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.1

عقدت ادلورة الثالثة والعرشون للجنة الربانمج واملزيانية يف مقر الويبو يف الفرتة من  13اإىل  17يوليو .2015

 .2ومضت اللجنة ادلول ا ألعضاء التالية :اجلزائر ،أأذربيجان ،ا ألرجنتني ،بنغالديش ،بيالروس ،بنن ،بوتسواان ،الربازيل،
الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،كرواتيا ،اجلروهورية التش يكية ،اإكوادور ،السلفادور ،اإثيوبيا ،فرنسا ،غابون،
جورجيا ،أأملانيا ،اليوانن ،غواتاميل ،غينيا ،هنغاراي ،الروهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجروهورية-الإسالمية) ،اإيطاليا ،الياابن ،كينيا،
قريغزيس تان ،املكس يك ،املغرب ،ابكس تان ،ابراغواي ،بولندا ،مجروهورية كوراي ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،س نغافورة،
سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أأفريقيا ،إاس بانيا ،رسي لناك ،السويد ،سويرسا (حبمك موقعروها) ،تركيا ،اململكة املتحدة ،الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،فييت انم (.)53
 .3واكن أأعضاء اللجنة املمثلون يف هذه ادلورة مه :اجلزائر ،ا ألرجنتني ،بيالروس ،الربازيل ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل،
الصني ،كولومبيا ،اجلروهورية التش يكية ،اإكوادور ،اإثيوبيا ،فرنسا ،أأملانيا ،اليوانن ،غواتاميل ،هنغاراي ،الروهند ،اإندونيس يا ،اإيران
(مجروهورية-الإسالمية) ،اإيطاليا ،الياابن ،املكس يك ،ابكس تان ،ابراغواي ،بولندا ،مجروهورية كوراي ،رومانيا ،الاحتاد الرويس،
س نغافورة ،سلوفينيا ،جنوب أأفريقيا ،إاس بانيا ،السويد ،سويرسا (حبمك منصهبا) ،تركيا ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،فييت انم ( .)39وابلإضافة اإىل ذكلُ ،مثلت ادلول التالية ،ا ألعضاء يف املنظمة وغري ا ألعضاء يف اللجنة ،بصفة
مراقب ويه :أألبانيا ،أأسرتاليا ،برابدوس ،هندوراس ،إايرلندا ،إارسائيل ،ليبرياي ،لكسمربغ ،موانكو ،ميامنار ،نيبال،
نيوزيلندا ،نيجرياي ،بامن ،الربتغال ،مجروهورية مودلوفا ،اململكة العربية السعودية ،طاجيكس تان ،اتيلند ،ترينيداد وتوابغو،
أأوكرانيا ،المين ،زمبابوي ( .)23وترد قامئة املشاركني يف مرفق هذه الوثيقة.

البند 1
.4

افتتاح ادلورة

افتتح الرئيس دورة جلنة الربانمج واملزيانية ودعا املدير العام لتقدمي مالحظاته الافتتاحية.

 .5و أألقى املدير العام حتية الصباح عىل الوفود ،و أأعرب عن سعادته لرؤية السفري دويك يف منصب الرئيس مرة أأخرى.
وتقدم ابلشكر للسفري دويك عىل اهامتمه ومشاركته وعىل العمل الرائع اذلي قام به كرئيس لدلورة يف التوصل اإىل تفامه بشأأن
مرشوع الربانمج واملزيانية .وعلق املدير العام يف البداية عىل خمتلف بنود جدول ا ألعامل .و أأشار اإىل أأن البند ا ألول اذلي
يتعني عىل ادلول ا ألعضاء النظر فيه س يكون أأداء الربانمج واملراجعات املالية .و أأشار اإىل أأن ثالثة أأرابع الثنائية احلالية قد
انقضت ،و أأكد عىل التقدم الكبري اذلي مت اإحرازه حنو حتقيق النتاجئ اليت وضعهتا ادلول ا ألعضاء ل ألمانة وللمنظمة يف الفرتة
املالية احلالية .وأأشار املدير العام اإىل أأن الصورة املالية سلمية جدا .و أأشار اإىل أأن املنظمة قد أأهنت عام  ،2014وهو العام
ا ألول من الثنائية مبذكرة اإجيابية جدا مع وجود فائض مبقدار  37مليون فرنك سويرسي .و أأدى ذكل اإىل بلوغ احتياطيات
املنظمة أأو صايف ا ألصول اإىل مس توى  246مليون فرنك سويرسي ،واليت وفرت أأساسا جيدا للتخطيط للثنائية املقبةل.
و أأكد املدير العام أأن هذه النتاجئ واصلت جسل الإدارة املالية السلمية اليت حدثت عىل مدار الس نوات الست املاضية عىل
الرمغ من البيئة الاقتصادية غري املس تقرة للغاية واليت وفقا لروها اكنت هناك رؤية ضئيةل جدا من حيث التخطيط املس بق.
و أأضاف أأنه خالل هذه الفرتة ،ازدادت الإنتاجية يف املنظمة بشلك ملحوظ .وذكر أأن الويبو اكنت تعمل بنفس عدد املوظفني
طوال هذه الفرتة ،بيامن اكنت تعاين من زايدة عبء العمل بشلك كبري .و أأشار أأيضا اإىل أأنه يف الوقت نفسه ،ظلت رسوم
النظم العاملية للمنظمة اثبتة دون تغيري .وخلص املدير العام حديثه بأأنه مت وضع أأساس اإجيايب لتخطيط الربانمج واملزيانية
للثنائية املقبةل يف س ياق الوضع غري املس تقر والروهش لالقتصاد العاملي .مث انتقل اإىل الربانمج واملزيانية للثنائية ،2017/2016
و أأشار اإىل أأنه يرغب يف أأن يديل بترصحيات بشأأن ثالث فئات .أأول ،أأشار اإىل الصورة املالية العامة لعام 2016
وعام  .2017اثنيا ،ذكر بنود حمددة خاصة ابلربانمج واليت اكنت موضوع اختالف مس متر يف الُنُ ج بني بعض ادلول ا ألعضاء.
اثلثا ،تعامل بشلك موجز مع بعض ا ألس ئةل اخلاصة ابلإدارة املالية اليت قد يمت طرهحا بشأأن قرار أأو توصية من جانب جلنة
الربانمج واملزيانية اإىل اجلعيات .وعند تطرقه اإىل أأول مجموعة من القضااي ،ويه الصورة املالية العامة لعايم  2016و،2017
ذكر املدير العام بأأنه فامي يتعلق ابدلخل ،اكنت هناك زايدة متوقعة بنس بة  6يف املائة يف الإيرادات للمنظمة عىل مدار الثنائية،
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ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يرفع الإيرادات اإىل ما يقرب من  756مليون فرنك سويرسي .و أأكد أأن هذا مل يكن طلبا للحصول
عىل ا ألموال من ادلول ا ألعضاء و أأضاف أأن مساهامت ادلول ا ألعضاء سوف تنخفض بشلك طفيف وتشلك فقط حوايل
 5يف املائة من ادلخل العام للمنظمة .وذكر املدير العام أأن توضيح الإيرادات اكن مبثابة تقدير ملا توقعته ا ألمانة ،عىل أأساس
توقعات رئيس اخلرباء الاقتصاديني ،بأأنه العائد من النظم العاملية خالل العامني املقبلني .و أأفاد بأأنه اكن تقدير مبين عىل ا ألداء
السابق وعىل حتليل العوامل اخلارجية اليت تؤثر عىل النظم العاملية يف الاقتصاد العاملي .مث نظر املدير العام اإىل جانب
النفقات و أأشار يف هذا الصدد اإىل أأن ا ألمانة اكنت تقرتح زايدة الإنفاق بنس بة  4.9يف املائة ،أأي حوايل  707مليون فرنك
سويرسي .و أأكد أأن هذا اكن أأقل من ادلخل املتوقع .ومشل ذكل حوايل  456مليون لزوم تاكليف املوظفني والعاملني وهو
ما ميثل زايدة قدرها  2.1يف املائة .و أأكد املدير العام جمددا عىل أأن ذكل اكن أأقل بكثري من الزايدة املتوقعة يف ادلخل و أأقل
مبقدار النصف تقريبا من الزايدة املقرتحة يف الإنفاق العام .كام تضمن هذا املس توى من املرصوفات املقرتحة زايدة يف نفقات
خالف املوظفني بنس بة  10يف املائة ،حبيث تصل هذه النفقات اإىل  250مليون فرنك سويرسي .وإاجيازا ذلكل ،أأكد املدير
العام عىل أأن هناك قدرا أأكرب من الزايدة يف تاكليف خالف املوظفني مقارنة بتاكليف املوظفني ،و أأن الزايدة يف تاكليف
املوظفني س تكون أأقل بكثري من الزايدة املتوقعة يف ادلخل .و أأشار املدير العام اإىل أأنه بعد اإجراء التعديالت التالية اليت قد
تكون رضورية واليت من املتوقع أأن تكون طبقا للمعايري احملاسبية ادلولية ( ،)IPSASاقرتحت ا ألمانة أأن يكون هناك فائض
يف هناية الثنائية يصل اإىل حوايل  20مليون فرنك سويرسي .وشدد عىل أأنه من ا ألمهية مباكن أأن تس متر املنظمة يف وضع
مزيانية بفائض تشغيل صغري نظرا لعدة أأس باب .أأول ،اكن ذكل رضوراي نظرا للبيئة غري املس تقرة اليت اس مترت املنظمة يف
العمل فهيا .و أأكد املدير العام أأيضا عىل أأنه طاملا اكنت املنظمة تعمتد عىل اخلدمات املقدمة لقطاع ا ألعامل ،فاإنه يتعني علهيا أأن
تبقى يقظة يف هذا الصدد وتقوم مبراقبة بيئة العمل بشلك وثيق للغاية .اثنيا ،أأشار املدير العام اإىل بنود الإنفاق الضخمة اليت
ترتامك ابلنس بة للمنظمة .و أأفاد بأأنه يتعني عىل املنظمة أأن تكون مدركة ملبلغ الإنفاق اذلي حيمتل أأن تواهجه يف جمال تكنولوجيا
املعلومات .و أأكد املدير العام عىل أأن مجيع اخلدمات املقدمة من الويبو اكنت تعمتد عىل أأنظمة تقدمي تكنولوجيا املعلومات.
وهذا يعين أأن جزءا كبريا جدا من لك اإيرادات املنظمة جاء من اخلدمات املقدمة عرب منصات تكنولوجيا املعلومات .وعىل
هذا النحو ،شدد املدير العام عىل أأنه من املروهم للغاية أأن حتافظ الويبو عىل مس توى مناسب من الاستامثر يف منصات
تكنولوجيا املعلومات اليت اكنت انحجة جدا ووفرت ماكسب الإنتاجية واحتوت تاكليف املوظفني .لكنه أأضاف بأأن هناك
عنارص أأخرى هممة يف بيئة تكنولوجيا املعلومات .و أأشار اإىل رضورة اليقظة جتاه بيئة أأمن تكنولوجيا املعلومات وضعف نظم
تكنولوجيا املعلومات ،ا ألمر اذلي يتطلب زايدة الاستامثرات يف الس نوات املقبةل .وذكر املدير العام أأن هذا الاستامثر اكن
متوقعا يف مرشوع الربانمج واملزيانية .كام أأشار اإىل أأن هناك اعتبارات مماثةل تنطبق عىل حاةل اس مترارية ا ألعامل .وإاذا تعطلت
أأنظمة املنظمة أأو اخنفض مس تواها فلن يكون هناك أأي دخل .وعىل هذا النحو ،شدد عىل أأن اس مترارية ا ألعامل مرتبطة
اب ألمن ،يف حني أأهنا متثل أأيضا دراسة منفصةل ،حيث أأن تعطل ا ألعامل ميكن أأن حيدث ألس باب أأخرى غري أأمن تكنولوجيا
املعلومات .مث قدم املدير العام بعض التعليقات العامة عىل بعض اجملالت الواقعة داخل نطاق اختصاص ادلول ا ألعضاء.
و أأشار اإىل أأن هناك عددا من القضااي اخلالفية اليت بقيت عالقة دلى املنظمة واليت مل تس تطع ادلول ا ألعضاء التوصل اإىل
توافق بشأأهنا .وذكر املدير العام أأن جلنة الربانمج واملزيانية قد ل تكون املاكن اذلي ميكن لدلول ا ألعضاء أأن تتوصل فيه اإىل
حلول لروهذه القضااي املس مترة املمتثةل يف بعض من أأشاكل تعارض وهجات النظر واخلالف .و أأشار اإىل أأن ادلول ا ألعضاء ،مثلروها
مثل جلنة الربانمج واملزيانية ،س توفر التوجيه للمنظمة فامي يتعلق ببعض هذه القضااي الروهامة جدا .لكنه أأضاف أأنه ليس عىل
يقني من أأن جلنة الربانمج واملزيانية ميكُنا حل القضااي اليت جعزت اللجان ادلامئة عىل حلروها ،رمغ أأهنا تتأألف من خرباء يف
خمتلف اجملالت .و أأعرب املدير العام عن ر أأيه بأأن قضية جلنة الربانمج واملزيانية يه اإجياد توازن بني تقدمي التوجيه ومتكني
اخلرباء من اإجراء مداولت بغرض التقدم يف موضوعات معينة .وبعد أأن ذكر ذكل ،أأوجز املدير العام ماهية هذه القضااي.
أأول ،أأشار اإىل القضااي املعيارية داخل املنظمة واليت اكنت العمليات جارية بشأأهنا .و أأشار عىل ا ألخص اإىل اللجنة احلكومية
ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور و أأشار اإىل أأنه اكنت هناك ،كام تعمل الوفود،
معلية جارية بتوجيه من رئيس جلنة الربانمج واملزيانية وهجات أأخرى .و أأعرب املدير العام عن أأمهل يف أأن تؤدي هذه العملية
اإىل حل للميض قدما عىل مدار الثنائية املقبةل .مث أأشار اإىل القضااي اليت نظرت فهيا مؤخرا اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
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واحلقوق اجملاورة ويه قضااي البث والاس تثناءات والتقييدات .وذكر املدير العام بأأنه اكنت هناك مرة أأخرى جلنة دامئة تتعامل
مع هذه القضااي ،واكنت مسأأةل توازن بني اللجنة ادلامئة وجلنة الربانمج واملزيانية .وبعد ذكل ،أأشار املدير العام اإىل اللجنة
ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية و أأشار اإىل أأن بعض الوفود قد أأاثرت يف
املناقشات ا ألولية مع ا ألمانة قضية اخملصصات اليت ينبغي توظيفروها لعدد املؤمترات ادلبلوماس ية يف الثنائية املقبةل .وذكر املدير
العام أأن العدد املقرتح ميثل ببساطة أأفضل تقدير لسلوك ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق هبذه القضااي .وفامي يتعلق بتطبيقات
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل سبيل املثال ،أأشار املدير العام اإىل الطريقة العلمية اليت تدمع تقديرات الطلب من خالل
النظر يف الس نوات السابقة ،والعوامل اخلارجية اليت تؤثر عىل الاقتصاد العاملي والتكنولوجيا والاجتاه العام حنو زايدة
مشاركة الصناعات القامئة عىل املعرفة وكثيفة التكنولوجيا .واتبع بأأنه اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء ترغب يف ختصيص موارد لثالثة
أأو أأربعة مؤمترات دبلوماس ية ،فاإن ذكل جيب أأن ينعكس ابلطبع يف الربانمج واملزيانية .و أأكد املدير العام بأأن ا ألمانة ليس دلهيا
أأي جدول أأعامل يف هذا الصدد ولكن حتاول وضع أأفضل تقدير ملا اكن مرحجا من حيث النتاجئ اليت اكن ل بد من معل
مزيانية لروها .و أأكد أأن عدد املؤمترات ادلبلوماس ية هو من اختصاص ادلول ا ألعضاء أأن تقرره أأو تتحقق من تقدير ا ألمانة
العامة .مث أأشار اإىل تعديل اتفاق لش بونة اذلي جرى يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي عقد يف وقت سابق يف عام  .2015وقال
إانه عُمل من ا ألس ئةل اليت أأثريت أأن هناك اختالفات بشأأن الُنج فامي يتعلق مبسأأةل متويل معلية احتاد لش بونة فامي بني ادلول
ا ألعضاء .و أأكد مرة أأخرى بأأن هذا اليشء مل يكن ابإماكن ا ألمانة أأن جتد هل حال .و أأشار اإىل أأن ا ألمانة سعت اإىل اختاذ
التدابري الكفيةل ابإقامة برانمج مناسب يف هذا الصدد خالل العامني املقبلني ،واكنت حتاول التعامل مع ا ألس ئةل اليت اكنت من
وهجة نظرها مثرية للجدل فامي يتعلق ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة .و أأكد أأن ا ألمانة تطلعت اإىل تقدمي ادلول ا ألعضاء
حللول فامي يتعلق هبذه املسأأةل الصعبة .مث أأشار اإىل مسأأةل املاكتب اخلارجية ،و أأفاد بأأن هذه املسأأةل لزالت تنتظر تسوية فامي
بني ادلول ا ألعضاء .وذكر أأن ا ألمانة قدمت يف مرشوع املزيانية موقفا حمايدا فامي يتعلق بتكل املسأأةل نظرا لعدم توصل ادلول
ا ألعضاء بعد اإىل أأي اتفاق حول الكيفية اليت ترغب يف انهتاهجا وامليض قدما بشأأن هذا البند ابلتحديد .و أأفاد بأأن موقف
املزيانية احملايد عكس ما اقرتحته ا ألمانة يف وثيقة الربانمج واملزيانية السابقة واكن ذكل هو الطريقة الأك ر حيادية اليت ميكن
ل ألمانة أأن التعامل به مع هذه املسأأةل .وعلق املدير العام عىل أأنه مت اإحراز تقدم كبري فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية احلالية
للمنظمة ،و أأضاف أأن هذا التقدم سيمت اإبالغ ادلول ا ألعضاء به قبل انعقاد اجلعيات املقبةل وخاللروها .وذكر أأنه اكنت هناك
بعض النتاجئ الإجيابية للغاية من املاكتب اخلارجية القامئة من حيث العمل اذلي مت القيام به عىل ا ألخص يف العام املايض.
و أأشار اإىل أأن هناك سؤالا يف هذا اجملال العام مطروح بشأأن مكتب نيويورك والاقرتاح املقدم من ا ألمانة فامي يتعلق بذكل
املكتب .و أأكد أأن مكتب نيويورك مل يكن مكتبا ثنائيا أأو مكتبا قطراي ،بل اكن مكتب اتصال وتنس يق دلى ا أل مم املتحدة
وهذه يه وظيفته والغرض منه .و أأوحض أأن أأحد أأس باب تقدمي مقرتح ابإغالق هذا املكتب حبلول هناية الثنائية هو احرتام
الشواغل اليت أأعربت عُنا ادلول ا ألعضاء بشأأن نفقات املاكتب اخلارجية معوما .وهناك اعتبار اثن يتعلق بعالقات الويبو
ببقية أأرسة ا أل مم املتحدة وما تقوم به الويبو يف هذا الشأأن .ويف هذا الصدد ،أأشار املدير العام اإىل ا أل مم املتحدة نفسروها وإاىل
العالقات مع جملس الرؤساء التنفيذيني اذلي يشارك هو فيه واذلي يعقد بدعوة من ا ألمني العام ل أل مم املتحدة وجيمتع مرتني
يف الس نة .و أأشار املدير العام اإىل أأن هذه املسائل مت التعامل معروها من جنيف .مث أأشار اإىل اللجان الفرعية جمللس الرؤساء
التنفيذيني وهام اللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلإدارة واللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلربامج .و أأشار مرة أأخرى اإىل أأن
الويبو تشارك بشلك اكمل يف هذه الروهيئات من جنيف .مث أأشار اإىل الش باكت اخملتلفة لس امي الواقعة حتت إارشاف اللجنة
الرفيعة املس توى املعنية ابلإدارة مثل ش بكة املوارد البرشية وش بكة تكنولوجيا املعلومات وش بكة املشرتايت وغري ذكل .و أأكد
املدير العام عىل أأن الويبو تشارك أأيضا يف مجيع هذه الش باكت ابلعامتد عىل الإدارات التنفيذية يف جنيف .وبعيدا عن هذه
ا ألمور ،أأقر املدير العام ابلعمليات الكربى اليت تمت داخل منظومة ا أل مم املتحدة ،مثل معلية أأهداف التمنية املس تدامة والعملية
املعنية بتغري املناخ ومتويل التمنية وخالف ذكل .وفامي يتعلق بتكل العمليات ،أأشار مرة أأخرى اإىل أأن مشاركة الويبو تُدار من
جنيف .مث أأشار اإىل العدد الضخم لعالقات الويبو مع الواكلت املتخصصة ،لس امي منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة
العاملية والاحتاد ادلويل لالتصالت ومنظمة ا أل مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) ومنظمة ا ألغذية والزراعة .و أأكد
أأن تكل العالقات لكروها قامئة خارج نيويورك ،سواء يف جنيف أأو روما أأو ابريس .وذكر أأن ا ألمانة ليس دلهيا أأي وهجات نظر
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قوية ولكنه اعترب أأن مسارات العمل املقرتحة يه السبيل املناسب للميض قدما يف هذا الصدد .مث أأشار اإىل قضااي أأخرى يف
اجملال العام لبنود الربانمج حيث مل يكن هناك اتفاق بني ادلول ا ألعضاء بشأأهنا .و أأاثر مسأأةل مُنجية نفقات التمنية اليت متثل
قضيه هتم كثريا جلنة الربانمج واملزيانية .وأأشار اإىل أأن ا ألمانة تأأمل يف أأن تتوصل ادلول ا ألعضاء اإىل اتفاق بشأأن هذه
املسأأةل .و أأشار أأيضا اإىل املسائل املتعلقة ابحلومكة و أأفاد بأأن هناك اقرتاحا مطروحا يف هذا الصدد .والمتس اإذن مقديم ذكل
الاقرتاح لتوضيحه وقال اإنه يتعلق ابإدارة اللجان والاجامتعات و أألزم ا ألمانة بأأن تبذل قصارى هجدها لتلبية متطلبات أأي
موقف قد تتوصل اإليه ادلول ا ألعضاء يف هذا الشأأن .و أأكد عىل أأنه اإذا امتد اجامتع اإىل ما بعد الساعة السادسة يف يوم
اجلعة ،فاإن ا ألمانة ليست يه اجلروهة اليت أأرادت ذكل ،بل اكن نتيجة عدم توصل ادلول ا ألعضاء يف اللجنة املعنية اإىل اتفاق
وقررت متديد الاجامتع اإىل ما بعد الساعة السادسة .وبناء عىل ذكل ،رحبت ا ألمانة ابلتدابري اليت ُاقرتحت وتطلعت اإىل
بعض احللول بشأأن هذه القضااي .ويف اخلتام ،أأشار املدير العام اإىل فئة هممة من قضااي الإدارة املالية اليت كثريا ما اكنت تقع
مضن اختصاص جلنة الربانمج واملزيانية .و أأشار مرة أأخرى اإىل البيئة غري مس تقرة اليت تعمل فهيا املنظمة .أأول ،أأشار اإىل أأن
ا ألمانة قدمت اقرتاحات خمتلفة فامي يتعلق ابلحتياطيات ،لس امي مس توى الاحتياطيات وتكوين الاحتياطيات وفامي يتعلق
برفع الس يوةل تدرجييا يف الاحتياطيات .وذكر أأن هذا الاقرتاح ميثل الإدارة املالية السلمية يف البيئة احلالية ،و أأعرب عن أأمهل
يف أأن تس تجيب ادلول ا ألعضاء بطريقة اإجيابية لتكل املقرتحات .مث أأشار اإىل س ياسة الاستامثر ويه املسأأةل اليت س ُتطرح
ل حماةل نظرا ألمهية موارد املنظمة املالية ،وتُطرح أأيضا نتيجة قرار الإدارة الاحتادية للشؤون املالية السويرسية بتغيري س ياسة
معلروها ابعتبارها هجة مرصفية خملتلف الواكلت يف جنيف .ويف هذا الصدد ،أأكد املدير العام أأن ا ألمانة ممتنة جدا للسلطات
السويرسية عىل الإدارة اجليدة اليت أأبدهتا يف املايض .ويف اإشارة اإىل البيئة املتغرية ،لس امي يف س ياق الفرنك السويرسي،
أأشار املدير العام اإىل أأن املنظمة تواجه أأسعار فائدة سلبية .ونظرا ذلكل الوضع ،شدد عىل أأن الُنج املسؤول هو اإضفاء
الطابع املروهين عىل الس ياسة الاستامثرية للمنظمة ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يس تجيب كثري من ادلول ا ألعضاء بشلك اإجيايب
لروهذا الاقرتاح .وتقدم املدير العام ابلشكر اإىل الرئيس عىل منحه هذه الفرصة لإلقاء بعض لكامت عن جدول ا ألعامل ومتىن
جليع الوفود لك التوفيق يف مداولهتا.

البند 2
.6

اعامتد جدول ا ألعامل

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/23/1 Prov.

 .7ويف خالل عرض مرشوع جدول ا ألعامل علق الرئيس قائال بأأنه ،كام اكن احلال من قبل ،من أأجل تيسري مناقشات
اللجنة فقد متت صياغة جدول ا ألعامل وفقا جملموعات مخسة عالية املس توى :أأداء الربانمج واملراجعة املالية ،والتخطيط ووضع
املوازنة ،واملراجعة احلسابية وا إلرشاف ،واملقرتحات ،والبنود احملاةل اإىل جلنة املزيانية من قبل اجلعيات العامة لدلول ا ألعضاء
يف الويبو يف عام  .2014وطالب الرئيس بتوزيع جدول زمين للمناقشات و أأضاف أأنه مت اإعدادها هبدف السامح بعملية
ختصيص مثىل للوقت للك بند من بنود جدول ا ألعامل .وقد اتبع اجلدول الزمين ترتيب البنود عىل مرشوع جدول ا ألعامل مع
اإدخال تغيري طفيف وهو أأن البند  6ستمت مناقش ته قبل البند  10مبارشة ألن البندين مرتبطني ببعضروهام البعض ويشريان اإىل
مسأألتني تتعلقان ابحلومكة .و أأشار الرئيس اإىل أأن اجلدول الزمين يشري اإىل أأقىص فرتة من املتوقع أأن يشغلروها لك بند ودعا
الوفود اإىل قرص املناقشات عىل الوقت اخملصص لروها .وإاذا مل يمت اس تكامل املناقشات اخلاصة ببند معني يف الوقت اخملصص هل،
سيمت الانتقال اإىل مناقشة البند التايل عىل جدول ا ألعامل ،مع اس تئناف املناقشات املعلقة يف مرحةل لحقة .و أأضاف الرئيس
أأنه اإذا مت اس تكامل مناقشة بند قبل انهتاء اخملصص هل سيمت البدء يف مناقشة البند التايل عىل جدول ا ألعامل .و أأعلن أأنه
متاش يا مع اجلدول الزمين املقرتح سيمت ختصيص اليوم ا ألول لالجامتع باكمهل ملناقشة تقرير أأداء الربانمج .وستمت مناقشة
البند  5يوم الثالاثء وصباح ا ألربعاء .وسيمت ختصيص فرتة بعد الظروهرية يوم ا ألربعاء ملناقشة البندين  7و 8والكهام متعلق
بقضااي هامة وكربى .وكام أأشار املدير العام يف بيانه الافتتايح ،جيب عىل اللجنة اختاذ قرارات غاية يف ا ألمهية يف ادلورة
احلالية مبا يف ذكل القرار املتعلق ابلبند  "1" 8واذلي جيب اختاذه أأثناء ا ألس بوع احلايل حىت يتس ىن تطبيقه .و أأشار الرئيس
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اإىل أأن البندين  6و 10ستمت مناقش هتام يف فرتة بعد الظروهرية يوم امخليس .ودعا الوفود اإىل تقدمي مالحظاهتا حول جدول
ا ألعامل واجلدول الزمين املقرتحني.
 .8وعرب وفد الياابن عن دمعه جلدول ا ألعامل واجلدول الزمين املقرتحني وتساءل عام اإذا اكن سيمت ختصيص وقت لتقدمي
بياانت عامة قبل فتح ابب املناقشة حول البند  3من جدول ا ألعامل.
.9

و أأجاب الرئيس بأأنه اكن ينوي القيام بذكل.

 .10ومل تكن هناك أأية تعليقات أأخرى بشأأن جدول ا ألعامل املقرتح ،اذلي مت اعامتده.
 .11واعمتدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول ا ألعامل (الوثيقة .)WO/PBC/23/1
 .12و أأشار الرئيس اإىل الفرصة الساحنة أأمام ا ألعضاء لضامن أأن اكفة الوفود تشارك بصورة بناءة حبيث تسري املناقشات
بصورة فعاةل .وذكر بأأن اكفة اجملموعات ا إلقلميية قد شاركت مؤخرا يف الاجامتعات غري الرمسية اليت قامت بتنظميروها ا ألمانة.
ولتحقيق هذا الروهدف ،أأعلن الرئيس عن توافر النسخة ا ألوىل من وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة اليت مت اإعدادها حول برانمج
ومزيانية  17/2016واليت نتجت عن تكل الاجامتعات واملشاورات الثنائية ،وحث الوفود عىل الرجوع اإلهيا .وسوف تساعد
وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة عىل جتنب طرح أأس ئةل مت تقدمي اإجاابت لروها ابلفعل ،وهو ما سوف يسروهم يف رفع كفاءة معل اللجنة
والالزتام ابجلدول الزمين .وذكر الرئيس بأأن لك جلسة صباحية ،كام حدث يف ادلورة السابقة ،سوف تبد أأ يف متام الساعة
العارشة صباحا وتس متر حىت الساعة الواحدة بعد الظروهر مث تس تأأنف أأعاملروها يف الساعة الثالثة بعد الظروهر لإجراء املناقشات يف
فرتة ما بعد الظروهرية .وقال الرئيس اإن اللجنة لبد علهيا أأن حتاول بصورة جامعية جتنب عقد جلسات مسائية و أأضاف أأن
العديد من الوفود دلهيا حتفظات بشأأن جدوى وحصيةل تكل اجللسات .وفامي يتعلق ابلبياانت العامة ،عرب الرئيس عن اعتقاده
بأأن اللجنة سوف تس تفيد اس تفادة كبرية من الاس امتع لروها .وابلرمغ من ذكل طالب الرئيس الوفود بتذكر أأن جدول ا ألعامل
مكدس ابلبنود و أأن الوفود س تكون دلهيا الفرصة ل إالسروهام يف مناقشة لك بند عند طرحه .وذلكل ،جشع اجملموعات وادلول
ا ألعضاء اليت ترغب يف تقدمي بياانت عامة عىل تلخيص مضمون تكل البياانت يف هذه املرحةل مث تقدمي البيان ابلاكمل مكتواب
اإىل ا ألمانة حىت يظروهر يف التقرير احلريف .مث فتح الرئيس الباب لإلقاء البياانت العامة.
 .13وهنأأ وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،الرئيس عىل اهامتمه املس متر بلجنة الربانمج واملزيانية و أأضاف أأن
توجهيات الرئيس رضورية ل ألعضاء وخاصة يف عام املزيانية احلايل للمساعدة عىل تقدم سري املناقشات يف الاجتاه الصحيح.
وعرب عن شكر اجملموعة ابء ل ألمانة عىل معلروها اجلاد يف الإعداد لدلورة وخاصة اإعداد مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية
 17/2016و أأضاف أأن اجامتعات املعلومات اليت عقدت مع اجملموعات ا إلقلميية اكنت مفيدة للغاية .وجيب أأن تقوم اجلعيات
العامة اليت س تعقد يف شروهر أأكتوبر ابعامتد الربانمج واملزيانية ابعتبارها ا ألساس املناسب للعمليات اخلاصة ابلثنائية املقبةل
وجيب أأن تقوم جلنة الربانمج واملزيانية بدورها من أأجل حتقيق هذا الروهدف .ويف هذا اخلصوص ،أأفاد بأأن اجملموعة ابء
مس تعدة للمشاركة يف املناقشات حول اقرتاح الربانمج واملزيانية لتحقيق هذا الغرض ،بناء عىل ا ألساس اجليد اذلي وفرته
ا ألمانة .وسوف تقوم اجملموعة ابء بتقدمي تعليقات مفصةل عند طرح بنود معينة من بنود جدول ا ألعامل .وعالوة عىل ذكل،
عرب عن رغبة اجملموعة ابء يف لفت نظر ادلول ا ألعضاء اإىل بند أخر هام جيب تناوهل يف ادلورة احلالية وهو يتعلق مبراجعة
س ياسة الاستامثرات واذلي أأعد اكس تجابة لتقدمي س ياسة جديدة من قبل السلطات السويرسية .ويف ظل البيئة الاقتصادية
احلالية ويف ظل أأسعار الفائدة احلالية ،عرب عن قلق اجملموعة ابء إازاء مواهجة الويبو احامتلية حتمل أأسعار فائدة سلبية عىل
ودائعروها .كام عرب عن قلق اجملموعة ابء حيال منع الس ياسة السويرسية اجلديدة حىت لروهيئات ا أل مم املتحدة اليت مقرها سويرسا
من جتنب تألك ودائعروها .و أأفاد بأأن اجملموعة ابء تفروهم ا ألس باب من وراء الس ياسة السويرسية اجلديدة ،و أأضاف أأن الويبو
وواكلت ا أل مم املتحدة ا ألخرى قد احتفظت بأأرصدهتا يف سويرسا من أأجل متويل أأنشطهتا اليومية .و أأعرب عن تفروهم اجملموعة
ابء لسبب التعجل يف اعامتد املقرتح املتضمن يف الوثيقة  WO/PBC/23/6اإىل جانب الاقرتاحات ا ألخرى الواردة يف
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الوثيقة  WO/PBC/23/7حبيث ميكن اعامتد الس ياسة املنقحة يف دورة سبمترب من أأجل تقليل جحم أأثر أأسعار الفائدة
السلبية عىل أأموال املنظمة .وذلكل ،جيب اختاذ هجود جامعية من أأجل التوصل اإىل حل يف الوقت املناسب خالل ادلورة
احلالية .ويف هذا الصدد ،عرب عن رغبة اجملموعة ابء يف أأن يمت ختصيص وقت اكف ملناقشة املوضوع ودعا ادلول ا ألعضاء اإىل
السري حبذر يف املناقشات .ويف هذا الس ياق ،عرب عن رغبة اجملموعة ابء يف التعليق عىل شلك اجامتعات جلنة الربانمج
واملزيانية حيث توجد دوراتن رمسيتان للجنة يف س نة املزيانية .وذكر بأأن ادلول ا ألعضاء انتقلت اإىل هذا الشلك (من شلك
دورة رمسية ودورة غري رمسية) من أأجل جتنب تكرار نفس املناقشات يف ادلورة الرمسية .وذلا ،جيب عىل اللجنة اس تخدام
ادلورتني الرمسيتني مع احرتام روح الكفاءة واليت أأدت اإىل اعامتد الشلك احلايل .وجيب غلق املناقشات املتعلقة ابلبنود
والربامج اليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء يف ادلورة احلالية وجيب أأن تركز اللجنة يف دورة سبمترب عىل القضااي الباقية.
و أأخريا ،فاإن وجود س ياسة مناس بة تتعلق ابلحتياطي يه أأداة رضورية ابلنس بة خملتلف ا ألعضاء يف املنظمة مع أأخذ سلوك
الصناعات يف احلس بان .ويف هذا الصدد ،عرب الوفد عن تقدير اجملموعة ابء لقرتاح ا ألمانة املتعلق بتعزيز القاعدة املالية
للمنظمة.
 .14وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ ،وعرب عن رضاه عن تويل الرئيس رئاسة الاجامتع .و أأثىن عىل
الإعدادات اليت قامت هبا ا ألمانة لالجامتع مبا يف ذكل جلسات املعلومات اخملترصة اليت عقدهتا لفائدة اجملموعات ا إلقلميية.
ودرست اجملموعة ا ألس يوية خمتلف الواثئق اليت مت اإعدادها من أأجل الاجامتع حبرص .وعرب عن تقدير اجملموعة للتقدم املس متر
اذلي مت اإحرازه يف عام  2014لكُنا عربت عن قلقروها إازاء التباطؤ النس يب اذلي حدث يف سري العمل فامي يتعلق ابلعديد من
املسائل املعلقة يف خمتلف اللجان ادلامئة كام هو مشار اإليه يف تقرير أأداء الربانمج .و أأضاف أأن ا ألرقام اخلاصة اب ألهداف اليت
مت حتقيقروها تكتيس أأمهية لكُنا حتتاج اإىل تدعمي ابلعمل يف اللجان ادلامئة .واكن هناك حالت تصديق جديدة عىل معاهدة
بيجني ومعاهدة مراكش لكن من الرضوري بذل مزيد من اجلروهد من أأجل ضامن دخول التفاقيتني حزي التنفيذ .وعرب عن
رغبة اجملموعة ا ألس يوية يف حتقيق ذكل الروهدف يف الثنائية احلالية .وابملثل ،عرب عن تقدير اجملموعة ا ألس يوية للمناخ الإجيايب
اذلي ساد املفاوضات يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وعن قلقروها حيال عدم اإصدار تكل اللجنة
لتوصيات يف دورهتا ا ألخرية .وعرب أأيضا عن أأمل اجملموعة ا ألس يوية يف ا إلرساع اإىل التوصل اإىل توافق يف الر أأي وحلول لاكفة
البنود املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية هبدف حتقيق املروهام املولكة اإلهيا .وقال اإن اجملموعة ا ألس يوية تؤكد ،كام فعلت يف ادلورة
اخلامسة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،عىل رضورة تقيمي التقدم اذلي مت اإحرازه يف خمتلف املرشوعات حيث
توجد رضورة لعمل تمكييل لس مترار العمل حول التوصيات اليت مت التعامل معروها .و أأفاد بأأن اجملموعة ا ألس يوية تؤكد عىل
طلهبا اذلي تقدمت به ل ألمانة يف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من أأجل اقرتاح
أأنشطة جديدة حممتةل لتقوم ادلول ا ألعضاء بدراس هتا .و أأكد موقف اجملموعة ا ألس يوية ا ألسايس من املاكتب اخلارجية وادلاعي
اإىل احلصول عىل اإرشادات تمتزي ابلشمولية والشفافية حىت تس تطيع اختاذ قرارات موضوعية بشأأن عدد املاكتب وفقا للمبادئ
املعمتدة .وفامي يتعلق بربانمج ومزيانية الثنائية  17/2016س تقوم ادلول ا ألعضاء يف اجملموعة بتقدمي تعليقات مفصةل عند طرح
لك بند للمناقشة .وفامي يتعلق ابللواحئ املالية اخلاصة ابلسلطات السويرسية ،قال اإن اجملموعة ا ألس يوية ترى أأن تنقيح س ياسة
الاستامثر تعترب من ا ألولوايت اليت تتطلب دراسة ومداولت متأأنية .وقال اإن اجملموعة تود التأأكيد عىل أأمهية التعريف املقرتح
لنفقات التمنية – ويه مسأأةل ظلت مؤجةل لفرتة طويةل وحتتاج اإىل حل من أأجل حتقيق اس تخدام كفء و أأمثل للموارد.
و أأضاف أأن اجملموعة ا ألس يوية تؤكد عىل أأمهية توصيات وحدة التفتيش املشرتكة فامي يتعلق مبراجعة اإطار حومكة الويبو هبدف
التوسع يف قدرات الروهيئات الرئاس ية من خالل الإرشاد والرقابة عىل معل املنظمة .وعرب عن أأمل اجملموعة ا ألس يوية يف أأن
تويل جلنة الربانمج واملزيانية واجلعية العامة الاهامتم الواجب لروهذه املسأأةل املعلقة منذ فرتة طويةل بغرض التوصل اإىل حل
رسيع لروها .ونظرا اإىل تقدمي وحدة التفتيش املركزية لتوصيات خاصة تتعلق ابلتوزيع اجلغرايف والتاكفؤ بني اجلنسني ،قال الوفد
اإن القلق يساور اجملموعة ا ألفريقية بسبب التقدم البطيء يف هذا اجملال وعرب عن أأمل اجملموعة يف ا إلرساع يف اجلروهود الرامية
اإىل معاجلة هذا املوقف واعتباره أأحد ا ألولوايت .وبسبب اكتظاظ جدول أأعامل ادلورة ابلبنود ،أأكد الوفد الزتام اجملموعة
ا ألس يوية ابملشاركة يف معل اللجنة بروح اإجيابية وعرب عن أأملروها يف أأن تكون ادلورة ممثرة حتت قيادة الرئيس احلكمية.
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 .15واس هتل وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق ،بشكر نواب الرئيس وعرب عن دمعه
للجروهود املبذوةل والتعاون من أأجل اإرشاد املنظمة من أأجل حتقيق نتاجئ انحجة .وعربت مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق
عن شكرها ل ألمانة لزتويدها مبستندات شامةل ونوعية يرست حتليل املوضوعات الرئيسة املطروحة ويه تصممي الربامج
وختصيص املوارد وإادارة أأرصدة واحتياطي الويبو .وقال اإن مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق تشعر ابلرسور ألن املنظمة
اس مترت يف الاس متتاع مبوقف مايل جيد يقوم عىل أأساس التوسع يف منظومات امللكية الفكرية العاملية ويف ظل الإدارة
احلريصة .و أأضاف أأن مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق تدرك أأن تزايد الطلب عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ميكن أأل يس متر بنفس النسب يف الس نوات القادمة لكُنا تدمع وجود مُنج حصيف ومسؤول يتضمن بناء احتياطي بنسب
أأك ر أأماان .وعرب عن تقدير اجملموعة ألن مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل قد عزز اإدارة اخملاطر ومسح بتطبيق
مُنجيات أأك ر واقعية .وفامي يتعلق ابملوقف اجلديد الناجت عن اإشعار الإدارة الاحتادية للشؤون املالية السويرسية بأأنه بدءا من
 1ديسمرب  2015لن تس تطيع الويبو الاس مترار يف الاحتفاظ حبساابت ودائع يف تكل املؤسسة ،رصح بأأنه س يكون من
املعقول ابلنس بة لدلول ا ألعضاء أأن تتخذ قرارا بشأأن مراجعة ما يسمي بس ياسة الاستامثر هبدف جتنب أأو تقليل أأي أاثر
سلبية حممتةل تنتج عن فقد مثل هذه املزية .وفامي يتعلق ابلعوامل ا ألخرى ،مثل أأسعار الفائدة السلبية واليت خلقت س ياقا
صعبا بصورة غري مس بوقة ،قال اإن اجملموعة ترى أأنه جيب اإعطاء ا ألولوية أأثناء دورة جلنة الربانمج واملزيانية اإىل اإرشاد ا ألمانة
بشأأن املطالب امللموسة اليت جيب أأن تضطلع هبا خالل الفرتة القادمة من أأجل التعامل مع هذه املسأأةل بصفة خاصة .وأأفاد
بأأنه من الرضوري ،حسب اجملموعة ،أأن تعمل اللجنة بصورة بناءة و أأن تمتكن من اختاذ قرارات أأثناء هذه ادلورة ،من أأجل
جتنب تكرار املناقشات ،واكتظاظ جدول أأعامل دورة سبمترب .بيامن قد تتضمن لك وثيقة من واثئق الربانمج واملزيانية قضااي
حمددة ،تعتقد اجملموعة أأن أأحد التحدايت ادلامئة يتعلق بكيفية تقدمي أأفضل النتاجئ املمكنة عند اس تخدام املوارد املتاحة بصورة
تمتزي ابلفاعلية والكفاءة .ومىض يقول اإن اجملموعة تؤكد عىل أأن هذا املبد أأ جيب أأن ميس قدرة ا ألمانة عىل مسايرة الطلب
احلايل والعامل اخلاريج .ويف اخلتام ،أأعرب عن شكر اجملموعة عىل املوجز اذلي قدمته ا ألمانة اإىل مجموعهتا ا إلقلميية قبل ادلورة
احلالية وجشع ا ألمانة عىل مواصةل تكل املامرسات.
 .16ورحب وفد نيجرياي ،ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ابلرئيس ونواب الرئيس وعرب عن ثقته يف قيادته وخربته يف
الاس مترار يف توجيه معل اللجنة .كام عرب عن تقداي اجملموعة للمدير العام عىل هجوده الرامية اإىل التعامل مع املصاحل اخملتلفة
لدلول ا ألعضاء يف الويبو .وعرب عن شكر اجملموعة ل ألمانة عىل العمل اجلاد اذلي قامت به يف برجمة مرشوع الربانمج واملزيانية
للثنائية  17/2016واذلي ترى اجملموعة أأنه قد حدد ا ألنشطة الرباجمية للويبو وإاطار املوازنة المتكيين .و أأضاف أأن اجملموعة ترى
أأن مرشوع الإطار اخلاص مبزيانية الثنائية  17/2016لبد أأن يسعى لس تخدام مزيانية الويبو وإابداعروها من أأجل حتقيق تمنية
اقتصادية واجامتعية وثقافية لاكفة ادلول من خالل نظام ملكية فكرية عاملي فعال ومتوازن .ومن خالل التأأكيد عىل أأولوايهتا،
ذكر ابقرتاح عام  2013اذلي تقدمت به ا ألمانة (املتضمن يف الوثيقة  )A/51/INF/6واملتعلق ابإنشاء مخسة ماكتب خارجية
للويبو :مكتب يف الصني ،ومكتب يف الاحتاد الرويس ومكتب يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ومكتبان يف أأفريقيا .ومنذ ذكل
احلني مت اإنشاء مكتبني من املذكورين يف هذا الاقرتاح .وبيامن قامت اجملموعة ا ألفريقية ابملشاركة بصورة بناءة يف مفاوضات
املاكتب اخلارجية ،فقد ر أأت أأن عدم تبين املبادئ الإرشادية و أأعداد ومواقع املاكتب كوحدة واحدة مبا يف ذكل توقف
املشاورات ،مل ختدم مصاحل أأفريقيا .ونتيجة ذلكل ،عربت اجملموعة عن رغبهتا يف تقدمي مطالبة خاصة ابإنشاء ماكتب خارجية
يف أأفريقيا خالل الثنائية املقبةل .وابلرمغ من الرشاكة الاسرتاتيجية املفيدة للطرفني ،تشعر اجملموعة ا ألفريقية أأن أأفريقيا غري
ممثةل بصورة اكفية يف الش بكة اخلارجية للويبو .وميكن أأن تقوم هذه املاكتب بتعزيز وحامية امللكية الفكرية .و أأفاد بأأن اجملموعة
ا ألفريقية تتطلع اإىل التعاون مع ادلول ا ألعضاء وا ألمانة للتعامل بصورة اكفية مع هذا املطلب وتبين برانمج
ومزيانية  .17/2016كام عرب عن اعتقاد اجملموعة بأأن مرشوع برانمج ومزيانية الثنائية القادمة ليس طموحا للغاية ،و أأهنا
س تقوم بتحقيق تقدم كبري يف جدول أأعامل الويبو املعياري مع تيسري اس تخدام أأنشطة امللكية الفكرية مثل التمنية وامللكية
الفكرية والتحدايت ادلولية .وقال اإن اجملموعة ترى أأن الإجنازات يف هذا اجملال تبدو حمدودة وان هناك حاجة اإىل وجود
خارطة طريق للمبادرات اليت تتعامل بفاعلية مع هذه التحدايت .واتساقا مع ما س بق ،قامت اجملموعة بعمل تقيمي دقيق حلاةل
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العملية املعيارية للجنة احلكومية وقدمت اقرتاحا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية واجلعية العامة عام  2015لتحويل اللجنة
احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة من جلان الويبو .واكنت اللجنة احلكومية ادلولية تستند عىل ماليك املوارد الطبيعية واملعرفة،
وتسعى للحصول عىل حصة عادةل والاعرتاف حبق اس تغالل وتسويق هذه املوارد .وذلكل ،تتطلع اجملموعة ا ألفريقية اإىل
اس مترار املناقشات حول العملية املعيارية اخلاصة ابللجنة احلكومية ادلولية .كام تدمع اجملموعة متويل اجملمتعات ا ألصلية واحمللية
ألن مشاراكهتا يف املفاوضات ليست هامة حفسب ،بل تضيف منظورا جديدا للمناقشات .وقال اإن اجملموعة ترحب
ابخلطوات اليت اختذهتا الويبو للتعامل مع التوصيات اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة لروهيئات ا أل مم املتحدة الترشيعية
والرئاس ية يف اس تعراضروها ل إالدارة والتس يري يف الويبو .وترى اجملموعة أأن بعض هذه القضااي معلقة منذ فرتة طويةل مبا يف ذكل
موضوعات احلومكة والإنفاق اخلاص ابلتمنية يف الويبو .وعربت اجملموعة عن أأملروها يف أأن يمت حل هذه املسائل بنية حس نة
لمتكني جلنة الربانمج واملزيانية من تقدمي توصيات للجمعية العامة لعام  .2015ويف نفس الاجتاه ،أأكدت اجملموعة ا ألفريقية عىل
عدم المتثيل الاكيف بصورة فاحضة أأو غياب متثيل ادلول ا ألقل منوا يف مجموعة معل الويبو عىل مدى الس نوات السابقة ،كام
علقت أأيضا عىل غياب وجود خارطة طريق تتعلق بتعممي التعاون بني دول اجلنوب لتظروهر يف برانمج ومزيانية الويبو مبا يف
ذكل اإنشاء ألية تنس يق وحتديد خمصصات املزيانية .والمتست اجملموعة توضيحات بشأأن أأحاكم املزيانية اخلاصة مببادرات
القطاع اخلاص واليت متت مناقش هتا بصورة رمسية يف الويبو مثل مرشوع عالمة المتزي واذلي اقرتح القيام بتنفيذ جترييب يف
مخسة دول أأفريقية .وذلا ،تود اجملموعة وجود خارطة طريق خاصة بتعممي التعاون بني دول اجلنوب يف الويبو ومناقشة
مرشوع عالمة المتزي قبل اإدراجه يف الربانمج واملزيانية .وتريد اجملموعة وضع ألية متابعة ملشاركة الويبو مع املرشوعات الصغرية
واملتوسطة واملرحةل الثانية من أأاكدميية الويبو ،ومعرفة مدى فائدة تنفيذ ا ألنشطة ذات الصةل يف مقابل تقليل نصيب امللكية
الفكرية والتحدايت ادلولية ابلنس بة لدلول النامية وادلول ا ألقل منوا .ويف الُناية ،رحبت اجملموعة اب ألرصدة اليت مت ختصيصروها
لس تة مرشوعات من مرشوعات جدول أأعامل التمنية يف العامني املقبلني .وانهتزت اجملموعة الفرصة لتؤكد من جديد عىل أأمهية
معاجلة الويبو لتوصيات جدول أأعامل التمنية بوصفروها معلية مس مترة وليس مكامرسة تعمتد عىل مرشوع واحد تقوم هبا الويبو.
ويف هذا الصدد ،تظل اجملموعة ا ألفريقية قلقة بشأأن أليات اإعداد التقارير اخلاصة بتنس يق جدول أأعامل التمنية وتعمميه يف
أأنشطة برجمة وإادارة الويبو .وطالبت اجملموعة ا ألفريقية ابحلرص الشديد أأثناء قيام ادلول ا ألعضاء بدراسة املزيانية ،واليت
س تقوم بتحفزي المنو الاقتصادي للمنظمة ،وتمنية امللكية الفكرية ونرش املعلومات بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،وتشجيع
الويبو عىل إاظروهار املرونة املطلوبة من أأجل تيسري تقدم سري العمل حول القضااي املطروحة وتقدمي توصيات حمددة اإىل اجلعية
العامة لعام .2015
 .17وعرب وفد الربازيل ،ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن الشكر ل ألمانة عىل اإعداد الواثئق اليت
ستمت مناقش هتا يف الاجامتع ،خالل أأس بوع سيمت فيه تبادل ا ألفاكر والراء حول تطبيق برانمج ومزيانية  15/2014ابلإضافة
اإىل تقدمي مدخالت خاصة ابلتخطيط ألنشطة الويبو عىل املدى القصري واملتوسط والطويل .و أأقرت اجملموعة بأأن هناك
جدول أأعامل مزدمح أأمام جلنة الربانمج واملزيانية وهو برانمج ميلء ابملسائل الفنية والس ياس ية املعقدة لكُنا اكنت عىل ثقة من
أأنه حتت القيادة الرش يدة للرئيس ستس تطيع اللجنة حتقيق نتاجئ طيبة حبلول هناية ا ألس بوع .وعربت اجملموعة عن أأمهية دور
ادلول ا ألعضاء يف املناقشات اليت س تعقد خالل هذا ا ألس بوع ،واليت هتدف اإىل التوصل اإىل موافقة جامعية عىل النتاجئ.
وعربت اجملموعة عن رغبهتا يف قيام املنظمة بتحقيق اإجنازات يف العامني املقبلني .وقد أأحاطت علام ابلرساةل اليت قدهما املدير
العام يف مقدمة مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح .واس متعت اجملموعة اإىل دعوة املدير العام اإىل الرشوع يف اإجراء مناقشات
حول جدول ا ألعامل املعياري للويبو .ولتحقيق ذكل ،ر أأت اجملموعة أأن التوصية  15من توصيات جدول أأعامل التمنية توفر
نقطة بداية رضورية .وتشري التوصية اإىل أأن أأنشطة وضع املعايري جيب أأن تكون شامةل ويقوم بدفعروها ا ألعضاء عىل أأن تأأخذ
يف احلس بان خمتلف مس توايت التمنية والتوازن بني التلكفة واملزااي كام جيب أأن تكون معلية تشاركيه تأأخذ يف احلس بان
مصاحل و أأولوايت ادلول ا ألعضاء يف الويبو ووهجات نظر أأحصاب املصلحة الخرين مبا يف ذكل املنظامت احلكومية وغري
احلكومية املعرتف هبا .وجيب أأن تكون أأيضا متسقة مع مبد أأ حيادية أأمانة الويبو .ودمعت اجملموعة تقدم اكفة املسائل املتعلقة
جبدول ا ألعامل املعياري اذلي س يقوم عىل أأساس تعدد ا ألطراف والرغبة الس ياس ية يف حتقيق نتاجئ تفيد اكفة ادلول ا ألعضاء.
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ويف هذا الصدد ،جيب تصور املوارد من خالل قانون الاخرتاعات المنوذيج احملمتل لعام  1979أأو املناقشات املتعلقة
ابلس تثناءات اخلاصة بقانون الرباءات وتقليل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للجامعات واملؤسسات احلكومية
والبحثية .وعىل نفس املنوال ،جيب أأن تتجنب ادلول ا ألعضاء تضمني املوضوعات اليت مل تمت دراس هتا بعد يف اللجان املعنية
مثل املناقشات املتعلقة ابملعلومات الرسية اليت جتري يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .وفامي يتعلق بأأنشطة حقوق
املؤلف ،اعتربت اجملموعة أأنه من املروهم القيام بزايدة املبادرات مثل الندوة ا إلقلميية كوس يةل للسري قدما قد تسروهم يف التوصل
اإىل توافق يف الراء خبصوص جدول ا ألعامل املعياري .وفامي يتعلق مبوضوع ا ألنشطة املتعلقة مبرشوع العالمة املمزية ومجعيات
الإدارة اجلاعية ر أأت اجملموعة أأن ماكتب حق املؤلف الوطنية جيب أأن تمت استشارهتا بصورة فاعةل حول معايري الصياغة من
خالل معلية شامةل وتعمتد عىل ا ألعضاء .و ألن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تويل أأمهية كبرية لعمل اللجنة احلكومية
ادلولية ،فقد طالبت بوجود ضامانت بأأن وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016تتضمن موارد اكفية لتلكيف اللجنة
احلكومية ادلولية .وفامي يتعلق ابلتعاون بني بدلان اجلنوب ،ترى اجملموعة بأأنه من الروهام القيام بتأأمني المتويل الرضوري لس مترار
أأنشطة التعاون يف جمال امللكية الفكرية ،واليت تتضمن تبادل اخلربات وتطوير همارات تاكملية بني ادلول النامية .ويف هذا
الصدد تتطلع اجملموعة اإىل احلصول عىل معلومات من ا ألمانة حول تطبيق توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .و أأكدت اجملموعة
عىل أأمهية برانمج مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ابلنس بة لبنية امللكية الفكرية ،من أأجل تدريب املوارد البرشية ،وتعزيز
القدرات وتوفري املعلومات حول اإدارة نظم املعرفة .وفامي يتعلق ابلبنية التحتية للملكية الفكرية ،عربت اجملموعة عن اهامتهما
ادلامئ واملس متر بتحسني اجلعية ادلولية للنارشين ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية وحتسني جودة اإحصاءات امللكية الفكرية
اليت يمت اإعدادها يف املنطقة وتطوير دراسات حاةل قطرية جديدة ابلإضافة اإىل قيام مكتب كبري الاقتصاديني ابإعداد حتليل
اقتصادي .وهنأأت اجملموعة مكتب كبري الاقتصاديني عىل العمل اذلي قام به حىت الن و أأكدت عىل أأن هناك املزيد اذلي
جيب القيام به .ورصح الوفد بأأن هناك رضورة لإجراء مزيد من املناقشات حول الربانمج  18من أأجل التوصل لفروهم أأفضل
لدلور اذلي ميكن أأن تلعبه الويبو يف التعامل مع قضااي مثل التغري املنايخ وا ألمراض املروهمةل .كام عرب عن دمعه لإجراء
دراسات ثالثية ا ألطراف ابلرشاكة مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية .وميكن أأن يكون ذكل مبثابة حتليل حيدد
الطرق اليت ميكن للويبو من خاللروها دمع ادلول ا ألعضاء يف الوفاء بأأهداف ما بعد  .2015ويعترب موضوع املاكتب اخلارجية
من املوضوعات الروهامة ابلنس بة جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ومن أأجل التوصل اإىل اتفاق بشأأن املاكتب اخلارجية،
ل بد من اعامتد مبادئ توجهيية .ويف هذا الس ياق ،أأكدت اجملموعة عىل اهامتهما ابس تضافة مكتب خاريج اثن يف املنطقة.
وفامي يتعلق بس ياسة املوارد البرشية ،تويل اجملموعة أأمهية كربى لوجود متثيل جنساين كبري ومتوازن لاكفة أأعضاء الويبو يف
القوة العامةل ابملنظامت وخاصة عىل مس توي الفئة املروهنية و فئة املديرين ،كام تشعر ابلقلق الشديد إازاء عدم حتقيق تقدم يف
حتقيق هذا الغرض وفقا لتوصيات الإدارة والتس يري الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة .وابلرمغ من ذكل ،فاإن اجملموعة عىل
ثقة من أأن اسرتاتيجيات املوارد البرشية اجلديدة سوف تأأخذ هذه التوصيات يف احلس بان .وتويل اجملموعة أأمهية كربى
لتطبيق س ياسة لغوية يف الويبو للرتمجة التحريرية للواثئق والرتمجة الفورية يف اللجان والروهيئات الرئاس ية يف الويبو .ويف
الربانمج  ،30أأقرت اجملموعة بأأمهية املرشوعات الصغرية واملتوسطة ابلنس بة لالبتاكر اذلي تدمعه أأنشطة الويبو واليت هتدف
اإىل حتسني هذا التأزر .واجملموعة عىل اس تعداد أأيضا ملناقشة تقرير تقدم سري العمل وتطبيق توصيات وحدة التفتيش
املشرتكة ابلإضافة اإىل ا ألداء وإاعداد التقارير املالية .ورصحت اجملموعة بأأن اللجنة س تقوم خالل ادلورة احلالية ابلبدء يف
تبادل املعلومات مع ا ألمانة خبصوص سلسةل من املقرتحات الروهامة اليت تتعلق مبراجعة س ياسة الاستامثر يف الويبو .وتكل
املناقشات تس تحق دراسة دقيقة ألن س ياسة الاستامثر اجليدة توفر للمنظمة مبادئ توجهيية تتعلق بضامن اس تدامة
احتياطي الويبو .و أأبدت اجملموعة اس تعدادها أأيضا للمسامهة يف املناقشات حول وضع مؤرش لتعريف نفقات التمنية ويه ترى
بأأن وجود تعريف دقيق من احملمتل أأن يؤدي اإىل زايدة الشفافية واملساءةل ويسمح ابلستامثر املس متر للموارد .ول ميكن
للمجموعة دمع اإدماج ختفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بوصفروها نفقات تمنية ألن ذكل سوف يفسد الغرض من
وجود املؤرش .وفامي يتعلق ابلبند  10من جدول ا ألعامل واملتعلق ابحلومكة ،أأبدت اجملموعة اس تعدادها للمشاركة بصورة بناءة
يف املناقشات اليت تقوم عىل أأساس النتاجئ من أأجل التوصل اإىل منظمة ذات كفاءة أأفضل .وعربت اجملموعة عن دمعروها للعمل
اذلي قام به نواب الرئيس واعتربته معال يسروهم بشلك كبري يف نتاجئ املناقشات حول احلومكة ونفقات التمنية.
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 .18ورحب وفد الصني ابلرئيس ونواب الرئيس و أأكد عىل أأداهئم الرائع يف تر أأس دورة جلنة الربانمج واملزيانية السابقة
وتطلع اإىل التوصل اإىل النتاجئ املرتقبة يف ظل قيادهتم املس مترة .وعرب الوفد عن شكره ل ألمانة عىل تقدمي واثئق معل بس تة
لغات .وقد ساعدت تكل املستندات بشلك كبري عىل املشاركة يف شؤون املنظمة .وشعر الوفد بأأن الويبو قد حققت تقدما
كبريا أأثناء ادلورة احلالية يف التوصل اإىل أأهداف اإسرتاتيجية تسعة تتضمن تعزيز وضع املعايري والانضامم للمعاهدة وتوفري
بياانت عن امللكية الفكرية العاملية وخدمات املعلومات وتقدمي تيسريات لدلول النامية وادلول ا ألقل منوا ابلإضافة اإىل اإدماج
التمنية يف أأعامل املنظمة .وعرب الوفد عن تقديره للتقدم اذلي مت اإحرازه حىت الن وعرب عن أأمهل يف أأن حتقق الويبو ا ألهداف
املس هتدفة يف هناية العامني احلاليني .ورصح الوفد بأأن دورة جلنة الربانمج واملزيانية احلالية هامة للغاية و أأن جوهرها يمتثل يف
مناقشة واعامتد مرشوع برانمج ومزيانية الثنائية  .17/2016واكن اإقرار مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح لضامن التشغيل
السلس للويبو عىل مدار العامني املقبلني .وعرب الوفد عن أأمهل يف اإقرار الربانمج واملزيانية وعرب عن الزتامه ابملشاركة بصورة
فاعةل يف املناقشات املتعلقة ابملرشوع .وفامي يتعلق مبس تقبل معل الويبو ،عرب الوفد عن أأمهل يف أأن حتقق الويبو مزيد من
التقدم يف معلية وضع املعايري والرتوجي للمعاهدة .وعربت الصني عن أأملروها يف ان تقوم الويبو ابلس مترار يف الاهامتم ابلتمنية
وتعزيز اإجراءات العمل املتعلقة ابلتمنية وتقدمي ادلمع .ودعا الوفد الويبو لتوفري موارد اكفية للروهيئات حديثة الإنشاء مثل املاكتب
اخلارجية حبيث تمتكن من لعب دورا أأكرب .وقد دمع الوفد هجود الويبو يف تعزيز احلومكة وجشع املنظمة عىل حتسني كفاءة
أأهجزهتا .و أأكد الوفد عىل أأن احلومكة يف الويبو تعترب معلية معقدة واليت ل ميكن الانهتاء من حلروها بني عش ية وحضاها .فروهيي
تتطلب تفكري حصيف ومعل واقعي وإاحراز تقدم خطوة تلو ا ألخرى .ومنذ عام  2014اس تطاعت الصني أأن تقدم تربعات
للويبو (عامني متتاليني) وسوف تس متر يف املس تقبل يف دمع معل املنظمة بنفس الطريقة ،يف نطاق اإماكانهتا املتاحة .وتوقع
الوفد العمل مع اكفة الوفود واملشاركة بطريقة اإجيابية ومنفتحة يف املناقشات املتعلقة باكفة البنود حبيث ميكن لالجامتع حتقيق
نتاجئ بناءة.
 .19وعرب وفد بيالروس ،ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،عن اس تعداد اجملموعة للمشاركة
بصورة بناءة يف معل ادلورة لضامن حتقيق جلنة الربانمج واملزيانية لنتاجئ اإجيابية .وعربت اجملموعة عن شكرها ل ألمانة عىل معلروها
اذلي قامت به أأثناء التحضري لدلورة وواثئقروها و أأضافت أأهنا تشعر ابلرىض بصفة عامة عن معل املنظمة وما تقوم به من أأجل
مساعدة دول أأورواب الرشقية والقوقاز .وقد عكس الربانمج واملزيانية العديد من ا ألفاكر اليت قامت ادلول ا ألعضاء بطرهحا
لكن اكن هناك دامئا قدر من التحفظ ألنه اكن هناك شعور بأأن هناك بعض ا ألمور اليت ميكن حتسيُنا .ودمعت اجملموعة
الربانمج واملزيانية عىل زايدة ودمع أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية واس تخداهما يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف
دول املنطقة .وفامي يتعلق ابلربانمج  10شعرت اجملموعة بأأنه جيب عىل اللجنة أأن تأأخذ يف احلس بان الاحتياجات اخلاصة
لدلول املعنية مع تذكر أأهنا متر مبراحل تمنية اقتصادية واجامتعية خمتلفة وان لروها احتياجات خمتلفة عندما يتعلق ا ألمر ابمللكية
الفكرية .وس تقوم اجملموعة بتقدمي مجموعة من املقرتحات اخلاصة حول الربامج من خالل املزيانية عند مناقش هتا .ويف الُناية،
عربت اجملموعة عن تقديرها بسبب أأخذ العروض التوضيحية واملقرتحات اليت قامت هبا اجملموعة يف احلس بان من خالل زايدة
خمصصات املزيانية ملنطقهتا .وابلرمغ من ذكل ،اكن هناك شعور بأأن الزايدات مل تفي بصورة اكمةل ابحتياجات املنطقة.
و أأرادت اجملموعة وجود ضامانت بوجود متثيل متوازن للمنطقة يف أأمانة الويبو ،وخاصة يف ا ألقسام اليت تتحمل مسؤولية
العمل اذلي يمت عىل مس توى ا إلقلميي.
 .20وهنأأ وفد اليوانن الرئيس ونواب الرئيس عىل قيادهتم احلكمية واليت تمتزي ابلكفاءة للجنة .كام عرب الوفد عن شكره
ل ألمانة عىل اإعداد املستندات .وعرب الوفد عن دمعه الاكمل لبيان اجملموعة ابء وشعر بأأن العمل اذلي قامت به جلنة الربانمج
واملزيانية مثل العمود الفقري للمنظمة فامي يتعلق ابلشفافية واملساءةل ابلإضافة اإىل الشمولية والقمي ا ألساس ية للك منظمة من
منظامت ا أل مم املتحدة .وشعر الوفد بأأنه يف عامل تتغري فهيا املعايري بصورة يومية فاإن املناقشات اليت جرت يف اللجنة اكنت
تسعى اإىل التوصل اإىل حتقيق قدره املنظمة عىل التفاعل يف الوقت املناسب مع الاحتياجات املس تقبلية .ويف هذا الصدد،
عرب الوفد عن رضاه عن مضمون تقرير أأداء الربانمج لعام  2014واذلي عكس اإدارة متوازنة خملتلف اجملالت فامي يتعلق
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اب ألهداف الإسرتاتيجية للمنظمة .وعرب الوفد عن رضاه لكون  %71من مؤرشات ا ألداء عىل الطريق الصحيح ورحب
ابلعرض التوضيحي الأك ر تفصيال اذلي قدمته ا ألمانة بشأأن مؤرشات ا ألداء اليت ليست عىل الطريق الصحيح .وفامي يتعلق
بس ياسة الاستامثر ،دمع الوفد الفكرة اليت قام ابلتعبري عُنا منسق مجموعته بأأهنا جيب تقيميروها بوصفروها س ياسة جتارية وليس
س ياسة استامثرية .عالوة عىل ذكل ،شعر الوفد بأأنه جيب توفري مبادئ اإرشادية ل ألمانة أأثناء دورة جلنة الربانمج واملزيانية من
أأجل مراجعة اقرتاهحا وتقدميه اإىل اللجنة لتبنيه يف دورة سبمترب .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه من املروهم اإجراء املناقشات بصورة
منفتحة وبنية خالصة ملصلحة اجليع وسوف يقود هذا املوقف الإجيايب اذلي يؤدي اإىل املوافقة عىل برانمج ومزيانية
الثنائية  17/2016اإىل ضامن قدرة املنظمة عىل الاس مترار يف القيام بوظائفروها .واعتقد الوفد أأن ذكل سوف يؤدي اإىل اإعداد
تقرير أأداء برانمج اإجيايب للثنائية  2015/2014يمت تقدميه اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف العام املقبل ،كام س يوفر أأساسا قواي
لس تكشاف الطرق اليت تؤدي اإىل التوصل اإىل حلول مقبوةل للطرفني فامي يتعلق ابلروهدف الاسرتاتيجي ا ألول.
 .21ودمع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أألقاه وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء .وعرب الوفد عن رسوره ألن
الرئيس قام مرة أأخرى برت أأس جلنة الربانمج واملزيانية ورحب بعودة نواب الرئيس .واكنت الولايت املتحدة عىل ثقة من أأنه
يف ظل مثل هذه القيادة س تكون املناقشات أأثناء الاجامتع ممثرة .ورحب الوفد مبرشوع الربانمج واملزيانية وعرب عن تقديره
للجروهود اليت بذلروها املكتب ادلويل يف اإعداد املقرتح .وابلرمغ من ذكل ،مل تس تطع الولايت املتحدة دمع وثيقة الربانمج واملزيانية
املقرتحة للثنائية  17/2016يف صورهتا احلالية .و أأشارت الولايت املتحدة اإىل أأن أأك ر ا ألمور أأمهية يه مبادئ الشفافية
واملساءةل واحلومكة اجليدة يف منظامت ا أل مم املتحدة مبا يف ذكل الويبو ومل تس تطع دمع مزيانية الويبو اليت ل تتعامل مع نظام
لش بونة بنفس طريقة تعاملروها مع ا ألنظمة الثالثة ا ألخرى للتسجيل يف الويبو أأي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم
مدريد ولهاي .ومن خالل املزج بني نظايم مدريد ولش بونة جند أأنه مل تنعكس مزيانية و أأداء أأي من النظامني بوضوح
وبصورة تمتزي ابلشفافية .وطالبت الولايت املتحدة مرة اثنية بفصل نظام لش بونة كربانمج مس تقل أأي فصل الربانمج  6اإىل
برانجمني منفصلني :أأحدها ملدريد وأخر للش بونة .وفامي يتعلق هبذه املسأأةل ،اكن دلى الوفد العديد من النقا الرضورية .أأول،
جيب اإعداد تقارير منفصةل عن بياانت لش بونة كام هو احلال ابلنس بة ألنظمة التسجيل ا ألخرى فامي يتعلق ابدلخل والنفقات
والنتاجئ .وجيب أأن تتضمن معلية شفافية النفقات موارد ا ألفراد واملوارد غري البرشية مثل معليات التدريب ادلاخيل واملنح
ادلراس ية والسفر والتدريب واملنح واخلدمات التعاقدية وتلكفة المتويل والنفقات التشغيلية واملعدات واللوازم .اثنيا ،اس تخدام
نظام لش بونة خلدمات الويبو وإاسروهامه هبا جيب أأن ينعكس بصورة دقيقة يف التقارير ،مبا يف ذكل تطبيق مبادرات جدول
أأعامل التمنية اإىل جانب النفقات املبارشة وغري املبارشة .اثلثا ،جيب أأن تكون مزيانية لش بونة متوازنة كام تنص اتفاقية لش بونة
مبا يف ذكل وثيقة جنيف ،فاإنه عندما تكون رسوم ودخل لش بونة الخر غري اكيف لتغطية النفقات مبا يف ذكل اإنشاء صندوق
نقدي عامل ،فاإن مساهامت ا ألطراف املتعاقدة يف نظام لش بونة وادلفعات املقدمة اليت توفرها احلكومة املضيفة جيب أأن
تعوض العجز كام هو مشار اإليه يف التفاقية .وقد معل نظام لش بونة يف ظل وجود جعز دامئ لعدة عقود وجيب أأن ينهتيي هذا
ا ألمر الن .وبيامن تعترب املبالغ املتضمنة صغرية نسبيا ،فاإن املبادئ املتضمنة هامة للغاية ابلنس بة للولايت املتحدة أأي الشفافية
املالية واملساءةل القانونية واحلومكة اجليدة .رابعا ،جيب أأن يقوم املكتب ادلويل ابإجراء دراسة دلراسة لش بونة لتوفري الشفافية
وحتديد طريق يؤدي اإىل الاس تدامة يف املس تقبل يف غياب مساهامت ادلول املتعاقدة أأو حكومة ادلوةل املضيفة .وجيب
توافر بياانت اترخيية وتوقعات للمس تقبل .وبيامن تشري وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016اإىل وجود جعز يزيد عىل
 1.5مليون فرنك سويرسي ،جيب تربير هذا العجز والتعامل معه بصورة مناس بة .خامسا ،يف حني أأن ذكل ل ينطبق
حرصاي عىل برانمج لش بونة ،فقد أأرصت الولايت املتحدة عىل أأن يكون عقد أأي مؤمتر دبلومايس يف الثنائية  17/2016كام
هو مشار اإليه يف الفقرة  20من الصفحة  15من الوثيقة  WO/PBC/23/3مرشوطا ابملشاركة الاكمةل وينبغي أأن يكون
ذكل منوذج عقد أأية مؤمترات دبلوماس ية يف املس تقبل .وقال الوفد ،كام رصح سفري الولايت املتحدة يف ختام مؤمتر لش بونة
ادلبلومايس ،بأأن نظام لش بونة يعاين من جعز مزمن ابلرمغ من الالزتام بتقدمي مشاراكت للنظام وهو الزتام مل يمت الوفاء به.
واس مترت الولايت املتحدة يف قلقروها البالغ من خالل التأأكيد يف هذا ا ألس بوع عىل أأن العجز يمت متويهل من خالل دخل الرسوم
من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظم تسجيل اتفاقية مدريد .لكن أأك ر ا ألمور املزجعة اكنت تتعلق بأأن الغالبية العظمى
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من املتقدمني ابلطلبات ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد أأتوا من دول أأعضاء ابلويبو رفضت حقوق مشاركهتم
املفيدة يف املؤمتر ادلبلومايس واذلين لن يمتكنوا من الانضامم اإىل وثيقة جنيف ألن أأعضاء لش بونة رفضوا جعلروها متوافقة مع
أأنظمة العالمات التجارية .وقد ذكر يف ادلورة العرشين للجنة الربانمج واملزيانية أأن لش بونة س تكون مفتوحة لنضامم اجليع
ابملساواة مع حاةل وثيقة جنيف اخلاص مبؤمتر لهاي ادلبلومايس( ،الفقرة  448من الوثيقة  .)WO/PBC/20/8وقد مت
تقدمي تفسري اس تجابة ألوجه القلق اليت عرب عُنا وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكية وش ييل حول متويل املؤمتر ادلبلومايس
اذلي لن يشاراك فيه بصورة اكمةل .وبذكل ،أأرصت الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأن أأي متويل تقدمه الويبو اإىل مؤمتر
دبلومايس سيمت توفريه فقط اإذا اكن املؤمتر مفتوحا بصورة متساوية ملشاركة اكفة ادلول ا ألعضاء .وقد شعرت الولايت
املتحدة أأن مصداقية الويبو قد عانت نتيجة ملؤمتر لش بونة ادلبلومايس واذلي اكن مغلقا أأمام أأك ر من  %85من ادلول
ا ألعضاء ابلويبو ومت تنظميه بصورة مل حترتم معلية بناء التوافق يف الر أأي يف الويبو وقامت عىل نظام يعاين من جعز مزمن.
ورصح الوفد بأأنه من أأجل مصلحة مسعة املنظمة ومصداقيهتا ينبغي عىل الويبو ممارسة حومكة جيدة ومساءةل وشفافية جلعل
نظام لش بونة مكتفي ذاتيا من الناحية املالية بدءا من عايم  2017/2016وجيب أأن يكون أأي مؤمتر دبلومايس يعقد خالل
العامني مفتوحا ملشاركة اكفة ادلول ا ألعضاء بصورة متساوية .وابلإضافة اإىل نظام لش بونة وقضااي الشفافية واملساءةل
واحلومكة ،يوجد دلى الوفد العديد من اخملاوف والتساؤلت .وفامي يتعلق ابلإنفاق ،قامت الولايت املتحدة ابختاذ موقف جاد
من العبارة املوجودة يف مقدمة مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016يف العبارة ا ألخرية من الفقرة اخلامسة واليت تقول
" أأن الوقت س يحني يف املس تقبل بصورة طبيعية عندما تكون هناك حاجة اإىل زايدة الرسوم بصورة معقوةل" .ور أأت
الولايت املتحدة أأنه اإذا اس مترت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي يف المنو كام هو متوقع ،جيب عىل
ادلول ا ألعضاء التفكري يف ختفيض الرسوم ،وليس زايدهتا .ويف نظام ا أل مم املتحدة ،حثت الولايت املتحدة عىل زايدة شفافية
املزيانية والانضبا يف ضوء التباطؤ املايل املس متر اذلي جيعل املنظامت يف القطاع العام واخلاص تقوم ابحتواء التلكفة .ونظر
الوفد اإىل وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  17/2016ليس فقط من منظور دراسة ما اإذا اكن مس توى املوارد
اخملصصة للك من برامج الويبو مناسب ،بل أأيضا من منظور ما اإذا اكنت الويبو تتبع ا ألساليب الاقتصادية والإجراءات
الفعاةل اليت تتبعروها العديد من احلكومات .وعربت الولايت املتحدة عن تقديرها للجروهود املتعلقة بتقليص التلكفة وخاصة تلكفة
املوظفني من خالل حتسني الإنتاجية والكفاءة ابتباع حلول تكنولوجيا املعلومات وحث املنظمة عىل الاس مترار يف
اس تكشاف وتطبيق معليات توفري لكام أأمكن .ويوجد دلى الولايت املتحدة العديد من اخملاوف والتساؤلت اليت تتعلق
بعدد بنود املزيانية واليت نوت مناقش هتا يف مرحةل لحقة من الاجامتع .و أأشار الوفد أأيضا اإىل اإعطاء أأس ئةل مفصةل اإىل املراقب
املايل عىل أأمل احلصول عىل العديد من الإيضاحات .وس يقوم الوفد بتقدمي تعليقات أأثناء ا ألس بوع حول بنود جدول أأعامل
جلنة الربانمج واملزيانية مبا يف ذكل الس ياسة اخلاصة ابلستامثر والاحتياطي .وعرب الوفد عن تقديره للفرصة اخلاصة بعرض
أراءه وتطلع اإىل املشاركة يف املناقشات خالل ا ألس بوع .ويف اخلتام ،أأكد الوفد عىل أأن الولايت املتحدة ليست يف موضع
يسمح لروها بدمع وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  2017/2016بسبب افتقارها اإىل الشفافية واملساءةل واحلومكة اجليدة
يف عرضروها التوضيحي.
 .22ودمع وفد أأملانيا البيان اذلي أألقته اجملموعة ابء .ومن خالل الربانمج واملزيانية أأوىل الوفد أأمهية كربى لتسجيل
الوظائف عىل أأهنا وظائف جوهرية للويبو ومصدر رئيس لدلخل .وكام أأشارت اجملموعة ابء اإىل س ياسة الاستامثرات اجلديدة
شعرت أأملانيا بأأنه من املروهم بصفة خاصة السري حبذر يف هذه املسأأةل الروهامة .وجيب أأن تركز أأية س ياسة جديدة عىل تأأمني
ا ألصول املالية احلالية بصورة تتضمن قدر منخفض من اخملاطر .وقال الوفد انه س يقوم ابإعادة النظر يف هذا ا ألمر بيشء من
التفصيل حتت البند .8
 .23وعرب وفد الاحتاد الرويس عن أأمهل يف حتقيق النتاجئ املرجوة من الاجامتع حتت قيادة الرئيس وعرب عن شكره ل ألمانة
عىل توفري املستندات واليت ر أأي أأهنا ستساعد عىل سري دورة اللجنة بصورة أأك ر سالسة .و أأكد الوفد عىل أأن هجود الويبو
سوف تركز عىل تطوير النظام العاملي محلاية امللكية الفكرية .وقد مت توجيه هذا املُنج ،كام متت الإشارة يف مستندات
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الربانمج واملزيانية ،لتحقيق ا ألهداف الإسرتاتيجية للويبو .وشعر الوفد أأن أأحد التوهجات اليت جيب عىل الويبو اإتباعروها يه
توفري خدمات عالية اجلودة لنظام امللكية الفكرية العاملي ،وجيب الرتكزي بصفة خاصة عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ونظايم مدريد ولهاي للتسجيل ادلويل .وعرب الاحتاد الرويس عن نيته لالنضامم لنظام تسجيل التصماميت و أأنه يشارك حاليا
يف الإجراءات الوطنية الرضورية اخلاصة ابلنضامم لروهذه التفاقية .وابلإشارة اإىل الوثيقة  WO/PBC/23/3عرب الوفد عن
أأمهل يف أأن يس متر الربانمج املقرتح يف تعزيز تمنية امللكية الفكرية يف مناطق حمددة وخاصة يف دول رشق أأورواب وأس يا
الوسطى والقوقاز .وتوقع الوفد أأن يكون متويل ا ألنشطة يف هذه املناطق عىل املس توى املناسب .واكن دلى الوفد عدة
تساؤلت تتعلق ابلربانمج  10واكنت س تقوم بطرهحا يف الوقت املناسب .وفامي يتعلق بتطوير اإماكانت الابتاكر والإبداع
شعر الوفد أأن ذكل جيب أأن يركز بصفة خاصة عىل املرشوعات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وعىل تعزيز اإقامة ا ألعامل.
وجيب أأن تكون املرشوعات الصغرية واملتوسطة قادرة عىل ا إلسروهام يف تمنية نظام امللكية الفكرية ،ليس فقط من خالل
ابتاكراهتا و أأنشطهتا الفكرية لكن أأيضا من خالل ا إلسروهام يف جناح التسويق واذلي يؤدي اإىل خلق فرص معل ل ألشخاص
املشاركني يف املروهن الإبداعية واحملفزة .وحتتاج اجملالت اليت تعاين من نقا ضعف حاليا اإىل اإصالهحا ألن هذا ا ألمر جعل من
الصعب ابلنس بة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة أأن تقوم بتطوير قدراهتا الإبداعية بأأقىص درجة ،وخاصة عندما تتنافس مع
مؤسسات كربى متتكل أأقسام منفصةل لرباءات الاخرتاع وميكُنا خض أأموال عىل طلبات احلصول عىل الرباءات والبحث
والتطوير .ومن الواحض أأن دلى املرشوعات الصغرية واملتوسطة موارد حمدودة ومدى تأأثري حمدود وذلكل فاإهنا حتتاج اإىل
مساعدهتا من خالل اإجراءات خمتلفة تتضمن دمع تكنولوجيا املعلومات والتصالت واملعلومات مبا يساعدها عىل التطور
بصورة أأرسع و أأسروهل .و أأشار الوفد اإىل أأن معل أأاكدميية الويبو واليت شعر بأأهنا متثل جمال هاما حيتاج اإىل ا إلسروهام يف تبادل
املعلومات واملعرفة وتمنية الإماكانت وتوفري التدريب وخاصة ل ألشخاص القادمني من دول متر اقتصادايت دولروها مبرحةل
انتقالية .واعتقد الوفد أأنه جيب تقدمي التعلمي عن بعد ألنه سوف يساعد ا ألفراد حىت املوجودين يف أأقايص ا ألرض عىل زايدة
معارفروهم املتعلقة بفروهم امللكية الفكرية و أأنظمهتا .وأأقر الوفد ورحب بربامج التعمل عن بعد الإضافية اليت متت اإضافهتا اإىل
الربانمج واملزيانية ،وعرب عن رغبته يف اس تكشاف الفرص املتعلقة ابلتوسع فهيا مبختلف اللغات ألن ذكل سيسروهل النفاذ اإلهيا
من قبل مجروهور أأوسع .ومن النقا الروهامة ا ألخرى جند مدرسة الويبو الصيفية ،وهو أأمر هيمت به الاحتاد الرويس ويريد أأن
يراها يف الاحتاد الرويس ويه بدل بذكل هجود كبرية من أأجل تطوير قدراهتا .وفامي يتعلق بتعزيز مراكز دمع الابتاكر
والتكنولوجيا ر أأي الوفد أأن الابتاكر يعترب يف أأي اقتصاد عنرص هام من عنارص التمنية ،ألنه يساعد ادلول عىل التحسن
واس تخدام مزياهتا التنافس ية يف السوق .ويعترب الابتاكر التكنولويج أأساس أأي اقتصاد يبىن عىل الابتاكر ويعىن ذكل خض
موارد ،تساعد املناطق وادلول عىل التحسن يف هذا اجملال .ور أأى الوفد أأن زايدة النفاذ اإىل قواعد بياانت الرباءات وقواعد
بياانت الاخرتاعات اليت مل حتصل عىل براءات سوف يكون أأمرا مفيدا أأيضا ألنه سيساعد عىل معرفة حركة الطلب عىل
الرباءات والتمنية ويعطي ا ألفراد نفاذا اإىل تسروهيالت حبث أأفضل مبا يساعدمه عىل التعرف عىل قوانني وقواعد امللكية الفكرية
والرباءات أأو الرتاخيص يف دول أأخرى .وحتتاج مثل هذه املراكز اإىل مزيد من ادلمع وبذل هجود مس مترة من أأجل القيام
بتدابري وتنظمي فعاليات ميكُنا أأن تضخ مزيد من الزمخ يف معلية الابتاكر .ويتضمن ذكل القيام مبزيد من التطوير ملراكز
التكنولوجيا والابتاكر .وعند القيام بذكل ،جيب أأخذ الاحتياجات الاقتصادية للك دوةل يف احلس بان وجيب بذل هجود تريم
اإىل اإنشاء ش باكت تعاونية للتدريب وحتسني املعرفة ابلقضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية وحاميهتا.
 .24وقدم وفد مجروهورية كوراي هتانيه اخلالصة للرئيس عىل انتخابه رئيسا لالجامتع .و أأعرب عن رسوره لتوقع الويبو اس تكامل
الثنائية احلالية بفائض معتدل ابلرمغ من التباطؤ الاقتصادي العاملي احلايل .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن السبب الرئيس وراء
ذكل هو المنو املس متر ألنظمة امللكية الفكرية العاملية ،وخاصة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ورغب الوفد يف حتقيق زايدة
مطردة يف طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع زايدة رسيعة يف عدد طلبات نظايم مدريد ولهاي يف الس نوات
القادمة .وفامي يتعلق ابلتوسع يف أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ،شعر الوفد بأأنه عىل الويبو أأن تزيد من تعزيز قدرات خدمات
العمالء دلهيا وحتدد س ياسة تقوم عىل أأساس تعقيبات العمالء .وميكن أأن تقوم املاكتب اخلارجية للويبو بتيسري التفاعل وهجا
لوجه مع العمالء مع تقدمي خدمات حملية هلم مبا يؤدي اإىل تعزيز الاس تقرار املايل طويل املدى للويبو من خالل زايدة عدد
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مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية .وعرب الوفد عن أأمهل يف اإنشاء املزيد من املاكتب اخلارجية عىل مدى الثنائية
القادمة .وعالوة عىل ذكل ،ومن أأجل التعامل بصورة جيدة مع زايدة عدد الطلبات من أس يا ،حيامث ل تكون الاجنلزيية اللغة
الرئيسة ،جيب عىل الويبو توظيف عاملني اإضافيني من منطقة أس يا .و ألنه من املتوقع زايدة أأعداد طلبات نظايم مدريد
ولهاي بصورة رسيعة فاإن هناك حاجة لوجود املزيد من الفاحصني ا ألوليني من أأجل القيام بعملية معاجلة رسيعة ودقيقة.
وقد طالب العديد من الكوريني املكتب ادلويل اب إلرساع يف معاجلة طلباهتم اخلاصة بنظام مدريد .وس يقوم الوفد فامي بعد
مبناقشة مراجعة س ياسة الاستامثر واليت تعكس الاجتاهات املالية مثل أأسعار الفائدة السلبية والتقلبات احلادة يف أأسعار
الرصف بني الفرنك السويرسي والعمالت ا ألخرى .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تدرس الويبو اسرتاتيجية استامثر متحفظة
قدر الإماكن وتتجنب اإثقال اكهل مودعي الطلبات بزايدات يف الرسوم .ويف الُناية ،وفامي يتعلق مبرشوع الربانمج واملزيانية
املقرتح ،ر أأي الوفد أأن مزيانية نظام لش بونة جيب أأن تظروهر منفصةل عن مزيانية نظام مدريد من أأجل المتيزي بوضوح بني
الثنتني .وعالوة عىل ذكل ،جيب أأن تمتكن عائدات النظام من تغطية نفقات النظام وا إلسروهام يف مالية الويبو بنفس الطريقة
مثل ا ألنظمة اليت تقوم عىل أأساس الرسوم .وتطلع الوفد اإىل القيام مبناقشات بناءة حول الربانمج واملزيانية الويبو خالل
ادلورة.
 .25ودمع وفد اإس بانيا البيان اذلي أألقته اجملموعة ابء .و أأشاد الوفد اب ألمانة وشكرها عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية اذلي مت
رشحه بصورة جيدة لكنه عرب عن دهش ته بسبب الارتفاع الكبري يف قمية املزيانية وخاصة مع ا ألخذ يف احلس بان الس نوات
املتسمة أأيضا بزايدة كبرية يف املزيانية .وطالب الوفد ا ألمانة بتوفري املزيد من املعلومات حول معليات التوفري والإجراءات اليت
تمتزي ابلكفاءة اليت مت اختاذها أأثناء الثنائية وحول بنود ا إلنفاق اليت مل يمت تطبيقروها بعد حبيث ميكن معل مقارنة بني الإنفاق
احلقيقي والإنفاق احملدد عند زايدة املزيانية .وفامي يتعلق ابلحتياطي عرب الوفد عن شكره ل ألمانة عىل الاقرتاح اجلديد وعىل
تعليقاهتا السابقة والاقرتاح القائل بأأن املرشوعات الر أأساملية ابخلطة الرئيس ية سيمت متويلروها من املزيانية العادية وليس من
الاحتياطي .وتوقع الوفد اس مترار املناقشات حول املوضوع عند بداية تناوهل .وفامي يتعلق ابس تخدام الاحتياطي أأيضا ،أأبدى
الوفد اهامتمه لتطور الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء خدمة املوظفني وكيفية تطورها يف العامني املاضيني ،والتدابري اليت
اكنت ا ألمانة تنظر يف اختاذها لحتواهئا ،وكيف ميكُنا مراقبة تطور تكل النفقات يف املس تقبل .و أأبدى الوفد اهامتما خاصا
مبتابعة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة وكيفية قيام ا ألمانة بتطبيقروها وما اإذا اكنت قد اختذت تدابري أأخرى تتعلق بتقرير
وحدة التفتيش املشرتكة .وفامي يتعلق ابحلومكة ،عرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتوصل اللجنة اإىل اتفاقية حيامث أأمكن أأثناء ادلورة
وعرب عن اعتقاده بأأهنا فرصة ذهبية للجنة إلظروهار القدرة عىل التوصل لتفاقيات حول املوضوعات اليت جتري دراس هتا منذ
عدة س نوات.
 .26وعرب وفد سويرسا عن تقديره لتويل الرئيس رئاسة اللجنة وعن شكره ل ألمانة عىل توفري الواثئق لدلورة يف الوقت
املناسب وبلك لغات العمل يف الويبو .و أأكد الوفد عىل أأن العمل اذلي عىل وشك البدء بشأأن الربانمج واملزيانية هو معل
أأسايس ابلنس بة للمنظمة حىت تمتكن من مواصةل معلروها الروهام خالل الثنائية .وقال اإن دلى الوفد اقرتاحات هامة تتعلق
بتعديالت س ياسة الاستامثر اليت هتدف اإىل وضع اإطار للمنظمة من أأجل اإدارة املوارد بطريقة مس تدامة .و أأعرب الوفد عن
تأأييده للس ياسة ادلاعية اإىل زايدة مس توى الاحتياطي مشريا اإىل أأمهية وضع س ياسة جيدة لالحتياطي ،وعرب عن رسوره
للعمل مع اكفة الوفود ا ألخرى خالل ا ألايم املقبةل.
 .27و أأشار الرئيس اإىل مالحظاته الافتتاحية وذكر الوفود بأأن ادلورة رمسية وجشعروهم عىل حتقيق أأكرب قدر من التقدم
لتجنب تكرار املناقشات يف سبمترب .ويف هذا الصدد ،مت نرش مرشوع جدول أأعامل لدلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج
واملزيانية عىل الانرتنت .وتناول الرئيس دعوة العديد من الوفود اليت تتعلق بأأمهية التوصل اإىل قرارات بشأأن س ياسة
الاستامثرات وس ياسة الاحتياطي .وتُعد س ياسة الاحتياطي مسأأةل عاجةل وسوف تبد أأ املناقشات بشأأهنا يوم ا ألربعاء .وفامي
يتعلق بعموم الربانمج واملزيانية ،عرب الرئيس عن أأمهل يف أأن تشارك الوفود يف مناقشة الاقرتاح اذلي طرحته ا ألمانة من
خالل مناقشات بناءة حول هذا املوضوع يمت يف أأعقاهبا وضع تعديالت بناء علهيا ،حبيث يتناسب املرشوع املقرتح ما يُعترب
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مالمئا ،مبا يف ذكل اإعادة الروهيلكة ،مضن الربانمج  .6و أأكد الرئيس عىل أأن بعض املسائل اليت مت طرهحا تُعد ذات أأمهية
قصوى ابلنس بة للعديد من الوفود وجيب أأن تنعكس بصورة ما يف وثيقة املزيانية مثل املاكتب اخلارجية و اللجنة احلكومية
ادلولية وجدول ا ألعامل املعياري .وعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء يف املشاركة بصورة اإجيابية عندما حيني الوقت
ملناقشة تكل املسائل .وفامي يتعلق بتعريف نفقات التمنية ومسأأةل احلومكة ،ذكر الرئيس ادلول ا ألعضاء بأأنه يشارك يف رئاسة
اللجنة انئبان للرئيس اس هتُ ل التشاور معروهام فامي يتعلق ببندي جدول ا ألعامل  10و .11وقد أأجرى لك من النائبني ونسق
مشاورات حول املوضوعات ذات الصةل .ومت تشجيع الوفود عىل تقدمي تعقيباهتا خارج اجللسة العامة حول املقرتحات اليت مت
طرهحا من أأجل حتقيق بعض التقدم قبل تناول بنود جدول ا ألعامل يف اجللسة العامة.

البند 3

تقرير أأداء الربانمج لس نة 2014

 .28استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC /23/2
 .29وافتتح الرئيس البند  3من جدول ا ألعامل املتعلق بتقرير أأداء الربانمج لعام  2014الوارد يف
الوثيقة  ،WO/PBC/23/2مما يدل عىل التقدم احملرز حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة من فرتة الثنائية احلالية .ودعا ا ألمانة اإىل
تقدمي الوثيقة.
 .30و أأوحضت ا ألمانة أأن الوثيقة تضمنت التقرير للس نة ا ألوىل من الثنائية .وركز تقرير منتصف الثنائية عىل التقدم احملرز
حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة احملددة يف الربانمج واملزيانية  ،15/2014مع املزيانية واملوارد الالزمة لـ  .15/2014ويف عام
 ،2014اكن قد مت تعممي تقيمي تنفيذ جدول أأعامل التمنية يف التقارير املقدمة عن التقدم احملرز عىل كونه قسام مس تقال كام اكن
عليه احلال يف الس نوات السابقة .وقد مت طرح هذا بعد تعليقات ادلول ا ألعضاء حول الإصدارات السابقة من تقرير أأداء
الربانمج وطلبات لتعممي جدول أأعامل التمنية وجعهل متاكمةل أأك ر من ذكل بكثري يف معل املنظمة وتقدمي تقرير عن ذكل هبذه
الطريقة .و أأوحضت ا ألمانة كذكل أأن نظام اإشارات السري لعام  2014مشل مخس تصنيفات ،من بيُنا ما ييل" :عىل الطريق
الصحيح" ،ويس تخدم عند حتقيق  40يف املائة أأو أأك ر من الروهدف" .ليس عىل الطريق الصحيح" ،ويس تخدم عند حتقيق
أأقل من  40يف املائة من الروهدف؛ "ل ينطبق  ،"2014ويس تخدم عندما لن تكون البياانت متاحة اإل يف هناية الثنائية ألن
بعض املؤرشات ل ميكن ابلرضورة قياسروها لك عام .وعىل سبيل املثال ،ميكن أأن تكون البياانت نتاجئ اس تطالع كبري ،ول
ميكن الوصول اإلهيا سواء عندما مل يكن الروهدف أأو خط ا ألساس متوفر أأو اكنت هناك بياانت غري اكفية .واكن التصنيف الرابع
"غري قابل للتقيمي" ،عندما مل يمت حتديد خط ا ألساس و /أأو الروهدف أأو عندما اكنت البياانت غري اكفية .واكن التصنيف
اخلامس "متوقف" ،عندما مل يعد املؤرش ي ُس تخدم لقياس ا ألداء بعد الن .و أأسفر تقيمي بياانت ا ألداء لعام  ،2014للك من
املؤرشات الـ  358يف وثيقة الربانمج واملزيانية  2015/2014عام ييل :مت تقيمي  254مؤرشا بأأهنا عىل الطريق الصحيح .واكن
هذا يعادل  71يف املائة .واكن  56مؤرشا ليسوا عىل الطريق الصحيح ،وهو ما اكن يعادل  16يف املائة .ومت تقيمي 27
مؤرشا أأو  8يف املائة من املؤرشات هنا ل تنطبق و 17مؤرشا أأو  5يف املائة ل ميكن الوصول اإلهيا ومت تقيمي أأربعة مؤرشات
أأو  1يف املائة عىل أأهنا متوقفة .واكنت اإدارة اخملاطر من العنارص الروهامة اليت تعززت يف الربانمج واملزيانية يف ،2015/2014
وابلتايل ذكرت يف تقرير أأداء الربانمج  .ويف تقيمي ا ألداء ،أخذ يف الاعتبار أأثر اخملاطر احملدد يف وثيقة الربانمج واملزيانية
 .15/2014وميكن حتت اإطار الروهدف الاسرتاتيجي التاسع يف برانمج  22الاطالع عىل حملة عامة عن تعزيز معليات الويبو
بشأأن اإدارة اخملاطر .وسوف يمت تقدمي حتليل خماطر أأك ر معقا وا ألثر عىل تسلمي النتاجئ املرتقبة وذكل يف تقرير أأداء الربانمج
الاكمل عن الثنائية يف عام .2016
 .31وفتح الرئيس الباب للتعليقات.
 .32وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،و أأعرب عن شكره ل ألمانة العامة لإعداد تقرير أأداء الربانمج  2014ورحب
حبقيقة أأن  71يف املائة من مؤرشات ا ألداء قد مت تقيمي بأأهنا عىل الطريق الصحيح .اكن دلى اجملموعة ابء شعور عام بأأن
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الويبو قد قامت بعمل جيد خالل عام  ،2014وتأأكد هذا الشعور من خالل ا ألرقام احملددة ملؤرشات ا ألداء .ويف حني اكن
حقيقيا أأن معلية وضع املعايري احتاجت اإىل وقت طويل للوصول اإىل نتاجئ ملموسة ،و أأن الويبو واهجت حتدايت اكنت ختضع
لقرارات ادلول ا ألعضاء ،ميكن القول بأأن أأنشطة الويبو ،عىل وجه اخلصوص ،يف اإطار الروهدف الاسرتاتيجي الثاين (تقدمي
خدمات ملكية فكرية عاملية رئيس ية) والروهدف الاسرتاتيجي الرابع (تنس يق وتطوير البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية)،
اكنت ترتبط ارتباطا وثيقا ابلتفويض ا ألسايس لروهذه املنظمة بتحقيق نتاجئروها .و أأعربت اجملموعة ابء عن رغبهتا يف تشجيع ا ألمانة
عىل مواصةل هجودها ومساعدة ادلول ا ألعضاء عىل فروهم أأفضل للأس باب وراء تقيمي بعض مؤرشات ا ألداء بأأهنا "ليست عىل
الطريق الصحيح" ،وكذكل اسرتاتيجية التخفيف لإعادهتم اإىل الطريق الصحيح يف العام التايل .ومن شأأن اسرتاتيجيات
التخفيف هذه أأن تكون مفيدة للغاية ليس فقط للفرتة املتبقية من فرتة الثنائية ولكن أأيضا لفرتة الثنائية التالية .وتطلعت
اجملموعة ابء لرؤية تقرير أأداء برانمج اإجيايب للثنائية .2015/2014
 .33و أأكد وفد املكس يك دمعه للرئيس والنواب من أأجل حتقيق نتاجئ جيدة يف هذه ادلورة .وفامي يتعلق بتقرير أأداء
الربانمج ،شكر الوفد املدير العام وفريقه عىل تقدمي التقرير ،اذلي عكس أأداء الربامج يف عام  2014واعرتف ابجلروهود املبذوةل
لتحقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة من خالل  358مؤرش من مؤرشات ا ألداء .وحث الوفد املدير العام عىل اختاذ مجيع
التدابري املقابةل ليمتكن من حتقيق مجيع ا ألهداف الاسرتاتيجية ،وبشلك خاص ،املواعيد املقررة ،كام يه موحضة يف رشح
املقدمة .و أأشار الوفد اإىل أأنه ابلنس بة لبعض املؤرشات مل تكن هناك أأية تدابري ،أأو اليت مت وقفروها أأو مل يكن ا ألداء حىت وقهتا
كام هو متوقع .و أأعرب عن رغبته يف احلصول عىل مزيد من املعلومات حول هذه املؤرشات ،وخاصة تكل املتعلقة
ابلس تثناءات والقيود واحلقوق اليت أأكدهتا الرباءات ،وجودة الرباءات والرباءات والصحة ،ورسية التواصل بني مستشاري
الرباءات ومولكهيم ،ونقل مؤرشات التكنولوجيا ،وخفض حممتل للرسوم لصاحل اجلامعات واملؤسسات البحثية ،ووضع
املامرسات البديةل لتسوية املنازعات فامي يتعلق مبسائل امللكية الفكرية ،والإقرار ،وا ألمور الوقائية وجتربة إاجيابية س تكون ممكةل
إلجراءات الامتثال ،وذكل للقيام بش ييء عن أأسواق املنتجات املغشوشة فامي هل شأأن ابلتوظيف والتعاقدات .وفامي يتعلق
اخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،دعا الوفد ا ألمانة اإىل تقدمي معلومات عن حاةل هذه املشاريع .وبشأأن البعض مُنم لن يكون هناك
أأي تقدم ،وحث الوفد الويبو عىل متابعة املواعيد الُنائية عن كثب ألن أأي تأأخري يكون هل تداعيات عىل املزيانية .وإاذا مل
حيدث ذكل ،فقد يمت ختفيض املزيانية فامي يتعلق ابلتاكليف والاثر .و أأشار الوفد حتديدا اإىل املشاريع املتعلقة بتكنولوجيا
املعلومات والتصالت ،واملباين ،وا ألمن والسالمة .و أأشار الوفد ،يف لكمته الافتتاحية ،اإىل أأن املدير العام قد كرر يف عدة
مناس بات أأن هذه ا ألمور اكنت يه أأوقات عدم الاس تقرار املايل ،و أأنه اكن عىل الويبو أأن تبقى يقظة وتراقب مواردها املالية
عن كثب وبعناية .ل يمتكن الوفد من أأن يتفق أأك ر مع هذا البيان وحث املنظمة عىل مواصةل تعزيز اإدارة الربامج وإادارهتا
املالية حىت تمتكن من حتقيق اس تخدام أأك ر فعالية للموارد .كام حث ا ألمانة عىل مواصةل تنفيذ تدابري الوفورات والكفاءة.
و أأشار اإىل أأن وفد املكس يك اكن أأحد الوفود اليت اكن قد طالبت ا ألمانة ،قبل عامني ،بتحديد التدابري اليت من شأأهنا متكني
املنظمة من احتواء الزتاماهتا ،وخصوصا تاكليف املزااي الصحية عىل املدى الطويل .وتعد ا ألخرية قضية اكن جيري مناقش هتا
يف ا أل مم املتحدة .واكن جملس الرؤساء التنفيذيني واللجنة الإدارية الرفيعة املس توى قد قاما بتشكيل فريق عامل خصيصا لروهذا
الغرض ،واذلي اكنت الويبو مشاراك نشطا فيه .وقال الوفد اإنه يرغب يف رؤية مقرتحات لختاذ تدابري حمددة لحتواء تكل
الالزتامات .و أأدركت ادلول ا ألعضاء أأثر الالزتامات ،ومن خالل قرار جلنة املزيانية ،قد وضعت جانبا  6يف املائة من تاكليف
املوظفني لتغطية الالزتامات طويةل ا ألجل .ومع ذكل اكنت املنظمة ل تزال تواجه سيناريو من بعض الشكوك .وذلكل ،اكن
اإجياد تدابري لحتواء الالزتامات أأمرا أأك ر اإحلاحا.
 .34وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ووجه الشكر ل ألمانة عىل تقدمي تقرير أأداء
الربانمج لعام  .2014و أأحاطت اجملموعة علام بأأن معظم ا ألنشطة قُميت بأأهنا "عىل الطريق الصحيح" ،كام اتضح من الوثيقة.
و أأعربت اجملموعة عن سعادهتا بشلك خاص برؤية أأنه يف الربانمج  ،10أأظروهرت الغالبية العظمى من املؤرشات بأأن العمل
جار عىل الطريق الصحيح .وجشعت اجملموعة ا ألمانة عىل مواصةل هذا النشا املمتاز يف العام احلايل .ويف أأثناء البحث يف
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أأداء الويبو يف اإطار لك هدف من ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة ،اكن من املمكن مالحظة أأن النتاجئ تفاوتت بشلك كبري
جدا بيُنم .واكن الوفد عىل عمل بأأن أأنشطة وضع املعايري تعمتد اإىل حد كبري عىل قدرة ادلول ا ألعضاء عىل دفع مثل هذا العمل
و أأن البدلان معلت بوتريهتا اخلاصة هبا فامي يتعلق ابلتصديق عىل املعاهدات .ذلكل ،طلبت اجملموعة توضيحا عن أأس باب نتاجئ
ا ألداء ا ألقل إاجيابية فامي يتعلق اب ألهداف الاسرتاتيجية اخلامس والسابع والثامن و أأعربت عن رغبهتا يف معرفة ما اإذا اكن
هناك تصور بأأي تدابري ميكُنا ترسيع التقدم.
 .35وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ورحب ابللكمة الافتتاحية اليت أأدىل هبا املدير العام يف ما يتعلق بتقرير
أأداء الربانمج .واكنت اجملموعة ا ألفريقية قد درست بعناية تقرير أأداء الربانمج و أأشارت اإىل أأن التقرير يعد تقيامي ذاتيا من قبل
ا ألمانة .وذلكل ،اكن متثيال لوهجات نظر ا ألمانة بشأأن التقدم احملرز عىل مس توايت ا ألهداف اليت حتققت .ووفقا للتقرير،
الصادر بتارخي  31ديسمرب  ،2014اكن  71يف املائة من ا ألهداف عىل الطريق الصحيح .و أأعربت اجملموعة ا ألفريقية عن قلقروها
من املس توايت املتفاوتة من الإجناز املس هتدف لعام  ،2014وخاصة يف س ياق حتقيق التوازن بني أأولوايت البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املتقدمة .واكن من دواعي القلق أأن تالحظ أأن اجملالت اليت لروها تأأثري مبارش عىل البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا يه تكل اليت جسلت أأقل قدر من حتقيق ا ألهداف أأو من نس بة الطريق الإجيابية .وجسل التقدم يف
الروهدفني الاسرتاتيجيني ا ألول والسابع  54و 55يف املائة عىل التوايل ،وهو ما مل جيده الوفد مشجعا ،ابلنظر اإىل الفرص
الاقتصادية واملعنوية والتكنولوجية اليت عىل احملك .ويف املقابل ،لحظ الوفد أأن الروهدف الاسرتاتيجي السادس بشأأن التعاون
ادلويل عىل بناء احرتام للملكية الفكرية قد حقق املس هتدف بنس بة  .٪100ووجدت اجملموعة أأنه ،ابلنظر إاىل هذا الاجتاه
السائد من خالل تسروهيل اإنفاذ وحامية حقوق امللكية الفكرية ،فامي يتعلق بتسروهيل الإبداع والابتاكر ،واحلصول عىل املعرفة،
والقدرة التنافس ية ،واملشاركة يف فضاء امللكية للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،جند أأنه اجتاه متوازن ،خاصة يف ظل عدم
وجود تقدم يف العمل املعياري يف اللجنة احلكومية ادلولية وجلنة العالمات واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
وغريمه .وطلبت اجملموعة أأن تسمع من ا ألمانة كيف سامهت حامية وإانفاذ حقوق امللكية الفكرية  -يف ضوء النجاح يف حتقيق
 100يف املائة من مس هتدفات الروهدف الاسرتاتيجي السادس متاش يا مع التوصية  45من جدول أأعامل التمنية  -يف تعزيز
الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها ،ويف حتقيق املنفعة املشرتكة ملنتجي ومس تخديم املعرفة التكنولوجية وبطريقة
تؤدي اإىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي ،ويف التوازن بني احلقوق والواجبات .و أأشارت اجملموعة ا ألفريقية اإىل التقيمي اذلايت
املتفائل جدا (حوايل  81يف املائة) للروهدف الاسرتاتيجي الثالث .والمتست اجملموعة ا ألفريقية من ا ألمانة مزيدا من الرشوح
حول أأنشطهتا يف عام  2014وتأأثري تكل ا ألنشطة عىل نس بة النجاح البالغة  81يف املائة ،ومعلومات عن ا ألنشطة اليت
ليست عىل الطريق الصحيح ،ومنظورا عاما ل ألنشطة مضن ذكل الروهدف الاسرتاتيجي .ورحبت اجملموعة ا ألفريقية بأأنشطة
الويبو يف اإطار الروهدف الاسرتاتيجي الرابع (تنس يق وتطوير البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية) وجشعت املنظمة عىل تعزيز
تواصلروها مع أأحصاب املصلحة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا لضامن وجود فروهم أأفضل واس تخدام فعال ملوارد الويبو
التكنولوجية اليت ميكن الوصول اإلهيا .ومل يكن الوعد املتضمن ابلروهدف الاسرتاتيجي الثامن (و اهجة اتصالت مس تجيبة بني
الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا ومجيع أأحصاب املصلحة) قد حتقق بعد من خالل ا إلنشاء املتوازن لش بكة فعاةل من ماكتب الويبو
اخلارجية .و أأعربت اجملموعة ا ألفريقية عن أأملروها ابإماكنية سد هذه الفجوة بشلك اكف خالل فرتة الثنائية .2017/2016
 .36و أأعرب وفد ش ييل عن دمعه ملا بذهل الرئيس والنواب من معل 'ممتاز يف املساعدة عىل حتقيق تقدم يف معل اللجنة.
كام شكر ا ألمانة العامة عىل ما قامت به من معل يف اإعداد الواثئق لدلورة .واكن دلى الوفد طلب حمدد بشأأن الربانمج 15
(حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية) .وتضمن هذا الربانمج معلومات عن تشغيل برانمج اتصال الويبو بشأأن حق املؤلف
لعام  2014وهو خمصص ل إالدارة أأو ملزاايمه .و أأشار الوفد اإىل أأن تكل الروهيئات ،وبصفة عامة ،اكنت مؤسسات خاصة ،ل
ترتبط ابلرضورة مباكتب امللكية الفكرية أأو الصناعية .وخلق ذكل بعض الشكوك دلى الوفد ومن مث سعى للحصول عىل
املزيد من املعلومات حول أأمهية ومدى مالءمة أأن يمت تضمني هذا يف هذا الربانمج ابذلات.
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 .37وتوجه وفد الصني ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل تقرير أأداء الربانمج لعام  ،2014ا ألمر اذلي ساعد اإىل حد كبري ادلول
ا ألعضاء عىل فروهم التقدم اذلي أأحرزته الويبو يف حتقيق أأهدافروها الاسرتاتيجية .ورحب الوفد حبقيقة أأنه مت تقيمي  71يف املائة
من مؤرشات ا ألداء بأأهنا عىل الطريق الصحيح ،ل س امي و أأن الروهدفني الاسرتاتيجيني الثالث والرابع مت تقيميروها عىل التوايل
بنس بة  81يف املائة و 75يف املائة عىل الطريق الصحيح .و أأعرب الوفد عن تقديره إلجنازات الويبو يف تقدمي ادلمع واخلدمات
لدلول ا ألعضاء فهيا عىل أأساس قدراهتا وجشع الويبو عىل تقدمي املزيد من ادلمع واخلدمات وفقا لحتياجات ادلول ا ألعضاء
والعمالء .و أأشار الوفد اإىل الربانمج  13و أأعرب عن تقديره للتقدم اذلي أأحرزته الويبو يف حتسني خدمة ركن الرباءات.
و أأعرب الوفد عن رسوره لرؤية الثنايئ اللغوي الإجنلزيية والصينية مضن مساعدة الرتمجة لعناوين الرباءات وامللخصات ،ألنه
هذا يسروهل اإىل حد كبري اس تخدام هذه البياانت من قبل املس تخدمني الناطقني ابللغة الصينية .وجشع الوفد الويبو عىل
مواصةل حتسني اشرتاك ادلفعة أأو خاصية التحميل عىل أأساس احتياجات املس تخدمني لروهذه اخلاصية من أأجل السامح
للمس تخدمني ابس تخدام أأو حتليل أأو اعادة معاجلة البياانت وفقا لحتياجاهتم اخلاصة .ويف إاشارة إاىل الربانمج  ،11أأعرب
الوفد عن رسوره ملالحظة التقدم اجليد اذلي أأحرزته أأاكدميية الويبو بشأأن تقدمي لك ادلورات عىل الانرتنت بلغات ا أل مم
املتحدة الست .و أأعرب عن أأمهل بأأن ميكن حتقيق هذا املؤرش بشلك اكمل حبلول هناية فرتة الثنائية .كام أأعرب عن أأمهل يف
أأن توفر أأاكدميية الويبو املزيد من التدريب وفقا لحتياجات البدلان .ومع ذكل ،أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه مت تقيمي  22يف املائة
من مجيع مؤرشات ا ألداء بأأهنا ليست عىل الطريق الصحيح أأو غري قابل للتقيامي أأو متوقفة .وذكر الوفد أأيضا أأن  43يف املائة
من ا ألداء يف اإطار الروهدف الاسرتاتيجي اخلامس اكنت غري قابل للتقيامي أأو متوقفة .وجشع الوفد الويبو عىل حتليل وحتسني
مؤرشات ا ألداء هذه ،وحتديد العقبات اليت حتول دون حتقيقروها أأو تصممي مؤرشات و أأهداف أأداء أأك ر مالءمة .و أأعرب الوفد
عن أأمهل بأأن تتشارك الويبو مع ادلول ا ألعضاء نتاجئ التحليل والتحسينات اليت طر أأت عىل مؤرشات ا ألداء هذه.
 .38و أأعرب وفد تركيا عن اعتقاده الراخس بأأن ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية سوف حتقق تقدما طيبا حنو اعامتد
الربانمج واملزيانية للثنائية  .2017/2016ووجه الشكر ل ألمانة عىل اإعداد واثئق ادلورة يف الوقت املناسب وكذكل عىل
جودهتا .و أأعرب الوفد عن تأأييده التام للبياانت اليت أألقهتا اجملموعة ابء ،وكام قيل ،اكن  71يف املائة من مؤرشات ا ألداء عىل
الطريق الصحيح ،وابلنظر اإىل أأن تقرير أأداء الربانمج احلايل اكن تقريرا عن منتصف فرتة الثنائية ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن
النس بة سوف تزيد قبل هناية عام  .2015وفامي يتعلق بعدد حمدد من ا ألهداف الاسرتاتيجية ،أأعرب الوفد أأمهل بتحقيق
املزيد من التقدم يف فرتة الثنائية القادمة يف منصات وضع املعايري .واس مترت الزايدة يف الطلب عىل اخلدمات يف عام 2014
أأيضا .وشكر الوفد الويبو عىل مواصةل حتسني خدماهتا يف هذا الصدد .ويف اإطار تسروهيل اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض
التمنية ،أأبدى الوفد رغبته يف هتنئة ا ألمانة عىل تقدمي التقارير .وبشلك خاص ،أأعرب الوفد عن ارتياحه فامي يتعلق بدورات
التعمل عن بعد اليت تقدهما أأاكدميية الويبو ومناذج التدريب املقدمة ملدريب امللكية الفكرية يف عام  .2015وابملثل ،أأعرب عن
تقديره للعمل اذلي اضطلعت به شعبة الاقتصاد والإحصاء .وجشع الوفد عىل اس متراره برؤية أأفضل يف عام  ،2015وخالل
فرتة الثنائية القادمة يف حني يس متر خضوعه اإىل ا ألهداف.
 .39ورحب وفد كندا بعودة الرئيس اإىل املنصة ونواب الرئيس اإىل اللجنة .و أأبدى الوفد رغبته يف اإاثرة قضية صغرية دامئة
فامي يتعلق بتصممي بعض مؤرشات ا ألداء .وعند النظر اإىل مجموع املؤرشات ،بدا أأن عددا مُنا اكن سلبيا يف أأن أأي قصور مل
يكن منسواب اإىل ا ألمانة ،من حيث زايرات مواقع الويب .وقد يكون من املثري لالهامتم رؤية ما اذا اكن ميكن أأن تتحول هذه
املؤرشات اإىل يشء من شأأنه أأن يوحض ما اكنت ا ألمانة تقوم به لزايدة الزايرات لروهذه املواقع .وعىل الرمغ من أأنه مل يكن حقا
خطأأ من جانب ا ألمانة اإذا اكن الناس ل يزورون املواقع ابلفعل ،اإل أأن ا ألمانة اكن ميكُنا أأن تركز عىل ما اكنت تقوم به
لتحسني املواقع ،وهو ما ميكن أأن ينطبق عىل بعض املؤرشات ا ألخرى يف تقرير أأداء الربانمج أأيضا.
 .40واس تفرس وفد الربازيل فامي يتعلق ابلطريق اذلي خططه الرئيس لتنظمي املناقشات .وقد ُطرحت ا ألس ئةل بشأأن برامج
حمددة ،وسأأل الوفد ما اإذا اكنت املناقشة ميكن أأن تكون متسلسةل برانمج تلو أخر.
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 .41ورد الرئيس ابلقول أأنه يعزتم تنظمي الردود عىل هذه ا ألس ئةل حبيث تكون هدفا اسرتاتيجيا تلو أخر بدل من برانمج
تلو أخر .ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل ا ألس ئةل ذات الطابع العام لإاتحة الوقت للمسؤولني عن برامج حمددة للوصول اإىل
الغرفة.
 .42وبد أأت ا ألمانة بطمأأنة اجملموعة ابء ووفد كندا حول اسرتاتيجيات التخفيف .فاإذا اكن مؤرش ا ألداء ليس عىل الطريق
الصحيح يف منتصف فرتة الثنائية ،فاإن هذا س يؤدي اإىل وضع اسرتاتيجيات ختفيف للس نة الثانية من فرتة الثنائية .فعىل
سبيل املثال ،اإذا اكن معنيا مبؤرش ما تناول عدم وجود زايرات عىل موقع الويب ،فاإن ذكل من شأأنه أأن يؤدي اإىل
انعاكسات عىل ما اكن يتعني عىل ا ألمانة القيام به من أأجل زايدة عدد الزايرات يف الس نة الثانية من فرتة الثنائية .واكن ذكل
جزءا من اسرتاتيجيات التخفيف .و أأحاطت ا ألمانة علام بأأن بعض اسرتاتيجيات التخفيف ميكن أأن تكون أأك ر وضوحا
وتضمن أأن هذا قد مت فامي خيص تقرير أأداء الربانمج يف املس تقبل .وفامي يتعلق ابلوفورات وتدابري كفاءة التاكليف اليت حتققت
يف عام  ،2014أأشارت ا ألمانة اإىل أأن ذكل مت ذكره يف اإطار لك برانمج .فعىل سبيل املثال ،يف الربانمج  ،24مت اإعداد تقارير
بعنارص كفاءة التاكليف املتعلقة ابلسفر ومعليات الرشاء .وقد مت تسجيل الوفورات يف البنود ذات الصةل ابملقرات يف اإطار
الربانمج  .24وبناء عىل الطلبات اليت مت ا ألعراب عُنا خالل املشاورات غري الرمسية ،حاولت ا ألمانة تعزيز كفاءة التاكليف
احملققة يف عام  2014يف وثيقة منفصةل اكنت أأك ر سروهوةل للغاية من الامتس تكل املعلومات يف تقرير أأداء الربانمج طويل .ومن
شأأن هذه املعلومات أأن تكون متاحة يف وثيقة منفصةل .واكنت الوثيقة جاهزة وميكن توزيعروها لو رغب الرئيس يف ذكل .وفامي
يتعلق الروهدف الاسرتاتيجي اخلامس (املصدر املرجعي العاملي ملعلومات امللكية الفكرية وحتليلروها) ،قالت ا ألمانة إان عدة وفود
أأاثرت السؤال عن السبب يف ظروهور أأن هناك عدم اإحراز تقدم .وعلقت ا ألمانة بأأن هذا ا ألمر مؤسف جدا ألنه مل يكن
انعاكسا لعدم اإحراز تقدم .وعىل العكس من ذكل ،اكن ذكل بسبب اجلوانب التقنية اليت توفر القدرة عىل احلصول عىل
بياانت ا ألداء عىل املؤرشات .وظلت ا ألمانة تاكحف لبعض الوقت للحصول عىل التحليالت ابلشلك اذلي يفيض اإىل احلصول
عىل بياانت متسقة .ومل تكن مسؤولية ا ألمانة أأن تكون غري قادرة عىل احلصول عىل البياانت ولكن اكنت مسأأةل اتساق.
واكنت ا ألمانة ل تزال حتاول التغلب عىل ذكل ،و أأعربت عن أأملروها يف أأن يكون لك يشء يف ماكنه قبل هناية فرتة الثنائية.
وهذا هو السبب يف أأن بعض املؤرشات يف اإطار الروهدف الاسرتاتيجي اخلامس ،ول ألسف ،جاء تقيميروها "غري قابل للتقيمي".
واكن ذكل يف الواقع بسبب غياب املعلومات الصحيحة.
 .43وردت ا ألمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد املكس يك حول مؤرش ا ألداء خبصوص اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات .و أأوحضت ا ألمانة أأن اجلدول اذلي يتناول بياانت ا ألداء (صفحة  ،)21أأشار اإىل املوضوعات امخلسة اليت نوقشت
يف جلنة الرباءات رمق  ،21واليت تزامنت مع قامئة ابلقضااي اليت ذكرها وفد املكس يك .ومتثلت يف ما ييل :الاس تثناءات
والقيود ،ورسية التصالت بني حمايم الرباءات والعميل ،ونقل التكنولوجيا ،والرباءات والصحة ،وجودة الرباءات .وظروهرت
هذه القضااي امخلس ابلتفصيل يف اجلدول املوافق لبياانت ا ألداء (النتيجة املرتقبة ه .)1.1
 .44ومت دعوة ا ألمانة للرد عىل ا ألس ئةل املتعلقة ابلروهدف الاسرتاتيجي الثالث.
 .45وردا عىل سؤال طرحه وفد نيجرياي ،أأقرت ا ألمانة بأأن هناك ،بصفة عامة ،جمالت اكن فهيا مس توى التنفيذ ليس
مرضيا .واكن هذا حصيح بشلك خاص يف بعض البدلان العربية ،حيث مت تأأجيل بعض ا ألنشطة بسبب الوضع الس يايس يف
املنطقة .وفامي يتعلق ابلبدلان النامية بشلك عام ،و أأفريقيا عىل وجه اخلصوص ،أأكدت ا ألمانة عىل ا ألمهية املعطاة اإىل جدول
أأعامل التمنية اخلاص ابملنظمة .ويف أأفريقيا ،وكذكل يف مناطق أأخرى ،اكنت الويبو تعمل مع ادلول ا ألعضاء من خالل أأربع
راكئز .واكن أأولروها اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية .واكنت اخلطوة ا ألوىل يه حتقيق فروهم معيق للوضع يف البالد وإاعادة
النظر يف واثئق الس ياسات القامئة من أأجل اإدماج عنرص امللكية الفكرية يف اإطار التمنية الوطنية ووضع اسرتاتيجية ملكية
فكرية تتفق مع ا ألهداف والغاايت الإمنائية الوطنية .واكنت الركزية الثانية يه الإطار التنظميي اذلي قدمت الويبو من خالهل
املساعدة املالمئة يف تصممي أأو حتديث أأو تطوير قوانني ولواحئ امللكية الفكرية .واكنت الركزية الثالثة يه البنية التحتية ملاكتب
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امللكية الفكرية حيث هدفت مساعدة الويبو اإىل حتديث ماكتب امللكية الفكرية الوطنية من حيث الإجراءات والنظم
واملامرسات ،وما اإىل ذكل .واكنت الركزية الرابعة يه جمال بناء القدرات اليت من خاللروها قدمت الويبو مساعدهتا يف بناء كتةل
حرجة من املوارد البرشية املدربة ممن دلهيم املعرفة واملروهارات للتعامل مع مجموعة واسعة من متطلبات الاس تخدام الفعال
للملكية الفكرية ألغراض التمنية .واكن اشرتاك الويبو يف التمنية وبناء القدرات معيقا ،وهدفت املنظمة اإىل حتسني أأساليهبا
وإاجراءاهتا املتعلقة جبمع وإادارة طلبات ادلول ا ألعضاء.
 .46وردت ا ألمانة عىل التعليقات حول الروهدف الاسرتاتيجي السادس والسؤال اذلي طرحه وفد نيجرياي .و أأعربت ا ألمانة
عن ارتياهحا ألداء الربانمج  17وبتحقيق أأداء بنس بة  100يف املائة .وقد مت اإعداد تقرير أأداء الربانمج فامي يتعلق ابلنتاجئ
ا ألربعة املتوقعة للربانمج  ،17اليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء يف اإطار الربانمج واملزيانية  .2015/2014واس تغلت ا ألمانة
الفرصة لتكرر بأأن التوصية  45من جدول أأعامل التمنية اكنت مرشدا جليع ا ألنشطة اليت مت تنفيذها واليت حققروها الربانمج.
وابلإشارة اإىل املادة  7من اتفاقية الرتيبس بشأأن اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية ،ذكرت ا ألمانة أأن اإنفاذ حقوق
امللكية الفكرية قد مت تصمميه وتفسريه ابعتباره عنرصا يسامه يف نقل التكنولوجيا ،وذكل من مجةل أأمور أأخرى .ول يعد نقل
التكنولوجيا ،يف حد ذاته ،معيارا لقياس حتقيق أأهداف الربانمج .ومع ذكل ،ر أأت ا ألمانة أأهنا بعد أأن أأشارت اإىل التوازن يف
نظام امللكية الفكرية ،وبعد تأأكيدها أأن ادلول ا ألعضاء املطالبة اكن دلهيا ا ألطر املعمول هبا جلذب الاستامثر ا ألجنيب املبارش
اذلي قد أأسروهم فيه الربانمج يف ما خيص نقل التكنولوجيا.
 .47وردت ا ألمانة عىل تعليقات حول الروهدف الاسرتاتيجي السابع اذلي يتناول امللكية الفكرية فامي يتعلق بقضااي الس ياسة
العاملية (الربانمج  ،)18وحتديدا تكل اليت أأاثرهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف بياهنا الافتتايح .وذكرت ا ألمانة
بأأن  2014اكن عاما مزدحام جدا ختلهل برانجمي معل .وقد فاق التوقعات برانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية الفكرية .ولقد
زادت عضوية كونرستيوم برانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ثالث مرات يف احلجم منذ اإطالقه .واكن الروهدف
من تشجيع أأوجه التعاون حوايل ثالثة اإىل مخسة يف الس نة ا ألوىل ،ومخسة اإىل س بعة يف الس نة الثانية ،وعرشة يف الس نة
الثالثة .ويف غضون ثالث س نوات فقط من العمل ،اكن هناك حوايل  80من أأوجه التعاون .واكن هذا جناحا هائال ،ا ألمر
اذلي تطلب توفري موارد من حيث الوقت الالزم لتعزيز هذا التعاون .واكن مؤرش ا ألداء ا ألول مرشوطة بمتويل صندوق
استامئين .وكام ورد يف تقرير سابق ،سامه صندوق اسرتاليا الاستامئين اب ألموال للتدريب وبناء القدرات مضن برانمج البحث
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية دلفع التعاون يف جمال تطوير املنتجات .و أأعربت ا ألمانة عن أأملروها يف احلصول عىل متويل
اإضايف ،وابلتايل ،مت اإدراج الروهدف يف الربانمج واملزيانية  .2015/2014ول ألسف ،يف عام  ،2014مل تمتكن ا ألمانة من زايدة
متويل صندوق استامئين اإضايف .لروهذا السبب ،مل يكن نظام اإشارات السري ذاته عىل الطريق الصحيح .وفامي يتعلق بتحميل
قاعدة البياانت ،تشاركت ا ألمانة اعتبارين اثنني .واكنت قاعدة بياانت برانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ختتلف
اختالفا جوهراي عن برانمج الويبو ا ألخرض .وجاءت الغالبية العظمى من التعاون من خالل التفاعالت الشخصية .ومل يلجأأ
العلامء عادة اإىل قواعد البياانت وطلبوا ملكية فكرية معينة أأو مركبات عقاقري أأو مكتبات مجمعة أأو بياانت علمية أأو تنظميية
غري منشورة أأو تراخيص براءات .وذهبوا اإىل املؤمترات والتقوا ابلناس .وكذكل طور برانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية أأوجه تعاون متقدمة عن طريق حتديد ما اكن يتطلع اإليه العلامء حقا ،مبا يف ذكل العلامء من البدلان النامية وما ميكن
أأن يعزز حبوهثم وتطويرمه للمنتجات ويعجل ابإجراهئام .مث حبثت يف أأعضاء برانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
ول س امي الرشاكت ،وما ميكن ترخيصه وتقامسه دلفع هذه املشاريع .واكن الغرض من قاعدة البياانت أأن تكون واهجة إلظروهار
أأن ا ألعضاء اكنوا عىل اس تعداد ملنح الرتخيص وللمشاركة .واكن من بني  80وهجا من أأوجه التعاون ،واحد بد أأ بشخص
يس تفرس عن قاعدة البياانت .واكنت ،مع ذكل ،واهجة عرض ذات قدر عظمي من ا ألمهية ألهنا جذبت الاهامتم .واكن
السبب يف ختفيضروها أأن املسامه الرئييس يف قاعدة البياانت ،اسرتا زينياك ،أأعاد يف عام  2014هيلكة وإازاةل لك ما مل يكن
أأساس يا .فقد مت استبعاد لك املشاراكت الإنسانية ،ليس بسبب برانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ولكن بسبب
اسرتا زينياك .وقد اكنت مشاراكهتم كبرية .ولعلمك تذكرون منذ اإطالق برانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف 26
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أأكتوبر  2011أأن رئيس رشكة أأسرتا زينياك اكن هنا وتعروهد بأأن مجيع الرباءات البالغ عددها  23000براءة ،و 1200مجموعة
براءات س تكون متاحة لربانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية الفكرية .واكنت هناك مسامهة كبرية مُنم .ومع ذكل ،أأعربت
ا ألمانة عن اعتقادها بأأن تعود اإىل الطريق الصحيح بشأأن ذكل الروهدف حبلول هناية عام  .2015وفامي يتعلق ابلزايرات اإىل
مواقع الويب ،اكن من الصعب جدا التقدير واكن ذكل مفيدا جزئيا .ومع ذكل ،اكنت النتيجة اليت س بقت النتيجة ا ألخرية
هممة .عندما أعد الربانمج واملزيانية  ،2015/2014قبل وقت طويل من اإطالق برانمج الويبو ا ألخرض ،اكن التعريف
ا ألصيل خمتلفا .واكن هناك  250هدفا عىل مدار س نتني ،مبعدل  125هدفا يف الس نة الواحدة .واكنت الفكرة يف ذكل الوقت
أأن الناس سوف جيدون حتميال وحاجة ،ومبجرد أأن يتطابقوا ،ميكُنم اإجراء معامةل .وهذا ما اكن مقصودا ابلتطابق .وعندما
أطلق برانمج الويبو ا ألخرض يف  28نومفرب  ،2013مت تعديل هذا بشلك طفيفا .واكن من الواحض أأنه س يكون هناك قمية
مضافة أأك ر من ذكل بكثري إلرشاك الرشاكت الصغرية واملتوسطة ول س امي ابلبدلان النامية واجلامعات ،حيث اكنت هناك
مشاركة واقعية أأك ر من ذكل بكثري .وذلكل ،فاإن املعامالت اليوم أأك ر وضوحا مما اكنت عليه يف املايض .والن ،اكنت
املعامالت عبارة عن تراخيص فعلية أأو مبيعات اكنت قد متت .و أأعربت ا ألمانة عن أأملروها يف امتالك عدد قليل من دراسات
احلاةل ملشاركهتا مع ادلول ا ألعضاء حبلول هناية هذا العام .ويف هناية يومني من فعالية التطابق اليت عقدت يف مانيال حول
تقنيات املياه العادمة يف أأبريل  ،2015واليت مت متويلروها من الصندوق الياابين الاستامئين ،مت توقيع عدد  16خطاب نوااي بني
املشرتين احملمتلني والبائعني بقصد الاخنرا يف النظر ،عىل ا ألقل ،يف املعامالت .وتس تغرق هذه املعامالت وقتا .وإاذا اكن
هناك بضع مُنا حبلول هناية العام ،فاإن ا ألمانة س تدوهنا وتشاركروها.
 .48وردت ا ألمانة عىل التعليقات املتعلقة ابلروهدف الاسرتاتيجي الرابع (تنس يق وتطوير البنية التحتية العاملية للملكية
الفكرية) .وشكرت ا ألمانة لك تكل اجملموعات ا إلقلميية والوفود الوطنية دلمعروهم وتشجيعروهم لتنفيذ الربامج يف اإطار الروهدف
الاسرتاتيجي الرابع .وطلبت ا ألمانة توضيحا للسؤال اذلي طرحه وفد ش ييل بشأأن ما اإذا اكن الوفد قد شكك يف مالءمة
املساعدة املقدمة من الويبو ملنظامت الإدارة اجلاعية اخلاصة.
 .49أأوحض وفد ش ييل أأن الغرض من السؤال اكن أأن نسأأل ملاذا مت إادراج اتصال الويبو بشأأن حق املؤلف يف الربانمج
 ،15بدل من التساؤل عام اإذا اكن من املناسب للويبو أأن تساعد منظامت الإدارة اجلاعية.
 .50وبعد هذا التوضيح ،أأوحضت ا ألمانة أأن الربانمج  15صار الن مسؤول عن تكوين وتنفيذ اتصال الويبو بشأأن حق
املؤلف ،ألن املرشوع تطلب خربة تقنية مثل الش باكت وتنس يق البياانت واملعارف ا ألخرى اليت َّمجعروها الربانمج  15يف اإطار
مساعدة ادلول ا ألعضاء ابملشورة واملساعدة يف تطوير البنية التحتية .وسيمت تنفيذ املرشوع ابلتنس يق مع شعبة تمنية حقوق
التأأليف والنرش .وردا عىل مالحظات وفد الصني ،وهجت ا ألمانة الشكر للوفد عىل تعليقاهتم الإجيابية بشأأن اإدراج أأزواج
اللغة الإجنلزيية واللغة الصينية يف الرتمجة اللية يف ركن الرباءات .و أأكدت ا ألمانة أأن اس مترار الاستامثر يف التحسن سيتحقق
ول س امي يف هذا الزوج من اللغة ،ألن مكية معلومات امللكية الفكرية ابللغة الصينية زادت بشلك ملحوظ .ومن أأجل حتسني
فرص احلصول عىل واثئق ابللغة الصينية ،فاإن ركن الرباءات س يكون يف حاجة إاىل ترمجة ألية جيدة جدا وموثوقة ،وكذكل
اإىل أأداة حبث ابللغتني الصينية والاجنلزيية .وسوف تواصل الويبو تطوير وحتسني جودة الرتمجة اللية بني اللغتني الإجنلزيية
والصينية وطلب املشورة من السلطات الصينية يف هذا الصدد .و أأشارت ا ألمانة إاىل النقطة الثانية اليت أأاثرها وفد الصني فامي
يتعلق بقواعد البياانت ،و أأكدت للوفد مواصةل اجلروهود ملعاجلة مشلكة بطء الوصول أأو المكون ،ولتعزيز القدرات الفنية لركن
الرباءات للسامح للمس تخدمني بتحميل البياانت يف أأجزاء معينة من العامل ،مبا يف ذكل أس يا والصني.
 .51وردت ا ألمانة عىل التعليقات حول الروهدف الاسرتاتيجي الثامن اذلي يتناول التصالت (الربانمج  .)19وفامي يتعلق
ابلقضااي اليت "ليست عىل الطريق الصحيح" أأو "ل تنطبق" يف الربانمج  ،19لحظت ا ألمانة أأن القضااي ا ألوىل اليت
"ليست عىل الطريق الصحيح" تضمنت متوسط عدد وهجات نظر النرشات الصحفية .و أأوحضت ا ألمانة أأن هذا الرمق اخنفض
ألن ا ألمانة اكنت تقلل من تركزيها عىل مزيد من الوسائل الرمسية لالتصالت ،مثل النرشات الصحفية الرمسية والاعامتد أأك ر
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عىل وسائل التواصل الاجامتعي ،مثل تويرت ،وذكل لتوجيه اهامتم ليس فقط الصحافة لكن عامة اجلروهور اإىل مقالت أأك ر
اإفصاحا يف املركز الإعاليم عىل موقع الويبو .و أأوحضت ا ألمانة أأنه نتيجة ذلكل اخنفض عدد النرشات الصحفية اليت اكنت
تصدر وابلتايل قل عدد الراء اليت اكن يمت تلقهيا .ومع ذكل ،اكنت وسائل التواصل الاجامتعي توجه املزيد من تدفق الراء
اإىل موقع الويب .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن هذا اكن قرارا واعيا وعكس اجتاها عاما حنو تقليل الرتكزي عىل النرشات الصحفية
التقليدية وزايدة الرتكزي عىل وسائل التواصل الاجامتعي كوس يةل لالتصال .ويف القضااي الثانية اليت "ليست عىل الطريق
الصحيح" ،متوسط عدد مشاهدات مقاطع الفيديو عىل قناة الويبو عىل يوتيوب ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأن اخنفاض العدد منذ
حتديد خط ا ألساس ألن خط ا ألساس اكن قد وضع للتو بعد حدوث طفرة كبرية وانتشارا رسيعا يف وهجات النظر نظرا
لنجاح سلسةل الرسوم الاكرياكتورية اليت جتسد طائر البطريق بورورو ،والتعاون الناحج مع مجروهورية كوراي .و أأشارت ا ألمانة
اإىل أأن بورورو حظي بشعبية كبرية جدا يف مجيع أأحناء العامل .ومنذ حتديد خط ا ألساس ،بد أأ تراجع الطفرة والانتشار الرسيع
القامئني عىل وجود البطريق بورورو .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ،كعامل خمفف يف املس تقبل ،س يحذف اإحصاءات زايرات
حمتوى الرسوم املتحركة من خط ا ألساس ،مما يعطي متثيال أأك ر دقة نظرا لزايدة عدد املنتجات املفيدة وتكل اليت ليست
رسوما متحركة اليت تنتجروها الويبو .و أأحاطت ا ألمانة علام بأأنه يف حني أأن البطريق بورورو أأحدث طفرة جيدة جدا وإاجيابية
جدا ملشاهدي القناة الويبو عىل يوتيوب ،فقد اكن يف ا ألصل ارتفاعا مؤقتا جدا .وفامي يتعلق بـ "ليس الطريق الصحيح"
دلرجة تأأثري الكوت ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الكوت اكن وس يةل لقياس التأأثري واملوثوقية ،وما اإىل ذكل عىل تويرت .وقد
وضعت الويبو هدفا قدره  73كدرجة تأأثري ،و أأشارت ا ألمانة أأنه يف أأعىل ادلرجات ابلنس بة ملعظم املنظامت ادلولية .ولفتت
ا ألمانة اإىل أأنه بيامن اكنت درجة تأأثري الويبو عىل مقياس الكوت يف هناية عام  )63( 2014حتت الرمق  ،73بلغت درجة
الكوت ذروهتا يف عام  2014وحىت الن يف عام  2015اكنت  .71و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن درجات الكوت بلغت ذروهتا
معوما حول اليوم العاملي للملكية الفكرية ،واقرتحت أأن متوسط درجات الكوت عىل مدار الس نة  -أأو يف يوم امللكية
الفكرية -قد يكون معيار أأفضل من درجة هناية العام .وفامي يتعلق بـ غري موجود خلط ا ألساس احملدث من نس بة  84يف املائة
لعمالء مدريد ولهاي الراضون أأو الراضون للغاية ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا قد حددت كروهدف  86يف املائة مكتوسط ملدريد
ولهاي .ومع ذكل ،مل يمت اإجراء مسح لهاي يف عام  2014نظرا حملدودية املوارد .و أأوحضت ا ألمانة أأنه ابلنظر اإىل أأن  81يف
املائة من معالء مدريد راضون أأو راضون للغاية ،و أأن درجة لهاي السابقة (عام  )2013اكنت  88يف املائة ،فاإن املتوسط
اكن س يكون أأقرب اإىل  86يف املائة لو اكن أأجري مسح لهاي .و أأوحضت ا ألمانة أأن هذا اكن احنرافا ،ألن املسوحات للكتا
اخلدمتني سوف يمت اإجراؤها معوما.
 .52و أأاثر وفد املكس يك نقطة تتعلق ابلربانمج ( 23الروهدف الاسرتاتيجي التاسع) ،وذكر أأنه ل تزال هناك الكثري من
التباينات ،ليس فقط يف التوزيع اجلغرايف ،ولكن أأيضا يف التوزيع بني اجلنسني ،مشددا عىل أأن اجلنس همم عىل املس تويني
املروهين املديرين ولقد مت اإحراز تقدم ليس كبريا يف هذا الصدد .وجشع ا ألمانة عىل أأن تقدم اإىل جلنة التنس يق س ياسة منقحة
للتوزيع اجلغرايف ،واليت من شأأهنا أأن حتل حمل الس ياسة احلالية ،اليت يعود اترخيروها اإىل عام  .1975ويف ضوء التقدم احملدود
يف هذا اجملال ،دعا ا ألمانة اإىل أأن تدرج يف اسرتاتيجية جديدة للموارد البرشية أأهدافا وغاايت واحضة املعامل فامي يتعلق ابلتوزيع
اجلغرايف واجلنساين ،وبشلك أأك ر حتديدا عن طريق الاس تفادة من حالت التقاعد يف القوة العامةل دلهيا اليت س تحدث يف
الس نوات القادمة .و أأشار الوفد أأيضا اإىل عدم اإحراز تقدم أأو اإحراز تقدم ليس كبريا يف مشاريع اخلطة الرأأساملية الرئيس ية.
وعىل وجه التحديد ،أأعرب الوفد عن قلقه ألن التأأخري قد يؤدي اإىل خلق مزيانية أأقل من قميهتا احلقيقية بسبب التاكليف
وأاثر التضخم .وطلب الوفد مزيدا من املعلومات حول هذه املسأأةل.
 .53وردا عىل سؤال حول الربانمج  ،23أأوحضت ا ألمانة أأنه قد مت اإحراز تقدم فامي يتعلق بتعيني املوظفني من قاعدة
جغرافية متنوعة قدر املمكن ،مشرية اإىل أأن ا ألمانة ليس دلهيا أأهداف حمددة .واكنت وحدة التفتيش املشرتكة قد أأوصت بأأن
تعمل املنظمة عىل تنفيذ مُنجية جديدة للتنوع اجلغرايف و أأوحضت أأن هذه املسأأةل قد س بق اإحالهتا اإىل رئيس اجلعية العامة.
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وكذكل فاإن التقرير الس نوي للموارد البرشية اذلي سيمت عرضه عىل ادلول ا ألعضاء وجلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب سوف
يسلط الضوء عىل التقدم اذلي مت اإحرازه فامي يتعلق بتعيني موظفني من قاعدة تنوع جغرايف واسعة.
 .54واس تفرست ا ألمانة عام اإذا اكن السؤال اذلي طرحه وفد املكس يك أأشار اإىل عدم اإحراز تقدم اذلي قد يؤثر عىل
املزيانية املتاحة ملشاريع اخلطة الر أأساملية الرئيس ية .و أأوحضت ا ألمانة أأنه ابلنس بة للمشاريع الس بعة ذات ا ألولوية العالية املدرجة
يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية والبالغة حنو  11مليون فرنك سويرسي ،قد وافقت جلنة املزيانية عىل اس تخدام الاحتياطيات.
ونتيجة ذلكل ،لن يكون هناك أأي أاثر مرتتبة يف املزيانية عىل هذا النحو ابلنس بة للمزيانية العادية ،يف حاةل حدوث تأأخري يف
تنفيذ تكل املشاريع .وسوف تبذل ا ألمانة لك هجد ممكن لتحقيق تقدم يف تكل املشاريع .وإاذا اكن دلى الوفود أأي أأس ئةل
تفصيلية عن املشاريع ،فاإن مدراء املشاريع املعنيني س يكونوا جاهزين للرد علهيا.
 .55و أأشار وفد املكس يك خصيصا للمرشوع اخلاص برتممي واهجات ونظام التربيد/التدفئة يف مبىن معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،و أأشار اإىل أأن التقرير أأظروهر عدم وجود تقدم من حيث ا ألداء أأو اس تخدام املزيانية .وعالوة عىل ذكل ،أأشار اإىل
اخملاطر املالية ،اليت أبرزت يف تقرير ا ألداء لعام  ،2014ول س امي ابلنس بة لتاكليف البناء.
 .56و أأجابت ا ألمانة عىل السؤال املتعلق مبرشوع اخلطة الر أأساملية الرئيس ية رمق ( 3جتديد الواهجات ونظام التربيد والتدفئة
يف مبىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) .و أأوحض تقرير ا ألداء أأنه عىل الرمغ من عدم تكبد أأي نفقات حىت الن ،فقد مت
اإجناز العمل ،عىل وجه اخلصوص ،ابلرتبا مع معلية املناقصة اجلارية إلرشاك رشكة مكرشف/معامري .و أأظروهر اجلدول
املعنون "اس تخدام مزيانية املرشوع وفقا للمعامل الرئيس ية" ،يف الصفحة  251من النسخة ا إلجنلزيية ،أأنه مت اإجناز نس بة معينة
من العمل ابلرتبا مع منح العقود .وابلنس بة للتعليق بشأأن اخملاطر املبينة يف اجلدول بعنوان "اسرتاتيجيات اخملاطر
والتخفيف من أاثرها" يف الصفحة  252من النسخة ا إلجنلزيية ،أأكدت ا ألمانة أأهنا قد أأدركت هذه اخملاطر ليك تعمل هبا ادلول
ا ألعضاء .وس تؤخذ هذه النقطة بعني الاعتبار عندما تكون ا ألمانة يف وضع ميكُنا من اختيار احلل التقين من بني احللول اليت
سيمت عرضروها ،عىل ا ألرحج يف النصف الثاين من العام املقبل ،من قبل رشكة اخملتصني اليت من املتوقع أأن تشارك خالل العام
احلايل .وكررت ا ألمانة أأهنا س تأأخذ يف الاعتبار املعايري املالية يف اختيار احلل بني احللول اليت س تعرض ،مشرية اإىل أأن الوضع
يف سوق البناء يف املس تقبل ل ميكن التنبؤ به يف هذه املرحةل املبكرة .واكنت النية الواحضة ل ألمانة تمتثل يف اختيار حل من
شأأنه أأن يليب املعايري التقنية فضال عن املعايري املالية وذكل ليبقى مضن حدود املزيانية.
 .57و أأعرب وفد الربازيل عن شكره ل ألمانة عىل تقدمي تقرير أأداء الربانمج و أأشار اإىل أأنه اكن تقيامي ذاتيا أأجرته ا ألمانة.
و أأجنز وظيفة واحضة ،وليس هناك حاجة ماسة ملوافقة ادلول ا ألعضاء أأو عدم موافقهتم عىل البنود الواردة يف الوثيقة .وطلب
الوفد توضيحا بشأأن جوانب حمددة من تقرير أأداء الربانمج ،وحتديدا حول مؤرشات ا ألداء و أأهدافه .و أأعرب الوفد عن
تقديره لصعوبة وضع ما ميكن أأن يكون مؤرشا ل ألداء اجليد لنشا حمدد نظرا لوجود تنوع كبري من ا ألنشطة اليت تقوم هبا
ا ألمانة .ومع ذكل ،فاإنه طلب توضيحا حول مؤرشات ا ألداء يف الصفحة ( 29النص ا إلجنلزيي) ،والنتيجة املرتقبة ه 2.3
(عدد احلكومات ومنظامت الإدارة اجلاعية املوقعة عىل اتفاق مع الويبو لوضع معيار جديد لضامن جودة الشفافية واملساءةل
واحلومكة) .ومن املفروهوم أأن مؤرش ا ألداء هذا قد وضع لتقيمي التقدم احملرز يف املرشوع املعين بوضع معايري ملنظامت ا إلدارة
اجلاعية .واكنت ا ألهداف اليت مت وضعروها تتعلق ابحلكومات ومنظامت الإدارة اجلاعية .وعند تقيمي أأداء التقدم ،مت استبدال
عنرص التفاق إاببداء الاهامتم ،وذكر التقيمي أأن الربانمج اكن عىل الطريق الصحيح .وطلب الوفد مزيدا من التوضيح بشأأن ما
اإذا اكن مؤرش ا ألداء قد تغري خالل فرتة الثنائية ألنه عند التحدث عن التفاقات املتعلقة إابجياد معايري جديدة لضامن احلومكة
حتدث أأحدمه عن معلية شامةل لدلول ا ألعضاء اليت وافقت عىل اإنشاء هذه ا ألداة اجلديدة .وطلب الوفد أأيضا توضيحا بشأأن
الربانمج  .18وفامي يتعلق بنتاجئ العامني املاضيني وا ألمهية املذكورة ملشاركة املزيد من البدلان النامية ،ذكر الوفد أأن عددا قليال
جدا من البدلان النامية اكنت أأعضاء يف برانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية الفكرية وشاركت يف البىن التحتية للويبو
لتبادل املعارف وامللكية الفكرية .وسأأل الوفد عام اإذا اكن املرشوع يسعى اإىل تنفيذ املزيد من معليات نقل التكنولوجيا اإىل
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املشاركني من البدلان النامية وليس فقط يس هتدف التفرغ والتدريب ،ولكن يشمل أأيضا املعاهد واجلامعات وغريها من
املؤسسات اليت ميكن أأن تس تفيد من كوهنا جزءا من مبادرات تقامس املعرفة ومشاركة فهيا.
 .58وفامي يتعلق ابلربانمج  ،3قالت ا ألمانة إان هذه املساعدة الفنية املعنية هدفروها تعزيز الشفافية واحلومكة بني منظامت
الإدارة اجلاعية .واكنت مبادرة مت تنفيذها عىل أأساس استشاري لفرتة من الوقت ،و أأهنا مشلت ثالثة جمالت ،فقد اكن اجملال
ا ألول لوضع بعض مبادئ احلمك الرش يد .والثاين برانمج تعلمي متعلق بتكل املبادئ؛ واكن الثالث لتدبري حممتل للجودة ادلولية
ومعيارا ملنظامت الإدارة اجلاعية .واكن مؤرش ا ألداء اذلي وافقت عليه ادلول ا ألعضاء يتعلق ابملرحةل الثالثة من تكل املراحل
الثالث ،وابلتفاق اذلي مت التوصل اإليه ،و أأشارت اإليه ادلول ا ألعضاء اكإبداء اهامتم ابملرشوع .وبعبارة أأخرى ،اكنت ادلول
ا ألعضاء قد وافقت عىل تشكيل جزء من املرشوع اذلي مييض قدما .واكن املرشوع ل يزال كبري جدا يف مرحةل العملية
التشاورية ،وكام تأأكد يف مناس بات عديدة ابلفعل ،ر أأت ا ألمانة أأن جزءا من هذه العملية التشاورية اكن ،بطبيعة احلال ،لضم
ادلول ا ألعضاء وإارشاكروها؛ بأأكرب عدد ممكن من ادلول ا ألعضاء ،وس تكون أأي دول ترغب يف أأن تشارك يف هذا املرشوع،
ابلطبع ،موضع ترحيب .وابجياز ،ذلكل اكن املوقف اذلي يشروهد تقدما يمتثل يف أأنه اكن جيري السعي للحصول عىل دمع ادلول
ا ألعضاء من أأجل الاس مترار يف هذا الربانمج اخلاص ابملساعدة التقنية يف جمال الإدارة اجلاعية ويف جمال الشفافية واملساءةل
واحلمك الرش يد ملنظامت الإدارة اجلاعية.
 .59و أأعرب وفد الربازيل عن شكره ل ألمانة عىل املعلومات اليت قدمهتا وقال اإن من املروهم جليع ادلول ا ألعضاء أأن تكون
عىل دراية ابجلروهود اليت تبذلروها ا ألمانة .وقال الوفد اإنه ،ابلعودة اإىل السؤال اذلي وهجه ،فقد اكن يف الواقع حول الفرق بني
مؤرش ا ألداء اذلي وضع ومتت املوافقة عليه قبل عامني وبياانت ا ألداء .وعند قراءة مؤرش ا ألداء ،فروهم الوفد أأنه أأشار اإىل
التفاقات املربمة بني الويبو ووضع املعايري يف اجملالت الثالثة اليت قد ذكرهتا ا ألمانة .ومع ذكل ،عند النظر اإىل بياانت ا ألداء،
فاإن ما قد ُذكر مل يكن يف الواقع اتفاقات أأو معل تعاوين ولكن اإبداء اهامتم من قبل ادلول ا ألعضاء لتقرير املرشوع .واكن ر أأي
الوفد أأن هذين اكان ش يئني خمتلفني .وقال إان سؤاهل حقا اكن يس هتدف هذه النقطة ،أأي ما اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء
س تواصل الاخنرا  ،سواء اكن هذا العمل اذلي سوف تقوم به ا ألمانة ،أأو ما اإذا اكن ميكن فروهم بياانت ا ألداء عىل أأهنا تعين
أأن ا ألمانة قد أأجنزت ابلفعل ما اكن يتعني اإجنازه فامي يتعلق بشمولية املرشوع.
 .60و أأعربت ا ألمانة عن رغبهتا يف توضيح ما يعتقد أأن "التفاق" اكن يعنيه .ومل تر ا ألمانة أأن "التفاق" اكن من املتصور
أأبدا أأن يكون عقدا ملزما قانونيا ساراي ولكنه اكن ي ُس تخدم مكصطلح اك ر مرونة للتعبري عن موافقة احلكومات .وقد وافقت
احلكومات عىل أأن تشارك يف هذه العملية .ويف هذا الصدد ،رحبت ا ألمانة كثريا إابرشاك ادلول ا ألعضاء وتوقعت من ادلول
ا ألعضاء أأن تشارك يف لك مرحةل من مراحل معلية التقدم اإىل ا ألمام.
 .61وقال وفد الربازيل أأنه فروهم تقرير أأداء الربانمج عىل أأنه أأداة تقيمي ذايت ومل يرغب يف اإطاةل أأمد النقاش .ويف الوقت
نفسه ،اكن السؤال عام اإذا اكنت مؤرشات ا ألداء املقبةل س تعكس فكرة اإدراج ادلول ا ألعضاء كجزء من معلية التشاور،
وعن الطريقة اليت مت من خاللروها تشكيل وصياغة معايري التصممي أأو  ،عىل ا ألقل ،الطرق اليت ميكن من خاللروها اإدراج ادلول
ا ألعضاء يف هذه العملية ،وليس فقط عن طريق ادلول ا ألعضاء اليت تقول إاهنم اكنوا هممتني ابملرشوع اذلي اكنت تقوم الويبو
بتطويره ،ولكن أأيضا من خالل كوهنم جزءا منه.
 .62وردت ا ألمانة عىل سؤال وفد الربازيل بشأأن الربانمج  ،18وقالت اإن السؤال اذلي وهجته تطرق اإىل جوهر الربانمج
 18والغرض من برانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية الفكرية .ويف الواقع ،اكن يف جزء كبري منه هيدف اإىل اإنشاء نظام
بييئ مما يسمح للمؤسسات العامة واخلاصة ،شامل وجنواب ،رشقا وغراب ،بتقامس موارد و أأصول امللكية الفكرية من أأجل ترسيع
معلية تطوير العقاقري واللقاحات ووسائل التشخيص ألمراض املناطق املدارية املروهمةل ،وحتديدا املالراي والسل .ومشل ذكل
التقامس اخلاص بأأصول امللكية الفكرية ليس فقط تراخيص الرباءات اليت اكنت اليشء ا ألقل أأمهية يف تطوير املنتجات ،ولكن
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أأيضا املعرفة ،وتقامس البياانت اليت مل تكن متوفرة .ومل يعرف أأحد حىت الكثري من البياانت املوجودة يف مؤسسات القطاع
العام أأو القطاع اخلاص .واكن ذكل حصيحا ابلتساوي ابلنس بة للجامعات كام هو للرشاكت .ومت نرش القليل من البحوث.
و أأظروهرت الس نوات الثالث ا ألوىل من ا ألنشطة أأنه من املمكن اإنشاء نظام بييئ خيفض تاكليف املعامالت وجيلب الثقة يف
احتاد ابتاكر مفتوح .واكن من ا ألسروهل اإىل حد كبري اإقامة أأوجه تعاون علمي بني معروهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وس تانفورد.
وحتداث نفس اللغة و أأيضا اكن دلهيام موارد مالية .و إلقامة تعاون مماثل بني ،عىل سبيل املثال ،نوفارتيس ونيجرياي اس تغرق ذكل
وقتا أأطول قليال .واكنت هناك فائدة من التفرغ .وقد مكنوا خشصني من نيجرياي من اذلهاب اإىل رشكة نوفارتيس لعدة أأشروهر،
والعودة بصداقات التعاون .وميكُنام الرد عىل الروهاتف أأو إارسال بريد الكرتوين اإىل ا ألصدقاء .ونقل نوفارتيس بعض املعدات
اليت اكنت تبلغ من العمر عامني ،واليت عفا علهيا الزمن ابلنس بة لرشكة نوفارتيس ولكن ل ميكن لنظراء نيجرياي احلصول علهيا.
واكن ذكل جزءا من بناء القدرات وتوضيح الكيفية .واكن من ا ألسروهل أأيضا جلب أأعضاء من البدلان املتقدمة ،بشلك عام،
حيث سروهلت ماكتب امللكية الفكرية أأو ماكتب نقل التكنولوجيا تكل العملية كثريا .واكن ذكل يس تغرق وقتا أأك ر مع البدلان
النامية .ولكن اكنت ا ألمانة خفورة جدا بأأن يكون دلهيا تسعة أأو عرشة أأعضاء يف أأفريقيا .ويف أس يا يف أأغسطس من هذا
العام ،اكنت الويبو تنظم جلسة بعد الظروهر حول برانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف مانيال يف منتدى الصحة
العاملي .واكن ذكل جزءا من اسرتاتيجية جللب املزيد من ادلول من أس يا .واكن هناك  12عضوا من أس يا يف ذكل الوقت.
ومن أأمرياك الالتينية ،اكن هناك عدد أأقل من ا ألعضاء ،مع وجود أأمه عضو فندجاو أأوزفادلو كروز من الربازيل اليت اكنت
الأكرب من حيث عدد العاملني احلاصلني عىل درجة ادلكتوراه يف أأمرياك الالتينية .واكن فايوكروز رشياك فاعال يف اسرتاتيجية
التوعية .واكن فايوكروز أأيضا متعاون يف تلقي أأصول امللكية الفكرية وابلنس بة للبدلان يف أأفريقيا .واكنوا هممتني بتعزيز تكل
الصةل مبا يف ذكل من خالل برانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية الفكرية .واكن الروهدف من الس نوات القليةل ا ألوىل هو
توضيح اإثبات املفروهوم ،واحلصول عىل عدد من أأوجه التعاون القامئة ،أأي املزااي السروهةل اليت اكن يسروهل البدء هبا .واكنت ا ألمانة
حيُنا بصدد التفكري يف اسرتاتيجية ذات مدى أأطول ،وكيفية نقل برانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اإىل
املس توى التايل ،ونوع املوضع اخملتصص للقمية املضافة ميكن أأن يوفره برانمج البحث للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف هذا
النظام البييئ لتطوير املنتجات .واكن الرتكزي بشلك خاص عىل إارشاك عدد أأكرب من البدلان النامية ،وإاجياد ذكل املوضع
املتخصص فامي يتعلق برشااكت تطوير املنتجات اليت دلهيا متويل كبري من مؤسسة غيتس واجلروهات املاحنة الثنائية .و أأخريا،
أأعربت ا ألمانة عن أأملروها يف إاجياد وس يةل لتطوير صندوق صغري يف املس تقبل ،أأو عىل ا ألقل تعاون مع مؤسسات البدلان
النامية .ولو مل يكن هناك بعض المتويل احملدود ملساعدة تكل البحوث الاقالع لاكن من الصعب للغاية ابلنس بة ألولئك العلامء
أأن يضفوا قمية اإىل امللكية الفكرية أأو املعلومات .واكن المتويل عادة ما يشلك جحر ع رة .واكنت هناك علامء موهوبون جدا
وعىل درجة عالية من التعلمي حريصني جدا عىل املشاركة .ونأأمل ،بفضل ألية يمتكن من خاللروها أأطراف اثلثة من متويل بعض
املشاريع عىل أأساس تنافيس ،أأن تتعزز فرص مشاركة البدلان النامية بشلك كبري.
 .63وتساءل وفد الربازيل عام اإذا اكن من احملبذ توجيه مزيد من ا ألرصدة أأو مزيد من مؤرشات ا ألداء لتلبية هدف
احلصول عىل املزيد من الرشاكء من ادلول النامية واملزيد من املرشوعات املتعلقة بربامج تتضمن دول انمية .وبدل من وضع
أأولوايت تتعلق عىل سبيل املثال بعالقة الويبو مع واكلت ا أل مم املتحدة فامي خيتص مبناقشات التغريات املناخية أأو ا ألمراض
املروهمةل ،ميكن للويبو استامثر خمتلف مواردها الصغرية يف اإنشاء عالقات مفيدة .لقد اكن من الصعوبة مباكن أأن يمت مض املزيد
من ادلول النامية .وشعرت الربازيل ابلرسور ملشاركة فيوكروز .واكنت الربازيل أأيضا دوةل انمية .حىت فيوكروز واجه صعوبة
يف اإقامة روابط مع املؤسسات البحثية ا ألخرى حول العامل.
 .64و أأوحضت ا ألمانة أأن ا ألمر مل يكن ابلصعوبة املتوقعة لكنه اكن مكثف أأك ر مما اكن بني مندويب س تانفورد و اإم.أي.يت.
ومل يكن ذكل أأمرا مثريا لدلهشة .اإن اإنشاء نظام بييئ لحتاد رشاكت ،وفتحروها لتلقي ماكملة حول امللكية الفكرية املتعلقة بأأي
من أأمراض املناطق احلارة وخاصة امللكية الفكرية اليت مل يفكروا فهيا خبصوص هذه ا ألمراض (وقد تتعلق ابرتفاع ضغط ادلم
أأو مرض السكر ،امللكية الفكرية يف جمالت خمتلفة ،وإاعادة صياغهتا من أأجل أأمراض املناطق احلارة املروهمةل) اكن من
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ا ألهداف الكربى :اإجياد الثقة يف اإماكنية حتقيق ذكل و أأنه لن يس تغرق ا ألمر وقت وموارد خضمة للمشاركة .لقد اكنت
الاسرتاتيجية تتضمن من البداية الرتكزي عىل التعاون بني مؤسسات ادلول املتقدمة وابلتدرجي معل اتصالت ابدلول النامية.
وميكن مناقشة ما اإذا اكن هذا الرتكزي حصيحا أأم ل .لكن املقصود منه أأن ينجح يكون مبثابة احلافز ملزيد من الاهامتم والرغبة.
واليوم قالت الرشاكت أأهنا ترغب يف القيام ابملزيد مع ادلول النامية .ويبدو أأن برانمج أأحباث الويبو اكنت يف املاكن املناسب.
واكن سيمت اإجراء مناقشات بشأأن مدى صواب التوازن وما اإذا اكن اس تخدام برامج الويبو اخلاصة بربانمج أأحباث الويبو
وبرانمج ويبو جرين اكنت أأحد الطرق لتبادل اخلربات واملعلومات ،واملعلومات القامئة عىل احلقائق املتعلقة بنقل التكنولوجيا،
وكيفية حدوث ا ألمور أأثناء املامرسة ،عىل التحدايت اليت تمت مواهجهتا ،وإاىل أأي مدى اس تغلت ا ألمانة وقهتا ملشاركة هذه
اخلربات يف منتدايت ا أل مم املتحدة .ومل يكن الوقت اكفيا ذلكل .واكن الرتكزي عىل النتاجئ امللموسة العملية .واكن السبب من
وراء الربانمج  18هو أأن يصبح يف واهجة ا ألنشطة العملية احلقيقية امللموسة ومعلية صناعة الس ياسات العاملية .ومل يكن
ا ألمر يتعلق ابلتأأثري يف هذه الس ياسات لكن تبادل اخلربات العملية اليت تقوم عىل أأساس احلقائق بناء عىل الطلبات اليت
طرحت يف العديد من املنتدايت .ويف برانمج ومزيانية  2017/2016مت ختصيص جزء متواضع من املوارد لروهذا اجملال.
 .65و أأشار الرئيس اإىل عدم وجود طلبات اإضافية للحديث .واختمت بقوهل اإن هناك العديد من ادلروس املس تفادة للجميع
من مناقشات تقرير أأداء الربانمج .وبعضروها خاصة اب ألمانة – وتتعلق ابملؤرشات ومدى صعوبهتا والتحدايت اليت متثلروها واهامتم
الوفود بوجود نظام للمؤرشات .وسوف تساعد بعض ا ألعامل اليت متت تغطيهتا الوفود يف مناقشاهتا املتعلقة ابلبند  5عىل
جدول ا ألعامل .وذكر الرئيس الوفود بأأن أأن تقرير أأداء الربانمج تضمن مرشوع فقرة قرار و أأشار وفد املكس يك اإىل أأن دليه
بعض املالحظات املتعلقة هبذا النص .ودعا الرئيس وفد املكس يك اإىل تقدمي مقرتحاته.
 .66وعرب وفد املكس يك عن رغبته يف اقرتاح تعديلني ملرشوع القرار .أأول ،رغب يف مالحظة أأن القرار املوجود يف
التقرير املرحيل حول اخلطة الرأأساملية الرئيس ية ومطالبة ا ألمانة ابلهامتم بصفة خاصة هبذه املرشوعات واليت تعرضت لتأأخري
كبري .كام طلب من ا ألمانة اإعداد تقارير حول تطبيق املرشوعات لرفعروها اإىل جلنة الربانمج واملزيانية .و أأشار التعديل الثاين اإىل
بيان الوفد حول نظام التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة .وفامي يامتىش مع املناقشات اليت تس بق ذكل بعامني طالب الوفد
من ا ألمانة اإعداد جدول ابقرتاحات معينة يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية حول كيفية احلد من خصوم
نظام التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة .ول بد أأل تقترص هذه املقرتحات عىل نتاجئ مجموعة العمل بشأأن نظام التأأمني
الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة واذلي وضعته ا أل مم املتحدة .وطالب الوفد بتوزيع نسخة مطبوعة من مقرتحه عىل ا ألعضاء
دلراس ته.
 .67وردت ا ألمانة عىل الاقرتاح املتعلق ابلتعديالت واذلي طرحه وفد املكس يك .ووجدت أأن أأول تعديل مقرتح نقطة
حصيحة و أأضافت أأنه جيب القيام باكفة اجلروهود من أأجل تقليل التأأخري يف اس تكامل مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية.
و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن اإرسال التقارير اإىل جلنة الربانمج واملزيانية قد مت من خالل تقرير أأداء الربانمج وقالت اإن ا ألمانة اكنت
حتاول جاهدة من أأجل جعل التقارير متناسقة ومتاكمةل .و أأكدت ا ألمانة أأهنا ستس متر يف اإعداد التقارير حول مرشوعات
اخلطة الر أأساملية الرئيس ية من خالل تقرير أأداء الربانمج طاملا أأن هذه املرشوعات لزالت حتت التنفيذ .وابلإشارة اإىل
التعديل الثاين املقرتح (حول خصوم نظام التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة) أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا قامت ابختاذ عدد
من الإجراءات لحتواهئا .واكنت اخلصوم ا ألوىل عبارة عن خصوم طويةل املدى تتعلق مبزااي املوظفني وترتبط ابلقوى العامةل
الشامةل للمنظمة .ويف هذا الس ياق ،تضمن الاقرتاح احلايل تضمني زايدات يف املوارد البرشية مع عدم اقرتاح وظائف جديدة
يف الربانمج واملزيانية املقرتحة ألن املنظمة اكنت تنتقل اإىل منوذج قوة معل أأك ر مرونة يشجع عىل الاس تعانة مبصادر خارجية
حيث يوجد قمية مضافة مزااي من وراء مناذج الاس تعانة مبصادر خارجية هذه .ومن وهجة النظر الاسرتاتيجية ،سوف يساعد
ذكل عىل تقليل خصوم نظام التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة .وتعمل املنظمة عن كثب مع مجموعة معل ا أل مم املتحدة كام
مت التوضيح خالل املشاورات غري الرمسية يف ا ألس بوع املايض واكنت متثل مشارك نشط يف اختصاصات مجموعة العمل
واتبعت التطبيق املس متر لعمل مجموعة معل ا أل مم املتحدة والاقرتاحات اخلاصة .اإن اخلدمات الصحية يف فرتة ما بعد اخلدمة
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اكنت جزء من مُنج أأنظمة ا أل مم املتحدة اخلاص برعاية املوظفني ومزاايمه طويةل املدى .وبسبب معليات ا أل مم املتحدة واسعة
النطاق ،مل تكن ا ألمانة متأأكدة من أأهنا ستتقدم بأأية اقرتاحات اإضافية أأك ر مما مت حتديده.
 .68وقال وفد املكس يك اإنه فروهم أأن اإعداد التقارير حول اخلطة الر أأساملية الرئيس ية اكن يمت من خالل تقرير أأداء الربانمج.
وابلرمغ من ذكل ،ر أأت أأنه ميكن اإضافة مرحةل يف هناية التعديل املقرتح ليعكس أأن التقرير املقدم اإىل جلنة الربانمج واملزيانية
قد مت من خالل تقرير أأداء الربانمج .و أأكد الوفد عىل أأنه مل يطلب تقريرا منفصال .وفامي يتعلق ابلتعديل الثاين ،أأوحض أأنه فامي
يتعلق بنظام التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة وإادارته واحتواء تلكفته ،اكن ميثل أأحد اجملالت اليت ل يبدو أأن هناك
اإجراءات قياس ية بشأأهنا يف داخل ا أل مم املتحدة .واكنت هناك قوامس مشرتكة ولكن ما مت القيام به ابلفعل يف لك من املنظامت
عىل حدا اكن خمتلفا .ولقد أأصبح من الواحض أأن موضوع نظام التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة يظروهر يف مناقشات اكفة
املنظامت ادلولية لنفس السبب .نعم مت اإنشاء مجموعة معل مببادرة من ا أل مم املتحدة يف حماوةل لتحقيق التنامغ .ولكن ذكل مل
يعىن أأن التنامغ س يحدث يف املس تقبل ألن مجموعة العمل نفسروها اكنت مدركة ألن ممارسات العمل ومتويل املنظامت ادلولية
خيتلف من منظمة ألخرى .ومن احلقيقي أأن هناك احامتل لوضع اإطار مشرتك يف لك حاةل .وابلإشارة اإىل معليات معينة من
أأجل احتواء التاكليف ،قال الوفد اإنه ر أأى هجود تبذل يف خمتلف املنظامت والروهيئات يف جنيف لتحديد اإجراءات معينة
لحتواء التلكفة حبيث تتجاوز جمرد حماوةل احلد يف زايدة معدلت املوظفني .وهذا هو ما أأشار اإليه الوفد عندما حتدث عن
اإجراءات معينة لحتواء التلكفة .واكن هناك اإجراء يمت يف منظومة ا أل مم املتحدة ،وقد حاول التعديل املقرتح الاس تفادة من
هذه املامرسة .ومن الواحض أأنه مل يؤدي يشء ،يف نفس الوقت ،اإىل منع الويبو من اختاذ اإجراءات وهو ما اكن الوفد حيهثا عىل
القيام به يف العامني السابقني .واكنت منظمة التجارة العاملية تتطلع اإىل اإجراءات معينة تتعلق بكيفية احتواء ا ألسعار مثل
تغيري املس توى املتعلق مبس توى بأأقسا التأأمني الصحي .واكن هناك عدد من الاقرتاحات ا ألخرى أأيضا .واكن الوفد يريد
دراسة اقرتاحات ملموسة .وقد خترج أأفاكر أأخرى من املناقشات يف مجموعة معل ا أل مم املتحدة .وسيمت تقدمي تقرير أأويل
للمجموعة اإىل اجلعية العامة ل أل مم املتحدة يف سبمترب  .2015وهذا هو سبب رغبة الوفد يف قيام دورة جلنة الربانمج واملزيانية
ابحلصول عىل املعلومات من مجموعة العمل والبناء علهيا للخروج ابإجراءات معينة .لقد اكنت مسأأةل نظام التأأمني الصحي يف
فرتة ما بعد اخلدمة من املسائل ذات ا ألمهية القصوى ،ألن  %6من تلكفة العامةل يف املنظمة اكنت تنفق عىل متويل اخلصوم.
ورصح الوفد بأأن املنظمة جيب أأن يكون لروها س ياسة استامثرات خاصة نظام التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة
والإجراءات اخلاصة ابحتواء التلكفة.
 .69وعرب الرئيس عن اعتقاده بأأن العديد من الوفود ميكُنا التأأكيد عىل القضااي اليت أأاثرها وفد املكس يك .واكنت املشلكة
تتعلق مبوضع إاظروهارها .وطاملا أأنه من املنطقي ربطروها بتقرير التقيمي اذلايت ،تقرير أأداء الربانمج ،فاإن املسأأةل تتعلق مبا اإذا اكن
جيب اعتبارها جزء من قرار حول الربانمج واملزيانية .وطالب الرئيس من الوفود تقدمي بعض الإرشاد حول هذا املوضوع.
 .70وقال وفد املكس يك أأنه عند حتليل املوضوع فقد وصل اإىل اس تنتاج مفاده بأأن بند جدول ا ألعامل رمق  3ميثل أأفضل
اختيار ألنه مبوجب هذا البند اكن ا ألعضاء يقومون بتقيمي أأداء املنظمة ،من الناحية املالية أأيضا ،ألن التقيمي تضمن
الاس تخدام الكفء للموارد وتقوم ا ألمانة ابإعداد تقارير حول الادخار وإاجراءات الكفاءة املتعلقة ابإدارة املزيانية .وبعد قول
ذكل ،اإذا اكن دلى الوفود ا ألخرى موضوع أأفضل لوضع هذه الصياغة ،سواء كجزء من مناقشة املزيانية أأو مكسأأةل مس تقةل،
فاإن الوفد مل جيد أأي مشلكة يف هذا الصدد .وابلرمغ من ذكل ،فاإنه يود التأأكد من أأن ادلول ا ألعضاء تقوم بتحليل التعديل
املقرتح بدون أأن تدخل ابلرضورة يف مناقشات أأخرى .وقال الوفد اإنه مرن بصورة اكمةل فامي يتعلق مبا اإذا اكن جيب دراس هتا
يف ظل البند  3أأو أأي بند أخر يف وقت أخر ،لكنه أأرص عىل دراسة املسأأةل.
 .71وطالب الرئيس بتوزيع مرشوع النص عىل اكفة الوفود مث يقوم بعدها ابلتشاور مع الوفود حول كيفية اإعادة
الاقرتاحات من أأجل مناقش هتا وإاقرارها .ودعا اكفة الوفود للتفكري فامي اإذا اكن جيب اعامتد النص ابلطريقة اليت اقرتهحا وفد
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املكس يك أأم جيب فصلروها وتضميُنا يف جمال أخر .ولإاتحة وقت مناسب للمشاورات ،قام الرئيس بتعليق املناقشات حول
البند رمق .3
 .72وفتح الرئيس جمددا ابب النقاش حول فقرة القرار املتعلق ابلبند  3يف وقت متأأخر أأثناء اجللسة .و أأشار اإىل مرشوع
النص املنقح للقرار اذلي أأعدته ا ألمانة ،ووزعته واذلي تضمن جزء من اقرتاح وفد املكس يك.
 .73و أأكد وفد املكس يك أأن النص املنقح اكن متاحا ورغب يف توضيح ا ألمور وإابالغ اللجنة بأأنه اكن يتشاور مع ا ألمانة
فامي يتعلق بتعديلني قام بطرهحام وخاصة التعديل املتعلق ابملوضوع ا ألول (اخلطة الرأأساملية الرئيس ية) .ووافق الوفد عىل أأن
تقوم الوفود أأن يُدرس اقرتاحه الثاين (نظام التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة) عندما تعكف الوفود عىل دراسة مرشوع
القرار املتعلق مبرشوع الربامج واملزيانية.
 .74وعرب الرئيس عن شكره لوفد املكس يك وعرب عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن اكفة الوفود اكنت تشعر ابلراحة جتاه اختاذ
قرار حول البند  3كام مت عرضه .ومل تكن هناك أأية طلبات مطروحة .وقام الرئيس بقراءة فقرة القرار املقرتح ،ومت تبنيه.
 .75اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ اس تعرضت تقرير أأداء الربانمج ( 2014الوثيقة  )WO/PBC/23/2و أأقرت
بطبيعة التقرير كتقيمي ذايت ل ألمانة ،أأوصت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو مبا ييل:
أأن تقر ابلتقدم احملرز يف الربانمج يف عام  2014حنو حتقيق ا ألهداف املرتقبة؛
" "1
أأن حتيط علام ابلتقرير املرحيل الثاين عن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية؛ وتطلب من ا ألمانة أأن
" "2
تعري العناية الالزمة للمرشوعات اليت دلهيا تأأخر كبري و أأن ترجع بتقرير اإىل اللجنة عن طريق تقرير أأداء
الربانمج.

البند 4

الوضع املايل يف هناية  :2014النتاجئ ا ألولية

 .76استندت املناقشات اإىل الوثيقة WO/PBC/23/INF.1
 .77وبني الرئيس أأن هذا البند ذو طبيعة اإعالمية ،وهو عن الوضع املايل يف هناية  ،2014النتاجئ ا ألولية .و أأعطى الرئيس
اللكمة ل ألمانة لتعرض التوضيحات املتعلقة ابلوثيقة ذات الصةل .WO/PBC/23/INF.1
 .78و أأوحضت ا ألمانة أأن الوثيقة قيد الاس تعراض تعرض ا ألرقام يف هناية  .2014وخضعت هذه ا ألرقام لتدقيق وقت
اإعداد هذه الوثيقة ،وسيبلغ عُنا بشلك رمسي يف دورة سبمترب  2015للجنة الربامج واملزيانية ابعتبارها البياانت املالية املدققة
لعام  .2014و أأضافت ا ألمانة أأنه وبعد وضع الوثيقة ،فقد ورد ر أأي مدقق احلساابت اذلي أأعطى مراجعة مالية نظيفة
حلساابت عام  .2014وانهتيى عام  2014بفائض اإجاميل قدره  37مليون فرنك سويرسي .و أأخذ هذا املبلغ بعني الاعتبار
النفقات مقابل ا ألموال الاحتياطية وتسوايت املعايري احملاسبية ادلولية ،ويأأيت مقارنة بفائض اإجاميل قدره  15.1مليون فرنك
سويرسي عام  .2013ومن حيث فائض املزيانية ،فقد جتاوزت الإيرادات الفعلية اإيرادات املزيانية حبوايل  6.2يف املائة ،ويه
زايدة تعزى بأأمكلروها تقريبا اإىل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يف حني اكن جحم املرصوفات أأدىن من املبلغ اخملصص يف
املزيانية حبوايل  8.4يف املائة .وجتدر الإشارة اإىل أأن تقس مي املزيانية ابلتساوي عىل العامني اكن ممارسة اضطلع هبا هبدف تقدمي
مزيانية س نوية متتثل للمعايري احملاسبية ادلولية .واكن من املمكن أأن ترصف النفقات بطريقة غري مقسمة ابلتساوي بني عايم
الثنائية .ومع فائض يقدر مببلغ  37مليون فرنك سويرسي ،ارتفع صايف ا ألصول ليصل اإىل  245.8مليون فرنك سويرسي
مقارنة مببلغ  208.8مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  .2013وتقدم الوثيقة أأيضا تفاصيل نفقات عام  2014للك برانمج
عىل حدة ،ونتاجئ عام  2014للك احتاد عىل حدة وتوقعات نتاجئ عام  .2015و أأضافت ا ألمانة أأن هذه التوقعات اكنت ابلطبع
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قد وضعت يف وقت مبكر من العام هبدف اإعداد هذه الوثيقة ،واكنت التوقعات املرتقبة للثنائية تُظروهر مبلغا أأعىل قليال من
املبلغ املتوقع املبني والبالغ قميته  9ماليني فرنك سويرسي.
 .79و أأشار وفد الياابن متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،اإىل حقيقة أأن الإيرادات اكنت أأعىل بقليل من الرمق املقدر ،أأي
 102يف املائة ،و أأن النفقات حدت مضن نطاق املزيانية أأي  98يف املائة يف منتصف الثنائية .وابحلديث عن الفائض املقدر
مببلغ  37مليون فرنك سويرسي اذلي حقق يف عام  ،2014ومع ا ألخذ ابحلس بان أأن توقعات تاكليف عام  2015قد
وضعت ،متىن الوفد معرفة ما اإذا اكنت املرصوفات املنخفضة نسبيا لعام  2014أأتت نتيجة للوفورات وماكسب الفعالية أأم
نتيجة لتأأجيل ا ألنشطة أأو خفضروها .وعرب الوفد عن أماهل يف أأن يس متر أأثر أأي وفورات انجتة عن الفعالية خالل عام .2015
و أأشار الوفد اإىل أأن توقعات الإيرادات يف اجلدول  4تشري اإىل أأنه اكن من املقرر أأن تنخفض اإيرادات املنظمة بنس بة  10يف
املائة تقريبا .وقال الوفد إان اجملموعة ابء تمثن احلصول عىل معلومات اإضافية عن سبب توقع املكتب ادلويل حدوث اخنفاض
كبري يف الإيرادات يف الس نة احلالية.
 .80وقال وفد اإس بانيا اإنه درس بمتعن الوثيقة اخلاصة ابلوضع املايل يف هناية  .2014و أأضاف الوفد أأنه يتفق مع ما قاهل وفد
الياابن ،ومتىن احلصول عىل معلومات اإضافية .واتبع الوفد قائال اإنه مل يطلع عىل وثيقة تدقيق احلساابت فامي يتصل ابلوضع
املايل ،مضيفا أأنه اكن س يحبذ رؤية الوثيقة يف مرحةل مبكرة ليتس ىن هل دراس هتا .و أأضاف الوفد أأن اكن يرغب احلصول عىل
الوثيقة اكمةل ألن ذكل يتيح للوفد تكوين فكرة أأوحض حول املعلومات املالية قبل دورة جلنة الربامج واملزيانية يف سبمترب.
و أأضاف الوفد أأنه اكن يود ،يف هذه املرحةل ،أأن يرى مزيدا من املعلومات حول أأمرين .أأولروهام ،هو تسوايت املعايري احملاسبية
ادلولية .و أأعرب الوفد ،دعام ملا قاهل وفد املكس يك من قبل ،عن رغبته يف احلصول عىل فكرة أأفضل عن الوضع فامي يتعلق
ابلتأأمني بعد هناية اخلدمة ،مضيفا أأن هذا النوع من املعلومات مل يرد يف الوثيقة قيد الاس تعراض .وتساءل الوفد عن التدابري
الفعاةل اليت مل يكن لروها أأثر مبارش عىل ا إلنفاق والإيرادات ولكُنا من املمكن أأن تكون ذات أأثر عىل ما ذهب اإىل الصندوق
الاحتياطي ،وطلب توضيحات اإضافية يف هذا الصدد.
 .81ورحب وفد املكس يك ابحامتل أأن تكون الإيرادات أأعىل من املبلغ املقدر .وقال الوفد اإنه لحظ أأن رمق ا إلنفاق اكن
أأدىن من املتوقع ورحب بذكل أأيضا .ولكن ،أأعرب الوفد عن أأنه ،شأأنه شأأن وفود أأخرى ،تساوره بعض الشكوك معا اإذا
اكن اخنفاض الإنفاق نتيجة للوفورات وماكسب الفعالية ،وهو ما طلبته جلنة الربامج واملزيانية الس نة املاضية ،أأو أأنه اكن
نتيجة اإنفاق مل يرصف بسب عدم تنفيذ بعض ا ألنشطة لسبب ما .وقال الوفد اإنه حباجة اإىل بعض التوضيح يف هذه اجلوانب،
ل س امي يف ضوء املناقشات املتوقعة يف ما يتعلق مبزيانية الثنائية  .17/2016و أأضاف الوفد أأنه عىل أأحا علاما بأأن املعلومات
املالية املدققة س تقدم اإىل اللجنة يف شروهر سبمترب .ورشح الوفد أأن دليه صورة عامة جدا من ا ألمانة و أأنه س ينتظر املعلومات
الإضافية اليت طلهبا ،وخصوصا يف ما يتعلق ابخلصومات طويةل ا ألجل.
 .82وعرب وفد كندا عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء .وسأأل الوفد عن حصة ما فروهمه من أأن
الوثيقة تقدم ا ألرقام مع تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية و من دوهنا .ور أأى الوفد أأن بعض ا ألرقام يف اجلدول  2من برانمج
الإنفاق ،اإن مل تكن لكروها ،مل تطبق علهيا تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية يف حني أأن اجلداول التلخيصية احتوت أأرقاما
خاضعة للتسوية .وطلب الوفد توضيحا معا اإذا اكنت هذه يه احلال أأم ل ،وعن السبب الاكمن وراء هذه املقاربة يف حال
اكن اجلواب نعم.
 .83و أأكدت ا ألمانة املعلومات اليت قدهما الرئيس يف أأن الوثيقة قيد الاس تعراض يه وثيقة معلومات هتدف ببساطة اإىل
تزويد الوفود مبعلومات أأساس ية قبل دراسة اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية القادمة .و أأن ا ألرقام الواردة يف هذه الوثيقة مل
تكن أأرقاما مدققة وقت اإعداد الوثيقة .ورد اا عىل اس تفسار وفد اإس بانيا ،أأكدت ا ألمانة أأن البياانت املالية املدققة ستتاح
كوثيقة رمسية للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب .و أأضافت ا ألمانة أأن هذه ممارسة اعتيادية عىل اعتبار أأن ذكل هو وقت
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توافر الوثيقة .وقد ورد تقرير تدقيق احلساابت وجيري حتضري الوثيقة للنرش حسب ا ألصول .وحول موضوع الوفورات،
وحضت ا ألمانة أأن كون ا إلنفاق أأدىن من املس توى اخملصص يف املزيانية يعزى اإىل مجموعة من العوامل .مفن هجة الإيرادات،
اكنت رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات السبب الرئييس وراء جتاوز الإيرادات املبلغ اخملصص يف املزيانية .ومن هجة
الإنفاق ،فينبغي أأن تؤخذ عوامل عديدة بعني الاعتبار .اإذ هناك الوفورات اليت حتققت يف تاكليف املوظفني ،ول س امي يف
مبالغ الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي ا أل مم املتحدة ،بسبب اختالفات سعر الرصف مقارنة ابلفرتاضات اليت
وضعت يف الربانمج واملزيانية .فقد بنيت التقديرات ،يف الربانمج واملزيانية ،عىل ادلولر ا ألمرييك ووضعت بعض
الافرتاضات معا س يكون عليه سعر الرصف .ويف هذه احلاةل ،اكن سعر الرصف أأقل من السعر املفرتض اذلي وضع يف
الربانمج واملزيانية للثنائية  15/2014مما أأدى اإىل حتقيق وفورات يف تاكليف املوظفني .كام أأحرزت وفورات يف ميدان اإعادة
تصنيف املوظفني .وابلتحديد ،فقد وضعت افرتاضات يف برانمج ومزيانية الثنائية  15/2014حول املبالغ املطلوبة يف ما خيص
اإعادة التصنيف .اإل أأن هذه املبالغ مل تس تعمل بأأمكلروها يف عام  ،2014مما يفرس النوع الثاين للوفورات احملققة يف جمال تاكليف
املوظفني .ومن مث ،فروهناك ماكسب حمددة يف التلكفة ،اكنت قد ذكرت يف أأثناء مناقشة تقرير أأداء الربانمج .ويه حتديدا
وفورات يف التاكليف وماكسب يف التاكليف مل تؤثر أأساسا عىل حتقيق النتاجئ املرتقبة ،وسيبلغ عُنا يف وثيقة منفصةل.
وإاضافة اإىل ذكل ،فقد أأثرت عوامل خارجية يف بعض احلالت عىل تنفيذ الربامج ،وعىل سبيل املثال ،فقد أأعاقت التطورات
ا ألخرية يف املنطقة العربية تنفيذ بعض ا ألنشطة يف تكل املنطقة .وترمج هذا معلي اا مبعدل تنفيذ أأبطأأ لعدد من ا ألنشطة.
وابلإضافة اإىل ذكل ،اكن معدل التنفيذ أأبطأأ من املتوقع يف الس نة ا ألوىل من الثنائية لبعض الربامج ا ألخرى .واعترب هذا
ا ألمر طبيعيا ،وميكن مالحظته يف تقرير أأداء الربانمج ،حيث اكن معدل التنفيذ عادة أأقل من الس نة الثانية من الثنائية .ومن
املتوقع أأن يعاود معدل التنفيذ الارتفاع اإىل درجة ما يف الس نة الثانية .و أأضافت ا ألمانة أأنه وابلنس بة للسؤال عن الاخنفاض
الظاهر يف الإيرادات ،فليس هناك اخنفاض يف الواقع .اإذ اكن جحم اإيرادات املزيانية املوافق علهيا هو  713.3مليون وبلغ جحم
الإيرادات الفعيل لعام  378.7 2014مليون .وهو أأمر جيل مبا أأن حساابت عام  2014قد أأغلقت واكن املبلغ املتوقع لعام
 2015هو  345مليو اان .لروهذا السبب ،ليس مثة اخنفاض فعيل يف الإيرادات ألن الرمق الفعيل أأعىل من الرمق الوارد يف املزيانية
لعام .2014
 .84وشكر وفد الياابن ا ألمانة عىل تكل الإيضاحات .ويف حني أأقر الوفد أأنه ل اخنفاض يف ادلخل ،اإل أأنه تساءل عن
الفارق بني اإيرادات عام  2014وإايرادات عام .2015
 .85وردت ا ألمانة بأأهنا س تقدم حتليال لروهذا الفارق .ويعزى أأحد عوامل اإىل اخلسارة النامجة عن الارتفاع اذلي طر أأ عىل
سعر الفرنك السويرسي خالل ا ألشروهر الثالثة ا ألوىل من العام احلايل .ولكن هذه اخلسارة اقترصت عىل حوايل  5ماليني
تقريبا .وس تقدم ا ألمانة حتليال عن ذكل .وخبصوص السؤال اذلي طرحه وفد كندا ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأن اجلدول وضع عىل
أأساس املزيانية ومل يستند اإىل املعايري احملاسبية ادلولية .و أأضافت ا ألمانة أأن تسوايت معايري احملاس بة ادلولية سترشح يف
الوضع املايل اذلي سيتاح لدلول ا ألعضاء يف شروهر سبمترب .ولكن متكنت ا ألمانة من حتديد التغريات الرئيس ية .اإذ بلغت نفقات
الاهتالك والاس هتالك وا ألرضار اجملمعة ما يقارب  9ماليني للس نة .ومن مث فروهناك تسوية صغرية من أأجل رشاء املعدات
مببلغ  .247000وتأأيت بعد ذكل رمسةل مرصوفات البناء اليت بلغت  30.4مليون .واليت رصف معظمروها يف بناء قاعة املؤمترات.
وشلكت رمسةل ا ألصول غري امللموسة مبلغ  1.7مليون .كام اكنت التغيريات اليت أأدخلت عىل اخلصوم املتعلقة مبس تحقات
املوظفني عامال أأيضا ،ومل تقترص عىل التأأمني بعد هناية اخلدمة ،بل مشلت تاكليف الإعادة اإىل الوطن أأيضا .ووصل مجموع
هذه العوامل اإىل  2.8مليون .ومن مث تأأيت الرسوم املؤجةل  ،ومعظمروها من اإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وتبلغ 17
مليون ،ويتبعروها رسوم مؤجةل أأخرى واب ألخص ما يتعلق ابتفاقييت مدريد ولهاي وتبلغ ما يزيد عىل  1مليون .ويأأيت بعد ذكل
عدد من التسوايت الصغرية عىل اجلرد وتكل املتصةل ابلصناديق الاستامئنية .ويرد التفصيل الاكمل ملا س بق يف الصفحة 65
من البيان املايل .و أأضافت ا ألمانة ردا عىل السؤال اذلي طرحه وفد اإس بانيا فقد نفذت دراسة اإكتوارية ،كام يه احلال لك
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س نة ،حول اخلصوم اخلاصة ابلتأأمني بعد هناية اخلدمة يف هناية عام  .2014فقد وصل مبلغ تكل اخلصوم اإىل  127.8مليون
بُناية عام  ،2014و أأعلن عن هذا املبلغ يف البيان املايل.
 .86و أأكد وفد اإس بانيا أأن هذه املعلومات عن تفاصيل الاختالفات يف صايف ا ألصول وجزء من الصندوق الاحتياطي،
يه ابلفعل املعلومات اليت اكن يريدها .و أأضاف أأنه س يقدر احلصول عىل توضيحات اإضافية حول الاختالف العام
والاختالف الشامل للخصوم اخلاصة ابلتأأمني بعد هناية اخلدمة.
 .87و أأشارت ا ألمانة \غىل أأن اخلصوم اخلاصة ابلتأأمني بعد هناية اخلدمة ارتفعت حبوايل  8مليون منذ هناية عام .2013
 .88واقرتح الرئيس ،مالحظا عدم وجود أأس ئةل أأخرى حول التقرير املايل ،الانتقال اإىل البند  5من جدول ا ألعامل.

البند 5

مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 17/2016

 .89استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/23/3
 .90وافتتح الرئيس مناقشة البند  5من جدول ا ألعامل ومرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح للثنائية 17/2016
(الوثيقة  .)WO/PBC/23/3وحدد الرئيس بأأنه مت تقدمي الوثيقة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية للمناقشة وتقدمي املالحظات
والتوصيات مبا يف ذكل التعديالت املمكنة وفقا لالةحئة املالية  2.6ووفقا للية زايدة مشاركة ادلول ا ألعضاء يف اإعداد ومتابعة
الربانمج واملزيانية للمنظمة .اوذكر الرئيس الوفود بأأن جلنة الربانمج واملزيانية س تجري مباحثات هنائية بشأأن الربانمج واملزيانية
املقرتحة يف دورة سبمترب عندما يتعني علهيا أأن تقدم التوصيات اإىل اجلعيات .و أأشار الرئيس اإىل أأن الوفود قد عربت ابلفعل
عن أراهئا ا ألولية يف بياانهتا العامة و أأن اللجنة اس متعت اإىل الترصحيات اليت أأدىل هبا املدير العام حول هذا املوضوع .واقرتح
الرئيس اإجراء املناقشات حسب الروهدف الاسرتاتيجي ودعا اإىل تقدمي املالحظات بشأأن الروهدف الاسرتاتيجي ا ألول.
 .91و أأعرب وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن رغبته يف تقدمي الراء العامة للمجموعة بشأأن مرشوع الربانمج
واملزيانية املقرتح للثنائية  .17/2016وبد أأ الوفد بتعبري اجملموعة ابء عن شكرها ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة و أأعرب عن تقديره
للجروهود املبذوةل للتوافق مع التارخي احملدد لصدورها .ورحب وفد اجملموعة ابء ابلرتكزي عىل الزايدات املقرتحة يف فرتة الثنائية
املقبةل .و أأعرب عن اعتقاده بأأن حتقيق الروهدف املمتثل يف توفري خدمات امللكية الفكرية ميكن أأن يُعزى إاىل اجلروهود املس مترة
لتحسني النظم وابلتايل الاس تجابة اإىل طلب املس تخدمني والرتوجي الفعال ملزيد من التوسع يف ا ألنظمة .ويف هذا الس ياق،
طلب وفد اجملموعة مزيدا من التوضيح بشأأن ما أأشار اإليه املدير العام بشأأن رضورة زايدة الرسوم ابلشلك املناسب يف
املس تقبل .وفامي يتعلق ببند الإنفاق يف الربانمج واملزيانية املقرتحة أأقر وفد اجملموعة نس بة زايدة قدرها  4.9يف املائة ،مبا يف
ذكل  10يف املائة يف التاكليف غري املتعلقة ابملوظفني و 2.1يف املائة يف التاكليف املتعلقة ابملوظفني .وطلب الوفد معلومات
أأك ر تفصيال فامي يتعلق ابلزايدة يف املزيانية ،بشأأن العنارص اليت ميكن أأن تُعزى اإلهيا هذه الزايدة وبشأأن فرصة التوفري وتدابري
الكفاءة .و أأكد وفد اجملموعة ابء عىل أأمهية قيام ا ألمانة إابيالء الاعتبار الواجب لتحقيق الوفورات وكفاءة التلكفة .و أأفاد بأأنه
يعترب ذكل مبثابة عنرص أأسايس من عنارص املزيانية السلمية .وذلكل ،أأعرب الوفد عن اهامتمه بوجود وثيقة مبعلومات مفصةل
حول الوفورات وكفاءة التلكفة املتوقعة يف فرتة الثنائية احلالية .كام أأعرب عن تقديره لقيام ا ألمانة بتقدمي معلومات عن الإنفاق
الفعيل حىت الن ،فضال عن النفقات املتوقعة يف فرتة الثنائية احلالية ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار تنفيذ تدابري الوفورات وفعالية
التلكفة .و أأقر وفد اجملموعة ابء حبقيقة أأنه مت ختفيض الزايدة يف تاكليف املوظفني اإىل حدها ا ألدىن ومت الإبقاء علهيا عند حد
أأقل بكثري من الزايدة يف فرتة الثنائية احلالية وأأن حصة التاكليف املتعلقة ابملوظفني مقارنة ابملزيانية اللكية قد اخنفضت من
 66.3يف املائة يف  15/2014اإىل  64.6يف املائة يف الثنائية  ،17/2016وهو ما يعد اجتاها جيدا ويسامه يف الإدارة السلمية
للمنظمة .ومع ا ألخذ يف الاعتبار مبد أأ اتباع املزيانية احملافظة خالل الوضع الاقتصادي العاملي احلايل غري املس تقر ووجوب
توفر اجلروهود املس مترة لتحقيق وفورات وكفاءة التلكفة ،أأعرب وفد اجملموعة ابء عن دمعه العام لتوجه املنظمة يف فرتة الثنائية
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القادمة عىل النحو املبني يف الربانمج واملزيانية املقرتحة .كام أأعرب عن تقديره اخلاص ل ألمهية الكربى اليت مت اإيالهئا للربامج
املتعلقة ابخلدمات العاملية للملكية الفكرية ،واليت شلكت ا ألساس دلخل للمنظمة ،وكذكل الربامج املتعلقة بنرش وتقامس
معلومات امللكية الفكرية ،ويه ا ألمهية اليت تزايدت دلى لك من البدلان املتقدمة والنامية .ومع ذكل ،أأشار وفد اجملموعة ابء
بيشء من القلق اإىل الزايدة املقرتحة بنس بة  10يف املائة يف النفقات غري املتعلقة ابملوظفني ،و أأفاد بأأنه من الطبيعي ان تكون
هناك حاجة اإىل زايدات يف الرسوم يف املس تقبل .و أأفاد بأأنه يف الواقع ينبغي التفكري يف اإماكنية ختفيض الرسوم .كام جشع وفد
اجملموعة عىل متويل مشاريع اخلطة الرأأساملية الرئيس ية املتبقية من املزيانية العادية واقر و أأعرب عن تقديره للجروهود اليت بذلهتا
ا ألمانة لش امتل هذا العمل يف اإطار مرشوع املزيانية املقرتح .وابلإضافة اإىل ذكل ،ر أأى وفد اجملموعة ابء أأن الربانمج واملزيانية
املقرتحة للثنائية  17/2016بشلك عام ،قد صيغت بطريقة تشمل مجيع العنارص الرضورية اليت اكن لروها تأأثري عىل املزيانية.
و أأخريا ولكن ليس أخرا ،أأعرب الوفد عن تفضيهل وجود فرتة زمنية أأطول بني ادلورة ا ألوىل وادلورة الثانية للجنة الربانمج
واملزيانية يف عام املزيانية من اجل السامح لدلول ا ألعضاء بدراسة الربانمج واملزيانية بشلك شامل ،وذكل هبدف قيام الامانة
بتسجيلروها والنظر فهيا يف املس تقبل .و أأفاد بأأنه يف الوقت نفسه ينبغي عقد ادلورات لتجنب تكرار نفس املناقشة يف دورات
خمتلفة وللسامح ابلس تخدام الفعال للوقت.
 .92و أأعرب الرئيس عن أأمهل بأأن تكون لك الوفود قد أأحيطت علام ابلرغبة يف حماوةل جتنب تكرار املناقشات .و أأفاد بأأنه
مع العمل بأأن اللجنة سوف تعود لروهذا البند يف شروهر سبمترب ،فاإهنا س تكون يف خدمة مجيع الوفود اإذا اكن من املمكن تصنيف
العديد من القضااي قدر الإماكن يف ادلورة احلالية.
 .93و أأعرب وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن ارتياحه ملرشوع الربانمج واملزيانية
املقرتح للثنائية  .17/2016كام أأعرب عن اعتقاد مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق بأأن الوثيقة تعكس هنج حكمي
ومتوازن فامي يتعلق مبختلف القضااي الربانجمية واملالية .و أأفاد بأأنه كام ُذكر يف اللكمة الافتتاحية ،تعرب اجملموعة عن تقديرها بأأن
مرشوع الربانمج واملزيانية عزز اإدارة اخملاطر ،ا ألمر اذلي يسمح بتنفيذ مُنجية أأك ر واقعية .و أأيد وفد اجملموعة بشلك خاص
الربانمج ( 10التعامل مع املراحل الانتقالية والبدلان املتقدمة) ،ويف الوقت نفسه ،جشع ا ألمانة عىل متابعة ا ألنشطة املتعلقة
ابمللكية الفكرية للجامعات واملرشوعات الصغرية واملتوسطة اليت تعترب ذات أأمهية خاصة ابلنس بة جملموعة بدلان أأورواب
الوسطى والبلطيق .واعرب وفد اجملموعة عن تطلعه أأيضا اإىل نتاجئ جيدة يف الربانمج  .30و أأفاد بأأن مسأأةل المتثيل بني أأعضاء
ا ألمانة ظلت مبثابة مسأأةل حامسة ابلنس بة جملموعة مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .وجشع ا ألمانة عىل مواصةل اإيالء
الاهامتم الواجب هبذه املسأأةل حتديدا .وفامي يتعلق ابملسائل ا ألخرى ،أأعرب وفد مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن
رغبته يف اقرتاح ما ييل :تعممي ا ألولوايت الرئيس ية املبينة يف اجلزء المتروهيدي من الربانمج واملزيانية؛ ذكر عدد متساو من
ادلورات جليع جلان الويبو أأو عىل ا ألقل احلصول عىل ضامن بأأنه اإذا اكنت هناك حاجة اإىل أأك ر من ثالث دورات للجنة
ادلامئة بشأأن الرباءات واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية ،فاإنه جيب الا يمت منع انعقادها بسبب نقص اخملصصات
املالية؛ ذكر دورتني للجنة الاستشارية بشأأن التنفيذ خالل فرتة الثنائية أأو احلصول عىل اإشارة بأأن هذه ادلورات ستنعقد
عىل أأساس املامرسة العادية املمتثةل يف دورة واحدة لك عام.
 .94وشكر وفد املكس يك ا ألمانة واملدير العام عىل تقدمي الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016و أأثىن عىل اجلروهود اليت
بذلهتا الويبو يف حتديد تدابري كفاءة التلكفة واش امتل التاكليف .وأأطلع عىل اقرتاح النفقات حسب الربانمج اذلي ميثل زايدة
قدرها  4.9يف املائة ،اإذا ما قورن مبزيانية  .15/2014و أأفاد بأأنه عىل الرمغ مما ذكره الوفد يف اإطار البند السابق من جدول
ا ألعامل ،س يكون هناك أأنشطة لن يمت تنفيذها بسبب مأأزق أأنشطة وضع املعايري يف عام  2014ورمبا يف عام  .2015واكنت
هذه يه وهجة نظر الوفد .و أأفاد بأأنه اكن من املس تحسن أأن تكون الزايدات أأقل من  4.9يف املائة ،ومن هنا نشأأت احلاجة
اإىل مزيد من الوضوح والتفاصيل عىل مس توى الإنفاق .وبوجه عام ،ر أأى الوفد أأن الإدارة احلكمية للنفقات يه أأمر همم جدا
لتجنب اللجوء اإىل الزايدات يف الرسوم اليت ذكرها املدير العام .وفامي يتعلق ابملوارد احملددة دلفع أأسعار الفائدة السلبية ،أأعرب
الوفد عن قلقه العميق إازاء الوضع السائد يف جنيف ،واذلي تسبب يف وجود ضغو قوية عىل مزيانية املنظامت ادلولية.
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و أأفاد بأأن وضع الويبو مقلق بشلك خاص نظرا ألنه اكن من الصعب فتح حساابت جديدة ابلفرنك السويرسي واليت اكن
يتعني عىل الويبو أأن تضع احتياطهيا فهيا اعتبارا من أأول ديسمرب .2015واكن ذكل حتداي أخر يضاف اإىل تأأثري أأسعار الفائدة
السلبية .ذلكل ،جشع الوفد املدير العام عىل التعبري عن قلق ادلول ا ألعضاء يف الويبو ورغبة املنظامت ادلولية اليت تتخذ من
جنيف مقرا لروها يف أأن تُعفى من أأسعار الفائدة السلبية .و أأفاد الوفد بأأنه يدرك متاما أأن هذا ا ألمر خارج س يطرة ا ألمانة ،ولكنه
يود أأن حيث مجيع ا ألعضاء والزمالء من سويرسا عىل مواصةل التفاوض مع البنك الوطين السويرسي لتجنب الوضع اذلي
وجدت املنظامت ادلولية نفسروها فيه واذلي اكن هل أأثر مبارش عىل متويالهتا كام هو احلال ابلنس بة للويبو.
 .95وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح للثنائية  .17/2016ورحب الوفد ابلتفاصيل الواردة
يف الوثيقة واب ألولوايت اخلاصة ابلثنائية املقبةل .و أأعرب عن سعادته يف أأن يرى أأن الويبو تواصل الزتاهما لتحقيق أأهدافروها
الاسرتاتيجية خالل فرتة الثنائية املقبةل و أأن يرى أأن املقرتحات اكنت معلية جدا .وفامي يتعلق ابقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية
 ،17/2016دمع الوفد ذكل الاقرتاح من حيث املبد أأ و أأعرب عن اس تعداده للمشاركة بطريقة بناءة يف املناقشات حول هذا
املوضوع.
 .96وشكر وفد اإس بانيا ا ألمانة عىل تقدمي وثيقة املزيانية و أأعرب عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء .وكام ذكر ابلفعل يف بيانه
العام ،أأفاد الوفد بأأنه يرى أأن الزايدة بنس بة  4.9يف املائة يف غاية الصعوبة .والأك ر من ذكل عندما نظر يف فرتة العامني،
حيث اكنت ادلول ا ألعضاء يف الويبو  ،و ألس باب خارج س يطرة ا ألمانة ،تواجه صعوبة يف جمال وضع املعايري ويف التوصل
اإىل اتفاق ،ا ألمر اذلي انعكس يف عدد أأقل من الاجامتعات .ونظرا لروهذا السيناريو ،رمبا قد يكون من ا ألسروهل اإذا اكنت
املزيانية املقرتحة أأقل .و أأشار اإىل أأن هذه النس بة املمتثةل يف  4.9يف املائة اكنت يه الزايدة ابملقارنة مبزيانية  .15/2014و أأفاد
بأأهنا اكنت مقارنة حصيحة ،ولكن اكن الوفد همامت مبعرفة ا ألرقام والقدرة عىل مقارنهتا ابلنفقات الفعلية املتوقعة يف .15/2014
وبعبارة أأخرى ،اإذا أخذت كفاءة التاكليف والوفورات اليت حققهتا املنظمة وتكل اليت ميكن أأن حتقق يف فرتة الس نتني التالية
يف الاعتبار ،وإاذا أخذت الاجامتعات اليت لن يمت عقدها مثل اجامتعات اللجنة احلكومية ادلولية ( )IGCيف الاعتبار،
ألس باب تتعلق ابملزيانية ،فاإن الوفد قد تفروهم أأن الإنفاق الفعيل س يكون أأقل من املزيانية املعمتدة ،وابلتايل فاإن الزايدة املقرتحة
جيب أأيضا مقارنهتا ابلنفقات الفعلية اليت من شأأهنا أأن تؤدي اإىل زايدة يف املزيانية بنس بة أأكرب من  4.9يف املائة .و أأوحض الوفد
أأنه قد يكون هناك ميل من جانب ا ألمانة اإىل املبالغة يف تقدير الاحتياجات الفعلية ابملزيانية من أأجل تأأمني غطاء ميكُنا من
تلبية احلاجة اإىل أأنشطة جديدة أأو تلبية احتياجات املزيانية اجلديدة .كام جيب مقارنة هذه الزايدة يف املزيانية ابلزايدات
السابقة وبأأي ظاهرة مل حتدث يف أأي منظامت أأخرى ،مثل أأي زايدة مذهةل يف اإيرادات الويبو يف الس نوات ا ألخرية .و أأشار
الوفد بأأنه قام ابإجراء معلية حسابية قبل بضع س نوات (يف عام  ،)2011حيث أأفاد بأأنه اإذا مت الإبقاء عىل مس توى الإنفاق
عند مس توى عام  ،2011فاإن الويبو س يكون دلهيا زايدة يف ادلخل مبقدار  375مليون فرنك سويرسي يف عام  .2017لقد
اكن هذا الرمق خضام ،ومع أأرقام ادلخل من هذا النوع يف الس نوات ا ألخرية ،رمبا ميكن ل ألعضاء أأن يعيدوا النظر يف زايدة
الاحتياطيات أأو ختفيض الرسوم .ويبدو أأن ا ألمانة ،مبوافقة ادلول ا ألعضاء ،قد اس تفادت من الوضع وقامت بزايدة النفقات،
و أأيضا ألغراض الاستامثر اليت اكنت مثرية جدا لالهامتم وابلتأأكيد متكن املنظمة من زايدة اإنتاجيهتا وابلتايل احلصول عىل مزيد
من ادلخل .و أأفاد بأأنه ل يقول أأهنا ليست فكرة جيدة ،ولكن اكن ميكن أأن يكون هناك توزيع أأك ر توازان ل ألموال وذكل
هبدف حامية املنظمة من املواقف اليت قد تتعرض لروها يف املس تقبل حيث ل يكون هناك زايدة اثبتة يف ادلخل .اكن ذكل هو
التعليق العام للوفد .ولتلخيص ذكل ،أأول ،أأعرب الوفد عن رغبته يف مزيد من الوضوح يف ا ألرقام حىت يمتكن من التحليل
الصحيح للزايدات يف املزيانية .كام أأعرب عن قلقه بشأأن أأسعار الفائدة السلبية وكيفية ارتبا هذه احلقيقة ابلس ياسة اجلديدة
بشأأن الاحتياطيات ،وكام ذكر وفد املكس يك ،أأعرب الوفد عن رغبته يف التعبري عن قلق ادلول ا ألعضاء بشأأن هذه
الس ياسة اجلديدة .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد أأنه نظرا ألن الويبو واملنظامت ادلولية ا ألخرى مل تكن كياانت استامثرية ،فقد معلت
يف سويرسا واكن لبد لروها أأن تعمل ابلفرنك السويرسي الالزم لعملياهتا اليومية .ومن املروهم جدا احلفاظ عىل الزتام ا ألمانة
مبواصةل حتقيق الوفورات وكفاءات التلكفة اليت ميكن ترمجهتا اإىل اس مترار يف املامرسة اجلديدة املشموةل يف اقرتاح متويل
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الاستامثرات .وينبغي أأن يمت اإدراج اخلطة الرأأساملية الرئيس ية يف املزيانية العادية ومع أأي اتفاق للحد بشلك واحض من
الاس تخدام الاس تثنايئ ل ألموال الاحتياطية .و أأفاد الوفد بأأنه اإذا أخذت هذه العنارص بعني الاعتبار ،فس يكون دليه نظرة
اإجيابية أأك ر جتاه الاقرتاح املقدم من ا ألمانة.
 .97و أأشار وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل أأن معظم أأولوايت اجملموعات يف مرشوع الربانمج
واملزيانية للثنائية  17/2016قد ُذكرت يف البيان العام للمجموعة .ومع ذكل ،أأعرب عن رغبة اجملموعة ا ألفريقية يف تسليط
الضوء مرة أأخرى عىل قلقروها إازاء اخللل يف تطور الإطار املعياري ادلويل .و أأشار اإىل ما ذكره املدير العام بأأن ا ألمانة قد جربت
أأفضل تقديراهتا اليت تقوم عىل سلوك ادلول ا ألعضاء .وذلكل ،يقع جزء من املس ئولية عىل ادلول ا ألعضاء بشأأن هذا
املوضوع .ومع ذكل ،أأعرب وفد اجملموعة عن رغبته يف مزيد من الوضوح بشأأن عدد ادلورات املقررة للجنة ادلامئة املعنية
بقانون العالمات التجارية والتصماميت الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ( )SCTواللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع
( )SCPلفرتة الثنائية املقبةل .وعالوة عىل ذكل ،واستنادا اإىل ا ألس ئةل والشواغل اليت أأثريت يف البيان العام للمجموعة
وا ألس ئةل اليت طرهحا وفد الربازيل بشأأن مرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة ( ،)TAGأأعرب وفد اجملموعة ا ألفريقية عن
رغبته يف معرفة اخلطوات القادمة وخطة العمل اخلاصة هبذا املرشوع من حيث مشاركة ادلول ا ألعضاء .كام جشع وفد
اجملموعة ا ألفريقية ا ألنشطة املعززة لأاكدميية الويبو واملرشوعات الصغرية واملتوسطة .ويف اإطار الروهدف الاسرتاتيجي ا ألول،
أأشار الوفد اإىل اقرتاحه لتحويل اللجنة اإىل جلنة دامئة و أأعرب عن تطلعه اإىل دمع ادلول ا ألعضاء هل يف هذا الصدد .و أأفاد بأأنه
يف هذه املرحةل عىل ا ألخص حتتاج اجملموعة ا ألفريقية اإىل توضيح من ا ألمانة بشأأن ما اإذا اكن هناك أأي تأأثري خضم لتحويل
اللجنة اإىل جلنة دامئة عىل املزيانية يف فرتة الثنائية املقبةل.
 .98ورحب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مبرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح و أأعرب عن تقديره للجروهد اذلي بُذل يف
اإعداد الاقرتاح .و أأعرب عن تأأييده الشديد للعمل اذلي قامت به الويبو .و أأفاد بأأنه ،كام ذكر يف اللكمة الافتتاحية ،يضع أأمهية
قصوى عىل مبد أأ الشفافية واحلومكة يف املنظامت مثل الويبو .و أأعرب جمددا عن قلقه اذلي أأبرزه يف البيان الافتتايح واملتعلق
بغياب الشفافية يف التاكليف املرتبطة بنظام لش بونة .وطلب الوفد التعامل مع نظام لش بونة بنفس الطريقة اليت تتعامل هبا
الويبو مع نظم التسجيل ا ألخرى يف عرض املزيانية وتقارير التلكفة وكيفية متويل العجز .وطلب أأيضا أأن تقدم ا ألمانة تفسريا
أأقوى بشأأن الزايدة أأو النقص يف لك يشء ببند النفقات .و أأفاد بأأن العرض احلايل يف عبارة واحدة أأو عبارتني من التفسري ل
يسمح بتحليل اكف للتلكفة ول يوفر للمنظمة فرصة مناقشة اجلروهود اليت تبذلروها لتحقيق كفاءة التلكفة والتوفري .و أأفاد الوفد
بأأن دليه عدد من ا ألس ئةل بشأأن البنود اليت سيمت مناقش هتا .ويف حني أأن الوفد اكن يدمع هجود املنظمة بشأأن الاس تقرار
املايل من خالل الزايدة يف الاحتياطيات املس هتدفة املس متدة من فائض الإيرادات كام جرت مناقش ته يف اإطار البند ،9
تعامل الوفد جبدية مع الفكرة املنصوص علهيا يف مقدمة مرشوع اقرتاح املزيانية ،أأي أأن الزايدات املناس بة يف الرسوم
س تكون مطلوبة يف املس تقبل .ور أأى أأن هيلك الرسوم املناس بة ينبغي أأن يسمح للمنظمة ابلكتفاء اذلايت ،مع احتياطيات
اكفية لتوفري الاس تقرار املايل .وينبغي أأن يكون توليد ادلخل متوازان مع هيلك الرسوم كام هو احلال دلى غريها من املنظامت
ادلولية .وينبغي أأن يؤدي وجود فائض مفر اإىل مراجعة ما اإذا اكنت الرسوم مناس بة من عدمه .و أأفاد بأأنه كام جاء يف البيان
الافتتايح ،اإذا واصلت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأنظمة مدريد ولهاي يف المنو أأو التوسع كام هو متوقع ،فاإنه ينبغي
لدلول ا ألعضاء أأن تدرس ختفيض الرسوم وليس زايدهتا .وفامي يتعلق بنفقات التشغيل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مرشوع
الربانمج واملزيانية ميكن أأن يوحض كيف اكن لك برانمج يدمع التاكليف التشغيلية للمنظمة .وفامي يتعلق جبداول "املوارد حسب
أأوجه الإنفاق" اليت ودرت يف مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح للثنائية  ،17/2016طلب الوفد معلومات بشأأن ماهية
البنود اخلاصة ابلنفقات التشغيلية ،مبا يف ذكل املباين والصيانة ،فضال عن املعدات واللوازم اليت يمت تغطيهتا .وابلنس بة لفرتة
 ،17/2016اكنت مزيانية نفقات التشغيل تصل اإىل  34.278.000فرنك سويرسي ولكن تبني أأهنا ل تظروهر ماهية املباين
املدرجة أأو ما اإذا اكن هناك برانمج قد تقرر للمسامهة يف ذكل .وتساءل الوفد عام اإذا اكن هذا البند يشمل مباين وصيانة
املاكتب اخلارجية .وطلب معلومات عن تاكليف املاكتب اخلارجية .وكام جرى اقرتاحه ،أأعرب الوفد عن خماوفه من أأن بعض
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الربامج س تدفع مبالغ ل تتناسب مع موظفي الربانمج أأو املساحة املس تخدمة أأو بعض املقاييس املوضوعية ا ألخرى .وطلب
الوفد معلومات اإضافية حول كيفية دمع لك برانمج للنفقات التشغيلية للمنظمة ،ألنه كام جرى الاقرتاح ،يبدو أأنه ليس هناك
سوى الربامج  28 ،27،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،11 ،7 ،4 ،3يه اليت ُاقرتح أأن تقوم بدفع تاكليف التشغيل .وإاذا اكن
الاقرتاح هو عدم قيام مجيع الربامج بتقدمي دمع متناسب مع اس تخداماهتا ،فاإن الوفد يرغب يف طلب حساب النفقات
اخلاصة بلك برانمج اإذا اكنت لك الربامج ستسامه وفقا لس تخدام ا ألماكن .وابملثل ،طلب الوفد معلومات عن تاكليف متويل
مرشوع البناء اجلديد ،واقرتح أأن يمت ختصيص تاكليف المتويل وفقا للموظفني و /أأو املساحة املس تخدمة من قبل لك برانمج
يف جنيف .و أأفاد بأأن اجلدول  5من الربانمج واملزيانية املقرتحة تضمن بند للموظفني غري اخملصصني .و أأعرب الوفد عن تقديره
لزايدة الشفافية اليت ميثلروها هذا البند ،و أأشار اإىل أأن املبلغ املرصود يف مزيانية  17/2016لروهذا البند قد بلغ  4.3مليون فرنك
سويرسي .و أأعرب عن رغبته يف معرفة الربامج اليت يُتوقع أأن حتتاج اإىل نفقات معل اإضايف يف  17/2016ومك املبلغ املطلوب.
وفامي يتعلق ابجلدول الوارد بعنوان "تطور دخل املنظمة من  2007/2006اإىل ُ ،17/2016ذكر أأنه اكن من املتوقع أأن تبقى
الإيرادات املتنوعة اثبتة ،ولكن ادلخل التقديري لـ  17/2016اكن يقرتب من نصف ادلخل التقديري لـ  .15/2014وتساءل
الوفد عن سبب تناقص الإيرادات املتنوعة .وفامي يتعلق إابيرادات الإجيار ،طلب الوفد معلومات اإضافية عن مجموع املبالغ اليت
سامهت هبا خمتلف الاحتادات .و أأعرب الوفد عن تقديره ملنحه الفرصة لطرح وهجات نظره و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء
مناقشات خالل ا ألس بوع .و أأعرب الوفد مرة أأخرى عن رغبته يف أأن يوحض أأن الولايت املتحدة ليست يف وضع ميكُنا من
دمع الربانمج واملزيانية املقرتحة لـلثنائية  17/2016يف غياب املزيد من الشفافية واملساءةل واحلومكة يف عرضه.
 .99وشكر وفد أأملانيا ا ألمانة العامة عىل الوثيقة الشامةل بشأأن الربانمج واملزيانية املقرتحة .و أأعرب الوفد عن تأأييده للبيان
اذلي أأدىل به وفد اجملموعة ابء ،واكنت دليه فقط بعض ا ألس ئةل الإضافية بشأأن الزايدة الضخمة يف الإنفاق عىل تكنولوجيا
املعلومات وا ألنظمة ا ألمنية .و أأعرب عن رغبته يف معرفة املزيد حول ما اإذا اكنت هذه الزايدة جاءت من املراجعة اليت
أجريت يف عام  ،2013وما يه التدابري اليت اكنت ادلول ا ألعضاء تنظر فهيا .وطلب مزيد من الوضوح بشأأن النفقات
املتعلقة ابخملطط العام لتجديد مباين مقر الويبو والمتويل من الاحتياطيات .و أأفاد بأأنه يبدو أأن هناك مجموعة من التدابري اليت
جيري متويلروها من الاحتياطيات ومجموعة جيري متويلروها من املزيانية احلالية .و أأعرب الوفد عن أأمنيته يف أأن يفروهم الوضع عىل حنو
أأفضل ،مبا يف ذكل سبب وجود مجموعتني منفصلتني من التدابري ممولتني بطريقتني خمتلفتني ،اإذا اكن هذا هو احلال.
 .100وشكر وفد اجلزائر الرئيس عىل معهل يف اللجنة وشكر ا ألمانة عىل المك الروهائل من العمل اذلي قامت به يف اإعداد
برانمج ومزيانية  .17/2016و أأشار اإىل املقرتحات الواردة يف الوثيقة .واكنت التعليقات العامة للوفد عىل النحو التايل .أأول،
أأعرب الوفد عن قلقه بشأأن الُنج اذلي يبدو أأن الويبو تتبعه إازاء مسائل مثل اإنشاء عدة منصات ،سواء اكنت تعمل بنظام
احلاسب اليل أأو بغري ذكل مما يبدو أأنه حيد من مشاركة ادلول ا ألعضاء يف أأعامل الويبو .ويف الواقع ،يبدو أأن تكل املنصات
اليت من املفرتض أأن تكون هناك لالس امتع اإىل أراء ادلول ا ألعضاء ،تأأخذ مراعاة مشاركة القطاع اخلاص أأك ر من مشاركة
القطاع العام أأو ادلوةل يف الاعتبار .وطلب الوفد من ا ألمانة أأن تفرس أأس باب اإنشاء تكل املنصات .و أأعرب بشلك خاص
عن رغبته يف احلصول عىل معلومات حمددة بشأأن أأثر اقامة مثل هذه املنصات عىل املزيانية .اثنيا ،طلب الوفد تقدمي عرض
عام ل إالنفاق عىل املساعدة التقنية .واكن سبب ذكل أأنه يف الوقت الراهن ،اكن لك ما هو حمدد يف وثيقة الربانمج واملزيانية
يه الربامج اخملتلفة املتعلقة ابلروهدف الاسرتاتيجي الثالث .ومع ذكل ،مل يكن هناك تقيمي عام جيد ل إالنفاق عىل املساعدة التقنية
يف الوقت احلارض .ومت عرض الإنفاق العام يف اإطار الروهدف الاسرتاتيجي الثالث لكن ذكل مل يتوافق مع لك بنود الإنفاق عىل
املساعدة التقنية .كام جاءت املساعدة التقنية أأيضا يف اإطار ا ألهداف الاسرتاتيجية ا ألخرى .وذلكل ،طلب الوفد من ا ألمانة
تقدمي تقيمي عام جليع النفقات اليت تدخل يف اإطار املساعدة التقنية .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن احتفاظه ابحلق يف التعليق
عىل لك برانمج عند مناقش ته.
 .101وانضم وفد اإثيوبيا اإىل املتحدثني السابقني و أأثين عىل الرئيس وانئبيه عىل العمل اذلي قاموا به .كام شكر ا ألمانة عىل
وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة .و أأشار الوفد اإىل الفقرة ( 20.1يف الربانمج " :)20يف الثنائية  ،17/2016س تقوم ا أل مم
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املتحدة ابلتحول من املفاوضات اإىل التنفيذ ،حيث أأن عدد من املفاوضات الرئيس ية تتالىق ويمت اختتاهما يف هناية عام
 ."2015و أأشار اإىل أأن غياب ماكتب الويبو اخلارجية يف القارة ا ألفريقية من شأأنه أأن يؤثر بشلك كبري عىل مرحةل التنفيذ يف
القارة .وبدون افتتاح ماكتب خارجية يف أأفريقيا ،لن تكون املنظمة قادرة عىل سد هذه الفجوة .و أأفاد بأأن املاكتب اخلارجية يف
أأفريقيا تساعد أأيضا يف تعزيز ودفع مصاحل امللكية الفكرية يف أأفريقيا وبقية العامل .ويف هذا الس ياق ،أأكد الوفد عىل ادلعوة اليت
وهجروها وفد اجملموعة ا ألفريقية بشأأن اإنشاء ماكتب الويبو اخلارجية يف أأفريقيا و أأعرب عن امهل يف أأن يرى ذكل ينعكس يف
الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  .17/2016وفامي يتعلق مبرحةل التنفيذ ،اختمت الوفد بيانه و أأعرب عن رغبته يف معرفة
الكيفية اليت ستسروهم هبا املنظمة يف مرحةل التنفيذ بعد اعامتد أأهداف التمنية املس تدامة كام هو مبني يف وثيقة الربانمج واملزيانية
املقرتحة .وتساءل عن كيفية مسامهة الويبو وما يه الربامج اليت ستشارك من حيث دمع البدلان النامية وا ألقل منوا .و أأفاد بأأنه
عىل الرمغ من ورود ذكل يف الوثيقة ،اإل أأنه مل يمت ذكر الكثري من التفاصيل.
 .102و أأعرب وفد سويرسا عن رغبته يف الإدلء بتعليقات حمددة بشأأن ا ألهداف الاسرتاتيجية عند مناقشة تكل
ا ألهداف .و أأفاد بأأنه يف الوقت الراهن يرغب يف الرد عىل وفود املكس يك وإاس بانيا وذكل من خالل الإشارة اإىل مسأأةل
أأسعار الفائدة السلبية .و أأكد الوفد أأنه عىل عمل ابلاثر املرتتبة عىل قرار البنك الوطين السويرسي بفرض أأسعار فائدة سلبية
عىل املنظامت ادلولية .و أأفاد بأأن هذا القرار قد ُاختذ يف وضع اقتصادي ومايل حمدد للغاية ،حيث اكنت سويرسا حتاول
اإضعاف الفرنك السويرسي جلعهل أأقل جاذبية .ومن الواحض أأن هذا اكن هل تأأثري عىل الاقتصاد السويرسي ومجيع ا ألطراف
املعنية .واكن البنك الوطين السويرسي مؤسسة مس تقةل ،وحيث أأن هذا هو احلال ،فاإنه ل ميكن للحكومة السويرسية أأن
تتدخل يف أأي قرار يتخذه البنك .ورمغ ذكل ،ظلت السلطات السويرسية ملزتمة لس نوات عديدة بتوفري أأفضل الظروف
املمكنة للتشغيل للمنظامت ادلولية اليت تتخذ من سويرسا مقرا لروها .ومؤخرا ،مت اعامتد اسرتاتيجية جديدة ومت ا إلفراج عن
أأموال اإضافية ملواصةل تدعمي موقف جنيف ابعتبارها املدينة ا ألوىل يف العامل اليت تس تضيف املنظامت ادلولية .واكنت هذه
الاسرتاتيجية هتدف ،من مجةل أأمور أأخرى ،يف الظروف احلالية اإىل تعزيز ظروف املنظامت ادلولية اليت تتخذ من جنيف
مقرا لروها .وذلكل ،أأفاد الوفد بأأن القضااي اليت تثار يف اإطار البند  8من جدول ا ألعامل اكنت ذات أأمهية كبرية ابلنس بة هل
و أأضاف بأأنه ل يزال ملزتما ابلتوصل اإىل حلول.
 .103وشكر وفد كندا ا ألمانة عىل اإعداد مرشوع الربانمج واملزيانية للفرتة  ،17/2016وكرر دمعه للويبو ولعملروها الروهام .كام
أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد اجملموعة ابء .وبيامن اكن دلى الوفد عددا من ا ألس ئةل والتعليقات اليت س يقوم بطرهحا عند تناول
الربامج الفردية ،طلب وفد كندا توضيحا من ا ألمانة بشأأن البيان الشامل الوارد يف مقدمة املدير العام فامي يتعلق ابإماكنية
زايدة الرسوم .و أأفاد بأأنه يرحب عىل ا ألخص بتوضيح من ا ألمانة العامة بشأأن ما قد ينشئ هذه احلاجة يف الس ياق احلايل
حيث ترى الويبو اجتاها حنو زايدة ادلخل ،مبا يف ذكل يف الفوائض .ويف اخلتام أأفاد الوفد بأأنه س يقدم تعليقات عىل الربامج
الفردية مبا يامتىش مع حرصه عىل الشفافية والإدارة القامئة عىل النتاجئ.
 .104و أأفاد وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأن مالحظاته ا ألولية معنية ابلروهدف
الاسرتاتيجي ا ألول والقرارات احملمتةل النامجة عن املناقشات اجلارية يف هيئات الويبو مثل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات
الاخرتاع ( )SCPاليت جيب حاميهتا من خالل توفري املوارد الاكفية .ويف هذا الصدد ،أأفاد بأأنه ينبغي النظر يف املوارد الالزمة
لتعديل القانون المنوذيج لرباءات الاخرتاع وإاجراء مناقشات حول التقييدات والاس تثناءات لفائدة قانون الرباءات .وعىل
نفس املنوال ،جيب عىل ا ألعضاء أأيضا جتنب اش امتل العنارص اليت مل جيري النظر فهيا من قبل اللجان املعنية يف الربانمج
واملزيانية ،مثل النقاش حول املعلومات الرسية يف اإطار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع .وفامي يتعلق اب ألنشطة،
أأكد وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل أأمهية زايدة املبادرات مثل احللقات ادلراس ية ا إلقلميية ابعتبارها وس يةل
للميض قدما ميكن أأن تسروهم يف التوافق بشأأن جدول ا ألعامل املعياري .وفامي يتعلق مبوضوع ا ألنشطة املتعلقة مبرشوع الشفافية
واملساءةل واحلومكة ملنظامت الإدارة اجلاعية ،أأفاد وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،كام جاء يف بيان اجملموعة
ا ألفريقية ،بأأنه جيب طلب مشورة ماكتب حق املؤلف الوطنية بشلك فعال يف صياغة املعايري من خالل معلية شامةل
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وحيركروها ا ألعضاء .وطلب الوفد أأيضا تأأكيدات بأأن برانمج ومزيانية الثنائية  17/2016تش متل عىل توقع للموارد الاكفية لولية
اللجنة احلكومية ادلولية .وافاد وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بأأنه يعلق أأمهية كبرية عىل ولية اللجنة احلكومية
ادلولية و أأعرب عن الزتامه بعملية مراجعة معلروها.
 .105واطلع وفد الصني عىل مالحظات املدير العام بشأأن عدم رضورة اإدخال زايدات يف الرسوم يف فرتة الثنائية املقبةل
ولكن س يأأيت الوقت املناسب يف املس تقبل حيث تكون هناك حاجة اإىل حمكة اإجراء زايدات يف الرسوم .و أأعرب الوفد عن
قلقه يف هذا الصدد ألن رسوم املعاهدة احلالية ل تزال مرتفعة نسبيا ابلنس بة ملعظم املس تخدمني يف البدلان النامية و أأقل
البدلان منوا ،لس امي ابلنس بة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة واجلامعات واملؤسسات البحثية اليت مل تمتكن من الاس تفادة من
ختفيض الرسوم .و أأفاد بأأن الزايدات يف الرسوم س تضيف املزيد اإىل الصعوابت اليت تواهجروها تكل املؤسسات يف اس تخدام
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ومل تؤدي اإىل توس يع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وغريها من أأنظمة التسجيل
ادلويل يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا ،ومل تساعد عىل تمنية الابتاكر يف هذه البدلان .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تظل الويبو حذرة فامي يتعلق بزايدة الرسوم يف املس تقبل.
 .106ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي الردود ا ألولية عىل ا ألس ئةل املطروحة حىت الن .و أأضاف أأن بعض مُنا قد متت الإجابة
عليه بوضوح يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة اليت أأتيحت يف صباح ذكل اليوم .واقرتح الرئيس بأأن أأي قضااي قد تكون الوفود
تناولهتا حسب ترتيب ا ألهداف الاسرتاتيجية تعطي متاسك معني للمناقشات.
 .107وردت ا ألمانة عىل ا ألس ئةل من املس توى املرتفع وا ألس ئةل العامة ،وبعد ذكل ،س يقوم أأعضاء ا ألمانة املشاركني يف
العمل اخلاص ابلربامج احملددة ابلإجابة عىل ا ألس ئةل التفصيلية .أأول ،لفتت ا ألمانة نظر الوفود اإىل ورقة ا ألس ئةل وا ألجوبة
الشامةل اليت مت نرشها عىل موقع جلنة الربانمج واملزيانية واكنت متاحة يف شلك مطبوع مبكتب الواثئق .وقد أأثريت بعض
ا ألس ئةل خالل املشاورات غري الرمسية وابلتايل مت تناولروها يف تكل ا ألس ئةل والاجوبة .و أأضافت ا ألمانة أأن وثيقة ا ألس ئةل
وا ألجوبة سوف يمت حتديهثا ،حيث مت طرح املزيد من ا ألس ئةل خالل ادلورة .وفامي يتعلق مبسأأةل الزايدة الإجاملية يف مظروف
النفقات ،أأوحضت ا ألمانة أأن معلية التخطيط قد بد أأت منذ ما يقرب من ثالث س نوات قبل هناية فرتة الثنائية املقبةل .ومن
خالل معلية التخطيط تكل ،تيقنت ا ألمانة أأهنا س تكون حباجة اإىل التأأكد من توفري مس توى مناسب من املوارد من أأجل
النتاجئ اخملتلفة اليت تسعى املنظمة اإىل حتقيقروها .وواصلت ا ألمانة قولروها بأأن مظروف النفقات املقدم لالعامتد اكن مبثابة احلد
ا ألقىص من املزيانية اذلي ل ميكن جتاوزه .ويف الواقع ،كام أأشار العديد من الوفود ،يمت بذل اجلروهود املتواصةل س نة بعد س نة
يف مجيع أأحناء املنظمة لتحقيق الوفورات وكفاءة التلكفة ،و أأضافت بأأنه سيمت توفري التفاصيل يف وثيقة س تكون متاحة يف
وقت قريب .وهذه الوثيقة عبارة عن جدول يبني لك الوفورات وكفاءة التاكليف مت اإعدادها بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء
من أأجل رشح من أأين تأأيت كفاءات التلكفة .وحددت خطة  17/2016خط ا ألساس الفعيل لروهذه الوفورات وكفاءات
التلكفة .وافادت الامانة بأأن املنظمة اكنت س تتناول مس توى أأعىل من التطبيقات عرب أأنظمة التسجيل اخلاصة هبا :حيث
س تقوم أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأنظمة لهاي و أأنظمة مدريد بتناول التطبيقات اليت حفزت جزءا من الزايدة
بنس بة  4.9يف املائة .وذكرت ا ألمانة بأأن هناك سؤال حول سبب حتفزي الزايدة ،وجاءت الإجابة مرة أأخرى عىل هذا السؤال
يف ا ألس ئةل وا ألجوبة يف اإطار السؤال رمق  .4وقدمت الفقرات  39-17من فصل النتاجئ حملة عامة عن اجلوانب املالية،
تفاصيل عن حمفزات الزايدة الإجاملية .ومت رشح حمفزات التلكفة املرتبطة ابملوظفني وكذكل التاكليف غري املرتبطة ابملوظفني
بشلك واحض جدا .ومت تلخيص ادلوافع الرئيس ية للزايدات يف تلكفة املوظفني يف الفقرات  .44-40وميكن مالحظة الزايدة يف
املوارد غري املرتبطة ابملوظفني يف اإطار الربانمج ( 5نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) ،ا ألمر اذلي تطلب  5.6مليون
فرنك سويرسي اإضايف بسبب الزايدة يف أأجحام ترمجة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأحاكم تعزيز الاعامتد عىل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات .وتطلب الربانمج ( 6نظايم مدريد ولش بونة) ،مبلغ اإضايف قدره  2.5مليون فرنك سويرسي ،ويرجع
ذكل أأساسا اإىل توس يع عضوية نظام مدريد وتعزيز كفاءته التشغيلية .وتطلب الربانمج ( 25تكنولوجيا املعلومات
والتصالت) مبلغ  6.9مليون فرنك سويرسي بسبب زايدة الاعامتد عىل وفعاةل البنية التحتية املوثوقة والمنة لتكنولوجيا
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املعلومات ابلنس بة لاكفة اخلدمات العاملية للملكية الفكرية .وتطلب الربانمج  ( 28أأمن وسالمة املعلومات) مبلغ  3.9مليون
فرنك سويرسي لتنفيذ اسرتاتيجيات أأمن املعلومات يف الثنائية  17/2016بشلك أأسايس .وتطلب الربانمج ( 22الربانمج
وإادارة املوارد) زايدة قدرها  4ماليني فرنك سويرسي بسبب اس هتالك قدرات نظام التخطيط املركزي للموارد ()ERP
اذلي مت تنفيذه تدرجييا وكذكل خمصصات أأسعار الفائدة السلبية .وينبغي أأن يوضع يف الاعتبار أأن ا ألمانة اكنت تفعل لك
يشء ممكن وجنحت حىت الن يف جتنب أأسعار الفائدة السلبية من خالل التفاوض عىل العتبات مع رشاكء الويبو املرصفيني.
واكنت ا ألمانة غري قادرة عىل التنبؤ يف هذه املرحةل مبا اإذا اكنت ستس تطيع جتنب ذكل متاما ،ولكن سيتوقف ذكل عىل نظر
ادلول ا ألعضاء واعامتد واثئق الس ياسة الاستامثرية اليت ُطرحت يف ادلورة احلالية .و أأشارت ا ألمانة اإىل تعليقات الوفود يف
إاشارهتم اإىل الروهدف الاسرتاتيجي ا ألول ،بأأن هناك بعض الوفورات اليت حتققت نتيجة عدم تنفيذ ا ألنشطة .و أأشارت ا ألمانة
اإىل أأن الروهدف الاسرتاتيجي ا ألول اكن جمال معياراي للمنظمة وحتركه ادلول ا ألعضاء .واكنت ا ألمانة حذرة للغاية يف احلفاظ
عىل مس توى املوارد اخملصصة لروهذا اجملال من العمل منذ ذكل احلني ،كام ذكر املدير العام بأأن ا ألمانة اكنت غري قادرة عىل
التنبؤ بدقة مبا س تؤول اإليه مداولت ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق مبسأأةل عدد ادلورات يف لك جلنة دامئة ،ردت ا ألمانة بأأنه مت
احلفاظ عىل مس توى املزيانية ابلنس بة للجان ادلامئة يف فرتة الثنائية احلالية .واكن الفرق الوحيد أأن الاقرتاح جعلروها أأك ر
وضوحا بشأأن عدد ادلورات اذلي أدرج يف املزيانية .و أأضافت ا ألمانة أأن نفس املس توى من عدد أأايم الاجامتع قد أدرج يف
املزيانية كام اكن يف  .15/2014ومت تناول هذه املسأأةل يف السؤال  1من ا ألس ئةل وا ألجوبة .ويف اشارة اىل سؤال عن أأثر
املزيانية عىل حتويل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة ،أأفادت ا ألمانة أأنه مل يكن هناك أأي تأأثري يف املزيانية ألن تاكليف
الاجامتعات استندت اإىل عدد أأايم الاجامتعات املنعقدة .وفامي يتعلق ابلتاكليف ذات الصةل ابلرتمجة ،وتبعا لطبيعة ادلورات،
اكن هناك متويل بشأأن مشاركة املندوبني من البدلان النامية .واكن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية قد ذكر الربامج اليت تسروهم
يف تاكليف التشغيل .ويف هذا الصدد ،أأعربت ا ألمانة عن رغبهتا يف رشح هيلك املزيانية ،ا ألمر اذلي قد يساعد يف
املداولت يف وقت لحق من ا ألس بوع ويف دورة سبمترب .و أأفادت بأأهنا اكنت مزيانية عىل أأساس النتاجئ ابلنس بة ل إالنفاق ،كام
مت أأيضا توضيح الإيرادات والنفقات العامة للمنظمة وعرضروها حسب الاحتاد (وردت يف امللحق الثالث) .ومل تعكس جداول
الربانمج اخلاصة ابلإنفاق (الواردة يف لك برانمج) مسامهة لك برانمج ألن معظم الربامج مل حتقق أأي دخل ،واكنت يف
ا ألساس مزيانيات اإنفاق .وعند النظر يف جدول فئات التلكفة ،ميكن أأن نرى فئات التاكليف اليت اكنت تعكسروها الربامج
لس تخداهما من أأجل حتقيق نتاجئروها ووليهتا .وإاذا اكنت هناك تاكليف تشغيل مل تُدرج يف مزيانية بعض الربامج ،فاإن ذكل
يعين أأهنا ل تتطلب توفري معدات أأو أأاثث .و أأضافت ا ألمانة أأهنا حاولت الإجابة عىل هذه اجملموعة من ا ألس ئةل يف وثيقة
ا ألس ئةل وا ألجوبة وسوف تقدم املزيد من التوضيحات عىل النحو املطلوب .ويف اشارة اىل تلكفة املباين والصيانة ،أأفادت
ا ألمانة بأأن هذه التلكفة يه تلكفة مركزية مدرجة يف املزيانية يف اإطار الربانمج  24ومشلت اإدارة مجيع مباين الويبو .كام مشل
الربانمج  24ا ألنشطة ذات الصةل ابملشرتايت .و أأفادت ا ألمانة أأهنا مس تعدة لتقدمي مزيد من التفاصيل عىل النحو املطلوب.
و أأضافت أأن وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة قد تضمنت الإجابة عىل هذا السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مع
ذكر بعض التفاصيل .وحول السؤال اذلي طرحه وفد اجلزائر بشأأن نفقات التمنية الشامةل ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأن وثيقة
املزيانية اكنت مبثابة عرضا شامال للمزيانية .واكن هناك ثالثة عروض مضن وثيقة املزيانية ،أأحدها عبارة عن اإطار النتاجئ
اخلاص ابملنظمة (عىل صفحة مقاس  )A3حيث مت حتديد لك نتيجة من النتاجئ يف اإطار ا ألهداف الاسرتاتيجية املقابةل لروها،
واليت تبني مجموع املوارد ابلنس بة للنتاجئ وحصة التمنية .وقدم اإطار النتاجئ ر أأاي بشأأن ما مت اإنفاقه حتديدا عىل حتقيق نتيجة
معينة وحصة التمنية اخلاصة بتكل النتيجة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأوحض اجلدول  6نفقات التمنية حسب الربانمج .و أأوحض
اجلدول التايل هل موارد مشاريع جدول أأعامل التمنية.
 .108و أأوحض وفد اجلزائر أأنه قد طلب حملة عن املزيانية بشأأن املبلغ احملدد اذلي ستنفقه املنظمة يف فرتة الثنائية املقبةل عىل
املساعدة التقنية ،واذلي يعتقد بأأنه س يكون خمتلفا عن حصة التمنية للك هدف اسرتاتيجي .و أأدرك الوفد أأن ا ألمر قد
يس تغرق من الامانة بعض الوقت لتقدمي مثل هذا التقدير.
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 .109ودعا الرئيس ا ألمانة ل إالجابة عىل السؤال اذلي طرحة وفد أأملانيا.
 .110و أأشارت ا ألمانة أأن وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة قدمت رشحا و أأضافت أأن املنظمة تواجه هتديدا مزتايدا من الإرهاب
الإلكرتوين .وفامي يتعلق ابس مترارية ا ألعامل ،افادت ا ألمانة أأهنا حباجة اإىل تعزيز املرونة التنظميية وتناول بعض القضااي اليت
وردت من مراجعة عام  .2013و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ل توجد ازدواجية بني املزيانية املقرتحة ومرشوع اخلطة الر أأساملية
الرئيس ية املتعلق بتشفري البياانت وإادارة املس تخدم ،واذلي معل كجزء ممكل لالسرتاتيجية اليت اكنت ا ألمانة حتاول تنفيذها
للثنائية  .17/2016و أأكدت ا ألمانة للوفد بأأنه ل يوجد حساب مزدوج.
 .111وتناولت ا ألمانة أأيضا السؤال املطروح بشأأن الزايدة يف املوارد غري املرتبطة ابملوظفني واملوارد املرتبطة ابملوظفني يف
اإطار الربانمج  .28وإادرااك لتقارب الهتديدات اجلسدية والإلكرتونية ،أأفاد بأأن الويبو أأدرجت ذكل داخل قسم واحد وحتت
قيادة واحدة لتسروهيل تبادل املعلومات وضامن مرونة ا ألنظمة ا ألمنية .وقد سامهت معلية النقل يف السابق من اإطار الربانمج
 25اإىل الربانمج  28يف زايدة التلكفة املرتبطة ابملوظفني بنس بة  65يف املائة .واكنت هناك أأيضا زايدة بنس بة  64يف املائة
يف التلكفة غري املرتبطة ابملوظفني مضن الربانمج  .28وميكن تفسري ما يقرب من  14يف املائة من الزايدة البالغة  64يف املائة
غري املرتبطة ابملوظفني عىل أأهنا انمجة عن دمج التاكليف احلالية غري املرتبطة ابملوظفني ذات الصةل بأأمن املعلومات يف
الربانمج  ،28واليت أأدت اإىل زايدة قدرها  50يف املائة يف التلكفة غري املرتبطة ابملوظفني لفرتة الثنائية املقبةل واليت مت
توضيحروها يف خطة تنفيذ اسرتاتيجية أأمن املعلومات لعدة س نوات .ورشعت ا ألمانة يف رشح بعض النقا الرئيس ية
لسرتاتيجية أأمن املعلومات .و أأفادت بأأن الويبو أأقرت أأمهية توفري جتربة منتج أمنة ومبارشة ألعضاهئا ومعالهئا .وملعاجلة
مُنجية خماطر أأمن املعلومات الاكمنة واملزتايدة املرتبطة خبدمات الإنرتنت ،يتعني عىل الويبو مواصةل الاستامثر وتعزيز أأمن
املعلومات ملاكحفة الهتديدات املعروفة واملتطورة وضامن مرونة أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت جتاه الهتديدات
ا إللكرتونية وتوفري أأمن مناسب للضوابط ادلاخلية اخلاصة بعضويهتا ومعالهئا .وميكن للخطر املرتبط ابملعلومات املتعلقة
ابلرباءات غري املنشورة للويبو من جانب اجلروهات املروهددة اخملتلفة  -من اجلرمية الإلكرتونية اإىل التجسس عىل أأرسار
املؤسسات  -أأن ل يسبب خسائر كبرية يف الإيرادات واملرتامكة حفسب ،بل أأيضا يؤدي اإىل فقدان ثقة العمالء ،بغض النظر
عن عن خماطر السمعة السلبية النامجة عن التغطية الصحفية السلبية .واكن الاخرتاق ا ألخري ملكتب الولايت املتحدة
لسجالت معلومات ا ألفراد اذلي أأثر عىل  22مليون خشص وتعرض رشكة سوين لرسقة امللكية الفكرية عرب الانرتنت ،مبثابة
شروهادات عىل الزايدة يف تطور واس مترار اجلروهات اليت متثل هتديد اإلكرتوين .ومل تكن الويبو اس تثناءا من هذه البيئة املروهددة.
و أأفاد بأأنه كام س بق ذكره ،اختذت الويبو خطوات يف الاجتاه الصحيح عن طريق التعاقد مع مس ئول أأمين .وسرتكز
الاسرتاتيجية عىل تعزيز الرقابة يف جمال أأمن املعلومات وتغيري سلوك املس تخدم من خالل املبادرات ا ألمنية وضامن الامتثال
املس متر وإادارة خماطر املعلومات عىل مس توى املشاريع داخل نطاق اخملاطر اخلاصة ابلويبو .واكن الروهدف هو حامية املعلومات
احلساسة للعمالء و أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت وإاجراء حتسينات خضمة يف القدرة عىل اكتشاف احلوادث
والاس تجابة لروها بشلك أأرسع استنادا اإىل املعلومات الاس تخبارية .وتأألفت اخلطة من عدد من املشاريع اليت مت ختطيطروها
هندس يا بعناية ليمت تنفيذها يف تسلسل معني من أأجل حتقيق ا ألهداف الرئيس ية ومؤرشات ا ألداء الرئيس ية املوحضة يف
وصف الاسرتاتيجيات التنفيذية يف الربانمج .28
 .112ولفتت ا ألمانة انتباه الوفود اإىل الإجابة رمق  10يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة بشأأن مسأأةل العمل الإضايف وكيف من
املتوقع للربامج اخملتلفة أأن تس تخدمه .وهبدف مراقبة والتحمك يف نفقات العمل الإضايف بشلك أأفضل ،مت وضع مزيانية منفصةل
ومركزية للعمل الإضايف يف اإطار نفقات املوظفني غري اخملصصة .وذلكل ،مل يمت وضع مزيانية خاصة ابلتاكليف التقديرية للعمل
الإضايف للك برانمج خالل الثنائية  .17/2016واكن تنفيذ العمل الإضايف بشلك خمتلف يف خمتلف الربامج ،واختلفت
احتياجات خالل الس نة .عىل سبيل املثال ،اكن الربانمج  22حباجة يف بعض ا ألحيان اإىل معل اإضايف خالل جلنة الربانمج
واملزيانية بسبب حاجة املوظفني ومساعدي ا ألمانة اإىل العمل عىل مدار الساعة لإعداد الواثئق وخالفه .وحدث موقف
مشابه خالل اجلعيات .ومع ذكل ،للك برانمج العمل الإضايف اخلاص به حسب قيام املنظمة ابلتنفيذ ،ولكن سيمت رصد هذا
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العمل الإضايف ابإحاكم من خالل دلو العمل الإضايف املركزي .وفامي يتعلق مبسأأةل ادلخول املتنوعة ،أأفاد بأأن الإجابة عىل ذكل
وردت مضن الإجابة عىل السؤال رمق  12يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة.
 .113وفامي يتعلق ابلتبادلت ا ألفقية ا ألوىل بشأأن الربانمج واملزيانية املقرتحة ،أأعرب الرئيس عن أأمنيته ابلعرتاف ابجلروهود
الرائعة اليت تبذلروها ا ألمانة لتوفري أأساس جيد للعمل .واقرتح الرئيس امليض قدما يف املناقشة التفصيلية وفتح الباب لطرح
أأس ئةل حمددة بشأأن الربامج يف اإطار الروهدف الاسرتاتيجي ا ألول.
 .114و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف التعليق عىل الربانمج  3ومعهل فامي يتعلق ابلصناعات الإبداعية،
اليت أأنتجت معال رائعا مبا يف ذكل دراسات بشأأن املسامهة الاقتصادية للصناعات الإبداعية .ومع ذكل ،جتدر الإشارة اإىل أأن
دراسات حقوق املؤلف ،واقرتح أأن يمت نقلروها من الربانمج  3اإىل الربانمج ( 16الاقتصاد والإحصاء) اذلي أأاثر بعض
ا ألس ئةل :ما هو نطاق ادلراسات الاقتصادية حلقوق املؤلف اليت يتعني الاضطالع هبا يف اإطار الربانمج  ،16وملاذا ل يمت
الاضطالع هبا يف القطاع املوضوعي ،أأي قطاع حقوق املؤلف وقطاع احلقوق اجملاورة؟ وهل سيس متر جدول أأعامل
الصناعات الإبداعية يف تقدمي أأدةل عىل املسامهة الاقتصادية لصناعات حق املؤلف وتطوير مُنجيات ودراسات ا ألداء
الاقتصادي؟ وهل س يظل قسم الصناعات الإبداعية وهل سيس متر نرش ا ألدوات اخلاصة ابملبدعني و أأنشطة بناء القدرات
يف جمال الصناعات الإبداعية؟
 .115و أأشار وفد الياابن ،فامي يتعلق الربانمج  ،3اإىل أأن املوارد املدرجة يف اإطار النتيجة املرتقبة ه  2.3قد قُدرت مببلغ
 8.4مليون فرنك سويرسي ،اذلي اكن أأك ر من ضعفي املبلغ اخلاص ابلثنائية السابقة .و أأفاد الوفد بأأنه يتفروهم متاما أأمهية
الرشوع يف بناء القدرات لتطوير نظام دويل مس تدام حلق املؤلف .و أأفاد بأأن بناء القدرات ملنظامت الإدارة اجلاعية عىل
ا ألخص اكن همم جدا .واكنت منظامت الإدارة اجلاعية يه العنارص ا ألساس ية يف نظام حق املؤلف ليس من منظور أأحصاب
احلقوق حفسب ،بل من منظور املس تخدمني أأيضا .ومن وهجة النظر هذه ،اكنت حكومة الياابن تدمع أأنشطة الويبو من أأجل
اإنشاء نظام منظامت الإدارة اجلاعية يف البدلان النامية .و أأيد الوفد متاما اس تخدام املزيانية العادية يف بناء قدرات منظامت
الإدارة اجلاعية بطريقة مكثفة .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ليك حتقق الويبو أأفضل نتيجة من أأنشطهتا العامة ،فاإنه
جيب جتنب الازدواجية يف خمتلف ا ألنشطة ،وبدل من ذكل ،جيب خلق تأزر بأأقىص حد ممكن من خالل تبادل املعلومات.
وذلكل ،طلب الوفد من ا ألمانة أأن تقدم معلومات أأك ر تفصيال عن املساعدة يف بناء القدرات للثنائية  ،17/2016مبا يف
ذكل املوارد اليت سيمت ختصيصروها ألنشطة حمددة.
 .116و أأفاد وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بأأن اجملموعة لحظت أأنه يف الربانمج  ،1مل
يمت توفري موارد ل ألعامل املتعلقة إابماكنية تنقيح القانون المنوذيج لرباءات الاخرتاع لس نة  1979اذلي جتري مناقش ته حاليا
يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع .ومع ذكل ،اكنت هناك موارد خمصصة للمناقشة اليت تتعلق ابملعلومات
الرسية ويه عنرص واحد متت تسويته من قبل اللجنة .و أأفاد أأيضا أأن املعلومات الرسية ُذكرت يف وصف النتاجئ ويف رسد
الربانمج  .1وفامي يتعلق ابلربانمج  ،3ر أأي وفد اجملموعة أأنه من املروهم جدا زايدة مبادرات التعاون ابعتبارها طريق اإىل ا ألمام
ميكن أأن يسروهم يف جدول ا ألعامل املعياري .وفامي يتعلق مبنظامت الإدارة اجلاعية ،تفروهم وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب أأنه من الرضوري أأن معلية حتديد املعايري ،حىت املعايري الطوعية ،ملنظامت الإدارة اجلاعية جيب أأن تكون شامةل
وحيركروها ا ألعضاء .ويف هذا الصدد ،ينبغي أأن يمت اإضافة نص حيامث اكن هناك ذكر ملنظامت الإدارة اجلاعية يف مرشوع
الشفافية واملساءةل واحلومكة .وفامي يتعلق ابللجنة احلكومية ادلولية ،أأعرب وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن
رغبته يف احلصول عىل مزيد من املعلومات من ا ألمانة العامة بشأأن التغيريات يف املزيانية وتذبذب املبالغ.
 .117و أأكد وفد تركيا أأن أأمه التحدايت املتوقعة لفرتة  17/2016يف الربانمج  – 1أأل ويه س ياق التخطيط  -اكنت موهجة
بشلك جيد للغاية من قبل ا ألمانة .وفامي يتعلق إابطار النتاجئ ،النتيجة املرتقبة ه  ،2.1أأشار الوفد اإىل أأن رصد هذه النتيجة
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املرتقبة قدم اثنني من املؤرشات اخملتلفة .ويبدو أأن املؤرش ا ألول اكن مرتبطا بنس بة املس تفيدين يف حني أأن املؤرش الثاين
اكن مرتبطا بعدد ادلول ا ألعضاء .واكنت خطو ا ألساس للك من مؤرشات ا ألداء مماثةل واكنت أأيضا ا ألهداف مماثةل ،ويه
 90يف املائة .وطلب الوفد توضيحا بشأأن خطو ا ألساس وما اإذا اكنت الإشارة فقط اإىل أأن نس بة املس تفيدين أأو أأهنا
مشلت أأيضا عدد البدلان .وطرح الوفد سؤالا مماثال بشأأن الربانمج  ،2مضن النتيجة املرتقبة ه  .2.1و أأخريا ،أأفاد الوفد بأأن
هدف املؤرش القامئ عىل الرضا اكن بنس بة  90يف املائة ،وابلتايل فاإن عدد البدلان مل يشلك ا ألساس.
 .118و أأشار وفد كندا ،فامي يتعلق ابلربانمج  ،1بأأنه يرحب مبزيد من التوضيح من جانب ا ألمانة بشأأن حامية املعلومات
الرسية وما ميكن أأن ميثهل ذكل يف الواقع العميل .و أأفاد بأأن جزءا من السؤال س يكون بشأأن ما يه املعلومات الرسية وهل
اكنت رسية بني مستشاري براءات الاخرتاع ومعالهئم أأو اكنت مبثابة حامية للمعلومات .وفامي يتعلق ابملبلغ  340.000فرنك
سويرسي اخملصص دلورات اللجنة ادلامئة املعنية برباءات الاخرتاع ،أأعرب الوفد عن ترحيبه بتوضيح بشأأن ادلورات وعدد
اجللسات اليت س ميثلروها ذكل يف الواقع العميل .ويف اإطار الربانمج  ،3اكنت هناك زايدة يف الاعامتدات مبوجب النتيجة
املرتقبة ه  ،2.3وطلب الوفد توضيحا ملا ميثهل ذكل وما يه العالقة اليت ميكن أأن تنشأأ بني ا ألعامل املنجزة يف اإطار هذه
النتيجة املرتقبة والعمل يف اإطار الربانمج  .9وطلب الوفد أأيضا توضيحا بشأأن الزايدة الضخمة اإىل حد ما يف خدمات
التعاقدات الفردية يف اإطار الربانمج  ،3فضال عن التأأكيد بشأأن ما اإذا اكن للزايدة يف اإطار املباين والصيانة عالقة ابلبوابة
اجلديدة فامي يتعلق ابلبنية التحتية حلقوق املؤلف.
 .119و أأفاد وفد مجروهورية كوراي أأنه فامي يتعلق ابلربانمج  ،3مت اقرتاح تغيريات عىل اخلدمات التعاقدية الفردية واخلدمات
التعاقدية ا ألخرى ولكن الوفد مل جيد معلومات مفصةل بشأأن البنود اليت س ُتطبق علهيا املوارد ،وابلتايل طلب توفري هذه
املعلومات.
 .120و أأعرب وفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) عن ثقته يف قيادة الرئيس وشكر ا ألمانة عىل اإعداد وثيقة املزيانية.
و أأعرب عن اعتقاده بأأن وضع املعايري اكن نشاطا أأساس يا دلى الويبو ،لكن مل يكن ل ألمانة أأن جتري التقيمي اذلايت يف براجمروها
املتعلقة بوضع املعايري ،حيث أأن هذا النشا يعمتد ابلاكمل عىل ادلول ا ألعضاء ،وابلتايل س يكون لدلول ا ألعضاء وهجات
نظر خمتلفة حول التقدم يف وضع املعايري .عىل سبيل املثال ،فامي يتعلق ابللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع ،ذكرت
الوثيقة التقدم اذلي مت اإحرازه يف تنفيذ العمل وفقا جلدول أأعامل اللجنة .وتواصل النقاش بشأأن مسائل معينة يف تكل اللجنة
طوال ادلورات الست املاضية .و أأشار الوفد اإىل أأن مسأأةل رسية املعلومات اكنت جمال جديدا مل يمت مناقش ته من قبل ادلول
ا ألعضاء ،وابلتايل فاإن الوفد حيتاج اإىل توضيح حول املؤرش املقابل ،و أأعرب عن رغبته يف معرفة من أأين جاءت حامية
املعلومات الرسية .كام أأفاد الوفد بأأنه يؤيد متاما الاقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة ا ألفريقية بشأأن تغيري طبيعة اللجنة
احلكومية ادلولية وحتويلروها اإىل جلنة دامئة.
 .121وذكر وفد املكس يك الاسرتاتيجيات التنفيذية ملعاهديت بيجني ومراكش فامي يتعلق ابلربانمج  .3ومع ذكل ،أأفاد بأأنه مل
يمت ابلرضورة تقدمي املؤرشات حىت الن .و أأشار الوفد حتديدا اإىل تكل ادلول اليت صدقت عىل معاهدة مراكش و أأشار اإىل
أأن هناك ابلفعل مثان دول أأطراف يف املعاهدة .وهناك أأيضا مسأأةل ادلول اليت بصدد التصديق يف العام احلايل .و أأفاد بأأن ذكل
قد يكون مفيدا يف تنفيذ الاسرتاتيجيات ،لس امي أأن املعاهدات قد تدخل حزي التنفيذ خالل الثنائية  .17/2016وردا عىل
اقرتاح حتويل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة ،أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل حديث املدير العام اذلي أأشار
اإىل أأنه يتعني عىل ا ألعضاء أأل يس تخدموا مناقشات املزيانية يف التعامل مع القضااي اليت ظلت بال حل دلى اللجان املعنية.
واكنت مجيع الوفود مدركة ابملناقشات اجلارية واملشاورات غري الرمسية بشأأن جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية ،وابلتايل،
ل يبدو أأنه من املناسب اس تخدام املناقشات بشأأن الربانمج  4يف املزيانية للتعامل مع هذه املسأأةل .وقد ل يكون ذلكل أاثر
عىل املزيانية ولكن هل أاثر س ياس ية كبرية ،و أأعرب الوفد عن عدم اعتقاده بأأن جلنة الربانمج واملزيانية جيب أأن تتعامل مع
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الاثر الس ياس ية .وس يكون من ا ألفضل أأن يمت النظر يف ذكل من خالل املشاورات غري الرمسية .و أأضاف الوفد بأأن هذا
ليس املاكن ول الزمان املناسب ملناقشة اللجنة احلكومية ادلولية أأو اختاذ أأي قرار بشأأهنا.
 .122و أأفاد وفد اجلزائر ،فامي يتعلق ابلربانمج  ،1بأأنه يف وصف الاسرتاتيجيات التنفيذية ،لس امي يف الفقرة  ،1.3اكنت
هناك قامئة من ا ألنشطة اليت تعزتم ا ألمانة القيام هبا .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن قلقه إازاء مالحظة أأنه ل يبدو أأن هناك أأي
اإشارة اإىل حقيقة أأن ا ألمانة قدمت املساعدة التقنية ،مبا يف ذكل بشأأن املرونة املوجودة يف نظام الرباءات ادلويل .و أأعرب عن
رغبته يف أأن يرى إاشارة واحضة اإىل حقيقة أأن ا ألمانة ،بناء عىل الطلب ،تقدم املساعدة التقنية لتكل البدلان اليت ترغب يف
احلصول علهيا بشأأن املرونة يف القانون احلايل لرباءات الاخرتاع .وفامي يتعلق ابلربانمج  ،3طلب الوفد مزيدا من املعلومات
حول اإنشاء معيار دويل بشأأن ضامن اجلودة والشفافية واملساءةل واحلومكة .وطلب الوفد املزيد من التفاصيل بشأأن القمية
املضافة الفعلية اليت س ميثلروها هذا النشا  .كام طلب املزيد من التفاصيل عن أأثر املزيانية عىل هذا النشا حتديدا .و أأشار
الوفد اإىل أأن املزيانية اخملصصة للنتيجة املتوقعة .2اثلثا قد تضاعفت من حوايل  4ماليني فرنك سويرسي اإىل  8ماليني فرنك
سويرسي ،و أأعرب عن رغبته يف معرفة سبب ذكل .ويف اخلتام ،كرر الوفد الاقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة ا ألفريقية
بتحويل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة .ور أأى الوفد أأن ا ألمر يعود للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن الإحاطة هبذا اخليار
ومناقش ته ألنه يف الوقت اذلي قد ل يكون هل أأي تداعيات مبارشة عىل املزيانية ،س يكون هل انعاكسات عىل برانمج الويبو.
 .123و أأيد وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،لس امي فامي يتعلق ابلربانمج .3
و أأعرب عن رغبته يف التعبري عن شكره بشأأن خمتلف املبادرات اليت هتدف اإىل حتسني املساعدة التقنية وتطوير البنية
التحتية حلق املؤلف .و أأشار الوفد بشلك حمدد اإىل الشفافية واملساءةل واحلومكة اخلاصة بربانمج المتزي .و أأفاد بأأنه يبدو أأن
هناك قدرا من الشك والالتباس حول الكيفية اليت يعمل هبا ،نظرا ل ألنشطة ا إلرشافية لبعض املاكتب الوطنية حلق املؤلف،
ل س امي عند التعامل مع شروهادة من منظمة دولية مثل الويبو .وتفروهم الوفد أأنه حىت الن مل يكن هذا الربانمج موضع تشاور مع
املاكتب الوطنية حلق املؤلف .و أأفاد بأأن هذا الوضع ،اإىل جانب توفري خدمة الـ  GDAيف العام السابق ،قد لفت انتباه الوفد
ألنه جعهل يتساءل حول حقوق املؤلف والقرارات ذات الصةل به .و أأكد الوفد دمعه ل ألنشطة اليت من شأأهنا حتسني القدرات
التقنية وتعزيز املؤسسات هبدف مساعدة البدلان عىل الاس تفادة بشلك أأفضل من نظام حق املؤلف بطريقة من شأأهنا أأن
تعزز املصاحل الاقتصادية والاجامتعية والتمنوية يف منطقة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .124و أأيد وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،املالحظة اليت أأدىل هبا وفد املكس يك بشأأن اللجنة احلكومية ادلولية.
ويف هذا الصدد ،أأعرب وفد اجملموعة ابء عن تقديره لتقدمي توضيح من ا ألمانة بشأأن الاثر املرتتبة عىل الاقرتاح املقدم من
اجملموعة ا ألفريقية.
 .125و أأفاد وفد الربازيل ،متحداث بصفته الوطنية ،بأأنه متفق مع اإماكنية قيام اللجنة ابلنظر يف الاقرتاح املقدم من اجملموعة
ا ألفريقية حيث ل توجد هل أاثر يف املزيانية .ومع ذكل ،ونظرا ألنه اكن اقرتاحا جديدا ،أأفاد الوفد بأأنه يرغب يف أأن يطلع عليه
حبيث ميكن حتليهل من قبل مجيع الوفود .و أأعرب الوفد عن حرصه عىل تقيمي أأي حلول ترغب ا ألعضاء يف تقدميروها بشأأن
اللجنة احلكومية ادلولية .و أأعرب عن رغبته يف تأأييد التعليقات اليت أأدىل هبا وفود ش ييل واجملموعة ا ألفريقية ومجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأبدى الوفد اس تعداده للتباحث مع ا ألمانة بشأأن املقرتحات املقدمة لتناول الشواغل اليت أأثريت.
 .126و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد اجملموعة ا ألفريقية فامي يتعلق بتحويل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل
جلنة دامئة.
 .127و أأفاد وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق بأأنه فامي يتعلق ابقرتاح حتويل اللجنة احلكومية
ادلولية اإىل جلنة دامئة ،اخنرطت مجيع الوفود يف معلية بتوجيه من امليرس ،الس يد /اإاين غوس ،هبدف مناقشة مس تقبل ولية
اللجنة احلكومية ادلولية .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اجلعية العامة يه املعنية ابختاذ قرار بشأأن هذه
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املسأأةل حتديدا .وابلتايل ،أأيد الوفد تكل الوفود اليت حتدثت من قبل ،و أأفاد بأأنه يفضل اإجراء مثل هذه املناقشة يف اإطار
العملية اليت بد أأت واليت من شأأهنا أأن تنهتيي يف دورة اجلعية العامة يف شروهر أأكتوبر.
 .128و أأعرب وفد السويد أأيضا عن رغبته يف تأأييد بيان مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق من حيث أأنه ينبغي اختاذ
القرار خالل اجلعية العامة املقبةل.
 .129ورحب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ابلتعليقات اليت دمعت مقرتحه بتحويل اللجنة احلكومية
ادلولية اإىل جلنة دامئة .ور أأى أأن جلنة الربانمج واملزيانية اكنت مبثابة ماكن جيد لطرح الاقرتاح خصوصا يف س ياق احلصول
عىل توضيح بشأأن أأي أأثر عىل املزيانية ،واذلي أأوحضته ا ألمانة ابلفعل .و أأفاد أأنه سيمت تقدمي املقرتح الوريق قبل هناية
ا ألس بوع ،ومن حق الوفود فتح ابب املناقشات خالل جلنة الربانمج واملزيانية احلالية عىل الرمغ من أأن الاقرتاح مقدم
للجمعية العامة.
 .130وسأأل الرئيس الوفد عام اإذا اكن الاقرتاح سيناقش يف معلية اإاين غوس وعام اإذا اكن الوفد قد ر أأي تقدمي الاقرتاح هل
يف نطاق ما اكن يقوم مبناقش ته.
 .131ورد وفد نيجرياي أأن هذا ما اكن يقصده ،و أأضاف أأن ذكل اكن جزءا من املناقشة املتعلقة ابلعملية الامسية اللجنة
احلكومية ادلولية.
 .132و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن شكره ل ألمانة عىل العمل املمتزي يف التحضري لالجامتع و أأعرب عن سعادته لرؤية
الرئيس يقود املناقشات ألنه متأأكد من أأن ا ألعضاء س يكونون قادرين عىل التوصل اإىل نتيجة انحجة حتت قيادته .وفامي يتعلق
ابللجنة احلكومية الولية ،ر أأى الوفد أأن جل احلديث قد ذكرته وفود املكس يك واجملموعة ابء ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطيق .و أأفاد الوفد بأأنه أأحيط علام ابلقرتاح اجلديد فقط يف صباح ذكل اليوم .واس متع اإىل توضيح من ا ألمانة بأأن الاقرتاح
ليس هل أاثر عىل املزيانية .واكن موقف الوفد يمتثل يف أأنه يتعني عىل ا ألعضاء جتنب أأي مناقشات اليت ل صةل لروها جلنة
الربانمج واملزيانية يف املنتدى احلايل .و أأضاف بأأن مجيع ا ألعضاء ملزتمون بعملية الولية بشأأن اللجنة احلكومية ادلولية .و أأفاد
بأأنه مت تعديل هذه الولية اخلاصة ابللجنة احلكومية ادلولية من قبل اجلعية العامة .واكنت ادلول ا ألعضاء قد شاركت ابلفعل
يف العملية وتناقش هذه املسأأةل اليت أأتت يف املنتدى املناسب .و أأفاد بأأن الطريق الصحيح للميض قدما هو تناول هذه
املسأأةل يف هذا الس ياق وشكر وفد اجملموعة ا ألفريقية عىل موافقته وعىل الاقرتاح .ومع ذكل ،أأفاد بأأن هذا الاقرتاح ينمتي اإىل
املنتدى احلايل ،ونظرا لزدحام جدول ا ألعامل فاإن الوفد يفضل جتنب املناقشات اليت ليست مرتبطة بلجنة الربانمج
واملزيانية.
 .133و أأيد وفد أأملانيا الترصحيات اليت أأدىل هبا وفود رومانيا والسويد واململكة املتحدة.
 .134و أأشار وفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) اإىل أأنه بغض النظر عام اإذا اكنت جلنة الربانمج واملزيانية يه املنتدى
املناسب ،فاإن ا ألمانة ذكرت أأن التحول مل يكن هل تأأثري عىل املزيانية .وحيث أأن اللجنة احلكومية ادلولية "انمتت" اإىل
الربانمج ،فاإن جلنة الربانمج واملزيانية يه املاكن املناسب ملناقشة هذه املسأأةل وإاصالح هيلك اللجان يف املنظمة بصورة
عامة .وإاذا توصلت ادلول ا ألعضاء اإىل توافق يف الراء بشأأن هذا القرار ،فاإن اجلعية العامة سوف تسري مع هذا القرار.
و أأفاد ابن تغيري وضع اللجنة احلكومية ادلولية س يكون جزءا من اعامتد اجلعيات لوثيقة الربانمج واملزيانية .و أأكد الوفد أأن جلنة
الربانمج واملزيانية اكنت املاكن املناسب ملناقشة هذه املسأأةل ألن أأحد هماهما هو مناقشة برانمج املنظمة.
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 .135و أأيد وفد ابراغواي الترصحيات اليت أأدىل هبا وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وطلب املزيد
من التفاصيل عن الربانمج  .1وذكر بأأنه يتفق مع ما ذكر بشأأن قانون الرباءات المنوذيج لعام  1979لكنه يرغب يف احلصول
عىل املزيد من التفاصيل من ا ألمانة بشأأن اإماكنية اإدراج املوارد بشأأنه يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية .17/2016
 .136و أأوحض وفد جنوب أأفريقيا بأأن التوضيح بشأأن أاثر حتويل اللجنة احلكومية ادلولية اإىل جلنة دامئة عىل املزيانية ميكن
فقط اإجياده دلى جلنة الربانمج واملزيانية.
 .137ودمع وفد اإثيوبيا الاقرتاح املقدم من وفد اجملموعة ا ألفريقية بشأأن اللجنة احلكومية ادلولية .و أأفاد بأأنه عىل الرمغ من
عدم وجود أاثر عىل املزيانية ،اإل أأنه يرغب يف معرفة كيف سينعكس ذكل من حيث الربانمج.
 .138وحيث مل تكن هناك طلبات أأخرى بشأأن التحدث حول الروهدف الاسرتاتيجي ا ألول ،اقرتح الرئيس الرشوع يف
الإجابة عىل ا ألس ئةل املطروحة ،بدءا من الربانمج .1
 .139و أأفادت ا ألمانة بأأهنا س تحاول جتميع بعض ا ألس ئةل بشأأن الربانمج  .1و أأشارت اإىل أأنه اكنت هناك اس ئةل مطروحة
من وفود ابراغواي والربازيل (بصفهتا الوطنية) ونيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،تتعلق بتنقيح قانون
الرباءات المنوذيج للويبو لعام  .1979و أأوحضت ا ألمانة أأن السبب اكن عدم الإفصاح عن ذكل مضن الربانمج ألن ا ألمانة ل
تزال تنتظر توجهيات من ادلول ا ألعضاء بشأأن املناقشات يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع (مع دورهتا املقبةل
يف الفرتة من  27اىل  31يوليو  ،)2015مبا يف ذكل اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حول قضية اإعادة النظر يف
قانون الرباءات المنوذيج للويبو .وذلكل ،فاإنه اعامتدا عىل قرارات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع سيمت وضع
برانمج معل خالل الثنائية املقبةل .واس تطردت ا ألمانة بأأنه مل يكن هناك حاجة للقلق بشأأن اإماكنية معل ا ألمانة يف هذا
الصدد حتديدا .و أأكدت عىل أأن الطريقة اليت اكن سيمت التنفيذ هبا تتوقف أأول عىل قرار ستتخذه ادلول ا ألعضاء ،ومن مث
عىل اللية اليت قررت ادلول ا ألعضاء أأهنا القرار الصحيح للميض قدما اإذا ما حدث ذكل .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن هناك
مجموعة اثنية من ا ألس ئةل تتعلق مبؤرشات ا ألداء .واكن هناك سؤال من وفد تركيا بشأأن النتيجة املرتقبة ه " 2.1ا ألطر
الترشيعية والتنظميية واخلاصة ابلس ياسة املعنية ابمللكية الفكرية املتوزانة واملصممة حسب الطلب" .ويف هذا الصدد اكن
هناك مؤرشين ،حيث أأشار املؤرش ا ألول اإىل "ادلول ا ألعضاء اليت وجدت أأن املعلومات املقدمة بشأأن املبادئ القانونية
واملامرسات ا ألصلية ومنوذج املنفعة و أأنظمة ادلوائر املتاكمةل ،مبا يف ذكل املرونة ،اكنت مفيدة" .و أأشار املؤرش الثاين اإىل "عدد
ونس بة ادلول ا ألعضاء الراضية عن الترشيعات وتقدمي املشورة بشأأن الس ياسات" .واكن هذان املؤرشان منفصلني ،أأحدهام
متعلق ابلواثئق العامة املنتجة واملوزعة للنظر فهيا من قبل ادلول ا ألعضاء يف حني اكن الثاين أأك ر ارتباطا ابملشورة الثنائية
احملددة اليت قُدمت لدلول ا ألعضاء يف اإطار املشورة الترشيعية .واكن املؤرشان خمتلفني وقدما قياسا ألداء خمتلف خاص
اب ألمانة .واكن هناك سؤال أخر طرحه وفد اجلزائر فامي يتعلق ابلإشارة اإىل املرونة يف الروهدف الاسرتاتيجي ا ألول .و أأفادت
الامانه أأن س ياق التخطيط املدرج يف صفحة ( 27النسخة الإنلكزيية) قد اش متل ،يف الواقع ،عىل هذه ا إلشارة اخلاصة
ابملرونة .و أأضافت ا ألمانة بأأن هناك اإشارة رصحية اإىل املرونة يف النقطة رمق  ،3حيث وردت معلومات أأك ر اس هتدافا حول
دور ومسامهة وتنفيذ نظام الرباءات ادلويل مبا يف ذكل املرونة فامي يتعلق ابدلول ا ألعضاء .واكن من الواحض ابلنس بة ل ألمانة أأن
ا ألنشطة الرئيس ية يف جمال املرونة تمت حىت الن اإما من خالل املناقشات اليت دارت يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
(مع عدة واثئق مت اإنتاهجا) ،أأو من خالل املشورة الثنائية الترشيعية واخلاصة ابلس ياسة املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء .واكن
هذا هو سبب الإشارة اإىل املرونة يف س ياق التخطيط .وافادت ا ألمانة بأأنه يف حال اكنت هناك حاجة اإىل املزيد من
الإشارات جلعل الزتام ا ألمانة واحض يف اعتبار املرونة موجودة يف الإطار القانوين متعدد ا ألطراف ،فاإنه ميكن اإدراهجا يف أأماكن
أأخرى من النص الرسدي .و أأضافت ا ألمانة أأنه ،من حيث املبد أأ ،أأشار النص احلايل بوضوح اإىل أأن املرونة اكنت جزءا هاما
من العمل املضطلع به يف الربانمج  .1وحول عدد دورات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع يف فرتة الثنائية
املقبةل ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه يف فرتة الثنائية احلالية ( ،)15/2014اكن جحم املوارد اخملصصة دلورات اللجنة ادلامئة املعنية
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بقانون براءات الاخرتاع قريب جدا مما مت اقرتاحه لفرتة الثنائية املقبةل .ومع ا ألخذ يف الاعتبار زايدة طفيفة يف تلكفة تكل
ادلورات ،فاإن املبلغ يكفي لتنظمي ثالث دورات .و أأكدت ا ألمانة أأنه ،كام س بق ذكره من جانهبا ،يف حاةل رغبة ادلول ا ألعضاء
يف عقد املزيد من الاجامتعات واتفقا عىل القيام بذكل نظرا لهامتم ادلول ا ألعضاء ابحلفاظ عىل سري املناقشات حول
املوضوعات اخملتلفة ،فسيمت ختصيص موارد لالجامتع ا إلضايف ،كام اكن عليه احلال يف فرتة الثنائية احلالية ،حيث مت تنظمي
ثالث دورات والتخطيط لتنظمي دورة رابعة .مث أأشارت ا ألمانة اإىل مداخةل وفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) بشأأن
الطريقة اليت مت هبا صياغة مؤرش ا ألداء .و أأفادت بأأن الصياغة احلالية اكنت يف اإطار املداخةل املذكورة .وحيث أأقرت ا ألمانة
أأنه ليس ابإماكن ا ألمانة حتقيق بعض التقدم بشأأن اللجنة ادلامئة ألن ا ألمر يقع عىل عاتق ادلول ا ألعضاء لإعطاء دفعة لعمل
اللجان ،فقد مت صياغة املؤرش هبذه الطريقة .ونص املؤرش عىل "التقدم اذلي مت اإحرازه يف تنفيذ العمل املتفق عليه وفقا
جلدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع" .وهكذا ،ميكن للمؤرش قياس ما اإذا ا ألمانة قادرة أأو غري قادرة
عىل تقدمي ما اعمتدته اللجنة ،ول يشء غري ذكل .وكررت ا ألمانة أأن ا ألمر خيص اللجان لالتفاق عىل القضااي اخملتلفة وعىل
ا ألمانة أأن حتاول تقدمي ما طلبته ادلول ا ألعضاء .ورشعت ا ألمانة يف ا إلجابة عىل سؤال يتعلق ابلنتيجة املرتقبة ه ،4.1
لس امي بشأأن كون الويبو منتدى لتحليل املسائل املتعلقة ابمحلاية ادلولية للمعلومات الرسية .و أأفادت بأأن هذه املسأأةل قد أأاثرها
وفود الربازيل وكندا وإايران (مجروهورية اإيران الإسالمية) .وأأشارت ا ألمانة اإىل أأن هناك عنرصين يف تكل ا ألس ئةل .اكن أأحدهام
توضيحا ،لس امي فامي يتعلق مبا مل يمت اش امتهل حتديدا يف هذه النقطة .و أأفادت ا ألمانة بأأن الامر ليس هل عالقة مبناقشة امتياز
العميل  -املستشار اليت اكنت جتري داخل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع .ورمبا اكن ذكل هو التوضيح
الرئييس .وتساءلت الوفود الثالثة عام اإذا اكنت هناك صةل بني هذه املناقشات .وردت ا ألمانة ابلنفي .و أأفادت بأأن قضية
امتيار العميل  -املستشار يه قضية نوقشت يف اإطار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع .و أأكدت أأن ما أأشري اإليه
يف النتيجة املرتقبة ه  4.1اكن ما يعرف عادة ابمس "ا ألرسار التجارية" أأو "املعلومات غري املفصح عُنا" أأو "املعلومات
الرسية" .وحيث أأن املصطلحات ليست ابلإجامع ،فاإن مصطلح "املعلومات الرسية" اكن يس تخدم ل إالشارة اإىل هذه الفئة
من امللكية الفكرية .واكن املصطلح يشري اإما اإىل املعلومات غري املفصح عُنا أأو ا ألرسار التجارية ولكنه مل يكن متعلقا ابمتياز
العميل  -احملايم .و أأضافت ا ألمانة أأن السبب وراء الاهامتم هبذه الفئة من امللكية الفكرية اكن ،من بني أأمور أأخرى ،أأن
الويبو قد دُعيت حلضور العديد من املناقشات ،سواء عىل مس توى الس ياسات أأو عىل املس توى القانوين ،بشأأن مسأأةل
البعد ادلويل ل ألرسار التجارية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن مل يكن هناك الكثري من التطورات بشأأن ذكل دلى الويبو ،عىل الرمغ
من ا إلشارة الرصحية اإىل حامية ا ألرسار التجارية من خالل ممارسات املنافسة غري املرشوعة اليت مت اإجراهئا يف اتفاقية ابريس.
وعالوة عىل ذكل ،اكن هناك واجب توفري امحلاية للمعلومات غري املفصح عُنا مبوجب املادة  29.1أأو  29.2من التفاق
املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية .و أأشارت اإىل أأنه بناء عىل هذين الالزتامني ،فاإن التطورات
الروهامة اليت حدثت عىل املس توى الوطين يف خمتلف املناطق والترشيعات الوطنية قد مت تنفيذها يف البدلان املتقدمة والنامية
عىل حد سواء .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا ترغب يف الاس تعداد لتكل املناس بات اليت قد يطرح فهيا نقاش يف جمال املعلومات
غري املفصح عُنا .وذلكل ،أأشار الاقرتاح اإىل اإجراء ا ألعامل التحضريية من قبل ا ألمانة ،مثل اإجراء ادلراسات وختطيط
الاجتاهات يف مجيع أأحناء العامل عىل مس توى الس ياسات وعىل املس توى الترشيعي.
 .140و أأعرب وفد الربازيل عن شكره ل ألمانة عىل هجودها بشأأن الإجابة عىل ا ألس ئةل .و أأشار اإىل أأن ا ألمانة قد بد أأت الرد
عىل بعض ا ألس ئةل املتعلقة ابملناقشات داخل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع بشأأن حتديث قانون الرباءات
المنوذيج ،وإانه إاذا اكن الوفد قد أأشار بشلك حصيح ،فاإن اجلواب يمتثل يف أأنه اإذا اتفق ا ألعضاء عىل ذكل فاإن ا ألمانة
س توفر املوارد الالزمة إلجراء هذا التحديث و أأن تكل املوارد ل حتتاج اإىل أأن تكون جزءا من الربانمج واملزيانية وس تخصص
املوارد برصف النظر عام اإذا اكنت قد ادرجت يف وثيقة الربانمج واملزيانية من عدمه .وطلب وفد الربازيل توضيحا بشأأن
سبب ورود نص يف مرشوع الربامج واملزيانيات املايض حول حتديث مرشوع القانون المنوذيج وعدم وروده يف املرشوع
احلايل .وواصل الوفد حديثه بشأأن النقطة الثانية اليت تتعلق ابملعلومات غري املفصح عُنا املذكورة يف الربانمج  .1و أأفاد بأأن
النتاجئ املرتقبة يف الربانمج  1ذكرت أأن أأحد النتاجئ املرتقبة اكنت تمتثل يف الاهامتم املزتايد ابلويبو مكنتدى لتحليل املسائل
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املتعلقة ابمحلاية ادلولية للمعلومات الرسية  .و أأضاف بأأنه أأشري اإىل ذكل كجزء من عدد قليل من البنود اليت وردت يف س ياق
التخطيط ،كام ذكر ذكل أأيضا يف اسرتاتيجيات التنفيذ (معاجلة القضااي املتعلقة حبامية املعلومات الرسية يف س ياق التعزيز
والابتاكر ونرش التكنولوجيات) ،وورد كذكل يف تفسريات موارد الربانمج  1حيث ذكر أأن ما يقرب من نصف مليون فرنك
سويرسي قد خُصصت لتكل ا ألنشطة .و أأشار الوفد بأأنه طاملا اكن هذا هو احلال ،فاإنه يود احلصول عىل توضيح بشأأن كيف
قامت ادلول ا ألعضاء بتقدمي هذه املعطيات اإىل أأمانة الويبو .و أأشار أأيضا اإىل أأنه مل تكن هناك مناقشات حول هذا املوضوع
داخل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع .واس تطرد ابنه مل يمت طرح املسأأةل لالستشارة ادلاخلية داخل اجملموعة
ملعرفة كيف ميكن تناول هذه املسأأةل .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن املداخالت اليت قدهما فامي يتعلق
ابلربانمج ُ ،1طرحت ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .141و أأعرب وفد تركيا عن شكره ل ألمانة عىل ردودها لكنه أأضاف أأنه ل يزال يتساءل ملاذا اكن عدد من البدلان مؤرشا
واكن يشلك ا ألساس ومل يؤخذ يف الاعتبار يف اإطار الروهدف.
 .142و أأجابت ا ألمانة ابقرتاح البدء ابلسؤال املطروح من وفد الربازيل .و أأفادت أأنه بشأأن العمل عىل تنقيح قانون الويبو
المنوذيج لس نة  ،1979اكنت ا ألمانة يف الواقع تنتظر توجهيات من ادلول ا ألعضاء بشأأن كيفية سري هذه العملية اإىل ا ألمام.
و أأضافت بأأن أأي قرار سيُتخذ من قبل ا ألعضاء ،سيمت ختصيص املوارد الالزمة هل .ويف حال اكن هناك تفضيل لس تخدام
املؤرش ،مثل ذكل اذلي مت اس تخدامه يف الربانمج واملزيانية لفرتة  ،15/2014فاإن ذكل من شأأنه أأن يكون يشء ميكن أأن
تنظر ا ألمانة فيه اكحامتل .و أأشارت اإىل أأن ممكن الصعوبة هبذا املؤرش يف الفرتة السابقة اكن ممتثال يف أأنه قامئ عىل اتفاق
ادلول ا ألعضاء ،وهذا ما مل حيدث خالل فرتة الثنائية .و أأفادت ايضا ان التفاق هو اليشء اذلي مل يكن يف مقدور ا ألمانة.
ويف هذا الصدد ،قد يكون خيارا جيدا اإذا مت الانتظار حلني اختاذ قرار اإما ابش امتل يشء بشلك رصحي يف النسخ املقبةل من
الربانمج أأو التأأكيد لدلول ا ألعضاء بأأن املوارد س تكون متاحة ذلكل النشا اذا اكن سيمت اختاذ قرار بشأأنه .و أأضافت ا ألمانة
أأنه امر ميكن النظر فيه يف وقت لحق .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ابلنس بة لقضية ا ألرسار التجارية اكن هناك فرق ،ألن
ا ألرسار التجارية  /املعلومات غري املفصح عُنا اكنت موضوعا من موضوعات ا ألنشطة اخملتلفة اليت تقوم هبا شعبة قانون
براءات الاخرتاع .ومل تتعامل شعبة قانون براءات الاخرتاع مع براءات الاخرتاع حفسب ،بل أأيضا مع مناذج املنفعة
واملعلومات غري املفصح عُنا والتصماميت التخطيطية (ادلوائر املتاكمةل) .وغطت أأعاملروها الفئات ا ألربع من امللكية الفكرية ذات
الصةل ابلتكنولوجيا .ومت تقدمي املشورة الترشيعية واملساعدة التقنية بشأأن هذه املوضوعات اإىل ادلول ا ألعضاء .وما مت
مناقش ته يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع اقترص عىل وليهتا .وذلكل ،مل تكن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
براءات الاخرتاع يف الواقع تتعامل مع أأي نشا بشأأن ا ألرسار التجارية  /املعلومات غري املفصح عُنا .واس تطردت ا ألمانة
موحضة بأأن ما لوحظ يف الفرتة ا ألخرية اكن عددا مزتايدا من طلبات املساعدة يف هذا اجملال وإابداء لالهامتم مبزيد من
املعلومات القامئة عىل ا ألدةل بشأأن البدائل واخليارات اخملتلفة حول حامية ا ألرسار التجارية .ور أأت أأنه ليك تكون الامانة قادرة
عىل الرد عىل طلبات ادلول ا ألعضاء يف هذا اجملال ،لبد لروها أأن تكون مس تعدة .و أأضافت أأنه اكن يشء ميكن أأن تضطلع به
وسوف تضطلع به خارج اختصاص اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع .وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد
تركيا ،أأوحضت ا ألمانة أأنه يف حاةل النتيجة املرتقبة ه  2.1هناك اثنني من مؤرشات ا ألداء .وتضمن املؤرش الثاين مؤرش أأداء
يشري اىل عدد ونس بة ادلول ا ألعضاء ،وكخط أأساس اكن هناك أأيضا اإشارة اإىل عدد من ادلول ا ألعضاء اليت طلبت
املساعدة ونس بة رضا تكل ادلول ا ألعضاء .ولكن الروهدف اكن مقترصا عىل نس بة رضا ادلول ا ألعضاء ،ألن ذكل اكن ببساطة
طلب مساعدة منوذيج حيركه ا ألعضاء .ول ميكن ل ألمانة أأن تلزتم بعدد معني من ا ألعضاء ألنه خيتلف من س نة اإىل أأخرى،
وهناك أأس باب كثرية لتكل املدة .وما اكن ميكن ل ألمانة أأن تفعهل هو الاس تجابة لطلبات املساعدة و أأن تلزم نفسروها مبس توى
راق من الرضا ،ومت قياس مس توى الرضا هذا من خالل الاس تبياانت اخملتلفة اليت مت اإرسالروها اإىل ادلول ا ألعضاء مكدخالت
لتقيمي اخلدمات.
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 .143و أأعرب وفد اإيطاليا عن هتنئته ل ألمانة عىل معلروها املمتاز وعىل التوضيح اذلي قدمته ،لس امي بشأأن ا ألس ئةل وا ألجوبة
اليت اكنت مفيدة بشلك خاص .وفامي يتعلق ابلربانمج  ،1أأيد الوفد العمل الإضايف بشأأن ا ألرسار التجارية .و أأعرب عن
اعتقاده بأأنه الوقت املناسب ملعاجلة هذه املسأأةل ،كام أأنه الوقت املناسب للنظر أأيضا يف قضية الإرهاب الإلكرتوين وا ألمن
ا إللكرتوين املرتبط بذكل .وذلكل ،اكن من الرضوري معرفة كيفية حامية املعلومات غري املفصح عُنا ومدى أأمهية هذه
املعلومات يف عامل اليوم .و أأضاف بأأن اللجنة قد تكون عىل عمل حبقيقة أأنه يف دول الاحتاد ا ألورويب اكنت هناك مفاوضات
جارية يف هذا الوقت بشأأن توجيه من الاحتاد ا ألورويب حول حامية ا ألرسار التجارية .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن تقديره
إلدراج هذا البند يف الربانمج .1
 .144و أأعرب وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن رضائه عن التفسريات اليت قدمهتا ا ألمانة ،لس امي بشأأن مسأأةل
القانون المنوذيج وحتليل قضية امحلاية ادلولية للمعلومات الرسية .وفامي يتعلق ابلقانون المنوذيج ،أأفاد الوفد بأأنه عىل الرمغ من
تفروهمه بأأن القانون قد أدرج يف الوثيقة السابقة للربانمج واملزيانية ،اإل أأنه من احلمكة عدم اإدراج املسأأةل احملددة اليت مل يمت اختاذ
قرار بشأأهنا يف وثيقة املزيانية من منظور الإطار القامئ عىل النتاجئ .واس تطرد قائال انه اذا قام ا ألعضاء ابش امتل هذا البند
احملدد اذلي مل يمت اختاذ قرار بشأأنه كنتيجة متوقعة أأو مؤرش أأداء فس يكون من الصعب جدا تقيمي تطوير معل ا ألمانة العامة
يف مرحةل لحقة .و أأعرب وفد اجملموعة ابء عن موافقته بأأنه س يكون من احلمكة عدم اإدراج مثل هذه املسائل ،و أأضاف أأن
هذا املبد أأ جيب أأن يمت تطبيقه أأيضا عىل وثيقة الربانمج واملزيانية بأأمكلروها لتفادي صعوبة التقيمي يف مرحةل لحقة ،ويف الوقت
نفسه ،جتنب ازدواجية املناقشة يف جلنة الربانمج واملزيانية ودلى اللجنة املعنية بتكل البنود احملددة .و أأكد وفد اجملموعة ابء
أأيضا بأأن هذا املبد أأ ينبغي أأن يمت تطبيقه بطريقة شامةل عىل مجيع الربامج  -ول ينبغي أأن يمت ذكر بنود حمددة مل يتخذ بشأأهنا
قرار يف الربانمج واملزيانية .وفامي يتعلق ابملعلومات الرسية ،أأعرب الوفد عن تفروهمه بأأن العمل اذلي تقصده ا ألمانة ذو طبيعة
حتضريية و أأنه ينبغي أأن تكون ادلول ا ألعضاء جزءا من هذه املناقشة .و أأشار اإىل أأنه من هذا املنطلق ،ينبغي لدلول ا ألعضاء
ترك املسأأةل ل ألمانة يف ذكل الوقت.
 .145و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن شكره ل ألمانة عن الرشح الشامل اذلي قدمته ،و أأشار اإىل أأنه قد منا اإىل علمه بأأن
ا ألموال املتعلقة بتنقيح القانون المنوذيج اكنت مرشوطة مبوافقة ادلول ا ألعضاء عىل امليض قدما يف املرشوع .و أأعرب عن
اعتقاده بأأن ذكل هو ما اكن يفرتض أأن يقوم به ا ألعضاء يف جلنة الربانمج واملزيانية ،أأي أأهنم ليسوا هناك لتخمني ما س توافق
عليه اللجان من عدمه .وسيمت الاحتفاظ بذكل لعمل اللجان الفردية .و أأشار اإىل أأن هممهتم تمتثل يف ختصيص ا ألموال يف حال
موافقة ادلول ا ألعضاء عىل امليض قدما .وقال الوفد أأن هذا هو سبب رغبته يف جتنب هذا النوع من ا إلدارة املصغرة والسامح
للمرشوع ابمليض قدما اإذا اكن هناك اتفاق .و أأشار اإىل أأن هذا املبد أأ العام ينبغي أأن يمت تطبيقه عىل مجيع املناقشات املتعلقة
ابملزيانية.
 .146وعلق الرئيس بأأنه يبدو أأن هناك العديد من القضااي املتعلقة ابلربانمج  ،1حيث دلى بعض ا ألعضاء الرغبة يف ذكر
ا ألمور والبعض الخر ل يرغب يف ذكل .و أأضاف أأن الوقت قد حان للوفود لبدء بناء تنازلت ،وإال فاإن البند سيبقى
مفتوحا وسيتعني مناقش ته مرة أأخرى.
 .147و أأفاد وفد الربازيل بأأنه ل يريد اإطاةل املناقشات حول الربانمج  .1و أأضاف بأأن ا ألس ئةل والتفسريات اليت ُطرحت
اكنت مثرية جدا لالهامتم .و أأشار اإىل أأنه س يكون حباجة اإىل العودة اإىل مجموعته حيث أأن طرح السؤال اخلاص هبذا البند اكن
قرار اجملموعة .و أأشار اإىل أأنه من املثري لالهامتم أأن نعرف أأن هناك مجموعات اكنت هممتة هبذا البند اذلي مل يمت مناقش ته خالل
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع .وخبصوص النقا اليت أأاثرها وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء ،أأعرب الوفد
عن عدم موافقته عىل اإدراج مناقشات أأك ر بشأأن البنود اليت مل تقرر ادلول ا ألعضاء بشأأهنا يف وثيقة املزيانية و أأن ذكل ل
ينبغي أأن ينطبق عىل الطلبات املقدمة من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حفسب ،بل أأيضا عىل تكل املقدمة من
اجملموعات ا ألخرى.
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 .148وجشع الرئيس اجملموعة ابء ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل التشاور مع ا ألمانة للتوصل اإىل تسوية بشأأن
اإدماج مسأأةل املعلومات الرسية ومراجعة القانون المنوذيج يف الربانمج  .1وإاذا مت القيام بذكل ،سوف تس متر املسأأةل يف
مطاردة ادلول ا ألعضاء حىت جلسة جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب.
 .149وعرب وفد الياابن عن رغبته يف توضيح موقفه .وقال أأنه ل يعارض ختصيص ا ألموال ،واذلي مت ختصيصه كام أأوحضت
ا ألمانة .و أأشار اإىل أأنه اإذا بد أأ ا ألعضاء املناقشات لتغيري الوصف يف وثيقة الربانمج واملزيانية ،فسوف يقود ذبك اإىل
مناقشات طويةل كام أأشار الرئيس .ور أأى الوفد أأنه عىل ا ألعضاء جتنب أأوصاف الإدارة التفصيلية يف وثيقة الربانمج واملزيانية.
و أأكد الوفد عىل أأن ا ألموال قد مت ختصيصروها وجيب ترك الوصف كام هو ،ووضع الثقة يف ا ألمانة.
 .150وقام الرئيس بلفت انتباه الوفد اإىل نية مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب التشاور داخل اجملموعة .وعرب عن أأمهل
يف أأن تكون الوفود منفتحة حنو هذه املسأأةل .وقال أأنه نوى اإهناء املناقشات حول الربانمج  1و أأضاف أأن ا ألمانة سوف تكون
مس تعدة للنقاش مع املتقدمني ابلطلبات املتعلقة بلك مسأأةل متت اإاثرهتا .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الرد عىل ا ألس ئةل املطروحة
يف الربانمج .3
 .151وذكرت ا ألمانة بأأنه اكن هناك عدد من ا ألس ئةل اليت تتعلق مبرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة يف اليوم
السابق واعتقد أأن هناك سؤالا رئيس يا طرحه وفد املكس يك وهو ما يشري اإىل أأنه قد مت مضاعفة مزيانية مرشوع الشفافية
واملساءةل واحلومكة الرش يدة من أأربعة اإىل مثانية ماليني .وقالت ا ألمانة أأن ذكل سوء فروهم و أأن احلال ليست كذكل .ور أأت أأن
سوء الفروهم قد نشأأ عن النظر اإىل النتيجة املرتقبة ه  2.3واليت اكنت تتعلق ببناء القدرات ابلنس بة لدلول النامية وادلول ا ألقل
منوا واليت تضمنت العديد من ا ألنشطة ا ألخرى .واكن مرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة جزء ضئيل من ذكل.
واكن مرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة تتعلق ابدلول الـ  188ا ألعضاء يف الويبو وليس لدلول النامية حفسب.
وابلنس بة ل ألرصدة اليت يمت ختصيصروها ملرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة بصفة خاصة ،قال أأنه س يكون هناك
زايدة ضئيةل ابملقارنة ابلعامني احلاليني .ويف الثنائية  15/2014اكنت القمية اللكية ،اليت تضمنت املوارد البرشية وغري البرشية
حوايل  946,964فرنك سويرسي .واكنت الزايدة املقرتحة سوف جتعل الإجاميل يصل اإىل  1,150,200فرنك سويرسي.
و أأرادت ا ألمانة توضيح ذكل ألنه عند النظر اإىل خط املزيانية الاكمةل وهو  8مليون فرنك سويرسي فاإن خط املزيانية تضمن
مزيانية شعبة تمنية حقوق املؤلف ومزيانية مرشوع احتاد الكتب سروهةل املنال )(ABCوادلمع الفين وبناء القدرات .وقالت
ا ألمانة أأهنا سعيدة ملشاركة تفاصيل ما مت اقرتاحه لتوضيح سوء الفروهم .وقبل الانتقال اإىل ا ألس ئةل ا ألخرى املتعلقة مبرشوع
الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة ،عربت ا ألمانة عن أأملروها يف أأن تقوم بتناول السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،من أأجل التوضيح .وابملثل عربت ا ألمانة عن اعتقادها بأأن هناك سوء تفامه طفيف .واكن سؤال وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية حول اقرتاح نقل نشا ادلراسات الاقتصادية يف جمال حقوق املؤلف ،أأي ادلراسات الروهامة اليت تمت لتقيمي
وقياس املشاركة الاقتصادية للصناعات اليت تعمتد عىل حقوق املؤلف والصناعات الإبداعية .وقد مت نقل مسؤولية ادلراسات
الاقتصادية والإحصائية من الربانمج  3اإىل الربانمج  ،16وهو مكتب كبري الاقتصاديني .ومل يقصد ابلنقل أأن ا ألمانة س تقوم
بعدد أأقل من ادلراسات الاقتصادية حول حقوق املؤلف والصناعات الإبداعية .وقال أأن ا ألمانة ،عىل النقيض من ذكل،
س تقوم ابملزيد من ادلراسات وس تقوم هبا بصورة أأفضل و أأنه من املعقول أأن تقوم منظمة مثل الويبو بتنس يق املسؤولية عن
ا ألحباث الاقتصادية والإحصائية يف مكتب كبري الاقتصاديني لضامن توافر القدرات التنظميية اخلاصة ابإدارة هذه ادلراسات.
واكنت ا ألمانة متأأكدة من أأنه عند قيام جلنة الربانمج واملزيانية مبناقشة الربانمج  ( 16أأو اإذا رغبت ادلول ا ألعضاء يف مناقش هتا
الن) س يقوم كبري اقتصاديي الويبو بتقدمي توضيحات حول اخلطط املتعلقة جبدول أأعامل ا ألحباث املتعلقة حبقوق املؤلف
والصناعات الإبداعية .وقد اكن ذكل مثال كبريا عىل كيفية معل ا ألمانة .لقد اكنت تعمل من خالل شعب داخلية كام اكنت
تعمل كبناء واحد .اإن نقل املسؤولية عن نشا من برانمج أأو شعبة اإىل أأخرى ل يعىن أأن الشعب لن تس متر يف العمل معا.
وسوف يعمل كبري الاقتصاديني وفريق قطاع حقوق املؤلف معا عن كثب .ويف الواقع يعد ذكل من الإجراءات الثابتة يف
مكتب كبري الاقتصاديني واذلي معل عن كثب مع اجملالت املوضوعية .ويقوم قطاع حقوق املؤلف بتغذيته وهناك دمع لروهذه
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اجملالت .وعربت ا ألمانة عن أأملروها يف طمأأنة وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن هذا اجملال لن يمت جتاههل .وسوف يمت
دمعه وحتسينه وسيمت بذل املزيد من اجلروهد .وسوف يمت الرتحيب بأأي تعليقات من ادلول ا ألعضاء .وقالت ا ألمانة اثنية أأنه
سيسعدها ادلخول يف تفاصيل مقدار ما مت اإنفاقه وعىل ماذا اإذا اكنت هناك أأس ئةل أأخرى .وذكرت ا ألمانة بسؤال أخر يتعلق
بعمل شعبة قانون حقوق املؤلف اذلي طرحه وفد املكس يك .وعرب الوفد عن رغبته يف اإطالعه عىل أخر التطورات حول
معاهديت مراكش وبكني ألن الواثئق املطروحة أأمام ادلول ا ألعضاء مل تقدم أأرقام هنائية .واعتذرت ا ألمانة ألن املستندات غري
حمدثة .وقالت أأن خطوات التصديق علهيا يسري قدما وسوف يمت تقدمي حتديث حول تصديق معاهديت بكني ومراكش
ابلإضافة اإىل املزيد من الرشح حول تطبيق اسرتاتيجية لتحل حمل معاهدات حقوق املؤلف.
 .152وعربت ا ألمانة عن شكرها لوفد املكس يك عىل سؤاهل ،واذلي ظن أأنه يتعلق بتحديث اخلطو ا ألساس ية املتعلقة
ابلتصديق عىل معاهدات وخاصة معاهديت بكني ومراكش .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن أأرقام اخلطو ا ألساس ية يف وثيقة
الربانمج واملزيانية اكنت تقرتب من  .2014ولروهذا السبب بدا أأن ا ألرقام غري حمدثة و أأيضا ألن هناك من حسن احلظ
تصديقات اإضافية ملعاهديت بكني ومراكش يف  .2015وقالت ا ألمانة عند هذه النقطة أأهنا ميكُنا أأن تؤكد أأن هناك مثانية
تصديقات أأو حالت انضامم لالك معاهديت حقوق املؤلف .وعلمت ا ألمانة أأيضا بشأأن حالت انضامم أأخرى قادمة تتضمن
ابلطبع تصديق املكس يك عىل معاهدة مراكش يف أأواخر الشروهر .ويف بداية  2016س تعكس واثئق أأداء الربانمج احملدثة
اخلطو ا ألساس ية اجلديدة واذلي توقعت ا ألمانة أأن تكون أأفضل بكثري مما يظروهر يف وثيقة الربانمج واملزيانية احلالية .وعربت
ا ألمانة عن تقديرها للسؤال وتقديرها لفرصة توفري حتديث لدلول ا ألعضاء .وقالت ا ألمانة أأنه فامي يتعلق خبطط ادلول ا ألعضاء
دلفع معلية التصديق عىل املعاهدة و أأنشطة التطبيق سيمت عقد سلسةل من حلقات العمل والندوات حول معاهدات حقوق
املؤلف اجلديدة .وعند الانهتاء من هذه السلسةل سيبد أأ العمل حول حلقات العمل الإضافية اخلاصة ابدلمع الترشيعي .كام
س تقوم ا ألمانة أأيضا ابإتباع منوذج جنح يف نشا عقد مؤخرا وشاركت املكس يك يف رعايته يف الرأأس ا ألخرض فامي يتعلق بندوة
تقوم عىل أأساس اللغة وحلقة معل حول تطبيق معاهدة مراكش .وسوف تبحث ا ألمانة معلية القيام ابملزيد من هذه ا ألنشطة
يف عام  .2016وسيمت ادلمج بني ا ألنشطة املتعلقة ابملساعدة يف املصادقة عىل املعاهدة والانضامم اإلهيا وا ألنشطة املتعلقة
ابلتطبيق ألن العديد من ادلول اكنت ترغب يف الاس تعداد حبيث يكونوا يف ظروف تسمح هلم ابلس تفادة من املوقف عند
البدء يف تنفيذ معاهدة .وقالت ا ألمانة أأن البند ا ألخر اذلي جيب ذكره هو املساعدة املس مترة اليت تقدهما ا ألمانة حول
الترشيعات واليت تقدم بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء .واكنت ا ألمانة تتلقى طلبات دلراسة القانون الوطين لكتشاف مدى
توافقه مع معاهديت بكني ومراكش ومن املتوقع ختصيص موارد برشية ومالية كبرية لروهذا النشا خالل العامني القادمني.
 .153وتذكرت ا ألمانة سؤال طرحه وفد مجروهورية كوراي بشأأن زايدة يف الربانمج  3خبصوص اخلدمات التعاقدية الفردية.
وقالت أأن السبب يف الزايدة هو أأن ا ألمانة اكنت مدركة ألن املزيانية الشخصية اكنت حتتاج اإىل التحمك فهيا و أأنه من أأجل
تنفيذ نشا اكنت ا ألمانة حتتاج اإىل اس تخدام التلزمي وتوظيف استشاريني خارجيني عىل املدى القصري بدل من حتمل تلكفة
توظيف موظفني دامئني .واكن هذا هو سبب الزايدة أأي حماوةل التحمك يف وإادارة املزيانية بصورة أأفضل ومن خالل فعالية
التلكفة .وابلعودة اإىل مرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة واليت ذكرت ا ألمانة أأن هناك العديد من ا ألس ئةل اليت
طرحت بشأأنه ،رغبت ا ألمانة يف تكرار القول بأأن مرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة هو عبارة عن مبادرة كربى
تفيد اكفة ادلول ا ألعضاء وليس ادلول النامية فقط .وقالت أأن الرتكزي اكن عىل تطوير وتعزيز البنية ا ألساس ية حلقوق املؤلف
يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو وإاعطاء اس تعراض عام يتعامل بصفة خاصة مع ا ألس ئةل اليت مت طرهحا يف اليوم السابق.
 .154وردا عىل ا ألس ئةل اليت طرحهتا وفود اجلزائر وش ييل والربازيل حول مبادرة المتزي يف الشفافية واملساءةل واحلومكة
الرش يدة ابلإضافة اإىل سؤال عام من وفد الياابن حول مرشوعات البنية التحتية يف قطاع حق املؤلف ،ذكرت ا ألمانة فامي
خيص مرشوعات البنية التحتية أأن مرشوع المتزي يرتبط مبجالني :ا ألول خيص اإنشاء بوابة الكرتونية والثاين يتعلق مببادرة المتزي
يف الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة .وفامي يتعلق ابلبوابة الالكرتونية قالت ا ألمانة أأهنا س تجيب عىل سؤال وفد الياابن
من خالل احلديث عن املايض واحلارض واملس تقبل .ففي املايض ،تضمنت ا ألنشطة املادية اإقامة اجامتعات عىل مس توى
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املنطقة مع تنقالت جوية مكثفة .وقد انلت الاجامتعات معدل رضا مرتفع وابلرمغ من ذكل اكنت كثيفة الاس تخدام للموارد
املالية والبرشية .وابلنتقال للحارض ،حيث تقف ا ألمانة حاليا يف ظل مرشوع البوابة الالكرتونية فاإن الروهدف يف شعبة البنية
التحتية حلقوق املؤلف اكن يتعلق ابلس تفادة من الوسائل التكنولوجية اجلديدة واس تخدام قوى ادلميقراطية املطبقة خللق
مصدر معلومات يعمتد عليه عىل الانرتنت خبصوص اكفة مرشوعات البنية التحتية للصناعات الإبداعية .وما مت حىت الن
ابلنس بة لأاكدميية الويبو هو تطوير دورة تعلمي عن بعد حول الإدارة اجلاعية واليت مت توفريها يف اكفة مناطق العامل .ويف عام
 ،2014مت توفري مطبوعات مثل "كيف تكسب قوت يومك من خالل املوس يقى" و "كيف تكسب قوت يومك من
ا ألفالم" عىل الانرتنت ،ومت تزنيلروها أأك ر من  120أألف مرة .وتعترب هذه مبثابة أأمثةل ملموسة عىل اس تخدام الوسائل
التكنولوجية اجلديدة والانرتنت يف دمع معل الويبو يف جمال البنية التحتية .وابحلديث عن املس تقبل ،اكنت ا ألمانة ترغب يف
اإنشاء جممتع افرتايض قوي عىل الانرتنت جيمع يف مصدر رمسي واحد اكفة املعلومات املتعلقة ابلبنية التحتية اليت قد حيتاهجا
أأي فرد يف أأي ماكن يف العامل .وهذا ابختصار هو مرشوع البوابة الالكرتونية .أأما اجملال الثاين اذلي يمت الرتكزي عليه فروهو
مرشوع المتزي يف الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة .وتذكريا ابلسؤال اذلي طرحته وفود اجلزائر وش ييل والربازيل عربت
ا ألمانة عن رغبهتا يف تفسري مبادرة الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة ويه مبادرة دمع فين أأخرى وليست مبادرة تنظميية
أأو تقوم بوضع معايري .لقد اكنت مبادرة تطوعية حمضة تتضمن رشاكة بني القطاع العام واخلاص وبني الويبو واحلكومات
و أأحصاب املصلحة الرئيسني يف اجملمتعات الإبداعية .وعربت ا ألمانة عن رغبهتا يف التأأكيد عىل هذه النقطة ا ألوىل – ويه أأن
مبادرة الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة يه مبادرة تطوعية .مث أأرادت أأن تقسم الاس تجابة اإىل الاس تجابة يف املايض
واحلارض واملس تقبل .وبدءا ابملايض ،اعتقدت أأن اجليع يدركون أأمهية الإدارة اجلاعية .وتقوم منظامت الإدارة اجلاعية املبدع
ابحلصول عىل ريع حقوق املؤلف اليت ل يس تطيع بأأي طريقة أأخرى احلصول علهيا .ومن املقبول جيدا حول العامل أأن الإدارة
اجلاعية يه جزء من أأي نظام حقوق مؤلف جيد .ويف نفس الوقت ،ويف العديد من املناطق يف العامل ،يمت اخضاع منظامت
ا إلدارة اجلاعية للفحص ألس باب منطقية .ويمت حتقيق أأك ر من  10مليار دولر س نواي من منظامت الإدارة اجلاعية .وبسبب
تداول هذا احلجم من ا ألموال مفن الطبيعي أأن يمت تداوهل بصورة شفافة ومسؤوةل .اإن املشلكة املنترشة حول العامل يه أأن
هناك بعض منظامت الإدارة اجلاعية الرائعة واملمتزية حبق ويف نفس الوقت يوجد منظامت اإدارة جامعية ليست عىل مس توى
املنظامت تكل .واملشلكة تتعلق بكيفية المتيزي بني منظامت الإدارة اجلاعية اجليدة وغري اجليدة .وقالت ا ألمانة أأن ذكل أأدى
اإىل احلارض واجلزء الثاين من هذا العرض التوضيحي املتعلق مببادرة الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة واملتعلقة بعالقة
الويبو ابلتحديد مببادرة الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة .وقالت أأنه مت توظيف مدير مرشوعات للعمل مع اخلرباء
و أأحصاب املصلحة عىل وضع مجموعة رئيسة من أأفضل املامرسات يف جمال الإدارة اجلاعية ،مثل :كيف تعامل منظمة الإدارة
اجلاعية ا ألعضاء ،وكيف تتعامل منظمة الإدارة اجلاعية منظامت الإدارة اجلاعية ا ألخرى ،وكيف تتعامل منظمة الإدارة
اجلاعية مع املس تخدمني .وقالت اإن الإجابة عىل تكل ا ألس ئةل تتلخص يف مبد أأ عدم المتيزي ،ومبد أأ الرسية ومبد أأ املساءةل
ابلنس بة لريع حقوق املؤلف اليت يمت مجعروها .وقد مت دمج لك هذه املبادئ يف كتيب خمترص متوافر للرجوع اإليه .وبد أأت ا ألمانة
معلية تشاور مع ادلول ا ألعضاء .ويف نشا جانيب أأقمي مؤخرا ،قامت ا ألمانة بتوضيح موقفروها من مبادرة الشفافية واملساءةل
واحلومكة الرش يدة بيشء من التفصيل ويه الن بصدد عقد مزيد من املشاورات مع ادلول ا ألعضاء حول كيفية السري قدما.
وهذا هو موقف الويبو احلايل :مت تطوير مجموعة من املبادئ ،واليت تعترب دجما ألفضل املامرسات احلالية حول العامل .وذلكل
فاإن أأول عنرص من عنارص مبادرة الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة هو كتيب موجز عبارة عن مجموعة من املبادئ
ا ألساس ية .والعنرص الثاين هو التدريب .وابلنس بة للمنظامت اليت ل تقوم بتطبيق اكفة املبادئ املوضوعة ،فاإن هدف املبادرة
هو تشجيعروها ودمعروها عىل الوصول اإىل املس توى املطلوب يف الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة .ومن اجلوانب الروهامة للسري
قدما ضامن حتقيق ذكل .أأما العنرص الثالث ملبادرة الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة فروهو املس تقبل وبعبارة أأخرى هو
اإماكنية تقدمي معايري تأأكد من جودة الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة .وعربت ا ألمانة عن رغبهتا يف التأأكيد مرة أأخرى عىل
ا ألمهية الكربى للمدخالت احلكومية ومدخالت ادلول ا ألعضاء من أأجل المتكن من السري قدما.
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 .155وعرب وفد الولايت املتحدة عن شكره ل ألمانة وقال أأن سؤ الفروهم املتعلق هبذا اجلزء ينبع من غياب الوضوح يف
الربانمج واملزيانية حول نقل مسؤوليات دراسات حقوق املؤلف من الربانمج  3اإىل الربانمج  .16وحيتاج هذا ا ألمر اإىل
توضيح أأك ر .اإن الإشارة الوحيدة اليت ع ر علهيا الوفد اكنت يف صفحة  38واكنت اإشارة غامضة .وعرب الوفد عن رغبته يف أأن
يعمل اخلرباء املوضوعيني املسؤولني عن هذه ادلراسات جنبا اإىل جنب مع مكتب كبري الاقتصاديني ومتىن احلصول عىل تأأكيد
هبذا الصدد .كام عرب عن امتنانه لبيان ا ألمانة لكنه يعتقد أأنه جيب وجود اإشارة يف وثيقة الربانمج واملزيانية اإىل التنس يق بني
الربانجمني واس مترار املس توى املرتفع لدلراسات والتقارير.
 .156وشكر وفد الربازيل ا ألمانة عىل الرشح اذلي قدمته ملبادرة الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة .وقال أأنه مت ذكر أأنه
عىل ادلول ا ألعضاء أأن يكونوا جزء من معلية وضع مبادئ توجهيية .وقال الوفد أأنه سوف يناقش هذا ا ألمر داخل اجملموعة
ألن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قررت طلب بعض التعديل يف مبادرة الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة يف
الربانمج .3
 .157وعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره ل ألمانة عىل توضيحروها ل ألنشطة اليت تمت حتت
مظةل مرشوع المتزي يف جمال الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة .ومتاش يا مع ر أأي وفد الربازيل ابلنيابة عن مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عربت اجملموعة أأيضا عن رغبهتا يف أأن تكون هذه العملية مقترصة عىل ادلول ا ألعضاء حفسب.
وتريد اجملموعة ا ألفريقية أأن ترى ذكل يظروهر يف الربانمج واملزيانية احملدثتني من أأجل صياغة املبادئ وتطوير معايري مس تقبلية
للمتزي يف جمال الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة .وذكرت اجملموعة ا ألفريقية بأأن ا ألمانة قد رصحت بأأن برانمج الشفافية
واملساءةل واحلومكة الرش يدة هو برانمج لاكفة ادلول ا ألعضاء الـ  .188واكنت اجملموعة ا ألفريقية تشعر ابلفضول جتاه معرفة ما
اإذا اكنت هناك دول تفكر فهيا الشعبة من أأجل اختبار املرشوع و أأرادت احلصول عىل املزيد من املعلومات يف هذا الصدد.
 .158وشكر وفد اجلزائر املتحدثني من قطاع حقوق املؤلف .و أأيد البيان اذلي أألقته اجملموعة ا ألفريقية وطالب مبزيد من
الوقت ملناقشة مرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة مع حكومته .وذكر أأيضا بسؤاهل حول املزيانية احملددة اخملصصة
لروهذا املرشوع ألنه لحظ زايدة كبرية يف النتيجة املرتقبة ه  .2.3و أأراد معرفة ما اإذا اكنت الزايدة بسبب مرشوع الشفافية
واملساءةل واحلومكة الرش يدة أأو بسبب أخر وملاذا تضاعفت القمية.
 .159وقالت ا ألمانة أأن السؤال قد مت تناوهل فامي قبل ورمبا اكن الوفد غري حارض .وقالت أأن هناك سوء فروهم ورمبا نظر الوفد
اإىل خط املزيانية املتعلق باكفة أأنشطة بناء القدرات ابلنس بة لدلول النامية وادلول ا ألقل منوا عندما ر أأى زايدة من  4اإىل 8
مليون فرنك سويرسي .وهذه القمية تزيد زايدة كبرية عن مرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة .اإن القمية ادلقيقة
اخلاصة مبرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة خالل العامني احلاليني ،واليت تتضمن املوارد البرشية وغري البرشية
اكنت 946,964فرنك سويرسي .ويف الثنائية  ،17/2016يوجد زايدة طفيفة حبيث تصل املزيانية اإىل 1,150,200فرنك
سويرسي .وابلنس بة لإجاميل  8مليون فرنك سويرسي ،قالت ا ألمانة أأنه يسعدها أأن تتناول هذا ا ألمر وتعرض تفاصيل كيفية
توزيع هذا املبلغ .وتضمن أأيضا مرشوع احتاد الكتب سروهةل املنال وادلمع الفين وبناء القدرات واملبادرات التعلميية واكن مبثابة
وعاء كبري.
 .160و أأضافت ا ألمانة أأن الويبو يه منظمة تقودها ادلول ا ألعضاء واكن السبب يف القيام مبرشوع الشفافية واملساءةل
واحلومكة الرش يدة أأنه من املروهم ابلنس بة لدلول ا ألعضاء أأن تقوم منظامت الإدارة اجلاعية ابلعمل وفقا للمعايري ادلولية .واكن
ذكل أأمر هام عىل املس توى العاملي واكن الروهدف هو تطبيق مرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة عىل مس توى
العامل .وعربت ا ألمانة عن أأملروها أأن يمت خالل العام القادم عقد سلسةل من الفعاليات ا إلقلميية يف أأفريقيا و أأمرياك الالتينية وأس يا
و أأورواب أأجزاء أأخرى من العامل واليت جيب أأن تركز عىل  :أأول ،معلية التشاور لضامن التشاور مع اكفة ادلول ا ألعضاء مضن
مبادرة الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة واثنيا اختبار مرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة يف السوق ومشاركة
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منظامت الإدارة اجلاعية يف العملية .واكنت الإجابة عىل سؤال وفد نيجرياي يه أأن الروهدف هو العمل عىل املس توى ا إلقلميي
خالل العام القادم أأو ما يقارب ذكل.
 .161وقال الرئيس أأنه يعتقد أأن ادلول ا ألعضاء تعمتد عىل تبادل وهجات النظر هذه بني ادلول ا ألعضاء املعنية وا ألمانة من
أأجل قيام ا ألمانة ابلتعديالت املناس بة يف النسخة املنقحة ملرشوع الربانمج واملزيانية.
 .162وعربت ا ألمانة عن رغبهتا يف طمأأنة وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن ا ألمانة قد قامت بأأخذ تعليقات الوفد يف
احلس بان وانه يسعد ا ألمانة تعديل النص من أأجل القيام بتقدمي رشح ،والقيام جبعل ا ألمر أأك ر شفافية ،فامي يتعلق ابللزتام
بكيفية ونوعية اخلطط املطبقة ابلنس بة لدلراسات الاقتصادية املتعلقة حبقوق املؤلف والصناعات الإبداعية.
 .163وقال الرئيس إان هذا املوقف الإجيايب رأه دلى اكفة أأعضاء ا ألمانة وجشع ادلول ا ألعضاء عىل مشاركة ا ألمانة حول أأي
طلبات تتعلق هبذا الربانمج .واقرتح الرئيس أأن تقوم ا ألمانة ابلإجابة عىل ا ألس ئةل املتعلقة ابلربانمج .4
 .164وفامي يتعلق مبوارد الربانمج  ،4أأكدت ا ألمانة أأنه كام أأشري يف السؤال الثاين يف صفحة  7من ا ألس ئةل والإجابة
(الوثيقة  )WIPO/PBC/23/Q&Aفاإن مس توى املوارد املس تخدمة يف الثنائية  17/2016اكن نفس املس توى املس تخدم
يف  .15/2014واكن الاخنفاض يف قمية املوارد غري البرشية اليت تبلغ حوايل  900,000فرنك سويرسي ،كام هو موحض يف
الوثيقة ،اكنت القمية اليت مت تنحيهتا جانبا من أأجل املؤمتر ادلبلومايس يف الربانمج  4يف برانمج ومزيانية  15/2014ولكن مت
نقلروها من الربانمج  4اإىل "نفقات غري خمصصة" يف مرشوع الربانمج واملزيانية اخلاصة ابلثنائية .17/2016
 .165وعرب وفد مجروهورية اإيران الإسالمية عن شكره ل ألمانة عىل رشهحا .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت املوارد اليت سيمت
ختصيصروها للجنة احلكومية ادلولية س تكون اكفية لإقامة مؤمتر دبلومايس ،اإذا وافقت ادلول ا ألعضاء عليه ،ولإقامة اجامتعات
بني اجللسات أأيضا.
 .166و أأوحضت ا ألمانة أأن املُنج املتبع يف وضع املزيانية املتعلقة ابملؤمتر ادلبلومايس احملمتل قد تغري .ووفقا لرغبات ادلول
ا ألعضاء ،مت حتويل مزيانية اإقامة مؤمتر دبلومايس من برامج خاصة اإىل موارد غري خمصصة ل تتعلق ابملوارد البرشية .واكن
هناك حوايل مليون فرنك سويرسي يف املوارد غري اخملصصة اليت ل تتعلق ابملوارد البرشية واليت اكن قد مت ختصيصروها للمؤمتر
ادلبلومايس.
 .167ورصح وفد مجروهورية اإيران الإسالمية بأأن سؤاهل اكن يتعلق ابلجامتعات بني اجللسات .وقد مت عقد اجامتعات بني
اجللسات لالتفاق بشأأن معاهدة مراكش .ورمبا تكون هناك نفس احلاجة ابلنس بة للجنة احلكومية ادلولية .وتساءل الوفد عام
اإذا اكنت املوارد غري اخملصصة اكفية لعقد اجامتعات بني اجللسات.
 .168و أأكدت ا ألمانة عىل أأن هناك موارد اكفية لتغطية ا ألنشطة اليت وافقت ادلول ا ألعضاء علهيا.
 .169وفتح الرئيس ابب النقاش حول الروهدف الاسرتاتيجي الثاين (توفري خدمات عاملية ممتزية) والربامج  5و 6و 31و.7
 .170وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف تقدمي تعليقات تتعلق ابلربانمج  .6و أأشار الوفد اإىل أأن اجلدول 2
اخلاص ابلتقديرات املتعلقة ابلطلب عىل اخلدمات حتت مظةل معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع ،ونظام مدريد ونظام
لهاي ،يف الصفحة  8من وثيقة  WO/PBC/23/3قد قدم تقديرات للطلب عىل خدمات ثالثة أأو أأربعة أأنظمة تسجيل
تقوم هبا الويبو وتساءل عن سبب عدم تقدمي تقديرات تتعلق بنظام لش بونة .ور أأى الوفد أأنه جيب معامةل اكفة نظم التسجيل
بصورة متاكفئة وجيب اإدراهجا يف اجلدول  .2وابلنتقال اإىل جدول  ،4اخلاصة ابملزيانية املقرتحة للثنائية  17/2016من قبل
الربانمج ،يف صفحة  14من وثيقة  ،WO/PBC/23/3أأشار الوفد اإىل أأن الربانمج  6قد مت اإدراجه مثل نظايم لش بونة
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ومدريد وقد مت اإدراج رمق مزيانية واحد لالك النظامني .وعرب الوفد عن شعوره ابلإحبا يف هذا الشأأن ،ألنه طالب مرارا
وتكرارا بفصل مزيانييت هذين النظامني يف برانجمني خمتلفني كام اكن احلال ابلنس بة لنظام لهاي ومعاهدة التعاون بشأأن
براءات الاخرتاع .وذكر الوفد بأأنه مبوجب املادة  24من وثيقة جنيف ابتفاقية لش بونة حول أأسامء املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية
و"ادلخل والنفقات اخلاصة ابلحتاد اخلاص ستنعكس يف مزيانية املنظمة بصورة عادةل وشفافة" ويف هذا الصدد ،قال الوفد
أأن ا ألمر مير بدون الإشارة اإىل أأن الربانمج  6ميزج بني أأرصدة نظايم تسجيل خمتلفني وهلام مواضيع خمتلفة للغاية
ومس تخدمني خمتلفني ول يساعد ذكل يف يشء سوى التفكري يف أأن سبب ذكل هو أأن نظام لش بونة اكن يعمل يف ظل
وجود جعز كبري واعمتد عىل عائدات نظام مدريد لتغطية تلكفته .وكام أأوحض يف املؤمتر ادلبلومايس ،حول أأهدافه ابلإضافة اإىل
أأهداف العديد من الوفود ،فقد مت تبين وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاقية لش بونة واكن عىل هذا ادلمع املايل أأن ينهتيي .واكن جيب
عىل نظام لش بونة أأن يكون هل برانجمه اخلاص واملنفصل عن نظام مدريد حىت يس تطيع تقيمي مس توى المتويل اذلي حيتاجه
نظام لش بونة حىت يعمل بنجاح .ومن أأجل حتديد مصادر المتويل احملمتةل غري معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع أأو
رسوم نظام مدريد ،اكن من الرضوري القيام بوضع تفصيل حماس يب منفصل لنظام لش بونة .ذلكل أأرص الوفد عىل أأن يكون
برانمج  17/2016منفصل عن مزيانية احتاد مدريد وعن مزيانية احتاد لش بونة حبيث تعكس مزيانية لك احتاد بصورة عادةل
وشفافة .وابلإشارة اإىل اجلدول  ،6اخلاص بنفقات التمنية املس تحقة للثنائية  17/2016من قبل الربانمج الوارد يف صفحة 24
من الوثيقة  WO/PBC/23/3واذلي مت اإدراج الربانمج  6فيه ابلإضافة اإىل نظايم مدريد ولش بونة ومت تضمني رمق واحد
خاص بالك النظامني ،قام الوفد بتجديد طلبه يف فصل النظامني .كام طالب الوفد أأيضا ابإضافة عبارة اإىل نقطة يف الفقرة 15
يف صفحة  20من مرشوع الربانمج واملزيانية واليت تشري اإىل توفري المتويل للمؤمتر ادلبلومايس ،اإذا قررت ادلول ا ألعضاء
عقد املؤمتر يف الثنائية  .17/2016ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد بأأنه يف اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية يف  2013واذلي مت
فهيا مناقشة متويل مؤمتر دبلومايس لتبين الوثيقة اجلديدة اخلاصة ابتفاقية لش بونة ،مت اإخبار الوفود من قبل أأمانة احتاد لش بونة
بأأن املؤمتر ادلبلومايس س يكون مفتوحا ملشاركة اكفة ادلول ا ألعضاء يف الويبو كام اكن الوضع يف وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاقية
لهاي .ويف هذا الوقت ،مل يقم الوفد ابختاذ اإجراء صارم حبجب مزيانية  15/2014ألنه اعترب أأهنا جزء من املؤمتر وسوف
تعطي فرصة جعل املعاهدة أأك ر استيعااب ل ألعضاء .و ألن ذكل مل يؤت مثاره املرجوة ،كام اكنت تعتقد الوفود ،أأشار وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه ل يريد تكرار نفس اخلطأأ ذلكل ر أأى انه جيب ان يكون هناك وضوح يف املزيانية حول كيفية
اعتقاد الوفد لطريقة معل أأي مؤمتر دبلومايس .وفامي يتعلق ابلصفحة  53من وثيقة  WO/PBC/23/3ر أأى الوفد أأنه يف
اجلدول اذلي تضمن "اإطار النتاجئ اخلاصة ابلربانمج  ،"6حتت نقطة  ،II.6فاإنه جيب حذف مؤرش ا ألداء "التوسع يف
التغطية اجلغرافية لنظام لش بونة" ،ومقياس اخلط ا ألسايس "عدد اجلروهات املتعاقدة يف الوثيقة اجلديدة يف هناية "2015
ومقياس الروهدف "الوصول اإىل  5أأطراف متعاقدة يف الوثيقة اجلديدة بُناية  ،"2017حىت يمت متويل نظام لش بونة بصورة اكمةل
مبوجب رشو املادة  11من اتفاقية لش بونة واملادة  24من وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاقية لش بونة .وذكر الوفد أأن وثيقة
جنيف قد مت التفاوض بشأأهنا من خالل املشاركة املتاكفئة لاكفة أأعضاء الويبو ومل تكن منتج للتوافق يف الر أأي و أأشار اإىل أأن
نظام لش بونة مل يكن ولن يكون ذايت المتويل حىت لو تطلب نظام لش بونة ذكل .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل املادة 11
( )5( )3من اتفاقية لش بونة اليت تنص عىل أأن الرسوم جيب أأن تغطي تلكفة النظام وإاذا مل تكن اكفية جيب مجع مساهامت
من ا ألطراف املتعاقدة أأو ادلوةل املضيفة أأي سويرسا .و أأضاف الوفد قائال أأن احتاد لش بونة مل يوافق عىل زايدة الرسوم يف
العرشين عاما املاضية لتغطية العجز املس متر واذلي ارتفع يف العرشة س نوات ا ألخرية اإىل أأك ر من  4مليون فرنك سويرسي
ومل يقم احتاد لش بونة بطلب مساهامت من ا ألطراف املتعاقدة كام هو منصوص عليه يف املعاهدة لمتويل اتفاقية لش بونة احلالية.
و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه ألن مزيانيات الويبو السابقة مزجت بني أأموال اتفاقية لش بونة ونظايم مدريد ولهاي ،فاإن جحم
العجز وعدم اختاذ اإجراء من قبل احتاد لش بونة من خالل جتاهل الزتامات املعاهدة مل تكن واحضة لغري ا ألعضاء يف اتفاقية
لش بونة .ونتيجة ذلكل ،فقد قامت املزيانيات السابقة ابلسري قدما وقامت بمتويل العجز املزمن يف نظام لش بونة من خالل
مصادر متويل بديةل خفية بدل من القيام بذكل من خالل املساهامت الرضورية والإجبارية لدلول ا ألعضاء يف اتفاقية لش بونة.
ويف أأثناء املؤمتر ادلبلومايس ،اكن من الواحض أأن موارد المتويل البديةل اخلفية تتضمن الرسوم اليت مت سدادها اإىل الويبو
ومعاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع وخدمات مدريد .واكن من غري املقبول أأن يقوم احتاد لش بونة ابإناكر التصويت عىل
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وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأو أأي عضو يف الويبو ،وبذكل مينعروها من املشاركة اجلدية مع توقع اس مترار اس تخدام معاهدة
التعاون بشأأن براءات الاخرتاع ورسوم مدريد واليت تدفع لرعاايها من أأجل متويل نظام لش بونة غري املتوازن وغري الرشعي.
و ألن اكفة أأنظمة التسجيل يه أأنظمة ذاتية المتويل ر أأى الوفد أأنه جيب التعامل مع نظام لش بونة بطريقة خمتلفة .وحىت حيني
الوقت اذلي يمتكن فيه احتاد لش بونة من ضامن أأن املعاهدة أأصبحت حتقق كفاية ذاتية ولكام اتسعت عضوية الويبو حبيث
تصبح فرصة لتبين معاهدة ميكن لعدد أأكرب من أأعضاء الويبو الانضامم اإلهيا  ،فاإن الوفد ل ميكنه دمع اس تخدام موارد الويبو
للرتوجي لوثيقة جنيف اخلاصة ابتفاقية لش بونة .ولن يكون من املناسب ابلنس بة للويبو القيام بقياس جناح وثيقة جنيف من
خالل الرتوجي لنظام ملزيد من ادلامعني مع وجود متويل من مصادر مل تقرها املعاهدة ومل توافق علهيا اكفة ادلول ا ألعضاء يف
الويبو .وذلكل ،فقد ر أأى الوفد أأن مقياس النجاح – أأي زايدة الانضامم للمعاهدة – لن يكون مناس با ول جيب الرتوجي
للنظام حىت يمت متويل أأنشطة الرتوجي ومعليات لش بونة مبوجب املادة  11من اتفاقية لش بونة واملادة  24من وثيقة جنيف.
واقرتح الوفد اإعادة صياغة الفقرة  10-6لتأأييد ادلمع الفين والإشارة اإىل أأن الرتوجي س يكون مرتبطا ابلمتويل الاكمل وفقا
لرشو التفاقيتني .واقرتح الوفد الصياغة التالية )1 :ابلإضافة اإىل ذكل ،يمت تقدمي دمع فين حمايد ومتوازن اإىل ادلول ا ألعضاء
واملنظامت ا إلقلميية ذات الصةل ،وخاصة لدلول النامية وادلول ا ألقل منوا ،واملروهمتة ابللزتام بنظام التسجيل ادلويل اخلاص
ابملؤرشات اجلغرافية مبا يف ذكل امحلاية من خالل أأنظمة العالمات التجارية .وسوف يضمن مثل هذا ادلمع الفين بأأنه ل يمت
اإعطاء أأولوية لنظام حامية عىل النظم ا ألخرى مبا يف ذكل ما يتعلق حبامية العالمة التجارية واس تخدام ا ألسامء العامة )2 ،أأي
محالت توعية أأو تروجي للنظام يعمتد عىل الالزتام ابملادة  11من اتفاقية لش بونة واملادة  24من وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاقية
لش بونة .ومبا يامتىش مع طلهبا ابلفصل بني اتفاقية مدريد واتفاقية لش بونة يف برانجمني منفصلني طالب الوفد أأيضا الفصل بني
النتيجتني املرتقبتني ه  6.2و ه 7.2يف صفحة  55من مرشوع الربانمج واملزيانية اإىل نتاجئ مرتقبة خاصة بلك من نظام مدريد
ونظام لش بونة حبيث يمت السامح لعمل لك احتاد أأن يمت اإعداد مزيانية منفصهل هل كام مت ابلنس بة ملعاهدة التعاون بشأأن براءات
الاخرتاع ونظام لهاي .النتيجة املرتقبة  6.2اخلاصة ابلس تخدام ا ألوسع و أأك ر فاعلية لنظايم مدريد ولش بونة من قبل ادلول
النامية وادلول ا ألقل منوا" والنتيجة املرتقبة " 7.2اخلاصة بتحسني الإنتاجية وجودة اخلدمة لعمليات مدريد ولش بونة جيب
مراجعهتا من أأجل اإجياد أأربعة مؤرشات أأداء بدل من اثنني حبيث يتوافر الوضوح والشفافية يف املزيانية .و أأشار الوفد اإىل أأنه
اإذا مل يمت التفاوض بشأأن وثيقة جنيف بصورة منفتحة وشامةل من قبل اكفة ادلول ا ألعضاء يف الويبو ومتت صياغهتا حبيث
حتبذ مُنج عىل املناجه ا ألخرى بيامن قام احتاد لش بونة ابلس تفادة من معليات التحويل دون الوفاء ابلزتاماته املالية مبوجب
اتفاقية لش بونة ،فاإنه ل يريد أأن يرى اس تخدام حرية ترصف املدير العام اخلاصة ابلتحويل يس تخدم يف س ياق نظام لش بونة.
ويف هذا الصدد ،طالب الوفد ابإ ضافة حاش ية يف صفحة  55حتت عنوان موارد الربانمج  6واب ألخص حتت جدول املوارد
اخملصصة وفقا ملوضوع الإنفاق عىل أأن تنص عىل ما ييل":بيامن تكون دلى املدير العام حرية الترصف مبوجب الالةحئة املالية رمق
 5-5لتحويل ما يصل اإىل  %5من املزيانية بني الربامج فاإن هذه احلرية ل جيب ممارس هتا فامي يتعلق مبزيانية نظام لش بونة".
وفامي يتعلق ابلربانمج  ،13خدمات قواعد البياانت ادلولية ،يف صفحة  ،97الفقرة  ،2-13عرب الوفد عن رغبته يف أأن يرى
اإشارة اإىل نرش التطبيقات اليت تمت مبوجب نظام لش بونة ابلإضافة اإىل معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع احلالية
وتطبيقات مدريد ولش بونة .ومن أأجل حتقيق الشفافية فامي يتعلق ابملطالبة العريضة ابحلقوق اليت ودلها نظام لش بونة وا ألثر
السليب الكبري اليت قد تكون لروهذه احلقوق عىل الطرف الثالث ،اإذا مت اس تخدام قواعد البياانت العاملية اخلاصة ابلعالمات
التجارية ابلنس بة للش بونة ،فيجب اس تخداهما لنرش التطبيقات العاملية يف ظل نطاق معاهدة لش بونة .وبعبارة أأخرى جيب أأن
هيدف الربانمج اإىل ضامن نرش اكفة التطبيقات ذات الصةل .و أأشار الوفد اإىل أأن جدول " 8املزيانية بعد التحويالت وفقا
الربانمج" يف صفحة  176مل حيدد ما اإذا متت أأية حتويالت يف العامني احلاليني اإىل نظام لش بونة أأو نظام مدريد مبوجب
الربانمج  .6وجيب فصل هذين النظامني اإىل برانجمني منفصلني حبيث يمت تفسري اكفة التحويالت اإىل نظام لش بونة بصورة
دقيقة .ومن أأجل حتقيق الشفافية واملسؤولية املالية ،اكن من الرضوري القيام بصورة أأفضل بتحديد مصادر متويل نظام
لش بونة .ويف هذا الصدد ،طالب الوفد من املراقب املايل الإشارة اإىل ما اإذا متت أأية حتويالت اإىل احتاد لش بونة يف
الس نوات العرشة ا ألخرية من معلية املوازنة .و أأضاف الوفد قائال أأن هناك حاجة اإىل الشفافية أأيضا جيب يف امللحق ،2
جدول " 9مزيانية  17/2016وفقا للربانمج" ويف جدول " 10املناصب للثنائية  17/2016وفقا للربانمج" ألن حساابت
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نظام لش بونة اكنت غري واحضة غامضة ول ميكن أأن تبقى كذكل .و أأشار الوفد أأن الفقرة  1يف صفحة  179أأشارت اإىل أأن
اللواحئ املالية للويبو تنص عىل تقدمي مزيانية املنظمة "بصورة منفصةل ابلنس بة للك احتاد" .ومع ذكل ،مل ير سوى تقارير
حمدودة حول تفاصيل مزيانية احتاد لش بونة .عالوة عىل ذكل ،مل تمت حماس بة احتاد لش بونة عىل سداد حصته املتعلقة ببعض
النفقات املبارشة وغري املبارشة مقابل العديد من خدمات الويبو واليت اكن لروها أأثر القيام بصورة غري مبارشة ابلرتوجي أأو دفع
نظام التسجيل ادلويل لحتاد لش بونة مبا يف ذكل تطبيق مبادرات جدول أأعامل التمنية .وابلإشارة اإىل امللحق  ،3حتت عنوان
خمصصات ادلخل  ،عرب الوفد عن ر أأيه بأأنه يف الفقرة  5-1-3يف صفحة  179جيب أأن تتضمن نفقات احتاد لش بونة املبارشة
الإشارة اإىل الربانمج " 13خدمات قواعد البياانت العاملية" وبرانمج " 2العالمات التجارية والتصماميت الصناعية واملؤرشات
اجلغرافية" .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه مت تضمني بياانت نظام لش بونة يف قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية وهبذا فاإن
تاكليف خدمات الويبو جيب أأن تعترب نفقات خاصة ابحتاد لش بونة .عالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن اجلدول  13يف
امللحق  3الوارد يف صفحة  182مل يذكر نظام لش بونة عىل أأنه يسامه يف مزيانية قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية.
ابلإضافة اإىل ذكل ،طاملا أأنه مت اإدراج املؤرشات اجلغرافية يف وثيقة جنيف ،جيب أأن يتضمن احتاد لش بونة الربانمج  ،2جلنة
العالمات ،بوصفه نفقات مبارشة .وابإجياز ،فاإن جدول  13جيب ان يتضمن هذه الإشارات ويعكس هذه النفقات بدقة.
ابلإضافة ذلكل ،جيب أأن يكون نظام لش بونة مسؤول عن حصته يف النفقات غري املبارشة كام هو مشار اإليه يف الفقرتني 1-4
و .2-4وقد مت ختصيص النفقات غري املبارشة عىل أأساس "قدرة الاحتاد عىل السداد" .وتعزى عدم قدرة احتاد لش بونة عىل
سداد النفقات غري املبارشة لفشهل يف الوفاء ابلزتاماته الواردة يف املادة  11من التفاقية .وذكر الوفد بأأن احتاد لش بونة رفض
زايدة الرسوم ملدة  20عاما كام مل يقم بسداد مشاراكته يف النظام ،وفقا ملتطلبات املعاهدة ،واذلي خلق بدوره حاةل مصطنعة
من "عدم القدرة عىل السداد" واليت ل ميكن السامح لروها بعد ذكل ابستبعاد الاحتاد من الاضطرار اإىل سداد أأي نفقات غري
مبارشة ألي برانمج .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف حني اكنت الفقرة  5الواردة يف صفحة  180مفيدة لفروهم سبب تلقي احتاد مدريد
نصيب من دخل الإجيار أأكرب مما حتصل عليه الاحتادات ا ألخرى ،فقد اكن من غري الواحض ملاذا يمت ختصيص "ادلخل الخر"
بصورة متساوية بني الاحتادات .ويف ضوء عدم رغبة احتاد لش بونة يف متويل معلياته ،ر أأى الوفد أأنه سيبدو ا ألمر مبثابة
اس تدامة ادلمع عند اإعطاء نفس قمية "ادلخل الخر" اإىل لش بونة وإاىل الاحتادات الأك ر جناحا واليت قامت بمتويل نفسروها.
وسوف يقدر الوفد احلصول عىل مزيد من املعلومات حول مصادر متويل املباين واليت يمت اس متداد دخل الإجيار مُنا .وحىت
يمت التوصل اإىل مزيد من الوضوح بشأأن مصادر المتويل ،اقرتح الوفد ان يمت توزيع ادلخل الإجياري بصورة متساوية ،وفقا
لعدد ا ألعضاء يف لك احتاد عىل سبيل املثال .و أأشار الوفد اإىل أأنه يتضح من اجلدول  11يف صفحة  181اذلي وفر معلومات
حول النفقات اخملطط لروها من قبل لك احتاد ،والاحتادات اليت يمت متويلروها من خالل املشاراكت ،واحتاد لهاي واحتاد لش بونة،
أأن لك الاحتادات دلهيا جعز .ويف هذا الصدد ،تساءل الوفد عن مصدر ا ألموال اليت جيب احلصول علهيا لتغطية مثل هذا
العجز ما اإذا اكن ل جيب عىل نظايم لهاي ولش بونة رفع الرسوم بدل من ذكل ،حبيث يكون دلهيا مزيانية متوازنة .وعرب
الوفد عن ر أأيه بأأن امللحق  ،4اذلي حيمل عنوان التطور والطلب عىل اخلدمات يف ظل معاهدة التعاون بشأأن براءات
الاخرتاع ،ونظايم مدريد ولهاي عىل املدى املتوسط واذلي بد أأ يف صفحة  ،183جيب أأن يتضمن توقعات خاصة بنظام
لش بونة بنفس طريقة معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع ومدريد ولهاي .وابملثل ،جيب أأن يكون هناك ملحق يعكس
مؤرشات معليات نظام لش بونة كام هو احلال ابلنس بة لحتادات نظم التسجيل ا ألخرى .ويف صفحة  233طالب الوفد
مراجعة امللحق  ،10بعنوان املزيانية وفقا للنتاجئ املتوقعة والربانمج حبيث يمت ختصيص النفقات بصورة عادةل يف الاحتادات مع
فصل نظايم مدريد ولش بونة من بند نفس اخلط ا ألسايس .و أأخريا ،فامي يتعلق ابمللحق  ،11اذلي حيمل عنوان مزيانية
 2016/2016وفقا للنتاجئ املتوقعة الوارد يف صفحة  ،235طالب الوفد فصل لش بونة ومدريد من نفس بند خط ا ألساس.
ويف ختام بيانه حول الربانمج  ،6سأأل الوفد الرئيس عام اإذا اكن س يقوم بتقدمي تعليقات حول الربانمج  31والربانمج .7
 .171و أأجاب الرئيس بأأن تكل ا ألمور تقع مضن نطاق الروهدف الاسرتاتيجي الثاين ودعا الوفد اإىل اس تكامل حديثه.
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 .172ومن خالل احلديث حول الربانمج  ،31أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل جدول  11يف صفحة  181واذلي
تضمن معلومات حول النفقات اخملطط لروها من قبل لك احتاد ،ولحظ أأن الاحتادات اليت يمت متويلروها من خالل املشاراكت
مثل احتاد لهاي واحتاد لش بونة ،يوجد دلهيا جعز .وتساءل الوفد عن املصدر اذلي س يأأيت منه املال الالزم لتغطية العجز وما
اإذا اكن عىل نظايم لش بونة ولهاي رفع الرسوم حبيث يكون دلهيام مزيانية متوازنة .و أأشار الوفد اإىل أأنه من املتوقع أأن يزيد
عدد الطلبات ادلولية للتصماميت الصناعية اليت س تقدم خالل الثنائية  17/2016زايدة كبرية و أأنه سيمت تطوير ممزيات جديدة
ومعقدة وخاصة ابلنس بة لدلول اليت يوجد هبا أأنظمة اختبار الابتاكرات .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت قد متت موارد الربانمج
 31للوفاء ابلزايدة املتوقعة يف عدد الطلبات وطبيعهتا الأك ر تعقيدا .ومن خالل املقارنة ،أأشار الوفد اإىل أأن الفقرة  17من
مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  17/2016ذكرت زايدات ذات صةل ابملوارد اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن
براءات الاخرتاع ونظام مدريد لكُنا مل تذكر شيئا عن نظام لهاي .ومن أأجل المتكن من القيام ابلتعامل بكفاءة مع زايدة
عبء العمل جيب اقرتاح زايدة يف املوارد واملوظفني ابلنس بة لنظام لهاي .وابلنتقال اإىل الربانمج  ،7رصح الوفد بأأن
ابلنس بة للثنائية  17/2016من املفروهوم أأن الربانمج  7خيصص هل  11.34مليون فرنك سويرسي كنفقات كام تبلغ عائداته
 2.6مليون فرنك سويرسي .وبدل من تقس مي العائدات عىل الاحتادات ميكن اس تخدام مُنج حماس يب خمتلف حبيث يصبح
يس تخدم دخل مركز الويبو للتحكمي والوساطة يف تغطية تاكليفه ويمت تقسم التاكليف ا ألخرى بني الربامج ا ألخرى .وابلنس بة
للجدول  7الربانمج  :7املوارد وفقا ملوضوع النفقات صفحة  ،63تساءل الوفد عام اإذا اكنت احلالت اليت تعامل معروها املركز
قد معل فهيا أأشخاص وفقا ملراكزمه ،أأم قام ابلتعامل معروها موظفني مؤقتني أأو خدمات تعاقدية فردية.
 .173وطلب الرئيس من الوفد تقدمي نسخة مكتوبة من بيانه بسبب ك رة التفاصيل املوجودة به وطوهل.
 .174وقام وفد مجروهورية كوراي بتأأييد مداخةل وفد الولايت املتحدة تأأييدا اكمال .و أكحد ادلول اليت لروها مصلحة كربى من
وجود معليات مالية مس تقةل ألنظمة امللكية الفكرية العاملية ،اكن وفد مجروهورية كوراي قلقا للغاية بشأأن الوثيقة اليت تمت دراس هتا
واليت مزجت بني نظايم مدريد ولش بونة .وكام ذكر الوفد يف بيانه الافتتايح طالب الوفد بأأن تظروهر مزيانية نظام لش بونة
بصورة منفصةل عن مزيانية نظام مدريد من أأجل المتيزي بوضوح بني هذين النظامني .ور أأى الوفد أأن مثل هذا املُنج لن
يؤدي فقط اإىل زايدة الشفافية واملساءةل لكنه سوف يسمح أأيضا ابختاذ قرارات أأفضل بشأأن الس ياسات يف املس تقبل .وذكر
الوفد بأأنه قد متت مناقشة الاس تدامة املالية لنظام لش بونة بصورة بناءة يف املؤمتر ادلبلومايس حيث مت تبين وثيقة جنيف
اخلاصة ابتفاقية لش بونة.
 .175وطالب وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بتوضيح ما اإذا اكن هناك يف الربانمج 5
موارد خمصصة لضامن املناقشات اليت جتري فامي يتعلق مبرونة الرسوم اخلاصة ابلطلبات ادلولية مبوجب معاهدة التعاون بشأأن
براءات الاخرتاع .ولحظ الوفد أأن العديد من الوفود اقرتحت يف بداية اجللسة أأن هناك اجتاه خلفض رسوم معاهدة التعاون
بشأأن براءات الاخرتاع .وجرت مناقشات يف مجموعة معل معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع حول خفض الرسوم
احملمتل للجامعات ومراكز البحث احلكومية وعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن هذه املناقشات سوف يضمُنا ختصيص
املوارد الالزمة.
 .176و أأيد وفد أأوروغواي بيان وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ألنه تضمن غالبية اإن مل تكن اكفة أأوجه القلق اليت أأاثرها
الوفد .ووافق الوفد عىل أأن هناك حاجة اإىل زايدة الشفافية .وسوف تنتج هذه الشفافية عن التحديد املنفصل والواحض
خملتلف أأنظمة التسجيل ألن ذكل سيسمح بتقيمي أأفضل لس تدامهتا اذلاتية .وعرب الوفد أأيضا عن قلقه إازاء ادلمع الفين املقرتح
و أأنشطة الرتوجي اخلاصة بنظام لش بونة ور أأى أأن تكل جيب وضعروها عىل قدم املساواة مع أأنظمة التسجيل ا ألخرى.
 .177وقد أأاثر وفد الياابن قضيتني تتعلقان بربانمج  .5أأول ،رصح بأأنه جيب احلفاظ عىل جودة خدمات معاهدة التعاون
بشأأن براءات الاخرتاع وحتسيُنا مع ا ألخذ يف احلس بان أأن أأك ر من  %76من دخل الويبو يأأيت من رسوم معاهدة التعاون
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بشأأن براءات الاخرتاع اليت يقوم املتقدمون ابلطلبات بسدادها .ورحب الوفد بأأن املزيانية اليت مت ختصيصروها لربانمج  5قد مت
اإعطاهئا ا ألولوية يف الربانمج واملزيانية املقرتحتني وطالب ابملزيد من املعلومات املفصةل حول كيفية ختطيط ا ألمانة لس تخدام
املزيانية املقرتحة من أأجل زايدة حتسني الانتاجية وجودة نظام معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع .اثنيا ،طالب الوفد
بتوضيح حول سبب وجوب توفري  1.4مليار فرنك سويرسي لتعديد مرونة اتفاقية التعاون بشأأن براءات الاخرتاع .وفامي
يتعلق ابلربانمج  – 6نظام مدريد ولش بونة -مع أأخذ مسائل الزناهة والشفافية يف احلس بان ،اعتقد الوفد أأنه س يكون من
اجليد الفصل بني برانمج ومزيانية نظايم مدريد ولش بونة وفقا لقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .178ورصح وفد ابراجواي ،متحداث من وهجة نظر دوةل عضو يف الويبو مل تقم ابس تخدام اخلدمات اليت اكنت موضع
الروهدف الاسرتاتيجي الثاين ،بأأنه جيب أأن تعطى ا ألولوية لتعزيز ا ألنشطة املتعلقة بدمع معىن الانضامم خملتلف هذه ا ألنظمة.
وقد يتضمن ذكل عدد من ا ألنشطة ا إلقلميية ودون الوطنية اليت جيب تطويرها يف خمتلف أأجزاء العامل مبا يف ذكل مشاركة
ممثيل ادلول ا ألعضاء يف الويبو اليت ل تعترب جزء من هذه ا ألنظمة .وفامي يتعلق بأأنشطة مركز التحكمي والوساطة اكن من املروهم
مشاركة ادلول النامية وادلول ا ألقل منوا حبيث تكون هناك أأنشطة مثل الندوات وورش العمل لروها يف اكفة أأحناء العامل .وبقدر
الإماكن س يكون من املرغوب فيه أأن يمت متويل املسؤولني اذلين ميثلون ادلول اليت ل تعترب اطرافا يف هذا النظام سوءا من
خالل اقرتاح مواقف أأو من خالل ادلفاع عُنا ابلإضافة اإىل مشاركة دول مل تكن تقوم ابس تخدام النظام بصورة متكررة.
 .179و أأيد وفد س نغافورة هؤلء ا ألعضاء اذلين يسعون لتحقيق قدر أأكرب من الشفافية يف معلية ممارسة الربانمج واملزيانية
احلالية .واكن من املروهم ابلنس بة لدلول ا ألعضاء أأن يكون دلهيا صورة واحضة للتاكليف وا إلسروهامات اخلاصة بلك احتاد .ويف
هذا الصدد ،ور أأى الوفد أأن أأول خطوة جيب القيام هبا يه فصل الربانمج  6حبيث يمت التعامل مع نظام مدريد ونظام
لش بونة بصورة منفصةل .وقد أأيد الوفد فكرة حماوةل لك احتاد أأن حيقق الاس تقالل اذلايت و أأن تغطي الرسوم اليت حيصل علهيا
لك احتاد تاكليفروها حىت يكون دلهيا مزيانيات متوازنة .ويف حاةل نظام لش بونة ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأن التقصري جيب
تغطيته من خالل ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة .ويف هذا الصدد ،اكن الوفد يشعر ابلقلق ألن أأعضاء احتاد لش بونة قد
فاتهتم فرصة يف املؤمتر ادلبلومايس يف مايو لتقدمي رسوم صيانة وجتديد واليت اكنت س تخفف من أأعباء أأعضاء احتاد لش بونة
مع ضامن تغطية تلكفة اإدارة احلقوق املنصوص علهيا يف نظام لش بونة .وتطلع الوفد اإىل الاس امتع لقرتاحات من أأعضاء احتاد
لش بونة حول فائدة الاس تدامة املالية لنظام لش بونة لدلول ا ألعضاء يف النظام ،ألن ذكل لن يساعد فقط يف حتديد الرسوم
واملساهامت املناس بة لكنه سيسمح لروها أأيضا مبقارنة موقفروها مبوقف الاحتادات ا ألخرى فامي يتعلق ابلس تدامة .و أأخريا ،دمع
الوفد اقرتاح جعل متويل أأي مؤمتر دبلومايس يعقد يف املس تقبل مرتبطا ابملشاركة املتاكفئة لاكفة أأعضاء الويبو ،ألنه ر أأى أأن
الطريقة اليت مت هبا تنفيذ مؤمتر لش بونة ادلبلومايس انطوت عىل شذوذ مؤسف واليت ل جيب أأن متثل سابقة يف اترخي الويبو.
 .180ووافق وفد بامن عىل بعض الراء اليت قامت ابلتعبري عُنا بعض الوفود ا ألخرى .وجيب تقس مي الربانمج  6اإىل برانجمني
لتعزيز الشفافية وتعريف النفقات بصورة أأفضل وتقيمي الاس تدامة اذلاتية للك من أأنظمة التسجيل .وقد عرب الوفد أأيضا عن
ر أأيه القائل بأأن مؤمتر لش بونة ادلبلومايس واذلي اكن مغلقا ومل يكن شامال لاكفة ا ألعضاء لن يكون هل تبعات فقط ابلنس بة
ألعضاء نظام لش بونة ،لكنه س يؤثر عىل أأعضاء الويبو بصورة عامة .وذلكل ،اكن من الرضوري حتديد أأثر تلكفة هذا املؤمتر
عىل املزيانية بوضوح.
 .181وقال وفد الياابن أأنه مع أأخذ الزناهة والشفافية يف احلس بان س يكون من املفيد أأن يمت الفصل بني مزيانية نظايم مدريد
ولش بونة.
 .182و أأكد وفد كندا عىل اخملاوف اليت مت التعبري عُنا من قبل خبصوص مجع البياانت وا ألرقام اخلاصة بنظايم مدريد
ولش بونة .وجيب تقس مي برانمج  6اإىل برانجمني احدهام يتعلق بلك من نظايم التسجيل .وقد نبعت أراء الوفد من النتاجئ اليت
تعمتد عىل الإدارة ومل تنطبق فقط عىل الربانمج  .6وميكن أأن تس تفيد ا ألجزاء ا ألخرى من الربانمج واملزيانية من الوضوح
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والتفاصيل .ورصح الوفد بأأن نظام لهاي نظام فعال من حيث التلكفة كام أأن هل قمية مضافة ابلنس بة ملس تخدميه .ولقد اكنت
من أأولوايت احلكومة الكندية الانضامم اإىل نظام لهاي .ورصح الوفد بأأنه سيشارك يف مجموعة العمل املعنية ابلتطوير القانوين
لنظام لهاي اخلاصة ابلتسجيل ادلويل للتصماميت الصناعية لالس مترار يف مراقبة وا إلسروهام يف تطوير النظام وخاصة ألن
ادلول اليت تقوم بعمل حفص موضوعي سوف تس متر يف الانضامم للنظام .وعرب الوفد عن شكره ل ألمانة عىل مساعدهتا عىل
الانضامم اإىل نظايم مدريد ولهاي.
 .183وعرب وفد ا ألرجنتني عن دمعه للبيان اذلي أألقاه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق ابلربانمج  .6وشعر الوفد
بأأنه من الروهام الفصل بني مكوين برانمج  6من أأجل توضيح نظايم لش بونة ومدريد ووضع رؤية أأك ر مشولية لالكتفاء اذلايت
لنظام لش بونة .عالوة عىل ذكل ،فاإن اإجراء دراسة خاصة بنظام لش بونة س تكون مبثابة أأداة مفيدة من أأجل اختاذ قرارات
تعمتد عىل معلومات حول ا إلسروهامات والرسوم اليت جيب حتديدها .ويف الُناية أأكد الوفد عىل ا ألمهية اليت أأولها اإىل
املؤمترات ادلبلوماس ية اليت تشمل مجيع ا ألعضاء .وذلكل ،فقد دمع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
بتضمني نص يوحض أأن املؤمترات ادلبلوماس ية جيب أأن تكون متاحة لاكفة أأعضاء الويبو.
 .184وذكر وفد الربتغال بأأنه يف عام  1998وضع أأعضاء الويبو نظام مزيانية موحد لاكفة الاحتادات وعربوا عن ر أأى قائل أأنه
جيب احلفاظ عىل هذا النظام .وقال الوفد أأن احتاد لش بونة سوف يلتقي يف أأكتوبر لتحليل احامتل زايدة رسوم التسجيل وهو
أأمر س يكون هل أأثر إاجيايب فامي يتعلق بتوليد ادلخل اخلاص ابلربانمج  .6ويف أأثناء املؤمتر ادلبلومايس اخلاص مبراجعة نظام
لش بونة قام ا ألعضاء بعمل تسوايت مالية قوية س تخضع للتحليل يف س ياق تطبيق وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاقية لش بونة .وكام
يتضح من الفقرة  8-6من مرشوع الربانمج واملزيانية اكن من املتوقع أأن تؤدي وثيق جنيف اخلاصة ابتفاقية لش بونة اإىل متروهيد
الطريق لزايدة كبرية يف عدد أأعضاء احتاد لش بونة .ور أأى الوفد أأن هذه الزايدة يف العضوية س تؤدي اإىل زايدة يف دخل نظام
لش بونة .وقال الوفد أأن الربتغال ملزتمة هبدف جعل نظام لش بونة أأك ر اس تدامة و أأك ر شفافية.
 .185وقال وفد نيوزيلندا أأنه يويل أأمهية كربى مببد أأ الشفافية واحملاس بة ويود أأن يرى مزيد من الاهامتم ابملقرتحات اليت مت
طرهحا فامي يتعلق ابلربانمج  6اذلي س يقوم بدمع الشفافية.
 .186وقام وفد ش ييل بدمع بياانت الوفود ا ألخرى اليت أأكدت عىل أأمهية الشفافية .وسوف تؤدي زايدة النفاذ للمعلومات
بطريقة أأفضل اإىل متكني ادلول ا ألعضاء من حتليل وضع املزيانية بصورة أأفضل .وذلكل ر أأى الوفد أأنه من املروهم احلصول عىل
معلومات واحضة بشأأن املزيانية من أأجل المتكن من حتديد خمصصات املزيانية املتعلقة بنظايم مدريد ولش بونة بصورة منفصةل.
وميكن توضيح ادلخل واملشاراكت والرسوم .وعرب الوفد عن تقديره لإجابة ا ألمانة عىل ا ألس ئةل املطروحة لكنه أأشار اإىل أأن
املعلومات مل تكن واحضة يف الربانمج واملزيانية املقرتحة نفسروها .واكن من املطلوب اإعداد رشح مفصل .كام أأيد الوفد أأيضا أأمهية
احليادية يف معلية ادلمع الفين مبا يتضمن ادلمع املقدم للربانمج  6و أأنظمته اخملتلفة .و أأشارت توصيات جدول أأعامل التمنية اإىل
أأن ادلمع الفين املقدم من الويبو جيب أأن يقوم ،من بني أأمور أأخرى ،بدمع التمنية والشفافية ويقوم عىل أأساس الطلب
ويس تجيب لالحتياجات اخلاصة ابدلول ا ألعضاء .وابملثل ،ر أأى الوفد أأن العاملني يف الويبو واملستشارين به اذلين يشاركون
يف معلية ادلمع الفين جيب أأن يس متروا يف حتملروهم املسؤولية وجيب أأن يكونوا حمايدين .وتعترب هذه اجلوانب جوانب هامة
وجيب أأخذها دامئا يف احلس بان ملصلحة املنظمة كلك.
 .187ورصح وفد فرنسا بأأنه ل يؤيد اقرتاح فصل نظايم مدريد ولش بونة حتت مظةل برانمج  6لس ببني .أأول ،يتضمن
هذين النظامني عنارص متقاطعة ولفرتة طويةل قامت الويبو بتطبيق س ياسة متكن هذين النظامني من حتقيق التوازن املايل.
وعالوة عىل ذكل ،متثل مزيانية لش بونة مبالغ و أأنشطة ليست بنفس أأمهية مزيانية مدريد ومزيانية الويبو باكملروها .وذكر الوفد
بأأن هناك عالقة ما بني نظايم مدريد ولش بونة ور أأى أأن احلفاظ علهيا يف داخل نفس الربانمج أأمر مربر ألس باب تتعلق
ابلفعالية واحلومكة اجليدة .وفامي يتعلق ابلشفافية ،أأشار الوفد اإىل أأن ا ألمانة قد قدمت يف وثيقة  PBC/23/3ويف اإجابهتا عىل
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ا ألس ئةل معلومات تتعلق ابلنفقات وادلخل اخلاص بنظام لش بونة .واكن وفد فرنسا مس تعدا لتلقي املزيد من املعلومات حول
مزيانية لش بونة وقال ان اجلعية العامة لحتاد لش بونة سوف تناقش مرة اثنية املضاعفة املقرتحة لرسوم التسجيل يف اجامتعروها
يف أأكتوبر .وذكر الوفد أأيضا خبريطة الطريق الروهامة املتعلقة مبسأأةل المتويل واليت مت تبنهيا يف شروهر مايو أأثناء املؤمتر ادلبلومايس
واليت س تكون موضع ملزيد من العمل يف س ياق دخول وثيقة جنيف اخلاصة بنظام لش بونة حزي التنفيذ .وطالب وفد فرنسا
بتوفري السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بصورة مكتوبة.
 .188وقام وفد اإيطاليا برتديد املالحظات اليت أأبداها وفدى الربتغال وفرنسا .وقام الوفد بتقدمي بيان مكتوب يتعلق
ابلربانمج  .6وطالب ابإعادة وضعروها يف التقرير املكتوب للجلسة .واكن البيان اكلتايل .ابلإشارة اإىل مسأأةل شفافية املزيانية أأيد
الوفد توفري املزيد من املعلومات املفصةل وا ألرقام املتعلقة بنظام لش بونة خالل برانمج  .6وميكن حتقيق ذكل بدون أأي تغيري
يف هيلك املزيانية احلايل .وقد اس تجابت اجلداول  11و 12و 13يف الوثيقة ( WO/PBC/23/3صفحة )182-181
لاللزتام اذلي تفرضه املعاهدة واخلاص بأأن دخل احتاد لش بونة جيب أأن يظروهر يف مزيانية املنظمة "بصورة نزهية وتمتزي
ابلشفافية" .وميكن أأن تقوم أأمانة الويبو بتوفري معلومات اإضافية يف صورة وثيقة منفصةل "للأس ئةل والإجاابت" .وقد قامت
الوفود بتقدمي طلبات من أأجل احلصول عىل مزيد من املعلومات فامي يتعلق ابلربامج ا ألخرى واقرتحت ا ألمانة حال يفي
بطلب معني يتعلق ابملزيد من التفصيل للمزيانية وبنود التاكليف .ومرة أأخرى مت حتقيق الشفافية من خالل وثيقة ا ألس ئةل
والإجاابت وبذكل مل يكن من الرضوري فصل نظام لش بونة يف الربانمج  .6وقد اكن نظايم لش بونة حتت مظةل نفس الربانمج
لس نوات عديدة وهو ما يامتىش مع ممارسة متاكمةل متسقة .وإاذا اكن لبد من فصل نظام لش بونة يف برانمج خمتلف،
فس يكون الربانمج الوحيد يف املزيانية اذلي يمت وضعه حتت مسؤولية وحدة .ويف هذا الصدد ،جيب مالحظة أأنه بيامن جند أأن
جسل مدريد هل اإدارة خاصة به تنقسم اإىل عدة شعب فاإن جسل لش بونة تديره وحدة داخل شعبة الإرشاد القانوين والترشيعي
وتعمتد عىل تعاون ثالثة موظفني يف الويبو .ومل يكن هناك برانمج أخر يف املزيانية يتضمن هذا العدد القليل من الوظائف.
وعالوة عىل ذكل ،لبد من اإلقاء الضوء عىل أأن نظايم مدريد ولش بونة مرتبطني ألهنام يتعامالن بطرق خمتلفة مع معلية حامية
املؤرشات اجلغرافية ومع العالقة بني العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية .وميكن حامية املؤرشات اجلغرافية من خالل
عالمات جامعية وعالمات اعامتد (نظام مدريد) ابلإضافة اإىل مؤرشات جغرافية فريدة (نظام لش بونة) .وتتوافر املعلومات
حول الك النظامني بصورة حمايدة وتمتزي ابلشفافية عىل موقع الويبو عىل الانرتنت .وابلرمغ من ذكل ،يعترب نظام مدريد أأك ر
وضوحا ،ألنه ل ميكن ادلخول عىل نظام لش بونة حاليا من صفحة الويبو الرمسية يف القسم اخملصص خلدمات امللكية الفكرية
العاملية .وفامي يتعلق ابلعجز املايل يف احتاد لش بونة ،س تقوم ادلول املتعاقدة ال  27مبناقشة وتناول هذه املسأأةل (مبا يف ذكل
اقرتاح زايدة رسوم التسجيل) يف اجامتعروهم املقبل يف أأكتوبر يف ضوء املناقشات اليت عقدت عىل مدار الس نوات املاضية
خالل مجموعة العمل املتعلقة بتطوير نظام لش بونة .وقد اكن الوفد ملزتما ابملشاركة يف هذا الصدد .ومن املالحظ أأن حوايل
 %70من العجز املرتامك (وخاصة يف عام  )2009لحتاد لش بونة قد نتج عن العدد الكبري من الاجامتعات جملموعة العمل
ولتلكفة املوظفني املتعلقة مبراجعة نظام لش بونة ،أأو أأنشطة املعلومات/الرتوجي .ذلكل ،فاإن معاجلة تعامالت جسل لش بونة اكن
ميثل  %30فقط من اإجاميل عبء العمل والتاكليف .وفامي يتعلق ابلحتياجات املالية املس تقبلية لحتاد لش بونة يرىج
مالحظة أأن الزايدة املتوقعة يف العجز يف الثنائية ( 17/2016حوايل  1.5مليون فرنك سويرسي) اكنت مرتبطة بصورة
أأساس ية بمتويل ا ألنشطة اخلاصة بدمع نظام املؤرشات اجلغرافية ادلولية وفقا لوثيقة جنيف .ومثل هذه ا ألنشطة ،مثل تكل
اليت مت تنفيذها حىت الن ،اكنت تامتىش بصورة لكية مع تلكيف الويبو بوصفروها منظمة متعددة ا ألطراف وخمتصة بتمنية نظام
ملكية فكرية دويل متوازن .اإن الزتام الويبو بتعزيز نظام تسجيل املؤرشات اجلغرافية العاملية كلك اكن همام أأيضا هبدف توفري
ادلمع الفين لدلول النامية يف هذا اجملال مبا يامتىش مع أأهداف جدول أأعامل التمنية .وقد قامت الويبو بتجميع فائض كبري حىت
الن ويه الن يف وضع مايل جيد .وإاذا اكن هناك جزء ضئيل من دخلروها املتنوع يمت اس تخدامه دلمع نظام جديد للملكية
الفكرية عىل املس توى ادلويل ،فاإن ذكل لن يرض ابلربامج ا ألخرى وسوف يسروهم يف تقدمي املزيد من خدمات امللكية الفكرية
العاملية لدلول ا ألعضاء.
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 .189وعرب وفد سويرسا عن اعتقاده بأأنه س يكون من املروهم ابلنس بة للوفود املعنية أأن ترى اقرتاحات من وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية بصورة كتابية .وبصورة أأولية ،عرب الوفد عن ر أأي مفاده أأن اإبعاد املوارد عن معلية دمع وثيقة جنيف اخلاصة
بنظام لش بونة يبدو أأنه يعارض الغرض من جعل نظام لش بونة يمتتع جبدوى اقتصادية عىل املدى الطويل .وقد اكن وفد
سويرسا يدمع هدف جعل نظام لش بونة يمتتع جبدوى اقتصادية .وذكر الوفد أأن ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة اكنوا يسعون
للحصول عىل حتديث لتفاقية لش بونة حبيث تقوم جبذب عدد أأكرب من املس تخدمني احملمتلني وعىل أأمل زايدة عدد ا ألطراف
املتعاقدة عىل املدى البعيد مبا جيعل نظام لش بونة نظاما ذو جدوى اقتصادية .وفامي يتعلق هبذا الروهدف ،واذلي أأيدته مجيع
ادلول ا ألعضاء ،وجد وفد سويرسا انه من الصعب فروهم كيف يؤدي اس تقطاع موارد خاصة بتعزيز وثيقة جنيف اإىل خدمه
هدف جعل النظام ذو جدوى اقتصادية .وعرب الوفد عن تأأييده للتحفظات اليت أأبدهتا وفود فرنسا وإايطاليا والربتغال حول
موضوع فصل العنرصين من برانمج .6
 .190ودمع وفد هنغاراي الراء اليت عربت عُنا وفود فرنسا وإايطاليا والربتغال وسويرسا وطالبت ابلتعرف عىل تفاصيل
الاقرتاحات اخلاصة بوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية من أأجل التفكري فهيا.
 .191ودمع وفد مجروهورية اإيران الإسالمية بياانت وفود الربتغال وفرنسا وإايطاليا وسويرسا وهنغاراي لنفس ا ألس باب واملنطق
اذلي طرحته هذه الوفود .ودمع الوفد الربانمج  6والربامج ا ألخرى املتعلقة بنظام لش بونة وظروهرت يف مرشوع الربانمج
واملزيانية.
 .192وقال وفد اجلزائر ،بصورة أأولية حمضة ،بأأنه مل يفروهم الارتبا بني الرغبة يف الشفافية اليت مت التعبري عُنا من قبل عدد
من الوفود ،من انحية ،وبني الرغبة يف تقس مي الربانمج  6اإىل برانجمني منفصلني .وميكن دراسة الربانمج  6كام اكن ابلإضافة
اإىل املزيد من املعلومات كام دعت بعض الوفود .وابلرمغ من ذكل ،فقد ر أأى الوفد أأن تغيري هيلك لك املزيانية اكن ميثل أأمرا
خمتلفا .وقد مت تبين املزيانية من قبل ا ألعضاء يف الشلك احلايل لعدة س نوات .وذلكل فسوف يود الوفد احلصول عىل املزيد
من احلجج املفصةل خبصوص العالقة اليت يفرتض وجودها بني الشفافية من جانب وبني هيلك املزيانية من جانب أخر .عالوة
عىل ذكل ،عرب وفد اجلزائر عن اعتقاده بأأن ا ألعضاء بد أأوا يف املشاركة يف ممارسة س يكون لروها أأثر نظايم .ويف هذا الشأأن،
قال الوفد أأن ا ألس ئةل الواحضة اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية قد وصلت دلرجة الإدارة التفصيلية عىل سبيل
املثال عندما اقرتح الوفد عدم اس تخدام امتيازات املدير العام يف جمال معني و أأن النفقات لن يمت نقلروها اإىل برانمج معني .ور أأى
الوفد أأن ذكل ليس مُنجا جيب عىل أأعضاء الويبو تبنيه .وهناك واجب عىل اكفة ادلول ا ألعضاء يتعلق بضامن أأن املزيانية قد
قامت اب ألخذ يف احلس بان أأولوايت ومتطلبات اكفة ادلول ا ألعضاء وليس أأولوايت اثنني أأو ثالثة أأو أأربعة وفود .وذلكل
حث وفد اجلزائر الوفود ا ألخرى عىل التفكري يف التبعات الشامةل احملمتةل من وراء املقرتحات املقدمة.
 .193وقال وفد اسرتاليا أأنه يدمع الشفافية يف اإعداد تقارير الويبو لكام أأمكن .وفامي يتعلق ابلربانمج  6أأيد الوفد اقرتاح فصل
احلساابت اخلاصة بنظام لش بونة عن نظام مدريد .وسوف يؤدي ذكل اإىل زايدة شفافية احلساابت ويامتىش مع اإعداد التقارير
يف أأنظمة امللكية العاملية ا ألخرى التابعة للويبو .كام أأيد الوفد أأيضا الشفافية يف تنفيذ الزتامات ا ألعضاء وتوقع من أأعضاء احتاد
لش بونة تطبيق الرشو اليت وافقوا علهيا فامي يتعلق بمتويل نظام لش بونة .وقام وفد اسرتاليا بدمع مبد أأ مفاده أأن هجود ادلمع
الفين للويبو اليت تتعلق ابملؤرشات اجلغرافية جيب أأن تتبىن مُنج حمايد فامي يتعلق بأأنظمة حامية املؤرشات اجلغرافية مع
مالحظة أأن هناك أأنظمة خمتلفة مس تخدمة حول العامل وتقوم بتقدمي حامية قوية حلاميل املؤرشات اجلغرافية .و أأخريا يود وفد
اسرتاليا القيام مبزيد من ادلراسات حول البياانت التارخيية والتوقعات املس تقبلية اخلاصة بدخل لش بونة .وابلإشارة اإىل تعليق
قام بطرحه وفد الربتغال ،اذلي عرب عن ر أأى مفاده أأن هناك تعارض بني طلبات بعض الوفود ونظام املشاركة يف الاحتاد،
قال وفد أأسرتاليا أأن الك من اتفاقية لش بونة ووثيقة جنيف التابعة لتفاقية لش بونة تتضمنان الزتامات خاصة مبساهامت تغطي
العجز .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هذه ا ألحاكم ليست متعارضة مع نظام املشاركة يف الاحتاد لكُنا تقويه .و أأشار وفد
أأسرتاليا أأيضا اإىل أأنه يبدو ان هناك اختالف بني الوفود فامي يتعلق مبا اإذا اكن نظام لش بونة ميكن أأن حيقق يف الُناية الاكتفاء
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اذلايت بدون أأي رسوم صيانة مس مترة أأو مساهامت من ادلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد أأن مثل هذا الاختالف ،أأو الارتباك
فامي يتعلق ابملسأأةل ،سوف يؤدي ابلفعل اإىل تقوية اس باب وجود اإجراء دراسة أأخرى تتعلق ابلتنبؤات املس تقبلية اخلاصة
بدخل لش بونة.
 .194طالب وفد املكس يك بأأن يمت توزيع الاقرتاحات اليت تقدم هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل مجيع الوفود .وعرب
الوفد عن قلقه إازاء الربانمج  6بل ونظام املساهامت باكمهل.
 .195ودمع وفد مجروهورية التش يك الراء اليت عرب عُنا وفد فرنسا.
 .196وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه س يقوم بتوفري بيانه السابق يف صورة مكتوبة .وقال الوفد ،مشريا اإىل
الاقرتاح القائل بأأن الاقرتاح أأدى نوعا ما اإىل هدف النظام الاحتادي ،أأن النظام قد مت تبنيه يف وقت اكنت الاحتادات فيه
تامتىش مع املعاهدات ذات الصةل ،واكن لك احتاد حيقق الاكتفاء اذلايت .وردا عىل اقرتاح مفاده أأن جلنة الربانمج واملزيانية
ليست املنتدى املناسب ملناقشة الربامج واحتادات معينة قام الربانمج بتغطيهتا ،قال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية انه
يعتربها املنتدى املناسب متاما ملناقشة ا ألمور املتعلقة ابملزيانية .واس متر الوفد يف ا إلرصار عىل أأنه جيب تقس مي الربانمج اإىل
برانجمني خمتلفني .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف شروهر مايو قام احتاد لش بونة ابختاذ قرار ابلس مترار يف املساهامت اليت تقدهما ادلول
ا ألعضاء وادلفعات املقدمة اليت تقوم بدفعروها ادلوةل املضيفة .وكام رصح وفد اسرتاليا فقد طالب وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية ابلزتام ادلول ا ألعضاء يف اتفاقية لش بونة اب ألحاكم اليت اتفقوا بشأأهنا وتقدمي املساهامت الرضورية دلمع نظاهمم
والتوقف عن اس تخدام املزيانية املعتادة للويبو.
 .197و أأشار الرئيس اإىل العديد من ا ألس ئةل املتعلقة ابلربانمج  6واقرتح أأول أأن يمت تقدمي اإجاابت تتعلق ابلربامج  5و31
و .7وسيمت تناول الربانمج  6بصورة منفصةل .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الإجابة عىل التعليقات حول الربانمج  5والربانمج .7
 .198وانتقال اإىل أأس ئةل حول الربانمج  ،7أأشارت ا ألمانة اإىل أأن سؤال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول ختصيص
النفقات والعائدات اخلاصة مبركز التحكمي والوساطة س يجيب علهيا املراقب املايل .وذكرت ا ألمانة بأأن وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية طرح سؤالا عن عدد املوظفني ابلنس بة للحالت ابملركز كام تساءل وفدي ابراغواي وش ييل عن احامتلت تعزيز
املركز لتعاونه مع ادلول النامية وادلول ا ألقل منوا.
 .199و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن حالت الويبو يمت اإدارهتا يف جمالني هام التحكمي والوساطة ابلنس بة ألي نوع من أأنواع الزناع
املتعلق ابمللكية الفكرية وحل الزنعات املتعلقة ابمس نطاق الانرتنت .و أأشارت ا ألمانة اإىل احلالت اليت تندرج حتت الفئة
السابقة واليت قد تتضمن قمية مالية كبرية واليت يقوم ابلتعامل معروها يف املعتاد حمامني معينني وهو ما ميثل نس بة ضئيةل من
املوظفني .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه يف العمليات اليت تنطوي عىل امس نطاق أأطول ،يمت اس تخدام مدراء احلالت يف منح ويمت
ا إلرشاف علهيم من قبل كبار احملامني كبار يف وظائف مؤقتة  ،ويه فئة أأخرى من فئات املوظفني املؤقتني يف الويبو ،أأو
مجموعة صغرية من احملامني املعينني.
 .200و أأجابت ا ألمانة عىل السؤال املطروح من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن الربانمج  7واحلساابت وفقا ملنظور
الاحتاد املتعلق ابملزيانية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن مركز التحكمي والوساطة ل ميثل احتادا منفصال .و أأشارت ا ألمانة أأيضا اإىل أأن
دخل ونفقات املركز قد مت ختصيصروها ابلنس بة لالحتادات بناء عىل مُنجية خمصصات الاحتاد املذكورة يف امللحق  .3و أأشارت
ا ألمانة أأنه اكن هناك وقت مت إاظروهار املركز فيه يف معود منفصل وميكن مراجعة هذه الطريقة اإذا رغبت ادلول ا ألعضاء يف
ذكل .وطالبت ا ألمانة بتقدمي مثل هذه املقرتحات بصورة كتابية ملراجعهتا معا ،ألن العديد مُنا تتعلق مبُنجية خمصصات
الاحتاد.
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 .201وردا عىل أأس ئةل وفدي الباراجواي وش ييل حول تعاون املركز مع ادلول النامية وادلول ا ألقل منوا ،لحظت ا ألمانة
أأن معل املركز ينقسم اإىل فئتني رئيس تني هام خدمات اإدارة احلالت بناء عىل تقايض رسوم والعمل املتعلق ابلس ياسات.
و أأكدت ا ألمانة أأن التعاون مع ادلول النامية وتقدمي املساعدات لروها اكنت من بني املروهام البارزة للس ياسات ،و أأعطت مثالني
عىل ذكل .و أأوحضت ا ألمانة أأنه يف جمال حل الزناعات اخلاصة ابمس النطاق فاإن غالبية احلالت اكنت تتعلق بنظام (ابلس ياسة
املوحدة لفض املنازعات املتعلقة ابمس النطاق) .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن معل املركز مع ادلول ا ألعضاء يساعدها عىل تبين
الس ياسة املوحدة لفض املنازعات املتعلقة ابمس النطاق أأو النسخ الوطنية من النطاقات اليت تديرها هذه ادلول .و أأشارت
ا ألمانة اإىل قامئة ادلول املنشورة اليت قدم لروها املركز خدمات مبا فهيا ادلول النامية وادلول ا ألقل منوا.
 .202و أأشارت ا ألمانة أأيضا اإىل أأن تعاون املركز املس متر مع ماكتب امللكية الفكرية يضع خيار التسوية البديل للمنازعات
ألطراف احلالت املطروحة أأمام املاكتب يف الزناعات اليت تتعلق ابلعالمات التجارية عىل سبيل املثال .و أأشارت ا ألمانة اإىل
أأن مثل هذا الاس تخدام خليار التسوية البديةل للمنازعات ميكن أأن يساعد ا ألطراف واملكتب عىل اختصار الوقت واملال.
واختمتت ا ألمانة ابلإشارة اإىل أأن هذا نشا جديد ويقوم عىل أأساس الطلب واذلي بد أأ املركز من خالهل التعاون مع بعض
ادلول ا ألعضاء مبا فهيا ادلول النامية.
 .203و أأجابت ا ألمانة عىل سؤال حول الربانمج  .5وردا عىل أأس ئةل وفد الياابن اليت تتعلق جبودة خدمات معاهدة التعاون
بشأأن براءات الاخرتاع و 1.4مليون فرنك سويرسي ابملزيانية خمصصة ملرونة معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع،
أأكدت ا ألمانة عىل أأمهية ضامن اس مترار نظام معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع يف العمل بكفاءة ألن عدد الطلبات
املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع اس مترت يف الزايدة .وهذا يعىن أأن العاملني يف معاهدة التعاون بشأأن براءات
الاخرتاع علهيم معاجلة املزيد من الطلبات بدون زايدة عدد العاملني .وعىل النقيض من ذكل ،مت اقرتاح جتميد مثاين وظائف
يف العامني القادمني .وابلرمغ من ذكل ،فاإن مزيانية معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع سوف تزيد قليال بسبب زايدة
اخلدمات والنفقات املرتفعة يف ترمجة معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع .وفامي يتعلق ببعض التدابري العملية اليت مت
اختاذها للحفاظ عىل جودة خدمات معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع وحتسيُنا من وهجة نظر التشغيل ،أأكدت ا ألمانة
عىل املراجعة والتحسني ادلامئ ألنظمة امللكية الفكرية املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع ادلاخلية واخلارجية
وزايدة أأمتتة الطلبات واملستندات وزايدة نس بة املستندات اليت يمت تقدميروها يف شلك مقروء لللت وخاصة شلك .XML
ومواءمة مؤهالت املوظفني مع الظروف املعدةل املتعلقة ابللغة والتكنولوجيا من خالل التدريب والإجراءات الصارمة اخلاصة
ابلتحمك يف اجلودة يف معاجلة طلبات معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع وترمجهتا ،واملراجعة املنتظمة ملؤرشات ا ألداء
لقياس الاجنازات ،وإاجراء دراسات منتظمة وإارسالروها اإىل املاكتب واملس تخدمني واليت تودل تعقيبات مفيدة ملساعدة املكتب
ادلويل عىل حتسني جودة خدماته.
 .204و أأشار عضو من أأعضاء ا ألمانة اإىل أأن هناك جانب هام من جوانب جودة معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع
فامي عدا املسائل اليت اكنت تعترب مضن املسؤولية التشغيلية للمكتب ادلويل ويه جودة البحث ادلويل والفحص ا ألويل.
و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن املسؤولية التشغيلية لروهذا ا ألمر تقع عىل عاتق الروهيئات ادلولية للبحث والفحص ا ألويل واكن جيب
اس تخدام مزيانيهتا لتقدمي منتجات ذات جودة وليس مزيانية الويبو .وابلرمغ من ذكل ،فاإن مزيانية الربانمج  5مل تكن تتضمن
بند يغطي اكفة أأعامل ادلمع اليت متت مطالبة املكتب ادلويل بتقدميروها من أأجل السامح ل ألطراف املتعاقدة والروهيئات ادلولية
مبناقشة املسائل اليت حتتاج السلطات ادلولية اإىل تناولروها .وقد غطى ذكل بصفة خاصة معل مجموعة معل اتفاقية التعاون بشأأن
براءات الاخرتاع واجامتع الروهيئات ادلولية واجملموعة الفرعية املعنية ابجلودة املنبثقة عن اجامتع الروهيئات ادلولية واملنتدايت
ا ألخرى اليت تتعامل مع املسائل املتعلقة ابجلودة .عالوة عىل ذكل ،تسمح املزيانية ابنعقاد جلنة معاهدة التعاون بشأأن براءات
الاخرتاع للتعاون الفين حيث ميكن لدلول املتعاقدة دراسة ما اإذا اكن من املالمئ القيام بتعيني أأو اإعادة تعيني هيئة دولية .وفامي
يتعلق اب ألس ئةل اليت طرهحا وفد الربازيل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فامي يتعلق مبرونة الرسوم،
رصحت ا ألمانة بأأن املزيانية املقرتحة للربانمج  5تضمنت موارد اكفية دلمع املناقشات املتعلقة ابلتخفيض احملمتل للرسوم
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للجامعات ومن احملمتل للمرشوعات الصغرية واملتوسطة .وقد تضمن ذكل عقد الاجامتعات ذات الصةل اخلاصة مبجموعة معل
معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع وتقدمي أأي حتليل قد يكون مطلواب ابلتعاون من كبري الاقتصاديني ،من أأجل السامح
جملموعة العمل ابلتوصل اإىل اس تنتاجات تعمتد عىل معلومات برش أأن يقوم هذا التحليل عىل أأساس البياانت اليت تتوافر
للمكتب ادلويل .ومن انحية أأخرى ،مل يتضمن الربانمج واملزيانية أأي بنود تتعلق بمتويل أأية نتاجئ .واكنت هناك العديد من
القضااي .أأول ،مل يكن من الواحض مس توى خفض ادلخل املتضمن .وبناء عىل الاقرتاحات ،ميكن أأن ترتاوح التلكفة بني بضعة
مئات ا أللوف من الفرناكت السويرسية يف الس نة اإىل  100مليون فرنك سويرسي أأو أأك ر .وابلرمغ من أأن الاثر س تكون
حمدودة بناء عىل أأنه من احملمتل أأن تتحقق أأي ختفيضات يف الس تة أأشروهر ا ألخرية من العامني ،فقد اكن من املس تحيل حتديد
ما ميكن أأن يكون رضوراي لتحقيق مزيانية متوازنة بدون وضوح أأكرب ملا ترغب ادلول ا ألعضاء يف حتقيقه .اثنيا ،مت تعريف
الربانمج واملزيانية فامي يتعلق ابلنفقات وسوف تتأأثر التاكليف املتعلقة بتطبيق الربانمج  5بصورة طفيفة فقط بأأي ختفيض
حممتل للرسوم .وسوف يكون التأأثري الرئييس متعلق خبسارة ادلخل واذلي أأثر يف النتاجئ املالية الُنائية للمنظمة ،لكنه مل
ينعكس عىل مزيانية الإنفاق .وقام كبري الاقتصاديني بتقدمي توقعات متداوةل دلخل أأنظمة التسجيل وجيب أأخذ أأي خفض
للرسوم يف احلس بان وجيب أأن يشلك أأساس أأي تقيمي لتأأثري املنظمة .وابلرمغ من ذكل ،ل ميكن أأن يدخل ذكل يف املزيانية
ألنه ل ميثل نفقات وميكن تقيميه بصورة حصيحة فقط عند معرفة جحم التخفيض املقرتح.
 .205و أأعاد وفد الربازيل تأأكيد ر أأي دول مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اذلي مفاده أأن هناك مناقشات جارية عىل
مس توى الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأن من املروهم ختصيص موارد أأو تقدمي ضامانت بتخصيص موارد
للربانمج .5
 .206وردا عىل سؤال وفد ابراجواي املتعلق بأأنشطة ادلول غري ا ألعضاء يف معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع،
أأوحضت ا ألمانة أأن هناك  148دوةل متعاقدة يف معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع ابلإضافة اإىل العديد من ادلول اليت
مل تنضم بعض للمعاهدة .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا اكنت سعيدة دامئا لرؤيهتا عالمات الاهامتم من قبل ادلول ا ألعضاء اليت مل
تنضم ملعاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع بدراسة الاحامتلت املس تقبلية لالنضامم للمعاهدة .وقد قام املكتب ادلويل
ابلفعل بأأنشطة ليس لدلول ا ألعضاء يف املعاهدة حفسب ،ولكن لدلول غري ا ألعضاء هبا أأيضا .و أأوحضت ا ألمانة أأيضا أأن ادلول
ا ألعضاء يف الويبو ،سواء اكنت منضمة اإىل معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع أأم ل ،ميكُنا أأن تقوم ابلتصال مبارشة
بشعبة التعاون ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع أأو اإبالغ اهامتهما من خالل املاكتب ا إلقلميية ألن الثنني
حيتفظان ابتصال داخيل وثيق.
 .207وابلإشارة اإىل ا ألس ئةل والطلبات املطروحة من قبل وفد الربازيل اقرتح الرئيس قيام الوفد ابلتشاور مع ا ألمانة
للتوصل اإىل اتفاق ثنايئ حول هذه املسأأةل .وقام الرئيس بدعوة ا ألمانة لالس تجابة لتعليقات برانمج .31
 .208ورحبت ا ألمانة ابلسؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول ما اإذا اكنت املوارد يف املزيانية اكفية للوفاء
ابلزايدة املتوقعة يف عبء العمل املتعلق بنظام لهاي .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه يف الوثيقة  Q&A PBC 23اليت أأعدهتا
ا ألمانة متت الإشارة بوضوح اإىل أأن موارد مزيانية  17/2016اخلاصة بنظام لهاي اكنت تقوم عىل أأساس معدل الاس تخدام
الفعيل للمزيانية يف  15/2014و أأخذ يف احلس بان جحم العمل املتوقع بناء عىل المنو املتوقع يف عدد حالت التسجيل والتجديد.
وجيب أأيضا مالحظة أأن عدد من معليات التوفيق لوظائف اخملتربين املس مترة اكنت ل تزال مل يبت بشأأهنا وعند تطبيقروها
س تؤدي اإىل زايدة يف عدد الوظائف يف الربانمج .لقد اكن نظام لهاي مير مبرحةل تغري كبرية نتيجة للجروهود الرتوجيية اليت
قامت هبا ا ألمانة ،ابلإضافة اإىل ادلمع الضخم اذلي قدمته ادلول ا ألعضاء .ومل ترغب ا ألمانة يف زايدة املزيانية لكُنا أأرادت
مراقبة الاجتاه عن كثب وتطوير دمع تكنولوجيا معلومات للنظام .وخالل الاعداد للربانمج واملزيانية أأخذت ا ألمانة يف
احلس بان القضااي املذكورة أنفا .وذلكل ،جيب أأن تكون املزيانية ابلنس بة للعامني القادمني اكفية لتغطية نفقات النظام .و أأكدت
ا ألمانة عىل أأهنا عىل اس تعداد اتم للزايدة املتوقعة يف عدد الطلبات ادلولية وزايدة تعقيد نظام لهاي ألنه مت التنبؤ بذكل منذ
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س نوات .وقد اكنت ا ألمانة تقوم عن كثب مبراقبة الزايدة يف عدد الطلبات ادلولية بعد انضامم الياابن والولايت املتحدة
ا ألمريكية لنظام لهاي يف شروهر مايو املايض ،من بني أأمور أأخرى ،كام لحظت زايدة بلغت  %90تقريبا يف عدد الطلبات
يف شروهر يونيه .ور أأت ا ألمانة أأن هذا الاجتاه ذو صهل و أأنه يامتىش مع ما مت التنبؤ به يف برانمج ومزيانية  17/2016و أأن
الزايدة التقديرية اليت تبلغ تقريبا  5000طلب يف  2016اكنت تبدو واقعية .وعالوة عىل ذكل ،مت اإدخال عدد من السامت
اجلديدة والعمليات املؤمتتة يف نظام حفظ امللفات الإلكرتونية للحفاظ عىل الكفاءة التشغيلية للنظام .ويف مجموعة العمل املعنية
ابلتمنية القانونية لنظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية ،جيب الاس مترار يف مناقشة التطور املتوازن لنظام لهاي.
و أأشارت ا ألمانة اإىل البيئة الالكرتونية لنظام لهاي واذلي اكن يوجد به ابلفعل نظام حفظ ملفات الكرتونية و أأدوات جتديد.
وسوف يمت حتسني هذه ا ألدوات بصورة مس مترة وفقا ل ألولوايت اليت حيددها جسل لهاي .ابلإضافة اإىل ذكل ،طالب جسل
ليه بتطوير س تة أأشاكل ش بكية ذكية لإدراهجا يف البيئة الالكرتونية املتطورة هل .وسوف تساعد هذه التدابري جسل لهاي
عىل اإدارة الزايدة يف جحم العمل املتوقعة .ولحظت ا ألمانة أأنه يف الوقت احلايل يعمل نظام لهاي ففي ظل وجود جعز لكن
من املتوقع أأن يتغري هذا املوقف قريبا بفضل اجلروهود املبذوةل خبصوص الرتوجي وبفضل دمع ادلول ا ألعضاء خبصوص عضوية
نظام لهاي ،واملؤهةل للزايدة زايدة كبرية.
 .209وقام الرئيس ابإعادة فتح النقاش حول الربانمج  6ودعا الوفود اليت اكنت ترغب يف الرد عىل البيان املكتوب اذلي
قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لإبداء وهجات نظرها .وبعد ذكل سيمت اإعطاء اللكمة ل ألمانة لالس تجابة للنقا اليت
أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .210وقال وفد فرنسا أأنه بيامن س يحتاج التحليل ادلقيق للمقرتحات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل وقت
اإضايف لفحصروها يف خالل ا ألسابيع القادمة ،فاإنه يرغب يف الوقت نفسه يف عرض مالحظات أأولية .و أأشار الوفد اإىل أأنه ابلرمغ
من دمعه الاكمل لروهدف زايدة الشفافية وتوفري مزيد من املعلومات بشأأن مزيانية احتاد لش بونة فقد ر أأى أأيضا أأن املعلومات
الإضافية ميكن تقدميروها وإادراهجا كجزء تمكييل ملرشوع الربانمج واملزيانية واذلي تمت دراس ته بعناية بدون أأي حاجة لتعديل
الروهيلك الاكمل لروهذه الوثيقة .عالوة عىل ذكل ،مل ير الوفد حاجة اإىل تقس مي برانمج  6بعد التفسريات اليت س تقدهما ا ألمانة
للتعليقات اليت تقدم هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ألن مثل هذه التفاصيل سوف تسمح للوفود ابحلصول عىل
التوضيحات املطلوبة بشأأن مزيانية لش بونة ألن هناك أأوجه تشابه ،كام يظن وفد فرنسا ،بني ا ألنظمة القامئة واخلاصة
ابلعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية .و أأشار الوفد ،يف هذا الصدد ،اإىل نظام امحلاية ورفض امحلاية ابلإضافة اإىل حقيقة
أأنه ميكن حامية املؤرشات اجلغرافية أأحياان من خالل العالمات اجلاعية .وذكر الوفد أأيضا أأن مبد أأ الطبيعة املتقاطعة ملزيانية
الويبو اكن يوجد منذ هناية التسعينات ويريد احلفاظ عىل هذا املبد أأ وخاصة لكام اكن هذا املبد أأ يامتىش مع املروهمة ا ألساس ية
للويبو ويه الرتوجي لاكفة حقوق امللكية الفكرية .وذكر الوفد الوفود ا ألخرى بأأن التاكليف التشغيلية يف املايض ألنظمة امحلاية
ا ألخرى اليت تقوم الويبو ابإدارهتا مثل معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع مل يقم بتحملروها احتاد مبفرده ،لإعطاء النظام
املقصود الوقت الاكيف لتطوير وحتقيق النضج املطلوب ملزيانيته .ولنفس السبب ،ر أأى الوفد أأنه جيب اإعطاء نظام لش بونة مثل
هذه الفرصة واكن عىل ثقة يف أأن النظام س يحصل عىل زمخ جديد بفضل مراجعته اليت أأدت مؤخرا اإىل تبين وثيقة جنيف
اخلاص ابتفاقية لش بونة .و ألن الوفد يدرك بصورة اكمةل املشالكت املتعلقة بمتويل احتاد لش بونة واذلي متت زايدته يف اجلعية
العامة لحتاد لش بونة يف  2014فقد أأيد مضاعفة رسوم التسجيل املطبقة وفقا لنظام لش بونة .و أأكد الوفد عىل أأن نظام
لش بونة قد أأصبح أأك ر جاذبية ل ألعضاء بعد تبين وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاقية لش بونة .ذلا فقد عرب عن أأمهل يف الرتحيب
ابلعديد من ا ألعضاء يف نظام لش بونة وتوقع العديد من حالت التسجيل اجلديدة مبا يسمح بتدفق مايل جديد وحتسن للوضع
املايل العام لحتاد لش بونة .وذكر الوفد بأأن مبد أأ املساهامت من قبل ادلول ا ألعضاء قد مت اإدراجه يف وثيقة جنيف اخلاصة
ابتفاقية لش بونة بعد تعديل قام ابلتقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف املؤمتر ادلبلومايس .ويف هذا الصدد ،أأكد الوفد
عىل أأنه يف انتظار دخول وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاقية لش بونة اإىل حزي التنفيذ و أأول اجامتع للجمعية العامة لحتاد لش بونة فامي
بعد ،فاإن اكفة املسائل املتعلقة بمتويل احتاد لش بونة سيمت مناقش هتا ابلفعل من قبل اجلعية العامة لحتاد لش بونة يف أأكتوبر

WO/PBC/23/10
67

 .2015ويف الُناية ،عرب الوفد عن ر أأي مفاده أأنه يبدو أأن بعض الاقرتاحات اليت تقدم هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
تقع خارج نطاق الإطار اخلاص مبجال اختصاص جلنة الربانمج واملزيانية.
 .211ودمع وفد هنغاراي البياانت اليت أألقاها وفدي فرنسا وإايطاليا ووافق عىل اقرتاح مفاده أأن يظروهر دخل ونفقات احتاد
لش بونة يف الربانمج واملزيانية اخلاصة ابملنظمة بصورة نزهية وتمتزي ابلشفافية .وابلرمغ من ذكل ،ألن ذكل ميكن القيام به من
خالل برانمج  ،6فمل يرى الوفد حاجة اإىل وجود برانمج مزيانية منفصل لحتاد لش بونة .وقال الوفد أأن الاقرتاح املفصل
اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يتطلب مزيد من ادلراسة وذلكل فاإن هنغاراي ليست يف موقف ميكُنا من الرد
عىل لك جانب من جوانبه يف اجللسة احلالية .وابلرمغ من ذكل فقد أأراد الوفد التأأكيد عىل أأنه ليس يف موقف ميكنه من دمع
الاقرتاحات اليت يبدو أأهنا تعارض ا ألحاكم الواردة يف اللواحئ املالية للويبو مثل اقرتاح القضاء عىل سلطة املدير العام التقديرية
املتعلقة بتحريك  %5من املزيانية من برانمج لخر .ول ميكن جتاوز اللواحئ املالية ابلطريقة اليت مت اقرتاهحا .و أأدرك الوفد أأن
دخل نظام لش بونة يف الوقت احلايل ليس اكفيا لتغطية اكفة نفقاته لكنه اكن يرى ان هناك حاجة لتطبيق مُنج حذر للغاية
لتحليل كفاءة التلكفة والمتويل اذلايت احملمتل لنظام لش بونة .ويف هذا الصدد أأشار الوفد اإىل أأن الاس تدامة املالية لنظام
لش بونة ل ميكن مقارنهتا بأأنظمة التسجيل العاملية ا ألخرى مثل نظايم مدريد ومعاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع ألن
أأسامء املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ا ألخرى تقوم عىل أأساس أأسامء جغرافية وهناك عدد حمدود من ا ألسامء اجلغرافية احملمية
والطلبات املتعلقة هبا .وذكر الوفد أأيضا بأأن الويبو علهيا أأن تقوم بتنفيذ هممهتا املتعلقة جبعل خدمات امللكية الفكرية العاملية
اليت تقدهما مبا يف ذكل نظام لش بونة أأك ر جذاب للمس تخدمني .ويتطلب ذكل التخصيص الرضوري للموارد املالية ليس فقط
ل إالدارة الفعاةل لسجل لش بونة ولكن أأيضا من أأجل أأنشطة املعلومات والرتوجي حىت لو فشل ادلخل احلايل يف تغطية مجيع
النفقات .ويف الُناية ،فامي يتعلق بعجز نظام لش بونة أأشار الوفد اإىل أأن تبين التدابري الرضورية للتعامل مع مثل هذا العجز يقع
يف اإطار سلطة اجلعية العامة لحتاد لش بونة .ويف اخلتام ،عرب الوفد عن أأمهل الصادق يف التوصل اإىل حل وسط لتيسري
اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية .17/2016
 .212وعرب وفد الربتغال عن دمعه للبياانت اخلاصة بوفود فرنسا وإايطاليا وهنغاراي.
 .213وعرب وفد مجروهورية اإيران الإسالمية عن دمعه للبياانت اخلاصة بوفود فرنسا وإايطاليا وهنغاراي .وكرد فعل أأويل ،قال
الوفد أأنه مل ميكنه تأأييد اقرتاح فصل نظايم مدريد ولش بونة و أأكد عىل أأوجه التشابه بني النظامني .ويف هذا الصدد ،أأشار
الوفد أأول اإىل أأنه يف مكتب براءات الاخرتاع الوطين اخلاص فاإن هناك شعبة واحدة تتعامل مع نظايم مدريد ولش بونة واثنيا
أأنه يفروهم أأنه يف العديد من ادلول ميكن للمس تفيدين من املؤرشات اجلغرافية و أأسامء املنشأأ الاختيار بني التسجيل يف نظام
لش بونة أأو نظام مدريد .وكام أأشارت أأيضا الوفود ا ألخرى ،فقد اكن وفد مجروهورية اإيران الإسالمية عىل اس تعداد للقيام يف
اجلعية العامة لحتاد لش بونة بدراسة – خبالف الزايدة املتوقعة يف الرسوم -ا ألساليب اليت حددهتا اتفاقية لش بونة لتحقيق
التوازن والاس تدامة ملزيانية لش بونة .ويف الُناية ،بسبب الطبيعة الفنية لقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حيتاج الوفد
ملزيد من الوقت دلراس ته ابلتفصيل والعودة اإليه يف سبمترب.
 .214و أأشار وفد اجلزائر أأيضا اإىل احلاجة اإىل املزيد من الوقت لفروهم الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
قبل اختاذه لقرار .وابلرمغ من ذكل ،فقد أأكد الوفد يف رد فعل أأويل عىل أأنه ل يرى رضورة لتقس مي الربانمج  6اإىل برانجمني
منفصلني .وجيب احرتام الروهيلك احلايل للربانمج واملزيانية وميكن أأخذ تدابري الشفافية ،مثل تكل اليت يطالب هبا وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،يف احلس بان بدون تغيري الروهيلك.
 .215و أأشار وفد املكس يك أأيضا اإىل أأنه حيتاج ملزيد من الوقت دلراسة اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وعندئذ
س يكون يف موقف ميكنه من اإعطاء اس تجابة واحضة و أأك ر تفصيال يف جلسة جلنة الربانمج واملزيانية التالية يف سبمترب .وفامي
يتعلق مبروهمة جلنة الربانمج واملزيانية ،أأشار الوفد اإىل أأنه ابلرمغ من أأنه يبدو أأن بعض الاقرتاحات خترج عن نطاق هممة جلنة
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الربانمج واملزيانية ،فاإن هناك اقرتاحات أأخرى يبدو أأهنا تشكك يف النظام املوحد للمزيانية أأو يبدو أأهنا خترج عن نطاق
املسموح به وفقا للواحئ املالية .ور أأى الوفد أأن جلنة الربانمج واملزيانية ليست املنتدى املناسب حلل هذه املسائل.
 .216ودمع وفد مجروهورية التش يك بياانت وفود فرنسا وإايطاليا وهنغاراي.
 .217وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية انه اكن من احملبط سامع أأن هناك حاجة ملزيد من الوقت وخاصة أأن املسائل
اليت طرحت يف الاقرتاح مل تكن جديدة .وابلإشارة اإىل الوثيقة اليت قام بتوزيعروها اليوم السابق ،أأشار الوفد اإىل أأنه تضمن
أأساسا  20نقطة حمددة ميكن حرصها يف مخسة مبادئ رئيسة ويه )1 :تقس مي النظام احملاس يب لنظايم لش بونة ومدريد اإىل
برانجمني منفصلني )2 ،ضامن أأن اس تخدام نظام لش بونة وإاسروهاماته يف خدمات الويبو تظروهر بشلك دقيق ،لتحقق قدر أأكرب
من الشفافية  )3حتقيق التوازن يف مزيانية لش بونة وفقا ملا تنص عليه اتفاقية لش بونة ووثيقة جنيف اخلاصة ابتفاقية لش بونة
بدون اس تخدام دخل الاحتادات ا ألخرى )4 ،مطالبة ا ألمانة ابإجراء دراسة حول الاس تدامة املالية للش بونة )5 ،وضع
خمصصات أأي مؤمتر دبلومايس يف الثنائية  17/2016رشيطة املشاركة الاكمةل.
 .218وفامي يتعلق ابلنقا اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأشارت ا ألمانة أأول اإىل اجلدول  2يف صفحة  8يف
الوثيقة  WO/PBC/23/3والسؤال املتعلق بسبب عدم وجود تقدير للطلب عىل اخلدمات اخلاص باكفة أأنظمة التسجيل
مبا فامي نظام لش بونة .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن التقديرات اخلاصة بنظام لش بونة اكنت ضئيةل للغاية واكن من الصعب أأحياان
وضع ا ألرقام الصغرية اإىل جانب ا ألرقام الكبرية يف نفس اجلدول .وابلرمغ من ذكل ،ميكن التغلب عىل هذه املشلكة من خالل
اإضافة حوايش اإىل اجلدول  2كام حديث يف حاةل اجلدول  3عند اإضافة حاش ية لتقديرات دخل نظام لش بونة .وابلإشارة اإىل
املسأأةل املتعلقة بتجميع نظايم لش بونة ومدريد يف برانمج  ،6أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الإجابة عىل ذكل يه انه مل يكن هناك
قرار من جلنة الربانمج واملزيانية يطالب ابلتقس مي لربانجمني منفصلني .مث أأشارت ا ألمانة اإىل تعليق مفاده أأن مرشوع الربانمج
واملزيانية اكنت جتمع نفقات احتاد مدريد واحتاد لش بونة وبذكل مل تظروهر ادلخل والنفقات بصورة نزهية وتمتزي ابلشفافية .ويف
هذا الصدد ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ابلرمغ من جتميع نفقات نظايم مدريد ولش بونة يف برانمج  ،6فاإنه يظروهر دخل ونفقات لك
مُنام بصورة منفصةل يف جدول  ،11واذلي يقدم السيناريو الاكمل وفقا للك احتاد .وذكرت ا ألمانة أأنه ابلرمغ من أأن الويبو
دلهيا مزيانية تعمتد عىل الربامج ،جيب تقدمي نظرة عامة عىل املزيانية اخلاصة ابملنظمة وفقا لالحتادات وذكل من أأجل التوافق
مع اللواحئ والقواعد املالية .ومن مث ،فقد ظروهر دخل ونفقات لك احتاد يف امللحق  3وفقا للمُنج احلايل املتعلق بتخصيص هذا
ادلخل والنفقات .وفامي يتعلق ابلبيان اخلاص بأأن نظام لش بونة اكن يعمل يف ظل وجود جعز مايل ألنه اعمتد عىل عائدات نظام
مدريد لتغطية التاكليف ،أأشارت ا ألمانة اثنية اإىل جدول  11من أأجل الإشارة اإىل أأنه مت الفصل بوضوح بني دخل لك من
النظامني .و أأوحضت ا ألمانة أأنه وفقا للمُنج احلايل فاإن ادلخل اخملصص لحتاد مدريد يتكون من دخل رسوم نظام مدريد
ودخل اإجيارات مبىن احتاد مدريد وجزء صغري من رسوم التحكمي ابلإضافة اإىل حصة يف ادلخل الخر اذلي يمت تقس ميه
ابلتساوي عىل اكفة الاحتادات .وفامي يتعلق ابحلاجة اإىل حتديد املوارد احملمتةل للمتويل فامي عدا اتفاقية التعاون بشأأن براءات
الاخرتاع ونظام مدريد ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه مت الإفصاح عن اكفة مصادر المتويل يف مُنجية التخصيص .عالوة عىل ذكل،
مت عرضروها أأيضا يف البياانت املالية ،حتت تقرير القطاعات مثل البياانت املالية املنشورة واملراجعة اليت تعرض املوقف احلقيقي
للك احتاد يف تقرير القطاعات يف البياانت املالية .وابلإشارة اإىل سؤال يتعلق بنفقات التطوير يف صفحة  24من
الوثيقة  WO/PBC/23/3واملطالبة بفصل نفقات التطوير يف الثنائية  ،17/2016أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه اإذا اكن جيب
تقس مي برانمج  6اإىل برانجمني ،بعد اإصدار جلنة الربانمج واملزيانية قرار هبذا املعىن ،فاإن نفقات التطوير سيمت إاظروهارها أأيضا
بصورة منفصةل .ومع ذكل ،ميكن تقدمي تقرير مفصل لنفقات التطوير وفقا لالحتاد يف وثيقة ا ألس ئةل والإجاابت .وقالت ا ألمانة
أأن احتاد لش بونة مل يرفع الرسوم خالل العرشين عاما املاضية لكنه قام بتصحيح مالحظة بأأن احتاد لش بونة يعاين من جعز
مس متر يف الس نوات العرش املاضية ارتفع اإىل أأك ر من  4مليون فرنك سويرسي .وقد مت تضمني اإجاميل قمية العجز املرتامك يف
القامئة املالية اخلاصة بعام  2014أأظروهرت جعزا قدره  531,000فرنك سويرسي .وفامي يتعلق ابمللحوظة اليت تتعلق بأأن هناك
مصادر خفية للمتويل ،أأشارت ا ألمانة مرة اثنية اإىل جدول  ،11واذلي أأفصح عن اكفة مصادر ادلخل اخلاصة ابحتاد لش بونة
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ولك من الاحتادات ا ألخرى مبا يامتىش مع املُنج احلايل ،واذلي مت تطبيقه أأيضا عىل القوامئ املالية ،بناء عىل النفقات الفعلية
اليت ظروهرت يف القوامئ املالية املنقحة للويبو .وفامي يتعلق بأأن النتيجة املرتقبة ه " 6.2الاس تخدام ا ألوسع والأك ر فاعلية لنظايم
لش بونة ومدريد ،مبا يف ذكل من قبل ادلول النامية وادلول ا ألقل منوا" والنتيجة املرتقبة ه " 7.2الإنتاجية وجودة اخلدمات
احملس نة لعمليات مدريد ولش بونة" جيب مراجعهتا حبيث يكون هبا أأربعة مؤرشات أأداء بدل من مؤرشي أأداء فقط ،أأشارت
ا ألمانة اإىل أأن املراجعة وفقا لروهذه الإجراءات جيب أأن تمت اإذا قررت ادلول ا ألعضاء تقس مي مدريد ولش بونة اإىل برانجمني .وفامي
يتعلق ابلتعليق اخلاص ابلالةحئة املالية  5.5واليت تتعلق بتحويالت املزيانية ،أأشارت ا ألمانة من وهجة نظر اإدارة مالية حمضة،
اإىل أأن اللواحئ والقواعد القانونية توفر الإطار التنظميي لتطبيق اكفة برامج املنظمة.
 .219و أأشار املستشار القانوين اإىل اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية واملتعلق بوضع حاش ية يف الربانمج واملزيانية
تشري اإىل أأن البند التقديري املوجود يف اللواحئ املالية واذلي يسمح للمدير العام ابلقيام بتحويالت يف اإطار حد  %5لن
يطبق عىل نظام لش بونة .وقال املستشار القانوين أأن أأي حاش ية لن تامتىش مع اللواحئ والقواعد القانونية اإىل اإذا قام املدير
العام ابلتصديق عىل اإجراء تعديل لروهذه اللواحئ والقواعد.
 .220و أأشارت ا ألمانة اإىل اقرتاح لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يتعلق ابلصفحة  ،176واجلدول  8بشأأن الربانمج
واملزيانية بعد التحويالت وفقا للربانمج ،واليت مل حتدد ،من وهجة نظر الوفد ،ما اإذا اكن قد متت أأية حتويالت اإىل نظام
مدريد أأو نظام لش بونة وفقا للربانمج  6خالل العامني هذين .وقالت ا ألمانة أأن املزيانية ،يف حاةل اختاذ ادلول ا ألعضاء قرار
بتقس مي الربانمج  6اإىل برانجمني ،بعد التحويالت سيمت اإعداد تقرير منفصل عُنا ابلنس بة للك برانمج من الربانجمني.
وابلإشارة اإىل سؤال يتعلق مبا اإذا اكنت ا ألمانة تس تطيع الإشارة اإىل أأي حتويالت متت اإىل نظام لش بونة يف الس نوات العرش
ا ألخرية من معلية املزيانية ،قالت ا ألمانة أأن وحدة املزيانية املنفصةل خرجت اإىل النور فقط أأثناء العامني احلاليني .وذلكل ،فقد
مت يف عام  2014وضع أأنشطة برانمج متعلقة بلش بونة يف النظام الإداري للمنظمة يف أأعقاب تغيري نظام الكود يف ختطيط
موارد املرشوعات للمنظمة كلك .ونتيجة ذلكل ،مل يكن من املمكن تعقب أأي حتويالت قبل عام  .2014وابلرمغ من ذكل،
وفامي يتعلق ابلتحويالت يف العامني احلاليني ،قالت ا ألمانة أأنه مت حتويل اإجاميل  430,900فرنك سويرسي اإىل نظام لش بونة
ألغراض املؤمتر ادلبلومايس .واكنت املزيانية ا ألولية لروهذا الغرض  130,000فرنك سويرسي لكن ارتفعت تلكفة املؤمتر
ادلبلومايس بسبب تغيري ماكن عقد املؤمتر .وابلإشارة اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لفصل
مدريد ولش بونة يف صفحات 178-177من امللحق  ،2واجلدول ،9مزيانية  17/2016وفقا للربانمج ،الربانمج  ،6اجلدول
 ،17/2016 ،10الوظائف وفقا للربانمج ،قالت ا ألمانة أأنه يف حاةل تقس مي الربانمج ،س يكون هناك أأجزاء منفصةل للك من
مدريد ولش بونة يف لك من تكل اجلداول .وابلإشارة اإىل سؤال حول الشفافية يف النظام احملاس يب للش بونة ،قالت ا ألمانة أأن
نظام احتاد لش بونة اكن مماثال لنظم الاحتادات ا ألخرى .وقدم امللحق  3تفاصيل خاصة ابدلخل والنفقات اليت مت التخطيط
اإىل نسبهتا اإىل احتاد لش بونة يف العامني القادمني .وقالت ا ألمانة أأنه وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،فاإن القوامئ
املالية تضمنت تقارير خاصة ابلعائدات وفقا للقطاع يف الويبو ،واكنت تكل القطاعات مرتبطة ابلحتادات .واكن ذكل ميثل
جزء ل يتجز أأ من معلية اإعداد التقارير املتعلقة ابلقوامئ املالية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن هناك اقرتاح اإضايف يتعلق ابلصفحة
 179وهو أأن اللواحئ والقواعد املالية تطلبت عرض مزيانية املنظمة بصورة منفصةل ابلنس بة للك احتاد .ويف هذا الصدد،
أأجابت ا ألمانة بأأن امللحق  3عرض وهجة نظر الاحتادات كام عرض نفس اليشء ابلنس بة لاكفة احتادات املنظمة .و أأكدت
ا ألمانة عىل أأن احتاد لش بونة ابلإضافة اإىل احتاد لهاي مل تكن تتحمل حصة من النفقات غري املبارشة خلدمات الويبو وفقا
للمُنج احلايل املذكور يف امللحق  .3و أأضافت ا ألمانة أأن امللحق  ،3والفقرة  1-4والفقرة  2-4وصفت مفروهوم القدرة عىل
السداد خالل عامني .وابلإشارة اإىل سؤال حول الفقرة  5يف صفحة  180حول سبب ختصيص "ادلخل الخر" بصورة
متساوية بني الاحتادات ،قالت ا ألمانة أأن اإجاميل دخل الإجيار للثنائية  17/2016قدر حبوايل  1.09مليون فرنك سويرسي.
وقد تضمن ذكل تقديرات حبوايل  0.34مليون فرنك سويرسي مبىن سكين خاص مبدريد يف مريين واذلي اكن يعزى بصورة
اكمةل لحتاد مدريد ألن ذكل يقوم عىل أأساس قرار لحتاد مدريد ابلستامثر يف مبىن منذ عدة عقود .و أأوحضت ا ألمانة أأن
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دخل الإجيار املتبقي وهو  0.75مليون فرنك سويرسي واليت متثل مواد مثل اإجيار مواقف الس يارات ملوظفي الويبو وإاجيار
مركز البياانت يف املبىن اجلديد للمركز ادلويل للحوس بة ،اإىل سويسكوم واوراجن من أأجل هوائيات السطح ،قد مت تقس ميه
بني اكفة الاحتادات وفقا للمُنج املوحض يف امللحق  .3وابلإشارة اإىل سؤال حول كيفية تغطية العجز ،أأوحضت ا ألمانة أأن
مزيانية املنظمة اكنت مزيانية اإنفاق وفقا للربامج ووفقا للنتاجئ و أأن وهجة نظر الاحتاد تعمتد عىل املُنج احلايل اذلي قدم نظرة
عامة لالحتادات يف هناية العامني .وذلكل ،مل يكن هناك مفروهوم تغطية العجز .واختمتت ا ألمانة احلديث ابلقول أأن النتيجة
الُنائية يه أأن بعض الاحتادات يف الفرتة املالية املعنية اكنت تعاين من جعز مايل وبعضروها اكن دليه فائض .وبشلك عام ،اكنت
املنظمة دلهيا فائض واكن الفائض املتوقع يعزى اإىل معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع واحتاد مدريد بيامن اكن نظايم
لش بونة ولهاي يسامهون يف العجز اذلي تعاين منه املنظمة بصفة عامة .وابلإشارة اإىل سؤال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
املتعلق ابلصفحة  ،233وامللحق  10واملزيانية وفقا للنتاجئ املتوقعة والربانمج ،قالت ا ألمانة أأنه اإذا اكن سيمت الفصل بني مدريد
ولش بونة سيمت رسد مدريد ولش بونة بصورة منفصةل يف اجلدول .وينطبق نفس اليشء عىل صفحة  ،235امللحق " 9املزيانية
وفقا للنتيجة املتوقعة".
 .221وقالت ا ألمانة ،مشرية اإىل سؤال يتعلق بسبب عدم وجود توقعات خاصة ابلطلب عىل اخلدمات يف نظام لش بونة،
اإن السبب الرئيس هو أأن العدد احلقيقي للطلبات اكن صغريا للغاية ويتذبذب بشدة أأيضا .وذلكل ،فاإن اخلروج بتوقعات
مفيدة ميثل أأحد التحدايت الضخمة .و أأضافت ا ألمانة أأنه ابلرمغ من ذكل اإن تعليق وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية قد مت
أأخذه بعني الاعتبار و أأهنا س تحاول اإجراء التوقعات الرضورية حبيث ميكن تقدمي البياانت للجنة دلراس هتا بصورة أأك ر
تفصيال .وابلإشارة اإىل بسؤال يتعلق مبا حدث يف اجللسة العرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأن جسل ما
قالته ا ألمانة ميكن العثور عليه يف تقرير هذه اجللسة ،أأي وثيقة  WO/PBC/20/8فقرة  .448وذكر الوفد بعد ذكل بأأنه
جرت مناقشات حول الزايدة املتوقعة يف الرسوم بنس بة  %100يف اجللسة اخلتامية للجمعية العامة لحتاد لش بونة لكُنا مل
تكن حامسة هذا الوقت .وابلرمغ من ذكل ،ستمت مناقشة ا ألمر مرة اثنية يف اجللسة التالية للجمعية العامة لحتاد لش بونة يف
أأكتوبر ،عىل أأساس اقرتاح منقح تقوم ا ألمانة ابإعداده .وفامي يتعلق ابلفقرة  10-6من مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح ،واذلي
أأشار اإىل مسأأةل تقدمي دمع فين مبوجب اتفاق لش بونة ،أأكدت ا ألمانة عىل أأن لك ادلمع الفين اذلي تقدمه الويبو يعمتد عىل
أأساس الطلب .وقالت ا ألمانة أأهنا اكنت عادة ما حتاول الاس تجابة لطلبات ادلمع الفين من خالل رشو هذه الطلبات.
وعندما اكن ادلمع الفين يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،اكن يمت تقدمي اكفة أألوان أليات امحلاية املتاحة .و أأكدت ا ألمانة عىل أأن
ذكل قد مت اإقراره وتأأسيسه من خالل املادة  10من وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاقية لش بونة واليت أأشارت رصاحة اإىل أأن لك
طرف متعاقد "س يكون حرا يف اختيار نوع الترشيع اذلي تقوم يف ظهل بتحقيق امحلاية املنصوص علهيا" يف املعاهدة .ونتيجة
ذلكل ،فاإن ادلمع الفين املعروض واملقدم فامي يتعلق بلش بونة جيب أأن يكون حمايدا وشامل .وابلإشارة اإىل التعليق اخلاص
مبؤرشات ا ألداء وفقا للنتيجة املتوقعة  ،II.6أأجابت ا ألمانة بأأنه يف صفحة  53اكن يوجد جدول به عدد كبري من مؤرشات
ا ألداء ،واليت مت تقس ميروها اإىل مؤرشات أأداء منفصةل ابلنس بة للش بونة ومدريد .وفامي يتعلق خبدمة قواعد البياانت العاملية،
قالت ا ألمانة أأنه ابلرمغ من أأن هذه اخلدمة تتعلق مبدير الربامج اخلاص بربانمج  13فاإن اكفة البياانت املوجودة يف قاعدة
بياانت العالمات التجارية العاملية قد مت مجعروها من خالل قواعد البياانت اخلاصة بنظايم مدريد ولش بونة .وابلرمغ من ذكل،
فاإن املطلب املتعلق بتقدمي اكرب مك ممكن ومتوفر من البياانت قد مت أأخذه بعني الاعتبار .و أأضافت ا ألمانة اإىل أأنه بيامن يمت
التقدم يف نظام ا ألمتتة اخلاص بسجل لش بونة ،ميكن توليد البياانت املطلوبة بصورة ألية واس تخداهما لزتويد قاعدة بياانت
العالمات التجارية العاملية ابملعلومات.
 .222وقال الرئيس أأن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية قام بتلخيص اقرتاحه من خالل الرتكزي عىل مخسة مسائل س ياس ية
أأساس ية متضمنة فيه .و أأجابت ا ألمانة بشأأن جدوى بعض العنارص اخلاصة هبا .وفامي يتعلق بتقس مي الربانمج  6اإىل برانجمني،
كام متت املطالبة من قبل العديد من الوفود ،أأشار الرئيس اإىل أأن هناك س بعة وفود أأشارت اإىل عدم ارتياهحا ابلنس بة لروهذا
الاقرتاح بيامن أأشارت اإىل أأن الشفافية الرضورية ميكن حتقيقروها أأيضا من خالل طرق أأخرى .وعىل أأية حال ،فاإن ادلول
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ا ألعضاء يه اليت ستتخذ القرار بشأأن تقس مي الربانمج من عدمه ،وليس ا ألمانة .وميكن أأن تطالب جلنة الربانمج واملزيانية
ا ألمانة ابإعداد دراسة جول اس تدامة نظام لش بونة .وفامي يتعلق ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول
قرار عقد أأي مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل عىل أأن يكون مرشوطا ابملشاركة الاكمةل ،دعا الرئيس املستشار القانوين للرد
عليه.
 .223وقال املستشار القانوين ،اإن القرار املتعلق مبثل هذا الاقرتاح جيب أأن تتخذه اجلعية العامة.
 .224وتساءل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،مشريا اإىل ما قالته ا ألمانة حول اجلدول  11يف صفحة  ،181عن كيفية
متويل العجز البالغ  1.5مليون فرنك سويرسي يف نظام لش بونة ومن اذلي س يقوم بتغطية العجز .وقال الوفد أأن التعليق
اذلي قام به وفد فرنسا والوفود ا ألخرى حول املزيانية املوحدة اكن ُمضَ لال .وتساءل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول
كيفية ضامن ادلول ا ألعضاء يف الويبو تطبيق أأعضاء لش بونة للزتاماهتا مبوجب املادة  24من وثيقة جنيف لتفاق لش بونة
واليت تطالب ا ألطراف املتعاقدة بمتويل نظام لش بونة.
 .225و أأشار املستشار القانوين اإىل أأن الويبو قامت بتطبيق نظام الاشرتااكت املوحد مبعىن أأن المتويل يمت من نقطة واحدة.
وابلرمغ من أأن نظام الاشرتااكت املوحد يامتىش مع صياغة النص يف املعاهدات ذاهتا ،مت اختاذ قرار هبذا الصدد من قبل
اجلعية العامة يف عام  .1994ومنذ ذكل احلني ،اكن هذا هو الإجراء املتبع ،حىت لو أأشارت اتفاقية لش بونة واكفة املعاهدات
اليت تقوم الويبو ابإدارهتا بصفة خاصة اإىل نظم اشرتااكت متعددة وليست موحدة.
 .226وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه سوف يفكر يف اإجابة املستشار القانوين .وطالب الوفد مبزيد من الإيضاحات
حول متويل املؤمتر ادلبلومايس يف مايو  2015وخاصة ما اإذا اكنت قمية  400.000فرنك سويرسي قد تضمنت نفقات السفر
اخلاصة بأأعضاء الوفود.
 .227وقالت ا ألمانة اإن نفقات سفر أأعضاء الوفود اإىل املؤمتر ادلبلومايس مل يمت متويلروها من قبل الويبو .وقد تضمنت التلكفة
ا ألساس ية نفقات الرتمجة والضيافة واسرتاحة تناول الشاي ،ترمجة وحوايش ا ألفالم وا ألمن.
 .228وقد فتح الرئيس الباب للتعليقات حول الروهدف الاسرتاتيجي الثالث (تيسري اس تخدام امللكية الفكرية من أأجل
التمنية) والربامج  8و 9و 10و 11و.30
 .229وعرب وفد اجلزائر عن شكره ل ألمانة عىل ا ألنشطة املقرتحة مبوجب الروهدف الاسرتاتيجي الثالث .وقال انه س يقوم
بتقدمي اقرتاحات تتعلق ابإعادة الصياغة يف بعض الربامج .أأول ،طالب الوفد بنظرة عامة عىل اإجاميل النفقات اخملصصة لدلمع
الفين اخلاص باكفة برامج الويبو أأثناء العامني القادمني ووفقا لفئة ادلول اإن أأمكن .وطالب الوفد أأيضا مبزيد من التفسري فامي
يتعلق ابسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية واخلطط القطرية وأأشار اإىل أأنه اكنت هناك اإشارة اإىل ماكتب نقل التكنولوجيا
يف الربانمج  9والربانمج  .30وطالب الوفد ابإيضاحات حول الربانمج  30وكيفية ارتباطه ابلربانمج  .9و أأشار اإىل أأن ماكتب
نقل التكنولوجيا اكنت يف املزيانية السابقة تعمل يف ظل برانمج  30أأما يف الوقت احلايل فليس من الواحض ما هو الربانمج
اذلي يتعامل مع ماكتب نقل التكنولوجيا ألن هناك اإشارة لروها يف الربامج ا ألخرى .ويف أأعقاب تسمل املعلومات من ا ألمانة،
س يقرتح الوفد اس تخدام صياغة معينة يف الك الربانجمني للتعامل مع هذه املسأأةل .وعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف التعرف عىل
الربانمج اذلي يتعامل مع هذه املسأأةل وما يه املزيانية احلقيقية اخملصصة ملاكتب نقل التكنولوجيا لدلول العربية.
 .230و أأكد وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عىل رضورة ختصيص مزيد من املوارد
لتطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية وتأأمني المتويل الرضوري لس مترار أأنشطة التعاون يف جمال امللكية الفكرية واذلي
يتضمن تبادل اخلربات ،جتميع املصادر ،تبادل املوارد ،وتمنية همارات متاكمةل بني ادلول النامية وادلول ا ألقل منوا .ويف هذا
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اجملال ،طالب الوفد احلصول عىل حتديث من ا ألمانة حول تطبيق وحدة التفتيش املشرتك اب أل مم املتحدة للتوصيات املتعلقة
ابلتعاون بني دول اجلنوب.
 .231و أأيد وفد ابكس تان الطلب اذلي تقدمت به اجلزائر فامي يتعلق ابسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية واخلطط القطرية
والارتبا بني برانجمي  9و 30فامي يتعلق مباكتب نقل التكنولوجيا.
 .232وعرب وفد نيجراي ،ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره ل ألمانة عىل اجلروهود اليت بذلهتا وعىل أأخذها العديد من
جمالت اهامتم البدلان النامية وادلول ا ألقل منوا يف احلس بان .وابلرمغ من ذكل ،فقد عرب عن ر أأى مفاده أأن الربانمج واملزيانية
املقرتحة لروهذا الروهدف الاسرتاتيجي اكن من املمكن أأن تكون أأك ر طموحا .عالوة عىل ذكل ،عرب الوفد عن ر أأى مفاده أأنه
جيب اإدراج نتاجئ متوقعة معينة ومؤرشات أأداء حول الاس تخدام الفعال خلدمات امللكية الفكرية العاملية يف الروهدف
الاسرتاتيجي الثالث ،ابلإضافة اإىل مبادرات متعلقة مباكتب نقل التكنولوجيا لتعزيز نقل التكنولوجيا واملعرفة .و أأيد الوفد
مالحظة اجلزائر فامي يتعلق ابلرتبا بني الربانجمني  9و  30ووضع ماكتب نقل التكنولوجيا .كام ذكر الوفد أأيضا غياب وجود
خارطة طريق للتعاون بني دول اجلنوب ودعا ا ألمانة اإىل تطبيق توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ذات الصةل .ابلإضافة اإىل
ذكل ،عرب الوفد عن شكره لدلول اليت قامت بتقدمي اشرتااكت تطوعية لروهذا الربانمج وعرب عن رغبته يف ختصيص مزيد من
المتويل للروهدف الاسرتاتيجي الثالث ،للتعامل مع اهامتمات ادلول النامية وادلول ا ألقل منوا .ور أأى الوفد أأن الربانمج  8قد مت
مغطه حقه من خالل اخلالف بشأأن ألية التنس يق حول هجات الويبو اليت جيب أأن تقدم تقارير اإىل اجلعية العامة حول
مشاركهتا يف تطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل .و أأشار الوفد اإىل اسرتاتيجية ختفيف اخملاطر اليت قدمهتا ا ألمانة
بناء عىل خطة الاخنرا يف مشاورات منتظمة مع ادلول ا ألعضاء لتيسري تقارب الراء .وطالب الوفد ا ألمانة بتقدمي نظره
عامة عىل ا ألنشطة اليت تتصورها حول هذا اجلانب من جوانب الربانمج  .8وفامي يتعلق ابلربانمج  ،11رحب الوفد
اب ألنشطة اليت قامت هبا الأاكدميية .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأمه أأمور هو القيام بتطوير اسرتاتيجية تتعلق ابلطريقة
املس تدامة اليت تضمن احلفاظ عىل املعرفة ونقلروها من جيل لخر ألن ذكل يؤثر حبق يف المنو الاقتصادي .كام جشع الويبو عىل
تعزيز العمل يف هذا اجملال ،لتشجيع ا ألنشطة السابقة وحتقيق ا ألهداف اخلاصة ابلأاكدمييات الوطنية الناش ئة .كام أأضاف أأن
هناك العديد من الوفود ا ألفريقية اليت هتمت ابملشاركة يف هذا اجلانب من املرشوع .كام عرب الوفد عن رغبته أأيضا يف رؤية
برانمج معني حول تدريب ا ألفراد من ادلول ا ألفريقية النامية وادلول ا ألقل منوا يف خمتلف جمالت امللكية الفكرية ،ونظام
مدريد ،ونظام لهاي واس تخدام املعلومات من أأجل الولوج للمعلومات وبراءات الاخرتاع والعالمات التجارية حبيث يكون
هناك عدد معني من ا ألفراد يف لك جمال من جمالت امللكية الفكرية ا ألساس ية .ورحب الوفد ابملقرتحات والنوااي وا ألهداف
وتطبيق الاسرتاتيجيات املقرتحة يف ظل الربانمج  .30ور أأى الوفد أأن املرشوعات الصغرية واملتوسطة متكنت من تشكيل
قاعدة قوية من الاقتصادايت الوطنية و أأرادت من ا ألمانة التفكري يف ألية متابعة ل ألنشطة اليت تقوم هبا ا ألمانة مع املرشوعات
الصغرية واملتوسطة حبيث نضمن احلفاظ عىل التدريب وتبادل املعرفة ،حبيث تكون أأنشطة مفيدة وميكن اس تغاللروها .وقال
الوفد اإن املتابعة س تكون طريقة جيدة للحمك عىل أأثر ا ألنشطة.
 .233وعرب وفد كندا ابلنس بة للربانمج  11عن دمعه ل ألنشطة اليت قامت هبا أأاكدميية الويبو لتحسني قدرات ادلول
ا ألعضاء عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية .كام أأقر بصورة خاصة ابلتعاون املمتزي بني أأاكدميية الويبو واملكتب الكندي
للملكية الفكرية يف تقدمي أأنشطة فنية انحجة مثل حلقات العمل اخلاص بتطبيق تقنيات اإدارية يف جمال تقدمي خدمات امللكية
الفكرية .ويف ظل الربانمج  ،30أأكد الوفد عىل أأنه يدمع بشلك اكمل الربانمج  30فامي يتعلق ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة
و أأن الربانمج يامتىش بصورة اكمةل مع مصاحل حكومة كندا وخاصة أأولوايت ورؤية املكتب الكندي للملكية الفكرية .ورحب
الوفد ابلزايدة املقرتحة يف املوارد ابلرمغ من أأنه س يكون ممتنا للحصول عىل املزيد من املعلومات من ا ألمانة فامي يتعلق مبا دفع
ابلزايدات املقرتحة والتخفيضات املقرتحة وفقا للحاةل يف التخصيص يف ظل النتاجئ املرتقبة الفردية .واقرتح الوفد أأن تقوم
ا ألمانة بدراسة تعديل النتاجئ املرتقبة وبصفة خاصة مؤرشات ا ألداء حبيث تقوم بصورة أأفضل إابظروهار نتاجئ الربانمج املعلنة
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من أأجل تعظمي التأأثري مبارشة اإىل املرشوعات الصغرية واملتوسط واجلامعات ومؤسسات البحث العامة ،وشعر بأأن
املؤرشات احلالية متيل فقط اإىل التعامل مع ا ألثر غري املبارش عىل املرشوعات الصغرية واملتوسطة.
 .234و أأشار وفد الياابن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،اإىل أأن موارد الربانمج  11قد ارتفعت بنس بة  %13.9أأو 1.6
مليون فرنك سويرسي بسبب معلية اإصالح أأاكدميية الويبو .ورصح الوفد بأأنه ابلرمغ من توفري وثيقة الربانمج واملزيانية لبعض
املعلومات حول معلية الإصالح فاإن الوفد يود أأن حيصل عىل اإيضاحات بشأأن التقدم اذلي مت اإحرازه حىت الن ورضورة
القيام مبزيد من الإصالحات يف أأاكدميية الويبو.
 .235واقرتح وفد بنجالديش اإضافة للفقرة  10-9املتعلقة ابدلول ا ألقل منوا .ففي السطر ،اجلةل اليت تبد أأ بـ "تقوم الويبو
بصفة خاصة ابلس مترار يف دمع ا ألنشطة "...اقرتح الوفد استبدال اجلةل مبا ييل "برانمج الويبو اخلاص ابدلول ا ألقل منوا،
اخل"...
 .236ورحب وفد مجروهورية اإيران الإسالمية اب ألنشطة املتعلقة ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة يف ظل برانمج  30وخاصة
برامج التدريب وقال أأنه يف حاجة لإيضاحات بشأأن ختفيض املوارد البرشية يف هذا الربانمج .وقال الوفد أأنه مسع أأن املوارد
قد مت خفضروها بصورة كبرية .ورصح بأأن العديد من ادلول قد أأكدت عىل هذه املسأأةل يف اجللسات السابقة وعرب عن رغبته
يف احلصول عىل اإيضاحات بشأأن كيفية قيام الربانمج  30ابلس مترار يف العمل وفقا لتوقعات ادلول ا ألعضاء اإذا ما مت خفض
املوارد البرشية.
 .237و أأشار وفد ا ألرجنتني اإىل اإصالح أأاكدميية الويبو وذكر خمتلف النقا اخلاصة ابلربانمج 11وطالب مبزيد من املعلومات
حول تقدم الإصالحات مبا يف ذكل ما اإذا اكن هناك أأجل لس تكاملروها .كام طالب الوفد أأيضا مبعلومات حول هجود الأاكدميية
اخلاصة ببناء مزيد من عالقات التعاون مع ادلول ا ألعضاء وحول س ياسات التمنية املتعلقة هبذه ا ألغراض ومن املسؤول بصفة
خاصة عن تطوير هذه الس ياسات .واكن الوفد حريصا عىل معرفة ما اإذا اكن قد مت حتقيق أأي تقدم بشأأن هذا ا ألمر ،وما
هو الوقت املتوقع لس تكامل ذكل .وتشري الفقرة  )3(7-11من الوثيقة اإىل أأن أأاكدميية الويبو ستس متر يف تقدمي النصح وادلمع
للتعلمي العايل من خالل املشاركة يف اإدارة برامج احلصول عىل املاجس تري و أأن المنوذج سوف يتطور ليصبح منوذج خمتلط يمت
فيه تقدمي نطاق واسع من الإرشاد وادلمع للمؤسسات الأاكدميية .وطالب وفد ا ألرجنتني مزيد من املعلومات اخلاصة حول
المنوذج اخملتلط .واختمت الوفد حديثه من خالل مالحظة زايدة قوية يف التاكليف التشغيلية للأاكدميية وطالب ابملزيد من
التفاصيل حول سبب وجود هذه الزايدة الضخمة يف هذا الربانمج.
 .238و أأشار وفد ابراجواي اإىل أأن الغاية من الروهدف الثالث اكنت تيسري اس تخدام امللكية الفكرية يف التمنية ويف هذا
الصدد ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جيب وضع أأولوايت حول تنفيذ التعاون يف ظل تطبيق جدول أأعامل التمنية .وجيب
تطبيق ذكل بصفة خاصة عىل ادلول اليت ل تمتتع مبثل هذه الفرصة .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت ا ألمانة قد أأخذت هذا
العنرص بعني الاعتبار يف مرشوع الربانمج واملزيانية (يف الربانمج .)8
 .239ولحظ وفد اإيطاليا ،أأثناء حديثه عن برانمج  ،30أأن امس الربانمج قد تغري ،و أأنه اكن يف السابق "املرشوعات
الصغرية واملتوسطة والابتاكر"  .ور أأى الوفد أأن الامس احلايل أأفضل وابلرمغ من ذكل فقد اكن يرغب يف التأأكيد عىل أأن
الابتاكر هو أأساس ا ألنشطة اليت جيب القيام هبا خالل الربانمج  30ور أأى أأن الربانمج نفسه ميكن أأن يركز عىل الابتاكر.
وطالب الوفد اإيضاحات حول املرشوع التجرييب اذلي ميكن اإطالقه و أأشار بصفة خاصة اإىل مشاريع الرعاية ا ألولية يف جمال
امللكية الفكرية للمرشوعات الصغرية واملتوسطة الواردة يف صفحة  .86وطالب الوفد بتسمل بعض الامنذج يف هذا الشأأن .وقد
اكن الوفد قلقا اإىل حد ما بسبب اخنفاض املوارد البرشية .ومل يكن مقتنعا بصورة اكمةل بأأن اخلفض اكن مربرا بسبب اإلغاء
بعض ا ألنشطة ونقل بعض ا ألنشطة اإىل برامج أأخرى .وقال الوفد أأن حتقيق الاس تقرار فامي يتعلق ابملوارد البرشية يعترب من
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أأمه ا ألمور ابلنس بة ألداء الربانمج ومن أأجل الوفاء ابلتوقعات املرتبطة مبؤرشات ا ألداء ،مع ا ألخذ يف احلس بان ،انه مل يمت
حتقيق بعض ا ألهداف يف الس نوات املاضية .واعتقد الوفد أأن ذكل اكن بسبب مشلكة املوارد البرشية.
 .240و أأيد وفد ش ييل بيان مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأكد عىل ا ألمهية اليت تولهيا بالده للملكية الفكرية والتمنية
وعرب عن رضاه جتاه اس مترار الويبو يف تطبيق جدول أأعامل التمنية .عالوة عىل ذكل ،رصح الوفد بأأن الإيضاحات اليت طالبت
هبا بعض الوفود ا ألخرى سوف تعطي مزيد من الوضوح لروهذا الروهدف الاسرتاتيجي الروهام للغاية.
 .241ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأنه سوف يتحدث عن الربامج  ،10و 11و .30ومت تقدمي تعليقات تتعلق ابلربانمج 10
يف البداية .وأأشار الوفد اإىل أأن الربانمج  10اكن دامئا برانجما يمت الرتكزي عليه كثريا و أأحد الربامج اليت أأعدت يك تأأخذ يف
احلس بان الاحتياجات اخلاصة لدلول اليت تغطيهتا ،حىت اإذا اكنت تمتتع بأأوضاع اقتصادية واجامتعية متباينة واحتياجات
خمتلفة فامي يتعلق بدمع امللكية الفكرية .ومن البداية مت توجهيه اإىل دول أس يا الوسطى والبلطيق و أأورواب الرشقية والقوقاز وقد
انعكس ذكل عىل املزيانية يف الس نوات الس تة املاضية .وذكر الوفد بأأن اجللسة اليت عقدهتا اجلعية يف  2013تضمنت مكون
اإضايف مت وضعه يف الربانمج .وقد أأشار ذكل اإىل تنس يق ا ألنشطة من خالل توفري زايدة يف اخلدمات املقدمة من الويبو اإىل
ادلول النامية .وعرب الوفد عن أأنه من ا ألمهية مباكن أأن يمت توفري تعريف للنطاق اجلغرايف للربانمج وتطبيقات متويهل .وعرب الوفد
عن اعتقاده بأأنه من الرضوري الإشارة يف نص الربانمج  10اإىل ادلول املوجودة يف املنطقة اليت س يقوم بتغطيهتا .و أأشار
الوفد اإىل أأن مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016تضمن تقدمي ادلمع اإىل املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف املنطقة
يف الربانمج  10وليس من خالل برانمج  .10و أأشار الوفد اإىل أأنه مل يفروهم هذا التغيري ابلرمغ من اإشارة الوفد اإىل أأن القيام
بذكل لبد أأل يؤدي اإىل خفض المتويل املقدم اإىل املرشوعات والتدابري اليت تتضمن املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف ادلول
ا ألعضاء يف املنطقة .و أأشاروا اإىل املرشوعات اليت اكنت حتت الربانمج  10يف السابق .وقال الوفد أأنه يود تلقي ضامانت
مناس بة حول هذه النقطة من ا ألمانة .و أأشار الوفد أأيضا خفض المتويل يف برانمج  10حبوايل  400.000فرنك سويرسي
وزايدة متويل الربانمج  .30وذكر الوفد بأأنه لفت انتباه ا ألمانة عدة مرات اإىل أأن الربانمج  30اكن فعال بصورة معلية ابلنس بة
دلول املنطقة .وعندما يتعلق ا ألمر ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة يفضل الوفد الإشارة اإىل اس تخدام برانمج  .10كام أأشار
الوفد أأيضا اإىل أأنه بناء عىل املواد املقدمة مل يكن من الواحض أأي التدابري واملرشوعات يه اليت سيمت متويلروها من اخملصصات
اليت مت نقلروها من الربانمج  10اإىل الربانمج  .30وعرب الوفد عن أأنه مل يكن من الواحض ما اإذا اكن هناك خفض يف مس توى
العاملني يف الربانمج  10وزايدة يف الربانمج  .30وقال الوفد أأنه يبدو أأن هناك مشلكة تتعلق خبفض العاملني املؤقتني.
وطالب الوفد بتوضيحات من ا ألمانة حول ا ألرصدة اليت مت نقلروها من الربانمج  10اإىل الربانمج  30وإاذا مل تكن هناك أأية
قضااي تتعلق بذكل .وفامي يتعلق ابلربانمج  ،11أأاكدميية الويبو ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأن نشا أأاكدميية الويبو لبد أأن يشجع
تبادل وتوزيع املعرفة وتعزيز القدرات وتدريب املسؤولني مبا يف ذكل مسؤولني من دول ذات اقتصادايت متر مبرحةل حتول.
ورصح بأأن املدرسة الصيفية اخلاصة ابلويبو اكنت أأمه فعاليات أأاكدميية الويبو ألن الغرض مُنا اكن مساعدة املتخصصني
الش بان والطلبة اذلين يرغبون يف التوسع يف وزايدة معرفهتم ابملسائل املتعلقة واملتضمنة للملكية الفكرية .وسوف يمثن الوفد
كثريا بعقد املدرسة الصيفية اخلاصة ابلويبو ابلإضافة اإىل الفعاليات ا ألخرى يف الاحتاد الرويس ،حيث يوجد مجروهور خاص
يناسب فعاليات أأاكدميية الويبو .وطالب الوفد من الويبو أأن يأأخذ يف حس بانه الاحامتلت املالية للمواطنني الروس للمشاركة
يف مثل هذه الفعاليات .لقد اكنت زايدة تلكفة املشاركة يف مثل هذه الفعاليات لروها أأثرا سلبيا عىل جودة وعدد ا ألشخاص
املشاركني فهيا ،ويعىن خفض الويبو لمتويل مثل هذه ا ألنشطة أأنه سيمت حظر دخول الش باب اإىل املعرفة واملعلومات اخلاصة
ابمللكية الفكرية .و أأوىص الوفد ابلبحث عن طريقة لنرش املزيد من املعارف حول امللكية الفكرية من خالل زايدة مشاركة
الش باب يف فعاليات أأاكدميية الويبو بدل من تقليلروها.
 .242وعرب وفد تركيا عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة .واكن أأول سؤال يتعلق ابلربانمج  10والنتيجة املرتقبة ه 1.3
واليت أأشارت اإىل الابتاكر الوطين واسرتاتيجيات امللكية الفكرية واخلطط اليت تامتىش مع مرشوعات التمنية الوطنية .وتساءل
الوفد عام اإذا اكنت النتيجة املرتقبة تشري فقط اإىل صياغة اسرتاتيجيات التمنية الوطنية .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت هذه
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النتيجة املرتقبة تشري فقط اإىل صياغة اسرتاتيجيات ملكية فكرية وطنية .وأأشار الوفد اإىل أأن الربانمج  ،9ابلإضافة اإىل
صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية تضمنت أأيضا مؤرشات أأداء منفصةل وخطو أأساس ية و أأهداف ليمت تبنهيا وتطبيقروها.
وفامي يتعلق ابلربانمج  11قال الوفد أأن أأاكدميية الويبو جيب أأن تعمل عن كثب مع برانمج  9وبرانمج  10وجيب أأن ينعكس
ذكل يف مؤرشات ا ألداء ألن الربامج التالية اكنت هامة للتدريب أأي برانمج التمنية املروهنية ،وبرانمج التعلمي عن بعد وبرانمج
املؤسسات الأاكدميية .عالوة عىل ذكل ،أأشاد الربانمج بربانمج التعلمي عن بعد يف الأاكدميية لنجاحه يف عام  2014و أأوىص
بتضمني مؤرش ل ألداء حول دمع اس تخدام دورات التعلمي عن بعد لتطبيقروها يف العامني القادمني.
 .243وقال وفد الربازيل ،متحداث بصفته الوطنية ،اإن ا إلشارة اإىل دمج مرشوعات جدول أأعامل التمنية حتت ا ألولوايت
الرئيسة للعامني واملدرجة يف صفحة  15من الربانمج واملزيانية ل جيب أأن خيلط بيُنا وبني توصيات جدول أأعامل التمنية .وفامي
يتعلق بتخصيص ا ألموال للربانمج  8قال الوفد أأن حتليل اجلدول املوجود بصفحة  69يوحض أأن اإجاميل املوارد اخملصصة اكن
مماثال للعامني السابقني بعد اإجراء التحويالت .وأأشار الوفد اإىل أأن املبلغ اخملصص ملرشوع الاقرتاح بعد القيام بعمليات
التحويل ادلاخلية للثنائية  15/2014اكنت أأقل من املبلغ اذلي مت ذكره يف املزيانية .وذكر الوفد بأأن املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية
الفكرية والتمنية مل يعقد يف التارخي اذلي حدد يف البداية وجيب عقده يف العام التايل .و أأكد الوفد عىل أأنه ،كام أأشارت مجموعة
دول أأمرياك الالتينية والاكرييب ،واجملموعة ا ألفريقية ووفود ش ييل ومجروهورية اإيران الإسالمية وابراجواي ،جيب ختصيص املزيد
من املوارد لربانمج  8أأو عىل ا ألقل ختصيص نفس مس توى العامني املاضيني.
 .244وقد عرب وفد طاجيكس تان عن دمعه الاكمل لتعليقات وفد الاحتاد الرويس فامي يتعلق بربانمج  10و 11و.30
 .245وطالب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بتقدمي اإيضاحات بشأأن جدول يف صفحيت  64و 66ونس بة خرباء امللكية
الفكرية الوطنيني وا إلقلمييني اذلين مت اس تخداهمم مكوارد برشية يف فعاليات الويبو ابلإضافة اإىل اإطار النتاجئ يف الصفحات من
 72اإىل  .74وفامي يتعلق ابلنتيجة املرتقبة ه  2.3تساءل الوفد عن معىن لكمة "مس تدام" يف مؤرشات ا ألداء اخلاصة
ابلأاكدمييات الوطنية الناش ئة وما اإذا اكنت تعىن اكتفاء ذايت .وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،جيب الإشارة اإىل ذكل .ويف هذا الصدد
جيب حذف لكمة "مس تدام" وفامي يتعلق ابلربانمج  ،10عرب الوفد عن شكره ل ألمانة عىل اإجاابهتا عىل ا ألس ئةل السابقة يف
وثيقة ا ألس ئةل والإجاابت .وطالب الوفد ا ألمانة حبذف النتيجة املرتقبة ه  6.2مضن الربانمج  .10وابلغ الوفد ا ألمانة بأأهنا ل
ميكنه دمع الربانمج  10ألنه يس تخدم يف الرتوجي للنتيجة املتوقعة احملددة .ويرغب الوفد يف التفكري يف اإدراج هذه النتيجة
املرتقبة اإذا متت مراجعهتا بطريقة تظروهر الاحتادين اخملتلفني .وتساءل الوفد عام اإذا اكن جيب تقليص النتيجتني
املرتقبتني ه  2.3و ه  4.3لتدخل يف الربانمج  10يف النتاجئ املدرجة يف صفحة  79مع عدم ذكر ادلول ا ألقل منوا بعد ذكل.
 .246ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل الإجابة عىل أأس ئةل الوفود بدءا من الربانمج  11مث الربانمج  9والربانمج .8
 .247وشكرت ا ألمانة الوفود عىل تعبريمه عىل ادلمع والرضا جتاه التعاون اذلي حصلوا عليه من أأاكدميية الويبو .وردا عىل
وفد نيجراي (اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية) أأكدت ا ألمانة عىل أأهنا قد لحظت جيدا النقا املطروحة وخاصة
املتعلقة ابلطلب اخلاص بوجود املزيد من برامج التدريب املتخصصة اليت تصمم لتليب احتياجات ادلول ا ألفريقية يف اكفة
جمالت امللكية الفكرية .و أأكدت ا ألمانة عىل أأن الأاكدميية قد قامت بتنظمي برانمج مكثف دلورات التدريب املكثف و أأهنا
ستسعد ابلقيام ابملزيد من املناقشات مع الوفد حول احتياجات التدريب اليت قد تكون مطلوبة يف جمال التدريب املتخصص.
و أأشار الوفد اإىل أأنه قد أأرسل مؤخرا اس تقصاء اإىل اكفة ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة لتحديد وتأأكيد الاحتياجات
واملتطلبات يف جمال التدريب املتخصص واذلي سيساعد ا ألمانة عىل تصممي دورات متخصصة تامتىش مع أأولوايت ادلول
ا ألعضاء .وفامي يتعلق مبوضوع الأاكدمييات الناش ئة ،عربت ا ألمانة عن اس تعدادها لاللتقاء ابلوفود املروهمتة من اجملموعة ا ألفريقية
ملناقشة متطلبات اإنشاء الأاكدمييات الناش ئة هذه .وردا عىل ا ألس ئةل اليت طرهحا وفدي الياابن وا ألرجنتني ،أأشارت ا ألمانة
اإىل طلب احلصول عىل معلومات حول اإصالحات أأاكدميية الويبو من خالل التأأكيد عىل أأن الإصالح اكن مبثابة معلية مس مترة
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لبعض الوقت .واكن احلافز الرئيس ابلنس بة ل إالصالح هو قرار تصحيح وضع الأاكدميية لتصبح الكيان الرئييس املتخصص يف
التدريب يف الويبو واليت تقدم تدريبا متخصصا وبناء قدرات .وتتضمن معلية الإصالح بصفة أأساس ية مراجعة وتنقيح
لإجراءات وممارسات مطبقة عند تنفيذ أأنشطة التدريب .ومن أأوائل القضااي اليت يمت البحث عُنا يف معلية الإصالح وجود
مزيد من التنس يق وتبادل املعلومات والتعاون بني اكفة القطاعات يف الويبو لتقدمي التدريب .اثنيا ،اكن سؤال الاتساق يف
تقدمي أأنشطة التدريب هبدف جتنب التداخل والتكرار وحتقيق اثر جيد وكفاءة التلكفة .وتضمن الإصالح أأيضا البدء يف
معلية معقدة ملراجعة وحتديث املضمون احلايل دلورات التدريب ابلإضافة اإىل دورات التعلمي عن بعد .ومت التأأكيد عىل أأن
معلية املراجعة معقدة وملكفة وتتضمن مسامهة من خمتلف القطاعات يف املنظمة ابلإضافة اإىل مدخالت من خمتلف أأحناء
العامل يف عامل امللكية الفكرية مبا يف ذكل املعلمني وا ألساتذة واخلرباء واحملامني .وإاىل جانب املراجعة ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا
تقوم أأيضا بعملية ترمجة لدلورات اإىل خمتلف اللغات .و أأضافت ا ألمانة أأن جزء من معلية الإصالح تضمنت أأيضا حتديد أأدق
لحتياجات ومتطلبات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة يف جمال التدريب املتخصص وحتديد الرشااكت اجلديدة .وعربت عن
رضاها الاكمل ابلتعاون املمتزي وادلمع اذلي تلقته من رشاكهئا احلاليني .وابلرمغ من ذكل ر أأت ا ألمانة أأن الوقت مناسب
لدلخول يف رشااكت جديدة مع ادلول ا ألعضاء اليت طورت معارف وقدرات وهمارات ميكن نقلروها اإىل ادلول النامية .و أأشارت
اإىل أأن هذه الرشااكت اجلديدة قد مت السعي اإلهيا مع الاقتصادايت الناش ئة وادلول النامية الكبرية ابلإضافة اإىل ادلول ا ألعضاء
اليت هتمت اب إلسروهام يف دورات التدريب املتخصصة ابملنظمة .ومت الإشارة أأيضا اإىل أأن امتالك أأدوات أأفضل لتقيمي ا ألنشطة
املس مترة تعترب جزء ل يتجز أأ من معلية الإصالح .ومت التأأكيد عىل أأن التعقيبات اليت يمت تلقهيا من املشاركني ،سواء من
مشاركني من احلكومة أأو القطاع اخلاص ،هامة لتصممي وتطبيق الربامج املس تقبلية .وعربت ا ألمانة عن اس تعدادها لتقدمي
املزيد من املعلومات حول اإصالح الأاكدميية اإذا طلب مُنا ذكل .وردا عىل وفد ا ألرجنتني ،أأوحضت ا ألمانة أأن هناك وصف
موجز ل ألهداف اليت يسعى لتحقيقروها من وراء الرشااكت اجلديدة يف الفقرة  6-11من الربانمج  .11و أأكدت ا ألمانة أأهنا
س تقوم ابإعداد س ياسة حول الرشااكت وس تقوم بتوزيعروها عىل ادلول ا ألعضاء عند اس تكاملروها .ومت توضيح أأن الس ياسة
س تقوم بوضع مبادئ توجهيية اخلاصة بدمع الرشااكت ول تسعى اإىل وضع قيود عىل الرشااكت اجلديدة .وفامي يتعلق ابملسأأةل
املتعلقة ابلمنوذج اخملتلط املتعلق بتقدمي النصح واملساعدة وفقا لربانمج املؤسسات الأاكدميية ،فقد مت التوضيح أأن اجلزء احلايل
والأكرب من ا ألرصدة اخلاصة ابلربانمج املشار اإليه مت اس تخداهما لمتويل الزمالت واملشاركة يف عدد من برامج املاجس تري
املشرتكة .وابلرمغ من ذكل ،اس مترت املنظمة يف تلقي عدد مزتايد من الطلبات من اجلامعات اليت ترغب يف الاس تفادة من
النصح واملساعدة يف جمال تأأسيس برامج ماجس تري ويف حتديد املقررات املناس بة ويف تدريب أأساتذهتم .وابلرمغ من ذكل ،مل
تكن الأاكدميية قادرة عىل تلبية هذه الطلبات بسبب عدم توافر ا ألموال الالزمة واليت اكنت خمصصة بصورة أأساس ية لربامج
الزماةل .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا اكنت تقصد تقليل عدد الزمالت املقدمة هبدف تأأمني ا ألرصدة اخلاص بتقدمي النصح
واملساعدة اليت تسعى اإىل احلصول اإلهيا اجلامعات من اكفة أأحناء العامل .وردا عىل اخملاوف اليت عرب عُنا وفد الاحتاد الرويس
بشأأن الرسوم املرتفعة املس توى اخلاصة ابملدرسة الصيفية اليت تعقد يف بالده أأكدت ا ألمانة أأهنا س تقوم بدراسة مس توى
الرسوم احلالية جبدية وس تحاول تقليهل بقدر الإماكن.
 .248وردا عىل السؤال اذلي طرحه وفد اجلزائر بشأأن ماكتب نقل التكنولوجيا أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الربانمج  30ل يزال
هو املسؤول عن هذه املسأأةل .كام لحظت ا ألمانة أأيضا الطلب املقدم من وفد ابكس تان خبصوص ماكتب نقل التكنولوجيا يف
الربانمج  30والربانمج  .9وخبصوص مسأأةل اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية واخلطط القطرية اليت طرهحا وفد اجلزائر،
أأوحضت ا ألمانة هجود الويبو املتعلقة مبساعدة ادلول النامية وادلول ا ألقل منوا لإدراج امللكية الفكرية يف أأهداف التمنية الوطنية
ويف تصممي وصياغة وتطبيق اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية .و أأسروهبت ا ألمانة فامي يتعلق ابخلطط القطرية و أأهنا أأدوات
ختطيط تقدم نظره عامة ملشاركة الويبو يف لك دوةل عىل املدى املتوسط .وابلإشارة اإىل المتيزي بني "التبين" و"التطبيق" ،
أأوحضت ا ألمانة أأن هناك ثالثة مراحل لسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية :الصياغة ،حيث تعمل ا ألمانة مع دوةل ما
لتطوير اسرتاتيجية وطنية ،والتبين ،عند املوافقة عىل اخلطة من قبل برملان ادلوةل ،مث التطبيق ،عندما تدخل اخلطة اإىل حزي
التنفيذ .وفامي يتعلق ابلتعديالت اليت اقرتهحا وفد بنجالديش عىل الفقرة  10-9واملتعلقة ابدلول ا ألقل منوا أأكدت ا ألمانة للوفد
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أأهنا سوف يمت دراس هتا .وفامي يتعلق اب ألس ئةل اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأوحضت ا ألمانة أأن النسب
املذكورة يف صفحيت  72و 73تشري اإىل تكل اجملالت املعينة وذلكل أأشارت اإىل نس بة اخلرباء املس تخدمني يف الفعاليات يف
منطقة ما واذلين مه من تكل املنطقة .ويف املقابل ،فاإن حس التنوع دلى هؤلء اخلرباء يتوافر يف قاعديت بياانت IP-TAD
و IP-ROCحيث تتوافر اكفة البياانت ذات الصةل .وفامي يتعلق ابس تخدام "مس تدمي" ابلنس بة ملراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر ،اتفقت ا ألمانة مع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأن ذكل قد خيلق نوعا من اخللط .و أأوحضت أأن معلية ادلمع
الفين يف هذا اجملال تتضمن أأربعة مس توايت ويه زايدة الوعي ،وادلخول اإىل قواعد البياانت املتخصصة ،والتدريب العام
والتدريب اخلاص .وابلرمغ من ذكل ،اس متر تقدمي ادلمع الفين يف اكفة هذه املس توايت .وردا عىل سؤال طرحه وفد الربازيل
فامي يتعلق ابلتعاون بني دول اجلنوب ،ذكرت ا ألمانة بأأن التعاون بني دول اجلنوب هو أأحد املبادئ ا ألساس ية يف منظومة ا أل مم
املتحدة و أأكدت عىل أأن الويبو يه واكةل متخصصة اتبعة ل أل مم املتحدة ويه تعترب التعاون بني دول اجلنوب أأحد أأنشطهتا
ا ألساس ية .ويف هذا الصدد ،أأعلنت ا ألمانة أأن النقطة ا ألساس ية املتعلقة ابلتعاون بني دول اجلنوب ،قد مت وضعروها يف
الربانمج  9ويه وحدة املرشوعات اخلاصة داخل قطاع التطوير.
 .249و أأجابت ا ألمانة عىل سؤال يتعلق ابخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف و أأوحضت أأن شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية
تقوم بصورة نشطة بعقد مشاورات عىل مدار العام مع خمتلف الوفود .ورصحت أأن شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية تقوم
ابإبالغ الوفود الزائرة من العوامص واملوجودة يف جنيف وتقوم بعقد لقاءات بصورة متكررة معروها .وعالوة عىل ذكل ،رصحت
بأأنه يف اجامتعات مثل اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية ،حيث يمت تبادل وهجات النظر ،حتاول ا ألمانة تيسري العمل من
خالل تقدمي اإيضاحات واقرتاحات وحتاول التوصل اإىل طرق عامة حلل أأو حماوةل بناء اتفاق يف الر أأي حول خمتلف القضااي.
و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اكنت يه املنتدى الرئيس اذلي يمت به هذا العمل .و أأضافت
ا ألمانة أأهنا نظمت اجامتعات غري رمسية بناء عىل اقرتاحات خاصة خمتلفة .ومن أأمثةل ذكل الاجامتعات غري الرمسية العديدة
اليت عقدت أأثناء اجللسة  14للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتبين اللجنة للرشو املرجعية اخلاصة ابملراجعة املس تقةل
لتطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية .وأأشارت اإىل أأهنا قد قامت بتيسري العمل بصورة فعاةل من أأجل التوصل اإىل اتفاق.
وتناولت ا ألمانة السؤال الثاين واذلي يندرج حتت النتيجة املرتقبة ه  .5.3و أأكدت عىل نس بة املشاركني اذلين يشعرون
ابلرضا يف فعاليات جدول أأعامل التمنية اخلاصة ابلويبو يه  %80ويه نس بة مرتفعة للغاية مشرية اإىل أأنه عند عقد مثل هذه
الفعاليات ،ل جييب  %100من املشاركني عىل الاس تبياانت و أأنه هناك دامئا مشاركني غري راضني عن الفعالية ألس باب
خمتلفة أأو مشاركني ل يفروهمون موضوع الفعالية .ور أأت ا ألمانة أأنه اإذا مل يرص أأعضاء الوفود عىل رفع هذه النس بة ،س يكون
الروهدف املوضوع مناس با.
 .250أأشارت ا ألمانة اإىل أأن املزيانية ،كام أأشار وفد الربازيل ،املتعلقة جبدول أأعامل التمنية اكنت كام يه يف العامني املاضيني
و أأوحضت ا ألمانة أأنه قد مت ختصيص مبلغ معني للمراجعة املس تقةل لتوصيات جدول أأعامل التمنية يف العامني املاضيني وللمؤمتر
ادلويل بشأأن امللكية الفكرية يف العامني القادمني .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن املبالغ اخلاصة ابلعامني اكنت متساوية.
 .251ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل التعليقات املطروحة بشأأن الربانمج .30
 .252وعربت ا ألمانة عن شكرها للوفود عن ا ألس ئةل املتعلقة ابلربانجمني  10و.30وقالت ا ألمانة أأن امس الربانمج  30قد مت
تغيريه اإىل دمع املرشوعات الصغرية واملتوسطة وإانشاء املرشوعات .و أأجابت ا ألمانة عىل التعليقات اخلاصة بعنرص الابتاكر يف
الشعبة و أأوحضت أأنه من أأجل مواهجة حتدايت القرن الواحد والعرشين ل ميكن أأن تكون أأنشطة الابتاكر يه املروهمة الوحيدة
لربانمج  .30وقالت ا ألمانة أأهنا تقوم بتعزيز الفروهم داخل املنظمة والتنس يق واحلومكة والتعامل مع التحدايت ،مبا يف ذكل بناء
القدرات وتعزيز ا ألنشطة واليت س تصبح هممة املنظمة باكملروها .ومن خالل القيام بذكل ،س تقوم ا ألمانة ابلس تجابة بصورة
أأك ر فاعلية ملتطلبات وتوقعات ادلول ا ألعضاء .وقالت ا ألمانة أأن املوارد البرشية يف ظل الربانمج  30مل يمت خفضروها بل عىل
العكس فقد متت زايدهتا .واضافت ا ألمانة أأنه مت الاهامتم بصورة كبرية بزايدة كفاءة املوارد البرشية ودمع التنس يق ادلاخيل
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والتوسع يف ادلمع واملسامهة من القطاعات ا ألخرى .واكن هناك شعور بأأن كفاءة الربانمج سرتتفع من خالل اجلع بني املوارد
البرشية احلالية واملدخالت الإجيابية والبناءة والتعاونية والتفاعلية من القطاعات ا ألخرى .وقالت ا ألمانة أأن التنس يق ادلاخيل
وتعزيز ا ألهداف وخدمات ادلمع و أأنشطة بناء القدرات اخلاصة ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة يف اإطار الابتاكر سوف
تؤدي اإىل اس تجاابت أأفضل لتوقيعات ادلول ا ألعضاء .وعربت ا ألمانة عن شكرها لوفد الاحتاد الرويس عىل أأس ئلته
املناس بة .و أأكدت عىل أأن العمل قد مت القيام به مع دول ذات اقتصادايت يف مرحةل حتول ،مبا فهيا دول البلطيق ،ووسط
أس يا و أأورواب الرشقية والقوقاز .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن هذه ادلول قد قامت ابلتقدم بطلبات خاصة للمساعدة يف
املرشوعات الصغرية واملتوسطة .ومن خالل مساعدة ادلول ا ألعضاء ،أأدى ذكل اإىل تطوير برامج معينة ،واليت من املؤمل
أأن تمتكن من دمع املرشوعات الصغرية واملتوسطة وإانشاء املرشوعات يف هذه املنطقة وخاصة فامي يتعلق بكيفية اس تخداهما
للملكية الفكرية من أأجل تطوير مرشوعاهتم .وعربت ا ألمانة عن أأملروها يف أأن يسروهم ذكل بصورة متواضعة يف التمنية
الاقتصادية لدلول املعنية .و أأكدت ا ألمانة عىل أأن الربانمج  30اكن يتجه بصورة مبارشة لإدارة هذه اخلدمات والربامج لدلول
اليت متر مبرحةل حتول مبا فهيا دول وسط أأورواب و أأورواب الرشقية ودول البلطيق ومنطقة أس يا الوسطى والقوقاز .و أأكدت
ا ألمانة أأن ذكل سيمت من خالل التنس يق الوثيق مع الربامج ا ألخرى مؤكدة أأهنا ستس متر يف تطبيق املُنج اخلاص بلك قطر
عىل حدا بصورة اكمةل واذلي اكن يطبق يف املايض من أأجل ضامن تلبية اخلدمات لالحتياجات اخلاصة لدلول املعنية .وهناك
مسؤول ابلويبو يتحدث الروس ية بطالقة يف برانمج  30واذلي قدم عوان كبريا لدلول اليت تتحدث اللغة الروس ية يف املنطقة
اليت يقوم الربانمج بتغطيهتا .وعربت ا ألمانة عن أأملروها يف أأن وجود هذا املسؤول سوف يكون مصدر دمع ومساعدة كبرية.
و أأكدت ا ألمانة عىل أأن برانمج  30اكن مضن اإدارة التحول وادلول النامية و أأنه يعمل ابلتنس يق مع ادلول يف تقدمي ادلمع مبا يف
ذكل مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية لتطوير مرشوعات صغرية ومتوسطة .و أأكدت ا ألمانة عىل أأنه
سوف تمت تلبية توقعات دول مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية و أأن اكفة الطلبات اليت ستتلقاها ا ألمانة
سوف يمت أأخذها بعني الاعتبار .و أأكدت ا ألمانة عىل أأهنا تقوم ابلفعل ابإعداد خطة معل للعامني القادمني و أأعادت التأأكيد عىل
بأأن ا ألمانة سوف حتاول الاس تجابة بصورة اإجيابية عىل توقعات ادلول ا ألعضاء همام اكنت .وفامي يتعلق ابلرتوجي لسرتاتيجيات
امللكية الفكرية والعالقة بني الربانمج  9والربانمج  ،10فاإن الاختالف يتعلق ابلرتكزي اجلغرايف فقط .واكن الربانمج 9
والربانمج  10يقومان بعمل تقيمي احتياجات ويقوم بتنظمي معليات اإطالق وتعاون وتبين وتطبيق لسرتاتيجيات امللكية
الفكرية الوطنية ابلإضافة اإىل تطوير اإرشادات خاصة ،و أأدوات ومُنجيات .ولحظت ا ألمانة التنس يق املزتايد واحملسن بني
الربانمج  9والربانمج  .10و أأجابت ا ألمانة عىل تساؤل متعلق مبرشوع اإنشاء ماكتب نقل تكنولوجيا واذلي طرحه وفد اجلزائر
مشرية اإىل أأهنا تشعر ابلرضا بشأأن هممة تقيص احلقائق اليت متكن فهيا اخلرباء من حتديد احتياجات وتوقعات القطر من خالل
تقرير تقيمي الاحتياجات واذلي سيمت تقدميه قريبا للقطر .وقالت ا ألمانة أأن النتاجئ والاس تنتاجات متت صياغهتا بصورة
ملموسة ومتت ترمجهتا ليس للمنطقة العربية حفسب ولكن أأيضا للمناطق ا ألخرى يف املس تقبل .ورصحت ا ألمانة بأأن الربانمج
 9والربانمج  30تعاوان حول هذا املرشوع التجرييب وحددا املرشوعات احملمتةل يف املناطق ا ألخرى واليت سيمت تقامس املوارد
البرشية واملالية بيُنا بصورة متساوية .وابلرمغ من ذكل ،فامي يتعلق ابإجاميل املوارد مل تكن ا ألمانة يف موقف يسمح لروها بتقدمي
اإجابة ملموسة ألن هذا ا ألمر ستمت مناقش ته ابس تفاضة يف اإطار اجلعيات العامة ،واملشاورات املتعمقة مع الوفود واليت ستمت
من أأجل وضع رشو تعاون حمددة .وسوف يظروهر ذكل يف خطة معل العام املقبل .وردا عىل ا ألس ئةل اليت تتعلق بأأنشطة
املتابعة واملرتبطة ابلتدريب ومرشوعات املساعدة ا ألولية ،س تقوم ا ألمانة ابلتوسع يف املُنجيات و أأنشطة املتابعة .و أأشارت
ا ألمانة اإىل أأن املناقشات ادلاخلية اكنت تسري قدما لتحديد طرق مبتكرة ومناجه جديدة ومُنجيات لتحسني طريقة تنفيذ
النشاطات املتعلقة ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة مبا يف ذكل مشاركة خرباء خارجيني .واكن أخر خبري معل يف هذا
املرشوع هو خبري من اململكة املتحدة وثبت أأنه تفاعل جيد للغاية وقام بتبادل اخلربات مع زمالئه/اخلرباء من فرنسا .واكنت
ا ألمانة تتطلع اإىل الوصول اإىل دول أأخرى ور أأت أأنه خالل فرتة قصرية فاإن الاس تنتاجات املتعلقة ابملُنج اجلديد سوف تقدم
مناجه جديدة لالس تجابة بصورة أأفضل للتحدايت اجلديدة .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن هناك طلبات ليست فقط من ادلول
النامية وادلول اليت متر مبرحةل حتول ولكن تبادل اخلربة همم أأيضا ورضوري لدلول النامية .ورصحت ا ألمانة بأأنه اإىل جانب
اجلروهود الرامية اإىل حتديد مناجه جديدة فقد اكنت تسعى أأيضا اإىل تشكيل فرق داخلية وبني القطاعات تتعامل مع مسائل
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كيفية التعامل مع متطلبات املرشوعات الصغرية واملتوسطة و أأنه ل ميكن توقع أأن تس تطيع شعبة واحدة مسايرة هذه املروهام،
ولكن يف حاةل تبين ثقافة ويف حاةل وجود مُنج متضافر فاإن املسائل س تصبح مسؤولية القطاعات ا ألخرى والإدارات أأيضا
وس تصبح ا ألمانة أأك ر كفاءة يف الاس تجابة لروهذه الاحتياجات .و أأكدت ا ألمانة عىل أأهنا س تقوم يف الربانمج  10مبراجعة
صياغة النتيجة املرتقبة ه  6.2مبا يامتىش مع ا ألنشطة الرتوجيية ا ألخرى اليت تعكس توقعات ادلول ا ألعضاء .وحول مسأأةل
مرشوعات املساعدة ا ألولية قالت ا ألمانة أأهنا فكرة طر أأت خالل مناقشات املوائد املس تديرة اليت عقدت بني عدد كبري من
ادلول ا ألعضاء حيث مت اقرتاح اختيار عدد من املرشوعات الصغرية واملتوسطة وتطبيق أأنواع خمتلفة من املساعدة املتعلقة
ابمللكية الفكرية وتنفيذ معلية مراجعة مالية وتقيمي احتياجات امللكية الفكرية ومساعدة ادلوةل لفرتة من الزمن ،لعام أأو اثنني،
وحتديد الاحتياجات الفعلية ،و النتاجئ املرتقبة فامي يتعلق ابلعائدات أأو ا ألرابح عىل سبيل املثال .وقالت ا ألمانة أأهنا قد تلقت
تعقيبات مثرية لالهامتم ميكن فهيا تطبيق أأدوات ملكية فكرية معينة عيل نظام يف ظروف خمتلفة .وقامت ا ألمانة بعقد
مناقشات مع حكومات مخس دول من مناطق خمتلفة لتحديد كيفية السري قدما ابملرشوع .و ألن املرشوع مبتكر ،اكنت
ا ألمانة تتطلع للتعرف عىل نتاجئ هذه املناقشات.
 .253وعرب الرئيس عن شكره عىل الإجاابت وفتح الباب لإلقاء أأي أأس ئةل متابعة عامة أأو خاصة .وعرب عن فروهمه بأأن بعض
ا ألس ئةل اكنت خاصة وقد أأشارت ا ألمانة اإىل الرغبة يف الرد وتعديل نص املقرتحات وا ألفاكر اليت قد تكون دلى الوفود.
 .254ورصح وفد الاحتاد الرويس بأأن دليه بعض أأس ئةل املتابعة املتعلقة ابلربانمج  10ويه أأس ئةل تتعلق ابلتغطية اجلغرافية
للربانمج املشار اإليه و أأن هذا ا ألمر هام ابلنس بة للمنطقة مبا فهيا الاحتاد ا ألورويب .وطالب الوفد بأأن يشري الربانمج  10اإىل
ادلول واملناطق اليت ستس تفيد من الربانمج و أأن يظروهر ذكل يف الربانمج واملزيانية .و أأشار الوفد اإىل أأنه لحظ التغيريات يف
عدد املوظفني وفروهم أأن ذكل س يكون اإجراء مؤقت .وعرب عن رغبته يف احلصول عىل رد من ا ألمانة فامي يتعلق هبذا اخلفض
لعدد العاملني والوظائف الشاغرة .وعرب الوفد عن تقديره الكبري ل ألمانة عىل تلقي الرد ابللغة الروس ية.
 .255وعرب وفد اجلزائر عن رضاه عن الإجاابت واملعلومات اليت قدمهتا ا ألمانة .وعرب عن رغبته يف وجود فقرة حمددة تتناول
ماكتب نقل التكنولوجيا يف الربانمج  .30وقد فروهم الوفد أأن الربانمج  30س يكون مسؤول عن مرشوع ماكتب نقل
التكنولوجيا و أأن املوارد البرشية واملالية سوف توزع عىل الربانمج  9والربانمج  10والربانمج  .30وطالب الوفد بأأن يمت
الترصحي بذكل بوضوح يف نص الربانمج  .30و أأشار الوفد اإىل أأن هناك جزء صغري مكتوب حول املرشوع ابلرمغ من أأن
العديد من ادلول ا ألعضاء قد أأبدت الاهامتم به .واقرتح الوفد العمل مع ا ألمانة يف صياغة فقرة حول هذا املوضوع لإضافهتا
اإىل النص.
 .256و أأكدت ا ألمانة عىل أأن الفقرة سوف تضاف اإىل الربانمج  10وفقا لقرتاح وفد الاحتاد الرويس .وفامي يتعلق مبسأأةل
خفض التلكفة أأكدت ا ألمانة عىل أأهنا مسأأةل فنية مرتبطة بعملية الضبط .ويف نفس الوقت قدمت ا ألمانة ضامانت بأأن هناك
عدد من الزمالء يف الربانمج  9والربانمج  10لن يمت تقليل عددمه .ونصحت ا ألمانة الوفد ابلتصال مبدير أأداء الربانمج
وشعبة املزيانية واذلي س يقوم برشح هذه املسائل الفنية.
 .257و أأكدت ا ألمانة كذكل عىل أأن هناك وظيفة مؤقتة يف الربانمج  10واليت سيمت ضبطروها وهو ما يعىن أأنه س يكون هناك
زايدة يف عدد الوظائف يف الربانمج .ويف وقت اإعداد الربانمج واملزيانية املقرتحني مل حيدث ذكل .ولروهذا السبب مل تظروهر .وقد
قامت ا ألمانة بتضمني ذكل يف النص من أأجل طمأأنة ادلول ا ألعضاء بأأن عدد الوظائف يف الربانمج  10ظل وس يظل
مس تقرا خالل العامني .واكنت هذه املسأأةل تتعلق بتأأخري الوقت .وسوف يمت ضبط الوظيفة املؤقتة كوظيفة اثبتة وسوف
تنعكس عىل زايدة عدد الوظائف يف الربانمج.
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 .258و أأكد وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،طلبه املتعلق ابإدراج النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ا ألداء
املتعلقة ابس تخدام خدمات امللكية الفكرية العاملية من قبل ادلول النامية وادلول ا ألقل منوا يف ظل الروهدف الاسرتاتيجي
الثالث.
 .171 .259ودمع وفد جنوب أأفريقيا طلب اجملموعة ا ألفريقية لإضافة النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ا ألداء بشأأن مشاركة
البدلان النامية و أأقل البدلان منوا يف خدمات امللكية الفكرية العاملية مضن اإطار الروهدف الاسرتاتيجي الثالث.
 .260وطمأأنت ا ألمانة وفدي نيجرياي وجنوب أأفريقيا من أأنه سيمت معاجلة هذا الطلب يف الصيغة املعدةل من وثيقة املزيانية.
 .261وشكر وفد الربازيل ا ألمانة لتقدميروها معلومات جديدة وهامة ،وخاصة فامي يتعلق ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف
قطاع التمنية ونقطة التصال .وفامي يتعلق مبزيانية الربانمج  ،8لحظ الوفد أأن ا ألمانة ذكرت أأن الوضع احلايل هو انعاكس
للتاكليف املرتبطة ابس تعراض تنفيذ جدول أأعامل التمنية يف فرتة الس نتني هذه ،وللمؤمتر ادلويل حول امللكية الفكرية والتمنية
يف الس نتني املقبةل .وإاشارة اإىل اجلدول يف الصفحة  ،69أأكد الوفد أأن مبلغ  4.341.000فرنك سويرسي متت جدولته يف
مزيانية  15/2014وأأن مزيانية فرتة الس نتني املقبةل بلغت  3.7مليون فرنك سويرسي .و أأشار الوفد اإىل اختالف 600.000
فرنك سويرسي .وذكر أأيضا أأنه مبا أأن قطاع التمنية س يحتاج أأيضا اإىل موارد لتنفيذ أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب،
طلب مزيدا من املعلومات حول كيفية تنفيذها يف اإطار املبلغ اذلي اكن أأقل بكثري مما اكن جمدو ال يف مزيانية يف .15/2014
و أأشار الوفد عند املقارنة بني املزيانية بعد التحويالت واملزيانية املقرتحة أأنه ل يوجد فرق كبري .وفروهم الوفد أأن تكل اكنت جزءا
من املوارد اليت مل تس تخدم يف فرتة الس نتني هذه ،وس يكون مبلغ  3.6مليون فرنك سويرسي احلد ا ألقىص لتلكفة الربانمج
لفرتة الس نتني املقبةل.
 .262و أأشارت ا ألمانة ،دلى معاجلة مسأأةل وفد الربازيل بشأأن مسأأةل مزيانية الربانمج  ،8اإىل الصفحة  69حيث اكن
الفارق  ٪0.1مما يعكس اخنفاض وظيفة واحدة .و أأكدت ا ألمانة أأن ا ألنشطة مل تتأأثر ،و أأنه مت نقل هذه الوظيفة اإىل برانمج
أخر ،واكن مس توى املوظفني اكفيا للتعامل مع ا ألنشطة املتوخاة للفرتة .17/2016
 .263وجشع الرئيس الوفود للقيام مبتابعة بشلك فردي مع مدراء الربانمج بشأأن أأي أأس ئةل معينة والإجابة علهيا من أأجل
التأأكد من أأهنا سرتد يف الصيغة املعدةل من وثيقة املزيانية.
 .264وفتح الرئيس املناقشات بشأأن الروهدف الاسرتاتيجي الرابع (تنس يق وتطوير البنية التحتية للملكية الفكرية العاملية)
والربامج  12اإىل .15
 .265و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن اعتقاده أأنه جيب اإدراج مؤرش ا ألداء بشأأن توقيت وقت اإضافة
السجالت اإىل قاعدة البياانت العاملية يف اجلدول عىل الصفحة  .91وابلإشارة اإىل الربانمج  ،13طلب الوفد أأن يمت تضمني
التسجيالت مبوجب نظام لش بونة يف قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية كام حدث مع تطبيقات مدريد .وعلق الوفد أأن
التحدي الرئييس هو عدم القدرة عىل اإجراء حبث لقاعدة البياانت العاملية للتصاممي .و أأشار اإىل أأن العديد من ماكتب الفحص
دلهيا نظم تصنيف وطنية فعاةل وسأأل عام اإذا اكنت قاعدة البياانت تتصور وضع فروهرسة وفقا ألنظمة التصنيف الوطنية أأيضا.
 .266و أأعرتف وفد الياابن ،متحداث بصفته الوطنية ،فامي يتعلق ابلربانمج  ،13بأأمهية معلومات امللكية الفكرية للمس تخدمني
ا ألفراد وادلول ا ألعضاء وبأأمهية تطوير مثل هذه املعلومات واحلفاظ علهيا .و أأيد الوفد بقوة تطوير خدمات قاعدة بياانت عاملية
مثل قاعدة بياانت ركن الرباءات ،وقاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي .ورحب الوفد
بشلك خاص بتوس يع التغطية اجلغرافية لقواعد البياانت العاملية وحتسني نوعية وتوقيت البياانت املقدمة ،مع مواصةل تعزيز
قابليهتا لالس تخدام .وعرب الوفد عن تقديره البالغ لتخصيص مبلغ أأكرب ملزيانية برانمج 15؛ دلمع احللول اخملصصة ملكتب امللكية
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الفكرية وتوفري التدريب دلمع املعاجلة الفعاةل لتطبيقات امللكية الفكرية يف البدلان النامية مكبادرة للويبو لتعزيز امللكية الفكرية
يف البدلان النامية وتقدمي اخلدمات القامئة عىل املعرفة للمس تخدمني من خالل هتيئة البنية التحتية الالزمة.
 .267و أأعرب وفد كندا عن قلقه من أأن اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف الربانمج  12اكنت تعاين من التحدايت اليت متس
قدرة الربانمج عىل القيام مبروهامه ورحب بفكرة أأن ا ألمانة حتول هذه التطورات اإىل مرشوع الربانمج واملزيانية .ورحب الوفد
بأأي معلومات اإضافية قد تكون دلى ا ألمانة بشأأن الطريقة اليت تنظر فهيا اإىل اس مترارية ا ألعامل فامي يتعلق مبعايري الويبو يف
ضوء الوضع مع اللجنة املعنية مبعايري الويبو .ويف الربانمج  ،13دعا الوفد الويبو اإىل مواصةل نرش معلومات براءات الاخرتاع
شامةل ومتاحة بسروهوةل يف الوقت املناسب لتلبية احتياجات املتقدمني واملاكتب وا ألطراف الثالثة اذلين دمعوا التقدم
الاجامتعي والتقين وزايدة الرفاهية العامة ،وكذكل املعلومات التقنية والقانونية اليت ميكن اس تخالصروها من املعلومات املتعلقة
برباءات الاخرتاع واليت ميكن أأن ختدم عددا من املس تخدمني .وجشع الوفد خدمة عىل ش بكة الإنرتنت للسامح للوصول اإىل
معلومات امللكية الفكرية واملعلومات املتعلقة ابلرباءات وتبادلروها .وسيسمح تبادل معلومات امللكية الفكرية لدلول ا ألعضاء من
الوصول اإىل املعلومات الواردة من ادلول ا ألعضاء ا ألخرى ،وابلتايل حتسني فعالية وكفاءة متابعة طلبات امللكية الفكرية .كام
جشع الوفد الويبو عىل مواصةل تطوير نظام النفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص ( ،)WIPO-CASEوربطه بأأنظمة
ملف البوابة الواحدة ملاكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة (.)IP5
 .268و أأشار وفد اجلزائر أأن الربانمج  14دليه مؤرش أأداء لعدد من ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ()TISC
الوطنية املس تدامة واذلي اكن نفس مؤرش ا ألداء يف الربانمج  .9واكن نفس ا ألساس ،ونفس ا ألهداف .وطلب الوفد رشح اا
لكيفية معل ذكل ،ومن اذلي اكن مسؤول عن ذكل ،و أأي مزيانية ذهبت لتنفيذ هذا املؤرش يف الواقع.
 .269ور أأى وفد ش ييل أأن الزايدة اليت قدرها  15.1يف املائة ابلنس بة للربانمج  15اكنت أأخبارا جيدة ألن الربانمج وفر
احللول احلامسة ملاكتب امللكية الصناعية ،ول س امي نظام أأمتتة امللكية الصناعية ( .)IPASوطلب الوفد تفصيال أأك ر حتديدا
للنفقات املرتبطة بنظام أأمتتة امللكية الصناعية ألن ذكل وثيق الصةل ابملوضوع و أأخذ يف احلس بان النقل من الربانمج  3اإىل
الربانمج  15ملسؤوليات التمنية والرشوع يف منصة ش بكة الويبو حلقوق املؤلف (.)WCC
 .270و أأشار وفد اإيطاليا ،يف اإشارة اىل مؤرشات أأداء الربانمج  ،13اإىل وجود هدف لزايدة عدد اللغات من  12اإىل 14
يف البحث ما بني اللغات اذلي اكن أأداة هممة للغاية وسأأل أأي لغتني اإضافيتني ستمت اإضافهتام.
 .271وردت ا ألمانة عىل السؤال املوجه من وفد كندا بشأأن الربانمج  12خبصوص املشالك اليت واهجهتا جلنة معايري
الويبو .ول ألسف ،مل تمتكن اللجنة املعنية مبعايري الويبو من الاجامتع هذا العام بسبب املشالك املؤسس ية اليت شروهدهتا اللجنة
ملدة س نة تقريبا الن .وأأشارت ا ألمانة اإىل اجلروهود للتوصل اإىل اتفاق بني ادلول ا ألعضاء حلل هذه املشالك .والإجناز التايل
املروهم للوصول اإىل مثل هذا التفاق س يكون اجلعية العامة يف أأكتوبر  2015و أأكدت أأن ا ألمانة س تعمل عىل حتقيق اخرتاق
قبل أأو أأثناء انعقاد اجلعية العامة.
 .272و أأشار وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأنه يف الصفحة  104حللول ا ألعامل ملاكتب امللكية
الفكرية ،اكن هناك حد أأدىن للغاية لتحسني اس تخدام أأنظمة ماكتب امللكية الفكرية للويبو يف املنطقة ا ألفريقية من  2010اإىل
 ،2014فقد زادت أأربعة فقط .وطلب الوفد بعض املعلومات ا ألساس ية بشأأن ذكل ،وإاذا اكنت هناكل أأي أأنشطة ميكن أأن
تضطلع هبا ا ألمانة لتعزيز أأو حتسني هذه الإحصاءات.
 .273وشكرت ا ألمانة وفدا الياابن وكندا عىل دمعروهام للربانمج  13و أأشارت اإىل ثالثة أأس ئةل من وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية .وفامي يتعلق ابإضافة مقياس ا ألداء اجلديد لقياس دقة توقيت حتميل الواثئق الوطنية يف قواعد البياانت العاملية،
أأجابت ا ألمانة بشلك اإجيايب و أأشارت اإىل أأن السجالت مت حتميلروها عىل أأساس أأفضل هجد .السؤال الثاين يتعلق ابإماكنية
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البحث عن جسالت نرشت مبوجب اتفاق لش بونة مع قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي وردت ا ألمانة أأن هذا اكن
ابلفعل ممكنا .السؤال الثالث يتعلق ابإماكنية دمع نظم التصنيف الوطنية يف قاعدة بياانت التصممي العاملية .و أأجابت ا ألمانة أأن
العمل جيري حاليا تنفيذه لتحميل اجملموعات الوطنية للولايت املتحدة ا ألمريكية والياابن وإاس بانيا و أأن التصنيفات الوطنية
لتصاممي البحث ميكن دمعروها ،ول س امي تصنيف التصاممي الوطنية للولايت املتحدة ا ألمريكية .كام أأوحضت ا ألمانة أأن اللغتني
اجلديدتني اليت س تدمعروهام مزية البحث ما بني اللغات لنظام قاعدة بياانت ركن الرباءات هام ادلامناركية والبولندية.
 .274وردا عىل سؤال وفد اجلزائر املتعلق مبؤرش ا ألداء بشأأن ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة
للربانمج  ،14أأشارت ا ألمانة اإىل أأن وهجات نظر الربانمج  14و 9اكنت خمتلفة .فالربانمج  14مسؤول عن اإنشاء مشاريع
وطنية وابلنس بة للربانمج  9اكن املؤرش هو تقيمي مس توى مشاركة برانمج مساعدة اخملرتع .و أأشارت ا ألمانة أأنه ابلنس بة
للربانمج  14مت اس تخدام مس توايت املعايري الثالثة التالية لتقيمي الاس تدامة التشغيلية ،ويه يف املس توى ا ألول تعيني
مسؤول اتصال لتنس يق ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية وكذكل نقا اتصال للمؤسسة املضيفة ،ويف
املس توى الثاين ،تقدمي تقرير س نوي بشأأن أأنشطة ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ويف املس توى الثالث ،تنظمي
املناس بات الوطنية من قبل نقطة اتصال مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية.
 .275ودعى الرئيس ا ألمانة للرد عىل ا ألس ئةل حول الربانمج .15
 .276وشكرت ا ألمانة اكفة الوفود دلمعروها للربانمج  15و أأشارت اإىل سؤالني .وردا عىل سؤال من وفد ش ييل بشأأن الزايدة
يف املوارد ،أأكدت ا ألمانة للوفد أأن الزايدة يف املوارد يف هذا الربانمج يرجع ابلاكمل تقريبا اإىل حتسني ادلمع لنظام أأمتتة امللكية
الصناعية .و أأوحضت ا ألمانة أأن الربانمج واملزيانية مل يمت تفصيلروهام حسب النشا  .فقد مشلت ا ألنشطة نظام النفاذ املركزي اإىل
نتاجئ البحث والفحص ،وبوابة خدمات النفاذ الرمقي للويبو ،وش بكة الويبو حلق املؤلف ودمع ماكتب امللكية الفكرية .واكنت
الزايدة البالغة  500.000فرنك سويرسي يه لزايدة ادلمع املقدم اإىل نظام أأمتتة امللكية الصناعية واملنتجات ذات الصةل يف
ماكتب امللكية الفكرية .وردا عىل سؤال من وفد نيجرياي عن سبب تباطؤ المنو أأك ر يف أأفريقيا ابلنس بة للمناطق ا ألخرى،
أأوحضت ا ألمانة أأن السبب يعود لوجود ابلفعل تغطية جيدة للغاية يف أأفريقيا؛ اإذا تس تخدم معظم ماكتب امللكية الفكرية يف
أأفريقيا جنوب الصحراء أأنظمة الويبو ،عىل ا ألقل ماكتب امللكية الفكرية اليت تعمل باكمل طاقهتا .و أأوحضت ا ألمانة كذكل أأن
هناك برانجما واسعا من ا ألنشطة يف أأفريقيا وقد أأضيفت عدة ماكتب جديدة يف الونة ا ألخرية اإىل القامئة يف أأفريقيا ،أأحدها يف
نيجرياي ،وهناك مشاريع جارية يف سوازيالند وليسوتو ،وتوفر نطاق واسع من التدريب .واكن الرتكزي يف الوقت الراهن يف
أأفريقيا للربانمج  15هو يف زايدة الاس تخدام الفعال ل ألنظمة يف املنطقة بدل من التوسع يف عدد املاكتب.
 .277وشكر وفد ش ييل ا ألمانة عىل هذا التوضيح وكرر طلبه يف أأن يكون التفصيل واحضا يف املزيانية.
 .278وشكر وفد اجلزائر ا ألمانة عىل املعلومات املفيدة وطلب اإعادة صياغة مؤرشات ا ألداء عىل أأساس ما قدمته ا ألمانة.
 .279وافتتح الرئيس املناقشات بشأأن ا ألهداف الاسرتاتيجية  5اإىل  8والربامج  19 ،18 ،17 ،16و.20
 .280و أأشار وفد املكس يك اإىل اقرتاح ا ألمانة ابإغالق مكتب تنس يق الويبو دلى ا أل مم املتحدة يف نيويورك وبيان املدير
العام بشأأن هذه النقطة .وذكر الوفد أأنه ل يدمع هذا الاقرتاح وطلب مزيدا من املعلومات من ا ألمانة بشأأن املنطق وراء ذكل
وقال أأنه ر أأى جحة قوية جدا للحفاظ عىل مكتب نيويورك .وتساءل الوفد عن الاقرتاح الرايم اإىل اإغالق هذا املكتب ل س امي
يف ظل خمتلف أأنشطة ا أل مم املتحدة يف نيويورك ،مثل جدول أأعامل التمنية ملا بعد  2015وا ألهداف الإمنائية املس تدامة،
فضال عن تغري املناخ .ور أأى الوفد أأن مكتب نيويورك اكن همام للمتابعة وإاعداد التقارير الناجتة عن تنفيذ هذه العمليات ،اليت
ستشمل منظومة ا أل مم املتحدة بأأرسها ،مبا يف ذكل الويبو .وشدد الوفد عىل أأمهية أأن تكون اكفة واكلت ا أل مم املتحدة "صاحلة
للغرض" جلدول أأعامل التمنية ملا بعد  ،2015ويف هذا الس ياق ،س يكون من املروهم للويبو أأن تعري اهامتما كبريا ملتابعة أأي
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قرارات متخذة جلدول أأعامل التمنية ملا بعد  .2015وقال الوفد اإنه ،وابختصار ،فاإنه يود أأن توفر ا ألمانة مزيدا من املعلومات
حول املنطق وراء هذا الاقرتاح .وعالوة عىل ذكل ،لحظ الوفد أأن هذا الاقرتاح يأأيت يف وقت حساس مبا أأنه مل حيرز أأي
تقدم يف موضوع ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية .وإاذا اكن هذا الاقرتاح لإغالق مكتب تنس يق الويبو التابع ل أل مم املتحدة يف
نيويورك هو مبثابة ترش يد من حيث املوارد ،ينبغي توفري مزيد من املعلومات التفصيلية حول فوائد هذا الاقرتاح .وذكر الوفد
أأنه غري قادر يف الوقت احلايل عىل دمع هذا الاقرتاح.
 .281ولحظ وفد اإيطاليا بعض التغيريات يف اإطار مرشوع الربانمج واملزيانية اليت تتعلق ابمللكية الفكرية وس ياسة
املنافسة ورغب يف فروهم املنطق وراء ذكل .وعىل وجه اخلصوص ،ونظرا ألمهية هذا املوضوع ابلنس بة لإيطاليا ،متىن الوفد أأن
يفروهم ملاذا يف املرشوع يبدو أأن هذا النشا مت دجمه بأأنشطة متعلقة ابإطار معياري متوازن .وطلب الوفد أأيضا معلومات عن
ا ألس باب اليت أأدت اإىل اخنفاض املزيانية .ولكن ،أأساسا ،أأراد وفد اإيطاليا الاطمئنان من أأن أأنشطة الويبو بشأأن امللكية
الفكرية واملنافسة ستس متر كام اكنت تسري من قبل.
 .282وطلبت مجروهورية كوراي ،يف الربانمج  ،20احلصول عىل معلومات مفصةل عن املوارد اخملصصة للماكتب اخلارجية
الفردية حبسب موضوع الإنفاق .وابلإضافة اإىل ذكل ،سعى الوفد ملعرفة كيف سيمت تقس مي املبلغ غري اخملصص والبالغ مليون
فرنك سويرسي للماكتب اخلارجية.
 .283ويف الربانمج  ،16سلط وفد كندا الضوء عىل أأن الويبو اكنت رائدة عىل مس توى العامل يف جمال معلومات امللكية
الفكرية .واعترب تقرير مؤرشات امللكية الفكرية العاملية الس نوية واملراجعات الس نوية ألنظمة اإيداع الويبو اكنعاكس جلع
البياانت املمتاز يف الويبو .ور أأى الوفد أأنه ينبغي عىل الويبو أأن تربط براءات الاخرتاع والتصاممي الصناعية والعالمات
التجارية من خالل الصناعة و /أأو التكنولوجيا للسامح لفروهم أأمعق للتفاعالت بني خمتلف حقوق امللكية الفكرية ،وكيف أأهنا
ختتلف حسب الصناعات والبدلان .كام دمع منشورات الويبو ملؤرش الابتاكر العاملي .واعتربت مشاركة الويبو يف نرش هذا
املؤرش كدعوة صانعي الس ياسات لقياس أأداهئم .ودعا الوفد الويبو عىل مواصةل العمل مع ادلول ا ألعضاء لتحديد املزيد من
ادلراسات املفيدة واس تكشاف جمالت التعاون مضن ش بكهتا العاملية من اقتصاديي امللكية الفكرية مبا يف ذكل أأولئك
املوجودين داخل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية .وابلنس بة للربانمج  ،18جشع الوفد القطاع عىل مواصةل العمل اجليد حنو
زايدة وضوح منصات برانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء وبرانمج  Re:Searchورحب ابملؤرش اجلديد اذلي يسعى
اإىل زايدة عدد التفاقيات يف اإطار برانمج  .Re:Searchو أأيد الوفد تدخل وفد اإيطاليا .ومبا أأن للعالقة التفاعلية بني امللكية
الفكرية وس ياسة املنافسة حقل قاطع ،فاإنه يعتقد أأن للويبو دور تؤديه يف ذكل .وذلكل سعى الوفد اإىل الوضوح بشأأن
ا ألس باب الاكمنة وراء التغيريات اليت أأدخلت عىل مرشوع الربانمج واملزيانية ،كام هو مقرتح.
 .284و أأشار وفد الصني اإىل الربانمج  ،20مشريا اإىل أأنه يف شروهر يوليو املايض ،مت تأأسيس مكتب يف بكني .ولحظ أأن
اإنشاء املكتب حقق نتاجئ اإجيابية .وعىل وجه اخلصوص ،أأنشأأ املكتب قنوات اتصال جيدة مع احلكومة الصينية وحافظ عىل
عالقة وثيقة هبا ،ووفر بنشا املعلومات للزابئن بشأأن القوانني املتعلقة ابمللكية الفكرية وادلمع الفين واخلدمات .و أأشار الوفد
اإىل أأنه يف الوقت نفسه ،بناء عىل طلب الزابئن الصينيني ،اكن املكتب يقوم ابلرتوجي خلدمات الويبو ،وبشلك خاص معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي وكذكل خدمات التحكمي والوساطة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه مع
تطورات امللكية الفكرية العاملية ،س تلعب املاكتب اخلارجية دورا اجيابيا وهاما يف تعزيز وتطوير خدمات الويبو العاملية .و أأكد
الوفد أأنه حيتفظ مبوقف مرن ومنفتح جتاه عدد وجحم املاكتب اخلارجية .و أأشار اإىل أأنه يف الوقت نفسه ،فاإنه يؤيد ،يف حدود
الوسائل املزيانية ،المتديد املناسب للماكتب اخلارجية وخاصة يف البدلان النامية من أأجل تعزيز أأنظمة امللكية الفكرية يف
البدلان النامية.
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 .285وشكر وفد تركيا ا ألمانة عىل اإعداد هذا اجلزء من الوثيقة .و أأعرب عن تقديره للعمل اذلي اضطلع به الربانمج 16
و أأكد أأنه يشجع بقوة التقارير الإحصائية واملساهامت ذات الصةل ابلويبو ويدمعروها .وكام ذكر وفد تركيا يف الاجامتعات السابقة،
فاإنه يعتقد أأن هذا العمل القمي ميكن أأن يكون أأك ر وضوحا ،مع اإعطاء حق الوصول للعلامء اذلين ل يرون عادة هذه
املنشورات والتقارير اإل اإذا معلوا يف جمال امللكية الفكرية عىل وجه التحديد .ويف هذا الصدد اقرتح الوفد تنظمي ،عىل سبيل
املثال ،لقاء لإعطاء معلومات للجمروهور يف البدلان أأو املناطق املروهمتة بذكل مبشاركة من العلامء والاقتصاديني احملليني ،وذكل
متش يا مع النتيجة املرتقبة لس تخدام التحليل الاقتصادي للويبو عىل نطاق أأوسع و أأفضل يف صياغة الس ياسات .وهذا من
شأأنه أأن يكون وس يةل لزايدة الوعي حول هذا العمل القمي.
 .286و أأشار وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل الربانمج  20ولحظ أأن مسأأةل املاكتب اخلارجية
اكنت موضوع نقاش وتشاور يف الويبو لعدد من الس نوات .ولحظت اجملموعة ا ألفريقية أأن مسار اإنشاء املاكتب اخلارجية يف
الويبو اكن للرد عىل تطور الواقع العاملي .و أأكد الوفد أأيضا أأن أأفريقيا اكنت ممثةل متثيال انقصا يف س ياق ش بكة املاكتب
اخلارجية للويبو .ولحظت اجملموعة ا ألفريقية أأن أأفريقيا اكنت املنطقة اليت ميكن أأن تس تفيد كثريا من وجود املاكتب اخلارجية
من حيث الوعي ابمللكية الفكرية ونرش املعرفة ابمللكية الفكرية .ومع ا ألخذ بعني الاعتبار الس ياق الاجامتعي والاقتصادي،
والقمية الثقافية اليت س يقوم املكتب اخلاريج خبدمهتا يف املنطقة ،فضال عن الطلب ا ألويل للمجموعة ا ألفريقية يف عام 2013
يف هذا الصدد ،طلبت اجملموعة ا ألفريقية اإنشاء مكتبني خارجيني يف املنطقة ا ألفريقية يف فرتة الس نتني املقبةل.
 .287و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره ل إالجاابت اليت قدمت يف وقت سابق بشأأن الربانمج  .3وطلب
أأيضا أأن تعكس الفقرة  9.16من رسد الربانمج  16أأن يمت اإجراء دراسات اقتصادايت حق املؤلف املقرتحة ابلتنس يق مع
الربانمج  .13و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه س يكون من الرضوري إارشاك خرباء حق املؤلف املوضوعي .و أأراد سامع املزيد
عن نطاق دراسة املؤرشات اجلغرافية .وطلب أأن تكون أأي دراسة حول هذا حمايدة بشأأن النظام ،مؤكدا أأيضا أأن أأنظمة
العالمات التجارية توفر أأيضا القدرة عىل حامية املؤرشات اجلغرافية ،وليس فقط النظم الفريدة .وجشع الوفد أأمانة الويبو عىل
التنس يق مع أأمانة منظمة التجارة العاملية يف هذا الشأأن .وإاذا متت املوافقة عليه ،سأأل الوفد فامي س يكون العمل املتضمن جزءا
من املزيانية لتفاق لش بونة ،وإاذا مل يكن كذكل ،ملا ل .و أأشار الوفد اإىل الفقرة ( 5.20الصفحة  )133من وثيقة الربانمج
واملزيانية والاقرتاح ملواصةل العمليات احلالية ملكتب تنس يق الويبو يف نيويورك فقط حىت هناية عام  .2016وشكر الوفد
ا ألمانة عىل الردود واملربرات عىل السؤال  3من وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة ،ومع ذكل ،مل جيد أأن الردود اكنت واحضة .و أأضاف
الوفد أأنه بيامن يمت معظم التنس يق يف جنيف يبقى السؤال عن كيفية تقيمي الفعالية من حيث التلكفة وما يه الامنذج البديةل اليت
جيري النظر فهيا .وسأأل الوفد اإذا مت اختاذ أأي خطوات لإغالق مكتب نيويورك يف هناية عام  ،2016وما اإذا اكن ماكتب
خارجية أأخرى تشروهد نفس حتليل الفعالية من حيث التلكفة وهبذا املعىن ،كيفية مقارنة مكتب تنس يق الويبو ل أل مم املتحدة يف
نيويورك من حيث فعالية التلكفة مع ماكتب خارجية أأخرى .مث أأشار الوفد اإىل الفقرة  8.20يف الصفحة  ،134مشريا اإىل أأن
املاكتب اخلارجية جيب أأن تكون فعاةل من حيث التلكفة .وشكر ا ألمانة عىل الردود الإضافية عىل السؤال  5ولكنه ذكر أأن
امللخص اذلي مت توفريه مل يكن واحضا .وعىل وجه اخلصوص ،أأراد الوفد أأن يعرف ملاذا اكنت املصاريف غري الشخصية
واملوارد حبسب موضوع الإنفاق يف اجلدول يف الصفحة  14تبلغ  12.4مليون فرنك سويرسي يف حني بلغ اجملموع يف
الاس تجابة  2.1مليون فرنك سويرسي .وطلب الوفد أأن يمت توفري املعلومات املتعلقة ابملزيانية للك مكتب خاريج ومكتب
تنس يق بشلك منفصل .وسأأل الوفد أأيضا عام اإذا اكنت النفقات غري الشخصية تشمل تاكليف الإجيار أأو تاكليف التشغيل
ا ألخرى .ودلى الانتقال اىل الصفحة  140من الربانمج  20بشأأن جدول "املوارد حسب موضوع الإنفاق" سأأل الوفد فامي اإذا
اكنت تاكليف املباين والصيانة تشمل املاكتب اخلارجية أأو تغطي فقط جنيف .و أأضاف الوفد أأنه لو تضمن هذا الرمق املاكتب
اخلارجية ،طلب أأن توضع املاكتب اخلارجية يف سطر مس تقل يف هذا اجلدول.
 .288ودمع وفد الربازيل ،متحداث بصفته الوطنية ،معل مكتب رئيس اخلرباء الاقتصاديني وفروهم أأنه من املروهم احلصول عىل
بياانت اإحصائية عن امللكية الفكرية وكذكل عن ادلراسات القطرية ودراسات احلالت .ويف الربانمج  ،18طلب الوفد
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اإيضاحات من ا ألمانة بشأأن الفقرة  ،3.18ومنصات برانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء وبرانمج Re:Search
ألحصاب املصلحة املتعددين .وقد حفزت مثل هذه املبادرات البحث يف مرحةل مبكرة ،وسامهت يف نقل التكنولوجيات القامئة
يف جمال الصحة العاملية .و أأعرب الوفد عن اهامتمه مبعرفة كيف وسواء حتققت أأهداف املنصتني أأو ما اإذا اكن س يكون هناكل
منتجات جديدة من شأأهنا أأن تعاجل ا ألمراض املروهمةل والتخفيف من أاثر تغري املناخ والاسرتاتيجيات .وذكرت الفقرة  5.18أأنه
سيمت الرتكزي عىل التواصل العاملي ملبدعي البدل العامليني .وطلب الوفد أأن تُرشح هل الكيفية اليت سيمت هبا حتقيق ذكل .ويف
الفقرة  ،8.18لحظ الوفد أأن ا ألمانة قدمت العديد من التوضيحات الروهامة ،وحتديدا فامي يتعلق ابلعالقة بني الويبو وواكلت
ا أل مم املتحدة ا ألخرى .وميكن اإدراج املعلومات اليت قدمهتا ا ألمانة يف الفقرتني  8.18و ،3.18ويف هذه احلاةل لن يكون للوفد
أأية خماوف أأخرى حول هذا املوضوع .و أأعرب الوفد عن تقديره للمعلومات حول العمل يف املس تقبل بشأأن س ياسة املنافسة
واكن حريصا عىل مواصةل النقاش عىل اكمل الربانمج  18وادلخول يف حوار مع ا ألمانة .و أأضاف الوفد أأيضا صوته اإىل
اخملاوف اليت أأعربت عُنا اإيطاليا وكندا ،وطلب توضيحا بشأأن كيف ستتعامل الويبو مع العالقة التفاعلية بني امللكية الفكرية
وس ياسة املنافسة يف فرتة الس نتني املقبةل.
 .289وطلب وفد ابكس تان من ا ألمانة ،للربانمج  ،20احلصول عىل تفاصيل حول كيف سامهت املاكتب اخلارجية يف
حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو بطريقة مل يكن من املمكن أأن يقوم هبا املقر .وطلب الوفد معلومات حمددة عن املزيانية
للماكتب .واس تغل الوفد أأيضا الفرصة لتكرير موقف مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ من أأنه ينبغي أأول وضع اللمسات ا ألخرية
عىل املبادئ التوجهيية ألي ماكتب خارجية مس تقبلية بطريقة شامةل وشفافة وقامئة عىل الاحتياجات قبل البت يف عدد
املاكتب عىل ضوء املبادئ املعمتدة.
 .290و أأعرب وفد ش ييل عن امتنانه للعمل اذلي أأجنز يف اإطار الربانمج  .16ويف ضوء ادلور الروهام اذلي تلعبه املعلومات
الإحصائية ونظرا للحاجة لالس تخدام ا ألفضل وعىل نطاق أأوسع للتحليل الاقتصادي يف صياغة الس ياسات ،ر أأى الوفد أأن
هذا العمل اكن حاسام و أأن ادلراسات وا ألحداث اليت ميكن من خاللروها وضع ا ألفاكر وتبادلروها ميكُنا أأن حتسن صنع
الس ياسات .والمتس الوفد مزيدا من املعلومات من ا ألمانة بشأأن اقرتاح اإغالق املكتب يف نيويورك و أأشار اإىل أأن املنظامت
ا ألخرى اليت اكن مقرها يف جنيف اكن دلهيا ماكتب يف نيويورك ،وبعضروها مت فتحه مؤخرا اإىل حد ما .ويف ر أأي الوفد فاإن
ذكل س يكون مناقضا لقرتاح الويبو لإغالق مكتب موجود هناك .وطلب الوفد مزيدا من املعلومات ملساعدته عىل فروهم
ا ألس باب اليت يرتكز علهيا الاقرتاح .وفامي يتعلق ابلربانمج  20واملاكتب اخلارجية ،ذكر الوفد اللجنة أأن احلفاظ عىل
خمصصات املزيانية للماكتب اخلارجية اكن نتيجة حل يقوم عىل تسوية .وواصل الوفد القول اإنه نظرا لعدم التفاق عىل النظام
ادلاخيل لفتتاح ماكتب جديدة وعىل همامت املاكتب اجلديدة ،ر أأى الوفد أأنه قبل املوافقة عىل أأي ماكتب جديدة ،هناكل
حاجة للتوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن ضامن الشفافية يف تكل العملية اليت من شأأهنا توفري اليقني لاكفة ادلول ا ألعضاء
بشأأن ادلور اذلي س يلعبه هذا املكتب أأو هذه املاكتب .وكرر الوفد تأأييده ملوقف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب كام
ورد يف البيان ا ألويل للمجموعة اذلي أأشار اإىل هذه النقطة.
 .291وعلق وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عىل الربانمج  20وذكر أأن اجملموعة تريد من ا ألمانة أأن توفر مزيدا من
املعلومات بشأأن أأنشطة املاكتب القامئة .وفامي يتعلق ابملاكتب املس تقبلية ،أأيدت اجملموعة اجلزء ذي الصةل من البيان اذلي
أأدلت به مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومفادها أأنه ينبغي التفاق عىل املبادئ أأول قبل
اختاذ قرار بشأأن عدد وتوزيع املاكتب اخلارجية.
 .292وكرر وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،النقطة اليت ذكرها يف بيانه الافتتايح بشأأن
الربانمج  17املمتثل يف اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .و أأكد عىل ا ألمهية الكبرية اذلي يولهيا ألعامل اللجنة الاستشارية املعنية
ابلإنفاذ ) .(ACEو أأشار اإىل أأنه من املامرسة العادية عقد جلسة واحدة للجنة لك عام ،وطلب توضيحا ملاذا مل تكن هناكل
أأي اإشارة اإىل جلسات متوقعة للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ يف مرشوع الربانمج واملزيانية  .17/2016وفامي يتعلق
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ابلربانمج  ،20لحظ الوفد أأن مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق حافظت عىل موقفروها أأنه ينبغي التوصل أأول اإىل اتفاق
عىل املبادئ التوجهيية .وكرر أأن هذه وثيقة هامة وفقط بعد ذكل ميكن أأن يكون هناك نقاش حول موقع املاكتب.
 .293ودمع وفد جنوب أأفريقيا تدخل اجملموعة ا ألفريقية .وفامي يتعلق ابلربانمج  20واملاكتب اخلارجية ،ذكر الوفد أأن اجملموعة
ا ألفريقية شاركت بصورة بناءة يف املناقشات بشأأن املبادئ التوجهيية ،و أأشار اإىل أأنه من املؤسف أأنه مل يمت التوصل اإىل نتيجة
توافقية .وذكر الوفد أأيضا اإىل أأن أأفريقيا مل تكن ممثةل متثيال انقصا فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية فقط ولكُنا مل تكن ممثةل عىل
الإطالق .وابلنظر اإىل حقيقة أأن أأفريقيا تضم  54بدلا ،أأكد الوفد أأن هذا اكن صورة زائفة للعداةل .و أأشار الوفد اإىل أأنه ،كام
أأشار وفد نيجرياي ،ميكن أأن تس تفيد أأفريقيا كثريا من املاكتب اخلارجية من الناحية الاقتصادية والاجامتعية والتكنولوجية
وفقا ملا أأشار اإليه وفد الصني عندما أأعلنت الصني عن مكتهبا اخلاريج .ويف هذا الس ياق ،أأكد الوفد أأنه يؤيد اإنشاء مكتبني
يف أأفريقيا.
 .294وقال وفد مجروهورية اإيران الإسالمية أأن صياغة الفقرات  2.17و  ،3.17فضال عن ا ألنشطة اليت اضطلع هبا الربانمج
 17معوما ،أأرسلوا رساةل عززت الفكرة اليت مفادها أأن الإنفاذ املعزز هام للتمنية وحامية املس هتكل .و أأعرب الوفد عن اعتقاده
أأن هذا تفسري خاطئ للتوصية  45من جدول أأعامل التمنية ،واذلي يتطلب أأن يأأخذ الإنفاذ يف عني الاعتبار املصاحل اجملمتعية
وخماوف التمنية .و أأشار اإىل أأن الربانمج  17ل ينبغي أأن يركز فقط عىل تعزيز الإنفاذ لكن أأيضا النظر يف ا ألس باب اجلذرية
لالنهتاك ،مبا يف ذكل قضااي مثل القدرة عىل حتمل التاكليف ،والتوافر وكذكل امحلاية املفرطة للملكية الفكرية ،ومعاجلة القضااي
ذات الصةل ابلإنفاذ بطريقة متوازنة .ور أأى الوفد أأن التعاون يف اإطار الربانمج  17ل ينبغي القيام به مع مجعيات ا ألعامل
والرشاكت اخلاصة املروهمتة فقط ابلإنفاذ بأأي مثن ،ذكل أأن مثل هذه املصاحل قد تؤثر عىل نزاهة الويبو .و أأشار الوفد اإىل
الربانمج  20ومسأأةل املاكتب اخلارجية ،مشريا اإىل دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان .وذكر الوفد املناقشات اليت اكنت
جارية منذ يوليو  ،2013مشريا اإىل أأنه اكن لبد من امليض قدما من خالل ا ألخذ يف الاعتبار ادلروس املس تفادة من هذه
املداولت السابقة مبا يف ذكل قبل البدء يف تكل القضااي اليت تتطلب إارادة س ياس ية ،وينبغي أأن تكون هناك أأول وثيقة
منظمة قانونيا تشمل اكفة املبادئ واملتطلبات الالزمة لإنشاء ماكتب جديدة للويبو .وذكر الوفد أأنه أأكد عىل ذكل منذ أأول
يوم من املناقشات .اثنيا ،أأكد الوفد أأنه اكن من الواحض أأن هذه العملية س تكون انحجة اإذا معلت ادلول ا ألعضاء عىل أأساس
هنج حمدد ومتباين لضامن أأن تكون الوثيقة ملزمة قانوان وهذا من شأأنه أأن خيدم بشلك جيد لس نوات قادمة .و أأكد الوفد أأنه
يشعر ابلمتنان لسفري بيالروس والسفري وانئب املمثل ادلامئ ألملانيا جلروهودهام ادلؤوبة يف توجيه املناقشات غري الرمسية
السابقة .ور أأى الوفد أأن املناقشات اكنت عىل تسري عىل الطريق الصحيح .وشعر أأن النتيجة اكنت قريبة لكن ل ميكن
التوصل اإلهيا اإل اإذا اس متر العمل بروح من التعاون البناء كام اكن عليه احلال خالل املناقشات غري الرمسية السابقة هبدف
إازاةل املشالك املوجودة ،وإاجياد حل مقبول ومثايل للجميع .وقال الوفد اإنه متفائل جدا من أأن ادلول ا ألعضاء سوف جتد
وس يةل للخروج من الوضع احلايل رشيطة أأن يكون هناكل تفامه مشرتك وتصممي عىل متابعة ذكل .واكن الوفد يرى أأنه يف
هذه املرحةل احلرجة ،ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء مواصةل العمل بصورة بناءة هبدف متروهيد الطريق للتوصل اإىل نتيجة شامةل
تضمن القرار واس مترار التعاون مع الويبو .ووفقا ذلكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املشاورات غري الرمسية ينبغي أأن تس متر
لتحقيق هممتني متاليتني ،وهام ،أأول ،مواصةل العمل عىل املبادئ التوجهيية هبدف وضع اللمسات ا ألخرية عىل النص ،واثنيا،
وبعد الانهتاء من املرحةل ا ألوىل ،مناقشة مسأأةل اإنشاء ماكتب خارجية جديدة .وقال الوفد اإن هذا من شأأنه أأن ميروهد الطريق
حنو نتيجة توافقية .و أأكد الوفد أأن بيانه مل يكن ضد أأي طلبات مرشوعة للبدلان.
 .295ولحظ وفد اجلزائر ،فامي يتعلق مبؤرش الابتاكر العاملي ،يف الفقرة  5.16أأن الويبو ستس متر يف املشاركة يف هذا
املؤرش العاملي ،و أأعرب عن قلقه من أأنه مل يكن مراتحا متاما أأن يكون هذا املؤرش معيارا لصناع القرار .وفروهم الوفد أأنه حيق
للويبو املسامهة يف الكثري من املنشورات ولكن بعض ادلول ا ألعضاء قد ل تكون مراتحة أأن تكون تكل املنشورات "مرجعا
يف مجيع أأحناء العامل" ،و أأن هذا يقلق عىل ا ألقل اجلزائر .ولن مينع الوفد الويبو من التعاون يف هذا املؤرش العاملي لكنه يرغب
أأن تأأخذ الويبو يف الاعتبار املعلومات الاسرتجاعية اليت تقدهما ادلول ا ألعضاء بشأأن هذا املؤرش العاملي و أأراد أأن يكون
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الوصف يف الفقرة  5.16أأك ر حياداي ومتوازان يف هذا الصدد .واكن الوفد يرغب بتقدمي لغة معينة واقرتح مناقشة ذكل بشلك
ثنايئ مع ا ألمانة .وفامي يتعلق ابلربانمج  ،17طلب الوفد استبدال الإشارة اإىل اجلزء الثالث من اتفاقية اجلوانب املتصةل
ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية يف أأول مؤرش أأداء للنتيجة املرتقبة أأو ال 2.يف الصفحة  114من مرشوع الربانمج واملزيانية
 17/2016ابلإشارة اإىل التوصية  45من جدول أأعامل التمنية .و أأشار الوفد اإىل أأنه ليست لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو
أأعضاء يف منظمة التجارة العاملية ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن املرجع الوحيد اذلي ينبغي أأن تأأخذه الويبو فامي يتعلق مبؤرش ا ألداء
هذا اكن التوصية  45من جدول أأعامل التمنية اليت تتحدث عىل وجه التحديد عن الإنفاذ .وفامي يتعلق ابلربانمج  ،18أأيد
الوفد البيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فامي خيص إارشاك ادلول ا ألعضاء عندما يتعلق ا ألمر
مبسامهة الويبو يف مناقشات ا أل مم املتحدة .و أأشار وفد اجلزائر اإىل الربانمج  20و أأشار اإىل دمعه للبيان اذلي أأدلت به اجملموعة
ا ألفريقية .و أأضاف الوفد صوته ملا قاهل منسق اجملموعة ا ألفريقية وجنوب أأفريقيا اذلي مفاده أأنه س يكون عادل ومنصفا
ختصيص مزيانية ومالية واحضة لإنشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا .وذكر الوفد اإىل أأن أأحدا مل يعارض وجود ماكتب خارجية
يف أأفريقيا .و أأضاف الوفد ،أأول ،أأهنا مسأأةل اإنصاف عىل ا ألقل لوضع جانبا بعض ا ألموال لإنشاء هذين املكتبني .و أأعرب الوفد
عن ر أأي مفاده أأن حقيقة عدم ذكر فرتة الس نتني املقبةل يعترب جتاهال للك ما قيل وفعل يف هذا الصدد .و أأوحض الوفد أأنه لروهذا
السبب أأراد اإشارة واحضة اإىل أأنه سيمت توفري املال لإنشاء عىل ا ألقل مكتبني من املاكتب اخلارجية ألفريقيا خالل فرتة
الس نتني املقبةل.
 .296وفامي يتعلق ابلربانمج  ،16طلب وفد اإس بانيا عام اإذا اكن ميكن ل ألمانة أأن تعطي التعليقات عىل توقعات نتيجة
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الس نوات القادمة .واكن الوفد عىل عمل بأأن ا ألمانة قد شاركت ووزعت عىل ادلول
ا ألعضاء دراسة مثرية لالهامتم ،لكنه متىن أأن يسمع عن أأبرز التوقعات الرئيس ية .و أأشار الوفد اإىل الربانمج  20و أأيد الطلب
اذلي تقدم به وفد ابكس تان .ور أأى الوفد أأنه من املروهم أأن يكون لتحليل الربانمج معلومات أأك ر تفصيال بشأأن وضع املزيانية
الفردي للماكتب اخملتلفة .كام طلب الوفد من ا ألمانة احلصول عىل معلومات بشأأن القمية املضافة والفعالية من حيث التلكفة
ألعامل ومساهامت املاكتب اخلارجية مع ا ألخذ بعني الاعتبار ا ألنشطة اليت يقوم هبا املقر ابلفعل.
 .297وشارك وفد بامن اخملاوف اليت عربت عُنا الوفود ا ألخرى يف الربانمج  20بشأأن اإغالق مكتب التنس يق التابع للويبو
يف نيويورك و أأراد أأن يعرف ا ألس باب الاكمنة وراء هذا الاقرتاح وكذكل مزيدا من املعلومات من ا ألمانة بشأأن الامنذج
البديةل املقرتحة .و أأيد الوفد البيان الصادر عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل أأمهية وجود مبادئ توجهيية واحضة
قبل فتح أأي ماكتب خارجية جديدة .و أأكد الوفد أأنه اكن دامئا عىل اس تعداد لتجديد املناقشات حول هذا املوضوع يف حمافل
أأخرى.
 .298وسلط وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،الضوء عىل إاسروهامات الربانمج  16حنو
حتسني اإحصاءات امللكية الفكرية يف البدلان ا ألعضاء يف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وتطوير دراسات قطرية
ودراسات حاةل جديدة ،وتطوير همارات التحليل الاقتصادي .وهنأأ مكتب رئيس اخلرباء الاقتصاديني للعمل املنجز حىت
الن ،واعرتف أأنه ما زال هناك الكثري اذلي يتعني القيام به .وفامي يتعلق ابلربانمج  ،20أأكد الوفد أأنه ابلنس بة جملموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب ،تعترب املاكتب اخلارجية موضوعا هاما .وذكر أأنه من أأجل التفاق عىل ماكتب خارجية جديدة ،اكن
ل بد من اعامتد مبادئ توجهيية .ويف هذا الس ياق ،كرر الفريق اهامتمه ابس تضافة مكتب خاريج اثين يف منطقته.
 .299و أأشار وفد الياابن ،متحداث بصفته الوطنية ،اإىل أأنشطة املاكتب اخلارجية و أأعرب عن اهامتمه ابلتطرق ابإجياز اإىل
ا ألنشطة اليت يقوم هبا مكتب الويبو يف الياابن اليت اكنت الياابن البدل املضيف هل .ولحظ الوفد أأنه يف البداية ،ولرتوجي
خدمات امللكية الفكرية العاملية للويبو ،اكن من الرضوري أأن يفروهم املس تخدمون الفائدة الفعلية لروهذه اخلدمات .وعىل هذا
النحو ،اكن من الرضوري اإجراء حماداثت مع املس تخدمني احملمتلني وتوفري متابعة ادلمع اذلي يأأخذ يف الاعتبار املامرسات
التجارية احمللية لتحقيق ذكل .ويف هذا الس ياق ،أأكد الوفد أأنه منذ اإنشاء مكتب الويبو يف الياابن ،لعب دورا هاما يف تعزيز
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ا ألنشطة فامي يتعلق مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ويف الونة ا ألخرية نظام لهاي .و أأشار الوفد اإىل أأن املكتب
قد حقق نتاجئ بثبات عىل الرمغ من الاثر الكبرية املرتتبة عىل املزيانية املتعلقة ابملزيانية العادية نظرا للتعاون مع حكومة الياابن
واتفاقية الصناديق الاسئامتنية بني الياابن-الويبو .ومكثال عىل مثل هذا التعاون ،أأشار الوفد اإىل اجامتع رؤساء مكتب امللكية
الفكرية اذلي قامت به الويبو ابس تخدام الصناديق الاستامئنية بني الياابن-الويبو .ومجع هذا الاجامتع الرشاكت مع مكتب
براءات الاخرتاع يف الياابن ،ووفود من الويبو ورؤساء ماكتب امللكية الفكرية من احتاد دول جنوب رشق أس يا ودول
أأخرى .وقامس مكتب براءات الاخرتاع يف الياابن بنجاح معرفته وخربته املفيدة مع املشاركني .و أأشار الوفد أأن الوضع املايل
احلايل للياابن خطر جدا ولكنه ذكر أأن الياابن ،ابعتبارها البدل املضيف ،ملزتمة مبواصةل دمع أأنشطة مكتب الويبو يف الياابن.
 .300و أأشار وفد السلفادور أأنه مبا أأن هذه يه املرة ا ألوىل اليت يتحدث فهيا ،أأعرب عن ارتياحه لتعيني الرئيس رئيسا
لروهذه اللجنة وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الاجامتع واملشاورات اليت أأجريت قبل الاجامتع .مث أأشار الوفد اإىل الربانمج 20
و أأشار اإىل أأنه يؤيد الترصحيات اليت أأدىل هبا عدد من الوفود ،ول س امي اليت أأدلت هبا الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب .وفامي يتعلق ابحلاجة اإىل فتح ماكتب خارجية جديدة ،شدد الوفد عىل أأنه من الرضوري أأن تكون هناك
أأهداف ومبادئ مت حتديدها بشلك واحض واليت مكنت وجود ماكتب فعاةل وتعمل بشفافية.
 .301واعتذر وفد مجروهورية اإيران الإسالمية ،ألخذ اللكمة مرة أأخرى ،و أأشار اإىل الفقرة  .33وذكر الوفد أأنه طلب توضيحا
بشأأن ختصيص ا ألموال لإنشاء ماكتب خارجية جديدة .وتساءل الوفد مك عدد املاكتب اليت ميكن أأن تنشأأ وفقا للمزيانية يف
هذه الفقرة وسأأل ملاذا مت اختيار مبلغ مليون فرنك سويرسي وليس ،عىل سبيل املثال ،مبلغ مليوين فرنك سويرسي .مث ذكر
الوفد أأنه اكن دليه اقرتاح لإدراج صياغة يف هذه الفقرة فامي يتعلق ابحلاجة اإىل ضامن وضع اللمسات ا ألخرية عىل املبادئ
التوجهيية قبل صدور قرار من اجلعية العامة بشأأن مواقع و أأعداد املاكتب اخلارجية اجلديدة.
 .302وطلب الرئيس من الوفد أأن يقدم اقرتاحه اإىل ا ألمانة.
 .303وردت ا ألمانة عىل التعليقات الواردة بشأأن الربانمج  16وشكرت مجيع الوفود عىل بياانهتا ،ورحبت بردود الفعل
الإجيابية اليت أأبداها عدد من الوفود .و أأخذت ا ألمانة علام ابحلاجة اإىل رفع مس توى الوعي بشأأن اإحصاءات امللكية الفكرية كام
أأعرب عنه وفد تركيا .و أأكدت أأنه عىل مر الس نني حدثت حتسينات وسلطت الضوء عىل ادلمع املقدم من شعبة التصالت
يف الويبو فضال عن املاكتب ا إلقلميية يف تعبئة مجع اإحصاءات امللكية الفكرية ونرش التقارير الإحصائية .و أأقرت ا ألمانة أأنه
ميكن القيام ابملزيد ووعدت مبتابعة اقرتاحات تركيا .وردا عىل سؤال من قبل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،رددت ا ألمانة
التعليقات اليت أأدلت هبا من قبل وشددت عىل أأن الربانمج  16هو يف مرحةل أأولية يف تنفيذ اخلط اجلديد من البحث
الاقتصادي املبدع .وذكرت أأن الربانمج  16س يعمل بشلك وثيق جدا مع الربانمج  ،3وذكل هبدف الاس تفادة الاكمةل من
املروهارات التحليلية يف الربانمج  16ومعرفة حق املؤلف يف الربانمج  .3وفامي يتعلق مبسأأةل املؤرشات اجلغرافية ،أأوحضت
ا ألمانة أأن ما مت اقرتاحه يف رسد الربانمج هو مجع اإحصاءات عن املؤرشات اجلغرافية ،وبشلك أأك ر حتديدا ،ليس اإحصاءات
عن نظام لش بونة ولكن عىل التسجيل الوطين للبياانت اجلغرافية .وبعبارة أأخرى ،لن تكون هناك أأي عالقة مبارشة مع نظام
لش بونة عىل هذا النحو .و أأشارت ا ألمانة اإىل ر أأي الوفد أأنه يف العديد من الولايت القضائية تعترب املؤرشات اجلغرافية محمية
من قبل العالمات التجارية و أأكدت أأن الربانمج  16اكن ينرش ابلفعل اإحصاءات غنية للعالمة التجارية وسيسعى ،يف
املس تقبل ،جاهدا لتقدمي تفصيل أأفضل للعالمات التجارية اجلاعية وعالمات التصديق .و أأوحضت ا ألمانة أأن هدفروها يف مجع
اإحصاءات عن املؤرشات اجلغرافية هو لوضع بياانت جديدة يف اجملال العام ،ومن مث اإنشاء قاعدة جتريبية لتحليل هذه
ا ألشاكل من امللكية الفكرية بصورة أأفضل .وردا عىل النقا اليت أأاثرها وفد اجلزائر ،مل ترى ا ألمانة أأي مشالك مع
الاقرتاحات اليت قدهما الوفد وأأشارت اإىل أأهنا س تعيد النظر بلك رسور ابلصيغة املامتش ية مع هذه الاقرتاحات .وشددت
ا ألمانة أأيضا أأن رسد الربانمج اس تخدم لكمة مقياس كفعل وليس اكمس .ول تعتقد ا ألمانة أأن مؤرش الابتاكر العاملي هو أأداة
قياس الابتاكر الُنائية .و أأشارت اإىل التحدي املمتثل يف قياس الابتاكر ،و أأوحضت أأنه أأداة واحدة لقياس أأداء الابتاكر .وردا
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عىل سؤال من اإس بانيا عن توقعات ادلخل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،أأوحضت ا ألمانة أأن توقعاهتا مل تتغري بشلك
ملحوظ خالل ا ألشروهر الس تة املاضية .مث وصفت أأهنا توقعت منوا معتدل من اإيداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام
 2015بنحو  0.8يف املائة ،مما يعكس بشلك رئييس أأداء مرتفعا بشلك غري عادي ل إاليداع من قبل الولايت املتحدة يف عام
 ،2014واذلي يعزى حلدث واحد .مث يتوقع منوذج التوقعات العودة اإىل الاجتاهات للمنو يف عام  2016و  ،2017مع منو
بنس بة  3.1يف املائة يف عام  2016ومنو بنس بة  2.7يف املائة يف عام  .2017وشددت ا ألمانة عىل أأن هذه اكنت توقعات
املنتصف اليت جاءت مع فواصل ثقة معينة وس يكون هناكل الكثري من الشكوك اليت ميكن أأن تؤثر عىل أأداء الإيداع ،ول
س امي ا ألداء الاقتصادي .واكنت ا ألمانة أأيضا ل تزال تشعر ابلقلق إازاء الاثر املرتتبة عىل القرار اذلي اختذه البنك الوطين
السويرسي يف وقت سابق من هذا العام ابلتخيل عن سقف الفرنك السويرسي مقابل اليورو مما أأدى اإىل خسارة النقد
ا ألجنيب يف ا ألشروهر القليةل ا ألوىل من هذا العام .ويف الوقت اذلي أأوحضت فيه أأن هذه اخلسارة مل تكن كبرية كام اكن متوقعا
يف البداية ،اكنت ا ألمانة ل تزال قلقة إازاء اس تجابة الإيداع السلبية اليت ميكن رؤيهتا فقط يف البياانت اليت س تأأيت يف غضون
ا ألشروهر القليةل التالية .وسيتطلب ذكل مراقبة دقيقة.
 .304وشكرت ا ألمانة وفود رومانيا ومجروهورية اإيران الإسالمية واجلزائر عىل أأس ئلهتم .وفامي يتعلق بتدخل وفد رومانيا،
ابلنيابة عن مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،أأوحضت ا ألمانة أأن مرشوع الربانمج واملزيانية  17/2016ذكر عىل وجه
التحديد اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ يف مؤرش ا ألداء للنتاجئ املرتقبة سادسا .2.وفامي يتعلق بسؤال وفد مجروهورية اإيران
الإسالمية ،أأكدت ا ألمانة ،وكام يتضح من برانمج العمل ،أأن معل الربانمج  17يتعلق عىل وجه التحديد ابلتدابري الوقائية
و أأن القدرة عىل حتمل تاكليف حقوق امللكية الفكرية وتوافرها يه اعتبارات هامة يف بناء الاحرتام للملكية الفكرية .وكام ذكر
يف س ياق التخطيط يف الفقرة  ،1.17فاإن احلصول عىل فروهم سلمي دلوافع املنتجني واملس هتلكني للسلع اخملالفة للملكية الفكرية
وتأأثري التعدي عىل امللكية الفكرية عىل رفاه اجملمتعات اكن نقطة الانطالق لعمل الربانمج  .17و أأشارت أأيضا اإىل أأن احرتام
امللكية الفكرية اكن الروهدف املشرتك لاكفة ادلول ا ألعضاء يف الويبو و أأن مساعدة ا ألمانة فامي يتعلق ببناء القدرات واملساعدة
الترشيعية يف جمال احرتام امللكية الفكرية قد طلب من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ودلى تقدمي املساعدة
املطلوبة ،أأخذت ا ألمانة ،وذكل متش يا مع الروهدف الاسرتاتيجي السادس ،يف الاعتبار الاكمل احلقائق الاجامتعية
والاقتصادية يف البدلان املعنية ،فضال عن مس توى تمنيهتا .وفامي يتعلق بطلب وفد اجلزائر ،ذكرت ا ألمانة أأن التوصية  45من
جدول أأعامل التمنية اكنت املبد أأ التوجهييي .والمتست الطلبات املقدمة من ادلول ا ألعضاء للمساعدة الترشيعية اليت تلقهتا
ا ألمانة تعليقات عىل الامتثال بقوانيُنا مع اجلزء الثالث من اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية .وعالوة
عىل ذكل ،أأشارت التوصية  45من جدول أأعامل التمنية بشلك حمدد اإىل املادة  7من اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من
حقوق امللكية الفكرية.
 .305وتناولت ا ألمانة املسأألتني من الربانمج  18بشلك منفصل وهام التحدايت العاملية وس ياسة املنافسة .وفامي يتعلق
ابلتحدايت العاملية ،رحبت ا ألمانة بتقدير معل وجناح برانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء وبرانمج  Re:Searchمنذ
اإطالقروهام .وشكرت ا ألمانة الربازيل دلمعروها للتعاون الثاليث مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية .وظلت ادلراسة
ثالثية ا ألطراف جحر الزاوية لروهذا التعاون .ويف  28أأكتوبر  ،2015تزامنت الندوة الثالثية ،اليت اس تضافهتا منظمة التجارة
العاملية ،مع اذلكرى  20ملنظمة التجارة العاملية .وتأأملت ا ألمانة يف مشاركة واسعة من ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ويف هذا
العام ،بد أأت ا ألمانة العمل مع أأاكدميية الويبو عىل برانمج التعمل عن بعد مرتكز عىل ادلراسة ثالثية ا ألطراف .ورحبت ا ألمانة
ابقرتاح وفد الربازيل لإجراء حتليل خاص عىل العالقة التفاعلية مع التجارة من حيث املساهامت يف مرحةل ما بعد جدول
أأعامل عام  ،2015ودعت الوفد اإىل تقدمي تفاصيل.
 .306وردا عىل أأس ئةل وفد الربازيل عىل برانمج  Re:Searchوبرانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء ،مبا يف ذكل
الزتامات الويبو مع معليات ا أل مم املتحدة ،خصوصا معليات تغري املناخ ،وبشلك خاص أأس ئةل حول الفقرتني  ،3.18بشأأن
أأهداف برانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء ،و ،5.18حول كيفية تنفيذ دور ا ألمانة ،وعىل التصال مع املبتكرين من
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البدلان النامية ،ردت ا ألمانة بأأن برانمج  Re:Searchتعاون بشلك غري مس بوق .وذكر املدير العام ،يف بيان حصفي مؤخرا،
أأنه هيدف اإىل تبادل أأصول امللكية الفكرية المثينة لتعزيز البحوث وتطوير املنتجات يف جمال ا ألمراض املدارية املروهمةل واملالراي
والسل .وبعبارة أأخرى ،اكن يتناول احتياجات البدلان النامية يف املقام ا ألول .واكن ذكل مثال ملنصة أأحصاب املصلحة
املتعددين حيث مت وضع مثال لولية الويبو لتشغيل امللكية الفكرية .واكن ذكل مرتكزا يف جزء منه عىل أأساس فكرة أأن اكن
هناك فشل السوق ،يف حني حدثت امللكية الفكرية أأو الابتاكر يف ا ألسواق اليت تعمل .واكن دلى املنتجات اليت تعاجل
ا ألمراض املدارية املروهمةل سوق صغرية جدا واكنت هناكل فرصة كبرية للملكية الفكرية القامئة ،واليت مت اإنشاؤها ألمراض
أأخرى ،للعمل من أأجل التمنية أأو للتصدي لروهذه ا ألمراض .ودلى تناولروها دور الويبو احملدد يف هذا الاحتاد ،قالت ا ألمانة اإن
سلطة الويبو لعقد الاجامتعات هممة للغاية .واكن العديد من ا ألعضاء يثقون ابلويبو ،ومه ادلول ا ألعضاء ومؤسساهتا،
والرشاكت اليت فتحت ممتلاكهتا للملكية الفكرية بطريقة كبرية .واكنت الويبو هتدف اإىل خفض تاكليف املعامالت ليك تكون
هناكل مشاركة شامةل ،وعىل حنو مزتايد من قبل علامء البدلان النامية .وينبغي أأن يمت ذكل بطريقة شفافة مع رشو ترخيص
شفافة أأو عىل ا ألقل احلد ا ألدىن من الرشو اليت ينبغي عىل لك عضو من أأعضاء الاحتاد احرتاهما .وجتسدت هذه يف
املبادئ التوجهيية .ومل تتدخل ا ألمانة عىل وجه التحديد يف التعاون ،ألن ذكل مل يكن دورها .ووجدت الرشاكة مع BIO
 ،Ventures for Global Healthويه منظمة غري حكومية غري رحبية يف الولايت املتحدة ،لروهذا الغرض .واكن هناكل
سبب همم جدا للنجاح هو أأهنم ذهبوا اإىل املؤمترات العلمية اليت اكن يوجد فهيا علامء دعوا الرشاكت و أأعضاء خمتلفني من أأجل
القيام بتكل املعامالت وحتفزيها .واكن دور ا ألمانة مقترصا عىل تبادل املعلومات مع ادلول ا ألعضاء وبني أأعضاء برانمج
 Re:Searchومع اجملمتع الصحي العاملي يف جمالت امللكية الفكرية والابتاكر .واتصلت ا ألمانة مع منظمة الصحة العاملية اليت
شغلت منصب املستشار الفين للويبو بشأأن قضااي الصحة العاملية .ونظمت ا ألمانة الاجامتع الس نوي وسروهلت الوصول اإىل
خدمات ادلمع للويبو اليت تضمنت اإجازات التفرغ اليت مت متكيُنا يف الصناديق الاستامئنية .واكن برانمج الويبو املتعلق
ابلتكنولوجيا اخلرضاء خمتلفا بعض اليشء .واكن سوقا ،كام قال شعار برانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء .واكن حياول
اإضافة بعض الشفافية يف سوق التكنولوجيات اخلرضاء من أأجل تسروهيل الابتاكر وترسيع نرش التكنولوجيات اخلرضاء .واكن
ألولئك اذلين يريدون الوصول اإىل قاعدة البياانت ،لعرض اخرتاعاهتم أأو منتجاهتم أأو خدماهتم ،أأو أأولئك اذلين دلهيم
احتياجات خاصة ،و أأرادوا الوصول اإىل املوارد اخملتلفة من خالل الش بكة .وابلنس بة لربانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا
اخلرضاء ،مل تكن ل ألمانة رشاكة مع  ،BIO Ventures for Global Healthلعقد صفقات أأو القيام ابلتعاون .فقد مت
ذكل من خالل الش بكة ،وإاىل حد كبري من خالل اإحاةل أأولئك اذلين يريدون احلصول عىل املساعدة ،عىل سبيل املثال بشأأن
المتويل ،اإىل املمولني عىل الطاوةل ،كام حصل يف هذا احلدث يف مانيال ،املشار اإليه يوم أأمس ،اذلي اس تضافه البنك
الس يوي للتمنية ،وهو منتدى الطاقة النظيفة يف أس يا .واكن ل ألمانة العامة دورا أأك ر سلبية يف التصال .وفامي يتعلق مبشاركة
البدلان النامية ،اكن هناك ،عىل سبيل املثال ،مؤسسة  FIOCRUZمن الربازيل من خالل مرشوع  .Re:Searchواكن
مكتب امللكية الفكرية يف الربازيل مؤيد همم جدا لربانمج  Re:Searchوبرانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء .واكن
لربانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء  ،FORTECHرابطة اجلامعات يف الربازيل اذلين اكنوا يقومون بتحميل
الاخرتاعات الربازيلية من اجلامعات عىل برانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء .واكنوا يرتمجون بعض تكل املعلومات من
أأجل اإثراء قاعدة البياانت وليك تكون الربازيل عىل اتصال أأفضل يف التعاون والرتاخيص ،واملشاريع املشرتكة احملمتةل أأو بيع
امللكية الفكرية أأو املنتجات .ومن خالل هذه الرشااكت مت اجناز الكثري لربانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء .ففي
الواقع ،أأجنز الرشاكء الكثري .وفامي يتعلق حبوار الس ياسات ،أأكدت ا ألمانة لوفد الربازيل أأهنا مل تسامه يف الكيفية اليت ينبغي أأن
تمت فهيا معامةل امللكية الفكرية يف حمافل أأخرى .ومل يكن ل ألمانة أأي موقف بشأأن أأي من تكل املفاوضات .واكن دور ا ألمانة
هو فقط الإعالم حسب الطلب ،والتوضيح ،وادلراسة ،وتبادل اخلربات واملعلومات ،والتعمل من خالل املشاركة ،بشلك
انتقايئ يف احملافل حيث مت دعوة ا ألمانة اإلهيا .واكنت هذه أأيضا وس يةل لتعزيز رشاكة أأحصاب املصلحة املتعددين لربانمج
الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء .ومل يكن ابلإماكن تطوير الربانمج يف فراغ .واكن حباجة اإىل ربطه مبحافل أأخرى .واكن
ذكل خدمة هامة جدا قدهما الربانمج ،الربط ابلخرين اذلين اكنوا يطورون خدمات جمانية .واكن ا ألمل يف أأن يمت حتقيق أأك ر
من ذكل بكثري معا .وابختصار ،أأملت ا ألمانة تعزيز بيئة لالبتاكر من خالل برانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء يف
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حني تقوم بمتكني النرش ا ألرسع .و أأضافت ا ألمانة أأن الويبو ،بصفهتا عضوا يف منظومة ا أل مم املتحدة ،شاركت يف مسار اتفاقية
ا أل مم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ مكنظمة مراقبة ،ويف ا ألساس كشلك من أأشاكل المتثيل يف مؤمتر ا ألطراف واللجنة
التنفيذية للتكنولوجيا .واكن دور ا ألمانة هو تقدمي ،بناء عىل طلب من ا ألطراف ،معلومات عن نظام امللكية الفكرية وعىل
معل الويبو .وحيث أأمكن فعل ذكل ،عززت ا ألمانة معل الويبو ،عىل سبيل املثال برانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا
اخلرضاء ومبادرات مثل مؤرش الابتاكر العاملي ،حيث اكن ذات صةل ،وزادت التوعية بشأأن هذا العمل وروجت ألنشطة
حمددة ،مثل برانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء ،لرتى كيف س ينسجم برانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء
وغريمه يف املبادرات املتخذة يف مسار اتفاقية ا أل مم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ.
 .307وخلصت ا ألمانة أأهنا تدرك لزوم القيام مبزيد من التوعية ،أأيضا يف جنيف .وسيمت ذكل لربانمج Re:Search
وبرانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء يف س ياق احللقات ادلراس ية للتحدايت العاملية لتحديث ادلول ا ألعضاء بشأأن
التطورات .واكن برانمج  Re:Searchيتحرك برسعة كبرية من حيث التعاون وزايدة العضوية .واكن هناكل عدد من العنارص
ا ألخرى اليت حتتاج اإىل الوقت لرشهحا من حيث نقل املعرفة واخلربة ،من الرشاكت اليت تسامه يف أأصولروها أأو مركباهتا أأو
مكوانهتا النشطة للملكية الفكرية اإىل النظام .كام أأسروهمت ببياانت ،وبياانت رسيرية وغري رسيرية ،وكتيبات التحقيق .وهناك
الكثري اذلي اكن حيدث واذلي س يفرس يف املس تقبل .ويف معلية تغري املناخ ،س تكون الويبو حارضة أأيضا لرشح وإارشاك
الرشاكء للمشاركة يف اللقاءات اجلانبية ،يف ابريس ،عىل سبيل املثال .وخططت ا ألمانة للعمل مع املعروهد الوطين للملكية
الصناعية ( )INPIواملكتب ا ألفريقي ليك يكون لروها حضور جيد هناك ،واحلصول عىل مزيد من العضوية ومزيد من التعاون
من خالل وجودها يف تكل احملافل .وسيساعد وجود الويبو عىل تفسري ما يه اخلدمات املتاحة يف الويبو.
 .308و أأفادت ا ألمانة كذكل بأأهنا تشارك ،ابعتبارها عضوا يف منظومة ا أل مم املتحدة ،يف مسار اتفاقية ا أل مم املتحدة الإطارية
بشأأن تغري املناخ مكنظمة مراقبة من حيث متثيلروها يف مؤمتر أأطراف التفاقية وبشلك أأك ر حتديدا ،يف أأعامل اللجنة التنفيذية
للتكنولوجيا .و أأكدت ا ألمانة أأن دورها هو توفري ،بناء عىل طلب من ا ألطراف ،معلومات عن نظام امللكية الفكرية ،وعىل
معل الويبو .ابلإضافة اإىل ذكل ،وحيامث اكن ذكل ممكنا ،تس تخدم ا ألمانة فرصة تكل العملية ،من أأجل تعزيز اجلوانب ذات
الصةل من معل الويبو .وعىل سبيل املثال ،برانمج الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء ،ولكن ابلإضافة اإىل أأنشطة أأخرى
مثل مؤرش الابتاكر العاملي .ويف هذه اجلروهود ،تسعى ا ألمانة لزايدة التوعية بشأأن معل الويبو ،ومشاريع حمددة مثل برانمج
الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء وترى كيف ميكن أأن تمكل املبادرات اليت جتري يف اإطار مسار اتفاقية ا أل مم املتحدة
الإطارية بشأأن تغري املناخ وتدمعروها.
 .309وطمأأنت ا ألمانة وفود اإيطاليا وكندا والربازيل قائةل إاهنا س تواصل التصدي للعالقة التفاعلية بني امللكية الفكرية
وس ياسة املنافسة يف فرتة الس نتني املقبةل .واكنت هذه قضية نتجت مبارشة عن اعامتد جدول أأعامل التمنية ،مع ما ل يقل عن
ثالث توصيات تطلب من ا ألمانة العمل عىل هذا املوضوع .ووفقا ذلكل ،وابلإضافة اإىل الوصف الرسدي املدرج ابلفعل،
س تضاف النتاجئ املرتقبة ذات الصةل ومؤرشات ا ألداء ملرشوع الربانمج واملزيانية .ويف الفقرات  13.18اإىل  16من
املرشوع ،جند وصفا موجزا ألنشطة هتدف ا ألمانة القيام هبا يف هذا اجملال .وسوف ترت أأس هذه ا ألنشطة نفس املبادئ الثالثة
اليت وضعهتا ادلول ا ألعضاء يف عام  ،2009عندما متت مناقشة تنفيذ التوصيات  7و 23و 32من جدول أأعامل التمنية ،واليت
ميكن أأن توصف بأأهنا "الالأت الثالث" :ل للتحزي ،ل للتكرار ،ول للتنس يق .ويف أأعقاب تكل املبادئ الثالثة ،طلب من
ا ألمانة أأن تكون حمايدة وحيادية وغري متحزية ،وينبغي أأن تتجنب الازدواجية والتكرار ،من خالل التنس يق مع املنظامت
احلكومية ادلولية ا ألخرى؛ و أأنه ل ينبغي أأن تسعى اإىل تنس يق القوانني الوطنية بل تعزيز اإطار ترشيعي وطين متوازن من
أأجل ضامن اس تخدام امللكية الفكرية بطريقة تؤيد املنافسة .ومع البقاء وفية لتكل التوصيات الثالث ،ستس متر ا ألمانة ،يف
فرتة الس نتني املقبةل ،يف تسروهيل وتشجيع تبادل اخلربات وتعزيز فروهم أأفضل لكيفية اس تخدام امللكية الفكرية لتعزيز ا ألسواق
احلرة والتمنية الاقتصادية.
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 .310و أأشار وفد الربازيل اإىل الربانمج  18ولحظ أأن ا ألمانة قدمت العديد من التوضيحات الروهامة ،وحتديدا فامي يتعلق
ابلعالقة بني الويبو وواكلت ا أل مم املتحدة ا ألخرى .وميكن اإدراج املعلومات اليت قدمهتا ا ألمانة يف الفقرتني  8.18و  .3.18مث
لن يكون للوفد أأي اهامتمات أأخرى حول هذا املوضوع .كام أأعرب الوفد عن تقديره للحصول عىل معلومات حول العمل يف
املس تقبل بشأأن س ياسة املنافسة واكنت حريصا عىل مواصةل النقاش حول اكمل الربانمج  18وادلخول يف حوار مع ا ألمانة.
وفامي يتعلق ابلربانمج  ،20أأعرب الوفد عن تقديره الكبري ملكتب الويبو يف الربازيل اذلي اكن مسؤول عن اإدارة الصناديق
الاستامئنية الربازيلية .وقد وجه أأحد الاهامتمات عىل وجه التحديد للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،اإحدى أأولوايت ا أل مم
املتحدة ومنظامت أأرسة ا أل مم املتحدة .وقد ذكرت ا ألمانة ذكل مكثال حمدد عىل القمية املضافة اليت يقدهما برانمج Re:Search
للويبو .وقد مت مض عدد من املنظامت الربازيلية .واكنت املنظمتان الوحيداتن من ادلول النامية .واكنت لك من
 ،FIOCRUZو FORTECHواملعروهد الوطين للملكية الصناعية ( )INPIوالربازيل ،جزء من مرشوع ويرجع ذكل
أأساسا اإىل العمل اجلاد ملكتب الويبو يف الربازيل جللب التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف هذا املرشوع .واكن هذا مثال
واحضا عىل الكيفية اليت ميكن هبا جلب القمية املضافة للمنظمة .وإاىل جانب ذكل ،مع صندوق بدلان اجلنوب ،ميكن تعزيز
التعاون بني ادلول ا ألعضاء.
 .311و أأعرب وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،عن اعتقاده بأأن الربانمج  17ينبغي أأن
يتضمن اإشارة رصحية اإىل عقد دورتني للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ يف الس نتني  ،17/2016وطلب ختصيص أأموال
مناس بة لدلورتني .و أأوحض أأنه ل يطلب أأايم أأو جلسات أأك ر ولكن اس مترار املامرسة احلالية .وعالوة عىل ذكل ،مل يدمع الوفد
اقرتاح حذف الإشارة يف اجلزء الثالث من اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية يف أأول مؤرش ا ألداء
للنتيجة املرتقبة أأول 2.يف الصفحة  114من مرشوع الربانمج واملزيانية  .17/2016و أأعرب عن اعتقاده بأأن الإشارة اإىل
التفاقية اكنت وثيقة الصةل وطلب الإبقاء عىل النص بصيغته احلالية.
 .312و أأيد وفد املكس يك البيان اذلي أأدىل به وفد رومانيا ابلنيابة عن مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق .واكن يرى
أأنه من الرضوري عقد دورتني للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ يف الس نتني  17/2016وأأن اللجنة الاستشارية املعنية
ابلإنفاذ ينبغي أأن ترتخس أأك ر مبا أأن أأهنا شلك ممتاز لتبادل املعلومات واخلربات.
 .313وفامي يتعلق ابلربانمج  ،17طلب وفد مجروهورية اإيران الإسالمية تلقي الاقرتاح اذلي تقدم به وفد رومانيا ابلنيابة عن
مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق ابلنس بة لعدد دورات اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ يف الس نتني 17/2016
بشلك مكتوب ،وتوفري أأس باب زايدة دورات اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ عندما اكنت هناك طلبات لتقليل اجامتعات
اللجان ا ألخرى.
 .314و أأعرب وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد رومانيا ابلنيابة عن مجموعة
أأورواب الوسطى ودول البلطيق أأن يمت عقد دوريت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ يف فرتة الس نتني  17/2016كام اكن
احلال مع فرتة الس نتني السابقة .وعلق الوفد أأمهية كبرية عىل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ مبا أأهنا سوق همم من ا ألفاكر
يف جمال احرتام امللكية الفكرية .وذلكل ،ينبغي احلفاظ عىل الوترية احلالية لالجامتعات لتحقيق هذا الغرض .وعالوة عىل ذكل،
اكن من ر أأي أأن الإشارة اإىل اجلزء الثالث من اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية يف س ياق اإطار نتاجئ
الربانمج  17اكنت مناس بة وطلب الاحتفاظ به.
 .315و أأشارت ا ألمانة ،ردا عىل أأس ئةل خبصوص مكتب نيويورك اإىل بيان املدير العام وأأس باب هذا الاقرتاح .و أأشارت
اإىل أأنه من حيث الالزتام الواسع ل ألمانة و أأنشطة العالقات اخلارجية اكن هذا يف املقام ا ألول مع منظامت ا أل مم املتحدة اليت
تتخذ من جنيف مقرا لروها واملنظامت احلكومية ادلولية مثل منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية ،فضال عن عدد أخر
خارج جنيف ،مثل اليونسكو (ابريس) ،واليونيب (نريويب) واتفاقية ا أل مم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ (بون) و أأن
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ا ألمانة اكنت تغطي هذا العمل يف جنيف .ومثة مثال أخر هو متويل مؤمتر التمنية يف أأديس أأاباب .ومثل مدير شعبة العالقات
اخلارجية أأمانة الويبو يف املؤمتر من جنيف .ولحظت ا ألمانة أأن العمل لتنس يق املدخالت لروهذه العمليات ،وللرد عىل طلبات
للحصول عىل مساهامت ودلمع معل ا أل مم املتحدة املشرتكة بني الواكلت اكن ينسق من قبل شعبة العالقات اخلارجية يف
جنيف .وعىل سبيل املثال ،مت يف جنيف العمل عىل تنس يق مسامهة الويبو يف جدول أأعامل التمنية ملا بعد  .2015وفامي
يتعلق ابلإشارة اإىل طرائق التشغيل اجلديدة كام ورد يف وثيقة الربانمج واملزيانية ،أأشارت ا ألمانة اإىل تزايد اس تخدام البث
الش بيك ملتابعة العديد من الاجامتعات ،واس تخدام مؤمترات الفيديو والصوت للمشاركة يف املناقشات بني الواكلت .وردا
عىل سؤال حمدد من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه مل يمت اختاذ أأي خطوات فامي يتعلق ابإغالق
مكتب نيويورك .ويف هذه املرحةل اكن هناك فقط مشاورات بشأأن هذه املسأأةل .وعلقت ا ألمانة أأيضا أأنه مل تكن هناكل
دراسة شامةل من حيث التلكفة وممارسات واكلت ا أل مم املتحدة ا ألخرى .ويف هذا الس ياق ،ويف حني أأن وفورات التلكفة
س تكون كبرية ،مل يكن السبب الغالب لالقرتاح .وشددت ا ألمانة عىل قمية العمل اذلي يقوم به املوظفون يف مكتب الويبو يف
نيويورك ،ومل تكن ترغب يف أأن تقلل من شأأنه .ورحبت ا ألمانة ابلراء اليت أأعربت عُنا الوفود ،و أأشارت اإىل أأهنا ستنظر
فهيا.
 .316ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل التعليقات اخلاصة ابلربانمج  20واملاكتب اخلارجية.
 .317و أأكدت ا ألمانة أأهنا س تقوم بتعليقات عىل املاكتب اخلارجية احلالية للويبو ،وبشلك خاص تكل املوجودة يف الربازيل
والصني والياابن وروس يا وس نغافورة .وشكرت ا ألمانة اكفة الوفود اليت قدمت مداخالت بشأأن القضااي املتعلقة ابملاكتب
اخلارجية ،وقالت اإن هذه التعليقات وا ألس ئةل والاقرتاحات قد وردت بشلك عام ،يف ثالث فئات .اإحدى الفئات يه
املسأأةل اليت أأثريت مرارا وتكرارا عن افتتاح ماكتب خارجية جديدة .أأما الثانية فتتعلق بفعالية تلكفة املاكتب اخلارجية ،والقمية
املضافة اليت قدمهتا ،وابختصار ،ما فعلته .واكنت الفئة الثالثة عرض ،لك عىل حدة ،خملصصات املزيانية للك مكتب.
وابلنس بة للمسأأةل ا ألوىل املتعلقة ابفتتاح ماكتب خارجية جديدة والعمليات اليت تنطوي فهيا ،ذكرت ا ألمانة أأهنا أكمانة ،ليس
دلهيا ما تقوهل عىل الاطالق بشأأن ماكتب مس تقبلية حممتةل مبا يف ذكل املسائل املتعلقة ابلعمليات واملبادئ التوجهيية املمكنة.
وذكرت ا ألمانة الوفود بأأن ادلول ا ألعضاء قد تولت املسؤولية بشأأن حتديد املسائل املتصةل مباكتب املس تقبل ،وعىل هذا
النحو ،فاإهنا كررت أأهنا لن تقدم أأي تعليقات يف هذا الصدد .وفامي يتعلق مبسأأةل فعالية تلكفة املاكتب اخلارجية احلالية ،فاإن
القمية املضافة اليت قدمهتا وماذا فعلت ،فقد ذكرت ا ألمانة ،يف البداية ،أأن املاكتب اخلارجية احلالية للويبو متثل ذراعا قمية
طويةل للمنظمة يف البدلان ،وعند الاقتضاء ،املنطقة املوجودة فهيا ،واليت توفر مجموعة متنوعة من اخلدمات املفيدة جدا .وقبل
اخلوض يف التفاصيل ،شكرت ا ألمانة وفدي الصني والياابن لتسروهيلروهام لروهذه املروهمة حيث أأن الوفدين وصفا ابإجياز العمل اذلي
تقوم به ماكتب الويبو اخلارجية اليت أأنشئت يف بدلاهنام .مث تطرقت ا ألمانة ابإجياز اإىل خمتلف اخلدمات اليت قدمهتا ماكتب
الويبو اخلارجية ،وخاصة أأهنا :قدمت خدمات ادلمع ألنظمة امللكية الفكرية العاملية للويبو ،وقدمت مساعدة تقنية يف البدلان
النامية فامي يتعلق بربامج البنية التحتية العاملية للمنظمة؛ وقدمت أأنشطة بناء القدرات ،وسروهلت اس تخدام امللكية الفكرية
ألغراض التمنية؛ وروجت معاهدات الويبو يف تعزيز التطور املتوازن ل إالطار املعياري ادلويل للملكية الفكرية ،وقدمت
اتصالت أأك ر فعالية للجمروهور الواسع ،واس تخدمت قرهبا الكبري للقيام ابلتوعية املس هتدفة ،وإاقامة عالقات وثيقة مع أأحصاب
املصلحة؛ وعرضت خدمات عىل مدار الساعة لضامن توافر الويبو خارج ساعات العمل يف جنيف .وقالت ا ألمانة اإنه،
ابختصار ،اكنت ماكتب الويبو اخلارجية مزدمحة وتقوم بقدر كبري من العمل .ونتيجة ذلكل ،أأعربت ا ألمانة عن اس تغراهبا من
أأن بعض الوفود قد أأاثرت تساؤلت بشأأن ما فعلته املاكتب اخلارجية وسأألت ما يه القمية املضافة اليت جلبهتا .وقالت ا ألمانة
اإن اخلطأأ يقع اإىل حد كبري علهيا ألهنا مل تطلع ادلول ا ألعضاء بشلك اكمل عىل معل املاكتب اخلارجية وما فعلته .و أأضافت أأهنا
ستتطرق اإىل ما تعزتم ا ألمانة القيام به لسد هذه الفجوة يف املعلومات يف وقت لحق أأثناء تدخلروها .وابلنس بة ملسأأةل ختصيص
مزيانية للك مكتب ،اسرتعت ا ألمانة انتباه ادلول ا ألعضاء اإىل املعلومات املقدمة يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة
( )WO/PBC/23/Q&Aيف الصفحة  ،10مشرية اإىل أأن هذه الوثيقة متوفرة يف موقع الويبو .ولحظت ا ألمانة أأن املزيانية
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الإجاملية للربانمج  20اكنت أأعىل اإذا أأهنا مشلت أأيضا العالقات اخلارجية والرشااكت كام هو موحض يف الفقرات  1.20اإىل
 .5.20و أأشارت أأيضا اإىل أأنه يف حال مت السعي اإىل مزيد من التفاصيل ابلنس بة ملزيانية املاكتب اخلارجية ،ستنظر اإدارة
ختطيط الربامج والشؤون املالية يف هذه املسأأةل .وفامي يتعلق ابلنتاجئ اليت حققهتا املاكتب اخلارجية ،ذكرت ا ألمانة أأن تقرير
أأداء الربانمج اكن تدبريا فعال ألداء الربانمج .ومن حيث فعالية التلكفة املالية ،فروهمت ا ألمانة أأنه قد يكون هناك مُنجية
ملعاجلة هذه املسأأةل ،لقياس الفعالية من حيث التلكفة فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية ،وقالت اإهنا ستنظر يف هذه املسأأةل.
وقالت ا ألمانة (رئيس املوظفني) اإنه ابعتباره منسق املاكتب اخلارجية احلالية ،اكن يريد أأن يغتمن هذه الفرصة لإبالغ ادلول
ا ألعضاء ابختصار عن العديد من املبادرات اليت مت الاضطالع هبا يف ا ألشروهر الس تة ا ألخرية لإدماج العمل اذلي تقوم به
املاكتب اخلارجية ابلاكمل يف معل املنظمة ،وكذكل لتحقيق قدر أأكرب من الامتسك يف معلروها .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه مت عقد
أأول اجامتع لرؤساء املاكتب يف جنيف يف فرباير من هذا العام لغرض حمدد هو تنس يق مدخالت الربانمج واملزيانية
للثنائية  ،17/2016وكذكل مع الروهدف احملدد للقضاء عىل الازدواجية يف العمل اذلي جيري يف املاكتب اخلارجية واذلي يقوم
به املقر .واكنت ا ألمانة قد بد أأت ا ألفرقة العامةل لتكنولوجيا املعلومات واملباين وا ألمن والإدارة والتخطيط والانتداب،
واس مترارية ا ألعامل والربوتوكول والفعاليات هبدف تبس يط سري العمل يف املاكتب اخلارجية .وقد بد أأت مؤمترات فيديو منتظمة
مرتني يف الشروهر مع املاكتب اخلارجية ،لإضفاء الطابع الرمسي وتعزيز التواصل مع املقر .وعلقت ا ألمانة أأن مرشوع هندسة
املكتب العاملي اخلاص ابلويبو اكن عنرصا حاسام من الامتسك و أأضاف أأنه من شأأنه أأن يؤدي ،حبلول هناية العام ،أأن يكون
لاكفة املاكتب نفس ربط وخدمات امللكية الفكرية كام اس تفاد مُنا الزمالء يف املقر ،مع نفس املس توى من ا ألمن .وقالت
ا ألمانة اإن مكتب الياابن اكن من املقرر أأن يكون أأول مكتب طور التشغيل يف هناية أأغسطس .كام أأشارت اإىل صدور تقرير
نصف شروهري منتظم من املاكتب اخلارجية .و أأضافت أأن تقريرين صدرا حىت الن ،و أأكدت أأهنام يتضمنان معلومات وافية
حول أأنشطة املاكتب اخلارجية .و أأشارت ا ألمانة أأيضا أأهنا تعزتم اإعداد وثيقة معلومات عن العمل اذلي قامت به املاكتب
اخلارجية لصاحل ادلول ا ألعضاء ،وكجزء من هذه الوثيقة ،س تدرج فيه نسخ من التقارير نصف الشروهرية وذكل لتوفري لدلول
ا ألعضاء نكروهة العمل اذلي تقوم به املاكتب اخلارجية .وتعروهدت ا ألمانة ابإاتحة هذه الوثيقة لدلول ا ألعضاء يف وقت قريب وقبل
انعقاد اجلعية العامة بفرتة .و أأشارت ا ألمانة اإىل صفحات الويب اليت مت جتديدها للماكتب اخلارجية واليت أأطلقت عىل ش بكة
الإنرتنت واليت عززت بصمة التصالت للماكتب اخلارجية .واكن توس يع هذه الصفحات عىل ش بكة الإنرتنت اإىل اللغات
احمللية يف غاية ا ألمهية ألحصاب املصلحة يف هذه املناطق والبدلان .و أأخريا ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأن ا ألمر الرابع من السلسةل
املتجددة من تدقيق السالمة وا ألمن قد أأجنز مؤخرا يف الصني و أأن هذه التدقيقات عززت سالمة و أأمن املوظفني وا ألصول
يف املاكتب اخلارجية وس يجري تدقيق مماثل قريبا يف الاحتاد الرويس .ويف اخلتام ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا س تكون مقرصة اإذا
مل تشكر الزمالء يف املاكتب اخلارجية لقياهمم هبذه املبادرات وامحلاس والالزتام اليت أأعربوا عنه يف اعتناق هذه التغيريات يف
أأساليب العمل والثقافة .كام شكرت ا ألمانة اكفة الزمالء يف املقر اذلين سامهوا يف املبادرات اجلديدة اليت اختذت فامي يتعلق
ابملاكتب اخلارجية.
 .318و أأعرب وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره ل ألمانة عىل امللخص املقنع جدا بشأأن أأمهية وفائدة
وجود ش بكة من املاكتب اخلارجية للويبو لتحقيق أأهدافروها .و أأفادت اجملموعة ا ألفريقية بأأن ا ألمانة قدمت معلومات جيدة
بشأأن املساعدة التقنية فامي خيص حتقيق أأهداف الويبو وتوفري أأنشطة بناء القدرات لتسروهيل اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض
التمنية .و أأشارت اجملموعة ا ألفريقية أأيضا اإىل ذكر ا ألمانة لدلور اذلي لعبته ش بكة املاكتب اخلارجية يف تعزيز خدمات امللكية
الفكرية العاملية وكذكل تشجيع اس تخدام امللكية الفكرية .ورصحت بأأن العرض اخلاص ابلكيفية اليت س تعمل هبا ا ألمانة عىل
ضامن أأن تكون ادلول ا ألعضاء أأك ر مشاركة والزتاما يف أأنشطة الويبو أأشار اإىل اخلدمات اليت تقدهما املاكتب وذكر
التحدايت اليت تواهجروها و أأشار اإىل خطط حممتةل لتعزيز دورها يف حتقيق أأهداف املنظمة .وعىل أأساس ذكل ،طلبت اجملموعة
ا ألفريقية أأن تتيح ا ألمانة بياهنا اإىل ادلول ا ألعضاء لتقدمي مزيد من الوضوح اإذ اكنت هناك بعض النقا اليت مل يذكرها
ووجدت اجملموعة ا ألفريقية البيان مفيدا جدا .وقالت اجملموعة ا ألفريقية اإهنا تريد اإغالق هذه املداخةل بتكرار طلب اجملموعة
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اإدراج وتوفري مكتبني يف أأفريقيا يف فرتة الس نتني املقبةل .وكررت اجملموعة ا ألفريقية أأيضا طلب أأن يمت توفري ا ألموال ليك ل
يؤثر ذكل عىل املزيانية بأأي طريقة أأخرى.
 .319وذكر وفد جنوب أأفريقيا أأنه يريد أأيضا احلصول عىل نسخة من بيان ا ألمانة بشأأن املاكتب اخلارجية.
 .320وقال وفد س نغافورة اإنه أأعرب عن تقديره لدلور اذلي لعبه مكتب الويبو يف س نغافورة يف تعزيز التنفيذ الفعال لنظام
امللكية الفكرية يف رابطة أأ مم جنوب رشيق أس يا فضال عن ادلمع اذلي قدمه خلطة تاكمل رابطة أأ مم جنوب رشيق أس يا
ا ألوسع اليت سيمت تنفيذها عىل مدى الس نوات امخلس املقبةل .وذكر أأن العام املايض شروهد تسلامي ممثرا لربامج املساعدة التقنية
عالية اجلودة للمنطقة .و أأشار الوفد أأن برامج املساعدة التقنية قد سلمت يف املقام ا ألول مع الويبو ،مبا يف ذكل يف اإطار
مبادرة المتويل املشرتك بني برانمج تعاون س نغافورة ومكتب الويبو يف س نغافورة .وعىل مدى العامني املاضيني ،قدمت
س نغافورة ومكتب الويبو يف س نغافورة س بعة برامج تدريبية لأك ر من  150مسؤول يف اإطار هذه املبادرة .ومعا ،وأخذين
بعين الاعتبار اكفة الربامج ا ألخرى ،شاركت س نغافورة ،ومكتب الويبو يف س نغافورة يف أأو قدمت أأك ر من  20ندوة
وورش معل وبرامج تدريبية وكذكل مدرسة الويبو الصيفية ،واليت وصلت لنحو  500مشارك من أأك ر من  20بدلا .وإادرااك
ألمهية دورها ا إلقلميي الفريد ،واصلت س نغافورة بتغطية تاكليف مبىن مكتب الويبو يف س نغافورة فامي يتعلق ابستئجار أأماكن
العمل ،وكذكل الصيانة ،والإعداد وا ألمن ،كام فعلت منذ افتتاح املكتب يف .2005
 .321وشكر وفد ابكس تان ا ألمانة عىل املعلومات اليت قدمهتا بشأأن املاكتب اخلارجية .ووافق الوفد أأن املاكتب اخلارجية
قدمت ابلتأأكيد فائدة للمناطق املوجودة هبا .وذكر الوفد أأن املشلكة من وهجة نظره ،ووهجة نظر مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ
تتعلق ابلقيود املفروضة عىل املزيانية .و أأشار اإىل أأن اخلدمات واملزااي املرتتبة عىل وجود مكتب خاريج اكن يشء س تحتاجه
وتس تفيد منه اكفة البدلان يف مجيع املناطق املطلوبة .ولكن ،حلسن احلظ أأو لسوء احلظ ،مل يكن دلى الويبو املال الاكيف
لإعطاء املاكتب اخلارجية اإىل قامئة طويةل من املطالب اليت اكنت دلينا ابلفعل ،ولروهذا السبب ،ونيابة عن مجموعة أس يا واحمليط
الروهادئ ،طلب الوفد معلومات اإضافية حول القمية املضافة ،وليس الفوائد ،ولكن القمية املضافة اليت قدمهتا املاكتب اخلارجية
بطريقة مل تكن ممكنة عن طريق املقر .وكرر الوفد هذا الطلب .اثنيا ،طلب الوفد احلصول عىل تقرير اجامتع رؤساء املاكتب
اخلارجية اذلي أأشارت اإليه ا ألمانة .وشعر أأن هذا التقرير س يكون أأيضا اإعالميا .اثلثا ،طلب الوفد تفاصيل حمددة يف املزيانية
للماكتب اخلارجية احلالية .و أأخريا ،ونيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ ،كرر الوفد موقفه أأنه بسبب لك ما قاهل يف وقت
سابق ،أأرص عىل أأنه جيب وضع الصيغة الُنائية للمبادئ التوجهيية أأول مث ميكن اختاذ قرار بشأأن ختصيص وموقع أأي ماكتب
خارجية مس تقبلية.
 .322ومشريا اإىل الربانمج  ،20شكر وفد املكس يك ا ألمانة عىل املعلومات اليت قدمهتا بشأأن املاكتب اخلارجية احلالية.
و أأشار اإىل أأنه س يكون يف غاية السعادة أأيضا يف احلصول عىل نسخة من بيانه مع مالحظة أأنه س يكون هناك وثيقة معلومات
مقدمة للجمعيات العامة .و أأشار وفد املكس يك أأيضا أأن مرحةل ما بعد جدول أأعامل التمنية  2015س تختمت املفاوضات هذا
العام و أأن العمل احلقيقي سيبد أأ لبدء تنفيذ جدول ا ألعامل .و أأشار الوفد اإىل ادلور التنس يقي للمجلس الاقتصادي والاجامتعي
والربامج والصناديق ا ألخرى اليت يقع مقرها يف نيويورك .وابلإضافة اإىل ذكل ،قدم الوفد مثال لالجامتع ا ألخري ملؤمتر
ا ألطراف بشأأن التفاقيات املتعلقة اب ألشخاص ذوي الإعاقة حيث شاركت الويبو بنشا وبفضل مكتب الويبو للتنس يق
دلى ا أل مم املتحدة يف مكتب نيويورك يف نيويورك ،اذلي اكن قادرا عىل تنظمي أأحداث جانبية موازية واملشاركة فهيا .و أأعرب
الوفد عن ر أأي مفاده أأنه ل يرغب يف رؤية أأن يؤدي الاقرتاح اإىل تقييد مشاركة الويبو بشلك كبري يف املناقشات يف
نيويورك.
 .323وشكر وفد اإيران (مجروهورية –الإسالمية) ا ألمانة عىل الرشح املمتاز بشأأن الربانمج  .20و أأعرب الوفد عن تأأييده
للبيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان املوقر ابلنيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ .وذكر الوفد أأنه يف أأعقاب رشح ا ألمانة،
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ينبغي أأن تكون هناك دراسة شامةل عن املاكتب اخلارجية خاصة فامي يتعلق باكفة جوانب املاكتب اخلارجية ،وتاكليفروها
وفائدهتا ،وقميهتا املضافة وكفاءهتا و أأيضا تشكيلروها وهماهما .وس يكون الرتكزي عىل املاكتب اخلارجية احلالية وكذكل املاكتب
اخلارجية اجلديدة اليت من املمكن أأن تنشأأ .وذكر الوفد أأنه يف جلسة جلنة الربانمج واملزيانية يف يوليو  2013اكن قد طلب
هذه ادلراسة الشامةل .ول ألسف ،مل تكن ادلراسة اليت أأعدهتا ا ألمانة شامةل .وذلكل ،طلب الوفد مرة أأخرى هذه ادلراسة
للنظر فهيا .وذكر الوفد أأنه قبل ذكل بيوم طلب توضيحا للفقرة  33بشأأن الفكرة وراء ختصيص مليون فرنك سويرسي
للماكتب اخلارجية اجلديدة .وتساءل الوفد عن عدد املاكتب اخلارجية اليت ميكن اإنشاؤها مع هذه ا ألموال وملاذا أأشري اإىل مبلغ
مليون .وابلإشارة اىل الربانمج  ،17طلب الوفد أأن يمت تقدمي الاقرتاح اذلي تقدم به وفد رومانيا ابمس مجموعة أأورواب
الوسطى ودول البلطيق (فامي يتعلق ابللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ) بشلك خطي.
 .324و أأشار وفد مجروهورية كوراي اإىل الربانمج  20و أأعرب عن تقديره لبيان صادر عن ا ألمانة والرشح الواحض واملفيد اذلي
قدمته .و أأعرب الوفد أأيضا عن دمعه ملداخةل مندوب ابكس تان املوقر نيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ من أأن املبادئ
التوجهيية ينبغي الانهتاء مُنا أأول ،قبل اختاذ قرار بشأأن عدد أأو مواقع حمددة .ودلى اغتنامه هذه الفرصة ،أأكد الوفد عىل
بعض العنارص اليت اعتقد أأنه من الرضوري النظر فهيا أأثناء هذه املناقشة .أأول ،اكن هناك حاجة ملحة للخدمات اليت ميكن
للماكتب اخلارجية أأن توفرها وينبغي أأن تكون املاكتب مس تدامة ماليا ،وينبغي أأن تتوفر املرونة يف عدد املاكتب اخلارجية.
اثنيا ،هناك حاجة اإىل أأن يكون هناك توازن يف وظائف خدمات امللكية الفكرية العاملية و أأنشطة املساعدة التقنية فامي خيص
املاكتب اخلارجية .و أأشار الوفد اإىل أأنه ل ينبغي اعتبار الطلب احلايل أأقل وزان من الطلب احملمتل يف حتديد مواقع املاكتب
اخلارجية اجلديدة .و أأخريا ،وفامي يتعلق ببعض املاكتب اخلارجية اليت ركزت أأساسا عىل خدمات امللكية الفكرية العاملية ،مل
يكن للمجموعات ا إلقلميية للويبو عالقات كثرية مع املواقع احملددة .وبعبارة أأخرى ،اكنت هناكل حاجة لإتباع هنج خمتلف بشأأن
هذا النوع من املاكتب اخلارجية اليت تركز عىل خدمات امللكية الفكرية العاملية.
 .325وشكر وفد املغرب ا ألمانة لتوضيحاهتا بشأأن املاكتب اخلارجية .و أأعرب الوفد عن تأأييده لطلب اجملموعة ا ألفريقية أأن
يمت فتح مكتبني يف أأفريقيا.
 .326و أأشار وفد الروهند أأنه مبا أأن هذه يه املرة ا ألوىل اليت يأأخذ فهيا اللكمة ،فاإنه رغب أأن يعرب عن ثقته يف القيادة
القديرة للرئيس .وشكر الوفد ا ألمانة للعمل اجلاد اذلي قامت به يف اإنتاج الواثئق لروهذه ادلورة وكذكل وثيقة الربانمج
واملزيانية .كام متىن الوفد أأن يسجل تقديره ل ألمانة لرشهحا املمتاز للربانمج  20و أأراد أأيضا احلصول عىل نسخة من بيان ا ألمانة
الكتايب .وفامي يتعلق مبسأأةل فتح ماكتب خارجية جديدة ،لحظ الوفد أأن هذه املسأأةل قد طالت كثريا وغرقت يف خماوف ل
أأساس لروها بشأأن تأأثريها عىل املنظمة .و أأشار الوفد اإىل أأنه اكن قد مسع يف كثري من ا ألحيان ،سواء يف جلنة الربانمج واملزيانية
ويف مجعيتني متتاليتني ،خماوف غري معقوةل حول تأأثري افتتاح مكتب خاريج يف بدل بشأأن أأنشطة الويبو الثنائية مع ماكتب
أأخرى يف املنطقة نفسروها .وقد اعرتف ابس مترار أأن ذكل اكن حمدودا .وشدد الوفد عىل أأن فتح مكتب خاريج جديد خيدم
مصاحل اجليع .وذكر أأنه مت جتميع اخلرباء الفنيني لتقدمي اخلدمات والقيام ابلتدخالت يف املوقع .وسامه وجود اخلرباء املعينني
حمليا أأيضا عىل النقل الفعال للمعرفة ،وتعزيز ادلمع املتبادل لإنشاء ش باكت إاقلميية .وقال الوفد اإن من املروهم أأيضا أأن تأأخذ يف
الاعتبار مصاحل ا ألقالمي اجلغرافية اخملتلفة ،فضال عن حتقيق التوازن بني احلاجة والطلب بسبب الساكن وجحم الاقتصاد،
والمنو يف اإيداعات امللكية الفكرية .وشدد الوفد عىل أأن التوزيع اجلغرايف همم بشلك خاص لتقدمي خدمات الويبو للمساعدة
التقنية وبناء القدرات .و أأشار اإىل أأن الروهند قد أأعربت عن رغبهتا يف افتتاح مكتب خاريج للويبو يف الروهند .ورغب يف رؤية
قرار بشأأن املكتب اخلاريج يف الروهند خالل فرتة الس نتني املقبةل  .17/2016و أأكد أأنه اكن عىل اس تعداد للعمل بشلك بناء
مع اكفة اجملموعات والوفود للتوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن الإجراءات ووضع معايري لفتتاح ماكتب خارجية جديدة
للويبو .واقرتح الوفد أأن تنظر جلنة الربانمج واملزيانية يف التوسع يف املزيانية ،اإذا مل تكن اكفية ،وذكل متش يا مع الاهامتم الكبري
اذلي أأعربت عنه ادلول ا ألعضاء بشأأن مسأأةل فتح ماكتب خارجية جديدة.
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 .327و أأشار وفد أأوروغواي اإىل الربانمج  20ومكتب تنس يق الويبو دلى مكتب ا أل مم املتحدة يف نيويورك و أأيد بيان الوفد
املكس ييك .وطلب وفد أأوروغواي أأن تقدم ا ألمانة مزيدا من املعلومات حول هذا املوضوع .و أأشار الوفد اإىل املراجع يف وثيقة
الربانمج واملزيانية لعمليات التفاوض الرئيس ية ،ومع ذكل ،لوحظ عدم وجود أأي اإشارة اإىل سلسةل من الاجامتعات وجلسات
اللجنة اليت جتري متابعهتا ،مثل اللجنة الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة والسابعة ،فضال عن اجمللس الاقتصادي
والاجامتعي .و أأشار اإىل أأن هذه القامئة ليست شامةل .وس يعين الاقرتاح أأن يمت التعامل مع هذه اللجان من جنيف .وإاذا اكن
هذا هو احلال ،قال الوفد اإنه يفرتض أأنه سيمت اإرسال املوظفني اإىل نيويورك من أأجل القيام بذكل .ويف هذا الصدد تساءل
الوفد عن تاكليف ذكل وإاذا ما مت تنفيذ حتليل للتاكليف والفوائد .وبر أأي الوفد ،مل يكن واحضا أأن الاقرتاح من شأأنه أأن حيقق
يف الواقع وفورات .وابلإضافة اإىل ذكل ،طلب الوفد عام اإذا اكن هناك أأي اعتبار ل إالشارة الس ياس ية اليت من شأأن هذا
القرار أأن يبعهثا.
 .328و أأعرب وفد ابراغواي عن تقديره للمعلومات املقدمة من ا ألمانة بشأأن الربانمج  .20ولحظ أأنه ابلنس بة لتاكليف
وقمية وهمام املاكتب اخلارجية احلالية ،أأعرب الوفد عن موافقته عىل ما قالته ا ألمانة حول فائدة ورضورة تعزيز الروابط بني
املاكتب اخلارجية واملقر .وقال الوفد يف هذا الس ياق ،اإنه يريد احلصول عىل مزيد من التفاصيل ،قدر الإماكن ،عن املواعيد
الُنائية اليت تنظر فهيا ا ألمانة والليات اليت تود تطبيقروها من أأجل عقد جلسات اإحاطة للمندوبني يف جنيف عىل العمل اذلي
تقوم به ش بكة املاكتب اخلارجية.
 .329و أأعرب وفد غاان عن دمعه لبيان نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ابلنس بة للربانمج  .20و أأكد الوفد جمدد اا أأنه
س يكون يف غاية الامتنان لرؤية مكتبني خارجيني يف أأفريقيا ،نظرا ،أأول وقبل لك يشء ،حلجم من القارة ،واقتصادها
الناشئ ،والإماكنية اليت دلهيا للتأأثري عىل امللكية الفكرية .وابلنظر اإىل الظروف احلالية للويبو ،س يكون لروها تأأثري أأكرب اإذا
مضنت أأفريقيا املساعدة وادلمع من املاكتب .وذكر الوفد أأهنا منطقة شاسعة فهيا ما يقرب من مليارا نسمة ول ميكن القول اإنه
ليس من الرضوري أأو ذات صةل أأن تكون هناكل ماكتب يف أأفريقيا.
 .330و أأشار وفد ش ييل اإىل الربانمج  20وقال اإنه اكن ممتنا جدا للحصول عىل املعلومات اليت قدمهتا ا ألمانة .و أأكد الوفد ما
قالته ا ألمانة ،وهو أأن افتتاح ماكتب جديدة مسؤولية تقع عىل عاتق ادلول ا ألعضاء .واعترب الوفد أأنه قبل توفري وصف
للماكتب اجلديدة ،اكن من الرضوري التوصل اإىل توافق يف الراء ألن ذكل اكن ضامان لنقل العملية برمهتا .كام منح اليقني
لاكفة ادلول ا ألعضاء يف الويبو حول دور هذه املاكتب.
 .331وشكرت ا ألمانة الوفود عىل اس تجابهتا الإجيابية للغاية ملداخلهتا .وتناولت طلب مندوب ابكس تان املوقر للحصول عىل
تقرير من اجامتع الرؤساء اذلي عقد يف فرباير .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ل يوجد تقرير رمسي من هذا الاجامتع ألنه اكن معليا
وركز عىل حماوةل تطوير الربانمج واملزيانية للفرتة  .17/2016وعىل هذا النحو ،أأخذ رؤساء ا ألفرقة العامةل معظم الوقت
حملاوةل بناء ثقافة جديدة للماكتب اخلارجية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه عىل الرمغ من ذكل ،س تحصل الوفود قريبا عىل تفاصيل
بشأأن لك ما حدث يف ا ألشروهر الس تة املاضية يف وثيقة املعلومات اليت ينبغي أأن تكون جاهزة وتنرش قبل انعقاد اجلعيات
بوقت اكف .وستتضمن هذه الوثيقة معلومات مس تفيضة عام اكنت ا ألمانة حتاول القيام به .وذكرت ا ألمانة ،كام أأوحضت،
مشرية اإىل أأن قضية املبادئ التوجهيية قد أأثريت ،أأهنا لن تقدم أأي تعليقات عىل املبادئ التوجهيية والإجراءات فامي يتعلق
ابملاكتب املس تقبلية .و أأشارت ا ألمانة اإىل طلب وفد ابراغواي لعقد جلسة الإحاطة وقالت اإن ا ألمانة منفتحة عىل فكرة
جلسة الإحاطة ،رمبا خالل ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية اإذا أأشار الرئيس اإىل ذكل .و أأضافت أأن رؤساء املاكتب
اخلارجية س يكونون موجودين يف اجلعيات املقبةل ،واكنت هناك فكرة جادة لعقد لقاء جانيب وقت الغداء حبيث ميكن لدلول
ا ألعضاء التفاعل بشلك منفرد مع رؤساء املاكتب اخلارجية وميكن ل ألمانة أأيضا اإجراء عرض مفصل .وتلخيصا ذلكل ،قالت
ا ألمانة اإن هناك خيارين ،اإما لتقدمي اإحاطة خالل جلنة الربانمج واملزيانية املقبةل أأو القيام بذكل يف اجلعية العامة .و أأكدت
ا ألمانة أأهنا تسعى لتقدمي اإحاطة حبيث ميكن لدلول ا ألعضاء تلقي تفاصيل بشأأن ما تقوم به املاكتب اخلارجية.
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 .332وردا عىل السؤال اذلي طرحه عدد من الوفود واملتعلق مببلغ  2مليون فرنك سويرسي غري اخملصص ،مبا يف ذكل
مليون واحد للماكتب اخلارجية ،أأكدت ا ألمانة أأهنا بذلت قصارى هجدها للقيام ببعض الافرتاضات الواقعية حول ما يه
القرارات اليت ميكن أأن تتخذها ادلول ا ألعضاء .و أأشارت اإىل أأن مبلغ  2مليون فرنك سويرسي يتأألف من جز أأين يف هذه
املرحةل .اكن املليون ا ألول خمصصا لعقد مؤمتر دبلومايس اإذا ما قررت ادلول ا ألعضاء عىل عقده واملليون الثاين لالفتتاح
احملمتل للماكتب اخلارجية اجلديدة ،يف حال توصلت ادلول ا ألعضاء ألي توافق يف الراء وقرار .و أأكدت ا ألمانة أأنه ل يوجد
أأي عدد من املاكتب مرتبط مببلغ املليون غري اخملصص .وسيتوقف مجموع النفقات ،ابلإضافة اإىل ذكل ،عىل عدد املاكتب
وعىل طول فرتة معل لك مكتب يف الثنائية.
 .333وفتح الرئيس املناقشات بشأأن الروهدف الاسرتاتيجي التاسع والربامج من  21اإىل .28
 .334و أأشار وفد اإس بانيا اإىل الربانمج  21ولحظ وجود توحيد ملسامهة الويبو يف جملس التنس يق التابع ل أل مم املتحدة.
وشدد الوفد عىل ا ألمهية اليت يولهيا لروهذا الروهدف بشلك خاص وجلروهود الويبو ،وجلروهود املنظامت ا ألخرى يف منظومة ا أل مم
املتحدة للتنس يق من خالل هذا اجمللس اذلي مكن مشاريع مثرية جدا لالهامتم مثل الرشاء املشرتك .و أأضاف الوفد أأنه ر أأى
يف الوثيقة املقدمة من ا ألمانة بشأأن الادخار و أأوجه القصور ،أأن مثل هذه الس ياسات اكن لروها نتاجئ اإجيابية للغاية .و أأشار
الوفد اإىل أأنه يف عام  ،2014مت توفري حوايل  1.5مليون دولر عن طريق الرشاء املشرتك مع الواكلت ا ألخرى التابعة
ملنظومة ا أل مم املتحدة .ونتيجة ذلكل ،هنأأ الوفد الويبو عىل هجودها وحهثا عىل الاس مترار يف مثل هذه املشاريع ،ورمبا حىت
عىل زايدة مكية ا ألموال اليت ميكن توفريها .وفامي يتعلق ابلربانمج  ،23لحظ الوفد أأنه عىل الرمغ من احتواء اإنفاق املوظفني،
اكنت هناكل ،يف الوقت نفسه ،زايدة يف الإنفاق العام عىل اخلدمات التعاقدية .وطلب الوفد تفسريا ذلكل .و أأعرب الوفد عن
امتنانه جلروهود ا ألمانة يف احتواء العقود حمددة املدة لكنه أأضاف أأن أأنواع أأخرى من تاكليف املوظفني ،عىل سبيل املثال،
التعاقد مع اخلرباء الاستشاريني ارتفعت ،وقد تلغي الكفاءات احملققة .و أأشار الوفد اإىل أأن نتاجئ الربانمج  ،27خدمات
املؤمترات واللغات ،اكنت مشجعة .واكنت هناك نتاجئ اإجيابية للغاية من حيث خفض التاكليف مع ضامن توفري خدمة لغوية
عالية اجلودة .ورحب الوفد ابإدراج مؤرش كام اقرتح قبل عامني :النس بة املئوية من الواثئق يف اكفة اللغات اليت تصدر يف
الوقت احملدد .وبذلت املنظمة هجودا لزايدة هذه النس بة .وينبغي تشجيع مثل هذه اجلروهود.
 .335و أأعرب وفد املكس يك عن شكره اخلالص ل ألمانة للجروهود اليت بذلهتا لتحقيق الادخار والكفاءات .وجشع الوفد ا ألمانة
عىل الاس مترار يف هذه اجلروهود .و أأشار الوفد أأيضا اإىل التدخل السابق من وفد اإس بانيا مشريا اإىل أأن هناك اإماكنيات كبرية
لتحقيق املزيد من الوفورات والكفاءات ومت تشجيع ا ألمانة عىل مواصةل السعي ذلكل .و أأضاف الوفد أأن الويبو اكنت رائدة
يف هذا اجملال ،ولكن ميكن دامئا أأن يطلب من الويبو أأك ر من ذكل بقليل .و أأعرب الوفد عن اليقني بأأن الويبو س تكون
طموحة يف هذا الصدد .و أأشار وفد املكس يك أأن ا ألمانة تبذل هجودا محمودة فامي يتعلق بس ياسة اللغة .ومت طرح مسأأةل يف
وقت ما فامي يتعلق ابس تخدام قاعة املؤمترات اجلديدة من قبل منظامت أأخرى من منظومة ا أل مم املتحدة عندما ل تس تخدهما
الويبو .واس تفرس الوفد ماذا جرى ذلكل الاحامتل ،وما اإذا اكنت اإماكنية التأأجري قد حتققت .وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،س يغطي
تاكليف صيانة القاعة ،اليت اكنت مرتفعة نوعا ما.
 .336و أأاثر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية نقطة يف الربانمج  - 28تأأمني املعلومات والسالمة وا ألمن ،وحتديدا يف اإطار
النتاجئ يف الصفحة  173من الربانمج واملزيانية .و أأشار الوفد أأن خط ا ألساس البالغ  20يف املائة من املوظفني اذلين تعرضوا
محلالت الانتحال غري مقبول .واكن همامت ملعرفة ما اإذا اكن هذا العدد ترامكيا ،مشريا اإىل أأن العدد بدا عاليا جدا .واس تفرس
الوفد كيف مت حساب العدد اإذا وقع موظف واحد حضية محةل الانتحال أأك ر من مرة .كام لحظ أأن هناك وسائل أأخرى
لإدخال الربجميات اخلبيثة يف النظام ،واس تفرس عن اخلطوات الإضافية اليت تتخذها الويبو ملعاجلة هذه املسأأةل.
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 .337و أأعرب وفد كندا ،يف الإشارة اىل الربانمج  ،21عن رغبته يف احلصول عىل مزيد من التفاصيل حول املس تقبل
اخملطط ل إالطار التنظميي للمرونة وكيف ميكنه أأن يتعلق بس ياسة الويبو لإدارة اخملاطر ،وعىل وجه اخلصوص ،ببياانت قابلية
حتمل اخملاطر اليت انقش هتا اللجنة يف العام السابق .وفامي يتعلق ابلربانمج  ،28شاطر الوفد قلق وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية عىل حقيقة أأن  20يف املائة من املوظفني تعرضوا عىل ما يبدو محلالت الانتحال .وقال الوفد اإنه يف اإطار الربانمج
 ،24وذكر وفد اإس بانيا ذكل أأيضا ،سريحب بأأي حتديث عىل اس تخدام رشاء اجملموعة ويود أأن ينضم اإىل وفد املكس يك
وكذكل يف الثناء عىل ا ألمانة عىل معلروها اجليد يف حتقيق الادخارات وتشجيع ا ألمانة عىل مواصةل هذا العمل .ومضن الربانمج
 ،22يرحب الوفد ابلتوضيح لكيفية احتساب ا ألمانة مبلغ  2.4مليون فرنك سويرسي لفرتة أأسعار الفائدة السلبية عىل
الفرنك السويرسي ،وما اإذا اكنت متثل املسؤولية عن أأسعار الفائدة السلبية .وقال الوفد اإنه س يعاجل هذه املسأأةل يف اإطار بند
جدول أأعامل س ياسة الاستامثر.
 .338و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،أأنه يرغب يف رؤية بعض الس ياسات أأو الاسرتاتيجية
املتعلقة ابلكيفية اليت تعزتم الويبو فهيا حتسني التفاوت يف المتثيل اجلغرايف يف القوى العامةل يف الويبو .و أأضاف الوفد أأن هذه
املسأأةل جارية يف الويبو لعدة س نوات واكنت موضوع نقاش لس نوات عديدة ،وعىل هذا النحو ،يرغب يف احلصول عىل ر أأي
ا ألمانة هبذه املسأأةل .وفامي يتعلق ابلربانمج  ،27جشعت اجملموعة ا ألفريقية املنظمة لضامن توفري الواثئق يف الوقت املناسب
جبميع لغات ا أل مم املتحدة لمتكني ا ألعضاء من فروهم بعضروهم البعض والعمل بشلك مناسب .وذكر الوفد أأن التنوع اجلغرايف اكن
مؤرشا ل ألداء و أأن حتقيق هذا الروهدف يتطلب موافقة ادلول ا ألعضاء و أأنه ابلنس بة لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة،
لوحظ أأنه طلب من جلنة التنس يق النظر يف مسأأةل التوزيع اجلغرايف وذكل لزايدة التنوع اجلغرايف ملوظفي الويبو املروهنيني.
وذكر الوفد أأنه يود معرفة التقدم احملرز يف هذا الاس تعراض اذلي تقوم به جلنة التنس يق .وابلنس بة للربانمج  ،27أأعرب
الوفد عن تقديره لقرار متديد التغطية اللغوية جليع لغات ا أل مم املتحدة الست و أأعرب عن أأمهل أأنه حبلول هناية فرتة الس نتني
املقبةل ،س تحقق الويبو الروهدف املمتثل يف توس يع نطاق تغطية اللغات الست جليع الروهيئات الرئيس ية واللجان وا ألفرقة العامةل.
و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن مت متديد تغطية اللغات الست ل ألفرقة العامةل الأك ر أأمهية لتشمل الرتمجة
الفورية ،بعد أأن لحظ أأن الاجامتع ا ألخري للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اكن مغطى بثالث لغات فقط.
 .339وذكر وفد املكس يك أأنه ل تزال هناكل حاجة لتحقيق قدر كبري من التقدم بشأأن التنوع اجلغرايف و أأنه ينبغي املوافقة
عىل س ياسة جديدة للتوزيع اجلغرايف .و أأضاف الوفد أأنه طلب أأن تضع ا ألمانة عىل جدول ا ألعامل مقرتحات لتعديل الس ياسة
احلالية للمنظمة بشأأن التوزيع اجلغرايف ،لكُنا مل تتلق حىت الن مثل هذه املقرتحات و يبدو أأن هذه املسأأةل تدور يف حلقات
مفرغة.
 .340و أأعرب وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن قلق اجملموعة فامي يتعلق بس ياسة
املوارد البرشية .وعلقت مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب أأمهية كبرية عىل التنوع اجلغرايف للموظفني ،ول س امي املس توى املروهين
والإداري .و أأعربت اجملموعة عن قلقروها من اإحراز تقدم ضئيل جدا منذ صدور تقرير وحدة التفتيش املشرتكة حول مراجعة
التنظمي والإدارة يف الويبو.
 .341ودمع وفد جنوب أأفريقيا التعليقات حول استئجار قاعة املؤمترات اجلديدة وسعى اإىل معرفة ما اإذا اكنت الويبو
س تواصل هذه الس ياسة .كام دمع مداخةل اجملموعة ا ألفريقية بشأأن التنوع اجلغرايف وس ياسة التنوع اجلغرايف.
 .342وشكر وفد تركيا ا ألمانة لتقدمي املعلومات يف اإطار هذا الروهدف الاسرتاتيجي .ومشرية اإىل البيان مبقتىض الربانمج
 ،25اذلي أأشار اإىل أأن اكفة ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة يف الويبو اكنت تعمتد اإىل حد كبري عىل البىن التحتية لتكنولوجيا
املعلومات لإجناز الربامج ،شكر الوفد ا ألمانة عىل هجودها يف القيام بذكل بنجاح ،مثل الانهتاء من نظام ختطيط موارد
املؤسسات والتاكمل الأكرب واملس متر .ويف وثيقة الربانمج واملزيانية السابقة ،اكن هناك مؤرش ل ألداء متعلق ابتفاقات مس توى
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اخلدمة ،واتفاقيات الرتخيص القياس ية ،واليت اكنت عددا من اتفاقيات الرتخيص القياس ية ل ألنظمة واخلدمات املس تضافة
املامتش ية مع اإطار اتفاقات مس توى اخلدمة خبصوص تكنولوجيا املعلومات والتصالت .ور أأى الوفد أأن تلكيف هجات
خارجية لبعض أأعامل تكنولوجيا املعلومات والتصالت سيس متر يف تلبية مرونة أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف
 17/2016و أأنه س تكون هناكل حاجة اإىل توريد اسرتاتيجي ورشااكت .يف هذا الس ياق ،س يقدر الوفد تفسريا بشأأن إازاةل
مؤرش ا ألداء هذا لفرتة الس نتني  .17/2016كام طلب الوفد توضيحا بشأأن الاختالفات بني مؤرشي ا ألداء التاليني:
مشاريع تكنولوجيا املعلومات والتصالت وفقا ملبادئ الويبو التوجهيية اخلاصة ابلإدارة وإادارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات
والتصالت وفق اا ملبادئ الويبو التوجهيية اخلاصة ابإدارة املشاريع وانتقال اخلدمات.
 .343وقال وفد مجروهورية اإيران الإسالمية أأنه من املروهم أأن يمت تأأسيس س ياسة تنظم المتثيل اجلغرايف العادل خملتلف ا ألعضاء
يف املنظمة عىل مس توى صنع القرار وعدد املروهنيني ،و أأن هذا احلقيقة قد طرحت من قبل وحدة التفتيش املشرتكة يف
توصيهتا بأأن جلنة التنس يق جيب أأن تعيد النظر يف املبادئ احلالية املتعلقة ابلتوزيع اجلغرايف لضامن تنوع جغرايف أأوسع داخل
القوى العامةل املروهنية يف الويبو .و أأضاف الوفد أأن حالت التقاعد املقبةل أأاتحت الفرصة للمنظمة لإدخال حتسينات عىل المتثيل
اجلغرايف .وعالوة عىل ذكل ،ذكر أأنه اكن قد طلب ،يف ادلورة ا ألخرية ،معلومات مقارنة بشأأن التقاعد خالل الس نوات الامثين
املاضية من أأجل حتليل كيفية تطور التوزيع اجلغرايف وعام اإذا اكن قد مت اتباع مبد أأ التوزيع اجلغرايف العادل خالل تكل الفرتة،
وابلتايل طلب من ا ألمانة توفري هذه املعلومات.
 .344وذكر وفد اإكوادور أأنه قد أأاثر خماوفه بشأأن الطريقة اليت جيري فهيا تناول مسأأةل التنوع اجلغرايف و أأن أأحد أأهداف
هذه املنظمة اكن تعزيز التنوع اجلغرايف بني املوظفني يف  .15/2014و أأضاف الوفد أأنه يفروهم أأن املنظمة س تتشاور مع ادلول
ا ألعضاء ومن مث تبد أأ برانمج بني املوظفني الفنيني يف هذه املنظمة وطلب من ا ألمانة اإبالغ ادلول ا ألعضاء بشأأن أأنواع
الإجراءات اليت ستتخذ ملعاجلة هذه املسأأةل.
 .345و أأيد وفد غاان البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ا ألفريقية ووافق مع وفود أأخرى أأنه ينبغي أأن تكون ادلول ا ألعضاء أأك ر
اطالعا عىل مسأأةل التنوع يف هيلك موظفي الويبو .وتساءل الوفد أأيضا عام اإذا مت تطبيق مفروهوم التنوع اجلغرايف عند تشغيل
املتدربني والزمالء ،سواء يف املقر أأو يف املاكتب اخلارجية وعام اإذا اكن قد مت ختصيص اعامتدات لروهذا يف مرشوع املزيانية
والربانمج املقرتح لعام .17/2016
 .346و أأيد وفد ابكس تان البياانت اليت أأدلت هبا وفود أأخرى حول التنوع اجلغرايف العادل يف املنظمة وطلب حتديثات ،اإن
وجدت ،حول التقدم يف هذه املسأأةل ،مبا أأهنا اسرتعت انتباه رئيس جلنة التنس يق.
 .347ودعا الرئيس ا ألمانة للرد عىل اجلوةل ا ألوىل من ا ألس ئةل.
 .348و أأشارت ا ألمانة اإىل الربانمج  21اكلربانمج ا ألول يف اإطار الروهدف الاسرتاتيجي التاسع وشكرت وفد املكس يك عىل
تعليقاته الإجيابية للغاية .و أأشارت اإىل أأن سؤالا واحدا فقط مرتبط ابلربانمج  21أأثري واذلي يتعلق ابإنشاء اإطار جديد
للمرونة التنظميية واس مترارية العمل .و أأكدت ا ألمانة أأن هذا قد مت الاعرتاف به من قبل املنظمة كنشا حامس وهمم للغاية.
و أأشارت اإىل أأن منسق شؤون اس مترارية ا ألعامل اخملصص لروهذه املروهمة اكن يف الغرفة و أأعطى اللكمة للمنسق.
 .349و أأشارت ا ألمانة اإىل اإطار املرونة التنظميية للويبو وقابلية حتمل اخملاطر وذكرت أأن اإطار املرونة التنظميية افرتض يف
ا ألساس أأن حداث معرقال قد حدث ابلفعل .و أأضافت أأنه ابلرمغ من أأن قابلية حتمل اخملاطر واملزااي الروهامة للمنظمة أأخذت يف
الاعتبار ،اكن الرتكزي عىل الروهدف الرئييس للحد من الاثر اليت تيل احلدث .و أأضاف عضو أخر يف ا ألمانة أأنه فروهم سؤال وفد
كندا ل إالشارة اإىل كيف ارتبط اإطار املرونة التنظميية ببيان قابلية حتمل اخملاطر اذلي أأقرته ادلول ا ألعضاء .ولوحظ أأن املرونة
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تتعلق ابخملاطر التشغيلية وقالت ا ألمانة اإنه مت حتديد ذكل يف قسم اخملاطر التشغيلية يف بيان قابلية حتمل اخملاطر مضن
الفقرة .7.
 .350وفامي يتعلق ابلربانمج  22وسؤال وفد كندا ،أأوحضت ا ألمانة أأن حساب مبلغ  2.4مليون فامي يتعلق بأأسعار الفائدة
السلبية اكنت معلية حسابية بس يطة جدا .و أأفادت بأأن سعر الفائدة السائد حاليا هو انقص  0.7يف املائة ،واستند التقدير
عىل املوجودات النقدية للمنظمة البالغة  300مليون تقريبا واليت من شأأهنا أأن جتذب هذه الفائدة السلبية .و أأضافت ا ألمانة
أأن هذا تقدير متفائل ألنه مل يأأخذ بعني الاعتبار حقيقة أأن س ياسات اإدارة الاستامثر جيري مناقش هتا واس تعراضروها يف ادلورة
احلالية.
 .351و أأعربت ا ألمانة عن تقديرها للكامت التشجيع من وفود اإس بانيا واملكس يك وكندا والوفود ا ألخرى فامي يتعلق ابجلروهود
املوهجة حنو الكفاءة من حيث التلكفة والوفورات .وسوف تس متر هذه اجلروهود مضن القطاع وعىل صعيد املنظمة بأأمكلروها ،نظرا
اإىل أأن قطاع الإدارة والتس يري هو ادلافع .وفامي يتعلق بتأأجري قاعة املؤمترات اجلديدة ،اكن الُنج ا ألول هو ضامن أأن املنظمة
راخسة يف املنطقة قبل اس تكشاف الفرص اليت نشأأت .وقد مت تلقي عدد من الطلبات .والتحدي اذلي فرض نفسه هو
تغطية التاكليف الفعلية املتعلقة ابلستئجار والعمليات املتاحة للمس تأأجر .ووفقا ذلكل ،أأصدرت مبادئ توجهيية فامي يتعلق
ابلرسوم لستئجار قاعة املؤمترات اجلديدة اليت مت تقامسروها مع جلنة الرقابة الاستشارية املس تقةل ( )IAOCيف اجامتعروها ا ألخري.
وميكن أأن تفصل هذه املبادئ التوجهيية طرائق اإاتحة مرافق املؤمترات ألطراف خارجية .ولحظت ا ألمانة ،لشد انتباه وفد
نيجرياي ،أأهنا ستسعى دامئا لإاتحة واثئق الويبو يف الوقت املناسب والوفاء ابملواعيد الُنائية .وللعام احلايل ،بذلت ا ألمانة هجدا
اس تثنائيا لإصدار وثيقة الربانمج واملزيانية بلك اللغات يف غضون س تة أأايم من اإصدار النسخة الإجنلزيية ،بدل من املروهةل
املس تغرقة سابقا واليت اكنت تصل اإىل أأربعة أأسابيع .و أأظروهر ذكل أأنه جيري حتسني بعض املقاييس و أأن اجلروهود املبذوةل يف هذا
الاجتاه ستس متر.
 .352وردا عىل سؤال حول الربانمج  ،23ذكرت ا ألمانة أأهنا أأحاطت علام ابلرتكزي القوي عىل التنوع اجلغرايف و أأهنا أأدرجت
يف مرشوع املزيانية والربانمج املقرتح الوضع الراهن للتنوع اجلغرايف يف املنظمة .وذكرت أأيضا أأهنا مل حتدد أأي أأهداف ،ألنه ل
يقع عىل عاتق ا ألمانة القيام بذكل ،بناء عىل توصية وحدة التفتيش املشرتكة  ،6اليت أأحالروها املدير العام اإىل رئيس جلنة
التنس يق .وذكرت ا ألمانة أأهنا مل تكن عىل عمل اإذا اكنت هناك أأي مبادرات قامت هبا ادلول ا ألعضاء من جلنة التنس يق فامي
يتعلق هبذه املسأأةل ،وميكن ل ألمانة أأن تقدم ادلمع الفعال ملثل هذه العملية عند احلاجة .و أأشارت اإىل قيام مناقشات مماثةل يف
ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق و أأنه بيامن اكن يبد أأ النقاش حول س ياسة جديدة ،قامت ا ألمانة
ابلتوظيف من أأوسع قاعدة جغرافية ممكنة .و أأضافت ا ألمانة أأن محالت الانتشار لثالث دول قد حصلت يف املايض القريب
و أأنه بد أأت تظروهر بعض النتاجئ املعتدةل من هذه املبادرات .و أأشارت أأيضا اإىل أأن تغيري املوظفني يف الويبو اكن حمدودا جدا،
يف فرتة الس نتني املقبةل ،اإذ من املقرر أأن يتقاعد حوايل  45موظفا فقط ،ما يعادل  4يف املائة فقط من القوى العامةل.
و أأخريا ،أأبلغت الوفود أأن التقرير الس نوي عن املوارد البرشية س يكون جاهزا يف الوقت املناسب لجامتع جلنة الربانمج
واملزيانية يف سبمترب ،واذلي اش متل عىل الاجتاهات يف الس نوات القليةل املاضية بشأأن التنوع اجلغرايف.
 .353و أأكد وفد املكس يك أأن ادلول ا ألعضاء اكن جيب أأن توافق عىل مُنجية جديدة للتعامل مع مسأأةل التوزيع اجلغرايف،
و أأهنا احتاجت اإىل دمع من ا ألمانة ليك تقدم لروها ا ألدوات من أأجل اإجراء مراجعة ومناقشة فنية لروهذه املسأأةل .وذكر أأنه اإذا مل
تتوفر املعلومات املطلوبة من رئيس جلنة التنس يق واليت من شأأهنا متكني ادلول ا ألعضاء من ادلخول يف مناقشات ،لن ميكن
التوصل اإىل اتفاق .وذكر أأيضا أأن هناك طرقا خمتلفة مت تطبيقروها يف منظومة ا أل مم املتحدة يف نيويورك ومع الواكلت
املتخصصة ،و أأن املزية الوحيدة اليت طلبت من ا ألمانة يه توفري معيار للمُنجيات القامئة مث عىل ا ألساس التقين ،واليت عىل
أأساسروها ميكن أأن تعقد املناقشات .و أأضاف أأنه بدون هذه العنارص ،ل ميكن اإحراز تقدم ،لكنه أأشار اإىل أأن ا ألمانة ل ميكن
أأن تضع حدودا دنيا أأو قصوى للمتثيل حسب املنطقة.
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 .354وردت ا ألمانة عىل سؤال وفد اإس بانيا بشأأن اتفاقات اخلدمات الفردية التعاقدية ( .)ICSو أأوحضت ا ألمانة أأن
اخلدمات الفردية التعاقدية اكنت تس تخدم من قبل الربامج اليت حباجة ملداخالت يف الوقت احملدد ومؤقتة عىل أأساس العمل
اذلي يتعني القيام به ،و أأضافت أأنه مت تشجيع مدراء الربامج يف الواقع عىل اس تخدام مثل هذه العقود ألهنا مضنت أأن املوارد
تس تخدم فقط ألغراض حمددة ومدة حمددة .ومل تكن جزءا من قوة العمل العادية .وبني اجلدول  5أأن الزايدة الإجاملية
للخدمات الفردية التعاقدية (للمنظمة بأأرسها) اكنت  2.1يف املئة ابملقارنة مع املزيانية بعد التحويالت .ومع ذكل ،مل تالحظ
ا ألمانة اجتاها حمددا لالنتقال من املوظفني بعقود حمددة املدة اإىل عقود غري املوظفني .و أأضافت ا ألمانة أأن اإدارة اخلدمات
الفردية التعاقدية قد مت تشديدها وتعزيزها ،مع وضع العديد من الضوابط ادلاخلية عقب توصية املراجع اخلاريج منذ عدة
س نوات بشأأن هذه املسأأةل و أأنه وضعت س ياسة جديدة للخدمات الفردية التعاقدية منذ عام ونصف.
 .355وفامي يتعلق ابلربانمج  ،24شكرت ا ألمانة وفود اإس بانيا واملكس يك وكندا عىل تعليقاهتم ومدهحم وفورات الفعالية
اليت حتققت ألن الويبو متكنت من جتميع املشرتايت وابلتايل اكن الرشاء أأك ر كفاءة بكثري .ومتنت ا ألمانة توفري بعض
املعلومات احلديثة ،و أأضافت أأنه ،لكام اكن ذكل ممكنا ،شاركت الويبو يف مناقصات مشرتكة يف جنيف .و أأبعد من ذكل،
حاولت الويبو أأن تكون مبتكرة قدر الإماكن يف حتقيق أأقىص قدر من الوفورات املمكنة .ويف الونة ا ألخرية ،مع الاحتاد
ادلويل لالتصالت ،ترصفت الويبو كواكةل رائدة يف مناقصة للكروهرابء .ومتكنت الويبو من طرح مُنجية جديدة يف ذكل
الوقت ،والتوفيق بني القيود التنظميية اليت واهجهتا الويبو من هجة مع واقع السوق من هجة أأخرى .و أأخذت مناقصات
املشرتايت العامة الوقت واكن للويبو بعض القيود اكن علهيا أأن تلزتم هبا .وعىل الطرف املقابل ،اكنت ا ألسعار اليت اقرتحهتا
السوق يف كثري من ا ألحيان صاحلة ألقل من ساعة .ففي الواقع ،ونتيجة ذلكل ،متكنت الويبو من حتقيق وفورات مبعدل
عرشي من حيث النس بة املئوية .و أأشارت ا ألمانة أأيضا اإىل أأنه يف الونة ا ألخرية ،تر أأست الويبو فريق معل حاول بث حياة
جديدة يف فريق ا أل مم املتحدة املعين بأأنشطة املشرتايت املشرتكة ،أأي مجموعة املشرتايت املشرتكة بني الواكلت الاكئنة يف
جنيف .وما حاولت الويبو القيام به هو اس تكشاف وحتديد املُنجيات اليت ميكن اس تخداهما لتوس يع الإماكنيات اليت دلى
الويبو للعطاءات املشرتكة ،وحتقيق املزيد من الوفورات وتعويض اخنفاض الطلب لبعض املنظامت مثل منظمة الصحة
العاملية .ففي الواقع ،دلى الويبو أأربعة أأفرقة عامةل معنية يف هذا اجملال وحبلول هناية فصل الصيف ،عىل ا ألقل يف أأوائل
اخلريف ينبغي أأن تكون للويبو مقرتحات جديدة من شأأهنا أأن تزيد من تعزيز كفاءة العمل اذلي يقوم به فريق ا أل مم املتحدة
املعين بأأنشطة املشرتايت املشرتكة يف جنيف .وتقوم ا ألمانة أأيضا بعدد من ا ألمور .ويشمل ذكل التفاوض وإاعادة التفاوض
عىل ا ألسعار بصورة أأك ر مُنجية؛ والتفاوض جلعل عروض املوردين املالية تامتىش مع تقديرات الربانمج ا ألولية؛ والاس تفادة
بأأقىص درجة ممكنة من الفرص املتاحة املمتثةل يف أأسعار الفائدة املناس بة و أأسعار الرصف؛ وادلخول يف مفاوضات مع
املوردين ،ول س امي اإذا اكنوا املصدر الوحيد للتوريد حملاوةل احلصول عىل أأفضل النتاجئ املمكنة .وفامي يتعلق ابلربانمج ،25
شكرت ا ألمانة وفد تركيا عىل ا ألس ئةل وفروهمت أأن السؤالني تعلقا ابتفاقية مس توى اخلدمة ( )SLAوتوضيح املبادئ التوجهيية
لالنتقال .وفامي يتعلق ابتفاقية مس توى اخلدمة ،أأوحضت ا ألمانة أأهنا تعمل عىل اإنشاء اتفاقيات مس توى اخلدمة لعدة س نوات
ابلفعل ،وخاصة لفرتة الس نتني احلالية .وخالل فرتة الس نتني احلالية ،مبا يف ذكل خالل ا ألشروهر القليةل املاضية ،اكنت ا ألمانة
قد وضعت اتفاقيات مس توى اخلدمة خمصصة للرباءات والعالمات التجارية ،والبنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وذكل
ليكون هناك اتفاقيات مس توى اخلدمة خمصصة للك خدمة حمددة .ويف الواقع ،وحبلول هناية فرتة الس نتني احلالية ،س تكون
ا ألمانة قد حققت يف املقام ا ألول لك من هذه ا ألهداف ابلفعل .وعىل الرمغ من أأنه يف املس تقبل سيمت اإنشاء اتفاقيات
مس توى اخلدمة جديدة حسب احلاجة ،يعتقد أأن نس بة كبرية من العمل قد متت ابلفعل و أأن العمليات قد وضعت يف ماكهنا.
ولروهذا السبب اخنفضت احلاجة يف الإبقاء عىل هذا املؤرش بشلك كبري .وملصلحة احلفاظ عىل عدد من املؤرشات ذات املغزى
عىل املس توى املؤسيس ،مت التفاق عىل التخيل عن هذا املؤرش املعني .وتعلق السؤال الثاين بتوضيح املبادئ التوجهيية.
و أأوحضت ا ألمانة أأنه عىل مدى الس نوات القليةل املاضية ،قامت الويبو ابإنضاج ممارسات ومعليات اإدارة مشاريعروها .فغالبية
املشاريع املسجةل اليوم تتبع ابلفعل ممارسات اإدارة املشاريع يف الصناعة  -واملس تخدمة يف الويبو عىل وجه اخلصوص يه
مؤسسة  .Prince 2ومن انحية أأخرى ،مل تكن ا ألمانة جيدة بشلك خاص يف وضع تعريف واحض لالنتقال من املرشوع اإىل

WO/PBC/23/10
103

العمليات .واكنت ا ألمانة تلحق ابلركب .وهذا هو السبب وجود مؤرشين .ويعين "الانتقال" ببساطة كيفية العبور من مرحةل
املرشوع اإىل مرحةل التشغيل.
 .356وردا عىل أأس ئةل خبصوص الربانمج  ،27أأعربت ا ألمانة عن تقديرها جليع الوفود اليت قدمت تعليقات أأو طرحت
أأس ئةل بشأأن اخلدمات اللغوية ،ل س امي وفود اإس بانيا واملكس يك ونيجرياي والصني ،عىل تعليقاهتا الإجيابية .واس تغلت ا ألمانة
الفرصة املتاحة لتقدمي عرض موجز للتقدم احملرز حىت الن يف تنفيذ الس ياسة اللغوية .وحىت العام املايض ،اكن هناكل بند يف
جدول ا ألعامل بشأأن التقدم احملرز يف تنفيذ الس ياسة اللغوية ،واذلي مت نقهل يف وقت لحق اإىل تقرير أأداء الربانمج .و أأشري
اإىل أأنه يف ادلورة التاسعة وا ألربعني للجمعيات اليت عقدت يف عام  ،2011قررت ادلول ا ألعضاء متديد التغطية اللغوية اإىل
واثئق الاجامتعات جبميع لغات ا أل مم املتحدة الست للروهيئات الرئيس ية واللجان وفرق العمل .ويف هناية فرتة الس نتني
 ،13/2012مت متديد هذه التغطية اإىل اكفة هيئات الويبو الرئيس ية واللجان ،واكن جيري متديد التغطية لست لغات لفرق
العمل .ويف عام  ،2014ووفقا لقامئة ا ألولوايت املتفق علهيا من قبل ادلول ا ألعضاء ،مت متديد هذه التغطية اإىل الفريق العامل
املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي .يف عام  ،2015سيمت متديد
التغطية اإىل الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد ،والفريق العامل املعين خبدمات النفاذ الرمقي للواثئق ا ألولوية
والفريق العامل املعين ابس تعراض التصنيف ادلويل للرباءات .وحبلول هناية عام  ،17/2016سيمت متديد هذه التغطية لاكفة
ا ألفرقة العامةل ،مبا يف ذكل تكل اليت مت اإنشاؤها حديثا .وفامي يتعلق ابلرتمجة الفورية ،اكنت الس ياسة اللغوية املعمتدة يف
عام  2011تشمل الرتمجة التحريرية فقط ول تشمل الرتمجة الفورية .والتفسري احملمتل ذلكل أأنه من أأجل تسروهيل املفاوضات
واملناقشات املبارشة يف الاجامتعات ،كقاعدة عامة ،توفرت الرتمجة الفورية ابلفعل يف ست لغات ،قبل ترمجة واثئق الاجامتع
يف ست لغات بكثري .ووفقا ذلكل ،وخالل مناقشة الس ياسة اللغوية خالل الثنائية  ،11/2010مت متديد تكل التغطية
لتشمل الرتمجة الفورية لاكفة اللغات الست يف معظم الروهيئات الرئيس ية واللجان ،اإن مل يكن لكروها ،حني اكنت واثئق
الاجامتعات تقدم بلغتني أأو ثالث لغات لبعض الروهيئات الرئيس ية واللجان .وحبلول هناية الثنائية  ،13/2012مت حتقيق تغطية
اكمةل ابللغات الست للروهيئات الرئيس ية واللجان فامي يتعلق بلك من الرتمجة التحريرية والفورية .ومع ذكل ،عندما بد أأت
الس ياسة اللغوية تنفذ فامي يتعلق برتمجة واثئق الاجامتعات ل ألفرقة العامةل يف الثنائية احلالية ،ظلت الرتمجة الفورية ل ألفرقة
العامةل مضن اختصاص أأماانت تكل ا ألفرقة ،مبا أأن الس ياسة اللغوية مل تتناول تكل املسأأةل .ونتيجة ذلكل ،يف حني تُقدم واثئق
الاجامتعات بست لغات لفائدة بعض ا ألفرقة العامةل ،فاإن الرتمجة الفورية بقيت عىل مس توى التغطية نفسه اذلي اكنت عليه
قبل وضع الس ياسة اللغوية.
 .357وردا عىل تعليقات حول الربانمج  ،28ذكرت ا ألمانة أأن السؤال اكن حتديدا عىل الانتحال (اذلي أأاثره وفود
الولايت املتحدة ا ألمريكية) وكندا عىل النس بة العالية من املوظفني اذلين تعرضوا محلالت انتحال وبسؤال متابعة عام يه
عنارص التحمك ا ألخرى اليت وضعت كجزء من اسرتاتيجية ملنع التطبيقات املدمرة .وملصلحة ا ألعضاء الخرين ،رشحت
ا ألمانة أأن مصطلح "الانتحال" يعين ألية يس تخدهما القراصنة عن طريق اإرسال رسائل بريد اإلكرتوين تبدو مرشوعة خلداع
املس تخدمني عىل النقر عىل روابط خبيثة أأو فتح مرفق مصاب بتطبيقات مدمرة .و أأوحضت ا ألمانة أأن الروهدف من الانتحال
هو احلصول عىل موطئ قدم يف الش بكة وتعريض البياانت احلساسة للخطر .و أأبرزت أأيضا أأن الانتحال هو ألية تس تخدم
عادة ويه مسؤوةل عن معظم اخلروقات ا ألخرية يف ا ألخبار ،وكوس يةل أأولية للحصول عىل موطئ قدم يف الش بكة .واعرتفت
ا ألمانة أأن  20يف املائة هو عدد كبري نسبيا ألن ا ألمر يتطلب أأن يقوم مس تخدم واحد فقط غري مدرك ابلنقر عىل رابط
خبيث ويصيب اجلروهاز ،وابلتايل اكمل الش بكة .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن عددا من اخلطوات قد اختذت للحد من هذه اخملاطر.
و أأشارت اإىل أأن  20يف املائة يعكس ا ألساس ا ألول محلالت الانتحال اليت حصلت يف النصف الثاين من عام .2014
ولحظت ا ألمانة أأن عددا من مبادرات التوعية ا ألمنية قد نفذت ابلفعل؛ ل س امي برامج التوعية والتدريب الإلزايم يف جمال
التوعية ابلنس بة للمس تخدمني الُنائيني ،مع وجود خطط لإيصال التدريب التقين املس هتدف ملسؤويل نظام تكنولوجيا
املعلومات والتصالت مع الوصول الامتيازي اإىل هذه ا ألنظمة .كام لحظت أأن هناكل خططا ليوم التوعية ا ألمنية يف شروهر
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أأكتوبر واذلي هو شروهر التوعية ا ألمنية ادلويل .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن حتس نا ملحوظا قد لوحظ مع تقارير املوظفني
والكشف عن الرسائل الإلكرتونية الانتحالية .و أأظروهرت امحلةل ا ألخرية اليت أأجريت قبل بضعة أأشروهر أأن عدد املوظفني اذلين
يقعون حضية الرسائل الإلكرتونية الانتحالية قد اخنفض من  20يف املائة اإىل أأقل من  6يف املائة .ومن انحية أأخرى ،أأشارت
ا ألمانة اإىل أأنه يف حني تبذل هجود متواصةل جلعل محالت الانتحال فعاةل ،تطور املتسللون أأيضا يف حماولهتم خلداع
املس تخدمني عىل النقر عىل الروابط .و أأقرت ا ألمانة أأن محالت الانتحال اكنت جمرد عنرص واحد من اسرتاتيجية منسقة
للوقاية من التطبيقات املدمرة ،و أأن عددا من اخلطوات التقنية ا ألخرى وضعت مثل الضوابط عىل اسرتاتيجية لتأأمني أأهجزة
النفاذ اإىل ا ألنظمة من اخلارج .و أأوحضت أأنه يف حال أأصاب تطبيق مدمر سطح املكتب يف المكبيوتر ،هناك وسائل لكشف
التطبيقات املدمرة ومنع تنفيذها .ورشحت أأن طريقة العمل المنوذجية للقراصنة مشلت سطح املكتب املصاب اذلي يدعو
مرة أأخرى القراصنة ويقوم بسحب البياانت من الش بكة .و أأبلغت ا ألمانة ا ألعضاء أأنه جيري تنفيذ ضوابط ملنع فقدان البياانت
لكشف ومنع حسب البياانت احلساسة من الش بكة .واختمتت ا ألمانة أأنه يف حني مت تنفيذ عدد من الضوابط ا ألمنية،
س يضمن تنفيذ اسرتاتيجية تأأمني املعلومات اخملطط كجزء من الربانمج  28فعالية هذه الضوابط.
 .358واختمت الرئيس املناقشات بشأأن الروهدف الاسرتاتيجي التاسع وفتح ابب الإدلء ابلتعليقات عىل املرفقات واملالحق.
 .359وفامي يتعلق بتخصيص النفقات املدرجة يف املزيانية حبسب لك احتاد (امللحق الثالث) ،ونفقات الاحتاد املبارشة،
الفقرة  ،1.1.3الصفحة  ،179تساءل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية كيف مت اختاذ قرار بشأأن الربامج اليت أأدرجت حتت
الاحتادات املموةل من الاشرتااكت .وإاذا أأدرج الربانمج  4اكحتاد ممول من الاشرتااكت ،ملاذا اإذا مل تدرج الربامج ا ألخرى،
وخاصة الربامج  8و 13و 15و .16وكرر الوفد طلبه للحصول عىل الشفافية والوضوح فامي يتعلق بكيفية توزيع ادلخل
والنفقات من مركز التحكمي والوساطة ،والتأأكيد عىل أأن نفس النس بة اس تخدمت للنفقات والإيرادات .وكرر الوفد طلبه
للحصول عىل معلومات بشأأن مصادر متويل املباين اليت مت اش تقاق مُنا اإيرادات الإجيار ،ومك سامه لك احتاد.
 .360واعرتفت ا ألمانة بوجود عدد من ا ألس ئةل يف مجموعة سابقة من مناقشة ا ألهداف الاسرتاتيجية املتعلقة ابملُنجية.
أأول ،مت تقدمي مزيانية املنظمة حسب الربامج و النتاجئ املرتقبة .واكنت هذه مزيانية املرصوفات .واكن املثال الوحيد اذلي مت
فيه عرض الإيرادات واملرصوفات حبسب الاحتاد يف املرفق الثالث ،اذلي اكن جزءا من وثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة لعدة
فرتات س نتني من العمل ،ومتت املوافقة علهيا يف ا ألساس مع املوافقة عىل الربانمج واملزيانية .ومت رشح املُنجية نفسروها يف
الصفحات  179و ،180كام أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .واكنت البياانت الواردة يف اجلدولني  11و 12نتيجة
لتطبيق هذه املُنجية .و أأوحضت ا ألمانة أأن املُنجية مل يمت حتديهثا يف الس نوات ا ألخرية ،وقالت ،ردا عىل سؤال حول اإيرادات
ومرصوفات مركز التحكمي والوساطة ،أأن املركز مل يكن احتادا مس تقال وخصصت اإيراداته ونفقاته لاكفة الاحتادات .وميكن
تقدمي تفاصيل التجزئة حسب احلاجة.
 .361و أأكد الرئيس أأنه ،كام هو احلال يف العديد من القضااي اليت أأثريت ،سوف تس تفيد ا ألمانة عن طيب خاطر للرد وفقا
ذلكل ،يف حال رغب أأي وفد يف احلصول عىل مزيد من التوضيحات.
 .362و أأعاد الرئيس فتح املناقشات بشأأن البند  5بعد توزيع صيغة معدةل من مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح 17/2016
ومؤرش التغيريات يف صباح ذكل اليوم .واقرتح الرئيس مناقشة تغيري عىل حدة يف الوثيقة ،واملرور بقامئة الفروهرس .واكن
التغيري ا ألول يف الصفحة  ،17الفقرة  ،33املتعلقة ابملاكتب اخلارجية.
 .363ور أأى وفد نيجرياي أأن النص اجلديد ل فائدة منه ومتىن أأن يمت حذفه.
 .364وجشع الرئيس وفد نيجرياي للتشاور مع وفد مجروهورية اإيران الإسالمية اذلي اقرتحت هذا التغيري .ودعا الرئيس الوفود
للتعبري عن تأأييدها أأو معارضهتا لروهذا التغيري.
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 .365ودمع وفد مجروهورية كوراي ،متحداث ابمس اجملموعة الس يوية ،الإدراج اذلي اقرتحه وفد اإيران.
 .366ودمع وفد جنوب أأفريقيا حذف اجلةل.
 .367ودمع وفد السلفادور اإدراج الاقرتاح الإيراين.
 .368وليك تكون العملية فعاةل من حيث الوقت ،حث الرئيس الوفود عىل الامتناع عن أأخذ اللكمة عندما يسمعون عدة
وفود تعرب عن ما اكن الوفد يريد قوهل ألنه من املعروف أأية وفود اكنت قائدة يف تكل املناقشة املعينة .واقرتح الرئيس
الانتقال اإىل التغيري الثاين املقرتح :الربانمج  ،1الصفحة  ،29الفقرة  ،3.1وإاضافة نص جديد اإىل اجلةل الثالثة.
 .369ودمع وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،النص اجلديد .ومع ذكل ،أأشارت مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأهنا قدمت طلبني يف اإطار الربانمج  .1ا ألول هو اإدراج العمل عىل حتديث منوذج قانون
الرباءات (مناقشة برعاية مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات) ،اليت أأدرجت يف
وثيقة الربانمج واملزيانية السابقة .والاقرتاح الثاين اكن حذف الإشارة اإىل املعلومات اليت س بق الكشف عُنا يف عدة أأجزاء
من الربانمج  :1النتيجة املرتقبة ه  ،4.1الفقرة  ،1.1النقطة السابعة ،الفقرة  ،3.1النقطة السادسة ،يف اإطار النتاجئ ،الفقرة
 ،4.1ويف تفسريات املوارد للربانمج  .1والإشارات بشلك حمدد اإىل امحلاية ادلولية للمعلومات الرسية جيب اإما حذفروها أأو
الاس تعاضة عُنا بنص ،يشري اإىل براءات الاخرتاع ،ووضع التصاممي ،وادلوائر املتاكمةل .واكن هذا يتفق مع ولية اللجنة كام
فروهمه الوفد ونظرا ألن ادلول ا ألعضاء مل تعط أأي توجيه ل ألمانة العامة ملتابعة هذا ،اقرتحت تغيري اللغة .وهذا من شأأنه أأن
يكون حال وسطا مل يريض اكفة أأعضاء اجملموعة.
 .370و أأعرب وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن دمعه للصيغة كام وردت .واعتقدت اجملموعة ابء أأن هناكل متيزيا
واحضا بني املسأألتني ،القانون المنوذيج وحامية املعلومات الرسية .واكن البند السابق خيص جدول أأعامل ادلورة املقبةل للجنة
ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .وس يكون من احلمكة أأن ننتظر ونرى ما يه نتاجئ هذه اللجنة .ومن انحية أأخرى ،شلكت
املعلومات الرسية معل ل ألمانة ،واليت مل تتطلب أأية تعلاميت من ادلول ا ألعضاء ،أأو اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات أأو
جلان أأخرى .و أأكدت اجملموعة ابء أأهنا تؤيد الصيغة اليت اقرتحهتا ا ألمانة.
 .371وقالت ا ألمانة يف اإشارة اىل قضية املعلومات الرسية املعينة اليت أأاثرهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإن
ا ألمانة ميكن أأن تبذل هجدا منفصال من أأجل حتديد املصطلحات اليت من شأأهنا أأن تتفق مع طلب مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب والعودة ابقرتاح جديد.
 .372واقرتح الرئيس الانتقال اإىل التغيري املقرتح التايل املتعلق ابلربانمج  3يف الصفحة  ،37الفقرة  ،11.3وإاضافة فقرة
جديدة.
 .373ورحب وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ابجلروهود اليت بذلهتا ا ألمانة ملعاجلة اخملاوف
اليت أأاثرهتا اجملموعة .واكنت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يه اليت طلبت الصيغة اجلديدة اليت تعكس اجلروهود
املبذوةل من أأجل الشفافية واملساءةل وحسن الإدارة ( )TAGلتشمل أأعضاء من مجيع املناطق يف تطوير املعايري اليت من
شأأهنا أأن تؤثر بشلك كبري عىل معل منظامت الإدارة اجلاعية .وعىل الرمغ من أأهنا اكنت خطوة اإىل ا ألمام يف الاجتاه الصحيح،
أأشارت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأنه من أأجل احلصول عىل تأأكيدات بشأأن معلية شامةل ،واليت ينبغي أأن تأأخذ
يف الاعتبار املناقشات خبصوص تقرير أأداء الربانمج  2014وإاعادة صياغة النتاجئ املرتقبة ،اكنت هناكل حاجة اإىل تأأكيدات
فامي يتعلق جبميع مراحل تطوير هذا املرشوع .وحصلت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل تفويض من املاكتب
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الوطنية حلق املؤلف واكنت مس تعدة للعمل مع ا ألمانة لإجياد حل .واكنت ماكتب حق املؤلف قلقة ألنه عندما قورنت مع
ا ألنشطة املوهجة اإىل ماكتب حق املؤلف ،تلقت الشفافية واملساءةل وحسن الإدارة أأولوية أأعىل.
 .374وقال وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإن إارشاك ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن يمتىش مع العمليات العادية للمنظمة.
ومن هذا املنظور ،تفضل اجملموعة ابء صيغة أأك ر حيادية يف الفقرة  .11.3ووصف املرشوع املقرتح الاشرتاك املناسب
لدلول ا ألعضاء يف معل ا ألمانة.
 .375وطلب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ومشريا اإىل الفقرة  ،3.3أأن تقول الصيغة اجلديدة
"ابلإضافة اإىل ذكل ،س يكون التحدي الرئييس ل ألمانة الاس تجابة لطلبات ادلول ا ألعضاء للحصول عىل املشورة يف جعل
قوانيُنا الوطنية متوافقة مع الزتاماهتا احمللية وادلولية ".وينبغي اإدراج لكمة "احمللية" .وابلنس بة للفقرة  ،11.3اقرتحت اجملموعة
ا ألفريقية أأن تبد أأ ابلتايل" :من خالل معلية تقوم هبا ادلول ا ألعضاء فاإن العمل يف جمال حق املؤلف واحلقوق املتصةل اخل،
اخل".
 .376ودمع وفد اجلزائر البيان الصادر عن اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .واختلف الوفد مع
الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الياابن ،وخاصة حقيقة أأن ادلول ا ألعضاء سوف تُعمل فقط بدل من املشاركة .ومل يعترب الوفد أأنه
ميكن أأن يكون هناكل اتفاق بشأأن تكل الفقرة واقرتح إاظروهار بدائل خمتلفة يف النص يف دورة سبمترب.
 .377ودمع وفد ش ييل البيان الصادر عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وفامي يتعلق ابلربانمج  3بشلك عام ،قدر
الوفد العمل اذلي تقوم به املنظمة دلمع ماكتب حق املؤلف مبارشة ،جنبا اإىل جنب الس ياسات الوطنية ،وبذكل تساعد
البدلان عىل الرتكزي عىل نظام امللكية الفكرية لصاحل اجملمتع بأأمكهل .ولروهذا السبب قدم الوفد مصداقية دلمع الويبو للماكتب
الوطنية .واكن التحدي اذلي تقوم به املاكتب هو حامية وتعزيز املؤلفني من خالل س ياسات رسيعة ،واس تخدام خدمات
المكبيوتر الفعاةل ،وتوفري ادلمع للمبدعني و أأحصاب احلقوق ،وللمس تخدمني وللمجمتع بشلك عام مما يتيح يف هناية املطاف
وضوحا أأكرب ل ألعامل احملمية يف املكل العام .ولروهذا السبب س يكون من املرغوب فيه احلصول عىل قدر أأكرب من الوضوح
خبصوص مبادرات دمع املؤلفني و أأحصاب احلقوق .واكن تسجيل احلقوق أأساس يا لس تخدام ا ألعامل ونقلروها .و أأعرب الوفد عن
تقديره للجروهود الرامية اإىل توفري قدر أأكرب من الوضوح للمرشوع وس يقوم بتحليل املقرتحات مضن اجملموعة ا إلقلميية وفرداي،
ول س امي من أأجل دمج املؤرشات الإرشادية.
 .378ومتىن وفد نيجرياي التعليق عىل النتاجئ املرتقبة يف الصفحة  ،38بناء عىل الطلب اذلي تقدم به لإدخال سطر جديد
يف بداية الفقرة  .11.3وإاذا اكن من املفروهوم أأن جمال حق املؤلف سيسري بقيادة ادلول ا ألعضاء ،جيب وضع ذكل يف 12.3
والنتيجة املرتقبة ه  .2.3واكن أأحد مؤرشات ا ألداء هو عدد منظامت الإدارة اجلاعية املتقدمة للحصول عىل اعامتد الشفافية
واملساءةل وحسن الإدارة ( .)TAGورمبا ل ينبغي أأن يكون ذكل هناك بعد الن ،استنادا اإىل التفسري اذلي قدمته شعبة
حق املؤلف .وإاذا اكنت معلية تسري بقيادة ادلول ا ألعضاء ،فاإهنا حباجة اإىل أأن ختتمت أأول ،وسيمت التفاق عىل الاعامتد قبل
أأن يظروهر يف مؤرش ا ألداء .واليشء نفسه ينطبق عىل الزايرات اإىل بوابة حق املؤلف اإذا تعاملت مع اعامتد الشفافية واملساءةل
وحسن الإدارة.
 .379وطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ابلنس بة للفقرة  3.3مزيدا من املعلومات حول اإضافة "احمللية و" ألنه
س يكون صعبا للغاية ابلنس بة ل ألمانة الرد عىل طلبات ادلول ا ألعضاء للحصول عىل املشورة يف جعل قوانيُنا الوطنية
متوافقة مع الالزتامات احمللية .وابلطبع دلى ا ألمانة اخلربة يف تقدمي املشورة القانونية لاللزتامات ادلولية وجيب أأن تراعي أأي
مساعدة تقنية تقدهما الظروف الوطنية وا إلقلميية .ومع ذكل ،مل يكن الوفد متأأكدا متاما من الروهدف وراء اإضافة "احمللية و".
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 .380واقرتح الرئيس أأن يدخل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف مناقشات ثنائية حول هذه النقطة .و أأضاف أأن اكفة
النقا اليت أأبدهتا الوفود س تؤخذ بعني الاعتبار وجشع مدير الربانمج املسؤول ابلتشاور مع الوفود اخملتلفة اليت اكن دلهيا
مواقف خمتلفة حملاوةل التفاوض بشأأن اتفاق حبيث ميكن تقدمي نص جديد نظيف بشأأن الربانمج  3ل ألعضاء يف دورة سبمترب.
و أأغلق الرئيس املزيد من املناقشات حول الربانمج .3
 .381وذكر وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأنه قدم طلبات للحصول عىل مزيد من
املعلومات حول الربانجمني  4و  5خالل ادلورة ،مبا يف ذكل اإماكنية ختفيض رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وكيف
ميكن أأن يؤثر ذكل عىل املزيانية .واحتفظت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حبقروها يف العودة اإىل الربانجمني  4و 5يف
جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب.
 .382وافتتح الرئيس املناقشات بشأأن الربانمج  ،6بدءا من الصفحة  53من الوثيقة اليت أأعيدت صياغهتا .وقال الرئيس
اإن التغيريات املقرتحة فامي يتعلق ابلربانمج  6اكنت ابستبدال عبارة "وثيقة جديدة" بعبارة "وثيقة جنيف" وإاضافة ،يف جدول
"اإطار النتاجئ" عددا من مؤرشات ا ألداء اجلديدة.
 .383وقال وفد مجروهورية كوراي اإن التغيريات املقرتحة مل تفصل بني نظايم مدريد ولش بونة بشلك واحض .وتساءل الوفد ملاذا
ل ميكن أأن يصبح نظام لش بونة الربانمج  ،32اقتداء ابلربانمج  31لنظام لهاي .واكن الوفد يرى أأن التغيريات املقرتحة لن
تكفي و أأنه س يعود اإىل هذه املسأأةل يف الاجامتع املقبل للجنة الربانمج واملزيانية.
 .384وقال الرئيس اإنه جيب المتيزي بني مسأأةل ما اإذا اكن جيب فصل مسأأليت مدريد ولش بونة والتغيريات يف مرشوع وثيقة
الربانمج واملزيانية املقرتحة .وابلنس بة لفصل مدريد ولش بونة ،اكن هناك انقسام واحض بني الوفود ،اإذ فضلت بعض الوفود
برانجما منفصال للش بونة ،يف حني فضلت وفود أأخرى احلفاظ عىل الروهيلك احلايل للربانمج  .6وقال الرئيس اإنه جيب تناول
القضية يف الاجامتع املقبل للجنة الربانمج واملزيانية .وهدفت التغيريات املقرتحة اإىل زايدة مس توى الشفافية يف اإطار النتاجئ
فامي يتعلق بنظام لش بونة.
 .385و أأوحض وفد مجروهورية كوراي أأن الروهدف من مداخلته السابقة اكن للطلب من ا ألمانة أأن تعد وثيقة اإضافية ،يمت فهيا
فصل نظايم مدريد ولش بونة ،وذكل لتسروهيل املناقشة الفعاةل يف الاجامتع املقبل للجنة الربانمج واملزيانية.
 .386وشارك وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وهجة النظر اليت أأعرب عُنا وفد مجروهورية كوراي ،و أأكد أأنه مل يكن اكفيا أأن
يمت تقس مي بعض النتاجئ املرتقبة ببساطة .واكن الروهدف ا ألوسع هو تقس مي نظايم لش بونة ومدريد اإىل برانجمني منفصلني مع نتاجئ
مرتقبة منفصةل ،وذكل لتوفري حماس بة أأك ر وضوحا و أأك ر شفافية للنظامني.
 .387وقال وفد اإيطاليا اإنه اكن مرسورا ابلتغيريات املقرتحة ملرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية و أأشار اإىل أأن معظم الطلبات
اليت أأعربت عُنا الوفود ا ألخرى قد أأخذت يف احلس بان ،ول س امي فامي خيص الطلب للمزيد من الشفافية وتوفري معلومات
أأك ر تفصيال ،مبا يف ذكل من خالل مؤرشات ا ألداء .واكنت الصيغة املعدةل من الوثيقة تامتىش متاما مع معيار الشفافية
املطلوب .وابلنس بة لدلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية ،اس تفرس الوفد عام اإذا اكنت ا ألمانة س تنتج وثيقة أأس ئةل و أأجوبة
منفصةل تعكس املعلومات املفيدة املقدمة من ا ألمانة واملستشار القانوين يف اليوم السابق .وقال الوفد اإنه فروهم أأن الاقرتاح
اذلي اكن الن عىل الطاوةل ،واذلي يشري اإىل برانمج  6واحد للك من مدريد ولش بونة ،س يكون الوثيقة اليت س تقدم اإىل
ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية .ويف ضوء املداخالت السابقة ،طلب الوفد تأأكيدا أأن هذا هو الفروهم الصحيح.
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 .388و أأكدت ا ألمانة أأنه فامي يتعلق "ابملوارد حبسب لك نتيجة" فامي يتعلق ابلربانمج  ،6فاإنه س يوفر ،يف صيغة معدةل من
وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة ،املعلومات الإضافية املطلوبة يف جدول منفصل ،يتعلق بنظام لش بونة فقط .واليشء نفسه ينطبق
عىل "املوارد حبسب غرض الإنفاق".
 .389و أأشار الرئيس اإىل أأن فقرة القرار اخلاصة ابملناقشة يف ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية س تعكس مجموعة حمددة
من القضااي اليت جيب أأن يمت التعامل معروها من قبل الوفود بني ادلورة احلالية واملقبةل للجنة.
 .390وتساءل وفد أأسرتاليا كيف ميكن أأن متيض املناقشة قدم اا بطريقة بناءة .وقال الوفد اإنه من املشجع جدا أأن الوفود
أأشارت اإىل أأهنا ستنظر بشلك اكمل يف املقرتحات اليت قدمت يف ادلورة احلالية .واكن ذكل يف غاية ا ألمهية ،حيث أأن
القضية قيد النظر تعترب مسأأةل حامسة للجنة الربانمج واملزيانية وللويبو و ألن الوفود ميكن أأن حتل املشلكة معا فقط .و أأضاف
الوفد أأنه اكن راضيا أأيضا ابلعدد الكبري من الطلبات اليت قدمت للحصول عىل مزيد من الشفافية وللفصل يف برانجمني .ويف
هذا الصدد ،وعىل أأساس الردود املقدمة من ا ألمانة ،لحظ الوفد أأنه ل يبدو أأن هناكل أأي حواجز كبرية لروهذا الفصل من
منظور تقين .و أأشار الوفد اإىل أأنه بعد ادلورة احلالية ،حيب أأن تشارك الوفود يف حماداثت ثنائية ،وذكل دلفع العملية قدما
قبل انعقاد ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية .ويف هذا الصدد ،تساءل الوفد عام اإذا اكنت ا ألمانة س تكون قادرة عىل
توفري نوع من ا ألدوات البرصية ،أأو ورقة غري رمسية ،من شأأهنا أأن تساعد الوفود يف مناقش هتم واليت من شأأهنا أأن تسروهم يف
التوصل اإىل فروهم أأفضل ملا يبدو عليه ابلفعل الفصل يف برانجمني.
 .391و أأعرب وفد فرنسا عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد اإيطاليا .و أأشار الوفد اإىل أأنه ر ٍاض عن مرشوع وثيقة الربانمج
واملزيانية بصيغته املنقحة وشكر ا ألمانة عىل العنارص اجلديدة ،اليت من شأأهنا توفري قدر أأكرب من الشفافية بشأأن أأنشطة احتاد
لش بونة.
 .392واكن ر أأي وفد بامن أأنه من أأجل احلصول عىل شفافية حقيقية ،اكن فصل الربانمج  6اإىل برانجمني منفصلني رضوراي
وحاسام .ذلا أأيد الوفد الترصحيات اليت أأدلت هبا وفود أأسرتاليا والولايت املتحدة ا ألمريكية ومجروهورية كوراي.
 .393وقال وفد مجروهورية اإيران الإسالمية اإنه ميكن أأن يقبل التغيريات املقرتح اإدخالروها عىل الربانمج  .6وكام س بق ذكره ،مل
يدمع الوفد أأي فصل للربانمج  6يف برانجمني خمتلفني.
 .394و أأيد وفد مجروهورية التش يك الراء اليت أأعرب عُنا وفدا فرنسا وإايطاليا.
 .395وقال وفد ش ييل اإن ا ألعضاء حباجة ملواصةل النقاش من أأجل رؤية كيف ميكن أأن تؤخذ طلبات احلصول عىل قدر
أأكرب من الشفافية يف الاعتبار ،وذكل للوصول حقا اإىل مرشوع برانمج ومزيانية متفق عليه ميكن أأن يقبهل اجليع.
 .396و أأكد وفد ا ألرجنتني أأنه ،مثل الوفود ا ألخرى ،طلب اإجياد حل خمتلف ،وهو تقس مي الربانمج  6اإىل برانجمني.
 .397وقال الرئيس اإنه ميكن توفري املعلومات بشأأن ما قد يبدو عليه الانقسام اإىل برانجمني ،رمبا يف شلك وثيقة معل دلورة
سبمترب ،عىل النحو اذلي اقرتحه وفد أأسرتاليا.
 .398وقال وفد مجروهورية كوراي اإن ا ألعضاء حباجة اإىل معلومات واحضة وحصيحة ،واليت من شأأهنا أأن تعكس مبوضوعية
الوضع احلايل واملس تقبيل ،وابلتايل تسروهيل مناقشة املوضوع يف دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب.
 .399و أأكد الرئيس أأن ا ألمانة قد أأكدت أأنه ميكن تقدمي املعلومات املطلوبة ،حبيث ميكن ل ألعضاء العودة ملناقشة تقس مي
الربانمج  6يف الاجامتع املقبل للجنة الربانمج واملزيانية ،اإذا مل حتل هذه القضية قبل هذا الاجامتع .مث انتقل الرئيس اإىل
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الربانمج  9ملناقشة التغيريات املقرتحة اليت تبد أأ يف الصفحة  ،73وبشلك أأك ر حتديدا اإضافة الصياغة املقرتحة من بنغالديش
فامي يتعلق مبوقف برانمج معل البدلان ا ألقل منوا ،و أأعطى اللكمة لوفد الربازيل.
 .400وقال وفد الربازيل ،نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأنه ميكنه املوافقة عىل الصيغة املقرتحة اليت
طرهحا وفد بنغالديش .وقال الوفد بشأأن الربانمج  8أأنه قدم عدة طلبات للحصول عىل مزيد من املعلومات بشأأن ختصيص
املوارد .وابلإضافة اإىل املناقشات حول اس تخدام املوارد اخملصصة للربانمج  ،8حدد الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب تطلب معلومات عن تنفيذ نقطة اتصال يف جمال التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف شعبة تنس يق جدول أأعامل
التمنية .وفروهم الوفد أأيضا أأنه اكنت هناكل اإشارات اإىل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب اليت تظروهر أأيضا يف الربانمج  9وقال اإنه
يرغب يف الاحتفاظ حبق طلب توضيحات يف هذا الشأأن خالل جلنة الربانمج واملزيانية املقبةل من أأجل توضيح اكفة
القرارات اليت اختذت .و أأشار الوفد أأيضا أأنه طلب معلومات بشأأن الربانجمني  4و ،5موحضا أأن املناقشات بشأأن هذه البنود
ميكن أأن تعقد مع ا ألمانة بشلك مو ٍاز .وقد طلبت اجملموعة أأيضا معلومات عن تنفيذ تقرير وحدة التفتيش املشرتكة.
 .401وجشع الرئيس الوفد للمشاركة يف مناقشات بشلك مو ٍاز مع ا ألمانة للربانجمني  4و ،5كام ُاقرتح ،من أأجل امليض قدما
اإىل أأقىص حد ممكن يف اجللسات العامة .وفامي يتعلق مبسأأةل وحدة التفتيش املشرتكة ،سمل الرئيس اللكمة ل ألمانة.
 .402و أأوحضت ا ألمانة أأن املسأأةل الوحيدة اخلاصة بوحدة التفتيش املشرتكة واليت جيري النظر فهيا أأثناء ادلورة احلالية
للجنة الربانمج واملزيانية يه متابعة تنفيذ التوصيات املنبثقة عن اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة ل إالدارة والتس يري .واكنت
هناكل مسائل أأخرى تتعلق بوحدة التفتيش املشرتكة مطروحة عىل جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب وسيمت
التعامل معروها يف ذكل احلني.
 .403وابلعودة اإىل الربانمج  ،9سمل الرئيس اللكمة لوفد نيجرياي.
 .404وذكر وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأنه المتس توضيحا خبصوص الروهدف للنتيجة املرتقبة اثلثا،2.
وبشلك أأك ر حتديدا عدد منظامت الإدارة اجلاعية املتقدمة للحصول عىل اعامتد الشفافية واملساءةل وحسن الإدارة .وطلبت
اجملموعة ا ألفريقية أأن يمت إازاةل ذكل حىت يمت الانهتاء من معلية ادلول ا ألعضاء .وطلبت أأيضا أأن تمت معاجلة مسأأةل اعامتد
الشفافية واملساءةل وحسن الإدارة وبوابة البنية التحتية حلق املؤلف .ورحبت اجملموعة ا ألفريقية ،يف اإطار الربانمج ،11
ابإدراج الزايدة يف نس بة عدد املشاركني بعد دورات التعمل عن بعد التابعة للأاكدميية وشكرت ا ألمانة عىل ذكل فضال عن
اإدراج الاشرتاك يف نرشة أأخبار الرشاكت الصغرية واملتوسطة وحتميل مواد واملبادئ التوجهيية للرشاكت الصغرية واملتوسطة
يف الصفحة  .68وفامي يتعلق ابلصفحة  ،73قالت اجملموعة الإفريقية اإن ليس دلهيا أأي اعرتاض عىل الصيغة املشموةل ألقل
البدلان منوا كام اقرتحته ،حبسب اعتقادها ،بنغالديش .و أأيدت مداخةل الربازيل ولكُنا قالت اإن تعليقات اجملموعة ا ألفريقية
س تعطى اإما يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية أأو مبارشة اإىل ا ألمانة .وشكر الوفد ا ألمانة عىل احلديث عن طلهبا
للحصول عىل مزيد من مس تخديم ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية حتت النتيجة املرتقبة ه  2.1يف اإطار النتاجئ يف
الصفحة .74
 .405وسأأل الرئيس ما اإذا اكن هناكل املزيد من التعليقات عىل الربانمج  ،9وعندما مل جيد تعليقات ،اقرتح الانتقال اإىل
الربانمج  ،10الاقتصادات اليت متر مبرحةل انتقالية واملتقدمة .وذكر الرئيس أأن التعديالت اقرتحت يف الصفحة  79بشأأن
اسرتاتيجيات التنفيذ ،وكذكل يف الصفحتني  81و 82بشأأن اإطار النتاجئ .وذكر الرئيس أأنه مت الاهامتم ببعض الطلبات ا ألولية
للتوضيح اذلي قدمه الاحتاد الرويس و أأنه اكنت هناك أأيضا بعض ا ألحاكم فامي يتعلق ابلصفحتني  81و 82من قبل الولايت
املتحدة ا ألمريكية وتركيا ،وس ئل عام اذا اكنت اكفة الوفود راضية عن هذه ا ألحاكم.
 .406وعرب وفد تركيا عن رضاه عن الربانمج .10
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 .407وبعد أأن ر أأى أأنه مل تكن هناك طلبات أأخرى ألخذ اللكمة فامي يتعلق ابلربانمج  ،10اقرتح الرئيس الانتقال اإىل
الربانمج  11حيث اكن هناك تغيري مقرتح يف اإطار النتاجئ .و أأضاف الرئيس أأن هناك أأيضا بعض املقرتحات اليت قدمت من
قبل عدد من الوفود.
 .408وشكر وفد تركيا ا ألمانة عىل حتديث الوثيقة وإاضافة مؤرشي أأداء مع أأهداف قابةل للوصول املتعلقة بدورات التعمل
عن بعد يف اإطار نتاجئ الربانمج  ،11واليت كام يعتقد ،من شأأهنا أأن تسروهم يف اإجناح دورات التعمل عن بعد يف فرتة الس نتني
املقبةل.
 .409وشكر وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ا ألمانة عىل اإدراج مؤرشات ا ألداء اليت من شأأهنا تعزيز دورات
التعمل عن بعد ،وطلب توضيحا عن سبب حذف نس بة من املشاركني اذلين يس تخدمون تعزيز املعرفة واملروهارات يف جمالت
خمتلفة للملكية الفكرية .واعتربت اجملموعة أأنه من املفيد أأن نعرف ما يه مكية املعارف اليت اكتس هبا املشاركون.
 .410ونقل الرئيس رساةل من ا ألمانة لإبالغ اجملموعة أأنه لن يكون هناك أأي مشلكة لإعادة اإدخال هذه املعلومات يف
الوثيقة .وعندما ر أأى أأنه ل توجد طلبات أأخرى ألخذ اللكمة للربانمج  ،11اقرتح الرئيس الانتقال اإىل الربانمج  .30وفامي
يتعلق ابلربانمج  ،30واصل الرئيس قائال اإن هناكل فقرتني اإضافيتني ،واحدة يف الصفحة  91واحدة يف الصفحة .92
والتغيري يف الصفحة  91مشار اإليه يف الفقرة  8.30اذلي اكن يف ا ألساس حذف وإاضافة بعض العبارات .ويعتقد الرئيس أأن
هذا اكن ردا عىل الطلب اذلي تقدم به وفد اجلزائر وسأأل اكفة الوفود اإذا اكنت راضية عن هذه التعديالت.
 .411وعلق وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عىل اإضافة الفقرة  ،8.30و أأرىس مفروهوما واحضا أأن ماكتب نقل
التكنولوجيا يف س ياق برانمج الويبو تتعلق مبكتب نقل التكنولوجيا املوجود ،أأو اذلي اكن موجودا ،يف معاهد البحث
والتمنية ،مبا يف ذكل اجلامعات .وعندما ر أأته من هذا املنظور ،اعتقدت اجملموعة ابء أأن الإشارة اإىل توصيات جدول أأعامل
التمنية  11و 25و 28اكنت واسعة جد اا بعض اليشء .واكنت هناك اإشارة اإىل توصية جدول أأعامل التمنية  ،26لكن اجملموعة
ابء اعتربت أأن الإشارة اإىل توصيات جدول أأعامل التمنية  11و 25و 28قد تؤدي اإىل اس تنتاج مفاده أأن ماكتب نقل
التكنولوجيا ميكن أأن تفرس بطريقة أأوسع مما ينبغي .ذلا اقرتحت اجملموعة ابء حذف الإشارة اإىل هذه التوصيات الثالث،
مضيفة أأنه يف الوقت نفسه ،س يكون معل الويبو اب ألحرى هو تسروهيل ماكتب نقل التكنولوجيا بدل من اإنشاهئا .وذلكل،
فضلت اجملموعة ابء استبدال لكمة "اإنشاء" بلكمة "تسروهيل" من أأجل جتنب سوء الفروهم فامي يتعلق بطبيعة ماكتب نقل
التكنولوجيا يف هذا الس ياق .واقرتحت اجملموعة ابء اس تخدام هذا التوضيح يف مؤرش ا ألداء وإاطار النتاجئ.
 .412وقال وفد اجلزائر اإنه مبا أأن هذا الاقرتاح يتعلق ابلفقرة اليت اقرتهحا ،فاإنه يود أأن يتشاور مع اجملموعة ابء ملعرفة ما
ميكن القيام به ومن مث العودة.
 .413و أأيد وفد نيجرياي ،متحداث بصفته الوطنية ،اإدخال هذه الفقرة اجلديدة ،مضيفا أأنه يوافق عىل الترصحيات اليت أأدىل
هبا وفدا اجلزائر والياابن.
 .414وفتح الرئيس اللكمة للتعليق بشأأن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد كندا بشأأن اإدراج مؤرشات اإضافية للرشاكت
الصغرية واملتوسطة يف الصفحة .92
 .415وشكر وفد كندا ا ألمانة عىل اإضافة هذه املؤرشات اجلديدة اليت من شأأهنا أأن توفر مؤرشا جيدا للتواصل املبارش
أأك ر اإىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،ورمبا أأيضا تعطي مؤرشا ألي حاجة لتعديالت عىل هنج هذا التواصل.
 .416وذكر وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأنه قد أأشار ،يف اليوم السابق ،اإىل مؤرش عكس اخلدمات
املقدمة للرشاكت الصغرية واملتوسطة وس ئل عام اذا اكن من املمكن أأن تشمل صياغة مشاهبة لروها اكلصيغة املس تخدمة يف
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الصفحة  ،87وحتديدا نس بة املشاركني اذلين يس تخدمون معارف وهمارات معززة يف جمالت امللكية الفكرية اخملتلفة .وينبغي
أأن يناقش الوفد هذا ا ألمر مع ا ألمانة لتكييف اللغة مع الرشاكت الصغرية واملتوسطة.
 .417ورحب الرئيس هبذه املبادرة وقال اإن املسأأةل ستناقش عندما يمت العثور عىل الصيغة املطلوبة .وجشع الرئيس الوفود
عىل العمل مع ا ألمانة حبيث ميكن اإحراز أأكرب قدر ممكن من التقدم قبل هناية اليوم .واكن هذا للربانمج  .30وسأأل الرئيس
الوفود ما اإذا اكنت هناكل أأية مسائل عالقة مع مؤرشات ا ألداء ا ألخرى.
 .418و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن قلقه إازاء الصعوبة يف اس تخدام مقياس "النس بة املئوية ل ألشخاص اذلين
يس تخدمون املعلومات" نظرا ألنه ،حسب ما قاهل الوفد ،جمرد تقيمي ذايت من املشاركني عن كيفية اس تخداهمم للمعلومات
بدل من قياس ا ألنشطة اليت تضطلع هبا الويبو .وتساءل الوفد عن قدرة الويبو لقياس اس تخدام املواد من قبل املشاركني عن
طريق املسح وتساءل ما اإذا اكنت هناك وسائل أأخرى لتقيمي اس تخدام املواد اليت قد تكون أأدق من ذكل بقليل.
 .419و أأكدت ا ألمانة أأنه يف الواقع ،مت مجع املعلومات من خالل ادلراسات الاس تقصائية ولكن التحقق مل يعمتد فقط عىل
التقيمي اذلايت و أأن النتاجئ اكنت مثلثة عن طريق أأيضا طرح أأس ئةل عىل املرشف حول املشاركني اذلين شاركوا يف ادلورات
التدريبية .وهذا يعين أأن هناكل مجموعتني من الاس تبياانت .واحدة للمشاركني أأنفسروهم ومن مث مجموعة أأخرى من الاس تبياانت
للمرشفني ولكن التقيمي ،يف الواقع ،مت من خالل معليات املسح أأحياان بعد انهتاء ادلورات الفعلية.
 .420واقرتح الرئيس الرشوع يف التغيريات املقرتحة عىل الربانمج  13يف الصفحة  ،103واذلي اكن أأيضا مؤرشا مقرتحا
لإطار النتاجئ .وبعد أأن ر أأى عدم وجود أأي اعرتاض عىل هذا املؤرش اجلديد ،اقرتح الرئيس الانتقال اإىل الربانمج  ،14حيث
اكن هناكل تغيري مقرتح يف الصفحة  107مع مالحظة توضيحية ،املالحظة  ،20فامي يتعلق مبؤرش ا ألداء ا ألول اذلي يوحض
مفروهوم مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة .وبعد أأن ر أأى عدم وجود أأي اعرتاض عىل هذا الاقرتاح ،اقرتح الرئيس
الانتقال اإىل الربانمج  16يف الصفحة  .115ويف الربانمج  ،16الاقتصاد والإحصاء ،اكن هناكل تغيريان.
 .421وقال وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأنه قبل ادلخول يف الربانمج  ،16فاإنه يود
أأن يعيد اهامتمه ابحلصول عىل املزيد من التوضيح للربانمج  15بشأأن حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية .واكن أأعضاء من
اجملموعة وكذكل اجملموعة كلك قد قدموا طلبات للحصول عىل معلومات بشأأن حلول ا ألعامل ،حىت فامي يتعلق بوثيقة ا ألس ئةل
وا ألجوبة .وطلب الوفد احلفاظ عىل موقفه حىت تمت اإاتحة هذه املعلومات.
 .422وقالت ا ألمانة اإن تكل املعلومات متاحة وس تقوم بنرشها عىل الفور.
 .423وعاد الرئيس اإىل الربانمج  16حيث اكن هناك تغيريان مقرتحان يف برانمج الاقتصاد والإحصاء ،يف الصفحة ،115
وتوضيح واحد ونص اإضايف .وفتح الرئيس ابب التعليقات بشأأن التغيريات املقرتحة.
 .424وبعد أأن ر أأى الرئيس عدم وجود أأي اعرتاض عىل التغيريات املقرتحة ،اقرتح الانتقال اإىل الربانمج  17حيث اكنت
هناكل تغيريان ،واحد يف الصفحة  ،121والخر يف الصفحة  .122يف الصفحة  ،121خيص التغيري صيغة اإضافية بشأأن بناء
احرتام للملكية الفكرية واسرتاتيجية التنفيذ يف الفقرة  .4.4وعندما ر أأى عدم وجود أأي اعرتاض عىل الصيغة املقرتحة واملذكرة
املثرية للجدل اإىل حد ما يف وقت اقرتاهحا ،اقرتح الرئيس الانتقال اإىل برانمج  .18واكنت هناكل صيغة مقرتحة يف الصفحتني
 127و 128بشأأن الفقرتني  3.18و.8.18
 .425وقال وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأنه عىل الرمغ من التقدم اجليد اذلي أأحرز،
مل يكن النص أأماهمم هو النص الُنايئ اذلي مت مناقش ته مع مدير الربانمج .وقالت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإهنا
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اكنت قريبة جدا من اإجياد نص لروهاتني الفقرتني ،الفقرتني  3.18و ،8.18وطلبت مزيدا من الوقت ملناقشة هذه املسأأةل أأك ر
وذكل لتقدمي النص الُنايئ لروهاتني الفقرتني.
 .426ووافق الرئيس عىل هذا الاقرتاح و أأعرب عن أأمهل بأأن النص الُنايئ س يكون متاحا برسعة للمناقشة يف اجللسة
العامة أأثناء الُنار .وفامي يتعلق ابلربانمج  ،18ذكر الرئيس أأنه اكن هناك طلب أخر قام به وفد اإيطاليا يف تعقب التغيريات يف
الصفحة  130بشأأن النتاجئ املرتقبة وس ئل عام اذا اكن اجليع مراتحا لروهذه الإضافة.
 .427وطلب وفد اململكة املتحدة وقتا اإضافيا ملراجعة التغيريات املقرتحة بشأأن الربانمج  .18وفروهم الوفد أأن وفد الربازيل
طلب أأيضا مزيدا من الوقت للمناقشات واقرتح ترك املناقشات حول الربانمج  18مفتوحة لفرتة من الوقت.
 .428و أأكد الرئيس أأن املناقشات حول الربانمج  18مل تغلق بعد .وقال اإن هذا واحض جدا .ولكن ،ما مل يكن واحضا هو ما
اإذا اكنت مسأأةل مؤرشات ا ألداء فامي يتعلق بس ياسة املنافسة ،اليت اقرتهحا وفد اإيطاليا ،حتتاج اإىل تركروها مفتوحة أأم ل .و أأكد
الرئيس أأنه ،عىل أأي حال ،ستس متر املناقشات حول الربانمج .18
 .429وحدد وفد اململكة املتحدة أأنه اكن يشري اإىل النقا  3.18و 8.18و أأكد أأنه مل يكن دليه أأي تعليقات عىل مؤرشات
ا ألداء.
 .430و أأكد الرئيس أأن هذا هو ما اكن يريد توضيحه ،مضيفا أأنه س يكون هناك املزيد من املناقشات حول اقرتاح مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل التعديالت عىل الفقرتني قيد الاس تعراض .وستناقش هذه يف وقت لحق وقد قُبل
تعقب التغيري الخر املذكور .مث اقرتح الرئيس الانتقال اإىل الربانمج  20حيث اكنت هناك بعض التغيريات املقرتحة يف
الصفحات  144اإىل .146
 .431وتساءل وفد الصني عن مسأأةل أأن الويبو أأشارت اإىل مكتب الويبو يف الصني وسأأل ملاذا أأشري اإىل املكتب هبذه
الطريقة بدل من اس تخدام اختصار مكتب الويبو يف الصني (.)WCO
 .432وقالت ا ألمانة (مكتب املستشار القانوين) ردا عىل السؤال اذلي طرحه وفد الصني اإنه ،يف البداية ،اكن املكتب
يدعى مكتب الويبو الصني ( )WCOولكن حيث أأن هذا الاختصار هو نفسه ملنظمة اجلارك العاملية ،مت تغيري امس املكتب
اإىل مكتب الويبو يف الصني من أأجل احلصول عىل اختصار خمتلف .واكن هذا هو السبب الوحيد للتغيري.
 .433و أأعرب وفد الصني عن ارتياحه لروهذا التفسري.
 .434وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،متحداث عن الاخنفاض اذلي بلغ حوايل  5.7يف املائة واذلي يعزى أأساسا اإىل
اإغالق مكتب التصال يف نيويورك يف الصفحة  ،146اإنه ل يزال دليه خماوف وتساؤلت حول الامنذج البديةل اليت ذكرهتا
ا ألمانة .وتساءل الوفد عن سبب اخنفاض مزيانية السفر للربانمج  20خالل فرتة الس نتني اإذا اكنت رمبا واحدة من الامنذج
البديةل يه اإرسال موظفني اىل نيويورك حلضور اجامتعات اإضافية .وطلب الوفد التوضيح يف هذا الصدد .مث أأشار الوفد اإىل
ذكر ا ألمانة حضور اجامتعات ا أل مم املتحدة عن طريق املؤمترات عرب الفيديو .ور أأى الوفد أأن هذا تدبري جيد لتوفري التاكليف
ولكنه قال اإن هناكل خطر فقدان الكثري من املناقشات غري الرمسية مع هذا الُنج .وطلب الوفد مرة أأخرى بعض التوضيح
يف هذا الصدد.
 .435وذكر وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،طلبه ملكتبني خارجيني يف أأفريقيا لفرتة الس نتني 17/2016
اذلي ينبغي أأن ينعكس يف اإطار النتاجئ .ويف هذا الصدد ،أأكدت اجملموعة ا ألفريقية أأن الطلب بشأأن اإطار النتاجئ رمبا ينبغي
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أأن يعكس المنو الاسرتاتيجي للويبو من حيث ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية .واقرتحت أأن أأحد املؤرشات ميكن أأن تكون
زايدة عدد املاكتب اخلارجية اليت أأنشأأهتا املنظمة.
 .436و أأعرب وفد الربازيل ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن رغبته يف احلصول عىل مزيد من املعلومات
حول معلية اإغالق مكتب التصال يف نيويورك .ومىض اإىل القول اإن بعض ا ألس ئةل قد طرحت خالل ا ألس بوع ،وحدد أأن
ا ألمر حيتاج اإىل مزيد من التوضيح بشأأن العملية والاثر اليت قد ترتتب عىل املنظمة.
 .437و أأيد وفد املكس يك متاما ما قاهل وفد الربازيل للتو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومتىن تسليط الضوء
عىل مسأأةل مكتب نيويورك .وقال وفد املكس يك اإنه ل ميكن أأن يؤيد اقرتاح ا ألمانة لإغالقه ما مل تؤمن ،ابلطبع ،معلومات
واحضة عن ما ميكن أأن تقوم به ا ألمانة من أأجل ضامن توفري التنس يق اجليد مع ا ألنشطة يف نيويورك واملشاركة فهيا.
 .438و أأشار الرئيس اإىل ا ألمور العالقة للنقاش ،خصوصا اإغالق مكتب نيويورك وافتتاح املكتبني اخلارجيني الذلين،
حسب ما قال الرئيس ،جيب أأن يمت تضميُنام يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة ومناقش هتا يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية يف
سبمترب ،ألن هذه املسأأةل لن يمت حلروها خالل اليوم.
 .439وطلب وفد ابكس تان توضيحا بشأأن الاقرتاح ا ألفريقي حيث أأن مجموعة أس يا واحمليط الروهادئ فروهمت أأن املسأأةل اليت
ل تزال قيد املناقشة يه مسأأةل املبادئ التوجهيية ،اليت مل يمت اختاذ أأي قرار بشأأهنا بعد .ور أأى الوفد أأن اجلعية العامة يه
املاكن املناسب للقيام بذكل.
 .440وطلب الرئيس اإذا اكن دلى اجملموعة ا ألفريقية بعض النصوص ليك تنظر فهيا جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن ما تريد
اإدراجه.
 .441وقال وفد نيجرياي اإنه يود أأن يرى انعاكسا ،يف اإطار النتاجئ للربانمج  ،20عىل المنو الاسرتاتيجي للش بكة ملاكتب
الويبو اخلارجية .واقرتح الوفد أأن أأحد املؤرشات ميكن أأن يكون رمبا اإنشاء متوازن للماكتب اخلارجية يف ادلول ا ألعضاء يف
الويبو أأو مناطق الويبو .وقال الوفد اإن هذا السؤال س يرتك ل ألمانة ليك تتخذ القرار بشأأنه .كام متىن الوفد مناقشة الصيغة مع
ا ألمانة ألهنا تعترب أأن املنطقة ا ألفريقية مل متثل .وقال الوفد اإنه اس متع اإىل البيان اذلي أأدىل به رئيس املوظفني ،اذلي أأشار
بوضوح اإىل الفوائد واملقاصد وا ألهداف اليت تفي هبا ماكتب الويبو اخلارجية للمنظمة واليت سروهلت يف اس تخدام امللكية
الفكرية أأيضا .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأن اإنشاء املاكتب اخلارجية للويبو يف أأفريقيا من شأأنه أأن يساعد يف تعزيز وحامية ونرش
امللكية الفكرية .ور أأى الوفد أأيضا أأن املاكتب اخلارجية يف أأفريقيا من شأأهنا أأن تساعد يف تعزيز املؤرشات فامي يتعلق بأأنظمة
امللكية الفكرية العاملية .وقال الوفد اإنه مل تكن هناكل أأي مسأأةل بشأأن احملتوى واملواهب يف املنطقة ولكن قد تكون
هناك مشلكة يف حتريك جامعية العقل اإىل السوق واعتقد الوفد أأن وجود املاكتب اخلارجية يف أأفريقيا من شأأنه أأن يلعب
دورا حاسام يف تعزيز ذكل.
 .442ومتىن وفد ابكس تان أأن يقول ،فامي خيص الوفد ،اإنه اكن هناك غياب للمتثيل املنطقة ا ألفريقية ،ويف هذا الصدد ،مل
يكن للوفد مشلكة يف احلديث عن ذكل يف املناقشة احلالية .واتبع الوفد قائال اإن املوقف الرئييس بشأأن توس يع ش بكة
املاكتب اخلارجية ،ل س امي يف ضوء هذه املناقشة بشأأن اإغالق مكتب نيويورك ،هو أأن العملية برمهتا اكنت متر مبرحةل
انتقالية .ومل تكن هناكل مبادئ توجهيية .واكنت قرارات فتح وإاغالق املاكتب ل تزال قيد املراجعة وقال الوفد اإن ذكل هو
مترين يتطلب املزيد من املداولت .و أأضاف الوفد أأنه طلب أأيضا من ا ألمانة أأن تبلغه بشلك واحض عن القمية املضافة اليت
س توفرها هذه املاكتب لكنه قال اإن الرد يف هذا الصدد مل يكن واحضا جدا .وقال الوفد اإنه مسع عن اخلدمات اليت تقدهما
املاكتب اخلارجية ،ولكن السؤال احملدد حول القمية املضافة لروهذه املاكتب مل يمت توضيحه .ويف هذا الصدد ،ظل فتح ماكتب
خارجية جديدة للوفد ممارسة اكنت ل تزال قيد التداول ،واكن دليه حتفظات بشأأهنا.
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 .443وتداول الرئيس كيفية امليض قدما يف الربانمج  .20واكنت هناك بعض القضااي العالقة فامي يتعلق ابلفقرة  5.20واليت
تتعلق أأساسا ابإغالق مكتب نيويورك .واكن هناكل أأيضا حقيقة أأنه مل يمت اإدراج افتتاح ماكتب جديدة .وينبغي مناقشة هذه
املسأأةل أأك ر .و أأضاف الرئيس أأن هناكل مسأأةل معلقة بشأأن طلب التوضيح فامي يتعلق ابلصيغة املس تخدمة يف املناقشات
وإادراج الفقرات  22.20و .23.20وسأأل الرئيس اإذا اكن ألي وفود أأفاكر حول ذكل أأو اإذا رغبت يف توضيح هذه النقطة.
 .444وقالت ا ألمانة اإنه قد يكون من املفيد توضيح هذا .واكن من الواحض أأن هناكل اإهامل من جانب ا ألمانة بشأأن غياب
النص بشأأن املوارد للربانمج  20يف مرشوع الوثيقة .و أأوحضت ا ألمانة أأن هذه املسأأةل جيري تصحيحروها وجيري اإدخال النص
املعين.
 .445وشكر وفد املكس يك ا ألمانة لروهذا التوضيح لكنه قال اإنه مبا أأنه ل يوجد اتفاق مع ما جيب القيام به مع مكتب
نيويورك ،اعترب أأن الفقرة قيد الاس تعراض ل ميكن اإغالقروها.
 .446ووافق الرئيس عىل النقطة اليت أأاثرها وفد املكس يك قائال اإنه نتيجة ذلكل ،س ترتك هذه الفقرة مفتوحة يف الوقت
الراهن .مث اقرتح الرئيس الانتقال اإىل الربانمج  ،25قامئة التغريات ،والصفحة  ،172حيث اكن هناك اقرتاح بشأأن اإطار
النتاجئ.
 .447وشكر وفد تركيا ا ألمانة لتفسريها لتفاقات مس توى اخلدمة ،وقال اإن التغيري املقرتح يتعلق مبؤرشي أأداء ينبغي
مجعروهام لتوفري مؤرش واحد يف اإطار النتاجئ.
 .448وسأأل الرئيس اإذا اكن هناكل أأي اعرتاض عىل ذكل .ومبا أأنه ل يوجد أأي اعرتاض ،اقرتح اإغالق هذا الربانمج
والانتقال اإىل التغيري املقرتح التايل يف الصفحة  ،28والصفحة  ،182وكذكل التغيري يف اإطار النتاجئ لضبط خط ا ألساس.
وعندما ر أأى أأنه مل تكن هناك طلبات ألخذ اللكمة ،اس تنتج الرئيس أأن القراءة ا ألوىل للمرشوع اجلديد للربانمج واملزيانية
املقرتحة لفرتة الس نتني  17/2016قد اكمتلت .وقال الرئيس اإنه ل تزال هناك قضية معلقة يف الصفحة  17خبصوص بعض
الصيغة املقرتحة اليت قدمهتا اإيران بشأأن املاكتب اخلارجية .و أأشار الرئيس إاىل أأنه اكن هناك بعض الاختالف بني الوفود
بشأأن هذه املسأأةل وخلص اإىل أأن هذا اجلزء من النص سيتعني أأن يبقى كقضية مفتوحة يف القرارات .واكنت املسأأةل املعلقة
التالية قضية معلقة فامي يتعلق ابلفقرة  33يف الصفحة .17
 .449واقرتح وفد مجروهورية اإيران الإسالمية ،بشأأن موضوع اقرتاحه ،حذف النقا يف الفقرة  33بشأأن  1مليون فرنك
سويرسي من املوارد غري الشخصية يف حال رغبت بعض الوفود بذكل.
 .450وخلص الرئيس ابلقول اإن مرشوع جديد للربانمج واملزيانية س يصدر .ولن يكون لروهذه الوثيقة أأي مؤرشات عىل
التصويبات من أأي نوع .وس تدرج القضااي العالقة يف مرشوع الفقرة اليت سيمت اس تعراضروها بعد ظروهر ذكل اليوم.
 .451و أأعرب وفد الروهند عن رغبته يف الإشارة اإىل خطأأ مطبعي صغري يف الفقرة  ،33بناء عىل املبادرات اليت أأطلقت يف
 15/2014لتعزيز القمية املضافة .وقال الوفد اإن النص ذكر "اإضافة قمية" ،وتساءل اإذا اكن هذا جيب أأن يكون "القمية
املضافة".
 .452وعندما ر أأى الرئيس أأنه ل يوجد اعرتاض عىل هذه املالحظة ،قال أأنه ميكن التفاق بشأأهنا و أأن النص سيشري اإىل
"اإضافة القمية" .أأو "القمية املضافة" أأهيام أأك ر اإضافة للمعىن .وتطرق الرئيس اإىل املناقشات اليت تتعلق ابلنقطة املوجودة يف
الفقرة  .33وقال الرئيس بأأنه قد يكون من الرضوري العودة لروهذه النقطة فامي بعد يف هذا اليوم ألنه س تكون هناك مناقشات
بني الربازيل واجملموعة ابء ملعرفة اإماكنية التوصل اإىل حل وسط فامي يتعلق ابملسائل اخلاصة ابلربانمج  .1وواصل الرئيس
حديثه حول مسأأةل الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة يف الربانمج  .3وحول هذا املوضوع ،س تكون هناك مناقشات بني
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الربازيل ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب واكفة ا ألعضاء ملعرفة ما اإذا اكن ميكن حلروها قبل هناية اليوم .وفامي يتعلق
ابلربانمج  ،6اكن هناك تصحيح أأويل سيمت أأخذه بعني الاعتبار وهو يف صفحة  53وفامي يتعلق ابلبقية ،سيمت تقدمي معلومات
تتعلق ابلفصل الُنايئ للربامج مع العمل أأنه من الرضوري العودة اإىل الربانمج  6يف جلنة الربانمج واملزيانية التالية .واس متر
الرئيس يف احلديث قائال أأن مجموعة بدلن أأمرياك الالتينية والاكرييب طالبت ببعض الإيضاحات واملعلومات فامي يتعلق ابلربانمج
 4والربانمج  5والربانمج  .8ومتىن الرئيس حل هذه املسائل أأثناء اليوم حبيث ميكن إازالهتم من فقرات القرار .وواصل الرئيس
حديثه مضيفا أأنه ل يوجد أأية مصاعب متعلقة ابلربامج  9و 10و .11أأما ابلنس بة للربانمج  30جشع الرئيس اجلزائر عىل
العمل مع اجملموعة ابء ملعرفة ما اإذا اكن من املمكن التوصل اإىل بعض الفقرات املناس بة اليت تتعلق ابلراء اخملتلفة اليت
يعتنقوهنا .واكن الربانمج  4جيدا .وواصل الرئيس حديثه وقال أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قامت بطرح أأمر
يتعلق ابلربانمج  15وهو ميكن حهل من خالل ا ألس ئةل والإجاابت .واكن برانجمي  16و 17جيدين .أأما فامي يتعلق ابلربانمج
 ،18فقد اكنت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب س تقوم بفحصه ملعرفة ما اإذا اكن هناك أأي مسائل عالقة .أأما ا ألمور
املتعلقة ابلربامج  20فمل يمت حلروها بعد .واكنت هذه يه املسائل املتعلقة ابلقرار واخلاصة بغلق مكتب نيويورك و أأيضا القرار
والاقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة ا ألفريقية بأأن يمت يشء يشري اإىل توقعاهتم بشأأن فتح مكتبني يف أأفريقيا .وقد ل يعود
النقاش اإىل هذا املوضوع واكن هناك اتفاق بشأأن بقية الربامج ،والتغيريات املقرتحة اليت مت طرهحا ابلنس بة للربانجمني 25
و .28وقال الرئيس اإن مرشوع القرار املتعلقة ببند جدول ا ألعامل رمق  5سيمت الن اإعدادها ملعرفة نوع الإضافات الالزم
وضعروها يف فقرة القرار .وبعد هذا القول ،أأعلن الرئيس أأن املناقشات املتعلقة ابجلوهر قد أأغلقت اإل اإذا اكنت هناك مسائل
حمددة تتعلق ابلربامج اليت ذكرهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فامي يتعلق مبعلومات حمددة تريد تركروها مفتوحة حىت
عقد جلسة جلنة الربانمج واملزيانية التالية .و أأضاف الرئيس أأنه فامي يتعلق ببند  11عىل جدول ا ألعامل فقد أأبلغ مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب أأنه اإذا اكن هناك وقت اكيف س تقوم ا ألمانة ابلعودة وحماوةل تقدمي معلومات للمجموعة حول مقدار
املبالغ املتعلقة خبفض الرسوم ابلنس بة لدلول النامية .وحول هذه املسأأةل ،س يكون هناك بعض املدخالت اليت سيتقدم هبا
العاملون يف معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع .و أأكد الرئيس انه من الرضوري العودة اإىل بند  5عىل جدول ا ألعامل.
ويف هذا الصدد ،مت تشجيع الوفود عىل املشاركة يف مشاورات غري رمسية حول بعض الربامج ملعرفة ما اإذا اكن ميكن أأن
يتفقوا حول الصياغة املس تخدمة حبيث ميكن غلق املناقشات يف اجللسة العامة حول برامج حمددة .وسوف يعطي ذكل فكرة
واحضة عن وضع املناقشات فامي يتعلق بأأمه املسائل اليت مل يبت فهيا ،مبا يف ذكل برانمج  6وبرانمج  .20وعرب الرئيس عن
أأمهل يف أأن يمت حتقيق تقدم بشأأن الربامج  1و 3و 30و .18وذكر بأأن النص املقرتح من قبل اإيران فامي يتعلق ابلفقرة  13فامي
خيتص مبسأأةل الربانمج  6والربانمج  ،20سوف ترتك جللسة سبمترب .و أأشار الرئيس اإىل أأن اجلزائر واجملموعة ابء قد خرجوا
بفقرة متفق علهيا حول الربانمج  30يف صفحة  91ويه فقرة  .8-30وقد مت توزيع النص املشار اإليه عىل اكفة الوفود.
 .453وقال وفد اجلزائر ،يف أأعقاب املناقشات اليت عقدت مع اجملموعة ابء ملعرفة كيفية احتواء خماوفروها ،أأن الوفد قد وافق
يف الُناية عىل حذف الإشارة اإىل توصيات  11و 25و 28بناء عىل فروهم مفاده أأن ذكل ميكن تفسريه عىل أأنه خيرج عن نطاق
مرشوع اإنشاء ماكتب نقل التكنولوجيا .اثنيا ،مت التفاق عىل نص "املساعدة عىل اإنشاء" بدل من "اإنشاء" ألن الويبو يف
الواقع مل تنىشء ماكتب نقل التكنولوجيا لكُنا ساعدت ادلول ا ألعضاء عىل اإنشاء هذه املاكتب .وقال الوفد إان عبارة "من
أأجل تعزيز النفاذ" استُبدلت يف الُناية بعبارة أأخرى ألن هدف ماكتب نقل التكنولوجيا "ليس فقط تعزيز النفاذ" لس تخدام
معلومات امللكية الفكرية .وقال الوفد أأن ذكل ،قد يتجاوز هدف ماكتب نقل التكنولوجيا هذه.
 .454وتساءل الرئيس ،مشريا اإىل طلب وفد كندا ،عام اإذا اكن هناك أأي تفسريات فامي يتعلق ابملؤرشات الإضافية ذات
الصةل ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة.
 .455وحددت ا ألمانة أأن املؤرش اجلديد املقرتح يف صفحة  92واقرتح قراءته بصوت مرتفع " :نس بة املشاركني يف برامج
التدريب اليت تس هتدف مؤسسات دمع املرشوعات الصغرية واملتوسطة ابس تخدام املعرفة املعززة" لبد من أأن يكون
"املروهارات احملدثة يف معلروهم".
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 .456وعرب الرئيس عن شكره ل ألمانة عىل اإجابهتا عىل الطلب مضيفا أأنه لن يكون من الرضوري تضمني ذكل يف فقرة
القرار اإل اإذا اعرتضت أأية وفود علهيا .ومت اإغالق املناقشات حول برانمج  .30وتساءل الرئيس عن وضع املشاورات املتعلقة
ابلربامج  1و 3و .18واكنت هذه املشاورات مس مترة .مث سأأل عام اإذا اكن هناك يشء يتعلق ابلفقرة املتعلقة ببند  9عىل
جدول ا ألعامل .وعندما ر أأى انه مت تلقي املعلومات املطلوبة ،أأخرب الرئيس أأعضاء الوفود بأأنه سيمت توزيع النص حمل النظر .مث
تساءل الرئيس عام اإذا اكنت مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب تشعر ابلرضا جتاه املناقشات مع ا ألمانة حول املسائل اليت
مل يبت فهيا واملتعلقة ابلربامج  4و 5و.8
 .457وردا عىل سؤال طرحه الرئيس ،قام وفد الربازيل أأول ابلتوجه ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل اكفة املعلومات الروهامة واملثرية
لالهامتم اليت تلقاها .وفامي يتعلق ابلربانمج  ،8اكن هناك طلب مل يمت التعامل معه يتعلق بتقرير وحدة التفتيش املشرتكة واجلزء
اذلي يشري اإىل التعاون بني دول اجلنوب .ومنذ اإبالغ الوفد هذا الصباح بأأن هذا ا ألمر سوف يمت طرحه يف اجللسة التالية،
قال أأنه سوف ينتظر تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .وفامي يتعلق ابلربانمج  4املتعلق
ابللجنة احلكومية ادلولية ،قال الوفد أأنه مل تس نح هل الفرصة بعد لالتصال اب ألمانة حول هذه املسأأةل .لكن كام ذكر يف هذا
الصباح ،فقد اكن ا ألمر يقترص عىل تقدمي اإيضاحات .و أأضاف الوفد أأنه مل يكن من الرضوري التعامل مع هذه النقطة يف
اجللسة التالية.
 .458وشكر الرئيس الوفد عىل هذه الإيضاحات قائال اإهنا اكنت مفيدة يف ظل وجود تركزي حاليا عىل ا ألهداف القابةل
للتحقيق اليت جيب تقدميروها بعد الظروهر .وخلص الرئيس البنود العالقة واكنت بنود رمق  5و 9و 10من بنود جدول ا ألعامل،
خالل بند رمق  ،5وبرامج  1و 3و.18
 .459وتدخل وفد ش ييل قائال اإن الربانمج  11اكن ل يزال مل يبت يف أأمره أأيضا .ويف الواقع أأن ا ألمانة قالت اإنه س تكون
هناك معلومات يف وثيقة ا ألس ئةل والإجاابت لكن أأضاف الوفد أأنه يف حاةل عدم كفايهتا ،جيب العودة ملناقشة ا ألمر يف
اجللسة التالية للجنة الربانمج واملزيانية.
 .460واس تكامل للنقا اليت طرهحا وفد ش ييل ،أأكد وفد الربازيل عىل أأن بعض املعلومات اليت ذكرت لتوها مل يمت احلصول
علهيا بعد .و أأضاف الوفد أأنه مبجرد تلقي هذه املعلومات سيمت حتليلروها وسيمت اختاذ قرار بشأأن ما اإذا اكن سيمت اإغالق النقاش
حول هذا البند أأم ل.
 .461ووافق الرئيس عىل هذا الُنج وجشع الوفود عىل التجمع من أأجل التوصل اإىل حل أأي مسائل عالقة أأخرى .وقال
الرئيس اإن اجلروهود ميكن أأن ترتكز حاليا عىل بند واحد متبقي من بنود جدول ا ألعامل وهو بند  .5وفامي يتعلق هبذا البند،
اكنت بعض الربامج ل تزال حتت املناقشة .وابلنس بة للربانمج  ،18عربت مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب عن بعض
اخملاوف املتعلقة ابلربانمج.
 .462وقال وفد الربازيل أأن املناقشات مس مترة مع مدير شعبة امللكية الفكرية والتحدايت العاملية .ور أأى الوفد أأنه مت
التوصل اإىل حل وسط ابلنس بة للفقرتني  3-18و .8-18و أأكد الوفد ابلنيابة عن مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن هذا
الربامج ميكن غلقه.
 .463وخلص الرئيس املوقف املتعلق ابلبنود العالقة ويه متعلقة بربانمج  1وبرانمج  3وبرانمج  6وبرانمج  20واملسأأةل ذات
الصةل واخلاصة ابملاكتب اخلارجية يف جزء أخر من النص .واقرتح الرئيس التقدم من خالل توزيع مرشوع للقرار املقرتح
واذلي حيدد التعديالت اليت مت اإدخالروها فامي يتعلق بربامج حمددة .واكن هناك عدد من الربامج اليت ل زالت مفتوحة للنقاش
وبعض الاقرتاحات اليت تقدمت هبا بعض الوفود ،حول القرار املتعلق ببند  5عىل جدول ا ألعامل .ومن بني هذه
الاقرتاحات ،اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املتعلق بطرح بعض املسائل املتعلقة ابلربانمج  6والتأأكد بوضوح من أأن
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هذه املسائل سوف تطرح يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية القادم .واكن هناك أأيضا أأمرين أخرين ،احدهام ذكره وفد
املكس يك وهو يتعلق بأأرصدة التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة ومطالبات ل ألمانة ابلقيام بيشء إازاء ذكل ،ابلإضافة اإىل
اقرتاح وفد أأس بانيا واذلي أأيده وفد املكس يك واذلي يتعلق ابلكفاءات .و أأضاف الرئيس قائال أأن هناك اتفاق بشأأن
برانمج  3لكن سيمت توزيع وثيقة حتمل أأحد العنارص العالقة واملتبقية يف ظل برانمج  3واليت مت اإحراز تقدم بشأأهنا .وسوف
تتضمن هذه الوثيقة أأيضا معلومات تتعلق ابلربانمج  .18واكن يمت اإعداد وثيقة تتضمن قامئة ابلقرارات واكنت تتضمن قرارات
حول بند جدول ا ألعامل رمق  9و رمق  10لكُنا مل تتضمن قرارات حول البند رمق  .5وسوف يمت طباعة هذه الوثيقة وتوزيعروها
وترمجهتا .وهذا يعىن أأنه ميكن القيام بتضافر اجلروهود بشأأن بند جدول ا ألعامل رمق  .5وسيمت توزيع نص يتعلق هبذا ا ألمر .وعند
تسمل ورقة تتضمن التعديالت ،س يقوم الرئيس ابمليض يف قراءة القامئة .وفامي يتعلق ابلتغيريات اخلاصة ابلربانمج  18تساءل
الرئيس عام اإذا اكن هناك أأي تفسريات أأو ردود فعل وعام اإذا اكنت مجموعة دول أأمرياك الالتينية ودول الاكرييب سوف تعتيل
املنصة لتقول ما اإذا اكنت راضية عن ذكل أأم ل.
 .464وقال وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ميكن أأن تتقبل اجملموعة وتنضم اإىل توافق
الر أأي حول نص برانمج  18وخاصة اإذا اكنت التعديالت اخلاصة ابلفقرتني  3-18و 8-18قد مت الانهتاء مُنا.
 .465واقرتح الرئيس السري قدما بشأأن القراءة ا ألوىل للقرار املقرتح ابلنس بة للبند  5واذلي اكن يتعلق ابلعمل اجلاري ألن
هناك جناح مت حتقيقه فامي يتعلق ابلربانمج  1واكن جيب تعديل نص القرار .وقام الرئيس بتالوة القرار ":بعد اس تكامل جلنة
الربانمج واملزيانية قراءة أأوىل شامةل ملرشوع الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  17/2016وقراءة لك برانمج عىل حدا يف
ظل لك هدف اسرتاتيجي ( )1وافقت عىل التعديالت اليت اقرتحهتا ادلول ا ألعضاء عىل الرسد الربانجمي مبا يف ذكل أأطر
النتاجئ يف الربامج" واليت تبع ذكل قامئة هبا .و أأشار الرئيس اإىل أأهنا جيب أأن تتضمن الربانمج  18والربانمج  30ومن احملمتل
برانمج  1أأيضا .واكن السطر الثاين من النص كام ييل  )2(" :طالبت ا ألمانة ابإصدار نسخة منقحة من مرشوع الربانمج
واملزيانية املقرتحة للثنائية  17/2016بناء عىل ( )1من أأجل اجللسة التالية للجنة الربانمج واملزيانية .واكنت الفقرة التالية
اكلتايل )3(":مالحظة النقا التالية من بني أأمور أأخرى من أأجل دراس هتا بصورة أأمعق يف اجللسة التالية جمللس حمفظة
املرشوعات :الربانمج  1مرشوع القانون المنوذيج واملعلومات الرسية؛ الربانمج  :3الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة؛
برانمج  :6تقس مي الربانمج ( 6نظايم مدريد ولش بونة) اإىل برانجمني منفصلني وظروهور هذا الانقسام يف اكفة القطاعات
املناس بة واجلداول واملالحق يف املرشوع املنقح لربانمج ومزيانية 17/2016؛ الربانمج  :20املاكتب اخلارجية اجلديدة مبا يف
ذكل الإشارة احملمتةل يف فقرة  33ومكتب نيويورك" .وقام الرئيس بقراءة الفقرة الفرعية ا ألخرية اليت تظروهر مطالب ا ألعضاء
جلعلروها واحضة يف قرار حبيث ميكُنم تقدمي أأي نقا تتعلق ابلربانمج  6اإىل اجللسة  24للجنة الربانمج واملزيانية .واكنت هذه
النقا يه  ( :أأ) فصل النظام احملاس يب لنظايم لش بونة ومدريد (ب) ضامن ان اس تخدام نظام لش بونة خلدمات الويبو
واملشاركة هبا والتاكليف التشغيلية يمت ظروهورها بدقة كنفقات سواء مبارشة أأو غري مبارشة أأو دخل ،وفق ما هو مناسب
(ج) موازنة مزيانية لش بونة كام نصت اتفاقية لش بونة  ،مبا يف ذكل وثيقة جنيف ،عند دخولروها اإىل حزي التنفيذ ،بدون
اس تخدام ادلخل الخر لالحتادات ،الاشرتااكت العامة لدلول ا ألعضاء أأو ادلخل غري املس متد من احتاد لش بونة (د) مطالبة
ا ألمانة ابإجراء دراسة حول الاس تدامة املالية لنظام لش بونة (هـ) املطالبة بتخصيص أأرصدة للمؤمتر ادلبلومايس يف الثنائية
 17/2016برش املشاركة الاكمةل (و) مطالبة ا ألمانة مبراجعة امللحق  3مبا يف ذكل ختصيص دخول متنوعة ،سواء اكن ،كام
هو احلال ابلنس بة دلخل الإجيار اذلي يعزى بصورة مبارشة لحتاد مدريد ،ادلخل املتنوع ميكن عزوه بصورة أأدق وفقا لكيفية
احلفاظ عىل ا ألصول اليت مت احلصول عىل هذا ادلخل من خاللروها .و أأشار الرئيس اإىل الفقرة الفرعية ( )5واليت اكنت متعلقة
مبطالبة ا ألمانة "( أأ) ابلتقدم اإىل اجللسة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ابقرتاحات واقعية تتضمن الزتامات نظام
التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة .وقد تأأخذ هذه الاقرتاحات بعني الاعتبار ولكُنا ل جيب أأن تقترص عىل النتاجئ اليت
عرضهتا مجموعة العمل حول نظام التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة واليت أأنشأأهتا اللجنة الإدارية رفيعة املس توى
( .)HLCMويف هذا الصدد ،ذكر الرئيس بطلب من وفد املكس يك تقدم به أأثناء مناقشة بند رمق  3عىل جدول ا ألعامل.
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مث قام الرئيس بقراءة نقطة (ب) حتت الفقرة الفرعية (" : )5اس مترار هجودها الرامية اإىل حتديد وتطبيق مزيد من الوفورات
والفعالية من حيث التلكفة وإابالغ اجللسة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،مبا يف ذكل المكيات ،من خالل تقرير
أأداء الربانمج حول التقدم اذلي مت اإحرازه .وقال الرئيس اإن النص قد مت اإعداده اس تجابة لطلب خاص من وفدي اإس بانيا
واملكس يك .ودعا الرئيس الوفود للتعليق.
 .466و أأشار وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإىل اسرتاتيجية التحو اخلاصة بدخل معاهدة الرباءات واليت وافقت
علهيا مجموعة معل معاهدة الرباءات ( .)WO/23/REFوعربت اجملموعة ابء عن اعتقادها بأأن ورقة معاهدة الرباءات اكنت
مرتبطة ارتباطا وثيقا ابلربانمج واملزيانية .ور أأت اجملموعة ابء أأنه من سوء الطالع أأنه مل يكن هناك وقت اكيف لالس امتع
للتحديث من ا ألمانة حول تطبيق هذه الاسرتاتيجية .وذلكل ،طالبت اجملموعة ابء ا ألمانة بتقدمي حتديث حول هذا املوضوع
يف جلسة سبمترب اخلاصة بلجنة الربانمج واملزيانية.
 .467ومل يكن دلى وفد ابراجواي أأي تعليقات حول فقرة القرار لكنه رغب يف التعليق عىل وثيقة ا ألس ئةل والإجاابت.
ور أأى أأنه من اجليد ان يمت تضمني وثيقة ا ألس ئةل والإجاابت يف صورة ملحق ،أأو القيام بدل من ذكل ابلإشارة للوثيقة يف
فقرة القرار .أأما اخليار الثالث وغري الرمسي فروهو الإحاطة ابلوثيقة.
 .468و أأجاب الرئيس بأأنه طاملا أأن ا ألمانة تمت مطالبهتا ابإصدار نسخ منقحة من وثيقة املزيانية ميكن مطالبهتا أأيضا ابإصدار
نسخة منقحة من ا ألس ئةل والإجاابت .وميكن اإضافة صياغة هبذا املعىن.
 .469ور أأى وفد اسرتاليا أأنه ل يوجد اإشارة يف القرار اإىل الورقة غري الرمسية اليت تقوم ا ألمانة ابإعدادها حول فصل نظام
لش بونة لكنه اكن عىل ثقة من أأن ذكل غري رضوري وميكن توزيع الوثيقة يف هذا الوقت .أأما التعليق الثاين فقد اكن حول
النقطة (4د) اليت تتعلق بطلب اإجراء دراسة حول الاس تدامة املالية لنظام لش بونة .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه مل يسمع أأي
وفد يعارض طلبه ابلتحرك حنو نقطة .5
 .470وطلب الرئيس تأأكيد ابقرتاحه ابلنتقال اإىل النقطة  5وتساءل عام اإذا اكن أأي وفد يعارض ذكل .و أأكد الرئيس أأن
ا ألمانة سوف تقوم ابإعداد نسخة حمدثة من ورقة ا ألس ئةل والإجاابت.
 .471وقال وفد فرنسا ،حول القرار املقرتح وطلب اإجراء ادلراسة ،أأنه ل يوجد اتفاق يف الر أأي بشأأن ذكل .ويود الوفد
احلصول عىل مزيد من املعلومات عن أأهداف مثل هذه ادلراسة .ويف هذه املرحةل ،فضل عدم فصل ذكل عن النقطة .4
عالوة عىل ذكل ،تضمن مرشوع القرار نقا هامة تتعلق ابلربانمج  .6وذلكل ،احتفظ الوفد ابحلق يف العودة اإىل نقا
أأخرى متعلقة ابلربانمج  6يف مرشوع القرار.
 .472و أأكد الرئيس أأنه ليس هناك توافق يف الر أأي حول هذا اجلزء من القرار .وفامي يتعلق ابلنقطة ( )2قال الرئيس أأنه ميكن
اإضافة بعض العبارات لتعرب عن طلب حتديث وثيقة ا ألس ئةل والإجابة.
 .473وعرب وفد املكس يك عن رغبته يف اقرتاح بعض الإيضاحات للنقطة (( )3ج) حول الربانمج  20يف نص القرار.
وحيامث يوجد اإشارة اإىل الفقرة  ،33رمبا ميكن اإضافة "يف املراجعة املالية واملراجعة اخلاصة ابلنتاجئ" بني قوسني .وفامي يتعلق
"مبكتب نيويورك" رمبا ينبغي القول" مكتب تنس يق الويبو دلى ا أل مم املتحدة يف نيويورك".
 .474واقرتح الرئيس مناقشة حمتوى نقطة ( ()5أأ) واليت تتعلق بنظام التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة .ومل تكن هناك
تعليقات .وانتقل الرئيس اإىل النقطة (()5ب) واليت تتعلق مبزيد من الوفورات وكفاءة التلكفة وإابالغ اجللسة اخلامسة
والعرشية للجنة الربانمج واملزيانية بذكل .ومل تكن هناك تعليقات حول هذه النقطة .ومل تكن هناك تعليقات حول نقطة
(()5ج) .واختمت الرئيس بأأن املسائل الباقية يه :الربانمج  1ومضمون نقطة (.)4
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 .475وعاد وفد فرنسا اإىل النقطة ( ،)3الربانمج  .6وعرب الوفد عن رغبته يف أأن يمت الإشارة يف النص اإىل أأن ذكل اقرتاح
لتقس مي الربانمج  .6واكن وجه قلق الوفد هو أأن املناقشات حول الربانمج  6قد أأظروهرت مس توى معني من الاختالف بني
خمتلف ا ألعضاء .وذلا ،أأراد الوفد أأن يرى العبارات اليت تعكس وجود أراء خمتلفة تتعلق ببعض الاقرتاحات ابس تثناء اقرتاح
الشفافية .وقال الوفد أأنه سوف يقوم بصياغة نص يعكس املقرتحات اليت مل تقبلروها بعض الوفود و أأن بعض الوفود قد طالبت
بفرتة للتفكري ودراسة ا ألمر .والنص يف وضعه احلايل ل يعكس اجلدل اذلي أأظروهر أأن هناك اختالف يف وهجات النظر.
 .476و أأيد وفد مجروهورية اإيران الإسالمية مداخةل وفد فرنسا واكن ميكن أأن يوافق عىل الاقرتاح املتعلق ابلنقطة (()3ج)
اذلي يتعلق بتحديد تقس مي الربانمج .وفامي يتعلق ابلنقطة ( )4مل يوافق الوفد عىل تضمني قامئة معينة وطالب ابإلغاهئا.
 .477وجشع الرئيس الوفد عىل العمل مع وفد فرنسا يف حماوةل ابخلروج بنص .و أأشار الرئيس ،ابلرمغ من ذكل ،اإىل أأن هناك
فائدة من وجود قامئة واحضة .وقد مت طرح مسائل خالل املناقشات تطلبت تدبر وإاجراءات معينة .ذلا اكن من ا ألفضل
وجود قامئة واحدة للمسائل حبيث يعرف اجليع توقعات بعض الوفود .ومن أأجل وجود اجتاه بناء حلل املشالكت اكن من
ا ألفضل توافر فروهم واحض .و أأكد الرئيس عىل اقرتاحه املتعلق بأأن يتحدث وفد مجروهورية اإيران الإسالمية اإىل وفد فرنسا والوفود
ا ألخرى بشأأن القامئة الواحضة .وعاد الرئيس اإىل مسأأةل الربانمج  1والاقرتاح اذلي عكس حال وسطا بني اجملموعة ابء ومجموعة
دول أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .478وعرب وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن شكره ل ألمانة عىل حتويل الاقرتاح
الوسط اذلي مت طرحه يف الصباح اإىل اقرتاح واقعي .واكن السبب املنطقي وراء الاقرتاح هو أأن ا ألعضاء لن يقوموا ابحلمك
املس بق عىل أأنشطة ا ألمانة املتعلقة ابلفقرة  1-1نقطة  ،6واسرتاتيجيات التطبيق ،مبا يف ذكل النتاجئ املرتقبة وإاطار النتاجئ.
وسوف يؤدي اإدراج هممة الربانمج  1باكملروها اإىل تطويل النص .وهبذه الطريقة ،س يكون دلى ا ألمانة املرونة الرضورية
لتكييف وتوجيه مواردها اإىل حيث ترى أأنه مناس با .ويف نفس الوقت ،لن يكون هناك – مضن وثيقة متفق علهيا – جمال مل
يمت التفاق عليه أأو مناقش ته من قبل ادلول ا ألعضاء يف جلسات جلنة الرباءات .كام طالب الوفد أأيضا أأن تظروهر املناقشات
وا ألس ئةل املتعلقة ابلربانمج  1يف وثيقة ا ألسةل والإجاابت وخاصة ما يتعلق بتوافر املوارد لتطبيق قانون منوذيج حمدث لعام
 .1979وسيمت دراسة هذا الاقرتاح .وقد قامت ا ألمانة مضن جلنة الرباءات السابقة و أأثناء اجللسة احلالية ابلتأأكيد عىل أأنه
مبجرد املوافقة عليه سيتكون هناك موارد بتطبيقه.
 .479وقال الرئيس أأن ا ألمانة قد قامت ابلإحاطة علام ابلطلب ووافقت عليه .وننتقل اإىل التغريات املقرتحة يف الربانمج 1
والنامجة عن التوافق بني اجملموعتني ،ولحظ الرئيس أأنه مل يرى أأي معارضة لروها .وابلعودة اإىل نص القرار املقرتح والنقطة ()1
قام الرئيس بقراءة التعديالت املتفق علهيا عىل قامئة الربامج" :متت املوافقة عىل تعديالت اقرتحهتا ادلول ا ألعضاء عىل الرسد
الربانجمي مبا يف ذكل أأطر نتاجئ يف الربامج 1 :و9و10و11و13و14و16و17و18و25و28و".30وفامي يتعلق ابلنقطة ( )3قال
الرئيس ( أأ) تشري اإىل مبادرة الشفافية واملساءةل واحلومكة اجليدة (ب) س يكون الربانمج  6مع تعديل النص واذلي اقرتحته
فرنسا و(ج) س تكون حول الربانمج  ،20حيث قام وفد املكس يك ابقرتاح تعديلني فامي يتعلق ابلفقرة  33مع اإدراج امس
مناسب ملكتب نيويورك.
 .480وعرب وفد الربازيل عن رغبته يف اإدخال تصحيح صغري عىل الربانمج ، 1اإطار النتاجئ ،النتاجئ املرتقبة ،النتيجة ه :4.1
وجيب معل نفس التعديل يف مؤرشات ا ألداء كام مت يف النص .وقد تضمن النص كام هو براءات اخرتاع ومناذج نفعية ودوائر
مدجمة ومعلومات رسية يف النتيجة املتوقعة وجيب اس تخدام نفس اللغة يف مؤرشات ا ألداء من أأجل القيام ابلقياس الفعيل
لنتاجئ أأنشطة ا ألمانة.
 .481وعرب الرئيس عن شكره للوفد عىل اقرتاحه و أأشار اإىل أأنه ل توجد اعرتاضات عليه .ووجه الرئيس انتباه الوفود اإىل
النص املنقح للربانمج  3اذلي مت توزيعه مؤخرا واذلي تضمن نقطة مت التفاق علهيا يف الفقرة  .3-3وسأأل الرئيس الوفود عام
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اإذا اكن دلهيم اعرتاضات عىل الاقرتاح .ومل تكن هناك اعرتاضات .واقرتح الرئيس العودة اإىل مسأأةل النص يف النقطة ( )4من
مرشوع القرار ودعا وفد فرنسا تقدمي اقرتاحه.
 .482وفامي يتعلق بقامئة املسائل ،قال وفد فرنسا أأنه اكن يفضل أأل يكون هناك قامئة ،ولكن من منطلق روح املرونة ،مكن
لوفد فرنسا قبول القامئة اليت ظروهرت يف الاقرتاح مع عدد من التعليقات .أأول ،عرب الوفد عن رغبته يف التذكري بأأنه مل يوافق
عىل طلب اإعداد دراسة حول الاس تدامة املالية لنظام لش بونة و أأن بعض الوفود اكنت تعارض هذا الاقرتاح أأيضا .وقال
الوفد أأن وثيقة جنيف مل تدخل حزي التنفيذ بعد وذلكل ل ميكن تطبيقروها ،كام ظروهر يف النقطة (()4ج) .وجيب حذف الإشارة
اإلهيا .وفامي يتعلق ابلفقرة الفرعية (هـ) بدا للوفد أأن رشو اإعداد مزيانية للموارد اخلاصة ابملؤمتر ادلبلومايس ل تدخل مضن
اختصاصات جلنة الربانمج واملزيانية .ور أأى الوفد أأن عبارة "مبا يتضمن وثيقة جنيف اخلاصة هبا" جيب أأن حتذف .وجيب
تعديل املقدمة لتصبح كام ييل (":)4مت طرح املسائل التالية من قبل بعض الوفود فامي يتعلق ابلربانمج  6ومتت اإحالهتا اإىل
اجللسة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية" .وفامي يتعلق ابلنقطة (()3ب) والربانمج  6جيب أأن يتضمن ":اقرتاح
بتقس مي الربانمج  ."6وجيب قيام الوفد ابلتشاور مع ا ألمانة بشأأن الصياغة ادلقيقة.
 .483و أأشار الرئيس اإىل أأن الوفد قد اقرتح عبارة افتتاحية خمتلفة متاما للنقطة ( )4وقال أأن الوفود ا ألخرى جيب أأن تقوم
ابلتفكري فهيا .واكن يبدو أأن الوفد قد وافق عىل قامئة املسائل لكنه وجد أأن العنرص اذلي يندرج حتت (ج) ويشري اإىل اإدراج
وثيقة جنيف ميثل اإشاكلية وفقا للنقاشات اليت تشري اإىل أأنه مل يدخل اإىل حزي التنفيذ بعد .وشعر الوفد ابلقلق إازاء اإدراج
(هـ) وطلب ختصيص مبالغ للمؤمتر ادلبلومايس .وذكر الرئيس بأأن مسأأةل املؤمتر ادلبلومايس ،كام قام املستشار القانوين
برشهحا ،ميكن توضيحروها من خالل قرار تتخذه اجلعية العامة .واكن يرى أأن النقطة (هـ) ل تنطوي عىل أأن جلنة الربانمج
واملزيانية ميكُنا أأو جيب أأن تتخذ قرارا بشأأن هذا ا ألمر ولكنه أأملح اإىل أأن املسأأةل قد طرحت أأثناء مناقشات جلنة الربانمج
واملزيانية .و أأضاف الرئيس أأن معل قامئة بدراسة الاس تدامة املالية لنظام لش بونة ،ابلرمغ من معارضة وفد فرنسا هل ،سوف
يشري اإىل أأهنا مسأأةل يس متر مناقش هتا بصورة أأكرب يف جلسة جلنة الربانمج واملزيانية القادمة .اإن حذف املسأأةل من القامئة لن
يكون هل فائدة كربى ألنه جيب مناقش هتا عىل أأية حال .ودعا الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل التعبري عن أرائه
حول املسأأةل واملساعدة يف التوصل اإىل تفامه بشأأن الصياغة.
 .484وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه يقبل مراجعة مقدمة النقطة ( .)4وفامي يتعلق ابلنقطة (ج) أأراد الوفد اإدراج
وثيقة جنيف .وميكن القيام مبزيد من التنقيح للنص من خالل القول "مبا يتضمن وثيقة جنيف عندما تدخل اإىل حزي التنفيذ".
وفامي يتعلق ابلنقطة (هـ) رغب الوفد يف بقاء النص .و أأشار اإىل مبد أأ هام للغاية وهو ان الوفد رغب يف التأأكيد عىل وتذكري
ا ألعضاء بأأن جلنة الربانمج واملزيانية يه اليت تبنت املزيانية وليس اجلعية العامة.
 .485و أأشار وفد مجروهورية اإيران الإسالمية اإىل أأن مرشوع القرار ل ميثل املوضع املناسب اذلي يس تعرض مضمون
الاقرتاحات .وإاذا رغبت ادلول ا ألعضاء أأن تس تعرض مضمون الاقرتاحات ،ينبغي معل قامئة باكفة الاقرتاحات اليت مت
اإعدادها مثل اقرتاح اإجراء دراسة حول املاكتب اخلارجية مضن النقطة (()3د) .ور أأى الوفد أأن قامئة الاقرتاحات املدرجة يف
فقرة القرار اكنت سابقة جديدة و أأرصت عىل حذف القامئة املوجودة يف نقطة (.)4
 .486وعلق الرئيس قائال اإنه اإذا مل يكن هناك توافق يف الر أأي حول القرار ،جيب اإعادة مناقشة وثيقة املزيانية باكملروها مبا يف
ذكل فكرة تقس مي الربانمج  ،6حىت لو مت التوصل اإىل حل وسط بشأأن بعض املسائل .اإن اإعداد قامئة رصحية ابملسائل
سوف يساعد عىل دفع املناقشات واملشاورات بني شروهري يوليو وسبمترب .ومل يكن هناك وفد أخر يعارض فكرة القامئة اليت
حتدد املسائل اليت ل يوجد اتفاق بشأأهنا مثل الربانمج  3والربانمج  20واليت جيب مناقش هتا قبل جلسة سبمترب.
 .487وقال وفد أأوروغواي ،مشريا اإىل مسأأةل القامئة ،اإنه سواء مت اإدراهجا أأم ل فستس متر اخلالفات .واتفق الوفد مع
الرئيس عىل أأنه من ا ألفضل وجودها حبيث يكون واحضا ابلنس بة لدلول ا ألعضاء ما مه بصدد حتقيقه يف الفرتة بني يوليو
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وسبمترب .وسوف يس متر وجود املشالكت بغض النظر عن وجود القامئة .واملشلكة تتعلق بأأن ما حتاول ادلول ا ألعضاء القيام
به هو اإناكر حقيقة املوقف من خالل عدم وضع هذه البنود يف القامئة .لقد اكنت ا ألعضاء حتاول فقط اإخفاء املسائل .اإن
ا ألمر أأش به بوجود فيل يف جحرة مع تظاهر احلضور بأأنه ليس ابحلجرة و أأنه قد ذهب للتزنه.
 .488ور أأى وفد اإس بانيا أأن الوفود يف حاجة لرؤية نسخة نظيفة وجديدة من نص القرار .وقال أأن القامئة ستساعد الوفود
عىل الاس تعداد بصورة أأفضل جللسة سبمترب.
 .489وسأأل الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن النقطة (()3ب) وما اكن يتفق بشأأن تقصري النص حبيث يكون
"الربانمج  -6اقرتاح تقس مي" ،بدون ادلخول يف تفاصيل سيمت مناقش هتا عىل أأية حال .كام أأضاف أأن املعلومات املتعلقة بعملية
التقس مي س تكون موجودة يف وثيقة ا ألس ئةل الإجابة عىل أأية حال .و أأعلن الرئيس عن اسرتاحة قصرية للسامح بتوزيع نص
القرار املنقح وقام بقراءته ( أأنظر القرار اذلي مت تبنيه).
 .490وقال وفد فرنسا أأنه ميكن أأن يظروهر مرونة بشأأن الاقرتاح اجلديد .وابلرمغ من ذكل ،فقد أأراد أأن يمت التسجيل يف
مضبطة الاجامتع أأن قامئة املسائل املذكورة يف القرار ل متس بصالحيات الروهيئات ا ألخرى يف الويبو ،وخاصة اجلعية العامة
بشأأن احتاد لش بونة.
 .491وعرب وفد مجروهورية اإيران الإسالمية عن خماوفه اليت ل زالت قامئة بشأأن تضمني القامئة يف القرار .واقرتح أأن يمت اإدراج
القامئة يف ملحق ابلقرار .كام رصح بأأنه ل يوافق عىل اإضافة اقرتاح من أأحد الوفود اإىل القامئة.
 .492وقام الرئيس بتصحيح ر أأى وفد مجروهورية اإيران الإسالمية وقال اإن هناك العديد من الوفود اليت أأيدت الاقرتاح و أأن
هناك أأك ر من وفد ل حيبذون وضع القامئة يف امللحق .وقال الرئيس أأن ا ألمانة حاولت نقل القامئة اإىل امللحق لكن ذكل مل
يرق للوفود اليت اقرتحت النص .واختمت الرئيس قائال اإن النص مقبول لاكفة الوفود ابس تثناء وفد واحد.
 .493ورصح وفد مجروهورية اإيران الإسالمية بأأن املشلكة تتعلق ابملامرسة وليس مبا اكنت مقرتحاهتا عىل القامئة أأم ل.
 .494واقرتح الرئيس من ابب احللول الوسط أأن حتيط جلنة الربانمج واملزيانية علام ابخملاوف املتعلقة ابلربانمج  6كام يه
مذكورة يف امللحق .وهناك خيار أخر يتعلق ابإحصاء عدد الوفود اليت تريد القامئة وعدد الوفود اليت ل تريد القامئة.
 .495واقرتح وفد املكس يك أأنه رمبا تكون أأحد احللول للسري قدما هو احلفاظ عىل نقطة ( )4وإاضافة حاش ية اإىل قامئة
املوضوعات اليت يمت وضعروها حاليا بني نقطيت ( أأ) و (ج) وهو ما يوازي وجود قامئة يف امللحق .وابلرمغ من ذكل ،مل يكن الوفد
عىل يقني من أأن هذا ا ألمر سيمت قبوهل.
 .496وقال وفد مجروهورية اإيران الإسالمية أأنه ميكنه قبول اقرتاح وفد املكس يك.
 .497ودعا الرئيس املستشار القانوين لتوضيح موضوع سابقة وضع قامئة املسائل يف فقرة القرار.
 .498و أأجاب املستشار القانوين بأأنه اكنت هناك سابقة.
 .499و أأراد وفد مجروهورية اإيران الإسالمية طرح سؤال من خالل الرئيس عىل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وهو :ما يه
مشلكة وضع القامئة يف امللحق أأو يف احلاش ية؟
 .500و أأجاب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه يرغب يف اختاذ القرار بطريقة تضمن أأن اكفة اخملاوف اليت مت طرهحا أأثناء
اجللسة احلالية قد متت اإحالهتا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ومتت مناقش هتا .ول يعتقد الوفد أأن وجود ملحق أأو حاش ية هو
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أأمر مالمئ .و أأراد الوفد أأن يكون من الواحض ما س تقوم اللجنة مبناقش ته يف سبمترب اإذا أأرادت ا ألعضاء احلصول عىل برانمج
ومزيانية للثنائية .17/2016
 .501ور أأى وفد اململكة املتحدة ،يف حماوةل لإجياد صيغة بناءة للسري قدما بناء عىل خماوف مجروهورية اإيران الإسالمية ،أأنه
ميكن اس تخدام بيان بصيغة من الرئيس .و أأن ذكل لن ميثل سابقة ابلرمغ من أأن هناك العديد من التفسريات اليت تتعلق مبا
اإذا اكن ذكل ميثل سابقة أأم ل.
 .502وسأأل الرئيس وفد مجروهورية اإيران الإسالمية عام اإذا اكن من املريض لروها اإضافة الرئيس لبيان اإىل القرار.
 .503و أأجاب وفد مجروهورية اإيران الإسالمية بأأنه جيب التشاور مع سفريه.
 .504و أأعلن الرئيس عن اسرتاحة للسامح لوفد مجروهورية اإيران الإسالمية ابلتشاور.
 .505ومت اس تئناف الاجامتع و أأعلن الرئيس أأنه يف أأعقاب مشاورات طويةل مع وفد مجروهورية اإيران الإسالمية ويف ظل
التطمينات اليت قدهما الرئيس حول بعض القضااي ،فاإن الوفد يرغب يف التوصل حلل وسط .وطرح الرئيس للموافقة القرار
حول البند  5كام متت قراءته ومت توزيعه بدون تعديالت لكن مع اإيضاح أأن ذكل ل جيب أأن ميثل سابقة ابلنس بة للقرارات
املس تقبلية للجنة .ومل تكن هناك تعليقات ومت اعامتد القرار.
 .506اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ أأمكلت قراءة أأوىل وشامةل ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية
للثنائية  ،17/2016برانجم اا برانجم اا حتت لك هدف اسرتاتيجي:
" "1وافقت عىل التعديالت اليت اقرتحهتا ادلول ا ألعضاء بشأأن وصف الربامج ،مبا يف ذكل اإطار النتاجئ يف
الربامج  1و 9و 10و 11و 13و 14و 16و 17و 18و 25و 28و30؛
" "2المتست من ا ألمانة أأن تصدر صيغة معدةل ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 17/2016
ابلستناد اإىل " "1ألغراض ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية ،وصيغة حمدَّثة لوثيقة "ا ألس ئةل وا ألجوبة"؛
" "3أأحاطت علام ،من بني مجةل أأمور ،ابلنقا التالية ملزيد من النظر يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج
واملزيانية:
أأ)

الربانمج  :3اتغ)(TAG

ب) والربانمج  :6اقرتاح يريم اإىل تقس مي الربانمج ( 6نظاما مدريد ولش بونة) اإىل برانجمني منفصلني
وبيان هذا التقس مي يف مجيع الفصول واجلداول واملرفقات من املرشوع املعدل للربانمج واملزيانية للثنائية
17/2016؛
ج) والربانمج  :20املاكتب اخلارجية اجلديدة مبا يف ذكل اإماكنية الإحاةل يف الفقرة ( 33يف العرض
املايل وعرض النتاجئ) ومكتب الويبو للتنس يق دلى ا أل مم املتحدة يف نيويورك.
" "4و أأحاطت علام بأأن القضااي التالية طرحهتا بعض الوفود فامي يتعلق ابلربانمج  6و أأحيلت اإىل ادلورة
الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية:
أأ)

فصل حساابت نظايم لش بونة ومدريد  -أأي برانجمني منفصلني بنتاجئ مرتقبة منفصةل؛
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ب) وضامن بيان اس تخدام نظام لش بونة وإاسروهامه يف خدمات الويبو وتاكليفروها التشغيلية بدقة
مكرصوفات ،سواء مبارشة أأو غري مبارشة ،أأو اكإيرادات حسب ما هو مناسب؛
ج) وموازنة مزيانية لش بونة كام هو منصوص عليه يف اتفاق لش بونة ،مبا يف ذكل وثيقة جنيف
لتفاق لش بونة ،عند دخولروها حزي النفاذ ،دون اس تخدام اإيرادات احتادات أأخرى ،أأو اشرتااكت ادلول
ا ألعضاء العامة أأو اإيرادات غري مس متدة من احتاد لش بونة؛
د)

والامتس أأن تعد ا ألمانة دراسة عن الاس تدامة املالية لنظام لش بونة؛

ه)

والامتس أأن تكون اخملصصات ملؤمتر دبلومايس يف الثنائية  17/2016مرشوطة مبشاركة اكمةل؛

و) والامتس أأن تس تعرض ا ألمانة املرفق الثالث ،مبا يف ذكل ختصيص الإيرادات املتنوعة ،ومدى
اإماكنية اإس ناد الإيرادات املتنوعة بدقة أأكرب ،كام هو احلال ابلنس بة اإىل اإيرادات الإجيار املس ندة مبارشة
اإىل احتاد مدريد ،اعامتدا عىل كيفية اكتساب ا ألصول من تكل الإيرادات وكيفية احملافظة علهيا.
" "5المتست من ا ألمانة ما ييل:
أأ) تقدمي اقرتاحات ملموسة اإىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،لحتواء
الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة .وميكن لتكل الاقرتاحات أأن تراعي ،دون الاقتصار عىل،
النتاجئ املقدمة من الفريق العامل املعين ابلتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة اذلي أأنشأأته اللجنة الإدارية
الرفيعة املس توى التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني؛
ب) ومواصةل 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؛
ج) وتزويد ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية بأخر املس تجدات حول التقدم احملرز
فامي يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية التحو لإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ( )WO/23/REFكام
وافق علهيا الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

البند  6تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة الواردة يف "اس تعراض الإدارة والتس يري
يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)"
 .507استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/23/4
 .508ودعا الرئيس ا ألمانة لطرح الوثيقة " WO/PBC/23/4تقرير وحدة التفتيش املشرتكة ’اس تعراض الإدارة والتس يري
يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)‘ ( ( .)JIU/REP/2014/2تقرير مرحيل عن تنفيذ التوصيات".
 .509وقدمت ا ألمانة الوثيقة من خالل تذكري ادلول ا ألعضاء بأأن وحدة التفتيش املشرتكة قد قامت ابس تعراض التس يري
والإدارة يف الويبو يف عام  2013ورفعت تقريرها اإىل املدير العام يف صورته الُنائية يف مايو  .2014وقد مت طرح اس تجاابت
ا ألمانة عىل التوصيات العرشة اليت تقدمت هبا وحدة التفتيش املشرتكة عىل ادلول ا ألعضاء يف سبمترب  .2014وقامت الويبو
بقبول هذه التوصيات ألهنا تسروهم يف معلية التحسني املس متر ولزايدة تعزيز معليات التس يري والإدارة يف الويبو وقد مت ابلفعل
البدء يف تطبيق عدد من التوصيات يف هذه املرحةل .وتضمنت وثيقة  WO/PBC/23/4حتديثا حول تطبيق هذه
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التوصيات .ومت رفع مثانية توصيات اإىل املدير العام مت تطبيق س بع مُنا بصورة اكمةل ومت رفع توصيتني اإىل ا ألهجزة الترشيعية
احدهام اإىل اجلعيات العامة والثانية اإىل جلنة التنس يق ،ويه لزالت حتت ادلراسة .واكنت التوصية اليت مت رفعروها اىل جلنة
التنس يق متعلقة ابإحدى التوصيتني اللتني مت رفعروهام اإىل املدير العام واكن يمت تطبيقروها .وسوف يمت الإبالغ عن أأي تطبيق
اإضايف لتوصيات اجلروهاز الترشيعي اليت مل يبت فهيا واخلاصة بتقرير التس يري والإدارة يف اإطار التقارير املرحلية العادية املتعلقة
بتطبيق توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اليت س تقوم ا ألمانة بتقدميه اإىل ادلول ا ألعضاء حتت مظةل البند احلايل يف جلنة
الربانمج واملزيانية يف سبمترب .و أأبلغت ا ألمانة ادلول ا ألعضاء بأأن ا ألمانة قد أأحاطت علام ابملقرتحات الإضافية اليت تقدمت هبا
وحدة التفتيش املشرتكة يف تقريرها ،عالوة عىل التوصيات الرمسية كام ييل (بدون ترتيب معني من حيث ا ألولوية) :مت
تضمني خطة مشرتايت مجمعة عىل مس توى املنظمة يف خطة معل عام  ،2015وقد مت حتسني مؤرشات ا ألداء ،مبا يف ذكل
اخلطو أأساس ية وا ألهداف ،وتطوير فيديوهات تدريبية لس تخداهما من قبل العاملني يف جمالت اهامتم معينة ،خاصة جمال
الإدارة القامئة عىل النتاجئ وختطيط موارد املرشوعات واليت ميكن للعاملني الاختيار من بيُنا بناء عىل الاحتياجات الوظيفية،
ومت عقد دورات تعريفية ابلإضافة اإىل دورات اإعالمية للعاملني يف املاكتب اخلارجية من أأجل تعزيز أأمهية الإدارة القامئة عىل
النتاجئ أكداة من ا ألدوات املس تخدمة يف الويبو ،ومت دمع تقارير مرحلية لتخطيط موارد املرشوعات ،وقد مت من خالل
الاس تخبارات التجارية تطوير لوحات براجمية ملساعدة العاملني عىل متابعة ا ألداء وتقدم خطة العمل ،كام مت تطوير س ياسة
استامثر منقحة وس ياسة احتياطي ومت عرضروها عىل ادلول ا ألعضاء دلراس هتا ،ومت تدريب أأعضاء جملس الاختيار من أأجل
زايدة حتسني جودة التقارير وتعزيز معلية الاختيار ،ومت اس تكامل معلية تقيمي خلطة جتريبية للماكفأت والتقدير وسيمت اإصدار
س ياسة متعلقة بذكل يف  2015مع اس تخدام ادلروس املس تفادة ،ومت تعزيز وظيفة التقيمي ،كام يمت نرش تقارير التدقيق
ادلاخيل والتقيمي عىل موقع الويبو عىل الانرتنت خالل  30يوما من اإصدارها وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية املنقح ،مت اإنشاء جلنة
فرعية للتحقق من املرشوعات داخل جملس تكنولوجيا املعلومات والتصالت لتعظمي الاس تفادة من املوارد فامي يتعلق
مبرشوعات تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،ومت وضع اسرتاتيجية يف جمال اإدارة املعارف وختاما مت القيام بعمل تطوير
الس ياسات من أأجل زايدة تدعمي الضوابط ادلاخلية وإادارة اخملاطر املالية يف اكفة أأرجاء املنظمة.
 .510وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره ل ألمانة عىل التقرير املرحيل حول تطبيق التوصيات املتضمنة يف
تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لعام  .2014وطالب الوفد ا ألمانة ابحلصول عىل معلومات حول وضع معلية تطبيق توصيات
التقرير السابق لوحدة التفتيش املشرتكة مع مالحظة أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية قلقه بصفة خاصة بشأأن التوصيات اليت مل
يبت فهيا من تقرير  JIU/REP/2010/3واليت تتعلق اب ألخالقيات يف منظومة ا أل مم املتحدة .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن
وظيفة ا ألخالقيات وظيفة هامة لبناء منظامت تمتزي ابلشفافية والفاعلية وحث الويبو عىل تطبيق توصيات ا ألخالقيات
واعتبارها من ا ألولوايت .وابلإضافة اإىل الإعداد املس متر للتقارير حول تطبيق التوصيات اليت مل يبت فهيا عرب وفد الولايت
املتحدة عن رغبته يف سامع املزيد يف املس تقبل عن التطبيق املس متر للتوصيات ،مثل تطبيق الس ياسة اجلنسانية يف الويبو
ونتاجئ معليات تقيمي برانمج اإعادة التجميع الاسرتاتيجي وتطبيق اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت ابلإضافة اإىل
اسرتاتيجيات اإدارة املعارف.
 .511ورحب وفد الياابن ،ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،ابلتقرير اذلي أأشار اإىل أأن اكفة التوصيات اليت قام املدير العام بتناولروها
مت تطبيقروها ابلاكمل .وقد مت اس تحسان معلية توفري املعلومات املتعلقة ابلإجراءات ا ألخرى اليت مت اختاذها اس تجابة للتقرير،
واليت تامتىش مع القرار اذلي مت اختاذه يف اجللسة ا ألخرية للجنة الربانمج واملزيانية ،مع مراعاة أأن ذكل تضمن غذاء للعقل
لدلول ا ألعضاء وا ألمانة ملناقش ته من أأجل اإدخال املزيد من التحسينات عىل املنظمة ابلإضافة اإىل التوصيات الرمسية.
وتطلعت اجملموعة ابء اإىل احلصول عىل املزيد من التقارير من ا ألمانة يف املس تقبل حول التوصيات اليت مل يبت فهيا والتقارير
املرحلية املنتظمة واملقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء حول توصيات وحدة التفتيش املركزية.
 .512وعرب وفد املكس يك عن شكره ل ألمانة عىل التقرير اذلي قدمته واذلي عرض التقدم اذلي مت اإحرازه يف اإطار تقرير
وحدة التفتيش املشرتكة .ومن بني التوصيات الرمسية العرشة اليت مت طرهحا لحظ الوفد أأنه مل يمت حتقيق أأي تقدم بشأأن اثنني
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مُنا وعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء عند اس تئناف املناقشات حول بند جدول ا ألعامل اذلي يتعلق ابحلومكة من
حتقيق بعض التقدم حبيث ميكُنم الامتثال للتوصية .و أأشار الوفد أأيضا اإىل املناقشات السابقة حول مسأأةل التوزيع اجلغرايف
مث اإىل توصية وحدة التفتيش املشرتكة يف هذا اجملال .وعرب الوفد عن شكره ل ألمانة عىل العرض التوضيحي الشفروهيي للعديد
من ا ألنشطة واملقرتحات والاقرتاحات ا ألخرى اليت تقدمت هبا الإدارة من خالل تقريرها لكُنا أأحبت أأن يمت تضمني
املعلومات يف الوثيقة نفسروها .واقرتح الوفد أأن يمت تضمني مداخةل ا ألمانة يف النسخة املنقحة من الوثيقة حبيث ميكن لدلول
ا ألعضاء اإدراك التقدم اذلي مت اإحرازه من قبل الويبو متاش يا مع املقرتحات اليت تقدمت هبا وحدة التفتيش املشرتكة.
 .513وعرب وفد تركيا عن دمعه للبيان اذلي أألقي ابلنيابة عن اجملموعة ابء .وعرب الوفد عن رغبته يف سامع املزيد عن تركيبة
ومرجعيات مجموعة اإدارة اخملاطر .عالوة عىل ذكل عرب الوفد عن رغبته يف احلصول عىل مزيد من املعلومات حول س ياسة
اخملاطر يف الويبو وكتيب اخملاطر والضوابط ادلاخلية املذكور .ورحب الوفد بعمليات اإدارة اخملاطر اليت يدمعروها ختطيط اإدارة
املرشوعات .و أأوىل الوفد أأمهية خاصة بتطبيق التوصية  6ورغب يف سامع أخر التطورات يف هذا الشأأن .وابلإشارة اإىل
التوصية  7عرب الوفد عن تقديره وإاطالعروها عىل ا ألنشطة اليت قامت هبا ا ألمانة وتطلع اإىل سامع أخر التطورات حول اإعداد
خطة معل واليت اكن من اخملطط اس تكاملروها بُناية .2015
 .514وعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره ل ألمانة عىل املوجز اذلي قدمته حول تطبيق
الويبو لتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة .وعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن ذكل يعترب رمق قيايس رائع للتطبيق حيث مت
قبول س بعة توصيات ومت تطبيقروها من بني عرشة توصيات وهناك توصية يمت تطبيقروها وتوصيتان تمت دراس هتام .و أأشادت
اجملموعة ا ألفريقية ابلويبو فامي يتعلق بتوصية  8حول الس ياسة اجلنسانية/التنوع اجلنساين وإاصدار أأول س ياسة جنسانية
للمنظمة .وابحلديث عن هذا ا ألمر ،أأشارت اجملموعة ا ألفريقية اإىل أأن التوصية  6املتعلقة ابلتوزيع اجلغرايف قد أأاثرهتا اجملموعة
عند عقد املناقشات حول مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية وذلكل مل يرغب الوفد يف اإعادة أرائه ألنه عرضروها بشلك واحض.
وقد أأكدت اجملموعة ا ألفريقية بصورة خاصة عىل التوصية  1واملتعلقة ابحلومكة و أأشارت اإىل أأن اجملموعة س تحتفظ بتعليقاهتا
ألهنا سيمت مناقش هتا فامي بعد .وابلرمغ من ذكل ،ففي هذه املرحةل اكن التعليق العام اذلي تقدمت به اجملموعة ا ألفريقية هو أأن
املنظمة جيب أأن تفكر يف ا ألمر جبدية وعربت عن أأملروها يف أأن تس نح الفرصة للمجموعة ملناقش ته بصورة متعمقة.
 .515وعرب وفد كندا عن دمعه للمداخةل اليت متت ابلنيابة عن اجملموعة ابء وعرب عن شكره ل ألمانة عىل ملخص تطبيق
بعض املقرتحات اخلاصة بوحدة التفتيش املشرتكة يف تقرير  2014و أأكد عىل اهامتم كندا هبذه التوصيات .وطالب وفد كندا
ا ألمانة ابلإشارة اإىل اإماكنية احلصول عىل معلومات حول اجملالت اليت يريد الوفد احلصول عىل حتديثات متعلقة هبا من تقرير
أأداء الربانمج أأو مرشوع الربانمج واملزيانية .واكنت هذه اجملالت يه اخلزانة وس ياسة الإدارة النقدية واسرتاتيجية حشد
املوارد ابلإضافة اإىل بعض العنارص ا ألخرى اليت اهمت هبا الوفد.
 .516ودمع وفد ابكس تان البيان اذلي أألقته نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .كام عرب الوفد أأيضا عن تقديره لتطبيق
غالبية التوصيات من قبل ا ألمانة .وابلرمغ من ذكل ،أأراد الوفد أأن يرى تطبيق رسيع للتوصية  1املتعلقة ابحلومكة واليت ر أأي
الوفد أأهنا هامة للغاية من أأجل معل املنظمة و أأيضا توصية  6املتعلقة ابلتنوع اجلغرايف العادل.
 .517ودمع وفد جنوب أأفريقيا املداخةل اليت قام هبا وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وقد أأحا وفد جنوب
أأفريقيا ،مثل العديد من الوفود احلارضة ،بتقرير وحدة التفتيش املشرتكة والتوصيات الواردة به عالوة عىل تقرير متابعة ا ألمانة
حول توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .و أأشار الوفد اإىل أأنه مت تطبيق س بعة من بني الامثنية توصيات اليت مت توجهيروها اإىل
املدير العام .كام أأحا الوفد علام أأيضا ابلس تجابة اليت مت تلقهيا هذا الصباح يف اجللسة الصباحية لالجامتع بشأأن خطط
الويبو لضامن حتقيق تنوع جغرايف واسع وجشع الويبو عىل تتبع هذا التقدم بصورة رسيعة .وفامي يتعلق ابلتوصية  1واليت وهجت
للجمعية العامة ملراجعة اإطار احلومكة يف الويبو ،ذكر الوفد بأأن اجملموعة ا ألفريقية تقدمت ابقرتاح يتضمن العديد من املبادرات
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واليت اعتقد الوفد أأهنا جيب أأن تناقش بصورة مكثفة وتطلع اإىل املشاركة يف مناقشة اقرتاح احلومكة اذلي قام انئب الرئيس
بصياغته.
 .518وعرب وفد مجروهورية اإيران ا إلسالمية عن شكره ل ألمانة عىل املعلومات املتعلقة بسري معلية تطبيق توصيات وحدة
التفتيش املشرتكة .وتوقع الوفد أأن يمت تطبيق اكفة التوصيات وخاصة التوصية  1حول احلومكة يف الويبو والتوصية  6املتعلقة
ابلتوزيع اجلغرايف .وعالوة عىل ذكل ،توقع الوفد وضع خطة معل حول التوزيع اجلغرايف كام ورد يف التوصية  .7وفامي يتعلق
ابلتوصية  1شعر الوفد بأأن مسأأةل احلومكة تتطلب اهامتما كبريا من جانب ادلول ا ألعضاء .اإن احلومكة يف الويبو اليت تقف
وراء مبادئ املساواة والشفافية والمتثيل العادل لاكفة القطاعات جيب أأن يكون لروها منظومة تضمن اس تدامة املساءةل
والشفافية يف جمال احلومكة ابلإضافة اإىل ضامن وجود اإدارة فعاةل وتمتزي ابلكفاءة للمنظمة من أأجل حتقيق رسالهتا و أأهدافروها وفقا
لتفاق ادلول ا ألعضاء .وهناك حاجة اإىل تناول هذه املوضوعات مع أأخذ موقف اكفة ادلول املمثةل يف اجامتعات اللجنة يف
احلس بان .وعرب وفد اإيران (مجروهورية -الإسالمية) عن رغبته يف التوصل اإىل توافق اإجيايب يف الرأأي حول التوصيات مبا يسمح
للويبو ابمليض قدما يف هذه املسأأةل .وذلكل ،اقرتح الوفد اإقامة فريق عامل خمصص للتعامل مع اكفة العروض اخملتلفة
واخليارات املطروحة عىل الطاوةل مبا يامتىش مع التوصية  .1وجيب أأن يقوم الفريق العامل اخملصص ابس تكشاف اكفة الطرق
والوسائل اليت تؤدي اإىل تعزيز ا ألداء والكفاءة والتنس يق بني هيالك حومكة الويبو وجيب أأن يمت اإنشاؤه وفقا للقاعدة  12من
القواعد الإجرائية العامة للويبو .وقام الوفد بتذكري اللجنة بأأن هناك سابقة يف الويبو تتعلق ابإنشاء فريق عامل يف عام 1998
من قبل اجلعية العامة ،للتعامل مع هيلك احلومكة يف الويبو .واعترب الوفد أأن اإنشاء ذكل الفريق العامل يف عام  1998ميكن
أأن يكون مثال جيدا يُقتدى به لإنشاء فريق عامل خمصص جديد ملراجعة احلومكة يف الويبو.
 .519وبعد سامع وفد اململكة املتحدة للمعلومات املتعلقة ابلتنوع اجلغرايف والمتثيل اجلغرايف فقد أأكد أأنه يدافع عن فكرة أأن
يكون الرش ا ألول يف التوظيف هو الكفاءة واخلربة واملالمئة للوظيفة مث ميكن بعد ذكل وضع المتثيل اجلغرايف يف الاعتبار.
وبعد أأن رصح الوفد بذكل دمع مبادرات و أأنشطة ا ألمانة وتوعيهتا من أأجل حتفزي املرحشني الأكفاء يف املناطق اليت ل يمت
متثيلروها بصورة اكفية واعتقد ان تكل يه الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه املسأأةل وحتقيق توازن حصيح يف هذا اجملال.
 .520واس تجابت ا ألمانة أأول اإىل مداخةل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وذكرت ادلول ا ألعضاء بأأن ذكل هو تقرير لوحدة
التفتيش املشرتكة و أأنه اكن خاص ابلويبو واكن مبثابة تقرير عن التس يري وا إلدارة ومن الطبيعي ابلنس بة لروهذه التقارير
والتوصيات الواردة هبا أأن جتد طريقروها اإىل تقرير البند ادلامئ اذلي تقدمه ا ألمانة يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب
اإىل جانب توصيات اجلروهاز الترشيعي واليت س تطرح هناك أأيضا عندما تكون ل تزال مفتوحة للنقاش .وجيب أأن يمت اإعداد
تقارير حول التوصيات اليت مت اإغالقروها يف هناية لك عام أأيضا يف هذه املرة .وذلكل ،اإذا اكنت هناك بنود مفتوحة للنقاش حول
بعض املسائل اليت أأاثرهتا ادلول ا ألعضاء فسيمت تناولروها من خالل التقرير اخلاص ابلبنود املفتوحة اذلي س تعرضه ا ألمانة عىل
جلنة الربانمج واملزيانية يف اجامتع سبمترب .وهناك خصوصا توصيتان مت طرهحام ويكتس يان أأمهية ابلنس بة للتقرير املعروض عىل
اللجنة – تتعلق اإحداهام ابلس ياسة اجلنسانية والثانية تتعلق ابإدارة املعارف – ومت التعامل معروهام ومتت الاس تجابة هلام يف هذا
التقرير اخلاص .وسيمت نرش وتوفري اسرتاتيجية لإدارة املعارف يف وقت اجامتع سبمترب كام مت اإصدار الس ياسة اجلنسانية أأيضا.
عالوة عىل ذكل ،فاإن ا ألمور املتعلقة ابحلومكة اكنت خارج نطاق جدول أأعامل ا ألمانة ،واكنت التوصيتان  1و 6يف يد ادلول
ا ألعضاء .واكنت التوصية  7متعلقة ابلتوصية  6وقد مت البدء يف العديد من املبادرات عىل هذا الصعيد واليت ميكن لدلول
ا ألعضاء الاطالع علهيا يف وثيقة  .WO/PBC/23/4وفامي يتعلق مبسأأةل الاقرتاحات – وخاصة فامي يتعلق ابلنقطة اليت
أأاثرها وفد املكس يك – واليت ميكن الإشارة اإلهيا كتوصيات انمعة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة ،فقد أأوحضت ا ألمانة أأن
التوصيات النامعة كام عرفهتا وحدة التفتيش املشرتكة ما يه اإل اقرتاحات اإضافية دلمع اإطار الإدارة واملامرسات ذات الصةل كام
لفتت نظر ادلول ا ألعضاء للملخص التنفيذي .ووفقا لوحدة التفتيش املشرتكة ،فاإهنا تعترب اقرتاحات ويه ل ختضع اإىل أأية
متابعة رمسية من قبل وحدة التفتيش املشرتكة كام أأهنا ل يمت تسجيلروها أأو تتبعروها يف نظام متابعة وحدة التفتيش املشرتكة .وسيمت
تضمني أأي تدخل يمت يف تقرير جلنة الربانمج واملزيانية لكن سيسعد ا ألمانة أأن تتيح تدخلروها لدلول ا ألعضاء كام هو .و أأخريا،
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ذكرت ا ألمانة أأن التوصيات اليت تناولروها الرئيس التنفيذي اكنت جزء أأيضا من تقارير ا ألمانة املقدمة اإىل اللجنة املس تقةل
ملراجعة احلساابت والرقابة .واكنت تكل التوصيات عىل جدول أأعامل اللجنة املس تقةل ملراجعة احلساابت والرقابة ومتت
مراجعهتا مع توصيات أأخرى من شعبة الرقابة ادلاخلية عىل احلساابت.
 .521واس مترت ا ألمانة يف التأأكيد عىل أأهنا قامت ابختاذ عدد من املبادرات ،فامي يتعلق ابلتوصية  ،7وذكل لتوس يع التغطية
اجلغرافية واحلصول عىل املزيد من الطلبات من متقدمني من مناطق غري ممثةل أأو غري ممثةل متثيال اكفيا .ومتت دعوة ادلول
ا ألعضاء لتذكر الفعالية اليت عقدت أأثناء اجلعية العامة السابقة عندما متت دعوة اكفة ادلول ا ألعضاء غري املمثةل للمشاركة مع
ا ألمانة .وقامت ا ألمانة بزايدة الإعالانت عن الوظائف الشاغرة يف املناطق غري املمثةل ومت احلصول عىل مدخالت من ادلول
ا ألعضاء .واكنت اإدارة املوارد البرشية تقوم مبتابعة الطلبات القادمة من متقدمني من ادلول غري املمثةل وقامت بعمل قامئة
خاصة لروها .ويف لك مرة يظروهر فهيا اإعالن لوظيفة شاغرة فاإن هؤلء املتقدمني حيصلون عىل تنبيه أيل بوجود هذه الوظيفة
الشاغرة .عالوة عىل ذكل اكن يمت توفري التوجيه والتدريب والتعقيبات عن كيفية قيام هؤلء املتقدمني بعمل طلب وظيفة
قوي للوظائف الشاغرة يف الويبو حىت ميكُنم الفوز يف الاختبارات واللقاءات الشخصية ألن ادلول ا ألعضاء أأعطت ا ألمانة
تلكيف بتوظيف متقدمني عىل أأساس الكفاءة وذلكل متنت ا ألمانة أأن يقوم هؤلء املتقدمون إابظروهار أأفضل ما دلهيم .واكنت
اإدارة املوارد البرشية تقوم ببعثات تروجيية يف أس يا وزارت ثالثة دول وتعاملت مع ماكتب امللكية الفكرية هناك وقامت
بتقدمي عروض توضيحية يف اجلامعات اليت تتعامل مع امللكية الفكرية .كام حتدثت اإدارة املوارد البرشية أأيضا مع عدد من
اخلرجيني وا ألطراف املعنية ووفرت هلم اإرشادات حول كيفية التقدم بطلب وظيفة وكيفية تقدمي أأنفسروهم .وس تكون تكل معلية
طويةل ولكن اكنت ا ألمانة تس تقبل املزيد من طلبات العمل من بعض هذه ادلول ولكن ادلول ا ألعضاء مل تر اختالفا كبريا
عىل مدى فرتة قصرية ،ألن ذكل يعترب مرشوعا طويل املدى.
 .522واقرتح الرئيس أأن يمت اختتام احلديث حول بند جدول ا ألعامل هذا ألن ا ألمانة قامت بتقدمي اس تجاابت مثل تكل
اليت تتعلق ابلمتثل اجلغرايف وسوف تمت مناقشة احلومكة فامي بعد عىل جدول ا ألعامل.
 .523وعرب وفد إاس بانيا عن شكره ل ألمانة عىل تقريرها و أأكد أأنه قد مت القيام بعمل جيد فامي يتعلق ابلتوصيات الرمسية ومما
مسعه الوفد فقد اكنت ا ألمانة حتاول تطبيق املقرتحات اليت طرحهتا وحدة التفتيش املشرتكة لكام أأمكن .وفروهم الوفد الفارق بني
التوصيات الرمسية والاقرتاحات .و أأكد الوفد عىل التوصيات اليت تقدمت هبا املكس يك .واعتقد وفد املكس يك أأنه من اجليد
أأن يمت حتقيق توازن بني اس تجابة أأك ر رمسية للتوصيات الرمسية واملعلومات املكتوبة اليت تتجاوز نطاق السجل احلريف
لالجامتع .واسرتسل الوفد قائال اإنه ل يريد ،مع ذكل ،الإطاةل يف هذه النقطة ولكن اإذا حدث أأثناء الشروهور القادمة أأو العام
القادم أأن اس مترت ا ألمانة يف الرتكزي عىل بعض هذه الاقرتاحات املتعلقة بتحسني احلومكة ،س يكون من اجليد النظر اإىل ما
تقوم به ا ألمانة .ومل يكن ذكل مبثابة اقرتاح رمسي ،لكن اإذا أأمكن اإجراء متابعة تعطي ادلول ا ألعضاء معلومات تتعلق ابلطريقة
اليت تقوم هبا ا ألمانة ابلتفكري يف التقرير وتطبيقه فاإن ذكل س يؤدي اإىل القيام ابلس مترار يف حتسني احلومكة.
 .524وعربت ا ألمانة عن أأملروها يف أأل تكون قد أأعطت انطباعا بأأن هذه التوصيات مل تمت متابعهتا بصورة استباقية .وشعرت
ا ألمانة بأأن اإعداد التقارير والشفافية اليت مت توفريها اكنت شاهدا عىل ذكل حبيث جتد ادلول ا ألعضاء قدرا اكفيا من التقارير
داخل تقرير أأداء الربانمج فضال عن املبادرات ا ألخرى املامثةل مثل مبادرات كفاءة التلكفة والتوفري ابلإضافة اإىل التعقيبات
بشأأن التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ووحدة التفتيش املشرتكة وشعبة الرقابة ادلاخلية .ولن
تضيع فرصه مشاركة ادلول ا ألعضاء أأثناء البياانت العامة أأثناء جلسة جلنة الربانمج واملزيانية املتعلقة ابملبادرات والتحسينات
ا ألخرى اليت مت القيام هبا عىل مدار العام.
 .525وعرب وفد املكس يك عن شكره ل ألمانة عىل ما قدمته من اإجاابت .وعرب عن أأمهل يف أأن يس تخلص وهجة نظر حول
املقرتح املقدم من قبل ا ألمانة واجلروهود اليت بذلهتا هبدف تطبيق هذه التحسينات ويه هجود تناسب اسرتاتيجية ا ألمانة
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ابلإضافة اإىل توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .وبناء عىل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة ،اكنت هناك عرشة توصيات رمسية
وابلرمغ من ذكل اقرتح الوفد أأن يمت تضمني مقرتحات ا ألمانة يف وثيقة العمل ملصلحة ادلول ا ألعضاء وليس ابلرضورة من
أأجل وحدة التفتيش املشرتكة .وساد شعور بأأن ذكل يمت من خالل حماوةل التوصل اإىل فروهم واحض لتقدم ا ألمانة يف خمتلف
اجملالت اليت قامت التقرير بتغطيهتا.
 .526واقرتح الرئيس أأن يعمل الوفد مع ا ألمانة واليت اكنت عىل اس تعداد اكمل لإصدار قرار يف هذا الشأأن حبيث ميكن يف
لك مرة جتمتع فهيا جلنة الربانمج واملزيانية ميكُنا الإحاطة ابلتوصيات اجلديرة ابلهامتم .وميكن القيام بذكل الإجراء بصورة
س نوية .وتساءل الرئيس عام اإذا اكن مقبول ابلنس بة للجميع أأن تمت اإضافة فقرة تطالب ا ألمانة ابإعداد تقرير يف الاجامتعات
الاعتيادية للجنة الربانمج واملزيانية حول أأي تقدم يمت اإحرازه فامي يتعلق ابلتوصيات النامعة لوحدة التفتيش املشرتكة.
 .527واقرتحت ا ألمانة أأن يمت اختاذ هذا الإجراء يف اإطار اإعداد تقارير ا ألداء اليت تعد س نواي حول التقدم اذلي مت اإحرازه
يف مقابل التوصيات ا ألخرى .وهبذه الطريقة س يعكس تقرير أأداء الربانمج بصورة جزئية املبادرات اليت مت اختاذها مثل ما مت
اجنازه بشأأن توفري التلكفة.
 .528وتساءل الرئيس عام اإذا اكن جيب اعتبار ذكل جزء من قرار مت اختاذه مبوجب البند  6عىل جدول ا ألعامل أأم أأنه
جيب تركه كام هو وان يمت التقدم حنو اختاذ قرار.
 .529ور أأى وفد إاس بانيا أأن اقرتاح ا ألمانة اقرتاح ممتاز وإاذا مل تمت معارضته ،مل يعتقد أأنه اإجراء رضوري ألن مشاركة ا ألمانة
تعترب ضامن اكيف ل إالسروهام يف اإحداث تطور.
 .530ودمع وفد املكس يك اقرتاح ا ألمانة.
 .531وقام الرئيس بطرح فقرة قرار ظروهرت يف الوثيقة .ومل تكن هناك أأية اعرتاضات ومتت املوافقة عىل القرار.
 .532اإن جلنة الربانمج واملزيانية:
" "1أأحاطت علام بتعليقات ا ألمانة اجملدَّدة بشأأن تقرير وحدة التفتيش املشرتكة "اس تعراض الإدارة
والتس يري يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)" ( )JIU/REP/2014/2كام وردت يف
الوثيقة  ،WO/PBC/23/4ولحظت أأن التوصيات  2و 3و 4و 5و 8و 9و،10املوهجة اإىل املدير العام،
قد ن ُفذت تنفيذا اكمال؛
" "2والمتست من ا ألمانة الاس مترار يف التقرير عن التوصيات املتبقية يف املس تقبل يف اإطار تقاريرها
ادلورية املقبةل اإىل ادلول ا ألعضاء بشأأن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة.

البند 7

اقرتاح بشأأن اإصالح وحتسني أأداء الربانمج والتقارير املالية

 .533استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/23/5 Rev
 .534وعرض الرئيس الوثيقة  WO/PBC/23/5 Revاملتضمنة اقرتاحا بشأأن اإصالح وحتسني أأداء الربانمج والتقارير
املالية ،و أأعطى اللكمة ل ألمانة لتقدمي البند.
 .535و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن جلنة الربانمج واملزيانية ،وإادرااك مُنا للفرصة املتاحة لتحسني تقارير ا ألداء واملالية للثنائية،
طلبت ،خالل انعقاد دورهتا الثانية والعرشين يف سبمترب  ،2014من ا ألمانة أأن تقدم اقرتاحا مفصال حول شلك ومضمون
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تقرير شامل وموحد ،بناء عىل املسح اذلي أأرسل اإىل ادلول ا ألعضاء يف يناير  2015لتقدمي إاسروهاماهتا املفصةل .واس ُتلمت
الردود من  23دوةل عضو ُومجعت يف مرفق للوثيقة قيد الاس تعراض .وذكرت ا ألمانة أأيضا أأهنا اس تلمت ردين أخرين منذ
وقت اإعداد الوثيقة .و أأضافت أأن الاس تنتاجات الرئيس ية لدلراسة يه أأن اقرتاح اإطالق تقرير ل ألداء يف الثنائية عرب تقليص
الازدواجية مع البياانت املالية وإادراج املعلومات الوجهية املتعلقة ابلإدارة املالية يف تقرير أأداء الربانمج ،مما يعين اإعداد تقرير
يتناول الك من ا ألداء الربانجمي وا ألداء املايل يف الثنائية ،قد لىق اس تجاابت متفاوتة بشلك كبري من جانب ادلول ا ألعضاء.
وابلتايل ،مفن غري املناسب الاس مترار يف هذا الاقرتاح يف هذه املرحةل ،ألن العديد من ادلول ا ألعضاء أأدلت ابإشارات
واحضة وقوية تأأييدا لالحتفاظ بتقرير الإدارة املالية عىل أأساس الثنائية .و أأعربت ا ألمانة عن امتناهنا للتعليقات النوعية
ومدخالت ادلول ا ألعضاء اليت أأجابت عىل الاس تبيان ،و أأكدت أأن هذه املدخالت س تؤخذ بعني الاعتبار.
 .536وفتح الرئيس الباب للتعليقات.
 .537وشكر وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،ا ألمانة عىل اإجراء مسح ادلول ا ألعضاء وحتضري الوثيقة
 .WO/PBC/23/5 Revوقال الوفد إان مجموعته ،ونظرا للطيف الواسع من وهجات النظر اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء،
تعترب اس مترار التقارير احلالية والوثيقة نتيجة معقوةل ،عىل ا ألقل يف املرحةل الراهنة .و أأعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن املسح
اكنت مترينا مفيدا للغاية ل ألمانة ،اإذ أأظروهر ماهية املعلومات اليت تولهيا اجملموعة أأمهية كربى ،كام أأظروهرت الطريقة اليت رغبت
اجملموعة بأأن تعرض هبا ا ألمانة املعلومات وعربت اجملموعة ،كام هو موحض يف مرحةل اختاذ القرار ومبني من قبل ا ألمانة العامة،
عن اعتقادها بأأن هذه العملية ميكن أأن تسروهم يف زايدة حتسني واثئق التقارير.
 .538و أأعرب وفد املكس يك عن قناعته بأأنه لطاملا ر أأى قدرا كبريا من اجلدارة يف الاقرتاح ا ألول ل ألمانة يف حماوةل دمج
هذين التقريرين .واس تطرد قائال اإنه قد أأحا علام بتباين الراء حول هذه القضية ورغبة قةل من ادلول ا ألعضاء يف احلفاظ
عىل تقريرين منفصلني .و أأيد الوفد أأن يعرض القرار املقرتح عىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فيه ،ولكنه أأضاف أأنه
س يكون ممتنا للغاية اإذا أأخذت ا ألمانة بعني الاعتبار الردود اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء ،مبا فهيا املكس يك ،عىل الاس تبيان
املنشور .ويف هذا الصدد ،أأشري بشلك خاص اإىل حماوةل اإصالح وحتسني مضمون هذه التقارير .و أأضاف الوفد أأن أأي
مقرتحات أأخرى للتحسني يه موضع ترحيب.
 .539وعرب وفد الصني عن تقديره للجروهود اليت تبذلروها الويبو يف اإصالح تقاريرها املالية .وقال الوفد اإنه يعترب أأن الروهدف من
الإصالح هو ضامن تقارير شامةل وشفافة ،وتقليص الازدواجية .و أأضاف الوفد أأن بالده درست بعناية الاس ئةل وا ألجوبة
واملسح ،وقدمت ر أأهيا أأيضا .ورمغ أأن النتاجئ أأظروهرت أأن لدلول ا ألعضاء وهجات نظر متباينة بشأأن الاجتاه املس تقبيل ،ف إان
وفد الصني عرب عن رغبته يف تشجيع الويبو عىل تنفيذ اإجراء اإصالحات للحد من تكرار املعلومات وتقدميروها بأأبسط الطرق،
عىل سبيل املثال.
 .540و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن دمعه للجروهود اليت تبذلروها جلنة الربانمج واملزيانية بغية تقليص الازدواجية
يف اإعداد تقارير أأداء الربانمج والتقارير املالية وحتسيُنا .ور أأى الوفد أأن تقارير اا دقيقة وشامةل ويف الوقت املناسب س تكون
أأدوات هامة لدلول ا ألعضاء يف تقيمي الوضع املايل للمنظمة و أأداء براجمروها .وقال الوفد إانه يتفروهم أأن دلى العديد من ادلول
ا ألعضاء خماوف وأأس ئةل معلقة حول حزمة الإصالحات املقرتحة ،وجشع الوفد جلنة الربانمج واملزيانية وا ألمانة عىل النظر يف
تكل املسائل والشواغل هبدف مراجعة الاقرتاح لينظر فيه لحقا .وإاىل أأن حيني ذكل الوقت ،أأبدى الوفد موافقته عىل
احلفاظ عىل الواثئق احلالية و أأعرب عن تأأييده لفقرة القرار.
 .541وعرب وفد ش ييل عن دمعه للجروهود املبذوةل يف حتسني تقدمي البياانت املالية .وقال الوفد اإنه قد أأجاب متأأخرا عىل
ا ألس ئةل ،وتساءل عن اإماكنية احلصول عىل نسخة حمدثة من وثيقة جلنة الربانمج واملزيانية تتضمن مجيع نتاجئ املسح ومن بيُنا
الإجاابت املتأأخرة اليت أأرسلروها وفد ش ييل ووفد أخر .واتبع الوفد قائال اإن ما س بق س يعطي صورة اكمةل عن لك الإجاابت
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اليت وصلت ل ألمانة ،وس يتيح أأخذ مجيع تكل الإجاابت يف احلس بان مضن اجلروهود املبذوةل لتحسني اإعداد التقارير املالية،
ومضن س ياق التقيمي مس تقبال.
 .542و أأكدت ا ألمانة أأهنا سوف تقوم بتحديث مرفق الوثيقة قيد الاس تعراض بشلك يعكس أأحدث الردود الواردة.
 .543واقرتح الرئيس الانتقال اإىل القرار كام ورد يف الوثيقة وقر أأ فقرة القرار .واعمتد النص دون أأية اعرتاضات.
 .544اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،بعد أأن اس تعرضت الردود اجملمعة لدلول ا ألعضاء عىل الاس تبيان بشأأن شلك
ومضمون تقرير شامل وموحد ل ألداء يف الثنائية ،تلمتس من ا ألمانة:
" "1أأن تواصل العمل ابلتقارير احلالية،
" "2و أأن تراعي ا إلسروهامات النوعية لدلول ا ألعضاء يف اإعداد وحتسني أأداء الربانمج والتقارير املالية يف
دورات اإعداد التقارير املقبةل.

البند 8

س ياسة الاستامثر

 .545استندت املناقشات اإىل الوثيقة " :WO/PBC/23/6س ياسة الاستامثر املراجعة (تدخل حزي التنفيذ يف
 1ديسمرب  )2015والوثيقة " :WO/PBC/23/7اقرتاح تعديالت اإضافية لس ياسة الاستامثر"
 .546و أأعلن الرئيس عن أأن املقرتحات اليت قدمت حتت مظةل البندين  )1( 8و )2(8من بنود جدول ا ألعامل سوف يمت
مناقش هتام معا ودعا ا ألمانة لطرهحام.
 .547وقامت ا ألمانة بطرح الوثيقة ا ألوىل  WO/PBC/23/6ويه س ياسة الاستامثر املراجعة واليت س تدخل حزي التنفيذ
يف  1ديسمرب  2015و أأوحضت أأهنا تضمنت احلد ا ألدىن من التغيريات املطلوبة من أأجل س ياسة الاستامثر املطبقة حاليا.
واكن املقصود من الوثيقة التعامل مع موقف س تواهجه الويبو يف ديسمرب القادم عندما تضطر املنظمة اإىل حسب اكفة
استامثراهتا من ادلائرة املالية الفيدرالية السويرسية وسيمت وضع الاستامثرات اليت مت حسهبا يف ماكن ما وإاذا مل تمت مراجعة
الس ياسة احلالية س تكون املنظمة خمالفة للس ياسة لعدة أأس باب أأبرزها ما ييل :أأول ،الروهدف ا ألول لإدارة استامثرات املنظمة
هو احلفاظ عىل ر أأس املال .يف بيئة معدلت فائدة سلبية ،أأصبح ذكل ميثل حتداي كبريا ،وسوف يكون ممكنا فقط ملدى
حمدود ،اإن وجد .و أأضافت ا ألمانة أأن هذه احلقيقة حتتاج اإىل أأن تظروهر من خالل الس ياسة .اثنيا ،دعت الس ياسة احلالية اإىل
وضع اكفة استامثرات الويبو ابلفرنك السويرسي دلى سلطات سويرسية واليت أأشري اإىل أأهنا البنك الوطين السويرسي من
خالل مستندات س ياسة الاستامثر نفسروها برش أأن يكون معدل الفائدة أأعىل من املعدل املتوافر يف البنوك التجارية مع
التصنيف الئامتين املطلوب .ومن الواحض أأنه لن يسمح للويبو بأأن حتتفظ ابستامثرات دلى السلطات السويرسية بدءا من
ديسمرب  2015و أأصبحت مسأأةل املعدل املتوافر دلى البنوك التجارية غري ذي أأمهية .وليست هناك حاجة اإىل اإجراء مقارنة.
اثلثا ،جيب وضع الاستامثرات يف بنوك دلهيا تصنيف  AA-/Aa3أأو تصنيف أأعىل .و أأضافت ا ألمانة أأنه من الصعب الن
العثور عىل بنوك اليت متتكل هذا املعدل من التصنيف الئامتين وخاصة تكل اليت عىل اس تعداد عىل الاحتفاظ بأأموال ابلفرنك
السويرسي .اإن البنوك اليت تتعامل معروها الويبو بصورة منتظمة يه بنك يو.يب.اإس وبنك كريدي سويس وبنك جيه.يب.
مورجان متتكل تصنيف ائامتين اقل من احملددة يف س ياسة الاستامثر .وعند حسب الاستامثرات يف ديسمرب جيب الاحتفاظ
مبقدار اكيف من ا ألرصدة يف بنك يو.يب.اإس وبنك كريدي سويس حبيث ميكن خفض تصنيفات ائامتنية مقبوةل وفقا ذلكل.
و أأضافت ا ألمانة أأنه يف حاةل عدم قدرة ادلول ا ألعضاء التفاق بشأأن التغيريات الأك ر اتساعا واملقرتحة ابلنس بة لس ياسة
الاستامثر يف الوثيقة التالية  ،WO/PBC/23/7فاإن التعديالت املوحضة هبذه الوثيقة سوف توفر للمنظمة س ياسة استامثرية
ميكُنا أأن تعمل مبوجهبا بدءا من شروهر ديسمرب  .2015و أأضافت أأنه يف حاةل موافقة ادلول ا ألعضاء عىل بعض أأو لك
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التغيريات املقرتحة يف الوثيقة التالية  ،WO/PBC/23/7فسيمت طرح س ياس تني استامثريتني منقحتني جديدتني يف جلسة
الربانمج واملزيانية القادمة ،ولن تكون هناك حاجة اإىل س ياسة الاستامثر املوحضة يف هذه الوثيقة .WO/PBC/23/6
 .548و أأوحض الرئيس أأن هذه يه مسأأةل لروها قرارين مقرتحني ومرتبطني وذلكل طالب ا ألمانة بوصف الوثيقة الثانية من أأجل
احلصول عىل العرض التوضيحي باكمةل اإىل جانب ردود الفعل مث يرى ما نوع القرار اذلي ميكن اختاذه.
 .549وقامت ا ألمانة بتقدمي وثيقة  WO/PBC/23/7اليت اقرتحت عدد كبري من التغيريات يف س ياسة الاستامثرات
احلالية وسوف يؤدي ذكل ،يف حاةل قبوهل ،اإىل اإعداد س ياس تني استامثريتني :اإحداهام حتل حمل س ياسة الاستامثر احلالية
والثانية تغطي النقد اذلي مت وضعه جانبا من أأجل التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة ( )ASHIمضيفا اإىل أأن ذكل قد
أأشري اإليه عىل أأنه نقد اسرتاتيجي يف الوثيقة .وقد مت حتديد الثالثة فئات نقدية اليت تكون أأرصدة املنظمة النقدية يف الواثئق.
واكنت متثل النقد التشغييل والنقد الرئيس والنقد الاسرتاتيجي كام قدمت وثيقة مزيد من الوصف لكيفية وجود هدف
استامثري خمتلف للك من هذه الفئات و أأفق استامثر خمتلف وجسل خماطر خمتلف .وقد مت اقرتاح عدد من تصنيفات ا ألصول
من أأجل تضميُنا يف الس ياسات الاستامثرية واليت اكنت أأوسع نطاقا من قامئة تصنيفات ا ألصول املتوافرة حاليا .كام أأوحضت
الوثيقة أأيضا احلاجة لقبول مزيد من اخملاطر من أأجل احلصول عىل عائدات اإجيابية يف السوق احلالية ابلنس بة لالستامثرات
ابلفرنك السويرسي.
 .550وعرب وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن قلقه بسبب تطبيق س ياسة
معدلت الفوائد السلبية يف سويرسا ،واليت تضع ضغوطا كبرية عىل الإدارة املالية للمنظامت ادلولية .ويف هذا الصدد ،حثت
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب املدير العام عىل أأن يبلغ السلطات السويرسية واجمللس التنفيذي الرئيس ل أل مم املتحدة
بقلق ادلول ا ألعضاء إازاء املوقف وعرب عن أأمهل يف اإعفاء الروهيئات اليت مقرها جنيف من تطبيق هذه الس ياسة .عالوة عىل
ذكل ،رحب الوفد بتقرير املدير العام املس تقبيل اذلي يقدمه اإىل جلنة الربانمج واملزيانية حول مبادراته اإىل السلطات
السويرسية.
 .551وعرب وفد الياابن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عن شكره ل ألمانة عىل معلروها وعىل اإعداد الوثيقتني
 WO/PBC/23/6و WO/PBC/23/7واللتني يتعلقان ابلطريقة اليت جيب أأن تعامل هبا املنظمة مع اإدخال القوانني
اجلديدة من قبل ادلائرة املالية الفيدرالية السويرسية ومعدلت الفائدة السلبية .ومن الإجراءات املؤقتة لالس تجابة للموقف
بدء من عام  2016عندما تكون الويبو غري قادرة عىل الاحتفاظ حبساابت إايداعات يف ادلائرة املالية السويرسية ،دمع الوفد
الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  .WO/PBC/23/6وفامي يتعلق ابلتغيريات املقرتحة ابلنس بة للفقرة الثالثة يف س ياسة الاستامثر،
فضلت اجملموعة ابء الاحتفاظ حبد للمبالغ املستمثرة يف مؤسسة ما حبيث ل تبلغ أأك ر من  %30اإىل اإذا اكنت املؤسسة تمتتع
بتصنيف ائامتين  AAAوخماطر س يادية .وفروهمت اجملموعة ابء أأن املسأأةل الروهامة واخلطرية تتعلق ابملوافقة عىل الاجتاه اذلي
ستسلكه املنظمة من أأجل تقليل تأأثري الفوائد السلبية عىل الويبو ،مع ا ألخذ يف احلس بان الصورة املالية لروهذه املنظمة فامي
يتعلق ابلفرنك السويرسي .ويف هذا الصدد ،عربت اجملموعة ابء عن تقديرها جلروهود ا ألمانة املتعلقة بعرض املقرتحات الواردة
يف الوثيقة اليت محلت عنوان "اقرتاح مراجعات اإضافية عىل س ياسة الاستامثرات"  . WO/PBC/23/7وكام ورد يف بياهنا
الافتتايح ،أأشارت اجملموعة ابء اإىل احلاجة الروهامة لالتفاق مع التوجه العام لس ياسة ا ألرصدة املس تقبلية مع عكسروها بصورة
أأك ر دقة .و أأضافت اجملموعة ابء أأهنا ستسمح ل ألمانة ابإعداد مسودة ملموسة لس ياسة الاستامثر املنقحة حىت يمت تبنهيا يف
جلسة سبمترب .و أأظروهرت اجملموعة ابء دعام عاما للمفروهوم ا ألسايس اخلاص بأأن النقد جيب أأن يقسم اإىل ثالثة مجموعات ،أأي نقد
تشغييل ونقد أأسايس ونقد اسرتاتيجي وجيب التعامل مع لك مجموعة بطريقة تناسب للروهدف مُنا وطبيعهتا من أأجل تقليل أأقل
عدد من املؤسسات املالية اليت ميكن أأن يمت الاحتفاظ ابملال التشغييل هبا اإىل أأربعة مؤسسات ولس تخدام مدراء أأرصدة
خارجيني لإدارة النقد ا ألسايس والنقد الاسرتاتيجي .عالوة عىل ذكل ،دمع أأيضا سداد مدفوعات ادليون اجملدوةل واملرتبطة
ابملبىن اجلديد واليت تس تحق يف نومفرب  2015ويناير  .2016وذلكل ،طالبت اجملموعة ابء ا ألمانة ابإعداد مجموعة اكمةل من
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س ياسات الاستامثر املنقحة واليت تعكس هذه املفاهمي ا ألساس ية يف أأعقاب تعليقات موضوعية ونقا أأك ر تفصيال قدمهتا
ادلول ا ألعضاء يف اجملموعة لتقدميروها يف جلسة سبمترب دلراس هتا وتبنهيا .ابلإضافة اإىل ذكل ،طلبت اجملموعة ابء من ا ألمانة البدء
يف اإعداد معلومات متكن من التطبيق الرسيع لس ياسات الاستامثر اجلديدة فور تبين اجلعية العامة لروها .ورغبت اجملموعة ابء
يف اإلقاء بعض ا ألس ئةل عىل ا ألمانة .أأول ،طالبت اجملموعة ابء ا ألمانة بتوفري املزيد من التفاصيل حول العالقة املتبادةل
امللموسة لس ياسة الاستامثر ومن اذلي س يطالب برشح هيلك حمفظة ا ألعامل عىل أأساس القواعد اليت وردت يف امللحق 3
لوثيقة  .WO/PBC/23/7و أأضافت اجملموعة ابء أأن معلية تثبيت نسب مناس بة ابلنس بة لتصنيفات ا ألصول تعترب معلية
هامة ألن ذكل س يضمن عدم متثيل اصناف ا ألصول الأك ر خطورة يف احملفظة .وتعترب تكل املروهمة هممة خرباء وسوف تكون
اجملموعة ابء هممتة مبعرفة كيفية اقرتاح اإمتام هذه العملية .اثنيا ،س تكون اجملموعة ابء هممتة مبعرفة املزيد عن معل اجلروهة العاملية
الوديعة .ومن س يقوم مبتابعة اإجراءات الاستامثر و أأداء مدراء الصناديق ابلنيابة عن الويبو وكيف س تقوم اجلروهة العاملية الوديعة
بتقدمي التقارير اإىل الويبو وكيف سيامتىش هذا العمل مع املراقبة العادية لتطبيق س ياسة الاستامثر من خالل العاملني
ادلاخليني يف ويبو ،مثل جلنة الاستامثر الاستشارية؟ واعتقدت اجملموعة ابء أأنه من الروهام أأن تمت معلية مراقبة تطبيق
الس ياسة من قبل ويبو نفسروها ،بصورة منتظمة .وقالت أأهنا س تكون هممتة مبعرفة ما اإذا اكن ميكن القيام هبذه املروهمة من خالل
جلنة الاستامثر الاستشارية أأم أأن هناك حاجة اإىل اإنشاء هيلك داخيل اإضايف لتحقيق هذا الغرض.
 .552ورصح وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  ،من وهجة نظر عامة ،بأأنه يعتقد أأن
الظروف اجلديدة اليت س تعمل يف ظلروها الويبو مثل احلاجة اإىل التوقف عن الاحتفاظ حبساابت اإيداعات يف ادلائرة املالية
الفيدرالية السويرسية بدءا من  1ديسمرب  2015ومعدلت الفائدة السلبية احلالية ،تتطلب ابلطبع هنج جديد يتعلق ابإدارة
أأموال الويبو .وذلكل ،فقد دمع بصورة اكمةل س ياسة الاستامثر .وفامي يتعلق ابلوثيقة  WO/PBC/23/6فقد ر أأت مجموعة
بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق بأأن اكفة التعديالت املقرتحة من قبل ا ألمانة تعديالت اإجيابية .وفامي يتعلق
ابلوثيقة  WO/PBC/23/7اعتقدت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأنه من أأجل جتنب أأو تقليل تألك ا ألموال لبد
عىل الويبو أأن تكون قادرة عىل الاستامثر يف خمتلف أأصناف ا ألصول غري الإيداعات املرصفية وس ندات احلكومة .وبيامن اكن
هناك اإدراك أأن ذكل سوف ينجم عنه مس توى من مس توايت اخملاطرة ابملقارنة ابلس ياسة السابقة فقد اكن ر أأي اجملموعة أأنه
من احلصافة اإبقاء هذا ا ألمر أكحد اخملاوف ا ألساس ية وأأن أأي خماطرة يمت التعرض لروها جيب أأن تكون يف أأضيق احلدود .كام
دمع أأيضا اقرتاح ا ألمانة ابإعداد س ياس تني استامثريتني من أأجل جلسة جلنة الربانمج واملزيانية القادمة أأحداهام تغطي النقد
ا ألسايس وا ألخرى تغطي النقد الاسرتاتيجي .كام وافقت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأيضا عىل اس تخدام مدراء
صناديق خارجيني لإدارة النقد ا ألسايس والاسرتاتيجي وسداد حصيت قرض املبىن اجلديد واليت اكنت ستبلغ اترخي
اس تحقاقروها يف املس تقبل القريب .ومع التأأكيد عىل أأن الوقت ميثل عنرصا هاما يف هذه املامرسة فقد أأضافت مجموعة بدلان
أأورواب الوسطى والبلطيق أأهنا اكنت تأأمل يف اإصدار قرار حول الس ياسة املنقحة اخلاصة ابلستامثرات أأثناء اجللسة احلالية.
 .553وقال وفد املكس يك أأن دليه بيانني يريد اإلقاهئام ،بيان خاص بلك من الوثيقتني .وابلإشارة اإىل وثيقة
 WO/PBC/23/6فقد قال الوفد أأنه يدرك أأنه نتيجة للتدابري اجلديدة اليت مت اختاذها من قبل ادلائرة املالية الفيدرالية
السويرسية جيب اإغالق مخسة حساابت .كام أأضاف أأنه عىل دراية مبشلكة معدلت الفائدة السلبية ونتيجة ذلكل فاإنه عىل
املنظمة أأن تقوم ابإدخال تغيريات عىل س ياسة الاستامثر اخلاصة هبا .كام رصح بأأنه يدمع وفد الربازيل اذلي حتدث ابلنيابة عن
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابلنس بة للتعديالت املقرتحة عىل س ياسة الاستامثر والواردة يف الوثيقة
 .WO/PBC/23/6وسوف يسمح ذكل للمنظمة بنقل ا ألرصدة اليت اكنت حتتفظ هبا ادلائرة املالية الفيدرالية السويرسية يف
سويرسا اإىل بنوك أأخرى .ويف نفس الوقت ،فاإن ذكل سوف يسمح للمنظمة بأأن يكون دلهيا س ياسة متكُنا من العمل
بصورة مسايرة للظروف اجلديدة اليت سيمت تطبيقروها يف ديسمرب  .2015واكن دلى الوفد حتفظ صغري حول تعديالت الفقرة
 .2ومل يبدو من املالمئ أأن تتضمن ا ألهداف ا ألساس ية لس ياسة الاستامثر اس تثناءات عندما يكون الروهدف مُنا وضع قواعد
عامة .وفروهم أأن الظروف اليت أأدت اإىل وضع التعديالت املقرتحة لكنه مل يعترب أأنه من املالمئ تركروها تنعكس يف الس ياسة كام
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يه .وفامي يتعلق ابلوثيقة  ،WO/PBC/23/7عرب الوفد عن شكره ل ألمانة عىل تقدمي الوثيقة ،وعىل املشاورات املطوةل
اليت عقدت بني الويبو وادلول ا ألعضاء حول هذه املسأأةل .وسوف يعىن ذكل أأن الوفود اكنت دلهيا املعلومات املناس بة
والاكمةل حول املسأأةل اليت لروها تبعات فورية عىل ماليات املنظمة .وطالب الوفد بأأن يكون أأي اإجراء مت تطبيقه عىل س ياسة
الاستامثر اإجراء مؤقتا نتيجة للموقف احلايل ،واقرتح س نة لتطبيق س ياسة الاستامثر اجلديدة وطالب ا ألمانة ابإطالع اللجنة
بصورة منتظمة عىل تطور ا ألحداث .وسوف يسمح ذكل للجنة ابإعادة تقيمي املوقف واختاذ التدابري املالمئة .وفامي يتعلق
ابلقرتاحات اخلاصة ،اكن دلى اللجنة بعض التعليقات اليت تود طرهحا .فروهيي تدمع وجود استامثرات منخفضة اخملاطر يف النقد
ا ألسايس والنقد التشغييل بيامن تتقبل مس توى خماطرة متوسط ابلنس بة للنقد الاسرتاتيجي .و أأضاف أأنه ل يدمع املوارد
الاسرتاتيجية اخلاصة ابلتأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة ( )ASHIاليت يمت استامثرها عىل مس توى عايل .وابلنس بة
لالستامثرات مرتفعة اخملاطر س يكون من املناسب اس تخدام موارد العاملني؛ وحتتاج املنظمة اإىل احلفاظ عىل ر أأس مالروها مع
ضامن وجود س يوةل دلهيا كذكل .لقد دمع الاقرتاح املتعلق بوجوب سداد الويبو دلفعتني من قرض املبىن اجلديد واليت
س تكون مس تحقة ادلفع يف نومفرب  2015وبداية  2016واعتقد أأيضا أأن احملافظ اخلارجية ميكن اس تخداهما يف النقد ا ألسايس
والنقد التشغييل لكنه طالب ابملزيد من املعلومات حول اختيار مدراء الاستامثر املشاركني والإدارة ادلاخلية لتاكليف
التشغيل .وطالب الوفد أأيضا مبعرفة ما اإذا اكنت التلكفة املتضمنة يف توظيف متخصص قد مت تضميُنا يف املقرتح احلايل
اخلاص مبزيانية  2017/2016وما اإذا اكن ذكل أأمر حيتاج لإضافته اإىل اإجاميل املزيانية .ويف الُناية ،طالب الوفد بتفسري للفقرة
 8يف الوثيقة واليت أأشارت اإىل أأنه س يكون هناك تنوع كبري بني املؤسسات اليت سيمت الاحتفاظ ابلنقد التشغييل هبا .ويبدو
أأن فكرة التنويع متناقضة بعض اليشء مع ما متت الإشارة اإليه يف القرار ،أأي تقليل عدد املؤسسات املالية اإىل أأربع
مؤسسات .وطالب الوفد من ا ألمانة تقدمي اإيضاحات يف هذا الصدد.
 .554ودمع وفد إاس بانيا بيان اجملموعة ابء و أأضاف أأن دليه بعض التعليقات العامة اليت سيبد أأ هبا مث س يعطي اللكمة اإىل
الوفود ا ألخرى ألن دليه بعض ا ألس ئةل الفنية املتخصصة .وقد أأدرك الوفد جيدا احلاجة اإىل القيام ابإصالح س ياسة الاستامثر
يف الويبو ألن املنظمة تواجه موقفا معقدا للغاية؛ اكن الوقف عبارة عن الويبو لن تمتكن بعد ذكل من المتتع مبعدلت الفائدة
التفضيلية عىل اإيداعاهتا يف البنك الفيدرايل السويرسي .وقد متكنت الويبو من القيام بذكل نتيجة لكرم السلطات السويرسية
عىل مدى بضع س نوات لكن الن فقدت هذه املزية وميكن اإضافة الس ياسة السويرسية اليت مت تطبيقروها مؤخرا بشأأن معدلت
الفائدة السلبية اإىل املشلكة .ومت تفروهم املوقف لكن ذكل يعىن أأن هناك تأأثري مزدوج أأو تأأثري خضم وضع املنظمة يف وضع معقد
للغاية .وتساءل الوفد عام اكن ميكن ل ألمانة اإعطاء تقدير حممتل اإذا مت اإقرار هذه الس ياسة اجلديدة للزايدة املطلوبة يف عدد
العاملني من أأجل تيسري اإدارة هذه الاستامثرات .فروهل اكنت ا ألمانة تعمل عدد ا ألفراد املطلوبني والنفقات املتعلقة هبم؟ ومتىن
دمع طلب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .كام عرب عن رغبته أأيضا يف رؤية النص ألن ذكل جانب هام من جوانب
القرار وحيتاج اإىل تقدميه اإىل السلطات السويرسية مع رشح ما اكن عىل الويبو التعامل معه نتيجة للظروف السائدة .وفامي
يتعلق ابلوثيقة  6/23اكنت هناك مسأألتان .ا ألوىل تتعلق ابلتغيري املقرتح يف صياغة الفقرة  2وقد متت اإاثرة هذه النقطة من
قبل وفد املكس يك .اكن املوقف اس تثنايئ وجيب اإلغاء هذه التغيري .أأما السؤال الثاين فقد اكن ذي طبيعة فنية .واكن دلى
الوفد انطباع بأأن ا ألمانة اكنت حتاول القيام بأأمل مس تحيل .ويبدو ان مزج الفقرة  3والفقرة  6يعطي أأولوية لالستامثر ابلفرنك
السويرسي من جانب .ومن جانب أخر ،ل ميكن للويبو الاس مترار يف الإيداع دلى السلطات السويرسية .و أأخريا ،اكن هناك
افرتاض الاستامثر يف مؤسسات خمتلفة .واكن دلى الوفد سؤال مبارش للغاية .لقد اكنت املنظمة حتاول حتقيق توازن بني
الفرنك السويرسي وبعض املؤسسات لكن يف نفس الوقت اكنت حتاول استبعاد السلطات السويرسية .مفا يه الفرص
احلقيقية املتاحة أأمام الويبو ابلنس بة لروهذه الاستامثرات؟ اكن دلى الوفد انطباعا بأأن املنظمة ،من خالل هذه الفقرات الثالثة،
اكنت تصارع نفسروها بشلك مفر  .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت هناك بدائل ،وعن ماهية هذه البدائل اإن وجدت.
 .555وعرب وفد أأملانيا عن مساندته لبيان اجملموعة ابء واكن دليه بعض ا ألس ئةل الإضافية .وجيب أأن تعطي معلية احلفاظ عىل
ر أأس املال أأولوية واحضة عىل املاكسب احملمتةل وجيب أأن تكون أأي خماطر يف أأضيق نطاق ذلكل هل اكن من الرضوري القيام
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ابلتغيريات املوجودة يف الفقرة  2بني ا ألقواس يف الوثيقة  WO/PBC/23/6واليت عدلت هذا الروهدف بقدر الإماكن عندما
اكنت أأسعار الفائدة السائدة منخفضة .لقد اكن احلفاظ عىل ر أأس املال هو الغاية ا ألساس ية وإاذا مت تتحقق هذه الغاية بسبب
معدلت الفائدة احلالية ،ل جيب أأن يتسق ذكل بصورة مبارشة مع ا ألهداف .واكنت أأهداف الوفد ا ألخرى متعلقة ابلقرتاح
املتعلقة ابلقيام مبراجعات اإضافية لس ياسة الاستامثر املتضمنة يف وثيقة  .WO/PBC/23/7وهناك رضورة للحصول عىل
معلومات عن الإطار القانوين اذلي تعمل املنظمة من خالهل .وما هو ا ألساس يف اللواحئ والقواعد املالية وهل هناك أأحاكم
قانونية أأخرى توفر اإرشادات يف هذا املوقف؟ هل هناك أأية معايري حول كيفية تعديل س ياسة الاستامثر؟ اثنيا ،عرب الوفد
عن رغبته يف أأن يقوم مرة اثنية ابلإقرار بصورة اكمةل مبا قالته اجملموعة ابء حول رضورة وجود رقابة وضوابط وخاصة فامي
يتعلق ابلإدارة اخلارجية للصناديق .كام عرب عن رغبته أأيضا يف احلصول عىل مزيد من املعلومات حول ما س يكون عليه
الإطار اخلاص ابلإدارة اخلارجية للصناديق ،كام هو موحض يف الفقرة  11من الوثيقة  .WO/PBC/23/7وقد مت ذكر
اسرتاتيجية الاستامثر اليت طبقهتا منظمة العمل ادلولية فروهل تنوي الويبو تطبيق اسرتاتيجية مماثةل؟ وكيف سيمت اختاذ قرار
بشأأن هذه الاسرتاتيجية وهل هناك مجموعة قوانني معينة ختتص بصناديق التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة ؟ وهل
س يكون أأقل تصنيف ائامتين خاص بصناديق التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة نفس التصنيف اذلي يتعلق ابستامثرات
املنظمة متوسطة املدى وطويةل املدى؟ وتساءل الوفد عام اإذا اكن هناك قواعد معينة تتعلق ابخملاطر اليت تتحملروها صناديق
التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة وكيفية اإدارة ذكل يف املنظامت العاملية ا ألخرى .أأما النقطة الثالثة فروهيي تتعلق ابلتاكليف
اليت ذكرها أخرون .وقد قام الوفد ابلإحاطة علام ابلإجابة الواردة يف مستند ا ألس ئةل والإجاابت .وابلرمغ من ذكل ،فاإن
السؤال رمق  1الوارد يف صفحة  12مل يبدو أأنه مكمتل .اكن هناك ذكر لتوظف موظف اإضايف من أأجل القيام ابلإدارة ادلاخلية
للصناديق لكنه اكن من املقرر أأيضا توظيف مدير خاريج أأو أأك ر للصناديق .ما هو جحم التاكليف املتعلقة مبدراء الصناديق
اخلارجيني؟
 .556وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن دمعه لبيان الياابن اذلي أألقاه ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،وعرب عن تقديره
للجروهود اليت بذلهتا ا ألمانة و أأعضاء اللجنة الاستشارية املعنية بقطاع الصناعة للقيام مبراجعة س ياسات واسرتاتيجيات املنظمة
الاستامثرية .كام عرب عن تقديره لقيام ا ألمانة ابلتوصل اإىل املنظامت ادلولية اليت متر مبوقف مشابه للبحث عن ادلروس
املس تفادة و أأفضل املامرسات وخاصة فامي يتعلق ابلإدارة طويةل املدى لصناديق التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة هبا .و أأيد
الوفد ادلعوات املنادية ابإرسال خطاب اإىل البنك الوطين السويرسي واجلعية العامة ل أل مم املتحدة للتأأكيد عىل معضةل
معدلت الفائدة السلبية واعتقد أأن اخلطاب املقرتح جيب التنس يق بشأأنه مع هيئات ا أل مم املتحدة ا ألخرى اليت مقرها سويرسا
واليت تواجه نفس املعضةل .وفامي يتعلق بعنارص مراجعة الس ياسة ،وافق الوفد عىل أأن الإدارة احلكمية للموارد تعترب معلية
هامة لتحقيق الاس تقرار عىل املدى البعيد يف املنظمة .كام أأعلن أأيضا بأأنه يدمع وجود مستشارين استامثر خارجيني يديرون
الاستامثرات ا ألساس ية والاسرتاتيجية .وعالوة عىل ذكل ،أأكد عىل احلاجة لتحقيق التوازن بني اإدارة اخملاطر ومعدل
العائدات وخاصة ابلنس بة لالستامثرات طويةل ا ألمد .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن عائدات  2.3املس هتدفة اكنت متحفظة
للغاية وجشع عىل التفكري يف صكوك مناس بة قد تؤدي اإىل حصول عىل عائدات مماثةل للمنظامت ادلولية مع تقليل اخملاطر اليت
تواجه ر أأس املال املستمثر .وابلرمغ من هذه التعليقات ،أأضاف الوفد أأنه يدمع اقرتاح اجملموعة ابء املتعلق جبعل جلسة سبمترب
تناقش س ياسة الاستامثر املنقحة هبدف تبنهيا مع دراسة التعليقات املوضوعية لدلول ا ألعضاء يف هذه اجللسة.
 .557وعرب وفد اليوانن عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقتني املتعلقتني ببنود جدول ا ألعامل ،وهام
الوثيقة  WO/PBC/23/6والوثيقة  WO/PBC/23/7اليت تتعلق بس ياسة الاستامثر اجلديدة .كام عرب عن دمعه الاكمل
للبيان اذلي أألقته اجملموعة ابء .وأأكد الوفد عىل اعتقاده الراخس بأأن س ياسة الاستامثر اجلديدة ينبغي أأن تمت دراس هتا عىل أأهنا
س ياسة تتعلق اب ألرصدة وليس عىل أأهنا س ياسة استامثر .و أأكد عىل أأنه منذ عقد اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب
 2014فقد تغريت البيئة املرصفية يف ادلوةل املضيفة بسبب اإدخال معدلت فائدة سلبية .وعند ا ألخذ يف احلس بان أأن
تقديرات املعلقني عىل السوق اختلفت حول مدة اس مترار هذا الوضع مع اعتقاد البعض بأأنه سيس متر ملدة مخس س نوات،
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فقد رصح الوفد بأأنه يدمع التغيريات املقرتحة يف الفقرة  3من الوثيقة  WO/PBC/23/6مع تفضيل احلفاظ عىل حد للمبلغ
املستمثر يف لك مؤسسة اإل اإذا اس تفادت املؤسسة من تصنيف  .AAAكام أأيد أأيضا سداد دفعيت القرض اجملدولتني
واملتعلقتني ابملبىن اجلديد واملس تحقتني يف نومفرب  2015ويناير  2016واليت تعترب الزتامات تعاقدية .و أأخريا ،طالب الوفد
ابحلصول عىل املزيد من املعلومات حول الإطار القانوين اذلي س تعمل به املنظمة.
 .558و أأيد وفد كندا بيان اجملموعة ابء .وعرب الوفد عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الاقرتاح املتعلق ابلس ياسة املنقحة
لالستامثرات  WO/PBC/23/6ابلإضافة اإىل الإيضاحات املقدمة يف اجللسة الصباحية والس ياسة الواردة يف
الوثيقة  WO/PBC/23/7اليت س تحل حمل الس ياسة املطبقة .وقال الوفد أأن القرار جيب أأن يظروهر يف اإطار جلنة الربانمج
واملزيانية أأو اجلعية العامة مضيفا أأنه فروهم أأن الاقرتاح أأو الس ياسة املنقحة يف جمال الاستامثرات س تكون مبثابة مُنج مؤقت أأو
خطة بديةل .وابلرمغ من ذكل ،أأضاف الوفد أأن الاقرتاح الوارد يف الفقرة  2يسعي اإىل احلفاظ عىل ر أأس مال املنظمة وسوف
يطبق عىل وضع افرتايض يف حاةل تبين حمتوى الوثيقة  .WO/PBC/23/7وابلإشارة اإىل اقرتاح القيام ابملزيد من املراجعة
للس ياسة يف جمال الاستامثرات مبوجب وثيقة  WO/PBC/23/7فقد اكن دلى الوفد بعض التعليقات وا ألس ئةل .أأول
طالب الوفد بتأأكيد بأأن الس ياسة اجلديدة لن تكون ابلرضورة اس تجابة فقط ملعدلت الفائدة السلبية لكُنا س تعكس أأيضا
الوضع املرصيف واحامتلت الاستامثر بقدر الإماكن وس تجعل من املمكن ابلنس بة للويبو القيام بتعديل س ياس هتا الاستامثرية
اإذا اكنت معدلت فائدة الاستامثر أأو التحويل ابلفرنك السويرسي اإجيابية فامي يتعلق بدور املائة وامخلسة والعرشين مليون
فرنك سويرسي املمتثةل يف النقد التشغييل أأو امخلسة وس بعني مليون فرنك سويرسي اليت مل تكن تس تخدم يف الرواتب أأو
احلساابت ادلائنة .اثلثا ،طالب الوفد ابحلصول عىل مزيد من املعلومات حول نس بة الاس امترات املتعلقة ابإعفاء  125مليون
فرنك فامي يتعلق اب ألدوات اليت مل تبلغ موعد الاس تحقاق بعد وعرب عن رغبته يف أأن يعرف املوقف املتعلق بذكل .رابعا،
رصح الوفد بأأنه من املفيد معرفة الطبيعة امللموسة لإدارة النقد متوسطة املدى للعمليات اليت تمت بعمالت غري الفرنك
السويرسي كام تساءل عام اإذا اكن هناك اإماكنية لوجود أأموال يف حساب اليوم الواحد أأو أأموال تستمثر عىل املدى القصري.
كام طالب الوفد أأيضا بتحديد أأصناف ا ألصول يف الصفحة  10من الوثيقة  WO/PBC/23/7واليت مل تكن متوفرة للويبو
بسبب القيود املوضوعة من خالل س ياسة الاستامثرات احلالية .وطالب ا ألمانة بتحديد أأصناف ا ألصول املتاحة .وأأشار اإىل
أأن الفقرة  15يف الوثيقة قد ذكرت أأن هناك دراسة حول ا ألصول واخلصوم ولكُنا مل تكن واحضة بشأأن ما اإذا اكن قد مت
اس تكامل هذه ادلراسة أأم ل .وسوف تسمح هذه ادلراسة بتحديد أأصناف ا ألصول ابلنس بة لستامثرات التأأمني الصحي عىل
سبيل املثال .وابلرمغ من ذكل فقد عرب الوفد عن بعض الارتباك يف الفروهم ،ابلإشارة اإىل الوثيقة  WO/PBC/23/7واليت
ذكرت ابلفعل الفئات وا ألصناف ،وسأأل ا ألمانة عام اإذا اكن العمل قد مت اس تكامهل أأم ل .و أأخريا ،عرب الوفد عن رغبته يف
التأأكيد عىل أأمهية حامية ر أأس مال املنظمة و أأي زايدة يف التغريات اليت يؤدي اإىل خطر وجود معدلت فائدة منخفضة .وقد
يؤدي ذكل اإىل ظروهور خماطر مالية أأقل من أأو تساوي  2.4مليون فرنك سويرسي مت حتديدها يف املزيانية لسداد معدلت
الفائدة السلبية .وقال الوفد أأنه هممت مبعرفة مُنج ا ألمانة فامي يتعلق هبذا البند.
 .559وعرب وفد سويرسا عن رغبته يف تناول التساؤلت اليت طرحهتا الوفود ا ألخرى و أأن يؤكد للوفود أأن السلطات
السويرسية اكنت مدرجة للتبعات النامجة عن قيام البنك الوطين السويرسي بتقدمي معدلت فائدة سلبية .و أأوحض أأنه مت تبين
هذا الإجراء يف س ياق اقتصادي ومايل واسع للغاية ،سعيا وراء اإضعاف الفرنك السويرسي وجعهل أأقل جذاب .و أأراد الوفد
الإشارة اإىل أأن البنك الوطين السويرسي هو مؤسسة مس تقةل ول ميكن للحكومة السويرسية التدخل فيه بأأي صورة .وفامي
يتعلق ابلزتام السلطات السويرسية حنو املنظامت ادلولية اليت توجد مقراهتا يف سويرسا ،اعترب الوفد أأنه من خالل الس ياق
احلايل ،فقد أأكدت املقرتحات الواردة يف الواثئق أأمهية املوقف ابلنس بة للويبو وعرب عن رغبته يف اإبداء بعض املالحظات.
وفامي يتعلق مبا رصحت به اجملموعة ابء فامي س بق ،اعترب الوفد أأنه من املروهم اإعطاء ا ألمانة املؤرشات والتوجهيات الالزمة
لتمتكن من البدء يف القيام بعمل حتضريي من أأجل تقدمي س ياس تني استامثريتني منقحتني .واكن من املروهم التوصل اإىل اتفاق
حول تشكيل أأساس خطة الاستامثر اجلديدة للمنظمة .وقد قام الوفد ابلإضافة ذلكل ابعتبار أأن هناك مبد أأ أأسايس وهو
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وجود فئات أأرصدة ثالثة مع أأخذ احتياجات املنظمة من الس يوةل يف احلس بان ،و أأن هناك توارخي اس تحقاق خمتلفة ابلنس بة
للفئات اخملتلفة ل ألرصدة أأو النقد .اثنيا ،أأوىل الوفد أأمهية كربى ابلتنويع الاكيف لالستامثرات ألن ذكل س يكون هل أأثرا مبارشا
عىل أأمن استامثرات املنظمة .عالوة عىل ذكل ،اعترب أأنه من املروهم اإنشاء أليات رقابة قوية عند تطبيق الس ياسة الاستامثرية
للمنظمة مع الإشارة اإىل ا ألس ئةل اليت طرحهتا اجملموعة ابء وس يكون من املثري سامع الإجابة عُنا .و أأخريا ،أأكد الوفد عىل أأمهية
عنرص الوقت يف معلية اختاذ القرار.
 .560واكن دلى وفد الربازيل تساؤل يتعلق بأأقل تصنيف ائامتين مس تخدم يف الوثيقة .ويف حني أأنه يفروهم أأن هناك أأنواع
خمتلفة من احلد ا ألدىن للتصنيف الئامتين واليت تطبق عىل س ندات املؤسسات والس ندات احلكومية والبنوك ،فقد عرب الوفد
عن رغبته يف احلصول عىل مزيد من املعلومات حول ذكل وحول هذا المتيزي .عالوة عىل ذكل ،فقد طالب الوفد مبعرفة املزيد
عن التأأثري احملمتل لإدراج الصناديق الاستامئنية يف س ياسة الاستامثر ألن ذكل اكن مضن اإطار الاقرتاح .و أأخريا ،عرب الوفد
عن رغبته يف التفاعل مع املناقشات والنقا املثارة واملتعلقة ابمس الس ياسة وسواء ما اإذا اكن جيب أأن يكون س ياسة استامثر
أأو س ياسة أأرصدة .حىت لو اكنت الس ياسة الاستامثرية سوف تؤدي اإىل فكرة وجود أأنشطة خترج عن طبيعة املنظمة ،فاإنه
يفروهم أأيضا أأن لكمة أأرصدة ليست اللكمة ا ألمثل للتعبري عن الاحتياطي يف معل اإدارة الاحتياطي ألن الاحتياطي ميثل
وظيفة يف املنظمة ختتلف عن احلفاظ عىل ا ألرصدة.
 .561وعرب وفد اململكة املتحدة ،من خالل الإشارة اإىل الوثيقة  ،WO/PBC/23/7عن دمعه ملا رصحت به اجملموعة ابء
حول الك الاقرتاحني ورصح بأأنه يسعده دمع التوصيات .و أأكدت اللجنة وادلول ا ألعضاء أأن هناك حاجة ملراجعة س ياسة
الاستامثر وإاعادة التفكري يف الرغبة يف اخملاطر ابلنس بة لبعض أأنواع الاستامثر وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الوثيقة قد تناولت
هذه املسائل .اإن حتويل املنظمة ألرصدهتا من الفرنك السويرسي يف  1ديسمرب  2015قد أأجربها عىل اإعادة التفكري يف هنج
اسرتاتيجي مالمئ لستامثر مبالغ خضمة من النقد .اإن تصنيف ا ألرصدة املوجودة اإىل نقد تشغييل ونقد أأسايس ونقد اسرتاتيجي
طويل املدى قد مسح بتطبيق العديد من املناجه لتحقيق خمتلف ا ألهداف .و أأضاف الوفد أأن هناك عالقة مبارشة بني اخملاطر
والفائدة .ففي أأسواق اليوم ،وصلت معدلت الفائدة اإىل أأدىن مس توايهتا بل اكنت سلبية كام نرى يف البنوك السويرسية.
وللحصول عىل عائدات أأفضل ،جيب ربط ا ألرصدة لفرتات طويةل ووضعروها يف أأدوات استامثرية خمتلفة .و أأضاف أأن هناك
رصيد جيب الاحتفاظ به بني ضامن أأن هناك س يوةل اكفية متكن املنظمة من النفاذ اإىل أأموالروها خالل فرتة قصرية أأو عىل الفور
وفقا ملقتىض احلاجة .وميكن حتقيق ذكل من خالل تصنيف النقد التشغييل .و أأشار الوفد اإىل أأن الاقرتاح يتعلق ابلنقد اذلي
يوجد دلى الإدارة املالية الفيدرالية السويرسية ( )AFFوحيصل عىل معدلت فائدة سلبية واليت تطبق حىت يمت حتديد بنوك
بديةل ويمت نقل ا ألرصدة وفقا ذلكل .وذلكل ،حث الوفد املنظمة عىل القيام باكفة اجلروهود الرامية اإىل اإجياد بنوك بديةل حىت لو
اكنت ل تقدم أأي فوائد .وابلنس بة للنقد ا ألسايس ،دمع الوفد التوصيات واملُنج املطبق .وإاذا متكنت املنظمة من سداد ادلين
اذلي اس تحق فائدة فاإن ذكل س يكون أأمرا معقول للغاية .وإاذا مت ربط النقد لفرتات طويةل من خالل أأدوات حتافظ عىل
الاحتياطي لكُنا توفر عائدات أأفضل من حساابت الإيداعات املرصفية ،فاإنه جيب اس تكشاف هذا ا ألمر حبيث تصبح
نس بة اخملاطرة حذره .أأما الفئة الثالثة للنقد الاسرتاتيجي طويل ا ألمد فروهيي تتعلق اب ألرصدة جيب التفكري يف أأدوات مالية
استامثرية أأك ر تقلبا .وكام نرى يف املنظامت املامثةل اليت قامت بتبين هذا املُنج ،ميكن للعائدات أأن تزيد عن العائدات اليت يمت
احلصول علهيا من خالل جمرد وضع ا ألرصدة يف حساابت اإيداعات مرصفية .اإن اخلصوم املتعلقة ابلتأأمني الصحي يف فرتة ما
بعد اخلدمة حيمت وجود مُنج يقوم بصورة أأكرب عىل اخملاطر لستامثر ا ألرصدة وقال الوفد أأنه يدمع ا ألمانة .وابلرمغ من ذكل،
أأكد عىل احلاجة اإىل حمفظة متنوعة هبدف تعظمي العائدات .وبذكل فاإنه من خالل القيام ابلتنويع س يكون هناك حتو ضد
اخلسائر .واختمت الوفد بأأنه يدمع الفقرات واملُنج اذلي اقرتحته ا ألمانة.
 .562و أأجابت ا ألمانة عىل أأول سؤال من أأس ئةل وفد الربازيل واملتعلق مبخاطبة املدير العام للسلطات السويرسية وقال أأن
املسأأةل سيمت التعامل معروها من قبل ا ألشخاص املعنيني يف ا ألمانة .أأما التعليقات اليت تقدمت هبا اجملموعة ابء فقد مت دمعروها مثل
وثيقة الس ياسة .وطرح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية نقا معينة .وابلإشارة اإىل الفقرة  3من س ياسة الاستامثر يف
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الوثيقة  ،WO/PBC/23/6فقد طالب الوفد بعدم الاحتفاظ بأأك ر من  %30من أأرصدة الويبو يف مؤسسة واحدة
و أأكدت ا ألمانة اإماكنية القيام بذكل .وكام ذكر يف الوثيقة اكنت ا ألمانة تأأمل يف التوصل اإىل التعامل مع أأربعة مؤسسات وإاذا
جنحت يف القيام بذكل لن يكون هناك أأك ر من  %25من أأرصدهتا يف أأي من املؤسسات ا ألربعة .وابلإشارة اإىل سؤال وفد
الياابن حول العمل التحضريي و أأن س ياس يت الاستامثر سيمت طرهحام يف سبمترب ،قالت ا ألمانة أأنه عند قبول اكفة الاقرتاحات
الواردة يف الوثيقة  ،WO/PBC/23/7س تقوم ا ألمانة ابإعداد س ياس يت استامثر من أأجل جلسة سبمترب للجنة الربانمج
واملزيانية .و أأضافت ا ألمانة أأنه ميكُنا خالل الصيف البدء يف القيام ببعض العمل التحضريي اذلي يتعلق بتحديد مدراء
الصناديق وحتضري بعض املستندات اخلاصة بطلبات تقدمي عروض .وتعترب مسأأةل نسب أأصناف ا ألصول من النقا الروهامة.
لقد اكن سؤالا ممتازا ألن املنظمة ،كام أأشار وفد الياابن ،مل تمتكن من الزايدة يف متثيل أأي من أأصناف ا ألصول .فكيف ميكن
للمنظمة حتديد نسب الاستامثر يف لك صنف من أأصناف ا ألصول؟ وميكن القيام هبذا العمل بصورة أأساس ية من خالل
اللجنة الاستشارية املعنية بقطاع الصناعة ابلتنس يق مع مدراء الصناديق وس تقوم اللجنة الاستشارية املعنية بقطاع الصناعة
ابس تدعاء خرباء خارجيني لكام وجدت ذكل رضوراي .وعربت ا ألمانة عن رغبهتا يف الإشارة اإىل من ميثلون أأعضاء اللجنة
الاستشارية املعنية بقطاع الصناعة و أأوحضت أأهنم مساعد املدير العام للتنظمي والإدارة واملراجع املايل واملستشار القانوين وكبري
الاقتصاديني ومدير اخلزانة من الشعبة املالية واملدير املايل وعضو من شعبة الرقابة ادلاخلية اذلي يقوم مبروهمة مراقب.
و أأضافت ا ألمانة أأنه من خالل صالحيات اللجنة اس تطاع ا ألخري اس تدعاء خرباء خارجيني وقام بذكل عدة مرات هذا العام
عند جتميع ا ألوراق اليت تمت مراجعهتا حاليا .وسوف يمتكن ابلطبع من اس تدعاء خرباء خارجيني عند دراسة مستندات
طلبات العروض وتعامالهتا مع مدراء الصناديق .و أأضافت ا ألمانة أأهنا ستس تعني أأيضا بنصيحة مدراء الصناديق وذكرت أأهنا
تقوم ابتصالت مع مدراء الصناديق اذلين هلم دراية كبرية ابجتاهات السوق .وسوف تدرس نصاةحئروهم وما قامت به أأو ما تقوم
به منظامت ا أل مم املتحدة ا ألخرى وس تقوم بتحديد نسب أأصناف ا ألصول وفقا ذلكل .ويف اإشارة اإىل السؤال املتعلق ابجلروهة
العاملية الوديعة قالت ا ألمانة أأهنا سوف يمت اختيارها من خالل طلبات تقدمي عروض .وعالوة عىل ذكل فاإن اجلروهة العاملية
الوديعة س تقوم بتقدمي تقارير منتظمة اإىل املنظمة :اإىل الشعبة املالية واملراقب املايل ومن خالل الشعبة املالية واملراقب املايل
اإىل اللجنة الاستشارية املعنية بقطاع الصناعة .عالوة عىل ذكل ،لن تقوم اجلروهة العاملية الوديعة فقط ابلإمساك بودائع ابلنيابة
عىل املنظمة وتقوم مبراقبة ما يقوم به مدراء الصناديق وضامن أأهنم ملزتمون ابلإرشادات املتعلقة ابلستامثر اليت مت تقدميروها هلم،
لكُنا س تقوم أأيضا مبتابعة أأداهئم .وقالت ا ألمانة أأنه س تكون هناك استامثرات تقوم ابلرقابة علهيا اجلروهة العاملية الوديعة واللجنة
الاستشارية املعنية بقطاع الصناعة س تقوم مبتابعة معل مدراء الصناديق اخلارجيني ومعل ا ألرصدة ادلاخلية .وعند تناول
النقطة اليت أأاثرها وفد رومانيا ودمعهتا العديد من الوفود وافقت ا ألمانة أأن الوقت هام ،ألن القدرة عىل سداد بعض أأموال
الاستامثر اإىل مدراء الصناديق اخلارجيني تعترب أأحد العنارص الرئيسة اليت ميكُنا أأن تقلل مبالغ الفوائد السلبية اليت سيمت
سدادها بداية من ديسمرب .لقد اكن الوقت اذلي املس تغرق يف العمل عىل املستندات وحتديد مديري الصناديق أأحد
العنارص الرئيسة .ولكام مت القيام ابملزيد من العمل قبل اختاذ القرارات يف ديسمرب اكن ذكل أأفضل .وطالب وفد املكس يك
ابلقيام مبراجعة الس ياسة املنقحة بعد عام عىل أأن تقوم ا ألمانة ابإعداد تقرير عن ذكل لدلول ا ألعضاء .وميكن ل ألمانة ابلطبع
اإعداد تقرير يف خالل عام .ومل تكن تكل مبشلكة .وابلرمغ من ذكل ،فاإن املطالبة بتطبيق الس ياسة ملدة عام مل يكن من
ا ألمور املمكنة .فس تكون الويبو قد استمثرت مع مدراء الصناديق اخلارجيني وفقا للس ياس تني ،أأي ابلنس بة للس ياسة املتعلقة
ابلنقد ا ألسايس وللس ياسة املتعلقة ابلنقد الاسرتاتيجي .وميكن أأن تتطلب الك الس ياس تني من مديري الصناديق اخلارجيني
بعمل استامثرات لفرتة أأطول من عام .وابلنس بة للنقد ا ألسايس اقرتح أأن يمت استامثر ا ألموال لفرتة متوسطة رمبا لفرتة تزيد
قليال عىل أأربعة أأعوام .وإاذا مل يمت توقع احلصول عىل عائدات ،فلن يكون من املمكن القيام ببساطة ابإغالق الاستامثرات
ومراجعة الس ياسة .لقد اكن من الرضوري قبول مفروهوم أأن الس ياسات تتحدث عن الاستامثرات متوسطة املدى وطويةل
املدى .وقد اقرتح الوفد املكس ييك أأيضا أأن يمت الاحتفاظ ابلنقد ا ألسايس والنقد التشغييل يف استامثرات منخفضة اخملاطر
والنقد الاسرتاتيجي يف استامثرات متوسطة اخملاطر .وقد أأوحضت الوثيقة  WO/PBC/23/7احلاجة اإىل نوع من قبول
اخملاطر للحصول عىل عائدات عن هاتني الفئتني من النقد وهام نوع أأصناف ا ألصول املتوقعة لروهذه الفئات من النقد .وسوف
يكون من املفيد اإذا متكن وفد املكس يك من توفري تعريفا ما ملا تعتربه خماطر منخفضة وخماطر متوسطة .و أأوحضت ا ألمانة
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أأنواع ا ألصناف اليت سيمت اس تخداهما ابلنس بة للفئات النقدية تكل و أأضافت أأنه س يكون من املفيد اإذا مت احلصول عىل
تعقيبات تتعلق مبا اإذا اكن الوفد ل يعترب أأصناف ا ألصول مناس بة .وقد طرحت العديد من الوفود مسأأةل تلكفة مدراء
الصناديق .و أأوحضت ا ألمانة أأنه من الصعب حتديد جحم التلكفة ألن رسوهمم ختتلف اختالفا كبريا .اإن مدير الصناديق اذلي
يقوم ابلستامثر يف ا ألسروهم مطالب بأأن يمتتع بقدر أأعىل من القدرة عىل احلمك والتحليل عن مدير صناديق يقوم ابلستامثر يف
س ندات حكومية مبارشة .وختتلف الرسوم اليت يتقاضاها مدير الصناديق بناء عىل أأصناف ا ألصول اليت يعمل فهيا .وقد
اكنت ا ألمانة عىل وشك أأن تطلب من مدراء الصناديق بتقدمي صايف عائدات اإجيابية بعد خصم رسوهمم بدل من حماوةل
ادلخول يف تفاصيل تتعلق مبا س تكون تلكفته أأقل .لقد اكنت التلكفة غريت ذات صةل .لقد اعمتدت كثريا عىل ما اذلي يقوم
مدير الصناديق ابلستامثر فيه .وإاىل جانب اس تخدام مدراء صناديق خارجيني ،س تقوم الويبو بتوظيف موظف ذو مس توى
همين لري أأس قسم ا ألرصدة يف الشعبة املالية .وابلنس بة الك الاقرتاحني ( WO/PBC/23/6و)WO/PBC/23/7
س تحتاج ا ألمانة اإىل مساعدة خشص واحد عىل ا ألقل .ورمبا اكن العمل املتعلق ابلقرتاح ا ألول ( )6/23أأقل مبارشة .أأما
ابلنس بة لالقرتاح الثاين ( ، )7/23فقد اكن معقدا .وسوف يتعامل الشخص مع مدراء الصناديق اخلارجيني ومن املؤمل أأن
يتوصل اإىل طرق مثرية لالهامتم لستامثر النقد التشغييل .وبصفة عامة ،س يكون هذا الشخص يف مس توى  P4أأو .P5
ويف الوقت احلايل ،ل يوجد خشص يف مزيانية الشعبة املالية مناسب لشغل هذا املنصب ،وسوف يمت ذكل من خالل
اس تخدام الوظائف الشاغرة اليت اكنت توجد يف أأماكن أأخرى .وفامي يتعلق ابلبند " "4يف فقرة القرار (حول تقليل عدد
املؤسسات) ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأن ذكل يشري ببساطة اإىل النقد التشغييل .لقد اكنت ا ألمانة هتدف اإىل املزيد من التنويع
ومن الواحض أأن النقد ا ألسايس سيمت استامثره من خالل مدراء الصناديق اخلارجيني .اإن النقد الاسرتاتيجي سوف يتوجه اإىل
مدراء الصناديق اخلارجيني ،لكن من احملمتل أأن يمت الاحتفاظ ابلنقد التشغييل يف أأربعة مؤسسات فقط .وقد ل تكون ا ألمانة
قادرة عىل تنويع النقد التشغييل أأك ر من ذكل .وقد طرح عدد قليل من الوفود أأس ئةل حول الرسوم املقرتحة يف الفقرة  2من
الس ياسة (الوثيقة  )WO/PBC/23/6و أأكدت ا ألمانة بأأنه سوف يمت حذف اللكامت .اإن املالحظة اليت مفادها أأن تكل
تعترب مجموعة اس تثنائية من الظروف اليت تواهجروها الويبو اكنت حقيقية (معدلت فائدة سلبية) .وميكن حذف اللكامت لكن
أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ابلرمغ من أأن هناك ظروف مالية اس تثنائية اكن من احملمتل أأن تس متر هذه الظروف الاس تثنائية لفرتة
طويةل .وعرب بعض املعلقني عىل ا ألسواق عن اعتقادمه بأأن معدلت الفائدة السلبية سوف تس متر ملا يقرب من مخسة أأعوام
تقريبا .ذلا اكن من احملمتل يف ظل الإطار الزمين فاإن الويبو سرتى جزء من ر أأس مالروها وهو يتألك .وتساءل وفد أأملانيا عن
الإطار القانوين اذلي حييط بس ياسة الاستامثر وما هو أأساس القيام بتغيريات و أأوحضت ا ألمانة أأن املرجعيات يف اللواحئ
والقواعد املالية للمنظمة حتدد بأأنه س يكون هناك س ياسة استامثرية للمنظمة تغطي الاستامثرات قصرية املدى وطويةل املدى.
كام تساءل الوفد أأيضا عن اسرتاتيجية الاستامثر يف منظمة العمل ادلولية واليت تظروهر يف الوثيقة  WO/PBC/23/7وما اإذا
اكنت ا ألمانة س تقرر أأن تتبع س ياسة مماثةل .وقالت ا ألمانة أأن الإجابة عىل ذكل اكنت ابلإجياب .واكنت الفكرة تتعلق ابللجوء
اإىل مدراء صناديق خارجيني ومطالبهتم ابس هتداف عائدات معينة .وس تقوم ا ألمانة ابلنص عىل نوع اخملاطر اليت يه عىل
اس تعداد قبولروها يف حماوةل حتقيق هذا العائد .وبصفة أأساس ية ،سيمت وضع بعض املعايري كام فعلت منظمة العمل ادلولية .مث
انتقلت ا ألمانة اإىل ا ألس ئةل املتعلقة ابلتأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة مث قامت أأول أأشارت اإىل أأن احلد ا ألدىن للتصنيف
الئامتين س يكون مماثل للمس تخدم يف النقد ا ألسايس .وردا عىل سؤال يتعلق بكيفية اإدارة أأموال التأأمني الصحي يف فرتة ما
بعد اخلدمة يف املنظامت ا ألخرى ،قالت ا ألمانة أأن غالبية املنظامت املعنية وضعت أأموالروها دلى مدراء صناديق خارجيني .وقام
هؤلء املدراء ابلستامثر يف عدد من أأصناف ا ألصول مثل ا ألسروهم والصناديق العقارية وصناديق التحو ويف السلع يف بعض
ا ألحيان .وردا عىل سؤال يتعلق بكيفية توافق التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة ،استامثر ا ألرصدة الاسرتاتيجية ،مع
صناديق املعاش ،قالت ا ألمانة أأنه يمت القيام بدراسة لإدارة ا ألصول واخلصوم .ويتعلق هذا ا ألمر أأيضا ابلنقطة اليت أأاثرها وفد
كندا .لقد بد أأ العمل لتوه وس تقوم ادلراسة ابس تكشاف اخلصوم وتدرس الإطار الزمين املرتبط ابخلصوم وتقدم النصاحئ حول
نوع الاستامثرات اليت جيب الاحتفاظ هبا والإطار الزمين اخلاص بذكل .و أأضافت ا ألمانة بأأنه مت حتديد أأنواع الاستامثرات
املناس بة .وقد مت ذكل من خالل دراسة ما اذلي قامت به الروهيئات ا ألخرى وما قامت به صناديق املعاشات .ذلا فلقد قاموا
بصورة أأساس ية ابلستامثر يف أأصناف مثل ا ألسروهم والعقارات وصناديق التحو  .وهبذا املعىن ،فاإن الويبو مل تقم بأأي يشء
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خمتلف عن الروهيئات ا ألخرى اليت قامت ابستامثر أأموال التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة لكن س تكون دراسة رصد
ا ألصول واخلصوم مفيدة ابلنس بة لتوفري معلومات عن النسب اليت جيب وضعروها يف لك صنف من أأصناف ا ألصول .وردا
عىل سؤال طرحة وفد اليوانن ويتعلق مبا اإذا اكنت س ياسة الاستامثر أأو س ياسات الاستامثر جيب تسميهتا أأو اعتبارها
س ياسات أأرصدة يف ظل التغريات الواقعة يف بيئة البنوك ،ذكرت ا ألمانة بأأهنا طالبت ،كام يتضح من ورقة العام املايض،
بعض مستشاري ا ألرصدة اخلارجيني بعمل دراسة ل ألرصدة ورمس س ياسة ل ألرصدة .وذلكل يوجد دلى الويبو س ياسة
أأرصدة اكنت يف ا ألساس عبارة عن مجموعة من الس ياسات اكنت اإحداها س ياسة الاستامثر .وابلرمغ من ذكل ،بعد أأس بوعني
من اس تالم س ياسة ا ألرصدة من املستشارين اخلارجيني تسلمت املنظمة خطاب من السلطات السويرسية يقول بأأهنا لن
تس تطيع الاحتفاظ بعد ذكل بأأموالروها دلى السلطات السويرسية .واكن ذكل يعىن أأن س ياسة الاستامثر ،اليت مثلت جزء من
س ياسة ا ألرصدة ،جيب أأن تتغري .وردا عىل سؤال طرحه وفد كندا ،أأكدت ا ألمانة عىل أأنه سيمت اإعداد س ياس تني
استامثريتني .وسوف يمت طرهحام يف جلسة جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب ،مث يف اجلعية العامة لعامتدهام .فاإذا مت اعامتد
س ياسات الاستامثر اخلاصة ابلنقد ا ألسايس والنقد الاسرتاتيجي ،فاإنه لن تكون هناك حاجة اإىل وثيقة الس ياسة املندرجة
حتت الوثيقة  .WO/PBC/23/6لقد اكنت الوثيقة  WO/PBC/23/6مطلوبة فقط يف حاةل عدم اعامتد وثيقة
 WO/PBC/23/7باكملروها .وردا عىل مالحظة تتعلق ابلفائدة السلبية اليت ميكن أأن تتحملروها املنظمة بدءا من
ديسمرب  ،2015أأكدت ا ألمانة أأن النقد التشغييل اذلي يبلغ جحمه  125مليون فرنك سويرسي جيب أأن يمت الاحتفاظ به يف
صورة نقدية أأو أأصول سائةل .اإن املشلكة اليت تتعلق هبذا املبلغ يه أأنه من الصعب حتديد ا ألصول السائةل اليت تأأيت بعائدات
اإجيابية .فقد اكنت اكفة ا ألصول تأأيت بعائدات سلبية .وقالت ا ألمانة أأنه يف ظل املوقف احلايل فاإهنا تتقبل أأي أأفاكر .لقد اكنت
تبحث عن طرق حممتةل لستامثر النقد يف معالت غري الفرنك السويرسي ملعرفة ما اإذا اكن ميكن احلصول عىل بعض العائدات
من تكل الاستامثرات لكن النقد السائل حيتاج من حيث املبد أأ اإىل توافره يف صورة سائةل ووجود س يوةل ابلنس بة للفرنك
السويرسي تعين وجدود فائدة سلبية .ومن بني أأصناف ا ألصول اليت مت وصفروها يف الوثيقة  WO/PBC/23/7فاإن
ا ألصناف اليت ل ميكن اس تخداهما يف ظل الس ياسة الاستامثرية احلالية تتعلق بصفة أأساس ية ابلقسم الثاين أأي أأن املنظمة ل
ميكُنا الاستامثر يف اتفاقيات اإعادة رشاء أأو رشاء عكيس كام أأهنا ل ميكُنا اس تخدام المكبيالت ذات ا ألجل كذكل .ويف
القسم الثالث أأيضا مل تمتكن الويبو من اس تخدام توظيف ا ألموال اخلاصة أأو صناديق الاستامثر العقاري يف القسم الرابع .وفامي
يتعلق ابملسأأةل املرتبطة ابحلد ا ألدىن للتصنيف الئامتين يوجد هناك تصنيفات ائامتنية خمتلفة مت تطبيقروها .وقد اعمتد ذكل أأيضا
عىل النصاحئ اليت مت احلصول علهيا من خالل العمل مع خمتلف اخلرباء يف جمال ا ألرصدة واملؤسسات املالية عىل مدى ا ألشروهر
القليةل املاضية .ومل يكن من املمكن احلصول عىل عائدات اإجيابية من س ندات الرشاكت اإذا مل يمت خفض التصنيف الئامتين
اإىل سالب  .BBBواكن من احملمتل وضع ا ألموال يف البنوك ويف س ندات حكومية ذات تصنيف ائامتين أأعىل قليال مع حتقيق
عائدات اإجيابية .أأما ابلنس بة لس ندات الرشاكت اكنت النصيحة تشري اإىل أأن ذكل ميكن حتقيقه اإذا مت خفض التصنيف
الئامتين اإىل احلد املشار اإليه يف الوثيقة  .WO/PBC/23/7ومت تضمني الصناديق الاستامئنية ألن الس ياسة تغطهيا .وإاذا مت
اختاذ قرار يتعلق ابستامثر أأموال الويبو ،فسيمت تطبيق ذكل أأيضا عىل أأموال الصناديق الاستامئنية .ولقد مت الاحتفاظ بأأموال
الصناديق الاستامئنية يف النقد التشغييل طاملا أأن هناك حاجة اإىل أأن يكون متاح بسروهوةل .وقالت ا ألمانة أأهنا س تجيب عىل
أأي تساؤل تطرحه أأي وفود.
 .563وتساءل وفد أأملانيا عن الإطار القانوين ووهجت اإليه نصيحة دراسة القواعد واللواحئ املالية .وبعد دراس هتا ،تساؤل عام
اإذا اكنت هذه الإدارة اخلارجية ل ألرصدة ممكنة خالل القواعد واللواحئ املالية احلالية أأم أأنه أأمر ميكن تنظميه من خالل س ياسة
الاستامثر .وقد أأولكت الإدارة املالية املذكورة اإىل املراقب املايل .وطالب الوفد ابإيضاحات يف هذا الشأأن.
 .564ومل يويص وفد املكس يك ،نتيجة للتعلاميت اليت تلقاها من العامصة ،ابلتفاق مع الاقرتاحات املتعلقة ابلستامثر يف
املمتلاكت العقارية املبارشة ويف ا ألسروهم وصناديق التحو ابلنس بة لالسرتاتيجية املتعلقة ابلنقد .وفروهم الوفد النقطة من ا ألمانة
فامي يتعلق ابملعايري اليت وضعوها مع املنظامت ادلولية ا ألخرى وخاصة تكل اليت أأطلقت س ياسات استامثر تتعلق ابلتأأمني
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الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة .ورغب الوفد يف اإعادة صياغة سؤاهل ليتساءل بشأأن وضع املناقشات املتعلقة ابستامثرات
التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة يف مجموعة معل ا أل مم املتحدة .وطالب الوفد ابملزيد من التعقيبات من ا ألمانة حول عن
الاجتاهات السائدة يف املناقشات اليت تتعلق بأأفضل استامثرات خلصوم التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة .وعرب الوفد
عن رغبته يف التوصل لفروهم اكمل ألس باب اقرتاح هذا النوع من الاستامثرات وما يه اخلربة اليت تتوافر دلى مجموعة العمل
تكل والعمل اذلي يمت هبا .ويف ضوء التفسريات اليت قدمهتا ا ألمانة ،ر أأي الوفد أأن النقطة رمق " "4من فقرة القرار يف
الوثيقة  WO/PBC/23/7قد حتتاج للتعديل ألهنا تشري اإىل قرص املؤسسات املالية اليت ميكن الاحتفاظ فهيا ابلنقد عىل
أأربعة مؤسسات بيامن أأكدت ا ألمانة أأن الفكرة يه وجود تنويع وتوقعت أأن تكون هناك حاجة اإىل أأربعة مؤسسات عىل ا ألقل.
وذلكل ،فقد ر أأي الوفد بأأنه س يكون من الأك ر دقة أأن نقول أأنه جيب توزيع الاستامثرات بني العديد من املؤسسات هبدف
تقس مي ا ألموال املستمثرة عىل أأربعة مؤسسات عىل ا ألقل .وقد ذكر النص احلايل يف القرار املقرتح خفض عدد املؤسسات.
وقال الوفد أأن ذكل قد أأدى اإىل حدوث حاةل من الارتباك .وإاذا اكنت النية ابلفعل يه حتقيق تنويع ،فاإن النص الوارد يف
الفقرة  8س يكون أأك ر مالمئة من هذا النص .و أأخريا ،قال الوفد أأنه اكن يرغب يف ذكر حتفظاته حول التغيريات يف الفقرة 2
(الوثيقة  .)WO/PBC/23/6ور أأي أأنه ليست هناك حاجة لنص املذكور بني قوسني خبصوص الس ياسة .و أأدرك أأن هذا
هو املوقف احلايل وميكن حتمل معدلت فائدة سلبية لكن ابلنس بة للس ياسة فاإنه ل يعترب أأن اس تخدام هذه اللغة أأمر
مناسب.
 .565و أأشار وفد إاس بانيا اإىل اإعادة صياغة الفقرة  .6ويف السابق قال الوفد أأن هذه الفقرة نصت عىل أأن املنظمة تقوم بوضع
استامثراهتا يف البنك الوطين السويرسي فامي عدا ،واكن هذا هو الرش  ،عندما تقوم البنوك التجارية بتقدمي معدلت عائدات
أأعىل .وذكرت الفقرة ( 6ب) الاستامثر يف املؤسسات الس يادية و أأن ذكل س يكون نفس ا ألمر مثل الاستامثر يف الس ندات
الس يادية .كام أأشار أأيضا اإىل الفرنك السويرسي وإاماكنية أأو عدم اإماكنية الاستامثر يف الصناديق .و أأشارت الفقرة ( 6ب) من
املسودة اجلديدة اإىل استامثرات يف أأمور أأخرى وحمدودة ببعض التصنيفات الئامتنية مثل تصنيف  .BBBمل يكن الوفد متأأكدا
من تبعات الطريقة اليت متت هبا اإعادة صياغة هذه الفقرة .ويف ظل الظروف اجلديدة ،يبدو أأن الفقرة  7اكنت من الفقرات
الروهامة .ونصت الفقرة  7عىل أأنه س يكون من املمكن الاستامثر يف املش تقات هبدف التحو ومع ذكل ذكرت الاستامثر
بعمالت غري الفرنك السويرسي وهو ما يعىن أأن هناك اقرتاح يتعلق ابلقيام ابلستامثر القامئ عىل املضاربة .وتساءل الوفد عام
اإذا اكن جيب اإعطاء مدلول سليب لفكرة الاستامثر خارج نطاق الفرنك السويرسي .ذلكل اكن هناك سؤال يتعلق مبا اإذا اكنت
املؤسسات الس يادية املشار اإلهيا يف الفقرة  6تتضمن الصناديق الس يادية وما اإذا اكن جيب القضاء عىل املدلول السليب
لالستامثر خارج نطاق الفرنك السويرسي .ووجد الوفد أأنه من الصعب أأن نصدق أأن ذكل هو ما ترغب ادلول ا ألعضاء يف
الإشارة اإليه.
 .566وعرب وفد الربازيل يف التأأكيد عىل ا ألس ئةل املتعلقة ابلتأأثري عىل الصناديق الاستامئنية .وقد اكن ذكل سؤالا مت طرحه
ومل يسمع الوفد اإجابة عليه .وقد اكن النص املقرتح قد أأدرج الصناديق الاستامئنية يف الس ياسة الاستامثرية ورغب الوفد يف
التوصل اإىل فروهم أأفضل للتغيري املقرتح وكيف س يؤثر ذكل عىل س ياسة الاستامثر املطبقة حاليا ابلنس بة للصناديق اخملتلفة اليت
تدريهبا الويبو .وفامي يتعلق ابحلد ا ألدىن للتصنيفات الئامتنية ،تساءل الوفد عن سبب وجود تصنيفات خمتلفة تتعلق
ابلس ندات الس يادية والعنارص ا ألخرى وما اإذا اكن من املمكن اس تخدام درجة الاستامثر بنفس الطريقة مع س ياسة
الاستامثر اخلاصة ابملنظمة.
 .567واكن دلى وفد سويرسا سؤالا اإضافيا وطلب يتعلق ابلبند رمق ( )ivيف جزء القرار ابلوثيقة .WO/PBC/23/7
وتساءل الوفد عام اإذا اكن الاقرتاح اليت تقدم به منسق اجملموعة ابء اذلي يتعلق بوضع حد  %30عىل ا ألصول اليت ميكن
الاحتفاظ هبا يف مؤسسة واحدة سوف يزيل خماوف الوفد املكس ييك ألنه يبدو للوفد أأن النقطة اليت أأاثرها الزميل املرموق
تامتىش بدقة مع بيان اجملموعة ابء يف أأنه بيامن يبدو أأن موضوع املؤسسات ا ألربعة يعترب أأمرا ممكنا ،فاإن ذكل ل جيب أأن يعىن
وضع  %90يف مؤسسة واحدة و %10يف مؤسسة أأخرى .ور أأي الوفد أأن الك الوثيقتني تشريان اإىل نفس اليشء وس يكون
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من املفيد لو قامت ا ألمانة بتفسري ما اإذا اكن ميكن تضمني اقرتاح اجملموعة ابء يف البند " "4وما اإذا اكن ميكن أأن تبدد
اخملاوف اليت عربت عُنا املكس يك.
 .568وذكر وفد كندا ،فامي يتعلق ابلنقا املذكورة أنفا خبصوص مسأأةل دراسة رصد اخلصوم وا ألصول ،أأنه فروهم من ا ألمانة
أأن ادلراسة اكنت جارية لكنه اكن حياول التأأكد من ترتيب اإعداد ادلراسة وحتديد أأصناف ا ألصول اليت متت يف
الوثيقة  .WO/PBC/23/7وعرب الوفد عن رغبته يف معرفة مصدر أأصناف ا ألصول اليت متت التوصية هبا اإذا مل تكن
ادلراسة قد اس تمكلت بعد .اثنيا ،عرب عن رغبته يف تأأكيد الطريقة اليت رمس هبا املوقف من خالل احلاجة اإىل اخملاطرة ومن
خالل اخملاطر املالية املتعلقة بفقدان ر أأس املال و أأل يتجاوز  2.4مليون فرنك سويرسي احملددة يف املزيانية .وطالب الوفد
بتوضيحات يف هذا اجملال وتساءل عام اإذا اكنت هناك طريقة ملقارنة رمق  2.4مليون ابخملاطر احلقيقية ،واخلطر المكي املتعلق
بفقدان ر أأس املال.
 .569وردا عىل السؤال اذلي طرحه وفد أأملانيا ،أأكدت ا ألمانة (املستشار القانوين) بأأن املراقب املايل ميتع بسلطة اإدارة
الصناديق مبا يف ذكل توظيف مدراء صناديق .واكن الوضع هو أأن اإدارة الصناديق جيب أأن تامتىش مع الس ياسة الاستامثرية
املعمتدة من قبل ادلول ا ألعضاء من خالل جلنة الربانمج واملزيانية واجلعية العامة.
 .570ومضت ا ألمانة يف قولروها ،بعد توضيح تكل املسأأةل ذات الطبيعة القانونية ،أأن املنظمة قد وضعت لنفسروها معايري مع
الروهيئات ا ألخرى اليت تقوم ابستامثر صناديق التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة بعدة طرق مُنا الصناديق العقارية وا ألسروهم
وصناديق الاستامثر يف ا ألسروهم وصناديق التحو وا ألسروهم اخلاصة والسلع .وميكن القول بأأن تكل الاستامثرات تأأيت عىل
طرف منحىن اخملاطر .وفامي يتعلق مبراجعة جمال العمل هذا من خالل مجموعة معل التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة،
فاإن دراسة كيفية استامثر صناديق التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة تعترب أأحد دعامئ اختصاصات مجموعة العمل .ويف هذا
الصدد ،متت استشارة جممتع ا ألرصدة ،ويه مجموعة أأرصدة بني الواكلت .وقد قامت اجملموعة مؤخرا ابإرسال اس تقصاء اإىل
اكفة الروهيئات للتعرف عىل ما فعلوه بأأموال التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة وكيف متت استامثرها .ويف العام املايض،
عندما قامت املنظمة ابإعداد ورقة حول الاستامثرات ،قامت هبذه املامرسة بنفسروها .وقامت املنظمة بدراسة ما قامت به
املنظامت ا ألخرى وقامت بتحديهثا بقدر الإماكن لوضعروها يف الوثيقة احلالية .وبذكل فقد علمت ا ألمانة بصورة أأساس ية بأأن
الروهيئات قد قامت ابستامثر مصدر النقد يف أأصناف ا ألصول املذكورة واليت اكنت يف الغالب عبارة عن أأسروهم ،عقارات
وصناديق حتو  .وابلنس بة للفقرة  4من فقرة القرار  24يف وثيقة  ،WO/PBC/23/7فقد اكنت ا ألمانة تشري بصورة
أأساس ية اإىل أأقل عدد من املؤسسات املالية اليت مت النص علهيا حاليا يف س ياسة الاستامثر .ويف الوقت احلايل أأقل عدد هو
عرشة .لقد اكنت ا ألمانة حتاول أأن تقول أأنه أأصبح من الصعب حاليا العثور عىل بنوك ميكن وضع أأرصده هبا ابلفرنك
السويرسي حبيث تقلص العدد اإىل أأربعة عىل ا ألٌقل .وهذا ا ألمر ابلنس بة للنقد التشغييل ولكُنا مل تعكس مسأأةل التنويع.
وس تظل ا ألمانة حتاول تنويع اكفة فئات النقد اخملتلفة حبيث تضمن وضع النقد الاسرتاتيجي والنقد ا ألسايس مع مدراء
صناديق خارجيني .ولن يمت وضعروها مع مدير صناديق خاريج واحد .والإشارة هنا ابلرمغ من ذكل اإىل النقد التشغييل .ويف
هذا الصدد ،س تحاول املنظمة اإجياد مزيد من املؤسسات لكن عددها جيب تقليهل من عرشة اإىل أأربعة تقريبا كحد أأدىن.
وعربت ا ألمانة عن أأملروها يف أأن تكون قد أأوحضت ا ألمر و أأن يكون قد متت إازاةل أأي لبس بني الفقرة  4والفقرة .8
 .571وتفروهم وفد املكس يك بصورة اكمةل أأن ذكل يشري اإىل النقد التشغييل .واكنت النقطة الوحيدة يه أأن النص املقرتح
للس ياسة اجلديدة قد تضمن يف اجلزء ا ألخري من الفقرة  8ما تنوي املنظمة القيام به .وابلنس بة لشخص ليست دلية نفس
اخللفية املعلوماتية فاإن الاخنفاض من أأدىن عدد ملؤسسات يصل اإىل  10اإىل أأربعة مؤسسات فقط يبدو أأنه ينطوي عىل
معلية تقييد .لقد أأراد الوفد أأن يضمن أأن القرار واحض من خالل الإشارة اإىل التوزيع عىل العديد من املؤسسات من خالل
وضع ا ألرصدة يف أأربعة مؤسسات عىل ا ألقل ،أأو يشء من هذا القبيل ،بدل من احلديث عن خفض العدد .وقال الوفد أأنه
فروهم أأن العملية تمت وفقا للمناقشات اليت جرت يف مجموعة العمل فامي يتعلق ابستامثرات التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة
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وسوف يقوم ابإبالغ هذه املعلومات اإىل حكومته .كام عرب الوفد أأيضا عن رغبته يف القول بأأن هناك يشء من الصعوبة يف فروهم
الصورة اكمةل وخاصة يف ظل عدم اكامتل معل مجموعة العمل ويف ظل عدم الاطالع عىل تقرير ا ألمني العام حول هذا
املوضوع حىت الن .واكن الوفد يتابع هذا املوضوع عن كثب وذكر بأأن أأحد املقرتحات يف هذا الوقت املتعلقة مبجموعة العمل
اكنت جتميع ا ألرصدة معا من أأجل عدد من املؤسسات املعنية .ولروهذا السبب اكن الوفد مرتددا يف املوافقة عىل ا ألمر بعد أأن
وضع هذا ا ألمر أأيضا يف احلس بان .و أأراد من ا ألمانة أأن تتفروهم موقفه يف هذا الصدد.
 .572وقالت ا ألمانة أأن ذكل ل ميثل مشلكة و أأنه من املمكن العمل معا والقيام ابإدخال تعديالت طفيفة عىل النص اإذا أأراد
الوفد ذكل .واكن من املمكن أأيضا تضمني اقرتاح الوفد السويرسي اذلي يتعلق بتضييق القرار يف البند  4حبيث يغطي نقطة
عدم القدرة عىل وضع  %90يف مؤسسة واحدة و  %3يف ثالثة مؤسسات أأخرى .وميكن القيام بتعديل طفيف للصياغة
للتأأكد من أأن ذكل ل ميثل احامتلية ألن ذكل مل يكن يف نية ا ألمانة .وعند احلديث عن املسأأةل املثارة من قبل وفد إاس بانيا،
فاإن التعديالت املقرتح اإدخالروها يف الفقرة  6والإبقاء علن وجود املؤسسة الس يادية  ،قالت ا ألمانة أأن الفكرة من ذكل يه
احلفاظ عىل املؤسسات الس يادية يف حاةل اإماكنية العثور عىل مؤسسة س يادية ميكن الاستامثر من خاللروها .ويبدو أأن هذه
الإماكنية ضعيفة حاليا لكن ا ألمانة مل ترغب يف استبعاد الاحامتل بصورة اكمةل .وهناك تعليقات حول اإدراج الس ياسة احلالية
لالستامثر يف املش تقات ،و أأنه ل يسمح ابلستامثر يف املش تقات ألغراض املضاربة .وقالت ا ألمانة أأنه سيمت احلفاظ عىل ذكل
يف س ياسات الاستامثر املس تقبلية ألن ا ألمانة جيب أأن تقوم ابلستامثر بعمالت غري الفرنك السويرسي مث تقوم بتحويط
الاستامثرات ابلفرنك السويرسي .ولروهذا السبب هناك ابلطبع حاجة لس تخدام املش تقات املالية .ومن الواحض أأن ا ألمانة اكنت
مدركة ألنه من املمكن احلصول عىل معدلت فائدة اإجيابية بدل ابلعمالت ا ألخرى لكن ذكل لن يؤدي اإىل عائدات اإجيابية
عند التحو ابلفرنك السويرسي .وسوف يمت اس تخدام أأدوات التحو بتحويل ا ألموال للفرنك السويرسي ذلكل فاإن ا ألمر
ل يتعلق بكراهية اس تخدام املش تقات لكنه من غري املمكن الاستامثر يف املش تقات بوصفروها فئة استامثر مس تقةل .وابلعودة اإىل
ا ألس ئةل اليت طرهحا وفد الربازيل ،قالت ا ألمانة أأن أأموال الصناديق الاستامئنية سيمت استامثرها بنفس طريقة استامثر أأموال
الويبو .وقد يعىن ذكل حتديد العنرص اذلي حيتاج للحفاظ عليه كنقد تشغييل يف هذه ا ألموال .وابلنظر اإىل التدفق النقدي
يف الصناديق الاستامئنية ،ينبغي حتديد املبلغ اذلي جيب اس تخدامه عىل مدار س نة عىل سبيل املثال ويمت الاحتفاظ ابلرصيد
مضن النقد ا ألسايس ويمت استامثره بنفس طريقة استامثر النقد ا ألسايس .وقد تلقت ا ألمانة نصاحئ من مدراء الصناديق بأأنه لن
ميكن احلصول عىل عائدات إاجيابية من وراء س ندات الرشاكت اليت يمت اصدارها ابلفرنك السويرسي اإذا مت تصنيفروها عىل أأهنا
 BBBوهو ما يعادل التصنيف الئامتين احملدد للبنوك واملؤسسات املالية ا ألخرى .ولن يمت احلصول عىل عائدات اإجيابية من
س ندات الرشاكت اإل بعد خفض التصنيف الئامتين اإىل سالب  .BBBوفامي يتعلق ابلتساؤل اذلي طرحه وفد كندا فامي يتعلق
بتحديد ا ألصول املتعلقة ابستامثرات التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة ،قالت ا ألمانة أأهنا قامت بدراسة ما تقوم به
املنظامت ا ألخرى .عالوة عىل ذكل ،فقد طلبت نصاحئ من مستشاري ا ألرصدة .ويف س ياق ادلراسة اخلاصة اب ألرصدة واليت
مت اإجراؤها يف العام املايض ،قام الاستشاريون ابإبالغ ا ألمانة بأأنه من أأجل احلصول عىل عائدات  %2.3من وراء متويل
التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة ،جيب العودة اإىل اس تخدام أأصناف ا ألصول مثل ا ألسروهم والعقارات وما اإىل ذكل.
وابلنظر اإىل ما قامت به هيئات ا أل مم املتحدة ،فاإهنا قامت ابس تخدام هذه ا ألصناف بعيُنا .وحتدثت ا ألمانة أأيضا مع اخلبري
الاكتواري حول ما اإذا اكن اإجراء دراسة ا ألصول وإادارة اخلصوم واملعلومات اليت مت احلصول علهيا مشاهبة ذلكل .وابلنس بة
لفكرة عدم جتاوز اخملاطر املالية ل  2.4مليون ،علقت ا ألمانة قائةل أأنه س يكون من الرائع حتقيق ذكل .لقد اكن الاقرتاح
بصورة أأساس ية يتعلق ابستامثر النقد ا ألسايس والنقد الاسرتاتيجي يف عدد من ا ألصول اليت تقع عىل منحىن اخملاطرة املوضع
يف الوثيقة .وابلرمغ من أأنه س يطلب من املدراء حتقيق عائدات معينة وسيمت النص عىل نوعية اخملاطر اليت تعترب مقبوةل ،اكن
من الواحض أأن الاستامثرات تتذبذب مبرور الوقت .ومل يكن معدل التذبذب ،اذلي سينعكس عىل احلساابت ،معدل مؤكد.
وعىل مدار عام ،من املؤمل أأن ترتفع قمية الاستامثرات ويمت نس يان نس بة  2.4مليون .وابلرمغ من ذكل ،ميكن أأن تنخفض
الاستامثرات وهذا ا ألمر من الصعب للغاية التنبؤ به ألنه يتعلق بطريقة معل السوق.
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 .573وتساءل وفد الربازيل عام اإذا اكن املنطق املشار اإليه يسمح هبذا املس توى من اخملاطرة ابلنس بة لالستامثرات وما اإذا
اكن ل ميكن تطبيق نفس املنطق عىل الس ندات احلكومية ألنه عند احلديث عن الس ندات احلكومية فاإننا نتحدث عن
تصنيف ائامتين سالب  Bأأو نفس مس توى فئة اخملاطرة املطبقة عىل س ندات الرشاكت .وسوف يوفر ذكل عائدات أأعىل.
والسؤال هنا هو عن سبب التفرقة بني الس ندات احلكومية وس ندات الرشاكت .وفروهم الوفد أأن أأحد احللول يتعلق بعدم
السامح ابلستامثر يف س ندات الرشاكت وسوف يسمح ذكل بوجود نفس التصنيف الئامتين ابلنس بة للثالثة أأنواع من
الاستامثر .وتساءل الوفد عن سبب عدم سامح الويبو ابس تخدام مس توى التصنيف الئامتين سالب  BBBابلنس بة للثالثة
أأنواع من الاستامثر .وفامي يتعلق ابلصناديق الاستامئنية بصفة خاصة ،سيمت اإبالغ املعلومات املتعلقة بكيفية استامثر املوارد اإىل
العامصة .ومن املفروهوم أأن غالبية املوارد تقوم الويبو ابإدارهتا خارج سويرسا ،و أأكد الوفد عىل أأنه س يكون من املثري لالهامتم أأل
جند ضعفي أأو ثالثة أأضعاف املعامالت املتعلقة ابملوارد تعود اإىل جنيف لتحويلروها للفرنك السويرسي مث تطبيقروها عىل ا ألنشطة
اليت تمت خارج جنيف .وقال الوفد أأنه حيتاج اإىل مزيد من الإيضاحات حول هذه املسأأةل .وقد أأشار اإىل أأن العديد من ادلول
قامت بتوفري أأرصدة ألنشطة يف الويبو و أأنه حيتاج اإىل مزيد من املعلومات حول هذا ا ألمر.
 .574وقال وفد كندا أأن مداخلته اكنت عبارة عن دعوة وضع مُنج حكمي يتعلق ابلقدر الضئيل نسبيا من اخملاطرة املالية.
وقد شعر الوفد ابلرضا إازاء املُنج املعروض والإجابة اليت قدمهتا ا ألمانة.
 .575وابلإشارة اإىل املداخةل اليت قام هبا وفد الربازيل ،قالت ا ألمانة أأنه من احملمتل وضع نفس التصنيف الئامتين املنخفض
ابلنس بة لاكفة الاستامثرات .وس يكون من املمكن وضع تصنيف سالب  BBBابلنس بة للبنوك والس ندات احلكومية
وس ندات الرشاكت – وميكن القيام بذكل يف مجيع احلالت .وابلرمغ من ذكل فاإن اخملاطرة سرتتفع .وهذا ا ألمر غري رضوري
ألنه ميكن اس تخدام بنوك ذات تصنيف ائامتين أأعىل من سالب  .BBBومت اختاذ قرار ابلسعي اإىل تطبيق تصنيف ائامتين
أأعىل قليال من ذكل كحد أأدىن لروهذه املؤسسات وللمستندات احلكومية لكن ابلنس بة لس ندات الرشاكت من غري املنطقي
تطبيق تصنيف ائامتين أأعىل .وقد اس هتدفت ا ألمانة تقليل اخملاطر العامة لس ياسة الاستامثر .وفامي يتعلق ابلصناديق
الاستامئنية قالت ا ألمانة أأن املنظمة اكنت تتحرك حنو مطالبة اجلروهات املاحنة ابإرسال أأموال ابلفرنك السويرسي أأو حتويلروها اإىل
الفرنك السويرسي والاحتفاظ هبا عىل هذا الوضع يف حساابت .وقد ترك هذا ا ألمر املنظمة لتواجه نفس املسأأةل ويه أأنه
س يكون دلى املنظمة مبالغ ابلفرنك السويرسي ولكن ما يه طريقة استامثرها؟ أأضافت ا ألمانة أأهنا س تقوم بتحديد تقس مي
ا ألرصدة املتسلمة حبيث تمت معرفة النقد التشغييل والنقد ا ألسايس حبيث تمت معليات الاستامثر وفقا ذلكل.
 .576ولعدم وجود طلبات من احلضور ،قام الرئيس بتلخيص ا ألمر ابلقول بأأن هناك بعض الاقرتاحات والتعديالت عىل
النص .واكن مُنا ما يتعلق ابلوثيقة  WO/PBC/23/6وحذف اللكامت املذكورة بني القوسني يف الفقرة ( 2التعديالت
املقرتحة عىل س ياسة الاستامثر) وهو ما سيمت القيام به .ومل يكن الرئيس يعمل ما اإذا اكنت هناك طلبات أأخرى للقيام
بتعديالت واعتقد أأنه فروهم أأن هناك بعض الطلبات .و ألن الرئيس مل يكن متأأكدا من ذكل يف ضوء شعور الوفود بعد حصوهلم
عىل اإجاابت من ا ألمانة ،اقرتح القيام بقراءة الفقرة املتعلقة ابلوثيقة ،مع ا ألخذ يف احلس بان أأهنا وثيقة مؤقتة .وبعد ذكل ،اكنت
هناك رضورة للقيام بتعديل صياغة مسودة فقرة القرار املتعلقة بوثيقة الس ياسة ا ألخرى .وتساءل عام اإذا اكنت هناك أأي
تعليقات أأخرى.
 .577واقرتح وفد إاس بانيا تضمني رساةل القلق املتعلقة ابلوضع املايل اذلي قد تواهجه املنظمة يف ضوء معدل الفائدة السلبية
يف نص القرار .و أأضاف أأنه ل يزال يف انتظار الرد من ا ألمانة مبا يف ذكل ما اإذا اكن املدير العام س يقوم ابلتصال ابلسلطات
السويرسية.
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 .578وقام الرئيس بقراءة فقرة القرار احلالية  " :اعرتافا ابحلاجة اإىل تفعيل س ياسة استامثرية بدءا من  1ديسمرب ،2015
أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية اإىل مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل الس ياسة املنقحة اخلاصة ابلستامثر والواردة
يف الوثيقة  ،WO/PBC/23/6ملحق .2
 .579وقبل موافقته عىل النص ،عرب وفد املكس يك عن رغبته يف التأأكد من أأن النص املوجود بني قوسني يف الفقرة  2من
الس ياسة (وثيقة  )WO/PBC/23/6سيمت حذفه.
 .580ورد الرئيس ابلإجياب.
 .581وقال وفد الربازيل أأنه حيتاج ملزيد من التفاصيل حول ا ألثر الواقع عىل الصناديق الاستامئنية و أأراد القيام مبزيد من
املشاورات حول هذا املوضوع مع حكومته.
 .582وشعر وفد إاس بانيا ابلرضا بصفة عامة بشأأن اإجاابت ا ألمانة لكنه أأكد عىل أأن توصيل رساةل القلق اإىل السلطات
السويرسية تعترب جزءا هاما من القرار.
 .583وطالب وفد الياابن تأأكيدا بأأنه سيمت تضمني التغيريات اليت ستمت عىل الفقرة  3من امللحق  2ألنه مل يسمح الرئيس
يذكر ذكل.
 .584واختمت الرئيس بأأن أأفضل طريقة للسري قدما هو اإعطاء الوقت ل ألمانة للقيام ابلتشاور مع الوفود املعنية وتقوم ابإعداد
نص قرار منقح يتضمن التغيريات املتفق علهيا يف الفقرة  2والفقرة  3والنص املتعلق بطلب املدير العام .وقام برفع اجللسة
حول هذا البند.
 .585وقام الرئيس يف اليوم التايل ابإعادة فتح املناقشة حول نص القرار املتعلق ابلبند  "1"8و أأعلن أأن النص املعاد صياغته
قد مت توزيعه وتضمن :اإشارة خاصة اإىل التعديالت يف الفقرة  2والفقرة  3من امللحق  2ابلإضافة اإىل طلب للمدير العام
مبخاطبة السلطات السويرسية حول مسأأةل معدلت الفائدة السلبية واكن نصه" أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية اجلعية العامة
للويبو مبطالبة املدير العام ابإبالغ السلطات اخملتصة ابدلوةل املضيفة وللجمعية العامة ل أل مم املتحدة من خالل جملس الرؤساء
التنفيذيني يف منظومة ا أل مم املتحدة املعين ابلتنس يق وادلول ا ألعضاء املعنية فامي يتعلق اب ألثر الواقع عىل أأرصدة الويبو من
جراء س ياسة معدل الفائدة السلبية للبنك الوطين السويرسي والتحدايت اليت يفرضروها ذكل عىل الروهيئات اليت تتخذ من
جنيف مقرا لروها يف تعامالهتا املالية اليومية وخاصة مع ا ألخذ يف احلس بان أأن أأنشطهتا اليت تمت ابلفرنك السويرسي ترتبط
مبقراهتا ومعلياهتا اليومية يف سويرسا.
 .586وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف تعديل الفقرة  ،2بعد لكمة "املدير العام" )...(" :يقوم املدير العام
ابلتنس يق مع واكلت ا أل مم املتحدة ا ألخرى يف سويرسا بشأأن اإعداد خطاب مشرتك لإبالغ (")...
 .587وقر أأ الرئيس نص القرار املعدل اذلي مت اعامتده.
" "1س ياسة الاستامثر املراج َعة (تدخل حزي النفاذ يف  1ديسمرب )2015
 .1اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ تقر ابحلاجة اإىل وجود س ياسة استامثر انفذة حبلول  1سبمترب  ،2015تويص
مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل س ياسة الاستامثر املراج َعة الواردة يف الوثيقة ،WO/PBC/23/6
املرفق الثاين ،ابلتعديل التايل:
" "1تغيريات مقرتحة عىل الفقرة  2لتصبح اكليت:
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و أأما ا ألهداف الرئيس ية من اإدارة املنظمة لستامثراهتا فروهيي مرتبة فامي ييل حسب أأمهيهتا "1" :صون
ر أأس املال؛ " "2والس يوةل؛ " "3ومعدل العائد يف حدود البندين " "1و"."2
" "2تغيريات مقرتحة عىل الفقرة  3لتصبح اكليت:
َّتوزع استامثرات املنظمة عىل مؤسسات عدة ،حبيث يكون الروهدف أأن تُقسم ا ألموال الاستامثرية عىل
أأربع مؤسسات كحد أأدىن ،اإن أأمكن ،يف حد ل يتجاوز  30يف املائة من ا ألموال الاستامثرية اليت
متسكروها أأية مؤسسة بعيُنا .وميكن اإيداع مجيع استامثرات املنظمة دلى مؤسسة واحدة تمتتع مبخاطر
س يادية ومعدلت ثقة مرتفعة (.)AAA/Aaa1
 .2أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية اجلعية العامة للويبو بأأن تلمتس من املدير العام التنس يق مع سائر واكلت ا أل مم
املتحدة يف جنيف بشأأن رساةل مشرتكة لنقل اإىل السلطات اخملتصة للبدل املضيف وإاىل اجلعية العامة ل أل مم املتحدة،
من خالل جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة ا أل مم املتحدة املعين ابلتنس يق ،انشغالت ادلول ا ألعضاء إازاء الوقع
عىل مالية الويبو من جراء س ياسة أأسعار الفائدة السلبية احلالية للبنك الوطين السويرسي والتحدايت اليت تطرهحا
أأمام الواكلت ذات مقر جبنيف يف معامالهتا املالية اليومية ،علام بأأن أأنشطهتا ابلفرنك السويرسي يه مرتبطة مبقارها
ومعامالهتا اليومية يف سويرسا.
" "2اقرتاح بشأأن مراجعات اإضافية لس ياسة الاستامثر
 .588قام الرئيس بفتح ابب املناقشات حول القرار املقرتح ابلنس بة للبند ."2"8
 .589أأعلن وفد املكس يك أأنه يف أأعقاب املشاورات اليت متت مع ا ألمانة والسلطات يف العامصة ،تلقى تعلاميت بقبول
الاقرتاح املتعلق بأأدوات الاستامثر اخملتلفة طويةل املدى والاستامثرات املتعلقة بنظام التأأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة.
وذلكل ،اكن الوفد يف موقف يسمح هل بدمع نص القرار املقرتح .وفامي يتعلق ابلبند " "2قام الوفد ابلتشاور مع ا ألمانة حول
الصياغة واليت سيمت توزيعروها عىل الوفود.
 .590ودعا الرئيس ا ألمانة لتوزيع النص املعدل من القرار اخلاص ابلبند  "2" 8وقام الرئيس بقراءة نص القرار املقرتح .ومل
تكن هناك اعرتاضات ومت اعامتد القرار.
 .591اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ تقر ابحلاجة اإىل س ياس تني لالستامثر (تغطي اإحداهام س يوةل التشغيل والس يوةل
ا ألساس ية وتغطي ا ألخرى الس يوةل الاسرتاتيجية) ،تويص ابإعداد الك الس ياس تني لتوافق علهيام يف دورهتا القادمة
وبأأن تشمل الس ياس تان املذكوراتن ما ييل:
" "1تعريف الاستامثرات القصرية ا ألجل بأأهنا استامثرات حيل موعد اس تحقاقروها يف غضون عام واحد؛
" "2تكون التصنيفات الئامتنية ادلنيا بشأأن الاستامثرات القصرية ا ألجل كام ييل A-2/P-2 :فامي خيص
البنوك والس ندات احلكومية ،و A3-P3فامي خيص س ندات الرشاكت؛
" "3تكون التصنيفات الئامتنية ادلنيا املراجعة بشأأن الاستامثرات املتوسطة ا ألجل والطويةل ا ألجل كام ييل:
 A-/A3فامي خيص البنوك والس ندات احلكومية ،و BBB-/Baa3فامي خيص س ندات الرشاكت؛
" "4خفض العدد ا ألدىن للمؤسسات املالية (من بني العرشة املنصوص علهيا يف س ياسة الاستامثر احلالية)
اليت ميكن حيازة س يوةل تشغيل دلهيا اإىل أأربع مؤسسات ،يف حد ل يتجاوز  30يف املائة من ا ألموال
الاستامثرية اليت متسكروها أأية مؤسسة بعيُنا؛
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" "5اس تخدام مديري صناديق خارجيني لإدارة الس يوةل ا ألساس ية والس يوةل الاسرتاتيجية؛
" "6تسديد الك القسطني املقررين من القرض املتعلق ابملبىن اجلديد والذلين س يحل موعدا اس تحقاقروهام يف
نومفرب  2015ويناير 2016؛
" "7قامئة مراجعة بفئات ا ألصول املقبوةل كام ييل:
أألف .مضن س ياسة الاستامثر املُطبقة عىل س يوةل التشغيل والس يوةل ا ألساس ية:
أأول .الس يوةل أأو ما يعادلروها:
( أأ) احلساب حتت الطلب أأو حساب التوفري أأو حساب الإيداع
(ب) شروهادات الإيداع/ودائع ألجل
(ج) الودائع املروهيلكة
(د) الودائع املتقاطعة العمالت
اثنيا .استامثرات السوق املالية:
( أأ) الورقة التجارية
(ب) اتفاق اإعادة الرشاء/اتفاق اإعادة الرشاء املعاكس
(ج) القبول املرصيف
اثلثا .الس ندات أأو الس ندات ا إلذنية أأو الالزتامات ا ألخرى (القصرية ا ألجل أأو املتوسطة
ا ألجل أأو الطويةل ا ألجل) وغريها من املنتجات الثابتة العائد:
( أأ) الس ندات احلكومية
(ب) الس ندات ش به الس يادية – س ندات املقاطعات أأو الس ندات احمللية
أأو ا إلقلميية عىل سبيل املثال
(ج) الس ندات املتجاوزة للسلطة الوطنية
(د) س ندات الرشاكت
(ه) الطرح اخلاص
رابعا .صناديق الاستامثر العقاري
ابء .مضن س ياسة الاستامثر املُطبقة عىل الس يوةل الاسرتاتيجية:
( أأ) لك فئات ا ألصول املنصوص عىل اس تخداهما مع س يوةل التشغيل والس يوةل
ا ألساس ية؛
(ب) املمتلاكت العقارية املبارشة
(ج) ا ألسروهم وصناديق ا ألسروهم؛
(د) صناديق التحو .
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البند 9

اقرتاح بشأأن س ياسة الويبو املتعلقة اب ألموال الاحتياطية (صايف ا ألصول)

 .592استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/23/8
 .593واقرتح الرئيس الانتقال اإىل الوثيقة  ،WO/PBC/23/8ويه اقرتاح بشأأن س ياسة الويبو املتعلقة اب ألموال
الاحتياطية (صايف ا ألصول) ،وأأعطى اللكمة ل ألمانة.
 .594ورشحت ا ألمانة أأن الوثيقة  WO/PBC/23/8تقدم س ياسة منقحة لس ياسة الويبو املتعلقة اب ألموال الاحتياطية
هتدف اإىل تزويد ا ألمانة ابإرشادات معززة حول املوضوع ،من مضُنا املس توايت املس هتدفة والس يوةل واملعايري الواجب
تطبيقروها عند تقدمي مقرتحات لس تخدام الاحتياطيات .كام تقرتح الوثيقة أأن يعاد رصيد عنرص صناديق رؤوس ا ألموال
العامةل لحتاد معاهدة الرباءات اإىل ادلول ا ألعضاء يف ذكل الاحتاد .وتقرتح الوثيقة أأيضا مراجعة املس توى (املس هتدف)
املطلوب ل ألموال الاحتياطية ،وترشح كيف س يحتفظ مببلغ يعادل املبلغ املس هتدف اإما نقدا أأو عىل شلك استامثرات يسروهل
حتويلروها اإىل س يوةل .وتقرتح الوثيقة ،بناء عىل توصيات مراجع احلساابت اخلاريج ،تعزيز الإبالغ عن ا ألموال الاحتياطية
للويبو ،وخاصة بشأأن اإنشاء صندوق أأموال احتياطية منفصل لمتويل املشاريع حتت امس "الصندوق الاحتياطي للمشاريع
اخلاصة" .ومضت هذه الس ياسة أأيضا مبادئ منقحة س تطبق عىل اس تخدام ا ألموال الاحتياطية .وهتدف الس ياسة املنقحة
اإىل زايدة تعزيز الإدارة املالية وإادارة اخملاطر يف املنظمة ،وتقدمي اإرشادات معززة ل ألمانة بشأأن الإدارة احلالية ل ألموال
الاحتياطية مبا يف ذكل املس توايت املس هتدفة والس يوةل .وتسعى الس ياسة املنقحة اإىل توضيح وتعزيز الإبالغ عن ا ألموال
الاحتياطية وفقا للمعايري احملاسبية املعمول هبا (املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام) ،والإطار التنظميي للمنظمة (ا ألحاكم
املالية خملتلف احتادات املنظمة والنظام املايل ولةحئته (النظام املايل)) ،وتوصيات التدقيق والرقابة .وس يتيح هذا التنقيح وضع
معايري ومتطلبات واحضة فامي خيص املعلومات ،من أأجل تيسري تقيمي ادلول ا ألعضاء لقرتاحات اس تخدام ا ألموال الاحتياطية
املتاحة لمتويل املرشوعات واختاذ قرارات بشأأهنا .وختام اا ،ضامن امتثال أأكرب لتوصيات التدقيق والرقابة املس تلمة خبصوص
ا ألموال الاحتياطية.
 .595و أأكد وفد الياابن عىل أأن اس تخدام الاحتياطيات ألغراض حمددة اكن قرارا اختذته ادلول ا ألعضاء ،وشدد عىل أأمهية
وجود فروهم مشرتك بني ا ألمانة العامة و ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابلتفسري شديد ادلقة ملتطلبات الظروف الاس تثنائية وغري
الاعتيادية .وفامي يتعلق ابإعادة رصيد صناديق رؤوس ا ألموال العامةل لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ر أأى الوفد أأهنا
خطوة معقوةل اإىل ا ألمام و أأهنا تعاجل الوضع املايل لالحتاد.
 .596وشكر وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة دول وسط أأورواب ودول البلطيق ،ا ألمانة عىل اإعدادها ملرشوع الاقرتاح
اخلاص بس ياسة ا ألموال الاحتياطية .وقال الوفد اإن مجموعته مقتنعة بأأن الوقت قد حان لالخنرا يف معلية من هذا القبيل،
نظرا حلاجة الويبو اإىل التخفيف من اخملاطر اخملتلفة اليت يفرضروها املشروهد املرصيف اجلديد والتذبذب السائد يف البيئة
الاقتصادية العاملية .و أأعرب الوفد عن ترحيب مجموعته ابقرتاح رفع املس توى املس هتدف لالحتياطيات ورؤوس ا ألموال
العامةل من  18.5ابملائة اإىل  22ابملائة ،وهو تدبري قالت اجملموعة اإنه هيدف اإىل تعزيز اإدارة اخملاطر املالية .و أأعلنت اجملموعة
دمعروها جملموعة املبادئ املنقحة وألية املوافقة عىل اس تخدام ا ألموال الاحتياطية .وختام اا ،أأعربت اجملموعة عن ارتياهحا بشأأن
الاقرتاح ابإعادة رصيد صناديق رؤوس ا ألموال العامةل لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل خصومات من فواتري
الاشرتااكت يف الثنائية املقبةل .وعربت اجملموعة عن قناعهتا بأأن هذا ا إلجراء مربر من أأجل رفع املس توى املس هتدف ل ألموال
الاحتياطية وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .597و أأعرب وفد املكس يك عن دمعه للس ياسة املتعلقة اب ألموال الاحتياطية عىل أأساس أأن هذه ا ألموال ينبغي أأن تظل
اكفية لمتويل أأي جعز حممتل للمنظمة وتغطيته .كام أأعلن الوفد عن موافقته عىل مقرتحات اس تخدام ا ألموال الاحتياطية عىل
النحو اذلي اقرتحه املدير العام ،وعىل التقيمي من قبل ادلول ا ألطراف والاحتادات من خالل جلنة الربانمج واملزيانية .ومع
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ذكل ،ر أأى الوفد ،مؤيدا ما قاهل وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،أأنه من الواجب اإجياد تفامه مشرتك فامي خيص الطبيعة
الاس تثنائية لالقرتاح قيد النظر واملتعلق ابلمتويل من ا ألموال الاحتياطية .وقال الوفد أأن هذا المتويل ينبغي أأن يكون يف
احلالت الاس تثنائية فقط .وابلنس بة لرصيد الصناديق العامةل البالغ ما يقارب  2مليون فرنك سويرسي ،قال الوفد اإنه ينبغي
أأن تطبق خصومات من فواتري اشرتااكت ادلول ا ألطراف لعايم .17/2016
 .598وطرح وفد كندا سؤالا صغريا عام اإذا اكنت هناك أأي أاثر مرتتبة عىل الس ياسة وا ألموال الاحتياطية حسب الصيغة
املنقحة لس ياسة الاستامثر .وقال الوفد اإنه يود معرفة اإن اكن لرفع املس توى املس هتدف اإىل  22ابملائة أأي أأثر عىل
الاستامثرات أأم ل.
 .599وشكر وفد اإس بانيا ا ألمانة عىل اإعدادها الوثيقة و أأخذها عددا من التعليقات واملناقشات اليت أعرب عُنا عىل مر
الس نني بعني الاعتبار .و أأعلن الوفد تأأييده للبيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء ،وقال اإنه يود أأن يكون هناك فروهم مشرتك ملا
يقصد بعبارة طلب اس تثنايئ لس تخدام ا ألموال الاحتياطية ،ألن الس ياسة احلالية تضم مفروهوم الظروف الاس تثنائية غري
العادية ذاته ،و أأشار اإىل أأنه ،وعىل مر الس نني ،قدمت طلبات لس تخدام ا ألموال الاحتياطية .وطلب الوفد توضيح هذا
املفروهوم لضامن تفسري مشرتك هل ،قائال اإن هناك اختالفا يف تفسري يف س ياق الس ياسة احلالية.
 .600و أأعرب وفد الياابن عن دمعه الاكمل للبيان اذلي أأدىل به منسق اجملموعة ابء وقال الوفد اإنه يدمع اجتاه هذا الاقرتاح
بشلك عام .و أأضاف أأنه يود توضيح نقطتني .وبداية أأبدى الوفد رغبته يف توضيح مسأأةل ا ألموال الاحتياطية املتاحة املطلوبة.
وقال الوفد اإنه رمغ أأن الاقرتاح ا ألصيل اكن رفع مؤرش النفقات املقدرة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من النس بة احلالية
ويه  15ابملائة اإىل نس بة  20ابملائة ،اإل أأن الاقرتاح ل يرشح بوضوح سبب هذا الرفع .واتبع قائال اإن الزايدة بنس بة 5
ابملائة يه زايدة كبرية من حيث مزيانية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،لروهذا السبب طلب الوفد املزيد من املعلومات
والتوضيحات من ا ألمانة حول رضورة هذا الإجراء ،وحول القاعدة املس تخدمة حلساب الزايدة يف مؤرش نس بة النفقات.
واثنيا ،أأعلن الوفد دمعه الاكمل لقرتاح ا ألمانة ابلنس بة لإعادة رصيد صناديق رؤوس ا ألموال العامةل لحتاد معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات .وعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن املبلغ الاشرتاك ا ألصيل اذلي يدفعه سيتغري يف حال طبق اخلصم
عىل اشرتاكه للثنائية املقبةل.
 .601و أأقر وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ابجلروهود اليت تبذلروها املنظمة من أأجل مواءمة س ياس هتا يف هذا اجملال
مع س ياسات واكلت ا أل مم املتحدة ا ألخرى .وذكر الوفد الاقرتاح اذلي قُدم منذ حوايل  10س نوات لتحقيق الروهدف ا ألصيل
وهو نس بة  25ابملائة ،و أأشار اإىل أأن املنظمة قررت بعد ذكل أأن يرتك املس توى املس هتدف عند  18.5ابملائة .وقال الوفد اإن
ما فروهمته اجملموعة الإفريقية هو أأن الروهدف اجلديد ابلوصول اإىل نس بة  22ابملائة ،هو الروهدف املنشود لفرتة الثنائيتني القادمتني
وذلكل فروهو هدف غري أين .و أأبدت اجملموعة ا ألفريقية رغبهتا يف معرفة كيف س يؤثر هذا التغيري عىل نفقات املزيانية العادية
للمنظمة ألنه يف حال ارتفع مس توى نس بة ا ألموال الاحتياطية ،فروهذا جيب أأن يعين ختصيص حصة أأكرب من ا ألموال أكموال
احتياطية .كام أأشار الوفد أأيضا اإىل الطلب املتعلق ابس تخدام ا ألموال الاحتياطية ،و أأبدى رغبته مبعرفة نوع النفقات اليت
ميكن رصفروها حتت ا ألموال الاحتياطية ،وما اإذا اكن هناك أأي معيار ينبغي أأن يس توفيه أأي طلب اس تثنايئ لس تخدام
ا ألموال الاحتياطية.
 .602وقالت ا ألمانة اإهنا سرتد عىل خمتلف ا ألس ئةل اليت طرحت علهيا ولكن الالزتام برتتيب طرهحا .أأول ،ابلنس بة للسؤال
حول ما اإذا اكن للمقرتح أأي تأأثري عىل املزيانية العادية والنفقات ،أأوحضت ا ألمانة أأنه ينبغي لروها أأن تأأخذ ذكل الروهدف يف
احلس بان عند وض اخلطط ،وقالت ،مشرية اإىل تطور مبلغ ا ألموال الاحتياطية للويبو املعروض يف الصفحة  9من املرفق
ا ألول ،اإن الويبو جنحت ابس مترار يف احلفاظ عىل مس توى أأموال احتياطية أأعىل من املس توى املس هتدف .وبينت ا ألمانة أأن
السبب وراء رفع ذكل املس توى من  18.5اإىل  22ابملائة هو أأن ا ألخري اكن املس توى اذلي أأوىص به مدقق احلساابت
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اخلاريج منذ عدة س نوات مضت .ولكن مل تكن املنظمة حيُنا يف وضع ميكن لروها فيه اختاذ قرار يف هذه املسأأةل .و أأضافت
ا ألمانة أأن النسب املئوية تعكس جحم النفقات اليت ميكن أأن تغطهيا ا ألموال الاحتياطية .اإذ متثل نس بة  18.5ابملائة ،حتديدا،
جحم النفقات لفرتة تقل عن أأربعة أأشروهر ،يف حني متثل نس بة  22ابملائة نفقات مخسة شروهور من الثنائية .أأي أأن الفكرة يه
زايدة تغطية نفقات التشغيل من أأربعة أأشروهر اإىل مخسة أأشروهر يف حال اخنفضت مس توايت الإيرادات اإىل ما دون املس توى
اخملطط هل ،أأو اخنفضت اإىل ما دون مس توايت الإنفاق املطلوبة للمنظمة يك تفي ابلزتاماهتا اجلارية خالل فرتة أأربعة اإىل مخسة
أأشروهر .و أأفادت ا ألمانة بأأن هذا هو املنطق املتبع اذلي قد جييب عىل بعض أأس ئةل الوفود ا ألخرى يف هذا الصدد .مث توهجت
ا ألمانة اإىل املسائل املتعلقة مببادئ اس تخدام ا ألموال الاحتياطية ،ول س امي املبد أأ  3اذلي اكن عرضة لبعض التساؤلت.
واكن هناك جزأن متصالن ابملبد أأ  3هام :املرشوعات الر أأساملية والنفقات غري املتكررة وغري العادية واملبادرات الاسرتاتيجية
اليت تقررها مجعيات احتادات الويبو يف ظروف اس تثنائية .وقالت ا ألمانة اإنه مل توضع لةحئة تعرف الظروف الاس تثنائية،
و أأكدت أأهنا س تكون سعيدة ابلعمل مع ادلول ا ألعضاء ملعرفة ر أأهيم معا اإذا اكنت تريد وضع تعريف حمدد .وذهبت ا ألمانة اإىل
القول اإن الاقرتاحات اليت تقدهما بشأأن الاس تخدام احلايل ل ألموال الاحتياطية يقع يف معظمه يف اجلزء ا ألول ،أأي
املرشوعات الر أأساملية غري املتكررة .و أأضافت ا ألمانة أأن ادلول ا ألعضاء لحظت أأهنا مل تقدم ،هذه املرة ،أأية مقرتحات
لس تخدام ا ألموال الاحتياطية ومشاريع من هذا النوع .وجاء هذا اإىل حد كبري متاش يا مع التوجهيات والرغبات اليت أأعربت
عُنا ادلول ا ألعضاء خالل املناقشات ا ألخرية اليت جرت .وقد اس توعبت هذه النفقات يف املزيانية العادية للمنظمة .واتبعت
ا ألمانة قائةل اإهنا مل تكن تقرتح اس تخدام ا ألموال الاحتياطية يف الثنائية القادمة ،بل أأطار معل س ياسايت ميكن أأن يكون
مفيدا للمنظمة يف الس نوات املقبةل .وقالت املنظمة ،ردا عىل سؤال وفد الياابن حول سبب رفع مؤرش النفقات املقدرة
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من  15ابملائة اإىل  20ابملائة ،اإن الروهدف من هذه الس ياسة هو تعزيز إادارة اخملاطر املالية.
و أأوحضت ا ألمانة أأن أأحد أأكرب مناطق التعرض للخطر من منظور اإدارة اخملاطر يه اخنفاضات الإيرادات احملمتةل ملعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،عىل اعتبار أأن هذه الإيرادات تشلك ما يقارب  78ابملائة من مزيانية املنظمة .وابلتايل فاإن هذه
الاخنفاضات احملمتةل يه أأكرب خطر وحيد ميكن أأن تواهجه املنظمة .و أأضافت ا ألمانة أأهنا اعترب أأن من املناسب مواءمة
النسب املئوية املذكورة عىل حنو أأفضل مع الواقع وجحم العمليات يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الوقت احلارض ،مبا أأنه
مل يعد النظر فهيا منذ عدة س نوات .و أأردفت قائةل اإهنا قد اقرتحت هذه الزايدة يف مؤرش نس بة النفقات ،من  15ابملائة اإىل
 20ابملائة بغية الاس تجابة اإىل زايدة تعرض املنظمة للمخاطر املرتبطة ابخنفاض ممكن يف اإيرادات معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .و أأكدت ا ألمانة أأن هناك صةل بني رفع الروهدف وهنج الاستامثرات ،ألنه من الواحض اإذا اكن ينبغي احلفاظ عىل
مس توى أأكرب من الس يوةل متاحا بسروهوةل فروهذا يعين احلفاظ علهيا اإما نقدا أأو عىل شلك استامثرات يسروهل حتويلروها اإىل س يوةل.
 .603وابلنس بة لس تخدام ا ألموال الاحتياطية ،أأعرب وفد الربازيل عن رغبته يف معرفة اإماكنية اس تخدام رصيد صندوق
ا ألموال الاحتياطية البالغ مليوين فرنك سويرسي كضامن لس ياسات حممتةل حول خفض رسوم معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .وميكن حامية املنظمة من الاضطراب النامج عن اخنفاض مس توى الإيرادات يف حال حدوثه.
 .604و أأوحضت ا ألمانة أأنه عند احلديث عن ا ألموال الاحتياطية هناكل عنرص ا ألموال الاحتياطية وعنرص صناديق
رؤوس ا ألموال العامةل .وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل يه أأموال أأودعهتا ادلول ا ألعضاء أكمانة .وقد أأنشئت هذه
الصناديق منذ عقود مضت ،وبقيت اثبتة .وقد وضعت هذه الصناديق بقرار من ادلول ا ألعضاء ألغراض مؤقتة يف حال
حدوث اخنفاض مؤقت يف الس يوةل .وذلكل اكن القصد من وراء هذه الصناديق هو أأن يعاد رصيدها اإىل ادلول ا ألعضاء
عندما تعود املنظمة اإىل وضع ل حاجة فيه اإىل تغطية اخنفاض اإيرادات حممتل ،وهذه يه حال احتاد معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات.
 .605وقال وفد اإس بانيا اإنه ل اعرتاض دليه عىل املبد أأ  3املتعلق بمتويل املرشوعات الر أأساملية والنفقات غري املتكررة .واتبع
الوفد أأن مشلكته يه مع تفسري النص ،والنص اذلي قد يذكر يف املزيانية املس تقبلية .و أأضاف الوفد أأنه فروهم أأن املشاريع
الاستامثرية لن متول من صناديق ا ألموال الاحتياطية ،ولكن قدم طلب مماثل يف املايض ،عىل حد قول الوفد ،من أأجل
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اس تخدام أأموال هذه الصناديق بشلك اعتيادي عوضا عن احلالت الاس تثنائية فقط .ذلكل ميكن أأن يتحقق تفسري شامل
لروهذا النص من وقت لخر مع بعض الطلبات اليت قد تأأيت .ور أأى الوفد أأن هناك حاجة اإىل يشء اإضايف لتوضيح التفسري.
واقرتح استبدال عبارة "يف ظروف اس تثنائية" بعبارة "يف ظل ظروف اس تثنائية مفرسة بدقة" عىل سبيل املثال.
 .606وسأأل الرئيس عن هوية من س يقرر أأنه ينبغي اعتبار الظروف ظروفا اس تثنائية ،قائال اإن هذا السؤال اذلي ميكن
طرحه مبا أأن اجلعيات يه من س يبت يف هذه املسأأةل عىل لك ا ألحوال .وقال الرئيس اإنه يتفروهم اإعراب كثري من الوفود عن
قلقروها بشأأن هذه املسأأةل ،و أأشار اإىل أأن هممة اختاذ قرارات مماثةل ،عىل أأي حال ،س ترتك للجمعيات.
 .607واقرتح وفد اإس بانيا أأن حتذف لكمة "نفقات" من املبد أأ  3ويس تعاض عُنا بلكمة "مرشوعات ر أأساملية" أأو
"استامثرات" ،هبدف توضيح فكرة الظروف الاس تثنائية.
 .608واعترب وفد املكس يك أأنه يف حال قبل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإس بانيا ،فس يكون من الوارد أأن يُقرتح اس تخدام
ا ألموال الاحتياطية يف حاةل املبادرات الاسرتاتيجية اليت تضطلع هبا أأو تقررها مجعيات الاحتادات ابعتبارها ظروفا
اس تثنائية.
 .609و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فكرة العمل عىل هذه املسأأةل مع وفدي اإس بانيا واملكس يك عىل انفراد .ووافق
الوفد عىل ر أأي الوفد اقرتاح وفد اإس بانيا بأأنه ينبغي جتنب اس تخدام لكمة "النفقات" ألهنا رمبا تويح برساةل خاطئة حسب
قول الوفد .و أأضاف أأنه ميكن متابعة العمل يف هذا الاجتاه.
 .610وقال الرئيس ملخصا إان هناك ثالثة وفود تعمل عىل صياغة اقرتاح جديد للمبد أأ  ،3ومبجرد أأن تنهتيي من اإعداد هذا
الاقرتاح ،سيمت توزيعه عىل الوفود ملعرفة ما اإذا اكن ميكن بعدها التوصل اإىل قرار .و أأشار الرئيس اإىل أأن هناك قرارين
مرتبطني هبذا البند .أأحدهام هو القرار بشأأن الس ياسة املنقحة ،والخر هو التوصية بشأأن اس تخدام صناديق رؤوس ا ألموال
العامةل ومبلغ املليوين فرنك ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأكد الرئيس أأنه سيمت توزيع مقرتح جديد فور صياغته ،لتنظر
فيه ادلول ا ألعضاء.
 .611و أأبلغ الرئيس ادلول ا ألعضاء بأأنه اس تمل مرشوع اقرتاح حول القضية املعلقة ،أأي املبد أأ  ،3وقر أأ فقرة القرار املتعلقة
ابلبند  9من جدول ا ألعامل .وسأأل الرئيس معا اإذا اكن هناك أأي اعرتاض عىل فقرة القرار ،و أأقرها بعد أأن مل ير أأي اعرتاض.
 .1اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،بعد اس تعراض اقرتاح الس ياسة الشامةل املراجعة اليت تتضمن املس توى
املس هتدف ،والاعتبارات اخلاصة ابلس يوةل ،وإادارة الفائض املتاح فوق املس توى املس هتدف واس تخدامه والإبالغ
عنه ،مع مراعاة تعليقات وإارشادات ادلول ا ألعضاء وتوصيات هيئات التدقيق والرقابة يف هذا الصدد ،تويص
مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه ،املوافقة عىل الس ياسة املتعلقة
اب ألموال الاحتياطية الواردة يف املرفق ا ألول من الوثيقة  ،WO/PBC/23/8مع تعديل املبد أأ  ،3بشأأن اس تخدام
ا ألموال الاحتياطية ،كام ييل:
"املبد أأ  :3ينبغي أأن تكون اقرتاحات اس تخدام ا ألموال الاحتياطية املتاحة حمدودة وملرشوعات غري متكررة
لتحسينات ر أأساملية وظروف اس تثنائية ،كام تقرره مجعيات ادلول ا ألعضاء والاحتادات ،لك فامي يعنيه ويف حدود
املوارد املتاحة هلُ .وحتدَّد املرشوعات الر أأساملية عادة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية الطويةل ا ألجل وقد ُحتدد
مكرشوعات تتعلق ابلبناء/التجديد وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ويلزم اإجنازها لضامن اس مترار مرافق املنظمة
و أأنظمهتا يف الوفاء ابلغرض املنشود مُنا وذكل ابإجراء توس يعات أأو اإضافات هممة".
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 .2اإن جلنة الربانمج واملزيانية تويص مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي
يعنيه ،بأأن يعاد رصيد عنرص صندوق ر أأس املال العامل لحتاد معاهدة الرباءات البالغ ملوين فرنك سويرسي اإىل
ادلول ا ألعضاء يف احتاد معاهدة الرباءات عرب خصومات من مبالغ فواتري الاشرتااكت يف الثنائية .17/2016

البند 10

احلومكة يف الويبو

 .612استندت املناقشات اإىل واثئق املعلومات ا ألساس ية  WO/PBC/18/20وWO/PBC/19/26
و.WO/PBC/21/20
 .613و أأشار الرئيس ،عند افتتاح مناقشة البند  10من جدول ا ألعامل ،اإىل أأن املناقشات بشأأن مسأأةل احلومكة بد أأت يف
العام املايض ،وخالل تكل املناقشات تفاوضت ادلول ا ألعضاء بشأأن فقرة القرار التالية ،واليت وردت يف ملخص الرئيس:
"اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإقرارا ابحلاجة اإىل تناول موضوع احلومكة وفقا للولية املمنوحة لروها من قبل اجلعية العامة للويبو يف
دورهتا الرابعة وا ألربعني والواردة يف الوثيقة  ،WO/GA/44/6قد شاركت يف املناقشات البناءة حول القضااي ذات الصةل
ابحلومكة مبا يف ذكل بشأأن الاقرتاح املقدم من وفود لك من بلجياك واملكس يك واس بانيا الواردة يف
الوثيقة  .WO/PBC/22/6وذكر بأأن العديد من الوفود أأفادت بأأن ا ألفاكر والتدابري الواردة يف الاقرتاحات السابقة اكنت
تس تحق مزيد من ادلراسة واكن من ا ألفضل اتباع هنج أأك ر مشول .ومت اإحراز بعض التقدم مبا يف ذكل النظر يف اختاذ تدابري
طويةل املدى وقصرية املدى ،ويف حني أأنه مل يمت التوصل اإىل قرار ،اإل أأن املناقشات املس تقبلية ستس تفيد من البناء عىل
التقدم اذلي مت اإحرازه يف ادلورات السابقة للجنة الربانمج واملزيانية .وميكن ملثل هذه املناقشات أأن تأأخذ بعني الاعتبار
النص الصادر عن انئب الرئيس من خالل املشاورات غري الرمسية وا ألفاكر والاقرتاحات اليت جرى التعبري عُنا خالل
اجللسة العامة" .و أأشار الرئيس اإىل أأنه بعد ذكل اكن هناك قرار صادر عن اجلعيات واذلي متثل يف الفقرة  203من التقرير
(الوثيقة  )A/54/13بشأأن املسائل اليت جرى النظر فهيا يف اإطار هذا البند ،فامي عدا مسأأةل املاكتب اخلارجية" .اإن مجعيات
ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها ،ابلقدر اذلي خيص لك مُنا )1( ،قد أأحيطت علام بقامئة القرارات الواردة
يف الوثيقة  )2( ،WO/PBC/22/29اعمتدت التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية )3( ،طالبت جلنة الربانمج
واملزيانية مبواصةل املناقشات بشأأن احلومكة يف الويبو وحتديد نفقات التطوير يف ادلورة الثالثة والعرشين" .و أأوحض بأأن ذكل اكن
السبب وراء اإدراج هذا البند يف جدول ا ألعامل .و أأشار الرئيس اإىل أأنه خالل ا ألس بوع املايض عقد جلسة غري رمسية قام
خاللروها انئب رئيس اللجنة (اإس بانيا) بتقدمي اقرتاح للنظر فيه من جانب ا ألعضاء .و أأعرب عن أأمهل يف أأل تقوم الوفود بتكرار
نفس املناقشات كام حدث يف املرة السابقة .وذلكل ،أأعرب عن رغبته يف حتويل اجللسة اإىل مناقشة غري رمسية مع املنسقني
ا إلقلمييني ابلإضافة اإىل بعض الوفود ا ألخرى ملعرفة ما اإذا اكن ميكُنم أأن يبدؤوا مناقشة حول مسأأةل احلومكة اليت اكنوا قد
ُلكفوا هبا من اجلعية العامة .وذلكل أأعطى الرئيس اللكمة لنائب الرئيس لرشح الوثيقة اليت مت توزيعروها وتوضيح هجة اإصدارها
وحمتوايهتا.
 .614و أأكد انئب الرئيس (اس بانيا) عىل أأن النص استند اإىل املناقشات اليت أأجرهتا ادلول ا ألعضاء يف ادلورة السابقة
للجنة الربانمج واملزيانية .و أأشار اإىل أأن هيلك الوثيقة تضمن  13فقرة رئيس ية .اكنت بعضروها عبارة عن تدابري قصرية املدى
ومشلت الاقرتاحات الواردة من عدد من ادلول ا ألعضاء .مث اكنت هناك فقرة تؤسس للتدابري اليت جيب أأن يمت اإعادة النظر
فهيا قبل اعامتدها يف العام التايل ،وذكل بشأأن معرفة ما اإذا اكن سيمت الاس مترار فهيا من عدمه أأو ما اإذا اكن سيمت الإبقاء علهيا
أأو تعديلروها .واكنت هناك فقرة اثلثة بشأأن اإجراء مناقشات غري رمسية برئاسة رئيس جلنة الربانمج واملزيانية هبدف التطرق اإىل
املسائل اليت اكنت أأك ر مشول فامي يتعلق ابحلومكة ،ومشل ذكل ذكر تقرير وحدة التفتيش املشرتكة .وسيمت تقدمي نتاجئ هذه
املناقشات يف الس نة التالية اإىل جلنة الربانمج واملزيانية .و أأشار اإىل تكل العنارص الثالثة اكنت حامسة من وهجة نظره .واكن
من الصعب أأن يكون هناك اتفاق اإذا مت تناول اإحداها فقط ،كام أأشارا اإىل أأنه استنادا اإىل التعليقات اليت وردت اإليه من
خمتلف الوفود ،فاإنه يرى أأن هناك جمال لتناول التدابري قصرية املدى .و أأشار اإىل أأنه من املروهم أأن يؤخذ يف الاعتبار أأن هذه
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يه حزمة واحدة وإاذا ما مت قبولروها فميكن القول بأأن الامتثال للتوصية رمق واحد اخلاصة بوحدة التفتيش املشرتكة قد بد أأ ،و أأن
ادلول ا ألعضاء قد أأثبتت أأهنا قادرة عىل التوصل اإىل اتفاق بشأأن املسائل اليت اكنت يف بعض ا ألحيان مثرية للجدل بشلك
كبري .مث دعا الوفود اإىل الإدلء مبالحظاهتم وصياغة اقرتاحات و /أأو مقرتحات بشأأن الكيفية اليت يتعني علهيم تنظمي النظر يف
القضية من خاللروها ملعرفة ما اإذا اكن ميكُنم التوصل اإىل اتفاق بشأأهنا.
 .615وافتتح الرئيس ابب املناقشات بشأأن اقرتاح انئب الرئيس ،وطلب ردود الفعل ا ألولية والاقرتاحات بشأأن الكيفية
اليت ميكن هبا امليض قدما حنو اإجياد وس يةل للتقارب بشأأن اقرتاح حمدد.
 .616و أأعرب وفد املكس يك عن دمعه للنص اذلي مت تعمميه من قبل انئب الرئيس .و أأفاد بأأنه من وهجة نظر الوفد يبدو أأن
النص اكن مبثابة نتيجة متوازنة جدا أأخذت يف الاعتبار خمتلف الراء اليت أعرب عُنا خالل الس نوات املاضية حول موضوع
احلومكة ،ومل يستبعد يف أأي وقت من ا ألوقات اإماكنية اإجراء مناقشة أأك ر تعمقا بشأأن اعتبارات ذات مدى أأطول ،ا ألمر
اذلي يفرس أأمهية ذكر ذكل يف الفقرة  .3وإاذا مت اعامتد النص ،فاإن ادلول ا ألعضاء سوف تعطي اإشارة اإجيابية عن رغبهتا يف
تناول قضية مت طرهحا لعدة س نوات وقد يقوموا مبناقش هتا بطريقة مدروسة وهادئة .وكرر الوفد تأأييده لالقرتاح و أأضاف أأنه اإذا
اكنت هناك أأي اقرتاحات أأو مشاورات أأخرى فاإن من دواعي رسوره املشاركة فهيا من أأجل املساعدة يف التوصل اإىل توافق
يف الراء.
 .617وتساءل الرئيس ،بشأأن هذه امللحوظة ،عام اإذا اكن ميكن للمشاركني أأن يبدؤوا يف صياغة نقطة لختاذ القرار.
 .618و أأعرب وفد ابكس تان عن تقديره جلروهود انئب الرئيس واقرتاحه .كام أأعرب عن قلقه بأأن احلومكة داخل الويبو اكنت
قضية معلقة طال أأمدها ،وعادة ما اكن يمت اإرجاؤها اإىل هناية الاجامتع عندما ل يكون دلى الوفود الوقت لإجراء مشاورات
متعمقة بشأأهنا .و أأشار الوفد اإىل أأن الاقرتاح املبديئ لنائب الرئيس مل يتعد كونه تعبريا عن النوااي ،ومن وهجة نظر الوفد لن
تكون هناك معارضة شديدة بشأأنه .و أأشار الوفد اإىل أأن ذكل اكن ابلفعل تفكريا اإجيابيا ،ولكن ا ألمه ابلنس بة للوفد هو وجود
اإطار منظم تس تطيع ادلول ا ألعضاء من خالهل الاس مترار يف املشاورات غري الرمسية املفصةل .و أأعرب الوفد عن تأأييده
لتشكيل فريق عامل مفتوح العضوية للمزيد من املداولت املتعمقة.
 .619و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره ل ألمانة وانئب الرئيس عىل الوثيقة اليت مت
تقدميروها لدلول ا ألعضاء .و أأحيط وفد اجملموعة ا ألفريقية علام بأأن مسأأةل احلومكة يف الويبو قد نوقشت منذ عام  2011ومل يكن
دلى ادلول ا ألعضاء أأي فرصة ملناقش هتا بشلك متعمق .و أأشار اإىل أأنه خالل تكل الفرتة اكنت هناك اقرتاحات قيد التطوير،
ولكن املبادئ بقيت كام يه دون تغيري .و أأشار وفد اجملموعة ا ألفريقية اإىل أأن اقرتاح انئب الرئيس مل يوفر أأساس ملزيد من
املناقشة ألنه أأخذ بعني الاعتبار املصاحل املتفاوتة للمجموعات اخملتلفة وادلول ا ألعضاء .ومتاش يا مع التوصية رمق  1لوحدة
التفتيش املشرتكة ،اكن وفد اجملموعة ا ألفريقية يرى أأنه من خالل الوثيقة اليت قدهما انئب الرئيس ،جيب أأن يكون هناك نظرة
مشولية بشأأن قضااي احلومكة و أأوجه القصور اليت أأقرهتا ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق هبيلك املنظمة ،وابلتايل جيب أأن يكون قيام
الفريق العامل مفتوح العضوية ابإجراء املشاورات عىل النحو املنصوص عليه يف الفقرة  3من ورقة انئب الرئيس موضع
ترحيب .و أأحيط وفد اجملموعة ا ألفريقية علام اب ألحاكم الواردة يف النقا القليةل ا ألوىل ،ور أأى أأهنا أأهداف قصرية املدى
أأعربت ادلول ا ألعضاء عن أأملروها يف حتقيقروها .ومع ذكل ،أأشار وفد اجملموعة ا ألفريقية اإىل أأنه يتعني عىل ادلول ا ألعضاء من
وجه نظره أأن تبد أأ أأول يف التوصل اإىل اتفاق .و أأفاد بأأنه حيبذ التعبري بأأهنا اكنت حزمة واحدة .و أأفاد بأأنه اإذا اكنت ادلول
ا ألعضاء تنوي حل القضية بشلك لكي وتتأأكد من أأهنا قد غطت وسدت لك الثغرات وعاجلت مجيع الشواغل والقضااي
و أأوجه القصور ،فاإن الوفد يرى أأنه من ا ألفضل البدء من الفقرة  ،3اليت نصت عىل اإجراء مشاورات مفتوحة بتوجيه من
رئيس جلنة الربانمج واملزيانية ،ومن مث تناول مجيع القضااي أأو أأفضل املامرسات اليت سلط انئب الرئيس الضوء علهيا يف
ورقته .ويف هذا الصدد ،جيب أأن تكون اخلطوة ا ألوىل يه تشكيل الفريق العامل مفتوح العضوية ألن ادلول ا ألعضاء يف
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حاجة اإىل تناول القضااي اجلوهرية للحومكة فامي يتعلق بلجنة الربانمج واملزيانية وتراجع دور جلنة التنس يق التابعة للويبو اليت
أأصبحت الن جلنة رمزية ،وكذكل أأدوار حومكة هاتني اجلروهتني اليت أأصبحت خملوطة اإىل حد ما ،فضال عن مسأأةل الرقابة.
وذلكل ،ر أأي وفد اجملموعة أأن البدء من الفقرة  3من ورقة انئب الرئيس س يكون أأفضل طريقة للميض قدما.
 .620و أأعرب وفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) عن دمعه ملداخالت وفدي نيجرياي وابكس تان بشأأن هذه املسأأةل.
و أأشار اإىل أأن قضااي احلومكة اكنت هممة جدا وذات صةل ابلكفاءة يف املنظمة .وردد تعليق وفد نيجرياي بأأن القضية اكنت
معلقة ومل يمت اإحراز أأي تقدم يف ادلورات السابقة بشأأن هذه القضية الروهامة .و أأكد الوفد عىل اقرتاحه بأأن القضية حباجة اإىل
اإطار رمسي ،واقرتح مرة أأخرى اإنشاء فريق عامل خمصص ميكنه تناول مجيع الاقرتاحات املطروحة والقضااي املتصةل ابحلومكة.
و أأشار اإىل أأنه وفقا للامدة  12من النظام العام ادلاخيل ،ميكن تأأسيس الروهيئة املذكورة .و أأشار الوفد اإىل أأنه اكنت هناك
سوابق ،أأعرب عن شكره لنائب الرئيس عىل اقرتاحه ،حيث ميكن مناقشة مجيع عنارص الاقرتاح دلى الفريق العامل.
 .621و أأعرب وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن شكره لنائب الرئيس عىل هجوده ادلؤوبة لإجياد أأرضية مشرتكة
بشأأن هذه املسأأةل .وفامي يتعلق ابلتدابري قصرية املدى املدرجة يف النقطة ا ألويل ،أأفاد الوفد أأنه يرى أأن تكل العنارص اكنت
أأساسا جيدا ملزيد من التطوير .و أأشار اإىل أأن بعضروها حيتاج اإىل تعديل يف اللغة ،ولكنه ر أأى أأن هذه ا ألنواع من التدابري
س تكون مبثابة بداية جيدة للعمل بشأأن هذه القضية .وفامي يتعلق ابلنقطة  ،3أأفاد وفد اجملموعة بأأنه اس متع اإىل العديد من الراء
داخل اجملموعة مفادها أأنه من املروهم التعرف عىل املشالك اليت يتعني التصدي لروها أأول ،من أأجل اإجراء نقاشا يتسم ابلكفاءة
والفعالية حول مسائل احلومكة.
 .622و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده ملداخةل وفدي الياابن ونيجرياي .و أأشار اإىل أأن هذه القضية ،كام ذكر وفد
ابكس تان ،اكنت معلقة لفرتة طويةل و أأعرب الوفد عن شكره لنائب الرئيس عىل اجلروهود اليت بذلروها يف صياغة الاقرتاح فضال
عن معهل الشاق يف ادلورة السابقة .وابلنظر يف هذا الاقرتاح ،أأشار اإىل أأن هناك عدة تدابري قصري املدى واليت اكنت
جيدة ،ولكنه أأشار اإىل أأن احلومكة معلية ثالثية اجلوانب ،أأي لروها جوانب قصرية ومتوسطة وطويةل املدى .و أأعرب عن
اعتقاده بأأنه من املروهم أأن تكون هناك معلية رمسية وإاطار رمسي للعمل عىل هذه القضية ،حيث ميكن لدلول ا ألعضاء تقس مي
القضااي وتناولروها هبذه الطريقة .و أأشار أأيضا اإىل أأنه اس متع اإىل مداخةل وفد املكس يك اليت مفادها ان هناك حاجة لإثبات حسن
النية عند مناقشة تكل القضااي ،وابلتايل ،أأعرب يف هذا الصدد عن اعتقاده بأأن الفقرة  3جيب أأن تكون الفقرة الرئيس ية لروهذا
القرار حبيث يس تطيع بعد ذكل الفريق العامل عند تشكيهل اختاذ قرار بشأأن مجيع القضااي واعامتدها كحزمة واحدة.
 .623و أأفاد وفد الصني بأأنه يدمع الاقرتاح ،لس امي التدابري قصرية املدى ،و أأعرب عن شكره للويبو عىل اجلروهود اجلبارة بشأأن
تنظمي الاجامتعات ،فضال عن اإعداد الواثئق .وفامي يتعلق بتحسني احلومكة يف الويبو ،ر أأى الوفد أأن التدبري العميل الوارد يف
الاقرتاح من شأأنه أأن يزيد من كفاءة مجيع الليات دلى الويبو ألن كفاءة الاجامتعات ترتبط مبارشة ابلتاكليف ،و أأن كفاءة
املنظمة ومشاركة ا ألعضاء اكنت عىل احملك ،و أأن سري العمل اكن أأيضا عىل احملك .ويف غضون ذكل ،أأعرب الوفد عن
اعتقاده بأأن املوقف الإجيايب والبناء لدلول ا ألعضاء ميكن أأيضا أأن يزيد من كفاءة الاجامتعات .و أأفاد بأأن هذه مسؤولية
مشرتكة ومتثل إارادة الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا .وذكر بأأنه عىل أأهبة الاس تعداد للعمل مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى من أأجل
زايدة كفاءة الاجامتعات .وفامي يتعلق ابلفقرة  ،3أأفاد الوفد بأأهنا اكنت مرنة ومفتوحة فامي يتعلق ابملشاورات غري الرمسية .ومع
ذكل ،أأعرب الوفد ،فامي يتعلق مبوضوع ومضمون تكل املشاورات ،بأأنه يرغب يف التأأكيد عىل أأهنا اكنت قضية معقدة ألن
احلومكة ترتبط جبوانب كثرية .وذلكل ،ينبغي لدلول ا ألعضاء أأل حتد من موضوعات النقاش بشلك مس بق .ويف البداية جيب
علهيم حتديد املشالك احلقيقية املتعلقة ابحلومكة وبعد ذكل جتري املناقشات تبعا ألمهية القضااي والوقت املناسب ومدى صعوبة
حل املشالك .ويف الُناية ،أأفاد الوفد بأأنه يرى أأنه ينبغي لدلول ا ألعضاء مناقشة أأولوايت القضااي اليت سيمت طرهحا والتدابري
العملية اليت يتعني اعامتدها .و أأفاد بأأنه يف هذا الوقت اذلي ليس دلى ا ألعضاء رؤية واحضة حول موضوعات املناقشات ،لن
يكون افرتاض أأو احلد من موضوعات قضااي احلومكة أأو مشالكروها مالمئا لدلول ا ألعضاء حلل تكل املشالك بشلك موضوعي.
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 .624و أأعرب وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره لنائب الرئيس عىل تزويده
ادلول ا ألعضاء مبرشوع ورقة حول احلومكة ،وهو موضوع اكن هل أأمهية كبرية ابلنس بة جملموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.
و أأفاد بأأنه قد أأدرك أأن الروهدف الرئييس من هذه ادلراسة اكن ممتثال يف توفري أأساس ملناقشة الاجامتعات بشأأن التدابري
الرامية اإىل زايدة كفاءة اجامتعات الويبو وبشأأن اإطار ميكن من خالهل تناول قضااي احلومكة .و أأشار اإىل أأنه مت حتليل التدابري
قصرية املدى املقرتحة يف اجلزء ا ألول من النص من قبل اجملموعة واليت اكن دلهيا اقرتاحات ومالحظات سابقة .وفامي يتعلق
ابلفقرة  ،3أأفاد الوفد بأأنه مع أأخذ املناقشات اليت جرت من قبل يف الاعتبار ،مل تقتنع مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق
حىت الن جبدوى املشاركة يف مناقشة مفتوحة .وأأفاد بأأنه اس متع اإىل أراء الوفود ا ألخرى اليت مفادها أأنه قد يكون هناك
قصور يف احلومكة يف الويبو .و أأعرب عن اعتقاد اجملموعة بأأنه اكنت هناك حاجة أأول لتحديد هذه العيوب من أأجل معرفة ما
اإذا اكن هناك حاجة ملشاركة ادلول ا ألعضاء يف هذه املناقشة.
 .625وتقدم وفد السلفادور ابلشكر اإىل انئب الرئيس عىل الوثيقة املقرتحة و أأيدها بشلك عام دون اخلوض يف التفاصيل،
وذكل بناء عىل أأهنا اكنت جمرد تدابري مبدئية لتحسني احلومكة وس تكون جمرد نقطة انطالق للتحقيق النتيجة الُنائية.
 .626وشكر انئب الرئيس (اإس بانيا) الوفود عىل تشجيعروها وتعليقاهتا .و أأفاد بأأنه اكن يود أأن تقدم انطباعه بصفته ميرسا
للعملية وأرائه يف حماوةل ملساعدة الوفود يف التوصل اإىل توافق يف الراء أأو اتفاق .و أأشار اإىل أأنه اكنت هناك العديد من
املواقف .واكن العديد من البدلان يؤيد النص بيامن اكن البعض الخر يرى أأنه قبل اختاذ التدابري قصرية املدى جيب حتديد
اقرتاحات املدى املتوسط والطويل قبل مشاركة ادلول ا ألعضاء يف هذه العملية .و أأفاد بأأن تكل الطلبات اكنت مفروهومة متاما
من وهجة نظره لكنه خيىش أأن تكون غري متوافقة وقد متنعروهم من التوصل اإىل اتفاق .وذلكل ،انشد الوفود اليت أأرادت أأن
تبد أأ الإجراء قبل اعامتد الاقرتاحات متوسطة املدى أأن تنظر يف أأنه رمبا قد يكون من اجليد اعامتد بعض التدابري ا ألقل اإاثرة
للجدل كخطوة اإىل ا ألمام ،وانشد للوفود اليت ر أأت أأنه جيب أأول حتديد الاقرتاحات متوسطة وطويةل املدى قبل ادلخول اإىل
التدبري ،ابلنظر اإىل أأن ذكل قد يكون يف الواقع صعب بعض اليشء يف فرتة زمنية قصرية .و أأشار اإىل أأهنم قد يرغبون يف
النظر يف املوقفني اخملتلفني ومعرفة ما اإذا اكن ميكن اإجياد نقطة التقاء من شأأهنا أأن متكُنم من البدء.
 .627و أأعلن الرئيس بأأنه سيمت تأأجيل اإجراء مزيد من املناقشات بشأأن البند  10لإاتحة الوقت لإجراء املشاورات.
 .628و أأفاد انئب الرئيس (اس بانيا) عند اس تئناف املناقشات أأنه بناء عىل توصيات الرئيس ،طاملا أأن اجملموعات اكن دلهيا
الفرصة للنظر يف املرشوع اليت مت تعمميروها قبل بداية ادلورة ،فاإنه يتعني عىل الوفود تقدمي التعديالت احملددة املقرتحة من
جانهبا اإذا اكن ل يزال دلهيا بعض التعديالت اليت ترغب يف اإجراهئا .و أأوىص بأأن يقوموا ابلإحاطة بتكل التغيريات ،وإاذا اكن
من الرضوري أأن جيمتعوا يف مجموعات صغرية ليك يكونوا قادرين عىل توضيح ا ألمور ،فليكن ذكل .و أأشار اإىل أأن ما اكن
يطلبه هو اقرتاحات ذات صياغة حمددة وطلبات حمددة ،وإاذا متكنت الوفود من توفري ذكل ف إان الاجامتع سوف ُحيا علام
هبا بلك دقة ومن مث النظر يف كيفية امليض قدما .وهبدف تسروهيل الاقرتاحات ،أأوىص بأأن يبدؤوا ابلفقرة  2ألهنا ،حسب ما
اس متع اإليه من خمتلف الوفود واجملموعات ،رمبا اكنت الفقرة ا ألقل اإاثرة للجدل ،وبعدها رمبا ميكن العودة اإىل الفقرات  1و ،3
رشيطة تفروهم أأن لك ذكل اكن ميثل حزمة واحدة .و أأوحض أأنه ل ينبغي أأن يعتقد أأي وفد بأأن املداولت س تنهتيي بشأأن هذه
القرارات احملددة دون رؤية الصورة الاكمةل.
 .629و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن تأأييده للمداخةل اليت قدهما يف اليوم السابق .و أأفاد بأأنه اكن
يرى أأن املناقشات بشأأن الوثيقة جيب أأن تبد أأ من الفقرة  3اإذا اكنت العبارة ا ألوىل اليت س تحمل رمق واحد ستنص عىل ما
ييل" ،اإن جلنة الربانمج واملزيانية تويص اجلعية العامة ابعامتد التدابري التالية دون ا إلخالل ابلنظام ادلاخيل وذكل من أأجل
زايدة كفاءة وفعالية احلومكة يف الويبو" ،مث البدء ابلفقرة  3والانتقال مُنا.
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 .630و أأشار انئب الرئيس (اإس بانيا) أأنه اإذا اكن الوفد موافقا ،فاإنه ميكن املرور عىل الفقرات واحدة تلو ا ألخرى والتأأكد من
أأن اجليع وافق علهيا ،و أأضاف أأنه عىل سبيل املثال ،اإذا اكنت الفقرة  2ستبقى كام يه أأو اإذا اكن الرتتيب سيتغري ،فاإن ذكل
ل يعين أأهنم سيتخذون قرارا قبل دراسة لك يشء .وينطبق اليشء نفسه عىل الفقرات  1و  2و  .3و أأعرب عن رغبته يف أأن
يبد أأ ابلفقرة  2من أأجل الإحاطة بردود الفعل ا ألولية فقط وبعدها يمت العودة اإىل الفقرتني  1و  .3و أأكد جمددا أأن ذكل ليس
اإل نظرة مبدئية ولن يؤثر بأأي حال عىل القرار بشأأن ما اإذا اكن سيمت اعامتد الفقرات من عدمه أأو ما اإذا اكنت س تظل بنفس
الرتتيب .مث اقرتح أأنه اإذا وافقت الوفود ،فاإنه ميكن البدء يف نظر الفقرة .2
 .631واس تفرس وفد نيجرياي عن ما يعنيه انئب الرئيس ابلقول بأأنه علهيم أأن ينظروا يف الفقرة  .2وتساءل عام اإذا اكن عىل
ا ألمانة أأول أأن تقدم تقريرا عن ا ألنشطة املتصةل ابلفقرة ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فاإن الفقرة مل تليب الطلب اذلي تقدمت به
اجملموعة ا ألفريقية.
 .632وقال انئب الرئيس ردا عىل ذكل أأنه اإذا اكن وفد نيجرياي مل يوافق عىل اقرتاحه بشأأن الرتتيب اذلي ينبغي أأن يبدؤوا
به ،فاإنه يف هذه احلاةل ميكُنم أأن يبدؤوا ابلتعليقات العامة بشأأن الوثيقة كلك وتدوين املالحظات بشأأهنا ملعرفة ما اإذا اكن
ميكن اعامتدها ،لكنه أأضاف أأنه ميكن للوفد أأن يقدم مالحظة بشأأن أأي جزء من الوثيقة يرى أأنه غري مناسب.
 .633و أأفاد وفد رومانيا بأأنه متفق متاما مع الطريقة املقرتحة من قبل انئب الرئيس للميض قدما و أأفاد ابنه مس تعد لتقدمي
موقف مجموعته بشأأن الفقرة  .2وذكر بأأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ليس دلهيا أأي مشلكة وتؤيد النص عىل ما
هو عليه حاليا.
 .634و أأعرب انئب الرئيس (اس بانيا) عن شكره لوفد رومانيا وطلب من وفد اجملموعة ا ألفريقية تقدمي مالحظاته بشأأن أأي
أأجزاء أأخرى من النص اإذا اكنت دليه مالحظات حمددة.
 .635و أأفاد وفد نيجرياي بأأنه مت تقدمي التعليقات اخلاصة ابجملموعة ا ألفريقية يف اليوم السابق ،واليت اكنت اجملموعة ا ألفريقية قد
أأعربت فهيا عن رغبهتا يف بدء املناقشة من الفقرة  3اليت قدمت هنجا شامال بشأأن احلومكة يف الويبو .و أأفاد الوفد بأأن اجملموعة
فضلت فكرة منج ا ألمانة س نة واحدة لتقدمي تقرير هبذا الشأأن .كام ر أأي أأنه ميكن البدء من الفقرة  3ومن مث مناقشة مجيع
القضااي ،مبا يف ذكل القامئة املنصوص علهيا يف الفقرة  .1واكن يرى أأن هذا ا ألمر اكن جوهر التعليقات اليت قدمهتا اجملموعة يف
اليوم السابق ولزال ا ألمر عىل ما هو عليه.
 .636و أأعرب وفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) عن دمعه الاكمل لالقرتاح اذلي تقدم به وفد نيجرياي ابلنيابة عن
اجملموعة ا ألفريقية برضورة أأن تبد أأ املناقشات من الفقرة  3وتس متر بشأأن العنارص ا ألخرى.
 .637وتساءل انئب الرئيس (اإس بانيا) عام اإذا اكن ابإماكن الوفود تقدمي تعليقات حمددة بشأأن أأي جزء من النص .و أأفاد بأأنه
اإذا اكن دلى أأي وفد اقرتاحا حمددا بشأأن الفقرة  ،3فاإنه ينبغي هل أأن يقدمه حىت ميكن الإحاطة علام ابلقرتاحات احملددة
وسريكز الاجامتع أأيضا عىل العنارص الرئيس ية للنص كلك .وجشع الوفود التعليق عىل أأي جزء من النص حيث أأن الفكرة
اكنت تمتثل يف اإجياد طريقة من شأأهنا أأن متكُنم من امليض قدما وإال س يكون ا ألمر جمرد دوران يف حلقة مفرغة.
 .638و أأشار الرئيس أأنه من الواحض جدا أأنه اإذا اكنوا بصدد اختاذ قرار فيجب أأن يكون عىل أأساس احلزمة الواحدة.
وس يكون من ا ألفضل معرفة ما اإذا اكنت الوفود مس تعدة لتأأسيس حزمة واحدة من عدمه .وتساءل عام اإذا اكن موقف
اجملموعة ا ألفريقية ،اذلي دمعه وفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) ميكن أأن يرتيض بيشء يامتىش مع الفقرة  3ول يشء غري
ذكل.
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 .639و أأوحض وفد نيجرياي أأن اجملموعة ا ألفريقية ترغب يف البدء ابلفقرة  3وميكن اعامتدها كحزمة واحدة بدءا من الفقرة  3مث
الفقرتني  1و  .2وإاذا اكن هذا هو اتفاق الوفود ،فاإن اجملموعة سوف تسعد ابعامتد تكل البداية ابلفقرة .3
 .640و أأفاد وفد رومانيا يف تعليق عىل البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي بأأنه اكن دامئا من املثري قراءة هناية القصة ولكن ميكن
للمرء أأن يفقد ابلفعل حفوى القصة اليت اكن يود أأن يسمعروها .وذكر أأنه من وهجة نظره ،اكن ينبغي أأن يمت البدء ببداية القصة،
أأي ابلفقرة ا ألوىل مث اخلوض يف النص لكه.
 .641و أأشار انئب الرئيس (اإس بانيا) اإىل أأنه من خالل ما أأدىل به وفد مجموعة البدلان ا ألفريقية ،فاإنه اكن من ر أأيه أأنه ميكن
التفاق عىل أأن هذا املوضوع لن يمت اعامتده اإل بعد مراجعة احلزمة الاكمةل ل ألقسام الثالثة .ويف ر أأيه ،ل ميكن أأن يمت التوصل
اإىل قرار هنايئ بشأأن الفقرات الثالث حىت يمت التعامل مع الفقرة ا ألوىل والثانية .ولن يمت التفاق عىل يشء اإل بعد التفاق
عىل لك يشء .واكن جيوز ألي من الوفود التعليق عىل الفقرة  3وتقدمي اقرتاح بشأأن مزيد من الصياغة حول ما اإذا اكنت
موافاقه من عدمه.
 .642و أأعرب وفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) عن اعتقاده بأأن الفقرة  3اكنت بداية القصة ألهنا تناولت القصة بأأمكلروها،
أأي تناولت هيلك املنظمة ومشلت لك قضااي احلومكة ،مبا يف ذكل الفقرة ( )1وهذا هو سبب إارصار الوفد عىل البدء من
الفقرة .3
 .643وذكر وفد املكس يك أأن التغيريات املقرتحة اكنت من وهجة نظره جمرد اقرتاحات جتميلية واعتذر عن التعبري هبذه
الطريقة .و أأفاد بأأن ما رأه الوفد يف ا ألساس هو أأن هناك اتفاق عىل حل وسط يلوح يف ا ألفق حنو سلسةل من التدابري من
أأجل امليض قدما ،و أأن ذكل هو ا ألمه من وهجة نظره .و أأفاد بأأنه ل ميانع اإذا ما بد أأت املناقشات ابلفقرة  3أأو ابلفقرة  1ألن
املروهم يف مرحةل اختاذ القرار هو أأن تلزتم ادلول ا ألعضاء بعملية ،يه ا ألمه يف ر أأيه .وذكر بأأنه اس متع جيدا اإىل وفد اجملموعة
ا ألفريقية ووفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) حيث أأعرب عن اعتقاده بأأن الوفدين قدما تغيريات مقرتحة حمددة بشأأن
الفقرة  3واليت حتتاج اإىل النظر فهيا .واقرتح الوفد أأنه اإذا وافق الرئيس فاإنه ميكُنم النظر يف النص من خالل مشاورات غري
رمسية ومن مث العودة مبنتج ش به هنايئ يمت النظر فيه يف اجللسة العامة .و أأفاد الوفد بأأنه اإذا اكن هناك توافق يف الراء فال
ينبغي اإضاعة الوقت حول مسأأةل اإجرائية بل امليض قدما بشأأن اجلوهر.
 .644و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن شكره لنائب الرئيس عىل اجلروهود اليت بذلروها يف هذه املسأأةل املعقدة .و أأفاد بأأنه يتفق
مع أأساليب معل انئب الرئيس ،مبعىن أأنه ميكن البدء ابلتدابري قصرية املدى ألهنا اكنت أأقل اإاثرة للجدل وس تجعل من
ا ألسروهل حتقيق أأرضية مشرتكة وتوفري نوع من التقارب .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف اليوم السابق جرى ذكر مشلكة الثقة اإىل
جانب الطريقة اليت معلت هبا ادلول ا ألعضاء داخليا ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن بدء تناول تكل القضااي اليت هتم اجليع س يكون
مبثابة ممارسة جيدة لبناء الثقة .وأأشار الوفد اإىل أأنه اإذا اكن ابإماكهنم بدء العمل بشلك بناء بشأأن هذه القضااي ،فس تكون
دلهيم روح أأفضل لتناول املسأأةل ا ألصعب الواردة يف الورقة واليت أأقر اجليع بأأهنا تمكن يف الفقرة  .3و أأشار اإىل أأنه عىل غرار
ما قاهل الرئيس ،يف هناية اليوم اكنت معلية شامةل وتفروهم بأأنه ابإماكن بعض الزمالء معرفة نتاجئ مجيع هذه البنود الثالثة قبل أأن
يصدروا حمكروهم الُنايئ لفائدة النتاجئ ،لكنه أأضاف أأنه اكن من املعقول واملنطقي ابلنس بة هلم أأن يبدؤوا ابلطريقة اليت أأوحضروها
انئب الرئيس.
 .645و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره لنائب الرئيس وتقديره لعمهل بشأأن هذه املسأأةل .و أأفاد بأأنه متفق
متاما مع ما ذكره للتو وفد اململكة املتحدة .ومن ر أأيه أأن الفقرة  1مثل مثرة متدلية تنتظر قطفروها ،أأي يشء ميكن أأن يتحقق
نسبيا بسروهوةل .و أأشار اإىل أأنه حتقيقا لتكل الغاية ،وبدل من ادلخول يف جدل طويل حول تناول أأي الفقرات أأول أأو اإعادة
ترتيب تكل الفقرات ،ينبغي تقدمي اقرتاح نيص اإىل الرئيس أأو انئب الرئيس مفاده أأنه يف اإطار النقطة ا ألوىل من الفقرة ،1
ويف السطر ا ألخري حيث ُذكر أأنه "يفضل أأن يكون حىت الساعة  ،"7و أأعرب عن رغبته يف استبدال عبارة "يفضل أأن
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يكون حىت" بعبارة "يف موعد أأقصاه" .ويف ر أأي الوفد ،جيب أأن تس متر الاجامتعات حىت الساعة  6مساء ما مل تكن هناك
حالت اس تثنائية تقتيض خالف ذكل ،ولكنه أأشار اإىل أأهنم حباجة اإىل التوقف عند ذكل.
 .646و أأكد انئب الرئيس (اإس بانيا) أأن لك ما أأرادوه هو احلصول عىل املالحظات وبعد ذكل معرفة ما اإذا اكن من
الرضوري أأن يكون هناك اجامتع لفريق مصغر والعمل من خالل الشاشات .و أأفاد أأنه اكن من الواحض متاما أأنه لن يكون
هناك أأي اإبرام لتفاق اإل اإذا اكن اجليع راض عن املستند بأأمكهل .و أأشار اإىل أأنه ل داعي للقلق حول ترتيب الفقرات اليت
سيمت مناقش هتا ألهنا مبثابة حزمة واحدة .وذكر أأنه ل يوجد خالف حقيقي عىل ذكل ولكن النقطة الروهامة يه اإبداء املرونة من
جانب الوفود .وإاذا اكنت دلهيم مالحظات أأو اقرتاحات بشأأن أأي من الفقرات ،جيب أأل يرتددوا يف الإشارة اإىل الفقرات
الأك ر أأمهية أأو ذات الصةل ،وإاىل ا ألماكن اليت حتتاج اإىل اإجراء تغيريات.
 .647و أأيد وفد اليوانن ما اقرتحه وفد اململكة املتحدة ور أأى أأنه اكن من احلمكة امليض قدما يف مناقشة التدابري قصرية
املدى اليت اكنت أأقل اإاثرة للجدل.
 .648و أأعرب وفد أأسرتاليا عن رغبته يف اإضافة بعض املالحظات اخلاصة ابلنص فامي يتعلق ابلفقرة  1بناء عىل فكرة الرتكزي
عىل هذه القضااي أأول .ولفت نظر الاجامتع اإىل النقطة  2من الفقرة  ،1حيث ذكر جتنب التداخل يف الاجامتعات الرمسية
وجتنب عقد اجامتعات متتالية للجان خمتلفة .و أأعرب الوفد عن قلقه من أأن ذكل قد يقيض عىل اإماكنية عقد اجامتعات متتالية
حيامث اكنت نفس مجموعات اخلرباء مشاركة .واس تطرد بقوهل أأنه اإذا اكن هناك أأحد اخلرباء سيسافر من العامصة حلضور دورة
واحدة تس متر ملدة أأس بوع ،فاإنه من ا ألفضل والأك ر كفاءة من وهجة نظر الوفد عدم استبعاد اإماكنية عقد اجامتعات متتالية يف
بعض ا ألحيان .وذكر أأنه اكن منفتحا عىل الاقرتاحات النصية بشأأن أأفضل الس بل لتحقيق ذكل و أأعرب عن رغبته يف عدم
استبعاد هذه الإماكنية ،واليت أأحس أأنه ميكن تنفيذها من خالل النقطة الثانية .وختطي الوفد ابيق النقا حىت وصل اإىل
النقطة ا ألخرية ،يف اإطار الفقرة  ،1حيث نصت عىل "تقليص معل اللجان ،حيامث أأمكن ذكل ،من مخسة اإىل أأربعة أأايم
معل" ،و أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأنه بدل من وجود ألية ضبط تلقايئ ،ينبغي حتديد اجلدول الزمين لالجامتعات عىل
أأساس لك حاةل عىل حدة ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار جدول ا ألعامل ومك العمل اذلي ميكن للمشاركني القيام به ابلفعل والوقت
املرحج أأن يس تغرقه تنفيذ هذا العمل .و أأكد الوفد أأنه ليس عىل خالف مع روح ما اكن جاراي ولكن ما يفضهل هو اإجياد
وس يةل لصياغة ذكل بطريقة جتعهل أأك ر تركزيا حول ما ورد جبدول ا ألعامل والوقت املرحج أأن تس تغرقه املواد املطروحة.
 .649و أأعرب وفد رومانيا عن رغبته يف تقدمي مالحظات واقرتاحات نصية انقش هتا مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.
وفامي يتعلق ابلسطر ا ألول من الفقرة  ،1أأعرب عن رغبته يف اقرتاح تعديل العبارة "ينبغي لالجامتعات أأن تسعى جاهدة"
لتصبح "ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تسعى جاهدة لإهناء الاجامتعات" ،ألن ذكل جيب أأن يكون مبثابة هجد مشرتك بني الرئاسة
وادلول ا ألعضاء" .وفامي يتعلق ابلسطر الثاين من الفقرة ،ذكر الوفد أأنه عىل دراية بأأن هناك وفود قادمة من مناطق بعيدة ،مما
جيعل من املفيد أأن تكون الاجامتعات متتالية ،ولكن ذكل يف الوقت نفسه يؤدي اإىل وضع الكثري من الضغو عىل الوفود
يف جنيف .وفضل الوفد أأن يكون نص اخليار" :عقد أأك ر من اجامتعني متتاليني للجان خمتلفة" .وفامي يتعلق ابلسطر ا ألخري
من الفقرة ،اتفق الوفد أأيضا مع حقيقة أأن مدة الاجامتع جيب أأن تعمتد اإىل حد كبري عىل جدول أأعامل هذا الاجامتع .و أأفاد
بأأنه ل حيبذ ختفيضا عاما ملدة اللجان ولكن ر أأى أأنه ينبغي أأن يُدرج يف النص أأن املدة جيب أأن تعمتد عىل جدول ا ألعامل
ويتعني عىل ادلول ا ألعضاء أأن تتحىل ابملرونة الالزمة للتغلب عىل هذا القلق يف لك مرة يكون هناك اجامتع.
 .650وعرب وفد كندا عن شكره لنائب الرئيس عىل الوثيقة ،و أأكد دمعه هل يف مجيع مراحل العملية .أأول وبصفة عامة،
أأعرب الوفد عن تأأييده ملداخالت وفود لك من اليوانن واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن مالءمة بدء
املناقشة ابلفقرة  1اكإجراء لبناء الثقة والاقرتاب من جين الامثر .و أأفاد بأأن ذكل قد يسمح لدلول ا ألعضاء ابحلصول عىل
الرسعة الالزمة وخلق أأسلوب معل مشرتك من شأأنه أأن يسمح هلم بتناول القضااي ا ألخرى املطروحة علهيم .وفامي يتعلق
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ابلقضااي الأك ر موضوعية ،اكن موقف الوفد يف الواقع يش به اإىل حد كبري موقف وفد أأسرتاليا .و أأفاد أأنه بشلك عام ،اكنت
املبادئ املبينة يف الفقرة  1سلمية ،و أأشار اإىل أأنه أأعرب عن ذكل الر أأي من قبل .ويف ر أأيه ،جيب أأن تكون هناك مرونة
داخل تكل املبادئ للنظر يف الاجامتعات والاحتياجات الفردية ،و أأفاد بأأن اليشء نفسه ينطبق أأيضا عىل الاجامتعات
املتتالية واليت ميكن أأن تكون مرحية اإىل حد ما ،و أأفاد بأأهنا اكنت أأيضا مسأأةل توازن واحتياج واختيار اخليار املناسب.
 .651و أأفاد وفد اململكة املتحدة ،يف متابعة لبعض التعليقات اليت قدمهتا الوفود ا ألخرى ،أأنه يؤيد يف اإطار النقطة ا ألوىل
من الفقرة  1التعديل املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اذلي مفاده أأنه ل ينبغي أأن يكون الوقت حىت الساعة
السابعة .و أأفاد بأأن عبارة "تسعى لإهناء" مل تكن بتكل القوة ،واكن يتعني عىل ادلول ا ألعضاء أأن جتعلروها أأقوى قدر املس تطاع.
وفامي يتعلق ابجلزء الثاين من تكل النقطة ،ذكر الوفد أأنه عىل دراية جبميع القرارات اليت صدرت حىت الساعة  6مساءا ورمبا
الساعة  7مساءا ،وإاذا مت متديد الاجامتع فاإن القرارات لن تتحسن مع مرور الوقت .واكن من املنطقي أأن يكون هناك القليل
من ضغط الوقت عندما تكون املناقشات قد قاربت عىل التوصل اإىل نتيجة وعىل اجليع بذل قصارى هجودمه للحصول عىل
أأفضل نتيجة ممكنة .وفامي يتعلق ابلنقطة الثانية ،أأفاد الوفد بأأنه يتفق مع الر أأي القائل بأأنه ينبغي جتنب ادلعوة اإىل عقد
اجامتعات متتالية ألن وجود فسحة من الوقت بني الاجامتعات اكنت تساعدمه عىل الاس تعداد بشلك أأفضل .ومن انحية
أأخرى ،أأعرب الوفد عن تفروهمه التام للمخاوف اليت عرب عُنا وفدي اسرتاليا وكندا .وذكر بأأنه قد يكون من املفيد التعرف
من تكل الوفود اليت تأأيت من مناطق بعيدة عىل اللجان اليت يشارك فهيا نفس املمثلني ،واقرتح بأأن تكل الاجامتعات اليت
ليس لروها عالقة ببعضروها البعض جيب أأن تُعقد عىل أأساس فسحة زمنية ل تقل عن أأس بوع أأو أأك ر .وفامي يتعلق ابلنقطة  7من
البند ا ألخري ،أأعرب الوفد عن وهجة نظر مفادها أأنه ينبغي أأن تسرتشد مدة اجامتعات ،يف لك ا ألحوال ،بعبء العمل
وجدول ا ألعامل ،كام ذكرت الوفود ا ألخرى .و أأشار اإىل النظام ادلاخيل اذلي ينص عىل ان مدة الاجامتعات من صالحيات
ا ألمانة .وتعد ا ألمانة يف وضع ميكُنا من تقدير الوقت الالزم ،عىل أأساس جدول ا ألعامل واخلربات السابقة ،لتناول بنود
جدول ا ألعامل وكيفية زايدة الكفاءة و أأخذ اجلانب املايل لعقد اجامتع ملدة مخسة أأايم بعني الاعتبار .واقرتح الوفد اإدراج نص
لروهذا الغرض.
 .652و أأعرب وفد س نغافورة عن شكره لنائب الرئيس عىل هذا الاقرتاح و أأعرب عن تأأييده الاكمل أأثناء بدء هذه العملية.
و أأفاد بأأنه دليه تساؤل بشأأن النقطة  3من الفقرة  1خيص ا ألمانة .وذكر الوفد أأنه يرغب يف الاطالع عىل الواثئق جبميع
اللغات الرمسية قبل املوعد بشروهرين ولكنه أأعرب عن عدم تأأكده مما اإذا اكن ذكل ممكنا ابلنس بة ل ألمانة يف حالت مثل حاةل
جلنة الربانمج واملزيانية عىل سبيل املثال ،حيث اكنت هناك فسحة زمنية مدهتا شروهرين ابلنس بة للجنة الربانمج واملزيانية بني
دوريت يوليو وسبمترب .و أأفاد الوفد ابنه س يدمع هذه النقطة لكنه يريد التأأكد من أأنه ميكن ل ألمانة تناول ذكل ،و أأفاد بأأنه قد
يكون من الرضوري اإضافة يشء ما قد جيعل ا ألمانة غري قادرة عىل الالزتام بذكل.
 .653و أأعرب وفد اإيران (مجروهورية إايران الإسالمية) جمددا عن قلقه بشأأن تقويض قضااي احلومكة يف الويبو من حيث املدة،
أأي بداية وهناية ادلورات .و أأكد عىل أأن التدابري املؤقتة قد ن ُفذت ابلفعل ومت ختفيض عدد اجللسات يف مرشوع وثيقة
الربانمج واملزيانية .وذكر أأيضا أأن أأي دبلومايس يف جنيف يرحب ويدمع التدابري املؤقتة ألن اجليع يرغبون يف العودة اإىل
بالدمه يف وقت مبكر .واعرب عن ر أأيه بأأن احلومكة هممة جدا وابلتايل ل ميكن التنازل عن الفقرتني  1و  2بشأأن التدابري
املؤقتة.
 .654و أأوحض انئب الرئيس (اإس بانيا) أأن الاجامتع يف مرحةل الانطالق وانه ل حيد من املالحظات املقدمة بشأأن الفقرة .3
و أأشار اإىل أأنه اكنت هناك الكثري من املالحظات بشأأن الفقرة  1يف الوقت الراهن و أأكد أأهنا حزمة واحدة ول ميكنه عند أأي
نقطة أأن يفكر يف اختاذ قرار بشأأن الفقرة  1قبل املوافقة عىل احلزمة كلك .ودعا الوفود مرة أأخرى اإىل تقدمي أأي مالحظات
موجزة دلهيم ،و أأفاد بأأنه رمبا خالل وقت قصري سيمت تقس مي ا ألعضاء اإىل مجموعات صغرية حيث ميكن وضع النص عىل
الشاشة ورمبا يقوم ابإجراء مراجعة هادئة لتكل املسأأةل مث العودة اإىل اجللسة العامة مبناقشة اكمةل بشأأن النص بأأمكهل.
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 .655و أأعرب وفد سويرسا عن رغبته يف تقدمي مالحظاته بشأأن الفقرة  1بنفس الروح السائدة بني الوفود ا ألخرى .و أأعرب
عن تأأييده للنقطة اليت أأاثرها وفد اململكة املتحدة بأأن هناك بعض املسائل ختض املدير العام مبوجب النظام ادلاخيل واليت
ينبغي احرتاهما عند صياغة املسودات .وذلكل ،أأكد الوفد عىل أأنه رمبا جيب اس تخدام لكامت مشاهبة عند احلديث عن
املسؤوليات امللقاة عىل عاتق املدير العام .وذكر الوفد أأنه فامي يتعلق ابلنقطة  5من الفقرة  ،1هناك سؤال دليه خبصوص اجلزء
الثاين من الفقرة واذلي يشري اإىل ادلراسات املقارنة اخلاصة بواكلت ا أل مم املتحدة ا ألخرى .و أأشار الوفد اإىل أأن الكثري من
هيئات ا أل مم املتحدة قد تأأسست يف وقت متأأخر جدا ودلهيا اترخي خمتلف حسب ختصصروها .وتساءل عام اإذا اكنت هذه
ادلراسة املقارنة تعترب مفيدة يف حاةل وجود اختالفات .و أأفاد بأأنه اإذا نظران اإىل النقطة  7اليت تنص عىل أأن ا ألمر مرتوك
للمدير العام لختاذ قرار بشأأن مدة الاجامتعات ،فاإن ذكل جيب أأن يكون عىل أأساس عبء العمل وجيب ا ألخذ يف الاعتبار
الاختالفات بني الوفود فامي يتعلق ابملسافة املقطوعة عند السفر.
 .656و أأفاد وفد الصني بأأن دليه بعض املالحظات فامي يتعلق ابلنقطة  5من الفقرة  ،1حيث ذكر أأنه أأول وقبل لك يشء
جيب أأن يكون متثيل اخلرباء املشاركني متثيال جغرافيا واسعا .اثنيا ،ينبغي أأن تستند ادلراسة عىل حقائق ،مبعىن أأن املسؤولية
الوحيدة عن مجع وحتليل احلقائق وتقدمي املعلومات تقع عىل عاتق اخلرباء املشاركني .وجيب ا ألخذ يف الاعتبار خصوصيات
وتفرد املنظمة ولكن جيب أأن يمت وضع التوصية الُنائية فامي يتعلق بتحسني احلومكة يف الويبو بشلك مشرتك من قبل ادلول
ا ألعضاء عىل أأساس املعلومات.
 .657و أأعرب وفد املكس يك ،بعد أأن اس متع اإىل املناقشة ،عن رغبته يف تقدمي بعض املالحظات والنظر يف أأصل بعض
الاقرتاحات .وفامي يتعلق ابإماكنية عدم وجود تداخل بني الاجامتعات الرمسية والاجامتعات املتتالية ،أأشار اإىل أأنه يف
مناس بات عديدة ذكرت نفس الوفود أأن الوفود اليت تتخذ من جنيف مقرا لروها حتتاج اإىل وقت اكف لإجراء املشاورات وذكل
لضامن أأنه ابإماكهنا امليض قدما بشأأن العنارص اخملتلفة جلدول أأعامل .واكن ذكل أأك ر صعوبة عندما اكنت هناك اجامتعات
متتالية .ويف بعض ا ألحيان اكن عبء العمل ثقيل جدا حبيث مل يكن دلى ادلول ا ألعضاء ببساطة الوقت الاكيف لإجراء
املشاورات والاس تعداد بشلك جيد لتكوين رؤية واحضة عن اكفة العنارص .وقال أأنه يف الوقت اذلي تفروهم فيه الاثر املرتتبة
عىل ذكل ابلنس بة لبعض الوفود اليت تأأيت من أأماكن بعيدة ،اكن يف ر أأيه أأهنا اكنت نقطة قد مت أأخذها بعني الاعتبار .و أأفاد
الوفد بأأنه يتفق مع الوفود اليت أأعربت عن أأنه ل ينبغي أأن يكون دلهيا اإجابة قياس ية بشأأن مدة الاجامتعات .وجيب أأن يكون
عبء العمل اخلاص جبدول ا ألعامل هو العنرص ا ألسايس.
 .658و أأفاد وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه ليس هناك شك دلى من اكنوا حارضين يف اليوم السابق بأأن
لك ما نوقش بشأأن احلومكة سيمت اعامتده كحزمة واحدة .ورحب وفد اجملموعة ابملداخالت وتبادل ا ألفاكر بني ادلول ا ألعضاء
و أأكد بأأنه يرى أأن املناقشات جيب أأن تبد أأ فعال من الفقرة .3
 .659ومت تعليق اجللسة العامة للسامح ابإجراء مشاورات غري رمسية.
 .660وعند اس تئناف اجللسة العامة ،أأفاد انئب الرئيس (اإس بانيا) أأنه خالل الاجامتع غري الرمسي ،نظرت الوفود يف
اقرتاحات حمددة بشأأن حتسني النص و أأنه قد مت اإحراز تقدم بشأأن التدابري قصرية املدى يف اإطار الفقرة  .1و أأشار بأأن
الصعوبة اكنت تمكن يف الاختالفات يف وهجات النظر بني الوفود اليت ر أأت أأنه من الرضوري اإعطاء ا ألولوية للفقرة 3
وإاعطاء ا ألس بقية ل إالجراءات من هجة ،والوفود ا ألخرى اليت ليس دلهيا مشلكة مع الإجراءات ور أأت أأنه من بداية
الإجراءات ميكن لدلول ا ألعضاء أأن تقرر بشأأن النقا طويةل املدى املطروحة للمناقشة من اجلروهة ا ألخرى .ور أأت بعض
الوفود اإماكنية عقد اجامتع أخر ملدة ساعة اإذا لزم ا ألمر ،وهو عبارة عن اجامتع مصغر من أأجل احلصول عىل اقرتاحات
حمددة بشأأن الفقرة  .3و أأفاد بأأن قلقه يمكن يف أأنه اإذا اكنت الوفود غري قادرة عىل اخلروج ابقرتاحات حمددة والتفاق عىل
صيغة مقبوةل للجميع ،فاإنه س يكون من الصعب للغاية ابلنس بة لروها التوصل اإىل اتفاق بشأأن النص بأأمكهل ألن التفاق لبد و أأن
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يكون اتفاقا عاما .و أأشار اإىل أأنه ل ميكن أأن يرى فائدة من عقد اجامتع اإضايف اإل اإذا اكنت هناك وفود راغبة يف التقدم
ابقرتاحات حمددة بشأأن الفقرة  ،3وإال فاإنه س يكون من الصعب للغاية ابلنس بة لدلول ا ألعضاء أأن يتوصلوا اإىل اتفاق خالل
هذه ادلورة.
 .661و أأفاد الرئيس بأأن هناك حاجة لتقرير ما اإذا اكن ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تواصل املناقشات بشأأن تقدمي يشء يف
الُناية لفائدة هذا البند من جدول ا ألعامل أأو اإذا اكن ينبغي لروها البدء يف اإعداد مجموعة خمتلفة من الاسرتاتيجية اليت من شأأهنا
أأن تكون فقرة خمتلفة تدعو اإىل مواصةل املناقشات وإارسالروها مرجعا اإىل اجلعية العامة أأو الاس مترار يف الرتتيبات السابقة.
 .662و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره لنائب الرئيس عىل امللخص اذلي يتعلق بعقد الاجامتع غري
الرمسي .و أأفاد بأأنه عىل اس تعداد لالخنرا يف نقاش ملدة ساعة بشأأن القضية فامي يتعلق ابلفقرة  ،3وحتديدا بشأأن مزيد من
ا ألفاكر حول الاعتبارات اخلاصة ابلنص.
 .663و أأعرب وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن دمعه للجروهود اليت بذلروها انئب الرئيس
و أأفاد بأأنه عىل اس تعداد للمشاركة يف أأي معلية متابعة.
 .664ورحب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ابس مترار النقاش حول هذه القضية ،و أأفاد أأنه اكن هناك
ابلفعل العديد من الاقرتاحات املقدمة من الوفود اخملتلفة بشأأن اجملالت اخملتلفة اليت سيمت تناولروها بشأأن هيلك احلومكة .وذكر
بأأنه سريحب ابس مترار املناقشة ،ومع ذكل ،أأعرب جمددا عن رغبته بأأن تكون صياغة النص اخلاص بنائب الرئيس يه بدء
املناقشات ابلفقرة .3
 .665و أأفاد وفد اململكة املتحدة بأأنه سينحاز اإىل الاقرتاح وما أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأل وهو عقد
مناقشة أأخرى ملدة ساعة ومن مث النظر فامي قد ينتج عُنا.
 .666وذكر وفد رومانيا عقب الاجامتع غري الرمسي أأنه يرى أأن الاجامتع اكن مفيدا و أأعرب أأيضا عن شكره لنائب الرئيس
عىل امللخص اذلي قدمه .و أأفاد بأأنه عىل اس تعداد لتقدمي تقرير اإىل مجموعته وبعد ذكل س يحاول اإجياد اقرتاحات نصية بشأأن
الفقرة .3
 .667و أأشار الرئيس اإىل أأن ذكل اكن خربا جيدا و أأعلن بأأهنم س يعودون اإىل هذه القضية مرة أأخرى وس يقومون بعقد اجامتع
غري رمسي بعد اسرتاحة الغداء.
 .668وفامي يتعلق ابلبند  10من جدول ا ألعامل ،دعا الرئيس انئب الرئيس اإىل توفري حتديث بشأأن وضع املناقشات داخل
اللجنة فامي يتعلق بقضية احلومكة.
 .669و أأعرب انئب الرئيس (اإس بانيا) عن شكره للوفود عىل اجلروهود اليت بذلهتا للتوصل اإىل اتفاق حول هذا املوضوع .و أأفاد
بأأن اللجنة ظلت تعمل عىل قضية احلومكة لس نوات عديدة ،و أأن الوفود سوف حتصل عىل نسخة من الاقرتاح ا ألخري اذلي
أأخذ يف الاعتبار مشاروات جلسة الصياغة الثانية واليت قامت فهيا اللجنة بتقدمي بعض التعديالت هبدف التوصل اإىل اتفاق.
واكنت أأمه التغيريات يف الفقرة  ،1مع ا ألخذ بعني الاعتبار النقاش اذلي أأجرته اللجنة قبل أأمس وتضمن حقيقة أأن
املشاورات سوف حتدد أأول املوضوعات اليت سيمت تناولروها .وذكر انئب الرئيس أأن اللجنة قد اش متلت أأيضا مصطلح
"املشاورات املس هتدفة" هبدف السعي مرة أأخرى اإىل هتدئة القلق من احامتل اس مترار املشاورات لفرتة طويةل عىل الرمغ من
أأن اللجنة قد ذكرت س نة واحدة .وابلتايل فاإن اللجنة قد اش متلت مصطلح "املس هتدفة" يف اإشارة اإىل أأن املشاورات
س تكون حمدودة وس يكون لروها هدف واحض .واكنت البنود ا ألخرى مماثةل لتكل اليت مت تقدميروها يف اجللسة الثانية .و أأشار انئب
الرئيس اإىل أأنه حاول اش امتل مجيع التعليقات والاقرتاحات اليت قدمهتا الوفود بأأقىص حد ممكن .وقال انئب الرئيس أأن الوفود

WO/PBC/23/10
161

ابلفعل لن ترى لك يشء ورد يف الورقة ،لكن ذكل اكن ألنه ،كنائب للرئيس ،ر أأى أأن مسأأةل اإبراز ا ألهداف اكنت أأيضا
جزءا من وليته وليس ابلرضورة اإبراز املواقف بأأقىص درجة ،وذكل بغرض حماوةل تقريب مواقف الوفود للتوصل اإىل اتفاق.
ورمبا مل يكن لينجح ،لكنه قدم أأفضل هجوده للقيام بذكل .واستندت الورقة اإىل ما قامت به الوفود يف العام قبل املايض،
واذلي مل يمت اعامتده لكنه قدم أأساسا جيدا ميكن للوفود أأن تبين عليه ملعرفة ما اإذا اكن من املمكن التوصل اإىل اتفاق .وحتول
انئب الرئيس اإىل الوفود وسأأهلم عام اإذا اكن النص مقبول من عدمه.
 .670وخاطب انئب الرئيس الوفود وسأألروها عام اإذا اكن النص مقبول ابلنس بة اإلهيا.
 .671و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل أأنه مل يسمع معظم املالحظات المتروهيدية ومل يتسمل النسخة ا ألخرية من الورقة .و أأشار
أأيضا اإىل أأن الوفود اتفقت يف اجللسة العامة عىل التشاور يف جلسات صغرية غري رمسية يف اليوم السابق ،وقامت مبناقشة
اقرتاحات ملموسة فامي يتعلق هبذه القضية .واكن هناك اقرتاح ملموس مت تقدميه يف تكل اجللسة و أأشار الوفد اإىل أأنه س ينتظر
الرشح من جانب مقدم الاقرتاح .وعندما مت تقدمي هذا الاقرتاح اإىل اجللسة العامة للتسجيل ،أأعرب الوفد عن تأأييده هل.
 .672و أأكد وفد رومانيا عىل روحه التعاونية واس تعداده للعمل بشأأن النص اذلي مت اقرتاحه ،و أأعرب عن رغبته يف أأن
يضيف للسجل املقرتح اذلي تقدم به خالل املشاورات غري الرمسية لفائدة لك املمثلني اذلين مل يكونوا حارضين .و أأفاد بأأن
مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اقرتحت ما ييل فامي يتعلق ابلفقرة  3املتعلقة ابملشاورات غري الرمسية املفتوحة .وذكر
بأأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق سوف تنظر يف أأوجه القصور احملمتةل يف احلومكة يف الويبو يف تقرير وحدة التفتيش
املشرتكة لعام  ،2014وذكل هبدف حتديد س بل العالج الالزمة وتقدمي تقرير اإىل اجلعية العامة .و أأفاد الوفد ،يف رشح
اقرتاحه أأن اجملموعة وجدت املناقشات يف اجللسات العامة مفيدة جدا ابلنس بة لقضااي هامة مثل قضااي احلومكة مع تقدمي جسل
للك دوةل من ادلول ا ألعضاء .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه ميكن فروهم احلقيقة بأأنه ل ميكن للميرس أأن يمل بلك يشء ،ولكنه أأشار
اإىل أأنه من خالل النظر يف النص املنقح ا ألخري ،مل يمتكن الوفد من أأن يرى أأي يشء من اقرتاحه مدرجا يف هذا النص.
وابلتايل لن يكون الوفد مس تعدا لتأأييد هذا النص.
 .673و أأعرب وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره لنائب الرئيس عىل النسخة احلالية من الاقرتاح اخلاص
ابحلومكة .و أأعرب عن اعتقاده بأأن النص متوازن ويعكس اخملاوف اليت أأاثرهتا خمتلف ادلول ا ألعضاء خالل اجللسات غري
الرمسية .وبعد الاس امتع اإىل مداخةل وفد رومانيا ،تساءل وفد نيجرياي عام اإذا اكن دلى الوفد أأي خماوف بشأأن مضمون تقرير
الوحدة .وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فاإن اقرتاح انئب الرئيس سيسمح للوفود ابلنظر يف أأوجه القصور املتصورة أأو احملمتةل اإذا
اكنت موجودة ،وميكن للجنة مناقشة مجيع البنود الواردة يف النص .و أأيد وفد اجملموعة ا ألفريقية متاما هذا اجلروهد اذلي قام به
انئب الرئيس و أأعرب عن جزيل الشكر هل عىل ذكل .كام أأعرب عن أأمهل بأأن تسمح ادلول ا ألعضاء للجنة إابجراء احملاداثت
الالزمة.
 .674و أأفاد وفد ابكس تان بأأنه يؤيد متاما الاقرتاح كام هو عليه .ور أأى أأن انئب الرئيس قد قام ابش امتل املناقشة اليت دارت
يف املشاورات الرمسية .و أأفاد بأأنه يبدو اقرتاحا متوازان مع ا ألخذ بعني الاعتبار قلق العديد من الوفود بشأأن اإجراء مشاورات
مس هتدفة وجيب تعريف املوضوعات أأول.
 .675و أأفاد وفد اململكة املتحدة بأأنه اطلع أأيضا عىل الاقرتاح ا ألخري ور أأى أأنه ل يعكس وهجات نظر العديد من الوفود.
واكن الوفد قد انضم اإىل املشاورات غري الرمسية هبدف احلصول عىل اقرتاحات حمددة .و أأفاد بأأن وفد رومانيا ،نيابة عن
مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق قد تقدم ابقرتاح ميكن أأن يوفق بني املواقف اخملتلفة .ور أأى الوفد بأأن ذكل الاقرتاح
اكن مامتش يا متاما مع توصية وحدة التفتيش املشرتكة ،و أأنه س يدمع بشلك اكمل اقرتاح مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطيق.
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 .676و أأعرب وفد سويرسا عن شعوره بأأنه قد حاول مرارا وتكرارا تناول القضية الروهامة جدا واملعقدة للحومكة ،ولكن
ل ألسف ،مل تنجح اللجنة خالل الس نوات املاضية يف وضع صيغة مشاهبة أأو حىت مطابقة لتكل اليت جيري اقرتاهحا الن يف
النسخة احلالية .ور أأى الوفد أأن هناك أأفاكرا خمتلفة جدا دلى خمتلف الوفود بشأأن ما يشلك احلومكة ،واكن من الرضوري أأن
يكون هناك حوارا مفيدا ميكن أأن يؤدي اإىل نتاجئ .و أأفاد بأأن اللجنة اكنت حتتاج اإىل احلد ا ألدىن من التوافق عىل ما هو
املقصود ابحلومكة .و أأشار الوفد اإىل تأأييده لقرتاح مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.
 .677و أأعرب وفد اإيطاليا عن دمعه لقرتاح مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.
 .678ودمع وفد الياابن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اإىل جانب وفدي اململكة املتحدة وإايطاليا .وذكر بأأن الاقرتاح
اكن معليا وواقعيا بشأأن حتديد اجملالت اليت يتعني عىل اللجنة الرتكزي علهيا لفائدة فعالية الويبو قبل اختاذ قرار بشأأن الإطار
الإجرايئ .و أأعرب الوفد عن تفضيهل لالقرتاح اذلي تقدم به وفد رومانيا.
 .679وتقدم وفد أأسرتاليا ابلشكر اإىل انئب الرئيس عىل هجوده املتواصةل لإجياد طريقة للميض قدما يف هذا اجملال الصعب،
و أأعرب عن رغبته يف التعبري عن دمعه لقرتاح مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق والتعليقات اليت أأدىل هبا وفود
سويرسا واململكة املتحدة والوفود ا ألخرى .ور أأى الوفد أأنه من املروهم أأن ندرك أأن هذا الاقرتاح من شأأنه أأن يسمح ابلنقاش
حول بدء تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بطريقة بناءة وفعاةل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون وس يةل للميض قدما ميكن للجميع
أأن يدمعروها.
 .680و أأيد وفد جنوب أأفريقيا مداخةل نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،فضال عن مداخةل وفد ابكس تان .و أأعرب الوفد
عن شكره لنائب الرئيس عىل العمل اذلي قدمه .ور أأى الوفد أأن املشاورات املفتوحة تسمح ابلوقت الاكيف ملناقشة الكثري
من القضااي.
 .681واحناز وفد فرنسا للتعليقات اليت أأدىل هبا وفدي اململكة املتحدة وسويرسا و أأيد اقرتاح مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطيق.
 .682و أأعرب وفد الصني عن اتفاقه مع الاقرتاح ،ومع ذكل ،أأفاد برغبته يف طرح نقطة واحدة .و أأفاد بأأنه اكن قد اقرتح يف
اليوم السابق حذف لفظ "اختاذ قرار" من العبارة ا ألخرية ابلفقرة ا ألوىل ويه "للنظر فهيا واختاذ قرار".
 .683و أأشار وفد اليوانن اإىل أأنه متش يا مع التوصية  ،1فاإنه يؤيد اقرتاح مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.
 .684وحتدث وفد نيجرياي بصفته الوطنية و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأديل به نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية.
 .685و أأعرب وفد اجلزائر عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد اجملموعة ا ألفريقية.
 .686وتقدم انئب الرئيس (اإس بانيا) ابلشكر للوفود عىل نظرمه .و أأفاد بأأنه مل يكن من السروهل التوصل اإىل اتفاق بشأأن هذه
املسأأةل .و أأفاد بأأنه أأمر يندى هل اجلبني لكنه يعتقد أأنه من ا ألفضل أأن نعرتف بأأن هذا هو احلال و أأن الإجراء مل ينجح يف
الُناية .واعرب انئب الرئيس عن رغبته يف تذكري الوفود ابنه اكن قد بد أأ من ا ألساس اذلي ُوضع يف العام السابق ،و أأنه مل
يكن يشري اإىل أأن هذه اخملاوف و أأن الراء القانونية مل تكن موجودة يف ذكل الوقت ،لكنه مل يسمع يف الس نة قبل املاضية عن
الفكرة املمتثةل يف أأنه ل ميكن اإطالق هذه املشاورات دون التعريف املس بق للقضااي املطروحة للمناقشة .ومسعروها هذه املرة
بصوت عال وواحض ،وقبلروها .لقد اكن قلقا مرشوعا ،ولكن بصفته انئب الرئيس وامليرس ،اكن عليه أأن يقول بأأن اللجنة بصدد
اختاذ خطوة اإىل الوراء بدل من خطوة اإىل ا ألمام .لقد اكن هذا ر أأيه ،وقد يكون بطبيعة احلال خمطئا ،ولكن اكن هذا هو
شعوره .ووافق انئب الرئيس عىل أأنه ميكن للجنة ان تواصل مناقشة ذكل ولكن اكن من الواحض أأنه لن يكون من السروهل
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التوصل اإىل اتفاق .و أأعرب مرة أأخرى عن شكره للوفود عىل الاهامتم اذلي أأبدته وعىل تفانهيم يف حماوةل تناول القضية ،ولكن
مل يتوفر دلى اللجنة التوافق الالزم ،وافاد بأأنه رمغ أأسفه الشديد عىل ذكل اإل أأنه ل يعتقد انه اكن يف وضع يسمح هل ابلعودة
مرة أأخرى مبحاوةل لتسروهيل هذه العملية .ومل يكن يبدو هل أأن اللجنة دلهيا الفرضية اليت يمت عىل أأساسروها التوصل اإىل اتفاق.
 .687و أأعرب الرئيس عن اتفاقه مع ما ذكره انئب الرئيس للتو و أأشار اإىل أأن الوفود اكنت تلعب نوعا من كرة الطاوةل ألهنا
اكنت يف طريقروها لإرسال رساةل اإىل اجلعية العامة مفادها أأن اللجنة حاولت مرة أأخرى ولكُنا اكنت تتحرك اإىل اخللف .ومل
يرى الرئيس أأي بديل أخر و أأغلق القضية واحالروها اإىل للجنة لتناولروها يف فرتة ما بعد الظروهر .و أأفاد بأأنه س يقوم ابقرتاح بعض
النصوص لإغالق هذه املناقشة لفائدة جلنة الربانمج واملزيانية.
 .688و أأفاد وفد إاس بانيا بأأنه فامي يتعلق ابلبند  10من جدول ا ألعامل ،أأل وهو احلومكة يف الويبو ،فاإن دليه اقرتاح مماثل جدا
لالقرتاح اخلاص ابلبند  11من جدول ا ألعامل واذلي ينص عىل ما ييل" :قررت اللجنة أأن تواصل مداولهتا بش أأن هذه
املس أأةل يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية".
 .689وتساءل وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن ماهية الوثيقة اليت سوف تس متر هذه املداولت بشأأهنا ألهنا
اكنت ممارسة مفيدة للغاية خالل هذه ادلورة جبانب اجلروهود اليت بذلروها انئب الرئيس ،و أأعرب عن رغبته يف الإقرار بذكل يف
املناقشات املس تقبلية املتعلقة ابحلومكة يف الويبو.
 .690و أأفاد الرئيس بأأنه ميكن للجنة أأن تضيف نوعا من النص العام اذلي يقر بأأنه اكنت هناك واثئق مت طرهحا ،واكن هناك
أأيضا اقرتاحا حمددا من قبل مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وكذكل ورقة حمددة صادرة عن الرئيس .وميكن للجنة
أأن تضع اإشارة رصحية بشأأن ا ألوراق والاقرتاحات املقدمة خالل مناقشات اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية احلايل .و أأفاد مرة
أأخرى بأأن ما اس متعت اإليه اللجنة بشلك واحض ورصحي هو أأنه ل ألسف ل ميكُنا الاعامتد عىل تنس يق انئب الرئيس يف هذه
املناقشات .وذكر بأأنه يتفروهم بأأنه اكن عنرصا همم جدا .وقال انه ل يعرف كيف ميكن للجنة أأن تسمي ذكل أأحد بنود جلنة
الربانمج واملزيانية دون أأن يكون بندا من بنود جدول ا ألعامل يف ادلورة القادمة .وعىل الرمغ من أأنه تفروهم أأن بعض الوفود
أأرادت تأأخريه ،اإل أأنه ل يرى أأن ذكل جمداي .و أأفاد بأأن اللجنة تود ختصيص بعض الوقت ذلكل يف ادلورة املقبةل .وسأأل انئب
الرئيس عام اإذا اكن ميكنه املساعدة بشأأن نص عام ل إالقرار ابلقرتاحات وا ألوراق اليت قُدمت خالل هذه ادلورة ،واذلي
ميكنه صياغته مكرشوع نص لتعمميه واعامتده من قبل اللجنة.

 .691وذكر وفد إاس بانيا أأنه يقرتح ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار ما قيل بتوجيه من الرئيس ،اإضافة ما ييل اإىل الاقرتاح "اإن
جلنة الربانمج واملزيانية قررت أأن تواصل مداولهتا بش أأن هذه املس أأةل يف ادلورة الرابعة والعرشين" وهيي احلقيقة بأأن ذكل
اكن عىل أأساس الاقرتاحات اليت مت تعمميروها خالل ادلورة الثالثة والعرشين.

 .692و أأعرب وفد سويرسا عن رغبته يف التوضيح بأأن لك ذكل مل يكن جمرد اقرتاحات مت تعمميروها ألنه طرح اقرتاحا عىل
أأساس غري رمسي .وذلكل ،اقرتح الوفد أأن يمت توسعة هذه الصيغة قليال حىت ل تقترص عىل الاقرتاحات املعممة ولكن تشمل
الاقرتاحات اليت قُدمت خالل املناقشات .وميكن للجنة أأن تنص عىل الاقرتاحات املقدمة واملعممة.
 .693و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن اعتقاده بأأنه ميكن تعممي الاقرتاح املقدم من مجموعة
بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق بشلك كتايب حىت يمت اإحاطة اللجنة بوضوح مبا اكن عليه الاقرتاح .وفامي يتعلق ابملفروهوم املقدم
للتو من قبل وفد سويرسا ،تساءل وفد اجملموعة ا ألفريقية عام اإذا اكن ذكل قد تضمن الاقرتاحات احلالية وتقرير وحدة
التفتيش املشرتكة والاقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .ور أأي الوفد أأن النص ا ألخري اذلي قدمه
الرئيس قد تناول لك هذه اخملاوف .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون هناك اتفاق حول وجود اإطار ملناقشة مجيع هذه
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الاقرتاحات .وفامي يتعلق هبذه النقطة ،أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يرى الاقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطيق يف شلك كتايب.
 .694وتساءل الرئيس عام اإذا اكن من املمكن أأن يكون الاقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق كتابيا.
وابلتايل ،س يكون دلى اللجنة ورقتان لتعمميروهام ،واحدة من انئب الرئيس واليت اكنت مبثابة حماوةل للتوصل اإىل حل وسط
والثانية عبارة عن الاقرتاح اجلديد اذلي يشري اإىل الاقرتاحات املعممة.
 .695واقرتح انئب الرئيس عبارة "الاقرتاحات اليت مت تعم ميروها أأو خبالف ذكل مت تقدميروها بش أأن هذه القضية".
 .696و أأفاد وفد نيجرياي بأأن عبارة "خبالف ذكل مت تقدميروها" ليست واحضة بشأأن ما تشري اإليه.
 .697وذكر وفد اإس بانيا أأنه بناء عىل البند  11من جدول ا ألعامل ابلنصوص املرفقة ،وبعد ذكل ادرج الاقرتاح املقدم من
انئب الرئيس والاقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .
 .698وتساءل الرئيس عام اإذا اكن ميكن لوفد سويرسا ووفد مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأن يقبال بذكل.
 .699و أأرص وفد سويرسا عىل أأنه من املروهم أأن تش متل اللجنة مجيع الاقرتاحات اليت قُدمت حول هذا املوضوع .واكن دلى
اجملموعة ا ألفريقية أأيضا اقرتاحا واكنت اللجنة قد حاولت امليض قدما يف اإحداها بشلك غري رمسي .و أأعرب الوفد عن رغبته يف
عدم غلق الباب يف وجه مثل هذه الاقرتاحات.
 .700وذكر الرئيس أأنه اكن عىل وشك تعليق الاجامتع للتشاور مع مجيع الوفود ملعرفة ما اإذا ميكن للجنة أأن تأأيت بيشء،
وكذكل لإاتحة الوقت للوفود ا ألخرى للتشاور بشأأن فقرات حمددة وغريها من الربامج.
 .701و أأيد وفد نيجرياي ،نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،الاقرتاح اذلي قرأأه للتو انئب الرئيس .وفامي يتعلق مبا أأشار اإليه وفد
سويرسا ،أأفاد وفد اجملموعة ا ألفريقية بأأنه قدم اقرتاحا ولكن النص املقدم من انئب الرئيس مل يشمل مجيع الاقرتاحات .وإاذا
اكنت اللجنة عندئذ ستبد أأ يف تقدمي قامئة جبميع الاقرتاحات وا ألفاكر الواردة من ادلول ا ألعضاء ،فاإنه عىل اللجنة عندئذ أأن
تبد أأ مناقشة اإطارية .و أأيد وفد اجملموعة ا ألفريقية املقرتح املقدم من انئب الرئيس ابإ جراء املناقشات الرمسية املس هتدفة .وخالفا
ذلكل ،اإذا توفرت دليه هذه القامئة من الاقرتاحات ،فاإنه قد يوافق عىل امليض قدما معروها.
 .702و أأفاد الرئيس بأأن هناك بندين من بنود جدول ا ألعامل املعلقة هام :البند  9والبند  10من جدول ا ألعامل .وذكر بأأنه
سيبد أأ ابلبند  10من جدول ا ألعامل ،حيث أأجرت اللجنة مناقشة قبل الاسرتاحة واليت حدثت فهيا انفراجة .و أأفاد بأأن
اجملموعات قد اتفقت عىل أأنه ميكن للجنة أأن متيض قدما فامي ساعدها انئب الرئيس عىل صياغته كفقرة قرار ،فامي ييل نصه:
قررت جلنة الربانمج واملزيانية أأن تواصل مداولهتا بشأأن "احلومكة يف الويبو" يف دورهتا الرابعة والعرشين عىل أأساس مشاريع
النصوص املرفقة .واكن مرشوعا النص املرفقان هام اقرتاح انئب الرئيس للحومكة (النسخة الثالثة الصادرة بتارخي  17يوليو)،
وكذكل الاقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .و أأفاد الرئيس بأأن ما ُطرح عىل اللجنة هو عبارة وهجيت
نظر بديلتني بشأأن امليض قدما ،و أأن ما تس هتدفه اللجنة هو التوصل اإىل فقرة قرار ترشح وهجيت النظر هاتني فقط .و أأعرب
الرئيس عن تفروهمه بأأن وفد اجملموعة ا ألفريقية وكذكل وفدي سويرسا واململكة املتحدة وافقت عىل هذا القرار.
 .703ومل يتلق الرئيس أأي مالحظات أأخرى ،و أأعلن أأن دلى اللجنة قرارا بشأأن البند  10من جدول ا ألعامل.
 .704قررت جلنة الربانمج واملزيانية مواصةل مداولهتا بشأأن "احلومكة يف الويبو" يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة
الربانمج واملزيانية عىل أأساس النص املرفق طيه.

WO/PBC/23/10
165

(انظر املرفق ا ألول والثاين من الوثيقة )WO/PBC/23/9

البند 11

اقرتاح مقدم بشأأن تعريف "نفقات التمنية" يف س ياق الربانمج واملزيانية

 .705استندت املناقشات اإىل الوثيقة

.WO/GA/43/21

 .706افتتح الرئيس البند  11من جدول ا ألعامل ودعا انئب الرئيس (بولندا) لإعطاء صورة عن التقدم احلاصل يف
املناقشات حول تعريف نفقات التمنية.
 .707وقال انئب الرئيس اإنه قدم للوفود املشاركة ،خالل اجامتع عقد يف ا ألس بوع السابق ،معلومات أأساس ية ورشح لروها
خطته للميض قدما خالل ادلورة احلالية .وذكر انئب الرئيس بأأن ا ألمانة اكنت قد وزعت النص اذلي تُوصل اإليه يف ادلورة
السابقة للجنة الربانمج واملزيانية (سبمترب  ،)2014واذلي س يكون نقطة انطالق احملاداثت الإضافية خالل ادلورة احلالية.
و أأشار انئب الرئيس اإىل وجود قوسني مربعني اثنني فقط يف النص ،وقال اإنه فروهم من ذكل أأن عنارص النص ا ألخرى حازت
عىل موافقة الوفود يف سبمترب  .2014ودعا انئب الرئيس اإىل بدء النقاش حول أأول قوسني مربعني .و أأضاف أأن الوفود عقدت
مشاورات غري رمسية ا ألس بوع املايض و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون قد تس ىن لروها الوقت للتشاور منذ ذكل احلني.
 .708وشكر وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،انئب الرئيس (بولندا) عىل اقرتاحه للنص.
وقال اإن الوفد فروهم من املناقشات أأنه مل يُتفق عىل النص يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية .و أأضاف أأن بدلان
مجموعته عقدت مناقشات حول بعض عنارص النص ،ور أأت اجملموعة بناء عىل ما فروهمته أأن ا ألعضاء اكنوا قاب قوسني من
التوصل اإىل اتفاق .وذكر الوفد أأن مجموعته صاغت ثالثة مقرتحات ل إالضافة أأو التغيري .أأولروها هو اإدراج اإشارة حمددة للبدلان
ا ألقل منوا يف الفقرة ا ألوىل" :يف حال اس تخداهما لمتويل [املساعدة/ا ألنشطة] املوهجة حنو التمنية اليت تقدهما الويبو اإىل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا" .أأما املسأأةل الثانية اليت ينبغي معاجلهتا فروهيي عبارة "من بني مجةل أأمور" (الواردة يف النص حتت
النقطتني) ،اإذ ل ماكن لروها يف التعريف عىل اعتبار أأهنا تعين "من بني أأمور أأخرى" مما ل يرشد اإىل ما جيري تعريفه .وينطوي
املقرتح الثالث عىل حذف عبارة "للحد من تلكفة اس تخدامه" الواردة بني قوسني يف النقطة  .2اإذ تتبىن اجملموعة موقفا يقول
بأأنه ل ينبغي أأن تعترب ختفيضات املعاهدة بشأأن الرباءات كنفقات للتمنية .و أأضاف الوفد أأن ابس تطاعة اجملموعة أأن تعدد الكثري
من ا ألس باب لتفسري موقفروها ،ولكُنا ل ترغب ابلإدلء مداخةل طويةل .و أأردف قائال أأن مسأأةل عدم اعتبار ختفيض الرسوم
كنفقات للتمنية قد أأثريت يف مناقشات الاس بوع اجلاري ،و أأن حتديد قامئة ادلول اليت ميكن أأن تس تفيد من هذه التخفيضات
خمتلفة عن تكل اخلاصة ابلبدلان النامية .فقد اس تفادت بعض ادلول املتقدمة من ختفيض الرسوم ،وهذا هو السبب اذلي
يبني ملاذا ل ينبغي أأن تدرج هذه التخفيضات يف التعريف.
 .709و أأشار الرئيس اإىل أأنه ينبغي أأن يوضع املقرتح بني قوسني يف الإصدار احملدث من النص.
 .710و أأيد وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،الاقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
واقرتحت مجموعته اس تخدام لكمة "ا ألنشطة" عوضا عن لكمة "املساعدة" يف الفقرة ا ألوىل ،أأي "[املساعدة/ا ألنشطة]
املوهجة حنو التمنية اليت تقدهما الويبو اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا" .وفضلت اجملموعة ا ألفريقية ،ابلنس بة للجزء
ا ألخري من اجلةل ،اس تخدام فعل "يتعني" بني قوسني يف النص .واتفقت اجملموعة مع بيان مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب فامي يتعلق ابلنقطة ا ألوىل ،أأي أأن عبارة "للحد من تلكفة اس تخدامه" الواردة بني قوسني ينبغي أأل تظروهر يف النص
ألن ما س بق ليس من نفقات التمنية مثلام بينت من قبل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأبدت اجملموعة رغبهتا يف
اإضافة مضري امللكية "مه" يف السطر الثاين من نفس اجلةل ،لتصبح اجلةل " لتوفري حامية أأفضل لخرتاعاهتم وإابداعاهتم يف مجيع
أأحناء العامل" .ور أأت أأنه ينبغي اس تخدام فعل "يتعني" لتصبح اجلةل اكليت "من املفروهوم أأن ا ألنشطة التالية يتعني أأن تسعى،
[من بني مجةل أأمور] ،اإىل حتقيق ا ألثر املذكور أأعاله".
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 .711وشكر وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،الرئيس عىل هجوده املبذوةل يف سبيل التوصل اإىل تفامه بني ادلول
ا ألعضاء .و أأبدت اجملموعة رغبهتا يف حرص تعليقاهتا عىل أأجزاء النص احملصورة بني قوسني ،متاش يا مع تعلاميت انئب الرئيس.
ويف ما يتعلق ابلعبارة ا ألوىل احملصورة بني قوسني يف املقطع ا ألول ،أأي اختيار فعل "يتعني" ،أأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف
اقرتاح لغة بديةل تذكر بأأن تعريف نفقات التمنية هيدف اإىل خدمة أأغراض حماسبية .واقرتحت اس تخدام عبارة "( )...يه تكل
اليت تُعترب عىل أأهنا تسامه ( ")...عوضا عن "ينبغي" أأو "يتعني" .فتصبح اجلةل الواردة يف السطر ا ألخري من املقطع ا ألول،
بعد اإضافة هذا التعديل ،عىل النحو التايل" :وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن ا ألنشطة الإمنائية اليت متولروها الويبو يه تكل اليت تُعترب
عىل أأهنا تسامه ( .")...وعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن التعريف هيدف اإىل خدمة أأغراض حماسبية وأأن اللغة املعدةل
املقرتحة س تكون مالمئة جدا لطبيعة التعريف مضن هذا الس ياق .أأما ابلنس بة لعبارة "للحد من تلكفة اس تخدامه" الواردة بني
قوسني ،فر أأت اجملموعة أأنه ينبغي الإبقاء علهيا .وقال الوفد اإن حقيقة أأن بعض البدلان ،اليت ل تعترب من البدلان النامية،
تس تطيع أأن تس تفيد من ختفيض الرسوم عىل أأساس املعيار احلايل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،كام أأشار وفد الربازيل ،ل
تتعارض مع اقتناع اجملموعة ابء ،من انحية املبد أأ ،بأأن ختفيض هذه الرسوم هو نوع من ادلمع تقدمه الويبو لبعض ادلول
املؤهةل لالس تفادة من تكل الرسوم .وذلكل ،ينبغي أأن تبقى العبارة كام يه .وطلبت اجملموعة ابء من ا ألمانة ،بغية حتقيق فروهم
أأفضل للوضع احلايل للمنافع املمنوحة للبدلان النامية ،توفري الرمق الثاين ،اذلي يشمل الاس تفادة من ختفيض الرسوم وفقا
للمعيار احلايل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ابلتوازي مع رمق نفقات التمنية مكعلومة ومرجع .و أأشارت اجملموعة اإىل أخر جزء
من النص" :من املفروهوم أأيضا أأن "نفقات التمنية" ل تُس تخدم لمتويل أأنشطة املنظمة أأو وظائفروها املتعلقة ابلإدارة والتس يري
واملالية" .وقالت أأن ما فروهمته ،استنادا اإىل الرشح اذلي قدمته ا ألمانة خالل ادلورة السابقة ،هو أأن هذه اجلةل تريم اإىل
اس تثناء نفقات الإدارة والتس يري و النفقات املتعلقة اب ألنشطة أأو الوظائف املالية ،اليت تؤثر عىل املنظمة بأأمكلروها .ومل يكن
الغرض من اجلةل عدم استبعاد النفقات املس تخدمة إلدارة أأنشطة أأو وظائف خاصة ابملساعدة املوهجة حنو التمنية .ومن أأجل
توضيح هذه النقطة ،ومع ا ألخذ بعني الاعتبار التفسري املقدم من ا ألمانة يف ادلورة السابقة ،اقرتحت اجملموعة الاس تعاضة
عن اجلةل احلالية مبا ييل" :ينبغي أأن تعترب أأنشطة املنظمة أأو وظائفروها املتعلقة ابلإدارة والتس يري واملالية املرتبطة ابملساعدة
املوهجة حنو التمنية ،عىل أأهنا من نفقات التمنية" .و أأبدت اجملموعة رغبهتا يف الرد عىل اقرتاح حذف عبارة "من بني مجةل أأمور"
اليت ذكرت سابقا يف النص .وذكرت اجملموعة أأنه ،وعىل حد علمروها ،فقد جاء النص التوفيقي احلايل من اثنني من التعاريف
املقرتحة :تعريف مفصل للغاية اقرتحه الرئيس السابق للجنة الربانمج واملزيانية وتعريف اثن هو أأبسط بكثري .وقد مجع
التعريفان مضن تعريف واحد ابس تخدام عبارة "من بني مجةل أأمور" اليت اكنت جزءا جوهراي يف ذكل النص التوفيقي.
و أأوحضت اجملموعة أأن القامئة اليت تلت العبارة مل تكن قامئة حرصية ل ألنشطة اليت تدخل يف نطاق تعريف نفقات التمنية،
حسب فروهمروها .و ر أأت اجملموعة أأن من الرضوري احلفاظ عىل عبارة "من بني مجةل أأمور" من أأجل أأن نوحض أأن هذه قامئة
اإرشادية ،ل قامئة شامةل.
 .712و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ،وقال اإن تعريف نفقات التمنية ما زال غري جيل ابلنس بة هل.
ولروهذا السبب فاإن من املروهم جدا توضيح ا ألمر .ور أأى الوفد أأنه من احملمتل أأن يكون هناك لبس بني "املساعدة"
و"ا ألنشطة" .اإذ ميكن أأن تشمل املساعدة تاكليف املوظفني والسفر ،يف حني ميكن حتديد مفروهوم ا ألنشطة بشلك واحض.
وذلكل ،أأيد الوفد اس تعامل لكمة "ا ألنشطة" عوض اا عن "املساعدة" .واعترب الوفد أأنه من املمكن اس تخدام املنطق ذاته
ابلنس بة لقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب املتعلق بعبارة "من بني مجةل أأمور" .اإذ اإن رسد ا ألنشطة سزييل
الغموض ،وسيساعد عىل توفري توجهيات أأوحض بشأأن املقصود اب ألنشطة .وفامي يتعلق ابلرسوم ،فقد انقشروها الفريق العامل
املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،كام يعمل كثري من الوفود .ور أأى الوفد أأن من املفارقات أأن يعترب بعض ا ألعضاء
املساعدة املقدمة اإىل ادلول املتقدمة معونة ،واملساعدة املقدمة للبدلان النامية مساعدة اإمنائية .وقال اإنه يف حال أأراد ا ألعضاء
تقييد معىن نفقات التمنية ،فينبغي إالغاء ختفيض رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
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 .713و أأعرب وفد ابكس تان عن اعتقاده بأأن تعريف نفقات التمنية ينبغي أأن يكون واحضا وموجزا من أأجل أأن ينعكس
بصورة أأفضل يف املزيانية .وبناء عليه ،أأعلن الوفد تأأييده لبيان مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وبيان اجملموعة ا ألفريقية.
 .714وشدد وفد الصني عىل أأمهية ماكنة ا ألنشطة الإمنائية مضن أأعامل املنظمة .واعترب أأن التعريف ادلقيق لنفقات التمنية
سيسمح للمنظمة بتخصيص مواردها بشلك مناسب وتتبع اس تخدام هذه املوارد والتنفيذ .ور أأى الوفد أأن التعريف همم جدا
للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،ذلا ينبغي ،من وهجة نظر الوفد ،أأن تس تخدم نفقات التمنية مبارشة يف مجيع ا ألنشطة
الإمنائية للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ور أأى أأن اإدخال نفقات أأخرى غري مبارشة ،مثل تاكليف معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات والتاكليف الإدارية املرتبطة ابلتمنية ،س يحدث لبسا يف التعريف وس يجعل تتبع نفقات التمنية وختطيطروها أأمرا أأك ر
صعوبة وتعقيدا .و أأضاف الوفد أأنه ابلإضافة اإىل ما س بق ،فقد اعمتد الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف
اجامتعه السابع ختفيضات عىل رسوم الإيداع املعيارية ومُنجية لتقيمي ادلخل والابتاكر ،وقرر جتديد لةحئة البدلان املنتفعة من
ختفيض الرسوم .ومل يفرق معيار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بني البدلان النامية والبدلان املتقدمة ،ألن بعض البدلان
املتقدمة ميكُنا ،يف وقت ا ألزمات ،أأن تس تفيد من ختفيض الرسوم .كام انقش الفريق العامل احلايل اإماكنية ختفيض الرسوم
للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومراكز البحث ،وابلرمغ من عدم التوصل اإىل توافق ،ع َك َس ذكل رغبة ادلول
ا ألعضاء يف اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتشجيع الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومراكز البحث،
ويف اكتشاف الوسائل كنوع من انواع التشجيع .ومل يفرق ذكل النقاش بني البدلان النامية واملتقدمة .وذلكل مل يكن ختفيض
رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حكرا عىل البدلان النامية ،وبناء عليه ،ر أأى الوفد أأن من غري املالمئ اإدخال التخفيض
مضن تعريف نفقات التمنية.
 .715وشكر وفد ترينيداد وتوابغو الرئيس وا ألمانة عىل العمل املنجز حىت اللحظة .و أأيد الوفد الراء اليت أأعربت عُنا
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعرب الوفد عن أأمهل ابلتوصل حلل رسيع ملسأأةل تعريف نفقات التمنية اليت يه قضية
عالقة منذ حني يف املنظمة .ووافق الوفد عىل اإدراج البدلان ا ألقل منوا يف النص املقدم .وقال اإنه ينبغي ذكر البدلان ا ألقل منوا
حيامث ذكرت البدلان النامية .كام وافق الوفد الر أأي القائل بأأن ختفيضات الرسوم ليست من نفقات التمنية .ألن ختفيضات
الرسوم ليست حبد ذاهتا نفقات تضطلع هبا املنظمة ،بل يه ما تدفعه البدلان ا ألقل منوا اإذا اتبعنا املنحى الوارد يف الوثيقة.
وبناء عىل هذه ا ألس باب ،أأبدى الوفد رغبته يف الاصطفاف اإىل جانب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ولك الوفود
ا ألخرى اليت أأيدت عدم اإدراج ختفيضات الرسوم مضن نفقات التمنية.
 .716وشدد وفد اإيران (مجروهورية  -الإسالمية) عىل أأمهية وضع تعريف تثق به ادلول ا ألعضاء ويعكس جحم موارد املنظمة
املنفقة عىل ا ألنشطة الإمنائية .و أأيد الوفد ،يف هذا الس ياق ،الاقرتاحات اليت تقدمت هبا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب واجملموعة ا ألفريقية.
 .717و أأيد وفد اجلزائر البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ا ألفريقية قائ اال اإن هدف ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن يكون التوصل اإىل
تعريف حمدد ودقيق لنفقات التمنية ،من أأجل مساعدة ا ألمانة عىل حساب املبلغ ذي الصةل .و أأعرب الوفد عن قناعته بأأن لك
الاقرتاحات اليت قدمهتا اجملموعة ا ألفريقية ،واب ألخص تكل املتعلقة ابس تعامل لكمة "ا ألنشطة" عوضا عن لكمة "املساعدة"،
س تكون الطريقة املثىل لتحقيق هذا الروهدف .أأما ابلنس بة لالقرتاح املتعلق مبا اإذا اكن ينبغي اإدراج ختفيضات رسوم معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات مضن نفقات التمنية أأم ل ،فقد عارض الوفد اإدراج تكل ا ألنشطة .وقال الوفد اإنه ل يعتقد أأن ختفيض
رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يدخل يف نفقات التمنية .ومثلام ذكر وفد الصني ،فقد انقش الفريق العامل املعين مبعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات موضوع ختفيض الرسوم للجامعات ،يف البدلان املتقدمة والنامية .ور أأى الوفد أأنه يف حال انقشت
ادلول ا ألعضاء مسأأةل اعتبار ختفيض الرسوم من نفقات التمنية ،فس يختلط علهيا ا ألمر يف هناية املطاف .وقال الوفد اإنه ينبغي
أأل يدرج النص مضن التعريف.
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 .718وود وفد الياابن توضيح أأنه حني حتدث عن فعل "يتعني" فاإنه قصد أأن احلل الوسط اذلي طرحه س يطبق أأيضا عىل
فعيل "ينبغي/يتعني" الذلين ميكن أأن يس تعاض عُنام بعبارة "يعترب أأهنا تسامه" .وبذكل تصبح اجلةل الُنائية عىل النحو التايل:
"من املفروهوم أأن ا ألنشطة التية تُعترب عىل أأهنا تسامه يف حتقيق الوقع املذكور أأعاله".
 .719وشكر وفد الربازيل تأأييد الوفود لقرتاحات مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال الوفد ،فامي يتعلق ابلنقا
اليت أأوردهتا اجملموعة ابء ،إان النص املقرتح بديال عن "ينبغي/يتعني" ذهب ،حسب ما فروهمه ،يف الاجتاه املعاكس ملا عربت
عنه طلبات الوفود ا ألخرى ،أأي أأن يكون التعريف حمددا ودقيقا .ور أأى أأن اس تخدام أأحد الفعلني ينبغي أأو يتعني ،أأو
الكهام ،أأفضل من اس تخدام اللغة اجلديدة املقرتحة .و أأبدى الوفد ،مثلام ذكرت مجموعته من قبل ،اس تعداده ملناقشة النقا
اليت ل يزال يتعني حلروها.
 .720و أأيد وفد كندا تأأييدا اتما بيان اجملموعة ابء ،ول س امي احللني التوافقيني لورود فعيل ينبغي/يتعني يف الوثيقة .ور أأى
الوفد أأن التعديل املقرتح يعكس حقيقة أأن هذه الوثيقة يه وثيقة غاايت حماسبية ،وليست وثيقة تنظميية ،وقد اقرتح هذا
التعديل ليحدد كنه يشء ما هبدف حتقيق غرض معني .ومل يقصد منه أأن ما س بق ل يعترب من النفقات .وإامنا وضع هذا احلل
ليوفر اإطارا ل ألمانة يك حتدد ما يتعني أأن يدرج يف معود "النفقات" ،مثلام حتدد مصلحة الرضائب ما يقصد ابملزنل ألغراض
الرضائب .وإاذا اكن الفعل املبين للمجروهول مصدر قلق ،كام ذكرت من قبل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،فرمبا ميكن
ل ألعضاء أأن ينظروا يف هذا ا ألمر أأيضا.
 .721و أأيد وفد ش ييل بيان مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأكد عىل ا ألمهية اليت يولهيا ألنشطة املنظمة الإمنائية.
وذلكل ،اكن من الرضوري أأن حتدد موارد هذا النوع من العمل وحصة املزيانية اخملصصة هل بوضوح .ور أأى الوفد أأنه ينبغي
أأن تس تخدم هذه املوارد ل ألنشطة الإمنائية ،وبناء عليه ،أأبدى الوفد تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا الوفود ا ألخرى عن أأن
اإدراج ختفيضات الرسوم اليت ل تنطبق عىل أأنشطة معينة ميكن أأن تفسد التعريف ،وتقلل من وضوح ختصيص موارد
املزيانية ألغراض التمنية.
 .722و أأرجأأ الرئيس مناقشة هذا البند اإىل جلسة بعد ظروهر ذكل اليوم حني جيروهز النص احملدث للتعريف.
 .723وافتتح الرئيس ابب النقاش حول البند  11بعد توزيع النص احملدث للتعريف املقرتح ،واس تفرس عام اإذا اكن ألي
وفد اعرتاض عىل التغيري املقرتح ابلس تعاضة عن لكمة املساعدة بلكمة ا ألنشطة ،وإادخال اإشارة اإىل البدلان ا ألقل منوا يف
الفقرة ا ألوىل .وقال الرئيس إانه يفرتض أأن ا ألقواس ميكن أأن ترفع لغياب أأي اعرتاض.
 .724وقال وفد اإس بانيا اإنه مل يكون بعد موقفا اكمال يف تكل اللحظة ،ولكنه شعر بأأنه قد يكون لبعض أأعضاء اجملموعة ابء،
ممن مل يكونوا حارضي الاجامتع يف حينه ،ر أأي مغاير .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن لك الوفود ينبغي أأن تكون حارضة قبل رفع
أأي أأقواس.
 .725وتساءل الرئيس عام اإذا اكن دلى الوفود احلارضة يف قاعة املؤمترات أأي اعرتاض عىل رفع مجموعيت ا ألقواس ا ألوىل
والثانية .و أأضاف أأنه رمبا ميكن رفع اجملموعة الثالثة كذكل.
 .726وقال وفد الربازيل اإنه يفضل اإبقاء مجموعة ا ألقواس الثالثة.
 .727وقال وفد الياابن ،متحداث معا بني القوسني (للحد من تاكليف اس تخدامه) ،اإنه يعتقد أأن التخفيض أأمر جوهري
وابلتايل فاإنه من املروهم أأن يعرف املس تفيدون مكية النفع اليت سيس متدوهنا منه .فلتكل املعلومات أأمهية كبرية .ولكن أأعرب
الوفد ،يف روح من املرونة ،عن اس تعداده لإعادة النظر يف رضورة الإشارة اإىل ختفيضات الرسوم مضن تعريف نفقات التمنية،
رشيطة أأن حيصل عىل تأأكيدات من ا ألمانة بأأهنا س تقدم أأرقام ختفيضات الرسوم ابلإضافة اإىل أأرقام نفقات التمنية
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 .728و أأثىن الرئيس عىل الاقرتاح مكبادرة ممتازة حملاوةل التوصل اىل توافق ،وقال اإنه فروهم أأن ا ألقواس ستبقى ماكهنا اإىل حني
تلقي ا ألعضاء اإجابة شافية من ا ألمانة.
 .729وعلق وفد نيجرياي قائال بأأن وفد الياابن قد وصل متأأخرا ،و أأن الوفود اليت اكنت حارضة اختذت ،قبل ذكل ،بعض
القرارات املتعلقة مبجموعيت ا ألقواس ا ألوىل والثانية.
 .730وذكر الرئيس بأأنه مل يسجل أأي اعرتاض عىل رفع مجموعيت ا ألقواس ا ألوىل والثانية ،وطلب من اجملموعة ابء تأأكيد اا هبذا
الشأأن.
 .731و أأجاب وفد الياابن بأأنه يفضل الصيغة ا ألصلية ،أأي لكمة "املساعدة" .ذلكل ،يتعني أأن تبقى لك اللكامت يف ا ألقواس
يف حال أأبقت اجملموعات ا ألخرى اقرتاهحا (ابس تخدام لكمة "ا ألنشطة") .وقال الوفد اإنه ل يعارض رفع مجموعة ا ألقواس الثانية
("والبدلان ا ألقل منوا").
 .732وتطرق الرئيس جملموعة ا ألقواس الثالثة (يتعني أأن يسامه اس تخداهما//يه تكل اليت يعترب أأهنا تسامه يف) وخلص اإىل
أأنه بسبب أأرصار بعض الوفود عىل اإبقاء "يتعني" ،وغياب التفاق ،ينبغي اإبقاء البديلني بني قوسني.
 .733و أأعاد وفد الياابن التأأكيد عىل أأن التعريف ،وكام رشح سابقا ،خيدم أأغراض احملاس بة ول يشلك وثيقة تنظميية .ولروهذا
السبب قال الوفد اإنه ل يعتقد أأن فعل "يتعني" هو اللكمة املناس بة يف هذا الس ياق ،وإانه ل يزال مقتنعا بأأن النص اذلي
اقرتحته اجملموعة ابء ميكن أأن يناسب الغرض من الوثيقة عىل حنو أأفضل.
 .734و أأشار الرئيس اإىل عبارة (للحد من تاكليف اس تخدامه) ،وقال اإنه فروهم مما س بق أأن القوسني سيبقيان اإىل أأن تقدم
ا ألمانة توضيحات عن ا ألرقام وعن اإماكنية تقدمي هذه املعلومات.
 .735و أأحالت ا ألمانة الوفود اإىل الصفحة  187من اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،17/2016اليت تتضمن رسام بيانيا
يظروهر توقعات اإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حىت عام  .2017ويتضمن اجلدول امللحق ابلرمس البياين تفصيال
لعنارص خمتلفة من الرسوم ،يشري سطر مُنا إاىل ختفيضات البدلان النامية ،اليت بلغت  9.1مليون ابلإضافة اإىل  9.7مليون
لفرتة  ،17/2016لتبلغ  18.8مليون فرنك سويرسي .وهذا السؤال من ا ألس ئةل املتكررة ،وقد أأجيب عليه سابقا يف ورقة
ا ألس ئةل وا ألجوبة للعام املايض.
 .736وشكر وفد الياابن ا ألمانة عىل التوضيح وأأقر بأأن هذه املعلومات مقدمة يف وثيقة الربانمج واملزيانية بطريقة منفصةل.
و أأضاف أأن ما متىن رؤيته هو صورة اكمةل ملا مينح للبدلان النامية ،مبا يف ذكل ختفيض الرسوم وا ألنشطة ا إلمنائية ا ألخرى.
وطلب الوفد من ا ألمانة أأن تقدم ا ألرقام عىل النحو احملدد يف تعريف نفقات التمنية ،اإضافة اإىل ختفيض الرسوم للبدلان النامية
بطريقة متوازية مع الرمق الوارد حتت تعريف نفقات التمنية ،وليس بطريقة منفصةل.
 .737وطلبت ا ألمانة تأأكيد ما اإذا اكن املطلوب هو تفصيل عنارص ختفيض الرسوم للبدلان النامية اإىل جانب حصة التمنية
يف اإطار النتاجئ.
 .738و أأعرب وفد الياابن عن اعتقاده بأأنه ينبغي تقدمي معلومات عن نفقات التمنية ابلتوازي مع املعلومات املتعلقة بتخفيض
الرسوم مما يسمح للمرء برؤية البياانت والتقا صورة اكمةل ملنافع التمنية و ُمنحروها .و أأكد الوفد ،من هذا املنظور ،أأن مطلبه هو
عرض رمق نفقات التمنية ورمق ختفيض الرسوم ابلتوازي يف اإطار النتاجئ.
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 .739وعرب وفد الربازيل عن رغبته برشح ما فروهمه من طلب اجملموعة ابء والبياانت الواردة يف الرمس البياين يف الصفحة
 187من وثيقة املزيانية .واتبع قائال اإن الرمس البياين يعطي رمق ختفيض رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للبدلان النامية،
ولكن ،وكام يُفروهم من املناقشات السابقة ،فاإن هذا الرمق ل يضم فقط ختفيضات الرسوم للبدلان النامية .بل يضم أأيضا
ختفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تطبق أأيضا عىل البدلان املتقدمة .وابلتايل ،فاإن الرمق ل يقترص عىل
ختفيضات البدلان النامية فقط .ذلا اكن من الرضوري تغيري العنوان ،عىل ا ألقل ،يف ذكل اجلدول ل إالشارة اإىل أأن ا ألرقام
تظروهر معلومات عن ختفيضات الرسوم عامة ل عن ختفيضات الرسوم للبدلان النامية فقط .و أأضاف الوفد أأن املطلوب هو رمق
التخفيضات اخلاصة ابلبدلان النامية عىل وجه التحديد.
 .740و أأبدى وفد جنوب أأفريقيا تأأييده الاكمل لبيان وفد الربازيل ،وطلب من وفد الياابن توضيح ما قصده حبديثه عن
ختفيضات الرسوم ،هل قصد ختفيضات الرسوم املمنوحة للبدلان النامية اإضافة اإىل ختفيضات الرسوم املمنوحة للبدلان اليت
تتلقى دعام ،أأم أأن ما س بق يعترب كتخفيضات موحدة للرسوم؟
 .741و أأجاب وفد الياابن بأأنه اإذا مل يكن من املمكن ل ألمانة العامة حساب ختفيض الرسوم للبدلان النامية بشلك منفصل،
فاإن اجملموعة ابء س تكون سعيدة ابحلصول عىل الرمق الثاين ،اذلي يشمل ختفيضات الرسوم لصاحل البدلان النامية مع حاش ية
تفسريية .و أأضاف أأن السؤال هو عام اإذا اكن من املمكن ل ألمانة العامة اإجراء هذا احلساب أأم ل .وكرر الوفد رغبته يف رؤية
الصورة الاكمةل للمنافع املمنوحة للبدلان النامية.
 .742وردت ا ألمانة بأأهنا تس تطيع توفري ا ألرقام ،طاملا اكن الطلب واحض .وذكرت ا ألمانة ادلول ا ألعضاء بأأن التعريف اذلي
يتيح لدلول احلصول عىل ختفيض للرسوم معقد جدا ،وقد أأىت نتاجا لعملية طويةل ومثرية للجدل .و أأضافت أأن الاقرتاح
ا ألصيل اكن بأأن التخفيض ينبغي أأن يتاح جليع مقديم الطلبات من البدلان ا ألقل منوا ومجيع ا ألشخاص من البدلان النامية.
ولكن لسوء احلظ ،بيامن اكنت "البدلان ا ألقل منوا" مجموعة حمددة بدقة ،وضعت هبا قامئة أأمكن للجميع التفاق علهيا ،مل يكن
هناك اتفاق عىل تعريف البدلان النامية .فروهناك قوامئ خمتلفة تس تخدهما املنظامت اخملتلفة لغياب التفاق عىل قامئة واحدة
حمددة .وابحملصةل ،توجد قامئة تشمل العديد من البدلان اليت تعتقد ا ألمانة أأن اجليع يتفق علهيا ،ولو مل تكن مدرجة يف املفروهوم
العام "للبدلان النامية" ،وتشمل أأيضا العديد من البدلان اليت مل تكن ا ألمانة متيقنة متاما ما اإذا اكن ميكن اإدراهجا أأم ل .ورمغ
ذكل ،ميكن ل ألمانة أأن تقدم قامئة بكيفية تقس مي هذا ا ألمر ،اإل أأهنا حباجة اإىل أأن تعرف ابلتحديد ادلول ا ألعضاء اليت ميكن
اعتبارها بدلاان انمية ألغراض هذه القامئة .كام أأن ا ألمانة حتتاج اإىل معرفة كيفية التعامل مع احلالت اليت يوزع فهيا الطلب بني
بدلين .فعىل سبيل املثال ،اإذا قدم طلب من قبل خشصني أأحدهام من اليوانن ،وهو مؤهل للحصول عىل ختفيض الرسوم
والخر مقمي يف نيجرياي ،فيحمتل أأن ترغب اإحدى ادلول ا ألعضاء بأأن تعرف التخفيضات ابلنس بة لنيجرياي ،دون تكل
اخلاصة ابليوانن .وحتتاج ا ألمانة اإىل معرفة ما اإذا اكنت لتشمل تكل ادلوةل أأم ل ،ولكن عدد احلالت اليت تنطوي عىل مثل
هذه القضية صغري جدا ورمبا ميكن جتاههل لروهذا الغرض .و أأكدت ا ألمانة أأن القامئة ميكن أأن توضع اإذا حدد ا ألعضاء الالةحئة
اليت يرغبون رؤيهتا ابلضبط.
 .743وخلص الرئيس اإىل أأنه ميكن اإبقاء النص بني قوسني يف الوقت احلايل .و أأضاف أأن ا ألمانة تس تطيع أأن تبحث اإماكنية
احلصول عىل ا ألرقام املطلوبة مع اإدارة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وبعدها ،اقرتح الرئيس مناقشة العبارة التالية احملصورة
بني قوسني ،أأي اإضافة مضري امللكية "مه" بعد لكميت اخرتاعات وابداعات.
 .744و أأعرب وفد الياابن عن اعتقاده بلزوم النظر يف ما يعنيه ختفيض الرسوم من الناحية الفنية ،ألن املساعدة التقنية يف
ميدان املشورة الترشيعية ،عىل سبيل املثال ،ميكن أأن يسامه يف تعزيز نظام امللكية الفكرية يف بدل معني ،ولكن يف الوقت
ذاته فاإن اخملرتع اذلي يتقدم بطلب للحصول عىل حقوق امللكية الفكرية لن يقترص طلبه عىل ساكن ذكل البدل .ولروهذا
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السبب ،ويف الوقت الراهن فاإن اإضافة مضري امللكية "مه" س يؤدي اإىل بعض الغموض ،ذلكل يفضل الوفد ابقاء القوسني يف
الوقت احلايل عىل ا ألقل.
 .745واس تفرس الرئيس عن اس تعداد الوفود رفع قويس عبارة "من بني مجةل أأمور" أأو حذف اجلةل بأأمكلروها .ووجه السؤال
بشلك أأسايس للمجموعة ا ألفريقية ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عام اإذا اكنتا قد نظرات يف اللغة البديةل اليت اقرتحهتا
اجملموعة ابء.
 .746و أأعاد وفد الربازيل التأأكيد عىل أأن التعريف حيتاج دقة أأك ر .و أأن عبارة " اليت يعترب أأهنا تسامه" ل تعطي اإرشادات
اكفية ل ألمانة لزتويد ادلول ا ألعضاء اب ألرقام ،و أأنه ينبغي أأل تس تخدم املرونة يف هذا اجلزء من النص.
 .747وخلص الرئيس اإىل أأن القوسني سيبقيان ماكهنام.
 .748وعرب وفد نيجرياي عن رغبته يف التطرق اإىل أخر قوسني .اإذ ر أأى أأن املقطع ا ألخري حمصور بأأمكهل بني قوسني يف
النسخة احملدثة للنص .و أأعرب عن اعتقاده بأأن النص املقرتح من قبل وفد الياابن هو فقط ما ينبغي أأن يأأيت بني قوسني.
 .749و أأوحض الرئيس أأن اقرتاح وفد الياابن اكن صيغة خمتلفة لكيا لتكل اجلةل يغري ترتيب لكامهتا وحييلروها عبارة جديدة متاما.
و أأشار اإىل أأن هناك خيارين لروهذه اجلةل ،وهو ما عُرب عنه بشلك مناسب من خالل وضع لكهيام بني قوسني.
 .750و أأعرب وفد نيجرياي أأنه ل يرى بوضوح رضورة اإبقاء اخليارين بني قوسني ،و أأشار اإىل أأن اجلةل السابقة بني قوسني
يه" :من املفروهوم أأيضا أأن نفقات التمنية ل تُس تخدم لمتويل أأنشطة املنظمة أأو وظائفروها املتعلقة ابلإدارة والتس يري واملالية"،
فينبغي أأن تكون الإضافات ،أأي لك نص جديد ،وحدها فقط بني قوسني.
 .751ووحض الرئيس أأن املقطع لكه وضع بني قوسني بسب غياب وس يةل أأخرى لوضع صيغة جديدة لكيا للجمةل ذاهتا.
و أأضاف أأن القوسني يبينان أأن من املمكن استبدال مجةل جبمةل أأخرى و أأن هذا الاس تعامل متناسق مع الكيفية اليت
اس تعملت هبا ا ألقواس ا ألخرى.
 .752و أأبدى وفد الربازيل رغبته يف اس تذاكر بعض املعلومات ا ألساس ية عن النقاش اذلي دار بني ا ألعضاء املناقشة يف
املايض بشأأن اجلزء ا ألخري من النص .و أأضاف أأن الفكرة من النص السابق (اذلي هو الن بني قوسني) اكنت أأل حيتسب
متويل أأنشطة املنظمة املتعلقة ابلإدارة والتس يري واملالية مضن نفقات التمنية .و أأردف أأن هدف ادلول ا ألعضاء اكن حماوةل تعممي
ا ألنشطة الإمنائية للويبو ،و أأنه اكن من املفروهوم حيُنا أأن وجود ما س بق كجزء من التعريف من شأأنه أأن يعطي مزيدا من
الوضوح بشأأن ماهية ا ألنشطة املندرجة حتت نفقات التمنية .واتبع قائال اإن اخليار الثاين ،أأي الاقرتاح املقدم من اجملموعة ابء،
جيعل من الصعب رمس خط فاصل بني ما هو من نفقات التمنية ،وما يندرج حتت متويل اإدارة املنظمة ،وخصوصا عندما
نتحدث عن تعممي ا ألنشطة املوهجة حنو التمنية .ومبا أأن هذا النص نص جديد ،فاإن الوفد يتفق متاما مع موقف اجملموعة
ا ألفريقية حول اس تخدام الاقرتاح سابق كنص خال من ا ألقواس.
 .753وسأأل الرئيس عام اإذا ينبغي حذف القوسني من عبارة "من بني مجةل أأمور".
 .754ورد وفد الربازيل مذكرا بأأن هذه العبارة اكنت اإحدى النقا اليت أأاثرها يف النقاش السابق ،و أأنه مل يكن هناك توافق
حول اس تعامل العبارة.
 .755و أأعاد الرئيس تذكري الوفود بأأن النص املقرتح هو وثيقة معل تعرض املواقف والبدائل .و أأن هذا النص يعترب يف
احلقيقة خطوة حنو ا ألمام ألنه ويف حال اتفق ا ألعضاء عىل اعامتده كنص للتفاوض مفعىن ذكل أأن بعض التقدم يف النقاش قد
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أحرز .و أأضاف أأنه يتعني أأن يعكس نص التفاوض بدقة مواقف ا ألعضاء يف هناية املناقشات .ولروهذا السبب ،هناك اللكامت
والعبارات والبدائل املقرتحة لروها بني أأقواس .و أأضاف أأنه حني يكون هناك عنرص واحد بني القوسني ،مفعىن ذكل أأن بعض
الوفود مل ترد أأن تبقيه بني قوسني .وحني يكون هناك عنرصان بني القوسني ،فروهذا دليل عىل وجود خيارين بديلني ملسأأةل
واحدة .وخلص اإىل أأنه يف حال قبل هذا الشلك ،ميكن للجنة أأن تقول اإهنا حققت بعض التقدم يف التوصل اإىل وثيقة جامعية
تدفع معلروها قدما.
 .756و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن مشاطرته الرئيس وهجة نظره .وذكر ابملناقشات الطويةل اليت حدثت يف ادلورة
السابقة .و أأقر بوجود اختالف يف الراء فامي يتعلق ابلنقطة السابقة حتديدا .و أأبدى الوفد قناعته حبدوث خطأأ يف ادلورة
السابقة حيث اكن ينبغي أأن يوضع هذا القسم من النص بني قوسني بسبب الراء املعارضة اليت أعرب عُنا .وعرب الوفد عن
اعتقاده بأأن النص احلايل يعكس بدقة متناهية وجود خيارين مل حيز أأحدهام عىل موافقة جامعية من لك احلارضين.
 .757وطلب الرئيس من الوفود ما اإذا اكنت تعتقد أأن الاخنرا  ،خالل ادلورة احلالية ،يف معلية تنهتيي برفع مجموعات
ا ألقواس الس بعة هو أأمر قابل للتحقق ،أأم أأهنا حباجة اإىل املزيد من الوقت وصيغة جديدة من أأجل امليض قدما يف حل هذه
القضية.
 .758ورصح وفد الربازيل أأن هذا البند موجود منذ وقت طويل عىل جدول ا ألعامل ،و أأعلن اس تعداده الاخنرا يف أأي
معلية يراها الرئيس مناس بة.
 .759وقال الرئيس إانه سأأل ا ألمانة حول الاثر املرتتبة عىل اختاذ قرار بشأأن التعريف يف ادلورة احلالية ،أأو عدم اختاذه.
واكنت ا ألمانة قد أأجابت بأأنه ل ميكن تغيري الربانمج واملزيانية حىت لو تقرر التعريف اجلديد يف تكل اللحظة نفسروها .مما يعطي
ادلول ا ألعضاء بعض املرونة .واقرتح الرئيس ،ملعرفته مبدى ازدحام جدول ا ألعامل ،ترك هذا البند حىت اليوم ا ألخري من
ادلورة ،عىل أأن يس تأأنف النقاش فيه اإذا تبقى وقت اكف .وأأضاف الرئيس أأنه يف حال مل يتسن متسع من الوقت ،س تجروهز
فقرة قرار تقر بوجود النص املقرتح والتقدم احملرز يف تنقيحه .كام س تبني هذه الفقرة الالزتام بدفع جعةل العمل اإىل ا ألمام.
 .760واقرتح وفد الربازيل الانتظار اإىل حني اس تالم رد عىل مطلب اجملموعة ابء.
 .761و أأعلن وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،بأأنه عىل اس تعداد لالخنرا يف تكل العملية بأأي طريقة يراها
الرئيس مالمئة .وقال الوفد اإنه ومن ابب الاتساق ينبغي اس تعامل لكمة "ا ألنشطة" يف اجلةل ا ألخرية اليت أأشري فهيا اإىل
املساعدة املوهجة حنو التمنية.
 .762و أأبدى الرئيس موافقته عىل أأن من شأأن ذكل أأن يزيد من اتساق النص ،ولكنه قال اإنه ينبغي بداية البت يف
اس تعامل لكمة "املساعدة" بدل من "ا ألنشطة" يف القوس ا ألول.
 .763وعلق وفد الياابن بأأن لك لكمة يف النص ذات مغزى مضن الس ياق ،و أأن عىل ا ألعضاء التفكر مليا يف الس ياق .ولروهذا
السبب ،أأبدى الوفد تأأييده الاكمل ملُنجية العمل اليت اقرتهحا الرئيس ،و أأضاف أأن اللجنة تس تطيع أأن تس تأأنف النقاش يف
هناية ادلورة اإن مسح الوقت بذكل.
 .764و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،من انحية الانتقال اإىل اخلطوات التالية ،فكرة العودة اإىل هذا البند يف حال
توفر الوقت الاكيف .اإل أأن الوفد أأبدى رغبته يف احلصول عىل توضيح من اإدارة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول قدرهتا
عىل تقدمي صورة شامةل عن ختفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املمنوحة للبدلان النامية .واتبع قائال أأنه بعدها
ميكن التطرق اإىل معاجلة القضية الرئيس ية اليت أأاثرها وفد نيجرياي واملتعلقة ابجلةل ا ألوىل .واقرتح الوفد أأيضا اس تخدام مجةل
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أأبسط .ومن الاقرتاحات اس تخدام عبارة "نفقات التمنية يه تكل اليت تس تخدهما الويبو لزتويد البدلان النامية ( ")...متبوعة
ببقية تكل اجلةل .ور أأى الوفد أأن املسأأةل تتجاوز النقاش حول لكمة "املساعدة" مقابل لكمة "ا ألنشطة".
 .765وقال الرئيس اإنه اإذا اكن هذا اقرتاحا رمسيا ،فينبغي أأن يضاف اإىل النص ،بني قوسني.
 .766وعلق وفد نيجرياي أأنه اإذا ما بد أأت الوفود إابضافة مجل جديدة اإىل النص فقد يطول اإىل عدة صفحات .و أأضاف أأنه
يتفروهم اجلروهود اليت يبذلروها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لإجياد لغة مشرتكة ميكن أأن يقبلروها اجليع ،واتبع قائال اإن الفكرة يه
املساعدة أأو ا ألنشطة املوهجة حنو التمنية ،و أأن الوفد ل يريد أأن تنزتع تكل اللغة من النص .وقال الوفد اإنه يف حال قدم وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية اقرتاحا ،فقد يكون دلى وفود أأخرى الكثري من الإضافات ،وهذا من شأأنه أأن يعيد العملية اإىل
اخللف بدل من أأن يدفعروها اإىل ا ألمام.
 .767وقال الرئيس اإن الوثيقة س ترتك "عىل حالروها" ،مع رفع ا ألقواس اليت تشري إاىل البدلان ا ألقل منوا .وحث الرئيس وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل ادلخول يف معليات ثنائية أأو متعددة ا ألطراف من أأجل تصور جدوى اإعادة هيلكة النص
ابلاكمل .ولكن أأعلن أأن النص ،كوثيقة معل ،س يظل عىل نسخته احلالية (مع الاحتفاظ اب ألقواس الس بعة) .وعلق الرئيس
النقاش حول هذا البند اإىل وقت لحق.
 .768و أأعاد الرئيس فتح البند  11يف اليوم ا ألخري من ادلورة وقر أأ فقرة قرار مقرتحة تقر ابملناقشة البناءة اليت جرت وقرارا
مبواصةل املداولت بشأأن هذه املسأأةل يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية عىل أأساس الصيغة املرفقة من
التعريف املنقح لنفقات التمنية .وأأوحض الرئيس أأن النص احملدث للتعريف سريفق بوثيقة قامئة القرارات .وشكر انئب الرئيس
(بولندا) ملساعدته يف صياغة القرار ودعا ا ألعضاء اإىل أأن يكونوا عىل أأمت الاس تعداد لإجراء مزيد من املناقشات البناءة يف
دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب .واعمتد القرار دون صدور أأي اعرتاضات.
 .769اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ أأجرت نقاشا بناء حول تعريف "نفقات التمنية" ،قررت مواصةل مداولهتا حول
هذه املسأأةل يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية عىل أأساس مرشوع النص املرفق طيه.
(انظر املرفق الثالث من الوثيقة )WO/PBC/23/9

البند 12

اختتام ادلورة

 .770أأعلن الرئيس أأن مرشوع قامئة القرارات اليت ُاختذت يف ادلورة احلالية قد مت توزيعه ،وسأأل عام اإذا اكنت هناك أأي
مالحظات بشأأن الوثيقة ،ومل يكن هناك أأي مالحظات .وفتح الرئيس الباب أأمام تقدمي أأي مالحظات ختامية.
 .771و أأشاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلرئيس فامي يتعلق ابلوقت املناسب اذلي عُقدت فيه ادلورة ،و أأفاد بأأنه منذ
عدة س نوات اكن قد شارك يف مبادرة وضع املبادئ التوجهيية اخلاصة ابختيار رؤساء الويبو ،مبا يف ذكل كيفية قيام الرؤساء
بعقد الاجامتعات .و أأشاد الوفد بطريقة معل رئيس جلنة الربانمج واملزيانية ،و أأضاف بأأنه س يكون منوذجا ممتازا اإذا ما مت
اس تئناف املبادرة .و أأعرب الوفد عن تقديره لعمل ا ألمانة يف الإعداد لدلورة .ومع ذكل ،دعا الوفد إاىل مزيد من الوقت
ملراجعة املرشوع ا ألول للربانمج واملزيانية اذلي أأتيح بتارخي  4يونيو ،أأي قبل افتتاح ادلورة خبمسة أأسابيع ،وطلب متديد
اجلدول الزمين للتخطيط مبا يسمح ابإجراء دراسة متأأنية من قبل ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق ابلربانمج السادس ،أأكد الوفد
أأنه مل يكن يف وضع ميكنه من املوافقة عىل مرشوع الربانمج واملزيانية للفرتة  2017 /2016نظرا لعدم توفر الرشو التالية:
أأول :فصل احملاس بة اخلاصة بأأنظمة لش بونة ومدريد ،كربانجمني منفصلني ونتاجئ متوقعة منفصةل؛ اثنيا ،اس تخدام نظام لش بونة
واملسامهة يف خدمات الويبو وتاكليف التشغيل اليت جيب أأن تظروهر بدقة مكصاريف  -سواء اكنت مبارشة أأو غري مبارشة أأو
تظروهر كدخل ،حسب الاقتضاء؛ اثلثا ،أأن تكون مزيانية لش بونة مزتنة عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاق لش بونة ،مبا يف
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ذكل وثيقة جنيف ،دون اس تخدام لدلخول ا ألخرى لالحتاد أأو املساهامت العامة لدلول ا ألعضاء أأو ادلخل املس متد من احتاد
لش بونة؛ رابعا ،قيام ا ألمانة ابإجراء دراسة حول الاس تدامة املالية للش بونة؛ خامسا ،أأن يكون ختصيص املؤمترات
ادلبلوماس ية يف الثنائية  17/2016مرشوطا ابملشاركة الاكمةل؛ و أأخريا ،أأن تكون ا ألمانة قد راجعت املرفق الثالث ،مبا يف
ذكل ختصيص الإيرادات املتنوعة ،كام هو احلال ابلنس بة لدلخل النامج عن الإجيار اذلي يُعزى مبارشة اإىل احتاد مدريد ،فامي
اإذا اكنت الإيرادات املتنوعة ميكن أأن تُعزى بشلك أأدق لكيفية ا ألصول اليت اكتسب ادلخل مُنا وجيري احلفاظ علهيا.
و أأعرب الوفد عن أأسفه عن عدم اإدراج أأاي من التعديالت اليت اقرتهحا بشأأن الربانمج يف النسخة املنقحة ،وابلتايل أأعرب
عن اس تعداده للمشاركة البناءة يف النقاش املس متر للنقا الروهامة يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية يف شروهر سبمترب .كام
أأعرب عن تقديره لاللزتام املس متر من جانب ادلول ا ألعضاء ا ألخرى اليت أأبدت تأأييدها للمبادئ اليت قدهما .و أأعرب الوفد
عن رغبته يف رشح أأس باب اختاذ املوقف اذلي اختذه .و أأشار اإىل أأنه يعترب وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاق لش بونة غري رشعية
بسبب الطريقة اليت مت هبا التفاوض بشأأهنا وإابراهما .واكن من ر أأيه أأن مجموعة فرعية صغرية من املنظمة ،عددها  28عضوا ،قد
استبعدت الغالبية العظمى ألعضاء املنظمة من املشاركة الاكمةل ،اعامتدا عىل املادة  13من اتفاق لش بونة حبجة تنقيح التفاق.
وشدد عىل أأن ذكل مل يكن تنقيحا بل اإصالحا شامال لالتفاق عن طريق اش امتل املفروهوم ا ألوسع للمؤرشات اجلغرافية .ور أأى
أأنه فامي يتعلق جبعل نظام لش بونة ذايت الاس تدامة من الناحية املالية  -كام اكن هدف الوفد  -فاإنه يبدو أأن أأعضاء لش بونة
اس متروا يف جتاهل الزتاماهتم مبوجب املعاهدة .و أأفاد بأأن احتاد لش بونة احتج ببساطة عىل املادة  13من املعاهدة من أأجل
استبعاد الخرين من املشاركة وذكل لصياغة صك دويل معيل جليع ادلول ا ألعضاء ولكنه جتاهل الزتام أخر من الزتامات
املعاهدة عندما اعتربه ضد مصاحله املالية .و أأعرب الوفد عن قلقه العميق ألن عدم رشعية وثيقة جنيف قد تفامقت من خالل
حماولت البعض اإدامة العجز املايل طويل ا ألجل لنظام لش بونة عىل حساب اجليع .ول ميكن للغالبية العظمى من أأعضاء
الويبو اذلين استبعدوا من املشاركة الفعاةل يف املؤمتر ادلبلومايس ا ألخري ،ول ينبغي أأن يطلب مُنم دمع ا ألقلية اليت رفضت
متويل املعاهدة اخلاصة هبم .وعىل مدار ا ألس بوع ،حتدث بعض أأعضاء لش بونة بشلك صاخب عن أأن أأنظمة لش بونة ومدريد
جيب أأن تبقى يف برانمج واحد ،مع الإحياء بأأنه يتعني عىل نظام مدريد الاس مترار يف متويل العجز اليت تكبده نظام لش بونة،
واكن التربير اذلي ل أأساس هل هو أأن ا ألمر اكن دامئا عىل هذا النحو ،فلامذا يمت تغيري ذكل؟ و أأعرب الوفد عن رفضه تأأييد
اس مترار مساعدة نظام مدريد لنظام غري رشعي وغري مسؤول ماليا .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن عددا من رشوطه قد يمت
التفاق علهيا خالل ذكل ا ألس بوع ،حيث أأن عدد كبري قد ملس الشفافية والاس تدامة املالية ،ويه القضااي اليت اندي هبا
العديد من أأعضاء لش بونة ابس مترار يف املناقشات ا ألوسع نطاقا للويبو ،بغض النظر عن املناقشات ا ألوسع نطاقا ل أل مم
املتحدة .ور أأى الوفد أأنه من املؤسف أأهنم أأرجئوا تكل املبادئ من أأجل مبادهئم اخلاصة ابخلدمة اذلاتية محلاية املؤرشات
اجلغرافية ابلشلك ا ألفضل .وابلإضافة اإىل اخملاوف اخلاصة بأأطراف لش بونة من حيث تنفيذ الالزتامات املالية اخلاصة هبا،
أأعرب الوفد أأيضا عن قلقه إازاء اإدارة الويبو ملعاهداهتا من خالل الإخفاق يف اتباع ا ألحاكم القانونية لتفاق لش بونة فامي يتعلق
ابلمتويل و أأحاكم اتفاق مدريد فامي يتعلق ابلإيرادات ،ووضع رسوم حمددة لتقس ميروها بني ا ألطراف املتعاقدة عىل النحو احملدد يف
املادة  ،8.4وعدم اس تخداهما ألغراض أأخرى مل يتفقوا علهيا .و أأفاد بأأنه كام جاء يف البيان الافتتايح للوفد ،فاإن الإخفاقات
أأاثرت خماوف هممة بشأأن الشفافية واملساءةل واحلومكة اليت اكن ل بد من التصدي لروها .واختمت الوفد بيانه بتكرار تقديره
للرئيس عىل تناوهل لدلورة و أأعرب عن تطلعه اإىل رؤيته مرة أأخرى يف ادلورة املقبةل.
 .772و أأعرب وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن شكره للرئيس عىل توجهياته الفعاةل
جدا بشأأن العمل ،واليت بدوهنا مل يكن قد مت اإحراز الكثري من التقدم يف ادلورة .وتقدم الوفد أأيضا ابلشكر اإىل انئيب الرئيس
عىل تسروهيل املناقشات ،كام شكر ا ألمانة عىل العمل اجلاد يف مراجعة الواثئق وشكر أأيضا املرتمجني الفوريني عىل مساعدهتم.
و أأكد أأن ا ألعضاء اكن دلهيم أأس بوع مكثف من العمل ،ا ألمر اذلي ميروهد الطريق حنو حتقيق نتيجة انحجة يف دورة سبمترب واليت
أأضاف بأأهنا رمبا تكون دورة مكثفة .وعلق الوفد عىل برانمج ومزيانية  .17/2016وفامي يتعلق ابلربانمج  ،3أأكد وفد اجملموعة
بأأن النص اخلاص بـمرشوع ( )TAGللمتزي اخلاص جبمعيات الإدارة اجلاعية جيب أأن ينص بطريقة ل لبس فهيا أأن ماكتب
حق املؤلف ا ألعضاء جيب أأن تشارك بنشا يف معلية حتديد املعايري .وينبغي للويبو ،مكنظمة حيركروها ا ألعضاء ،تطبيق
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ا ألس بقية بني ا ألعضاء عند مناقشة املرشوع .و أأكد أأيضا أأنه عىل الرمغ من مشولية العملية ،فقد لحظ عدم وجود أأي اإشارة
دلمع ماكتب حق املؤلف يف املزيانية ،وهو نشا هام من وهجة نظر أأعضاء مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وابلنس بة
للربانمج  ،4أأعرب عن تطلع اجملموعة اإىل تلقي الردود من ا ألمانة عىل مجموعة من ا ألس ئةل املقدمة بشأأن معل اللجنة احلكومية
ادلولية .و أأفاد الوفد بأأنه كام ُذكر خالل مناقشات اللجنة ويف لكمهتا الافتتاحية ،تنظر مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
اإىل اللجنة احلكومية ادلولية عىل أأهنا هممة جدا ابلنس بة ألعضاهئا اذلين دلهيم توقعات عالية بأأن املناقشات ستُس تأأنف قريبا
بشأأن اجملالت الثالثة املشموةل يف وليهتا .وفامي يتعلق ابلربانمج  ،5أأفاد الوفد بأأنه دون حمك مس بق عىل أأي نتاجئ
للمناقشات اليت أأجراها الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،لزالت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
تنتظر الردود عىل طلباهتا للحصول عىل معلومات حول ختطيط وتوفري ختفيض حممتل للرسوم اخلاصة ابجلامعات واملؤسسات
البحثية ،قبل النظر يف تفكريها الُنايئ يف مرشوع الاقرتاح .وفامي يتعلق الربانمج  ،15شكر الوفد ا ألمانة عىل املعلومات اليت
قدمهتا يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة .و أأفاد بأأن اجملموعة قد أأجرت مراجعة شامةل لتكل الورقة واعترب أأنه لزال هناك حاجة اإىل
املزيد من البياانت بشأأن الربامج اخملتلفة املس تخدمة يف دمع ماكتب امللكية الفكرية ،لس امي فامي يتعلق بنظام الإدارة وجحم
املوارد اخملصصة لروها .وبشلك أأمع ،أأعرب وفد مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب عن أأسفه لعدم التوصل اإىل أأي اتفاق بشأأن
تعريف نفقات التمنية .وشدد عىل أأهنا مسأأةل ذات أأمهية كبرية ابلنس بة للمجموعة والبدلان النامية وللمنظمة بشلك عام ،و أأهنا
هدفروها هو زايدة الشفافية يف حتديد حصة التمنية يف الربانمج واملزيانية .و أأعرب عن اعتقاده بأأن اللجنة حققت تقدما جيدا
خالل ا ألس بوع .وعىل الرمغ من أأن اجليع ينتابه الشعور ابلإجناز نتيجة ما مت تغطيته ،جيب أأل يغيب عن ذهن أأحد أأن ذكل
اكن اجلزء ا ألول من الرحةل اليت س تنهتيي يف دورة سبمترب.
 .773و أأثىن وفد ابكس تان ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهادئ ،عىل توجهيات الرئيس وصربه مع اللجنة.
و أأثىن أأيضا عىل العمل اجلاد لنواب الرئيس وا ألمانة واملرتمجني الفوريني .و أأعرب عن اعتقاده الراخس بأأن ا إلرادة الس ياس ية
والشمولية والاحرتام املتبادل لتنوع املس تخدمني أأمر أأسايس من أأجل حل القضااي املتكررة املطروحة عىل اللجنة .و أأفاد بأأنه
عىل الرمغ من أأن اجملموعة أأعربت عن تقديرها للتقدم اذلي مت اإحرازه خالل ادلورة ،اإل أأنه يأأمل يف تسوية الكثري من القضااي
العالقة يف ادلورات املقبةل.
 .774و أأعرب وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن ارتياحه للطريقة املمتازة اليت قاد هبا
الرئيس الاجامتع الصعب واملعقد وعىل تأأسيس مس توى عال من الكفاءة ،واذلي سعت مجيع الوفود اإىل اتباعه ،و أأفاد بأأنه
سوف يقوم بذكل أأيضا يف ادلورات املقبةل .و أأعرب وفد مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن شكره لنائيب الرئيس
عىل معلروهام املروهم ،وتقدم ابلشكر ل ألمانة واملرتمجني الفوريني عىل معلروهم الشاق ،و أأعلن بأأنه يتطلع ابلفعل اإىل اإجراء مناقشات
بناءة وممثرة يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية.
 .775وتقدم وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،ابلشكر للرئيس وانئبيه .و أأعرب عن ر أأيه بأأن معل الرئيس
خالل ا ألس بوع اكن حمرتفا ودافئا وجذااب .كام شكر ا ألمانة واملرتمجني الفوريني .و أأعرب وفد اجملموعة الإفريقية عن سعادته
ابلإشارة اإىل أأن أأموال الويبو ل تزال سلمية و أأقر جبروهود املنظمة حنو برانمج ومزيانية يتسامن ابلعدل واملسؤولية
للثنائية  .17/2016وجشع الوفد ا ألمانة عىل تسروهيل اجلروهود حنو مساعدة املنظمة عىل حتقيق تطور متوازن جلدول أأعامل
امللكية الفكرية العاملية و أأيضا اس تخدام امللكية الفكرية لفائدة التمنية ،يف حني أأفاد بأأن ادلول ا ألعضاء من جانهبا حتتاج اإىل
مضاعفة هجودها أأيضا لتحقيق هذه ا ألهداف التنظميية .ورحب وفد اجملموعة ا ألفريقية بوضع املزيانية والربانمج املتفق عليه كام
اكن .وفامي يتعلق ابحلومكة ،وابلإشارة بوجه خاص اإىل التوصية  1لوحدة التفتيش املشرتكة ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأهنا
قضية والزتام يتعني عىل ادلول ا ألعضاء تناولروها .وابلتايل ،أأفاد وفد اجملموعة بأأنه يشعر ابلقلق إازاء ما يبدو أأنه عدم رغبة من
قبل بعض ادلول ا ألعضاء للميض قدما بشلك بناء حنو هذه القضية .وتقدم وفد اجملموعة ابلشكر لنائيب الرئيس ،فضال عن
وفد اإس بانيا ،عىل هجودمه املتوازنة واملوضوعية العادةل لتحريك العملية اإىل ا ألمام .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يؤدي عرض
التوصيات الُنائية ،اليت مت التفاق علهيا ،عىل اجلعية العامة اإىل تشجيع الرغبة وحسن النية وإاطار ذهين موجه حنو النتيجة.
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و أأكد وفد اجملموعة الإفريقية عىل انه س يكون دليه نفس الاهامتمات بشأأن املناقشات املتعلقة بنفقات التمنية .وجشع ا ألمانة عىل
مواصةل هجودها لتقدمي تقرير اإىل جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن ا ألنشطة اليت مت تنفيذها يف جمال الوفاء ابللزتامات اخلاصة
ابلتوصيات املعلقة جلدول أأعامل التمنية .وابلإشارة بوجه خاص اإىل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة ،أأفاد الوفد بأأنه عىل الرمغ
من كونه عىل بينة حبقيقة أأن جزء كبري من املسؤولية يقع عىل عاتقروهم ،اإل أأنه يتوقع احلصول عىل حتديثات من ا ألمانة .وفامي
يتعلق ابملاكتب اخلارجية ،أأكد الوفد بأأهنا لعبت بال شك دورا أأساس يا يف أأنشطة الويبو ويف حتقيق أأهدافروها .ومن خالل
تأأكيده عىل أأن اإنشاء املاكتب يف أأفريقيا اكن استامثرا اسرتاتيجيا من قبل املنظمة وس يكون أأمرا متبادل املنفعة ،أأكد الوفد
جمددا عىل طلبه ابإنشاء مكتبني يف أأفريقيا و أأعرب عن تطلعه اإىل دمع ادلول ا ألعضاء .كام تطلع اإىل دمع ادلول ا ألعضاء بشأأن
الاقرتاح اذلي اكن عىل وشك أأن يمت اإرساهل بشأأن حتويل اللجنة احلكومية ادلولية حلقوق التأأليف والنرش اإىل جلنة دامئة دلى
الويبو .وبشلك عام ،أأعرب وفد اجملموعة ا ألفريقية عن ر أأيه بأأن دورة جلنة الربانمج واملزيانية قد حققت بعض النجاح،
و أأعرب عن تطلعه اإىل دفع هذه العملية اإىل ا ألمام يف ادلورة املقبةل.
 .776و أأعرب وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن شكره للرئيس عىل توجهياته وعىل مُنجية العمل املروهنية واملنظمة
اليت أأدت اإىل توصل مجيع الوفود يف هناية الاجامتع اإىل نتاجئ ممثرة .و أأعرب أأيضا عن شكره لنائيب الرئيس عىل تفانهيام وشكر
ا ألمانة عىل دمعروها املروهين خالل هذه ادلورة وشكر املرتمجني الفوريني عىل دمعروهم .و أأعرب عن اعتقاده بأأنه مت اإحراز تقدم
خالل ادلورة ،لس امي فامي يتعلق ابلقضية امللحة لس ياسة الاستامثر ،واليت مت تقدمي توجيه عام بشأأهنا حبيث ميكن تسويهتا يف
دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف شروهر سبمترب .و أأضاف أأن ا ألعضاء قد توصلوا اإىل اتفاق حول عدة نقا يف الربانمج واملزيانية
واليت ميكن أأن حتد من عدد من القضااي اليت جيب متابعهتا ومناقش هتا يف دورة سبمترب .واكنت تكل النتاجئ ممثرة للغاية و أأعرب
وفد اجملموعة ابء عن أأمهل يف أأن يس متر ذكل يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية .وأأكد الوفد بأأنه ل يوجد من يشكك
يف أأمهية اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016خالل انعقاد اجلعيات يف شروهر أأكتوبر .و أأعرب عن أأمهل واعتقاده بأأن
جلنة الربانمج واملزيانية املقبةل ستسروهم أأيضا يف حتقيق هذا الروهدف.
 .777و أأشاد وفد بامن ابلطريقة اليت قاد هبا الرئيس ادلورة ،و أأضاف بأأن كفاءته املثالية يه مثال جيب تتبعه جلان أأخرى .كام
أأعرب عن شكره لنائيب الرئيس وا ألمانة عىل العمل الشاق اذلي قاموا به .وفامي يتعلق مبرشوع املزيانية ،أأعرب الوفد عن
رغبته يف تأأييد البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن الربانمج  .6و أأعرب وفد بامن عن أأمهل يف أأن يؤدي
مؤمتر لش بونة بشأأن الاس تدامة اذلاتية واملزيانية املتوازنة اإىل وجود نية حقيقية للوصول اإىل هذا الروهدف .وفامي يتعلق مبرشوع
الربانمج واملزيانية ،لس امي فامي يتعلق خبطة املؤمتر ادلبلومايس وابلنظر يف الطريقة اليت مت هبا عقد مؤمتر احتاد لش بونة ،أأعرب
الوفد عن أأنه ل ينبغي أأن يكون مرشوطا عىل أأساس التفرد بل عىل أأساس الانفتاح .وجيب أأن يكون متعدد ا ألطراف من
أأجل ضامن مشاركة مجيع أأعضاء الويبو حبقوق اكمةل بشأأن املاكتب اخلارجية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون أأي انفتاح لفائدة
املزيد من املاكتب اخلارجية مدفوعا من ا ألعضاء ،عىل عكس ما اكن حيدث يف املايض ،ودعا اإىل مبادئ توجهيية شديدة
الوضوح قبل الرشوع يف عقد مفاوضات لفائدة املزيد من املاكتب .وشكر الوفد أأيضا املرتمجني الفوريني عىل مساعدهتم يف
اكفة مراحل سلسةل الاجامتعات.
 .778و أأشاد وفد أأوروغواي ابلرئيس عىل العمل اذلي اضطلع به ،و أأشار اإىل أأن رئاس ته اكنت مثال حيتذى به ،كام أأشاد
ابلعمل العظمي اذلي قام به انئيب الرئيس وا ألمانة .و أأثىن أأيضا عىل العمل اذلي قام به وفد الربازيل مكنسق جملموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأيد البيان اذلي أأدىل به الوفد .و أأفاد بأأنه مع التحدايت الكربى اليت تنتظر اجليع ،فاإن اجامتع
سبمترب يتطلب املرونة وتوقعات برجامتية من جانب مجيع ا ألعضاء .وجيب أأن يمت تناول ا ألس ئةل وحلروها مرة واحدة وإاىل ا ألبد،
و أأضاف الوفد بأأن هذا ا ألمر يتعلق ابلربانمج  6أأيضا .و أأضاف الوفد ،نقال عن البيان اذلي أأدىل به وفد بامن ،بأأن ادلول
ا ألعضاء ل ميكُنا ببساطة تنحية لك ما يقابلروها .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.

WO/PBC/23/10
177

 .779واحناز وفد ش ييل مع الترصحيات اليت مت الإدلء هبا فامي يتعلق جبودة العمل اذلي مت القيام به .و أأعرب الوفد عن
شكره للرئيس وانئبيه وا ألمانة برمهتا اليت اكنت دامئا مس تعدة وقادرة عىل تبديد أأي شكوك والرد عىل ا ألس ئةل اليت ُطرحت
عىل مدار ا ألس بوع .و أأفاد الوفد بأأنه يعلق الوفد أأمهية كبرية عىل موضوع التمنية دلمع املاكتب الوطنية وامللكية الفكرية بشلك
عام ،فضال عن قضااي وضوح املعلومات والشفافية كام ذكر وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأشار الوفد اإىل أأنه
خالل املؤمتر ادلبلومايس بشأأن اتفاق لش بونة ،مل يس تطع مجيع أأعضاء الويبو املشاركة عىل قدم املساواة ،عىل الرمغ من أأن
هذا ا ألمر قد دعا اإليه عدد من ا ألعضاء يف مناس بات عديدة .و أأفاد بأأنه ذكل اكن قرار أأعضاء الاحتاد و أأعرب عن أأمهل يف
أأن القرار من شأأنه أأن يدخل اإىل حزي التنفيذ .وذكر بأأن وضوح الربانمج  6اكن ذا أأمهية مزتايدة ،ليس ابلنس بة للمنظمة
حفسب بل أأيضا ابلنس بة ألعضاء الويبو اذلين مل يس تطيعوا املشاركة عىل النحو املطلوب يف معلية اختاذ القرار بشأأن املؤمتر
ادلبلومايس .كام فضل الوفد فصل الربامج (يف الربانمج  )6وكذكل اإدخال مجيع التغيريات املطلوبة لتحسني املعلومات يف
الربانمج واملزيانية للثنائية  .17/2016و أأفاد بأأنه اكن عىل دراية اتمة ابحلجج اليت ُطرحت من قبل عدد من الوفود وحقيقة أأن
القرارات مل تكن قد ُاختذت بعد بشأأن الربانمج  6ولكنه أأعرب عن اعتقاده بأأنه من املروهم للجميع أأن يكونوا قادرين عىل
الاجامتع معا والتحدث هبدوء حول ا ألمور عىل الرمغ من صعوبة ذكل يف بعض ا ألحيان .كام أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به
وفد بامن بشأأن أأمهية اعامتد املبادئ التوجهيية قبل اختاذ مزيد من القرارات املتعلقة ابملاكتب اخلارجية .و أأعرب عن اس تعداده
للعمل بني ادلورات اخملتلفة حول هذه املوضوعات وغريها .واختمت الوفد حديثه بتوجيه الشكر اإىل الرئيس عىل الإدارة الفعاةل
للمناقشات.
 .780وتقدم وفد اإيران (مجروهورية اإيران الإسالمية) اإىل الرئيس عىل صربه ومعهل اجلاد وهجوده ادلؤوبة .و أأعرب الوفد عن
قلقه بشأأن وضع حمتوى ملقرتح واحد بشأأن اختاذ القرار حول النقطة (رابعا) من البند  5من جدول ا ألعامل ،واليت ،وفقا
لفروهمه ،مل تؤسس ألس بقية للمس تقبل ومل تعطى ا ألولوية ومل تسلط الضوء عىل تكل العنارص الواردة يف الربانمج  .6و أأعرب
عن أأمهل يف أأن يمت استيعاب الشواغل واملواقف اخلاصة جبميع ادلول ا ألعضاء عىل قدم املساواة داخل اللجنة ،لس امي عند
وضع اللمسات ا ألخرية عىل تعريف نفقات التمنية واختاذ قرار بشأأن حومكة قضااي الويبو.
 .781وشكر الرئيس الوفود اليت أأشادت بعمهل اذلي اكن يف ر أأيه عبارة عن امتداد للعمل اجلاعي .و أأثىن عىل ادلمع املمتزي
من انئيب الرئيس وا ألمانة من حيث جحم العمل اذلي اندرج يف جناح جلنة الربانمج واملزيانية .وشكر أأيضا املرتمجني الفوريني
عىل صربمه .وفامي يتعلق ابلعمل يف املس تقبل ،حث الرئيس عىل املرونة والربجامتية كام ذكرها وفد أأوروغواي .وجشع مجيع
الوفود ليس عىل الاخنرا بشلك استبايق مع ا ألمانة يف تناول الشواغل احملددة دلهيا حفسب ،بل أأيضا عىل التواصل مع
بعضروها البعض ملعرفة ما اإذا اكن ميكن التوصل اإىل حلول وسط بشأأن القضااي الروهامة جدا اليت أأثريت خالل ا ألس بوع .و أأعرب
عن اعتقاده بأأن هناك طلبا بشأأن وجود معل غري رمسي بني ادلورات من جانب اجليع لتناول جدول أأعامل ادلورة املقبةل
للجنة الربانمج واملزيانية واذلي يتسم ابلتحدي .و أأعرب الرئيس عن تطلعه اإىل العودة والعمل مع اجليع ،أأعرب مرة أأخرى
عن شكره للوفود عىل املشاركة البناءة والنتاجئ اجليدة اليت مت التوصل اإلهيا خالل ا ألس بوع.
 .782و أأعلن الرئيس اختتام ادلورة.
[ييل ذكل املرفق]

