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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 81 :سبمترب 1083

اجلمعية العامة للويبو
الدورة الثالثة واألربعون (الدورة العادية احلادية والعشرون)

جنيف ،من  13سبمترب اإىل  1أأكتوبر 1083
احلوكمة يف الويبو

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
ئيس نجةة
 .8حتتوي هذه الوثيقة عىل ثالث واثئق عن مسأأةل احلومكة يف الويبو ،ويه  ،WO/PBC/18/20تقرير ر َ
التنس يق ونجةة الربانمج واملزيانية اإىل ادلورة الثامنة عرشة للجةة الربانمج واملزيانية ،و ،WO/PBC/19/26تقرير رئيس
امجلعية العامة للويبو اإىل ادلورة التاسعة عرشة للجةة الربانمج واملزيانية ،و ،WO/PBC/21/20اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية
1
اإىل ادلورة احلادية والعرشين للجةة الربانمج واملزيانية.
 .1ويف اإطار قرارات وتوصيات نجةة الربانمج واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين ،أأوصت اللجةة امجلعية العامة للويبو
بأأن تةظر يف هذه املسأأةل.

 .3اإن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل الةظر
يف هذه املس أأةل وتتخذ التدابري املةاس بة.
[تيل ذكل الواثئق WO/PBC/18/20
و WO/PBC/19/26و]WO/PBC/21/20

 1يرد ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن نجةة الربانمج واملزيانية يف دورتهيا الثامنة عرشة والتاسعة عرشة يف الوثيقتني  A/49/16و A/50/14عىل
التوايل .ويرد ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجةة يف دورهتا احلادية والعرشين يف الوثيقة .A/51/14
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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 30 :أأغسطس 1088

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الثامنة عشرة

جنيف ،من  81اإىل  81سبمترب 1088
بنية احلوكمة يف الويبو

من اإعداد رئيس نجةة التنس يق ونجةة الربانمج واملزيانية

أأول مقدمة
 .8نزول عةد الطلب اذلي تقدمت به نجةة الربامج واملزيانية يف دورهتا السادسة عرشة اليت انعقدت يف  81و 83يةاير
 ،1088أأعدّت ا ألمانة وثيقة عن بنية احلومكة يف الويبو وفهيا حتديث لوثيقة سابقة عن بنية احلومكة يف الويبو  1واش متلت يف
مرفقاهتا عىل "8" :صيغة أأحدث للملحق ا ألول من الوثيقة WO/GA/38/2؛ " "1والآراء املس تلمة من ادلول ا ألعضاء يف
الويبو عن احلومكة يف الويبو؛ " "3وصيغة أأحدث لبىن احلومكة يف ا ألمم املتحدة وسائر املةظامت احلكومية ادلولية .و أأرفقت
طيه الوثيقة عن بنية احلومكة يف الويبو ومرفقها اذلي حيتوي عىل الآراء املس تلمة من ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،يك يسهل
الاطالع علهيا.
.1

ويف دورة اللجةة السابعة عرشة اليت انعقدت من  12يونيو اإىل  8يوليو  ،1088اتفقت اللجةة عىل ما ييل:
" " "8ي ِعد رئيسا نجةة التنس يق ونجةة الربانمج واملزيانية ورقة هلام تتضمن تعليقات ادلول ا ألعضاء وتبني طلبات
املعلومات الإضافية؛
" "1يرفع الرئيس تقريرا اإىل أأعضاء اللجةة يف دورهتا املةعقدة يف سبمترب".

 1انظر الوثيقة  10( A/32/INF/2فرباير  )8991والوثيقة  10( WO/PBC/17/2 Rev.مايو .)1088
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اثنيا الردود املس تلمة من ادلول ا ألعضاء
 .3اس تلمت ا ألمانة ردودا من ادلول ا ألعضاء تعر فهيا عن أآرااها وول احلومكة يف الويبو و أأتت ،وسب ترتيب
اس تالهما ،من موانكو والصني واململكة املتحدة والياابن و أأسرتاليا ومجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان ا ألفريقية
والولايت املتحدة ا ألمريكية ومجهورية كوراي و أأملانيا وفرنسا .وترد الردود يف مرفق هذه الوثيقة وفامي ييل تلخيص لها.
 .4وتةاولت الردود أأول توصية نجةة التدقيق (سلف اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة) الواردة يف الفقرة  24من
الوثيقة  WO/GA/38/2الرامية اإىل " أأن تةظر ادلول ا ألعضاء يف أأن تنشئ داخل الويبو هيئة رئاس ية جديدة و أأكرث معلية
تمتع أأكرث من نجةة الربانمج واملزيانية ،بأأعضاء ميكن أأن يرتاوح عددمه بني  81و 81عضوا" من أأجل اس تعراض توصياهتا
وغريها من املسائل املطروحة .واوتوت الردود عىل اعتبارات أأ ّمع وول بنية احلومكة يف الويبو ومعلها فضال عن اقرتاحات
بشأأن الس بل املمكنة لتحسيهنا.
تضم ادلول ا ألعضاء بعضوية حمدودة يك يسهل
 .5ور أأت بعض ادلول ا ألعضاء حاجة جلية اإىل اإنشاء هيئة تةفيذية للويبو ّ
علهيا تةفيذ معلها ولكن ابلعدد الاكيف اذلي يضمن المتثيل املةصف خملتلف ا ألقالمي انجغرافية .واعتربت تكل ادلول ا ألعضاء أأن
احلاجة اإىل هيئة من هذا القبيل انبعة من ثالثة اعتبارات رئيس ية يه :عدم فعالية الهيئات الرئاس ية احلالية ،واحلاجة اإىل
توطيد الويبو وترش يدها لضامن الشفافية وقابلية التنبؤ واحلاجة اإىل حتسني رقابة احلكومات يف الويبو.
 .1و أأ ّقرت دول أأعضاء أأخرى ابحلاجة اإىل حتسني بنية احلومكة يف الويبو ومثابرة ادلول ا ألعضاء عىل اس تعراض تقارير
هيئات الرقابة ،مثل اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،لكهنا يف الوقت ذاته أأيّدت احملافظة عىل البنية احلالية مع الرتكزي
عىل حتسني الهيئات القامئة واليت قد بد أأت اإىل حدّ ما .واعتربت نجة َة التنس يق ونجة َة الربانمج واملزيانية الهيئتني اللتني تؤداين
وظائف تةفيذية وتبحثان قضااي الرقابة وينبغي أأن تواصل معلهام ،ربّام ببعض التحسينات املمكنة .ومل ترغب يف اس تحداث
طبقة اإدارية اإضافية ألهنا سزتيد بنية احلومكة تعقيدا بعد تعقيد.
 .2و أأمجعت ادلول ا ألعضاء لكها عىل خيار ممكن هو اإعادة تصممي نجةة التنس يق ونجةة الربانمج واملزيانية احلاليتني
وحتسني فعاليهتام ،كوس يةل لس تدراك أأوجه الةقص يف بنية احلومكة احلالية دون اللجوء اإىل تعديل اتفاقية الويبو .واعترب
البعض أأن ولييت اللجةتني ووظائفهام حتتاج اإىل تعديل جذري ،واقرتح أآخرون اإجراءات ج ّد ملموسة بعضها جيري تةفيذه
حاليا من أأجل تعزيز فعالية اللجةتني املعةيتني .ومن بني تكل الإجراءات متديد فرتة انعقاد نجةة الربانمج واملزيانية وزايدة عدد
اجامتعاهتا الس ةوية والتبكري يف تقدمي واثئق العمل وىت يتاح للوفود الوقت الاكيف لبحهثا ،والتشديد عىل احرتام املواعيد
والتوقيت وهو أأمر كثريا ما ذكر كوس يةل سهةل لتحسني الفعالية.
 .1و راقرتوت يف العديد من الردود حتسينات اإضافية مهنا رضورة وضع معايري وأآليات واحضة لختيار أأعضاء ماكتب
خمتلف اللجان والاجامتعات يف الويبو (ويه معايري جيري وضعها بطريقة غري رمسية) واحلاجة اإىل أأن توافق ادلول ا ألعضاء
عىل جداول أأعامل الاجامتعات قبل افتتاهحا ،مما يكفل اس تخداما أأكرث فعالية للوقت أأثةاء اجامتعات الويبو ،وورص البياانت
الافتتاوية لتكل اليت تديل هبا اجملموعات وختصيص أأوقات حمدّدة للمتحدثني وترش يد مباين الويبو احلالية هبدف ختفيض
عددها.
.9
ادلولية.

وطروت احلاجة اإىل مواصةل حبث لك تكل القضااي وسائر املسائل املتعلقة ابحلومكة يف اإطار الآليات احلكومية
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اثلثا بنية احلومكة احلالية :نجةة التنس يق ونجةة الربانمج واملزيانية
نجةة التنس يق
 .80اكن الهدف من نجةة التنس يق ا ّإابن اإنشااها أأن تعمل كهيئة استشارية وكجهاز تةفيذي أأيضا .واكن الهدف مهنا كهيئة
استشارية أأن تقدم "املشورة ألهجزة الاحتادات وامجلعية العامة واملؤمتر واملدير العام وول مجيع الشؤون الإدارية واملالية
ووول أأية شؤون أأخرى ذات أأمهية مشرتكة سواء لثةني أأو أأكرث من الاحتادات وإاما لواحد أأو أأكرث من الاحتادات
واملةظمة ،وبوجه خاص وول مزيانية الةفقات املشرتكة بني الاحتادات"( 2املادة  "8")3(1من اتفاقية الويبو).
 .88ويف أأداء دور "انجهاز التةفيذي للجمعية العامة واملؤمتر" ،3فاإن نجةة التنس يق:
" "8تعد مرشوع جدول أأعامل امجلعية العامة ومرشوع جدول أأعامل املؤمتر ومرشوع الربانمج واملزيانية اخلاص به
(املادة  "1")3(1و" "3من اتفاقية الويبو)؛
" "1وتقرتح امس مرحش لتعيةه امجلعية العامة يف منصب املدير العام (املادة  "5")3(1من اتفاقية الويبو)؛
" "3وتوافق عىل تعيني نوا املدير العام (املادة  )2(9من اتفاقية الويبو)؛
" "4وتسدي املشورة اإىل املدير العام بشأأن تعيني مساعدي املدير العام (القاعدة  1.4من نظام موظفي الويبو
ولحئة موظفهيا)؛
" "5و ّتقر لحئة املوظفني (املادة  )2(9من اتفاقية الويبو)؛
" "1وتوافق عىل التفاقات والرتتيبات املربمة بني املةظمة واملةظامت احلكومية ادلولية واملةظامت ادلولية غري
احلكومية (املادة  83من اتفاقية الويبو).
 .81وكجهاز تةفيذي ،اكن الهدف من نجةة التنس يق أأن تتأألف من أأعضاء يقل عددمه عن العدد الإجاميل ألعضاء احتاد
ابريس أأو احتاد برن أأو املةظمة (انظر املادة ()8(1أأ) من اتفاقية الويبو) وأأن تمتع أأكرث ( أأي س ةواي) من مجعيات املةظمة
وخمتلف الاحتادات اليت تمتع يف دورات عادية مرة لك س ةتني .ومبا أأن لك واحدة من اللجةتني التةفيذيتني لحتادي ابريس
وبرن تتأألف من قسط ّ
معني من عدد أأعضاء الاحتاد اذلي يعةهيا ،فاإن العدد الإجاميل ألعضاء نجةة التنس يق يرتفع ابرتفاع
عدد أأعضاء احتادي ابريس وبرن .وذلكل ،فاإن نجةة التنس يق تضم حاليا  13عضوا.
 .83وتةص املادة  )4(1من اتفاقية الويبو عىل أأن تمتع نجةة التنس يق مرة لك س ةة يف دورة عادية بدعوة من املدير العام
وتمتع يف دورة غري عادية (اس تثنائية) بدعوة من املدير العام اإما مببادرة خاصة منه أأو بةاء عىل طلب رئيسها أأو ربع أأعضااها.
 .84ووفق ًا للحمك املعين من اتفاقية الويبو ،اجمتعت نجةة التنس يق  48مرة يف دورات عادية و 13مرة يف دورات
اس تثنائية خالل الفرتة من س ةة  8920وس ةة .1088

" 2تقرير عن معل اللجةة الرئيس ية اخلامسة (املةظمة العاملية للملكية الفكرية) ،حمارض مؤمتر اس توكهومل للملكية الفكرية ( ،)8912اجملدل الثاين.8133 ،
 3املرجع نفسه.
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نجةة الربانمج واملزيانية
 .85أأنشئت نجةة الربانمج واملزيانية يف س ةة  ،8991نتيجة لندماج نجةة املزيانية مع نجةة املباين بغية تةاول املسائل املتعلقة
يعرف الةظام املايل للويبو ولحئته نجةة الربانمج واملزيانية اكلآيت":اللجةة اليت
ابلربانمج واملزيانية واملباين والشؤون املالية .و ّ
شلكهتا امجلعية العامة لتةاول املسائل املتعلقة ابلربانمج واملزيانية واملوارد البرشية واملباين والشؤون املالية" (انظر الوثيقة املرفقة
طيه .)WO/PBC/17/2 Rev.
بةاء عىل أآلية تعزيز إارشاك ادلول ا ألعضاء يف اإعداد وثيقة الربانمج واملزيانية للمةظمة ومتابعهتا ،اليت اعمتدهتا ادلول
 .81و ً
ا ألعضاء يف س ةة  ،1001تمتع نجةة الربانمج واملزيانية مرة أأو مرتني س ةو ًاي ،وهذا يتوقف عىل ما اإذا اكنت الس ةة تقدم فهيا
مزيانية أأم ل( .انظر املرفق الرابع من الوثيقة .WO/PBC/10/5والفقرة  812من الوثيقة  .)A/42/14وتضم حالي ًا نجةة
الربانمج واملزيانية  53عضو ًا.

رابع ًا املعلومات املتعلقة ابلإصالح ادلس توري
 .82يف اإطار الس ياق العام للبينة الإدارية للويبو ،ي رشار اإىل أأن ادلول ا ألعضاء نظرت مس بق ًا يف عدد من التدابري املتعلقة
ابلإصالح ادلس توري والرامية اإىل تبس يط البينة الإدارية للويبو وترش يدها .والواقع أأن ادلول ا ألعضاء خلصت أآنذاك اإىل
اعتبار الويبو منظمة معقدة من الةاوية ادلس تورية نظر ًا للتطور التارخيي اذلي شهدته املةظمة ،نتيجة لإبرام معاهدات اإضافية
جديدة عىل مر الزمن،ويث اكن رينشأأ مبوجب لك معاهدة احتاد منفصل لدلول هل مجعيته اخلاصة به .ووقت اإجراء تكل
املةاقشات ،اكنت هةاك  18مجعية وهيئات أأخرى من ادلول ا ألعضاء يف الويبو ومن الاحتادات اليت تديرها الويبو ،مما أأدى
اإىل تعقيد اإدارة املةظمة يف جوانب عدة (انظر الوثيقة  ،A/33/3املؤرخة  14يوليو .)8991
بةاء عىل توصية من امجلعية العامة يف س ةة  ،8999أأنشأأ املدير العام فريق ًا عام ًال معةي ًا ابلإصالح ادلس توري (انظر
 .81و ً
الفقرة  859من الوثيقة  A/34/16الصادرة يف سبمترب .)8999
 .89ونظر الفريق العامل يف خيارين كسبيل حنو تبس يط البنية الإدارية للويبو .واكن اخليار ا ألول يمتثل يف تبس يط الهيئات
البالغ عددها  18هيئة عن طريق اإلغاء تكل الهيئات اليت اكنت يف الواقع ل تعمل وفق ًا للغرض اذلي أأنشئت أأص ًال من أأجهل،
ويث أأهنا ل تةظر يف أأي من بةود ا ألعامل املوضوعية ول تتخذ قرارات بشأأهنا .أأما اخليار الثاين فاكن يريم اإىل اإعادة تةظمي
بنية الهيئات الإدارية بشلك جذري عن طريق نقل سلطة صةع القرار ابلنس بة لاكفة املعاهدات اإىل هيئة واحدة ويه امجلعية
العامة للويبو مع الاوتفاظ بلجةة الويبو للتنس يق ابعتبارها الهيئة الوويدة ا ألخرى لدلول ا ألعضاء اليت أأنشئت مبوجب
معاهدة.
 .10ويف اإطار اخليار ا ألول ،نوقشت اإماكنية اإلغاء اللجةتني التةفيذيتني لحتاد ابريس واحتاد برن ،مما أأفىض اإىل مناقشة
وجود نجةة التنس يق وتشكيلها ووظائفها ،طاملا أأن عضوية اللجةة تس متد من عضوية اللجةتني التةفيذيتني .و أأقر الفريق
العامل جبدوى اإلغاء اللجةتني التةفيذيتني لتحقيق مزيد من الفعالية يف البنية الإدارية للمةظمة ،لكنه أأقر أأيض ًا بأأن ذكل
سيتطلب مهنج ًا جديد ًا يف اختاذ القرار بشأأن تكوين نجةة الويبو للتنس يق .وبدورها أأدت املةاقشات اليت أأجراها الفريق
العامل بشأأن اخليارات املمكنة املتعلقة بتشكيل نجةة التنس يق اإىل الةظر يف احلاجة اإىل نجةة التنس يق يف حد ذاهتا وجحمها
املثايل ووظائفها يف حال اعترب اس مترارها أأمر ًا مرغو ًاب فيه( .انظر الوثيقة  ،WO/GA/WG-CR/3/4املؤرخة  81فرباير
.)1008
 .18وحبث الفريق العامل خيارات خمتلفة من مضهنا اخليار الأكرث جذرية ،أأل وهو خيار الإلغاء اذلي اعتربه بعض الوفود
العاقبة الطبيعية لإنشاء مجعية موحدة (يف حال تقرر ذكل) .ووجود مجعية واحدة خمتصة ابلنس بة اإىل لك معاهدات الويبو
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سزييل احلاجة اإىل نجةة التنس يق لالضطالع بدور استشاري أأو تنس يقي بني خمتلف الاحتادات ألن لك احتاد من هذه
الاحتادات سيشاطر الهيئة الرئاس ية ذاهتا .وفامي خيص دور نجةة التنس يق كهيئة تةفيذية ،قدم اقرتاح بشأأن اإماكنية اإس ةاد
وظائف اللجةة هبذه الصفة اإىل نجةة غري نظامية خمصصة مثل نجةة الربانمج واملزيانية أأو اإىل عدة نجان مشاهبة تنش هئا امجلعية
املوحدة.
 .11واخليار الثاين اذلي نظر فيه هو الإبقاء عىل نجةة التنس يق بتعديل تشكيلها نتيجة لقرتاح اإلغاء اللجةتني التةفيذيتني
لحتادي ابريس وبرن.
 .13واس تكشفت الاوامتلت اخملتلفة املتاحة لتشكيل نجةة التنس يق مضن وثيقة قدمت اإىل الفريق العامل (الوثيقة
 .)WO/GA/WG-CR/2/4وترد فامي ييل الفقرات املعةية من تكل الوثيقة:
تكون اللجةة من ادلول ا ألعضاء يف املةظمة وحتديد معيار
يمتثل الاوامتل ا ألول لتشكيل نجةة التنس يق يف ضامن ّ
رمقي أأو مكي بس يط مثل  30دوةل أأو  %15من مجموع ا ألعضاء يف املةظمة .ويس تجيب هذا ا ألسلو لتشكيل نجةة
التنس يق لوظيفة تكل اللجةة كهيئة تةفيذية اإل أأنه ل يس تجيب لوظيفهتا كهيئة استشارية فامي يتعلق ابملسائل ذات
املصلحة املشرتكة ابلنس بة اإىل املةظمة والاحتادات اليت تديرها الويبو ألن هذه الاحتادات لن تتجسد رمسي ًا يف
عضوية اللجةة .ويتبني من حمارض مؤمتر اس توكهومل لس ةة  8912أأن وظيفة نجةة التنس يق الاستشارية والتنس يقية
اكنت تعترب وظيفة أأساس ية.
واخليار البديل لتشكيل نجةة التنس يق هو احلرص عىل أأن تضم ادلول اليت متثل أأعضاء خمتلف الاحتادات اليت
تديرها الويبو وادلول ا ألعضاء يف املةظمة وغري ا ألعضاء يف أأي من تكل الاحتادات .وهذا ما اكن يسعى اإليه واضعو
املادة  1من اتفاقية الويبو اليت تةص عىل تشكيل نجةة تنس يق تتكون من ا ألعضاء يف اللجةتني التةفيذيتني لحتاد
ابريس واحتاد برن (املادة  ()8(1أأ)) و أأعضاء مؤقتني منمتني اإىل تكل ادلول ا ألعضاء يف الويبو وغري ا ألعضاء يف أأي
من الاحتادات (املادة ()8(1ج)).
وقد أأبرمت بعض املعاهدات منذ انعقاد مؤمتر اس توكهومل ادلبلومايس يف س ةة  8912برعاية الويبو بفتح اب املشاركة
فهيا ألية دوةل عضو يف الويبو بد ًل من قرص ذكل عىل ادلول ا ألطراف يف اتفاقية ابريس أأو يف اتفاقية برن (مثل
معاهدة الويبو بشأأن وق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ومعاهدة قانون الرباءات) .وتدر
الإشارة اإىل تقرير اللجةة الرئيس ية اخلامسة (املةظمة العاملية للملكية الفكرية) اذلي قدم خالل مؤمتر اس توكهومل
ادلبلومايس املعقود يف س ةة  8912وذكر فيه خبصوص تشكيل نجةة التنس يق أأنه من الرضوري ويامث يكون مالمئ ًا يف
حال موافقة املةظمة يف وقت لوق عىل اإدارة اتفاقات دولية غري متصةل ابحتادي ابريس وبرن أأن خيصص ومك يةص
عىل متثيل البدلان ا ألطراف يف هذه التفاقات يف نجةة التنس يق.
وتس يد ًا لوهجة الةظر املشار اإلهيا يف الفقرة السابقة ،ميكن أأن يوضع مبد أأ عام حتدد امجلعية العامة للويبو بةاء عليه
عضوية نجةة التنس يق بشلك يعكس ابإنصاف عضوية املةظمة ومجيع الاحتادات اليت تديرها املةظمة .ويف الوقت
ذاته ،ميكن فرض عدد حمدود أأو نس بة حمدودة من ا ألعضاء هبدف تس يد وظيفة اللجةة كهيئة تةفيذية.
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 .14ونظر ًا اإىل عدم التوصل اإىل أأي اتفاق بشأأن الاقرتاحات املذكورة أأعاله ،مل يدرج أأي مهنا يف التوصيات الثالث
الهنائية اليت توصل أأعضاء الفريق العامل املعين ابلإصالح ادلس توري اإىل اتفاق بشأأهنا وعرضت عىل مجعيات ادلول ا ألعضاء
يف س ةة  .41001وفامي خيص اللجةتني التةفيذيتني ونجةة التنس يق ،اوتفظ ابلهيلك الراهن.

 .15اإن نجةة الربانمج واملزيانية مدعوة اإىل
الإحاطة عل ًام ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة
والةظر يف الإجراءات اليت قد ترغب يف اختاذها
اإن وجدت.
[ييل ذكل املرفقان]

 4اتصلت تدابري ا إلصالحات ادلس تورية اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو وامجلعيات املعةية ا ألخرى التابعة لالحتادات مبا ييل "8" :اإلغاء مؤمتر الويبو؛
" "1وتغيري دورية الاجامتعات العادية للجمعية العامة للويبو ومجعيات الاحتادات الأخرى ،من الاجامتع لك س ةتني اإىل الاجامتع لك س ةة؛ " "3وإاضفاء الطابع
ميارس فع ًال فامي يتعلق ابلةظام أأحادي الاشرتااكت والتغيريات يف فئات الاشرتااكت .ومل تدخل هذه التعديالت حزي التةفيذ وىت
الرمسي يف املعاهدات عىل ما َ
الآن نظر ًا اإىل عدم اس تالم العدد الالزم من اإخطارات القبول.

A
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الأصل :ابلإنلكزيية
التارخي 10 :مايو 1088

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة السابعة عشرة (غري رمسية)

جنيف ،من  12يونيو إاىل  8يوليو 1088

بنية احلوكمة يف الويبو

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
طلبت نجةة الربانمج واملزيانية يف اجامتعها السادس عرش املةعقد يف  81و 83يةاير  1088من ا ألمانة اإعداد
.8
وثيقة تشمل:
"(أأ) حتديث ًا ،عىل أأساس امللحق ا ألول من الوثيقة  ،WO/GA38/2بشأأن بىن احلومكة يف ا ألمم املتحدة
واملةظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى؛
( ) مساهامت من ادلول ا ألعضاء بأآراءها بشأأن احلومكة يف الويبو؛
(ج) اس تعراض ًا للواثئق السابقة بشأأن احلومكة يف الويبو".
(انظر الوثيقة  ،WO/PBC/16/6/Prov.الفقرة .)"5"359
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 .1تقدم هذه الوثيقة حتديث ًا لوثيقة سابقة أأعدهتا ا ألمانة عن بنية احلومكة يف الويبو .1وتشمل الوثيقة ،مكالوق،
" "8نسخة حمدثة من امللحق ا ألول للوثيقة WO/GA/38/22؛ " "1الآراء اليت وردت من ادلول ا ألعضاء يف
الويبو بشأأن احلومكة يف الويبو3؛ وصيغة حمدَّثة لبنية احلومكة يف ا ألمم املتحدة وسائر املةظامت ادلولية.
4
بنية احلومكة يف الويبو
 .3تدير الويبو حنو  14معاهدة ،مبا فهيا  1معاهدات تؤسس أأنظمة امحلاية العاملية ،5و 4معاهدات للتصةيف.6
وتنشئ  83معاهدة من هذه املعاهدات احتادات دولية ("الاحتادات") لها مجعية ولها يف بعض احلالت نجةة تةفيذية
أأيض ًا .وميكن أأن يضم لك احتاد لكتا الهيئتني الرئيس يتني ،اكمجلعيات واللجان التةفيذية ،وكذكل ا ألفرقة العامةل،
واللجان ،وا ألفرقة اخملصصة لهدف حمدد واملعةية بتنفيذ معاهداهتا والتفاقات ذات الصةل .وميكن يف الوقت الراهن
تميع بنية احلومكة يف الويبو عىل سبيل التيسري يف املس توايت امخلسة التالية للهيئات:
( أأ) الهيئات الرئيس ية
الهيئات الرئيس ية الثالث لدلول ا ألعضاء اليت أأنشأأهتا اتفاقية الويبو يه امجلعية العامة للويبو ،7ومؤمتر
.4
9
8
الويبو  ،ونجةة الويبو للتنس يق .
 1انظر الوثيقة  10( A/32/INF/2فرباير .)8991
 2لقد مت تةقيح الواثئق بنسق يوحض التغريات اليت أأدخلت عىل املسودة السابقة.
 3ترعرض الآراء يف نفس الشلك ،بدون أأية تغيريات تتعلق ابلتحرير ،عىل الةحو اذلي وردت به من ادلول ا ألعضاء.
 4يعرف مكزن روجيه مصطلح "احلومكة  "governanceبأأنه "نظام يمت من خالهل مراقبة الوحدة الس ياس ية "،أأو "املامرسة املس مترة للسلطة عىل وحدة
س ياس ية ".ويف هذه الوثيقة ،اس تخدمت عبارة "بنية احلومكة" فامي يتعلق ابلويبو ل إالشارة اإىل الةظام اذلي متارس ادلول ا ألعضاء يف الويبو من خالهل
السلطة/املراقبة وتؤدي الوظائف وفق ًا لتوزيع السلطة داخل املةظمة .وذلكل فاإن بنية احلومكة يف الويبو تشمل مجيع ا ألهجزة والهيئات املشلكة بةاء عىل معاهدة
تديرها الويبو ،وكذكل مجيع الهيئات الفرعية اليت تنش هئا تكل ا ألهجزة والهيئات.
أ
ل
 5معاهدة بودابست بشأأن الاعرتاف ادلويل ابإيداع الاكئةات ادلقيقة ألغراض الإجراءات اخلاصة ابلرباءات؛ واتفاق لهاي بشأن ا تسجيل ادلويل للرسوم
والامنذج الصةاعية؛ واتفاق لش بونة بشأأن وامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل؛ واتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات؛ وبروتوكول اتفاق
مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات؛ ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 6اتفاق لواكرنو اذلي أأنشئ مبوجبه تصةيف دويل للرسوم والامنذج الصةاعية؛ واتفاق نيس بشأأن التصةيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات؛
واتفاق سرتاسربغ بشأأن التصةيف ادلويل للرباءات؛ واتفاق فييةا اذلي أأنشئ مبوجبه تصةيف دويل للعةارص التصويرية للعالمات.
 7تتكون امجلعية العامة من ادلول ا ألطراف يف اتفاقية الويبو واليت يه أأطراف أأيض ًا يف اتفاقية ابريس أأو اتفاقية برن .وتضم امجلعية العامة يف الوقت احلايل 822
عضو ًا .واملهام الرئيس ية للجمعية العامة يه:

" "8تعني املدير العام بةاء عىل ترش يح نجةة التنس يق؛
" "1تةظر يف تقارير املدير العام اخلاصة ابملةظمة وتعمتدها ،وتزوده جبميع التوجهيات الالزمة؛
" "3تةظر يف تقارير و أأنشطة نجةة التنس يق وتعمتدها ،وتزودها ابلتوجهيات؛
" "4تقر مزيانية فرتة الس ةتني اخلاصة ابلةفقات املشرتكة بني الاحتادات؛
" "5تعمتد الإجراءات اليت يقرتهحا املدير العام خبصوص اإدارة التفاقات ادلولية املشار اإلهيا يف املادة "3"4؛
" "1تقر الالحئة املالية للمةظمة؛
" "2حتدد لغات معل السكراترية أآخذة يف الاعتبار ما هو متبع يف ا ألمم املتحدة؛
" "1تدعو ادلول املشار اإلهيا يف املادة  "1")1(5لتكون طرف ًا يف هذه التفاقية؛
" "9حتدد من يسمح هلم حبضور اجامتعاهتا مكراقبني من ادلول غري ا ألعضاء يف املةظمة ومن املةظامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية؛
" "80تبارش أأية همام أأخرى مناس بة تدخل يف نطاق هذه التفاقية.
انظر املادة  )1(1من اتفاقية الويبو.
ً
ً
أ
أ
أ
أ
 8يتكون املؤمتر من لك ادلول ا ألطراف يف اتفاقية الويبو والبالغ عددها  814دوةل ،سواء اكنت أطرافا أيضا يف اتفاقية ابريس أو اتفاقية برن أو مل تكن .وهمام
مؤمتر الويبو يه:

" "8

يةاقش املوضوعات ذات ا ألمهية العامة يف جمال امللكية الفكرية ،وهل أأن يتخذ توصيات تتعلق بتكل املوضوعات مع مراعاة اختصااص
الاحتادات واس تقاللها اذلايت؛
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ويف املامرسة العملية ،ل جيمتع املؤمتر أأبد ًا بشلك منفصل عن امجلعية العامة .فهو جيمتع أأثةاء نفس الفرتة ويف
.5
ت
نفس القاعة اليت متع فهيا امجلعية العامة ،والفارق الوويد الظاهر يف الوقائع هو اختالف املسؤول اذلي ير أأس
الاجامتع .كام أأن املؤمتر ،يف الواقع العميل أأيض ًا ،ل ياكد يةظر يف أأية بةود منفصةل ل ألعامل .ويف احلقيقة ،فاإن التقس مي
الوظيفي املفرتض أأص ًال يف العمل بني امجلعية العامة واملؤمتر مل حيدث قط.
وابلإضافة اإىل الهيئات الرئيس ية الثالث ،توجد مجعيات يف لك احتاد يتشلك بةاء عىل معاهدة تديرها
.1
10
الويبو  ،كجمعية احتاد ابريس واللجةة التةفيذية لحتاد ابريس واللجةة التةفيذية لحتاد برن.
 .2ومل تتشلك وىت الآن بعض الهيئات الرئاس ية اليت روضع تصور لها عةد اعامتد املعاهدات ذات الصةل .ومن
ا ألمثةل عىل ذكل اللجةة التةفيذية لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،عىل الةحو الوارد يف املادتني  53و 54من
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وابلنس بة للمعاهدات اليت أأبرمت ألول مرة قبل املؤمتر ادلبلومايس اذلي عقد يف
اس توكهومل عام  ،8912ويث توجد دول أأطراف يف وثيقة سابقة عىل وثيقة اس توكهومل ،ولكهنا مل تصبح وىت الآن
أأطراف ًا يف وثيقة اس توكهومل ،فاإنه تعقد مؤمترات للممثلني مبوجب الوثيقة السابقة.11
" "1
" "3
" "4
" "5
" "1

يقر مزيانية فرتة الس ةتني اخلاصة ابملؤمتر؛
يضع برانمج فرتة الس ةتني للمساعدة القانونية الفنية يف حدود املزيانية اخلاصة ابملؤمتر؛
يقر التعديالت عىل هذه التفاقية وفقا ل إالجراءات املبينة يف املادة 82؛
حيدد من يسمح هلم حبضور اجامتعاته مكراقبني من ادلول غري ا ألعضاء يف املةظمة ومن املةظامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية؛
يبارش أأية همام أأخرى مناس بة تدخل يف نطاق هذه التفاقية.

انظر املادة  )1(2من اتفاقية الويبو.
 9يوجد يف الوقت احلايل  13دوةل عضواً يف نجةة التنس يق .ويزداد العدد بطريقة تصاعدية يف لك مرة تةضم فهيا دول جديدة اإىل اتفاقية ابريس و /أأو اتفاقية
برن .وهمام نجةة التنس يق يه:

" "8
" "1
" "3
" "4
" "5
" "1
" "2

تقدم املشورة ألهجزة الاحتادات وامجلعية العامة واملؤمتر واملدير العام وول مجيع الشؤون الإدارياة واملالياة وواول أأياة شاؤون أأخارى
ذات أأمهية مشرتكة سواء لثةني أأو أأكرث من الاحتادات وإاما لواحد أأو أأكرث مان الاحتاادات واملةظماة ،وبوجاه خااص واول مزيانياة
الةفقات املشرتكة بني الاحتادات؛
تعد مرشوع جدول أأعامل امجلعية العامة؛
تعد مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ومرشوع الربانمج واملزيانية اخلاص به؛
[حتذف]
تقرتح امس مرحش لتعيةه امجلعية العامة يف منصب املدير العام عةدما تكون مدة هذا املةصب قد أأوشكت عىل الانقضااء أأو يف حااةل
خلو يف وظيفة املدير العام ،وإاذا مل تعني امجلعية العامة مرحش نجةة التنس يق تقوم اللجةة ابقرتاح مرحش أآخر ،وتتكرر هذه الإجراءات
وىت تعني امجلعية العامة املرحش ا ألخري؛
تعني مديرا عاما ابلةيابة للمدة السابقة لتويل املدير العام انجديد منصبه ،وذكل اإذا شغر منصاب املادير العاام باني دورتاني للجمعياة
العامة؛
تبارش أأية همام أأخرى تعهد اإلهيا يف نطاق هذه التفاقية.

انظر املادة  )3(1من اتفاقية الويبو.
 10يف عام  ،8998قررت مجعية احتاد التسجيل ادلويل للعالمات (احتاد معاهدة تسجيل العالمات التجارية) "تميد" معاهدة تسجيل العالمات التجارية
وتعليق ادلورات العادية الالوقة مجلعية احتاد معاهدة تسجيل العالمات التجارية (انظر الوثيقة  ،TRT/A/VII/1الفقرتني  3و ،4والوثيقة ،TRT/A/VII/2
الفقرة  .)1كام قامت مجعية احتاد التسجيل ادلويل ل ألعامل السمعية البرصية (احتاد معاهدة تسجيل ا ألفالم) ،يف عام  ،8993بتعليق ادلورات العادية مجلعية
احتاد معاهدة تسجيل ا ألفالم (انظر الوثيقة  ،FRT/A/III/2الفقرة  ،11والوثيقة  ،FRT/A/III/3الفقرة  .)89ولاكفة الأغراض العملية ،مل يعد من املمكن
اعتبار هاتني امجلعيتني جزء ًا من بنية احلومكة يف الويبو.
مي
 11من ا ألمثةل عىل ذكل مؤمتر ممثيل احتاد ابريس ،اذلي اكنت امجلهورية ادلو ةيكية ونيجرياي هام العضوين الوويدين فيه ،ومؤمتر ممثيل احتاد برن ،اذلي اكنت
لبةان ومدغشقر ونيوزيلةدا يه ا ألعضاء الوويدة فيه .وقد اجمتع مؤمتر ممثيل احتاد ابريس ،واحتاد برن ،واحتاد نيس ،واحتاد لهاي لآخر مرة يف عام  ،1000مع
جملس احتاد لش بونة .ومن الةاوية العملية ،ويف ضوء وقيقة أأن السلطات املفوضة ملؤمترات املمثلني مبوجب واثئق تأأسيسها اكنت حمدودة للغاية ،و أأن الهيئات مل
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وفامي يتعلق ابلهيئات الرئيس ية للويبو ،فاإن هةاك ما مجموعه  12 10من هذه الهيئات ،ويه تمتع عادة يف
.1
دورات عادية أأو غري عادية لك س ةة أأو لك س ةتني؛ ويشار اإىل هذا عادة ابلجامتع الس ةوي مجلعيات ادلول
ا ألعضاء.13
( ) اللجان املنشأأة مبوجب رشوط املعاهدات
 .9فامي يتعلق بأأربع معاهدات ،ابلإضافة اإىل مجعية الاحتاد املشلكة مبوجب املعاهدة ،يمت اإنشاء نجان تسمى
"نجان اخلرباء" بطريقة مبارشة مبوجب املعاهدة .وهذه املعاهدات ا ألربع يه تكل اليت تنشئ أأنظمة التصةيف ادلولية،
أأي اتفاق نيس بشأأن التصةيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات س ةة  ،8952واتفاق لواكرنو
اذلي أأنشئ مبوجبه تصةيف دويل للرسوم والامنذج الصةاعية س ةة  ،8911واتفاق سرتاسربغ بشأأن التصةيف ادلويل
للرباءات س ةة  ،8928واتفاق فييةا اذلي أأنشئ مبوجبه تصةيف دويل للعةارص التصويرية للعالمات س ةة .8923
ومبوجب لك من هذه املعاهدات ،تتشلك نجةة من اخلرباء بغرض اعامتد التةقيحات اليت تدخل عىل التصةيفات
املنشأأة مبوجب املعاهدات.
(ج) اللجان املشلكة يف واحدة أأو أأكرث من الهيئات الرئيس ية
 .80يوجد عدد كبري من اللجان اليت تشلكت ألغراض متةوعة يف واحدة أأو أأكرث من الهيئات الرئيس ية املنشأأة
مبوجب اتفاقية الويبو أأو املعاهدات اليت تديرها الويبو .وميكن تقس ميها ،بشلك تعسفي اإىل حد ما ،اإىل ثالث فئات:
" "8نجةة الربانمج واملزيانية ،اليت تنتخب امجلعية العامة للويبو أأعضاءها ملدة عامني14؛
" "1أأربع نجان دامئة ،ويه:
 اللجةة ادلامئة املعةية حبق املؤلف واحلقوق املتصةل به؛ اللجةة ادلامئة املعةية بقانون الرباءات؛ اللجةة ادلامئة املعةية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصةاعية والبياانت انجغرافية؛ اللجةة املعةية مبعايري الويبو." "3اللجةة الاستشارية املعةية ابلإنفاذ15؛
تةظر أأبد ًا يف أأي بةد من بةود ا ألعامل انجوهرية ،و أأن اجامتعها اكن يف العادة اجامتع ًا شلكي ًا فقط ،فاإنه مل يعد من املمكن اعتبار هذه الهيئات جزء ًا من بنية
احلومكة يف الويبو.
لل
ل
ل
 12امجلعية العامة للويبو ،ومؤمتر الويبو ،ونجةة الويبو تنس يق ،ومجعية احتاد ابريس ،واللجةة ا تةفيذية لحتاد ابريس ،ومجعية احتاد برن ،واللجةة ا تةفيذية لحتاد
برن ،ومجعية احتاد مدريد ،ومجعية احتاد لهاي ،ومجعية احتاد نيس ،ومجعية احتاد لش بونة ،ومجعية احتاد لواكرنو ،ومجعية احتاد التصةيف ادلويل للرباءات،
ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ومجعية احتاد بودابست ،ومجعية احتاد فييةا ،ومجعية معاهدة الويبو بشأأن وق املؤلف ،ومجعية معاهدة الويبو
بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،ومجعية معاهدة س ةغافورة بشأأن قانون العالمات ،ومجعية معاهدة قانون الرباءات.
 13القاعدة العامة يه أأهنا تعقد اجامتع ًا عاد ًاي مرة لك س ةتني ،واجامتع ًا غري عادي مرة لك س ةتني .والواقع أأهنا تمتع لك س ةة ،يف دورات عادية وغري عادية
بصورة تبادلية .وتوجد اس تثناءات للقاعدة العامة ،لكجةة التنس يق واللجةتني التةفيذيتني لباريس وبرن اليت تعقد اجامتع ًا عاد ًاي لك س ةة.
 14أأنشئت نجةة الربانمج واملزيانية يف عام  ،8991نتيجة معلية دمج بني نجةة املزيانية ونجةة املباين للتعامل مع الربانمج واملزيانية واملباين واملالية .وقام دمج
اللجةتني عىل أأساس العدد املزتايد للمسائل املتعلقة ابلربانمج اليت يكون لها أآاثر عىل املزيانية واليت تةظر فهيا ادلول الأعضاء ،واعتبار أأن ادلول ا ألعضاء يف
الويبو ميكهنا وضور اجامتعات اللجةتني ،واحلاجة اإىل تنس يق بنية احلومكة يف الويبو بطريقة تعزز الكفاءة وفعالية التاكليف (انظر الوثيقتني WO/GA/23/4
( 14يوليو  ،)8991و 85( WO/GA/23/7سبمترب  .))8991ويبلغ عدد ادلول ا ألعضاء يف نجةة الربانمج واملزيانية يف الوقت احلارض  53دوةل.
ويف حني تمتثل ولية نجةة الربانمج واملزيانية يف التعامل مع الربانمج واملزيانية واملباين واملالية ،يرذكر أأن نجةة الربانمج واملزيانية ترعرف يف نظام الويبو املايل ولحئته
بأأهنا "اللجةة اليت شلكهتا امجلعية العامة للتعامل مع الربانمج واملزيانية واملوارد البرشية واملباين واملالية( ".التأأكيد ابحلروف املائةل من وضع الاكتب).
 15أأنشئت اللجةة الاستشارية املعةية ابلإنفاذ يف أأكتوبر  .1001واقترصت ولية اللجةة يف جمال الإنفاذ" ،واذلي يستبعد وضع املعايري ،عىل املساعدة التقنية
والتنس يق "،ومتثلت هماهما يف الرتكزي عىل ا ألهداف التالية" :التنس يق مع بعض املةظامت ومع القطاع اخلاص ملاكحفة الزتييف و أأعامل القرصةة؛ والتوعية العامة؛
واملساعدة؛ والتنس يق هبدف الاضطالع بربامج تدريبية وطةية وإاقلميية مجليع أأحصا املصلحة املعةيني وتبادل املعلومات وول املسائل املتعلقة ابلإنفاذ من خالل
اإنشاء منتدى اإلكرتوين".
أ
انظر الوثيقة  ،WO/GA/28/7الفقرات  8( 810 – 11أكتوبر .)1001
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" "4اللجةة احلكومية ادلولية املعةية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور16؛
" "5اللجةة املعةية ابلتمنية وامللكية الفكرية.17
(د) ا ألفرقة العامةل
 .88تتأألف فئة رابعة من الهيئات املوجودة داخل الويبو من ا ألفرقة العامةل اليت تنش هئا نجةة ،أأو نجةة خرباء ،أأو
اإحدى الهيئات الرئيس ية .ويةص الةظام ادلاخيل العام للويبو ،اذلي حيمك اجامتعات مجيع الهيئات اجملمتعة حتت رعاية
الويبو اإىل احلد اذلي حيول دون أأن تتخذ أأية هيئة من هذه الهيئات نظام ًا داخلي ًا خاص ًا (انظر القاعدة  )8(8من
الةظام ادلاخيل العام للويبو) ،عىل اإنشاء هذه ا ألفرقة العامةل ألغراض خاصة (انظر القاعدة  81من تكل القواعد).
وابملثل ،تشري بعض القواعد اخلاصة اليت توضع لهيئة معيةة اإىل أأنه ميكن تشكيل مثل هذه ا ألفرقة العامةل .وبشلك
عام ،ميكن القول بأأن ا ألفرقة العامةل تتشلك ألداء همام حمدودة خالل مدة بقااها احملدودة ولتيسري مناقشة وتقرير
مسائل معيةة يفضل ،بسبب طبيعهتا التقنية أأو الرسية ،أأن يمت التعامل معها داخل فريق صغري بد ًل من التعامل معها
يف نجةة خرباء أأو نجةة دامئة أأكرب جحامً.18
(ه) أأخرى
 .81أأخري ًا ،فاإن بنية احلومكة يف الويبو تشمل نجةة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ( أأو نجةة التدقيق السابقة)
وكذكل مراجع احلساابت اخلاريج .وتشمل اختصاصات نجةة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،واليت راجعهتا نجةة
الربانمج واملزيانية يف يةاير  1088وس تعرض عىل امجلعية العامة لعامتدها يف سبمترب " ،1088تعزيز املراقبة ادلاخلية"؛
و"تركزي موارد الرقابة"؛ و"ا إلرشاف عىل أأداء التدقيق ".ويه تقدم اإىل نجةة الربانمج واملزيانية توصيات بشأأن
املسائل اليت تدخل يف اختصاصها طبق ًا ملا تراه مالمئ ًا.19
 .83يعترب مراجع احلساابت اخلاريج ،اذلي تعيةه امجلعية العامة ،مسؤو ًل عن تدقيق احلساابت "وجيوز هل أأن
يبدي مالوظات فامي يتعلق بكفاءة الإجراءات املالية ،والةظام احملاس يب ،والضوابط املالية ادلاخلية ،وبشلك عام،
اإدارة املةظمة وتس يري أأعاملها".20
خامتة
 .84يف الس ياق العام لبنية احلومكة يف الويبو ،يذكر أأن ادلول ا ألعضاء اعمتدت يف عام  1003تدابري اإصالحات
دس توري هتدف اإىل تبس يط بنية احلومكة يف الويبو وترش يدها .وهذه التدابري الإصالوية ،واليت اعمتدهتا امجلعية
العامة للويبو وامجلعيات املعةية ا ألخرى التابعة لالحتادات يف سبمترب  ،1003تتصل مبا ييل "8" :اإلغاء مؤمتر الويبو؛
( )1تغيري دورية الاجامتعات العادية للجمعية العامة للويبو ومجعيات الاحتادات ا ألخرى ،من الاجامتع لك س ةتني

 16أأنشئت اللجةة احلكومية ادلولية يف أأكتوبر  1000بغرض اإجراء مناقشات وول املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .انظر الوثيقتني
 15( WO/GA/26/6أأغسطس  )1000و 3( WO/GA/26/10أأكتوبر .)1000
 17أأنشئت اللجةة املعةية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف أأكتوبر  1002هبدف (" :أأ) اإعداد برانمج معل لتةفيذ التوصيات املعمتدة [فامي يتعلق جبدول أأعامل الويبو
بشأأن التمنية]؛ ( ) رصد مجيع التوصيات املعمتدة وتقيميها ومناقش هتا والإبالغ عن تةفيذها ،وحتقيق ًا لهذا الغرض تقوم ابلتنس يق مع هيئات الويبو املعةية؛ (ج)
مناقشة مسائل امللكية الفكرية واملسائل املتصةل ابلتمنية عىل الةحو اذلي توافق عليه اللجةة ،وكذكل املسائل اليت تقررها امجلعية العامة".
انظر الوثيقة  ،A/43/16الفقرة  81( 334نومفرب .)1002
 18تشمل بعض ا ألفرقة العامةل يف الس ةوات القليةل املاضية ،مبا فهيا تكل املنشأأة مبوجب معاهدات تديرها الويبو ،الفريق العامل املعين مبراجعة القاعدة  )4(3اإىل
( )1من الالحئة التةفيذية ملعاهدة س ةغافورة بشأأن قانون العالمات ،والفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،والفريق العامل املعين ابلتطوير
القانوين لةظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات ،والفريق العامل املعين ابملسائل املتعلقة بلجةة التدقيق ،والفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة.
 19انظر الوثيقتني  81( WO/GA/34/15سبمترب  )1002و 81( WO/GA/34/16نومفرب .)1002
 20انظر املادة  )80(88من اتفاقية الويبو والقاعدة  5-1من نظام الويبو املايل ولحئته.
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ميارس فع ًال فامي يتعلق ابلةظام أأحادي
اإىل الاجامتع لك س ةة؛ ( )3اإضفاء الطابع
الرمسي يف املعاهدات عىل ما َ
21
الاشرتااكت والتغيريات يف فئات الاشرتااكت .
 .85دعيت ادلول ا ألعضاء يف الويبو اإىل املوافقة عىل التعديالت املدخةل عىل املعاهدات املعةية وفق ًا للعمليات
ادلس تورية اخلاصة بلك مهنا .وتدخل التعديالت املذكورة حزي الةفاذ بعد شهر واحد من تلقي اإخطارات مكتوبة
ابملوافقة علهيا من ثالثة أأرابع ادلول ا ألعضاء يف الويبو.22
[تيل ذكل املرفقات]

 21مشلت أأيض ًا املقرتحات املتعلقة ابلإصالح ادلس توري اليت قام بدراس هتا الفريق العامل املعين ابلإصالح ادلس توري ،اذلي شلكته امجلعية العامة يف اجامتعها
يف سبمترب  "8" :8999اإدخال تعديل عىل اتفاقية الويبو ،واتفاقية ابريس ،واتفاقية برن ،ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وذكل ابإلغاء اللجان التةفيذية لحتادات
ابريس ،وبرن ،ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (اذلي ل يزال حتت الإنشاء)؛ " "1تعديل التفاقيات ذات الصةل والواثئق ا ألخرى لإيقاف مؤمترات املمثلني
تدرج لك
(املشار اإلهيا أأعاله)؛ " "3تعديل املعاهدات والتفاقيات ذات الصةل بغرض تقليص عدد الهيئات الرئاس ية يف الويبو لتصبح مجعية واحدة فقط .ومل َ
هذه الاقرتاحات ا ألخرى يف التوصيات الثالث ا ألخرية اليت توصل أأعضاء الفريق العامل املعين ابلإصالح ادلس توري اإىل اتفاق بشأأن عرضها عىل امجلعية العامة
يف سبمترب .1001
 22فامي يتعلق ابتفاقية الويبو ،بلغ العدد الإجاميل لدلول ا ألعضاء يف الويبو عةد اعامتد هذا التعديل  810دوةل .ويبلغ العدد الإجاميل ل إالخطارات ابملوافقة املطلو
من ادلول ا ألعضاء ليدخل حزي الةفاذ  835دوةل .ووىت  85أأبريل  ،1088تلقى املدير العام ما مجموعه  83اإخطار ًا من هذه الإشعارات.
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املرفق الثاين

ر أأي ادلول ا ألعضاء بشأأن احلومكة يف الويبو
( أأعيد ترتيهبا حبسب ورودها)
موانكو
]مرتمج عن الفرنس ية[
تعليقات من اإمارة موانكو ملساعدة أأمانة الويبو يف اإعداد وثيقة حمدثة بشأأن بىن احلومكة داخل منظومة ا ألمم املتحدة
والويبو.
 -8عةد قراءة الوثيقة  WO/GA/38/2اليت حتتوي عىل توصيات نجةة الويبو للتدقيق ،مبا فهيا جادول املقارناة
بني بىن احلومكة يف املةظامت والربامج والصةاديق التابعة ملةظومة ا ألمم املتحدة ،يتضح أأنه يف حاةل وجود نجان خارجياة
ومس تقةل مسؤوةل عن هماام التادقيق والرقاباة ،فااإن هاذه اللجاان ترفاع توصاياهتا مباارشة اإىل الهيئاة الايت يتعاني علهياا
اإبالغها ،وفقا لالختصاصات الواردة يف ولايهتا.
ويف معظم احلالت ،تكون الهيئة اليت تضطلع بفحص تقارير وتوصيات نجةة الرقابة/التدقيق اإما هيئاة فرعياة مساؤوةل
عن املسائل ذات الصةل بربانمج املةظمة ومزيانيهتا وإادارهتا (مث ًال ،نجةاة الاربانمج واملزيانياة والشاؤون الإدارياة التابعاة
للمجلس التةفيذي ملةظمة الصحة العاملية ،ونجةة الربامج والشؤون املالية والإدارية التابعاة ملةظماة العمال ادلولياة) ،أأو
هيئة عامة لرمس الس ياسات (مث ًال ،امجلعية العامة ل ألمم املتحدة) ،أأو هيئاة تةفيذياة (ماث ًال ،اجمللاس التةفياذي ملةظماة
ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة) .وفامي يتعلق ابلصةاديق والربامج ،كصةدوق ا ألمم املتحادة للطفاوةل أأو بارانمج ا ألمم
املتحدة الإمنايئ ،تقدم تقارير هيئات التدقيق والرقابة اإىل كبري الإداريني (املدير التةفيذي) .وعىل أأية حال ،فاإن الهيئة
اليت تفحص توصيات وتقارير نجةة التدقيق والرقابة تةفذ أأيض ًا همام أأخرى ،كفحص املسائل املتعلقة ابلربانمج واملزيانية
واملسائل املالية.
وذلكل ،ومع مراعاة أأية حتديثات قد تدخلها ا ألمانة عىل وثيقهتا ،فاإنه يبدو أأنه ل توجاد دلى أأياة منظماة دولياة هيئاة
تةحرص مسؤوليهتا يف دراسة تقارير نجةة الرقابة/التدقيق وتوصياهتا قبل حفصها من قبل الهيئة اليت تشلك مجهورهاا
الرئيس.
اإن اإضافة مس توى أآخر للحومكة يف الويبو ،ابإنشاء هيئة ،يف املس توايت العليا من نجةة الربانمج واملزيانية ،تةحرص
مسؤوليهتا يف التفاعل مع اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،ميكن أأن رحيدث حاةل غري مس بوقة يف منظومة ا ألمم
املتحدة.
 -1من خالل نجةة التدقيق ،اس تطاعت الويبو الالزتام ابلمنوذج الالكس ييك للحومكة عىل الةحو الوارد يف الفقرة
 ،8عىل أأساس أأن تقارير هذه اللجةة وتوصياهتا اكنت تقدم اإىل نجةة الربانمج واملزيانية ،ويه هيئة فرعية مسؤوةل عن
املسائل املرتبطة ابلربانمج واملزيانية والشؤون املالية والإدارة (فهيي تةاظر نجةة الربانمج واملزيانية والشؤون الإدارية
التابعة للمجلس التةفيذي ملةظمة الصحة العاملية ،أأو نجةة الربامج والشؤون املالية والإدارية التابعة ملةظمة العمل
ادلولية) .وفامي يتعلق مبرشوع اختصاصات اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،ومع مراعاة اعامتدها من قبل امجلعية
العامة ،فسوف يمت اإدخال ترتيب مماثل ،حبيث تتلقى نجةة الربانمج واملزيانية تقارير اللجةة الاستشارية املس تقةل
للرقابة .وابلإضافة اإىل ذكل ،سوف يوجب هذا الةص أأيض ًا عقد اجامتعات اإعالمية بني اللجةة الاستشارية املس تقةل
للرقابة وادلول ا ألعضاء بعد لك اجامتع لهذه اللجةة.
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 -3ويف ضوء املعلومات السابقة ،ترى اإمارة موانكو أأن اإنشاء هيئة وس يطة جديدة ،أأ ًاي اكن تكويهنا ،تةحرص
مسؤوليهتا يف التفاعل مع اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،سوف يتعارض مع املامرسات احلالية ملةظومة ا ألمم
املتحدة ويؤدي فقط اإىل مزيد من التعقيد يف بنية احلومكة وإاجراءاهتا املطبقة يف الوقت الراهن يف الويبو (واليت يه
معقدة نسبي ًا ابلفعل).
 -4غري أأن اإمارة موانكو تدرك اخملاوف اليت عربت عهنا بعض الوفود فامي يتعلق ابلصعوابت اليت تواهجا نجةة
الربانمج واملزيانية يف اإيالء توصيات اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة العةاية الالزمة ،وخباصة أأثةاء عام املزيانية،
وذكل لزدحام جدول أأعاملها .وحلل هذه املسأأةل ،ترى موانكو أأنه ،وقبل لك يشء ،يلزم حتسني اإدارة الوقت
والإجراءات املتبعة ،وىت اإذا اكن ذكل يعين اإدخال التعديالت الالزمة .وذلكل ،فاإن اإمارة موانكو ستشعر ابلمتةان
اإذا أأشارت ا ألمانة ،يف وثيقهتا ،اإىل التغيريات احملمتةل اليت هتدف إاىل تيسري معل نجةة الربانمج واملزيانية ،والآاثر
العملية واملادية املرتتبة عىل هذه التغيريات.
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الصني
مكتب امللكية الفكرية التابع حلكومة مجهورية الصني الشعبية
6 Xituchenglu, Haidian District, Beijing 100088, P. R. China
P.O.Box 8020. Tel: 008610-6208 3275/3268, Fax: 008610-6201 9615
 4مارس 1088
عةاية :أأمانة املكتب العاملي للملكية الفكرية
الس يد/الس يدة،
بةاء عىل الإخطار  ... C.N.3206 ...والقرار التايل اذلي صدر يف اجامتع نجةة الربانمج واملزيانية السادس عرش،
يقدم مكتب امللكية الفكرية التابع حلكومة مجهورية الصني الشعبية ،ابلةيابة عن احلكومة الصينية ،أآراءه بشأأن احلومكة
يف الويبو عىل الةحو التايل:
 -8يقدر انجانب الصيين متام ًا الإجنازات اليت وققهتا الويبو عىل مدى س ةوات يف جمال احلومكة من خالل
التطوير والتحسني املس متر لآلية معل ووومكة تتسم ابلكفاءة.
 -1ونظراً اإىل الزتايد املس متر يف قضااي الويبو ذات ا ألمهية اليت تتعامل معها نجةة الربانمج واملزيانية ،فاإن مثة
حاجة اإىل املزيد من التحسني لكفاءة وفاعلية احلومكة ذات الصةل يف الويبو .وهكذا ،يعرض انجانب الصيين اقرتاح ًا
برضورة اس تخدام الآلية القامئة بطريقة تتسم ابلكفاية يف التعامل مع مسائل الويبو ،مع بذل انجهود لتجةب وجود
هيئات جديدة ومتداخةل .ويرى انجانب الصيين أأنه لإاتحة الوقت الاكيف للجةة الربانمج واملزيانية ملةاقشة مسائل
الويبو املهمة جيب الةظر يف زايدة عدد دورات نجةة الربانمج واملزيانية ومدة لك دورة ،مث ًال من مرة لك عام اإىل
مرتني أأو ثالث مرات لك عام ،مع متديد وقت ادلورة من  3أأايم اإىل  5أأايم.
مكتب امللكية الفكرية
التابع حلكومة مجهورية الصني الشعبية
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اململكة املتحدة
أآراء وفد اململكة املتحدة بشأأن احلومكة يف الويبو
"طلبت نجةة الربانمج واملزيانية يف دورهتا السادسة عرشة ( 81و 83يةاير  )1088من ا ألمانة اإعداد وثيقة بشأأن
احلومكة يف الويبو (يف موعد غايته أأبريل  ،)1088تتضمن مساهامت ادلول ا ألعضاء ،لتةظر فهيا نجةة الربانمج واملزيانية
يف دورهتا اليت س تعقد يف يونيو ( 1088قرار نجةة الربانمج واملزيانية بشأأن البةد  ،5الفقرة " ،"5الوثيقة
 .)WO/PBC/16/5ووفق ًا للفقرة  ) (5من هذا القرار ،جيب أأن تشمل الوثيقة "مساهامت من ادلول ا ألعضاء
توحض أآراءها بشأأن احلومكة يف الويبو".
انقشت ادلول ا ألعضاء ،يف ادلورة السادسة عرشة للجةة الربانمج واملزيانية ،جوانب خمتلفة للحومكة اليت ريئ أأهنا
حتتاج اإىل مزيد من التحليل ،واكنت بعض هذه انجوانب حمددة ،وبعضها أأقل حتديد ًا .واكن أأحد انجوانب احملددة
يتعلق بتوصية نجةة التدقيق ابإنشاء هيئة رئاس ية أأصغر جحامً يف الويبو .بيامن اكنت املسائل ا ألخرى ا ألقل حتديد ًا اليت
أأاثرهتا الوفود تشمل "بنية احلومكة يف الويبو  ...وطريقة معلها ،اليت تاوزت نجةة الربانمج واملزيانية نفسها  ...و أأية
ثغرات موجودة يف ر أأهيا ،والاقرتاحات اخلاصة بكيفية معانجة هذه الثغرات وتصحيحها".
ونود أأن نعر عن أآرائةا هبذا الرتتيب ،فنفحص أأو ًل توصية نجةة التدقيق بشأأن اإنشاء هيئة رئاس ية أأصغر جحامً ،مث
نفحص املسائل ا ألخرى عىل مس توى املةظمة وعىل مس توى اللجةة اليت نرى أأهنا حتتاج اإىل معانجة.
 )8توصية نجةة التدقيق
يف ادلورة السادسة عرشة للجةة الربانمج واملزيانية ،أأولت ادلول ا ألعضاء عةايهتا لتوصية قدمهتا نجةة التدقيق عىل
الةحو التايل:

مقتطف من الوثيقة WO/GA/38/2
تقيمي لعمل نجةة الويبو للتدقيق ومعلياهتا 81 ،أأغسطس 1009
"ونجةة الويبو للتدقيق يه أآلية استشارية تعىن ابلرقابة لدلول ا ألعضاء .واكن التفاعل بني نجةة التدقيق وادلول ا ألعضاء
متفرقا ومل يكن متةاسقا مع نجةة الربانمج واملزيانية اليت ت متع مرة واحدة يف الس ةة .واملةظامت ا ألخرى لها هيئة رئاس ية
عىل مس توى أأصغر وأأكرث معلية مما ميكهنا من التفاعل أأكرث مع هيئات الرقابة واختاذ اإجراءات بةاء عىل تقاريرها.
 .24ويوىص بأأن تةظر ادلول ا ألعضاء يف أأن تنشئ داخل الويبو هيئة رئاس ية جديدة وأأكرث معلية ت متع أأكرث من نجةة
الربانمج واملزيانية ،بأأعضاء ميكن أأن يرتاوح عددمه بني  81و 81عضوا".
وحنن نوافق اإىل حد كبري عىل أأن تعمل ادلول ا ألعضاء بةاء عىل تقارير هيئات الرقابة ،وأأن يتاح ل ألعضاء الاطالع
الواسع ابدلرجة الاكفية عىل هذه التقارير .ونرى أأنه قد تنشأأ مسأأةل تتعلق ابلمتثيل الاكيف ألعضاء الويبو اإذا قام
بفحص هذه التقارير عدد صغري من ا ألعضاء .وذلكل ،فاإنه يسعدان أأن نرى أأن مثة اإماكنية للتوصل اإىل حل
ابس تخدام البنية القامئة يف حماوةل لتصحيح هذه الثغرة يف احلومكة ،وذكل بمتديد ادلورات الراهةة للجةة الربانمج
واملزيانية هذا العام لتخصيص وقت لفحص تقارير هيئات الرقابة.
وويث أأن نجةة التدقيق نفسها أأشارت اإىل احلاجة اإىل أأن تزيد ادلول ا ألعضاء من مس توى مشاركهتا يف ممارسة
وقوقها يف مراقبة معل نجةة التدقيق ومتابعة توصياهتا ،فاإنةا نشعر ابلقلق من أأن اإنشاء طبقة وومكة اإضافية بصورة
رمسية لن حيل مشلكة عدم العةاية هذه .مفامرسة احلق يف الرقابة هو من مصمي معل الوفود ابلفعل.
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ول يزال هذا الوفد حباجة اإىل أأن يتعرف عىل ا ألسس املةطقية لإنشاء طبقة وومكة جديدة ميكن أأن حتل أأ ًاي من
املسائل الراهةة اليت نرى أأهنا حتتاج اإىل معانجة .ومن ويث املبد أأ ،فاإنةا نعارض أأي ترتيب ميكن أأن يؤدي اإىل
ازدواجية يف الرتتيبات واملسؤوليات القامئة ،وميكن أأن ينشأأ عةه أأي لبس ،بل نفضل حتسني بنية احلومكة القامئة ،ومن
املؤكد أأن هةاك وسائل ميكنةا من خاللها أأن نفعل ذكل دون أأن نعيد تصممي املةظمة .وينبغي ،أأو ًل ،وكام ذكر من
قبل ،أأن ميارس أأعضاء نجةة الربانمج واملزيانية وقهم يف الرقابة يف الويبو بصورة أأوحض ،مكجلس تةفيذي ألحصا
املصلحة ،خاصة يف املسائل املالية املهمة .فميكن مث ًال أأن تفكر الويبو يف اإجراء ختفيضات عىل رسوم اخلدمات هبدف
احلد من ترامك الاوتياطيات املس متر.
والهيئتان اللتان تضطلع ادلول ا ألعضاء يف الوقت الراهن بفحص املسائل املتعلقة ابلرقابة من خالهلام هام نجةة الربانمج
واملزيانية ونجةة التنس يق .ونذكر أأن املادة  1من اتفاقية الويبو تةص عىل أأن:

( )3تقوم نجةة التنس يق مبا ييل:
" "8تقدم املشورة ألهجزة الاحتادات وامجلعية العامة واملؤمتر واملدير العام وول مجيع الشؤون الإدارية واملالية ووول
أأية شؤون أأخرى ذات أأمهية مشرتكة سواء لثةني أأو أأكرث من الاحتادات و إاما لواحد أأو أأكرث من الاحتادات
واملةظمة ،وبوجه خاص وول مزيانية الةفقات املشرتكة بني الاحتادات؛
" "1تعد مرشوع جدول أأعامل امجلعية العامة؛
" "2تبارش أأية همام أأخرى تعهد اإلهيا يف نطاق هذه التفاقية.
ونعرف من ذكل أأنه اإذا رغبت ادلول ا ألعضاء يف اإلقاء مسؤولية اإضافية عىل عاتق نجةة التنس يق ،فاإن ذكل يتطلب
تعديل التفاقية .غري أأنه ما دامت ادلول ا ألعضاء توافق عىل تقس مي املسؤولية بشلك واحض بني الهيئتني ،فاإنةا نرى
أأنه ل حاجة اإىل تعديل التفاقية ألن "الشؤون ذات ا ألمهية املشرتكة" ينبغي أأن تشمل مجيع أأعامل احلومكة اليت يتعني
عىل ادلول ا ألعضاء املشاركة فهيا .وإان تقس مي املسؤولية بشلك واحض عىل هذا الةحو هو ،يف ر أأي وفدان ،أأولوية
رئيس ية .فيةبغي ،يف ر أأيةا ،أأن يكون الةظر يف املسائل املتعلقة ابملوارد البرشية ،مث ًال ،من اختصاص نجةة الربانمج
واملزيانية.
(ونذكر أأيض ًا هةا ( ،"8")3عىل أأساس أأنه يبدو أأن هةاك لبس ًا أأويا ًان يف اإضافة بةود لوقة اإىل جدول أأعامل امجلعية
العامة .وواحض أأن اإعداد مرشوع جدول أأعامل امجلعية العامة هو دور نجةة التنس يق ،وذلكل فاإن أأي اقرتاح يتعلق
جبدول أأعامل امجلعية العامة جيب أأن يو َّجه فقط اإىل نجةة التنس يق للبت فيه).
من املالمئ أأيض ًا أأن نلقي الضوء هةا عىل موافقتةا عىل نقطة أأاثرها عدد من الوفود تتعلق بفائدة املشاورات غري الرمسية
اليت جيرهيا املدير العام مع ادلول ا ألعضاء .وقد روبةا هبذه املشاورات يف مجموعة واسعة من القضااي ،تشمل مسائل
املزيانية وبرانمج الإصالح الاسرتاتيجي وس ياسات املاكتب اخلارجية .ونروب هبذا املس توى ملشاركة ادلول
ا ألعضاء ،ونود أأن يتواصل بطريقة منصفة ومتثيلية.
ومثة قضااي أأخرى عىل مس توى املةظمة نرى أأنه ميكن اإدخال تغيريات مفيدة علهيا ،ونةاقشها فامي ييل.
 )1قضااي أأخرى عىل مس توى املةظمة
التدقيق
تعزز الاجامتعات املةتظمة اليت تعقدها اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة مع شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية
ومراجع احلساابت اخلاريج ادلمع والثقة املتبادلني من خالل تبادل اخلربات والآراء ،وهو ما يساعد عىل احلد من أأي
سوء تفامه حممتل .وينبغي أأن يصبح ذكل بةد ًا معيار ًاي يف جدول أأعامل اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،خاصة
ألن هذه اللجةة ميكهنا ،يف حاةل وجود ثغرات يف التعاون بني املراقبة اخلارجية واملراقبة ادلاخلية ،أأن تقوم بدور
وس يط همم.
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كام نود بصفة خاصة أأن نو ي مبا ييل:
• أأن يةاقش مراجعو احلساابت اخلارجيون واللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة التخطيط للتدقيق عةد بدء معلية
التدقيق ،ويقوموا ابس تعراض مالوظات التدقيق قبل اعامتد احلساابت الس ةوية.
تقمي اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة موضوعية وتوازن معلية الإبالغ اخلاريج ل إالدارة.
• أأن ِ ّ
• أأن تظل اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل عمل بتنفيذ توصيات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية
ومراجعي احلساابت اخلارجيني.
• أأن تظل اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل عمل مبداولت فريق املراجعني اخلارجيني حلساابت ا ألمم
املتحدة.
ونالوظ أأن مدة معل مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية احلايل تنهتيي يف يةاير  .1081ونظر ًا اإىل أأمهية
هذا ادلور ،فاإن الشخص انجديد اذلي َّ
يعني يف هذا املةصب ينبغي أأن يبد أأ همامه يف عام  1088يف وقت يكفل
التوافق الاكيف والانتقال املالمئ بني املدير الراحل واملدير القادم ،ويقلل من اوامتل حدوث أأية ثغرات مادية يف معلية
الرقابة.
بيان املراقبة ادلاخلية
تساعد أأنظمة املراقبة ادلاخلية العالية انجودة املةظامت يف حتقيق أأهدافها .وذلكل ،فاإنةا نرى أأنه مما يعود ابلةفع العظمي
عىل الويبو أأن تتبىن بيا ًان س ةو ًاي للمراقبة ،وهو وثيقة مساءةل عامة تبني فعالية املراقبة ادلاخلية يف املةظمة ويوقع عليه
خشصي ًا املسؤول احملاس يب .وملساعدة نجان التدقيق عىل اإفادة منظامهتا يف هذا اجملال ،حيدد ادلليل املامرسة انجيدة يف
وومكة املةظامت وإادارة اخملاطر واملراقبة ادلاخلية وكذكل الكشف عن لك ذكل يف بيان املراقبة ادلاخلية.
جسل اخملاطر
نرى أأيض ًا أأنه مما يعود ابلةفع العظمي عىل الويبو أأن تتخذ جس ًال للمخاطر عىل مس توى املةظمة ،اعامتد ًا عىل الةجاح
اذلي حتقق عةد تطبيق ذكل عىل املبىن انجديد .وتس تخدم جسالت اخملاطر عىل نطاق واسع يف اإطار اإدارة اخملاطر
لتحديد اخملاطر وحتليلها وإادارهتا .ويف هذا الصدد ،فاإن خماطرة املرشوع يه يف ا ألساس حدث غري مؤكد س يكون
هل ،حال وقوعه ،أأثر عىل املرشوع (وقد يكون هذا ا ألثر اإجيابي ًا أأو سلبي ًا) .ولتحديد اخملاطر املهمة والتخفيف من
وطأأهتا ،تصةَّف اخملاطر غالب ًا مع تعريف مجيع املعةيني ابخملاطر ذات ا ألولوية الكربى بشلك واحض.
ويعترب فهم اخملاطر اليت تواهجها الويبو عىل املس توى الاسرتاتيجي أأمر ًا ويو ًاي .كام يعترب عدم وجود نظام لإدارة خماطر
املؤسسة خطر ًا ألن املوظفني وادلول ا ألعضاء قد ل يمتكنون ،نتيجة ذلكل ،من تقدير اخملاطر الاسرتاتيجية اليت
تواهجها املةظمة بشلك اكمل .وحيتوي جسل اخملاطر عادة عىل :وصف للخطر؛ وا ألثر اذلي ميكن أأن ينشأأ اإذا وقع
هذا احلدث فع ًال؛ واوامتل حدوثه؛ وملخص لالس تجابة اخملطط لها اإذا وقع ذكل احلدث؛ وملخص لتخفيف وطأأة
احلدث ( أأي الإجراءات اليت تتخذ مس بق ًا لتقليل اوامتلت و /أأو أأثر وقوع احلدث).
برانمج التقومي الاسرتاتيجي
نظراً اإىل أأن برانمج التقومي الاسرتاتيجي عةرص رئيس ل إالصالح يف الويبو ،وهو عةرص لقي منا ترويب ًا حار ًا ،فاإنةا
نود أأن نتأأكد من كون التقدم يف تةفيذ برانمج التقومي الاسرتاتيجي بةد ًا اثبت ًا من بةود جدول أأعامل اجامتعات نجةة
التدقيق ،ومن عرض التقارير املرحلية املالمئة عىل ادلول ا ألعضاء.
وقد أأبرزت نجةة التدقيق أأن "اخملاطر الرئيس ية اليت تواجه الةجاح يف اإكامل برانمج التقومي الاسرتاتيجي تتصل
مبشاركة ودمع املوظفني معوم ًا ويف توفر املوارد املاهرة لإدارة الربانمج وتةفيذه" (،)WO/IOAC/19/2 REV
وذلكل فاإنةا نود أأن نتأأكد من ختفيف حدة هذه اخملاوف.
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كام أأوصت اللجةة أأيض ًا ،فامي يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة يف "اس تعراض اس تعراض املراقبة ادلاخلية وتقيمي الثغرات
يف الويبو" ( ،IA/01/2010بتارخي  10يونيو  ،)1080بأأنه "ينبغي ملكتب اإدارة برانمج التقومي الاسرتاتيجي أأن
يس تخدم ابنتظام ا ألداة الواردة يف التقرير لتقيمي الثغرات يف املراقبة ادلاخلية وحتليلها عىل مس توى الوحدات يف
الويبو ،لزتويد فريق الإدارة العليا (وخاصة املسؤولون من فريق الإدارة العليا) بأأداة لرصد التقدم احملرز يف جمال
التغلب عىل ما رحدد من ثغرات يف املراقبة ادلاخلية ".ومرة أأخرى ،فاإنةا نود أأن نتأأكد من أأن هذه التوصية مت
تةفيذها.
التحقيقات
وفق ًا ملا ذكرته نجةة التدقيق ،فاإن هةاك "نقص ًا يف التحقق واملقابةل يف معلية التحقيق املتعلقة مبساءةل احملققني وممارسة
مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية لسلطته يف هذا اجملال .ومع احملافظة عىل اس تقالل وظيفة مدير شعبة
التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ،ر أأت اللجةة أأنه جيب حتديد الرشوط املتعلقة مبساءلته ومساءةل واحملققني يف سري
التحقيقات ومعلية اس تعراض هيئة رقابة مس تقةل لعملياهتم)WO/IAOC/19/2( ".
ونود أأن نعرف اإذا اكن قد مت حتديد هذه الرشوط الآن.
رسوم اخلدمات
ينبغي أأن تتوفر اخلصومات املالمئة عىل رسوم اخلدمات (مث ًال ،اتفاقية التعاون بشأأن الرباءات) للمس تخدمني يف
ادلول الةامية .وينبغي أأن حتدَّد املعايري املس تخدمة يف وسا البدلان املؤهةل لهذه اخلصومات عىل أأساس القدرة عىل
السداد ،مع وضع مس توايت المنو الوطةية يف الاعتبار .وهذا أأيض ًا حيفز ادلول ا ألعضاء ،اليت دلهيا "ملكية" أأكرب
ل ألنظمة ،وىت تهتد يف حتقيق املزيد من كفاءة اخلدمات.
 )3قضااي عىل مس توى اللجان
جداول أأعامل اجامتعات اللجان
نرى أأنه يتعني عىل الويبو وادلول ا ألعضاء أأن تسعى لعامتد جداول ا ألعامل ،بقدر الإماكن ،قبل دورات اللجان.
فعةدما ل حيدث ذكل ،يضيع جزء كبري هل قميته من وقت انجلسات العامة لعامتد هذه انجداول.
أأايم العمل
تفقد الوفود ،يف املتوسط ،ووايل  %10 – 80من يوم العمل بسبب التأأخر يف بدء انجلسات العامة يف الصباح
واملساء .ذلكل فاإنةا نفضل أأن يبدأأ الرئيس جلسات اللجان عةد متام الساعة العارشة صباح ًا ومتام الساعة الثالثة
مساء ،ما مل تكن هةاك رضورة لكامتل الةصا القانوين.
ً
عرض واثئق العمل
الاقرتاحات أأو الواثئق املقدمة من ادلول ا ألعضاء للةظر فهيا يف اجامتعات الويبو جيب أأن تعرض عىل ا ألمانة يف
الإطار الزمين احملدد لإاتحة الفرصة للرتمجة ولتةظر فهيا ادلول ا ألعضاء عىل الةحو املالمئ .وحتتاج الوفود اإىل وقت
وىت تمتكن عوامص دوهلم من حتليل الواثئق ابلقدر الاكيف – ول يتيرس ذكل اإذا قدمت ادلول ا ألعضاء واثئق جديدة
أأثةاء الاجامتعات وتوقعت اختاذ قرارات بشأأهنا.
البياانت الافتتاوية
نرى أأن انجلسات العامة ميكن أأن تكون أأكرث كفاءة يف اس تخدام الوقت اإذا اقترص اإلقاء البياانت الافتتاوية عىل
اجملموعات ا إلقلميية الرمسية .وإاذا رغبت دول أأعضاء يف اإلقاء بياانت افتتاوية بصورة فردية ،ينبغي تقدمي هذه
البياانت كتابة لتسجيلها مبضبطة الاجامتع ،وميكن بعد ذكل طرح الةقاط ا ألساس ية عةد مناقشة بةود جدول ا ألعامل
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و أأثةاءها .ويف الوقت احلايل ،تس هتكل البياانت الافتتاوية قدراً كبري ًا من وقت انجلسات العامة ،مث تتكرر الةقاط
ا ألساس ية عةد الوصول اإىل البةود ا ألساس ية يف جدول ا ألعامل.
التدخالت
كثري ًا ما اكنت املةاقشات يف انجلسات العامة غري بةاءة يف مساعدة ادلول ا ألعضاء يف اإوراز تقدم يف معلها .ونود أأن
نذكر أأنه يتعني عىل الرؤساء أأن يضعوا يف اعتبارمه اللجوء اإىل القاعدة  )3(83من نظام الويبو ادلاخيل العام:

"هل أأن يقرتح حتديد الوقت املتاح للك متحدث ،وحتديد عدد مرات حتدث لك وفد يف أأية مناس بة ،و إاهناء قامئة
املتحدثني ،و إاهناء املةاقشة".
ختصص مساحات من الوقت للمتحدثني يف جلسات اللجان ،كام هو احلال يف هيئات ا ألمم املتحدة
ونقرتح أأن َّ
ا ألخرى ،مما حيقق نتاجئ طيبة للمحافظة عىل الوقت بطريقة تتسم ابلكفاءة.
املستشار القانوين
ابلةظر اإىل التشعبات واملسائل القانونية احملمتةل اليت حتيط بكثري من العمل اذلي تقوم به الوفود يف جلسات اللجان،
نود أأن نتأأكد ابس مترار من توفر مستشار قانوين دامئ ًا لستشارته يف هذه ا ألوقات عةد احلاجة.
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الياابن
رد ًا عىل الإخطار  ،C.N.3206يقدم وفد الياابن رأأيه يف التوصية الصادرة عن نجةة التدقيق والواردة يف الفقرة 24
من الوثيقة  WO/GA/38/2بأأن "تةظر ادلول ا ألعضاء يف أأن تنشئ داخل الويبو هيئة رئاس ية جديدة وأأكرث معلية
ت متع أأكرث من نجةة الربانمج واملزيانية ،بأأعضاء ميكن أأن يرتاوح عددمه بني  81و 81عضوا"عىل الةحو التايل:
يرى هذا الوفد أأنه يتعني عىل ا ألعضاء البحث يف اإماكنيات اس تخدام الهيئات القامئة بطريقة أأكرث فعالية بقدر الإماكن
بد ًل من الاندفاع اإىل اإنشاء هيئة جديدة وذكل ل ألس با التالية.
من الرضوري أأن نضع يف الاعتبار أأن مزيانية الويبو تتكون يف معظمها من ادلخل الةاجت عن رسوم ا ألنظمة ادلولية
(وخاصة اتفاقية التعاون بشأأن الرباءات) وينبغي اس تخدام نس بة مئوية أأكرب من مزيانية الويبو يف حتسني مالءمة هذه
ا ألنظمة ادلولية واخلدمات القامئة املتصةل هبا لصاحل املس تخدمني .وبشلك عام ،فاإن اإنشاء هيئة جديدة يتطلب
تاكليف وموارد برشية اإضافية .ومع وضع احلاةل املشار اإلهيا سلف ًا يف احلس بان ،فامي يتعلق ابدلخل ،ينبغي تةب أأية
تاكليف اإضافية بغري املربرات الاكفية من خمتلف وهجات الةظر ،مبا فهيا الإسهام يف انتفاع املس تخدمني من ا ألنظمة
ادلولية .ويف هذا الصدد ،ل يرى هذا الوفد وىت الآن أأنه مت تقدمي أأس با منطقية ملموسة لإنشاء هيئة رئاس ية
جديدة .وعىل الرمغ من أأنةا نتفق مع الر أأي القائل بأأن التفاعل بني هيئة رئاس ية وهيئات رقابية هل أأمهية يف دراسة
املدخالت اليت تقدهما هيئات الرقابة دراسة فعاةل ومالمئة ،فاإنه ينبغي البحث عن احلل املالمئ ابس تخدام الهيئات
القامئة.
وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإنةا نرى أأن التعقيد غري املربر يف بنية املةظمة ميكن أأن يصبح عائق ًا أأمام أأداء العمل بكفاءة
وفعالية .ومن القمي ا ألساس ية يف برانمج الويبو للتقومي الاسرتاتيجي ،اذلي يوليه هذا الوفد أأمهية كبرية" ،العمل كواحد
– فنحن نعمل ككيان متاكمل ومس تجيب وكفء ،يالمئ الغرض منه ،وحيقق نتاجئ مرضية مقابل ما يرةفق فيه".
وينبغي أأيض ًا احرتام هذه الروح عةد البحث عن الطريقة املالمئة لالس تجابة لتوصية نجةة التدقيق .فتعقيد املةظمة غري
املربر ل يالمئ هذه الروح ،كام أأن التوازن املةاسب بني الكفاءة والشمول أأمر جوهري لتجس يد هذه الروح .وذلكل،
فاإن هذا الوفد غري مقتةع ابإنشاء هيئة رئاس ية جديدة قد تؤدي اإىل تعقيد بغري دليل ملموس ومنطقي عىل أأن الهيئات
القامئة ل ميكن الاس تفادة مهنا أأكرث من ذكل وحتسيهنا من أأجل ذكل الغرض.
وتوجد يف الويبو فع ًال هيئتان رئاسيتان ،هام نجةة الربانمج واملزيانية ونجةة التنس يق .وميكن الاس تفادة بشلك أأكرب
من هاتني الهيئتني وحتسيهنام حبسب املسائل املتصةل ابحلومكة ،مع وضع ولية لك مهنام يف احلس بان .ويؤمن هذا
الوفد بقوة بأأن نجةة الربانمج واملزيانية القادمة ينبغي أأن تركز عىل مناقشة كيفية التعامل مع التوصيات الصادرة عن
نجةة التدقيق يف هاتني الهيئتني عىل أأساس عدم اإنشاء هيئة رئاس ية جديدة .وليس دليةا مانع من متديد مدة معل
هاتني الهيئتني أأو زايدة عدد دوراهتام ،ليس عىل أأساس منتظم ،بل حبسب لك مسأأةل ملةاقشة املسائل الرضورية
اكلتوصيات الصادرة عن نجةة التدقيق .وميكن أأن يكون هذا خيار ًا حممت ًال ميكنةا اعامتده بصفة تريبية .وبعد مدة
معيةة ،ميكن اس تعراض احلاةل مع التحديد الواحض ألية مسائل متبقية ،اإن وجدت ،اكن ينبغي مناقش هتا يف هاتني
الهيئتني ولكن الوقت مل يتيرس ذلكل .وهذا التحديد الفعيل للمسائل املتبقية الواجب مناقش هتا ميكن أأن يلعب دور ًا
مؤثراً عةد الةظر يف البنية املالمئة بعد ذكل أأيض ًا.
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أأسرتاليا
مسامهة من أأسرتاليا تتناول أآراءها بشأأن احلومكة يف الويبو

مقدمة
طلبت نجةة الربانمج واملزيانية ،يف دورهتا السادسة عرشة ،من ا ألمانة اإعداد وثيقة بشأأن احلومكة يف الويبو لتةظر فهيا
يف دورهتا اليت س تعقد يف يونيو  .1088وتترشف أأسرتاليا بأأن تقدم أآراءها ل ألمانة بشأأن احلومكة يف الويبو بةاء عىل
الطلب الوارد يف قرار نجةة الربانمج واملزيانية بشأأن البةد  ،5الفقرة " ،"5من الوثيقة  .WO/PBC/16/5وبةاء عىل
الفقرة  ) (5من القرار ،تقدم أأسرتاليا مسامههتا اليت تعرض فهيا أآراءها بشأأن احلومكة يف الويبو.

احلومكة يف الويبو
متر الويبو مبرحةل انتقال هممة ،ويةصب جل اهامتهما يف الوقت الراهن عىل اإصالحات كربى تس هتدف تعزيز مركزها يف
وسط احملافل ادلولية للملكية الفكرية .وقد بدأأت هذه املهمة ابإعادة هيلكة للمةظمة نفسها تتسم ابملالءمة ووسن
التوقيت.
وتروب أأسرتاليا ابخلطوات اليت اختذت لتحقيق برانمج التقومي الاسرتاتيجي .فسوف جيعل هذا الربانمج من الويبو
منظمة أأكرث مرونة وهمةية ويف وضع أأفضل ميكهنا من التكيف مع الظروف املتغرية .وتتطلع أأسرتاليا اإىل مواصةل تةفيذ
برانمج التقومي الاسرتاتيجي ،ألن ذكل س يؤدي اإىل مجموعة واسعة من التغريات املهمة يف املةظمة لتحسني تقدمي
اخلدمة واملساءةل .وتروب أأسرتاليا ،بشلك خاص ،ابملبادرات الرامية اإىل حتسني اإدارة املوارد البرشية ،مبا يف ذكل
تعزيز التصالت ادلاخلية يف الويبو وإاطالق نظم اإدارة ا ألداء وإاعداد املوظفني.
وتعر أأسرتاليا عن رسورها مببادرات الويبو ا ألخرية ،مبا فهيا املشاركة الشخصية املزتايدة للمدير العام ،لزايدة
الشفافية والتشاور مع ادلول ا ألعضاء .وتسهم هذه املبادرات بشلك ملموس يف اإجياد مشاركة بةاءة ،وتلعب دوراً
حاسامً يف بةاء العالقات بني املكتب ادلويل وا ألعضاء وفامي بني ادلول ا ألعضاء.

بنية احلومكة
ترى أأسرتاليا أأن بنية احلومكة احلالية يف الويبو اكفية ومالمئة .وبد ًل من اإنشاء مس توى وومكة جديد رمسي داخل
الويبو ،مثل "هيئة تةفيذية" أأو ما شاهبها ،تدعو أأسرتاليا ادلول ا ألعضاء اإىل الرتكزي عىل اإدخال التحسينات عىل
الهيئات القامئة ،ويه التحسينات اليت بدئ فهيا ابلفعل .وتروب بشلك خاص ابلتحسينات يف اس تجابة نجةة
الربانمج واملزيانية .وابلإضافة اإىل ذكل ،تروب أأسرتاليا ابلتشاور املطرد واملةتظم مع ادلول ا ألعضاء عىل لك
املس توايت .ونرى يف ذكل أأسلو ًاب انفع ًا للرتكزي عىل حتسني ترتيبات احلومكة.
ويف حني تعرب أأسرتاليا عن سعادهتا ابلشرتاك يف مزيد من املةاقشات وول س بل حتسني احلومكة داخل الويبو ،فاإن
أأية اقرتاحات ابإنشاء مس توى وومكة رمسي جديد جيب أأن يرةظر فهيا ابس تفاضة وتعمق .وقد حددت أأسرتاليا مس بق ًا
عدد ًا من املسائل اليت يتعني مناقش هتا والةظر فهيا ابلتفصيل ،مبا فهيا كيفية التأأكد من مشول لك ادلول ا ألعضاء،
والتلكفة اليت تتحملها املةظمة ،ومعلية اختيار ا ألعضاء يف أأية هيئة رئاس ية رمسية جديدة ،ووضوح أأدوار نجةة
التنس يق وفريق اإدارة الويبو والهيئة نفسها.
ابلإضافة اإىل ذكل ،ينبغي اإيالء العةاية ملا اإذا اكن هذا املس توى الرمسي للحومكة سيتطلب تعديالت عىل اتفاقية
الويبو .وتوضيح ًا للموقف ،فاإن أأسرتاليا ل تدعو اإىل أأية تعديالت يف اتفاقية الويبو ،ولكن أأية اقرتاحات تتعلق
مبس توى رمسي من هيئات احلومكة ينبغي أأن تضع يف الاعتبار اإدخال تعديالت حبسب دور أأية هيئة من هذا القبيل.
وترغب أأسرتاليا يف مواصةل مناقشة هذه املسأأةل ،ولكهنا ترى أأن الرتتيبات احلالية تبعث عىل الرضا و أأن الرتكزي ينبغي
أأن يةصب عىل اإوراز تقدم يف العمل املعياري للمةظمة.
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التحسينات احمل متةل
تود أأسرتاليا أأن تقدم اقرتاحات تتعلق مبجالت احلومكة يف الويبو اليت ميكن حتسيهنا يف اإطار البىن القامئة.
ففامي يتعلق بأآليات اختيار الرئيس ،تؤيد أأسرتاليا اختيار رؤساء نجان الويبو من خالل معلية تمتزي ابلوضوح
والاتساق .ويث يضمن ذكل التأأكد من مزااي وخربات لك من الرؤساء ووجود معلية واحضة لختيارمه.
وفامي يتعلق بعمل نجةة الربانمج واملزيانية ،ميكن أأن تتحقق الكفاءة بمتديد وقت اجامتع اللجةة ونظرها يف جدول أأعاملها
ومعلها .وابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن جدوةل اجامتعات أأكرث انتظام ًا للجةة الربانمج واملزيانية ملساعدهتا يف اإكامل هماهما.
وميكن ،بد ًل من ذكل أأو ابلإضافة اإليه ،اإنشاء فريق عامل صغري يتبع نجةة الربانمج واملزيانية ،كفريق خمصص ملهمة
حمددة ،للةظر يف تقارير هيئات الرقابة وإاصدار توصيات للجةة الربانمج واملزيانية .وابلطبع فاإن هذه الاقرتاحات
يتعني الةظر فهيا يف ضوء أآاثرها عىل املزيانية.
وعىل املس توى التشغييل للجان ،ترى أأسرتاليا أأنه ينبغي التفاق عىل جداول ا ألعامل ،ويامث أأمكن ذكل ،قبل اجامتع
اللجةة .وميكن أأن يؤدي ذكل اإىل مزيد من الكفاءة عىل حنو جيعل اللجةة تركز عىل معلها بد ًل من ادلخول يف
مناقشات اإجرائية لالتفاق عىل جدول ا ألعامل .وينبغي الالزتام بأأوقات اجامتع اللجةة بشلك أأفضل .وتؤيد أأسرتاليا
الانتقال يف احلالت اليت يبد أأ فهيا الرئيس جلسات اللجان يف الوقت احملدد .كام ميكن حتقيق الكفاءة بتقدمي ادلول
ا ألعضاء واثئق الاجامتعات يف الوقت املةاسب قبل الاجامتعات ،وتقدمي أأية بياانت افتتاوية كتابة ويث يكون ذكل
ممكن ًا ومالمئ ًا.
وتبدي أأسرتاليا اس تعدادها للتعاون مع ادلول ا ألعضاء واملةظمة لإعداد نظم أأكرث مرونة وكفاءة وفعالية داخل البىن
القامئة .ونقدر منحةا الفرصة لتقدمي أآرائةا بشأأن احلومكة يف الويبو.
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مجموعة جدول أأعامل التمنية
أآراء مجموعة جدول أأعامل التمنية بشأأن احلومكة يف الويبو

يف ادلورة السادسة عرشة للجةة الربانمج واملزيانية ( 81و 83يةاير " )1088ال متست من ا ألمانة ،يف متابعة خارطة
الطريق املرسومة يف الوثيقة  WO/GA/39/13والتوصية الواردة يف الفقرة  24من الوثيقة  ،WO/GA/38/2أأن
تعدّ وثيقة ابإسهام من ادلول ا ألعضاء حبلول أأبريل  ،1088يك تةظر فهيا نجةة الربانمج واملزيانية يف يونيو  ،1088عىل
أأن تشمل الوثيقة ما ييل ( :أأ) مس تجدات وول أآليات ضامن وسن الإدارة يف ا ألمم املتحدة وسائر املةظامت احلكومية
ادلولية ،ابلستناد اإىل امللحق ا ألول من الوثيقة WO/GA/38/2؛ ( ) و إاسهامات ادلول ا ألعضاء ،مع حبث
وهجات نظرها وول وسن الإدارة يف الويبو؛ (ج) واس تعراض واثئق سابقة وول وسن الإدارة يف الويبو ".ويأأيت
هذا التقدمي رد ًا عىل دعوة ا ألمانة تقدمي "اإسهامات ادلول ا ألعضاء ،مع حبث وهجات نظرها وول وسن الإدارة يف
الويبو" ،عىل الةحو اذلي حددته ادلورة السادسة عرشة للجةة الربانمج واملزيانية املشار اإلهيا أأعاله.
ويتضمن هذا التقدمي أآراء مجموعة جدول أأعامل التمنية بشأأن اإنشاء "هيئة رئاس ية جديدة وأأكرث معلية ت متع أأكرث من
نجةة الربانمج واملزيانية ،بأأعضاء ميكن أأن يرتاوح عددمه بني  81و 81عضوا" ،اذلي أأوصت به نجةة التدقيق

( ،)WO/GA/38/2ولكنه يشمل أأيض ًا اعتبارات واقرتاحات تتعلق جبوانب أأخرى من احلومكة يف الويبو تس تحق
العةاية.
وتقدَّم الاقرتاحات التالية هبدف الإسهام يف حتقيق أأهداف الويبو عىل حنو أأكرث فعالية .وترى مجموعة جدول أأعامل
التمنية أأن معل الويبو القامئ عىل ا ألعضاء ،اذلي تتسم فيه اإجراءات العمل ومعليات اختاذ القرار ابلشفافية وادلميقراطية
والشمول ،سوف يزيد من الثقة بني ادلول ا ألعضاء ومن جودة اخلدمات اليت تقدهما ا ألمانة.
(أأ) اجمللس التةفيذي/اللجةة التةفيذية
كام لووظ يف تقرير نجةة التدقيق ،يبدو أأن مثة حاجة اإىل هيئة رئاس ية أأكرث معلية تمتع أأكرث من نجةة الربانمج
واملزيانية عىل أأن يكون عدد أأعضااها أأقل .وسوف يتيح ذكل ،يف مجةل أأمور أأخرى ،مشاركة أأكرب من جانب ادلول
ا ألعضاء يف ( )8اإعداد مشاريع برانمج ومزيانية الويبو؛ ( )1ختصيص املوارد وإانفاقها واستامثرها؛ ( )3تعيني املوظفني؛
( )4ممارسة الرقابة احلقيقية والفعاةل عىل اإدارة املةظمة.
وملعانجة ذكل ،ينبغي اإنشاء هيئة تةفيذية تضم ادلول ا ألعضاء .وينبغي أأن يكون عدد أأعضاء هذه الهيئة صغري ًا مبا
يكفي لتيسري ا ألداء الفعال للعمل وكبري ًا مبا يكفي لتحقيق المتثيل املةصف ل ألقالمي انجغرافية اخملتلفة .وينبغي أأن تشمل
ولية اجمللس التةفيذي/اللجةة التةفيذية الرقابة عىل املسائل املتعلقة ابلربانمج واملزيانية واملوارد البرشية ،وتيسري
العمليات املؤسس ية كتعيني رؤساء اللجان اخملتلفة و أأعضاء ماكتهبا ،عىل أأساس املبادئ التوجهيية املقبوةل .ومن شأأن
ذكل أأن ميةح مشاركة وملكية أأكرب لدلول ا ألعضاء يف أأمه قرارات املةظمة ومعلياهتا ،مع كفاةل مساءةل ا ألمانة أأيض ًا أأمام
أأعضاء الويبو.
(أأ )8-اإصالح نجةة التنس يق
من الوسائل اليت ميكن هبا اإقامة هذه الهيئة دون مراجعة جوهرية لتفاقية الويبو أأو بنية احلومكة يف الويبو اإعادة تصممي
نجةة التنس يق القامئة بشلك مناسب ألداء وظائف نجةهتا التةفيذية ،عىل الةحو املتصور يف ا ألصل يف التفاقية،
ابإدخال التغيريات التالية:
" "8عدد أأعضاء نجةة التنس يق ،وهو عدد كبري حالي ًا ،ل يسمح لها بأأداء وظائفها كهيئة تةفيذية تساعد ا ألمانة .ومن
اخليارات املطروحة تقليل عدد أأعضااها احلايل ،مع كفاةل المتثيل العادل للك ا ألقالمي انجغرافية.
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" "1يتعني مراجعة ولية نجةة التنس يق حبيث تشمل املسائل املتعلقة ابلربانمج واملزيانية والرقابة ،ابلإضافة اإىل
املسائل املتعلقة بتعيني املوظفني.
" "3ينبغي أأيض ًا تةقيح دورية الاجامتعات ابلشلك املةاسب.
ومبوجب هذا المنوذج املقرتح ،تواصل نجةة الربانمج واملزيانية أأداء املهمة املتضمةة يف وليهتا ،ويه اعامتد الربانمج
واملزيانية لفرتة الس ةتني والاوتفاظ بتكويهنا احلايل.
وحيمتل أأن يؤدي تقليص عضوية نجةة التنس يق اإىل مراجعة معلية انتخا املدير العام .ويف الوقت الراهن ،ل ميكل
احلق يف اختيار املدير العام اإل  13دوةل عضواً من أأعضاء نجةة التنس يق ،ريرفع اختيارها اإىل امجلعية العامة ليصدق
عليه مجيع ادلول ا ألعضاء .ويف حاةل تقليص عدد أأعضاء نجةة التنس يق ،ستتوفر دلى ادلول ا ألعضاء ا ألس با اليت
تدعو اإىل القلق بشأأن رشعية ممارسة هذه اجملموعة الصغرية من ادلول للحق يف اختيار/انتخا املدير العام .ومن
احللول املمكنة أأن تنتخب امجلعية العامة املدير العام .وس يكون ذكل أأيض ًا مبثابة اس تجابة للهدف العام املمتثل يف
مشاركة مجيع ادلول ا ألعضاء يف اختاذ القرارات الرئيس ية للمةظمة بطريقة تتسم ابلشمول والشفافية وادلميقراطية.
(أأ )1-اإنشاء هيئة جديدة
ومن اخليارات ا ألخرى اإنشاء هيئة جديدة لها ولية واسعة وعدد أأعضااها أأقل لالضطالع بوظائف اللجةة التةفيذية
واحلفاظ عىل البىن القامئة للجةة التنس يق وللجةة الربانمج واملزيانية .غري أأنه قد يرتتب عىل هذا تةقيح لتفاقية الويبو
أأو بنية احلومكة يف الويبو.
( ) مسائل أأخرى تتعلق ابحلومكة
كام رذكر من قبل ،ترى مجموعة جدول أأعامل التمنية أأن مثة جوانب أأخرى للحومكة يف الويبو تس تحق عةاية ادلول
ا ألعضاء .ولإاتحة الوقت الاكيف ملةاقشة هذه املسائل ا ألخرى املتعلقة ابحلومكة ،ميكن اإنشاء فريق عامل وكويم
دويل يف اإطار نجةة الربانمج واملزيانية تمتثل وليته يف مناقشة وتقدمي الاقرتاحات خالل موعد هنايئ حيدد سلف ًا.
وميكن أأن تدخل املسائل التالية ،مع أأمور أأخرى ،يف جدول أأعامل هذا الفريق العامل:
 )8اإنشاء مكتب للك نجةة وفريق عامل من نجان الويبو و أأفرقهتا ،يكون مسؤو ًل عن املسائل املتصةل ابملةظمة
والإجراءات ،عىل أأن تتعاقب عىل رئاسة هذا املكتب ا ألقالمي انجغرافية اخملتلفة.
 )1مراجعة نظام الويبو ادلاخيل ،وسب احلاجة ،مبا يكفل للةظم ادلاخلية اخلاصة بلك هيئات الويبو وسن التحديد
والاتساق والوضوح ،وذكل لتيسري القدرة عىل التنبؤ والشفافية والتوصل اإىل التوافق يف الآراء.
 )3متديد دورات نجةة الربانمج واملزيانية لتعزيز فعالية وجدوى رقابة ادلول ا ألعضاء عىل برانمج ومزيانية الويبو ،مع
السامح ابلوقت الاكيف للةظر يف املسائل املهمة العديدة اليت س يكون لها يف ا ألجلني املتوسط والطويل أآاثر عىل
املةظمة ،يف جدول أأعاملها.
 )4مراجعة تقومي الاجامتعات لتيسري القدرة عىل التنبؤ ومنح الوفود الوقت الاكيف ل إالعداد بني الاجامتعات.
 )5اس تعراض هيئات الويبو وانجداول الزمنية لجامتعاهتا هبدف حتليل ما اإذا اكنت اللجان وا ألفرقة العامةل القامئة تعاجل
مجيع اجملالت املهمة ادلاخةل يف ولية الويبو ابلطريقة املثىل ،من ويث الوقت واملوارد.
 )1اس تعراض نظام التقيمي الثاليث للرقابة يف الويبو ،بةاء عىل الةصيحة اليت قدمهتا اللجةة الاستشارية املس تقةل
للرقابة اإىل امجلعية العامة التاسعة والثالثني اليت عقدت يف سبمترب .1080
 )2اس تعراض املسائل املتعلقة اب ألفراد يف الويبو ،مع اإيالء عةاية أأكرب لعمليات التعيني والتوظيف وجمالت تفاعل
ادلول ا ألعضاء مع جملس املوظفني ،وذكل ملعانجة وحل املشالكت يف الوقت املةاسب ،دون السامح لها بأأن تتفامق.
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وميكن أأيض ًا الةظر يف اإماكنية حتديد فرتة دنيا "للتقاط ا ألنفاس" ل ألفراد اذلين ينمتون اإىل بعثات مقرها جنيف
واملوظفني القادمني من عوامص ادلول.
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مجموعة البدلان ا ألفريقية
أآراء مجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن احلومكة يف الويبو
 18مارس 1088
أأولً  -اجمللس التةفيذي
 )8ا ألساس املةطقي للمجلس التةفيذي
ترى مجموعة البدلان ا ألفريقية أأنه ينبغي أأن توجد يف الويبو هيئة تةفيذية عامةل كام هو احلال يف معظم الواكلت
املتخصصة التابعة ل ألمم املتحدة .كام أأن مسأأةل احلومكة ليست ابنجديدة عىل الويبو؛ ويث نوقشت يف املايض.
وابلنس بة جملموعة البدلان ا ألفريقية ،فاإن احلاجة اإىل هيئة تةفيذية جديدة تقوم أأساس ًا عىل ثالثة جوانب عامة يه)8 :
عدم كفاءة الهيئات الرئاس ية احلالية؛  )1حتسني الويبو ومعايرهتا لكفاةل الشفافية والقدرة عىل التنبؤ؛  )3احلاجة اإىل
حتسني الرقابة احلكومية يف الويبو.
8

عدم كفاءة الهيئات الرئاس ية احلالية
تعمتد احلاجة اإىل هيئة جديدة ،اإىل حد كبري ،عىل تقيمي البىن احلالية اليت تتعامل مع احلومكة .وتمتع نجةة التنس يق
بطريقة غري منتظمة (مبتوسط اجامتع واحد يف العام) وبةاء عىل دعوة املدير العام .ونظر ًا اإىل أأمهية ادلور الاستشاري
للجةة التنس يق ،فاإنه ل يكفي أأن تمتع هذه الهيئة مرة واحدة يف العام ،مع رضورة استشارة ادلول ا ألعضاء عةد وضع
انجدول الزمين لالجامتع .وابملثل ،فاإن نجةة الربانمج واملزيانية تمتع مرة واحدة يف الس ةة وملدة ثالثة أأايم فقط .ومع
ذكل ،فقد جرت حماولت عديدة غري موفقة لمتديد مدة نجةة الربانمج واملزيانية حبيث تغطي مجيع املسائل املدرجة يف
جدول أأعاملها بطريقة فعاةل .اإن عدم كفاية هاتني الهيئتني تدعو ،بشلك ومتي ،اإىل تعديالت هيلكية عاجةل داخل
الويبو.

حتسني الويبو ومعايرهتا لكفاةل الشفافية والقدرة عىل التنبؤ
ميكن أأن يؤدي اإنشاء جملس تةفيذي اإىل تعزيز الثقة ومتكني ادلول ا ألعضاء من الاضطالع بدور مركزي يف اإدارة
شؤون الويبو .وينبغي أأن يعمل اجمللس التةفيذي عىل تعزيز دور ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،ليس فقط يف املسائل
انجوهرية ،بل أأيض ًا يف احلومكة الشامةل للمةظمة .كام ميكن أأن مي ِكّن اجمللس التةفيذي ادلول ا ألعضاء من الاضطالع
معلي ًا مبسؤوليهتا الةظرية املعتادة يف جمال الرقابة عىل املدير العام وفريق الإدارة العليا.
وسوف يةاقش اجمللس التةفيذي تقومي اجامتعات الويبو ولقاءاته ويعمتده كام هو احلال يف حمافل ا ألمم املتحدة ا ألخرى.
ويف الوقت الراهن ،تضطلع ا ألمانة مبسؤولية اإعداد مسودة تقومي اللقاءات بدون أأن تتشاور مع ادلول ا ألعضاء .ول
يعي الةظام احلايل التحدايت اليت تواهجها ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابملشاركة يف الاجامتعات الرئيس ية للويبو .مفث ًال،
ل يتسم تقومي اجامتعات عام  1088ابلتوازن .ويتضح ذكل يف توزيع الاجامتعات عىل العام بشلك خيلو من التةاظر؛
ويث يوجد يف الةصف ا ألول من العام عدد صغري من الاجامتعات ،بيامن يوجد عدد كبري يف الةصف الثاين .ويؤدي
هذا انجدول الزمين اإىل صعوبة التخطيط والإعداد لالجامتعات ،خاصة ابلنس بة للوفود الصغرية.

احلاجة اإىل حتسني الرقابة احلكومية يف الويبو
نجةة الربانمج واملزيانية يه الهيئة الوويدة اليت تةاقش تقارير نجةة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .ويه ،عىل هذا
الةحو ،غري اكفية ملةاقشة الةتاجئ املتعلقة ابلعمل العام للمةظمة .ومن املةطقي أأن تكون هةاك هيئة تةفيذية شامةل
ملةاقشة ومتابعة تةفيذ التوصيات الصادرة عن مجيع هيئات الرقابة ،مبا فهيا وحدة التفتيش املشرتكة التابعة ل ألمم
املتحدة.
8

اس تخدم مفهوم اجمللس التةفيذي كبديل للهيئة التةفيذية.
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وتةاقَش املسائل املتعلقة ابملوظفني يف الوقت الراهن يف نجةة الربانمج واملزيانية يف س ياق أآاثرها عىل املزيانية .ومل تر
مناقشة املسائل املتعلقة ابملوظفني بشلك متعمق فامي وراء ذكل ،ألن نجةة التنس يق تمتع مرة لك س ةتني للتصديق
عىل قرارات نجةة الربانمج واملزيانية .وتةاقش نجةة الربانمج واملزيانية مسائل الربانمج واملسائل املالية ،فهيي بذكل
ليست ماك ًان ملةاقشة املسائل ا ألخرى املتعلقة ابملوظفني .أأما التقارير املتعلقة مبسائل ا ألفراد غري املالية فميكن أأن
تتلقاها وتةاقشها الهيئة التةفيذية انجديدة .وسوف يتيح ذكل مزيداً من التفاعل املةتظم واملؤسس بني ادلول ا ألعضاء
وجملس املوظفني.
 )1خيارات اإنشاء اجمللس التةفيذي
ميكن عرض ثالثة خيارات لتحسني احلومكة يف الويبو:

اخليار ا ألول :مراجعة ولية بىن احلومكة القامئة حالي ًا ،ونجةة الربانمج واملزيانية ،ونجةة التنس يق.
اخليار الثاين :اإنشاء جملس تةفيذي جديد ملةاقشة مظاهر اخللل الوظيفي اليت اكنت ادلول ا ألعضاء تواهجها يف قضااي
احلومكة ومعانجهتا .وينبغي لهذا اجمللس انجديد أأن جيمع بني وظائف نجةة التنس يق ونجةة الربانمج واملزيانية.
اخليار الثالث :منح نجةة التنس يق صالوية القيام بوظائف تةفيذية وورص دور نجةة الربانمج واملزيانية يف القضااي
املتعلقة ابلربانمج واملزيانية فقط .وبطبيعة احلال سيس تتبع هذا عقد اجامتعات أأكرث للجةة التنس يق.
وميكن أأن تؤدي لك اخليارات اإىل نفس الهدف املمتثل بتعزيز دور ادلول ا ألعضاء وحتسني احلومكة يف الويبو.
ويةطوي تركيب الهيئة التةفيذية عىل قدر من ا ألمهية ،ويث جيب أأن تكون الهيئة التةفيذية انجديدة عالية المتثيل ،مع
أأخذ المتثيل انجغرايف يف الاعتبار .وميكن مناقشة هذه القضية عىل وجه اخلصوص أأيض ًا مبجرد التفاق عىل اإنشاء
اجمللس التةفيذي.
كام س تجري مناقشة تفاصيل أأخرى متعلقة بعمل الهيئة التةفيذية ،مثل عدد الاجامتعات ومدهتا وصالوياهتا الاكمةل
ووظائفها ،مبجرد التوصل لتفاق بشأأن اإنشاء اجمللس التةفيذي.
اثني ًا – احلومكة يف الويبو بصفة عامة
ر أأي مجموعة البدلان ا ألفريقية يف احلومكة يف الويبو بصفة عامة هو:
 )8انتخا املدير العام
جيب أأن يكون ترش يح املدير العام وانتخابه بواسطة امجلعية العامة ،واليت تضم لك ادلول ا ألعضاء .وتكون مدة
شغل املةصب حمدودة بأأربع أأو مخس س ةوات (كام هو متبع يف معظم واكلت ا ألمم املتحدة) ،وميكن تديدها مرة
واحدة .كام ينبغي تطبيق مبد أأ التعاقب عىل وظيفة املدير العام عىل أأساس جغرايف كام هو احلال يف ا ألمم املتحدة
وبعض واكلهتا.
 )1المتثيل انجغرايف املتوازن للموظفني
طبق ًا ل إالوصائيات اليت قدمهتا ا ألمانة ،فاإن  %50من موظفي ا ألمانة ينمتون لبدل من بدلان اجملموعة ابء .ويشلك هذا
الوضع غري املتوازن مصدر قلق ابلغ ،وينبغي معانجته بلك الطرق املمكنة (مثل المتيزي الإجيايب واحلصص الس ةوية
للبدلان الةامية) .وجيب أأن تمت معلية التوظيف بوضوح وأأن يطبق فهيا مبد أأ المتثيل انجغرايف.
 )3تعيني املسؤولني املشاركني يف اجامتعات الويبو
تمتتع ادلول ا ألعضاء بصالوية تعيني املسؤولني اذلين جيب أأن يشاركوا يف اجامتعات الويبو يف جنيف و /أأو خارج
جنيف ،وجيب أأن تكون ا ألمانة حمايدة و أأل تتدخل يف ذكل التعيني .كام جيب أأل تتدخل ا ألمانة يف ترش يح رؤساء
نجان/هيئات الويبو.
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 )4تقومي الاجامتعات
جيب استشارة ادلول ا ألعضاء بشأأن وضع مسودة تقومي اجامتعات الويبو ألن الةظام احلايل ل يعي التحدايت اليت
تواهجها ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابملشاركة يف اجامتعات الويبو الرئيس ية .مفث ًال ،ل يتسم جدول اجامتعات عام 1088
ابلتوازن .ويتضح ذكل يف توزيع الاجامتعات عىل العام بشلك خيلو من التةاظر؛ ويث يوجد يف الةصف ا ألول من
العام عدد صغري من الاجامتعات ،بيامن يوجد عدد كبري يف الةصف الثاين .ويؤدي هذا انجدول الزمين اإىل صعوبة
التخطيط والإعداد لالجامتعات ،خاصة ابلنس بة للوفود الصغرية.
 )5اإخطارات الويبو
جيب نقل اإخطارات الويبو اإىل ادلول ا ألعضاء عرب القناة ادلبلوماس ية ،أأي عرب البعثات .ويتأأخر حالي ًا اإرسال
الإخطارات ،وهو ما جيعل الوقت املتاح للرد حمدوداً .ذلكل ،فاإن الإخطارات اليت تتطلب احلصول عىل رد جيب
اإرسالها اإىل البعثات حبيث يتوفر لها شهر اكمل عىل ا ألقل لتقدمي الرد.
 )1نرش واثئق العمل
جيب أأن تكون واثئق معل الويبو متاحة ابللغات الست لكها وأأن يمت نرشها عىل املوقع الإلكرتوين قبل الاجامتع
بوقت ٍ
اكف (قبل شهرين من الاجامتع ،كام هو منصوص عليه يف الةظام ادلاخيل العام).
 )2لغات الويبو الرمسية
جيب التعامل مع لك لغات الويبو الرمسية عىل قدم املساواة.
 )1ترش يد هيئات الويبو القامئة
يوجد حالي ًا عدد كبري جداً من الهيئات التابعة للويبو ل تعمل هبا وىت غالبية ادلول ا ألعضاء .وذلكل ،يلزم اإجراء تقيمي
لوظائفها و أأمهيهتا .ومثة اقرتاح يقول برضورة اإنشاء أآلية وكومية دولية ملراجعة وتقيمي أأمهية هذه الهيئات .ويث ينبغي
ترش يد بعض هذه الهيئات وختفيض عددها.
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الولايت املتحدة الأمريكية
أآراء الولايت املتحدة بشأأن احلومكة يف الويبو
يقدم وفد الولايت املتحدة فامي ييل أآراءه يف قضااي احلومكة يف الويبو ،مبقتىض الإخطار  ،C.N.3206بشأأن التوصية
الصادرة عن نجةة التدقيق والواردة يف الفقرة  24من الوثيقة  WO/GA/38/2بأأن "تةظر ادلول ا ألعضاء يف أأن

تنشئ داخل الويبو هيئة رئاس ية جديدة وأأكرث معلية ت متع أأكرث من نجةة الربانمج واملزيانية ،بأأعضاء ميكن أأن يرتاوح
عددمه بني  81و 81عضوا"

وتؤيد الولايت املتحدة الفكرة اليت طروهتا نجةة التدقيق يف الوثيقة ( WO/GA/38/2واليت أأصبحت الآن اللجةة
الاستشارية املس تقةل للرقابة) بشأأن حاجة ادلول ا ألعضاء لتحسني تفاعلها مع نجةة التدقيق وملراجعة حمتوايت تقاريرها
الفصلية.
لكن اإنشاء هيئة رئاس ية أأصغر ميكن أأن حيد من القدرة عىل الةفاذ اليت تمتتع هبا لك ادلول ا ألعضاء حالي ًا .ويعر
هذا الوفد عن قلقه بشأأن قدرة هيئة يرتاوح عدد أأعضااها بني  81و 81عضو ًا عىل الرؤية والتةفيذ يف منظمة ( :أأ)
تعمتد يف معلها عىل لك دولها ا ألعضاء البالغ عددها 814؛ ( ) خربهتا قصرية وحمدودة يف أآلية الرقابة اخلارجية
املسؤوةل عن مراجعة انجوانب املتعلقة بتس يري ا ألعامل والإدارة واملالية يف الويبو .اإن اإنشاء هيئة رئاس ية صغرية ميكن
أأن جيعلةا نسري يف الاتاه اخلاطئ ملعانجة القضااي/اخملاوف املتعلقة بةفاذ ادلول ا ألعضاء اإىل واحد من أأمه أأمعدة
اإجراءات الرقابة والتدقيق يف الويبو.
ول ترى الولايت املتحدة أأن اإنشاء مجموعة حمدودة ،لها ولية اختاذ قرارات يف قضااي رقابية ومالية كبرية ،س يضمن
تفاع ًال أأقوى أأو أأكرب أأو أأفضل مع نجةة التدقيق .وابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن القول بأأن تشغيل الويبو يتضمن أأيض ًا
تقياميً للتقدم احملرز يف جمال العمل العادي .ومع احلركة الضئيةل جداً اليت شهدهتا اللجان الرئيس ية عىل مدى س ةوات
طويةل ،ل تؤيد الولايت املتحدة فكرة اس تخدام هيئة رئاس ية اثبتة وصغرية للتفاوض بشأأن قضااي مل يمت التوصل اإىل
اإجامع بشأأهنا بني ادلول ا ألعضاء.
قد يتطلب اإنشاء هيئة رئاس ية جديدة تعدي ًال يف اتفاقية الويبو ،وهو أأمر غري مس بوق ول ينبغي الاس تخفاف به.
وقد تكون مثة حاجة اإىل أأس با واحضة ومعقوةل لإنشاء طبقة أأخرى يف بنية احلومكة .وقد يلزم الةظر اإىل هذا
التعديل ابعتباره خطوة ومتية من جانب الويبو ملعانجة ثغرات احلومكة .ول ترى الولايت املتحدة أأن ذكل ميثل
احلال ،فادلول ا ألعضاء تضطلع بال شك بدورها يف احلومكة ،من خالل نجةة الربانمج واملزيانية ونجةة التنس يق
وامجلعيات العامة .وبد ًل من اإنشاء طبقة جديدة من الإدارة ،فاإنه ينبغي لدلول ا ألعضاء الرتكزي عىل حتسني الهيئات
الرئاس ية احلالية ،واملشاركة بفعالية أأكرب يف املسائل املتعلقة ابحلومكة .وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإنةا خنىش من أأن يؤثر
املةاخ الس يايس بني ادلول ا ألعضاء ،كام رذكر من قبل فامي يتعلق ابلعمل املعياري ،يف معلية التعديل .و أأخري ًا ،فبالةظر
اإىل قيود املزيانية ،ل نعتقد أأنه ينبغي أأن تةفق املوارد عىل التفاوض وول اإنشاء هيئة رقابة جديدة.
وكام رذكر من قبل ،فاإن الولايت املتحدة حتث ادلول ا ألعضاء بشدة عىل املشاركة بفعالية يف اس تعراض وتقيمي تقارير
نجةة التدقيق ،والتفاعل بوترية أأكرب مع أأعضاء اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة فامي يتعلق ابلقضااي املطروحة.
وميكن أأن يتحقق هذا بسهوةل من خالل الهيلك القامئ .وتةص اختصاصات اللجةة حتديد ًا عىل ما ييل" :ترطلع نجةة

التدقيق ادلول ا ألعضاء عىل معلها ابنتظام .وعىل وجه اخلصوص تعد اللجةة بعد انعقاد لك واحد من اجامتعاهتا
الرمسية تقريرًا توزعه عىل نجةة الربانمج واملزيانية" .ولتحسني الهيلك احلايل وكذكل لضامن اإيالء ادلول ا ألعضاء

انتباه ًا أأكرب لتقارير اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،س ميتد لك من الاجامتعني القادمني الذلين س تعقدهام نجةة
الربانمج واملزيانية يف يونيو وسبمترب  1088ليومني اإضافيني لفحص تقارير الهيئات الرقابية .وهبدف زايدة اهامتم ادلول
ا ألعضاء ابلتقارير ،ينبغي أأن تضع نجةة الربانمج واملزيانية الإجراءات التالية يف الاعتبار:
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•
•
•
•

جيب أأن تضم الاجامتعات الفصلية للجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة رؤساء إاقلمييني ووفود ًا هممتة أأثةاء جزء
من لك اجامتع.
جيب أأن تتضمن التقارير الفصلية للجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأيض ًا تعليقات/تدخالت الرؤساء
ا إلقلمييني والوفود ا ألخرى.
جيب توزيع تقارير الاجامتعات الفصلية عىل نطاق واسع بعد الاجامتعات ،وتضميهنا يف واثئق نجةة الربانمج
واملزيانية ،عىل أأن يكون ذكل عىل الإنرتنت أأيض ًا.
جيب أأن تواصل اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإنتاج تقرير موجز للجةة الربانمج واملزيانية لك عام،
يتضمن أآراء اجملموعة ا إلقلميية وادلول ا ألعضاء يف القضااي املثارة.
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مجهورية كوراي
أآراء وفد مجهورية كوراي بشأأن احلومكة يف الويبو
يف ادلورة السادسة عرشة للجةة الربانمج واملزيانية ،نظرت ادلول ا ألعضاء يف التوصية التالية املقدمة من نجةة التدقيق
( :WO/GA/38/2تقيمي معل نجةة الويبو للتدقيق ومعلياهتا 81 ،أأغسطس :)1009

 -23ونجةة الويبو للتدقيق يه أآلية استشارية تعىن ابلرقابة لدلول ا ألعضاء .واكن التفاعل بني نجةة
التدقيق وادلول ا ألعضاء متفرقا ومل يكن متةاسقا مع نجةة الربانمج واملزيانية اليت ت متع مرة واحدة يف الس ةة.
واملةظامت ا ألخرى لها هيئة رئاس ية عىل مس توى أأصغر وأأكرث معلية مما ميكهنا من التفاعل أأكرث مع هيئات
الرقابة واختاذ اإجراءات بةاء عىل تقاريرها.
 -24ويوىص بأأن تةظر ادلول ا ألعضاء يف أأن تنشئ داخل الويبو هيئة رئاس ية جديدة وأأكرث معلية ت متع
أأكرث من نجةة الربانمج واملزيانية ،بأأعضاء ميكن أأن يرتاوح عددمه بني  81و 81عضوا.
ومجهورية كوراي مقتةعة متام ًا بأأن اجامتعات نجةة الربانمج واملزيانية بعددها ومدهتا حالي ًا ل تكفي ملعانجة المك الهائل من
القضااي املعلقة دلى نجةة الربانمج واملزيانية .وحنن نؤمن بأأن هةاك حاجة لآلية أأكرث تةاسق ًا للتفاعل بني الهيئة
الاستشارية وادلول ا ألعضاء.
لكن ابلةظر ل ألس با الواردة أأدانه ،فاإنةا نشك يف أأن اإنشاء هيئة رئاس ية اإضافية وفرض قيود عىل عضوية الهيئة
ميثل طريقة مناس بة للتعامل مع هذه املشالك بشلك أأفضل.
 -8من احملمتل أأن تؤدي هممة الهيئة الرئاس ية انجديدة أأو وليهتا اإىل ازدواجية لعمل نجةة الربانمج واملزيانية ونجةة
التنس يق.
 -1كام أأن اإنشاء طبقة جديدة من الهيئات الرئاس ية ميكن أأن رحيدث خالف ًا ويؤدي اإىل ضياع قدر هائل من املوارد
الإدارية .وقد يؤدي اختالف مصاحل ادلول ا ألعضاء ومواقفها اإىل تعقيد هممة التوصل اإىل اإجامع بشأأن ولية الهيئة
الرئاس ية ومعايري املشاركة فهيا.
 -3رمغ أأن حبث نجةة الويبو للتدقيق بشأأن هيلك احلومكة يف منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ()WO/GA/38/2
يكشف عن أأن منظامت كثرية دلهيا نجان صغرية (من  81اإىل  81عضواً) تتعامل مع قضااي املالية والإدارة والربامج
املتةوعة ،فاإن بعض املةظامت مثل املةظمة البحرية ادلولية ومنظمة الصحة العاملية ليس دلهيا نجان من هذا الةوع.
وابلإضافة اإىل هذا ،فاإن بعض الهيئات الفرعية التابعة لبعض املةظامت ،واليت تتعامل مع قضااي الإدارة واملزيانية ،تضم
أأعضاء أأكرث من نجةة الربانمج واملزيانية ( 54عضو ًا) .بل ويسمح البعض الآخر للك ادلول ا ألعضاء يف املةظمة
ابملشاركة ،مثل نجةة الربانمج واملزيانية والشؤون الإدارية التابعة ملةظمة العمل ادلولية؛ ونجةة مراقبة املزيانية ونجةة
الإدارة/تس يري ا ألعامل التابعتني لالحتاد ادلويل لالتصالت؛ واللجةة الاستشارية للشؤون املالية التابعة للمةظمة العاملية
ل ألرصاد انجوية .وتشري هذه احلالت اإىل أأن العضوية احملدودة للمجموعات اليت تةاقش قضااي الإدارة واملزيانية ليست
ممارسة عامة بداخل منظومة ا ألمم املتحدة .وابلإضافة اإىل هذا ،فاإن بعض املةظامت ا ألخرى ل تعترب هذه املامرسة أآلية
فعاةل.
وختام ًا ،تؤمن مجهورية كوراي بأأن احلل الأكرث فعالية وكفاءة للمشالك املذكورة أأعاله قد يمتثل بمتديد ادلورات القامئة
للجةة الربانمج واملزيانية .لكن مع ذكل ،اإذا اقرتح وفد أآخر بدي ًال أأفضل سرتوب مجهورية كوراي ابلةظر يف الفكرة
واملشاركة يف مناقشات أأخرى يف هذا الشأأن.
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أأملانيا
مسامهة من أأملانيا بشأأن احلومكة يف الويبو
تعترب أأملانيا احلومكة يف الويبو قضية هممة .وحنن ندمع لكي ًا لك انجهود والإصالحات اليت تفيد يف تعزيز دور الويبو
مكةظمة دولية مركزية للملكية الفكرية .ويف هذا الس ياق ،نروب جبهود الويبو لزايدة الشفافية والتشاور مع ادلول
ا ألعضاء.
بنية احلومكة
تؤمن أأملانيا بأأن بنية الويبو احلالية مالمئة وتوفر ا ألساس اذلي حتتاج اإليه أأية منظمة لتعمل كام ينبغي .ول ينبغي أأن
حتدث زايدة أأكرب يف عدد هيئات احلومكة يف الويبو .وميكن أأن يؤدي اإنشاء هيئات جديدة ،مثل "نجةة تةفيذية"،
اإىل أأن تصبح البنية القامئة أأكرث تعقيد ًا ولكن ليس ابلرضورة أأكرث كفاءة .وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن اإنشاء هيئات
جديدة لن يقيض بطريقة تلقائية عىل أأوجه القصور احملمتةل يف أأداء الهيئات القامئة لوظائفها .بل يبدو أأن من ا ألفضل
معانجة أأوجه القصور احملمتةل بتحسني أأداء البىن والهيئات القامئة لوظائفها.
التحسينات داخل البنية القامئة
مبدئي ًا ،نود أأن نربز القضااي التالية:
 -8بنية التدقيق
اإن بنية التدقيق الفعاةل عةرص رئيس من عةارص احلومكة انجيدة .ومن انجوانب املهمة يف هذه البنية اإعالم املس تفيدين
من أأنشطة التدقيق بصفة منتظمة وفورية .ولتحقيق ذكل ،تقرتح أأملانيا ما ييل:
حتسني التفاعل بني املدققني وادلول ا ألعضاء؛
•
أأن يلقي رئيس اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة بياانته يف امجلعية العامة ،ليس فقط بعد اختاذ القرارات،
•
بل يف موعد أأقصاه بدء مناقشة لك نقطة من نقاط جدول ا ألعامل.
 -1أآلية فعاةل لختيار الرئيس
فامي يتعلق بعمل اللجان ،نؤيد اإنشاء أآلية بس يطة ولكهنا فعاةل لختيار الرئيس.
 -3جداول أأعامل اللجان
وىت يصبح معل اللجان أأكرث كفاءة ،ينبغي التفاق عىل جداول ا ألعامل قبل اجامتع اللجان.
 -4الشفافية وتدفق املعلومات
نود أأيض ًا أأن نرى مزيداً من التحسن يف جمال الشفافية وتدفق املعلومات اخلارجية .وينبغي أأن تتوفر الواثئق يف
الوقت املالمئ قبل الاجامتع لإاتحة الفرصة للوفود لتحليلها والتشاور بشأأهنا.
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فرنسا
[مرتمج عن الفرنس ية]
التشاور بشأأن احلومكة يف الويبو

تعليقات من فرنسا ملساعدة أأمانة الويبو يف اإعداد وثيقة حمدثة بشأأن بىن احلومكة يف الويبو.
طلبت نجةة الربانمج واملزيانية ،يف اجامتعها السادس عرش ( 81و 83يةاير  ،)1088من ا ألمانة اإعداد وثيقة حمدثة
عن احلومكة يف الويبو .ول تزال املشاورات مع ادلول ا ألعضاء مس مترة فامي يتعلق هبذه املهمة.
تروب فرنسا ابلإصالحات املضطلع هبا يف الويبو هبدف حتديث أأدوات احلومكة يف املةظمة ،وخباصة برانمج التقومي
الاسرتاتيجي وإاصالح اإدارة املوارد البرشية .فهذه املبادرات تسهم يف الإبقاء عىل املامرسة انجيدة من ويث الإدارة
وتدفق املعلومات.
ذلكل فاإن فرنسا تتقبل اإجراء مناقشة واسعة اجملال بشأأن احلومكة يف الويبو .وعىل الرمغ من ذكل ،فاإهنا تطلب
اإيضاح ًا بشأأن اس تصوا اإنشاء هيئة جديدة ذات طبيعة تةفيذية ووس يطة والوسائل الالزمة ذلكل.
وتتكون البنية املؤسس ية للويبو من عدة هيئات :امجلعية العامة ،ونجةة التنس يق ،ومجعيات الاحتادات اخلاصة،
واللجان التةفيذية .وقد أأدى تعدد الهيئات والتداخل انجزيئ بني ولايهتا اإىل أأن أأنشأأت الهيئات الإدارية اخملتصة نجةة
للمزيانية يف  .8921ويف ُ ،8991أدجمت هذه اللجةة بلجةة املباين واتسع جمال وليهتا ،ونشأأت نتيجة ذلكل نجةة
الربانمج واملزيانية .ومتكل نجةة الربانمج واملزيانية الآن صالويات يف اجمللس للتعامل مع لك املسائل الإدارية واملالية.
ويبدو أأن دور لك من نجةة التنس يق ونجةة الربانمج واملزيانية ِ ّ
مكرّشة وهيئة استشارية للجمعية العامة وامجلعيات
يبعث عىل الرضا.
ويف مس هتل ا أللفية انجديدة ،جرت دراسة اقرتاح مماثل لتحويل نجةة التنس يق اإىل نجةة تةفيذية مث جرى التخيل عةه،
بصفة خاصة بسبب احلاجة اإىل تعديل اتفاقية اس توكهومل اليت أأنشئت الويبو مبقتضاها.
ابلإضافة اإىل ذكل ،وعىل الرمغ من وجود جمالس تةفيذية يف العديد من املةظامت التابعة ملةظومة ا ألمم املتحدة ،فاإن أأ ًاي
من هذه املةظامت ل متكل هيئة تمع بني نجةة التنس يق ونجةة الربانمج واملزيانية .وذلكل ،فاإن اإنشاء هيئة وس يطة يف
الويبو يبدو تكراراً ل داعي هل.
وحتث فرنسا الويبو عىل مواصةل العمل بغية حتسني أأداء نجةة الربانمج واملزيانية لوظائفها ،وهو ما بد أأ فع ًال ابإعداد
جدول زمين ،وإاعادة تةظمي نجةة التدقيق ،ومتديد ادلورات .وينبغي أأن ترعقد "دورة الربيع" للجةة الربانمج واملزيانية،
املزمع عقدها من الآن فصاعد ًا يف شهر يونيو ،يف وقت مبكر من العام ،ليتيح بذكل الوقت لإجراء املشاورات
وعرض التغيريات يف الاجامتع التايل يف شهر سبمترب.

[هناية الوثيقة]
[تيل ذكل الوثيقة ]WO/PBC/19/26

A

WO/PBC/19/26

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي  5:سبمترب 1081

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة التاسعة عشرة

جنيف ،من  80اإىل  84سبمترب 1081
تقرير رئيس اجلمعية العامة للويبو إىل الدورة التاسعة عشرة للجنة الربنامج وامليزانية بشأن
البند  5من جدول األعمال (اإلدارة الداخلية يف الويبو)

من اإعداد رئيس امجلعية العامة
 .8بةاء عىل طلب ادلورة الثامنة عرشة للجةة الويبو للربانمج واملزيانية ،ر
دعوت ،يف  19أأغسطس  ،1081اإىل عقد
اجامتع مع املنسقني ا إلقلمييني وثالثة مندوبني من لك اإقلمي خبصوص مسأأةل الإدارة ادلاخلية يف الويبو وفقًا لتقرير اللجةة
الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن "الإدارة ادلاخلية يف الويبو" املؤرخ  81يونيو  ( 1081رمرفَق) .واكن مجيع ا ألعضاء الس بعة
يف اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة حارضين يف الاجامتع.
 .1وجرى تباد ٌل ف َّعال لوهجات الةظر بعد ٍ
شفوي قدَّمه رئيس اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،مع الرتكزي عىل
عرض ٍ ّ
الةقاط الرئيس ية يف تقرير اللجةة الاستشارية املذكور أأعاله.
توصييت تقرير اللجةة
 .3وقروبل تقرير اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة ابلرتحا  .و ُأعر عن أآراء متبايةة بشأأن َ ي
الاستشارية ،وخصوص ًا بشأأن احلاجة اإىل اإجراء دراسة تفصيلية عن الإدارة ادلاخلية يف الويبو .ومع ذكل اكن من مضن ما
اجمتعت عليه الآراء أأنه يتعني تعزيز أأداء الهيالك الإدارية احلالية وكفاءهتا وتنس يقها ،وهو ما يتوقف ،بدوره ،يف املقام ا ألول
عىل الزتامات ادلول ا ألعضاء نفسها وإاجراءاهتا ،وعىل اإدارة خمتلف الهيئات الإدارية وا ألهجزة الفرعية.
 .4وقد تود نجةة الربانمج واملزيانية دعوة ادلول ا ألعضاء اإىل اس تكشاف الس بل والوسائل لتعزيز أأداء هيالك الويبو
الإدارية وكفاءهتا وتنس يقها يف ضوء التحليالت والواثئق املتاحة ابلفعل ،مبا يف ذكل تقرير اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة
املذكور أأعاله وأآراء ادلول ا ألعضاء ذات الصةل.

WO/PBC/19/26
2

 .5ونجةة الربانمج واملزيانية مدعوة اإىل
الإحاطة عل ًام هبذا التقرير واختاذ قرار بش أأن أأي
اإجراء أآخر يف هذا املوضوع.
[ييل ذكل املرفق]

WO/PBC/19/26
ANNEX

املرفق

A

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي  81يونيو 1081

اإلدارة الداخلية يف الويبو

تقرير أأع َّدتيه نجةة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
.8

اإن نجةة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثامنة عرشة:
" " "8أأحاطت علامً ابملعلومات الواردة يف الوثيقة ،WO/PBC/18/20
" "1والمتست من اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تس تعرض مسأأةل الإدارة ادلاخلية يف الويبو يف ضوء
الواثئق املعةية والاقرتاحات املرقدَّمة من ادلول ا ألعضاء ،مبا يف ذكل الوثيقة  WO/PBC/18/20والوثيقة
 WO/GA/38/2دون الاقتصار علهيام ،بغية تقدمي تقرير بتوصياهتا اإىل ادلول ا ألعضاء يف أأقر وقت ممكن.
وسيتّصل رئيس نجةة الربانمج واملزيانية برئيس اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة فور اختتام أأعامل ادلورة احلالية من
أأجل حتديد جدول زمين مالمئ،
" "3والمتست من رئيس امجلعية العامة عقد مشاورات غري رمسية مع منسقي اجملموعات ا إلقلميية وثالثة مندوبني
من لك اإقلمي وول التقرير اذلي تصدره اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة عن الإدارة ادلاخلية يف الويبو هبدف تقدمي
توصيات حمدَّدة اإىل ادلورة التاسعة عرشة للجةة الربانمج واملزيانية،
وقررت أأن تكون مسأأةل الإدارة ادلاخلية يف الويبو بةدً ا يف جدول أأعامل ادلورة التاسعة عرشة للجةة الربانمج
"َّ "4
1
واملزيانية".

 .1وقدمت اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة بةد ًا بشأأن ا إلدارة ادلاخلية يف الويبو يف دوراهتا الثالثة والعرشين
(نومفرب  )1088والرابعة والعرشين (مارس  )1081واخلامسة والعرشين (مايو  )1081ملةاقشة طلب نجةة الربانمج واملزيانية
املرحدَّد.
 .3ويف اإطار التعامل مع هذا املوضوع ،اس تعرضت اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة الوثيقة WO/PBC/18/20
بةاء عىل طلب نجةة الربانمج
(بنية احلومكة يف الويبو) والوثيقة ( WO/GA/38/2تقرير نجةة الويبو للتدقيق منذ ً )1001
واملزيانية ،اإىل جانب واثئق أأخرى متعلقة ابملوضوع.
1

الفقرة  19من الوثيقة WO/PBC/18/22
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 .4واجمتعت اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف دورهتا اخلامسة والعرشين برئيس نجةة الربانمج واملزيانية ،وانقشت
طبيعة التقرير والتوصيات املقرتحة بشأأن ا إلدارة ادلاخلية يف الويبو.
 .5وعقب الاجامتع برئيس نجةة الربانمج واملزيانية ،انقشت اللجةة مسأأةل الطلب اخلاص اب إلدارة ادلاخلية يف الويبو
بشلك أأوسع ،ويه الآن تقدم التوصيتني التاليتني:
ٍ

" "8أأن توافق ادلول ا ألعضاء عىل اإدخال التعديالت
اليت اقرتوهتا اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل
مرفقات نظام الويبو املايل ولحئته املتعلقة ابللجةة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج
وميثاق الرقابة ادلاخلية ،واليت سوف ترقدَّم رمسي ًا اإىل
نجةة الربانمج واملزيانية يف دورهتا التاسعة عرشة.
" "1أأل ترقدَّم أأية توصية ألية هيئة اإدارية اإضافية اإل
بةاءً عىل دراسة تفصيلية تشمل القضااي احلساسة
املتعلقة ابنجوانب ادلبلوماس ية وانجوانب احلكومية ادلولية
ملس توى الإدارة ا ألعىل يف الويبو .وسوف تتطلب هذه
ادلراسة التفصيلية اكتسا خربة اإضافية يف موضوع
معني .وذلكل تو ي الل ر
جةة ب أأن تةظر ادلول ا ألعضاء
أأيض ًا يف جدوى املصاريف اليت سيتطلهبا ذكل.
وتوحض اللجةة يف الفقرات التالية ا ألساس املةطقي اذلي استندت اإليه يف هاتني التوصيتني.

معلومات أأساس ية
.1

جاء يف الوثيقة " WO/GA/38/2تقرير نجةة الويبو للتدقيق منذ  "1001ما ييل:
" .23ونجةة الويبو للتدقيق يه أآلية استشارية تعىن ابلرقابة لدلول ا ألعضاء .واكن التفاعل بني نجةة التدقيق وادلول
ا ألعضاء متفرق ًا ومل يكن متةاسقًا مع نجةة الربانمج واملزيانية اليت تمتع مرة واحدة يف الس ةة .واملةظامت ا ألخرى يف ا ألمم
املتحدة لها هيئة رئاس ية عىل مس توى أأصغر و أأكرث معلية مما ميكهنا من التفاعل أأكرث مع هيئات الرقابة واختاذ اإجراءات
بةاء عىل تقاريرها.
ً

 .24ويوىص ب أأن تةظر ادلول ا ألعضاء يف أأن تنشئ داخل الويبو هيئة رئاس ية جديدة وأأكرث معلية ت متع أأكرث من نجةة
الربانمج واملزيانية ،ب أأعضاء ميكن أأن يرتاوح عددمه بني  81و 81عضوا".
 .2و أأعربت اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة (اليت اكنت تعرف سابق ًا ابمس نجةة الويبو للتدقيق) يف ذكل التقرير عن
قلقها إازاء ما يبدو من تقصري نجةة الربانمج واملزيانية وادلول ا ألعضاء يف الةظر يف توصياهتا وتراخهيم بشأأهنا .وخلصت اإىل أأن
خصص يته نجةة الربانمج واملزيانية نجلساهتا ،ويث اكنت جلساهتا تعقد عىل مدى
ذكل اكن نتيجة لعدم كفاية الوقت اذلي َّ
يومني فقط يف لك مرة .وظهر بشلك دامئ أأن القضااي اليت أأاثرهتا اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة مل حتظَ ابلهامتم الاكيف
اذلي وعدوا به .وإاضافة اإىل ذكل ،أأشارت اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإىل أأن هةاك هيئتني إاداريتني رئيس يتني يف
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الويبو اندر ًا ما اجمتعتا معا لختاذ قرارات ،هام نجةة الويبو للتنس يق ونجةة الربانمج واملزيانية .وهذا ما دفع اللجةة الاستشارية
املس تقةل للرقابة إاىل أأن تو ي ابإنشاء هيئة تةفيذية من شأأهنا أأن تتخذ قرارات بةاء عىل التوصيات الواردة يف تقارير اللجةة
الاستشارية املس تقةل للرقابة.

التطورات منذ تقدمي الوثيقة WO/GA/38/2
.1

وافقت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا التاسعة والثالثني (سبمترب  )1080عىل ما ييل:

2

"وفامي يتعلق ابلتفاق اذلي مت التوصل اإليه يف ادلورة ا ألوىل للفريق العامل (انظر أأعاله) ،من املعزتم أأن تدعو
أأمانة الويبو ادلول ا ألعضاء رمسيا اإىل وضور "دورة اإعالمية" مع نجةة التدقيق انجديدة واليت يفضل أأن تدوم
يو ًما ً
اكمال ،وذكل مضن الإطار الزمين للك اجامتع للجةة .ومن شأأن هذه ادلورات الإعالمية أأيضً ا تيسري
املةاقشات وول توصيات نجةة التدقيق".
 .9واعتبار ًا من ادلورة التاسعة عرشة للجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف شهري نومفرب وديسمرب  ،1088عرقدت
دورات اإعالمية لدلول ا ألعضاء بعد لك دورة من ادلورات الفصلية للجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة.
 .80وإاضافة اإىل ذكل ،اجمتعت اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة ابملدير العام و أأعضاء فريق الإدارة العليا يف لك دورة
من دوراهتا الفصلية وسوف تواصل القيام بذكل.
 .88وخبصوص متابعة توصيات الرقابة ،اس تعرضت اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة التوصيات املعلقة ابس تخدام هنج
قامئ عىل اخملاطر ،وصةفت لك التوصيات وفق ًا ملصفوفة تتضمن اوامتل الوقوع والتأأثري ،وذكل يف أأعقا دورهتا العرشين
ومع ًال بتوصية صدرت يف دورهتا التاسعة عرشة .3وبةاء عىل طلب اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،حتققت شعبة
التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية من تةفيذ التوصيات اليت رص ِةّفت عىل أأهنا عىل درجة عالية من اخلطورة ،وقدَّمت تقرير ًا يف
ادلورة الثانية والعرشين للجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة.
 .81ونتيجة لهذا الهنج القامئ عىل اخملاطر ،صةَّفت اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة  91توصية عىل أأهنا عىل درجة عالية
من اخلطورة من بني  302توصيات معلقة حبث فهيا ا ألعضاء انجدد يف اجامتعهم ا ألول يف مارس  ،1088وقد تأأكدت شعبة
التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية من تةفيذ  51توصية من بني تكل التوصيات البالغ عددها  91توصية .ومن املتوقع أأن
تواصل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية اس تعراض التوصيات ،وسوف يرقدَّم تقر ٌير عن الةتاجئ اإىل اللجةة الاستشارية
املس تقةل للرقابة ،مما يؤدي اإىل وضع ٍ ترغلَق فيه التوصيات ابنتظام عةدما يقرر املدير العام أأن يقبل اخلطر رمسي ًا حني تسمح
الظروف بذكل.
 .83وذكرت اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأيض ًا أأن مسؤولية العمل بةاء عىل التوصيات تقع عىل عاتق مديري
الربانمج ،وتنهتيي عةد املدير العام .وتتطلّب معايري التدقيق ادلاخيل أأيض ًا أأن يكون تةفيذ توصيات الرقابة خاضع ًا للتحقق
املس تقل 4.ودور اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة هو مراقبة اس تجابة الإدارة يف الوقت املةاسب وبطريقة فعاةل ومالمئة،
وتةفيذ توصيات التدقيق ،وتقدمي تقارير اإىل نجةة الربانمج واملزيانية.
2
3
4

 ،WO/GA/39/13الفقرة 80
 ،WO/IAOC/19/2 Rev.الفقرة (28ز)
 ،WO/IAOC/21/2الفقرة 13
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حتسني بنية الرقابة يف الويبو
 .84ل إالدارة السلمية عةارص عديدة قد ترتت َّب علهيا أآاثر عىل خمتلف املس توايت .وتعترب الرقابة أأحد انجوانب الرئيس ية
ل إالدارة الشامةل يف ضامن أأن ما توفره ادلول ا ألعضاء من موارد برشية ومالية وغريها ترس تخدم بفعالية وكفاءة.
 .85وتعتقد اللجةة أأن أأحد جمالت العمل الرئيس ية هو حتسني التنس يق وتعزيز بنية الرقابة (التدقيق ادلاخيل والرقابة،
والتدقيق اخلاريج واللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة) يف الويبو .وتعتقد اللجةة أأيض ًا أأن القصور يف هذا اجملال اكن هو
السبب ا ألصيل ملعظم التوصيات اليت أأصدرها ا ألعضاء السابقني بشأأن الإدارة.
 .81ومن ا ألولوايت اإقامة عالقات معلية للجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة وترس يخها بشلك أأوحض ،مبا يف ذكل العالقة
الثالثية بني اللجةة والقامئني بأأعامل مراجعة احلساابت اخلارجية والتدقيق ادلاخيل .وحتقيقًا لهذه الغاية ،ووفقًا لتوصية قر ِّدمت
يف ادلورة التاسعة عرشة للجةة اإىل نجةة الربانمج واملزيانية "لإجراء اس تعراض منسق ومس تقل مليثاق التدقيق ادلاخيل
واختصاصات مراجع احلساابت اخلاريج واللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة" ،اقرتوت اللجةة يف دورهتا احلادية والعرشين
اإدخال تعديالت عىل مرفقات نظام الويبو املايل ولحئته ،ويه ابلتحديد :املرفق ا ألول "ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية"؛
واملرفق الثاين "اختصاصات مراجع احلساابت اخلاريج"؛ واملرفق الثالث "اختصاصات نجةة الويبو املس تقةل للرقابة".
 .82والتفاعل املس متر بني الإدارة العليا وكياانت الرقابة هو أأحد انجوانب الرئيس ية ا ألخرى ل إالدارة السلمية .وقد اس تجابت
الإدارة العليا يف الويبو بشلك اإجيايب لطلبات اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة لعقد دورات اإعالمية ملةاقشة القضااي
الةاش ئة عن خمتلف جوانب معل الويبو .وقد أأاتح هذا التفاعل أأيض ًا الفرصة للجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة لتقدمي
املشورة ل إالدارة العليا عةد اللزوم .وحتظى هذه املشورة ابلقبول انجيد والتقدير .وقد اجمتع املدير العام ابللجةة الاستشارية
املس تقةل للرقابة يف لك دورة من دوراهتا الفصلية ،و أأطلع اللجةة عىل املسائل انجوهرية.
 .81ويف ضوء ما تقدم ،ترى اللجةة أأنه بعد اإدخال حتسينات اإضافية عىل بنية الرقابة يف الويبو مبا يتالءم مع التطورات
ا ألخرية والتعديالت املطلوبة املشار اإلهيا يف الفقرة  81أأعاله ،لن حيتاج انجانب الرقايب يف الإدارة اإىل اإنشاء بنية اإدارية
اإضافية.

بنية الهيئات الإدارية يف الويبو وعضويهتا
 .89أأحاطت اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة علامً مبضمون الواثئق وثيقة الصةل ابملوضوع ،ل س امي الوثيقة
" WO/PBC/18/20بنية احلومكة يف الويبو" اليت أأعدها رئيسا نجةة التنس يق ونجةة الربانمج واملزيانية.
 .10و أأشارت اللجةة اإىل أأنه س يلزم اإجراء حتليل شامل لهيالك الهيئات الإدارية وعضويهتا املمكنة ،عىل الةحو الوارد يف
الواثئق ذات الصةل ،مبا فهيا الوثيقة  WO/GA/38/2والوثيقة  WO/PBC/18/20دون الاقتصار علهيام.
 .18وترى اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن مثل هذه املامرسة س تكون طويةل و رمعقَّدة ،و أأنه س توجد حاجة اإىل
موارد وخربات اإضافية ،مبا يف ذكل املوارد واخلربات الالزمة لتحليل هيالك منظومة ا ألمم املتحدة ومس توى الإدارة ا ألعىل،
وانجوانب القانونية للمعاهدات ادلولية اليت ختضع لها ا ألمم املتحدة بوجه عام والويبو بوجه خاص ،اإضافة اإىل معرفة املامرسات
والإجراءات ادلبلوماس ية املعةية.
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 .11وبةاء عىل ذكل تو ي اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تضع نجةة الربانمج واملزيانية يف اعتبارها ا ألمور املربيَّنة
أأعاله عةد اختاذ قرارها بشأأن اإماكنية اللجةة الاستشارية ومدى رغبهتا يف اإجراء مثل هذه ادلراسة التفصيلية عن رضورة
وجود هيلك اإداري اإضايف داخل البنية الإدارية احلالية يف الويبو.
[هناية املرفق والوثيقة]
[تيل ذكل الوثيقة ]WO/PBC/21/20

A

WO/PBC/21/20

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 12 :سبمترب 1083

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  9اإىل  83سبمترب 1083

اقرتاح من اجملموعة األفريقية
البند  8من جدول األعمال :احلوكمة يف الويبو

 .8قدّمت انجزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية اقرتاحا بشأأن البةد  1من جدول ا ألعامل (احلومكة يف الويبو) ،والمتست أأن
يع َّمم هذا الاقرتاح كوثيقة رمسية عىل ادلورة احلادية والعرشين للجةة الربانمج واملزيانية.
[ييل ذكل اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية]
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اقرتاح من اجملموعة ا ألفريقية
البةد  1من جدول ا ألعامل :احلومكة يف الويبو
معلومات أأساس ية
 .8المتست نجةة الربانمج واملزيانية يف دورهتا السادسة عرشة من ا ألمانة أأن تعدّ وثيقة ابإسهام ادلول ا ألعضاء حبلول
أأبريل  ،1088يك تةظر فهيا اللجةة يف دورهتا يف يونيو  ،1088عىل أأن تشمل الوثيقة ما ييل:
( أأ) مس تجدات وول هيالك احلومكة يف ا ألمم املتحدة وسائر املةظامت احلكومية ادلولية ،ابلستناد
اإىل امللحق ا ألول من الوثيقة WO/GA/38/2؛
( ) وإاسهامات ادلول ا ألعضاء ،مع حبث وهجات نظرها وول احلومكة يف الويبو؛
(ج) واس تعراض واثئق سابقة وول احلومكة يف الويبو.
 .1واس تجابت ا ألمانة ذلكل الطلب ابإعداد الوثيقة  .WO/PBC/17/2 Rev.وقدمت تكل الوثيقة وصفا وقائعيا لهيلك
احلومكة يف الويبو ،مع وصف وجزي ل ألهجزة الرئيس ية .كام مشلت الوثيقة يف مرفقها نسخة حمدثة لهيالك احلومكة يف ا ألمم
املتحدة وسائر املةظامت احلكومية ادلولية .ومشلت ،يف أأحد املرفقات ،الآراء الواردة من ادلول ا ألعضاء بشأأن احلومكة يف
الويبو وىت عام  .1088وادلول ا ألعضاء اليت قدمت تعليقات يف هذا الصدد يه اجملموعة ا ألفريقية و أأسرتاليا والصني ومجموعة
جدول أأعامل التمنية وفرنسا و أأملانيا والياابن وموانكو ومجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .3وانقشت اللجةة يف دورهتا السابعة عرشة الوثيقة اليت أأعدهتا ا ألمانة بشأأن هيلك احلومكة يف الويبو ،أأي
الوثيقة  .WO/PBC/17/2 Rev.ومل تفض املةاقشات يف تكل ادلورة اإىل أأية نتاجئ وول هذه املسأأةل و ّتقرر أأن يع ّد رئيسا
نجةة التنس يق ونجةة الربانمج واملزيانية ورقة تتضمن تعليقات ادلول ا ألعضاء ل رتعرض عىل نجةة الربانمج واملزيانية يف دروهتا
الثامنة عرشة.
 .4وعرض رئيسا نجةة التنس يق ونجةة الربانمج واملزيانية تقريرهام يف الوثيقة  .WO/PBC/18/20ويشري ذكل التقرير
اإىل أأ ّن مجيع ادلول ا ألعضاء تعترب أأ ّن من اخليارات املمكنة اإعادة تصممي نجةة الربانمج واملزيانية ونجةة التنس يق وحتسني
كفاءهتام من أأجل سدّ الثغرات القامئة يف هيلك احلومكة الراهن ،دون الاضطرار اإىل تعديل اتفاقية الويبو .كام اس تعرض
التقرير الهيالك احلالية للحومكة يف الويبو فامي خيص نجةة التنس يق ونجةة الربانمج واملزيانية ،واحملاولت السابقة الرامية اإىل
الإصالح ادلس توري.
 .5والمتست نجةة الربانمج واملزيانية ،يف دورهتا الثامنة عرشة املعقودة يف سبمترب  ،1088من اللجةة الاستشارية
املس تقةل للرقابة أأن تس تعرض مسأأةل احلومكة يف الويبو يف ضوء الواثئق املعةية والاقرتاحات املرق َّدمة من ادلول ا ألعضاء ،بغية
تقدمي تقرير بتوصياهتا اإىل ادلول ا ألعضاء يف أأقر وقت ممكن .كام المتست اللجةة من رئيس امجلعية العامة عقد مشاورات
غري رمسية وول تقرير اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة الصادر عن احلومكة يف الويبو هبدف تقدمي توصيات حمدَّدة إاىل
ادلورة التاسعة عرشة للجةة.
 .1وتتضمن الوثيقة  WO/PBC/19/26تقرير اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة ونتاجئ املشاورات غري الرمسية اليت
عقدها رئيس امجلعية العامة .ودعا رئيس امجلعية العامة ادلول ا ألعضاء يف نجةة الربانمج واملزيانية اإىل "اس تكشاف الس بل
والوسائل لتعزيز أأداء هيالك الويبو الرئاس ية وكفاءهتا وتنس يقها" ور أأت اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن ّه ل ينبغي " أأن
بةاء عىل دراسة تفصيلية تشمل القضااي احلساسة املتعلقة ابنجوانب
ترقدّم أأية توصية ابإنشاء هيئة رئاس ية اإضافية اإل ً
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ادلبلوماس ية وانجوانب احلكومية ادلولية ملس توى احلومكة ا ألعىل يف الويبو .وسوف تتطلب هذه ادلراسة التفصيلية اكتسا
خربة اإضافية يف موضوع معني .وذلكل تو ي اللجة رة بأأن تةظر ادلول ا ألعضاء أأيض ًا يف جدوى املصاريف اليت سيتطلهبا
ذكل".
 .2و ألغراض ادلورة التاسعة للجةة الربانمج واملزيانية ،اقرتوت اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة مراجعة مرفقات
نظام الويبو املايل ولحئته املتعلقة هبا ومبراجع احلساابت اخلاريج وميثاق الرقابة ادلاخلية.
 .1ومل ّ
تبت نجةة الربانمج واملزيانية ،يف دروهتا التاسعة عرشة ،يف اخلطوات القادمة ولكهنّ ا ّقررت أأن تكون مسأأةل
احلومكة يف الويبو أأحد البةود املدرجة يف جدول أأعامل دورهتا العرشين .ويف ادلورة العرشين للجةة انقشت ادلول ا ألعضاء
اإماكنية اإعداد قامئة مبا جيب ،يف نظرها ،أأن ير ّغري يف أآلية احلكومة يف الويبو ،مع الرتكزي عىل الانشغالت بدل من القضااي .كام
راقرتح تقس مي مسأأةل احلومكة يف الويبو اإىل مسائل فرعية متعدّدة للمساعدة عىل تةظمي املةاقشات .ومل يمت التوصل اإىل اتفاق
وول صياغة القرار ،وابلتايل ّقررت اللجةة اإبقاء مسأأةل احلومكة يف الويبو عىل جدول أأعامل دورهتا احلادية والعرشين.
الاقرتاحات املهمة املقدمة من ادلول ا ألعضاء بشأأن حتسني احلومكة يف الويبو
 .9تضمةت الوثيقة  WO/PBC/17/2 Rev.اقرتاحات ادلول ا ألعضاء وتعليقاهتا خبصوص حتسني احلومكة يف الويبو.
وما زال ّ
يتعني مناقشة تكل الاقرتاحات بشلك جوهري يف نجةة الربانمج واملزيانية .وفامي ييل ،دون الإخالل بتكل
الاقرتاحات والتعليقات ،أأفاكر/اقرتاحات ملموسة رمقتطفة من البياانت املقدمة من ادلول ا ألعضاء وول حتسني احلومكة يف
الويبو .والغرض من عرضها هو اإعطاء اإشارة الانطالق للميض يف املةاقشات ومعلية حبث ادلول ا ألعضاء ملسأأةل حتسني
احلومكة يف الويبو:
( )8حتسني معل نجةة الربانمج واملزيانية
• تمتع نجةة الربانمج واملزيانية ابنتظام مرتني يف الس ةة ملدة مخسة أأايم للك دورة.
• ينبغي أأن تس تعرض نجةة الربانمج واملزيانية ابنتظام املسائل املتعلقة ابملوارد البرشية.
• ترتمج واثئق العمل اإىل اللغات الست وتنرش عىل املوقع الإلكرتوين قبل الاجامتعات بشهرين
للسامح للوفود بتحليلها والتشاور بشأأهنا.
( )1حتسني معل نجةة التنس يق
• تلتقي نجةة التنس يق الآن ابنتظام مرة يف الس ةة عىل هامش امجلعية العامة .وميكن اإس ةاد
وظائف تةفيذية اإلهيا ،كام ميكن زايدة وترية اجامتعاهتا.
• تقسم املسؤوليات بوضوح بني نجةة الربانمج واملزيانية ونجةة التنس يق.
• تمتتع نجةة التنس يق وحدها بصالوية وضع/تعديل/تغيري جدول أأعامل امجلعية العامة.
• ترتمج واثئق العمل اإىل اللغات الست وتنرش عىل املوقع ا إللكرتوين قبل الاجامتعات بشهرين
للسامح للوفود بتحليلها والتشاور بشأأهنا.
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( )3حتسني التفاعل بني ادلول ا ألعضاء واللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة
• اإنشاء فريق عامل مصغّر اتبع للجةة الربانمج واملزيانية عىل أأساس مؤقت ليةظر يف توصيات
اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة/وحدة التفتيش املشرتكة ويرفع التوصيات اإىل نجةة
الربانمج واملزيانية.
• خيصص جزء من الاجامتعات الفصلية للجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة للرؤساء ا إلقلمييني
والوفود املهمتة.
• تشمل التقارير الفصلية للجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة تعليقات/مداخالت الرؤساء
ا إلقلمييني وسائر الوفود.
• تعمم تقارير الاجامتعات الفصلية عىل نطاق واسع بعد الاجامتعات وتردرج مضن واثئق نجةة
الربانمج واملزيانية ،وتعمم أأيضا عىل الإنرتنت.
• تواصل اللجةة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإعداد التقرير الس ةوي املوجز وترفعه اإىل نجةة
الربانمج واملزيانية ،مسجةل فيه أآراء اجملموعات ا إلقلميية وادلول ا ألعضاء وول املسائل
املطروحة.
( )4حتسني التفاعل بني ادلول ا ألعضاء واملدققني
• ينبغي أأن حيسن التفاعل بني املدققني وادلول ا ألعضاء من خالل عقد اجامتعات منتظمة
ورمسية.
( )5اإنشاء أآلية منصفة وفعاةل لختيار رؤساء هيئات الويبو ونواهبم
• حتسني معلية اختيار رؤساء هيئات الويبو ونواهبم .وضامن جودة أأعامهلم ونزاههتم وخربهتم.
وتويخ الوضوح يف معلية الاختيار.
اخلطوات املقبةل
 .80ادلعوة موهجة اإىل أأعضاء نجةة الربانمج واملزيانية للةظر يف الاقرتاحات/ا ألفاكر املقدمة أأعاله هبدف حتسني احلومكة
يف الويبو وتقدمي الإرشادات بشأأهنا .وميكن أأن تتواصل املةاقشات الرامية اإىل متابعة املسأأةل يف اجامتع ميكن عقده يف فرباير
 1084ما بني دوريت نجةة الربانمج واملزيانية هبدف عرض توصيات حمددة عىل نجةة الربانمج واملزيانية يف دورهتا
الثانية والعرشين.
[هناية الوثيقة]

