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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 18 :سبمترب 2015

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الرابعة والعشرون

جنيف ،من  14اإىل  18سبمترب 2015
قائمة القرارات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
البند  1من جدول ا ألعامل افتتاح ادلورة
البند  2من جدول ا ألعامل اعامتد جدول ا ألعامل
الوثيقة .WO/PBC/24/1 Prov.

اع متدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول ا ألعامل الوارد يف الوثيقة .WO/PBC/24/1 Prov.
البند  3من جدول ا ألعامل تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
الوثيقة .WO/PBC/24/2

اإن جلنة الربانمج واملزيانية أأوصت امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
(الوثيقة .)WO/PBC/24/2
( أأ) التعاقب عىل العضوية يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
الوثيقة .WO/PBC/24/3
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اإن جلنة الربانمج واملزيانية:
"ّ "1قررت تشكيل هيئة حتكمي تت أألف من س بعة أأعضاء لختيار أأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وفقا
للفقرتني  18و 19من الوثيقة WO/GA/39/13؛
" "2و أأحاطت علام ب أأن ا ألمانة ستبد أأ من مث معلية اختيار أأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف عام 2016
وفقا ل ألحاكم الواردة يف الوثيقة  WO/GA/39/13واختصاصات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة هبدف أأن
ترفع هيئة التحكمي توصياهتا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا اليت س تعقد يف سب مترب .2016
البند  4من جدول ا ألعامل مراجعة مقرتحة لختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
الوثيقة .WO/PBC/24/4

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابملوافقة عىل التعديالت املقرتحة لختصاصات جلنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة الواردة يف املرفق ا ألول للوثيقة .WO/PBC/24/4
البند  5من جدول ا ألعامل تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
الوثيقة .WO/PBC/24/5

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ابلإحاطة عل ًام بتقرير مراجع احلساابت
اخلاريج (الوثيقة .)WO/PBC/24/5
البند  6من جدول ا ألعامل التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية
الوثيقة .WO/PBC/24/6

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل ًام ابلتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية (الوثيقة .)WO/PBC/24/6
البند  7من جدول ا ألعامل تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة
الوثيقة .WO/PBC/24/7

اإن جلنة الربانمج واملزيانية:
" "1أأحاطت عل ًما هبذا التقرير؛
""2وقبلت و أأيدت تقيمي ا ألمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف التقارير ( JIU/REP/2014/8التوصية )2؛
( JIU/REP/2014/6التوصيتان  3و)4؛ ( JIU/REP/2014/3التوصية )2؛ JIU/REP/2014/1
(التوصيتان  1و)2؛ ( JIU/REP/2012/10التوصية )8؛ ( JIU/REP/2011/4التوصية )12؛
( JIU/REP/2011/1التوصية )2؛ ( JIU/REP/2010/3التوصيتان  6و )8عىل النحو املبني يف هذا التقرير؛
" "3وانشدت ا ألمانة اقرتاح تقياميت خبصوص التوصيات املفتوحة اليت وهجهتا وحدة التفتيش املشرتكة اإىل ادلول
ا ألعضاء ليك تنظر فهيا.
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البند  8من جدول ا ألعامل البياانت املالية الس نوية لعام 2014؛ ووضع تسديد الاشرتااكت يف  30يونيو 2015
( أأ) التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2014
الوثيقة .WO/PBC/24/8

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وامجلعيات ا ألخرى لدلول ا ألعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل التقرير الس نوي املايل
والبياانت املالية لس نة ( 2014الوثيقة .)WO/PBC/24/8
(ب) وضع تسديد الاشرتااكت يف  30يونيو 2015
الوثيقة .WO/PBC/24/9

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام بوضع تسديد الاشرتااكت يف  30يونيو ( 2015الوثيقة .)WO/PBC/24/9
البند  9من جدول ا ألعامل التقرير الس نوي عن املوارد البرشية
الوثيقة .WO/PBC/24/INF.1
البند  10من جدول ا ألعامل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 17/2016
الوثيقتان  WO/PBC/24/11و.WO/PBC/24/16 Rev.

 .1اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،بعد الانهتاء من قراءة اثنية شامةل لقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016ابلصيغة
الواردة يف الوثيقة  ،WO/PBC/24/11طلبت اإدراج التعديالت التالية املوافق علهيا يف دورهتا الرابعة والعرشين يف نسخة
مرا َجعة لقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016تُقدم اإىل مجعيات عام :2015
" "1تغيريات عىل وصف الربامج ،مبا يف ذكل اإطار النتاجئ يف الربانيجمني  3و 20والفقرة ( 33يف العرض املايل
وعرض النتاجئ)؛

.2

" "2والفصل ،يف عرض املزيانية ،بني نظايم مدريد ولش بونة ،املدرجني حاليا مضن الربانمج  ،6مما يس تدعي
تقس مي ذكل الربانمج اإىل برانيجمني خمتلفني يش متل لك مهنام عىل اكمل تفاصيل اإطار النتاجئ ،مبا يف ذكل مجموعة منفصةل
من النتاجئ املرتقبة للك من نظام مدريد ونظام لش بونة ،ومزيانية حبسب النتاجئ ،ومزيانية حبسب غرض الإنفاق،
فضال عن مراجعة للجداول التلخيصية واملرفقات ذات الصةل.
و أأحاطت اللجنة علام ب أأنه مل يتحقق أأي توافق يف ا آلراء بش أأن القضيتني التاليتني اللتني طرحهتام بعض الوفود:
" "1أأن يكون ختصيص أأموال ألي مؤمترات دبلوماس ية يف الثنائية  17/2016مرشوطا ابإماكنية مشاركة ادلول
ا ألعضاء يف الويبو عىل حنو اتم يف تكل املؤمترات (فامي خيص الفقرة )20؛
" "2واحلاجة اإىل مراجعة املهنجية املتعلقة بتخصيص ا إليرادات والنفقات حبسب لك احتاد ،مبا يف ذكل ختصيص
اإيرادات املنظمة املتنوعة .ويف هذا الصدد ،أأ ّقرت اللجنة ب أأنه جيب ،ابلنظر اإىل الطابع الشامل لهذا املوضوع،
الاضطالع مبزيد من العمل و إاجراء املزيد من املناقشات بني ادلول ا ألعضاء مبساعدة من أأمانة الويبو.
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 .3و أأحاطت اللجنة علام ابخليارات اخلاصة ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة ،عىل النحو ا ّ
ملبني يف
الوثيقة  WO/PBC/24/16 Rev.و أأوصت ب أأن ينظر احتاد لش بونة ،طبقا لتفاق لش بونة بش أأن حامية تسميات املشش أأ
وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ،يف خيارات هبدف معاجلة الاس تدامة املالية ملزيانيته يف ادلورة القادمة الثانية والثالثني مجلعية
احتاد لش بونة .وطلبت اللجنة من ا ألمانة تقدمي ادلمع الالزم يف هذا الصدد.
 .4و أأوصت اللجنة ب أأن يمت ،خالل سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،دعوة لك
الاحتادات املموةل ابلرسوم اإىل الاجامتع قبل مناقشة اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016يف مجعيات الويبو
لعام .2015
 .5وطلبت اللجنة من ادلول ا ألعضاء امله متة مواصةل املشاورات بش أأن القضااي العالقة بغرض اعامتد اقرتاح الربانمج
واملزيانية للثنائية  17/2016أأثناء مجعيات ادلول ا ألعضاء لعام  2015خدمة ملصاحل الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا.
.6
.7

وقررت اللجنة ،بعد مناقشة قضية املاكتب اخلارجية اجلديدة ،أأن حتيل تكل القضية اإىل امجلعية العامة لعام .2015
ّ
وذ ّكرت اللجنة بطلهبا اذلي وهجته يف دورهتا الثالثة والعرشين اإىل ا ألمانة وال متست فيه مهنا ما ييل:
" "1تقدمي اقرتاحات ملموسة اإىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،لحتواء الزتامات الت أأمني
الصحي بعد انهتاء اخلدمة .وميكن لتكل الاقرتاحات أأن تراعي ،دون الاقتصار عىل ،النتاجئ املقدمة من الفريق العامل
املعين ابلت أأمني الصحي بعد هناية اخلدمة اذلي أأنش أأته اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى التابعة جمللس الرؤساء
التنفيذيني؛
" "2ومواصةل هجودها من أأجل حتديد وتنفيذ مزيد من الوفورات والفعالية من حيث التلكفة و أأن ترفع تقريرا عن
التقدم احملرز ،مبا يف ذكل التقيمي المكي ،اإىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية من خالل تقرير أأداء
الربانمج؛

التحوط لإيرادات املعاهدة
حتديث بشـأأن اقرتاح الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املتعلق ابسرتاتيجية ّ
الوثيقة .WO/PBC/24/INF.3

فامي خيص توصية الفريق العامل ملعاهدة التعاون بش أأن الرباءات الواردة يف الوثيقة  ،PCT/WG/8/15أأحيطت جلنة
الربانمج واملزيانية علام ،من خالل الوثيقة  ،WO/PBC/24/INF.3بعدة قضااي تتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية حت ّوط خبصوص
رسوم معاهدة التعاون بش أأن الرباءات .وبعد النظر بعناية يف القضااي الواردة يف تكل الوثيقة ،أأوصت اللجنة مجعية احتاد
معاهدة التعاون بش أأن الرباءات مبا ييل:
" "1اإعطاء ا ألمانة املزيد من الوقت لزايدة حتليل تكل القضااي ابلتفصيل ح ى ت مت ّكن من اإجراء تقيمي سلمي للك
التحدايت املرتبطة بتنفيذ اسرتاتيجية التح ّوط املذكورة؛ وبناء عىل ذكل،
" "2اإرجاء قرارها خبصوص التوصية املذكورة أأعاله ح ى ُجيرى ذكل التحليل.
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البند  11من جدول ا ألعامل الس ياسة املرا َجعة بشأأن الاسترامرات
الوثيقة .WO/PBC/24/10

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول ا ألعضاء والاحتاداتٌ ،لك فامي يعنيه ،ابملوافقة عىل س ياس يت الاسترامر (س يوةل
التشغيل والس يوةل ا ألساس ية والس يوةل الاسرتاتيجية) (الوثيقة  ،)WO/PBC/24/10بصيغهتام املعدلتني كام ييل:
" "1نص امجلةل ا ألوىل من الفقرة  23من املرفق ا ألول :ول جيوز العهد ابسترامرات س يوةل التشغيل والس يوةل
ا ألساس ية اإل ملؤسسات لها تصنيف قصري ا ألجل  A-2/P-2أأو تصنيف طويل ا ألجل  A-/A3أأو أأعىل من ذكل.
" "2نص امجلةل ا ألوىل من الفقرة (20ب) من املرفق الثاين :ول جيوز العهد ابلسترامرات اليت جيرهيا مديرو
الصناديق اخلارجيني اإل ملؤسسات لها تصنيف قصري ا ألجل  A-2/P-2أأو تصنيف طويل ا ألجل  A-/A3أأو أأعىل
من ذكل.
البند  12من جدول ا ألعامل التقرير الهنايئ عن مرشوع حتسني معايري السالمة وا ألمن يف مباين الويبو احلالية
الوثيقة .WO/PBC/24/12

اإن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإىل الإحاطة عل ًام ابملعلومات الواردة يف التقرير الهنايئ عن مرشوع حتسني معايري السالمة
وا ألمن يف مباين الويبو احلالية (الوثيقة .)WO/PBC/24/12
البند  13من جدول ا ألعامل تقرير مرحيل عن مرشوعات البناء
الوثيقة.WO/PBC/24/13 :

أأحالت جلنة الربانمج واملزيانية مناقشة التقرير املرحيل الهنايئ عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة اإىل
مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
البند  14من جدول ا ألعامل تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو
الوثيقة .WO/PBC/24/14

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل ًام ابلتقرير املرحيل اخلاص بتنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية
(الوثيقة .)WO/PBC/24/14
البند  15من جدول ا ألعامل التقرير الهنايئ عن مرشوع استرامر ر أأس املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت
الوثيقة .WO/PBC/24/15

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات ،لك فامي يعنيه ،مبا ييل:
" "1الإحاطة عل ًام مبضمون الوثيقة WO/PBC/23/15؛
" "2واملوافقة عىل اإقفال مرشوع استرامر ر أأس املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت.
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البند  16من جدول ا ألعامل احلومكة يف الويبو
الواثئق املرجعية  WO/PBC/18/20و WO/PBC/19/26و WO/PBC/21/20و.WO/PBC/23/9

تقر ابحلاجة اإىل معاجلة قضية احلومكة ،طبقا لاللامتس الصادر عن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف
اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ ّ
الويبو يف دورهتا الرابعة وامخلسني:
" "1خاضت يف مناقشات نشطة حول هذا املوضوع يف لك من دورتهيا الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين.
و أأفضت تكل املناقشات اإىل الاقرتاحات املقدمة خالل ادلورة الثالثة والعرشين ،عىل النحو ا ّ
ملبني يف املرفقني ا ألول
والثاين من الوثيقة  ،WO/PBC/23/9ويف وثيقة الرئيس املعممة خالل ادلورة الرابعة والعرشين (الواردة يف املرفق
ا ألول من هذه الوثيقة ( .))WO/PBC/24/17ويف حني ل تزال هناك اختالفات يف وهجات نظر الوفود ،فاإن
الوفود أأبدت اس تعدادها ملواصةل املناقشات بش أأن هذا املوضوع؛
" "2ووافقت عىل مواصةل املناقشات بش أأن موضوع احلومكة يف الويبو خالل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة يف
ضوء التوصية  1من التوصيات اليت متخض عهنا اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة ل إالدارة والتس يري يف املنظمة
العاملية للملكية الفكرية (الوثيقة )JIU/REP/2014/2؛
" "3ووافقت عىل أأن تقدم ادلول ا ألعضاء اقرتاحات خبصوص موضوعات حمدّدة يف الوقت املناسب قبل ادلورة
اخلامسة والعرشين ،ويف أأجل أأقصاه  1يوليو  ،2016وال متست من ا ألمانة جتميع تكل الاقرتاحات كجزء من الواثئق
ا ُملعدة ألغراض تكل ادلورة.
البند  17من جدول ا ألعامل تعريف مقرتح "لنفقات التمنية" يف س ياق الربانمج واملزيانية
الوثيقتان املرجعيتان  WO/GA/43/21و.WO/PBC/23/9

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول ا ألعضاء والاحتادات ،لك فامي يعنيه ،ابملوافقة عىل التعريف املعدل لنفقات
الت منية كام هو وارد يف املرفق  1من الوثيقة  WO/PBC/24/17وطلبت من ا ألمانة ما ييل:
" "1تطبيق التعريف املعدل لنفقات الت منية ألغراض تقدير نفقات الت منية يف مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية
للثنائية 19/2018؛
" "2بيان ،يف الشلك املعنون "اإطار النتاجئ والربانمج واملزيانية ،مبا يف ذكل حصة الت منية حبسب لك نتيجة،
املعلومات الإضافية التالية:
املبلغ املقدر لتخفيضات الرسوم كشس بة من ادلخل الإجاميل مبا يشري اإىل أأن التخفيضات تُمن وفقا ملعايري
ا ألهلية اخلاصة ببعض املودعني من بعض البدلان (ويه أأساسا البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،دون
الاقتصار علهيا) واملنصوص علهيا يف جدول رسوم معاهدة التعاون بش أأن الرباءات (معلومات ت ُّبني يف حاش ية
وبلون خمتلف).
البند  18من جدول ا ألعامل اختتام ادلورة
[ييل ذكل املرفقان]

WO/PBC/24/17
ANNEX I

املرفق ا ألول

اقرتاح رئيس جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن احلومكة
(كام يف  18سبمترب )2015

أألف .أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية (اللجنة) امجلعية العامة بعقد جلس تني مفتوحتني غري رمسيتني ،يدوم الكهام يوما اكمال
ويتوىل توجهيهام رئيس اللجنة ،قبل انعقاد ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة ،وذكل ملعاجلة قضااي احلومكة يف الويبو طبقا
للتوصية  1من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن الويبو لعام  .2014وس يكون الغرض من اجللس تني غري الرمسيتني
املذكورتني حتديد املوضوعات املمكنة ،مثل الإدارة وعدد الاجامتعات وهيلك احلومكة يف الويبو ودور جلنة الربانمج واملزيانية
وجلنة التشس يق ،واملساعدة عىل التحضري للمناقشات الرمسية يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة .وستساعد ا ألمانة عىل
جتميع اإسهامات ادلول ا ألعضاء بشأأن هذا املوضوع تسهيال للنقاش.
ابء .وتويص اللجنة امجلعية العامة ابعامتد التدابري التالية ،دون املساس بنظام الويبو ادلاخيل القامئ ،بغرض زايدة كفاءة
وفعالية احلومكة يف الويبو واجامتعات الويبو:


يشبغي أأن تسعى الاجامتعات اإىل اختتام أأعاملها يف الوقت املناسب .ويشبغي أأل تُتاح ،سوى يف احلالت
الاس تثنائية ،حس امب يلزم للحصول عىل نتاجئ مرضية ،اإماكنية متديد الاجامتعات اإىل ما بعد ساعات العمل العادية،
مساء.
ويُفضّ ل أأل تتجاوز الساعة السابعة ً
تفادي تداخل الاجامتعات الرمسية واحلرص ،عند الإماكن ،عىل تفادي عقد اجامتعات متتالية للجان خمتلفة اإل يف
حال وجود صةل واحضة بيهنا.



يشبغي أأن تواصل ا ألمانة بذل ما يلزم من هجود لشرش واثئق العمل بلك اللغات الرمسية الست قبل انعقاد
الاجامتعات بشهرين يك يُتاح للوفود الوقت الاكيف لتحليلها والتشاور بشأأهنا.



زايدة التعيني املبكّر للرئيس وانئيب الرئيس بطريقة شفافة والقيام بذكل ،عند الإماكن ،قبل افتتاح أأعامل دورة
اللجنة.



يشبغي للمدير العام ،دلى اقرتاح جدول زمين لالجامتعات الرمسية ،أأن يراعي يف املقام ا ألول جحم العمل املتوقّع ويويل
الانتباه ملتوسط عدد أأايم الاجامتعات الرمسية للس نوات امخلس املاضية ،ويتجنّب زايدة ذكل العدد عند الإماكن.



احلدّ  ،عند الإماكن ،من املدة الاعتيادية للجان الويبو ،مبراعاة جداول أأعامل اللجان .ولن يؤثر ذكل عىل اللجان
اليت حتدّ د امجلعية العامة مدهتا.



وتلمتس اللجنة من ا ألمانة اإبالغ ادلول ا ألعضاء ابلنتاجئ احملققة بتنفيذ هذه التدابري (النقطة ابء) يف ادلورة القادمة للجنة.
وس تقوم اللجنة ،بعد ذكل ،بتقيمي هذه التدابري و ّ
البت يف مواصلهتا أأو تعديلها.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

التعريف املعدل "لنفقات التمنية" ل ألغراض احملاسبية

تعرف النفقات عىل أأهنا "نفقات الت منية" يف حال اس تخداهما لمتويل ا ألنشطة املوهجة حنو التمنية اليت تقدهما الويبو اإىل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا ،ول تقدم النفقات املقابةل اإىل البدلان املتقدمة .ووفقا للمامرسات السابقة ،تُدرج البدلان املنتقةل اإىل
نظام الاقتصاد احلر ألغراض الربانمج واملزيانية وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن ا ألنشطة الإمنائية اليت ّمتولها الويبو يه تكل اليت
تُعترب أأهنا تسامه فامي ييل:


متكني البدلان النامية من جين فوائد من نظام امللكية الفكرية ،وتوفري حامية أأفضل لالخرتاعات والإبداعات يف خمتلف
أأرجاء العامل،

 وتقليص الفجوة املعرفية بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية عن طريق تيسري نفاذ البدلان النامية اإىل املعارف ودمع
مشاركهتا يف ابتاكر وإانتاج واس تخدام واستيعاب التكنولوجيات و أأشاكل جديدة من التعبري والإبداع.
من املفهوم أأن ا ألنشطة الآتية تُعترب أأهنا تسامه يف حتقيق الوقع املذكور أأعاله:
-

تطوير اسرتاتيجيات وس ياسات وخطط وطنية للملكية الفكرية يف البدلان النامية؛
تطوير ا ألطر الترشيعية والتنظميية والس ياساتية الوطنية (وا إلقلميية ،حسب ما هو مناسب) ،اليت تهنض
بنظام متوازن للملكية الفكرية (مبا يف ذكل البحوث املتصةل هبا)؛
دمع مشاركة البدلان النامية يف معلية اختاذ القرارات واحلوارات العاملية وا إلقلميية بشأأن امللكية الفكرية؛
ومتطورة للملكية الفكرية؛
اإقامة بشية حتتية اإدارية وطنية حديثة ّ
أأنظمة دامعة ملس تخديم نظام امللكية الفكرية يف البدلان النامية؛
تدريب وتكوين الكفاءات البرشية لفائدة البدلان النامية؛
الهنوض ابلبتاكر والإبداع ونقل التكنولوجيا والنفاذ اإىل املعرفة والتقنيات يف البدلان النامية (مبا يف ذكل
البحوث املتصةل هبا).

من املفهوم أأن النفقات مضن الهدفني الاسرتاتيجيني املرتبطني بدمع اإداري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ برايجمها وأآلية
تواصل متجاوب بني الويبو وا ألعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل غري مشموةل يف حساب نفقات التمنية ل ألغراض احملاسبية ولو
أأن بعضا مهنا يسامه يف أأنشطة التمنية.
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

