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WO/GA/43/21 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1073 سبمترب 71التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون(العادية احلادية واألربعون )الدورة الثالثة الدورة 
ىل سبمترب  13جنيف، من   1073أأكتوبر  1اإ

 
 

 اقرتاح مقدم بشأن تعريف "نفقات التنمية"
 وامليزانيةجلنة الربنامج يف سياق 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ا التاسعة شةرة هييف دورت يف س ياق جلنة الربانمج واملزيانية "نفقات التمنية"نوقشت مسأأةل التعريف املقرتح لعبارة  .7
 عىل التوايل. 1073وعام  1071اليت شقدت يف عام  1احلادية والعةريندورهتا والعةرين و 

( أأرفقنا طيه A/51/14 واملزيانية الصادرة يف دورهتا احلادية والعةرين )انظر الوثيقةووفقا لتوصية جلنة الربانمج  .1
 اقرتاح مقدم من رئيس جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن تعريف "نفقات التمنية"اليت حتتوي عىل  WO/PBC/19/25 الوثيقة

 لتنظر فهيا امجلعية العامة للويبو.

ىل .3 ن امجلعية العامة للويبو مدشوة اإ النظر  اإ
 يف هذه املسأأةل واختاذ التدابري املناس بة.

 

 [WO/PBC/19/25 ]تيل ذكل الوثيقة

                                                
1

عىل التوايل. A/51/13 و A/50/14يف الوثيقتني والعةرين يرد ملخص القرارات والتوصيات الصادرة شن جلنة الربانمج واملزيانية يف دورتهيا التاسعة شةرة  
 .A/51/14ويرد ملخص القرارات والتوصيات الصادرة شن اللجنة يف دورهتا احلادية والعةرين يف الوثيقة 
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 الأصل: ابلإنلكزيية
1071 سبمترب 4التارخي:  

 
 
 

 جلنة الربنامج وامليزانية
 

 عشرةالتاسعة الدورة 
ىل  70جنيف، من   1071سبمترب  74اإ

 
 

 التنمية" نفقات( بشأن تعريف "PBCاقرتاح مقدم من رئيس جلنة الربنامج وامليزانية )

 من جدول الأشامل( 9)البند 

عدا  رئيس جلنة الربانمج واملزيانية دمن اإ

اليت أأبداها العديد من الوفود خالل ادلورة الثامنة شةرة للجنة الربانمج واملزيانية، مت اشتبار يف أأشقاب املالحظات  .7
عداد الربانمج واملزيانية شن هذه 1073-1071تعريف نفقات التمنية يف الربانمج واملزيانية للفرتة  الفرتة.  تعريفًا مؤقتًا لأغراض اإ

لهيا رئيس جلنة الربانمج واملزيانية بغية  وتقرر العمل عىل صقل هذا التعريف خالل املشاورات غري الرمسية اليت دشى اإ
عداد الربانمج واملزيانية للويبو.  ىل حتديد أأكرث دقة "لنفقات التمنية" يف س ياق اإ كام مت التفاق أأيضا عىل شرض  الوصول اإ

ىل امجلعية العامة للموافقة التعريف املعدل أأثناء ادل  يف عليهورة التاسعة شةر للجنة الربانمج واملزيانية للنظر فيه ورفع توصية اإ
عداد الربانمج واملزيانية للفرتة القادمةيف التعريف املعدل  من املقرر اس تخدام .1071 عام  .1072-1074 اإ

أأغسطس  14يوليو و 3يتني يف زيانية جلس تني غري رمس أأعاله، شقد رئيس جلنة الربانمج وامل املذكور ويف أأشقاب القرار .1
عداد الربانمج واملزيانية اخلاص، 1071  ابلويبو. للتشاور بشأأن تعريف نفقات التمنية يف س ياق اإ

 ييل: تشمل هذه الوثيقة عىل ما .3

 ،(1073-1071التعريف احلايل لنفقات التمنية )الربانمج واملزيانية للفرتة  ( أأ )

 ،ت التمنية" كام اقرتحه رئيس جلنة الربانمج واملزيانيةعدل "لنفقااملتعريف ال و  ( ب)

عداد الربانمج واملزيانية"و  )ج(  ،أأس ئةل وأأجوبة "خاصة بتعريف نفقات التمنية يف س ياق اإ
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التعليقات الواردة من ادلول الأشضاء يف الوقت املناسب قبل شقد جلسة املشاورات غري الرمسية الثانية و  )د(
لهيا رئيس جل   نة الربانمج واملزيانية بشأأن التعريف املعدل "لنفقات التمنية".واليت دشى اإ

قلميية، واليت وردتو  ه() حدى اجملموعات الإ ىل  تعليقات اإ شقب جلس يت املشاورات غري الرمسية اليت دشى اإ
 شقدها الرئيس.

ىل تقدمي  .4 جلنة الربانمج واملزيانية مدشوة اإ
فقة توصيات مجلعيات ادلول الأشضاء يف الويبو للموا

عداد  غراض اإ منية لأ عىل التعريف اجلديد لنفقات الت
 الربانمج واملزيانيات للفرتات القادمة.

 ] املرفقاتذكل  ييل[
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ANNEX A 

 املرفق أألف
 

 التعريف احلايل لنفقات التمنية
 (1073-1071)الربانمج واملزيانية للفرتة 

 ، النسخة الإنلكزيية(13، الصفحة 30)الفقرة 

ذا نان املس تفيد"نفقات تمن مسمى  النفقات ينطبق عىلل  ل اإ نفقات مناظرة  يتاحبدلًا من البدلان النامية فقط، ول  مهنا ية" اإ
طلبات الإيداع من  متنح ملقديماليت الرسوم  اتللبدلان املتقدمة. تستبعد هذه املبالغ الإيرادات السابقة الناجتة من ختفيض

بدلان اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل انتقالية مع البدلان النامية البدلان النامية. ومتش يا مع املامرسات السابقة، يمت تضمني ال 
عداد الربانمج واملزيانية.  لأغراض اإ

 

 ] ابءذكل املرفق  ييل[
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 املرفق ابء
 

 التعريف املعدل "لنفقات التمنية" وفقا لقرتاح رئيس جلنة الربانمج واملزيانية

ىل خدمة أأغراض التمنية واليت اس تخداهما لمتويل امل د منية" شن" نفقات ت  مسمىالنفقات  يُطلق عىل ساعدات اليت هتد  اإ
ىل البدلان املتقدمة. ىل البدلان النامية، ول يمت رص  نفقات مناظرة اإ ىل ذكل، ينبغي أأن تسهم  تقدهما الويبو اإ وابلإضافة اإ

 :الأنشطة الإمنائية املموةل من قبل الويبو بصورة مبارشة يف

 متيازات من نظام امللكية الفكرية، وخفض تاكليف اس تخدام هذا متكني البدلان النامية من جين فوائد وا
 ،العامل أأرجاءالنظام، وتوفري حامية أأفضل لالخرتاعات والإبداعات يف خمتلف 

  ىل املعار  و تقليص الفجوة املعرفية بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية شن طريق تيسري نفاذ البدلان النامية اإ
نتاج، واس تخدام، واستيعاب التكنولوجيات، واس تحداث أأشاكل جديدة من ودمع مشاركهتا يف ابت اكر، واإ

 .التعبري والإبداع

ىل حتقيق التغيري املذكور أأعالهالآتية بعد من املعلوم أأن هتد  الأنشطة   :اإ

عداد اسرتاتيجيات وطنية وس ياسات وخطط للملكية الفكرية يف البدلان النامية -  ،اإ

عداد وتطوير التةريعات و  - الوطنية ) والإقلميية مىت نان ذكل ذي صةل(، وكذا وضع اللواحئ التنظميية وأأطر اإ
 ،الس ياسات اليت تعزز من توفر نظام متوازن للملكية الفكرية )مبا يف ذكل البحوث ذات الصةل(

ى بشأأن دمع مشاركة البدلان النامية يف معلية صنع القرار ادلويل والإقلميي، واملشاركة يف احلوارات اليت جتر و  -
 ،امللكية الفكرية

قامةو  - دارية حديثة للملكية الفكرية الوطنية عىل أأعىل مس توى اإ  ،بنية أأساس ية اإ

 ،تطبيق أأنظمة دامعة ملس تخديم نظام امللكية الفكرية يف البدلان الناميةو  -

 ،تدريب وبناء قدرات الكوادر البةرية يف البدلان الناميةو  -

ىل املعرفة والتقنيات يف البدلان النامية )مبا يف ذكل الهنوض ابلبتاكر والإبداع ونقل التك و  - نولوجيا والنفاذ اإ
 .البحوث املتصةل هبا(

دارة "املنظمة" أأو الأنشطة أأو الوظائف املتصةل ابلش  يف أأغراض "نفقات التمنية"  عدم اس تخدامومن املفهوم أأيضا  ئون متويل اإ
 املالية والإدارية.

 ] جميذكل املرفق  ييل[
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 املرفق جمي
 

 بةأأس ئةل وأأجو 

عداد الربانمج واملزيانية"  "تعريف نفقات التمنية يف س ياق اإ

نفاق املتعلق ابملوظفني وأأيضا املتعلق بأأمور خبال  املوظفني من املبلغ 7س نفقات تمنية وقميته اخملصص ك : مك يبلغ مقدار الإ
 مليون فرنك سويرسي؟  731,9

جاميل نفقات :ج التمنية املرتبط ابملوظفني وابلأمور الأخرى خبال  املوظفني  مت تطبيق نفس أأسلوب توزيع اجلزء اخلاص من اإ
ىل  73-1071تقريبا وعىل حنو مجمل كام يف مزيانية الفرتة  % تقريبا من مجموع 52)أأي يصل قمية املبلغ املتعلق مبوارد املوظفني اإ

، دجد ما صخصص وموارد مرتبطة % ملوارد متعلقة بأأمور أأخرى خبال  املوظفني(. وذلكل32، و1073-1071املزيانية للفرتة 
جاميل حصة  20مليون، وما صخصص وموارد مرتبطة بأأمور أأخرى خبال  املوظفني حوايل  88ابملوظفني حوايل  مليون من اإ

 مليون. 731,9التمنية املقدرة مببلغ نفقات 

ىل : يف " املراجعة اخلارجية للمساعدات التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون يف1س   أأغراض التمنية"، أأشار املؤلفان اإ
أأنه " ل يوجد متابعة مهنجية لتعقب مرصوفات الويبو لأغراض التمنية حمسوبة للك قطاع، أأو برانمج، أأو دوةل، أأو نشاط، 

آلية اليت ُوضعت لتتبع نفقات التمنية يف الفرتة   ؟73-1071أأو أأهدا ، أأو نتاجئ متوقعة، أأو أأثر مطلوب". ما يه ال

، ولهذا مل مت التعر  بصورة نامةل عىل 77-1070و 09-1008ترص نطاق تقرير املراجعة اخلارجية عىل فرتيت اق  :ج
 .ويف خالل تكل الفرتة أأيضا، 73-1071لفرتة لالتحسينات اليت طرأأت يف س ياق الإعداد 

ىل تقرير أأداء الربانمج لفرتة ج  يُر   ًا لتطور تقدير نفقات التمنية ، واذلي يقدم شرضًا موجز  (WO/PBC/19/2)77-1070ع اإ
 :يف الويبو

جراء " . وخالل الفرتة 1009-1008لنفقات التمنية للمرة الأوىل يف وثيقة الربانمج واملزيانية املعدةل للفرتة  شامالً  تقيميً مت اإ
آليات تتبع مناس بة لبي نشاء أ ان النفقات. تأأسست السابقة، واصلت "الأمانة العامة" ضبط مهنجية نفقات التمنية والعمل عىل اإ

، عىل تقديرات عالية املس توى عىل مس توى "الربانمج"، حيث مت 1009-1008، كام يف الفرتة 77-1070مهنجية الفرتة 
ىل  73-1071هتذيب الهنج بشلك جوهري يف "الربانمج واملزيانية" للفرتة  استنادًا عىل هنج تفصييل تصاعدي )من البداية اإ

آليات تتبع نفقات التمنية  1073-1071. وقد مت تدشمي هذا الهنج املعدل للفرتة الهناية( عىل مس توى النشاط نشاء أ شن طريق اإ
عداد تقارير أأكرث دقة شن نفقات التمنية يف الفرتات  ىل اإ من خالل نظام ختطيط موارد املؤسسات. ومن املتوقع أأن يؤدي هذا اإ

 ". 1077-1070بقة يف الفرتة عىل مس توى "الربامج" املط  متطورة بتقيميتاملقبةل مقارنة 

مليون فرنك سويرسي اخملصصة كنفقات تمنية  731,9هل من املمكن الاطالع عىل تفصيالت وأأوجه رص  مبلغ  :3س 
 بدلةل املناطق والبدلان؟ 

ىل  املس هتدفة، : يركز التخطيط لفرتات الس نتني عىل النتاجئج الإعداد  ءبدواملوارد الالزمة لتحقيق تكل النتاجئ. وابلنظر اإ
ي فرتة من فرتات لأ وأأكرث من ثالث س نوات قبل هناية التنفيذ  -للربانمج واملزيانية قبل ميعاد التنفيذ بأأكرث من س نة 

طار العمل لفرتة  يتضمنفال  -التخطيط  الربانمج تفصيالت التخطيط عىل املس توى القطري. ومبجرد املوافقة عىل نتاجئ اإ
ة هبا، س تظهر تفصيالت الأنشطة عىل املس توى القطري يف خطط العمل الس نوية )بدون الس نتني، وعىل املوارد املرتبط

 املوارد املرتبطة ابلبدل(.
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ضافة هذه  ماكنية اإ ل يُنظر "للبدل" يف الوقت احلايل كبعد يمت تتبع النفقات عىل أأساسه. وتقوم "الأمانة" حاليا ابلتحقق من اإ
 .الوظيفة مضن ختطيط موارد املؤسسات

. يف بعض احلالت، مت توزيع مؤرشات الأداء املنطقةسب ب  تظهر صعوبة احلصول عىل تفصيالت توزيع املزيانية وذلكل
قلميي، مما يعكس توزيع الإدجازات اخملططة عىل أأساس املنطقةسب ب  وفقا للبياانت املتاحة  ابملناطق. ويصعب ربط املوارد اإ

 من توزيع مؤرشات الأداء.

عداد : هل من املمكن 4س  ( 13( )الصفحة 73-1071)أأنشطة التمنية للفرتة  9نفقات التمنية، اجلدول  لتوضيح بيااًن تفصيلياً اإ
 موزعة حسب فئة التلكفة؟

مانة" التحقق 73-1071يف الفرتة  (ERP) مع التحسينات اليت طرأأت عىل أأدوات ختطيط موارد املؤسسات :ج ، ميكن "للأ
ماكنية تقدمي مثل هذا البيان ا عداد الربانمج واملزيانية لمن اإ  .  1072-1074فرتة للتفصييل يف س ياق اإ

 : حتتوي مسودة التعريف املقرتح حاليا عىل تفصيالت كثرية. هل مل يكن من الأنسب تقدمي تعريف رفيع املس توى؟2س 

ىل رؤيةج ادلول الأشضاء. وجتدر  : تركت جلنة الربانمج واملزيانية حتديد مس توى التفصيل املتضمن يف التعريف بشلك نامل اإ
ىل أأن احتواء التعريف عىل تفصيالت أأكرث، مبا يف ذكل تضمينه قامئة ابلسرتاتيجيات اليت هتد  لتحقيق أأثر التمنية  الإشارة اإ

مانة" مبا يساعدها يف  تقدير حصة التمنية )"معلية احلساب"(. ذ يعمل التعريف وموجه "للأ  املطلوبة، يعد مزية كبرية، اإ

يقصد من قامئة الأنشطة الواردة يف التعريف املقرتح أأن تكون شامةل أأم يقصد هبا فقط تقدمي أأمثةل عىل سبيل : هل 5س 
 املثال ل احلرص؟

ىل حد ما اسرتاتيجيات التنفيذ ج : تتفهم "الأمانة" أأن "قامئة الأنشطة" الواردة يف التعريف اذلي اقرتحه الرئيس تعكس اإ
رشادًا نافيا لعملية أأيضا " الرئيس ية. كام تتفهم "الأمانة أأن الهد  من هذه القامئة أأل تكون حرصية بقدر ما تعمل عىل توفري اإ

جرائه كجزء من الإعداد لوثيقة الربانمج واملزيانية ىل اإ  ."احلساب" واذلي حتتاج "الأمانة" اإ

نفاق املرتبط ابلإدارة، والنوايح الإدارية واملالية ذات1س  الصةل" لكيًة من التقديرات املس تقبلية  : هل ينبغي استبعاد " الإ
 للنفقات، أأو ينبغي تضمني تكل الأنشطة املرتبطة ارتباطا مبارشا ابلتمنية؟ 

يُذكر أأنه قد مت استبعاد نافة النفقات املرتبطة ابلإدارة، والنوايح الإدارية واملالية  يف الربانمج واملزيانية شن الفرتة  :ج
، شن تكل الفرتةصة التمنية للربانمج واملزيانية ، من ح9رتبطة "ابلهد  الاسرتاتيجي" ، أأي نافة املوارد امل1071-73

دارة القامئة عىل النتاجئ ) التخطيط ( )واذلي ييرس CDIP RBM projectابس تثناء حالتني فقط: مةروع اللجنة لالإ
جيابيا عىل اجلودة ا لشامةل للنتاجئ احملققة(، والتقيميت القطرية داخل والرصد والتنفيذ للتمنية املتصةل ابلأنشطة، وبدوره يؤثر اإ

 البالد اليت تقوم هبا شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ) حتديد ادلروس املس تفادة لتحسني برامج البدلان النامية(. 

ات املالية املرتبطة لفرتات التخطيط املقبةل، سو  تس تطلع "الأمانة" رأأي ادلول الأشضاء بشأأن تضمني أأو استبعاد النفق
 ابلإدارة، والنوايح الإدارية واملالية". 

التعريف املقرتح )كام هو احلال يف التعريف احلايل( النفقات املتعلقة ابلأنشطة اليت يُضطلع هبا أأيضا يف البدلان  : يستبعد8س 
لك من البدلان املتقدمة والنامية  املتقدمة. هل جيب تضمني أأنشطة التعاون التقين هذه ذات النطاق الأوسع )واليت ختدم

 عىل السواء(؟
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البدلان  لك من" واليت ختدم نطاقا س يكون من املفيد زايدة توضيح ما تعنيه شبارة "أأنشطة التعاون التقين الأوسع ج:
جراء املزيد من املناقشات حول هذه املسأأةل.  املتقدمة والبدلان النامية، مبا يف ذكل تقدمي أأمثةل من خالل اإ

لقاء املزيد من الضوء عىل مفهوم "النفقات املناظرة"؟ 9س   : هل ميكن اإ

عدم توفري نفقات مناظرة للبدلان املتقدمة، عىل سبيل املثال، أأن يمت حساب " متويل ممثيل البدلان النامية يُقصد بج: 
فقط، ول يتاح نفقات مماثةل للبدلان للبدلان النامية  مزية هذا للمشاركة يف اللجان ادلامئة للويبو" كنفقات تمنية حيث يوفر

 املتقدمة.

ىل أأي مدى يف نفقات التمنية  تعريفات"الأمانة" بعمل دراسة اس تقصائية شن  قامت: هل 70س  منظامت دولية أأخرى؟ واإ
 وثيقة الصةل بس ياق اختصاصات الويبو؟  املس تخدمة يف تكل املنظامت التعريفاتتكون 

آلياج ت تتبع التمنية يف ونالت أأخرى، مبا يف ذكل تكل الونالت اليت تركز جل معلها عىل : أأجرت "الأمانة" بثا شن أ
أأغراض التمنية والونالت املتخصصة. مل جتد "الأمانة" أأي وناةل يتوفر دلهيا حاةل مماثةل مثل حاةل الويبو، حيث تتغلغل أأغراض 

عداد التقارير اخلاصة بنفقات التمنية. وتأأسيسًا عىل  "املنظمة"، كام مل جتد أأي وناةل لها نفس أأنشطةالتمنية يف مجيع  متطلبات اإ
نتاجئ البحث املذكور، يبدو أأن اخلربة اليت ميكن اكتساهبا من خالل ونالت أأخرى غري ذات صةل مبارشة بأأنشطة الويبو ول 

 ميكن تطبيقها.

ضافة شبارة لأنشطة" يف السطر الثا ي من ال اب: هل ميكن استبدال لكمة "املساعدة" "77س  تعريف املقرتح؟ وهل ميكن اإ
ضافة " مضري امللكية للجمع الغائب ) ( قبل شبارة " their"أأقل البدلان منواً" بعد شبارة "البدلان النامية"؟ وهل ميكن اإ

 الاخرتاعات والإبداعات يف خمتلف أأحناء العامل" يف أأول نقطة فرشية؟

 . الضبط ادلقيق لصياغة التعريف: سو  تسرتشد "الأمانة" برأأي ادلول الأشضاء يفج

عداد ونةر جدول 73-1071ما هو الأثر املايل لتطبيق التعريف املقرتح للربانمج واملزيانية للفرتة  :71س  ؟ وهل ميكن اإ
 مقارن؟ 

ىل  73-1071تصل احلصة الإجاملية للتمنية املقدرة يف مزيانية  :ج % )مبا يف ذكل 79,1بعد تطبيق التعريف اجلديد اإ
ىل استبعاد حصة التمنية للنتاجئ املرجوة التالية نتيجة لتطبيق التعريف اجلديد مةر  وعات جدول أأشامل التمنية(. ويرجع الفرق اإ

 املقرتح: 

 .تعزيز نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بصورة شامةل -

 3,112: 73-71املزيانية املقرتحة 

منية:  120 حصة الت

 .نةحتسني معليات أأنظمة مدريد ولش بو  -

 43,442: 73-71املزيانية املقرتحة 

منية:  130 حصة الت

  .زايدة نةر وتعممي مبادئ جدول أأشامل التمنية يف برامج وأأنشطة "املنظمة" -

 4,799: 73-71املزيانية املقرتحة 
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منية:  4,799 حصة الت

عداد التقارير بشأأن توصيات جدول أأشامل  -  .التمنيةفعالية التخطيط والتنفيذ، والرصد، والتقيمي واإ

 7,110: 71/73املزيانية املقرتحة 

منية:  7,110 حصة الت

تعزيز فهم جدول أأشامل التمنية من قبل ادلول الأشضاء، واملنظامت احلكومية ادلولية، واجملمتع املد ي وغريمه من  -

  .أأحصاب املصلحة

 7,213: 71/73املزيانية املقرتحة 

منية:  7,213 حصة الت

ىل الويبو تزايد موارد متاحة للملكي - ة الفكرية خارج املزيانية لأغراض التمنية، سواء من خالل التربعات املبارشة اإ

آليات متويل خارجية أأخرى ىل أ  .أأو النفاذ اإ

 7,159: 71/73املزيانية املقرتحة 

منية:  7,419 حصة الت

 .معاهدة الرباءات لكرتو ي يف التوقيتات املناس بة بشأأن طلبات الإيداع وفقا لنظاملإ حتديثات ركن الرباءات ا -

 1,729: 71/73املزيانية املقرتحة 

منية:  240 حصة الت

ذناء وبناء احرتام  - مهنجية وفعالية التعاون والتنس يق بني أأشامل الويبو واملنظامت ادلولية الأخرى يف جمال اإ

 .امللكية الفكرية

 182: 71/73املزيانية املقرتحة 

منية:  289 حصة الت

 .الويبو اذلي تقوم به وردلشريض من امجلهور بشأأن امللكية الفكرية والتعريف اباتصال أأكرث فعالية بقطاع  -

 73,554: 71/73املزيانية املقرتحة 

منية:  2,914 حصة الت

  الاس تفسارات والتساؤلت.حتسني مس توى أأداء اخلدمات والرد عىل  -

 1,932: 71/73املزيانية املقرتحة 

منية:  7,401 حصة الت

 .ة مع رشناء الأمم املتحدة ومع معليات وأأنشطة املنظامت احلكومية ادلولية الأخرىتفاعل الويبو بفعالي -

 .والاشرتاك يف املفاوضات

 3,521: 71/73املزيانية املقرتحة 

منية:  52 حصة الت

عىل أأساس النتاجئ الربانجمية واملالية، وأأنشطة املعاجلة والتجهزي، والتنفيذ والتقيمي  والفاعلالتخطيط الكفء  -

ع  .داد التقارير والإبالغواإ
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 78,907: 71/73املزيانية املقرتحة 

منية:  502 حصة الت

ىل أأشضاء الإدارة العليا، ومديري الربامج، وادلول  تس تخدم للتقيميمعلومات  - اتحهتا اإ ىل الأدةل ويمت اإ مستندة اإ

 .الأشضاء لختاذ القرارات

 1,317: 73-71املزيانية املقرتحة 

منية:  7,147 حصة الت

طاري لنتاجئ الفرتة  سيمت ، النسخة الإنلكزيية( مع 71، الصفحة 73-1071)الربانمج واملزيانية للفرتة  73-1071نةر جدول اإ
شند تطبيق التعريف اجلديد املقرتح )النتاجئ املتوقعة  1073-1071حلصة أأغراض التمنية يف الربانمج واملزيانية للفرتة  تقيمي

 .جلنة الربانمج واملزيانية منعليه  احلصولميكن لدلول الأشضاء ذات الصةل مظلةل ابللون الأخرض( و 

سهام الاسرتاتيجيات املذكورة يف التعريف املقرتح يف التمنية؟73س   : كيف ميكن لدلول الأشضاء تقيمي مدى اإ

ققة بواسطة منتظام شن النتاجئ احملدوراًي : يوفر تقرير أأداء الربانمج الس نوي والتقرير اذلي يصدر لك س نتني تقيمي ج
جراء تقيميت مهنجية مس تقةل مجليع مةروعات "جدول أأشامل التمنية". كام جُترى تقيميت  ىل اإ "املنظمة". هذا ابلإضافة اإ

املراقب املايل املس تقل وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، مبا يف ذكل التقيميت القطرية داخل  من قبلمس تقةل أأخرى 
 ادلول الأشضاء. 

: هل هناك أأي تداخالت بني الاسرتاتيجيات املذكورة يف التعريف املقرتح، قد ينجم شهنا ازدواجية يف حساب 74س 
 نفقات التمنية ؟

: ميكن قياس لك اسرتاتيجيه من الاسرتاتيجيات املذكورة وتتبع نتاجئها املتوقعة املمزية واخلاصة هبا يف اخملطط الإطاري ج
 ذلكل يمت حساب حصة التمنية للك نتيجة من النتاجئ املرجوة مرة واحدة فقط. . و1071/1073لنتاجئ فرتة 

: هل يمت حساب متويل املشاركني من البدلان النامية والبدلان الأقل منواً كجزء من حصة التمنية يف الربانمج واملزيانية 72س 
 ؟1071/1073للفرتة 

 1073-1071من حصة التمنية املقدرة للفرتة  اً والبدلان الأقل منوًا جزء متويل املشاركني من البدلان النامية يعتربنعم،  :ج
ثراء احلوار بشأأن امللكية الفكرية  .حيث يعترب هذا المتويل دشام ملشاركة البدلان النامية يف معلية صنع القرار العاملي، واإ

لبات الإيداع املقدمة من البدلان : هل يمت حساب ختفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت متنح لط 75س 
 ؟1073-1071النامية كجزء من حصة التمنية يف الربانمج واملزيانية للفرتة 

)يرىج الرجوع  1073-1071ل، ل حتسب ختفيضات رسوم الرباءات كجزء من حصة التمنية يف الربانمج واملزيانية للفرتة  :ج
ىل الفقرة   .()النسخة الإنلكزيية( 1073-1071نية للفرتة ، من الربانمج واملزيا13، الصفحة 30اإ
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  رسوم طلبات الإيداع العادية مبوجب

  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

عداد وجتهزي طلبات   الإيداع متوسط تلكفة اإ

 مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 ختفيض أأتعاب طلبات الإيداع مبوجب 

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 

. جاري حاليا تقدير التاكليف املبارشة مثل 73-1071مليون فرنك سويرسي يف الفرتة  73در الإيراد السابق بوايل يق
 الإعاانت املالية.

]ييل ذكل املرفق دال[

الإيراد 
 السابق

 التاكليف املبارشة
 )أأي، الإعاانت(
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 املرفق دال

 التعليقات الواردة من ادلول الأشضاء عىل التعريف املعدل لنفقات التمنية

 [mailto:wang_yil@mfa.gov.cn] من:

 م  01:31، 1071يوليو  75ثنني ال التارخي:

ىل: آميب اإ  رئيس جلنة الربانمج واملزيانية؛ سوندارام، أ

 زماليئ الأشزاء،

 حتية طيبة وبعد،

عداد الربانمج واملزيانية  آسف لتأأخري يف الرد. أأحيطمك علام مبوافقة دوةل الصني عىل تعريف "نفقات التمنية" يف س ياق اإ أ
 .72-1074للفرتة 

 ، مع أأطيب التحيات

 ييهوانغ 

 سكرتري أأول

 البعثة الصينية

 

 

 

 

 

1071.08.70 
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 [mokhtar.warida©gmail.corn]خمتار واريدا  من:

 74:22، 1071يوليو  30الثنني،  التارخي:

ىل: آميب اإ  سوندارام، أ

ىل:  رئيس جلنة الربانمج واملزيانية صورة اإ

عداد الربانمج وا املوضوع:  .72-1074ملزيانية للفرتة تعريف "نفقات التمنية" يف س ياق اإ

 الس يد / رئيس جلنة الربانمج واملزيانية

 حتية طيبة وبعد، 

يه  تعريف نفقات التمنيةيرىج التفضل ابلإحاطة بأأن التعليقات الأولية الواردة حىت الآن من اجملموعة الأفريقية خبصوص 
 :عىل النحو التايل

 .يف السطر الثا ي الاس تعاضة شن لكمة "املساعدة" بلكمة "الأنشطة" (7
ضافة شبارة " (1  ."" بعد شبارة "البدلان الناميةالبدلان الأقل منواً اإ
ضافة مضري امللكية "  (3 " قبل شبارة "الاخرتاعات والإبداعات يف خمتلف أأحناء العامل" يف النقطة الفرشية theirاإ

 .الأوىل

 مع وافر التحيات

  خمتار
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 [mailto:RevesJT@state.gov]ريفيس، جيه. تود  من:

 م 03:30، 1071أأغسطس  70امجلعة،  التارخي:

ىل: آميب اإ  سوندارام، أ

عداد الربانمج واملزيانية للفرتة  املوضوع:  .72-1074تعريف "نفقات التمنية" يف س ياق اإ

آميب،  شزيزي أ

 حتية طيبة وبعد،

رسال  من الواحض ليو. أأرجو قبول اشتذاري شن هذا الأمر. يو  37تعليقات "اجملموعة ابء" قبل حلول املوعد الهنايئ يف عدم اإ
 .عىل النحو التايليرىج التفضل ابلإطالع عىل التعليقات املطلوبة واليت أأوردانه 

تتصف مسودة التعريف املقرتح بأأهنا  .يساور أأشضاء "اجملموعة ابء" بعض اخملاو  بشأأن حمتوى ونطاق التعريف املقرتح
ن من الأنسب التفاق عىل تعريف عىل مس توى رفيع من الإعداد. هناك عدم حتتوي عىل تفصيالت كثرية جدًا، وقد يكو

يف  !أأم مت رسدها كأمثةل اسرتشادية فقط؟ هل يه عيل سبيل احلرصف وضوح خبصوص الأنشطة اليت مت رسدها يف التعريف، 
ذا نان ينبغي . وقد تساءل بعض أأشضاء "اجملموعة فيلزم توضيح هذه النقطةحاةل وجوب تضمني قامئة الأنشطة،  ابء" شام اإ

استبعاد "النفقات املرتبطة مبرصوفات الإدارة والنوايح الإدارية واملالية" لكيًة، أأو وجوب تضمني تكل النفقات املتصةل اتصال 
مبارشا بأأنشطة التمنية. ويف هذا الصدد، نطلب احلصول عىل مزيد من املعلومات حول املامرسات القامئة يف الويبو، وعىل 

أأوسع شن املامرسات اجلاري تطبيقها يف منظامت دولية أأخرى. يستبعد التعريف املقرتح )كام هو احلال يف التعريف  نطاق
ستبعاد أأنشطة التعاون التقين الأوسع ل نؤيد اأأيضا يف البدلان املتقدمة. وحنن  تُنفذاحلايل( النفقات املتعلقة ابلأنشطة اليت 

مة والنامية عىل السواء(. كام يسعدان تلقي توضيحا شن املقصود من شبارة " النفقات نطاقا )واليت ختدم البدلان املتقد
 املناظرة".

ميكن عىل أأساسها اليت أأنه س يكون من املفيد احلصول عىل مزيد من املعلومات شن اشتقادها ب "اجملموعة ابء" أأيضا تعرب
بني  تغطية الأنشطةهل هناك اختالفات من حيث  فعىل سبيل املثال، . حتقيق تقدم يف املناقشات حول هذه املسأأةل

ذا نان الأمر كذكل، ما يه الأنشطة / النفقات اليت سيمت استبعادها و/ أأو تضميهنا؟  التعريف احلايل والتعريف اجلديد؟ اإ
لومات. الاس تعانة جبدول مقارن كوس يةل جيدة لعرض هذه املعونقرتح يسعدان الاستنارة برأأي "الأمانة" حول هذه النقطة. 

ذا نانت "الأمانة" قد أأجرت دراسة اس تقصائية لتعريفات نفقات التمنية يف منظامت دولية  وعالوة عىل ذكل، نود معرفة ما اإ
ىل النظر يف مدى واثقة صةل ، أأخرى  القامئة يف س ياق اختصاصات الويبو. التعريفاتوسو  حنتاج شندئذ اإ

 مع وافر التحية،

 تود

+ | 47 11149 4277ابمللكية الفكرية | بعثة الولايت املتحدة الأمريكية يف جنيف | هاتف:  تود ريفزي | امللحق املعين
 +|47 11149 4883فاكس: 
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 هذا الربيد الإلكرتو ي غري مصنف

لزيابيث  من: آميبنيابة شن: [ mailto:elizabeth.gamble@wipo.int [جامبل، اإ  سوندارام، أ

 م 04:28، 1071أأغسطس  7امجلعة،  التارخي:

ىل:  ;'mokhtar.warida@gmail.com'; bission.egypt©ties.itu.int; 'anasimi©yahoo.corn' اإ
; Reves, J. Todd; 
.

mfa.gov.cn'; 'wang_yi1©.gov.hu'vhalgand@kum'; 'ekipiarii@mfa.gov.ge
; ''; 'luigivargas40©hotmail.cornschmidlin@esteri.ittiberio,'
''imayaute@onuperu.org'; imisionperu@onuperu.org' 

ىل:  براساد انريش  صورة اإ

عداد الربانمج واملزيانية للفرتة  املوضوع:  . 1072-1074تعريف " نفقات التمنية" يف س ياق اإ

 شزيزي منسق اجملموعة،

mailto:'mokhtar.warida@gmail.com
http://mfa.gov.cn/
mailto:'vhalgand@kum.gov.hu
mailto:'ekipiarii@mfa.gov.ge
mailto:schmidlin@esteri.it
mailto:'imayaute@onuperu.org
mailto:imisionperu@onuperu.org
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 [leandro.silva@delbrasgva.org]لياندرو أألفيس دا س يلفا  من:

 79:31، 1071يوليو  37الثالاثء،  التارخي:

ىل:  رئيس جلنة الربانمج واملزيانية اإ

ىل: آميب  صورة اإ  سوندارام، أ

عداد الربانمج واملزيانية للفرتة  املوضوع:  .1074/72تعريف "نفقات التمنية" يف س ياق اإ

 جدول أأشامل التمنية –وثيقة نفقات التمنية  املرفقات:

 حتية طيبة وبعد،

نفاق عىل التمنية" يف س ياق  (DAG) ء الإطالع عىل املرفق طيه املتضمن تعليقات مجموعة جدول أأشامل التمنيةبرجا بشأأن "الإ
عداد الربانمج واملزيانية للفرتة   .72-1074اإ

 مع وافر التحية،

 لياندرو أألفيس دا س يلفا

 سكرتري

 من املنظامت الاقتصادية يف جنيفالبعثة ادلامئة للربازيل دلى "منظمة التجارة العاملية" وغريها 

 +47 11 919 0978هاتف: 

 +47 11 188 1202رمق الفاكس: 

 710ناساي، ص. ب:  -شارع لويس 17

يي 7175  كوانرتين يج اإ



WO/PBC/19/25 
Annex D 

6 
 

 (DAG) مجموعة جدول أأشامل التمنية

 جلنة الربانمج واملزيانية

 "نفقات التمنيةتعليقات عىل مشاورات الرئيس بشأأن تعريف "

  1071يوليو  37

 :فمي يتعلق ابلتعريف احلايل

 حيث أأنه ل يتناول طبيعة الأنشطة  لنفقات التمنية. ترى مجموعة جدول أأشامل التمنية عدم دقة التعريف احلايل
نفاق مناظر  .اجلاري تنفيذها ذ مت النص ببساطة عىل " أأن املس تفيد بدل من البدلان النامية، ول يتوفر أأي اإ اإ

 ،للبدلان املتقدمة"

 شضوًا. تتشلك الغالبية العظمي من الأشضاء من البدلان  782عدد ادلول الأشضاء يف الويبو حاليا  يصل
وذلكل مفن الطبيعي توجيه قدرا كبريا  .النامية، والبدلان اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل انتقالية، والبدلان الأقل منواً 

ج النفقات العادية يف حصة "نفقات التمنية"، نظراً من النفقات يف توفري اخلدمات لهذه ادلول. ل جيب أأن تدر 
ذا نان سيمت حساب  ىل توضيح ما اإ لتوقع حدوهثا حتت أأي ظر  من الظرو . افتقر التعريف احلايل اإ

النفقات العادية كنفقات خاصة لأغراض التمنية. وهذا هو السبب اذلي جيعل من الرضوري حتديد طبيعة 
 .النفقات املذكورة

 :1073-1071ستيعاب الأرقام اخلاصة ابلفرتة فمي يتعلق اب

  جاميل نفقات الويبو لفرتة مليون فرنك سويرسي. كام تقدر النفقات املرتبطة  541بوايل  1073-1071يقدر اإ
جاميل النفقات. ترغب مجموعة54مليون فرنك سويرسي. وهو ما يعادل  473ابملوظفني بوايل   % تقريبا من اإ

جاميل مبلغ أأشامل التمنية يف  جدول  731,9معرفة قمية النفقات اخملصصة للأغراض املرتبطة ابملوظفني من اإ
مليون فرنك سويرسي، وكيفية قيام "الأمانة" بساب ذكل. كام تطلب اجملموعة أأيضا موافاهتا ببياانت جمدوةل 

 تتضمن معلومات تفصيلية يف هذا اخلصوص.
 

  وهو ما ميثل حوايل  .مليون فرنك سويرسي 134بلغ حتسب النفقات املرتبطة بأأغراض خال  املوظفني مب
وابملثل، ترغب مجموعة أأشامل التمنية يف معرفة قمية النفقات اخملصصة يف  .% من مجموع النفقات اللكية35

جاميل مبلغ  مليون فرنك سويرسي، وكيفية قيام "الأمانة"  731,9الأغراض املرتبطة بغري املوظفني من اإ
اجملموعة أأيضا موافاهتا ببياانت جمدوةل حتتوي عىل معلومات تفصيلية يف هذا بساب ذكل. كام تطلب 

 اخلصوص.
 

  اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون يف أأغراض التمنية"، واليت  التقنيةيف " املراجعة اخلارجية للمساعدات
وامللكية الفكرية أأعدها لك من د. نارولني ديريي بريكبيك، ود. سانتياجو رونا لصاحل جلنة التمنية 

ىل أأنه " ل يوجد متابعة مهنجية لتعقب نفقات الويبو لأغراض (، CDIP /8/INF/1 )الوثيقة: أأشار املؤلفان اإ
 التمنية موزعة ابلقطاع، أأو الربانمج، أأو ادلوةل، أأو النشاط، أأو الأهدا ، أأو النتاجئ املتوقعة، أأو الأثر." و

قدير النفقات ذات الصةل ابلتمنية أأو لتقيمي فاعلية التاكليف". )صفحة سلمي لتال ساس يتوفر الأ نتيجة ذلكل، ل 
عداد تفصيالت 752 ىل اإ من  1للجدول رمق  حصيحة(. ويف هذا الصدد، وكنقطة انطالق، حيتاج الأمر اإ
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املزيانية املقرتحة" و "( مضن 78) طبقا للهد  من النفقات( )صفحة  1071/73الربانمج واملزيانية للفرتة 
تخصيص املوارد ملقابةل ب "املنظمة"  قيام، من كيفية دويلهذا الأمر التحقق، عىل أأساس  يتيح. "ت التمنية"نفقا

 أأنشطة التمنية، وفقا للتعريف الساري يف تكل الأثناء.
 

  ونظرا لأن أأساس التصنيف اذلي قامت به "الأمانة" قد مت بناء عىل البدل املتلقي، س يكون من الرضوري
مليون فرنك سويرسي اخملصصة كنفقات تمنية وربطها  731,9ان التفصيل عىل أأساس مبلغ أأيضا أأن يمت بي

 ابلأقالمي والبدلان. 
 
  ( 73-1071. )أأنشطة التمنية خالل الفرتة 9كام تود مجموعة جدول أأشامل التمنية أأيضا الإطالع عىل جدول

عداد تفصيالت  . وبعبارة أأخرى، حيتاج1( بنفس التنس يق املس تخدم يف جدول 13)صفحة  ىل اإ الأمر اإ
عىل أأساس اس تخدام موارد الربانمج موزعة عىل العنارص الرئيس ية للأغراض املرتبطة ابملوظفني  حصيحة

 وللأغراض الأخرى خبال  املوظفني. 

 فمي يتعلق ابلتعريف اجلديد

  أأغراض التمنية"، واليت اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون يف  التقنيةيف " املراجعة اخلارجية للمساعدات
أأعدها لك من د. نارولني ديريي بريكبيك، ود. سانتياجو رونا لصاحل جلنة التمنية وامللكية الفكرية 

قدم املؤلفان تعريفا للمساعدات املوهجة حنو أأغراض التمنية واليت ينبغي أأن (، CDIP /8/INF/1 )الوثيقة:
يف توجهيًا حمددًا التمنية. نتج شن مسامهة د. ديريي رونا توفري  توجه جلنة الربانمج واملزيانية شند تعريف نفقات

س ياق الأنشطة اليت تضطلع هبا الويبو، وتفصيالت مالمح وسامت أأنشطة التمنية. ومن وهجة نظر موضوشية، 
 ووفقا للمؤلفني، تتصف املساعدات املوهجة حنو التمنية بأأهنا يه اليت:

 
 ان املتقدمة والنامية ابلشلك اذلي يُم ّكن البدلان النامية من املشاركة بفاعلية تُق ِلص الفجوة املعرفية بني البدل

كرب يف ابتاكر، واإنتاج، واس تخدام واستيعاب التكنولوجيات، فضال شن اس تحداث أأشاكل جديدة من  أأ
 ،التعبريات، والإبداع واملعرفة

  ك أأفضلتُم كن البدلان النامية من املشاركة بصورة و رب وخفض تاكليف اس تخدام نظام امللكية يف جين فوائد أأ
ميي والوطين  ،الفكرية عىل الصعيد العاملي والإقل

  تساعد البدلان عىل وضع اسرتاتيجيات متسقة للملكية الفكرية الوطنية، والس ياسات والقوانني واللواحئ و
منية والس ياسات العامة الأوسع نطاقا واملصممة خصيصا لتلبية احت   ،ياجات وقضااي حمددةاملرتبطة بأأهدا  الت

  منية، فضال شن و ميية دلمع الأنشطة اليت ختدم احتياجات الت تعمل عىل تنامغ املطالب الوطنية أأو الإقل
 ،س ياسات/اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية

  ميية والالحئية للبدلو  ،تأأخذ يف الاشتبار الإطار الاجامتشي والاقتصادي والبيئة القانونية والتنظ
  فضال شن املس توايت اخملتلفة من  ......يف الاشتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة للبدلان الناميةتأأخذ و

منية رمق  منية....")توصية مجموعة جدول أأشامل الت  ،("7الت
  ىل املعرفة والتكنولوجيا للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، وتعزيز الإبداع والابتاكر... و هِل النفاذ اإ تُس 

منية رمق ")  ،("79توصية مجموعة جدول أأشامل الت
  تُم ّكن البدلان النامية من التفهم الاكمل وحتقيق الاس تفادة من النصوص التةريعية اخملتلفة املتصةل بأأوجه و

منية رمق   ،("12املرونة املنصوص علهيا يف التفاقيات ادلولية.... ")توصية مجموعة جدول أأشامل الت
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  مُع قدرات ماكتبو ميية ملراقبة حامية حقوق امللكية واإنفاذ القوانني املرتبطة  ت د  امللكية الفكرية الوطنية والإقل
منية والوفاء ابللزتامات ادلولية مىت توفرت ىل الهنوض بأأهدا  الت  ،بطرق هتد  اإ

  كرية ونظام س تفادة من امللكية الفمن الاتُم ّكن البدلان النامية )مبا يف ذكل مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني( و
منية احمللية كأداة للمسامهة يف حامية اخرتاعاهتم وابتاكراهتم يف السوق ادلولية واإنفاذ  امللكية الفكرية لتعزيز الت

 .احلقوق املرتبطة هبا
 

  منية، ينبغي اس تخدام املبادئ التوجهيية اليت وضعها مؤلفا املراجعة من وهجة نظر مجموعة جدول أأشامل الت
منيةاخلارجية كأساس ل   .للجنة الربانمج واملزيانية "تحديد تعريف "نفقات الت

 
  منية جراء املزيد من التحليل والتعليقات، تدمع مجموعة جدول أأشامل الت ويف هذا الس ياق، ودون املساس ابإ

منية، كام مت نةره عىل "منسقي اجملموعات" بتارخي  اقرتاح الرئيس بتحديد تعريف معدل لنفقات الت
 .1071 يوليو 5

 ] هاءذكل املرفق  ييل[
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حدى اجملموعات الإقلميية يف أأشقاب جلس يت املشاورات غري الرمسية  التعليقات الواردة من اإ
 املنعقدة بناء عىل طلب الرئيس

 "نفقات التمنيةتعريف "

 ىل حتديد واحض "لنفقات التمنية". وما مت حتديده/اقرتاحه يف مقرتح الرئيس شبارة ش  أأداةن تفتقر الفقرة الأوىل اإ
 .للمساعدة. ولهذا، ل يزال من الرضوري تعريف هذا املصطلح بشلك حصيح

 نفقات تمنية" شند اس تخداهما لمتويل  مسمىقات فميكن اقرتاح تعريفا عىل النحو التايل: يطلق عىل الن "
، من دلان نفسهاوفقا للأولوايت اليت حتددها الباملوهجة للتمنية املقدمة للبدلان النامية،  املساعدات/الأنشطة

أأجل متكيهنم من الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية، وللحد من تاكليف اس تخدامه، ولتحسني مس توى 
بداعاهتم، وفقا لالقرتاح املقدم من مجموعة البدلان الأفريقية(،  حامية الاخرتاعات والإبداعات ) اخرتاعاهتم واإ

ىل املعرفة وتقليص الفجوة املعرفية بني البدلان املتقدمة وال  بدلان النامية شن طريق تسهيل نفاذ البدلان النامية اإ
نتاج، واس تخدام واستيعاب التقنيات.   ودمع مشاركهتا يف ابتاكر، واإ

  نتفق مع "اجملموعة ابء" يف وجوب حذ  العبارة التالية يف الفقرة الأوىل: " ... ول ختصص نفقات مناظرة
ية هذه العبارة نظرًا لوجود أأنشطة أأخرى يف هذا اجملال احملدد تضطلع لدلول املتقدمة". حيث نعتقد يف عدم أأمه 

 هبا الويبو لصاحل البدلان املتقدمة. 

  ،ىل حتقيق فاعلية نفقات التمنية والواردة يف اقرتاح الرئيس قامئة شامةل ل تعترب قامئة الأنشطة اليت هتد  اإ
 ل احلرص. ولكهنا تعد قامئة اسرتشادية فقط، ويه عىل سبيل املثال

  وأأخريًا، ُذكر يف اجلزء الأخري من التعريف اذلي اقرتحه الرئيس أأن "نفقات التمنية" ل تس تخدم )أأو ل ينبغي
دارة "املنظمة" ول  ون الإدارية أأو املالية. وحنن ؤ الرص  عىل الوظائف املرتبطة ابلشأأن تس تخدم( لمتويل اإ

لأشخاص اذلين يعملون يف جمال معني، واملزيانية اخملصصة( من هذا الأمر، نظرًا حلجم )عدد ا متأأكدينلس نا 
يف خمتلف ماكتب التعاون ) عىل سبيل املثال، يف أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأفريقيا، اخل(، فهيي وس يةل 

لتحديد ترتيب الأولوايت اخملتلفة اليت تطلهبا الويبو خملتلف املناطق والأقالمي. من احملمتل أأل يكون هناك 
حصائيات التمنية، ولكننا نرى ضورة درهجا للتعر  عىل املزيد شهنا. ض   ورة دلرج هذه الإحصائيات مضن اإ

  ُقلميي يف هناية شهر مايو يف ابايهايب، سانت دومينياكن، ويف س ياق شرض الأفاكر هذا، فقد ش قد اجامتع اإ
ن الأمور ذات الأمهية ابلنس بة لنا، مجيع مدراء امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية للمشاركة. وم بضور

خالل الاجامتع بزايدة نس بة  ، هو العرض اذلي مت احلصول عليهومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
متثيل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب )عدد املس ئولني من الإقلمي يف الويبو ويف مكتب أأمرياك الالتينية 

أأشهر من اترخي شقد هذا الاجامتع الإقلميي مل يتغري أأي شئ. نرغب يف موافاتنا ابملزيد  3 والاكرييب(. وطوال
 من املعلومات شن هذا الأمر.

  ويف الهناية، نعتقد يف أأمهية الاطالع عىل املزيانية املفصةل املس تخدمة من قبل الويبو للتعاون، وحتديدًا يف
 ة.منطقة اجملموعة ابملقارنة مبناطق أأخرى خمتلف

 ]هناية املرفق هاء والوثيقة[

 


