت من خاللها يمت تقدمي هذا التقرير اإ
نصت بوضوح عىل أأن هناك لواحئ مالية اليت وافقت علهيا  1.1الالحئة  عىل اللواحئ والقواعد املالية الفعلية، ذكرت الأمانة أأن

امجلعية العامة، وأأن جلنة الربانمج واملزيانية س تتبعها. وابلإضافة اإىل ذكل، أأوحضت الأمانة أأنه مت وضع القواعد املالية وتعديلها 
بل املدير العام وفقا للواحئ والقواعد، وأأنه سيمت  بالغمن قم  مج واملزيانية بأأي تغيري من هذا القبيل يف القواعد املالية.جلنة الربان اإ

عن رغبهتا يف أأن لفت انتباه وفد املكس يك اإىل حقيقة أأن هذه اللواحئ والقواعد ُأنشئت قبل  وأأعربت الأمانة أأيضا .190
الية هو التقرير الثنائية تنفيذ املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام. وأأضافت بأأنه، يف وقت سابق، اكن تقرير الإدارة امل

الرئييس للمنظمة يف فرتة ما قبل ظهور تكل املعايري، واكن هذا يشء من امله  مالحظته ومت، بطبيعة احلال، استبدال هذ 
دراك أأنه مع تنفيذ الإدارة القامئة عىل النتاجئ، يكون هناك الآن تقرير أأداء برامج ش امل ابلبياانت املالية الس نوية. وينبغي أأيضا اإ

 للغاية، واذلي مل يكن ابلرضورة شامال من حيث املعلومات املالية يف الس نوات السابقة.

ىل  .191 وأأكد وفد املكس يك أأنه يبدو أأن هناك تداخل يف املعلومات بني تقرير أأداء الربامج والبياانت املالية. وابلإضافة اإ
املالية مع فرتة ما قبل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.  ذكل، ذكر الوفد أأنه مت تكييف املعلومات الواردة يف تقرير الإدارة

ذا اكنت موافقة، نسخة منقحة من وثيقة )واثئق( التقارير، مع  وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن اقرتاح أأن تعرض الأمانة، اإ
قبل املعايري. وميكن أأن يمت ذكل  الأخذ بعني الاعتبار تداخل املعلومات وحقيقة أأن تقرير الإدارة املالية اس تجاب لوضع ما

ذا اكن تويص مبثل هذا التغيري أأم ل. وأأعرب  حبلول العام املقبل، ومن شأأن هذا السامح للجنة الربانمج واملزيانية بتقرير ما اإ
 الوفد عن اس تعداده لتلقي التعليقات عىل هذا من أأي من ادلول الأعضاء الأخرى.

عتبار هذه املناقشة، وكذكل تعليقات كثري من ادلول الأعضاء اليت مت تقدميها يف وأأكدت الأمانة أأهنا س تأأخذ بعني الا .192
عداد تقارير الأداء املايل وأأداء الربانمج. وسوف تنظر يف لك هذه املعلومات وحتاول  الاس تبيان املايض اذلي ُأجري عن اإ

ىل ادلول الأعضاء يف جلنة الربانمج واملزيانية املقبةل.  تقدمي اقرتاح اإ

جراء حوار وأأ  .193 ماكنية أأو رضورة اإ عرب وفد كندا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد من الولايت املتحدة حول اإ
بشأأن كيفية حتقيق التوازن بني النفقات والإيرادات يف ضوء الفائض ورأأى أأن هذا احلوار من شأأنه أأن يدمع الهدف الأوسع 

يد. واقرتح الوفد النظر يف املامرسة دلى واكلت الأمم املتحدة الأخرى فامي فامي خص القلق من احلذر املايل العام واحلمك الرش  
 يتعلق ببنية التقارير املالية، خاصة منذ املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام السابقة لأواهنا.

ليف املوظفني الواردة وأأوحضت الأمانة ردا عىل الأس ئةل اليت طرهحا وفد الاحتاد الرويس فامي يتعلق ابلوفورات يف تاك .194
يف تقرير الإدارة املالية وأأس باب هذه الوفورات، أأن العوامل الرئيس ية لتحقيق وفورات يه أأن عدد الوظائف شاغرة يف 

، أأي معدل الوظائف الشاغرة اذلي اكن متوقعا يف املرصودة يف املزيانية الثنائية اكنت اكن أأعىل من عدد الوظائف الشاغرة
نت هناك وفورات يف املساتمة يف صندوق التقاعد و الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املزيانية وأأنه اك

ىل اخنفاض عدد الوظائف اليت مت شغلها واثنيا لأن أأسعار الرصف )ادلولر الأمرييك  املتحدة . ويعزى هذا يف املقام الأول اإ
اكنت أأقل بعض اليشء مما اكن مدرجا يف املزيانية يف   2014/2015 وأأسعار رصف الفرنك السويرسي( يف الثنائية الأخرية

وثيقة الربانمج واملزيانية. وأأضافت الأمانة أأنه اكن هناك أأيضا عدد من التسوايت للمهام املس مترة أأقل اإىل حد ما مما اكن مقررا 
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تة اإىل وظيفة اثبتة املدة، لأن الأخرية اكنت يف الربانمج واملزيانية. واكن هناك عنرص التلكفة عندما مت حتويل الوظيفة املؤق 
أأكرث تلكفة من الوظيفة املؤقتة، وابلتايل تودلت الوفورات يف التاكليف عندما مت تنظمي عدد من الوظائف أأقل مما اكن خمططا 

نه اكن هناك عنرص رابع اذلي متثل يف توفري املوارد البرشية بشلك أأكرث مرونة لبعض ا ملشاريع، وذكل بدل هل. وقالت الأمانة اإ
من شغل الوظائف اليت اكن قد مت وصفها للتو، واكن يشغل هذه الوظائف يف بعض احلالت موظفون مؤقتون أأو اكن يمت 
ىل السؤال الثاين عن تعريف  ىل توليد بعض املدخرات. وابلنظر اإ الاس تعانة ابخلدمات التعاقدية بدل من ذكل، مما أأدى اإ

خالل النظر يف وثيقة الربانمج واملزيانية معرفة أأن هذا يتعلق بتلكفة الوظائف حمددة املدة موارد املوظفني، ميكن من 
. وبقي العدد الإجاميل للوظائف دون تغيري عند 5والوظائف املؤقتة. واكن السؤال الثالث يتعلق بعدد الوظائف يف اجلدول 

اليت اكنت يف السابق غري خمصصة ولكن جزءا وظيفة. ومع ذكل، اكنت هناك اختالفات بسبب ختصيص الوظائف  1205
من احلساب اللكي للوظائف، واليت مت بعد ذكل ختصيصها خملتلف الربامج بعد التسوايت القانونية. وفامي يتعلق بتلكفة 

ىل أأنه يف الربانمج واملزيانية للثنائية  ، مت ختصيص مزيانية للك من الوظائف 2014/2015الوظائف أأشارت الأمانة اإ
وظائف املؤقتة عىل أأساس التاكليف القياس ية. ومع ذكل، اكن هناك حترك لحتساب التاكليف عىل أأساس فعيل يف وال

. وتضمن هذا أأن لك وظيفة مدرجة يف املزيانية اكن يقابلها التلكفة الفعلية لشاغل 2016/2017الربانمج واملزيانية للثنائية 
، اكنت التلكفة القياس ية P4: ابلنس بة لدلرجة 2014/2015القياس ية يف الثنائية الوظيفة. وقدمت الأمانة مثال عىل التاكليف 

 .%6فرنك سويرسي، واليت تضمنت تلكفة التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة بنس بة  200000حوايل 

صةل يف  وأأعربت الأمانة عن رغبهتا يف تقدمي توضيحات يف س ياق مناقشة تقرير الإدارة املالية. واكن هناك سؤال ذي .195
ىل مزيد من التوضيح. ويف س ياق تقرير أأداء الربامج للثنائية  اليوم السابق بشأأن نفقات التمنية، واليت احتاجت اإ

ىل أأنه مت احتساب نفقات 2014/2015 ، اكن السؤال عن الكيفية اليت مت هبا احتساب حصة نفقات التمنية. وأأشارت الأمانة اإ
، جاء هذا 2014/2015الربانمج واملزيانية. ويف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  التمنية عىل أأساس التعريف الوارد يف

. ومت حساب حصة نفقات التمنية عىل هذا الأساس، ومت حساب النفقات الفعلية املقدرة 53، الفقرة 46التعريف يف الصفحة 
ربانمج واملزيانية. ويوجد نص الفقرة أأيضا عىل عىل حنو مماثل ابس تخدام نفس التعريف كام هو احلال يف هذه الفقرة من ال

لهيا. وهذه يه نفس املهنجية اليت اس ُتخدمت لتقدير  17، الفقرة 24الصفحة  من تقرير أأداء الربامج، وذكل لسهوةل الرجوع اإ
عداد املزيانية.  نفقات التمنية يف مرحةل اإ

ىل الأمانة عىل ردها عىل سؤاهل  .196 اذلي طرحه يف اليوم السابق. وأأضاف الوفد أأن السؤال وتوجه وفد الربازيل ابلشكر اإ
ارتبط يف الواقع بنفقات التمنية، ولكن الوفد اكن يلمتس أأيضا توضيحا حول املعايري اليت اكنت تس تخدهما الأمانة يف القول بأأن 

ن هذا ظهر أأكرث من عرش مرات يف التقرير. وأأضاف أأنه طرح  املؤرش موهجا حنو التمنية يف تقرير أأداء الربامج. وقال الوفد اإ
آخر يف اليوم السابق متعلق مبرشوع شهادة المتزي لأن الربازيل اكنت هممتة ابحلصول عىل معلومات عن الاجامتعات  سؤالا أ

قلميية السابقة اليت عقدت للتحضري لجامتع السلفادور اذلي تعلق مبجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.  الإ

ىل أأن تعريف نفقات التمنية اقترص عىل تعريف النفقات املتعلقة ابلتمنية، يف س ياق الربانمج واملزيانية. وأأشارت الأمانة اإ  .197
ىل املناقشات اليت دارت يف جلنة الربانمج واملزيانية اليت عقدت حول التعريف املنقح لنفقات التمنية اذلي سيمت  وأأشارت اإ

، وأأنه تعلق عىل وجه التحديد جدا بتعريف نفقات التمنية يف س ياق 2018/2019تطبيقه عىل الربانمج واملزيانية للثنائية 
الربانمج واملزيانية. وفامي يتعلق ابملرشوع شهادة المتزي، كررت الأمانة أأهنا س تتشاور تشاور مع زمالهئا حول الكيفية اليت ميكن 

اتحة هذه املعلومات اليت تتناول نتاجئ الاجامتع اذلي عقد، حسب رأأهيا ، يف نومفرب املايض، عىل أأن يمت ذكل بطريقة أأكرث هبا اإ
 واقعية.

وأأعرب وفد الربازيل عن رغبته يف توضيح أأنه قد فه  تعريف نفقات التمنية اذلي أأعدته الأمانة فهام جيدا للغاية  .198
الأنشطة  وأأعرب عن تقديره لالس تجابة فامي يتعلق مبرشوع شهادة المتزي. ومع ذكل، اكن السؤال مرتبطا خصيصا بتعريف
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املوهجة حنو التمنية، وليس نفقات التمنية، وهو ما اكن واحضا للوفد. وأأعرب عن رغبته يف طلب احلصول عىل معلومات عن 
 كيفية تعريف الأمانة للأنشطة املوهجة حنو التمنية.

نت تسرتشد وأأجابت الأمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد الربازيل، وأأوحضت أأن أأنشطهتا املوهجة حنو التمنية اك .199
 لأجندة التمنية. 45ابلتوصيات ال

 وقرأأ الرئيس فقرة القرار املقرتحة، ونظرا لعدم وجود أأي اعرتاض مت اعامتد القرار. .200

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل تقرير الإدارة املالية للثنائية  .201
 .(WO/PBC/25/11)الوثيقة  2014/15

 التقرير الس نوي عن املوارد البرشية :12البند 
ىل الوثيقتني  .202  ..WO/PBC/25/INF/1 CORRو WO/PBC/25/INF/1استندت املناقشات اإ

ىل تقدمي الواثئق. .203 دارة املوارد البرشية اإ  وقدم الرئيس هذا البند من جدول الأعامل، ودعا مدير اإ

ىل يونيو  2015وذكرت الأمانة أأن التقرير يشمل الفرتة من يوليو  .204 وسيمت عرضه عىل جلنة التنس يق يف أأكتوبر  2016اإ
ن املوظفني ل يزالون مه الأصول الأكرث أأتمية دلى الويبو ولقد مت حتقيق الإجنازات الهامة بأأيدي املوظفني 2016عام  . وقالت اإ

بتاكر والتحسينات يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات بشلك مس متر، مما أأدى اإىل خالل تكل الفرتة. واكن يمت تنفيذ الا
ىل  دخال حتسينات عىل العمليات ادلاخلية لتقدمي اخلدمات داخليا اإ حتسني تقدمي اخلدمات للعمالء حول العامل، يف حني مت اإ

ث أأداة جديدة للتوظيف يف الآونة الأخرية. وذكرت املوظفني واملديرين عىل حنو أأرسع وأأفضل. ويف هذا الصدد، مت اس تحدا
الأمانة أأنه، كام اكن احلال يف العامني املاضيني، ظل جح  القوة العامةل مس تقرا يف حني مت خلق فرص لمل جديدة يف اجملالت 

عادة املواءمة، واليت مكنت املنظمة من حتقيق املزيد بنفس العدد من املوظفني عادة  ذات الأولوية من خالل اإ والتجديد واإ
التسمية والتعريف، ولس امي لتلبية الاحتياجات اجلديدة من حيث اللغة ومتطلبات همارات تكنولوجيا املعلومات. وأأضافت 

الأمانة أأن تاكليف املوظفني ظلت مس تقرة اإىل حد كبري وظل معدل دوران املوظفني منخفضا جدا، يف حني أأن نس بة عالية 
قود دامئة. وتطلب هذا من الأمانة أأن تكون منتهبة للتدريب وتمنية املهارات. واكن التنوع اجلغرايف من املوظفني ظلت تعمل بع

جنس ية  119والتنوع يف اجلنس أأيضا حمورا للعمل خالل العام املايض، وأأصبحت الأمانة تتأألف الآن من عدد قيايس من 
ىل ادلول غري خمتلفة. ول يزال هناك عدد كبري جدا من ادلول الأعضاء ليسوا  ممثَلني ومت تنفيذ عدد من املبادرات للوصول اإ

ىل القرار اذلي اختذته ادلول الأعضاء يف دورة جلنة التنس يق يف أأكتوبر عام  ، قدمت الأمانة ادلعام 2015املمثةَل. واستنادا اإ
، وسيمت تقدمي التقرير يف دورة جلنة لرئيس اللجنة يف لملية التشاور املكثفة مع ادلول الأعضاء بشأأن المتثيل اجلغرايف العادل

ل 2016التنس يق يف أأكتوبر  حراز تقدم يف التنوع بني اجلنسني. ومع أأن الأمانة اكن دلهىا توازن عام بني اجلنسني، اإ . كام مت اإ
 هذا وما فوقها. ويف P5أأن هناك الكثري من العمل ل يزال يتعني القيام به لتحقيق التوازن بني اجلنسني يف املس توايت 

جيابيا خالل  الصدد، فاإن املرشوع الرائد عن التطوير املهين للمرأأة دلمع التوازن بني اجلنسني داخل املنظمة، واذلي مت تقيميه اإ
ىل عدد أأكرب من املوظفني اذلين 2015الس نة الأوىل من تنفيذه يف عام  ، سوف يدخل عامه الثاين هبدف الوصول اإ

دلمع الوظيفي. وأأفادت الأمانة بأأنه سيمت اإصالح أأنظمة الأمم املتحدة للتعويضات يف سيس تفيدون من الاهامتم الفردي وا
املس تقبل القريب وأأن التغيريات املقابةل عىل الالحئة والنظام الأسايس للموظفني اكن جيري عرضها عىل جلنة التنس يق 

ن تنفيذ نظام خدمة ذاتية للموظفني، . وعىل صعيد حتسينات لمليات املوارد ال 2016للموافقة علهيا يف أأكتوبر عام  برشية، فاإ
ونظام جديد لإدارة الأداء، ونظام جديد للتعلمي والتدريب، وحرص املهارات س يكون موضع اهامتم يف الأشهر الإثىن عرش 

دارة الوقت واحلضور احلايل وتوصل فريق عامل يتأألف من املوظ فني املقبةل. وابلإضافة اإىل ذكل، اكن جيري اإصالح نظام اإ
دارة وقت لمل املوظفني، اذلي اكن من املتوقع أأن يكمتل حبلول  ىل عدد من التوصيات لتحديث طريقة اإ وممثيل الإدارة اإ

جراء اس تبيان شارك فيه أأكرث من 2017منتصف عام  موظف. وأأخريا، توقعت الأمانة أأن تتلقى  700. ويف هذا الصدد، مت اإ



WO/PBC/25/22 
52 
 

دراهجا يف اسرتاتيجية املوارد البرشية اليت التوجيه من جلنة التنس يق بشأأن تنفيذ مباد رات التنوع اجلغرايف اليت سيمت عندئذ اإ
 س توضع للس نوات القادمة.

وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وذكر أأن اجملموعة رحبت بتقدمي التقرير الس نوي عن  .205
البرشية يف املنظمة، ل س امي التدابري الرامية اإىل ضامن متثيل جغرايف واسع  املوارد البرشية، وأأهنا أأولت أأتمية قصوى للموارد

 ومتوازن.

مانة عىل التقرير املتعلق ابملوارد البرشية واذلي مت  .206 وعرب وفد اليوانن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن شكره للأ
دخالها عىل التقرير، واليت رفعه اإىل جلنة الربانمج واملزيانية بغرض توفري املعلومات، ورحب  ابلتحسينات املس مترة اليت يمت اإ

أأكدت عىل دوره مكصدر رئييس من مصادر املعلومات املتعلقة ابملوارد البرشية يف ادلول الأعضاء. ومع أأخذ طبيعة املنظمة 
تكل احلقيقة أأيضا عىل يف احلس بان، ظلت املوارد البرشية أأكرث الأجزاء أأتمية يف حتقيق تفويضها وأأهدافها، وقد انعكست 

دارة مالمئة للموارد البرشية يف املنظمة. ورأأت اجملموعة ابء أأنه  تلكفة الأفراد. ومن خالل هذا املنظور اكن من امله  القيام ابإ
من املفهوم أأن التقارب بني الاعرتاف ابلويبو بأأهنا هجة تقدم خدمة عاملية يف بيئة رسيعة التغري وبني الطلب عىل احتواء 

ليف ادلول الأعضاء يعترب من الأمور الصعبة للغاية. وذلا، فقد عربت اجملموعة ابء عن تقديرها للجهود اليت بذلهتا الأمانة تاك
برام عقود لمل ملوظفني  لالس تجابة لهذه املتطلبات الصعبة من خالل حتقيق الاس تقرار واملرونة بني القوة العامةل من خالل اإ

س ناد الأ  آليات اإ عامل جلهات أأخرى. وفامي يتعلق ابلتوظيف، واذلي ميثل أأساس املوارد البرشية ويعترب ذلكل همام غري رمسيني وأ
ابلنس بة للمنظمة، فقد أأكدت املنظمة عىل أأتمية أأن يمت التوظيف بناء عىل اجلدارة وأأعىل معايري الكفاءة واملقدرة والزناهة مع 

هما الويبو يف احلس بان. لقد اكن هذا املبدأأ الشامل رضوراي من أأجل أأخذ الطبيعة التقنية للمنظمة وواقع اخلدمة اليت تقد
حتقيق التفويض الفريد اخلاص ابملنظمة حىت يف س ياق الأمم املتحدة. وأأضاف الوفد أأنه يقدر أأيضا اجلهود املس مترة اليت تبذلها 

ناقشات أأثناء املشاورات اليت عقدت يف جلنة الأمانة حول التنوع اجلغرايف، وذكنر مبختلف الآراء اليت مت التعبري عهنا يف امل 
صدار مسودة تقرير  1975تنس يق الويبو حتت اإرشاف الرئيس حول مراجعة مبادئ  اخلاصة ابلتوزيع اجلغرايف، واذلي سيمت اإ

نه يؤيد اكفة مبادرات الويبو احلالية مبا يف ذكل مبادرات التوعية، وحتسني التوزيع  خاصة به خالل وقت قصري. وقال اإ
اجلغرايف وجشع الأمانة عىل القيام بتكل الأنشطة من أأجل ضامن توافر توزيع جغرايف واسع قدر الإماكن عالوة عىل املساواة 

 بني اجلنسني. 

مانة عىل تقدمي التقرير امله  واملفع  ابملعلومات واذلي أأعطى ادلول الأعضاء نظرة عامة  .207 وعرب وفد الصني عن شكره للأ
والتخطيط الاسرتاتيجي يف جمال املوارد البرشية. وعرب عن تقديره للنتاجئ الإجيابية اليت حققهتا الويبو من عىل مبادرات الويبو 

خالل تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية، وهجودها الرامية اإىل حتسني التنوع اجلغرايف. وعرب عن اعتقاده بأأن الويبو اكنت تواجه 
بات العمل املزتايدة وتعزيز املوارد البرشية وحتسني التنوع اجلغرايف وأأنه قد يكون عىل بعض التحدايت املتعلقة ابلوفاء مبتطل 

( 1املنظمة أأن تقوم ابلتخطيط لوجود قوة عامةل متنوعة اسرتاتيجيا بصورة مبتكرة وفعاةل. ويف هذا الصدد اقرتح ما ييل : )
نشاء مكتب اس تعالمات يرشح لدلول الأعضاء لملية التوظيف يف الويبو أأثناء اجامتعات ادلول الأعضاء يف  جيب اإ

( جيب عىل الويبو أأن تنظ  أأنشطة توعية، يف ادلول املعنية، وخاصة يف ادلول 2) 2014كام اكن احلال يف عام  2016 عام
ن النامية، من أأجل التعريف بصورة أأكرب بأأنشطة الويبو ولملية التوظيف هبا من خالل اس تخدام العاملني هبا اذلين يقومو

ابلسفر يف لمل رمسي كسفراء للويبو واذلين ل يقومون حفسب ابلرتوجي لإداراهت  وماكتهب ، ولكن يقومون أأيضا بتبادل وهجات 
دارة 3النظر حول املوارد البرشية ) نشاء نقاط اتصال للتوظيف ميكهنا التعاون مع اإ ( ميكن لدلول املعنية، وادلول الأعضاء، اإ

ماكنية متديد برانمج املوظفني املهنيني املبتدئني اخلاص هبا مع احلكومات 4) املوارد البرشية يف الويبو ( ميكن للمنظمة دراسة اإ
مانة التعرف عىل املزيد من القنوات 5املعنية واليت ترغب يف املشاركة يف برانمج املوظفني املهنيني املبتدئني ) ( ميكن للأ

دارة الأمانة الشامةل للموارد اخلاصة بنرش معلومات عن التوظيف مبا يف ذكل وسائ ل التواصل الاجامتعي. وفامي يتعلق ابإ
البرشية رصح الوفد بأأنه ميكن تعزيز القدرة عىل تنقل املوظفني وخاصة بني املقر الرئييس واملاكتب اخلارجية، وهو ما س ميكن 

مرونة، مع الأخذ يف احلس بان أأن املوظفني من احلصول عىل املزيد من فرص العمل وميكن املنظمة من العمل بصورة أأكرث 
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الأمانة ميكهنا أأن تقوم بدراسة وضع س ياسة تتعلق بتنقل املوظفني. وأأضاف أأن الأمانة ميكهنا الاس مترار يف زايدة شفافية لملية 
التوظيف وأأن تقوم بدراسة نرش معلومات تتعلق ابلوظائف الشاغرة وبسري لملية التوظيف عىل الإنرتنت أأيضا. عالوة عىل 

ذكل، ومن أأجل تعزيز تدريب املوظفني ميكن زايدة املوازنة وميكن التخطيط ذلكل. وأأضاف الوفد أأن تكل الاقرتاحات 
سوف تتوافق مع تقرير وحدة التفتيش املشرتكة اذلي حيمل عنوان عمراجعة التنظمي والإدارة يف املنظمة العاملية للملكية 

 (.JIU/REP/2014/2الفكرية )

عداد التقرير الس نوي اخلاص ابملوارد البرشية وذكر أأن املوارد وعرب وفد مجهوري .208 مانة عىل اإ ة كوراي عن تقديره للأ
البرشية تعترب أأحد أأمه املوارد يف املنظمة وأأحد أأكرث املسائل اليت مت تسليط الضوء علهيا من قبل ادلول الأعضاء. وأأضاف أأن 

قشات اجلارية اليت تتعلق ابلتوزيع اجلغرايف. ورصح بأأن أأحد املهام املعلومات املتضمنة يف التقرير س تكون مفيدة يف املنا
نه جيب  الأساس ية للويبو تمتثل يف تقدمي خدمات ملكية فكرية عاملية واليت تعترب املورد املايل الأسايس للمنظمة وذلكل فاإ

دارة أأفراد الويبو ومواردها املادية بطريقة متكن املنظمة من تأأدية رسالهتا الرئيس ي ة بصورة تمتزي ابلكفاءة والفاعلية. ويف هذا اإ
الصدد، يعترب التنوع اجلغرايف من الأمور املهمة للغاية، لكن جيب مناقش ته يف ضوء تقدمي خدمات امللكية الفكرية العاملية 

 للويبو يف بيئة صديقة للمس تخدم. 

ان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومفاده أأن للموارد وأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أألقاه وفد تش ييل ابلنيابة عن مجموعة بدل .209
ىل  البرشية أأتمية كربى يف الويبو وتعترب احملرك الأسايس للمنظمة. ورحب ابلنتاجئ الإجيابية اليت وردت يف التقرير لكنه أأشار اإ

يد من الفرص اليت وجود بعض التحدايت. ووافق عىل أأن لملية التوظيف جيب أأن تعمتد عىل الكفاءة، ورأأى أأن هناك العد
جيب اس تكشافها من أأجل حتقيق املساواة بني اجلنسني وحتقيق التوازن اجلغرايف. وذكر أأنه جيب أأخذ تكل املعايري يف 

ىل عقد مناقشات تتعلق ابلأمر حتت اإرشاف رئيس جلنة التنس يق. وفامي  احلس بان أأثناء لملية التوظيف وأأنه اكن يتطلع اإ
الوفد التوسع يف تكل الأنشطة كام ورد يف التقرير ورصح بأأنه رمبا جيب أأن يمت التوسع فهيا يتعلق بأأنشطة التوعية، أأيد 

 لتشمل املناطق اليت مل يمت تضميهنا بعد يف مثل تكل الأنشطة. 

يران )مجهورية .210 اإسالمية( عن اعتقاده الرا خ بأأنه ابلرمغ من تنفيذ س ياسات واسرتاتيجيات الأمانة املتعلقة -وعرب وفد اإ
نه لزالت هناك وجوة كبرية يف التوزيع اجلغرايف العادل لبعض ادلول ابل ىل التوزيع اجلغرايف العادل للعاملني يف الويبو، فاإ وصول اإ

الأعضاء. وذكر أأنه من الأتمية مباكن القيام ابختاذ اكفة التدابري الرضورية لتوظيف عاملني من ادلول منخفضة المتثيل، وأأنه 
يالء اهامتم مناس  ب بزايدة نس بة العاملني من ادلول الأعضاء اليت ل يمت متثيلها حاليا. جيب اإ

وعرب وفد الياابن عن تقديره لأنشطة ومبادرات الأمانة املس مترة املتعلقة ابملوارد البرشية وعرب عن اعتقاده بأأنه من  .211
دارة أأفضل. وأأضاف أأن الإدارة املناس بة للموارد البرشية  الرضوري القيام ابلتنظمي املناسب للموارد البرشية من أأجل حتقيق اإ

اكنت لملية أأكرث أأتمية ابلنس بة للويبو، لأن تلكفة العاملني متثل ثليث نفقاهتا الس نوية. وحث الوفد الأمانة عىل الاس مترار يف 
دارة املوارد البرشية من أأجل توفري خدمات فعاةل التلكفة والوفاء مبتطلبات الإدارة والعاملني وامل  س تخدمني. وفامي حتسني اإ

يتعلق ابلتنوع اجلغرايف للعاملني ابلويبو، رصح بأأن هممة املنظمة يه تقدمي خدمات أأفضل للمس تخدمني وضامن الأساس املايل 
ن التنوع اجلغرايف جيب أأن يأأخذ يف احلس بان التوزيع اجلغرايف  للمنظمة واذلي يدلمه عائدات خدماهتا العاملية. وبذكل، فاإ

ت العاملية، واملس تخدمني واللغات املس تخدمة من أأجل تعزيز خدمات الويبو، مبا يف ذكل املوارد للطلبات والتسجيال
 البرشية، وتطوير البنية الأساس ية لتكنولوجيا املعلومات، مع دمع ادلول النامية. 

ء، وعرب عن شكره للمدير وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أألقاه وفد اليوانن، ابلنيابة عن اجملموعة اب .212
العام عىل التقرير املفصل واملفع  ابملعلومات، كام عرب عن رسوره للتقدم اذلي أأحرزته الويبو يف اكفة ادلعامئ الأربعة اليت 
 بناء وردت يف اسرتاتيجية املوارد البرشية. وبيامن قام الوفد بتأأييد الرتكزي الشديد عىل ميثاق الأمم املتحدة يف اختيار املرحشني

عىل اجلدارة والكفاءة، جشع أأيضا املنظامت عىل تطوير لملية توظيف واسرتاتيجيات ختطيط للقوة العامةل تقوم عىل أأساس 
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مانة عىل براجمها ومبادرات التوعية  التنوع الشامل، وتراعي املساواة بني اجلنسني، والمتثيل اجلغرايف. وعرب الوفد عن تقديره للأ
التوزيع اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني وجشع الأمانة عىل الاس مترار يف تكل اجلهود. وفامي يتعلق  اليت تريم اإىل حتسني

ابملساواة بني اجلنسني بصفة خاصة، اقرتح الوفد عىل الأمانة أأن تس متر يف التفكري يف طرق تتعلق بضامن تريق املرحشني 
ح يتضمن ثقافة املنظمة اليت توفر احلصول العادل عىل فرص التدريب املؤهلني يف داخل املنظمة. كام أأكد عىل أأن هذا الاقرتا

 وتوافر بيئة الود الأرسي يف املقر وعىل مس توى الأقطار. 

آراهئا وأأجابت بأأنه فامي يتعلق ابلتوزيع اجلغرايف، اكن يمت تناول بعض  .213 وعربت الأمانة عن شكرها للوفود عىل اقرتاحاهتا وأ
لأعضاء وأأن الأمانة س تقوم بتنظمي فعالية هامش ية أأثناء امجلعيات العامة لدلول الأعضاء لتوفري املسائل اليت ذكرهتا ادلول ا

جراءات التوظيف. كام رصحت أأيضا بأأنه مت التخطيط لإجراء عدد من أأنشطة التوعية يف هناية هذا العام  املعلومات املتعلقة ابإ
ج متوازن للغاية. وفامي يتعلق بربانمج املوظفني املهنيني املبتدئني، ويف العام القادم، هبدف تنفيذ تكل الأنشطة ابس تخدام مهن

ىل ادلول املعنية، اليت مل تشارك يف الربانمج حىت الآن. وأأضافت أأن الأمانة لزالت  أأوحضت الأمانة أأهنا ستسعى للوصول اإ
حدى ادلول الأعضاء املتعلق بتنقل املوظفني بني املقر الرئييس واملاك تب اخلارجية. وردا عىل اقرتاح يتعلق تدرس اقرتاح اإ

بزايدة ادلمع املقدم للمرحشني ادلاخليني من أأجل حتقيق التوازن بني اجلنسني، أأكدت الأمانة عىل أأن املرشوع التجرييب 
عاملني س يحصلون عىل اهامتم  10وسوف يمت متديده يف العام احلايل ليشمل حوايل  2015للتطوير املهين للنساء قد بدأأ يف 

يص خالل العام القادم فامي يتعلق بتطويرمه املهين. وأأكدت الأمانة عىل أأنه ابلنس بة للمساواة بني اجلنسني، مت حفص خش
اجلنس منخفض المتثيل يف لك املس توايت وابلرمغ من أأنه اكن يتعلق ابلنساء يف غالبية احلالت، فقد اخنفض متثيل الرجال 

 يف بعض املس توايت. 

ىل أأن تبادل الآراء اكن مفيدا وعرب الرئيس عن شك .214 مانة عىل عرضها للتقارير  وعىل تعليقاهتا الإضافية كام أأشار اإ ره للأ
 فامي يتعلق ابدلورة التالية للجنة التنس يق اليت سيمت مناقشة هذا التقرير هبا. 

 افتتاح ماكتب خارجية جديدة للويبو  :13البند 
ىل الوثيقة  .215  (.2016/17 )فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية WO/PBC/25/12استند النقاش اإ

ىل التقدم احملرز، ومل يصدر  13واقرتح الرئيس النظر أأوًل يف البند  .216 جراء مشاورات غري رمسية استناًدا اإ ماكنية اإ مع اإ
ىل تقدمي املوضوع.  أأي اعرتاض. ودعا الرئيس الأمانة اإ

ىل أأن موضوع فتح ماكتب خ .217 ارجية جديدة ميثل لملية طويةل الأمد وشاقة يف بعض الأحيان، ومن وأأشارت الأمانة اإ
نه كام تعمل ادلول الأعضاء فاإن  لقاء بيان افتتايح خمترص. وقالت الأمانة اإ يف دورهتا  مجعيات الويبومث رغبت الأمانة يف اإ
 2017-2016خالل الثنائيتني املنعقدة يف شهر أأكتوبر السابق قررت فتح ما ل يزيد عن ثالثة ماكتب خارجية لك س نتني 

قرار للعمل اجلاري 2019-2018و . وقد رأأت الأمانة أأن هذا القرار املتخذ ابلإجامع من قبل ادلول الأعضاء يعد مبزنةل اإ
ابلفعل يف ماكتب الويبو اخلارجية، حتديًدا يف الربازيل والصني والياابن والاحتاد الرويس وس نغافورة، واجلهود املكثفة اليت 

ليك تعزز متاسك وظائف هذه املاكتب وفعاليهتا. وأأوحضت أأنه يف حني حتققت ماكسب عديدة من  2015ا منذ يناير بذلهت
ىل  ل أأنه ل يزال يتعني قطع شوط كبري، وأأشارت اإ انحية تعزيز فعالية املاكتب لغرس ثقافة املاكتب اخلارجية يف الويبو، اإ

رشادات ادلول الأعضاء الواردة يف املبادئ التوجهيية اس مترار اجلهود املبذوةل يف هذا الصدد. وأأحا طت الأمانة علًما أأيًضا ابإ
نه  ىل املبادئ التوجهيية وقالت اإ اليت شلكت جزًءا من قرار امجلعية العامة وذكل بشأأن كيفية فتح ماكتب جديدة. وأأشارت اإ

ىل أأن ادلول الأعضاء يه من يبّت يف أأمور ماكتب الويب و اخلارجية اجلديدة. وأأوحضت الأمانة أأنه قد أأشري فهيا بوضوح اإ
عداد تقرير تقين ووقائعي منفصل حول املاكتب اخلارجية اجلديدة املقرتحة. وأأضافت أأن التقرير  لهيا دور حمدد، وهو اإ أأولك اإ

ىل ادلورة احلالية للجنة للنظر  2017-2016ومقرتحات ادلول الأعضاء لس تضافة ماكتب جديدة خالل الثنائية  فهيا. قدمت اإ
ىل أأن مجيع الواثق اخلاصة بدورة جلنة الربانمج واملزيانية هذه اكن ينبغي تقدميها جبميع اللغات  ىل أأنه نظًرا اإ وأأشارت الأمانة اإ
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 13، فاإن املدير العام أأرسل مذكرة معممة يف 2016يونيو  29الست قبل شهرين عىل الأقل من اجامتع اللجنة، أأي حبلول 
يونيو. وُاعطيت ادلول  29دوًل زمنًيا ابلستناد اإىل الاعتبارات العملية لتقدمي التقرير املذكور حبلول حدد فهيا ج 2015نومفرب 

شعارات النوااي والاقرتاحات امللموسة لس تضافة ماكتب خارجية جديدة.  2016فرباير  29الأعضاء همةل حىت  لتقدمي اإ
ن املبادئ التوجهيية ورد هبا أأيًضا أأن ادلول الأ  عداد الاقرتاحات. ومن وقالت اإ عضاء لها أأن تطلب مساعدة الأمانة فامي خيص اإ

ذا اكنت مشاريع املقرتحات  مث، التقت الأمانة بناء عىل طلب ادلول الأعضاء بأأحد عرش وفًدا لتقدمي املساعدة بشأأن ما اإ
شعارات من  جامًل وردت اإ نه اإ ىل اإ عضو، وقد وردت قامئة هبذه  دوةل 26متسقة مع املبادئ التوجهيية. وأأشارت الأمانة اإ

ىل عدم قدرة بعض ادلول الأعضاء عىل تقدمي اقرتاحاته WO/PBC/25/12ادلول الأعضاء يف الوثيقة  نه نظًرا اإ . وقالت اإ
فرباير، فاإن رئيس امجلعية العامة للويبو، السفري ديوك )كولومبيا(، التقى ابملنسقني الإقلمييني عدة  29حبلول املوعد الهنايئ يف 

ىل مر  . وملّا مل ترد 2016مارس  29ات واتُفق عىل متديد املوعد الهنايئ لتلقي اقرتاحات اس تضافة املاكتب اخلارجية للويبو اإ
ىل الرئيس، اتفق عىل متديد املوعد الهنايئ. وأأوحضت الأمانة أأهنا تلقت حبلول   18مارس  29اعرتاضات من ادلول الأعضاء اإ

من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  6من اجملموعة الأفريقية و 6اكتب خارجية للويبو: اقرتاًحا من دول أأعضاء لس تضافة م
آس يا واحمليط الهادئ و 3والاكرييب و من مجموعة بدلان  1من مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و 1من مجموعة بدلان أ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية و التقرير التقين والوقائعي املنفصل املقدم لدلول  من اجملموعة ابء. وأأضافت أأن 1أ
اتحة  الأعضاء احتوى عىل هذه الاقرتاحات الامثنية عرشة. وشددت الأمانة عىل أأنه اس تجابة لطلب بعض ادلول الأعضاء اإ

ة لكها اإىل الاقرتاحات الامثنية عرشة اإىل مجيع ادلول الأعضاء يف أأرسع وقت ممكن، ترمجت الأمانة الاقرتاحات الامثنية عرش 
آمنة عىل موقع الويبو الإلكرتوين  مجيع اللغات الست الرمسية للأمم املتحدة وأأاتحهتا اإىل مجيع ادلول الأعضاء من خالل صفحة أ

هنا تعي أأن بعض الوفود 2016مايو  18يف  جياز عن التقرير التقين والوقائعي املنفصل. وقالت اإ . ورغبت الأمانة أأن تتحدث ابإ
هل لأن الأمانة يف تقريرها التقين والوقائعي املنفصل مل تتناول الاس تدامة التقنية واملالية للماكتب اخلارجية قد يكون خائب أأم

ليه يف الفقرة  أأس باب وراء ذكل. أأوًل، مل  4من املبادئ التوجهيية. وأأوحضت أأن مثة  11اجلديدة املقرتحة عىل النحو املشار اإ
نت الأمانة قد انقشت هذا الأمر مع بعض ادلول الأعضاء وُأخربت بشلك غري يتوفر نسق موحد لتلقي الاقرتاحات. واك

رمسي أأن النسق املوحد ليس رضوراًي. اثنًيا، مل تتوفر بياانت اكفية يف الاقرتاحات املقدمة. اثلثًا، تصور الأمانة أأن أأي حتليل 
مانة دوًرا حمدوًدا وذكر أأن هذا الأمر  كهذا سيُنظر هل عىل أأنه رضب من احلمك عىل القمية. رابًعا، أأعطى املبدأأ  التوجهييي للأ

وأأن  11لملية س ياس ية توهجها ادلوةل العضو. وشددت الأمانة عىل أأهنا لهذه الأس باب مل تدخل يف التفاصيل الواردة يف الفقرة 
 املسأأةل الآن بني أأيدي ادلول الأعضاء ليك متيض قدًما بشأأهنا. 

ىل أأن العديد من الوفود قد شارك يف  وشكر الرئيس الأمانة عىل التفسري .218 الواحض واملفيد لأس باب ترصفاهتا. وأأشار اإ
املشاورات غري الرمسية اليت أأجريت يوم امجلعة السابق، حيث اكن من املفهوم أأن الوفود اليت ترغب يف عرض موقفها 

طار تبادل عام للآراء، وقد ُطلب هذا الأمر طلًبا رصحيً  ا. واقرتح الرئيس املهنجية التالية س تفعل ذكل أأمام اللجنة يف اإ
ىل عدد الوفود اليت ترغب يف تقدمي عروض، س ُتخصص مدة من  ىل  10للعروض: استناًدا اإ دقيقة للك عرض من لك  15اإ

دقيقة للتحدث، وادلقائق الثالثة الباقية س ُتخصص لطرح الأس ئةل، وذكل يف حاةل وجود  12وفد. حيث سيتاح للك وفد 
جابة أأس ئةل خاصة هبذا  لزامية، بل يه طوعية، وللك وفد أأن يرفض أأو يقبل اإ البدل بعينه. وليست جلسة الأس ئةل والأجوبة اإ

الأس ئةل. وقدر الرئيس أأن الأمر لن يتجاوز اجللسة الصباحية ولكن ابلطبع سيتعني عىل اللجنة أأن تنظر كيف سارت الأمور. 
يران الإسالمية ورومانيا مث رسد الرئيس الوفود اليت أأعربت عن رغبهتا يف تقدمي  عرض ويه الهند وش ييل ومجهورية اإ

وكولومبيا ونيجرياي واجلزائر ومجهورية كوراي وتركيا. واقرتح أأن تقترص الأس ئةل من هذا النوع عىل سؤالني أأو ثالثة ابعتبار أأن 
بطبيعة احلال. وشدد  اجملموعة ابء قدمت ابلفعل أأس ئةل مكتوبة وأأن بعض العروض قد تأأخذ يف احلس بان هذه الأس ئةل

آراهئا عن العملية أأو  الرئيس عىل أأنه بعد التفاق املتحقق بشأأن املهنجية والنظام، ليس الوقت مناس ًبا ليك تعرب الوفود عن أ
ىل قرار. وأأكد أأنه يريد  الرتش يحات، حيث س يحدث تبادل اكمل للآراء بعد العروض بشأأن كيفية امليض قدًما والوصول اإ

 هذا الوقت البياانت الهامة لفائدة امجليع.فقط أأن يسمع يف 
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ن اجملموعة اختارت  .219 ىل اإجامع، وقال اإ ىل املشاورات اليت أأجريت داخل اجملموعة الأفريقية للتوصل اإ وأأشار وفد مرص اإ
نه يؤيد تأأييًدا اكماًل موقف اجملموعة الأفريقية ويريد أأن يسحب  اجلزائر ونيجرياي مكرحشني لس تضافة املاكتب اخلارجية. وقال اإ

 اقرتاحه اس تضافة مكتب خاريج. 

ىل أأن اجملموعة تعترب مسأأةل املاكتب  .220 وحتدث وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فأأشار اإ
ن أأعضاهئا اكنوا من املؤيدين واملشاركني النشطني يف املفاوضات اخلاصة بوثيقة املبادئ  اخلارجية مسأأةل حامسة ومن مث فاإ

ىل  التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية. وذكّرت اجملموعة بأأنه يف امجلعيات السابقة أأسهمت اجملموعة يف ضامن التوصل اإ
عطاهئا الأولوية بشأأن  سهاًما شديًدا يف املوافقة عىل اجملموعة الأفريقية واإ اإجامع حول الربانمج واملزيانية. كام أأسهمت اجملموعة اإ

نشاء املكتب الثالث لهذه الثنائية يف منطقة أأمرياك فتح مكتبني خالل هذه  الثنائية، عىل أأن يكون ذكل مقرتاًن خبيار اإ
جامع بشأأن تأأييد ترش يح كولومبيا لس تضافة مكتب خاريج  ىل اإ نه بناء عىل ذكل توصلت اجملموعة اإ الالتينية والاكرييب. وقال اإ

. وأأكد الوفد أأنه هبذه 2017-2016يف امجلعية القادمة بشأأن الثنائية  للويبو بتوصية من هذه اللجنة لختاذ قرار يف هذا الشأأن
ن  نه يف ضوء جودة هذا الاقرتاح الرصني فاإ الطريقة سيتعزز وجود الويبو يف املنطقة مع ادلور املمكّل ملكتب الربازيل. وقال اإ

 اجملموعة واثقة أأن اخليار اذلي تدلمه اجملموعة س تدلمه اللجنة أأيًضا.

املغرب موقف اجملموعة الأفريقية وأأعرب عن تأأييده لرتش يح اجلزائر ونيجرياي. وأأضاف الوفد أأنه يرغب يف وأأيد وفد  .221
 حسب ترش يحه.

. 2017-2016وقدم وفد اجلزائر عرًضا ملخًصا بشأأن ترش يح اجلزائر لس تضافة مكتب خاريج للويبو يف الثنائية  .222
ىل قرار اجملموعة الأفريقية اذلي جاء  من خالل لملية دميوقراطية وشفافة لختيار اجلزائر ونيجرياي مكرحشني وأأشار الوفد اإ

لس تضافة مكتبني خارجيني للويبو يف القارة الوحيدة غري املمثةل حىت الآن يف ش بكة املاكتب اخلارجية. وأأكد الوفد أأن 
جراءات وم 2015اقرتاحه صيغ وفقًا للمبادئ التوجهيية املقررة يف امجلعية العامة املعقودة يف  ن مث فاإن اقرتاحه يتسق مع اإ

ن  صالحه وتنويعه. وأأردف قائاًل اإ الويبو. وقال الوفد اإن الاقرتاح يشلك جزًءا من س ياسة اجلزائر بشأأن حتويل اقتصاده واإ
 اجلزائر حتاول بناء اقتصاد فعال وقامئ عىل املعرفة والابتاكر ونقل التكنولوجيا والتمنية. وأأضاف أأن سلطات اجلزائر تدمع
الابتاكر والتمنية الثقافية والاستامثر يف الصناعة وتعزيز التنافس ية وأأن ذكل يرتافق بطبيعة احلال مع تطوير نظام امللكية 

ن هذه اجلهود  الفكرية يف اجلزائر. وشدد عىل أأن وجود مكتب خاريج يف اجلزائر س يعزز هذه اجلهود. واسرتسل قائاًل اإ
ن هذه املسأأةل تعتربها اجلزائر تشمل تعزيز قدرات مؤسسات اجلزائر  املسؤوةل عن التعامل مع أأمور امللكية الفكرية. وقال اإ

أأولوية وطنية. وأأضاف أأن اجلزائر تود أأن توسع نطاق أأنشطهتا ليك تتعاون عىل حنو أأفضل مع البدلان الأخرى يف منطقهتا. 
ىل تعزيز نظام امللكية الفكرية احلاس ن اجلزائر تسعى اإ ويب اخلاص هبا وتوس يع نطاقه عىل مس توى املنطقة أأيًضا. واثنًيا، قال اإ

قلميية اخلاصة بتقدمي املعلومات واملساعدة التقنية. وأأوحض الوفد أأن  ن اجلزائر ترغب يف دمع الأنظمة احمللية والإ واثلثا، قال اإ
ام ابلفعل عىل مدار الس نوات املؤسس تني اجلزائريتني املسؤولتني عن حق املؤلف وامللكية الصناعية قد اس تفادات من خرباهت

القليةل املاضية وعززات أأنظمهتام الإدارية. ويف الوقت ذاته، هااتن املؤسس تان جعلتا هذه الأنظمة جزًءا متنامًغا وسلًسا من 
ىل أأنه يتعني القيام ابملزيد ليك تسه  هذه الأنظمة بفعالية يف التطبيق الرسيع لالسرت  اتيجيات أأنشطهتا التجارية. وأأشار الوفد اإ

املالمئة. ورأأى أأنه يف هذا الصدد من املمكن أأن يساعد املكتب اخلاريج للويبو عن طريق الإسهام بفعالية يف اسرتاتيجية 
التمنية الوطنية. وأأوحض أأن مكتب اجلزائر حلق املؤلف مسؤول مسؤولية اكمةل عن توثيق املصنفات واحلقوق واحلقوق 

ىل اجملاورة والنسخ اخلاص والإدارة ا نشاء قاعدة بياانت تستند اإ ن خربة املكتب مكنته من اإ مجلاعية للحقوق اجملاورة. وقال اإ
نشاء نظامه اخلاص لتعقب الترصحيات.  نظام املعلومات اخلاص به وذكل اخلاص ابلحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني، واإ

طار تعاو  ىل أأن معهد حامية امللكية الفكرية يف اإ نه مع الويبو متكن من اس تخدام معظ  احللول املرتبطة بأأنظمة وأأشار الوفد اإ
نه الآن يسعى اإىل الاس تفادة من خربته، خاصة من خالل التعاون مع  املعلومات اليت أأنشأأهتا الويبو عىل حنو فعال. وقال اإ

ىل السؤال املتعلق بتحديد موقع املكت ن اجلزائر الويبو، يف لمهل مع البدلان يف املنطقة. والتفت الوفد اإ ب اخلاريج وقال اإ
ن مدينة اجلزائر تض  جزًءا  العامصة اختريت نظًرا اإىل وضعها وجحمها وطبيعهتا فهيي املدينة الرئيس ية يف اجلزائر. ومىض يقول اإ
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آخذة يف المنو.  كبرًيا من التعداد الساكين ودلهيا صناعة خدمات مزدهرة وبنية حتتية جيدة ومراكز حبثية وصناعة ويه أ
ن بدلية حيدرة يف مدينة اجلزائر ستس تضيف املكتب اخلاريج. وبني أأن حيدرة تقع يف الضوايح اجلنوبية واسرت  سل قائاًل اإ

كيلو مرًتا  16دقيقة حيث تبلغ املسافة  20الغربية ومتتاز بش بكة طرق كثيفة للغاية وكفؤة جتعلها تبعد عن املطار ادلويل مبدة 
وةل وبعثاهتا ادلبلوماس ية وكربى الرشاكت الأجنبية وكربى البنوك الأجنبية واملراكز ونصف. وأأكد أأن احتواهئا ملؤسسات ادل

 البحثية واجلامعات ومعاهد التعلمي العايل يعين أأهنا س تكون املوقع املثايل للمكتب اخلاريج للويبو. 

ذا اكن املكتب اخلاريج ا .223 ملقرتح س ُينشأأ بصفة وشكر وفد الهند وفد اجلزائر عىل عرضه املوجز وتساءل بشأأن ما اإ
ذا اكنت هذه البدلان  قلميية، فاإن الوفد يود أأن يعرف أأي بدلان سيشملها هذا النطاق وما اإ ذا اكن بصفة اإ قلميية. فاإ وطنية أأم اإ

 س تقدم موافقات كتابية عىل أأن يشملها املكتب الإقلميي يف اجلزائر بتغطيته. 

من الواحض أأن ترش يح اجلزائر اكن بشأأن مكتب وطين.  WO/PBC/25/12وأأجاب وفد اجلزائر بأأنه وفقًا للوثيقة  .224
ذا دعت  قلميي معني اإ وأأضاف أأن اجلزائر لطاملا اكنت مرحبة باكفة أأشاكل التعاون. ومن مث فاإن املكتب قد يكون هل بعد اإ

قلميية بعيهنا أأو يف حاةل طلب ذكل.   احلاجة اإىل خدمات أأو أأنشطة اإ

ىل أأن اجملموعة ابء طرحت ابلفعل وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ف .225 أأس ئةل عىل اجلزائر وعىل مجيع  4أأشار اإ
جاابت اجلزائر بشأأن  ن اجملموعة تتطلع اإىل سامع الإجابة عىل هذه الأس ئةل. وأأهنا تود حتديًدا سامع اإ ادلول الأعضاء. وقال اإ

ين وكيف س يخدم هذا املكتب املنطقة كيف س يمكل املكتب اخلاريج للويبو يف اجلزائر وظائف مكتب امللكية الفكرية الوط
هنا تود الإجابة عىل كيف سيمتكن مكتب الويبو اخلاريج يف اجلزائر من الإسهام يف حتقيق  واحتياجات ادلول اجملاورة. وقال اإ

 الأهداف الاسرتاتيجية للويبو وتنفيذ برانجمها. 

وأأجاب وفد اجلزائر بأأنه يأأمل بأأن يبث املكتب اخلاريج يف مدينة اجلزائر احلياة يف مكتب امللكية الفكرية الوطين.  .226
ورأأى أأن مكتب امللكية الفكرية الوطين سيس تفيد من الانفتاح أأكرث عىل املشهد ادلويل ورمبا أأيًضا عىل املعايري والإجراءات 

بدلان أأخرى. وقال أأيًضا أأن موقع اجلزائر يطل  6ن أأكرب البدلان يف أأفريقيا ودلهيا حدود مع ادلولية. وذكّر الوفد بأأن اجلزائر م
لهيا عدة ثقافات وترخست داخل حدودها احلالية. مما يعين أأن  عىل البحر املتوسط مما يعين أأنه عىل مر الس نني تدفقت اإ

ىل أأن مث لغات خمتلف يُتحدث هبا داخل حدود اجلزائر. ويف هذا  3ة اجلزائر دلهيا ثقافة متتاز بروابط بثقافات أأخرى. وأأشار اإ
ن املكتب اخلاريج س يكون قادًرا عىل العمل مع البدلان اجملاورة املتحدثة ابلفرنس ية فامي خيص قضااي  الس ياق، قال الوفد اإ

 امللكية الفكرية ومع البدلان اجملاورة اليت تتحدث العربية أأيًضا. 

ىل انتخابه وأأقر بوجود سفري جديد وممثل دامئ لكولومبيا دلى منظمة التجارة العاملية، وهو وهنأأ وفد كولومبيا الرئيس ع .227
ىل العملية الطويةل ـ والصعبة أأحيااًن ـ اليت مكنت ادلول الأعضاء من اعامتد املبادئ  الس يد خوان غونزاليس. وأأشار اإ

نه كنتيجة للمجه ود امجلاعي لدلول الأعضاء واملنظمة لضامن الشفافية يف التوجهيية خبصوص املاكتب التارخيية. وقال الوفد اإ
الإجراءات ولملية اختاذ القرارات حول هذه املسأأةل، فاإن هذا النقاش يعد خطوة يف الاجتاه الصحيح، حيث مكّن ادلول 

تينية والاكرييب يف بياهنا الأعضاء من تنفيذ البنود املتعلقة بفتح ماكتب جديدة. وأأكد الوفد عىل الامتس مجموعة بدلان أأمرياك الال
نه يرشفه أأن يقدم اقرتاًحا من حكومة  ىل فتح مكتب خاريج يف هذه الثنائية. وقال اإ الافتتايح فامي خيص حاجة املنطقة اإ
جامع داخل اجملموعة حس امب أأعلن من قبل وفد ش ييل.  نه نتيجة جلهد جامعي واإ كولومبيا بشأأن فتح مكتب خاريج، وقال اإ

ن الهنج اجل مانة وقال اإ نه ممنت للأ جيابية. وقال اإ اد املتبع يف صياغة الاقرتاح س ميكن اللجنة من النظر يف الاقرتاح بعني اإ
ىل الإسهام الهائل لوظائف نظام  ىل أأتمية التمنية الاقتصادية والاجامتعية لشعبه واإ وللمرتمجني بشأأن العمل املنجز. وأأشار اإ

نه يود امللكية الفكرية يف هذه التمنية. وشدد عىل أأ  ن كولومبيا صاغت اقرتاهحا مبا يتفق متاًما مع بنود املبادئ التوجهيية وقال اإ
ن الاقرتاح جاء نتيجة لقرار وولية انبعني من اللجنة  أأن يتحدث عن جانب أأو اثنني من جوانب الاقرتاح. أأوًل، قال اإ

هيئات وطنية أأخرى مسؤوةل عن  8وزارات و 10 املشرتكة بني القطاعات املعنية ابمللكية الفكرية يف كولومبيا واليت تض 
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ن كولومبيا مل تأأل هجًدا يف تنفيذ برامج  نفاذها. وقال اإ التنس يق عىل املس توى الأعىل بشأأن امللكية الفكرية وتطوير س ياساهتا واإ
ذ أأن انضمت الويبو الويبو وأأقر بأأتمية الإسهامات املتحققة بفضل التعاون والتدريب مع الويبو يف جمالت وقطاعات عديدة من

ىل املنظمة يف  ن 1980اإ . وأأضاف أأن كولومبيا أأحرزت تقدًما بشأأن وضع أأفضل املامرسات والترشيعات واللواحئ. وقال اإ
نتاجية الوطنية فعلهيا أأن تفعل املزيد محلاية الإبداع  ذا أأرادت أأن تعزز التنافس ية والإ كولومبيا تعي يف الوقت ذاته أأهنا اإ

ىل أأن ذكل يشلك جزًءا من خطة كولومبيا التمنوية الوطنية لتعزيز التمنية الإنتاجية ومساعدة البدل عىل والابتاكر. وشدد ع
التغلب عىل التحدايت الاجامتعية اليت تواهجها من خالل مجةل أأمور من بيهنا الهنوض ابلعلوم والتكنولوجيا والابتاكر. واتبع 

ن كولومبيا تبحث عن املزيد من  املوارد لتحقيق هذه الغاية. وأأكد الوفد عىل أأن اقرتاحه حمدد ورصني من الناحية الوفد قائاًل اإ
ن كولومبيا تتحىل ابلإرادة الس ياس ية والالزتام املؤسيس الالزمني. ومىض  التقنية ومس تدام من انحييت املزيانية واملالية. وقال اإ

ن كولومبيا عززت مؤسساهتا املعنية ابمللكية الفكرية واعمت دت الربامج والأنشطة الرضورية املوصوفة ابلتفصيل يف يقول اإ
هنا ينبغي أأن تواصل  الاقرتاح. وذكل مكّن كولومبيا من أأن تكون منصة لتطوير أأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب، وقال اإ

ىل بعض املبادرات اليت اختذ البدل فهيا دوًرا قياداًي، ويه ـ حتديًدا ـ التدريب ال  تخصيص ودورات هذا ادلور. وأأشار اإ
نفاذ والتحكمي والرباءات وتسجيل العالمات التجارية ومراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا وتسجيل  التدريب عرب الإنرتنت والإ

قلميية أأيًضا وأأهنا س تفعل ذكل مبا يتفق مع  ن كولومبيا مس تعدة لالس مترار يف دمع الأنشطة الإ املصنفات وغري ذكل. وقال اإ
ىل أأن املكتب اخلاريج سيسه  يف ضامن تعزيز اخلدمات والتعاون التقين  الإجراءات احملددة يف املبادئ التوجهيية. وأأشار اإ

بداع والهنوض ابلبتاكر كام  ن ذكل من شأأنه توفري املزيد من امحلاية لالإ بشأأن امللكية الفكرية لفائدة اجملموعات املهمتة هبا. وقال اإ
شأأن حامية امللكية الفكرية والهنوض هبا فامي بني أأفراد اجملمتع واملس تخدمني واملبتكرين عىل أأنه ـ كام يأأمل الوفد ـ س يخلق وعًيا ب 

ن الاقرتاح يطرح وجود بنية حتتية مادية يف مقر جملس التجارة والصناعة يف بوغوات.  النطاق الأوسع واجملمتع الإبداعي. وقال اإ
قلمييً  ا ككيان فعال للغاية دليه موظفون ذوو كفاءة عالية. وأأشار الوفد أأيًضا وأأوحض أأن هذا اجمللس هو كيان معرتف به وطنًيا واإ

ىل أأن الاقرتاح أأوحض لك ما يتعلق ابلبنية التحتية والأاثث واملعدات وتاكليف الصيانة وتاكليف التشغيل والإجيار والضامن  اإ
ن ذكل يؤكد عىل نية كولومبيا أأن تفتح هذا املكتب يف أأرسع وقت مم كن. وذكّر الوفد اللجنة بأأن كولومبيا متتاز العام. وقال اإ

ن كولومبيا تعد مقصًدا جذااًب لالستامثر  مبوقع اس تثنايئ يف الأمريكتني وصالهتا جيدة عىل الصعيد ادلويل. واسرتسل قائاًل اإ
نه رمغ التحدايت والصعوابت اليت تواجه  الأجنيب ويه بدل مشجع للأعامل التجارية يوفر حامية جيدة للمستمثرين. وقال اإ

ن عرضه يأأيت يف حلظة  قلميها. وقال اإ الاقتصاد العاملي، اس مترت كولومبيا يف المنو بوترية أأرسع من العديد من البدلان يف اإ
اترخيية مؤاتية لكولومبيا والبدلان الأخرى يف املنطقة. فكولومبيا الآن تسري أأخرًيا يف طريقها حنو السالم بوترية اثبتة. ومن مث 

قت يزخر ابلفرص، وأأعرب عن أأمهل أأن جيعل هذا الوقت من كولومبيا بدًلا مامتساًك وأأمة متنوعة، أأمة متيض ابحلوار فهذا الو 
من أأجل حتقيق الرخاء للجميع. وشكر الوفد اللجنة عىل صربها واهامتهما وأأكد أأن كولومبيا ستتخذ موقًفا جاًدا وس تلزتم ابلتمنية 

  الصعيدين الوطين والإقلميي.والهنوض بنظام امللكية الفكرية عىل

ن دليه نفس  .228 وشكر وفد الهند وفد كولومبيا عىل عرضه موقفه عرًضا شاماًل بشأأن اس تضافة مكتب خاريج، وقال اإ
ذا اكن مثة أأي حياد عن ما ذكر بشأأن كون الاقرتاح خبصوص مكتب وطين.  ىل اجلزائر، حتديًدا ما اإ التساؤل اذلي وهجه اإ

ذا اكن أأعضاء مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يرغبون يف حسب اقرتاحاهت  كام فعلت وتساءل الوفد أأيًضا بشأأ  ن ما اإ
 مرص واملغرب يف اجملموعة الأفريقية.

وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء فشكر السفري الكولوميب عىل عرضه وتال الأس ئةل الأربعة اليت تنتظر اجملموعة  .229
تكرار الأس ئةل بعد لك عرض. السؤال الأول هو: ما يه الضامانت اليت ميكن أأن تقدهما كولومبيا بشأأن الإجابة علهيا لتجنب 

ماكنية النفاذ اإىل شقق حكومية وبنية حتتية اجامتعية، مثل املنطقة التجارية  توفري مبىن مناسب للمكتب اخلاريج للويبو مع اإ
جملاورة؟ اثنًيا، كيف س يمكّل املكتب اخلاريج املقرتح وظائف مكتب املركزية واملطار ادلويل وأأوجه الارتباط ابلبدلان ا

امللكية الفكرية الوطين؟ اثلثًا، كيف س يخدم املكتب اخلاريج املنطقة واحتياجات البدلان اجملاورة؟ أأخرًيا، كيف سيسه  
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ارص هذه الأس ئةل قد أأجيب عنه املكتب اخلاريج املقرتح يف حتقيق أأهداف الويبو وتنفيذ برانجمها؟ وأأقر الوفد بأأن بعض عن
 ابلفعل، ولكنه يود أأن يسمع مزيًدا من التوضيح.

نه ممنت للأس ئةل املطروحة. وأأجاب الوفد بأأن اقرتاح كولومبيا اكن يف الأصل بشأأن مكتب وطين  .230 وقال وفد كولومبيا اإ
جراء كبداية، ولكن كولومبيا لطاملا تعاونت أأيًضا مع البدلان يف املنطقة بشأأن توفري اخل دمات املتنوعة ووضع ادلورات واإ

نه اقترص عىل املواصفات واملبادئ التوجهيية وحسب،  التدريبات وتبادل أأفضل املامرسات وستس متر يف هذا العمل. وقال اإ
قلميي، مع مراعاة أأنه سيتعني عليه أأوًل أأن حيصل عىل تأأكيد الزتام لك من البدلان اليت نه قدم عرًضا بشأأن مكتب اإ  ومن مث فاإ

جامع بشأأن  ىل اإ قلميي قبيل تقدمي عرضه. وعليه، توصلت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإ س يقدم خدمات لها مككتب اإ
نه فامي خيص الأس ئةل املطروحة من  دمع اقرتاح كولومبيا يف املنطقة. ويعد خيار الانسحاب من عدمه مرتواًك للك بدل. وقال اإ

نه أأجاب بشأأ  ن املوقع احملدد للمكتب اخلاريج املقرتح، وهو يف جملس التجارة والصناعة القامئ يف املركز ادلويل وفد اليوانن، فاإ
ن املوقع قريب جًدا من اكفة الهيئات احلكومية اليت تعد هممة يف هذه املنطقة، فضاًل عن  لبوغوات، العامصة. ومىض يقول اإ

ىل املطارات واملنطقة التجارية واملنطقة املالية وأأيًضا  اجلامعات والإدارة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يف كولومبيا. والتفت اإ
ن املكتب اخلاريج س يضمن أأن يكون للأنشطة املنفذة أأعظ   مسأأةل تمكةل املكتب اخلاريج املقرتح لوظائف الويبو، وقال اإ

يف أأحناء أأخرى حول العامل، فضاًل عن تأأثري، وأأن يتعزز نطاق الأهداف والاسرتاتيجيات وثراءها أأسوة مبا مت يف هذا الصدد 
نشاء منصة توفر خدمات الويبو للمواطنني عن طريق فه  ما  ىل اإ نه يسعى اإ ضامن الامتسك والاتساق والقمية املضافة. وقال اإ

املكتب تعنيه امللكية الفكرية وما يه فوائدها للمواطنني والأعامل التجارية والقطاع اخلاص والبدل كلك ابلطبع. وشدد عىل أأن 
ذا اكنت  ن املكتب اخلاريج سيرشف أأيًضا عىل ما اإ اخلاريج من املمكن أأن يسه  يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية. وقال اإ

ذا اكنت تس تفيد من املعارف اليت كّونهتا الأمانة يف جنيف ويف  ذا اكنت تركز عىل التعمل، وما اإ الاقرتاحات واقعية وما اإ
آخر قد تطرحه اللجنة.ماكتب أأخرى عىل مر س نوات ا جابة عىل أأي سؤال أ نه مس تعد لالإ  لعمل. وقال اإ

وشكر وفد ابكس تان سفري كولومبيا عىل عرضه الشامل، وطلب معرفة التفاصيل بشأأن كيف س يضيف املكتب  .231
 اخلاريج املقرتح قمية لتنفيذ برانمج الويبو بطريقة خالف ما يمت ابلفعل من خالل مقر الويبو.

يا أأن معرفة احتياجات املنظامت والناس والأعامل التجارية عىل أأرض الواقع أأمر حامس بال شك. وأأوحض وفد كولومب  .232
قلميية القامئة، ويف جتربة املكتب اخلاريج  آه متحققًا يف املاكتب الإ نه يشء ل ميكن أأن يتحقق دامئًا يف جنيف، ولكنه رأ وقال اإ

نه يسعى أأيًضا اإىل حتسني ملكية ا مللكية الفكرية والاعرتاف هبا، ليس فقط للحكومات، ولكن أأيًضا يف الربازيل. وقال اإ
نه يعتقد أأن املكتب  للمواطنني وصغرى الرشاكت، مما يسمح هل  بتحسني تدريب املهنيني يف البدلان املعنية. ومىض يقول اإ

عىل حنو فعال، والسامح  سيسه  يف التقيمي املس متر لأنشطة الويبو لفائدة اللجنة، وضامن أأن حترز أأنشطة الويبو تقدًما
 ابلس مترار يف حتسني هذه الأنشطة. ورأأى أأن هذا هو ما ميكن أأن يقدمه.

عطائه الفرصة لتقدمي عرضه بشأأن ملاذا تنبغي اس تضافة مكتب خاريج للويبو يف  .233 وشكر وفد الهند الرئيس عىل اإ
نه يود أأن يوجه عناية ال  نه نظًرا اإىل ضيق الوقت املتاح، فاإ ىل الصفحة الهند. وقال اإ من  48لجنة اإ

واليت تضمنت اقرتاًحا مفصاًل يتسق متاًما مع املبادئ التوجهيية. وأأضاف أأنه متىن لو اكنت  WO/PBC/25/12 الوثيقة
صفحات اكن يأأمل الوفد أأن يسهل فه  الاقرتاح  6النسخة الصغرية املوجزة قد ُوزعت ابلفعل ـ فهيي عبارة عن كتيب من 

حيث ُسلط الضوء عىل نقاط قوة الهند وملاذا ينبغي وجود مكتب خاريج للويبو يف الهند. وأأضاف أأنه املفصل املقدم ابلفعل، 
ن النقطة الأوىل اليت يود أأن يوحضها يه أأن الأساس  جابة عىل أأس ئةل اللجنة. وعاد للحديث عن الاقرتاح فقال اإ مس تعد لالإ

ىل املبا دئ التوجهيية اليت اتفق علهيا بعد لملية طويةل الأجل املنطقي وراء اس تضافة مكتب خاريج يف الهند يستند اإ
ن الأنشطة املقرتحة للمكتب التنفيذي يف الهند  ىل ثالث س نوات وتضمنت مفاوضات مطوةل، ومن مث فاإ اس تغرقت س نتني اإ

تقدمي أأي لن هتدد حقوق أأي من البدلان الأخرى فامي خيص برامج الويبو وأأنشطهتا، خاصة عىل الصعيد الوطين، مبا يف ذكل 
ن فتح مكتب خاريج للويبو يف الهند س يفيد  ىل هذه البدلان مبارشة من خالل مقر الويبو. وقال اإ مساعدة قانونية أأو تقنية اإ



WO/PBC/25/22 
60 
 

نه ل ميكن ختيل أأن املكتب قد يرض النظام الإيكولويج للبدلان اليت ستتعامل مبارشة مع  فقط البدلان يف الإقلمي. وقال اإ
ذا أأرادت. واتبع ق برام اتفاق مع الهند والاس تفادة من املكتب اخلاريج للويبو فاإن ذكل جنيف اإ ذا أأرادت البدلان اإ نه اإ ائاًل اإ

ىل  س يكون أأمًرا عظميًا للمكتب اخلاريج الهندي. واثنًيا، وجه الوفد عناية اللجنة اإىل خارطة امللكية الفكرية العاملية وأأشار اإ
آس يا الوسطى مكتب واحد. ومن مث نه يقرتح اس تضافة مكتب بوصفه املكتب اخلاريج الأول يف الإقلمي،  أأنه ل يوجد يف أ فاإ

ن ذكل من اجلوانب  آس يا ل يوجد مكتب واحد، وقال اإ آس يا الوسطى وجنوب أ قلمي أ حىت ولو اكن مكتًبا وطنًيا. وأأكد أأنه يف اإ
ىل الهامة اليت يتعني عىل اللجنة أأن تراعهيا عندما تتخذ القرارات بشأأن مواقع ماكتب الويب و اخلارجية اجلديدة. مث التفت اإ

نه يود أأن يسلط الضوء عىل بعض نقاط قوة الهند.  مسأأةل ملاذا تعد الهند املرحش املثايل لس تضافة مكتب خاريج وقال اإ
آس يا الوسطى  2016وأأشار اإىل مؤرش الابتاكر العاملي للعام  قلمي أ ن الهند احتلت املرتبة الأوىل يف تصنيف املؤرش يف اإ وقال اإ

ن الهند احتلت املرتبة الثانية يف جودة الابتاكر ورمق  آس يا. وقال اإ مكصدر خلدمات تكنولوجيا املعلومات  1وجنوب أ
ن ذكل مثال جيد يبني مدى حتسن 2016يف املؤرش للعام  128والتصالت بني مجيع البدلان البالغ عددها  . وقال اإ

ن ذكل من العوامل الهامة اليت جيب أأن تأأخذها اللجنة بعني الاعتبار. س ياسات امللكية الفكرية وبيئة الابتاكر يف الهند وأأ 
وأأضاف أأنه عىل مدار الس نتني املاضيتني، أأطلقت حكومة الهند بعض الربامج الرائدة، مبا يف ذكل برانمج عاصنع يف الهندع 

ىل تعزيز الابتاكر. وأأوحض أأن الربانمج الرائد الثاين هو مبادرة الهند ا ىل واذلي يريم اإ لرمقية، واليت تريم اإىل حتويل الهند اإ
ن من الربامج الأخرى اليت بدأأت حديثًا برانمج  ىل تعزيز ثقافة الإبداع. وقال اإ جممتع معزز رمقًيا واقتصاد قامئ عىل املعرفة، واإ

حراز تقدم يف العامل. وأأضاف أأنه بعد ىل اإ تقدمي اقرتاحه  الهند الناش ئة اذلي يس هتدف العقول الشابة والالمعة املس تعدة اإ
ويه وثيقة س ياسة ورؤية تض  اكفة أأشاكل  2016وافقت حكومة الهند عىل الس ياسة الوطنية بشأأن حقوق امللكية الفكرية 

آزر واس تغاللها بني اكفة أأشاكل امللكية الفكرية، وخلق  امللكية الفكرية. وأأوحض أأن الهدف من الس ياسة هو خلق س بل تأ
آليات مؤسس ية لتنفيذ أأفضل امل فراد أ امرسات العاملية ومراجعهتا وتنقيحها، فضاًل عن تسهيل هجود امللكية الفكرية للأ

ىل أأن رئيس شعبة امللكية الفكرية س يقدم عرض مفصل عن الس ياسة  واس تغاللها جتاراًي وبناء احرتام امللكية الفكرية. وأأشار اإ
فد أأن املعهد الوطين لإدارة امللكية الفكرية يف الهند معهد الوطنية بشأأن حقوق امللكية الفكرية يف ادلورة املقبةل. وأأضاف الو 

ن الهند اس توفت اكفة الزتاماهتا ادلولية مبا يف ذكل ضامن اتساق نظام  ذو طراز عاملي يقدم التدريبات والأحباث. وقال الوفد اإ
مواطن املرونة املتاحة من خالهل امللكية الفكرية اخلاص هبا مع اتفاق تريبس، ومراعاة الهند لتحقيق توازن بشأأن اس تخدام 

ىل أأن احلاجة املزتايدة خلدمات امللكية  ىل املوارد البرشية وأأشار اإ ليك تس توي احلقوق اخلاصة واملصلحة العامة. والتفت اإ
ُحّدثت من الفكرية يف الهند قد ُسدت من خالل القوة العامةل املعززة واملؤهةل. كام أأن البنية التحتية للملكية الفكرية يف الهند 

ساعة طوال أأايم الأس بوع، ومن خالل نرش املعلومات من خالل اكفة املرافق  24خالل موقع عىل الإنرتنت متاح عىل مدار 
ن ذكل سيساعد يف تبس يط لمليات امللكية الفكرية.  آزر بني خمتلف ماكتب امللكية الفكرية يف الهند، وقال اإ الأساس ية والتأ

ن الهند شهدت زايدة خض ىل وقال اإ يداعات امللكية الفكرية: فقد زادت حفوصات العالمات التجارية اإ ابملائة  75مة يف اإ
يداعات العالمات التجارية بنس بة  . 2016-2015مقارنة ابلثنائية  2016-2017ابملائة يف الربع الأول من الثنائية  13وزادت اإ

ن الهند سنّت ترشيعات فريدة من نوعها ملساعدة احلرفيني عىل حتقيق قمية حقيقية من لمله ، وأأقامت مرشوعًا رائًدا  وقال اإ
ساءة اس تخدام املعارف الطبية التقليدية وتعزيز جودة البحث  بعنوان املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية، ويه مبادرة ملنع اإ

ة قامئة ابلفعل وذكل والفحص بشأأن حاةل التقنية الصناعية السابقة لتجنب مطالبات امللكية الفكرية خبصوص معارف تقليدي
ن الهند وقعت مذكرة تفامه مع الويبو، وتعمل من أأجل التوصل اإىل خطة لمل  ملصلحة اجملمتع عىل النطاق الأوسع. واتبع قائاًل اإ
ن املكتب اخلاريج املقرتح ينبغي  نه مثة عالقة وثيقة بني مكتب امللكية الفكرية الهندي والويبو، وقال اإ متفق علهيا، ومن مث فاإ

ىل أأن فت حه يف الهند بسبب مس توى التعاون الكثيف ابلفعل بني الويبو وماكتب امللكية الفكرية يف الهند. وأأشار الوفد اإ
الوثيقة تتضمن تفاصيل وافية بشأأن الغرض من املكتب املقرتح والوظائف اليت س يؤدهيا وأأهدافه وأأوجه فاعليته ورغب يف 

ن الغرض من امل  كتب اخلاريج املقرتح هو تعزيز أأنظمة امللكية الفكرية العاملية للويبو ورأأى أأن تقدمي عرض عام ذلكل. وقال اإ
ن فتح  ىل الهنوض مبعاهدات الويبو، وقال اإ التطبيق الفعال لهذه الأنظمة سيتعزز ابس تضافة الهند ملكتب خاريج. والتفت اإ

ىل تكثيف التواصل وزايدة فعاليته وتعزيز اسرتا ىل مكتب خاريج يف الهند س يؤدي اإ تيجيات الويبو بشأأن التوعية. وتطرق اإ
ن ش بكة  ن من العوامل الهامة لفتح مكتب خاريج يف الهند فعالية التلكفة. واسرتسل قائاًل اإ وظائف املكتب املقرتح وقال اإ
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ساعات ونصف، ومن مث سيمتكن  3زابئن الويبو بوجه عام ستس تفيد لأن مثة فارق توقيت بني الهند وجنيف يبلغ حوايل 
ىل املكتب اخلاريج يف الهند. وقال امل  كتب من تعزيز خدمة العمالء، مبا يف ذكل الإجابة عىل الأس ئةل املتنوعة اليت قد تُوجه اإ

ىل من ينشدون أأصول امللكية الفكرية من خالل مراكز  ن من الوظائف الأخرى للمكتب اخلاريج تقدمي املساعدة التقنية اإ اإ
ن الأهداف يه الهنوض بأأنظمة امللكية الفكرية العاملية للويبو وتوفري خدمات ملكية فكرية دمع التكنولوجيا والابتاكر. وقال اإ 

فعاةل والتعاون مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى، وذكل بغية مؤازرة املقر الرئييس للويبو يف براجمه اخملتلفة بشأأن التوعية 
ساعة طوال أأايم الأس بوع. وفامي  24لويبو املقدمة عىل مدار وتكوين الكفاءات واملساعدة التقنية، فضاًل عن دمع خدمات ا

ن من احلقائق  ىل ازدواج أأي من الأنشطة. وقال اإ يتعلق مبسأأةل القمية املضافة أأكد أأن فتح مكتب خاريج يف الهند لن يؤدي اإ
فتح مكتب خاريج يف الهند  املعروفة جيًدا أأن الهند تقدم خدمات من الطراز الأول بأأسعار تنافس ية للغاية، مما جيعل مسأأةل

ىل أأن هذا الأمر راحب من اكفة النوايح، لأن املكتب  أأمًرا فعاًل من حيث التلكفة ويضيف قمية كبرية. واختمت حديثه ابلإشارة اإ
اخلاريج س يمكّل لمل املقر الرئييس للويبو وس يصري جزًءا ل يتجزأأ من نظام الويبو القامئ عىل النتاجئ. وأأضاف أأن املكتب 

يكولوجيا متينًا ومبسًطا للملكية الفكرية، وس يضخ املزيد من الإيرادات بسبب زايدة  اخلاريج يف الهند س يوفر نظاًما اإ
الإيداعات، وس يقدم خدمات فعاةل من حيث التلكفة وس يعزز عاملية خدمات الويبو وس يقوي الوعي ابمللكية الفكرية حول 

جابة عىل ا نه متاح لالإ  لأس ئةل.العامل. وقال الوفد اإ

جابة عىل  .234 نه ل يوجد وقت لالإ ىل أأن وفد الهند قد استنفد الثنيت عرشة دقيقة املتاحة للعرض، قال الرئيس اإ ونظًرا اإ
 أأس ئةل موهجة من اللجنة.

نه يرغب يف تقدمي  .235 يران الإسالمية ورقة اقرتاحه لس تضافة مكتب خاريج للويبو، وقال اإ وقدم وفد مجهورية اإ
يران حالًيا عضو يف اتفاقية الويبو، واتفاقية  ن اإ يران الإسالمية وامللكية الفكرية. وقال اإ معلومات موجزة خبصوص مجهورية اإ

ش بونة واتفاق مدريد وبروتوكوهل، ويه من املوقعني عىل معاهدة مراكش ابريس ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واتفاق ل 
واتفاقية الفونوغراف واتفاق سرتاس بورغ. وأأضاف الوفد أأنه تلقى أأخباًرا تفيد بأأن برملانه صدق عىل اتفايق نيس ولواكرنو، 

ي ن اإ يران عضًوا يف هذين الصكني يف املس تقبل القريب. وقال اإ ران دلهيا قدرات فريدة فامي خيص وأأعرب عن أأمهل أأن تصبح اإ
نه خطة الأفق  نتاج الفكري، وقد أأحرزت تقدًما كبرًيا يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيدين ادلويل والإقلميي. وقال اإ الإ

نتاج الفكري كام أأكدت عىل ذكل مجموعة من اخلطط  2020 اخلاصة ببدله أأكدت عىل تطوير العلوم والتكنولوجيا والإ
يران أأكرث من الاقتصادي ىل تنظمي برامج وحمافل مشرتكة مع الويبو، نظمت اإ نه ابلإضافة اإ حلقة  300ة امخلاس ية. واتبع قائاًل اإ

يران لها اترخي كبري يف جمال تسجيل امللكية الفكرية وحاميهتا.  ن اإ لمل وندوة حول امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء البالد. وقال اإ
ن مكتب امللكية الفكرية . ونظًرا اإىل القدرات املذكورة والهنوض ابمللكية الفكرية ةس ن 90الوطين هبا أأقمي قبل حوايل  وقال اإ

ن أأعداد طلبات الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية زادت بشلك كبري منذ  يران فاإ كام  2013وتطويرها يف اإ
يران مكتًبا يف  20ومكتب امللكية الصناعية ُصنفا مضن أأفضل  تظهر الإحصاءات اليت تنرشها الويبو. كام أأن مكتب براءات اإ

يران وأأوحض أأن  ىل نطاق الأنشطة املقرتح للمكتب اخلاريج يف اإ ادلول الأعضاء ابلويبو بسبب تزايد عدد الطلبات. والتفت اإ
ن من  الأنشطة الأساس ية للمكتب النقطة الأوىل يه توفري خدمات ادلمع احمليل لأنظمة امللكية الفكرية العاملية للويبو. وقال اإ

نفاذ أأفضل وأأكرث فعالية لأنظمة الويبو مبا يف ذكل أأنظمة  اخلاريج التعاون الوثيق مع مكتب امللكية الفكرية الوطين لتحقيق اإ
ن من الأنشطة الأخرى توفري املساعدة التقنية وغري ذكل من أأنشطة  مدريد ولش بونة ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وقال اإ

اون الإمنايئ دلمع ماليك حقوق امللكية الفكرية لس تغالل امللكية الفكرية لأغراض التمنية يف البالد وأأيًضا نقل التكنولوجيا. التع
ن من الأنشطة الرئيس ية املتوقعة من املكتب اخلاريج املساعدة يف الاس تغالل التجاري للملكية الفكرية ودمع  واتبع قائاًل اإ

ن النشاط الأخري وليس الآخر هو الهنوض ابدلور اذلي الروابط بني الصناعة وال  نتاج الفكري. وقال اإ سلطات يف جمال الإ
آت  ىل السؤال اذلي طرحته اجملموعة ابء خبصوص املنشأ يران القامئ عىل املعرفة. والتفت اإ تؤديه امللكية الفكرية يف اقتصاد اإ

ن منظمة ادلوةل لتسجيل الس ندا ت والعقارات بوصفها السلطة اخملتصة ابمللكية الصناعية املتاحة للمكتب اخلاريج وقال اإ
يران. وأأوحض الوفد أأنه يف الوقت احلايل مثة مبىن منفصل  آت الرضورية لإقامة مكتب خاريج للويبو يف اإ س توفر مجيع املنشأ
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املمكن مرت مربع جبوار مركز امللكية الفكرية يف طهران وهو اذلي س يخصص لهذا الغرض، ومن  500ومناسب مبساحة 
ن املبىن يقع يف قلب طهران حيث يقع مطار دويل جيد جًدا يقدم رحالت مبارشة  ذا اقتضت احلاجة. وقال اإ توسعته لحقًا اإ

من قانون تسجيل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية،  63اإىل مجيع البدلان اجملاورة. وأأضاف أأنه وفقًا للامدة 
ابملائة من مواردها املتحققة من تقدمي اخلدمات املتعلقة بأأنظمة التسجيل ادلويل  50س تخدم جيوز للسلطة اخملتصة أأن ت 

يران ستتكفل باكفة النفقات والاحتياجات اخلاصة ابملكتب  ن السلطة اخملتصة يف اإ للهنوض ابملكتب اخلاريج وجتهزيه. وقال اإ
يران وفقًا لسلطهتا القانونية من خالل الاس تعانة  ن بدله عاقد اخلاريج يف اإ ابملوارد الأساس ية وغريها من املوارد. وختاًما، قال اإ

نه نظًرا اإىل زايدة عدد الطلبات وزايدة  داراًي لالإسهام يف حتقيق أأهداف الويبو واسرتاتيجياهتا العاملية. وقال اإ العزم س ياس ًيا واإ
يران، من الواحض أأن تأأسيس مكتب خاريج يران س يعزز الاحرتام املزتايد  اس تغالل امللكية الفكرية جتاراًي يف اإ للويبو يف اإ

يران دلهيا أأيًضا موقع جغرايف مناسب يف املنطقة يصلح لتأأسيس مكتب خاريج، وأأن  للملكية الفكرية يف البالد. وأأضاف أأن اإ
يران من املمكن أأن يؤدي ه ذا وجد مكتب خاريج للويبو يف اإ نه اإ ذا املنطقة ليس هبا أأي مكتب خاريج للويبو، ومن مث فاإ

يران من املمكن أأن تضمن أأيًضا تطور حتقيق أأهداف الويبو  ن اإ قلميًيا يف املس تقبل. وأأردف قائاًل اإ املكتب دوًرا اإ
يران العلمي املمتزي وجامعاهتا  واسرتاتيجياهتا يف املنطقة أأكرث من ذي قبل من خالل الأنشطة الإقلميية وذكل بفضل موقع اإ

يران اجلغرايف املمتزي.القامئة اليت تقدم درجات املاجس تري و   ادلكتوراه يف جمال امللكية الفكرية، فضاًل عن موقع اإ

وذكّر وفد نيجرياي بأأن نيجرياي واجلزائر اختريا من قبل اجملموعة الأفريقية لس تضافة مكتبني خارجيني يف املنطقة خالل  .236
هتا البالغني، وشكر وفود مرص وكينيا واملغرب . وأأعرب الوفد عن تقديره للمجموعة الأفريقية دللمها وثق2017-2016الثنائية 

وتونس لقبوهل  نتيجة لملية الاختيار والزتاهم  بدمع تأأسيس مكتبني خارجيني للويبو يف نيجرياي واجلزائر. وأأضاف أأن اقرتاح 
جابة عىل السؤال: عملاذا نيجرياي؟ع، رأأى أأن نيجرياي  مس تعدة وقادرة نيجرياي اسرتشد ابملبادئ التوجهيية املتفق علهيا. واإ

ىل ش بكة  قامة مكتب خاريج للويبو، واذلي ليس فقط س يضيف قمية وتنوع وحرصية اإ وذات موقع اسرتاتيجي يؤهلها لإ
املاكتب اخلارجية للويبو ولكنه س يكون استامثًرا للويبو يف أأفريقيا. ورغب يف الإفصاح عن بعض املعلومات الهامة حول 

ىل أأن البدل  ابملئة. وأأردف قائاًل  65مليون نسمة، وتتجاوز نس بة الش باب فهيا  185به ما يزيد عن نيجرياي، حيث أأشار اإ
هنا سابع أأكرث البدلان تعداًدا يف العامل، ويه بدل متنوع ثقافيًا به حوايل  لغة، وسوق  700مجموعة عرقية وحوايل  500اإ

ن مثة العديد من الش باب اذلين يطورون تطبيقات  لك يوم لتقدمي حلول ملشالك يواهجوهنا، مبا يف اس هتالكية قوية. وقال اإ
ن هذه التطبيقات طورت مجيًعا  ذكل تطبيقات للقيام بفروضه  املزنلية وتطبيقات ختربمه بأأقرب حمطات وقود ومطامع ـ وقال اإ

بداعية مزدهرة  ىل أأن نيجراي متتاز ببيئة اإ ىل السوق العاملية. وأأشار اإ وسوق كبرية للغاية حملًيا ومل تتح هل  الفرصة للوصول اإ
وأأكرب اقتصاد يف أأفريقيا يف وقت كتابة هذا الاقرتاح. ومثة ش باكت جيدة للنقل الربي والبحري واجلوي يف البالد، مبا يف 
ن نيجرياي دلهيا حضور كبري لقطاعي  ذكل خطوط طريان تقبل وتدبر من مطارات نيجرياي عىل الأقل مراتن يوميًا. وقال اإ

مما يسهل العمليات املرصفية ومعامالت رصف العمالت، ودلهيا خدمات النطاق العريض واخلدمات املالية والتصالت 
آت الطبية والتعلميية الآمنة، فضاًل عن البيئات السكنية والأنشطة الرتفهيية  الهاتفية، ودلهيا مرافق اجامتعية مثل املنشأ

ن نيجرياي دلهيا اترخي طويل مع هنا من ادلول الأعضاء  والرتوحيية. واسرتسل قائاًل اإ الويبو والواكلت ادلولية الأخرى. وقال اإ
يف الويبو ومن املوقعني عىل املعاهدات والتفاقات، مبا يف ذكل بعض التفاقات اليت ل تزال خاضعة للتصديق يف العامصة، 

ىل أأن الويبو اضطلعت ابلفع هنا تربطها ابلويبو عالقة ممثرة وودية. وأأشار الوفد اإ ل بأأنشطة مساعدة تقنية عديدة وقال اإ
ن  قلميية يف نيجرياي، واليت ورد بعضها يف الاقرتاح، رمغ أأن القامئة ليست حرصية. وقال اإ وعقدت لقاءات وطنية ودون اإ

بعثة دبلوماس ية يف  119نيجرياي أأيًضا من أأكرب احملاور يف أأفريقيا حيث دلهيا حضور دويل ودبلومايس قوي، مبا يف ذكل 
بعثة دبلوماس ية والعديد من املنظامت ادلولية مثل مقر الأمم املتحدة يف نيجرياي وبرانمج الأمم  134أأهنا تس تضيف  اخلارج، كام

املتحدة الإمنايئ ومكتب الأمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية ومركز الأمم املتحدة لالإعالم وصندوق الأمم املتحدة للطفوةل 
طار امللكية الفكرية WMOاملية للأرصاد اجلوية ))اليونيس يف( ومكتب املنظمة الع ىل اإ ( يف شامل ووسط أأفريقيا. والتفت اإ

نه يدار من خالل روابط فعاةل بني الأطراف الفاعةل احلكومية الرئيس ية، مبا يف ذكل وزارة التجارة  يف نيجرياي، وقال اإ
هنا تدير قطاع نيجرياي الإبداعي والاستامثر وجلنة حقوق املؤلف النيجريية واملكتب الوطين للحصول عىل  التكنولوجيا. وقال اإ
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النشط للغاية والصناعات املالية والتكنولوجية والتصالية والإبداعية الآخذة يف المنو واليت جذبت الكثري جًدا من الاستامثرات 
ىل أأن صناعة الأفالم يف البالد، أأو نوليوود، يه أأكرب صناعة يف أأ  فريقيا واثين أأكرب صناعة عاملًيا، احمللية وادلولية. وأأشار اإ

ىل  180حيث يبلغ جاميل عدد الأفالم املنتجة شهراًي من  ىل  250فيمل وتبلغ الإيرادات الس نوية من  200اإ مليون  600اإ
ىل  40دولر أأمرييك، وذكل بناًء عىل معدل استامثر يبلغ من  نه ذلكل تعد نيجرياي  100اإ مليون دولر أأمرييك. واتبع قائاًل اإ

بداع ومتصةل جيًدا بأأفريقيا وبقية العامل، وتسه  بنس بة حم نه لإدارة القطاع  1.42طة لالإ يف الناجت احمليل الإجاميل العاملي. وقال اإ
دارة جامعية لإدارة حقوق امللكية الفكرية وتوفري الراحة والشفافية  3الإبداعي الضخ  عىل حنو أأفضل، ُأسست  منظامت اإ

ن نيجرياي ليست نشطة يف هذا اجملال كام واحلومكة اجليدة ملاليك ا حلقوق واملؤلفني. وتطرق اإىل جمال امللكية الصناعية وقال اإ
ماكانت كبرية للتطور. وذكر أأنه يف الوقت احلايل دلى نيجرياي قرابة  أألف عالمة جتارية  35يه يف القطاع الإبداعي ولكن مثة اإ

ن جسالت الرباءات والتصاممي  415أآلف طلب براءات )حميل وأأجنيب( و 8مسجةل وحوايل  تصمميًا صناعًيا مسجاًل. وقال اإ

والعالمات التجارية تعمل مع العديد من مؤسسات التعمل وحماور الابتاكر والرشاكت الصغرية واملتوسطة وقرى تكنولوجيا 
ن طبيعة املكتب اخلاريج التصالت واملعلومات لتطوير اس تخدام امللكية الفكرية يف نيجرياي والهنوض بنرش أأصولها. وقا ل اإ

ودوره يف نيجرياي سيتخذا شلك مكتب وطين هل القدرة عىل خدمة املنطقة الأفريقية من خالل أأنشطة التعاون ومذكرات 
نه س يقع يف حزي  ىل مسأأةل موقع املكتب اخلاريج املقرتح وقال اإ قلميية. مث تطرق اإ قلميية والإ التفامه واملبادرات الثنائية ودون الإ

مرت مربع ميتاز ابلأمن والسالمة داخل مبىن جملس الهنوض ابلصادرات النيجريية الاكئن يف  400ص من احلكومة مبساحة خمص
دقائق ابلس يارة عن املنطقة التجارية الرئيس ية والعديد من املؤسسات واملرافق  10املنطقة ادلبلوماس ية، واليت تبعد 

ن احلزي امل  كتيب الكبري س يكون مفيّدا للغاية يف أأنشطة التدريب وخدمات املؤمترات وحمافل الاجامتعية الهامة. ومىض يقول اإ
ىل مسأأةل فوائد  ن املكتب اخلاريج وموظفيه س يحظون حبصانة دبلوماس ية وقنصلية. مث التفت اإ املعرفة وغري ذكل. وقال اإ

ن التنويع الاقتصادي يعد من أألمدة الإ  دارة اجلديدة يف نيجرياي واذلي مبوجبه املكتب اخلاريج لنيجرياي وأأفريقيا، وقال اإ
ىل اقتصاد قامئ عىل املعارف. ويف هذا الصدد، فاإن املكتب اخلاريج للويبو سيامتىش مع  سيتحول الاس تقالل يف املوارد اإ
ىل أأن املكتب اخلاريج للويبو يعد جزًءا ل يتجز  نه نظًرا اإ أأ س ياسات احلكومة وس يحظى ابلكثري من ادلمع والتيسري. وقال اإ

قراًرا بأأن نيجرياي/أأفريقيا مفعمة ابملوارد املادية والبرشية اليت ميكن اس تغاللها من خالل  من تنفيذ خدمات الويبو وأأهدافها، واإ
نه يرى أأن املكتب اخلاريج سيساعد حتديًدا يف دمج نظام قمّي للملكية الفكرية يف نيجرياي وأأفريقيا من  امللكية الفكرية، فاإ

ن ذكل س يتسق مع الهدف الاسرتاتيجي الثالث خالل تعزيز الهنوض  مبعارف امللكية الفكرية ونرش أأصولها. ومىض يقول اإ
. 17وس يعزز احرتام امللكية الفكرية وس يتسق أأيًضا مع الهدف الاسرتاتيجي السادس خاصة الربانمج  11و 9و 8والربامج 

ن املكتب اخلاريج يف نيجرياي س يعزز جمال لمل مركز  دمع التكنولوجيا والابتاكر يف نيجرياي ويعزز اس تخدامه واتبع قائاًل اإ
ويدلمه يف حتقيق أأهدافه يف البالد ويف البدلان الأفريقية الأخرى، وهو ما يتسق أأيًضا مع الهدف الاسرتاتيجي الرابع، 

ىل تعزيز اس تخدام أأنظمة الويب15و 14و 13الربامج  و العاملية من . وأأضاف أأن املكتب اخلاريج س يدمع اجلهود الرامية اإ
خالل الرتوجي وبناء املعارف واملساعدة التقنية، وهو ما يتسق مع الأهداف الاسرتاتيجية الثانية والثالثة والرابعة والربامج 

ن املكتب اخلاريج سيسه  أأيًضا يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية، وهو ما يتسق مع الهدف  التابعة لها. وقال اإ
ن املكتب اخلاريج س يضيف تنويًعا وحرصية عن طريق التقريب بني 8الربانمج الاسرتاتيجي الثالث،  . واتبع الوفد قائاًل اإ

الويبو وأأفريقيا وس يمكل خدمات ماكتب امللكية الفكرية الوطنية من خالل تقدمي املساعدة وادلمع الس يايس والتنظميي. كام أأنه 
ن ذكل من سيساعد أأيًضا يف تعزيز أأنشطة تعاون الويبو يف أأفريقي ا، وسيسه  يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي الثالث، وقال اإ

نه عند اس تعراض خارطة  راكئز اقرتاح نيجرياي، ويه ركزية تيسري اس تخدام امللكية الفكرية للمنو والتمنية. وأأسهب بقوهل اإ
ىل معظ  البدلا ن نيجرياي دلهيا أأفريقيا يظهر جلًيا أأن نيجرياي ذات موقع اسرتاتيجي مينحها نفاًذا سهاًل اإ  4ن الأفريقية. وقال اإ

بدلان جماورة لها: بنني والاكمريون وتشاد والنيجر، وحيدها من اجلنوب واجلنوب الغريب احمليط الأطليس، ودلهيا رحالت 
ن تأأسيس الأطر دون الإقلميية يف نيجرياي مثل امجلاعة الاقتصادية دل ىل معظ  البدلان الأفريقية. وقال اإ ول جوية مبارشة اإ

ن نيجرياي تقدم ابلفعل خدمات بعدد من اللغات، ومن مث  غرب أأفريقيا يوفر قاعدة جاهزة للمكتب اخلاريج. وأأردف قائاًل اإ
ىل نيجرياي تعد عنرًصا غري ملموس  ن امللكية الفكرية ابلنس بة اإ فدلهيا ابلفعل املوارد البرشية املاهرة واملتعددة اللغات. وقال اإ

ن نيجرياي تعد من رواد ميتاز ابلقوة وسعة الن ن أأفريقيا معرتف هبا مكحور اقتصادي عاملي واإ طاق والقدرة عىل التحول. وقال اإ
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الاقتصاد الأفريقي. ورأأى أأن مثة سوق كبرية وجاهزة وقوية قادرة عىل استيعاب نرش أأصول امللكية الفكرية واس هتالكها 
فريقية من خالل اخلدمات اليت س تقدهما نيجرياي. والتفت اإىل والاس تغالل التجاري لها يف نيجرياي وغريها من البدلان الأ 

مسأأةل الأنشطة اخملطط لتنفيذها من قبل املكتب اخلاريج وقال أأنه يأأمل أأن تمتكن نيجرياي مبساعدة املكتب اخلاريج من 
ادلويل القامئ ابلفعل تدشني تطوير البياانت وتمنيته؛ وتسليط مزيد من الضوء عىل املصنفات الإبداعية لتوطيد الاعرتاف 

ابلصناعات الإبداعية يف نيجرياي؛ وتيسري الرشااكت املس تدامة وربط احملتوى احمليل بسالسل القمية العاملية؛ فضاًل عن تعزيز 
الروابط بني اجلامعات واملعاهد البحثية، وبني الصناعات وأأحصاب الأعامل احلرة وتقوية هذه الروابط. وأأخرًيا، رغب الوفد يف 

نه ال  ن النيجرييني، كشعب، روهح  صلبة واكدحون ومفعمون ابلتفاؤل ومضيافون، وقال اإ تحدث عن شعب نيجرياي وقال اإ
ذا ما فُتح س يكون استامثًرا انحًجا.   يضمن أأن املكتب اخلاريج اإ

نشاء أأنظمة مل  .237 ىل أأن الأهداف الرئيس ية للويبو يه ابختصار اإ كية فكرية وبدأأ وفد مجهورية كوراي احلديث ابلإشارة اإ
عاملية لتعزيز الابتاكر والإبداع ومتكني البدلان الأقل تقدًما من الاس تفادة من أأنظمة امللكية الفكرية هذه عن طريق تكوين 

نه ابعتبار أأن الغرض من وجود املاكتب اخلارجية للويبو هو حتقيق هذه الأهداف من  كفاءاهتا يف جمال امللكية الفكرية. وقال اإ
آس يا، حتديًدا يف كوراي يف أأرسع وقت خالل خدمات الت نشاء مكتب خاريج يف أ نه يرى أأن من املنطقي اإ وعية العاملية، فاإ

آس يا واحمليط الهادئ ما  آس يا تقود الابتاكر العاملي، حيث تبلغ طلبات الرباءات املودعة يف منطقة أ ىل أأن أ ممكن. وأأشار اإ
ر يتجىل أأيًضا من خالل طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابملئة من الطلبات العاملية، وأأضاف أأن الابتاك 60نسبته 

آس يا مهنا  نه من بني البدلان الآس يوية تعد مجهورية كوراي حموًرا أأساس ًيا للملكية  43واليت تبلغ حصة أ ابملئة. واتبع الوفد قائاًل اإ
نفاق عىل البحث والتطوير  ىل اإجاميل الناجت احمليل، وحتتل املركز الفكرية. فهيي حتتل املركز الأول عاملًيا يف جمال الإ نس بة اإ

ىل اإجاميل الناجت احمليل. وعرض الوفد رمًسا بيانًيا يظهر أأن مجهورية  الأول أأيًضا يف عدد طلبات الرباءات والتصاممي نس بة اإ
ىل أأن بدلان تقود الابتاكر والإبداع بدرجة كبرية عن طريق الاس تعانة ابلأنظمة املعوملة. غ 5كوراي واحدة من  ري أأنه أأشار اإ

ذا لملت بشلك عقالين  كوراي يه البدل الوحيد يف هذه البدلان اذلي ليس دليه أأي مكتب للويبو بعد. ورأأى أأن الويبو اإ
ن  نشاء مكتب خاريج يف كوراي. وقال اإ ووضعت هذين الهدفني الرئيس يني نصب أأعيهنا فال ميكن أأن تتجاهل رضورة اإ

سهاًما اب سهام كوراي الكبري يف الويبو وعامل مجهورية كوراي أأسهمت اإ نه نظًرا اإىل اإ لغًا يف الويبو وجممتع امللكية الفكرية. وقال اإ
امللكية الفكرية، فاإن هجدها ل خيفى عىل أأحد ومن مث ينبغي أأن تس تضيف مكتًبا خارجيًا. فعىل سبيل املثال تبلغ نس بة 

يرادات الويبو من مجهورية كوراي من  ىل  5اإ بدًلا خمتلًفا من  50مرشوعًا يف  113أأسهمت كوراي يف  2004نذ ابملائة، وم  6اإ
ن مجهورية كوراي وضعت مواد تعلميية ودورات تدريبية عاملية سواء  خالل ترتيبات صندوق الويبو الاستامئين. وأأردف قائاًل اإ

نرتنت لفائدة ادلول الأعضاء ابلويبو، ونرشت أأيًضا التكنو  لوجيات املالمئة وطورت العالمات عرب الإنرتنت أأو دون التصال الإ
التجارية للمنتجات احمللية يف البدلان النامية لتحسني نوعية احلياة. وأأضاف أأن مجهورية كوراي ساعدت أأيًضا يف نرش نظام 

جامًل قدمت اإ  14املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية وقدمت املشورة بشأأن تكنولوجيا املعلومات يف  هنا اإ سهامات بدًلا. وقال اإ
نه سيسهل حتمل أأعباء متنوعة وس يؤدي اإىل  ذا ما ُأسس مكتب خاريج للويبو يف مجهورية كوراي، فاإ نه اإ هائةل. ومىض يقول اإ

عواقب محمودة. أأوًل، س يكون املكتب اخلاريج يف مجهورية كوراي قادًرا عىل تقدمي خدمات خمصصة اإىل مجيع مس تخديم 
ماكنية كبرية لزايدة امللكية الفكرية يف كوراي مما يعزز ط  لبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ولهاي ومدريد. ورأأى أأن مثة اإ

ابملائة فقط من طلبات الرباءات احمللية تذهب للخارج  6.3طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مجهورية كوراي، لأن 
تب خاريج يف مجهورية كوراي، من املتوقع أأن ينتج من خالل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ولكن يف حاةل وجود مك 

يرادات الويبو مبقدار  10البدل  ىل زايدة اإ مليون  50أآلف طلب أأكرث وفق نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مما يؤدي اإ
شطة مصممة وفقًا دولر أأمرييك تقريًبا. واثنًيا، رأأى الوفد أأن مكتب الويبو اخلاريج يف مجهورية كوراي سيساعد يف توفري أأن 

نه يف غضون فرتة قصرية  للصندوق الاستامئين الكوري واملشاريع الإمنائية عىل حنو أأوسع نطاقًا وأأكرث كفاءة وفعالية. وقال اإ
ىل بدل متقدم وأأهنا  50قدرها  عاًما فقط متكنت مجهورية كوراي من الانتفاع ابمللكية الفكرية بنجاح يف التحول من بدل أأقل منًوا اإ

نه يرى أأن الوقت قد حان ليك ترد امجليل بأأن تقدم خربهتا الفريدة متكن ت من ذكل فقط مبساعدة اجملمتع ادلويل. وقال الوفد اإ
نشاء مكتب خاريج يف مجهورية كوراي س يوفر مساحة للتعلمي  ن اإ ىل أأي بدل هممت بتعمل املزيد. وقال اإ يف التمنية الوطنية اإ
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نرتنت. وأأضاف أأنه ليك يعمل مكتب الويبو اخلاريج بنجاح، أأوًل س توفر والتدريب بشأأن امللكية الفكرية دون  التصال ابلإ
نتشون العاملي الشهري. اثنًيا، س تضمن  احلكومة الكورية مقًرا ممتاًزا يف منطقة املركز التجاري العاملي ابلقرب من مطار اإ

ة كوراي من خالل الاس تعانة ابلصندوق الاستامئين احلكومة الكورية الاس تدامة املالية لتشغيل املكتب اخلاريج يف مجهوري
الكوري للويبو. اثلثًا، سيتجاوز المنو يف الإيرادات الناجت عن زايدة الاس تعانة بنظام امللكية الفكرية العاملي اكفة التاكليف 

لعام برئيس مجهورية كوراي املطلوبة لتشغيل املكتب اخلاريج يف كوراي. وذكّر الوفد بأأنه يف الأس بوع السابق التقى املدير ا
ن املكتب اخلاريج س يحظى بدمع اكمل من  وأأعرب الرئيس عن دلمه واهامتمه بفتح مكتب خاريج للويبو يف البالد. وقال اإ
نه يعي أأنه قد يكون مثة دافع س يايس وراء اختاذ مواقع املاكتب اخلارجية  احلكومة الكورية بتوجيه من الرئيس. وقال الوفد اإ

التوزيع اجلغرايف من الأمور اليت تأأخذ يف احلس بان بشلك كبري. ولكنه رأأى أأن اختيار موقع املاكتب اخلارجية  للويبو، وأأن
للويبو ينبغي أأن يأأخذ يف احلس بان أأيًضا الاحتياجات العملية ملس تخديم امللكية الفكرية عاملًيا. ومن هذا املنظور فاإن مجهورية 

لأهنا جمهزة بقدرات قوية يف جمال امللكية الفكرية وبيئة جتارية عاملية ودمع حكويم كوراي يه أأفضل ماكن للمكتب اخلاريج، 
نه يتومس دلًما قواًي من اكفة  ن املكتب اخلاريج للويبو يف مجهورية كوراي س يقدم أأفضل اخلدمات ومن مث فاإ قوي. وقال أأيضا اإ

 ادلول الأعضاء. 

من التفاصيل حول كيف س يمكل املكتب اخلاريج للويبو يف  وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء فطلب املزيد .238
مجهورية كوراي وظائف مكتب امللكية الفكرية الوطين، وكيف يتصور أأنه س يخدم املنطقة وس يليب احتياجات البدلان 
آخًرا، كيف سيمتكن من الإسهام يف حتقيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية وكيف س يضيف قمية ىل تنفيذ  اجملاورة، وأأخرًيا وليس أ اإ

 برانمج الويبو.

نشاء مكتب خاريج بصفة وطنية. وأأوحض أأن مكتب امللكية الفكرية  .239 وأأكد وفد مجهورية كوراي أأن اقرتاحه يتعلق ابإ
الكوري يتعامل مع العديد من الأمور املتعلقة بأأنظمة التسجيل ادلولية مثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي، 

ن املكتب قىض وقتًا طويالوأأنه يتلقى العدي جراءات الطلب وفق هذه الأنظمة. وقال اإ  د من الأس ئةل حول كيفية التعامل مع اإ
ىل املقر الرئييس للويبو يف جنيف. وانطوى هذا الأمر عىل العديد من املشالك، عىل سبيل املثال  يف حتويل هذه الأس ئةل اإ

الليل يف جنيف، وابلطبع مثة مشالك لغوية. وأأضاف الوفد أأن بسبب فارق التوقيت وقت العمل يف كوراي يضايه منتصف 
املكتب اخلاريج للويبو سيساعد املس تخدمني يف مجهورية كوراي، وكام ذكر يف عرضه، سيتعاظ  احامتل زايدة التسجيالت 

ىل العرض اذلي قدمه، وأأضاف أأنه رمغ أأن الويبو دلهيا ماكتب خارجي آس يا ـ ادلولية يف مجهورية كوراي. وأأشار اإ ة أأخرى يف أ
ل أأن املكتب اخلاريج املقرتح س يخدم املس تخدمني الكوريني ابلأساس  حتديًدا يف س نغافورة والياابن والصني ـ اإ

نه لن يكرر وظائف أأي من املاكتب الأخرى. والتفت  واملس تخدمني اذلين يرغبون يف الإيداع يف مجهورية كوراي، ومن مث فاإ
ىل مسأأةل تقدمي املساعدة للب دلان النامية لتكوين كفاءاهتا بشأأن امللكية الفكرية وأأكد أأن تغطية الصندوق الاستامئين الكوري اإ

نه يف حاةل  آس يا واحمليط الهادئ ولكهنا تشمل اكفة الأنشطة يف أأي قارة حول العامل. وقال اإ للويبو ليست مقترصة عىل منطقة أ
آس يا. وجود مكتب خاريج يف مجهورية كوراي، لن حيدث أأي تكرار ل  عمل املاكتب اخلارجية القريبة للويبو يف أ

نه يريد أأن يقدم العنارص الرئيس ية لقرتاحه فتح مكتب  .240 وهنأأ وفد رومانيا الرئيس عىل انتخابه لرئاسة اللجنة وقال اإ
قلميي للويبو يف بوخارست يف رومانيا يف الثنائية  مارس 29حس امب قُدم قبل املوعد الهنايئ يف  2017-2016خاريج دون اإ

نه يود أأن ينهتز الفرصة لتقدمي بعض املعلومات 2016 ىل أأن النسخة الاكمةل لالقرتاح ل تزال يه املرجع. وقال اإ . وأأشار اإ
الإضافية لإعالم اللجنة ابملس تجدات وأأشار اإىل عرض الباور بوينت اخلاص به. وأأوحض الوفد أأن املكتب اخلاريج دون 

ليه الإقلميي املقرتح س يكون موقعه يف بو  خارست برومانيا يف منطقة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، حيث ميكن الوصول اإ
ساعات تقريًبا أأو من خالل العديد من الاحامتلت للجمع بني رحلتني  3من خالل رحلتني جويتني مبارشتني أأس بوعًيا مبدة 

نه مل يؤسس مكتب خاريج للويبو بع 6جويتني مبدة  د يف منطقة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ساعات تقريًبا. وقال أأيضا اإ
بدلان يف املنطقة أأعربت عن تأأييدها للمكتب دون الإقلميي يف الاقرتاح املقدم: أألبانيا وجورجيا ومجهورية مقدونيا  5وأأن 

لهي ؛ البوس نة والهر  نه بعد فوات املوعد الهنايئ، انض  بدلان اإ سك واجلبل اليوغوسالفية السابقة ومودلوفا ورصبيا. وقال اإ
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ىل أأفضل وس يةل للربط بني المنو الاقتصادي  ن الأساس املنطقي للمكتب اخلاريج هو الوصول اإ الأسود. ومىض يقول اإ
قلميية، ونتاجئ امللكية الفكرية اليت ليست ابملس توى املتوقع. وأأشار  والإماكانت الابتاكرية والإبداعية الواعدة للمنطقة دون الإ

ىل الربانمج  واليت ورد فهيا أأنه رمغ أأن البدلان يف املنطقة  2017-2016ة الويبو بشأأن الربانمج واملزيانية للثنائية يف وثيق 10اإ
ل أأنه عمل تتحقق بعُد الإماكانت الاكمةل لهذه الأنظمة يف املنطقة حتققًا اتمًاع. ومىض  ىل أأنظمة الويبو، اإ قد انضمت ابلفعل اإ

ىل هذه العوامل، تظهر نه ابلإضافة اإ قلميية أأنه يتعني  يقول اإ الإحصاءات املتعلقة مبس توى الزتييف والقرصنة يف املنطقة دون الإ
ىل ولية املكتب اخلاريج ورأأى أأن املكتب اخلاريج يف بوخارست  اختاذ املزيد من الإجراءات حملاربة هذه الظاهرة. والتفت اإ

نه يود س يكون مبزنةل مركز خدمات للويبو يف املنطقة دون الإقلميية، عىل شالك ة املاكتب اخلارجية للويبو القامئة ابلفعل. وقال اإ
ىل  فئات رئيس ية: للويبو، ولدلول  3أأن يسلط الضوء عىل بعض ادلعامئ احملددة لوليته. وذكر الوفد أأن القمية املضافة تنقس  اإ

قلميية، والقمية املضافة من انحية الكفاءة والفعالية من حيث  نه من منظور الويبو، الأعضاء يف املنطقة دون الإ التلكفة. وقال اإ
قلميية س يعزز الهنوض بقمي املنظمة وخدماهتا، وس يعزز أأيًضا تأأثريها احمليل من خالل التصدي  فاإن وجودها يف املنطقة دون الإ

نفاذ حقوق  امللكية خلصوصيات املنطقة دون الإقلميية، ويه حتديًدا اس تخدام الرشاكت الصغرية واملتوسطة للملكية الفكرية واإ
الفكرية وتطوير رشااكت جديدة ومبتكرة بني أأحصاب مصلحة متعددين، والتعاون يف املنطقة دلمع تنفيذ أأهداف التمنية 

ن من العنارص  قلميية. وأأردف قائاًل اإ ن من املتوقع أأيًضا حتقيق منافع ملموسة للبدلان يف املنطقة دون الإ املس تدامة. وقال اإ
اءة وفعالية التلكفة لأن املكتب اخلاريج سيمتكن من تقدمي خدماته جبودة عالية وسعر منخفض. الأخرى للقمية املضافة الكف

عداد أأمانة الويبو اعتباًرا من  ىل الرمق القيايس ملؤرش تسوية املقر من اإ ن 2013يوليو  15وأأشار عىل سبيل املثال اإ ، وقال اإ
ابلبدلان املس تضيفة املمكنة الأخرى، وأأيًضا مقارنة ابملقر فامي خيص رومانيا، ويه أأقل درجة مقارنة  122.8املؤرش بلغ 

ن تأأسيس مكتب خاريج للويبو 195.9الرئييس، اذلي بلغت درجته  ىل النوايح املتعلقة ابملزيانية واملالية فقال اإ . مث التفت اإ
ضايف عىل ادلول الأعضاء خبالف املزيانية اخمل قلميية لن يضع أأي عبء مايل اإ صصة املصدق علهيا، فال يف املنطقة دون الإ

جيار، ابلإضافة اإىل وجود دمع حميل من سلطات امللكية الفكرية الوطنية، عىل سبيل املثال من خالل العمل  توجد تاكليف اإ
عىل مجع أأموال زائدة من الأنشطة اخملتلفة املنفذة من قبل القطاع اخلاص واملؤسسات غري احلكومية وأأحصاب املصلحة 

ن نه استناًدا اإىل حتليل الآخرين. وقال اإ ه ميكن تقدمي طلبات دمع مايل فامي خيص املشاريع املموةل من الاحتاد الأورويب. وقال اإ
نه قدم اقرتاًحا ملموًسا بشأأن مقر املكتب اخلاريج، رمغ أأنه مل يذكر ذكل حتديًدا يف  معمق للخيارات املتعددة املتوفرة، فاإ

ن املكتب اخلاريج  س يكون مقره يف وسط مدينة بوخارست، داخل مبىن املكتبة الوطنية، حيث الاقرتاح املقدم. وقال اإ
ليه من املطار ادلويل للعامصة يف  240س يحظى مبساحة رحبة قواهما  مرًتا مربًعا مع توفر مرافق عرصية، وسيتاح الوصول اإ

ن موقع املكتب س يوفر فرًصا للتعاون، حيث س يك ون قامئًا يف الركن الإداري غضون نصف ساعة اإىل ساعة. واتبع قائاًل اإ
اذلي يتأألف من احلكومة والربملان، وس يكون ابلقرب من املنطقة التجارية وغرفة التجارة والصناعة الرومانية وحممكة التحكمي 
ىل موقع املكت ىل النظر اإ نه ل يزال دليه متسع من الوقت ودعا اللجنة اإ ب التجاري ادلويل واملؤسسات املرصفية . وقال الوفد اإ

 املقرتح يف الرشاحئ اليت س ُتعرض.

وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء فطلب املزيد من التوضيح بشأأن كيف س يمكل املكتب اخلاريج للويبو يف  .241
 بوخارست وظائف مكتب امللكية الفكرية الوطين.

املس تضاف يف رومانيا ومكتيب وأأجاب وفد رومانيا بأأنه يعتقد أأنه س يكون مثة تعاون وثيق بني املكتب اخلاريج للويبو  .242
ن التعاون س يكون مستنًدا اإىل طلبات  ىل أأن رومانيا دلهيا مكتبان للملكية الفكرية. وقال اإ امللكية الفكرية الوطنيني، مشرًيا اإ
 حمددة من مكتيب امللكية الفكرية الوطنيني عىل سبيل املثال لتيسري تنفيذ الأهداف الوطنية وتيسري تصممي محالت التوعية

ذا ما تقرر اختاذ  آخًرا، رأأى الوفد أأن التعلمي يعد جزًءا هاًما من هذا التعاون املتوقع يف املس تقبل اإ العامة، وأأخرًيا وليس أ
قلميي يف بوخارست.  مكتب خاريج دون اإ

ن تركيا خفورة لأهنا عضو يف الويبو منذ  .243  ، ومنذ ذكل احلني اكنت انشطة يف تنفيذ الس ياسات1976وقال وفد تركيا اإ
نه يف 17العاملية بشأأن امللكية الفكرية مبا يف ذكل الزتاماهتا مبوجب املعاهدات ادلولية اليت تديرها الويبو والبالغ عددها  . وقال اإ
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، بعد حصول تركيا عىل عضوية منظمة التجارة العاملية وتأأسيس الاحتاد امجلريك مع الاحتاد الأورويب، أأطلقت تركيا 1995
ترشيعاهتا بشأأن حقوق امللكية الصناعية وسنت عدًدا من القوانني اليت ل تزال مطبقة. واس تطرد محةل هتدف اإىل حتديث 

نه يف  بعد بدأأ مفاوضات الانضامم بشأأن قانون امللكية الفكرية مع الاحتاد الأورويب، صدقت احلكومة الرتكية  2008قائال اإ
ىل تعزيز نظام عىل خطة لمل تدرج حقوق امللكية الفكرية كأحد الأولوايت الأ  ساس ية للتمنية الاقتصادية يف تركيا، مما أأدى اإ

نفاذ حقوق امللكية  حقوق امللكية الفكرية. وتأأسس جملس تنس يق حقوق امللكية الفكرية والصناعية من أأجل تعزيز فعالية اإ
ق عىل عدد من الفكرية وتطبيقها. وأأوحض أأنه ابلتساق مع قرارات اجمللس، اختذت احلكومة الرتكية خطوات للتصدي

الاسرتاتيجيات املتعلقة ابمللكية الفكرية مبا يف ذكل الاسرتاتيجيات الوطنية وخطط العمل بشأأن امللكية الفكرية والبياانت 
عداد اسرتاتيجية رفيعة املس توى، اختذت تركيا اخلطوة الثانية  ىل العمل اجلاري بشأأن اإ نه ابلإضافة اإ اجلغرافية والتصاممي. وقال اإ

نظام امللكية الفكرية عن طريق توحيد اكفة قوانني املراس مي يف مسودة قانون واحد حول امللكية الصناعية، واذلي  يف حتديث
ىل املعايري ادلولية ويف نفس  من شأأنه أأن يعزز النظام تعزيًزا حمسواًب من أأجل حتسني حامية حقوق امللكية الفكرية لتصل اإ

ىل املنطقة وادلول الأعضاء الوقت تشجيع الابتاكر وتيسري نقل التكنو  ن تركيا حتمست لتقدمي خربهتا اإ لوجيا. ومىض يقول اإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلع مبوجب نظام معاهدة  الأخرى فأأطلقت مبادرات بشأأن احلصول عىل صفة عاإ

نه ابلتعاون مع التعاون بشأأن الرباءات، وقدمت املساعدة التقنية للمجمتع ادلويل يف جمال حفص طلبات  الرباءات. وقال اإ
، وقال 2017-2016الويبو، س ُيطلق برانمج للحصول عىل ماجس تري امللكية الفكرية يف جمال الرباءات والتصاممي يف الثنائية 

ن أأاكدميية امللكية الفكرية الرتكية املؤسسة ابلشرت  نه س يكون متاًحا للمشاركة من اكفة ادلول الأعضاء. وأأردف قائاًل اإ اك مع اإ
قلميية يف الأجل القصري. وأأوحض أأنه لضامن  2017الويبو س تعمل بشلك اكمل يف  ىل أأاكدميية اإ عىل الصعيد الوطين وستتحول اإ

اتفاق تعاون ثنايئ مع ماكتب امللكية  28نقل املعارف بشلك انحج داخل املنطقة وخارهجا، دخل معهد الرباءات الرتيك يف 
ىل الفكرية الوطنية من أأجل تنس يق  نه نظًرا اإ أأنشطة التدريب وتبادل البياانت واملعامالت عىل صعيد الس ياسات. وقال اإ

نه يعتقد بشدة أأن تأأسيس مكتب خاريج يف تركيا س يكون هل منافع كثرية مضن وليته  مجيع املبادرات اليت أأطلقهتا تركيا، فاإ
وزايدة الوعي ابمللكية الفكرية واحرتاهما، وس يعزز  وس يمكل أأيًضا هجود الويبو وتركيا يف جمال نرش معارف امللكية الفكرية

الابتاكر والإبداع عن طريق الهنوض ابلس تخدام الفعال خلدمات امللكية الفكرية يف تركيا ويف منطقهتا. وقال الوفد أأنه نظًرا 
نه يتوقع أأن تؤدي تفاعالت الند  لأنه من املس تخدمني املعتادين لأنظمة مدريد ولهاي ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فاإ

ىل تعزيز  للند بني املاكتب اخلارجية بشأأن هذه الأنظمة العاملية استناًدا اإىل مهنجية خمصصة وفق احتياجات اجملمتع التجاري اإ
نه ابلإضافة اإىل دمع أأنظمة امللكية  اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية العاملية للويبو يف تركيا ويف منطقهتا. واسرتسل قائاًل اإ

نه يتوقع أأن يويل  جراء أأنشطة تكوين الكفاءات وتعزيز الوعي، فاإ الفكرية العاملية للويبو والهنوض هبا وتقدمي املساعدة التقنية واإ
املكتب اخلاريج يف تركيا اهامتًما أأكرب بأأنشطة التعلمي يف جمال امللكية الفكرية. وأأكد أأن لمل املكتب اخلاريج يف تركيا 

ن س يكون ممكاًل للربانم ىل تكرار لمل الربامج الأخرى املنطلقة ابلفعل. وقال اإ ج اذلي تنفذه أأاكدميية الويبو ولن يؤدي اإ
املكتب اخلاريج س يكون أأكرث قدرة عىل حتديد الاحتياجات والطلبات اخلاصة بفضل وجوده يف امليدان حيث تنشأأ 

نه س يكون واهجة، غالًبا بني أأاكدميية الويبو و  املس تفيدين، وس يؤدي دوره بكفاءة وفعالية دون تكرار الاحتياجات، ومن مث فاإ
ن املكتب اخلاريج س يكون يف اتصال مبارش مع الأطراف الفاعةل حملًيا  لمل أأي من برامج الويبو املرتبطة ابملوضوع. وقال اإ

وسيتحىل مبعرفة أألمق مثل اجلامعات وماكتب نقل التكنولوجيا وغري ذكل من املؤسسات التعلميية املرتبطة ابملوضوع يف تركيا، 
ىل احتياجاهت  بطريقة أأمشل وأأكرث  ن ذكل سيسمح هل ابلس تجابة اإ ابلأولوايت والاحتياجات اخلاصة بأأحصاب املصلحة. وقال اإ

ن العمل مبارشة مع أأحصاب املصلحة س يكون فعاًل من حيث  فعالية دون تكرار أأي لمل من هجة أأخرى. وأأسهب بقوهل اإ
اب عديدة. فس يكون حتقيق الأهداف احملددة يف الربامج من خالل مؤرشات الأداء املذكورة يف وثيقة التلكفة يف الهناية لأس ب

ذا اكنت الأولوايت والاحتياجات حمددة حملًيا من املكتب  الربانمج واملزيانية حتقيقًا أأكرث كفاءة وفعالية من حيث التلكفة اإ
ا بشان املاكتب اخلارجية يف الويبو، فاإن املكتب اخلاريج يف تركيا اخلاريج. وابلتساق مع املبادئ التوجهيية املتفق علهي

نه فور تأأسيس املكتب اخلاريج  دارة الويبو القامئة عىل النتاجئ والإطار التنظميي. ومىض يقول اإ س يكون جزًءا ل يتجزأأ من اإ
لتقارير اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وبدء لمهل، س يخضع أأداؤه وأأنشطته للتقيمي يف ضوء مؤرشات الأداء والأهداف وسرُتفع ا

نه بناًء عىل القرار املعمتد خالل مؤمتر الأمم املتحدة  ىل امجلعية حس امب يلزم. وختاًما، قال الوفد اإ اليت بدورها س تصدر توصياهتا اإ
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مرصف تكنولوجيا للبدلان ، أأحرزت تركيا تقدًما كبرًيا يف اس تعداداهتا لتأأسيس 2011الرابع املعين بأأقل البدلان منًوا يف مايو 
الأقل منًوا. ولترسيع وترية غلق الفجوة التكنولوجية يف البدلان الأقل منًوا، س ييرس املرصف نقل التكنولوجيا والهنوض ابلعلوم 
ن تقرير اجلدوى اذلي أأعده  الأصلية وتكوين الكفاءات بشان التكنولوجيا والابتاكر وحشد ادلمع العاملي القوي. وقال الوفد اإ
نشاء مرصف للتكنولوجيا لأقل البدلان منوا سلط الضوء عىل دور الويبو،  الفريق الرفيع املس توى التابع للأمني العام املعين ابإ
خاصة، من خالل أأهداف جدول أأعامل التمنية وتعزيز القدرات الوطنية للبدلان الأقل منًوا يف جمال نقل التكنولوجيا املالمئة 

مواهجة حتدايت التمنية احملددة وطنًيا. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن دمع املاكتب اخلارجية  وتطويرها وتعديلها من أأجل
للويبو ملرصف التكنولوجيا س يكون العنرص املمكل الأفضل وس يقدم فرًصا أأفضل للبدلان الأقل منًوا بفضل تضافر اجلهود 

ن تركيا تعلق أأتمية كبرية عىل حسن اس تضا ن املشرتكة. وقال الوفد اإ فهتا للمنظامت ادلولية، وهو أأمر لها ابع كبري فيه، واإ
آس يا وأأورواب  لهيا من معظ  املناطق، خاصة أأفريقيا وأ اسطنبول حتديًدا تعد حموًرا فريًدا بسبب قرهبا جغرافيًا وسهوةل السفر اإ

نشاء مقر للأمم املتحدة يف تركيا يتسق مع مع ىل اإ ىل الهدف الرايم اإ ن والرشق الأوسط. والتفت اإ ايري الأمم املتحدة، وقال اإ
قلميية أأو قطرية. ويف الوقت نفسه،  13دلى تركيا  قلميية أأو دون اإ واكةل اتبعة للأمم املتحدة تبارش لملها من خالل ماكتب اإ

قلميي من قبل منظمة  قلمييني من قبل هيئة الأمم املتحدة للمرأأة، واليونيس يف، ومكتب دون اإ نشاء مكتبني اإ جيري العمل عىل اإ
ن موقع تركيا ودلمها املايل واللوجيس يت ملاكتب املنظامت ادلولية القامئة يف تركيا من العوامل ا لأغذية والزراعة )الفاو(. وقال اإ

نه يف هذا الصدد ل شك أأن املكتب  قلميية فهيا. وقال اإ اليت حتفز هذه املؤسسات عىل تفضيل تركيا لختاذ مقار وماكتب اإ
ًضا من هذا ادلمع. وأأضاف أأنه مبجرد أأن تقرر ادلول الأعضاء بشأأن ولية املكتب اخلاريج يف اخلاريج للويبو سيس تفيد أأي

ىل املزااي اليت يقدهما، سيتحدد املطلوب من موارد برشية ومالية وبنية حتتية مادية وموقع، سواء يف أأنقرة أأو  تركيا نظًرا اإ
 لنحو الأفضل، ابلشرتاك مع خدمات الويبو.اسطنبول، حيث يس تطيع املكتب اخلاريج أأن ينفذ وليته عىل ا

آخر العروض املقدمة للجنة من الوفود اليت اقرتحت اس تضافة ماكتب خارجية  .244 ن العرض الأخري هو أ وقال الرئيس اإ
ىل  ن اللجنة اس متعت اإ عروض. واقرتح الرئيس أأن تنخرط اللجنة يف نقاش اكمل حول كيفية املتابعة.  8يف بدلاهنا، وقال اإ

ن  اللجنة تواجه موقًفا صعًبا اإىل حد ما لأنه حس امب جاء يف العروض، مثة عروض قوية للغاية ولك عرض يس تحق وقال اإ
مقاعد يف الثنائية التالية. وذكر مثاًل  3مقاعد يف الثنائية احلالية و 3الانتباه الاكمل. ولكن املوارد حمدودة، فال يوجد سوى 

ذا اكن دليك  جياد أأفضل أأصابع وع 10لتفيًا يقول: عاإ صبع س يؤملك بنفس ادلرجةع. وحث الرئيس اللجنة عىل اإ ضضهتا، لك اإ
نه خالل املشاورات غري الرمسية قد سأأل عدة  طريقة للتعامل مع هذه املسائل، لأن القرار جيب أأن يُتخذ ابلإجامع. وقال اإ

اليت س تفتح يف الثنائية احلالية والنظر يف  أأس ئةل، وبدا جلًيا أأن اللجنة ليس مبقدورها امجلع بني النظر يف املاكتب اخلارجية
ن ذكل لأن طلب الاقرتاحات اذلي صدر بناء عىل قرار امجلعية  املاكتب اخلارجية اليت س تفتح يف الثنائية التالية. وقال اإ

ىل أأن الاقرتاحات ختص الثنائية احلالية. وأأضاف أأنه ل يوجد ما مينع اللجنة من طلب اقرتا حات مرة العامة أأشار بوضوح اإ
نه مما مسع أأيًضا يف املشاورات غري الرمسية أأن اللجنة قد  اثنية عىل حنو معجل للثنائية التالية كعامل لتسهيل النقاش. وقال اإ
ىل تفاهامت معينة وصاغت هذه  تس تعني بنفس الطريقة اليت اس تعانت هبا يف التفاوض بشأأن قرار امجلعية، حيث وصلت اإ

ن اللجنة بوسعها أأن  التفاهامت يف القرار بطريقة ىل أأفريقيا. واتبع قائاًل اإ عطاء الأولوية اإ ىل القرار املتعلق ابإ واحضة، وأأشار اإ
نشاء ماكتب  3تفكر يف اختاذ قرار حامس بشأأن ما يصل اإىل  ماكتب يف الثنائية التالية، والنظر يف بعض الأولوايت بشأأن اإ

آخر انبع م ن املشاورات غري الرمسية املعقودة يف يوم امجلعة الفائت، وهو أأن أأخرى يف الثنائية التالية. وأأشار اإىل عنرص أ
اللجنة الآن دلهيا قرار واحض من منطقتني بشأأن تأأييدهام لفتح مكتبني خارجيني للويبو يف اجلزائر ونيجرياي من اجملموعة 

ن هذا عنرص واقعي س يؤخذ يف  الأفريقية ومكتب خاريج يف كولومبيا من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقال اإ
احلس بان يف نقاش اللجنة. وبعد أأن أأحاط الرئيس علًما بعدد من العنارص الناش ئة عن املشاورات غري الرمسية، فتح ابب 

 الإدلء ابملداخالت.

ل أأن علهي .245 نه عىل الرمغ من أأن اجملموعة أأعدت بيااًن موجًزا، اإ ا أأن جتمتع مرة وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء فقال اإ
عطاء تعليقاهتا للجنة  أأخرى بعد اجللسة الصباحية ملناقشة الأمر مرة أأخرى. وأأعرب عن أأمهل أأن تكون اجملموعة قادرة عىل اإ
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ن من العنارص الواردة يف البيان أأن اجملموعة ترى أأن  جراء املزيد من النقاش داخل اجملموعة. وكتعليق أأويّل قال اإ بعد اإ
ىل اللجنة.التفاقات تعد خطو   ة يف اجتاه تيسري العملية. مث تعهد الوفد ابلتشاور مع مجموعته والعودة ابلنتيجة اإ

ىل مزيد من التوضيح لأنه ليس متأأكًدا أأنه عىل غرار حسب  .246 ن احلاجة تدعو اإ يران الإسالمية اإ وقال وفد مجهورية اإ
ن الوفود الأخرى املرحشة من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واجملموعة الأفريقية اقرتاحاهتا  مرص واملغرب لقرتاحهيام فاإ

ن اللجنة ينبغي لها أأوًل أأن تعرف عدد الاقرتاحات اليت ل تزال مطروحة عىل الطاوةل.  قد حسبت. وقال اإ

نه بعد اجامتع اجملموعة الأفريقية يف اليوم السابق، مل يبق من اجملموعة الأفريقية سوى  .247 مرحشني فقط وقال وفد نيجرياي اإ
 هام اجلزائر ونيجرياي.

نه يرحب ابلإجابة عىل أأي أأس ئةل عن موقف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مؤكًدا أأن  .248 وقال وفد ش ييل اإ
 مرحش اجملموعة للثنائية احلالية هو كولومبيا وأأضاف أأن قرار اجملموعة جاء ابلإجامع يف هذا الشأأن.

نه  .249 ىل الثنائية التالية،  3س تختار  2016مبا أأن امجلعية العامة لعام وقال وفد مجهورية كوراي اإ ماكتب خارجية، ابلنس بة اإ
ن ادلول الأعضاء عندما تبدأأ يف املشاورات غري  سيتعني وضع ضامانت حتول دون تكرار الإجراءات املعقدة السابقة. وقال اإ

 ت أأوًل.الرمسية حول املاكتب اخلارجية، يتعني علهيا أأن تناقش هذه الضامان

نه فامي خيص بدلان  .250 ىل أأفريقيا. وقال اإ وحتدث وفد الهند بصفته الوطنية فرأأى أأنه ل شك أأن الأولوية ينبغي أأن تُعطى اإ
آس يا واحمليط الهادئ، مثة  ىل صيغة انجتة عن قرار عادل  3أ ن عىل الأعضاء أأن تصل اإ اقرتاحات مطروحة عىل طاوةل. وقال اإ

املناطق الثالث اليت قدمت اقرتاحات. وأأضاف أأن مثة اقرتاحات من أأفريقيا قدمت عىل أأهنا يصب يف صاحل البدلان من مجيع 
جامع  نه ل يوجد اقرتاح عليه اإ اقرتاحات من اجملموعة الأفريقية. ومثة اقرتاح من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقال اإ

آس يا والاكرييب يف الوقت احلايل ولكن هنا  3مثة اقرتاحات من  من مجموعة بدلان أ بدلان مطروحة عىل الطاوةل. ومىض يقول اإ
نه يريد  قلميية. وقال اإ جيب أأن يُنظر فهيا بعناية وأأن الهند ل ينبغي أأن يكون دلهيا انطباع بأأهنا س هُتمل بسبب قوة اجملموعات الإ

 ول الأعضاء نفس الثقة يف النظام.أأن يعرث عىل حل منطقي بشأأن مسأأةل الاقرتاحات عن طريق التوصل اإىل صيغة تعطي ادل

نه يتفق متاًما مع ما أأدىل به وفد الهند وأأكد أأن مجيع الاقرتاحات مطروحة للنقاش وأأنه مل يُتخذ أأي قرار  .251 وقال الرئيس اإ
 بعد.

وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فشكر ادلول الأعضاء يف الويبو عىل تقدمي اقرتاحات  .252
ن اجملموعة تقر بفائدة فتح املاكتب اخلارجية مع  عداد التقارير الوقائعية وتقدميها. وقال اإ اس تضافة ماكتب خارجية والأمانة عىل اإ

ه املبادئ التالية دور أأمانة الويبو واختاذ القرار من مراعاة املبادئ التوجهيية، خاص ة الفقرة الأوىل اليت تنص عىل ما ييل: عتوّجم
نشاء ش بكة ]مس تدامة وذات جح  مناسب وحمدود[من ماكتب الويبو اخلارجية تضيف قمية  قبل ادلول الأعضاء بشأأن اإ

النتاجئ للربانمج واملزيانية، وبطريقة منسقة ومتاكمةل مع مقر وكفاءة وفعالية واحضة يف تنفيذ الربامج وفقا لالإطار القامئ عىل 
نشاء املاكتب  ن اإ الويبو الرئييس وبنحو قد ل ميكن خبالفه تنفيذها من خالل العمليات يف مقر الويبو الرئييسع. وقال اإ

قنية وتكوين الكفاءات اخلارجية ينبغي أأن يكون متسقًا مع الاحتياجات الفعلية للمنظمة من انحية تقدمي املساعدة الت 
قلميي مدعوم من  ن اجملموعة تود الإشارة اإىل الاقرتاح املقدم من رومانيا بشأأن مكتب خاريج دون اإ دول  5والتدريب. وقال اإ

نه  أأعضاء يف وقت تقدمي الاقرتاح. وأأضاف أأهنا تشدد عىل التوزيع اجلغرايف املنصف لش بكة املاكتب اخلارجية للويبو. وقال اإ
 فاإن اجملموعة ترى أأنه ينبغي أأن تُعطى الأولوية للمناطق اخلالية من أأي مكتب خاريج.  لهذا السبب

نه يود أأن يؤكد عىل دلمه ملا قيل يف  .253 ىل مداخةل مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وقال اإ وأأشار وفد رومانيا اإ
 هذا البيان.
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نه يود أأن يُذكّر الأ  .254 ىل أأفريقيا.وحتدث وفد نيجرياي بصفته الوطنية فقال اإ  عضاء بأأن الأولوية ُأعطيت اإ

ىل اللجنة وشكر العارضني عىل عروضه  الشامةل واملفيدة. وأأعاد التأأكيد  .255 ىل العروض املقدمة اإ وأأشار وفد جورجيا اإ
ىل املناطق اليت  ن الأولوية ينبغي أأن تُعطى اإ قلميي للويبو يف رومانيا. وقال اإ ل عىل تأأييده لقرتاح فتح مكتب خاريج دون اإ
حتتوي عىل أأي مكتب خاريج ورأأى أأن التوزيع اجلغرايف للماكتب اخلارجية ينبغي أأن يُطرح يف املناقشات واملشاورات 

 الأوىل لدلول الأعضاء.

وأأعرب وفد ابكس تان عن تأأييده لإنشاء ماكتب خارجية يف املناطق اليت ليس هبا وجود للويبو حالًيا. وحذر من اختاذ  .256
نه ل يرى كيف يتس ىن لدلول أأي قرار بشأأن الثنائي ة التالية لأن ادلعوة لتقدمي اقرتاحات اكنت بشأأن الثنائية احلالية. وقال اإ

 الأعضاء أأن تناقش صيغة بشأأن الثنائية التالية دون معرفة عدد املرحشني يف املس تقبل.

نه يريد أأن يوحض مالحظاته واليت شعر أأهنا رمبا قد أأساء بعض الوفود فه  .257 نه تساءل ببساطة وقال الرئيس اإ مها. وقال اإ
جراء رمسي، بل عن طريق  ذا اكنت العملية املتعلقة ابلثنائية التالية من املمكن ترسيع وتريهتا، ولكن دون اخزتال أأي اإ عام اإ

طالق دعوة  ن ذكل يعين أأن القرار أأو أأي من عنارصه قد يقيض بتلكيف الأمانة ابإ بطاء. وقال اإ اإطالق الإجراء الرمسي دون اإ
يف أأرسع وقت ممكن، حبيث تريم اإىل مجع مجيع الآراء حبلول منتصف العام  2019-2018ول عىل اقرتاحات للثنائية للحص

. ومن شأأن ذكل تسهيل اختاذ القرارات وتوفري ضامانت 2017التايل ومن مث يتس ىن اختاذ قرار يف جلنة الربانمج واملزيانية يف 
ضافية ملن مل يقع الاختيار علهي ، ببساطة  لأن مثة العديد من املرحشني ملقاعد قليةل. اإ

نه يرى أأن الاقرتاحات  .258 نه فامي خيص تأأسيس مكتب خاريج جديد للويبو، فاإ يران الإسالمية اإ وقال وفد مجهورية اإ
املتعلقة بتأأسيس هكذا ماكتب جيب أأن يُنظر فهيا وفقًا للمبادئ التوجهيية دون أأي متيزي وعىل أأساس التوزيع اجلغرايف 

لهيا كهنج جديد يف املنظمة املنصف نه يؤكد عىل موقفه من أأن مسأأةل املاكتب اخلارجية اجلديدة جيب أأن يُنظر اإ . وقال الوفد اإ
ن الأمانة ينبغي أأن تراعي يف تقدميها التقارير التقنية  للميض قدًما حنو العاملية والهنوض ابلكفاءة والفعالية يف املنظمة. وقال اإ

ن من  3قرتحة الشفافية واحليادية والترصف وفقًا للفقرة حول املاكتب اخلارجية امل )مكرر( من املبادئ التوجهيية. وقال اإ
نه وفقًا للفقرة  جراء أأنشطة تكوين الكفاءات. وقال اإ من  14الوظائف الأساس ية للماكتب اخلارجية تقدمي املساعدة التقنية واإ

ن هذا الأمر ابلغ املبادئ التوجهيية، جيب أأن يُراعى اجلانب الإمنايئ عند ت أأسيس ماكتب خارجية جديدة. وأأردف قائاًل اإ
ىل الفقرة  نه وفقًا  13الأتمية لأنه لو يوجد بدل انم يس تضيف أأي مكتب خاريج حالًيا. وأأشار اإ من املبادئ التوجهيية وقال اإ

نه حالًيا لو يوجد أأي لها تنبغي مراعاة مبدأأ الش بكة املس تدامة واملنصفة واملوزعة جغرافيًا للمكتب اخلاريج املعين . وقال اإ
آس يا والرشق الأوسط.  مكتب خاريج يف منطقة غرب أ

. ورأأى أأن 2017-2016وأأعرب وفد فييت انم عن تأأييده لتأأسيس مكتب خاريج يف مجهورية كوراي خالل الثنائية  .259
نحو الأفضل مكحور لتنفيذ املكتب اخلاريج املقرتح، ابلتعاون مع املكتب الكوري للملكية الفكرية، س يؤدي همامه عىل ال 

نه س يحقق منافع ليس فقط ملس تخديم امللكية الفكرية يف  قلميية واملساعدة التقنية ومن مث فاإ املشاريع ادلولية بشأأن التمنية الإ
 البدل نفسه ولكن أأيًضا ملس تخديم امللكية الفكرية يف البدلان الأخرى يف املنطقة.

ن  .260 اختذت قرارها عىل أأمل تسوية املسأأةل خالل  2015امجلعية العامة لس نة وقال وفد الإمارات العربية املتحدة اإ
ن الرتش يحات الأخرى مل تؤخذ يف احلس بان يف هذا القرار. ورأأى أأنه يف الثنائية املقبةل، من 2017-2016الثنائية  . وقال اإ

نص عليه قرار امجلعية العامة لعام املمكن لدلول الأعضاء أأن تعطي الفرصة للبدلان اليت مل ترسل ترش يحاهتا لأن ذكل مل ي 
ن فتح 2015 جيب أأن يكون موضوع قرار تتخذه امجلعية يف الثنائية  2017-2016ماكتب خارجية يف الثنائية  3. وقال اإ

ن مثة   بدًلا قدمت ترش يحاهتا ولكن مل يتسن لها 26احلالية. وبعد ذكل تُعطى الفرصة للبدلان الأخرى يف الثنائية التالية. وقال اإ
 أأن تقدم طلب رمسي اكمل هذه املرة.
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نه ستتاح فرتة تقدمي طلبات  .261 وأأكد الرئيس أأن هذا حتديًدا هو الهنج اذلي ينبغي أأن تطبقه ادلول الأعضاء. وقال اإ
 رمسية وامجليع سيمتكن من التقدمي.

ه لس تضافة مكتب وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية فشكر مجيع الوفد اليت قدمت عروًضا تؤيد ترش يح .262
ن اجملموعة الأفريقية تفضل عدم البدء مبكًرا يف تقدمي اقرتاحات بشأأن الثنائية  خاريج. ورًدا عىل اقرتاح الرئيس، قال اإ

ن الأمر اس تغرق لملية طويةل ومعقدة  التالية، أأي ليس قبل التأأكيد عىل املاكتب اخلارجية فامي خيص الثنائية احلالية. وقال اإ
ىل ا ىل أأي مدى قد ل تكون مثة نية للوصول اإ ىل أأفريقيا. وتساءل الوفد اإ تفاق واعامتد املبادئ التوجهيية اليت تعطي الأولوية اإ

ن الأعضاء تريد أأن حتدد املشاورات البدلان، رمغ أأن اجملموعة الأفريقية قدمت مرحشني  للميض قدًما يف هذا الأمر. وقال اإ
جراء مشاورات. أأفريقيني ورحبت ابلأخبار الواردة من مجم وعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن تقدمي مرحش واحد بعد اإ

آس يا واحمليط  ن ذكل يوفر مساًرا واحًضا للميض قدًما وأأساًسا للنظر يف التاكليف دون التقليل من أأتمية مجموعة بدلان أ وقال اإ
ىل أأفريقيا. ورأأى الوفد أأن مثة  عطاء الأولوية اإ  متسع من الوقت ليك يمكل الرئيس املشاورات.الهادئ اليت أأيدت اإ

نه  .263 ىل البيان املقدم ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. وقال اإ ورغب وفد اجلبل الأسود يف الإضافة اإ
نه يدمع انطالقًا من املفاوضات اجلارية بني مكتب امللكية الفكرية يف اجلبل الأسود ومكتب امللكية الفكرية يف رومانيا، ف اإ

ترش يح رومانيا لفتح مكتب خاريج، واذلي من خالهل سيُشمل اجلبل الأسود ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو واليت 
ىل نطاق خربة الويبو. وأأشاد برغبة رومانيا يف  تتأألف من التدريب عىل اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية وخدماهتا استناًدا اإ

نه يتوقع أأن حيقق هذا املكتب اخلاريج منافع عديدة  الإسهام يف حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية للويبو يف املنطقة وقال اإ
للبدلان يف املنطقة عن طريق تشجيع الابتاكر والإبداع واس تخدام أأدوات امللكية الفكرية والهنوض ابلأحباث ونقل 

ن هكذا مكتب خاريج س يعزز التعاون ويقويه يف جمال   امللكية الفكرية بني البدلان يف املنطقة.التكنولوجيا. وقال اإ

وأأعرب وفد الرصب عن تأأييده لتأأسيس مكتب خاريج للويبو يف بوخارست وأأعرب عن أأمهل أأن يؤدي تأأسيس  .264
نه ابعتبار أأن البدلان يف املنطقة تواجه حتدايت مماثةل،  ىل تعزيز التعاون بني ماكتب امللكية الفكرية يف املنطقة. وقال اإ املكتب اإ

ن ه يرى أأن من املفيد جًدا تنظمي اجامتعات تركز عىل املواضيع املتصةل ابملنطقة أأو ادلورات التدريبية، وأأعرب عن رغبته يف فاإ
 توفري تسهيالت للمكتب اخلاريج.

ن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والسلفادور لطاملا رغبا يف التعامل مع املسأأةل داخل  .265 وقال وفد السلفادور اإ
نه يف امجلعية العامة يف   3اعمتدت املبادئ التوجهيية اليت مبوجهبا ُأطلقت لملية اختيار  2015الإطار املؤسس مس بقًا. وقال اإ

اقرتاحات ملاكتب خارجية للثنائية. وأأعرب عن رضاه عن وجود مبادئ توجهيية توفر وضوًحا بشان الإجراءات اليت جيب 
ن الاقرتاحات الست من املنطقة تشري  5و اتباعها. وعىل هذا الأساس قدم الوفد بدلان أأخرى من منطقته اقرتاحاهت . وقال اإ

حداث املزيد من التطوير يف املس تقبل. وأأضاف أأنه ليس من املمكن  ماكنية اإ اإىل لملية التطوير املس مترة للملكية الفكرية واإ
. ومن مث حتقق اإجامع عىل دمع اقرتاح واحد من وفد من قبول اكفة اقرتاحاهتا وأأن ذكل لن يكون مامتش ًيا مع املبادئ التوجهيية

ليه  نه ل يود أأن يفوت الفرصة دون التحدث بصفته الوطنية، وأأعرب عن تأأييده ملا ذهبت اإ املنطقة وهو وفد كولومبيا. وقال اإ
 مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من دمع الاقرتاح احلايل.

فأأعرب عن تأأييده لقرتاح كولومبيا من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وحتدث وفد ش ييل بصفته الوطنية  .266
 لس تضافة مكتب خاريج.

وأأعرب وفد املكس يك عن تأأييده لبيان املنسق الإقلميي من ش ييل وللبيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور. وأأضاف أأن  .267
نه يود أأن ينهتز  6دمت اهامتم منطقته بتأأسيس مكتب خاريج للويبو ابت واحًضا. فقد ق وفود ترش يحات أأولية. وقال اإ

الفرصة ليعرب عن تأأييده لقرتاح كولومبيا لس امي وأأنه جاء ابلإجامع املتحقق داخل املنطقة. والتفت اإىل هذا الاقرتاح فسلط 
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ن الاقرتاح الضوء عىل حقيقة أأن منطقته تتعاون بشلك مكثف ونشط للغاية يف اكفة الأعامل املتعلقة ابمللكية الف كرية، وقال اإ
حداث تأأثري مضاعف يفيد املنظمة واملنطقة أأيًضا. ماكنية اإ  ينطوي عىل اإ

جامع  .268 نه قد حتقق اإ وأأعرب وفد الربازيل عن تأأييده لالقرتاح املوحد جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقال اإ
ىل املك   تب القامئ ابلفعل يف ريو دي جانريو.بشأأن ما ييل: وجود مكتب خاريج يف بوغوات س يضيف قمية اإ

كوادور عن تأأييده ملا أأدىل به وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأضاف أأن  .269 وأأعرب وفد اإ
كوادور تؤيد أأيًضا ترش يح كولومبيا.  اإ

نه يرغب يف وأأعرب وفد غواتاميل عن تأأييده ملا أأدىل به وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتين  .270 ية والاكرييب وقال اإ
تسجيل تأأييده لرتش يح كولومبيا لس تضافة مكتب خاريج للويبو، وأأضاف أأن ترش يح كولومبيا اتُفق عليه ابلإجامع داخل 

نه يرى أأن الاقرتاح س يعود ابلنفع عىل املنظمة واملنطقة.  اجملموعة، وقال اإ

ماكتب خارجية  3وفد الإمارات العربية املتحدة بشأأن تأأسيس  وأأعرب وفد اململكة العربية السعودية عن تأأييده لبيان .271
 .2017-2016خالل الثنائية 

وشكر وفد مجهورية كوراي وفد مجهورية فييت انم لتأأييده اقرتاح اس تضافة مكتب خاريج. وأأقر بأأن العديد من  .272
نه يعتقد أأن أأي قرار جامعي ل ميكن أأن يتخطى  الوفود أأعرب عن تأأييده لرتش يح بدل واحد وتساءل عام يعنيه ذكل. وقال اإ

نه مل يتحدد بعد أأي منطقة ستس تضيف مكتًبا خارجيًا.  القرار اذلي تتخذه جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة. وقال اإ
هتا ورأأى أأن الوقت مل حين بعد ليك تعرب الوفود عن تأأييدها. فالوفود قد فرغت لتوها من تقدمي عروضها بشأأن مزااي اقرتاحا
بشأأن اس تضافة مكتب خاريج. وجيب أأن تُناقش مزااي لك اقرتاح وتوضع حتت اجملهر. ومن مث اقرتح الوفد أأن تنظر لك 
قلميية يف مزااي الاقرتاحات املقدمة من الأقالمي الأخرى أأيًضا خالل املشاورات غري الرمسية اليت س ُتعقد بعد الظهر.  مجموعة اإ

ىل أأن عىل ادلول الأعضاء أأن وحتدث وفد الهند بصفته الوطنية  .273 فأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد كوراي حيث أأشار اإ
جراء لملية دميوقراطية لأن ادلول  ن هذا يعين اإ ىل عدد املنارصين لها. وقال اإ تدرس لك حاةل وفقًا لس تحقاقها دون النظر اإ

ن الإجامع هو املبدأأ الأول يف الويبو اذلي الأعضاء منخرطة يف لملية قامئة عىل الإجامع وليس عىل عدد لكامت التأأييد. و  قال اإ
 لطاملا تبعته ادلول الأعضاء.

نه مغمور ابنطباعني. الانطباع الأول  .274 ىل ممثيل ادلول الأعضاء، فاإ وقال وفد رومانيا أأنه بعد أأن حتدث واس متع بعناية اإ
ىل التفاق مع مجيع املتحدثني لأنه وجد أأن لك بيان مقدم ب ه مزااي. أأما الانطباع الثاين هو أأنه شعر أأن هو أأن الوفد مييل اإ

ميداليات: اذلهبية والفضية  3مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تلهمه، وعىل غرار الألعاب الأولميبية، لو توجد سوى 
ل أأنه يف هناية املطاف يوجد  نه رمغ أأنه ل يوجد ترتيب أأفضلية اإ ذا وضعت ادلول فائزين فقط. وقا 3والربونزية. وقال اإ نه اإ ل اإ

جامع. ىل اإ نه ينبغي لها أأن تس متر يف العمل حنو التوصل اإ  الأعضاء ذكل نصب أأعيهنا، فاإ

نه أأوًل يتعني عىل اللجنة أأن تفكر يف أأفضل طريقة للميض قدًما.  .275 وعلق الرئيس عىل نتاجئ النقاش حىت الآن فقال اإ
ن اكفة العروض املقدمة اليت أأيدت الاقرتاحات اك نت مفيدة للغاية وقدمت عرًضا عاًما س ييرس ابلفعل اختاذ القرارات. وقال اإ

مرحًشا لها يف القامئة. وأأضاف أأنه ل مفر أأن بعض  12مقاعد فقط وحوايل  3اثنًيا، مثة قيود بشان املوارد املتاحة لأن مثة 
ن هذه يه احلقيقة. ومن مث فاإن ادلول الأعضا ىل أأفضل ثالثة. وقال اإ ء علهيا أأن تعرث عىل طريقة للوصول البدلان لن يصل اإ

ن من املتوقع أأن توافق جلنة الربانمج واملزيانية عىل قرار تويص امجلعية به. وقال  جامع لأن القيد الثاين هو الوقت. وقال اإ ىل اإ اإ
نه يف الوقت احلايل، يتبقى  ىل هذا الإجامع. ومن مث حث الوفود عىل ا 15اإ لبدء يف ساعة لمل حىت هناية ادلورة للوصول اإ
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ىل حلول ممكنة ميكن طرهحا ومناقش هتا. واقرتح الرئيس متابعة املشاورات غري الرمسية يف وقت  أأي مشاورات ممكنة للوصول اإ
 لحق بعد الظهر قبل اس تئناف النقاش حول هذا البند من جدول الأعامل.

ن املشاورات غري 13واس تأأنف الرئيس النقاش حول البند  .276 الرمسية شهدت مناقشات  من جدول الأعامل فقال اإ
ىل قرار بس يط للغاية ومبارش بشأأن  ماكتب خارجية ولكن  3طويةل حول اجلوانب اخملتلفة للقرار، وحاول الأعضاء التوصل اإ

ن الأعضاء بعد ذكل اجهتدوا بشأأن بعض العوامل  هذا القرار املبارش مل حيظ ابلإجامع خالل املشاورات غري الرمسية. وقال اإ
جامع اللك. الأخرى اليت ق د تسهل لملية اختاذ القرار، وحتدثوا عن العديد من اخليارات اخملتلفة، ولكن مل حيظ أأي مهنا ابإ

ل فلن تس تطيع الويبو أأن تفتح أأي  وأأوحض أأن اللجنة يداتمها الوقت نسبيًا، لأن علهيا أأن تتخذ قراًرا يف امجلعية املقبةل، واإ
ذا  ل اإ ُعقدت مجعية عامة اس تثنائية، وهو ما ل يراه الرئيس مربًرا لتحقيق هذا الغرض ماكتب خارجية خالل هذه الثنائية اإ

ىل قرار يف هذا اليوم. وانطالقًا من دافع خشيص، صاغ الرئيس  ن اللجنة يتعني علهيا أأن حتاول أأن تصل اإ فقط. ومن مث فاإ
يص للرئيس بشان الإجامع املمكن، واذلي مفاده اقرتاًحا ُوزع عىل املوجودين ابلغرفة، واذلي مل يتجاوز حمتواه الانطباع الشخ

ذا اس تطاعت  نه اإ أأن عىل لك طرف أأن يتخىل عن يشء ما وأأن يظهر بعض املرونة والتضامن مع الآخرين. ومىض يقول اإ
نه يشك أأن أأي وفد  ىل امجلعية، وقال اإ نه س ُيقدم مبارشة اإ ادلول الأعضاء أأن توافق عىل هذا النص دون أأي تغيري، فاإ

ىل اإجامع، فستس متر ادلول س يعارض  قرار ابلإجامع متخذ من جلنة الربانمج واملزيانية. ولكن يف حاةل الفشل يف الوصول اإ
نه يعي متاًما أأنه سه  أأطلقه  الأعضاء ـ ابلطبع ـ يف العمل والتشاور وحل املسأأةل قبيل امجلعية وأأثناء امجلعية. وقال الرئيس اإ

ن الرضوري أأحيااًن أأن يطلق املرء سهًما ل يعرف أأين س يصيب فرمبا أأصاب دون معرفة أأين س يصيب، ولكنه رأأى أأن م
ذا طلب وفد واحد احلديث ملعارضة الاقرتاح،  نه يود أأيًضا أأن تعي ادلول الأعضاء أأنه اإ منتصف الهدف. وقال الرئيس اإ

نه أآسف لوضع الوفود يف موقف غري مرحي، ولكن هذه يه أأفضل حماوةل هل لصياغة اقرتاح خيدم  سيُسحب الاقرتاح. وقال اإ
نه مل ترد  ىل الإجراءات وقال اإ نه يود أأن مييض قدًما من هذا املنطلق. والتفت اإ مصاحل اكفة ادلول الأعضاء واملنظمة. وقال اإ

ذا وردت طلبات  نه اإ نه يأأمل أأل يطلب أأحًدا احلديث حىت يُصاغ القرار. ومىض يقول اإ أأي طلبات للحديث، وقال اإ
ن خصوصية املوقف تقيض بأأنه ل يوجد ابلغرفة أأحد  للحديث قبل أأن يرضب جامع. وقال اإ نه س يعترب أأنه ل يوجد اإ املطرقة فاإ

ذا أأراد الوفد املعرتض أأن  سوى الرئيس يعرف من ضغط عىل الزر، وهو جيعل الأمر يش به الاقرتاع الرسي نوعًا ما، ولكن اإ
ذا مل يطلب أأحد  ن الرئيس س يعترب يعرتض علنًا، فال ريب. وأأضاف الرئيس أأنه اإ احلديث قبل أأن يرضب الرئيس املطرقة فاإ

أأن القرار قد اخُتذ. وأأضاف أأنه رمبا توجد بعض املشالك اللغوية لأن الإجنلزيية ليست لغته الأم، وقد توجد بعض التناقضات. 
ذا اكنت الوفود ـ بناًء عىل لك ما قاهل الرئيس  ـ توافق عىل الاقرتاح كحل مث قدم الرئيس اقرتاحه رمسًيا وطلب معرفة ما اإ

ىل الوفدين الذلين طلبا احلديث أأن  ن وفدين طلبا احلديث، ومن مث حسب اقرتاحه. وطلب الرئيس اإ وسط. وقال الرئيس اإ
 يتحداث.

ىل أأن مجيع الوفود قد أأهنكها العمل حول هذه املسأأةل وشكر الرئيس عىل اجهتاده للوصول  .277 وأأشار وفد مجهورية كوراي اإ
ىل اإجامع حو  ىل اقرتاح الرئيس، خاصة عنرص الضامانت، وذكّر بأأنه قد اقرتح مراعاة مواقع خدمات اإ ل هذا الأمر. والتفت اإ

نه للأسف مل جيد هذا  نه مل تكن مثة معارضة كبرية لهذا العنرص. وقال اإ امللكية الفكرية العاملية كعنرص يف النص املقرتح وقال اإ
يس. ومن مث رأأى أأن أأي مشاورة يف املس تقبل، رمسية أأو غري رمسية، ل ميكن أأن العنرص وارًدا عىل الإطالق يف وثيقة الرئ 

نه رمبا قد يكون من الأفضل البدء ابلورقة اليت اكنت دلى ادلول الأعضاء يف الساعات السابقة  ىل هذا النص. وقال اإ تستند اإ
 يف الغرفة الأخرى.

نه يود أأوًل أأن يعر  .278 يران الإسالمية اإ ىل أأرضية وقال وفد مجهورية اإ ب عن امتنانه للرئيس جلهوده املضنية للوصول اإ
ن الاقرتاح اجلديد مل يقنعه بعد ليك يدلمه. ورأأى أأنه ل يزال يتعني القيام ابملزيد من  جامع. بيد أأنه قال اإ ىل اإ مشرتكة للوصول اإ

رسال أأي قرار ىل امجلعي املشاورات قبل اإ  .اتيف هذا الصدد اإ
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نه نظًرا اإىل .279 نه لن يعلق عىل جوهر  وقال وفد الهند اإ غياب أأي اقرتاح رمسي مطروح عىل الطاوةل يف هذه املرحةل، فاإ
وثيقة الرئيس، ولكن دليه بعض املالحظات العامة. أأوًل، أأراد الوفد أأن يسجل امتنانه حملاولت الرئيس اخمللصة ليك يوافق 

ن الأمر اختذ صورة عاقبهل أأو ارفضهع. ور أأى الوفد أأن مثة قضية أأكرب ويه أأن هذا القرار الهام ل امجليع عىل الاقرتاح، وقال اإ
ميكن اختاذه يف صورة عاقبهل أأو ارفضهع. وشدد الوفد عىل الأتمية البالغة للموضوع لأن املاكتب اخلارجية للويبو س تدمع 

جيايب عىل كيفية لمل  أأنظمة امللكية الفكرية حول خدمات امللكية الفكرية وأأنظمة امللكية الفكرية العاملية وس يكون لها تأأثري اإ
ن علهيا أأن حتافظ  العامل. وحث الوفد اللجنة عىل عالرسعة دون الترسّعع لأن علهيا أأن توازن بني العجةل والواجب. وقال اإ

 عىل هذا التوازن ادلقيق.

يف جلسات وشكر وفد تركيا الرئيس عىل هجوده املضنية وعىل اكفة التعليقات الواردة يف اجللسة العامة الرمسية و .280
 املشاورات غري الرمسية.

وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وبصفته الوطنية فشكر الرئيس أأوًل عىل هجوده  .281
املبذوةل خالل اكفة مراحل العملية. وأأضاف أأنه يود أأن يسلط الضوء عىل اجلهد املبذول لتفسري املداولت اليت أأدلت هبا 

ن الوثيقة ادلول الأع نه من وهجة نظره فاإ ضاء واليت متكن الرئيس من صياغهتا يف نص اقرتاحه اذلي حُسب للأسف. وقال اإ
خالص عن الروح والنص فامي خيص الواثئق والأفاكر املاثةل أأمام ادلول الأعضاء لصياغة اقرتاحاهتا واختاذ قرارات بشأأن  تعرب ابإ

ن اق نه ذلكل هو ممنت وقال اإ رتاح الرئيس يعرب عام اقرتحته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، غري أأن لك مهنا. وقال اإ
نه اكن من املرجو أأن يتوافق الاقرتاح مع التطلعات املرشوعة خملتلف الأعضاء. وأأخرًيا رأأى  الرئيس حّسن الاقرتاح. وقال اإ

ىل اتفاق حول هذه  الوفد أأن اقرتاحه ل يزال متاًحا للنقاش اذلي جيب أأن حيدث عندما ترغب ادلول الأعضاء يف الوصول اإ
 الاقرتاحات لإبالغ امجلعية القادمة.

وحتدث وفقد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية فشكر الرئيس عىل قيادته احلكمية وهجوده املبذوةل ليك تصل  .282
ىل اتفاق. وقال الوفد أأنه شعر أأن الرئيس اكن مترسعًا يف حسبه اقرتاح ه اذلي اكن سريحب به الوفد بغض النظر عن اللجنة اإ

نه حيث ادلول  4طلبه توضيًحا حول الفقرة  ىل قرار، فاإ واملعىن اذلي حتمهل. ولكن مبا أأن ادلول الأعضاء مل تمتكن من الوصول اإ
عطاء الأولوية  الأعضاء عىل المتعن بشأأن احلاجة اإىل الامتثال لالتفاقات املربمة يف نظام متعدد الأطراف وأأن تنظر أأيًضا يف اإ

أأو  اتالرئيس، سواء قبيل امجلعيلأفريقيا وأأن تضمن خالل اس تئناف هذا النقاش يف املراحل غري الرمسية املقرتحة من 
ىل قرار حول هذا الأمر.  خاللها، أأن تمتكن ادلول الأعضاء من الوصول اإ

ن اجملموعة بصدد تقيمي الاق .283  رتاحات املقدمة.وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء فقال اإ

ىل اتفاق  .284 ىل الوفد اليت أأشادت جبهود الرئيس وقيادته احلكمية ليك تصل ادلول الأعضاء اإ ومض وفد ابكس تان صوته اإ
حول موضوع معقد للغاية، وأأعرب عن أأمهل أأل ترض النقاشات املقبةل والقرارات املتخذة يف الهناية مقديم الطلبات يف 

 املس تقبل.

رئيس عىل لك ما بذهل خالل الأس بوع وشكر مجيع الوفود اليت شاركت يف املشاورات واليت وشكر وفد اجلزائر ال .285
نه لأمر حمزن دامئًا أأن ينهتيي لمل الأس بوع الشاق عىل هذا النحو، ولكن للأسف  اجهتدت لصياغة اقرتاحاهتا. وقال الوفد اإ

نه يأأسف للغاية لأن اللجنة مل تمتكن من  ىل اتفاق. ورأأى أأنه نتيجة ذلكل تلقت هذه يه طبيعة الأمور، وقال اإ الوصول اإ
أأفريقيا معامةل غري اليت تس تحقها، وأأنه سيس تقي ادلروس من هذا الأمر. غري أأنه أأكد أأنه س يحافظ عىل موقفه احلايل كسابق 

ىل اتفاق قبل امجلعية القادمة. جيابية يف أأي مشاورات متكن ادلول الأعضاء من التوصل اإ  عهده وسيشارك ابإ

ىل من شكر الرئيس عىل لك ما بذهل من  وحتدث .286 وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فض  صوته اإ
نه يعّول عىل حضور اجملموعة البناء والنشط يف املشاورات غري الرمسية. ىل اتفاق وقال اإ  هجد للوصول اإ
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نه رمغ أأن اقرتاح الرئيس .287 ل أأن الوفد يريد  وشكر وفد أأملانيا الرئيس عىل هجوده. وقال اإ مل يعد مطروًحا عىل الطاوةل اإ
ىل  أأن يوحض أأنه رأأى شيئًا واحًدا عىل الأقل خيالف بشلك ما املبادئ التوجهيية، وهو أأحد الأس باب اليت تدعوه جمدًدا اإ

 مناشدة ادلول الأعضاء ابللزتام ابملبادئ التوجهيية.

وده املبذوةل يف توجيه النقاش الرمسي وغري الرمسي بشأأن وحتدث وفد نيجرياي بصفته الوطنية فشكر الرئيس عىل هج .288
ىل قرار حول املاكتب  نه يأأسف بنفس القدر لأن اللجنة مل تصل اإ ىل بيان وفد اجلزائر وقال اإ املاكتب اخلارجية. وأأشار اإ

نه يرى أأن الاقرت  عطاء الأولوية لأفريقيا. وقال اإ اح املقدم من اجملموعة اخلارجية وأأكد أأن اللجنة جيب أأن حتافظ عىل مبدأأ اإ
الأفريقية خالل اجللسة وخالل النقاش حول املاكتب اخلارجية يعد منصًفا، ومتىن أأن تفكر ادلول الأعضاء بطريقة خمتلفة 

ىل املشاورات غري الرمسية أأو امجلعية العامة.   عندما حتيل املوضوع اإ

ىل اقرتاح رمسي معروض عىل الشاشة. .289 نه اقرتاح واقعي ينص عىل أأنه بعد حفص  ووجه الرئيس عناية اللجنة اإ وقال اإ
ىل اإجامع حول فتح ماكتب خارجية جديدة وقررت اس تكامل املشاورات غري WO/PBC/25/12الوثيقة  ، مل تصل اللجنة اإ

ىل النظر يف القرا ر الرمسية وأأوصت ابلنظر يف املسأأةل يف ادلورة السادسة وامخلسني مجلعيات الويبو. ودعا الرئيس الوفود اإ
املقرتح. وملا مل ترد تعليقات من الوفود اعُتمد القرار. وشكر الرئيس الوفود عىل لكامهتا الرقيقة وأأضاف أأنه تكبد عناء احملاوةل 

جامع. وللأسف مل تكن ادلول الأعضاء عىل نفس اخلط، ولكن هذه يه طبيعة  ىل اإ لأنه شعر أأن اللجنة دلهيا فرصة للوصول اإ
ظهار املرونة مبا يكفي، بوسع ادلول الأعضاء أأن احلياة، أأحيااًن تُشمس وأأ  حيااًن تُمطر. بيد أأنه رأأى أأنه ببذل اجلهود املشرتكة واإ

نه س يفكر يف كيفية تنظمي هذه املشاورات يف الأسابيع القادمة  تتخذ القرارات الالزمة بناًء عىل املشاورات غري الرمسية. وقال اإ
ىل اتفاق خالل امجلعية.  من أأجل التوصل اإ

ذ نظرت يف الوثيقة اإ  .290 عفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو  WO/PBC/25/12ن جلنة الربانمج املزيانية، اإ
 ع:2016/17خالل الثنائية 

ىل توافق يف الآراء بشأأن طرائق التخصيص البديةل احملمتةل؛ ع1ع  مل تتوصل اإ

 ني القادمة مجلعيات الويبو؛وقّررت مواصةل املشاورات غري الرمسية قبل انعقاد ادلورة السادسة وامخلس ع2ع

 وأأوصت مبواصةل النظر يف املسأأةل يف ادلورة السادسة وامخلسني مجلعيات الويبو. ع3ع

 اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط :14البند 
 2015-2010مراجعة اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط  (لف )أأ 

 .WO/PBC/25/17اعمتدت املناقشات عىل أأساس الوثيقة  .291

وافتتح الرئيس املناقشات حول اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط مرصحا بأأن بند جدول الأعامل يتضمن بندين  .292
( واخلطة MTSP 2010-2015)مراجعة  2015-2010فرعيني وهام مراجعة اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط 

مانة لتقدمي موضوع (. مث أأعطى MTSP 2016-2021) 2021-2016الاسرتاتيجية للأجل املتوسط  الرئيس اللكمة للأ
 . WO/PBC/25/17الوثيقة 

ىل أأن مراجعة  .293 اكنت مراجعة شامةل للخطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط  MTSP 2010-2015وأأشارت الأمانة اإ
حرازه يف حتقيق الأه2015وحىت  2010من  داف . وأأضافت الأمانة أأن الوثيقة اكنت متثل تقيامي ذاتيا للتقدم اذلي مت اإ

الاسرتاتيجية وفقا للنتاجئ الاسرتاتيجية ومؤرشات النتاجئ الاسرتاتيجية، واملتضمنة يف امللحق. أأما مراجعة اخلطة 
الرئيس ية اليت حتققت أأثناء فرتة املراجعة، بناء  الإجنازاتفقد أألقت الضوء عىل  2015-2010الاسرتاتيجية للأجل املتوسط 
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 اعامتدها يف واثئق املوازنة أأثناء ثالثة فرتات مدة لك مهنا عامني خالل فرتة الست عىل عالقاهتا بأأطر الويبو، واليت مت
( مراجعة شامةل للبياانت 1س نوات اليت تشمل اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط. وقد اعمتد التقيمي عىل املهنج التايل: )

(  مراجعة مكتبية شامةل لاكفة الواثئق الأخرى ذات 2الواردة يف تقارير أأداء الربانمج لثالث فرتات مدة لك مهنا عامني)
الصةل مثل التقرير الهنايئ املتعلق بتنفيذ برانمج التقومي الاسرتاتيجي للويبو عىل سبيل املثال، واذلي مت اس تكامهل خالل نفس 

دارة الفرتة، واملراجعات اليت جرت مبكرا لأنظمة التسجيل ادلولية للويبو، والتحقق من تقارير أأداء ا لربانمج اليت قامت هبا اإ
ىل العديد من التقياميت املس تقةل اليت متت خالل فرتة املراجعة. وأأكدت الأمانة عىل أأن تقارير أأداء  متابعة مس تقةل ابلإضافة اإ

الويبو كام الربانمج اكنت متثل الأداة احلسابية الأساس ية يف الويبو لإعداد التقارير حول أأداء املنظمة لصاحل ادلول الأعضاء يف 
طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ ابملنظمة.   أأهنا متثل جزء ل يتجزأأ من اإ

مانة عىل وثيقة  .294 وأأكد عىل  WO/PBC/25/17وعرب وفد اليوانن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن شكره للأ
ت اجملموعة ابء أأيضا بأأهنا تؤمن بأأهنا . كام رصح2015وحىت  2010أأهنا متثل مراجعة اكمةل لوظائف املنظمة خالل الفرتة من 

 فرتة انحجة يف حياة املنظمة حيث مت حتقيق العديد من الإجنازات.

وأأيد وفد تركيا البيان اذلي أألقاه وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء وشكر الأمانة عىل الوثيقة. وأأضاف الوفد أأن  .295
وهو ما يعىن ثالثة فرتات لك مهنا عامني كام أأنه تضمن اكفة  2015وحىت  2010التقرير اكن شامال وغطى الفرتة من 

الإجنازات اليت مت حتقيقها يف فرتة امخلس س نوات. وأأكد الوفد عىل أأنه ابلرمغ من أأن الوثيقة اكنت متثل تقرير تقيمي ذايت، فقد 
حصاءات رأأى أأنه مفيد لتكوين رأأي متعمق حول اكفة ما تقوم به الويبو من أأعامل، وأأنه مدعوم بر  سومات بيانية مفصةل واإ

 وردت حتت لك هدف اسرتاتيجي ومؤرش نتاجئ. 

ىل قراءة فقرة  .296 وعرب الرئيس عن شكره لوفد تركيا. ونظرا لأنه ل يوجد املزيد من الطلبات من احلضور، انتقل الرئيس اإ
قرارها.   القرار املقرتحة واليت مت تبنهيا واإ

وأأقرت طبيعة الوثيقة يه عبارة عن تقيمي ذايت  WO/PBC/25/17قة وراجعت جلنة الربانمج واملزيانية الوثي .297
سهامات الربامج اليت متت يف الفرتة  مانة، وأأوصت بأأن تقوم امجلعيات العامة لدلول الأعضاء يف الويبو ابلعرتاف ابإ للأ

 من أأجل حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية التسعة للمنظمة.  2015وحىت  2010من 

 2021-2016اتيجية متوسطة الأجل للفرتة اخلطة الاسرت  )ابء(

ىل الوثيقة  .298  (.2021-2016)اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل  WO/PBC/25/18استندت املناقشات اإ

ودعا  2021-2016افتتح الرئيس ابب النقاش فامي يتعلق ابلبند الفرعي املتعلق ابخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل  .299
ىل تقدمي البن  د الفرعي.املدير العام اإ

وأأعرب املدير العام عن رغبته يف التقدم ببعض املالحظات المتهيدية دون اخلوض يف التفاصيل اجلوهرية للوثيقة.  .300
براز دور التوجه  وابدئ ذي بدء أأحاط املدير العام بأأن الغرض الأسايس من اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل هو اإ

قراءة هذه الوثيقة يف هناية املطاف مبصاحبة برانمج ومزيانيات الثنائيات اليت  الاسرتاتيجي متوسط الأجل للمنظمة. وينبغي
تامتىش مع فرتة هذه اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل. وشدد املدير العام عىل أأهنا ليست وثيقة ملزمة قانواًن مثل وثيقة 

الس نوات الست ذات الصةل سوف يتخذ مواقف حمددة الربانمج واملزيانية، وأأن لك برانمج ومزيانية جيري اعامتدهام يف فرتة 
تكون ملزمة ابلطبع للمنظمة عن فرتة الثنائية املعنية. وأأوحض املدير العام أأن ادلول الأعضاء مدعوة لالإحاطة هبذه الوثيقة ل 

ىل التوجه الاسرتاتيجي اذلي تنوي املنظمة انهت اجه عىل مدار الس نوات لأهنا غري ملزمة قانواًن، بل لأهنا حماوةل لالإشارة اإ
ن الست س نوات يف عاملنا اليوم لفرتة طويةل ابلفعل. ومع تسارع خطى التغيري  الست املقبةل. وأأضاف املدير العام قائال اإ
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يصعب أأن يتحقق الوضوح الاكمل عن فرتة الس نوات الست. وأأوحض املدير العام أأن الأمانة حاولت مع ذكل أأن تسري عىل 
ادلول الأعضاء عىل مدار الس نوات الست املاضية وأأن تعكس هذه التعلاميت عىل الس نوات الست الهنج اذلي انهتجته 

املقبةل، مع مواصةل العمل قدر الإماكن وفقا للتوهجات نفسها اليت حددهتا ادلول للمنظمة عىل مدار الفرتة املنرصمة. وأأضاف 
ىل املتغريات يف ذكل املدير العام أأن الأمانة حاولت حتديد س ياق لك واحد من الأهد اف الاسرتاتيجية بغية الإشارة اإ

ىل طريقة تغري الظروف، ومن مَثّ تقرتح الاسرتاتيجيات اليت س يكون من املناسب اعامتدها، يف ضوء هذه  الس ياق واإ
 الظروف، لتحقيق لك هدف من الأهداف.

 الفرعي.  وتقدم الرئيس ابلشكر للمدير العام مث فتح الباب للتعليقات عىل هذا البند .301

وشكر وفد لتفيا اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق املدير العام عىل عرضه للخطة  .302
عدادها الواثئق ذات الصةل. ودلمت اجملموعة الرؤية املبينة يف اخلطة  الاسرتاتيجية متوسطة الأجل وشكر الأمانة عىل اإ

توسطة الأجل تراعي البيئة املالية غري املس تقرة عىل الصعيد العاملي، الاسرتاتيجية. وأأقرت اجملموعة أأن اخلطة الاسرتاتيجية م 
الاسرتاتيجية. ورأأت اجملموعة أأن الوثيقة  الأهدافوحددت يف الوقت نفسه حتدايت معينة تواجه تنفيذ لك هدف من 

والبلطيق بتضمني الأهداف اعمتدت هنًجا حذرا جتاه أأموال املنظمة مع حامية مرونهتا. ورحبت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى 
ىل رؤية مساتمة املنظمة يف تنفيذ  الإمنائية املس تدامة يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل، وأأحاطت بأأهنا تتطلع اإ

جامًل لتباعه عىل مدار الثنائيات الثالث املقبةل وأأعربت عن اعتقادها أأن  الأهداف الإمنائية. ودلمت اجملموعة الهنج املقرتح اإ
عداد الربانمج واملزيانية. هذه   اخلطة سوف تكون دلياًل مفيًدا عند اإ

عداد الأمانة، ومبقدمة  .303 ورحب وفد اليوانن اذلي حتدث ابمس اجملموعة ابء ابخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل من اإ
يف  املشموةل 2021-2016املدير العام. وذكر أأن اجملموعة ابء ترى أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل

عىل الرمغ من أأهنا غري ملزمة، فهيي تقدم أأفاكًرا لتوجيه اسرتاتيجي رفيع املس توى للتحضري  WO/PBC/25/18 الوثيقة
ن اخلطة  للربانمج واملزيانية عن الثنائيات الثالث املتعاقبة اليت تشملها اخلطة. وأأحاطت اجملموعة ابء ابحلقيقة القائةل اإ

يشهدها اجملمتع متعدد الأطراف، وضعف الاقتصاد  الاسرتاتيجية متوسطة الأجل بدأأت يف وقت حافل بتحدايت عديدة
العاملي، مع عدم حتقق التعايف اذلي طال انتظاره من الأزمة املالية العاملية بوترية رسيعة. وأأقرت اجملموعة ابء كذكل بأأن اخلطة 

ىل تنفيذها مع التأأكيد عىل احلصافة املالية واملرونة ال 2021-2016لفرتة  اكفية لالس تجابة لتغري حتتاج يف هذا الس ياق اإ
ضافة القمية لالإطار املتعدد الأطراف املعين ابمللكية الفكرية.  الظروف والرتكزي الواقعي عىل ما ميكن للمنظمة أأن تنجزه بغية اإ
ويف هذا الصدد أأقرت اجملموعة ابء ابلتوهجات والاسرتاتيجيات الأساس ية اليت وضعهتا اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل 

تتوافق مع الأهداف الاسرتاتيجية التسعة للمنظمة. وأأوحض الوفد أأن الانشغالت احملددة اليت أأعربت عهنا بعض ادلول اليت 
 الأعضاء يف اجملموعة ابء خبصوص هذه الوثيقة سوف تعرضها وفود هذه ادلول بأأسلوب حتلييل.

لرئيس هذه ادلورة للجنة الربانمج واملزيانية وهنأأ وفد الاحتاد الرويس الرئيس عىل انتخابه وأأعرب عن رسوره برئاسة ا .304
مانة لإعدادها لهذا  وعن اعتقاده أأن رئاس ته سوف تؤدي دوًرا همام بل حموراي يف هذه ادلورة. وأأعرب الوفد عن امتنانه للأ

العاملية  الاجامتع والواثئق ذات الصةل به. وشعر الوفد أأن الوثيقة اخلاصة ابخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل للمنظمة
ذات أأتمية خاصة وأأعرب عن شكره للمدير العام لإعدادها. ورأأى الوفد أأن الوثيقة حددت  2021-2016للملكية الفكرية 

الاجتاهات الأساس ية لأنشطة الويبو عن فرتة امخلس س نوات املقبةل، وأأنه من الواحض من الوثيقة أأن العمل اذلي جيري لإجناز 
من شأأنه أأن يس متر عىل مدار الس نوات امخلس املقبةل. وأأبرزت الوثيقة كذكل احلقيقة القائةل  الأهداف الاسرتاتيجية للويبو

جيابًيا.  برضورة توجيه اهامتم خاص لتشجيع الابتاكر بغية املساعدة عىل حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية، ما اعتربه الوفد أأمًرا اإ
الضوء عىل العالقة بني الابتاكر واخلطة الاسرتاتيجية. وأأعرب وأأعرب الوفد عن أأمهل يف توفري واثئق أأكرث تفصيال تسلط 

الوفد عن اعتقاده بأأن املهنجية املتبعة يف الوثيقة مفيدة للغاية، لأهنا وصفت الوضع الراهن فامي يتعلق ببعض الأهداف 
ىل املشالكت ىل اجملالت  الاسرتاتيجية بعيهنا للمرة الأوىل، وأأبرزت النتاجئ اليت حتققت ابلفعل، وأأشارت اإ حيامث وجدت واإ
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ىل النتاجئ املتوقعة من هذا العمل. ورأأى الوفد  اليت ينبغي تركزي اجلهد والاهامتم علهيا. وأأحاط الوفد بأأن الوثيقة أأحملت كذكل اإ
ىل الهدف الاسرتاتيجي الأول، اذلي ينص عىل تطّور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادل ولية عىل سبيل املثال أأنه ابلإشارة اإ

بشأأن امللكية الفكرية، سوف تواصل املنظمة أأنشطهتا بغية جذب مشاركني جدد يف املعاهدات ادلولية اليت تديرها الويبو، 
ن املنظمة سوف  وسوف تواصل املنظمة لملها وسوف تبين عىل ما أأجنزته خمتلف اللجان من لمل. وواصل الوفد قائاًل اإ

ظمة وادلول الأعضاء يف جمالت الأنشطة اليت مل تُدرج عىل جدول الأعامل بعد. وأأشار حتاول أأن حُتسن النتاجئ فامي بني املن
ىل أأن الوضع الراهن فامي يتعلق ابلواثئق ادلولية ول س امي املعاهدات ادلولية يشهد تقدًما ولكنه يتقدم ببطء ما يعين أأن  الوفد اإ

ة متبادةل. وأأبرز الوفد أأنه من الرضوري يف بعض الأحيان أأداء ادلول الأعضاء مل تمتكن دوًما من التوصل اإىل حلول ذات فائد
ضايف يف بعض اللجان يف حاةل الواثئق ذات الطبيعة التطبيقية وخبصوص بعض املسائل. وأأشار الوفد عىل  لمل مواٍز واإ

ىل التوصيات واملبادئ التوجهيية التطبيقية اخل. لأن لكها واثئق ميكن توجهيها اإىل جام عات من املشاركني املهمتني سبيل املثال اإ
لك عىل حدة. ورأأى الوفد كذكل أأنه س يكون من املفيد تفصيل النشاط املزمع والصكوك اليت ميكن اس تخداهما بشأأنه. واكن 

من رأأي الوفد أأنه من امله  للغاية اختاذ خطوات لإجناز الهدف الاسرتاتيجي الرابع. وأأشار الوفد عىل وجه اخلصوص اإىل 
نشاء منصات وخدمات وقواعد بياانت تساعد من بني مجةل أأمور  تنس يق وتطوير البنية التحتية للملكية الفكرية، ما يعين اإ

جناز الأهداف الاسرتاتيجية للويبو. وأأبرز الوفد أأن الويبو دلهيا أأدوات متوفرة ابلفعل مثل أأدوات البحث يف  أأخرى عىل اإ
دخال املزيد من التحسينات علهيا من خالل الاس تعانة نظام الرباءات واس تعراض الطلبات ادلولية، ورأأى الو  فد أأنه ميكن اإ

آراء اخلرباء. وذكر الوفد أأن تطوير النظ  اجلديدة وتشغيلها عىل نفس القدر من الأتمية لأنه من الرضوري جعل  ابملزيد من أ
ن أأصبحت كذكل سوف تمتكن املنظمة من توس يع نطاق نفاذ ادلو  لهيا ومن اس تغاللها النظ  سهةل الاس تخدام، فهيي اإ ل اإ

ماكنه  ذ ابإ ىل نظام الاقتصاد احلر اإ لهذه النظ . ورأأى الوفد أأن هذا الأمر من الأتمية مبا اكن للبدلان النامية والبدلان املنتقةل اإ
جيايب علهيا بل وعىل املنظمة كذكل. ولحظ الوفد أأن حسن اس تغالل هذه الأدوات سوف يساعد لك من  حداث أأثر اإ اإ

ىل ادلول الأعض ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات، وأأن النفاذ اإ ىل برانمج النفاذ اإ اء واملنظمة، وأأشار يف هذا الصدد اإ
ماكنية تناول هذه اجلوانب  هذه الأدوات ميكن تدبريه من خالل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اإ

عداد اخلطة الاسرتاتيجية. ورأأى الوفد أأتمية حتسني نشاط  بقدر أأكرب من التفصيل يف الواثئق املقبةل عدادها بشأأن اإ اليت يمت اإ
 املنظمة ولملها وأأن يصبح العمل أأكرث فعالية لفائدة املنظمة وادلول الأعضاء فهيا.

. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن 2021-2016وأأثىن وفد الصني ثناء كبرًيا عىل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل .305
عداد الربانمج واملزيانية للثنائيات الثالث ت راعي هذه اخلطة التجارب املس تفادة من تنفيذ اخلطة السابقة، وأأن يسرتشد اإ

املقبةل هبذه اخلطة عىل حنو فعال. وفامي يتعلق ابخلطة نفسها أأعرب الوفد عن أأمهل أأن تعزز الويبو لملها يف املرحةل املقبةل يف 
لهيا فضال عن الصكوك ادلولية الأخرى؛ ويف جمال تشجيع ادلول الأعضاء  عىل التصديق عىل معاهدة بيجني أأو الانضامم اإ

جمال الهنوض بأأنشطة وضع القواعد واملعايري يف جمالت مثل املوارد الوراثية؛ والهنوض برفع مس توى معاهدة التعاون بشأأن 
 اس تخدام امللكية الفكرية يف التمنية؛ ومد ش بكة مراكز الرباءات ونظ  امللكية الفكرية بشلك عام؛ وزايدة التنس يق مبا ييرس

دمع التكنولوجيا والابتاكر والتوسع يف مس توى خدماهتا. وابلإضافة اإىل ذكل لحظ الوفد أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة 
. واتفق الوفد مع هذا الأجل شددت عىل كفاةل الويبو املساتمة الفعاةل يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف نطاق وليهتا

املوقف مقًرا مبسؤولية الويبو وجممتع امللكية الفكرية ادلويل وواجهبام جتاه املساتمة يف حتقيق هذه الأهداف. واتفق الوفد مع 
ماكنية أأداء  وهجة نظر الويبو أأن الهدف الاسرتاتيجي التاسع هل الأولوية. ويف الوقت نفسه أأعرب الوفد عن رغبته يف بيان اإ

 يبو دوًرا همًما أأيضا يف جمال الأهداف الاسرتاتيجية الأخرى مثل الهدف الثاين عرش.الو 

ىل أأتمية الوثيقة اليت  .306 وشكر وفد ابكس تان املدير العام عىل مالحظاته وشكر الأمانة عىل الوثيقة ذات الصةل. وابلنظر اإ
من التداول والمتحيص. وقدم الوفد تعليقات أأولية قدمت اخلارطة الاسرتاتيجية للمنظمة، رأأى الوفد أأهنا حتتاج اإىل املزيد 

أأعرب من خاللها عن رأأيه أأن بقاء اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل بقاًء وجهيا يس تدعي اتساقها مع الاحتياجات 
جناز نظام متوازن للملكية الفكرية عىل النحو املوحض يف الهدف الاسرتاتي قلميية ومواصةل العمل حنو اإ جي الأول. الوطنية والإ
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ىل أأوجه  شارة اإ ىل عدم وجود تفاصيل يف الوثيقة عن كيفية حتقيق الهدف، مبا يف ذكل عدم وجود أأية اإ وأأشار الوفد مع ذكل اإ
املرونة، اليت اعتربها رضورية لتحقيق هذا التوازن. وابملثل اعترب الوفد أأن نتاجئ التقيمي اخلاريج لتوصيات جدول أأعامل 

ن امللكية الفكرية ودورها يف تعزيز الابتاكر واس تخدام الأعامل لها عىل  التمنية س تكون مفيدة يف توجيه اخلطة. وقال الوفد اإ
حنو فعال جمال هم  للغاية من جمالت الهدف الاسرتاتيجي الثالث. وأأعرب الوفد عن رغبته يف الامتس املزيد من التفاصيل 

ىل موضع حمدد ابملنظمة يتناول هذا بشان التدابري احملددة املقررة وفقا للخطة لهذا الغرض . ورأأى الوفد أأيضا حاجة اإ
الاحتياج، املتناثر يف الوقت احلايل، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يرى هذا الأمر مبينًا يف اخلطة. ويف هذا الصدد أأعرب الوفد 

ة الوطنية يف جمال امللكية عن اعتقاده أأن نظام أأمتتة امللكية الفكرية عبارة عن أأداة مفيدة ومشجعة عىل الاس تعانة ابخلرب 
الفكرية مىت توافرت للتغلب عىل النقائص. ويف جمال الهدف الاسرتاتيجي الرابع دمع الوفد التوسع يف مراكز دمع التكنولوجيا 
ة والابتاكر وعالقاهتا مع خدمات امللكية الفكرية الأخرى بغية توفري خدمات أأمشل وأأوسع نطاقًا لفائدة خدمات امللكية الفكري
املتعلقة ابلبتاكر. ويف هذا الس ياق رأأى الوفد حاجة لإقامة تمزة وصل داخل املنظمة تتس  ابلامتسك بل ومكرسة خلدمات 

امللكية الفكرية والابتاكر، اليت ل تزال متفرقة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن مهنجية مؤرش الابتاكر العاملي ينبغي اس تعراضها 
رأأى الوفد رضورة التصدي لها رسيًعا حتسني مجع البياانت احلديثة اليت تتس  ابلضعف يف الوقت دوراًي؛ ومن اجلوانب اليت 

احلايل وتتطلب تقويهتا. وذكر الوفد أأنه من الرضوري كفاةل دقة مؤرش الابتاكر العاملي ومصداقيته. وخبصوص الهدف 
اف بتضارب املصاحل عند الاخنراط يف رشااكت الاسرتاتيجي السابع أأعرب الوفد عن ثقته أأن املنظمة سوف تكفل الاعرت 

ىل الواكلت الأخرى التابعة للأمم  بني القطاعني العام واخلاص. وابملثل أأعرب الوفد عن تقديره توفري املساهامت التقنية اإ
ماكنية  احلصول املتحدة. ومع ذكل نشأأ تضارب املصاحل يف هذا الصدد كام حدث يف حاةل حلقة نقاش رفيعة املس توى بشأأن اإ

عىل الأدوية عقدها الأمني العام للأمم املتحدة، وهو الأمر اذلي ينبغي جتنبه يف املس تقبل. وشعر الوفد أأيضا أأن اخلطة تفتقر 
شارة  دراك اإ ىل معلومات خبصوص كيفية اتساق ش بكة املاكتب اخلارجية املقرتحة مع الإطار التنظميي الأوسع، ول س امي عند اإ اإ

ىل الامتس املزيد من التفاصيل ش بكة املاكتب اخلارج  ىل همام تتس  بقدر أأكرب من املركزية داخل املنظمة. وأأشار الوفد اإ ية اإ
خبصوص هذه املسأأةل. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اخلطة تتطلب املزيد من التداول والمتس من الأمانة مشاركة مقارنة 

 .2021-2016ابخلطة اجلديدة للفرتة  2015-2010التغيريات املقرتحة عىل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل

عدادها اخلطة  .307 ىل الوفود الأخرى بشكره املدير العام عىل مالحظاته والأمانة عىل اإ ومض وفد الربازيل صوته اإ
الاسرتاتيجية للأجل املتوسط. وذكر الوفد أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل عبارة عن وثيقة مفيدة يف متابعة الأنشطة 

ملتعددة للويبو. ويف حني اعرتف الوفد بأأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل عبارة عن تدريب عىل التقيمي اذلايت وعبارة ا
نه يعتقد اعتقاًدا راخًسا أأن التوجيه املقدم من ادلول الأعضاء ينبغي أأن يؤخذ يف الاعتبار من  طار وضعته الأمانة، فاإ عن اإ

ية. وأأعرب الوفد كذكل عن اعتقاده بأأنه ينبغي أأن توفر الوثيقة املزيد من املعلومات خالل مسار منفتح ومتس  ابلشفاف 
خبصوص لك هدف من الأهداف الاسرتاتيجية حىت تمتكن ادلول الأعضاء من متابعة تنفيذها، وأأنه من املمكن أأن تكون 

فد أأن الوثيقة مل تق  العالقة بني توصيات الاسرتاتيجيات احملددة املندرجة حتت لك هدف اسرتاتيجي أأكرث تفصياًل. وذكر الو 
جدول أأعامل التمنية والأهداف الاسرتاتيجية للويبو، وأأنه ينبغي تعديلها بغية تضمني هذه املعلومات فهيا، عىل النحو اذلي مت 

ة بعيهنا. . وواصل الوفد بيانه ابلتعليق عىل أأهداف اسرتاتيجي2015-2010يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل للفرتة 
فرأأى الوفد أأنه يف حاةل الهدف الأول اكن تنفيذ معاهدة مراكش مسأأةل من بني املسائل الأساس ية، حيث تشهد الفرتة اليت 

جنازات املنظمة بل وأأهنا اكنت تعبرًيا عىل الواقع  تغطهيا هذه اخلطة انهتاء معاهدة مراكش. واعترب الوفد هذه املعاهدة من أأمه اإ
نسانية وتمنوية عىل الصعيد الاجامتعي. ورأأى الوفد أأنه من بأأن أأي نظام متوا زن للملكية الفكرية ل بد وأأن يش متل عىل أأبعاد اإ

كفاةل املوارد املالية والبرشية املناس بة ملساعدة ادلول  2021-2016الرضوري يف هذه اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل
ىل املساعدة التقنية الأعضاء ول س امي البدلان النامية عىل تنفيذ هذ ل اإ ه املعاهدة. وذكر الوفد مع ذكل أأن الوثيقة ل تشري اإ

والقانونية أأثناء مسار التصديق علهيا، وليس فامي يتعلق بتنفيذها، وأأعرب الوفد عن رأأيه أأنه من املناسب تعديل اخلطة حبيث 
ن من احلصول عىل دمع من الويبو بغية البدء تذكر بوضوح أأن الأعضاء اذلين خيتارون التصديق عىل املعاهدة سوف يمتكنو

يف تطبيقها عىل الصعيد الوطين. وخبصوص الهدف الاسرتاتيجي الثالث أأعربت الربازيل عن شغفها مبواصةل تنفيذ جدول 
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ىل مواصةل الويبو تقدمي ىل ما هو أأمه أأي اإ ىل مساعدة تقنية بل ورمبا أأيضا اإ  أأعامل التمنية، اذلي ارتأأت رضورة ترمجته اإ
ن الويبو رشط التمنية يف أأنشطهتا. وأأشار  املساعدة التقنية عىل حنو مالمئ ومتوازن وخمصص. وذكر الوفد أأنه ل بد أأن تُضّمم

ىل أأن هذا العمل ليس جامع شامل. فعىل الرمغ من أأن الاعرتاف جبدول أأعامل التمنية وعىل الرمغ من حتقيق  الوفد اإ
دفة اكن من العالمات اجليدة، فال تزال العديد من أأوجه القصور قامئة وتعوق تعممي املرشوعات املنفذة يف الفرتة نتاجئ ها

جدول أأعامل التمنية. وأأبرز الوفد أأن الوثيقة املعنية ابلس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية قيد النقاش يف 
وجهيات يف هذه املسأأةل. وفامي يتعلق بتطوير البنية التحتية للملكية اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية قد توفر املزيد من الت

الفكرية )الهدف الاسرتاتيجي الرابع(، دمع الوفد الرأأي املطروح يف اجللسة العامة القائل بأأن تطوير البنية التحتية للملكية 
ظام أأمتتة امللكية الفكرية. واقرتح الوفد بشأأن الفكرية يفيد البدلان النامية، ول س امي يف حاةل قواعد البياانت والنظ  مثل ن

الهدفني الاسرتاتيجيني الثالث والسابع توفري املزيد من املعلومات اخلاصة بأأهداف التمنية املس تدامة ول س امي خبصوص كيفية 
كرية فامي يتعلق بأأهداف لمل الويبو حنو حتقيقها. وأأحاط الوفد بعدم وجود مناقشات داخل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الف

التمنية املس تدامة ولكنه اعرتض عىل الصياغة القائةل بأأن الهدف التاسع للتمنية املس تدامة هو الأمه للويبو. وذكر الوفد أأن تقييد 
يا اليت ذكرت حرف  2030مشاركة الويبو ابلهدف التاسع من أأهداف التمنية املس تدامة يتناىف مع الصياغة املتفق علهيا يف خطة 

أأن أأهداف التمنية املس تدامة عمتاكمةل وغري قابةل للتجزئةع. وذلا أأثناء الفرتة املقبةل من اخلطة رأأى الوفد أأنه ينبغي أأن تدرج 
الويبو مجيع أأهداف التمنية املس تدامة يف لملها وأأداء دور بناء يف تنفيذها. وذكّر الوفد فامي يتعلق مبعاهدة التعاون بشأأن 

بتخفيض الرسوم اليت تدفعها اجلامعات يف البدلان النامية. ويه املسأأةل اليت أأثريت يف الأهداف  الرباءات ابقرتاحه
حداث نتاجئ  ىل اإ الاسرتاتيجية الأوىل والثانية والثالثة. ولكن يكون هذا الاقرتاح ملكًفا للغاية، عىل الرمغ من أأنه يؤدي اإ

مليون فرنك سويرسي  33ايل املتحقق للويبو واذلي بلغت قميته ملموسة وطويةل الأجل. واعترب الوفد أأن صايف الفائض امل
ماكنية ختفيض الرسوم املطلوبة من املؤسسات العامةل يف البدلان النامية. ولهذا الاقرتاح  2015يف عام  فقط بيان عىل اإ

ىل اتفاق خبصوص هذه أأساس اقتصادي قيايس وتوقع الوفد أأن تتوصل ادلورة الثانية للفريق العامل املعين مبعاهدة الرب  اءات اإ
املسأأةل املهمة. وهذه املسأأةل اكن ينبغي كذكل تضميهنا يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل مراعاة لدلمع املقدم من العديد 

 من البدلان.

وشكر وفد كندا الأمانة لإعدادها اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل وأأعرب عن اعتقاده بأأن اخلطة قدمت بشلك  .308
ماكنية أأن تأأخذ الأمانة العامة بعني الاعتبار عند عا طاًرا واقعًيا وجيًدا لعمل املنظمة. وأأضاف الوفد اقرتاًحا واحًدا أأل وهو اإ م اإ

عداد اخلطط املقبةل دمج خمتلف التوصيات املقدمة من وظائف الرقابة ادلاخلية/ اخلارجية ويف الأمم املتحدة بقدر أأكرب من  اإ
ية يف توهجاهتا واسرتاتيجياهتا، ول س امي تكل التوصيات ذات الطبيعة الأفقية، حبيث ميكن الهنوض بنرش الوضوح و/ أأو املهنج 

توصيات الرقابة عىل مس توى املنظمة عىل الصعيد الاسرتاتيجي. وأأحاط الوفد ابهامتم خاص ببعض الاسرتاتيجيات اجلديدة 
ف الرابع فامي يتعلق ابلامتسك وخربة املس تخدم بنظ  التسجيل، أأو الأحدث املبينة حتت الهدف الاسرتاتيجي الثاين والهد

واعترب الوفد هذين من الاسرتاتيجيات اجليدة ملس تخديم نظ  التسجيل التابعة للويبو. واس تفرس الوفد مع ذكل عن اخلطط 
نشاء أأاكدمييات للتدريب عىل امللكية الف كرية يف ادلول الأعضاء املربمة مبوجب الهدف الاسرتاتيجي الثالث اذلي تناول اإ

لهيا شعبة الرقابة ادلاخلية مؤخًرا فامي يتعلق  وتساءل عن شلكها احملدد. ويف هذه النقطة ذكّر الوفد ابلنتاجئ اليت توصلت اإ
، وذلا تساءل الوفد عن موقع هذه الأاكدمييات. واغتمن الوفد الفرصة كذكل 30والربانمج  11بأأوجه التداخل فامي بني الربانمج 

 :WIPO Re( ومرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )WIPO Greenمع مرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء )دل
Search وهام املرشوعان املذكوران يف هذه الوثيقة، ورحب الوفد ابلزتام الأمانة جمددا ابلهنوض بتعزيزها املتواصل للمزيد ،)

ىل أأن الويبو سوف عتفتح  27من املشاركة. ولحظ الوفد كذكل أأنه يف صفحة  شارة اإ من النسخة الإنلكزيية للوثيقة توجد اإ
ىل عما ل يزيد عن ثالثة ماكتبع خارجية.  ثالثة ماكتب خارجية جديدةع، يف حني يشري قرار امجلعية العامة يف هذا الصدد اإ

جملموعة ابء، ومض صوته للوفود شاكًرا ودمع وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان املقدم من وفد اليوانن املوقر ابمس ا .309
املدير العام عىل عرضه للخطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل وتوضيحه أأن هذه اخلطة ليست وثيقة ملزمة قانواًن. وأأثىن الوفد 
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 أأيضا عىل اجلهد الكبري اذلي بذلته الأمانة لإعداد اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط. ودمع الوفد مواصةل الأهداف
الاسرتاتيجية التسعة للخطة والعديد من الاسرتاتيجيات املقرتحة للك هدف مهنا للفرتة القادمة، ابس تثناء ما أأورده يف بيانه 
هناء جدول أأعامل وضع القواعد واملعايري القامئ واعامتد تصور واقعي بشأأن العمل املقبل يف  الافتتايح. واتفق الوفد مع رضورة اإ

من  8.1عايري، كام هو مبني بوضوح يف الفقرة الثانية من الرساةل اليت بعهثا املدير العام ويف الفقرة هجمال وضع القواعد وامل
بوصفها  7.3الوثيقة. ودمع الوفد كذكل اس تخدام اسرتاتيجيات لتيسري اس تغالل امللكية الفكرية يف التمنية حبسب الفقرة ه

بو يف جدول أأعامل التمنية املس تدامة الصادر عن الأمم املتحدة. أأما فامي جزء أأسايس من ولية املنظمة، ول س امي مساتمة الوي 
يتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي السابع املتصل مبسائل الس ياسة العاملية، رأأى الوفد أأن مبادرة الرشاكة بني القطاع العام والقطاع 

ق الويبو ) الهنوض هبام جنبا اإىل جنب مع رشااكت الويبو ( ينبغي تعزيزهام و WIPO Matchاخلاص اليت أأطلقهتا الويبو وُموفم
( واحتاد الكتب امليرسة WIPO Re: Searchالراخسة بني القطاعني العام واخلاص مثل مرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )

ية (. ودمع الوفد بشدة توسع الويبو يف قواعد بياانهتا العامل WIPO Greenومرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء )
ومنتجاهتا املتعلقة ابملعلومات والتحليل وأأنشطهتا العاملية املعنية ابلبنية التحتية. وأأحاط الوفد بأأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة 

ماكنه أأن يدمع هذه اخلطة وفق صياغهتا احلالية. حفس امب أأحاط يف بيانه  الأجل عبارة عن أأداة للتقيمي اذلايت ولكن ليس ابإ
دارة  2021-2016لوفد عىل الصياغة املقرتحة يف خطة الافتتايح اعرتض ا اليت تويح أأن القرار قد اخُتذ ابلفعل لقيام الويبو ابإ

وثيقة جنيف لتفاق لش بونة. وابلإضافة اإىل ذكل اعرتض الوفد عىل تصنيف نظام لش بونة بوصفه نظاًما عاملًيا للملكية 
اش اخلاص ابلبياانت اجلغرافية من خالل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الفكرية، وأأحاط بأأن امجلعية العامة قررت مواصةل النق

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية. ويف هذا الس ياق اعترب الوفد أأن النظام العاملي اذلي يليب 
املتعلقة ابلصياغة الواردة يف اخلطة  احتياجات مجيع الأعضاء قد يتطور. وذلا أأعرب الوفد عن الاعرتاضات احملددة الآتية

معاهدة. وذكر الوفد أأن هذا  27أأحاط الوفد ابمجلةل الثانية اليت تذكر أأن املنظمة أأدارت  1.1املقرتحة. ففامي يتعلق ابلفقرة ه 
ذته املنظمة غري حصيح لأن هذا الرمق يش متل عىل وثيقة جنيف حبمكها معاهدة أأدارهتا الويبو، يف حني مل يكن هناك قرار اخت

ن النقطة الثالثة من الفقرة تفرتض ابملثل رضورة صدور قرار ليك تمتكن الويبو  دارهتا. وقال الوفد اإ لعامتد هذه املعاهدة أأو اإ
ىل أأن حيني موعد تتفق فيه امجلعية العامة  من تنفيذ هذه املعاهدة. وأأوحض الوفد أأن وثيقة جنيف ينبغي حذفها من هذه القامئة اإ

دارة الويبو للوثيقة عىل النحو املبني يف اتفاقية الويبو. ولحظ الوفد الإشارة يف وأأعضاء احت اد برن وأأعضاء احتاد ابريس عىل اإ
ذ مل يلزتم  3.1الفقرة ه ىل نظام لش بونة بوصفه نظاًما عاملًيا للملكية الفكرية للمنظمة. واعرتض الوفد عىل هذا التوصيف اإ اإ

يبو بقليل ابتفاق لش بونة ومل تتخذ املنظمة قراًرا خبصوص وثيقة جنيف. وارتأأى الوفد أأن سوى ما يزيد عىل ُسدس أأعضاء الو 
ىل فقرة منفصةل بعيًدا عن نظ  امللكية الفكرية العاملية احلقة للمنظمة، أأي النظ  اليت  مناقشة نظام لش بونة ينبغي أأن تُنقل اإ

، ينبغي حذف وثيقة جنيف من قامئة 1لوفد أأنه بقراءة الرمس البياين اعمتدهتا املنظمة كلك واليت تمتتع بدمع أأوسع نطاقا. وذكر ا
اليت أأوحت بأأن وثيقة جنيف عبارة عن معاهدة اعمتدهتا  5.1املعاهدات اليت تديرها الويبو. واعرتض الوفد عىل الفقرة ه

ن وثيقة جنيف اعمتدها احتاد لش بونة، وهو عبارة عن مجموعة من البدلان متث ل أأقل من ُسدس عضوية الويبو. املنظمة. وقال اإ
وأأكد الوفد عىل أأنه ل يعرتض عىل حتمل الالزتام مبعاهدات اعمتدهتا املنظمة ولكنه رأأى أأن وثيقة جنيف ل متثل عتعبري ادلول 
الأعضاء امجلاعي عن الس ياساتع عىل حد قول الفقرة. وأأعرب الوفد عن رأأيه بأأن هذه الفقرة تتجاهل الاعرتاضات املتكررة 

ليت أأاثرها الوفد وأأعضاء أآخرون يف الويبو مفادها أأن وثيقة جنيف اتفاق معيب أأبرمه احتاد لش بونة غاضا الطرف عن ا
اعرتاض العديد من ادلول الأعضاء وبدون مشورة من اللجنة التنس يقية التابعة للويبو ول قاعدة العضوية الأوسع. وأأحاط 

ىل خيار  10.1ه الوفد أأن الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة ىل وثيقة جنيف دون الإشارة اإ تشجع فهيا اخلطة عىل الانضامم اإ
( من الفقرة 1حامية البياانت اجلغرافية من خالل نظام للعالمات التجارية، فضال عن تكرار هذه الروح يف الفقرة الفرعية )

نفاذ أأي اتفاق دون تأأييد . واعرتض الوفد عىل هذه الصياغة وهذا الهنج لأنه بداية يعترب أأن اخلط7.2 ه ة ينبغي أأل تعزز اإ
 املنظمة هل، واثنيا ل تقرتح هذه الصياغة هنًجا متوازاًن محلاية البياانت اجلغرافية داخل الويبو عىل النحو املبني يف قرار امجلعية

منا يعزز هنًجا منفرًدا جتا ه حامية البياانت اجلغرافية ل يتيح العامة الصادر يف الس نة املنرصمة. وارتأأى الوفد أأن نظام لش بونة اإ
نفاذها. وأأضاف  الفرصة أأمام النظ  اليت تتطلب اس تخدام ماليك البياانت اجلغرافية لها وصيانهتا ول التوسع يف اس تخداهما ول اإ

ت الوفد أأن هذه السامت ليست جمرد سامت محلاية نظام العالمات التجارية بل ل تتبع العديد من نظ  تسجيل البياان
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اجلغرافية حول العامل منوذج لش بونة، يف حني تقرتح اخلطة يف تكل الفقرات أأن يصبح هذا الهنج املنفرد لنظام لش بونة المنوذج 
دارة املنظمة مخسة نظ  عاملية للملكية الفكرية، رأأى الوفد أأنه ل ينبغي أأن  2.1املفضل. وفامي يتعلق ابلفقرة ه ىل اإ اليت أأشارت اإ

ذ مل يُتخذ قرار بعد داخل الويبو يف هذا تشري هذه الفقرة اإ  دارة الويبو للبياانت اجلغرافية، اإ ىل نظام لش بونة اذلي اش متل عىل اإ
لهيا فامي يتعلق ابلمنو املقبل لنظام لش بونة  2.4الشأأن. وعلق الوفد عىل الفقرة ه ن وثيقة جنيف اجلديدة ينبغي أأل يشار اإ قائاًل اإ

دارة هذه الوثيقة. وفامي يتعلق ابمجلةل الأخرية من الفقرة الفرعية ) يف ظل غياب قرار من الويبو خبصوص ( من الفقرة 1اإ
ن اكنت 2.7ه ىل أأن تقرر الويبو اإ ، أأعرب الوفد عن وهجة نظره بأأن الهدف من وراء وثيقة جنيف ل يزال سابق لأوانه اإ

دارة الوثيقة. وأأحاط الوفد أأيضا أأن الفقرة الفرعية ) تقرتح أأن تصنيف لواكرنو للتصاممي اكتىس  4.4ة ه( من الفقر 2ترغب يف اإ
بأأتمية مزتايدة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده برضورة وجود تصنيف دويل للتصاممي الصناعية يعزز القدرة عىل البحث عن 
ىل هذا الهدف الاسرتات  يجي. التصاممي الصناعية وحفصها، ومع ذكل رأأى الوفد أأن تصممي لواكرنو قد يتطلب تعزيزه للوصول اإ

ىل امجلعيات يف غياب حذف الصياغة اليت  2021-2016ومل يس تطع الوفد التوصية ابخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل  اإ
دارة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة، وبأأن نظام لش بونة نظام عاملي للملكية الفكرية للويبو، فضال عن غياب  تويح ابختاذ قرار ابإ

شارة واحضة بشأأن عدم اختاذ قرار دارة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة. اإ  من املنظمة كلك ابإ

يران )مجهورية  .310 ىل املدير  --وهنأأ وفد اإ الإسالمية( الرئيس وأأعرب عن أأمنياته للرئيس ابلتوفيق وتقدم كذكل ابلشكر اإ
عداد العام عىل تعليقاته. وأأحاط الوفد بأأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل سوف متثل التوجه الاسرتاتيجي العا م لالإ

للمزيانيات عىل مدار الثنائيات الثالث املقبةل واملتتالية. وعلق الوفد عىل عدم استيضاحه مدى اخنراط ادلول الأعضاء يف 
ىل الأمانة عند وضع مرشوع اخلطة هذه قبل ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية، فضال عن نرش الوثيقة  تقدمي التعقيبات اإ

يجة لأتمية الوثيقة رأأى الوفد أأنه ل توجد رضورة لالإرساع يف توصية امجلعية العامة ابلإحاطة هبا، بل ينبغي مؤخًرا فقط. ونت 
ومناقشة مرشوعها.  2021-2016أأن حتصل ادلول الأعضاء عىل الوقت الاكيف لتحليل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل

نه من امله  احلصول عىل نتيجة وفامي يتعلق بتضمني جدول أأعامل التمنية يف اخلطة الا سرتاتيجية متوسطة الأجل قال الوفد اإ
، بغية تضمينه يف 2016التقيمي اخلاريج لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية، وهو التقيمي املتوقع تسلمه يف شهر أأكتوبر 

، 2030وخطة التمنية املس تدامة لعام اخلطة. وفامي خيص لمل الويبو بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة الصادرة عن الأمم املتحدة 
ذكّر الوفد بأأن دور الويبو فامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة قيد النقاش يف الوقت احلايل من خالل اللجنة املعنية ابلتمنية 

 وامللكية الفكرية، وأأنه ينبغي مراعاة نتيجة هذا النقاش يف اخلطة الاسرتاتيجية اجلديدة للأجل املتوسط.

ر وفد الياابن بأأن وثيقة اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل ليست ملزمة قانواًن. وارتأأى الوفد نقطتني أأساس يتني وأأق .311
صدار اخلطة الاسرتاتيجية املقبةل. النقطة الأوىل يه التأأكد من تشجيع اخلطة للتمنية الاقتصادية بناء عىل  يف مسار اإ

ىل اس تغالل امللكية الفكرية. وأأما النقطة الثان  ية فهيي ضامن حتسني اخلدمات العاملية للملكية الفكرية املقدمة من الويبو اإ
أأحصاب املصاحل حتسينًا متواصاًل. وأأحاط الوفد بأأنه بناء عىل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل املقرتحة من الأمانة اكن من 

بشأأن الرباءات وبروتوكول مدريد واتفاق لهاي. وذكّر املزمع مواصةل زايدة عدد ادلول املتعاقدة الأطراف يف معاهدة التعاون 
ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو نظام مدريد  الوفد أأن الياابن اكنت قد اقرتحت فامي س بق دمع البدلان النامية لالنضامم اإ

ى الوفد اس تعداده لتوفري أأو نظام لهاي من خالل تقامس املعارف واملعلومات املتوافرة دلى الياابن مع هذه البدلان. وأأبد
ىل النظ  القامئة من قبيل املساعدة الترشيعية وتقدمي املشورة املتعلقة ابلتنفيذ. وكرر  ىل البدلان الراغبة يف الانضامم اإ ادلمع اإ
فد الوفد أأنه عىل اس تعداد للنظر يف كيفية قيام حكومة الياابن بدمع البدلان الأخرى وحث ادلول الأعضاء عىل التصال ابلو 

ن رغبت يف التعاون مع الياابن لموًما.   اإ

وهنأأ وفد فرنسا الرئيس عىل انتخابه ودمع البيان املقدم من اليوانن ابمس اجملموعة ابء. وأأعرب وفد فرنسا عن رغبته يف  .312
ال تكنولوجيا العودة اإىل جوهر الوثيقة ول س امي ما ذكرته عن احتاد لش بونة. وأأعرب الوفد عن رضاه التام عن الاستامثر يف جم

)من النسخة الفرنس ية من الوثيقة( أأعرب الوفد عن أأسفه  13يف صفحة  3املعلومات فامي يتعلق بنظام لش بونة. ويف الفقرة 
لستشعاره بعض التشاؤم خبصوص كيفية التعامل مع نظام لش بونة، وهو التشاؤم املرتبط بمنو الاحتاد وعدد أأعضائه والوضع 
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جلهود الهائةل اليت يبذلها أأعضاء الاحتاد حلل املشالكت املالية اليت يواهجها. ومن منظور تفصييل املايل لالحتاد، يف ظل ا
ىل اللغة الفرنس ية. ففي صفحة  من النسخة  9لحظ الوفد احامتل وجود خطأأ يف الرتمجة من الأصل ابللغة الإنلكزيية اإ

ىل نظام العالمات التجارية. ىل النسخة الإنلكزيية ترمجة أأفضل  الفرنس ية وضع قوسان عند الإشارة اإ واقرتح الوفد استناًدا اإ
anscederniercas,lapossibilitéd’assurerlaprotectiondesللعبارة املدرجة بني قوسني كام ييل: ع

indicationsgéographiquesparl’intermédiairedusystèmedesmarquesserasignalée ورأأى أأن ،
ىل تكل الواردة يف النسخة الإنلكزيية. وأأعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف الرد عىل هذه الصيا غة أأقرب بكثري ابللغة الفرنس ية اإ

التعليقات املقدمة من وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وأأحاط الوفد بأأن اللجنة مسعت عدًدا من الآراء اليت تبدو وكأهنا 
اء اليت أأثريت يف امجلعيات ومت الرد علهيا. وظن الوفد أأن الوقت المثني هيدر عىل تشكك يف ماكنة احتاد لش بونة، ويه الآر 

تكرار مالحظات أأثريت يف اجامتعات سابقة. ورأأى الوفد أأن وفد الولايت املتحدة الأمريكية مل يرغب يف اعتبار احتاد 
سرتاتيجية للأجل املتوسط. وذكّر الوفد أأنه مبوجب لش بونة احتاًدا حمدًدا تديره الويبو وابلتايل عدم اعتباره جزء من اخلطة الا

جاء النص رصاحة عىل أأن الويبو تدير الاحتادات اليت تتأأسس مبوجب احتاد  1967( من اتفاقية الويبو لس نة 2) 4املادة 
التعريف. واتفق ابريس. وذكر الوفد أأن هذا هو الوضع يف حاةل احتاد لش بونة وأأنه عىل هذا ينبغي أأن تديره الويبو مبوجب هذا 

وعىل أأساس احلقوق  1967حتت رعاية املنظمة عىل أأساس اتفاقية س نة  2015املؤمتر ادلبلومايس اذلي ُعقد يف مايو 
الس يادية لأعضاء احتاد لش بونة عىل وثيقة جنيف لحتاد لش بونة. وأأضاف الوفد أأن املراقبني، أأي ادلول غري الأعضاء يف 

مةل يف صياغة هذه الوثيقة املعدةل، مع عدم امتالكها احلق يف التصويت، ودعت مجيع الوفود احتاد لش بونة، شاركت مشاركة اك
اإىل حفص حمارض اجامتعات الأفرقة العامةل وحمارض املؤمتر ادلبلومايس نفسه لتوضيح املشاركة الاكمةل لهؤلء املراقبني يف 

( عىل أأن 1)22ثيقة جزء من احتاد لش بونة، ونصت املادة من وثيقة جنيف أأوحضت أأن الو  21النقاش. وذكر الوفد أأن املادة 
الأطراف املتعاقدة أأعضاء يف امجلعية نفسها شأأهن  شأأن أأعضاء احتاد لش بونة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه يف حاةل وجود أأي 

ها مه أأعضاء احتاد شكوك مفن الواحض أأن وثيقة جنيف اعُتمدت رصاحة بوصفها مراجعة لتفاق لش بونة، وأأن من قام ابعامتد
من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، ومن وهجة نظر القانون ادلويل جاءت أأي  30لش بونة. وعىل هذا، فالوثيقة ختضع للامدة 

تغيريات عىل احتاد لش بونة نتيجة لهذه الوثيقة بنفس الطريقة املتبعة يف حاةل اتفاق مدريد. وشدد الوفد عىل أأن احتاد لش بونة 
ويبو وس يظل كذكل. ومن وهجة نظر فرنسا أأصبحت املالحظات اليت أأوردها وفد الولايت املتحدة الأمريكية رفضا تديره ال

دارة الويبو لوثيقة جنيف مالحظات عدمية الأساس. ىل اإ شارهتا اإ  لهذه الوثيقة بناء عىل اإ

، ودمع اخلطة 2021-2016وشكر وفد سويرسا املدير العام عىل صياغته اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل .313
الاسرتاتيجية املقرتحة ما دامت رؤية متوازنة للس نوات املقبةل. ورأأى الوفد أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل سوف 
دارهتا دون أأن تكون اقرتاًحا أأمص ل مرونة فيه. وعلق  تفيد يف توجيه لمل املنظمة يف الس نوات املقبةل وسوف تعزز من اإ

ىل الأهداف الاسرتاتيجية الأول والثاين والرابع والسابع، بوصفها حتتل الصدارة من لمل الويبو. ورأأى الوفد أأتمية قصوى ع
الوفد أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل صك مفيد للغاية عىل املس توى الرفيع، وميكن أأن تش متل ابلطبع عىل عرض 

يت وجدت ما يثري القلق يف هذه اخلطة، لحظ الوفد أأن القرار تفصييل للعمل اذلي اضطلعت به الويبو. ورًدا عىل الوفود ال
ن هذه اخلطة ليست ملزمة بأأي  املقرتح هو الإحاطة هبذه اخلطة الاسرتاتيجية. وذكّر الوفد ببيان املدير العام اذلي قال فيه اإ

تواصل اللجنة لملها عىل النحو الآيت:  صورة، مقارنة ابلربامج واملزيانيات لفرتة الس نتني. وذلا اقرتح الوفد عىل تكل الوفود أأن
ىل هذه  قرارها يوحض حمرض الاجامتع هذا اخلالف، مث يشري الوفد املعين اإ يف حاةل وجود عنارص يف الوثيقة ل ميكن للوفد اإ

ىل تغيري حمتوى الوثيقة  ن مل تكن WO/PBC/25/18الاعرتاضات يف املس تقبل دون حاجة اإ . واقرتح الوفد كذكل أأنه اإ
رة يف حمرض الاجامتع اكفية لإرضاء الوفود اليت أأعربت عن انشغالهتا، ميكن أأن تتناول هذه الانشغالت ابلطريقة املتبعة الإشا

رفاق بياانت الوفود ابخلطة الاسرتاتيجية هذه عىل هيئة مرفق، ما  2010سابقًا يف س نة  يف وضع مشابه. وذلا رأأى الوفد اإ
موضع مراعاة يف املس تقبل. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتيح هذا الاقرتاح  يعين أأهنا سوف تظل ابرزة وسوف تكون

ىل الإحاطة ابخلطة الاسرتاتيجية دون تغيري صياغة الوثيقة   .WO/PBC/25/18الفرصة للجنة للسري قدما اإ
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ضافة بعض التعليقات. وأأكد .314 الوفد رًدا عىل  ودمع وفد الربتغال التعليقات املقدمة من وفد فرنسا وأأعرب عن رغبته يف اإ
التعليقات اليت أأوردها وفد الولايت املتحدة الأمريكية خبصوص اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل عىل الطابع العاملي 

ماكنية  لنظام لش بونة دلرجة أأن العديد من الآليات القانونية اس ُتحدثت ابلفعل مبوجب وثيقة جنيف، وأأاتحت هذه الآليات اإ
ىل امحلاية مبوجب نظام البياانت اجلغرافية. وذكر الوفد أأن العاملية ل تس تتبع ابلرضورة انضامم نفاذ عدد أأكرب من أأع ضاء الويبو اإ

ىل هذا النظام. فهذا النظام عاملي ابلنس بة لتكل البدلان اليت هبا مفهوم قانوين محمي مبوجب هذا التفاق  مجيع بدلان الويبو اإ
ا، وأأضاف أأن للك بدل مطلق احلرية أأن تتبىن هذا التصور القانوين. وكرر الوفد أأن اذلي يشلك جزء من القانون احمليل فهي

وثيقة جنيف ليست معاهدة جديدة بل يه جتديد ملعاهدة قامئة ابلفعل، ولهذا السبب فهيي مفتوحة أأمام مجيع الأعضاء 
 لسبب ينبغي أأن تديرها الويبو.احلاليني، الأمر اذلي ل مينع مع ذكل مشاركة مجيع الأعضاء يف املناقشات ولهذا ا

يران )مجهورية  .315 الإسالمية( تعليق جديد ولكنه دمع املواقف والتعليقات املقدمة من وفدي  --ومل يكن دلى وفد اإ
 فرنسا والربتغال فامي يتعلق ابحتاد لش بونة ووثيقة جنيف لحتاد لش بونة.

ىل زايدة عضوية ودمع وفد أأسرتاليا البيان املقدم من وفد الولايت املتحدة الأ  .316 مريكية فامي يتعلق حبذف الإشارات اإ
 2( من اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط.1) 2.7( و2) 1.10وثيقة جنيف يف الفقرة الفرعية 

 ودمع وفد هنغاراي موقف وفود فرنسا والربتغال وسويرسا واحلجج اليت قدموها. .317

ىل مرحةل تؤيد فهيا ال .318 وفود بياانت بعضها البعض بدل من مناقشة جوهر الوثيقة. ولحظ الرئيس أأن اللجنة وصلت اإ
 وارتأأى الرئيس أأن هذا وقت مناسب دلعوة املدير العام للتقدم بتعليقاته عىل املالحظات اليت أأاثرهتا خمتلف ادلول الأعضاء.

ىل الأمانة وهو وفد كندا  .319 فامي يتعلق ابلإشارة ولحظ املدير العام أأن وفًدا واحًدا فقط هو اذلي توجه بسؤال حمدد اإ
ىل تأأسيس أأاكدمييات خاصة ابمللكية الفكرية. ورأأى املدير العام أأن النص أأو صياغة النص رمبا يعرتهيام بعض  يف الوثيقة اإ

ىل الفقرة  من النسخة الإنلكزيية، ويه الفقرة اليت تنص عىل ما ييل: عوامليض يف  15( يف صفحة 5)3.7الغموض. وأأشار اإ
بوصفها مركز امتياز لتكوين الكفاءات ومواصةل الرتكزي عىل التعلمي عن بعد والتعاون مع اجلامعات والهيئات  تطوير الأاكدميية

نشاء مراكز تدريبية بشأأن امللكية الفكرية يف ادلول  الوطنية يف التنظمي املشرتك لربامج املاجيس تري واملدارس الصيفية واإ
نشاء أأاكدميية للتدريب عىل امللكية الفكرية اتبعة للويبو، بل مواصةل  الأعضاء.ع ورشح املدير العام أأن املقصود ليس اإ

نشاء هذه  املرشوع الناحج اذلي ُأجري مبوجب جدول أأعامل التمنية، ووفقا هل اكن عىل الأمانة أأن تساعد البدلان عىل اإ
دارة اكمةل، وأأهنا ليست مؤسسات اتبعة الأاكدمييات. وأأوحض املدير العام أأن هذه الأاكدمييات تديرها ادلوةل العضو املعنية اإ 

للويبو. وتعاونت الويبو ابلطبع مع تكل املؤسسات وقدمت لها املساعدة التقنية لتأأسيسها. وأأوحض املدير العام أأن املنظمة ل 
فود ابلعديد ختطط لإنشاء أأاكدمييات اتبعة للويبو يف ش ىت بقاع العامل. وبعيدا عن هذا السؤال، أأحاط املدير العام بتقدم الو 

من التعليقات وبأأنه سوف يذكر مالحظات موجزة رًدا علهيا. بداية رأأى املدير العام أأن املسأأةل يه مس توى التفصيل اذلي 
هنا ليست برانجًما ومزيانية ولكن الغرض مهنا حتديد الإجراءات اليت تزمع  ليه وثيقة لها هذا الطابع. وكرر املدير قوهل اإ تفتقر اإ

دارة الربانمج. وأأهنا حتدد التوهجات الاسرتاتيجية اليت تسرتشد هبا هذه الإجراءات، وأأن هذه الأمانة اختاذه ا عند اإ
الإجراءات سوف تعمتدها ادلول الأعضاء لك عىل حده عند اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية ذات الصةل. وارتأأى املدير العام 

ىل بنود يف الربانمج أأن العديد من الوفود قدمت تعليقات تفصيلية أأعر  بت فهيا عن رغبهتا يف صياغة مس تفيضة أأو الإشارة اإ
ن الأمانة اكنت هتدف بوضوح اإىل طرح اخلطة عىل  ىل برامج سابقة مل تُذكر حتديًدا يف اخلطة. وقال املدير العام اإ أأو الإشارة اإ

ىل النقاط احملددة يف احملتوى. وأأعرب املدير العام عن شكه  مس توى رفيع أأل وهو مس توى التوجه والتوجيه دون أأن تلتفت اإ
أأنه س يكون من املفيد اخلوض يف مجيع التعليقات واحد تلو الآخر وحماوةل الرد علهيا، ولكنه ذكر أأن الأمانة تفهمت التعليقات 

وف يُسرتشد هبا املقدمة. وأأكد املدير العام عىل أأن لك التعليقات لكها ُأحيط هبا بعناية وأأهنا سوف تنعكس يف التقرير بل وس
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ىل أأن املسأأةل الكبرية اليت يبدو بشأأهنا  خبصوص اخلطة وأأثناء تطبيقها عىل مدار الس نوات الست املقبةل. وأأشار املدير العام اإ
انقسام ملحوظ يه اختالف وفد الولايت املتحدة من انحية مع عدد من الوفود الأخرى من الناحية الأخرى بشأأن وضع 

ذ ل  اتفاق لش بونة. ومل ير املدير العام أأن حل هذه املسأأةل بعيهنا ممكن يف س ياق اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط، اإ
ميكن اختاذ قرار ملزم من خالل اخلطة. وطمأأن املدير العام ادلول الأعضاء بشأأن فه  الأمانة التام خملتلف احلجج اليت س يقت 

ىل وملواقف الوفود وأأن هذا سوف ينعكس يف التقرير الصاد ر عن الاجامتع. وأأحاط املدير العام أأن الأمر مرتوك برمته اإ
الرئيس لختاذ قرار بشأأن كيفية التعامل مع هذه التعليقات ولكن لقت الاقرتاحات املقدمة من وفد سويرسا ترحااًب يف رأأيه. 

، حيث اكنت هناك 2010خطة  وذكّر املدير العام بأأن اللجنة مرت بتجربة مشاهبة يف املرة السابقة اليت اعُتمدت فهيا
ليه يف  انقسامات خبصوص عدد من العنارص يف نص اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط. واكن املوقف اذلي مت التوصل اإ
رفاقها ابخلطة حيث  هناية املطاف هو الإحاطة بتعليقات مجيع الوفود بعناية، واحلفاظ عىل مواقفه  جتاه هذه التعليقات، مث اإ

املواقف اخلاصة مبختلف الوفود الأخرى فامي يتعلق ابلبنود اليت مل تشهد توافقًا علهيا. واقرتح املدير العام اتباع  يفه  لك وفد
ىل ادلول الأعضاء بشأأن الطريقة اليت يرغبون يف السري  هذا الأسلوب للسري ابملسأأةل قدما، ولكنه قرر أأن الأمر راجع اإ

 مبوجهبا.

ىل  وشكر الرئيس املدير العام عىل .320 ذا اكن أأي من الوفود يرغب يف أأخذ اللكمة ابلنظر اإ مالحظاته وتعليقاته وسأأل ما اإ
 ما قاهل املدير العام.

ىل أأهداف التمنية املس تدامة وتنفيذ جدول أأعامل  .321 وشكر وفد اليوانن املدير العام واكن هل تعليقني فامي يتعلق ابلإشارة اإ
تربت اجملموعة ابء أأتمية جدول أأعامل التمنية للهدف الاسرتاتيجي الثالث ورأأت هذا التمنية. ففامي يتعلق جبدول أأعامل التمنية اع 

الأمر منعكًسا بشلك مناسب يف اخلطة. وفامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة لحظت اجملموعة أأن فرتة اخلطة اجلديدة 
. ورحبت اجملموعة بتنفيذ 2030املس تدامة لعام تزتامن مع تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة للأمم املتحدة ومع خطة التمنية 

اخلطة هبدف كفاةل املساتمة الفعاةل من املنظمة ومبوجب وليهتا يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة مع مراعاة الابتاكر عىل 
 وجه اخلصوص يف ظل الهدف التاسع من أأهداف التمنية.

 اقرتاحه اتباع اللجنة نفس الهنج اذلي انهتجته يف عام وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية وفد سويرسا عىل .322
، وشكر املدير العام عىل تذكري اللجنة ابملسار املتبع. وأأشار الوفد أأنه اخترص بيانه اذلي قدمه شفاهيا مقارنة مبا اكن 2010

ن الوفد يرغب يف أأن تُ  ن قررت اللجنة انهتاج املسار املقرتح، فاإ تاح هل الفرصة ليك يقدم بيااًن قد أأعده كتابة، وأأضاف أأنه اإ
 3مكتواًب يف الوقت املناسب به قدر أأكرب من التفصيل مقارنة ابلبيان اذلي تقدم به أأثناء الاجامتع.

 ودمع وفد فرنسا الاقرتاح املقدم من وفد سويرسا، واعتربه معقول للغاية. .323

ىل عدم وجود تعليقات أأخرى من القاعة بشأأن الوثيقة، تال الرئيس فقرة قرار معدةل. ومل تتقدم الوفود بأأي  .324 وابلنظر اإ
ىل الأمانة يف أأقرب  رفاق وهجة نظرها بوثيقة اخلطة اإىل تقدميها اإ تعليقات ومت اعامتد القرار. ودعا الرئيس الوفود اليت رغبت يف اإ

 فرصة ممكنة. 

ن جلنة الربانم .325 ذ انقشت الوثيقة اإ حاطة مجعيات ادلول الأعضاء  WO/PBC/25/18ج واملزيانية، اإ أأوصت ابإ
وابلإحاطة أأيضا  2021-2016ابلويبو ابخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( 

 الاسرتاتيجية للأجل املتوسط. ابلتعليقات املقدمة من ادلول الأعضاء عىل الوثيقة حس امب ترد يف مرفق اخلطة
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 اقرتاح بشأأن الزتامات نظام التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة :15البند 
 .WO/PBC/25/15اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .326

ىل تقدمي بند جدول الأعامل والوثيقة ذات الصةل.  .327  ودعا انئب الرئيس الأمانة اإ

عدادها اس تجابة للقرار اذلي اختذته جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا  .328 ىل أأهنا قد مت اإ وعرضت الأمانة الوثيقة مشرية اإ
حرازه مجموعة العمل املعنية  الثالثة والعرشين مث قدمت نسخة حمدثة يف ادلورة احلالية للجنة تتضمن التقدم اذلي قامت ابإ

دارة اجمللس التنفيذي ابملسؤولية عن نظام التأأمني الصح ي بعد انهتاء اخلدمة، واليت شلكهتا جلنة رفيعة املس توى معنية ابإ
الرئييس. وكام أأشار املدير العام، فاإن ذكل ميثل عنرصا هاما يف مناجه العمل اليت تتبعها الويبو وأأن املنظمة قد قامت مبواءمة 

ا الأمر. ومت التأأكيد عىل أأن الوثيقة قد اختمتت ابعتبارات رئيس ية نفسها متاما مع منظومة منظامت الأمم املتحدة ولملها يف هذ
دارة واحتواء التاكليف املتعلقة ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. ومن بني  طرحت حول املهنج اذلي جيب اتباعه فامي يتعلق ابإ

ىل الإقرار بأأن التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلد مة ميثل جزء هام من حزمة املزااي املقدمة تكل الاعتبارات هو حاجة الويبو اإ
للعاملني، واليت جيب أأن تكون تنافس يه مع أأهجزة الأمم املتحدة الأخرى. وقد حققت الويبو تقدما خضام يف متويل هذا الالزتام 

ليت ، وا2015ديسمرب  31% من الزتامات مزااي املوظفني طويةل املدى منذ  64.79من خالل أأرصدة وضعت جانبا لتغطي 
واملتعلقة ابستامثر النقد الاسرتاتيجي. واكنت الويبو  2015جيب استامثرها وفقا للس ياسة اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء يف عام 

ىل أأن تظل ملزتمة جبهود مجموعة العمل اليت اكنت تشارك فهيا بدأأب. وقد مت تسليط الضوء عىل أأحد  مدركة للغاية للحاجة اإ
ى للمشاركة يف لمل مجموعة العمل  واليت متثلت يف املزااي املكتس بة من خالل مجع بياانت جامعية من اجلوانب الإجيابية الأخر 

ذا ما قامت به لك منظمة عىل حدا. وعربت  خالل دراسات وحتليل البياانت ذات الصةل، وهو أأمر يعد ابهظ التلكفة اإ
صاحل جلنة الربانمج واملزيانية، مبجموعة شامةل من املبادرات الأمانة أأيضا عن رغبهتا يف أأن تنهتز تكل الفرصة لعمل قامئة ، ل

عدادها  اليت قامت هبا الويبو خالل الس نوات امخلس املاضية فامي يتعلق ابلزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة.  وقد مت اإ
ىل أأهنا تريد أأن ترى ملخص للك ما مت  القيام به. وقد مت تسليط اس تجابة لس تفسارات من بعض الوفود اليت أأشارت اإ

% من الراتب قبل تنفيذ املعايري احملاسبية ادلولية توقعا 6الضوء عىل العنارص الأساس ية كام ييل. أأول، أأقرت الويبو خبص  
، قامت الأمانة بطرح اقرتاح لإنشاء كيان منفصل لإدارة تكل الأرصدة، لكن هذا 2012للمسؤولية غري املموةل. ويف عام 

نشاء حساب منفصل ينحي جانبا أأرصدة لصاحل 2013يلق موافقة يف ذكل احلني. ويف عام الأمر مل  ، اقرتحت الأمانة اإ
الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، الأمر اذلي قوبل مبوافقة ادلول الأعضاء. واكنت الويبو من بني أأوائل املنظامت 

، اقرتحت الأمانة 2014نية وظلت نشطة هبا منذ ذكل احلني. ويف عام اليت انضمت اإىل مجموعة لمل ش بكة المتويل واملزيا
س ياسات استامثر منقحة تضمنت اقرتاح ابستامثر أأرصدة التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة عىل أأساس دراسة أأقرهتا ادلول 

جراء مفاوضا ت شامةل مع مقديم خدمات الأعضاء. واكنت جلنة العمل املعنية ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة تقرتح اإ
التأأمني للمنظامت، بيامن قامت الأمانة يف واقع الأمر بتحقيق تقدم خض  يف هذا اجملال حىت عىل مس توى املنظامت املنفردة، مع 

عادة التفاوض بشأأن العقود مع مؤسسة س ينيا، ويه مؤسسة تقدمي خدمات التأأمني امجلاعية.  الرتكزي عىل التفاوض واإ
آخر وأأوحضت املقار انت اليت جرت مع الهيئات الأخرى أأن الويبو قد تكون قد جنحت يف احلصول عىل أأسعار أأفضل وأأن أ

ىل اخنفاض يقدر حبوايل  ىل أأن أأحد حمراكت الزتامات 2.6مفاوضهتا قد أأدت اإ % يف أأقساط التأأمني. ومتت الإشارة أأيضا اإ
سهام املنظ امت )مقابل العاملني( يف تلكفة التأأمني الصحي بعد انهتاء التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة والتلكفة يه مدى اإ

اخلدمة. وبناء عىل املقارنة ابلهيئات الأخرى فقد أأتت الويبو أأسفل القامئة، واكنت أأقل املنظامت خساء فامي يتعلق ابلنس بة اليت 
 تسامه املنظمة هبا يف التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. 

ن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، الويبو عىل النتاجئ املالية اليت حققهتا يف وهنأأ وفد تش ييل، ابلنيابة ع .329
، وهو 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  33.3. وعرب الوفد عن رسوره لإحاطته علام بأأنه مت حتقيق فائض قدره 2015عام

ىل  جيابية. وابلرمغ مليون فرنك سويرسي يف هناية العا 279ما أأدى اإىل وصول الاحتياطي اإ مني، وهو ما اكن ميثل نتيجة اإ
دراكه ملس توى الالزتامات وخاصة تكل اليت تتعلق ابلزتامات نظام الرعاية الصحية بعد  من ذكل، أألقى الوفد الضوء عىل اإ
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الويبو  انهتاء اخلدمة. ولأن هذا التحدي اكن يواجه لك منظمة يف منظومة الأمم املتحدة يف الوقت احلايل، حث وفد تش ييل
عىل الاس مترار ابملشاركة بصورة نشطة يف مجموعة العمل اليت أأنشأأهتا امجلعية العامة للأمم املتحدة بشأأن نظام الرعاية الصحية 

زاء التقرير اذلي أأعده املدير العام يف بداية ادلورة احلالية للجنة الربانمج  بعد انهتاء اخلدمة.  وقد شعر الوفد ابلمتنان اإ
وعرب عن أأمهل يف أأن يس متر املهنج اذلي مت تطبيقه يف متابعة هذا العمل يف الاجتاه الصحيح وفقا لرأأي الوفد. وقد واملزيانية 

عرب الوفد عن امتنانه بسبب التقرير اذلي قدمته الأمانة وخاصة بسبب وصف التدابري اليت مت اختاذها. وحث الويبو عىل 
 و تقليل مس توى هذا الالزتام بصفة خاصة. الاس مترار يف اختاذ تدابري من أأجل احتواء أأ 

. وأأشاد الوفد ابلعمل اذلي قامت به WO/PBC/25/15وأأحاط وفد املكس يك علام ابلتقرير املتضمن يف الوثيقة  .330
قبة الويبو يف حماوةل للتعامل مع الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة واجلوانب اخملتلفة لهذا الأمر، والإدارة املالية ومرا

نشاء حساب خاص لإدارة نظام التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، والمتويل اجلزيئ لاللزتامات والقيام  اخلدمات الصحية، واإ
مؤخرا بوضع س ياسة استامثر خاصة بنظام التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. وأأعرب الوفد عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي 

ن نظام التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة اكن ميثل مشلكة وحتدي يواجه منظومة الأمم أألقاه وفد تش ييل، وأأحاط علام بأأ 
مليار دولر أأمرييك.  8املتحدة باكملها. وأأحاط الوفد علام بأأن الالزتامات املالية قد قدرت يف أأمانة الأمم املتحدة حبوايل 

لقة بدراسة اكفة الإجراءات املتعلقة خبفض التلكفة املتعلقة وأأعرب الوفد عن تأأييده لقرتاحات جلنة لمل الأمم املتحدة املتع
بنظام التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، ورحب ابلعمل التحلييل املس متر اذلي قامت به مجموعة العمل. وقد أأدرك الوفد 

ذكل سوف يؤدي، من  املرحةل املتقدمة للعمل امجلاعي اذلي قامت به مجموعة العمل، وخاصة يف جنيف. وقد رأأى الوفد أأن
ىل توفري قوة تفاوض أأفضل عندما يتعلق الأمر مبراجعة عقود التأأمني وأأخذ اخلطط والظروف الوطنية يف  وهجة نظره، اإ

احلس بان. واكن هذا احلال ابلنس بة لكندا واململكة املتحدة. ومن وهجة نظر الوفد، فاإن ذكل س يوفر فرصا أأفضل للتنس يق 
ىل زايدة ادلخل وخ فض مس توايت العمولت. وحث الوفد الأمانة عىل الاس مترار يف املشاركة بفاعلية يف التحليل وس يؤدي اإ

. ومن أأجل حتقيق 2015ومناقشات مجموعة العمل، والعمل وفقا للقرار اذلي قامت جلنة الربانمج واملزيانية ابختاذه يف عام 
جراء حمدد يف ادلورة ال قادمة للجنة الربانمج واملزيانية من أأجل جعل نظام التأأمني هذه الغاية، حث الوفد عىل حتديد اختاذ اإ

الصحي بعد انهتاء اخلدمة فعال وتقليل تلكفته. وأأكد عىل أأنه توقع أأن تقوم الأمانة ابلعمل يف اكفة الأوقات وفقا لتوصيات 
يف ادلورة املس تأأنفة  2017مارس  مجموعة العمل. وكام فه  الوفد فاإن مجموعة العمل سوف تقوم بتقدمي نتاجئ تفويضها املمتد يف

للجنة اخلامسة للجمعية العامة للأمم املتحدة. ومن املؤسف ابلرمغ من ذكل أأن امجلعية لن تقوم ابلرضورة ابختاذ قرار يف هذا 
 الشأأن. وقد اكنت مسأأةل نظام الرعاية الصحية بعد انهتاء اخلدمة مسأأةل قد متت مناقش هتا يف نيويورك لعدة س نوات. واكن

جيابيا حيال النتيجة لكنه اكن يمتىن يف نفس الوقت ضامن صياغة القرار، بغض النظر عام ميكن أأن حيدث يف نيويورك،  الوفد اإ
بطريقة تعكس قيام الأمانة بعرض تدابري حمددة يف ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية. ورأأى أأن تكل التدابري سوف يمت 

ى اليت تتخذ من جنيف مقرا لها. وبيامن تفه  الوفد الرؤية ووهجة النظر اليت عرب عهنا املدير العام تنس يقها مع املنظامت الأخر 
يف بداية اجامتع اللجنة، ووافق عىل ممزياهتا، عرب الوفد عن رغبته يف أأن تقوم املنظامت اليت تقع مقراهتا يف جنيف ابلعمل 

 أأو ل تتخذه امجلعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك. بصورة متسقة، بغض النظر عن القرار اذلي قد تتخذه 

مانة عىل الوثيقة والعرض، وأأحاط علام بأأن نظام الرعاية الصحية بعد انهتاء اخلدمة  .331 وعرب وفد السويد عن شكره للأ
لأمر بصورة شفافة، ميثل هتديدا لالس تقرار املايل ملنظومة الأمم املتحدة، ورحب الوفد بتقدمي مزيد من املبادرات ملناقشة ا

دارة النوايح املالية، لتقليص التلكفة املس تقبلية. ورأأى الوفد أأنه من  من وهجة نظر تتعلق ابلكفاءة، ومن وهجة نظر تتعلق ابإ
مانة أأن تتناول املسأأةل داخليا، مع املشاركة يف نفس الوقت يف مجموعة لمل نظام الرعاية الصحية بعد الانهتاء  امله  ابلنس بة للأ

اخلدمة اخلاص بش بكة المتويل واملزيانية. ومن أأجل الاس تعداد للتحدايت املس تقبلية، ومبا يامتىش مع منظامت الأمم املتحدة  من
ىل أأن منظمة التجارة العاملية قد بدأأت مثل هذا املرشوع ابلفعل. ورأأى الوفد أأن هذا الأمر ميثل أأمرا  الأخرى، أأشار الوفد اإ

 ه بصورة تمتزي ابلشفافية من أأجل حتقيق نتاجئ مقبوةل ابلنس بة لاكفة الأطراف. حساسا، ومن امله  العمل علي
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عدادها للوثيقة، وعىل هجودها املس مترة يف هذا الأمر. وقد شعر الوفد  .332 مانة عىل اإ وعرب وفد كندا عن شكره للأ
تباع مهنج جيب من الوثيقة، وحث عىل ممار  14ابلمتنان بصورة خاصة عىل املعلومات اليت وردت يف الفقرة  سة احلرص واإ

 تطبيقه، من وهجة نظره، عىل املنظومة باكملها عندما يتعلق الأمر ابلتاكليف يف النظام العام. 

عداد الوثيقة  .333 مانة عىل اإ . ومن وهجة نظره، اكن من امله  تناول WO/PBC/25/15وعرب وفد سويرسا عن شكره للأ
اء من اخلدمة، وقد سلطت الوثيقة الضوء عىل العملية اليت جتري يف منظومة الالزتامات املتعلقة ابلتأأمني الصحي بعد الانهت

مانة يف مجموعة العمل اليت اكنت حتاول التعامل مع مشلكة الزتامات  الأمم املتحدة باكملها. ورحب الوفد ابملشاركة الفعاةل للأ
ر يف املشاركة. ورأأى الوفد أأن ذكل سيساعد عىل نظام التأأمني الصحي بعد الانهتاء من اخلدمة، وجشع الأمانة عىل الاس مترا

مانة عىل املعلومات  ىل اس تنتاجات رسيعة. وعرب الوفد أأيضا عن شكره للأ ىل التوصل اإ حتقيق تقدم يف اجملموعة وس يؤدي اإ
اية. ولأن العمل الإضافية اليت قدمهتا فامي يتعلق ابلتدابري اليت مت اختاذها ابلفعل للتعامل مع املشلكة، واليت بدت مفيدة للغ

عىل تكل املسأأةل بعيهنا اكن مس مترا يف منظومة الأمم املتحدة باكملها، واكن من املتوقع أأن ينهتيي قريبا، فقد رأأى الوفد أأنه قد 
. 2017يكون من املفيد أأن تقوم ادلول الأعضاء ابلويبو بنظر املسأأةل مرة اثنية يف دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف عام 

عطي ذكل الفرصة لدلول الأعضاء لنظر املسأأةل معا يف ظل النتاجئ اليت اكنوا يأأملون يف احلصول علهيا من الوقت وسوف ي
 احلايل وحىت ذكل الوقت. 

مانة عىل العمل املتعلق بنظام التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. واكن أأمرا همام فامي  .334 وعرب وفد الربازيل عن شكره للأ
دية والآاثر املتعلقة ابملنظومة باكملها. وأأيد الوفد التدابري املتعلقة ابحلصافة املالية والتخصيص الكفء يتعلق ابلآاثر الفر 

مانة عىل املشاركة يف مجموعة لمل التأأمني الصحي بعد الانهتاء من اخلدمة. ورأأى الوفد أأنه عىل  للموارد، وعرب عن شكره للأ
فة وزايدة الكفاءة، مثل القيام ابلتفاوض امجلاعي مع مقديم اخلدمات. ومن انحية الأمانة تطبيق املزيد من تدابري تقليص التلك

ىل أأنه من امله  أأخذ احتياجات املوظفني واملنظمة يف احلس بان. واكن ذكل يتعلق جباذبية احلزمة اليت  أأخرى، أأشار الوفد اإ
خرى، وهو ما سوف يوفر كفاءات للمنظمة. تصاحب توظيف العاملني املؤهلني واليت جتعله  يفضلوهنا عىل فرص العمل الأ 

ىل نظ  التأأمني الصحي  وكام متت الإشارة يف الوثيقة، أأكد الوفد عىل أأن العديد من املوظفني غري قادرين عىل الانضامم اإ
 الأخرى بسبب الصفات اخلاصة ملسرية العمل ادلولية. ابلإضافة ذلكل، أأكد الوفد عىل أأن ادلول الأعضاء جيب أأن تأأخذ يف
آلية تأأمني حصي اكفية ابلنس بة للعاملني يف الويبو هو أأمر ذو أأتمية كربى فامي يتعلق بعملية التوسع يف  احلس بان أأن وجود أ

ن اللجنة جيب أأن تتناول تكل املناقشة بعناية.   ش بكة املاكتب اخلارجية. ومن وهجة نظر الوفد، فاإ

نان عىل تلقى معلومات حول الزتامات نظام التأأمني الصحي وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شعوره ابلمت  .335
ىل العثور عىل موارد لمتويل الزتامات نظام التأأمني الصحي  ىل أأن احلاجة اإ بعد انهتاء اخلدمة، وأأيد فقرة القرار املقرتحة. وأأشار اإ

حدي أأفضل من أأي منظامت أأخرى. وأأشار بعد انهتاء اخلدمة ميثل حتداي يواجه غالبية املنظامت ادلولية. وتواجه الويبو هذا الت
جاميل مبلغ الالزتامات اخلاصة بنظام التأأمني  ىل أأنه ابلرمغ من أأن  املعايري احملاسبية ادلولية تطالب ابلإفصاح عن اإ الوفد اإ

بأأن الصحي بعد انهتاء اخلدمة، فاإن تكل املعايري مل تفرض وجوب متويل الالزتامات عىل الفور. وعرب الوفد عن اعتقاده 
اخليارات اليت قدمهتا مجموعة لمل نظام التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة قد وفرت فرصا لحتواء التاكليف وتعزيز كفاءة 
ىل أأنه  دارة الأصول. وأأيد بقوة هجود الويبو الرامية دلمع الزتامات نظام التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة وأأشار اإ طريقة اإ

ىل احلصول عىل ابملقارنة ابلعديد من منظام ن الويبو اكنت أأكرثها وفاء ابلزتاماهتا.  وتطلع الوفد اإ ت الأمم املتحدة الأخرى، فاإ
 معلومات حمدثة يف املس تقل حول هذا الأمر. 

وعربت الأمانة عن شكرها لاكفة الوفود اليت اعتلت املنصة دلمع لمل الويبو يف هذا الصدد. وأأكد عىل أأنه اكن من  .336
مجموعة العمل اإىل بعض الاس تنتاجات يف مارس من العام التايل، وهو أأمر اكنت الأمانة تقوم مبتابعته عن املتوقع أأن تتوصل 

كثب بل اكنت، كام مت الإشارة، تشارك مجموعة العمل فيه بصورة نشطة. وسوف تقوم الأمانة بتقدمي معلومات حمدثة لتنظرها 
 جلنة الربانمج واملزيانية يف العام التايل. 
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فد املكس يك عىل أأنه من أأجل ضامن اس مترار احلوار حول موضوع نظام التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، وأأكد و  .337
ليه الأمانة، اكن يبدو من امله  أأن يمت اختاذ قرار يعكس احلاجة لختاذ بعض التدابري اليت سوف تطرح  حلاقا مبا أأشارت اإ واإ

ىل نتاجئ لمل مجموعة العمل، واليت جيب أأن تكون جاهزة يف هذا الوقت. ، بناء ع2017عىل جلنة الربانمج واملزيانية يف عام 
واكن دلى الوفد اقرتاح موجز حول نص القرار اذلي اقرتحت أأن تقرأأه، أأو عرضت أأن تقوم ابلتصال ابلأمانة لصياغة النص 

ىل ادلول الأعضاء ابلقرتاح.   مث تعود اإ

 احه. وطالب انئب الرئيس من وفد املكس يك بتالوة اقرت  .338

ىل أأنه س يقوم يف الأساس ابلحتفاظ بنفس النص كام ورد يف مرشوع القرار، لكنه سوف  .339 وأأشار وفد املكس يك اإ
ىل فقرتني كام ييل: عتويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات العامة لدلول الأعضاء ابلويبو والاحتادات، لك  يقوم بتقس ميه اإ

ار املشاركة يف مجموعة لمل نظام التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة اخلاصة بش بكة حبسب اختصاصها، مبطالبة الأمانة ابس متر 
ىل امجلعية العامة للأمم ا ملتحدة المتويل واملزيانية. اثنيا، تطالب الأمانة مبراقبة الاقرتاحات اخلاصة اليت يقوم بتقدميها الأمني العام اإ

ىل اللجنة يف دورهتا السادسة والعرشين وفقا ذلكلع.  يف دورهتا احلادية والس بعني، وتقدمي تدابري ملموسة  اإ

وطلب انئب الرئيس من وفد املكس يك تقدمي نسخة مكتوبة من اقرتاحه حىت ميكن توزيعها عىل اكفة الوفود دلراس هتا  .340
 قبل عرضها عىل الاجامتع لتبنهيا. 

 ت الاقرتاح. وأأعلن انئب الرئيس أأن الأمانة قد قامت بتوزيع فقرة القرار املعدةل وقرأأ  .341

ىل أأنه حيتاج للمزيد من الوقت ملراجعة مرشوع القرار.  .342  وأأشار وفد كندا اإ

وقام الرئيس يف اليوم التايل بتقدمي مرشوع القرار املعدل، واذلي اكن وضع النص اخلاص به نتاج سلسةل من  .343
ذا اكن دلى الوفود أأي اعرتاضات عىل النص  املشاورات غري الرمسية اليت قامت هبا الوفود املعنية. وتساءل الرئيس عام اإ

  املنقح. ومل تكن هناك اعرتاضات ومت اعامتد القرار.

وأأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات العامة لدلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات، لك حبسب  .344
 اختصاصها، بأأن تطلب من الأمانة ما ييل: 

الاس مترار يف املشاركة يف مجموعة لمل نظام التأأمني الصحي بعد الانهتاء من اخلدمة التابعة لش بكة  ع1ع
 المتويل واملزيانية.

ىل امجلعية العامة للأمم املتحدة يف دورهتا الواحدة متاب ع2ع عة الاقرتاحات اليت يقدهما الأمني العام اإ
والس بعني، وبناء عىل تكل الاقرتاحات، القيام بطرح تدابري ملموسة عىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا 

 مم املتحدة. السادسة والعرشين، مع التذكري بعضوية الويبو يف املنظومة العامة للأ 

يرادات واملزيانية حبسب لك احتاد :16البند   اس تعراض مهنجية ختصيص الإ
ىل الوثيقة  .345 حبسب واملزيانية  الإيرادات)اس تعراض مهنجية ختصيص  WO/PBC/25/16استندت املناقشات اإ
 احتاد(. لك

ىل تقدمي  ودعا .346  .والوثيقة الأجندة، من 16 بندال الرئيس الأمانة اإ

 .لك احتادحبسب س تعراض مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية اب يتعلق من الأجندة 16بند ال وأأوحضت الأمانة أأن  .347
 .2015ادلول الأعضاء يف مجعيات أأكتوبر  املقدم من طلبال الربانمج واملزيانية بناء عىلدم الاس تعراض اإىل جلنة قُ وقد 
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ن الاس تعراض يتناول ختصيص يرادات  وقالت اإ ىل أأهنا أأجرت اس تعراضا حتاداتلال اظمة ونفقاهتملنااإ  التابعة لها، وأأشارت اإ
ىل  ؛قرار ادلول الأعضاءل امتثال نيودراسة شامل عىل نفقات ال يرادات و الإ  لتوزيعق بديةل ممكنة ائطر بغية التوصل اإ

مكتب املراقب  معات العمل من خالل تعاون ُمكثنف وشامل لعدة قطاعجرى الاضطالع هبذا  هأأن وأأضافتحتادات. الا
خببري خاريج متخصص يف حتليل  ، فضال عن الاس تعانةاملايل، ومكتب املستشار القانوين، ومجيع القطاعات املوضوعية

من مصدرين رئيس يني: حتليل شامل  تأأن طرائق التخصيص البديةل نشأأ ب وأأفادتالتاكليف من رشكة حماس بة مرموقة. 
 مراعاة، مع للمساتمة يف حتقيق نتاجئ املنظمة هبا الربامج اضطلعتل للأنشطة اليت وحتليل مفصن  ،ملبادئ ختصيص التاكليف

هناتعقد املوضوع، و ملقارانت مع املهنجية احلالية ا ويف ضوءالإطار التنظميي الأسايس.  . ةموضوعي مقدمة تقدمي تود فاإ
ىل أأن املهنجية وأأشارت،  نشاء الإدارة القامئة عىل  فقد س بقت وعىل هذا، 2007منذ عام مطبقة  ةالياحليف هذا الصدد، اإ اإ

أأن  أأيضا وأأضافتادلول الأعضاء.  أأقرهتا يتالربانمج واملزيانيات املتعاقبة ال منل يتجزأأ جزءا  وشلكت ،النتاجئ يف املنظمة
، املزيانيةورمغ عرض . وفقا للقواعد واللواحئ املالية وحبسب الاحتاداتج امرب وحبسب الالنتاجئ  حبسبالويبو قدمت مزيانيهتا 

ن النتاجئ،  ، استنادا اإىل2012/13 الثنائيةمنذ  اس تفادة اكمةل من املعلومات املتعلقة يس تفد حتادات مل لالختصيص النفقات فاإ
نلإدارة القامئة عىل النتاجئ. اب  فامي يتعلق، WO/PBC/25/16الوثيقة  اليت تناولهتابديةل ال  الطرائق ومضت تقول اإ

 اذلي طرأأ عىلالتغيري الوحيد أأن ، الإيراداتجانب  يف وتبني فهيا،الوثيقة.  يف 2و  1 نيسيناريوهال رضت يف ، عُ ابلإيرادات
يراداتبتخصيص  يتعلقابملقارنة مع املهنجية احلالية  1السيناريو  الحتادات املموةل من لالوساطة و لتحكمي مركز ا اإ

، 2لسيناريو ابتفاقية ابريس. وفامي يتعلق اب ارتباطا وثيقا الإيراداتارتباط هذه  مفادهتقيمي ب  اسرتشادا وذكلالاشرتااكت، 
ضافة اإىل يرادات ختصيص أأكدت أأنه اإ  حسبالإيرادات املتنوعة  خُتصص، 1السيناريو  عىل غرارالوساطة و لتحكمي مركز ا اإ

يرادات،لمع النس يب اذلي يقدمه لك احتاد للربامج املدرة ادل ع  بيامن الإ املهنجية احلالية ابلتساوي عىل  يف اتالإيرادهذه تُوزن
نه مت لنفقات، وفامي يتعلق اب. تمجيع الاحتادا بقاءقالت اإ ، : عنفقات الاحتادات املبارشةع، ويهالأربعالنفقات  فئات عىل الإ

دت هذه . وقد ُحدوعالنفقات الإدارية غري املبارشةع ،وعالنفقات الإدارية املبارشةع ،وعنفقات الاحتادات غري املبارشةع
يف  نفقات الاحتادات املبارشة من الوثيقة. وأأردفت أأنه جرى ختصيص 18الفئات وجرى توضيحها ببعض الأمثةل يف الفقرة 

، بوصفها جزء من الإدارة القامئة عىل النتاجئاملتوافرة للمنظمة بشأأن ملعلومات ا الك السيناريوهني بصورة مامتثةل استنادا اإىل
ىل  استناداالإدارية املبارشة  النفقاتختصيص  جرى أأنه وأأوحضت .الأداء املؤسيسدارة لإ  الويبو نظام املعدلت العددية اإ

هذه  لتخصيصيف املهنجية احلالية  طبقكام أأنه م تاكليف، ال تخصيص ل  مبدأأ معياري عادل اذلي ترى الأمانة أأنهالنسبية، 
ليالهنج البديل  وتبني أأيضا، بعد اس تخدامالنفقات.   وتوزيععلومات الإدارة القامئة عىل النتاجئ، مب الاس تعانةأأن  ه،املشار اإ

الأكرث الهنج حىت الآن، قد يكون، الإدارية املبارشة(  والنفقات ةبارش امل  اتالاحتادنفقات حتادات )عىل الاالنفقات املبارشة 
ىلة للتدقيق يقابل و دقة وشفافية  دارة  استنادا اإ منوذج الإدارة القامئة  عىل أأساسها ُوضع اليت ،داء املؤسيسالأ معلومات نظام اإ

 مع ،مبدأأ القدرة عىل ادلفع استنادا اإىل، مت ختصيص النفقات غري املبارشة  السيناريوهنيعىل النتاجئ. وأأوحضت أأنه يف الك
ن بقولها اختمتت و من الوثيقة.  22يف الفقرة  املبني عىل النحوملبدأأ هذا اتطبيق بديل ل ب اقرتاح  ن تضمنت الوثيقة اإ  واإ

نه ميكن امجلع بني سيناريوهني،  معلومات الإدارة القامئة عىل النتاجئ، عىل النحو املقرتح  استنادا اإىلختصيص النفقات املبارشة فاإ
 .عىل الاحتاداتالنفقات غري املبارشة  وتوزيع ،الإيرادات لتخصيصبدائل متعددة ذات مجموعات أأخرى عديدة و يف الوثيقة، 

اس تعراض مهنجية ختصيص  بشأأنالأمانة  أأعدهتالايت املتحدة الأمريكية عن تقديره لدلراسة اليت وأأعرب وفد الو .348
لويبو لايل الوضع امليف مساعدة ادلول الأعضاء عىل فه  تفاصيل  ةمفيد اأأهن وأأرىاحتاد، لك  حبسبواملزيانية  الإيرادات
اليت اتسمت هبا  وادلقة ،ادةاجلدلراسة ل امتنانه وأأبدىنة، أأعرب عن تقديره للعرض الواحض اذلي قدمته الأماو أأفضل. بصورة 

ىل أأن الويبو، كام ورد يف الفقرة   ذات ة،س توريمن الناحية ادلمن هذه الوثيقة، منظمة معقدة  2هذه الوثيقة. وأأشار اإ
داري  للك مهنا ا،مس تقةل قانوني احتادات  قامتقديره للعمل اذلي عن تأأيضا أأعرب و عضاء لك احتاد لختاذ القرارات. لأ هجاز اإ

دارة القامئة عىل النتاجئ لدوات اجلديدة الأ م اس تخدايف كيفية للنظر به الأمانة   ورأأى أأن ،احتادحسب لك ملزيانية ا لعرضالإ
عداد مزيانية منلمتكني الأمانة  من وهجة نظره، من املهنجية السابقة. وشدد عىل أأنه، ووضوحاأأكرث شفافية  العرضهذا   اإ

يف  اليت يتعني اس تخداهماهنجية امل  بشأأنالأمانة  توجهادلول الأعضاء أأن عىل جيب ، احتادلك  حسب 2018/19 الثنائية
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يوفر أأساسا جيدا  2السيناريو  وقال اإنالاحتادات.  عىلشرتكة امل نفقات كيفية توزيع ال  تقيميلمتكيهنا من  ؛تخصيصال 
عداد مرشوع الربانمج واملزيانية خطوة هامة حنو متكني الأ ميثل  وأأنه الإيرادات،تخصيص ل   أأن ورأأى. املقبةل للثنائيةمانة من اإ

يراداتوزع يهذا السيناريو  الرسوم تقتيض أأن تُعد هذه وأأن معاهدات الاحتادات املموةل من  ،أأكرث عداةلعىل حنو  ملنظمةا اإ
يرادات  تبنيمزيانيات  الاحتادات ىل أأن م  ،لوثيقةعىل الك احتاد. وشكر الأمانة  ونفقاتاإ املبارشة يتفق  النفقات عرضشريا اإ

ليه أأعالهعاهدة امل رشطمع   أأشار شرتكة بني مجيع الاحتادات، امل لنفقات غري املبارشة، أأو النفقات اب أأما فامي يتعلق. املشار اإ
ىل  عليه من هذه  تعودتناسب مع الفائدة اليت ت حصة من النفقات املشرتكة للمنظمة  لك احتاد بأأن يدفع تقيضأأن املعاهدات اإ

ىل، النفقات زاء جتاهل وأأبدى قلقهذا الرشط. هب يفيدفع يف املايض مبلغا اكن يأأن لك احتاد  منوها اإ  نْي املقدم هنيالسيناريو  اإ
ذ ،لرشط املذكورة أأعالهالربانمج واملزيانية ل  جلنة امنظر فهييك ت  بيشء يف  لو اكان ل يسهامنلهاي لش بونة كام  يظهر احتاد اإ

عدادالأمانة  اإىليف املايض. ويف هذا الصدد، طلب   يسهامناكان ، مع أأهناممشرتكة النفقات ضايف اإ لك فيه تقامس ت  ،سيناريو اإ
من النفقات املبارشة لالحتاد  تناسبيةنظر يف اس تخدام حصة هذه النفقات ال  سابحل اقرتح و  ،النفقات املشرتكة اتالاحتاد

ن اكنتالنفقات املشرتكة، حىت من حتاد الامقدار الفائدة اليت عادت عىل مكؤرش عىل  هذه  من خاللأأنه ورأأى . ل تُذكر واإ
، مثل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، حصة أأكرب نسبيا من الكبريةاملبارشة  النفقات ذودفع الاحتاد ياملهنجية س  

ضافة اإىل ذكل، وأأشار، حصة صغرية من النفقات املبارشة.  ذياحتاد  ابملقارنة معشرتكة امل نفقات ال  ىل اإ آخر مفيداإ ، تغيري أ
يرادات ونفقات  توزيعلأمانة اقرتح ت وهو أأن ذ ؛الاحتاداتعىل الوساطة و لتحكمي مركز ااإ الإيرادات مجيع  أأن ختصيص اإ

يف  عجزال بشلك ملموس يزيد، من شأأنه أأن 2و 1 هنييف السيناريو ورد الحتادات املموةل من الاشرتااكت، كام لوالنفقات 
، الرسومالوساطة بني الاحتادات املموةل من و لتحكمي مركز الكفة تقامس ت رضورة مفادها أأخرى وساق جحةالاحتادات.  هذه

ثقال اكهل الاحتادات املموةل من ول  وغريها.أأيضا ابلرباءات والعالمات التجارية، املركز  لمل نظرا لرتباط تجنب اإ
هذه ل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والاحتادات الأخرى  بدفع يقيضاح اقرت  احلصول عىلرغبته يف أأبدى  ،الاشرتااكت

ىل اس تخدام مهنجية  الوثيقة، ههذ الكبرية اليت اتسمت هباعن تقديره للشفافية  أأعربالتلكفة. ويف اخلتام،  يف  حديثةوتطلع اإ
آخرين. مبشاركةهذه املسأأةل الهامة، ورحب  يفبنشاط  املشاركةعزمه  جمددا أأكد الوفدو لمزيانية. املقبةل لورة ادل  أأعضاء أ

وقال . WO/PBC/25/16لوثيقة ابرحب و ، والبحر الاكرييب ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية فد ش ييلوحتدث و  .349
ن اجملموعة تقر ىلالأول،  الاس تعراض افائدة هذب اإ نأأنه نظرا لتعقد هذا الاس تعراض وأأتمي  وأأشار اإ زال اجملموعة ل ت ته، فاإ

املقرتحات  تقدمي مزيد منتتوقع  ةموعاجملن وأأ  ،واملزيانية الإيراداتالأمانة لتخصيص  اليت اقرتحهتا احملمتةلاملهنجيات  تنظر يف
 التفكري عىل هذا املنوال.يف مواصةل  وأأعرب عن أأمهل ،ن من حتسني املهنجية احلاليةن متكّم االيت من شأأهنا 

مانة لعمل وأأعرب وفد الياابن عن امتنانه  .350 املتواصل لتعزيز الشفافية املالية. وأأيد التعليقات اليت أأدىل هبا وفد  هاللأ
 ابحلصول عىل اهامتمهشفاف ونزيه. وأأعرب عن  عىل حنوزيانية امل بنود الولايت املتحدة، وشدد عىل أأتمية ختصيص

 .عىل املدى البعيد الحتاداتلادلول الأعضاء لتقيمي الاس تدامة املالية  تُعدهاحات مفصةل اقرت ا

عداد  .351 نهطلب امجلعيات. ل وتلبيهتا ني،سيناريوهال وشكر وفد فرنسا الأمانة عىل اإ بعد أأن قرأأ ابهامتم كبري  وقال اإ
 وبصفة خاصة، بتخصيص الإيرادات. وفامي يتعلق قُدمتبعض التعليقات اليت  يف والشك ابدلهشة أأصيب حقاالسيناريوهني 

نه لىقمركز ا منالإيرادات املتحققة  من  هذه الإيراداتنقل ب ح الأمانة اصعوبة يف فه  سبب اقرت  لوساطة والتحكمي، قال اإ
ىللش بونة و لهاي  ياحتاد ىل أأن املموةل من الاشرتااكت الاحتادات اإ من  يقدم طائفةالأمانة،  ذكرتهوفقا ملا املركز، . وأأشار اإ

عىل  لالحتادات املموةل من الاشرتااكت أأيية واحتاد ابريس، لتحكمي والوساطة، وخباصة للملكية الصناع يف جمال ااخلدمات 
ىل : اخلدمات أأن يتضحوجه اخلصوص. وأأشار اىل أأن عند قراءة اتفاقية ابريس  عتشمل حامية امللكية الصناعية  تُقدم اإ

ت اخلدمة والامس براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة والرسوم والامنذج الصناعية والعالمات الصناعية أأو التجارية وعالما
نه ابلرمغ  مما ذكرته التجاري وبياانت املصدر أأو تسميات املنشأأ وكذكل مقع املنافسة غري املرشوعةع.  من الأمانة وقال أأيضا اإ

نه  الوارد يفعىن ملامللكية الصناعية اب مع الواقع يفيتعامل  أأن املركز الاحتادات  تشملأأن أأنشطة املركز  يرىاتفاقية ابريس، فاإ
ىل  نوهيف اتفاقية ابريس. يف هذا الصدد،  وردكام  الرسوماملموةل من  أأن تس متر يف الاس تفادة من  الاحتاداتهذه ل ميكن  هأأناإ
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نه يرغب يف احلفاظ عىل التوزيع احلايل  ذلا،، اليت حيققها املركز الإيراداتبعض  يراداتفاإ . وفامي يتعلق اليت حيققها املركز لالإ
، لحتادات أأخرى وحماابةمعينة  احتاداتمتيزي ضد  ينطوي عىل هياملكأأن ، رأأى ني املقرتحنيالسيناريوه لهذين معالأ  روحابل

نشاء املنظمة ما خي وهو ن وقالدس تور. اليت تُعد مبثابة الف اتفاقية اإ املزيانية مع مبادئ  ختصيصتعارض ي ل جيب أأن  هاإ
ىل املادة مشريا، املنظمة؛  أأن هدف املنظمة هو تعزيز امللكية عىل  تنصمن التفاقية اليت  ع1ع 3عىل وجه اخلصوص، اإ

رساء الفكرية يف مجيع أأحناء العامل عن طريق  ىل املادة  ، والتعاون بني ادلولاإ تعاون بني ال  تفيد بوجوب يتالع 2ع 3اإ
مع الأحاكم الواردة يف دس تور  تتسق مهنجيات للتخصيص ل اقرتح  السيناريوهنيأأن الك رأأى هذا الصدد ويف. الاحتادات

ىل أأشارالأمانة،  اللتني اقرتحهتام تنياملنظمة. وفامي يتعلق بنتاجئ املهنجي  تفامق خسائر تُسه  يف  حلول يقدم السيناريوهني أأن الك اإ
ذ سرتتفع  املموةل من الاشرتااكت، الحتاداتلتشغيل ال  ىل  190.000من هذه الاحتاداتخسائر اإ ىل أأو 7.556اإ  7.95 اإ

طار وخباصةخسارة ابلفعل،  حتققضد الاحتادات اليت  متيزيا هذا يُعدفرنك سويرسي. ورأأى أأن مليون   ،نظام لهاي يف اإ
ىل زايدة  نيالسيناريوه أأن الكو  وفقا ملبادئ  املس تصوب ابلأمر ليس وهذا، خسائر هذه الاحتاداتيف  فادحةيؤدي اإ
ذ ،نظمةامل  لمهل  يف بدايةنظمة امل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دمع  احتاجما كام اإىل دمع، متا حتتاج هذه الاحتادات اإ

نه بقوهل واختمتعىل هذه الاحتادات.  اطبقم و  اكون واحضييف املايض، وهذا ينبغي أأن   عدم الأخذ ، من وهجة نظره،ينبغي اإ
أأخرى، وأأعرب عن تأأييده الشديد للمهنجية  ، ورمبا تطرح مع الوقت سيناريوهاتمن الأمانة نياملقرتح نيأأي من السيناريوهب

  املتبعة حاليا.

 ورحب وفد السويد ابملهنجية الشفافة والواحضة، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن. .352

مانة لإجرا .353 لك حسب  الإيرادات واملزيانيةاس تعراض مهنجية ختصيص  هئاوأأعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره للأ
نه احتاد. وعلق قائال  يراداتنظرا لأن اإ عمتد أأساسا عىل الرسوم احملصةل من أأنظمة التسجيل ادلولية، فاإن حتديد ت الويبو  اإ

ىل أأن الهدف من ختصيص  والنفقات اتيرادمن الإ مصدر لك  ميكن أأن يوفر املعلومات الأساس ية عن الوضع املايل. وأأشار اإ
ضافة اإىل ذكل، وافق عىل مهنجية ا جيعلصدر، وأأنه ل يوجد أأي سبب ابمل طهاالإيرادات هو رب  لإيرادات املتنوعة اس تثناء. واإ

ىل أأن الأمانة  ختصيص النفقات اليت أأعدهتا الأمانة. وفامي يتعلق مبهنجية التخصيص، طلب مزيد من املعلومات. وأأشار اإ
يرادات الربامج ومرصوفاهت ملبارشة للك برانمج؛ عىل حتدد املرصوفات املبارشة وغري ا مل ا، ولكهنتباعالالحتادات  اخصصت اإ

مل تاكليف الإدارية املبارشة وتاكليف املبارشة لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اكنت معروفة، بيامن ال سبيل املثال مجموع 
برانمج. وذلكل طلب الوفد توفري هذه لك حتديد التاكليف الإدارية غري املبارشة وتلكفة الاحتاد غري املبارشة حسب  يمت
ذا اكن قدعلومات حىت يتس ىن لدلول الأعضاء يف الاحتاد حتليل امل يراداتو مت ختصيص نفقات  ما اإ رسوم حسب ال اإ

 برانمج.  لك

لقرار اذلي امتثال لاحتاد، لك سب حب وشكر وفد الربتغال الأمانة عىل الوثيقة اليت أأعدهتا بشأأن الإيرادات واملزيانية  .354
ىل أأن الويبو حققت، كام جاء يف التقرير املايل الس نوي والبياانت يف دورهتا اختذته مجعيات الويبو  الأخرية. وأأشار الوفد اإ

فرنك سويرسي، بيامن بلغ مليون  279.1 صولالأ مليون فرنك سويرسي، وبلغ صايف  33.3 ، فائضا قدره2015املالية لعام 
ىل أأن الوثيقة قد مليون  977اإجاميل الأصول  الإيرادات والنفقات  ُأدرجت فهيامسيناريوهني  توختفرنك سويرسي. وأأشار اإ

املتبعة حاليا. ولحظ عند مقارنة الأرقام احلالية مع أأرقام الك السيناريوهني احملمتلني أأن هناك  املهنجيةبطريقة خمتلفة ابملقارنة مع 
اليت  ،دات املموةل من الاشرتااكتوزايدة حادة يف جعز الاحتا ،زايدة يف جعز احتاد لش بونة، وزايدة كبرية يف جعز احتاد لهاي

ىل  190.000من  دلهياسريتفع العجز  ضايف. وأأكد أأن تغيري املهنجية  كعجز فرنك سويرسي ماليني 7فرنك سويرسي حاليا اإ اإ
عىل الهدف العام للمنظمة، وهو تعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجيع سليب تأأثري  هلبل س يكون  ،لن جيلب أأي مزااي مالية

ء العامل، مبا يف ذكل براءات الاخرتاع أأو الرسوم والامنذج الصناعية أأو مؤرشات جغرافية دون أأي متيزي بني أأنظمة امللكية أأحنا
الفكرية اخملتلفة. وفامي يتعلق بنظام لش بونة، ذكنر بأأنه خالل ادلورة الأخرية للجنة الربانمج واملزيانية،  اخُتذت تدابري ملموسة 

فية يف احملاس بة والرشوط املالية، ويف هذا الس ياق اخُتذ قرار بفصل برامج احتادي مدريد ولش بونة. من أأجل زايدة الشفا
مثل، وزايدة الكفاءة، لكن الأ نحو ال اس تخدام املوارد عىل بغية أأن الشفافية يف احملاس بة أأداة هامة لأغراض الإدارة ب ورصح
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وضع مايل خمتلف. وأأضاف أأنه رمغ أأن العجز يف احتاد لش بونة لها  كوس يةل للمتيزي ضد احتادات معينة اهماس تخدال ينبغي 
قررت ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة خالل فقد هامش يا فقط، وليس هل أأي تأأثري لميل عىل الوضع املايل العام للمنظمة، 

منا أأيضا مراجعة الرسوم بصورل الأخرية ادلورة  ضافة اإىل ذكل، لجمعيات، ليس فقط زايدة رسوم نظام لش بونة، واإ ة منتظمة. اإ
ىل أأن أأعضاء احتاد لش بونة قرروا حبلول  اعامتد التدابري الالزمة للقضاء عىل العجز املتوقع يف  2016عيات دورة امجل أأشار اإ

جيابية للغاية يف هذه املرحةل ابذلات من أأجل معاجلة هذه املسأأةل.  واختاذ، 2016/17الثنائية  يف ضوء ما س بق، وخطوات اإ
الاحتادات بشلك  عىل سواء تعود ابلفائدةوفد أأن املهنجيتني البديلتني احملمتلتني لتخصيص الإيرادات والنفقات لن رأأى ال

 نظمة كلك.عىل امل فردي أأم 

ىل الإجابة عىل أأس ئةل الوفود حول اجلدول الزمين، وطلب  .355 وهجة نظر الأمانة بشأأن ما هو  معرفةودعا الرئيس الأمانة اإ
 ية الثنائية املقبةل.عداد مزيان لإ مطلوب 

وتناولت الأمانة السؤال اذلي طرحه وفد مجهورية كوراي بشأأن توفري مزيد من املعلومات املفصةل عن لك برانمج،  .356
ن الأمر يتوقف عىل السيناريو اذلي جيري النظر فيه، وأأن الأمانة ستمتكن ابلتأأكيد يف وقت لحق   مناحلوار  منوقالت اإ

آخر أأوحضه جبالء وفد ا أأنوبشاملعلومات.  هذه ريتوف مليض قدما، أأشارت اإىل سؤال، أأو مؤرش عىل طلب، بشأأن سيناريو أ
ماكهنا تلبية أأية أأ الولايت املتحدة الأمريكية. ويف هذا الصدد، شددت الأمانة أأهنا تسرتشد بتوجهيات الرئيس واللجنة، و  ن ابإ

ضافية سوف يس تغرق بعض الوقت واجلهد،  عداد سيناريوهات اإ ضافية. وأأوحضت كذكل أأن اإ طلبات بشأأن سيناريوهات اإ
لكهنا عىل اس تعداد لبذل اجلهد. وردا عىل سؤال حول اجلدول الزمين لإعداد وثيقة الربانمج واملزيانية، ذَكرت الأمانة بأأن 

ىل ادلول الأعضاء لتقدانعقاد دورة انية يبدأأ بعد الإعداد للربانمج واملزي   ميامجلعيات، أأول، ابس تبيان يرسهل املدير العام اإ
. ويف هناية الس نة، ترشع الأمانة يف ذكل ادلول أأن تركز املنظمة عليه يف الثنائية التالية وما بعدهذه معلومات بشأأن ما تود 

طار لملية التخطيط ل  عداد الامنذج والنظ  يف اإ لثنائية. وأأكدت أأهنا ستبدأأ العمل املفصل قبل هناية العام. وأأضافت أأنه لو اكن اإ
ىل هذه التوجهيات  هنا س تحتاج اإ مقدرا ابلفعل للتغيريات يف املهنجية أأن تُنفذ يف مرشوع الربانمج واملزيانية املقبل املقرتح، فاإ

 حبلول هناية العام عىل أأقل تقدير. 

يطاليا الأمانة عىل .357 يطاليا تؤيد الشفافية مكبدأأ.  اذلي بذلتهالعمل  وشكر وفد اإ ىل أأن اإ ل أأنه حىت الآن. وأأشار اإ أأكد اإ
ىل مبدأأ تضامن النظام كلك، ب ورصحمبدأأ الويبو الأسايس، أأل وهو حامية وتعزيز امللكية الفكرية.  أأن لمل الويبو يستند اإ

احتاد  ، عض الاحتادات للخطر، عىل سبيل املثاليعرض لمل ب وقدورأأى أأن تأأثري الاقرتاح ميكن أأن تكون متيزيي حقا، 
 .1، يؤيد السيناريوالراهنالوضع  يف ضوء ،نهأأ لش بونة. وأأعلن الزتامه التام جتاه مسأأةل الاس تدامة املالية للش بونة. وأأعلن 

 دراسة أأجرهتا الأمانة يف ضوء يه مثرةاليت  ،WO/PBC/25/16وشكر وفد املكس يك الأمانة عىل تقدمي الوثيقة  .358
نه قرأأ ابهامتم كبري السيناريوهني اخملتلف2015القرار اذلي اعمتدته مجعيات  ، وأأكد جمددا دلمه لتطبيق نظام الإدارة ني. وقال اإ

سهامات الربامج  القامئة عىل النتاجئ وتعزيزه، اذلي يسمح الآن لدلول الأعضاء ابحلصول عىل معلومات شديدة التفصيل حول اإ
ذكر منسق مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، أأن هذه مسأأةل يتعني و ة للمنظمة. وكام س بق يف حتقيق النتاجئ املتوقع

آاثره املهنجيةالنظر فهيا بعناية شديدة بسبب  عىل احتاد واحد حفسب. وشدد عىل رضورة فه  هذه  ل، بأأمكلهاعىل املنظمة  أ
ىل فه  املو املسائل فهام اتما،  هنجيات اجلديدة لتخصيص امل زااي أأو املساوئ املرتتبة عىل تطبيق حاجة مجيع ادلول الأعضاء اإ

القدرة  مبدأأيأأتمية احرتام  أأكدكر يف املايض، وكام ذُ  السديدة.ليس ابلفكرة  مترسع لإيرادات واملزيانية. ورأأي أأن اختاذ قرارا
ملنظمة، يف االربانمج واملزيانية وثيقة  شأأت هبان يف املهنجية احلالية. وشدد عىل أأنه ابلروح اليت  ينعىل ادلفع والتضامن، السائد

الوثيقة، انتقلت املنظمة يف العقود  بينتمتويل الويبو، كام مصادر  اليت طرأأت عىلكبرية ال تغيريات ال  ومع الأخذ يف الاعتبار
ىل منظمة متول من الرسوم. وينبغي الاعرتاف هبذهالثالثة املاضية من  منظمة متون  احلقيقة. ومن وهجة نظر  ل من الاشرتااكت اإ

ىل أأخذ املصلحة العامة للمنظمة يف الاعتبار يف هذه العملية، ويه ،كام ذكرت الوفود الأخرى، تشجيع  مثةالوفد،  حاجة اإ
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 من اختاذتطوير نظام دويل يتس  عىل حد سواء ابلتوازن والفعالية، ويعزز الإبداع والابتاكر ملصلحة امجليع. وأأعرب عن قلقه 
 مبادئ منظمة متعددة الأطراف مثل الويبو. الشأأن ل يراعيقرار يف هذا 

عداد وثيقة.  .359 س بقت نظام الإدارة القامئة  كام ذكرت الأمانة، ،أأن املهنجية احلاليةب ورصحوشكر وفد كندا الأمانة عىل اإ
ذا اكنت هناك كام س بقت اعامتد املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، ذلكل تساء ،عىل النتاجئ  صةل بنيل الوفد عام اإ

ن اكنت هناك عالقة عىل الإطالق. احملاسبيةاملعايريهذه تنفيذ و  امأأي مهن أأو بنيالإدارة القامئة عىل النتاجئ، و السيناريوهني   ، اإ

ضافية، وتساءل عام  .360 عداد سيناريوهات اإ ذا اكن وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره لس تعداد الأمانة اإ اإ
الأس بوع. وأأيد الوفد وهجة النظر اليت أأعرب عهنا وفد فرنسا بشأأن الإيرادات املتنوعة،  هذا خاللمن املمكن احلصول علهيا 

نظرا تتخذه املنظمة،  حصيفاورأأى أأن ختصيص هذه الإيرادات ابلاكمل لالحتادات املموةل من الاشرتااكت قد يكون قرارا 
ىل يعودعببناءع  تتعلق لأهنا قد مثن هذا  اأأن احتاد ابريس دفع جزئيبجدا  مقبوةلجة حب وأأىن كل أأن تأأيت، زمن مىض يف أأصهل اإ
فاإن مهنجية التخصيص  ومن مثن  ؛أأنه ليس حصيحا أأن احتاد لش بونة اكن يدفع مثن هذا املبىن مفادها وهجة نظر وأأبدىالبناء. 

نه فه  أأن قة.ادل تتس  بقدر أأكرب من 2و  1املقرتحة يف السيناريوهني  جراءوقال اإ بناء تغيريات مهنجية بس يطة لك ثنائية  ه يمت اإ
منا ليس املزيانية لك  وهوالتغيريات اليت تطرأأ عىل الربانمج. وأأعرب عن تقديره لتحديث هذا اجلزء من املزيانية،  عىل ها، واإ

ىل أأن  لكنه، مهناصفحتني فقط  عداد مطلوب يف لك معاهدة. وأأشار اإ عىل حىت ؤثر ي لاحتاد لك ب هذه املزيانية حساإ
ورقة تعرض النفقات والإيرادات ه من الأحص اعتبارها عىل أأن ، مشددابكيفية لمل املنظمة املتعلقةلبدلان ل  الشواغل العامة

ىل مواصةل  كام كيفية اس تخدام هذه املهنجية يف الثنائية املقبةل، ل  ادلراسة املتأأنيةالفعلية للك الاحتاد. وأأعرب عن تطلعه اإ
عداد امل من خالل هذه الشفافية املزتايدة ية احلصول عىلملناقشات حول كيف بدء اأأعرب عن تقديره ل   لك احتاد.حبسب زيانية اإ

. وشكر الأمانة عىل التعقيد ابلغة اأأهن ورأأىبعناية فائقة،   WO/PBC/25/16ورصح وفد سويرسا أأنه قرأأ الوثيقة  .361
جنازه. مل ه الشديدامتنان وأأبدى .الوقت واجلهدمن حيث زتام لالاقدرا كبريا من لمل يتطلب ما أأجنزته من  ورصح بأأن ا مت اإ

ىل  ،عدد من الوفود الأخرى عىل غرار مشريا، ،من التعليقات عىل هذه الوثيقة اعدد دليه  والنفقاتالإيرادات  ختصيص أأناإ
 املسأأةل ها بطرق خمتلفة. وشدد عىل أأنميكن التعامل مع  املسائلعددا من هناك ، وأأن منضبطاعلام ليس احتاد لك حبسب 
يف املهنجية  بدله بشلك كبري هي  ا. ويف هذا الصدد، أأكد أأن مبدأأ واحديف املس تقبل املنظمةيه اس مترارية ، يف رأأيه، الرئيس ية
الإدارية غري املبارشة.  ابلنفقات وأأيضانفقات الاحتاد غري املبارشة، ب  اذلي يرتبطلقدرة عىل ادلفع، اب قبدأأ املتعل، وهو امل احلالية

 ،نشاط معني أأقل وضوحا من النفقات املبارشةب حيث الارتباط ، طبق عىل النفقات غري املبارشةيُ وأأضاف أأن هذا املبدأأ 
ن هذا ضافية،ل حتمل قطاعات  برضورة ل يتعلق الأمر أأن وأأشار اإىللميل.  ، من وهجة نظره،الهنج وقال اإ حبمك  واليت نفقات اإ

منا هو، رحبا رل تدطبيعهتا  موضع  غري املدرة للرحبالأنشطة  ، تكون مجيعمثن ومن هذا املبدأأ )مبدأأ القدرة عىل ادلفع(، ل نبذ  واإ
 للوقوف عىل اىل دمع ،ذكل رمغ قد حتتاج، للرحب املدرةحقيقة أأن الأنشطة  احلس بانيف  يأأخذوأأضاف أأن هذا املبدأأ  تساؤل.
 ليسنه اإ  بقوهل نظام مدريد. واختمتو معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع  ما حدث وهذا هويف وقت ما يف املس تقبل،  قدمهيا
 احتاد.لك حبسب  والنفقاتالإيرادات  لتخصيصفائدة تعديل املهنجية احلالية برضورة أأو بمقتنعا 

 حبسب لك والنفقات الإيراداتلوثيقة اليت أأعدهتا الأمانة بشأأن اس تعراض مهنجية ختصيص اب ورحب وفد أأسرتاليا .362
 املهنجية، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن. اليت تتس  هبا املزتايدة لشفافيةواباحتاد، 

 دون املساس ،ابلشفافية الزتامه جمددا وأأكدللبيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا.  التامتأأييده عن وأأعرب وفد فرنسا  .363
 مس تخدتُ  قددلراسة أأي مهنجية  عىل اس تعدادأأنه ب ورصحة الويبو. ملبادئ الأساس ية للمنظمة، واملبادئ التوجهيية لتفاقياب

 ملبادئ الأساس ية.ه املهنجية لهذه اهذاحرتام  رشيطة ،لأمانةاطرهحا تتخصيص كام ال ر ييف املس تقبل لتطو 

ييل اذلي أأدىل به وفد ش   البيانح. وأأيد وفد و وضهبذا ال شديدة التعقيد مسأأةل هاوشكر وفد الربازيل الأمانة لعرض  .364
ىل أأنهأأمرياك الالتينية والاكرييب. بدلان  ابمس طبيعهتا اخلاصة  حبمكأأخذ يف الاعتبار أأن بعض الاحتادات نمن امله  أأن  وأأشار اإ



WO/PBC/25/22 
95 
 

أأن تظل قادرة و  ،سلبا الاحتادات هذهتأأثر لمل ي  لأأ  رضورةعىل  اشددم  ، رسوم حتصيل، ولن تكون قادرة عىل غري قادرة
ىل مواصةل دراسة هذه  وأأعرب .والزتاماهتا املتفق علهياعىل الاضطالع مبسؤولياهتا   .املسأأةلعن تطلعه اإ

عداد الوثيقة و  .365 حتسني املهنجية  املس تصوبرأأى أأنه من و . WO/PBC/25/16شكر وفد الأرجنتني الأمانة عىل اإ
به  تلبيان اذلي أأدلا أأيديف مواصةل حتليل مقرتحات الأمانة. وأأخريا،  وأأعرب عن أأمهل .أأكرث شفافية ودقة يك تكون ،احلالية

 .أأمرياك الالتينية والاكرييبمجموعة بدلان 

مانة للرد عىل أأس ئةل و  .366 املعايري احملاسبية ادلولية و لإدارة القامئة عىل النتاجئ اب املتعلقةوفود الأأعطى الرئيس اللكمة للأ
ذا اكن و  ،تخصيصال أأثر مهنجية و للقطاع العام،  عداد ابلإماكنما اإ آخر يف اإ   هناية الأس بوع.سيناريو أ

يف الربانمج واملزيانية اليت سواء  القوامئعند النظر يف  هأأنة تناولت الأمانة السؤال اذلي أأدىل به وفد كندا، موحضو  .367
دراجيف الوثيقة، الواردين يف السيناريوهني  أأم ةاحلالي ىل ملعايري احملاسبية ادلولية، اتعديالت  يتبني اإ لملها يف  أأنمنوهة اإ

ذا اكنت الأمانة س تكون قادرة عىل اليت تطرأأ عىل هذه تغيريات ال ابلفعل يواكب  الأساس عداداملعايري. وفامي يتعلق مبسأأةل ما اإ  اإ
. وأأشارت اإىل عىل وجه ادلقة هذا السيناريو طبيعة تفه  رشيطة أأنذكل  يفأأمل ت بأأهناهذا الأس بوع، ردت  خاللسيناريو 

ذا  ةكون ممتنتس   اأأهن رشادات حم تلقتاإ  رضورة، عىل سبيل املثال، مهناخالل املناقشة تعليقات خمتلفة ع تمسع الأهن ،ددةاإ
عادة يرادات  اإ  املموةل من الاشرتااكت، الاحتادات اإىليف الاقرتاح احلايل  تُعزى ، اليتمركز التحكمي والوساطة ونفقاتاإ

ن ومضتادات. نفقات مجليع الاحتال و الإيرادات  هذه تعزوابس تخدام املهنجية احلالية، اليت  وفود  أأاثرهتاط أأخرى انقمثة  تقول اإ
هنا بقولهااختمتت و التعليقات.  تباينتحيث ، ومبدأأ القدرة عىل ادلفع ،طريقة ختصيص الإيرادات املتنوعة بشأأن ىل  حباجة اإ اإ

ماكهناتوجهيات واحضة،  احلصول عىل عداد وأأن ابإ ضافية عىل أأساس أأفضل اجلهود اإ وأأن هذا يتوقف عىل  ،سيناريوهات اإ
 هذه التوجهيات.ل  هيامدى رسعة تلق

يطاليا و  .368 أأنه يؤيد املهنجية  جمددابشلك واحض من أأجل جتنب الأخطاء. وأأكد  فُهمت عىل أأن مداخلته التأأكيدأأراد وفد اإ
 أأنه رمبا مل يكن واحضا.ب هذكل لشعور توضيحأأراد وأأنه احلالية اليت متثل الوضع الراهن. 

نه  ،الأمانة عىل سؤالت املتحدة وفد الولاي ورد .369 وزع النفقات غري املبارشة يسيناريو جديد  يود احلصول عىلوقال اإ
 عىليكون مؤرشا جيدا جدا ذكل س  . ورأأى أأن هام النس بة نفس اس تخدأأي ابالنفقات املبارشة،  اليت يوزع هبا هالطريقة نفس اب

تخصيص الإيرادات ب فامي يتعلق أأما املعاهدات اخملتلفة.  تنص كام ،النفقات املشرتكةما من  احتادالفائدة اليت تعود عىل 
 فقد لحظدمع هذا التخصيص، مس متر يف  ورمغ أأنه .2يف السيناريو الوارد تخصيص ال  أأعلن أأنه ل يرى غضاضة يفاملتنوعة، 

لأعضاء لنه قد يكون من املفيد قال اإ ذلكل  املموةل من الاشرتااكت؛ الاحتادات كبري يف جعزحدوث  منقلق بعض الأعضاء 
. مث اقرتح املموةل من الاشرتااكت اتحتاداإىل الاالإيرادات املتنوعة  مجيع يف حاةل عزوالتخصيص هذا  كيف س يكون معرفة

اليت توزع  هالطريقة نفس ابالنفقات غري املبارشة بصورة عادةل، وتوزيع املبارشة  النفقات يبني ختصيص سيناريوسيناريوهني: 
آخر  .املبارشة فقاتالن  بأأمكلهاالإيرادات املتنوعة أأيضا  ، لكنه يوزعلنفقات املبارشة وغري املبارشةل  هتوزيع نفسال بني ي وسيناريو أ

 .املموةل من الاشرتااكتالاحتادات  عىل

يطالياوفد  عىل غرارتوضيح موقفه، عن رغبته يف وفد فرنسا  وأأعرب .370 نه .اإ بقاء يؤيد فقال اإ اليت حلالية عىل املهنجية ا الإ
ىلتسمي أأعاد يؤمن بأأتمية  مع أأنهو  ،املهنجية احلالية الإبقاء عىل يودأأنه  جمددا. وأأكد 1سيناريو ال عالسيناريو صفرع بدل من  هتا اإ

نهالشفافية،  ليست هناك  هوأأن ،من الشفافية يةاكف  بدرجةابلفعل  تتس واثئق املزيانية احلالية و أأن املهنجية احلالية  يرى فاإ
وحترتم  ،عزز الشفافيةأأن ت من شأأهنا ،الأمانة تقدهماأأنه عىل اس تعداد دلراسة أأي مقرتحات  وأأضافملراجعهتا. بدهيية حاجة 

ىلاملبادئ الأساس ية للمنظمة يف الوقت نفسه  .راض عن الوضع احلايل بدلهأأن  ، مشريا اإ
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عن رضورة  اسابق ما قاهل مرة أأخرىواعتذر عن ذكل. وأأكد  ،لن جيعل هممة الأمانة أأسهل بأأنهورصح وفد املكس يك  .371
، اإىل مشريا، بصفة خاصةبدأأ. هذا امل دمع أأي سيناريو مقرتح يتعارض مع  هل ميكن هوأأن ،احلفاظ عىل مبدأأ القدرة عىل ادلفع

ىل التاكليف غري املبارشة  فيه تُعزى سيناريواقرتاح   عىل ادلفع. امجيع الاحتادات بغض النظر عن قدرهتاإ

يتعني وضع  همثرية جدا لالهامتم ومفيدة. ورأأى أأن رأأى أأهنااليت  ،لوثيقةعىل ااد الرويس الأمانة وشكر وفد الاحت .372
 تتيحاليت  يهميكن الاعامتد علهيا، اليت هنجية امل املزيانية اجلديدة وفقا للمهنجية السابقة لأنه مت جتربهتا واختبارها. ورأأى أأن 

ن هذا تغيري سيناريو املزيانية الأسايس  عىلملنظمة. وعلق ا لمل ضامن حسن سري ىل عواقب غري متوقعة بقوهل اإ قد يؤدي اإ
ىل أأن املنظمة هتدف أأول وقبل لك يشء  نصب أأعيننامن امله  أأن نضع  وأأنهللمنظمة،  يف  احامية امللكية الفكرية وادلفاع عهناإ

عندما  كلكملنظمة اليت تواجه ااخملاطر احملمتةل  مجيع تقيمي أأن تكفليتعني عىل ادلول الأعضاء  ذلا وللجميع ؛مجيع اجملالت 
 .املرحةلسابقا لأوانه يف هذه  ، أأمرايف حاةل الويبو ،هنجيةامل أأن تغيري  ورأأىهنجية، امل ري يتغ ترشع يف 

ن هناك طلب .373 ضافة اإىل طلب  ين.جديد نيالأمانة سيناريوه تُعد بأأن اوقال الرئيس اإ  نطاق عيتوس  ب وفد مجهورية كوراي اإ
ذا اكن عالأمانة  وسأألمعلومات مفصةل عن ختصيص التاكليف غري املبارشة لربامج خمتلفة.  حبيث يتضمن ،لسيناريوا ذكل ام اإ

 .يف اليوم التايل نيالسيناريوههذين دراسة وأأن تمت  ،ممكنا حبلول هناية اليوم

ىل أأنه ل يريد أأن  قدمهوأأيد وفد سويرسا التعليق اذلي  .374 ضايف  ءعببالأمانة  يثقل اكهلوفد املكس يك. وأأشار اإ اإ
عداد بطلب ضافية اإ  املبدأأ. بشأأنكبرية  شواغلادلول الأعضاء فيه  يف الوقت اذلي تساور ،سيناريوهات اإ

ن داوأأيد وفد فرنسا التعليقات اليت أأدىل هبا وف .375  اإىلطلب يُ أأن نه من احلمكة أأ  يرىل  هاملكس يك وسويرسا. وقال اإ
عدادالأمانة   .كون مقبوةلتسيناريوهات لن  اإ

نه ما مل تكن هناك صعوبةنه قائال اإ  يةوعلق وفد الولايت املتحدة الأمريك  .376 نتظار رد الأمانة حول ما ابزال يل  كبرية، فاإ
ذا اكن  عداد من املمكناإ ليه اذلي عىل الأقلالسيناريو الأول  اإ آنفاوفد ال أأشار اإ بنفس  ةبارش امل غري النفقات  توزع وفيه، أ

ىل كبري،اىل حد  ابلبساطة التقارير يتس  تقدميأأعرب عن أأمهل يف أأن و املبارشة.  النفقات هباتوزع الطريقة اليت  تفهمه  مشريا اإ
ذا اكن  معرفة س يقدرأأنه  وأأضاف. بذل بعض اجلهد يتعني علهيا بل ا ليست ابملهمة السهةل،أأهن ذكل ممكنا، ومن مث ما اإ

يف مهنجية  أأن تنظر عضو دوةل تقع عىل عاتق لكن مسؤولية كبرية جدا اإ قائال يف اليوم التايل. وعلق  احلصول عىل السيناريو
ذ  قرارات  ثنائية، اختاذلك ه يمت، يف أأن وأأردف. 2008/09 الثنائية يف تكرار ما حدث متامامن املمكن  يعدمل التخصيص؛ اإ

كام لو  متامادول أأعضاء العمل كمكن من امل يعدمل  ذلا،ربامج وأأولوايت املنظمة، للادلول الأعضاء  مع تغيري اثنوية،س ياس ية 
أأن ادلول الأعضاء تتحمل مسؤولية  وأأكد .قبل عرش س نوات امت القيام هبياليت اكن  هاالأنشطة بنفس  تقوماكنت املنظمة 
ىل واملقصود منهتخصيص ال  يفالتفكري قليال  املموةل من  جعز الاحتادات أأن حاةل. وأأشار الوفد أأيضا، كام ذكرت عدة وفود، اإ
أأطول عن زمنية الاحتادات أأكرث قدرة عىل البقاء لفرتة جلعل هذه اقرتح وس يةل  وأأنه اكن قديف التغري،  ةأآخذالاشرتااكت 

مك مس بقا يعين احلهذه املعلومات الإضافية ل  أأن احلصول عىلرأأي و . الاحتاداتلتكل  بأأمكلهاطريق توزيع الإيرادات املتنوعة 
ىل تتأأن ادلول الأعضاء س ب لهيااليت  ،مزيد من املعلومات توفري بل يعين ،نتيجة معينةوصل اإ يف دلول الأعضاء ا قد تستند اإ

نه يود أأن ةبري ك  هناك صعوبة مل يكن ما. وأأكد أأنه اس تنتاجاهتا ذا اكن من املمكن  يعرف، فاإ  احلصول عىل هذهاإ
 اجلديدة. السيناريوهات

لإرشاد  هاهجد قصارىبذل ت ن الأمانة س وأأوحض أأ  ،ا السؤالعىل هذابلفعل بت ان الأمانة قد أأجاإ  قائالوعلق الرئيس  .377
ىل  لملية وضع  خاللاملبادئ الأساس ية للمنظمة ة مراعا بشأأن رضورةوفود أأخرى ه ذكرت مامناقشة ادلول الأعضاء. وأأشار اإ

ادلول  ختطون أأ ح اقرت و . بلغ أأجهل يف الوقت احلايلهذا املوضوع قد ملناقشة  الوقت اخملصصن أأ  وأأضافاملزيانية بشلك عام. 
ىل الوراء الأعضاء مزيد من املواد  يفنظر ال  ورمبا يتس ىن لها لحق،  وقتلإعادة النظر يف القضية يف وتتوقف  خطوة اإ

تحدث املهمتة ابل جشع الوفود، و اجلهد ملساعدة اللجنة.  غاية ستبذليف وقت سابق، كام ذكرت  ،الأمانة أأن الإضافية. وأأضاف
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ما جيب القيام به وكيفية امليض و ، اذلي يتعني اختاذهقرار المعا والبدء يف التفكري يف  لاللتقاءوس يةل  جتدأأن هذا املوضوع،  يف
عادة النظر  هأأبلغ اللجنة أأنو املناقشة.  لختتامقدما   يف صباح اليوم التايل. 16البند يف سيمت اإ

ىل تقدمي سيناريوهات جديدة ومعلومات ودعا الأ  الأجندة.من  16البند بشأأن ناقشة امل  اببرئيس فتح ال وأأعاد .378 مانة اإ
ضافية أأعدهت  بناء عىل طلب ادلول الأعضاء. اووزعهت ااإ

الإيرادات والنفقات ختصيص  ع1ومن خصائصه : عع، 3وأأوحضت الأمانة أأن السيناريو الأول اكن بعنوان عسيناريو  .379
صصها حل  وفقاالحتادات لختصيص النفقات غري املبارشة  ع2ع، والربانمج واملزيانية وثيقة يف 2سيناريو كام ورد يف املبارشة 
كام الإيرادات والنفقات املبارشة  خيصص، اذلي 4النفقات املبارشة. مث قامت الأمانة بتحديد خصائص السيناريو  يفالنسبية 
ما  موةل من الاشرتااكت،امل الحتاداتلس تثناء ختصيص الإيرادات املتنوعة الربانمج واملزيانية، اب وثيقة يف 2سيناريو  ورد يف

جيار مدريد، ال احملصةّل من يراداتالإ  عدا  4أأن اجلانب الثاين من سيناريو  وأأشارت أأيضا اإىلخمصصة لحتاد مدريد.  ت ظليتاإ
 ضافة اإىل ذكل، أأبلغت الأمانةاإ النفقات املبارشة. و  يفصصها النسبية حل  وفقا لالحتاداتالنفقات غري املبارشة  يقيض بتخصيص

نة الربانمج واملزيانية جل يف وثيقة  نيصيل السيناريوهاطلب وفد مجهورية كوراي بشأأن تفأأنه قد مت تلبية  جلنة الربانمج واملزيانية
 .يناجلديد هنيمع السيناريو  هاممي عم ت  جرىجدولني  يف

دراهجامين، وأأبدى رغبته ديداجل نيسيناريوهعىل ال وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأمانة  .380 جسل جزء من ك يف اإ
مس توى  تقدملواثئق الأربع. ورأأى أأن هذه املعلومات لعرض ورشح عىل ما قدمته من . وشكر الأمانة أأيضا اجامتع اللجنة

ىل اإ  وقال .أأفضلبصورة من أأجل تقيمي اقرتاح املزيانية  ؛دلول الأعضاءلمن الشفافية  اجديد املشاورات  مواصةلنه يتطلع اإ
ىل أأن نفقات مركز التحكمي والوساطة ل تزال البالغة الأتميةةل بشأأن هذه املسأأ  جزء ك 4و  3 السيناريوهنييف  تظهر. وأأشار اإ
. وأأشار اىل أأنه مل عن املهنجية املس تخدمةتوزيع ال يف مهنجية  اتغيري يُعد وأأن هذا املموةل من الاشرتااكت،  من الاحتادات

أأخرى تستبعد ليس هنجية ختصيص مب اقرتاح  احلصول عىلكبري. وأأعرب عن رغبته يف ال تغيري ال هذا ل  القاعةيسمع أأي دمع يف 
عادة املموةل من الاشرتااكت،كبرية من مزيانية الاحتادات ال نفقات ال  ، بلصغري جداالهذا ادلخل فقط  عىل حنو  هاختصيص  واإ

تُس تخدم يف مهنجية أأخرى يف أأي  مة احلالية أأ هنجيامل  جيري ختصيصها سواء يف وعىل حنو مماثل،الاحتادات،  مجليع أأكرث عداةل
ىل أأنه مل يسمع أأي  يبدي  طرف عضوختصيص املرصوفات غري املبارشة يف سيناريوهات جديدة. ويف هذا الصدد، أأشار اإ

جراء اهامتما يف هذا اجلانب من النقاش اليوم من شأأنه أأن يساعد أأن استبعاد  يرى نهاإ  قالهذا التغيري. ويف اخلتام،  ابإ
 .املشاورات مواصةلنة الربانمج واملزيانية، وتطلع اإىل جل  تس يط حماداثتب 

مانة  .381 جعابه البالغ، ملا بذلته من هجدوأأعرب وفد فرنسا عن امتنانه للأ عداد عىلالأمانة  بقدرة وأأبدى اإ الواثئق بني  اإ
ىل أأنه س بق   نْي مناقضأأهنام رأأى و  . الأمانةاماقرتحهت يْناذل نيالسابق نيقدم تعليقات عىل السيناريوهو عش ية وحضاها. وأأشار اإ

نهذلكل،  ها؛واملبادئ اليت تعمل عىل أأساس  ،لتفاقية املنظمة ضافية.ي لن  فاإ  نظر يف أأي سيناريوهات اإ

عداد املعلومات الإضافية املطلوبة يف وقت قصري.  اذلي بذلته وشكر وفد املكس يك الأمانة عىل اجلهد الهائل .382 يف اإ
ىل قَدمةاملوذكر أأن املعلومات  نه، فقط صباح ذكل اليوم مت اس تالهما نظرا لأنهولكن  ادلقة، حتليل فائق حباجة اإ يف  ليس فاإ

لأنه  4و  3 نيلسيناريوها لطرحعن أأسفه وأأعرب . اأأي مهن بشأأن قاطعرأأي رمسي  من تقدمياللحظة،  هذهوضع ميكنه، يف 
 احلاجة اإىلدرك ين. وأأكد أأنه االسيناريوهوهو ما جتاههل مفهوم القدرة عىل ادلفع،  التخيل عن معارضتهجبالء قد أأوحض 
دراج السيناريوهنيلكنه  ،سيناريوهاتال مناقشة  التخيل عن طلب الوفد  ، يف املناقشة. ومن مثن  4و  3 ل يوافق عىل اإ
ىل أأن الشفافية يف اجلدولني امبدئي اموقفالإضافيني، مؤكدا أأن هذا  نيسيناريوهال  مناقشة عنرصا  تشلك نيفصلامل. وأأشار اإ

جيابيا وأأنه س    .أأساس ية هاعترب ي املبادئ اليت  يلغيل يس تطيع أأن يقبل أأي سيناريو  ه، ولكنامنظر فهييواصل ال اإ
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يران )مجهورية  .383 لعمل اجلاد اذلي قامت به حىت وقت متأأخر من الليةل عىل االإسالمية( الأمانة  -وشكر وفد اإ
نه ي السابقة.  يف وضع يسمح هل ابلنظر يف سيناريوهات جديدة. وأأوحض أأنه  ليسوأأعلن أأنه ه. شارك وفد فرنسا موقفوقال اإ

 .فضل ابلنس بة للمنظمةيه الأ مهنجية التخصيص احلالية  أأن يرى

يطاليا الأمانة و  .384 جنازه.  اذليالكبري  عىل العملشكر وفد اإ نهمت اإ عدة مرات  ُذكرتالنقاط اليت  أأن يكررل يريد  وقال اإ
معان يفة أأنه أأبلغ اللجنو ابلفعل.  ل أأنه السيناريوهات.  سينظر ابإ املبادئ  يتعارض معقبل أأي سيناريو ي أأنه ل ميكن أأن  أأعلناإ

 ذكر يف اليوم السابق.ينهتكها، كام الأساس ية للويبو أأو 

الواثئق واملعلومات الإضافية  حبثمواصةل  ع1ع: ويه ،وفودالنظر فهيا يك ت واقرتح الرئيس بعض عنارص قرار حممتل  .385
ىل اتفاق بشأأن ونظرا لأن اللجنة مل الأمانة،  ليت قدمهتاا جراء مزيد من  ع2ع كيفية امليض قدماتمتكن من التوصل اإ مواصةل اإ

ذيف غضون ذكل، اقرتح الرئيس مواصةل املشاورات غري الرمسية. واملشاورات يف امجلعية العامة املقبةل.  قرار هذا اليبدو أأن  اإ
من  16لبند ل تسهيل الاختتام الرمسي ل وتعمميه  ،مرشوع قرار حممتلس ُيعد أأبلغ الرئيس الاجامتع أأنه و الوفود،  منمقبول 
 ومسائلاملاكتب اخلارجية  ويه:قضااي أأخرى عالقة،  بشأأناس تغالل هذا الوقت للتشاور  عىلجشع الرئيس الوفود و . الأجندة
الأجندة. وقرأأ من  16لبند اب اخلاصلقرار لمت توزيع النص املقرتح  هالوفود أأن مث أأبلغ ،لبضع دقائق الاجامتععلق و  ،احلومكة

ذا اكن هذا الاقرتاح عسأأل الوفود الرئيس املقرتح و  ونظرا لعدم تلقي أأي طلبات . ويوفق بيهنا لمواقف اخملتلفةيس تجيب لام اإ
املسأأةل  همرونة يف هذ أأبدته من ماالوفود عىل مجيع . وشكر القرار حمسوما، اعترب اتأأي اعرتاض وعدم وجود، لأخذ اللكمة

م متعدد ثنايئ أأ  سواء بشلكلقيام بذكل عىل ايف مواصةل املشاورات غري الرمسية  الراغبة الوفودعقدة نوعا ما، وجشع املالية امل
 . وجودها ، ومع وجود الأمانة أأو دونالأطراف

، والواردة يف الحتاداتل الإيرادات والنفقات لتخصيصمتةل احمل بديةل ال ق ائطر الوبعد النظر يف  .386
ضافية من الأمانة وأأحاطت علام بتعليقات الوفود، وبعد أأن حصلت ،  WO/PBC/25/16الوثيقة عىل معلومات اإ

 جلنة الربانمج واملزيانية: فاإن

ىل توافق يف الآراء بشأأن طرائق التخصيص البديةل احملمتةل؛ ع1ع  مل تتوصل اإ

 ة قبل انعقاد ادلورة السادسة وامخلسني القادمة مجلعيات الويبو؛وقّررت مواصةل املشاورات غري الرمسي ع2ع

 وأأوصت مبواصةل النظر يف املسأأةل يف ادلورة السادسة وامخلسني مجلعيات الويبو. ع3ع

مزيد من التحديث لالقرتاح املتعلق ابسرتاتيجية التحوط اخلاصة ابدلخل املتعلق مبعاهدة التعاون  :17البند 
 بشأأن الرباءات 

 . WO/PBC/25/20متدت املناقشات عىل الوثيقة اع  .387

ىل أأن الوثيقة  17وعرضت الأمانة البند  .388 متثل وثيقة حمدثة تتعلق   WO/PBC/25/20من جدول الأعامل وأأشارت اإ
ىل التحوط بشأأن دخل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من بعض العمالت، يف ضوء  ابلقرتاح املتعلق ابلنتقال اإ

لهيا يف اجامتعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومجموعة العمل اليت عقدت يف أأكتوبر  الاس تنتاجات  2015اليت مت التوصل اإ
ىل القيام مبا ييل: حتديد املبالغ  2016ومايو  عىل التوايل. واكن الاقرتاح الأصيل، وفقا لتوصيات استشاريي اخلزانة، يشري اإ

دلويل فامي عدا الفرنك السويرسي يف شهر أأكتوبر من لك عام من أأجل العام امليالدي املعادةل باكفة العمالت لرسوم الإيداع ا
التايل، مث يمت جتميد تكل القمي طوال العام امليالدي ويقوم املكتب ادلويل بوقف لملية حتديد قمية جديدة يف حالت تذبذب 

سوم الإيداع ادلويل ابليورو وادلولر الأمرييك والني معدل الرصف. ذلكل اكنت تكل الاسرتاتيجية تعين أأن القمية املعادةل لر 
جراؤها يف لك لمةل. ويعرف ذكل مبعدل التحوط اخملتلط،  الياابين يمت تثبيهتا وفقا ملتوسط سعر رشاء العقود الآجةل اليت يمت اإ
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مت حاليا. ويعىن هذا أأن دخل وابلنس بة للعمالت الأخرى يمت تثبيت السعر وفقا لأسعار الرصف اليت حيددها املدير العام كام ي
رسوم الإيداع ادلويل باكفة العمالت الأخرى لن يمت التحوط بشأأهنا وس تكون خاضعة، وفقا ذلكل، لتأأثري تذبذابت أأسعار 
جراء املزيد  عداد تقرير حول هذا املوضوع وتقدميه يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، مت اإ الرصف. ومنذ اإ

. ومت حتديد عاملني يعتربان مفتاح جناح اقرتاح 2016مايو  31وحىت  2015يناير  1التحليالت، اليت غطت الفرتة من من 
التحوط، وهام توافر أأرصدة اكفية ابليورو وادلولر الأمرييك والني الياابين لتغطية العقود الآجةل القامئة وتدفقات نقد متوقعة يف 

لتحاليل أأنه ستتوافر أأرصدة غري اكفية ابليورو وادلولر الأمرييك لأن الك العملتني العمالت الثالثة. وقد أأوحضت ا
تس تخدمان يف تغطية نفقات الويبو، أأما ابلنس بة للتدفقات النقدية ابلني الياابين وادلولر الأمرييك، فقد اختلفت مقاديرها 

و تباين كبري خالل الشهور وهو ما يعىن أأنه من الصعب بصورة خضمة ومل يبدو أأهنا تتبع منطا حمددا. وقد شهد الرصف ابليور
% 65التنبؤ بتوافر اليورو بصورة شهرية. وابختصار، سوف تكون املوارد ابلعمالت الثالثة اكفية لتوفري غطاء حتوط حلوايل 

% من 70هو من عائدات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويقل هذا املعدل عن املعدل الأدىن للحد الأدىن املقرتح و 
نه ل ميكن توقع ما يمت احلصول 35العائدات اليت جيب تغطيهتا وهو ما يرتك  % تقريبا دون أأي حامية. عالوة عىل ذكل، فاإ

عليه من ادلولرات الأمريكية والني الياابين بدقة اكفية. وبناء عليه، مل يتوقع املكتب ادلويل، امليض قدما يف اسرتاتيجية 
آلية املبلغ املعادل احلالية فقط للتحولت الكربى يف قمية سعر الرصف التحوط. ويف الوقت نف  نه يف حني اس تجابت أ سه، فاإ

واكن ل ميكهنا الاس تجابة الفورية، فقد اكنت فعاةل يف القضاء عىل اخلسائر حىت أأثناء فرتة التحولت الضخمة يف قمية 
لغاء ربط الفرنك السويرسي ابليورو.  2015م العمالت ابملقارنة ابلفرنك السويرسي مثلام حدث يف بداية عا  عندما مت اإ

وأأشاد وفد سويرسا جبهود الأمانة يف سعهيا لتحليل مدى مالمئة اسرتاتيجية التحوط وتطبيقها عىل دخل معاهدة  .389
خذ يف احلس بان التعاون بشأأن الرباءات. واكن هذا النوع من التحليل املتعمق همام للغاية. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جيب الأ 

لهيا الأمانة من خالل  أأن التحوط قد مت اقرتاحه لتقليل اخلطر وليس لزايدته وذلا فقد أأيد الوفد الاس تنتاجات اليت توصلت اإ
 التحليل. 

ىل  .390 عداد هذا التحديث احللو واملر وعىل لملها ادلؤوب من أأجل التوصل اإ مانة عىل اإ وعرب وفد كندا عن شكره للأ
دارة العمةل عالسهةلع أأو، عىل الأقل، التوصل اإىل حل أأنيق يمتثل يف التحوط كام بدا يف وقت حل يبدو بعيد املنا ل خملاطر اإ

ما. ومن املؤمل أأن يكون هذا التغيري للأفضل. وأأشاد وفد كندا ابلأمانة بسبب حتليلها ادلقيق للتدفقات النقدية وما نتج عهنا 
ليه يف الفقرة من تدبر وجشع الأمانة عىل متابعة التطورات، ك ىل احلصول  24ام هو مشار اإ من الوثيقة. وعرب الوفد عن تطلعه اإ
 عىل مزيد من التحديثات املناس بة ورحب هبا. 

مانة عىل ادلور اذلي لعبته فامي يتعلق هبذه املسأأةل. ورأأى أأنه ل يوجد وس يةل لملية  .391 وعرب وفد الياابن عن شكره للأ
ذا اس مترت دراسة للتعامل معها لكنه لزال همامت ابلت وصل اإىل حل غري اسرتاتيجية التحوط. وسوف يشعر الوفد ابلمتنان اإ

 هذا الأمر. 

عداد الوثيقة املتعلقة ابسرتاتيجية التحوط  .392 مانة بسبب لملها ادلؤوب املتعلق ابلتحليل واإ وعرب وفد كوراي عن امتنانه للأ
كتب الكوري للملكية الفكرية، خامس أأكرب مكتب حيصل عىل فامي يتعلق بدخل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويعترب امل 

. وابلرمغ من أأن املكتب الكوري مل يكن الهدف املوضوعي لهذه 2015طلبات براءات، وأأكرب هيئة حبث دولية يف عام 
ىل أأفضل ادلراسة، فقد قام الوفد ابلهامتم بقدر كبري بتقدم لملية حتليل اسرتاتيجية التحوط اليت وضعهتا الأمانة ل  لتوصل اإ

طريقة لتعديل الاختالفات اليت تس ببت فهيا تذبذب أأسعار رصف العمالت العاملية. وابلرمغ من أأن لملية حتليل اسرتاتيجية 
ىل حلول أأخرى لتقليل الأعباء  التحوط اكنت توشك عىل الانهتاء، فقد عرب الوفد عن أأمهل يف أأن تس متر الأمانة يف التوصل اإ

اليت تتحملها ادلول الأعضاء واملكتب ادلويل، وطالب بأأن تقوم الأمانة مبشاركة طرق ادلفع والتحصيل اخلاصة الإدارية واملالية 
برسوم الإيداع ادلويل اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وطرق التسوية اخلاصة ابملكتب ادلويل خبصوص لك من ادلول 

 مبشاركة الأفاكر واحللول املتعلقة مبختلف القضااي.  الأعضاء. وسوف يسمح ذكل لدلول الأعضاء والأمانة
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وقامت الأمانة، اس تجابة لطلب من وفد مجهورية كوراي يتعلق ابحلصول عىل معلومات حمددة ختتص بتحويل لك من  .393
ماكتب ادلول الأعضاء للرسوم، برشح أأن تكل املعلومات ميكن مجعها لكهنا س تخضع  ملوافقة لك من ادلول الأعضاء عىل 

عداد وثيقة، أأما لملية حتليل املعلومات فقد اكنت ستس تغرق مشاركة تكل املعلومات يف جلنة الربانمج واملزيانية. و  اكن جيب اإ
ذا اكن امجليع يوافق عىل أأن يمت مشاركة  بعض الوقت. واكنت الأمانة سوف تنشد احلصول عىل توجهيات تتعلق مبا اإ

 املعلومات اخلاصة بتارخي املدفوعات وموقف التحصيل يف ادلول الأعضاء. 

قراره. ولعدم وجود مزيد من طلبا .394  ت التحدث عىل املنصة، قام الرئيس بقراءة القرار املقرتح ومت اإ

 .  24و  23وخاصة الفقرتني  WO/PBC/25/20وأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبحتوى الوثيقة  .395

 املسائل املتعلقة ابحلومكة :18البند 
 . WO/PBC/25/19اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .396

ار القانوين لعرض بند جدول الأعامل وعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من التوصل لقرار يف ودعا الرئيس املستش .397
 هذا الشأأن. 

ىل أأنه كام يعمل  .398 نه سيتحدث ابختصار. وأأشار اإ ومن خالل تقدمي بند جدول الأعامل، قال املستشار القانوين اإ
اللجنة. ورصح بأأنه مؤخرا، ويف أأعقاب مطالبة مجعيات املندوبون، فاإن مسأأةل احلومكة اكنت حمل نقاش لفرتة من الوقت يف 

، فقد شاركت جلنة الربانمج واملزيانية 2014ادلول الأعضاء للويبو، يف ادلورة الرابعة وامخلسني لجامتعاهتا اليت عقدت يف عام 
عىل أأن املناقشات  يف مناقشات نشطة حول مسأأةل احلومكة، يف ادلورتني الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين، ووافق

املتعلقة ابملوضوع اكنت ستس متر خالل ادلورة اخلامسة والعرشين. ويف هذا الس ياق، تقرر دعوة ادلول الأعضاء لتقدمي 
اقرتاحات تتعلق مبناقشة موضوعات معينة، ومتت مطالبة الأمانة بتجميعها كجزء من الواثئق اليت تقدم يف ادلورة اخلامسة 

رسال مذكرة حتت تعممي رمق والعرشين للجنة الربان يونية  7بتارخي  3677مج واملزيانية. ولتحقيق تكل الغاية، قامت الأمانة ابإ
ىل ادلول الأعضاء تطالهب  فهيا بتقدمي أأي اقرتاحات دلهي  بشأأن املسائل الواردة يف الفقرة  2016 من وثيقة  1اإ

WO/PBC/25/19  كر أأن اليوانن، ابلنيابة عن اجملموعة ابء، قد . ويف هذا الصدد، ذ2016يوليو  1يف موعد أأقصاه
 . WO/PBC/25/19قدمت اقرتاحا ميكن العثور عليه يف الوثيقة 

وعرب الرئيس عن شكره للمستشار القانوين عىل املالحظات الافتتاحية وطالب وفد اليوانن بأأن يقوم برشح الاقرتاح  .399
ىل  عطاء اللجنة رشحا قصريا حول كيفية توصل اجملموعة ابء اإ للجنة، برشط أأن يكون مت تقدميه ابلنيابة عن اجملموعة ابء، مع اإ

 هذا الاقرتاح. 

اث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن شكره للمستشار القانوين عىل عرضه. وأأكد الوفد عىل أأن وعرب وفد اليوانن، متحد .400
جلنة الربانمج واملزيانية، يف دورهتا الرابعة والعرشين، بناء عىل طلب امجلعية الرابعة وامخلسني لدلول الأعضاء يف الويبو، قد 

آخرين، عىل أأن تقوم ادلول الأعضاء بتقدمي اقرتاحات حول موضوعات معينة ملناقش هتا قبل ادلورة اخلامسة  وافقت، من بني أ
، وطالب الأمانة بتجميع هذه الاقرتاحات بوصفها مسائل متثل جزء 2016يوليو  1والعرشين بوقت اكيف ويف موعد أأقصاه 

ضمنة يف الوثيقة املت  1من الواثئق اخلاصة هبذه ادلورة. ويف هذا الصدد قامت اجملموعة بتقدمي اقرتاهحا حتت التوصية 
WO/PBC/25/19 ذلا اكن يتطلع اإىل الاطالع عىل العرض اذلي س تقوم بتقدميه الأمانة، ابلنس بة لدلورة التالية، حول .

ىل اقرتاحات الأمانة أأيضا للمساعدة يف حتسني كفاءة الاجامتعات.  2003الإصالح ادلس توري لعام   واإ

ورواب الوسطى والبلطيق، بأأنه فامي يتعلق بقضااي احلومكة، رأأت اجملموعة ورصح وفد لتفيا، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأ  .401
أأنه رمبا تكون هناك جمالت ميكن حتسيهنا وخاصة ما يتعلق بكفاءة الاجامتعات. ولحظ أأنه أأثناء ادلورة السابقة للجنة 
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هتا حول موضوعات معينة ملناقش هتا. وأأشار الربانمج واملزيانية، مت التوصل اإىل اتفاق بأأن تقوم ادلول الأعضاء بتقدمي اقرتاحا
قلميية واحدة يه اليت قامت بتقدمي اقرتاح، وأأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اكنت عىل  ىل أأن هناك مجموعة اإ الوفد اإ

كفاءة  اس تعداد للمشاركة يف املناقشات بناء عىل تكل اخملرجات. ورصح الوفد بأأن دليه نفس اخملاوف فامي يتعلق مبجال
ىل أأنه كام قامت  الاجامتعات، وعرب عن دلمه للمناقشات اليت اعمتدت عىل اقرتاحات قدمهتا الأمانة. ويف الهناية، أأشار الوفد اإ

صالح دس توري يف عام  هنا س تكون هممتة بتلقي عرضا من الأمانة حول املوضوع وعرب عن رغبته يف 2003املنظمة ابإ ، فاإ
 لتنفيذ تكل الإصالحات.  معرفة املزيد عن الوضع احلايل

وعرب وفد اجلزائر، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، عن شكره للمستشار القانوين عىل عرضه ولوفد اليوانن عىل  .402
الاقرتاح اذلي تقدمت به ابلنيابة عن اجملموعة ابء. وأأشار الوفد اإىل أأن هذا البند ل يزال قيد ادلراسة من قبل اجملموعة 

 برتكه مفتوحا حىت اليوم التايل.  الأفريقية وطالب

وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن دلمه لس مترار املشاورات غري الرمسية لتحقيق تقدم يف املسائل املتعلقة  .403
جراء الاجامتعات وكفاءة اللجنة. وذكنر الوفد بأأن ادلول الأعضاء يف الويبو قد عربت عن خوفها  ابحلومكة وخاصة ما يتعلق ابإ

ملزتايد من قةل الكفاءة يف لمل جلان الويبو، وخاصة اللجان ادلامئة يف الويبو. ودامئا ما اكنت املسائل املتعلقة ابلعمليات ا
ىل أأن ادلول الأعضاء دلهيا نطاقات  حتجب املناقشات املوضوعية، وترتك وقتا قصريا للمناقشات الفنية بني اخلرباء. وأأشار اإ

تعلق ابلعمل املعايريي والأهداف الأخرى، واكن غالبا ما يس يطر عىل وقت اللجان مناقشات خمتلفة من الأولوايت اليت ت 
جراء مناقشات هادفة حول مضمون القضااي. ومثلت اللجان ادلامئة يف الويبو منتدايت هممة  تتعلق بتكل الأولوايت بدل من اإ

ىل تعزيز التفامه ادلويل، ب ىل نتاجئ تتعلق بوضع املعايري من لإجراء مناقشات موضوعية وتقنية تؤدي اإ غض النظر عن التوصل اإ
ىل  2021-2016خالل تكل املناقشات. كام أأكد الوفد أأيضا عىل أأن اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط للأعوام  دعت اإ

ذا اكن جيب تقيمي ومناقشة  مام، وما اإ ومراجعة النظام احلايل التفكري يف الطرائق اليت يمت حتديد ودفع املسائل املعيارية هبا للأ
للجان. وأأكد الوفد عىل دلمه ملناقشة املسأأةل وطالب الويبو بعقد منتدى ملناقشات هادفة حول املسائل املوضوعية للملكية 

 الفكرية. 

وعرب وفد مجهورية كوراي عن دلمه لقرتاح اجملموعة ابء املتعلق مبطالبة الأمانة بعمل عرض حول الإصالح ادلس توري  .404
 لأنه س ميكن الوفد من احلصول عىل فه  أأفضل للمسأأةل.  2003لعام 

وعرب وفد الهند عن دلمه لالقرتاح اذلي طرحته اجملموعة الأفريقية واليت طالبت مبزيد من الوقت وطالبت برتك القرار  .405
 حول بند جدول الأعامل مفتوحا حىت اليوم التايل. 

لقاء لكامت حول البند، وقد قامت اللجنة ابلس امتع وأأحاط الرئيس علام بأأنه مل تكن هناك مزيد من الطل  .406 بات املتعلقة ابإ
آس يا ودول احمليط الهادي، واللتان طالبتا برتك البند مفتوحا  قلمييتني وهام اجملموعة الأفريقية ومجموعة بدلان أ اإىل مجموعتني اإ

ىل اليوم التايل. ولحظ أأن اللجنة تواجه موقفا حساسا. لقد  اكن املوضوع اذلي ظل عىل جدول الأعامل وتأأجيل املناقشات اإ
قلميية. واكنت هناك مسأأةل موضوعية يف هذا الاقرتاح ومل يكن أأمامه  لعدة س نوات قد أأدى اإىل ظهور اقرتاح من مجموعة اإ
ىل أأنه جيب الإعداد بعنا ية خيار سوى العمل عىل أأساس الاقرتاح ، لأنه اكن الاقرتاح الوحيد املطروح عىل املائدة. وأأشار اإ

للك مسأأةل متعلقة ابلقرار اخلاص ابمجلعية العامة. ولأن الاجامتعات الرمسية للجنة الربانمج واملزيانية مل تكن كثرية، واليت متت 
عداد سؤال يف مناخ رمسي. ورأأى أأنه سواء أأحبت الوفود أأم ل  ثالث مرات خالل عامني، فقد اكن ش به مس تحيل أأن يمت اإ

ن الطريق الوحيد اذلي س يق ود للأمام، من وهجة نظره، هو من خالل التفاق عىل نوع من العمليات غري الرمسية بني فاإ
دورات جلنة الربانمج واملزيانية، واليت ميكن أأن تشارك يف لملية التفكري، والتدبر والتحدث يف اكفة املسائل اليت تريد 

ىل تفامه جيد بشأأن اخلطوط العريضة للقرار الرمسي ذا تناولها، والتوصل اإ . ولتحقيق هذه الغاية، جيب عىل اللجنة دراسة ما اإ
ىل نوع من النتاجئ  اكنت جادة بشأأن تناول املسائل املتعلقة ابحلومكة أأثناء ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية، والتوصل اإ
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نه ليس دليه فكرة معينة تتعلق بكيفية تنظمي ذكل، لكنه وعة لمل غري اقرتح تكوين مجم الرمسية والتحسينات. وقال الرئيس اإ
أأعاملها الرئيس أأو انئبة الرئيس أأو أأي متطوع خيصص لهذا الغرض، ميكنه عندئذ تنظمي سلسةل من  ريرمسية يقوم بتيس

املناقشات واخلروج ابقرتاح متني وانجض لطرحه يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية القادم. ورصح بأأنه يفكر فقط بصوت 
ىل اختاذ قرار، لأن هناك حاجة اإىل لختاذ قرار بشأأن مرتفع من أأجل  أأن حتفزيمه عىل التفكري، واذلي سوف يقود اللجنة اإ

بداء الرأأي جتاه تكل الأفاكر.  ذا اكن أأي وفد يرغب يف اإ بالغ امجلعية العامة به. وتساءل عام اإ  البند من أأجل اإ

ابلنيابة عن اجملموعة ابء، ابلإضافة اإىل البيان اذلي أألقاه وفد وعرب وفد الياابن عن دلمه للبيان اذلي أألقاه وفد اليوانن،  .407
 الولايت املتحدة الأمريكية. 

نه س يقوم بتعليق املداولت لفرتة مؤقتة  .408 لقاء لكامت، فاإ ىل أأنه، يف غياب أأي طلبات لإ وعرب الرئيس عن شكره وأأشار اإ
 . 18حول بند 

. وذكنر بأأن ادلول الأعضاء، قد قامت بشأأنهأأو اختاذ قرار  بأأن تس متر اللجنة يف التفكري يف هذا البند الرئيس وطالب .409
ىل اس تنتاج مفاده أأن هناك اختالف يف وهجات النظر بني ادلول  جرائية يف اليوم السابق، وتوصلت اإ جراء مناقشة اإ ابإ

قشات حول املسائل املهمة ابلنس بة للمنظمة، قام ابلتقدم الأعضاء حول هذا املوضوع. ومن أأجل الاس مترار يف دفع املنا
ابقرتاح مت تضمينه يف الوثيقة املطروحة أأمام اللجنة. وبصفة أأساس ية، تضمن الاقرتاح ثالثة عنارص. أأحدها اكن يتعلق بمتديد 

جراء املزيد من ، وهو ما سوف يسم2016املوعد الهنايئ لتقدمي الاقرتاحات من قبل ادلول الأعضاء حىت هناية عام  ح ابإ
عداد عرض  املشاورات ويرثهيا. واكن العنرص الثاين يتعلق ابعامتد الاقرتاحات اليت تقدمت هبا اجملموعة ابء ومطالبة الأمانة ابإ

، ومطالبة الأمانة أأيضا 2017يف ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية يف يوليو  2003حول وضع الإصالح ادلس توري لعام 
مي اقرتاحات للمساعدة يف حتسني كفاءة الاجامتعات، وحفصها ابملثل يف نفس ادلورة. ومن وهجة نظره، اكن هذا الأمر بتقد

 ميثل موقفا يشعر فيه املؤيدون واملعارضون ابلراحة، وذلكل اكن يرغب يف طرح الاقرتاح للنظر. 

قد انقشت فقرة القرار اليت قدهما الرئيس يف اجامتع  وذكنر وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، بأأن اللجنة .410
عطاء ادلول الأعضاء املزيد من الوقت لتقدمي مقرتحاهت  قبل هناية عام   2016اجملموعة الأفريقية ورحب بأأنه اقرتح أأن يمت اإ

وى اقرتاح انئب الرئيس حول موضوعات معينة تتعلق مبسائل احلومكة يف الويبو. وأأكدت اجملموعة الأفريقية عىل رأأهيا بأأن حمت
ذا قرأأ املرء تقارير ادلورة السابقة والبياانت اليت قدهما الرئيس، سيتضح أأهنا متثل جزءا من  اكن ميثل جزء من املناقشة. واإ
س املناقشات املتعلقة بأأمور احلومكة املس تقبلية يف الويبو. ولزالت اجملموعة الأفريقية ل ترى الاقرتاح اذلي قدمه انئب الرئي

يف ادلورة السابقة عىل أأنه ل ميثل جزءا من املناقشات احلالية. وابلرمغ من ذكل، مفن خالل روح التوافق، ومن أأجل السري 
ذا مت حذف العنرص الثالث، لأن ذكل ميثل جزءا كبريا  قدما، س تكون اجملموعة الأفريقية مس تعدة دلمع اقرتاح الرئيس احلايل اإ

اح انئب الرئيس اذلي اكن متوازان وعادل وتضمن الأمور اليت فضلهتا خمتلف اجملموعات من الاقرتاح اذلي تضمنه اقرت 
نه سوف يس تحوذ عىل اهامتم مجموعة فقط ويتجاهل  قلميية. ذلا فاإذا اكن الاقرتاح احلايل قد أأخذ أأحد العنارص منه فاإ الإ

 الأول والثاين لأن من وهجة نظره، أأن العرض اجملموعات الباقية. ويف هذا الصدد، سوف يكون يف موقف جيعهل يدمع العنرص
قد يوفر نظرة اثقبة يف املسائل املتعلقة ابلأس ئةل اليت دلى اجملموعة  2003التوضيحي لوضع الإصالح ادلس توري لعام 

ملرونة اليت الأفريقية واليت تتعلق ابحلومكة. ومن وهجة نظره، فاإن هذا املهنج بناء، وعرب عن أأمهل يف أأن ترى ادلول الأعضاء ا
 أأظهرهتا اجملموعة الأفريقية. 

نه فامي يتعلق ببند جدول الأعامل، قامت اجملموعة ابء أأيضا بعقد مناقشات وعربت عن أأملها أأيضا  .411 وقال وفد اليوانن اإ
زيانية حول يف التأأكيد عىل أأنه من وهجة نظرها اكن يوجد بني ادلول الأعضاء اتفاق واحض يف ادلورة الأخرية للجنة الربانمج وامل

وجود لملية واحضة للغاية اكنوا س يقومون ابتباعها فامي يتعلق ببند جدول الأعامل. ورأأى أأن الاقرتاح الوحيد اذلي مت تقدميه 
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 ع2عخالل املوعد احملدد، هو اقرتاح اجملموعة الأفريقية. ويف هذا الصدد، عربت اجملموعة عن رغبهتا يف دمع اقرتاح الرئيس يف 
 . ع1عنارص اليت مت تضميهنا أأيضا يف اقرتاهحا ومل يوافق عىل متديد الأجل الهنايئ الوارد حتت اقرتاح ويه الع  ع3عو

ىل أأن اجملموعة الأفريقية مل تظهر مرونة يف احلقيقة عندما  .412 وأأشار الرئيس، يف ظل غياب تعليقات من ادلول الأعضاء، اإ
ة للمجموعة ابء، لهذا السبب، وهو مطالبته حبذف الاقرتاح من اقرتاحه كذكل احلال ابلنس ب ع3عطلبت منه حذف النقطة 

ىل أأن اخليار املتصور هو أأن تقوم اجملموعتان ابلتشاور وخترجان ابقرتاح توافقي، أأو أأن تس متر اللجنة يف الرتكزي ع1ع . وأأشار اإ
ىل أأن عداد بيان حقائق يشري اإ ذا مل ينجح هذا الأمر، س تقوم اللجنة ابإ هناك اختالف حول املسأأةل  عىل أأساس اقرتاحه. واإ

مانة لوضع الإصالح ادلس توري، وس تقوم  ليه اكن يتعلق ابلعرض التوضيحي للأ وأأن التفاق الوحيد اذلي مت التوصل اإ
عداد تقارير بصورة روتينية للجمعية العامة التالية. وأأبلغ الاجامتع بأأن هذا هو املوقع وأأضاف أأنه لن يغلق  الأمانة، ابملناس بة، ابإ

. وجشع اجملموعة ابء واجملموعة الأفريقية عىل التوصل اإىل طريقة لعالج أأوجه الاختالف واخلروج ابقرتاح نيص. وهبذه البند
الطريقة ميكن للجنة أأن تقوم ابختاذ قرار سواء عىل أأساس هذا الاقرتاح أأو عىل أأساس اقرتاحه. ورصح بأأنه س يقوم بسحب 

 ئدة. اقرتاحه حىت يمت طرح اقرتاح جديد عىل املا

وعرب وفد الهند، متحداث بصفته الوطنية، عن دلمه الاكمل للآراء اليت عرب عهنا وفد نيجرياي بأأن الورقة غري الرمسية  .413
ذا متت قراءة نص التقرير الأخري، يتضح أأنه مت بوضوح  لنائب الرئيس مل تبتعد قط عن مائدة النقاش. لقد اكنت دامئا هناك واإ

يدة به، واكن هناك توافق يف الرأأي بشأأهنا. واكنت هناك بعض النقاط اليت اس مترت ذكر أأن هناك بعض العنارص اجل 
املفاوضات بشأأهنا، لكن بسبب عدم توافر الوقت الاكيف، مل تمتكن ادلول الأعضاء من اس تكامل تكل املفاوضات. ذلا مل يكن 

ىل أأن هناك بعض من الصواب متاما القول بأأنه مل يكن هناك توافق يف الرأأي حول اقرتاحات انئ ب الرئيس. وأأشار الوفد اإ
العنارص يف اقرتاح انئب الرئيس اليت اكن هناك توافق اكمل يف الرأأي بشأأهنا، وهناك بعض النقاط اليت لزالت املفاوضات 

حراز جناح يف هذا الوقت لكن مل يكن  هناك مس مترة بشأأهنا. واكن عىل ادلول الأعضاء تعليق املفاوضات لأنه مل يكن قد مت اإ
ضري من الاس مترار يف مناقشة تكل الاقرتاحات. ورمبا اكن هناك تغيري يف وهجات النظر واملواقف من قبل مجموعات أأخرى، 

ىل نقطة مشرتكة.   وهو ما سوف يساعد اللجنة عىل التوصل اإ

فاوضات املتعلقة وجشع الرئيس وفد الهند، بصفته الوطنية، عىل الانضامم للمجموعة ابء واجملموعة الأفريقية يف امل .414
 ابلتوصل اإىل حل حممتل. 

وأأعلن الرئيس بعد الاسرتاحة أأن هناك بندين معلقني من بنود جدول الأعامل واكن أأحدهام عن املاكتب اخلارجية  .415
ىل اتفاق. وأأضاف أأن خربته قد  ىل مرونة وهناك حاجة للتوصل اإ ن البندين حيتاجان اإ والثاين يتعلق مبسائل احلومكة. وقال اإ

ت أأنه ليس من املمكن دامئا العمل عىل واثئق توافقية أأثناء اجللسة العامة. ومن خالل وهجة النظر تكل، رغب يف أأن أأوحض
يقرتح أأن يقوم بتعليق الاجامتع العام حىت الساعة اخلامسة والنصف مساء وأأن يمت اس تغالل الوقت املتاح حىت الساعة 

جراء مشاورات غري رمسية.  وعرب عن أأمهل يف أأنه عندما يمت اس تئناف اجللسة العامة يكون مت التوصل اخلامسة والنصف يف اإ
ذا مل يمت التوصل  ىل تقرير حول تقدم سري العمل ومن املؤمل أأن تس تطيع اللجنة اختاذ قرارات حول تكل املسائل املعلقة. واإ اإ

ىل توافق يف الرأأي، فاإن ذكل سوف يظهر يف حمرض اجامتع جلنة الربانمج وامل زيانية فامي يتعلق ابملسأألتني وس يكون عندئذ اإ
عىل ادلول الأعضاء عندئذ أأن تقرر ما اذلي جيب علهيا القيام به. وأأكد عىل أأن جلنة الربانمج واملزيانية سوف تهنيي اجامتعها 

الساعة يف السادسة مساء قبل أأن تفقد اكفة خدمات الأمانة. مث عرب عن تشجيعه للوفود بأأن تتوقف عن اكفة املفاوضات يف 
مساء حبيث يتوافر دلهيا الوقت الالزم للعودة للتقرير حول البندين واختتام الاجامتع. وعرب عن أأمهل يف أأن يكون ذكل  5:35

 مقبول للجميع. 
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عادة فتح النقاش حول البند  .416 ليه عىل  من جدول الأعامل 18ومن خالل اإ ، دعا الرئيس املستشار القانوين لالنضامم اإ
ن الوفود قد بدأأت النقاشات يف اليوم السابق لكن اجملموعتني الإقلمييتني طلبتا تأأجيل النقاش وقد مت أأخذ املنصة. وذكر بأأ 

 تكل الطلبات يف احلس بان. 

 وطالب وفد نيجرياي الرئيس نتيجة ذلكل أأن يوحض القرار اذلي ينوي اقرتاحه حول املوضوع.  .417

ب القيام به بعد ذكلع. واكن هناك اترخي طويل حول هذه وأأوحض الرئيس ردا عىل ذكل أأن القرار هو ع ما اذلي جي .418
جراءات  ىل أأنه اكنت هناك اإ املسأأةل، ودلى اللجنة قرارات قامت امجلعية العامة ابختاذها واكن جيب علهيا متابعهتا. وأأشار اإ

آ  قلميية بتقدمي اقرتاح، ويف غياب وجود أأي اقرتاح أ خر، رأأى أأنه عىل اللجنة خبصوص تكل القرارات ويه تتعلق بقيام مجموعة اإ
ىل أأن الاقرتاح الوحيد املتوافر  أأن تتخذ قرارا بشأأن ما اذلي جيب القيام به بشأأن الاقرتاح الوحيد املطروح أأماهما. وأأشار اإ

ضافية حول وضع الإصالح  مانة لتوفري معلومات اإ دلى اللجنة تضمن عنرصين. أأحدهام اكن يمتثل يف طلب قدم للأ
 الثاين من الاقرتاح فقد اكن يتعلق بطلب نصيحة الأمانة حول التحسينات احملمتةل لالجامتعات. ومع ادلس توري، أأما العنرص

ىل أأن القرار  ذا اكنت تريد ذكل أأم ل. وأأشار اإ أأخذ ذكل يف احلس بان، اكن يرى أأن املسأأةل تتعلق بأأن تقرر اللجنة ما اإ
، رحبت WO/PBC/25/19د الاطالع عىل الوثيقة س يكون بس يطا للغاية، يف هذا الصدد، وسوف يكون اكلآيت عبع

جلنة الربانمج واملزيانية ابقرتاح اجملموعة ابء اذلي طالبت فيه الأمانة بتوفري معلومات حول وضع الإصالح ادلس توري وتقدمي 
قرتاح الوحيد اقرتاحات حول مسائل احلومكة لالجامتع املقبل للجنة الربانمج واملزيانية، دلراس هتاع. وذكر بأأن هذا اكن الا

آخر قد تقدم بأأي اقرتاح، ويف رأأيه، أأن هذا هو الطريق الطبيعي الوحيد للسري للأمام.   املطروح لأنه ل يوجد وفد أ

وعرب وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، عن شعور اجملموعة بأأنه ليس هناك حاجة لإرسال اقرتاح  .419
للجنة مبناقش ته وهو اقرتاح انئبة الرئيس، واكنت اجملموعة دلهيا انطباع بأأنه س تكون هناك جديد، لأن هناك اقرتاح تقوم ا

 فرصة ملناقش ته مرة اثنية يف ادلورة احلالية. وأأرادت اجملموعة أأن تظل الوثيقة قيد النقاش. 

لهيا. .420  وطلب الرئيس من الوفد توضيح الوثيقة اليت يشري اإ

واس تجابة ذلكل، أأقر وفد نيجرياي بأأهنا مل تكن وثيقة رمسية، لكهنا اكنت وثيقة غري رمسية، لأهنا غري متوافرة عىل املوقع  .421
 . وعرض طباعهتا برسعة ولمل نسخة وتقدميها للرئيس، ابلرمغ من أأنه اكن يرى أأهنا توجد دلى الأمانة. تالإنرتنعىل 

ذا اكن قد فه  بص .422 ورة حصيحة أأن الوفد اكن يقرتح أأن تأأخذ اللجنة يف احلس بان الاقرتاح اذلي وتساءل الرئيس عام اإ
 .  PBC/24/27للوثيقة  1واملتضمن يف امللحق  2015سبمترب  18قدمه الرئيس يف جلنة الربانمج واملزيانية، يف 

نه يشري اإىل الاقرتاح اذلي طرحه يف البداية وفد  .423 س بانياوقال الوفد اإ ذا اكنت تكل مث جعلته انئبة الرئي اإ س اقرتاهحا. فاإ
نه يطلب بضعة دقائق للتأأكد من أأن  ذا مل تكن كذكل، فاإ نفس الوثيقة اليت اقتبس مهنا الرئيس، فاإن فهمه س يكون حصيحا، واإ

 الوثيقة اليت يتحدث عهنا يه اليت اكنت دلى الرئيس. 

اجملموعة من العثور عىل الوثيقة املناس بة  وبناء عىل طلب من اجملموعة الأفريقية، قام الرئيس بتعليق الاجامتع لمتكني .424
ىل أأن ما قام بذكر خطوطه العريضة يف  حبيث تقوم بعرض اقرتاح مجموعهتا بصورة مالمئة لتقوم اللجنة بدراس ته. وأأشار اإ

سواء يف  اقرتاحه اكن عبارة عن عنارص القرار، بناء عىل حاةل املداخالت احلالية، واليت مل تتحدث عهنا اجملموعة الأفريقية،
اليوم السابق أأو يف دورة اليوم، حول املضمون. وقبل تعليق الاجامتع، عرب عن رغبته يف أأن يلقي وفد اليوانن اللكمة، 

 ابلنيابة عن اجملموعة ابء. 

وأأكد وفد اليوانن، ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عىل ما قد رصح به ابلفعل يف بند جدول الأعامل، بأأنه يرى أأن هناك  .425
واحضة اكن يمت اتباعها. وقد مت اختاذ قرار يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية، واكنت هناك دعوة لطرح  لملية
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الاقرتاحات. وقامت اجملموعة ابء بتقدمي اقرتاح واكن ذكل، من وهجة نظر الوفد، الاقرتاح الوحيد املطروح عىل املائدة يف 
ليه اجملموعة الأفريقية، فقد ذكر الوفد بأأنه مل يكن هناك الإس باينهذه املرحةل. وفامي يتعلق ابلقرتاح  ذا اكن ذكل ما تشري اإ ، اإ

توافق يف الرأأي بشأأن هذا الاقرتاح. ومن وهجة نظره، ونتيجة للعملية اليت مت اتباعها، اعتقدت اجملموعة ابء أأن اقرتاهحا هو 
 ل. الاقرتاح الوحيد املطروح عىل املائدة حول بند جدول الأعام

من جدول الأعامل  18وذكر الرئيس عند اس تئناف املداولت بعد الاسرتاحة بأأن اللجنة سوف تواصل حفص البند  .426
قلمييتان تعليقه لتوفري املزيد من الوقت لإجراء مشاورات. مث دعا  حيث توقفت يف اليوم السابق، بعدما طالبت مجموعتان اإ

 ة، لس تئناف املناقشات. وفد نيجرياي، ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقي

نه قد لحظ أأنه مت حتديد موعد هنايئ لتقدمي الاقرتاحات  .427 وقال وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، اإ
ىل ما متت مناقش ته ابلفعل يف جلنة الربانمج واملزيانية، واكن مبثا بة للجنة الربانمج واملزيانية. واكنت اجملموعة الأفريقية تشري اإ
وثيقة رمسية تتعلق بأأحد تقارير ادلورتني السابقتني للجنة الربانمج واملزيانية. لقد اكن اقرتاحا تقدم به انئب رئيس جلنة 
آنذاك، وهو اقرتاح شعر العديد من أأعضاء اللجنة بأأنه اقرتاح منصف ومتوازن وموضوعي. وتذكريا  الربانمج واملزيانية أ

 تقريبا اعامتده، ذلا اعتقدت اجملموعة الأفريقية أأنه من غري اجملدي أأن يمت رفض الوثيقة للمجموعة، فاإن الاقرتاح اكن قد مت
ذا اكن الرئيس يريد قراءة الاقرتاح باكمةل مرة اثنية، وهو اكن يتضمن حوايل عرشة  بصورة اكمةل. وتساءلت اجملموعة عام اإ

وثيقة وعرب عن رغبته يف أأن تقوم اللجنة بدراس هتا. وأأشارت أأسطر، واعتقد الوفد أأن العديد من ادلول الأعضاء عىل دراية ابل
ىل أأهنا طاملا مل تكن وثيقة جديدة عىل الإطالق، فقد حازت العديد من العنارص هبا عىل موافقة العديد من ادلول  اجملموعة اإ

ربانمج واملزيانية ابلتقدم بتوصية الأعضاء. وعربت اجملموعة الأفريقية عن اعتقادها بأأن العملية لبد من أأن تبدأأ بقيام جلنة ال
للجمعية العامة بعقد مشاورات غري رمسية مفتوحة برئاسة رئيس جلنة الربانمج واملزيانية لتناول قضااي احلومكة يف الويبو، مبا 

الية لوحدة املراقبة املشرتكة. وسوف يمت عرض نتاجئ تكل املشاورات يف ادلورة الت 2014يف تقرير  1يامتىش مع التوصية 
عطاء الأمانة الوقت الالزم لإعداد  للجنة الربانمج واملزيانية يف وقت تكون اللجنة فيه قد وافقت عىل عقد تكل املشاورات واإ

 واثئق ميكهنا عرضها عىل جلنة الربانمج واملزيانية. 

ته الوطنية وليس وعرب وفد الهند، متحداث بصفته الوطنية، عن رغبته يف توضيح أأنه طلب تأأجيل جدول الأعامل بصف  .428
نه يف الوقت احلايل يوجد دلى اللجنة اقرتاح من اجملموعة ابء، كام  آس يا واحمليط الهادي. وقال الوفد اإ ابلنيابة عن مجموعة دول أ
أأنه مت بذل كثري من اجلهود لإعداد الاقرتاح اذلي طرحه انئيب الرئيس يف ادلورة الأخرية للجنة الربانمج واملزيانية. ورأأى أأن 

ثيقة تمتتع ابلكثري من املزااي، وأأن اللجنة قد وافقت عىل العديد من النقاط الواردة يف هذا الاقرتاح. وذلكل، اكن هناك الو 
ىل  ىل أأن هناك بعض النقاط الأخرى اليت لزالت الوفود حتتاج اإ الكثري من التوافق يف الرأأي حول بعض النقاط. وأأشار اإ

ىل أأرضية م  ىل تشكيل مجموعة لمل، أأو مجموعة 2و  1شرتكة، وخاصة التوصيتني مناقش هتا، من أأجل التوصل اإ ، ابلإضافة اإ
جراء مفاوضات تعمتد عىل نصوص.   صغرية غري رمسية، حيث ميكن وضع لك ذكل عىل الطاوةل يف شلك نص حبيث ميكن اإ

لهيا وفدي الهند ونيجرياي قد متت مناقش هتا يف دورات جلنة الربانمج  .429 ىل أأن الوثيقة اليت أأشار اإ وأأشار وفد لتفيا اإ
واملزيانية السابقة، ومل يكن هناك توافق يف الرأأي حول اس مترار املناقشات عىل أأساس هذه الوثيقة. واكن هذا سبب قيام 

. واكنت هذه يه الطريقة اليت رأأى به الوفد ولك 2016يوليو  1ملموسة يف اللجنة ابختاذ قرار جامعي بطرح اقرتاحات 
مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق العملية، ولأن اللجنة قد تسلمت اقرتاح واحد فقط من اجملموعة ابء، فقد أأيدت 

 مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اس مترار املناقشات بناء عىل هذا الاقرتاح. 

د وفد اليوانن عىل ما قد رصح به من قبل. ومن وهجة نظره، اكنت هناك لملية واحضة تتعلق بكيفية وجوب وأأك .430
لاكفة ادلول الأعضاء لتقدمي اقرتاحاهتا. ولأن اجملموعة  2016يوليو  1تعامل اللجنة مع هذا البند، ومت حتديد موعد هنايئ يف 

فقد رأأى الوفد أأن اقرتاح اجملموعة ابء هو الاقرتاح الوحيد اذلي سيمت ابء فقط قد تقدمت ابقرتاح قبل املوعد الهنايئ، 
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اس تخدامه كأساس للنقاش مثل الاقرتاحات السابقة، أأما الاقرتاح اذلي قدمه وفد نيجرياي للتو فمل حيصل عىل توافق يف 
 الرأأي. 

يران )مجهورية دمعو  .431 ية احلومكة قضية هامة ابلنس بة لاكفة اإسالمية( اقرتاح وفد الهند. وعرب عن اعتقاده بأأن قض  -وفد اإ
الأعضاء، ومن وهجة نظره، أأن أأي اقرتاح ملراجعة قضية احلومكة لبد من أأن يتضمن اكفة ادلول الأعضاء، وأأل يرتك الأمر 
نه ميكن أأن  ن هذا هو سبب موافقته عىل الرأأي القائل ابإ عداد تقرير يف هذا الصدد. وقال الوفد اإ مانة يك تقوم ابإ تعمل فقط للأ

 مجموعة لمل أأو هجة غري رمسية عىل القضية. 

قلميية قد أأدركت أأتمية قضااي احلومكة، لكن  .432 ن املوقف، من وهجة نظره، اكن غامضا، لأن لك مجموعة اإ وقال الرئيس اإ
ن هناك اقرتاح عندما تعلق الأمر بتقدمي اقرتاحات ملموسة يف املوعد الهنايئ املتفق عليه، مل يمت الالزتام ابملوعد الهنايئ. واك

ىل أأنه اكن من املعروف للجميع أأن دورات جلنة  واحد مت تقدميه لكن اكن هناك، من الواحض، اعرتاف بأأتمية املوضوع. وأأشار اإ
ىل توافق يف الآراء. وذلكل، رأأى أأن ذكل اكن السبب يف  الربانمج واملزيانية السابقة قد تناولت املسأأةل، ومل تس تطع التوصل اإ

ىل أأن اللجنة، يف هذه املرحةل، من احملمتل أأل يكون التفاق عىل  طالق دعوة جديدة لتقدمي اقرتاحات. وأأشار اإ اختاذ قرار ابإ
دلهيا وقت اكيف لإجراء مناقشات غري رمسية حول القرارات السابقة وأأضاف أأن هناك وثيقة واحدة مقرتحة لدلورة احلالية. مث 

ذا اكنوا مس تعدين لنظر عنارص من ادلورات السابقة سأأل الرئيس اجملموعة ابء ومجموعة بدلان أأو  رواب الوسطى والبلطيق عام اإ
 للجنة الربانمج واملزيانية حول نفس القضية. 

لهيا يف دورات جلنة الربانمج  .433 وتساءل وفد أأملانيا عن قمية العملية والتفاقيات اليت قامت ادلول الأعضاء ابلتوصل اإ
ول الأعضاء وقتا طويال للتوصل اإىل الاس تنتاج احلايل، واكن الوفد يأأمل أأن تؤدي العملية واملزيانية السابقة. وقد أأمضت ادل

ىل أأنه اكن هناك اقرتاح واحد مطروح عىل الطاوةل واتفق  اإىل حصول اللجنة عىل اقرتاحات ميكهنا مناقش هتا الآن. وأأشار اإ
 عىل أأن هذا الاقرتاح، كام رصح وفد اليوانن، اكن أأساس املناقشات. 

ىل تقرير ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية، وخاصة الفقرة  .434 ، 458وعرب وفد الهند عن أأمهل يف لفت انتباه اللجنة اإ
ىل تناول قضية احلومكة، وفقا لطلب امجلعيات الرابعة وامخلسني  واليت اكنت اكلتايل عأأقرت جلنة الربانمج واملزيانية ابحلاجة اإ

( شاركت جلنة الربانمج واملزيانية يف مناقشات نشطة حول املوضوع يف ادلورة الثالثة والعرشين 1) لدلول الأعضاء يف الويبو.
و  1وادلورة الرابعة والعرشين، وهو ما متخض عن الاقرتاحات اليت طرحت يف ادلورة الثالثة والعرشين كام ظهر يف امللحقني 

عها أأثناء ادلورة الرابعة والعرشين. وبيامن ظل هناك اختالف ووثيقة الرئيس اليت مت توزي   WO/PBC/23/9من الوثيقة  2
يف وهجات نظر الوفود، عربت الوفود عن رغبهتا يف اس مترار املناقشات حول هذا املوضوعع. واكن الوفد يفه  أأن امللحق 

ةل املناقشات واس متر ، واذلي اكن مبثابة اقرتاح من وفد أأس بانيا، مل يمت استبعاده عن طاوWO/PBC/23/9املرفق ابلوثيقة 
اس تخدامه مكصدر للمناقشات. وذلا مل يفه  سبب أأن املندوبني اكنوا يذكرون يف هذا احلني أأن اقرتاح انئب الرئيس ل ميكن 
عادة طرح الوثيقة عىل طاوةل النقاش  مناقش ته لأنه ميثل وثيقة مت تعليق املناقشات اخلاصة هبا. وأأكد عىل أأن طلبه املتعلق ابإ

 يد من ادلول الأعضاء احلارضة اكنت ترغب يف دمع الفكرة وميكن أأن تعود مرة اثنية للسجالت. لأن العد

ىل توافق يف الرأأي حول الورقة، وبذكل فليس لها  .435 ن اللجنة مل تتوصل اإ ذا اكن فهمه حصيحا، فاإ نه اإ وقال وفد أأملانيا اإ
ىل توافق يف الرأأي بشأأهنا. أأما وضع رمسي وتعترب بصورة ما وثيقة غري رمسية. لقد اكنت متثل جتميعا  لأفاكر مل يمت التوصل اإ

اقرتاح انئبة الرئيس، فقد اكن جمرد جتميع للعديد من الأمور اليت اكن يمت تداولها لكنه مل يلق توافق يف الرأأي. وعرب الوفد عن 
ة الربانمج واملزيانية عىل تقدمي ادلول ( من القرار اذلي مت اختاذه، واليت وافقت فهيا جلن3رغبته يف أأن يقرا مرة اثنية الفقرة )

يوليو  1الأعضاء لقرتاحات حول موضوعات معينة ملناقش هتا قبل ادلورة اخلامسة والعرشين بوقت اكيف ويف موعد أأقصاه 
، وس تقوم الأمانة بتجميعها لتكون أأساسا للمناقشات. وقد مت التفاق بشأأن هذه العملية بعد وقت طويل من 2016

 يف العديد من اجللسات ورأأى الوفد أأن اللجنة جيب أأن تلزتم هبذه العملية. املناقشات 
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ورأأى وفد فرنسا أأن ما قام وفد أأملانيا برشحه للتو واحض للغاية. واكنت اللجنة تناقش الورقة غري الرمسية اليت مل  .436
رتاح واحد يف الفرتة الفاصةل، ذلا حتصل عىل توافق يف الرأأي. وقد اكن هناك موعد هنايئ لتقدمي الاقرتاحات ومت تسلمي اق
 اعتقد الوفد أأن الوقت غري مناسب ملناقشة ورقة غري رمسية ليس لها أأي قمية قانونية. 

ن أأفاكره حول العملية اكنت تسري يف نفس خط تفكري وفد  .437 وقال وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، اإ
ر أأن الوثيقة السابقة بال أأساس لأهنا مرفقة مكلحق بوثيقة العمل الرمسية وميكن حسهبا يف أأي الهند. أأما ابلنس بة جملموعته، فمل ت

ىل قرار، مل تس تنتج جلنة الربانمج  نه س يكون من اجلهل  اعتبار الوثيقة ل أأساس لها. وعند التوصل اإ وقت. وذلكل، فاإ
نه قد حتدث عىل  املنصة ليرشح أأن اجملموعة الأوروبية مل تعترب الوثيقة ل واملزيانية أأنه مت استبعاد أأي أأمور. وقال الوفد اإ

ليه يف   يوليو مل حيول دون نظر أأي واثئق موجودة حول احلومكة.  1أأساس لها، وأأن القرار اذلي مت التوصل اإ

رأأ (، فاإن السطر الأخري مل يق3ورصح وفد الهند بأأنه من امله  مالحظة أأنه عندما قام وفد أأملانيا بقراءة الفقرة ) .438
ابلطريقة اليت كتب هبا. وطالب بقراءة الفقرة مرة اثنية من البداية وببطء، حبيث ميكن للك فرد فه  املقصود، وأأضاف أأنه 

ذا اكن خمطئا. واكنت الفقرة تقول: عمت التفاق عىل أأن تقوم ادلول الأعضاء بتقدمي  اكن يرغب يف تصحيح وهجة نظره اإ
هتا قبل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية بوقت اكيف ويف موعد اقرتاحات حول موضوعات معينة، ملناقش 

و عطالب الأمانة بتجميع ذكل ابعتباره جزء من الواثئق اخلاصة بتكل ادلورةع. واكن الاقرتاح اجلديد  2016يوليو  1أأقصاه 
الواثئق السابقة اكنت متثل جزءا من مجمل الواثئق  اذلي قدمته اجملموعة ابء ميثل جزءا من الواثئق اجملمعة وهو ما يعىن أأن

نه يريد أأن يسمع  ذا اكن فهمه خاطئا فاإ ن ذكل ميثل فهمه للأمر، واإ اجملمعة واكن اقرتاح اجملموعة ابء ملحقا لها. وقال الوفد اإ
 تفسريا أأفضل للأمر. 

ادلول الأعضاء مناقشات حول الإجراءات  ورصح وفد لتفيا أأنه أأثناء ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية أأجرت .439
جراء مناقشات تتعلق ابملضمون، لكهن  اتفقوا عىل الإجراءات. ويف هذا الصدد، عربت مجموعة دول أأورواب  فقط. ومل يقوموا ابإ

هيا الوثيقة الوسطى والبلطيق عن رغبهتا يف الالزتام بتكل الإجراءات. أأما ابلنس بة جململ الواثئق اجملمعة، فاإن اللجنة اكن دل
عدادها لدلورة احلالية، أأي وثيقة  لهيا يف تقرير WO/PBC/25/19اليت مت اإ ، وهو يفه  أأهنا متثل مجمل الواثئق املشار اإ

نه يرى 3ادلورة السابقة يف الفقرة ) (، ذلا متت مطالبة الأمانة بتجميع تكل الاقرتاحات بوصفها جزءا من الواثئق. وبذكل، فاإ
 دة املتوافرة اكنت الوثيقة اليت تضمنت اقرتاح اجملموعة ابء. أأن وثيقة العمل الوحي

واعرتف وفد سويرسا بأأنه مندهش قليال بسبب اجلانب الرساييل للمناقشات احلالية. وعرب عن تأأييده لبياانت وفود  .440
نه ليس هناك سبب لإضاعة س اعات للتحدث فرنسا وأأملانيا ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. ومن وهجة نظره، فاإ

حول املوضوع. لقد اكن القرار اذلي مت اختاذه يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية ميثل أأساس املناقشات املس تقبلية 
. وقد قامت اجملموعة ابء ابلتقدم 2016يوليو  1بشأأن احلومكة. واكن هناك موعد هنايئ مت حتديده وهو فرتة س نة حىت 

لهيا اجملموعة ابقرتاح، واكن هو الا قرتاح الوحيد املطروح عىل طاوةل النقاش حىت ذكل احلني. أأما الوثيقة اليت أأشارت اإ
الأفريقية ووفد الهند فقد تضمنت املناقشات السابقة اليت مل يمت حتقيق توافق يف الرأأي بشأأهنا. ولهذا السبب ابذلات، أأطلقت 

. وذلكل، مل ير الوفد سببا جيعل بعض الوفود تقوم وجأأة 2016وليو ي 1اللجنة العملية اجلديدة مع حتديد موعد هنايئ هو 
 ابلتشكيك يف القواعد اخلاصة ابللعبة والواثئق اليت وافقت علهيا. 

ن احلل لختالف الآراء يمكن يف التفكري يف كيفية سري اللجنة قدما بعد القرار اذلي  .441 واقرتح وفد س نغافورة قائال اإ
ىل أأن اقرتاح اجملموعة ابء اكن يتطلب بعض املدخالت من الأمانة، وذكنر بأأن اللجنة قد  س تقوم ابختاذه اليوم. وأأشار الوفد اإ

اس تغرقت العديد من الساعات يف العام املايض يف نظر ما اكن يطلق عليه وثيقة غري رمسية، واتفقت عىل أأنه ل يوجد توافق 
ذا وا نه س يكون عىل الأمانة أأن يف الرأأي هبذا الشأأن. وقد أأضاف ابلرمغ من ذكل أأنه اإ فقت اللجنة عىل اقرتاح اجملموعة ابء، فاإ

تقدم بعض املعلومات، اليت ستمت مناقش هتا يف املس تقبل، سواء يف جلنة الربانمج واملزيانية أأو يف الهيئات ذات الصةل. 
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رمسية يف تكل املناقشات، لأن وذلكل، مفن املرحج أأن يمت طرح أأي عنارص قامت الوفود املعنية بتضميهنا يف الوثيقة غري ال
ذكل ميثل أأمرا حمل اهامتم ابلنس بة هل . وهبذا املعىن، مل ير الوفد سببا جيعل هذين الأمرين متعارضني، ومل جيد سببا جيعل 
 ادلول الأعضاء ل تس تطيع التفكري يف كيفية قياهما مبناقشة الأمور يف املس تقبل عىل أأساس ما اكن يمت مناقش ته يف احلارض.

نه يتفق بدرجة معينة مع وفد الهند. وابلرمغ من ذكل، مل ير رضورة لوجود مجموعة لمل منفصةل  وقال الوفد، بناء عىل ذكل، اإ
 لأن اللجنة تعترب هيئة فرعية ابلفعل اتبعة لعضوية الويبو. 

ىل النقطة اليت ميكهنا فهيا التفكري يف .442 ىل أأن اللجنة مل تصل اإ  خطوات مس تقبلية لكهنا و أأشار الرئيس ردًا عىل ذكل اإ
 اكنت فقط يف مرحةل توضيح املواقف. 

ن دليه تعليقان. واكن التعليق الأول هو أأنه يرغب يف أأن يُذكّمر ابدلورة الأخرية للجنة الربانمج  .443 وقال وفد اليوانن اإ
موضوعات معينة ملناقش هتا.  واملزيانية اليت عقدت منذ عام، ذلا اكن هناك وقت اكيف للوفود واجملموعات لتقدمي اقرتاحات حول

ن الطريقة اليت قرأأ هبا وفد اليوانن املناقشة الأخرية للجنة الربانمج واملزيانية يه أأن  اثنيا، فامي يتعلق مبا قاهل وفد الهند، فاإ
تقدميها يف  ( بتجميع الاقرتاحات اليت يمت4ادلول الأعضاء سوف تقوم بتقدمي اقرتاحات وأأنه متت مطالبة الأمانة، وفقا للفقرة )

ليه. 2016يوليو  1موعد أأقصاه   . ومن وهجة نظره، هذا هو التجميع اذلي متت الإشارة اإ

ذا مل يلق اقرتاح  .444 ذا اكنت الوثيقة غري الرمسية مل تلق توافق يف الرأأي، مفا اذلي س يحدث اإ وتساءل وفد نيجرياي قائال اإ
 اجملموعة ابء توافق يف الرأأي يف ادلورة احلالية. 

رئيس أأن ذكل اكن سؤالا هاما للغاية، لكنه أأضاف أأن اللجنة جيب أأن جتد طريقا للتحرك للأمام. ومن وهجة وأأقر ال .445
ن اللجنة اكنت تقوم مبناقشة الإجراءات وميكن لدلول الأعضاء أأن تعمل حىت منتصف الليل لكنه أأرسع مضيفا أأهن   نظره، فاإ

 ابلتأأكيد لن يفعلوا ذكل. 

ن اجملموعة الأفريقية مل توافق عىل الاقرتاح اذلي طرحته اجملموعة ابء. واختمت وفد نيجرياي بقوهل  .446  اإ

ذا اكن اس تنتاجه يعىن أأنه مل يوافق عىل قيام الأمانة بتقدمي تقرير حول وضع  .447 وطلب الرئيس من الوفد توضيح ما اإ
 الإصالح ادلس توري وتوفري معلومات ملناقشات ادلول الأعضاء حول قضااي احلومكة. 

د نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، أأنه مل يوافق عىل اقرتاح اجملموعة ابء. ورصح بأأن أأول وأأوحض وف .448
ىل أأن اجملموعة ابء مل يكن دلهيا أأي قضية لتطرهحا فامي يتعلق  سطر يف الاقرتاح قد حدد توجه اجملموعة الأفريقية. وأأشار اإ

مانة لتقدم معلومات حول ابحلومكة خبالف الاقرتاحات اليت تقدمت هبا  اجملموعة. لقد اكنت اجملموعة ابء تتقدم ابقرتاحات للأ
الإصالح ادلس توري وكفاءة الاجامتعات. ويف رأأيه، أأن مسأأةل احلومكة اكنت تتجاوز مسأأةل كفاءة الاجامتعات. ومل تر اجملموعة 

دارة الوقت، أأو تقدمي مستندا طار اإ ت يف وقت مبكر، ومل يكن تقرير وحدة التفتيش الأفريقية كفاءة الاجامتعات سوى يف اإ
املشرتكة اذلي اكنت اللجنة تقوم ابلرد عليه حمددا ابلنس بة لأوقات الاجامتعات. وأأشار التقرير اإىل هيلك احلومكة يف الويبو 

هنا ليس دلهيا قضية تط رهحا فامي يتعلق وأأنظمة احلومكة وليس الاجامتعات حفسب. ويف هذا الصدد، عندما قالت اجملموعة ابء اإ
هنا تركز فقط عىل الكفاءة يف الاجامتعات، فاإن ذكل مثل مشلكة ابلنس بة للمجموعة الأفريقية. لقد اكنت ترى أأن  ابحلومكة، واإ
ذا اكن عىل الأمانة أأن توفر  ىل أأنه اإ الفكرة اليت طرهحا وفد س نغافورة قد أأعطت فرصة للمجموعتني ليعمال معا. وأأشار الوفد اإ

ىل كثري من املناقشات لأن ادلول الأعضاء، واجملموعة الأفريقية ابلطبع، اكنت تريد أأن أأي مستند، ف ن الأمر س يحتاج اإ اإ
مانة، فامي يتعلق مبا اكنت ادلول الأعضاء ترغب يف حتقيقه.  تصبح جزءا من العملية واملناقشات لوضع خارطة طريق أأول للأ

ء تريده، أأي العروض التوضيحية اليت اكنت تريد أأن تشاهدها، والأفاكر وميكن أأن يتكون ذكل من مزجي مما اكنت اجملموعة اب
 اليت اكنت سوف تطرهحا اجملموعة الأفريقية فامي يتعلق هبيلك احلومكة وأأنظمهتا يف الويبو. 
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رصح الرئيس بأأنه يشعر بأأن مداخةل وفد س نغافورة ميكن أأن متثل نقطة تاليق ابلنس بة للجنة كام ييل: لإعطاء فرصة  .449
أأخرى لاكفة الوفود املعنية لتقدمي اقرتاحات بشأأن قضااي احلومكة، واقرتح أأن تكون هناية الس نة يه املوعد الهنايئ، لأن الس نة 
آخر  ذا مسحت اللجنة مبوعد هنايئ أ التالية اكنت س نة موازنة وسوف تلتقي جلنة الربانمج واملزيانية مراتن يف يوليو وسبمترب. واإ

هنا س تطالب الأمانة عندئذ أأن تقوم بتجميع تكل الاقرتاحات دلراس هتا يف لتقدمي الاقرتاحات من  قبل اكفة الوفود املعنية، فاإ
ادلورة السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية. وسوف تمت مطالبة الأمانة، بناء عىل اقرتاح اجملموعة ابء بتقدمي معلومات 

يسري مداولت ادلول الأعضاء حول قضااي احلومكة. كام تساءل عن حول وضع الإصالح ادلس توري، وتوفري مدخالت لت 
ماكنية أأن تكون العنارص الثالثة أأساسا للقرار.   اإ

 وأأقر وفد لتفيا املهنج املقرتح.  .450

عداد العنارص  .451 وقال وفد سويرسا أأنه مل يرغب يف التحدث يف هذه املرحةل لكنه طلب أأن يقوم الرئيس ابإ
 ملهنجه.  الثالثة

وقال الرئيس أأنه طاملا أأن هناك توتر معني بني ادلول الأعضاء ميكن للجنة، من خالل روح التعاون والتوافق يف  .452
( أأن تسعى لتوفري فرصة أأخرى للوفود الراغبة يف تقدمي اقرتاحات حول قضية احلومكة بأأن تقوم بذكل قبل هناية 1الرأأي: )
للجنة أأن تطالب ابحلصول عىل تقرير من الأمانة حول وضع الإصالح  ( بناء عىل اقرتاح اجملموعة ابء، ميكن2العام )

( طلب اقرتاحات أأو أأفاكر من الأمانة حول قضية احلومكة. وقد اكن ذلكل عالقة ابلقرتاح اذلي تقدمت به 3ادلس توري )
لدلول الأعضاء مرة أأخرى بنظر  اجملموعة ابء. واكنت تكل يه العنارص الثالثة املقرتحة اليت ميكن أأن تَُكون القرار اذلي يسمح

 القضية يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية. 

ن دليه ابلرمغ من ذكل سؤالا يتعلق ابلنقطة  .453 نه اكن أأكرث وضوحا. وقال اإ وعرب وفد سويرسا عن شكره للرئيس وقال اإ
ن الأمر يبدو أأهنا س تكون أأفاكرا حول كفاءة الثالثة اليت تطالب الأمانة بتقدمي أأفاكر حول قضية احلومكة. ووفق ا للوفد، فاإ

الاجامتعات، ومل يعرف الوفد ما اذلي يدور خبدل الرئيس فامي يتعلق هبذا الأمر، أأم أأنه يعمل عىل أأساس ورقة اجملموعة ابء. 
 ذلكل فقد طالب بتوضيح للمسأأةل. 

 عنارص املوجودة يف اقرتاح اجملموعة ابء. وردا عىل ذكل، أأكد الرئيس عىل أأن ما يقرتحه يقوم عىل أأساس ال  .454

ورصح وفد اليوانن بأأنه مل ير أأي توتر يف الغرفة، لكن اكنت هناك مناقشات دائرة. وذكنر بأأن املناقشات اكنت  .455
مس مترة، وأأن اكفة ادلول الأعضاء قد عرفت أأتمية القضية وأأقرت هبا. وأأضاف أأنه عىل أأية حال فاإن اجملموعة ابء اكنت عىل 

بأأهنا اكن دلهيا لملية واحضة اتفقوا مجيعا علهيا. وقد مت حتديد موعد هنايئ من أأجل تيسري العملية، واكن يرى أأن الوقت  ثقة
بني ادلورة السابقة واحلالية للجنة الربانمج واملزيانية اكفيا لتقوم أأي وفود بتقدمي اقرتاحاهتا. وقال الوفد أأنه ابلنس بة للوقت 

نه ل يس تطيع التعبري عن رأأي مجموعته حول اقرتاح الرئيس. واكن من الواحض أأن املناقشات اليت جرت أأثناء ادلورة  احلايل فاإ
غالق بند  آراء تتعلق ابلقرتاح، واقرتح اإ ىل توافق يف الرأأي. وذلا ل يس تطيع يف هذه املرحةل تقدمي أأي أ الأخرية مل تتوصل اإ

ذا مل يكن هناك توافق يف الرأأي.   جدول الأعامل اإ

جاب الرئيس بأأنه قد يكون قد اس تخدم مصطلحا خاطئا ابللغة الإجنلزيية عندما وصف املناخ يف احلجرة. ووافق وأأ  .456
عىل أأنه اكنت هناك مناقشات، واكنت ادلول الأعضاء تسعى لتحقيق توافق يف الرأأي. وأأوحض أأن اقرتاحه ذهب يف اجتاه 

عطاء فرصة اثنية، وهو أأمر قد يكون جيدا لأن الاقرتاحا ت اجليدة للغاية ميكن أأن تيرس لمل اللجنة وتفيد املنظمة. ومع اإ
وضع ذكل يف احلس بان، ومن خالل تكل الروح، اقرتح تطبيق لملية توفر فرصة أأخرى للوفود الراغبة يف تقدمي عروض 

عداد تقرير حول وضع الإصالح ادلس   رشاد الأمانة وتسمح لها ابإ توري، وتقدم متعلقة ابحلومكة، ولكهنا س تقوم ابملثل ابإ
 معلومات خبصوص كفاءة الاجامتعات، وفقا لطلب اجملموعة ابء. 



WO/PBC/25/22 
110 
 

ذا قامت الأمانة بتقدمي تقرير جديد وفقا  .457 وقال وفد نيجرياي أأنه ابلنس بة للمجموعة الأفريقية سوف يعترب الأمر انتقائيا اإ
ذا اكن عىل الأمانة أأن  تقدم تقريرا حول كفاءة الاجامتعات، فاإن علهيا للمجموعة ابء، وخاصة فامي يتعلق بكفاءة الاجامتعات. واإ

التعامل مع الأمر خطوة خطوة، أأي اختيار جزء من احلومكة وترك ابيق الأجزاء، وهو أأمر قد يكون موضع اهامتم اجملموعات 
ن الوفد مل يمتكن من قول أأي يشء ابلنيابة عن اجملموعة لأنه اكن علهي  مناقشة املوض وع مرة اثنية. الأخرى. ولهذا السبب، فاإ

ذا اكن هناك أأي رغبة يف امليض قدما بشأأن أأي جزء من أأجزاء اقرتاح اجملموعة ابء، أأم أأنعلهيا  واكن عىل اجملموعة أأن تنظر ما اإ
 الانتظار حىت تقوم ادلول الأعضاء واجملموعات الأخرى بتقدمي اقرتاحات جديدة لنظرها. 

ابلنس بة املوضوع قد حدثت هبذه الصورة ابلضبط يف ادلورة  ولحظ وفد فرنسا أأن لملية البدء من نقطة الصفر .458
السابقة، وذلا فاإن هناك موعد هنايئ اكيف لمتكني اكفة الوفود اليت اكنت ترغب يف تقدمي اقرتاحاهتا لتقوم بذكل. وقامت 

الآن تمت املطالبة مبوعد هنايئ اجملموعة ابء بطرح اقرتاح عىل الطاوةل ومت تقدميه قبل املوعد الهنايئ ويبدو أأنه اقرتاح صاحل. و 
آخر، وهو ما يعىن بدء العملية من نقطة الصفر. وميكن أأن يكون موعد هنايئ لورقة غري رمسية لن ختضع لتوافق يف الرأأي  أ
انمج واليت ميكن اقرتاهحا قبل املوعد الهنايئ الأخري. وقال الوفد ذلكل أأنه مل يفه  املناقشة اليت اكنت جتري منذ جلسة جلنة الرب

 واملزيانية السابقة. 

نه يؤيد بشدة موقف وفد فرنسا واقرتاح وفد اليوانن.  .459  وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

ولحظ الرئيس أأنه يبدو أأن املناقشات لن تسري قدما يف تكل اللحظة. وانشد الوفود بأأن يظهروا تفهام ومرونة. وقال  .460
آراء قوية جتاه بعض الأش ياء، لكهن  يف حاجة اإىل الاحتفاظ بروح طيبة وهناك حاجة لأن يتعاونوا.  أأنه قد تكون دلى الوفود أ

وكام قال من قبل، اكن حيدث أأحياان أأل حيافظ أأحدمه عىل املوعد الهنايئ لعدة أأس باب. وقد تكون أأس باب موضوعية أأو غري 
ل فعىل اللجنة أأن تغلق امل وضوع ببساطة. ومسعت ادلول الأعضاء أأن موضوعية، وهو يعطي فرصة اثنية لتكل الأفاكر واإ

ىل نقطة البداية. واكنت هناك حاجة  اقرتاح اجملموعة ابء ل ميكن دلمه، ول توجد اقرتاحات أأخرى، وهو ما أأعاد اكفة الوفود اإ
ن يف تقدمي لإعادة حتديد العملية، ولهذا فقد تقبل اقرتاحا من وفد س نغافورة، لأنه حاول تقدمي فرصة اثنية للك اذلين يرغبو

ظهار للمرونة والتفه  حبيث يمت أأخذ عنارص من  اقرتاحات، ولكن مل يقوموا بذكل لأي أأس باب اكنت. وسوف يبني ذكل اإ
اقرتاح اجملموعة ابء، مع السامح بفرصة اثنية للجميع لتقدمي اقرتاحاهت ، حبلول هناية العام، حول قضااي احلومكة. ولحظ أأنه 

ف ميثل لفته طيبه جتاه لك رأأي. ومن أأجل حتقيق تكل الغاية، عرب الرئيس عن رغبته يف س يكون ذكل أأمرا منصفا وسو 
 تعليق ادلورة. 

نه ل يس تطيع فه  صعوبة الوفاء ابملوعد الهنايئ أأحياان، لأهن  اكنوا يتحدثون عن فرتة عام لتقدمي  .461 وقال وفد أأملانيا اإ
ت اللجنة تناقش اقرتاحا جديدا واكن هناك اقرتاح واحد مطروح الاقرتاحات، فاملوعد الهنايئ ليس بعد عدة ساعات. واكن

ذا مل تكن قادرة عىل امليض بصورة  عىل مائدة النقاش. وتساءل قائال كيف ميكن لدلول الأعضاء السري قدما يف اللجنة اإ
د اكن مؤرشا سيئا واحضة يف لملية متت مناقش هتا عىل نطاق واسع يف ادلورة الأخرية. ومن وهجة نظره، فاإن هذا الأمر ق

 للغاية. 

نه يتفق بصورة اكمةل مع وفد أأملانيا. وابلرمغ من ذكل فقد رصح بأأن اللجنة تواجه حقيقة مفادها أأنه  .462 وقال الرئيس اإ
أأحياان يكون من السهل الوفاء مبوعد هنايئ قريب جدا عن الوفاء مبوعد هنايئ بعيد، وذكل لسبب بس يط هو أأن املرء قد 

الروتني. لقد اكن حياول أأن جيد طريقا للتقدم للأمام لرييض، أأو ل يريض متاما، مجيع الأطراف. وأأوحض  ينىس القضااي بسبب
أأن اللجنة اكنت تواجه أأربعة قضااي صعبة واكن أأمه عنرص يف لمل اللجنة هو مناخ العمل. واكنت ادلول الأعضاء حتاول 

بادئ، لكنه أأضاف أأن ذكل اكن اختيار ادلول الأعضاء احلارضة. احلفاظ عىل مناخ التعاون أأو مناخ يتضمن المتسك بقوة ابمل 
آراهئا عىل نفس الصعيد، وجعلها مجيعا  ىل أأفضل طريق جبمع اكفة ادلول الأعضاء مبختلف أ واكنت هممة الرئيس يه التوصل اإ

آخر لتقدمي الاق رتاحات حبلول هناية العام سعيدة أأو غري سعيدة. وذلكل اكن يرص عىل اقرتاحه املتعلق ابلسامح مبوعد هنايئ أ
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عداد عرض حول الإصالح ادلس توري لعام  ، وتقدمي الاقرتاحات للمساعدة عىل حتسني كفاءة 2003وأأن يطلب من الأمانة اإ
نه  الاجامتعات يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية. وطلب من ادلول الأعضاء نظر اقرتاحه، وقال اإ

توزيعه. ولأن القضااي الأخرى مل تكن جاهزة للنظر بصورة رمسية، فميكن للوفود أأن جتمتع لإجراء س يطلب من الأمانة 
صباحا حول موضوع املاكتب اخلارجية. وأأعلن أأن اللجنة سوف  3مشاورات غري رمسية، يف وجود ترمجة اكمةل، الساعة 

نة بتقدمي أأي مستندات أأو معلومات ُطلبت أأثناء تس تأأنف الاجامتع يف جلسة عامة، يف اليوم التايل. وعندئذ تقوم الأما
ىل معلومات موجزة حول لملية فتح املاكتب اخلارجية، حبيث ميكن للجميع فه  ما ترتب عىل  مناقشات اليوم، ابلإضافة اإ

ذا اكن فتح املكتب يس تغرق أأسابيع أأو أأشهر أأو س نوات، مبا جيعل اللجنة تفه  بوضوح ما يرتت ب ذكل. وسيمت توضيح ما اإ
 عىل ذكل من وهجة نظر الأمانة. مث أأعلن أأن الاجامتع من خالل جلسة عامة قد انهتيى لهذا اليوم. 

ىل البند  .463 من جدول الأعامل يف اليوم التايل، عرب الرئيس عن رغبته يف أأن يمت طرح اقرتاح يتضمن، يف  18وابلعودة اإ
عطاء فرصة للوفود لعرض اقرتاحات اإ 1مضمونه، ثالثة عنارص : ) عداد عرض 2ضافية قبل هناية العام )( اإ ( مطالبة الأمانة ابإ

ىل تقدمي بعض املعلومات حول املسائل املتعلقة بكفاءة الاجامتعات. 3) 2003لالإصالحات ادلس تورية لعام  ( دعوة الأمانة اإ
ذا اكن ميكن تبين ذكل وفتح الباب للمناقشات.   وذلا فقد عرب عن رغبته يف أأن يرى ما اإ

انن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن شكره عىل الاقرتاح، وعرب عن شكره لنائبة الرئيس عىل وعرب وفد اليو .464
هجودها طوال اليوم. وأأعلن أأنه قد تشاور بشأأن الك من اقرتاح الرئيس والاقرتاح غري الرمسي املقدم من قبل انئبة الرئيس، 

عنه الوفد. ومن وهجة نظره، فقد مت اختاذ قرار يف ادلورة السابقة  وأأضاف أأن شعور اجملموعة ابء مع الأسف مل تتغري عام عرب
للجنة الربانمج واملزيانية، تقوم ادلول الأعضاء مبوجبه بتقدمي اقرتاحات حول موضوعات معينة ملناقش هتا حول قضية احلومكة، 

ن الاقرتاح الوحيد، ووفقا وأأدرك الوفد أأن مجموعته يه اجلهة الوحيدة اليت قامت بذكل. كام أأدرك أأيضا أأن ذكل اك
للمناقشات اليت جرت فقد مت رفض هذا الاقرتاح. ويف هذا الصدد، عرب عن رغبته يف أأن يتقدم ببيان يشري، من وهجة 

ىل رؤية اجملموعة ابء للمسأأةل. وقد شعرت اجملموعة ابء خبيبة الأمل، لأهنا رأأت ورقة واحدة مت تقدميها حتت مظةل بند  نظره، اإ
 جدول الأعامل، ومل يمت مناقش هتا بصورة مالمئة. لقد اكنت قضية احلومكة متثل بندا طالت مناقش ته ومتت مناقش ته احلومكة يف

ىل اقرتاح انئبة الرئيس اذلي طرحته بعض الوفود. ومل  بصورة شامةل يف عدة اجامتعات للجنة الربانمج واملزيانية، وهو ما قاد اإ
ىل توافق يف الرأأي حول اقرتاح انئبة الرئيس. وذلكل فقد وافقت ادلول  تس تطع تكل املناقشات يف هناية الأمر التوصل اإ

ىل تقدمي ادلول الأعضاء ملوضوعات حمددة حول احلومكة ملناقش هتا يف ادلورة احلالية. ويف هذه  الأعضاء عىل لملية س تؤدي اإ
: ععلق الرئيس قائال بأأنه من وهجة  459لفقرة املرحةل، عرب الوفد عن رغبته يف أأن يقتبس الفقرة الأخرية من السجل، ويه ا

نظره، فاإن امجلعية العامة سوف تقدر كثريا اختاذ قرار يوحض أأن جلنة الربانمج واملزيانية مل تكن تتالعب هباع. وقد اكن هناك 
ىل الأما نة، قبل اتفاق عىل تطبيق لملية، وس تكون اكفة ادلول الأعضاء مسؤوةل عن أأن تشارك بصورة مالمئة وترسل اإ

املوعد الهنايئ، املوضوعات احملددة اليت اكنت ترغب يف التعامل معها يف جلنة الربانمج واملزيانية. كام أأشارت اجملموعة ابء أأيضا، 
لهيا هممة مناقشة احلومكة والتوصية  ىل أأن ادلول الأعضاء قد أأس ندت اإ من تقرير وحدة التفتيش  1من وهجة نظر القرار، اإ

بأأنه بسبب عدم قبول الورقة الباقية أأمام اللجنة، فقد مت استنفاد الغرض من تكل املناقشات. وعربت املشرتكة.  وشعر 
ذا مل يمت التفاق عىل ورقة احلومكة أأمام اللجنة،  اجملموعة ابء عن اعتقادها بأأن الاقرتاحني املطروحني عىل طاوةل النقاش، اإ

ذا اك غالق املناقشات حول احلومكة، أأو، اإ ما اإ ن هناك اتفاق حول ورقة احلومكة، فاإن مجموعته سوف تقبل، لكهنا ل هام: اإ
من اقرتاح الرئيس. ويف الهناية مل تؤيد اجملموعة ابء وجود مناقشات مفتوحة حول قضية احلومكة  3أأو  2ميكهنا قبول التوصية 

 لأهنا رأأت أأن ادلول الأعضاء جيب أأن تكون واقعية بشأأن ما ميكن حتقيقه. 

يجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، بأأن احلومكة يه أأمر وضعته اكفة ادلول الأعضاء عىل ورصح وفد ن  .465
جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية يف عدد من املناقشات. وشعرت اجملموعة بأأنه س يكون من العبث أأن تقوم ادلول 

ة التفتيش املشرتكة. ومل تر اجملموعة الأفريقية أأهنا مل تلزتم عىل الأعضاء مبحاوةل تناول مسأأةل ل تامتىش مع ما تقوم به وحد
الإطالق ابملوعد الهنايئ، لأن اقرتاح انئبة الرئيس اكن املقصود منه أأن ميثل جزءا من املناقشات اخلاصة ابدلورة احلالية، ذلا مل 
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ها. واكن فه  اجملموعة لتقرير جلنة الربانمج تشعر اجملموعة بأأي حاجة لطرح اقرتاحات جديدة لأن تكل الوثيقة تضمنت مصاحل 
 1هو أأن الوفد طلب من الرئيس أأن يعيد التأأكيد عىل أأن امللحق  455والفقرة  454واملزيانية اخلاص ابدلورة السابقة، للفقرة 

كيد عىل ذكل. الذلان يتضمنان اقرتاح انئبة الرئيس، س يصبحان جزء من النقاشات يف تكل ادلورة، وقد قام ابلتأأ  2وامللحق 
فه ، لكن اجملموعة شعرت بأأن اقرتاح انئبة الرئيس اكن ل يزال ميثل جزء من املناقشات. عالوة عىل  ءسو ورمبا يكون هناك 

ذكل، اكنت اجملموعة الأفريقية راغبة يف التوصل اإىل حل وسط، حبيث يكون العنرص الثاين من اقرتاح اجملموعة ابء، واذلي 
عداد الأما ، جزءا من القرار اذلي س تقوم اللجنة بتبنيه. مث تس متر 2003نة لعرض لالإصالح ادلس توري يف عام اكن ميثل اإ

ذا مل يمت قبول ذكل، فاإن ذكل اكن س يعىن أأنه ل يوجد اتفاق،  املناقشات حول احلومكة بصورة مفصةل يف ادلورة التالية. لكن اإ
 ل احلايل لدلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية. وس تطالب اجملموعة الأفريقية ابلحتفاظ ببند جدول الأعام

نه يرغب يف حسب اقرتاحه لأنه مل يلق تأأييدا ورصح بأأنه سوف يعرض عىل  .466 وعرب الرئيس عن شكره للوفد وقال اإ
واليت محلت عنوان عاقرتاح اجملموعة WO/PBC/25/19الشاشة اقرتاحا بديال، اكن كام ييل : عبعد الاطالع عىل الوثيقة 

ىل توافق يف الرأأي حول قضااي احلومكة،  18ابء بشأأن البند  من جدول الأعاملع، فاإن جلنة الربانمج واملزيانية مل تتوصل اإ
عداد عرض حول الإصالح ادلس توري لعام  لتقدميه يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة الربانمج  2003وطلبت من الأمانة اإ

ذا اكن ميكن تبين هذا الاقرتاح.  واملزيانية من أأجل الإسهام يف مزيد من  املناقشات حول هذا الأمرع. وتساءل عام اإ

رصح وفد نيجرياي بأأنه اكن يرغب يف أأن يرى الصياغة اليت احتفظت بقضية احلومكة مفتوحة لدلورات التالية للجنة  .467
ذا اكن هناك نص اإضا ل اإ  و مل يظهر عىل الشاشة.  3يف للفقرة الربانمج واملزيانية. ولحظ أأنه مل ير ذكل يف اقرتاح الرئيس، اإ

وأأكد الرئيس عىل أأنه طاملا أأن اللجنة قد طلبت من الأمانة تقدمي تقرير يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة الربانمج  .468
ل فلن يكون هناك أأي بند يمت طرح  2017واملزيانية يف يوليو  فاإن ذكل س يظهر بصورة تلقائية عىل جدول أأعامل ادلورة. واإ

 سأأةل من خالهل. امل 

ل فلن  .469 وطالب وفد نيجرياي ابلحتفاظ ببند جدول الأعامل احلايل ملناقش ته يف ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية واإ
 تكون اجملموعة الأفريقية يف موقف يسمح لها بقبول الاقرتاح. 

 وعرب وفد اليوانن عن دلمه لقرتاح الرئيس.  .470

ضافة عيف ادلورة السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية وحتت  وطالب الرئيس وفد نيجرياي .471 بأأن يؤكد عىل اإ
مظةل بند جدول الأعامل ذو الصةلع وسوف يؤدي ذكل اإىل شعور مجموعته ابلرضا لأنه لو اكن هناك طلب لإجراء عرض، 

 فسيمت ذكل حتت بند جدول أأعامل يتعلق بقضااي احلومكة. 

كل س يكون اكفيا. وحتت مظةل عبند جدول الأعامل ذو الصةلع س يكون بند بشأأن قضااي وأأوحض وفد نيجرياي أأن ذ .472
ليه  ذا اكنت الأمانة قادرة عىل مد ادلول الأعضاء ابملعلومات حول القرار اذلي مت التوصل اإ احلومكة. كام تساءل الوفد عام اإ

 و قرار امجلعية العامة حول تكل املسأأةل. حول بند جدول الأعامل يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية أأ 

وعرب وفد الهند، متحداث بصفته القومية، عن تأأييده لالقرتاح اذلي طرحه وفد نيجرياي ومفاده أأنه من خالل وضع  .473
 ، س تعطي ادلول الأعضاء فكرة واحضة عن النية من بند جدول الأعامل. 3الطلب يف صورة ما يف اقرتاح 

اجلديد، واذلي يرصح بأأن ادلول الأعضاء قد قررت  3ولحظ الرئيس أأن أأرحج الطرق وأأيرسها هو تضمني اقرتاح  .474
عداد  اس مترار املناقشات حول قضااي احلومكة أأثناء ادلورة السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، وطالبت الأمانة ابإ

ذا اك ذا اكنت اجملموعة ابء سوف عرض حول الإصالح ادلس توري. وتساءل عام اإ ن ذكل هو ما طلبه وفد نيجرياي، وعام اإ
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عداد عرض، وهو ما يعىن الإعالن عن مناقشات ستمت أأثناء بند جدول الأعامل  تقبهل، لأن اجملموعة قد طالبت الأمانة ابإ
 املتعلق بقضااي احلومكة. 

غالق بند جدول الأعامل. ورأأى وفد اليوانن أأنه اكن من الواحض من بيانه بأأن اجملموعة ابء ت .475  طالب ابإ

غالق بند جدول الأعامل مث  .476 ىل أأن ذكل مل يكن تفسريه أأو فهمه للأمر لأنه كيف تطلب اجملموعة اإ وأأشار الرئيس اإ
عداد تقرير حول مضمون بند جدول الأعامل نفسه. ومل ير الرئيس أأي منطق وراء طلب  تطالب الأمانة يف نفس الوقت ابإ

عداد تقرير حول قضية، فاإن ذكل س يعىن أأنه س يكون حتت مظةل نفس بند جدول  اجملموعة، لأنه طاملا طلبت من الأمانة اإ
 الأعامل. 

شارة  .477 ورصح وفد اليوانن بأأن اجملموعة ابء قد عربت، بوضوح وابلتفصيل، عن رأأهيا. عالوة عىل ذكل، مل يكن هناك اإ
ىل اقرتاهحا ابلنس بة الأمور اليت مت طرهحا. ذلا ل ميكهنا ا ىل بند جدول أأعامل حول اإ شارة اإ ضافة أأو اإ ملوافقة علهيا أأو عىل أأي اإ

 املسأأةل. 

ىل أأن اللجنة،  .478 احلظ، قد أأهنت ابلفعل الوقت اخملصص لدلورة وأأن ذكل، يف رأأيه، ممارسة سيئة  ءلسو وأأشار الرئيس اإ
آخر وهو ىل أأن املستشار القانوين قد أأبلغه للتو أأن هناك خيار أ قرار مكون من سطر واحد  وجيب أأن تتوقف. وأأشار اإ

ىل قرار، ومع اكفة التبعات اليت تنتج عن ذكل، طالب اجملموعة الأفريقية واجملموعة ابء ابلتجمع  فقط، أأي أأنه مل يمت التوصل اإ
 خالل امخلسة أأو العرشة دقائق التالية للتوصل طريقة جتعله  يسريون للأمام. 

ن املناقشات قد مت استنفاذها يف اجملموعة ابء وعرب وفد اليوانن عن شكره للرئيس عىل هجوده، ل  .479 كنه أأضاف قائال اإ
حول تكل املسأأةل، ذلا مل ير ما اذلي ميكن مناقش ته ابلإضافة اإىل ذكل مع اجملموعة الأفريقية. ويف رأأيه، أأهن  حتدثوا ابلفعل عن 

نه لن يكون هناك وهجة نظر خمال ذا راجع الوفد مجموعته فاإ غالق بند جدول ذكل أأثناء اليوم، وحىت اإ فة ذلكل، لأهن  طلبوا ابإ
 الأعامل. 

ىل اتفاق. وتساءل  .480 وأأكد وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، أأن اجملموعتان قد انقشا الأمر ومل يصال اإ
ات املس تقبلية حول عن اخلطوة اليت جيب أأن تتخذ بعد ذكل. كام تساءل عام يعنيه اقرتاح املستشار القانوين ابلنس بة للمناقش

مام.  ىل اتفاق. وتساءل الوفد عام جيب أأن يكون عليه الطريق للتقدم للأ  املوضوع، طاملا أأنه يقول أأنه مل يمت التوصل اإ

ن اكن قد فه  السؤال اذلي طرحه وفد نيجرياي، اكنت ترى أأنه يف غياب قرار  .481 ن الأمانة، اإ وقال املستشار القانوين اإ
ىل اقرتاح جديد يف دورة جديدة أأو توصية، سيمت غلق املو   يف حاةل طرحه اثنية.  –ضوع وس يخضع اإ

يضاح، تساءل الرئيس عن الإجراء املتبع يف اقرتاح بند جدول أأعامل ابلنس بة للجنة الربانمج  .482 وابلنس بة لنقطة اإ
رسال مذكرة للمدير العام وطل ب منه أأن يقدم بند جدول أأعامل واملزيانية أأو امجلعية العامة. وذكنر بأأنه قام، بصفته الوطنية، ابإ

 عىل جدول أأعامل امجلعية العامة وأأن ذكل قد مت خالل هذا الإجراء. 

ىل النظام ادلاخيل العام. فقد أأشارت القاعدة  .483 وردا عىل سؤال الرئيس، لفت املستشار القانوين نظر ادلول الأعضاء اإ
ىل أأن الاقرتاحات اليت تطرح من أأجل تبنهيا ميكن أأن  واليت أأسست لتطبيق لملية تقدمي الاقرتاحات من قبل الوفود، 21 اإ

ىل القاعدة  ، واليت ذكرت 5يطرهحا أأي وفد شفهيا أأو كتابيا.  ابلإضافة اإىل ذكل، عرب عن رغبته أأيضا يف أأن يلفت الانتباه اإ
ضايف يف مرشوع ج 4يف الفقرة الفرعية  دراج بند اإ دول الأعامل. وسوف أأنه ع ميكن لأي دوةل من ادلول الأعضاء أأن تطلب اإ

بالغ  ىل املدير العام قبل شهر من التارخي احملدد لفتتاح ادلورة، وسوف يقوم املدير العام عىل الفور ابإ يصل هذا الطلب اإ
ادلول الأعضاء هبذا البند وفقا ذلكلع. ذلكل، ميكن تقدمي مثل هذا الاقرتاح لقبوهل من جلنة الربانمج واملزيانية وفقا 

 . 4، فقرة فرعية 5 للقاعدة
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ن التفسري اذلي قدم اكن واحضا للغاية. ويف حاةل عدم اختاذ قرار،  .484 وعرب الرئيس عن شكره للمستشار القانوين وقال اإ
سيمت حذف البند من جدول الأعامل، وعىل الوفود الراغبة يف الاس مترار يف مناقشة جدول الأعامل هذا أأن يتقدموا بطلب 

ىل املدير العام خالل شه ر قبل الاجامتع، وعندئذ سيمت وضع املوضوع عىل جدول الأعامل. وذكنر بأأنه كام تعمل ادلول الأعضاء اإ
أأهن  اكنوا يقومون يف بداية لك اجامتع ابملوافقة عىل جدول الأعامل، وهذه يه نتيجة عدم اختاذ قرار يف الاجامتع احلايل. 

ذا  ىل اتفاق بشأأن النص املوجود عىل وابلرمغ من ذكل، اكن ل يزال يرغب يف معرفة ما اإ اكنت هناك أأي فرصة للتوصل اإ
ىل أأنه مل يمت التوصل  ىل تقدمي بيان حقائقي يشري اإ ذا مل يكن هناك توافق يف الرأأي، فس يحتاج ببساطة اإ الشاشة. واإ

ىل  اتفاق.  اإ

كريمه ابلنظام ادلاخيل ورأأى وفد نيجرياي أأن الاجامتع اكن حيقق تقدما وعرب عن شكره للمستشار القانوين، عىل تذ .485
لكنه لحظ أأن ادلول الأعضاء اكنوا يف هذا املوقف العديد من املرات من قبل عندما اكنوا يناقشوا قضية احلومكة وتساءل 
عادة التعريف به يف جلنة الربانمج واملزيانية. ومل يفه  سبب  عن سبب قيام ادلول الأعضاء بقراءة النظام ادلاخيل من أأجل اإ

اللجنة ابلسري يف هذا الطريق للتوصية ابس مترار  اللجنة يف مناقشة بند جدول الأعامل. ويف هذا الصدد، مل تؤيد عدم قيام 
غالقه بصورة مضنية.  غالق البند والقرار بأأنه ليس هناك اتفاق ومن مث اإ  اجملموعة الأفريقية اإ

ىل املنصة وأأعلن أأنه س   .486 قلميية اإ يقوم بتعليق اجللسة العامة ملدة س بع دقائق، ودعا الرئيس اكفة منسقي اجملموعات الإ
 لكنه طلب من الوفود عدم مغادرة احلجرة. 

وأأعلن الرئيس أأنه بعد التشاور مع املنسقني الإقلمييني واملستشار القانوين، وبناء عىل سابقة يف الس نوات املاضية،  .487
ىل اتفاق عىل أأي ىشء، وقد عندما اكنت جلنة الربانمج واملزيانية يف موقف مشابه خبصوص نفس املوضوع ، وتعذر التوصل اإ

مطالبة امجلعية العامة بتقدمي املساعدة، واكنت تكل  ، أأيعىل الشاشة وهو يظهر .مت اقرتاح طريق للسري قدما ومت تبنيه
ذا اكنت تس تطيع السري يف ذكل ال طريق طريقة أأنيقة لعدم الاعرتاف ابلفشل. ذلكل عرب عن رغبته يف أأن يسأأل الوفود عام اإ

 لتبين الاقرتاح املوجود عىل الشاشة. 

نه يرغب يف أأن يدعو أأعضاء مجموعته للتجمع حول مكتب وفد اململكة املتحدة  .488 لأنه يوجد مساحة  وقال وفد اليوانن اإ
 ضيقة حيث جيلس الوفد. 

ذا اكنت الوفود يف موقف .489 ىل أأن الوفد رمبا مل يفه  السؤال. ورصح بأأنه يسأأل عام اإ يسمح لها بتبين  وأأشار الرئيس اإ
 النص املوجود عىل الشاشة. 

وقال وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، أأنه مل يوافق عىل اعتبار ذكل، يف ظل الاختالف احلايل،   .490
 أأكرث الطرقة البناءة والأنيقة للسري قدما. 

جراء ح .491 ذا اكنت اللجنة راغبة يف اختاذ اإ ول الاقرتاح كام ظهر عىل الشاشة ولأنه مل ير أأي وتساءل الرئيس عندئذ عام اإ
قراره.   اعرتاضات، فقد اجته حنو اإ

نه ل يوافق عىل ما يمت  .492 قرار القرار لأنه أأراد القول اإ نه قد ضغط عىل الزر قبل قيام الرئيس ابإ وقال وفد سويرسا اإ
ذا طلب ذكل، عرضه. وعرب عن اعتقاده بأأن امجلعية العامة ليس من شأأهنا مناقشة القضية. وجي رسال القضية، اإ ب أأن يمت اإ

ىل ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية، وأأعرب عن اعتقاده بأأن القرار اذلي مت اختاذه يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة  اإ
اياب بني امجلعية العامة الربانمج واملزيانية، كام ذكر يف بيان اجملموعة ابء، قد مت من أأجل جتنب اس مترار تردد املسأأةل ذهااب واإ 

رسال املسأأةل  نه مل يشعر ابلراحة ابلنس بة لالقرتاح كام متت صياغته وفضل لو مت اإ وجلنة الربانمج واملزيانية. ويف هذا الصدد، فاإ
ىل ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية وليس للجمعية العامة.  اإ
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ىل الشاشة عندما أأقر  .493 نه اكن ينظر اإ القرار. ورصح بأأنه ل يريد العودة اإىل طريق اجلدل مع الوفد سواء وقال الرئيس اإ
قرار القرار أأم ل. وأأضاف أأنه، من وهجة نظره،  قد أأقر القرار قبل أأن يضغط الوفد عىل الزر.  اكن قد طلب اللكمة قبل اإ

طرح حلول وسط لكن لأنه  وابلرمغ من ذكل، فقد اكن يتفه  ما قاهل الوفد. وأأقر بأأن وفد سويرسا اكن دامئ التعاون يف
أأجرى نقاشات مع املنسقني الإقلمييني فقد اكنوا يترصفون بناء عىل املامرسات السابقة وسواء اكنت تكل املامرسات جيدة أأم 
هناء الاجامتع يف الوقت احملدد ومدها لأجل غري  نه يعرف أأن ممارسة عدم اإ ل، فهو أأمر تقوم ادلول الأعضاء بتقيميه. وقال اإ

ن ممارسة سيئة وعرب عن رغبته يف وضع هناية لهذا الأمر. واكن لك وفد يف حاجة اإىل حتمل املسؤولية، والقيام مسمى اك
ابملشاورات الرضورية يف الوقت احملدد، والعمل من أأجل حتقيق مصلحة امجليع. وعرب عن رغبته يف أأن يسأأل وفد سويرسا 

ذا اكن يف موقف جيعهل يراجع التفكري يف موقف  ه. عام اإ

 وأأجاب وفد سويرسا أأنه يف تكل احلاةل يفضل انتظار لمل وفد اململكة املتحدة ملداخةل.  .494

نه يشعر ابلأسف، لكن اكن عليه القول بأأنه يدمع ما قاهل وفد سويرسا دعام اكمال. وأأشار  .495 وقال وفد اململكة املتحدة اإ
ىل أأنه ىل أأن اللجنة اكنت يف ذكل املوقف ومل ينجح الأمر.  وأأشار اإ ثقال اكهل امجلعية العامة بتكل  اإ ليس يف مصلحة امجليع اإ

نه من مصلحة اللجنة أأن تتبع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد سويرسا وهو اكن ميثل موقف اجملموعة ابء منذ فرته  املسائل، ذلا فاإ
 طويةل حول تكل املسأأةل. ويف هذا الصدد، عرب الوفد عن تأأييده لوفد سويرسا. 

 عن دلمه ملا قاهل وفدا اململكة املتحدة وسويرسا. وعرب وفد أأملانيا  .496

ماكنية أأخرى سوى تعليق الاجامتع وطالب الوفود املعنية ابلتجمع والتوصل اإىل حل. كام  .497 ورصح الرئيس بأأنه مل ير اإ
ليه يف املشاورات مث قام بتعليق الاجامتع.   طالب انئبة الرئيس ابلنضامم اإ

عادة افتتاح احلديث حول بند  .498 نه يفه  أأنه توفر للجنة، يف أأعقاب املشاورات اليت وعند اإ جدول الأعامل، قال الرئيس اإ
أأجرها عدد من الوفود، الفرصة لتبين القرار اذلي ظهر عىل الشاشة. واقرتح أأنه طاملا أأنه قرار طويل للغاية، فال جيب عىل 

فيه. وتال القرار كام ييل: ع المتست جلنة اللجنة قضاء وقت طويل يف قراءته، لكن جيب أأن تقيض بعض الوقت يف التفكري 
عداد عرض بشأأن الإصالح ادلس توري لعام  ، يك يُقدم يف ادلورة السادسة والعرشين 2003الربانمج واملزيانية من الأمانة اإ

ماكنية تبين هذا القرار. وقد أأشار ال للجنة، من أأجل الإسهام يف مواصةل املناقشات حول هذه املسأأةل. رئيس عوتساءل عن اإ
ىل عدم وجود اعرتاضات وأأقر القرار مث رصح بأأن ذكل قد أأهنيى أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية. وعرب عن شكره لدلول  اإ

ظهار املرونة يف التعامل مع املسائل لكنه أأضاف أأنه يشعر ابلأىس للغاية بصفته الشخصية  الأعضاء عىل مشاركهت  النشطة واإ
ىل ىل أأنه لزالت هناك فرصة للتوصل لهذا لأن اللجنة أأضاعت فرصة التوصل اإ  اتفاق بشأأن املاكتب اخلارجية. وأأشار اإ

 التفاق أأثناء امجلعية العامة وعرب عن أأمهل يف أأن تقوم ادلول الأعضاء حبشد هجودها لتحقيق ذكل. 

عداد عرض حول الإصالح ادلس توري لعام  .499 رة يف ادلو  2003وطلبت جلنة الربانمج واملزيانية من الأمانة اإ
 السادسة والعرشين للجنة يك يسه  يف املناقشات حول هذا الأمر. 

 التقرير الهنايئ حول مرشوعات الإنشاءات   :19البند 
 WO/PBC/25/13اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .500

 ودعا الرئيس الأمانة لتقدمي الوثيقة اليت تضمنت التقرير الهنايئ حول مرشوع الإنشاءات اجلديدة وخاصة مرشوع .501
 قاعة املؤمترات اجلديدة.

ىل أأن عرض التقرير الهنايئ حول مرشوع الإنشاءات اجلديدة ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة قد  .502 وأأشارت الأمانة اإ
نشاءات مطوةل يف مقر الويبو واليت بدأأت منذ س نوات. وسوف يمت عرض ادلروس املس تفادة من خالل تطبيق  اختمت فرتة اإ
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لأمانة العرض ابلتقرير التشغييل الهنايئ اذلي يتعلق ابلإنشاءات. وأأكدت أأنه مت اس تكامل أأعامل املرشوعني أأيضا. وبدأأت ا
الإصالحات الصغرية املعلقة، كام متت الإشارة يف اللجنة يف دورهتا السابقة،  اليت اكن جيب أأن تمت يف املبىن اجلديد وقاعة 

ىل القيام بأأعامل يف مركز ادلخول املؤمترات اجلديدة )جتديد جزء من ادلور الأريض يف امل  بىن أألف ابء وادلور الأول ابلإضافة اإ
ىل أأن هناك بعض البنود القليةل العالقة واليت سيمت التعامل معها حىت  وبعض وحدات حرم الويبو الأخرى(. وأأشارت الأمانة اإ

نفاق بشأأن مرشوع الإ 2016هناية  نشاءات اجلديدة، واملقارنة ابملزيانية الأولية . وفامي يتعلق ابلسؤال اخلاص مبوقف املزيانية والإ
ىل أأن هناك مبلغ قدره  نفاقها أأو ختصيصها،  167املعمتدة ومراجعاهتا وخفضها، أأشارت الأمانة اإ أألف فرنك سويرسي، مل يمت اإ

ىل احتياطي املنظمة. وفامي يتعلق مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، فاإن هناك مبلغ يزيد ق  عادهتا اإ ليال عن مليون فرنك وميكن اإ
ىل احتياطي املنظمة مبجرد اس تكامل أأعامل التحقق الهنايئ من بعض  عادهتا اإ نفاقها أأو ختصيصها، وسوف يمت اإ سويرسي، مل يمت اإ

نفاق حىت هناية عام 2016الأعامل العالقة بهناية عام  ن الإ نه ابلنس بة للمرشوعني معا فاإ  2015. واختمتت الأمانة قائةل اإ
ىل  2016 التعهدات الباقية اليت جيب الوفاء هبا يف عام ابلإضافة اإىل مليون فرنك سويرسي بيامن سيمت  235وصلت اإ

عادة ىل أأن الزايدة يف تلكفة املرشوعني معا يف هناية  1.2 اإ ىل احتياطي املنظمة. وأأشارت الأمانة اإ مليون فرنك سويرسي اإ
. وقدمت الأمانة 2املعمتدة. وقد مت ذكر تفاصيل املبالغ يف امللحق % عن املزيانيات الأولية 2.25تنفيذهام وصلت اإىل حوايل 

ىل اللجنة  ملخص موجز حول املوقف املتعلق ابلإرشاف واملراجعة وذكنر، كام ُذكر يف املايض، بأأنه مت تقدمي تقارير مرحلية  اإ
. وفامي يتعلق ابملراجعة ادلاخلية، 2015املس تقةل ملراجعة احلساابت والرقابة بصورة منتظمة لالك املرشوعني حىت ديسمرب 

تقرير مراجعة حول مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة واكنت يف موقف جيعلها تؤكد أأن اكفة  2013تسلمت الأمانة يف عام 
التوصيات قد مت تنفيذها، ومل تكن هناك أأي توصيات عالقة من شعبة الرقابة ادلاخلية. وفامي يتعلق ابملراجعة اخلارجية، مفن 

، 2014بني العرشة توصيات املتعلقة مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف تقرير مراجعة الامتثال اذلي مت تلقيه يف أأغسطس 
غالق مثانية مهنا من قبل املراجعني، بيامن اكنت الأمانة يف انتظار رد من املراجعني اخلارجيني حول وضع التوصيتني  مت اإ

جاابت  متعلقة هبام. وأألقت الأمانة الضوء عىل أأن التقرير تضمن يف اجلزء )د( من وثيقة الباقيتني واليت قامت برفع اإ
WO/PBC/25/13  ادلروس املس تفادة من تنفيذ اثنني من مرشوعات الإنشاءات الكربى، وذكنرت بأأن بعض الوفود قد

رشوعات اليت متت يف العقد املايض طلبت احلصول عىل هذا التقرير يف الس نوات الأخرية املاضية. وذكرت الأمانة بأأن تكل امل 
جنازا كبريا من وهجة  اكنت متثل أأول مرشوعات هبذا احلج  وهذا التعقيد يف الويبو، وخاصة قاعة املؤمترات اجلديدة واليت متثل اإ

ات يف أأعقاب ابلإدارة املبارشة الاكمةل ملوقع الإنشاء 2012النظر املعامرية والهندس ية. عالوة عىل ذكل، قامت الأمانة يف عام 
هناء التعاقد مع املقاول العام السابق. وقد مت تصنيف ادلروس املس تفادة حتت الفئات التالية: ) ( فرص موقع 2( احلومكة )1اإ

( العالقات مع ادلوةل املضيفة والسلطات الفيدرالية واجملالس الكنتونية 3العمل، وتعديالت املرشوع وجتنب التلكفة )
( أأتمية تبادل اخلربات بني أأرسة واكلت الأمم املتحدة 5ميكن أأن يمت بصورة خمتلفة أأو بشلك مبكر )( وما اكن 4والبدلية. )

ىل فائدة الاس تفادة  قلميية ذات الصةل خارج س ياق الأمم املتحدة. وفامي يتعلق ابحلومكة، أأشارت الأمانة اإ واملنظامت ادلولية والإ
نشاء قاعة املؤمترات اجلديدة. وقد تضمن ذكل من اخلربة من أأحد املرشوعات، الإنشاءات اجلديد ة، يف وقت بدء مرشوع اإ

دارة املرشوع، يف حد ذاته، مع الإدارة اخلارجية اليت قام هبا العديد من املتخصصني مثل رائد للمرشوع وهمندسني  هيلك اإ
دارة داخلية مع خمتلف أأنواع الإرشاف واملراجعة كام  ذكر من قبل. وقد مت تعزيز العديد معامريني وهمندسني مدنيني، اخل، واإ

من الوحدات ادلاخلية لتمتكن من دمع املرشوع املعقد. النقطة الثانية اليت تتعلق ابحلومكة يه تعزيز هيلك الإدارة احلايل من 
ود خالل تدابري خمصصة للوفاء مبتطلبات موقع لمل أأكرث تعقيدا، وللمتكن بصفة خاصة من مواكبة تبعات الانتقال أأثناء وج

نشاء جلان داخلية  دارة داخلية. وقد مت اإ ىل اإ س نادها جلهات خارجية اإ دارة مت اإ نشاء قاعة املؤمترات اجلديدة من اإ موقع لمل اإ
دارة الويبو أأو املهندس املعامري أأو  جديدة من أأجل تيسري اختاذ القرارات اليومية وللتعامل الفوري مع خمتلف متطلبات اإ

جراءات الويبو احلايل ويف ظل اجلدول الزمين ملوقع الإنشاءات. املهندسني املدنيني أأو أأي أأحص طار اإ اب مصلحة يف ظل اإ
نشاء جلنة لغرض خاص، قادرة عىل الاجامتع بصورة أأس بوعية لتقوم بصفة خاصة مبراجعة ترس ية العقود. كام أأدت  وقد مت اإ

وتسوية املزيانية والنفقات املتعلقة هبا  مشاركة خبري مايل، ميتكل خربة يف جمال مرشوعات الإنشاءات الكربى، وحتليل
ىل تيسري لملية التحقق من طلبات املزيانيات الإضافية اليت قدمهتا الأمانة  والأعباء من منظور املرشوع ومن منظور مايل، اإ

تلف وحدات الويبو اإىل جلنة الربانمج واملزيانية بصورة كبرية. وأأكدت الأمانة عىل املزااي املكتس بة من قدرة اللجان اخلاصة وخم 
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ىل املبىن  500عىل حتليل الظروف والقيود واخملاطر اليت اكتنفت تكل املرشوعات )مثل دمع انتقال  موظف عىل مراحل اإ
نشاء قاعة املؤمترات  ضافية(. وفامي يتعلق مبرشوع اإ ىل تدابري اس تثنائية أأو حتمل تلكفة اإ اجلديد خالل مراحل بدون اللجوء اإ

واكن  2014انة بأأن قاعة املؤمترات اجلديدة قد أأصبحت جاهزة يف الوقت املناسب لعقد امجلعيات يف عام اجلديدة ذكنرت الأم
. واكنت البنود 2014أأول اجامتع يعقد فهيا هو ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف الأس بوع الأول من سبمترب 

نشاءات ا مانة ليس فقط التعاقدية القوية الواردة يف عقود اإ لويبو قد أأثبتت أأهنا مفيدة للغاية ملصاحل املنظمة لأهنا مسحت للأ
ابس تالم موقع العمل ولكن ترس ية العقود عىل مقاولني من الباطن ابلأسعار التعاقدية الأولية املتفق علهيا واملتضمنة يف عقد 

املقاولت تضمنت بنودا لتغطية الضامانت البنكية لتلكفة  املقاول العام السابق. كام ذكنرت الأمانة أأيضا بأأن عقود اكفة رشاكت
مليون فرنك  2.2العيوب اليت يمت اكتشافها أأثناء مدة عامني بعد تسلمي الإنشاءات. كام ذكرت أأيضا بأأن غرامة مقدارها حوايل 

ديد. ويف مصلحة تنفيذ سويرسي قد مت سدادها للويبو من قبل املقاول العام السابق بسبب التأأخري يف تسلمي املبىن اجل
املرشوع، فاإن طلب وتأأمني الاعامتد املبكر للمزيانيات الإضافية من ادلول الأعضاء هبدف جتنب تأأجيل سداد الفواتري، اكن 

مليون فرنك سويرسي من الأرصدة املتاحة ميكن أأن  1.2من ادلروس اجليدة املس تفادة، كام اتضح فامي بعد من أأن حوايل 
ىل أأرصدة الويبو. وقد قامت الأمانة يف العديد من املناس بات يف مواقع العمل، ابلنظر يف الإجراءات واملناجه تعاد يف الهناية  اإ

ىل أأهنا اكنت قادرة عىل التفاعل مع الطلبات يف العديد من املناس بات، سواء بتلكفة  ضافهتا أأو تعديلها، مشريا اإ اليت ميكن اإ
ضافية كام  ضافية زهيدة أأو بدون تلكفة اإ ضافية للقمية املضافة يف الوقت املناسب، واليت مل اإ متكنت أأيضا من تضمني سامت اإ

تق  الأمانة أأو املهندسني املدنيني أأو املعامريني قد خططوا لها من البداية. وفامي يتعلق مبا اكن ميكن أأن يمت بصورة خمتلفة أأو 
ميكن أأن تدرج يف مزيد من العقود املربمة مع  بشلك مبكر، ذكرت الأمانة عىل وجه اخلصوص بأأن غرامات التأأخري اكن

املتخصصني املهنيني من البداية. واكن ميكن طرح أأوجه مرونة داخلية فامي يتعلق ابللجان اخلاصة ملراجعة العقود واحلدود 
دارة موقع الأعىل. وميكن القيام مبراجعة أأكرث لمقا لولايت بعض املتخصصني املهنيني يف البداية عندما تقوم الأمانة ب  تسمل اإ

ىل توضيح التفاعالت والتبعيات بني هؤلء  العمل من أأجل توضيح الأدوار واملسؤوليات بصورة أأكرث دقة ابلإضافة اإ
ىل أأن قامئة اكفة التقارير املرحلية املقدمة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعيات منذ عام   2006املتخصصني. وأأشارت الأمانة اإ

دراج تفاصيل موقف املزيانيات والنفقات طيةل الوقت يف  WO/PBC/25/13لوثيقة  1حق قد ذكرت يف املل كام متت اإ
. وعربت الأمانة عن رغبهتا يف أأن ختتمت التقرير بلكمة شكر ومالحظة. وابلنيابة عن املنظمة واملدير العام، عربت 2امللحق 

لطات الفيدرالية والاكنتونية والبدلية وخباصة ملمثيل البعثة الأمانة عن رغبهتا يف أأن تسجل لكمة شكر لدلوةل املضيفة وللس
طار من العالقات املهنية املمتازة  السويرسية ادلامئة اذلين تقدموا ابلنصح للمنظمة طوال س نوات الإنشاءات العرشة يف اإ

هيئات الأمم املتحدة الشقيقة  والتعاون وحسن النوااي. ويف الهناية، وابلإشارة اإىل خمتلف مرشوعات الإنشاءات اليت قامت هبا
سواء يف جنيف أأو يف أأماكن أأخرى، فقد أأكدت الأمانة عىل أأهنا قد متت استشارهتا بصورة منتظمة وقامت بصورة منتظمة 
بتبادل خرباهتا حول مواقع العمل يف الإنشاءات الكربى مع عدد كبري من الواكلت يف الس ياق املمتد للأمم املتحدة يف جنيف 

نشاءات وجتديدات ويف أأما كن أأخرى وأأهنا سوف تس متر يف القيام بذكل وخاصة يف جنيف نظرا لوجود مرشوعات اإ
 متعددة.   جارية

وعلق وفد املكس يك بأأن الويبو بال شك قد قطعت شوطا طويال يف هذا الصدد وقد اكتسبت خربة كبرية من خالل  .503
خمتلف املنظامت يف منظومة الأمم املتحدة قد اس تفادت من التعامل مع خمتلف مرشوعات الإنشاءات. وأأكد الوفد عىل أأن 

خربة الويبو يف مرشوعات البنية التحية والتجديدات الكربى وجيب احلفاظ عىل احلوار بني أأمانة الويبو واملسؤولني عن تكل 
رص الأمم( من أأجل املرشوعات الكربى يف جنيف، واليت اكنت يف مرحةل التخطيط )مثل املرشوع الاسرتاتيجي للرتاث يف ق

جتنب وقوع أأي منظمة أأخرى يف رشاك اكن ميكن أأن تقع فهيا الويبو يف املايض. وهنأأ الوفد الأمانة عىل املفاوضات اليت جرت 
نفاقها من املوارد املعمتدة لإعادهتا لحتياطي املنظمة.   مع املقاولني مضن اس تكامل املرشوع وابلنس بة للأرصدة اليت مل يمت اإ
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مانة عىل التقرير الهنايئ وحهثا عىل مشاركة اخلربة اليت اكتسبهتا مع هيئات منظومة الأمم  وعرب وفد .504 كندا عن شكره للأ
املتحدة الأخرى حبيث ميكن تطبيق ادلروس املس تفادة يف مرشوعات مماثةل. وتساءل الوفد عن سبب استبدال الألواح 

  الزجاجية للش بابيك يف ادلور الأريض من املبىن اجلديد.

دارهتا لتكل املرشوعات حمققة النتاجئ املمتازة اليت نراها  .505 وعرب وفد فرنسا عن رضاه عن التقرير الهنايئ وهنأأ الأمانة عىل اإ
اليوم. كام شعر الوفد ابلرضا أأيضا جتاه املبادرة اليت مت اختاذها ملشاركة ادلروس املس تفادة مع املنظامت الأخرى. وتساءل الوفد 

ىل هذا عن التدابري اليت  اكن جيب اختاذها، أأو قد يمت اختاذها، فامي يتعلق بتأأجري قاعة املؤمترات اجلديدة لأنه مت التلميح اإ
 التأأجري يف الواثئق السابقة. 

ىل العثور عىل  .506 وردا عىل سؤال لوفد كندا فامي يتعلق ابستبدال نوافذ ادلور الأريض يف املبىن اجلديد، أأشارت الأمانة اإ
هناء عقد املقاول العام السابق، ومت بعض العيوب يف مر  حةل مبكرة وقد مت التعامل معها حتت مسؤولية الأمانة املبارشة، بعد اإ

متويل العملية ابلاكمل من خالل الأرصدة اليت مت الاحتفاظ هبا من املقاول العام السابق. وردا عىل سؤال وفد فرنسا املتعلق 
ىل أأن الطلبات بتأأجري قاعة املؤمترات، أأكدت الأمانة أأن ق اعة املؤمترات قد مت تأأجريها يف العديد من املناس بات لكهنا أأشارت اإ

ىل أأن مباين مقر الويبو اكنت متوافرة أأيضا مثلام حدث يف الاحتفال  اكنت أأحياان تفوق القدرة عىل تلبيهتا. وأأشارت الأمانة اإ
 حاةل، اكن يمت حتديد رسوم التأأجري أأو اكن ل يمت ابلعيد الوطين أأو يف حاةل وجود أأي طلبات حكومية وأأنه، بناء عىل لك

ىل أأن عام  وفر خربة جيدة وأأنه سوف يمت الاس تفادة من دروس تتعلق بتأأجري قاعة  2015تقايض رسوم. وأأشارت الأمانة اإ
 املؤمترات. 

قراره.  .507  ويف غياب وجود تعليقات أأخرى، تال الرئيس القرار املقرتح، مث مت اإ

ىل وأأحاطت جلنة الربانم .508 عادة مبالغ املرشوع اليت مل تنفق اإ ج واملزيانية علام مبحتوايت الوثيقة مبا يف ذكل اإ
 احتياطي املنظمة كام ورد يف الفقرة الرابعة واخلامسة. 

 تقرير مرحيل بشأأن تطبيق نظام التخطيط املركزي للموارد يف الويبو  :20البند 
 . WO/PBC/25/14اعمتدت املناقشات عىل وثيقة  .509

من جدول الأعامل وأأوحضت أأن الوثيقة اليت يمت تنظرها حتت بند جدول الأعامل هذا  20وافتتحت الأمانة البند  .510
تمكل التقارير املرحلية السابقة اليت مت تقدميها اإىل جلنة الربانمج واملزيانية، وتقدم لدلول الأعضاء أأخر املعلومات حول التقدم 

حرازه واس تخدام املزيانية  يف ظل حافظة مرشوعات نظام التخطيط املركزي. وعربت الأمانة عن رغبهتا يف أأن تنهتز اذلي مت اإ
ن احلافظة سوف يمت  الفرصة للرتكزي عىل بعض اجلوانب الرئيس ية للتقرير املرحيل ملصلحة جلنة الربانمج واملزيانية. أأول، اإ

ىل أأنه بهناية عام . عالوة عىل ذكل2017مايو  31اس تكاملها خالل املزيانية املعمتدة يف  فاإن  2016، أأشارت التقديرات اإ
مليون فرنك  25مليون فرنك سويرسي من املزيانية اليت تقدر حبوايل  19.6احلافظة س تكون قد اس تخدمت حوايل 

، ويتفق ذكل بصورة 2017سويرسي واليت أأقرهتا ادلول الأعضاء. ومن املقرر أأن يمت اس تكامل تنفيذ املرشوعات يف عام 
آخر تقرير مرحيل مت رفعه اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. وأأضافت الأمانة أأن هناك عدد من املرشوعات اليت تبدأأ اكمةل  مع أ

لتوها، ومت تطبيق تدابري من أأجل ختفيف اخملاطر اليت قد تؤثر عىل وقت الاس تكامل الشامل حلافظة املرشوعات. وأأضافت 
عادة حتديد جمالهتا من 2017خطر عدم اس تكاملها يف عام  الأمانة أأنه مت تقيمي املرشوعات اليت تواجه عادة ختطيطها واإ ، ومتت اإ

دارة اخملاطر اليت  أأجل ضامن تقدمي أأعىل قمية خالل اجلزء املتبقي من اجلدول الزمين. وأأضافت الأمانة أأنه يمت الاس مترار يف اإ
دارة اخملاطر يف الويبو. وذكرت الأمانة تواجه احلافظة ولك مرشوع من املرشوعات بصورة استباقية وفقا لعمليا ت وأأنظمة اإ

بعملية التحقق والتثبت املس تقةل اليت مت تطبيقها أأثناء اجلدول الزمين للحافظة. وقد مت تطبيق لملية حتقق وتثبت مس تقةل 
ا س تقوم أأخرى أأثناء الصيف واكن من املنتظر احلصول عىل توصيات من تكل ادلراسة. واكنت الأمانة عىل ثقة من أأهن

 ابس تكامل احلافظة واكفة الأعامل املتبقية بنجاح. 
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وأأضافت الأمانة أأن احلافظة اكنت ختضع ملراجعة الأداء يف ادلورة الأخرية، وليس يف ادلورة احلالية لكن يف ادلورة  .511
غالقها السابقة، من قبل املراجع اخلاريج. وقد مت تقدمي تسعة توصيات. وقد مت تفعيلها مجيعا، ومت تقيمي مخ  سة مهنا واإ

غالق. وأأضافت الأمانة أأن املعلومات احملدثة  ىل تقيمي واإ وتنفيذها من قبل املراجع اخلاريج، وهناك أأربعة توصيات حتتاج اإ
ىل أأن أأداء البائع، وهو أأمر اكن خيضع لتوصية من توصيات  واملتعلقة بتكل التوصيات قد مت تقدميها مؤخرا. وأأشارت الأمانة اإ

عداد التقرير الأخري وسوف يس متر العمل عىل ضامن تضمني ذكل يف اكفة املرشوعات املراجع اخلار يج، قد حتسن منذ اإ
املس تقبلية، حىت لو اكنت خارج حافظة مرشوعات التخطيط املركزي للموارد. وأأضافت الأمانة أأن اكفة الأعامل اليت قامت 

سريها نظام شامل للغاية للتخطيط املركزي للموارد، لأنه مت حاليا هبا ادلول الأعضاء يف جلنة الربانمج واملزيانية قد قام بتي 
التوسع يف تغطية النظام مبا جيعهل يغطي نطاق واسع من املهام الإدارية. وهذا يعىن عىل سبيل املثال أأن لك وثيقة من الواثئق 

عدا دها نظام التخطيط املركزي للموارد. وقد مت اليت مت حفصها أأثناء اللجنة قد مت تدعميها مبعلومات، وتقارير وحتليالت قام ابإ
دارة أأداء املؤسسة واملرشوعات املتعلقة به ويه مرشوع  غالق تيار اإ دارة 17و  16اس تكامل واإ ، والتخطيط الثنايئ، واإ

  People Softاخملاطر وأأنظمة معلومات الأعامل.  ويف الس نة الأخرية، مت البدء يف مرشوعني، فمت تطبيق حتديث لربانمج 
آنفا،  ويمت حتديث الربانمج بصورة دورية لرتكيب الوحدات اجلديدة يف جمال التخطيط املركزي للموارد. وكام ذكر املدير العام أ
مت تطبيق نظام توظيف حديث يف الويبو. وأأضافت الأمانة أأن املرشوعات الكربى اليت تمت حاليا يه مرشوع املوارد البرشية 

دارة ا دارة واليت تركز حاليا عىل اإ دارة الأداء والتدريب(. وتركز حاليا مجموعة من املرشوعات املتعلقة ابإ ملواهب )همارات اإ
دارة  عالقات العمالء عىل تطوير قاعدة بياانت جلهات التصال وحتسني حلول خدمة املؤمترات. كام يمت حاليا العمل عىل اإ

دخال حتسينات عىل الأنظمة املالية ذات الصةل. وتت ضمن املرشوعات الأخرى اليت يمت تنفيذها حتديث وحتسني العائدات، واإ
دارة الفعاليات. ومن اجلوانب اليت يمت الرتكزي علهيا حاليا، واليت قامت الأمانة برشهحا، الاس تدامة  وظائف نظام السفر واإ

ن الرتكزي حاليا يكون عىل ضامن القيام هبيلكة  ودمع الأنظمة اليت يمت تطويرها أأو نرشها من قبل تكل املرشوعات. ومن مث، فاإ
وحدات دمع املرشوعات بصورة مناس بة ودلمها من خالل تقدمي املهارات واملناجه املناس بة للحفاظ عىل نظام كبري للغاية من 

خالل السري قدما. وعربت الأمانة عن رغبهتا يف أأن تذكر أأي أأرصدة غري مس تخدمة بسبب التوفري والكفاءة سوف يمت ابلطبع 
عادهتا لال ن أأي اإ آخذة يف المنو، فاإ حتياطي يف هناية احلافظة. عالوة عىل ذكل، عند الأخذ يف احلس بان أأن احتياجات املنظمة أ

ىل ادلول الأعضاء  متطلبات مس تقبلية يف جمال زايدة حتديث أأنظمة الإدارة الإدارية سوف ختضع لقرتاحات منفصةل تقدم اإ
ضافية ل  س تخدام الاحتياطي. كجزء من التخطيط املنتظ  أأو مرشوعات اإ

عداد وثيقة التقرير املرحيل. وأأيد الوفد القيام بتطوير وتطبيق حافظة  .512 مانة عىل اإ وعرب وفد تركيا عن شكره للأ
مرشوعات التخطيط املركزي للموارد يف الويبو. وأأضاف أأنه س يدمع التخطيط لعملية حتقق وتثبت مس تقل اثنية يقوم هبا 

تكل املرشوعات الكربى والشامةل واملعقدة من مرشوعات تكنولوجيا املعلومات يكون من  مقدم خدمة خاريج، لأنه يف مثل
نه 2017امله  مراجعة املرشوعات مراجعة خارجية من أأجل جناهحا. وقبل الإهناء املرتقب حلافظة املرشوعات يف  ، قال الوفد اإ

 يقدر تلقي تقرير التحقق والتثبت الثاين. 

وفد تركيا عىل تعليقاته وتوصياته وذكر أأن املتابعة املس متدة من لملية التحقق والتثبت وعربت الأمانة عن شكرها ل .513
املس تقل الأوىل قد وردت يف التقارير املرحلية ذلا س ميكن القيام بذكل ابلنس بة لتقرير التحقق والتثبت املس تقل الثاين 

ىل توصياته كذكل.   ابلإضافة اإ

قرارها. ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى من احلضو  .514  ر، تال الرئيس فقرة القرار املقرتح ومت اإ

وأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام ابلتقرير املرحيل بشأأن تطبيق نظام التخطيط املركزي للموارد  .515
 ( WO/PBC/25/14 )وثيقة
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 اختتام اجللسة  :21البند 
قبل اختتام اجللسة، قام الرئيس بلفت انتباه الوفود اإىل مرشوع الوثيقة اليت مت توزيعها مؤخرا، واليت تتضمن جتميعا  .516

لاكفة القرارات اليت اختذهتا اللجنة حىت بداية املناقشات اليت عقدت يف الظهرية. واكن الهدف من توزيع الوثيقة قبل اختتام 
عطاء فرصة للوفود لقر  اءة القرارات اليت قاموا ابختاذها. ومل تكن هناك تعليقات حول مرشوع الوثيقة. مث أأعطى اجللسة هو اإ

عالن هنايئ.  مانة لتقوم بتقدمي اإ  الرئيس اللكمة للأ

وقدمت الأمانة الإعالن التايل فامي يتعلق ابختيار املراجع اخلاريج. وعربت الأمانة عن رغبهتا يف تذكري اكفة منسقي  .517
حلاقا ابملذكرة املتعلقة ابختيار مراجع خاريج بتارخي اجملموعات الإقلمي  مت اقرتاح عقد الاجامتع  2016أأغسطس  25ية بأأنه اإ

. واكن من املقرر عقد الاجامتع الساعة الثانية بعد الظهر يف جحرة بومر. 2016سبمترب  13الأول للجنة الاختيار يوم الثالاثء 
ض حضور املنسقني. وأأضافت الأمانة بأأهنا مل تتلق حىت الآن أأي رد وبسبب عدم وجود معلومات ختالف ذكل، اكن يفرت 

 يتعلق حبضور املنسقني. 

ىل العديد من التفاقات اجليدة أأثناء ادلورة،  .518 ىل التوصل اإ وعرب الرئيس عن شكره للوفود عىل مشاراكهتا اليت أأدت اإ
م بتيسري مناقشات ادلول الأعضاء أأثناء ادلورة وهو ما سوف ييرس العمل أأثناء امجلعيات. وأأضاف الرئيس أأنه رشفه القيا

 احلالية للجنة الربانمج واملزيانية. وأأعلن الرئيس اختتام ادلورة. 

 [املرفقذكل  ييل]

 

 


