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A/36/3
األصل  : باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٩/٢١ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات السادسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ 

تقرير الدورة الرابعة للجنة البرنامج والميزانية 

مذآرة المدير العام 

ـــى ٢٠  بحثـت لجنـة البرنـامج والميزانيـة ، فـي دورتـها الرابعـة المنعقـدة فـي الفـترة مـن ١٧ إل - ١
سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ ، مشروعا معدال للبرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ترد االقتراحات 
ــة WO/PBC/4/2 Add.1 . وبحثـت أيضـا اللجنـة اقتراحـات  المتعلقة به في الوثيقة WO/PBC/4/2 والوثيق
تتعلق بالمباني الجديدة (الوثيقة WO/PBC/4/3) . وترد آراء الدول األعضاء الممثلة في اللجنــة بشـأن تلـك 

االقتراحات في تقرير تلك اللجنة (WO/PBC/4/4) المرفق بهذه الوثيقة . 
 

٢ –  إن جمعيــات الــــدول األعضـــاء فـــي الويبـــو 
واالتحـادات التـي تديرهـا الويبـو مدعـوة ، آـل فيمــا 

يعنيه ، إلى اإلحاطة علما بمضمون المرفق . 
 

 [يلي ذلك المرفق]  
 
 
 

 ANNEX
المرفق 

 

A



 A/36/3
 
 
 

التقرير 

الذي اعتمدته اللجنة 

عقدت لجنة الويبو المعنية بالبرنامج والميزانية والمشار إليها فيما يلــي بكلمـة "اللجنـة" دورتـها  - ١
الرابعة في مقر الويبو في الفترة من ١٧ إلى ٢٠ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . 

 
وأعضاء لجنة البرنامج والميزانية هي الدول التالية : الجزائر وبلغاريا وآنــدا وشيلــي والصيـن  - ٢
وآولومبيا وآرواتيا وإآـوادور 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
ــدا  المتحدة األمريكية وأوزبكستان (٣٣) . وآانت األعضاء التالية ممثلة في الدورة : الجزائر وبلغاريا وآن
ـــان  والصيـن وآولومبيـا وآرواتيـا وإآـوادور ومصـر وفرنسـا وألمانيـا وهنغاريـا والـهند وجامايكـا والياب
والمكسيك والمغرب وهولندا ونيجيريا والفلبين وجمهورية آوريا واالتحاد الروسـي والسـنغال وسـلوفاآيا 
وجنـوب أفريقيـــا وســري النكــا وسويســرا (بحكــم مرآزهــا) والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة 
ــي الويبـو وغـير األعضـاء فـي لجنـة  األمريكية (٢٨) . وعالوة على ذلك ، آانت الدول التالية األعضاء ف
ــة بصفـة مراقـب : أنغـوال والبحريـن وبنغالديـش وبيـالروس وبلجيكـا والكونغـو  البرنامج والميزانية ممثل
وآوت ديفوار وجمهوريـة آوريـا الديمقراطيـة الشـعبية وغانـا وهـايتي وهنـدوراس وإندونيسـيا والعـراق 
وآيرلنـدا وآينيـا والتفيـا ولبنـان وليتوانيـا ومدغشـقر والبرتغـال وجمهوريـة مولدوفـا ورومانيــا وإســبانيا 

والسودان وسلطنة عمان وتايلند وتونس وترآيا وأوآرانيا وأوروغواي وفنزويال وفييت نام (٣٢) . 
 

واستندت المناقشات إلى الوثيقة WO/PBC/4/2 ("المشــروع المعـدل للبرنـامج والميزانيـة لفـترة  – ٣
السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣") والوثيقة WO/PBC/4/2 Add.1 ("مواصلـة مشـروع التعـرف الضوئـي علـى 
الحروف في إطار معاهـدة التعاون بشأن البراءات") والوثيقة WO/PBC/4/3 ("المباني : المبنى الجديد") 

 .
 

وافتتح الدورة مدير مكتب التخطيط االستراتيجي ووضع السياسـات ، السيد/يوشييوآي تاآاجي .  - ٤
ورحب بالمشترآين نيابة عن المدير العام . 

 
  
 

وانتخبت اللجنة باإلجماع السيد/أرتورو هيرنانديز باساف (المكسيك) رئيسًا للجنة والسيد/ميــالن  - ٥
ماجيك (سلوفاآيا) والسيد/مايكل ميغز (الواليات المتحدة األمريكية) نائبين للرئيس . 

 
ودعا الرئيس الوفود إلى إبداء أية مالحظات بشأن مشروع جــدول األعمـال الـوارد فـي الوثيقــة  - ٦

.WO/PBC/4/1 Prov . وفي غياب أي تعليق ، تم اعتماد جدول األعمال . 
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ودعا الرئيــس األمانـة إلـى تقديـم المشـروع المعـدل للبرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢  - ٧
 . (WO/PBC/4/2 Add.1 والوثيقة WO/PBC/4/2 أنظر الوثيقة) و٢٠٠٣

 
وقدمـت األمانـة عرضـا ملخصـا للمشـروع المعـدل للبرنـامج والميزانيـة لفـترة الســنتين ٢٠٠٢  - ٨
ــغ  و٢٠٠٣ آما ورد في الوثيقة WO/PBC/4/2 . وصرحت قائلة إن الميزانية التي يقترحها المدير العام تبل
ــو ٢٠ بالمائـة مقارنـة بميزانيـة فـترة السـنتين الجاريـة .  ٤ر٦٧٨ مليون فرنك سويسري وتمثل زيادة بنح
وأشارت إلى أن من المعتزم تمويل ذلك من اإليرادات التي تبلغ ٨ر٥٣١ مليون فرنك سويسري والفــائض 
الذي يبلغ ٦ر١٤٦ مليون فرنك سويسري مما تراآم خالل فترات الســنتين الماضيـة . وذآـرت األمانـة أن 
الزيادة ضرورية لتلبية الطلبات الــواردة مـن القطـاع الخـاص لخدمـات أنظمـة الحمايـة العالميـة وال سـيما 
أنظمة معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد والهاي وخدمـات تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول 
اإللكترونية . وأشارت إلى االستثمارات الرئيسية المنصبــة فـي الوقـت ذاتـه علـى البنيـة األساسـية للويبـو 
والرامية إلى ضمان فعالية العمل خالل السنوات المقبلة . وقالت إن آل ذلك مقترح إلــى جـانب تخفيضـات 
رئيسية في رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات التي ستخفض فــي نهايـة سـنة ٢٠٠٣ بنسـبة ٤٥ بالمائـة 
ــة عـرض الميزانيـة الحاليـة جـاءت نتيجـة عمـل  مقارنة بمستواها سنة ١٩٩٧ . وذّآرت األمانة بأن طريق
طويل شمل الدورة الثالثة التي عقدتها لجنة البرنامج والميزانية في أبريل/نيســان ٢٠٠١ وعـدة مشـاورات 
غير رسمية دارت مع مختلف المجموعات اإلقليمية والمنسقين والدول األعضـاء المهتمـة بـاألمر . وبنـاًء 
على طلب لجنة البرنامج والميزانية ، قالت اللجنة إن الوثيقة تضم آل ما تحتاج إليه الويبو من مـوارد فـي 
ميزانيتها وتجمع بين الوثيقتين اللتين تم رفعهما إلى اللجنــة فـي أبريـل/نيسـان ٢٠٠١ . وأضـافت قائلـة إن 
المشروع المعدل للبرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ يشمل الميزانية واألنشــطة التـي سـبق 
ورودها في الميزانية العادية باإلضافة إلى مشروعات تكنولوجيا المعلومات والمبــاني غـير المشـمولة فـي 
الميزانية العادية . وأشارت األمانة إلى أن اللجنة آانت قد طلبت في دورتها التي انعقدت في أبريــل/نيسـان 
٢٠٠١ جمـع آـل وثـائق الميزانيـة فـي وثيقـة واحـدة وعـبرت عـن تأييدهـا الواسـع لالقتراحـات المتعلقــة 
بالميزانية ومستوى الرسوم واالشتراآات . وأضافت قائلة إن شكل الميزانية الجديد ليس إال عرضا جديــدا 
ليس فيه أي تغيير في االقتراحات التي استعرضتها اللجنة في أبريل/نيسان ٢٠٠١ . وأضافت األمانة قائلة 
إن الوثيقة الجديدة تضم آل اإليرادات واألموال االحتياطية والفائض وتحتفظ بالسمات الجديدة التي وردت 
في شكل الميزانية المطروحة في دورة أبريل/نيسان ٢٠٠١ ، بما فــي ذلـك ميزانيـة معدلـة لفـترة السـنتين 
الجارية وإسقاطات مفصلة لإليــرادات وخطـة مـوارد لفـترتي السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 
تخص اإليرادات والنفقات واألموال االحتياطية وتقنين لطريقــة وضـع الميزانيـة ، بمـا فـي ذلـك الوصـف 
المفصل لمختلف مراحل وضع الميزانية ووصف معادالت المرونة وتسـويات الميزانيـة ، وترتيـب جديـد 
لألموال المخصصة لالتحادات في الميزانية . واستطردت قائلة إنها قد ضّمنت الوثيقة ألول مرة مؤشرات 
مالية عن فترة عشر سنوات من ١٩٩٦ إلى ٢٠٠٥ تبين النمو السريع الذي شهدته الويبو وال ســيما اتحـاد 
معاهدة التعاون بشأن البراءات . وصرحت قائلة إن من المتوقع أن يصل االنتفاع بالموارد إلى قمته خــالل 
فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وإن ذلـك يعـزى جزئيـا إلـى تنفيـذ أهـم مشـروعات تكنولوجيـا المعلومــات 
والمباني الممولة من الفائض . وقالت إن االنتهاء من تلك المشروعات سيسمح بارتقاب مســتوى أدنـى فـي 
الموارد المستعملة نتيجة للمكاسب المحققة في الفعالية بفضل األتمتة وتخفيض في تكــاليف اإليجـار بسـبب 
استخدام مرافق الويبو الجديدة . وأشارت األمانة إلــى أن العـرض الراهـن للميزانيـة المقترحـة يعـد بمثابـة 
ــل سـنتين وورد طرحـها علـى لجنـة  نهاية ناجحة لعملية اإلصالح التي شنتها المنظمة في المجال المالي قب
ــة إلـى أن إعـداد الميزانيـة فـي مرحلتيـن قـد  البرنامج والميزانية في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ . وأشارت اللجن
سمح بتعزيز اشتراك الدول األعضاء فـي صياغـة الميزانيـة وأن تحسـين الشـفافية والمعلومـات قـد سـهل 
عملية استعراض الميزانية . وأضافت قائلة إن اعتماد السياسة الجديدة بشأن الفائض واألموال االحتياطيـة 
وإلغاء الصندوق االحتياطي الخاص واعتماد أهداف خاصة باألموال االحتياطية يكفل إدارة فعالة وصونـا 
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ــت ذاتـه المـوارد الالزمـة فـي متنـاول الـدول األعضـاء ومنظمـات  لسالمة المنظمة المالية ويضع في الوق
المنتفعين . 

 
ــة لفـترة السـنتين  والتفتت األمانة إلى ذآر وثيقة أضيفت إلى المشروع المعدل للبرنامج والميزاني - ٩
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ بشأن اآلثار المترتبة على التوصيات التي تقـدم بـها الفريـق العـامل المعنـي بمشـروعات 
ـــها المنعقــدة فــي  تكنولوجيـا المعلومـات عقـب القـرار الـذي اتخذتـه لجنـة البرنـامج والميزانيـة فـي دورت
أبريل/نيسان ٢٠٠١ الرامي إلى طرح آل األنشطة المقترحة في مشروعات خاصة بتكنولوجيا المعلومات 
لفترة الســنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ علـى الفريـق العـامل التـابع للجنـة الدائمـة المعنيـة بتكنولوجيـا المعلومـات 
الستعراضه من الناحية التقنية . وأشارت األمانة إلى أن الوثيقة اإلضافية تحتوي على توصية من الفريـق 
العامل المذآور ترمي إلى إضافة مشروع آخــر لقائمـة مشـروعات فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، وهـو 
مواصلة مشروع التعرف الضوئي على الحروف فــي إطـار معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات . واختتمـت 
ــة  األمانة آلمتها باإلشارة إلى أن الموافقة على إضافة مبلغ قدره أربعة ماليين فرنك سويسري إلى الميزاني
، آمـا ورد فـي الوثيقـة WO/PBC/4/2 Add.1 ، مـن شـأنه أن يزيـد مـن حجـم الميزانيـة اإلجماليـة لتبلــغ 

٤ر٦٨٢ مليون فرنك سويسري بعد أن آانت تبلغ ٤ر٦٧٨ مليون فرنك سويسري . 
 

وقدم رئيس الفريق العامل المعني بمشروعات تكنولوجيا المعلومات عرضا موجزا للنتائج التــي  -١٠
ــد اسـتعراض الوثيقـة WO/PBC/3/3 بشـأن مشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات مـن الناحيـة  انتهى إليها بع
التقنية ، بناًء على طلب لجنة البرنامج والميزانية المجتمعــة فـي أبريـل/نيسـان ٢٠٠١ . وصـرح قـائال إن 
الفريق العامل قد استعرض الوثيقة فــي دورتـه األولـى التـي انعقـدت فـي جنيـف فـي الفـترة مـن ٣ إلـى ٧ 
سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . وذآر أن المشروعات الثالثة األولى قيد النظر ، وهي شبكة الويبو ومشروع نظــام 
إدارة المعلومـات ألغـــراض معــاهدة التعــاون بشــأن الــبراءات (IMPACT) ومشــروع نظــام اإليــداع 
ــاون بشـأن الـبراءات ، هـي عبـارة عـن اسـتمرار فـي الجـهود الرئيسـية  اإللكتروني بناًء على معاهدة التع
ــنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . والتفـت إلـى مشـروع شـبكة الويبـو  المبذولة حاليا في مجال األتمتة خالل فترة الس
قائال إن الفريق العامل قد طلب من األمانة أن تؤآد له إمكانية تشغيل النظام آما هـو ممكـن بفضـل تدابـير 
متنوعـة ، منـها اسـتئجار األجـهزة واالسـتعانة بخدمـات شـرآات مـن الخـارج ألغـراض مثـل المســـاعدة 
ــامل قـد الحـظ لـدى التوصيـة  الحاسوبية . وأآدت األمانة للفريق العامل ذلك . وأضاف قائال إن الفريق الع
بالموافقة على المشروع وميزانيته أن المبالغ المقدرة لفترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ تسـتند إلـى عـدد مـن 
العوامل المتغيرة التي تشمل عــدد تراخيـص المسـتخدمين الالزمـة واالنتفـاع بالنظـام فـي مختلـف مكـاتب 
الملكية الفكرية ، األمر الذي مــن شـأنه أن يؤثـر فـي مسـتوى المـوارد الالزمـة . ثـم توقـف الرئيـس علـى 
مشروع نظام إدارة المعلومات ألغــراض معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات الـذي يشمــل أتمتـة إجـراءات 
ــد الحـظ ضـرورة زيـادة مـوارد فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لتغطيـة  المعاهدة وقال إن الفريق العامل ق
التكلفة المترتبة على تشغيل أنظمة المعاهدة الحاسوبية والنظام الجديد . وقـال إن الفريـق العـامل قـد أشـار 
أيضا إلى أن المكاسب المحققة في الفعالية بفضل تنفيذ النظام الجديد من شأنها أن تؤثر في ميزانية معاهدة 
ــة تكنولوجيـا المعلومـات . وقـال إن  التعاون بشأن البراءات لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ أآثر من ميزاني
الفريـق العـامل قـد أيـد مشـروع إدارة المعلومـات المذآـور آمـا ورد اقتراحـه وأوصـــى لجنــة البرنــامج 

والميزانية بالموافقة عليه . 
 

ولفتت األمانة انتباه الوفود إلى عدد من المسائل األساســية بشـأن مشـروع اإليـداع اإللكـتروني .  -١١
ــان واردًا فـي األصـل فـي نطـاق مشـروع نظـام إدارة المعلومـات  وذآرت في المقام األول أن المشروع آ
ــم االتفـاق عقـب المؤتمـر الديبلوماسـي  ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات (IMPACT) ، على أنه ت
المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات الذي انعقد سنة ٢٠٠٠ على تمكين مكاتب الملكية الفكرية من جعل 
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اإليداع اإللكتروني لطلبات البراءات إلزاميا ابتداء من ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٥ . وآانت نتيجة ذلك أن زاد 
مشروع اإليداع اإللكتروني أهمية حتى قرر المديـر العـام أنـه ينبغـي أن يصبـح مشـروعًا فـي حـد ذاتـه . 
ــتدعي تقييـم أنظمـة اإليـداع اإللكترونيـة  وذآرت األمانة في المقام الثاني أن استراتيجية تنفيذ المشروع تس
ــق فـي المكتـب األوروبـي للـبراءات ومكتـب الواليـات المتحـدة للـبراءات والعالمـات  الحالية مما هو مطب
التجارية واالستعانة بعناصر تلك األنظمة إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة مقتضيات معاهدة التعاون بشأن 
البراءات . وأفادت األمانة في المقام الثالث أنها تعتزم تحقيق أآبر انتفاع ممكن بالتكنولوجيا المستعملة فــي 
مشروعات أخرى منفذة في سياق تكنولوجيا المعلومات ، مثل شبكة الويبــو ، وستسـتفيد مـن النجـاح الـذي 
حققه نظام الطلب اإللكتروني الذي ينتفع به حاليًا ٣٢% من مودعــي الطلبـات بنـاء علـى معـاهدة التعـاون 
بشأن البراءات . ولدى توضيح الميزانية المقترحــة بمبلـغ قـدره ٣ر١٨ مليـون فرنـك سويسـري ، ذآـرت 
األمانة أنها قد حّدت من التكاليف بتوزيع الميزانية على السنوات الثالث الالزمة لتنفيذ المشــروع وأن تلـك 
الميزانية تشمل تكاليف ١٤ موظفًا يعملون بنظام الطلـب اإللكـتروني الراهـن . وقـالت األمانـة إن الفريـق 
العامل قد أوصى لجنة البرنامج والميزانية بالموافقة على مشروع اإليداع اإللكتروني وميزانيته . وأشارت 
األمانة إلى أن الفريق العامل قد الحــظ ، لـدى الموافقـة علـى الميزانيـة المقترحـة ، أن عـددًا مـن العوامـل 
المتغيرة قد تؤثر في حجم الموارد الالزمة . وقالت إن تلــك العوامـل تشـمل المخـاطر المقترنـة بتنفيـذ آليـة 
األمن والُبنية التحتية المتاحة للجمهور والمعايير التقنية التي لم تثبت جدارتها بعد والواردة في المرفق واو 
من التعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات مما قد يزيد من الميزانيـة المقترحـة . وأضـافت أن 

أنظمة اإليداع اإللكتروني والتكنولوجيا الخاصة بها قد تسمح بتخفيض حجم الموارد الالزمة . 
 

واستعرض الفريق العــامل أيضـا مشـروعين بشـأن األتمتـة . وسيسـمح مشـروع نظـام تصنيـف  -١٢
ــن مشـروع إصـالح التصنيـف الدولـي للـبراءات  المعلومات المؤتمتة (CLAIMS) بأتمتة الجزء الالحق م
واالستفادة من العمل المنجز في ذلك المجال في إطار مشروع النظام الثاني للمعلومات المتعلقة بالتصنيف 
ــق العـامل علمـا بالنجـاح الـذي حققتـه الجـهود المبذولـة فـي مجـال  الدولي للبراءات (IPIS) . وأحاط الفري
ــة علـى المشـروع الجديـد  تكنولوجيا المعلومات بهدف إصالح التصنيف الدولي للبراءات وأوصى بالموافق
وميزانيته . ورحب الفريق العامل أيضا باالقتراح الرامي إلى االستعاضة عن نظام الويبــو المـالي الحـالي 
في إطار مشروع نظام اإلدارة المتكاملة (AIMS) واعتــبره مدعومـا بالوثـائق الالزمـة ورأى أنـه مبـادرة 

جاءت في وقتها وتستحق تأييد الدول األعضاء . 
 

وفي سياق آخر ، آان الفريق العامل قد نظر فــي اآلثـار المترتبـة علـى وقـف مشـروع التعـرف  -١٣
ــى الحـروف فـي إطـار معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات (PCT OCR) الـذي يسـمح بحصـر  الضوئي عل
النصوص الكاملة لطلبات البراءات المودعــة بنـاء علـى المعـاهدة فـي نسـق يمكـن اسـتعماله لمـلء قواعـد 
البيانات الحاسوبية . وتنتهي ميزانية ذلك المشروع والعقد المبرم بشأنه فــي نهايـة سـنة ٢٠٠١ وليـس مـن 
المتوقع مواصلته في مشروع البرنامج والميزانيــة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وقـد تـم تعليـق أهميـة 
آبيرة على ذلك المشروع وأوصى الفريق العامل بزيادة ميزانية تكنولوجيا المعلومــات بمبلـغ قـدره أربعـة 

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

ــّبر للمديـر العـام ومكتـب المراقـب ومكتـب التخطيـط  وتحدث وفد فرنسا باسم المجموعة باء وع -١٤
االستراتيجي ووضع السياسات عن عميق رضاه . وقال إن المجموعة إنما تبدي ارتياحها لطريقة العرض 
الجديدة والموحدة لمشروع البرنــامج والميزانيـة ، إذ تشـمل المشـروعات المتعلقـة بتكنولوجيـا المعلومـات 
والمباني . وأعرب الوفد عن رضاه بالميزانية المقدمة في شكلها الجديد لفـترة السـنتين مصحوبـة بعـرض 
لآلثار المترتبة عليها في األجــل الطويـل مـع دورات تـدوم آـل منـها سـت سـنوات . وأعـرب عـن رضـاه 
بتضمين الميزانية قيد النظر أموال الفائض واألموال االحتياطية التي آانت ترد خارج الميزانية . وأضاف 
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ــة . وأعـرب الوفـد عـن ارتيـاح المجموعـة بـاء  قائال إن الميزانية تحتوي أيضا على مؤشرات أداء واضح
بشكل عام للجهود اإليجابية التي بذلها المكتب الدولي من أجل تحقيــق مزيـد مـن الشـفافية لمصلحـة الـدول 
األعضاء . واستدرك قائال إن المجموعة ترى أن األمر يســتدعي مواصلـة العمـل علـى مسـتوى التخطيـط 
عامة وال سيما في الشــؤون الماليـة . وقـال إن المجموعـة تـرى أن مـن الضـروري طـرح تحليـل مفصـل 
لالحتياجات والمشروعات ، بشكل منتظم ، على اللجان التقنيــة المعنيـة لتوافـق عليـها . وأضـاف أن إقـدام 
لجنة البرنامج والميزانية على رفع المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات إلى اللجنة الدائمـة المعنيـة 
بتكنولوجيا المعلومات لتنظر فيها من الناحية التقنية آان تجربة مثمرة للغاية ودعا إلى مواصلة تقييـم تلـك 
المشروعات على ذلك النحو في إطار اللجنة الدائمة المذآورة . واستطرد الوفد قـائال إن المجموعـة تشـدد 
على ضرورة مواصلة المشروع المتعلق بالتعرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشــأن 
البراءات (PCT OCR) ، وتــرى أن ذلـك المشـروع مـهم جـدا وبإمكـان المكتـب الدولـي أن يجـد المـوارد 
الالزمة لتمويله من الوفورات التي قد يتيسر تحقيقها في قطاع تكنولوجيا المعلومات أو قطاعـات أخـرى . 
وفي الختام ، ذآر الوفد أن المجموعة باء تطلب من جديد إلى المكتـب الدولـي اتخـاذ التدابـير التـي تسـمح 
بتوزيع وثائق االجتماع بكل لغات الويبــو وفـي الوقـت المناسـب لتمكيـن الوفـود مـن إمعـان النظـر فيـها . 
ــرات لـألداء يمكـن إدراجـها فـي وثـائق  وواصل قائال إن من الممكن اعتماد ذلك النوع من المواعيد آمؤش
البرنـامج والميزانيـة وتقـارير أنشـطة الويبـو . وصـرح قـائال إن المجموعـة تعـتزم اســـتكمال تصريحــها 
ــألة المبـاني . وطلـب تـرك بـاب النقـاش مفتوحـا بشـأن مشـروع البرنـامج والميزانيـة  بتصريح يتعلق بمس

المذآور في البند الرابع حتى النظر في البند الخامس  ، ألنها تعتبر البندين مترابطين . 
 

وتحدث وفد الــهند باسـم مجموعـة البلـدان اآلسـيوية وأثنـى علـى األمانـة للمشـاورات المفتوحـة  -١٥
والشفافة التي أجرتها مع الوفود . وعّبر عن تأييده لالقتراح المعّدل للبرنامج والميزانية الوارد فــي الوثيقـة 
WO/PBC/4/2 والوثيقة WO/PBC/4/2 Add.1 . وأشـار الوفـد إلـى اسـتمرار الترآـيز فـي ميزانيـة فـترة 
ــب الوفـد دعـم الويبـو  السنتين المقبلة على أنشطة الويبو المنجزة في مجال التعاون ألغراض التنمية . وطل
لتعزيز اشتراك خبراء من إقليم آسيا والمحيط الهادئ والبلدان النامية . وعّلق أهميـة خاصة على المساعدة 
ــها وإقامـة نظـام  المقدمة إلى البلدان األقل نموا في إطار البرنامج الرئيسي ١٢ لتمكينها من الوفاء بالتزامات
معاصر وفّعال في مجال الملكية الفكرية . وأعرب عن تأييده القتراح الويبو الرامي إلى توظيف قدر آبير 
ــد العـائدة علـى البلـدان الناميـة والبلـدان  من األموال في مشروعات تكنولوجيا المعلومات وأشار إلى الفوائ
األقل نموا من جراء النفاذ إلى التكنولوجيا والمعارف . وذآر بصفة خاصة أن االستثمار في مشروع شبكة 
ــين  الويبو من شأنه أن يستدرك الهوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية . والحظ أيضا وجود حاجة لتحس
ــي إطـار مشـروع نظـام إدارة المعلومـات ألغـراض معـاهدة التعـاون بشـأن  الخدمات التي تقدمها الويبو ف
البراءات (IMPACT) ومشروع اإليداع اإللكتروني لالســتجابة إلـى متطلبـات ثـورة اإلنـترنت . وصـرح 
ــا  قائال إنه يعتبر مشروع اإليداع اإللكتروني بمثابة وفاء المدير العام بالتزاماته إزاء البلدان النامية بتقديم م
ــاعدة التقنيـة فـي سـعيها إلـى جعـل اإليـداع اإللكـتروني إلزاميـا فـي سـياق معـاهدة قـانون  تعوزه من المس
البراءات . وأضاف الوفد قائال إن مجموعــة البلـدان اآلسـيوية تؤيـد وضـع برنـامج جديـد يلبـي احتياجـات 
الشرآات الصغيرة والمتوسطة في مجال الملكية الفكرية . وفيما يتعلق بالبرنامج الفرعي الخاص بالموارد 
الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور ، رحب الوفد بمضمون ذلك البرنامج الفرعي وأشار إلى أنه يسمح 

للدول األعضاء بالنظر في موضوع حساس ال يزال موضع اهتمام البلدان النامية . 
 

وعّبر وفد المكســيك عـن دعمـه لمشـروع الميزانيـة المعـّدل بمبلـغ قـدره ٤ر٦٨٢ مليـون فرنـك  -١٦
ــا ورد فـي الوثيقـة WO/PBC/4/2 ومشـروع التعـّرف الضوئـي علـى الحـروف فـي إطـار  سويسري ، آم
ــك ، عـّبر  معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT OCT) الوارد في الوثيقة WO/PBC/4/2 Add.1 . ومع ذل
الوفد عن قلقه من تخفيض التمويل المخصص للبرنامج الرئيسي ٨ . وقال إنــه أحـاط علمـا بشـرح األمانـة 
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ــزى إلـى أن المؤتمـر الديبلوماسـي المعنـي بحمايـة األداء السـمعي  الذي مفاده أن تخفيض تلك الميزانية يع
البصري قد انعقد خالل هذه السنة ومن المعتزم وقــف التمويـل المخصـص لـه فـي فـترة السـنتين المقبلـة . 
والتمس مع ذلك من المكتب الدولي مواصلة الجهود المبذولة في مجال تطوير حق المؤلف وعّبر عن أمله 
ــي قـد تتقـدم بـها الـدول األعضـاء . والتمـس زيـادة األمـوال  في حشد األموال من الميزانية لالقتراحات الت

المخصصة لهذا البرنامج في فترة السنتين المقبلة . 
 

وأثنى وفد االتحاد الروسي على الوثائق التي قدمتها األمانة وأعرب عن ارتياحه ألن المنظمة قد  -١٧
راعت عددًا من النقاط التي أثارها الوفد فيما مضى . وأآد تأييده لوثيقة البرنامج والميزانيـة واالقتراحـات 
المتعلقة بمشروعات تكنولوجيا المعلومات . وأعرب عن رضاه بتقديم الوثائق المترجمة إلى اللغة الروسية 
في موعدها إلى اللجنة وأشار مع ذلك إلى أن آــل الجـداول التـي تحتـوي علـى أرقـام فـي النـص الروسـي 

واردة باللغة اإلنكليزية . وطلب الوفد إلى األمانة إعداد ترجمة روسية لكل الوثيقة في صيغتها النهائية . 
 

وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية وأشاد بطريقــة إدارة األمانـة لـدورات لجنـة  -١٨
البرنامج والميزانية وآل التحسينات المدخلة على الشكل الجديد لوثيقة البرنامج والميزانية . وأقر الوفد بأن 
تلك التحسينات إنما تستند إلى طلب الدول األعضاء . وحث األمانــة علـى االسـتمرار فـي إنجـاز أنشـطتها 
التي استهلتها خالل فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وال سيما تقديم المســاعدة مـن أجـل تكويـن القـدرات فـي 
البلدان النامية في مجال التشريع . وعلق أهمية على تلك األنشطة في سياق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في اإلقليم . وأعرب الوفد عن رضـى مجموعـة البلـدان األفريقيـة بالزيـادة المسـجلة فـي الميزانيـة بنسـبة 
ــي تربـط الملكيـة الفكريـة  ١٤% ألنشطة التعاون ، ورأى أن ذلك من شأنه أن يحسن مختلـف العالقات الت
واالبتكارات التكنولوجية وتشجع االستثمار . ودعا الوفد الويبو إلـى دعـم األنشـطة التـي تباشـرها البلـدان 
ــة بالمعـارف التقليديـة  النامية وال سيما البلدان األقل نموًا لالستفادة من الملكية الفكرية في المجاالت المتعلق
والفولكلور والتنوع البيولوجي والتجارة اإللكترونية مع الترآيز بصفة خاصة على احتياجات البلدان األقل 
نموًا إلى تعزيز أنشطة التعاون اإلنمــائي . وأقـر الوفـد بـدور المكتـب الدولـي فـي تعزيـز الوعـي بالملكيـة 
الفكرية لدى الدول األعضاء . وعبر عن رضاه بالتقدم المحرز في مشروع شبكة الويبو وعقد األمل علــى 
أن تتمكن الويبو من تزويد المكـاتب الوطنية بالموارد الضرورية . وفي الختام ، أعرب الوفد عن مساندته 

لمشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
 

وتحدث وفد ألمانيا باسم الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها وذّآر باســتنتاج الرئيـس عـدم   –١٩
إمكانية التوصل إلى توافق آراء بشأن آيفية البت في موضوع البيانات الجغرافية خــالل االجتمـاع األخـير 
للجنة الدائمة المعنية بقـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات الجغرافيـة فـي 
ــب الدولـي بخصـوص إجـراء مشـاورات غـير  مارس/آذار ٢٠٠١ . وذّآر أيضا بالطلب الموجه إلى المكت
رسـمية مـع الـدول األعضـاء فـي اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم والنمــاذج 
ــيرا للـدورة السـابعة لـهذه اللجنـة . وذّآـر أيضـا بتوضيحـات المكتـب  الصناعية والبيانات الجغرافية تحض
الدولي التي تنم عن اقتراح يرمي إلى اتفاق ال تجري بموجبه أية مناقشة في االجتماع المقبـل لـهذه اللجنـة 
بشأن العمل المقبل المتعلق بالبيانات الجغرافية . وشدد الوفد على أن الهدف ليس سد الطريــق أمـام اعتمـاد 
ــن المبكـر فـي  المشروع المعدل للبرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وعبر عن اعتقاده أن م
الوقت الحاضر اعتماد أنشطة مرتبطة بالبيانات الجغرافية آمــا هـو وارد فـي البرنـامج الفرعـي ٥-٢ مـن 
ــرارات  الوثيقة . وأوضح الوفد في هذا الصدد أنه ال ينبغي النظر إلى اعتماد البرنامج والميزانية  آبديل للق
ــال البيانـات الجغرافيـة وأن يتـم اتخـاذ القـرارات فقـط لغـرض اسـتداللي وأن ال  المقبلة لهذه اللجنة في مج
ــة  تتضمن أي التزام بتنفيذ األنشطة المشار إليها . واستطرد قائال إن الدراسة المتعلقة بوضع مبادئ توجيهي
بشأن قضايا حماية البيانات الجغرافية واردة في الوثيقة SCT/6/3 . وأضاف أنه يتعيــن علـى هـذا األسـاس 
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أن يتم النظر إلى أنشــطة البرنـامج ٥-٢ آأنشـطة اسـتداللية وأن القـرارات المتعلقـة بـالعمل المقبـل بشـأن 
البيانات الجغرافية والتي ال يعد اعتماد البرنامج والميزانية بديال لها تقع على عاتق اللجنة الدائمة المذآورة 

وأن من الضروري مراعاة عمل المنظمات الدولية األخرى تفاديا الزدواجية العمل . 
 

ــة علـى حصـول بـالده علـى  وأشاد وفد آولومبيا بجودة الوثائق التي قدمتها األمانة وعلق األهمي –٢٠
دعم المنظمة لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة . ونظرًا إلى االسقاطات المحسوبة وانضمام آولومبيا 
ــة وبشـرية  إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ، ذآر الوفد أهمية النهوض ببنيات أساسية مادية وتكنولوجي
ــة المعلقـة فـي البرنـامج علـى األنشـطة  محسنة وتحديث أنظمة الملكية الفكرية في البلد . وأشار إلى األهمي

المباشرة في البلدان النامية واألهمية الموالة لتنمية الموارد البشرية . 
 

ــع االرتيـاح بتطويـر شـبكة الويبـو العالميـة للمعلومـات ونظـام إدارة  وأحاط وفد أوآرانيا علما م –٢١
ــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات إلـى  المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات (IMPACT) ومع
ــن ارتياحـه للميزانيـة  جانب نظام اإليداع اإللكتروني . وأقر بأهمية تلك البرامج بالنسبة ألوآرانيا وعبر ع
ــي ذلـك ميزانيـة أربعـة مالييـن فرنـك سويسـري المقترحـة لمشـروع نظـام  المخصصة لتلك البرامج بما ف
التعرف الضوئي على الحروف في إطــار معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات (PCT OCR) . وسـاند الوفـد 

المشروع المعدل للبرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
 

وتحدث وفد بلغاريا باسم بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق ليعبر عن ارتياحه لالتفاق الذي تم  –٢٢
التوصل إليه مبدئيا عقب نقاش تفصيلي جرى خالل الشهور الماضية . وأضاف قائال إن شفافية المناقشات 
سمحت بفهم القضايا المطروحة المختلفة تماما . وآان الوفد مستعدا للموافقة على الوثيقة . وعبر أيضا عن 
تقديره لوفد ألمانيا الذي تحدث باسم الجماعة األوروبية فيما يتعلق بمقترحه بشأن البيانات الجغرافية وقــال 
ــى البرنـامج  إنه يرغب في أن يتيسر له استعراضه . وتمنى أن ال يشكل هذا المقترح عقبة أمام الموافقة عل

والميزانية آما هما مقترحان اآلن .  
 

ــها األمانـة ورحـب بالميزانيـة المخصصـة للتعـاون  وأشاد وفد عمان بالوثائق الممتازة التي أعدت –٢٣
ألغراض التنمية آما هو وارد في الوثيقة . وأحاط علما مع االرتياح بالتزام الويبو بتوفير المساعدة للبلدان 
النامية لتمكينها مـن مسـايرة التطـورات التكنولوجيـة العصريـة فـي مجـال الملكيـة الفكريـة . وأقـر أيضـا 

مشارآة خبراء البلدان النامية المختلفة في أنشطة المنظمة .  
 

ــا للوثـائق وعـبر عـن مسـاندته لمنـح المديـر العـام  وأشاد وفد الصين بشفافية األمانة عند إعداده –٢٤
المرونة الالزمة لتنفيذ البرنامج وشدد على ضرورة دراسة احتياجــات البلـدان الناميـة . وأحـاط علمـا بـأن 
ارتفاع ميزانية التعاون ألغراض التنمية يبين األهمية التـي يوليـها المديـر العـام لذلـك المجـال . ورأى أن 
ــدان  زيادة ميزانية تكنولوجيا المعلومات تفيد الدول األعضاء مما سيساهم في تضييق الهوة الرقمية بين البل

المتقدمة والبلدان النامية .  
 

وأشاد وفد سويسرا بعمل المكتب الدولي الذي قام به عند تحضير االجتماع وآذا الوثائق . ووافق   –٢٥
على التصريح الصادر باسم المجموعة باء . وذّآر بأنه قد شكر األمانة لسهرها على البرنـامج والميزانيـة 
ــن ارتياحـه للتحسـينات التـي  في أبريل/نيسان الماضي وأشار إلى أهمية الشفافية في تلك العملية . وعبر ع
ــل االسـتجابة لطلبـات الـدول األعضـاء . وأحـاط  أدخلت على المشروع المعدل للبرنامج والميزانية من أج
علما بأن العرض الحالي للميزانية في وثيقة واحدة يسهل استعراض الميزانية واتخاذ القرار . وشجع الوفد 
المكتب الدولي على المضي في هذا الطريق . وأشار أيضا إلى أن الويبو بحاجة إلى هيكل صلب وموثــوق 
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بغية مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجهها مثل القانون الدولي في مجال الملكية الفكرية . وأعرب الوفد 
عن اعتقاده أنه يتعين تخصيص موارد آافية في هذا المجال من القانون الدولي الخاص بالملكية الفكريـة . 
ــير علـى نـص البرنـامج والميزانيـة  وفيما يتعلق بمسألة البيانات الجغرافية الحظ الوفد أنه لم يتم إدخال تغي
وإن آانت عدة وفود قد طلبت ذلك . وأشار إلى أنه آان مـن غـير الممكـن خـالل االجتمـاع األخـير للجنـة 
الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية في مارس/آذار 
التوصل إلى توافق آراء بخصوص تلك المسألة رغم االهتمام الكبير الذي أبدته العديد مــن الوفـود . ورأى 
الوفد أن من غير المالئم في سياق البرنامج والميزانية افتراض مواصلة عمل اللجنة الدائمة بالطريقة التي 
عملت بها خالل فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ آما هو وارد في مشروع البرنامج والميزانية . ورأى أيضا 
أنه يتعين على لجنة البرنامج والميزانية عدم اتخاذ قرار في الوقت الحاضر . وذّآر بأن العديد مــن الوفـود 
ــة . وسـاند الوفـد المقـترح  قد عبرت عن وجهات نظر مماثلة في االجتماع األخير للجنة البرنامج والميزاني
ــة حـال وسـطا  الذي قدمه وفـد ألمانيا باسم الجماعة األوروبية وقال إنه يعتبر ذلك المقترح في الحالة الراهن
ــن أن يفيـد فقـط آتوضيـح وال ينبغـي بـأي حـال أن يلـزم  جيدا . ورأى الوفد أن البرنامج الفرعي ٥-٢ يمك
ــذي سـتقوم بـه اللجنـة الدائمـة  المعنيـة  العمل المقبل للجنة في غياب توافق آراء بخصوص العمل المقبل ال
بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية بخصوص البيانات الجغرافية . 
وشدد الوفد على الحاجة إلى تفادي ازدواجية العمل مع باقي المنظمات الدولية فيمــا يخـص تلـك المسـألة . 
ــى الحاجـة إلـى  وبخصوص تكنولوجيا المعلومات ، أشار إلى أهمية االستثمارات في هذا المجال ورآز عل
االستفادة من التطورات الجارية في المنظمات الدولية األخرى مثل المكتب األوروبي للبراءات فيما يخص 

اإليداع اإللكتروني للبراءات والسعي إلى مراعاة إمكانيات التعاون . 
 

وانضم وفد هنغاريا إلى موقف مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق وعبر عن مساندته   –٢٦
للمشروع المعدل للبرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وأشار إلى مبــادرتين قدمـهما مكتـب 
براءات هنغاريا فيما يتعلق بالمشروع المذآور : األولى تتمثل في اقتراح إقامــة مرآـز تعليـم عـن الملكيـة 
ــامج الفرعـي ١٤-٣ أو البرنـامج الرئيسـي ١٣  الفكرية في بودابست ويمكن تنفيذ هذا العمل في إطار البرن
وتتمثل المبادرة الثانية في نية مكتب البراءات الهنغاري مشارآة مكاتب وطنية وإقليميــة أخـرى والمكتـب 
الدولي في إنشاء قاعدة بيانات دولية بخصوص الرسوم والنماذج الصناعية ويمكن النظر في هذا المقـترح 
ــد إلـى موقـف  في إطار البرنامج الفرعي ١٥-٢ أو٧-١ ألنه مرتبط بنظام الهاي . وفي الختام ، انضم الوف
مجموعة بلــدان أوروبـا الوسـطى ودول البلطيـق الـذي عـبر عنـه وفـد ألمانيـا بخصـوص مسـألة البيانـات 

الجغرافية .  
 

ــم مجموعـة البـلدان اآلسـيوية وعـبر  وأيد وفد جمهورية آوريا التصريح الذي ألقاه وفد الهند باس  –٢٧
عن تقديره لألمانة وساند المشــروع المعـدل للبرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وسـاند 
أيضا برنامج وميزانية مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تساعد على رأب الفجوة التي تفصل 
البلدان النامية عن البلدان المتقدمة . وأشــار إلـى  التباينـات الجوهريـة بيـن الميزانيـة األصليـة والميزانيـة 
المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بما في ذلك اإليرادات المقدرة والمصـاعب المرتبطـة بحسـابها فـي 
محيط سريع التغير . واقترح الوفد أن تنظر الويبو في االستعاضة عن نظام الميزانية لفترة سنتين بميزانية 

سنوية بغية التصدي لتلك المصاعب . 
 

وأيد وفد ترآيا التصريحات التي أدلى بــها وفـد بلغاريـا باسـم مجموعـة بلـدان أوروبـا الوسـطى   –٢٨
ودول البلطيق وتلك التي ألقاها وفد ألمانيا ووفد سويسرا فيما يخص مسألة البيانات الجغرافية وأشار أيضا 

إلى عدم التوصل إلى توافق آراء بعد بخصوص مسألة البيانات الجغرافية .  
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وأشار وفد البرتغال إلى اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة البرتغالية في دورات الجمعيــة العامـة  –٢٩
ــدل للبرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢  وطلب تصحيح عدد اللغات المشار إليها في المشروع المع

و٢٠٠٣ .  
 

ــا  وأشـار وفـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة إلـى معارضتـه لالقـتراح الـذي  قدمتـه بلـدان أوروب  –٣٠
ــانون  الوسـطى ودول البلطيـق بـأن تبـت لجنـة البرنـامج والميزانيـة فـي أنشـطة اللجنـة الدائمـة المعنيـة بق
ــى أن بإمكـان لجنـة الويبـو  العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية . وأشار إل
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 باســم المجموعـة بـاء ورآـز علـى أهميـة مشـروع   –٣١
نظام التعرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن الـبراءات (PCT OCR) . وقـال إنـه 
يعتقد أن ميزانية مشروع اإليداع اإللكتروني مرتفعة جدا وباإلمكان تمويل المشــروع األول مـن وفـورات 

مشروع اإليداع اإللكتروني وباقي مشروعات تكنولوجيا المعلومات وباقي البرامج .  
 

ــق الوفـورات . وال يمكـن  وذآرت األمانة أنه ليس باإلمكان في هذه المرحلة تحديد مجاالت تحقي  –٣٢
الوفاء بميزانية المشروع المقترحة التي هي أربعة ماليين فرنك سويسري دون إحداث أثر سلبي في بــاقي 

األنشطة المقترحة ويمكن أن يستلزم ذلك تقليص البرامج في آل المجاالت األخرى .  
 

ــن أدلـى بـهما وفـدا فرنسـا والمملكـة المتحـدة .  وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية البيانين اللذي -٣٣
وأحاط المجتمعين علمًا بأنه ال يؤيد تخصيص مبلغ إضافي قدره أربعة مالييــن فرنـك سويسـري لمشـروع 
ــأن (PCT OCR) الـبراءات واقـترح اقتطـاع  التعرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بش

األموال الالزمة من مصدر آخر في الميزانية العامة . 
 

وأحـاط وفـد المكسـيك علمـا بالبيانـات التـي أدلـى بـها بعـض الوفـود بشـأن اقـتراح تمويـل ذلــك  -٣٤
المشروع مقارنة مع المواقف السابقة التي اتخذتها الوفود ذاتها بالنسبة للقضية نفسها خالل الدورة األخيرة 
للفريـق العـامل المعنـي بمشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات . وقـال إن تـأييده يعتمـد علـى عـــدم تخفيــض 

مخصصات الميزانية لسائر مشروعات تكنولوجيا المعلومات . 
 

وساند وفد آندا البيان الذي أدلي به باسم المجموعة باء وأعرب عــن تـأييده للبرنـامج والميزانيـة  -٣٥
ــًا البيانـات التـي أدلـت بـها وفـود فرنسـا والواليـات المتحـدة  ولما تضطلع به األمانة من أعمال . وأيد أيض

األمريكية والمملكة المتحدة بشأن تمويل المشروع المذآور . 
 

وأيد وفد فرنسا البيان الذي أدلى به وفــد المملكـة المتحـدة بشـأن تمويـل المشـروع . وأشـار إلـى  -٣٦
إمكانية تمويله من خالل ما يحقق من وفورات بفضـل سـائر مشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات . وخـص 
بالذآر إمكانية النظر في استخدام األمــوال المقترحـة لمشـروع اإليـداع اإللكـتروني نظـرًا إلـى أن الفريـق 

العامل أوصى باستخدام البرامج الحاسوبية المتوفرة . 
 

ـــي بمشــروعات  وأشـار وفـد الـهند إلـى الفقرتيـن ١٢٧ و١٢٨ مـن تقريـر الفريـق العـامل المعن -٣٧
ــاصيل المتعلقـة برفـع المبلـغ المخصـص لمشـروع  تكنولوجيا المعلومات وقال إن الفقرة ١٢٧ تتضمن التف
التعرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT OCR) ليبلغ أربعة ماليين 



 A/36/3
 Annex page 10

 
 

فرنك سويسري وإن الفقرة ١٢٨ تبيـن بوضـوح ضـرورة مواصلـة المشـروع بعـد سـنة ٢٠٠١ . وطلـب 
بالتالي إلى لجنة البرنامج والميزانية النظر في رفع الميزانية المخصصة لبرنامج تكنولوجيـا المعلومـات . 
ولم يشر إلى ضرورة استيعاب المشروع أو مواصلتــه فـي إطـار برنـامج تكنولوجيـا المعلومـات الحـالي . 
ومضى يقول إن هذا البند قد أعيد طرحه في إطار مسائل أخرى وأن الفريق العامل التمس من الرئيــس أن 
يطلب إلى لجنـة البرنـامج والميزانيـة تخصيـص مبلـغ إضـافي نظـرًا إلـى األهميـة الكـبرى المعلقـة علـى 

المشروع في نظام اإليداع بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات . 
 

وقال وفد فرنسا إن البيان الذي أدلي به للتو ال يسمح على ما يبدو بحــل المشـكلة . وأعـرب عـن  -٣٨
أمله في التوصل إلى حلها مشيرًا إلى أن الفريق العامل التابع للجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيـا المعلومـات 
غير مختص بالشؤون المالية . واستطرد قائًال إن اللجنة الدائمة المذآورة ليس بإمكانها إال أن توصي لجنة 
البرنامج والميزانية بــالنظر فـي تخصيـص مبلـغ مـن الميزانيـة لنشـاط بـالذات . ورأى مـع ذلـك أن للجنـة 

البرنامج والميزانية أن توصي برفع الميزانية أو عدم رفعها . 
 

ورأى وفد الواليات المتحدة األمريكية أن من الضروري والمستحسن أن تقتطــع الويبـو األربعـة  -٣٩
ــدره ٤ر٦٧٨ مليـون فرنـك سويسـري وأشـار إلـى أن  ماليين فرنك سويسري من المبلغ المقترح أصًال وق
اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات لم تذآر مصدر تلك األموال المحتمل . وأعرب عن اعتقاده أن 
المدير العام يتمتع بسلطة تقديرية في وضع برنامج جديد وأعرب عن رغبته في اقتطاع تلك المبالغ إما من 
الميزانية المقترحة لتكنولوجيا المعلومات وفقًا للبرنامج األصلي أو من مصدر آخر في ميزانية الويبو وقال 

إنه ال يؤيد رفع الميزانية المقترحة أصًال بما قدره أربعة ماليين فرنك سويسري . 
 

وفيما يتعلــق بتمويـل المشـروع ، أوضحـت األمانـة أنـه تـم اقـتراح اسـتخدام جـزء مـن ميزانيـة  -٤٠
مشروع اإليداع اإللكتروني المقترحة إلعادة توزيع الموارد إال أنها أحاطت علمًا بأن تقدير الفريق العــامل 
ــن  ينطوي على مؤشرات تبين أن ميزانية مشروع اإليداع اإللكتروني المقترحة في الوقت الحاضر أدنى م
المتطلبات الفعلية . وقالت بالتالي إن من المستبعد إعادة توزيع الموارد المخصصة للمشروع قبل الشــروع 
فيه . أما بالنسبة إلى مسألة إعادة توزيع الموارد باالعتماد على مصادر الميزانية األخرى ، أحــاطت علمـًا 
بأن وفد الواليات المتحـدة األمريكيـة علـى صـواب إذ أشـار إلـى أن للمديـر العـام السـلطة إلعـادة توزيـع 
ــة  الوفورات على أولويات البرنامج الجديدة ضمن حدود معينة بالتمشي مع فكرة عملية وضع ميزانية هادف
ترتبط مواردها بمختلف األنشطة . وعلى الرغم من ذلك ، قالت إنه ال يمكن تحديد الوفورات المحتملة قبل 
بدايـة فـترة السـنتين . ومضـت تقـول إن إعـادة توزيـع وفـورات البرنـامج تتطلـب توافـر المعلومـات عــن 
اتجاهات اإلنفاق التي ستسمح بتقديــر الوضـع وتقديـم توصيـات مفصلـة . واختتمـت األمانـة قولـها بتقديـم 
عرض موجز عن بديلين محتملين ضمن عمليــة وضـع الميزانيـة يتمثـل البديـل األول فـي رفـع الميزانيـة 
المخصصة لألنشطة الجديدة بإضافة تلك األنشطة إلى وثيقة الميزانية . وذآرت في هذا الصدد بأن اللجنـة 
أيدت عمومًا األنشطة المقترحة أصًال في أبريــل/نيسـان ٢٠٠١ . ورأت أن مـن السـابق ألوانـه اآلن تقديـم 
توصيات تفيد بإلغاء بعض األنشطة المذآورة لكي يفسح مجال لألنشطة الجديدة . أما البديل الثاني فينطوي 
ــق  على تأجيل بدء المشروع لفترة سنة واحدة لرؤية ما إذا آان من الممكن إتاحة األموال الالزمة عن طري

الوفورات المحتملة خالل تلك الفترة . 
 

ــكره للتوضيحـات التـي قدمتـها األمانـة . وقـال إن الخيـار الـذي تـم  وأعرب وفد المكسيك عن ش -٤١
اقتراحه على اللجنة لتأجيل مشروع التعــرف الضوئـي علـى الحـروف أو توقيفـه يسـمح بـتزامن بدئـه مـع 
مشروع المكتبة الرقمية إثر وضع معايير جديدة مرتبطة بمواصلة ذلك المشروع حتى نهاية فــترة السـنتين 
المقبلة . واستدرك قائًال إنه يرى ضرورة تأييد المشروع إذ يعترف بأهميــة توفـير أحـدث المعلومـات عـن 
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ــة وال يـود أن يتوقـف ذلـك . وعلـى  البراءات على الموقع اإللكتروني بالمحافظة على مكتبة الملكية الفكري
ــتروني وشـبكة الويبـو العالميـة للمعلومـات ونظـام إدارة  الرغم من ذلك ، رأى أن مشروعات اإليداع اإللك
ــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات (IMPACT) تفـوق نظـام التعـرف الضوئـي علـى  المعلومات ألغراض مع
ــة تكنولوجيـا المعلومـات . وفيمـا  الحروف أهمية . ورأى بالتالي أن الموارد الالزمة غير متاحة في ميزاني
ــًا بـأن األمانـة أوضحـت اسـتحالة التنبـؤ  يتعلق باقتراح تحصيل الوفورات من الميزانية العامة ، أحاط علم
ــير  بالوفورات المحتملة في الوقت الحاضر . وأعرب عن عدم تأييده لتوقيف المشروع خالل سنة واحدة غ
ــح الجـدول الزمنـي للمشـروع فـي حـال  أنه رأى أن من الجدير األخذ بذلك االقتراح آخيار . وطلب توضي
عدم تحقيق الوفورات الالزمة عن طريق بعض المصادر األخرى وبيــان مـا قـد يحـدث إذا اسـتحال تنفيـذ 
مشروع التعرف الضوئي على الحروف ال سيما باالستناد إلى الحجج التي قدمها خبراء الفريق العامل .  

 
ــد المملكـة المتحـدة تعليقـات وفـد فرنسـا وقـال إن الفريـق العـامل المعنـي بمشـروعات  وساند وف -٤٢
تكنولوجيا المعلومات تناول تلك المشروعات من منظور تقني بيد أنه لم يكن مكلفــًا باتخـاذ قـرارات تتعلـق 
ــل يسـتكمل نشـاطًا جاريـًا وأنـه ال  بالميزانية . وأضاف قائًال إن المشروع قيد البحث ال يعد مبادرة جديدة ب
يعرف أي قرار من شأنه توقيف هــذا المشـروع بـالذات . وأعـرب بـاألحرى عـن موافقتـه علـى أولويـات 
ــي حـال تبيـن أنـه ال يمكـن اعتمـاد التمويـل علـى ميزانيـة تكنولوجيـا المعلومـات ورأى أن مـن  المنظمة ف
الضروري تحديد مصادر الميزانية األخرى لتجنب تضخم الميزانية التي تسجل ارتفاعـــًا ينـوف علـى ٢٠ 

بالمائة . 
 

وأعرب وفد مصر عن تحفظه إزاء تمويل البرنامج الجديد من برامج أخرى نظرًا إلى عدم توفر  -٤٣
المعلومات حاليا عن مصدر تلك الموارد . وأضاف يقول إن أنشطة التعاون ألغراض التنمية أآـثر أهميـة 

وإنه ال يرغب في أن يرى تمويلها معاقا . 
 

وعلق وفد آندا أهمية قصوى على مشروع التعرف الضوئي علـى الحـروف فـي إطـار معـاهدة  -٤٤
التعاون بشأن البراءات (PCT OCR) وأعرب عن رغبته فــي االحتفـاظ بـه . وطلـب إلـى المكتـب الدولـي 
ــهاء المشـروع . وبـهدف تفـادي مفاجـآت مماثلـة فـي  توضيح العوامل التي قد تؤدي بالمكتب الدولي إلى إن
المستقبل ، اقترح وضع ميزانية تستغرق دورتها أربع سنوات أو ست سنوات . وقال إن هذا المنهج يسمح 
للدول األعضاء بتوزيـع النفقـات علـى عـدة سـنوات . ورأى أن مـن الصعـب تحديـد المـوارد التـي يمكـن 
ــروعات تكنولوجيـا المعلومـات إذ تبيـن التجـارب أن سـائر مشـروعات تكنولوجيـا  تحصيلها من سائر مش
المعلومات تأثرت بعوامل التضخم التي أدت إلى زيادة التكاليف . واسترسل قائًال إن النفقات التي تم التنبــؤ 
بها بالنسبة إلى تلك المشروعات آانت أدنى من الواقع بدًال من أن تفوقه ، األمر الذي أدى إلى صعوبة في 

توفير أربعة ماليين فرنك سويسري باالعتماد على المبالغ التي خصصت لتلك المشروعات . 
 

ــه جـرى العمـل علـى المشـروع  وأيد وفد أوآرانيا البيان الذي أدلى به وفد آندا . وأحاط علمًا بأن -٤٥
وتم اإلنفاق عليه خالل فترة السنتين الحالية وأن من المحتمل تعزيز تطوره في المســتقبل . واقـترح تحديـد 

الموارد لتمويل المشروع آما جرى في الماضي نظرًا إلى أهمية ذلك المشروع . 
 

وطلب وفد فرنسا توضيح األسباب التي قـد تـؤدي بـالمكتب الدولـي إلـى توقيـف المشـروع بعـد  -٤٦
ــًا فـي الوقـت الحـاضر . وأشـار إلـى التـأييد الملحـوظ الـذي حظـي بـه  الشروع فيه علمًا بأنه ال يزال جاري
المشروع من جانب وفود عدة حضرت دورة اللجنة الدائمة المعنيـة بتكنولوجيـا المعلومـات . ونظـرًا إلـى 

أهمية المشروع بالنسبة إلى عدد آبير من البلدان ، اقترح أن يساند المكتب الدولي ذلك الرأي . 
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وأحاط الرئيس علمًا بأن الوفود لم تشر إلى المشروع في أبريل/نيسان ٢٠٠١ وأن اللجنة الدائمة  -٤٧
المعنية بتكنولوجيا المعلومات هي التي اآتشفت األمر . وذّآر بأنه لم يجر بحث ســوى خمسـة مشـروعات 

في أبريل/نيسان ولم يتم تقديم أية تعليقات على مشروع التعرف الضوئي على الحروف . 
 

وأيد وفــد هولنـدا اآلراء التـي عـبرت عنـها وفـود المملكـة المتحـدة وفرنسـا والواليـات المتحـدة  -٤٨
األمريكية ودعا إلى تحديد األولويات في الميزانية ألن مبلغ الماليين األربعة مــن الفرنكـات السويسـرية ال 
يعادل إال نصفًا بالمائة من إجمالي الميزانية . واقترح على وجــه الخصـوص التخلـي عـن اسـتحداث رمـز 

جديد لتحقيق بعض الوفورات . 
 

ــروع التعـرف الضوئـي علـى الحـروف فـي إطـار معـاهدة  ورأى وفد آندا أن االستغناء عن مش -٤٩
ــى سـهو حـال دون ظـهوره فـي الميزانيـة . وقـال إنـه  التعاون بشأن البراءات (PCT OCR) ربما يعزى إل
يمكن الحد من سوء الفهم أو المفاجآت فــي حـال وردت اإلشـارة إلـى أثـر جميـع المشـروعات علـى األمـد 

الطويل في وثيقة البرنامج والميزانية . 
 

وأيد وفد فرنسا مرة أخرى أهمية مشروع التعــرف الضوئـي علـى الحـروف وضرورتـه وشـدد  -٥٠
على نقطة أخرى وهي أنه ينبغي أال تكــون األمـوال المرصـودة لـهذا المشـروع علـى حسـاب مشـروعات 
ــا هـي تـأجيل بعـض المسـائل التـي آـان مـن  أخرى لتكنولوجيا المعلومات . والنقطة الثالثة التي تم إبرازه
المقرر بحثها في الدورة الثالثة للجنة البرنامج والميزانية إلى الدورة الرابعة بعد أن تجــري اللجنـة الدائمـة 
المعنية بتكنولوجيا المعلومات تحليالتها التقنية . وآانت النتيجة أن اقترح الفريق العامل التابع للجنة الدائمة 
الموافقـة علـى المشـروعات الخمسـة المقدمـة وزيــادة المبـالغ الضروريـة المرصـودة لمشـروع التعــرف 

الضوئي . 
وأوضحت األمانة األسباب الرئيسية وراء عدم إدراج مشروع التعرف الضوئي علــى الحـروف  -٥١
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT OCR) في البرنامج والميزانية لفترة السنتين المقبلة . وقـد 
آان عدد من األولويــات التـي تتمشـى مـع احتياجـات الـدول األعضـاء واهتماماتـها خلـف وضـع برنـامج 
لتكنولوجيـا المعلومـات لفـترة السـنتين . وأثنـاء وضـع البرنـامج والميزانيـــة داخليــا ، تقــرر أن األمــوال 
المخصصة لتلبية جميع أولويات برنامج تكنولوجيا المعلومات غير آافية . وقالت األمانة ان الفريق العامل 
ــى أسـاس  المعني بمشروعات تكنولوجيا المعلومات قد راجع المشروعات الخمسة المتبقية ووافق عليها عل
أنها قـرار صــائب 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 آــان 
مشروع التعرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات يندرج حاليا في مشروع 
المكتبة الرقمية للملكية الفكرية لم يعتبر أن ثمة حاجة إلى االستمرار فيه بعد توقف المشــروع . وردا علـى 
سؤال تقدم به وفد آندا ، أعربت األمانة عن ثقتها بأن الميزانيـة المقـدرة بأربعـة مالييـن فرنـك سويسـري 
ــم التعـاقد بشـأنه بالكـامل خارجيـا وان الميزانيـة  آافية لهذا النشاط المحدد . وأضافت قائلة ان هذا النشاط ت
شملت بعض التكاليف الثابتة وآــذا تكـاليف متغـيرة ترتبـط بعـدد الصفحـات التـي تحتـوي عليـها الطلبـات 
المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات المتلقاة خالل فترة السنتين . وذآرت األمانة أن الماليين 
ـــا  األربعـة المرصـودة للمشـروع سـيكون لـها تـأثير آبـير فـي الميزانيـة اإلجماليـة المخصصـة لتكنولوجي
المعلومات وقد يعنــي ذلـك أن األمانـة ال تسـتطيع تقديـم ضمانـات علـى نجـاح تنفيـذ المشـروعات ، ومـن 
الصعـب تنفيـذ مشـروعات مثـــل نظــام إدارة المعلومــات ألغــراض معــاهدة التعــاون بشــأن الــبراءات 
(IMPACT) أو شبكة الويبو العالمية للمعلومات (WIPONET) ترصد لها مبالغ أقــل بكثـير ممـا هـو مقـدر 

أصال . 
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وأحاط وفد المملكة المتحدة علما بالتوضيحــات ووجـد أنـها مفيـدة وسـلَّم بصحـة موقـف المكتـب  -٥٢
الدولي القائل ان ميزانية تكنولوجيا المعلومات ال تسمح بتحقيق أية وفــوارات وإنـه ينبغـي فـي تلـك الحالـة 

البحث عن هذه الوفورات خارجها . 
 

وقدمت األمانة البند ٥ من جدول األعمال آما يرد في الوثيقة WO/PBC/4/3 . وقالت إنها قدمت  -٥٣
تقريرا مرحليــا عـن مشـروع المبنـى الجديـد أثنـاء انعقـاد اجتمـاع لجنـة البرنـامج والميزانيـة األخـير فـي 
أبريل/نيسان ٢٠٠١ ، وأبلغت اللجنة بأنها ستتعاون مع المقاول العام لتقدير الميزانية بدقة . وأشــارت إلـى 
أنه لم يقع االختيار بعد على المقاول العام ، مع أن المكتب الدولي تلقى معلومات مفيدة من شــرآة الهندسـة 
المعمارية بهنش وبهنش وشرآاه الفائزة بالمسابقة الهندسية الدولية واستطاع تنقيح التكــاليف المقـدرة علـى 
أساس التصميم الفائز بناء علـى المنهجيـة القياسـية لتقديـر التكـاليف المعمـول بـها فـي قطـاع التشـييد فـي 
ــاء طبقـا للتصميـم  سويسرا . وأضافت األمانة أن ثمة حاجة فيما يبدو إلى رصد ميزانية إضافية إلنجاز البن
الفائز . وطلبت األمانة مشورة اللجنة فيما يتعلــق بـاإلجراءات التـي ينبغـي اتخاذهـا . وأآـدت أن الجمعيـة 
ــروع وعلـى الميزانيـة القصـوى البـالغ قدرهـا ٥ر٨٢ مليـون فرنـك  العامة قد وافقت على مواصفات المش
سويسري عندما تمت الموافقة على المبنى الجديــد فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٨ مـع العلـم أن صـرف نفقـات 
إضافية على هذا المشروع لن يتم من دون إذن ســابق ممـا آـان يسـمى لجنـة الميزانيـة والمبـاني فـي ذلـك 
الوقت والتي تسمى اآلن لجنة البرنامج والميزانية ومــن الجمعيـة العامـة . ورأت األمانـة أن مـن المناسـب 
إبالغ اللجنة في هذه المرحلة بهذا األمـر وإن آانت التكاليف النهائية المقـدرة غير محسومة بعد . وبغرض 
تسهيل المناقشات داخل اللجنة ، أجرت األمانة مشاورات غير رسمية ال سيما مع السيد بهنش الذي عرض 
تصميما للمشروع الجديد . وأتاحت األمانة أيضا وثيقة غير رسمية تضمنـت معلومـات إضافيـة وملخصـا 
عن المشروع وعممتها وقدمت خيارات أربعة آأساس للمناقشة داخل اللجنة لتيسير الموافقة النهائية عليــها 
ــة  وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة . وتستند الخيارات األربعة إلى التقديرات الراهنة للتكاليف والميزاني
ــف أو الخيـار  األصلية المقدرة . وتفيد الوثيقة WO/PBC/4/3 بأن المدير العام أعرب عن تفضيله للخيار أل

باء بسبب فعاليتهمـا من حيث التكلفة في إطار استراتيجية طويلة األجل . 
 

وتحدث وفد فرنسا باسم المجموعة باء وأيد المدير العام والمكتب الدولي في رغبتهما في تزويـد  -٥٤
الويبو بالمرافق التي تحتاج إليها . وقال إن دول المجموعة تود ضمان أن تكون المنظمة قادرة علــى تقديـم 
خدماتها إلى الدول األعضــاء وغيرهـا مـن الجـهات المنتفعـة علـى نحـو يحقـق الكفـاءة واألداء األفضـل . 
ــي طريقـة تحديـد المـوارد الالزمـة وإنفاقـها .  وأضاف قائال انه ال بد من ضمان الفعالية من حيث التكلفة ف
ــون فرنـك سويسـري وأن التصميـم  وذّآر بأن الميزانية األصلية المرصودة لذلك المشروع هي ٥ر٨٢ ملي
ــة . وقـال ان مـن  الفائز يقدر التكاليف بمبلغ ١٨٠ مليون فرنك سويسري حسب المعايير السائدة في المنطق
الصعب اآلن فهم آيف أن تقدير تكاليف تصميم المبنى المطروح على الدول األعضاء ال يمــت بصلـة إلـى 
الميزانية المرصودة . وقال الوفد إن المجموعة تطلب توضيح آيفية تعامل المنظمة مــع أيـة نتـائج قانونيـة 
لهذا الوضع . ولكي يوافق الوفد على أي استثمار رئيسي من ذلك الحجم ، أفاد الوفــد أن المجموعـة تطلـب 
إجراء تحليل أعمق وموضوعي للمقترح يرآز على اآلتي : "١" التخطيط وتقييم االحتياجـات التـي تمثـل 
ـــة مــن عمــل المنظمــة ، "٣" وتــأثير  أسـاس المشـروع المقـترح ، "٢" واالحتياجـات الراهنـة والمرتقب
االستثمارات الرئيسية التي ُوظفت في تكنولوجيا المعلومات والرامية إلى تحسين فعالية عمليات المنظمة ، 
"٤" وتقييم مقترح المبنى الجديد من حيث قدرته على تحقيق األهداف التي تنشدها المنظمة من عملها على 
ــذا الصـدد ، اقـترح الوفـد تقييـم  نحو يحقق الفعالية من حيث التكلفة ومردودية األموال المصروفة . وفي ه
ــة النهائيـة مـن المسـابقة الهندسـية ، "٥" ومراعــاة اآلثـار  المشروعات التي قدمها المشارآون في المرحل
اإلدارية واإلجراءات لتشييد مرآز للمؤتمرات ، "٦" وتقييم مجموعة من الحلول البديلة مع الترآــيز علـى 
المزايا والعيوب التي تنطوي عليها وال سيما فيما يتعلق باالستئجار وقاعة المؤتمــرات والمرافـق التقنيـة ، 
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"٧" وتقييم سير المسابقة الهندسية ونتيجتها بما في ذلك القضايا القانونية . وقال الوفد إن المجموعــة تـرى 
أن هذه المسابقة لن تكون مفيدة للدول األعضاء والمنظمة إال إذا أشرف عليها خبير مستقل ، وأن مـن شأن 
ذلك أن يساعد على ضمان موضوعية التحليل وإثباتها  . واقترح أن تخــوَّل اللجنـة اختيـار خبـير خـارجي 
ــة عضـو وأن ينظـر هـذا الخبـير فـي اآلثـار القانونيـة وتكـاليف  مثل مكتب وطني لمراجعة الحسابات لدول
التشييد وغير ذلك من المسائل . واقترح أن يقدم الخبير تقريرا للـدورة المقبلـة للجنـة البرنـامج والميزانيـة 
ــة . وقـال الوفـد إن  للنظر فيه وأن تتخذ دورة استثنائية للجمعية العامة القرار النهائي استنادا إلى رأي اللجن
ــه  المجموعة تعترف بأن من شأن ذلك تأخير المشروع بستة أشهر نظرا إلى جدول اللجنة الزمني ، غير أن
أعلن أن استثمارا من ذلك الحجم يكتسي أهمية حاسمة بالنسبة إلى مستقبل المنظمة . وأضاف الوفد أنه لــو 
اتُّخذ القرار ، فان احتياطي المنظمة قد يتراجع بشكل حاد ، هذا مع مراعاة تعليقات الويبو بشــأن التكـاليف 
ــدة للعمـل  اإلضافية المحتملة . وقال إن من شأن ذلك استنفاد الموارد الضرورية الستيفاء أية متطلبات جدي
في مجاالت سياسية جديدة أو التعاون التقني أو لتخفيض الرسوم . ولذا ، قال الوفد إن المجموعة تعتقــد أن 
القرار ينبغي أال يتخذ جزافا وأن يستند إلى آل المعلومات الالزمــة ليقتنـع بـأن الخيـار صحيـح . وقـال إن 

ضرورة توخي الحذر والحيطة تتجاوز بكثير آل المزايا المتصورة عن قرار متسرع . 
 

وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية وأيد التصميم العــام المقـترح لتشييــد مبـاني  -٥٥
جديدة ورأى أن من المستحسن توفير الميزانية الالزمة له . وأضاف قائال إن الميزانية المعدلة المقدرة لهذا 
ـــار إلـى نقطـة  المشروع تتوافق مع تكاليف مباني مشابهة شيدتها وآاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة . وأش
مهمة مفادها إمكانية تحقيق وفورات في المساحة وزيادة اإلنتاجية وتخفيض نفقـات االسـتئجار ، وقـال إن 
باإلمكان تجنب المساوئ المقترنة باستئجار المكاتب مع عــدم زيـادة الرسـوم أو االشـتراآات التـي تدفعـها 

الدول األعضاء . 
 

ــر بـأن هـذا الخيـار يشـمل  وأيد وفد المكسيك الخيار ألف آما يرد في الوثيقة WO/PBC/4/3 وذآَّ -٥٦
ــق  مبنى جديدا من ٥٠٠ مكان عمل و٥٨٠ موقفا للسيارات ومرافق للمؤتمرات تسع ستمائة شخص ومراف
ــب وان آـان  تقنية آاملة بتكلفة قدرها ١٨٠ مليون فرنك سويسري . وأضاف قائال إن هذا الخيار هو األنس
هو األغلى من حيث المبالغ المستثمرة على األجــل الطويـل . وأآـد أن الجمعيـة العامـة للويبـو وافقـت فـي 
اجتماعها المعقود سنة ١٩٩٨ على تشييد المبنى الجديد بالمواصفات المذآورة آنفا وأنه سيتم اقتصاد مبالغ 
ــد تـأييد المشـروع بعـدم زيـادة اشـتراآات الـدول  استئجار قاعات المؤتمرات وأماآن العمل . واشترط الوف

األعضاء وعدم التأثير سلبا في أنشطة المنظمة في مجال التعاون . 
 

وتحدث وفد الهند باسم مجموعة البلدان اآلسيوية وأشار إلـى األسـباب الكامنـة خلـف التقديـرات  -٥٧
الجديـدة ووجـد أن مـن المفيـد بيـان مـبررات محطـــات العمــل ومواقــف الســيارات والمرافــق الخاصــة 
بالمؤتمرات المزمع تشييدها وال سيما بالنسبة إلى منظمة آالويبو آخذة في النمو . وقال إن الخطة األصليــة 
لم تراع أيا من المرافق التقنية اإلضافية الموجزة هنا وان تقديرات سنة ١٩٩٨ لم تكن إال تقريبية وانه لمــا 
تطور المشروع أصبحت التقديرات أآثر واقعية ودقة . وذآَّر بأن المكتب الدولي قدم الخيارات ألــف وبـاء 
وجيم ودال مع الشرح فيما يتعلق بالتكاليف المقدرة ومن رأيه أن من الضــروري تشـييد قاعـة للمؤتمـرات 
تحتوي على المزيد من المقاعد الستضافة االجتماعات الكبرى للدول األعضاء . وقال ان ثمــة حاجـة إلـى 
مرافق عمل وتكنولوجيا عصرية والى المزيد من مواقف للسيارات وأماآن العمل وان نتيجة ذلك انخفاض 
حاد في نفقات استئجار المكاتب . وأضاف الوفد قائال إن الويبو منظمة آخذة فـي النمـو وترمـي إلـى تقديـم 
ــة وان عليـها توسـيع مرافقـها علـى امتـداد فـترة  الخدمات إلى الدول األعضاء وغيرها من الجهات المنتفع
ــود  طويلة . وأعرب الوفد عن تفضيل المجموعة للخيار الذي يراعي آل المتطلبات المذآورة . وقال إن وف
مجموعة البلدان اآلسيوية ال تزال تتساءل عن ارتفاع تكاليف التشييد فــي الخيـارات المختلفـة وأشـار مثـال 
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ــى األجـل  إلى زيادة تلك التكاليف بثالث مرات والى احتمال تقلص االحتياطي بحيث يصبح ضعيفا جدا عل
القصير . وأعرب الوفد عن تساؤل المجموعة بشأن مدى تأثير تمويل هذا المشروع في مشروعات التنمية 
ــي الوقـت ذاتـه ، قـال  والتعاون والمساعدة التقنية واقترح تقديم توضيحات مفصلة عن زيادة التكاليف . وف
الوفد ، مشيرا إلى ضرورة تشييد مباني جديدة وتوسيع المرافق ، إن المجموعة تؤآد على ضرورة إجراء 

المشاورات دون تأخير للمشروع مما قد ينجم عنه زيادة في التكاليف .  
 

وتحدث وفد بلغاريا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق ورأى أن المسألة ليســت  -٥٨
ــاذ  جديدة تماما وإن المنظمة ظلت واقفة عليها خالل السنوات الثالث الماضية . وأضاف قائال إنه قد تم اتخ
عدد من القرارات بشأن المبنى الجديد وينبغي االحتفاظ بها . وذآـر أن القـرارات تتعلـق فـي المقـام األول 
بضرورة تشييد مبنى جديد وتخص في المقام الثاني بعض االعتبارات التي وافقت عليــها الـدول األعضـاء 
في مختلف اجتماعات الهيئات الرئاسية . ورأى أن االنطالق من تلك القرارات يحول دون إمكانية اعتبـار 
بعض الحلول المطروحة في الوثيقة بمثابة حلول ألنها ال تحتوي على العناصر المتفق عليها . ورأى أيضا 
أن الخيارين جيم ودال يبتعدان عن الفكرة األصلية وال يمكن اعتبارهما بمثابة حلين فعليين . وأشــار الوفـد 
إلى أنه يعتزم التماس بعض التوضيحات بشأن طريقة العمل والموضوع . وبصفة خاصــة ، استفسـر عـن 
إدراك هيئة التحكيم والمهندس المعماري للميزانية الموافق عليها بمبلغ قدره ٥ر٨٢ مليون فرنك سويسري 
ــها ، قـائال إن التصميـم الفـائز قـد ُطـرح علـى الـدول األعضـاء فـي  . وسأل أيضا عن شفافية العملية بكامل
ــعار للـدول األعضـاء باحتمـال وجـود مثـل ذلـك التفـاوت بيـن األرقـام  مارس/آذار الماضي دون سابق إش
ــن جـدوى االسـتعانة بخبـير مسـتقل لمـا يسـتدعي ذلـك مـن تكـاليف  األصلية واألرقام النهائية . وتساءل ع
إضافية وتأخير في العملية برمتها . وأشار إلى أنه غــير قـادر علـى دعـم االقتراحـات التـي مـن شـأنها أن 

تشكك في مصداقية قرارات هيئة التحكيم الدولية والدول األعضاء واألمانة . 
 

ــى أن االسـتعانة بخبـير مسـتقل مـن شـأنه أن  وعّبر وفد سلوفاآيا عن دعمه للخيار ألف وأشار إل -٥٩
ــى أن هنـاك  يؤآد النتائج التي خلصت إليها هيئة التحكيم الدولية بشأن المسابقة الهندسية . وأشار مع ذلك إل
زيادة آبيرة في حجم تكاليف أعمال التشييد . وفيما يتعلق بمشــروع التعـّرف الضوئـي علـى الحـروف فـي 
إطار معاهدة التعاون بشـأن الـبراءات (PCT OCR) ، شـدد الوفـد علـى الحاجـة إلـى تخصيـص المـوارد 
الالزمة للمشروع نظرا إلى تفاقم احتياجات مختلــف البلـدان فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات ، وال سـيما 
ـــا  البلـدان المنتقلـة إلـى نظـام االقتصـاد الحـر . وصـرح قـائال إن توظيـف األمـوال فـي مبـاني وتكنولوجي
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 بجوار مباني الويبو الحالية  -٦٠
. وأشار إلى موضوع مصادر تمويل المشروع وتأثيره في مختلــف األنشـطة المنجـزة فـي إطـار المنظمـة 
على المستوى المالي . وشدد على مسألة الحفاظ على وضع مالي سليم للمنظمــة وتقييـم المخـاطر المتعلقـة 

بتنفيذ المشروع . 
 

ــها مختلـف الوفـود ودعـت  وأبدت األمانة استعدادها للوقوف على المسائل والمشاغل التي طرحت -٦١
الوفود إلى النظر في اقتراح وفد فرنسا باسم المجموعة باء . وعلقت علـى اآلثـار الماليـة التـي قـد تـترتب 
على االستعانة بخبير مستقل ، األمر الذي سيستغرق ستة أشهر على أبعد تقديـر ، آمـا ذآـر وفـد فرنسـا . 
وأضافت قائلة إن تلك اآلثار ستشمل تكاليف الخبير وتأخيرًا في أعمال التشييد ومصروفات إضافية بســبب 
االستمرار في تغطية تكاليف االستئجار بمبلغ يناهز عشرة ماليين فرنك سويسري سنويًا وتكاليف مرتفعة 
ــنويًا .  ألعمال التشييد تتراوح ما بين ثالثة وخمسة بالمائة أي بين أربعة وخمسة ماليين فرنك سويسري س
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وأحاط المجتمعون علمًا بأن األمانة قد اتبعت آل اإلجــراءات والتدابـير التـي أشـارت بـها الجمعيـة العامـة 
ــراءات والتدابـير المتعلقـة بالمسـابقة الدوليـة  ووافقت عليها . وصرحت األمانة قائلة بصفة خاصة إن اإلج
بشأن الهندسة المعمارية قد ورد وصفها بالتفصيل في إحدى الوثائق التي سبق طرحها على الجمعية العامة 
ــى المعـايير المطبقـة فـي سويسـرا علـى  . وقالت إن التكاليف المقدرة الواردة في الوثيقة قيد النظر تستند إل
قطاع البناء . وذآرت أن هيئة التحكيم الدولية التي تضم مهندسين مدنيين ومعماريين وواضعين للسياسات 
ــادت  مرموقين تم اختيارهم بالتشاور مع الدول األعضاء هي التي قامت بالتقييم التقني للتصميم الفائز . وأف
أن النتيجة التي خُلصت إليها المسابقة تستند إلى تحليل موضوعي ومداوالت مفتوحة وفقــًا لمعـايير اتفقـت 
ــارجي يتـم إشـراآه فـي المشـروع  عليها هيئة دولية للتحكيم . وأآدت األمانة أنها تعتزم إطالع أي خبير خ
على آل المعلومات الالزمة ، علمًا بأن االستعانة بذلك الخبير من شأنه أن يسبب تأخيرًا يناهز ســتة أشـهر 

في أعمال التشييد ويرتب تكاليف مرتفعة . 
 

ــأن الجوانـب القانونيـة للمسـابقة الهندسـية . وصرحـت  وقدمت األمانة مزيدا من التوضيحات بش -٦٢
قائلة إن تكويــن هيئـة التحكيـم وإجـراءات تنفيـذ المسـابقة الهندسـية قـد حظيـت بموافقـة الجمعيـة العامـة . 
وأضافت قائلة إن النظام المنطبق والبرنامج المنفذ بشأن المسابقة قد آان موضع اعتماد هيئة التحكيم ذاتها 
. واستطردت أن هيئة التحكيم آانت مؤلفة من ١٥ عضوا معظمهم مــن المهندسـين المعمـاريين وسـائرهم 
من ممثلي الدول األعضاء . وأشارت األمانة إلى أن مستشار الويبو القانوني آان ممثـل األمانـة فـي هيئـة 
التحكيم . والتفتت إلى الصفحة الخامسة من نظام المسابقة وبرنامجها مشيرة إلى أن جمعية الويبو آانت قد 
 WO/GA/23/7 ـــة قـررت فـي اجتماعـها المنعقـد فـي جنيـف فـي ١٥ سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٨ (أنظـر الوثيق
ـــة  والوثيقــة WO/GA/23/5 والوثيقــة WO/PC/10/3 - WO/BC/20/3) أن تنظــم مســابقة دوليــة للهندس
ــا الحـالي ووافقـت علـى الميزانيـة وخصصـت  المعمارية من أجل تشييد مبناها الجديد ليكون امتدادا لمقره
مبلغا أقصاه ٥ر٨٢ مليون فرنك سويسري باالستناد إلى التكاليف المقدرة أصــال لتنفيـذ مشـروع التشـييد . 
ــك النـص  وأضافت قائلة إن التكاليف المقدرة سيعاد حسابها عقب المنافسة الهندسية . وذآرت األمانة أن ذل
قد ُأرسل إلى آل الجهات المهتمة بالمسابقة والتي ناهز عددها في البداية ثمانمائة جهة . وذّآرت بالمعــايير 
المطبقة على المبنى قيد المسابقة والمذآورة في الصفحة السابعة من الوثيقة المشار إليها أعــاله وورد فيـها 
أنه ينبغي أن تراعي المشروعات أهداف الجهة المنظمة ، أي إنشاء مجمع للمبـاني فيـه السـمات الرئيسـية 
ــترام البيئـة والفعاليـة مـن حيـث العمـل والتنفيـذ والتكلفـة والطاقـة  التالية : الذآاء من وجهة نظر تقنية واح
ــى المحـددة قـد وردت  والتكنولوجيا وجو مؤات لكل الموظفين والزائرين . وأضافت قائلة إن عناصر المبن

في الوثيقة أيضا . 
 

ــاده أن  وردا علـى السـؤال القـانوني الـذي أثـير فـي الفقـرة الثانيـة مـن بيـان المجموعـة بـاء ومف -٦٣
المجموعة تطلب من األمانة تزويدها بمعلومات بشأن العواقب القانونية التي قد تترتب على نتائج المسابقة 
، رأت األمانة أن السؤال يتعلق بالتزام الويبو قانونيا إزاء الفائز أو عدم التزامها إزائه ، ما عدا فيما يتعلق 
بمنحه الجائزة األولى . وصرحت األمانة قائلة إن اإلجابة عن ذلك السؤال هي أن التزام الويبو إزاء الفائز 
يقتصر على منحه الجائزة األولى ال أآثر . وفيما يتعلـق بـاالقتراح الرامـي إلـى تقييـم إجـراءات المسـابقة 
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 مــداوالت هيئـة التحكيـم 
سرية . وفي ذلك الصدد ، صرحت قائلة إن إتاحة سجالت المداوالت التي أجرتها هيئــة التحكيـم للجمـهور 
من شأنه أن يخالف الهدف المنشود من إضفاء الطابع السري على تلــك المـداوالت . ورأت أيضـا أن ذلـك 
ــالال باألمانـة إزاء أعضـاء هيئـة التحكيـم . والشـرط الثـاني يتعلـق فـي رأي األمانـة  من شأنه أن يعتبر إخ
ــة التـي  بإجراء تقييم للطريقة التي تم اعتمادها لدى وضع اإلجراءات وطريقة تكوين هيئة التحكيم والطريق
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ــن غـير الممكـن النظـر  اتبعتها هيئة التحكيم عامة في عملها بخصوص مسألة السرية . ورأت األمانة أن م
ــها . وأضـافت قائلـة  في مضمون القرار الذي انتهت إليه هيئة التحكيم نظرا إلى أن ذلك يعتبر خرقا لحرمت
إن الهيئة قد أدت مهمتها وليس من الممكن قانونا إعادة الوظيفة التي تم أداؤها واستعراض محتوى مختلف 
التحليالت والتقييمات التي ُأجريت والجوائز التي حددتها هيئة التحكيم في اإلجمال . ورأت األمانة أن ذلك 
يستند إلى مبادئ قانونية عامة ، إذ ان هناك فرقًا بين اســتعراض إجـراءات إداريـة تـم اتباعـها فـي قضيـة 

بعينها والنظر في موضوع القضية . وأضافت قائلة إن ذلك الفرق ينطبق أحيانا على إجراءات الطعن . 
 

ــانت تبلـغ  وتحدث وفد فرنسا باسم المجموعة باء وأشار إلى أن الميزانية المخصصة للمشروع آ -٦٤
٥ر٨٢ مليـون فرنـك سويسـري وأن الجـائزة األولـى قـد تـم منحـها لمشـروع يكلـف ١٨٠ مليـــون فرنــك 
سويسري . وطلب الوفد بعض التوضيحات من األمانة بشأن اآلثار القانونية القتراحات األمانة التي تستند 
إلى أربعة خيارات بما في ذلك االحتفاظ بالميزانية األصلية األمر الذي يعني التخلي عن المشروع الفائز . 
ــة تبلـغ  وفي هذا المضمار ، سأل الوفد عما إذا آانت الشرآات التي اشترآت في المسابقة تدرك أن الميزاني
ــغ يمكـن االسترشـاد بـه وليـس ملزمـا .  ٥ر٨٢ مليون فرنك سويسري أو أن تلك الميزانية آانت مجرد مبل
ورأى الوفد أن افتراض آون مبلغ الميزانية شــرطا مـن شـروط المسـابقة يعنـي أن مـن الضـروري قبـول 
ــي إمكـان بعـض المشـترآين فـي المسـابقة أن  المشروعات التي تحترم ذلك الشرط فقط . ورأى أيضا أن ف
يتحججوا بأنهم لم يفوزوا فيها بسبب احترامـهم لميزانيـة المشـروع . واستفسـر الوفـد عـن إمكانيـة وجـود 
مخاطر من التعرض لدعوى قضائية من أصحـاب المشـروعات التـي لـم تفـز فـي المسـابقة بسـبب ذلـك . 
ــائز  وطلب أيضًا تحديد العواقب القانونية والمالية المتوقع أن تمس المنظمة في حال عدم تنفيذ المشروع الف

 .
 

واستفسر وفد هولندا عما إذا آانت المنظمـة ملزمـة قانونـا بتشـييد المبنـى آمـا اقترحـه صـاحب  -٦٥
المشروع الفائز أم أن بإمكانها النظر في حلول بديلة أخرى . 

 
وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقيـة ورأى أن مـن الضـروري النظـر فـي تلـك  -٦٦
المسألة في ضوء القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الثالثة والعشرين سنة ١٩٩٨ . وذّآر بــأن 
المبلغ األصلي الذي تم تحديده بما قدره ٥ر٨٢ مليون فرنك سويسري آان يقوم على مفهوم أن التكاليف قد 
ــرات آـانت مجـرد أرقـام يمكـن  تزيد بشرط أن توافق الجمعية العامة على ذلك . وشدد الوفد على أن التقدي
االسترشاد بها ذلك أنه لم يكن من الممكن تحديد التكاليف قبل المسابقة الهندســية . ورأى الوفـد أن المبـادئ 
ــم ودال بعيديـن عـن المواصفـات  التوجيهية المعدة أثناء انعقاد جمعيات الدول األعضاء تجعل الخيارين جي
التي حددتها الجمعية . وأضاف قائال إن االستعانة بخدمات مراجع خارجي للحسابات من شأنه أن يزيد من 
تكاليف المشروع ويشكك في قــرارات الـدول األعضـاء فـي المنظمـة . وصـرح قـائال إنـه يؤيـد مجموعـة 
ــة الحسـابات ألن تلـك  البلدان األفريقية في التماسها مزيدًا من المعلومات عن الطريقة المتبعة عادة لمراجع

المراجعة تباشر عمومًا أثناء تنفيذ المشروعات أو بعده . 
 

ــى مكـاتب حديـث للويبـو وأعـرب  وعّبر وفد الصين عن مساندته لالقتراح الرامي إلى تشييد مبن -٦٧
ــق فـي اآلراء بعـد المشـاورات . ووجـد أن المشـكلة المطروحـة  عن رغبته في أن يتيسر التوصل إلى تواف
ــها سـنة ١٩٩٨ . وشـدد الوفـد  تكمن في الفرق الشاسع بين الميزانية المقترحة حاليا والميزانية الموافق علي
على أن زيادة الميزانية ال بد أن ترتب عواقب على المنظمة واقترح أن تعيد األمانة النظـر فـي الخيـارات 
المقترحة بهدف حذف التكاليف غير األساسية . ورأى أن من الممكن تحقيق ذلك بـإجراء مراجعـة داخليـة 
ــاليف اإلضافيـة قـدر اإلمكـان .  أخرى للحسابات الستكشاف إمكانية تحقيق بعض الوفورات وتخفيض التك

ورأى الوفد أن العبرة المستخلصة والخبرة المكتسبة سيفيدان في المستقبل . 
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ــرار تشـييد  وصرح وفد المكسيك قائال إن الوثائق واضحة للغاية وإن الجمعية العامة قد اتخذت ق -٦٨
مبنى جديد لمكاتب الويبو . وأشار إلى أن قائمة باجتماعات الويبو المنعقدة في جنيف ويحضرها أآــثر مـن 
٣٠٠ شخص ترد في مرفق الوثيقة ، ومنها اجتماعات الهيئات الرئاســية للويبـو ولالتحـادات التـي تديرهـا 
ــي حضرهـا ٣٠٢ مـن األشـخاص والمؤتمـر الديبلوماسـي المعنـي ببعـض مسـائل حـق المؤلـف  الويبو الت
والحقوق المشابهة الذي حضره ٧٧٢ شخصا . وأضاف الوفد قائال إن األرقام الواردة من ســلطات جنيـف 
تفيد أن متوسط تكاليف التشييد في المدينة قد زاد بنسبة ٤ في المائة سنويا . وذّآر الوفد أعضاء اللجنة بأن 
الويبو تخصص عشرة ماليين فرنك سويسري في السنة ألغراض االســتئجار . وصـرح قـائال إن حكومـة 
ــه ٠٠٠ ٤٢ مـتر مربـع  المكسيك قد واجهت وضعًا مشابهًا لوضع الويبو عندما قررت شراء مقر لها حجم
آان المعهد الوطني للملكية الصناعية يستأجره . وفي ضوء تجربة الحكومة المكسيكية ، رأى الوفد أن من 
ــي جنيـف . وأقـر بـأن المبلـغ المقـدر  المفيد للويبو أن تكون مكاتبها آلها في أماآن متجاورة وغير مشتتة ف
أصال بما يساوي ٥ر٨٢ مليون فرنك سويسري قد زاد جدا ليبلغ ١٨٠ مليون فرنـك سويسـري ألغـراض 
المبنى الجديد ، وأشار إلى أن الميزانية المقترحة قد تسجل زيادة أخرى حسب ما قد يطرأ مـن تطـورات . 
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 ألغراض االستئجار ، وأن ذلك المبلغ 
يضاف إلى تكاليف التضخم المسجل في جنيف بنسبة ٤% سنويًا . وشــدد الوفـد علـى الخطـر النـاجم عـن 
تأخير قرار ألجل طويل ، ورأى أن ذلك قد يزيد من التكاليف بأآثر من ٢٠ بالمائة مقارنة بما هــو مقـترح 
حاليًا . ورأى الوفد أن من الممكن التصدي لمسألة الشفافية بإنشاء آليــة ترفـع إليـها الويبـو تقاريرهـا بشـأن 
التقدم المحرز في تنفيذ المشروع على أساس شهري . ورأى أن من الممكن إجراء مراجعة للحسابات على 

أال يتسبب ذلك في تأخير أي قرار . 
 

والتمس وفد غانا بعض المعلومات بشأن اآلثار المترتبة على زيادة ميزانية المشروع لتبلغ ١٨٠  -٦٩
مليون فرنك سويسري بالنسبة إلى ميزانية الويبو اإلجمالية . 

 
وتحدث وفد الهند باسم مجموعة البلدان اآلسيوية وطلب بعــض المعلومـات بشـأن تكـاليف خبـير  -٧٠
ــاء وبشـأن الجـدول الزمنـي لذلـك التقييـم ، معتـبرًا أن أي تـأخير فـي  مستقل آما اقترحت ذلك المجموعة ب

المشروع من شأنه أن يزيد من التكاليف . 
 

ــة العامـة  وأيد وفد السنغال البيان الذي أدلى به وفد الجزائر وذّآر بأن القرار الذي اتخذته الجمعي -٧١
للويبو سنة ١٩٩٨ يحتوي على ثالث نقاط أساسية . وذآـر فـي المقـام األول أن القـرار يقضـي بضـرورة 
إيجاد مكاتب تسع ٥٠٠ شخص وقاعــة للمؤتمـرات تسـع ٦٠٠ مقعـد وذآـر ميزانيـة مقترحـة بمبلـغ قـدره 
ــن االسترشـاد بـه . وأشـار الوفـد إلـى أن الخيـارين جيـم ودال ال يفيـان  ٥ر٨٢ مليون فرنك سويسري يمك
بالمواصفات التقنية التي وافقت عليها الجمعية العامة . والتمس بعض المعلومات بشأن إمكانية التشكيك في 
اختيار المهندس المعماري الفائز من الناحية القانونية . واقترح النظر في إمكانية إجراء مراجعة 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 إلى بعض المرونة وشّدد مـع ذلـك  -٧٢
على أن حجم التغييرات في المشروع يثير التساؤل بشأن تمشي نتائج المسابقة الهندسية مع قرار الجمعية . 
ولذلك اقترح الوفد إجراء تقييم مستقل الحتياجات المنظمة مــن حيـث حجـم المبنـى وسـعة القاعـة الالزمـة 
للمؤتمرات وما إلى ذلك . وأوصى الوفد بتأجيل القرار في ذلك الصدد بانتظار تحليــل للموضـوع علـى يـد 
ــن المحبـذ أن تكـون لـه خـبرة فـي مشـروعات البنـاء فـي جنيـف . ورأى أن مـن  خبير استشاري مستقل م
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الضروري أن يشمل التقييم مقارنة بين تكاليف االستئجار وتكاليف الشراء باالستناد إلى شــروط اقتصاديـة 
محلية .  

 
وأيد وفد مصر اقتراح مجموعة البلدان األفريقيــة الرامـي إلـى احـترام قـرارات الجمعيـة العامـة  -٧٣
بشأن المباني وأآد أهمية الوفاء باحتياجات المنظمة إلى مباني حديثة وال سيما متطلباتها ألغراض التعاون 
التقني . والتمس من األمانة توفير معلومات إضافية عن آثار زيادة التكاليف في وضع الويبو المالي إجماًال 

لتتمكن الدول األعضاء من إجراء تقييم شامل لتلك اآلثار في أنشطة المنظمة القادمة . 
 

ــة األصليـة التـي يبلـغ  وأشار وفد المملكة المتحدة إلى أن الميزانية قيد النظر تفوق بكثير الميزاني -٧٤
قدرها ٥ر٨٢ مليون فرنك سويسري . ورأى أن من الممكن توقع تكاليف إضافية أو طارئة ، على أن حجم 
الزيادة في هذه المرحلة المبكرة من المشروع يستدعي إعادة تقييم المفهوم من أوله . ورأى أن إجراء تقييم 
خارجي من شأنه أن ُيضفي بعــض الموضوعيـة لفـائدة المنظمـة والـدول األعضــاء . وقـال إن ذلـك ُيتيـح 
فرصة إلعادة تقييم االحتياجات والتأآد من التحليل الذي سـبق لألمانـة أن أجرتـه . وفيمـا يتعلـق بالتـأخير 
الذي قد يتسبب به ذلك التقييم ، أشار الوفد إلى أن المهندس المعماري قد تم اختياره في مارس/آذار ٢٠٠٠ 
ــنة . وطلـب الوفـد بعـض المعلومـات بشـأن  وأن حساب تكاليف ذلك المبنى لم ُيتح إال بعد سنة ونصف الس
مطالبة المشترآين في المسابقة الهندسية بتقديم حسابات للتكاليف إلى جانب االقتراحات بـهدف التـأآد مـن 

أن المشروع يمكن تسليمه في حدود الميزانية . 
 

واستفسر وفد بلغاريا عما إذا آان الهدف المنشــود مـن اسـتعراض الموضـوع هـو التشـكيك فـي  -٧٥
ــك ،  قرارات اتخذتها هيئة عليا هي الجمعية العامة أو إعادة النظر في تلك القرارات . وإذا آان الوضع آذل
ــود فـرق بيـن نتيجـة ذلـك اإلجـراء  عبر الوفد عن تشكيكه في ضرورة إنجاز ذلك وتساءل عن إمكانية وج
والخيارات التي طرحتها األمانة . وفيما يتعلق بالتأخير المرتقب نتيجة للتقييم ، سأل الوفـد عن الحاجة إلى 

عقد دورة استثنائية للجمعية العامة في مارس/آذار أو أبريل/نيسان ٢٠٠١ . 
 

ــم مجموعـة البلـدان اآلسـيوية . وسـأل  وساند وفد ُعمان البيان الذي أدلى به وفد الهند متحدثا باس -٧٦
عن الفكرة من االستعانة بخدمات ُمراجع خارجي للحسابات وما يترتب على ذلك من عبء مـالي إضـافي 
نتيجة لتأخير المشروع . وأعرب الوفد عن قلقه من التشكيك في مصداقية المنظمة في حال الموافقـة علـى 
ذلك التقييم وتساءل عن إمكانية أن يتولى األمر ُمراجع حسابات الويبو الداخلي ويحدد التكاليف التي يمكــن 

إلغاؤها . 
 

وأيد وفد آينيا البيان الذي أدلت به مجموعة البلدان األفريقية وقــال إنـه يقـترح استكشـاف اآلثـار  -٧٧
المترتبة على التكاليف وإن آــان يوافـق علـى ضـرورة توسـيع المسـاحة المخصصـة للمكـاتب ، وأوصـى 
بالتحديد باستكشاف إمكانية تشييد المبنى خطوة خطوة أو تكييف مساحة المبنى ليلبي احتياجــات متنوعـة . 
وضرب لذلك مثاال وهـو إمكانية تحويل قاعة االجتماعات الى أماآن للمكاتب بفضل الجدران المتحرآــة . 
وأعرب الوفد عن القلق الذي يساوره بشأن قاعة المؤتمرات المزمع أن تســع ٦٠٠ مقعـد والتـي لـن تكـون 
آافية الستضافة آل اجتماعات الويبو وبشأن المساحة المخصصة للمكاتب التـي لـن تكـون آافيـة بدورهـا 
ــأجيل المشـروع ومـا يقـترن بذلـك مـن تكـاليف  لتلبية االحتياجات المتزايدة في المستقبل القريب وإمكانية ت

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

ـــتزام بالميزانيــة المخصصــة  وردا علـى سـؤال طرحـه وفـدا فرنسـا وهولنـدا عـن اشـتراط االل -٧٨
ـــحين االمتثــال  للمشـروع فـي المسـابقة الهندسـية ، صرحـت األمانـة بأنـه آـان مـن المطلـوب مـن المرش
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للمواصفات وقالت إن المسابقة لما آانت ترآز على اختيار تصميم المبنى فقد تم التعاقد مع المهندس الــذي 
حاز على الجائزة على أساس أن يضع خطته وفقا للتصميم الفائز وال سيما الميزانيــة المقترنـة بـه . وفيمـا 
ــة ينبغـي أن  يتعلق بالدول األعضاء التي رفضت التصميم الفائز ، أشارت األمانة إلى أن الصفقات التجاري
تقوم على حسن النية ، وهذا ما ُيتوقع من منظمة دولية . غير أن األمانة تعتقد أن من الممكن قانونا التخلي 
عن المشروع وتسديد المبالغ المستحقة للمهندس على ما أنجز من أعمال . وفيما يتصل بتدخل وفد السنغال 
ــدول  ، أآـدت األمانـة أن مراجعـة مضمـون قـرار هيئـة التحكيـم بشـأن المسـابقة الهندسـية غـير مفتـوح لل

األعضاء ألن نظام الهيئة ينص على أن قرارها نهائي وال يقبل االستئناف . 
 

وردت األمانة على التساؤل عن التكـاليف المترتبـة علـى إجـراء تقييـم مسـتقل بـأن مـيزت بيـن  -٧٩
تكاليف التقييم المباشرة وغير المباشرة فقالت إن األولـى تتوقف على الجهة التي تسند إليها مهمــة التقييـم ، 
وأشارت الى أن المجموعة باء اقــترحت اللجـوء إلـى خبـير خـارجي يسـهر علـى تحليـل االحتياجـات مـن 
مرافق العمل والجوانب التقنية الهندسـية . وذآَّـرت بالدراسـات المسـتقلة التـي أجراهـا أحـد الخـبراء سـنة 
١٩٩٦ بناء على طلب الدول األعضاء ، وقالت إن إحدى الدراسات اضطلعت بها شرآة اس . تي . جي . 
آوبرس واليبرند وتتألف من أآثر من مائــة صفحـة ومـن دراسـة اسـتقصائية للسـوق فـي جنيـف وتحليـل 
ــة المتحـدة هـو السـيد/سـودن  لتكاليف عدد من المباني . وأضافت أن دراسة أخرى أجراها خبير من المملك
ــات فـي  الذي عينته الدول األعضاء لتحديد االحتياجات من مرافق العمل وال سيما تأثير تكنولوجيا المعلوم
الحاجة إلى أماآن عمل مستقبال . وذآرت األمانة أن تلك الدراسة أدت إلى اقتراح حجـم المرافـق الالزمـة 
مثل ٥٠٠ مكان عمل و٦٠٠ مقعد في قاعة المؤتمرات و٥٨٠ موقفا للسيارات . وقد دام التحليل الخارجي 
ستة أشهر أعقبتها فترة إضافية ضرورية إلجراء مشاورات غيــر رسـمية وإعـداد الوثـائق وعقـد دورات 
استثنائية للجمعية العامة . وفيما يتعلق بالتكاليف غير المباشرة المتصلة بتأجيل المشروع ، قالت األمانة ان 
ــري وإن الزيـادة السـنوية المقـدرة  التكاليف السنوية الستئجار أماآن العمل تبلغ عشرة ماليين فرنك سويس

لتكاليف التشييد تبلغ عدة ماليين من الفرنكات السويسرية . 
 

ــذي تمـت الموافقـة  وأآدت األمانة أن الحاجة إلى المبنى هي اليوم أآثر وضوحا منه في الوقت ال -٨٠
ــة الجديـدة التـي تسـتند إلـى المواصفـات التقنيـة  على المشروع . وأعربت عن ثقتها في صحة بنية الميزاني
وتكاليف التشييد المعيارية الموافق عليها والسائدة في جنيف وفي أن المبنى الجديد استثمار اقتصــادي جيـد 
ــة وقـارنت  من شأنه أن يحقق مزايا مالية للويبو . واعترفت األمانة بأن الميزانية األصلية آانت غير صائب
ــهدتها المناقشـات األخـيرة للميزانيـة بشـأن تحديـث مبنـى المنظمـة العالميـة  ذلك بالتجربة المشابهة التي ش
ــي عمليـة وضـع الميزانيـة السـابقة  لألرصاد الجوية السابق . وقالت األمانة إنها عالجت مواطن الضعف ف
بمراجعتها بحيث تشمل المبنى الجديد . وفيما يتعلق بتمويل الزيادة في الميزانية ، أوجزت األمانة االقتراح 
ــة ، وقـالت إن مزيـة هـذا الخيـار هـي أال  القائل باللجوء إلى األموال االحتياطية لتلبية االحتياجات اإلضافي
ــة المقترحـة  تؤدي الزيادة في الميزانية إلى ارتفاع في الرسوم أو االشتراآات وأال تؤثر في أنشطة الميزاني
لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، غير أنها اعترفت بتقلــص هـامش المرونـة الماليـة علـى األجـل المتوسـط 
ــد سـيضع أسسـا متينـة إلدارة  إلطالق مبادرات جديدة أو خفض الرسوم . ومع ذلك ، قالت ان المبنى الجدي
المنظمة إدارة فعالة بمجرد أن يكون جاهزا ومــن ثـم يمكـن اتاحـة المـوارد الالزمـة فـي السـنوات القادمـة 

الستهالل مبادرات جديدة وتخفيض الرسوم . 
 

وتساءل وفد هولندا عما إذا ورد تحديد الميزانية المرصــودة للمبنـى الجديـد فـي وثـائق المسـابقة  -٨١
الهندسية . 
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وأآدت األمانة أن نظام المسابقة الهندسية الدولية وبرنامجها يشيران إلى تلــك الميزانيـة الموافـق  -٨٢
عليها ، وقالت إن النظام والبرنامج يعلنان أن الجمعية العامة للويبو قد قررت في االجتماع الذي عقدته في 
 WO/GA/23/5 والوثـــــائق WO/GA/23/7 جنيـــف فـــي ١٥ ســـبتمبر/أيلـــول ١٩٩٨ (أنظـــر الوثيقـــة
وWO/PC/10/3 -WO/BC/20/3) تنظيم مسابقة هندسية دولية لتشييد المبنى الجديد لتوسيع المقر الرئيسي 
الراهن ووافقت على الميزانية وخصصت مبلغا أقصى قــدره ٥ر٨٢ مليـون فرنـك سويسـري اسـتنادا إلـى 
التكـاليف المقـدرة أصـال لتنفيـذ مشـروع المبنـى . وستحسـب التكـاليف المقـدرة مـن جديـد عقـب المسـابقة 

الهندسية . 
 

ــابقة الدوليـة للهندسـة  وأآدت األمانة أيضا أن النظام والبرنامج يستندان إلى متطلبات تنظيم المس -٨٣
ــرات مـن ٤٠ إلـى ٤٩ مـن الوثيقـة WO/GA/23/5 التـي وافقـت عليـها  المعمارية آما ورد وصفها في الفق
الجمعية العامة . وأشارت األمانة بالتحديد إلى الفقرة ٤٥ من الوثيقة المذآورة والتــي تقـول إن المرشـحين 
الذيـن وقـع عليـهم االختيـار للمشـارآة فـي المسـابقة الهندسـية الدوليـة سـيحصلون علـى نظـــام المســابقة 
ــن التكـاليف المتوقعـة لكـل عنصـر مـن عنـاصر  وبرنامجها مرفقين بالوثائق التفصيلية وعلى معلومات ع

المبنى الثالثة لضمان تمشي مقترحاتهم مع التوقعات المالية . 
 

وأشارت األمانة إلى أن المشارآين في المسابقة استرشدوا أساسًا بالمواصفات التقنية وأن معظــم  -٨٤
التصاميم المقترحة وتكاليفها آـانت فـي المسـتوى نفسـه . وذآـرت أن حسـاب تكـاليف مشـروع أي مبنـى 
يتوقف على مواصفات تقنية أساسية مثل المساحة والسعة اإلجماليتين . وأضافت أنه لما آانت المعلومـات 
المتاحة في المرحلة األولى من إعداد المشروع محدودة ، لم يكن ممكنا وضــع تقديـرات دقيقـة للميزانيـة . 
وأشارت األمانة إلــى أن الموضـوع المطـروح حاليـا جـزء مـن عمليـة إرفـاق المعلومـات السـابقة لوضـع 
الميزانية بالتصميم الفائز ، على أن يكون من المفهوم أنها ال تقترح أية ميزانية اآلن . وأضافت أنها تعتزم 
رفع اقتراح مفّصل بشأن المسائل المالية والميزانية إلى اللجنة لتنظر فيه وتوافق عليه في السنة المقبلة وأن 

من الممكن عندئذ تعديل القرار بطبيعة الحال . 
 

وقال وفد هولندا إن زيادة مبلغ قــدره ١٠٠ مليـون فرنـك سويسـري علـى الميزانيـة المخصصـة  -٨٥
أصًال للمبنى الجديد ال تتمشى مع التوقعات المالية . 

 
ــد هولنـدا وتسـاءل عـن العمليـة التـي أدت إلـى  وساند وفد المملكة المتحدة البيان الذي أدلى به وف -٨٦

اختيار تصميم اقترن بمتطلبات تجاوزت التقديرات األصلية في الميزانية إلى حد آبير . 
 

وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية البيانين اللذين أدلى بهما وفدا هولندا والمملكة المتحدة .  -٨٧
 

وطلب وفد مصر توضيح الزمن الذي يحتاج إليه المكتب الدولي السترجاع المرونــة الماليـة فـي  -٨٨
حال تنفيذ المشروع مع مراعاة التخفيضات المتوقعة في مستوى االحتياطيات . 

 
وأوضحت األمانــة أن مـن المتوقـع أن تصـل االحتياطيـات إلـى مبلـغ قـدره ١١٥ مليـون فرنـك  -٨٩
سويسري في فترة السنتين المقبلة دون زيادة الميزانية المخصصة للمبنى . وقالت إن المبلغ قد يتراوح بين 
ــري فـي فـترة السـنتين المقبلـة بزيـادة الميزانيـة نظـرًا إلـى توزيـع التكـاليف  ٤٠ و٥٠ مليون فرنك سويس
ــبرى خـالل فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . واسـتدرآت  اإلضافية على أربع سنوات بتحصيل الحصة الك
ــرًا معمقـًا فـي سـياق الميزانيـة  قائلة إنه سيتم تقدير اإليرادات المعدلة المتوقعة والنفقات واالحتياطيات تقدي
ــدث المعلومـات الماليـة فـي هـذا الصـدد وتحليـل آثـار مشـروع  المعدلة للمبنى الجديد مما يسمح بتوفير أح
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المبنى الجديد تحليًال مستفيضًا . ودعت األمانة أيضًا الوفود إلى تقييم مضمون المشروع واستكشاف ما إذا 
آان يشكل استثمارًا اقتصاديًا جيدًا من شأنه أن يجسـد احتياجـات منظمـة متناميـة مثـل الويبـو ومتطلباتـها 

ويستجيب لها . 
 

ــد أوآرانيـا عـن إمكانيـة تلبيـة احتياجـات المنظمـة المقبلـة بتوفـير قاعـة للمؤتمـرات  وتساءل وف -٩٠
تسع ٦٠٠ مقعد نظرًا إلى تعدد االجتماعات التي تحضرها وفود يزيد عددها على ٦٠٠ شخص . واستفسر 

أيضًا عن الجدول الزمني لتنفيذ الخيار ألف وأعرب عن أمله في بدء التشييد في أقرب وقت ممكن . 
وأعرب وفد آندا عن تأييده للمواقف المشــترآة بيـن وفـود هولنـدا والمملكـة المتحـدة والواليـات  -٩١
المتحدة األمريكية وتساءل عن جدوى إعادة النظر في عدد الموظفين ومتطلبات المنظمة األخرى في أطر 
اقتصادية مختلفة بما في ذلك النظر في أماآن االستئجار مما يساهم في تحديد إمكانية اتساق ذلك مع هــدف 

المنظمة االستراتيجي بغية االحتفاظ ببعض عناصر المبنى الجديد وال سيما قاعة المؤتمرات . 
 

ــها وتنـامي  وأشار وفد السودان إلى تزايد احتياجات المنظمة والجهات المنتفعة بمنتجاتها وخدمات -٩٢
متطلباتها . وتساءل عما إذا آان من المالئـم التنويـه بوجـود قيـود علـى التوقعـات الماليـة نظـرًا إلـى نمـو 

المنظمة وأنشطتها بسرعة . 
 

ودعا وفد السنغال الوفود إلى النظر في مضمون المشروع وأعــرب عـن قلقـه مـن التشـكيك فـي  -٩٣
قرار سابق اتخذته الجمعية العامة . 

 
ــة أن مـن المتوقـع اسـتكمال المبنـى الجديـد فـي سـنة ٢٠٠٥ وأشـارت إلـى الوثيقـة  وبينت األمان -٩٤
ــة إلـى أمـاآن للعمـل والجـدول  WO/PBC/4/2 للحصول على المزيد من التفاصيل بشأن احتياجات المنظم
ــرات تسـع ٦٠٠ منـدوب وفقـًا لقائمـة  الزمني وخطط االستئجار . وأآدت على ضرورة توفير قاعة للمؤتم
 WO/PBC/4/3 اجتماعات الويبو التي يحضرها أآثر من ٣٠٠ شخص الواردة في المرفق باء مــن الوثيقـة
. وفيما يتعلق بالمكاتب ، أشارت إلى دراسة أجراها السيد/سودن من المملكة المتحدة بوصفه خبيرًا مستقًال 
ــتراوح بيـن ١٠٤٠  في سنة ١٩٩٦ . وقالت إن الدراسة تقدر عدد المكاتب الالزمة خالل سنة ٢٠٠٦ بما ي
مكتبـًا و١٣٠٠ مكتـب مقارنـة باحتياجـات المنظمـة الفعليـة فـي أبريـل/نيسـان ٢٠٠١ أي ١٣٤٠ مكتبـــًا . 

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

وأعرب وفد المكسيك عن قلقه من إمكانية إعاقة تلبية احتياجات المنظمة األساسيــة فــي عصـر  -٩٥
"اقتصاد المعارف" الذي لم يعد فيه دور الملكية الفكرية موضوعًا للبحث . وأعـرب أيضـًا عـن قلقـه إزاء 
نوع الرسالة التي قد توجه إلى أوساط الملكية الفكرية والجمهور بشأن أهمية الملكية الفكرية في حال عـدم 

الموافقة على المشروع . 
 

ــترح  وقـال الرئيـس إنـه جـرت مناقشـات مسـتفيضة مـع منسـقي المجموعـات بشـأن القـرار المق -٩٦
بخصوص البند ٥ من جدول األعمال ، وتم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الفقــرة المتعلقـة بـالبند ٥ ، 

آما وردت في الفقرة ٩٧ . 
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ووفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي ســنة ١٩٩٨ (أنظــر الفقــرة ٣٠ مــن الوثيقــــة  -٩٧
ــية  WO/GA/23/7) بما في ذلك جميع قراراتها الصادرة في هذا الصدد(١) وبناء على نتائج المسابقة الهندس
الدولية ، استعرضت اللجنـة المسـألة مطـوال ورأت أنـه ال يمكـن فـي الوقـت الحـاضر اتخـاذ قـرار بشـأن 

الخيارات المقترحة بخصوص تشييد مبنى جديد للويبو . 
 
 
 
 

وقررت اللجنة توصية الجمعية العامة بما يلي : 
 

ـــادي  مطالبـة مكتـب مراجعـة الحسـابات االتح "١"
ـــارجي  التــابع لحكومــة سويســرا ، بوصفــه المراجــع الخ
لحسابات الويبو ، أو إلى خبراء خـارجيين آخريـن يحددهـم 
مراجع الحسابات الخارجي في مجاالت يـرى أنـها خارجـة 
ـــع رئيــس لجنــة البرنــامج  عـن اختصاصــه ، بالتشـاور م
والميزانية والمنسقين اإلقليميين ، بتولي تقييم مشروع تشييد 
مبنى جديد ، بالتعاون مع المكتب الدولي والمهندس صاحب 
التصميم الفائز وجهات معينة أخرى حيثما يكون ذلك مالئمًا 

؛ 
 

"٢"واقتراح إدراج المهمات التالية في إطار التقييم : 
 

توفير أحدث المعلومات عن احتياجات المنظمـة العمليـة  (أ)
ــي التخطيـط  الحالية والمتوقعة مع إيالء اهتمام خاص لعمليت

وتقييم االحتياجات ليشمل ذلك ما يلي : 
 

أثر االستثمارات الرئيسية وال سيما ما ينصب منــها  (١)
في مجال تكنولوجيا المعلومات بهـدف تعزيز فعالية 

المنظمة ، 
 

والعواقب اإلدارية المترتبة على مرآـز للمؤتمــرات  (٢)
ومردوديته ، 

 
وتقييم للحلول البديلة للمرافق التقنية ؛  (٣)

 

                                                 
ــروع المبـاني والوثـائق  ترد فيما يلي قائمة الوثائق الصادرة منذ سنة ١٩٩٧ بشأن القرارات السابقة المتعلقة بمش (١)
 WO/BC/XIV/2–WO/PC/V/2, WO/BC/XV/3-WO/PC/VI/3, WO/GA/XXI/11, WO/GA/XXI/13, : المرتبطـة بـها
 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 المتعلق بالمبنى من حيــث قدرتـه علـى 
تحقيق أهداف المنظمة العملية علـى نحـو عـالي المردوديـة 

مع ضمان أعلى قيمة ممكنة لألموال الموظفة ؛ 
 

(ج) وإعداد تقييم للمخاطر بإدراج مــا يـترتب مـن 
آثـار المشـروع الماليـة علـى المنظمـة والتكـاليف اإلضافيــة 

التي قد تنجم عن المشروع ؛ 
 

ودعوة مراجع الحسابات الخـارجي والخـبراء  "٣"
الخارجيين اآلخرين إلى تقديم تقاريرهم في الوقت المناســب 
ــها فـي أبريـل/نيسـان  إلى لجنة البرنامج والميزانية لتنظر في

 . ٢٠٠٢
 
 

ومطالبـة األمانـة بإسـداء المشـورة إلـى الـدول  "٤"
ــقين اإلقليمييـن ، فـي الوقـت  األعضاء من خالل المنس
ــإعداد تقريـر آتـابي مفصـل  الذي يجري فيه التقييم ، ب
عـن االلتزامـــات القانونيــة المتعلقــة بالمشــروع ، إن 
وجدت ، وسائر التدابير التي يمكن اتخاذها ، في موعد 

أقصاه ٣٠ يناير/آانون الثاني ٢٠٠٢ ؛ 
 

ـــات اإلداريــة  ومطالبـة األمانـة باتخـاذ الترتيب "٥"
والتخطيطيـة الالزمـة لمشـــروع البنــاء ، شــريطة أال 
تستبعد تلك الترتيبات أي خيار قد يبرز خالل التقييم . 

 
ــاب التعليـق علـى مشـروع التعـرف الضوئـي علـى الحـروف فـي إطـار معـاهدة  وفتح الرئيس ب -٩٨

 . (WO/PBC/4/2, Add. 1) (PCT OCR) التعاون بشأن البراءات
 

ــور إذ يـرى أنـه مـن األهميـة  وأعرب وفد جمهورية آوريا تأييده لالقتراح بشأن المشروع المذآ -٩٩
بمكان وأن من الضروري مواصلته دون تأخير لضمان إدارة معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات علـى نحـو 

فعال نظرًا إلى االرتفاع السريع المسجل في عدد الطلبات المودعة بناء على المعاهدة . 
 

وتحدث وفد فرنسا باسم المجموعة باء وأدلى مجددًا ببيان المجموعــة فـي هـذا المضمـار (أنظـر  -١٠٠
الفقرة ١٤) وأوضح 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 .  -١٠١
 

وأيد وفد االتحاد الروسي المشروع وطلب توضيح آيفية مباشرته دون زيادة الميزانية العامة .  -١٠٢
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وردًا على سؤال االتحاد الروسي ، ذّآرت األمانة بالتأييد الكبير الذي حظيت به الميزانيــة خـالل  -١٠٣
دورة اللجنة في أبريل/نيسان ٢٠٠١ . وقالت إن أي التزام باستيعاب التكاليف المترتبة على المشروع قبــل 
بدء فترة السنتين يفضي إلى تخفيض الميزانية بمبلغ يساوي أربعة ماليين فرنك سويسري . وبينت أن مثل 
ــدوره سـابقة . ومضـت تقـول إنـه سـيتغير ترتيـب أولويـات البرنـامج آمـا  ذلك القرار من شأنه أن يشكل ب
ــامل المعنـي بمشـروعات  اقترحه المدير العام واستعرضته اللجنة في حال الموافقة على توصية الفريق الع
تكنولوجيا المعلومات من دون اآلثار المترتبة على ذلك في الميزانية . وعالوة على ذلك ، أشارت في ذلك 
الصدد إلى عدم مراعاة نهج الميزانية الهادفة الذي يربط الموارد واألنشطة والنتائج . وأقــرت بتلـك اآلثـار 
ــي منتصـف الفـترة لمراعـاة اآلثـار الماليـة ألهـم  وأشارت أيضا إلى تعديل مشروع الميزانية الذي جرى ف
مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي اعتمدتها اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات عندمـا طلبـت 
اللجنة في دورتها التي انعقدت في أبريل/نيسان إلى الفريق العامل المذآور النظــر فـي برنـامج تكنولوجيـا 
ـــة  المعلومـات . واسترسـلت تقـول إن االسـتنتاجات التـي خلـص إليـها الفريـق العـامل لـم تتـح إال فـي بداي
سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . وفي حال إشراك اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات في العمليات الخاصة 
ــول إن مـن المقـترح عقـد االجتماعـات الالزمـة قبـل انعقـاد الـدورة  بالميزانية في المستقبل ، استطردت تق
العادية للجنة البرنامج والميزانية . أما بالنسبة إلى مسألة مشروع التعرف الضوئي على الحروف في إطار 
معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT OCR) ، شددت على ضرورة ضمان إمكانية زيادة الميزانية العادية 
بمبلغ قدره أربعة ماليين فرنـك سويسري . ونوهت بعدم ضرورة الموافقة على تلك الزيادة قبل بـدء فـترة 
ــات وأضـافت  السنتين آإجراء استثنائي ونظرًا إلى القرار المتأخر للجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلوم
قائلة إن من المقترح باألحرى الموافقة على المشروع دون زيادة الميزانية على الفور بل بنـاء علـى تقييـم 
المكتب الدولي لوضــع الميزانيـة فـي النصـف الثـاني مـن السـنة األولـى لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
واستأنفت قائلة إن ذلك التقييم يستهدف استكشـاف الفـرص إلدراج المبلـغ اإلجمـالي أو جـزء مـن تكـاليف 
ــامج األنشـطة المعتمـد لفـترة السـنتين  المشروع في الميزانية العامة لفترة السنتين دون التأثير في تنفيذ برن
ــامج  والمرونة المتاحة للمدير العام بشأن الميزانية وإن تقريرًا يفيد بنتيجة تلك الجهود سيقدم إلى لجنة البرن
والميزانية في إطار الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . واختتمت آلمتها قائلة إن من المفهوم 
ــن فرنـك سويسـري ، حسـب المطلــوب ،  أنه إذا اتضحت الحاجة إلى استيعاب مبلغ يصل إلى أربعة ماليي

ضمن تكاليف المشروع عندئذ ، ستطرح المسألة على لجنة البرنامج والميزانية والجمعية العامة . 
 

ـــث  ورأى وفـد المكسـيك أن اللجنـة الدائمـة المعنيـة بتكنولوجيـا المعلومـات ليسـت مختصـة ببح -١٠٤
المسائل المتعلقة بالميزانية . وباإلضافة إلى ذلك ، رأى أن إشــراك لجـان دائمـة أخـرى فـي عمليـة وضـع 
ــة هـذه اللجنـة الرئيسـية هـي بـالتحديد دراسـة  الميزانية من شأنه أن يعرقل عمل هذه اللجنة . وقال إن مهم
ميزانية المنظمة برمتها وليس مختلف الميزانيات التي قد تعتبرها آل لجنة مناسبة . وأعرب عن قلقه ممـا 
قد يترتب من تأخير على تنفيذ المشروع وأيد اقتراح األمانة ورآز على ضرورة أال يكــون تنفيـذ مشـروع 
التعرف الضوئي على حساب ســائر مشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات المعتمـدة أو علـى حسـاب أنشـطة 

التعاون ألغراض التنمية . 
 

ـــا  وأيـد وفـد آنـدا اقـتراح األمانـة معربـًا عـن أملـه فـي عـدم إعاقـة سـائر مشـروعات تكنولوجي -١٠٥
المعلومات وحث المكتب الدولي على تحديد المجاالت التي تسمح بتحقيق الوفورات المحتملة . وفيما يتعلق 
ببيان وفد المكسيك بشأن دور اللجنة الدائمة ، أآد الوفد أهمية االســتعانة بخـبرة المشـارآين التقنيـة لتحديـد 

تكاليف مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي تنطوي على تحديات خاصة بها . 
 

وأعرب وفد فرنسا عن تأييده لالقتراح الذي تقدمت به األمانة .  -١٠٦
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وضم وفد المملكة المتحدة صوته الى صوت وفد آل مــن فرنسـا وآنـدا ورحـب بـاالقتراح الـذي  -١٠٧
تقدمت به األمانة وقال إنه حل وسط بّناء . 

 
وأعرب وفد الجزائر عن أسفه ألن اقتراح األمانة لم يناقش في وقت مبكر ورأى أنه يساعد على  -١٠٨

التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن المسألة قيد النظر . 
 

ـــة  وطلــب وفــد مصــر أن تتفــق الوفــود علــى اســتغالل أيــة فرصــة ســانحة تحددهــا األمان -١٠٩
 PCT) الستيعاب ميزانية مشروع التعرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
ــات أو  OCR) . وضم صوته الى صوت وفد المكسيك القائل بعدم المجازفة بمشروعات تكنولوجيا المعلوم
غيرها من أنشطة برنامج الويبو المقترحة لفترة السنتين المقبلة . وطلب أن تبيــن طبيعـة تمويـل المشـروع 

االستثنائية في القرار المزمع اتخاذه . 
 

وأعرب وفد أوآرانيا عن تأييده القتراح األمانة .  -١١٠
 

وأعرب وفد االتحاد الروسي بدوره عن تأييده القتراح األمانة .  -١١١
 

ــس علمـا بتـأييد اللجنـة لالقـتراح الـذي تقدمـت بـه األمانـة بشـأن مشـروع التعـرف  وأحاط الرئي -١١٢
ــبراءات (PCT OCR) وفتـح بـاب النقـاش بشـأن  الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن ال

قضية البيانات الجغرافية . 
 

وأشار وفد آندا إلى بيان سابق لالتحاد األوروبــي بشـأن البيانـات الجغرافيـة ، واعـترف بـالدور  -١١٣
ــي  الحاسم الذي تؤديه الويبو في وضع مبادئ توجيهية في ذلك المجال ، وأآد ضرورة تعاون المكتب الدول
مع المنظمات الدولية المعنية بالقضايا نفســها ، دون أن يؤثـر ذلـك فـي نطـاق عملـه أو يمسـه بغيـة تجنـب 
ازدواجيـة العمل وانعدام الفعالية . وأآد الوفد أيضا أهمية أن تحدد اللجنة الدائمة المعنية بقـانون العالمـات 
ــامج عملـها وأولوياتـها فـي إطـار البرنـامج  التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية برن
ــه إنـه يعتقـد أن تعليـق الموافقـة علـى البرنـامج قيـد  العام مثل لجان تقنية أخرى . ولخص الوفد موقفه بقول

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

وتحدث وفد بلغاريا باسم مجموعـة بلـدان أوروبـا الوسـطى ودول البلطيـق وأعـرب عـن تـأييده  -١١٤
لالقتراح الذي تقدمت به الدول األعضاء في االتحاد األوروبي . 

 
ــر  وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن تأييده لتعليقات وفد آندا . وقال إن النص قيد النظ -١١٥
لم يصل إلى الوفد وال سلطات الواليات المتحدة قبل االجتماع . وفيما يتعلق بالبيانات الجغرافية  ، رأى أن 
نطاق اختصاص البرنامج الفرعي ٥-٢ الوارد فــي وثيقـة البرنـامج والميزانيـة مالئـم ، وأحـاط علمـا مـع 
التقدير بالجهود التي بذلتها دول االتحاد األوروبي لتوضيح موقفها أمام هذه اللجنة ، غير أنه أضاف أنه ال 
يسـتطيع الموافقة على أي قرار في هذا الصدد ألنه يعتقد أن القضية تقع ضمــن صالحيـات اللجنـة الدائمـة 
ــة التجـارة  التي تعمل بنهج توافق اآلراء ولم ٌتِحل القضية إلى هذه اللجنة أو الجمعية العامة . ومع أن منظم
العالمية ال تزال تنظر في قضيــة البيانـات الجغرافيـة ، فـهناك حاجـة إلـى مواصلـة المناقشـات فـي الويبـو 
ـــًا  واللجنـة الدائمـة دون التقيـد بـأي جـدول زمنـي . وقـال إن مـن الممكـن اعتبـار الوثيقـة SCT/6/3 منطلق

للمناقشات وليست ختامًا لها . 
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وقال وفد الجزائر إن مجموعة البلدان األفريقية ليس في مقدورها التعليـق علـى اقـتراح االتحـاد  -١١٦
األوروبي ألنها لم تتسلم نص ذلك االقتراح . 

 
وأعرب وفد المكسيك عن موافقته على البيانين اللذين أدلى بهما آل من وفد آندا ووفد الواليـات  -١١٧
المتحدة األمريكية فيما يتعلق باقتراح االتحاد األوروبي ، وقال إن آل لجنة من اللجان الدائمة تتولى عملها 
الخاص بها وإن وظيفة األمانة هي ضمان حصول تلك اللجان على الموارد الكافية لالضطالع بمهماتــها . 
واسترسل قائال إن البرنامج الفرعي ٥-٢ يتيح الموارد الالزمة لألنشطة األخرى مثل العالمات التجارية . 

 
واعترفت األمانة بأن قضية البيانات الجغرافيـة حساسـة جـدا وأشـارت إلـى أنـه تـم تناولـها فـي  -١١٨
الدورة السابقة للجنة البرنامج والميزانية وذآَّرت بأن مشاورات غير رسمية جرت قبل هذا االجتماع وأنها 
لم تكن مثمرة . واتفقت مع الرأي القائل إن لجنة البرنامج والميزانية ليست المكان المالئم لمناقشــة القضيـة 
، ووافقت على أن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعيــة والبيانـات 
ــة أال تعرقـل اسـتحالة التوافـق فـي اآلراء بشـأن قضيـة  الجغرافية هي الهيئة المناسبة . واقترحت في النهاي
البيانات الجغرافية الموافقة على البرنامج والميزانية . واقترحت أن توصــي اللجنـة بـترك مسـألة البيانـات 

الجغرافية مفتوحة لمزيد من المناقشات في االجتماع القادم للجنة الدائمة . 
 

ــا باسـم االتحـاد  وقال وفد فرنسا إنه أحاط علما مع التقدير باقتراح األمانة وذآَّر بتدخل وفد ألماني -١١٩
األوروبـي وأشـار إلـى أن مـن السـابق ألوانـه اعتمـاد انشـطة البرنـامج الفرعـي ٥-٢ فـي إطـار مشــروع 
ــة مفتوحـة علـى  البرنامج والميزانية . وأضاف قائال إن بامكانه أن يوافق على اقتراح األمانة وترك القضي

أن يتضمن تقرير هذه اللجنة إشارة إلى البيانات التي أدلت بها الوفود والتحفظات التي أبدتها . 
 

وأيد وفد ألمانيا تدخل وفد فرنسا .  -١٢٠
 

وأيد وفد سويسرا أيضا تدخل وفد فرنسا .  -١٢١
 

ــذه اللجنـة فـي  وفيما يتعلق بقضية استعمال اللغة البرتغالية التي طرحها وفد البرتغال في إطار ه -١٢٢
وقت مبكر ، قال وفد الواليات المتحدة األمريكية إنه أشار إلى الموقف الذي عــبر عنـه سـابقا والـوارد فـي 
ــر العـام سـيلجأ أوال إلـى التبرعـات لتمويـل  الوثيقة WO/GA/26/10 حيث قال إنه فهم من المسألة أن المدي
ـــة مــن  المشـروع ثـم إلـى األمـوال االحتياطيـة لالتحـادات الممولـة مـن الرسـوم وليـس االتحـادات الممول

االشتراآات إذا آانت األموال المتأتية من خارج الميزانية غير آافية . 
 

وفي الختام ، قررت لجنة البرنـامج والميزانيـة أن تتقـدم بالتوصيـات التاليـة إلـى جمعيـة الـدول  -١٢٣
األعضاء فيما يتعلق بالبند ٤ من جـدول األعمـال (المشـروع المعـدل للبرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين 

٢٠٠٢ و٢٠٠٣) : 
 

"١" الموافقــة علــى المشــــروع المعـــدل للبرنـــامج 
والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ المقترح فـي 

الوثيقة WO/PBC/4/2 ؛ 
 

"٢" واإلحاطة علما بأن اللجنة لم تتمكن من التوصــل 
إلـــى توافـــق فـــي اآلراء بشـــأن التوصيـــة التـــــي 
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ينبغـــي تقديمـــها بخصـــوص برنـــــامج األنشـــــطة 
الخـاص بالبيانـات الجغرافيـــة الــوارد فــي البرنــامج 
الفرعي ٥-٢ ، والموافقة على تــرك القضيـة مفتوحـة 
لمواصلة بحثها في الدورة المقبلة للجنة الدائمة المعنية 
بقــانون العالمــــات التجاريـــة والرســـوم والنمـــاذج 

الصناعية والبيانات الجغرافية ؛ 
 

"٣" والموافقة على مشروع التعـرف الضوئـي علـى 
الحروف في إطار معاهـدة التعـاون بشـــأن البــراءات 
 WO/PBC/4/2 ـــي الوثيــقة (PCT OCR) المقتـرح ف

Add. 1 واالتفاق على ما يلي : 
 

(أ)  أن ُيطلب إلى المكتب الدولي ، علــى سـبيل 
االسـتثناء ، اسـتيعاب ميزانيـــة المشــروع فــي 
ــروع  إطار الموارد المقترحة للميزانية في المش
المعـدل للبرنـــامج والميزانيــة لفــترة الســنتين 
ــطة  ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ دون التأثير في تنفيذ األنش
الموافـق عليـها ودون الحـد مـن المرونـة التــي 

يتمتع بها المدير العام بشأن الميزانية ؛  
 

ــهوم أن  (ب)  وإن لم يكن ذلك ممكنا ، فمن المف
المكتـب الدولـي سـيقدم ، عـــبر هــذه اللجنــة ، 
اقتراحات لزيــادة الميزانيـة بمبلـغ قـدره أربعـة 
مالييـن فرنـك سويسـري آحـد أقصـى وحســب 
الحاجة وفي سياق تعديـل البرنـامج والميزانيـة 

لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
 

وصرح وفد الواليات المتحدة األمريكية قائًال إنه لن يعيـق توافـق اآلراء بشـأن الميزانيـة ولكنـه  -١٢٤
أعرب عن رغبته في اإلفادة بأن سياسة الواليات المتحدة الخاصــة بالمنظمـات الدوليـة تدعـو عمومـًا إلـى 
التزام النمو االسمي الصفري . وأعـرب عـن رضـاه باإلبقـاء علـى النمـو االسـمي الصفـري فـي ميزانيـة 
ــي دعـم فكـرة تخفيـض الرسـوم  االتحادات الممولة من االشتراآات . وفيما يتعلق بالفائض ، استمر الوفد ف
باعتبارها أفضل سبيل إلى تخفيض فائض الميزانية . ودعا الويبو إلـى تحديـد الرسـوم بنـاء علـى تكـاليف 
ــن أجـل تقديـم ميزانيـة تتسـم بالشـفافية  الخدمات الفعلية في المستقبل . وهنأ الويبو على جهودها المبذولة م

والشمول إلى اللجنة . 
 
 

[نهاية المرفق والوثيقة]
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