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األصل  :  باالنكليزية 
التاريخ :  ١٩٩٩/٥/٢٨ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

 
سلسلة االجتماعات الرابعة والثالثون 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

التقرير الدورة األولى للجنة البرنامج والميزانية 

آما اعتمدته تلك اللجنة في ٢٨ أبريل/نيسان ١٩٩٩ 
 
 
 

عقدت لجنة الويبو للبرنامج والميزانية المشار اليها فيما يلي بكلمة "اللجنة" دورتــها األولـى فـي  - ١
مقر الويبو من ٢٦ الى ٢٨ أبريل/نيسان ١٩٩٩ .  

 
ــدا وشـيلي والصيـن  وأعضاء لجنة البرنامج والميزانية هي الدول التالية :  الجزائر وبلغاريا وآن - ٢
وآولومبيا وآرواتيا واآـوادور ومصـر وفرنسـا وألمانيـا وهنغاريـا والـهند وجامايكـا واليابـان والمكسـيك 
ــاد الروسـي  والمغرب وهولندا ونيجيريا والنرويج وباآستان وباراغواي والفلبين وجمهورية آوريا واالتح
ــة المتحـدة والواليـات  والسنغال وسلوفاآيا وجنوب أفريقيا وسري النكا وسويسرا (بحكم مرآزها) والمملك
المتحدة األمريكية وأوزبكستان (٣٣) . وأعضاء لجنة البرنامج والميزانيــة الممثلـة فـي الدولـة هـي الـدول 
التالية :  الجزائر وآندا وشيلي والصين وآولومبيا وآرواتيا واآوادور وفرنسـا وألمانيـا وهنغاريـا والـهند 

                                                 
∗   هذه الوثيقة نسخة عن الوثيقة WO/PBC/1/6 . وفي مرفقها قائمة بأسماء المشترآين في االجتماع . 
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وجامايكا واليابان والمغرب والمكسيك والنرويج وباآستان وهولندا والفلبيـن وجمهوريـة آوريـا واالتحـاد 
الروسي والسنغال وســلوفاآيا وجنـوب أفريقيـا وسويسـرا (بحكـم مرآزهـا) والمملكـة المتحـدة والواليـات 
المتحدة األمريكية (٢٧) . وباالضافة الى ذلك آانت الدول التالية األعضاء في الويبو وغير األعضــاء فـي 
ــة فـي الـدورة بصفـة مراقـب :  األرجنتيـن وبنغالديـش وبلجيكـا والـبرازيل  لجنة البرنامج والميزانية ممثل
والكاميرون وآوبا وأثيوبيا وفنلندا وغانا وغواتيماال وهايتي وأندونيسيا وايطاليـا وآينيـا والتفيـا وليتوانيـا 
ــدا واسـبانيا وتونـس وأوآرانيـا وأوغنـدا وفيـت نـام وزمبـابوي  ولكسمبرغ ومدغشقر وماليزيا وبنما وبولن

 . (٢٧)
 

واستندت المناقشات الـى الوثيقـة A/34/2 - WO/PBC/1/2 ("مشـروع البرنـامج والميزانيـة")  - ٣
والوثيقـة .A/34/2 Rev. - WO/PBC/1/2 Rev ("تعديـل المرفـق ١٠ لمشـروع البرنـامج والميزانيــة") 
والوثيقـة WO/PBC/1/3 ("سياسـة المنظمـة بشـأن األمـــوال االحتياطيــة وفــائض الميزانيــة") والوثيقــة 
ـــابات فــترة الســنتين  WO/PBC/1/4 ("أداء البرنـامج فـي سـنة ١٩٩٨") والوثيقـة WO/PBC/1/5 ("حس

١٩٩٦ و١٩٩٧") وتصويب الوثيقة األخيرة . 
 

وافتتح الدورة المدير العام للويبو ورحب بالمشترآين فيها .  - ٤
 

وانتخبــت اللجنــة باالجمــاع الســيد/أرتــورو هيرنــانديز بــازافي (المكســيك) رئيســـا للجنـــة  - ٥
والسيد/فالديمير بانسكي (سلوفاآيا) والسيد/ايريك مايورا (سويسرا) نائبين للرئيس .  

 
ــال المعـدل آمـا ورد  ودعا الرئيس المشترآين الى االدالء بمالحظاتهم عن مشروع جدول األعم - ٦

في الوثيقة .WO/PBC/1/1 Rev . وتم اعتماد الجدول المعدل نظرا الى انعدام أي تعليق عليه . 
 

مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ 
 

اسـتندت المناقشـات الـى الوثيقـة A/34/2 - WO/PBC/1/2 ("مشـروع البرنـامج والميزانيـــة")  - ٧
والوثيقة .A/34/2 Rev. - WO/PBC/1/2 Rev ("تعديل المرفق ١٠ لمشروع البرنامج والميزانية ") . 

 
وقدم المدير العام للوثيقة ورآز على أن وثيقة البرنامج والميزانية تستند الى سياســة قائمـة علـى  - ٨
ــة الـى اطـالق جمـاح  تطوير الملكية الفكرية على الصعيد العالمي . وقال ان الويبو بحاجة في األلفية المقبل
طاقاتها ومواردها الهائلة التي تكمن في تكاملها وتعاضدها أآثر منها في مواردها المالية . ولفت النظر الى 
أربع نقاط اعتبرها خلفية تستند اليها المناقشة . وذآـر فـي المقـام األول النمـو المسـجل فـي عـدد الطلبـات 
الدولية المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن الـبراءات . وذآـر فـي المقـام الثـاني القـدرة الكبـيرة التـي 
يحملها نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات على تحقيق توســع مـهم . وذآـر فـي المقـام الثـالث ضـرورة 
ــس بحلـول سـنة ٢٠٠٠ . وذآـر فـي المقـام الرابـع  وفاء البلدان النامية بالتزاماتها المترتبة على اتفاق تريب
البرامج العديدة المهمة الجاريـة ، آتلـك التـي تتعلـق بـالتطوير التدريجـي لقـانون الملكيـة الفكريـة الدولـي 
وتدوينه وانشاء الشبكة العالمية للمعلومات ورسـم المبـادىء والقواعـد والمعـايير فـي مجـاالت شـتى مثـل 
التجارة االلكترونية واالتصاالت االلكترونية واألعمال . وفيما يتعلق بالميزانية ، لفت المدير العـام النظـر 
الى ست نقاط . وذآر في المقام األول أن التغير الكلي في الميزانية بلغ ١ر٨% ويخــص آلـه تغـيرات فـي 
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ــر فـي المقـام الثـاني أن تغيــر التكـاليف فـي الميزانيـة ناهــز  البرنامج (أنظر المرفق ٩ من الوثيقة) . وذآ
ــى تغـيرات فـي التكـاليف  الصفر وأن توقع تسجيل تضخم سنوي بنسبة ٣ر١% (أنظر المرفق ٣) يؤدي ال
خالف تكاليف الموظفين تتراوح ما بين ٦ر٢% و٩ر٣% (أنظــر المرفــق ٨) . وقال ان ذلك التغير يكاد 
يكون مستدرآا تماما بتغير سلبي في تكاليف الموظفين التي أصبحت اآلن أقـل ممـا آـانت عليـه فـي فـترة 
السنتين الجارية . وذآر في المقام الثالث التغير في البرنامج الذي بلغ ١ر٨% ويعادل ٧ر٣٠ مليون فرنك 
سويسري ، وقال انه يوضح نموا في بعض قطاعات األسواق وليس من فعل األمانة ، أي أن التغير قد أتى 
في شكل خدمات تقدم الى المنتفعين بأنظمة الويبو (فــي سـياق معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات والتجـارة 
االلكترونية مثال) . وذّآر المدير العام اللجنة بأن الويبو تتعــامل مـع جـهتين همـا الـدول األعضـاء وقطـاع 
األسواق . وشدد على أن ذلك الطلب المباشر على خدمات الويبو والصادر من قطاع األعمال هو ما يمـيز 
المنظمة عن سائر منظمات األمم المتحدة وبرامجها . وذآر في المقام الرابع أن ميزانية االتحادات الممولة 
ــري فـي  من الرسوم تزيد على ٩٠% من ايرادات الويبو . ولفت النظر الى أن الرغبة في تحقيق تغير صف
البرنامج تبين نوعا ما الحاجة الى تفادي أية زيادة في اشتراآات الدول األعضاء . وأضــاف قـائال ان ذلـك 
ال ينطبق على الويبو ألنها تقدمت باقتراح رسمي يرمي الى تخفيــض اشـتراآات السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ 
ــنة  بنسبة ١٠% مقارنة بمستواها في سنة ١٩٩٩ وآانت قد خفضت بنسبة ١٠% دون ذلك المستوى في س
ــام فـي المقـام الخـامس أن مـن المقـترح تخفيـض رسـوم معـاهدة التعـاون بشـأن  ١٩٩٨ . وذآر المدير الع
البراءات مــرة أخـرى بمعـدل ١٣% اعتبـارا مـن األول مـن ينـاير/آـانون الثـاني ٢٠٠٠ . وقـال ان ذلـك 
التخفيض مضافا الى التخفيضين السابقين في تلك الرسوم في سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ يحقـق فـي المجمـوع 
تخفيضا بنسبة ٢ر٢٩% في ايرادات الويبو . وأشار الى أن ايرادات معاهدة التعاون بشأن البراءات آــانت 
ــك سويسـري فـي فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ لـوال التخفيضـات الثالثـة التـي  لتبلغ ٦ر٤٢١ مليون فرن
سجلت بذلك فرقا قدره ١٢٣ مليون فرنك سويسري . وذآر في المقام الســادس أن نتيجـة تلـك االقتراحـات 
ــامج بنسـبة ١ر٨% وانخفـاض فـي تكـاليف البرنـامج بالنسـبة الـى الـدول األعضـاء  مؤداها تغير في البرن
ــى التوالـي . وقـال ان  ومودعي الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات بنسبة ١٠% و١٣% عل
ــل . وفـي الختـام ، عـبر المديـر  ذلك المنهج المتبع في اعداد الميزانية قد يطلق عليه عمل األآثر بموارد أق
العام من جديد عن هدفه الرامي الى تحرير النقاش الدولي بشأن الملكية الفكرية من اطاره السياســي ورأى 
أن ذلك ضروري نظرا الى درجة التعقيد والصعوبة التي بلغها جدول األعمال العالمي الذي أصبح يتطلب 

مناهج جديدة وموارد أخرى . وصرح قائال انه يعتمد على دعم أعضاء اللجنة لتحقيق ذلك الهدف . 
 

ــى المشـاورات والشـفافية والتحديـث  وتحدث وفد اليابان باسم المجموعة باء ورحب بالترآيز عل - ٩
ــا  واالصالح االداري ، بما في ذلك تعزيز المساءلة . ودعا الى االلتزام بذلك وتعزيزه . وأشار الى أن تقدم
ملموسا قد أحرز في اتبـاع منـهج اسـتراتيجي فـي تصميـم الميزانيـة ووضـع مؤشـرات لـألداء . وقـال ان 
المجموعة باء ال تتخذ موقفا مشترآا بشأن الزيادة المقترحة في الميزانية بنسبة ١ر٨% ، على أنها تقر بأن 
الزيادة أقل بكثير مما سبق . وعبر عن ثقته في أن يسـتمر ذلـك المنـهج التنـازلي فـي مسـتوى الميزانيـات 
المقبلـة . ورأى أن يتحقـق ذلـك بزيـادة مكاسـب الفعاليـة وتوحيـد االجـراءات وتبسـيطها وتعـزي االنتفــاع 
بتكنولوجيا المعلومات بما يضمن االنتفاع باألموال على نحو فعال . وأشار الوفد الـى أن أيـة زيـادات فـي 
بعض المجاالت المهمة مثل المساعدة التقنية ال تعني بالضرورة زيادة في اجمالي الميزانية . والتفت الوفد 
الى موضوع رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات ، وقال ان المجموعة باء ترحب بالتخفيض المقـترح ، 
على أنها ترى أن من الممكن اجراء تخفيضــات اضافيـة . وأعـرب عـن قلقـه ممـا يبـدو منـهجا متبعـا فـي 
التخفيض المؤقت ومرتبطا أساسا بميزانيــة الويبـو . ورأى أن هنـاك حاجـة الـى اتبـاع منـهج علـى األجـل 
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ــر  الطويل لرسم نظام استراتيجي الدارة عمليات التخفيض في رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات . وذّآ
ــي مـارس/آذار ١٩٩٩ بشـأن الحاجـة الـى  الوفد بالبيان الذي أدلى به في دورة لجنة التنسيق التي انعقدت ف
توضيح العالقة بين الميزانية وتعيين الموظفين . ورأى أن لجنة التنسيق ينبغي أن توافق على التعيينات في 
حدود برنامج فترة السنتين المعنية وميزانيتها فقط ، ورأى أيضا أن عدد المناصب العليا مرتفع جدا وطلب 
ــر دراسـة فـي نظـام الويبـو والئحتـها بشـأن تعييـن الخـبراء االستشـاريين والموظفيـن  الى األمانة أن تباش

العاديين . 
 

ولفت المدير العام أنظار اللجنة الى الوثيقة .A/34/2 Rev. - WO/PBC/1/2 Rev التـي تتضمـن  -١٠
تعديال لعدد من الوظائف التي وافقت عليها لجنة التنسيق في مــارس/آذار ١٩٩٩ . وأشـار الـى أن المنـهج 
الذي سلكته األمانة والقرار الذي اتخذته لجنة التنسيق يتمشيان تماما مع ما جرت عليه العادة في الماضي . 
ورحب المدير العام باقتراح وفد اليابان الرامي الى تغيير المبادىء المتبعة في مجال التعيين وأعــرب عـن 
مساندته لتنفيذ المنهج الجديد بقصر التعيينات على العدد الموافق عليه للمناصب من مسـتوى D1 . وأشـار 
ــادة تصنيـف الوظـائف مـن P5 الـى D1 . وفيمـا  أيضا الى أن المنهج الجديد يفقد لجنة التنسيق صالحية اع
يتعلق باالقتراح الرامي الى اتباع منهج طويل األجل بشأن تخفيض رسوم معاهدة التعاون بشأن الـبراءات 
، رحب المدير العام بتلك التوصية ودعــا الـدول األعضـاء الـى تحريـر مسـألة تخفيـض تلـك الرسـوم مـن 
االطار السياسي . وأعلن عن مساندته التامة للدعوة التي شدد عليها وفد اليابــان الـى الـتزام االنضبـاط فـي 

مسائل الميزانية ورأى أن ذلك المنهج أنسب بالنظر الى منهج النمو الصفري في الميزانية .  
 

وتحدث وفد بنما باســم مجموعـة بلـدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي وقـال ان الـهدف األول مـن  -١١
ــترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ينبغـي أن يكـون توضيـح عمـل الويبـو علـى  مشروع البرنامج والميزانية لف
األجل الطويل وليس االقتصار على األجل القصير . وأفاد أن المنظمة تواجه مسؤوليات جديدة ال مفر منها 
ــامج والميزانيـة يبيـن بدقـة  مثل المعارف التقليدية والفولكلور والتنوع البيولوجي . ورأى أن مشروع البرن
الوضع بشأن اختصاصات الويبو المقبلة والطريقة التي ســتحقق المنظمـة بـها أهدافـها آمـا حددتـها الـدول 
ــن رأيـه قـائال ان النمـو المسـجل فـي الميزانيـة بنسـبة ١ر٨%  األعضاء والمجتمع المدني . وعبر الوفد ع
ــدة الجاريـة حاليـا .  واقعي بالنظر الى النمو المتوقع تسجيله في الطلب على خدمات الويبو واألنشطة الجدي
وعبر الوفد عن ارتياحه اذ الحظ أن الزيادة لن تؤثر في مستوى اشتراآات الــدول األعضـاء أو المنتفعيـن 
بأنظمة التسجيل . ورأى أن في وثيقة مشــروع البرنـامج والميزانيـة اقـرارا بمشـكالت العديـد مـن البلـدان 
النامية وسعيا الى مساعدة تلك البلدان . وقال انه يعلق أهمية خاصة على عمل البرنامج ٨ (أآاديمية الويبو 
العالمية وتنمية الموارد البشــرية) نظـرا الـى أهميتـه االسـتراتيجية علـى المسـتوى السياسـي وفيمـا يتعلـق 
بالتدريب المهني . واستدرك قوله مشيرا الى أن زيادة الموارد المخصصة في الميزانيـة لبرنـامج التعـاون 
ألغراض التنمية قليلة جدا وال تتجاوز ٤ر١١% . واستطرد يقول ان البرنامج يجمع أنشطة مختلفة تشــمل 
التنوع البيولوجي وحماية الفولكلور وشبكة الويبو وغـير ذلـك ، وآلـها يـهم العـالم بأجمعـه وليـس البلـدان 
النامية فقط ورأى أن من األنسب بالتالي تخصيص تلك الزيــادة للبرنـامج ١١ . وقـال ان المـوارد المتاحـة 
للتعاون ألغراض التنمية تشهد في البنية المقترحة للبرنامج تخفيضا اضافيا بالرغم من ذلك . وعــبر الوفـد 

أيضا عن الحاجة الى النهوض بحماية حق المؤلف الى مستوى مماثل لحماية الملكية الصناعية . 
 

وصرح وفد االتحاد الروسي قائال ان الوثيقة تبين بوضوح آل المهمات التي يتعين على المنظمة  -١٢
ــض اشـتراآات الـدول األعضـاء وزيـادة الميزانيـة بنسـبة ١ر٨% .  أن تضطلع بها وعبر عن تأييده لتخفي



 A/34/5
 - 5 -

 
 

وأعرب الوفد عن الرغبة في زيادة تعاونه مع الويبـو باسـتئناف الـدورات التدريبيـة السـنوية عـن الملكيـة 
الفكرية في موسكو . وعلق أيضا أهمية خاصة على ما يتعلق بحق المؤلــف مـن البرنـامج واألنشـطة التـي 

تمكن الدول األعضاء من الوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاق تريبس . 
 

ــم مجموعـة البلـدان اآلسـيوية وهنـأ المديـر العـام علـى مشـروع البرنـامج  وتحدث وفد الهند باس -١٣
ــي الميزانيـة . ورأى أن الوثيقـة أعـدت  والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وساند الزيادة المقترحة ف
ــي الوثيقـة وأيدهـا ، بمـا فـي ذلـك  بشفافية وصدرت في منشور جميل . ورحب الوفد االقتراحات الواردة ف
ــرت  نظام التقييم الجديد بالنتائج المرتقبة ومؤشرات األداء . وأعرب عن تقديره لسلسلة المشاورات التي ج
ــى الحـد مـن  مع الدول األعضاء بكل شفافية . وقال ان المدير العام قد سعى الى اقامة توازن بين الحاجة ال
نفقات الميزانية واالضطالع بالمسؤوليات االضافية لأللفية المقبلة . وأشار الوفد الــى أن البلـدان الناميـة ال 
ــة الـى المسـاعدة لالسـتجابة الـى القضايـا المتعلقـة بالملكيـة  تزال تسعى الى تنفيذ اتفاق تريبس وأنها بحاج
الفكرية . ورأى الوفد أن تحقيق ذلك آما يجب يتطلب توسيع نطــاق المسـاعدة التقنيـة المقدمـة الـى البلـدان 
النامية . ولفت النظر الى الحاجة الى زيادة األموال المخصصة لتمكين مندوبي البلدان النامية من حضـور 
اجتماعات الويبو التقنية . وقال ان من شأن زيادة تلك األموال أن تسمح لخبراء البلدان النامية من االطالع 
ــار الوفـد بارتيـاح الـى أن  على قضايا الملكية الفكرية وااللمام بالموضوع قبل االشتراك في مناقشته . وأش
وثيقة البرنامج والميزانية لفترة السنتين المقبلة تراعي مشاغل البلدان النامية مثل حماية المعارف التقليديــة 
وضمان فهم أبعاد حماية الملكية الفكرية آما تنطبق في مجال البيوتكنولوجيــا والتنـوع البيولوجـي وحمايـة 
الفولكلور وصونه والنهوض به على الصعيد التجـاري وأثـار التجـارة االلكترونيـة فـي الملكيـة الفكريـة . 
ــة  ودعا الويبو الى ترآيز أنشطتها في تلك المجاالت على تصميم آليات ورسم مبادىء تضمن حماية منصف
. وأعرب الوفد عن قلقه من عدم األخــذ بطلـب مجموعـة البلـدان اآلسـيوية الرامـي الـى تضميـن مشـروع 
الوثيقة موضوع حماية منتجات الحرف اليدوية . وقال ان المجموعة تأمل في أن يتصدى المكتـب الدولـي 
لذلك الموضوع خالل فترة السنتين وأن يصمم آلية مناسبة من القواعد والمعايير المتفق عليها بشأن حماية 
ــد مـن جديـد عـن الحاجـة الـى ضمـان التمثيـل الجغرافـي  منتجات الحرف اليدوية . وفي الختام ، عبر الوف

العادل لدى التوظيف في المكتب الدولي . 
 

ـــة مشــروع البرنــامج  وتحـدث وفـد أوغنـدا باسـم مجموعـة البلـدان األفريقيـة وأثنـى علـى وثيق -١٤
والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ لمـا اتسـمت بـه مـن سـهولة االطـالع ووضـوح فـي األهـــداف 
واالستراتيجيات واألنشطة ومؤشرات األداء . وأعرب عن تأييده الكامل للوثيقــة . وصـرح الوفـد قـائال ان 
ــي حمايـة مجمـوع حقـوق المبتكريـن وتسـهل التنميـة التكنولوجيـة .  حقوق الملكية الفكرية عنصر حاسم ف
ورأى أن ذلك أمر أساسي . ومع ذلك ، أشار الى أن تلك الحقوق ال تمارس بما يعرقل نقل التكنولوجيا الى 
البلدان النامية التي تحتاج اليها جدا لتنخرط تماما في االقتصاد العالمي . وأطــرى الوفـد علـى المشـاورات 
غير الرسمية التي جرت بشأن مشروع البرنامج والميزانية وقال انها عززت الشــفافية فـي عمـل الويبـو . 
وأشار الوفد بارتياح الى أن وثيقة البرنامج والميزانية الراهنة تتضمن مجموعة من األنشطة آافية لتغطيــة 
مصالح مختلف األعضاء وتتسم بالجرأة الالزمة لبيان التغيير الديناميكي المطلوب ال ســيما فـي مـا يتعلـق 
ــة . وقـال  بتحديات التنمية . وخص الوفد بالذآر البرنامج ٦ الذي يتناول موضوع التعاون مع البلدان النامي
ان مجموعة البلدان األفريقية الحظت الزيادة القليلة المسجلة في موارده لفترة السنتين المقبلة . وعــبر عـن 
أمل المجموعة في أن يتيسر تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ تلك األنشطة نظــرا الـى األهميـة التـي تعلقـها 
المجموعة على ذلك البرنامج وحاجــة االقليـم األفريقـي المـتزايدة فـي مجـال الملكيـة الفكريـة . وفـي ذلـك 
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المضمار ، حث الوفد المكتب الدولي على تسهيل اشتراك عدد أآبر من الخبراء الوافدين من البلدان النامية 
ــة مـن أجـل  في مختلف اجتماعات اللجان الدائمة . وعبر عن تقدير المجموعة للتدابير التي اتخذتها المنظم
النهوض بالتعاون الدولي واالقليمي بغرض انشاء نظام الملكية الفكرية وتحديثه وادارته وضمــان االنتفـاع 
ــدان الناميـة والمسـاعدة الخاصـة المقدمـة للتصـدي لالحتياجـات الخاصـة  به بما يكفل التقدم الشامل في البل
بالبلدان األقل نموا . واقترح الوفد ، آخطوة الى األمام ، توسيع نطاق المستفيدين من مساعدة الويبو التقنية 
ـــف الــوزارات  ليشـمل شـرآاء غـير عـاديين مثـل واضعـي السياسـات والمسـؤولين الحكومييـن فـي مختل
والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عامة . وقال الوفد انه يأمل أيضــا أن تضطلـع الويبـو بدورهـا 
ــع التقـدم المحـرز فـي  في الحد من التهميش القائم في العديد من مجاالت الملكية الفكرية وقال انه يعتزم تتب
انشاء شبكة الويبو العالمية للمعلومات (WIPONET) باهتمام آبير . وفي ذلك الصــدد ، حـث الوفـد المكتـب 
الدولي على توفير المساعدة التقنية الضرورية للبلدان النامية استدراآا للتفاوت الكبير في مســتوى الوجـود 
ــي تكنولوجيـا المعلومـات .  على شبكة انترنت بما يكفل امكانية اغتنام الفرص التي يتيحها التقدم المسجل ف
والتفت الوفد الى القضايا العالمية الجديدة ، مثل حماية المعارف التقليدية والفولكلور والتنوع البيولوجـي ، 
وقال ان البلدان النامية تعلق عليها أهمية خاصة . ورأى أن تلك القضايا تستدعي بحثا عميقا وأجوبة فعالــة 
ــا الوفـد الـى تعزيـز التعـاون بيـن  عن التحديات التي يطرحها نظام الملكية الفكرية . وفي ختام آالمه ، دع
الويبو والمنظمات الدولية األخرى ، مثل منظمة التجارة العالمية واألونكتــاد واالتحـاد الدولـي لالتصـاالت 

من أجل خدمة مصالح البلدان النامية على نحو أفضل .  
 

وعبر وفد المكسيك عن مشاطرته تماما للبيان الذي أدلى به وفد بنما باسم مجموعة بلدان أمريكا  -١٥
الالتينية والكاريبي . وشدد على البرامج التي تتناول المساعدة المقدمة الى البلدان النامية في مجال التجارة 
االلكترونية وحماية الملكية الفكرية . وأعرب عن اهتمامه بحماية الفولكلور والنهوض بالمعــارف الشـعبية 
وأعلن عن اهتمامه بأن تستضيف المكسيك أحد االجتماعات المتعلقة بحماية الفولكلور والمعتزم عقدها في 
اطار البرنامج الفرعي ١١-٣ وقال ان من المتوقع أن تقام اتصــاالت اضافيـة مـع األمانـة . واعتـبر الوفـد 
تدريب الموارد البشرية بمثابة األساس الالزم لتعزيز نظام الملكية الفكريــة وتطويـره ورأى مـن األساسـي 
توفير آليات لتبادل الخبرات في مجال التحكيم والوساطة لتسوية منازعات الملكية الفكرية . وقال انه يؤيـد 
ــأن  توافـق اآلراء بشـأن التخفيـض المقـترح فـي اشـتراآات الـدول األعضـاء ورسـوم معـاهدة التعـاون بش
ــه  البراءات ، على أنه حذر من اجراء أي تخفيض آخر مباشرة في مستوى تلك الرسوم . واختتم الوفد آلمت
داعيا الى االنتفاع بأي فائض يتأتى من ايرادات معاهدة التعاون بشأن البراءات لتعزيــز المسـاعدة المقدمـة 

الى البلدان النامية بدال من تخفيض الرسوم مرة أخرى . 
 

وأشار وفد بنغالديش بارتياح الى الطريقة التي تم اتباعها في اعداد مشروع البرنامج والميزانية  -١٦
لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وبخصــوص التجـارة االلكترونيـة ، لفـت الوفـد النظـر الـى أن المشـروع 
يقترح عقد ثالثة اجتماعات اقليمية بغرض تعزيز الوعي بتلك المسألة في البلدان النامية . وشدد الوفد على 
حاجة البلدان األقل نموا الى االشتراك في المناقشات واقترح تنظيم اجتماع اقليمي رابــع لتلـك البلـدان فقـط 
على أن يتناول حقوق الملكية الفكرية وموضوع التجارة االلكترونية . وفيما يتعلق بالبرنامج الفرعي ٦-١ 
، عبر الوفد عن تقديره ألنشطة المكتب الدولي ورأى أن من الضروري العمل في اطار المادة ٢٧-٣(ب) 
من اتفاق تريبس على موضوع حقوق المزارعين والمجتمعات المحلية والشعوب األصلية لما تتسم به تلك 
القضايا من أهمية آبيرة بالنسبة الى البلدان األقل نموا . وأضـاف قـائال ان ذلـك العمـل يتطلـب فـي نظـره 
تعزيز  التعاون بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية واألوبوف . وعلى غرار المتحدثين السابقين ، التمــس 
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الوفد من المكتب الدولي تنفيذ برنامج متواصل بشأن منتجات الحرف اليدوية ورأى أن من الضــروري أن 
يتميز البرنامج عن سائر أنشطة الويبو الحالية بشــأن الفولكلـور والمعـارف التقليديـة . وفـي الختـام ، لفـت 
الوفد النظر الى أن اشتراك البلدان النامية في اجتماعات الويبو مهمة في حد ذاتها بل انها ضرورية للبلدان 
األقل نموا . واقترح الوفد رسم سياسة شفافة ومنظمــة بشـأن االشـتراك الممـول مـن الويبـو باالسـتناد الـى 

معايير موضوعية وواضحة .  
 

وأشار وفد جمهورية آوريا الى الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية فــي تنفيـذ اتفـاق تريبـس  -١٧
ــاعدة المقدمـة اليـها فيمـا يتعلـق  ودعا الى انجاز آلية تساعدها على االستفادة أآثر من االتفاق وتعزيز المس
ــترح الوفـد أيضـا اجـراء تخفيـض آخـر فـي رسـوم معـاهدة  بالقضايا المتصلة بحقوق الملكية الفكرية . واق
التعاون بشأن البراءات باعتبار أنه يسهم في توسيع نظــام معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات . وعلـى وجـه 
التحديد ، اقترح الوفد تخفيض الرسوم المستحقة على الطلبات التي يودعها أشخاص طبيعيون مــن البلـدان 
ــا  التي يقل دخل الفرد فيها عن ٠٠٠ ٣ دوالر أمريكي بنسبة ٩٠% والبلدان التي يتراوح دخل الفرد فيها م
ــدد البلـدان األهـل لالسـتفادة  مـن  بين ٠٠٠ ٣ و٠٠٠ ١٠ دوالر أمريكي بنسبة ٥٠% . ورأى أن زيادة ع
تلك األسعار المخفضة من شأنها أن تسمح بزيادة عدد الطلبات المودعة بناء على المعــاهدة ورفـع اجمـالي 

ايرادات تلك الرسوم بالتالي . 
 

وشكر وفد الصين المدير العام على حســن تقديـم الوثيقـة وشـدد علـى أهميـة الدوريـن الحيوييـن  -١٨
اللذين تقوم بهما الويبو وهما أداء خدمات فعالة لألعضاء والنهوض بأسواق المنتفعين على الصعيد الدولي 
ــة  . ورحب أيضا بتقييم أنشطة البرنامج واالستراتيجية االنمائية المتبعة بشأن قضايا الملكية الفكرية العالمي
ــترح  . وأشار الى أن تنمية الموارد البشرية والتدريب المهني يظالن من أولويات فترة السنتين المقبلة . واق
ــة لثالثـة مجـاالت ، أولـها تدريـب المدربيـن فـي مجـال الملكيـة الفكريـة والثـاني تقديـم  الوفد ايالء األولوي
المساعدة المالية لضمان اشتراك المندوبين من البلدان النامية في اجتماعات الويبــو التقنيـة والثـالث توفـير 
ــف بتنظيـم  التدريب في مجال الملكية الفكرية لرجال السلك الدبلوماسي العاملين في البعثات الدائمة في جني

دورات اعالمية وبرامج تعليمية تمهيدية تسمح بتحسين المامهم بقضايا الملكية الفكرية . 
 

ــات  وعبر وفد باآستان عن تقديره للوثيقة والرؤية االستراتيجية التي تضمنتها وراعت عدة تحدي -١٩
صعبة تواجهها الويبو . واقترح النظر اليها آأداة استراتيجية تبين وجهــة المنظمـة وليسـت وثيقـة محاسـبة 
ــى زيـادة المـهمات المطلـوب مـن  فحسب . وأيد الوفد الزيادة المقترحة في الميزانية بنسبة ١ر٨% نظرا ال
ــى أن صرامـة تطبيـق بعـض  الويبو انجازها . وصرح قائال ان االنضباط في التعامل مع الميزانية مهم عل
المفاهيم ، مثل النمو الصفري ، قد ترتب أثارا سلبية جــدا ألنـها تضعـف قـدرة المنظمـة علـى أداء مهامـها 
ــارج  بفعالية . واستطرد يقول ان االنتفاع بجزء من رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات لتمويل أنشطة خ
قطاع المعاهدة له ما يبرره تماما ألن تلك األنشطة ترمــي الـى اقامـة محيـط عـالمي مـهيء لحمايـة حقـوق 
ــد تعزيـز اشـتراك البلـدان الناميـة  الملكية الفكرية ، مما يخدم مصالح أصحاب الحقوق األفراد . وساند الوف
ــاعدتها الماليـة فـي هـذا الصـدد .  وأقل البلدان نموا في اجتماعات الويبو التقنية وطلب الى الويبو زيادة مس
وأيد االقتراح الذي تقدم به وفد الصين لعقد اجتماعات اعالمية ألعضـاء السـلك الدبلوماسـي العـاملين فـي 
ــي لتحديـد شـكل تلـك  جنيف بشأن قضايا الملكية الفكرية واقترح اجراء مشاورات اضافية مع المكتب الدول

االجتماعات . 
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ــة آبـيرة لتطويـر حقـوق الملكيـة الفكريـة . وفـي هـذا  وصرح وفد أندونيسيا قائال انه يولي أولوي -٢٠
الصدد ، علق أهمية آبيرة على تعزيز التعاون مع الويبو واالشتراك في اجتماعاتها . ولفت النظــر الـى أن 
القيود المطبقة على الميزانية تجعل مـن الصعـب اشـتراك المسـؤولين والخـبراء العـاملين فـي عواصمـهم 
واقترح النظر في امكانية زيادة األموال المخصصة لتعزيز اشتراك البلدان الناميـة فـي اجتماعـات الويبـو 

ولجانها .  
 

وأشار وفد جامايكا الى التحديات التي تواجهها البلدان النامية في العقد المقبل وذآر أن عدة بلدان  -٢١
نامية لم تحشد بعد المــوارد الكافيـة ، بمـا فيـها قدراتـها المؤسسـية ومهاراتـها الضروريـة لمواآبـة التغـير 
السـريع فـي عـالم أصبحـت فيـه المعلومـات والمعـارف مصـدرا للـثروات . وأشـار الوفـد الـى مجموعـــة 
ــي البلـدان الناميـة وأهميـة تكنولوجيـا المعلومـات  االحتياجات االجتماعية واالقتصادية التي يتعين تلبيتها ف
ــو  واالتصاالت والملكية الفكرية في اقامة القاعدة المالية الالزمة لضمان التنمية المستدامة . ورأى أن الويب
منظمة مهمتها تعميم الملكية الفكرية وحماية حقوق الملكية الفكرية وانفاذها ويفسح اليوم المجال لها فرصة 
فريدة لالسهام في هذا الصدد . وتأييدا للبرنامج والميزانية واالنتفاع الفعال بالموارد والنجـاح المحقـق فـي 
تطبيق عدة برامج ، علق الوفد بايجاز على الوثائق الثالث األخرى المطروحة على اللجنة ، وهي حسابات 
فترة السنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ وأداء البرنامج في سنة ١٩٩٨ وسياسة المنظمة بشـأن األمـوال االحتياطيـة 
والفائض . وأشار الى أن الفترة االنتقالية لتنفيذ اتفاق تريبس على وشك االنتهاء وعبر عن خشـيته مـن أن 
أغلبية البلدان النامية لن تكون جاهزة للوفاء بالتزاماتها المترتبة على ذلـك االتفـاق . ودعـا الويبـو الـى أن 
ــرة مـع منظمـة التجـارة العالميـة لضمـان فعاليـة  تعيد النظر في اسهامها في أنشطة المساعدة التقنية المباش

االنتفاع بالموارد المخصصة لذلك .  
 

ــذي رأى أن مـن شـأنه أن يمكـن  وعبر وفد أوآرانيا عن ارتياحه لمشروع البرنامج والميزانية ال -٢٢
الويبو من التصدي للتحديات التي تواجه الملكية الفكرية في القرن المقبل . وأعرب عن تقديره أيضا لزيادة 
األهمية المعلقة على البرامج المخصصة القليمه في الويبو . وخص بالذآر التعاون مع بعض بلدان أوروبا 
وآسيا وأآاديمية الويبو العالمية . وأبدى اهتمامه بتعزيز المشاورات مع الويبو لتحديــد أثـار حمايـة الملكيـة 
ــاحثين فـي أوآرانيـا واالسـتفادة  الفكرية في التنمية االقتصادية في أوآرانيا وتنظيم ندوة سنوية للعلماء والب

من مشورة المنظمة بشأن االنتفاع بالخدمات االعالمية بشأن الملكية الفكرية . 
 

ــه مـهتم بتطـور األآاديميـة العالميـة والـبرامج المتعلقـة بـالفولكلور  وصرح وفد اآوادور قائال ان -٢٣
والمعارف التقليدية والبيوتكنولوجيا . وقال انه لم يتبين فائدة تخفيض رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات 
في تطوير الملكية الفكريـة . وأيـد االنتفـاع بـاألموال االحتياطيـة لتمويـل أنشـطة جديـدة وأوصـى بوضـع 

مشروعات في مختلف المجاالت وفقا الحتياجات آل اقليم . 
 

وعبر وفد المغرب عن تأييده لمشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وقال  -٢٤
ــن أساسـيين همـا الشـفافية والوضـوح . وسـاند الوفـد الـرأي الـذي أبـداه مـن سـبقه مـن  انه يستند الى مبدأي
ــة الكبـيرة الـى توفـير المسـاعدة التقنيـة للبلـدان الناميـة . وأشـار الوفـد الـى الزيـادة  المتحدثين بشأن الحاج
المسجلة في أنشطة األآاديمية العالمية واألهمية المعلقة على حماية الفولكلور . وفيما يتعلق بتطوير قــانون 
الملكية الفكرية ، عبر الوفد عن أمله في زيادة األموال والجهود المخصصة للعمل علـى مسـائل الحمايـة . 
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ــدان الناميـة بمـا يمكنـها مـن االشـتراك فـي  وأعرب الوفد عن تأييده للحاجة الى توفير المساعدة المالية للبل
اجتماعات الويبو التقنية . 

 
ــبراءات واشـتراآات  وأحاط وفد آوبا علما بالتخفيض المقترح في رسوم معاهدة التعاون بشأن ال -٢٥
الدول األعضاء . وطلب توضيح مدى تأثير ذلك التخفيــض فـي األنشـطة التـي تعـتزم المنظمـة انجازهـا . 
وعلق أهمية آبرى على التعاون وتنمية الموارد البشرية وعبر عن تقديره للمنهج المرن والحافز المتبع في 
الوثيقة بشأن مساعدة البلدان النامية . وأيد أيضا اشتراك البلدان النامية في تطويـر قـانون الملكيـة الفكريـة 

معتبرا اياه ضروريا للتعاون الدولي وحماية الحقوق . 
 

ــي ميزانيـة البرنـامج ٦ (التعـاون ألغـراض التنميـة) ،  ورحب وفد غواتيماال بالزيادة المسجلة ف -٢٦
ــد  ورأى أنها مبررة بزيادة التحديات  وااللتزامات التي تتحملها البلدان النامية . وفي الوقت ذاته ، شدد الوف
على أهمية مساندة  المكاتب الوطنية للملكية الفكرية في عملية تحديث اجراءاتها وأتمتتها وتدريب موظفيها 
والموظفين الحكوميين العاملين في مؤسسات أخرى معنية مباشرة بحمايـة الملكيـة الفكريـة . والتفـت الـى 
موضوع أآاديمية الويبو العالمية ليؤآد دورها األساسي في تنمية الموارد البشرية ودعا الى زيادة الموارد 

المخصصة لها في الميزانية ورحب باالقتراح الرامي الى توفير التدريب لموظفى البعثات في جنيف .  
 

وأيد وفد سلوفاآيا الزيادة المقترحة بنسبة ١ر٨% في الميزانية ورأى أنها أقل مما آانت عليه في  -٢٧
السنوات الماضية . والحظ أن المنظمة التزمت االنضباط الصارم في رسم ميزانيتها . وعــبر عـن تقديـره 
ــة واالدارة  للمنهج الدقيق المعتمد في اختيار الموظفين ذوي الخبرة في مجال حماية الملكية الفكرية واألتمت
وتعيين أشخاص يتمتعـون بـالخبرة فـي العالقـات الخارجيـة وبرؤيـة واسـعة لنمـو الويبـو فـي المسـتقبل . 
وأعرب الوفد عن رضاه بالنمو المطرد الذي تشهده الويبو بفضل تزايد ايراداتها المتأتية من قطاع معاهدة 
التعاون بشأن البراءات والمنشورات واشتراآات الدول األعضاء . وعبر عن أمله في أن يتم االنتفاع بتلك 
ــد الوفـد التخفيـض المقـترح فـي  الموارد على نحو فعال من حيث التكلفة وموجه نحو تحقيق األهداف . وأي
رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات واشتراآات الدول األعضاء ورحب باألهداف المرسومة في برنامج 
التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا بغرض اصالح أنظمة الملكية الفكرية والنهوض بها في البلدان 
ــى توعيـة  المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر . وصرح قائال ان البرنامج يبين بوضوح تطلعات تلك البلدان ال
ــارة التـي قـام بـها  عامة الجمهور بقضايا الملكية الفكرية آلما آانت مساعدة الويبو الزمة . وأشار الى الزي

المدير العام الى سلوفاآيا مؤخرا والتمس من جديد مساعدة المنظمة . 
 

ــه يؤيـد اتبـاع سياسـة النمـو الصفـري فـي ميزانيـات منظمـات األمـم  وصرح وفد اليابان قائال ان -٢٨
ــك أن فـي مقـدوره أن يؤيـد البرنـامج والميزانيـة المقـترحين لفـترة السـنتين ٢٠٠٠  المتحدة . وأعلن مع ذل
و٢٠٠١ مع االقــرار بالجـهود التـي بذلـها المديـر العـام مـن أجـل تخفيـض رسـوم معـاهدة التعـاون بشـأن 
ــأن رد فوائـد المعـاهدة الـى المنتفعيـن بـها . وسـاند  البراءات مرة أخرى والموقف االيجابي الذي اتخذه بش
الوفد أيضا فكرة انشاء شبكة الويبو العالمية ورأى أنها تسهم في تعميــم المعلومـات عـن الملكيـة الفكريـة . 
واقترح النظر في امكانية تعزيز األتمتة في قطاع المعاهدة . وأعرب الوفد عــن أملـه فـي أن يتيسـر ابـرام 
معاهدة قانون البراءات بنجاح في سنة ٢٠٠٠ مما يؤدي الى تنســيق موضوعـات جوهريـة . وعـبر الوفـد 
عن أمله أيضا في أن تجمع اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والرســوم والنمـاذج الصناعيـة 
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والبيانات الجغرافية أحكاما بشأن حماية العالمات شائعة الشهرة وأن تسـتمر اللجنـة الدائمـة المعنيـة بحـق 
المؤلف والحقوق المجاورة في صياغة البروتوآول المتعلق باألداء السمعي البصري . 

 
ــتزايد علـى نتـائج الـبرامج ومؤشـرات األداء  وعبر وفد الواليات المتحدة عن رضاه بالتشديد الم -٢٩
ــز اعتمادهـا علـى صياغـة ميزانياتـها علـى أسـاس  واقترح على الويبو أن تعزز تطبيق ذلك  المنهج بتعزي
األداء . وصرح الوفد قائال انه غير قادر على الموافقة على الزيادة المقترحة بنسبة ١ر٨% لفترة السـنتين 
ــبة ١ر٨%  المقبلة بعد الزيادات الضخمة التي سجلت في فترات السنتين السابقة . وقال انه يعتبر النمو بنس
ليس إال القليل الظاهر من الكثير المخفي من نمو الويبو ، بالرغم من دقة ذلك الرقم . واقترح ضم النفقـات 
المخصصة للمباني الجديدة ومشروعات أخرى يغطيــها الصنـدوق االحتيـاطي الخـاص بمبلـغ قـدره ٢٠٠ 
مليون فرنك سويسري الى الميزانية العادية . وفيما يخص زيادة الفعالية والوفورات ، اقترح الوفد تخفيض 
عدد االجتماعات ومدتها . ثم التفت الى موضوع تخفيض رسوم معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات وقـال ان 
من الممكن تخفيضها مرة أخرى بنسبة أآبر من النسبة المقترحة (١٣%) ودعا الى اعادة النظر باستمرار 
في مستواها لتفادي تحقيق أي فائض آما سبق أن حدث فــي المـاضي . وعـالوة علـى ذلـك ، اقـترح الوفـد 
تحديد سقف لنسبة الميزانية المتأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات . واختتم الوفــد آلمتـه داعيـا 
الويبو الى تحديد مهل لبرامجها نظرا الى أن أي برنامج ال ينبغي أن يستمر أبدا بل يتعين أن يحظى باطار 

زمني لتنفيذه . 
 

ــد سويسـرا الـى األهـداف المحـددة للويبـو ، وهـي زيـادة الشـفافية والمسـاءلة وتبسـيط  وأشار وف -٣٠
االجراءات وتحسين رصد األهداف واألغراض والنتائج وتتبعها وتفادي األنشطة التــي تقتضـي اجـراءات 
مكتبية مفرطــة علـى حسـاب الفعاليـة . وأقـر الوفـد بالحاجـة الـى المـوارد لتحقيـق األهـداف وأيـد الزيـادة 
المقترحة بنسبة ١ر٨% مع مراعاة مبدأ التزام النمو الصفري فــي ميزانيـات المنظمـات الدوليـة . واقـترح 
الوفد على الويبو أن تضع أولوياتها بوضوح وتحسن انتفاعها بتكنولوجيــا االتصـاالت المتاحـة . وتحسـينا 
ــن فـي مجـال الملكيـة الفكريـة لتحسـين  للحوار في المستقبل ، دعا الوفد الى تدريب المزيد من المتخصصي
فرص االطالع على المعلومات عن طريق الويبو . وذّآر الوفـد أيضـا بالحاجـة الـى تدريـب الخـبراء فـي 
ــو فـي مجـال  مواقع المنظمة على نافذة الوب وعلى النفاذ الى شبكة انترنت وأشاد بالجهود التي بذلتها الويب

التجارة االلكترونية . 
 

وأعرب وفد البرازيل عن دعمه الكامل لمضمـون مشـروع البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين  -٣١
٢٠٠٠ و٢٠٠١ وشدد على أهمية فهم أن الرآــن األساسـي الـذي تقـوم عليـه أنشـطة الويبـو هـو التطويـر 
التدريجي للقانون الدولي بغرض حماية الملكية الفكرية آكل والتعاون ألغراض التنمية . وشدد أيضا على 
الحاجة الى تحديد ما يهم انجازه في مجاالت مثل التنوع البيولوجي والمعارف التقليدية والحاجة الى وضع 
ـــة  حـق المؤلـف والملكيـة الصناعيـة علـى قـدم المسـاواة آمـا ذّآـر منسـق مجموعـة بلـدان أمريكـا الالتيني
ــة لتنفيـذ اتفـاق تريبـس فـي البلـدان الناميـة  والكاريبي . وعالوة على ذلك ، ذّآر الوفد بأن المرحلة االنتقالي
ــو أآـثر  تصل الى نهايتها في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ . ورأى أن من المهم بالتالي تكثيف أنشطة الويب
ــذ اتفـاق تريبـس فـي البلـدان الناميـة ، وال سـيما  مما آانت عليه في الماضي نظرا الرتباط نمو الويبو بتنفي
تدريب الموارد البشرية . وعلق أهمية أيضا على التجارة االلكترونيــة . وفـي الختـام ، أيـد الوفـد االقـتراح 

الرامي الى تخفيض اشتراآات الدول األعضاء . 
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ــد المملكـة المتحـدة تمامـا بيـان المجموعـة بـاء ورحـب باالصالحـات االداريـة الجاريـة  وأيد وف -٣٢
ــو . وفـي هـذا الصـدد ، خـص بـالذآر التقـدم الـذي أحرزتـه  والمنهج التشاوري المنفتح الذي اعتمدته الويب
المنظمة في الشروع في تطبيق منهج استراتيجي لوضع الميزانية ووضـع مؤشـرات األداء وقـال ان ذلـك 
المنهج من شأنه أن يساعد جدا الدول األعضاء والمنظمة على تحديد مدى نجاح الويبو في تحقيق أهدافها . 
وأشاد الوفد باألمانة على وضوح الشكل الذي اعتمدتــه فـي صياغـة مشـروع البرنـامج والميزانيـة . وأقـر 
بزيادة الطلب على خدمات الويبو وأهمية عمل المنظمة ال سيما بشأن مشروعات األتمتة والمساعدة التقنية 
المقدمة الى البلدان النامية وما يتعلق منها بمسائل تنفيذ اتفاق تريبس على وجه الخصوص . وأعرب الوفد 
ــها وال سـيما بعـد الزيـادة المسـجلة فـي  عن قلقه من الزيادة التي اقترحتها الويبو بنسبة ١ر٨% في ميزانيت
فترة السنتين السابقة بنسبة ٢٥% . وعبر عن أمله في أن تحقق االصالحات االداريــة فـي الويبـو مكاسـب 
في الفعالية . وأبدى الوفد استعداده للقبول بأن الويبو تحتاج الـى مـوارد تسـمح لـها باالسـتجابة الـى زيـادة 
الطلب على خدماتها والحظ نموا مسجال في عدد من المجاالت الرئيسية مثل أتمتة قطــاع معـاهدة التعـاون 
ــاعدة التقنيـة الـى البلـدان الناميـة . وقـال ان تلـك  بشأن البراءات وشبكة الويبو والتجارة االلكترونية والمس
المجاالت تبين أولويات الويبو التي تشاطرها اياهـا المملكـة المتحـدة .ومـع ذلـك ، قـال الوفـد انـه ال يـرى 
ضرورة لتسجيل مستوى نمو مقابل لذلك في مجاالت أخرى من الميزانية . وبصورة خاصة ، أعرب عــن 
قلقه من النمو المسجل في مجاالت مثل خدمات الدعم العام . ودعا الويبو الى االستفادة من مكاسب الفعالية 
التي حققتها من جراء االصالحات االدارية بالحد مــن التكـاليف ، وال سـيما تكـاليف الدعـم المترتبـة علـى 

األنشطة االضافية والجديدة . 
 

ــو الصفـري االسـمي  وعبر وفد آندا عن انضمامه التام الى بيان المجموعة باء ذاآرا سياسة النم -٣٣
في ميزانيات منظمات األمم المتحدة . وأشار الى أن معظم الميزانيات الوطنية والمؤسسية تواجه ضغوطــا 
خارجية وداخلية ، ودعا الويبو في هذا السياق الى ضبط أوضاعها المالية وفقا لذلك . وقال ان فرض قيود 
على الميزانية ليس هدفا في حد ذاته ولكنه واقع سائد فـي معظـم االدارات الوطنيـة القائمـة فـي العـالم وال 
سيما في منظومة األمم المتحدة . ولفت النظـر الـى أن اقـتراح زيـادة بنسـبة ١ر٨% فـي نفقـات الميزانيـة 
المقبلة يأتي بعد زيادات آبيرة بنسبة ٢٥% و٣٣% في فترتي السنتين السابقتين . وقال ان ميزانية الويبــو 
ــي سـنة ١٩٩٩ بعـد أن آـانت ٣٠  قد زادت بنسبة ٣٥٠% منذ سنة ١٩٨٦ لتبلغ ١٣٤ مليون دوالر أمريك
مليون دوالر أمريكي سنة ١٩٨٦ . وأشار في هذا الصدد الى أن ميزانية أمانة األمم المتحــدة زادت بنسـبة 
ــو اذا زاد علـى ذلـك النحـو فسـتتجاوز ميزانيـة  ٥٢% فقط خالل الفترة ذاتها . وأضاف قائال ان معدل النم
ــات  الويبو ٦٠٠ مليون دوالر أمريكي عن قريب . ومع ذلك ونظرا الى تصريحات  الوفود األخرى والبيان
ــبيل التوافـق الناشـىء فـي اآلراء حـول ميزانيـة الويبـو  المؤيدة جدا ، قال الوفد انه ال يعتزم أن يعترض س
المقترحة . وأثنى أيضا على التغييرات التي أدخلتها المنظمة في عمليــة صياغـة الميزانيـة ، بمـا فـي ذلـك 
اعتماد مزيد من الشفافية ووضع مؤشرات لألداء ورسم الميزانية على أساس النتائج والنهوض بالمساءلة . 
والحظ مع ذلك أن رفع المستوى الراهن لالعتمادات يطــرح صعوبـات آبـيرة . وحـث الوفـد الويبـو علـى 
التزام االنضباط في التعامل مع ميزانياتها بضمان أعلى مستوى ممكن مــن الفعاليـة واسـتيعاب أآـبر قـدر 
ــائال ان تطبيـق القيـود علـى الميزانيـة بدقـة يسـمح  ممكن مما تتوقعه من موارد اضافية الزمة . وأضاف ق
بتحقيق مزيد من الفعالية في تنفيذ البرامج واألنشطة المقررة دون المساس بها . وأضـاف قـائال ان الويبـو 
ــاءلة  تعتبر بالفعل على رأس منظمات األمم المتحدة من حيث الشفافية والميزانية القائمة على النتائج والمس
المكثفة . وأيد تعليقات المجموعة باء بشأن التخفيض المقترح بنسبة ١٣% في رسوم معاهدة التعاون بشأن 
البراءات ورأى أن مستوى تلك الرسوم أعلى مما ينبغي ودعا الى بذل مزيد من الجهود من أجل تخفيضها 
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ــدول األعضـاء وقـال انـه ال يعـترض علـى  من جديد . وفي الختام ، التفت الوفد الى موضوع اشتراآات ال
ــض االشـتراآات ألن أي  التخفيض المقترح بنسبة ١٠% ، على أنه أشار الى أن سياسته ال تقوم على تخفي
تخفيض في اشتراآات الدول األعضاء من شأنه أن يضعف صوت تلك الــدول فـي المنظمـة نظـرا الـى أن 
تلك االشتراآات هــي جـزء مـن دخـل المنظمـة االجمـالي . وقـال ان دخـل المنظمـة االجمـالي مـن أنظمـة 
التسجيل اذا حقق فائضا أآبر في ميزانية المنظمة ، فال بد من تخفيــض رسـوم المنظمـة وليـس اشـتراآات 

الدول األعضاء . 
 

٣٤- وانضم وفد ألمانيا الى بيان المجموعة باء ووافق عامة على النقاط الرئيسية الواردة في مشروع 
ــى الـتزام منـهج النمـو الصفـري االسـمي فـي  البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . ودعا ال
ــة والطريقـة التـي مـن  الميزانية آقاعدة عامة وعبر مع ذلك عن امكانية قبول الزيادة المقترحة في الميزاني
المعتزم اعتمادها لتمويلها على أساس أن توسع المنظمة مستمد من زبائنها . وأعرب الوفد عن بعض القلق 
ــهوم الشـرآات الخاصـة وليـس  من ارتفاع مستوى األموال االحتياطية . وقال ان آثرة األموال تتمشى ومف
ــى أن قـدرا آبـيرا  المؤسسات العامة ومن شأنها أن تحد من القوة الدافعة الالزمة لتحقيق الفعالية . وأشار ال
من النفقات لم يرد ذآره في الميزانية ألنه ممول من األموال االحتياطية . ودعا بالتــالي الـى تنـاول مسـألة 
نمو المنظمة في المستقبل ، بما في ذلك تفادي أي فائض . وعبر الوفد عــن الرغبـة فـي وضـع انتقـاده فـي 
سياقه وقال ان مشكلة الوضع المالي للمنظمات الدولية تكمن عامة في افتقار المنظمات لألموال وان وضع 
الويبو هو عكس ذلك . وفي هذا الصـدد ، ذآـر آلمـة رجـل الدولـة الفرنسـي تـاليران الـذي قـال ان نقـص 

األموال قد يكون برآة في حد ذاته ألنه يجنب انفاق األموال على مشروعات ال طائل منها . 
 

ورحب وفد هولندا بالشكل الذي اعتمده المكتب الدولي في صياغة الميزانيــة ألنـه يوفـر صـورة  -٣٥
واضحة عن األنشطة التي تعتزم الويبو مباشرتها خالل فترة السنتين المقبلة ويوضح بطريقة شفافة عالقة 
النفقات وااليرادات بمختلف األنشطة . ورأى أن وثيقة البرنامج والميزانية لفترة الســنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ 
ــق األهـداف وانـه أيدهـا ودعـا اليـها فـي عـدة محـافل دوليـة .  مثال جيد لصياغة ميزانية موجهة نحو تحقي
وأضاف قائال ان األهداف صيغت بوضوح والمؤشرات تســمح بتقييـم أداء البرنـامج . وأيـد الوفـد االطـار 
المالي العام الذي وضعت فيه ميزانية الويبو لفترة السنتين المقبلـة وذّآـر أن مسـتوى األمـوال االحتياطيـة 
سيتراوح بين ٥٠% و١٠٠% من حجم أعمال المنظمة السنوي وهو مسـتوى مقبـول فيمـا يبـدو . ووافـق 
الوفد على الزيادة المقترحة بنسبة ١ر٨% في الميزانيــة . وقـال انـه يعتـبر نمـو المنظمـة مـبرر بعـدد مـن 
األسباب منها زيادة الطلب على الخدمات التـي تقدمـها الويبـو والتطـورات المتواصلـة فـي مجـال الملكيـة 
ــرح بعـض  الفكرية والحاجة الى مساعدة البلدان النامية في مجاالت مثل تنفيذ اتفاق تريبس . ومع ذلك ، ط
األسئلة بشأن فعالية التنظيم وال سيما الزيادة المفرطة في بعثات موظفي الويبو التي بلغت ٥٨% والزيـادة 
في االستعانة بخدمات الخبراء االستشاريين التي ناهزت ٤٢% . وأقر الوفد بأن منظمة مثل الويبو تســعى 
الى الشفافية واالنفتاح وتنهض بالحوار مع الدول األعضاء باعداد مشروعات الميزانيات على نحـو سـهل 
ــبرامج  للقراءة انما تعرض نفسها لالنتقاد . وعليه ، شدد الوفد على بعض الموضوعات المتعلقة بعدد من ال
وخص بالذآر مسألة افتقار مقدمة الوثيقة الى نظرة شاملة للمؤشـرات الرئيسـية المسـؤولة عـن النمـو فـي 
الميزانية والحاجة الى تخفيض عدد اجتماعات الويبو ومدتها ، وطلــب تعزيـز التنسـيق الداخلـي وتوضيـح 
المسائل المترابطة من أجل النهوض باالتساق الداخلي في الويبــو ، والتعـاون مـع الشـرآات فـي منظومـة 
األمم المتحدة وال سيما البنك الدولي ، وأشار الى وجــود مدونـة سـلوك أو مبـادىء توجيهيـة بشـأن العقـود 
المبرمة مع المؤسسات الخاصة والزيادة المفرطة في تكاليف الموظفين رغم انعدام تغير عددهم في مجــال 
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ــر أيضـا نقـص المعلومـات عـن موعـد افتتـاح شـبكة الويبـو العالميـة  قضايا الملكية الفكرية العالمية ، وذآ
ــغيلها ، وأشـار الـى الحاجـة الـى تحليـل الطلبـات المودعـة بنـاء علـى معـاهدة التعـاون بشـأن  وتكاليف تش
البراءات على األجل الطويل والنتائج التي قد تترتب على مختلف التطورات التي قد تطـرأ علـى ايـرادات 
المعاهدة والميزانية السنوية وادارة الفائض والحاجة الى تحديد مدى تأثير تخفيضات رسـوم المعـاهدة فـي 
عدد الطلبات والحاجة الى الحــد مـن النفقـات المخصصـة للخدمـات االداريـة باختصـار جمعيـات الـهيئات 

الرئاسية وتقليص عدد الوثائق المعدة لالجتماعات .  
 

وشدد وفد فرنسا على ضرورة تسلم وثائق الويبو في موعدها وبكــل اللغـات ليتيسـر النظـر فيـها  -٣٦
ــو فـي صياغـة ميزانيتـها  بدقة . وأيد تماما بيان المجموعة باء وأعلن عن رضاه بالتقدم الذي أحرزته الويب
وطريقة تقديمها ودعا مع ذلك الى صقل طريقة عرض النتائج والمؤشرات . وعبر الوفد عن قلقـه مـن أن 
التغيرات في تكاليف بعض البرامج ال تتمشى والتغييرات في عدد الموظفين . وأيد االصالحات التي طبقها 
ــة  المدير العام وهنأ المكتب الدولي على تحديث أنشطة التسجيل والمساعدة التقنية المقدمة الى البلدان النامي
. ودعا الى تعليق أهمية خاصة على أنشطة وضـع القواعـد والمعـايير والبيانـات الجغرافيـة بالتنسـيق مـع 
منظمة التجارة العالمية وتدريب المدربين والقضاة في مجال تسوية المنازعــات . وبخصـوص الميزانيـة ، 
أبدى الوفد موافقته على الزيادة المقترحة في الميزانية القترانها بأنشطة التسجيل والتعـاون التقنـي . وقـال 
ــك أن  انه ال يؤيد تطبيق سياسة النمو الصفري في الميزانيات دون تمييز بين واحدة وأخرى ، ورأى مع ذل
ــة المـوارد  المتاحـة مـن خـارج  من الضروري توزيع الموارد وفقا لالحتياجات وتضمين البرنامج والوثيق
الميزانية . وأشار أيضا الى أنه ال يؤيد تخفيض اشتراآات الدول األعضاء ألنه قد يحد من الـتزام الـدول . 
ــى مسـتواها الحـالي مـن تمويـل اضـافي ينبغـي تخصيصـه  وأعلن أن ما تتيحه االشتراآات اذا ما بقيت عل
ألنشطة التعاون التقني . وأعرب الوفد عن تأييده النشاء فريق عامل للعمل على وضع اطـار عـام العـداد 
الميزانيات على مدى عدد من الفترات المالية . وبصفة خاصـة ، رأى الوفـد أن يعمـل الفريـق علـى رسـم 
شكل جديد لتقديم الميزانية بحيث يتيسر دمج نفقات مختلف االتحادات وايراداتها في باب واحــد . ورأى أن 
من الممكن دعوة المنظمة الى وضع معايير لالدارة في شكل استثمارات وأنشطة للتعاون وتخفيضات فـي 
الرسوم وما الى ذلــك . وبخصـوص الموظفيـن ، عـبر الوفـد عـن مسـاندته العـداد دراسـة بشـأن توظيـف 
الموظفين والخــبراء االستشـاريين . وأيـد فكـرة توظيـف الموظفيـن بـدال مـن االسـتعانة بخدمـات الخـبراء 
االستشاريين آلما آان ذلك ممكنا . وفي الختام ، أعرب الوفد عن تأييده لفكرة اصالح قواعد المراقبة ، بما 

في ذلك مراجعة نظام الويبو المالي والئحته التنفيذية لتعزيز الشفافية ومراقبة تنفيذ الميزانية . 
 

وعبر وفد النرويج عن رضاه بعملية تحديث المنظمة واصالحها خالل السنتين الماضيتين . وأيد  -٣٧
وثيقة البرنامج والميزانية المقترحة لفترة الســنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وقـال انـها تقيـم توازنـا واضحـا وتتبـع 
ــال  منهجا استراتيجيا لمواجهة التحديات العديدة المهمة . وشدد الوفد على جودة الوثائق شكال ومضمونا وق
انها تبين رؤية تتجاوز فيما يبدو فترة السنتين قيد البحث . ورحب الوفد أيضــا باعتمـاد أدوات اسـتراتيجية 
في رسم الميزانية ومؤشرات األداء وأقر بأن الويبو أنجزت عمال رائدا ومهما في ذلك المجال . وأشار الى 
أن من المستحيل اليوم حصر حقوق الملكية الفكرية في مجال بعينه ألن أنشطة الويبو ترتبط الى حد آبــير 
بالجهود المبذولة في محافل أخرى تتعلق بالنمو والتنمية االقتصاديين  . ووافــق الوفـد علـى التحليـل الـذي 
أجراه المدير العام للتحديــات العديـدة المهمـة التـي تنتظـر المنظمـة ودعـا الويبـو الـى تخصيـص المـوارد 
ــائال ان  المناسبة للنهوض بمهامها وتلبية الطلبات الواردة اليها على نحو متزايد باستمرار . وصرح الوفد ق
ــدأ ال بـد مـن االلـتزام بـه ال سـيما بالنسـبة الـى  النرويج ال تعتبر تأييد منهج النمو الصفري في الميزانية مب
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ــادة المقترحـة  منظمة مثل الويبو ألن عليها أن تستجيب لواقع عالم اليوم . ونظرا الى ذلك ، ساند الوفد الزي
بنسبة ١ر٨% في الميزانية واعتبرها معقولة بالمقارنة بفترة السنتين الماضية خاصة وأنها ال تنطوي على 
زيادة في االشتراآات . وانضم الوفد الى بيان المجموعة باء داعيا الويبو بصــورة خاصـة الـى االسـتمرار 
في التزام االنضباط في التعامل مع الميزانية وترشيد جهودها لضمان أفضل انتفاع ممكن باألموال . وعلق 
ــبكة الويبـو العالميـة لمـا تحملـه مـن فـائدة آبـيرة للقطـاع الخـاص وعلـى  الوفد أهمية خاصة على انشاء ش
ــدان الناميـة نظـرا الـى أهميـة أنظمـة الملكيـة الفكريـة فـي الجـهود  البرامج المقترحة بشأن التعاون مع البل
المبذولة من أجل تعزيز انخراط البلدان النامية في اقتصاد العالم ، بما في ذلك تنفيذ اتفاق تريبس والتجــارة 
االلكترونية . وسلط الضوء على االحتياجات الخاصة بـأقل البلـدان الناميـة فـي البرنـامج ووافـق علـى أن 
ــل نمـوا . وفـي الختـام ،  تضطلع الويبو بدور مهم وتساهم اسهاما حقيقيا في تفادي تفاقم تهميش البلدان األق
أآد الوفد أهمية التعاون الوثيق مع جهات أخرى في منظومة األمم المتحدة ، مثل منظمــة التجـارة العالميـة 

واألونكتاد ومرآز التجارة الدولي ال سيما في مجال التعاون التقني مع البلدان النامية . 
 

وانضم وفد شيلي الى البيان المدلى به نيابة عن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي وعبر  -٣٨
عن رضاه بالطريقة المنفتحة والشفافة التي صيغ بها مشــروع البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ 
ــها . ورأى أن الزيـادة المقترحـة بنسـبة  و٢٠٠١ . وأيد الوفد الوثيقة المقترحة والبرامج المختلفة الواردة في
١ر٨% في الميزانية ليست إال ثلث الزيادة التي أقرت لفترة السنتين الجارية وان ذلك يبين مؤشرا ايجابيـا 
جدا نحو تعزيز فعالية المنظمة . ومع ذلك ، أشار الوفد الى أن ذلك المؤشــر االيجـابي ال ينبغـي أن يحـول 
دون تخصيص الفائض المرتقب للنهوض بالمساعدة التقنية المقدمة الى البلدان النامية ، بما في ذلك ترجمة 
ــة . ورأى أن مـن المناسـب رسـم سياسـة طويلـة األجـل اآلن بشـأن االشـتراآات  الوثائق الى اللغات المعني
ــي تمويـل تلـك  والرسوم تراعي احتياجات المنظمة من جهة وتضمن اشتراآا للدول األعضاء والمنتفعين ف
ــرى . ورأى أيضـا أن اقـرار البرنـامج والميزانيـة ينشـىء مبـادىء تتجـاوز فـترة  االحتياجات من جهة أخ

السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠٠١ ودعا الى الحفاظ على تلك المبادىء وتعزيزها في المستقبل . 
 

ــن امتنانـه وامتنـان زمالئـه  وشكر المدير العام الوفود على الحوار الجدي والبناء جدا وأعرب ع -٣٩
ــل تلـك المالحظـات  للتعليقات والمالحظات التي أبدوها بكثافة واسهاب . وقال ان المنظمة تعتزم مراعاة آ
ــة . وأشـار المديـر العـام الـى أن  المفيدة والمرشدة جدا في تنفيذ الميزانية الراهنة وميزانيات المنظمة المقبل
المكتب الدولي على استعداد تــام الجـراء مناقشـات ثنائيـة مـع أي وفـد . وقـال ان اجتمـاع لجنـة البرنـامج 
ــدور بـروح مـن الشـفافية  والميزانية حدث رسمي على أنه جزء من عملية متواصلة من المشاورات التي ت
الكاملة . وأشار الى أن الويبو مهتمة جدا بالشروع بعد االجتماع في حوار مع الوفود ، فرادى أو جماعة ، 
آلما ظهرت الحاجة الى ذلك . وأآد على أن العديد من المسائل التي أثارتها الوفود أثناء االجتماع يستدعي 
ــك المنـهج  المزيد من المناقشات والمشاورات والمحادثات غير الرسمية على الصعيد الثنائي . ورأى أن ذل
التشاوري هو السبيل الوحيد الى رسم استراتيجية عالميــة لتطويـر الملكيـة الفكريـة . وذآـر أن آـل النقـاط 
المطروحة قد أحيط العلم بها تماما ومن المعتزم االمعان فيـها إمـا فـي اطـار األمانـة وإمـا فـي مشـاورات 
مباشرة مع الوفود المعنية . وفيما يتعلـق بمسـألة الخـبراء االستشـاريين ، شـدد المديـر العـام علـى أن آـل 
منظمات األمم المتحدة والقطاع الخاص واالدارات الوطنيـة تسـتعين بتلـك الخـبرة ، وان تلـك الظـاهرة ال 
تعتبر ظاهرة جديدة . واستطرد قائال ان الويبو تستعين بخدمات الخـبراء االستشـاريين فـي الحـاالت التـي 
تفتقر فيها األمانة الى الكفاءات الالزمة لتناول مسائل معينة . وقال ان األمانة ليست "بسبع صنايع" وال بد 
لـها أن تلجـأ الـى الكفـاءات خـارج المنظمـة لـدى التطـرق لموضوعـات السـاعة أو القضايـا الحساســـة أو 
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ــك المجـاالت تشـمل االتصـاالت االلكترونيـة والتجـارة االلكترونيـة والشـبكة  المعاصرة . وأشار الى أن تل
العالمية للمعلومات وتكنولوجيا المعلومات وبعض القضايا العالمية المستجدة . وذآر أن الويبو تحتاج أيضا 
ــك الحـاالت  الى خبراء استشاريين لتحسين المامها باقليم أو بلد بعينه . وَأضاف قائال ان من الطبيعي في تل
االستعانة بخدمات من يلم بالموضوع من الداخل . وأضــاف قـائال ان الويبـو ال تسـتعين بخدمـات الخـبراء 
االستشاريين من باب الترف وانه مهتم شخصيا بتعيين آــل واحـد منـهم . ودعـا الوفـود الـى أن تضـع فـي 
حسبانها أن المنظمة تتوسع وتحتاج الى الخبراء المؤهلين للنهوض بالمهمات الجديدة . وذّآر المديــر العـام 
ــي عـدد الخـبراء االستشـاريين الـى عـدد  اللجنة بهدفه الرامي الى االمتناع بتاتا عن تجاوز نسبة ٥ر٨% ف
الموظفين . وأشار الى أن المنظمة تضم حاليا ٧٠٥ موظفيــن و٤٨ خبـيرا استشـاريا ، أي أن نسـبتهم الـى 
الموظفين تبلغ ٨ر٦% وال تبــدو مفرطـة بـأي شـكل مـن األشـكال . وبخصـوص اختصـار االجتماعـات ، 
ــر مـع  أعرب المدير العام عن تأييده لذلك بشرط أن تكون الدول األعضاء مقتنعة بفعالية ذلك المنهج . وذّآ
ــها وتقديـم  ذلك بأن عددا من  الوفود قد شدد أثناء اجتماع الجمعيات على ضيق الوقت المتاح لالدالء ببيانات
ــق شـديد وال  معلوماتها عن التطورات الجارية في بلدانها . ورأى أن تلك المسألة ال بد من النظر فيها بتدقي
ينبغي أن يبت فيها المكتب الدولي . وبخصوص حجم الوثائق ، ذّآر المدير العام بأن األمانة قد حاولت في 
الماضي اعداد وثائق أقصر وتقارير أقصر ، على أن معظم الوفود حث الويبو على تزويده بوثائق مفصلة 

. وقال ان األمانة على استعداد مع ذلك للنظر في أي اقتراح في ذلك الصدد . 
 

وردا على سؤال ، تناول المستشار القانوني للويبو مسألة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الويبو  -٤٠
ــي العالقـات بيـن األمانـة والقطـاع الخـاص قيـد االسـتعراض . وأضـاف قـائال ان  وأشار الى أن السلوك ف
األمانة تعمل على دراسة االجراءات التعاقدية واالنتفاع باسم المنظمة فيمـا يتعلـق باألنشـطة المنجـزة مـع 
القطاع الخاص . واستطرد قائال ان تلك المسألة األخــيرة هـي أيضـا محـل نقـاش لـدى فريـق المستشـارين 

القانونيين التابع لألمم المتحدة . 
 

ــي اآلراء بشـأن الشـفافية التـي صبغـت العمليـة  وفي نهاية النقاش ، أبرز الرئيس أن ثمة توافقا ف -٤١
وارتياحا باتمام العملية التشاورية . وأشار الى التأييد الكبير الذي حظيت به وثيقة البرنامج والميزانيــة مـن 
حيث مضمونها ومن حيث شكلها . وقال ان التغييرات الجديدة التي أدخلت على تلك الوثيقة قد لقيــت قبـوال 
حسنا ، ناهيك عـن أن الميزانيـة لـها توجـهات واضحـة بمـا يتعلـق بالسياسـات االسـتراتيجية وليسـت أداة 
للمحاسبة فقط . وأضاف الرئيس مشيرا الى أن الموافقة علـى مشـروع البرنـامج والميزانيـة تمـت بتوافـق 
ــائال ان عـددا مـن الوفـود أدلـى ببعـض  اآلراء أو لم يكن هناك أي اعتراض عليها على األقل . واستطرد ق
ــة اعتمـاد الميزانيـة . واقـترح  التحفظات وطرح بعض التساؤالت وان ذلك أمر طبيعي جدا في سياق عملي
الرئيـس تقديـم التقريـر النـهائي الـذي يحمـل فـي طياتـه جميـع اآلراء المعـبر عنـــها الــى الجمعيــات فــي 
سبتمبر/أيلول من هذه السنة حتى يتسنى اعتماد الميزانية . وذلك ما تم تقريره فـي غيـاب أيـة اعتراضـات 

على ذلك المنهج . 
 

سياسة المنظمة بشأن األموال االحتياطية وفائض الميزانية 
 

اسـتندت المناقشـات الـى الوثيقـة WO/PBC/1/3 ("سياسـة المنظمـة بشـأن األمـوال االحتياطيـــة  -٤٢
وفائض الميزانية") . 
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ــانت  وذّآرت األمانة بأن وثيقتين عرضتا على الجمعيات آي تستعرضهما في دورتها السابقة وآ -٤٣
ــا بـأن  احداهما عن سياسة المنظمة بشأن األموال االحتياطية واألخرى عن فائض الميزانية . وذّآرت أيض
ــاء مناقشـة عـدد مـن االقتراحـات الـى الـدورة الحاليـة للجنـة البرنـامج والميزانيـة .  الجمعيات قررت ارج
وأضافت األمانة قائلة ان ما جد من أحداث ومـا تبـع ذلـك مـن تعليقـات أدلـت بـها الـدول األعضـاء بشـأن 
ــك جعـل المديـر العـام يفضـل تعديـل االقتراحـات األوليـة . وأشـارت الـى أن تلـك  القضايا المعنية ، آل ذل
االقتراحات المعدلة ترد في الوثيقة WO/PBC/1/3 التي بين أيدي المشترآين في الدورة . وأعلنــت األمانـة 
أن تلك الوثيقة تحتوي على وصف مفصــل للوضـع الحـالي بشـأن األمـوال االحتياطيـة وفـائض الميزانيـة 
باالضافة الى عدد من االقتراحات المطروحة للمناقشة واالستعراض ومنها ما يلــي :  أوال ، مـن المقـترح 
عرض صناديق رؤوس األموال العاملة التسعة في شكل مدمج في تقرير االدارة المالية بحيث يكـون ذلـك 
تعبيرا مناسبا عن واقع عمليــات الخزانـة الموحـدة . وثانيـا ، مـن الموصـى بـه االحتفـاظ بالنظـام الخـاص 
باألموال االحتياطية لالتحادات الممولة من االشتراآات واتحاد مدريد واتحاد الهاي . وثالثا ، من المقترح 
ــبراءات لتفـوق بقليـل مـا يقـابل شـهرا واحـدا مـن  زيادة األموال االحتياطية التحاد معاهدة التعاون بشأن ال
ـــح  نفقـات الميزانيـة . ورابعـا ، مـن المقـترح تغيـير تسـمية "الصنـدوق االحتيـاطي لنهايـة الخدمـة" لتصب
"صندوق نهاية الخدمة" ألن ذلك الصندوق يشهد حرآة مستمرة في األموال المقيدة فيــه والخارجـة منـه ، 
على خالف الصناديق االحتياطية األخرى . وخامسا ، من المقـترح تغيـير تسـمية "الصنـدوق االحتيـاطي 
ــدوق االحتيـاطي لمشـروعات االسـتثمار" آـي تعـبر  الخاص بالمباني االضافية والحوسبة" لتصبح "الصن
ــا  التسمية بصورة أفضل عن الغرض المنشود من ذلك الصندوق . وأخيرا ، من المقترح االنتفاع بنصف م
قد يتحقق من فائض في قطاع معــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات لتخفيـض رسـوم تلـك المعـاهدة والنصـف 
اآلخر ألنشطة مشروعات االستثمار . وأآدت األمانة على أن المدير العام ال يطلب البت في االقتراحات ، 
بل الغاية من الوثيقة اثارة النقاش والتماس التعليقات من الدول األعضاء . واسـتطردت األمانـة قائلـة انـها 
ــأنها فـي االجتمـاع المقبـل  تعتزم االدالء باالقتراحات النهائية بعد عملية االستعراض هذه التخاذ القرار بش
للجنة البرنامج والميزانية والجمعيات . وقالت ان اعداد تلك الوثيقة سيتم وفقا للمشورة التي تسديها اللجنة . 
ــارة فريـق مـن الخـبراء فـي الشـؤون الماليـة للتـأآد مـن أن الترتيبـات  وأعربت األمانة عن نيتها في استش

المقترحة تقوم على أسس متينة وسليمة . 
 

وأشار المدير العام الى أن تاريخ اتخاذ القرار بشأن القضايا المعنية ينبغــي أن يظـل مفتوحـا ألن  -٤٤
ـــي اجتمــاع الجمعيــات فــي  مـن الممكـن أال تنتـهي المناقشـات فـي الوقـت المناسـب لتنـاول الموضـوع ف

سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ .  
 

وتحدث وفد اليابان باسم المجموعة باء ورحب بالوثيقة المتعلقة بسياسة المنظمــة بشـأن األمـوال  -٤٥
االحتياطية والفائض . ورأى أن من شأن الوثيقة أن تعزز الشفافية وفهم الويبو . وقال ان المجموعة بحاجة 
الى امعان النظر في االقتراحات ألنها لم تتسلم  الوثيقة إال قبل بضعــة أسـابيع . وأشـار الـى أن المجموعـة 
تعتقد أن من الضروري اتباع منهج طويل األجل لتخفيض رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات واالنتفاع 

بالفائض . وأحاط الوفد علما باالقتراحات العديدة في الوثيقة وعبر عن تطلعه لمواصلة بحث المسائل . 
 

وذّآر وفد المكسيك بالموقف الذي عبر عنه أثناء بحث البرنامج والميزانيــة وهـو تـأييده لتعزيـز  -٤٦
برامج التعاون باستعمال فائض قطـاع معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات بـدال مـن االسـتمرار فـي سياسـة 
 WO/PBC/1/3 تخفيض االشتراآات ورسوم المعاهدة . وأشار الوفد الى مضمـون الفقـرة ٢٨ مـن الوثيقـة
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التي تحتوي على تلخيص مقتضب لمختلف المناهج في هــذا السـياق . وفيمـا يتعلـق بامكانيـة رسـم سياسـة 
طويلة األجل لتخفيض رسوم معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات واالنتفـاع بـااليرادات المتأتيـة مـن تسـجيل 
البراءات ، رأى الوفد أن من المـهم والمفيـد النظـر فـي المنـاهج المعتمـدة فـي مكـاتب الـبراءات والملكيـة 
الصناعية الوطنية واالقليمية . والتمس الوفد مــن األمانـة جمـع المعلومـات عـن ذلـك الموضـوع واتاحتـها 
للدول األعضاء . وقال ان أية سياسة طويلة األجل بشأن رسوم المعاهدة ينبغي أن تراعــي تعريـف الرسـم 
آمبلغ يسدد مقابل أداء خدمة مع أخذ الخصائص الوطنية واالقليمية في الحسبان أيضــا . وفـي هـذا الصـدد 
ــة الملكيـة الفكريـة عامـة وان ذلـك يفقـد معنـاه لـوال  خاصة قال الوفد ان الويبو تقدم خدمات في اطار حماي
ارتباطه ببذل جهود أآثر من أجل العمل على تعزيز أنظمة حماية الملكية الفكريــة فـي آـل أرجـاء العـالم . 
ــير  ورأى أن تراعي أية سياسة على األجل الطويل أن الهدف المنشود من ايداع طلب هو في المطاف األخ
الحصول على حماية فعلية وأن تلك الحماية هي التي تهم المنتفعيـن وليـس مجـرد تخفيـض فـي الرسـوم . 
وعليه ، دعا الوفد الويبو الى توظيف آل الجهود والموارد الضرورية لضمان الحصول على تلك  الحماية 

الفعلية . 
 

وعبر وفد الواليات المتحدة األمريكية عن مساندته لبيان المجموعة باء وأشار الى الموضوعات  -٤٧
التالية ضمن ما يتطلب توضيحا اضافيا قبل انعقاد دورة الجمعيات المقبلة . والتمس في المقام األول شــرح 
ــات  الفكرة التي يقوم عليها تخفيض مستوى الصندوق االحتياطي لنهاية الخدمة من ٦% من اجمالي المرتب
الى ٥ر١% اعتبارا من سـنة ٢٠٠٠ . واستفسـر فـي المقـام الثـاني عـن الحاجـة الـى االحتفـاظ بصنـدوق 
احتياطي اضافي لنهاية الخدمة ألن تكاليف الخدمة من الممكن تغطيتها من الميزانيــة . والتمـس فـي المقـام 
ــك سويسـري  الثالث بعض المعلومات عن وضع القرض المسحوب لمبنى الكام بمبلغ قدره ١٠ ماليين فرن
ــة مـن الرسـوم  وطريقة تسديده . وطلب في المقام الرابع شرحا اضافيا اللتزام الويبو بتنفيذ األعمال الممول
بعد أن تقرر الدول األعضاء وقف النشاط . وسأل في المقام الخامس عن امكانية تخفيض النفقات بدال مـن 
االنتفاع بالموارد االحتياطية آرد على انخفاض االيرادات ، ال سيما وأن تلك النفقات ال تسهم في استمرار 
تدفق ايرادات المنظمة . وأشار في المقام السادس الى فــائض قطـاع معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات هـو 
ــة .  المصدر الوحيد المستعمل لتغطية نفقات مشروعات االستثمار التي تفيد مجاالت أخرى تتناولها المنظم
ــد قولـه باالشـارة الـى أن تكـاليف  ورأى أن في ذلك المنهج ما يتعارض ومبدأ المساءلة الحقيقية . وأيد الوف
مشروعات االستثمار ، مثل تشييد مبنى جديد ، ينبغي اسنادها الى آل البرامج المســتفيدة منـها وليـس الـى 
معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات فقـط .والحـظ فـي المقـام السـابع أن مـن المعـتزم االسـتعانة بـــالصندوق 
االحتياطي الخاص لدعم أنشطة شبكة الويبو العالمية بمبلغ ٢ر٢٨ مليــون فرنـك سويسـري لفـترة السـنتين 
٢٠٠٠ و٢٠٠١ ولدعم عمليــة أتمتـة نظـام معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات . وتسـاءل عمـا اذا آـان مـن 
ــبراءات فـي  المعتزم ترحيل ما لم يستعمل من االعتمادات المخصصة ألتمتة قطاع معاهدة التعاون بشأن ال
سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ الى فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وفي الختام ، طلب الوفد تضمين الوثيقة الجديدة 
عن األموال االحتياطية والفائض تحليال مفصال عن حرآة األموال النقدية وبيان وضع األموال االحتياطية 
الجماعية بالتفصيل في آل مرحلة . وعلى وجه الخصوص ، دعا الى تضمين التحليل عمليات السحب من 

األموال االحتياطية ألغراض أعمال التجديد والتشييد . 
 

ــوة فريـق عـامل الـى  وانضم وفد ألمانيا الى بيان المجموعة باء وعبر عن تقديره لنية األمانة دع -٤٨
ــى رأس مـال عـامل لضمـان  تناول موضوع األموال االحتياطية والفائض خالل الصيف . وأقر بالحاجة ال
ــك سويسـري أعلـى ممـا  توافر السيولة واعتبر مع ذلك اجمالي احتياطيات االتحاد الذي بلغ ٥٧ مليون فرن
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ــا ورد فـي الفقـرة ٨ مـن الوثيقـة  ينبغي . وأبدى عدم اقتناعه تماما بتبرير ذلك المستوى بتقييم للمخاطر آم
WO/PBC/1/3 . وشدد الوفد على ضرورة عرض الميزانيات الممولة من الصندوق االحتياطي وميزانيـة 
الويبو العادية بطريقة موحدة . وتمشيا مع البيان الذي أدلى بـه وفـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة ، اعتـبر 
الوفد أن األمر ال يستدعي في ما يبدو صندوقا احتياطيا لنهايـة الخدمـة . ودعـا الـى تغطيـة تكـاليف نهايـة 
الخدمة الفعلية من الميزانية العادية وقال ان انشاء صندوق احتياطي لنهايــة الخدمـة ال يكـون ضروريـا إال 
ــى  اذا آانت الويبو تعتزم اغالق أبوابها في المستقبل القريب وان ذلك ليس باألمر المرجح . وشدد الوفد عل
ــائض تسـتدعي دراسـة جديـة ألنـها تتعلـق بكميـات آبـيرة مـن األمـوال  أن مسألة األموال االحتياطية واالف

تتجاوز ٣٠٠ مليون فرنك سويسري . 
 

واقترح الرئيس اجراء مشاورات غير رسمية حول مسألة األموال االحتياطية وفائض الميزانيــة  -٤٩
عوض انشاء فريق عامل وأضاف قائال ان ذلك االجراء له مردودية عالية . 

 
ــى حاجـة الويبـو الـى العمـل بصنـدوق احتيـاطي واحـد وضـرورة تفـادي  وشدد وفد اآوادور عل -٥٠
ــط . وبـدال مـن  الترآيز على تخفيض اشتراآات الدول األعضاء ورسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات فق
تغيير تسمية الصندوق االحتياطي الخــاص للمبـاني االضافيـة والحوسـبة ليصبـح االحتيـاطي لمشـروعات 
االستثمار ، أوصى الوفد باالحتفاظ بالتسمية األولى ألنها تصف على نحو أنسب طبيعــة األنشـطة الممولـة 
من الصندوق . وأآد الوفد على ضرورة امعان النظر خالل الفترة المقبلة في االقتراح الرامي الى االنتفاع 
التلقائي بالفائض لتخفيض رسوم معاهدة التعاون بشأن الــبراءات آمـا ورد عـرض ذلـك فـي الفقـرات ٣٠ 

 . WO/PBC/1/3 و٣٢ و٣٤ من الوثيقة
 

وأشار الرئيس الى أن الغرض من الوثيقة بشأن األموال االحتياطية وفائض الميزانية هو التماس  -٥١
تعليقات الدول األعضاء واالستناد اليها الجراء المزيد من المشاورات غير الرســمية . واسـتطرد قـائال ان 
من األنسب عقد اجتماع آخر للجنة البرنامج والميزانية قبل انعقاد اجتماع الجمعيات المقبل وذلــك لمناقشـة 

اقتراحات أدق ترتبط بالموضوع . 
 

أداء البرنامج في سنة ١٩٩٨ 
 

استندت المناقشات الى الوثيقة WO/PBC/1/4 ("أداء البرنامج في سنة ١٩٩٨") .  -٥٢
 

ولدى التقديم للوثيقة ، ذّآرت األمانة بأن البرنامج والميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ جاء  -٥٣
بأول ميزانية للويبو تقوم على النتائج وأن التقرير بشأن أداء البرنامج هو أولى محاوالت األمانة الستخدام 
مؤشرات األداء في تقييم مدى تحقيق النتائج المرتقبة أو التقدم المحرز في تحقيقها . وأشــارت األمانـة الـى 
أن العملية الجديدة التي أخذت بها الويبو لتقييم أداء البرنامج مـن شـأنها أن تتطـور أآـثر سـواء مـن حيـث 
ــة الـى االدالء بالتعليقـات واالقتراحـات فيمـا يتعلـق بأحسـن السـبل  المفهوم أو التنفيذ . ودعت األمانة اللجن

الكفيلة بمواصلة تطوير عملية تقييم أداء البرنامج وطريقة عرضه وتحسينهما . 
 

وتحدث وفد اليابان باسم المجموعــة بـاء ورحـب بـالتقرير المتعلـق بـأداء البرنـامج وأثنـى عليـه  -٥٤
باعتباره أداة مفيدة جدا ساعدت في تحسين فهم أنشطة الويبو . وعلق أهمية خاصة على الوثيقــة ألنـها أول 
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تقرير عن أداء البرنامج يعد ألغراض المنظمة . وأضاف قائال ان التقرير وصـل قبـل بضـع أسـابيع فقـط 
وان أعضاء المجموعة باء ترغب في دراسته وطلب مزيد من التوضيحات . ورأى أن من الممكن ادخـال 
بعض التحسينات عليه ، مثل تضمينه أرقاما دقيقة عن األموال المصروفة باعتبارها أحد مؤشرات األداء . 

وقال الوفد ان المجموعة باء تعتزم التقدم باقتراحات لتحسين التقرير في وقت الحق . 
 

وتحدث وفد أوغندا باســم مجموعـة البلـدان األفريقيـة ورحـب بالوثيقـة المتعلقـة بـأداء البرنـامج  -٥٥
ــار مختلـف الـبرامج الرئيسـية  وبوضوحها وايجازها . وأضاف قائال ان التقرير يبين التقدم المحرز في اط
ــة مهمـة جـدا بالنسـبة الـى عمليـة وضـع البرنـامج فـي  ويبرز المجاالت محل االنشغال . وقال ان تلك نقط
المستقبل وانها ستمكن من اتخاذ التدابير الرامية الى ايجاد حلول للمشكالت المطروحة في مرحلة مبكــرة . 
ــة تـهنئ المديـر العـام علـى االنجـاز الملحـوظ فـي اعـداد التقريـر ، ال سـيما وأن وثيقـة  وقال ان المجموع
البرنامج والميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ اعتمدت في مارس/آذار الماضي فقط وأن التقرير أعـّد 
بموازاة مع مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وأن المنظمة مرت بمرحلة انتقالية 
من االصالح واعادة التنظيــم . وأضـاف الوفـد قـائال ان اسـتعراض التقريـر يـدل علـى مـا تـم تحقيقـه مـن 
انجازات ملموسة فــي هـذه الفـترة الوجـيزة ، بمـا فـي ذلـك اجتماعـات اللجنـة االستشـارية المعنيـة بقطـاع 
ــم  األعمال واللجنة االستشارية المعنية بالسياسات (والتي يود الوفد أن يطلع على مناقشاتها) وبرنامج التعلي
عن بعد الخاص بأآاديمية الويبو والذي سيسمح بتوسيع نطاق أنشــطة تنميـة المـوارد البشـرية ، باالضافـة 
الى عدد من الندوات المعقودة لفائدة البلدان النامية ، وخاصة البلدان األقل نموا ، بغرض التصدي لمشاغل 
تلك البلدان فيما يتعلــق بتنفيـذ اتفـاق تريبـس . وأعلـن الوفـد أن المجموعـة توافـق علـى البيـان الـوارد فـي 
ــنة مضـت  االستعراض والذي يفيد بأن المدير العام قد وفى بكل ما وعد به الدول األعضاء قبل أآثر من س
بل انه بدأ العمل باجراءات استراتيجية ترمي الى ضمان ثبات البرامج الرئيسية على المدى الطويل ودوام 

آثارها . 
 

ــات المتحـدة األمريكيـة عـن شـكره علـى تقريـر األداء الشـامل ألول برنـامج  وأعرب وفد الوالي -٥٦
ــاس النتـائج . وقـال ان التقريـر يبيـن الـتزام الويبـو بالشـفافية والمسـاءلة  وميزانية تضعهما الويبو على أس
ويحتوي على آمية غزيرة من المعلومات والتفاصيل بشأن األعمال المنجزة في اطار البرامج خــالل سـنة 
ــذ مـع ذلـك لـو آـان التقريـر  ١٩٩٨ . وأقر بصعوبة بيان نطاق األداء بالكامل في بضع جمل وقال انه يحب
أآثر وضوحا بشأن العناصر الالزمة لتحقيق النجاح من أجل تمكين الدول األعضاء مــن فـهم العالقـة بيـن 
مؤشرات األداء والنتائج المحققة . وأشار الوفد الى أن تلك العالقة بيـن مؤشـرات األداء والنتـائج المحققـة 
واضحة جدا في بعض أجزاء التقرير وأنه راض تماما عن شكلها ومضمونها في تلك الحــاالت . وأضـاف 
يقول ان التقرير يتطلب الى وضوح أآبر في حاالت أخــرى . واعتـبر الوفـد أن بـذل الجـهود لبيـان مـا تـم 
تخفيضه في التكاليف مهم جدا وينبغي بيانه بمزيد مــن التفصيـل ال سـيما مـن أجـل توضيـح التدابـير التـي 
سمحت بتحقيق الوفورات . وفي الختــام ، أعـرب الوفـد عـن رضـاه الكبـير عامـة بـالتقرير وعـن اعجابـه 
خاصة باالنفتاح الذي أبدته األمانة ازاء تعليقات الـدول األعضـاء علـى التقريـر ورأى أن ذلـك يـدل علـى 

مستوى جديد في الثقة بين األمانة والدول األعضاء . 
 

ــامج علـى األجـل المتوسـط .  وشكر وفد اآوادور الويبو على الوثيقة الشاملة جدا بشأن أداء البرن -٥٧
وقال ان بلده يعتزم تناول التقرير بتحليل دقيق . والحظ أهمية عملية تقييم البرامج الذي دعـا الـى تطبيقـها 
ــبر أن التقريرعـن أداء البرنـامج يطلـع الـدول األعضـاء علـى مـا تـم  بانتظام لتحسين أداء البرنامج . واعت
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ــو الـى اعـداد تقـارير مماثلـة  تحقيقه من النتائج المرتقبة بشكل موضوعي وهو مهم وينبغي أن تسعى الويب
آقاعدة عامة . وهنأ الوفد المدير العام واألمانة على االنجازات المحققة في هذا الصدد .  

 
وعبر الوفد عن رضاه بالتقرير وهنأ المدير العام عليه واقترح أن يبين التقريـر عالقـة واضحـة  -٥٨
بين البرامج والوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذها لتعزيز المسؤولية وتوضيح العالقــات داخـل البنيـة 
التنظيمية . ورأى أن من المفيد اعداد هيكل تنظيمي لزيادة الشفافية . وعبر أيضا عن الرغبة في الحصول 
على مزيد من المعلومات عن األنشطة الشهرية المباشرة في اطار مختلف أنظمة الحماية العالمية من أجل 
تحسين الشفافية . واقترح الوفد تحقيق ذلك باعداد بيان فصلي عن االدارة في صفحتين أو ثالث صفحات . 

 
وأعلنت األمانة أن التعليقات المفيدة جدا التي أدلت بها مختلف الوفود قد تم تسجيلها بعناية .   -٥٩

 
 
 
 

حسابات فترة السنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧  
 

اسـتندت المناقشـات الـى الوثيقـة WO/PBC/1/5 ("حسـابات فـــترة الســنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧")  -٦٠
 . (WO/PBC/1/5 Corr.) ووثيقة تصويبها

 
ولدى التقديم للوثيقتين ، أعلنت األمانة أن مراجعة حسابات الويبو لفترة السنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧  -٦١
انتهت الى شهادة ايجابية لمراجعــة الحسـابات أصدرهـا مراجـع الحسـابات الخـارجي . وقـالت األمانـة ان 
مراجع الحسابات أدلى بأربع توصيات في تقريره عن مراجعة الحسابات وان مالحظات األمانة عـن تلـك 

التوصيات ترد في الوثيقتين المذآورتين .  
 

ووافقت اللجنة على محتويات الوثيقتين .   -٦٢
 

بيان األمانة عن المباني 
 

أطلعت األمانة لجنة البرنامج والميزانية على تحديث مبنـى المنظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة  -٦٣
التي اشترتها الويبو وستتسلمها في نهاية يونيه/حزيران من هذه السنة . وفي اطار البرنامج الفرعي ١٧-١ 
من البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، عرضت األمانة منهجا ثنائيا للتحديــث يقـوم علـى 
ــة خـالل سـنة ٢٠٠٣ بعـد اسـتكمال  ادخال تحسينات طفيفة خالل السنة الجارية ثم تنفيذ عملية تحديث آامل
المبنى الجديد . وأشارت الى أنها آانت تتوقع في بداية السنة الجارية أن يكون ذلك  المنهج أعلــى المنـاهج 
مردودية ألن مــن الممكـن اعـادة اسـتعمال معظـم المرافـق التـي توضـع أثنـاء ادخـال التحسـينات الطفيفـة 
ألغراض عملية التحديث النهائيـة . وأضـافت قائلـة ان الوضـع لـن يكـون آذلـك . وأفـادت أن المهندسـين 
ــؤدي  المعماريين الذين استشارتهم أعدوا دراسة أخرى جاء فيها أن أعمال التحسين الطفيف من شأنها أن ت
الى خسارة في معظم األموال المنفقة . وأعلنت أن من الواضح اليوم أن الحل األآثر مردودية هــو المنـهج 
الذي وافقت عليه الجمعية العامة في مارس/آذار ١٩٩٨ والرامي الـى تنيفـذ عمليـة تحديـث واحـدة شـاملة 
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دون انقطاع . وفي الختام ، عبرت األمانة عن نيتها العمل بذلك القرار وقالت ان ذلك ال يستدعي أي تغيير 
في تقديرات الميزانية أو في االعتمادات المقررة في اطار الصندوق االحتياطي الخاص . 

 
توصيتان 

 
بناء على القرار المذآور في الفقرة ٤١ أعاله ، فان لجنة البرنامج والميزانية تخلص الى ما يلــي  -٦٤

 :
 

"١"  أن توصي جمعيات الدول األعضـاء بالموافقـة 
علـى مشـروع البرنـامج والميزانيـــة لفــترة الســنتين 
٢٠٠٠ و٢٠٠١ فــــي دورتــــــها المنعقـــــدة فـــــي 
ــــك تخفيـــض  ســبتمبر/أيلــول ١٩٩٩ ، بمــا فــي ذل

اشتراآات الدول األعضاء بنسبة ١٠ في المائة . 
 
 
 
 

"٢" وأن توصي جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشـأن 
ـــض الرســوم المقــترح فــي  الـبراءات باعتمـاد تخفي
مشـروع البرنـامج والميزانيـة لفـترة الســنتين ٢٠٠٠ 
ـــدة فــي ســبتمبر/أيلــول  و٢٠٠١ فـي دورتـها المنعق

 . ١٩٩٩
 

واعتمدت لجنة البرنامج والميزانية هذا التقرير باالجماع في ٢٨ أبريل/نيسان ١٩٩٩ .  -٦٥
 
 

[يلي ذلك المرفق] 
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