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الويبـو 

 

WO/PBC/4/4
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ20/9/2001  :  

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

لجنة البرنامج والميزانية 

الدورة الرابعة 

جنيف ، من ١٧ الى ٢٠ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ 

التقرير 

الذي اعتمدته اللجنة 

ــا يلـي بكلمـة "اللجنـة" دورتـها الرابعـة فـي مقـر  عقدت لجنة الويبو المعنية بالبرنامج والميزانية والمشار إليها فيم 1 -
الويبو في الفترة من ١٧ إلى ٢٠ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١.  

 
وأعضاء لجنة البرنامج والميزانية هي الدول التالية : الجزائر وبلغاريا وآندا وشيلـي والصين وآولومبيا وآرواتيا  2 -
ــا وهنغاريـا والـهند وجامايكـا واليابـان والمكسـيك والمغـرب وهولنـدا ونيجيريـا والـنرويج  وإآوادور ومصر وفرنسا وألماني
وباآستان وبــاراغواي والفلبيـن وجمهوريـة آوريـا واالتحـاد الروسـي والسـنغال وسـلوفاآيا وجنـوب أفريقيـا وسـري النكـا 
وسويسرا (بحكم مرآزها) والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وأوزبكستان (٣٣) . وآانت األعضاء التالية ممثلة 
ــر وبلغاريـا وآنـدا والصيـن وآولومبيـا وآرواتيـا وإآـوادور ومصـر وفرنسـا وألمانيـا وهنغاريـا والـهند  في الدورة : الجزائ
ــاد الروسـي والسـنغال وسـلوفاآيا  وجامايكا واليابان والمكسيك والمغرب وهولندا ونيجيريا والفلبين وجمهورية آوريا واالتح
ــى  وجنوب أفريقيا وسري النكا وسويسرا (بحكم مرآزها) والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية (٢٨) . وعالوة عل
ذلك ، آانت الدول التالية األعضاء في الويبو وغير األعضاء في لجنـة البرنـامج والميزانيـة ممثلـة بصفـة مراقـب : أنغـوال 
والبحرين وبنغالديش وبيالروس وبلجيكا والكونغو وآــوت ديفـوار وجمهوريـة آوريـا الديمقراطيـة الشـعبية وغانـا وهـايتي 
وهندوراس وإندونيسيا والعراق وآيرلندا وآينيا والتفيا ولبنان وليتوانيا ومدغشــقر والبرتغـال وجمهوريـة مولدوفـا ورومانيـا 
ــايلند وتونـس وترآيـا وأوآرانيـا وأوروغـواي وفـنزويال وفييـت نـام (٣٢) . وتـرد فـي  وإسبانيا والسودان وسلطنة عمان وت

المرفق قائمة بأسماء المشترآين.  
 

ــامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢  واستندت المناقشات إلى الوثيقة") WO/PBC/4/2 المشروع المعدل للبرن 3 –
و٢٠٠٣") والوثيقة") WO/PBC/4/2 Add.1 مواصلـة مشـروع التعـرف الضوئـي علـى الحـروف فـي إطـار معاهــدة 

التعاون بشأن البراءات") والوثيقة") WO/PBC/4/3 المباني : المبنى الجديد. (" 
 

 A
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وافتتـح الـدورة مديـر مكتـب التخطيـط االسـتراتيجي ووضـع السياســات ، السـيد/يوشـــييوآي تاآــاجي . ورحــب  4 -
بالمشترآين نيابة عن المدير العام.  

 
وانتخبت اللجنة باإلجماع السيد/أرتورو هيرنانديز باساف (المكسيك) رئيسًا للجنة والسيد/ميالن ماجيك (سلوفاآيا)  5 -

والسيد/مايكل ميغز (الواليات المتحدة األمريكية) نائبين للرئيس.  
 

  WO/PBC/4/1ودعا الرئيس الوفود إلى إبداء أية مالحظات بشأن مشروع جدول األعمال الوارد في الوثيقــة 6 -
 . .Provوفي غياب أي تعليق ، تم اعتماد جدول األعمال.  

 
ــة  ودعا الرئيس األمانة إلى تقديم المشروع المعدل للبرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ (أنظر الوثيق 7 -

  WO/PBC/4/2 Add.1) .والوثيقةWO/PBC/4/2 
 

وقدمت األمانة عرضا ملخصا للمشروع المعدل للبرنامج والميزانية لفترة الســنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ آمـا ورد فـي  8 -
ــي يقترحـها المديـر العـام تبلـغ ٤ر٦٧٨ مليـون فرنـك سويسـري  الوثيقة . WO/PBC/4/2 وصرحت قائلة إن الميزانية الت
وتمثل زيادة بنحو ٢٠ بالمائة مقارنة بميزانية فترة السنتين الجارية . وأشارت إلى أن من المعتزم تمويل ذلك من اإليـرادات 
ــائض الـذي يبلـغ ٦ر١٤٦ مليـون فرنـك سويسـري ممـا تراآـم خـالل فـترات  التي تبلغ ٨ر٥٣١ مليون فرنك سويسري والف
السنتين الماضية . وذآرت األمانة أن الزيادة ضرورية لتلبية الطلبات الواردة من القطــاع الخـاص لخدمـات أنظمـة الحمايـة 
العالمية وال سيما أنظمة معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد والهاي وخدمـات تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول 
اإللكترونية . وأشارت إلى االستثمارات الرئيسية المنصبة في الوقت ذاته على البنية األساسية للويبــو والراميـة إلـى ضمـان 
فعالية العمل خالل السنوات المقبلة . وقالت إن آل ذلك مقترح إلى جانب تخفيضات رئيسية في رسوم معاهدة التعاون بشــأن 
ــرت األمانـة بـأن طريقـة  البراءات التي ستخفض في نهاية سنة ٢٠٠٣ بنسبة ٤٥ بالمائة مقارنة بمستواها سنة ١٩٩٧ . وذّآ
عرض الميزانية الحالية جاءت نتيجة عمل طويل شمل الدورة الثالثة التي عقدتها لجنة البرنامج والميزانية في أبريــل/نيسـان 
ــدول األعضـاء المهتمـة بـاألمر .  ٢٠٠١ وعدة مشاورات غير رسمية دارت مع مختلف المجموعات اإلقليمية والمنسقين وال
ــه الويبـو مـن مـوارد فـي ميزانيتـها  وبناًء على طلب لجنة البرنامج والميزانية ، قالت اللجنة إن الوثيقة تضم آل ما تحتاج إلي
ــل/نيسـان ٢٠٠١ . وأضـافت قائلـة إن المشـروع المعـدل للبرنـامج  وتجمع بين الوثيقتين اللتين تم رفعهما إلى اللجنة في أبري
والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ يشمل الميزانية واألنشطة التي سبق ورودها فـي الميزانيـة العاديـة باإلضافـة إلـى 
ــة العاديـة . وأشـارت األمانـة إلـى أن اللجنـة آـانت قـد  مشروعات تكنولوجيا المعلومات والمباني غير المشمولة في الميزاني
طلبت في دورتها التي انعقدت في أبريل/نيسان ٢٠٠١ جمع آل وثائق الميزانية في وثيقة واحدة وعبرت عن تأييدها الواسع 
لالقتراحات المتعلقة بالميزانية ومستوى الرسوم واالشتراآات . وأضافت قائلـة إن شـكل الميزانيـة الجديـد ليـس إال عرضـا 
جديدا ليس فيه أي تغيير في االقتراحات التي استعرضتها اللجنة في أبريل/نيسان ٢٠٠١ . وأضافت األمانة قائلة إن الوثيقـة 
الجديـدة تضـم آـل اإليـرادات واألمـوال االحتياطيـة والفـائض وتحتفـظ بالسـمات الجديـدة التـي وردت فـي شـكل الميزانيـــة 
ــة وإسـقاطات مفصلـة لإليـرادات  المطروحة في دورة أبريل/نيسان ٢٠٠١ ، بما في ذلك ميزانية معدلة لفترة السنتين الجاري
وخطة موارد لفترتي الســنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ تخـص اإليـرادات والنفقـات واألمـوال االحتياطيـة وتقنيـن 
لطريقة وضع الميزانية ، بما في ذلك الوصف المفصل لمختلف مراحل وضع الميزانية ووصف معادالت المرونة وتسويات 
ــد ضّمنـت الوثيقـة ألول مـرة  الميزانية ، وترتيب جديد لألموال المخصصة لالتحادات في الميزانية . واستطردت قائلة إنها ق
ــيما اتحـاد معـاهدة  مؤشرات مالية عن فترة عشر سنوات من ١٩٩٦ إلى ٢٠٠٥ تبين النمو السريع الذي شهدته الويبو وال س
التعاون بشأن البراءات . وصرحت قائلة إن من المتوقع أن يصــل االنتفـاع بـالموارد إلـى قمتـه خـالل فـترة السـنتين ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٣ وإن ذلك يعزى جزئيا إلى تنفيذ أهم مشروعات تكنولوجيــا المعلومـات والمبـاني الممولـة مـن الفـائض . وقـالت إن 
االنتهاء من تلك المشروعات سيسمح بارتقاب مستوى أدنى في الموارد المستعملة نتيجة للمكاسب المحققة في الفعالية بفضل 
األتمتة وتخفيض في تكـاليف اإليجـار بسـبب اسـتخدام مرافـق الويبـو الجديـدة . وأشـارت األمانـة إلـى أن العـرض الراهـن 
ــل سـنتين وورد طرحـها  للميزانية المقترحة يعد بمثابة نهاية ناجحة لعملية اإلصالح التي شنتها المنظمة في المجال المالي قب
على لجنة البرنامج والميزانية في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ . وأشـارت اللجنـة إلـى أن إعـداد الميزانيـة فـي مرحلتيـن قـد سـمح 
بتعزيز اشتراك الدول األعضاء في صياغة الميزانية وأن تحسين الشفافية والمعلومات قد سهل عملية استعراض الميزانيــة . 
وأضافت قائلة إن اعتماد السياسة الجديدة بشأن الفائض واألموال االحتياطية وإلغاء الصندوق االحتيـاطي الخـاص واعتمـاد 
ــه المـوارد الالزمـة  أهداف خاصة باألموال االحتياطية يكفل إدارة فعالة وصونا لسالمة المنظمة المالية ويضع في الوقت ذات

في متناول الدول األعضاء ومنظمات المنتفعين.  
 

ــدل للبرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  والتفتت األمانة إلى ذآر وثيقة أضيفت إلى المشروع المع 9 -
بشأن اآلثار المترتبة على التوصيات التي تقدم بها الفريق العـامل المعنـي بمشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات عقـب القـرار 
الذي اتخذته لجنة البرنامج والميزانية في دورتها المنعقدة في أبريل/نيسان ٢٠٠١ الرامي إلى طرح آــل األنشـطة المقترحـة 



 WO/PBC/4/4
 - 3 -

 
 

ــة الدائمـة المعنيـة  في مشروعات خاصة بتكنولوجيا المعلومات لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ على الفريق العامل التابع للجن
بتكنولوجيا المعلومات الستعراضه من الناحية التقنية . وأشارت األمانة إلى أن الوثيقــة اإلضافيـة تحتـوي علـى توصيـة مـن 
الفريق العامل المذآور ترمي إلى إضافة مشــروع آخـر لقائمـة مشـروعات فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، وهـو مواصلـة 
مشروع التعرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات . واختتمت األمانة آلمتها باإلشارة إلــى أن 
  WO/PBC/4/2 Add.1الموافقة على إضافة مبلغ قدره أربعة ماليين فرنك سويسري إلى الميزانية ، آما ورد في الوثيقة
 ،من شأنه أن يزيد من حجم الميزانية اإلجمالية لتبلغ ٤ر٦٨٢ مليــون فرنـك سويسـري بعـد أن آـانت تبلـغ ٤ر٦٧٨ مليـون 

فرنك سويسري.  
 

وقدم رئيس الفريق العامل المعني بمشروعات تكنولوجيا المعلومات عرضا موجزا للنتـائج التـي انتـهى إليهـا بعـد  10-
ــأن مشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات مـن الناحيـة التقنيـة ، بنـاًء علـى طلـب لجنـة  استعراض الوثيقة WO/PBC/3/3 بش
البرنامج والميزانية المجتمعة في أبريل/نيسان ٢٠٠١ . وصرح قـائال إن الفريـق العـامل قـد اسـتعرض الوثيقـة فـي دورتـه 
األولى التي انعقدت في جنيف في الفترة من ٣ إلى ٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . وذآر أن المشروعات الثالثة األولى قيد النظــر 
، وهي شبكة الويبو ومشروع نظام إدارة المعلومات ألغراض معــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات (IMPACT) ومشـروع 
نظام اإليداع اإللكتروني بناًء على معاهدة التعاون بشأن البراءات ، هي عبارة عن استمرار فـي الجـهود الرئيسـية المبذولـة 
حاليا في مجال األتمتة خالل فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . والتفت إلى مشـروع شـبكة الويبـو قـائال إن الفريـق العـامل قـد 
طلب من األمانة أن تؤآد له إمكانية تشغيل النظام آما هو ممكن بفضل تدابير متنوعة ، منــها اسـتئجار األجـهزة واالسـتعانة 
ــدت األمانـة للفريـق العـامل ذلـك . وأضـاف قـائال إن  بخدمات شرآات من الخارج ألغراض مثل المساعدة الحاسوبية . وأآ
الفريق العامل قد الحظ لدى التوصية بالموافقة على المشروع وميزانيته أن المبــالغ المقـدرة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 
تستند إلى عدد من العوامل المتغيرة التي تشمل عدد تراخيص المسـتخدمين الالزمـة واالنتفـاع بالنظـام فـي مختلـف مكـاتب 
الملكية الفكرية ، األمر الذي من شأنه أن يؤثر في مستوى المــوارد الالزمـة . ثـم توقـف الرئيـس علـى مشـروع نظـام إدارة 
المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات الذي يشمـل أتمتة إجراءات المعاهدة وقال إن الفريق العـامل قـد الحـظ 
ــاهدة الحاسـوبية والنظـام  ضرورة زيادة موارد فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لتغطية التكلفة المترتبة على تشغيل أنظمة المع
الجديد . وقال إن الفريق العامل قد أشار أيضا إلى أن المكاسب المحققة في الفعالية بفضل تنفيذ النظــام الجديـد مـن شـأنها أن 
تؤثر في ميزانية معاهدة التعاون بشأن البراءات لفــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ أآـثر مـن ميزانيـة تكنولوجيـا المعلومـات . 
وقال إن الفريق العــامل قـد أيـد مشـروع إدارة المعلومـات المذآـور آمـا ورد اقتراحـه وأوصـى لجنـة البرنـامج والميزانيـة 

بالموافقة عليه.  
 

ولفتت األمانة انتباه الوفود إلى عدد من المسائل األساسية بشأن مشروع اإليداع اإللكـتروني . وذآـرت فـي المقـام  11-
األول أن المشروع آان واردًا في األصل في نطاق مشروع نظام إدارة المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات 
ــي باعتمـاد معـاهدة قـانون الـبراءات الـذي انعقـد سـنة   ، (IMPACT)على أنه تم االتفاق عقب المؤتمر الديبلوماسي المعن
ــران  ٢٠٠٠ على تمكين مكاتب الملكية الفكرية من جعل اإليداع اإللكتروني لطلبات البراءات إلزاميا ابتداء من ٢ يونيه/حزي
٢٠٠٥ . وآانت نتيجة ذلك أن زاد مشروع اإليداع اإللكتروني أهمية حتى قرر المدير العام أنـه ينبغـي أن يصبـح مشـروعًا 
ــة  في حد ذاته . وذآرت األمانة في المقام الثاني أن استراتيجية تنفيذ المشروع تستدعي تقييم أنظمة اإليداع اإللكترونية الحالي
مما هو مطبق في المكتب األوروبي للبراءات ومكتب الواليات المتحدة للبراءات والعالمــات التجاريـة واالسـتعانة بعنـاصر 
تلك األنظمة إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة مقتضيات معاهدة التعاون بشأن البراءات . وأفــادت األمانـة فـي المقـام الثـالث 
أنها تعتزم تحقيق أآبر انتفاع ممكن بالتكنولوجيا المستعملة في مشروعات أخــرى منفـذة فـي سـياق تكنولوجيـا المعلومـات ، 
مثل شبكة الويبو ، وستستفيد من النجاح الذي حققه نظام الطلب اإللكتروني الذي ينتفع به حاليًا ٣٢% مــن مودعـي الطلبـات 
بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات . ولدى توضيح الميزانيــة المقترحـة بمبلـغ قـدره ٣ر١٨ مليـون فرنـك سويسـري ، 
ذآرت األمانة أنها قد حّدت من التكاليف بتوزيع الميزانية على السنوات الثالث الالزمة لتنفيذ المشــروع وأن تلـك الميزانيـة 
تشمل تكاليف ١٤ موظفًا يعملون بنظام الطلب اإللكتروني الراهن . وقالت األمانة إن الفريق العامل قد أوصى لجنة البرنامج 
ــة إلـى أن الفريـق العـامل قـد الحـظ ، لـدى  والميزانية بالموافقة على مشروع اإليداع اإللكتروني وميزانيته . وأشارت األمان
ــك العوامـل  الموافقة على الميزانية المقترحة ، أن عددًا من العوامل المتغيرة قد تؤثر في حجم الموارد الالزمة . وقالت إن تل
تشمل المخاطر المقترنة بتنفيذ آلية األمــن والُبنيـة التحتيـة المتاحـة للجمـهور والمعـايير التقنيـة التـي لـم تثبـت جدارتـها بعـد 
والواردة في المرفق واو من التعليمات اإلدارية لمعــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ممـا قـد يزيـد مـن الميزانيـة المقترحـة . 

وأضافت أن أنظمة اإليداع اإللكتروني والتكنولوجيا الخاصة بها قد تسمح بتخفيض حجم الموارد الالزمة.  
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واستعرض الفريق العامل أيضا مشروعين بشأن األتمتة . وسيسمح مشــروع نظـام تصنيـف المعلومـات المؤتمتـة  12-
ــن العمـل المنجـز فـي ذلـك   (CLAIMS)بأتمتة الجزء الالحق من مشروع إصالح التصنيف الدولي للبراءات واالستفادة م
ــا  المجال في إطار مشروع النظام الثاني للمعلومات المتعلقة بالتصنيف الدولي للبراءات . (IPIS) وأحاط الفريق العامل علم
بالنجاح الذي حققته الجهود المبذولة في مجال تكنولوجيـا المعلومـات بـهدف إصـالح التصنيـف الدولـي للـبراءات وأوصـى 
ــتعاضة عـن نظـام الويبـو  بالموافقة على المشروع الجديد وميزانيته . ورحب الفريق العامل أيضا باالقتراح الرامي إلى االس
المالي الحالي في إطار مشروع نظام اإلدارة المتكاملة (AIMS) واعتبره مدعوما بالوثائق الالزمة ورأى أنه مبادرة جاءت 

في وقتها وتستحق تأييد الدول األعضاء.  
 

وفي سياق آخر ، آان الفريــق العـامل قـد نظـر فـي اآلثـار المترتبـة علـى وقـف مشـروع التعـرف الضوئـي علـى  13-
ــة لطلبـات الـبراءات  الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT OCR) الذي يسمح بحصر النصوص الكامل
ــك المشـروع والعقـد  المودعة بناء على المعاهدة في نسق يمكن استعماله لملء قواعد البيانات الحاسوبية . وتنتهي ميزانية ذل
المبرم بشأنه في نهاية سـنة ٢٠٠١ وليـس مـن المتوقـع مواصلتـه فـي مشـروع البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ 
ــا المعلومـات بمبلـغ  و٢٠٠٣ . وقد تم تعليق أهمية آبيرة على ذلك المشروع وأوصى الفريق العامل بزيادة ميزانية تكنولوجي

قدره أربعة ماليين فرنك سويسري لتغطية التكاليف المترتبة على مواصلة ذلك المشروع في فترة السنتين المقبلة.  
 

وتحدث وفد فرنسا باسم المجموعة باء وعّبر للمدير العام ومكتب المراقب ومكتب التخطيط االسـتراتيجي ووضـع  14-
ــدة والموحـدة لمشـروع البرنـامج  السياسات عن عميق رضاه . وقال إن المجموعة إنما تبدي ارتياحها لطريقة العرض الجدي
والميزانية ، إذ تشمل المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والمباني . وأعرب الوفد عن رضاه بالميزانية المقدمة فــي 
شكلها الجديد لفترة السنتين مصحوبة بعرض لآلثار المترتبة عليها في األجل الطويل مع دورات تدوم آل منها ســت سـنوات 
. وأعرب عن رضاه بتضمين الميزانية قيد النظر أموال الفــائض واألمـوال االحتياطيـة التـي آـانت تـرد خـارج الميزانيـة . 
ــة بـاء بشـكل عـام  وأضاف قائال إن الميزانية تحتوي أيضا على مؤشرات أداء واضحة . وأعرب الوفد عن ارتياح المجموع
للجهود اإليجابية التي بذلها المكتب الدولي من أجل تحقيق مزيد من الشفافية لمصلحة الدول األعضـاء . واسـتدرك قـائال إن 
ــتوى التخطيـط عامـة وال سـيما فـي الشـؤون الماليـة . وقـال إن  المجموعة ترى أن األمر يستدعي مواصلة العمل على مس
المجموعة ترى أن من الضروري طــرح تحليـل مفصـل لالحتياجـات والمشـروعات ، بشـكل منتظـم ، علـى اللجـان التقنيـة 
المعنية لتوافق عليها . وأضاف أن إقدام لجنة البرنامج والميزانية على رفع المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومــات إلـى 
اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات لتنظر فيها من الناحية التقنية آان تجربة مثمرة للغاية ودعــا إلـى مواصلـة تقييـم 
ــى ضـرورة  تلك المشروعات على ذلك النحو في إطار اللجنة الدائمة المذآورة . واستطرد الوفد قائال إن المجموعة تشدد عل
  (PCT OCR) ،مواصلة المشروع المتعلق بالتعرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشـأن الـبراءات
ــد المـوارد الالزمـة لتمويلـه مـن الوفـورات التـي قـد يتيسـر  وترى أن ذلك المشروع مهم جدا وبإمكان المكتب الدولي أن يج
تحقيقها في قطاع تكنولوجيا المعلومات أو قطاعات أخرى . وفي الختام ، ذآر الوفد أن المجموعة باء تطلــب مـن جديـد إلـى 
ــي الوقـت المناسـب لتمكيـن الوفـود مـن  المكتب الدولي اتخاذ التدابير التي تسمح بتوزيع وثائق االجتماع بكل لغات الويبو وف
ــن إدراجـها فـي وثـائق  إمعان النظر فيها . وواصل قائال إن من الممكن اعتماد ذلك النوع من المواعيد آمؤشرات لألداء يمك
البرنامج والميزانية وتقارير أنشطة الويبو . وصرح قائال إن المجموعة تعتزم اسـتكمال تصريحـها بتصريـح يتعلـق بمسـألة 
ــد الرابـع حتـى النظـر فـي البنـد  المباني . وطلب ترك باب النقاش مفتوحا بشأن مشروع البرنامج والميزانية المذآور في البن

الخامس  ، ألنها تعتبر البندين مترابطين.  
 

وتحدث وفد الهند باسم مجموعة البلدان اآلسيوية وأثنى على األمانة للمشاورات المفتوحة والشفافة التي أجرتها مع  15-
ـــامج والميزانيــة الــوارد فــي الوثيقــة WO/PBC/4/2 والوثيقــة  الوفـود . وعـّبر عـن تـأييده لالقـتراح المعـّدل للبرن
 . WO/PBC/4/2 Add.1وأشار الوفد إلى استمرار الترآيز في ميزانية فترة السنتين المقبلة على أنشــطة الويبـو المنجـزة 
ــهادئ والبلـدان  في مجال التعاون ألغراض التنمية . وطلب الوفد دعم الويبو لتعزيز اشتراك خبراء من إقليم آسيا والمحيط ال
ــل نمـوا فـي إطـار البرنـامج الرئيسـي ١٢ لتمكينـها مـن  النامية . وعّلق أهميـة خاصة على المساعدة المقدمة إلى البلدان األق
ــة الفكريـة . وأعـرب عـن تـأييده القـتراح الويبـو الرامـي إلـى  الوفاء بالتزاماتها وإقامة نظام معاصر وفّعال في مجال الملكي
توظيف قدر آبير من األموال في مشروعات تكنولوجيا المعلومات وأشار إلى الفوائــد العـائدة علـى البلـدان الناميـة والبلـدان 
األقل نموا من جراء النفاذ إلى التكنولوجيا والمعارف . وذآر بصفة خاصة أن االستثمار في مشروع شبكة الويبو مــن شـأنه 
أن يستدرك الهوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية . والحظ أيضا وجود حاجة لتحسين الخدمات التـي تقدمـها الويبـو فـي 
إطار مشروع نظام إدارة المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات (IMPACT) ومشروع اإليــداع اإللكـتروني 
ــترنت . وصـرح قـائال إنـه يعتـبر مشـروع اإليـداع اإللكـتروني بمثابـة وفـاء المديـر العـام  لالستجابة إلى متطلبات ثورة اإلن
بالتزاماته إزاء البلدان النامية بتقديم ما تعوزه من المساعدة التقنية في سعيها إلى جعل اإليداع اإللكتروني إلزاميــا فـي سـياق 
معاهدة قانون البراءات . وأضاف الوفد قائال إن مجموعة البلدان اآلسيوية تؤيد وضع برنامج جديد يلبي احتياجات الشرآات 
الصغيرة والمتوسطة فــي مجـال الملكيـة الفكريـة . وفيمـا يتعلـق بالبرنـامج الفرعـي الخـاص بـالموارد الوراثيـة والمعـارف 
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التقليدية والفولكلور ، رحب الوفد بمضمون ذلك البرنامج الفرعي وأشار إلى أنه يسمح للدول األعضاء بالنظر في موضــوع 
حساس ال يزال موضع اهتمام البلدان النامية.  

 
وعّبر وفد المكسيك عن دعمه لمشروع الميزانية المعّدل بمبلغ قدره ٤ر٦٨٢ مليون فرنك سويسري ، آما ورد في  16-
  (PCTومشروع التعّرف الضوئــي علـى الحـروف فـي إطـار معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات WO/PBC/4/2 الوثيقة
 (OCTالوارد في الوثيقة . WO/PBC/4/2 Add.1 ومع ذلــك ، عـّبر الوفـد عـن قلقـه مـن تخفيـض التمويـل المخصـص 
ــا بشـرح األمانـة الـذي مفـاده أن تخفيـض تلـك الميزانيـة يعـزى إلـى أن المؤتمـر  للبرنامج الرئيسي ٨ . وقال إنه أحاط علم
الديبلوماسي المعني بحماية األداء السمعي البصري قد انعقد خالل هذه السنة ومن المعتزم وقف التمويل المخصــص لـه فـي 
فترة السنتين المقبلة . والتمس مع ذلك من المكتب الدولي مواصلة الجهود المبذولة في مجال تطوير حق المؤلف وعــّبر عـن 
ــادة األمـوال المخصصـة لـهذا  أمله في حشد األموال من الميزانية لالقتراحات التي قد تتقدم بها الدول األعضاء . والتمس زي

البرنامج في فترة السنتين المقبلة.  
 

ــددًا مـن  وأثنى وفد االتحاد الروسي على الوثائق التي قدمتها األمانة وأعرب عن ارتياحه ألن المنظمة قد راعت ع 17-
ــة البرنـامج والميزانيـة واالقتراحـات المتعلقـة بمشـروعات تكنولوجيـا  النقاط التي أثارها الوفد فيما مضى . وأآد تأييده لوثيق
المعلومات . وأعرب عن رضاه بتقديم الوثائق المترجمة إلى اللغة الروسية في موعدها إلى اللجنة وأشار مع ذلك إلى أن آل 
الجداول التي تحتوي على أرقام في النص الروسي واردة باللغة اإلنكليزية . وطلب الوفد إلى األمانة إعـداد ترجمـة روسـية 

لكل الوثيقة في صيغتها النهائية.  
 

ــة  وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية وأشاد بطريقة إدارة األمانة لدورات لجنة البرنامج والميزاني 18-
وآل التحسينات المدخلة على الشكل الجديد لوثيقة البرنامج والميزانية . وأقر الوفد بأن تلك التحسينات إنما تســتند إلـى طلـب 
الدول األعضاء . وحث األمانة على االستمرار في إنجاز أنشــطتها التـي اسـتهلتها خـالل فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وال 
سيما تقديم المساعدة من أجل تكوين القدرات في البلدان النامية في مجال التشريع . وعلق أهمية على تلك األنشطة في ســياق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية فــي اإلقليـم . وأعـرب الوفـد عـن رضـى مجموعـة البلـدان األفريقيـة بالزيـادة المسـجلة فـي 
ــأنه أن يحسـن مختلــف العالقـات التـي تربـط الملكيـة الفكريـة  الميزانية بنسبة ١٤% ألنشطة التعاون ، ورأى أن ذلك من ش
ــو إلـى دعـم األنشـطة التـي تباشـرها البلـدان الناميـة وال سـيما  واالبتكارات التكنولوجية وتشجع االستثمار . ودعا الوفد الويب
ــي المجـاالت المتعلقـة بالمعـارف التقليديـة والفولكلـور والتنـوع البيولوجـي  البلدان األقل نموًا لالستفادة من الملكية الفكرية ف
والتجارة اإللكترونية مع الترآيز بصفة خاصة على احتياجات البلدان األقل نموًا إلى تعزيز أنشطة التعاون اإلنمــائي . وأقـر 
الوفد بدور المكتب الدولي في تعزيز الوعي بالملكية الفكرية لدى الدول األعضاء . وعـبر عـن رضـاه بـالتقدم المحـرز فـي 
ــد المكــاتب الوطنيـة بـالموارد الضروريـة . وفـي الختـام ،  مشروع شبكة الويبو وعقد األمل على أن تتمكن الويبو من تزوي

أعرب الوفد عن مساندته لمشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣.  
 

وتحدث وفد ألمانيا باسم الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها وذّآر باستنتاج الرئيس عدم إمكانية التوصل إلى  19– 
ــة المعنيـة بقـانون العالمـات  توافق آراء بشأن آيفية البت في موضوع البيانات الجغرافية خالل االجتماع األخير للجنة الدائم
ــب  التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية في مارس/آذار ٢٠٠١ . وذّآر أيضا بالطلب الموجه إلى المكت
ــي اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون العالمـات التجاريـة  الدولي بخصوص إجراء مشاورات غير رسمية مع الدول األعضاء ف
والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية تحضيرا للــدورة السـابعة لـهذه اللجنـة . وذّآـر أيضـا بتوضيحـات المكتـب 
الدولي التي تنم عن اقتراح يرمي إلى اتفاق ال تجري بموجبه أية مناقشة في االجتماع المقبل لهذه اللجنة بشأن العمل المقبـل 
المتعلق بالبيانات الجغرافية . وشدد الوفد على أن الهدف ليس سد الطريق أمام اعتماد المشروع المعدل للبرنــامج والميزانيـة 
ــات  لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وعـبر عـن اعتقـاده أن مـن المبكـر فـي الوقـت الحـاضر اعتمـاد أنشـطة مرتبطـة بالبيان
ــى اعتمـاد  الجغرافية آما هو وارد في البرنامج الفرعي ٥-٢ من الوثيقة . وأوضح الوفد في هذا الصدد أنه ال ينبغي النظر إل
ــم اتخـاذ القـرارات فقـط لغـرض  البرنامج والميزانية  آبديل للقرارات المقبلة لهذه اللجنة في مجال البيانات الجغرافية وأن يت
استداللي وأن ال تتضمن أي التزام بتنفيذ األنشطة المشار إليها . واستطرد قائال إن الدراسة المتعلقة بوضــع مبـادئ توجيهيـة 
بشأن قضايا حماية البيانات الجغرافية واردة في الوثيقة . SCT/6/3 وأضاف أنه يتعين على هذا األساس أن يتم النظــر إلـى 
ــة والتـي ال يعـد اعتمـاد  أنشطة البرنامج ٥-٢ آأنشطة استداللية وأن القرارات المتعلقة بالعمل المقبل بشأن البيانات الجغرافي
البرنامج والميزانية بديال لها تقع على عاتق اللجنة الدائمة المذآــورة وأن مـن الضـروري مراعـاة عمـل المنظمـات الدوليـة 

األخرى تفاديا الزدواجية العمل.  
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وأشاد وفد آولومبيا بجودة الوثائق التي قدمتها األمانة وعلق األهمية على حصول بالده على دعم المنظمة لحمايــة  20–
حق المؤلف والحقوق المجاورة . ونظرًا إلى االسقاطات المحسوبة وانضمام آولومبيا إلى معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات ، 
ذآر الوفد أهمية النهوض ببنيات أساسية مادية وتكنولوجية وبشرية محسنة وتحديث أنظمة الملكية الفكرية في البلد . وأشــار 

إلى األهمية المعلقة في البرنامج على األنشطة المباشرة في البلدان النامية واألهمية الموالة لتنمية الموارد البشرية.  
 

ــام إدارة المعلومـات ألغـراض  وأحاط وفد أوآرانيا علما مع االرتياح بتطوير شبكة الويبو العالمية للمعلومات ونظ 21–
معاهدة التعاون بشأن البراءات (IMPACT) ومعاهدة التعاون بشأن البراءات إلى جانب نظــام اإليـداع اإللكـتروني . وأقـر 
بأهمية تلك البرامج بالنسبة ألوآرانيا وعبر عن ارتياحه للميزانية المخصصة لتلك البرامج بما في ذلك ميزانية أربعة ماليين 
  (PCTفرنك سويسري المقترحة لمشروع نظام التعرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات

 . (OCRوساند الوفد المشروع المعدل للبرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣.  
 

وتحدث وفد بلغاريا باسم بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق ليعبر عــن ارتياحـه لالتفـاق الـذي تـم التوصـل إليـه  22–
مبدئيا عقب نقاش تفصيلــي جـرى خـالل الشـهور الماضيـة . وأضـاف قـائال إن شـفافية المناقشـات سـمحت بفـهم القضايـا 
ــا الـذي تحـدث باسـم  المطروحة المختلفة تماما . وآان الوفد مستعدا للموافقة على الوثيقة . وعبر أيضا عن تقديره لوفد ألماني
الجماعة األوروبية فيما يتعلق بمقترحه بشأن البيانات الجغرافية وقال إنه يرغب في أن يتيسر له اسـتعراضه . وتمنـى أن ال 

يشكل هذا المقترح عقبة أمام الموافقة على البرنامج والميزانية آما هما مقترحان اآلن.   
 

ــا  وأشاد وفد عمان بالوثائق الممتازة التي أعدتها األمانة ورحب بالميزانية المخصصة للتعاون ألغراض التنمية آم 23–
هو وارد في الوثيقة . وأحاط علما مع االرتياح بالتزام الويبو بتوفير المساعدة للبلدان النامية لتمكينها من مســايرة التطـورات 

التكنولوجية العصرية في مجال الملكية الفكرية . وأقر أيضا مشارآة خبراء البلدان النامية المختلفة في أنشطة المنظمة.   
 

وأشاد وفد الصين بشفافية األمانة عند إعدادها للوثائق وعبر عن مساندته لمنح المدير العام المرونة الالزمة لتنفيــذ  24–
البرنامج وشدد على ضرورة دراسة احتياجات البلدان النامية . وأحاط علما بأن ارتفـاع ميزانيـة التعـاون ألغـراض التنميـة 
ــد الـدول األعضـاء ممـا  يبين األهمية التي يوليها المدير العام لذلك المجال . ورأى أن زيادة ميزانية تكنولوجيا المعلومات تفي

سيساهم في تضييق الهوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.   
 

وأشاد وفد سويسرا بعمل المكتب الدولي الذي قام به عند تحضير االجتماع وآذا الوثــائق . ووافـق علـى التصريـح  25– 
ــان المـاضي وأشـار  الصادر باسم المجموعة باء . وذّآر بأنه قد شكر األمانة لسهرها على البرنامج والميزانية في أبريل/نيس
إلى أهمية الشفافية في تلك العملية . وعبر عن ارتياحه للتحسينات التي أدخلت علــى المشـروع المعـدل للبرنـامج والميزانيـة 
ــي وثيقـة واحـدة يسـهل اسـتعراض  من أجل االستجابة لطلبات الدول األعضاء . وأحاط علما بأن العرض الحالي للميزانية ف
الميزانية واتخاذ القرار . وشجع الوفد المكتب الدولي على المضي في هذا الطريق . وأشار أيضا إلى أن الويبــو بحاجـة إلـى 
هيكل صلب وموثوق بغية مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجهها مثل القانون الدولي في مجال الملكية الفكريــة . وأعـرب 
الوفد عن اعتقاده أنه يتعين تخصيص موارد آافية في هذا المجال من القانون الدولي الخاص بالملكية الفكرية . وفيمــا يتعلـق 
بمسألة البيانات الجغرافية الحظ الوفد أنه لم يتم إدخال تغيير على نص البرنامج والميزانية وإن آــانت عـدة وفـود قـد طلبـت 
ــانون العالمـات التجاريـة والرسـوم  ذلك . وأشار إلى أنه آان من غير الممكن خالل االجتماع األخير للجنة الدائمة المعنية بق
والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية في مارس/آذار التوصل إلى توافق آراء بخصوص تلك المسألة رغم االهتمام الكبير 
الذي أبدته العديد من الوفود . ورأى الوفد أن من غير المالئم في سياق البرنامج والميزانيــة افـتراض مواصلـة عمـل اللجنـة 
الدائمة بالطريقة التي عملت بها خالل فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ آما هو وارد في مشــروع البرنـامج والميزانيـة . ورأى 
أيضا أنه يتعين على لجنة البرنامج والميزانية عدم اتخاذ قرار في الوقت الحاضر . وذّآر بأن العديد من الوفــود قـد عـبرت 
ــذي قدمـه وفــد ألمانيـا باسـم  عن وجهات نظر مماثلة في االجتماع األخير للجنة البرنامج والميزانية . وساند الوفد المقترح ال
ــد أن البرنـامج الفرعـي ٥-٢  الجماعة األوروبية وقال إنه يعتبر ذلك المقترح في الحالة الراهنة حال وسطا جيدا . ورأى الوف
ــاب توافـق آراء بخصـوص العمـل المقبـل  يمكن أن يفيد فقط آتوضيح وال ينبغي بأي حال أن يلزم العمل المقبل للجنة في غي
الذي ستقوم به اللجنة الدائمة  المعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية بخصــوص 
البيانات الجغرافية . وشدد الوفد على الحاجة إلى تفادي ازدواجية العمل مع باقي المنظمات الدولية فيما يخص تلك المسألة . 
وبخصوص تكنولوجيا المعلومات ، أشار إلى أهمية االســتثمارات فـي هـذا المجـال ورآـز علـى الحاجـة إلـى االسـتفادة مـن 
التطورات الجارية في المنظمات الدولية األخرى مثل المكتب األوروبي للبراءات فيما يخص اإليداع اإللكـتروني للـبراءات 

والسعي إلى مراعاة إمكانيات التعاون.  
 

وانضم وفد هنغاريا إلى موقف مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق وعبر عن مساندته للمشروع المعدل  26– 
للبرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وأشـار إلـى مبـادرتين قدمـهما مكتـب بـراءات هنغاريـا فيمـا يتعلـق 
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بالمشروع المذآور : األولى تتمثل في اقتراح إقامة مرآز تعليم عن الملكية الفكرية في بودابست ويمكن تنفيذ هذا العمل فـي 
إطار البرنامج الفرعي ١٤-٣ أو البرنامج الرئيسي ١٣ وتتمثل المبادرة الثانية في نيــة مكتـب الـبراءات الـهنغاري مشـارآة 
مكاتب وطنية وإقليمية أخرى والمكتب الدولي في إنشاء قاعدة بيانات دولية بخصوص الرســوم والنمـاذج الصناعيـة ويمكـن 
ــاي . وفـي الختـام ، انضـم الوفـد إلـى  النظر في هذا المقترح في إطار البرنامج الفرعي ١٥-٢ أو٧-١ ألنه مرتبط بنظام اله

موقف مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق الذي عبر عنه وفد ألمانيا بخصوص مسألة البيانات الجغرافية.   
 

ــبر عـن تقديـره لألمانـة  وأيد وفد جمهورية آوريا التصريح الذي ألقاه وفد الهند باسم مجموعة البلدان اآلسيوية وع 27– 
وساند المشروع المعــدل للبرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وسـاند أيضـا برنـامج وميزانيـة مشـروعات 
ــدان الناميـة عـن البلـدان المتقدمـة . وأشـار إلـى   تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تساعد على رأب الفجوة التي تفصل البل
ــي ذلـك اإليـرادات المقـدرة  التباينات الجوهرية بين الميزانية األصلية والميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بما ف
والمصاعب المرتبطة بحسابها في محيط سريع التغير . واقترح الوفد أن تنظــر الويبـو فـي االسـتعاضة عـن نظـام الميزانيـة 

لفترة سنتين بميزانية سنوية بغية التصدي لتلك المصاعب.  
 

ــدان أوروبـا الوسـطى ودول البلطيـق وتلـك  وأيد وفد ترآيا التصريحات التي أدلى بها وفد بلغاريا باسم مجموعة بل 28– 
التي ألقاها وفد ألمانيا ووفد سويسرا فيما يخص مسألة البيانات الجغرافية وأشار أيضا إلى عدم التوصل إلى توافق آراء بعـد 

بخصوص مسألة البيانات الجغرافية.   
 

ــي دورات الجمعيـة العامـة وطلـب تصحيـح  وأشار وفد البرتغال إلى اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة البرتغالية ف 29–
عدد اللغات المشار إليها في المشروع المعدل للبرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣.   

 
ــا الوسـطى ودول البلطيـق  وأشار وفد الواليات المتحدة األمريكية إلى معارضته لالقتراح الذي  قدمته بلدان أوروب 30– 
ــة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة  بأن تبت لجنة البرنامج والميزانية في أنشطة اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجاري
والبيانات الجغرافية . وأشار إلى أن بإمكان لجنة الويبو المعنية بالبرنامج والميزانية أن تقرر عرض المسألة على الجمعيات 

العامة إذا وجدت اللجنة الدائمة نفسها غير قادرة على مواصلة المناقشات على نحو مثمر.   
 

وأيد وفد المملكة المتحدة  تصريح وفد فرنسا باسم المجموعة باء ورآز على أهمية مشروع نظام التعرف الضوئي  31– 
على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات . (PCT OCR) وقـال إنـه يعتقـد أن ميزانيـة مشـروع اإليـداع 
اإللكتروني مرتفعة جدا وباإلمكان تمويـل المشـروع األول مـن وفـورات مشـروع اإليـداع اإللكـتروني وبـاقي مشـروعات 

تكنولوجيا المعلومات وباقي البرامج.   
 

ــد مجـاالت تحقيـق الوفـورات . وال يمكـن الوفـاء بميزانيـة  وذآرت األمانة أنه ليس باإلمكان في هذه المرحلة تحدي 32– 
المشروع المقترحة التي هي أربعة ماليين فرنك سويسري دون إحداث أثــر سـلبي فـي بـاقي األنشـطة المقترحـة ويمكـن أن 

يستلزم ذلك تقليص البرامج في آل المجاالت األخرى.   
 

وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية البيانين اللذين أدلى بهما وفـدا فرنسـا والمملكـة المتحـدة . وأحـاط المجتمعيـن  33-
علمًا بأنه ال يؤيد تخصيص مبلغ إضافي قدره أربعة ماليين فرنك سويسري لمشروع التعرف الضوئـي علـى الحـروف فـي 
إطار معاهدة التعاون بشأن (PCT OCR) البراءات واقترح اقتطاع األموال الالزمة من مصدر آخر في الميزانية العامة.  

 
وأحاط وفد المكسيك علما بالبيانات التي أدلى بها بعـض الوفـود بشـأن اقـتراح تمويـل ذلـك المشـروع مقارنـة مـع  34-
المواقف السابقة التي اتخذتها الوفود ذاتها بالنسبة للقضية نفسها خالل الـدورة األخـيرة للفريـق العـامل المعنـي بمشـروعات 
تكنولوجيا المعلومات . وقال إن تأييده يعتمد على عدم تخفيض مخصصات الميزانية لسائر مشروعات تكنولوجيا المعلومات 

 .
 

وساند وفد آندا البيان الذي أدلي به باسم المجموعة باء وأعرب عن تــأييده للبرنـامج والميزانيـة ولمـا تضطلـع بـه  35-
األمانة من أعمال . وأيد أيضًا البيانات التي أدلت بها وفود فرنسا والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة بشأن تمويل 

المشروع المذآور.  
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وأيد وفد فرنسا البيان الذي أدلى به وفد المملكة المتحدة بشأن تمويــل المشـروع . وأشـار إلـى إمكانيـة تمويلـه مـن  36-
خالل ما يحقق من وفورات بفضــل سـائر مشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات . وخـص بـالذآر إمكانيـة النظـر فـي اسـتخدام 

األموال المقترحة لمشروع اإليداع اإللكتروني نظرًا إلى أن الفريق العامل أوصى باستخدام البرامج الحاسوبية المتوفرة.  
 

وأشار وفد الهند إلى الفقرتين ١٢٧ و١٢٨ من تقريــر الفريـق العـامل المعنـي بمشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات  37-
ــروف فـي إطـار  وقال إن الفقرة ١٢٧ تتضمن التفاصيل المتعلقة برفع المبلغ المخصص لمشروع التعرف الضوئي على الح
معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT OCR) ليبلغ أربعة ماليين فرنك سويسري وإن الفقرة ١٢٨ تبين بوضوح ضــرورة 
مواصلة المشروع بعد سنة ٢٠٠١ . وطلــب بالتـالي إلـى لجنـة البرنـامج والميزانيـة النظـر فـي رفـع الميزانيـة المخصصـة 
ـــامج تكنولوجيــا  لبرنـامج تكنولوجيـا المعلومـات . ولـم يشـر إلـى ضـرورة اسـتيعاب المشـروع أو مواصلتـه فـي إطـار برن
ــن الرئيـس  المعلومات الحالي . ومضى يقول إن هذا البند قد أعيد طرحه في إطار مسائل أخرى وأن الفريق العامل التمس م
ــبرى المعلقـة علـى المشـروع فـي نظـام  أن يطلب إلى لجنة البرنامج والميزانية تخصيص مبلغ إضافي نظرًا إلى األهمية الك

اإليداع بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات.  
 

وقال وفد فرنسا إن البيان الذي أدلي به للتو ال يسمح على ما يبدو بحل المشكلة . وأعرب عن أمله في التوصل إلى  38-
حلها مشيرًا إلى أن الفريق العامل التابع للجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات غير مختص بالشؤون المالية . واستطرد 
قائًال إن اللجنة الدائمــة المذآـورة ليـس بإمكانـها إال أن توصـي لجنـة البرنـامج والميزانيـة بـالنظر فـي تخصيـص مبلـغ مـن 

الميزانية لنشاط بالذات . ورأى مع ذلك أن للجنة البرنامج والميزانية أن توصي برفع الميزانية أو عدم رفعها.  
 

ورأى وفد الواليات المتحدة األمريكية أن مـن الضـروري والمستحسـن أن تقتطـع الويبـو األربعـة مالييـن فرنـك  39-
ــة الدائمـة المعنيـة بتكنولوجيـا  سويسري من المبلغ المقترح أصًال وقدره ٤ر٦٧٨ مليون فرنك سويسري وأشار إلى أن اللجن
المعلومات لم تذآر مصدر تلك األموال المحتمل . وأعــرب عـن اعتقـاده أن المديـر العـام يتمتـع بسـلطة تقديريـة فـي وضـع 
برنامج جديد وأعرب عن رغبته في اقتطاع تلك المبالغ إمــا مـن الميزانيـة المقترحـة لتكنولوجيـا المعلومـات وفقـًا للبرنـامج 
ــدره أربعـة مالييـن فرنـك  األصلي أو من مصدر آخر في ميزانية الويبو وقال إنه ال يؤيد رفع الميزانية المقترحة أصًال بما ق

سويسري.  
 

وفيما يتعلق بتمويل المشــروع ، أوضحـت األمانـة أنـه تـم اقـتراح اسـتخدام جـزء مـن ميزانيـة مشـروع اإليـداع  40-
اإللكتروني المقترحة إلعادة توزيع الموارد إال أنها أحاطت علمًا بأن تقدير الفريــق العـامل ينطـوي علـى مؤشـرات تبيـن أن 
ميزانية مشروع اإليداع اإللكتروني المقترحة في الوقت الحاضر أدنى من المتطلبات الفعلية . وقالت بالتالي إن من المستبعد 
ــى مسـألة إعـادة توزيـع المـوارد باالعتمـاد علـى  إعادة توزيع الموارد المخصصة للمشروع قبل الشروع فيه . أما بالنسبة إل
ــدة األمريكيـة علـى صـواب إذ أشـار إلـى أن للمديـر العـام  مصادر الميزانية األخرى ، أحاطت علمًا بأن وفد الواليات المتح
السلطة إلعادة توزيع الوفورات على أولويات البرنامج الجديدة ضمن حدود معينة بالتمشي مع فكـرة عمليـة وضـع ميزانيـة 
هادفة ترتبط مواردها بمختلف األنشطة . وعلى الرغم من ذلك ، قالت إنه ال يمكن تحديد الوفورات المحتملة قبل بدايــة فـترة 
السنتين . ومضت تقول إن إعادة توزيع وفورات البرنامج تتطلب توافر المعلومات عن اتجاهات اإلنفاق التي ستسمح بتقدير 
ــها بتقديـم عـرض موجـز عـن بديليـن محتمليـن ضمـن عمليـة وضـع  الوضع وتقديم توصيات مفصلة . واختتمت األمانة قول
ــة المخصصـة لألنشـطة الجديـدة بإضافـة تلـك األنشـطة إلـى وثيقـة الميزانيـة .  الميزانية يتمثل البديل األول في رفع الميزاني
وذآرت في هذا الصدد بأن اللجنة أيدت عمومًا األنشطة المقترحــة أصـًال فـي أبريـل/نيسـان ٢٠٠١ . ورأت أن مـن السـابق 
ألوانه اآلن تقديم توصيات تفيد بإلغاء بعض األنشطة المذآورة لكي يفسح مجال لألنشطة الجديدة . أما البديل الثاني فينطــوي 
على تأجيل بدء المشروع لفترة سنة واحــدة لرؤيـة مـا إذا آـان مـن الممكـن إتاحـة األمـوال الالزمـة عـن طريـق الوفـورات 

المحتملة خالل تلك الفترة.  
 

وأعرب وفد المكسيك عن شكره للتوضيحات التي قدمتها األمانة . وقال إن الخيــار الـذي تـم اقتراحـه علـى اللجنـة  41-
ــر وضـع معـايير  لتأجيل مشروع التعرف الضوئي على الحروف أو توقيفه يسمح بتزامن بدئه مع مشروع المكتبة الرقمية إث
ــأييد المشـروع إذ  جديدة مرتبطة بمواصلة ذلك المشروع حتى نهاية فترة السنتين المقبلة . واستدرك قائًال إنه يرى ضرورة ت
ــة وال يـود  يعترف بأهمية توفير أحدث المعلومات عن البراءات على الموقع اإللكتروني بالمحافظة على مكتبة الملكية الفكري
أن يتوقف ذلك . وعلى الرغم من ذلك ، رأى أن مشروعات اإليداع اإللكـتروني وشـبكة الويبـو العالميـة للمعلومـات ونظـام 
ــة  إدارة المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات (IMPACT) تفوق نظام التعرف الضوئي على الحروف أهمي
. ورأى بالتالي أن الموارد الالزمة غير متاحة في ميزانية تكنولوجيا المعلومات . وفيما يتعلـق بـاقتراح تحصيـل الوفـورات 
من الميزانية العامة ، أحاط علمًا بأن األمانة أوضحت استحالة التنبؤ بالوفورات المحتملة في الوقت الحاضر . وأعرب عـن 
عدم تأييده لتوقيف المشروع خالل سنة واحدة غير أنه رأى أن مــن الجديـر األخـذ بذلـك االقـتراح آخيـار . وطلـب توضيـح 
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الجدول الزمني للمشروع في حال عدم تحقيق الوفورات الالزمة عن طريق بعض المصادر األخرى وبيان ما قد يحـدث إذا 
استحال تنفيذ مشروع التعرف الضوئي على الحروف ال سيما باالستناد إلى الحجج التي قدمها خبراء الفريق العامل.   

 
وساند وفد المملكة المتحدة تعليقات وفد فرنسا وقال إن الفريق العــامل المعنـي بمشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات  42-
تناول تلك المشروعات من منظور تقني بيد أنه لم يكن مكلفًا باتخاذ قرارات تتعلق بالميزانيــة . وأضـاف قـائًال إن المشـروع 
قيد البحث ال يعد مبادرة جديدة بل يستكمل نشاطًا جاريًا وأنه ال يعــرف أي قـرار مـن شـأنه توقيـف هـذا المشـروع بـالذات . 
وأعرب باألحرى عن موافقته على أولويات المنظمة فــي حـال تبيـن أنـه ال يمكـن اعتمـاد التمويـل علـى ميزانيـة تكنولوجيـا 
المعلومات ورأى أن من الضروري تحديد مصادر الميزانية األخرى لتجنب تضخــم الميزانيـة التـي تسـجل ارتفاعــًا ينـوف 

على ٢٠ بالمائة.  
 

وأعرب وفد مصر عن تحفظه إزاء تمويل البرنامج الجديد من برامج أخرى نظرًا إلى عدم توفر المعلومات حاليــا  43-
ــرى تمويلـها  عن مصدر تلك الموارد . وأضاف يقول إن أنشطة التعاون ألغراض التنمية أآثر أهمية وإنه ال يرغب في أن ي

معاقا.  
 

ــى مشـروع التعـرف الضوئـي علـى الحـروف فـي إطـار معـاهدة التعـاون بشـأن  وعلق وفد آندا أهمية قصوى عل 44-
ــح العوامـل التـي قـد تـؤدي  البراءات (PCT OCR) وأعرب عن رغبته في االحتفاظ به . وطلب إلى المكتب الدولي توضي
بالمكتب الدولي إلى إنهاء المشروع . وبهدف تفادي مفاجآت مماثلة في المسـتقبل ، اقـترح وضـع ميزانيـة تسـتغرق دورتـها 
ــى عـدة سـنوات . ورأى أن مـن  أربع سنوات أو ست سنوات . وقال إن هذا المنهج يسمح للدول األعضاء بتوزيع النفقات عل
الصعب تحديد الموارد التي يمكن تحصيلها من سائر مشروعات تكنولوجيا المعلومات إذ تبين التجارب أن سائر مشروعات 
تكنولوجيا المعلومات تأثرت بعوامل التضخم التي أدت إلى زيادة التكاليف . واسترسل قــائًال إن النفقـات التـي تـم التنبـؤ بـها 
بالنسبة إلى تلك المشروعات آانت أدنى من الواقع بدًال من أن تفوقه ، األمر الذي أدى إلى صعوبة في توفير أربعــة مالييـن 

فرنك سويسري باالعتماد على المبالغ التي خصصت لتلك المشروعات.  
 

وأيد وفد أوآرانيا البيان الذي أدلى به وفد آندا . وأحاط علمًا بأنه جرى العمـل علـى المشـروع وتـم اإلنفـاق عليـه  45-
ــرى  خالل فترة السنتين الحالية وأن من المحتمل تعزيز تطوره في المستقبل . واقترح تحديد الموارد لتمويل المشروع آما ج

في الماضي نظرًا إلى أهمية ذلك المشروع.  
 

وطلب وفد فرنسا توضيح األسباب التي قد تؤدي بالمكتب الدولي إلى توقيف المشروع بعد الشروع فيه علمـًا بأنـه  46-
ــدة حضـرت دورة  ال يزال جاريًا في الوقت الحاضر . وأشار إلى التأييد الملحوظ الذي حظي به المشروع من جانب وفود ع
اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات . ونظرًا إلى أهمية المشروع بالنسبة إلى عدد آبير من البلدان ، اقترح أن يســاند 

المكتب الدولي ذلك الرأي.  
 

وأحاط الرئيــس علمـًا بـأن الوفـود لـم تشـر إلـى المشـروع فـي أبريـل/نيسـان ٢٠٠١ وأن اللجنـة الدائمـة المعنيـة  47-
بتكنولوجيا المعلومات هي التي اآتشفت األمر . وذّآر بأنه لم يجر بحث سوى خمسة مشروعات فـي أبريـل/نيسـان ولـم يتـم 

تقديم أية تعليقات على مشروع التعرف الضوئي على الحروف.  
 

ــة المتحـدة وفرنسـا والواليـات المتحـدة األمريكيـة ودعـا إلـى  وأيد وفد هولندا اآلراء التي عبرت عنها وفود المملك 48-
تحديد األولويات في الميزانية ألن مبلغ الماليين األربعة مــن الفرنكـات السويسـرية ال يعـادل إال نصفـًا بالمائـة مـن إجمـالي 

الميزانية . واقترح على وجه الخصوص التخلي عن استحداث رمز جديد لتحقيق بعض الوفورات.  
 

ورأى وفد آندا أن االستغناء عن مشروع التعرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات  49-
ــوء الفـهم أو المفاجـآت فـي   (PCT OCR)ربما يعزى إلى سهو حال دون ظهوره في الميزانية . وقال إنه يمكن الحد من س

حال وردت اإلشارة إلى أثر جميع المشروعات على األمد الطويل في وثيقة البرنامج والميزانية.  
 

وأيد وفد فرنسا مرة أخرى أهمية مشروع التعرف الضوئي على الحـروف وضرورتـه وشـدد علـى نقطـة أخـرى  50-
وهي أنه ينبغي أال تكون األموال المرصودة لهذا المشروع على حساب مشروعات أخرى لتكنولوجيا المعلومـات . والنقطـة 
الثالثة التي تم إبرازها هي تأجيل بعض المسائل التي آان من المقرر بحثها في الدورة الثالثة للجنة البرنامج والميزانيـة إلـى 
الدورة الرابعة بعد أن تجري اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات تحليالتها التقنية . وآانت النتيجة أن اقترح الفريـق 
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العامل التابع للجنة الدائمة الموافقة علـى المشـروعات الخمسـة المقدمـة وزيــادة المبـالغ الضروريـة المرصـودة لمشـروع 
التعرف الضوئي.  

 
وأوضحت األمانة األسباب الرئيسية وراء عدم إدراج مشروع التعرف الضوئي على الحــروف فـي إطـار معـاهدة  51-
التعاون بشأن البراءات (PCT OCR) في البرنامج والميزانية لفترة السنتين المقبلـة . وقـد آـان عـدد مـن األولويـات التـي 
تتمشى مع احتياجات الدول األعضاء واهتماماتها خلف وضع برنامج لتكنولوجيا المعلومـات لفـترة السـنتين . وأثنـاء وضـع 
ــات برنـامج تكنولوجيـا المعلومـات غـير آافيـة .  البرنامج والميزانية داخليا ، تقرر أن األموال المخصصة لتلبية جميع أولوي
ــا المعلومـات قـد راجـع المشـروعات الخمسـة المتبقيـة ووافـق  وقالت األمانة ان الفريق العامل المعني بمشروعات تكنولوجي
عليها على أساس أنها قـرار صائب مـن حيـث األولويـة والميزانيـات التـي خصصتـها األمانـة لـها . وأردفـت قائلـة ان مـن 
األنشطة التي لم تتلق األموال الالزمة مشروعات المكتبات الرقمية للملكية الفكرية . وأضافت أنه لما آان مشـروع التعـرف 
ــة لـم  الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات يندرج حاليا في مشروع المكتبة الرقمية للملكية الفكري
ــدا ، أعربـت األمانـة عـن ثقتـها  يعتبر أن ثمة حاجة إلى االستمرار فيه بعد توقف المشروع . وردا على سؤال تقدم به وفد آن
بأن الميزانية المقدرة بأربعة ماليين فرنك سويسري آافية لهذا النشاط المحدد . وأضافت قائلة ان هذا النشاط تم التعاقد بشأنه 
ــدد الصفحـات التـي تحتـوي عليـها  بالكامل خارجيا وان الميزانية شملت بعض التكاليف الثابتة وآذا تكاليف متغيرة ترتبط بع
ــن األربعـة  الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات المتلقاة خالل فترة السنتين . وذآرت األمانة أن الماليي
المرصودة للمشروع سيكون لها تأثير آبير فــي الميزانيـة اإلجماليـة المخصصـة لتكنولوجيـا المعلومـات وقـد يعنـي ذلـك أن 
ــل نظـام إدارة المعلومـات  األمانة ال تستطيع تقديم ضمانات على نجاح تنفيذ المشروعات ، ومن الصعب تنفيذ مشروعات مث
ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات (IMPACT) أو شبكة الويبو العالمية للمعلومات (WIPONET) ترصـد لـها مبـالغ 

أقل بكثير مما هو مقدر أصال.  
 

وأحاط وفد المملكة المتحدة علما بالتوضيحات ووجد أنها مفيدة وسلَّم بصحة موقف المكتب الدولي القائل ان ميزانية تكنولوجيا المعلومات  52-
ال تسمح بتحقيق أية وفوارات وإنه ينبغي في تلك الحالة البحث عن هذه الوفورات خارجها.  

 
وقدمت األمانة البند ٥ من جدول األعمال آما يرد في الوثيقة . WO/PBC/4/3 وقـالت إنـها قدمـت تقريـرا مرحليـا عـن  53-
مشروع المبنى الجديد أثناء انعقاد اجتماع لجنة البرنامج والميزانية األخير في أبريــل/نيسـان ٢٠٠١ ، وأبلغـت اللجنـة بأنـها 
ستتعاون مع المقاول العام لتقدير الميزانية بدقة . وأشارت إلى أنه لم يقع االختيار بعد علــى المقـاول العـام ، مـع أن المكتـب 
الدولي تلقى معلومات مفيدة من شرآة الهندسة المعمارية بهنش وبهنش وشرآاه الفائزة بالمسابقة الهندسية الدولية واسـتطاع 
ــاع التشـييد  تنقيح التكاليف المقدرة على أساس التصميم الفائز بناء على المنهجية القياسية لتقدير التكاليف المعمول بها في قط
في سويسرا . وأضافت األمانة أن ثمة حاجة فيما يبدو إلى رصد ميزانية إضافية إلنجاز البناء طبقا للتصميم الفائز . وطلبــت 
األمانة مشورة اللجنة فيما يتعلق باإلجراءات التي ينبغــي اتخاذهـا . وأآـدت أن الجمعيـة العامـة قـد وافقـت علـى مواصفـات 
ــى المبنـى الجديـد فـي  المشروع وعلى الميزانية القصوى البالغ قدرها ٥ر٨٢ مليون فرنك سويسري عندما تمت الموافقة عل
سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ مع العلم أن صرف نفقات إضافية على هذا المشروع لن يتم من دون إذن سابق ممــا آـان يسـمى لجنـة 
ــة ومـن الجمعيـة العامـة . ورأت األمانـة أن مـن  الميزانية والمباني في ذلك الوقت والتي تسمى اآلن لجنة البرنامج والميزاني
ــرض تسـهيل  المناسب إبالغ اللجنة في هذه المرحلة بهذا األمـر وإن آانت التكاليف النهائية المقـدرة غير محسومة بعد . وبغ
المناقشات داخل اللجنة ، أجرت األمانة مشاورات غير رســمية ال سـيما مـع السـيد بـهنش الـذي عـرض تصميمـا للمشـروع 
الجديد . وأتاحت األمانة أيضــا وثيقـة غـير رسـمية تضمنـت معلومـات إضافيـة وملخصـا عـن المشـروع وعممتـها وقدمـت 
ــها وتقديـم توصيـات إلـى الجمعيـة العامـة . وتسـتند  خيارات أربعة آأساس للمناقشة داخل اللجنة لتيسير الموافقة النهائية علي
الخيارات األربعة إلى التقديرات الراهنة للتكاليف والميزانية األصلية المقدرة . وتفيد الوثيقة WO/PBC/4/3 بـأن المديـر 

العام أعرب عن تفضيله للخيار ألف أو الخيار باء بسبب فعاليتهمـا من حيث التكلفة في إطار استراتيجية طويلة األجل.  
 

وتحدث وفد فرنسا باسم المجموعة باء وأيد المدير العام والمكتب الدولي في رغبتهما فـي تزويـد الويبـو بـالمرافق  54-
ــون المنظمـة قـادرة علـى تقديـم خدماتـها إلـى الـدول األعضـاء  التي تحتاج إليها . وقال إن دول المجموعة تود ضمان أن تك
ــة مـن حيـث  وغيرها من الجهات المنتفعة على نحو يحقق الكفاءة واألداء األفضل . وأضاف قائال انه ال بد من ضمان الفعالي
التكلفة في طريقة تحديد الموارد الالزمة وإنفاقها . وذّآر بأن الميزانية األصلية المرصودة لذلك المشروع هي ٥ر٨٢ مليون 
ــايير السـائدة فـي المنطقـة .  فرنك سويسري وأن التصميم الفائز يقدر التكاليف بمبلغ ١٨٠ مليون فرنك سويسري حسب المع
وقال ان من الصعب اآلن فهم آيف أن تقدير تكــاليف تصميـم المبنـى المطـروح علـى الـدول األعضـاء ال يمـت بصلـة إلـى 
الميزانية المرصودة . وقال الوفد إن المجموعة تطلب توضيح آيفية تعامل المنظمة مع أية نتائج قانونية لهذا الوضع . ولكي 
يوافق الوفد على أي استثمار رئيسي من ذلــك الحجـم ، أفـاد الوفـد أن المجموعـة تطلـب إجـراء تحليـل أعمـق وموضوعـي 
للمقترح يرآز علــى اآلتـي : "١" التخطيـط وتقييـم االحتياجـات التـي تمثـل أسـاس المشـروع المقـترح ، "٢" واالحتياجـات 
الراهنة والمرتقبة من عمل المنظمة ، "٣" وتأثير االستثمارات الرئيسية التي ُوظفت في تكنولوجيا المعلومات والرامية إلــى 
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تحسين فعالية عمليات المنظمة ، "٤" وتقييم مقترح المبنى الجديد من حيث قدرته على تحقيق األهداف التي تنشدها المنظمة 
من عملها على نحو يحقق الفعالية من حيث التكلفة ومردودية األمـوال المصروفـة . وفـي هـذا الصـدد ، اقـترح الوفـد تقييـم 
المشروعات التي قدمها المشارآون في المرحلة النهائية من المسابقة الهندسية ، "٥" ومراعـاة اآلثار اإلدارية واإلجـراءات 
ــوي عليـها وال  لتشييد مرآز للمؤتمرات ، "٦" وتقييم مجموعة من الحلول البديلة مع الترآيز على المزايا والعيوب التي تنط
سيما فيما يتعلق باالستئجار وقاعة المؤتمرات والمرافق التقنية ، "٧" وتقييم سير المســابقة الهندسـية ونتيجتـها بمـا فـي ذلـك 
ــدة للـدول األعضـاء والمنظمـة إال إذا أشـرف  القضايا القانونية . وقال الوفد إن المجموعة ترى أن هذه المسابقة لن تكون مفي
ــار  عليها خبير مستقل ، وأن مـن شأن ذلك أن يساعد على ضمان موضوعية التحليل وإثباتها  . واقترح أن تخوَّل اللجنة اختي
ــار القانونيـة وتكـاليف التشـييد  خبير خارجي مثل مكتب وطني لمراجعة الحسابات لدولة عضو وأن ينظر هذا الخبير في اآلث
وغير ذلك من المسائل . واقترح أن يقدم الخبير تقريرا للدورة المقبلة للجنة البرنامج والميزانيـة للنظـر فيـه وأن تتخـذ دورة 
استثنائية للجمعية العامة القرار النهائي استنادا إلى رأي اللجنة . وقال الوفد إن المجموعة تعترف بأن مــن شـأن ذلـك تـأخير 
المشروع بستة أشهر نظرا إلى جدول اللجنة الزمني ، غــير أنـه أعلـن أن اسـتثمارا مـن ذلـك الحجـم يكتسـي أهميـة حاسـمة 
بالنسبة إلى مستقبل المنظمة . وأضاف الوفد أنه لو اتُّخذ القرار ، فــان احتيـاطي المنظمـة قـد يـتراجع بشـكل حـاد ، هـذا مـع 
ــك اسـتنفاد المـوارد الضروريـة السـتيفاء أيـة  مراعاة تعليقات الويبو بشأن التكاليف اإلضافية المحتملة . وقال إن من شأن ذل
متطلبات جديدة للعمل في مجاالت سياسية جديدة أو التعاون التقني أو لتخفيض الرسوم . ولذا ، قال الوفد إن المجموعة تعتقد 
أن القرار ينبغي أال يتخذ جزافا وأن يستند إلى آل المعلومات الالزمة ليقتنع بأن الخيار صحيـح . وقـال إن ضـرورة توخـي 

الحذر والحيطة تتجاوز بكثير آل المزايا المتصورة عن قرار متسرع.  
 

وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية وأيد التصميم العام المقترح لتشييـد مباني جديدة ورأى أن مــن  55-
المستحسن توفير الميزانية الالزمة له . وأضاف قائال إن الميزانية المعدلة المقدرة لهذا المشروع تتوافــق مـع تكـاليف مبـاني 
مشابهة شيدتها وآاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة . وأشـار إلــى نقطـة مهمـة مفادهـا إمكانيـة تحقيـق وفـورات فـي المسـاحة 
وزيادة اإلنتاجية وتخفيض نفقات االستئجار ، وقال إن باإلمكان تجنب المساوئ المقترنة باســتئجار المكـاتب مـع عـدم زيـادة 

الرسوم أو االشتراآات التي تدفعها الدول األعضاء.  
 

وأيد وفد المكسيك الخيار ألف آما يرد في الوثيقة WO/PBC/4/3 وذآَّر بأن هذا الخيار يشــمل مبنـى جديـدا مـن  56-
٥٠٠ مكان عمل و٥٨٠ موقفا للسيارات ومرافق للمؤتمرات تسع ستمائة شــخص ومرافـق تقنيـة آاملـة بتكلفـة قدرهـا ١٨٠ 
مليون فرنك سويسري . وأضاف قائال إن هذا الخيار هو األنســب وان آـان هـو األغلـى مـن حيـث المبـالغ المسـتثمرة علـى 
األجـل الطويـل . وأآـد أن الجمعيـة العامـة للويبـو وافقـت فـي اجتماعـها المعقـود سـنة ١٩٩٨ علـى تشـييد المبنـــى الجديــد 
بالمواصفات المذآورة آنفا وأنه سيتم اقتصاد مبالغ استئجار قاعات المؤتمرات وأماآن العمل . واشترط الوفد تأييد المشروع 

بعدم زيادة اشتراآات الدول األعضاء وعدم التأثير سلبا في أنشطة المنظمة في مجال التعاون.  
 

وتحدث وفد الهند باسم مجموعة البلدان اآلسيوية وأشار إلى األسباب الكامنة خلف التقديرات الجديدة ووجد أن من  57-
ــبة إلـى  المفيد بيان مبررات محطات العمل ومواقف السيارات والمرافق الخاصة بالمؤتمرات المزمع تشييدها وال سيما بالنس
ــا وان تقديـرات  منظمة آالويبو آخذة في النمو . وقال إن الخطة األصلية لم تراع أيا من المرافق التقنية اإلضافية الموجزة هن
سنة ١٩٩٨ لم تكن إال تقريبية وانه لما تطور المشروع أصبحت التقديرات أآثر واقعية ودقة . وذآَّر بأن المكتب الدولي قدم 
الخيارات ألف وباء وجيم ودال مع الشرح فيما يتعلق بالتكاليف المقدرة ومن رأيه أن من الضروري تشييد قاعة للمؤتمــرات 
تحتوي على المزيد من المقاعد الســتضافة االجتماعـات الكـبرى للـدول األعضـاء . وقـال ان ثمـة حاجـة إلـى مرافـق عمـل 
ــيارات وأمـاآن العمـل وان نتيجـة ذلـك انخفـاض حـاد فـي نفقـات اسـتئجار  وتكنولوجيا عصرية والى المزيد من مواقف للس
ــدول األعضـاء وغيرهـا مـن  المكاتب . وأضاف الوفد قائال إن الويبو منظمة آخذة في النمو وترمي إلى تقديم الخدمات إلى ال
ــداد فـترة طويلـة . وأعـرب الوفـد عـن تفضيـل المجموعـة للخيـار الـذي  الجهات المنتفعة وان عليها توسيع مرافقها على امت
يراعي آل المتطلبات المذآورة . وقال إن وفود مجموعة البلدان اآلسيوية ال تزال تتســاءل عـن ارتفـاع تكـاليف التشـييد فـي 
الخيارات المختلفة وأشار مثال إلى زيادة تلك التكاليف بثالث مرات والى احتمال تقلص االحتياطي بحيث يصبح ضعيفا جــدا 
على األجل القصير . وأعرب الوفد عن تساؤل المجموعة بشــأن مـدى تـأثير تمويـل هـذا المشـروع فـي مشـروعات التنميـة 
والتعاون والمساعدة التقنية واقترح تقديم توضيحات مفصلة عن زيادة التكاليف . وفي الوقت ذاته ، قال الوفــد ، مشـيرا إلـى 
ضرورة تشييد مباني جديدة وتوسيع المرافق ، إن المجموعة تؤآد على ضرورة إجـراء المشـاورات دون تـأخير للمشـروع 

مما قد ينجم عنه زيادة في التكاليف.   
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وتحدث وفد بلغاريا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق ورأى أن المسألة ليست جديـدة تمامـا وإن  58-
المنظمة ظلت واقفة عليها خالل السنوات الثالث الماضية . وأضاف قائال إنه قد تم اتخــاذ عـدد مـن القـرارات بشـأن المبنـى 
ــام الثـاني  الجديد وينبغي االحتفاظ بها . وذآر أن القرارات تتعلق في المقام األول بضرورة تشييد مبنى جديد وتخص في المق
بعض االعتبارات التي وافقت عليها الدول األعضاء في مختلف اجتماعات الهيئات الرئاســية . ورأى أن االنطـالق مـن تلـك 
ــاصر المتفـق  القرارات يحول دون إمكانية اعتبار بعض الحلول المطروحة في الوثيقة بمثابة حلول ألنها ال تحتوي على العن
ــة وال يمكـن اعتبارهمـا بمثابـة حليـن فعلييـن . وأشـار  عليها . ورأى أيضا أن الخيارين جيم ودال يبتعدان عن الفكرة األصلي
الوفد إلى أنه يعتزم التماس بعض التوضيحات بشأن طريقة العمل والموضوع . وبصفة خاصــة ، استفسـر عـن إدراك هيئـة 
التحكيم والمهندس المعماري للميزانية الموافق عليها بمبلغ قدره ٥ر٨٢ مليون فرنــك سويسـري . وسـأل أيضـا عـن شـفافية 
ــي مـارس/آذار المـاضي دون سـابق إشـعار للـدول  العملية بكاملها ، قائال إن التصميم الفائز قد ُطرح على الدول األعضاء ف
األعضاء باحتمال وجود مثل ذلك التفاوت بين األرقــام األصليـة واألرقـام النهائيـة . وتسـاءل عـن جـدوى االسـتعانة بخبـير 
مستقل لما يستدعي ذلك من تكاليف إضافية وتأخير في العملية برمتها . وأشار إلى أنه غير قادر على دعم االقتراحات التــي 

من شأنها أن تشكك في مصداقية قرارات هيئة التحكيم الدولية والدول األعضاء واألمانة.  
 

ــير مسـتقل مـن شـأنه أن يؤآـد النتـائج التـي  وعّبر وفد سلوفاآيا عن دعمه للخيار ألف وأشار إلى أن االستعانة بخب 59-
ــال  خلصت إليها هيئة التحكيم الدولية بشأن المسابقة الهندسية . وأشار مع ذلك إلى أن هناك زيادة آبيرة في حجم تكاليف أعم
  (PCT OCR) ،التشييد . وفيما يتعلق بمشروع التعّرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
شدد الوفد على الحاجة إلـى تخصيـص المـوارد الالزمـة للمشـروع نظـرا إلـى تفـاقم احتياجـات مختلـف البلـدان فـي مجـال 
تكنولوجيا المعلومات ، وال سيما البلدان المنتقلة إلى نظـام االقتصـاد الحـر . وصـرح قـائال إن توظيـف األمـوال فـي مبـاني 
وتكنولوجيا المعلومات من شأنه أن يحّسن مستوى فعالية المنظمة . وشدد على الحاجة إلى اعتماد حل عالي المردودية بشأن 

أماآن العمل الالزمة في مبنى تملكه الويبو مقابل مكاتب تستأجرها.  
 

وأعرب وفد االتحاد الروسي عن تأييده للحاجة إلى تشييد مبنى جديد بجــوار مبـاني الويبـو الحاليـة . وأشـار إلـى  60-
موضوع مصادر تمويل المشروع وتأثيره في مختلف األنشطة المنجزة في إطار المنظمة على المستوى المالي . وشدد على 

مسألة الحفاظ على وضع مالي سليم للمنظمة وتقييم المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع.  
 

ــت الوفـود إلـى النظـر  وأبدت األمانة استعدادها للوقوف على المسائل والمشاغل التي طرحتها مختلف الوفود ودع 61-
في اقتراح وفد فرنسا باسم المجموعة باء . وعلقت على اآلثار المالية التي قد تترتب على االسـتعانة بخبـير مسـتقل ، األمـر 
الذي سيستغرق ستة أشهر على أبعد تقدير ، آما ذآــر وفـد فرنسـا . وأضـافت قائلـة إن تلـك اآلثـار ستشـمل تكـاليف الخبـير 
وتأخيرًا في أعمال التشييد ومصروفات إضافية بسبب االستمرار في تغطية تكــاليف االسـتئجار بمبلـغ ينـاهز عشـرة مالييـن 
فرنك سويسري سنويًا وتكاليف مرتفعة ألعمال التشييد تتراوح ما بين ثالثة وخمسة بالمائـة أي بيـن أربعـة وخمسـة مالييـن 
فرنك سويسري سنويًا . وأحاط المجتمعون علمًا بأن األمانة قد اتبعت آــل اإلجـراءات والتدابـير التـي أشـارت بـها الجمعيـة 
العامة ووافقت عليها . وصرحت األمانة قائلة بصفة خاصة إن اإلجراءات والتدابير المتعلقة بالمسابقة الدولية بشأن الهندســة 
ــة . وقـالت إن التكـاليف المقـدرة  المعمارية قد ورد وصفها بالتفصيل في إحدى الوثائق التي سبق طرحها على الجمعية العام
الواردة في الوثيقة قيد النظر تستند إلى المعايير المطبقة في سويسرا على قطاع البناء . وذآرت أن هيئة التحكيم الدولية التي 
تضم مهندسين مدنيين ومعماريين وواضعين للسياسات مرموقين تم اختيارهم بالتشاور مع الدول األعضاء هــي التـي قـامت 
ــة  بالتقييم التقني للتصميم الفائز . وأفادت أن النتيجة التي خُلصت إليها المسابقة تستند إلى تحليل موضوعي ومداوالت مفتوح
وفقًا لمعايير اتفقت عليها هيئة دولية للتحكيم . وأآدت األمانة أنها تعتزم إطالع أي خبير خارجي يتــم إشـراآه فـي المشـروع 
على آل المعلومات الالزمة ، علمًا بأن االستعانة بذلك الخبير من شأنه أن يسبب تأخيرًا يناهز ستة أشهر في أعمــال التشـييد 

ويرتب تكاليف مرتفعة.  
 

ــة إن تكويـن هيئـة  وقدمت األمانة مزيدا من التوضيحات بشأن الجوانب القانونية للمسابقة الهندسية . وصرحت قائل 62-
التحكيم وإجراءات تنفيذ المسابقة الهندسية قد حظيت بموافقة الجمعية العامة . وأضافت قائلة إن النظـام المنطبـق والبرنـامج 
المنفذ بشأن المسابقة قد آان موضع اعتماد هيئة التحكيم ذاتها . واستطردت أن هيئـة التحكيـم آـانت مؤلفـة مـن ١٥ عضـوا 
معظمهم من المهندسين المعماريين وسائرهم من ممثلي الدول األعضاء . وأشارت األمانة إلــى أن مستشـار الويبـو القـانوني 
آان ممثل األمانة في هيئة التحكيم . والتفتت إلى الصفحة الخامسة من نظام المسابقة وبرنامجها مشيرة إلى أن جمعية الويبــو 



 WO/PBC/4/4
 - 13 -

 
 

آانت قد قررت في اجتماعها المنعقد في جنيف في ١٥ ســبتمبر/أيلـول ١٩٩٨ (أنظـر الوثيقـة WO/GA/23/7 والوثيقـة 
 WO/GA/23/5والوثيقة (WO/BC/20/3 - WO/PC/10/3 أن تنظم مسابقة دولية للهندسة المعمارية مــن أجـل تشـييد 
مبناها الجديد ليكون امتدادا لمقرها الحالي ووافقت على الميزانية وخصصــت مبلغـا أقصـاه ٥ر٨٢ مليـون فرنـك سويسـري 
باالستناد إلى التكاليف المقدرة أصال لتنفيذ مشروع التشييد . وأضافت قائلة إن التكاليف المقدرة سيعاد حسابها عقب المنافسة 
ــي البدايـة ثمانمائـة  الهندسية . وذآرت األمانة أن ذلك النص قد ُأرسل إلى آل الجهات المهتمة بالمسابقة والتي ناهز عددها ف
جهة . وذّآرت بالمعايير المطبقة على المبنى قيد المسابقة والمذآورة في الصفحـة السـابعة مـن الوثيقـة المشـار إليـها أعـاله 
وورد فيها أنه ينبغي أن تراعي المشروعات أهداف الجهة المنظمة ، أي إنشاء مجمع للمباني فيه الســمات الرئيسـية التاليـة : 
ــا وجـو مـؤات لكـل  الذآاء من وجهة نظر تقنية واحترام البيئة والفعالية من حيث العمل والتنفيذ والتكلفة والطاقة والتكنولوجي

الموظفين والزائرين . وأضافت قائلة إن عناصر المبنى المحددة قد وردت في الوثيقة أيضا.  
 

ــن بيـان المجموعـة بـاء ومفـاده أن المجموعـة تطلـب مـن  وردا على السؤال القانوني الذي أثير في الفقرة الثانية م 63-
ــالتزام  األمانة تزويدها بمعلومات بشأن العواقب القانونية التي قد تترتب على نتائج المسابقة ، رأت األمانة أن السؤال يتعلق ب
الويبو قانونيا إزاء الفائز أو عدم التزامها إزائــه ، مـا عـدا فيمـا يتعلـق بمنحـه الجـائزة األولـى . وصرحـت األمانـة قائلـة إن 
اإلجابة عن ذلك السؤال هي أن التزام الويبو إزاء الفائز يقتصر على منحه الجائزة األولى ال أآــثر . وفيمـا يتعلـق بـاالقتراح 
الرامي إلى تقييم إجراءات المسابقة الهندسية ونتيجتها ، بما في ذلك الجوانب القانونية ، وضحت األمانة الوضع قائلة إن من 
الضروري تمييز ذلك الموضوع عن الترتيبات التعاقدية الالحقة التي قد تبرم بعد انتهاء المسابقة . وأضافت قائلة إنها تعرف 
شرطين فقط يمكن فرضهما بشأن المسابقة . والشرط األول هو ضرورة أن تكون مداوالت هيئة التحكيم سـرية . وفـي ذلـك 
ــهدف المنشـود  الصدد ، صرحت قائلة إن إتاحة سجالت المداوالت التي أجرتها هيئة التحكيم للجمهور من شأنه أن يخالف ال
ــأنه أن يعتـبر إخـالال باألمانـة إزاء أعضـاء هيئـة  من إضفاء الطابع السري على تلك المداوالت . ورأت أيضا أن ذلك من ش
التحكيم . والشرط الثاني يتعلق في رأي األمانة بإجراء تقييم للطريقة التي تم اعتمادها لدى وضع اإلجراءات وطريقة تكوين 
هيئة التحكيم والطريقة التي اتبعتها هيئة التحكيــم عامـة فـي عملـها بخصـوص مسـألة السـرية . ورأت األمانـة أن مـن غـير 
الممكن النظر في مضمون القرار الذي انتهت إليه هيئة التحكيم نظرا إلى أن ذلك يعتبر خرقــا لحرمتـها . وأضـافت قائلـة إن 
ــد أدت مهمتـها وليـس مـن الممكـن قانونـا إعـادة الوظيفـة التـي تـم أداؤهـا واسـتعراض محتـوى مختلـف التحليـالت  الهيئة ق
والتقييمات التي ُأجريت والجوائز التي حددتها هيئة التحكيم في اإلجمال . ورأت األمانــة أن ذلـك يسـتند إلـى مبـادئ قانونيـة 
عامة ، إذ ان هناك فرقًا بين استعراض إجراءات إدارية تم اتباعها في قضية بعينها والنظر في موضوع القضية . وأضــافت 

قائلة إن ذلك الفرق ينطبق أحيانا على إجراءات الطعن.  
 

وتحدث وفد فرنسا باسم المجموعة باء وأشار إلــى أن الميزانيـة المخصصـة للمشـروع آـانت تبلـغ ٥ر٨٢ مليـون  64-
فرنـك سويسـري وأن الجـائزة األولـى قـد تـم منحـها لمشـروع يكلـف ١٨٠ مليـون فرنـك سويسـري . وطلـب الوفـد بعــض 
التوضيحات من األمانة بشأن اآلثــار القانونيـة القتراحـات األمانـة التـي تسـتند إلـى أربعـة خيـارات بمـا فـي ذلـك االحتفـاظ 
بالميزانية األصلية األمر الذي يعني التخلي عن المشروع الفائز . وفي هذا المضمار ، ســأل الوفـد عمـا إذا آـانت الشـرآات 
التي اشترآت في المسابقة تدرك أن الميزانية تبلغ ٥ر٨٢ مليون فرنك سويسري أو أن تلك الميزانية آانت مجرد مبلغ يمكن 
االسترشاد به وليس ملزما . ورأى الوفد أن افتراض آون مبلغ الميزانية شرطا من شروط المسابقة يعني أن من الضــروري 
قبول المشروعات التي تحترم ذلك الشرط فقط . ورأى أيضا أن في إمكان بعض المشترآين في المسابقة أن يتحججوا بأنـهم 
لم يفوزوا فيها بسبب احترامهم لميزانية المشروع . واستفسر الوفد عن إمكانية وجود مخاطر من التعــرض لدعـوى قضائيـة 
ــب أيضـًا تحديـد العواقـب القانونيـة والماليـة المتوقـع أن  من أصحاب المشروعات التي لم تفز في المسابقة بسبب ذلك . وطل

تمس المنظمة في حال عدم تنفيذ المشروع الفائز.  
 

واستفسر وفد هولندا عما إذا آانت المنظمة ملزمة قانونا بتشييد المبنى آما اقترحه صــاحب المشـروع الفـائز أم أن  65-
بإمكانها النظر في حلول بديلة أخرى.  

 
وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية ورأى أن من الضروري النظــر فـي تلـك المسـألة فـي ضـوء  66-
القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الثالثة والعشرين سنة ١٩٩٨ . وذّآر بأن المبلغ األصلي الــذي تـم تحديـده بمـا 
قدره ٥ر٨٢ مليون فرنك سويسري آان يقوم على مفهوم أن التكاليف قد تزيد بشرط أن توافــق الجمعيـة العامـة علـى ذلـك . 
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ــن االسترشـاد بـها ذلـك أنـه لـم يكـن مـن الممكـن تحديـد التكـاليف قبـل  وشدد الوفد على أن التقديرات آانت مجرد أرقام يمك
المسابقة الهندسية . ورأى الوفد أن المبادئ التوجيهية المعدة أثناء انعقاد جمعيات الدول األعضاء تجعل الخيــارين جيـم ودال 
بعيدين عن المواصفات التي حددتها الجمعية . وأضاف قائال إن االستعانة بخدمات مراجع خــارجي للحسـابات مـن شـأنه أن 
ــي قـرارات الـدول األعضـاء فـي المنظمـة . وصـرح قـائال إنـه يؤيـد مجموعـة البلـدان  يزيد من تكاليف المشروع ويشكك ف
األفريقية في التماسها مزيدًا من المعلومات عن الطريقة المتبعة عادة لمراجعة الحســابات ألن تلـك المراجعـة تباشـر عمومـًا 

أثناء تنفيذ المشروعات أو بعده.  
 

ــو وأعـرب عـن رغبتـه فـي أن  وعّبر وفد الصين عن مساندته لالقتراح الرامي إلى تشييد مبنى مكاتب حديث للويب 67-
يتيسر التوصل إلى توافق في اآلراء بعد المشاورات . ووجد أن المشكلة المطروحة تكمن في الفـرق الشاسـع بيـن الميزانيـة 
ــدد الوفـد علـى أن زيـادة الميزانيـة ال بـد أن ترتـب عواقـب علـى  المقترحة حاليا والميزانية الموافق عليها سنة ١٩٩٨ . وش
ــير األساسـية . ورأى أن مـن الممكـن  المنظمة واقترح أن تعيد األمانة النظر في الخيارات المقترحة بهدف حذف التكاليف غ
تحقيق ذلك بإجراء مراجعة داخلية أخرى للحسابات الستكشاف إمكانية تحقيق بعض الوفورات وتخفيض التكاليف اإلضافية 

قدر اإلمكان . ورأى الوفد أن العبرة المستخلصة والخبرة المكتسبة سيفيدان في المستقبل.  
 

وصرح وفد المكسيك قائال إن الوثائق واضحة للغاية وإن الجمعية العامة قد اتخذت قرار تشييد مبنى جديد لمكاتب  68-
الويبو . وأشار إلى أن قائمة باجتماعات الويبو المنعقدة في جنيف ويحضرها أآثر من ٣٠٠ شخص ترد في مرفق الوثيقــة ، 
ومنها اجتماعات الهيئات الرئاسية للويبــو ولالتحـادات التـي تديرهـا الويبـو التـي حضرهـا ٣٠٢ مـن األشـخاص والمؤتمـر 
الديبلوماسي المعني ببعض مسائل حق المؤلف والحقــوق المشـابهة الـذي حضـره ٧٧٢ شـخصا . وأضـاف الوفـد قـائال إن 
ــة سـنويا . وذّآـر الوفـد  األرقام الواردة من سلطات جنيف تفيد أن متوسط تكاليف التشييد في المدينة قد زاد بنسبة ٤ في المائ
أعضاء اللجنة بأن الويبو تخصص عشرة ماليين فرنك سويسري في السنة ألغراض االستئجار . وصــرح قـائال إن حكومـة 
المكسيك قد واجهت وضعًا مشابهًا لوضع الويبو عندما قررت شراء مقر لها حجمه ٠٠٠ ٤٢ متر مربع آان المعهد الوطني 
للملكية الصناعية يستأجره . وفي ضوء تجربة الحكومة المكسيكية ، رأى الوفد أن من المفيــد للويبـو أن تكـون مكاتبـها آلـها 
في أماآن متجاورة وغير مشتتة في جنيف . وأقر بأن المبلغ المقدر أصال بما يساوي ٥ر٨٢ مليون فرنك سويسـري قـد زاد 
جدا ليبلغ ١٨٠ مليون فرنك سويسري ألغراض المبنى الجديد ، وأشار إلى أن الميزانية المقترحــة قـد تسـجل زيـادة أخـرى 
حسب ما قد يطرأ من تطورات . وأضاف قائال إن أي تأخير في أعمال التشييد من شأنه أن يزيد من تكاليف المنظمة . وذآر 
أن تأخيرًا لمدة سنة واحدة قد يتسبب في تكاليف تبلغ عشرة ماليين فرنك سويسري ألغــراض االسـتئجار ، وأن ذلـك المبلـغ 
يضاف إلى تكاليف التضخم المسجل في جنيف بنسبة ٤% سنويًا . وشدد الوفد على الخطــر النـاجم عـن تـأخير قـرار ألجـل 
طويل ، ورأى أن ذلك قد يزيد من التكاليف بأآثر من ٢٠ بالمائة مقارنة بما هو مقــترح حاليـًا . ورأى الوفـد أن مـن الممكـن 
التصدي لمسألة الشفافية بإنشاء آلية ترفع إليها الويبو تقاريرها بشأن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع على أسـاس شـهري . 

ورأى أن من الممكن إجراء مراجعة للحسابات على أال يتسبب ذلك في تأخير أي قرار.  
 

والتمس وفد غانا بعض المعلومات بشأن اآلثار المترتبة علـى زيـادة ميزانيـة المشـروع لتبلـغ ١٨٠ مليـون فرنـك  69-
سويسري بالنسبة إلى ميزانية الويبو اإلجمالية.  

 
ــا اقـترحت  وتحدث وفد الهند باسم مجموعة البلدان اآلسيوية وطلب بعض المعلومات بشأن تكاليف خبير مستقل آم 70-

ذلك المجموعة باء وبشأن الجدول الزمني لذلك التقييم ، معتبرًا أن أي تأخير في المشروع من شأنه أن يزيد من التكاليف.  
 

وأيد وفد السنغال البيان الذي أدلى به وفد الجزائر وذّآر بأن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للويبو سنة ١٩٩٨  71-
يحتوي على ثالث نقاط أساسية . وذآر في المقام األول أن القرار يقضي بضرورة إيجاد مكــاتب تسـع ٥٠٠ شـخص وقاعـة 
للمؤتمرات تسع ٦٠٠ مقعد وذآر ميزانية مقترحة بمبلغ قدره ٥ر٨٢ مليون فرنك سويسـري يمكـن االسترشـاد بـه . وأشـار 
الوفد إلى أن الخيارين جيم ودال ال يفيان بالمواصفات التقنية التي وافقت عليها الجمعية العامــة . والتمـس بعـض المعلومـات 
ــة إجـراء مراجعـة  بشأن إمكانية التشكيك في اختيار المهندس المعماري الفائز من الناحية القانونية . واقترح النظر في إمكاني

للحسابات أو تقييم على أعلى مستويات المنظمة مع مراعاة ما قد يترتب على ذلك من تكاليف وتأخير.  
 

وأيد وفد الواليات المتحدة بيان المجموعة باء . وأقر بالحاجة إلـى بعـض المرونـة وشـّدد مـع ذلـك علـى أن حجـم  72-
ــم  التغييرات في المشروع يثير التساؤل بشأن تمشي نتائج المسابقة الهندسية مع قرار الجمعية . ولذلك اقترح الوفد إجراء تقيي
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مستقل الحتياجات المنظمة من حيث حجم المبنى وسعة القاعة الالزمــة للمؤتمـرات ومـا إلـى ذلـك . وأوصـى الوفـد بتـأجيل 
القرار في ذلك الصدد بانتظار تحليل للموضوع على يد خبير استشاري مستقل من المحبذ أن تكون له خبرة فــي مشـروعات 
البناء في جنيف . ورأى أن من الضروري أن يشمل التقييم مقارنة بيــن تكـاليف االسـتئجار وتكـاليف الشـراء باالسـتناد إلـى 

شروط اقتصادية محلية.   
 

ــة العامـة بشـأن المبـاني وأآـد  وأيد وفد مصر اقتراح مجموعة البلدان األفريقية الرامي إلى احترام قرارات الجمعي 73-
ــس مـن األمانـة توفـير  أهمية الوفاء باحتياجات المنظمة إلى مباني حديثة وال سيما متطلباتها ألغراض التعاون التقني . والتم
معلومات إضافية عن آثار زيادة التكاليف في وضع الويبو المالي إجماًال لتتمكن الدول األعضاء من إجراء تقييم شــامل لتلـك 

اآلثار في أنشطة المنظمة القادمة.  
 

وأشار وفد المملكة المتحدة إلى أن الميزانية قيد النظر تفوق بكثير الميزانية األصلية التي يبلغ قدرها ٥ر٨٢ مليون  74-
ــة المبكـرة مـن  فرنك سويسري . ورأى أن من الممكن توقع تكاليف إضافية أو طارئة ، على أن حجم الزيادة في هذه المرحل
المشروع يستدعي إعادة تقييم المفهوم من أوله . ورأى أن إجراء تقييم خارجي من شأنه أن ُيضفي بعض الموضوعية لفــائدة 
ــات والتـأآد مـن التحليـل الـذي سـبق لألمانـة أن  المنظمة والدول األعضـاء . وقال إن ذلك ُيتيح فرصة إلعادة تقييم االحتياج
أجرته . وفيما يتعلق بالتأخير الذي قد يتسبب به ذلـك التقييـم ، أشـار الوفـد إلـى أن المـهندس المعمـاري قـد تـم اختيـاره فـي 
ــض المعلومـات بشـأن  مارس/آذار ٢٠٠٠ وأن حساب تكاليف ذلك المبنى لم ُيتح إال بعد سنة ونصف السنة . وطلب الوفد بع
مطالبة المشترآين في المسابقة الهندسية بتقديم حسابات للتكاليف إلى جانب االقتراحات بهدف التأآد من أن المشــروع يمكـن 

تسليمه في حدود الميزانية.  
 

ــها هيئـة  واستفسر وفد بلغاريا عما إذا آان الهدف المنشود من استعراض الموضوع هو التشكيك في قرارات اتخذت 75-
عليا هي الجمعية العامة أو إعادة النظر في تلك القرارات . وإذا آان الوضع آذلــك ، عـبر الوفـد عـن تشـكيكه فـي ضـرورة 
إنجاز ذلك وتساءل عن إمكانية وجود فرق بين نتيجة ذلك اإلجراء والخيارات التي طرحتها األمانة . وفيمـا يتعلـق بالتـأخير 
المرتقب نتيجة للتقييم ، سأل الوفـد عن الحاجــة إلـى عقـد دورة اسـتثنائية للجمعيـة العامـة فـي مـارس/آذار أو أبريـل/نيسـان 

  .٢٠٠١
 

وساند وفد ُعمان البيان الذي أدلى به وفد الهند متحدثـا باسـم مجموعـة البلـدان اآلسـيوية . وسـأل عـن الفكـرة مـن  76-
االستعانة بخدمات ُمراجع خارجي للحسابات وما يترتب على ذلك من عبء مالي إضافي نتيجة لتأخير المشروع . وأعـرب 
ــى ذلـك التقييـم وتسـاءل عـن إمكانيـة أن يتولـى األمـر  الوفد عن قلقه من التشكيك في مصداقية المنظمة في حال الموافقة عل

ُمراجع حسابات الويبو الداخلي ويحدد التكاليف التي يمكن إلغاؤها.  
 

ــه مجموعـة البلـدان األفريقيـة وقـال إنـه يقـترح استكشـاف اآلثـار المترتبـة علـى  وأيد وفد آينيا البيان الذي أدلت ب 77-
ــاتب ، وأوصـى بـالتحديد باستكشـاف إمكانيـة تشـييد  التكاليف وإن آان يوافق على ضرورة توسيع المساحة المخصصة للمك
ــى ليلبـي احتياجـات متنوعـة . وضـرب لذلـك مثـاال وهــو إمكانيـة تحويـل قاعـة  المبنى خطوة خطوة أو تكييف مساحة المبن
ــق الـذي يسـاوره بشـأن قاعـة المؤتمـرات  االجتماعات الى أماآن للمكاتب بفضل الجدران المتحرآة . وأعرب الوفد عن القل
المزمع أن تسع ٦٠٠ مقعد والتي لن تكون آافية الستضافة آل اجتماعات الويبو وبشأن المساحة المخصصــة للمكـاتب التـي 
لن تكون آافية بدورها لتلبية االحتياجات المتزايدة في المستقبل القريب وإمكانية تأجيل المشروع وما يقترن بذلك من تكاليف 

بسبب التقييم المقترح . وبالرغم من ذلك ، أعرب الوفد في النهاية عن تأييده الكامل للمشروع.  
 

وردا على سؤال طرحه وفدا فرنسا وهولندا عن اشــتراط االلـتزام بالميزانيـة المخصصـة للمشـروع فـي المسـابقة  78-
الهندسية ، صرحت األمانة بأنه آان من المطلوب من المرشحين االمتثال للمواصفات وقـالت إن المسـابقة لمـا آـانت ترآـز 
على اختيار تصميم المبنى فقد تم التعاقد مع المهندس الذي حاز على الجائزة على أساس أن يضع خطته وفقا للتصميم الفائز 
وال سيما الميزانية المقترنة به . وفيما يتعلق بالدول األعضاء التي رفضت التصميم الفائز ، أشارت األمانة إلى أن الصفقات 
ــع مـن منظمـة دوليـة . غـير أن األمانـة تعتقـد أن مـن الممكـن قانونـا  التجارية ينبغي أن تقوم على حسن النية ، وهذا ما ُيتوق
ــد السـنغال ، أآـدت  التخلي عن المشروع وتسديد المبالغ المستحقة للمهندس على ما أنجز من أعمال . وفيما يتصل بتدخل وف
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األمانة أن مراجعة مضمون قرار هيئة التحكيم بشأن المسابقة الهندسية غير مفتوح للدول األعضـاء ألن نظـام الهيئـة ينـص 
على أن قرارها نهائي وال يقبل االستئناف.  

 
وردت األمانة على التساؤل عن التكاليف المترتبة على إجراء تقييم مستقل بأن ميزت بين تكاليف التقييــم المباشـرة  79-
وغير المباشرة فقالت إن األولـى تتوقف على الجهة التي تسند إليها مهمة التقييم ، وأشارت الــى أن المجموعـة بـاء اقـترحت 
اللجوء إلى خبير خارجي يسهر على تحليل االحتياجات من مرافق العمل والجوانــب التقنيـة الهندسـية . وذآَّـرت بالدراسـات 
المستقلة التي أجراها أحد الخبراء سنة ١٩٩٦ بناء على طلب الدول األعضاء ، وقالت إن إحـدى الدراسـات اضطلعـت بـها 
ــل  شرآة اس . تي . جي . آوبرس واليبرند وتتألف من أآثر من مائة صفحة ومن دراسة استقصائية للسوق في جنيف وتحلي
لتكاليف عدد من المباني . وأضافت أن دراسة أخرى أجراها خبير من المملكة المتحدة هو الســيد/سـودن الـذي عينتـه الـدول 
األعضاء لتحديد االحتياجات من مرافق العمل وال سيما تأثير تكنولوجيا المعلومات في الحاجـة إلـى أمـاآن عمـل مسـتقبال . 
وذآرت األمانة أن تلـك الدراسـة أدت إلـى اقـتراح حجـم المرافـق الالزمـة مثـل ٥٠٠ مكـان عمـل و٦٠٠ مقعـد فـي قاعـة 
ــراء مشـاورات  المؤتمرات و٥٨٠ موقفا للسيارات . وقد دام التحليل الخارجي ستة أشهر أعقبتها فترة إضافية ضرورية إلج
غيـر رسمية وإعداد الوثائق وعقد دورات استثنائية للجمعية العامة . وفيما يتعلق بالتكاليف غـير المباشـرة المتصلـة بتـأجيل 
المشروع ، قالت األمانة ان التكاليف السنوية الستئجار أماآن العمل تبلغ عشرة ماليين فرنك سويسري وإن الزيادة السـنوية 

المقدرة لتكاليف التشييد تبلغ عدة ماليين من الفرنكات السويسرية.  
 

وأآدت األمانة أن الحاجة إلى المبنى هي اليوم أآثر وضوحا منه في الوقت الذي تمـت الموافقـة علـى المشـروع .  80-
وأعربت عن ثقتها في صحة بنية الميزانية الجديدة التي تستند إلــى المواصفـات التقنيـة وتكـاليف التشـييد المعياريـة الموافـق 
عليها والسائدة في جنيف وفي أن المبنى الجديد استثمار اقتصادي جيد مــن شـأنه أن يحقـق مزايـا ماليـة للويبـو . واعـترفت 
األمانة بأن الميزانية األصلية آانت غير صائبة وقارنت ذلك بالتجربة المشــابهة التـي شـهدتها المناقشـات األخـيرة للميزانيـة 
بشأن تحديث مبنى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية السابق . وقالت األمانة إنها عالجت مواطن الضعف فــي عمليـة وضـع 
الميزانية السابقة بمراجعتها بحيث تشمل المبنى الجديد . وفيما يتعلق بتمويل الزيادة في الميزانية ، أوجزت األمانة االقـتراح 
ــة هـذا الخيـار هـي أال تـؤدي الزيـادة فـي  القائل باللجوء إلى األموال االحتياطية لتلبية االحتياجات اإلضافية ، وقالت إن مزي
الميزانية إلى ارتفاع في الرسوم أو االشتراآات وأال تؤثر فــي أنشـطة الميزانيـة المقترحـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، 
غير أنها اعترفت بتقلص هامش المرونة المالية على األجل المتوسط إلطالق مبادرات جديدة أو خفض الرسوم . ومع ذلك ، 
قالت ان المبنى الجديد سيضع أسسا متينة إلدارة المنظمة إدارة فعالة بمجرد أن يكون جاهزا ومــن ثـم يمكـن اتاحـة المـوارد 

الالزمة في السنوات القادمة الستهالل مبادرات جديدة وتخفيض الرسوم.  
 

وتساءل وفد هولندا عما إذا ورد تحديد الميزانية المرصودة للمبنى الجديد في وثائق المسابقة الهندسية.   81-
 

وأآدت األمانة أن نظام المسابقة الهندسية الدولية وبرنامجها يشيران إلى تلك الميزانية الموافــق عليـها ، وقـالت إن  82-
النظام والبرنامج يعلنان أن الجمعية العامة للويبو قد قررت في االجتماع الذي عقدته في جنيف في ١٥ سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ 
ــم مسـابقة هندسـية  (أنظر الوثيقة WO/GA/23/7 والوثائق WO/GA/23/5 و (WO/BC/20/3- WO/PC/10/3تنظي
دولية لتشييد المبنى الجديد لتوسيع المقر الرئيسي الراهن ووافقت على الميزانية وخصصت مبلغا أقصى قدره ٥ر٨٢ مليون 
ــدرة أصـال لتنفيـذ مشـروع المبنـى . وستحسـب التكـاليف المقـدرة مـن جديـد عقـب  فرنك سويسري استنادا إلى التكاليف المق

المسابقة الهندسية.  
 

ــا ورد  وأآدت األمانة أيضا أن النظام والبرنامج يستندان إلى متطلبات تنظيم المسابقة الدولية للهندسة المعمارية آم 83-
وصفها في الفقرات من ٤٠ إلى ٤٩ من الوثيقة WO/GA/23/5 التـي وافقـت عليـها الجمعيـة العامـة . وأشـارت األمانـة 
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بالتحديد إلى الفقرة ٤٥ من الوثيقة المذآورة والتي تقول إن المرشــحين الذيـن وقـع عليـهم االختيـار للمشـارآة فـي المسـابقة 
الهندسية الدولية سيحصلون على نظام المسابقة وبرنامجها مرفقين بالوثائق التفصيلية وعلى معلومات عن التكاليف المتوقعة 

لكل عنصر من عناصر المبنى الثالثة لضمان تمشي مقترحاتهم مع التوقعات المالية.  
 

وأشـارت األمانـة إلـى أن المشـارآين فـي المسـابقة استرشـدوا أساسـًا بالمواصفـات التقنيـة وأن معظـم التصـــاميم  84-
ــاب تكـاليف مشـروع أي مبنـى يتوقـف علـى مواصفـات تقنيـة  المقترحة وتكاليفها آانت في المستوى نفسه . وذآرت أن حس
أساسية مثل المساحة والسعة اإلجماليتين . وأضافت أنه لما آانت المعلومات المتاحة في المرحلة األولى من إعداد المشروع 
محدودة ، لم يكن ممكنا وضع تقديرات دقيقة للميزانية . وأشارت األمانة إلى أن الموضوع المطروح حاليا جــزء مـن عمليـة 
ــائز ، علـى أن يكـون مـن المفـهوم أنـها ال تقـترح أيـة ميزانيـة اآلن .  إرفاق المعلومات السابقة لوضع الميزانية بالتصميم الف
ــنة المقبلـة  وأضافت أنها تعتزم رفع اقتراح مفّصل بشأن المسائل المالية والميزانية إلى اللجنة لتنظر فيه وتوافق عليه في الس

وأن من الممكن عندئذ تعديل القرار بطبيعة الحال.  
 

وقال وفد هولندا إن زيادة مبلغ قدره ١٠٠ مليون فرنك سويسري على الميزانية المخصصة أصًال للمبنى الجديد ال  85-
تتمشى مع التوقعات المالية.  

 
وساند وفد المملكة المتحدة البيان الذي أدلى به وفد هولندا وتساءل عن العملية التي أدت إلى اختيار تصميــم اقـترن  86-

بمتطلبات تجاوزت التقديرات األصلية في الميزانية إلى حد آبير.  
 

وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية البيانين اللذين أدلى بهما وفدا هولندا والمملكة المتحدة.   87-
 

وطلب وفد مصر توضيح الزمن الذي يحتاج إليه المكتب الدولي السترجاع المرونة المالية في حال تنفيذ المشروع  88-
مع مراعاة التخفيضات المتوقعة في مستوى االحتياطيات.  

 
ــات إلـى مبلـغ قـدره ١١٥ مليـون فرنـك سويسـري فـي فـترة  وأوضحت األمانة أن من المتوقع أن تصل االحتياطي 89-
السنتين المقبلة دون زيادة الميزانية المخصصة للمبنى . وقالت إن المبلغ قد يتراوح بين ٤٠ و٥٠ مليون فرنك سويسري في 
ــل الحصـة الكـبرى خـالل  فترة السنتين المقبلة بزيادة الميزانية نظرًا إلى توزيع التكاليف اإلضافية على أربع سنوات بتحصي
ــة المتوقعـة والنفقـات واالحتياطيـات تقديـرًا  فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . واستدرآت قائلة إنه سيتم تقدير اإليرادات المعدل
معمقًا في سياق الميزانية المعدلة للمبنى الجديد ممــا يسـمح بتوفـير أحـدث المعلومـات الماليـة فـي هـذا الصـدد وتحليـل آثـار 
ــى تقييـم مضمـون المشـروع واستكشـاف مـا إذا آـان  مشروع المبنى الجديد تحليًال مستفيضًا . ودعت األمانة أيضًا الوفود إل

يشكل استثمارًا اقتصاديًا جيدًا من شأنه أن يجسد احتياجات منظمة متنامية مثل الويبو ومتطلباتها ويستجيب لها.  
 

وتساءل وفد أوآرانيا عن إمكانية تلبية احتياجات المنظمة المقبلة بتوفير قاعــة للمؤتمـرات تسـع ٦٠٠ مقعـد نظـرًا  90-
إلى تعدد االجتماعات التي تحضرها وفود يزيد عددها على ٦٠٠ شخص . واستفسر أيضًا عن الجدول الزمني لتنفيذ الخيــار 

ألف وأعرب عن أمله في بدء التشييد في أقرب وقت ممكن.  
وأعرب وفد آندا عن تأييده للمواقف المشترآة بين وفود هولنـدا والمملكـة المتحـدة والواليـات المتحـدة األمريكيـة  91-
ــر  وتساءل عن جدوى إعادة النظر في عدد الموظفين ومتطلبات المنظمة األخرى في أطر اقتصادية مختلفة بما في ذلك النظ
ــاظ ببعـض عنـاصر  في أماآن االستئجار مما يساهم في تحديد إمكانية اتساق ذلك مع هدف المنظمة االستراتيجي بغية االحتف

المبنى الجديد وال سيما قاعة المؤتمرات.  
 

ــد السـودان إلـى تزايـد احتياجـات المنظمـة والجـهات المنتفعـة بمنتجاتـها وخدماتـها وتنـامي متطلباتـها .  وأشار وف 92-
وتساءل عما إذا آان من المالئم التنويه بوجود قيود على التوقعات المالية نظرًا إلى نمو المنظمة وأنشطتها بسرعة.  

 
ودعا وفد السنغال الوفود إلى النظر في مضمون المشروع وأعرب عن قلقه من التشكيك فـي قـرار سـابق اتخذتـه  93-

الجمعية العامة.  
 

  WO/PBC/4/2وبينت األمانة أن من المتوقع اســتكمال المبنـى الجديـد فـي سـنة ٢٠٠٥ وأشـارت إلـى الوثيقـة 94-
للحصول على المزيد من التفاصيل بشأن احتياجات المنظمة إلى أماآن للعمل والجدول الزمني وخطط االســتئجار . وأآـدت 
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على ضرورة توفير قاعة للمؤتمرات تسع ٦٠٠ مندوب وفقًا لقائمة اجتماعات الويبو التي يحضرها أآثر مـن ٣٠٠ شـخص 
ــا السـيد/سـودن مـن  الواردة في المرفق باء من الوثيقة . WO/PBC/4/3 وفيما يتعلق بالمكاتب ، أشارت إلى دراسة أجراه
المملكة المتحدة بوصفه خبيرًا مستقًال في سنة ١٩٩٦ . وقالت إن الدراسة تقدر عدد المكاتب الالزمة خالل ســنة ٢٠٠٦ بمـا 
ــة باحتياجـات المنظمـة الفعليـة فـي أبريـل/نيسـان ٢٠٠١ أي ١٣٤٠ مكتبـًا .  يتراوح بين ١٠٤٠ مكتبًا و١٣٠٠ مكتب مقارن

وأضافت قائلة إن امتالك أماآن العمل أقل تكلفة من استئجارها في جنيف.  
 

وأعرب وفد المكسيك عن قلقه من إمكانية إعاقة تلبية احتياجات المنظمة األساسيـة فـي عصر "اقتصاد المعارف"  95-
ــد توجـه إلـى أوسـاط  الذي لم يعد فيه دور الملكية الفكرية موضوعًا للبحث . وأعرب أيضًا عن قلقه إزاء نوع الرسالة التي ق

الملكية الفكرية والجمهور بشأن أهمية الملكية الفكرية في حال عدم الموافقة على المشروع.  
 

وقال الرئيس إنه جرت مناقشات مستفيضة مع منسقي المجموعات بشأن القـرار المقـترح بخصـوص البنـد ٥ مـن  96-
جدول األعمال ، وتم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الفقرة المتعلقة بالبند ٥ ، آما وردت في الفقرة ٩٧.  

 
ــا فـي ذلـك  ووفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في سنة ١٩٩٨ (أنظر الفقرة ٣٠ من الوثيقة (WO/GA/23/7 بم 97-
جميع قراراتها الصادرة في هذا الصدد (1)وبناء على نتائج المسابقة الهندسـية الدوليـة ، اسـتعرضت اللجنـة المسـألة مطـوال 

ورأت أنه ال يمكن في الوقت الحاضر اتخاذ قرار بشأن الخيارات المقترحة بخصوص تشييد مبنى جديد للويبو.  
 
 
 

وقررت اللجنة توصية الجمعية العامة بما يلي:  
 

مطالبـة مكتـب مراجعـة الحسـابات االتحـــادي التــابع لحكومــة  "1"
سويسرا ، بوصفه المراجع الخارجي لحسابات الويبو ، أو إلى خــبراء 
خارجيين آخرين يحددهـم مراجـع الحسـابات الخـارجي فـي مجـاالت 
يرى أنها خارجة عن اختصاصـه ، بالتشاور مع رئيس لجنة البرنامج 
والميزانية والمنســقين اإلقليمييـن ، بتولـي تقييـم مشـروع تشـييد مبنـى 
ــائز  جديد ، بالتعاون مع المكتب الدولي والمهندس صاحب التصميم الف

وجهات معينة أخرى حيثما يكون ذلك مالئمًا؛  
 

واقتراح إدراج المهمات التالية في إطار التقييم:   "2"
 

ــات المنظمـة العمليـة الحاليـة  توفير أحدث المعلومات عن احتياج )أ(
والمتوقعة مع إيالء اهتمام خاص لعمليتي التخطيط وتقييم االحتياجات 

ليشمل ذلك ما يلي:  
 

أثر االستثمارات الرئيسية وال سيما ما ينصب منها في مجال  (1)
تكنولوجيا المعلومات بهـدف تعزيز فعالية المنظمة،  

 
والعواقــب اإلداريــة المترتبــة علــى مرآـــز للمؤتمــــرات  (2)

ومردوديته،  
 

وتقييم للحلول البديلة للمرافق التقنية؛   (3)
 

                                                
ترد فيما يلـي قائمـة الوثـائق الصـادرة منـذ سـنة ١٩٩٧ بشـأن القـرارات السـابقة المتعلقـة بمشـروع المبـاني والوثـائق المرتبطـة بـها:   (1)
WO/BC/XIV/2–WO/PC/V/2, WO/BC/XV/3-WO/PC/VI/3, WO/GA/XXI/11, WO/GA/XXI/13, WO/BC/18/3-
WO/PC/8/2, WO/GA/22/1, WO/GA/22/2, WO/BC/19/2-WO/PC/9/2, WO/BC/19/3-WO/PC/9/3, WO/BC/19/4-
 WO/PC/9/4, WO/BC/19/5-WO/PC/9/5, WO/BC/20/3-WO/PC/10/3, WO/GA/26/8, WO/GA/26/10,

 WO/PBC/3/2, WO/PBC/3/5 .
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)ب) وتقييم االقتراح المتعلـق بـالمبنى مـن حيـث قدرتـه علـى تحقيـق 
أهداف المنظمة العملية على نحو عالي المردوديـة مـع ضمـان أعلـى 

قيمة ممكنة لألموال الموظفة؛  
 

ــداد تقييـم للمخـاطر بـإدراج مـا يـترتب مـن آثـار المشـروع  )ج( وإع
المالية على المنظمة والتكاليف اإلضافية التي قد تنجم عن المشروع؛  

 
ودعوة مراجع الحسابات الخارجي والخبراء الخارجيين اآلخرين  "3"
إلى تقديم تقاريرهم في الوقت المناسب إلى لجنــة البرنـامج والميزانيـة 

لتنظر فيها في أبريل/نيسان ٢٠٠٢.  
 
 

ومطالبة األمانة بإسداء المشورة إلـى الـدول األعضـاء  "4"
من خــالل المنسـقين اإلقليمييـن ، فـي الوقـت الـذي يجـري فيـه 
التقييم ، بإعداد تقرير آتـابي مفصـل عـن االلتزامـات القانونيـة 
المتعلقـة بالمشـروع ، إن وجـدت ، وسـائر التدابـير التـي يمكــن 

اتخاذها ، في موعد أقصاه ٣٠ يناير/آانون الثاني ٢٠٠٢؛  
 

ومطالبة األمانة باتخاذ الترتيبات اإلدارية والتخطيطيـة  "5"
الالزمة لمشروع البناء ، شريطة أال تســتبعد تلـك الترتيبـات أي 

خيار قد يبرز خالل التقييم.  
 

وفتح الرئيس باب التعليق على مشروع التعرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن الــبراءات  98-
 (PCT OCR) (WO/PBC/4/2, Add. 1) .

 
وأعرب وفد جمهورية آوريا تأييده لالقتراح بشــأن المشـروع المذآـور إذ يـرى أنـه مـن األهميـة بمكـان وأن مـن  99-
الضروري مواصلته دون تأخير لضمان إدارة معاهدة التعاون بشأن البراءات على نحــو فعـال نظـرًا إلـى االرتفـاع السـريع 

المسجل في عدد الطلبات المودعة بناء على المعاهدة.  
 

وتحدث وفد فرنسا باسم المجموعة باء وأدلى مجددًا ببيان المجموعة في هذا المضمار (أنظر الفقرة ١٤) وأوضــح  100-
أنه ال يقبل بزيادة الميزانية المقترحة ، ودعا إلى إيجاد وسيلة أخرى لتمويل المشروع.  

 
ودعا وفد الواليات المتحدة األمريكية إلى االمتناع عن زيادة الميزانية بإضافة المبلغ المطلوب.   101-

 
وأيد وفد االتحاد الروسي المشروع وطلب توضيح آيفية مباشرته دون زيادة الميزانية العامة.   102-

 
وردًا على سؤال االتحاد الروسي ، ذّآرت األمانة بالتأييد الكبير الذي حظيت به الميزانيــة خـالل دورة اللجنـة فـي  103-
ــة علـى المشـروع قبـل بـدء فـترة السـنتين يفضـي إلـى  أبريل/نيسان ٢٠٠١ . وقالت إن أي التزام باستيعاب التكاليف المترتب
تخفيض الميزانية بمبلغ يساوي أربعة ماليين فرنك سويسري . وبينت أن مثل ذلك القرار من شأنه أن يشكل بـدوره سـابقة . 
ومضت تقول إنه سيتغير ترتيب أولويات البرنــامج آمـا اقترحـه المديـر العـام واسـتعرضته اللجنـة فـي حـال الموافقـة علـى 
توصية الفريق العامل المعني بمشروعات تكنولوجيا المعلومات من دون اآلثار المترتبة علــى ذلـك فـي الميزانيـة . وعـالوة 
ــط المـوارد واألنشـطة والنتـائج . وأقـرت  على ذلك ، أشارت في ذلك الصدد إلى عدم مراعاة نهج الميزانية الهادفة الذي يرب
بتلك اآلثار وأشارت أيضا إلى تعديل مشروع الميزانية الذي جرى في منتصف الفترة لمراعاة اآلثار المالية ألهم مشروعات 
ــدت  تكنولوجيا المعلومات التي اعتمدتها اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات عندما طلبت اللجنة في دورتها التي انعق
في أبريل/نيسان إلى الفريق العامل المذآور النظر في برنامج تكنولوجيا المعلومات . واسترسلت تقول إن االستنتاجات التــي 
خلص إليها الفريق العامل لم تتح إال في بداية سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . وفـي حـال إشـراك اللجنـة الدائمـة المعنيـة بتكنولوجيـا 
المعلومات في العمليات الخاصة بالميزانية في المستقبل ، استطردت تقــول إن مـن المقـترح عقـد االجتماعـات الالزمـة قبـل 
انعقاد الدورة العادية للجنة البرنامج والميزانية . أما بالنسبة إلى مسألة مشروع التعرف الضوئـي علـى الحـروف فـي إطـار 
ــة زيـادة الميزانيـة العاديـة بمبلـغ قـدره  معاهدة التعاون بشأن البراءات ، (PCT OCR) شددت على ضرورة ضمان إمكاني
ــك الزيـادة قبـل بـدء فـترة السـنتين آـإجراء اسـتثنائي  أربعة ماليين فرنـك سويسري . ونوهت بعدم ضرورة الموافقة على تل
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ــى  ونظرًا إلى القرار المتأخر للجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات وأضافت قائلة إن من المقترح باألحرى الموافقة عل
المشروع دون زيادة الميزانية على الفور بل بناء على تقييم المكتب الدولي لوضع الميزانيـة فـي النصـف الثـاني مـن السـنة 
األولى لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . واستأنفت قائلة إن ذلك التقييم يستهدف استكشاف الفرص إلدراج المبلغ اإلجمــالي أو 
جزء من تكاليف المشروع في الميزانية العامة لفترة السنتين دون التأثير فــي تنفيـذ برنـامج األنشـطة المعتمـد لفـترة السـنتين 
والمرونة المتاحة للمدير العام بشأن الميزانية وإن تقريرًا يفيد بنتيجة تلك الجهود ســيقدم إلـى لجنـة البرنـامج والميزانيـة فـي 
ــن المفـهوم أنـه إذا اتضحـت الحاجـة إلـى  إطار الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . واختتمت آلمتها قائلة إن م
استيعاب مبلغ يصل إلى أربعة ماليين فرنك سويسري ، حسب المطلـوب ، ضمن تكاليف المشروع عندئذ ، ستطرح المسألة 

على لجنة البرنامج والميزانية والجمعية العامة.  
 

ـــة  ورأى وفـد المكسـيك أن اللجنـة الدائمـة المعنيـة بتكنولوجيـا المعلومـات ليسـت مختصـة ببحـث المسـائل المتعلق 104-
ــذه  بالميزانية . وباإلضافة إلى ذلك ، رأى أن إشراك لجان دائمة أخرى في عملية وضع الميزانية من شأنه أن يعرقل عمل ه
ــها وليـس مختلـف الميزانيـات التـي قـد  اللجنة . وقال إن مهمة هذه اللجنة الرئيسية هي بالتحديد دراسة ميزانية المنظمة برمت
تعتبرها آل لجنة مناسبة . وأعرب عن قلقه مما قد يترتب من تأخير على تنفيذ المشـروع وأيـد اقـتراح األمانـة ورآـز علـى 
ضرورة أال يكون تنفيذ مشروع التعرف الضوئــي علـى حسـاب سـائر مشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات المعتمـدة أو علـى 

حساب أنشطة التعاون ألغراض التنمية.  
 

ــا المعلومـات وحـث المكتـب  وأيد وفد آندا اقتراح األمانة معربًا عن أمله في عدم إعاقة سائر مشروعات تكنولوجي 105-
ــورات المحتملـة . وفيمـا يتعلـق ببيـان وفـد المكسـيك بشـأن دور اللجنـة  الدولي على تحديد المجاالت التي تسمح بتحقيق الوف
الدائمة ، أآد الوفد أهمية االستعانة بخبرة المشارآين التقنية لتحديد تكــاليف مشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات التـي تنطـوي 

على تحديات خاصة بها.  
 

وأعرب وفد فرنسا عن تأييده لالقتراح الذي تقدمت به األمانة.   106-
 

وضم وفد المملكة المتحدة صوته الى صوت وفد آل من فرنسا وآندا ورحـب بـاالقتراح الـذي تقدمـت بـه األمانـة  107-
وقال إنه حل وسط بّناء.  

 
ــت مبكـر ورأى أنـه يسـاعد علـى التوصـل إلـى  وأعرب وفد الجزائر عن أسفه ألن اقتراح األمانة لم يناقش في وق 108-

توافق في اآلراء بشأن المسألة قيد النظر.  
 

وطلب وفد مصر أن تتفق الوفود علــى اسـتغالل أيـة فرصـة سـانحة تحددهـا األمانـة السـتيعاب ميزانيـة مشـروع  109-
التعرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات . (PCT OCR) وضـم صوتـه الـى صـوت وفـد 
المكسيك القائل بعدم المجازفة بمشروعات تكنولوجيا المعلومات أو غيرها من أنشطة برنامج الويبو المقترحة لفترة السـنتين 

المقبلة . وطلب أن تبين طبيعة تمويل المشروع االستثنائية في القرار المزمع اتخاذه.  
 

وأعرب وفد أوآرانيا عن تأييده القتراح األمانة.   110-
 

وأعرب وفد االتحاد الروسي بدوره عن تأييده القتراح األمانة.   111-
 

وأحاط الرئيس علما بتأييد اللجنة لالقتراح الذي تقدمت به األمانة بشأن مشروع التعــرف الضوئـي علـى الحـروف  112-
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT OCR) وفتح باب النقاش بشأن قضية البيانات الجغرافية.  

 
ــالدور الحاسـم الـذي تؤديـه  وأشار وفد آندا إلى بيان سابق لالتحاد األوروبي بشأن البيانات الجغرافية ، واعترف ب 113-
الويبو في وضع مبادئ توجيهية فـي ذلـك المجـال ، وأآـد ضـرورة تعـاون المكتـب الدولـي مـع المنظمـات الدوليـة المعنيـة 
بالقضايا نفسها ، دون أن يؤثر ذلك في نطاق عمله أو يمسه بغية تجنب ازدواجيـة العمل وانعدام الفعالية . وأآــد الوفـد أيضـا 
أهمية أن تحدد اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات الجغرافيـة برنـامج 
عملها وأولوياتها في إطار البرنامج العام مثل لجان تقنية أخرى . ولخص الوفد موقفه بقوله إنه يعتقد أن تعليق الموافقة على 

البرنامج قيد النظر أو تقييد عمله أو نطاق اختصاصه أو إطـاره الزمني أمر غير مجد.  
 

ــتراح الـذي تقدمـت  وتحدث وفد بلغاريا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق وأعرب عن تأييده لالق 114-
به الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.  
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وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن تأييده لتعليقات وفد آندا . وقال إن النص قيد النظر لم يصل إلى الوفــد  115-
وال سلطات الواليات المتحدة قبل االجتماع . وفيما يتعلق بالبيانات الجغرافية  ، رأى أن نطاق اختصاص البرنــامج الفرعـي 
ــامج والميزانيـة مالئـم ، وأحـاط علمـا مـع التقديـر بالجـهود التـي بذلتـها دول االتحـاد األوروبـي  ٥-٢ الوارد في وثيقة البرن
لتوضيح موقفها أمام هذه اللجنة ، غير أنه أضاف أنه ال يسـتطيع الموافقة على أي قرار في هذا الصدد ألنه يعتقد أن القضية 
ــة العامـة . ومـع  تقع ضمن صالحيات اللجنة الدائمة التي تعمل بنهج توافق اآلراء ولم ٌتِحل القضية إلى هذه اللجنة أو الجمعي
أن منظمة التجارة العالمية ال تزال تنظر في قضية البيانات الجغرافيـة ، فـهناك حاجـة إلـى مواصلـة المناقشـات فـي الويبـو 
واللجنة الدائمة دون التقيد بأي جدول زمني . وقال إن من الممكن اعتبار الوثيقة SCT/6/3 منطلقًا للمناقشات وليست ختامــًا 

لها.  
 

وقال وفد الجزائر إن مجموعة البلدان األفريقية ليس في مقدورها التعليق على اقتراح االتحــاد األوروبـي ألنـها لـم  116-
تتسلم نص ذلك االقتراح.  

 
ــة  وأعرب وفد المكسيك عن موافقته على البيانين اللذين أدلى بهما آل من وفد آندا ووفد الواليات المتحدة األمريكي 117-
فيما يتعلق باقتراح االتحاد األوروبي ، وقال إن آل لجنة من اللجان الدائمة تتولى عملها الخاص بها وإن وظيفة األمانــة هـي 
ــة لالضطـالع بمهماتـها . واسترسـل قـائال إن البرنـامج الفرعـي ٥-٢ يتيـح  ضمان حصول تلك اللجان على الموارد الكافي

الموارد الالزمة لألنشطة األخرى مثل العالمات التجارية.  
 

واعترفت األمانة بأن قضية البيانات الجغرافية حساسة جدا وأشارت إلى أنه تم تناولــها فـي الـدورة السـابقة للجنـة  118-
البرنامج والميزانية وذآَّرت بأن مشاورات غير رسمية جرت قبل هذا االجتماع وأنـها لـم تكـن مثمـرة . واتفقـت مـع الـرأي 
القائل إن لجنة البرنامج والميزانية ليست المكان المالئم لمناقشــة القضيـة ، ووافقـت علـى أن اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون 
العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية هي الهيئة المناسـبة . واقـترحت فـي النهايـة أال تعرقـل 
استحالة التوافق في اآلراء بشأن قضية البيانات الجغرافية الموافقة على البرنامج والميزانيـة . واقـترحت أن توصـي اللجنـة 

بترك مسألة البيانات الجغرافية مفتوحة لمزيد من المناقشات في االجتماع القادم للجنة الدائمة.  
 

ــم االتحـاد األوروبـي وأشـار  وقال وفد فرنسا إنه أحاط علما مع التقدير باقتراح األمانة وذآَّر بتدخل وفد ألمانيا باس 119-
ــي إطـار مشـروع البرنـامج والميزانيـة . وأضـاف قـائال إن  إلى أن من السابق ألوانه اعتماد انشطة البرنامج الفرعي ٥-٢ ف
ــت  بامكانه أن يوافق على اقتراح األمانة وترك القضية مفتوحة على أن يتضمن تقرير هذه اللجنة إشارة إلى البيانات التي أدل

بها الوفود والتحفظات التي أبدتها.  
 

وأيد وفد ألمانيا تدخل وفد فرنسا.   120-
 

وأيد وفد سويسرا أيضا تدخل وفد فرنسا.   121-
 

ــي وقـت مبكـر ، قـال  وفيما يتعلق بقضية استعمال اللغة البرتغالية التي طرحها وفد البرتغال في إطار هذه اللجنة ف 122-
وفد الواليات المتحدة األمريكية إنه أشار إلى الموقف الذي عبر عنه سابقا والوارد في الوثيقة WO/GA/26/10 حيث قــال 
إنه فهم من المسألة أن المدير العام سيلجأ أوال إلى التبرعات لتمويل المشروع ثم إلى األموال االحتياطية لالتحادات الممولـة 

من الرسوم وليس االتحادات الممولة من االشتراآات إذا آانت األموال المتأتية من خارج الميزانية غير آافية.  
 

وفي الختام ، قررت لجنة البرنامج والميزانية أن تتقدم بالتوصيات التالية إلى جمعية الـدول األعضـاء فيمـا يتعلـق  123-
بالبند ٤ من جدول األعمال (المشروع المعدل للبرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣: ( 

 
 "1"الموافقة على المشروع المعدل للبرنامج والميزانيــة لفـترة 
  WO/PBC/4/2السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ المقترح فـي الوثيقة

؛ 
 

ــا بـأن اللجنـة لـم تتمكـن مـن التوصـل إلـى   "2"واإلحاطة علم
توافق في اآلراء بشأن التوصية التي ينبغي تقديمها بخصــوص 
برنـامج األنشــطة الخـاص بالبيانـات الجغرافيـــة الــوارد فــي 
ــرك القضيـة مفتوحـة  البرنامج الفرعي ٥-٢ ، والموافقة على ت
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ــة بقـانون  لمواصلة بحثها في الدورة المقبلة للجنة الدائمة المعني
العالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـــة والبيانــات 

الجغرافية؛  
 

ــي علـى الحـروف   "3"والموافقة على مشروع التعرف الضوئ
  (PCT OCR)ـــراءات في إطار معاهـدة التعـاون بشـأن الب
المقتـرح فـي الوثيـــقة WO/PBC/4/2 Add. 1 واالتفـاق 

على ما يلي:  
 

ــــبيل  )أ)  أن ُيطلــب إلــى المكتــب الدولــي ، علــى س
ـــتيعاب ميزانيــة المشــروع فــي إطــار  االسـتثناء ، اس
ـــة فــي المشــروع المعــدل  المـوارد المقترحـة للميزاني
للبرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ دون 
التأثير في تنفيذ األنشطة الموافق عليها ودون الحد مـن 

المرونة التي يتمتع بها المدير العام بشأن الميزانية؛   
 

ــب  )ب)  وإن لم يكن ذلك ممكنا ، فمن المفهوم أن المكت
الدولـي سـيقدم ، عـبر هـذه اللجنـة ، اقتراحـات لزيــادة 
الميزانية بمبلغ قدره أربعة ماليين فرنك سويسري آحد 
أقصـى وحسـب الحاجـة وفـي سـياق تعديـــل البرنــامج 

والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣.  
 

وصرح وفد الواليات المتحدة األمريكية قائًال إنه لن يعيق توافق اآلراء بشأن الميزانية ولكنه أعرب عن رغبته في  124-
اإلفادة بأن سياسة الواليات المتحدة الخاصة بالمنظمات الدولية تدعو عمومًا إلى التزام النمو االسمي الصفري . وأعرب عن 
رضاه باإلبقاء على النمو االسمي الصفري في ميزانية االتحادات الممولة من االشتراآات . وفيمــا يتعلـق بالفـائض ، اسـتمر 
الوفد في دعم فكرة تخفيض الرسوم باعتبارها أفضل سبيل إلى تخفيض فائض الميزانية . ودعــا الويبـو إلـى تحديـد الرسـوم 
ــة مـن أجـل تقديـم ميزانيـة تتسـم بالشـفافية  بناء على تكاليف الخدمات الفعلية في المستقبل . وهنأ الويبو على جهودها المبذول

والشمول إلى اللجنة.  
 
 

]يلي ذلك المرفق[ 
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 Ministry of Education and Science, Kyiv

 
 Nataliya GRYTSKIV (Ms.), Senior Specialist, External Relations and Cooperation Division,

 State Department of Intellectual Property, Ministry of Education and Science, Kyiv
 

 Vladyslav ZOZULIA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
 
 

 URUGUAY
 

 Carlos SGARBI, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
 
 

 VÉNÉZUELA/VENEZUELA
 

 Virginia PÉREZ PÉREZ (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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VIET NAM
 

 Huy Tan VU, conseiller, Mission permanente du Viet Nam, Genève
 
 
 

 III.  BUREAU/OFFICERS
 
 

 Arturo HERNÁNDEZ BASAVE (Mexique/Mexico) Président/Chairman: 
 

 Milan MÁJEK (Slovaquie/Slovakia) Vice-présidents/Vice-Chairmen: 
 

 Michael MEIGS (États-Unis d’Amérique/
 United States of America)

 
 José BLANCH (OMPI/WIPO) Secrétaire/Secretary:

 
 IV.  BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA

 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU
 OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

 
 

 Yoshiyuki TAKAGI, directeur du bureau de la planification stratégique et du développement
 des politiques/Director, Office of Strategic Planning and Policy Development

 
 Joachim MÜLLER, contrôleur et directeur du Bureau du contrôleur/Controller and Director,

 Office of the Controller
 

 Allan ROACH, directeur, division des projets informatiques/Director, IT Projects Division
 

 Giovanni TAGNANI, directeur de la division des services techniques/Director, Technical
 Services Division

 
 Marco PAUTASSO, vérificateur interne principal des comptes et directeur par intérim de la
 division de l’audit et de la supervision internes/Senior Internal Auditor and Acting Director,

 Internal Audit and Oversight Division
 

 José BLANCH, chef de la Section du budget, Bureau du contrôleur/Head, Budget Section,
 Office of the Controller

 
 Helen FRARY (Ms.), chef de la Section de la gestion des techniques de l’information/Head,

 IT Business Management Section
 
 

] نهاية المرفق والوثيقة[ 
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