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سبمترب  12إىل  10) يف مقر الویبو يف الفرتة من PBCُعقدت ا�ورة الثامنة والعرشون للجنة الرب�مج واملزيانية ( .1
2018. 

أنغوال، و : اجلزا�ر، من ا�ول األعضاء التالية، 2019إىل أكتو�ر  2017وتألفت اللجنة، اعتبارا من شهر أكتو�ر  .2
)، 2019�ولومبيا (و الصني، و ش�ييل، و كندا، و ا�اكمريون، و بلغار�، و الربازیل، و بنغالد�ش، و أذربي�ان، و األرجنتني، و 
أملانيا، و �ابون، و فر�سا، و إثيوبيا، وإس�تونيا، والسلفادور، و مرص، و إ�وادور، و، يةهوریة التش�يك وامجل )، 2018�وس�تار�اك (و 
قري�زيس�تان، و اكزاخس�تان، و اليا�ن، و إیطاليا، واإلسالمية)،  -إ�ران (مجهوریة والهند، و هنغار�، و غوات�ال، و اليو�ن، و 
�حتاد الرويس، ورومانيا، و مجهوریة �ور�، و ب�، و ُعامن، و ني�ري�، و املغرب، و املكس�يك، و مالزي�، و ليتوانيا، و التفيا، و
أوغندا، و �ر�يا، و �یلند، وطاجيكس�تان، و ، وقع)سو�رسا (حبمك املو السوید، و إس�بانيا، وجنوب أفریقيا، و س�نغافورة، و 
 ).52الوال�ت املت�دة األمر�كية (و اململكة املت�دة، و اإلمارات العربية املت�دة، و 

والربازیل، وكندا، والصني،  : اجلزا�ر، وأنغوال، واألرجنتني،وُمثلت ا�ول التالية، األعضاء �للجنة، يف هذه ا�ورة .3
، وإ�وادور، والسلفادور، وفر�سا، وأملانيا، واليو�ن، وغوات�ال، وهنغار�، والهند، وإ�ران يةهوریة التش�يك امجل و�وس�تار�اك، و 

هوریة مج و امن، عُ و املكس�يك، و مالزي�، و ليتوانيا، و قري�زيس�تان، و اكزاخس�تان، و اليا�ن، و إیطاليا، واإلسالمية)،  -مجهوریة (
�یلند، وطاجيكس�تان، و )، وقعسو�رسا (حبمك املو السوید، و إس�بانيا، وس�نغافورة، و �حتاد الرويس، ورومانيا، و �ور�، 

 ).40الوال�ت املت�دة األمر�كية (و اململكة املت�دة، و اإلمارات العربية املت�دة، و أو�رانيا، و أوغندا، و �ر�يا، و 

: ا�منسا، وبيالروس، التالية، األعضاء �لویبو و�ري األعضاء �للجنة، بصفة مراقبو�إلضافة إىل ذ�، ُمثلت ا�ول  .4
مجهوریة ، و وبنن، والبوس�نة والهرسك، وبوروندي، و�شاد، و�وت دیفوار، و�رواتيا، ومجهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية

إرسائيل، و�رلندا، إوإندونيس�يا، وهایيت، و �ا�، و جورجيا، و فنلندا، و ، يةهوریة ا�ومينيك امجل ا�كونغو ا�ميقراطية، جيبويت، 
ا�مين، و الس�نغال، و اململكة العربية السعودیة، و الربتغال، و بولندا، و الفلبني، و بريو، و ��س�تان، ومو��و، و مالطا، و ا�كویت، و 
  ).32زميبابوي (و  ،زامبياو 

 : افتتاح ا�ورةمن �دول األعامل 1البند 

. وأشار إىل أن شهر املشاركة حب �لوفودالثامنة والعرش�ن للجنة الرب�مج واملزيانية ورافتتح املد�ر العام ا�ورة  .5
أنه �إلضافة إىل جلنة الرب�مج واملزيانية س�تعقد امجلعيات يف وقت الحق من ذ� الشهر. وشكر حيث شهر �م،  هوسبمترب 

فرصة الس�تعراض أفاد أهنا مزيانية. و س�نة ليست يه املد�ر العام مجيع األعضاء �ىل مشاركهتم القویة وذكّرمه بأن هذه الس�نة 
ا�مو�ة األوىل من البنود سيشلك هذا �س�تعراض وذ�ر أن نية. معل املنظمة منذ �ج�ع األ�ري للجنة الرب�مج واملزيا

تضمن أیضا التعدیالت املقرت�ة �ىل اختصاصات جلنة الویبو ت ، واليت رقابةا�صصة للتدقيق والاملدر�ة �ىل �دول األعامل، 
ات و�دة التفتيش املشرتكة �ستشاریة املس�تق� للرقابة وميثاق الرقابة ا�ا�لية، وكذ� تقر�ر مر�يل عن تنفيذ توصي

)JIU�املراقب العام للحسا�ت يف ، ). وأعرب املد�ر العام عن رغبته يف أن ینهتز الفرصة ليشكر مراجع احلسا�ت اخلار
الهند، وكذ� مجيع فرق مراجعة احلسا�ت من حكومة الهند، ا��ن أمتوا مدة معلهم لست س�نوات مكراجع �ار� 

للمنظمة ول�ور ا�ي لعبوه �الل ت� الس�نوات اليت قدموها ، �ىل �دماهتم القمية ايضایة العام املهن� للحسا�ت يف املنظمة
اكن ا�ي ذ� الوقت وهو ، 2017�ام حيث یمت مراجعة العام احلايل �س�متر �الل معل املراجع اخلار� وذ�ر أن الست. 
لك من توفر الطمأنينة �ام �ىل أمهية معلية التدقيق، اليت مراجع احلسا�ت اخلار�. وأكد املد�ر العیعمل بصفة ال �زال 

جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� أعرب املد�ر العام عن امتنانه، نيابة عن األمانة، إىل كام ا�ول األعضاء واملكتب ا�ويل. 
الثانية من البنود مو�ة لعام ا�املد�ر اوعرض . ممتزيبه من معل  ت) ملا قامIODوشعبة الرقابة ا�ا�لية ( )IAOC( للرقابة

أشار املد�ر العام إىل تقر�ر األداء و . مناس�بةس�تعراض األداء يف املنظمة، واليت اكنت إجيابية و ملراجعة املالية وااملتعلقة �
ة ، أ�دهام عن اإلدار نيتقار�ر منفصلإ�داد  يل حمل خطحي، موحضا أنه 2016/2017لعام املو�د، أي تقر�ر أداء الویبو 
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س�تعرض مجيع جوانب أداء املنظمة. � يف وجود وثيقة وا�دة �متثل هناك حتسن  املالية واآلخر عن تقيمي الربامج. وذ�ر أن
ما الثنائية متثل مليون فرنك سو�رسي يف فرتة  56بنتاجئ إجيابية للغایة، حيث حققت ثنائية قد أهنت فرتة ال أفاد أن املنظمة و 

مليون فرنك سو�رسي �س�تثناء اخلسا�ر  341بلغ صايف أصول املنظمة و . ثنائيةفرتة ال املس�هتدف لمن  %75�زید عن 
�شلك �ام أفاد أن ذ� ميثل يف �عتبار. و إذا ما أ�ذت اخلسا�ر �كتواریة مليون فرنك سو�رسي  203أي �كتواریة، 

ن التنبؤ به و�ري مس�تقر. وشدد املد�ر العام للمنظمة يف �امل اقتصادي ومايل ال ميك�لنس�بة مايل مس�تقر وحصي للغایة وضع 
عن اإل�رادات ويف �دیثه �ىل رضورة مواص� س�ياسة ممارسة قدر �بري من احلذر ف� یتعلق �إلدارة املالية للمنظمة. 

 �د ما �الل نتي�ة قياس�ية إىلميثل ذ� املزيانية. و املبلغ املدرج يف أ�ىل من اكن والنفقات، أشار املد�ر العام إىل أن ا��ل 
لطلب �ىل معاهدة التعاون تصورا لالس�نوات القلي� املاضية نتي�ة للهنج احلذر ا�ي اعمتد يف حتدید أرقام املزيانية، الس�� 

�ىل قد تفوق نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات أفاد أن من د�ل املنظمة. و % 75شلك � )، اليت PCT�شأن الرباءات (
عند النظر إىل الصورة وذ�ر أنه ا یدل �ىل أمهية نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات �لنس�بة للمنظمة. تقد�رات املزيانية، مم

هناك اجتاه من الناحية املالية للنظر فقط يف احلد األدىن. ومع ذ�، لتشكيل ذ� احلد األدىن، قد �كون العامة للمنظمة، 
أشار . و واتالس�ندار كها املنظمة من حيث األنظمة اليت مت تأسيسها �ىل مهناك العدید من األصول الهامة للغایة اليت متتل 

الية، وال ینبغي التقليل من جحم العمل ا�ي املنظر ال أن معاهدة التعاون �شأن الرباءات �مة للغایة من و�ة إىل املد�ر العام 
ة ا�ول األعضاء �اكملها اليت شار�ت ، بل ش�بكحفسب شمل ذ� املكتب ا�ويلال � به يف هذا النظام. وضطالع مت �

تلقي الطلبات ا�ولية يف واليت ت بنشاط يف إدارة وتنفيذ نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات بصفهتا ماكتب �سمل طلبات، 
مثال للتعاون یعد �لفعل هذا أفاد أن معاهدة التعاون �شأن الرباءات. و يف إطار البحث والفحص ا�متهيدي إدارات إطار 

ألدائه اجليد. وأضاف املد�ر العام أن ما یقرب من �لنس�بة عمتد �ىل مجيع ا�ول األعضاء واألمانة ی ا�ويل الناحج ا�ي 
ية وا�ي مه من حيث األثاين وذ�ر أن النظام ال العام احلايل، وهو �دد �بري للغایة. �الل طلب دويل اكن متوقعا  260.000
من إ�رادات املنظمة. % 17وضعها املس�تقر ماليا هو نظام مدرید، ا�ي �شلك حوايل ملنظمة يف �شكيل اأصول ميثل أ�د 

دو�  117اآلن حوايل  إال أنه هناك، �سبيامعلية بطيئة  واصل ا�ول األعضاء �نضامم إىل النظام، ويهتبي� أفاد أنه و 
ام معاهدة مرتفعاً مثل نظوذ�ر أن األمر ليس طرف متعاقد، بعضها منظامت دولية وإقلميية متثل ا�ول.  102مشاركة وحنو 

صبح نظاما مثريا لاله�م مع أنظام مدرید مشرتك. وأشار املد�ر العام إىل أن  152یضم ، ا�ي التعاون �شأن الرباءات
يس الثالث هو النظام الرئيأفاد أن . و ةتارخييال و ة تقليدیمتصورا من الناحية ال طلب إىل مس�توى أ�ىل مما اكن إماكنية ارتفاع ال

من حيث انضامم دول أعضاء �سري إىل األمام نظام  أیضاثل �س�بة مئویة صغرية من املزيانية و�كنه مي نظام الهاي ا�ي 
یعود أیضا أوحض أن هذا الفائض و اإل�رادات إىل اإلنفاق، وانتقل املد�ر العام من . �ليه الطلبیؤمل أن �زید �دیدة وا�ي 

عن املبلغ املدرج يف % 2.6نفاق املدرج يف املزيانية، الس�� يف �اكليف املوظفني، اليت تقل بنس�بة قل من اإلاألس�توى إىل امل 
الس�ياسة اجلدیدة املتعلقة  عرضاملزيانية. ويف معرض �دیثه عن جمال اإلدارة املالية، أعرب املد�ر العام عن رغبته يف 

مت �حتفاظ بصايف  ة،تقليدیوأفاد أنه من الناحية ال للمنظمة. موضو�ا �لغ األمهية �لنس�بة  متثلاليت و �الست�رات 
واملس�تقرة، اكنت هناك  ثابتةالسلطات �حتادیة السو�رسیة. وعندما ابتعدت املنظمة عن هذه البيئة ال �ى حتياطيات �

مخس هو أداء هذه الس�ياسة  لتقيميالزمين املبديئ اكن األفق و �ا�ة إىل س�ياسة إلدارة است�رات هذه األصول يف املنظمة. 
�س�نة وا�دة فقط من اخلربة يف الس�ياسة اجلدیدة. ومع ذ�، الزمين س�نوات، واكنت املنظمة ال �زال بعيدة عن هذا األفق 

بع املنظمة تطور السوق ملعرفة النتاجئ �ىل املدى ا�ست�رات الناجتة عن ذ� وستتمت تنفيذ والتنظميي مت وضع الهيلك 
م ا�قيقة للغایة للوضع ا�قيق مع أسعار الفائدة السلبية السائدة يف سو�رسا. هتكر املد�ر العام الزمالء �ىل إدار الطویل. وش

جتنب قد مكن من هنج اإلدارة النشطة، ا�ي �شمل إدارة حسا�ت متعددة �شأن �رتيبات �اصة مع املصارف، ذ�ر أن و 
مع ا�ول األعضاء الس�تكشاف إماكنية احلد من تعرض املقاصة أي أ�ر سليب. وأ�ريا، أشار املد�ر العام إىل إجراء جتربة 

مدفو�ات معاهدة التعاون �شأن الرباءات لتقلبات أسعار الرصف. وأعرب املد�ر العام عن شكره ل�ول األعضاء اليت 
ألمهية �لنس�بة ملس�تقبل املنظومة. و�النتقال إىل املقرت�ات احملددة، أشار املد�ر أمر �لغ ا ، ويههذه املامرسةشار�ت يف 

�ىل نطاق واسع مت النظر يف ا�طط العام لت�دید مباين املقر أفاد أنه . و لت�دید مباين املقر التمكييلا�طط العام العام إىل 
وثيقة حية ذ�ر أن وثيقة ا�طط العام لت�دید مباين املقر يه و  ا�ول األعضاء.، ومت تأسيس ا�طط أقرته يف الس�نة السابقة
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هناك عنرصان قيد النظر يف س�ياق �قرتاح قيد أفاد أن هتدف إىل ضامن أ�ذ تصور �حتيا�ات املس�تقبلية يف �عتبار. و 
تلفة وحمددة إىل الس�ابة. ا�كثري من ختز�ن البيا�ت دا�ل املنظمة مضن أنظمة خم  نتقالاألول �عنرص یتعلق ال ، �س�تعراض

هذه معلية معقدة للغایة �مو�ة متنو�ة من األس�باب، و�كهنا �مة للغایة ألهنا تتيح إماكنية خفض التاكليف �شلك وذ�ر أن 
وختفيف خماطر الهجامت الس�يربانية. قدرة �ىل الصمود خر للهجرة إىل الس�ابة �ألمن والاآلسبب ال رتبط ��بري يف املس�تقبل. و 

مل تتحقق بعد، املتطلبات من املتوقع أیضا بعض املتطلبات من حيث احتيا�ات املباين يف املس�تقبل. ورمغ أن هذه فاد أنه أو 
مثرة بدورة م مجليع أم� يف أن حيظى اعرض �ىل ا�ول األعضاء يف املس�تقبل. ويف اخلتام، أعرب املد�ر العام عن هنا س�تُ إال أ

 ان �دول األعامل شامل �ىل الرمغ من أهنوأضاف أوالعرش�ن للجنة الرب�مج واملزيانية،  ا�ورة الثامنةإال ويه للغایة، 
 س�نة مزيانية.ليست 

 انت�اب رئيس جلنة الرب�مج واملزيانية و�ئيب الرئيس :من �دول األعامل 2البند 

 .2019و 2018 ا �ام�ور�هيو�ئيب الرئيس رئيس جلنة الرب�مج واملزيانية نصب فتتح املد�ر العام �ب الرتش�ي�ات مل  .6

لبعثة ا�امئة للمملكة ل أندرو س�تيزن، �ئب املمثل ا�امئ  السفريوحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء واقرتح �رش�يح  .7
 املت�دة.

 ا�مو�ة �ء.املقدم من وفد وحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية وأید الرتش�يح  .8

)، عن تأیيده للرتش�يح GRULACالسلفادور، مت�دً� �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب (وأعرب وفد  .9
 ا�مو�ة �ء.قدم من وفد امل

املقدم لرتش�يح ل)، وأعرب عن تأیيده CEBSوحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى ودول البلطيق ( .10
 ا�مو�ة �ء.من وفد 

أندرو س�تيزن، بصفته رئيس جلنة السفري القرتاح انت�اب �إلجامع العام إىل وجود تأیيد ساحق و أشار املد�رو  .11
أنه الرئيس، مضيفا ائيب أشار املد�ر العام إىل �دم وجود أي �رش�ي�ات لنكام . 2019و 2018�ام الرب�مج واملزيانية �ور�هيا 

 ا األس�بوع. ود�ا املد�ر العام الرئيس إىل املنصة.دول األعامل �الل هذجبمالمئ أي وقت ميكن تناول ذ� يف 

�ىل العملية و�ىل مالحظاته �فتتاحية. بإرشافه  شكر رئيس جلنة الرب�مج واملزيانية املد�ر العام �ىل �رحيبهو  .12
رب�مج جلنة الرب�مج واملزيانية �ىل انت�ابه. واعترب الرئيس جلنة الأعضاء أن �شكر يف أوال رغبته عن الرئيس وأعرب 

ُأويل لثقة اليت �رشف ��امسني وأنه س�يكو� أن العامني القادمني  ، مضيفااملد�ر العامذ�ر واملزيانية جلنة �لغة األمهية، كام 
مواطن فخر و�لك تواضع ليكون أول عن شعوره �لالرئيس أعرب . كام معلهاملسا�دة أو دمع جلنة الرب�مج واملزيانية يف إ�ها 

بتوجيه الشكر إىل أن یبدأ لویبو. وأعرب الرئيس عن رغبته يف من جلان اجلنة �رأس منذ ما یقرب من ربع قرن  �ریطاين
�شلك  يف التحضري �ورة جلنة الرب�مج واملزيانيةولألس�بوع، �داد � يف �هتا الشاق يف املسا�دة اليت قدم ااألمانة �ىل معله

 .�ام

�ئبني للرئيس.  ةتقليدیمن الناحية ال ، للجنة الرب�مج واملزيانية لفاملد�ر العام ساأشار الرئيس إىل أنه، كام أشار او  .13
ملناقشات اليت س�تجري يف العام �الل او�رحب �شدة ببعض ا�مع �ىل مدار األس�بوع، و�لطبع �رشف أشار إىل أنه و 

ذ�، أشار الرئيس إىل أن هناك  لمرحش. ومعل هكرعن شالرئيس وأعرب تقدم مرحش وا�د �لفعل. وأفاد أنه املقبل. 
آخر ممثل موضع �رحيب �بري إذا اكن هناك بذ� من ا�مو�ات اإلقلميية هو تعبري عن �ه�م فإن أي منصبني، و�لتايل 

ع وكام هو احلال م لفااملد�ر العام ساذ�ر أشار الرئيس إىل أنه، كام و �رغب يف دمع اللجنة والرئيس يف العمل، كنائب للرئيس. 
 .قادمةالة حلالية والس�نة ا، أي للس�نثنائيةمنصب �ئب الرئيس لفرتة ال س�يكون منصب الرئيس، 



WO/PBC/28/15  
6 
 

وجود مرحش ملنصب �ئب الرئيس من مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب، وأعطى لفهمه ت إىل  الرئيسوأشار  .14
 لسلفادور.وفد اا�لكمة ل

الس�يد راول فار�اس من بعثة �رش�يح الالتينية وا�اكریيب واقرتح  وحتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك .15
 املكس�يك ملنصب �ئب رئيس جلنة الرب�مج واملزيانية.

مجمو�ة ب�ان أمر�اك وفد وحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية، وأعرب عن تأیيده لالقرتاح ا�ي قدمه  .16
 الالتينية وا�اكریيب.

السلفادور نيابة عن مجمو�ة وفد  ه�مس ا�مو�ة �ء، وأعرب عن تأیيده للرتش�يح ا�ي قدموحتدث وفد سو�رسا  .17
 ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب.

مجمو�ة لرتش�يح املقدم من وفد وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وأعرب عن تأیيده ل .18
 نصب �ئب الرئيس.دول أمر�اك الالتينية وا�اكریيب مل 

 السلفادور نيابة عن مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب.وفد وأعرب وفد الصني عن تأیيده للرتش�يح ا�ي قدمه  .19

بعثة دمع الرتش�يح، إىل قرار جلنة الرب�مج واملزيانية بتعيني الس�يد راؤول فار�اس من يف إ�اطة بأشار الرئيس، و  .20
مل �كن هناك ا�رتاضات ومت تأ�يد القرار املقرتح. و. 1919و 2018 ثنائيةلرب�مج واملزيانية لفرتة ال املكس�يك �ئبا لرئيس جلنة ا

وذكّر الوفود  ،وشكره �ىل تقدمهة القادم�الل فرتة الثنائية وأعرب الرئيس عن امتنانه الشخيص للس�يد فار�اس �ىل دمعه 
�ئب  �لنس�بة ملنصيب ىخر أ اتزيانية، وأنه إذا اكن هناك أي اه�ممرة أخرى بأن هناك �ئبان تقليد�ن للجنة الرب�مج وامل

 ، وسريحب الرئيس بأكرب قدر ممكن من ا�مع.مزدمح �امبذ� ألنه س�يكون ينبغي للوفود أن ختربه ف الرئيس 

رتح رمسي �ىل نصب �ئب الرئيس الثاين وأنه قد مت تعممي مقمب  تفهم أن هناك مرًحشا وا�دا �متأشار الرئيس إىل أنه و  .21
 ا�مو�ات اإلقلميية.

أن یعلن أن مجمو�ة ب�رشف أفاد أنه ، و )CEBS( وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق .22
ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق قررت املسامهة يف التنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف رئاسة جلنة الرب�مج واملزيانية 

التفيا، للمنصب الثاين للبعثة ا�امئة � رتاح �رش�يح الس�يدة لييين غریك، مستشار الشؤون �قتصادیة وامللكية الفكریةواق
 لنائب رئيس جلنة الرب�مج واملزيانية.

وحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية، وأعرب عن تأیيده للرتش�يح ا�ي تقدمت به مجمو�ة أورو�  .23
 ودول البلطيق.الوسطى 

و وحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادي، وأشار إىل أن مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ، بصفهتا عض .24
 لرتش�يحل توازن بني اجلنسني، وأعرب عن رغبته يف تقدمي دمعها ا�اكملالتوزیع اجلغرايف العادل وامل دامئا يف اللجنة، تفضل 

 .�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيقمجمو  وفد املقدمة من قبل

عن دمعه للرتش�يح ا�ي اقرت�ه أیضا أعرب ، و وحتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب .25
 مجمو�ة أورو� الوسطى ودول البلطيق.وفد 

مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى وفد وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وأعرب عن تأیيده للرتش�يح ا�ي قدمه  .26
 والبلطيق.
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 مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق.وفد وأعرب وفد الصني عن تأیيده للرتش�يح ا�ي قدمه  .27

 لييين غریكالس�يدة الرب�مج املزيانية ، بأن تنتخب جلنة ارمسي واقرتحوشكر الرئيس اللجنة �ىل ا�مع الواسع النطاق  .28
. و�لص الرئيس إىل أن القرار یبدو مقبوال 2018/1919ثنائية جلنة الرب�مج واملزيانية لفرتة ال  التفيا كنائب رئيسبعثة من 

 مجليع الوفود، و�لتايل مت �تفاق �ليه.

و س�تيزن أندر السفري  ،2019و 2018يف �ايم املزمع عقدها دوراهتا ، ألغراض انتخبت جلنة الرب�مج واملزيانية .29
 نيغریك (التفيا) �ئبلييين (املكس�يك) والس�يدة  راول فار�اس خوار�س، والس�يد جنةلل  (اململكة املت�دة) رئيسا

 لرئيس اللجنة.

 �دول األعامل اع�د :من �دول األعامل 3البند 

 .WO/PBC/28/1 Prov.2استندت املناقشات إىل الوثيقة  .30

تنظميه جرى و  ،WIPO/PBC/28/1 Prov.2الرئيس مرشوع �دول األعامل وأوحض أنه ورد يف الوثيقة  عرضو  .31
، �نيا، اس�تعراض األداء واملراجعة املالية، �لثا، أوال، التدقيق والرقابة ويه: املس�توىمرتفعة مبوجب �دد من ا�مو�ات 

، . ویعزتم الرئيس تناول البنود وا�دا تلو اآلخر2017العامة لعام ات لجنيت الرب�مج واملزيانية السابقني وامجلعيل البنود التالية 
لجنة الویبو وفقا خلطة العمل، مضيفا أنه قد �كون هناك القليل من املرونة يف ذ� اليوم حيث هناك بنود تتعلق ب 

العنارص إذا اكن معدل التقدم أرسع من املتوقع. �رحيل سيمت وذ�ر أنه ملراجع اخلار�. �و �ستشاریة املس�تق� للرقابة
. واس�تفرس الرئيس عام إذا اكنت الوفود 4و  3البند�ن یتبعه املراجع اخلار�، ، تقر�ر 6بدء من البند ال واقرتح الرئيس 

 تعليقات، مت التصویت �ىل القرار.أي حيث مل �كن هناك و �ىل اع�د مرشوع �دول األعامل. موافقة 

 ).WO/PBC/28/1جلنة الرب�مج واملزيانية �دول األعامل (الوثيقة  اعمتدت .32

إبداء بعض املالحظات العامة قبل �نتقال إىل البند األول من �دول األعامل. أوال، أعرب الرئيس عن رغبته يف و  .33
أن األمانة العامة قد أ�حت ه بفهمعن ت الرئيس أعرب �إلضافة إىل اإل�اطة الشام� اليت قد�ا املد�ر العام يف ذ� الصباح، 

شأن بعض النقاط التفصيلية. وف� یتعلق بتنظمي �ج�ع لتقدمي إ�اطات �  ايضالفرصة للمجمو�ات اإلقلميية يف األس�بوع امل
اجللسات الصباحية يف السا�ة العارشة صبا�ا وحىت ستبدأ اإلجراء املعتاد، و سيمت اتباع  هنأالرئيس أفاد يف ذ� األس�بوع، 
رغبة بعض الوفود يف  مساء. وأشار الرئيس إىلالسادسة ومن السا�ة الثالثة بعد الظهر اىل السا�ة ، الوا�دة بعد الظهر

ضافة تعليقاهتا داعيا إ�ها إل�كفاءة، �ه�م �اإلدالء مبالحظات افتتاحية أو �امة وطلب من الوفود أن تضع يف اعتبارها 
 . �فتتاحية البيا�تأمام ا�لكمة �ب احلريف لالج�ع. وفتح الرئيس السجل ا�اكم� �ىل 

ا واحمليط الهادئ، وأعرب عن رغبته يف هتنئة الرئيس �ىل انت�ابه وأعرب وحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة آس�ي .34
من حيث لالج�ع �داد ا�مو�ة األمانة �ىل �وفد عن اعتقاده بأن اللجنة س�تحقق النتاجئ املرجوة حتت إدارته. وشكر 

جلنة الویبو �ستشاریة وأعرب عن رغبته يف شكر  لرقابةالتدقيق واقضا� إىل وفد تقدمي مجيع الو�ئق ذات الص�. وأشار ال
أعرب عن أمل ا�مو�ة يف أن �متكن اللجنة من كام واملراجع اخلار� وشعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل تقار�رها.  املس�تق� للرقابة

ة ا�ا�لية. وف� یتعلق لرقاباالتعدیالت املقرت�ة �ىل اختصاصات جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة وميثاق اع�د 
مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ عن سعادته ملعرفة أن املركز املايل للمنظمة وفد بتقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار�، أعرب 

مد�ر وفد وشكر ال .لقطاع العاماملعایري احملاسبية ا�ولية لن مع و، یتفق2017تدفق النقدي لعام ال وأداءها املايل، وكذ� 
ابة ا�ا�لية �ىل التقر�ر الس�نوي لشعبة الرقابة ا�ا�لية وأعرب عن أم� يف أن �س�متر شعبة الرقابة ا�ا�لية يف شعبة الرق

�لام �لتقر�ر املر�يل عن وفد توفري الرقابة ا�ا�لية املس�تق� والفعا� للمنظمة، مبا ی�ىش مع ميثاق الرقابة ا�ا�لية. وأ�اط ال
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ا�مو�ة إىل أعرب عن تطلع . و WO/PBC/28/6املشرتكة �ىل النحو املبني يف الوثيقة  تنفيذ توصيات و�دة التفتيش
مناقشة ما إذا اكن ینبغي لألمانة أن تقرتح تعدیالت ف� یتعلق �لتوصيات املفتو�ة اليت قدمهتا و�دة التفتيش املشرتكة �يك 

لعايم لویبو اواملراجعة املالية، وأ�اط �لام بتقر�ر أداء  األداءإىل جمال اس�تعراض الوفد . وانتقل فهيا تنظر ا�ول األعضاء
أن التقر�ر اس�متر يف تقدمي تقيمي شامل وشفاف لعلمه ب، وأعرب عن رسوره WO/PBC/28/7، الوثيقة 2016/2017

الوفد . كام أ�اط 2016/2017املايل اإلجيايب للمنظمة لفرتة الرباجمي و األداء إىل ا�مو�ة كام أشار وفد واملايل.  يلرباجملألداء ا
�دد �ز�دة عمل یواكن من دواعي رسوره أن  تقر�ر أداء الویبو،�شأن شعبة الرقابة ا�ا�لية التثبت الصادر عن �لام بتقر�ر 

. تثبتإىل تنفيذ التحسينات والتوصيات املقرت�ة يف تقر�ر ال وفد عن تطلعه الأعرب الربامج اليت أبلغت عن تقيمي ذايت دقيق. و 
، وأعرب WO/PBC/28/9، الوثيقة 2017ا�مو�ة األمانة �ىل التقر�ر املايل الس�نوي والبيا�ت املالية لعام وفد وشكر 

�شأن  WO/PBC/28/13الوثيقة كام أشار الوفد إىل مجيع الو�ئق إىل امجلعية العامة. �ع�د عن أم� يف أن تويص اللجنة 
عن أمل ا�مو�ة يف أن �كون اللجنة الوفد مشاریع ا�طط العام لت�دید مباين املقر وتطلع إىل مناقشة هذه املسأ�. وأعرب 

. وف� یتعلق �لنس�بة لهايف وضع ميكهنا من توجيه املنظمة حىت �متكن من حتقيق مشاریع التكنولوجيا الس�ابية ذات األولویة 
أن حتقق اللجنة نتي�ة أعرب عن أم� يف شارك بنشاط يف املناقشة و أنه سي ا�مو�ة ذ�ر وفد ألعامل، من �دول ا 16�لبند 
قطریة �اصة �لك ب� قدم تعليقات يا�مو�ة أنه س� وفد للمهنجية ف� یتعلق �إل�رادات والنفقات. وأضاف �لنس�بة مقبو� 
 يف إطار لك بند من بنود �دول األعامل.بذاته 

تطلعه إىل �ع�د ، وعن سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وأعرب عن رغبته يف هتنئة الرئيس �ىل انت�ابه وحتدث وفد .35
�ورة، وأعرب عن ل�داد اإلا�مو�ة الشكر إىل األمانة �ىل معلها ا�ؤوب يف ه وفد و�كام �ىل قيادته لتوجيه املناقشات. 

وجلنة الرقابة ا�ا�لية �ىل العمل املتواصل  ستشاریة املس�تق� للرقابةجلنة الویبو �امتنانه ملراجع احلسا�ت اخلار� و 
لعبه يف آلية الرقابة يف املنظمة. وأشار إىل أنه من أ�ل توفري الوقت للمناقشات يف ذ� ت والتقار�ر وا�ور األسايس ا�ي 

بأن اجلهود اليت أعرب الوفد عن اقتنا�ه و  األس�بوع، فإنه س�يقدم تعليقاته املوضوعية يف إطار بنود �دول األعامل ذات الص�.
 �ىل مدار ا�ورة س�تؤدي إىل مناقشات ممثرة ونتاجئ إجيابية.معة للوفود هود ا�إىل �انب اجل یبذلها الرئيس 

وأعرب عن رغبته يف هتنئة الرئيس �ىل انت�ابه. ، وحتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب .36
و�ئق العمل إ�داد شكر األمانة �ىل مجيع أعاملها يف التحضري لالج�ع ويك � عرب الوفد عن رغبته يف اغتنام الفرصة �أكام 

والبيا�ت املالية ثنائية وتقر�ر أداء الویبو لفرتة ال  رقابةتدقيق والا�مو�ة عن امتنانه لتقار�ر ال وفد أعرب كام اخلاصة ��ورة. 
النتاجئ إىل ا�مو�ة �رتياح أشار وفد وق رأس املال العامل والتقر�ر الس�نوي عن املوارد البرشیة. و واملساهامت وو�ئق صند

حول اجلوانب علق أشار الوفد إىل أنه س�يكام مليون فرنك سو�رسي.  400املالية اجليدة للمنظمة، حيث بلغ د�لها أكرث من 
 لسلفادور بصفته الوطنية.ل وفد �من بنود �دول األعامل، وكذ� يف لك بند حمدد ذات �ه�م �مس ا�مو�ة امللموسة 

وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وهنأ الرئيس �ىل انت�ابه وأعرب عن ثقته يف  .37
يف الوقت املناسب املرتفعة ودة اجلا�مو�ة األمانة �ىل إ�داد مجيع الو�ئق ذات وفد شكر و قيادته القد�رة �الل ت� ا�ورة. 

تقد�ره ملراجع احلسا�ت اخلار�، ا�ورة. وأعرب وفد ا�مو�ة عن  وكذ� �ىل تنظمي إ�اطة إ�المية ألعضاء ا�مو�ة قبل
ية الهامة يف ضامن شفاف  مإىل اللجنة و�مهت املقدمة لتقار�رمهوللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة وجلنة الرقابة ا�ا�لية �ىل 

 مشاركته البناءة يف مناقشة لك بند من بنود �دول األعامل.�ىل وفعالية وكفاءة املنظمة. وأكد الوفد للرئيس 

أعرب كام �مس ا�مو�ة األفریقية، الرئيس �ىل انت�ابه ومتىن � لك التوفيق يف مساعيه.  وهنأ وفد املغرب، مت�د� .38
وفد نتي�ة ل�ورة. وأعرب ك  س�متكن من التوصل إىل اس�تنتا�ات بناءة الوفد عن امتنانه للرئيس �ىل رو�ه املهنية اليت

و�لطریقة  عن امتناهنا لألمانة �ىل معلها التحضريي املمتاز يف الفرتة اليت س�بقت ا�ورة ويف الوقت املناسبأیضا ا�مو�ة 
املزيانية يه جلنة ذات أمهية قصوى بأن جلنة الرب�مج و أعرب الوفد عن اقتنا�ه أ�حت مجيع الو�ئق ذات الص�. و اليت 

�ىل �لنس�بة للب�ان النامية وأقل الب�ان منوا، نظرا �ورها احلامس يف متكني ا�ول األعضاء من ممارسة �ام الرقابة املالية 
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يق ق تدال بعنوان �رامج الویبو، مما یوحض �يف ميكن للملكية الفكریة �لفعل أن تعزز التمنية. وف� یتعلق ببنود �دول األعامل 
سيسا�د �ىل حتسني نتاجئ املنظمة ايل ا�قيق احل ذ�ر الوفد أن ا�مو�ة مقتنعة بأن الضبطواألداء املايل، ة، رقابوال
جلنة الویبو �ستشاریة لفحص، الس�� تقر�ر املتعلقة �عامل األبنود �دول ب �لام الوفد يسا�دها يف إجناز معلها. وأ�اط س و 

التقر�ر املايل الس�نوي و ، 2016/2017الویبو للفرتة  التقر�ر الس�نوي عن املوارد البرشیة، وتقر�ر أداءو ، املس�تق� للرقابة
ا�مو�ة �لام �ملالحظات املوضوعية وفد ا�س�توري. كام أ�اط اإلصالح ر�يل عن املتقر�ر ال ، و 2017احلسا�ت لعام تقر�ر و 

ا�مو�ة الشكر إىل املراجع اخلار� �ىل العمل وفد . وو�ه 2017ة املالية املراجع اخلار� للفرت قبل والتوصيات احملددة من 
، أنتجت الویبو 2017يف �ام ه إىل أنوفد الشاق ا�ي اضطلع به وفقا ملعایري املراجعة ا�ولية. ويف هذا الصدد، أشار ال

% 44بنس�بة و  2016�الل �ام لفائض % مقارنة �50مليون فرنك سو�رسي، وهو اخنفاض بنس�بة  18.6فائضا قدره 
ت خدماو یةلتعاقدت الخدمااعلى ق إلنفادة ا�زلى إئيسي رجع بشكل �روأفاد أن ذ� . 2015ام مقارنة �لفائض �الل �

�عتبارها هيئة فرعية �بعة للجمعية العامة للویبو  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةا�مو�ة بأمهية وفد  وأقرلموظفين. ا
خمتلف معليات �ىل هام الرقابة القيام مب وكذ�  ا�ول األعضاءمن حتمل مسؤولية  متكّن لكهيامنة الرب�مج واملزيانية ألهنا وجل 

جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� ا�مو�ة األفریقية مجيع اجلهود الرامية إىل دمع وفد  الویبو. ومع وضع هذا يف �عتبار، أید
اليت س�متكّهنا من �ضطالع مبها�ا بفعالية، الس�� ف� یتعلق �أل�القيات والرتكزي �ىل جماالت و  ،املهين �ىل املس�توى للرقابة

راخسة بأن هناك ثغرات يف ته القناع عن ا�مو�ة أعرب وفد معينة. وف� یتعلق �لتوزیع اجلغرايف ملوظفي الویبو، حتسني 
ل أمانة الویبو. ورحب مببادرات الویبو، مبا يف ذ� التوعية، من أ�ل حتسني ا�متثيل اجلغرايف من املنطقة األفریقية دا�

الس�� ل�ول التوزیع اجلغرايف ورأى أنه من األمهية مباكن اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لز�دة ا�متثيل اجلغرايف تدرجييا، 
أفاد أن ذ� � یتعلق مبس�تو�ت املوظفني والوظائف، من املنطقة األفریقية. وفقصا يف الوقت الراهن �األعضاء املمث� متثيال 

الویبو �ىل الوفد جشع و من ميثاقها.  9ش�يا مع مبدأ ا�متثيل اجلغرايف العادل كهدف أسايس للویبو وفقا للامدة س�يكون م�
أن �شنظومة امل  �ىل نطاقعمل المواص� س�ياساهتا وأ�شطهتا لتعز�ز املساواة بني اجلنسني من �الل التعجيل بتنفيذ خطة 

ا�لكمة عند س�يأ�ذ  ها�مو�ة أنوفد . وأوحض 2012�شئت يف �ام ) اليت أُ UN-SWAPاملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (
 تعليقات حمددة �ىل خمتلف بنود �دول األعامل.ف� یتعلق ب الرضورة 

جنا�ا اكمال يف ظل قيادته القویة. وهنأ وفد الصني الرئيس �ىل انت�ابه، وأعرب عن ثقته يف أن ا�ورة س�تحقق  .39
اجلودة. وأشار الوفد مع التقد�ر إىل أن الوضع املايل للمنظمة مرتفعة وشكر الوفد األمانة �ىل إ�دادها للعدید من الو�ئق 

الفائض بلغ ، 2016/2017الثنائية أشار الوفد إىل أنه �الل �الل العامني املاضيني. و اجليد  مس�تواهاس�متر يف احلفاظ �ىل 
أفاد أنه مليون، مما یضع أساسا سل� للتمنية املس�تقبلية للمنظمة. و  202.7 اصايف أصولهبلغ مليون و  55.9التشغييل للمنظمة 

زید من الب�ان إىل املعاهدات امل توانضم ،مت حتقيق العدید من النتاجئ اإلجيابية يف تنفيذ األهداف �سرتاتيجية التسعة
انتشارها واصل أنظمة معاهدة التعاون �شأن الرباءات ومدرید والهاي إثبات كام تالویبو أو صدقت �لهيا.  ا�ولية اليت تد�رها
أن �دد اإلیدا�ات يف �زاید مس�متر. وأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أن املس�ت�دمني الصينيني حيث بني املس�ت�دمني، 

لملكية الفكریة يف املنظمة تتطلب أن یليب العاملي ل لنظام ل ة �سامهون يف النظام و�س�تفيدون منه. ورأى أن التمنية الصحي
ینبغي لألنظمة، مبا يف ذ� نظايم مدرید وأفاد أنه النظام احتيا�ات �دد �بري من املس�ت�دمني، الس�� من الب�ان الناش�ئة. 

�ج�ع هذا نوقشت �الل  والهاي، أن تنظر يف توس�يع آلية اللغة لتسهيل اس�ت�دا�ا. ورصح الوفد بأن املوضو�ات اليت
يه متن أعرب عن بناء يف املناقشة و �شلك للمشاركة بنشاط و اده س�تعدعرب عن اس�يكون لها تأثري هام �ىل املنظمة، وأ

 لالج�ع.الن�اح ا�اكمل 

انت�ابه لتوجيه أعامل اللجنة. وشكر الوفد األمانة �ىل جتميع الو�ئق �ىل لرئيس عن هتنئته لوفد الهند  أعربو  .40
أعرب عن تأیيده للبيان ا�ي أدىل به وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ. ويف معرض كام التفصيلية ل�ورة. 

�دیثه عن التقر�ر الس�نوي للموارد البرشیة ا�ي أ�دته األمانة، أثىن الوفد �ىل اس�مترار ز�دة إنتاجية القوى العام� واحلفاظ 
�نس�ية يف القوى العام�  118متثيل بالده بي� تقدر ذ�ر أنه العام� للمنظمة. و  يالقو إجاميل يف �ىل التوازن بني اجلنسني 
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إجاميل عتقد أنه البد من معل ا�كثري لضامن توزیع جغرايف متوازن من حيث النسب واأل�داد يف ی مازال إال أنه لویبو، �
بعض التوصيات القمية اليت قد�ا املراقب املايل أورد خلار� ا�ي العام� للمنظمة. وأثىن الوفد �ىل تقر�ر املراجع ا يالقو 

واملراجع العام للهند بصفته املراجع اخلار� للویبو. ورأى الوفد أن املنظمة س�تعمل �ىل تنفيذ التوصيات الصادرة عن املراجع 
الهند �ىل معل جلنة الویبو وفد  ملنظمة. وأثىنف� یتعلق بنظام مدرید وضامن اإلدارة املالية السلمية ألصول االس�� اخلار�، 

�ستشاریة املس�تق� للرقابة، واعترب أن تقر�ر مد�ر شعبة التدقيق ا�ا�يل قد قدم بعض التوصيات القمية مبا ی�ىش مع 
عن تطلعه فد الو كام أعرب هذه التوصيات. تنفيذ أحاكم ميثاق الرقابة ا�ا�لية، وأعرب عن ثقته يف أن املنظمة س�تعمل �ىل 

 إىل مداوالت بناءة وذات قمية مضافة يف ا�ورة الثامنة والعرش�ن للجنة.

وهنأ وفد مجهوریة �ور� الرئيس �ىل انت�ابه وأعرب عن تقد�ره لتفانيه يف معل اللجنة. وشكر الوفد األمانة �ىل  .41
�لبيان الئه �ىل إدج�ع جلنة الرب�مج واملزيانية. وشكر الوفد وفد إندونيس�يا الرتتيب ال�داد و اإلحرص لها يف  اليت الا �وده

نيابة عن مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ. و�رب الوفد عن ارتيا�ه لقيام الویبو، �ىل الرمغ من �دم اليقني یؤیده �فتتا� ا�ي 
لملكية الفكریة، العاملية ل ألنظمة لىل ا�منو املس�متر اع �رجوأضاف الوفد أن ذ� إمنا بفائض.  2017إهناء �ام �قتصادي، ب

�ود الویبو هتدف لك أن ینبغي تعز�ز �س�تقرار املايل للویبو و من أ�ل أنه ینبغي �س�تفادة ا�اكم� وأعرب عن اعتقاده 
اس�تعراض شامل ومناقشة  تنفيذ األنظمة. ولهذا الغرض، ینبغي ألعضاء جلنة الرب�مج واملزيانية إجراءمن هدف ال إىل حتقيق 

نظام معاهدة التعاون اع�د الویبو املايل املرتفع �ىل إ�رادات ما ذ�ر أ�اله و فضل الطرق لضامن األداء األمثل. و�لنظر إىل أل
للمس�ت�دمني نه ینبغي جعل أنظمة التسجيل ا�ولية أكرث سهو� �لنس�بة أالوفد ذ�ر نظايم مدرید والهاي، �شأن الرباءات و 

اس�تدامة الویبو وز�دة تطو�رها. ومع أ�ذ ذ� يف �عتبار، رأى الوفد أنه من مصل�ة الویبو الفضىل أ�ل احلفاظ �ىل من 
عن الوفد أعرب تعز�ز قدرهتا �ىل �دمة العمالء وز�دة �ع�د �ىل تعليقات العمالء يف حتدید س�ياسة امللكية الفكریة. و 

 طوال ا�ورة.املطرو�ة ضو�ات والقضا� األخرى إىل مناقشة بناءة حول ت� املو تطلعه 

 تقر�ر جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة : من �دول األعامل 4البند 

 .WO/PBC/28/2استندت املناقشات إىل الوثيقة  .42

ابية عن قدمت اللجنة تقار�ر كتجلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة، أشار الرئيس إىل أنه وفقا الختصاصات و  .43
لوفود. وسلط الرئيس الضوء �ىل أن الوثيقة حتتوي أیضا �ىل التقار�ر قد أتيحت لكون �أنه ینبغي أن وحض أ�شطهتا، وأ

، متاش�يا مع املامرسة، أنهتوصية امجلعية العامة �إل�اطة �لام �لتقر�ر. واقرتح الرئيس و التوصية العامة �شأن املوضوع، وه
التقر�ر، مث یفتح ا�ال أمام األس�ئ� والتعليقات. وهبذا، عرض ل الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةجلنة رئيس س�يرتك ا�لكمة ل

 التقر�ر.عرض ود�اه إىل  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةالرئيس إىل رئيس لتفت ا

 أدىل رئيس جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة �لبيان التايل:و  .44

إنين أقف . ، رئيس جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةابور آمون�الرئيس. امسي س�يادة  جزیال �مك"شكرا 
يف إطار �ليه  طالعا�ي ميكن �و �ستشاریة املس�تق� للرقابة الویبو لجنة ل هنا لتقدمي التقر�ر الس�نوي أماممك 
 .WO/PBC/28/2املرجع 

أجرت و فعلية ، عقدت اللجنة أربعة اج��ات 2018یوليو  5و 2017یوليو  7بني ما "�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر 
امسحوا و . فعليةالربید اإل�كرتوين للتعامل مع املسائل املل�ة بني �ج��ات ال عن طریق �دد �بري من معليات تبادل 

 يل أن أقدم �مك موجزا خمترصا لبعض األ�شطة الرئيس�ية للجنة.
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شعبة  اليت أ�دها مد�ر ة�ىل مدار الس�نة، واستناداً إىل تقار�ر النشاط الفصلياس�تعرضت اللجنة، "الرقابة ا�ا�لية: 
يف تنفيذ خطة معل الرقابة اخلاصة �شعبة الرقابة ا�ا�لية. وأعربت اللجنة عن ا�ي ُأحرز الرقابة ا�ا�لية، التقدم 

يت مت حتقيقها، واجلودة الشام� للنتاجئ اليت مت التوصل إ�هيا. ارتيا�ا للتقدم العام يف تنفيذ اخلطة، والتغطية الرقابية ال
ا�ي وا�ته شعبة الرقابة ا�ا�لية �الل لتوظيف وتالحظ اللجنة أن ذ� قد حتقق �ىل الرمغ من صعوبة وضع ا

 يفوشمل العدید من املناصب الشاغرة ومعليات توظيف مطو� أحياً� لبعض من هذه الوظائف. وا�ي �  ،الفرتة
، وس�تة يف �ام 2018�ا� حتقيق مفتو�ة، مت �سجيل مخس مهنا يف  12اكنت هناك  ،وقت كتابة هذا التقر�ر

شعبة الرقابة ا�ا�لية، �لنس�بة ل يف احلاالت اليت تنطوي �ىل تضارب مصاحل حممتل و. 2016، ووا�دة يف �ام 2017
بة الرقابة ا�ا�لية و�ريه، وفقا مليثاق الرقابة اس�تعرضت اللجنة لك �ا� �لتفصيل وقدمت املشورة إىل مد�ر شع 

 ا�ا�لية.

�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، اج�ع فيدیو مع املراجع اخلار� املنهتية والیته عقدت اللجنة، "املراجعة اخلارجية: 
مج� أمور، التوقيت من بني �قشت اللجنة مع املراجع اخلار�، وواملراقب املايل واملراجع العام للحسا�ت يف الهند. 

. وشكرت اللجنة املراجع اخلار� املنهتية والیته �ىل املراجعة 2017املتوقع لتقدمي التقر�ر �شأن البيا�ت املالية لعام 
اليت أجراها �الل العام املايض و�ىل مسامهته يف تعز�ز احلومكة يف الویبو. وأعربت اللجنة عن رسورها ملالحظة أن 

ار� قد وضع مرة أخرى رأ� �ري متحفظ �شأن البيا�ت املالية للویبو وأثىن �ىل اإلدارة �شأن هذه املراجع اخل
يف مناس�بتني، مع املراجع اخلار� اجلدید (املكتب الوطين ملراجعة احلسا�ت، اململكة واجمتعت اللجنة، النتي�ة. 

إىل احلصول �ىل مد�الت اللجنة �شأن اسرتاتيجية  املت�دة) ا�ي أطلع اللجنة �ىل أ�شطة املشاركة األولية، وسعى
مراجعة احلسا�ت وختطيط مراجعة احلسا�ت. كام �قشت اللجنة مع املراجع اخلار� التعدیالت املقرت�ة �ىل 

 .ةاخلارجي�ملراجعة اختصاصاهتا ف� یتعلق 

ذ توصيات الرقابة، استناداً إىل تنفيموقف يف لك دورة من دوراهتا اس�تعرضت اللجنة "تنفيذ توصيات الرقابة: 
الس�� مع اإلدارة وشعبة الرقابة ا�ا�لية، األساليب �قشت اللجنة والبيا�ت اليت قدمهتا شعبة الرقابة ا�ا�لية. 

منذ فرتة طوی� وجشعت شعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل إ�ادة تقيمي هذه التوصيات املعلقة منذ فرتة علقة التوصيات امل
 يث اس�مترار�هتا وأمهيهتا.طوی� من ح 

لغموض ا ل��، وجتنبو. ميثل أداء اللجنة لواجباهتا املتعلقة �أل�القيات حتد� أمام اللجنةمكتب األ�القيات: “
وتويص بتعدیالت ، وسوء الفهم يف املس�تقبل، تقرتح اللجنة توضيح دورها ومسؤولياهتا ف� یتعلق بوظيفة األ�القيات

 مج واملزيانية �ىل اختصاصاهتا.مناس�بة للجنة الرب�

ذات الص� �أل�القيات: مقنا مبراجعة س�ياسة امحلایة من التالية �الل هذه الفرتة، أجرت اللجنة املهام الرئيس�ية و "
�إلضافة إىل و�نتقام وقدمنا تعليقات واقرتا�ات مكثفة، مت أ�ذ معظمها يف �عتبار عند إصدار الس�ياسة ا�هنائية. 

 یتعلق بتنفيذ الس�ياسة اجلدیدة، أوصت اللجنة بأن یقدم �بري موظفي األ�القيات مد�الت إىل مد�ر ف�و ذ�، 
شعبة الرقابة ا�ا�لية، �شأن �يفية حتدید �االت ا�هتدیدات �نتقامية احملمت� يف مر�� التحقيق و�يفية التفا�ل مع 

املايل كشف عن رسورها ملالحظة أن س�ياسة ا�  مكتب األ�القيات يف معاجلة ت� ا�هتدیدات. وأعربت اللجنة
املايل يف مؤسسات منظومة األمم املت�دة األخرى، تتضمن كشف �ىش مع س�ياسات ا� اليت توإ�الن املصاحل، 

 ضام�ت اكفية محلایة الرسیة. شمل )، و� IPSASلمعایري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام (وفقا لمتطلبات ا�كشف 

جلنة الویبو : مت تعدیل اختصاصات جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة�ة �ىل اختصاصات "التعدیالت املقرت 
. ووفقا ملا تقتضيه �ختصاصات، قامت اللجنة مبراجعة 2015آخر مرة يف أكتو�ر  �ستشاریة املس�تق� للرقابة

�ركز التعدیالت املقرت�ة �ىل و مانة للتشاور. هذه التعدیالت املقرت�ة مع ا�ول األعضاء واألتبادلت النس�ة احلالية و 
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يف ه وتوضي� هوتبس�يطالقسم صف وظيفة اللجنة ومسؤولياهتا هبدف حتسني هيلك وواكمل للقسم (ب)،  تعدیل
ضوء التجربة السابقة. ومبا أن بعض التعدیالت املقرت�ة �ىل �ختصاصات س�يكون لها تأثري �ىل ميثاق الرقابة 

مزتامن لنظر فهيا �شلك اللجنة أنه من املس�تحسن تقدمي التعدیالت املقرت�ة �ىل لكتا الوثيقتني ل  ارتأتا�ا�لية، فقد 
يف املايض، جرت املراجعة ا�وریة لهذه الو�ئق يف س�نوات خمتلفة، مما أدى إىل ومن �انب جلنة الرب�مج واملزيانية. 

 �دم تطابق لكتا الوثيقتني �شلك اكمل.

 . "تناولهافإنين سأسعد ب هبذا أختمت ملخيص القصري. �ا، إذا اكنت �ى ا�ول األعضاء أس�ئ�، و "

�ىل التقر�ر وأشار إىل أنه من أ�ل  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةرئيس عن شكره لالرئيس أعرب و  .45
العام السابق وإجراء مناقشة حول الصادر عن قر�ر رغب يف الرتكزي أوًال �ىل التفإنه �بأكرب قدر ممكن،  نقاشاحلفاظ �ىل ال 

أشار إىل أنه من كام واألمانة.  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةالوفود لرئيس اليت قد تو�ها س�ئ� األذ�، مبا يف ذ� 
اجلزء مت �س�مترار يف ، سيأ�ل احلفاظ �ىل املناقشة �شلك منظم قدر اإلماكن، مبجرد �نهتاء من اجلزء األول من املناقشة

 �لتعدیالت املقرت�ة �ىل �ختصاصات.املتعلق الثاين 

�ىل  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق وشكر  .46
جلنة الویبو املبالغة يف تقد�ر أمهية دور ن ال ميك، مشريا إىل أنه WO/PBC/28/2معلها و�ىل التقر�ر الوارد يف الوثيقة 

و�شأن وإدارة ا�اطر،  ةاملاليإ�داد التقار�ر واملراجعة اخلارجية، وكذ�  ةا�ا�لي رقابةيف ال �ستشاریة املس�تق� للرقابة
ُ املن تبادل املعلومات ا�مو�ة عن امتنانه الج��ات وفد منذ عهد قریب. وأعرب أ�القيات الویبو أیضا  ظمت تظمة اليت ن

�لام �القرتاح الوارد يف التقر�ر بأن الوفد ل�ول األعضاء بعد ا�ورات الفصلية للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، وأ�اط 
للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة �شأن األ�القيات تتطلب توضي�ا، وكذ� التوصية �ع�د التعدیالت اجلدیدة وظيفة ال

مجمو�ة ب�ان أورو� وفد اليت سيمت مناقش�هتا يف إطار بند �دول األعامل التايل. وأشاد و �ىل �ختصاصات، ذات الص� 
وشكر رئيس  آلية التدقيق والرقابة يف الویبوالنشطة يف  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةالوسطى والبلطيق مبشاركة 

 التقر�ر.عرض اللجنة �ىل 

رد يف او هو �ىل التقر�ر، كام  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة�مس ا�مو�ة �ء وشكر وحتدث وفد سو�رسا  .47
ا�مو�ة عن امتنانه للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة �ىل دورها األسايس يف وفد . وأعرب WO/PBC/28/2الوثيقة 

ا�مو�ة وفد  أعربكام آلية التدقيق والرقابة يف الویبو من أ�ل احلفاظ �ىل فعالية وكفاءة وأمهية اإلدارة وأ�شطة املنظمة. 
ل األعضاء، الس�� من �الل ا�ورات اإل�المية، ورحب مع ا�و  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةعن تقد�ره لتفا�ل 

حتسني معلية املتابعة �شأن التوصيات وتعز�ز التعاون. وا�ي إشار إىل أنه أدى إىل بتفا�ل اللجنة مع املراجع اخلار�، 
أهنا  ىر املايل، اليت رألتقار�ر �ست� جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةا�مو�ة عن تقد�ره الس�تعراض وفد وأعرب 

هيئة مس�تق� �رشف �ىل تنفيذ س�ياسة �ست�ر �ىل مدار هناك زود ا�ول األعضاء بضام�ت إضافية بأن ��مة ألهنا 
توضيح دورها ومسؤولياهتا ف� یتعلق بوظيفة �شأن  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةا�مو�ة اقرتاح وفد أید و الس�نة. 
ا�مو�ة �ء أن ا�ور �ستشاري وفد  ى. ورأجلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةيات وانعاكسها يف صالحيات األ�الق 

 هفهمأعرب عن ت للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة ف� یتعلق مبسائل األ�الق هو يف الواقع �م للغایة وال ینبغي إهام�، و 
يف معلية اس�تعراض مشاریع و�ئق األ�القيات وخطط العمل  ستشاریة املس�تق� للرقابةجلنة الویبو �أنه ینبغي استشارة ب

جلنة الویبو �ستشاریة قد�ا تأ�ذ التعليقات اليت بغرض ، وضع اللمسات األ�رية �لهياوالس�ياسات ذات الص� قبل 
جلنة الویبو بيانه بتوجيه الشكر مرة أخرى إىل ا�مو�ة �ء وفد . واختمت يف �عتبار بصفهتا �ستشاریة املس�تق� للرقابة

جلنة إىل اس�مترار ا�ور الرئييس والنشط ا�ي تضطلع به ه تطلعأعرب عن ، و زيمت�ىل معلها امل  �ستشاریة املس�تق� للرقابة
 يف آلية التدقيق والرقابة يف املنظمة. الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة
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�ىل تقر�رها الس�نوي وأعرب عن تقد�ره للعمل الشاق  �ستشاریة املس�تق� للرقابة جلنة الویبووشكر وفد الصني  .48
واملد�ر  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة. ورأى الوفد أن التنس�يق الوثيق بني اضيةا�ي اضطلعت به يف الس�نة امل

بوال�هتا. وأشار الوفد إىل أنه ضطالع سمح للجنة �ال� ر� العام وفریق اإلدارة يف الویبو وشعبة الرقابة ا�ا�لية واملراجع اخلا
ضطالع مبها�ا يف �ا هتيف املس�تقبل للتأكد من أهنا س�تحسن طریق جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةس�يواصل دمع 

أشار إىل أنه حبلول هنایة یونيو  الرقابية و�ستشاریة. وأعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي التعليقات التالية حول التقر�ر. أوًال،
ناقش مع األمانة �يفية حتليل وتقيمي حصة ت �ىل أن شعبة الرقابة ا�ا�لية ة معلقة. وجشع يتوصية رقاب  180، اكنت هناك 2018

وافق ی وثيقا، وشعبة الرقابة ا�ا�لية �رتبطان ارتباطاً  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة�نياً، �لنظر إىل أن  التوصيات.
الرقابة ا�ا�لية ميثاق ملراجعة اختصاصاهتا و  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةالوفد �ىل �قرتاح ا�ي تقدمت به 

تقار�ر الس�نة احلالية والس�نة أشارت تعدیالت. �لثا، ما مت من يف نفس ا�ورة، من أ�ل مواءمة اخلاص هبا �شلك مزتامن 
ذ�، و�لنظر إىل �ختصاصات عن اتفاقه مع الوفد أعرب ا�ة إىل ا�مع �ىل املس�توى املهين وأمهيته. و احلإىل  اضيةامل

جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� �ىل أنه ینبغي أن حتصل اتفق الوفد ، جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوتعقيد معل 
 تنفيذ أعاملها بصورة فعا�.�متكن من ين حىت املس�توى امله�ىل �ىل املزید من ا�مع  للرقابة

النفتاح ه تقد�ركام أعرب عن للمنظمة، �لنس�بة وفد الربازیل �ىل ا�ور الهام للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة أكد و  .49
الل مد�ر شفافية. وأعرب الوفد، من �، األمر ا�ي یتيح مزید من ال �ج��ات املنتظمة ا�ول األعضاء يفاللجنة جتاه 

، عن شكره للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة �ىل انفتا�ا و�ودها املس�مترة جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة
 10و 9أشار الوفد إىل أنه وفقا للتقد�ر ا�ايت ا�ي أجرته اللجنة كام ورد يف الفقرتني كام لتحسني وظيفة الرقابة يف املنظمة. 

ا�ة حبالتقيمي ا�ايت أیضا الوفد أن �س�تعراض، فقد أشري إىل جماالت التحسني يف جمال األ�القيات. ورأى  من الوثيقة قيد
جلنة الویبو مع �ىل املس�توى املهين. وطلب الوفد املزید من املعلومات ف� یتعلق بأي اقرتا�ات قد �كون �ى مزید من ا�

نه ینبغي إیالء أطلب رأي األمانة �شأن هذه املسأ�. واختمت وفد الربازیل بام ، كيف هذا الصدد �ستشاریة املس�تق� للرقابة
من الوثيقة، دون  21اه�م �اص �لتحسينات احملمت� ف� یتعلق �لشاكوى التسلسلية ورمبا الشاذة، كام ورد يف الفقرة 

 املساس �س�ياسة حامیة املبلغني عن ا�الفات.

�ستشاریة الویبو للجنة عن شكره يف املقام األول أعرب ة الب�ان األفریقية، و وحتدث وفد املغرب �مس مجمو� .50
كام أعرب عن مواص� دمع أنه یعكس دورا رئيس�يا هاما يف الرقابة. رأى التقر�ر ا�ي �ىل و  ،معلها�ىل املس�تق� للرقابة 

املوقف ا�ي أعرب عنه �الل بيانه �فتتا�، حيث قدم ا�مع ا�اكمل �ىل عمل اللجنة وأكد جمددا لا�مو�ة األفریقية 
أن اللجنة حتتاج إىل الوسائل الالزمة لالضطالع بوال�هتا، الس�� ف� یتعلق  ا�ستشاریة املس�تق� للرقابة، معترب الویبو للجنة 

 �أل�القيات.

عن تقد�ره الوفد أعرب لعمل معه يف ذ� األس�بوع. و إىل اه تطلعأعرب عن وهنأ وفد أسرتاليا الرئيس �ىل انت�ابه و  .51
أعرب عن رسوره لرؤیة كام س�تقلني، امل رباء اخلشورة و امل ودورها يف تقدمي  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةعامل أل

 الرقابة ا�ا�لية راضية �شلك �ام عن العدید من جماالت العمل، مبا يف ذ� جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةأن 
جلنة الویبو الویبو رضوري، وأن  �ىواملراجعة اخلارجية والتقار�ر املالية. واعترب الوفد أن دور مكتب األ�القيات 

جلنة الویبو تؤدي دوراً استشار� هاماً ف� یتعلق هبذه الوظيفة. ورحب الوفد �لتعاون بني  �ستشاریة املس�تق� للرقابة
جلنة الویبو ومكتب األ�القيات �مع معليات أفضل املامرسات، حيث اعترب أن معل  س�تق� للرقابة�ستشاریة امل 

أمر �م، مع مرا�اة احلا�ة إىل هو توفري املوارد ا�اكفية للوظيفة ، أفاد أن ميثل أولویة. و�� �ستشاریة املس�تق� للرقابة
ية �برية �ىل التنفيذ الفعال لس�ياسة امحلایة من �نتقام، ودمع اجلهود نه یعلق أمه أالوفد ذ�ر احلفاظ �ىل اس�تقالل اللجنة. و 

اجلاریة لضامن أن یعكس هنج الویبو أفضل املامرسات. واختمت الوفد لكمته �إلشارة إىل النتاجئ اإلجيابية اليت حققهتا املنظمة يف 
 ات املبلغني عن ا�الفات �رب منظومة األمم املت�دة.و�دة التفتيش املشرتكة �شأن س�ياسات وممارساملراجعة األ�رية اخلاصة ب
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�ىل التقر�ر الغين �ملعلومات و�ىل معلها طوال  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوشكر وفد الوال�ت املت�دة  .52
كر أمانة الویبو �ىل كام شة، الرامية إىل تعز�ز الرقابة �ىل املنظم جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةجبهود وأقر العام، 
من طول الفرتة الزمنية لتعيني موظفي شعبة  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةقلق �إلشارة إىل اللجنة. و همةدمعها مل 

نه س�يقدر احلصول �ىل مزید من املعلومات من اللجنة �شأن أس�باب التأ�ري يف شغل أفاد الوفد أالرقابة ا�ا�لية، 
الوفد عام إذا اكن أي من تقار�ر مراجعة �ساءل ، 2017جریت يف �ام ف. وف� یتعلق مبراجعة احلسا�ت اليت أُ الوظائ

أي نقاط ضعف نظامية یتعني �ىل املنظمة حيدد أو  هامةسببا يف إ�رة شوا�ل ميثل احلسا�ت اليت اس�تعرضهتا اللجنة 
شعبة الرقابة ا�ا�لية تقار�ر �شأن التقر�ر اكنت قلقة �شأن الشاكوى التافهة و يف وذ�ر الوفد أن اللجنة معاجلهتا �ىل الفور. 

من حوايل س�تة أشهر يف الفرتة املشمو� �لتقر�ر األ�ري إىل س�بعة أشهر. وسأل وفد الوال�ت قيق ز�دة وقت التح  حول
الس�تكامل التحقيقات الالزمة الز�دة يف الوقت عام إذا اكنت تعتقد أن هذه  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةاملت�دة 

ضيع أو مقديم الشاكوى اأشار إىل قلق اللجنة �شأن املو كام �رجع �ىل األرحج إىل ز�دة هذه األنواع من الشاكوى التافهة. 
يمي اآل�ر أن الویبو بصدد تق أعرب الوفد عن تفهمه بو یتواصلون من �الل مستشارمه القانوين اخلاص. �س�ت�دمون أو ا��ن 

رمبا تود املنظمة أن تنظر ف� إذا اكن من املفيد تقدمي املسا�دة القانونية للموظفني مثل ذ�ر أنه املرتتبة �ىل هذه املامرسة. و 
) من املعایري 39(األمم املت�دة من �الل مكتهبا لتقدمي املسا�دة القانونية للموظفني. وف� یتعلق بتنفيذ املعيار رمق موظفي 

، سأل الوفد األمانة عام إذا اكنت تتوقع �دوث 2016وإ�ادة صيا�ة صايف أصول الویبو لعام اسبية ا�ولية للقطاع العام احمل
عيار اجلدید. وأ�ريا، أعرب الوفد عن امل فرنك سو�رسي مع تطبيق  149مليون فرنك سو�رسي إىل  311اخنفاض من 
قدمت مشورة �شأن �دد من الس�ياسات املتعلقة �أل�القيات �الل  ابةجلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقتقد�ره ألن 

 تعل�ت ا�هنائية �شأن مكتب الویبو لأل�القيات.ال عام إذا اكنت اللجنة قد متكنت من تقيمي و�ساءل ، ايضالعام امل

 تقينتوى ا�مع ال أن العدید من ا�ول األعضاء قد ذ�ر مس�  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةرئيس وأفاد  .53
أن السؤال  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةرئيس وذ�ر بأن هذا األمر أصبح مسأ� ذات أمهية.  إقراراللجنة، 

من الناحية �قتصادیة، مضيفا أنه ليس من املنطقي املناسب وما هو  يةكيف ا� احلقيقي املتعلق ��مع امليداين من األمانة هو 
أفاد خشص ما بدوام اكمل. و رشاك هناك ا�كثري من العمل و�كن ليس اكٍف إلحيث �ىل أساس التفرغ،  إرشاك خشص ما

من الرضوري إجياد توازن بني احتيا�ات اللجنة و�يف ميكن تلبيهتا، مع أنه  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةرئيس 
أن �یه أفاكر  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةرئيس ذ�ر و ملنظمة. �ىل اجتنب أن تصبح هذه �حتيا�ات عبئا ماليا 

عام إذا اكن أي قد �ساءل وفد الوال�ت املت�دة أفاد أن وأنه یعمل �ىل ذ�. وف� یتعلق مبسأ� التدقيق، املسأ�  ذهه حول
وأفاد أنه ال نقاط ضعف نظامية. عام إذا اكن قد مت حتدید للقلق أو  اسببمتثل من معليات املراجعة اليت اس�تعرضهتا اللجنة 

جلنة . ومع ذ�، �ُرشت تقار�ر املراجعة �ىل موقع الویبو �ىل اإلنرتنت وجشع رئيس ذ�هناك يشء مريئ قد یقرتح یو�د 
ا إذا اكنت هذه املناطق �شأن ملها ا�ول األعضاء �ىل اس�تعراضها وإجراء تقيميها اخلاص  الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة

. وف� یتعلق �لشاكوى التافهة وز�دة الوقت الالزم إلجراء من �دمهل�ول األعضاء رتياح �لنس�بة منطقة �تد�ل مضن 
وجودة بني حقوق اإلجراءات القانونية امل تواز�ميثل أن هذا  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةرئيس ذ�ر التحقيقات، 

سهال، وأكد ليس  وأفاد أن هذا املوضوعمجليع، وإجياد طریقة ملعرفة مىت اكن هناك خشص حياول إساءة اس�ت�دا�ا. �ى ا
أنه �متثل يف �ىل رضورة تو� احلذر الشدید، مضيفا أن رأیه الشخيص  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةرئيس 

ءات القانونية، حىت لو اكن ذ� یعين احلا�ة إىل املزید من القوى العام� ینبغي �ىل اللجنة أن �ركز أكرث �ىل حقوق اإلجرا
 جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةرئيس أفاد احلق يف الشكوى. و جترید أن خشص من الجيوز و�كن لتحقيق، املعنية �

من السهل �سبيا إ�القها يف مر�� اليت ة تافهال شاكوى ال ن ز�دة الوقت املس�تغرق يف التحقيقات ال �رجع �لرضورة إىل بأ
، إال أهنا مل �زید �لرضورة من القضا��دد إجاميل ويل. و�ىل الرمغ من أن هذه الشاكوى متثل �امال مساهام يف األتقيمي ال 

إ�القها  القضا� یمتإ�الق القضية، وذ� �سبب حقيقة أن مثل هذه شعبة الرقابة ا�ا�لية يف س�تغرقه � متوسط الوقت ا�ي 
جلنة أفاد أن دورة حياهتا. وف� یتعلق مبقديم الشاكوى ا��ن یتواصلون مع املستشار�ن القانونيني، من يف وقت مبكر �دا 

یعد شعبة الرقابة ا�ا�لية خطوات هبذا املعىن، و وتت�ذ �لفعل هذه املسأ�. تناولت  الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة
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�ىل یقني من أن أنه  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةرئيس أفاد األمانة. و هو قرار قدم للناس حتدید مس�توى ا�مع امل
األمانة س�تجري تقي� للفوائد وا�اطر احملمت� يف هذا الصدد، واليت من الغریب أن �شمل إماكنية ز�دة الشاكوى التافهة، 

عام  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةذ� جزءا من املقارنة بني ا�اطر واملزا�. و�ساءل رئيس ميثل و�كن مرة أخرى، 
د�لت لتغيريات اليت أُ أفاد أن المعایري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام. ومن �حية أخرى، لإذا اكنت اللجنة تتوقع إ�ادة صيا�ة 
حقيقة من هذا املنطلق. وقد  يهللواحئ اجلدیدة للمعایري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام �ىل البيا�ت املالية كنتي�ة لتطبيق ا

�قشت اللجنة املسأ� مع األمانة وأعربت عن ارتيا�ا للتفسري الوارد. و�لنظر إىل أن هذه التغيريات �ادة ذات تغيري �بري 
املبدأ احملاس�يب. وف� یتعلق بتعل�ت مكتب إماكنية تغري لنظر إىل حقيقة يف احملاس�بة �إال أهنا للغایة ألهنا ذات �دد �بري، 

، فإن التعل�ت القدمية بذ� یتعلق إصدار تعل�ت مكتبية �دیدة. وف��ىل �مل بأنه مت مل �كن اللجنة أفاد أن األ�القيات، 
ناقشات امل  تنتظر اكنت أن األمانة رمبا للرقابة جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق�رئيس وذ�ر ملكتب األ�القيات ال �زال ساریة. 

، اليت �هيا القدرة �ىل التأثري يف تعل�ت مكتب األ�القيات جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةحول اختصاصات 
بو جلنة الوی رئيس ذ�ر ملاكتب األ�القية. ومن هذا املنطلق، �حيث أهنا حتتوي �ىل مسائل تتعلق �أل�القيات و

 .ناسبأن هذا ا�هنج م  �ستشاریة املس�تق� للرقابة

ن أالرئيس أفاد �ىل إ�ا�ته. و  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوشكر رئيس جلنة الرب�مج واملزيانية رئيس  .54
ملنصة للرد �ىل إىل ا هانضاممشعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل مت تفویت أي يشء. مث شكر مد�ر ما الوفود س�تنبه األمانة إذا 

دور املراقبة ا�ا�لية، مبا يف ذ� التأ�ري يف التوظيف. �شأن  مو�ان نيهناك سؤال أو سؤالوأفاد أن �س�تفسارات. 
بضع لكامت حول ذ�. اإلدالء ب مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية قد �رغب يف ما إذا اكن اقرتح رئيس جلنة الرب�مج واملزيانية و 

�ى وفد الصني أیضا سؤال حول مراجعة التوصيات. وأ�ريا، أعطى الرئيس ا�لكمة لألمانة  زيانية أنوأ�لن رئيس جلنة امل
 (مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية).

أوحضت األمانة (مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية) أنه ف� یتعلق �لتوظيف، هناك �شلك �ام معلية متشددة للغایة جيب  .55
، رزاملس�بق والفرز إخطار الشغور، مبا يف ذ� الف الس�تكاملس�تغرق األمر حوايل ثالثة أشهر � يف املتوسط وذ�ر أنه اتباعها. 

��، و. ر اخلاصة �ملرحشنيفرتات اإلشعا�شأن شهرا أو شهر�ن  األمرو�ختبار التحر�ري بعد املسابقة، و�ادة ما �س�تغرق 
ثالثة �الل مت �نهتاء من العملية يف وقت مبكر یيف الواقع، يف بعض احلاالت، ويف املتوسط س�تة أشهر. ال تت�اوز العملية 
إخطار الشغور بني مشلكة يف ، اكن هناك تأ�ريات �سبب شعبة الرقابة ا�ا�ليةف� یتعلق مبنصب رئيس و إىل أربعة أشهر. 

، وانضم شا�ل الوظيفة إىل �سو�هتاد ذ� متت القوا�د اجلدیدة. و�كن بعاليت جرت �ىل القوا�د القدمية والتغيريات الطفيفة 
كام مت شغل وظيفة التحقيق ، مما یعين أن مجيع رؤساء األقسام الثالثة اكنوا موجود�ن. 2018أغسطس  1يف شعبة ال 

الفئة . أما ف� یتعلق بوظيفة التحقيق احملددة املدة من 2018أ�ریل  1وانضم شا�ل الوظيفة يف  P3من الفئة  ةؤقتالشاغرة امل
P4 أي من الوظائف ال تو�د يف هذه احلا�، و. 2018، فقد �كمتلت العملية واكن ینبغي لشا�ل الوظيفة �نضامم يف أكتو�ر

دث تأ�ريات. حتاألمانة أهنا جمرد مسأ� اس�تثناءات يف بعض احلاالت عندما و�رى دا�ل شعبة الرقابة ا�ا�لية، الشاغرة 
، هناك آلية قویة للمتابعة من �الل مذ�رات ربع س�نویة مو�ة إىل املد�ر العام، ومن �الل و�إلشارة إىل معاجلة التوصيات

جلنة إىل ئية مت تقدمي تقار�ر اس�تثنایتابع ت� التوصيات. و�الوة �ىل ذ�، ت اليت  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة
جلنة وهتمت مت فهيا تغيري اجلداول الزمنية أكرث من مرتني. یت اليت ، الس�� �شأن التوصياالویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة
هناك آلية  ،��ويف املقام األول �لنظر يف ت� التوصيات، الس�� التوصيات القدمية.  الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة

ات املطلوبة يف الس�ياسة أو بعض أ�شطة ، و�سبب بعض التغيري هذا الصباحقویة للمتابعة. ومع ذ�، وكام أوحض املد�ر العام 
وا�مع ا�ي �دث، ال �زال هناك بعض التوصيات املعلقة اليت یتعني ) AIMS(ِاحلوس�بة مثل �رقيات نظام اإلدارة املتاكم� 

 آلية جيدة للمتابعة.هناك �كن �ىل العموم، و معاجلهتا. 

توصية،  180 یتعلق �لتوصيات املعلقة البالغ �ددها وذ�رت األمانة أنه ليس �هيا ما تضيفه إىل ما س�بق ذ�ره ف� .56
األمانة  معورئيسها �ىل مس�توى التعاون القامئ  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةاغتمنت الفرصة لتقدمي الشكر إىل و 
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ا�ول ينة اليت حتتاج إ�هيا الطمأن من �اللها بغرض و  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةمت �لتعاون مع اليت ت واملتابعة
األعضاء عندما یتعلق األمر مبسائل الرقابة. وردا �ىل سؤال طر�ه وفد الربازیل يف وقت سابق عن فعالية التقي�ت، ذ�رت 

األمانة أنه من اجليد دامئا أن �كون قادرة �ىل إجراء مثل هذه املناقشات واحلصول �ىل تعليقات مبارشة من ا�لس 
 ، من حيث املشاریع املس�تقبلية.جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوهو شاري واملرشف، �ست 

 .هداع�ي مت نظرا لعدم وجود تعليقات أخرى، رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار، ا�و  .57

یبو �ستشاریة "بتقر�ر جلنة الو مبضمون امجلعية العامة للویبو �إل�اطة �لام  أوصت جلنة الرب�مج واملزيانية .58
 ).WO/PBC/28/2" (الوثيقة املس�تق� للرقابة

رقابة التعدیالت املقرتح إد�الها �ىل اختصاصات جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� لل :من �دول األعامل 5البند 
 وميثاق الرقابة ا�ا�لية

 .WO/PBC/28/3استندت املناقشات إىل الوثيقة  .59

جلنة الویبو أن رئيس بعد أن تفهم من �دول األعامل،  5زيانية أن ینتقل إىل البند اقرتح رئيس جلنة الرب�مج واملو  .60
جلنة الویبو د�ا رئيس جلنة الرب�مج واملزيانية رئيس و قد �شاور مع بعض الوفود �لفعل.  �ستشاریة املس�تق� للرقابة
 .WO/PBC/28/3إىل الوثيقة إىل تقدمي اقرتا�ه، �لرجوع  �ستشاریة املس�تق� للرقابة

�ىل أن الوثيقة هبا مكو�ن، أوهلام التعدیالت املقرت�ة  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةأوحض رئيس و  .61
 جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةقرتاح ورد ثالثة أس�باب الأ. و جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةاختصاصات 

مبزید  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةجيري اآلن وصف دور ومسؤوليات  �ختصاصات. أوال،إجراء تعدیالت �ىل 
حماو� إل�ادة يه املقرت�ات وأفاد أن جلنة الرقابة. اليت �ادة ما �ُلكف هبا من الوضوح و��ساق وفقاً �االت املسؤوليات 

متوامئة مع ميثاق الرقابة ا�ا�لية �ختصاصات  بطریقة خمتلفة. �نيا، مبا أن�كن اليشء نفسه یعترب املنطوق هو الهيلكة، بي� 
التغيريات  ىسع� األخرى. �لثا،  و�ئقحماو� ملو��بة التغيريات يف الفإن التعدیالت يه ، 2016يف �ام مؤخرا ا�ي مت تعدی� 

تعلق بوظيفة األ�القيات وفقا لتصور اللجنة �ورها. ف� ی  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةإىل توضيح مسؤوليات 
متابعة بعض يف األول السبب �متثل هناك أربعة أس�باب القرتاح تغيريات. ذ�ر أن ف� یتعلق مبيثاق الرقابة ا�ا�لية، و 

موظفي الویبو ة والحئإد�ال تعدیالت �ىل نظام يف الثاين السبب �متثل التغيريات يف املعایري ا�ولية للتدقيق ا�ا�يل. و 
بعض األحاكم اليت أدت و�متثل السبب الثالث يف توضيح امجلعية العامة للویبو يف دورهتا السابعة وامخلسني. عمتدة من قبل امل 

مواءمة امليثاق أو مزامنته مع �ختصاصات، اليت أدت إىل يف رابع �متثل السبب الإىل تفسريات خمتلفة يف املايض. و 
 ة �ىل األ�ري.التغيريات املقرت�

 لتساؤالت والتعليقات �ىل التغيريات املقرت�ة.الباب أمام اإلدالء �فتح رئيس جلنة الرب�مج واملزيانية و  .62

الس�� ف� یتعلق ، �ىل الوثيقةللجنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة وأعرب وفد �حتاد الرويس عن امتنانه  .63
ألطراف املعنية، و�كنه أشار إىل أن التعدیالت �ىل ميثاق الرقابة ا�ا�لية قد أتيحت يف مجيع اجتاه �شفافية وانفتاح اللجنة 

املشرتكة جتري مراجعة  التفتيشالتغيريات مبارشة دا�ل صالحيات اللجنة. وأضاف الوفد أن و�دة بعد إجراء وقت الحق 
لصدد، أعرب الوفد عن أسفه ألن التغيريات لعمل جلان مراجعة احلسا�ت يف مؤسسات منظومة األمم املت�دة. ويف هذا ا

أنه من األ�سب انتظار نتاجئ ى املقرت�ة �ىل �ختصاصات لن تأ�ذ يف �عتبار توصيات و�دة التفتيش املشرتكة، ورأ
اخلاصة بأفضل ا�رایة ، جيب مرا�اة جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة أعامل الفریق، وعند اس�تعراض اختصاصات

ؤسسات منظومة األمم املت�دة. ومع ذ�، أعرب الوفد عن مل�ى املنظامت األخرى يف أعامل مراجعة احلسا�ت امرسات امل
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اس�تعداده للعمل �شلك بناء �ىل أساس الوثيقة املقرت�ة �ىل جلنة الرب�مج واملزيانية. ومن و�ة نظر إجيابية، أشار الوفد إىل 

أفاد أنه ا�ول األعضاء أثناء العملية التحضريیة. و شار�ت هبا العدید من التعليقات اليت أن الصيغة ا�هنائية للوثيقة تعكس 
) أوال(ج) ( 3�لرمغ من ذ�، هناك مجمو�ة من املقرت�ات اليت مل �كن الوفد يف وضع �سمح � �ملوافقة �لهيا، الس�� الفقرة 

جتاه املراجع اخلار�.  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة)، حيث ُأشري إىل مسؤولية �لثا(ج) ( 3) و�نيا(ج) ( 3و
صالحيات ميس �ستشاریة املس�تق� للرقابة و الویبو لجنة ل �ستشاري وضع أن هذا التوصيف یقع �ارج إطار الأى ور

ناقض �شلك �اص مع أن الصيا�ة املقرت�ة تت رأى ا�ول األعضاء واملراجع اخلار� املعني من قبلها. و�الوة �ىل ذ�، 
أن ذ�ر  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةرئيس وأفاد أن من نظام الویبو املايل والحئته.  8.11و 8.6و 8.1األحاكم 
، و�كن مضن اإلطار �م ومراجع احلسا�ت اخلار� جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةالتعاون بني تعترب اللجنة 

يف األحاكم والقوا�د املالية للویبو. ، كام هو منصوص �ليه ة والوضع اخلاص املس�تقل للمراجع اخلار��ستشاري للجن
جلنة الویبو تقدم ": �بدیل القرتاح الصيغة التالية هاس�تعدادن الوفد عأعرب تصحيح، و إىل التغيريات املقرت�ة حتتاج وهنا، 

املراجع اجلودة املس�تق� لتقار�ر فعالية و �مج واملزيانية ف� یتعلق �لالرب املشورة إىل جلنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة
خترج عن اختصاصاهتا اللجنة (هـ) (�امسا) �شري إىل أن  3(د) (سابعا) و  3الفقرات أن أشار الوفد إىل . كام اخلار�"

تأیيد اإلجراءات املقرت�ة ف� یتعلق مسؤوليات ل  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةنحت ، حيث مُ كهيئة استشاریة
ملنظمة. و�� اصالحيات مد�ر �ام يه � وأفاد أن تت. ألخالقيااويل ؤ �بري مسو خلية الدا الرقابةشعبة  �رمدتعيني ب 

إىل عن تطلعه الوفد أعرب . و "... وتأیيد اإلجراء املقرتح"و�ذف عبارة  "املرحشني"ح إد�ال فاص� منقوطة بعد لكمة اقُرت 
 واألمانة �شأن هذه املسأ�. جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةالتعاون املمثر مع الوفود األخرى وكذ� مع 

�ستشاریة املس�تق� للرقابة الس�تعراض الویبو جنة ل وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وأعرب عن تقد�ره ل  .64
�ىل مشاركة تعدیالهتا املقرت�ة مع  ها، كام شكر WO/PBC/28/3وثيقة �ختصاصات وامليثاق �ىل النحو الوارد يف ال

ا�ول األعضاء ومرا�اة تعليقاهتم. ورحب الوفد �لتعدیالت املقرت�ة �ىل �ختصاصات اليت هتدف إىل وصف دور 
جنة ف� یتعلق ومسؤوليات اللجنة �شلك أكرث وضو�اً و�رابطا مع مواءمة �ختصاصات مع امليثاق وتوضيح مسؤوليات الل 

الختصاصات بإجراء مراجعة  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةا�مو�ة ��اكمل توصية وفد أید و بوظيفة األ�القيات. 
د�لت ا�مو�ة �ء الرأي القائل بأن لكتا الوثيقتني مرتابطتان وأن التعدیالت اليت أٌ أید وفد يف وقت وا�د. و  هاميثاق اللجنة و 

��اكمل. ورحب حبيث یتواءمان قد �كون لها تأثري �ىل امليثاق  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة صاصاتاخت�ىل 
جلنة الویبو �ستشاریة (هـ) اجلدید ف� یتعلق مبسؤوليات  3�إلیضا�ات املقدمة يف القسم �ىل األخص ا�مو�ة �ء وفد 

القيات، وأعرب عن ثقته يف أن الوصف الشامل �ور اللجنة سيسهل معلها، حيث ف� یتعلق بوظيفة األ� املس�تق� للرقابة
�ستشاریة املس�تق� للرقابة وطرق مراجعة و�ئق األ�القيات الویبو �ستشاري للجنة ا�ور ضع إطاراً واحضاً �شأن یأنه 

د�لت �ىل لتعدیالت اليت أُ ن دمعه ل �ء عا�مو�ة وأعرب وفد عن تنفيذها.  وخطط العمل والس�ياسات ذات الص�، فضال
أشار الوفد إىل . ومع ذ�، WO/PBC/28/3األول والثاين من الوثيقة رفقني الواردة يف املو �ختصاصات و�ىل امليثاق 

أن تقر�ر و�دة التفتيش املشرتكة األ�ري، "مراجعة س�ياسات وممارسات املبلغني عن ا�الفات يف مؤسسات منظومة األمم 
املنظامت إىل إدراج �داول زمنية رصحية يف لك خطوة من خطوات معلياهتا اخلاصة بتقار�ر سوء السلوك و دعیاملت�دة"، 

من �دول  5ا�مو�ة �ء إضافة الفقرة التالية إىل قرار البند وفد اقرتح و . 101 إىل 99يف الفقرات هو مالحظ و�نتقام، كام 
راجعة واقرتاح التعدیالت �ىل النحو مب جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة"كام و�ت جلنة الرب�مج واملزيانية األعامل: 
حول اجلداول الزمنية يف إ�داد التقار�ر ومعليات التحقيق  ميثاق الرقابة ا�ا�لية للویبو هبدف تقدمي توضي�ات�ىل املطلوب 

لضامن معاجلة احلاالت يف الوقت املناسب، مع مرا�اة أفضل املامرسات �ىل نطاق منظومة األمم املت�دة وتقر�ر و�دة التفتيش 
 ".�دةاملشرتكة �شأن اس�تعراض س�ياسات وممارسات املبلغني عن ا�الفات يف مؤسسات منظومة األمم املت

 جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وشكر  .65
ا�مو�ة وفد . ورحب أساسها استشارة ا�ول األعضاء سلفا، واقرتاح تعدیالت مت �ىل ها�ىل اس�تعراض اختصاصاهتا وميثاق 
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 جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةاليت تصف دور ومسؤوليات  WO/PBC/28/3�لتعدیالت الواردة يف الوثيقة 
جلنة الویبو ا�مو�ة توصية وفد وتوحض مسؤوليات اللجنة ف� یتعلق بوظيفة األ�القيات. وأید �شلك أوحض وأكرث �رابطا 

للتأكد من أن أحاكم هاتني الوثيقتني  ختصاصات وامليثاق يف نفس الوقتلالبإجراء اس�تعراض  �ستشاریة املس�تق� للرقابة
ختصاصات وامليثاق �ا�مو�ة املوافقة �ىل التعدیل املقرتح �ىل وفد . ومع أ�ذ ذ� يف �عتبار، أید وامئةومتة نمزتام 

للنظر يف أي مقرت�ات فد عن انفتا�ه و أعرب ال. و WO/PBC/28/3يف املرفقني األول والثاين من الوثيقة  هاملنصوص �لي
 يف صيغة مكتوبة.ت� املقرت�ات إىل تلقي  هتطلععن ، و وفودقد�ا التخرى قد أ

دامئا تعد �ىل تقر�رها والزتا�ا �ملشورة املس�تق� اليت  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوشكر وفد املكس�يك  .66
أن التعدیالت املقرت�ة س�تجعل مسؤوليات اللجنة ومعلها أكرث وضو�ا فيه ال شك أفاد أنه مما جزءا من مبادئ املنظمة. و 
والویبو كلك. وشكر الوفد خمتلف إدارات املنظمة �ىل  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوتضمن تعاو� أفضل بني 

ومواص� العمل والتعاون مع  �ستشاریة املس�تق� للرقابة، وحث مكتب األ�القيات �ىل ز�دة �ودهالویبو دمعها للجنة 
عن إماكنية املكس�يك أعرب وفد اللجنة. وملا اكنت هناك بعض �قرتا�ات من ا�ول األعضاء إل�راء التعدیالت املقرت�ة، 

 لتعدیالت �ىل امليثاق.دمعه ل وكذ�  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةلتعدیالت املقرت�ة كام قدمهتا ل  هدمع

سرتاليا التعدیالت املقرت�ة �ىل اختصاصات اللجنة، مضيفاً أنه یقّمي ا�ور الرقايب و�ستشاري للجنة وأید وفد أ .67
جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� �ستشاریة املس�تق� للرقابة يف مجيع جوانب معلها. وأشار الوفد إىل أمهية دور الویبو 
جلنة الویبو �ستشاریة تبعه ت ات، وأعرب عن تقد�ره للهنج التشاوري ا�ي ف� یتعلق �لرقابة ا�ا�لية واأل�القي للرقابة

أن و�دة التفتيش املشرتكة س�تقوم �س�تعراض دور جلان يف إشارة إىل ف� یتعلق مبرشوع التعدیالت. و املس�تق� للرقابة
�ىل النظر يف أي توصيات يف س�تق� للرقابة جلنة الویبو �ستشاریة امل الرقابة املس�تق� يف منظومة األمم املت�دة، جشع الوفد 

مرة أخرى يف ضوء ت� التوصيات. ويف غضون ذ�،  اذ� التقر�ر والنظر ف� إذا اكن ینبغي إ�ادة النظر يف اختصاصاهت
مهية �برية نه یعلق أأالوفد ذ�ر أعرب الوفد عن ارتيا�ه للميض قدما يف التعدیالت املقرت�ة قيد النظر. وف� یتعلق �مليثاق، 

اليت مت تنفيذها ت� األمم املت�دة و �ى امرسات امل�ىل اإلجراءات العاد� والفعا� املعمول هبا يف الویبو واليت تعكس أفضل 
واليت  �ستشاریة املس�تق� للرقابةاملقرت�ة �ىل ميثاق جلنة الویبو أعرب الوفد عن ارتيا�ه للتغيريات التبعية  ،بفعالية. و��

ت� األحاكم لضامن معاجلة �د�اءات �كفاءة وفعالية. وأید الوفد موقف ا�مو�ة �ء تنفيذ توحض أن ن أم� يف أعرب ع
 وأشار إىل �قرتاح احملدد املقدم.

جلنة الویبو وأعرب وفد الوال�ت املت�دة عن تأیيده للتعدیل و�قرتاح املقدم من ا�مو�ة �ء. وشكر الوفد  .68
 دهيأی أعرب عن تاليت و �ىل العنایة الواجبة واقرتاح تعدیالت �ىل امليثاق و�ىل �ختصاصات  ق� للرقابة�ستشاریة املس�ت

أفضل املامرسات وأن معایري الرقابة يف لكهيام اس�توفتا لكتا الوثيقتني أن ضمن تس� اعترب الوفد أن ت� التعدیالت .  و لها
 متناسقة.

به يف إ�داد الو�ئق وكذ�  ت�ىل العمل ا�ي اضطلع یة املس�تق� للرقابةجلنة الویبو �ستشار وشكر وفد الربازیل  .69
بأن اس�تعراض  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةالتعليقات اليت أرسلهتا ا�ول األعضاء، ووافق �ىل اقرتاح 

�س�تعراض املزتامن إىل إثقال �ختصاصات وامليثاق ینبغي أن یمت �لتوازي لتسهيل توافقها ��اكمل، رشیطة أال یؤدي 
إال أنه اتفق عن التعدیالت املقرت�ة �ىل �ختصاصات كام وردت يف الوثيقة، عن رضائه الوفد أعرب . وبي� امرسةاكهل امل

بعد أن تقوم و�دة التفتيش ختصاصات أسرتاليا بأنه قد �كون من احلمكة العودة إىل ت� �وفد �قرتاح ا�ي قدمه مع 
 املشرتكة بتعممي تقر�رها.

للتعليق �ىل بعض �قرتا�ات احملددة اليت  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةأ�اد الرئيس ا�لكمة إىل رئيس و  .70
والحظ مع مرا�اة التفاصيل. تصاصات خ �أشار الرئيس إىل أنه مسع بعض ا�مع لت�دیث و . وفودرحت يف الغرفة �ىل الطُ 
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، نظامت األخرى، و�لتايلإىل اس�تعراض و�دة التفتيش املشرتكة لل�ان مراجعة احلسا�ت يف امل أشارت د الوفو الرئيس أن 
[املقب�] لو�دة التفتيش  توصياتال ضامن أن تعكس قوا�د الویبو و�يفية  حول موضوع التسلسل هناك �ساؤلحفسب فهمه، 

س�تعممه األمانة. نص ا�ي ددة �شأن �دد من النقاط وال اكن �ى الوفد الرويس بعض الشوا�ل احملذ�ر أنه . و املشرتكة
ملراجعة التعدیالت  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةاقرتح اختاذ قرار بتوجيه �ء ا�مو�ة وفد ن أالرئيس أفاد وأ�ريا، 

تعليقاهتم �شأن ت� ا�االت تقدمي الوفود من الرئيس طلب معليات التحقيق. و تقار�ر املقرت�ة وتوضيح اجلداول الزمنية يف 
 .إ�رهتااجلوانب األخرى اليت قد �رغبون يف �شأن و 

املفتش بأن اس�تعراض و�دة التفتيش املشرتكة جيري �لفعل وأن  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوأقر رئيس  .71
�دم معرفة املو�د ا�ي س�يصدر أفاد أن و لك من رئيس و�ئب رئيس اللجنة. مقاب� ا�ي اضطلع �الس�تعراض قد أجرى 

تغيريات مقرت�ة أي ، أو عرض من �دمهانتظار نتاجئ التقر�ر سيمت ما إذا اكن  �شأن حسمميثل حتد� حتدیدا فيه التقر�ر 
تعلقة انتظار تقدمي أي توصيات ذات ص� إىل الویبو ملتابعة ذ� يف مر�� الحقة. ورأت اللجنة أنه ف� یتعلق �لقوا�د امل و 
من التقر�ر لن رج جيد إىل �د ما، وأن أي توصيات قد ختوضع ، فإن املنظمة يف لجنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةب 

ذ� هو العامل احلامس يف أفاد أن . و قرت�ةمجيع التغيريات املتنفيذ مبا �كفي لترب�ر انتظار �ام اكمل ل �مة �كون �ىل األرحج 
�ىل  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوذ�ر بأن �ة �ىل �ختصاصات يف ت� املر��. عرض التعدیالت املقرت 

قضا� اس�تعداد الس�تعراض نتي�ة اس�تعراض و�دة التفتيش املشرتكة وإجراء تغيريات، حسب الرضورة، إذا اكن هناك أي 
إذا اكن ینبغي تعدیل فقرة القرار مبا ی�ىش الس�� واملزيانية، ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة الرب�مج �الل ملتابعة حتتاج رقابة 

�ىل اس�تعداد ملواص�  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةأفاد أن وفضًال عن ذ�، ما اقرت�ه وفد ا�مو�ة �ء. مع 
فهم أفضل لسبب إدراك الوفد أن  ) من أ�لFRRمناقشة خماوف وفد �حتاد الرويس �شأن النظام املايل والقوا�د املالية (

�شأن هذه  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةمقابل موقف  النظام املايل والقوا�د املاليةمع  �ىشال تالتغيريات املقرت�ة 
يف موجودة رسة هذه املامأفاد أن من النص،  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةف� یتعلق بإزا� ذ�ر موافقة و القضية. 

عندما مت تغيري ميثاق الرقابة  2016يف �ام ومت إد�الها  ،أي خطأ يف تذ�رهاف� �دا املايض �لنس�بة لشعبة الرقابة ا�ا�لية، و 
السبب وراء هذا التغيري هو أنه �ىل الرمغ من أن الویبو واك� متخصصة �بعة لألمم املت�دة و�هيا �دد أفاد أن ا�ا�لية. و 

نظريا ملد�ر الشعبة من حيث اخلربة واملعرفة  وایعترب  ال ممن احملامني املوهوبني يف جمال امللكية الفكریة، إال أن العدید مهن�بري 
ملراجعة ا�ا�لية والتحقيقات والتقي�ت. ومع أ�ذ ذ� يف �عتبار، ويه ايف مجيع جماالت الرقابة الثالثة  واملهارات العملية

ومسؤول شعبة الرقابة ا�ا�لية احلارض أي خشص يف جلنة �ختيار یتعامل مع تعيني مد�ر هناك يف الوقت ليس 
جلنة القصد من تقدمي موافقة إن األ�القيات ا�ي ميكن اعتباره خبريا يف ت� ا�االت املتخصصة للغایة. ويف هنایة املطاف، 

يف  العمليةاملفص� ربة ضامن اجلودة ملوازنة �دم وجود هذه اخلكآلية تعمل هو أن اللجنة  الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة
�ىل اس�تعداد ألن  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةفإن جمال متخصص للغایة مل �كن موجودا يف الویبو. ومع ذ�، 

رشط املوافقة، فيجب  أنه إذا أزیل�ستشري �شأن ت�ذه ا�ول األعضاء �شأن هذه املسأ�، و�كهنا ت �سرتشد بأي قرار 
ت� �ارات ذات ص�، �ىل األقل مي مس�تقل و �كون جلنة �ختيار يف �يان ما  إرشاكمعاجلة املسأ� بطریقة أخرى، مثل 

 يف ت� ا�االت.قران �ىل مس�توى �ارات األ

شاریة املس�تق� جلنة الویبو �ست إىل فتح �ب املناقشات القصرية. وأشار إىل أن رئيس عن مي� الرئيس وأعرب  .72
تناول و عرض عقد لقاء مع وفد روس�يا ملناقشة بعض الشوا�ل احملددة اليت أ�رها �شأن بعض املقرت�ات احملددة.  للرقابة

جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� عام إذا اكنت و�ساءل ، التدقيقالرئيس مسأ� مراجعة و�دة التفتيش املشرتكة يف معليات 
ل التغيريات اليت اقرت�ا وفدا أسرتاليا والربازیل، رهنا بإ�ادة النظر فهيا يف الوقت املناسب، يف أعقاب مر��ة لقبو  للرقابة

أفاد أن القرارات الصادرة عن و�دة التفتيش املشرتكة والتأكد من أن القوا�د تعكس ما س�تقو� و�دة التفتيش املشرتكة. و 
جمال  �شأنالعودة  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة�ء یطلب من اقرتاح من وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة  هناك أیضا

، اقرتح الرئيس تأجيل �ىل النصتغيريات �اصة هيام حمدد للغایة يف العام املقبل. وحيث أن وفدي روس�يا وا�مو�ة �ء �
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والوفود املعنية،  اریة املس�تق� للرقابةجلنة الویبو �ستشمن �دول األعامل إل��ة مزید من الوقت بني ��ات هذا البند 
قام الرئيس بتأجيل بند �دول األعامل إل��ة املزید من الوقت و . بدمع من األمانة توزیع �سخ من التغيريات املقرت�ةو 

 للمناقشات.

التعدیالت املقرت�ة �ىل صالحيات جلنة الویبو ، من �دول األعامل 5س�تئناف، إىل البند �عند و�اد الرئيس،  .73
 �ننظرا لوجود مشاورات مس�مترة حول لك من القرار أفاد أنه و �ستشاریة املس�تق� للرقابة و�ىل ميثاق الرقابة ا�ا�لية. 

ن تؤ�ذ جيب أفإنه لبند �دول األعامل هذا، وكذ� حول التغيريات املقرت�ة األخرى �ىل �ختصاصات نفسها،  نياحملمتل
 جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةيف �عتبار، ومت فتح ا�لكمة لفرتة و�زية لرئيس ا�اوف اليت أعرب عهنا أ�د الوفود 

 والوفود لتقدمي الت�دیثات.

الرويس، أنه بعد اج�ع ممثر مع وفد �حتاد بعد أن أ�ذ ا�لكمة  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةذ�ر رئيس و  .74
سيمت إبالغ وأفاد أنه �اليا. یمت النظر فهيا اليت و  تراختصاكرث تفصيًال لشوا�ل هذا األ�ري عن صيا�ة بدی� لالاألفهم ال أسفر 

 اللجنة بأي تطور �دید.

�ىل قيادة ت� العملية، واقرتح إ��ة الوقت ا�اكيف  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوشكر الرئيس رئيس  .75
 .جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة�ملوضوع إىل التشاور مع رئيس  ةهمتامل د و س�مترار املشاورات، ود�ا الوفال

�ىل مع� التعاوين وأعرب عن أم� يف إ�الق  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوشكر وفد �حتاد الرويس  .76
 هذا البند قریبا.

مو�ة �ء، وذكّر اللجنة بأن ا�مو�ة قد اقرتحت فقرة قرار إضافية �شأن هذا البند. حتدث وفد سو�رسا �مس ا�و  .77
يف ذ� الوقت حيث مت اقرتاح ثالثة  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةاكنت هناك بعض املشاورات مع وأفاد بأنه 

ا�مو�ة بعد �شأن هذه املسأ�. وقد  یمت استشارة مل هبعد ذ� ألنالتقدم . ومع ذ�، مل �كن من املمكن نصتعدیالت �ىل ال 
أحيلت املقرت�ات اجلدیدة إىل املنسقني اإلقلمييني اآلخر�ن، ا��ن ُطلب مهنم تقامسها مع مجمو�اهتم املعنية حىت ميكن الوصول 

 يف اليوم التايل.موقف إىل 

تعمميه يف �س�ة مطبو�ة من أ�ل اختاذ قرار  أن هناك اقرتا�ا من ا�مو�ة �ء متأشار إىل وخلص الرئيس الوضع، و  .78
اكن مماثل، و ال مرا�اة معل و�دة التفتيش املشرتكة يف جم�شأن املواعيد احملددة و �شأن بعض النقاط تناول وا�ي  ،إضايف

. وقد مت تعممي ذ� �ىل ا�مو�ات جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة�الت اعكس مدأن یلك ذ� هيدف إىل 
أو مع وفد  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةعيت الوفود اليت �هيا أس�ئ� إىل الت�دث مبارشة مع رئيس اإلقلميية. ودُ 

 س�يعاد النظر يف بند �دول األعامل يف اليوم التايل.وأفاد أنه سو�رسا. 

من �دول األعامل، إىل أن وفد وا�د �ىل األقل �یه بعض  5بعد اس�تئناف املناقشات حول البند وأشار الرئيس،  .79
، اقرتبت اللجنة من إصدار �س�ة لفرتة و�زية من الوقتبعد املشاركة البنّاءة و ا�اوف من التغيريات املقرت�ة كام مت تقدميها. 

التغيريات، اقرتح  �شأنعطاء الفرصة مجليع الوفود للتشاور بعنایة إلو من أ�ل الشفافية املطلقةوأفاد أنه �دیدة من الوثيقة. 
جلنة الویبو دعى رئيس الرئيس أن تقوم األمانة بتعممي النس�ة األ�رية من �ختصاصات والقرار. ومبجرد أن یمت ذ�، س�يُ 

 .�شلك مثايل قرار اع�دهاأن تت�ذ نة للج ميكن إىل تقدمي املقرت�ات �شلك رمسي إىل اللجنة، و  �ستشاریة املس�تق� للرقابة

الرتكزي �ىل الوثيقة األوىل، ويه وثيقة قرار منق�ة، للقبول. و�ه ذ�ر الرئيس أن األمانة قد وزعت اآلن وثيقتني، و و  .80
دت اليت �او �ستشاریة املس�تق� للرقابة، الویبو للجنة ختصاصات املنق�ة اللأخر  اس�تعرضمبثابة فهيي الوثيقة الثانية أما 

 املذ�ورة أ�اله.  یةتغيريات املسار ال اآلن تغيريات �مكيلية �ىل هبا وأصبح  یةار مستغيريات ب 
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أن هناك توافقا �اما يف ، لرشح التغيرياتوذ�ر رئيس جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة، بعد أن أ�ذ ا�لكمة  .81
للمناقشات اس�تعدادها ا�ول األعضاء �ىل مرونهتا و  �ختصاصات والتعدیالت املقرت�ة �ىل امليثاق وشكر حولاآلراء 

مت توزیع �س�ة منق�ة من الوثيقة، مبا يف ذ� فقرة القرار املنق�ة، �ىل ا�ول األعضاء، رشح وحيث حول هذه املسائل. 
�شلك ) 1اجلزء (اتبع يف اجلزء األول من فقرة القرار (أ)، وذ�ر أنه التغيريات.  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة رئيس
مت و). 2، وهو نفس اليشء �لنس�بة للجزء (جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوجود تغيريات بعد اقرتاح حقيقة معيل 
�ىل تعدیالت إما قرتاح جلزء (ب) وا�ي یتطلب من اللجنة مراجعة وا�نص �دید �ستند إىل اقرتاح دو� عضو  إدراج

قرتاح وقت لالدليل التحقيق، وهذا یتوقف �ىل ما إذا اكنت القضية قامئة �ىل أساس احملتوى الفعيل �ىل ميثاق الرقابة أو 
. وقد ُأدرج نص يف التعدیل األصيل املقرتح لضامن إدراج مد�ر شعبة الرقابة من �دمه ا�ورة القادمة للجنة الرب�مج واملزيانية

، فقد مت �ذف ختصاصاتيف ت� املناقشات اليت متثل الربوتو�ول العادي. وف� یتعلق �لتغيريات اجلدیدة يف �ا�ا�لية 
للجنة الویبو �ستشاریة املس�تق� تعامل مع املشاركة املبارشة و�ري املبارشة ی )، ا�ي 2(ج) ( 3) و1(ج) ( 3القسم �ء، 

جلنة الویبو �ستشاریة . و�لنظر إىل أن العملية اكنت قویة �لفعل، فإن رئيس يف اختيار مراجع احلسا�ت اخلار�للرقابة 
ف� و من شأنه أن یعرض املنظمة ألي نوع من ا�اطر اإلضافية. مشاركهتا یعتقد أن مشاركة اللجنة أو �دم ال  املس�تق� للرقابة

) نتي�ة أ�د املعایري 2اجلدید (واكن اجلزء ). 1اجلدید ( يف اجلزءإىل ما اكن �ليه یتعلق ببقية النص، مت إ�ادة النص األصيل 
جلنة الویبو أن تقوم به كذ� من املدقق اخلار� كون مطلو� ا�ولية ملراجعة احلسا�ت إىل جلان املراجعة، وس�ي

) جمرد 4دید (اجلیعد اجلزء )، و 3(اجلزء املقرتح يف األصيل هناك تغيري طفيف �ىل النص و . �ستشاریة املس�تق� للرقابة
جلنة الویبو  )، اكن التعليق إلزا� تصدیق7(د) ( 3اجلزء يف ودمج للنصوص ا�تلفة من األقسام ا�تلفة للنص السابق. 

قره جلنة التنس�يق، ت�ىل اإلجراء املقرتح. و�لنظر إىل أن تعيني مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية س�  �ستشاریة املس�تق� للرقابة
�ستشاریة املس�تق� للرقابة أن �سا�د جلنة التنس�يق يف هذه الویبو ح اجلدید ینص �ىل أنه ینبغي للجنة فإن النص املقرت 

(هـ)، حيث مل �كن هناك تأیيد مماثل من قبل جلنة التنس�يق لتعيني  3اجلزء ف� یتعلق مبسأ� األ�القيات يف و العملية. 
 وفصل موظف األ�القيات، فقد متت إزالته.

�ودها والتفسريات �ىل  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةسو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر وحتدث وفد  .82
من �ختصاصات، نظرا  ة اكنت تفضل النس�ة املنق�ة سابقا�لرمغ من أن ا�مو�أفاد أنه املقدمة �شأن التعدیل املنقح. و 

�ء تتفق مع ا�مو�ة إال أن ، و�روح امليض قدما يف هذه املسأ�، للرقابةجلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرشح ا�ي قدمته 
 النس�ة املقرت�ة اآلن.

إىل أنه �ىل وأشار ا�مو�ة �ء، عن شكره للجنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة أسوة بوفد وفد ليتوانيا  أعربو  .83
جلنة الویبو ة اجلدیدة اليت مت توزیعها وعرضها من قبل رئيس الرمغ من ارتيا�ه للنس�ة السابقة، فإنه �سعده قبول النس�

 .�ستشاریة املس�تق� للرقابة

�ىل الرشح  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةوأعرب وفد �حتاد الرويس عن امتنانه لرئيس و�ئب رئيس  .84
هام، واألخرى �شأن املرونة والتفهم ال��ن أظهر  كذ� للوفودكام أعرب عن امتنانه �الل ا�ورة، مت تقدميه اإلضايف ا�ي 

 وأكد دمع النص املقرتح.

عن كذ� أعرب للمنظمة و �لنس�بة �ستشاریة املس�تق� للرقابة الویبو وفد الربازیل �ىل ا�ور الهام للجنة أكد و  .85
ر الوفد األمانة �ىل تقدميها إ�ا�ت �ىل ا�ول األعضاء. وشك جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةالنفتاح بالده تقد�ر 
وف� یتعلق مببىن مدرید، وافق الوفد �ىل أن توفري معلومات إضافية  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة. توصيات�ىل 

، س�يوفر مد�الت مفيدة جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةعن رشوط البيع، �ىل النحو املوىص به من قبل 
من  9أشار الوفد إىل أن التقيمي ا�ايت ا�ي أجرته اللجنة كام هو موحض يف الصف�ة كام اقشات جلنة الرب�مج واملزيانية. ملن

أیضا عن احلا�ة إىل دمع مس�توى یعرب التقيمي ا�ايت أفاد أن الوثيقة �شري إىل جماالت التحسني يف جماالت األ�القيات. و 
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 جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةإضافية ف� یتعلق �القرتا�ات املقدمة من  �ين إضايف. وطلب الوفد معلومات
و�ساءل عن ا�كيفية اليت تعزتم هبا األمانة تناول التوصيات. وأ�ريا، أشار الوفد إىل أنه ینبغي إیالء اه�م �اص للشاكوى 

من الوثيقة دون املساس  21يف الفقرة  ة املس�تق� للرقابةجلنة الویبو �ستشاریبه املتسلس� ورمبا التافهة، كام أفادت 
 �س�ياسة حامیة املبلغني عن ا�الفات.

�ىل العمل املنجز يف  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةنظراً لعدم وجود تعليقات أخرى، شكر الرئيس و  .86
عضویة جلنة الرب�مج واملزيانية. كام لصاحل شأهنا أن تعمل األشهر السابقة لالج�ع وأثناء ا�ورة للمسا�دة يف إجياد �لول من 

 اعمتد.ي شكر الرئيس الوفود �ىل مشاركهتا ومرونهتا يف إجياد احللول الناحجة. ورشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار ا�

 جلنة الرب�مج واملزيانية:إن  .87

 :ع�د ما یيلأوصت امجلعية العامة للویبو � أ)

بصيغهتا املعد� رقابة، �ستشاریة املس�تق� للالویبو �ىل اختصاصات جلنة ملقرتح اد�الها ) التعدیالت ا1(
  ،هذه الوثيقةواردة يف مرفق ا�ورة الثامنة والعرش�ن للجنة الرب�مج واملزيانية، والأثناء 

الواردة يف املرفق الثاين من الوثيقة �لصيغة �ىل ميثاق الرقابة ا�ا�لية إد�الها  التعدیالت املقرتحو ) 2(
WO/PBC/28/3. 

حسب واقرتاح تعدیالت التعدیالت إىل اس�تعرض أیضا  لجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابةال و�ت و  ب)
غرض ، بلجنةت� ال ختصاصات وفقا اللرقابة ا�ا�لية أو س�ياسة التحقيق، الویبو لميثاق إلدرا�ا يف �قتضاء 

مرا�اة يف الوقت املناسب، مع  معاجلة القضا�اإلبالغ والتحقيق لضامن يت يف معلينشودة امل  ةزمنيالاجلداول توضيح 
�شأن لألمم املت�دة التابعة منظومة األمم املت�دة وتقر�ر و�دة التفتيش املشرتكة صعيد �ىل املتبعة أفضل املامرسات 

منظومة األمم املت�دة" نظامت ت يف م عن ا�الفااخلاصة �لتبليغ امرسات املس�ياسات و اس�تعراض ال "
)JIU/REP/2018/4 ( لجنة الرب�مج واملزيانية.وذ� قبل مو�د انعقاد ا�ورة التاسعة والعرش�ن ل 

 اخلار�احلسا�ت تقر�ر مراجع  :من �دول األعامل 6البند 

 .WO/PBC/28/4استندت املناقشات إىل الوثيقة  .88

التقر�ر ی�ىش مع املامرسة املعتادة ود�ا الس�يد سو�رامانيان، مد�ر �ام مكتب عرض عرض الرئيس البند موحضا أن و  .89
 تقر�ر املراجع اخلار�.عرض املراقب املايل واملراجع العام للهند، إىل 

 ميث� الس�يد سو�رامانيان) تقر�ره �ىل النحو التايل:و مراجع احلسا�ت اخلار� ( عرضو  .90

 املوقرونوفود الرئيس، الس�يدي "

ن �رشفين أ"يف البدایة، أود أن أنقل حتيات وهتاين الس�يد راجيف مهير�يش، املراقب املايل واملراجع العام للهند. 
مك اليوم، نيابة عنه، نتاجئ املراجعة اخلارجية للمنظمة العاملية للملكية الفكریة (الویبو) عن الفرتة املالية املنهتية أعرض �

الهامة ت لتوصيات واملالحظااا�ي أورد ، 2017�ر املراجع اخلار� عن �ام تقر لقد مت عرض . 2017يف د�سمرب 
 لعامة.اجلمعية اىل إ لتهإلحا لمنفص�شلك ملتعلقة بالتدقيق ا
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من  2017إىل  2012لویبو للس�نوات املالية اراجعة حسا�ت املراقب املايل واملراجع العام للهند مبمت �لكيف لقد "
أكتو�ر يف جنيف، املنعقدة يف ن)، �األربعني (ا�ورة العادیة العرش يف دورهتا بو امجلعيات العامة للوی ع�د ا حيث
الثاين لهذه رفق من الالحئة املالية والصالحيات املنصوص �لهيا يف امل 8.10وفقا للامدة راجعة نطاق املویأيت . 2011

 .حئةالال

الصادرة عن �حتاد ا�ويل للم�اس�بني واعمتدها فریق جریت املراجعة وفقا للمعایري ا�ولية ملراجعة احلسا�ت أُ و "
وفقا ملعایري التدقيق يف املنظمة ، و املراجعني اخلارجيني لألمم املت�دة وواكالهتا املتخصصة والواك� ا�ولية للطاقة ا�ریة

 من الالحئة املالية للویبو. 8.10ا�ولية للمؤسسات العليا للرقابة املالية؛ واملادة 

. ومت وضع 2017للس�نة املنهتية يف د�سمرب  راجعةللم�اطر قبل إجراء معليات املرینا حتليًال مفصال "لقد أج
شلك نتاجئ حتليل ا�اطر � و اسرتاتيجية قامئة �ىل ا�اطر إلضافة قمية ألداء الویبو مع توفري ضامنة مس�تق� إلدارة الویبو. 

 والس�نویة. �سرتاتيجيةاألساس خلطط املراجعة 

مت �نهتاء من التوصيات بعد احلصول �ىل رد اإلدارة �ىل نتاجئ وتوصية.  16�ىل راجعة �اصتنا توي تقر�ر املحي و "
مبثابة متابعة التوصيات املفتو�ة وتعد �سعدين أن أبلغمك بأن الویبو قد قبلت معظم توصياتنا. و . همقنا ب ا�يالتدقيق 

دوري. واستنادا إىل املد�الت الواردة من اإلدارة �شأن تنفيذ معلية مس�مترة وجيري رصد تنفيذ التوصيات �شلك 
 37، هناك وحىت �رخيههذا العام حىت اآلن. �الل توصية  36مقنا بتسویة  /أ�لقناتوصيات املراجعة اخلارجية، 

 توصية مفتو�ة تتعلق �لفرتات السابقة.

جماالت تتعلق �القتصاد وكفاءة �اصتنا ت املراجعة مشل ،�إلضافة إىل إبداء الرأي �شأن البيا�ت املالية للویبوو"
ا�االت ومتثلت وفعالية اإلجراءات املالية والنظام احملاس�يب والضوابط املالية ا�ا�لية واإلدارة العامة وإدارة الویبو. 

 :راجعة ما یيليف دورة املمقنا بتغطيهتا اليت 

 مراجعة أداء نظام مدرید -

 انةوالصياملقر مراجعة امتثال  -

 2017: مل �كشف مراجعة البيا�ت املالية للفرتة املالية اكلتايل 2017رأي التدقيق �شأن البيا�ت املالية لعام واكن "
قة و�ك�ل وحصة البيا�ت املالية كلك. وبناء �ىل ذ�، من حيث ا�جوهریة  هاعترب ن عن أي نقاط ضعف أو أخطاء 

 .2017د�سمرب  31لية للویبو عن الفرتة املالية املنهتية يف �شأن البيا�ت املا �ري متحفظ قدمنا رأ�

 تتدفق توصياتنا مهنا.اليت سأركز بإجياز �ىل النتاجئ الهامة لعمليات التدقيق اليت أجریناها �الل العام و و "

معلية بيع ملبىن احتاد مدرید، �ىل  2018ینا�ر  31عن تدقيق البيا�ت املالية: وقّعت الویبو يف �جتة هامة "توصيات 
مليون فرنك سو�رسي، استناداً إىل تقيمي من  6.2. وقد ُأقمي العقار بقمية 1974اس�تحوذت �ليه الویبو يف �ام ا�ي 

مت بيع العقار املذ�ور إىل صندوق روليكس للمعاشات، ا�ي ميت� �لفعل و. 2015قبل خبري مس�تقل يف أكتو�ر 
مالیني فرنك  7املتبقية اليت متلكها الویبو مقابل بنایة من "املبىن" وعرض رشاء ال ت بنا�أربعة من بني مخس 

 اینص �لهيمن الرشوط اليت سو�رسي. ومت تنفيذ بيع مبىن احتاد مدرید دون تقدمي عطاءات تنافس�ية، وهو رشط 
 مت مبوجهبا إ�رام صفقة بيع مبىن احتاد الظروف اليتینبغي اإلفصاح ��اكمل عن  هالنظام املايل والقوا�د املالية. ونعتقد أن

�ىل بيع مبىن احتاد مدرید عرض معلية أوصينا بو مدرید دون اتباع معلية املناقصة التنافس�ية ورش�ا للجمعية العامة. 
 امجلعية العامة يف سلس� �ج��ات التالية.
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هتا أرصدوهناك �ا�ة إىل إ�ادة مل تعد تعمل. ع اخلاصة یر االحظنا أن ثالثة مشاریع مت متویلها من احتياطيات املشو"
مشاریع مياه حبرية جنيف،  هناء�ري املنفقة إىل �حتياطيات من حيث مت ختصيصها. وأوصينا بأن تعجل الویبو بإ

 السالمة وامحلایة من احلریق، وتقيمي �ا�هتا ونفقاهتا وحتویل األرصدة املتبقية إىلمشاریع و إیه يب مباين إ�الل ومشاریع 
من أ�ل  اجلداول الزمنيةتوفري ع مع یر ااملشهناء وىص بأن تضع الویبو مبادئ توجهيية واحضة إل�حتياطيات. كام یُ 

 ع.یر املشهناء امراقبة فعا� إل

األنظمة مدرید هبدف تقيمي ما إذا اكنت داء نظام ألعن تدقيق نظام مدرید: أجرینا تدقيقا هامة �جتة "توصيات 
توفري اخلدمات لعمالئه لتسجيل وإدارة العالمات الت�اریة يف مجيع أحناء لتحقيق الهدف املمتثل يف  مناس�بةوالعمليات 

 العامل.

عضو) تلهيا منطقة آس�يا واحمليط الهادئ  47الحظنا أن نظام مدرید �یه أطراف متعاقدة �شلك �مين من أورو� (و"
وا�د من أعضاء، وعضو ) 3ا�اكریيب (منطقة و أعضاء، ) 5والرشق األوسط (عضوا، ) 21وأفریقيا (عضوا، ) 22(

) أطراف متعاقدة. %51(ب�ا  24ب�ا من أقل الب�ان منوا، هناك  47. ومن بني يةالشامل أمر�اك أمر�اك الالتينية و 
الالتينية الفریق العامل املعين �لتمنية القانونية �ىل أمهية إدراج ب�ان يف أمر�اك أكد ، 2016�ریل االحظنا أنه يف و

) مل حيدد املناطق الرئيس�ية IBالحظنا أن املكتب ا�ويل للویبو (كام وجملس التعاون اخلليجي مكركز اسرتاتيجي. 
انضامم أوصينا بأن تقوم اإلدارة بصيا�ة اسرتاتيجية و للتوسع اجلغرايف ومل یضع أیضا اسرتاتيجيات خمصصة لالنضامم. 

 لميي.لب�ان �ىل أساس الرتكزي اإلق ل هادفة 

أن معاجلة الطلبات وأرش� إىل "ال توفر الالحئة التنفيذیة أي إطار زمين الس�تكامل حفص طلبات املعامالت ا�تلفة. 
قد  2018/2019أن وثيقة الرب�مج واملزيانية كام أرش� إىل دى إىل �ر�مك املعامالت املعلقة. یؤ س�تغرق وقتا طویال مما � 

نويص بأن تلزتم اإلدارة �حلدود الزمنية احملددة يف وثيقة الرب�مج واملزيانية لعام و مالت. املعاعاجلة �ددت احلد الزمين مل
 العادیة ومواص� تعز�ز �ودها لل�د من الرت�كامت.معاجلة الطلبات لفحص و  2018/2019

هذه من  %75أكرث من ، حيث أن من الطلبات يف الس�نوات األربع املاضية هبا أخطاء %41-36الحظنا أن و"
أشهر  4�سبب أخطاء التصنيف، وارتفعت �س�بة الطلبات �ري املنتظمة اليت متت معاجلهتا يف أكرث من خطاء يه األ

. وأوصينا بأن تقوم اإلدارة بت�ليل أس�باب األخطاء يف 2017يف �ام % 70إىل أكرث من  2014يف �ام  %62من 
�، جيب �ىل اإلدارة �رمجة إرشادات التصنيف بلغات �إلضافة إىل ذو. الالزمة واختاذ تدابري التخفيفطلبات ال 

 أخرى.

مل یضع اسرتاتيجية �دمة العمالء وس�ياسات  2016الحظنا أن جملس �دمة العمالء ا�ي مت إ�شاؤه يف ینا�ر و"
تمت  العمالء اليتاس�تبيا�ت أنه �س�تثناء إىل أیضا وأرش� �دمة العمالء واملعایري وأفضل املامرسات كام هو مطلوب. 

اآلراء والتعليقات من ا�متع ا�ويل متا�ا. و��، فقد لحصول �ىل لغذیة الراجعة يف بعض األحيان، مل �كن نظام الت
نظام یدمعها عایري وأفضل املامرسات تضع املو �دمة معالء حمددة �شلك جيد  اسرتاتيجيةأوصينا بأن تقوم اإلدارة بوضع 

 بيا�ت، وذ� لتلبية احتيا�ات العمالء �كفاءة. كام أوصينا بأن جتري اإلدارة اس�ت �نرتنت�ىل  قامئفعال تغذیة راجعة 
 .املقدمة هلم دماتاخلحتسني هبدف منتظمة للعمالء، كام هو مذ�ور يف ميثاق �دمة العمالء، للحصول �ىل تعليقات 

للقيام بعمليات مراقبة اجلودة/  أدوات �كنولوجيا املعلومات الالزمةبالحظنا أن آلية مراقبة اجلودة �ري مدعومة و"
مراقبة اجلودة بفعالية. و��، أوصينا بأن �س�ت�دم اإلدارة أدوات �كنولوجيا املعلومات لتنفيذ معليات مراقبة اجلودة/ 

 حمدد.دوري كام هو ضامن اجلودة �شلك فعال وإجراء معلية مراقبة اجلودة �ىل أساس 
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بعد  لتشغي�) قد اس�تغرق �اما ونصف تقریبا MIRISسجيل ا�ويل (علومات الت مدرید ملالحظنا أن نظام  كام"
�شغيلية منذ  ت�یه مش� نظام مدرید ملعلومات التسجيل ا�ويل الحظنا أنكام �سلميه لالختبار من ِقبل املطور. 

/  2018صة مدرید اجلدیدة لتكنولوجيا املعلومات يف ختطط لتنفيذ منأن الویبو و  2016بدء تطبيقه من مارس 
، مبا يف ذ� أي نظام مدرید ملعلومات التسجيل ا�ويلإجراء حتليل مفصل ألداء باإلدارة تقوم ويص بأن ن�ا  .2019

 .بذ� �روس املس�تفادة وإبالغ امجلعية العامة�لنس�بة لإخفاقات حممت� يف املساء� 

والصيانة وفقا للمعایري ا�ولية متثال للمقر تدقيق �والصيانة: أجري  املقرعن مراجعة حسا�ت �جتة "توصيات هامة 
وانب اجللك من �شمل متثال �تدقيق أن اليت تنص �ىل  ISSAI( 4000للمؤسسات العليا ملراجعة احلسا�ت (

املالءمة (مرا�اة جوانب ملعایري الرمسية مثل القوانني واللواحئ و�تفاقات ذات الص�) و/ أو �النظامية (�لزتام 
 املبادئ العامة اليت حتمك اإلدارة املالية السلمية وسلوك املوظفني العموميني).

) لنظام اإلدارة AMالحظنا أو�ه قصور يف البيا�ت املتعلقة �ألصول الثابتة املس�� يف و�دة إدارة األصول (و"
نويص بأن �س�تمكل الویبو معلية ). ومع إقرار� �خلطوات اليت اختذهتا اإلدارة حىت اآلن، فإننا AIMS( املتاكم�

 تنظيف قا�دة بيا�ت نظام اإلدارة املتاكم� لضامن أهنا متثل التفاصيل الفعلية لألصول.

مفقودة حسب تقار�ر التحقق الفعيل للرشاكت اخلارجية وأن إطار تقيمي ا�اطر تقنية ال  صنفاتالحظنا أن بعض امل كام "
أوصينا الویبو بت�دید ماكن و مل �كن متا�ة. تقنية ال مصنفات السلمية لل واسرتاتيجيات التخفيف من أ�ل اإلدارة 

 .املصنفات التقنيةاملفقود وإجراء تقيمي للم�اطر واس�تعراض التدابري احلالية ألمن/ حامیة صنف التقين امل 

لتعز�ز  2012الحظنا أنه بي� نفذت الویبو بعض التحسينات، مل یمت تنفيذ �دد من توصيات تقر�ر اخلرباء لعام و"
خطة مناس�بة لتنفيذ التوصيات املتبقية ویبو ضع التنويص بأن و (الویبو). حرم إماكنية وصول األش�اص املعاقني إىل 

 ىل حرم الویبو.لتحسني الوصول الفعيل إ 2012من تقر�ر اخلرباء لعام 

، أود أن الویبوإلجراء مراجعة أوفدوا "ويف اخلتام، نيابة عن املراقب املايل واملراجع العام للهند ومجيع زماليئ ا��ن 
 من قبل املد�ر العام واألمانة وموظفي الویبو أثناء تدقيقنا. �رم الضيافة ا�ي رشفنا بهأجسل تقد�ر� للتعاون و 

راجع مكلقد رشفنا �لعمل �ار� للویبو. راجع حسا�ت ا أمكلنا مدة ست س�نوات مكأن أضيف أنن وأود أیضا"
أه� املكتب الوطين ملراجعة و املراجعة اخلارجية هذه يه جتربة غنية �ملهنية. �مة �ار� وو�د� أن حسا�ت 

فریقه الن�اح يف ول �أمتىن ، و �ار� للویبوحسا�ت ) يف اململكة املت�دة الختياره مكراجع NAOاحلسا�ت (
 .راجعةإرشافهم �ىل امل

 تقر�ر� أماممك. شكرا �مك."عرض ن �ىل إ��ة الفرصة لنا ل�املوقر أشكر الوفود و  ،ئيسمك س�يادة الر "أشكر 

لس�نوات الست السابقة من العمل �ىل اوشكر رئيس جلنة الرب�مج واملزيانية املراجع اخلار� �ىل التقر�ر اخلطي و  .91
اليت تضمنت ردود اإلدارة  WO/PBC/28/4الهام يف املنظمة. ولفت الرئيس انتباه الوفود إىل النصف الثاين من الوثيقة 

 �ىل بعض النقاط اليت أثريت.

 2017و لعام وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء وشكر املراجع اخلار� �ىل تقر�ره عن البيا�ت املالية للویب .92
�لنس�بة مت تقدمي التقر�ر يف الوقت املناسب واكن مصدرا هاما للمعلومات أفاد أنه . و WO/PBC/28/4الوارد يف الوثيقة 

 اليت قد�ا املراجع اخلار�. وأشار 16ا�مو�ة األمانة �ىل ردودها �ىل التوصيات الـ وفد للجنة الرب�مج واملزيانية. كام شكر 
وهنأ  2017�شأن مراجعة البيا�ت املالية للویبو لعام  اء إىل أن املراجع اخلار� قد أصدر رأ� �ري متحفظا�مو�ة � وفد

أن بيع مبىن مدرید مل یتحقق عن طریق البيع يف السوق إىل ، مع بعض القلق، كام أشار الوفداألمانة �ىل هذه النتي�ة. 
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يف هنایة املطاف يف ضوء تقيمي للعقار قمية جيدة ه مت التحصل �ىل أن أعرب وفد ا�مو�ة عن اعتقادهيف �ني واملفتو�ة. 
فتح بيع العقار لعملية مناقصة تنافس�ية. ورحب إذا مت أكرث شفافية األمر ميكن أن �كون اكن اعترب أنه إال أنه العقارات، و

ذها يف الوقت املناسب. وف� یتعلق إىل تنفي هتطلعأعرب عن ا�مو�ة بقبول العدید من التوصيات من �انب األمانة و وفد 
. منهتيةأنه مت تنفيذ مخس توصيات وميكن اعتبارها إىل ، مع �رتياح، أشار الوفد�لتوصيات املعلقة من الس�نوات السابقة، 

 مت إجناز معل �بري. أنه و  ،ثالث توصيات مفتو�ة ف� یتعلق �لتقدم ا�ي مت إحرازهأفاد أن هبذا �كون هناك و 

وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وشكر املراجع اخلار� �ىل �ضطالع هبذا  وحتدث .93
و�ىل  ،WO/PBC/28/4التقر�ر �ىل النحو املبني يف الوثيقة و�ىل تقدميه الس�نوات الست املاضية، ار الواجب �ىل مد

ة أن تالحظ أنه ف� یتعلق �لبيا�ت املالية للویبو عن الس�نة ا�مو� وررس أفاد أنه من دواعي التدقيق. و ممارسة عرض نتاجئ 
 �ىل األمانة �شأنمجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق وفد  . وأثىنا�ري متحفظ، أصدر املراجع اخلار� رأ� 2017املالية 

أعرب عن تقد�ره �كون �البية التوصيات كام اليت قد�ا املراجع اخلار�.  16هذا اإلجناز و�ىل ردودها �ىل التوصيات الـ 
ألمانة ورأى أن جماالت التحسني اليت �ددها املراجع اخلار� من شأهنا أن تعزز األداء الفعال للمنظمة. ل �لنس�بةمقبو� 

الحظ أن ثالث توصيات فقط یأن كام أعرب عن رسوره ب ،ب ا�مو�ة �رغبة األمانة يف تنفيذ التوصياتي�رح أعرب عن و 
 .نهتيةالس�نوات السابقة ال �زال يف طور التنفيذ بي� مت �لفعل تنفيذ توصيات أخرى أو مت اعتبارها م من 

، مضيفا أن التقر�ر اكن شامال WO/PBC/28/4وشكر وفد الهند املراجع اخلار� �ىل التقر�ر الوارد يف الوثيقة  .94
صول أل السلمي ةاملالياإلدارة نظام مدرید و�شأن نظام و�اء يف الوقت املناسب وقدم بعض التوصيات القمية ف� یتعلق ب 

املنظمة. وأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أن الویبو قد قبلت معظم التوصيات الس�تة عرش، وأعرب عن أم� يف أن تعمل 
سا�ت اخلار�، لوفد إن املراقب املايل واملراجع العام للهند، بصفته مراجع احل أفاد ااألمانة �ىل إ�الق مجيع التوصيات. و 

أ�ىل در�ة من وحيتفظ بيف مجيع أحناء العامل، حمل ثناء تدقيق �تلف املنظامت ا�ولية وأنه ال �متتع خبربة �ریة يف إجراء معليات 
املعایري املهنية وا�كفاءة واجلدارة يف مع�. وأعرب الوفد عن رغبته يف هتنئة مكتب املراجعة الوطنية للمملكة املت�دة �ىل 

 لویبو.لار� احلسا�ت اخلت�ابه مكراجع ان 

وهنأ وفد �حتاد الرويس الرئيس �ىل انت�ابه وشكر املراجع اخلار� �ىل تقر�ره الشامل. وأشار الوفد إىل التقر�ر  .95
، وأعرب عن رسوره مبالحظة أن احلسا�ت قد 2017د�سمرب  31اإلجيايب �شأن حسا�ت الویبو للفرتة املالية املنهتية يف 

يف ا��ل % 60الفائض إىل �انب الز�دة بنس�بة ذ�ر أن . و احملاسبية ا�ولية للقطاع العام مع املعایري �ىشمبا ی�دت أُ 
�شأن إىل النتي�ة املالية اإلجيابية للمنظمة. ورأى الوفد أنه من الرضوري مرا�اة تعليقات املراجع اخلار� بعنایة �شريان 

لق األمر بفرتات التفتيش وتفعيل العمل لضامن مؤرشات األداء واحملاس�بة �ىل أساس األداء احملسن، الس�� عندما یتع
تلقي تعليقات من األمانة ف� یتعلق �لتوصيات الصادرة عن املراجع عن �رحيبه ب الوفد أعرب املرشوع. و�إلضافة إىل ذ�، 

 اخلار� �شأن خمتلف �حتادات.

�ع�د �ىل ، وأفاد بأنه ميكن للرئيس غبته يف هتنئة الرئيس �ىل انت�ابهن ر ألول مرة، وأعرب ع وحتدث وفد الربازیل .96
 جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةدمع وفد الربازیل للعمل الفعال لهذه اللجنة. وأكد الوفد �ىل ا�ور الهام ا�ي تلعبه 

�ىل ردود ا�ول األعضاء. وشكر الوفد األمانة �ىل تقدمي  تقد�ر الربازیل النفتاح اللجنة �ىل، كام أعرب عن للمنظمة�لنس�بة 
أن توفري يف الرأي بالوفد اتفق . وف� یتعلق مببىن مدرید، جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةالتوصيات املقدمة من 

من شأنه أن  � للرقابةجلنة الویبو �ستشاریة املس�تقمعلومات إضافية حول رشوط البيع �ىل النحو املوىص به من قبل 
أشار الوفد إىل أنه وفقا لتقد�رات التقيمي ا�ايت من �انب اللجنة يف كام . يف هذه اللجنةیوفر مد�الت مفيدة للمناقشات 

احلا�ة إىل دمع مس�توى یغذي التقيمي ا�ايت أفاد أن لتحسني يف جمال األ�الق. كام اجماالت ، هناك من الوثيقة 9الصف�ة 
 و�يف جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة�ين إضايف. وطلب الوفد معلومات إضافية �شأن �قرتا�ات اليت قدمهتا 

لتحسينات يف �ل�سات املتعلقة �لشاكوى �. وأ�ريا، ذ�ر الوفد أنه ینبغي أیضا إیالء اه�م �اص هايف تناول  األمانة رغب�
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من الوثيقة دون املساس حبامیة  21يف الفقرة  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةس� ورمبا التافهة كام ذ�رت املتسل 
 املبلغني عن ا�الفات.

يف وقت  جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةتقر�ر إىل  یعود وأ�ذ �لام بأنه سوف شكر الرئيس وفد الربازیلو  .97
مع املراجعني  6البند بعد  5و 4البنود تناول ، و�لتايل سوف ی الغرفة يف ت� اللحظةنة ليس يف ألن رئيس اللج الحق 

يف العودة إ�هيا يف بند �دول األعامل ، قد �رغب الوفد وظةبعض التعليقات امللحه �لنس�بة إىل نأالرئيس أفاد اخلارجيني. و 
 الوال�ت املت�دة األمر�كية.وهام وفدي الصني و  قامئته مع ذ� حتول الرئيس إىل املت�دثني التاليني �ىلو املقبل. 

وشكر وفد الصني املراجع اخلار� �ىل تقر�ره الشامل و�ىل الس�نوات الست من اجلهود الشاقة. وأعرب الوفد عن  .98
 ناس�بةتوصيات امل أعرب عن أم� يف أن یقوم فریق إدارة الویبو بتنفيذ ال ، كام تقد�ره لال�رتاف واألداء اجليد للمراجع اخلار�

املقرت�ة �شلك فعال. وجشع الوفد املراجع اخلار� املنهتية والیته �ىل التنس�يق �شلك أفضل مع املراجع اخلار� اجلدید 
 لتحسني مع�.

وهنأ وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية الرئيس �ىل انت�ابه. وأید الوفد البيان ا�ي أدىل به وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة  .99
الس�نوات ار �ىل مداليت قد�ا عن رغبته يف شكر املراقب املايل واملراجع العام للهند �ىل التقر�ر واخلدمات  وأعرب �ء.

. واعترب أن اس�تعراضات املراجع 2017لعام دققة الست السابقة. ورحب الوفد �رأي املراجعة النظيفة للبيا�ت املالية امل
جزءا هاما من هيلك الرقابة يف الویبو لضامن اس�ت�دام األموال بأكرث الطرق فعالية وكفاءة. وأ�اط الوفد �لام متثل اخلار� 

بتوصيات مراجع احلسا�ت اخلار� املتعلقة بنظام مدرید، الس�� التوصية املتعلقة �حلد من �دد األخطاء ومقدار الوقت 
أعرب الوفد عن تقد�ره للبيان كام �د هذه التوصيات يف أقرب وقت ممكن. الالزم ملعاجلة الطلبات، وجشع األمانة �ىل اع

املتعلق �لضوابط ا�ا�لية و�ساءل عام إذا اكن قد مت حتدید أي جوانب حمددة للضعف يف نظام الرقابة ا�ا�لية يف �ام 
 ��اكمل.لتوصيات اذه ه األمانة ستنفذ يف أن تهثق أعرب عن أ�اط الوفد �لام بعدد التوصيات اليت قبلهتا الویبو و كام . 2017

ورحب بقيام األمانة بإ�داد البيا�ت املالية �ىل النحو املالمئ،  ،لرئيس �ىل انت�ابهعن هتنئته لوفد اليا�ن  أعربو  .100
ر يف ناسب. وأعرب الوفد عن تقد�ره الس�تعداد األمانة للنظامل شلك ل معلية مراجعة �ارجية �بإجراء املراجع اخلار� بقيام و 

حتسينات مس�مترة جلعل إجراء إىل قيام األمانة ب هتطلعكام أعرب عن قبول معظم التوصيات اليت تقدم هبا املراجع اخلار�، 
مثل هذه التوصيات املوثوق هبا. وأعرب الوفد عن رغبته يف إ�راز �دد من تناول املنظمة أكرث كفاءة وفعالية من �الل 

�دمة  اسرتاتيجيةبأن یمت وضع  6مت التوصية إىل اإلدارة يف التوصية رمق أفاد أنه العمالء، النقاط. أوال، ف� یتعلق خبدمة 
بنظام تغذیة راجعة للجودة فعال وقامئ �ىل معالء حمددة �شلك جيد �إلضافة إىل املعایري وأفضل املامرسات، مدعومة 

تطو�ر إىل  هتطلعأعرب عن العميل و ماهتا من و�ة نظر . ورأى وفد اليا�ن أنه ینبغي للویبو أن تفكر دامئا يف �د�نرتنت
أنه قد ُأوصيت فد إىل . �نيا، أشار الو 2018يف وقت الحق يف �ام اخلاصة �سجل مدرید هنية خلدمة العمالء امل عایري ملا

ینبغي أفاد أنه ، و 8نظام مدرید مبوجب التوصية �لنس�بة ل صيا�ة اسرتاتيجية طوی� األ�ل لتخطيط املوارد البرشیة اإلدارة ب 
وفقا ملراجع احلسا�ت اخلار�، مل ذ�ر أنه أن یمت ذ� مبا ی�ىش مع حتقيق توازن مناسب بني موارد املوظفني ا�امئة واملرنة. و 

 229أي مبلغ ، 2017�كن جسل مدرید قد وضع خطة شام� للموارد البرشیة يف ضوء حقيقة أن �البية نفقات الویبو يف �ام 
 ىمن مجموع النفقات، اكنت خمصصة للموظفني. وأقّر وفد اليا�ن بأمهية إ�شاء قو % 68ثل ا�ي مي ك سو�رسي، مليون فرن

فعا� للموارد البرشیة يف الویبو وأید بقوة توصية مراجع احلسا�ت اخلار�. �لثا، ف� یتعلق �الس�تدامة املالية، أشار الوفد 
نضامم أعضاء العمل �سوم احلايل هبدف جعل احتاد مدرید یعمتد �ىل نفسه بعد حول مراجعة هيلك الر  9إىل التوصية رمق 

إىل أن هيلك الرسوم مل یُنقح �الل العرش�ن س�نة املاضية، رمغ أن احتاد أشار مراجع احلسا�ت اخلار� ذ�ر أن �دد. و 
التذكري بقرارات مجعيات الویبو لعام . وطلب وفد اليا�ن من ا�ول األعضاء 2015مدرید یعمل خبسارة، �س�تثناء �ام 

ن �كون �لك احتاد إ�رادات اكفية لتغطية نفقاته الس�� أ، 2018/2019ف� یتعلق برب�مج الویبو واملزيانية لعام ، 2017
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ورحب �س�تعراض هيلك رسوم نظام مدرید من أ�ل  9اخلاصة. و��، أعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي ا�مع للتوصية 
 إىل طریقة مناس�بة للميض قدماً.الوصول 

وأعرب وفد مجهوریة �ور� عن ارتيا�ه لتقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار� ا�ي أ�ح فرصة لت�ليل خمتلف جوانب  .101
أو �ىل األقل حماو� اتباع القصد ا�اكمن ��اكمل نه یتوقع من األمانة أن تنفذ مجيع التوصيات أالوفد أفاد مسائل املراجعة. و 

 التوصيات.وراء هذه 

به نيابة عن ا�مو�ة �ء، وأعرب عن رغبته يف إبداء مالحظتني ف� یتعلق  ُأديلوأید وفد سو�رسا البيان ا�ي مت  .102
، أ�اط الوفد �لام �لرد من األمانة وا�ي یعتربه مرضيا. 1يف تقر�ر املراجع اخلار�. وف� یتعلق �لتوصية تني بتوصيتني وارد

 2018/2019أوال، قدم الرب�مج واملزيانية لعام : ، أعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي التعليقات التالية9ة وف� یتعلق �لتوصي
لنظام مدرید. �نيا، أشار نظام مدرید إىل اجتاه �لنس�بة مالیني فرنك سو�رسي دون أي جعز متوقع  6 حوايل فائضا قميته

، كام هو مبني يف الوثيقة. واعترب الوفد أنه ال یو�د سبب 2012�ام  الس�نوات السابقة اعتبارا من ارواحض وإجيايب �ىل مد
 وأفاد أن الفریقمن رد األمانة �ىل هذا املوضوع. هو موحض للقلق أو احلا�ة إىل اختاذ إجراء حمدد يف املس�تقبل القریب، كام 

من ورقة العمل هو واحض وسط، كام �لرضائب �ىل املدى املت ةاملتعلقاملسأ� طط لفحص خيمدرید بنظام  العامل املعين
 اخلاصة به.

لتقر�ر، وأ�اط �ىل اعن امتنانه ملراجع احلسا�ت اخلار� الوفد وأعرب  .وهنأ وفد املكس�يك الرئيس �ىل انت�ابه .103
يدة . وأعرب عن رغبته يف اإلشادة �لص�ة املالية اجل 2017ف� یتعلق �حلسا�ت املالية لعام اخلار�  املراجع�لام بآراء 
، أعرب الوفد عن قلقه يف ضوء النقاط. وف� یتعلق بأول هذه یود طر�ا�یه بعض النقاط احملددة اليت أفاد أن للمنظمة و 

هذا األمر یتطلب اختاذ إجراءات وأفاد أن و�دم وجود أ�شطة ملعاجلة ذ�.  االتالز�دة احملددة يف اخلصوم يف بعض ا�
مرصوفات لوفد عن رغبته يف لفت انتباه اللجنة إىل تعليقات املراجع اخلار� يف بند نيابة عن مجيع األعضاء. وأعرب ا

 48و 47. وكام هو مبني يف الفقرتني 2016�ام بالغ مقارنة مب ميكن مالحظهتا ز�دات حمددة ، حيث هناك املاكفآت والتعویض
وفقاً ملراجع احلسا�ت اخلار�، مل �كن ر أنه ذ�من التقر�ر، أشار مراجع احلسا�ت اخلار� إىل مبلغ �بري یمت من�ه. و 

سابقا. وهنا، أعرب الوفد عن رغبته يف أن یطلب من مت وضعها احلسا�ت اليت قدمهتا األمانة م�ش�ية مع التوقعات اليت 
األمانة أن �س�تجيب لطلب مراجع احلسا�ت اخلار� مبرا�اة قوا�د املعایري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام ف� یتعلق �لقوا�د 

 اقرتاح أن تعكس احملاسبية للنفقات من أ�ل ضامن شفافية أفضل. ومع أ�ذ ذ� يف �عتبار، أعرب الوفد عن رغبته يف
فرتات املزيانية تقد�رات دقيقة ف� یتعلق بعنرص األداء للموظفني. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن رغبته يف تأیيد �البية 

أعرب الوفد عن امتنانه كام التوصيات الصادرة عن املراجع اخلار�، الس�� التوصيات املتعلقة بتحسني شفافية املنظمة. 
 نفيذ ت� التوصيات.لألمانة لقبول وت 

. وقد مت �لفعل تنفيذ WO/PBC/28/4ن مجيع اس�ت�ا�ت اإلدارة للتوصيات واردة يف الوثيقة أاألمانة أفادت و  .104
التوصية املتعلقة مببىن أ�رت �دة وفود ذ�رت بأن العدید من التوصيات وسيمت تنفيذ البايق يف األشهر القلي� القادمة. و 

من الالحئة املالية، ويه الالحئة املنظمة  4.11امتثاال للامدة ، حيث أنه يطة للغایةمدرید، واكنت �س�ت�ابة �س� 
لالست�رات، مت �سجيل بيع مبىن مدرید واإلفصاح عنه يف البيا�ت املالية. وقد مت تدقيقها من قبل املراجع اخلار� 

وأعربت األمانة عن رغبهتا يف توضيح أن هناك وس�توضع أمام امجلعيات القادمة، �ا فقد مت �لفعل تنفيذ هذه التوصية. 
إىل أشار مراجع احلسا�ت اخلار� أفادت أن اختالفا يف تفسري النظام املايل والقوا�د املالية املنطبقة �ىل معام� البيع. و 

�سمح س�ياسة  الو، بيع مبىن مدرید عبارة عن صفقة متعلقة �الست�روذ�ر أن . 5.11العطاءات التنافس�ية مبوجب املادة 
اكن مبىن احتاد مدرید هو املبىن و الویبو �ست�ریة اليت اعمتدهتا ا�ول األعضاء يف العام السابق �ملمتلاكت العقاریة املبارشة. 

��، وفقا لس�ياسة و. مؤخرایده وفقا لس�ياسة �ست�ر املعمتدة دمبىن است�ري، و�لتايل اكن جيب جتميثل الوحيد ا�ي 
بأن سعر  ناسبإدارة الویبو �ىل حنو م مت طمأنة ر، مت بيع مبىن مدرید. وف� یتعلق مبسأ� العطاءات التنافس�ية، فقد �ست�
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البيع ا�ي مت احلصول �ليه اكن مثالياً من �الل إجراء العنایة الواجبة لسوق العقارات. وقد ُطلبت �ربة مؤسس�تني 
أن البيع قد ت� املؤسسات ، وقد أكدت )ADIمؤسسة إیه دي آي (و  )CBRE�يه يب آر يئ (مؤسسة مس�تقلتني هام 

، كام أشار املراجع البنایة، واكنت آ�ذة يف �خنفاضأسعار العقارات يف جنيف �الل الفرتة نفسها اكنت �رم بقمية معقو�. و أُ 
مالیني فرنك سو�رسي،  7كيان أكرب ميلكها ا�كيان ا�ي اشرتاها. وقد اقرتح هذا ا� بنایة س اخلار� �لفعل، �شلك مخُ 

مليون  5.3مليون و 6.2وهو ما یقارن �شلك إجيايب للغایة بنقطيت السعر اليت مت احلصول �لهيا من تقيميني مس�تقلني بقمية 
وینا�ر  2015يف أكتو�ر  )ADI) ومؤسسة إیه دي آي (CBREمؤسسة �يه يب آر يئ ( فرنك سو�رسي �ىل التوايل من

شمل حقيقة أن أعامل الت�دید الهامة اكنت مطلوبة من قبل � القرار يف عوامل اإلضافية اليت سامهت الوأفادت بأن . 2016
أي �يان آخر سيشرتي العقار من أ�ل �متثال للمعایري املطبقة �ىل العقارات يف جنيف. واكنت التلكفة التقد�ریة ملثل هذه 

مليون فرنك  1.2و 0.9بني ما يني لل�رباء اخلارجيني ترتاوح الت�دیدات، �ىل النحو احملدد يف تقر�ري التقيمي اخلارج 
أدى �ر سابقا، اكن املشرتي صاحب أربعة أخامس امللكية. وقد كام ذُ و سو�رسي، مما جيعلها أقل �اذبية للمشرت�ن اآلخر�ن. 

عتقد إدارة الویبو أن ت من قمية العقار يف جنيف. ويف اخلتام، % 3تصل إىل قد الوساطة اليت إىل �س�تغناء عن رسوم ذ� 
هناك  للمنظمة. وف� یتعلق مبوضوع جسل مدرید، أوحضت األمانة أن�لنس�بة موات  أمر وأنه یةهذا مثن معقول �لنس�بة للبنا

ملزيانية. وأعربت األمانة عن امتناهنا ملراجع متعلق �، وبعضها قانوين وبعضها �لطبع �شغييل�دد من القضا� املعنية، بعضها 
جریت �ىل نظام مدرید واليت قدمت ا�كثري من اإللهام �كيفية حتسني سا�ت اخلار� �ىل املراجعة ا�قيقة للغایة اليت أُ احل 

يف إبداء مالحظتني. وف� یتعلق ببعض عن رغبهتا األمانة أعربت ، السجلالعمل. وبصفهتا مد�ر الرب�مج املسؤول عن 
 نيحتس، مثل اخلار�، قام السجل نفسه �لفعل �ختاذ إجراءات لتنفيذ التوصياتالقضا� املشار إ�هيا يف تقر�ر املراجع 

هناك اكن يلك الرسوم، و�لتأ�يد فتتعلق هب املالحظة الثانية أما أقل الب�ان منوا. الرتوجي لعضویة النظام �ى �دمة العمالء و 
مدرید وكذ� ز�دة الطلب من القطاع اخلاص، نظام  إجراء قانوين جيب ا�رتامه. و�لنظر إىل الز�دة الهائ� يف عبء معل

ظام مدرید، بناء �ىل موافقة امجلعية العامة، بدراسة مسأ� هيلك الرسوم يف العام التايل. املعين بنس�يقوم الفریق العامل 
العام السابق، مما يف الطلبات ا�ولية مقارنة �لفرتة نفسها من  %18واعتباًرا من هنایة أغسطس، اكنت هناك ز�دة تقارب 

 یعين أن نظام مدرید حيتاج إىل مزید من �ه�م من حيث حتسينات العمل و�ست�رات.

املراجع اخلار�، ردا �ىل املالحظة اليت أدىل هبا وفد الصني، وا�ي حتدث عن التنس�يق بني املراجع اخلار� أفاد و  .105
يف  هأضاف املراجع اخلار� أنو  .عملية قد بدأت قبل ذ� بفرتة طوی�قبل، أن هذه ال راجع اخلار� امل املنهتية والیته وامل

معظم تقار�ر مراجعة احلسا�ت للس�نوات امخلس السابقة وكذ� مجيع األوراق األخرى ذات الص�، مع الواقع، جرى تقامس 
�تصاالت معه الزالت املايض و ومع اإلدارة. وقد مت عقد مؤمتر �رب الهاتف مع املراجع القادم يف األس�بوعقادم الراجع امل

معلية التسلمي �سالسة. وف� یتعلق �لسؤال الثاين املتعلق �لنتاجئ املتعلقة بنظام مدرید واس�ت�ابة اإلدارة ام �سري مس�مترة. ك
، يف هذا الصدد، أعرب املراجع اخلار� عن رغبته يف شكر اإلدارة �ىل �س�ت�ابة يف الوقت املناسب �تلف التوصيات

انضامم أقل و العدید من التوصيات املتعلقة خبدمة العمالء �شأن  هذا اإلجراء �لفعلاختاذ للغایة من املريض مضيفا أنه 
و�د بأن یمت النظر يف مسأ� مراجعة هيلك رسوم نظام مدرید يف العام التايل. قد املراجع اخلار� یبدو أن الب�ان منوا، و 

ما یتصل  بني اإلدارة واملراجع اخلار�، ويه�شأهنا هناك قضية وا�دة فقط اكن هناك اختالف طفيف يف الرأي ذ�ر أن و 
الرأي القانوين املقدم يف ببيع مبىن مدرید. وقد نظر مراجع احلسا�ت اخلار� بعنایة يف رد اإلدارة �ىل التوصية وكذ� 

. واعترب مراجع احلسا�ت اخلار� أن 4.11املادة يف إطار وليس  5.11املادة ورأى أن إدارة املمتلاكت تندرج يف إطار 
، وهذا ینطوي �ىل معلية 5.11ادة س�ياسة �ست�ر اخلاصة �لویبو ال �شمل بيع املمتلاكت وأنه ینبغي تطبيق أحاكم امل

اكنت هناك معلية لو أنه ب رى فقط��ابة اليت قدمهتا اإلدارة و إللاآلن عن تفهمه املراجع اخلار� وأعرب عطاءات تنافس�ية. 
وف� یتعلق مبوضوع اخلبري�ن اخلارجيني ال��ن قدما رأ� ا�هنج ا�ي مت اع�ده. من املمكن التحقق من تنافس�ية، فرمبا اكن 
 2015يف أكتو�ر أ�دها مت إجراء ، حيث قليالقدمية رأى مراجع احلسا�ت اخلار� أن هذه التقد�رات �شأن تقيمي املبىن، 

، أي قبل �امني تقریًبا من بيع املبىن. وقد أوىص أ�د �رباء التقيمي أثناء تقدمي تقر�ره، و�لنظر إىل 2016واآلخر يف ینا�ر 
والتقيمي قيد �س�تعراض املنتظم وأن یمت احلصول �ىل مشورة �سویقية املوقف ظل یالتقلبات يف النظام املايل العاملي، بأن 
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قار. ولهذا السبب رأى املراجع اخلار� أن معلية املناقصة التنافس�ية أكرث فائدة. وشكر املراجع حمددة وقت الترصف يف الع
 رائع.�شلك لجنة الرب�مج واملزيانية �ىل دمعهم وتقد�رمه ا�ي سا�ده �ىل األداء ب املوقر�ن �يق الوفود اخلار� الرئيس و

به معا �ضطالع وشكرت األمانة، نيابة عن فریقها، املراجع اخلار� �ىل الس�نوات الست من العمل ا�ي مت  .106
حتقيق التحسينات املس�مترة يف العمل املنجز. وللتصدي للمسأ� يف لعدید من الطرق �للغایة وسا�د  ااكن إجيابيي وا�

) CBREؤسسة �يه يب آر يئ (تصلت مبا ايف اإلشارة إىل أهنعن رغبهتا األمانة أعربت ، القدميةاملتعلقة بتقد�رات التلكفة 
تلقت األمانة يف سوق العقار احمللية. و  ، يف الواقع، ی�ىش مع ما حيدثاألمر للتأكد من أن )ADIومؤسسة إیه دي آي (

 العامة معلومات مفادها أن سوق العقارات آ�ذ يف �خنفاض وأنه من املناسب إجراء البيع.

بيع مبىن مدرید وقوع شكر الرئيس امجليع �ىل املناقشة الشام� وأقر بأن هناك اختالفا يف الرأي ف� یتعلق �كيفية و  .107
اللواحئ. وذكّر الرئيس بأن ا�ول األعضاء ستتاح لها الفرصة أیضا، إذا رغبت، ملواص� مناقشة هذه املسأ� عندما يف إطار 

 ىقرأ الرئيس فقرة القرار ا� أي تعليقات أخرى،مل �كن هناك حيث ية العامة. ويف ا�هنایة، و مت تقدمي التقر�ر املايل إىل امجلع ی
 اع�ده.جرى 

مبضمون �ول األعضاء يف الویبو �إل�اطة �لام امجعيات سا�ر أوصت جلنة الرب�مج واملزيانية امجلعية العامة و  .108
 ).WO/PBC/28/4اخلار�" (الوثيقة احلسا�ت "تقر�ر مراجع 

 التقر�ر الس�نوي ملد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية  :من �دول األعامل 7البند 

 .WO/PBC/28/5الوثيقة إىل املناقشات  ستندتا .109

من �دول األعامل وأوحض أن التقر�ر قد مت تقدميه إىل جلنة الرب�مج واملزيانية وأنه قدم نظرة  7افتتح الرئيس البند  .110
. ود�ا 2018یونيو  30إىل  2017یوليو  1 أجریت �الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر من �امة �ىل أ�شطة الرقابة ا�ا�لية اليت

 الرئيس األمانة إىل عرض التقر�ر.

. وأشارت إىل أنه مت إ�داد خطة الرقابة WO/PBC/28/5وعرضت األمانة التقر�ر الس�نوي كام هو وارد يف الوثيقة  .111
�عتبار �دد من العوامل مبا يف ذ� تقي�ت ا�اطر وأمهيهتا وأ�رها �ىل مع األ�ذ يف  2018لشعبة الرقابة ا�ا�لية لعام 

 26املس�توى الُقطري وا�ورة الرقابية واملالحظات الواردة من إدارة الویبو وا�ول األعضاء واملوارد املتا�ة. ومتش�يا مع الفقرة 
ع القرار، مت أیضا تقدمي مرشوع خطة معل الرقابة إىل (أ) من ميثاق الرقابة ا�ا�لية، قبل وضع اللمسات ا�هنائية �ىل مرشو

اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة ملراجعهتا وأ�ذ املشورة �شأهنا. ويف �رخي تقدمي التقر�ر، نفّذت شعبة الرقابة ا�ا�لية متاما 
تقر�ر، مشلت معليات التدقيق . و�الل الفرتة املشمو� �ل 2018، وجيري تنفيذ خطة العمل لعام 2017خطة الرقابة لعام 

والتقيمي اليت أجرهتا الشعبة ا�االت التشغيلية الرئيس�ية التالية: إدارة فعاليات األطراف الثالثة اليت تنظمها/�س�تضيفها الویبو، 
وإدارة أصول الربجميات، والتوظيف، وشعبة اللغات، وإدارة السفر، وأ�شطة الویبو يف جمال �تصاالت املؤسس�ية 

اهامهتا يف العالمة الت�اریة للویبو ويف مسعهتا، واملكتب اإلقلميي ألمر�اك الالتينية ومنطقة البحر ا�اكریيب، وامللكية الفكریة ومس
)، و�منية قدرات �ارات امللكية الفكریة، وتقر�ر التثبيت لشعبة الرقابة ا�ا�لية �شأن تقر�ر 18والت�د�ت العاملية (الرب�مج 

�ا�. واعتبارا  42�ا� �دیدة ومت إ�الق  40. و�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، مت �سجيل 2016/2017ثنائية أداء الویبو لل 
، س�تة يف �ام 2018�ا� معلقة. ومن بني احلاالت املعلقة، مت فتح مخس �االت يف �ام  12، هناك 2018یونيو  30من 

 7.1ا معاجلة احلاالت هتاملدة الزمنية اليت اس�تغرقبلغ متوسط ، 2017یوليو  1. واعتبارا من 2016ووا�دة يف �ام  2017
شهرا. ويف متابعهتا لتوصيات الرقابة، تواصل شعبة الرقابة ا�ا�لية إدارة التوصيات وتقدمي التقار�ر �شأهنا �س�ت�دام نظام 

Team Central من أ�ل م واملراجع اخلار� �هيتفا�يل مع مدراء الربامج ومندو  القامئ �ىل الویب، ا�ي یتيح إجراء حوار
توصية ذات  96توصية مفتو�ة من بيهنا  180التقر�ر، اكن هناك  متابعة فعا� لتنفيذ التوصيات املفتو�ة. ويف �رخي تقدمي
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من مجيع توصيات الرقابة املفتو�ة.  %74ذات أولویة متوسطة. وشلكت توصيات شعبة الرقابة ا�ا�لية  84أولویة �برية و
ألمانة أن شعبة الرقابة ا�ا�لية قد اس�هتلت واختمتت املر�� األوىل من مرشوع املعلومات الت�اریة اخلاص هبا، مما وذ�رت ا

یعزز تقدمي التقار�ر عن التوصيات و�زود اإلدارة �ملعلومات الالزمة عن التوصيات من �الل لو�ات املعلومات الت�اریة. 
الق توصيتني دون تنفيذ، حيث قبلت اإلدارة ا�اطر ذات الص�. وتتعلق أوالهام و�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، مت إ�

�لتعدیالت اليت أد�لت �ىل الحئة املوظفني املقرت�ة من قبل اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، للنظر يف إجراء حتقيق 
روج املوظفني. وقد مت التوصل إىل نتي�ة مفادها كرشط أسايس لوضع إجراءات تأدیبية، والثانية توصية تتعلق بأمتتة معلية خ

أنه �لنظر إىل اخنفاض معدل املغادرة، فإن �لكفة التنفيذ س�تفوق الفائدة املنتظرة، وقد وافقت شعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل 
هنية، �ىل سبيل املثال، هذا �س�تنتاج. و�إلضافة إىل أعامل الرقابة املقررة، تواصل شعبة الرقابة ا�ا�لية تقدمي املشورة امل 

دا�ل إدارة ختطيط الربامج وا�متویل �شأن أ�شطة منع خماطر �حتيال. و�ىل و�ه اخلصوص، أیدت شعبة الرقابة ا�ا�لية 
إ�داد تدریب �ىل اإلنرتنت عن "جتنب �حتيال وإساءة �س�ت�دام يف الویبو"، وا�ي سيمت تقدميه ملوظفي الویبو يف 

، �إلضافة إىل إجراء تقيمي مس�متر �اطر �حتيال. وتواصل شعبة الرقابة ا�ا�لية 2018ثاين من �ام الفصل ا�رايس ال 
التفا�ل مع اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، حيث تناقش نتاجئ الرقابة وفوائد املشورة وا�مع املقدمني من اللجنة 

أداء شعبة الرقابة ا�ا�لية �شلك �ام وجودة أعاملها. وحتافظ الشعبة �ستشاریة املس�تق� للرقابة. و�سا�د هذا يف حتسني 
�ىل �القات معل جيدة مع املراجع اخلار� من �الل عقد اج��ات منتظمة حول التدقيق والضوابط ا�ا�لية وقضا� 

احلسا�ت �ململكة املت�دة يف  إدارة ا�اطر. كام التقت الشعبة مبراجع احلسا�ت اخلار� القادم من املكتب الوطين ملراجعة
، وشار�ت خطة العمل الس�نویة وميثاق الرقابة ا�ا�لية واسرتاتيجية املراجعة ا�ا�لية ومذ�رات �شأن أعامل 2018مایو 

املراجعة املس�مترة، من بني أمور أخرى، هبدف ضامن التغطية الرقابية الفعا� مع جتنب �زدواجية احملمت� و�رهاق يف 
بة. وتتعاون شعبة الرقابة ا�ا�لية �شلك وثيق مع أمني املظامل ومد�ر األ�القيات لضامن التنس�يق اجليد وا�مع التمكييل. الرقا

وكجزء من �ود شعبة الرقابة ا�ا�لية املتواص� يف حتسني رشح وظيفة الرقابة ا�ا�لية وا�عوة إ�هيا، تواصل الشعبة توعية 
العروض املقدمة للموظفني اجلدد يف التدریب التوجهييي، والنرشة اإلخباریة للشعبة ولو�ة  الزمالء يف الویبو، من �الل

�بار املدراء، عند �قتضاء. وتواصل شعبة الرقابة ا�ا�لية السعي للحصول �ىل تعليقات تابعة والعروض املقدمة للمدراء و امل 
اس�تقصاءات عن رضا العمالء بعد لك �مة. و�شري حتليل الزمالء ومالحظاهتم �ىل جودة أعامل الرقابة، من �الل إجراء 

�لنس�بة  %76الس�تقصاءات التخصيصات الالحقة و %85نتاجئ �س�تقصاء املو�د إىل أن متوسط الرضا یبلغ 
 لالس�تقصاءات بعد �ام وا�د. وتقدم نتاجئ �س�تقصاء لشعبة الرقابة ا�ا�لية الفرصة لتقيمي أ�ر أعاملها �ىل التحسينات يف

األنظمة والس�ياسات/اإلجراءات والعمليات. و�سا�د التعليقات اإلضافية اليت �رسلها الو�دات اليت مت مراجعهتا/ تقيميها من 
حتدید فرص التحسني. و�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، واصلت شعبة  ىلعقصاءات شعبة الرقابة ا�ا�لية �الل �س�ت

فعال واملفيد مع املنظامت والهيئات األخرى يف منظومة األمم املت�دة. و�ىل و�ه اخلصوص، الرقابة ا�ا�لية تعاوهنا وتواصلها ال
�شارك شعبة الرقابة ا�ا�لية بفا�لية يف اج��ات التواصل الس�نویة ملمثيل األمم املت�دة املعنيني �ملراجعة والتقيمي والتحقيق. 

من مزيانية الویبو. ومعوما،  %0.73مليون فرنك سو�رسي متثل  5.163غ وللوفاء بوال�هتا، قدمت الشعبة مزيانية للثنائية تبل
اكن مس�توى املوارد البرشیة واملالية اكفيا لشعبة الرقابة ا�ا�لية لتغطية ا�االت ذات األولویة العالية �شلك فعال �ىل النحو 

أ�ل تقليل تأثريها �ىل أ�شطة الرقابة املقررة.  احملدد يف خطط معلها. وقد متت إدارة التغيريات يف موظفي الشعبة بفعالية من
ومن أ�ل التطو�ر املهين املس�متر، �شارك موظفو الشعبة يف أ�شطة تدریبية خمتلفة الكتساب معارف و�ارات فنية �دیدة 

موظف من وكفاءات أخرى لز�دة الفعالية وا�كفاءة التشغيلية للشعبة يف �ضطالع مبهام الرقابة. ويف املتوسط، حرض لك 
أ�م من التدریب مشلت الوقایة من �حتيال وا�كشف عنه، وتقنيات البحث التحقيقية،  10أعضاء شعبة الرقابة ا�ا�لية 

وحتليالت البيا�ت، وتطبيق عرض البيا�ت �ىل اللو�ات، واألمن الس�يرباين، وإدارة الزنا�ات، وتقيمي س�ياسات العمل 
د. وبعد أن اختمتت األمانة مالحظاهتا، راجعة املشرت�ت، والعقود والتعها�ا�لية، ومو�بتاكر، وتقيمي جودة املراجعة 

 أعربت عن شكرها للوفود �ىل حسن اه��ا، وعن سعادهتا �إل�ابة �ىل أي أس�ئ� أو تلقي أي تعليقات قد �كون �هيا.

 وشكر الرئيس األمانة �ىل تقر�رها الشامل وفتح الباب لطرح األس�ئ�. .112
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ث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وأعرب عن تقد�ره للجهود املتواص� اليت تبذلها شعبة الرقابة ا�ا�لية وحتد .113
�لتعاون مع اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة واملراجع اخلار� لتحقيق دورها احلامس يف ضامن الضوابط ا�ا�لية الفعا� 

هذا الصدد، أعربت الوفد عن شكره لشعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل تقر�رها  و�س�ت�دام الفعال للموارد يف الویبو. ويف
. وأشار إىل أن التقر�ر یقدم نظرة شام� عن وظائف املنظمة، وميثل مصدرا WO/PBC/28/5الس�نوي الوارد يف الوثيقة 

راجعة ا�ا�لية يف الوقت املناسب ق� للمعلومات وكذ� نقطة مرجعية طوال العام. وجشع الوفد األمانة �ىل تنفيذ توصيات امل
ألن معظم التوصيات نتجت من معليات املراجعة ا�ا�لية وذات أولویة �برية أو متوسطة. ورحبت ا�مو�ة �ء حبقيقة أن 

 شعبة الرقابة ا�ا�لية اضطلعت �أل�شطة ا�تلفة بطریقة إجيابية ومس�تق�.

الوسطى والبلطيق، وأعرب عن تقد�ره البالغ لعمل شعبة الرقابة وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو�  .114
ا�ا�لية، وقال إنه �سامه يف اس�مترار حتسني فعالية وشفافية املنظمة. ورحب الوفد بأ�شطة املراجعة والتقيمي اليت جرت يف 

متوسطة  84ألولویة وتوصية �برية ا 96توصية مفتو�ة من بيهنا  180ذ� العام. وأشار الوفد إىل أن الشعبة �ددت 
 األولویة، وجشع األمانة �ىل العمل من أ�ل تنفيذها.

وحتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب. وشكر رئيس شعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل التقر�ر  .115
ا الشعبة مع فریقها. وأشارت و�ىل العمل الهام اليت اضطلعت هب WO/PBC/28/5املقدم �ىل النحو الوارد يف الوثيقة 

من التقر�ر، وأعرب  55إىل  52الوفد إىل تقيمي املكتب اإلقلميي ألمر�اك الالتينية وا�اكریيب، ا�ي ورد ذ�ره يف الفقرات من 
عن تقد�ره اخلاص لعمل املكتب ا�ي یقوم بتنس�يق وتنظمي وتنفيذ أ�شطة ا�مع لصاحل املنطقة مبا يف ذ� الب�ان الناطقة 
�للغة اإلس�بانية واللغة اإلجنلزيیة. وقد قام بتنفيذ هذا العمل موظفو اخلدمة املدنية يف املكتب اإلقلميي جبدیة �برية و�ىل حنو 
�ين �ايل فضال عن قدر �بري من اإل�سانية واملرا�اة للسامت اخلاصة ل�ول األعضاء املعنية الواردة يف إطار التقيمي كام هو 

من التقر�ر. وأقر ا�مو�ة بأنه ميكن دامئا حتسني أعاملها ورأت أنه من الرضوري أن �كون إجيابية  53و 52موحض يف الفقرتني 
للغایة وأن تنفذ أ�شطة الرقابة واإلرشاف يف أي و�دة دا�ل أي مؤسسة. ومع ذ�، يف هذه احلا�، أعرب الوفد عن رغبته 

ا يف �عتبار يف أعامل الشعبة يف املس�تقبل، هبدف حتسني أعامل يف إ�رة بعض ا�اوف �شأن التقيمي حبيث ميكن أ�ذه
الرقابة واإلرشاف يف الویبو وضامن أن �كون للنتاجئ تأثري إجيايب دا�ل املنظمة. أوال، أشار الوفد �شري إىل أن ب�ان األقالمي 

. ومع ذ�، مل تُمنح 4-2017جعية، التقيمي لعام املتلقية ل�مع شار�ت بنشاط يف معلية التقيمي �ىل النحو املبني يف الوثيقة املر 
 مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب الفرصة للتعليق �ىل النتاجئ األولية، فقط مت تقدمي تقر�ر هنايئ إىل ا�مو�ة یتضمن نتاجئ

ومات، و�كن أیضا يف املرا�ل مل یعد من املمكن تعدیلها. ورأى الوفد أنه من املهم أن �شارك ليس فقط يف معلية مجع املعل
ا�ا�لية الوطنية �لك عضو وهو ما  تطلباتامل ، ميكن أن �ستند إىل هذه ا�راسةنتاجئ التقيمي، يف الالحقة، حيث أن بعض 

ميكن أن خيتلف �شلك �بري من عضو آلخر. و�الوة �ىل ذ�، اقرتحت بعض توصيات التحسني الواردة يف ا�راسة إجراء 
حيد من �الل الربوتو�والت اليت، لألسف، �سبب العمليات ا�ا�لية اليت تتبعها لك دو�، متثل حتد� �بريا املزید من التو 

ولن تليب متطلبات املرونة �ى ا�كيا�ت اليت یمت تقيميها. وأضاف الوفد أن إطار األ�شطة ا�ي ینسقه مكتب أمر�اك الالتينية 
یبو، ونتاجئ إدارة أ�شطة هذه الو�دات، قد مت تطبيقها �ىل مكتب أمر�اك الالتينية وا�اكریيب والو�دات األخرى املعنية يف الو 

وا�اكریيب يف التقيمي. ورأى الوفد أن بعض النقاط اليت وردت يف التوصيات املقدمة إىل املكتب یتعني توجهيها إىل الو�دات 
منّظمة قدر اإلماكن يف املنظمة. ومل �رغب الوفد يف املسؤو� يف الویبو أو إىل أ�ىل مس�توى حىت �كون التغيريات م�ث� و 

تقدمي مزید من التفاصيل �شأن النقاط املذ�ورة و�كنه احتفظ �حلق يف توجيه شوا�� مبزید من التفصيل إىل �االت أخرى 
 مق.دا�ل الویبو وأعرب عن انفتا�ه املس�متر للمشاورات اليت ميكن إجراؤها ملعاجلة هذه األمور مبزید من التع

وشكر وفد الصني شعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل التقر�ر الس�نوي والعرض. وأوىل الوفد أمهية �برية لعمل الشعبة ورأى  .116
أن الرقابة ا�ا�لية اليت تتسم �لشفافية وا�كفاءة �سا�د الویبو يف حتقيق أهدافها �سرتاتيجية املتوقعة وحتسني اإلدارة. و�ىل 

شعبة الرقابة ا�ا�لية بدورها �كفاءة، �ىل الرمغ من القيود املفروضة �ىل املوارد البرشیة.  مدار العام املايض، اضطلعت
وأعرب الوفد �شلك �ام عن رضاه عن معل الشعبة �الل الس�نة املاضية وتوقع من األمانة أن تنفذ التوصيات بفا�لية. 
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املركزي إلدارة التوصيات وتقدمي تقار�ر عهنا، ورأى ، بدأت الشعبة يف اس�ت�دام نظام الفریق 2016وأشار إىل أنه منذ �ام 
توصية، أشار الوفد إىل أن  180أن ذ� مفيد ملتابعة التوصيات املتأخرة. وف� یتعلق �لتوصيات املتأخرة والبالغ �ددها 

ت املتأخرة واإلدارات ذات الص� �ىل حتليل هذه التوصيا ، وحث الشعبة واملدراء2013أو  2011بعضها یعود إىل �ام 
. وقال إنه جيب �ذف التوصيات �ري الصاحلة. وینبغي إیالء �ه�م وتوفري املوارد ما إذا اكنت ال �زال صاحلة أم اللتوضيح 

، امللكية الفكریة 18ا�اكفية إىل ت� اليت ال �زال صاحلة حىت ميكن تنفيذها يف أقرب وقت ممكن. وف� یتعلق �لرب�مج 
امخلس  اسرتاتيجية، أشار الوفد إىل أمهية تنفيذ هذه املبادرة وأید 2030ة، هدف التمنية املس�تدامة لعام والت�د�ت العاملي

. وأعرب عن أم� يف أن توفر الویبو املزید من املوارد حىت یتس�ىن للمنصة رب�مج الویبو األخرض "ویبو غر�ن"ل س�نوات
 التقدم �شلك مطرد.

�ان األفریقية، وشكر مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل العمل املنجز والتقر�ر، وحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب .117
وهو املعلومات اإلقلميية املقدمة اليت �سامه �لتأ�يد يف الشفافية واإلدارة �ىل حنو أفضل. وف� یتعلق �لتقدم احملرز وتنفيذ 

 96توصية معلقة، من بيهنا  180ر�ر قيد �س�تعراض، هناك التوصيات املتعلقة �لرقابة، ُذ�ر الوفد أنه يف وقت إ�داد التق
توصية مقدمة متوسطة األولویة. وأشار أیضا إىل أنه قيل إن توصيات شعبة الرقابة ا�ا�لية  84توصية ذات أولویة �برية و

وصيات املعلقة من مجيع توصيات الرقابة املعلقة. وطلب الوفد إیضا�ات �شأن الظروف اليت أدت إىل هذه الت %74متثل 
. و�ساءل الوفد عن ا�كيفية اليت ميكن هبا 2011وذ�ر أن إ�دى التوصيات ذات األولویة اخلاصة ما زالت معلقة منذ �ام 

 �رسیع تنفيذ التوصيات املعلقة.

رتياح وشكر وفد الربازیل شعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل التقر�ر وأكد �ىل األمهية اليت یعلقها �ىل معل الشعبة. وأشار � .118
التشغييل للشعبة. وجشع الوفد الشعبة �ىل مواص� �القات العمل  �س�تقاللت ميكن أن تؤ�ر �ىل حاالإىل �دم وجود أي 

اجليدة مع املراجع اخلار� واللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، وأید ا�ول األعضاء األخرى اليت ذ�رت احلا�ة إىل تنفيذ 
�شأن �دمة املؤمترات  2013. و�ىل و�ه اخلصوص، هناك توصية مفتو�ة للشعبة من �ام التوصيات املفتو�ة املتبقية

واللغات اليت �شري إىل احلا�ة إىل تطو�ر نظام إدارة املؤمترات. وأشار إىل أنه �لنظر إىل عبء العمل يف القسم، هناك �ا�ة 
ر�ة �برية يف قيام الویبو وا�ول األعضاء بأعامهلم �كفاءة. إىل توفري موارد اكفية للمؤمتر و�دمات اللغات، األمر ا�ي �سامه بد

وأشار الوفد إىل أنه، ف� یتعلق بتقيمي مكتب أمر�اك الالتينية وا�اكریيب، فإن التقر�ر الس�نوي أكد �ىل املس�توى املرتفع من 
أدىل به وفد السلفادور �مس مجمو�ة رضا أحصاب املصل�ة والعمالء عن اخلدمات اليت یقد�ا املكتب. وأید الوفد البيان ا�ي 

ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب �شأن القضا� املهنجية اليت ميكن حتسيهنا. ويف تقيمي التقيمي، رأى الوفد أن التحسينات ممكنة، 
و امللكية الفكریة ، وه18مع األ�ذ يف �عتبار أنه سيمت تقيمي مجيع املاكتب اإلقلميية للویبو. وانتقل إىل تقيمي الرب�مج 

والت�د�ت العاملية، وأعرب عن رغبته يف اإلشارة إىل أن التقيمي ا�ي �ستند إليه معل الرب�مج ميكن تعز�زه من �الل 
تعميق التعاون مع املنظامت ا�ولية الرئيس�ية متعددة األطراف و/أو �ريها من منظامت األمم املت�دة. و�ساءل الوفد عام إذا 

يف تنفيذ أهداف التمنية املس�تدامة. ويف �ني أن تنفيذ  18فرص �ددها املقي�مون لتعز�ز دور الرب�مج اكنت هناك أي 
ميكنه تطو�ر مبادرات �دیدة  18أهداف األمم املت�دة للتمنية املس�تدامة هو مبثابة إس�ناد للویبو كلك، قال الوفد إن الرب�مج 

اهبا لرب�مج الویبو األخرض "ویبو غر�ن"، �ىل حنو ما ذ�ره مندوب الصني ومقبو� للغایة. ومثة مثال �ىل ذ� قد �كون مش
 املوقر.

وأعرب وفد �حتاد الرويس عن امتنانه ملد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل التقر�ر وخطة التنفيذ �الل هذه الفرتة.  .119
ختيار املوظفني من أ�ل ضامن اس�تدامة وأعرب الوفد عن رغبته يف لفت �نتباه إىل توصية الشعبة �شأن تعز�ز إجراءات ا

التحسينات وز�دة الشفافية يف إجراءات التوظيف. وأعرب عن أم� يف تنفيذ توصيات الشعبة، ال س�� التوصيات ذات 
إىل  الص� �ألداء املتعلق �لسفر، مع إیالء �عتبار الواجب إلجراءات األمم املت�دة اخلاصة هبذه الفئة. وأشار الوفد �رتياح

النتاجئ اليت توصلت إ�هيا الشعبة ف� یتعلق بتحسني اإلجراءات احلكومية لنظام اإلدارة القامئة �ىل النتاجئ، وأعرب عن أم� 
 يف أن �س�متر هذا العمل من أ�ل التنفيذ الفعال للربامج واملشاریع ولضامن فعالية اإلنفاق.
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مت اإلدالء به �مس ا�مو�ة �ء، وأعرب عن تقد�ره لعمل الشعبة وأید وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية البيان ا�ي  .120
ورحب �ملعلومات املقدمة �شأن �شاط املكتب �الل العام السابق. وأعرب الوفد عن رسوره ألن الشعبة قد متكنت من 

 �رار�ر املتعلقة �آلمن التق�إلضافة إىل مسؤوليات أخرى. وأشار إىل أن مت إصدار ثالثة  2017اس�تكامل خطة معلها لعام 
، وأعرب عن رغبته يف احلصول �ىل مزید من املعلومات حول التوصيات املتعلقة بطلبات الرشاء. و�ساءل الوفد عام اإلداریة

إذا اكن بإماكن ا�ول األعضاء الوصول إىل هذه التقار�ر عند الطلب. وف� یتعلق مبراجعة التوظيف، رحب الوفد �لتفاصيل 
. 2018لتوصيات امخلس الناجتة من ت� املراجعة و�ساءل عام إذا اكن قد مت تنفيذ التوصية املقرر تنفيذها يف یونيو املتعلقة �

وأشار الوفد، من واقع مراجعة إدارة السفر، إىل وجود جمال للتحسني يف خفض التاكليف وتعز�ز الفعالية. وأعرب الوفد عن 
راجعة قيد التنفيذ وجشع األمانة �ىل مواص� البحث عن ماكسب ز�دة ا�كفاءة تطلعه إىل رؤیة التوصيات الصادرة عن امل

وتعز�ز الضوابط ا�ا�لية يف جمال إدارة السفر. وأعرب الوفد عن رسوره لقيام املكتب بإجراء تقيمي ذايت ألفضل املامرسات 
خلار� التايل. وطلب من املكتب تأ�يد أن يف معایري معهد التدقيق ا�ا�يل و�ساءل عن املو�د املقرر إلجراء التقيمي ا

التوصيات الواردة يف التقيمي اخلار� لوظيفة التحقيق قد نُفذت مجيعها. وشكر الوفد األمانة وشعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل 
 2013عوام �ودهام الرامية إىل تنفيذ توصيات املراجعة وإ�القها. ومع ذ�، أشار إىل أن �ددا من التوصيات الصادرة يف األ

ما زالت مفتو�ة. ويف هذا الصدد، قال الوفد إنه یود احلصول �ىل مزید من املعلومات حول اجلهود  2015و 2014و
. وجشع األمانة �ىل تنفيذ توصيات املراجعة املفتو�ة الصادرة عن وصيات املتأخرة ومسؤولية املدراءاملبذو� إل�الق هذه الت

س�� التوصيات ذات األولویة ا�كبرية اليت تعّرض املنظمة إىل خماطر �برية لكام ظلت  الشعبة يف التوقيت الصحيح، وال
 مفتو�ة.

وشكر وفد املكس�يك مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل التقر�ر املقدم ورحب �لتوصيات املقدمة. وواصل الوفد  .121
نفيذها. وطلب معلومات إضافية من األمانة �شأن املعلقة اليت ال �زال یتعني ت  180النظر بعني �عتبار إىل التوصيات الـ 

(أ) من التقر�ر اليت قيل إهنا قد أ�رمت.  75التوصية املتعلقة �لتعدیالت �ىل الحئة املوظفني �ىل النحو الوارد يف الفقرة 
وقعت يف املنظمة،  وطالب الوفد مبزید من املعلومات ف� یتعلق مبتابعة �االت املضایقة، مبا يف ذ� التحرش اجلنيس، اليت

 من أ�ل توفري فهم أفضل �كيفية إجراء هذه التحقيقات وإذا ما اكنت هناك إدارات أخرى منخرطة.

وشكر وفد اليا�ن مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل تقر�ره املفصل ا�ي یقدم حملة شام� عن أعامل شعبة الرقابة  .122
 املناس�بة ملعاجلة التوصيات اليت قدمهتا الشعبة.ا�ا�لية. ورأى الوفد أن األمانة ستت�ذ اخلطوات 

وشكرت األمانة (مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية) ا�ول األعضاء �ىل تقد�رها لعمل الشعبة األمر و�شجيعها ا�امئ.  .123
ورحبت األمانة �ملالحظات وبعض القضا� اليت أ�رها املندوبون ورشعت يف اإل�ابة �ىل األس�ئ� وا�د تلو اآلخر. 

الالتينية وا�اكریيب �ىل تقيمي مكتب أمر�اك الالتينية وا�اكریيب، وأعربت عن وأشارت األمانة إىل تعليقات مجمو�ة ب�ان أمر�اك 
تقد�رها لوجود جمال للتحسني يف املهنجية املس�ت�دمة يف التقي�ت، وأكدت أن شعبة الرقابة ا�ا�لية تتبع �شلك صارم معایري 

ة التعاون والتمنية يف امليدان �قتصادي. و�ىل و�ه ومعایري التقيمي املتبعة �ى منظم فریق األمم املت�دة املعين �لتقيمي
اخلصوص، �اولت الشعبة احلصول �ىل أكرب مشاركة ممكنة من �البية أحصاب املصل�ة. و�الل التقيمي، مت �تصال خبمس 

يف  37و من أحصاب املصل�ة الوطنيني يف �ولومبيا 33عرشة بعثة دامئة مقرها جنيف، ومثانية ماكتب للملكية الفكریة، و
دو�  20من أحصاب املصل�ة الوطنيني من  33يف �رینيداد وتو�غو. و�شلك �ام، فقد اس�ت�اب  63املكس�يك و

لالس�تقصاء الوارد يف التقر�ر. وبعد ذ�، أشارت األمانة إىل التوصيات نفسها، وقالت إهنا تقع يف نطاق مس�ئولية املكتب 
س�يعاجلها بعنایة شدیدة. و�ا، أعربت األمانة عن تقد�رها لرضورة إرشاك أكرب �دد اإلقلميي ألمر�اك الالتينية وا�اكریيب ا�ي 

ممكن من أحصاب املصل�ة، �كهنا أشارت إىل أن إ�داد التقر�ر مرتبط بوقت العملية. وف� یتعلق �ملشاركة، أرش�ت األمانة 
 تقدميتم ت، لسياساوالتوجيهية دئ المباثاق وايف املي  املوحضا لإلجراء فقبفا�لية أحصاب املصل�ة يف مجيع املرا�ل. وو

لوضع ء املكتب الفرصة لإلشارة إىل أي ثغرات يف اعطاوإللتعليق عليه التقر�ر إىل مكتب أمر�اك الالتينية وا�اكریيب دة مسو
ية وا�اكریيب �ىل الفعيل �ىل النحو املبني. و��، هناك فرصة عندما یمت إ�داد مسودة التقر�ر ألن �رد مكتب أمر�اك الالتين 
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أي يشء یعتربه �ري متثييل. وأ�اطت األمانة �لام �لتعليقات اليت أدىل هبا وفد الصني �شأن أ�شطة �ر�مج الویبو األخرض 
"ویبو غر�ن" يف موا�ة الت�د�ت العاملية للملكية الفكریة.. وأشارت األمانة إىل التعليقات اليت أدىل هبا وفد الوال�ت 

، وأكدت أهنا �س�تطيع تقدمي مزید من املعلومات عن طلبات اإلداریة �راملتعلقة �آلر�كية �شأن التقار�ر الثالثة املت�دة األم
الرشاء �شلك منفصل، وعن ماهية هذه املسأ� و�يفية معاجلهتا. وأوحضت أنه من املقرر إجراء التقيمي اخلار� التايل للجودة 

، بعد دورة مدهتا مخس س�نوات. وتقوم شعبة الرقابة ا�ا�لية أیضا بإجراء تقيمي 2019ألغراض املراجعة ا�ا�لية يف �ام 
ذايت للجودة لك �ام وفقا للمعایري. وقد نفذت الشعبة مجيع التوصيات الثالثة عرش املنبثقة من التقيمي اخلار� للجودة 

املعنية من �الل فریق مركزي، وأضافت أنه یمت  لوظيفة التحقيق. وقالت األمانة إن هناك معلية منتظمة بني الشعبة والربامج
عقد اج�ع انفرادي مع لك وا�د من مدراء الربامج مرتني يف الس�نة حملاو� التعجيل بتنفيذ التوصيات. و�إلضافة إىل ذ�، 

�ورات الس�نویة األربع یمت تقدمي تقر�ر إىل املد�ر العام وإىل اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة لك ثالثة أشهر. ويف مجيع ا
للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، یمت اس�تعراض تنفيذ التوصيات من ِقبل اللجنة ویمت دعوة مدراء الربامج املعنيني لتوضيح 
أي قضا� وحتدید الوقت ا�ي سيس�تغرقه تنفيذ هذه التوصيات. و�� هناك معلية قویة للغایة ملتابعة التوصيات. وردا �ىل 

 �راملتعلقة �آلطر�ه وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية، أكدت األمانة أن ا�ول األعضاء �هيا حق الوصول إىل التقار�ر سؤال 
عند الطلب. وف� یتعلق مبسأ� التحرش اجلنيس، أبلغت األمانة اللجنة أنه ف� یتعلق بتلقي احلاالت، فإن هذه  اإلداریة

لنظام اإلداري للموظفني، وأن أي خشص يف املنظمة �متتع �حلریة يف اإلبالغ عن �االت اإلجراءات ختضع بدقة للميثاق وا
العمل التحرش وميكن أن یظل جمهوال. يف �االت الزناع، تقوم شعبة الرقابة ا�ا�لية بإ�ا� األمور إىل اللجنة �ستشاریة 

علومات حول هذا املوضوع للوفود املهمتة بعد اجللسة املس�تق� للرقابة لطلب املشورة. وقالت إنه سيمت توفري مزید من امل
 العامة.

 يف أهداف التمنية املس�تدامة. 18وطلب وفد الربازیل أد� إضافية حول �يفية مسامهة الرب�مج  .124

 وأكدت األمانة أنه ميكن تقدمي هذه التفاصيل بعد ا�ورة إذا اكن هذا ُمرضيا للجميع. .125

 ثنايئ بعد �ج�ع. وأكد الرئيس أن العرض س�يعود �شلك .126

 �راملتعلقة �آلو�ساءل وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية عام إذا اكنت ا�ول األعضاء �س�تطيع الوصول إىل التقار�ر  .127
 اإلداریة.

 �راآلوأكدت األمانة أن ا�ول األعضاء �هيا إماكنية الوصول إىل هذه التقار�ر وأنه ميكن تقدمي تقار�ر اكم� عن  .128
 عند الطلب. اإلداریة

وأعرب وفد املكس�يك عن رغبته يف �كرار سؤا� �شأن دور شعبة الرقابة ا�ا�لية ف� یتعلق مبتابعة �االت التحرش  .129
 دا�ل املنظمة مبا يف ذ� حوادث التحرش اجلنيس وما إذا اكن لها دور �م يف معلية الشاكوى.

اجلنيس بعد ا�ورة ألن هذا قد ینطوي �ىل ا�كشف واقرتحت األمانة تقدمي إ�اطة لوفد املكس�يك �شأن التحرش  .130
عن أش�ياء من األفضل تناولها بعد ا�ورة. وأضافت األمانة أنه ف� یتعلق بتلقي �حلاالت، فإن ذ� خيضع بدقة للميثاق 

 حبيث �كون أي خشص يف الویبو حرا يف اإلبالغ عن املضایقة أو التحرش اجلنيس يف ماكن العمل، و�كون �ى صاحب
الشكوى خيار البقاء جمهول الهویة. وإذا اكن هناك تضارب يف املصاحل، فإن الشعبة س�تل�أ إىل اللجنة �ستشاریة املس�تق� 

 للرقابة لطلب املشورة. ویمت اتباع اإلجراء �ىل النحو املبني يف النظام اإلداري للموظفني ويف ميثاق الرقابة.

شعبة الرقابة ا�ا�لية بعد �ج�ع و�كنه �رغب يف التأ�يد �ىل أن فریق وقال وفد الربازیل إنه س�يتشاور مع مد�ر  .131
يف  18التقيمي ال ميكنه العثور �ىل أد� اكفية للرد �ىل السؤال �شأن �ختصاصات اليت تتعلق مبدى مسامهة الرب�مج 
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من نطاق الت�ليل وینبغي النظر فيه من أهداف التمنية املس�تدامة و�يف ميكنه ذ�. وأقر الوفد بأن هذا السؤال مت استبعاده 
أ�ل التقيمي املس�تقبيل لالس�تعراض. وقال الوفد إنه سيتعامل مع شعبة الرقابة ا�ا�لية يف وقت الحق من أ�ل حبث املزید 

 عن ذ�.

 وأكد الرئيس أن هناك مسألتني تود بعض الوفود احلصول فهيام �ىل مزید من املعلومات �شأن موضو�ات حمددة، وهام .132
 املعين بأهداف التمنية املس�تدامة. وسيمت توفري هذه املعلومات للوفود املهمتة بعد اجللسة العامة. 18التحرش اجلنيس والرب�مج 

وأعربت األمانة عن رغبهتا يف اإلشارة، يف البدایة وملتابعة املالحظات اليت أبداها مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية، إىل أن  .133
�شريان إىل متابعة توصيات املراجعة من  71و 70راجعة تعاوين إىل �د �بري. وذ�رت األمانة أن الفقرتني اجلهد املبذول يف امل

قبل مدراء الربامج، وأضافت أن املد�ر العام یأ�ذ توصيات املراجعة جبدیة شدیدة، و�شجع �ىل متابعة هذه التوصيات. وف� 
 193من التقر�ر، وأوحضت أنه من بني  14ول الوارد يف أسفل الصف�ة یتعلق �لتوصيات املعلقة، أشارت األمانة إىل اجلد

من التوصيات اليت اكنت مفتو�ة يف البدایة قد ُأ�لقت، وقد جتاوزهتا  %46توصية، مما یعين أن  90توصية، أ�لقت األمانة 
عض الوقت نظرا ألهنا تتطرق التوصيات األخرى اليت أضيفت بعد ذ�. وأضافت األمانة أن تنفيذ التوصيات یتطلب أحيا� ب

إىل تغيريات يف الس�ياسة وتغيريات يف النظام، وهذا �انب جيب أ�ذه يف �عتبار. وهناك �انب آخر یتعني النظر فيه هو 
أن بعض التوصيات تبدو �الية ا�اطر أو ذات تأثري �بري مع مرور الوقت. وقد یعطي هذا �نطباع، إذا مت النظر إليه من 

ة املطلقة، بأن التوصية ال یمت اختاذ إجراء �شأهنا وليس هذا هو احلال �لرضورة. وتبقى التوصيات اليت ال �زال حيث القمي
حتظى بأولویة �برية �الل فرتة زمنية معينة �ىل نفس املس�توى العايل من األولویة يف بعض األحيان، حىت لو مت تنفيذ 

النظر إىل التوصيات اليت تظهر �للون األمحر من حيث القمية املطلقة، التوصيات �شلك جزيئ. وبعبارة أخرى، ال ینبغي 
وإمنا یمت تفسريها بطریقة �سبية حيث أن ا�كثري مهنا قد مىض ُقدما �لفعل. وهناك عنرص �لث �متثل يف مسأ� معایري 

شعبة الرقابة ا�ا�لية واملراجع اإل�الق. وأوحضت األمانة أنه تمي إیالء ا�كثري من �ه�م لضامن وجود حوار اكٍف مع 
اخلار� و�ريمه للتأكد من أن معایري اإل�الق واحضة للغایة يف البدایة بدال من �رك هذا العنرص مفتو�ا للتأویل. وقد أ�ر 
 وفد الربازیل مسأ� تنفيذ نظام املؤمترات اليت ارتبطت بأ�د التوصيات القدمية. وهناك تقدم حثيث يف ذ�، و�س�تغرق مثل
هذه التوصيات بعض الوقت للتنفيذ. وأضافت األمانة أنه ال ینبغي أن �كون هناك ا�كثري من القلق �شأن العدد ا�كبري من 
التوصيات املعلقة، فإن هذه األرقام سوف �رتفع وتنخفض. وجيري معاجلة مجيع التوصيات ألن مجيع توصيات شعبة الرقابة 

منح األمانة الوقت واملاكن الالزمني �متكيهنا من امليض قدما فهيا. وف� یتعلق مبسأ�  ا�ا�لية قد ُقبلت، ويه مسأ� �متثل يف
، أفادت بأن هذا یتعلق �لضوابط املفروضة �ىل قسم املشرت�ت ف� خيص طلبات الرشاء، وال س�� اإلداریة �راآلتقار�ر 

دمته شعبة الرقابة ا�ا�لية أن األمانة �هيا �لفعل ضوابط فرنك سو�رسي. ویوحض التقر�ر ا�ي ق 20000ت� اليت تبلغ قميهتا 
جيدة معمول هبا یمت تنفيذها یدو� من ِقبل موظفي املشرت�ت. و�متثل اقرتاح الشعبة يف أمتتة هذه الضوابط قدر اإلماكن يف 

ني كفاءة العملية وتعز�ز ختطيط موارد املؤسسات يف املنظمة، وليس مسأ� �دم امتثال. ویُعد هذا مثاال منوذجيا لتحس
الضوابط يف نظام املنظمة. ویُعد هذا مبثابة تطو�ر يف نظام اإلدارة املتاكم� �س�تغرق بعض الوقت. وف� یتعلق �لسؤال ا�ي 

، أعربت األمانة عن رغبهتا يف اللجوء إىل ا�ول 34طر�ه وفد �حتاد الرويس �شأن السفر �ىل النحو املبني يف الفقرة 
من السفر هو للمسافر�ن من أطراف �لثة، مما یعين أن هذا �شمل العدید من ممثيل  %80اء ملسا�دهتا. وأفادت بأن األعض

ا�ول األعضاء ا��ن یذهبون إىل اج��ات ومجمو�ات معل خمتلفة. وقد أرسلت األمانة مذ�رة شفویة تطلب من ا�ول 
من موظفي  %20ة من أ�ل احتواء التاكليف. وأن األمر ال یتعلق بنس�بة األعضاء املسا�دة يف ا�رتام هذه املواعيد ا�هنائي

الویبو، حيث مت اختاذ تدابري �لفعل، وتبدي األمانة رصامة شدیدة مس�بقة يف ا�رتام "قا�دة مقدما قبل أ�م". وقالت األمانة 
�ىل وفورات ا�كفاءة اليت ال �زال إهنا س�تكون ممتنة للغایة إذا أعيدت املذ�رة الشفویة إىل العوامص من أ�ل احلصول 

 منشودة.

 ونظرا لعدم وجود تعليقات أخرى، قرأ الرئيس فقرة القرار اليت ُاعمتدت. .134
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أ�اطت جلنة الرب�مج واملزيانية �لام مبضمون "التقر�ر الس�نوي ملد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية" (الوثيقة  .135
WO/PBC/28/5.( 

 )JIUعن تنفيذ توصيات و�دة التفتيش املشرتكة (تقر�ر مر�يل  من �دول األعامل 8البند 

 .WO/PBC/28/6استندت املناقشات إىل الوثيقة  .136

من �دول األعامل، وهو التقر�ر املر�يل عن تنفيذ توصيات و�دة التفتيش املشرتكة، الوارد  8وافتتح الرئيس البند  .137
ر�لية السابقة اليت قُدمت إىل جلنة الرب�مج . وأشار إىل أن هذه الوثيقة �مكل التقار�ر املWO/PBC/28/6يف الوثيقة 

واملزيانية لزتوید ا�ول األعضاء �جلدید حول التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املعلقة املو�ة إىل الهيئات الترشیعية للویبو 
مة لألمانة لتقدمي البند . وأعطى الرئيس ا�لك2018إىل مایو  2010والناجتة من آراء و�دة التفتيش املشرتكة �الل الفرتة من 

8. 

، 2017إىل  2010املقدمة إىل ا�ول األعضاء �شمل الفرتة من  WO/PBC/28/6وأوحضت األمانة أن الوثيقة  .138
حيث تقدم نظرة �امة عن �ا� التوصيات اليت تو�ها و�دة التفتيش املشرتكة إىل الهيئات الترشیعية للویبو. وذ�رت األمانة 

األ�ري املقدم إىل ا�ول األعضاء �شأن نفس املوضوع، أصدرت و�دة التفتيش املشرتكة �سعة تقار�ر أنه منذ صدور التقر�ر 
تتصل س�بعة مهنا �لویبو. وقد متت اإلشارة إىل التقار�ر اجلدیدة يف التقر�ر املر�يل بصفهتا هذه، مع عرض مس�ت�دات احلا� 

 �سلط الضوء �ىل التغيري بدءا من فرتة التقر�ر السابقة. وأشارت املس�متدة من التقار�ر الصادرة يف الس�نوات السابقة واليت
، ورهنا بتصدیق ا�ول األعضاء ف� یتعلق �لتوصيات الواردة يف هذا التقر�ر، 2018األمانة إىل أنه اعتبارا من منتصف مایو 

ن مجيع التوصيات األخرى كوس�يكون هناك توصية وا�دة فقط مو�ة إىل الهيئات الترشیعية للویبو وس�تظل معلقة، وس�ت
. و�لطبع، س�تكون هناك توصيات �دیدة عندما تصدر اس�تعراضات �دیدة یتعني أن یمت تقدمي تقار�ر �شأهنا إىل قد أ�لقت

ملتطلبات تقدمي التقار�ر من  2017ا�ول األعضاء يف العام التايل. ومل تبدأ بعد التوصية املفتو�ة املتعلقة �س�تعراض �ام 
حنني �رب منظومة األمم املت�دة ألهنا ختضع إلطالق العملية من ِقبل جملس الرؤساء التنفيذیني. واعتبارا من شهر �انب املا

واخلاصة  2010منذ �ام  291من مجيع التوصيات الصادرة عن و�دة التفتيش املشرتكة البالغ �ددها  %84مایو، مت تنفيذ 
 %1، ومعلية التنفيذ، مع بقاء �س�بة %6و �دم قبولها، وقبول ما �سبته أخرى، أو �دم مالءمهتا أ %9�لویبو، مع إ�الق 

و�دة فقط قيد النظر. وأ�ريا، أعربت األمانة عن رغبهتا يف �سليط الضوء �ىل أنه، �إلضافة إىل رصد توصيات املعلقة ل
ش املشرتكة واس�تقصاءاهتا ، فإهنا تواصل معلها لتيسري وتنس�يق الردود �ىل اس�تبيا�ت و�دة التفتيالتفتيش املشرتكة

ومقابالهتا ف� یتعلق �الس�تعراضات اجلاریة واجلدیدة. ومتش�يا مع �ر�مج معل و�دة التفتيش املشرتكة، أشارت األمانة إىل 
وجود �دول موجز يف الوثيقة �زود ا�ول األعضاء هبذه املعلومات. ومن املقرر إصدار مثانية تقار�ر يف ذ� العام �ىل أن یمت 

. وف� یتعلق �لك تقر�ر، قدمت و�دة التفتيش املشرتكة 2017س�تكامل ثالثة تقار�ر من ت� اليت مت إصدارها يف �ام ا
صالحيات �لك منظمة مشاركة للتعليق �لهيا، وطلبت استيفاء اس�تبيان موسع، وإجراء املقابالت املطلوبة مع املوظفني 

ودة تقر�رها ملعاجلة أي أخطاء واقعية. وأكدت األمانة أهنا �اجلت لك املسؤولني، وأ�ريا، طلبت تقدمي تعليقات �ىل مس
اس�تعراض �دة مرات يف مرا�ل خمتلفة يف دمعها للعمل ا�ي تقوم به و�دة التفتيش املشرتكة. وقالت إهنا س�تقدم يف ا�هنایة 

ء التنفيذیني، لتجميعها يف الوثيقة معلومات عن آراء الویبو الرفيعة املس�توى �شأن التقر�ر مبجرد صدوره إىل جملس الرؤسا
 ا�هنائية اليت صدرت إىل امجلعية العامة لألمم املت�دة.

 وشكر الرئيس األمانة وفتح �ب األس�ئ� أو التعليقات �ىل العرض أو التقر�ر. .139

وصيات وشكر وفد سو�رسا الرئيس وأ�ذ ا�لكمة نيابة عن ا�مو�ة �ء. ورّحب الوفد �لتقر�ر املر�يل عن تنفيذ ت .140
. ورّحب الوفد حبقيقة أنه حىت منتصف مایو و�دة التفتيش املشرتكة اليت سا�دهتم �ىل فهم التقدم احملرز يف �ود األمانة

واخلاصة �لویبو، مع إ�الق  2010�دة التفتيش املشرتكة منذ الصادرة عن و  291من مجيع توصيات  %84، مت تنفيذ 2018



WO/PBC/28/15  
38 
 

فقط قيد  %1ا مع إبقاء ما �سبته وجيري تنفيذه %6ل تم قبو�، ومقبو�ري  أخرى، أي أهنا ليست ذات ص� أو 9%
مل یمت بعد قبول  قتضاء وأعرب عن دهش�ته ألنهوتوقع الوفد اس�مترار تنفيذ توصيات و�دة التفتيش املشرتكة حسب � النظر.

املبلغ اإلجاميل بدال من  املتعلق بـ "مدفو�ات JIU/REP/2012/9من تقر�ر الو�دة التفتيش املشرتكة  3التوصية 
�س�تحقاقات". ويف الواقع أقر الوفد بأن األمانة اختذت تدابري لتحسني ا�كفاءة املرتبطة �سفر املوظفني وأشار إىل أنه �رسه 

 تقدمي تفسريات إضافية حول السبب يف أن اع�د هذه التوصية لن �سامه أكرث يف كفاءة �اكليف السفر.

مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وشكر األمانة �ىل إ�داد الوثيقة وحتدث وفد ليتوانيا � .141
WO/PBC/28/6  اليت متكن ا�ول األعضاء من رصد تنفيذ توصيات و�دة التفتيش املشرتكة. وأعرب الوفد عن رسوره

إىل  2010ن الفرتة من �ام من توصيات و�دة التفتيش املشرتكة ذات الص� �لویبو من التقار�ر الصادرة ع %84مبعرفة أن 
مهنا ويه قيد التنفيذ، وما  %6اعتربت �ري مالمئة أو �ري مقبو�، ومل یمت قبول سوى  %9قد نُفذت، إىل �انب  2017

 فقط قيد ا�راسة. وجشع الوفد األمانة �ىل مواص� معلها �شأن التوصيات املتبقية. %1زالت �س�بة 

. 2018املس�ت�دات عن �ا� تنفيذ توصيات و�دة التفتيش املشرتكة يف مایو وشكر وفد الصني األمانة �ىل تقدمي  .142
وقال إن �ا� التنفيذ مرضية �لنس�بة لوفد الصني. وأشار الوفد إىل اقرتاح الو�دة �شأن املساهامت الطوعية. وأشار أیضا 

ت�د�ت اليت توا�ها منظامت األمم من متویل الویبو، اليت ال توا�ه نفس ال  %3إىل أن املساهامت الطوعية ال متثل سوى 
املت�دة األخرى؛ و��، أعرب عن أم� يف أن ینظر جملس الرؤساء التنفيذیني يف املس�تقبل يف �حتيا�ات ا�تلفة 
من وال�ذج الت�اریة ا�تلفة للامحنني ف� یتعلق بإ�شاء أي معایري مشرتكة يف املس�تقبل. وأشار إىل أن إبداء املرونة مطلوب 

مجيع األطراف. وجشع وفد الصني الویبو �ىل توفري املعلومات ذات الص� للجهات املاحنة للمساهامت الطوعية. وأید الوفد 
أیضا وضع �د زمين يف س�ياسة السفر، وأشار إىل أن اختيار رشاكت الطريان الرخيصة لر�الت املسافات الطوی� أكرث 

�نتقاالت. ومن أ�ل حتقيق ا�كفاءة يف العمل والسفر، رأى الوفد أنه من كفاءة، �اصة عندما �كون هناك ا�كثري من 
األفضل اختيار ر�الت طريان مبارشة. وأعرب عن اعتقاده بأن تنفيذ توصيات و�دة التفتيش املشرتكة �سا�د �ىل معل 

فيذ التوصيات ذات الص�. وأید الویبو وإدما�ا يف إطار األمم املت�دة. وأعرب وفد الصني عن أم� يف أن تواصل الویبو تن 
يف التقيمي، أن تأ�ذ يف  الوفد أیضا مواص� األمانة تقدمي التقي�ت و�س�تعراضات للتوصيات املعلقة، وأشار إىل أن �لهيا،

 �عتبار خصوصية املنظمة وا�رتافها.

ت الوفود ف� یتعلق �س�ياسة وأ�اط وفد املكس�يك �لام بتقر�ر األمانة وأعرب عن رغبته يف �كرار وتأیيد اقرتا�ا .143
السفر اخلاصة �ملنظمة. وقال الوفد إن و�دة التفتيش املشرتكة أوصت �لت�لص من السفر جوا �ىل ا�ر�ة األوىل �ىل 

نطاق شامل مجليع املوظفني �ىل مس�توى منظومة األمم املت�دة. وأوحض أن هذا تدبري مت تنفيذه من قبل واكالت خمتلفة. ود�ا 
 يك األمانة إىل النظر يف هذه املامرسة.وفد املكس� 

وأعرب وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية عن تقد�ره أل�دث تقر�ر عن �ا� الویبو ف� یتعلق بتنفيذ توصيات و�دة  .144
. وأعرب الوفد عن رسوره لقيام الویبو جبهود حثيثة ملعاجلة التوصيات 2010التفتيش املشرتكة اليت یعود �رخيها إىل �ام 

نفيذ ت� التوصيات ذات الص� �ملنظمة. وأشار إىل أن توصية و�دة التفتيش املشرتكة �شأن س�ياسات السفر يف وت 
إذا مل �كن الهيئات الترشیعية مجليع مؤسسات منظومة األمم املت�دة قد فعلت ذ�  منظامت األمم املت�دة تنص �ىل ما یيل: "

والسامح �س�ت�دامه فقط  2019مجليع فئات املوظفني و�ري املوظفني حبلول ینا�ر �لفعل، فإن �لهيا إلغاء سفر ا�ر�ة األوىل 
عندما �كون در�ة ر�ال األعامل �ري متوفرة". ورأى الوفد أن األمانة رمبا �سعى للحصول �ىل توضيح حول ما إذا اكن 

" من النقطة الرابعة 2والتوصية الغرض من التوصية جيب أن �شمل أیضا رؤساء املنظامت؛ و�لتايل، اقرتح الوفد �ذف "
 من القرار املقرتح. 10يف الفقرة 
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وانضم وفد الربازیل إىل الوفود األخرى يف اإلعراب عن تقد�ره لعمل األمانة يف تنفيذ توصيات و�دة التفتيش  .145
ن "اس�تعراض ، حتت عنواJIU/REP/2014/2املشرتكة. وف� یتعلق �لتوصية الواردة يف تقر�ر و�دة التفتيش املشرتكة 

اإلدارة والتنظمي يف الویبو"، أشار الوفد إىل أن وضعها قد تغري إىل "منفذة" بدال من "قيد التنفيذ" ا�ي اكن موجودا من 
قبل. و�شري هذه التوصية الصادرة عن و�دة التفتيش املشرتكة إىل أن الویبو �س�تعرض إطارها اخلاص �حلومكة وكذ� 

ز قدرة الهيئات الرئاس�ية �ىل توجيه ورصد معل املنظمة. وأوحض وفد الربازیل أن تقيمي التوصية املامرسة احلالية هبدف تعز�
�شري إىل مناقشات حول معلية اإلصالح ا�س�توري اليت جرت يف العام السابق عندما وافقت ا�ول األعضاء أیضا �ىل أن 

الربازیل إىل أن معلية اإلصالح ا�س�توري مل تنته وأهنا ال تقوم األمانة بتعز�ز �ود التواصل مع ا�ول األعضاء. وأشار وفد 
�زال يف انتظار دخولها �زي النفاذ. و�لتايل، قال الوفد إنه ليس متأكدا حقا من أنه ميكن أن یوافق �ىل النظر يف هذه 

�دة التفتيش املشرتكة �شري ليس التوصية �عتبارها "منفذة"، ألهنا ال �زال �نتظار التنفيذ. وأشار الوفد أیضا إىل أن تقر�ر و 
فقط إىل معلية اإلصالح ا�س�توري و�كن أیضا إىل �ا�ة ا�ول األعضاء إىل التوصل إىل اتفاق لوضع نظام فعال لتقدمي 
تقار�ر عن تنفيذ توصيات أجندة التمنية ورصدها وتقيميها. وأفاد بأنه مل یمت ذ�ر هذه املسأ� يف تقر�ر األمانة. وطلب الوفد 

 لومات إضافية ف� یتعلق هبذا األمر.مع

ود�ا الرئيس األمانة إىل الرد �ىل بعض أس�ئ� حمددة طرحهتا ا�ول األعضاء وو�د �لعودة إىل اقرتاح الوال�ت  .146
 املت�دة األمر�كية �شأن توصية السفر �ىل ا�ر�ة األوىل اليت أ�رهتا الوفود األخرى.

حول توصية السفر. أ�دهام عن التوصية املتعلقة �لسفر �ىل ا�ر�ة وشكرت األمانة الرئيس وطرحت سؤالني  .147
األوىل واآلخر یتعلق �ملسأ� املتعلقة مبدفو�ات املبلغ اإلجاميل واليت تعود إىل �دد من الس�نوات. وأشارت األمانة إىل أهنا قد 

أكرث ا�االت مراجعة، حيث قدمت مدا�الت سابقة �شأن هذه املسأ�، مشرية إىل أن السفر اكن �رب س�نوات من 
أجریت س�تة أو س�بعة اس�تعراضات حول هذا املوضوع من قبل خمتلف الهيئات الرقابية. وأرصت األمانة �ىل أنه من املهم 

النظر يف التوصيات لتقيمي ما إذا اكنت منطقية أو �ري منطقية، وما إذا اكنت مناس�بة أو معلية، وما إذا اكنت ذات ص� 
وأكدت األمانة أن الویبو تنظر يف السفر بصورة شام� لضامن حتقيق املنظمة ألفضل فعالية ممكنة من حيث  �ملنظمة فعال.

التلكفة. ويف هذا املسعى، أشارت األمانة إىل أن ا�ول األعضاء قد الحظت �ىل األرحج أنه يف تقر�ر أداء الرب�مج السابق، 
مة قد أبلغت عن ا�كفاءات اليت حتققت يف هذا ا�ال من حيث اس�ت�دام ا�ي �سمى اآلن تقر�ر أداء الویبو، اكنت املنظ

)، وإ�ادة التفاوض �ىل رسوم املعامالت مع واك� السفر (اكرلسون واغونليت). وأشارت OBTأداة احلجز �رب اإلنرتنت (
العدید من التوصيات  األمانة إىل أهنا متكنت من توفري حوايل مليوين فرنك سو�رسي. و�إلضافة إىل ذ�، أوحضت أن

املذ�ورة يف خمتلف معليات الرقابة وتوصيات و�دة التفتيش املشرتكة املتعلقة �لسفر قد مت تنفيذها قبل ا�كثري من واكالت 
الویبو الشقيقة. وأبلغت األمانة، كام ُذ�ر سالفا، ا�ول األعضاء بأن الویبو ال تنظر إىل السفر �ىل أساس جمزأ، و�كهنا 

درس ما ميكن أن �كون ذا مغزى يف بيئة أعاملها وما ميكن أن ینجح بأفضل شلك يف منوذ�ا للكفاءة من حيث �ألحرى ت
التلكفة. وأشارت األمانة إىل أنه إذا اكنت ا�ول األعضاء �سعى إىل حتقيق وفورات، فإن هاتني التوصيتني �ريا ذي شأن يف 

، أكدت األمانة أن التوصية ُطبقت �لفعل �ىل مجيع املوظفني، �س�تثناء هذا الصدد. وف� یتعلق �لسفر �ىل ا�ر�ة األوىل
الرئيس التنفيذي. وأشارت األمانة إىل أن تقر�ر و�دة التفتيش املشرتكة �امض ف� یتعلق مبا إذا اكن �شري إىل الرئيس 

خرى �بعة لألمم املت�دة، وأن العدید مهنا ال التنفيذي أو ال �رش إليه. وأفادت بأهنا قد التقت مع ما ال یقل عن مثاين �يا�ت أ
. وذ�رت األمانة أن تقر�ر و�دة التفتيش املشرتكة �س�تثين لفائدة رؤساهئا التنفيذیني �زال حيتفظ �لسفر �ىل ا�ر�ة األوىل

أن منظامت أخرى األمني العام لألمم املت�دة نفسه، مما یعين أن األمني العام �سافر �ىل ا�ر�ة األوىل. وأكدت األمانة 
أ�دثت فرقا لرئيسها التنفيذي كام فعلت الویبو، وذ� لعدة أس�باب. السبب األول هو أن املد�ر العام للویبو �یه �دول 

ي، ا�ي لتنفيذا رئيسهاإزاء  ر�ایةجب وا هيالمنظمة لدأن الى إألمانة رت اشازمين مرهق عندما یتعلق األمر �لسفر. وأ
يان ز�رة �دد من الب�ان �الل فرتة قصرية �دا و�كون �ليه العودة إىل مقر الویبو ملواص� أداء یتعني �ليه يف بعض األح 

واجباته، مث العودة مرة أخرى يف �ام أخرى. �ىل سبيل املثال، اكن املد�ر العام يف دو� عضو يف اآلونة األ�رية، و�ليه أن 



WO/PBC/28/15  
40 
 

سا�ة، واملشاركة يف اج�ع رفيع  12إىل  10 طوی� مدهتا من یبدأ العمل بعد ثالث سا�ات من هبوط طا�رته، بعد ر��
املس�توى. وأشارت األمانة أیضا إىل أن املد�ر العام للویبو، �ىل عكس العدید من الواكالت الشقيقة األخرى، ال �سافر 

ومىت ور�ل من �ة  مصحو� بوفد مرافق �. ونتي�ة ��، �ىل املنظمة واجب ضامن حصو� �ىل ا�مع الالزم حي� وصل
إىل أخرى. كام أشارت األمانة إىل أن السفر �ىل ا�ر�ة األوىل یتالىش �اليا �رس�ة، حيث إن هناك و�ات مل تعد توفر 

هذا النوع من السفر، ونتي�ة �� فإن الرئيس التنفيذي سوف �سافر �ىل در�ة ر�ال األعامل �ىل أي �ال. كام أوحضت 
م سافر �ىل ا�ر�ة األوىل يف هذه احلاالت ال ميثل �لكفة �برية عند النظر إىل التلكفة اإلجاملية أن حقيقة أن املد�ر العا

 %20من �اكليف السفر يف الویبو تتعلق مبسافر�ن من أطراف �لثة، وحوايل  %80 إىل 70 للسفر يف املنظمة؛ حيث أن
بتاكليف سفر املد�ر العام. وف� یتعلق  %2إىل  %1مهنا لسفر املوظفني، ومن بني هذا، رمبا یتعلق ما بني % 30إىل 

بعنوان  JIU/REP/2012/9من الوثيقة  3لبدل املعيشة اليويم، الوارد يف التوصية  %40و %15�لسؤال �شأن �س�بة الـ 
اإلجاميل  "املدفو�ات مببالغ إجاملية بدال من �س�تحقاقات"، فإن الفكرة الرئيس�ية، من أ�ل تبس�يط العملية، يه دفع املبلغ

مرة وا�دة بدال من التفكري من حيث املعامالت اليت جيب التعامل معها �شلك منفصل. و�متثل معىن املبلغ اإلجاميل يف 
تفادي عودة املسافر�ن، وال س�� �ىل مس�توى �بار املوظفني، مع تقدمي مطالبات �شأن فواتري تفصيلية لسداد التاكليف، 

لفعل ا�كفاءة من حيث التلكفة. ويف الواقع، س�تكون �لكفة معاجلة هذه املعامالت أكرث من األمر ا�ي من شأنه أن خيالف �
األموال اليت اكن املوظفون سينفقوهنا لو اكنوا حصلوا �ىل مبلغ إجاميل. وأوحضت األمانة كذ� أن تقر�ر و�دة التفتيش 

يش املشرتكة عن اإلنصاف، وروح املساواة، املشرتكة یطرح �لفعل التوصية فقط �رشوط منصفة. وحتدثت و�دة التفت 
وأساس اإلنصاف، وهذا هو السبب يف إزا� ا�متيزي القامئ، حبيث ال �شعر املوظفون ا��ن �س�تفيدون من نفس ظروف 

 %40و %15السفر يف املس�تو�ت األدىن بأهنم معاقَبون. وأوحضت األمانة أن �س�بة بدل اإلقامة اليويم اليت �زید بنس�بة 
عدل املعياري ال �زال قامئة �لفعل يف األمم املت�دة، ومطبقة �ىل �ري املوظفني. و�الوة �ىل ذ�، فإن �ري املوظفني عن امل

من مسؤويل األمم املت�دة ا��ن متنحهم امجلعية العامة أو جملس األمن هذا املركز، �ىل سبيل املثال رئيس أو �ئب رئيس 
)، ومفتشو و�دة التفتيش ACABQس اللجنة �ستشاریة لشؤون اإلدارة واملزيانية (جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية، ورئي

املشرتكة أنفسهم. وأكدت األمانة جمددا أنه يف ضوء ما تقدم، لن �كون تنفيذ هذه التوصية يف أفضل مصاحل أعاملها. وانتقلت 
 JIU/REP/2014/2دة التفتيش املشرتكة من تقر�ر و� 1األمانة إىل السؤال ا�ي طر�ه وفد الربازیل �شأن التوصية 

بعنوان "اس�تعراض اإلدارة والتنظمي يف املنظمة العاملية للملكية الفكریة (الویبو)". وأوحضت األمانة أن اقرتاح تغيري �ا� 
لویبو للحومكة التنفيذ من "قيد التنفيذ" إىل "منفذة" ورد يف التوصية نفسها: "ینبغي �ىل امجلعية العامة للویبو مراجعة إطار ا

وكذ� املامرسات احلالية من أ�ل تعز�ز قدرات الهيئات الرئاس�ية لتوجيه ومراقبة معل املنظمة. وعند القيام بذ�، قد �رغب 
ا�ول األعضاء يف النظر أثناء مداوالهتا يف اخليارات املقرت�ة يف هذا التقر�ر". ورأت األمانة أن امجلعية العامة، يف الواقع، قد 

ضت، �ىل النحو املوىص به، إطار الویبو للحومكة وكذ� املامرسات احلالية مع هبدف تعز�ز قدرة الهيئات الرئاس�ية. اس�تعر 
وأوحضت األمانة أن هذا �س�تعراض اكن موضوع العدید من املداوالت واملناقشات يف هذه اللجنة مع بعض النتاجئ 

ت من �انب الویبو لتقدمي تقر�ر عن وضع تنفيذ معلية اإلصالح املتباینة. و�كن إ�دى نتاجئ هذه املناقشات يه تعل�
ا�س�توري، عند �ك�لها، واليت مت إجراؤها يف العام السابق، ومت �كراره يف ذ� العام، �إلضافة إىل تعل�ت إضافية مت تلقهيا 

مت القيام به، قدمت الویبو هذه املس�ت�دات  من جلنة الرب�مج واملزيانية يف العام السابق. وقالت األمانة إنه �لنظر إىل ما
�شأن �ا� معلية اإلصالح ا�س�توري، وسيمت رشح ذ� يف وقت الحق �الل اج�ع اللجنة. كام جشعت الویبو ا�ول 
األعضاء �ىل اس�تكامل إخطاراهتا بقبول التعدیالت املقدمة يف مقرت�ات اإلصالح ا�س�توري. وبناء �ىل ذ�، يف هذا 

رست الویبو التوصية بأهنا مت تنفيذها. وهذا، بطبيعة احلال، هو احلد ا�ي ميكن لألمانة القيام به. وشددت األمانة الصدد، ف 
�ىل أن األمر �رجع يف ا�هنایة إىل ا�ول األعضاء، وال س�� ا�ول األعضاء اليت مل تقدم إخطارا بعد بقبولها للتعدیالت، واليت 

طاف معلية اإلصالح ا�س�توري بأمكلها، واليت كام س�توحضه الویبو ف� بعد، تبدو أهنا ال �زال من شأهنا أن �مكل يف هنایة امل
حتتاج بعض الوقت. ويف ضوء ذ�، و�لنظر إىل اإلجراء ا�ي مت اختاذه �لفعل، رأت األمانة أنه من املعقول تغيري وضع هذه 

 التوصية اخلاصة وتقيميها من "قيد التنفيذ" إىل "منفذة".
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 وشكر الرئيس األمانة �ىل ت� البيا�ت الزاخرة �ملعلومات والتفسريات الشام� وفتح �ب النقاش مرة أخرى. .148

من فقرة القرار " 2وأشار وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية إىل أنه �رغب يف اإلبقاء �ىل اقرتا�ه ف� یتعلق حبذف "و .149
التفتيش املشرتكة نفسها حول �يفية تطبيق هذه التوصية. وشكر الوفد ألن الوفد �سعى للحصول �ىل توضي�ات من و�دة 

األمانة �ىل التوضي�ات �كنه أشار إىل أنه ال �زال هناك بعض �رتباك �شأن مضمون التوصية و�يف وأ�ن ینبغي تطبيقها. 
لالتصاالت، ومنظمة الص�ة  ورأى الوفد، �ىل سبيل املثال، �بار املسؤولني يف منظمة العمل ا�ولية، و�حتاد ا�ويل

العاملية، وكذ� منظمة األ�ذیة والزرا�ة لألمم املت�دة، ال �سافرون �ىل ا�ر�ة األوىل، �� رمبا �كونوا قد فرسوا التوصية 
 �شلك خمتلف أو رمبا اكنت هذه الس�ياسة قامئة �لفعل قبل التوصية اليت اقرتحهتا و�دة التفتيش املشرتكة. وأشار الوفد إىل

 أنه �سعى للحصول �ىل توضيح من و�دة التفتيش املشرتكة نفسها، وإىل أنه ما زال �رغب يف اإلبقاء �ىل اقرتا�ه.

وفتح الرئيس الباب للوفود األخرى وطلب من وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية التأ�يد مرة أخرى �ىل أن �قرتاح  .150
، حيث أن JIU/REP/2017/3من تقر�ر و�دة التفتيش املشرتكة " 2�شأن فقرة القرار إىل النقطة الرابعة هو �ذف "و

 يه اليت تتناول السفر �ىل ا�ر�ة األوىل ملسؤويل الواك�. 2التوصية 

وشكر وفد الربازیل األمانة �ىل تقدمي توضيح. ومل �رغب الوفد يف وضع العبء �ىل األمانة، حيث اكنت مسؤولية  .151
دیق وإ�الم الویبو حىت تد�ل �زي النفاذ. وأعرب الوفد عن رغبته يف مواص� ا�ول األعضاء يه اس�تكامل معلية التص

مشاوراته واقرتح �ىل الرئيس �رك هذا البند مفتو�ا ومواص� العمل ف� بعد حيث تو�د قضا� أخرى تتعلق بإطار حومكة 
اصات اللجنة �ستشاریة املس�تق� الویبو. فعىل سبيل املثال، أشار الوفد إىل أن �دول أعامل اليوم �شمل مراجعة اختص

 للرقابة اليت �شلك جزءا من إطار احلومكة يف الویبو.

وتناول الرئيس مسأ� السفر �ىل ا�ر�ة األوىل، وسأل الوفود عن ارتيا�ا لالقرتاح ا�ي تقدم به وفد الوال�ت  .152
. مث اس�تفرس الرئيس عام JIU/REP/2017/3قة من الوثيمن فقرة القرار املتعلقة �لتوصيات " 2املت�دة األمر�كية حبذف "و

والتأیيد لها من تقر�ر و�دة  1إذا اكن من املقبول �ى وفد الربازیل وا�ول األعضاء األخرى �ذف الرتحيب �لتوصية 
قا ، املتعلقة �لتعدیالت ا�س�توریة. وأ�ريا، اقرتح الرئيس املوافقة �ىل بقية القرار وفJIU/2014/2التفتيش املشرتكة 

مفتو�ا والعودة إىل هذه النقطة حتدیدا يف وقت الحق �الل األس�بوع، �ىل حنو ما  8ملقرت�ات الوفد�ن، أي إبقاء البند 
اقرتح وفد الربازیل، إذا اكن ذ� مقبوال �ى مجيع الوفود. وأشار الرئيس إىل أنه يف �ا� التوصل إىل اتفاق، ميكنه إ�الن 

ة بعيهنا �عتبارها موضع �رحيب وموافقة كذ� إذا اكن هذا �قرتاح ینال رضا ا�ول األعضاء. ف� یتعلق بت� التوصي القرار
وعرض الرئيس أن یعلن �فتتاحية الشام� والنقاط اليت وافقت �لهيا الوفود وأن یواصل إجراء مناقشات �شأن ت� 

لرئيس الباب ألیة تعليقات قد �كون �ي الوفود التوصيات حتدیدا اليت یو�د �شأهنا اختالفات يف و�ات النظر. وفتح ا
 �ىل املقرت�ات وقرأ الفقرة املنق�ة من القرار �ىل النحو التايل:

 إن جلنة الرب�مج واملزيانية:" .153

 )؛WO/PBC/28/6" أ�اطت �لام هبذا التقر�ر (الوثيقة 1"

 ر الو�ئق التالية وبصيغهتا املبينة يف التقر�ر:" وأبدت �رحيهبا وتأیيدها لتقيمي األمانة حلا� تنفيذ التوصيات يف إطا2"

• JIU/REP/2017/9  ؛6و  3(التوصيتان( 
• JIU/REP/2017/7  ؛7(التوصية( 
• JIU/REP/2017/6  ؛6(التوصية( 
• JIU/REP/2017/3  ؛1(التوصية( 
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• JIU/REP/2016/7  ؛8(التوصية( 
• JIU/REP/2014/9  ؛3(التوصية( 
• JIU/REP/2012/9  3(التوصية( 

اإل�الل مبا س�تقدمه ا�ول األعضاء من اقرتا�ات يف املس�تقبل �شأن اس�تعراض إطار احلومكة يف الویبو  " ودون3"
 ؛JIU/REP/2014/2الواردة يف إطار الوثيقة  1أبدت تأیيدها لتقدمي األمانة حلا� تنفيذ التوصية 

فتيش املشرتكة �يك تنظر فيه ا�ول " ودعت األمانة إىل اقرتاح تقيمي للتوصيات املفتو�ة اليت قدمهتا و�دة الت 4"
 األعضاء."

ونظرا لعدم وجود معارضة، أ�لن الرئيس القرار املذ�ور أ�اله. مث اقرتح الرئيس �ىل األمانة و�ىل وفد الربازیل والوفود  .154
من تقر�ر و�دة التفتيش  1املعنية األخرى أن تأ�ذ الوقت ا�اكيف إلجراء مزید من املناقشة �ري الرمسية حلا� التوصية 

عن السفر �ىل ا�ر�ة  JIU/REP/2017/3من تقر�ر الو�دة  2 التوصية ، وكذ� �ا�JIU/REP/2014/2املشرتكة 
 األوىل.

توصيتني. وأشار إىل أن جلنة الرب�مج واملزيانية ليست ملزمة املسأ� املتعلقة بت� ال الرئيس إىل �اد ويف اليوم التايل،  .155
شأهنام. وذكّر الرئيس بأن هاتني التوصيتني بقول أي يشء، و�كنه ذ�ر أن اللجنة مل تؤید اإلجراء ا�ي اختذته األمانة � 

املقدمتني من و�دة التفتيش املشرتكة تتعلقان بإصالح السفر �ىل ا�ر�ة األوىل واحلومكة، حيث مل تت�ذ جلنة الرب�مج 
مقرت�ات األمانة. واملزيانية قرارا يف اليوم السابق. وذكّر كذ� بأنه قد قام بإ�الن مجيع النقاط اليت قبلت فهيا ا�ول األعضاء 

مث فتح الرئيس الباب ملعرفة ما إذا اكنت هناك أیة تطورات أو تعليقات أخرى �رغب املندوبون يف تقدميها حتدیدا �شأن 
 هاتني التوصيتني اللتني مل تغلقا يف اليوم السابق.

وحتدث وفد السلفادور بصفته الوطنية، وأشار إىل النقطة الرابعة من القرار املقرتح، الواردة يف الوثيقة  .156
WO/PBC/28/6 وشكر الوفد األمانة �ىل التوضي�ات املقدمة ف� یتعلق هبذه النقطة والشفافية 2( 10، الفقرة .(

و�ىل و�ه الت�دید اخنفاض معدل هذا النوع من الر�الت،  املمنو�ة لهذا املوضوع. واستند الوفد إىل تفسريات األمانة،
واخنفاض األ�ر املايل بني اعتبارات أخرى، وف� یتعلق �كفاءة وظروف السفر، وأعرب الوفد عن رغبته يف أن یدون يف 

مت النظر يف الوضع  السجل أنه یفضل الصيغة املقرت�ة من ِقبل األمانة. وأشار الوفد كذ� إىل أنه ف� یتعلق هبذه التوصية،
�ىل أساس لك �ا� �ىل �دة، مع مرا�اة مصاحل ا�ول األعضاء ومصاحل املنظمة. وأفاد الوفد بأنه سوف یواصل النظر يف 

 هذا األمر واملناقشات املس�تقبلية املتوقعة حول هذا املوضوع.

 س�مترار النظام احلايل.واعترب وفد بيالروس أن النظام احلايل أظهر فعاليته، و�ا أعرب عن تأیيده ال .157

�شأن احلومكة يف إطار الوثيقة  1وأشار وفد الربازیل إىل أنه �یه بعض القضا� املتعلقة �إل�الق املقرتح للتوصية  .158
JIU/REP/2014/2.وأن هذا هو السبب يف أنه طلب إبقاءها مفتو�ة ، 

يف  JIU/REP/2017/3يف  2التوصية  وحتدث وفد املغرب بصفته الوطنية، وأعرب عن اعتقاده بأن اإلبقاء �ىل .159
القرار �م للغایة، و�لنظر إىل التوضي�ات اليت قدمهتا األمانة، أعرب الوفد عن رغبته يف احلفاظ �ىل القرار املقرتح كام 

 قدمته األمانة.

ل البنود. وف� وانهتز وفد تو�س الفرصة �هتنئة الرئيس �ىل رئاس�ته لعمل اللجنة والطریقة اليت قاد هبا املناقشات حو  .160
أن املنظمة �هيا تضمن یتعلق �لبند احلايل جلدول األعامل، رأى الوفد أن التفسريات والتوضي�ات اليت قدمهتا األمانة 
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�س�ت�دام األمثل واألفضل لسفر البعثات اليت یقوم هبا املد�ر العام. وشدد الوفد �ىل اعتقاده بأن إدارة الویبو للموارد 
 بو�ه �ام. و��، أبدى الوفد رغبته يف احلفاظ �ىل النظام احلايل.املالية ممتازة 

 وأشار وفد الصني إىل أنه موافق �ىل مواص� احلفاظ �ىل س�ياسة الویبو احلالية �شأن السفر. .161

وأثىن وفد إ�ران �ىل األمانة للتوضيح املقدم. وأشار إىل أنه من األفضل للوفد أن یؤید التوصيات اليت تتوافق مع  .162
امرسة واإلجراء احلاليني. وأشار إىل أن هذا اإلجراء احلايل أثبت أنه اكف وأن التوصية ت�ىش معه. وأید الوفد التوصية كام امل

 اقرتحهتا األمانة.

وحتدث وفد إندونيس�يا بصفته الوطنية وشكر األمانة �ىل رش�ا لس�ياسة الویبو احلالية �شأن السفر وأشار إىل أنه  .163
ورأى أنه ثبت أن الس�ياسة احلالية �كفل النظام األكرث كفاءة وفعالية ف� یتعلق �لسفر. و�� أعرب راض عن التفسري، 

 الوفد عن رغبته يف احلفاظ �ىل الس�ياسة احلالية ف� یتعلق �لسفر.

البت فهيا يف وأشار وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية إىل أنه مرتبك إىل �د ما ألنه اكن یعتقد أن هذه املسأ� قد مت  .164
" سوف یمت �ذفها من القرار. وأوحض أن القلق ا�ي أ�ره وفد الربازیل �شأن اإلصالح ا�س�توري 2اليوم السابق، وأن "و

هو ما یظل مفتو�ا وموضوع النقاش. وكام ذ�ر الوفد يف تعليقاته يف اليوم السابق، أعرب عن تقد�ره للتوضيح ا�ي قدمته 
لوفد رغبته يف تلقي التوضيح من و�دة التفتيش املشرتكة، ألن التوصية املعنية تؤ�ر ليس فقط �ىل األمانة. ومع ذ�، أبدى ا

الویبو بل وأیضا �ىل بقية منظومة األمم املت�دة. وأعرب الوفد عن رغبته يف ضامن أن �كون الویبو �ىل قدم املساواة مع أي 
 خشص آخر ف� یتعلق بتنفيذ هذه التوصية.

أنه قد أ�لن ما اس�تطاع يف اليوم السابق، وإذا اكنت الوفود يف موقف �سمح لها يف هذه املر�� وأوحض الرئيس  .165
�ملوافقة �ىل التوصيات األخرى، فهذا أمر جيد. وأشار إىل أن �دة وفود أشارت إىل تغيريات يف س�ياسة السفر. ومع ذ�، 

ا اكنت جلنة الرب�مج واملزيانية تؤید تنفيذ األمانة للتوصية أم رأى الرئيس أن هذا ال یتعلق بتغيري س�ياسة السفر، و�كن مبا إذ
ال. وأشار كذ� إىل أنه من اإلنصاف القول إن س�ياسة السفر ستبقى كام يه اآلن، حيث أن القرار ال ینطوي �ىل تغيري 

أن توافق �ىل املصادقة �ىل فوري لس�ياسة السفر. وما ینطوي �ليه هو أن جلنة الرب�مج واملزيانية بإجامع اآلراء ال ميكن 
اس�مترار اس�ت�دام األمانة ل�ر�ة األوىل لبعض املسؤولني، و�لتايل، ما مل توافق مجيع الوفود، س�يظل القرار صامتا �شأن 

هذه النقطة. وأشار الرئيس إىل أنه لوحظ بوضوح يف احملرض أن �دة وفود أشارت إىل موافقهتا �ىل تفسري األمانة. وإلیضاح 
شار الرئيس إىل أن ممارسة الویبو احلالية �مكن يف �دم سفر أي موظف، �س�تثناء املد�ر العام، �ىل ا�ر�ة األوىل ذ�، أ

وأن ذ� س�يظل دون تغيري، وأن اختاذ أو �دم اختاذ قرار �شأن ت� النقطة ال یغري ذ�. وأوحض أن املسأ� قيد النظر 
رد األمانة �ىل تقر�ر و�دة التفتيش املشرتكة. وأعرب الرئيس عن اعتقاده بأن تتعلق مبا إذا اكنت الوفود توافق أم ال �ىل 

بإماكن اللجنة امليض قدما يف هذه املسأ� يف اليوم التايل أو حنو ذ�، و�كن مما مسعه من وفد وا�د �ىل األقل، رأى أنه 
الرئيس إىل أنه يف الوقت احلايل، ال ميكن للجنة ليس يف وضع �سمح � بتأیيد ا�هنج احلايل ا�ي تتبعه األمانة. و�ليه، أشار 

اختاذ هذا القرار. وأشار إىل أنه سعيد مبواص� املشاورات واملناقشات حسب �قتضاء. وشكر الرئيس وفد الربازیل �ىل 
 لتايل.�قرتاح املتعلق �لقرار ذي الص� بتوصية احلومكة، مشريا إىل أنه من املتوقع تقدمي املس�ت�دات يف اليوم ا

وأشار وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية إىل أن الرئيس أوحض ما اكن �ىل وشك أن یقو�، و�كنه �رید فقط اإلشارة  .166
 إىل أن القرار هو أن اللجنة تؤید و�رحب بتقيمي �ا� التوصية.

 وأكد الرئيس أن هذا هو رأیه وأنه ال یتعلق بقرار �شأن س�ياسة السفر نفسها. .167
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من �دول األعامل، وأشار إىل أنه مت اختاذ قرار �لفعل وأن اللجنة أقرت  8، �اد الرئيس إىل البند ويف اليوم التايل .168
�ددا من اإلجراءات املت�ذة مبوجب هذه التوصيات، وهناك توصيتان مل تقررهام اللجنة بعد. وفتح الرئيس الباب للوفود 

 ملشاركة أي تطورات �شأن هذا البند.

من تقر�ر و�دة  1 ا�مو�ة �ء وقال إنه یعمل �ىل فقرة قرار منق�ة حممت� تتعلق �لتوصية وحتدث وفد سو�رسا �مس .169
، وأشار إىل أنه �ىل اتصال مع وفد الربازیل. وأعرب الوفد عن ثقته يف أنه س�يكون JIU/REP/2014/2التفتيش املشرتكة 

 هناك اقرتاح مرٍض للجميع يف هذا الشأن.

رأي مع وفد سو�رسا وأشار إىل أهنم بصدد مناقشة قرار ملعاجلة خماوف امجليع وأعرب عن واتفق وفد الربازیل يف ال .170
 أم� يف التوصل إىل توافق يف اآلراء. كام أعرب عن أم� يف اإلبالغ يف أقرب وقت ممكن.

ذا املوضوع وأعرب الرئيس عن امتنانه العميق لهذ�ن الوفد�ن وللزمالء واآلخر�ن يف القا�ة ملشاركهتم النشطة يف ه .171
وشكر مجيع الوفود �ىل �ودها يف امليض قدما. واقرتح أن یمت تعممي مقرتح حيظى مبوافقة األطراف املعنية يف القا�ة ليمت 
مراجعته من ِقبل منسقي ا�مو�ات اإلقلميية، �إلضافة إىل مجيع أعضاء جلنة الرب�مج واملزيانية اآلخر�ن. وشكر الرئيس 

 یل �ىل العمل �ىل هذه املسأ� حىت الصباح.وفدي سو�رسا والرباز 

ويف اليوم التايل، عقب املناقشات اليت أجرهتا الوفود، رأى الرئيس أن اللجنة يف وضع �سمح لها بتأیيد تقيمي األمانة  .172
اليت �شري إىل مراجعة إلطار  JIU/REP/2014/2يف الوثيقة  1لتوصية إضافية لو�دة التفتيش املشرتكة، ويه التوصية 

 احلومكة يف �لویبو.

وأشار وفد الربازیل إىل أنه مت تنظمي مشاورات مع الوفود املعنية حول املسأ� املشار إ�هيا يف وقت سابق، وأعرب  .173
 عن موافقته �ىل هذا التقيمي املقدم، وا�ي یتضمن بعض العبارات اإلضافية يف فقرة القرار.

دون اإل�الل مبا س�تقدمه ا�ول األعضاء من اقرتا�ات يف املس�تقبل "وقرأ الرئيس القرار املقرتح �ىل النحو التايل:  .174
الواردة يف إطار الوثيقة  1�شأن اس�تعراض إطار احلومكة يف الویبو أبدت تأیيدها لتقدمي األمانة حلا� تنفيذ التوصية 

JIU/REP/2014/2".  مت اإلعراب عهنا. أعرب الرئيس عن أم� يف أن �س�توعب القرار املذ�ور أ�اله ا�اوف اليتو 

وأعرب وفد الربازیل عن تقد�ره جلهود الرئيس و�قرتاح ا�ي تاله الرئيس للتو. وأكد الوفد أنه یؤید �قرتاح، مع  .175
 مرا�اة أن ذ� اكن دون اإل�الل �ملناقشات اليت قد جترى يف املس�تقبل �شأن حومكة الویبو أثناء جلنة الرب�مج واملزيانية.

 د الربازیل �ىل مشاركته واملرونة اليت أبداها.وشكر الرئيس وف .176

وشكر وفد سو�رسا الرئيس ووفد الربازیل �ىل املناقشات وأضاف نقطة وا�دة �شأن القرار ا�ي متت تالوته للتو.  .177
�ء  وأشار الوفد إىل وجود اختالف طفيف يف النس�ة اليت اقرتحهتا ا�مو�ة �ء. وقال الوفد إن �ليه العودة إىل ا�مو�ة

 للتشاور معها ألن الصيا�ة املقرت�ة خمتلفة قليال.

ووافق الرئيس �ىل منح مزید من الوقت لوفد سو�رسا، ود�ا األمانة إىل تقدمي إیضا�ات أو تعليقات �شأن ما  .178
 اقرتحته األمانة، وهو تغيري طفيف للصيا�ة كام اقرتحهتا الوفود.

تو �شري �ىل و�ه الت�دید إىل "اس�تعراض" إطار احلومكة يف الویبو وأكدت األمانة أن النس�ة اليت قرأها الرئيس لل  .179
وأن ت� يه لكامت إضافية مقرت�ة من أ�ل احلفاظ �ىل توافق النص مع نص التوصية الفعلية. ورأت األمانة أن فقرة القرار 

 املقرت�ة تتناول أو �رصد الهدف من التوصية األصلية املقدمة من و�دة التفتيش املشرتكة.



WO/PBC/28/15  
45 
 

حتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب، وأعرب عن رغبته يف اإلشارة إىل أنه یؤید و  .180
 اإلضافات اليت قد�ا وفد الربازیل وأنه یوافق �ىل �قرتاح �ىل النحو ا�ي تناولته إليه األمانة.

والبلطيق، وقال إن بعض أعضاء مجمو�ة ب�ان أورو� وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى  .181
الوسطى والبلطيق أعربوا عن موقفهم وقد �كون �هيم قضية تتعلق مبسائل احلومكة، حيث أن هذه قد نوقشت �لفعل يف 

مت تقدمي أي املايض وأن املندوبني ال �رغبون يف مناقش�هتا �شلك أكرث. و�كن الوفد أوحض أنه لن یعارض مواص� املناقشة إذا 
 مقرت�ات حمایدة.

وشكر الرئيس الوفود �ىل مرونهتا، واقرتح توزیع القرار ذي الص� يف �س�ة ورقية ميكن قراءهتا بعد ظهر ذ� اليوم،  .182
مع ��رتاف بأن هناك مجمو�ة وا�دة حتتاج إىل مزید من الوقت الختاذ قرار هنايئ. وقال الرئيس إنه س�يعود إىل هذا البند 

 ذ� اليوم، وطلب إرسال أي تعليقات إضافية من الوفود إىل األمانة.بعد ظهر 

من �دول األعامل، وهو تقر�ر مر�يل عن تنفيذ توصيات و�دة  8وبعد ظهر ذ� اليوم، �اد الرئيس إىل البند  .183
قرة ومن مث مل یقرأها التفتيش املشرتكة. وقد مت �لفعل تالوة فقرة القرار �ىل الوفود. ورأى الرئيس أن هناك إجام�ا حول الف

 مرة أخرى. ومت توزیعها �ىل الوفود يف �س�ة ورقية.

 مث قرأ الرئيس القرار املتفق �ليه �ىل النحو التايل: .184

" ودون اإل�الل مبا س�تقدمه ا�ول األعضاء من اقرتا�ات يف املس�تقبل �شأن اس�تعراض إطار احلومكة يف 3"
 ؛"JIU/REP/2014/2الواردة يف إطار الوثيقة  1تنفيذ التوصية الویبو أبدت تأیيدها لتقدمي األمانة حلا� 

 وأشار الرئيس الحقا إىل أن فقرة القرار ا�هنايئ وا�اكمل تنص �ىل ما یيل: .185

 إن جلنة الرب�مج واملزيانية: .186

 )؛WO/PBC/28/6" أ�اطت �لام هبذا التقر�ر (الوثيقة 1"

 تنفيذ التوصيات يف إطار الو�ئق التالية وبصيغهتا املبينة يف التقر�ر:" وأبدت �رحيهبا وتأیيدها لتقيمي األمانة حلا� 2"

• JIU/REP/2017/9  ؛6و  3(التوصيتان( 

• JIU/REP/2017/7  ؛7(التوصية( 

• JIU/REP/2017/6  ؛6(التوصية( 

• JIU/REP/2017/3  ؛1(التوصية( 

• JIU/REP/2016/7  ؛8(التوصية( 

• JIU/REP/2014/9  ؛3(التوصية( 

• JIU/REP/2012/9  3(التوصية( 
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" ودون اإل�الل مبا س�تقدمه ا�ول األعضاء من اقرتا�ات يف املس�تقبل �شأن اس�تعراض إطار احلومكة يف الویبو 3"
 ؛JIU/REP/2014/2الواردة يف إطار الوثيقة  1أبدت تأیيدها لتقدمي األمانة حلا� تنفيذ التوصية 

اليت قدمهتا و�دة التفتيش املشرتكة �يك تنظر فيه ا�ول  " ودعت األمانة إىل اقرتاح تقيمي للتوصيات املفتو�ة4"
 األعضاء.

 2016/2017تقر�ر أداء الویبو للثنائية  من �دول األعامل 9البند 

 .WO/PBC/28/7استندت املناقشات إىل الوثيقة  .187

الربامج وحتقيق النتاجئ التنظميية هو تقر�ر للتقيمي ا�ايت إلجناز  2016/2017وأوحض الرئيس أن تقر�ر أداء الویبو للثنائية 
 .2016/2017للثنائية 

هو تقر�ر �دید مبسط یدمع التقر�ر السابق لإلدارة  2016/2017وأوحضت األمانة أن تقر�ر األداء للویبو للفرتة  .188
شامل وشفاف �لك املالية وتقر�ر أداء الرب�مج. ويف السابق، اكن هناك تقر�ران منفصالن، مت مجعهام وتوحيدهام لتوفري تقيمي 

�ن من  2.14و 2.14. ومت إ�داد تقر�ر أداء الویبو وفقا للواحئ 2016/2017من األداء املايل والرب�جمي للمنظمة يف الثنائية 
. وألغى التقر�ر املو�د �كرار املعلومات اليت مت تقدميها يف تقر�ر 2017اللواحئ والقوا�د املالية اليت أقرهتا امجلعيات يف أكتو�ر 

اإلدارة املالية وتقر�ر أداء الرب�مج والتقر�ر املايل الس�نوي والبيا�ت املالية، يف �ني أنه �كفل �دم فقد املعلومات، مما یؤدي 
إىل حتسني ا�كفاءات وفوائد اإلنتاجية، ليس فقط لألمانة و�كن أیضا ألولئك ا��ن یتلقون التقر�ر ویقرؤوه. وأشارت األمانة 

الویبو ال �زال �بريا �دا، وأكدت أهنا س�تواصل بذل لك اجلهود املفيدة لتبس�يطه من أ�ل سهو� القراءة إىل أن تقر�ر أداء 
هو تقر�ر هنایة الثنائية ا�ي قام بتقيمي التقدم احملرز  2016/2017للثنائية  وحتسني العروض. وأفادت بأن تقر�ر أداء الویبو

. و�ىل 2016/2017ؤرشات األداء واملوارد املعمتدة يف الرب�مج واملزيانية للثنائية حنو النتاجئ املتوقعة أو حتقيقها وفقا لقياس م
هذا النحو، یقدم تقر�ر أداء الویبو نظرة شام� للغایة لألداء الفين واملايل للمنظمة. واستندت األمانة إىل تقيمي بيا�ت األداء 

قد  %74امج، وأعربت عن رسورها بأن ترصح بأن أكرث من �لك تقيمي من تقي�ت مؤرشات أداء الرب  2016/2017للثنائية 
مل یمت تقيميها. وأشارت األمانة إىل  %4مهنا مل یمت حتقيقها وأن  %14مهنا قد حتققت جزئيا، وأن  %6حتققت ��اكمل، وأن 

. %2العمل بلغت  مؤرشات أداء توقفت عن 9وجود أس�باب مربرة وموثقة تفرس النس�بة �ري القاب� للتقيمي. وأ�ريا، هناك 
، 2016/2017و�إلضافة إىل ذ�، أوحضت األمانة أن تقر�ر التثبيت لشعبة الرقابة ا�ا�لية �شأن تقر�ر أداء الویبو للثنائية 

. واعمتدت الویبو �ىل مدار �دة س�نوات أفضل 2016/2017یقدم ا�مع يف ضامن موثوقية وأصا� تقر�ر أداء الویبو للثنائية 
متث� يف إجراء حفص مس�تقل والتحقق من حصة بيا�ت األداء اليت ُقدمت إىل ا�ول األعضاء من �الل تقر�ر املامرسات امل 

 أداء الویبو، ويه أداة للمساء� ا�اتية إلدارة األمانة ل�ول األعضاء من أ�ل اس�تعراض األداء �الل الثنائية.

 وفتح الرئيس �ب األس�ئ� والتعليقات �ىل عرض األمانة. .189

. وأوحض الوفد أن التقر�ر �سا�د 2016/2017كر وفد الصني األمانة �ىل تقر�ر األداء التفصييل للویبو للثنائية وش .190
ا�ول األعضاء �ىل فهم معل الویبو �الل العامني املاضيني وأنه مفيدا للغایة. وأشار الوفد إىل أن املنظمة حققت تقدما 

من أهداف األداء قد �كمتلت، فإن هذا  %80سرتاتيجية التسعة. ومبا أن �الل العامني املاضيني يف حتقيق األهداف �
اإلجناز یُعد مبثابة تقدم �بري. وأشار الوفد أیضا إىل أن بعض املؤرشات مل تتحقق أو حتققت جزئيا. وطلب الوفد من األمانة 

 حتدید أس�باب ذ� واختاذ تدابري فعا� للميض ُقدما هبذه األهداف.

وانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وأعرب عن امتنانه لألمانة إل�دادها تقر�ر أداء وحتدث وفد ليت .191
. وأعرب الوفد عن ارتيا�ه إىل أن شلك التقار�ر اجلدید WO/PBC/28/7، وهو الوثيقة 2016/2017الویبو للثنائية 
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أعرب عن رسوره �لنتاجئ اإلجيابية بدر�ة أكرث مما اكن یتجنب �زدواجية يف املعلومات املقدمة وأسهل يف القراءة. كام 
من تقي�ت مؤرشات  %74مليون فرنك سو�رسي. وأفاد الوفد بأن  55.9بفائض قدره  2016/2017متوقعا يف الثنائية 

ه جبهود األمانة يف حتققت ��اكمل وهنأ األمانة واملنظمة بأمكلها �ىل هذه النتي�ة. وأبدى الوفد �رحيب 506األداء البالغ �ددها 
تنفيذ تدابري فعالية التاكليف اليت �سامه يف حتقيق هذا األداء اإلجيايب. وأشار إىل أن ا�ول األعضاء تدرك متاما أن بعض 
املؤرشات تتأ�ر مبارشة بأ�شطة وضع القوا�د اليت تندرج مضن مسؤولية ا�ول األعضاء. ورّحب الوفد حبقيقة أن هذه 

وات قياس�ية يف أنظمة الویبو ا�ولية للتسجيل اليت شهدت منوا �بريا �ىل مدار الس�نتني السابعة والثامنة الثنائية مثّلت س�ن
مثري لإلجعاب �شلك �اص، إال أن نظام معاهدة التعاون �شأن  %53�ىل التوايل. و�لرمغ من أن منو طلبات الهاي بنس�بة 

ا��ل املايل للویبو. وأعرب الوفد عن �رحيبه حبقيقة أن مجيع  الرباءات یظل أكرب نظام �سجيل وحيقق اجلزء األكرب من
حتت عنوان "الب�ان اليت متر مبر�� انتقالية والب�ان املتقدمة"  10مؤرشات األداء تقریبا للنتاجئ املتوقعة يف إطار الرب�مج 

إىل رضاه عن أداء "أاكدميية الویبو" يف إطار قد حتققت ��اكمل. وأشاد الوفد �لعمل املمتاز ا�ي قامت به األمانة، كام أشار 
، حيث حتظى هذه الربامج بأمهية �اصة �لنس�بة 17، و"إذاكء ��رتام للملكية الفكریة" يف إطار الرب�مج 11الرب�مج 

وهنأ األمانة  2016/2017ألعضاء ا�مو�ة. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن رسوره �لنتاجئ اإلجيابية ألداء الویبو �الل الثنائية 
 �ىل هذا اإلجناز.

. 2016/2017وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء وشكر األمانة �ىل إ�داد تقر�ر األداء الشامل للویبو للثنائية  .192
وأوحض الوفد أن الصيغة اجلدیدة لتقدمي التقار�ر مفيدة للغایة. وأ�ح امجلع بني األداء املايل والرب�جمي، إىل �انب مواءمة 

عرض التقدميي مع �ر�مج املنظمة ومزيانيهتا، ل�ول األعضاء احلصول �ىل نظرة �امة شام� مع جتنب �زدواجية يف ال
املعلومات املقدمة. و�� فإن التقر�ر املبسط یعترب تدبريا جيدا لتحقيق الوفورات والفعالية ف� یتعلق �س�ت�دام موارد 

جلهود يف املس�تقبل. وف� یتعلق �ألداء املايل، رحب الوفد �لنتاجئ املالية اإلجيابية للغایة األمانة وجشع الوفد �ىل اس�مترار هذه ا
مليون فرنك  15.1مبلغ  %269مليون فرنك سو�رسي یت�اوز بنس�بة  55.9. و�لفعل، فإن مبلغ 2016/2017للثنائية 

ذه نتي�ة إجيابية للغایة، وهنأ الوفد �لهيا األمانة واملنظمة . وتُعد ه2016/2017سو�رسي املتوقع يف الرب�مج واملزيانية للثنائية 
املتوقعة. وهذا یؤكد مرة أخرى الطابع الهام ألنظمة كلك. وتعزى هذه النتي�ة إىل �د �بري إىل ا��ل ا�ي جتاوز املس�تو�ت 

عمود الفقري املايل للمنظمة. التسجيل يف الویبو، و�ىل و�ه اخلصوص نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات، ا�ي �شلك ال
ورحبت الوفد جبهود األمانة ف� یتعلق �ألهداف �سرتاتيجية املتعلقة خبدمات امللكية الفكریة العاملية ومساعهيا يف تنفيذ 

بأن  الوفد عن رغبته يف التذكري تدابري فعالية التلكفة اليت لعبت دورها يف حتقيق األداء اإلجيايب. ويف هذا الس�ياق، أعرب
ا�افع الرئييس إل�رادات الویبو هو الطلب العاملي �ىل س�ندات امللكية الفكریة من �الل �دمات الویبو اليت تعمتد بدورها 
�ىل �قتصاد العاملي ونوعية هذه اخلدمات وحسن توقيهتا. وهذا یعين أن اس�مترار احلصافة واحلذر والفعالية يف اإلدارة هو 

مؤرش من  377اإلجيايب يف الثنائيات املقب�. وف� یتعلق بأداء الرب�مج، أقرت ا�مو�ة �ء بأن املفتاح الس�مترار األداء 
مؤرش مهنا جزئيا، ومل یتحقق  28مت تقيميها �ىل أهنا حتققت ��اكمل، يف �ني مت حتقيق  506مؤرشات األداء البالغ �ددها 

حتققت ��اكمل أداء جيدا. ورحبت الوفد �ألداء يف إطار  من مؤرشات األداء اليت %74مؤرش مهنا. ومعوما متثل  71
الهدف �سرتاتيجي الثاين، وتقدمي �دمات �املية رئيس�ية يف جمال امللكية الفكریة، مبا ی�ىش مع النتاجئ اجليدة للمنظمة كلك، 

ية العاملية للملكية الفكریة. ومن أ�ل واألداء املتوسط أ�اله يف إطار الهدف �سرتاتيجي الرابع، وتنس�يق وتطو�ر البنية التحت 
ز�دة حتسني األداء، جشعت ا�مو�ة �ء األمانة �ىل اختاذ تدابري، عند الرضورة، لتلبية توقعات العمالء من حيث جودة 

 اخلدمة وحسن توقيهتا وضامن التشغيل السلس ألنظمة �كنولوجيا املعلومات. وأعربت ا�مو�ة �ء عن رسورها مبالحظة أن
األ�شطة يف إطار هذ�ن الهدفني، واليت �رتبط ارتباطا وثيقا بوال�هتا، حتقق معوما نتاجئها املتوقعة وأداءها �شلك جيد. أقرت 

ا�مو�ة �ء بأن النس�بة املئویة الهامة �سبيا ملؤرشات األداء اليت مت حتقيقها جزئيا أو اليت مل تتحقق يف بعض األحيان يه 
تيجي السابع، ا�ي یتناول امللكية الفكریة ف� یتعلق بقضا� الس�ياسات العاملية. ويف هذا الس�ياق، متعلقة �لهدف �سرتا

أوحضت ا�مو�ة �ء أنه سواء انضم أحصاب املصل�ة إىل مبادرات الویبو أم ال، ففي هنایة األمر، هذا قرارمه. ومع ذ�، 
لك من قا�دة بيا�ت الویبو للبحث (ویبو ر�سريش) و�ر�مج اختذت األمانة إجراءات تبعث �ىل التفاؤل �شأن مس�تقبل 
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الویبو األخرض (ویبو غر�ن). وف� یتعلق هبذا األ�ري، رّحبت ا�مو�ة �ء �ىل و�ه اخلصوص بإجناز أول صفقتني �الل 
ویعمتد إىل �د �بري  الفرتة قيد �س�تعراض. وذ�رت ا�مو�ة كذ� أهنا تدرك أن وضع القوا�د واملعایري یتطلب وقتا طویال

�ىل قرارات ا�ول األعضاء. وینطبق اليشء نفسه �ىل التصدیق �ىل املعاهدات اليت یصعب معها التنبؤ بدقة مبدى طول 
مدة �نضامم وما إذا اكن سيمت حتقيقها. وأعربت ا�مو�ة �ء عن رغبهتا يف هتنئة الویبو �ىل أداهئا املمتاز يف إطار الهدف 

السادس، وهو "ا�رتام ��رتام للملكية الفكریة"، حيث مت حتقيق مجيع النتاجئ املتوقعة ��اكمل. ويف اخلتام، �سرتاتيجي 
 وجشعت األمانة �ىل مواص� هذا املسار. 2016/2017أقرت ا�مو�ة �ء �ألداء املايل والرب�جمي اإلجيايب للویبو يف الثنائية 

ه لألمانة �ىل تقر�رها الشامل يف الشلك اجلدید. وأعرب الوفد عن رسوره وأعرب وفد �حتاد الرويس عن امتنان .193
ملالحظة نتاجئ العمل اإلنتا� للویبو �الل الثنائية املاضية، و�ىل حنو ما ميكن رؤیته يف حتقيق فائض �بري من مالیني 

ضال عن التحكمي والوساطة يف الفرناكت السو�رسیة �جت عن نظايم الهاي ومدرید ومعاهدة التعاون �شأن الرباءات، ف
الویبو. ورصح الوفد بأنه ینبغي �ىل األمانة أن تضطلع مبزید من العمل لز�دة أداء �راجمها ا�تلفة، واتفق يف الرأي مع �دد 

من مؤرشات األداء قد حتقيقها. وأعرب عن تقد�ره لهذه النتي�ة �كنه رأى أنه ميكن  %74من الوفود األخرى �شأن أن 
، بلغت 2016/2017�ملزید من العمل. ورأى الوفد أیضا أنه ميكن خفض �اكليف املوظفني. وأوحض أنه يف الثنائية  القيام

من مجموع النفقات اإلجاملية. ورّحب الوفد  %63مقارنة �لثنائية السابقة حيث بلغت �اكليف املوظفني  %1.8هذه الز�دة 
مليون فرنك  34جنازات من حيث وفورات التاكليف اليت بلغت أكرث من جبهود األمانة يف ز�دة فعالية النفقات واإل

سو�رسي، مبا يف ذ� من �الل حتسني معلية الرشاء. ووافق الوفد �ىل مقرتح أن یمت توصية مجعية الویبو مبرا�اة نتاجئ 
 �ىل النحو املقرتح. 2016/2017الثنائية 

. وأعرب الوفد 2016/2017إ�داد تقر�ر أداء الرب�مج للثنائية وأعرب وفد مجهوریة �ور� عن امتنانه لألمانة �ىل  .194
عن رسوره �إلجنازات الرئيس�ية يف الرب�مج املتعلقة بوضع إطار معياري دويل متوازن للملكية الفكریة و�دمات امللكية 

لفعا�. و�ىل و�ه اخلصوص، أ�اط الوفد الفكریة العاملية والبنية التحتية العاملية للملكية الفكریة وهي�لك ا�مع اإلداري واملايل ا
�لام �إلجناز ا�ي حتقق يف البنية التحتية العاملية للملكية الفكریة مع إطالق أداة �دیدة يف جمال الرتمجة اآللية تقوم �ىل 

امللكية  . وتوقع الوفد أن توفر هذه األدوات واخلدمات ملس�ت�ديم2016ا�اكء �صطناعي لرتمجة و�ئق الرباءات يف �ام 
 الفكریة �دمات �رمجة �الية اجلودة وسهو� يف الوصول إىل املعلومات املتعلقة �لرباءات والتكنولوجيات اجلدیدة.

وشكر وفد الربازیل األمانة �ىل إ�داد تقر�ر أداء الویبو. وأقر الوفد أنه من و�ة نظر أ�د املندوبني ا�ي اكن �ليه  .195
تقر�ر يف الواقع أكرث سهو�، مما �سهل اس�تعراضه. وأشار الوفد إىل أن الفرتة املشمو� صف�ة، أنه ال  300قراءة وثيقة من 

�لتقر�ر شهدت بدء رس�ن معاهدة مر�كش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األش�اص املكفوفني أو معايق البرص 
نظمة وا�ول األعضاء فهيا. وأقر الوفد �س�مترار األداء أو ذوي اإل�اقات األخرى يف قراءة املطبو�ات، وهو إجناز �بري للم 

اإلجيايب ألنظمة التسجيل اليت تد�رها الویبو ومسامههتا يف ضامن مس�توى د�ل مس�تدام للمنظمة. و�الوة �ىل ذ�، أشاد 
ویبو. ورأى الوفد أن الوفد �ملس�توى العايل لبلوغ أهداف مؤرشات األداء اليت تبني اجلهود املتواص� اليت یبذلها موظفو ال

رمق ميكن حتسينه، ومع ذ� قال إنه ال �زال سعيدا مبس�توى اإلجناز العايل. ومن �حية أخرى، أشار إىل أن التقر�ر  74%
من أهداف التمنية املس�تدامة. ورأى أن  9�س�متر يف عرض أهداف التمنية املس�تدامة �ىل أهنا تقترص يف الغالب �ىل الهدف 

. 2030اه املثري للقلق للطابع �نتقايئ الختيار أهداف التمنية املس�تدامة ا�ي خيالف روح أجندة �ام هذا اس�مترار لالجت
واشار الوفد إىل أنه ال یعمل، استنادا إىل املعلومات املتوفرة يف التقر�ر، �يف قامت الویبو بتعممي أهداف التمنية املس�تدامة 

الرضوري احلصول �ىل مزید من املعلومات حول ا�كيفية اليت یقوم هبا لك �ر�مج �رب األهداف �سرتاتيجية. وأفاد بأنه من 
تنفيذ أهداف حمددة للتمنية املس�تدامة و�ا�هتا. ومن شأن ذ� أن �زود ا�ول األعضاء مبزید من املعلومات لتقيمي تنفيذ الویبو 

ذه، بطبيعة احلال، قضية نوقشت أیضا يف جلنة التمنية ألهداف التمنية املس�تدامة واملسا�دة اليت تقد�ا املنظمة إ�هيا. وه
وامللكية الفكریة وأعرب الوفد عن �دم نيته �كرار العمل، و�كن یتضمن تقر�ر أداء الویبو املعلومات احملددة عن نفقات 

رنة �ملزيانية املعمتدة. املزيانية، واليت تُعد أیضا معلومات �مة. وأ�ريا، أشار الوفد إىل �دوث اخنفاض يف نفقات التطو�ر مقا
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مث طلب من األمانة توضيح ما إذا اكن حتقيق أهداف الثنائية بأقل من املرصوفات املدر�ة يف املزيانية �جام عن ز�دة 
ا�كفاءة أو �سبب عوامل أخرى، مثل �دم تنفيذ املشاریع. وذ�ر الوفد يف هذا الس�ياق أن معدل �س�ت�دام اإلجاميل 

)، �كن مشاریع أجندة التمنية أقل �كثري من ذ�. مث طلب الوفد مزیدا من التوضي�ات ف� 28(الصف�ة  %98للمزيانية بلغ 
، ا�ي یتعلق �للجنة احلكومية ا�ولية، وأوحض أن 4یتعلق �جلوانب احملددة لبعض الربامج. وتناول الوفد �حلدیث الرب�مج 

یة �شأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف ) تعرض خماطر فقدان ص� األ�شطة املعيار 44(صف�ة 
التقليدي/الفو�لكور يف الویبو. وبي� ظل هذا اخلطر يف الثنائية املاضية يف مس�توى ما بني منخفض إىل متوسط، مفن املمكن 

املوارد الوراثية اليت جرت يف ا�ورة السادسة  ز�دته يف الثنائية احلالية، مع مرا�اة النتاجئ ا�يبة لآلمال للمناقشات �شأن
، وهو تنس�يق أجندة التمنية، أشار الوفد إىل �دوث 8والثالثني للجنة احلكومية ا�ولية يف شهر یونيو. وف� یتعلق �لرب�مج 

اء ذ�. وأعرب الوفد يف نفقات الرب�مج مقارنة �ملزيانية املعمتدة، وطلب تفسريا لألس�باب ا�اكمنة ور %7.1اخنفاض بنس�بة 
أیضا عن اه�مه بأن یفهم �ىل أفضل توقف تطو�ر نظام لضامن امتثال مجيع أ�شطة املسا�دة التقنية ملبادئ أجندة التمنية. 

يف  %24، أشار الوفد إىل �دوث ز�دة بنس�بة 9. وف� یتعلق �لرب�مج 75وأوحض أن هذه املعلومات وردت يف الصف�ة 
ية الفكریة الوطنية اليت اعمتدهتا الب�ان النامية مبسا�دة من الویبو. وأعرب الوفد عن شكره للویبو �ىل اسرتاتيجيات امللك 

هذه النتي�ة، حيث أن اع�د ت� �سرتاتيجيات ینطوي �ىل إماكنية إ��ة فوائد امللكية الفكریة يف ت� الب�ان من حيث 
�شأن املاكتب اخلارجية، أثىن الوفد  20تكنولوجيا. وف� یتعلق �لرب�مج إنتاج منت�ات و�دمات �دیدة واحلصول �ىل نقل ال 

�ىل العمل ا�ي قام به مكتب الویبو يف الربازیل �معه وفد الربازیل يف معلية �نضامم إىل �روتو�ول مدرید. وأوحض أن 
كتب يف ریو دي �انريو مسا�د وفد �نضامم قيد البحث يف ا�كونغرس الربازیيل. ومن بني األ�شطة األخرى، یقوم امل 

الرباءات والعالمات الت�اریة يف الربازیل يف جتهزيه التقين، �ىل سبيل املثال أنظمة �كنولوجيا املعلومات، وأعرب الوفد عن 
تقيمي ذايت  تطلعه إىل اس�مترار التعاون مع الویبو �شأن هذه املسأ�. ويف اخلتام، أشار وفد الربازیل إىل أن الوثيقة املقدمة يه

من �انب األمانة یؤدي �مة واحضة. ويف ضوء ذ�، طلب الوفد إد�ال تعدیل �ىل فقرة القرار التباع املامرسة الناجتة من 
 ا�ورة املاضية للجنة الرب�مج واملزيانية. وأعرب الوفد عن رغبته يف إضافة امجل� التالية إىل فقرة القرار: "[...] إقرارا بطبيعته

 ذايت لألمانة، یوىص بأن مجعيات الویبو [...]".كتقيمي 

 وشكر الرئيس وفد الربازیل �ىل مدا�لته وأشار إىل التعدیل املطلوب لفقرة القرار. .196

مليون فرنك  55.9وا�ي أسفر عن فائض قدره  2016/2017وأشاد وفد أسرتاليا �لویبو ألداهئا القوي يف الثنائية  .197
ومات املالية يف شلكها اجلدید املبسط یوفر تقي� شامال وشفافا ألداء الویبو يف ا�ال سو�رسي. ورأى أن تقدمي هذه املعل

 املايل ويف أداء الرب�مج للثنائية. وشكر الوفد األمانة �ىل ما قامت به من معل يف هذه الوثيقة.

وفقا لالس�تعراض املايل يف تقر�ر  وأثىن وفد اليا�ن �ىل األمانة لعملها الشاق يف إ�داد تقر�ر أداء الویبو. وقال إنه، .198
مليون فرنك سو�رسي مقارنة �لرب�مج واملزيانية  42.7، فإن الفائض یُظهر ز�دة قدرها 2016/2017أداء الویبو للثنائية 

يف النفقات عن  واخنفاضمليون فرنك سو�رسي  34.1، وهو ما �رجع أساسا إىل ارتفاع ا��ل من 2016/2017للثنائية 
مليون فرنك سو�رسي. ورحب وفد اليا�ن  55.9. وبلغ الفائض يف الثنائية نك سو�رسيفرن مليو 8.6مبا قميته  زيانيةامل

�ز�دة ا��ل القامئ �ىل الرسوم وأقر بأن د�ل نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات ميثل جزءا �بريا من الز�دة اإلجاملية يف 
تقد�ره لعمل الویبو يف خفض النفقات وتّطلع إىل أن تواصل الویبو �ودها يف هذا  ا��ل القامئ �ىل الرسوم. و�ّرب الوفد عن

تقيمي  506، وقال إن من مجموع 2016/2017الصدد. وتطرق الوفد إىل لو�ات األداء حسب الهدف �سرتاتيجي يف 
أهنا حتققت ��اكمل. و�إلضافة ، �ىل %74مؤرشا، أو  377، مت تقيمي 2016/2017ملؤرشات األداء يف الرب�مج واملزيانية 

إىل ذ�، �ش�متل تقر�ر أداء الویبو، ألول مرة، �ىل بيا�ت األداء للثنائية �لك من األهداف �سرتاتيجية التسعة. وأعرب 
الوفد عن رسوره لرؤیة اجلهود اجلبارة اليت بذ�هتا األمانة يف تنفيذ الربامج. و�ىل و�ه اخلصوص، أعرب الوفد عن تأیيده 

للنفاذ املركزي  الویبو نظاملتطو�ر قوا�د بيا�ت �املية، مثل ر�ن الرباءات  13لشدید للجهود اليت بذ�هتا الویبو يف الرب�مج ا
وقا�دة بيا�ت العالمات العاملية وقا�دة بيا�ت التصاممي العاملية وإ�شاء مركز الویبو للتطبيقات  إىل نتاجئ البحث والفحص
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) إلجراء البحوث والتطو�ر يف جمال إجياد طرق الس�ت�دام أنواع أخرى من التقنيات، مثل ATAC(التكنولوجية املتقدمة 
، بعنوان "أفریقيا وآس�يا واحمليط الهادئ وأمر�اك الالتينية واملنطقة العربية 9ا�اكء �صطناعي. وذ�ر الوفد أن الرب�مج 

، بعنوان 18الصغرية واملتوسطة ودمع ر�دة األعامل" والرب�مج  ، بعنوان "دمع املشاریع30والب�ان األقل منوا" والرب�مج 
، بعنوان "املعلومات و�كنولوجيا �تصاالت"، يه �رامج أساس�ية تنفذها 25"امللكية الفكریة والت�د�ت العاملية" والرب�مج 

أن من الرضوري أن تتناول  الویبو. وأعرب الوفد عن تطلعه إىل إد�ال حتسينات �ىل هذه الربامج يف املس�تقبل. وأوحض
األمانة �شلك مناسب مؤرشات األداء اليت مت تقيميها بأهنا قد حتققت جزئيا أو مل تتحقق عند تنفيذ الرب�مج واملزيانية للثنائية 

ا احلالية من �الل تطبيق ا�روس املس�تفادة من املايض. و�إلضافة إىل ذ�، اقرتح الوفد أن تقوم األمانة مبراجعة ما إذ
اكنت األهداف األولية ومؤرشات األداء مناس�بة، إذا لزم األمر. وأعرب الوفد عن �دم نيته ضبط أعامل األمانة، و�كن يف 

الوقت نفسه، رأى الوفد أن أ�د أمه مقاصد التقر�ر هو �س�مترار دامئا يف حتسني الربامج. و��، أعرب الوفد عن أم� يف 
يف من �دة القضا� وأن تنعكس مثل هذه التدابري �شلك مناسب يف وثيقة الرب�مج أن یمت �كييف تدابري هادفة للتخف 

 .2018/2019 للثنائيةواملزيانية 

وشكرت األمانة الوفود �ىل بيا�هتا املؤیدة للشلك اجلدید لتقر�ر أداء الویبو. وقالت إن ذ� مثرة جلهد مكثف، مبا يف  .199
املس�تق� للرقابة اليت قدمت توجهياهتا لهذه املبادرة ورحبت هبا. وأعربت  ذ� إجراء حوار موسع مع اللجنة �ستشاریة

األمانة عن أملها يف �س�مترار يف حتسني إ�داد التقار�ر أثناء تقدمه. وأوحضت أن بعض جوانب التقر�ر تضمنت أیضا أقساما 
عمل ا�روس املس�تفادة من أ�ل ت� خمصصة للم�اطر �إلضافة إىل أقسام عن التطلع إىل األمام، ويه أقسام خمصصة لت

املؤرشات اليت مت حتقيقها جزئيا أو �ري مكمتل، بعد أن یمت أوال تقيمي األس�باب اليت دفعت مدراء الربامج �رب األمانة إىل 
زیل ف� املشاركة ا�اكم� يف هذه العملية لت�دید ما ميكن حتسينه يف املس�تقبل. وتناولت األمانة السؤال ا�ي طر�ه وفد الربا

أو حتقيق النتاجئ يف نفس الوقت، أشارت األمانة إىل  تنفيذیتعلق �خنفاض النفقات، أو اخنفاض اس�ت�دام املوارد، بي� مت 
وجود �دد من العوامل اليت �سامه يف إدارة �ر�مج العمل مع اخنفاض مس�توى اإلنفاق. أوال وقبل لك يشء، فإن الرب�مج 

نية لثنائية وا�دة مت إ�دادها قبل فرتة طوی� من الفرتة اليت �شملها، ويف الواقع بدأت األمانة التحضري واملزيانية عبارة عن مزيا
قبل ثالث س�نوات تقریبا من الفرتة، و�� اضطرت األمانة إىل وضع �دد من �فرتاضات املتعلقة بتقد�ر التاكليف. ويف 

ما یتعلق األمر بتنفيذ اخلطة، فإن األمانة قادرة أكرث �ىل التفاوض بعض األحيان، یتبني أن هذه �فرتاضات متحفظة وعند
�شأن أسعار أفضل، �ىل سبيل املثال، للرتتيبات التعاقدیة أو للحصول �ىل موارد أكرث فعالية من حيث التلكفة. و��، 

تاجئ مبس�توى أقل من املوارد. ويف هناك �دد من األس�باب ا�تلفة اليت جتعل الویبو قادرة �ىل تنفيذ �ر�مج العمل وحتقيق ن 
بعض احلاالت األخرى، مل یمت تنفيذ األ�شطة، و�كن مت بطبيعة احلال إطالع ا�ول األعضاء �ىل هذه التقار�ر بطریقة شفافة 
وبطریقة. ويف لك قسم من أقسام �ر�مج التقر�ر، سوف �رى ا�ول األعضاء تفسريات توحض ملاذا �كون هناك موارد أكرث 

املتعلقة �لسبب يف  8وارد أقل �س�ت�دم لتحقيق نتي�ة معينة أو لنشاط معني. وف� یتعلق �ملسأ� احملددة يف الرب�مج أو م
تقيمي مؤرش األداء �لطریقة اليت مت هبا، أوحضت األمانة أن التقيمي ليس انعاكسا ملدى مرا�اة أ�شطة املسا�دة التقنية لبعد 

مانة أن الهدف احملدد لهذا املؤرش هو وضع نظام رمسي لتتبع �يفية اليت �راعي هبا معل املنظمة أجندة التمنية. كام أوحضت األ
توصيات أجندة التمنية، وأن النظام الرمسي مل یمت تطو�ره بعد. وهذا ما ینعكس يف تقيمي مؤرش األداء و�كن هذا ال یعين أن 

بو. وف� یتعلق �لسؤال احملدد �شأن �س�ت�دام اإلجاميل للمزيانية، توصيات أجندة التمنية ال تؤ�ذ يف �عتبار يف معل الوی 
، ویعترب ذ� اس�ت�داما �اد� للمزيانية وليس هناك أي %93بلغ يف مجم�  8أوحضت األمانة أن اس�ت�دام املزيانية للرب�مج 

لتلكفة، �ىل سبيل املثال، من خبالف حتقيق بعض كفاءات ا %100تفسري حمدد للسبب يف أن اس�ت�دام املزيانية أقل من 
أ�ل تنظمي دورات جلنة التمنية و�اكليف السفر، وما إىل ذ�. أوحضت األمانة أنه من املعتاد يف بعض الربامج أن �كون 

، كام هو موحض يف تقر�ر أداء الویبو. وف� یتعلق %100، ويف �رامج أخرى �زید عن %100اس�ت�دام املزيانية أقل من 
أهداف التمنية املس�تدامة، أبلغت األمانة اللجنة بأن منسق أهداف التمنية املس�تدامة س�يقدم املزید من مبسأ� تعممي 

املعلومات، إذا لزم األمر، و�كن مكالحظة �امة، وكام ذ�ر وفد الربازیل، فإن املناقشات �اریة يف جلنة التمنية، ويف الواقع 
لویبو يف أهداف التمنية املس�تدامة، سواء ت� اليت �رى األمانة أهنا �سامه قدمت األمانة خریطة مفص� للغایة مجليع أعامل ا
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فهيا مبارشة وكذ� لت� اليت تعتربها �سامه �شلك �ري مبارش. وقد مت القيام �رمس ا�ططات التفصيلية هذا �س�مترار وصوال 

الرمس األويل للمخططات ألهداف التمنية إىل مؤرشات األداء يف تقر�ر أداء الویبو. ومع ذ�، أشارت األمانة إىل أن 
وأن تقر�ر أداء الویبو ینظر إىل العمل مت يف الثنائية  2018/2019املس�تدامة قد مت إجنازه للرب�مج واملزيانية للثنائية 

. ومل �كن رمس ا�ططات موجودة يف ذ� الوقت ألهنا اكن قبل املوافقة �ىل أهداف التمنية املس�تدامة. 2016/2017
أوحضت أن منسق أهداف التمنية املس�تدامة �ىل اس�تعداد لتقدمي توضي�ات إضافية إذا لزم األمر. مث �ادت األمانة إىل و 

. وأوحضت أن املزيانية مت تقد�رها قبل �امني أو أكرث وأن 8مسأ� ما إذا اكنت األمانة قد خفضت �دد األ�شطة يف الرب�مج 
ل األعضاء، وأن ذ� هو أ�د املبادئ األساس�ية ألجندة التمنية. و�� فإن اإل�ابة التنفيذ الفعيل استند إىل طلبات ا�و 

البس�يطة �ىل األس�ئ� يه أن األمانة مل تتلق ا�كثري من مقرت�ات املشاریع من ا�ول األعضاء. وقد مت اقرتاح بعض املشاریع 
ر حول امللكية الفكریة، ومتت مناقشة هذا احلدث، �كن الویبو مل �كن قادرة �ىل تنفيذها. وأ�د األمث� �ىل ذ� هو مؤمت

�كن ا�ول األعضاء مل توافق بعد �ىل طرائق التنفيذ. وهناك العدید من األمث� اليت حتتاج إىل الزتام قوي من ا�ول 
 األعضاء.

 لفقرة القرار. ويف اليوم التايل، أ�اد الرئيس فتح الباب �لكامت الوفود ف� یتعلق بتعدیل وفد الربازیل املقرتح .200

وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وأعرب عن ارتيا�ه إزاء الصيغة السابقة للقرار ومل  .201
�ر قمية مضافة لالقرتاح املقدم من الربازیل. ومع ذ�، مل یبد الوفد رغبة يف معارضة التعدیل إذا اكن حيظى بقبول الربازیل 

 والوفود األخرى.

 وحتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب وأید إدراج الصيغة اليت اقرتحهتا الربازیل. .202

وهنأ وفد إیطاليا الرئيس �ىل تعيينه وذ�ر أنه ليس �یه ا�رتاض �ىل قبول التعدیل املقرتح لفقرة القرار حيث إنه نفس  .203
 .2016انية يف �ام الصيغة اليت أدرجهتا جلنة الرب�مج واملزي 

وطلب وفد فر�سا ا�لكمة �شأن تفصيل، ال �القة � �ملناقشة اليت تدور حول فقرة القرار املقرت�ة، یو�د يف الوثيقة  .204
من ذ� امللحق، اليت تتعلق �حتاد لش�بونة واحتادات املمو� من املساهامت،  2الواردة يف املرفق الرابع. وقال إن املالحظة 

فرنك سو�رسي. وأشار الوفد إىل أن هذا  75000مببلغ قدره  2016/2017�ى احتاد لش�بونة يف الثنائية  ذ�رت �دوث جعز
املبلغ ال ی�ىش مع العجز يف احتاد لش�بونة ا�ي ظهر يف اجلدول أ�اله. وطلب الوفد من األمانة إ�ادة تنظمي ت� األرقام 

 يف اجلدول. حبيث یتوافق العجز ا�ي یظهر هناك مع العجز املذ�ور

فرنك سو�رسي �عتبارها جعزا �ى احتاد لش�بونة يف  75550وأوحضت األمانة أن احلاش�ية يف املرفق الرابع �شري إىل  .205
، عقب اع�د املعایري 2016. وهذا یقابل العجز ا�ي ظهر قبل إ�ادة صيا�ة النتاجئ املالية لعام 2016/2017الثنائية 

، بلغ مجموع العجز املعاد تقد�ره للثنائية الحتاد 2016. وبعد إ�ادة صيا�ة النتاجئ املالية لعام 39 احملاسبية ا�ولية للقطاع العام
 فرناك سو�رس�. وسيمت تصحيح األرقام وفقا �� يف التقار�ر ذات الص� يف املس�تقبل. 5615لش�بونة 

 لویبو:، ويه تقر�ر أداء اWO/PBC28/7وقرأ الرئيس فقرة القرار املقرت�ة للوثيقة  .206

)، وأقرت WO/PBC/28/7تقر�ر أداء الویبو (الوثيقة  إذ اس�تعرضت إن جلنة الرب�مج واملزيانية .207
بطبيعة التقر�ر كتقيمي ذايت لألمانة، أوصت بأن حتيط مجعيات الویبو �لام �ألداء املايل والرب�جمي اإلجيايب 

 .2016/2017للمنظمة يف الثنائية 

 من �دول األعامل. 9البند مث أ�لن الرئيس القرار وأ�لق  .208
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تقر�ر التثبيت لشعبة الرقابة ا�ا�لية �شأن تقر�ر أداء الویبو للثنائية  من �دول األعامل  10البند 
2016/2017 

 .WO/PBC/28/8استندت املناقشات إىل الوثيقة  .209

 من �دول األعامل ود�ا األمانة إىل عرض هذا البند. 10وافتتح الرئيس البند  .210

األمانة البند ا�ي یوحض أن الویبو تقوم بتقيمي أداء �راجمها س�نو�، استنادا إىل إطار األداء املعمتد من �الل وعرضت  .211
تقر�ر أداء الرب�مج. ,وقالت إن تقر�ر أداء الرب�مج لت� الس�نة متت إ�ادة هيلكته ليشمل معلومات مالية وأخرى متعلقة 

تقر�ر أداء الویبو". ووفقا لطلب ا�ول األعضاء، قامت شعبة الرقابة ا�ا�لية بإجراء �ألداء أكرث مشولية وأعيدت �سميته بـ "
تثبيت مس�تقل �شأن تقر�ر أداء الویبو استنادا إىل اختيار عشوايئ أل�د مؤرشات األداء �لك �ر�مج. وأشارت إىل أن 

 التثبيت اخلامس املس�تقل �شأن تقر�ر أداء معلية التثبيت �سامه يف ز�دة تعز�ز املساء� عن النتاجئ دا�ل املنظمة ويه
الویبو ا�ي أجرته شعبة الرقابة ا�ا�لية. وأوحضت األمانة أن أهداف التثبيت �متثل يف توفري التحقق املس�تقل من موثوقية 

تقر�ر التثبيت ؛ متابعة �ا� تنفيذ توصيات 2016/2017ومصداقية معلومات األداء الواردة يف تقر�ر أداء الویبو يف الثنائية 
السابق من �الل أد� و�ئقية وأخرى معززة؛ وتقدمي توصيات، عند �قتضاء، لتعز�ز إطار األداء. كام أوحضت أن النطاق 
واملهنجية یتألفان من تقيمي بيا�ت األداء أل�د املؤرشات ا�تار �شلك عشوايئ من لك �ر�مج، كام هو مذ�ور يف تقر�ر أداء 

�ر�جما وأن الشعبة قامت أیضا بتقيمي دقة نظام  31. وأفادت األمانة بأنه مت اس�تعراض ما مجمو�ه 2016/2017الویبو للثنائية 
 121إشارات السري املس�ت�دم يف تقدمي تقار�ر عن حتقيق الهدف احملدد �لك مؤرش أداء وأجرت دراسة اس�تقصائية لعدد 

سؤولني عن تقدمي تقار�ر عن أداء الرب�مج. وميكن تلخيص النتاجئ من مدراء الرب�مج واملناوبني و�ريمه من املوظفني امل 
) جبمع وتقدمي بيا�ت ذات ص� وقمية، مما ميثل حتس�نا %90) �راجما (28اإلجيابية الرئيس�ية لعملية التثبيت كام یيل: قام (

) جبمع %81�ر�جما ( 25قام  �ر�مج معلومات ذات ص� ومفيدة؛ و 27حيث قدم  2014/2015طفيفا مقارنة �لثنائية 
) جبمع بيا�ت %84�ر�جما ( 26؛ وقام 2014/15�ر�جما يف الثنائية  23وتقدمي بيا�ت دقيقة وميكن التحقق مهنا مقارنة بـ 

. وأ�ريا، 2014/2015�ر�جما يف الثنائية  21من السهل الوصول إ�هيا أیضا ومت اإلبالغ عهنا يف الوقت املناسب، مقارنة بـ 
) يف الثنائية %81( 25�دد الربامج اليت قدمت تقار�ر عن وجود تقيمي ذايت دقيق لنظام إشارات السري من ارتفع 

. مث أشارت األمانة إىل بعض اإلجنازات الرئيس�ية املتعلقة بإدارة أداء 2016/2017) يف الثنائية %84( 26إىل  2014/2015
، واليت ميكن تلخيصها �ىل النحو التايل: تبس�يط 2016/2017ثنائية الربامج وإطار اإلدارة القامئة �ىل النتاجئ �الل ال 

وتنس�يق منوذج تقدمي التقار�ر؛ واس�مترار اجلهود لتحسني تنس�يق املوارد مع النتاجئ التنظميية املتوقعة؛ وإحراز تقدم جيد لز�دة 
األمانة إىل أنه، يف اجلهود املتواص� لتبس�يط  إضفاء الطابع املؤسيس �ىل إطار اإلدارة القامئة �ىل النتاجئ يف الویبو. وأشارت

يف الثنائية  38إىل  2012/2013يف الثنائية  %60إطار اإلدارة القامئة �ىل النتاجئ، اخنفض �دد اخلرباء التقنيني من 
. وأوحضت كذ� أن فرص التدریب �لك 2016/2017نتي�ة متوقعة �الل الثنائية  39، وظل مس�تقرا عند 2014/2015
لتخطيط لك س�نتني والتخطيط الس�نوي تضمنت �لسات إ�اطة وتدریب معيل للمس�ت�دمني يف نظام إدارة أداء من ا

املؤسسات، وعيادات دمع بدون مو�د حمدد، ودورات تدریبية فردیة. وأوحضت األمانة أن هناك منوذج لتخطيط القوة 
ائية من أ�ل �سهيل اتباع هنج أكرث مشوال للتخطيط العام� ا�صص قد ُأدرج يف تطبيق ختطيط إدارة أداء املؤسسة للثن

العام للویبو، وأن و�دة إدارة أداء املؤسسة املس�ت�دمة يف رصد أ�شطة خطة العمل واإلبالغ عهنا قد مت ربطها بعملية إدارة 
�نسانية يف معلية التخطيط ا�اطر من أ�ل ز�دة إدماج إدارة ا�اطر يف إطار اإلدارة القامئة �ىل النتاجئ. كام ُأد�لت �المة 

الس�نوي للعمل كجزء من اجلهد املتواصل إلدماج تعممي مرا�اة املنظور اجلنساين يف اإلطار التنظميي لإلدارة القامئة �ىل 
النتاجئ. وأفادت األمانة بأن هناك جماال إلد�ال مزید من التحسينات يف ا�االت التالية: ميكن لس�بعة �رامج أن حتسن من 

والشفافية وكفایة بيا�ت األداء املس�ت�دمة لتقدمي تقار�ر عن مؤرشات األداء �لك مهنا؛ وميكن لس�تة �رامج أن  الوضوح
حتسن من دقة بيا�هتا؛ وميكن مخلسة �رامج حتسني ا�كفاءة يف مجع البيا�ت واختاذ تدابري لتعز�ز العمليات احلالية لتقدمي 

قدمي تقار�ر عهنا تاخلاصة �لربامج من أ�ل قياسها و يا�ة بعض "مؤرشات األداء" التقار�ر، وأضافت أنه ميكن أیضا حتسني ص 
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بفعالية، و�لتايل التأثري �ىل دقة نظام إشارات السري اخلاصة هبا. وأبلغت األمانة اللجنة أن نتاجئ ا�راسة �س�تقصائية 
بطریقة �شار�ية وبناءة، مما جيعلها مفيدة، وأن اإلطار أظهرت أن أ�لبية املس�تجيبني �رون أن اإلدارة القامئة �ىل النتاجئ تمت 

مناسب ومالمئ ألهداف الویبو �سرتاتيجية، وكذ� مفيد للمساء� ل�ول األعضاء. وقد مشل اس�تقصاء ذ� العام أیضا 
�ركز  من املشاركني يف �س�تقصاء أن نصف مؤرشات األداء الرئيس�ية �هيم %17سؤ� �شأن مؤرشات التأثري، وذ�ر 

من املشاركني يف  %54�ىل األ�ر، و�لتايل تقيس األ�ر الطویل األ�ل الناجت عن �راجمهم. ومع ذ�، لوحظ أن حوايل 
من التعليقات  %69أو ال يشء من مؤرشات األداء اخلاصة هبم تقيس التأثري. وأ�رز  %20�س�تقصاء أفادوا بأن أقل من 

ز إطار اإلدارة القامئة �ىل النتاجئ، مبا يف ذ�، مضن أمور أخرى، احلا�ة إىل مواص� الواردة يف �س�تقصاء فرصا لز�دة تعز�
تعز�ز ومعاجلة تصممي وجودة مؤرشات األداء وتوضيح ملكيهتا، ومعاجلة الصعو�ت يف قياس النتاجئ يف دورة قصرية �سبيا 

 عند تنفيذ األ�شطة املعياریة ويف بعض أ�شطة بناء القدرات.

انة إىل بعض �س�تنتا�ات، وأشارت إىل أن معلية التثبيت قد أكدت، �شلك �ام، التحسينات و�لصت األم .212
املس�مترة يف إطار اإلدارة القامئة �ىل النتاجئ يف املنظمة، مشرية إىل أن املزید من بيا�ت األداء قد اس�توفت معایري التقيمي، 

مبا اكنت �ليه يف السابق معلية التثبيت. وأ�رزت نتاجئ  وأن الطریقة املس�ت�دمة لتسجيل اإلجنازات قد حتسنت مقارنة
 ةحمدد�س�تقصاء احلا�ة إىل �س�مترار يف توفري التوجيه التقين للربامج، و�ىل و�ه اخلصوص املسا�دة يف وضع مؤرشات 

ا�ت ذات ) وكذ� األدوات املناس�بة الستيعاب البيSMARTزمنيا ( ةص� وحمدد اتوذ اللقياس وميكن حتقيقه وقاب�
الص� تقدمي تقار�ر عن املؤرشات، مما �سا�د �ىل ضامن أن �كون إطار اإلدارة القامئة �ىل النتاجئ صاحلا لرصد التقدم والن�اح 
املنشود وصنع القرار ف� یتعلق �لربامج. وذ�رت األمانة أن اس�تعراض شعبة الرقابة ا�ا�لية مشل حتدید الفرص ملواص� تعز�ز 

أو األدوات والعمليات القامئة مجلع البيا�ت ذات الص� لتقدمي تقار�ر عن هذه املؤرشات. وأفادت بأنه جرى املؤرشات و/
الرتكزي �شلك �اص �ىل املؤرشات اليت تفي جزئيا أو ال تفي مبعایري التثبيت �الل معلية التثبيت، مما أسفر عن تقدمي 

مع شعبة أداء الرب�مج واملزيانية  30و 10و 9عمل �رامج الویبو توصيتني. تنص التوصية األوىل �ىل أنه: ینبغي أن ت
)PPBD" :حتدید ومعاجلة األس�باب اجلذریة للصعو�ت يف القياس الفعال 1) لتقيمي مؤرشات األداء اخلاصة هبا هبدف "

حصول �ىل املشورة " �س�تعانة �لربامج األخرى ذات املؤرشات املامث� لل2لبيا�ت األداء اخلاصة هبذه املؤرشات؛ "
واملامرسات اجليدة ف� یتعلق �لطرق املس�ت�دمة لقياس هذه املؤرشات. وتنص التوصية الثانية �ىل أنه: ینبغي �ىل شعبة 

) أن �س�تعرضا و�راجعا �شلك منتظم البيا�ت املتعلقة 19) وشعبة �تصاالت (الرب�مج 16�قتصاد واإلحصاء (الرب�مج 
ویب اخلاص مبؤرش �بتاكر العاملي من أ�ل حتسني كفاءة طریقة امجلع واإلرسال، وكذ� توقيت ووضوح بعدد زوار مواقع ال

البيا�ت املبلغ عهنا يف هنایة العام. وميكن �زوید املوظفني يف شعبة �قتصاد واإلحصاء �لتدریب املناسب يف اس�ت�دام 
 ت�ليل وإ�داد التقار�ر املس�تق� �شأن مؤرشات األداء.أدوات الت�ليل �متكيهنم من القيام بعمليات التجميع وال 

وأشارت األمانة، ف� یتعلق مبتابعة التوصيات السابقة، إىل أنه ال �زال هناك توصيات مفتو�ة حىت اآلن من توصيات  .213
، ومع ذ�، ال �زال هناك توصية مفتو�ة من توصيات التثبيت �شأن التقر�ر 2014/2015التثبيت �شأن تقر�ر الثنائية 

راء لضامن أن تتضمن معلية �سلمي املوظفني ف� بني الربامج إ�اطة اكفية "وضع إج، وتنص �ىل ما یيل: 2012/2013الثنائية 
املوظفني املثبتني". وأشارت  ومس�ت�دات �ا� �شأن مجيع تدابري أداء الرب�مج اليت سيمت �ضطالع هبا أو إدارهتا من ِقبل

أعربت األمانة  ام. وبعد أن أهنت مالحظاهتا،كذ� إىل أنه جيري اختاذ تدابري لتنفيذ هذه التوصية وإ�القها �هنایة ذ� الع
 عن اس�تعدادها لإل�ابة �ىل أي أس�ئ� أو تلقي أي تعليقات.

وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، ورّحب بتقر�ر التثبيت الصادر عن شعبة الرقابة ا�ا�لية. وأفاد بأن هذا  .214
عن تقد�ره � وقال إنه مفيد للغایة. وأشار إىل أن تقر�ر  التثبيت املس�تقل لتقر�ر أداء الویبو هو ممارسة جيدة، وأعرب

التثبيت یوحض أن إطار الویبو لإلدارة القامئة �ىل النتاجئ یعمل �شلك جيد وأنه حيظى ��رتام وتقد�ر مدراء الربامج ا��ن، يف 
اص� حتسني نوعية مؤرشات األداء �البيهتم، �رون أنه مناسب ومالمئ. ورّحب الوفد �جلهود اليت تبذلها األمانة من أ�ل مو 

والبيا�ت ذات الص�، مشريا إىل أن تقر�ر التثبيت یبني أن هذه اجلهود قد أسفرت عن نتاجئ. وأشار الوفد كذ� إىل أن 
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من الربامج بيا�ت دقيقة وميكن التحقق مهنا، مما ميثل  %81من الربامج قد مجعت بيا�ت أداء ذات ص� ویقدم  90%
ة مقارنة �لثنائية السابقة. وأقر بأنه مت إحراز تقدم �بري من حيث مجع بيا�ت األداء �كفاءة ويف الوقت املناسب ز�دة طفيف

وأن دقة التقي�ت ا�اتية للربامج قد حتسنت. وأفاد بأنه �لنس�بة لبعض الربامج، ال �زال هناك جمال للتحسينات من حيث 
دقة بيا�ت األداء والتحقق مهنا من �حية أخرى، وكذ� �لنظر إىل التجميع الفعال الوضوح والشفافية وا�كفاءة من �حية، و 

لهذه البيا�ت وإجراءات تقدمي التقار�ر ذات الص�. وأوحض الوفد أنه �لنس�بة لغالبية الربامج، ال �زال یتعني إحراز تقدم يف 
امة معل الویبو وتأثريه �ىل املدى الطویل. وجشع األمانة التحرك حنو مؤرشات مو�ة حنو النتاجئ، مما �سامه يف تعز�ز اس�تد

�ىل مواص� العمل �شأن هذه اجلوانب، مبا يف ذ� من �الل �زوید الربامج �ملسا�دة التقنية الالزمة لتعز�ز معرفهتا 
ىل بأن معظم �س�مترار بنظام إدارة األداء. ورّحب الوفد بأن النظام كلك یعمل �شلك جيد. وأ�ريا، أشار �رتياح إ

التوصيات الواردة يف معليات التثبيت السابقة نُفذت ��اكمل، وجشع األمانة �ىل مواص� العمل �شأن تنفيذ التوصية الوحيدة 
 املتبقية حبلول هنایة ذ� العام.

تقر�ر  وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وشكر شعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل تقدمي .215
، ورّحب �جلهود اليت WO/PBC/28/8، وا�ي ورد يف الوثيقة 2016/2017التثبيت �شأن تقر�ر أداء الویبو يف الثنائية 

بذ�هتا األمانة لتحسني دقة وكفاءة وتوقيت مجع البيا�ت اليت أدت إىل نتاجئ أفضل مقارنة �لثنائيات السابقة. وأعرب عن 
ت �س�تثناء توصية وا�دة الصادرة من معليات تثبيت سابقة قد مت تنفيذها ��اكمل وجشع رسوره مبالحظة أن مجيع التوصيا

األمانة �ىل �نهتاء من تنفيذ التوصية املتبقية. و�ىل نفس املنوال، أعرب الوفد عن توقعه تنفيذ التوصيات يف الوقت 
 جليد للنظام.املناسب �الل معلية التثبيت. و�ىل هذه اخللفية، رّحب الوفد �ألداء ا

 ظرا لعدم وجود تعليقات أخرى، قرأ الرئيس فقرة القرار اليت اعمتدت. .216

وأ�اطت جلنة الرب�مج واملزيانية �لام بتقر�ر التثبيت املُعد من ِقبل شعبة الرقابة ا�ا�لية �شأن تقر�ر  .217
 ).WO/PBC/28/8(الوثيقة  2016/2017أداء الویبو للثنائية 

 2017لعام الس�نویة التقر�ر املايل الس�نوي والبيا�ت املالية  من �دول األعامل 11البند 

 .WO/PBC/28/9استندت املناقشات إىل الوثيقة  .218

من اللواحئ والقوا�د املالية، �يك تنظر جلنة الرب�مج  8.11وقدم الرئيس البند ا�ي �رشح املتطلبات، مبوجب الالحئة  .219
 د يف التقر�ر الس�نوي.واملزيانية يف البيا�ت املالية �ىل النحو الوار 

�ش�متل �ىل التقر�ر املايل الس�نوي والبيا�ت املالية للس�نة  2017وذ�رت األمانة أن البيا�ت املالية الس�نویة لعام  .220
. وقد مت إ�داد البيا�ت املالية وفقا للمعایري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام، وصدر �شأهنا تقر�ر 2017د�سمرب  31املنهتية يف 

�ري مؤهل. ویقدم التقر�ر املايل مناقشة وحتليل لنتاجئ الس�نة وكذ� رش�ا تفصيليا لألجزاء املكونة للبيا�ت املالية مايل 
من النس�ة اإلجنلزيیة. وتال البيا�ت نفسها �دد من اجلداول  5املشار إ�هيا �مس "نظرة �امة �ىل البيا�ت املالية" يف صف�ة 

ل للمعایري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام و�كهنا تقدم معلومات مفيدة مثل اجلدولني األوليني يف اليت ال تُعد إلزامية لالمتثا
ال��ن قدما تفاصيل عن املركز املايل واألداء املايل للمنظمة أ�دهتا و�دة األعامل. وأظهرت نتاجئ املنظمة لعام  2و 1املرفقني 
مليون فرنك سو�رسي ونفقات إجاملية  413.5يل إ�رادات قدره مليون فرنك سو�رسي بإجام 18.6فائضا قدره  2017
مليون فرنك سو�رسي يف �ام  37.3مليون فرنك سو�رسي. وميكن مقارنة ذ� �لفائض املعاد تقد�ره البالغ  394.8قدرها 
تفع إجاميل مليون فرنك سو�رسي. وار  350.5مليون فرنك سو�رسي وبإجاميل نفقات  387.7بإجاميل إ�رادات قدره  2016

. وارتفع صايف أصول 2016�ىل أساس أرقام �ام  %6.6مليون فرنك سو�رسي، أو  25.8مبقدار  2017اإل�رادات يف �ام 
مليون فرنك سو�رسي يف �ام  149.4املنظمة املكونة من احتياطياهتا وصنادیق رأس املال املتداول من الرمق املعاد تقد�ره 
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. وقد نتجت هذه اإلشارات إىل األرقام املعاد تقد�رها من 2017د�سمرب  31ي يف مليون فرنك سو�رس  202.7إىل  2016
للقطاع وقد نتجت هذه اإلشارات إىل األرقام املعاد بياهنا من اع�د املنظمة ا�ولية للمعایري احملاسبية ا�ولية تطبيق املنظمة 

ا�ي طبقته الویبو ف�  25. و�ىل عكس املعيار اإللزايم ، أي قبل �ام من �رخي تنفيذها2017اعتباًرا من ینا�ر  39العام 
�ال�رتاف �ألر�ح واخلسا�ر �كتواریة الناش�ئة عن الزتام التأمني  39یتعلق �س�تحقاقات املوظفني، ال �سمح املعيار 

�ادة صيا�ة صايف أصول الصحي بعد هنایة اخلدمة، و�� الزتمت الویبو بتغيري س�ياس�هتا احملاسبية وفقا ��. وهذا یعين إ
للمنظمة لعرضها يف البيا�ت املالية. ویمت ��رتاف يف الوقت احلايل �خلسا�ر �كتواریة �ري املعرتف هبا  2016و 2015�ايم 

سابقا ف� یتعلق �لزتامات التأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف الویبو يف بيان الوضع املايل وتوحض السبب يف أن صايف 
مليون فرنك سو�رسي. وقد  149.4مليون فرنك سو�رسي، یظهر اآلن مببلغ  311.3، وهو 2016ول املس�� يف �ام األص

 2016مليون فرنك سو�رسي اليت مت اإلبالغ عهنا يف �ام  154.3زادت الزتامات التأمني الصحي بعد هنایة اخلدمة والبالغة 
مليون  320.9�ولية للقطاع العام، وأصبحت اآلن الزتاما معاد تقد�ره مببلغ من املعایري احملاسبية ا 39نتي�ة لتطبيق املعيار 

مقارنة مع رصيدها املعاد تقد�ره  2017د�سمرب  31فرنك سو�رسي. واخنفضت الزتامات التأمني الصحي بعد هنایة اخلدمة يف 
لزتام من ِقبل خبري �كتواري مليون فرنك سو�رسي. ومت حساب هذا � 16.5. وهذا ميثل اخنفاضا مبقدار 2016للعام 

مس�تقل، وبعد مرشوع لتطبيق تطبيقات �كتواریة متسقة �ىل نطاق منظومة األمم املت�دة، قاموا يف هذا العام بإجراء العدید 
من التعدیالت أ�رزها ف� یتعلق جبداول الوفيات املس�ت�دمة. كام مت تطبيق إحصاءات دوران املوظفني وأدت إىل ختفيض 

التأمني الصحي بعد هنایة اخلدمة. واس�متر ختصيص األموال �متویل �ر�مج التأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة �ىل أن یمت الزتام 
املفروضة �ىل �اكليف املوظفني. واعتبارا من  %6�ىل أساس س�نوي إضافة األموال املتبقية بعد سداد املدفو�ات من �س�بة 

مليون فرنك سو�رسي  124.4ألموال ا�صصة للتأمني الصحي بعد هنایة اخلدمة ، بلغ الرصيد اإلجاميل ل2017د�سمرب  31
 .2017د�سمرب  31من الزتام التأمني الصحي بعد هنایة اخلدمة يف  %40.9مبا ميثل 

. وأشار الوفد إىل أن الویبو 2017وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، ورحب �لنتاجئ املالية اإلجيابية لعام  .221
 ألداهئاداًء ماليا طيبا للعام السادس �ىل التوايل. وكام س�بق توضي�ه، فإن احلمكة �مة لضامن مواص� املنظمة حققت أ

اإلجيايب يف الس�نوات القادمة. ورأى الوفد أن صايف �خنفاض الهام يف النقد �جت عن تنفيذ س�ياسة �ست�ر اخلاصة 
�شري  73لتطورات �ه�م. وأشار الوفد إىل أن اجلدول املوحض يف الصف�ة �لویبو. ويف هذا الصدد، قال إنه سوف یتابع ا

إىل صايف "األصول" و"األصول املعاد تقد�رها" وال �ش�متل �ىل صنادیق العمل ورؤوس املال �لك و�دة �ىل عكس 
"صايف األصول" واألعوام السابقة. وطلب الوفد إیضا�ات �شأن اس�ت�دام مصطل�ات مثل  2016البيا�ت املالية لعام 

 149مليون إىل  311و"األصول املعاد تقد�رها". ويف ا�هنایة، أشار الوفد إىل أن صايف أصول الویبو قد أعيد تقد�ره من 
من املعایري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام. ورّحب الوفد بقيام الویبو بإد�ال  39مليون فرنك سو�رسي �سبب تطبيق املعيار 

 وقت املناسب قبل س�نة وا�دة من املو�د ا�هنايئ املطلوب.يف ال 39املعيار 

وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وأشار �رتياح إىل النتي�ة املالية اإلجيابية لعام  .222
مليون  413.5مليون فرنك سو�رسي �إلضافة إىل إجاميل إ�رادات قدره  18.6اليت أظهرت وجود فائض قدره  2017

هام د. وأفاد الوفد بأن التقر�ر املايل والبيا�ت املالية مت إ�دا2016مقارنة بعام  %6.6فرنك سو�رسي. وقد ازداد ذ� بنس�بة 
وفقا للمعایري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام، رمغ أن تأثري التعدیالت املتص� �ملهنجية اجلدیدة أدت إىل اخنفاض صايف الفائض 

اليت مت إ�دادها �ىل أساس �س�تحقاق املعدل. وأبدى الوفد  2017مليون فرنك سو�رسي مقارنًة �لنتاجئ لعام  31.8مبقدار 
من املعایري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام قبل س�نة من املو�د ا�هنايئ املطلوب.  39�رحيبه الشدید بقيام الویبو بإد�ال املعيار 

لس�نة السادسة �ىل التوايل، مما جيعل األداء املايل للویبو سل� ومس�تقرا. ومع ذ�، وأعرب عن سعادته �لفائض احملقق ل 
 أضافت الوفد أنه من املهم التأكد من اس�مترار �جتاه اإلجيايب يف املس�تقبل.

ة وشكر وفد الربازیل األمانة �ىل إ�داد الوثيقة يف �س�ة سه� �س�ت�دام. وقال الوفد إن ذ� یثبت أسلوب اإلدار  .223
املفتوح والشفاف للمنظمة. وأشار الوفد �رتياح إىل اس�مترار الویبو يف احلفاظ �ىل وضع مايل سلمي ینعكس يف الفائض 



WO/PBC/28/15  
56 
 

. وأفاد بأن هذه النتاجئ اإلجيابية م�ش�ية مع ت� اليت مت حتقيقها 2016مقارنة بعام  %35و�رتفاع يف صايف األصول بنس�بة 
الطلب املس�تدام �ىل رسوم الویبو من نظم امحلایة العاملية إىل �انب اإلدارة احلكمية  يف الس�نوات السابقة و�اءت نتي�ة

للنفقات. وأوحض الوفد أنه، يف العام املايض، اكن �دد اإلیدا�ات الس�نویة للرباءات والعالمات الت�اریة �ىل املس�توى العاملي 
ة التعاون �شأن الرباءات ونظام مدرید مع الز�دة املقاب� يف مصحو� بعدد مزتاید من طلبات اإلیداع ا�ولية يف نظايم معاهد

مليون فرنك  400، أكرث من 2017إ�رادات الرسوم من املس�ت�دمني، ومن هنا �اء ا��ل القيايس للویبو ا�ي بلغ، يف �ام 
یبو. وف� یتعلق سو�رسي ألول مرة يف �رخيه. وأوحض كذ� أن س�ياسة �ست�ر تضمن حتقيق األهداف الرئيس�ية للو 

بتوقعات د�ل معاهدة التعاون �شأن الرباءات يف املس�تقبل، رأى الوفد أن �جتاه اإلجيايب ا�ي لوحظ �الل الس�نوات 
العرش املاضية ینبغي أن �س�متر. وقال إنه ميكن �س�تفادة من الز�دة املتوقعة يف الفائض يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات 

فيضات يف الرسوم ألحصاب مصل�ة معينني �ىل النحو ا�ي اقرت�ه وفد الربازیل يف الفریق العامل املعين من �الل توفري خت 
مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات ف� یتعلق بتخفيض الرسوم لل�امعات. وهذا من شأنه أن �كون وس�ي� فعا� لز�دة �شاط 

 جمال التكنولوجيا. كام أنه س�يوفر �افزا قو� لتحقيق النتاجئ املتوقعة يف الرباءات من ِقبل اجلامعات اليت تقدم البحوث القمية يف
الثنائية احلالية. كام س�يكون �قرتاح متوافقا مع األهداف �سرتاتيجية، مع التأ�يد �ىل التأثري الشامل واإلجيايب للمنظمة 

وافقة �ىل اقرتاح ختفيض رسوم معاهدة التعاون وا�ول األعضاء فهيا. وهبذا املعىن، حث الوفد الوفود مرة أخرى �ىل امل
 �شأن الرباءات �لنس�بة لل�امعات يف ا�ورة القادمة للفریق العامل املعين مبعاهدة التعاون �شأن الرباءات.

. 2017وأید وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية بيان ا�مو�ة �ء ورّحب بعرض التقر�ر املايل والبيا�ت املالية لعام  .224
اسبية ا�ولية للقطاع للویبو قد أ�دت مرة أخرى امتثاال للمعایري احمل 2017عرب الوفد عن رسوره بأن البيا�ت املالية لعام وأ

أعرب عن رسوره أیضا بأن الویبو تواصل ختصيص ا�متویل الالزم لاللزتامات املس�تقبلية املتعلقة �س�تحقاقات العام، و 
واعترب الوفد ذ� مبثابة خطوة �مة يف تغطية الزتام �ري ممول. وأید الوفد السؤال ا�ي طرحته املوظفني بعد انهتاء اخلدمة. 

ا�مو�ة �ء �شأن املصطل�ات املس�ت�دمة والقدرة �ىل رؤیة أرصدة األموال �حتياطية �سهو�. و�بع الوفد قائال إنه �ىل 
عراض مايل �لك احتاد بعنایة يه مسؤولية أساس�ية �لك عضو يف الرمغ من أن هذه نقطة مفّص�، فإن القدرة �ىل إجراء اس�ت

ذ� �حتاد. ولهذا السبب، فإن اتفاقيات معاهدة التعاون �شأن الرباءات ومدرید والهاي ولش�بونة تنص �ىل أن �كون 
األنظمة املالية للویبو تنص احتاد ا�ول األعضاء يف لك اتفاقية من هذه �تفاقيات � مزيانيته اخلاصة. وأشار إىل أن القوا�د و 

أیضا �ىل حساب منفصل �لك صندوق احتياطي. وملسا�دة األعضاء �ىل مراقبة هذه احلسا�ت �شلك أفضل، طلب الوفد 
بعض املسا�دة يف توضيح التسمية، �ىل حنو ما فعلت الویبو لس�نوات �دیدة من �الل وجود خط یوحض �حتياطيات 

 �لك احتاد.

�ور� عن سعادته بوجود اجتاه لزتاید د�ل الویبو �ىل مر الس�نني. وأشار إىل أن املوارد املالية  وأعرب وفد مجهوریة .225
من إجاميل اإل�رادات يف �ام  %72للویبو تعمتد �شلك �بري �ىل رسوم نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات، اليت متثل حنو 

علقة خبدمة العمالء ف� یتعلق بإجراءات تطبيق معاهدة التعاون ، ورأى الوفد أن من مصل�ة الویبو تعز�ز القدرة املت2017
 �شأن الرباءات من أ�ل احلفاظ �ىل وضع مايل سلمي.

وقالت األمانة إن النقطة األساس�ية اليت أثريت يه ما ذ�ره وفدا سو�رسا والوال�ت املت�دة األمر�كية ف� یتعلق  .226
. ومت إجراء التغيري �شلك 73املعاد تقد�رها" يف �دول الرشاحئ يف صف�ة ��كشف املتعلق بـ "صايف األصول" و" األصول 

أسايس من العام السابق عندما متت اإلشارة إىل �حتياطيات وصنادیق رأس املال العامل لتعز�ز ��ساق �رب البيا�ت 
هذا اجلدول لتحسني ��ساق مع ت� املالية. وقد أدت اإلشارة املتكررة إىل صايف األصول يف البيا�ت إىل �دوث تغيري يف 

ل بدقة مما یتكون صايف ، هناك تفصيل لصايف األصول وتوحض الفقرة األوىل حتت اجلدو 61التسمية. ومع ذ�، يف الصف�ة 
ظهرت هناك أنواع خمتلفة من �حتياطيات، والفوائض املرت�مكة، واحتياطي املشاریع اخلاصة، واحتياطي إ�ادة األصول. و 

، وصنادیق رأس املال العامل. و�شلك هذه �حتياطيات وصنادیق رأس املال العامل ما یُعرف �مس صايف األصول. التقيمي
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واإلشارة إىل صايف األصول، س�يكون من املمكن إضافة  73وأضافت األمانة أنه، و�لرجوع إىل �دول الرشاحئ يف الصف�ة 
 واس إذا جعلت األمور أكرث وضو�ا يف املس�تقبل."�حتياطيات وصنادیق رأس املال العامل" بني األق

 ونظرا لعدم وجود تعليقات أخرى، قرأ الرئيس فقرة القرار، اليت اعمتدت. .227

أوصت جلنة الرب�مج واملزيانية امجلعية العامة وامجلعيات األخرى ل�ول األعضاء يف الویبو �ملوافقة �ىل  .228
 ).WO/PBC/28/9" (الوثيقة 2017ویة لعام "التقر�ر املايل الس�نوي والبيا�ت املالية الس�ن

یونيو  30يف  العام� األموالس ؤو وصنادیق ر  وضع �سدید �شرت�اكت من �دول األعامل 12البند 
2018 

 .WO/PBC/28/10استندت املناقشات إىل الوثيقة  .229

 30ال العام� يف من �دول األعامل، وهو "وضع سداد �شرت�اكت وصنادیق رؤوس األمو  12وافتتح الرئيس البند  .230
توحض وضع سداد �شرت�اكت وصنادیق رؤوس األموال العام� يف  WO/PBC/28/10". وقال إن الوثيقة 2018یونيو 

. و�إلضافة إىل ذ�، س�تقدم األمانة 2008، وتقدمت تفاصيل عن وضع �شرت�اكت واملتأخرات منذ �ام 2018یونيو  30
. وحتتوي وثيقة "وضع سداد �شرت�اكت" �ىل معلومات تتعلق 2018یونيو  30مس�ت�دات عن املبالغ املس�تلمة منذ 

. وتتضمن املرفقات 2018یونيو  30�ملتأخرات يف �شرت�اكت الس�نویة واملدفو�ات لصنادیق رؤوس األموال العام� يف 
 .2016/2017ثنائية معلومات تتعلق بنظام �شرتاك األ�ادي ووضع �شرت�اكت وصنادیق رؤوس األموال العام� لل 

وأوحضت األمانة أنه �الل توحيد التقار�ر من �الل تقر�ر األداء اخلاص �لویبو، مت إد�ال بعض التغيريات ومت اآلن  .231
إدراج بعض املعلومات الواردة يف تقر�ر اإلدارة املالية ف� یتعلق �الشرت�اكت يف وثيقة �شرت�اكت. و�ىل و�ه اخلصوص، 

يقة معلومات تتعلق بنظام �شرتاك األ�ادي ووضع �شرت�اكت وصنادیق رؤوس األموال العام� يف تتضمن مرفقات الوث 
 30. وأضافت األمانة أنه من املامرسات املعتادة تقدمي مس�ت�دات شفویة، منذ أن مت إ�داد الوثيقة، يف 2016/2017الثنائية 

ول األعضاء. وهذه �شرت�اكت �ىل النحو التايل: بور�ينا فاسو یونيو، ف� یتعلق �ملزید من �شرت�اكت الواردة من ا�
فرنك  2532فرنك سو�رسي، و�ابون  299388فرنك سو�رسي، وفر�سا  8319فرنك سو�رسي، واكبو فريدي  1424
فرنك سو�رسي،  45579 وإندونيس�يافرنك سو�رسي،  22789�سلندا إفرنك سو�رسي، و 8688ي، وهندوراس سو�رس 

فرنك  11395فرنك سو�رسي، وبريو  22سو�رسي فرنك سو�رسي، والنيجر  22فرنك سو�رسي، ومايل  11395وليتوانيا 
 فرنك سو�رسي. 5697فرنك سو�رسي، و�رینيداد وتو�جو  149سو�رسي، والس�نغال 

 ونظرا لعدم وجود تعليقات أخرى، قرأ الرئيس فقرة القرار اليت اعمتدت. .232

لام مبضمون "وضع �سدید �شرت�اكت وصنادیق رؤوس األموال العام� يف وأ�اطت جلنة الرب�مج واملزيانية � .233
 ).WO/PBC/28/10" (الوثيقة 2018یونيو  30

 التقر�ر الس�نوي عن املوارد البرشیة من �دول األعامل  13البند 

 .WO/PBC/28/INF/1استندت املناقشات إىل الوثيقة  .234

، ويه التقر�ر الس�نوي WO/PBC/28/INF.1الوثيقة وعرض الرئيس هذا البند من �دول األعامل ورشح أن  .235
عن املوارد البرشیة، یمت تقدميها إىل جلنة الرب�مج واملزيانية ألغراض معلوماتية وفقا للقرار ا�ي اختذته اللجنة يف دورهتا 

  .. ود�ا الرئيس مد�ر إدارة املوارد البرشیة لعرض التقر�ر2012املنعقدة يف سبمترب 
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وس�ُيقدم إىل جلنة التنس�يق يف دورهتا  2018إىل یونيو  2017أن هذا التقر�ر یتناول الفرتة من یوليو وذ�رت األمانة  .236
املقب� �الل انعقاد مجعيات ا�ول األعضاء يف الویبو. وذ�رت أن التقر�ر یتناول بند�ن رئيس�يني، هام مسائل املوظفني اليت 

اليت هتم ا�ول األعضاء. وأضافت أنه للمرة األوىل، أتيح ل�ول األعضاء یتعني إبالغها إىل جلنة التنس�يق و�ريها من البنود 
كتيب �دید للموارد البرشیة حيتوي �ىل بيا�ت وإحصاءات عن القوى العام� يف املنظمة، وینبغي قراءة التقر�ر الس�نوي 

ن الفرتة السابقة املشمو� �لتقر�ر، حيث ميثل �القرتان مع هذا ا�كتيب. وأ�رزت األمانة أن القوى العام� مل تتغري تغريا �بريا ع
، مما %30من القوة العام�، يف �ني ميثل العنرص املرن لها حوايل  %70عنرصها األسايس من املوظفني العادیني حوايل 

دة ف� ميكن املنظمة من �س�ت�ابة للتقلبات يف الطلب �ىل �دماهتا. وذ�رت األمانة أیضا أن اإلنتاجية اس�مترت يف الز�
یتعلق بتقدمي �دمات الویبو، كام هو موحض يف اإلنتاجية يف نظايم معاهدة التعاون �شأن الرباءات ونظام مدرید، حىت مع 

يف �ام  %65، بعد أن اكنت النس�بة 2017من إجاميل النفقات التنظميية يف �ام  %60اخنفاض �اكليف املوظفني إىل 
دو� عضو ممث� اآلن يف قوهتا العام�، يف �ني  118�زال ملزتمة بتحسني التنوع وأن . وأضافت األمانة أن املنظمة ال 2016

من الر�ال. وشددت �ىل أن املنظمة تواصل الرتكزي �ىل ز�دة  %46من النساء معوما، و %54یبلغ التوازن بني اجلنسني 
ن �ود التوعية اليت تضطلع هبا املنظمة �لرش�كة مع متثيل املرأة يف املس�تو�ت اإلداریة والرتب العليا. وذ�رت األمانة أیضا أ

يف حتقيق مثارها، مع ز�دة يف �دد املتقدمني بطلب احلصول �ىل وظائف من ا�ول �ري املمث�، وز�دة  تبدأا�ول األعضاء 
لموظفني، بعيدا عن يف �س�بة املرحشات إىل ا��ور. وأكدت األمانة �ىل أن املنظمة تضمن تعز�ز ماكن معل حمرتم ومتنامغ ل

املضایقات، من �الل وضع الس�ياسات ذات الص�، وتوفري التدریب والتعمل لرفع مس�توى الوعي، واملشاركة الفعا� مع 
وذ�رت األمانة أیضا أن مة األمم املت�دة يف هذا الصدد. املوظفني. وقد بُذلت هذه اجلهود �لتنس�يق الوثيق مع مبادرات منظو 

جلهود لتبقى اختيارا �ذا� للباحثني عن وظائف من �الل توظيف است�رات �مة يف تدریب املوظفني الویبو تواصل بذل ا
ويف التمنية وأیضا من �الل تعز�ز �ر�مج املاكفآت والتقد�ر �هيا ا�ي هيدف إىل تعز�ز قمي الویبو األساس�ية، أال ويه حتقيق 

ولية. و�الوة �ىل ذ�، سيمت وضع �رتيبات معل مرنة �دیدة يف �ام ا�متزي، العمل كفریق وا�د و�بتاكر والترصف مبسؤ 
، من أ�ل توفري بيئة مواتية لإلدارة الفعا� للوقت من أ�ل ز�دة اإلنتاجية وا�كفاءة وتعز�ز التوازن بني العمل واحلياة 2019

لس�نة التالية، مما �شلك عنرصا هاما يف للموظفني. وأشارت األمانة إىل أن املنظمة تعزتم إ�داد حرص ملهارات املوظفني يف ا
�منية قدرات املوظفني. وذ�رت األمانة أن اجلهود اليت بذ�هتا من أ�ل البقاء �رب معل مفضل �ى املوظفني املؤهلني تأهيال 

ظفني �اليا من مجيع أحناء العامل قد تعرضت لت�د�ت يف الثنائية األ�رية �سبب سلس� من التدهور يف رشوط اخلدمة للمو 
املهنيني. وأضافت أهنا توا�ه �اليا �ددا �بريا من قضا� �س�تئناف من موظفهيا املهنيني نتي�ة لهذا التدهور يف رشوط 

اخلدمة، وأن هذا جمال یتعني �ىل األمانة أن توليه اه�ما وثيقا، حىت یتس�ىن لها �س�مترار يف تقدمي �دمات ممتزية وتالمئ 
 املس�تقبل.

انيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق وشكر األمانة �ىل إ�داد التقر�ر وعرضه. وذ�ر وحتدث وفد ليتو  .237
الوفد أن املوارد البرشیة يه العمود الفقري للمنظمة وأن إدارهتا �شلك جيد يه األساس لتحقيق الفعالية يف أداء املنظمة. 

لية التوظيف اليت هتدف إىل ضامن كفاءة املوظفني وكفاءهتم ويف �ني مل یت�اهل الوفد ا�هنج القامئ �ىل اجلدارة يف مع 
ونزاههتم، إال أنه ذ�ر أنه یويل أمهية �برية لضامن ا�متثيل اجلغرايف املتوازن يف األمانة. ويف هذا الصدد، أثىن الوفد �ىل إدارة 

ث� متثيال �قصا، ومن بيهنا مجمو�ة ب�ان املوارد البرشیة جلهودها يف التواصل مع ا�ول األعضاء �ري املمث� واملناطق املم 
أورو� الوسطى والبلطيق، من أ�ل ز�دة الوعي بفرص العمل املتا�ة يف الویبو وحتفزي �ه�م بني املتقدمني للعمل ذوي 

�دة �برية املهارات العالية. وأعرب الوفد عن رسوره بأنه بعد بعثات التوعية هذه، ازداد �دد املتقدمني من هذه الب�ان ز
 وأشار أیضا إىل التحسني التدرجيي للتنوع اجلغرايف يف األمانة.

اإلسالمية) الرئيس �ىل انت�ابه املس�تحق وشكر األمانة �ىل التقر�ر الشامل عن املوارد  -وهنأ وفد إ�ران (مجهوریة  .238
مبارشة بأداء املنظمة. وتطرق الوفد إىل ا�متثيل البرشیة، وأشار إىل أنه یعلق أمهية �برية �ىل مسأ� املوارد البرشیة ألهنا تتعلق 

اجلغرايف، وأقر بأن الفجوات بني خمتلف ا�مو�ات اجلغرافية قد مت تضييقها، و�كنه رأى أنه یلزم معل املزید يف املس�تقبل 
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ل سلمي ومتنامغ مجليع لتضييق الفجوات احلالية أكرث من ذ�. وواصل الوفد تأیيده للجهود اليت تبذلها األمانة لتعز�ز ماكن مع
 املوظفني دون أي متيزي.

وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء وشكر األمانة �ىل إ�داد التقر�ر الس�نوي عن املوارد البرشیة ا�ي مت تقدميه  .239
ومات إىل هذه ا�ورة ألغراض معلوماتية. وأبدى �رحيبه �لتحسني املتواصل للتقر�ر، ا�ي أثبت دوره مكصدر رئييس للمعل

ل�ول األعضاء. ومع األ�ذ يف �عتبار طبيعة املنظمة، ذ�ر الوفد أن املوارد البرشیة الفعا� رضوریة لتحقيق وال�هتا وأهدافها 
وأن هذه احلقيقة تنعكس أیضا يف النس�بة املئویة لتاكليف املوظفني يف مجيع نفقات املنظمة. ومن هذا املنظور، رأى الوفد أن 

ة للموارد البرشیة �مة. كام أعرب عن اعتقاده بأن امجليع بني ��رتاف �لویبو مكزود �دمة �املي يف بيئة اإلدارة املناس�ب
رسیعة التغري والطلب �ىل احتواء التاكليف من �انب ا�ول األعضاء أمر صعب للغایة. و�الوة �ىل ذ�، فإن الوفد، 

أیضا أن تتبع املنظمة بدقة توجهيات جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية �شأن  كعضو يف النظام املو�د لألمم املت�دة، أعرب عن توقعه
مسائل مثل مس�تو�ت الرواتب وحزم التعویض و�رامج املاكفآت. ومع ذ�، أضاف الوفد أنه من األفضل عقد مناقشات 

�يد �ىل أمهية إرساء معليات حول هذه القضا� يف ا�ورة املقب� للجنة التنس�يق. وف� یتعلق �لتوظيف، أ�اد الوفد التأ
التوظيف �ىل أساس اجلدارة و�ىل أ�ىل معایري ا�كفاءة واملقدرة والزناهة، مع مرا�اة الطبيعة التقنية للغایة للویبو وواقع 

اخلدمات اليت یمت توفريها. وأشار إىل أن هذا املبدأ الرئييس رضوري لتحقيق الوالیة الفریدة للمنظمة، حىت يف س�ياق األمم 
املت�دة. ومع أ�ذ ذ� يف �عتبار، أعرب الوفد أیضا عن تقد�ره للجهود اجلاریة اليت تبذلها األمانة حنو ز�دة التنوع اجلغرايف 

 ملوظفهيا وحتسني التوازن بني اجلنسني.

ل اجلغرايف وشكر وفد الصني األمانة �ىل التقر�ر الس�نوي وأثىن �ىل �ود األمانة ونتاجئها الفعا� يف جماالت ا�متثي .240
واملساواة بني اجلنسني والتوظيف وحتسني بيئة العمل. ورصح الوفد بأن نظام �دمة امللكية الفكریة العاملية يف املنظمة آ�ذ 
يف التوسع وأن الطلب �ىل �دماهتا یتناىم �رس�ة. ورأى أن األمانة ميكن أن تضع ختطيطا معقوال للموارد البرشیة من منظور 

 تلبية الطلب �ىل األعامل ا�ي یزتاید وتعز�ز التمنية املس�تدامة والقدرة التنافس�ية للمنظمة. طویل األ�ل من أ�ل

وأعرب وفد مجهوریة �ور� عن تقد�ره لألمانة �ىل إ�داد التقر�ر الس�نوي عن املوارد البرشیة. ورأى أن املوارد  .241
ولهذا فإن املعلومات الواردة يف التقر�ر مفيدة للغایة يف  البرشیة يه من أمه موارد املنظمة وأ�رز القضا� بني ا�ول األعضاء،

مواص� املناقشات اجلاریة �شأن التوزیع اجلغرايف. وشدد الوفد �ىل أن املهمة األساس�ية للویبو �متثل يف توفري �دمات �املية 
شؤون املوظفني واملوارد املادیة للمنظمة  للملكية الفكریة، واليت بدورها تقدم املوارد املالية لهذه املنظمة. و��، یتعني إدارة

بطریقة متكن من �ضطالع هبذه املهمة �كفاءة وفعالية. ويف هذا الصدد، ذ�ر الوفد أنه یتعني �ىل جلنة التنس�يق مناقشة 
 التوزیع اجلغرايف مع مرا�اة تطو�ر �دمات الویبو العاملية للملكية الفكریة يف بيئة مواتية للمس�ت�دم.

�یلند الرئيس �ىل انت�ابه. وأعرب عن تقد�ره لألمانة �ىل التقر�ر و�اصة اجلهود املس�مترة اليت تبذلها األمانة وهنأ وفد  .242
لتحسني ا�متثيل اجلغرايف. وأعرب عن رسوره بأن هناك اآلن طلبات من ب�ان أخرى، رمغ أن �یلند يه وا�دة من الب�ان 

 إىل التقر�ر القادم لألمانة �شأن هذه املسأ�. �ري املمث� بعد يف املنظمة. وأعرب عن تطلعه

وأعرب وفد اليا�ن عن تقد�ره الس�مترار األمانة يف األ�شطة واملبادرات املتعلقة �ملوارد البرشیة. وأشار إىل أن إدارة  .243
ظفني يف املنظمة املوارد البرشیة �ىل حنو مالمئ رضوریة لضامن اإلدارة املؤسس�ية السلمية. ويف ضوء حقيقة أن �اكليف املو 

متثل حوايل ثليث نفقاهتا الس�نویة، ذ�ر الوفد أنه ینبغي �ىل األمانة مواص� حتسني إدارة املوارد البرشیة وتوفري �دمات قمية 
للمس�ت�دمني وتلبية احتيا�ات اإلدارة واملوظفني يف الویبو، وكذ� مجليع أحصاب املصل�ة يف امللكية الفكریة. وأوحض أن 

اس�ية للویبو �متثل يف تقدمي �دمات أفضل للمس�ت�دمني، وأن األسس املالية للمنظمة تقوم �ىل اإل�رادات املتأتية املهمة األس
من �دمات امللكية الفكریة العاملية اخلاصة هبا. وبناء �ىل ذ�، ذ�ر الوفد أنه ینبغي النظر يف التنوع اجلغرايف ملوظفي الویبو 
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للطلبات والتسجيالت ا�ولية واملس�ت�دمني واللغات املس�ت�دمة يف الطلبات أو من �الل مرا�اة التوزیع اجلغرايف 
 التسجيالت ا�ولية، �إلضافة إىل القدرة الفردیة للمرحشني.

وأعرب وفد الهند عن تقد�ره لألمانة �ىل التقر�ر الس�نوي املفصل عن املوارد البرشیة. وذ�ر أیضا أن كتيب املوارد  .244
ام� للویبو مفيد للغایة ویُعد وثيقة مرجعية جيدة. وأعرب الوفد عن تقد�ره جلهود األمانة الرامية إىل البرشیة �شأن القوة الع

حتقيق التوازن بني اجلنسني والتوزیع اجلغرايف النس�يب لقوهتا العام�. ومع ذ�، رأى الوفد أنه ال �زال هناك ا�كثري من العمل 
توزیع اجلغرايف يف املنظمة، و�كنه قال إنه من اإلجيايب أن تعمل األمانة حنو مزید من ا�ي یتعني القيام به لتضييق الفجوة يف ال 

 تضييق هذه الفجوة.

وأعرب وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية عن تقد�ره للتقر�ر املفيد، وعن رسوره ملواص� الویبو التقدم يف جماالت  .245
شدد �ىل الرتكزي األسايس مليثاق األمم املت�دة �ىل اختيار املرحشني التوازن بني اجلنسني و�منية قدرات املوظفني والتعمل. و 

�ىل أساس اجلدارة وا�كفاءة. ومع ذ�، جشع املنظمة أیضا �ىل وضع اسرتاتيجيات شام� للتنوع والتوظيف واسرتاتيجيات 
�لام بربامج األمانة ومبادرات التوعية  ختطيط القوى العام� اليت تتناول املساواة بني اجلنسني وا�متثيل اجلغرايف. وأ�اط الوفد

اليت هتدف إىل حتسني التوزیع اجلغرايف والتاكفؤ بني اجلنسني يف املنظمة وجشع األمانة �ىل مواص� هذه اجلهود. وأشار الوفد 
ظف ا�ي حيصل إىل التغيريات اليت أد�لت �ىل �ر�مج املاكفآت والتقد�ر �ملنظمة، وطلب من األمانة تأ�يد ما إذا اكن املو 

�ىل تصنيف أداء ضعيف أو تصنيف مرتبط به س�يكون مؤهال للحصول �ىل ماكفأة مالية مبوجب النظام اجلدید ملاكفآت 
األداء املؤسيس. وأشار أیضا إىل أنه مت تصنيف �دد قليل للغایة من املوظفني �ىل أن أداءمه ضعيف و�ساءل عام إذا اكن 

مة. وأعرب الوفد عن قلقه �شأن اجلوا�ز املالية أو املاكفآت املقدمة للموظفني، خبالف هذا هو القا�دة املتبعة يف املنظ
اجلدارة أو األداء الفردي. ورأى الوفد أنه ینبغي منح اجلوا�ز ألحصاب األداء املمتزي فقط، وإال، فإن اجلوا�ز س�تفقد أمهيهتا 

رض مع املبدأ األسايس ملاكفأة األداء الفردي. وأعرب الوفد عن وميكن أن یعتربها املوظفون مبثابة اس�تحقاق، األمر ا�ي یتعا
رسوره لقيام األمانة بتنفيذ تدابري ملاكحفة التحرش اجلنيس، وقال إنه �شعر �لقلق إزاء مشلكة التحرش املنترشة يف منظومة 

سسات األمم املت�دة ویؤدي األمم املت�دة، مبا يف ذ� التحرش اجلنيس. وأضاف أن التحرش جبميع أشاك� یقوض �مة مؤ 
إىل احلد من را�ة املوظفني. وطلب الوفد املزید من التفاصيل حول تدابري التوعية اليت تعزتم األمانة القيام هبا. وأعرب عن 

تطلعه إىل اس�تعراض األمانة للنظم احلالية والس�ياسات املتعلقة مباكحفة التحرش. وأشار أیضا إىل أن نتاجئ ا�راسة 
ئية لص�ة املوظفني واألداء اليت أجرهتا الویبو أظهرت �دة جماالت مثرية للقلق وطلب من األمانة تقدمي مزید من �س�تقصا

، إذا اك� يف الوثيقة 21و 20املعلومات عن ت� ا�االت. وأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ماكن اجلدولني 
WO/CC/74/5 ر�ر املوارد البرشیة نفسه. وأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة أ�ن: املتعلقة بقضا� العدا� ا�ا�لية، أو يف تق

" وما إذا اكن ميكنه احلصول �ىل املبلغ اإلجاميل 2" ميكنه حتدید موقع البيا�ت املتعلقة بقضا� العدا� ا�ا�لية، و"1"
لعمل ا�ولية �ىل مدى الس�نوات للتاكليف اإلداریة الثابتة لل�االت اليت حفصها لك من جملس الطعون يف الویبو ومنظمة ا

 " إذا اكنت التاكليف قد زادت، ما إذا اكنت األمانة �هيا فكرة عن سبب هذه الز�دة.3امخلس املاضية، و"

وشكر وفد املغرب األمانة �ىل تقدمي التقر�ر وإ�داده، ووصفه بأنه غين �ملعلومات. وأشاد �ملبادرات اليت اختذهتا  .246
لتوعية، من أ�ل حتسني ا�متثيل اجلغرايف. ورأى الوفد أنه من األمهية القصوى اختاذ مجيع اخلطوات األمانة، مبا يف ذ� ا

الالزمة لز�دة ا�متثيل التدرجيي، �اصة من ا�ول األعضاء �قصة ا�متثيل يف الوقت احلايل من منطقهتا. وذ�ر الوفد أنه أكد 
وأعضاء املوظفني �شلك �ام وفقا ملبدأ التوزیع اجلغرايف العادل �عتباره �لفعل �ىل ذ� يف بيانه �فتتا� وتناول الوظائف 
من اتفاقية الویبو. وحث الوفد األمانة �ىل مواص� �ودها لضامن  9أ�د أهداف الویبو الرئيس�ية املنصوص �لهيا يف املادة 

 املساواة بني اجلنسني.

د التقر�ر الس�نوي عن املوارد البرشیة و�ىل �رش كتيب وأعرب وفد �حتاد الرويس عن امتنانه لألمانة �ىل إ�دا .247
املوارد البرشیة ا�ي یعكس ا�ور الرئييس ا�ي یؤدیه املوظفون يف تطو�ر املنظمة. ورّحب �الس�تنتا�ات املتعلقة �ز�دة 
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. وأعرب 2017يف �ام  %60إىل  2016يف �ام  %65إنتاجية املوظفني وكفاءهتم فضال عن اخنفاض �اكليف التوظيف من 
عن رسوره �ملعلومات املتعلقة بتحسني ا�متثيل اجلغرايف مضن القوى العام�. ومع ذ�، رأى أن من الرضوري مواص� العمل 

 �ىل حتسني ا�متثيل من مناطق خمتلفة، مبا يف ذ� مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وأورو� الرشقية، وأوراس�يا.

لتقر�ر الس�نوي عن املوارد البرشیة وكتيب املوارد البرشیة ا�ي وفرته األمانة. وأشار إىل وأ�اط وفد املكس�يك �لام � .248
أن كتيب املوارد البرشیة یقدم معلومات مفيدة وفهام واحضا للوضع العام �ىل نطاق املنظمة ف� یتعلق ��متثيل اجلغرايف 

دد من �الل مشاركهتا يف خطة العمل �ىل نطاق منظومة األمم والتوازن بني اجلنسني. وأشاد الوفد جبهود األمانة يف هذا الص
) ود�ا مجيع املعنيني إىل مواص� اجلهود الرامية إىل حتقيق املبادئ EMERGEاملت�دة و�ر�مج القائدات الناش�ئات (

ات عن التوجهيية للتاكفؤ بني اجلنسني وضامن أن �كون هذا هو القضية �ىل املس�توى املؤسيس. وطلب الوفد توضي�
، يف الوقت ا�ي �شري فيه %5�اكليف املوظفني، واليت حسب التقر�ر الس�نوي عن املوارد البرشیة، مت ختفيضها بنس�بة 

البيا�ت املالية إىل أن التاكليف العامة للموظفني قد زادت. وف� یتعلق �إلبالغ عن �االت املضایقة و�اصة التحرش 
أنه مل �كن هناك سوى �ا� وا�دة رمسية للتحرش اجلنيس، وإن مل �كن هناك  اجلنيس، فقد أ�اط الوفد �لام حبقيقة

معلومات عن �دد احلوادث �ري الرمسية دا�ل املنظمة. ورأى الوفد أنه من املهم ضامن وجود قنوات اتصال رسیة �متكني 
ه من املهم أن تقوم األمانة بإجراء املوظفني من اإلبالغ عن الشاكوى، وآمنة تضمن �دم وجود أعامل انتقامية. وذ�ر أیضا أن

اس�تطالع رأي لالس��ع إىل شوا�ل املوظفني واحتيا�اهتم �شأن هذا املوضوع، اقتداء مبنظامت أخرى قامت بنفس اليشء، 
وطالب الوفد بإجراء اس�تعراض لإلجراءات من أ�ل جتنب �دوث �االت من هذا النوع من �الل التدریب اإللزايم 

. وذ�ر الوفد أنه من الرضوري للغایة أن یدرك املوظفون حقيقة أنه لن یمت التسامح مع هذا النوع من وكذ� ز�دة الوعي
املواقف. واقرتح الوفد أن یقوم مكتب األ�القيات وأمانة املظامل واملوارد البرشیة �لعمل �ىل مثل هذه املواضيع، وأثىن �ىل 

 ة األخرى يف هذا الصدد.العمل ا�ي یمت �لتعاون مع منظامت األمم املت�د

�ىل  وردت األمانةشكرت األمانة الوفود �ىل تعليقاهتا املفيدة، واليت ستسا�د األمانة يف أعاملها يف املس�تقبل. و  .249
ضعيف، وأنه يف ال  األداء أحصابتُمنح للموظفني  أن املاكفآت الأوحضت و السؤال املتعلق برب�مج املاكفآت و��رتاف، 

تقيمي األداء. وف� یتعلق من فئات عظم املاكفآت، هناك رشط بأن �كون املوظفون قد حققوا أ�ىل فئة الواقع، �لنس�بة مل
 يف أن املدراء مييلون إىل یقترص األمر �ىل هذه املنظمةال و مشلكه، أقرت األمانة بأن هذه تقار�ر عن تدين مس�توى األداءب 

وظفون مبس�توى أ�ىل. وأضافت األمانة أن أ�د األس�باب هو �دم اإلبالغ عن احلاالت اليت ینبغي أن یعمل فهيا امل
اإلجراءات القانونية املتقنة للغایة املتا�ة للموظفني لال�رتاض �ىل التقد�رات اخلاصة بقصور األداء وأن إدارة املوارد البرشیة 

ر فعا� وعندما یمت تصنيف حتاول التد�ل لضامن معاجلة ضعف األداء يف وقت مبكر. ومع ذ�، عندما ال �كون هذه اآل�
األداء �ىل أنه �ري مرض، یل�أ املوظفون �نتظام إىل اإلجراءات القانونية إللغاء تقار�ر األداء السلبية. وف� یتعلق �لتحرش 

) HLCMاجلنيس، ذ�رت األمانة أهنا جزء من الفریق العامل رفيع املس�توى التابع للجنة الرفيعة املس�توى املعنية �إلدارة (
وأهنا قدمت دعام مبارشا لهذه اجلهود من �الل �بار ممثيل الویبو. وذ�رت األمانة أن ما ینبثق من ذ� اجلهد املشرتك لألمم 

. 2018املت�دة سيمت العمل به وأهنا بدأت �لفعل يف وضع حزمة تدریبية إلزامية للموظفني، سيمت �رشها يف أواخر �ام 
كس�يك �شأن �دد احلاالت املبلغ عهنا، أوحضت األمانة أن العدد املذ�ور دقيق وأنه عندما وتناولت األمانة اس�تفسار وفد امل 

یمت �ل القضا� �شلك �ري رمسي، ال یمت اإلبالغ عهنا. وأضافت أن �ل �االت التحرش اجلنيس هذه و�ريها من أشاكل 
األ�القيات، وأمني املظامل، وو�دة الر�ایة التحرش یمت العمل �ليه �شلك مشرتك من ِقبل إدارة املوارد البرشیة، ومكتب 

�ج�عية، وو�دات أخرى. وف� یتعلق �سؤال وفد املكس�يك عن �اكليف املوظفني، أوحضت األمانة أن الفرتات اليت 
جسل الوضع  یتناولها التقر�ر الس�نوي عن املوارد البرشیة والبيا�ت املالية خمتلفة. وذ�رت أن البيا�ت املالية الس�نویة يه بيان

یوليو  1د�سمرب. ویتناول التقر�ر الس�نوي عن املوارد البرشیة الفرتة من  31ینا�ر إىل  1املايل ونفقات املنظمة عن الفرتة من 
 .2018یونيو  30إىل  2017
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بنتاجئ واعتذر وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية عام إذا اكن قد فاتته ذ�. وذ�ر الوفد أنه طرح السؤال املتعلق  .250
�س�تقصاء، وهو ا�راسة �س�تقصائية �شأن حصة املوظفني واألداء يف الویبو. وأوحض أن هناك مالحظة يف الوثيقة عن 

 �دة جماالت مثرية للقلق، وأبدى الوفد رغبته يف احلصول �ىل مزید من املعلومات حول ذ� أیضا.

دة األمر�كية عن ا�راسة �س�تقصائية �شأن حصة وردت األمانة عن �س�تفسار املقدم من وفد الوال�ت املت� .251
املوظفني واألداء، وذ�رت األمانة أن ا�راسة �س�تقصائية جترى �لتنس�يق مع �امعة ویبسرت. وأ�رزت ا�راسة أن فئات 

أكرث معينة من املوظفني، مثل املوظفني املؤقتني وأولئك ا��ن اكنوا یقومون بنفس العمل �ىل مدى س�نوات �دیدة، مه 
عرضة للتو�ر. ومع ذ�، رأت األمانة أن هذه النتاجئ ليست اس�تثنائية بل شائعة يف منظامت األمم املت�دة. وأضافت أن 

 املنظمة ستشارك يف ا�راسة �س�تقصائية املقب� اليت س�تجرهيا األمم املت�دة �شأن التحرش اجلنيس.

ارد البرشیة و�ىل تقدمي هذه املعلومات. و�ىل هامش ذ�، وشكر الرئيس األمانة �ىل عرض التقر�ر الس�نوي عن املو  .252
أوحض الرئيس أنه ف� یتعلق �ألس�ئ� ا�قيقة للغایة �شأن موقع �دولني، اليت طر�ا وفد الوال�ت املت�دة، حيث مل یتضح 

�شلك مس�تقبل الویبو،  یو�دان يف كتيب املوارد البرشیة 21و 20ماكن اجلدولني يف التقر�ر، أوحضت األمانة أن اجلدولني 
 وا�ي ميكن للوفود أن جتده يف اجلزء اخللفي من القا�ة.

 الزتامات التأمني الصحي بعد هنایة اخلدمة من �دول األعامل 14البند 

 .WO/PBC/28/11استندت املناقشات إىل الوثيقة  .253

ایة اخلدمة". وأشار إىل أن الوثيقة من �دول األعامل، وهو "الزتامات التأمني الصحي بعد هن 14وافتتح الرئيس البند  .254
WO/PBC/28/11  ذات الص� تأيت اس�تكامال للتقار�ر املر�لية السابقة املقدمة إىل جلنة الرب�مج واملزيانية لزتوید ا�ول

كفاءته  األعضاء مبعلومات حمّدثة عن التقدم احملرز يف معل الفریق العامل املعين �لتأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة لز�دة
 واحلصول �ىل �اكليف الزتامات التأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة.

وقد مت إ�داد عرض األمانة بعد القرار ا�ي اختذته جلنة الرب�مج واملزيانية يف دورهتا السادسة والعرش�ن برضورة  .255
دمة ا�ي أ�شأته اللجنة اإلداریة الرفيعة اس�مترار األمانة يف املشاركة يف الفریق العامل املعين �لتأمني الصحي بعد انهتاء اخل

املس�توى التابعة للم�لس التنفيذي. وقدم الفریق العامل آخر تقر�ر � عن أعام� إىل ا�ورة احلادیة والس�تني للجمعية العامة 
عية العامة يف دورهتا . وس�يقدم األمني العام التقر�ر ا�هنايئ للفریق العامل إىل امجل 2018و�یه الوالیة إلجناز أعام� يف �ام 

، ركز الفریق العامل �وده �ىل تطو�ر اتفاقات جامعية مع مدراء األطراف الثالثة، وحتليل 2017الثالثة والس�بعني. ومنذ �ام 
النفاذ إىل خطط التأمني الصحي الوطنية ل�ول األعضاء، والنظر يف تدابري احتواء التاكليف احملمت� األخرى. وحتتوي هذه 

 ة �ىل تفاصيل احلا� احلالية لهذا العمل. وأعربت األمانة عن اس�تعدادها لإل�ابة �ىل أي أس�ئ�.الوثيق

وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وقدم شكره لألمانة �ىل إ�داد الوثيقة وعرضها.  .256
قد اخنفضت �شلك طفيف لتصل إىل مبلغ  2017خلدمة لعام واشار الوفد إىل أن الزتامات الویبو �لتأمني الصحي بعد هنایة ا

مليون فرنك سو�رسي، و�رجع ذ� أساسا إىل �دوث تغري يف �فرتاضات �كتواریة. ومرة أخرى،  304.4إجاميل قدره 
هذا أدى إىل من املعایري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام يف الوقت املناسب، وأشار إىل أن  39رحب الوفد بإد�ال املعيار 

. ومع ذ�، فإن األ�ذ هبذا املعيار من املعایري احملاسبية 2016ز�دة �برية يف الزتامات التأمني الصحي بعد هنایة اخلدمة لعام 
ا�ولية للقطاع العام ف� یتعلق �س�تحقاقات املوظفني س�يضمن شفافية أفضل وقابلية للمقارنة يف إطار منظومة األمم املت�دة. 

وفد إنه یويل أمهية �برية ملعاجلة الزتامات التأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، �اصة مع مرا�اة الوضع املايل اجليد للویبو. وقال ال
 ومتثل �لزتامات مبالغ �برية، و�لتايل رأى الوفد أنه من األفضل خفضها يف أقرب وقت ممكن أو �ىل األقل تدرجييا.
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�شأن الزتامات  WO/PBC/28/11�ء وشكر األمانة �ىل إ�داد الوثيقة وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة  .257
من املعایري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام قبل س�نة وا�دة من  39التأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. ورحب بإد�ال املعيار 

ز�دة �برية يف الزتامات التأمني الصحي املو�د ا�هنايئ املطلوب للتنفيذ. و�ىل الرمغ من أن إد�ال هذا املعيار قد أسفر عن 
مليون فرنك  154.3مليون فرنك سو�رسي بدال من  320.9مع إقرار الزتام إجاميل قدره  2016بعد هنایة اخلدمة لعام 

سو�رسي، فإن هذه خطوة موضع �رحيب هبا ألهنا ستسمح �ز�دة الشفافية وإماكنية املقارنة بني مؤسسات األمم املت�دة. 
حظة ذات ص�، رحب الوفد بتطبيق الویبو لالفرتاض �كتواري املشرتك الصادر عن فرقة العمل التابعة لش�بكة ويف مال

. وهنا أیضا، رحب 2017، يف وقت سابق من ذ� العام، يف بيا�هتا املالية لعام ية واملعنية �ملعایري احملاسبيةاملالية واملزيان 
قد  2017ت�دة. وأشار إىل أن الزتامات الویبو �شأن التأمني الصحي بعد اخلدمة لعام الوفد �ملواءمة بني واكالت األمم امل 

مليون فرنك سو�رسي. ورأى الوفد أن ذ� نتج أیضا عن تغيري  304.4اخنفضت إىل �د ما لتصل إىل مبلغ إجاميل قدره 
، ويه أنه �ىل الرمغ من أن العرض املبسط يف �فرتاضات �كتواریة األساس�ية، مما أدى إىل نقطة �مة أراد الوفد طر�ا

املنسقة يه تدابري شفافية مرحب هبا، فإن القضية احلقيقية اليت توا�ها الویبو، يه أنه ال  �كتواریةلألرقام و�فرتاضات 
� یبقى �ام للغایة ینبغي إغفال الزتامات التأمني الصحي بعد هنایة اخلدمة، �ام اكن الرمق ا�قيق املكتوب. وأوحض الوفد أن ذ

و�شلك حتد� �بريا �لنس�بة للویبو، حيث أنه الزتام حقيقي للغایة ال بد من معاجلته بتدابري حقيقية تت�اوز جمرد تبس�يط 
احملاس�بة. و�لنظر إىل جحم �لزتام، فإنه ال ميكن القيام بذ� بني عش�ية وحضاها، فالقضية تتطلب اه�ما متواصال وینبغي 

�شلك تدرجيي و�كن �شلك �امس، �اصة �لنظر إىل النتاجئ املالية اجليدة للویبو. وذكّر الوفد �لتدابري اليت مت معاجلهتا 
من الوثيقة قيد املناقشة،  8و 7اختاذها وتقدميها إىل جلنة الرب�مج واملزيانية يف ا�ورات السابقة، �ىل النحو املبني يف الفقرتني 

 عمل من أ�ل التخفيض التدرجيي واحلامس اللزتامات التأمني الصحي بعد هنایة اخلدمة.ود�ا األمانة إىل مواص� ال

وأعرب وفد املكس�يك عن امتنانه �ىل املعلومات اليت مت مشاركهتا يف ذ� الصباح. وقال الوفد إنه ال �زال �شعر  .258
اخلدمة وأید القلق ا�ي أعربت عنه �لقلق إزاء �دم وجود تدابري حمددة لتعویض الزتامات التأمني الصحي بعد انهتاء 

املنطقتان اللتان حتدثتا من قبل. واقرتح الوفد أن تبحث األمانة مقرت�ات قد جتعل من املمكن ز�دة احتياطيات التأمني 
الصحي بعد انهتاء اخلدمة، مضيفا أنه من الرضوري اتباع هنج تدرجيي للتخفيف من ا�اطر املتكبدة ف� یتعلق هبذه 

 امات ومع مرا�اة األرقام اجليدة اليت یعكسها الفائض ا�ي حتققه املنظمة حىت ذ� احلني.�لزت 

وشكرت األمانة الوفود �ىل النقاط اليت أثريت، وقالت إنه من املثري لاله�م أن وفدیني حتد� عن متویل التأمني  .259
س�تطر�ه األمانة �لتأ�يد يف مناقشاهتا ا�ا�لية.  الصحي بعد انهتاء اخلدمة نظرا للوضع املايل اجليد للمنظمة. وهذا يشء

و�لعودة إىل نقطة �قرتا�ات احملددة حملاو� احتواء هذه املسؤولية، قالت األمانة إهنا تنتظر �شغف النتاجئ اليت یتوصل إ�هيا 
 الفریق العامل وتقر�ره ا�هنايئ.

  اعمتدت.ونظرا لعدم وجود تعليقات أخرى، قرأ الرئيس فقرة القرار اليت .260

إن جلنة الرب�مج واملزيانية أوصت مجعيات الویبو، لك ف� یعنيه، بأن تلمتس من األمانة أن تواصل املشاركة  .261
يف الفریق العامل التابع لش�بكة املالية واملزيانية واملعين �لتأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، وأن �رصد أیة مقرت�ات 

 عية العامة لألمم املت�دة يف دورهتا الثالثة والس�بعني.حمددة یقد�ا األمني العام إىل امجل 

 معلية اإلصالح ا�س�توري وضع من �دول األعامل 15البند 

 .WO/PBC/28/12استندت املناقشات إىل الوثيقة  .262
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بعنوان "وضع معلية اإلصالح  WO/PBC/28/12من �دول األعامل، والوثيقة  15وعرض الرئيس البند  .263
. ونقل 2003و 1999ا�س�توري"، للنظر فهيا. وذ�ر أن هذه الوثيقة �شري �ىل و�ه اخلصوص إىل تنفيذ تعدیيل العامني 

 الرئيس ا�لكمة إىل األمانة لتقدمي الوثيقة.

توري"، و�ىل و�ه وذ�رت األمانة أن اللجنة �قشت يف دورهتا السادسة والعرش�ن موضوع "معلية اإلصالح ا�س�  .264
ال��ن أ�دت األمانة �شأهنام عرضا. وبعد ذ�، طلبت اللجنة من  2003و 1999اخلصوص �ا� تنفيذ تعدیيل العامني 

األمانة تقدمي تقر�ر إىل ا�ورة الثامنة والعرش�ن للجنة الرب�مج واملزيانية عن وضع تنفيذ التعدیالت. وبناًء �ىل ذ�، تتناول 
وضع معلية اإلصالح ا�س�توري يف الویبو وتقدم املس�ت�دات ذات الص� �شأن تقد�ا. ووفقا  WO/PBC/28/12الوثيقة 

�ىل اتفاقية الویبو س�ي�د من �دد وال�ت املدراء العامني إىل فرتتني �بتتني مدة  1999ملا �اء يف الوثيقة، فإن تعدیل �ام 
 اتفاقية الویبو و�ريها من املعاهدات اليت تد�رها الویبو املد�� �ىل 2003لك مهنام ست س�نوات. وس�تكون تعدیالت �ام 

" إضفاء الطابع الرمسي �ىل نظام �شرتاك األ�ادي والتغريات يف فئات 2" إلغاء مؤمتر الویبو؛ و"1�ىل النحو التايل: "
س�نتني للجمعية " تنظمي دورات س�نویة �ادیة وليس لك 3؛ و"1994�شرت�اكت اليت اكنت معمول هبا �لفعل منذ �ام 

العامة للویبو وامجلعيات األخرى لالحتادات اليت تد�رها الویبو. وأشارت األمانة إىل أن أ� من هذه التعدیالت مل ید�ل �زي 
التنفيذ ألن املد�ر العام مل یتسمل بعد العدد املطلوب من اإلخطارات بقبول التعدیالت من ا�ول األعضاء يف الویبو. ومنذ 

ل معلية اإلصالح ا�س�توري �الل ا�ورة السادسة والعرش�ن للجنة الرب�مج واملزيانية، تلقى املد�ر العام تقدمي عرض حو 
الالزمة  129من أصل  53، ليصل العدد اإلجاميل لإلخطارات إىل 2003و/أو  1999أربعة إخطارات إضافية بقبول تعدیيل 

. وهكذا مت اقرتاح أن حتيط جلنة 2003زمة تعدیالت �ام املطلوبة حل 135إخطارا من أصل  19و 1999لتعدیالت �ام 
 .WO/PBC/28/12الرب�مج واملزيانية �لام مبضمون وضع معلية اإلصالح ا�س�توري، كام هو مبني يف الوثيقة 

 وفتح الرئيس الباب ل�ول األعضاء لطرح األس�ئ�. .265

. WO/PBC/28/12الواردة يف الوثيقة وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء وشكر األمانة �ىل املس�ت�دات  .266
ورحب الوفد �جلهود اليت تبذلها األمانة يف توعية ا�ول األعضاء من أ�ل امليض قدما يف التصدیق �ىل حزمة اإلصالح 

. وقد نتج عن ذ� أربعة تصدیقات إضافية، ومع ذ� ال �زال هناك شوط طویل بعد 2003و 1999ا�س�توري لعايم 
م املطلوبة �لك من احلزمتني. وحث الوفد مجيع ا�ول األعضاء �ىل مواص� �ودها من أ�ل الوصول إىل الوصول إىل األرقا

العدد املطلوب من املوافقات، جلعل النصوص الرئيس�ية للمنظمة �متىش مع األداء التشغييل ا�ي قررته ا�ول األعضاء يف 
 .2003و 1999�ايم 

أورو� الوسطى والبلطيق، وأعرب عن شكره لألمانة �ىل توفري ما هو �دید  وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان .267
. وأشار الوفد إىل أنه يف الوقت WO/PBC/28/12�شأن وضع معلية اإلصالح ا�س�توري �ىل النحو املبني يف الوثيقة 

يف معليات التصدیق �هيا من احلايل، هناك أربعة تصدیقات إضافية، ومع ذ� یتعني �ىل �البية ا�ول األعضاء امليض قدما 
 2003و�ام  1999أ�ل احلصول �ىل �دد اكٍف من املصادقات للسامح بدخول لك من حزميت اإلصالح ا�س�توري لعام 

 �زي التنفيذ.

وشكر وفد الربازیل األمانة �ىل تقدمي هذه الوثيقة ورحب جبهود التوعية املبذو� حىت اآلن. وجشع الوفد األمانة �ىل  .268
ود التوعية اليت أمثرت �لفعل عن نتاجئ مشجعة. وقد �كون �دد اإلخطارات اإلضافية األربعة بقبول التعدیالت ما مواص� �

من التصدیقات  %7زالت بعيدة �دا عن الوصول إىل احلد األدىن املطلوب لبدء نفاذها. ومع ذ�، فإهنا متثل حوايل 
اإلضافية مقارنة �لرمق السابق، و�� من املهم أن تواصل األمانة معلية التوعية. وأشار الوفد أیضا إىل أن ا�ول األعضاء قد 
أ�لنت عن أن معليات التصدیق الوطنية اخلاصة �لتعدیالت قيد التنفيذ، و�ا رمبا �كون من املفيد العودة إىل ا�ورة التالية 

حتدیث لهذه املعلومات، إن مل �كن األمر مرهقا للغایة، ألن ذ� قد یثري اه�ما �دیدا من ا�ول األعضاء. ورأى  لتقدمي
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�اما من املوافقة �ىل معلية اإلصالح ا�س�توري. وأعرب الوفد عن توقعه �ىل األقل دخولها  20الوفد أنه أمر �م بعد مرور 
 �زي التنفيذ.

 مقرتح الربازیل، العودة إىل هذه املسأ� يف دورة مقب� للجنة الرب�مج واملزيانية.واقرتح الرئيس، �ىل غرار  .269

وشكرت األمانة الوفود �ىل إعراهبا عن دمعها جلهودها للحصول �ىل إخطارات إضافية �لقبول. وردا �ىل طلب  .270
قضية الهامة �ىل �دول األعامل حمدد من وفد الربازیل، أشارت األمانة إىل أنه س�يكون من دواعي رسورها إبقاء هذه ال 

. وهذا من شأنه أن یعطي األمانة مزیدا من 2019وتقدمي مس�ت�دات أخرى يف دورة سبمترب للجنة الرب�مج واملزيانية يف �ام 
 الوقت مجلع املعلومات وعرض املزید من املس�ت�دات حول هذه املسأ�.

و العودة إىل هذه املسأ� يف دورة جلنة الرب�مج واملزيانية يف واقرتح الرئيس فقرة قرار متش�يا مع اقرتاح الربازیل، وه .271
، أي ا�ورة الثانية للجنة الرب�مج واملزيانية يف ذ� العام. ورأى الرئيس أن ذ� أفضل ألن �دول أعامل 2019سبمترب 

 ا�ورة األوىل س�يكون مزدحام �سبب القراءة األوىل ملزيانية الثنائية.

 قرار املعدل وقرأه �ىل املندوبني �ىل النحو التايل:وأ�د الرئيس صيغة ال .272

)، WO/PBC/28/12إن جلنة الرب�مج واملزيانية أ�اطت �لام بوضع معلية اإلصالح ا�س�توري (الوثيقة  .273
 .2019وا�متست من األمانة أن تطلعها �ىل مس�ت�دات وضع العملية يف دورهتا الثالثني يف سبمترب 

 أخرى، قام الرئيس بإ�الن فقرة القرار ا�هنايئ هذه.ونظرا لعدم وجود أي مدا�الت  .274

 مهنجية ختصيص اإل�رادات والنفقات حبسب لك احتاد من �دول األعامل 16البند 

 .WO/PBC/27/13و WO/PBC/25/16استندت املناقشات إىل الوثيقتني  .275

ادات واملزيانية حسب لك من �دول األعامل، وهو "مراجعة مهنجية ختصيص اإل�ر  16مث انتقل الرئيس إىل البند  .276
، مراجعة WO/PBC/25/16احتاد". وأشار الرئيس إىل أن هناك وثيقتان يف إطار هذا البند من �دول األعامل هام الوثيقة 
، ويه WO/PBC/27/13مهنجية ختصيص اإل�رادات واملزيانية حسب لك احتاد، ويه وثيقة من إ�داد األمانة؛ والوثيقة 

�ت املت�دة األمر�كية. وذكّر الرئيس الوفود بأنه يف �ج��ات السابعة وامخلسني للجمعيات العامة مقرتح مقدم من وفد الوال
يه موضوع  احتادل�ول األعضاء يف الویبو، أوحضت امجلعية العامة أن "مهنجية ختصيص اإل�رادات واملزيانية حسب لك 

�شأن مهنجية ختصيص اإل�رادات والنفقات حسب لك احتاد يف  شامل وقررت أن تواصل جلنة الرب�مج واملزيانية املناقشات
من التقر�ر العام  89دوراهتا املقب� استنادا إىل الو�ئق ذات الص� واملقرت�ات األخرى املقدمة من ا�ول األعضاء" (الفقرة 

 تقدمي أیة تعليقات س�ياقية أو ). مث د�ا الرئيس معدي ت� الو�ئق إىلA/57/12للجمعيات العامة يف العام املايض، الوثيقة 
مث طلب من وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية  WO/PBC/25/16تقدمي الو�ئق. مث ا�متس الرئيس من األمانة تقدمي الوثيقة 

 تقدمي أیة تعليقات �ىل مقرت�م.

ونفقات املنظمة  وذ�رت األمانة أن عرض و�ة نظر �حتاد �شأن إ�رادات ونفقات املنظمة یتطلب ختصيص إ�رادات .277
لالحتادات �ىل أساس مهنجية للتخصيص. وأشارت إىل أن املهنجية احلالية لتخصيص اإل�رادات والنفقات لالحتادات، �ىل 

. و�ملقارنة مع الثنائيات 2007، یمت اس�ت�د�ا منذ �ام 2018/2019النحو املبني يف املرفق الثالث للرب�مج واملزيانية للثنائية 
، مت تنقيحها يف مثل هذه احلاالت 2018/2019ب املامرسة السابقة، فإن احلسا�ت للرب�مج واملزيانية للثنائية السابقة، وحس

اليت مت فهيا تقد�ر أفضل وتتبع أفضل للنفقات من �الل نظايم ختطيط موارد املؤسسات وإدارة أداء املؤسسات املعمتد�ن 
"ا�متست من األمانة إجراء دراسة عن البدائل احملمت�  2015یبو يف أكتو�ر �دیثا. وذكّرت األمانة بأن امجلعية العامة للو 
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ملهنجية ختصيص اإل�رادات واملزيانية حسب لك احتاد للنظر فهيا يف ا�ورة اخلامسة والعرش�ن للجنة الرب�مج واملزيانية". 
، لت�ليل املهنجية احلالية وحتدید WO/PBC/25/16وبناًء �ىل ذ�، أجرت األمانة اس�تعراضا شامال، مت تقدميه يف الوثيقة 

التحسينات احملمت�، وفرص التنقيح، والبدائل لتخصيص اإل�رادات والنفقات لالحتادات. واستند �س�تعراض إىل حتليل 
شامل للمبادئ األساس�ية لتخصيص التاكليف ولأل�شطة اليت تنفذها �رامج الویبو، مع مرا�اة اإلطار التنظميي األسايس. 

يف هذه الوثيقة. و�إلضافة إىل ذ�، يف �ام  2016ظرت ا�ورة اخلامسة والعرشون للجنة الرب�مج واملزيانية يف �ام ون
، يف ا�ورة السابعة والعرش�ن للجنة الرب�مج واملزيانية، مت اس�تالم ورقة مناقشة مقدمة من وفد الوال�ت املت�دة 2017

 األمر�كية.

قد قدمت إىل اللجنة  WO/PBC/27/13ة األمر�كية جلنة الرب�مج واملزيانية بأن الوثيقة وذكّر وفد الوال�ت املت�د .278
أشار إىل أن الوثيقة �رشح نفسها بنفسها. وأضاف الوفد أنه �رحب �لفرصة املتا�ة ملواص� املناقشات حول  2017يف �ام 

ة للجنة الرب�مج واملزيانية كام هو منصوص �ليه من مهنجية التخصيص لإل�رادات واملزيانية حبسب �حتاد يف ا�ورة احلالي
اليت أشار إ�هيا الرئيس. وأعرب الوفد عن تقد�ره ألداء الویبو املايل القوي ومركزها  A/57/12قبل امجلعية العامة يف الوثيقة 

�الل الرسوم. وأعرب الوفد عن املايل القوي. �ري أنه ما زال قلق للغایة �شأن �دم التوازن املايل بني �حتادات املمو� من 
تقد�ره ملالحظات املد�ر العام يف افتتاح ا�ورة احلالية، و�لت�دید املتعلقة مبعاجلة هذا اخللل وا�اطر اليت ميثلها للمنظمة. 

متثل  ، اكنت مهنجية ختصيص ا��ل واملزيانية حسب �حتاد2017وذ�ر الوفد أنه كام لوحظ يف قرار امجلعية العامة يف �ام 
موضو�ا شامال وقررت امجلعية العامة أن تواصل جلنة الرب�مج واملزيانية مناقش�ته يف دوراهتا املقب�. و�إلضافة إىل ذ�، 

أن �حتادات املمو� من �الل  إىل  2018/19ا�ي أقر الرب�مج واملزيانية للثنائية 2017أشار قرار مجعية الویبو لعام 
ز متوقع جيب أن تدرس اختاذ التدابري وفقا ملعاهداهتا ملعاجلة هذا العجز. وقد عقدت النقابتان الرسوم واليت ستتعرض لعج

، �كهنا مل تت�ذ أیة إجراءات 2018اللتان تعانيان من جعز متوقع، وهام احتاد لش�بونة واحتاد الهاي، مجمو�ات معل �ام 
ش�بونة يف جعزها و�كهنا اختذت إجراءات من شأهنا أن تعزز ملموسة ملعاجلة �االت العجز املتوقعة. وقد نظرت مجمو�ة معل ل 

هذا العجز فقط من �الل اع�د ختفيضات معينة يف الرسوم. ومع ذ�، وافق الفریق العامل �ىل مواص� املناقشات �شأن 
أعام�. وبعد مالحظة اخليارات املتا�ة الس�تدامهتا املالية. ومل یدرج فریق معل احتاد الهاي معلية النظر يف جعزه يف �دول 

هذا اإلغفال، أضافت الوال�ت املت�دة األمر�كية البند عن طریق تقدمي ورقة مناقشة �شأن احلا�ة إىل معاجلة جعز الهاي. 
وأجرت مجمو�ة معل الهاي مناقشة أولية حول هذا املوضوع و�كهنا مل تت�ذ قرارا. والحظ الوفد أیضا، من أ�ل اس�تكامل 

حيث قام  2018ادات األخرى املمو� من �الل الرسوم قد عقدت أیضا اج��ات للفریق العامل يف �ام املوضوع، أن �حت
املكتب ا�ويل بإ�داد �داول األعامل. ومل تضع مجمو�ة معل مدرید رسو�ا �ىل �دول األعامل، �كن اقرتحت الوال�ت 

شار الوفد إىل أن املراجع اخلار� للویبو قد سلط الضوء يف املت�دة األمر�كية إضافة البند عن طریق تقدمي ورقة مناقشة. وأ
�ىل احلا�ة ملراجعة رسوم مدرید حيث مل یمت حفصها �الل العرش�ن س�نة املاضية. وواصل الوفد �دیثه مو�ا   9التوصية

العامل ملعاهدة . وقد أدرج الفریق 2019الشكر لألمانة �ىل تأ�يداهتا بأن فریق معل مدرید س�يفحص هيلك رسومه يف �ام 
الرباءات مناقشة الرسوم يف إطار العدید من بنود �دول أعام�، مبا يف ذ� التطو�ر املس�تقبيل لنظام معاهدة التعاون �شأن 

الرباءات ومرشوع جتریيب �شأن حتر�ر بعض رسوم معاهدة التعاون �شأن الرباءات وتقدمي ختفيضات يف الرسوم ملقديم 
ومل یمت اختاذ أي قرارات، �كن سيس�متر إجراء مناقشات �دیة متعلقة �رسوم معاهدة التعاون  الطلبات من بعض الب�ان.

�شأن الرباءات. وأعرب عن اعتقاده بأن املكتب ا�ويل یلعب دورا حيوي يف طرح مناقشات الرسوم أمام أعضاء 
ألعامل وو�ئق العمل �يك تنظر فهيا �حتادات املمو� من �الل الرسوم يف الویبو حيث یقوم بإ�داد مرشو�ات �داول ا

الفرق العام� ألنه یعرف مىت �كون هناك �ا�ة لتعدیل الرسوم بناء �ىل تغري املامرسات والظروف. و�� طلب الوفد من 
املكتب ا�ويل مسا�دة أعضاء �حتادات املمو� من �الل الرسوم يف الویبو يف التوصل إىل قرارات �شأن الرسوم وا�ي 

أنه تعز�ز �س�تدامة املالية مجليع النظم اليت متول من �الل الرسوم. واس�متر الوفد يف توضيح أن السبب وراء طر�ه من ش
ملثل هذه املسأ� هو أنه یعتقد أن مهنجية املزيانية احلالية للویبو قد جشعت �ىل �ع�د املفرط �ىل نظام وا�د، هو نظام 

حساب �منية أنظمة الویبو األخرى املمو� من �الل الرسوم وقدرهتا �ىل املسامهة يف  معاهدة التعاون �شأن الرباءات، �ىل
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وقد مكن ذ� �حتادات التابعة للویبو اليت متول من �الل الرسوم واليت تعاين من العجز، أن تظل تعاين من  املنظمة كلك.
قشة جرت حول هذا املوضوع. وأشار الوفد إىل أن العجز دون اختاذ أي إجراء كام شهد� �الل العام املايض منذ آخر منا

ومعاهدة التعاون �شأن الرباءات،  یمت متویلها من �الل الرسوم يه لك أنظمة التسجيل األربعة احلالية التابعة للویبو اليت
ومدرید، والهاي، ولش�بونة، �هيا معاهدة ��مكة ساریة املفعول تنص �ىل مخسة عنارص رئيس�ية. �كون لالحتاد مزيانية، 

و�شمل املزيانية إ�رادات ونفقات �حتاد ومسامهته يف النفقات العامة. ویمت سداد نصيب �حتاد من هذه املصاریف املشرتكة 
ا یتناسب مع مصل�ة �حتاد فهيا. وجيب أن �كون الرسوم �بتة حبيث �كون اإل�رادات يف الظروف العادیة اكفية لتغطية مب

نفقات املكتب ا�ويل، وأ�ريا، جيب تنس�يق املزيانية مع �حتادات األخرى. ورصح الوفد بأن تطبيق الویبو ملبدأ القدرة �ىل 
مسح لالحتادات اليت تعاين من جعز بعدم دفع أي مشاراكت يف النفقات املشرتكة، و�نيا،  ا�فع أدى إىل حتقيق أمر�ن. أوال،

اكن نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات ميول �س�مترار حصة �ري متناس�بة من نفقات الویبو العامة حيث أنه اكن یو� 
الوارد يف املرفق الثالث يف وثيقة الرب�مج  11دول �س�مترار فوائض �برية. ووفقا حلس�بة �س�يطة قام هبا الوفد، �س�ت�دام اجل

من مجيع أ�شطة الویبو �ارج أنظمة التسجيل  %88، اكن احتاد معاهدة التعاون �شأن الرباءات ميول 2018/19واملزيانية 
یتعلق �لص�ة املالية من التاكليف اإلداریة لهذه األ�شطة. وف�  %91ویل متليف �ري املبارشة لالحتاد واكن األربعة، أو التاك

للمنظمة، رأت الوال�ت املت�دة األمر�كية أن مجيع �حتادات املمو� من �الل الرسوم ینبغي أن �كون مكتفية ذاتيا و�كون 
قادرة �ىل املسامهة �شلك أكرث إنصافا يف النفقات املشرتكة للمنظمة. ومن �الل القيام بذ�، ميكن إ��ة املزید من األموال 

ز و�منية �رامج الویبو الغنية واملتنو�ة، مبا يف ذ� نفقاهتا املتعلقة �لتمنية. ورأى الوفد أن مناقشة مهنجية ختصيص املزيانية لتعز�
�مة مجليع احتادات الویبو ومجليع ا�ول األعضاء يف الویبو. ويف املناقشات اليت جرت حىت اآلن، مت التوصل إىل أرضية 

أن مجيع أعضاء الویبو یؤیدون حتقيق الشفافية يف مزيانية مجيع �حتادات. وأید األعضاء مبدأ مشرتكة. واكن من الواحض 
وجوب معاجلة �حتادات املمو� من �الل الرسوم واليت اكنت تعاين من العجز لعجزها. وقد مت إدراج ذ� يف قرار امجلعية 

ألعضاء الویبو من �الل احلصول �ىل مسا�دة من املكتب ا�ويل العامة للویبو يف العام املايض. و�� رأى الوفد أنه ميكن 
املوافقة �ىل التعدیالت اليت من شأهنا أن حتقق املزید من التوازن بني احتادات الویبو املمو� من �الل الرسوم �ىل املدى 

لتعدیالت تعدیالت �ىل الطویل و�متثال اللزتامات املعاهدات من قبل مجيع أعضاء �حتاد. وميكن أن تتضمن هذه ا
مهنجية ختصيص املزيانية، واليت �شمل �حتياطيات وأهداف صنادیق رأس املال العامل، واحتياطيات الثنائية املتوقعة، 

واإل�رادات، والفوائض، وكذ� هيلك الرسوم ومس�تو�هتا، واليت اكنت مضنا نطاق معل �حتادات. وتعتقد الوال�ت املت�دة 
أن نظرهتا املالية للویبو جيب أال تعمتد �ىل نظام وا�د �مع اجلزء األكرب من املنظمة بأمكلها. وأ�ريا، طلب الوفد  األمر�كية بقوة

 .2020/2021من املكتب ا�ويل تقدمي عرض تقدميي مفصل عن مهنجية التخصيص املطبقة يف الرب�مج واملزيانية 

دته البالغة لرؤیته یرتأس العمل. وأشار الوفد إىل أن معل وهنأ وفد فر�سا الرئيس �ىل انت�ابه، وأعرب عن سعا .279
اللجنة یتقدم �رس�ة �برية، و�� طلب تأجيل بند �دول األعامل إىل وقت الحق للحصول �ىل مزید من الوقت للتشاور 

 وإ�داد بيا�ته.

 واختمت ا�ورة الصباحية.وأ�اط الرئيس �لام بطلب وفد فر�سا بإ��ة مزید من الوقت للنظر يف بند �دول األعامل  .280

من �دول األعامل، وهو مهنجية ختصيص اإل�رادات والنفقات  16، أ�اد الرئيس فتح البند 9وبعد اختتام البند  .281
 .حبسب �حتادات. وذ�ر الرئيس أن املشاورات مس�مترة وأنه مل �كن ینوي اختاذ قرار يف ذ� اليوم وفتح الباب للتعليقات

تأیيده إلجراء مناقشات مفتو�ة ومدروسة وبناءة حول س�بل معاجلة بعض أو�ه القصور يف وأعرب وفد أسرتاليا عن  .282
متویل الویبو وحتسني تأمني السالمة و�س�تدامة املالية للویبو �ىل املدى الطویل، ال س�� �لنس�بة الحتادات مثل احتاد 

مجمو�ة من التدابري لتحقيق �س�تدامة ا�اتية املالية  لش�بونة. وواصلت أسرتاليا رأهيا بأن احتاد لش�بونة حبا�ة إىل النظر يف
يف املس�تقبل بدال من �ع�د �ىل احلصول �ىل ا�متویل من احتادات الویبو األخرى. وأعرب الوفد عن خيبة أم� لعدم تقدمي 
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�دة األمر�كية عن شكره أي توصيات يف مجمو�ة معل لش�بونة األ�رية ملعاجلة �س�تدامة املالية. وأعرب وفد الوال�ت املت
 �ىل مع� يف إ�داد اقرتا�ه وتطلع إىل إجراء مناقشات ممثرة حول �يفية امليض قدما.

وقال وفد السوید إنه من األفضل أن �كون لك نظام ممول ذاتيا، وأن وجود نظام حماس�بة �متزي �لشفافية � أمهية  .283
�سهو�. وأعرب أیضا عن تأیيده للبيان ا�ي أدىل به وفد الوال�ت قصوى حىت ميكن تتبع التمنية �قتصادیة �لك نظام 

 املت�دة األمر�كية.

وقال وفد إیطاليا إنه قد أ�اط �لام بصورة اكم� �لو�ئق املقدمة يف إطار هذا البند من قبل أمانة الویبو ووفد  .284
، 2017و 2016و 2015ناقش�ته بدقة يف أعوام الوال�ت املت�دة األمر�كية. وذكّر الوفد بأن هذا املوضوع ذاته قد متت م 

�الل دورات جلنة الرب�مج واملزيانية ويف بعض احلاالت أیضا �الل امجلعيات حيث س�بق � أن أعرب عن موقفه �شأن 
هذه املسأ�. ومل تتغري و�ة نظره منذ ذ� احلني. ورصح الوفد بأنه فشل يف فهم القمية املضافة لرتك مهنجية التخصيص 

الية ومبدأ القدرة �ىل ا�فع، واليت �رى الوفد أهنا ال �زال صاحلة للغرض، مما �سمح للمنظمة �لوفاء بوال�هتا ا�ولية. وأشار احل
إىل أن الویبو ميثل يف املقام األول مؤسسة سلمية من الناحية املالية العامة كام نوقش يف األ�م السابقة، مع وجود فائض جيد 

من األعوام القياس�ية �لنس�بة  2017اكن �ام  لق �ز�دة إ�راداهتا. يف الواقع،اجتاه إجيايب ف� یتع وتوافر 2017يف �ام 
إلیدا�ات امللكية الفكریة. �نيا، متثل الویبو منظمة وا�دة ذات مزيانية وا�دة. و�رى الوفد أن مبدأ التضامن بني مجيع 

حامیة امللكية الفكریة يف مجيع أحناء العامل، من �الل التعاون بني ا�ول،  احتادات الویبو ميثل مفتاح مسا�دة الویبو �ىل تعز�ز
أمهية ختصيص موارد مالية و�رشیة اكفية للسامح للویبو  الضوء �ىل . وسلط الوفد1967من اتفاقية الویبو لعام  3وفقا للامدة 

يف ذ� القيام مببادرات لز�دة الوعي بني أحصاب املصل�ة  بتنفيذ أ�شطة الرتوجي الفعال مجليع أنظمة امللكية الفكریة العاملية، مبا
املعنيني، يف خمتلف املناطق اجلغرافية. واعترب أن إدارة الویبو ملزید من أنظمة امللكية الفكریة العاملية ميثل أداة رئيس�ية �مع 

رشاكت الصغرية واملتناهية الصغر وذ� �بتاكر والتمنية �قتصادیة �ىل املس�توى احمليل. �ىل و�ه اخلصوص ف� یتعلق �ل 
لتعز�ز قدرهتا التنافس�ية يف األسواق الوطنية وا�ولية. ومن املهم بصفة �اصة أیضا �سهيل انضامم الب�ان النامية وأقل الب�ان 

مع األهداف العامة منوا إىل نظم امللكية الفكریة العاملية، من أ�ل الوصول إىل متثيل جغرايف أكرث تواز� وأوسع نطاقا متش�يا 
بغرض تعز�ز مسامهة الویبو يف حتقيق أهداف األمم  3و  2 ني�سرتاتيجيتاخلصوص، أ�ذ الهدفني  لهذه النظم. و�ىل و�ه

املت�دة للتمنية املس�تدامة. ورأى الوفد أن هذا ال ميكن أن یتحقق بطریقة �اد� إال من �الل احلفاظ �ىل املهنجية احلالية 
ق �ىل أن مهنجية التخصيص ميثل موضوع شامل وهو السبب يف أن أي تغيري قد �كون � تأثري واسع �ىل دون تغيري. وواف

املنظمة كلك، مع ما یرتتب �ىل ذ� من عواقب سلبية �اصة �ىل املناطق اجلغرافية حيث ال �زال هناك �ا�ة إىل تعز�ز 
إن تغيري مهنجية التخصيص احلالية ميكن أن تؤ�ر سلبا �ىل األداء امللكية الفكریة وتطو�رها �كفاءة. واختمت الوفد لكمته قائال 

 العام للویبو بصفهتا واك� متخصصة �بعة لألمم املت�دة.

وأكد وفد �حتاد الرويس �ىل موقفه ا�ي أعرب عنه سابقا يف مجعيات الویبو العامة نيابة عن ب�ان آس�يا الوسطى  .285
وأید الوفد رضورة وجود مهنجية مناس�بة للرب�مج واملزيانية وإجراء حتليل مفصل  وأورو� الرشقية وكذ� بصفته الوطنية.

لهذا من �الل �ست�ر واملنشورات ومصادر املعلومات األخرى. وشدد أیضا �ىل أمهية ا�مع املس�متر ملبادئ الویبو ووجود 
هنجية س�يؤدي إىل �اكمل فعالية معل النظام نظام مو�د مناسب للمزيانية للمنظمة بأمكلها. ورأى الوفد أن اس�تعراض امل 

 ا�ويل وكذ� حامیة امللكية الفكریة �ىل املس�توى العاملي.

اكفيا ویقدم تفاصيل اكفية. �رادات والنفقات حسب �حتادات ورأى وفد سو�رسا أن األسلوب احلايل لتخصيص اإل .286
عتقد أن مهنجية التخصيص توفر توجهيات مفص� و�� مل �كن هناك سبب لتعدیل هذا ا�هنج. وأوحضت سو�رسا أهنا ت 

و�سمح بتخصيص النفقات حسب �حتادات بطریقة شفافة و�اد� ومنصفة. واكن هذا ا�هنج معليا ومناس�با للویبو، ویتألف 
من �دم ختصيص نفقات إضافية للقطا�ات اليت ال �سري بطبيعهتا �ىل خطى توليد األر�ح. ومن شأن أساليب التغيري أن 

ثري شكواك ف� یتعلق جبميع األ�شطة اليت مل حتقق رحبا من �الل ختصيص أرقام سلبية، وهذا هو احلال �لنس�بة أل�لبية ت 
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األ�شطة دا�ل املنظمة. وأشار الوفد أیضا إىل أنه من الواحض أن الغالبية العظمى من إ�رادات املنظمة تأيت من معاهدة 
الطبيعي واملناسب أن یمت اس�ت�دام ذ� �متویل أ�شطة �مة دا�ل الویبو. وتقوم التعاون �شأن الرباءات. و�� اكن من 

منظمة الویبو بتنفيذ مجمو�ة واسعة من األ�شطة مثل نظام �سجيل الرباءات والعالمات الت�اریة والرسوم وال�ذج الصناعية 
وق امللكية الفكریة وتعز�ز املعرفة يف هذا ا�ال، �ىل والبيا�ت اجلغرافية وأ�شطة بناء القدرات واملسا�دة التقنية والتوعية حبق

سبيل املثال من �الل أاكدميية الویبو، و�لطبع التطو�ر التنظميي ا�ي جيري فيه العمل الهام �اليا، ال س�� يف جمال الرسوم 
ل ا�ول األعضاء املسؤولية و�لزتام وال�ذج الصناعية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة والفو�لكور وحقوق املؤلف. وتتحم

�هتيئة الظروف املناس�بة للویبو �يك �متكن من تفعيل هذه األ�شطة، وعند القيام بذ�، جيب مرا�اة مبدأ أسايس. و�رى 
داء الوفد أن ا�هنج املو�د ملزيانية الویبو ميثل أمرا �اسام وال ینبغي التشكيك يف هذا املبدأ ألنه ميثل األساس الصحيح أل

املنظمة لوظيفهتا �ىل الو�ه الصحيح. وأشار إىل أن العدید من األ�شطة اليت ذ�رها مل حتق أر��ا. ويف الواقع، ميكن تصنيف 
�البية األ�شطة �ىل أهنا تعاين من العجز.إن ا�هنج املو�د يف إطار املهنجية احلالية هو ا�ي مكن املنظمة من �ضطالع 

قق رحبا أم ال أم اكنت تعاين من جعز. واكنت سو�رسا مقتنعة بأن اكفة األ�شطة اليت نفذهتا هبذه األ�شطة، سواء اكنت حت
الویبو �مة. وبطبيعة احلال، تو�د �ى ا�ول األعضاء أولو�ت خمتلفة ومصاحل قویة أو ضعيفة يف األ�شطة ا�تلفة. ومع 

 تتطلب املوارد املالية الالزمة لتحقيقها. ومتثل مهنجية ذ�، مل مينع هذا لك هذه األ�شطة من أن �كون مرشو�ة، و�لتايل
التخصيص احلالية وس�ي� لضامن حتقيق ذ� �لضبط. وقد ثبت مبرور الوقت أن احلل مفيدا وشفافا. "اكن األفضل يف بعض 

ر الوفد بأن موقفه األحيان �دو اجليد، ودعو� نبقى مع اجليد". ورصح الوفد بأن املنظمة جيب أن تبقى مع ما هو جيد. وذكّ 
. ويف ت� �ج��ات، جرت 2015وتعليقاته قد مت تقدميها �لتفصيل يف ا�ورات ا�تلفة للجنة الرب�مج وامجلعيات منذ �ام 

مناقشات تقنية شدیدة التعقيد يف اجللسة العامة، ويف �ج��ات �ري الرمسية، يف مجمو�ات صغرية وثنائية األطراف وأحيا� 
ت تعقد يف أوقات متأخرة للغایة يف الليل. واكنت النتي�ة معروفة. فمل �كن هناك توافق يف اآلراء �ىل تغيري املهنجية ما اكن

احلالية. وأشار إىل أن لك الوفود ال �شاركه الرأي وأن هناك و�ات نظر خمتلفة حول بعض اجلوانب األساس�ية اليت تتعلق 
رغبته يف الرد �ىل بعض النقاط اليت أ�رهتا الوفود األخرى أثناء املناقشات يف بتشغيل املنظمة. و�� أعرب الوفد عن 

ا�ورة احلالية للجنة الرب�مج واملزيانية. وأ�اط الوفد �لام بأن الفریق العامل املعين �الحتادات املمو� من �الل املساهامت 
امهتم. واكنت هذه الهيئات يه الهيئات ا�تصة مبناقشة اكن یناقش يف الس�نوات السابقة رضورة إجراء مراجعة هنائية ملساه

من �دول األعامل حيث أ�رز  6هذه املسأ�. وف� یتعلق �حتاد مدرید، أشار الوفد إىل البيان ا�ي أدىل به يف إطار البند 
نوات األ�رية وأنه مت توقع �دوث أن النتاجئ التشغيلية الحتاد مدرید تظهر اجتاها إجيابيا مبا ی�ىش مع �جتاه السائد يف الس� 

. وف� یتعلق �لبيان ا�ي أدىل به وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية، و�ىل و�ه 2018/19فائض للرب�مج واملزيانية يف 
اخلصوص األحاكم الواردة يف نصوص املعاهدة اخلاصة �الحتادات، الحظ وفد سو�رسا أن بعض ت� األحاكم قد أدرجت 

اخلاص �ع�د اإلصال�ات ا�س�توریة. وقررت امجلعيات تعدیل بعض األحاكم املتعلقة  2003عيات لعام يف قرار امجل 
��متویل. وطلب الوفد تأ�يدا من األمانة �شأن هذه النقطة. وأشار الوفد، يف هذا الس�ياق، إىل أنه وفقا للمناقشات اليت 

اكنت الوفود مجمعة �ىل الرغبة يف إجراء هذه التعدیالت املتعلق �إلصال�ات ا�س�توریة،  15جرت يف إطار البند 
والتغيريات، اليت تعكس ممارسة طوی� األمد للمنظمة، حىت یمت إضفاء الطابع الرمسي �لهيا يف هنایة املطاف. مث أشار الوفد 

دمي األمانة عرضا تقدمييا إىل �قرتاح ا�ي تقدم به يف وقت سابق من اليوم وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية یطلب فيه تق
�شأن مهنجية التخصيص �الل ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة الرب�مج واملزيانية. وللميض قدما يف هذا املوضوع، طلب 

 الوفد من الرئيس إ��ة مزیدا من الوقت إلجراء مشاورات رمسية أو �ري رمسية.

يف امجلعية العامة للویبو لعام  2018/19واملزيانية يف الویبو لعايم وأشار وفد اليا�ن إىل القرار املعمتد �شأن الرب�مج  .287
، وا�ي تعلق بأن �كون �لك احتاد إ�رادات اكفية لتغطية نفقاته اخلاصة. و�� اكن من الرضوري ختصيص املزيانية 2017

 بطریقة شفافة و�اد�.
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لتوزیع اإل�رادات والنفقات �ىل �حتادات اكنت  اإلسالمية) إىل أن املهنجية احلالية -وأشار وفد إ�ران (مجهوریة  .288
. وأشار إىل الوضع املايل املس�تقر واملتدرج يف املنظمة وذ�ر أن أداء الویبو استند إىل مبدأ 2007مس�ت�دمة منذ �ام 

الوفود  التضامن يف املنظمة كلك. ورأى الوفد أن مهنجية التخصيص ال ینبغي أن تتعارض مع مبادئ املنظمة واتفق مع آراء
األخرى بأن الشفافية متثل أداة �مة ألغراض اإلدارة من أ�ل �س�ت�دام األمثل للموارد وز�دة ا�كفاءة. وذ�ر الوفد أنه ال 

ميكن أل�د حتدي هذا املبدأ. ويف الوقت نفسه، ال ینبغي أن �كون مبثابة وس�ي� لتعریض املبادئ األساس�ية للمنظمة واملبادئ 
الویبو للخطر. وأشار الوفد أیضا إىل أن أي تغيريات يف املهنجية لن حتقق أي مزية مالية. وبدال من ذ�،  التوجهيية التفاقية

س�يكون لها تأثري سليب �ىل الهدف العام للمنظمة وهو تعز�ز حامیة امللكية الفكریة يف مجيع أحناء العامل. ويف اخلتام، ذ�ر الوفد 
ضييق جفوة حمددة أو معاجلة مش�لك معينة. ومع ذ�، مل �ر الوفد أي مشلكة يف أن أي اقرتاح �دید ینبغي أن �سهم يف ت 

مهنجية التخصيص احلالية و�لتايل مل یقتنع بعد �لرضورة أو �لقمية املضافة لتعدیل املهنجية احلالية لتوزیع اإل�رادات والنفقات 
 حسب �حتادات.

ختصيص اإل�رادات والنفقات حسب �حتادات ليست �دیدة.  وذكّر وفد فر�سا بأن احملاد�ت املتعلقة مبهنجية .289
، سواء من �انب ا�ول األعضاء أو من 2015وأشار إىل أن املناقشات اكنت تتطلب قدرا �بريا من الوقت والطاقة منذ �ام 

�انب األمانة. وأعرب الوفد عن رغبته يف البدء يف مدا�� من �الل تقدمي حملة رسیعة عن ت� املناقشات. ففي �ام 
، مت طرح املوضوع يف جلنة الرب�مج واملزيانية ويف امجلعيات ألن بعض الوفود أرادت أن حيدث متيزي ضد احتاد معني 2015
، توصلت امجلعيات أ�ريا إىل توافق يف اآلراء، �متثل 2015�د للتضامن بني �حتادات األخرى. ومرة أخرى يف �ام ووضع 

، �الل ا�ورة 2016يف التذكري بأمهية "اإلدارة الفعا� والشفافية الفعا� يف عرض �ر�مج ومزيانية الویبو ". ويف �ام 
ية، و�الل امجلعيات الالحقة، قدمت األمانة إىل ا�ول األعضاء العدید من اخلامسة والعرش�ن للجنة الرب�مج واملزيان 

اخليارات املتعلقة بتعدیالت املهنجية. واكن وضع هذه اخليارات مرهقا �شلك �اص لألمانة العامة. ومع ذ� اكنت النتي�ة 
ية دا�ل املنظمة بدال من �لها. ويف �ام واحضة. فس�تؤدي مجيع السيناریوهات املتوقعة دون اس�تثناء إىل تفامق قضا� املزيان 

، اس�مترت احملاد�ت. وقدم وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية الوثيقة إىل جلنة الرب�مج واملزيانية مرة أخرى. وحتدثت 2017
الوفد الفر�يس  الوثيقة عن نفسها وأوحضت الرؤیة اليت �ى ذ� الب� ف� یتعلق �لویبو �واك� �بعة لألمم املت�دة. كام قام

بت�دید رؤیته، إىل �انب العدید من الوفود األخرى. وأ�ريا، مل �متكن امجلعيات إال من �تفاق �ىل حقيقة مفادها أن 
املهنجية متثل مسأ� شام�. ومل یمت التوصل إىل توافق يف اآلراء �شأن أي �انب آخر من هذه املسأ�. و��، مل یمت 

. مث ذ�ر الوفد أن "اجلنون �متثل يف فعل اليشء نفسه 2015راء �شأن جوهر املوضوع منذ �ام التوصل إىل توافق يف اآل
مرارا و�كرارا مع توقع نتاجئ خمتلفة" وذ�ر أن هذه ا�لكامت مالمئة يف الس�ياق احلايل ألهنا اكنت لكامت فاحص �راءات 

اليت تمن عهنا ت� ا�لكامت تدعو إىل �دم �كرار  ��رتاع، وهو مثل ألربت اینش�تا�ن. ورصح الوفد بأن ا�اكء واحلمكة
املناقشات احلالية إىل األبد عندما �كون النتي�ة معروفة للجميع. ومع ذ�، ونظرا ألن ذ� قرار امجلعيات األ�رية، ینبغي 

نه �لتذكري مبوقف للجنة مواص� املناقشات حول هذا املوضوع يف إطار جلنة الرب�مج واملزيانية احلالية. وواصل الوفد بيا
فر�سا �شأن هذا املوضوع والحظ أن تغيري مهنجية ختصيص اإل�رادات والنفقات حسب �حتاد لن �كون مناس�بة. والواقع 

مليون فرنك سو�رسي وفقا للمعایري  56أن النتاجئ املالية اليت جسلهتا الویبو اكنت جيدة، بل حىت ممتازة، بفائض قدره 
اع العام. ونقل الوفد املثل الفر�يس ا�ي قال إنه ال ینبغي أل�د تغيري الفریق الفا�ز. ورأى الوفد أن هذا احملاسبية ا�ولية للقط

ینطبق �شلك مثايل �ىل احلا� املطرو�ة وسأل ملاذا حبق اجلحمي یتصور املرء رضورة تعدیل املهنجية اليت مسحت للمنظمة 
افته بصورة �كرب �لنظر إىل أنه بفضل معل األمانة العامة، رأت اللجنة بتسجيل مثل هذه النتاجئ. وهذا أمر خسيف و�زید خس

�لفعل أن مثل هذه التعدیالت س�تؤدي إىل تفامق مش�لك املزيانية دا�ل املنظمة بدال من �لها. ورصح الوفد بأنه ال ميكن 
�لها. ولن �كون ذ� خسيفا حفسب، أل�د أن �سعى حقا إىل تنفيذ إصالح دا�ل املنظمة یؤدي إىل تفامق املش�لك بدال من 

بل س�يكون مبثابة ختریب. وف� یتعلق مبتطلبات اإلدارة الفعا� والشفافية الفعا� يف تنفيذ وعرض �ر�مج ومزيانية الویبو، أشار 
احلالية. بذ� وأن هذا الرشط قد مت الوفاء به ��اكمل واستيفاءه من �الل املهنجية  وفد إىل أن مجيع األعضاء ملزتمونال

وینبغي عرض أي يشء یظهر عكس ذ�. مث ذ�ر الوفد أنه �رغب يف ا�رتام التعل�ت اليت قد�ا إليه رئيس امجلهوریة 
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وقد د�ا الرئيس يف ذ� البيان مجيع  الفر�س�ية قبل بضعة أ�م �الل بيانه مجليع سفراء امجلهوریة الفر�س�ية يف مجيع أحناء العامل.
يف الرؤیة الفر�س�ية للعامل. واستندت الرؤیة الفر�س�ية للعامل يف الویبو إىل املبدأ املو�د والتضامن ا�ي السفراء إىل املشاركة 

جعل من الویبو واك� �بعة لألمم املت�دة. مث ذ�ر الوفد أنه اس�ت�دم صورة جشرة، يف العام املايض، يف تفسرياته. وأعرب الوفد 
یق ختيل جسم � یتكون من �دد معني من األعضاء والعضالت، أي �دد عن رغبته يف التوسع يف هذه الصورة عن طر 

هناك �از هضمي ونظام تنفيس. و�ساءل  يق هدف مشرتك. وبني هذه األعضاء،معني من املكو�ت اليت تعمل معا لتحق 
د املغذیة الرضوریة الوفد عام س�ي�دث عام إذا قرر اجلهاز الهضمي أو إذا قررت الرئتني جفأة �دم توفري األو�س�ني واملوا

األ�س�ني الرشط األسايس أل�شطة بقية اجلسم. وذ�ر أن اإل�ابة معروفة. ففي اجلسم احلي، ميثل الهضم اجليد للمغذ�ت و 
يویة.الویبو يه هيئة ميثل التوزیع ا�ا�يل اجليد للموارد اليت وّ�هتا رشطا ال بد منه لبقاء اجلسم. وميثل هنج التضامن الالزم حل 

د عنرصا أساس�يا لتحقيق الهدف األسايس للویبو وهو "تعز�ز حامیة امللكية الفكریة يف مجيع أحناء العامل، وضامن التعاون املو�
من اتفاقية الویبو. واختمت الوفد بيانه، كام ذ�ر يف امجلعيات السابقة، بأنه لن یقبل أن یمت  3اإلداري بني �حتادات" وفقا للامدة 

بعض الب�ان و�حتادات للنفقات وفقا لقدرهتا �ىل ا�فع، ألن هذا  املو�دة للمنظمة، و�اصة حتملظيفة التشكيك يف الو 
 من شأنه أن �شكك يف التعاون من أ�ل �منية الب�ان وهو ميثل جحر الزاویة يف الویبو.

شفافية املزيانية  صوصهخبوحتدث وفد إندونيس�يا بصفته الوطنية، وقال إنه یؤید من حيث املبدأ املناقشات اليت جتري  .290
وكذ� مهنجية التخصيص. كام مل �كن �ى الوفد أي ا�رتاض �ىل شفافية عرض الویبو للرب�مج واملزيانية. ومع ذ�، أعرب 

الوفد عن رغبته يف التأ�يد �ىل أن املناقشات املتعلقة مبا إذا اكن ینبغي تغيري مهنجية التخصيص يف املنظمة أم ال ینبغي أن 
يقة أن الویبو منظمة حكومية دولية وليست منظمة هتدف للرحب. وأعرب الوفد أیضا عن رغبته يف التأ�يد �ىل أن تعكس حق 

من اتفاقية الویبو، اليت تطرق إ�هيا  3أي مناقشات جتري يف إطار هذا البند من �دول األعامل ینبغي أن تعكس دامئا املادة 
ضامن التعاون اإلداري بني �حتادات. وأعرب الوفد عن أم� يف أن تصل  بعض الوفود �لفعل، وأن أهداف املنظمة �شمل

املناقشات يف إطار بند �دول األعامل إىل نتي�ة ال حتدث أي أ�ر سليب �ىل األداء العام للمنظمة املتعلق بتعز�ز حامیة 
 امللكية الفكریة.

 �ربت عن شكوكها �شأن احلا�ة إىل تغيري وأعرب وفد الربازیل عن رغبته يف �نضامم إىل الوفود األخرى اليت .291
مهنجية التخصيص احلالية. وذ�ر أنه س�بق أن أعرب يف ا�ورات السابقة عن بعض املالحظات الت�ذ�ریة �شأن املناقشات 

یلية اليت جتري حول هذا املوضوع. �ري أن هذا ال یعين أنه ال ینبغي معاجلة مسأ� جعز ا�متویل. وقد أعطت مجيع املواد ا�متو 
للمعاهدات ذات الص� والیة واحضة لت�دید الرسوم مبس�توى �كفي لتغطية نفقات �حتاد. وقد نوقش هذا األمر �لفعل يف 
العام املايض �الل امجلعية العامة، وتوصلت ا�ول األعضاء إىل قرار �شأن هذه املسأ�، ا�ي لكف �حتادات املمو� من 

متوقع �الل الثنائية �لنظر يف تدابري تتفق مع املعاهدة اخلاصة هبا ملعاجلة هذه املسأ�.  �الل الرسوم واليت تعاين من جعز
 ورأى الوفد أن هذه املسأ� قد مت تناولها �لفعل مبوجب القرار احلايل للجمعية العامة.

دا للوفد بأهنا يف وأعرب وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية عن رغبته يف الرد �ىل بعض التعليقات السابقة اليت ب .292
طبيعهتا �كتياكت للتخویف عن طریق اإلحياء بأن مطالبة �حتادات �اللزتام مبعاهداهتا واحلصول �ىل د�ل �كفي لتغطية 

نفقاهتم تؤ�ر بطریقة ما �ىل أموال معاهدة التعاون �شأن الرباءات اليت أتيحت لتنفيذ مجمو�ة اكم� من �رامج الویبو 
ورصح الوفد بأن هذه قراءة �ري حصي�ة ألهدافه، ومن الواحض أهنا مل متثل جزء من أي اقرتاح كتايب  واملسا�دات التقنية.

تقدم به الوفد. وسوف �س�متر هذه اخلدمات �اكمل قوهتا، ويف الواقع أن التعدیالت اليت اقرت�ا الوفد، يه ببساطة تتعلق 
الف معاهدة التعاون �شأن الرباءات، بتقدمي مساهامت �اد� يف �لتوصية بأن تقوم �حتادات املمو� من �الل الرسوم، خب

ا�مو�ة الشام� من األ�شطة اليت تنخرط فهيا الویبو. وف� یتعلق مببدأ اجلنون واجلسد ا�ي به أعضاء خمتلفة، ذ�ر الوفد أن 
حتادات اليت ال مت� �اليا القدرة الویبو اآلن �متتع جبسم ذو حصة جيدة، و�كن یبدو أن بعض أطرافه �لفة. وهذه يه �

�ىل دفع أي يشء للمنظمة، و�اكليفها �ري املبارشة. وس�يكون من اجلنون جتاهل هذه األجزاء املترضرة من اجلسد. ويف 
 اخلتام، ذ�ر الوفد أن مبدأ التضامن يف نظره �شمل ا�رتام �لزتامات التعاهدیة من �انب لك دو� من ا�ول األعضاء.
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د ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وذ�ر أن ا�مو�ة حتدثت عن مسأ� مهنجية وحتدث وف .293
التخصيص �الل اج�عها التنس�يقي. وشعر أعضاء مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق �الرتياح �لنس�بة �كيفية معل 

حول تعدیالت حممت�. وشعرت مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى  النظام اآلن ومل �كونوا �ىل اس�تعداد إلجراء مناقشات إضافية
 والبلطيق �الرتياح �كيفية معل النظام احلايل.

ورأى وفد الصني أن �مة الویبو العاملية، �عتبارها أمه منظمة �املية للملكية الفكریة، يه �شجيع �بتاكر واإلبداع  .294
لثقافية مجليع الب�ان من �الل نظام دويل للملكية الفكریة یتسم �لتوازن من أ�ل حتقيق التمنية �قتصادیة و�ج�عية وا

والفعالية. ��، عند دراسة وختطيط منوذج اإلنفاق يف املنظمة، ینبغي ل�ول األعضاء أال تنظر فقط إىل اإل�رادات احلالية 
ور اسرتاتيجي وأن تت�ذ القرارات �شأن والفائض والعجز يف نظم �سجيل امللكية الفكریة بل جيب أن تنظر إ�هيا من منظ

أفضل طریقة للميض قدما لتطو�ر النظم. وذ�ر الوفد أنه �لنظر إىل التارخي، فقد شهد نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات 
، �لنس�بة لألنظمة األخرى، ال س�� نظام الهاي. ويف الوقت احلارض اليشءأیضا معلية تطو�ر وتعز�ز مبدئية، و�دث نفس 

ید�ل النظام يف مر�� التطور الرسیع. وإذا تغريت مهنجية ختصيص املوارد احلالية بصورة مفاجئة، فسزيداد العبء املايل 
�ىل النظام ویعرقل تطو�ره مبا یلحق آ�ر سلبية مبس�ت�ديم امللكية الفكریة. و�لتايل، رأى الوفد أنه يف ضوء الوضع احلايل، 

هنجية توزیع اإل�رادات واملرصوفات احلالية تغيريا حك�. وسوف حيتاج األمر إىل دراسة اكم� ینبغي أن �كون أي تغيري يف م 
 كام جيب أن تدرس مجيع التأثريات �شلك شامل قبل اختاذ القرار.

 وذ�ر الرئيس أنه اكن �ىل درایة بوجود سؤال وا�د من وفد سو�رسا إىل األمانة ود�ا الوفد إىل �كرار سؤا�. .295

وأشار إىل وجود بعض األحاكم اليت نقلها  2003سو�رسا إنه أشار إىل معلية اإلصال�ات ا�س�توریة لعام وقال وفد  .296
�شأن اإلصال�ات ا�س�توریة  2003وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية واليت شلكت جزءا من قرار امجلعية العامة للویبو لعام 

 د من األمانة أن تؤكد أن هذا هو احلال �لفعل.وقررت مجعية الویبو تعدیل ت� األحاكم. وقد طلب الوف

وذ�رت األمانة أنه إذا مل �كن خمطئة، فإن نص املعاهدة ذات الص� ا�ي �شري إليه وفد سو�رسا یتعلق �تفاق  .297
 مدرید. وطلبت األمانة احلصول �ىل تأ�يد من الوفد حول ما إذا اكن هذا هو احلال.

 مث� احملمت�.وأكد وفد سو�رسا أن ذ� اكن أ�د األ .298

وأشارت األمانة يف حتليلها إىل أن الوفد �شري إىل األحاكم املتعلقة ��متویل يف املعاهدات ذات الص� وما إذا اكنت قد  .299
�دلت أم ال مضن معلية اإلصال�ات ا�س�توریة. وقد أكدت األمانة أنه إذا اختذ� اتفاق مدرید مكثال، فقد مت اع�د 

، �ىل و�ه اخلصوص، لتتوافق �ىل و�ه الت�دید مع التعدیالت ذات الص� التفاقييت �ر�س 1-12التعدیالت �ىل املادة 
من اتفاقية �رن، ف� یتعلق �لرشط املتعلقة برضورة انعاكس  1-25من اتفاقية �ر�س واملادة  1-16و�رن، أي املادة 

�اد� وشفافة. وقد أوحضت التفسريات الواردة يف اإل�رادات واملرصوفات اخلاصة �الحتاد يف مزيانية املنظمة بطریقة 
املالحظات املصاحبة الغرض من ت� التعدیالت جبالء. وقد استندت هذه التوصيات أوال وقبل لك يشء إىل التعدیل 

ظمة �شأن ا�متویل يف اتفاقية الویبو، وا�ي أوحض أیضا أن مزيانية املنظمة تعرض إ�رادات ونفقات املن 11املقابل للامدة 
و�حتادات اليت تد�رها املنظمة بطریقة �اد� و�متزي �لشفافية. ومل �س�متر املراجعات لتشمل �يق األحاكم املتعلقة ��متویل وال 
س�� األحاكم اليت تقرتح، حسب �قتضاء، أن رسوم احتادات معينة س�تكون اكفية لتغطية نفقات ت� �حتادات. وأعربت 

اإلشارة إىل أن ذ� اكن مطبقا يف املامرسات ويف اللواحئ والقوا�د املالية اليت اعمتدهتا وأقرهتا ا�ول األمانة عن رغبهتا يف 
األعضاء، واليت تطلبت أن �شمل الرب�مج واملزيانية املقرتح تقد�رات اإل�رادات والنفقات للفرتة املالية اليت تتعلق هبا من 

 ل �لك احتاد �ىل �دا.�الل منوذج مو�د للمنظمة، وكذ� �شلك منفص
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وذ�ر الرئيس أنه لن یقوم بتلخيص خمتلف اآلراء وأنه من اآلمن القول إنه مل �كن هناك توافق يف اآلراء �شأن �دد من  .300
 من �دول األعامل إلعطاء الوفود مزیدا من الوقت للتشاور. 16النقاط. مث رفع بعد ذ� البند 

�شأن مهنجية ختصيص اإل�رادات والنفقات حبسب �حتاد. وذ�ر أن من �دول األعامل  16و�اد الرئيس إىل البند  .301
مناقشات اكم� وفعا� جرت �شأن املوضوع يف اليوم السابق وأن �ددا من الوفود قد شار�ت يف العمل بصورة �ادة 

بعضها البعض  وأ�لنت مواقفها. واكن هناك أیضا ا�كثري من النقاش يف املساء حول هذه القضية. واكنت الوفود تت�دث مع
واكنت املناقشات مس�مترة. و�� مل �رغب الرئيس يف اقرتاح إجراء مناقشة موضوعية، و�كنه أراد فتح الباب لطرح أیة 

 تعليقات.

وقال وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية إنه �رغب من أ�ل حتقيق الشفافية يف إبالغ اللجنة بأنه قد قام بصيا�ة ملرشوع  .302
من �دول األعامل وشاركها مع الوفود املعنية وكذ� مع املنسقني اإلقلمييني. وسريسل منسق  16تعلق �لبند القرار املقرتح امل 

ا�مو�ة �ء هذا �قرتاح إىل املنسقني اإلقلمييني اآلخر�ن، وأعرب الوفد عن تطلعه إىل إجراء مناقشات حىت ميكن التوصل 
 امل.إىل قرار إجيايب �شأن هذا البند من �دول األع

 وجشع الرئيس �ىل إجراء مزید من املشاورات حول هذا املوضوع ورفع هذا البند من �دول األعامل. .303

من �دول األعامل �شأن مهنجية ختصيص اإل�رادات والنفقات حبسب �حتاد والحظ أنه  16و�اد الرئيس إىل البند  .304
ن املناقشات اليت عقدت بعد ظهر ذ� اليوم بني �دد مت تعممي فقرة مقررة مقرت�ة. واكن الرئيس �رى أن �قرتاح �مج ع

 16�بري من أعضاء جلنة الرب�مج واملزيانية املهمتني اه�ما قو� هبذه القضية. مث رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار املقرت�ة للبند 
 من �دول األعامل:

 جلنة الرب�مج واملزيانية: .305

، وبعد 89و 88، الفقر�ن A/57/12الوارد يف الوثيقة  2017عام �إلشارة إىل قرار امجلعية العامة ل "1"
وكذ�  WO/PBC/27/13و WO/PBC/25/16إجراء مناقشات متعلقة بذ�، مع مرا�اة الو�ئق 

 بيا�ت ا�ول األعضاء

و�إلشارة إىل أنه مل �كن هناك توافق يف اآلراء �شأن املسائل اليت نوقشت يف إطار بند �دول  "2"
 األعامل احلايل 

فقد تقرر أن یطلب من األمانة أن تقدم �الل ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة الرب�مج واملزيانية  "3"
ومهنجية توزیع اإل�رادات والنفقات حسب  2020/21تفسريا شفو� ملرشوع الرب�مج واملزيانية املقرتح لعايم 

 �حتاد املس�ت�دم.

وذ�ر الرئيس أنه يف �ني أن بعض الوفود قد تفضل وجود قرار خمتلف، فقد ميثل �قرتاح قرارا رمبا �كون أمامه  .306
قرتاح كام هو فرصة أكرب جلذب إجامع يف اآلراء. و�رر الرئيس أنه ینبغي للوفود أن �س�تغرق وقتا طویال يف نظر يف �

مطلوب، و�كنه ذ�ر أیضا أن �ددا من الوفود قد أشار إىل أنه من أ�ل حتقيق ا�كفاءة ینبغي أن یمت اختتام ت� األمس�ية. مث 
 فتح الرئيس الباب للتعليق.

 وشكر وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية ت� الوفود اليت سا�دت يف صيا�ة القرار وذ�ر أن القرار أشار إىل أنه ال .307
یو�د �اليا توافق يف اآلراء �شأن مهنجية ختصيص املزيانية. ورأى الوفد أنه من املؤسف أن �كون هذا القرار رضور�. وذ�ر 

أن الوفود قد جنحت يف التفاوض، و�كن ما مت التفاوض �ليه اكن قرارا قال إنه ال یو�د اتفاق، ال �ىل �س�مترار وال �يل 
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ارت الوال�ت املت�دة األمر�كية إىل �دم رضاها عن مهنجية ختصيص املزيانية احلالية منذ �ام تغيري املهنجية احلالية. وقد أش
. وأبدى الوفد مرونة يف اإلشارة إىل أن التغيريات ال ینبغي أن حتدث �ىل الفور. ومل یرص �ىل التوزیع النس�يب 2015

�دة تدرجيية يف املشاركة يف النفقات �ىل املدى الطویل. للنفقات املبارشة و�ري املبارشة و�كنه أشار إىل أنه ميكن حتقيق ز
�كن لألسف، مل �ر الوفد أي مرونة مماث� من قبل ا�ول األعضاء األخرى اليت واصلت اإلرصار �ىل �دم إد�ال أي 

أن تدمع تطبيق تغيريات �ىل تطبيق مهنجية املوازنة احلالية. وذ�ر الوفد أیضا أن الوال�ت املت�دة األمر�كية ال �س�تطيع 
مهنجية ختصيص املزيانية اليت أسفرت عن �دم قيام احتادات الویبو اليت متول من �الل الرسوم بأي مساهامت يف النفقات 
املشرتكة للمنظمة. و�� ال ميكهنا أن توافق �ىل مزيانية متثل انهت�اك ألحاكم اتفاقية الویبو ومعاهدات �حتادات املمو� من 

ولك ذ� یتطلب التعاون ودفع النفقات املشرتكة من �انب مجيع �حتادات املمو� من �الل الرسوم. �الل الرسوم، 
وأعرب الوفد عن استيائه مرة أخرى جتاه ت� �حتادات اليت یتوقع أن تعاين من جعز ومل تت�ذ خطوات ملموسة يف 

العجز �هيا. وأبدى الوفد اس�تعداده للتفاوض طي� الوقت مجمو�ات العمل اخلاصة هبا �راسة التدابري الالزمة ملعاجلة أو�ه 
ا�صص �ورة جلنة الرب�مج واملزيانية احلالية بدال من إ�القها قبل األوان. ومع ذ�، �سبب �دم مرونة الوفود األخرى، مل 

 تغيري أي يشء ألن هذه �كن من املمكن إحراز تقدم يف املناقشة. وقد أرصت إ�دى مجمو�ات ا�ول األعضاء �ىل أنه لن یمت
املهنجية مس�ت�دمة لعدد من الس�نوات �ىل الرمغ من عيوهبا. وأشار الوفد إىل أن املهنجية مل �كن یقصد هبا السامح لبعض 

احتادات الویبو املمو� من �الل الرسوم �لترصف �شلك �ري مسؤول، وإهامل الزتاماهتا واحلصول وال �سدد شيئا مع 
ال یتجزأ من املنظمة. وأعرب الوفد عن أم� يف أن یقرتح املكتب ا�ويل مرشوع مزيانية یظهر مسامهة �د�اء بأهنا جزء 

 مجيع �حتادات املمو� من �الل الرسوم يف النفقات العامة.

وأعرب وفد سو�رسا عن شكره مجليع الوفود �ىل معلها البناء والفعال للغایة �شأن هذا املوضوع. وأعرب عن رغبته  .308
 توضيح أن الطریقة احلالية تنطبق �ىل إ�داد املزيانية ما مل یمت تغيريها.يف 

وأید وفد فر�سا البيان ا�ي أدىل به وفد سو�رسا وأعرب عن خيبة أم� ا�كبرية يف اس�مترار إرصار العدید من الوفود  .309
 یتعني إثبات اجلانب السليب لها.�ىل تغيري مهنجية ختصيص املزيانية اليت معلت �شلك جيد لس�نوات �دیدة واليت ال �زال 

 و�ساءل الرئيس عام إذا اكنت هناك أیة وفود أخرى �رغب يف أ�ذ ا�لكمة. .310

واعتذر وفد فر�سا عن أ�ذ ا�لكمة مرة أخرى و�كنه أراد إضافة يشء إىل البيان ا�ي سلمه للتو. وأعرب الوفد عن  .311
فقط قام الوفد ا�ي رغب يف تغيري  2018للغایة أنه يف �ام  رغبته يف أن �سجل يف التقر�ر أن فر�سا و�دت أنه من املفاجئ

. 2015مهنجية التخصيص بطلب تقدمي عرض تقدمي حول هذا املوضوع، �ىل الرمغ من أن املناقشات اكنت �اریة منذ �ام 
ذا الطلب يف �شلك �ام، اكنت هناك �ا�ة لفهم التعدیل قبل إجراء التعدیل. و�� اكن وفد فر�سا یتوقع أن یأيت مثل ه

 وقت سابق، وذ�ر أن حقيقة أنه قد �اء اآلن فقط حيمل ا�كثري من املعاين اليت تتعلق �جلدل نفسه.

وطمأن الرئيس الوفود بأن مجيع البيا�ت سوف تنعكس يف تقر�ر �ج�ع. مث الحظ أنه یبدو أنه ال تو�د ا�رتاضات  .312
 �ىل فقرة القرار املقرت�ة اليت قرئت مرة أ�رية:

 نة الرب�مج واملزيانية:جل  .313

، وبعد 89و  88، الفقر�ن A/57/12الوارد يف الوثيقة  2017�إلشارة إىل قرار امجلعية العامة لعام  "1"
وكذ�  WO/PBC/27/13و WO/PBC/25/16إجراء مناقشات متعلقة بذ�، مع مرا�اة الو�ئق 

 بيا�ت ا�ول األعضاء
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افق يف اآلراء �شأن املسائل اليت نوقشت يف إطار بند �دول و�إلشارة إىل أنه مل �كن هناك تو  "2"
 األعامل احلايل 

فقد تقرر أن یطلب من األمانة أن تقدم �الل ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة الرب�مج واملزيانية  "3"
فقات حسب ومهنجية توزیع اإل�رادات والن 2020/21تفسريا شفو� ملرشوع الرب�مج واملزيانية املقرتح لعايم 

 �حتاد املس�ت�دم.

ذ�، أقر الرئيس القرار وشكر الوفود، �ىل و�ه اخلصوص، اليت معلت جبد للتوصل إىل صيا�ة مقبو� ويف أعقاب  .314
 وأعرب عن امتنانه ملرونة الوفود اليت مكنت جلنة الرب�مج واملزيانية من أ�ل حتقيق ا�كفاءة من الوصول �الج�ع إىل هنایته.

 من �دول األعامل: مرشو�ات �مكيلية للخطة الرأساملية الرئيس�ية  17البند 

 .WO/PBC/28/13استندت املناقشات إىل الوثيقة  .315

من �دول األعامل، "مرشو�ات اخلطة الرأساملية الرئيس�ية التمكيلية، ا�ي اقرتح  17أ�لن الرئيس عن بدء البند و  .316
�شأن الهجرة إىل النظم الس�ابية والفرص املس�تقبلية لتحسني البنية مبوجبه مرشو�ان �مكيليان للخطة الرأساملية الرئيس�ية 

وذ�ر أن الوفود حتتاج إىل مزید من  WO/PBC/28/13التحتية للمباين. وأعطى الرئيس ا�لكمة لألمانة لتقدمي الوثيقة 
 الوقت �راسة الوثيقة.

) اعمتدت من 1: (2017الویبو يف �ام وأعربت األمانة عن شكرها للرئيس وذ�رت بأن مجعيات ا�ول األعضاء يف  .317
�حتادات املمو� من �الل املساهامت، احتياطي احتاد معاهدة التعاون �شأن الرباءات واحتاد مدرید �متویل املرشو�ات 

واليت تبلغ قميهتا  A/57/9يف الوثيقة  2018/19للثنائية  2027-2018املطرو�ة يف اخلطة الرأساملية الرئيس�ية ألعوام 
الحتاد مدرید مل �س�ت�دم ��اكمل  2014/15) أشارت إىل أن الفائض يف الثنائية 2مليون فرنك سو�رسي ( 25.5املية اإلج

مليون فرنك سو�رسي  1.1، وقررن ختصيص الرصيد املتبقي البالغ 2018/19يف مرشو�ات اخلطة الرأساملية الرئيس�ية يف 
يف املس�تقبل واليت س�تفيد مجيع �حتادات. واكن من  27-2018ئيس�ية للمرشو�ات الشام� املشرتكة للخطة الرأساملية الر 

) الحظت أن ت� القرارات ال ختل �ملناقشات املشار إ�هيا يف 3املفهوم أن القرار قد اختذ �ىل أساس خمصص ملرة وا�دة (
متثل  2027-2018أساملية الرئيس�ية من الوثيقة املقدمة إىل امجلعيات. و�الوة �ىل ذ�، ذ�رت األمانة أن اخلطة الر  2الفقرة 

وثيقة حية مشلت خطة طوی� املدى وقد متت املوافقة �ىل املرشو�ات األولية فهيا يف العام السابق. وشددت األمانة �ىل 
 وقد �ددت األمانة، يف احلا�ة إىل ��رتاف �لفرص اجلدیدة اليت ظهرت للمنظمة أثناء قيا�ا بعملها �الل أي ثنائية معينة.

، الفرص اليت ميكن تصنيفها إىل فئتني خمتلفتني. وقد �شأت الفئة األوىل من بيئة �كنولوجيا املعلومات 2018غضون �ام 
واملناظر الطبيعية املتطورة �رس�ة، وال س�� التحول إىل اع�د التكنولوجيا الس�ابية اليت من شأهنا أن متكن املنظمة من أن 

خلارجية املتغرية، مبا ميكهنا من توفري �دمات فعا� من حيث التلكفة ألحصاب املصل�ة تظل مرنة وتتكيف مع البيئة ا
واملس�ت�دمني. ومن املتوقع أن یؤدي �لق قدرة طوی� األ�ل لالس�تفادة من اخلدمات الس�ابية إىل حتقيق ماكسب �برية من 

ز أمن أصول ونظم املعلومات، وز�دة تنوع حيث ا�كفاءة يف املدى املتوسط والطویل، وقدرة أكرب �ىل التنظمي، وتعز�
مزودي اخلدمات، مما یقلل من ا�اطر طوی� املدي. كام أوحضت األمانة أن الفئة الثانية من الفرص يف الوثيقة تنبع من فرص 

ا سوق العقارات لتعز�ز حرم الویبو، وضامن أنه یظل صاحل ألغراض ودمع اس�متراریة العمل. س�تكون املرشو�ات يف لكت
الفئتني متشعبة ملصل�ة مجيع احتادات املنظمة، يف �ني أن �لكفة ت� العنارص اليت ميكن عزوها مبارشة إىل احتادات معينة، 

املقدمة إىل جلنة الرب�مج واملزيانية نصت  WO/PBC/28/13سيمت ختصيصها الحتادات حمددة. وذ�رت األمانة أن الوثيقة 
 3من مرشو�ات التكنولوجيا الس�ابية ذات األولویة العالية، بتلكفة تقد�ریة تبلغ حوايل ) اقرتاح ملرشو�ني 1�ىل ما یيل: (

) الس�ياق واحلا�ة، كام ذ�ر الرئيس، للمرشو�ات املس�تقبلية املتعلقة �ملباين والبنية التحتية اليت 2مالیني فرنك سو�رسي (
مقرت�ات حمددة يف مناقشات جلنة الرب�مج واملزيانية يف  تتطلب املزید من العمل وا�راسة اليت س�تقوم هبا األمانة، لعرض
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ات الص� لتيرس �ىل ا�ول األعضاء التوصل إىل قرار، . وقد أوحضت األمانة أن الوثيقة قدمت مجيع املعلومات ذ2019�ام 
 من �حتياطيات، مبا يف ذ� حتدیث �شأن �ا� مرشو�ات اخلطة الرأساملية الرئيس�ية واملرشو�ات اخلاصة األخرى املمو�

� اخلاصة �الحتياطيات. و�لصت األمانة إىل أن وكذ� املعلومات املالية ذات الص� وفقا للس�ياسة املنق�ة ذات الص
 مقرت�ات املرشو�ات الواردة يف الوثيقة متوافقة متاما مع املبادئ الواردة يف الس�ياسة املنق�ة املتعلقة �حتياطيات املنظمة.

 عن شكره لألمانة �ىل النظرة الشام� وفتح الباب ألي أس�ئ� أو تعليقات فوریة.وأعرب الرئيس  .318

وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق مشريا إىل أن املرشو�ني املقرت�ني املتصلني �لهجرة  .319
�س�ت�دام الفعال للموارد. ويف هذا الس�ياق، إىل النظم الس�ابية قد سعيا إىل ضامن �دمات أفضل وأكرث أما� فضال عن 

أعربت مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيقية عن دمعها للموافقة �ىل متویل مرشوعي الرب�جمني اإلضافيني من احتياطي 
سني الویبو. وأ�اطت مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق �لام بأن األمانة قد قدمت بعض الت�ليالت �شأن فرص التح 

املس�تقبلية للمباين والبنية التحتية، مبا يف ذ� تقدمي اخلدمات األساس�ية ملوظفي الویبو واليت من شأهنا أن متثل وس�ي� لضامن 
 توفري ظروف معل أفضل لألرس الشابة، و�اصة النساء.

اخلطة الرأساملية  وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء ورحب �ألهداف ا�اكمنة وراء �قرتاح اخلاص مبرشو�ات .320
 الرئيس�ية، وأشار إىل "إ�شاء قدرات طوی� األ�ل للویبو الس�ت�دام مقديم اخلدمات الس�ابية وجهرة التطبيقات القدمية"

و"�رحيل الربید اإل�كرتوين إىل الس�ابة ��كرتونية" هيدف إىل حتسني التاكليف، وز�دة خفة احلركة واملرونة، وحتسني 
أحصاب املصل�ة، وكذ� تعز�ز القدرة �ىل القدرة �ىل الصمود واس�متراریة العمل. ورأت ا�مو�ة �ء أن تقدمي اخلدمات إىل 

�ست�ر املس�متر وا�ي یتطلع لألمام يف بنية حتتية �دیثة �س�تجيب لالحتيا�ات اخلاصة للمنظمة هو أمر أسايس لضامن 
س�تقبل، مع اس�ت�دام مواردها �كفاءة وحتقيق مدخرات حي� أمكن. متكن الویبو من مواص� تقدمي �دمات �الية اجلودة يف امل 

والحظت ا�مو�ة �ء الت�ليل اجلاري ا�ي تقوم به األمانة ف� یتعلق �الحتيا�ات املتعلقة �ملباين واخليارات املتعلقة 
ملقرت�ة يف �خلدمات املقدمة للموظفني. وأعربت ا�مو�ة �ء عن دمعها للموافقة �ىل املرشو�ات ا

 .WO/PBC28/13 الوثيقة

وأید وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية مرشوعي التكنولوجيا الس�ابية املقرت�ني نظرا للفوائد وا�كفاءات الناجتة املتوقعة.  .321
وذ�ر الوفد أن موافقته �ىل هذ�ن املرشو�ني ال متس موقفه �شأن مهنجية ختصيص املزيانية ملرشو�ات اخلطة الرأساملية 

من الوثيقة وأشار إىل أنه مل �كن معتادا �ىل املصطل�ات، وال س�� يف  6إىل الفقرة  الرئيس�ية يف املس�تقبل. وأشار الوفد
مليون فرنك سو�رسي املوجود يف بند احتياطي املرشو�ات اخلاصة ا�ي مل یعد مطلو�، ومن مث سيمت  0.9إشارة إىل مبلغ 

اطيات اليت مت إ�ادة املبلغ �ري املس�ت�دم إ�هيا. إ�ادته إىل بند الفائض املرت�مك. و�� طلب الوفد توضي�ات �شأن �حتي
% 94اخلاصة �لز�دة املتوقعة يف �اكليف اإلجيار بنس�بة  33ورحب الوفد أیضا بتقدمي مزید من املعلومات ف� یتعلق �لفقرة 

 .2020اعتبارا من �ام 

، �رجع إىل حقيقة أن املبىن املس�تأجر قد 33وأوحضت األمانة أن الز�دة املتوقعة يف اإلجيارات املشار إ�هيا يف الفقرة  .322
قام �رشائه مؤخرا ما� �دید، وسيمت إجراء تقيمي حلا� املبىن. وس�تكون هناك �ا�ة لت�دید بعض املباين لالمتثال للواحئ 

ملس�توى واملتطلبات احمللية املعمول هبا يف سو�رسا، و�اصة اكنتون جنيف. وقد مت التفاوض �شأن مبلغ اإلجيار ليظل عند ا
احلايل يف الس�نة القادمة، مما �سمح لألمانة العامة بفهم اخليارات املس�تقبلية اليت توفرها امللكية اجلدیدة، وإجراء دراسات 
اس�تقصائية للسوق لتقيمي فرص السوق والنظر يف الفرص املتا�ة األخرى. وف� یتعلق مبسأ� املصطل�ات، ذكّرت األمانة 

من النس�ة اإلجنلزيیة من القوامئ  23توضي�ات املقدمة يف اليوم السابق وأشارت إىل الصف�ة �ملناقشات اليت جرت وال 
من بيان الوضع املايل. وعرض صايف األصول عنارص  1املالية الس�نویة، واليت تنص �ىل صايف أصول املنظمة يف القامئة 

ي واليت �ر�مكت نتي�ة لإل�رادات اليت جتاوزت متعددة للخطر اكنت الفوائض املرت�مكة فهيا يه الفوائض �ىل أساس س�نو 
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النفقات. و�لتايل، اكنت املصطل�ات ت�ىش مع مصطل�ات احملاس�بة املالية وكام ذ�ر آنفا، اكن صايف األصول ميثل 
 �حتياطيات وصنادیق رأس املال العامل يف املنظمة.

وفود ألي ردود. ورأى الرئيس أنه مل �كن هناك وشكر الرئيس األمانة �ىل التوضي�ات وأ�اد فتح الباب لتقدمي ال .323
 طلبات أخرى للحضور، فقرأ فقرة القرار اليت مت اع�دها.

أوصت جلنة الرب�مج واملزيانية مجعيات الویبو، لك ف� خيصه، �ملوافقة �ىل متویل مرشوعي الرب�جمني و  .324
رنك سو�رسي، من احتياطي الویبو واإل�اطة مالیني ف 3التمكيليني خلطة الرأساملية األساس�ية، البالغ مجمو�ه 
 �لفرص املس�تقبلية لتحسني البنية التحتية للمباين.

 اختتام ا�ورة - من �دول األعامل 18البند 

قدم الرئيس البند ا�هنايئ وهو اختتام ا�ورة. ومل �كن هناك خطوات رمسية یمت اختاذها يف إطار هذا البند، حيث مت  .325
ت يف إطار بنود �دول األعامل ا�تلفة. وللتوضيح، أشار الرئيس إىل أن مجيع القرارات اليت مت رسدها البت يف مجيع القرارا

س�تقوم األمانة بت�د�هثا مع القرار�ن السابقني ال��ن مت اختاذهام، أي القرار�ن  WO/PBC/28/14 Provيف الوثيقة 
لوثيقة، مبجرد حتد�هثا، أساس إ�داد تقر�ر جلنة الرب�مج . وستشلك ت� ا2ويف إطار البند  16املت�ذ�ن يف إطار البند 

واملزيانية ا�ي س�يقدم إىل امجلعية العامة. كام سيمت �رش الوثيقة إ�كرتونيا جبميع لغات الویبو وسيمت إرسالها إىل منسقي 
األس�بوع، مما سا�د  ا�مو�ات. وأعرب الرئيس عن شكره للمندوبني �ىل مشاركهتم النشطة يف خمتلف املوضو�ات يف هذا

اللجنة �ىل التحرك من �الل بنود �دول األعامل بطریقة رسیعة وفعا�. وشكر الرئيس املرتمجني والفنيني وموظفي املؤمترات 
 والزمالء وفریق األمانة، وتطلع إىل العمل معهم مرة أخرى �الل العام املقبل أو حنو ذ�.

ن أمر�اك الالتينية وا�اكریيب، وهنأ �ئيب الرئيس �ىل تعييهنام و�ىل قيادة وحتدث وفد السلفادور نيابة عن مجمو�ة ب�ا .326
�ج�ع بفعالية، وإدارة الوقت وتعز�ز التفامه يف ظل وجود مواقف متباینة. كام شكرت مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية 

أت ا�مو�ة أن هناك قرارات �مة قد اختذت وا�اكریيب مجيع األعضاء ا��ن أ�روا املناقشات مبقرت�اهتم ومساهامهتم، حيث ر 
�شأن العدید من البنود اليت اكنت مدر�ة يف �دول أعامل �ج�ع. كام أعربت مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب عن 

ية القمية وتفسرياهتا شكرها لألمانة �ىل تنظمي �ج�ع، ومجليع هيئات الویبو املشاركة واملمث� يف ا�ورة �ىل عروضها التقدمي 
واليت �ذت القرارات اليت مت اختاذها. ويف اخلتام، أعربت مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب عن شكرها خلدمات 

 مؤمترات الویبو وفریق الرتمجة ملا قدموه من دمع قمي طوال �ج�ع.

وأعرب عن شكره للرئيس �ىل إدارته للمناقشات  وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، .327
�الل ا�ورة، وأعرب عن شكره كذ� ألمانة الویبو اللزتا�ا بعمل اللجنة وشكره للجنة التدقيق املس�تق� التابعة للمنظمة 

لوسطى والبلطيق وشعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل �مهتم البالغة األمهية لألداء الصحي للمنظمة. وأعربت مجمو�ة ب�ان أورو� ا
عن تقد�رها للعمل ا�ي قام به املراجع اخلار� للهند �الل الس�نوات الست املاضية، ومتنت للمراجع اخلار� اجلدید من 
اململكة املت�دة لك الن�اح يف هذه املهمة. وأعربت مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق عن شكرها للمرتمجني الفوریني 

رات �ىل �ودمه ا�ؤوبة اليت �ريم إىل توفري ظروف معل ممتازة للمندوبني. وأ�ريا، شكرت مجمو�ة وموظفي �دمات املؤمت
ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق مجيع الوفود �ىل العمل بفعالية �الل ا�ورة، و�ىل مجيع املناقشات اجلادة اليت جرت أثناء 

 اس�تعراض �دد من الو�ئق واختاذ قرارات هامة.

سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وهنأ الرئيس �ىل إدارة ا�ورة �كفاءة وفعالية �ىل مدار األس�بوع، مشريا إىل  وحتدث وفد .328
الرس�ة اليت مت هبا العمل، وأن هناك فرق واحض عن بعض دورات جلنة الرب�مج واملزيانية اليت عقدت مؤخرا. ورأت 

لوصول بصورة راقية إىل نتاجئ إجيابية، وأعرب الوفد عن شكره ا�مو�ة �ء أن توجهيات الرئيس املمتزية قد سامهت يف ا
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لألمانة �ىل توا�دها ومعلها ا�ؤوب قبل ا�ورة وأثناءها، وكذ� أعرب عن شكره للمرتمجني و�دمات املؤمترات �معهم 
 املعتاد وحرفيهتم.

 انت�ا�هتام، وشكر الرئيس �ىل وحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادي، وهنأ �ئيب الرئيس �ىل .329
إدارته ل�ورة بصورة ماهرة أدت إىل انهتاهئا يف وقت مبكر، األمر ا�ي من شأنه أن �سا�د الوفود املقمية يف جنيف �ىل 
التحضري بصورة أفضل للجمعية العامة. وأعربت مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ عن شكرها للمنسقني اإلقلمييني للمرونة اليت 

ت يف �ج�ع وعن شكرها لألمانة و�دمات املؤمترات واملرتمجني الشفویني ومكتب املستشار القانوين واللجنة ظهر 
 �ستشاریة املس�تق� للرقابة وشعبة الرقابة ا�ا�لية واملراجع اخلار�، لتقار�رمه املمتازة.

األفریقية، عن شكره للرئيس �ىل �وده اجلد�رة �لثناء أثناء ا�لكمة اليت ألقاها نيابة عن ا�مو�ة أعرب وفد املغرب، و  .330
يف رئاس�ته ل�ورة، و�ىل التوجهيات الفعا� واملهنية واليت مكنت اللجنة من حتقيق تقدم رسیع. وهنأت ا�مو�ة نواب الرئيس 

ود املبذو� قبل وأثناء القادمني �ىل انت�اهبم، وأعربت عن شكرها للمرتمجني �ىل تيسري �تصال وأثنت �ىل األمانة للجه
األس�بوع ا�ي سامه �لتأ�يد يف سري العمل بصورة جيدة. وا�رتفت ا�مو�ة جبدارة املندوبني الزمالء ا��ن مل یألوا أي �دا 

من أ�ل إحراز تقدم يف معل اللجنة. ورحبت ا�مو�ة حبا� املزيانية ونتاجئها، ورأت أن ا�ورة شهدت بعض املناقشات 
وأعربت ا�مو�ة عن تطلعها بفارغ الصرب لفرصة لالس�تفادة من اإلجنازات اليت حتققت يف ا�ورة التالية. كام أعربت املمثرة 

 ا�مو�ة عن شكرها للفریق املنسقني اإلقلمييني �ىل �ودمه ا�ؤوبة.

لوفد نواب الرئيس �ىل وقال وفد الصني أن ا�ورة بقيادة الرئيس اكنت �الية ا�كفاءة ومتت بطریقة �نية، وهنّأ ا .331
انت�اهبم. وأثىن الوفد أیضا �ىل ا�ول األعضاء إلبداء مرونة �الل ا�ورة، مما مكن اللجنة من التوصل إىل توافق يف اآلراء 

د عن امتنانه خلدمات . وأعرب الوف2018�شأن معظم بنود �دول األعامل، مبا مثل قا�دة جيدة لتقدميها للجمعية العامة لعام 
 للمرتمجني ملا بذلوه من �ود.رات و املؤمت

وأعرب الرئيس عن شكره للجنة �ىل تعليقاهتا وأبدى أطيب متنياته ألولئك ا��ن سيسافرون إىل العوامص وأعرب  .332
 ورة.عن أم� يف رؤیة املندوبني �نية والتعاون معهم أثناء امجلعيات أو يف جلنة الرب�مج واملزيانية يف العام التايل. ومت اختتام ا�

 [یيل ذ� املرفق]
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(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 
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Nadji AICHE (M.), directeur, Administration et moyens, Institut national algérien de propriété 
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Stefan GEHRKE (Mr.), Expert, Ministry of Justice and Consumer Protection, Berlin 
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María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministra, Misión Permanente, Ginebra 
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Cauê OLIVEIRA FANHA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
CANADA 
Gabrielle DOLGOY (Ms.), Trade Policy Officer, Global Affairs Canada, Ottawa 
 
CHINE/CHINA 
Jian LIU (Mr.), Deputy Director General, International Cooperation Department, National 
Intellectual Property Administration (SIPO), Beijing 
Ling ZHANG (Ms.), Section Chief, National Intellectual Property Administration (SIPO), Beijing 
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Heidi VASCONES (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
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Diana Violeta HASBUN VILLACORTA (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
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Shaima AL AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the 
World Trade Organization (WTO), Geneva 
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
ESPAGNE/SPAIN 
Alberto CASADO FERNÁNDEZ (Sr.), Jefe, Departamento de Coordinación Jurídica y 
Relaciones Internacionales, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), Madrid 
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Howard SOLOMON (Mr.), Minister Counselor, Multilateral Economic and Policital Affairs, 
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Paul SALMON (Mr.), Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria, Virginia 
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Mark CASSAYRE (Mr.), Chargé d’affaires ad interim, Permanent Mission, Geneva 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
Galina MIKHEEVA (Ms.), Deputy Director, International Cooperation Department, Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
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Natalia AGEENKO (Ms.), Advisor, Russian Federal Institute of Industrial Property (FIPS), 
Moscow 
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Yann SCHMITT (M.), conseiller politique, Affaires économiques internationales, Ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères, Paris 
Daphné DE BÉCO (Mme), responsable du service juridique et international, Direction juridique 
et financière, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
 
GRÈCE/GREECE 
Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
GUATEMALA 
Eduardo SPERISEN YURT (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
HONGRIE/HUNGARY 
Csaba BATICZ (Mr.), Head, Legal and International Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
 
INDE/INDIA 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
Reza DEHGHANI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ITALIE/ITALY 
Simona MARZETTI (Ms.), Head, International Affairs Division, Ministry of Economic 
Development, Italian Patent and Trademark Office (IPTO), Rome 
Delfina AUTIERO (Ms.), Senior Officer, Ministry of Economic Development, Directorate General 
for the Fight against Counterfeiting, Italian Patent and Trademark Office, Rome 
 
JAPON/JAPAN 
Yukio ONO (Mr.), Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division, Policy 
Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
Masaki EMA (Mr.), Deputy Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division, 
Policy Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
Kenji SAITO (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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KAZAKHSTAN 
Svetlana SHADIKOVA (Ms.), Head, Department of Finance and Logistical Support, National 
Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Astana 
KIRGHIZSTAN/KYRGYZSTAN 
Mirbek MONOLOV (Mr.), Head, Financial and Economic Section, State Service of IP and 
Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic, Bishkek 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Joana PAPIRAITE (Ms.), Trainee, Permanent Mission, Geneva 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
MEXIQUE/MEXICO 
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA (Sr.), Embajador, Representante Permanente Alterno, 
Misión Permanente, Ginebra 
Enrique MONTAUDON RAMÍREZ (Sr.), Director, Divisional de Administración, 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
Paulina CEBALLOS ZAPATA (Sra.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra 
Martha Gabriela ACEVES VILLALBA (Sra.), Coordinadora, Departamental de Negociaciones 
Internacionales. Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
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Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
OUGANDA/UGANDA 
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Permanent Mission, 
Genève 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
Si-Young PARK (Mr.), Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property Office 
(KIPO), Daejeon 
Sangdong HWANG (Mr.), Senior Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 



WO/PBC/28/15 Prov. 
Annex 
5 
 
 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
Luděk CHURÁČEK (Mr.), Director, Economic Department, Industrial Property Office (IPO), 
Prague 
Martin TOČĺK (Mr.) Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Adrian VIERITA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
Traian FILIP (Mr.), Minister Plenipotentiary, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
Albert ROBU (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Monica OPROIU (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Rafael-Nicolae CHIBEA (Mr.), Expert, Economic Department, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
Daniela GǍGEANU (Ms.), Expert, Economic Department, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
Jan WALTER (Mr.), Senior Intellectual Property (IP) Advisor, Permanent Mission, Geneva 
Francis ROODT (Mr.), Senior Policy Advisor, International Policy Directorate, Intellectual 
Property Office (IPO), Newport 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
Muhammed Fuad Bin JOHARI (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
SUÈDE/SWEDEN 
Maria RÖNNBÄCK (Ms.), Controller, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Stockholm 
Malin WIKLUND (Ms.), Controller, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Stockholm 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
Ursula SIEGFRIED (Mme), conseillère juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, 
Division du droit et des affaires internationales, Berne 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
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TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
Nurali NAZAROV (Mr.), Head, Finance Department, Patent Office of Tajikistan (POT), 
Dushanbe 
Haydar RAJABOV (Mr.), Head, Finance Department, Patent Office of Tajikistan (POT), 
Dushanbe 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
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ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
Mohammed YAGOOB (Mr.), Senior Patent Specialist, Saudi Patent Office (SPO), Riyadh 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
Robert ULLRICH (Mr.), Head, Austrian Patent Office, Vienna 
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Zhanna HRYBKO (Ms.), Head, Financial and Economic Department, National Center of 
Intellectual Property, Minsk 
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culture et des sports, Bujumbura 
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Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
IRLANDE/IRELAND 
Michael GAFFREY (Mr.), Ambassador, Permanent Mission, Geneva 
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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MALTE/MALTA 
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REPUBLIC OF KOREA 

Myong Hak JONG (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
Ysset ROMAN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
Elhadji Samba MBAYE (M.), directeur administratif et financier, Ministère de l’industrie et de la 
petite et moyenne industrie, Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l’innovation 
technologique (ASPIT), Dakar 
Lamine Ka MBAYE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
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TCHAD/CHAD 
Sounny Kodi YOUSSOUF SOUNNY (M.), chef, Ministère des mines, du développement 
industriel, commercial et de promotion du secteur privé, N’Djamena 
 
UKRAINE 
Olena BOIARKINA (Ms.), Director, Department of Finance Work and Administrative Support, 
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
Valeriy ZHALDAK (Mr.), Director, Department for Intellectual Property, Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
YÉMEN/YEMEN 
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
Muyumbwa KAMENDA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ZIMBABWE 
Vimbai Alice CHIKOMBA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
III. AUDITEURS EXTERNES/EXTERNAL AUDITORS 
 
K. S. SUBRAMANIAN (M./Mr.) Directeur général, conseiller juridique principal et 

responsable de l’information/Director General, 
Principal Legal Advisor and Central Public Information 
Officer, Office of Comptroller and Auditor General of 
India 

Priya PARIKH (Mme/Ms.)  Directeur, Bureau du contrôleur-vérificateur 
général des comptes de l’Inde/Director, Office of 
Comptroller and Auditor General of India 

 
IV. ORGANE CONSULTATIF INDÉPENDANT DE SURVEILLANCE DE L’OMPI (OCIS)/ 
 WIPO INDEPENDENT ADVISORY OVERSIGHT COMMITTEE (IAOC) 
 
Gábor ÁMON (M./Mr.)  Président/Chair 
Egbert KALTENBACH (M./Mr.)  Vice-président/Vice-Chair 
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V. BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair:  Andrew STAINES (M./Mr.) (Royaume-Uni/United 

Kingdom) 

Vice-présidents/Vice-Chairs:   Raúl VARGAS JUÁREZ (M./Mr.) (Mexique/Mexico) 
Liene GRIKE (Mme/Ms.) (Lettonie/Latvia) 

Secrétaire/Secretary: Chitra NARAYANASWAMY (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 
 
VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/ INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 
Ambi SUNDARAM (M./Mr.), sous-directeur général, Secteur administration et gestion/Assistant 
Director General, Administration and Management Sector 
Naresh PRASAD (M./Mr.), sous-directeur général et chef de cabinet, Cabinet du directeur 
général/Assistant Director General and Chief of Staff, Office of the Director General 
Chitra NARAYANASWAMY (Mme/Ms.), directrice, Département de la gestion des programmes 
et des finances (contrôleur)/Director, Department of Program Planning and Finance (Controller) 
Frits BONTEKOE (M./Mr.), conseiller juridique/Legal Counsel 
Maya BACHNER (Mme/Ms.), directrice, Division de l’exécution des programmes et du 
budget/Director, Program Performance and Budget Division 
Magdi BONA (Mme/Ms.), contrôleur adjoint, Bureau du contrôleur/Assistant Controller, Office of 
the Controller 
Janice COOK ROBBINS (Mme/Ms.), directrice, Division des finances/Director, Finance Division. 

 

 والوثيقة][هنایة املرفق 
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