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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 واألربعون( اخلامسة)الدورة العادية  السبعونالدورة 
 1052سبمترب  00اإىل  11جنيف، من 

 
 

 التقرير

 اذلي اعمتدته جلنة التنس يق

 2و 0و 1و 5(: A/54/1البنود التالية اليت تعنهيا من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة  تناولت جلنة الويبو للتنس يق .5
 .17و 12و 11و 12و 15و 51و 50و 8و 7و 1و

 (. A/54/13التقرير العام )الوثيقة يف 11و 12و 15و 8و 7عن البنود املذكورة، ابس تثناء البنود  ويرد التقرير .1

 .11و 12و 15و 8و 7 البنودعن  التقريريف هذه الوثيقة  ويرد .0

 أأحالم سارة رشخييالس يدة ت ؛ وانتخبللجنة التنس يقرئيسا  (فييت انم) ترانغ اتنهنغوين السفري الس يد وانتخب  .2
 للرئيس. تنيانئب ( هنغاراي)والس يدة فرياغ كريس تينا هالغاند داين ( اجلزائر)
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 من جدول الأعامل املوّحد 7البند 

 ومساعديهتعيني نواب املدير العام 

ىل  .1  .WO/CC/70/2 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

طار البند  .2 ىل تقدمي الوثيقة املعنية يف اإ تعيني من جدول الأعامل املعنونة " 7ودعا رئيس جلنة التنس يق املدير العام اإ
 ".نواب املدير العام ومساعديه

ىل الوثيقة اليت تحتوي ع ى اقارا  فريق الإدارة العليا ابوشكر املدير العام رئيس اللجنة ورحب  .7 لوفود وأأحامه  اإ
دارة العليا فريق بأأعضاء اجلديد. وأأشاد  ن ع ى مساهامهت  خالل الس نوات امخلس املاضية.  وشكرمه اخلارجنيالإ اختيار وقال اإ

تقدمي ل ودلول الأعضاء ابلتصال وجرى فهيا اا فارة زمنية قصرية نسبييف عملية صارمة مّت وفقا ل  فريق الإدارة العليا اجلديد
 أأنخاصة و  معلية صعبة ومكثفةوت ى ذكل  رحشام 020 تقدم، ذلكل. ونتيجة  تقدمي ترش يحاهتل الأفراد أأيضا ودعي مرحشني. 

هم  ناصب يف ملء امل اجلنسني بني  املساواةاملتاحة. وأأكد املدير العام أأن عدد الوظائف ن أأكرب من الأكفاء اكدد املرحشني ع
ىل الارحشاودلعوة وحظي بأأمهية ابلغة، وذكل واحض من جدا    اقارُ ابملائة من الارش يحات من الإانث واكن قد  00وقد ورد . اإ

 كونوس ي املؤهالتواسعة من و جموعة متنوعة مباملرحشني املقارحني ويزخر جسل اجلديد. الفريق  اجلنسني يفاملساواة بني 
 مه:  نون املقارحواملرحشو اإىل جلنة التنس يق. املقار   اجلديدبعد ذكل الفريق ير العام . وقدم املدجدا فريقا رائعا

  ، قطاع التمنية؛املقار  لس يد ماريو ماتوس )ش ييل(، انئب املدير العاما
 ، قطاع الرباءات والتكنولوجيا؛املقار  والس يد جون ساندجي )الولايت املتحدة الأمريكية(، انئب املدير العام

  ، قطاع العالمات والتصاممي؛املقارحة والس يدة وانغ بنيينغ )الصني(، انئبة املدير العام
  ، قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية؛املقارحة والس يدة أ ن لري )الرنوجي(، انئبة املدير العام

ثيوبيا(، مساعد املدير العام والس يد مينيليك غيتاهون   ة؛، قطاع القضااي العاملياملقار  )اإ
  ، البنية التحتية العاملية؛املقار  والس يد يوش يويك اتاكغي )الياابن(، مساعد املدير العام

 ، قطاع الإدارة والتس يري؛املقار  والس يد رمانتان أأميب سوندرام )رسي لناك(، مساعد املدير العام

الس يد انريش براساد رئيس املوظفني ترقية  اإىل ذكل، أأشار املدير العام اإىل الاقارا  الوارد يف الوثيقة خبصوصوابلإضافة 
ىل   مساعد املدير العام.درجة اإ

ن اجملموعة ابء مقتنعة بأأن فريق  .8 وتحدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وهنّأأ الرئيس وانئيب الرئيس ع ى انتخاهب  وقال اإ
ماكنه قيادة املنظمة يف اجتاه الإدارة العليا املقار  فيه املهارات واخلربات املهنية الالزمة لبلوغ أأهداف ا لويبو الاساراتيجية، وابإ

املبدأأين الرئيس يني الذلين ُذكرا يف البيان الافتتايح للجمعية العامة، وهام الهدف املبنّي يف اتفاقية الويبو ورضورة أأن تبذل 
ىل العمل مع فريق  املنظمة هجودا دؤوبة حىت خيتارها املس تخدمون كأول مقدم للخدمات. وأأعرب عن تطلع اجملموعة ابء اإ

الإدارة العليا اجلديد لبلوغ هذين الهدفني املشاركني. كام أأعرب عن امتنان اجملموعة لنائيب املدير العام اخلارجني ومساعد املدير 
والس يد تريفور الكرك، والس يد يوهانس كريستيان فيتشارد العام اخلارج ومه الس يد جوفري أأونياما والس يد جميس بويل 

 تقديرها ملسامههت  الكبرية والأساس ية يف معل الويبو.وعن 

ن وتحدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وهنّأأ  .9 الرئيس وانئيب الرئيس ع ى انتخاهب  وقال اإ
حشون ملناصب فريق الإدارة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تبدي تقديرها ملس توى اخلربة والتجربة اذلي يتس  به املار 

ن أأهن  سيمتكّنون من توفري املشورة الالزمة لبلوغ أأهداف الويبو. وأأبدى الوفد رسوره لقارا  ممثل ب مقتنع هالعليا وقال اإ
ملنطقته، وهو السفري ماريو ماتوس، ليكون عضوا يف فريق الإدارة العليا، وشكر أأعضاء الفريق املغادرين ع ى ما أأجنزوه من 

 ، وخصوصا الس يد الكرك.معل
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اجملموعة ابء. وطر  الوفد سؤالني ع ى املدير العام.  وفد الياابن ابمس به أأملانيا تأأييده للبيان اذلي أأدىل وأأبدى وفد .50
ىل اختالف بني عدد مساعدي املدير العام ونواب املدير العام املذكورين يف الفقرة الثالثة من  فأأشار، أأول، اإ

، اليت عرضت أأربعة نواب للمدير العام وثالثة مساعدين للمدير العام 1052 سبمترب 52 املؤرخة WO/CC/70/2 الوثيقة
من الوثيقة ذاهتا اليت المتست مشورة خبصوص تعيني  11 أأعلن حسب الأصول عن شغور وظائفه ، وبني ما ورد يف الفقرة

م مل خيضع لالإجراء نفسه اذلي اتُبع خبصوص أأربعة مساعدين للمدير العام، وبنّي أأن منصب أأحد مساعدي املدير العا
املناصب الأخرى. وطلب الوفد من املدير العام رش  أأس باب ذكل وأأوحض أأن الأمر ل خيّص الس يد براساد خشصيا، اذلي 
ىل أأ  ن هو مؤّهل ابلتأأكيد لشغل ذكل املنصب. وتعلق السؤال الثاين اذلي طرحه الوفد مبسأأةل التوازن بني اجلنسني، ابلنظر اإ

فريق الإدارة العليا القادم ل يضّ  سوى امرأأتني. وطلب الوفد من املدير العام أأن يرش  كيف روعي مبدأأ التوازن بني 
 اجلنسني يف معلية الاختيار.

ىل أأن الإعالن الصادر عن املنصب تضمن توضيحا بأأن مركز تقيمي سيس تعان به للمساعدة ع ى  .55 وأأشار املدير العام اإ
ن الغرض من الاس تعانة ابملركز هو احلصول املسؤولون خيضع  وملاخلارجيني، اختيار املرحشني  يف الأمانة للمسار ذاته. وقال اإ

ع ى تقيمي مس تقل واملساعدة يف اختاذ القرارات بشأأن الأشخاص اذلين ل يعرف يشء عن جسالهت . وأأضاف املدير العام أأن 
ة جيدا، ذلكل السبب مل مير الس يد براساد مبركز التقيمي، ما يامتىش مع ما نقاط قوة العاملني يف املنظمة ذاهتا وأأداءمه معروف

نه حصيح أأن منصب مساعد مدير عام قد اس تحدث. ورص  املدير العام بأأنه يعي شواغل اودلول الأعضاء  قيل دامئا. وقال اإ
ن هذا الأ  مر يعد تدبريا اس تثنائيا ل ينبغي بشأأن عدد املسؤولني يف اودلرجات العليا ورضورة التنظمي يف هذا الصدد، وقال اإ

أأن يعترب سابقة. ورص  بأأن الأمر بطبيعته عبارة عن ترقية ملوظف معل رئيسا للموظفني خالل فارة الس نوات امخلس 
املاضية، وبأأنه يامتىش مع املامرسات املتبعة يف عدد من املنظامت الأخرى، وخاصة الأمم املتحدة ومنظمة العمل اودلولية ومنظمة 

ىل مسأأةل التوازن بني اجلنسني، وابدل الوفَد أأسفه لعدم المتكن من زايدة التوازن بني ا لصحة العاملية يف جنيف. وتطرق اإ
تحقيق التوازن  هدفاملنظمة . وحّددت اجلنسني يف الاقاراحات املقدمة. وأأفاد بأأن املنظمة تأأخذ هذه املسأأةل ع ى محمل اجلد

ن الهدف تحقق ابلنس بة 1010 يميع رتب املنظمة يف موعد أأقصاه عام بني اجلنسني بنس بة النصف للنصف يف . وقال اإ
ترد لكها يف تقرير املعنية للتكوين العام لطامق املوظفني لكنه مل يتحقق ابلنس بة ملوظفي اودلرجات العليا، وأأفاد بأأن الإحصاءات 

ن املشاركة متت بفعالية كام اختذت التدابري ا ودلاخلية فامي يتعلق بتكوين هيئات التحكمي لضامن متثيل املوارد البرشية. وقال اإ
اجلنسني ع ى حنو مناسب وصدرت التوجهيات أأيضا لهيئات التحكمي بشأأن رضورة متثيل اجلنسني وخاصة بني املرحشني. 

ابملائة  00نس بة ابملائة مقارنة ب  70ولسوء احلظ مل تتبني املساواة بني اجلنسني يف الطلبات الواردة، لأن نس بة اذلكور بلغت 
من النساء. ومع ذكل رص  بأأن تحس نا كبريا تحقق ابملقارنة مع فريق الإدارة العليا السابق حبيث اقاُر  تعيني امرأأتني يف الفريق 

نه ع ى الرمغ من اجلهود املبذوةل ومقابةل   58اجلديد مقارنة ابمرأأة واحدة يف الفريق السابق. وأأكد املدير العام من جديد قائال اإ
 ذكل.  مرحشا حممتال، مل ميكن تحسني املساواة بني اجلنسني أأكرث من

وهنأأ وفد الصني الرئيسة ع ى انتخاهبا، وعرب عن تقديره لعمل املدير العام وتأأييده لقارا  تعيني نواب املدير العام  .51
نه يرى أأهنا حصيةل هممة تقوم ع ى التوافق يف ال راء بعد  املشاورات اليت جرت. وأأضاف أأن ومساعدي املدير العام، وقال اإ

يميع املرحشني ودلهي  خربة معل وجتربة همنية ثرية للغاية، وميكهن  متثيل مصاحل املنظمة بطريقة متوازنة. ورص  بأأنه يرى أأن 
فريق الإدارة اجلديد س يؤدي دورا همام للغاية، وس يواصل العمل يف ظل رايدة املدير العام بطريقة منسقة لتحسني أأعامل 

 ويبو ع ى مس توى جديد.ال

عالنه عن ششكيةل لإ شكر املدير العام و  ع ى انتخاهب ،نواهبا الرئيسة و ، اجملموعة الأفريقية ابمس، متحداث كينيا وفدوهنّأأ  .50
 .ع ى معهل املثايل املنهتية وليتهالفريق  الوفد كام شكرهل ابلنجا ،  أأطيب المتنيات وأأعرب عنفريق الإدارة العليا اجلديد 

ابمس  الياابنوفد  البيان اذلي أأدىل بهأأيد انتخاهب  و  ع ىنواهبا الرئيسة و  املتحدة الأمريكية الولايت وفد أأ وهن .52
نه ميثلبفريق الإدارة العليا اجلديد، قائال ابء. ورحب  اجملموعة من خمتلف أأحناء العامل.  التجارب واخلربات مجموعة رائعة من اإ
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ىل حمليا ودوليا بتقدير كبري، اذلي حيظى سانداج جون ض  الس يدل وأأبدى الوفد رسوره ثقته  وأأعرب عن، الفريق اجلديد، اإ
 ع ى ما قدمه بويلوشكر الس يد  تقديره جلهود الفريق املنهتية وليته وعرّب عن. كبرية س يأأيت بكفاءات سانداج الس يد بأأن

 امخلس املاضية. خالل الس نوات للويبو

س تكون قادرة  جلنة التنس يق بأأن توقعات قويةأأفصح عن و  ع ى انتخاهب ،نواهبا و  الرئيسة يمهورية كوراي وفد وهنأأ  .51
دارهتا  الويبو ششغيل من أأجل تحسني ع ى العمل  مصاحل يميعالوفد عن أأمهل بأأخذ  أأعرب. و دولية ذات مصداقية مكنظمةواإ

اس تعداده  املنظمة. وأأعلن الوفد عنداخل  املسؤوليات يف تنفيذ بشلك مناسبتنعكس وأأن ، بعني الاعتبار اودلول الأعضاء
عضاء فريق الإدارة العليا املو ي بتعييهن ، دمعه لأ  وعرب عن يف هذه العملية. جلنة التنس يق مع رئيسة بشلك وثيق للعمل

تنفيذ جدول و  وضع املعايري مثل الصعبة، يف حل القضااي املدير العام بشلك فعال ساندسي  أأن هذا الفريقب وأأبدى اعتقاده
 امل التمنية. أأع

مجموعة وهنأأ وفد املكس يك الرئيس وانئبيه ع ى انتخاهب  وردد ما أأىت يف البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس  .52
اجلديد اذلين اختارمه املدير العام لتشكيل فريق الإدارة العليا  أأيضا ابملرحشني. وأأحاط علامً بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب

تحقيق الأهداف املشاركة اليت  من أأجلالفريق اجلديد. وأأعرب عن رسوره للعمل مع الفريق اجلديد معه وهنأأ  ليعمل
ومساعد املدير العام املنهتية ولية املنظمة وعن امتنانه لنائيب املدير العام مضن اجلهود املبذوةل لتنفيذ يشاطرها امجليع امتثاًل 

ن  وقال. الس يد تريفور الكركو والس يد يوهانس كريستيان فيتشارد  ونياماالس يد جيفري أأ و  الس يد جميس بويلومه  وليهت  اإ
نّوه بأأمهية ضامن اس تقالل مكتب الأخالقيات وأأشار اإىل الاقارا  اودلاعي اإىل تحمل رئيس املوظفني املسؤولية جلنة الرقابة قد 

ىل تقرير   (ق ابلتقرير الس نوي عن املوارد البرشيةاملرف) مكتب الأخالقيات الس نويعن الأخالقيات املهنية. ولفت النظر اإ
ذ حبث يف الأمر  نه يرى اإ اذلي يذكر أأن املكتب منظ  ع ى حنو شبيه مبكتب الأخالقيات التابع للأمم املتحدة واس تدرك قائاًل اإ

مانة العامة  التابع للأمم املتحدة أأن احلال خيتلف عن ذكل. وأأحاط علامً بأأن مكتب الأخالقيات يقع خارج املكتب التنفيذي للأ
جراءات  للجمعية العامة للأمم   A/60/568وفقًا للقرار واحضةهبدف ضامن اس تقالهل وأأن املوظفني يوظفون بناء ع ى اإ

دارية املسأأةل جلنة الرقابة تناقشاملتحدة. ويف ذكل الس ياق، طلب رمسيًا أأن  ذ أأي اختاقبل  ملكتب الأخالقيات وتو ي ببنية اإ
 .يف هذا الشأأن قرار

وهنأأ وفد الياابن الرئيس وانئبيه ع ى انتخاهب  وساند التعليق املقدم ابمس اجملموعة ابء وأأعرب عن تقديره للمدير العام  .57
ن يميع الأشخاص املرحشني ملناصب نواب املدير العام ومساعديه  للمداولت املتأأنية بشأأن فريق الإدارة العليا اجلديد. وقال اإ

جنازات ممتزية يف ميادين معله  املعنية ورأأى أأن النظر يف تكل اجملالت اخملتلفة من التجارب واخلربات قد يعطي قد  أأجنزوا اإ
نه يعلق أ ماًل كبرية ع ى الفريق  زخامً جديدًا لتطوير الويبو. وأأعرب ابلتايل عن تأأييده التام لقارا  املدير العام. وأأضاف قائاًل اإ

 الإطالق يف أأن الفريق س يضطلع مبسؤولياته حبنكة همنية وجدارة. وأأشاد ابملديرين التنفيذيني اجلديد ول يشك ع ى
املس مترين وأأعرب عن ثقته التامة بنجا  أأداء هممة املنظمة. وأأبدى أأيضًا تقديره لأعضاء فريق الإدارة العليا املنهتية وليهت  

ني الويبو واودلول الأعضاء أأمر أأسايس ملواصةل تعزيز أأمهية امللكية الفكرية يف ملساهامهت  املمتزية يف املنظمة. ورأأى أأن التعاون ب
ىل العمل عن كثب مع الفريق اجلديد من أأجل بدء حقبة جديدة يف جمال امللكية الفكرية.  املس تقبل. وأأفصح عن تطلعه اإ

يق الإدارة العليا اجلديد وأأثىن ع ى وأأيد وفد الرنوجي البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. ورحب بفر  .58
 أأعضاء الفريق احلايل املنهتية وليهت .

وهنأأ وفد غواتاميل الرئيس ع ى انتخابه وأأعلن دمعه للبيان اذلي قدمه وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .59
توي ع ى معلومات بشأأن معلية الاختيار اليت تح  WO/CC/70/2والاكرييب. وشكر الوفد املدير العام لتقدميه الوثيقة 

ن الوفد ع ى ثقة من  ن فريق الإدارة اجلديد ودليه خربة عالية، واإ والأشخاص املقارحني لفريق الإدارة العليا اجلديد. وقال الوفد اإ
طقة يف أأنه س يواصل ضامن تنفيذ أأهداف املنظمة ومتىن هل الوفد النجا . وأأعرب الوفد عن سعادته يف رؤية عضو من املن
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الفريق، وهنأأ الس يد ماريو ماتوس من ش ييل ع ى توليه مسؤولية قطاع التمنية. كام هنأأ الوفد الفريق السابق وشكره ع ى 
ىل الس يد تريفور الكرك ع ى معهل املتواصل واودلؤوب بشأأن قضااي حق املؤلف ما سهّل  دمعه. ووجه الفريق الشكر اخلاص اإ

برام معاهديت بيجني ومراكش. ووجه الوفد الشكر للس يد الكرك ع ى املشاريع اليت سامهت يف التمنية لبدلان مجموعة بدلان  اإ
 أأمرياك الالتينية والاكرييب يف أأنظمة الابتاكر وامللكية الفكرية.

س بانيا الرئيس ونواب الرئيس ع ى انتخاهب  كام دمع الوفد بيان وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر الفريق  .10 وهنأأ وفد اإ
نه ع ى ثقة من أأنه س يكون همنيًا جدًا يف معهل. ال  سابق. ورحب الوفد أأيضًا ابلفريق اجلديد وأأعرب عن اكمل ثقته فيه وقال اإ

رئيس مكتب الأخالقيات ورأأى أأن عنرص الاس تقالل أأمر هم  جدًا يف هذه الوظيفة وينبغي أأن وظيفة وعلق الوفد ع ى 
 املكس يك.وفد معه لطلب ينعكس يف هيلكية املنظمة. وأأعرب الوفد عن د

ىل  .15 لإسهاماهت  القمية يف  اخلارجنينواب املدير العام ومساعده وهنأأ وفد الهند الرئيس ع ى انتخابه، وأأزىج الشكر اإ
املنظمة. كام شكر الوفد املدير العام ع ى اقاراحه اخلاص بتعيني نوابه ومساعديه. وأأقر بأأمهية الإجراءات اجلديدة واملسارات 

تقنة اليت اس ُتلهت وفقًا للوظائف اليت أأعلن شغرها بصورة جيدة وورد بشأأهنا أأكرب عدد ممكن من الطلبات. ويعد الشفافة امل 
ىل  قرارًا واحضًا ابلهنج اذلي رغب املدير العام يف اتباعه، وأأعرب الوفد عن تقديره لهذا الهنج اجلديد. وأأشار الوفد اإ ذكل اإ

ات يف بعض جوانب فريق الإدارة العليا. ورأأى أأنه لبد من منح املدير العام هذه وجود بعض التغريات والتحسينات والتغيري 
املرونة يك خيتار فريقًا يمتتع ابخلربات والكفاءات الالزمة، ومن مث أأعرب الوفد عن مساندته التامة لالقاراحات وتأأييده للفريق 

ذ س يضفي قمية ع ى يف براساد انريش اجلديد املقار . كام أأعلن أأن مواصةل اإرشاك الس يد  الفريق س يكون مقومًا للمنظمة اإ
 معل الويبو بوجه عام وتفاعلها مع يميع اجلهات املعنية.

وهنأأ وفد ش ييل الرئيسة ع ى انتخاهبا وأأيد البيان اذلي قدمه وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .11
اقارحه املدير العام. كام شكر الوفد الفريق اخلارج. وأأعرب الوفد عن ثقته  والاكرييب فامي خيص فريق الإدارة العليا اجلديد اذلي

لتويل شؤون قطاع التمنية ويف أأن حنكته اودلبلوماس ية ستساعد ع ى الوفاء ابلزتامات  سيو مات  ماريويف انتخاب الس يد 
 فعالية.كثري من الاملنظمة ع ى حنو 

وأأيد البيان اذلي قدمه وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية وشكر املدير وهنأأ وفد الس نغال الرئيس وانئبيه ع ى انتخاهب   .10
ىل عدد ملحوظ من املرشحني ملناصب  العام وفريقه ع ى مسار الاختيار املوضوعي والشفاف. وذكَّر بأأن ذكل املسار أأدى اإ

اق لإعداد قامئة اس توفت معايري نواب املدير العام ومساعديه وأأقر بأأن ذكل مل يسهل املهمة وتطلب الكثري من العمل الش
أأونياما ملا قدمه من  المتثيل اجلغرايف وأأعرب الوفد عن شكره ذلكل. وخص الوفد ابلشكر انئب املدير العام اخلارج الس يد

سهام ملحوظ يف التمنية. وأأعلن الوفد اس تعداده ملواصةل التعاون مع فريق الإدارة العليا يف الويبو يف سعيه اإىل تحقيق أأهد اف اإ
ىل منصب مساعد مدير عام. املنظمة، وأأيد اقارا  ترقية الس يد  براساد اإ

ثيوبيا الرئيس وانئبيه ع ى انتخاهب ، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، وأأيد  .12 وهنأأ وفد اإ
ثيوبيا يف القامئة، وأأعرب عن ثقته يف أأنه قامئة املرحشني اليت اقارهحا املدير العام. وعرب عن رسوره لإدراج الس يد غ  تاهون من اإ

 س يفي ابلزتاماته بطريقة فعاةل وس يكون مكس با للويبو. وهنأأ الوفد أأيضا فريق الإدارة العليا اخلارج.

 وأأثىن وفد كوت ديفوار ع ى الرئيس وع ى فريق الإدارة العليا اخلارج، ومتىن النجا  للفريق اجلديد. .11

كوادور  .12  الرئيس وانئبيه ع ى انتخاهب  وأأيد الوثيقة اليت عرضها املدير العام.وهنأأ وفد اإ
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، ولنتخاب ويةس يال  موعة اجملوأأعرب وفد س نغافورة عن تأأييده الاكمل لبيان وفد امجلهورية الكورية ابلنيابة عن  .17
ىل فريق الإدارة العليا اخلارج وهنأأ  فريق الإدارة العليا اجلديد املؤهل الرئيس. وهنأأ الوفد أأيضا انئيب الرئيس وتوجه ابلشكر اإ

 ع ى أأع ى مس توى، وهنأأ رئيس املوظفني ع ى ترقيته ملنصب مساعد املدير العام.

رئيس مكتب وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده لقارا  وفد املكس يك بوضع مسار لضامن معل  .18
 .عرضهاملوظفني  جملسابس تقالل. وشساءل الوفد ملاذا مل يقّدم  الأخالقيات

وهنأأ وفد الكونغو الرئيس ع ى تعيينه وشكر املدير العام وفريق الإدارة اخلارج ع ى وليته اليت شهدت تنفيذ أأنشطة  .19
ىل تعزيز الإدارة  تقنينية كثرية يف الويبو، ما وضع أأسسا سلمية. وأأعرب الوفد أأيضا عن تقديره لعدد من املبادرات الرامية اإ

لبرشية. وأأثىن الوفد ع ى املدير العام ملا أأجنزه من معل، وعرب عن تأأييده الاكمل وهتانيه لفريق الإدارة العليا املناس بة للموارد ا
املقبل لوليته الثانية. وهنأأ الوفد خاصة السفري غتاهون ع ى ترش يحه، وسلط الضوء ع ى أأن تحقيق الأولوايت خالل الولية 

 لضامن مواصةل الويبو تحقيق النجا . الثانية يقتيض الالزتام وتضافر الأعامل

وهنأأ وفد اجلزائر الرئيس ع ى انتخابه وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. ورحب بتعيني  .00
مسح ، ع ى ما أأجنزه من معل جيفري أأونياماالس يد غتاهون يف قطاع القضااي العاملية. وشكر الفريق اخلارج، وخاصة الس يد 

 للويبو ابلضطالع بأأنشطهتا الإمنائية.

اذلي ادىل به وفد ابراغواي  بيانال البوليفارية( أأيضا الرئيس ع ى تعيينه، واتفق مع  –وهنأأ وفد فزنويال )يمهورية  .05
اد من ش ييل، والس يد براس ماريو ماشسمجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اذلي أأيد املرحشني، وخاصة السفري  ابمس

 اذلي عنُّي لأنه تحمل الكثري من املسؤوليات خالل معهل. 

ووّجه هتانيه  أ س يا واحمليط الهادئوأأبدى وفد اتيلند تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد يمهورية كوراي ابمس مجموعة  .01
يه املقارحة، وشكر خبصوص الانتخاب. وشكر الوفد املدير العام وفريقه وأأعرب عن دمعه لقامئة نواب املدير العام ومساعد

 الأمانة ع ى مراعاة المتثيل اجلغرايف.

ن  .00 وقدم املدير العام بعض املالحظات ع ى الاقارا  املقدم من قبل وفد املكس يك بشأأن مكتب الأخالقيات. وقال اإ
نشاء تكل حدى املسائل اليت حظيت بتفكري كبري عند اإ  خط الإبالغ لرئيس مكتب الأخالقيات يُعد مسأأةل أأساس ية واإ

الوظيفية اجلديدة. ورأأى املدير العام أأن اجلواب هو ضامن توازن بني الإبالغ الإداري والإجراءات الإدارية )مثل أأخذ الإجازة 
الس نوية( والاس تقاللية يف العمل املوضوعي، وأأن اخليارات املتعلقة خبط الإبالغ حمدودة. وأأعرب عن اس تعداده لإعادة 

ىل املدير العام، شأأهن  شأأن املستشار القانوين. النظر يف خطوط الإبالغ. وأأوحض أأ  ن نواب املدير العام يقدمون تقارير اإ
وأأضاف أأن هناك من يرى أأنه قد يكون هناك، يف حاةل مكتب املستشار القانوين، تضارب بني الهنجني الأخاليق والقانوين، 

وذكر أأنه روعيت جتربة املنظامت الأخرى يف هذا وأأنه من املفّضل أأل تكون وظيفة الأخالقيات ممركزة ع ى ذكل املس توى. 
الصدد. وشّدد ع ى أأن احلل هو الفصل بني الإبالغ الإداري، اذلي يُعد رضوراي، والاس تقاللية يف أأداء املكوانت اجلوهرية 

ونوابه وأأكّد ع ى للوظيفة املعنية. وشكر املدير العام الوفود ع ى دمعها فامي خيص الاقاراحات اخلاصة مبساعدي املدير العام 
 مسؤوليات فريق الإدارة العليا اجلديد فامي خيص تحقيق نتاجئ خالل الس نوات الست القادمة.

دلء يمعية املوظفني  .02 ىل السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية خبصوص سبب عدم اإ وأأشار الرئيس اإ
ىل رئيس  ببيان أأمام جلنة التنس يق، كام جرت عليه العادة يف الأعوام السابقة. وأأكّد الرئيس أأن جملس املوظفني قد وجه طلبا اإ

ىل الرئيس احلايل عند تقدله همامهالمتس فيه الإدلء ببيان 1052 اللجنة السابق يف يونيو ، مع ، وقد أأحيل ذكل الطلب اإ
جمللس املوظفني. وأأعرب وأأضاف أأنه ل يوجد حاليا رئيس  طلب أأن يقّدم البيان من قبل رئيس جملس املوظفني دون غريه.
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الرئيس عن تقديره وشكره اخلالص للوفود ع ى دمعها وششجيعها والزتاهما ابلعمل ع ى حنو وثيق مع فريق الإدارة العليا اجلديد 
 .املغادر من تفان وهمنية وامتياز وجلنة الويبو للتنس يق. كام أأعرب عن تقديره الكبري ملا أأبداه فريق الإدارة العليا

أأفضل حل لضامن اس تقاللية مكتب الأخالقيات. وأأشار لإجياد رده وانفتاحه ع ى املكس يك املدير العام  وشكر وفد .01
ىل اقاراح ىل هاإ حاةل املوضوع اإ لعمل املمتاز اذلي قام به وأأشاد ابقبل اختاذ أأي قرار. جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة  اإ

زاء اس تقاللية مكتب الأخالقيات الوفد لكنو ، الس يد براساد اذلي اكن مكس با كبريا للمنظمة ل يزال  شدد ع ى أأن قلقه اإ
ما يف شلك م رونة امل. وأأعرب الوفد عن قامئا  ر أأو يف حمرض اجللسة.ارشوع قر يف جتس يد ذكل اإ

 العاميف التقرير. وأأكد املدير ومل يعارضه أأي وفد،  ناوفدأأيده بيان وفد املكس يك، اذلي يرد اقار  املدير العام أأن و  .02
ىل واس تعداده لإ القارا  لانفتاحه  جمددا  .جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةحاةل املسأأةل اإ

ىل س تحال  القضيةتكل أأن بوأأكد وفد املكس يك فهمه  .07 تنظر فهيا جلنة وس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ
 دورة مقبةل.يف لتنس يق ا

ىل ادعا الرئيس جلنة التنس يق و  .08 ملوافقة ع ى تعيني الس يد ماريو ماتوس، والس يد جون ساندجي، والس يدة وانغ بنيينغ، اإ
سداء اجلنة . وأأضاف أأيضا أأن 10والس يدة أ ن لري كنواب للمدير العام للفارة املذكورة يف الفقرة  ىل اإ لتنس يق مدعوٌة اإ

د رمانتان أأميب سوندرام، مشورهتا خبصوص تعيني الس يد مينيليك غيتاهون، والس يد يوش يويك اتاكغي، والس ي
ولحظ الرئيس عدم وجود أأي اعاراض ع ى  .10انريش براساد مكساعدين للمدير العام للفارة املذكورة يف الفقرة  والس يد

 تكل التعيينات وأأن اللجنة وافقت علهيا.

ن جلنة الويبو للتنس يق .09  :اإ

، والس يدة أ ن لري يدة وانغ بنيينغوالس  ، والس يد جون ساندجيتعيني الس يد ماريو ماتوس، ع ى وافقت  "5"
 ؛WO/CC/70/2 من الوثيقة 10كنواب للمدير العام للفارة املذكورة يف الفقرة 

، الس يد يوش يويك اتاكغي، و الس يد مينيليك غيتاهونخبصوص تعيني  مشورهتاوأأسدت  "1"
من  10مكساعدين للمدير العام للفارة املذكورة يف الفقرة  ، والس يد انريش براسادرمانتان أأميب سوندرام والس يد
 .WO/CC/70/2 الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 8البند 

العادية للجمعية العامة للويبو ومؤمتر الويبو ويمعية اتحاد ابريس ويمعية  1051مرشوعات جداول أأعامل دورات 
 اتحاد برن

ىل  .20  .A/54/3 Rev الوثيقةاستندت املناقشات اإ

 الأول والثاين واعمتدت اللجنة التنفيذية لتحاد ابريس املرفق الثالث نيمتدت جلنة الويبو للتنس يق املرفقواع  .25
 .A/54/3 Rev واعمتدت اللجنة التنفيذية لتحاد برن املرفق الرابع من الوثيقة
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 املوّحد من جدول الأعامل 21البند 

اتحاد لش بونة خبصوص عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق اإسداء جلنة الويبو للتنس يق املشورة اإىل يمعية 
 1051لش بونة املراجع بشأأن شسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام 

ىل " .21 ضايف يف جدول الأعامل بعنوان استندت املناقشات اإ دراج بند اإ ىل اإ اقارا  الولايت املتحدة الأمريكية اودلاعي اإ
سداء جلنة الويبو للتنس يق املشو  رة اإىل يمعية اتحاد لش بونة خبصوص عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع "اإ

 (.WO/CC/70/4 " )الوثيقة1051بشأأن شسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام 

دراج هذا البند الإضايف حىت تمتكّن جلنة التنس يق من مناقشة .20  وأأوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه طلب اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد صيغة مراجعة  الأخطاء الإجرائية اليت حدثت عند موافقة يمعية اتحاد لش بونة ع ى اودلعوة اإ

من اتفاقية الويبو  8 لتفاق لش بونة دون احلرص أأول ع ى الامتس املشورة من اودلول الأعضاء املهمتة الأخرى طبقا للامدة
الوفد أأنه ينبغي أأن يكون للك اودلول الأعضاء احلق يف املشاركة ع ى قدم املساواة ويف  من اتفاق لش بونة. ورأأى 9 واملادة

التصويت يف ذكل املؤمتر اودلبلومايس. وأأضاف أأنه ينبغي، بعبارة أأخرى، أأن تتوىل جلنة التنس يق توجيه يمعية اتحاد لش بونة 
ينص ع ى تطبيق مبدأأ املساواة ع ى لك اودلول  حنو اس تعامل النظام اودلاخيل املنطبق ع ى املعاهدات اجلديدة، واذلي

ن الطريقة اليت مت هبا تناول املؤمتر اودلبلومايس املقار  حىت ال ن متثّل  الأعضاء يف الويبو فامي خيص التصويت. ومىض يقول اإ
جراءات الويبو الراخسة اليت ُوضعت لضامن احارام مصاحل لك الأعضاء. وأأكّد ع ى أأن اودلع ىل عقد مؤمتر خروجا كبريا عن اإ وة اإ

دبلومايس مغلق دون احلرص أأول ع ى الامتس املشورة من جلنة التنس يق س يعين يف احلقيقة أأنه لن يكون سوى لأعضاء 
بداء أ راهئ  بشأأن اخليارات املطروحة يف نص مرشوع املعاهدة، واقارا   18اتحاد لش بونة احلاليني وعددمه  ماكنية اإ عضوا اإ
ن اودلول الأعضاء يف الويبو الأخرى والبالغ تعديالت، والأمه من ذكل لك ه التصويت. وأأضاف قائال، بعبارة أأخرى، اإ

دوةل عضوا س تحرض بصفة مراقب فقط، ع ى الرمغ من تحّمل لك أأعضاء الويبو تاكليف ذكل املؤمتر  519 عددها
دراج فعيل ل راء عدد أأكرب من أأعضاء الويبو يف  ىل اإ مسار املراجعة اجلاري. وأأضاف أأن اودلبلومايس. ورأأى أأن هناك حاجة اإ

جرائية طفيفة ل ختلّف أأية  تعديل اتفاق لش بونة لإضافة مجموعة جديدة متاما من احلقوق والالزتامات ل يُعد مراجعة تقنية أأو اإ
ضافة البياانت اجلغرافية ينشئ معاهدة جديد دارية أأو مالية ع ى مجمل املنظمة واتحاداهتا. بل رأأى الوفد أأن اإ ة لكيا س تؤثّر أ اثر اإ

سلبا ع ى أأسواق التصدير لكثري من اودلول الأعضاء مبا فهيا تكل اليت ليست أأعضاء يف اتحاد لش بونة. وبناء ع ى ذكل اعترب 
أأن من الرضوري توس يع نطاق املشاركة يف تكل احملاداثت العاملية الهامة اليت لها تبعات واسعة النطاق. وأأبدى الوفد تفهمه ملا 

ذاكء الوعي ابملشالكت احمليطة ابتفاق لش بونة وشساؤهل عن الاس تدامة اس تنتجه البع ىل اإ ض واذلي مفاده أأن هجوده الرامية اإ
نفاق ع ى  ىل التساؤل حول برامج أأخرى تعمتد ع ى النظام أأحادي الاشارااكت، أأي الإ املالية لنظام لش بونة س يؤدي ل حماةل اإ

ىل الارويع مزجعة فعال. وأأوحض أأنه ع ى خالف خدمات امحلاية التمنية. ويف هذا الصدد رأأى الوفد أأن تكل الت  عليقات الهادفة اإ
طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام  العاملية الأخرى اليت تقدهما الويبو، مثل تكل املقدمة يف اإ

عتبار نظام لش بونة نظاما عامليا أأو ذايت المتويل. لهاي، واليت تعمتد ع ى المتويل اذلايت وشسه  يف التمنية، ل ميكن اإطالقا ا
ل  18وذكّر بأأن اتحاد لش بونة ل يضّ  سوى  ابملائة من أأعضاء الويبو وأأن ذكل الاتحاد اس تزنف، ع ى  51عضوا ل ميثّلون اإ

وري فتح نظام مدى س نوات، موارد الويبو اليت اكن ميكن توظيفها يف أأنشطة أأخرى، مثل أأنشطة التمنية. ورأأى أأنه من الرض 
ىل أأن ما هو معّرض للخطر مع املراجعة  عاملي وذايت المتويل فعال لس تقطاب عدد كبري من الأعضاء وتعزيز التمنية. كام أأشار اإ

املقارحة لنظام لش بونة هو قدرة املزارعني ومنتجي الأعامل احلرفية يف كثري من اودلول الأعضاء يف الويبو ع ى مواصةل بيع 
اتحة تكل املنتجات للمس هتلكني. وأأوحض، بعبارة أأخرى، أأنه س يكون للبياانت اجلغرافية  منتجاهت  داخل بدلاهن  أأو خارهجا واإ

نه من  يف اتفاق لش بونة املراجع تبعات عاملية، مبا يف ذكل ع ى التمنية الاقتصادية لدلول الأخرى الأعضاء يف الويبو. وقال اإ
ل الكثري من البدلان غري الأعضاء يف اتحاد لش بونة، واليت قد مل تتابع امله  احلصول ع ى مزيد من الإسهامات من قب

التطورات ع ى صعيد الفريق العامل، يف دورة جلنة التنس يق احلالية. وأأضاف أأنه من الرضوري مناقشة كيفية جعل 
ي فعال. ويف اخلتام أأوى املناقشات حول اتفاق لش بونة أأكرث مشولية لضامن تحقيق املزيد من التوافق يف ال راء ونظام عامل
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عداد خطط مجليع اودلول الأعضاء للمشاركة ع ى  ىل أأن جلنة التنس يق تنصح اتحاد لش بونة ابإ الوفد بصياغة فقرة قرار ششري اإ
ذا ُمّول المتثيل ل اإ من  قدم املساواة يف املؤمتر اودلبلومايس وأأن مزيانية الويبو ل ينبغي أأن شُس تخدم لمتويل املؤمتر اودلبلومايس اإ

 قبل أأعضاء الويبو كام حدث يف املايض بشأأن معاهديت بيجني ومراكش.

ذ رأأى الوفد أأنه ل  .22 دراج بند جدول الأعامل قيد النظر من ابب حسن النية فقط. اإ يطاليا أأنه وافق ع ى اإ وأأعلن وفد اإ
ىل احلصول ع ى مشورة جلنة التنس يق فامي خيص املؤمتر اودلبلومايس املعين ابعامتد ات فاق لش بونة املراَجع واذلي قررت حاجة اإ

. وأأضاف الوفد أأن مسأأةل عقد هذا املؤمتر اودلبلومايس ل ختص اتحادات 1051 يمعية اتحاد لش بونة عقده بصفة مرشوعة يف
ىل  ىل اتحادات الويبو الأخرى، اكتحاد مدريد، أأو اإ ن املراجعة املقارحة لن شيسء بأأي شلك من الأشاكل اإ ذ اإ الويبو الأخرى اإ

ظمة كلك. ووحض أأن جسل مدريد يبقى خيارًا للرشاكت اليت تود حامية عالماهتا التجارية، اليت تحتوي أأسامء جغرافية، املن
سداء جلنة التنس يق  15 اخلارج. ورأأى الوفد أأن عنوان البند يف ىل وجود اتفاق ع ى فكرة رضورة اإ ذ يويح اإ مضلل اإ

ماكنية املشورة اإىل يمعية اتحاد لش بونة. وقال الوفد يف ه ن النص التايل قد يكون أأكرث مالءمة كعنوان للبند: "اإ ذا الصدد اإ
برام اتفاق لش بونة املراَجع س يكون ممثرًا بونةىل يمعية اتحاد لش  اإ سداء جلنة الويبو للتنس يق املشورة اإ  ". وأأضاف أأن اإ

دد أأكرب من البدلان املتقدمة وس يحسن الوضع املايل لتحاد لش بونة بضامن اس تخدام جسل لش بونة يف صفوف املنتجني يف ع
ضافة اإىل ذكل، ذكَّر الوفد بأأن يمعية اتحاد لش بونة لعام ىل اتفاق عام ع ى أأن احلصول ع ى  1050 والنامية. واإ قد توصلت اإ

ىل أأن الوفود واودلول الأعضاء  مشورة جلنة التنس يق قبل عقد مؤمتر دبلومايس ليس رضوراًي. وأأشار الوفد، يف هذا الصدد، اإ
نه ل ينبغي واملر  اقبني مل يثريوا أأية اعاراضات حينئذ. ورمغ املنافع الكبرية اليت ستنج  عن مراجعة اتفاق لش بونة، قال الوفد اإ

ن هذه املراجعة تريم بوضو  اإىل تحسني وتحديث الإطار القانوين القامئ لإدخال نظام جديد.  ذ اإ املبالغة يف تقديرها اإ
ن توس يع نطا ىل تغيري جذري. وذكر يف هذا واس تطرد الوفد قائاًل اإ ق اتفاق لش بونة ليشمل البياانت اجلغرافية لن يؤدي اإ

ذا قدموا طوعًا املعلومات  الصدد أأنه يتس ىن حاليًا ملس تخديم نظام لش بونة الامتس التسجيل اودلويل لبياانهت  اجلغرافية اإ
طار اتفاق لش بونة لإثبات الصةل بني املنتج وأأرايض نه الإضافية املطلوبة يف اإ عن  يعجز منش ئه. وفضاًل عن ذكل، قال الوفد اإ

ىل أأن هذا العجز ل يعادل سوى ربع ما جسهل اتحاد  زاء العجز اذلي جسهل اتحاد لش بونة نظرًا اإ فه  أأس باب القلق الشديد اإ
ىل أأن تتج ى ال اثر الإ  ن العجز احلايل سيبقى ع ى املدى القصري اإ جيابية للمراجعة. لهاي يف مدة أأقرص. وأأردف الوفد قائاًل اإ

ىل اعامتدها ع ى أأسامء جغرافية وأأن وضعها  وذكَّر الوفد بأأن شسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية حمدودة يف طبيعهتا نظرًا اإ
ن الوفد ل يرى أأنه ينبغي اس تخدام الاتحادات اذلاتية  يتطلب بعض الوقت. ونظرًا اإىل خصائص اتفاق لش بونة هذه، فاإ

ىل أأنه ل يزال المتويل، اكتحاد م عاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو اتحاد مدريد، معيارًا لتقيمي معل اتحاد لش بونة. وأأشار الوفد اإ
نه ل يود أأن ترُبم مراجعة اتفاق لش بونة ع ى حساب املنتجني.  ذ اإ مارددًا حيال زايدة الرسوم املفروضة ع ى املس تخدمني اإ

طار اللجنة التحضريية املقبةل.وأأخريًا، رأأى الوفد أأنه ينبغي تناول مسأأةل   احلق يف التصويت خالل املؤمتر اودلبلومايس يف اإ

ىل تنس يق مؤمتر دبلومايس يف  .21 ىل أأن القرار اودلاعي اإ  1050قد صدر ابلإجامع يف ديسمرب  1051وأأشار وفد فرنسا اإ
ىل أأن برانمج ومزيانية  اذلي اعمتد هنائيًا يف  1051-1052يف دورة اس تثنائية للجمعية العامة. وأأشار الوفد أأيضًا اإ

ن املادة 2ل يتوقع تنس يق مؤمتر دبلومايس مبوجب الربانمج  1051 ديسمرب من الربانمج واملزيانية تقرر  1.2. وقال الوفد اإ
ل نه ل توجد حماذير أأخرى مشار اإ هيا تحديدًا أأن الارتيب ملؤمتر دبلومايس مرهون بقرار تتخذه يمعية اتحاد لش بونة. وقال الوفد اإ

يف الوثيقة. وأأرص الوفد ع ى حقيقة مفادها أأن تكل اكنت قرارات اعمتدت يف ديسمرب املايض يف حضور لك اودلول الأعضاء 
ىل أأنه مل يشارك سوى  587البالغ عددها  دوةل عضو يف اودلورة احلالية للجنة التنس يقية وذلا يرى  80للويبو. وأأشار الوفد اإ

دوةل عضو يف الويبو. وأأشار  587د اخاراع العجةل فقد مت اعامتد القرار يف هيئة أأع ى من الوفد أأنه من غري املقبول أأن نعي
ن البدل املصوت ينبغي أأن يكون عضوًا يف اتحاد لش بونة. وقال  ىل أأنه بغية التصويت ع ى تنس يق مؤمتر دبلومايس، فاإ الوفد اإ

نه ع ى قناعة أأن املراجعة السابقة لنظام لش بو  ارة الانضامم وس يكون هناك عدد أأكرب من معليات نة س تطلق رش الوفد اإ
ن تنس يق مؤمتر دبلومايس س يفتح حقًا أ فاقًا جديدة ينبغي أأن تطمنئ  الانضامم والتسجيل. ويف هذا الصدد، قال الوفد اإ

ىل أأن الواثئق اليت قدمت لدلورة احلالي ة مجلعية الوفود القلقة حيال الاس تدامة طويةل الأجل لنظام لش بونة. وأأشار الوفد اإ
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ي لتحاد لش بونة ولس امي الاقارا  بزايدة مصاريف التسجيل. وأأشار داتحاد لش بونة، اكنت تحاول تحديدًا تحسني الوضع املا
جناز نظام مغلق بل نظام متنو  ىل أأنه من خالل املراجعة املقارحة مل تكن اودلول الأعضاء يف اتحاد لش بونة تحاول اإ  عالوفد اإ

ىل ، وخباصة لل جذاب للجميع منتجني الصغار جدًا من البدلان النامية واملتقدمة ع ى حد سواء. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ
أأن الربانمج واملزيانية اذلي اعمتدته امجلعية العامة العام املايض قرر رصاحة أأن املراجعة املقارحة لتفاق لش بونة قُصد هبا أأيضًا 

نه من الواحض أأن الهدف مل يكن استبعاد أأي خشص أأو فرض تحقيق النفع للبدلان النامية والبدلان الأق ل منوًا. وقال الوفد اإ
نه رحب حبقيقة أأن امجلعية العامة السابقة قررت تنس يق مؤمتر  نظام حامية وحيد ع ى ال خرين. واختمت الوفد حديثه قائاًل اإ

دراج البياانت اجلغرافية.  دبلومايس بغية مراجعة اتفاق لش بونة واإ

يطاليانغاراي الترصحيات اليت أأدىل هبا وفدا فرنسا و وأأيد وفد ه  .22 ، وأأحاط علام ابقارا  وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
دراج هذا البند اإىل جدول الأعامل ل يعين اإطالقا موافقته ع ى رضورة تقدمي  ضايف. وأأوحض الوفد أأن اإ دخال بند اإ ىل اإ الرايم اإ

ن رأأهيا يناقض ذكل متاما. وذكّر الوفد أأن يمعية اتحاد لش بونة اختذت قرارا بعقد جلنة التنس يق للمشورة يف هذه املسأأةل، لأ 
. وأأضاف أأنه عندما اعمتد ذكل القرار، رأأى أأعضاء اتحاد لش بونة، مبا فهي  وفد هنغاراي، أأن 1051مؤمتر دبلومايس عام 

()ب( من اتفاق لش بونة قابةل 1)9املادة مصاحل الاتحادات الأخرى اليت تديرها الويبو لن تتأأثر، ونتيجة ذلكل لن تكون 
 1050للتطبيق، وأأن رأأي جلنة التنس يق لن يطلب. واتبع الوفد مذكرا الوفود أأنه مل يتقدم أأي وفد خالل يمعيات الويبو لعام 

داخيل بطلب مشورة جلنة التنس يق بشأأن عقد املؤمتر اودلبلومايس. وأأكد الوفد أأن للويبو مزيانية موحدة تغطي فهيا يميع امل
، مما يعن املوافقة ع ى لك نفقات 2014/15وافقت ع ى مزيانية الثنائية  1050يميع النفقات. وأأضاف أأن امجلعية العامة لعام 

املوارد املالية الالزمة. ورأأى الوفد أأن هذا القرار ل يزال  صعقد املؤمتر اودلبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع وختصي
ل بد من تنفيذه متاش يا مع خارطة الطريق اليت حددهتا يمعية اتحاد لش بونة. وأأِشار الوفد أأن املناقشات ساري املفعول، وأأنه 

داخل الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة مشلت امجليع دامئا، نظرا لأن الوفود املراقبة منحت دامئا القدرة ع ى املشاركة 
ضافة اإىل ذكل، عرب الوفد عن اقتناعه بأأن امحلاية العاملية للبياانت بشلك كبري يف املناقشات، وكذكل سامهت فهي ا. واإ

ن التعامل مع يميع املسائل  اجلغرافية يه جمال ششارك فيه البدلان النامية واملتقدمة ابملصاحل نفسها. واختمت الوفد قائال اإ
 س تقبل س يكون من هممة اللجنة التحضريية.الإدارية والإجرائية مبا يف ذكل حق التصويت يف املؤمتر اودلبلومايس يف امل 

عندما عقدت يمعية اتحاد لهاي مؤمترا دبلوماس يا لعامتد  5999وذكر وفد الربتغال بأأن مقاربة مشاهبة اتبعت يف عام  .27
ن اكن يبعث ع ى القلق ودلى سائر اتحادات  ن مسأأةل عقد املؤمتر اودلبلومايس اإ وثيقة جنيف التابعة لتفاق لهاي. وقال اإ

لويبو ختضع للكثري من النقاش. ورص  بأأن نظام لش بونة املعدل لن يكون هل أأي تأأثري يف نظام مدريد، لأنه يبقى خيارا ا
نه ل يعترب ابلرضورة أأن النظامني يقيص لك مهنام ال خر. وعرب  مفتوحا أأمام من يريد حامية عالماته التجارية. واس تطرد قائال اإ

ذا اكن ينبغي اعت  بار مسأأةل حقوق التصويت مسأأةل هت  اتحادين أأو أأكرث، ما يربر رضورة احلصول ع ى عن شكوكه عام اإ
جرائية تتعلق بتنظمي العمل خالل املؤمتر اودلبلومايس، ومىض يقول  نه يعتربها مسأأةل اإ املشورة من جلنة التنس يق. ورا  يقول اإ

ن هذه املواضيع ينبغي أأن تناقش يف اللجنة التحضريية املزمع عقدها يف هناية أأكتوبر، دون عرقةل أأعامل سائر هيئات الويبو.  اإ
وتحدث الوفد عن املشاركة يف مراجعة نظام لش بونة، وذكّر بأأن املراقبني يف اتحاد لش بونة يسمح مه  بتقدمي الاقاراحات وقد 

ن الهدف من املراجعة الراهنة هو زايدة جاذبية  نظام لش بونة، مع روعي العديد مهنا ع ى النحو الواجب. وأأردف قائال اإ
احلفاظ ع ى مبادئ اتفاق لش بونة وأأهدافه. واعترب أأن من العدل مراعاة التوازن احلساس بني توس يع نطاق النظام وتعميقه، 

طار جديد. وأأفاد بأأن أأثر التغيريات  هنا مراجعة لالتفاق القامئ والهدف مهنا هو تعزيز الإطار الراهن وليس وضع اإ وقال اإ
ن جنا  أأنظمة حامية امللكية الفكرية ينبغي أأل يقمي س تكون أأكرث أأمهية اب لنس بة ملن يس تخدم نظام لش بونة ابلفعل. وقال الوفد اإ

ع ى أأساس المتويل أأو اودلخل حفسب، لأن مثة أأهدافا اجامتعية واقتصادية وجهية أأخرى تربر وجود هذه الأنظمة. وأأردف 
ن العجز اذلي يعاين منه نظام لش بونة يعزى اإىل ن هذه املراجعة س يكون لها أأثر  قائال اإ حد ما ملسار املراجعة اجلارية. وقال اإ

جيايب أأيضا من حيث اودلخل. واختمت الوفد لكمته مذكرا ابلهدف الأمسى للويبو وهو تعزيز امللكية الفكرية يف ش ىت أأرجاء  اإ
نه متأأكد من أأن مراجعة نظام لش بونة خطوة جيدة يف هذا الاجتاه.  العامل، وقال اإ
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يران  وأأشار .28 ىل اجلهود اجلبارة اليت يبذلها الفريق العامل املعين بنظام لش بونة دومًا  الإسالمية( –)يمهورية وفد اإ اإ
لإرشاك اودلول غري الأطراف يف اتفاق لش بونة وششجيع مشاركة تكل البدلان مشاركة أأكرب يف دورات الفريق العامل. وقال 

د ن يميع اودلول الأطراف يف نظام لش بونة تبدي مس توى عاليًا من الانفتا  وتحاول اإ راج الأفاكر والشواغل اليت تعرب عهنا اإ
ن وفد الولايت  ن ذكل الهنج أأثرى النص دون شك واإ اودلول غري الأطراف يف مسودة النص قيد التفاوض. وأأضاف قائاًل اإ
املتحدة الأمريكية شارك يف لك تكل الاجامتعات. ورأأى أأن البدلان النامية ستس تفيد من اتفاق لش بونة املراجع. وأأيد عقد 

ر دبلومايس. وأأفاد بأأن يمعية اتحاد لش بونة قد وافقت ع ى خارطة الطريق يف ذكل الصدد خالل العام املايض. ورأأى أأن مؤمت
نه ليس  لتحاد لش بونة السلطة لعقد مؤمتر دبلومايس وأأنه ليس من الرضوري الامتس املشورة من جلنة التنس يق. وعليه، قال اإ

 من وفد الولايت املتحدة الأمريكية. يف وضع ميكنه من تأأييد الاقارا  املقدم

ن مل تتفق ع ى قرار تتخذه دول أأخرى أأي  .29 ذ بدا أأنه ميكن ودلوةل أأن تلمتس جلنة التنس يق اإ وأأعرب وفد بريو عن قلقه اإ
ن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة يعمل منذ سبمترب  ن أ راء 1008اتحاد لش بونة. وقال اإ  ع ى تحسني النظام احلايل واإ

الوفود غري الأعضاء يف اتحاد لش بونة تؤخذ أأيضًا يف احلس بان. وعالوة ع ى ذكل ووفقًا ملا ذكرته وفود أأخرى، رأأى أأن جلنة 
 التنس يق ل شس تطيع تغيري القرار بشأأن املؤمتر اودلبلومايس اذلي اختذته اودلول الأعضاء يف اتحاد لش بونة.

الشواغل اليت عرب عهنا وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وقال بوجه وتحدث وفد يمهورية كوراي بصفته الوطنية وساند  .10
ن وظيفة شسميات املنشأأ والبياانت  ن شسميات املنشأأ اكنت ترتكز ع ى أأساس وطين يف املايض. وأأردف قائاًل اإ خاص اإ

ن عددها سزيداد يف املس تقبل. ونظرًا اإىل ذكل العامل، أأعرب زاء نظام الرسوم  اجلغرافية تتغري يف الوقت احلايل واإ عن قلقه اإ
ن اتفاق لش بونة املراجع س يوسع توس يعًا ملحوظًا نطاق حامية البياانت اجلغرافية مما  بناء ع ى اتفاق لش بونة. وأأضاف قائاًل اإ

ن التفاق قد يؤثر يف يميع اودلول الأعضاء يف الويبو. ورأأى ابلتايل أأنه ينبغي ضامن  قد يتجاوز سلطات اتحاد لش بونة واإ
 كة يميع اودلول الأعضاء يف الويبو يف النقاش اذلي يشمل املؤمتر اودلبلومايس.مشار 

نه يفه  الشواغل اليت عرب عهنا وفد الولايت املتحدة الأمريكية ول .15 س امي فامي  وتحدث وفد الياابن بصفته الوطنية وقال اإ
يل لنظام لش بونة. وأأكد أأيضًا رضورة النظر بدقة يف يتعلق ابملشاركة الأوسع نطاقًا يف املؤمتر اودلبلومايس واس تدامة الوضع املا

دخاهل ع ى اتفاق لش بونة  ن التعديل املقار  اإ طار نظام لش بونة وجلنة العالمات. ومىض يقول اإ احامتل تضارب الأعامل يف اإ
ىل احامتل تأأثري البياانت اجلغرافية يف الأنشطة التجاري ة للمنتفعني هبا، رأأى يشمل البياانت اجلغرافية مكوضوع جديد. ونظرًا اإ

أأنه ينبغي للويبو اتباع هنج منسق يف أأي جلنة أأو فريق عامل فامي يتصل بتكل املسأأةل. كام رأأى أأنه ينبغي حبث املسأأةل من 
 جانب أأكرب عدد من اودلول الأعضاء يف الويبو.

ىل اتفاق  .11 اذلي هو  5918لعام  ويللش بونة بشأأن حامية شسميات املنشأأ وشسجيلها ع ى الصعيد اودلوأأشار وفد ش ييل اإ
ن ذكل التفاق هو  عبارة عن معاهدة لها بعض اخلصائص اليت متزيها عن غريها من التفاقات اليت تديرها الويبو. وقال اإ

ن  20عضوًا فقط( ع ى الرمغ من وجوده منذ حوايل  18التفاق اذلي يض  أأصغر عدد من الأعضاء ) س نة. واس تدرك قائاًل اإ
ن عدة دول دوةل عضوًا فقط  15 من أأصل تكل اودلول الأعضاء الامثين والعرشين جسلت شسمية منشأأ واحدة ع ى الأقل واإ

شسجيل لتسميات املنشأأ ما عدا حالت  800مهنا مل شسجل أأي بيان جغرايف بناء ع ى النظام. ولفت النظر اإىل نفاذ حوايل 
ىل انبثاق تكل ال  تسجيالت عن عدد حمدود من البدلان. ورأأى أأنه رفض التسجيالت وشطهبا بناء ع ى اتفاق لش بونة واإ

ينبغي أأخذ املسائل املطروحة للنقاش يف الوقت احلايل يف احلس بان لتوس يع نطاق أأساس مراجعة اتفاق لش بونة حىت يكون 
ن التعديل املقار  أأصاًل كتعديل طفيف ل التفاق التفاق املراجع أأكرث اس تقطااًب لعدد أأكرب من البدلان. وعليه، مىض يقول اإ

نه ينبغي  أأصبح حاليًا اقاراحًا داعيًا اإىل وضع معاهدة جديدة دون اإرشاك يميع اودلول الأعضاء يف الويبو. واس تطرد قائاًل اإ
للجنة التنس يق أأن تتخذ موقفًا وتعمل اتحاد لش بونة هبدف توس يع نطاق مناقشة مرشوع املعاهدة املقار  وفتح ابهبا مجليع 

نه ينبغي أأخذ المتويل الإضايف يف عني اودلول الأعضاء يف الويبو  ع ى قدم املساواة وفقًا لطبيعة التفاق. واسارسل قائاًل اإ
 الاعتبار لضامن مشاركة يميع اودلول الأعضاء يف الويبو.
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()ب( من اتفاق لش بونة اليت ينبغي مبوجهبا مجلعية اتحاد لش بونة أأن تلمتس أأوًل مشورة 1)9وذكر وفد كندا ابملادة  .10
تنس يق قبل اختاذ قرارات بشأأن مسائل هت  اتحادات أأخرى. ورأأى مع أأسفه أأن يمعية اتحاد لش بونة مل تفعل ذكل ع ى جلنة ال 

الرمغ من أأنه من شأأن معاهدة جديدة حممتةل لها أ اثر عاملية ع ى نظام العالمات التجارية أأن تؤثر بوضو  يف اودلول الأعضاء يف 
ن اتفاق لش بونة املراجع س يكون هل أ اثر جتارية اتحادات أأخرى مبا فهيا اتحاد ابريس محل اية امللكية الصناعية. وقال بوجه خاص اإ

ىل البدلان الأعضاء يف نظام لش بونة. وأأيد ابلتايل النداء  ىل نظام لش بونة اليت تصدر اإ ع ى الرشاكت يف البدلان غري املنضمة اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس منفتح ميكن مجليع اودلول الأع  ضاء يف الويبو أأن ششارك فيه ع ى قدم املساواة.اودلاعي اإ

يران )يمهورية  .12 يطاليا والربتغال. –وأأيد وفد أأملانيا البياانت اليت قدمهتا وفود فرنسا وهنغاراي واإ  الإسالمية( واإ

نه ل يرى رضورة يف احلصول ع ى قرار أأو مشورة من جلنة التنس يق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس  .11 س بانيا اإ وقال وفد اإ
 راجعة اتفاق لش بونة.مل

وأأيد وفد أأساراليا البياانت اليت قدمهتا وفود كندا وش ييل ويمهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية. وأأعلن أأنه  .12
شارك بصورة بناءة مكراقب يف فريق لش بونة العامل. ورأأى أأن اتباع هنج شامل يتناول الشواغل الرئيس ية لدلول الأعضاء يف 

يل لتوس يع عضوية التفاق. وأأكد الوفد أأنه ينبغي لأي مؤمتر دبلومايس عن هذه املسأأةل أأن يض  يميع الويبو هو خري سب 
اودلول الأعضاء يف الويبو نظرًا اإىل الاهامتم الواسع ابلقضااي املتعلقة ابلبياانت اجلغرافية الرئيس ية يف صفوف أأعضاء الويبو. 

ودلول الأعضاء يف صوت اصفة مراقب يف الاتحاد صوت مساٍو لذات يبو دلول الأعضاء يف الو يكون لوأأفاد بأأنه ينبغي أأن 
نه من الأمهية مباكن هتيئة ظروف متساوية يف تحديد مالمح  اتحاد لش بونة. واس تقطااًب للمزيد من الأعضاء، قال الوفد اإ

ىل توافق يف التفاق وأأن ال راء. والمتس وفد أأساراليا  تكون لإسهامات اودلول الأعضاء يف الويبو الأمهية ذاهتا يف التوصل اإ
املشورة من جلنة التنس يق بشأأن منح املؤمتر اودلبلومايس صفة متساوية للأعضاء وغري الأعضاء نظرًا اإىل الاهامتم ابلبياانت 

 اجلغرافية ومعل مراجعة اتفاق لش بونة.

يران )يمهورية  .17 يطاليا وبريو  –وأأيد وفد سويرسا البياانت اليت قدمهتا وفود فرنسا وأأملانيا وهنغاراي واإ الإسالمية( واإ
نه يويل أأمهية كبرية لختاذ القرارات وفقًا لالإجراءات اليت ينبغي احاراهما. وذكَّر بأأن عددًا من  س بانيا. وقال الوفد اإ والربتغال واإ

عام املايض ومن مث جيب احاراهما ال ن. وأأشار الوفد أأن ذكل حصيح أأيضًا يف حاةل قرار عقد مؤمتر القرارات قد اعُتمد ال
دبلومايس أأو قرار متويهل. وأأعرب الوفد عن انشغاهل ابلتشكيك يف تكل القرارات الشفافة والشامةل اليت اخُتذت وفقًا للقواعد. 

جياد أأي سابقة سلبية يف امل  ىل أأن املوضوع، يف هذه احلاةل تحديدًا، هو مراجعة ختص وأأضاف الوفد أأنه ل يود اإ نظمة. وأأشار اإ
الأعضاء يف اتفاق لش بونة. وأأن الأعضاء ال خرين مراقبون وميكهن  املشاركة هبذه الصفة. وأأعلن الوفد أأنه شارك يف يميع أأعامل 

ن  مل يمتتع ابلصفة ذاهتا اليت يمتتع هبا الأعضاء. وقال الفريق العامل وأأنه يعزتم املشاركة ابلنشاط ذاته يف املؤمتر اودلبلومايس واإ
منا يف اجامتع اللجنة التحضريية املزمع عقده يف أأواخر طار امجلعيات واإ نه ل ينبغي مناقشة هذه املسأأةل يف اإ أأكتوبر.  الوفد اإ

نه يعجز عن فه  جدوى احلصول ع ى مشورة جلنة التنس يق يف هذه املرحةل نظ ىل أأن قرارًا قد اخُتذ واختمت الوفد قائاًل اإ رًا اإ
 العام املايض بصورة مرشوعة.

 لترصحيات اليت أأدلت هباصوته ل ، بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ابمس مجموعةمتحداث  التش يكية امجلهورية وفدومّض  .18
يطاليا وهنغاراي و  فرنسا وفود س بانيا و بريو و اإ  اجلديد يف جدول الأعامل مناقشة هذا البند الوفد أأن وغريها. وأأكدسويرسا واإ

ينبغي أأل يدل ع ى أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق تنض  اإىل الاقارا  بأأن الاس امتع اإىل مشورة جلنة التنس يق 
قرارا  1050يف عام وذكّر الوفد أأن يمعية اتحاد لش بونة اختذت . رضورية أأو اكن رضوراي اتحاد لش بونةيمعية قرار بشأأن 

ن أأعضاء يمعية اتحاد لش بونة اعتربوا أأن 1051لومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع عام بعقد مؤمتر دب . وقال اإ
()ب( غري قابةل للتطبيق لأن القرار مل يكن يف صاحل الاتحادات الأخرى اليت شرشف علهيا الويبو، ولهذا السبب ل 1)9 املادة

الوفد أأنه قبل القرار اذلي اختذته يمعية اتحاد لش بونة، مل تطلب وذكّر حاجة لطلب مشورة جلنة التنس يق يف هذه املسأأةل. 
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أأية دوةل عضو يف الويبو مشورة جلنة التنس يق بشأأن عقد املؤمتر اودلبلومايس املذكور. وحرص الوفد أأيضا ع ى التأأكيد ع ى أأن 
وارد الالزمة لعقد مؤمتر ختصيص املمع ، وافقت علهيا لك اودلول الأعضاء 1051-1052للثنائية للويبو مزيانية موحدة 

دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع. وأأضاف أأن ختصيص املوارد بين ع ى قرار سديد للجنة املزيانية وامجلعية العامة. 
رأأي  دون سامعحىت  مؤمتر دبلومايس عقدصاحلا بو  رشعيا اختذت قرارا لش بونة يمعية اتحاد اقتناعه بأأن وأأعرب الوفد عن

 .، وذلكل ل يوجد أأي عائق حيول دون تنفيذه مبا يوافق خريطة الطريق احملّددةيقالتنس   جلنة

يطاليا وهنغاراي و  فرنسا منلك  وفود احلجج اليت قدمهتا، بصفته الوطنيةمتحداث  التش يكية امجلهورية وفدوأأيد  .19 اإ
س بانيا و بريو والربتغال و   وغريها.سويرسا واإ

اتفاق لش بونة املراجع املرشوع  ع ى أأحرز تقدما كبريا العامل، اذليهود الفريق دمعه جل عن  جورجيا وأأعرب وفد .20
املؤرشات و  شسميات املنشأأ يض   صك واحدعامتد ل 1051عام  دبلومايس يف عقد مؤمتر جورجيا املقابةل. وأأيد وفد والقواعد
 ني.احملمتلالأعضاء اجلدد للمنتفعني و  أأكرث جاذبية جعل النظام، هبدف اجلغرافية

ن هذه  .25 وأأعرب وفد نيوزيلندا عن قلقه حيال الاقارا  بتعديل اتفاق لش بونة لتغطية البياانت اجلغرافية. وقال الوفد اإ
ن هذه القضااي شغلت معظ  أأعضاء الويبو ومحلت تبعات اقتصادية.  التعديالت املقارحة أأساس ية وليست تقنية. وقال الوفد اإ

ن اودلول الأعضاء احلاليني  ابتحاد لش بونة لن يتس ىن مه  اختاذ قرار بشأأن قضااي تؤثر ع ى القطاع الأكرب من وقال الوفد اإ
ىل الأعضاء. ودمع الوفد طلب وفد الولايت املتحدة القايض بأأن تقدم اللجنة التنس يقية املشورة  أأعضاء الويبو دون الرجوع اإ

ملشاركة الاكمةل للك دول الويبو الأعضاء املهمتني. وقال مجلعية اتحاد لش بونة بأأن املؤمتر اودلبلومايس املزمع ينبغي أأن يتيح ا
نه يف حني أأن املراجعة من الناحية التقنيةالوفد  ن املفاوضات انطوت ع ى قواعد دولية جديدة اإىل حد  اإ يه معلية تعديل، فاإ

نهكبري. وقال الوفد  دول الويبو الأعضاء املهمتة أأن أأن يكون املؤمتر اودلبلومايس شاماًل وأأن يتيح للك  ، بناء ع ى ذكل،ينبغي اإ
طار الويبو. وقال الوفد  فادة فامي خيص شلك أأي نظام بياانت جغرافية مس تقباًل يف اإ تنظر يف أ اثر التفاق املقار  وأأن تقدم اإ

نه نظرًا لكون ن الوفد سينظر يف املشاركة القصوى  اإ أأحد أأهداف معلية التعديل هو تيسري توسعة عضوية نظام لش بونة، فاإ
ىل متويل الويبو ملشاركة يف صياغة التفاق ابعتبارها قضية هممة لدلول الاعضاء  يف اتحاد لش بونة. ودمع الوفد أأيضًا اودلعوة اإ

 اودلول الأعضاء يف املؤمتر اودلبلومايس.

ن هذا الأمر يتعلق بقضااي ختص احلومكة وأأيد وهجة  .21 ن نظر القائةل بأأن جلنة التنس يق ينبغي أأ ال وقال وفد أأوروغواي اإ
ن املؤمتر اودلبلومايس ينبغي أأن يكون مفتوحًا للك اودلول الأعضاء ابلويبو ع ى قدم التأأخذ موقفًا يف هذا الصدد. وقال  وفد اإ

 املساواة، كام اكنت احلاةل يف معاهديت بيجني ومراكش.

 اليت ميكن أأن يتيحها وذكّر وفد كولومبيا بأأن اهامتمه بتسميات املنشأأ أأمر معروف ع ى نطاق واسع. وأأبرز أأيضا املزااي .20
ذكل النظام ملنتجي املنتجات الزراعية واحلرفية من ذوي احلج  الصغري واملتوسط، وذكل بمتكيهن  من الاس تفادة من حامية 

 دولية. وأأكّد جمددا أأمهية أأن تُراعى يميع املصاحل يف املؤمتر اودلبلومايس.

ىل واتفق وفد الولايت املتحدة الأمريكية مع وفد سويرسا ح .22 ول أأمهية اتباع القواعد. وأأكّد أأنه ل يعارض ع ى اودلعوة اإ
ن السؤال اذلي طرحه ع ى جلنة التنس يق يتعلق بكيفية عقد ذكل املؤمتر. وأأوحض، من املنظور  عقد مؤمتر دبلومايس، وقال اإ

ىل نصيحة جلنة ()ب( من اتفاق لش بونة، أأن يتخذ قرارا بعد 1)9 الإجرايئ، أأنه ع ى اتحاد لش بونة، مبوجب املادة الاس امتع اإ
ىل أأن البياانت اجلغرافية متثّل موضوعا جديدا  التنس يق خبصوص املسائل اليت هتّ  اتحادات الويبو الأخرى. وأأشار الوفد اإ
وهاما من شأأنه التأأثري ع ى لك اودلول الأعضاء يف الويبو من زاوية العالمات التجارية. وطلب أأن يُفتح ابب املشاركة يف 

ودلبلومايس للجميع ع ى قدم املساواة، مبا يف ذكل احلق يف التصويت، وأأن يُمّول ذكل املؤمتر ع ى النحو اذلي مت به املؤمتر ا
ىل مثال 1050 متويل مؤمتري بيجني ومراكش اودلبلوماس يني. وأأضاف أأن الأمانة أأشارت، يف دورة جلنة املزيانية يف عام ، اإ

قة جنيف، واذلي فُتح ابب املشاركة فيه للجميع. وطلب الوفد جمددا من جلنة املعين بوثي 5999 املؤمتر اودلبلومايس لعام
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التنس يق أأن تنصح اتحاد لش بونة بفتح ابب املشاركة يف املؤمتر اودلبلومايس املعين مبراجعة التفاق مجليع اودلول الأعضاء يف 
 صويت.الويبو ع ى قدم املساواة، مبا يف ذكل احلق يف اقارا  تعديالت واحلق يف الت

اتحة حصائل املناقشات  .21 وأأحاطت جلنة الويبو للتنس يق علام ابلبياانت اليت أأديل هبا وطلبت من رئيسها اإ
 لرئيس يمعية اتحاد لش بونة.

 املوّحد من جدول الأعامل 12البند 

 التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية

ىل  .22  .A/54/5وWO/CC/70/1 تني الوثيق استندت املناقشات اإ

ىل البند  .27 من جدول الأعامل، التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية، وطلبت من الأمانة عرض  12وانتقلت الرئيسة اإ
 الوثيقة. 

وشكرت الأمانة الرئيسة ع ى الفرصة اليت أأاتحهتا لها لعرض التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية، اذلي حيتوي ع ى  .28
. وأأثنت ع ى ما قام به موظفو الويبو من 1050س يايس املنفذة منذ منتصف عام أأحدث املعلومات عن اإصالحات التطور ال 

جنازات. وذكرت أأن هدف الويبو هو تقدمي اخلدمات، وأأن هذه اخلدمات يقدهما موظفو الويبو  معل جيد وما حققوه من اإ
الويبو. وذكّرت الأمانة بأأن اساراتيجية  بدلا جالبني معه  تنوعا هائال وخربة وجتربة وطاقة هموةل لتنفيذ برامج 558القادمني من 

 تحتوي ع ى أأربعة أأهداف يه: 1050املوارد البرشية، اليت اعمتدهتا جلنة الويبو للتنس يق يف عام 

 من خالل قوة عامةل تتس  ابلرشاقة والتنوع  تحسني اس تجابة الويبو لحتياجات امللكية الفكرية العاملية املتطورة
 اجلغرايف

  صدارة مقديم اخلدمات العاملية يف جمال امللكية الفكرية وضع الويبو يفو 
  ودلى خرباء امللكية الفكرية اودلوليني وغريمه من املهنيني  التأأكيد ع ى ماكنة الويبو ابعتبارها هجة معل مفضةلو

 املتخصصني وموظفي اودلمع
  زايدة تحسني الكفاءة التنظميية من خالل شسخري املوارد بفعاليةو 

ن التقرير الس نوي حيتوي ع ى حملة موجزة عن القوى العامةل وع ى معلومات حمدثة عن تنفيذ وقالت الأمانة  .29 اإ
ىل عدد من مسائل املوارد البرشية يف اجلزء ااساراتيجية املوارد البرشية. ورصحت بأأن انتباه جلنة  لتنس يق قد وّجه اإ

ىل  91السادس، الفقرات من  الضوء ع ى ثالثة بنود فّصلت يف التقرير  . ورصحت الأمانة بأأهنا ترغب يف شسليط505اإ
ن اودلول الأعضاء أأبدت يف  الس نوي ويه: التنوع اجلغرايف والفعالية والإصال . وتحدثت الأمانة عن التنوع اجلغرايف، وقالت اإ

ن اكن ينبغي وضع نظام رمسي ليحل حم 1050عام  ل اتفاق طائفة من ال راء فامي يتعلق ابلتنوع اجلغرايف يف الويبو، وفامي اإ
ىل حني حل هذه املسأأةل، قطعت الأمانة ع ى نفسها الزتاما بتعيني املوظفني ع ى أأساس أأعرض متثيل جغرايف 5971 عام . واإ

ممكن. ورصحت بأأن محالت الإعالن نظمت يف العديد من الأقالمي ومت اس تقدام عدد من املارحشني املؤهلني وتعييهن  بنجا  
الاكمل لختيار اودلول الأعضاء للمرحشني ع ى أأساس الاس تحقاق، كام نُظمت أأنشطة يف مناصب معينة، مع الاحارام 

دماج معدل دوران خماطبة يف اودلول الأعضاء غري املمثةل ع ى وجه اخلصوص. وأأضافت الأمانة أأن اخنفاض  املوظفني ومعلية اإ
ىل تباطؤ التقدم يف  تحسني التنوع اجلغرايف. وذكّرت بأأن الويبو املوظفني املؤقتني اذلين اس تعني هب  لفارات طويةل أأدت اإ

طار برانمج وافقت  1050أأخذت منذ عام  تقنن أأوضاع عدد من املوظفني املؤقتني العاملني لفارات طويةل يف لك س نة، يف اإ
انمج ع ى يف املائة، وقد شارف هذا الرب 70تنس يق. وختطت نس بة املهنيني املعينني من بدلان ممثةل متثيال زائدا ال عليه جلنة 

يف املائة، لكن ل يزال أأماهما معل كبري يف جمال املساواة  10الانهتاء. ورصحت الأمانة بأأن نس بة التوازن بني اجلنسني بلغت 
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بني اجلنسني ع ى مس توى الإدارة. وأأفادت بأأن الهدف هو تحقيق التوازن بني اجلنسني ع ى يميع املس توايت يف موعد أأقصاه 
ودلول الأعضاء من الويبو تويخ احلذر يف احتواء التاكليف، وقد ظلت التاكليف املرتبطة ابملوظفني . وقد طلبت ا1010عام 

عادة التقومي التدرجيي للقوى العامةل، مضيفة قدرات  22.2اثبتة عند نس بة  ن الويبو جنحت يف اإ يف املائة. وأأردفت قائةل اإ
نتاجية زادت يف حني ظلت أأخرى للمجالت اليت تكتيس الأولوية دون زايدة احلج  العا م للقوى العامةل. وأأفادت بأأن الإ

القوى العامةل اثبتة، وقد تحقق ذكل من خالل الأمتتة وتحسني املسارات. وأأضافت أأن معدلت التغيب عن املنظمة أ خذة 
ن جلنة الويبو للتنس يق وافقت يف عام  نظام العداةل ع ى اإصال   1050أأيضا يف الاخنفاض. والتفتت اإىل الإصال  وقالت اإ

دارة املوارد البرشية لعمله  وسعة صدرمه  اودلاخلية وقد نُفّذ جزء كبري من هذا الإصال . وأأثنت الأمانة ع ى موظفي اإ
لستيعاب عدد كبري من القوانني واللواحئ التنفيذية اجلديدة. ورصحت بأأن املوظفني اس تقبلوا اخملطط التجرييب اجلديد 

عداده وستنفذ س ياسة خري اس تق  للماكفأ ت والتقدير ن خمططا جتريبيا أ خر جيري اإ بال، وأأن التقيمي املبديئ مشجع. وقالت اإ
عداد نظام  نه جيري العمل ع ى نظام التخطيط للموارد املؤسس ية، كام جيري اإ بشأأنه يف هناية العام. واس تدركت قائةل اإ

ىل املعلومات الإد ارية اخلاصة بقوامه العامةل. ودشن برانمج التصويت لس تخبارات الأعامل يك يتا  للمديرين النفاذ فورا اإ
ن الاركزي سينصب يف  الإلكاروين بنجا ، وأأحرز تقدم أأيضا يف اختتام توصيات التدقيق املعلقة. وراحت تقول اإ

ع ى التنوع اجلغرايف، وستتواصل مواءمة القوى العامةل من أأجل ضامن تحقيق القدرات الإضافية يف  1052/51 الثنائية
ودلى خرباء امللكية الفكرية  التأأكيد ع ى ماكنة الويبو ابعتبارها هجة معل مفضةلالت ال خذة يف التوسع. والتفتت اإىل هدف اجمل

ن الويبو ششارك بفعالية مع جلنة اخلدمة املدنية واودلولية يف اودلوليني وغريمه من املهنيني املتخصصني وموظفي اودلمع ، وقالت اإ
عويضات الأمم املتحدة، هبدف زايدة القدرة ع ى توقع التاكليف املرتبطة ابملوظفني وضامن قدرة الاس تعراض اجلاري لنظام ت

 حزمة التعويض ع ى املنافسة وتحلهيا ابملرونة.

دارة الأداء  .70 وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن امتنانه لتقرير الإحاطة املفصل املتعلق ابلتخطيط التنظميي واإ
ع ى الويبو نظام التقيمي املنقح واملتني اذلي يتيح تعزيز التصالت بني املرشفني وموظفهي ، وع ى الربط بني  والتعيني. وأأثىن

الأداء الفردي وأأداء املنظمة وأأهدافها. والمتس احلصول ع ى املزيد من املعلومات عن كيفية تناول املسائل اليت يقل فهيا الأداء 
 عن املس توى املطلوب وحلها.

دارة املوارد البرشية وفريقها ع ى التقدم احملرز. وتوجه  .75 ىل الأمانة ع ى العرض، وهنأأ مديرة اإ وفد املكس يك ابلشكر اإ
أأن البياانت بوكرر الامتسا قدمه من قبل ابحلصول ع ى معلومات مفصةل عن التاكليف املرتبطة ابملوظفني. وأأعرب عن فهمه 

كيف ، لكنه المتس املزيد من املعلومات مبا يتيح لدلول الأعضاء فه  يف هذا الشأأن علوماتبعض املاملالية تحتوي ع ى 
دارة املوارد البرشية تطّورت  ىل اساراتيجية املوارد البرشية للفارة لمنظمة. ووقعها ع ى املزيانية العامة ل اإ  1051-1050وأأشار اإ

ن ن الإيرادات  اليت اعمتدت خالل امجلعيات املاضية، فذكّر بأأن الأمانة أأبرزت ذكل بقولها اإ احلالية املالية للمنظمة متينة واإ
دارة حكمية، علام بأأن أأ  كرث من املتوقعة للمس تقبل مشّجعة، ولكن ع ى املنظمة التعامل مع الضغط ع ى التاكليف مما يقتيض اإ

، وأأن كس يكابلنس بة للم  ملوارد البرشية. ورص  الوفد بأأن التوازن اجلغرايف يكتيس أأمهية كربىترتبط ابثليث التاكليف 
س ياسة التوزيع اجلغرايف يف الويبو. والمتس الوفد من دراسة ع ى اودلول الأعضاء تبنّي أأن اساراتيجية املوارد البرشية احلالية 

بشأأن التوزيع اجلغرايف  5971يف س ياسة مع تحليل مواطن النقص تتقدم ابقارا  يف التقرير الس نوي املقبل الأمانة أأن 
ن العديد من ا، وأأن تقدم اقاراحا بس ياسة جديدة اإىل جلنة خداهماوالأس باب وراء عدم اس ت لتنس يق. وعلق الوفد قائال اإ
ن أأكرث الطرق تعقيدا يه اختاذ نظام منظامت الأمم املتحدة تضع  حدود لتضمن التوزيع اجلغرايف العادل بني املوظفني. وقال اإ

عدد الساكن. والتفت اإىل ارااكت املالية وعنارص أأخرى مثل ششكيل املنظمة والاش، مع مراعاة عضو للك دوةلتعاديل تدبري 
التوازن اجلغرايف يف أأمانة الويبو، وعرب عن تقديره لربامج التعيني التجريبية، لكنه اخللل يف سائر التدابري املتخذة لتصحيح 

ن الأمانة ينبغي لها أأن تضمن يرى أأن من الالزم وضع الأهداف واملبادئ أأيضا لضامن متثيل البدلان غري املمثةل. ورا  يقو  ل اإ
مرحشني همنيني ، لتعيني من البدلان غري املمثةل أأو ذات المتثيل القليل اس تخدام محالت خاصة، مثل منتدايت العمل

. وأأضاف أأن تقرير اجلغرايف . وسلط الوفد الضوء ع ى أأن حالت التقاعد املقبةل س تتيح الفرصة لتصحيح التوازنتنافس يني
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 "تعيني املوظفني يف هيئات منظومة الأمم املتحدةاملعنون " 1051وحدة التفتيش املشاركة لعام 
مانة أأن شس تعني هبا مكرجعويقدم توصيات بشأأن التنوع اجلغرايف دراسة ( يتضمن JIU/NOTE/2012/3 )الوثيقة  .ميكن للأ

اعتقاده، يف ضوء يف هذا الصدد. وأأعرب عن ي يوضع اذلعمل الربانمج أأن تؤخذ تكل التعليقات يف احلس بان لوالمتس الوفد 
 ، يف أأن يراعي هذ الربانمج املوظفني املهنيني بل ويميع الأشخاص املتعاقدين لأكرث من س نة واحدة.هيلك الأمانة

ن الأمانة س تعلق علهيا لحقا. وأأقر  .71 أأيضا وأأقر الرئيس جبودة املعلومات املقدمة والاقاراحات الواردة من الوفود وقال اإ
دارهتا اليت سامهت يف جنا  املنظمة. وأأضاف أأن اودلول الأعضاء ل تزال تتوقع املزيد مهن ، وتتوقع  جبودة معل موظفي الويبو واإ

دراج املزيد من التعديالت يف تأأليف القوى العامةل.  اإ

ىل الأمانة ع ى الوثيقة. وأأشار اإىل الالزتام اذلي قطعته الأم .70 كوادور ابلشكر اإ انة يف اساراتيجية املوارد وتوجه وفد اإ
ىل  البرشية بتحسني التنوع اجلغرايف، وشساءل عن الأعامل امللموسة اليت تزمع الأمانة القيام هبا يف هذا الصدد. وأأشار الوفد اإ

ىل عايم  ، وخص ابذلكر ارتفاع نس بة املوظفني من أأورواب 12يف الصحفة  1051-1052الفقرة اخلامسة: نظرة استرشافية اإ
 ة، وشساءل عن اإرشاك اودلول الأعضاء يف التصدي لهذا اخللل. الغربي

هنا تحتاج اإىل حبث يف  .72 كوادور ع ى مداخلته بشأأن القضية املهمة املتعقةل ابلتنوع اجلغرايف وقال اإ وشكر الرئيس وفد اإ
ذا الاعتبارات منظامت دولية متعددة الأطراف يف جنيف، ويه تتطلب حلوًل عكست تاكفؤ الفرص واملساواة والعداةل وك

املتعلقة بشؤون اجلنسني. وأأضاف الرئيس أأن الهنج اذلكية واملبتكرة س تكون مطلوبة لضامن أأن التنوع اجلغرايف مدمج مع 
 اجلودة ومزااي الاس تخدام والمتزي واملهنية.

مانة ع ى وثيقهتا املهمة للغاية اليت مسحت لدلول الأعضاء بتكوين فكرة  .71 عامة عن ووجه وفد الصني الشكر للأ
املبادرات اجلارية يف الويبو ولتقدير التخطيط املس تقبيل فامي خيص املوارد البرشية يف املنظمة. وأأحاط الوفد علامُ بأأن هذه يه 

ورحب الوفد ابلنتاجئ احملققة يف الإدارة الفعاةل والتوزيع  1051-1050الس نة الثانية من تنفيذ اساراتيجية املوارد البرشية للفارة 
ازن يف املوارد البرشية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل الويبو تعزيز الشفافية يف معلها حيال املوارد البرشية. وفامي املتو 

خيص التوظيف، وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تأأخذ الأمانة يف اعتبارها التوزيع اجلغرايف فضاًل عن اخلربة التقنية بغية تنويع 
 حتياجات العاملية ع ى حنو أأفضل. القوى العامةل وأأن تفي ابل

س بانيا الأمانة ع ى التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية وأأثىن ع ى جودته العالية اليت ششهد، يف رأأي  .72 وشكر وفد اإ
ن التقرير يوفر مرجعا ممتازا للمنظامت اودلولية الأخرى. كام شكر الوفد موظفي الويبو  الوفد، تحس نا س نة تلو أأخرى، وقال اإ

سهاهم  يف جنا  هذه املنظمة. وأأبدى بعد ذكل قلقه حيال مسأأةل ختص يميع املنظامت اودلولية، ويه ع ى  معله  املمتاز واإ
زايدة يف تاكليف الأجور ع ى الرمغ من ثبات عدد املوظفني يف بعض املنظامت. ورأأى أأن ذكل ميثّل تحداي أأمام الاس تدامة 

ىل املناقشات اليت جرت ع ى مس توى جلنة املزيانية خبصوص هذا املالية للويبو وغريها من منظامت الأمم امل  تحدة. وتطرق اإ
املوضوع وكّرر الطلب اذلي ما فئت يقدمه ع ى مدى عدة س نوات وهو احلصول ع ى معلومات مالية أأكرث تفصيال بشأأن 

نه يرّحب مبا أأبدته الأمانة من  تاكليف املوظفني، واكّد ع ى رضورة توفري تكل املعلومات يف التقرير القادم. واختمت الوفد قائال اإ
 انفتا  ملواصةل تحسني المتثيل اجلغرايف يف املنظمة.

وشكر وفد بريو الأمانة ع ى التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية وع ى عرض ذكل التقرير يف جلنة املزيانية. وأأعرب  .77
دة الوضو  يف عرض وضع الويبو. واقار  أأن يُقدم، يف التقارير عن تقديره لتحّسن نوعية التقرير مقارنة ابلتقارير السابقة ولزاي

القادمة، املزيد من أأرقام املقارنة اليت تعكس التغيريات والتطورات والاجتاهات. كام طلب تضمني التقرير تفكريا يف أأثر 
 الس ياسات . وتناول مسأأةل التنوع اجلغرايف وطلب عرض أأهداف رمقية حمّددة يف هذا الصدد.
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ر وفد اململكة املتحدة الأمانة ع ى التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية وأأضاف أأنه يدمع الأنشطة املبيّنة يف وشك .78
نه يدمع أأيضا معلية مفتوحة  التقرير، ل دراج املناطق غري املمثةّل ابلقدر الاكيف يف الويبو. وقال اإ س امي املبادرة الرامية اإىل اإ

نه ينبغي أأن يكون أأي توظيف قامئا ع ى اجلدارة ابودلرجة الأوىل، كام هو مبنّي يف التقرير وشفافة ويعتقد اعتقادا راخسا أأ 
 الصادر مؤخرا عن جلنة التفتيش املشاركة.

ندونيس يا الأمانة ع ى التقرير وع ى اساراتيجية املوارد البرشية. وأأعرب عن دمعه لبياين .79 الصني  وفدي وشكر وفد اإ
  رؤية املزيد من التنوع يف مواصفات العاملني ابلويبو.كوراي وأأبدى تطلعه اإىليمهورية و 

وشكر وفد الاتحاد الرويس الأمانة ع ى التقرير وع ى املعلومات العالية اجلودة الواردة فيه. وأأبدى دمعه لبياانت وفود  .80
س بانيا واملكس يك ورأأى أأنه يتعنّي القيام ابملزيد فامي خيص التنوع اجلغرايف مبا يضمن أأ  كوادور واإ ن تكون لك اودلول الأعضاء اإ

 ممثَّةل ع ى صعيد املوظفني. واعترب الوفد أأن هذه املسأأةل تكتيس أأمهية ابلغة وتنطوي ع ى انشغالت كبرية.

ىل الامتس وفد الولايت املتحدة الأمريكية،  .85 وشكرت الأمانة الوفود ع ى تعليقاهتا املهمة واقاراحاهتا املفيدة. والتفتت اإ
احة لتقدمي املزيد من املعلومات بشأأن الطريقة اليت تدير هبا الأمانة تدين الأداء. وتحدثت عن الامتس ورحبت ابلفرصة املت

ىل التقارير املعدة عن التاكليف املرتبطة ابملوظفني، ورصحت بأأن التعاون  ضافة املزيد من التفاصيل اإ العديد من الوفود ابإ
عداد تقارير مالية مت  ىل اودلاخيل جيري عن كثب لضامن اإ ىل أأهنا ستتابع الامتسات الوفود. والتفتت اإ سقة، وأأشارت الأمانة اإ

مسأأةل التنوع اجلغرايف، وأأقرت بأأنه تحد معقد يف الواقع وأأن اودلول الأعضاء قدمت طائفة عريضة من أ راء يلزم أأخذها لكها يف 
ىل اودلول غري املم  ثةل. وتحدثت عن احارام بعض اخلطوات، احلس بان واستيعاهبا. وأأكدت الأمانة الزتاهما الراخس ابلوصول اإ

ىل الإجراءات الواجب اختاذها يف ضوء املشورة املقدمة من  حاطة أأثناء امجلعيات، واإ ىل عقد مشاورات وجلسة اإ وأأشارت اإ
اودلول الأعضاء خالل امجلعيات وبعدها. وأأفادت بأأهنا ختطط أأيضا ملواصةل محالت الإعالن عن املناصب املهنية يف املناطق 

ىل امل  ىل بعض البدلان والأقالمي. واختمتت الأمانة لكمهتا مرحبة ابقاراحات الوفود الرامية اإ س هتدفة، وس تواصل الزايرات اإ
ايها عليه.  تحسني التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية يف الس نوات املقبةل وشاكرة اإ

اد حلول للمسائل املطروحة. واقار  من مث وشكر الرئيس الوفود ع ى مداخالهتا العالية اجلودة اليت ستساعد ع ى اإجي .81
طار هذا البند من جدول الأعامل. ىل القرارات الالزم اختاذها يف اإ  الانتقال اإ

ن جلنة الويبو للتنس يق: .80  اإ

 ؛WO/CC/70/1من الوثيقة  91أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الفقرة  "5"

 ؛WO/CC/70/1من الوثيقة  98و 97وأأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الفقرتني  "1"

 .WO/CC/70/1من الوثيقة  505و 500وأأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الفقرتني  "0"

 املوّحد من جدول الأعامل 25البند 

 والإخطار بتعديالت ع ى لحئة املوظفنينظام املوظفني ولحئته: تعديالت ع ى نظام املوظفني للموافقة علهيا؛ 

ىل  .82  .WO/CC/70/3الوثيقة استندت املناقشات اإ

فصول من نظام  50ع ى املراجعة اليت أأجريت ع ى  1051 يف أأكتوبروافقت لتنس يق اجلنة وذكّرت الأمانة بأأن  .81
املبادرة اليت  العدل اودلاخيل. وهذهع ى الفصول الهنائية فامي يتعلق بنظام  1050 موظفي الويبو ولحئته، ووافقت يف أأكتوبر

اكنت جزءًا من برانمج الويبو للتقومي الاساراتيجي تُعترب املراجعَة الشامةَل الأوىل لنظام املوظفني ولحئته منذ أأكرث من 
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ث للموظفني وتلبية معايري جلنة اخلدمة املدنية اودلولية وأأفضل  طار تنظميي ُمحدَّ املامرسات عرشين عامًا، مما أأدى اإىل وضع اإ
 املُتّبعة يف نظام الأمم املتحدة املوحد.

نه  .82 من أأجل تلبية احتياجات منظمة نشطة تركز ع ى املس تقبل والتكيف مع احتياجات العمل وقالت الأمانة اإ
عادة النظر يف نظام املوظفني ولحئته ابس مترار وتعديلهام ابنتظام. وبعد  بدء  من مرور بعض الوقتواملوظفني املتطورة، جيب اإ

دخال مزيد من التعديالت لتحسني بعض الأحاكم اليت ُريِئ يُقار  العمل ابلصيغة املراجعة لنظام املوظفني ولحئته،  أأيضًا اإ
 أأهنا غري واحضة أأو يصعب تطبيقها معليًا.

من قبل وتعلقت مجموعة أأوىل من التعديالت بتوظيف املوظفني الفنيني الوطنيني والتعاقد معه ، للموافقة والإخطار  .87
دارة املوظفني، للموافقة من قبل  جلنة التنس يق. وتعلقت مجموعة اثنية من التعديالت ع ى نظام املوظفني جبوانب خمتلفة من اإ

. وابلإضافة اإىل ذكل 1052 نومفرب 5جلنة التنس يق. وس تدخل التعديالت، بعد أأن توافق علهيا جلنة التنس يق، حزّي النفاذ يف 
 لالإخطار. لتعديالت ع ى لحئة املوظفني واملرفقات اليت قُدمت اإىل جلنة التنس يقمشل بند جدول الأعامل ا

وأأشاد وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلتدابري الإجيابية اليت اختذهتا الأمانة بغرض زايدة التوازن بني اجلنسني وأأبدى  .88
ىل أأمهية قراء1-2 دمعه للتعديالت ع ى املادة اليت تنص ع ى  5-2 )أأ( مضن س ياق املادة1-2 ة املادة)أأ(. غري أأن الوفد اشار اإ

حراز أأع ى مس توايت الكفاءة واملقدرة والزناهة.أأن " " وأأضاف أأنه الاعتبار الأول يف توظيف املوظفني وتعييهن  هو رضورة اإ
ارية يف أأمانة الأمم املتحدة، ع ى الرمغ من اشساق هذه الصيغة مع املواد املامثةل يف منظومة الأمم املتحدة، مبا يف ذكل املادة الس

هنا أأمهلت احلمك الوارد يف كثري من تكل املواد وهو أأن "يكون الاختيار بناء ع ى منافسة، لكام أأمكن ذكل معليا." وأأبدى  فاإ
ىل توظيف قوة عامةل تعكس التنوع اجلغرايف لأعضاهئا وأأن شس تخدم  الوفد اتفاقه ع ى رضورة أأن شسعى املنظامت اودلولية اإ

اساراتيجيات شس هتدف أأوسع الفئات املمكنة. ورأأى الوفد أأنه ميكن، وينبغي، بذل تكل اجلهود طبقا للمبدأأ القايض  أأيضا
يالء الاهامتم الأكرب لتوظيف أأكرث املارحشني تأأهيال لشغل أأي منصب شاغر من خالل معلية شفافة وتنافس ية. وبناء  بلزوم اإ

متسقة مع مواد الأمم املتحدة اليت ششمل عبارة "يكون الاختيار بناء ع ى  لتكون 5-2 عليه طلب الوفد أأن تُعّدل املادة
 منافسة، لكام أأمكن ذكل معليا "

ىل أأن املادة .89 " وأأبدت الأمانة أأملها ع ى منافسة. كقاعدة عامة، يكون التعيني بناءتنص ع ى أأنه " 9-2 وأأشارت الأمانة اإ
 لولايت املتحدة الأمريكية.يف أأن شس تجيب هذه املادة للشاغل اذلي أأبداه وفد ا

ن جودة التوظيف واجلدارة ينبغي أأن يكوان يف  .90 وودلى اختتام النقاش حول البند، خلّص الرئيس وهجات النظر قائال اإ
جراءات فامي خيص املساواة بني اجلنسني والتنوع اجلغرايف. مث دعا  مقدمة املعايري. وأأشار، يف الوقت ذاته، اإىل رضورة اختاذ اإ

ىل املوافقة ع ى التعديالت ع ى نظام املوظفني والإحاطة علام ابلتعديالت ع ى لحئة املوظفني.جلنة التن   س يق اإ

ووافقت جلنة الويبو للتنس يق ع ى التعديالت ع ى نظام املوظفني وأأحاطت علام ابلتعديالت ع ى لحئة  .95
ردت ابلتفصيل يف املرفق الأول من املوظفني وما يتصل بذكل من مرفقات بشأأن املوظفني الفنيني الوطنيني، كام و 

 .WO/CC/70/3 الوثيقة
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ن جلنة الويبو للتنس يق: .91  اإ

وافقت ع ى التعديالت ع ى نظام املوظفني، كام وردت ابلتفصيل يف املرفق الثاين من  "5"
 ؛WO/CC/70/3 الوثيقة

الثالث من وأأحاطت علام ابلتعديالت ع ى لحئة املوظفني، كام وردت ابلتفصيل يف املرفق  "1"
 ؛WO/CC/70/3 الوثيقة

وأأحاطت علام ابلتعديالت ع ى لحئة املوظفني، كام وردت ابلتفصيل يف املرفق الرابع من  "0"
 .WO/CC/70/3 الوثيقة

 هناية الوثيقة[]


