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ُ .1عقدت ادلورة السابعة والعرشون للجنة الويبو للربانمج واملزيانية يف مقر الويبو يف الفرتة من  11اإىل 15
سبمترب .2017
 .2وتأألفت اللجنة خالل الفرتة من أأكتوبر  2015اإىل أأكتوبر  2017من ادلول ا ألعضاء التالية :ا ألرجنتني ،و أأرمينيا،
و أأذربيجان ،وبنغالديش ،وبيالروس ،والربازيل ،والاكمريون ،وكندا ،وش ييل ،والصني ،وكولومبيا ( ،)16/2015والكونغو،
وامجلهورية التش يكية ،وإاكوادور ،ومرص ،والسلفادور ،وإاس تونيا ( ،)17/2016وإاثيوبيا ،وفرنسا ،و أأملانيا ،واليوانن،
وغواتاميل ،وهنغاراي ،والهند ،وإايران (مجهورية – الإسالمية) ،وإايطاليا ،والياابن ،ولتفيا ( ،)16/2015ومالزياي،
واملكس يك ،واملغرب ،ونيجرياي ،وابكس تان ،وبامن ،وبولندا ،ومجهورية كوراي ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،والس نغال،
وس نغافورة ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،وجنوب أأفريقيا ،وإاس بانيا ،ورسي لناك ،والسويد ،وسويرسا (حبمك موقعها)،
وطاجيكس تان ،وترينيداد وتوابغو ( ،)17/2016وتركيا ،و أأوغندا ،واململكة املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية،
وفييت انم ،وزمبابوي (.)53
 .3واكنت ادلول التالية ا ألعضاء يف اللجنة ُممثةل يف هذه ادلورة :بيالروس ،والربازيل ،والاكمريون ،وكندا ،وش ييل،
والصني ،وامجلهورية التش يكية ،وإاكوادور ،ومرص ،والسلفادور ،وإاثيوبيا ،وإاس تونيا ،وفرنسا ،و أأملانيا ،واليوانن ،وغواتاميل،
وهنغاراي ،والهند ،وإايران (مجهورية – الإسالمية) ،وإايطاليا ،والياابن ،ومالزياي ،واملكس يك ،ونيجرياي ،وابكس تان ،وبولندا،
ومجهورية كوراي ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،والس نغال ،وس نغافورة ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،وجنوب أأفريقيا ،وإاس بانيا،
ورسي لناك ،والسويد ،وسويرسا (حبمك موقعها) ،وطاجيكس تان ،وتركيا ،و أأوغندا ،واململكة املتحدة ،والولايت املتحدة
ا ألمريكية ،وزمبابوي ( .)44وابلإضافة اإىل ذكل ،اكنت ادلول التالية ،ا ألعضاء يف الويبو وغري ا ألعضاء يف اللجنةُ ،ممث ةةل
بصفة مراقب :اجلزائر ،و أأسرتاليا ،وجزر الهباما ،وبلجياك ،وبوروندي ،وكولومبيا ،وقربص ،وامجلهورية ادلومينيكية ،وفنلندا،
والغابون ،وجورجيا ،وهاييت ،وإاندونيس يا ،وإايرلندا ،وإارسائيل ،واكزاخس تان ،والكويت ،ولتفيا ،واجلبل ا ألسود،
ونياكراغوا ،وبريو ،والفلبني ،والربتغال ،وقطر ،ورصبيا ،واتيلند ،والإمارات العربية املتحدة،
وفزنويال (مجهورية  -البوليفارية) ،والمين (.)29

البند 1

افتتاح ادلورة

 .4افتتحت الرئيسة ادلورة السابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ابلتذكري ابلتقدم احملرز يف دورة اللجنة اليت
عُقدت يف شهر يوليو ،و أأكدت الرئيسة من جديد رضورة التوصل اإىل اس تنتاجات وقرارات بشأأن البنود املتبقية .و أأعربت
الرئيسة عن أأملها يف أأن يكون ا ألس بوع املقبل ممثر ةا ،ودعت املدير العام اإىل اإلقاء لكمته الافتتاحية.
 .5ورحب املدير العام بفرصة اإلقاء لكمة قصرية ،ل س امي بشأأن عرض اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .19/2018وذكّر
املدير العام بأأن هناك دورتني للجنة الربانمج واملزيانية يف الس نة احلالية ،وبأأن شوط ةا كبري ةا قد قُطع ابلفعل يف أأوىل هاتني
ُ
ادلورتني .و أأعرب املدير العام عن رغبته يف الإدلء ببضعة تعليقات موجزة بشأأن بعض مجموعات البنود ،واجملموعة ا ألوىل يه
بنود التدقيق والرقابة الإدارية ،اليت تضمنت تقارير ُمقدمة من لك هيئة من هيئات هيلك الرقابة الشامل يف املنظمة.
وابلإضافة اإىل ذكل ،س ُيقدم تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،ويه اإحدى هيئات الرقابة عىل منظومة ا ألمم
املتحدة كلك .و أأبدى املدير العام رغبته يف اغتنام هذه الفرصة ليعرب عن شكره لرئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
و أأعضاهئا ،ولشعبة الرقابة ادلاخلية اخلاصة ابملنظمة ،وملراجعي احلساابت اخلارجيني ،عىل وجه اخلصوص ،عىل ما قدموه من
اإسهامات قيّمة للغاية يف معل املنظمة .ومىض يقول اإن اجملموعة الثانية من البنود تشمل أأداء برامج املنظمة و أأداء املنظمة
املايل يف عام  .2016و أأشار املدير العام اإىل أأنه قد مت الانهتاء من اس تعراض شامل لتقرير أأداء الربانمج يف دورة جلنة
الربانمج واملزيانية اليت عُقدت يف شهر يوليو ،و أأن املنظمة قد أأهنت الس نة ا ألوىل من الثنائية بنتيجة مالية اإجاملية قدرها
 32مليون فرنك سويرسي ،عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .و أأضاف أأن زايدة ا ألموال الاحتياطية
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أأو صايف أأصول املنظمة قد أأدت اإىل زايدة العنرص السائل من صايف ا ألصول ،و أأن املنظمة تسري عىل الطريق الصحيح حنو
حتقيق الغاية املمتثةل يف زايدة الهدف احملدد ملس توى ا ألموال الاحتياطية من  22يف املائة اإىل  25يف املائة من نفقات الثنائية
يف املس تقبل .وقال اإن املنظمة ،منذ اجامتع يوليو ،تلقت ر أأ ةاي غري مشفوع بتحفظ بشأأن بياانهتا املالية لعام  2016من مراجعي
احلساابت اخلارجيني .وفامي يتعلق بعنارص اإيرادات املنظمة يف عام  ،2016ذكر املدير العام عىل وجه التحديد أأن الإيرادات
املتأأتية من نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات متثل  75يف املائة من اإيرادات املنظمة ،يف حني أأن نظام مدريد ونظام لهاي
ميثالن  16و 1.3يف املائة من اإجاميل الإيرادات ،عىل التوايل .و أأوحض املدير العام أأن النس بة اليت سامه هبا نظام لهاي يف
اإجاميل الإيرادات صغرية نسبي ةا ،اإل أأن هذه النس بة البالغة  1.3يف املائة تشلك عنرص ةا ابلغ ا ألمهية من حيث النتيجة
الإجاملية ،وميكن مالحظة أأن النس بة املئوية للمسامهة املقدمة من نظام لهاي أخذة يف الزايدة ببطء .و أأضاف أأن هذه
ُقارن
النس بة من املتوقع أأن تزداد يف املس تقبل مع الانضامم املتوقع لبدلان جديدة اإىل نظام لهاي ،وإان اكنت س تظل دامئ ةا ل ت َ
من حيث احلج بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد .ومىض املدير العام يقول اإن الاشرتااكت املقررة املُقدمة
من ادلول ا ألعضاء بلغت  4.4يف املائة من اإجاميل الإيرادات ،يف حني أأن التربعات املقدمة من املاحنني ا ألخسياء اإىل املنظمة
بلغت  2.6يف املائة ،وبلغت الإيرادات ا ألخرى  1.3يف املائة .وفامي خيص نشاط التسجيل ،قال اإن نظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات قد شهد عام ةا جيد ةا جد ةا ،حيث د ُِّّون حنو  233 000طلب براءة دويل .وفامي يتعلق بنظايم مدريد ولهاي،
ذكر املدير العام أأن التدابري املس تخدمة يف قياس ا ألداء املايل ختتلف اختالف ةا طفيف ةا عن جمرد قياس عدد الطلبات .واس تطرد
قائ ةال اإن عدد الطلبات هل ابلطبع أأمهية كبرية يف التنبؤ بعبء العمل والطلب املس تقبيل؛ ولكن ،ألغراض مالية ،اس ُتخدمت
التسجيالت والتجديدات لكتاهام ،ألنه ميكن ،عىل عكس الرباءات ،جتديد العالمات التجارية والتصاممي (لفرتة ُمحددة يف
حاةل التصاممي) .وفامي خيص نظام مدريد ،قال املدير العام اإن مسامهته اخنفضت بنس بة  3يف املائة من حيث التسجيالت
والتجديدات عن املس توى املقدر لعام  2016يف املزيانية املعمتدة .أأما فامي يتعلق بنظام لهاي ،فقد ذكر املدير العام أأن
مس توى التسجيالت والتجديدات أأعىل بنس بة  2يف املائة من املس توى املقدر .و أأضاف أأن اخنفاض عدد التسجيالت
والتجديدات يف نظام مدريد يتناقض مع عدد الطلبات ،فقد زاد ،يف الواقع ،عدد الطلبات ،ولكن عدد التسجيالت
والتجديدات أأقل قلي ةال مما اكن مقدر ةا .ومىض يقول اإن ذكل انجت يف املقام ا ألول عن نرش نظام معلومايت جديد حتول من
احلواسب املركزية الكبرية اإىل احلواسب املكتبية .وذكر أأنه قد ُاختذت تدابري ملعاجلة اخنفاض عدد التسجيالت والتجديدات
خالل الس نة احلالية ،وتوجد ثقة يف أأن أأي ترامك ل ألعامل يف هذا الصدد سوف ينهتيي حبلول هناية هذا العام .ومن ث فاإن
املسامهة الإجاملية ألنظمة التسجيل ،كام يتبني من نتيجة الس نة السابقة ،ل تزال كبرية للغاية ،مما أألقى عىل عاتق ا ألمانة
مسؤولية ضامن وجود مس توى مناسب من الاستامثر يف أأنظمة تكنولوجيا املعلومات من أأجل اس مترار القدرة التنافس ية
لتكل ا ألنظمة العاملية اخلاصة ابمللكية الفكرية .وفامي يتعلق ابلنفقات يف عام  ،2016قال املدير العام اإن من املالحظ أأن نفقات
املوظفني متثل حنو  63.1يف املائة من مجموع النفقات ،وهذا الرمق أأعىل بنس بة  3.7يف املائة تقريب ةا مما اكن عليه يف عام ،2015
وذكل نتيج ةة للزايدات القانونية مثل زايدة ادلرجات الوظيفية ،وتثبيت العاملني يف وظائف مس مترة ،وزايدة املسامهة يف
مس تحقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة .و أأضاف املدير العام ،فامي خيص التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ،أأن املنظمة بلغ
مس توى متويلها  60يف املائة تقريب ةا .وقال اإن املنظمة تنتبه بشدة لهذا الالزتام ،اإذ تسعى اإىل ضامن قدرهتا عىل تقدمي
مساهامت اإضافية لكام أأمكن ذكل .وفامي يتعلق بتوقعات عام  ،2017مع مراعاة أأن ذكل اكن يف شهر سبمترب ،قال اإن املنظمة
تتوقع حتقيق نتيجة شامةل تضايه النتيجة الإجاملية اليت حتققت يف عام  .2016وذكر أأن ذكل س ُيم ِّكّن املنظمة من اإهناء
الثنائية عىل حنو اإجيايب للغاية .وانتقل املدير العام اإىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018واخلطة الر أأساملية الرئيس ية،
فأأشار اإىل أأن القراءة الشامةل ا ألوىل للربانمج واملزيانية قد اكمتلت يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية يف شهر يوليو ،و أأن
الاقرتاح يتوقع زايدة تُقدر بنس بة  10.4يف املائة يف الإيرادات خالل الثنائية .وذكر املدير العام أأن القرار اذلي اختذته جلنة
اخلدمة املدنية ادلولية مؤخر ةا بشأأن مضاعف تسوية مقر العمل وثيق الصةل بنفقات املوظفني ،و أأنه يشلك مصدر قلق مجليع
ادلول ا ألعضاء ،و أأشار املدير العام اإىل أأن أأحدث قرار للجنة اخلدمة املدنية ادلولية قد ُاختذ يف فيينا ،و أأن هذا القرار يتضمن
تراجع ةا عن القرار السابق بشأأن ما اكن ي ُشار اإليه ابمس "سد الفجوة" .وينص هذا القرار ا ألخري عىل فرتة انتقالية لتطبيق
مضاعف تسوية مقر العمل اجلديد حىت فرباير  ،2018وعىل تطبيق التسوايت تدرجيي ةا عىل مراحل زمنية بدء ةا من شهر
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فرباير .وقال املدير العام اإنه عىل عمل ابلطلب املُقدم من كثري من ادلول ا ألعضاء لتقدمي تقدير دقيق لتأأثري هذا القرار ولضامن
أأن املنظمة تلزتم بسؤولياهتا فامي يتعلق بنظام ا ألمم املتحدة امل ُو ّحد ،ولكن ا ألمانة غري قادرة حىت الن عىل تقدمي تقدير دقيق
بناء عىل مشاورات مع جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،تتوقع اإجراء
لتأأثري قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية .و أأضاف أأن ا ألمانة ،ة
تعديالت أأخرى يف ا ألشهر املمتدة حىت فرباير  ،2018با يف ذكل تعديل أأساس املقارنة املس تخدم لتحديد مس توى ا ألجر
للخدمة املدنية ادلولية .وذلكل ،ل تزال ا ألرقام ادلقيقة غري قابةل للقياس يف الوقت احلارض .ومىض يقول اإنه رمغ وجود
تقديرات تشري اإىل أأن ا ألثر س يرتاوح بني  1.5و 3يف املائة ،فاإن ذكل يتوقف عىل حدوث أأش ياء معينة ،مهنا عىل سبيل
املثال اإدخال أأي تعديل عىل أأساس املقارنة .وقال اإن للمنظمة مصلحة يف ضامن نزاهة نظام ا ألمم املتحدة املوحد ،وإان
للموظفني مصلحة يف شفافية ودقة املهنجية اليت تُطبق لتحديد أأجورمه ،وإان الإدارة مسؤوةل عن بذل العناية الواجبة لضامن
دقة املهنجية امل ُطبقة وشفافيهتا وإاماكنية رشهحا للموظفني .ومىض يقول اإن املنظمة ،يف هذه املرحةل ،متر بعملية بذل العناية
الواجبة .و أأضاف أأن هناك اإشارات متعددة يف نظام املوظفني ولحئته اإىل جلنة اخلدمة املدنية ادلولية من حيث الزتام املنظمة
بنظام ا ألمم املتحدة املوحد ،والزتاماهتا جتاه هذا النظام ،وامتثالها للمعايري اليت وضعهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية .وختام ةا
ملسأأةل قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،ذكر املدير العام أأن الفقرات املُضافة يف وثيقة اقرتاح الربانمج واملزيانية توفر أأساس ةا
حلساب مدى التأأثري احملمتل لقرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية بشأأن افرتاضات التخطيط املس تخدمة يف وثيقة الربانمج
واملزيانية ،ويه اإحدى واثئق التخطيط املايل .و أأضاف أأهنا وثيقة حتدد تقدير ةا ل إاليرادات اليت ستتحقق ابلإضافة اإىل تقديرات
النفقات اليت تطلب املنظمة بشأأهنا اإذ ةان من جلنة الربانمج واملزيانية .ث انتقل املدير العام اإىل بعض تفاصيل وثيقة الربانمج
واملزيانية ،وذكر أأهنا تتوقع حدوث زايدة اإجاملية يف الإيرادات بنس بة  10.4يف املائة ،ويه نس بة كبرية نوع ةا ما س تجعل
اإيرادات املنظمة خالل الثنائية تتجاوز  800مليون فرنك سويرسي ألول مرة ،لتبلغ ما يُقدر بنحو  826مليون فرنك
سويرسي .ومىض يقول اإن اإيرادات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وحده س متثل حنو  76.7يف املائة من تكل
بناء عىل توقعات كبري الاقتصاديني بشأأن الإيرادات ،اليت اس ُتعني فهيا ببياانت سابقة من املاكتب الرئيس ية
الإيرادات ،ة
لإيداع طلبات امللكية الفكرية ،واملصادر الرئيس ية للطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
ابلإضافة اإىل توقعات الناجت احمليل الإجاميل الصادرة عن صندوق النقد ادلويل .و أأعرب املدير العام عن رغبته يف اإضافة
مالحظة حتذيرية فامي يتعلق ابلقتصاد العاملي .وذكر أأنه ل جدال أأن أأداء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وغريه من
ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية يعمتد اعامتد ةا كبري ةا عىل أأداء الاقتصاد العاملي ،رمغ أأنه قد لوحظ منذ ا ألزمة املالية العاملية أأن
نشاط امللكية الفكرية معاكس لجتاه ادلورة الاقتصادية اإىل حد ما .فعىل الرمغ من التغريات الاقتصادية ،ظلت معدلت المنو
يف جمال امللكية الفكرية متسقة اإىل حد ما .واس تطرد قائ ةال اإن ذكل يرجع ،من بني أأمور أأخرى ،اإىل تغري التوزيع اجلغرايف
للطلب عىل ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية يف املنظمة .و أأضاف أأن هناك دلئل عىل أأن درجة اخملاطر الاقتصادية ربا تكون
متناقصة يف الاقتصاد العاملي ،وميكن مالحظة ذكل يف بعض املؤرشات .فعىل سبيل املثال ،ألول مرة منذ ا ألزمة املالية
العاملية ،تشهد مجيع بدلان منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي حاةل منو .ومن انحية أأخرى ،ل تزال توجد خماطر
مالية ،ل س امي درجة احلزي املايل املتاح للسلطات املرصفية املركزية ،وخصوص ةا يف حاةل حدوث أأي تراجع مفاجئ يف الاقتصاد
العاملي .ومىض يقول اإن من الإنصاف ،يف الوقت نفسه ،أأن نقول اإن مس توى اخملاطر الس ياس ية قد ارتفع .فعىل الرمغ من
وجود بعض الإشارات املطمئنة بشأأن أأداء الاقتصاد العاملي ،توجد أأيض ةا بعض الإشارات اليت تؤدي اإىل اس مترار اتباع هنج
حذر للغاية إازاء افرتاضات التخطيط للثنائية املقبةل .وفامي خيص افرتاضات التخطيط هذه ،ذكر املدير العام أأن من املتوقع أأن
تزيد الإيرادات بنس بة  10.4يف املائة ،اإل أأنه من املقرتح زايدة النفقات بنس بة  2.7يف املائة فقط ،وهو هنج حصيف.
و أأضاف أأن عنرص املوظفني لن يرتفع اإل بنس بة  0.8يف املائة ،ويرى املدير العام أأن هذا اإجناز جيد يرجع اإىل ا ألرابح
املدفوعة فامي يتعلق ابلستامثرات اليت أجريت يف نظ تكنولوجيا املعلومات والتصالت اليت تتس ابلكفاءة والقدرة عىل
الصمود وتقوم علهيا أأنظمة امللكية الفكرية العاملية .وقال املدير العام اإنه ل توجد أأي وظائف جديدة مقرتحة ،وهذه يه الثنائية
اخلامسة عىل التوايل اليت ل يُقرتح فهيا أأي وظائف جديدة .و أأضاف أأن هناك نفقات مقرتحة ل تتعلق ابملوظفني قدرها
 265.9مليون فرنك سويرسي .أأما نفقات التمنية ،اليت جيري تقديرها الن ألول مرة وفق ةا للتعريف اجلديد ،فستبلغ  18.3يف
املائة .وذكر املدير العام أأن هذا الرمق ل ميكن مقارنته بأأرقام أأي ثنائيات سابقة ،ألنه يستند اإىل تعريف جديد جيري تطبيقه
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ألول مرة .وفامي خيص اخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،ذكر املدير العام إابقرار املرشوعات للثنائية املقبةل ،اليت يُقرتح أأن تكون
ببلغ  25مليون فرنك سويرسي ،يف ادلورة اليت عقدهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف شهر يوليو .و أأضاف أأن هذه املرشوعات
تشمل املباين والسالمة وا ألمن وتكنولوجيا املعلومات والتصالت :مجيع البنود الرئيس ية للخطة الر أأساملية اليت هت املنظمة.
وقال اإن الاقرتاح ميتثل امتثا ةل اتم ةا لس ياسة ا ألموال الاحتياطية اليت تطبقها املنظمة .ومىض يقول اإن اخلطة الرأأساملية
الرئيس ية أأداة ابلغة ا ألمهية يف ضامن التخطيط يف الوقت املناسب لالستامثرات الر أأساملية الالزمة ،لضامن أأن تظل الويبو
قادرة عىل الاضطالع بوليهتا و أأن تكون قادرة عىل املنافسة ،ل س امي يف ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية .وقال اإهنا تقلص
احلاجة اإىل ا إلصالحات التفاعلية والطارئة اليت متيل اإىل أأن تكون أأغىل بكثري من الاستامثرات الر أأساملية اخملطط لها سلف ةا،
وإاهنا تلغي أأو ختفف من اخملاطر البيئية املتعلقة اب ألمن والسالمة والصحة للجميع .و أأخري ةا ،فامي يتعلق بقرتحات الإدارة املالية،
أأعرب املدير العام عن تقديره للتوصية الإجيابية ابلتغيريات املقرتح اإدخالها عىل س ياسة الاستامثر اليت نظرت فهيا جلنة
الربانمج واملزيانية يف اجامتعها السابق .وقال اإن ا ألمانة قد أأعدت أأيض ةا اقرتاح ةا ابإجراء تعديالت عىل النظام املايل ولحئته،
وإان هذه التعديالت من شأأهنا أأن تعزز اإطار املشرتايت اذلي أويص ابملوافقة عليه .و أأضاف أأنه ل يزال يوجد الن عدد
قليل من التغيريات اليت اقرتحهتا ا ألمانة واليت من شأأهنا أأن ت ُّيرس اإعداد التقارير املالية وتساعد عىل حتسني الاتساق وادلقة
يف النظام املايل ولحئته .و أأضاف أأن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة قد اس تعرضت هذه التغيريات وفق ةا للقرار اذلي
اختذته ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية .وختام ةا ،ذكر أأن املنظمة تدرك جيد ةا أأمهية البند اخلاص ابملاكتب اخلارجية
املدرج يف جدول أأعامل الاجامتع ،وتدرك أأن هذا قرار يف أأيدي ادلول ا ألعضاء اإىل حد بعيد.

البند 2
.6

اعامتد جدول ا ألعامل

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/27/1 Prov.4

 .7وعرضت الرئيسة مرشوع جدول ا ألعامل ،و أأوحضت أأنه من أأجل تسهيل مناقشات جلنة الربانمج واملزيانيةُ ،ص ِّنّفت
بنود جدول ا ألعامل يف الوثيقة يف ست مجموعات ،أأل ويه :التدقيق والرقابة الإدارية؛ واس تعراض أأداء الربانمج واملالية؛
والتخطيط وإاعداد املزيانية؛ وتقارير مرحلية عن املرشوعات الرئيس ية واملسائل الإدارية؛ واقرتاحات؛ وبنود لحقة لقرارات
مجعيات  2016لدلول ا ألعضاء يف الويبو وادلورة  26للجنة املزيانية .ونظر ةا لعدم وجود تعليقاتُ ،اع ُتمد القرار.
 .8اعمتدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول ا ألعامل (الوثيقة .)WO/PBC/27/1
 .9و أأعلنت الرئيسة ،دلى عرضها للجدول الزمين املؤقت ،أأن ختطيط جدول ا ألعامل املبديئ قد أأخذ يف الاعتبار
حساب الوقت الالزم اخملصص للك بند و أأن الهدف هو مناقشة مجيع البنود مناقش ةة متوا نز ةة .ومضت الرئيسة تقول اإن
اجلدول الزمين يتبع ترتيب بنود جدول ا ألعامل .ووفق ةا جلدول ا ألعامل املبديئ ،س ُيخصص اليوم ا ألول من الاجامتع ملناقشة
البنود من  3اإىل  5املدرجة حتت عنوان التدقيق والرقابة الإدارية .وس تو َاصل مناقشة مسائل التدقيق والرقابة يف صباح يوم
الثالاثء مع البند  6من جدول ا ألعامل ،يليه البندان  7و 8املدرجان حتت عنوان اس تعراض أأداء الربانمج واملالية .وس يجري
تناول البند ( 9اقرتاح الربانمج واملزيانية) بعد ظهر يوم الثالاثء ،وس ُتواصل مناقشة هذا البند يف صباح يوم ا ألربعاء.
وسيُ َنظر يف البندين  10و 11بعد ظهر يوم ا ألربعاء ،وستبد أأ يف صباح يوم امخليس املناقشة اخلاصة ابملاكتب اخلارجية
اجلديدة .وس يجري تناول أأي بنود معلقة بعد ظهر يوم امخليس .ويف حاةل عدم الانهتاء من مناقشات موضوع معني يف الوقت
اخملصص لها ،فسوف تبد أأ مناقشة البند التايل من بنود جدول ا ألعامل ،وسوف جيري التعامل مع أأي مناقشات معلقة يف
مرحةل لحقة .ويف حاةل الانهتاء من النظر يف أأحد بنود جدول ا ألعامل قبل املوعد املقرر ،فس ُيقدم البند التايل من بنود
جدول ا ألعامل .وقالت الرئيسة إان اجللسات الصباحية ستبد أأ يف الساعة العارشة صباح ةا وستس متر حىت الساعة الواحدة
مساء .ونظر ةا ألن جدول ا ألعامل شديد
ظهر ةا ،ث تُعقد اجللسات من الساعة الثالثة بعد الظهر حىت الساعة السادسة ة
الازدحام و ألن الوفود ستس تطيع تقدمي مساهامت يف مجيع البنود عند طرهحا للنظر فهيا ،فقد طلبت الرئيسة من ش ىت
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اجملموعات وادلول ا ألعضاء الراغبة يف الإدلء ببياانت عامة أأن تتناول النقاط ا ألساس ية لتكل البياانت ابإجياز شديد و أأن تقدم
نسخ ةة خطي ةة اكم ةةل من مالحظاهتا اإىل ا ألمانة من أأجل اإدراهجا يف احملرض احلريف .ودعت الرئيسة اجملموعات ا إلقلميية اإىل
الإدلء ببياانهتا.
 .10وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،و أأعرب عن امتنانه ملراجع احلساابت اخلاريج ،واللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة ،وشعبة الرقابة ادلاخلية اذلين أأ ّدوا مجيع ةا دور ةا أأساس ي ةا يف ألية مراجعة حساابت املنظمة ،وشكرمه الوفد كذكل عىل
معله املتواصل وما يقدمونه اإىل اللجنة من تقارير .وتوفري ةا للوقت من أأجل جدول ا ألعامل املزدم ،أأعرب الوفد عن رغبة
اجملموعة يف اإرجاء تعليقاهتا اإىل وقت لحق يف اإطار بنود جدول ا ألعامل ذات الصةل .وقال الوفد اإنه يأأمل ويعتقد أأن اجلهود
امجلاعية ميكن ،بتوجيه من الرئيس ،أأن تتبلور وتؤيت نتيجة اإجيابية يف ادلورة من أأجل حتقيق الهدف الهنايئ لعملية وضع
املزيانية ،أأل وهو املوافقة عىل مزيانية الثنائية املقبةل.
 .11وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وقال اإنه ابلإضافة اإىل البنود املهمة اليت ن ُِّظر فهيا خالل ادلورة
السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف شهر يوليو ،عىل اللجنة الن أأن تتناول أأمور ةا أأساس ية أأخرى ،ل س امي التقرير
امل ُقدم من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وتقرير مراجع احلساابت اخلاريج ،وتقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية،
والتقرير املرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،والتقرير املرحيل عن نظام التخطيط للموارد املؤسس ية .وقال
اإن مجموعة البدلان ا ألفريقية أأحاطت علامة ابلتعديالت اليت أد ِّخلت عىل الربامج  3و 4و 5و 8و 13و 30وعىل وثيقة الربانمج
واملزيانية للثنائية  ،19/2018فض ةال عن البنود املدرجة يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،اليت ركّزت حق ةا عىل ثالثة أأراكن ،يه:
تكنولوجيا املعلومات ،واملباين ،وا ألنظمة ا ألمنية .وذكر أأن كثري ةا من الربامج املتعلقة بلجنة الربانمج واملزيانية ل تزال مفتوحة،
و أأن مجموعة البدلان ا ألفريقية تويل اهامتم ةا خاص ةا لتخصيص املوارد املرتبطة ابلتمنية .و أأضاف أأهنا تريد تعزيز تنفيذ اجلهود التمنوية
امللموسة وفق ةا خلطة التمنية املس تدامة لعام  .2030ومىض يقول اإن اجملموعة ترى أأن وثيقة الربانمج واملزيانية طموحة ،و أأهنا
هتدف اإىل تلبية الاحتياجات الكثرية لدلول ا ألعضاء ،و أأن ذكل جزء أأسايس من معل املنظمة من أأجل حتقيق هدف الويبو
الاسرتاتيجي عىل النحو ا ألمثل .وذكر الوفد أأن مجموعة البدلان ا ألفريقية ترغب يف الإعراب عن قلقها بسبب الإنقاص الكبري
يف كثري من الربامج للموارد امل ُخصصة للنتيجتني املرتقبتني ھ 2.1وھ 2.3فامي يتعلق اب ألطر الترشيعية والتنظميية والس ياس ية،
فض ةال عن تعزيز املوارد البرشية لتلبية احتياجات البدلان النامية والبدلان اليت متر برحةل انتقالية والبدلان ا ألقل منو ةا ورشوط
انتفاع تكل البدلان ابمللكية الفكرية انتفاع ةا فعا ةل .ومىض يقول اإن ا ألمر نفسه ينطبق أأيض ةا عىل غياب التوقعات املتعلقة
ابملزيانية يف اإطار النتيجة املرتقبة ھ ،4.3اليت تتعلق ابتفاقات التعاون مع البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ةا والبدلان اليت متر
برحةل انتقالية .وذكر أأن اجملموعة تكرر ر أأهيا الإجيايب جد ةا بشأأن كفاءة ش ىت البدلان املرحشة لس تضافة ماكتب الويبو
اخلارجية ،فض ةال عن العروض املمتازة اليت قُدّ مت خالل ادلورة السادسة والعرشين بشأأن هذا املوضوع .وقال الوفد اإنه يود
أأن حي ّث عىل تطوير ش بكة الويبو الإدارية ،مما يتيح تغطية أأفضل يف مجيع أأحناء العامل .وذكر أأنه ملزتم الزتام ةا اتم ةا ابملشاركة
النشطة يف أأي معلية من شأأهنا أأن تؤدي اإىل نتيجة مقبوةل للجميع .وقال اإن مجموعة البدلان ا ألفريقية تأأمل أأن خترج هذه
ادلورة السابعة والعرشين بتوصيات تثبت الزتاهما ابملشاركة يف هذه البنود اخملتلفة من جدول ا ألعامل.
 .12وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تُم ِّكّن املوا ُد املعروضة عىل
اللجنة ادلو َل ا ألعضاء من تقيمي احلاةل الراهنة وأأن تتيح فرص ةة لطرح أأفاكر وتوصيات من شأأهنا أأن تساعد عىل زايدة حتقيق
الاس تفادة القصوى من املنظمة .وفامي يتعلق بأأمور التدقيق والرقابة ،قال الوفد اإن اجملموعة حتيط علامة ابلواثئق
 WO/PBC/27/2و WO/PBC/27/3و WO/PBC/27/4و .WO/PBC/27/5وقال اإن من دواعي رسوره أأن
تكون اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة سعيدة بشعبة الرقابة ادلاخلية ،والتغطية الرقابية ،وأأن تقر جبودة تقرير الرقابة.
ومتش ي ةا مع تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،أأعرب الوفد عن رضا اجملموعة عن املراجعة اخلارجية واملراجعة ادلاخلية
للحساابت ،و أأعرب عن رسورها ابس مترار تلقي الويبو ر أأ ةاي غري مشفوع بتحفظات .وقال اإن اجملموعة تتطلع اإىل الاس امتع اإىل
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،ومراجع احلساابت اخلاريج ،وشعبة الرقابة ادلاخلية .وفامي يتعلق ابس تعراض أأداء
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الربامج واملالية ،ذكر الوفد أأن اجملموعة تشكر ا ألمانة عىل الوثيقة  WO/PBC/27/6بشأأن التقرير املايل الس نوي والبياانت
املالية لعام  ،2016و أأهنا يرسها وجود فائض وفري يف صايف ا ألصول .و أأضاف الوفد أأيض ةا أأن اجملموعة حتيط علامة ابلوثيقة
 WO/PBC/27/INF/1بشأأن التقرير الس نوي عن املوارد البرشية و أأهنا درست هذه الوثيقة ،وتشكر ا ألمانة عىل
إاعدادها .وفامي يتعلق ابلتنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني ،قال اإن اجملموعة ترحب بأأي هجود اإضافية لتحقيق التوازن يف
التنوع اجلغرايف يف القوى العامةل .ومىض يقول اإن اجملموعة ،بعد أأن انهتت من القراءة ا ألوىل ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية
للثنائية  ،19/2018تشعر ابلتفاؤل وبأأن املناقشة والتعليقات والتوصيات ،با يف ذكل التعديالت املمكنة للوثيقة اليت
س ُتجرى خالل هذه ادلورة للجنة الربانمج واملزيانية ،ستسفر عن وثيقة برانمج ومزيانية جيدة جد ةا للثنائية املقبةل .و أأضاف
أأن اجملموعة حتيط علامة بأأن التعديل املقرتح وإاطار وصف الربامج ونتائها يف الربامج  3و 4و 5و 8و 13و 30قد انعكسا.
وقال اإن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ تأأمل أأن تمتكن اللجنة من حل املسائل اليت مل يُنظر فهيا بعد ،أأي يف الربامج 9
و 10و 15و 20و .32و أأضاف أأن اجملموعة تتطلع أأيض ةا اإىل اإجراء مناقشات بشأأن عدد من املسائل ،مهنا املسائل اخلاصة
ابقرتاح ختفيض املساهامت بنس بة  10يف املائة ومهنجية الاحتاد من أأجل ختصيص الإيرادات والنفقات حسب الاحتاد،
وترى أأن اللجنة س تكون قادرة عىل اإجياد حلول مجليع املسائل املعلقة .وقال اإن اجملموعة يسعدها أأن ترى أأن احلفاظ عىل
القدرة التنافس ية للنظام العاملي للملكية الفكرية س يظل حمور الرتكزي الرئييس للثنائية املقبةل .و أأضاف أأن ذكل يوحض أأن معل
الويبو ينبغي أأل ُخيطط بنظور انعزايل .و أأقر الوفد بأأن الهيالك تسمح بزيد من الكفاءة يف الاس تفادة من اخلربات املتاحة،
ولكن ليك تمتكن الويبو من أأداء هممهتا ابلاكمل لتقدمي خدمات امللكية الفكرية العاملية محلاية الاخرتاعات والعالمات التجارية
والتصاممي عىل الصعيد العاملي ،ينبغي أأن يكون اختاذ القرارات والتخطيط ابلتنس يق والتعاون فامي بني ش ىت القطاعات .وقال
اإن اجملموعة سعيدة برصد اعامتد من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس أأو مؤمترات دبلوماس ية ،يف حاةل التوصل اإىل اتفاق يف جمالت
املناقشات اجلارية منذ مدّ ة .كام أأعرب الوفد عن تقديره لكون اقرتاح الربانمج واملزيانية قد مسح بدمج البعد الإمنايئ يف مجيع
برامج املنظمة .وقال اإن اجملموعة تؤيد اس مترار اإيالء ا ألولوية للبعد الإمنايئ للمنظمة ،با يف ذكل اجلهود الرامية اإىل الرتكزي عىل
أأهداف التمنية املس تدامة عند تصممي الربامج وتنفيذها .وذكر الوفد أأن اجملموعة ستسه مسامه ةة بنّاء ةة يف حتقيق النتاج
والقرارات املتفق علهيا ،با يف ذكل النتاج والقرارات اخلاصة ابخلطة الرأأساملية الرئيس ية فض ةال عن مناقشة النظام املايل
ولحئته .وقال الوفد اإن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ سوف تظل تشارك مشاركة بنّاءة يف املناقشة اخلاصة ابفتتاح
ماكتب الويبو اخلارجية اجلديدة .و أأوحضت اجملموعة عىل لسان وفد اإندونيس يا أأن املوافقة عىل املبادئ التوجهيية للماكتب
اخلارجية جاءت بعد أأن ُطرحت وهجات نظر متنوعة بشأأن هذا املوضوع .وذكر الوفد أأن اجملموعة ،يف وجود س تة من
املتقدمني ،مس تعدة بروح بنّاءة للتوصل اإىل قرار بشأأن مهنجية ّ
البت يف فتح ماكتب الويبو اخلارجية اجلديدة عىل أأساس
الاحرتام املتبادل بني ادلول ا ألعضاء.
 .13وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وقال اإنه يعتقد أأن اللجنة س تحرز تقدم ةا حتت
قيادة رئيس هتا ،و أأوىص امجلعية العامة ابملوافقة عىل املزيانية .وذكر أأن اجملموعة تشكر ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق ذات الصةل يف
الوقت املناسب وبطريقة همنية .وعىل املنوال نفسه ،توجه الوفد ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل التعديالت اليت س يجري اإدخالها
عىل مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018عىل النحو اذلي اقرتحته ادلول ا ألعضاء خالل ادلورة ا ألخرية للجنة
الربانمج واملزيانية ،و أأبدى رغبته يف الإعراب عن تأأييده للوثيقة املقرتحة .وقال الوفد اإن اجملموعة حتيط علامة ابلتعليقات اليت
قدمهتا ا ألمانة فامي خيص قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية اذلي طلبته ادلورة ا ألخرية للجنة الربانمج واملزيانية .وعىل املنوال
نفسه ،أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأنه يثق يف الزتام ا ألمانة يف هذه املسأأةل ابذلات وحيرتمه .وذكر أأن اجملموعة تود
أأن تشكر املدير العام ،الس يد فرانسس غري ،عىل تعليقاته بشأأن احلاةل الراهنة فامي يتعلق بقرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية
وأاثره احملمتةل .وذكر الوفد أأن اجملموعة تود أأن تشدد عىل أأهنا تؤيد توفري ظروف تنافس ية لالحتفاظ بقوة عامةل مؤهةل يف
الويبو من أأجل تقدمي خدمات فائقة اجلودة استناد ةا اإىل خصوصية املنظمة .و أأبدى الوفد رغبة اجملموعة يف التأأكيد جمدد ةا عىل
أأهنا تواصل اس تكشاف الإماكانت اليت تتيحها الويبو من خالل مبادرات املساعدة التقنية .و أأضاف أأنه يوجد ،كام هو
ُمال َحظ ،طلب مزتايد يف املنطقة لتحسني املشاركة يف ش ىت أأنشطة الويبو اليت تعمل عىل تطوير التعاون ا إلقلميي وتنفيذ
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مبادرات املساعدة التقنية واملرشوعات القامئة عىل الطلب .وذكر الوفد أأن اجملموعة تود أأن تُثين عىل معل اإدارة البدلان اليت
متر برحةل انتقالية والبدلان املتقدمة يف اإطار الربانمج  10والربانمج  ،30وعىل معل أأاكدميية الويبو يف اإطار الربانمج ،11
و أأهنا حتث عىل مواصةل ا ألنشطة ابلطريقة املهنية نفسها .وعىل املنوال نفسه ،أأعرب الوفد عن تطلع اجملموعة اإىل اإجراء
مناقشات بنّاءة بشأأن املسائل املعلقة وفق ةا لقامئة القرارات الواردة يف الوثيقة  .WO/PBC/26/11و أأعرب عن تقدير
اجملموعة للتقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية يف عام  2017اذلي أأسفر عن عدد من التحسينات ،و أأبدى رغبة
اجملموعة يف الإشادة ابلعمل اذلي قامت به ا ألمانة من أأجل مواصةل حتقيق قدر أأكرب من املرونة يف تكوين قوهتا العامةل.
ومىض الوفد يقول اإن التنوع يف ماكن العمل رضورة اسرتاتيجية توجهبا طبيعة ا ألعامل يف الويبو ،وذلكل فاإن اجملموعة ترغب
يف رؤية مزيد من مواطين ادلول ا ألعضاء غري امل ُمثةل وامل ُمثةل متثي ةال انقص ةا بني موظفي الويبو .وفامي خيص ماكتب الويبو
اخلارجية ،أأعرب الوفد عن رغبة مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق يف أأن تؤكد من جديد تأأييدها للمبادئ التوجهيية
املتفق علهيا يف امجلعية العامة لعام  2015اليت تنص عىل أأنه ،ابلإضافة اإىل تلبية الاحتياجات الفعلية للمنظمة ،ينبغي اإيالء
ا ألولوية للمناطق اليت ختلو من أأي مكتب خاريج ،وينبغي النظر يف التوزيع اجلغرايف العادل ومراعاته .ويف هذا الس ياق،
قال الوفد اإن اجملموعة تود أأن تُو ِّ ّجه عناية ادلول ا ألعضاء اإىل أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ل تزال يه املنطقة
الوحيدة اليت ختلو من أأي مكتب خاريج ،و أأن رومانيا قد ترحشت لس تضافة أأحد ماكتب الويبو اخلارجية.
 .14و أأعرب وفد الصني عن سعادته بأأن حافظت الويبو عىل وضعها القوي مع حتسن اجتاه الاقتصاد العاملي .وقال اإن
الويبو ،حبلول هناية عام  ،2016اكنت قد حققت فائض ةا تشغيلي ةا قدره  32مليون فرنك سويرسي ،وحققت أأصولها الصافية
رمق ةا قياس ي ةا بلغ أأكرث من  310ماليني فرنك سويرسي ،مما أأرىس أأساس ةا متين ةا ملس تقبل الويبو الإمنايئ .ومع ذكل ،كام أأشار
ادلكتور غري ،ل يزال يتعني معاجلة بعض املشالكت اليت ترضب جذورها بعمق يف الاقتصاد العاملي ،ول يزال يوجد كثري
من الشكوك اليت هتدد الاس تقرار الاقتصادي العاملي ،ويقتيض لك ذكل أأن تتبىن الويبو هنج ةا تطلعي ةا يف التخطيط
الاسرتاتيجي والعمليات اليومية من أأجل توس يع وإادارة أأنظمة خدمات امللكية الفكرية العاملية والرتكزي عىل املنتفعني خبدمات
امللكية الفكرية لتحسني مس توايت اخلدمات .واس تطرد الوفد قائ ةال اإن شعبة التمنية ينبغي أأن تُوضَ ع عىل ر أأس أأنشطة الويبو
يك يعود نظام امللكية الفكرية ابلنفع عىل مزيد من ا ألشخاص بطريقة متوازنة وفعاةل .و أأضاف الوفد أأن الويبو ينبغي أأن تواصل
الرتكزي عىل تدريب القوة العامةل وتمنية هماراهتا ،فض ةال عن تطوير قواعد البياانت من أأجل احلفاظ عىل مركز الويبو التنافيس
وحتقيق التحديث .وفامي يتعلق برشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018اذلي تس متر مناقش ته يف ادلورة احلالية،
بناء عىل تعليقات ادلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد أأن
أأعرب الوفد عن رضاه عن التنقيحات اليت أأدخلهتا ا ألمانة عىل املرشوع ة
هذا املرشوع سيساعد عىل توجيه أأنشطة الويبو يف الثنائية املقبةل ،وذلكل فهو ذو أأمهية حيوية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف
أأن يشارك يف مناقشات بنّاءة بشأأن املرشوع يف ادلورة احلالية لتيسري اعامتده .ومىض الوفد يقول اإن املناقشات ،يف هذه
ادلورة ،ستشمل تقارير مراجع احلساابت اخلاريج والتقرير املرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،ابلإضافة
اإىل مسائل التدقيق والرقابة ا ألخرى .و أأضاف الوفد أأن التقرير الس نوي عن املوارد البرشية س ُي َعرض أأيض ةا وستس متر
املناقشات بشأأن فتح ماكتب خارجية جديدة ،وس تؤثر مجيع هذه املسائل تأأثري ةا كبري ةا عىل أأنشطة الويبو.
 .15وحتدث وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وقال اإنه س يؤيد امليض قدم ةا برونة للتوصية
ابملوافقة عىل املزيانية ،ل س امي يف املسائل املعلقة مثل الربانمج  ،15اذلي يتس بأأمهية خاصة ابلنس بة اإىل اجملموعة .و أأعرب
الوفد عن رغبته يف اغتنام هذه الفرصة ليعيد تأأكيد اس تعداده للعمل بشلك بنّاء يف ش ىت البنود املدرجة يف جدول أأعامل
ادلورة .وذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تؤيد اإعداد وثيقة طموحة ميكن اعامتدها يف امجلعية العامة يف
الشهر املقبل .وقال اإن اجملموعة أأحاطت علامة ابلواثئق املقدمة من أأجل الاجامتع ،و أأثنت عىل مجيع أأعامل ا ألمانة وعىل تفانهيا
يف اإعداد الواثئق وعىل جلسة الإحاطة اليت ن ُ ّظمت لش ىت اجملموعات ا إلقلميية .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن شكر
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ل ألمانة عىل هجودها الرامية اإىل تنفيذ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج ،واللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،ووحدة التفتيش املشرتكة ،ومع ذكل ذكر الوفد أأن اجملموعة حت ّث ا ألمانة عىل حتديث وتنفيذ
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تكل التوصيات البالغة ا ألمهية اليت مل تكمتل ،مثل التوصيات املتعلقة ابملوارد البرشية .وذكر الوفد أأن اجملموعة ترحب ابحلوار
البنّاء بني جلنة اخلدمة املدنية ادلولية والواكلت ادلولية ،مما أأسفر عن القرار اجلديد بتنفيذ تسوية غالء املعيشة بتأأثري أأقل
عىل املوظفني الفنيني .وابلإضافة اإىل ذكل ،قال الوفد اإن اجملموعة ترحب بقرار اس تعراض مهنجية القرارات املقبةل للجنة
اخلدمة املدنية ادلولية .وعالوة عىل ذكل ،أأكد الوفد من جديد أأن مسأأةل املاكتب اخلارجية يه اإحدى املسائل ذات ا ألولوية
ابلنس بة للمجموعة .و أأضاف أأن اجملموعة ،يف أأثناء ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية ،أأي ّدت املرح اذلي توافقت عليه
الراء ،املعروف معوم ةا بأأنه كولومبيا ،اذلي قُ ِّّدم اقرتاحه رمسي ةا خالل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية .وقال
الوفد اإن من ا ألولوايت تنفيذ قرار فتح ماكتب الويبو اخلارجية يف الثنائية احلالية ،وذكر أأن اجملموعة تود أأن تُذ ِّكّر ابلإسهامات
اليت قدمهتا طوال هذه العملية ،با يف ذكل قرار تقدمي طلب وحيد بتوافق الراء للثنائية  17/2016عىل وجه احلرص .وذكر
الوفد أأن اجملموعة ترى أأن ذكل من شأأنه أأن ييرس املناقشات واملفاوضات بغية اختاذ قرار .ويف هذا الصدد ،قال الوفد اإن
اجملموعة تُذ ِّكّر ابلتقدم احملرز يف امجلعيتني السابقتني ،اذلي أأسفر عن اإنشاء مكتبني خارجيني جديدين يف اجلزائر ونيجرياي،
عىل التوايل .وذكر أأن اجملموعة تتطلع اإىل مواصةل هذا الاجتاه الإجيايب ،و أأهنا ،حتقيق ةا لهذه الغاية ،س تو ِّ ّجه هجودها حنو حتقيق
نتيجة تعود ابلنفع عىل امجليع.
 .16و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء .ور أأى الوفد أأن
هذا ا ألس بوع يتيح فرصة ممتازة للتوصل اإىل اتفاق بشأأن املسائل املعلقة يك تعمتد مجعيات الويبو يف شهر أأكتوبر الربانمج
واملزيانية للثنائية املقبةل .وهنّأأ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الويبو عىل قوهتا املالية ،وقال اإنه ل يزال يؤيد توجه الويبو
الاسرتاتيجي وبراجمها عىل النحو امل ُبني يف مشاريع الواثئق اليت قُدّ مت من أأجل هذه ادلورة .ولكن ذكر الوفد أأن الولايت
املتحدة ل تزال تشعر ابلقلق ألن الويبو تُمول بشلك غري متناسب من الرسوم امل ُحصةل بوجب معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات اليت تشلك نس بة  76يف املائة اكمةل من اإجاميل متويل الويبو .و أأعرب الوفد عن قلقه ألن الاعامتد املفرط عىل قوة
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خيفي وراءه ضعف ةا يف ا ألنظمة ا ألخرى املدرة لدلخل يف املنظمة .وقال الوفد اإنه قدم
ورقة مناقشة يأأمل أأن تسه يف احلوار اجلاري اذلي هيدف اإىل معاجلة الاختالل يف مصادر متويل الويبو ،با يف ذكل المتويل
الالزم لإجراء التحسينات الرأأساملية امل ُبينة يف خطة الويبو الر أأساملية الرئيس ية .وذكر الوفد أأن موضوع ختصيص اعامتدات
املزيانية ينبغي أأن يكون بند ةا منتظامة يف مجيع دورات جلنة الربانمج واملزيانية اليت من شأأهنا أأن تساعد ش ىت احتادات الويبو
ومناقشاهتا بشأأن حتديد الرسوم .وسل ّط الوفد الضوء ابإجياز عىل مسأألتني تتعلقان ابملزيانية وهلام أأمهية كبرية ابلنس بة اإىل
الولايت املتحدة ا ألمريكية .فأأشار ،أأو ةل ،اإىل أأن هناك اعامتد ةا قد ُر ِّصد من أأجل مؤمتر دبلومايس يف اإطار تاكليف غري
خمصصة يف الصفحة  15من اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،19/2018و أأنه ُذ ِّكر مرة أأخرى يف س ياق معاهدة قانون
التصاممي يف الصفحة  30واللجنة احلكومية ادلولية يف الصفحة  .39ومىض الوفد يقول اإنه ليس يف مقدوره أأن يؤيد الاعامتد
اخلاص بعقد مؤمتر دبلومايس ،ما مل يكن ذكل خاضع ةا لرشطني أأساس يني .أأو ةل :ل بد ألي مؤمتر دبلومايس أأن يكون
مرشوط ةا ابملشاركة الاكمةل مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،واثني ةا :ينبغي ألي مؤمتر دبلومايس أأل يدعو اإىل عقده سوى املدير
ناء عىل قرار بتوافق أراء مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وذكر الوفد أأن الويبو تتخذ قراراهتا بتوافق الراء اإل يف حالت
العام ب ة
اندرة مثل انتخاب املدير العام .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن تغيري طريقة اختاذ القرارات يف الويبو من شأأنه أأن يغري طابعها
ا ألسايس ،ور أأى الوفد أأن ذكل ميكن أأن يُ ّ ِّعرض معلها الناحج للخطر .و أأضاف الوفد أأن أأي نتاج تتحقق من دون تأأييد من
مجيع ا ألعضاء س تكون أأيض ةا موضع ش هبة .وقال الوفد اإنه ل يس تطيع أأن يوافق عىل الاعامتد اخلاص بعقد مؤمتر دبلومايس اإل
اإذا اكن من الواحض أأن هذا املؤمتر ادلبلومايس يُعقد بعد موافقة مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو و أأن ابب املشاركة الاكمةل فيه
مفتوح .ومىض الوفد يقول اإن مسأألته الثانية تتعلق بضامن عدم اس تخدام رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد
لمتويل أأي نشاط من أأنشطة نظام لش بونة .وذكر الوفد أأنه يسعى اإىل احلل اذلي مت التوصل اإليه قبل عامني ،ابعامتد وثيقة
الربانمج واملزيانية اخلاصة ابلثنائية احلالية.
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البيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ .وفامي يتعلق
 .17و أأيد وفدُ اإيران (مجهورية – الإسالمية) َ
ابلربانمج واملزيانية ،أأقر الوفد ابلتقدم املذهل اذلي أح ِّرز يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية خالل القراءة الشامةل
بناء عىل التفامه املتبادل .و أأحاط الوفد علامة ابلتقارير
ا ألوىل للوثيقة .وتطلع الوفد اإىل اإجراء مناقشات ممثرة بشأأن أأبرز الربامج ة
املقدمة يف اإطار التدقيق والرقابة الإدارية وكذكل يف اإطار مسائل اس تعراض أأداء الربانمج واملالية .وتطلع الوفد اإىل الاس امتع
اإىل هذه التقارير اليت تُ ِّّقدم معلومات ُموثقة بشأأن وظيفة الويبو ووضعها املايل .و أأخري ةا وليس أخر ةا ،فامي يتعلق ابإنشاء ماكتب
الويبو اخلارجية اجلديدة ،أأعرب الوفد عن اإدراكه للحاجة اإىل املشاركة البنّاءة يف املناقشة من أأجل التوصل اإىل اتفاق ميكن
أأن تقبهل مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .18و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا .و أأعرب الوفد عن ارتياحه ألن الويبو ،رمغ
عدم اليقني الاقتصادي ،من املتوقع أأن تمتكن من اس تكامل الثنائية احلالية ابلفائض اذلي ُذكر .ور أأى الوفد أأن ذكل يرجع يف
املقام ا ألول اإىل اس مترار منو نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،مضيف ةا أأنه ينبغي الاس تفادة من زايدة الطلبات ادلولية
اس تفاد ةة اكم ةةل لتعزيز اس تقرار الويبو املايل .وذكر الوفد أأنه يعتقد أأن مجيع هجود الويبو ينبغي أأن تُوجه حنو حتقيق أأهدافها
الرئيس ية املمتثةل يف تنفيذ خدمات امللكية الفكرية العاملية وتنس يق أأنظمة امللكية الفكرية عىل أأساس الفعالية والكفاءة ،وذلكل
ينبغي ألعضاء جلنة الربانمج واملزيانية أأن يس تفيضوا يف الاس تعراض واملناقشة من أأجل اإجياد أأفضل الس بل لضامن ا ألداء
الفعال لربانمج الويبو ومزيانيهتا .وفامي خيص نظام مدريد ونظام لهاي ،قال الوفد اإن نظام التسجيل ادلويل ينبغي أأن يكون
أأسهل يف الاس تخدام من أأجل اس تدامة الويبو ومواصةل تطويرها .ومع وضع ذكل يف الاعتبار ،ر أأى الوفد أأن من مصلحة
الويبو أأن تعمتد اعامتد ةا أأكرب عىل تعقيبات العمالء وأراهئ عند وضع س ياسة امللكية الفكرية .ومىض يقول اإن اإحدى طرائق
حتقيق ذكل يه من خالل ماكتب الويبو اخلارجية اليت تعزز الويبو عىل املدى الطويل عن طريق مساعدهتا عىل زايدة عدد
املنتفعني خبدمات امللكية الفكرية من خالل اخلدمات احمللية والتفاعل وهج ةا لوجه مع العمالء .وقال الوفد إان اإنشاء املاكتب
اخلارجية ينبغي أأل يعمتد عىل المتثيل اجلغرايف حفسب ،مضيف ةا أأنه ينبغي اإجراء مناقشات بشأأن أأوجه التقدم املس تقبيل يف
حتقيق أأهداف الويبو.

البند 3

تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

 .19استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/27/2
ئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اإىل عرض
 .20ودعت رئيسة جلنة الربانمج واملزيانية ر َ
الوثيقة .WO/PBC/27/2
 .21و أأدىل رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ابلبيان التايل:
" أأو ةل ،أأود أأن أأشكر أأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اذلين انهتت وليهت يف شهر يناير عىل خدمهت
ومشورهت القيّمة اليت قدموها خالل فرتة وليهت  .وتمتىن هل اللجنة النجاح والتوفيق يف حياهت املهنية والشخصية.
وقد منا اإىل علمي أأن اثنني مهن س يظالن عىل مقربة من منظومة ا ألمم املتحدة .وذلكل فاإن خسارتنا س تكون
مكس ب ةا لتكل املنظامت ادلولية.
"وقد عقدت اللجنة أأربعة اجامتعات عن طريق احلضور الشخيص خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،وتبادلت عدد ةا
كبري ةا من الرسائل عرب الربيد الإلكرتوين لتناول ا ألمور امللحة يف الفرتات الفاصةل بني هذه الاجامتعات.
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"ودلينا نوعان من ا ألنشطة ،كام تعلمون .فهناك أأنشطة متكررة ميكن التخطيط لها مس بق ةا ،وهناك ما يسمى
املرشوعات اخلاصة اليت اإما يتعذر التخطيط لها مس بق ةا أأو تكون ظرفية بطبيعهتا .ومن بني ا ألنشطة املتكررة ،أأود
أأن أأر ِّكّز عىل نشاطني.
"النشاط ا ألول هو ا ألخالقيات .وقد ُ ِّلكّفت اللجنة ،كام تعلمون ،بواجبات متعلقة اب ألخالقيات .وحت ّل رئيسة
مكتب ا ألخالقيات ضيف ةا منتظامة عىل اجامتعات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وتعرض عىل اللجنة
مس تجدات ا ألمور املتعلقة اب ألخالقيات .وانهتت شعبة الرقابة ادلاخلية مؤخر ةا من مراجعة لإطار ا ألخالقيات.
واكنت اللجنة سعيدة بأأن قُ ِّ ّمي تصممي اإطار الويبو ا ألخاليق وبنيته عىل أأهنام مالمئان ،ولكننا ذكران أأنه يلزم بذل مزيد
من اجلهود لتعزيز تنفيذ هذا الإطار من خالل وضع ا ألولوايت وحتديد مراحل التنفيذ.
"وفامي يتعلق بشعبة الرقابة ادلاخلية ،فاإن اللجنة سعيدة ابلعمل الفائق اجلودة اذلي أأجنزته شعبة الرقابة ادلاخلية
خالل هذه الفرتة ،ونود أأن نشكر املدير عىل هجوده يف قيادة املهمة .وقد أأحاطت اللجنة علامة مع الارتياح بأأن
أأنشطة الشعبة تامتىش مع خطة الرقابة ادلاخلية املعمتدة ،واللجنة مقتنعة بأأن شعبة الرقابة ادلاخلية تس تخدم املوارد
املتاحة لتحقيق تغطية رقابية دقيقة ،ونقر جبودة تقارير الرقابة اليت اس تعرضناها.
" أأما فامي خيص املرشوعات اخلاصة اليت اضطلعت هبا اللجنة خالل هذه الفرتة ،فقد اس تعرضنا س ياسة التحقيق
ودليل اإجراءات التحقيق وعل ّقنا علهيام .ولعلمك تذكرون أأنه قد حدثت مؤخر ةا تغيريات يف ميثاق الرقابة ادلاخلية وقد
أأفضت تكل املراجعة اإىل بعض التغيريات يف س ياسة الاستامثر ودليل اإجراءات التحقيق .واس تعرضهنا س ياسة نرش
التقارير الرقابية.
"ويرجع اس تعرضنا لس ياسة نرش التقارير الرقابية جزئي ةا اإىل التعقيبات الواردة من ادلول ا ألعضاء .واكن لنا دور
استشاري يف اختيار مراجع احلساابت اخلاريج ،واس تعرضنا املشرتايت والنظام املايل ولحئته اليت وافقت علهيا
مؤخر ةا ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية .وحنيل بنود ةا أأخرى من النظام املايل ولحئته اإىل هذه ادلورة .و أأود
أأن أأشكر أأولئك اذلين اقرتحوا تغيريات أأو قدموا تعقيبات أأو تعليقات من أأي نوع.
"وفامي بني الاجامتعات ،نس تعرض حالت التضارب احملمتل يف املصاحل ،وهذه العملية ،اإذا جاز يل أأن أأضيف ذكل،
أأصبحت تزداد تعقيد ةا وتس تغرق وقت ةا طوي ةال.
"وابلإضافة اإىل ذكل ،قدمنا بياانت اإىل مراجع احلساابت اخلاريج فامي يتعلق ابإدراج املسائل الرئيس ية اخلاصة
براجعة احلساابت يف تقرير املراجعة القصري ا ألجل.
"وبوجه عام ،يرس اللجنة أأن تبلغ ادلول ا ألعضاء بأأن نظام الرقابة داخل الويبو يعمل بكفاءة ،وبأأنه قادر عىل حامية
معليات املنظمة .و أأود ،ابلنيابة عن اللجنة ،أأن أأغتمن هذه الفرصة ألتوجه ابلشكر اإىل اذلين قدموا يد املساعدة يف
أأعامل اللجنة ،وإاىل مدير الرقابة ادلاخلية ،واملدير العام ،والإدارة بوجه عام.
"و أأود أأن أأضيف أأنين سأأحرض دورة جلنة الربانمج واملزيانية .وسأأكون هنا خالل ا ألس بوع لكه .ويمتثل أأحد
ا ألغراض الرئيس ية ذلكل يف أأن أأكون متاح ةا لدلول ا ألعضاء .ذلكل أأود أأن أأحث ادلول ا ألعضاء عىل احلضور
والتحدث معي يف أأثناء وجودي هنا يف أأي أأمور معلقة أأو مسائل سابقة انقش هتا اللجنة .شكر ةا جزي ةال ،س يديت
الرئيسة".
 .22وشكرت الرئيس ُة اللجن َة عىل عرضها لتقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة الوارد يف
الوثيقة  ،WO/PBC/27/2وفتحت ابب النقاش لسامع تعليقات الوفود.
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 .23وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،وتوجه ابلشكر اإىل اجلنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها املقدم اإىل
ادلورة الوارد يف الوثيقة  .WO/PBC/27/2و أأبدى الوفد رغبة اجملموعة يف الإعراب عن امتناهنا للجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة نظر ةا ملا قامت به من دور أأسايس يف ألية الويبو للتدقيق والرقابة بغرض احلفاظ عىل فعالية وكفاءة و أأمهية
اإدارة املنظمة و أأنشطهتا .و أأعرب الوفد عن تقدير اجملموعة لتفاعل اللجنة الاستشارية مع ادلول ا ألعضاء ،ل س امي من خالل
اجللسات ا إلعالمية .ورحب ابلتفاعل بني اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج ،فهذا التفاعل من
شأأنه أأن يؤدي اإىل حتسني معلية متابعة التوصيات وتعزيز التعاون .وقال الوفد اإن اجملموعة ترحب أأيض ةا بعدم إاغالق أأي
توصيات رقابية ترصدها اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة دون تنفيذها .واختمتت اجملموعة بياهنا بتوجيه الشكر اإىل اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،و أأعربت عن توقعها أأن تواصل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة الاضطالع بدور رئييس
ونشط يف ألية التدقيق والرقابة بأأمكلها يف املنظمة.
 .24وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل
تقدمي التقرير الشامل اإىل ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن رسوره بأأن تناولت التقارير أأمور ةا همم ةة مثل اس تعراض الرقابة
ادلاخلية ،واملراجعة اخلارجية للحساابت ،والتقارير املالية ،ورصد تنفيذ توصيات الرقابة ،ومسائل ا ألخالقيات واملظامل،
واملساعدة املُقدمة اإىل الهيئات الإدارية .و أأعرب الوفد عن رضا مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن اس تخدام شعبة
الرقابة ادلاخلية املوارد املتاحة لتحقيق تغطية رقابية اكفية ،و أأقر جبودة التقارير الرقابية املُس تعرضة .وقال الوفد اإن اجملموعة
شاكرة ملس توى التنس يق بني املراجعة اخلارجية واملراجعة ادلاخلية للحساابت .ور أأى أأن الاس تعراضات س تعزز ادلور امله
اذلي تؤديه اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،و أأبدى ثقته يف أأن هذه ا ألنواع من التدابري من شأأهنا أأن تساعد املنظمة
عىل الوفاء بوليهتا عىل حنو أأكرث فعالية.
 .25وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وشكر رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل العرض
املمتاز للتقرير .وقال اإن اجملموعة ترحب ابلتعاون الوثيق بني اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية،
وترحب أأيض ةا ابلتعاون مع ادلول ا ألعضاء خالل معلية التشاور .وهنأأ الوفد الويبو اليت امتثلت للقواعد املتعلقة ابلتدقيق
والرقابة عىل النحو املبني يف تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.
 .26و أأعرب وفد الصني عن شكره للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها الس نوي .و أأبدى تقديره للعمل الشاق
اذلي اضطلعت به طوال العام اذلي شهد خالهل ا ألعضاء تغيريات هممة واكن عبء العمل فيه ثقي ةال جد ةا ،اإل أأن التنس يق
الوثيق مع املدير العام وإادارة الويبو وشعبة الرقابة ادلاخلية ومراجع احلساابت اخلاريج أأدى اإىل نتيجة انحجة اإىل حد ما .وذكر
الوفد أأن الصني س تواصل دمع معل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف التأأكد من أأن هذه اللجنة الاستشارية سزتيد من
حتسني هماهما الرقابية والاستشارية.
 .27وشدد وفد الربازيل عىل أأمهية دور اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ابلنس بة اإىل املنظمة ،ابلإضافة اإىل تقديره
لرصاحة اللجنة مع ادلول ا ألعضاء .ومىض الوفد يقول اإن الثنائية احلالية تشهد اس تعراض ميثاق الرقابة املنقح ،وإادخال
حتسينات ملموسة عىل إاطار الرقابة يف الويبو ،وزايدة الشفافية ،وحتفزي احلومكة .وتطلع الوفد اإىل مواصةل العمل مع اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة يف الثنائية املقبةل عىل حنو ف ّعال.
 .28و أأعرب وفد أأسرتاليا عن شكره للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها وعىل مسامههتا القيّمة يف مساعدة
ادلول ا ألعضاء عىل الاضطالع بسؤوليات الرقابة واحلومكة .وقال الوفد اإن اسرتاليا تقدر دور اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة لك التقدير .و أأحاط الوفد علامة ابلتعليق الوارد يف تقرير اللجنة الاستشارية بشأأن احلاجة اإىل دمع اإضايف لمتكيهنا من
تلبية الطلبات الواردة من ادلول ا ألعضاء .وحث الوفدُ ا ألمان َة عىل التعاون مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة للتوصل
اإىل طريقة ميكن هبا استيعاب هذا الطلب مع احلفاظ عىل اس تقالل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .ور أأى وفد أأسرتاليا
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أأن وجود هممة تتعلق اب ألخالقيات وتتس ابلقوة والاس تقاللية أأمر ابلغ ا ألمهية ابلنس بة اإىل الويبو وإاىل غريها من واكلت
ا ألمم املتحدة .و أأحاط وفد أأسرتاليا علامة بنتاج مراجعة احلساابت اليت أأثبتت أأن اإطار الويبو بشأأن ا ألخالقيات مالمئ ومامتش
مع املامرسات اجليدة املتبعة يف منظومة ا ألمم املتحدة .و أأشار الوفد اإىل تعليقات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف تقريرها
بشأأن احلاجة اإىل تنفيذ أأكرث طموح ةا ومواعيد مس هتدفة لتنفيذ توصيات مراجعة احلساابت ،ابلإضافة اإىل احلاجة اإىل حتسني
معلية حتديد ا ألولوايت .وحث الوفد الويبو عىل وضع هذه الاقرتاحات يف الاعتبار .و أأحاط الوفد علامة بناقشة اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة مع أأمني املظامل فامي يتعلق بشالكت تسوية املنازعات بوسائل غري رمسية .وجشع الوفد هذه
اجلهود و ّ
حث عىل اإجراء مناقشات بشأأن هذه املسأأةل .ويف اخلتام ،أأيد وفد أأسرتاليا الس ياسات وا إلجراءات الفعاةل والشفافة
اخلاصة ابمحلاية من الانتقام يف الويبو اليت تعكس أأفضل املامرسات املتبعة يف منظومة ا ألمم املتحدة .وتطلع وفد أأسرتاليا اإىل
تلقي تعليقات من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن مرشوع الس ياسة املنقحة بشأأن امحلاية من الانتقام.
 .29و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أديل به ابمس اجملموعة ابء .وشكر الوفد اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة عىل هذا التقرير املفيد وعىل تعزيز الرقابة عىل املنظمة .وذكر الوفد أأنه يدرك أأن أأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة خرباء يعملون بصفهت الشخصية ،و أأنه ينبغي اإمداد اللجنة ابملوارد املناس بة لالضطالع بسؤولياهتا .وقال الوفد اإنه يود
احلصول عىل مزيد من التفاصيل من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة فامي يتعلق ابقرتاهحا اذلي يتعني أأن يؤديه موظفو
الفئة الفنية .ورحب الوفد بوهجة نظر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن ما اإذا اكنت معليات التدقيق هذه تكشف
عن أأي شواغل ملحوظة أأو عا ّمة .و أأعرب الوفد عن سعادته بأأن مراجع احلساابت اخلاريج يس تخدم الن قاعدة بياانت
الويبو املركزية ( ،)TeamCentralورحب ابلتعقيبات الإجيابية اليت تلقهتا الويبو من وحدة التفتيش املشرتكة .و أأحاط الوفد
علامة بر أأي جلنة مراجعة احلساابت القائل بأأنه ميكن حتسني تنفيذ توصيات الرقابة يف الوقت املناسب .وقال الوفد اإنه يود أأن
تُطلعه ا ألمانة عىل أأي هجود تُبذل يف هذا الصدد .و أأخري ةا ،تطلع الوفد اإىل اقرتاح اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
وتعقيباهتا فامي يتعلق برشوع الس ياسة املنقحة بشأأن امحلاية من الانتقام.
 .30وقال رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإنه ل يعتقد أأن هناك سؤا ةل حمدد ةا يتطلب ا إلجابة عنه ،ولكنه يود
أأن يُعمل الفكر يف بعض التعليقات .ور أأى أأن أأمهها هو اس تعراض اللجنة الاستشارية لس ياسة الويبو بشأأن حامية املبلغني
عن اخملالفات .وذكر أأن اللجنة الاستشارية تلقت خطا ةاب من مجموعة من ادلول ا ألعضاء تطلب فيه اإجراء اس تعراض رسيع
لهذه الوثيقة ،و أأن اللجنة الاستشارية تنظر حالي ةا يف الس بل اليت ميكن هبا مساعدة ادلول ا ألعضاء يف هذه الس ياسة ابذلات.
وقال اإن اللجنة الاستشارية تُقدّ ر تأأييد ادلول ا ألعضاء للامتس تقدمي مزيد من ادلمع اإىل اجلنة ،وقال اإن اللجنة ستناقش مع
ا ألمانة كيفية توفري ادلمع مع احلفاظ عىل اس تقالل اللجنة وبعض املسائل املتعلقة ابلرسية .و أأضاف أأن اللجنة تشارك يف أأمور
ميكن أأن يكون فهيا تضارب حممتل يف املصاحل ،مما جيعل من الصعب جد ةا عىل ا ألمانة أأن تفي بذكل .وقال اإهنا معلية موا نزة،
ول بد من اإجياد حل لهذا ا ألمر .وذكر أأن اللجنة الاستشارية س تعمل عىل ذكل وس تعود اإىل ادلول ا ألعضاء ابقرتاح.
 .31ونظر ةا لعدم وجود تعليقات أأخرى ،رشعت الرئيسة يف تالوة فقرة القرار اذلي ُاع ُتمد.
 .32أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علامة بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة (الوثيقة .)WO/PBC/27/2

البند 4

تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

 .33استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/27/3
 .34ودعا رئيس جلنة الربانمج واملزيانية مراجع احلساابت اخلاريج لتقدمي الوثيقة.
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 .35وقدم مراجع احلساابت اخلاريج البيان التايل:
"الس يد الرئيس و أأعضاء الوفود الكرام ،يف البداية ،أأود أأن أأعرب عن حتيات الس يد شايش اكنت شارما وتقديره.
ويرسين أأن أأعرض عليمك نتاج املراجعة اخلارجية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية للعام  .2016وقد ُرفع تقرير مراجع
احلساابت اخلاريج ،واذلي تضمن توصيات مراجعة هممة ،بصورة منفصةل لرفع التوصيات اإىل امجلعية العامة.
"وقد أس ندت مراجعة حساابت الويبو اإىل املراقب واملراجع العام للهند ل ألعوام املالية من  2012وحىت  2017وفقا
لعامتد ادلورة ا ألربعني للجمعية العامة للويبو ،واليت عُقدت يف أأكتوبر .2011
"ويتناسب نطاق املراجعة مع الالحئة  10-8من اللواحئ املالية واملرجعيات اليت وضعت يف امللحق  2بتكل اللواحئ.
"وأجريت املراجعة وفقا للمعايري ادلولية للمراجعة الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمحاس بني واليت تبناها فريق املراجعني
اخلارجيني التابع ل ألمم املتحدة ،و أأهجزهتا املتخصصة واملنظمة العاملية للطاقة اذلرية ،ومعايري املراجعة اخلاصة ابملنظمة
ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت ،والالحئة  10-8من اللواحئ املالية للويبو.
حتليال ة
"و أأجرينا ة
مفصال للمخاطر قبل القيام ابملراجعة اخلاصة بس نة  .2016وصيغت اسرتاتيجية اخملاطر لإضافة قمية
اإىل أأداء الويبو ،مع تقدمي تأأكيدات مس تقةل اإىل اإدارة الويبو .وشلكت نتاج حتليل اخملاطر أأساس خطط املراجعة
الاسرتاتيجية والس نوية.
"وتضمن تقرير املراجعة أأربع وعرشين توصية .واس ُتمكلت التوصيات بعد احلصول عىل رد الإدارة عىل اس تنتاجات
املراجعة ويسعدين أأن أأبلغمك أأن الويبو قد قبلت بغالبية توصياتنا.
"وتعترب معلية مراجعة التوصيات املفتوحة معلية مس مترة ،ويُرصد تطبيق التوصيات بصورة دورية .وبناء عىل النتاج
اليت تلقيناها من الإدارة حول تطبيق توصيات املراجعة اخلارجية ،أأغلقنا  18توصية هذا العام حىت الن .وحىت الن،
توجد  42توصية مفتوحة تتعلق ابلفرتات السابقة.
"وابلإضافة اإىل التعبري عن وهجة نظر تتعلق ابلقوامئ املالية للويبو ،فقد تضمنت تغطية املراجعة جمالت متعلقة
ابلقتصاد والكفاءة وفاعلية التدابري املالية ،والنظام احملاس يب والضوابط املالية ادلاخلية ،والتنظمي العام والإدارة يف
الويبو .واكنت اجملالت اليت تناولناها يف دورة املراجعة تكل يه مراجعة أأداء نظام لهاي ،ومراجعة امتثال اخلدمات
التعاقدية ا ألخرى.
"و أأظهرت مراجعة القوامئ املالية للفرتة املالية  2016عدم وجود أأوجه ضعف أأو أأخطاء نعتربها أأخطاء مادية يف دقة
القوامئ املالية وصالحيهتا كلك .وقد قدمنا ر أأي مراجعة غري مشفوع بتحفظ فامي يتعلق القوامئ املالية اخلاصة ابلويبو
للفرتة املالية املنهتية يف  31ديسمرب  .2016وسوف أأشري الن ابإجياز اإىل املراجعات والتوصيات اليت نتجت عهنا.
السلف املس تحقة اليت دُفعت اإىل املوظفني من أأجل املنح التعلميية يف هناية ديسمرب  2016لحظنا
"عندما راجعنا ُ
أأن  112أألف فرنك سويرسي اكنت مس تحقة السداد لأكرث من س نة ،رمغ أأن مجيع املوظفني اكنوا ُمطالبني بتقدمي
مطالبة التسوية الهنائية يف غضون أأربعة أأشهر عقب انهتاء العام ادلرايس أأو انهتاء ادلراسة .فأأوصينا بأأن تتخذ الويبو
اإجراءات مناس بة لتسوية/اسرتداد ُسلف املوظفني املس تحقة املُقدمة من أأجل املنح التعلميية يف غضون الوقت املقرر.
"ويف  31ديسمرب  ،2016اكن الزتام املنفعة احملددة للويبو يبلغ  320.89مليون فرنك سويرسي جتاه التأأمني الصحي
بعد انهتاء اخلدمة .وقد قُيد اخلص ببلغ  154.35مليون فرنك سويرسي .ونظر ةا لكرب اخلص غري املُقيّد ،ل بد من
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اختاذ اإجراء يف أأقرب وقت ممكن لصياغة س ياسة من أأجل تنفيذ املعيار رمق  39من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع
العام ( )IPSAS 39اذلي س يحل حمل املعيار احلايل رمق .25
وحنن نشجع الويبو عىل تطبيق هذا املعيار عىل البياانت املالية الس نوية للفرتة اليت تبد أأ من  1يناير .2017
"والن سأأتناول التوصيات الهامة الناجتة عن مراجعة نظام لهاي .فقد راجعنا أأداء نظام لهاي لتقيمي مدى مالءمة
ا ألنظمة والعمليات يف نظام لهاي لتحقيق الهدف املمتثل يف تقدمي خدمات عاملية من الطراز ا ألول يف جمال امللكية
الفكرية لعمالء النظام فامي يتعلق بقطاع العالمات والتصاممي.
"ولحظنا أأن هدف توس يع نطاق نظام لهاي ليشمل  58طرف ةا متعاقد ةا يف وثيقة جنيف مل يتحقق اإل جزئي ةا ،بأأن
مشل نظام لهاي  51طرف ةا متعاقد ةا حبلول أأكتوبر .2016
"فأأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف اتباع اسرتاتيجية أأكرث اس هتداف ةا لتوس يع نطاق نظام لهاي ليشمل البدلان النامية
والبدلان ا ألقل ةمنوا عن طريق اس تخدام خمصصات املزيانية من أأجل اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبشلك
أأفضل.
"ولحظنا أأنه من بني مؤرشات ا ألداء الس بعة للثنائية  ،15/2014مل تتحقق ا ألهداف احملددة املتعلقة بثالثة
مؤرشات أأداء .فأأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع أأهداف أأكرث واقعية ،مع مراعاة العوامل اخلارجة عن س يطرهتا،
حىت ميكن السعي اإىل حتقيقها عىل حنو استبايق.
"ومل تقدم الالحئة التنفيذية املشرتكة أأي اإطار زمين لالنهتاء من حفص الطلبات .ولحظنا أأن معاجلة الطلبات
الصحيحة يف عام  2015قد اس تغرقت وقت ةا أأطول مقارنة ابلس نة السابقة.
"وذلكل أأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع اإطار زمين لفحص الطلبات ومعاجلهتا ،فض ةال عن الإنفاذ الفعيل ألحاكم
التخيل عن الطلبات ،لزايدة املساءةل ورسعة الاس تجابة يف النظام.
"وعىل الرمغ من وجود جعز كبري يف الإيرادات عىل مر الس نني ،فاإن هيلك الرسوم يف نظام لهاي مل يُعدل منذ أأكرث
من  20عام ةا .ومن ث فقد أأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع اسرتاتيجية قابةل للتنفيذ يف وقت مبكر من أأجل جعل
نظام لهاي مكتفي ةا ذاتي ةا ،وبأأن تنظر أأيض ةا يف تقدمي اقرتاح يف مجعية احتاد لهاي للنظر يف هيلك الرسوم احلايل
بصورة دورية.
"ولحظنا أأن نظام لهاي مل يقدم أأي اقرتاح توظيف شامل يُ ِّ ّ
وحض املتطلبات يف الرتبة الفنية والوظائف العامة يف
الس نوات امخلس ا ألخرية .فأأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع خطة شامةل فامي يتعلق ابلسرتاتيجيات القصرية ا ألجل
واملتوسطة ا ألجل والطويةل ا ألجل لإدارة املوارد البرشية لنظام لهاي استناد ةا اإىل حتليل مناسب للثغرات وتوقع
للمتطلبات.
"وقد أطلق برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات هبدف تقليل اخملاطر التشغيلية اإىل أأدىن حد ،والاس تفادة من مزااي
نظام معلومات جسالت التصاممي ادلولية اذلي يعمل باكمل طاقته ،وتعزيز قدرة بعض احلقول الرئيس ية عىل تدوين
أأرقام الواثئق املتسلسةل اليت اكن مقرر ةا لها أأن تصل اإىل حدها ا ألقىص ،اذلي فرضه التصممي ا ألصيل .ولحظنا أأن
أأهداف مرشوع حتديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات مل تتحقق ،حىت بعد مرور مثاين س نوات عىل بدء املرشوع.
فأأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع اسرتاتيجية طويةل ا ألجل بشأأن تكنولوجيا املعلومات تشمل التحسينات الالزمة
مثل زايدة درجة ادلقة والصيانة.

WO/PBC/27/16
17

"وراجعنا اخلدمات التعاقدية ا ألخرى .وأجريت مراجعة الامتثال لتقيمي ما اإذا اكنت أأنشطة املشرتايت فامي خيص
اخلدمات التعاقدية ا ألخرى قد ن ُ ِّفّذت وفق ةا لس ياسة الويبو للمشرتايت والإجراءات املعمول هبا ووفق ةا ملامرسات الرشاء
اجليدة .ويف حاةل اإجراءات الرشاء البديةل ،لحظنا أأن الاس تثناءات املتكررة ربا أأسفرت عن وضع اضطرت فيه
الويبو اإىل أأن تس متر يف التعامل مع امل ُ ِّّورد نفسه دون أأن جتين مثار املنافسة يف السوق .وبناء عىل ذكل ،ل بد من
زايدة تعزيز أأحاكم التعماميت الإدارية ودليل املشرتايت من خالل فرض فرتة زمنية قصوى لالس تثناءات يلزم بعدها
اس تعراض الاس تثناءات يف مجملها مع مراعاة توفر املشرتايت يف السوق ورشوطها .وذلكل أأوصينا بأأن تُع ّجل الويبو
بتعديل التعممي الإداري ودليل املشرتايت لإدراج الفرتة الزمنية القصوى يف احلالت اليت تكون اس تثناءات من
املناقصات التنافس ية.
"ويف دراسة ملقارنة الرشوط العامة لعقود الويبو ابلرشوط العامة لعقود ا ألمم املتحدة وغريها من واكلت ا ألمم املتحدة،
لحظنا أأن بعض ا ألحاكم املشرتكة مل تكن موجودة يف الرشوط العامة لعقود الويبو .فأأوصينا بأأن تُراجع الويبو
الرشوط العامة/اخلاصة احلالية للعقود و أأن تنظر يف اإدراج بنود بشأأن عدم التنازل عن احلقوق ،والبطالن اجلزيئ،
واملعامةل الأكرث رعاية ،ومعل ا ألطفال ،والاس تغالل اجلنيس ،والاحتيال أأو الفساد.
"ولحظنا أأنه عىل الرمغ من حتديد مؤرشات ا ألداء الرئيس ية للعقود ،فاإن هذه املؤرشات مل تُس تخدم عىل حنو فعال
يف وقت جتديد العقود لتقيمي أأداء امل ُ ِّّوردين .كام أأن أأسلوب تقيمي أأداء امل ُ ّوردين من خالل بطاقات ا ألداء أأو منوذج
جتديد العقد مل يكن قو ةاي با يكفي لستيعاب معايري ا ألداء احملددة .فأأوصينا بأأن تتفاوض الويبو وتتفق عىل معايري أأداء
مناس بة يف وقت اإبرام العقد ،اإىل جانب الالزتام ابلتحسني املس متر .وميكن أأيض ةا أأن يكون أأداء امل ُ ِّّوردين جزء ةا ل
يتجز أأ من تقيمي اخملاطر والتخطيط للطوارئ من أأجل ضامن معاجلة املشالكت يف املرحةل ا ألولية.
"وفامي خيص اإدارة اخملاطر ،لحظنا أأن جسل اخملاطر رمغ أأنه مشل جمالت واسعة ،فاإن اخملاطر احملددة اليت تشمل
ش ىت مراحل الرشاء وإادارة العقود مل تُسجل من خالل السجل .ومل يكن مثة دليل عىل رمس خريطة بش ىت احتياجات
ا ألعامل للك شعبة داخلية أأو قطاع داخيلُ ،مصنف ةة حسب ا ألولوية أأو مس توى اخملاطر ،أأو وضع خطة معل مرتبطة
بلك عقد قامئ أبرم وفق ةا ذلكل عىل مدى الس نتني املقبلتني ،عىل أأساس متجدد .وذلكل أأوصينا برضورة تعزيز اإدارة
اخملاطر ابإدراج تدابري التخفيف من خماطر حمددة بعد تصنيف اخملاطر وتقيميها وترتيهبا حسب ا ألولوية .وميكن مواءمة
اخملاطر مع متطلبات لك برانمج أأو شعبة يف نظام اإدارة اخملاطر املؤسس ية.
"ولحظنا أأنه يف حالت منح عقود متعددة نتيج ةة لعطاء واحد ،يوجد جمال لإجراء مزيد من املفاوضات مع ُمقديم
العروض ذوي املعايري التقنية املنخفضة ومعايري التلكفة املالية املرتفعة .فأأوصينا يف حاةل تعدد املوردين الناجتني من
معلية عطاءات واحدة بأأن تنظر الويبو يف الاس تفادة من املفاوضات عن طريق اس تغالل املعايري التقنية/التجارية من
أأجل اس تفادة الويبو من ا ألسعار الأكرث تنافس ية.
"ويف اخلتام وابلنيابة عن املراقب واملراجع العام للهند ومجيع زماليئ اذلين ان ُتدبوا لإجراء املراجعة للويبو ،أأود أأن
أأجسل تقديري للتعاون واللياقة الذلين عوملنا هبام من قبل املدير العام وا ألمانة وموظفي الويبو أأثناء معلية املراجعة.
"و أأتقدم ابلشكر للرئيس املبجل و أأعضاء الوفود الكرام عىل اإعطائنا الفرصة لعرض تقريران علهي  .أأشكرمك".
 .36وشكر الرئيس مراجع احلساابت اخلاريج عىل العرض الوايف للتقرير ودعا الوفود اإىل أأخذ اللكمة.
 .37وشكر وفد الصني مراجع احلساابت اخلاريج عىل تقرير املراجعة للعام املايل  .2016وقال اإن التقرير حوى النوايح
الإدارية واملالية يف الويبو ونظام لهاي .وقال اإنه أأيضة ا تقرير املراجعة ا ألخري ملراجع احلساابت اخلاريج احلايل .و أأعرب الوفد
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عن معيق تقديره للس يد شارما وفريقه عىل تفانهي ومعله اجلاد عىل مر الس نني .و أأشاد أأيضة ا ببيان الويبو للرقابة ادلاخلية،
بتوقيع املدير العام .ور أأى أأن تعزيز وظيفة مراجعة احلساابت يف الويبو من شأأنه تعزيز فعالية أأداء املنظمة .واس تمكل قائ ةال
اإنه ل شك أأن ا ألمانة ستنفذ التوصيات املعقوةل املقدمة من مراجع احلساابت اخلاريج .غري أأنه بعد دراسة التقرير دراسة
متأأنية ،فاإنه لحظ بعض أأوجه القصور يف الوثيقة .أأو ةل ،فامي خيص التوصية  ،6فقد أأوىص مراجع احلساابت اخلاريج ابتباع
اسرتاتيجية أأكرث اس هتداف ةا لتوس يع نطاق نظام لهاي ليشمل البدلان النامية والبدلان ا ألقل ةمنوا ،با يف ذكل عن طريق
ادلعاية ،وإاجراء دراسات اس تقصائية لس تخالص أراء العمالء .ور أأى الوفد أأن نظام لهاي ،بوصفه أأحد ا ألنظمة العاملية
حزيا من الفرص الاسرتاتيجية اجلديدة .و أأضاف أأن ة
قليال من البدلان انض اإىل
الكربى للملكية الفكرية يف املنظمة ،يدخل ة
جداي العديد من البدلان ا ألخرى ،با يف ذكل الصني ،يف الانضامم اإليه .و أأردف قائ ةال اإنه خالل
مؤخرا بيامن يبحث ة
النظام ة
مورا رضورية دون شك ،ولكن عند التحول اإىل نظام أأكرث عاملية وذي دائرة أأوسع
هذه العملية ،تعد ادلعاية وأراء العمالء أأ ة
من املس تخدمني ،من امله بنفس القدر أأن نتطلع اإىل املس تقبل .وذكر أأن ذكل قد ثبت متا ةما يف وضع نظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات وغريها من أأنظمة امللكية الفكرية .واتبع قائ ةال اإنه ابلطبع مثة العديد من التدابري اليت يتعني اختاذها ليك يكون
املرء متطل ةعا اإىل املس تقبل ،با يف ذكل اس تخدام اللغات الست الرمسية ل ألمم املتحدة ومنصات تكنولوجيا املعلومات اجلديدة
يف نظام لهاي وتقدمي اخلدمات والإدارة .واثن ةيا ،فامي خيص التوصية  ،8فقد ذكر مراجع احلساابت اخلاريج أأنه مل تنفذ أأي
أأنشطة لتكوين الكفاءات فامي يتعلق بنظام لهاي .وقال اإن ذكل ليس حصي ةحا يف ر أأيه ،ورضب ابلصني مثا ةل .فقال اإنه
يف  ،2015أأقامت الويبو ابلتعاون مع مكتب دوةل الصني للملكية الفكرية ندوات جواةل حول نظام لهاي يف الصني .و أأردف
سواي يف الس نوات املاضية ،مس هتدفني مس تخديم امللكية الفكرية
قائ ةال اإن اجلانبني نفذا العديد من أأنشطة تكوين الكفاءات ة
الصينيني .وقال اإنه حبسب علمه ،فاإن الويبو أأقامت عدة ندوات مواضيعية يف جنيف بصفة س نوية ،وأقميت هكذا ندوة هذا
العام خالل اجامتع جلنة العالمات .ومن ث فاإنه بوسعه أأن يقول اإن الويبو نفذت العديد من ا ألنشطة اليت تتضمن تكوين
الكفاءات فامي خيص نظام لهاي .واس تدرك قائ ةال اإنه بطبيعة احلال ،فاإن توصية مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن خطة مدهتا
سنتان تُعد معقوةل .وقال اإن ذكل س يعزز هجود تكوين الكفاءات .واثلث ةا ،التفت الوفد اإىل التوصية  ،10واليت تنص عىل أأن
رفض املاكتب الوطنية للتسجيالت ادلولية قد ي ُشلك خطر ةا عىل نظام لهاي واملنظمة أأيض ةا .واقرتح الوفد أأن تتخذ الويبو
نظرا اإىل زايدة التوسع اجلغرايف لنظام لهاي مع زايدة
تدابري لتخفيض عدد حالت الرفض اإىل أأدىن حد .ور أأى الوفد أأنه ة
نظرا اإىل أأن معايري حفص الامنذج الصناعية ختتلف من بدل اإىل أخر ،بشلك أأو بأخر ،مما جيعل النظام
عدد ادلول ا ألعضاء ،و ة
كبريا .ومىض يقول اإن عدد الطلبات زاد من  2990يف
القانوين معقدة ا ومتنوعةا ،فاإن احامتل رفض التسجيل ادلويل يكون ة
 2013اإىل  5062يف  .2016و أأضاف أأنه ل شك أأن الزايدة يف عدد الطلبات س تؤدي اإىل زايدة يف عدد حالت الرفض،
وإان اكنت نسب الرفض قد زادت ،فاإن ذكل بشلك ما يُعد من نتاج التوسع يف النظام القانوين وزايدة عدد الطلبات ،ول
خطرا .فعىل النقيض من ذكل ،اإن زايدة عدد
يتعلق ذكل مبارشة ابلنظام أأو بسمعة الويبو .ول ينبغي اعتبار هذا ا ألمر ة
حالت الرفض قد تُعترب اإشارة اإىل حتسن اجلودة ووجود نظام أأفضل خلدمات امللكية الفكرية يف اإطار نظام لهاي .وراب ةعا،
تناول الوفد التوصية  ،11وقال اإن مراجع احلساابت اقرتح ختصيص مزيد من املوارد للنفقات غري املتعلقة ابملوظفني .ور أأى
نظرا اإىل أأن نظام لهاي يُعد يف مرحةل انمية و أأنه يتوسع برسعة مع اإماكانت ل حرص لها ،فاإن من ا ألمهية باكن الرتكزي
أأنه ة
عىل حتقيق التوازن يف ختصيص املوارد البرشية .وقال اإنه عىل سبيل املثال ،يف الشق الخر من التقرير ،اقرتح مراجع
احلساابت يف التوصية  13زايدة الاستامثر يف املوارد البرشية .ومن ث فاإن الوفد المتس من املراجع توضيح العالقة بني
وخامسا ،تطرق الوفد اإىل التوصية  12وقال اإن املراجع اقرتح اإعادة النظر يف هيلك رسوم نظام
التوصية  11والتوصية  .13ة
لهاي للوصول اإىل الاكتفاء اذلايت .و أأضاف أأنه أأوحض ابلفعل يف بيانه أأن نظام لهاي مير بلحظات اترخيية جديدة .واسرتسل
قائ ةال اإن الرسوم س تعوق العضوايت اجلديدة ولن حتث قداىم ا ألعضاء عىل الاس تفادة بشلك أأفضل من النظام .ومن ث
فهذه نظرة قصرية .و أأعرب الوفد عن أأمهل أأن تستند الويبو اإىل خربهتا اخلاصة يف جمال التمنية ليك تزيد الاستامثرات وتوسع
نطاق النظام وحتسن جاذبيته ،وأأن تتبىن أأيضة ا قنوات متعددة وشامةل للوصول اإىل الاكتفاء اذلايت يف هذا اجملال.
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 .38وحتدث وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء فشكر مراجع احلساابت اخلاريج عىل تقريره بشأأن القوامئ املالية واذلي
ورد يف الوثيقة  .WO/PBC/27/3وقال اإنه يمثن أأيضة ا رفع التقرير يف الوقت املناسب .وقال اإن اجملموعة تتوجه ابلشكر
أأيضة ا اإىل ا ألمانة عىل اس تجابهتا للتوصيات ا ألربع وعرشين املقدمة من املراجع اخلاريج .وقال اإن اجملموعة اإذ تش يد حبقيقة أأن
العديد من التوصيات قد حظي ابلقبول ،فاإهنا تطلع اإىل تنفيذ التوصيات يف الوقت املناسب.
 .39وحتدث وفد جورجيا ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق فأأعرب عن امتنانه للعمل اذلي اضطلع به
مراجع احلساابت اخلاريج ،وشكره عىل عرض النتاج فامي خيص العام املايل  ،2016با يف ذكل مراجعة القوامئ املالية للويبو
ومراجعة أأداء نظام لهاي ومراجعة امتثال اخلدمات التعاقدية ا ألخرى .وقال اإن اجملموعة يرسها أأن ترى احملصةل الإجيابية
للقوامئ املالية للعام  .2016ويف الوقت نفسه ،فاإن اجملموعة أأحاطت عل ةما ابلتوصيات ا ألربع وعرشين احملددة بشأأن عدد من
القضااي ا ألخرى واليت رفعها مراجع احلساابت اخلاريج اإىل اإدارة املنظمة ،ووافقت املنظمة عىل جلّها وقبلته .وميض يقول اإن
اجملموعة تطلع اإىل تنفيذ التوصيات الواردة من مراجع احلساابت اخلاريج بغية حتقيق التحسني املس متر ،حيث أأن املراقبة
ادلاخلية تعد أأ ةمرا حا ةمسا فامي يتعلق بضامن فعالية أأداء املنظمة .و أأعرب عن رضا اجملموعة عن اخلطوات اليت اختذهتا الويبو
بشأأن تنفيذ املعيار رمق  39من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ( )IPSAS 39وإاجراء املعامالت املالية وفقةا لنظام
الويبو املايل ولحئته .وقال اإن اجملموعة تش يد بعمل ا ألمانة يف هذا الصدد.
 .40و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن دمعه للبيان املقدم ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،وشكر املراقب واملراجع العام
للهند عىل معهل اجلاد .ورحب ابلر أأي اجليد للمراجع املتعلق ابلقوامئ املالية املراجعة .واتبع قائ ةال اإن الويبو تمتزي بوضع فريد
جزءا هم ةما
مقارنة ابملنظامت ادلولية ا ألخرى ة
نظرا اإىل توفر ا ألموال الاحتياطية لمتويل املشاريع .و أأضاف أأن املراجعات تعترب ة
من هيلك الرقابة يف الويبو لضامن اس تخدام ا ألموال بطريقة أأكرث فاعلية وكفاءة .وحث ا ألمانة عىل تبين هذه التوصيات يف
أأقرب وقت ممكن و أأحاط عل ةما بعدد التوصيات اجليدة اليت يثق بأأن ا ألمانة ستنفذها تنفي ةذا اكم ةال.
 .41وشكر وفد مجهورية كوراي مراجع احلساابت اخلاريج .و أأعرب عن رضاه عن ا ألنشطة وعن تقرير املراجع ،وقال اإن
التقرير منحه الفرصة لتحليل جوانب متعددة لقضااي املراجعة .والتفت اإىل مسأأةل ختصيص موارد الويبو ،و أأشار اإىل تسجيل
نس بة كبرية ويه  63.1ابملائة كنفقات متعلقة ابملوظفني .وقال اإنه وفقةا للتوصية املقدمة من مراجع احلساابت اخلاريج ،فاإنه
يُنصح ابإعادة هيلكة املزيانية ملعاجلة اخللل يف توزيع اخملصصات .وقال اإن ختصيص املزيد من املوارد للهنوض بتكنولوجيا
املعلومات والتعلمي وما اإىل ذكل سيسه يف حتقيق أأهداف الويبو .ومىض يقول اإن من املفيد بصفة خاصة النظر يف زايدة
املزيانية اخملصصة ألنشطة التوعية بشأأن معاهدة الرباءات ونظايم مدريد ولهاي .و أأعرب عن أأمهل أأن تنفذ ا ألمانة توصيات
مراجع احلساابت اخلاريج لكها تنفي ةذا ات ةما أأو عىل ا ألقل أأن حتاول أأن تسعى لتحقيق ا ألهداف املنشودة من التوصيات.
 .42وحتدث وفد الياابن بصفته الوطنية فأأشاد حبقيقة أأن القوامئ املالية قد أأعُدت بشلك جيد من ا ألمانة و أأن املراجعة
اخلارجية قد أأجريت بشلك جيد من مراجع احلساابت اخلاريج .وقال اإنه يمثن أأيضة ا رغبة ا ألمانة يف أأخذ معظ توصيات
املراجع بعني الاعتبار .وتطلع اإىل اضطالع ا ألمانة ابلتحسني املس متر من أأجل زايدة فعالية املنظمة وكفاءهتا عن طريق تنفيذ
هذه التوصيات املوثوقة.
 .43وشكر مراجع احلساابت اخلاريج اكفة الوفود واجملموعات عىل تعليقاهتا .وردةا عىل أأحد التعليقات الواردة من الصني،
أأشار املراجع اإىل أأن مراجعة هذا العام لن تكون أخر مراجعة ،حيث س ُتجرى مراجعة أأيضة ا للعام املايل  .2017وقال اإنه فامي
خيص أأداء نظام لهاي ،فقد ُذكر أأن مثة خلل يف توزيع اخملصصات بني النفقات املتعلقة ابملوظفني والنفقات غري املتعلقة هب ،
وقال املراجع اإنه يف احلقيقة يتفق مع وفد الصني بشأأن احلاجة اإىل وجود توازن .والتفت املراجع اإىل مسأأةل تكوين الكفاءات،
و أأقر ابإجراء العديد من اجلولت ادلراس ية وما شابه ،غري أأنه مل حيدث الكثري من املتابعة يف هذا الشأأن .و أأشار املراجع أأيضة ا
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اإىل وجود جفوة كبرية بني الإيرادات والنفقات يف نظام لهاي .ور أأى أأنه ينبغي وجود تاكفؤ بني الإيرادات والنفقات ،وذلكل
فقد أأوىص مجعية احتاد لهاي ابلنظر يف هيلك الرسوم.
 .44ونظرا اإىل عدم وجود تعليقات أأخرى ،قر أأ الرئيس فقرة القرار ،واليت مت تبنهيا.
 .45أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو وسائر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ابلإحاطة علام
بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج (الوثيقة .)WO/PBC/27/3

البند 5

التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية

 .46استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/27/4
 .47وافتتح الرئيس البند  5من جدول ا ألعامل ،و أأوحض أأنه وفقةا مليثاق الويبو للرقابة ادلاخلية ،عىل مدير شعبة الرقابة
ادلاخلية أأن يُقدم تقريرا س نواي موجزا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،عىل أأن يتناول التقرير الس نوي حملة عامة عن أأنشطة
الرقابة ادلاخلية اليت أجنزت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،من  1يوليو  2016اإىل  30يونيو  .2017ودعا الرئيس الس يد
سينغ ،مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإىل تقدمي التقرير املرحيل الوارد يف الوثيقة .WO/PBC/27/4
 .48و أأفادت ا ألمانة أأنه وفقةا للفقرة  44من ميثاق الرقابة ادلاخلية ،يرسها أأن تقدم حملة عامة عن أأنشطة الرقابة املنجزة من
قبل شعبة الرقابة ادلاخلية خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،من  1يوليو  2016اإىل  30يونيو  .2017وقالت اإن التقرير
الس نوي أدرج يف الواثئق املقدمة للجنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة للويبو .وقالت اإن شعبة الرقابة ادلاخلية اس مترت يف
حتسني س ياساهتا وإاجراءاهتا عن طريق اإعادة النظر فهيا ملواءمهتا مع املامرسات اجليدة .ومضت تقول اإنه بعد اس تعراض ميثاق
الرقابة ادلاخلية يف أأكتوبر  ،2016خضعت س ياسة التحقيق ودليلها للتعديل بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة وإادارة الويبو يك يامتش يا مع امليثاق املعدّل .واعمتدت الوثيقتان يف فرباير  2017بعد النظر يف التعليقات الواردة من
ادلول ا ألعضاء .وصدرت س ياسة شعبة الرقابة ادلاخلية اخلاصة بنرش التقارير يف  7يونيو  ،2017أأيضة ا بعد النظر يف
التعليقات الواردة من ادلول ا ألعضاء .و أأضافت أأن خطة الرقابة اخلاصة بشعبة الرقابة ادلاخلية للعام  2017قد أعدت مع
مراعاة عدد من العوامل ،ومهنا :تقيمي اخملاطر ودراسة اجلدوى وا ألثر يف البدل ودورة الرقابة والراء النقدية لإدارة الويبو
وادلول ا ألعضاء واملوارد املتاحة .ومضت تقول اإنه قبل وضع الصيغة الهنائية خلطة العمل ،قُ ِّّدم مرشوع خطة الرقابة أأيضا اإىل
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لس تعراضه وتقدمي املشورة بشأأنه وفقا للفقرة (26أأ) من ميثاق الرقابة ادلاخلية .وقالت
اإنه يف وقت كتابة التقرير ،اكنت شعبة الرقابة ادلاخلية قد نفذت خطة الرقابة للعام  2016ابلاكمل ،واكن تنفيذ خطة العمل
للعام  2017عىل املسار الصحيح .وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،مشلت مراجعات شعبة الرقابة ادلاخلية وتقياميهتا اجملالت
التشغيلية الرئيس ية التالية :قاعدة البياانت ويبولكس ()WIPO LEX؛ اإدارة املشاريع؛ اإدارة اخملاطر املؤسس ية؛ اإطار
الويبو ا ألخاليق؛ جسل مدريد؛ كشف املرت ّبات؛ معلية الرشاء وس ياساته وإاجراءاته؛ تقيمي الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف
النباتية اجلديدة؛ الربانمج  :13قواعد بياانت الويبو العاملية؛ الربانمج  :12التصنيفات واملعايري ادلولية .ومضت تقول اإن
الشعبة قد أأصدرت ثالث مذكرات داخلية تلخص العمل املنجز ابس تخدام حتليالت البياانت كجزء من أأعامل املراجعة
املس مترة املنتظمة ،و أأطلعت الإدارة عىل نتائها .وقالت اإنه خالل فرتة التقرير ،جسلت الشعبة  24حاةل حتقيق جديدة
و أأغلقت  27حاةل .و أأصدرت الشعبة مخسة تقارير حتقيق وثالثة تقارير تورط اإداري خالل الفرتة .و أأضافت ا ألمانة أأن
شاكوى المترد وغريه من السلوكيات غري الالئقة والتحرش املزعوم وإاساءة اس تخدام وقت العمل وا ألنشطة اخلارجية غري
املرصح هبا والغش يف املزااي واملس تحقات شلكت ما نسبته  62ابملائة من حالت التحقيق .وقالت اإن متوسط الوقت
املس تغرق يف اإكامل التحقيق حال ةيا هو  6.3أأشهر .و أأضافت أأن الشعبة اس مترت ،مضن هجودها املس مترة لتوضيح معلها
وادلفاع عنه ،يف التواصل مع الزمالء داخل الويبو من خالل تقدمي عروض للموظفني اجلدد يف اإطار التدريبات المتهيدية،
وإاصدار النرشة الإخبارية للشعبة ولوحات البياانت اخلاصة ابلشعبة ،وتقدمي عروض للمدير وكبار الإداريني عند الاقتضاء.
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وواصلت الشعبة اس تقصاء رضا الزمالء عن جودة معلها الرقايب عن طريق اس تقصاءات رضا الزابئن عقب لك هممة .وقالت
اإن التحليل املوحد لنتاج الاس تقصاء أأشار اإىل أأن متوسط نس بة الرضا بلغ  86يف املائة يف اس تقصاء ما بعد اإس ناد املهام
و 85يف املائة بعد س نة واحدة من اخلدمة .وقالت اإن نتاج تكل الاس تقصاءات أأاتحت للشعبة تقيمي أأثر معل الشعبة بشأأن
التحسينات و أأثره عىل النظ والس ياسات والإجراءات والعمليات .وساعدت التعليقات الإضافية ،اليت أأرسلهتا الوحدات اليت
خضعت للمراجعة/التقيمي من خالل الاس تقصاءات ،شعبة الرقابة ادلاخلية عىل حتديد فرص التحسني .وقالت اإن الشعبة
اس مترت يف اإدارة التوصيات والإبالغ عهنا ابس تخدام نظام مركز الفريق ( )Team Centralالقامئ عىل الإنرتنت ،واذلي
مكن الشعبة من اإجراء حوار تفاعيل مع مديري الربانمج ومندوبهي ملتابعة تنفيذ التوصيات املفتوحة عىل حنو فعال .وقالت اإن
هذه العملية اكنت تفاعلية للغاية وظل احلوار مس ةمترا طوال العام ،با أأن نظام مركز الفريق اكن متا ةحا للشعبة والزمالء يف
الويبو ومراجع احلساابت اخلاريج .ويف اترخي اإعداد التقرير احلايل ،اكن مثة  193توصية مفتوحة با يف ذكل  99ذات أأولوية
قصوى و 94ذات أأولوية متوسطة .وقالت اإن توصيات الشعبة شلكت ما نسبته  75ابملائة من اإجاميل توصيات الرقابة
املفتوحة .و أأضافت أأنه خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،أأضيفت  91توصية جديدة وجرى التحقق من  59توصية وإاغالقها بعد
تنفيذها .وذكرت ا ألمانة أأن الشعبة قد أأطلقت مرشوعةا لتعزيز رفع التقارير بشأأن التوصيات ،كام أأهنا قدمت ل إالدارة
املعلومات الوجهية فامي يتعلق ابلتوصيات من خالل لوحات بياانت معلومات ا ألعامل .وقالت اإنه اإضافة اإىل العمل الرقايب
اخملطط هل ،اس مترت الشعبة يف اإسداء املشورة املهنية بشأأن الس ياسات والإجراءات املؤسس ية وإادارة اخملاطر والضوابط
ادلاخلية .فقد أأسدت الشعبة املشورة ل إالدارة وقدمت لها تعليقات بشأأن س ياسات وإاجراءات ومعليات جتارية اإما جديدة أأو
معدةل ،مما أأسه يف وضع ضوابط رئيس ية للتخفيف من وطأأة اخملاطر احملمتةل قبل التنفيذ الهنايئ .ويتضمن املرفق الثاين من
التقرير الس نوي قامئة الس ياسات والإجراءات يف تسعة جمالت أأسدت الشعبة مشورة بشأأهنا .ومضت تقول اإنه قد
خُصصت للشعبة مزيانية قدرها  5.45مليون فرنك سويرسي أأي  0.77ابملائة من مزيانية الويبو لتنفيذ وليهتا .و أأضافت أأنه
بوجه عام اكن مس توى املوارد البرشية واملالية حال ةيا مالمئا يك تغطي الشعبة بفعالية اجملالت ذات ا ألولوية احملددة يف خطط
معلها .ومضت تقول اإن تبادل خطط الرقابة والتنس يق املس متر ألنشطة الرقابة مع مراجع احلساابت اخلاريج والاس تخدام
الفعال ألدوات تكنولوجيا املعلومات سامهوا يف حتقيق املزيد من الفعالية والكفاءة يف تغطية اخملاطر .وقالت اإن التغيريات يف
موظفي الشعبة أأديرت بشلك فعال هبدف التقليل من تأأثريها عىل أأنشطة الرقابة اخملطط لها .واس تمكلت معليتا تعيني رئيس
قس التقيمي ومراجع داخيل ،وابرش املوظفان املع ّينان معلهام يف سبمترب  2017و أأغسطس  2017عىل التوايل .و أأردفت ا ألمانة
قائةل اإنه عقب انتقال رئيس شعبة التدقيق ادلاخيل اإىل منظمة دولية أأخرى ،مكدير للرقابة ادلاخلية ،بد أأت معلية تعيني
موظف لهذه الوظيفة الشاغرة .وقالت اإن شعبة الرقابة ادلاخلية حافظت عىل عالقة معل ممتازة مع مراجع احلساابت اخلاريج
من خالل عقد اجامتعات منتظمة عن قضااي املراجعة والضوابط ادلاخلية وإادارة اخملاطر .وتبادل مراجع احلساابت اخلاريج
والشعبة الاسرتاتيجيات واخلطط الس نوية والتقارير الفردية بغية ضامن فعالية التغطية الرقابية وتفادي أأي ازدواجية حممتةل أأو
عبء رقايب مفرط .و أأضافت أأن الشعبة تعاونت تعاوانة وثيقةا مع أأمني املظامل ورئيس مكتب ا ألخالقيات لضامن التعاون
والتنس يق اجليدين وتاكمل ادلمع .و أأسهبت ا ألمانة بقولها اإن الشعبة اس مترت يف تفاعلها مع اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة من خالل مناقشة نتاج أأعامل الرقابة ،و أأفادت اإفادة عظمية من مشورة اللجنة ودمعها القميني مما ساعد يف حتسني أأداء
الشعبة وجودة معلها كلك .ويف ختام لكمهتا شكرت ا ألمانة الوفود وقالت اإهنا متاحة ل إالجابة عىل أأي أأس ئةل أأو تلقي أأي
تعليقات من الوفود.
معراب عن تقدير اجملموعة للجهود املس مترة لشعبة الرقابة ادلاخلية ابلتعاون
 .49وحتدث وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ة
مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج لالضطالع بدورها احلامس يف ضامن فعالية الضوابط
ادلاخلية والاس تخدام الفعال ملوارد الويبو .ويف هذا الصدد ،قال اإن اجملموعة تتوجه ابلشكر اإىل الشعبة عىل تقريرها الس نوي
الوارد يف الوثيقة  ،WO/PBC/27/4وترى أأن التقرير قدم نظرة عامة شامةل عن وظائف املنظمة ،واعتربته اجملموعة موردةا
قميةا للمعلومات ونقطة مرجعية طوال العام .و أأعرب عن اإشادة اجملموعة حبقيقة أأن الشعبة اضطلعت بأأنشطة خمتلفة عىل حنو
اإجيايب ومس تقل.
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 .50وحتدث وفد جورجيا ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق فشكر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل
تقريره الس نوي .وقال اإن اجملموعة تمثن ا ألنشطة اليت اضطلعت هبا الشعبة وترى أأهنا أأسهمت يف التحسني املس متر لفعالية
املنظمة وشفافيهتا .و أأعرب عن اإشادة اجملموعة بنتاج أأنشطة املراجعة والتقيمي اليت أأجريت خالل العام وقال اإهنا تتومس يف
ا ألمانة أأن تنفذ التوصيات يف الوقت املناسب .و أأضاف أأن اجملموعة تود أأن حتث ا ألمانة عىل تنفيذ التوصيات املفتوحة البالغ
عددها  ،193خاصة التوصيات التسع وتسعني ذات ا ألولوية القصوى فامي خيص الرقابة .ومىض يقول اإن اجملموعة تقر أأيضة ا
بأأن عدد من ا ألنشطة اليت تضطلع هبا ا ألمانة حباجة اإىل مزيد من التحسني .و أأسهب بقوهل اإنه كام قيل من قبل ،ترى اجملموعة
أأن هكذا تقارير من شأأهنا الإسهام يف حتسني اإدارة خمتلف أأنشطة الويبو ،وتطلع اإىل رؤية تنفيذ هذه التوصيات احملددة.
 .51وشكر وفد الصني شعبة الرقابة ادلاخلية عىل تقريرها الس نوي .و أأعرب عن ابلغ تقديره ألنشطة الويبو بشأأن الرقابة
ادلاخلية ووصفها ابلفعاةل والشفافة ،وقال اإن الرقابة ادلاخلية بوسعها أأن تساعد الويبو يف حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية
وحتسني اإدارهتا .ور أأى وفد الصني أأنه عىل مدار العام املايض أأحرزت الشعبة تقد ةما جيدة ا يف أأنشطة املراجعة والتقيمي والرقابة
وحققت نتاج مرضية .كام أأن الشعبة عززت أأيضة ا تعاوهنا مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج.
و أأعرب وفد الصني عن رضاه عن معل الشعبة اإجام ةل عىل مدار العام املايض و أأعرب عن أأمهل أأن تنفذ ا ألمانة بنشاط
التوصيات الواردة يف التقرير.
 .52و أأخذ وفد تركيا اللكمة للمرة ا ألوىل فهنأأ الرئيس عىل رئاس ته و أأعرب عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء .وشكر شعبة
الرقابة ادلاخلية عىل التقرير والعمل املنفذ خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير واذلي ر أأى أأنه هم لعمل املنظمة عىل حنو جيد.
والتفت اإىل التقارير احملددة والنتاج والتوصيات الرئيس ية الواردة فهيا وقال اإنه يود أأن يسلط الضوء عىل ما ييل :يُعد اإجراء
املزيد من التحسني عىل قاعدة بياانت ويبولكس والتوصيات املتعلقة بذكل أأ ةمرا مس تحس نةا .ور أأى الوفد أأن البياانت املتاحة
من خالل ويبولكس جيب أأن تكون دامئةا موثوقة وينبغي اإعداد ا ألدوات الرضورية لتحقيق هذه الغاية؛ وتطرق اإىل مسأأةل
جسل مدريد وقال اإن توصيات الشعبة يف ر أأييه تساعد عىل تعزيز نظام مدريد .وقال اإنه ابملثل فاإن التوصيات املتعلقة
ابلربانمج  13والربانمج  ،12قواعد البياانت العاملية و أأنظمة التصنيف ابلرتتيب ،س تعزز ابلطبع فعالية هذين الربانجمني
و أأداهئام.
 .53و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن دمعه للبيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء .وقال اإنه يقدر العمل اجلاد
لشعبة الرقابة ادلاخلية وحث املدير العام عىل تنفيذ توصيات الشعبة يف الوقت املناسب .وقال اإنه مرسور بشلك خاص
ألن مراجعات اإدارة اخملاطر املؤسس ية يف الويبو وإاطار الويبو ا ألخاليق أأظهرت أأن الويبو تقف عىل قدم املساواة مع أأنظمة
ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية يف هذه اجملالت .وتطلع الوفد اإىل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه املراجعات واس مترار
اجلهود الرامية اإىل تعزيز اإدارة اخملاطر املؤسس ية والإطار ا ألخاليق .وشكر الوفد ا ألمانة والشعبة عىل هجودهام يف تنفيذ
توصيات املراجعة وإاغالقها .واس تدرك قائ ةال اإنه مع ذكل فقد لوحظ أأن عددةا من التوصيات من أأعوام  2011و2013
و 2014ل تزال مفتوحة ،وقال اإنه س يكون ممتنةا اإذا تلقى املزيد من املعلومات حول اجلهود املبذوةل لإغالق هذه التوصيات.
وذكر أأن توصية واحدة قد اع ُتربت مغلقة استنادةا اإىل قبول الإدارة للخطر املتعلق ابس تحقاقات اإجازة العودة اإىل الوطن
خريا ،أأشار اإىل التحقيقات امخلسة املعلّقة وتساءل عن
وطلب اإبالغه بسبب قبول هذه اخملاطرة ومس توى واخملاطرة .و أأ ة
الطريقة اليت تعزتم هبا الشعبة معاجلة هذه التحقيقات للميض قدما.
 .54و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره للجهود اليت بذلهتا شعبة الرقابة ادلاخلية .وقال اإنه مرسور بوجه عام بتوصيات
الشعبة يف جمالت عديدة وممنت للشعبة جلهودها وتعاوهنا مع القامئني عىل الرقابة اخلارجية .وقال اإن اجامتعات الشعبة املنتظمة
مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة للمناقشة وتلقي التعليقات أأسهمت يف اس مترار عالقة العمل اجليدة ،ذكل أأن التعاون
جانب هام والتعاون املفيد هم للحفاظ عىل هذا التواصل املفيد مع هذه املنظامت وغريها من مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة
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وكياانهتا .وقال اإن مجهورية كوراي أأحاطت عل ةما بأأنشطة تدريب موظفي الشعبة و أأكد عىل أأن التدريب الفعال يعد ة
رشطا جلودة
اإجراءات الرقابة ادلاخلية .وطلب الوفد اإىل الشعبة أأن تس متر يف تعزيز أأنشطة تدريب موظفي الشعبة.
 .55وحتدث وفد الياابن بصفته الوطنية فشكر ا ألمانة عىل التقرير املفصل اذلي قدم نظرة عامة شامةل عن معل الشعبة
الرقايب .ور أأى الوفد أأن ا ألمانة اختذت خطوات موفقة ملعاجلة التوصيات الصادرة عن الشعبة.
 .56وعرب وفد كندا عن دمعه لبيان اجملموعة ابء حول هذا املوضوع .وانض إاىل الوفود السابقة يف شكر الشعبة عىل
تقاريرها وعىل معلها بوجه عام وشكر ا ألمانة عىل عرضها ذكل الصباح .وقال اإن كندا ترحب بأأي تفاصيل اإضافية من الشعبة
أأو ا ألمانة أأو لكهيام فامي خيص مراجعة اإدارة املشاريع ،عىل وجه اخلصوص فامي يتعلق ابلتوصية اليت تقول بأأن أأعامل تيار اإدارة
املشاريع يف الويبو ينبغي أأن "تتسق" مع اإطار النتاج يف الويبو .واثن ةيا ،قال الوفد اإنه يود أأن يسجل تأأييده لتوصيات الشعبة
مشريا اإىل
فامي يتعلق ابإطار الويبو ا ألخاليق ،حتديدة ا فامي يتعلق بتحديث س ياسة الإفصاح املايل وس ياسة امحلاية من الانتقام ،ة
أأن بعض هذه املهام يعد من همام ادلول ا ألعضاء يف هذه املرحةل .واقرتح الوفد أأن تنظر ا ألمانة يف تنفيذ توصيات بعيهنا
كتكل اليت تتعلق ابحلاجة اإىل التواصل بفعالية أأكرث وعىل حنو أأفقي ،ذكل أأن هذه التوصيات ليست مقصورة عىل برامج أأو
مبادرات حمددة .والتفت اإىل ويبو ليكس وقال اإنه ـ مثلام ذكر وفد تركيا ـ مندهش بوصفه مس تخد ةما هم ةما لويبو ليكس ملعرفة
أأن الشعبة أأعربت عن قلق شديد بشأأن جودة البياانت .ومىض يقول اإنه هيمه أأن يس متع اإىل املزيد من الشعبة أأو ا ألمانة
حول هذه النقطة .وقال وفد كندا اإنه يود أأن يسجل ابإجياز حقيقة أأن كندا ترحب ابلهامتم اذلي أأوله مراجع احلساابت
اخلاريج لقضااي معلية الرشاء يف التوصيات من  16اإىل  23وخاصة التوصية  19حول معل ا ألطفال والفساد.
 .57وشكر وفد الربازيل ا ألمانة عىل اإعداد التقرير .و أأشار الوفد اإىل أأن معلية اختيار مدير شعبة الرقابة ادلاخلية قد متت
بنجاح يف فرباير املايض ،ورحب بدير شعبة الرقابة ادلاخلية يف املنظمة .وطلب الوفد مزيدة ا من التوضيح بشأأن قضااي
ويبوليكس اليت ذكرها وفدا كندا وتركيا ،حيث اكن الوفد همامت أأيضا ابس تكشاف س بل لتحسيهنا وحتسني املعلومات الواردة
فهيا .و أأشار الوفد اإىل اخنفاض عدد حالت التحقيق اليت مل يبت فهيا بعد ،حيث عادت يف العام املايض اإىل مس توايت
عام  ،2014وشدد يف هذا الصدد عىل أأمهية الانهتاء من تكل التحقيقات يف الوقت املناسب .بيد أأنه أأعرب عن ارتياحه
بوجه عام للتوصيات الصادرة عن الشعبة و أأعرب عن تأأييده لعملها املتواصل.
 .58وشكرت ا ألمانة (مدير شعبة الرقابة ادلاخلية) الوفود عىل تعليقاهتا اليت جشعت الشعبة و أأيدهتا يف الاس مترار يف
حتسني معلها .و أأشارت ابلتحديد اإىل بعض القضااي اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وقالت اإن الشعبة س تعود
لحقةا برد مفصل عن الطريقة اليت تقرتح املنظمة أأن تعاجل هبا مس توى اخملاطرة فامي يتعلق بتقرير التورط الإداري .والتفتت
اإىل التحقيقات امخلسة املعلقة وقالت اإهنا س تقدم لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية هذه املعلومات عىل حنو منفصل .ث توهجت
تقديرا لعملها بشأأن مراجعة ويبوليكس وقالت اإهنا
ا ألمانة ابحلديث اإىل وفدي كندا والربازيل وقالت اإهنا يرسها أأن ترى ة
س توفر معلومات أأكرث تفصي ةال عن نتاج املراجعة وتوصياهتا بشأأن هذا الربانمج .وقالت ا ألمانة اإهنا ستبلغ هذه املعلومات
ابلتفصيل عىل حنو منفصل.
 .59و أأخذت ا ألمانة اللكمة أأيضة ا ل إالدلء ببيان عام ،واذلي يشمل أأيضة ا البندين السابقني من جدول ا ألعامل .وقالت اإهنا
تود أأن تشكر هيئات الويبو الرقابية :اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج ومراجع احلساابت
ادلاخيل ،عىل اخنراطها بفعالية مع ا ألمانة عىل حنو مس متر .وقالت اإنه يف هناية املطاف ،فاإن ا ألمر يتعلق ابس مترار التجاوب
والإبقاء عىل احلوار و أأضافت أأهنا يرسها أأن تقول اإن مثة حوار متواصل وإان التقارير املتعددة اليت تلقهتا الوفود ذكل الصباح
أأظهرت وبرهنت عىل حقيقة أأن ا ألمانة بقيادة املدير العام تقبل التوصيات وحتاول أأن تنفذها يف الوقت املناسب .و أأشارت
ا ألمانة اإىل الفقرة  56من تقرير مراجع احلساابت ادلاخيل حيث ُذكر أأن املدير العام أأرسل هذه التوصيات اإىل مديري الربامج
لختاذ الإجراءات ،وقالت اإن ذكل أأظهر الاخنراط الفعال ملديري الربامج عرب القطاعات .ول ألسف ،وكام قيل يف الس نوات
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املاضية و ُكرر هنا ،فاإن عدد التوصيات اجلديدة يف فرتة معينة فاق وترية معل ا ألمانة .ففي الفرتة املشموةل ابلتقرير السابق،
اكنت ا ألمانة قد أأغلقت  59توصية و أأضيفت  101توصية جديدة ،ومن ث فاإن ا ألمانة ابتت مكن يسعى دامئةا للحاق ابلركب
من أأجل معاجلة التوصيات اجلديدة وإاغالق التوصيات القدمية .وشددت ا ألمانة عىل أأهنا س تعاجل أأيضا التوصيات اليت ظلت
مفتوحة لبعض الوقت ،ولكهنا أأوحضت أأن هذه التوصيات مرتابطة يف كثري من ا ألحيان وجيب معاجلهتا من حيث التسلسل
وا ألولوية .وقالت اإنه يف بعض احلالت ،تكون هذه التوصيات يف انتظار تنفيذ أأنظمة معينة ،وكام يعمل الوفود ،فاإن تنفيذ
ا ألنظمة يس تغرق وقتةا .واسرتسلت قائةل اإن عدد التوصيات املفتوحة قد يكون مرتف ةعا بشأأن قطاع بعينه ،ورضبت مث ةال
ابلربانمج  22املتعلق ابجلوانب املالية وقال اإن هذا الربانمج تلقى نصيب ا ألسد من عدد التوصيات املفتوحة ،وتدفق عدد
مماثل لهذه التوصيات من جمالت أأخرى بعد اإجراء اس تعراض وتبني وجود تأأثري مايل .وقالت ا ألمانة اإهنا تعمل حال ةيا عىل حنو
نشط جدة ا مع هيئاهتا الرقابية لضامن وضع هذه التوصيات يف ا ألايدي الصحيحة لتحسني فرص أأغالقها .واختمتت بياهنا
بتعليق حول العبء الرقايب املفرط ،حيث قالت اإهنا تعمل مع الهيئات الثالث ووحدة التفتيش املشرتكة لبحث ما اإذا اكن
ممكنةا حتسني التنس يق بشأأن عدد الاس تعراضات وتركزيها ألنه أأحياانة ما ي ُس تعرض نفس اجملال  3مرات يف س نة ما .وقالت
اإن ذكل سيساعد ا ألمانة يف معاجلة التوصيات بطريقة أأكرث مشو ةل واتساقةا.
 .60ونظرا اإىل عدم وجود تعليقات أأخرى ،قر أأ الرئيس فقرة القرار ،واليت مت تبنهيا.
 .61أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام ابلتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية
(الوثيقة .)WO/PBC/27/4

البند 6

تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة

 .62استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/27/5
مشريا اإىل
 .63و أأعلن الرئيس أأن النقاش سيبد أأ حول البند  ،6تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،ة
أأنه البند ا ألخري حتت مجموعة مراجعة احلساابت والرقابة .وقدم الرئيس الوثيقة  ،WO/PBC/27/5واليت تقدم لدلول
ا ألعضاء حتديثةا عن التقدم احملرز بشأأن تنفيذ التوصيات املعلقة املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للويبو والناجتة من
الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة خالل الفرتة من  2010اإىل .2017
 .64وقدمت ا ألمانة الوثيقة مبينة أأهنا تقدم حتديثةا عن التقدم احملرز وحاةل تنفيذ التوصيات املعلقة املوهجة اإىل الهيئات
الترشيعية للويبو والناجتة من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة خالل الفرتة من  2010اإىل  ،2017اإىل
جانب اقرتاحات ا ألمانة بشأأن حاةل هذه التوصيات ليك تنظر فهيا ادلول ا ألعضاء .و أأوحضت ا ألمانة أأن التوصيات املوهجة اإىل
الرئيس التنفيذي قُدمت أأيضة ا اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لس تعراضها .وقالت اإنه منذ صدور التقرير ا ألخري
( ،)WO/PBC/25/6أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة  13تقر ةيرا جديدة ا ،من بيهنا  7اكنت ذات صةل ابلويبو .و أأشري اإىل
التقارير اجلديدة بعالمة ممزية ِّّ
اعتبارا
وحدثت حاةل التنفيذ مع بيان الاختالف عن الفرتة املشموةل ابلتقرير السابق .وقالت اإنه ة
من منتصف يوليو  ،2017ورهنا بوافقة ادلول ا ألعضاء ،اكنت مثة  4توصيات معلقة موهجة اإىل هيئات الويبو الترشيعية،
واكنت اكفة التوصيات ا ألخرى قد أأغلقت .واكن قد نفّذ ما مقداره  82يف املائة من مجيع التوصيات اليت تعين الويبو والصادرة
عن وحدة التفتيش املشرتكة وعددها  261توصية منذ عام  .2010وختا ةما ،قالت ا ألمانة اإهنا يرسها أأن تطلع ادلول ا ألعضاء
عىل النتاج المتهيدية لس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة لعمليات املتابعة اليت جترهيا املنظامت املشاركة .وقالت اإن الوحدة
أأصدرت مؤخرا مرشوع تقرير موجز بعنوان "نتاج اس تعراض املتابعة لتقارير وحدة التفتيش املشرتكة وتوصياهتا" الامتسا
للتعليقات اخلارجية .و أأضافت أأن الويبو ترحب ابلعرتاف جبهودها املتواصةل يف الس نوات املاضية تعز ةيزا لعمليات املتابعة كام
ورد يف مرشوع التقرير .ونتيجة ذلكل ،يف الرتتيب اذلي حققته منظامت ا ألمم املتحدة املشاركة ،حصلت الويبو عىل املرتبة
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ا ألوىل مناصفة مع منظمة الطريان املدين ادلويل .وقالت اإن من املتوقع أأن تتاح النسخة الهنائية من التقرير املوجز يف
املس تقبل القريب عىل املوقع الش بيك لوحدة التفتيش املشرتكة حال اإصداره.
 .65وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق فشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة اليت مكنت ادلول
ا ألعضاء من رصد تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .وقال اإن اجملموعة مرسورة لرؤية أأن غالبية التوصيات ،أأي 82
ابملائة من اإجاميل التوصيات البالغ عددها  261توصية ،قد قُبلت ون ُفذت ،وحث ا ألمانة عىل اس مترار العمل فامي يتعلق
ابلتوصيات الباقية أأيضة ا .ومىض يقول اإن اجملموعة ملزتمة ابلخنراط يف املناقشات املتعلقة بتنفيذ التوصيات اليت تتطلب اختاذ
اإجراءات من جانب ادلول ا ألعضاء.
 .66وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،فرحب ابلتقرير املرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة واذلي
اعتبارا من منتصف يوليو  82 ،2017ابملائة
ساعده عىل فه التقدم احملرز عىل صعيد هجود ا ألمانة .ورحب الوفد حبقيقة أأنه ة
من اإجاميل توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اليت تعين الويبو والبالغ عددها  261توصية واليت قدمت منذ  ،2010قد
ن ُفذت ،اإىل جانب اإغالق  10ابملائة من التوصيات (بسبب عدم وجاههتا أأو رفضها) وقبول ما نسبته  7يف املائة ويه قيد
التنفيذ ،وبقاء ما نسبته واحد يف املائة فقط قيد النظر .وقال اإنه يتوقع أأن يس متر تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة
حسب الاقتضاء.
 .67وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل تزويد ادلول ا ألعضاء مرة أأخرى بأخر تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش
مشريا اإىل أأن معظ التوصيات قد
املشرتكة .و أأعرب الوفد عن ارتياحه للحاةل العامة لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،ة
ن ُفذت بفضل اجلهود املتواصةل اليت بذلهتا ا ألمانة .و أأشار أأيضا اإىل أأنه وفقا ملرشوع التقرير املوجز املعنون "نتاج اس تعراض
املتابعة لتقارير وحدة التفتيش املشرتكة وتوصياهتا" ،حصلت الويبو عىل املرتبة ا ألوىل مناصفة مع منظمة الطريان املدين
ادلويل .و أأعرب الوفد عن تقديره البالغ لهذه النتيجة .ور أأى الوفد أأن توصيات وحدة التفتيش املشرتكة أأسهمت يف حتسني
معل الويبو وإادماجه بشلك أأفضل يف الإطار العام ل ألمم املتحدة ،وتطلع اإىل مواصةل تنفيذ التوصيات.
 .68وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة ا ألفريقية فأأعرب عن تقديره ل ألمانة عىل الوثيقة املمتازة والتقدم احملرز بشأأن
تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .و أأشار اإىل أأنه وفقا للتقرير ،فقد ن ُفذ ما نسبته  82ابملائة من اإجاميل التوصيات اليت
تعين الويبو والبالغ عددها  261توصية واليت قدمت منذ  ،2010وقُبلت توصيات أأخرى وجيري تنفيذها .وجشع الوفد ا ألمانة
عىل تكثيف اجلهود من أأجل التعجيل بتنفيذ التوصيات املقدمة.
 .69وشكر وفد الربازيل ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق ،و أأكد عىل ارتياحه ملس توى تنفيذ التوصيات واعرتف جبهود ا ألمانة يف
هذا الصدد .وعلّق الوفد أأمهية كبرية عىل التنويع اجلغرايف ،لس امي عىل مس تويي الفئة الفنية وفئة املديرين .غري أأنه أأشار اإىل أأن
النتاج الواردة يف تقرير ا ألداء لعام  2016أأظهرت أأن أأمرياك الالتينية شهدت اخنفاضا يف متثيلها ،وقال اإن احلاجة تدعو اإىل
اختاذ الويبو اإجراءات لضامن المتثيل اجلغرايف املتوازن .ويف هذا الصدد ،طلب الوفد مزيدا من املعلومات بشأأن التوصية 6
من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة ،حس امب ورد يف الصفحة  10من النسخة الإنلكزيية من الوثيقة ،واليت تتناول المتثيل
اجلغرايف ،وذكر أأن تقر ةيرا يتضمن توصيات أأولية لتحسني التوزيع اجلغرايف قد قُدم اإىل جلنة التنس يق يف العام املايض .ومىض
يقول اإنه مل يس توحض كيفية امتثال ذكل للتوصية .6
 .70و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للتقرير ا ألخري عن حاةل تنفيذ الويبو لتوصيات وحدة التفتيش
املشرتكة اليت تعود اإىل عام  .2010و أأعرب عن رسوره ألن الويبو بذلت هجودا كثيفة ملعاجلة التوصيات وتنفيذ التوصيات
اليت تعين املنظمة .و أأشار الوفد اإىل أأنه س يكون ممتنا يف املس تقبل اإذا حصل عىل معلومات حمددة عن عدد توصيات وحدة
التفتيش املشرتكة املقبوةل واملنفذة واليت يه قيد التنفيذ وفقا لتقرير وحدة التفتيش املشرتكة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
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يرى تقدما متواصال فامي يتعلق بتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة و أأعرب عن تطلعه ملزيد من التحديثات يف الاجامتع املقبل
للجنة الربانمج واملزيانية.
 .71و أأخذت ا ألمانة اللكمة لتتناول املسأأةل ذات الصةل ابلتعليق اذلي أأدىل به املندوب املوقر للولايت املتحدة ا ألمريكية،
و أأشارت اإىل أأن التقرير يتضمن توصيات وردت يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة .و أأوحضت أأن التوصيات اليت ن ُفذت
وأغلقت يف الس نة السابقة تُرفع لك عام من التقرير ،ول يتبق فيه سوى التوصيات اليت مل تنفذ بعد .و أأضافت أأيضا أأهنا
سوف تتابع مع وفد الولايت املتحدة بصورة منفصةل عقب ادلورة لزايدة توضيح ما هو مطلوب .وفامي يتعلق ابلتوصية اليت
أأشار اإلهيا وفد الربازيل بشأأن نظام التوزيع اجلغرايف للويبو ،قالت اإنه بيامن تعكف ادلول ا ألعضاء عىل دراسة نظام بديل،
اذلي ل يزال حمل نقاش مس متر بني ادلول ا ألعضاءُ ،طلب اإىل ا ألمانة مواصةل أأنشطهتا يف جمال التوعية وحتسني التنوع
اجلغرايف .ول تزال هذه اجلهود مس مترة ،وميكن رؤية النتاج يف تقرير املوارد البرشية.
 .72وشكر الرئيس ا ألمانة عىل التوضيحات ،وقام بقراءة القرار املقرتح لهذا البند .إان جلنة الربانمج واملزيانية " "1أأحاطت
علام هبذا التقرير ،الوثيقة WO/PBC/27/5؛ " "2و أأوصت و أأقرت اإجراء ا ألمانة تقيامي حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف
الواثئق ، JIU/REP/2016/8 :التوصيتان  1و9؛  ،JIU/REP/2016/7التوصيات  1و 2و 3و 4و 6و7؛
 ، JIU/REP/2016/4التوصية 16؛ ،JIU/REP/2016/2التوصية 1؛  ،JIU/REP/2015/6التوصية 5؛
الوثيقة  ،JIU/REP/2014/2التوصية 6؛  ،JIU/REP/2010/3التوصية  ،17عىل النحو املبني يف هذا التقرير ،و""3
ودعت ا ألمانة العامة اإىل اقرتاح تقياميت للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة لتنظر فهيا ادلول ا ألعضاء.
وقال الرئيس اإنه اإذا مل تكن هناك اعرتاضات ،فاإن جلنة الربانمج واملزيانية س تعمتد هذه القرارات .وطلب وفد الربازيل اللكمة.
 .73وقال وفد الربازيل اإنه يريد أأن يلمس تدابريا فعاةل من جانب الويبو بشأأن التوصية  ،6واقرتح أأن تظل التوصية
مفتوحة ويف حاةل قيد التنفيذ .وأأشار اإىل أأنه أأحاط علام ابملعلومات اليت قدمهتا ا ألمانة ،أأي بطلب مواصةل ا ألمانة أأنشطة
التوعية وابلنتاج اليت حتققت ،وجشع عىل الاس مترار يف ذكل ،و أأضاف انه يود أأن تتاح الفرصة لدلول ا ألعضاء ملتابعة هذا
ا ألمر يف العام املقبل ،كام يود احلصول عىل توضيح بشأأن ما اإذا اكن ذكل س يحدث.
 .74و أأخذت ا ألمانة اللكمة لتوضيح أأن التوصية املعنية يه اإحدى التوصيات القليةل اليت تُركت مفتوحة من اس تعراض
الإدارة والتنظمي اذلي أأجرته وحدة التفتيش املشرتكة يف  ،2014ومت توجهيها اإىل جلنة التنس يق ،مع توصية ابإعادة النظر يف
املبادئ احلالية املتعلقة ابلتوزيع اجلغرايف ،توخيا ملزيد من التنوع اجلغرايف داخل القوى العامةل املهنية يف الويبو .والواقع ،أأنه
جرت مناقشة بشأأن هذه املبادئ ،وقُدمت توصيات أأولية من شأأهنا أأن تكفل تنوع جغرايف أأوسع نطاقا ،وهو ما نفذته
ا ألمانة .غري أأن هذه التوصية ليست مؤرشا ل ألداء  -فقد مت الإبالغ عن التقدم احملرز فامي يتعلق ابلتنوع اجلغرايف يف تقرير
أأداء الربانمج ،وكذكل يف التقرير الس نوي للموارد البرشية ،ومن ّث ليس من املناسب اإدراجه يف التقرير املرحيل لوحدة
التفتيش املشرتكة .وفامي يتعلق بضمون التوصية ،قالت اإن ادلول ا ألعضاء قد أأعادت النظر ابلفعل يف هذه املبادئ يف
مناقشاهتا يف جلنة التنس يق ،و أأن هذا اجلزء قد حتقق فامي خيص اب ألمانة.
 .75و أأكد وفد الربازيل أأنه مس تعد ،أأما وقد اتضح ا ألمر ،قبول القرار املقرتح.
 .76ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى ألخذ اللكمة ،قر أأ الرئيس فقرة القرار اليت اع ُتمدت:
 .77اإن جلنة الربانمج واملزيانية:
" "1أأحاطت علام هبذا التقرير (الوثيقة )WO/PBC/27/5؛
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" "2ورحبت و أأيدت تقيمي ا ألمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف اإطار الواثئق التالية وبصيغهتا املبينة يف
هذا التقرير:
( JIU/REP/2016/8التوصيتان  1و)9؛
( JIU/REP/2016/7التوصيات  1و 2و 3و 4و 6و)7؛
(JIU/REP/2016/4التوصية )16؛
( JIU/REP/2016/2التوصية )1؛
( JIU/REP/2015/6التوصية )5؛
( JIU/REP/2014/2التوصية )6؛
( JIU/REP/2010/3التوصية )17؛ عىل النحو املبني يف هذا التقرير؛
" "3وانشدت ا ألمانة اقرتاح تقياميت خبصوص التوصيات املفتوحة اليت وهجهتا وحدة التفتيش املشرتكة اإىل
ادلول ا ألعضاء ليك تنظر فهيا.

البند  7البياانت املالية الس نوية لعام 2016؛ ووضع تسديد الاشرتااكت يف  30يونيو 2017
( أأ) التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2016
 .78استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/27/6
 .79عرض الرئيس البند ( 7أأ) من جدول ا ألعامل يف اإطار أأداء الربانمج واملراجعات املالية ،والبياانت املالية الس نوية
لعام  .2016واستندت املناقشات اإىل الوثيقة  .WO/PBC/27/6تقدم هذه الوثيقة معلومات عن البياانت املالية للمنظمة
يف الس نة املنهتية يف  31ديسمرب  .2016وذكّر الرئيس اللجنة بأأنه وفقا للامدة  7.8من النظام املايلُ ،طلب اإىل جلنة الربانمج
واملزيانية دراسة البياانت املالية ،وإاحالهتا اإىل امجلعية العامة مع التعليقات والتوصيات .اإضافة اإىل ذكل ،ومعال ابملقررات اليت
ُاختذت يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،س ُيقدم يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل عرض عن
الزتامات الويبو بشأأن التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ،يتضمن معلومات عن الهنُ ج اليت تبحهثا الويبو لمتويل الزتاماهتا املتعلقة
ابلتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة .و أأعطى الرئيس اللكمة اإىل ا ألمانة ملواصةل تقدمي هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .80و و أأوحضت ا ألمانة أأن البياانت املالية الس نوية لعام  2016تضمنت التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية
للعام املنهتيي يف  31ديسمرب  .2016و أأن هذه البياانت املالية أعدت وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،و أأهنا
اس تلمت تقرير مراجعة احلساابت غري مشفوع بتحفظات .و أأردفت أأن التقرير املايل بد أأ بناقشة نتاج العام وحتليلها ،كام قدم
املكونة للبياانت املالية نفسها ("نظرة عامة عىل البياانت املالية" يف الصفحة اخلامسة من النسخة
رشحا مفصال ل ألجزاء ّ
الإنلكزيية) .وتىل البياانت عدد من اجلداول غري ا إللزامية ألغراض الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،لكهنا تقدم
معلومات اإضافية مفيدة لدلول ا ألعضاء ،كتكل اليت يف اجلدولني ا ألول والثاين (املرفقان  1و )2الذلين يتضمنان معلومات
مفصةل عن الوضع املايل وا ألداء املايل للمنظمة حسب وحدة ا ألعامل .وتُظهر نتاج املنظمة لعام  2016حتقق فائض للس نة
قدره  32.0مليون فرنك سويرسي ،وإايرادات بلغ مجموعها  387.7مليون فرنك سويرسي ،بيامن بلغ مجموع املرصوفات 355.7
مليون فرنك سويرسي .وميكن مقارنة هذه النتاج بنتاج عام  ،2015حيث حتقق فائض قدره  33.3مليون فرنك سويرسي،
وبلغ مجموع الإيرادات  381.9مليون فرنك سويرسي ،ومجموع املرصوفات  348.6مليون فرنك سويرسي .أأي أأن عام 2016
شهد ارتفاعا يف اإجاميل الإيرادات قدره  5.8مليون فرنك سويرسي ،أأو  1.5يف املائة ابملقارنة مع عام  .2015كام ارتفع صايف
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أأصول املنظمة ،املؤلفة من أأموالها الاحتياطية وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل ،من  279.1مليون فرنك سويرسي يف
عام  2015اإىل  311.3مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  .2016وقالت اإهنا تود تقدمي تفاصيل عن الالزتامات املتعلقة
ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ،اليت أفصح عهنا يف أأجزاء خمتلفة من التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية ،عىل حنو ما
أأشار اإليه الرئيس وطلبته وفود خمتلفة خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية .أدرجت الالزتامات نفسها
اليت بلغت  154.3مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  2016يف املبالغ املبينة حتت "اس تحقاقات املوظفني" يف بند
اخلصوم املتداوةل وغري املتداوةل يف بيان الوضع املايل (صفحة  23من النسخة الإنلكزيية) .وترد تفاصيل هذه املبالغ يف
امللحوظة  13اليت تبد أأ يف صفحة  45من النسخة الإنلكزيية من البياانت املالية .وتقدم هذه امللحوظة معلومات شامةل عن
التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة ،با يف ذكل تفاصيل تتعلق ابلتغري يف مج اخلصوم ابملقارنة مع الس نة السابقة ،واملبالغ املقيدة
حتت بيان ا ألداء املايل خالل الس نة ،والافرتاضات املس تخدمة يف حتديد الالزتامات .و ِّترد معلومات اإضافية عن الالزتامات
ومنوها املتوقع يف "جزء املناقشة" يف مقدمة التقرير املايل الس نوي (صفحة  19من النسخة الانلكزيية) .ويوحض الرمس البياين
املصاحب لهذه املعلومات الكيفية اليت سزتيد هبا الالزتامات املثبتة بجرد توقف اس تخدام هنج املمرات اعتبارا من هناية
عام  .2017ومن املقرر أأن يبد أأ يف يناير  2018إانفاذ املعيار رمق  39من املعايري احملاس بة ادلولية للقطاع العام (.)IPSAS 39
ولن يسمح هذا املعيار ابس تخدام هنج املمرات بعد ذكل .ومع تغيري الويبو لس ياس هتا احملاسبية يف  ،2017سترشع يف تنفيذ
هذا املعيار اجلديد عىل حنو فعال قبل موعده بعام .ومن شأأن هذا التغيري يف الس ياسة احملاسبية أأن يؤدي الن اإىل اإدراج
اخلسائر وا ألرابح الاكتوارية ،اليت مل تُقيد سابقا ،مضن الالزتامات .ومضت تقول اإن هذا التغيري يف الس ياسة لو حدث
عام  ،2016لرتفعت الالزتامات البالغة  154.3مليون فرنك سويرسي ابلفعل اإىل  321مليون فرنك سويرسي (كام هو
موحض يف الرمس البياين ،ويف املالحظة  .)13وقد اس متر جتنيب أأموال لمتويل التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة ،مع اس مترار
حتميل هذه ا ألموال بعد دفع املدفوعات من اس تقطاع نسبته  6يف املائة لتاكليف املوظفني تضاف عىل أأساس س نوي .ويف
 31ديسمرب  ،2016بلغ مجموع رصيد ا ألموال اجملنبة للتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة  108.6مليون فرنك سويرسي (وهو ما
ميثل  70.3يف املائة من الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف ذكل الوقت) .وقد ُصنف هذا المتويل كنقد
اسرتاتيجي ،ويرد املزيد من التفاصيل يف املالحظتني  3و 4من البياانت املالية.
 .81وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،و أأعرب عن ارتياحه ألن نتاج املراجعة للمنظمة يف عام  2016أأظهرت فائضا
قدره  32مليون فرنك سويرسي ،وإايرادات بلغت  387.7مليون فرنك سويرسي ،وإاجاميل مرصوفات بلغ  355.7مليون
فرنك سويرسي .وميكن مقارنة ذكل بعام  ،2015حيث بلغ الفائض  33.3مليون فرنك سويرسي ،ومجموع الإيرادات 381.9
مليون فرنك سويرسي ،ومجموع املرصوفات  348.6مليون فرنك سويرسي .و أأشار اإىل أأن أأكرب مصدر ل إاليرادات املتأأتية من
اخلدمات املدفوعة الرسوم هو الطلب ادلويل عىل حقوق امللكية الفكرية ابس تخدام خدمات الويبو .وقد تأأثر هذا الطلب
بأأداء الويبو وحاةل الاقتصاد العاملي ،مع أأن نشاط الإيداع العاملي للملكية الفكرية اس متر يف المنو منذ عام  2010رمغ تفاوت
معدلت الانتعاش الاقتصادي من ا ألزمة املالية العاملية اليت بد أأت يف  .2008عىل أأية حال ،اإن النظام املايل ادلويل الهش
اذلي تعني عىل الويبو أأن تعمهل من خالهل يدعو اإىل اتباع هنج حذر وحكمي يف الإدارة ،وهو ما د أأبت اجملموعة عىل التذكري
به .وعىل الرمغ من توقع زايدة منو خدمات امللكية الفكرية العاملية ،ل س امي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،فاإن احلمكة
تقتيض الوقوف عىل أأرض صلبة ،و أأخذ الوضع الاقتصادي املتغري يف احلس بان ،وتأأثريه الكبري عىل اجتاهات اإيداع طلبات
الرباءات.
 .82وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام  ،2016اليت ر أأى أأهنا مفيدة ودقيقة .وقال
اإن هذا التقرير أعد با يتفق متاما مع املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،وإان الصني ترى أأن هذا التقرير ،و أأيضا اجلداول
العديدة املدرجة ،تفصح متاما عن أأسلوب الإدارة الرصحي والشفاف وادلقيق اذلي تنهتجه املنظمة .و أأعرب عن ارتياحه
لسالمة الوضع املايل عىل مدى الس نوات املاضية ،اذلي يُعزى أأساسا اإىل تطور معاهدة التعاون وزايدة عدد الطلبات.
و أأشار أأيضا اإىل التدابري اليت اختذهتا املنظمة منذ  2016ملراقبة اخملاطر املتعلقة بأأسعار الرصف و أأسعار الفائدة ،وإاىل النتاج
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ا إلجيابية اليت حتققت .عىل سبيل املثال ،يف عام  2016حققت معاهدة التعاون ماكسب صافية من أأسعار الرصف أأدت اإىل
وضع حد للخسارة اليت ُجسلت عىل مدى الس نوات الثالث املاضية .وبلغ اإجاميل املاكسب  5.2مليون فرنك سويرسي.
و أأعرب عن أأمل بدله يف أأن تواصل الويبو زايدة اإسهاماهتا ،رمغ عدم حل بعض القضااي العميقة يف الاقتصاد العاملي اذلي
يعاين من عدم الاس تقرار وعدم اليقني ،و أأن تُعجل بوضع نظام امللكية الفكرية ،و أأن تمتكن من خالل املوارد البرشية
وتكنولوجيا املعلومات وغريها من التدابري ،من حتسني اخلدمات والإدارة ،واس تقطاب املزيد من املس تخدمني واملبتكرين
لس تخدام أأنظمة معاهدة التعاون ومدريد ولهاي ،وسائر خدمات امللكية الفكرية العاملية للويبو.
 .83و أأعرب وفد املكس يك عن تقديره للمعلومات املقدمة من ا ألمانة ،و أأكد أأنه س يدرس بعناية املعلومات املقدمة ،مشريا
اإىل أأنه س يعود اإىل ا ألمانة يف حاةل وجود أأس ئةل أأخرى دليه.
 .84ولحظ وفد الربازيل ابرتياح مواصةل الويبو احلفاظ عىل وضع مايل سلمي ،جتىل يف فائض قدره  32مليون فرنك
سويرسي ،وزايدة يف صايف ا ألصول قدرها  311مليون فرنك سويرسي يف عام  .2016و أأضاف أأن هذه النتاج الإجيابية
تتسق مع النتاج اليت حتققت يف الس نوات ا ألخرية ،نتيجة امجلع بني نظ عاملية وإادارة حكمية شدد علهيا املدير العام يف
الصباح .و أأعرب عن رغبته يف الإشارة اإىل التوقعات املس تقبلية لإيرادات معاهدة التعاون ،وتوقع اس مترار الاجتاه الإجيايب
املالحظ خالل الس نوات العرش ا ألخرية .ويعزى ذكل جزئيا اإىل التوسع يف نطاق اس تخدام نظام املعاهدة يف أس يا .بيد أأن
التحدايت ل تزال ماثةل أأمام زايدة معدل اس تخدام البدلان النامية خلدمات التسجيل العاملية اليت تقدهما الويبو .ور أأى أأنه
ميكن الاس تفادة من زايدة الفائض املتوقعة ،من خالل تقدمي ختفيضات يف الرسوم جلهات معنية حمددة .وكام يعمل ا ألعضاء،
أأن الربازيل قد اقرتحت ،من خالل الفريق العامل املعين بعاهدة التعاون ،خفض الرسوم للمستمثرين من البدلان النامية .ومن
شأأن ذكل تيسري السبيل لزايدة أأنشطة الرباءات دلى هذه اجلهات ،كام أأكد ذكل تقرير كبري الاقتصاديني يف الويبو .فضال
عن أأنه يامتىش مع ا ألهداف الاسرتاتيجية للويبو ،مثل ا ألهداف الاسرتاتيجية الثالث واخلامس والسابع ،وغريها.
 .85ورحب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بعرض التقرير املايل والبياانت املالية لعام  .2016وقال اإن الويبو ل تزال تمتتع
بركز مايل قوي نظرا حلج الرسوم اليت تتلقاها لك س نة .وجشع اس مترار الإدارة اجليدة لهذه املوارد و أأيدها.
 .86وحتدث وفد الياابن بصفته الوطنية ،و أأعرب عن رسوره ابلوضع املايل يف عام  ،2016اذلي جسلت فيه الويبو فائضا
قدره  32مليون فرنك سويرسي بعد تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .ور أأى أأن أأحد ا ألس باب اليت أأدت اإىل
سالمة الوضع املايل احلايل هو الزايدة يف اإيرادات الرسوم املتأأتية من مودعي الطلبات ادلولية .وقال اإن هذا الوضع املايل
الإجيايب هو نتيجة اإدارة الويبو ل إاليداعات عىل حنو مناسب .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل ا ألمانة العامة بذل اجلهود يف هذا
املضامر.
 .87ولعدم وجود أأية طلبات ألخذ اللكمة ،قر أأ الرئيس فقرة القرار ،اليت مت اعامتدها:
 .88تويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وامجلعيات ا ألخرى لدلول ا ألعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل التقرير املايل
الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام ( 2016الوثيقة .)WO/PBC/27/6

(ب) وضع تسديد الاشرتااكت يف  30يونيو 2017
 .89استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/27/7
 .90وقدم الرئيس البند ( 7ب) من جدول ا ألعامل يف اإطار أأداء الربانمج واملراجعات املالية ،وحاةل تسديد الاشرتااكت
يف  30يونيو  .2017واستندت املناقشات اإىل الوثيقة ،WO/PBC/27/7اليت أعدت يف بداية يوليه ،وتقدم تفاصيل عن
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حاةل تسديد الاشرتااكت حىت  30يونيو  ،2017با يف ذكل معلومات بشأأن تطور متأأخرات الاشرتااكت واملدفوعات
لصناديق ر أأس ا ألموال العامةل منذ عام  .2007و أأعطى الرئيس اللكمة ل ألمانة ملواصةل تقدمي هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .91و أأبلغت ا ألمانة أأن مجموع املتأأخرات والاشرتااكت بلغ وقت اإعداد الوثيقة ،ابس تثناء متأأخرات أأقل البدلان منوا ،اليت
ُوضعت يف حساب خاص مجمد 6 092 843 ،فرناك سويرساي .لكن منذ ذكل احلني وردت مبالغ اإضافية ،ويه اليت تقدم
ا ألمانة الن معلومات بشأأهنا .منذ  30يونيو  2017سددت البدلان التالية مدفوعات كام ييل :بلجياك ( 21 719فرناك
سويرساي) ،بنن ( 345فرناك سويرساي) ،بوركينا فاصو ( 1 424فرناك سويرساي) ،اإكوادور ( 5 673فرناك سويرساي) ،غابون
( 450فرناك سويرساي) ،واليوانن ( 34 183فرناك سويرساي) ،غواتاميل ( 3 553فرناك سويرساي) ،اإيطاليا ( 629 592فرناك
سويرساي) ،مالوي ( ،)1 536مايل ( 541فرناك سويرساي) ،املكس يك ( 123 033فرناك سويرساي) ،النيجر ( 609فرناك
سويرساي) ،ابراغواي ( 2 849فرناك سويرساي) ،الس نغال ( 216فرناك سويرساي) ،اإس بانيا ( 455 790فرناك سويرساي).
وبلغ اإجاميل املبالغ املس تلمة يف يوليو و أأغسطس  1 281 513فرناك سويرساي ،مما قلص اإجاميل املتأأخرات اإىل 4 811 330
فرناك سويرساي.
 .92ولعدم وجود أأي طلبات ألخذ اللكمة ،قر أأ الرئيس فقرة القرار ،اليت مت اعامتدها.

 .93و أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام بوضع تسديد الاشرتااكت يف  30يونيو 2017
(الوثيقة .)WO/PBC/27/7

البند 8

التقرير الس نوي عن املوارد البرشية (للعمل)

 .94استندت املناقشات اإىل الوثيقة . WO/PBC/27/INF/1
 .95وقدم الرئيس بند جدول ا ألعامل ،موحضا أأن الوثيقة ( WO/PBC/25/INF.1التقرير الس نوي عن املوارد البرشية)
تُقدم اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ألغراض الإحاطة ،وفقا للقرار اذلي اختذته جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب  .2012ودعا
مدير اإدارة املوارد البرشية اإىل تقدمي التقرير.
 .96و أأفادت ا ألمانة أأن هذا التقرير يغطي الفرتة من يوليو  2016اإىل يونيو  ،2017و أأنه س ُيقدم إاىل جلنة التنس يق يف
أأكتوبر  .2017وقالت إان القوى العامةل مل تتغري كثريا عن الفرتة املشموةل ابلتقرير السابق ،و أأهنا ظلت مس تقرة عىل مدى
الس نوات امخلس املاضية ،يف حني زادت الإنتاجية عاما بعد أخر .واس متر الاخنفاض يف النس بة املئوية لتاكليف املوظفني يف
اإجاميل النفقات ،ويف الوقت احلايل يُتوقع أأن تصل اإىل  62.4يف املائة يف مزيانية الثنائية  .19/2018و أأشارت اإىل أأن
اسرتاتيجية املوارد البرشية ،اليت وافقت علهيا جلنة التنس يق منذ بضع س نوات ،قد ن ُفذت بدقة من أأجل اإعادة تنظمي
الوظائف اليت أأصبحت شاغرة ،وإاعادة توزيع املوارد لتلبية احتياجات ا ألعامل الناش ئة .و أأضافت أأن الاسرتاتيجية اجلديدة،
اليت تغطي الفرتة  ،2021-2017ل ختتلف كثريا عن سابقهتا ،من حيث اإيالء ا ألولوية لإعادة تقيمي املهارات لتلبية احتياجات
معل املنظمة ،والسعي اإىل حتقيق التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني ،والوصول اإىل أأقىص قدر من الكفاءة التشغيلية يف
معليات املوارد البرشية .و أأشارت اإىل وجود خلل يف توازن بعض همارات القوى العامةل ،خاصة فامي يتعلق ابللغات وهمارات
تكنولوجيا املعلومات يف جمالت معينة .وإاىل ا ألمهية البالغة لهذه املهارات ملامرسة العمل بصورة فعاةل .و أأفادت أأنه يصعب
معاجلة هذه الاختاللت ،نظرا لخنفاض معدل دوران موظفي املنظمة؛ غري أأهنا أأكدت أأنه دلى وجود وظائف شاغرة نتيجة
التقاعد ،جتري دراسة املهارات املطلوبة مع املديرين لضامن تلبية احتياجات ا ألعامل الناش ئة .ولعل هذا يكون أأيضا سببا
اإضافيا دفع ا ألمانة اإىل تقدمي اقرتاح اإىل جلنة التنس يق ،يف دورهتا املقبةل خالل مجعيات الويبو ،لإرجاء تطبيق التقاعد عند
سن  65س نة عىل مجيع املوظفني ملدة ثالث س نوات ،أأي اإىل يناير  ،2021وذكل ملعاجلة اختالل املهارات املشار اإليه.
ومضت تقول اإن التنوع اجلغرايف ميثل عنرصا هاما يف اسرتاتيجيهتا خالل العام ،و أأن ادلول  120ا ألعضاء ممثةل الن يف القوى

WO/PBC/27/16
31

العامةل ابملنظمة ،ويرجع الفضل يف ذكل اإىل حد كبري اإىل زايدة التوعية ومشاركة ادلول ا ألعضاء .و أأضافت أأنه حبلول موعد
اجامتع جلنة التنس يق يف أأكتوبر ،س يكون عدد ادلول ا ألعضاء املمثةل قد ارتفع اإىل  122دوةل ،وهو أأعىل مس توى متثيل
عىل الإطالق .واختمتت عرضها ابلإشارة اإىل اإن التقرير الس نوي يتضمن ،عىل غرار الس نوات السابقة ،مرفقني يتضمنان
مصفوفات للقوى العامةل واملوارد البرشية والتنوع اجلغرايف.
 .97وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة ،ورحب ابلتحسينات املس مترة اليت يمت
اإدخالها عىل التقرير ،واليت أأكدت دوره مكصدر رئييس للمعلومات عن املوارد البرشية يف ادلول ا ألعضاء .وقال اإن الإدارة
الفعاةل للموارد البرشية ،مع مراعاة طبيعة املنظمة ،أأمر ابلغ ا ألمهية لتحقيق وليهتا و أأهدافها .وقد انعكس ذكل يف النس بة
املئوية لتاكليف املوظفني ابملقارنة مع اإجاميل نفقات املنظمة ،ومن هذا املنظور ،تكتيس الإدارة املالمئة للموارد البرشية أأمهية.
وقال اإن اجملموعة تدرك أأن النظر اإىل الويبو بوصفها كياان عامليا لتقدمي اخلدمات يف بيئة رسيعة التغري ،ومطالب ادلول ا ألعضاء
ابحتواء التاكليف يشلك حتداي كبريا ،و أأهنا تقدر اجلهود اليت تبذلها ا ألمانة لالس تجابة لهذه املتطلبات الصعبة من خالل حتقيق
الاس تقرار واملرونة بني القوى العامةل من خالل اإبرام عقود معل ملوظفني غري رمسيني وأليات اخلدمات التعاقدية .وفامي يتعلق
ابلتوظيف ،أأكد جمددا ر أأيه أأنه ينبغي أأن يمت ذكل عىل أأساس اجلدارة و أأعىل معايري الكفاءة واملقدرة والزناهة ،مع أأخذ الطبيعة
التقنية للمنظمة وواقع اخلدمة اليت تقدهما الويبو يف احلس بان .ور أأى أأن هذا املبد أأ الشامل رضوري لتحقيق الولية الفريدة
للمنظمة .و أأعربت اجملموعة أأيضا عن تقديرها للجهود املتواصةل اليت تبذلها ا ألمانة بشأأن التنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.
 .98وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد التقرير الس نوي وعىل
عرض التقرير .ور أأى أأن التقرير يامتىش مع اسرتاتيجيات الويبو املتعلقة ابملوارد البرشية ،اليت تشمل اإعادة تنظمي املهارات
والكفاءات لتلبية احتياجات العمل الناش ئة ،والسعي حنو المتثيل اجلغرايف العادل واملساواة بني اجلنسني ،والاس تفادة املثىل
من الكفاءة التشغيلية يف معليات املوارد البرشية .و أأعرب عن تقديره للتقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية
لعام  ،2017مما أأسفر عن عدد من التحسينات ،و أأثىن عىل معل ا ألمانة وهجودها املتواصةل لتحقيق قدر أأكرب من املرونة يف
تكوين قوهتا العامةل .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها ملبادرة ا ألمانة الرامية اإىل تعزيز اإدماج ذوي الإعاقات ،وتلبية احتياجاهت
يف ماكن العمل ،و أأبدت رسورها لتوس يع نطاق ا ألنشطة التنظميية الرامية اإىل حتسني التوازن بني اجلنسني ،ومساعدة املر أأة
عىل التنافس لتتبو أأ مناصب قيادية .و أأعربت أأيضا عن ارتياهحا للجهود املتواصةل اليت تبذلها ا ألمانة لزايدة التوزيع اجلغرايف
العادل وتوس يع نطاقه وتنوع املوظفني ،و أأشارت اإىل أأنه بسبب حالت التقاعد املس تقبلية ،سيمت الإعالن عن  100وظيفة
شاغرة جديدة يف الس نوات امخلس املقبةل ،وهو ما س يؤدي ،من وهجة نظرها ،اإىل حتسني التنوع اجلغرايف والتوازن بني
اجلنسني يف الويبو .كام أأحاطت اجملموعة علام ابلتوزيع اجلغرايف للوظائف ،وعدد الوظائف اخملصصة ملنطقة أأورواب الرشقية
وأس يا الوسطى ،اليت يرتاوح النطاق املطلوب لها ما بني  51و  62وظيفة بيامن العدد الفعيل  41منصبا يف الفئة الفنية
والفئات العليا ،بن فهي املوظفني املؤقتني .وقالت اإن تنوع القوى العامةل ميثل رضورة اسرتاتيجية للمنظمة ،و أأهنا تود رؤية
املزيد من مواطين املناطق اجلغرافية غري املمثةل واملمثةل متثيال انقصا مضن موظفي الويبو .و أأكدت من جديد أأمهية املبادرات
اليت تضطلع هبا ا ألمانة يف هذا الاجتاه حتديدا ،وحثهتا عىل مواصةل العمل من أأجل حتقيق متثيل جغرايف أأكرث اإنصافا.
 .99وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل التقرير الس نوي ،اذلي اتس برثاء احملتوى واملعلومات ،مما مكن ادلول ا ألعضاء من
التعرف عىل مبادرات حمددة والتخطيط الاسرتاتيجي فامي يتعلق ابملوارد البرشية .و أأعرب عن تقديره للنتاج الإجيابية اليت
حتققت يف تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية ،واجلهود املبذوةل لتحسني التنوع اجلغرايف .و أأشار اإىل أأنه يف الوقت اذلي تليب
فيه املنظمة احتياجات عبء العمل الخذ يف الزتايد ،فاإهنا ل تزال تواجه حتدايت هائةل لتعزيز التنوع اجلغرايف وحتسينه ،و أأهنا
حباجة اإىل التفكري بصورة مبتكرة للتخطيط للتنوع بصورة فعاةل واسرتاتيجية .وفامي يتعلق اب ألولوايت الاسرتاتيجية للموارد
البرشية للفرتة  ،2021-2017أأثىن الوفد عىل املنظمة ملا أأحرزته من تقدم جيد يف تدريب املوظفني ،وإادارة ا ألداء وختطيط
املوارد البرشية .و أأضاف أأنه ينبغي رفع مس توى مرونة القوى العامةل من أأجل تلبية الاحتياجات التجارية ،و أأنه ينبغي للمنظمة
أأن تراعي يف معلية التوظيف احتياجات سوق العمل ومتطلباته .و أأقر بأأن املنظمة حققت اإجنازات جديدة يف جمال التوزيع
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اجلغرايف يف العام املايض ،بعد متثيل دولتني جديدتني يف القوى العامةل .و أأعرب عن أأمهل يف مواصةل بذل اجلهود يف هذا
امليدان .و أأعرب أأيضا عن تقديره للجهود املبذوةل فامي يتعلق ابلتوازن بني اجلنسني ،وهو ما يتسق مع الهدف  5من أأهداف
التمنية املس تدامة.
 .100وشكر وفد الربازيل ا ألمانة عىل التقرير ،و أأشار اإىل أأن املوارد البرشية عنرص ابلغ ا ألمهية للمنظمة .و أأثىن عىل اجلهود
اليت تبذلها اإدارة املوارد البرشية لتحسني معارف املوظفني وتدريهب  ،واعرتف ابجلهود اليت تبذلها ا ألمانة لزايدة التنوع اجلغرايف
والتوازن بني اجلنسني ،وطلب يف الوقت ذاته اإىل ا ألمانة مواصةل هذه اجلهود .ويف هذا الصدد ،اقرتح زايدة عدد برامج
املنح ادلراس ية ،مع اإيالء اهامتم خاص للمناطق املمثةل متثيال انقصا وغري املمثةل ،ألن هذه الربامج س تجذب مجموعة من
املواهب املس تقبلية احملمتةل ،اذلين ميكهن الانضامم يف هناية املطاف اإىل املنظمة.
 .101وشكر وفد املكس يك ا ألمانة عىل عرض الوثيقة ،ورحب ابجلهود اليت تبذلها ا ألمانة لتعزيز املساواة بني اجلنسني .ويف
حني اعرتف بأأن املنظمة أأحرزت بعض التقدم ،فاإن احلاجة تقتيض اختاذ املزيد من الإجراءات لتحسني املساواة بني اجلنسني
عىل مجيع املس توايت ،ول س امي عىل مس توى الإدارة .ولحظ أأيضا عدم وجود همنيني من مجموعة أأمرياك الالتينية والبحر
الاكرييب يف الفئة الفنية ،ودعا ا ألمانة اإىل زايدة هجودها لتحقيق متثيل جغرايف أأفضل و أأكرث انصافا .كام دعا املنظمة اإىل تعزيز
الربامج القامئة وتشجيعها ،مما يتيح متثيل املهنيني الش باب بصورة أأفضل ،ويسه يف حتسني قدراهت وتعزيز فرصه التنافس ية
يف معليات الاختيار .و أأعرب عن اس تعداده للتعاون مع املنظمة لتحقيق متثيل جغرايف عادل.
 .102و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره ل ألمانة إلعدادها التقرير الس نوي عن املوارد البرشية وتقدميه ،حيث أأن املوارد
البرشية أأحد أأمه موارد املنظمة .كام أأهنا واحدة من أأشد املسائل أأمهية دلى ادلول ا ألعضاء .ور أأى أأن املعلومات الواردة يف
التقرير س تكون مفيدة جدا للميض قدما ابملناقشات اجلارية بشأأن التوزيع اجلغرايف .و أأعرب عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن
املهمة ا ألساس ية للويبو تمتثل يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية العاملية ،اليت تعد املورد املايل الرئييس للمنظمة ،ومن ث يتعني
اإدارة املوظفني واملوارد عىل حنو مي ِّكّن من الاضطالع هبذه املهمة بكفاءة وفعالية .ويف هذا الصدد ،أأشار اإىل أأنه اكن جيب
مناقشة التوزيع اجلغرايف يف س ياق دمع خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية بفعالية يف بيئة يسرية الاس تعامل.
 .103و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أديل به ابمس اجملموعة ابء .و أأعرب عن تقديره للتقرير املفصل والغين
ابملعلومات ،و أأعرب عن رسوره ملواصةل املنظمة العمل يف مجيع الراكئز ا ألربع الواردة يف اسرتاتيجية املوارد البرشية .و أأيد
تركزي ميثاق ا ألمم املتحدة البالغ عىل اختيار املرحشني عىل أأساس اجلدارة والكفاءة؛ غري أأنه جشع أأيضا املنظامت عىل وضع
اسرتاتيجيات ختطيط شامةل للتنوع والتوظيف والقوى العامةل ،وتتناول التوزيع اجلنساين والمتثيل اجلغرايف .و أأثىن عىل املنظمة
ملبادراهتا للتوعية الرامية اإىل حتسني التوزيع اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني يف القوى العامةل .وجشع ا ألمانة عىل مواصةل هذه
اجلهود .و أأشار أأيضا اإىل زايدة معدلت الغياب عن العمل يف عام  ،2017مشريا اإىل أأنه يرحب ابلطالع عىل وهجة نظر
ا ألمانة فامي يتعلق اب ألس باب احملمتةل لهذه الزايدة  .وقال اإنه يود أأيضا معرفة الطريقة اليت تعزتم هبا ا ألمانة التصدي للزايدة يف
معدلت الغياب ،خبالف مواءمة اسرتاتيجية املنظمة املتعلقة برعاية املوظفني .وطالب ا ألمانة أأن تتقامس مع ادلول ا ألعضاء
أأس ئةل اس تقصاء رفاه املوظفني اذلي أأجري يف أأوائل عام  .2017ورحب ابملعلومات بشأأن التسوية الرمسية للمنازعات
واحلالت التأأديبية استنادا اإىل احلالت املعروضة يف الفرتة ما بني يوليو  2016ويونيو  ،2017وقال اإنه يود معرفة ما اإذا
اكنت ا ألمانة قد توصلت اإىل أأية مسائل تنظميية من هذه احلالت .وجشع أأيضا ا ألمانة عىل اإعطاء ا ألولوية لتنفيذ أأي توصيات
عالقة ملراجعة احلساابت تتعلق ابملوارد البرشية ،ألن ذكل من شأأنه أأن يعزز الضوابط ادلاخلية للمنظمة ،ويقلل من خماطر
الغش والهدر وسوء الاس تعامل.
 .104وحتدث وفد الياابن بصفته الوطنية ،و أأعرب عن تقديره ملواصةل ا ألمانة ا ألنشطة واملبادرات املتعلقة ابملوارد البرشية.
ور أأى أأن الإدارة املالمئة للموارد البرشية من ا ألمهية باكن لضامن الإدارة التنظميية السلمية .ويف ضوء حقيقة أأن تاكليف
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املوظفني يف املنظمة متثل حنو ثليث نفقاهتا الس نوية ،المتس من ا ألمانة مواصةل العمل عىل حتسني اإدارة املوارد البرشية ،عىل
أأن تقدم ،يف الوقت نفسه ،خدمات فعاةل للمس تخدمني ،وتليب احتياجات الإدارة واملوظفني يف الويبو ،ومجيع اجلهات املعنية
يف جمال امللكية الفكرية .و أأضاف أأن املهمة ا ألساس ية للويبو تمتثل يف تقدمي خدمات أأفضل للمس تخدمني ،و أأن ا ألساس املايل
للمنظمة يستند اإىل الإيرادات احملصةل من خدمات امللكية الفكرية العاملية .وبناء عىل ذكل ،ينبغي النظر يف التنوع اجلغرايف
ملوظفي الويبو ،كام ينبغي مراعاة التوزيع اجلغرايف للطلبات ادلولية والتسجيالت واملس تخدمني واللغات املس تخدمة يف
الطلبات أأو يف التسجيالت ادلولية ،اإضافة اإىل القدرات الفردية للمرحشني.
 .105وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،وشكر ا ألمانة عىل تقدمي الوثيقة ،و أأشار اإىل أأن املوارد البرشية
ذات أأمهية كبرية للمنظمة .وقال إانه ينبغي للمنظمة أأن تويل اهامتما خاصا للموارد البرشية ،و أأن تعطى ا ألولوية للمناطق املمثةل
متثيال انقصا يف ا ألمانة .ويف هذا الصدد ،أأعرب عن أأمهل يف أأن تس تفيد اجملموعة ا ألفريقية من تنفيذ هذه الس ياسة للموارد
البرشية.
 .106وشكرت ا ألمانة الوفود عىل تعليقاهتا املفيدة ،واليت من شأأهنا أأن تساعد املنظمة عىل امليض قدما بعملها ،ل س امي
الاقرتاحات احملددة بشأأن برانمج املنح ادلراس ية ،والتنوع اجلنساين والتنوع اجلغرايف .وفامي يتعلق بسأأةل تكرار الغياب عن
العمل ،ذكرت ا ألمانة أأهنا مل حتصل بعد عىل نتاج ادلراسة اليت أجريت ،لكهنا س تضيف ا ألس ئةل املتعلقة بسح رفاه املوظفني
املس تخدم اإىل ادلراسة .وفامي يتعلق بتوصيات مراجعة احلساابت اليت مل يُبت فهيا بعد ،أأوحضت ا ألمانة أأهنا عىل دراية بعدد
التوصيات املزمع تنفيذها ،وبينت أأنه اكن من املقرر تنفيذ العديد من هذه التوصيات ،ل س امي املتعلقة بشاريع نظام
التخطيط ،قبل هناية العام .و أأضافت أأنه حبلول أأوائل عام  ،2018سيتقلص عدد توصيات مراجعة احلساابت اليت ل تزال
مفتوحة اإىل حد كبري.

البند 9

اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 19/2018

 .107استندت املناقشات اإىل الواثئق  WO/PBC/27/8و WO/PBC/27/9و.WO/PBC/27/13
 .108و أأعلن الرئيس بدء النظر يف البند  9من جدول ا ألعامل ،وهو اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ،19/2018
وس يجري يف اإطار هذا البند النظر يف ثالث واثئق ،ويه :وثيقة اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 19/2018
(الوثيقة )WO/PBC/27/8؛ اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة ( 2027-2018الوثيقة )WO/PBC/27/9؛ ومسامهة وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن البند  9من جدول ا ألعامل :ورقة مناقشة بشأأن بدائل متويل املنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو) (الوثيقة  .)WO/PBC/27/13ورصح الرئيس بأأنه جرى تقدمي الوثيقتني ا ألوليني اإىل اللجنة يك تتخذ قرار بشأأهنام.
 .109و أأعطى الرئيس اللكمة اإىل ا ألمانة لتقدمي الوثيقة  ،WO/PBC/27/8و أأوحض أأن ا ألمانة أأعدت وثيقة اإضافية تتضمن
قامئة ابلتعديالت املدرجة يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية .19/2018
 .110وشكرت ا ألمانة الرئيس ،وقالت اإهنا س تقدم أأول مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح للثنائية  ،19/2018اذلي قدم
املدير العام بشأأنه ابلفعل مجموعة من املالحظات الافتتاحية الشامةل للغاية حول النقاط الرئيس ية لالقرتاح .ذلكل ،سرتكز
ا ألمانة ،يف عرضها احلايل ،عىل التغيريات اليت حدثت منذ الاجامتع السابق يف يوليه .وذكّرت ابلقرار اذلي اختذته اللجنة يف
دورهتا السادسة والعرشين يف يوليو  ،2017حيث مت التوصل اإىل القرار التايل فامي يتعلق برشوع الربانمج واملزيانية املقرتح
للثنائية " :19/2018اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ أأمكلت الاس تعراض ا ألول الشامل حبسب لك هدف اسرتاتيجي
ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ( 19/2018الوثيقة  "1" (WO/PBC/26/3/1وافقت عىل التعديالت اليت
اقرتحهتا ادلول ا ألعضاء عىل وصف الربامج ،با يف ذكل أطر النتاج يف الربامج  3و 4و 5و 8و 13و30؛ " "2المتست من
ا ألمانة أأن تصدر صيغة معدّ ةل ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018ابلستناد اإىل " "1أأرقام نفقات املوظفني
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وفقا لقرار جلنة اخلدمة املدينة ادلولية وحصيةل املشاورات بني املنظامت ذات املقر يف جنيف وجلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف
فيينا .ألغراض ادلورة املقبةل للجنة املزيانية .ويف هذا الس ياق ،أأحاطت جلنة املزيانية علام ابلتوضيح اذلي قدّمه مستشار
الويبو القانوين؛ ؛" "3أأحاطت علام ،من بني مجةل أأمور ،ابلقضااي العالقة يف الربامج التالية ملواصةل النظر فهيا يف ادلورة املقبةل
للجنة الربانمج واملزيانية ( :أأ) مؤرشات ا ألداء الرئيس ية يف الربانمج 15؛ (ب) والوصف ومؤرشات ا ألداء يف الربامج  9و10
و 20و "4" .32أأحاطت علام بأأن القضااي التالية املثارة قد أأحيلت اإىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية ( :أأ) ختفيض
قمية وحدة الاشرتااكت بنس بة %10؛ (ب) ومهنجية حتديد خمصصات الاحتادات املتّبعة يف اإعداد "املرفق الثالث -
ختصيص الإيرادات والنفقات للثنائية  19/2018حبسب لك احتاد"؛(ج) ورشوط توفري المتويل ملؤمتر دبلومايس يف الثنائية
 ."19/2018ونوهت ا ألمانة اإىل أأن وثيقة الربانمج واملزيانية املنقحة للثنائية  19/2018قد ن ُرشت يف الوثيقة
 .WO/PBC/27/8ومضت يف قراءة التغيريات احملددة اليت أدخلت عىل الوثيقة املنقحة وفقا لقرار جلنة الربانمج واملزيانية
يف دورهتا السادسة والعرشين .وقر أأت ا ألمانة القامئة ،اليت قالت إاهنا متاحة أأيضا كوثيقة عىل ماكتب الوفود أأو خارج الغرفة
حتت عنوان "فهرس التغيريات":


صفحة  -7حاش ية بشأأن تقديرات تاكليف املوظفني تشري اإىل قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية



صفحة  -11اإطار النتاج :صياغة جديدة للنتيجة املرتقبة  ،1.2عىل النحو اذلي وافقت عليه جلنة الربانمج واملزيانية،
والإشارة اإىل تعريف جديد لنفقات التمنية



صفحة  -21تاكليف املوظفني :تغيريات يف الفقرة 25



صفحة  -22تاكليف املوظفني :فقراتن جديداتن  27و ،29وحاشيتان جديداتن  11و12



صفحة  -34تغيريات عىل حنو ما وافقت علهيا جلنة الربانمج واملزيانية يف الربانمج  3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
(اسرتاتيجية التنفيذ ،وتوصيات أأجندة التمنية ،والهدف من معاهدة مراكش)



صفحة  -40تغيري وفقا ملا وافقت عليه جلنة الربانمج واملزيانية يف الربانمج  4املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية (صياغة مؤرش ا ألداء الرئييس)



صفحة  - 43صياغة جديدة للنتيجة املرتقب  1.2عىل النحو اذلي وافقت عليه جلنة الربانمج واملزيانية (اإطار
موجز لنتاج الهدف الاسرتاتيجي الثاين)



الصفحتان  46و  – 47تغيريات عىل النحو اذلي وافقت عليه جلنة الربانمج واملزيانية يف الربانمج ( 5اسرتاتيجية
التنفيذ والنتيجة املرتقبة )1.2



صفحة  - 97تغيريات وفقا ملا وافقت عليه جلنة الربانمج واملزيانية يف النتاج املرتقبة (اإطار موجز لنتاج الهدف
الاسرتاتيجي الثالث)
صفحة  - 99تغيريات وفقا ملا وافقت عليه جلنة الربانمج واملزيانية يف الربانمج  8تنس يق جدول أأعامل التمنية (مؤرش
جديد ل ألداء الرئييس)
صفحة  - 101تصويب الرمس البياين لتوصية جدول أأعامل التمنية للربانمج ( 9ا ألمانة)



صفحة  - 102صياغة جديدة للنتيجة املرتقبة  1.2عىل حنو ما وافقت عليه جلنة الربانمج واملزيانية (الربانمج )9
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صفحة  - 110صياغة جديدة للنتيجة املرتقبة  1.2عىل حنو ما وافقت عليه جلنة الربانمج واملزيانية (الربانمج )10



صفحة  -118اإضافة الرمس البياين مع توصيات جدول أأعامل التمنية للربانمج ( 30تصويب من ا ألمانة)



صفحة  -119مؤرش جديد ل ألداء الرئييس عىل حنو ما وافقت عليه جلنة الربانمج واملزيانية للربانمج  30الرشاكت
الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل



صفحة  -123مؤرشات جديدة ل ألداء الرئييس عىل حنو ما وافقت علهيا جلنة الربانمج واملزيانية (اإطار موجز لنتاج
الهدف الاسرتاتيجي الرابع)



الصفحتان  128و -129تغيريات عىل حنو ما وافقت علهيا جلنة الربانمج واملزيانية يف الربانمج  13قواعد البياانت
العاملية (اسرتاتيجية التنفيذ ومؤرشات ا ألداء الرئيس ية وخطوط ا ألساس وا ألهداف)



صفحة  -135اإضافة التوصية  12من توصيات جدول أأعامل التمنية اإىل الرمس البياين لتوصية جدول أأعامل التمنية
للربانمج  15حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية (كام متت مناقش ته يف جلنة الربانمج واملزيانية يف يوليه)



صفحة  -136تغيريات اقرتحهتا ا ألمانة يف مؤرشات ا ألداء الرئيس ية وخطوط ا ألساس وا ألهداف يف الربانمج 15
(كام نوقشت خالل جلنة الربانمج واملزيانية يف يوليو)
صفحة  - 157اإضافة رمس بياين مع توصيات جدول أأعامل التمنية للربانمج  ( 20تصويب من ا ألمانة)



صفحة  - 161صياغة جديدة للنتيجة املرتقبة  1.2عىل حنو ما وافقت عليه جلنة الربانمج واملزيانية (الربانمج )20



استبدال اجلداول يف املرفقني السابع والثامن لتعكس الصياغة اجلديدة للنتيجة املرتقبة 1.2



 .111وشكر الرئيس ا ألمانة عىل عرض التغيريات اليت أدرجت يف النسخة اجلديدة من الربانمج واملزيانية املقرتحة ،و أأعطى
اللكمة مرة أأخرى ل ألمانة لتقدمي اخلطة الر أأساملية الرئيس ية.
 .112و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن القرار التايل اكن قد مت التوصل اإليه فامي يتعلق ابخلطة الر أأساملية الرئيس ية يف ادلورة السادسة
والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية اليت عقدت يف يوليو "" :2017اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ اس تعرضت اخلطة
الر أأساملية الرئيس ية للفرتة ( 27-2018الوثيقة :)WO/PBC/26/9
" "1انقشت و أأيّدت عىل حنو شامل ا ألهداف والنتاج املرتقبة والعوامل ادلافعة ملرشوعات الاستامثرات الر أأساملية
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت والسالمة وا ألمن واملباين مضن اخلطة الر أأساملية الرئيس ية
للثنائية  ،19/2018ببلغ اإجاميل قدره  25.5مليون فرنك سويرسي؛
" "2و أأكدت أأمهية مرشوعات الاستامثرات الر أأساملية لضامن أأن تظل الويبو قادرة عىل الوفاء ابلغرض املنشود مهنا؛
" "3و أأحالت اإىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية ( )PBC/27مسأأةل النظر يف موضوعات حمدّدة من بيهنا
ختصيص املرشوعات املقرتحة لالحتادات مضن اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة ".2019-2018
 .113و أأعلنت ا ألمانة أأن الوثيقة  WO/PBC/27/9تتضمن التغيريات التالية ابملقارنة مع الوثيقة  WO/PBC/26/9اليت
قُدمت اإىل ادلورة السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية:
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 مت تنقيح صفحة ( 5الفقرة  ،)9وصفحة ( 12الفقراتن  30و  ،)33واملرفقات ا ألول والثاين والثالث والرابع
واخلامس لتعكس الصياغة اجلديدة للمبد أأ  3من الس ياسة املتعلقة ابلحتياطيات .هذا تصويب خلطأأ من جانب
ا ألمانة ،اكن وفد كندا قد أأشار اإليه يف اجللسة  26للجنة الربانمج واملزيانية.
 صفحة (4الفقرة  ) 5تصويبات طفيفة قامت هبا ا ألمانة.
 صفحة ( 9الفقرة  )21توضيح أأضافته ا ألمانة لتوضيح مضمون هذه الفقرة بصورة أأفضل.
 .114ث قدمت ا ألمانة توضيحني اإضافيني بشأأن الاقرتاح املعروض أأمام جلنة الربانمج واملزيانية ،استنادا اإىل اس تفسارات
غري رمسية تلقهتا .أأول ،بينت أأن الاقرتاح يتطلب اختاذ قرار بشأأن ختصيص  25.5مليون فرنك سويرسي من ا ألموال
الاحتياطية لمتويل مرشوعات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للتنفيذ يف عايم  2018و  .2019اثنيا ،ل ختتلف املهنجية
املس تخدمة يف ختصيص نفقات مرشوعات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية لالحتادات عن املهنجية املس تخدمة يف املرفق الثالث
من وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  .19/2018وهو ما يامتىش أأيضا مع املامرسة املاضية املس تخدمة يف مقرتحات
مرشوعات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية السابقة .
 .115وشكرت الرئيسة ا ألمانة عىل تقدمي الوثيقة ،وعىل الإيضاحات البالغة ا ألمهية .ث أأعطت اللكمة لوفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية لتقدمي وثيقته ،الوثيقة.WO/PBC/27/13 :
 .116و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رسوره لتقدمي ورقة املناقشة اليت أأعدها بشأأن متويل البدائل للويبو .وقال
اإن هذه الورقة قُدمت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية بروح بناءة ،ل إالسهام يف الوصول اإىل فه متبادل للوضع املايل للويبو،
ومساعدة جلنة الربانمج واملزيانية عىل حتديد كيفية متويل مرشوعات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية .وأأعرب عن أأمهل يف مواصةل
النقاش بني ادلول ا ألعضاء ومع ا ألمانة للنظر يف ختصيص التاكليف بصورة أأكرث تناس با بني احتادات الويبو وحسب لك
احتاد مع أأخذ الرسوم اخلاصة بلك مهنا يف الاعتبار .ور أأى أأن هذا ا ألمر هم عىل املدى املتوسط واملدى الطويل ،كام أأنه
هم يف الوقت احلارض ،مع بدء الويبو يف تنفيذ خطة طموحة لإدخال حتسينات ر أأساملية يف اإطار اخلطة الر أأساملية الرئيس ية.
وكام أأشار يف ورقة املناقشة ،تمتتع الويبو بوضع مايل قوي جدا بسبب نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .والسؤال
املطروح هو كيفية تقس مي تاكليف هذه املرشوعات ،وما اإذا اكن ينبغي لحتاد لهاي ولش بونة أأن يسهام بقدر ما .وكام قال يف
بيانه الافتتايح ،اإنه يعتقد أأن قوة نظام معاهدة التعاون قد ختفي وراءها نقاط ضعف حممتةل أأو فعلية يف احتادات الويبو
ا ألخرى ،اليت ربا حتددت رسوهما عند مس توى منخفض أأكرث مما ينبغي .وقال اإنه ل يؤيد اس مترار نظام معاهدة التعاون يف
دفع حصة غري متاكفئة من اإجاميل تلكفة الويبو؛ أأكرث من  75يف املائة يف الوقت الراهن ،دون معاجلة الاختالل الصارخ بني
احتادات الويبو القامئة عىل الرسوم ،ول أأن يتحمل عبء التلكفة .ور أأى أأن من احلمكة أأن يوافق أأعضاء الويبو عىل أأمرين يف
ادلورة احلالية .أأول ،ختصيص أأكرث اإنصافا لنفقات الثنائية  19/2018يف اإطار اخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،مثل التوزيع
النس يب املبني يف اجلدول  5من ورقة املناقشة .واثنيا ،أأن تواصل جلنة الربانمج واملزيانية دراسة مسأأةل مهنجية ختصيص
املزيانية ،بغية معاجلة أأوجه اخللل القامئة بني احتادات الويبو يف مزيانيات الويبو املقبةل .و أأشار أأيضا اإىل أأنه قد بد أأ مشاورات
غري رمسية مع أأعضاء أخرين يف الويبو ،وطلب مزيدا من الوقت ملواصةل تكل املناقشات بشأأن الواثئق الثالث يف اإطار
البند  9من جدول ا ألعامل.
 .117وتوهجت الرئيسة ابلشكر اإىل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل تقدمي الوثيقة و أأكدت أأهنا س تتيح الوقت للوفد
لإجراء املشاورات الالزمة .وبعد ذكل فتحت الرئيسة ابب النقاش ،و ةاس هتل ابقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية .19/2018
وذكرت الرئيسة الوفود أأنه جرت يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية مناقشة مطوةل بشأأن اقرتاح الربانمج
واملزيانية واخلطة الر أأساملية الرئيس ية .وذلكل ،أأرصت الرئيسة عىل عدم تكرار املناقشات اليت جرت ابلفعل يف ادلورة
السابقة والرتكزي بدل من ذكل عىل املسائل العالقة.
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 .118و أأشار وفد الياابن يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،أأنه قد مت وبوضوح حتديد
الربامج اليت ينبغي تعميق النقاش حولها يف ادلورة احلالية والربامج اليت قبلهتا مجيع ادلول ا ألعضاء ،كام هو مبني يف قامئة
القرارات الواردة يف الوثيقة  .WO/PBC/26/11ور أأى الوفد أأن هذه املهنجية العملية تعترب حامسة لتحقيق الاس تفادة
القصوى من ادلورتني الرمسيتني للجنة الربانمج واملزيانية ،و أأنه ينبغي مجليع ادلول ا ألعضاء أأن حترتم مهنجيات العمل هذه بعدم
اإدخال مسائل جديدة أأو تكرار نفس احلجج أأو املسائل اليت س بق البت فهيا .ووفقا لقامئة القرارات الواردة يف الوثيقة
 ،WO/PBC/26/11مشلت املواضيع املطروحة لتعميق النقاش حولها يف ادلورة احلالية الربانمج  15والربامج  9و 10و20
و ،32فضال عن املسائل املتعلقة ابقرتاح ختفيض  10يف املائة من قمية وحدة الاشرتااكت ،ومهنجية حتديد
خمصصات الاحتادات ،ورشوط تقدمي المتويل للمؤمترات ادلبلوماس ية .وفامي يتعلق بقرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،أأعرب
الوفد عن شكره ل ألمانة عىل املعلومات احملدثة .ور أأى الوفد أأنه ينبغي للويبو احرتام قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية والنظام
املوحد ل ألمم املتحدة وابلتايل تنفيذ قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية الصادر يف فرباير  .2018ويف هذا الس ياق ،رحب الوفد
ابللزتام ابلنظام املوحد ل ألمم املتحدة كام أأشار اإىل ذكل املدير العام ،أأي أأن الويبو تتحمل املسؤولية فامي يتعلق ابلنظام املوحد
و أأن للويبو مصلحة يف ضامن نزاهة هذا النظام.
 .119و أأكد وفد الس نغال ،متحداث ابمس اجملوعة ا ألفريقية ،جمددا ارتياحه للرتكزي عىل التمنية اليت اكنت ذا أأمهية كبرية يف
نظره ،و أأعرب عن تقديره ألخذها يف الاعتبار يف مجيع برامج املنظمة حىت أأصبحت الن ذا أأولوية أأساس ية ،مع مراعاة
مبادئ جدول أأعامل التمنية .ومع ذكل ،أأكد الوفد جمددا عىل قلقه اذلي عرب عنه خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنة
الربانمج واملزيانية بشأأن الاختالف بني املبادئ والواقع ،خاصة التخفيضات املهوةل يف ا ألموال اخملصصة للتمنية يف الوقت
اذلي تعرف فيه الويبو فائضا غري مس بوق يف املزيانية .ور أأى الوفد بأأن التعريف اجلديد لنفقات التمنية ،اذلي ُاقرتح من أأجل
حتديد نفقات ا ألنشطة الإمنائية بشلك أأفضل ،س يتيح للبدلان النامية الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية العاملي واحلد من
أأوجه عدم املساواة يف املعرفة بني ادلول ا ألعضاء .واكنت جمالت تنفيذ ا ألنشطة الإمنائية معقدة للغاية حيث مشلت وضع
خطط وس ياسات وطنية للملكية الفكرية ،وإانشاء أأطر تنظميية وقانونية وس ياساتية ،وإانشاء الهيالك ا ألساس ية الإدارية،
والتدريب وبناء القدرات ،وتشجيع الابتاكر والإبداع ،والوصول اإىل التكنولوجيا واملعرفة .ومن ث ،أأعرب الوفد عن قلقه إازاء
الاخنفاض املهول يف المتويل املوجه لعدد من الربامج ،ول س امي الربامج  1و 2و 3و 8و 9نظرا ألمهية ا ألطر القانونية
والس ياساتية وتعزيز التمنية يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر والبدلان ا ألقل منوا .وابلإضافة اإىل ذكل،
ينبغي تعزيز بعض الربامج الرامية اإىل تعزيز التعاون مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر
والبدلان ا ألقل منوا وتكييفها لتعكس احتياجات ادلول ا ألعضاء .و أأشار الوفد اإىل أأنه س يقدم تعليقات أأكرث تفصيال عن
خمتلف الربامج خالل املناقشة العامة.
 .120وتوجه وفد جورجيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل التعديالت
اليت أدخلت عىل مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018واخلطة الر أأساملية الرئيس ية عىل النحو اذلي وافقت عليه
ادلول ا ألعضاء خالل ادلورة ا ألخرية للجنة الربانمج واملزيانية .و أأعرب الوفد عن تأأييده للواثئق املقرتحة .و أأعرب الوفد جمددا
عن ارتياحه خلروج املقرتحات املتعلقة بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ونظام لهاي للتصاممي ،ونظام مدريد اإىل
الوجود .ورحب الوفد ابلمنو املس متر اذلي تشهده خدمات امللكية الفكرية العاملية ور أأى أأن هذا المنو من شأأنه أأن يعزز هذه
اخلدمات .و أأعرب الوفد عن تقديره للتعليقات اليت قدمهتا ا ألمانة فامي يتعلق ابلقرار اذلي تقدمت به جلنة اخلدمة املدنية
ادلولية خالل ادلورة ا ألخرية للجنة الربانمج واملزيانية ،ومن ث شكر الوفد املدير العام عىل مقدمته العريضة حول احلاةل
الراهنة املتعلقة بقرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وتبعاته احملمتةل .ويف هذا الس ياق ،أأكد الوفد من جديد أأنه يثق يف الزتام
ا ألمانة العامة وحيرتمه يف هذه املسأأةل ابذلات .و أأعرب الوفد منذ البداية عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات بناءة بشأأن املسائل
العالقة وفقا لقامئة القرارات الواردة يف الوثيقة  .WO/PBC/26/11و أأكد الوفد من جديد عىل أأمهية الربامج املتعلقة خبدمات
امللكية الفكرية العاملية ،واليت انبثقت من خاللها الإيرادات الرئيس ية للمنظمة .ومن انحية أأخرى ،أأعرب الوفد عن تقديره
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للعمل اذلي أأجنز من خالل برامج التعاون التقين اليت نفذهتا اإدارة البدلان اليت متر برحةل انتقالية والبدلان املتقدمة يف
الربانجمني  10و 30و أأاكدميية الويبو يف اإطار الربانمج  .11واكان هذان الربانجمان هام امليرسان الرئيس يان لزايدة الإيداعات
واملسامهني الرئيس يني بغية حتسني النظام الإيكولويج العام للملكية الفكرية .وذلكل ،جشع الوفد ا ألمانة عىل مواصةل تنفيذ
براجمها للتعاون التقين .واختمت الوفد لكمته مشري اإىل أأنه ملزتم متاما ابملشاركة البناءة املس مترة بوجب البند  9من جدول
ا ألعامل.
 .121وطلب وفد كوس تارياك ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإدراج وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة مكرفق
لوثيقة الربانمج واملزيانية .وفامي يتعلق ابلربانمج  ،15ينبغي اإاتحة املوارد املالية الالزمة لتحسني نظام أأمتتة امللكية الصناعية
وزايدة نطاق الربانمج .وبلغت الزايدة املقرتحة يف الربانمج  15نس بة  5.6يف املائة مقارنة ابملزيانية املوافق علهيا للثنائية
احلالية ،ولكهنا مل تتجاوز  1.4يف املائة عند مقارنهتا بزيانية الثنائية  17/2016بعد التحويالت .وطلبت مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب يف ادلورة السادسة والعرشين من جلنة الربانمج واملزيانية موارد اإضافية لبعث موظفي ادلمع واخلرباء اإىل
بدلان املنطقة ،وللحفاظ عىل النظام وحتديثه يف البدلان اليت اكنت تس تخدمه يف ذاك الوقت .و أأعرب الوفد عن امتنانه فامي
خيص املعلومات الواردة يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة ،واليت أأوحضت أأن دمع نظام أأمتتة امللكية الصناعية بلغ  20يف املائة من
املزيانية الإجاملية اخملصصة للربانمج يف تكل الثنائية.
 .122وتوجه وفد اإس بانيا ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل العمل املضطلع به لإعداد النسخة اجلديدة من الربانمج واملزيانية للثنائية
القادمة .وفامي يتعلق ابلفقرات من  27اإىل  29من الاقرتاح املتعلق بقرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،أأعرب الوفد عن تقديره
لللكمة اليت أأدىل به املدير العام يف اليوم السابق واعرتف ابلعمل اذلي اضطلعت به ا ألمانة يف هذا اجملال .ومع ذكل ،أأشار
الوفد أأنه ل يشعر ابلرتياح إازاء الصياغة احلالية للفقرتني  27و 29وحتدث اإىل الوفود ا ألخرى بشأأن التعديالت املمكنة
و أأعرب عن تقديره للمرونة اليت أأبدهتا ا ألمانة ابلفعل من أأجل امليض قدما .ويتفه الوفد أأن أأي مزيانية يه تقدير وإاسقاطات
مس تقبلية ألمر يفتقر جدا اإىل التأأكيد ويعمتد عىل الإيرادات والنفقات .واس تطرد الوفد مشريا اإىل أأنه اإذا اكن املس تقبل غري
مؤكد ،فاإنه من الصعب للغاية اإعداد مزيانية ما ،و أأنه طلب احلصول عىل معلومات واحضة بشأأن تاكليف املوظفني .و أأدرك
الوفد أأن أأمورا كثرية قد حدثت و أأن عددا من املفاوضات قد جرت .ور أأى الوفد أأن تاكليف املوظفني حتتاج اإىل أأن تكون
أأقرب اإىل الواقع حىت تصبح املنظمة أأكرث يقينا فامي يتعلق بوقفها يف املس تقبل .ور أأى الوفد أأنه ابعتبارها دول أأعضاء تنمتي اإىل
أأرسة ا ألمم املتحدة ،ينبغي القيام بذكل بدل من جتاهل أأمر يدركه امجليع ،وذكل عىل النحو اذلي اعمتدته جلنة اخلدمة املدنية
ادلولية .وذلكل شدد الوفد عىل أأمهية اتباع النظام املوحد ابلاكمل .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن قلقه ألن الوثيقة اليت
ستسري مزيانية الس نتني املقبلتني ل تعكس متاما قرارات النظام املوحد.
 .123و أأيد وفد ش ييل اللكمة اليت أأدىل هبا وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأشار الوفد اإىل أأن
ما تقدمه الويبو من مساعدة ودمع للماكتب واملؤسسات الوطنية وا إلقلميية أأمر ابلغ ا ألمهية لتطوير نظ امللكية الفكرية يف
مجيع أأحناء العامل .وبناء عليه ،اكن الربانمج  15ذا أأمهية خاصة ابلنس بة للوفد .ور أأى الوفد أأنه جيب عىل املنظمة أأن تواصل
بذل اجلهود عىل مس توى املوارد البرشية واملالية من أأجل دمع املاكتب يف اس تخدام نظام أأمتتة امللكية الصناعية .و أأعرب الوفد
عن تقديره للمعلومات الواردة يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة وكذكل مؤرشات ا ألداء املعدةل .ويف هذا الس ياق ،طرح الوفد
بعض ا ألس ئةل والاقرتاحات .و أأعرب الوفد يف املقام ا ألول عن رغبته يف فه السبب وراء معادةل الهدف خلط ا ألساس فامي
خيص املؤرش الثاين املتعلق بعدد من املاكتب اليت تس تخدم نظام أأمتتة امللكية الصناعية .ويف املقام الثاين ،فامي يتعلق ابملؤرش
الرابع ،أأعرب الوفد عن ارتياحه لإدراجه يف النسخة اجلديدة من وثيقة الربانمج واملزيانية .واقرتح الوفد ربط تقيمي رىض
املاكتب بثالثة عنارص يرى أأهنا ابلغة ا ألمهية ويه التنفيذ والصيانة والتحديث .وذلكل اقرتح الوفد اإضافة "التنفيذ والصيانة
والتحديثات" يف هناية هذا املؤرش .ويف املقام الثالث ،فامي يتعلق بوثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة ،أأيد الوفد الطلب املقدم من وفد
كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وتوجد هذه الوثيقة حاليا عىل الصفحة الإلكرتونية للجنة الربانمج
واملزيانية مما يصعب جدا ربط املعلومات ابلربانمج واملزيانية للثنائية  .19/2018وبناء عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي اإدراج
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هذه الوثيقة مكرفق وتظهر يف أأي ماكن يظهر فيه الربانمج واملزيانية .و أأخريا ،اقرتح الوفد أأن ينظر القطاع املسؤول عن
الربانمج  15يف تعيني موظف يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب .ومن شأأن ذكل أأن يسه يف زايدة تطوير واعامتد نظام
أأمتتة امللكية الصناعية يف املنطقة .وعرب الوفد عن تقديره للعمل اذلي اضطلعت به الويبو ،ول س امي قطاع البنية التحتية
العاملية ،من أأجل تنفيذ وصيانة نظام أأمتتة امللكية الصناعية يف املكتب الوطين للملكية الفكرية .واكن لهذه ا ألدوات تأأثري
اإجيايب عىل نتاج وكفاءة املؤسسة يف مجيع جمالت حقوق امللكية الفكرية واكنت رضورية يف تطوير وحتسني اخلدمة اليت
يقدهما املعهد الوطين للملكية الصناعية.
 .124و أأيد وفد الربازيل اللكمة اليت أأدىل هبا وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقد توصلت
ادلورة السادسة والعرشون للجنة الربانمج واملزيانية اإىل اتفاق بشأأن عدد من الربامج .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يؤكد
جمددا عىل أأمهية تعممي جدول أأعامل التمنية عرب الويبو .و ُاعترب جدول أأعامل التمنية اإجنازا هاما للويبو ول يزال ميثل أأولوية.
وشارك الوفد القلق اذلي أأاثره وفد الس نغال بشأأن حصة التمنية يف املزيانية .و أأشار الوفد اإىل أأن هذه يه أأول مزيانية مقرتحة
تس تخدم التعريف اجلديد لنفقات التمنية ،وأأشار اإىل أأنه ينبغي للويبو أأن تبذل قصارى هجدها لزايدة نس بة املزيانية يف
الس نوات املقبةل من أأجل دمع اجلهود اليت تبذلها ادلول ا ألعضاء للحفاظ عىل الابتاكر والإبداع .وعالوة عىل ذكل ،مل يتضح
للوفد يف وثيقة الربانمج واملزيانية املنقحة كيفية تعممي الويبو جدول أأعامل التمنية يف مجيع ا ألهداف الاسرتاتيجية .و أأشار الوفد
أأيضا اإىل رضورة تقدمي مزيد من املعلومات يف اقرتاح الربانمج واملزيانية فامي يتعلق بكيفية تنفيذ لك برانمج ألهداف التمنية
املس تدامة احملددة و أأهدافها .و أأشار الوفد اإىل أأن املرفق التاسع اكن سطحيا جدا ول حيتوي عىل معلومات اكفية تفيد ادلول
ا ألعضاء .واس تطرد الوفد قائال اإنه أأاثر هذه النقطة يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية و أأن الوفود ا ألخرى قد ذكرت
ذكل أأيضا .ويف هذا الس ياق ،طلب الوفد توضيحات من ا ألمانة .و أأشار الوفد اإىل أأن بعض املعلومات قد قدمت يف وثيقة
ا ألس ئةل وا ألجوبة .غري أأن الوثيقة مل تتضمن معلومات عن لك هدف اسرتاتيجي ،بل اكنت بدل من ذكل منوذجا ،حيث
اس تخدمت الهدف الاسرتاتيجي السابع مكثال عىل ذكل .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن املعلومات املتعلقة اب ألهداف
الاسرتاتيجية ا ألخرى س تقدم اإىل ادلورة املقبةل للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وتطلعت اإىل دراس هتا يف الوقت
املناسب .ومن انحية أأخرى ،وفامي يتعلق ابقرتاح الربانمج واملزيانية ،ر أأى الوفد أأن الواثئق املس تقبلية ينبغي أأن تتضمن
معلومات عن تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة حسب لك هدف اسرتاتيجي ،متاش يا مع الطلب اذلي قدمته ادلول ا ألعضاء
خالل دورة يوليو للجنة الربانمج واملزيانية .ويف اخلتام ،أأشار الوفد اإىل أأنه س يقدم نقاطا اإضافية مع اس مترار املناقشة يف اإطار
لك برانمج.
 .125وتوجه وفد الصني ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل تعديلها بعناية اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018عىل أأساس
تعليقات ادلول ا ألعضاء يف ادلورة ا ألخرية للجنة الربانمج واملزيانية .وعقب مناقشة مس تفيضة يف ادلورة احلالية ،أأعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن تتوصل مجيع ا ألطراف اإىل توافق يف الراء بشأأن املسائل العالقة حول الوثيقة .وتوجه وفد الصني أأيضا
ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل عرض التطورات اجلديدة اليت حتققت منذ الاجامتع ا ألخري للجنة اخلدمة املدنية ادلولية وتقديرات
ا ألثر احملمتل عىل نفقات املوظفني .و أأكد وفد الصني أأيضا أأنه ينبغي ،من أأجل تمنية املنظمة واس تقرارها ،اعامتد تدابري لضامن
قدرة الويبو عىل املنافسة يف جمال توظيف املواهب العاملية .وفامي يتعلق ابملسائل القانونية املتعلقة بتخفيضات املرتبات والفوائد
اليت ذكرها املستشار القانوين يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية ،أأعرب الوفد عن قلقه استنادا اإىل حقيقة مفادها أأن
التلكفة القانونية قد تعوض املاكسب اليت حتققت من خالل خفض الرواتب .و أأضاف الوفد أأن ذكل س يرض ابلوظيفة العامة
للمنظمة.
 .126و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اللكمة اليت أأدىل هبا وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء .و أأعرب الوفد أأيضا عن تأأييده
لالقرتاح اذلي تقدم به وفد ش ييل بشأأن ربط وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة ابقرتاح الربانمج واملزيانية عند الاقتضاء .و أأشار الوفد
اإىل أأن هناك حكام ينص عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف الثنائية املقبةل يف وثيقة اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 19/2018
حتت بند "غري خمصص" .و أأشار الوفد اإىل أأنه ليس يف وضع يسمح هل بدمع احلمك اذلي ينص عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف
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املزيانية ما مل خيضع لرشطني اثنني .وينبغي أأن يكون املؤمتر ادلبلومايس يف الثنائية املقبةل مرشوطا ابملشاركة الاكمةل مجليع
ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،ول جيوز أأن يعقد املدير العام أأي مؤمتر دبلومايس اإل بناء عىل قرار بتوافق الراء بني مجيع ادلول
ا ألعضاء يف الويبو .و أأشار الوفد أأن ادلول ا ألعضاء يف الويبو اختذت قرارها بتوافق الراء اإل يف حالت اندرة مثل انتخاب
املدير العام .وحبسب الوفد ،فاإن تغيري الطريقة اليت تتخذ هبا القرارات من شأأنه أأن يغري من طابع الويبو ا ألسايس و أأن
يعرض معلية جناهحا للخطر .و أأضاف الوفد أأنه ميكن أأيضا اعتبار أأية نتاج حمققة بدون دمع من مجيع ا ألعضاء تعترب مش بوهة.
وفامي يتعلق ابلربانمج ( 32نظام لش بونة) ،أأعرب الوفد عن تقديره لكون عرض الربانمج متوازان مع حامية البياانت اجلغرافية
بواسطة العالمات التجارية وغريها من أأشاكل امحلاية القانونية .وأأقر الوفد بأأن نظام لش بونة أأحرز تقدما كبريا حنو الاس تدامة
املالية للثنائية احلالية و أأشار اإىل أأنه س يواصل مشاوراته مع أأعضاء لش بونة طوال ا ألس بوع فامي يتعلق ابلثنائية .19/2018
 .127وتوجه وفد مجهورية كوراي ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل اإعداد الاقرتاح املنقح للربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018وفقا
للتوصيات املقدمة خالل ادلورة السابقة للجنة .وفامي يتعلق ابلربانمج واملزيانية للثنائية  ،19/2018وكام ورد يف الوثيقة
 ،WO/PBC/27/8أأشار الوفد اإىل أأن عدد طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي قد ازداد بشلك
مس متر و أأنه من املتوقع أأن تزداد هذه الطلبات خالل الثنائية املقبةل ،مما أأسفر عن  95.1يف املائة من مجموع الإيرادات النامجة
عن رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي .ومتثل اإيرادات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وحدها
 76.7يف املائة يف الثنائية  .19/2018ور أأى الوفد أأنه اكن من الرضوري تقدير توقعات زايدة طلبات معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ومدريد ولهاي بعناية .وفامي يتعلق ابخنفاض اشرتااكت ادلول ا ألعضاء بنس بة  10يف املائة ،ر أأى الوفد أأن
الاخنفاض النس يب لشرتااكت ادلول ا ألعضاء والاعامتد عىل الإيرادات ا ألساس ية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والرسوم
ادلولية ا ألخرى أخذت بعيدا عن جوهر املنظمة فامي يتعلق هبويهتا ،وملكيهتا واخلصائص املوهجة من ا ألعضاء .وبناء عىل
ذكل ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي النظر بعناية يف مسأأةل ختفيض اشرتااكت ادلول ا ألعضاء .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن اقرتاح
الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018حيتوي عىل مؤرشات أأداء قليةل حيث الهدف فهيا أأقل من خط ا ألساس .وبا أأن خط
ا ألساس يتعلق بأأداء الس نة السابقة ،س يكون من املنطقي حتقيق أأهداف أأعىل مما يدل عىل أأداء أأفضل .وذلكل طلب الوفد
بعض التوضيحات بشأأن البنود التالية .أأول ،ابلرجوع اإىل الصفحة  99فامي يتعلق بس توى رضا ادلول ا ألعضاء عن نرش الويبو
ملعلومات جدول أأعامل التمنية وتنفيذه ،اكنت نس بة الرضا  86.6يف املائة يف عام  ،2016ولكن الهدف حدد يف نس بة  80يف
املائة للثنائية  .19/2018اثنيا ،ابلرجوع اإىل الصفحة  ،111اكنت النس بة املئوية ا ألساس ية ملهنيي امللكية الفكرية املدربني
ومسؤويل امللكية الفكرية اذلين يس تخدمون همارات عالية يف معله  83يف املائة ولكن الهدف اكن  80يف املائة .اثلثا ،تشري
الصفحة  144اإىل أأن مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة الويبو يف جمال التدريب وبناء القدرات أأشار اإىل متوسط قدره 92
يف املائة ومتوسط رضا قدره  92يف املائة؛ غري أأن الهدف اكن " أأكرث من  85يف املائة" .و أأحاط الوفد علام أأيضا ابلزايدة
املس مترة يف الإيداعات ادلولية للويبو مما أأدى اإىل زايدة اإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وللحفاظ عىل هذا الاجتاه،
ينبغي للك دوةل عضو أأن تغتمن هذه الفرصة لتعزيز وترس يخ هجودها يف جمال التوعية .و أأشار الوفد اإىل أأنه اس تضاف مؤخرا
حلقات دراس ية لزايدة الوعي بوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لفائدة معاهد ا ألعامل والبحث ،وهو ما أأدى اإىل زايدة
الطلبات .ور أأى الوفد أأن التوعية أأمر ابلغ ا ألمهية لتنويع مجموعة مقديم الطلبات يف س ياق البدلان امخلسة ا ألوىل لطلبات
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت متثل ابس مترار أأكرث من  80يف املائة من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأحاط
الوفد علام أأيضا ابإنتاجية الفحص الشلكي ومؤرش اجلودة للفحص الشلكي .و أأظهرت الويبو زايدة يف الإنتاجية واخنفاضا يف
اجلودة .ومن أأجل احلفاظ عىل الاجتاه املمتثل يف زايدة اجلودة والإنتاجية ،اكنت هناك حاجة اإىل حتويل الرتكزي اإىل بناء
قدرات املوظفني ،ول س امي بعد التغريات يف بيئة العمل بسبب تطوير نظ تكنولوجيا املعلومات والتشغيل اليل .ويف ذاك
الوقت ،بدا أأنه ل توجد مزيانية للتدريب .ور أأى الوفد أأنه ينبغي أأن تنعكس مزيانية بناء القدرات عىل مواصةل تقدمي خدمات
عالية اجلودة بوجب نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
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 .128و أأشارت الرئيسة اإىل أأن مجيع الوفود أأبدت تعليقاهتا العامة و أأن بعض الوفود أأبدت أأيضا تعليقاهتا عىل عدد من
املسائل العالقة .ث أأعطت الرئيسة اللكمة بعد ذكل ل ألمانة لتقدم أأية تعليقات عامة وردود عىل الوفود ،مع الإشارة اإىل أأن
املسائل العالقة س تعاجل لحقا.
 .129و أأجابت ا ألمانة بأأنه فامي يتعلق بهنجية توزيع التاكليف عىل الاحتادات للك من اقرتاح الربانمج واملزيانية
للثنائية  19/2018واخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،فقد اسرتشدت ابملهنجية القامئة السارية املفعول .و أأضافت ا ألمانة أأهنا اعمتدت
دامئا هذه املامرسة ،و أأهنا اس تخدمت املهنجية نفسها للكتا الوثيقتني ،حيث يرد وصفها ابلتفصيل يف املرفق الثالث من اقرتاح
الربانمج واملزيانية للثنائية  .19/2018وتود ا ألمانة أأيضا أأن تذكر بأأهنا قامت يف عام  ،2016استنادا اإىل قرار ادلول ا ألعضاء
ووليهتا دلى ا ألمانة ،ابإجراء اس تعراض شامل ملهنجية توزيع الإيرادات والنفقات عىل الاحتادات .وشلكت الوثيقة املنبثقة
عن ذكل أأساسا شامال وشفافا جدا للمناقشات اليت أأجرهتا ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق بتعليقات وفد اإس بانيا ،بشأأن مسأأةل
جلنة اخلدمة املدنية ادلولية والقرار املشار اإليه يف الفقرة  ،26أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا امتثلت للقرار .واكن املدير العام قد
وصف بوضوح احلاةل ،يف اليوم السابق ،يف مالحظاته الافتتاحية .و أأكدت ا ألمانة لدلول ا ألعضاء أأنه ميكن اإاتحة املالحظات
الافتتاحية .ث واصلت ا ألمانة لتوحض أأن النقطة ا ألساس ية من منظور التخطيط املايل تمتثل يف عدم توفرها عىل املعلومات
الالزمة لرتمجة ذكل القرار اإىل تقدير حمدد ودقيق للثنائية املقبةل ألن قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية اذلي ُاختذ يف فيينا مل
يوفر معايري حمددة .وقدمت جلنة اخلدمة املدنية ادلولية معايري مالية شهرية حيث أأرسلت قمي مضاعف تسوية مقر العمل اإىل
لك منظمة .وقد أأشارت جلنة اخلدمة املدنية ادلولية اإىل مراحل التغيريات ،ولكن مل تقدم أأية معلومات حىت الن عن مراحل
تكل التغيريات .وفامي يتعلق ابلتقديرات ادلقيقة ،مل تمتكن ا ألمانة ابلتايل من تقدير تكل العنارص ولكهنا قدمت يف الفقرة 27
موجزا للقرار .ويف الفقرة  ،28عرضت الوثيقة طبيعة النتيجة املتوقعة ،اإذا حتقق اخنفاض يف النفقات الفعلية بنس بة  1يف
املائة أأو  2يف املائة .وعلقت ا ألمانة عىل أأن املعلومات املقدمة تشلك أأساسا اكفيا لدلول ا ألعضاء لس تقراء التخفيض استنادا
اإىل النسب املئوية ا ألخرى .و أأضافت ا ألمانة ،متحدثة حتت إارشاف املستشار القانوين ،أأن الفقرة  29تنبع من التقيمي اذلي
قدمته ا ألمانة حول التبعات احملمتةل للتاكليف القانونية املرتبطة بأأي ختفيض حممتل يف مرتبات املوظفني املهنيني والفئات
ا ألخرى املذكورة أأعاله .وفامي يتعلق بهنجية تقدير تاكليف املوظفني ،تود ا ألمانة أأن تذكر ادلول ا ألعضاء بأأهنا اعمتدت الن
مهنجية فعلية قامئة عىل التلكفة ،ويه أأكرث دقة من الطريقة اليت ُطبقت هبا يف الثنائيات السابقة ،وهو ما جن عنه أأن تكون
تقديرات ا ألمانة قريبة جدا من التاكليف الفعلية اليت جرى دفعها .و أأشارت ا ألمانة بعد ذكل اإىل طرح عدة أأس ئةل تتعلق
بؤرشات ا ألداء الرئيس ية با يف ذكل بعض املؤرشات احملددة اليت س تجيب علهيا ا ألمانة يف مرحةل لحقة .بيد أأن ا ألمانة
العامة اكنت ترغب يف اإبداء مالحظة عامة مفادها أأنه ليس من الرضوري دامئا توس يع هدف مؤرش ا ألداء رمغ أأن هناك دامئا
اإماكنية لإجراء التحسينات .و ُحددت ا ألهداف استنادا اإىل تقيمي مديري الربامج بشأأن الهدف اذلي ميكنه أأن يكون هدفا
معقول .وإاذا ما مت جتاوز الهدف يف س نة واحدة معينة ،ا ألمر اذلي س يؤدي اإىل ارتفاع خط ا ألساس يف الس نة التالية ،فاإنه
ل يعين تلقائيا أأن هناك زايدة يف هدف مؤرش ا ألداء يف الس نة التالية .و أأضافت ا ألمانة أأن احلفاظ عىل ا ألداء هو أأيضا
مسعى معقول من جانب الربامج ألن أأي زايدة يف ا ألهداف تتطلب زايدة النشاط أأو زايدة اجلهود ،وسيستند هذا ا ألداء
اإىل تقيمي شامل من جانب مديري الربامج ملا ميكن أأن تكون عليه تكل املؤرشات وا ألهداف .وفامي يتعلق بوثيقة ا ألس ئةل
وا ألجوبة ،أأقرت ا ألمانة بفائدة دجمها مع الواثئق ،و أأهنا س تجد طريقة جلعل وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة مرئية اإىل جانب الربانمج
واملزيانية .وس تتشاور ا ألمانة العامة داخليا بشأأن الطريقة اليت ميكن هبا القيام بذكل عىل وجه ادلقة .وفامي يتعلق بأأهداف
التمنية املس تدامة ،أأكدت ا ألمانة ،اإدرااك مهنا ألمهية أأهداف التمنية املس تدامة ،أأهنا تعمل عن كثب مع منسق أأهداف التمنية
املس تدامة من أأجل التوصل اإىل معلومات أأكرث تفصيال لفائدة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن
ا ألس ئةل العامة قد مت الرد علهيا و أأقرت بأأن ا ألس ئةل التفصيلية من وفد مجهورية كوراي سيمت الرد علهيا بعد وقت قصري من
التشاور مع مديري الربامج.
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 .130وتوهجت الرئيسة ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل تعليقاهتا ا ألولية واقرتحت امليض قدما يف املسائل العالقة منذ ادلورة السابقة
بدءا ابلربانمج ( 15حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية) .و أأبرزت الرئيسة أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد
ش ييل قد أأبداي بعض التعليقات عىل ذكل الربانمج .وطرح وفد ش ييل بعض ا ألس ئةل وقدم عددا من الاقرتاحات ،عىل
سبيل املثال ،اإدراج وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة مكرفق لوثيقة الربانمج واملزيانية .وبعد ذكل فتحت الرئيسة ابب التعليقات عىل
الربانمج .15
 .131وذكر وفد الربازيل ابلتعليقات اليت أأبدهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد ش ييل فامي يتعلق بتنفيذ
الربانمج  15جملموعة من ا ألنظمة اليت تس تخدهما ماكتب امللكية الفكرية ،با يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية يف الربازيل.
ولحظ الوفد أأن مس تخديم مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الصناعية حققوا نتاج جيدة جدا مع تكل ا ألنظمة .و أأيد الوفد
اقرتاح ش ييل بشأأن مؤرشات ا ألداء و أأعرب عن تأأكيده عىل ر أأيه بشأأن رضورة توفري موارد اكفية ليس فقط من أأجل الإعداد
الفعال للنظ ادلاخلية ولكن أأيضا من أأجل صيانة ودمع الويبو لها بغية حتقيق ماكسب يف الفعالية عىل املدى الطويل ،فضال
عن حتقيق حتسينات متس النظ الوطنية .وتطلع الوفد اإىل مواصةل مناقشة هذه املسأأةل.
 .132و أأبدت ا ألمانة رغبهتا يف تناول املسأأةل اخلاصة اليت تقدم هبا وفد ش ييل بشأأن مؤرش ا ألداء رمق  2يف الصفحة 136
من النسخة الإنلكزيية لقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .19/2018والواقع أأن خط ا ألساس لهذا املؤرش ،اذلي يتعلق
ابس تخدام عدد من املاكتب مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الصناعية ،اكن  81يف هناية عام  ،2016واكن الهدف املقرتح
هو  81مكتبا للثنائية .و أأبدت ا ألمانة رغبهتا يف توضيح أأنه من امله قراءة هذا املؤرش ابلقرتان مع املؤرش الثالث يف اإطار
الربانمج  15اذلي يشري اإىل متوسط مس توى خدمة ماكتب امللكية الفكرية بساعدة مجموعة تطبيقات امللكية الفكرية .و أأظهر
مؤرش ا ألداء ا ألخري أأن هناك تغيريا نوعيا يف اس تخدام مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الصناعية املس هتدفة يف الثنائية يف
حني أأن عدد املاكتب اليت تس تخدم التطبيقات س يظل مس تقرا .وعىل الرمغ من أأن عدد املاكتب س يظل مس تقرا ،فميكهنا
الانتقال اإىل اس تخدام عدد اإضايف من التطبيقات عىل سبيل املثال .وسزيداد مس توى اخلدمة ،اذلي اكن النتيجة اليت سعى
الربانمج اإىل حتقيقها ،مع اس مترار املؤرش املركب يف الرتاوح بني  3.1و .3.2وتناولت ا ألمانة أأيضا الاقرتاح الخر اذلي قدمه
وفد ش ييل ،و أأيده أأيضا وفد الربازيل ،واذلي هي اإدخال تغيري طفيف عىل املؤرش الرابع ،اذلي تناول مدى رىض املاكتب
بشأأن اس تخدام أأنظمة الويبو يف حلول امللكية الفكرية .وقد يقر أأ التغيري املقرتح بوصفه مجةل اإضافية فامي يتعلق بتنفيذ
التطبيقات وصيانهتا وحتديهثا .وأأشارت ا ألمانة أأهنا س تعد ،ابإذن من الرئيسة ،نسخة من تكل الصفحة اليت تتبع التعديالت
ابلشطب والتسطري وسيمت توزيعها عىل ادلول ا ألعضاء.
 .133وتوهجت الرئيسة ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل تكل ا ألجوبة وسأألت عام اإذا اكن لوفد ش ييل أأية أأس ئةل أأخرى بشأأن هذا
املوضوع يف انتظار اإعداد الوثيقة اليت تتضمن التغيري املذكور أأعاله.
 .134وتوجه وفد ش ييل ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل تقدمي أأجوبة عىل ا ألس ئةل الثالثة اليت أأاثرهتا و أأعرب عن رضاه عىل هذه
ا ألجوبة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون اللجنة يف وضع يسمح لها ابعامتد تكل التغيريات عىل الاقرتاح .وكرر الوفد أأيضا
طلبه بشأأن رضورة تعيني موظف يف منطقته.
 .135و أأعلنت الرئيسة أأن ا ألمانة قد انهتت من توزيع التغيري اذلي سيمت اإدراجه يف اجلدول اذلي يتضمن مؤرشات ا ألداء
وخطوط ا ألساس وا ألهداف يف الصفحة  136من النسخة الإنلكزيية .ويف إاطار مؤرش ا ألداء الرابع املتعلق برضا املاكتب
اليت تس تخدم نظام الويبو يف حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية ،س تضاف مجةل جديدة تتضمن الاقرتاحات اليت قدهما
وفد ش ييل .وتساءلت الرئيسة عام اإذا اكن هذا التعديل مقبول دلى مجيع الوفود .ومل تلحظ الرئيسة أأية اعرتاضات ،وخلصت
ابلتايل اإىل قبول التغيري .وفتحت الرئيسة ابب التعليق عىل الوصف ومؤرشات ا ألداء فامي خيص الربامج  9و 10و 20و.32
ور أأى أأن الوفود مل تطلب اللكمة ،وسأألت الرئيسة عام اإذا اكنت مجيع الوفود راضية عن املناقشات املتعلقة بتكل الربامج.
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 .136و أأشار وفد فرنسا اإىل أأن املشاورات جارية بني ادلول ا ألعضاء بشأأن تكل املسائل و أأنه ليس يف وضع يسمح هل
ابلإدلء بأأية أأقوال.
 .137و أأقرت الرئيسة بأأن هذا تعليق عربت عنه الوفود سابقا و أأن املسأأةل ينبغي أأن توضع جانبا و أأن يُنظر فهيا لحقا.
 .138و أأبدى وفد كندا رغبته يف التعليق عىل الربانمج  ،20ا ألمر اذلي مل يتسن هل خالل ادلورة السابقة للجنة الربانمج
واملزيانية .وفامي يتعلق جبدول النتاج يف الربانمج  ،20يف الصفحتني  161و 162من النسخة الإنلكزيية للوثيقة ،ينبغي أأن
يتضمن اجلدول املكتبني اخلارجيني اجلديدين للويبو يف اجلزائر ونيجرياي وذكل بتوفر خطوط ا ألساس وا ألهداف املناس بة
لهذه املاكتب اجلديدة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب الوفد عن رغبته يف تكرار التعليق اذلي س بق أأن أأدىل به يف املايض فامي
يتعلق ابس تخدام ا ألمور اليت ُحددت لحقا لفائدة خطوط ا ألساس وا ألهداف .و أأقر الوفد بأأن خطوط ا ألساس وا ألهداف
قد ل تكون متاحة وقت اإعداد الربانمج واملزيانية ،ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي معوما أأن يكون خلطوط ا ألساس
وا ألهداف رمق يرتبط هبا يف لك مناس بة .وتساءل الوفد أأيضا عن اإماكنية وجود ألية مثل نرش املراجعات عىل الربانمج
واملزيانية حىت يتس ىن ل ألمانة أأن تبلغ خطوط ا ألساس وا ألهداف لدلول ا ألعضاء عندما تصبح متاحة قبل تقارير أأداء
الربانمج.
 .139و أأبدت ا ألمانة رغبهتا أأول يف تناول السؤال الثاين اذلي طرحه وفد كندا .ويف معظ احلالت اليت تضمنت فهيا وثيقة
الربانمج واملزيانية ا ألمور اليت س تحدد لحقا ،ميكن اإجياد تفسري ذكل عىل اعتبار أأن املؤرشات اكنت جديدة .وذلكل مل تكن
هناك خطوط أأساس أأو أأهداف متاحة عند اإعداد الربانمج واملزيانية .وأأشارت ا ألمانة اإىل أأن خطوط ا ألساس ذات الصةل
ابلربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018يه القمي اليت وردت يف مؤرشات هناية عام  .2017ونظرا اإىل الوقت اذلي ُاس تغرق
يف اإعداد الربانمج واملزيانية ،مل تكن هذه القمي متاحة .وذكرت ا ألمانة الوفود بأأنه متاش يا مع طلب جلنة الربانمج واملزيانية،
كشفت تقارير أأداء الربانمج بطريقة شفافة عن القمي اإذا ما مت الإبالغ عهنا أكمر س يحدد لحقا يف الربانمج واملزيانية وعن
القمي يف هناية عام  .2017وفامي يتعلق ابإطار النتاج اخلاص بكتيب الويبو اخلارجيني يف اجلزائر ونيجرياي ،أأكدت ا ألمانة جمددا
أأهنا مل تكن دلهيا يف ذاك الوقت فكرة واحضة عن برانمج العمل ادلقيق لهذين املكتبني اجلديدين الذلين سيمت فتحهام .ومن ث
سيمت الكشف عن مؤرشات أأداءهام وخطوط أأساسهام و أأهدافهام يف تقرير أأداء الربانمج فور فتحهام .وقد تضمن تقرير أأداء
الربانمج ،من أأجل الشفافية ،معودا حمددا حيتوي عىل خطوط ا ألساس وا ألهداف احملدثة حبيث ميكن لدلول ا ألعضاء مقارنة
تكل املعلومات بسهوةل مع ما هو مدرج يف الربانمج واملزيانية.
 .140و أأقر وفد كندا بأأن تقارير أأداء الربانمج تشري ابلفعل اإىل خطوط ا ألساس اليت أأشار الوفد اإىل أأهنا مفيدة جدا .و أأكد
الوفد جمددا عىل أأن مفهوم املوافقة عىل بعض النتاج واملؤرشات والربامج املتوقعة دون توفر معلومات واحضة عن ا ألهداف
ظل يشلك مصدر قلق ،عىل الرمغ من أأنه من الواحض أأن املؤرشات اكنت يف بعض احلالت جديدة .و أأعرب الوفد عن قلقه
بشلك عام وبشلك خاص فامي يتعلق بربامج حمددة وعن حاجته اإىل التوفيق يف هنجه إازاء هذه املسأأةل.
 .141ورحب وفد بنغالديش ،ابمس مجموعة البدلان ا ألقل منوا ،و أأيد الاقرتاح اذلي تقدم به املدير العام بشأأن ختفيض
اشرتااكت ادلول ا ألعضاء بنس بة  10يف املائة ،و أأشار اإىل اإنه توقع أأل يؤثر هذا التخفيض عىل املس توى احلايل لنفقات التمنية.
و أأعربت البدلان ا ألقل منوا عن أأملها الشديد يف أأن تدمع الويبو ،بوصفها واكةل اتبعة ل ألمم املتحدة ،التعاون الإمنايئ .و أأشار
الوفد اإىل أأنه اس تفاد من عدد من الرشااكت مع الويبو و أأعرب عن رسوره لس مترار الاهامتم ابجملالت ذات ا ألولوية يف وثيقة
الربانمج واملزيانية للثنائية  .19/2018وعرب الوفد عن شكره عىل التشديد عىل تعزيز اس تخدام التكنولوجيات املالمئة للبدلان
ا ألقل منوا ،وعىل الرتكزي عىل احلاجة اإىل اإقامة رشااكت أأقوى مع الرشاكء الإمنائيني للبدلان ا ألقل منوا ،وعىل التعاون مع
ا ألوساط الأاكدميية ومؤسسات البحوث فضال عن تويخ اإجراء دراسات مواضيعية يف الربانمج واملزيانية .وشدد الوفد أأيضا
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عىل أأن مجموعة البدلان ا ألقل منوا يف الويبو ،اليت شلكت ربع مجموع أأعضاء ا ألمم املتحدة ،تريد أأن تويل اهامتما كبريا لعمل
املنظمة وأأن تبقى ملزتمة بقوة ابملشاركة يف املناقشات اجلارية للجنة الربانمج واملزيانية.
 .142و أأشار وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل مداخةل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن الرشوط املس بقة
لتخصيص املوارد لعقد مؤمتر دبلومايس حممتل يف الثنائية املقبةل .و أأشار الوفد اإىل أأن قرارات توافق الراء اكنت سارية عىل
مدى عقود عديدة و أأن هذا هو مبد أأ اختاذ القرار الوحيد اذلي طبق يف مجيع هيئات الويبو وجلاهنا .و أأقر الوفد هبذه احلقيقة
ور أأى أأن مجيع ادلول ا ألعضاء بقيت ملزتمة هبذا املبد أأ يف مجيع اللجان والهيئات .وذلكل فقد تردد الوفد شيئا ما فامي يتعلق
برضورة حتديد هذا الرشط املس بق لتخصيص املوارد ألي مؤمتر دبلومايس حممتل يف املس تقبل ،وشدد عىل أأنه ينبغي اختاذ
أأي قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس حممتل استنادا اإىل توافق الراء عىل مس توى هيئة الويبو ذات الصةل .و أأشار الوفد
أأيضا ،حسب ر أأيه ،اإىل أأن وضع رشط مس بق ،وهو رشط مس بق قانوين ألي قرار تتخذه جلان الويبو ا ألخرى ذات الصةل،
قد يكون خارج وظيفة جلنة الربانمج واملزيانية ومناقشاهتا بشأأن الربانمج واملزيانية .وذلكل اكن من الالزم تقدمي مزيد من
التوضيح بشأأن هذه الرشوط املس بقة ،با يف ذكل توضيح قميهتا املضافة ،با أأن قرار ادلول ا ألعضاء س يصدر بتوافق الراء
وس يكون مفتوحا أأمام مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .143وعلقت الرئيسة املناقشات بشأأن البند  9من جدول ا ألعامل وحثت الوفود عىل اإجراء مشاورات للتوصل اإىل اتفاق
بشأأن املسائل العالقة ويه :الربامج  9و 10و 20و ،32واقرتاح ختفيض  10يف املائة من قمية وحدة الاشرتااكت ،ومهنجية
حتديد خمصصات الاحتادات املس تخدمة يف اإعداد املرفق الثالث ،والرشوط املس بقة لتوفري المتويل لعقد مؤمتر دبلومايس
حممتل يف الثنائية  ،19/2018والفقرات من  27اإىل  29بشأأن قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية .وطلبت الرئيسة من ا ألمانة
اإعداد مرشوع جديد لتكل الفقرات لتنظر فيه ادلول ا ألعضاء.
 .144وعندما اس تأأنفت الرئيسة املناقشات بشأأن املسائل العالقة يف اإطار البند  9من جدول ا ألعامل ،أأبلغت اللجنة بأأن
الفقرات من  27اإىل  29ل تزال قيد اإعادة الصياغة ،و أأعربت عن أأملها يف أأن تكون جاهزة يف صباح اليوم التايل .وفامي يتعلق
بتخفيض  10يف املائة من قمية وحدة الاشرتااكت ،سأألت الرئيسة عام اإذا اكنت هناك اعرتاضات عىل الاقرتاح .ونظرا لعدم
وجود أأية اعرتاضات ،اختمتت الرئيسة النقاش حول هذه املسأأةل مشرية اإىل أأن اقرتاح املدير العام سيمت ابلتايل قبوهل.
واس تفرست الرئيسة بعد ذكل عام اإذا اكن قد أحرز أأي تقدم يف املناقشات املتعلقة بهنجية حتديد خمصصات الاحتادات
املس تخدمة يف اإعداد املرفق الثالث ،وتوفري المتويل لعقد مؤمترات دبلوماس ية حممتةل ،والوصف ومؤرشات ا ألداء يف الربامج 9
و 10و 20و.32
 .145و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه أأجرى بعض املشاورات املفيدة جدا مع عدد من الوفود بشأأن املسائل
العالقة يف اإطار البند  9من جدول ا ألعامل ،با يف ذكل مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات والربانمج  .32واكن الوفد عىل
دراية بشأأن اإجراء عدة وفود مزيدا من املشاورات ،وذلكل طلب مزيدا من الوقت ليعود اإىل هذه الوفود ا ألخرى فامي بعد.
 .146وتوهجت الرئيسة ابلشكر اإىل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأشارت اإىل أأن اللجنة س تعود اإىل املسائل العالقة يف
اليوم التايل ،با يف ذكل مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات.
 .147وطلب وفد كندا تأأكيد أأن الوقت الإضايف س يعطى للنظر يف اقرتاح ختفيض الاشرتااكت بنس بة  10يف املائة و أأنه مل
يُتخذ أأي قرار بعد.
 .148و أأشارت الرئيسة اإىل اإهنا اكنت يف الواقع تعزتم اإقفال املناقشة بشأأن ختفيض اشرتااكت ادلول ا ألعضاء بنس بة  10يف
املائة نظرا لعدم وجود اعرتاضات ،ولكن اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء س تحتاج اإىل مزيد من الوقت لإجراء مزيد من
املشاورات ،فاإن املسأأةل ميكن أأن تظل مفتوحة.
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 .149وتوجه وفد فرنسا ابلشكر اإىل وفد كندا عىل طرحه السؤال و أأشار اإىل اإنه غري مس تعد لختاذ قرار بشأأن التخفيض
بنس بة  10يف املائة با أأن املسأأةل اكنت متصةل بواضيع أأخرى يف اإطار البند  .9واكن الوفد عىل دراية بأأن هذه املناقشة مل
ختتمت بعد.
 .150و أأكدت الرئيسة بعد ذكل أأن مسأأةل ختفيض  10يف املائة من قمية وحدة الاشرتااكت ل تزال عالقة وس يعاد النظر فهيا
يف اليوم التايل .ومن ث علقت الرئيسة اجللسة حىت اليوم التايل.
 .151وعندما ُاس تأأنفت اجللسة العامة يف اليوم التايل ،أأبلغت الرئيسة الوفود بأأن املناقشات اس مترت عىل أأساس غري رمسي
و أأن الوفود ما زالت جتري مشاورات بشأأهنا .و أأشارت الرئيسة اإىل أأن املزيد من املعلومات بشأأن املشاورات غري الرمسية،
ومن املستشار القانوين ،س تكون متاحة يف اليوم التايل .وقد معمت مجيع املقرتحات ،با يف ذكل الاقرتاح اذلي أأعدته بعض
البدلان .وقد أرسل هذا الاقرتاح اإىل املنسقني ا إلقلمييني لتوزيعه عىل أأعضاهئ  .و أأدرجت الرئيسة بعد ذكل البنود اليت ل
تزال عالقة أأي الوصف ومؤرشات ا ألداء يف الربامج  9و 10و 20و ،32وختفيض  10يف املائة من قمية وحدة الاشرتااكت،
ومهنجية حتديد خمصصات الاحتادات املس تخدمة يف اإعداد املرفق الثالث ،ورشوط توفري المتويل لعقد مؤمتر دبلومايس يف
الثنائية  .19/2018وذكرت الرئيسة أأيضا أأن هناك بعض املسائل العالقة فامي يتعلق بتوزيع التاكليف عىل الاحتادات يف
اخلطة الر أأساملية الرئيس ية .و أأشارت اإىل أأن بعض ادلول ا ألعضاء املهمتة هبذه املسأأةل اكنت جتري مشاورات وطلبت مهنا
اإبالغ اجللسة العامة للجنة الربانمج واملزيانية عن وضع هذه املشاورات.
 .152و أأبلغ وفد فرنسا اللجنة بأأنه مت عقد عدد من املناقشات املمثرة بشأأن املسائل العالقة .و أأعرب الوفد عن ثقته يف قدرته
عىل اقرتاح بعض فقرات القرار خالل ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية فامي يتعلق ابلبنود العالقة بشأأن البند  9من
جدول ا ألعامل ،أأي الفقرات املتعلقة ابلربانمج واملزيانية واخلطة الر أأساملية الرئيس ية وكذكل فامي يتعلق برشوط عقد مؤمترات
دبلوماس ية حممتةل .واكن من الالزم توحيد مشاريع القرارات يف تكل املرحةل ،و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يُقَدم هذا الاقرتاح
املوحد خالل اجللسة العامة يف اليوم التايل .و أأعرب الوفد عن شكره مجليع الوفود عىل صربها أأثناء مشاركهتا يف املناقشات
ا ألولية ويف اجللسة العامة.
 .153وتوجه وفد اإندونيس يا ،متحداث بصفته الوطنية ،ابلشكر اإىل وفد فرنسا عىل املس تجدات اليت وفرها .وطلب مزيدا
من املعلومات عن عدد الوفود اليت شاركت يف تكل املناقشات ،ومن اكنت تكل الوفود ،ورشح ا ألس باب اليت جعلت
املسائل املدرجة مرتابطة يف اقرتاح موحد ،ألن الوفد ل يرى حقا أأنه ينبغي ربط مجيع هذه املسائل.
 .154وتوهجت الرئيسة ابلشكر اإىل وفد اإندونيس يا و أأعطت اللكمة لوفد فرنسا للحصول عىل التوضيحات املطلوبة.
 .155و أأشار وفد فرنسا اإىل أأنه ل يعمل اإن اكن التوضيح اكفيا بتقامسه مع اجللسة العامة قامئة جبميع الوفود املشاركة يف
املشاورات بعد ظهر اليوم و أأن يرشح وهجة نظرمه وفهمه للمسائل اليت جرت مناقش هتا .و أأكد الوفد جمددا أأنه يعمل حاليا
عىل وضع مرشوع يتيح للجنة أأن تتخذ قرارا معينا خالل ادلورة احلالية.
 .156وتوجه وفد الس نغال ،ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،ابلشكر اإىل وفد فرنسا عىل املس تجدات اليت وفرها ،و أأشار اإىل
أأنه يتقامس نفس الشواغل ونفس ا ألس ئةل اليت طرهحا وفد اإندونيس يا .و أأعرب عن اهامتمه برؤية النص املعين ليك يمتكن من
التعليق عىل املوضوع عىل أأوسع نطاق ممكن .و أأشار الوفد اإىل أأن اجملموعة ا ألفريقية ل تؤيد بوجه عام الرشوط املتعلقة بعقد
مؤمتر دبلومايس ألهنا تعتقد أأن ذكل ليس من وظيفة جلنة الربانمج واملزيانية .ومن هجة اثنية ،أأشار الوفد اإىل أأن عقد مؤمتر
دبلومايس جيب أأن يُناقش يف اللجان املعنية وليس داخل جلنة الربانمج واملزيانية.
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 .157و أأعرب وفد اإندونيس يا عن تقديره للتوضيح ولكنه ل يزال غري متأأكد من كيفية ربط مجيع املسائل اليت أأدرهجا وفد
فرنسا يف قرار واحد .وطلب الوفد مزيدا من التوضيح بشأأن هذه املسأأةل.
 .158وتوجه وفد الولايت املتحدة ابلشكر اإىل الوفود عىل صربها وعىل مساهامهتا البناءة خالل معلية املشاورات غري
الرمسية .و أأوحض أأن السبب وراء تغطية النص مجليع البنود هو أأن تكل العنارص اكنت بنودا عالقة يف اإطار البند  9من جدول
ا ألعامل ،وابلتايل اكن ل بد من التعامل معها جنبا اإىل جنب كام هو مبني يف فقرات القرار املقرتح اليت جرت صياغهتا يف
ذاك الوقت.
 .159و أأعرب وفد فرنسا عن رغبته يف الرد عىل وفد اإندونيس يا و أأشار اإىل أأن أأفضل طريقة للرد عىل السؤال تمتثل يف
عرض مرشوع القرار اذلي متت صياغته عىل الوفد.
 .160وتوجه وفد اإندونيس يا ابلشكر اإىل وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكية وفرنسا عىل املزيد من التوضيحات اليت قدماها
واس تفرس هل بجرد أأن بعض املسائل اكنت عالقة فهذا يعين أأنه يمت ترمجهتا اإىل قرار موحد .ابلإضافة اإىل ذكل أأعرب الوفد
عن أأمهل أأيضا يف أأن يطبق هذا املبد أأ أأيضا أأثناء امجلعية العامة اليت ل تزال فهيا مسائل خمتلفة عالقة .و أأشار اإىل أأنه ،حسب
ر أأيه ،ل ينبغي ربط املسائل اليت ليس لها روابط واحضة بسائل أأخرى .وعرب الوفد أأنه ل يريد اإقامة أأي رابط عندما ل يكون
هناك جمال لإقامته .و أأعرب الوفد عن تطلعه لرؤية النص وحماوةل فه لك ا ألس باب الاكمنة وراءه ،ألنه مل يكن جزءا من
املناقشة اليت يفرتض أأهنا اكنت مس تفيضة جدا .وبناء عىل ذكل ،حيتفظ الوفد حبقوقه يف النظر فامي اإذا اكن هناك ما يكفي
من الوقت املتبقي للنظر يف النص املقرتح و أأشار اإىل أأنه قد ل يكون قادرا عىل دمعه يف ادلورة احلالية للجنة الربانمج
واملزيانية.
 .161و أأعربت الرئيسة عن أأملها يف أأن تتاح نسخة مكتوبة من النص يف صباح اليوم التايل ،حيث أأاتحت وقتا اكفيا مجليع
الوفود للنظر يف الاقرتاح واختاذ القرار .وعلقت الرئيسة بعد ذكل اجللسة العامة.
 .162وعند اس تئناف اجللسة العامة بشأأن البند  ،9أأشارت الرئيسة اإىل أأن ادلورة السابقة للجنة قد أأحالت عدة مسائل
اإىل هذه ادلورة للجنة الربانمج واملزيانية .ومتثلت هذه املسائل فامي ييل :مؤرشات ا ألداء الرئيس ية يف الربانمج  ،19والوصف
ومؤرشات ا ألداء يف الربامج  9و 10و 20و ،32وختفيض  10يف املائة من قمية وحدة الاشرتااكت ،ومهنجية حتديد
خمصصات الاحتادات املس تخدمة يف املرفق الثالث من وثيقة الربانمج واملزيانية ،ورشوط توفري ا ألموال لعقد مؤمتر دبلومايس
يف الثنائية  .19/2018و أأشارت الرئيسة اإىل أأن بعض الوفود اكنت جتري مشاورات بشأأن هذه املسائل ،وتساءلت عام اإذا
اكنت لتكل الوفود أأية معلومات بشأأن وضع تكل املشاورات.
 .163و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن ارتياحه ل إالشارة اإىل أأن املشاورات اليت قادها وفد فرنسا مع أأعضاء
مجموعة لش بونة والوفود املهمتة ا ألخرى أأسفرت عن نص أرسل اإىل ا ألمانة لتوزيعه عىل أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية ،وهو
نص تناول لك بند من البنود العالقة يف اإطار البند  9من جدول ا ألعامل ،با يف تكل البنود ذات الصةل ابقرتاح الربانمج
واملزيانية للثنائية  ،19/2018فضال عن خمصصات الإنفاق يف اإطار اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  27-2018املتعلقة
ابلثنائية  .19/2018وعرض الوفد قراءة النص أأو الانتظار حىت يمت توزيعه .واس تطرد الوفد قائال اإن النص ميثل أأربعة
عنارص رئيس ية فامي يتعلق ابلربانمج واملزيانية ،با يف ذكل املوافقة املوىص هبا عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 19/2018
دون ختفيض نس بة  10يف املائة من قمية وحدة الاشرتااكت لفائدة الاحتادات املموةل من الاشرتااكت .غري أأنه لحظ أأن هذه
النقطة ما زالت بني قوسني ،ألهنا ليست نقطة أأساس ية ابلنس بة ل ألعضاء املشاركني يف املشاورات .وتوقف الوفد ل إالشارة
اإىل أأنه ملح مؤرشات من بعض ا ألعضاء حول رغبهت يف التوصل ابلنص قبل اإمتامه وإارجاءه اإىل الرئيسة للنظر فيه.
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 .164وشكرت الرئيسة وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكية وفرنسا ومجيع الوفود ا ألخرى اليت شاركت يف املشاورات عىل ما
بذلته ،واقرتحت الانتظار لبضع دقائق ريامث توزع الوثيقة .وبعد الانهتاء من توزيع الوثيقة ،أأعادت الرئيسة فتح اجملال لإبداء
تعليقات بشأأن املقرتح .ويرد هذا املقرتح اذلي قدمه وفدا الولايت املتحدة ا ألمريكية وفرنسا يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة.
 .165وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وشكر مجيع الوفود اليت شاركت يف املشاورات اليت أأفضت اإىل
الوثيقة املوزعة للتو .ومل يتسن للوفد وقت اكف لالطالع عىل الوثيقة ودوافعها ،فطلب تأأجيل مناقشة الوثيقة اإىل جلسة ما
بعد الظهرية حىت يتاح دليه متسع من الوقت لتقيميها.
 .166وشكر وفد س نغافورة العضويني الذلين قدما املقرتح ،و أأيد طلب الس نغال اإجراء مشاورات غري رمسية بشأأن هذا
املوضوع .و أأبدى الوفد مرونته إازاء توقيت اإجراهئا ،بيد أأنه رغب بدءا يف اإاثرة بعض ا ألس ئةل يف اإطار مالحظاته ا ألولية عىل
النص املقرتح ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن ييرس ذكل احملاداثت اليت تيل فامي بعد .و أأشار الوفد اإىل أأنه قد يطرح أأس ئةل اإضافية
لحق ةا ،و أأحاط علامة بأأن النص املعروض عىل اللجنة يتضمن مقرتحا ابإعادة ختصيص التاكليف اإىل احتادات بعيهنا ،يه حتديدا
احتاد مدريد والاحتادات املموةل من الاشرتااكت ،وبأأنه يرد يف اجلزء الثاين من النص ،أأي يف الفقرة " ،"2مقرتح ابإعادة
النظر يف مس توى رسوم احتاد مدريد .وبيامن يهتيأأ ا ألعضاء لإجراء املشاورات غري الرمسية ،ونظرا اإىل ضيق الوقت املتاح،
أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يعرف من ا ألمانة ما اإذا اكن بقدور تكل الاحتادات ،ويه حتديدا احتاد مدريد والاحتادات
املموةل من الاشرتااكت ،أأن تواكب هذه التغيريات .والسؤال الثاين هو عن الاثر املالية اليت قد ترتتب عىل الاحتادات
املموةل من الاشرتااكت نتيجة اقرتاح ختفيض بنس بة  10يف املائة يف قمية اشرتاك الوحدة .ث أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن
يسأأل وفد فرنسا عن السبب اذلي جعل ،يف الفقرة " "3من اجلزء الثاين من القرار املقرتح ،اشرتاط موافقة الاحتاد عىل
اس تخدام الاحتياطات موقوفة عىل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دون غريه ،بيامن ل يرسي هذا الاشرتاط عىل
الاحتادات ا ألخرى.
 .167وحتدث وفد اإندونيس يا بصفته الوطنية وشكر الوفود القليةل اليت تشاورت بشأأن الصيغة اللغوية املقرتحة ،و أأيد ما جاء
يف مداخليت س نغافورة والس نغال .وطلب أأيضا مزيدا من الوقت ،لكنه ل يس تطيع أأن يضمن اختاذه أأي موقف بشأأن املقرتح
يف الوقت اذلي تكون فيه املشاورات قد أأجريت ،ألنه مل يطلع عىل النص اإل يف الصباح .و أأشار الوفد كذكل اإىل أأن النص
املقرتح جاء خمالفا لتوقعاته ،ألنه تضمن عبارات تتعلق بسائل ل ينبغي أأن تناقش فامي بني وفود معدودة.
 .168و أأيد وفد الربازيل الوفود ا ألخرى اليت طلبت توضيحا بشأأن الوثيقة ،ولس امي السؤال المتهيدي اذلي طرحته
س نغافورة .و أأشار الوفد اإىل أأن ا ألمر ل يقترص عىل اقرتاح مناقشة مجةل وحيدة ،اإذ قد يكون للنص املقرتح تأأثري يف املدى
البعيد عىل مناقشات اللجنة بشأأن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية .ودعا الوفود اليت شاركت يف املشاورات اإىل اإبداء أراهئا وعرض
مسار املفاوضات اليت مر هبا لك بند من البنود ،وهو ما قد يساعد اللجنة يف مناقشاهتا .و أأيد أأيضا وفد اإندونيس يا يف القول
اإن الوقت ضيق للتفاعل مع املقرتح ،وإان املقرتح ربا يتطلب وقتا اإضافيا ملناقش ته.
 .169و أأحاطت الرئيسة علام بأأن مسأأةل الوقت ذكرهتا وفود عديدة ،يه الس نغال وإاندونيس يا وس نغافورة والربازيل الن.
وقالت الرئيسة اإهنا ل تتوقع اإبداء مواقف يف هذا الوقت ،ألن ا ألعضاء اس تلموا النص للتو ،لكن اجملال متاح أأماهم لإبداء
أأي تعليقات متهيدية أأو عامة أأو ربا طرح أأس ئةل.
 .170وشكر وفد ش ييل لك من عكفوا عىل اإعداد النص .و أأشار الوفد اإىل أأنه يطلع عىل النص ألول مرة ،و أأيد الطلب
اذلي قدمته الوفود ا ألخرى .وقد يكون من املفيد أأن تقدم الوفود اليت انكبت عىل اإعداد النص وغريها من الوفود املطلعة
عىل خلفية املفاوضات ،سواء يف اجللسة العامة أأو املناقشات غري الرمسية ،وفق ما تراه الرئيسة مناس با ،رشوحا بتفاصيل
معمقة عام اإذا اكنت العنارص ابلفعل جزءا من القرار اذلي اختذ يف الثنائية السابقة وعن الاختالفات اإن وجدت .وهبذه
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الطريقة س يتس ىن ل ألعضاء فه املقرتح فهام وافيا وشامال .وابملثل ،اإن وجدت أأي عنارص جديدة ،مفا اذلي يربرها؟ ور أأى
الوفد أأن هذه الرشوح قد تساعد اللجنة عىل الفه والوصول اإىل اتفاق يف هناية املطاف.
 .171وانض وفد كندا اإىل سائر الوفود اليت شكرت الوفدين الذلين انكبا عىل اإعداد النص خالل ا ألس بوع .واكن ينظر اإىل
مجموعة املقرتحات املقدمة من منظور عام .ودون الإخالل بأأي تعليقات أأخرى قد يبدهيا الوفد لحقا ،أأعرب عن رغبته يف
الإشارة اإىل مسأأةل يعتربها بس يطة لكنه يوردها من ابب ادلّ قة .ففي الفقرة " "2من اجلزء ا ألول من النص اليت تبد أأ
بـ"تعديل ،"..ر أأى الوفد أأنه ينبغي تصويب "اخلطة الر أأساملية الرئيس ية املقرتحة للفرتة  "2027-2018ابلثنائية "."19/2018
وحسب فه الوفد ،فاإن ختصيص مشاريع اخلطة الر أأساملية الرئيس ية املعروضة عىل املوافقة تتعلق ابلثنائية  .19/2018أأما
املشاريع اليت تتجاوز الثنائية املقبةل ،فمل ختصص لها تاكليف بعد ،ومن ث ل ميكن اختاذ قرار بشأأن ختصيص تاكليف عن
مشاريع اخلطة الر أأساملية الرئيس ية اليت مل ختصص لها تاكليف .وبذكل ر أأى الوفد أأنه ينبغي من ابب ادلقة أأن يشار حتديدا اإىل
الثنائية "."19/2018
 .172واحتاج وفد مرص املزيد من الوقت لس تعراض الاقرتاح اذلي قدمته الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ولس امي ابلنظر اإىل
كرثة العنارص الواردة يف وثيقة واحدة .وبدا أأيضا أأن بعض الوفود س تحتاج اإىل استشارة عوامصها بشأأن بعض البنود .ومل يكن
الوفد متأأكدا أأن من سداد الر أأي تضمني هذا العدد الكبري من العنارص يف نص واحد ،لكن هذه مسأأةل أأخرى.
 .173واس هتل وفد فرنسا مداخلته بشكر مجيع الوفود اليت شاركت يف املشاورات اليت انبثق عهنا النص املقرتح .وردا عىل
بعض التعليقات ،رشح الوفد أأن الاس امتع مجليع املسائل اليت أأاثرهتا الوفود اليت اجمتعت به اس تغرق وقتا كثريا وإان اكن
رضوراي و أأن صياغة الوثيقة حبد ذاهتا اس تغرقت أأقل قدر ممكن من الوقت حىت يتاح مجليع أأعضاء اللجنة أأقىص قدر ممكن
من الوقت لتدارس املقرتح والتشاور مع عوامصها ،ويتس ىن اختاذ قرار خالل هذه اجللسة .وفامي خيص السؤالني الذلين مسعهام
الوفد ،و أأوهلام من وفد كندا فامي يتعلق ابلفقرة " "2من اخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،قال الوفد اإن خطأأة مطبعيا قد وقع و أأنه
ميكن بداهة تصويبه " "19/2018بدل من " ."27/2018وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحته العديد من الوفود بشأأن الإشارة
يف املقرتح اإىل "مع حمتواه" يف ارتباط ابحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،استبعد الوفد أأن يتفاجأأ أأي من ا ألعضاء اإذا
مسع أأن أأحد الشواغل اليت أأاثرهتا بعض الوفود اليت شاركت يف املناقشات خالل ا ألايم القليةل املاضية اكن هو الر أأي بأأن احتاد
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات سامه أأكرث من الالزم يف متويل املنظمة .وكام حاول الوفد اب ألسلوب ذاته أأن يطرح يف املقرتح
مجيع املسائل اليت أأاثرهتا الوفود خالل املشاورات ،فاإن القصد من ذكل اجلزء هو مراعاة هذه الشواغل .والوفد بطبيعة احلال
يبدي انفتاحه وشفافيته واس تعداده لرشح مجيع ا ألس باب اليت أأفضت اإىل لك التفاصيل الواردة يف القرار املقرتح .ويود أأن
يربز ،من منظوره ،أأنه حاول الوصول اإىل أأفضل قرار ممكن ،عىل ضوء مجيع الراء اليت أأعربت عهنا الوفود اليت شاركت يف
املشاورات .وبدهييي أأن اعامتد املرشوع ،اإذا تيرس ذكل ،س يقتيض موافقة من عوامص مجيع ا ألعضاء ،والوفد يتفه هذا ا ألمر
متام ةا.
 .174وشكرت الرئيسة وفد فرنسا عىل التوضيحات اليت قدهما .وإاذ مل تعد هناك أأي تعليقات اإضافية عىل املقرتح ،اقرتحت
الرئيسة الانتقال اإىل مسأأةل أأخرى من املسائل غري احملسومة ،أأل ويه املسأأةل املتعلقة بقرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية.
وذكّرت الرئيسة بأأن مجموعة من البدلان قدمت ،يف اليوم السابق ،مقرتحا يتعلق ابلفقرات من  27اإىل  29من اقرتاح الربانمج
واملزيانية .ومراعا ةة لطلبات وفود عديدة الاس امتع لر أأي املستشار القانوين بشأأن املقرتح املقدم ،أأعطت الرئيسة اللكمة ل ألمانة
لإبداء تعليقاهتا.
 .175و أأشارت ا ألمانة (املستشار القانوين) اإىل أأن مرشوع نص القرار اذلي أأعدته مجموعة من الوفود واقرتحته اب ألمس
جتسد بشلك
تضمن اإشارة اإىل مداخلته خالل ادلورة السابقة للجنة الربامج واملزيانية .وقال املستشار القانوين اإن فقرة القرار ّ
اكف التعليقات واملالحظات التحذيرية اليت أأبديت يف ادلورة السابقة .بيد أأن املستشار القانوين أأكد جمددا ما أأبداه يف يوليو
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جمسدة بشلك اكمل يف القرار املقرتح .وعىل وجه
ومفاده أأن ليس مجيع جوانب قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وأاثرها ّ
اخلصوص وابلرمغ من أأن فقرة القرار تضمنت الزتاما من الويبو بتنفيذ قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،فاإهنا مل ترش حتديدا
اإىل احلاجة اإىل الشفافية وادلقة يف املهنجية املطبقة من قبل جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،أأو اإىل أأن املنظمة مسؤوةل عن تويخ
العناية الواجبة إازاء موظفهيا .و أأشار املستشار القانوين اإىل أأن املدير العام قد أأوحض أأيضا هذه النقاط اخلاصة يف بداية
هذه ادلورة و أأنه س يكون مفيدا لو تضمن تعديل النص أأيضا اإشارة اإىل تعليقات املدير العام؛ أأي أأن هناك حاجة اإىل العناية
الواجبة والاهامتم ابلشفافية .وقال املستشار القانوين اإن فقرة القرار املقرتحة اليت تشري إاىل بياانته السابقة س تكون مقبوةل،
رشط أأن يُفه مهنا جتس يد لك البياانت اليت أأدىل هبا خالل دورة اللجنة يف يوليو.
 .176وإاذ مل تعد هناك أأي أأس ئةل اإضافية ،اعتربت الرئيسة أأن املناقشة قد اكمتلت يف الوقت احلارض .وبذكل تناولت
اللجنة مجيع املسائل العالقة يف اإطار البند  .9وطلبت الرئيسة أأن توزع ا ألمانة مرشوع القرار ليك تنظر فيه اللجنة .ومع
مراعاة الطلبات الواردة من ا ألعضاء بشأأن ختصيص بعض الوقت لس تعراض الواثئق اليت ُسلمت ،علقت الرئيسة أأشغال
اجللسة العامة حىت الساعة  12ظهرا ،ليك يتاح للوفود متسع من الوقت للنظر يف الواثئق واملعلومات اليت تلقوها خالل
اجللسة.
 .177وطلب وفد اإس بانيا توضيحا ل إالجراءات ،عىل ضوء البيان اذلي أأدىل به املستشار القانوين ،اذلي شكره الوفد،
وإاعالن الرئيسة اإغالق ابب املناقشة.
 .178وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق وشكر املستشار القانوين عىل توضيحاته
أ
املفيدة خبصوص قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وأاثره واخملاطر املرتبطة به .و أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد بأأنه مييل أكرث
اإىل تأأييد الفقرة اليت أأعدهتا ا ألمانة بشأأن قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،لكنه ،توخيا للمرونة ،قبل أأيضا تأأييد الصيغة
ا ألوىل من الفقرات ،اليت أأعدهتا ا ألمانة .ور أأى الوفد أأيضا أأن الفقرات اجلديدة املقرتحة مل جتسد مجيع جوانب النص ا ألصيل.
ور أأى الوفد أأنه ل تزال مثة حاجة اإىل توضيح الصياغة اللغوية ،واقرتح إازاء وجود متسع اكف من الوقت املتبقي ،الاش تغال
عىل نص منطوق القرار املتعلق بلجنة اخلدمة املدنية ادلولية.
 .179واقرتحت الرئيسة أأن يتشاور وفدا جورجيا وإاس بانيا فامي بيهنام لبحث اإماكنية التوصل اإىل اتفاق بشأأن القرار املقرتح.
ث عُ ِّل ّقت اجللسة العامة.
 .180وعند اس تئناف املناقشة العامة بشأأن البند  ،9اقرتحت الرئيسة النظر يف خمتلف املسائل العالقة ،بدء ةا ابملسائل
املتعلقة بقرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية كام وردت يف الفقرات من  27اإىل  29من اقرتاح الربانمج واملزيانية .وذكّرت
الرئيسة بأأن مرشوع قرار اقرتحته اإس بانيا قد ُو ِّّزع قبل فقرة الاسرتاحة .وبعد ذكل ،تلقت اللجنة صيغة جديدة تتضمن
تصويبني .واقرتحت الرئيسة قراءة الصيغة اجلديدة ورشهحا .وورد يف مقرتح منطوق القرار أأن جلنة املزيانية "اتفقت عىل
التعديالت اليت أأدخلهتا ادلول ا ألعضاء عىل الفقرات  28و 29و .30ويف هذا الس ياق ،أأحاطت جلنة املزيانية علام ابلبيان
الافتتايح اذلي أأدىل به املدير العام يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية والتوضيحات اليت قدهما املستشار القانوين
أأثناء ادلورتني السادسة والعرشين والسابعة والعرشين للجنة املزيانية" .وفامي يتعلق ابلفقرات من  27اإىل  29من اقرتاح
الربانمج واملزيانية للثنائية  ،19/2018رشحت الرئيسة أأن املقرتح ل يتضمن أأي تعديالت عىل الفقرة  27وس ُتقر أأ الفقرة 28
اجلديدة عىل النحو التايل" :ودلى وضع مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية  ،19/2018اكنت ا ألمانة حباجة اإىل املزيد من
الإرشادات لرتمجة القرارات اليت اختذهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف دورهتا اخلامسة والامثنني اإىل برامرتات ختطيط دقيقة.
وس توفر جلنة اخلدمة املدنية ادلولية لك املعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب حىت تمتكّن الويبو من تنفيذ قرارات تكل
اللجنة ،با يشمل وخيص لك القرارات املذكورة يف الفقرة  27واليت يتعني تطبيقها اعتبارا من  1فرباير  ".2018واتبعت
الرئيسة ابلقول اإن الفقرة  29س تحذف ،وس يعاد ترتيب الفقرة  30لتصبح الفقرة  29اجلديدة .و أأشارت الفقرة  30احلالية اإىل
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السيناريوهات احملمتةل للمزيانية وتضمنت بندا شأأن تاكليف املوظفني يُقر أأ عىل النحو التايل" وتشمل التاكليف ا ألخرى للموظفني
خمصصات الثنائية احملسوبة يف املزيانية للتأأمني ضد حوادث العمل ( 900 000فرنك سويرسي) .وتاكليف التقايض
( 400 000فرنك سويرسي) .ورشحت الرئيسة أأن املقرتح يشمل اإدراج حاش ية يرد هبا ما ييل "استنادا اإىل تقدير متحفظ،

ميكن أأن تبلغ التاكليف القانونية املرتبطة حبالت التقايض النامجة عن تنفيذ القرار اذلي اختذته جلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف
دورهتا اخلامسة والامثنني والتاكليف القانونية ا ألخرى مبلغا قدره  1.6مليون فرنك سويرسي" .و أأكدت الرئيسة أأن النص
اذلي قر أأته للتو س يدرج يف حاش ية ابلفقرة  29اجلديدة .وس تضيف ا ألمانة هذه التعديالت عىل النسخة املنقحة من الوثيقة
اليت ستنظر فهيا مجعيات الويبو ث ابرشت الرئيسة اعامتد القرار .وإاذ مل تكن هناك أأي اعرتاضات ،فقد اع ُتمد القرار.
 .181اتفقت جلنة الربامج واملزيانية عىل التعديالت اليت أأدخلهتا ادلول ا ألعضاء عىل الفقرات  28و 29و.30
ويف هذا الس ياق ،أأحاطت جلنة املزيانية علام ابلبيان الافتتايح اذلي أأدىل به املدير العام يف ادلورة
السابعة والعرشين للجنة املزيانية والتوضيحات اليت قدهما املستشار القانوين أأثناء ادلورتني السادسة والعرشين
والسابعة والعرشين للجنة املزيانية.
 .182وانتقلت الرئيسة اإىل املسائل العالقة ا ألخرى يف اإطار البند  ،9وذكّرت بأأن وفدي فرنسا والولايت املتحدة ا ألمريكية
قد قدما مقرتحا بشأأهنا .و أأعربت الرئيسة عن رغبهتا يف أأن تعرف اإن اكنت للوفود أأي تعليقات أأولية عىل النص اذلي ُوزع
علهيا.
 .183وحتدث وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأعرب عن امتنانه الشديد هجودها للرئيسة يف
توزيع املقرتح .بيد أأن اجملموعة يساورها القلق بأأن املرشوع أأعدته مجموعة مغلقة وقُ ِّّدم اإىل اللجنة يف اللحظة ا ألخرية .وقالت
اجملموعة اإن املسائل املتناوةل تتس بقدر عال من ا ألمهية وإانه ليس بوسعها ماداي التفاعل مع تكل املسائل هذا اليوم.
 .184وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة ا ألفريقية وأأفاد بأأن اجملموعة نظرت يف مرشوع املقرتح اذلي وزع هذا الصباح.
وعىل غرار مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ليس بوسع اجملموعة مناقشة النص بتفاصيهل ،نظرا اإىل ضيق الوقت.
ور أأت بعض الوفود يف اجملموعة أأن من الرضوري استشارة عوامصها بداية قبل أأن تبدي أراءها الفنية بشأأن املسائل
املطروحة .ونتيجة ذلكل ،يتعذر عىل اجملموعة تأأييد املقرتح يف هذه املرحةل .و أأعربت اجملموعة أأيضا عن رغبهتا يف تأأكيد املوقف
اذلي أأبدته يف اليوم السابق بشأأن املؤمتر ادلبلومايس .وليس بوسع اجملموعة ا ألفريقية تأأييد أأي اإشارة يف فقرة منطوق القرار
اإىل طرائق عقد مؤمتر دبلومايس .واجملموعة مس تعدة لعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية كام ورد يف الوثيقة مع التعديالت اليت
اع ُتمدت.
 .185وفهمت الرئيسة أأن فرتة الاسرتاحة ملا يزيد عن ساعة بقليل اكنت اكفية لستيعاب املقرتح اذلي وزع يف الصباح.
واكن القصد معرفة ما اإذا اكنت للجنة أأي تعليقات أأو أأس ئةل ،وما اإذا اكنت تطلب أأي توضيحات.
 .186وحتدث وفد اإندونيس يا بصفته الوطنية وقال اإنه حاول جاهدا التشاور مع عامصته لتلقي أأي تعليقات قد تكون دلهيا،
بيد أأن الوفد أأرسل املقرتح اإىل العامصة يف وقت اكنت فيه ساعات العمل يف اإندونيس يا قد انهتت أأو اكدت .ولن يكون الوفد
جاهزا لإبداء أأي تعليقات حبلول هناية اليوم .وقال الوفد اإنه س يتناول اللكمة مرة أأخرى يف وقت لحق ابمس اجملموعة
الس يوية.
 .187وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق وشكر الوفود املعنية عىل مشاوراهتا املوسعة
بشأأن الوثيقة اليت قُدمت اإىل جلنة املزيانية ،و أأعرب عن رغبته يف القول اإن بوسع مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول
البلطيق ،بعد القراءة ا ألوىل للفقرات املقرتحة يف البند  9من جدول ا ألعامل ،أأن تتفق مع فقرات منطوق مرشوع القرار كام

WO/PBC/27/16
51

ُاقرتحت ،لكهنا ترغب يف تلقي املزيد من املعلومات ا ألساس ية .وابلإضافة اإىل ذكل ،وحرصا عىل املرونة والروح البناءة،
اقرتحت اجملموعة متابعة املوضوع يف مشاورات غري رمسية لالطالع عىل أراء اجملموعات ا ألخرى بشأأن هذا البند.
 .188وشكرت الرئيسة وفد جورجيا عىل اقرتاهحا ،ور أأت أأنه قد يكون من املفيد مجليع الوفود أأن تتبادل الراء يف اإطار
غري رمسي و أأن تفتح مناقشات رصحية ومفتوحة بشأأن املرشوع ،و أأن تتلقى املزيد من املعلومات .وهذه مسأأةل ميكن للجنة
حبهثا.
 .189وكـ ّرر وفد ش ييل الطلب اذلي قدمه يف الصباح بشأأن الفقرتني " "3و""4من القرار املقرتح .وذكّر الوفد بورود
عنارص تتعلق هباتني النقطتني ،لـام اع ُتمد الربانمج واملزيانية للثنائية السابقة ،لكن الهنج جاء خمتلفا هذه املرة .وذلكل رغب
الوفد أأن يفه مر ّد هذه الاختالفات ،حىت يتس ىن هل بعد ذكل إاجراء تقيمي احلاجة اإىل التغيريات اليت أأدخلت عىل الصيغة
السابقة اليت حظيت بتوافق أراء أأعضاء اللجنة يف السابق .ور أأى الوفد أأنه يس تحسن القيام بذكل يف اإطار غري رمسي ،و أأن
تقدمي رشوح عن التغيريات املعروضة عىل اللجنة س يكون قرارا سديدا.
 .190وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ وقال اإن اجملموعة مل تُرشك يف معلية التشاور ،وذلكل
س تحتاج اإىل مزيد من الوقت للتشاور مع العوامص وتلقي التعليقات .وقال اإن الرشج اذلي طلبه وفد ش ييل س يكون مفيدا
للمجموعة ،ألن ا ألعضاء حيتاجون اإىل املعلومات للتشاور مع العوامص وطلب تعليقاهتا.
 .191و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدلت به كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وعىل غرار وفد
ش ييل ،دعا وفد الربازيل يف وقت سابق الوفود اليت شاركت يف املشاورة اإىل تقدمي معلومات أأساس ية عن املناقشات اليت
أأفضت اإىل املقرتح املقدم .ولسوء احلظ ،مل تتح تكل املعلومات للوفود هذا الصباح .ولعل املشاورات غري الرمسية قد تتيح
فرصة لس تدراك تقدمي تكل املعلومات الإضافية اليت ميكن ل ألعضاء اإحالهتا اإىل عوامصه للحصول عىل حتليل اإضايف.
 .192وإاذ مل تعد هناك أأي طلبات لتناول اللكمة ،اقرتحت الرئيسة تعليق اجللسة العامة وعقد اجامتع غري رمسي يتس ىن فيه
ل ألعضاء تبادل الراء وتلقي معلومات اإضافية بشأأن املقرتح .وميكن أأيضا ل ألمانة أأن تقدم الرشوح ذات الصةل ابملوضوع ،اإذا
اقتىض ا ألمر.
 .193وتناول وفد فرنسا اللكمة للرد بوجه عام عىل السؤال اذلي طرحه وفد ش ييل و أأعادت طرحه وفود أأخرى .ور أأى
الوفد أأن من املستبعد أأن يندهش املرء اإذا مسع أأن فقرة منطوق القرار اليت يقرتهحا الوفد خمتلفة عن الفقرة اليت اقرتحت يف
عام  ،2015ألنه سعى للوصول اإىل فقرة أأفضل ملنطوق القرار ،و أأنسب للجميع .وبطبيعة احلال ،أأبدى الوفد اس تعداده ألن
يرشح ،قدر املس تطاع ،سبب اعتباره الفقرة احلالية من منطوق القرار أأفضل من الفقرة السابقة.
 .194وشكر وفد اإندونيس يا وفد فرنسا عىل رده ،معتربا اإايه جزءا من الرد ل ردا اكمال عىل سؤال وفد ش ييل .وجسل الوفد
أأنه ينبغي أأن يشارك امجليع يف تكل املشاورة حىت ميكن القول اإن الفقرة من منطوق القرار يه ا ألنسب للجميع.
 .195و أأبدى وفد أأنغول رغبته يف ادللو بدلوه يف املناقشة و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
ورصح الوفد أأنه يساوره نفس الشاغل اذلي يساور وفد اإندونيس يا .ورغب الوفد يف معرفة طبيعة الشلك اذلي ستتخذه
املشاورة غري الرمسية .فاإذا مل تكن املشاورة غري الرمسية مفتوحة للجميع ،فاإن وفده غري مقتنع بأأنه س يكون من ا ألفضل اإجراء
مشاورة غري رمسية .ورغب الوفد يف سامع رشوح يف هذا الباب.
 .196و أأوحضت الرئيسة أأن الفكرة املطروحة يه عقد اجامتع غري رمسي يكون مفتوحا مجليع الوفود الراغبة يف املشاركة فيه.
واقرتحت الرئيسة أأن يُعقد الاجامتع يف اإطار غري رمسي ألهنا ترى أأن ذكل س يتيح للوفود اإجراء مناقشة أأكرث انفتاحا .بيد أأن
الرئيسة أأكدت أأهنا طوع ما تقرره اللجنة ،اإن فضلت الاس مترار يف جلسة عامة.
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 .197و أأيد وفد اإندونيس يا اقرتاح الرئيسة اإجراء املناقشة يف اإطار مفتوح .واقرتح الوفد اإماكنية الاس امتع اإىل رشوح عن
خلفية املقرتح يف جلسة عامة ،ث تنتقل اللجنة اإىل مشاورات غري رمسية اإذا تس ىن للوفود التفكري يف املقرتح بتعمق .ور أأى
الوفد أأن من غري املفيد حبث ما اإذا اكن ميكن ل ألعضاء التفاق عىل الصياغة اللغوية يف هذه املرحةل ،ألن معظمه س يودون
الاطالع ابدئ ا ألمر عىل اخللفية وطبيعة املفاوضات اليت عُقدت للوصول اإىل تكل الصياغة اللغوية.
 .198وعندما اس ُتؤنفت اجللسة العامة ،أأعلنت الرئيسة أأن ا ألمانة وزعت وثيقة تتضمن قامئة ابلقرارات اليت اعمتدت حىت
ذكل احلني .وبعبارات أأخرى ،أأشارت اإىل أأن الوثيقة أأوردت مجيع القرارات عدا القرار اذلي يقابل البند  9من جدول ا ألعامل
اذلي ل يزال قيد النظر .وذلكل ستتابع جلنة املزيانية مناقشة البند  9من جدول ا ألعامل .وذكّرت الرئيسة ابلطلب اذلي ورد
من مجموعة من البدلان يف الصباح ،ودعت اإىل اإبداء أأي تعليقات اإضافية بشأأنه.
 .199وحتدث وفد فرنسا ،بصفته الوطنية ،وأأشار اإىل أأنه قد راعى مجيع املالحظات والتعليقات اليت أأبدهتا الوفود ا ألخرى
يف الصباح بشأأن املقرتح املتعلق ابلبند  .9و أأشار الوفد اإىل ثالث مسائل مل يفهمها .أأول ،أأشار الوفد اإىل أأن الهنج املتبع هذا
ا ألس بوع اسرتشد يف املقام ا ألول ابلرغبة يف اإجياد حل ملشالك اإدارة املزيانية اليت نتجت عن العجز يف مزيانيات الاحتادات،
ول ختص حاةل حمددة بعيهنا ،وهذا ما مت فعهل أأيضا يف عام  .2015وهذا أأمر ميكن تنفيذه بوجه عام بطرح فكرة تضامن
املزيانيات .و أأشار الوفد أأن املسأأةل الثانية يه أأن من الهام للقيام بذكل اتباع هنج يشمل امجليع ،ويراعي مجيع اعتبارات
وشواغل مجيع الوفود اليت ترغب يف اإبداء الر أأي .وذلكل فاإن البند  3من مرشوع مقرتح القرار املتعلق ابلربانمج واملزيانية
يقرتح اتباع هنج إازاء املزيانية يتيح التغلب عىل حالت العجز يف مزيانيات الاحتادات ،برصف النظر عن مسبباهتا ،ويراعي
أأيضا الراء املعارضة اليت أعرب عهنا خالل املشاورات .ويف ا ألخري ،أأشار الوفد اإىل تناول بعض الليات ا ألخرى الواردة يف
اإطار املقرتح للتعامل مع الشواغل اليت أعرب عهنا قد فُصلت ابإ سهاب يف الوثيقة  .WO/PBC/27/13و أأمل الوفد يف أأن
يكون بيانه قد أأجاب عن ا ألس ئةل اليت طرحت بشأأن مراميه.
 .200وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وفدَ فرنسا عىل مبادرته اإىل رشح الهدف اذلي وضعه وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية لهذا ا ألس بوع .وعىل غرار وفد فرنسا ،اكن الوفد يرغب يف متابعة معاجلته ملشالك املزيانية يف املنظمة ،بدل
الانتظار اإىل حني ظهور أأزمة يف احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ور أأى الوفد أأنه يوجد الن متسع اكف من الوقت
للتعامل مع هذا الوضع و أأنه يتعاون مع فرنسا وبدلان أأخرى حملاوةل التعامل مع الوضع بصورة عامة جدا لإحراز تقدم يف هذه
املسأأةل .ومل جي ِّر الوفد أأي مشاورات رمسية ،بل أأجرى كثريا من املباحثات غري الرمسية ،واحملاداثت الثنائية املصغرة،
واملشاورات فردا لفرد .ور أأى الوفد أأنه ميكن ألي وفد شعر بأأنه استُبعد من العملية أأن ينض اإىل قامئة التشاور ،ألن كثريا
من املباحثات جترى يف قاعة املؤمتر بصورة غري رمسية للغاية ،حملاوةل فه أأهداف الوفود ا ألخرى فامي خيص ا ألس بوع .ور أأى
الوفد أأن القرار املقرتح منصف جدا وإان اكن هو غري راض عنه متام الرىض .و أأمل الوفد أأن يمتكن ا ألعضاء من التوصل اإىل
توافق يف الراء بعد أأن أأتيح هل الوقت لتدارس مرشوع الصياغة اللغوية.
 .201وشكر وفد الس نغال الوفود اليت أأبدت اس تعدادها للتحيل ابملرونة يف مواقفها .وقال الوفد اإنه قد متت الإحاطة علامة
عىل النحو الواجب ابلتعليقات اليت قدهما بشأأن هذه الواثئق ،ومل يعد دليه ما يضيفه .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن اجملموعة
ا ألفريقية أأبدت حرصا شديدا عىل املناقشات اليت دارت يف الصباح وترغب يف أأن يُقتدى بذكل يف أأي مقرتحات ترد
مس تقبال.
 .202وشكرت الرئيسة الوفود عىل تعليقاهتا و أأحاطت علام بأأنه مل تعد هناك فامي يبدو أأي تعليقات اإضافية عىل املقرتح اذلي
قدمته بعض البدلان .وعىل حنو ما أأشارت اإليه الرئيسة سلفا ،فاإن الاجامتع وصل اإىل اجلزء ا ألخري منه ،ويتعني عىل جلنة
املزيانية أأن ختتمت البند  9من جدول ا ألعامل .و أأشارت الرئيسة اإىل أأنه يتضمن الوثيقة اليت حتيل اإىل مزيانية الثنائية املقبةل ،من
هجة ،ث وثيقة اخلطة الرأأساملية الرئيس ية ،من هجة أأخرى .ور أأت الرئيسة أأن خمتلف املسائل املتعلقة ابملزيانية قد نوقشت
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مناقشة مس تفيضة ،سواء يف هذا الاجامتع أأو حىت يف اجامتع يوليو .وحققت جلنة الربانمج واملزيانية تقدما ملموسا يف ا
الاجامتعني واضطلعت بأأعامل جيدة وسلمية .وطلبت الرئيسة من ا ألمانة أأن توزع مقرتح الرئيسة املتعلق برشوع القرار
اخلاص ابلبند  .9ويرد اقرتاح الرئيس يف املرفق الثاين الثالث من هذا التقرير .وبعد توزيع النص ،رشحت الرئيسة أأن
مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية يتضمن نقطتني .وتتناول النقطة ا ألوىل حتسني التفاقات اليت مت التوصل اإلهيا ابلفعل وتقيض
بصياغة مرا َجعة ملؤرش ا ألداء الرئييس يف الربانمج  15وإادخال تعديالت عىل الفقرات  28و 29و 30اليت تشري اإىل جلنة
اخلدمة املدنية ادلولية .ث يطلب القرار من ا ألمانة اإعداد صيغة جديدة من اقرتاح الربانمج واملزيانية ،مع مراعاة التغيريات أأو
التعديالت املتفق علهيا .واس تخدمت الفقرة الفرعية " "3صياغة لغوية مقتبسة من قرار امجلعيات العامة لعام  2015بشأأن
املؤمترات ادلبلوماس ية .ويف الفقرة الفرعية " "4س تويص اللجنة ابملوافقة عىل املزيانية .ث أأشار البند الثاين اإىل أأن اللجنة
س تواصل مناقش هتا بشأأن ختصيص ادلخل والنفقات يف ادلورات املقبةل للجنة املزيانية استنادا اإىل الوثيقتني
 WO/PBC/25/16و ،WO/PBC/27/13وغريها من املقرتحات الواردة من ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق ابخلطة
الر أأساملية الرئيس ية ،أأشارت الرئيسة اإىل فقرة منطوق القرار يف الوثيقة  WO/PBC/27/9اليت ذكرت بأأن جلنة الربانمج
واملزيانية س تويص مجعيات ادلول ا ألعضاء بأأن توافق عىل متويل املشاريع املقدمة يف الوثيقة  CMP 2018-27يف هذه اخلطة
للثنائية  ،19/2018والبالغ مجموعها  25.5مليون فرناك سويرساي ،انطالقا من احتياطات الويبو .ورغبت الرئيسة يف معرفة
ما اإذا اكنت هناك أأي تعليقات.
 .203وحتدث وفد الس نغال ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ورصح بأأن اجملموعة مل تصغ أأي مالحظات ،لكهنا اكنت ترغب يف
طلب قليل من الوقت للنظر يف املقرتح قبل تقدمي مداخلهتا.
 .204وعلقت الرئيسة اجللسة العامة حىت الساعة الرابعة بعد الظهرية ،ث اس تؤنفت اجللسة العامة .ورصحت الرئيسة بأأهنا
اكنت تأأمل يف أأن تمتكن اللجنة من اس تعراض مشاريع القرارات اليت وزعت ودعت الوفود اليت ترغب يف تناول اللكمة اإىل
طلب ذكل.
 .205وشكر وفد سويرسا الرئيسة عىل املقرتح اذلي بدا جمداي للغاية .و أأكد الوفد دمعه للرئيسة.
 .206وحتدث وفد الس نغال ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر الرئيسة عىل هجودها .وفامي يتعلق ابملقرتح ،وكام قال الوفد منذ
البداية ،فاإنه يبدي بعض الشواغل بشأأن الفقرة " ."3ور أأى الوفد أأن املرونة اليت أأبديت يف هذا املقام س تتيح للمجموعة
قبول املقرتح مع حتفظ يقيض ربا ابإدخال تغيري يف ترتيب البنود الواردة حتت الرمقني " "3و" ،"4وفقا ملقرتح اجملموعة.
 .207وشكرت الرئيسة وفد الس نغال عىل املقرتح ،اذلي سينظر فيه حسب ا ألصول.
 .208وشكر وفد الربازيل الرئيسة عىل هجودها يف اإاتحة النص للجنة و أأشار اإىل أأن بوسعه تأأييد املقرتح والطرح اذلي قدمه
وفد الس نغال.
 .209ورغب وفد ش ييل يف الانضامم اإىل سائر الوفود اليت قدمت الشكر للرئيسة عىل ما بذلته خالل ادلورة باكملها و أأكد
أأن بوسعه تأأييد مقرتح الرئيسة ،واعترب الوفد أأن هذا املقرتح مييض يف الاجتاه الصحيح حنو حتقيق رفاه املنظمة ووضع
املفاوضات يف املرحةل احلالية.
 .210و أأعرب وفد الولايت املتحدة عن تقديره الشديد ملقرتح الرئيسة؛ بيد أأنه أأشار اإىل أأنه يتعذر عليه تأأييده .ففي ر أأي
الوفد ،ل يتناول املقرتح كثريا من املسائل اليت حددهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا ا ألخرية يف يوليو أأو القضااي ا ألخرى
غري احملسومة منذ زمن بعيد .والواقع أأن الوفد يرى أأنه قدم قرارات ل ختتلف عن القرارات اليت ُاقرتحت يف يوليو ابلرمغ من
الإشارة الواحضة اإىل رضورة معاجلة القضااي اليت طال علهيا ا ألمد واملرتبطة بختلف الاحتادات اليت تعاين من جعز يف املزيانية.
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وفضل الوفد بدل ذكل املقرتح اذلي وزعته يف وقت سابق هذا اليوم العديد من الوفود .فقد اكن املقرتح ا ألول يستند اإىل
مشاورات واسعة أأجريت عىل امتداد ا ألس بوع.
 .211و أأشار وفد أأملانيا اإىل أأنه ،عىل غرار معظ الوفود ا ألخرى ،يؤيد تأأييدا اكمال اقرتاح الرئيسة اختاذ قرار بشأأن البند 9
من جدول ا ألعامل .ورغب الوفد أأيضا اغتنام املناس بة لشكر الرئيسة عىل اإرشاداهتا املمتازة خالل ا ألس بوع .ور أأى الوفد أأن
اللجنة قد أأحرزت تقدما ملموسا يف جو بناء معتربا ذكل أأساسا جيدا ملتابعة املناقشات يف امجلعية العامة.
 .212ومض وفد املكس يك صوته اإىل ما س بق أأن أعرب عنه للرئيسة وا ألمانة عىل العمل املنفذ ،ليس يف هذا اليوم حفسب
بل طيةل ا ألس بوع الاكمل وعىل مقرتح القرار .ولسوء احلظ ،ليس بوسع الوفد أأن يوافق عىل القرار املقرتح .ور أأى الوفد أأنه
ابلرمغ من أأن املقرتح جيسد بعض املواقف اليت أأعربت عهنا بعض الوفود خالل ا ألس بوع ،فاإنه مل يكن شامال متاما .ومل جيسد
رؤية مجيع ا ألعضاء أأو ما ورد يف املناقشات اليت أأجريت حىت هذه اللحظة .و أأعرب الوفد عن قلقه اخلاص إازاء الفقرة "،"4
ألنه يرى أأنه مل حيصل توافق يف الراء بشأأهنا يف املايض واعترب أأنه من السابق ألوانه الترسع وإاقفال املوضوع يف هذه املرحةل.
 .213وطلبت الرئيسة من وفد املكس يك تقدمي توضيح بشأأن التعليق اذلي أأبداه عىل الفقرة "."4
 .214واعتذر وفد املكس يك عىل ارتاكبه خطأأة يف الإشارة ،ورصح أأنه اكن يشري اب ألحرى اإىل النقطة املتعلقة بتخفيض
الاشرتااكت بنس بة  10يف املائة.
 .215وردا عىل النقطة اليت أأاثرها وفد املكس يك ،أأوحضت الرئيسة أأنه مل يرد يف املقرتح اذلي سمل للتو أأي ذكر خلفض
الاشرتااكت بنس بة  10يف املائة.
 .216و أأشار وفد املكس يك أأن البند  4-1يويص مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات ،لك فامي يعنيه ،ابملوافقة
عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .19/2018ويف هذا املقرتح ،أأشارت ا ألمانة اإىل خفض يف الاشرتااكت بنس بة
 10يف املئة.
 .217و أأكدت الرئيسة أأن املزيانية املقرتحة تتضمن ابلفعل مقرتحا خلفض وحدة الاشرتاك بنس بة  10يف املئة ،وهو ما
سيُبقى عليه.
 .218و أأيد وفد ملكس يك مقرتح الرئيسة وشكرها عىل العمل الشاق اذلي قامت به خالل ا ألس بوع .ويف ر أأي الوفد ،أأرىس
املقرتح بشأأن البند  9أأساسا جيدا للجمعية العامة.
 .219وحتدث وفد اإندونيس يا ابلنيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،و أأشاد جبميع من شاركوا يف املناقشات هذا
ا ألس بوع ،و أأشار اإىل أأن من مسؤولية جلنة الربانمج واملزيانية أأن تويص ابملزيانية .وذلكل ،يتعذر عىل مجموعة أس يا واحمليط
الهادئ املوافقة عىل الربانمج واملزيانية املقرتحني وتعديلهام .وفامي يتعلق بقرتح الرئيسة بشأأن البند  ،9شكرت اجملموعة الرئيسة
عىل هجودها ومجيع ادلول ا ألعضاء اذلين شاركوا يف املناقشات القصرية اليت عقدهتا اجملموعة بشأأن مجيع املسائل العالقة يف
اإطار البند  9من جدول ا ألعامل .ور أأت مجموعة أس يا واحمليط الهادئ أأن مقرتح الرئيسة بشأأن البند  9من جدول ا ألعامل
ميثل أأساسا جيدا ملتابعة املناقشة العامة يف امجلعية العامة.
 .220ورغب وفد مالزياي يف مشاطرة املندوبني السابقني دمعه ملقرتح الرئيسة ،و أأشار اإىل أأنه مرسور ألن املقرتح أأرىس
أأساسا جيدا للجمعية العمومية .واغتمن الوفد املناس بة لشكر الرئيسة والإشادة هبا ملا بذلته من هجود طيةل ا ألس بوع.
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 .221و أأكد وفد املكس يك أأنه لن يكون بوسعه تأأييد القرار املقرتح فامي يتعلق ابلفقرة الفرعية " "4من القرار املقرتح بشأأن
الربانمج واملزيانية.
 .222وشكرت الرئيسة وفد املكس يك عىل بيانه الواحض ،وشكرت مجيع الوفود اليت أأبدت تعليقاهتا .و أأعربت الرئيسة أأيضا
عن شكرها للك التأأييد اذلي حظي به املقرتح اذلي قدمته اإىل اللجنة .وبعد فرتة اسرتاحة قصرية ،أأعلنت الرئيسة عن اإعداد
مرشوع قرار جديد بشأأن البند  ،9يتناول اقرتاح الربانمج واملزيانية .وبيامن اكنت الصيغة اجلديدة قيد التوزيع ،انتقلت الرئيسة
اإىل مرشوع القرار عن اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  ،2027-2018الواردة يف الوثيقة  .WO/PBC/27/9ورغبت
الرئيسة يف معرفة ما اإذا اكن بوسع اللجنة أأن تعمتد مرشوع القرار هذا.
 .223و أأعرب وفد الولايت املتحدة عن تقديره جلهود الرئيسة اليت سعت اإىل مساعدة اللجنة عىل اإكامل معلها .وللأس باب
اليت ذكرها الوفد يف ورقته (الوثيقة  ،)WO/PBC/27/13وللأس باب اليت نوقشت سابقا يف ارتباط ابلوثيقة غري الرمسية
اليت وزعت ،يتعذر عىل الوفد تأأييد القرار املقرتح يف هذه املرحةل .وطلب الوفد املشاركة يف مناقشة هذه املسائل خالل
اجللسة العامة.
 .224و أأحاطت الرئيسة علام بعدم وجود أأي طلبات اإضافية لتناول اللكمة .وإاذ وضعت الرئيسة يف اعتبارها ما قاهل أأحد
الوفود ،فاإهنا أأشارت اإىل أأن نسخة جديدة من مرشوع القرار املتعلق ابخلطة الر أأساملية الرئيس ية س توزع .ويف غضون ذكل،
ابرشت يف قراءة النسخة املرا َجعة يف مرشوع القرار املتعلق ابلربانمج واملزيانية للثنائية  ،19/2018اذلي اكن قد ِّّوزع .وإاذ مل
ترد أأي اعرتاضات ،اع ُتمد القرار.
 .225اإن جلنة الربانمج واملزيانية (جلنة املزيانية) ،وقد اس تمكلت اس تعراضها الشامل لقرتاح الربانمج واملزيانية
للثنائية  19/2018الوارد يف الوثيقة :WO/PBC/27/8
" "1اتفقت عىل:
( أأ) صياغة مرا َجعة ملؤرش ا ألداء الرئييس يف الربانمج 15؛
(ب) والتعديالت اليت أأدخلهتا ادلول ا ألعضاء عىل الفقرات  28و 29و .30ويف هذا الس ياق،
أأحاطت جلنة املزيانية علام ابلبيان الافتتايح اذلي أأدىل به املدير العام يف ادلورة السابعة والعرشين
للجنة املزيانية والتوضيحات اليت قدهما املستشار القانوين أأثناء ادلورتني السادسة والعرشين والسابعة
والعرشين للجنة املزيانية؛
(ج) واحلفاظ عىل قمية وحدة الاشرتااكت يف املس توى نفسه كام يف الثنائية 17/2016؛
" "2والمتست من ا ألمانة اإصدار نسخة مرا َجعة لقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018استنادا اإىل
الفقرة ""1؛
" "3واتفقت عىل مناقشة القضااي العالقة يف سلسةل الاجامتعات السابعة وامخلسني مجلعيات الويبو.
 .226ث عادت الرئيسة اإىل اخلطة الرأأساملية الرئيس ية ،الواردة يف الوثيقة  ،WO/PBC/27/9وقر أأت الصيغة املراجعة من
مرشوع القرار .وإاذ مل تكن هناك أأي تعليقات ،اعمتد القرار.
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 .227اإن جلنة الربانمج واملزيانية (جلنة املزيانية) ،وقد نظرت كذكل يف ختصيص املرشوعات املقرتحة لالحتادات
مضن اخلطة الر أأساملية فامي خيص الثنائية  ،19/2018اتفقت عىل مواصةل املناقشات حول اخلطة الر أأساملية الرئيس ية
للفرتة  2027-2018يف سلسةل الاجامتعات السابعة وامخلسني مجلعيات الويبو.
 .228وشكرت الرئيسة اللجنة ،و أأشارت اإىل أأن اللجنة تكون هبذا القرار الهنايئ قد اختمتت أأعاملها ،وهو ما مكهنا من
اإحراز املزيد من التقدم.

البند 10

تقرير مرحيل هنايئ عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو

 .229استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/27/10
 .230وافتتحت الرئيسة البند  10من جدول ا ألعامل ،تقرير مرحيل هنايئ عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد
املؤسس ية يف الويبو ،كام ورد يف الوثيقة  ،WO/PBC/27/10ورشحت بأأن هذه الوثيقة تمكل التقارير املرحلية السابقة
اليت قُدمت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وتقدم لدلول ا ألعضاء حتديثا هنائيا عن التقدم احملرز واملزيانية املس تخدمة يف اإطار
حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية .و أأعطت الرئيسة اللكمة ل ألمانة لتقدمي بند جدول ا ألعامل بزيد من التفصيل.
 .231ورشحت ا ألمانة أأن اإجاميل حمفظة املرشوعات وتسلميها بلغ زهاء  79يف املئة من نطاق احملفظة اخملطط هل ،وبلغ ما
س تخدم من املزيانية  75يف املائة .ويبني ذكل أأن التقدم احملرز يف التسلمي يامتىش مع اس تخدام املزيانية اليت أأقرهتا ادلول
املقرة وس تعاد أأي أأموال غري مس تخدمة اإىل الاحتياطات يف هناية احملفظة .ويتواصل
ا ألعضاء .وستُس تمكل احملفظة ابملزيانية ّ
تنفيذ املرشوعات ،وستُنجز حبلول هناية عام  2017ويف الربع ا ألول من عام  ،2018وبعد ذكل لن تنفذ أأي مرشوعات
جديدة .وذلكل اكن هذا التقرير هو التقرير املرحيل عن التقدم .وتمت متابعة املشاريع اجلارية عن كثب من خالل هيلك اإدارة
شامل مت اإعداده ،ل س ّيام من أأجل حتديد أأي خماطر حممتةل وضامن اإجناز املشاريع بفعالية فامي تبقى من الإطار الزمينُ .وش ِّّدد
عىل حتقيق الفائدة القصوى من مجيع املشاريع ،ول س ّيام يف احلالت اليت ل يُتوقع فهيا الإجناز الاكمل للمرشوعات مضن
الإطار الزمين .ويف هذه احلالت ،ينصب الرتكزي عىل اجلوانب اليت حتقق ل ألمانة الفائدة القصوى .مفثال ،يف حاةل خدمات
املؤمتراتُ ،ح ِّّدد أأحد املشاريع بيد أأنه مل ُجي َر خالل الإطار الزمين للمحفظة سوى حتليهل .وذكل سيساعد عىل ترش يد اختيار
نقطة البدء عند تنفيذ املزيد من العمل عىل املرشوع من خالل اخلطة الر أأساملية الرئيس ية العادية .واس تطردت ا ألمانة ابلقول
اإن التحقق والتصديق املس تقلني الثانيني قد أأجنزا ،وصدرت توصيات بعد تنفيذ الاس تعراض ،مما يكفل احلصول عىل أأقىص
الفوائد يف ا ألعامل من معلية الاس تعراض هذه .وخلص التحقق والتصديق املس تقالن اإجامل اإىل تأأكيد الرؤية الاسرتاتيجية
القوية للويبو بشأأن التقدم اذلي ينبغي اإحرازه ،ولهذه الغاية ،فاإن املنظمة قد اخنرطت بنجاح يف معلية تعمل اإجيابية وبناءة.
وتواصل حتسن أأداء الباعة عىل مدى الس نوات املاضية ،ويعزى ذكل يف جزء منه اإىل التعاون مع رشاكء جدد .وقد أبرمت
ثالثة اتفاقات جديدة طويةل ا ألمد مع الرشاكء ،استنادا اإىل معلية اختيار دولية مفتوحة قامئة عىل املناقصات للمساعدة عىل
ضامن ادلمع املس تدام عىل مدى الس نوات امخلس املقبةل .ث أأبرزت ا ألمانة بعض املنجزات الرئيس ية منذ اإصدار التقرير
السابق .واكن أأول هذه الإجنازات يف جمال اإدارة مواهب املوارد البرشية .وقد بد أأ تشغيل املرحةل ا ألوىل ،ابإجراء تقياميت أأداء
اإلكرتونية للموظفني املؤقتني .ويُرتقب بدء تشغيل املرحةل الثانية من املرشوع اليت تشمل املوظفني العاديني يف بداية دورة
ا ألداء املقبةل يف الربع ا ألول من عام  .2018وقد حققت مرشوعات اخلدمات اذلاتية للموارد البرشية تقدما ملموسا ون ُفذت
عنارص عديدة من الوظائف اجلديدة خالل العامُ .ومصمت قاعدة بياانت هجات التصال كجزء من مجموعة اإدارة العالقات مع
الزابئن ،وبد أأ تشغيلها .وقد جتسد أأحد اجلوانب الهامة جدا اليت ختص الزابئن اذلين يدفعون الرسوم يف مرشوع اإدارة
الإيرادات ،ومشل ذكل اعامتد منصة مشرتكة وموحدة ل ألداء يف مجيع أأنظمة توليد الإيرادات يف الويبو .وسيشمل ذكل أأيضا
حتديد وتنفيذ أأساليب جديدة ل ألداء هبدف اإرضاء الزابئن اذلين يدفعون الرسوم .وبد أأت العديد من قطاعات ا ألعامل داخل
املنظمة يف الانتقال اإىل منصة ا ألداء اجلديدة .و أأجرى مرشوع السفر والاجامتعات اس تعراضا شامال لعمليات ا ألعامل القامئة
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وحدد معليات جديدة مبسطة ل ألعامل وإادارة ا ألحداث وحدد أأيضا حلول ممكنة للتعامل مع هذه املتطلبات .وجيري اإدخال
تغيري معيق عىل الوحدات التشغيلية القامئة داخل الويبو هبدف ضامن تأأههبا وقدرهتا عىل مواكبة نظام شامل ومتاكمل
للتخطيط للموارد البرشية ذي توجه مس تقبيل.
 .232ورغب وفد كندا يف اإاثرة نقطة توضيح أأو طلب معلومات .فقد أأشار التقرير السابق ،ووقهتا اكن تقريرا مرحليا ،اإىل
تقيمي احملفظة اذلي أأجرته رشكة الاستشارة  .Gartnerويف ذكل الوقت ،أأشارت وثيقة الويبو اإىل أأن مكتب الاستشارة
خلص اإىل أأن احملفظة ماضية عىل املسار الصحيح ،وهو يف ر أأي الوفد ،تقيمي رشكة  .Gartnerوتساءل الوفد اإن اكنت
ا ألمانة قد أأجرى تقيامي مشاهبا هذه املرة .فقد وردت بعض املقتبسات من التقيمي يف الوثيقة اليت أأعدهتا ا ألمانة ،بيد أأن الوفد
يرغب يف معرفة ما اإذا اكن قد أجري تقيمي من طرف اثلث للتقدم هذه املرة أأيضا.
 .233وردت ا ألمانة عىل السؤال اذلي أأاثره وفد كندا ابلقول اإنه قد أأجري ابلفعل تقيمي من طرف اثلث للتقدم احملرز يف
الوقت اذلي اكن ُجيرى فيه التحقق والتصديق املس تقلني الثانيني لرشكة  .Gartnerو أأضافت ا ألمانة أأهنا اس تفادت بذكل
من حصولها عىل تقيمي مرجعي ث متابعة هل .وقد قيمت رشكة  Gartnerخمتلف اجلوانب و أأشارت اإىل ما ينبغي حتسينه.
وقالت ا ألمانة اإهنا ،كام ذكرت سلفا ،اس تفادت من كون ذكل يقع مضن الإطار الزمين للمحفظة لتنفيذ هذه التوصيات.
 .234وإاذ ر أأت الرئيسة أأنه مل ترد أأي طلبات اإضافية لتناول اللكمة ،فاإهنا قد قر أأت فقرة منطوق القرار ،اذلي اع ُتمد.
 .235أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام ابلتقرير املرحيل اخلاص بتنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد
املؤسس ية (الوثيقة  ،)WO/PBC/27/10ل س امي ما ييل:
" "1ستُس تمكل احملفظة يف حدود املزيانية املعمتدة؛
" "2وس ُتغلق احملفظة يف عام 2018؛
" "3ومل تبد أأ املرشوعات /املراحل اإل بعد أأن وافق علهيا جملس اإدارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل وفقا
ملعايري حمددة؛
" "4وس ُتعاد ا ألموال غري املنفقة عند اإغالق احملفظة اإىل الاحتياطيات.

البند 11

تعديالت مقرتحة عىل النظام املايل ولحئته

 .236استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  WO/PBC/27/11و.WO/PBC/27/14
 .237قدمت الرئيسة مرشوع جدول ا ألعامل ورشح قائةل اإن املناقشات تستند اإىل الوثيقتني WO/PBC/27/11
(تعديالت مقرتحة عىل النظام املايل ولحئته) و( WO/PBC/27/14تعليقات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل
التعديالت اليت تقرتح ا ألمانة اإدخالها عىل نظام الويبو املايل ولحئته) .و أأوحضت الرئيسة موافقة جلنة الربامج واملزيانية عىل
التعديالت املقرتحة عىل النظام املايل ولحئته املتعلقة ابملشرتايت .واكنت اللجنة قد طلبت أأيضا اإىل ا ألمانة عرض مرشوع
منقح للتعديالت املقرتحة عىل النظام املايل ولحئته املتعلقة ابملشرتايت عىل النحو املبني يف املرفق الثاين
للوثيقة  WO/PBC/26/5عىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة ،مع مراعاة التعليقات املقدمة من ادلول ا ألعضاء حسب
الاقتضاء .و أأخريا اكنت جلنة الربانمج واملزيانية قد طلبت اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اس تعراض هذه التعديالت
وعرض أراهئا بناء عىل ذكل أأمام ادلورة السابعة والعرشين للجنة .و أأوحضت الرئيسة أأهنا سوف تعطي اللكمة أأول اإىل ا ألمانة
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لعرض التعديالت ومن ث اإىل رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،الس يد أمون ،لعرض وهجات نظر اللجنة يف
التغيريات املقرتحة هذه.
 .238و أأوحضت ا ألمانة أأن الوثيقة احتوت عىل اقرتاحات بتعديل نظام الويبو املايل ولحئته با يتوافق مع القرار اذلي
أأصدرته اللجنة يف دورهتا السادسة والعرشين ،اليت" "1لحظت التعديالت املقرتحة عىل النظام املايل ولحئته يف املرفق
الثاين من الوثيقة  WO/PBC/26/5والمتست من ا ألمانة عرض مرشوع منقح من هذه التعديالت أأمام ادلورة السابعة
والعرشين للجنة ،مع مراعاة التعليقات اليت تقدمت هبا ادلول ا ألعضاء؛ و" "2المتست من اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة اس تعراض التعديالت املشار اإلهيا بوجب النقطة  3فامي س بق ،وعرض وهجات نظرها يف هذا الشأأن أأمام ادلورة
السابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية .وعقب املناقشات اليت دارت يف ادلورة  26للجنة ،تسلمت ا ألمانة تعليقات
وأراء وفدين وهام وفد فرنسا ووفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل التوايل ،يف اإطار املهةل الزمنية املتفق علهيا .وتعرض
الوثيقة التعديالت املقرتحة يف قسمني .وركز القس ا ألول عىل التعديالت املدخةل عىل ممارسات الويبو يف جمال اإعداد
التقارير والتغيريات الشلكية لتصحيح أأخطاء أأو تقدمي توضيحات عند صياغة النظام أأو الالحئة ،واليت نوقشت يف ادلورة
السادسة والعرشين للجنة املزيانية وحظيت بدمع عام خالل الاجامتع ،برشط خضوعها لس تعراض اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة .أأما القس الثاين فيعرض التغيريات ا ألولية املقرتح اإدخالها عىل النظام والالحئة واليت قدمت بشأأهنا ادلول
ا ألعضاء مقرتحات حمدّ دة جديدة أأو بديةل .وورد تفصيلها يف املرفق الثاين للوثيقة .وقُدمت هذه الوثيقة اإىل اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة يك تبدي ر أأهيا بشأأهنا للجنة املزيانية عىل النحو املطلوب .وجيدر التذكري بأأن ا ألمانة انقشت
سابقا موضوع تبس يط اإجراءات اإعداد التقارير املالية وتقارير ا ألداء مع اللجنة الاستشارية املذكورة ،اليت ر ّحبت بذكل.
وعُرضت تعليقات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف الوثيقة .WO/PBC/27/14
 .239وقال رئيس اللجنة الاستشارية املذكورة إان جلنته اس تعرضت التعديالت املقرتحة .واكنت اخلطوة ا ألوىل مقارنة تكل
التعديالت املزمع تقدميها اإىل ادلول ا ألعضاء يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة ابلتعديالت املقرتحة أأثناء ادلورة السادسة
والعرشين .واتضح للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عدم وجود تغيريات جديدة مقرتحة ،أأي مل جتد تغيريات مل تكن مدرجة
مضن التغيريات املعروضة عىل ادلورة السادسة والعرشين للجنة .ووجدت اللجنة ثالثة تغيريات مقرتحة مل تعد مدرجة مع
التغيريات املقرتحة عىل ادلورة السادسة والعرشين للجنة .ويه تتعلق ابلقاعدة ( 101. 3هـ) تعريف الاعامتدات،
والقاعدة ( 101. 3ن) ،وتعريف صناديق الاحتياطيات ،والقاعدة  ،4. 6الانتفاع بأأي احتياطي .وميكن تقس مي التعديالت
املقرتحة اإىل فئتني أأساس يتني ،كام أأسلفنا سابقا .وهدفت اجملموعة ا ألوىل اإىل القضاء عىل الازدواجية يف اإعداد التقارير .أأما
اجملموعة الثانية فهدفت اإىل تصويب ا ألخطاء وتقدمي اإيضاحات للصياغة احلالية للنظام املايل ولحئته .وخلصت اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة اإىل أأن التعديالت املرا َجعة املقرتح اإدخالها عىل نظام الويبو املايل ولحئته ستساعد ا ألمانة عىل
تبس يط معلية اإعداد التقارير وسزتيد من مس توى الوضوح والاتساق يف اإعداد تقارير الربانمج واملزيانية يف الويبو .وبناء
عليه ،أأيدت اللجنة التعديالت املقرتحة الواردة يف املرفق ا ألول من الوثيقة .WO/PBC/27/11
 .240وفتحت الرئيسة ابب النقاش أأمام الوفود اليت ترغب يف تقدمي مداخالهتا.
 .241وشكر وفد الياابن متحداث ابمس مجموعة البدلان ابء ا ألمانة عىل اإعدادها الوثيقة  WO/PBC/27/11والتعديالت
اليت يقرتح اإدخالها عىل نظام الويبو املايل ولحئته ،وشكر كذكل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقدميها تعليقات
بشأأهنا اليت حتتوي علهيا الوثيقة  WO/PBC/27/14وعىل اإعالهما برضورة مناقشة هذه التعديالت املقرتحة.
 .242وشكر وفد جورجيا اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ا ألمانة عىل تقدميها املرشوعات
املراجعة للتعديالت اليت يقرتح اإدخالها عىل نظام الويبو املايل ولحئته وفقا للتعليقات املقدمة من ادلول ا ألعضاء يف ادلورة
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السابقة للجنة الربانمج واملزيانية ،و أأعرب عن اعتقاده اإماكنية أأن ُحتسن هذه التعديالت من املبادئ العامة با جيعل
املسؤوليات ومعلية اختاذ القرار أأكرث وضوحا.
 .243و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للجهود اليت اضطلعت ا ألمانة هبا لتقوية معلية الرشاء يف الويبو
والتصدي حلاةل الازدواجية يف التقارير وتصويب ا ألخطاء ،ورحب ابلتوصيات اليت قدمهتا اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة اليت يقرتح اإدخالها عىل نظام الويبو املايل ولحئته.
 .244وإاذ ر أأت الرئيسة عدم وجود طلبات أأخرى بأأخذ اللكمة ،قر أأت الرئيسة فقرة القرار اذلي اع ُتمد:
أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابملوافقة عىل ما ييل "1" :التعديالت املقرتح
.245
اإدخالها عىل املواد  ،14.2و ،7.3و ،13.3و ،14.3و ،3.5و ،4.5و ،7.5و ،3.6و ،7.6و1.10؛ " "2حذف املادة
6.6؛ " "3اإدخال املادة اجلديدة املقرتحة (14.2اثني ةا) ،عىل النحو املبني يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة
(.)WO/PBC/27/11
 .246و أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامة با ييل "1" :التعديالت املدخةل عىل القواعد املالية ،1.101
و( 3.101ح) و(ي) ،و ،2.103و ،4.104و ،1.105و ،6.105و ،9.105و ،33.105و ،3.106و،7.106
و ،10.106و1.110؛ " "2وحذف القاعدة  12.106ممن الالحئة املالية؛ " "3وإادخال القاعدتني اجلديدتني املقرتحتني
 7.102و(11.106اثني ةا) ،عىل النحو املبني يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة .WO/PBC/27/1

البند 12

فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو

 .247استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  WO/PBC/27/12و.A/56/15
 .248فتحت الرئيسة النقاش بشان البند  12بعنوان "فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو ".واستندت املناقشات اإىل
الوثيقتني " WO/PBC/27/12فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية  "19/2018و" A/56/15فتح ماكتب
وذكرت الرئيسة بأأن النقاش املتعلق بفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو اكن
خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية ّ ”.17/2016
من ا ألمور اليت خضعت للفحص لفرتة طويةل ،و أأضافت أأنه من اجلدير ابذلكر القرارات اليت يستند اإلهيا هذا النقاش والوضع
الراهن لهذا النقاش .وقررت امجلعية العامة للويبو يف اجامتع امجلعيات اخلامسة وامخلسني يف أأكتوبر  ،2015اعامتد مبادئ
توجهيية و" أأن ل تفتح أأكرث من  3ماكتب خارجية يف الثنائية خالل الثنائيتني  17/2016و ،19/2018رهن موافقة امجلعية
العامة للويبو ".وقررت امجلعية العامة للويبو يف اجامتع امجلعيات السادسة وامخلسني يف أأكتوبر  ،2016فتح مكتبني خارجيني
يف اجلزائر ونيجرياي و"ومواصةل املشاورات حول فتح مكتب خاريج واحد خالل الثنائية احلالية وثالثة ماكتب خارجية يف
الثنائية  2018-2019ابلستناد اإىل ادلعوة اليت ّ
وهجهتا ا ألمانة للتقدم ابقرتاحات هبدف اختاذ قرار حول املسأأةل أأعاله خالل
امجلعية العامة لعام  2017عىل أأساس املبادئ التوجهيية" .ويف ادلورة السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،قدمت
س بع من بني تسع من ادلول ا ألعضاء اليت اكنت قد اقرتحت اس تضافة مكتب الويبو اخلاريج يف الثنائية  19/2018عروضا
بشأأن اقرتاحاهتا .و أأتيحت الفرصة أأمام ادلول ا ألعضاء لطرح ا ألس ئةل عىل مقديم الاقرتاحات ومت تبادل وهجات النظر
بصورة أأولية .ومتت أأيضا مشاورات غري رمسية بينت اجلهود اليت ينبغي أأن تُبذل قبل التوصل اإىل توافق يف الراء .ويف هذا
الصدد حثت الرئيسة الوفود عىل العمل بروح توافقية حبيث ميكن لدلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية أأن تقدم توصيات
اإىل امجلعية العامة للويبو بشأأن املاكتب اخلارجية اجلديدة خالل الثنائيتني  17/2016و .19/2018وذكّرت الرئيسة بأأن
الوثيقة  WO/PBC/27/12احتوت عىل تقرير بعنوان "فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية  "19/2018و أأنه
قد تقرر يف ادلورة السادسة والعرشين السابقة للجنة الربانمج واملزيانية مناقشة هذا التقرير يف ادلورة احلالية با يتيح تقدمي
توصيات اإىل امجلعية العامة املزمع عقدها يف أأكتوبر  .2017ودعت الرئيسة الوفود الراغبة يف أأخذ اللكمة اإىل التحدث.
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 .249وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ بشأأن مسأأةل ماكتب الويبو اخلارجية اجلديدة قائال اإن
مجموعة أس يا واحمليط الهادئ تعتقد أأن هناك حاجة للسري قدما يف هذا النقاش يف أأقرب فرصة ممكنة بساعدة املبادئ
التوجهيية وبروح الاحرتام املتبادل بني مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأكد الوفد عىل اس تعداد اجملموعة املسامهة بنشاط يف التوصل
اإىل قرار بشان املهنجية املتبعة لختاذ قرار خبصوص فتح ماكتب الويبو اخلارجية اجلديدة با يتفق مع املبادئ التوجهيية .وهبذه
الروح أأكدت جمددا مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،بصحبة البدلان الس تة املتقدمة ابلطلب من بني دول اجملموعة ،ويه الهند
وإايران وعامن ومجهورية كوراي والسعودية والإمارات العربية املتحدة الزتاهما بأأن تكون جزءا من احلل .وفامي يتعلق ابملكتب
ا ألخري املتبقي واملزمع فتحه واختاذ قرار بشأأنه يف الثنائية احلالية ،أأعرب الوفد عن رغبته يف تذكري اللجنة بأأن مجموعة بدلان
أس يا و احمليط الهادئ دلهيا ثالثة طلبات سارية للثنائية احلالية ،ويه مقدمة من الهند وإايران ومجهورية كوراي .و أأعربت
اجملموعة عن ثقهتا بأأن دلهيا القدرة عىل حتقيق النتاج املبتغاة.
 .250وشكر وفد جورجيا متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ادلول ا ألعضاء عىل التقدم
ابقرتاحاهتا بشأأن اس تضافة املاكتب اخلارجية للويبو .وكرر وفد اجملموعة تأأييده للخطوط التوجهيية لإنشاء ماكتب خارجية
جديدة للويبو عىل النحو املتفق عليه يف مجعيات الويبو لعام  2015اليت تنص عىل أأنه ينبغي للويبو اإيالء ا ألولوية للمناطق
اليت ل يوجد فهيا مكتب خاريج وينبغي النظر يف التوزيع اجلغرايف العادل واحرتامه .ويف هذا الس ياق أأعرب الوفد عن
رغبته يف لفت انتباه ادلول ا ألعضاء اإىل كون مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ل تزال املنطقة الوحيدة دون أأي مكتب
خاريج للويبو وإاىل تقدمي رومانيا ترش يحا لس تضافة مكتب خاريج للويبو .و أأعرب الوفد عن رغبته يف التشديد عىل أأن
اإنشاء املاكتب اخلارجية جيب أأن يضيف قمية عىل املس توى الوظيفي واملايل و أأن يتطابق مع الاحتياجات الفعلية للمنظمة من
حيث تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات والتدريب .وجشع وفد اجملموعة ادلول ا ألعضاء عىل النظر يف هذه املبادئ
التوجهيية أأثناء مناقشة قضااي املاكتب اخلارجية .و أأضاف وفد اجملموعة أأنه وقد مت تكريس الكثري من الوقت ملناقشة هذه
املسأأةل خالل امجلعية العامة السابقة فقد أأيدت اجملموعة هنجا معليا و أأكرث كفاءة ،وحث الوفد ادلول ا ألعضاء عىل أأن تأأخذ يف
الاعتبار بيان رئيس امجلعية العامة يف عام  2016عند اإعداد قرار فتح املاكتب اخلارجية يف الثنائية  .2019/2018وذكر
الوفد أأنه ل يزال ملزتما ابملشاركة يف املناقشة بشأأن هذه املسأأةل بطريقة بناءة.
 .251و أأعرب وفد الإمارات العربية املتحدة عن دمعه البيان املقدم من اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان الس يوية ،و أأعرب
عن رغبته يف التقدم ابلشكر اإىل منظمة امللكية الفكرية العاملية ملا تبذهل من هجود حثيثة لإقامة نظا ةما فعال للملكية الفكرية
فضال عن هنوضها ابمللكية الفكرية عىل حنو يليب الاحتياجات الثقافية والفكرية والاقتصادية والاجامتعية .وقد اعمتدت
الإمارات العربية املتحدة منذ تأأسيسها نظاما للملكية الفكرية يتسق مع الزتاماهتا ادلولية والزتاماهتا ا إلقلميية أأيضا .ومنذ انضامهما
اإىل الويبو يف عام  ،1975قطعت الإمارات العربية املتحدة عىل نفسها عهدا ابللزتام جبميع املعاهدات ادلولية يف جمال امللكية
الفكرية .وإاهنا تؤمن بشدة بدور امللكية الفكرية وابإجناز أأهداف ا أللفية .وقد قدمت الإمارات العربية املتحدة طلبا ابس تضافة
مكت ةبا خارجيا اإذ تس تويف مجيع الرشوط ور أأت أأن هذا املكتب من شأأنه أأن يؤدي دورا همام يف جمال امللكية الفكرية
والهنوض هبا .و أأضاف الوفد أأن ا إلمارات العربية املتحدة قادرة عىل توفري ادلمع املؤسيس الرضوري يف منطقة الرشق ا ألوسط
ويف ش ىت بقاع أس يا .وإاذ تناول الوفد الاقرتاح املقدم من الإمارات العربية املتحدة فاإنه يستند اإىل املبادئ اليت قررهتا
امجلعيات العامة يف عام  .2015واس توفت الإمارات العربية املتحدة الرشوط الرضورية لس تضافة مكتب خاريج.
ول إالمارات العربية املتحدة رؤية طموحة للغاية ،واقتصادةا مس تدا ةما ،وتؤمن بأأمهية توفري بيئة مواتية أأو مشجعة للملكية
الفكرية والتمنية املس تدامة .وواصل الوفد قائال اإن الإمارات العربية املتحدة قد اعمتدت عددا من التدابري تكفل اإقامة جممتعا
للمعرفة ودمع الابتاكر .وقد ُمنح أأحصاب ا ألعامل يف جمال بيئة ا ألعامل مثال العديد من التسهيالت ُوسن الترشيع اخلاص
بذكل .ومتتكل الإمارات العربية املتحدة ش بكة متينة من العالقات ا إلقلميية وادلولية ويه منفتحة للغاية عىل ا ألسواق ادلولية.
وتمتتع الإمارات العربية ابس تقرار س يايس ومؤسيس ودلهيا معدلت منو عالية عىل الرمغ من الوضع الس يايس والاقتصادي.
وبلغ معدل المنو عىل مدار الس نوات الثالث املاضية  3يف املائة وشغلت الإمارات العربية املتحدة املرتبة اخلامسة عىل العامل
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من منظور اإجاميل الناجت احمليل للفرد .وابلإضافة اإىل ذكل أأضاف وفد الإمارات العربية املتحدة أأن بالده تتحىل بقدر كبري من
التنافس ية و أأهنا يف مفرتق طرق العامل ،أأي بني أس يا و أأفريقيا و أأورواب .وقد أأبرمت الإمارات العربية املتحدة اتفاقات مع  86بدل
يف جمال الطريان املدين ويه بدل متقدم يف عالقاته الاقتصادية ادلولية .فعىل سبيل املثال اإنه البدل ا ألول يف املنطقة والعارش
عىل العامل يف جمال التنافس ية العاملية يف عام  .2017وقد نرش مركز املنافسة يف سويرسا هذه املعلومات .والإمارات العربية
املتحدة يه ا ألوىل يف املنطقة واخلامسة والثالثني من بني  75بدل عىل مس توى العامل فامي يتعلق ابلبتاكر .وتأأيت هذه
املعلومات بناء عىل قامئة نرشهتا الويبو يف عام  2017وهيئات أأخرى كبرية .واكنت الإمارات العربية املتحدة يه ا ألوىل يف
املنطقة والعارشة عىل مس توى العامل يف جمال التنافس ية و أأحرزت تقدما ملحوظا يف تنفيذ منظومة محلاية امللكية الفكرية.
وصدقت الإمارات العربية املتحدة معظ الصكوك ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت تديرها الويبو ،فضال عن الصكوك
ادلولية ا ألخرى .واعمتدت الإمارات العربية املتحدة ترشيعا جديدا بشأأن امللكية الفكرية ،با يتوافق مع املعايري ادلولية .وقد
ة
ملحوظا يف هذا اجملال ألن الإمارات العربية املتحدة دلهيا بنية حتتية اإليكرتونية متقدمة للغاية يف جمال الرباءات،
أأحرز تقد ةما
وحق املؤلف والعالمات التجارية ،فضال عن أأهنا تشهد جهرة اإليكرتونية يف الوقت احلايل .ومتتكل الإمارات العربية املتحدة
نظاما أليا لإنعاش اإيداعات امللكية الفكرية والتصاممي والرباءات ،وقد توجت هجودها بنظام جديد للرباءات ،ونظام وطين
جديد من شأأنه املسامهة يف اإحداث نقةل جذرية يف تطوير نظام امللكية الفكرية يف الإمارات العربية املتحدة .ودمعت الإمارات
العربية املتحدة الرشاكت الناش ئة يف جمال الصناعة والتكنولوجيا .وقال الوفد اإن الإمارات العربية املتحدة تويل أأمهية خاصة
لفتتاح مكتب خاريج جديد و أأهنا الزتمت بتوفري التسهيالت الرضورية لإجناز أأهداف التمنية املس تدامة اليت يصبو البدل
واملنطقة اإىل حتقيقها .وقد وقع اختيارها بعد متحيص عىل اإمارة أأبو ظيب لس تضافة هذا املكتب اخلاريج ،اإذ يتيح موقعها
كفاةل معل املكتب عىل أأفضل وجه ممكن .وقد ُحشدت املوارد الرضورية ،و أأيضا املوارد اخلاصة بعقد برامج تدريب .و أأعرب
الوفد عن رغبته يف اغتنام هذه الفرصة لطلب مراعاة التكنولوجيا الشامةل عند النظر يف البدلان اليت سوف تس تضيف
املاكتب اخلارجية و أأضاف أأنه من الرضوري التوصل اإىل ألية قامئة عىل توافق الراء لختيار املاكن املناسب للماكتب اليت
من شأأهنا أأن ختدم أأهداف املنظمة .و أأعرب الوفد عن اس تعداد الإمارات العربية املتحدة للمشاركة يف املناقشات ومناقشة
مجيع البنود املدرجة عىل جدول ا ألعامل .وختاما ،أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد جمددا عىل دور ادلول ا ألعضاء واملنظمة
يف الهنوض بدور امللكية الفكرية وتشجيع الابتاكر من خالل امللكية الفكرية حول العامل.
 .252وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وذكر با اكن قد قيل أأثناء ادلورة السادسة والعرشين للجنة
الربانمج واملزيانية يف يوليو املايض .و أأفاد ابنه ل يزال يفضل فتح ماكتب خارجية جديدة اإذ من شأأن ذكل أأن يشجع عىل
الابتاكر وعىل تطوير نظام امللكية الفكرية العاملي .وشدد الوفد عىل رضورة مراعاة وجود قرار صادر عن امجلعية العامة
ووجوب تنفيذه .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون من املمكن التوصل اإىل اتفاق بشأأن مهنجية لتوافق الراء بغية صياغة توصية
تقدم اإىل امجلعية العامة .ورحبت مجموعة البدلان ا ألفريقية ابجلهود امللحوظة واملس مترة اليت تبذلها ا ألمانة حلل هذه املشلكة
ذات ا ألمهية البالغة لدلول ا ألعضاء.
 .253وجشع وفد كوس تارياك اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب امجليع عىل التحيل بروح بناءة حبيث
ميكن التوصل اإىل حل يقبهل امجليع .و أأضاف أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب شأأهنا شأأن اجملموعات ا إلقلميية ا ألخرى
رغبت يف مواصةل مناقشة موضوع املاكتب اخلارجية .و أأحاط وفد اجملموعة ابلنقاش ادلائر واجلهود املبذوةل يف ادلورات
السابقة لهذه اللجنة ،وخصوصا غري الرمسية ،ور أأى رضورة أأن ينصب الرتكزي عىل المتكن من مناقشة مهنجية جيدها امجليع
متوازنة ومعقوةل تستند اإىل املبادئ التوجهيية والقرار والولية الصادرة عن امجلعية العامة ا ألخرية .وحثت اجملموعة الوفود عىل
عدم جتاهل اخللفية ومجيع اجلهود والالزتامات اليت مت الاضطالع هبا يف املايض للتوصل اإىل اتفاق بغية اعامتد املبادئ
التوجهيية .واطلع الوفد عىل مجيع التدخالت املقدمة اإىل الن أأمام الاجامتع العام بشلك دقيق و أأقر بأأمهية بذل هجود مبتكرة
وجامعية با يسمح للجميع ،وخصوصا البدلان واملناطق املرحشة ،بأأن تشعر ابلطمئنان جتاه املهنجية املتبعة .وكرر وفد اجملموعة
اهامتمه ابس تضافة مكتب خاريج للويبو يف كولومبيا ،و أأضاف أأنه عىل أأمت اس تعداد ملواصةل احلوار البناء وبناء اجلسور فامي
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بني مجيع املناطق والبدلان املرحشة حبيث ميكن عند انهتاء ادلورة اخلروج بتوصية اإىل امجلعية العامة لبيان املاكن اذلي تُفتح
فيه املاكتب اجلديدة ا ألربعة.
 .254و أأعرب وفد تركيا عن رغبته يف التحدث ابإجياز عن املاكتب اخلارجية وعام وصل اإليه الوضع الراهن ،اعتبارا من
ادلورة الثانية للجنة الربانمج واملزيانية يف يوليو  .2014فقد عقدت مثانية مشاورات ونظمت اجامتعات يف الفرتة ما بني مايو
ويوليو  ،2014لتيسري مرشوع املبادئ التوجهيية اخلاصة ابملاكتب اخلارجية وتسلميها .واعمتدت امجلعية العامة هذه املبادئ
التوجهيية يف عام  .2015واكن قد تقرر يف عام  2016مواصةل املشاورات بشأأن فتح مكتب خاريج يف الثنائية احلالية
وثالثة ماكتب خارجية يف الثنائية  19/2018بناء عىل دعوة لتقدمي اقرتاحات أأرسلهتا ا ألمانة بغية اختاذ قرارات يف امجلعية
العامة لعام  .2017واكنت ا ألمانة قد قدمت تقريرا وقائعيا بشأأن املاكتب اخلارجية اليت يقرتح فتحها ويتسق هذا التقرير مع
املبادئ التوجهيية .واكنت البدلان اليت تسلمت دعوة من ا ألمانة والراغبة يف اس تضافة مكتب خاريج قد قدمت اقرتاحاهتا
كتابة قبل فرباير  .2017وقدمت معظ البدلان املرحشة عروضا و أأجابت فهيا عىل ا ألس ئةل .وقدمت تركيا عرضا و أأجابت فيه
عىل عدد من ا ألس ئةل ،ومن ث أأعربت عن اهامتهما ابس تضافة أأحد املاكتب اخلارجية يف عام الثنائية 17/2016
أأو  .19/2018و أأجابت تركيا عىل ا ألس ئةل اليت طرحهتا اجملموعة ابء وعامن كتابة وسلمهتا قبل حلول املهةل الزمنية و أأعرب عن
اعتقاده بأأن تساعد هذه الردود عىل تقيمي طلبات البدلان ومن بيهنا طلب تركيا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تناول النقاط
ا ألساس ية اليت طرحت يف ادلورة السادسة والعرشين بشأأن مسأأةل اس تضافة مكتب خاريج وقال اإن التقدم احملرز يف جمال
امللكية الفكرية يف تركيا قد عُرض اب ألرقام واحلقائق ودمعته الإحصاءات .و أأعرب الوفد عن اعتقاده ابإحراز تركيا تقدما جيدا
يف فرتة زمنية قصرية نسبيا بشأأن مسائل امللكية الفكرية و أأهنا قد اكتسبت خربة هموةل يف هذا اجملال .واثنيا ،قال الوفد اإن
ا ألنشطة التعاونية اليت اضطلعت وابدرت هبا تركيا قد عُرضت ابلتفصيل .وبناء عىل احلقائق هذه أأفاد الوفد بأأن ماكتب
الرباءات والعالمات التجارية يف تركيا يه ا ألنشط عىل مس توى املنطقة اجلغرافية .و أأضاف الوفد أأنه بناء عىل موقع تركيا
اجلغرايف الفريد توجد بيهنا وبني بدلان الغرب والرشق أأوارص وطيدة .وشاركت تركيا يف مرشوعات مع مكتب امللكية الفكرية
وللمرة ا ألوىل ابدرت تركيا برشوعات تتعلق ابمللكية الفكرية لتطبيقها يف منظامت البدلان الإسالمية .و أأعرب الوفد عن
اعتقاده أأن املعارف واملعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية ميكن نرشها وتقامسها عىل حنو يتس ابلفعالية من حيث التلكفة ليس
يف تركيا وحدها ولكن يف املنطقة اجلغرافية أأيضا .وواصل الوفد بأأنه س يكون من املمكن تأأسيس اتصال أأفضل و أأقوى مع
أأحصاب املصلحة احملليني وتنظمي الاجامتعات والتدريبات والندوات بطريقة تتس بفعالية التلكفة .وعىل هذا سوف ميكن
اعامتد اإجنازات الربامج املدرجة عىل برانمج الويبو ومزيانيته بفعالية وصوهنا بكفاءة .و أأعرب الوفد عن ثقته ابمتالك أأي مكتب
خاريج يف تركيا القدرة عىل حتسني اإجنازات برامج الويبو املعنية ،ونتائها املرتقبة ،دون أأن يقترص هذا عىل تركيا بل يف
املنطقة لكها ،بأأسلوب يتس بفعالية التلكفة .وفصلت الردود املقدمة عىل ا ألس ئةل اليت طرحهتا مجموعة البدلان ابء و ُعامن
املسائل ا ألساس ية و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هذه الردود قد مت تعمميها عىل مجيع ا ألعضاء.
 .255وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ور أأى أأن قرار امجلعية العامة الصادر يف عام  ،2015با يف ذكل املبادئ
التوجهيية ،قرارا صارما وينبغي الالزتام به .واعرتف قرار امجلعية العامة للويبو يف عام  2015بقدرة املنظمة احملدودة عىل فتح
ماكتب خارجية جديدة ورغبهتا يف اتباع هنج تدرجيي وحمرتس دلى اإنشاء ماكتب خارجية جديدة ،فال تفتح أأكرث من 3
ماكتب خارجية يف الثنائية خالل الثنائيتني  17/2016و ،19/2018رهن موافقة امجلعية العامة للويبو .وذلا ارتأأت اجملموعة
ابء عدم اإماكنية اإرجاء القرار بشأأن فتح مكتب خاريج جديد يف الثنائية احلالية اإىل الثنائية املقبةل .وواصل الوفد قائال اإنه
ابلإضافة اإىل ذكل فاإن النظام املتبع لس تضافة البدلان املضيفة ملاكتب الويبو اخلارجية اجلديدة ل بد و أأن يكون موضوعيا
وجيب أأن تكون املعايري املس تخدمة لتحديد املاكتب اخلارجية معايري ملموسة .و أأعربت اجملموعة ابء عن ثقهتا يف متكن جلنة
الربانمج واملزيانية من حتديد طريقة مدروسة ومقبوةل للسري قدما يف هذه املسأأةل فضال عن التوصل إاىل قرار سلمي ،ما
يامتىش مع الهدف من املبادئ التوجهيية .وذكّر الوفد بتكريس امجلعية العامة يف عام  2016وقتا طويال لهذه املسأأةل و أأنه عىل
الرمغ من التفاق عىل مكتبني فمل يمت حتديد املكتب الثالث ومل يتح الكثري من الوقت ملناقشة مسائل أأخرى أأيضا .وذكر وفد
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اجملموعة ابء أأنه ل يزال ملزتما ابملشاركة يف املناقشة بشأأن هذه املسأأةل بطريقة بناءة .واس تطرد قائال اإنه يعتقد أأنه ل ينبغي
تكريس لك الوقت املتبقي لهذه املسأأةل حيث ل تزال بعض املسائل ا ألخرى املهمة يف حاجة ملناقش هتا.
 .256ورصح وفد ابكس تان ،متحداث بصفته الوطنية ،عن اعتقاده بأأن الويبو قد أأدت دورها ابلفعل من خالل زايدة
املشاركة مع ادلول ا ألعضاء بتقدمي خدمات امللكية الفكرية العاملية ،وتكوين الكفاءات ،واملساعدة التقنية ،وكفاةل معل
منظومة ملكية فكرية فعاةل بشلك مناسب دون وجود ماكتب خارجية .وواصل الوفد أأن فائدة هذه املاكتب اخلارجية أأمر
مشكوك فيه لعدة أأس باب منطقية .ومن شأأن املاكتب اخلارجية اجلديدة اإهدار موارد مثينة واندرة كام اتضح لنا من بعض
اخلربات السابقة مع املاكتب اخلارجية اليت ل زلنا نتحملها اإىل الن .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن ا ألوان قد حان للتخيل عن
هذا التاكلب املبهتج عىل تكرار جتربة املاكتب اخلارجية و أأنه ينبغي اإجراء حتليل التاكليف والعوائد بساعدة تقيمي غري عاطفي
وذي مصداقية وموضوعي تنفذه مصادر خارجية ملقارنة اإجنازات املاكتب اخلارجية ونتائها ابلتلكفة اليت تنطوي عىل تأأسيسها
وتشغيلها  .واثنيا اكن الوفد يقرتح تشكيل فريق جديد وحمايد من اخلرباء دون أأن يتضمن هذا الفريق أأعضاء من أأمانة الويبو
بغية كفاةل تقيمي حمايد .وميكن أأن جتري ادلراسة مقارانت لبعض املزااي احملمتةل للماكتب اخلارجية مع التلكفة اليت تنطوي علهيا
و أأن تقدم التقيمي عىل هيئة مصفوفة ما قد يساعد يف حتليل النتاج .و أأعرب الوفد عن تفهمه اإجراء دراسة يف املايض ،ولكن مل
يقدم منطق مقنع لدلول ا ألعضاء يف الويبو بشأأن وجود املاكتب اخلارجية للويبو اليت ل طائل من وراهئا سوى اإضافة عبء
عىل موارد الويبو املايل .واثلثا ،ر أأى الوفد وجود عدد كبري للغاية من البدلان املرحشة ما سوف يتسبب يف اإاثرة الشحناء يف
وقت يتطلب اعامتد هنج توافقي فيه .و أأضاف الوفد أأن البدل املضيف ملكتب خاريج واحد حيمتل أأن حيمي املصاحل الس ياس ية
والاقتصادية لهذا البدل عىل حساب بدل أخر .وذلا ل يدمع الوفد هذا الاجتاه غري الصحي اذلي قد جير الويبو لحقا اإىل
س ياسات دامعة للبدلان ،وقد يتدخل يف دور املنظمة ويؤثر سلبا عىل مسعهتا بصفهتا منظمة تقنية معنية حبامية الابتاكر
والإبداع .وكرر الوفد أأن الويبو تتخذ مجيع قراراهتا بتوافق الراء وأأن هذه القاعدة ختاطب املسؤولية امجلاعية مجليع البدلان يف
الشؤون املؤسس ية .وذلا لن يدمع الوفد أأي هنج أخر جتاه أأي مسأأةل قد يتناىف مع القواعد املؤسس ية للويبو ،با يف ذكل تكل
املطروحة للنقاش .وإان مل يكن هناك بد من اختيار بدل لتأأسيس مكتب خاريج فهيا ،فيجب تقيمي لك مقرتح بناء عىل
جدارته ومبد أأ احلرصية وتوافق الراء .ور أأى الوفد أأساسا أأن العالقة املبارشة بني البدلان ومقر الويبو ينبغي حاميهتا بشلك
مناسب حبيث ل تتأأثر ابإنشاء املاكتب اخلارجية ،وفقا للمبادئ التوجهيية .و أأعرب الوفد عن وهجة نظرة بأأن اإنشاء املاكتب
اخلارجية ليس اإجراء يتس ابلسالسة اليت اكنت متوقعة يف بدايته .وبدل من اإنشاء املزيد من املاكتب اخلارجية ،س يكون
من احلمكة اس تعراض املاكتب القامئة املعمتدة أأول .ور أأى الوفد أأن املاكتب اخلارجية قد تقع فريسة فامي بني خمتلف ادلول وذكر
أأن الويبو ينبغي أأن تكون واعية لهذه املسأأةل و أأل تصبح طرفا يف مشاحنات فامي بني ادلول بدون داع.
 .257ور أأى وفد مجهورية اإيران الإسالمية أأن املبادئ التوجهيية نتاج مفاوضات طويةل بني ادلول ا ألعضاء بغية التوصل
اإىل قرار بشأأن تأأسييس ماكتب الويبو اخلارجية ،عىل حنو يعكس معلية شفافة وشامةل .وعليه ،ينبغي أأن يسرتشد تأأسيس
املاكتب اخلارجية ابملبادئ التوجهيية مع مراعاة التوزيع املنصف واجلغرايف لهذه املاكتب .و أأعرب الوفد عن اعتقاده برضورة
التعامل مع مجيع الاقرتاحات بأأسلوب يكفل هنج متاكمل جتاه اإقامة املاكتب اخلارجية .ور أأى الوفد أأن املهةل الزمنية
الاصطناعية اليت فرضت عىل الانهتاء من املناقشات بشان هذا البند من جدول ا ألعامل ينبغي جتنب الالزتام احلريف هبا.
ويف هذا الشأأن أأشار الوفد اإىل أأنه بوجب القرار الصادر عن امجلعية العامة يف  ،2016يصدر القرار اخلاص بفتح ماكتب
خارجية يف الثنائية احلالية وثالثة ماكتب يف الثنائية املقبةل خالل فرتة انعقاد امجلعية العامة لعام  .2017وقال الوفد اإن من
الوظائف ا ألساس ية للماكتب اخلارجية تقدمي املساعدة التقنية و أأنشطة لتكوين الكفاءات .وبناء عىل ذكل ،ووفقا للمبادئ
التوجهيية ،ينبغي أأن حتظى اجلوانب املتعلقة ابلتمنية ابلعناية الواجبة عند تأأسيس ماكتب خارجية جديدة .و أأضاف الوفد أأن
املبادئ التوجهيية تشرتط رضورة اختاذ أأي قرار يف هذا الشأأن بوجب مبد أأ الإنصاف املس تدام وكفاةل وجود ش بكة جغرافية
فعاةل من املاكتب اخلارجية .وواصل الوفد قائال اإنه ينبغي أأن متتثل أأية مبادرات بشأأن طرائق اختيار البدلان املضيفة للمبادئ
التوجهيية والنظام ادلاخيل للويبو ،و أأن تكفل توافق الراء خبصوص مجيع املداولت .و أأخريا وليس أخرا ،أأعرب الوفد عن
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أأمهل يف أأن تؤدي املناقشات بشأأن هذه املسأأةل املهمة اإىل نتيجة توافقية فضال عن رضورة املشاركة البناءة با خيدم أأهداف
امللكية الفكرية.
 .258و أأيد وفد هجورية كوراي البيان املقدم من اإندونيس يا ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ .و أأعرب وفد مجهورية كوراي
عن شكره للرئيسة لقيادهتا وهجودها املبذوةل دلفع املناقشات قدما خبصوص املاكتب اخلارجية .وفامي يتعلق بعملية اختاذ القرار
بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية ،لحظت مجهورية كوراي أأن املبادئ التوجهيية تنص عىل املؤهالت اليت ينبغي أأن تتوافر يف
البدل املضيف ولكهنا ل تقدم توجهيا بشان كيفية اختيار املاكتب اخلارجية بناء عىل هذه املؤهالت .ويف هذا الصدد أأعرب
الوفد عن رغبته يف تشجيع تركزي املناقشات عىل املهنجية قبل البدء يف املناقشات اجلوهرية .وأأعرب عن أأمهل يف اإماكنية
التوصل ألفضل مهنجية خالل هذه ادلورة للجنة الربانمج واملزيانية .و أأشار الوفد اإىل أأنه برصف النظر عن املهنجية فقد
رشفت الثنائية  17/2016عىل الانهتاء و أأنه مل يعد يوجد فارق بني هذه الثنائية والثنائية املقبةل من حيث املوضوع والعملية.
وذلا فقد ارتأأى الوفد أأنه س يكون من الواقعي بل والعميل اإجراء معلية واحدة لختيار املاكتب اخلارجية ا ألربعة بدل من
تقس مي العمية .ومع ذكل ومراعاة للوقت ،اقرتح الوفد تركزي املناقشات أأول عىل مسأأةل املهنجية ابعتبارها ذات أأولوية .و أأخريا
أأعرب وفد مجهورية كوراي بصفته متقدم بطلب بفتح مكتب خاريج يف بالده عن اس تعداده التام للمسامهة البناء خالل
املناقشات املقبةل بشان املاكتب اخلارجية.
 .259و أأيد وفد الهند البيان اذلي قدمته اإندونيس يا ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ .ور أأى الوفد أأن النقاش بشأأن فتح
ماكتب خارجية للويبو قد اس تغرق وقتا طويال جدا .وكثريا ما مسع الوفد سواء يف جلنة الربانمج واملزيانية أأو خالل
املناقشات ادلائرة يف امجلعية العامة السابقة ،خماوف غري منطقية بشأأن ا ألثر املرتتب عىل فتح مكتب خاريج يف بدل ما عىل
أأنشطة الويبو مع البدلان ا ألخرى يف املنطقة نفسها .و أأقر الوفد ابس مترار بأأن التغطية احلالية للماكتب اخلارجية حمدودة .ومن
املمكن أأن ميثل فتح عدد اكف من املاكتب اخلارجية فرصة ممثرة مجليع البدلان اليت أأاتحت ابلفعل بيئة مواتية لتحسني
الابتاكر والإبداع ،أأو للبدلان الراغبة يف احلصول عىل دمع مبارش من الويبو يف جمال املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
حبيث يش متل عىل س ياسات وطنية للملكية الفكرية وعىل البنية التحتية ذات الصةل يف جمال امللكية الفكرية .وواصل الوفد
قائال اإنه من املتوقع أأن تس تخدم املاكتب اخلارجية اجلديدة با يتيح حسب اخلرباء التقنيني ومن ث متركزمه با يتيح تقدمي
اخلدمات برسعة وحتقيق الابتاكر والإبداع يف املوقع .وينبغي أأن يسه وجود اخلرباء احملليني يف نقل املعرفة بكفاءة وحتسني
ادلمع املتبادل من خالل اإنشاء ش باكت إاقلميية .وقال الوفد اإنه من اهل مراعاة مصاحل خمتلف املناطق اجلغرافية والعوامل
ا ألخرى مثل موازنة الاحتياج والطلب من جانب الساكن ومج الاقتصاد ومنو اإيداعات طلبات امللكية الفكرية .وللتوزيع
اجلغرايف أأمهية خاصة يف تقدمي خدمات الويبو للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .وقد أأعربت الهند عن اهامتهما بفتح مكتب
خاريج للويبو يف الهند بصفهتا الوطنية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اختاذ قرار بشان مكتب خاريج عىل وجه الرسعة با يتفق
مع املبادئ التوجهيية املتفق علهيا ،وعن رغبته يف العمل بشلك بناء مع مجيع اجملموعات والوفود بغية التوصل اإىل توافق يف
الراء بشأأن املهنجية وفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو.
 .260و أأخذ رئيس امجلعية العامة ابلإانبة اللكمة ل إالدلء ببضع تعليقات .و أأبدى الرئيس ،بناء عىل نشاطه يف هذا اجملال،
اهامتمه البالغ بأأن يرى نتيجة اإجيابية تتحقق من وراء هذا النقاش يف جلنة الربانمج واملزيانية بغية كفاةل سري ا ألمور بسالسة
خالل امجلعية العامة .وذكر الرئيس ابلإانبة أأن العملية ل تبد أأ من الصفر .حيث يس بقها اترخي يرجع بضع س نوات اإىل الوراء،
بداية من اعامتد املبادئ التوجهيية يف عام  2015واملفاوضات املس مترة اليت أأدت اإىل قرار امجلعية العامة عام  2016املكون
من ثالثة عنارص .فاكن العنرص ا ألول تعيني مكتبني خارجيني يف أأفريقيا .ومت التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن ذكل بناء
عىل رشط وهو وجود بيان الرئيس اذلي يشلك جزءا من القرار .ودعا رئيس امجلعية العامة ابلإانبة امجليع اإىل الرجوع اإىل بيان
الرئيس اذلي اكن جزءا من قرار امجلعية العامة الصادر يف الس نة املاضية .ويلزم أأن تؤخذ هذه العنارص الثالثة يف الاعتبار
خالل املناقشات .واكن العنرص الخر هو رضورة عدم اقتصار اسرتشاد احلوار عىل املبادئ التوجهيية بل أأن يش متل عىل
التحليل ،أأي املكسب اذلي جتنيه الويبو عىل مس توى املنظمة عند فتح مكتب خاريج يف أأي بدل بعينه .وقال الرئيس
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ابلإانبة اإنه كثريا ما مسع بياانت متتدح الإجنازات اليت حققهتا حامية امللكية الفكرية يف البدلان املضيفة .ولكن عدد قليل مهنا
هو اذلي ذكر ما تس تفيده الويبو عىل مس توى املنظمة بفتح مكتب يف أأي بدل اكن .واكن هذا نقاش بشأأن املاكتب اخلارجية،
ل بشأأن ماكتب وطنية تهنض بنظ امللكية الفكرية .وختاما ر أأى الرئيس ابلإانبة أأن عنرصا جوهراي مفقود يف هذا احلوار ،أأل
وهو رؤية املدير العام أأو ا ألمانة بشأأن ش بكة املاكتب اخلارجية للويبو حول العامل .وهذه الرؤية اكنت غائبة ،وس يكون من
املفيد عىل ا ألرحج احلصول علهيا .وتساءل الرئيس ابلإانبة اإن اكن من اجملدي أأن يطلب اإىل املدير العام تقدمي هذه الرؤية
أأثناء امجلعية العامة املقبةل أأو يف وقت لحق .ودون املساس بقرارات ادلول ا ألعضاء ،اعترب الرئيس ابلإانبة أأن ما يفيد للغاية
يف هذا احلوار هو الاطالع عىل رؤية أأمانة املنظمة للتوسع يف ش بكة املاكتب اخلارجية من وهجة نظر املنظمة.
 .261وشكرت الرئيسة السفري عىل تعليقاته و أأعربت عن أأملها يف أأن تسه اللجنة يف مناقشات امجلعية العامة خبصوص
هذا املوضوع و أأضافت أأن تعليقات السفري اكتست بأأمهية خاصة .وطلبت الرئيسة اإىل ا ألمانة تعممي مرشوع قرار لتنظر
الوفود فيه وعلقت اجللسة العامة لإاتحة فسحة من الوقت للنظر يف القرار املقرتح .وعندما اس تأأنف البند  ،12قر أأت الرئيسة
مرشوع القرار املقرتح .ولحظت الرئيسة عدم وجود اعرتاضات فاعمتدت التصويت عىل القرار.
 .262اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،وقد نظرت يف الوثيقتني  WO/PBC/27/12و:A/56/15
" "1أأجرت تبادل للراء ،با يف ذكل بشأأن مهنجية التوصل اإىل قرار بشأأن املاكتب اخلارجية
اجلديدة اليت مل ُحتدّد بعد للثنائيتني  17/2016و19/2018؛
" "2ومل تتوصل اإىل توافق للراء خبصوص فتح ماكتب خارجية جديدة؛
" "3و أأوصت بواصةل النظر يف املسأأةل خالل ادلورة السابعة وامخلسني مجلعيات الويبو.

البند 13

اختتام ادلورة

 .263شكر وفد كوس تارياك اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب الرئيسة عىل قيادهتا ادلورة وشكر
ا ألمانة عىل معلها املمتاز .و أأوحض الوفد أأن اجملموعة سوف تواصل تعاوهنا مع الرئيسة والوفود ا ألخرى بغية الانهتاء من
املسائل العالقة .و أأبرز الوفد أأمهية مواصةل املشاورات املفتوحة واليت تتس ابلشفافية بشأأن البنود املزمع مناقش هتا .ويف شان
املاكتب اخلارجية ،شكر الوفد الرئيس ية عىل اإدارة املناقشات بشأأن املوضوع جبدية ونظام ،وتيسري املناقشات غري الرمسية
واجلهود املبذوةل لقرتاح اإجراء حيقق توافق الراء بشان اختيار أأربعة بدلان لس تضافة املاكتب اخلارجية .والمتس الوفد من
مجيع اجملموعات ا إلقلميية التعاون للبحث عن بدائل صاحلة وجيدة التوزان بغية التوصل اإىل اتفاق .و أأظهر الوفد أأمارات احلل
الوسط واملرونة و أأعرب عن أأمهل يف أأن تسري الوفود ا ألخرى عىل خطاه.
 .264و أأردف الوفد يقر أأ خطااب لإرساهل اإىل رئيس امجلعيات قبل هناية ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية وفامي ييل
نصه:
"معايل السفري ،نترشف بهتنئة س يادتمك و أأود أأن أأتقدم اإليمك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب هبذه الرساةل
وهذا اخلطاب اذلي تتسلمونه بصفتمك الرئيس املؤقت مجلعيات الويبو ونلمتس من س يادتمك اإطالع مجيع املنسقني
ا إلقلمييني علهيا .ولقد شاركمت يف معلية املفاوضات بأأمكلها وكنمت شاهدا علهيا ويه املفاوضات اليت مكنت ا ألعضاء من
اعامتد املبادئ التوجهيية بشأأن املاكتب اخلارجية للويبو واعامتد القرارات اليت اختذهتا ادلول ا ألعضاء بتوافق الراء.
ونشري اإىل لك من املفاوضات والتفاهامت اليت مت التوصل اإلهيا يف امجلعيات عام  2015واليت أأدت اإىل اعامتدها وإاىل
اعامتد معلية التنفيذ حىت اترخيه .ونشري أأيضا اإىل القرار اجلزيئ اذلي اعمتدته امجلعيات يف  ،2016عند اختاذ قرار
بفتح مكتبني يف أأفريقيا .و أأعربت ادلول ا ألعضاء واجملموعات ا إلقلميية عن وعهيا ابلطريق الطويل اذلي قطعته وهو ما
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يتطلب منا الن وحنن نضع امجلعيات املزمع عقدها يف أأكتوبر هذا العام نصب أأعيننا أأن نفي ابلزتاماتنا وبولية مجعية
عام  2016فامي يتعلق ابلقرار اخلاص بفتح مكتب خاريج اثلث للثنائية  17/2016وثالثة ماكتب
للثنائية  .19/2018وتعرب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف هذا النص عن أأسفها لعدم جلنة الربانمج
واملزيانية اليت تنهتيي أأعاملها اليوم من اإجناز اعامتد للتوصية املقدمة للجمعيات يف هذا الشأأن .ونعرتف يف مجيع ا ألحوال
ابجلهود اليت بذلهتا الرئيس املؤقت للجنة الربانمج واملزيانية .ومجموعتنا ا إلقلميية اليت د أأبت عىل اإبداء الروح التوفيقية
واملرونة الكبرية يف حماوةل التوصل اإىل اتفاقات وتوافق يف الراء ،ول س امي يف هذا املوضوع ،قد شاركت جمددا يف
املناقشات يف هذه ادلورة للجنة الربانمج واملزيانية بنفس الروح ونعرب عن رغبتنا يف مواصةل هذا العمل .ول ميكن
أأن ننكر وجود عدد حمدود من املاكتب اخلارجية ،ما يتطلب من اجملموعات ا إلقلميية ،اليت نناشدها عىل وجه
اخلصوص ،العمل داخل مجموعاهتا عىل حنو يؤدي اإىل تقييد اقرتاحاهتا أأو ترتيهبا حسب ا ألولوية .وينبغي أأن يمت هذا
ا ألمر فعال قبل اجمليء اإىل امجلعيات املقبةل .وهذه هممة صعبة ومعقدة أأجنزهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
ابلفعل عندما قدمنا مرح ابلإجامع أأل وهو كولومبيا للثنائية  ،17/2016اليت وصلت اإىل هنايهتا تقريبا .ومع مالحظة
أأننا مل نتقدم برحشني للثنائية  19/2018وابلإضافة اإىل ما س بق ،فاإن هذا اإسهام كبري يف املفاوضات .وينبغي أأن يفه
امجليع هذا ا ألمر .ول نرى أأنه من املمكن أأن حنقق نتيجة مرضية يف امجلعيات اإن مل نتحىل اب إلرصار عىل التوصل اإىل
حلول بتوافق الراء .وا ألمر يرجع اإليمك سعادة السفري عىل لالضطالع هبذه املهمة املعقدة بصفتك رئيسا للجمعيات
ونعتقد أأنه س يكون من املوايت أأن ندخل يف هذا احلوار جمددا ومناقشة ا ألمور يف اجملموعات ا إلقلميية بغية اختاذ قرار
يف امجلعيات ،مع مراعاة خلفية الالزتامات واملساهامت املقدمة من اجملموعات ا إلقلميية ،وخصوصا مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب”.
 .265وشكر وفد اإندونيس يا اذلي حتدث ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ الرئيسة عىل قيادهتا املذهةل وتوجهيها الاجامتع
وصول اإىل ختامه .و أأعرب الوفد عن تقديره ل ألمانة عىل حتضريها ومعلها اجلاد ،وحرصها عىل سري الاجامتع بنجاح وسالسة.
ولحظ الوفد املناقشات اجليدة بشأأن الربانمج واملزيانية املقرتح ،وشكر الرئيسة جمددا عىل اإجناز هممة تيسري املناقشات
بنجاح مهبر ،ما مكن اللجنة من اس تكامل اس تعراضها الشامل للربانمج واملزيانية املقرتح للثنائية  19/2018اذلي حتتوي عليه
الوثيقة  .WO/PBC/27/8و أأعرب الوفد عن تطلعه اس تالم نسخة منقحة متفق علهيا من مرشوع الربانمج واملزيانية
املقرتح للثنائية  .19/2018و أأوحض الوفد أأنه سوف يواصل العمل بروح بناءة وسوف يواصل الزتامه يف املناقشات بشأأن
مجيع املسائل اليت لقت قبول امجليع و أأعرب عن تطلعه اإىل سلسةل من الاجامتعات الناحجة مجلعيات الويبو .و أأبرزت مجموعة
البدلان الس يوية واحمليط الهادئ أأمهية عقد معلية مفتوحة وشامةل تض مجيع ادلول ا ألعضاء واجملموعات ا إلقلميية .واغتمن الوفد
الفرصة لشكر الرئيسة جمددا ،ولشكر ا ألمانة عىل حتضريها وتوضيحاهتا وتفسرياهتا اليت ساعدت ابلتأأكيد مجيع املناقشات اليت
دارت يف اللجنة .وشكر الوفد أأيضا مجيع اجملموعات ا إلقلميية واملنسقني وادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن رغبته يف تذكري امجليع
بأأن اجملموعات ا إلقلميية تبذل قصارى هجدها ليك تظل بناءة .وشكر الوفد أأيضا خدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني،
ولحظ أأنه لولمه لاكن من الصعب ختيل اإدارة اجامتع انحج وسلس .و أأخريا أأعرب وفد اجملموعة عن خالص متنياته مجليع
الوفود برحةل أمنة اإىل دايرمه ،و أأمنياته بأأن يقضوا عطةل سعيدة يف هناية ا ألس بوع.
 .266و أأثىن وفد جورجيا اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق عىل توجهيات الرئيسة وهجوده
يف دفع معل اللجنة .و أأعرب الوفد عن امتنانه لتحقيق اللجنة حتت قيادة الرئيسة تقدما يف القراءة الثانية ملرشوع وثيقة
الربانمج واملزيانية ومسائل أأخرى .وعىل نفس املنوال ،شكر الوفد ا ألمانة عىل اجلهود اليت بذلهتا يف حتضري الواثئق ذات
الصةل عىل الردود ذات الكفاءة بشأأن خمتلف املسائل ،وشكر ابلطبع املرتمجني الفوريني املهرة عىل معله طوال ا ألس بوع .أأما
فامي يتعلق ابلبند  9من جدول ا ألعامل أأعرب الوفد عن شكره اإىل الوفود عىل املداولت البناءة يف جمال التوصل اإىل أأفضل
الس بل للتوصل اإىل حلول وتوافق يف الراء ،وذكر الوفد ابلبيان الافتتايح للمدير العام اذلي أأشار اإىل العناية الواجبة وتقدمي
املشورة القانونية اليت أأاتحت تفسريات مفيدة أأاتحت الفرصة أأمام اللجنة للخروج ابلصياغة املقرتحة للقرار .وعىل نفس
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املنوال ،أأعرب الوفد عن رغبته يف تأأكيد ثقته واحرتامه الزتام ا ألمانة يف هذا الشأأن ابذلات .و أأعرب الوفد عن أأسفه أأن
الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018مل يوص امجلعيات ابملوافقة ،ولكنه يأأمل أأن تكون املسائل العالقة قد مت حلها قبل
الوصول اإىل امجلعيات .و أأعرب الوفد عن تقديره هجود الرئيسة املتواصةل بشأأن دفع جعةل العمل خبصوص البند  12من جدول
ا ألعامل املتعلق ابملاكتب اخلارجية ،ولكنه شعر اب ألسف جتاه عدم اإحراز أأي تقدم خالل ا ألس بوع .وحث الوفد الوفود عىل
مواصةل املناقشات الثنائية بشان املسأأةل بغية السري قدما يف هذا الإجراء .وكرر الوفد يف الوقت نفسه رضورة أأن تراعي
ادلول ا ألعضاء و أأن حترتم التوزيع اجلغرايف املنصف وا ألولوية للمناطق اليت ل توجد فهيا ماكتب خارجية .وواصل الوفد اإعرابه
عن الاعرتاف برضورة احرتام املفاوضات السابقة اليت اس تغرقت وقتا طويل فضال عن املبادئ التوجهيية خبصوص املاكتب
اخلارجية .وشكر الوفد مجيع املنسقني ا إلقلمييني وادلول ا ألعضاء عىل املشاركة البناء خالل ا ألس بوع .و أأردف الوفد قائال اإنه
يؤمن أأن روح املداولت البناءة سوف تسود خالل امجلعيات املقبةل بشأأن املسائل العالقة ما سيساعد اللجنة عىل التوصل
اإىل أأفضل نتيجة ممكنة.
 .267وشكر وفد الس نغال اذلي حتدث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية الرئيسة و أأعرب عن تقديره للطريقة اليت أأدارت هبا
معل اللجنة عىل مدار ادلورة املاضية .وشكر الوفد ا ألمانة أأيضا عىل الزتاهما املس متر ولحظ أأن اجلهود املشرتكة أأمر يس تحق
الثناء .ولحظ الوفد أأن مجموعة البدلان ا ألفريقية معلت عىل مدار ا ألس بوع بروح بناءة وبروح توافقية حبيث ميكن أأن تصبح
ادلورة السابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية دورة انحجة .وعليه أأعربت مجموعة البدلان ا ألفريقية عن الزتاهما ابلصياغة
ا ألوىل لالقرتاح املقدم للبند  9من الربانمج واملزيانية حبيث ميكن اعامتدها يف تكل ادلورة من جلنة الربانمج واملزيانية .و أأشار
الوفد اإىل الزتام اجملموعة بواصةل هجودها بغية دمع اإجراءات الرئيس و أأعرب جمددا عن ثقته الاكمةل يف الرئيسة .ولحظ الوفد
أأيضا الالزتام اذلي قطعته اجملموعة عىل نفسها بواصةل املناقشات أأثناء امجلعيات املقبةل للمنظمة بنفس الروح .ولحظ الوفد
أأيضا أأن مجموعة البدلان ا ألفريقية أأظهرت مرة أأخرى انفتاهحا حبيث ميكن اس تعراض مجيع بنود جدول ا ألعامل والتوصية بشأأهنا
للجمعيات .و أأعرب الوفد عن تطلعه ابهامتم اإىل احلصول عىل الوثيقة املنقحة .و أأحاط الوفد ابحلاجة اإىل معلية شفافة وشامةل
ومنفتحة وشكر امليرسين ا إلقلمييني و أأعضاء ا ألفرقة وكذكل املرتمجني الفوريني وخدمات املؤمترات.
 .268و أأعرب وفد الياابن اذلي حتدث ابمس اجملموعة ابء عن رغبته يف الثناء عىل الرئيسة لتوجهياهتا .وشكر الوفد أأيضا
أأمانة اللجنة ملساهامهتا خالل ا ألس بوع و أأثىن عىل املرتمجني الفوريني املهرة اذلين صاحبوا اللجنة خالل ا ألس بوع .و أأعرب الوفد
عن رغبته يف شكر مجيع اجملموعات ا إلقلميية واملنسقني ا إلقلمييني وادلول ا ألعضاء عىل اجلهود املبذوةل طوال ا ألس بوع.
ولحظ الوفد يف شان البند  9من جدول ا ألعامل أأن الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018لن يوىص به اكمال للجمعية
العامة ،ولكنه يأأمل يف حل املسائل ا ألخرى خالل امجلعيات املقبةل بدمع من مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن خالص
تقديره للرئيسة ملا بذلته من هجود دؤوبة فامي يتعلق ابلبند  12من جدول ا ألعامل خبصوص املاكتب اخلارجية .ولكنه شعر
اب ألسف لعدم اإحراز تقدم جوهري خالل ا ألس بوع يف هذا الصدد .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل إاىل حل معيل بناء مع
هناية امجلعية العامة  ،2017مع مراعاة القرارات اليت اختذت يف عام  2015وتشمل املبادئ التوجهيية .وشكرت الرئيسة
اللجنة عىل روهحا البناءة والتوافق اذلي أأبدى ا ألعضاء اس تعدادمه التحيل به وعىل مجيع اجلهود املبذوةل طوال ا ألس بوع
بأأمكهل ،و أأشارت اإىل التقدم احملرز بشأأن بضعة موضوعات .ولحظت الرئيسة أسفة أأن اللجنة مل تمتكن من حل مجيع
املسائل ،ولكهنا سوف تواصل مناقش هتا خالل امجلعيات .و أأعربت الرئيسة عن أأملها يف أأن تصل ادلول ا ألعضاء اإىل اتفاق
بشأأهنا خالل امجلعيات .وشكرت الرئيسة ا ألمانة عىل تنظميها الاجامتع وحتضريها هل ،وعىل دمعها املس متر اذلي قدمته طوال
ا ألس بوع ،وشكرت املرتمجني الفوريني عىل معله ودمعه .
 .269اختمتت ادلورة.
[تيل ذكل املرفقات]

