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 .1عقدت ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية يف مقر الويبو يف الفرتة من  8اإىل  12يوليو .2019
 .2وخالل الفرتة من أأكتوبر  2017اإىل أأكتوبر (،2019املرجع )WO/GA/51/1 :تتأألف اللجنة من ادلول ا ألعضاء
التالية :اجلزائر ،أأنغول ،ا ألرجنتني ،أأذربيجان ،بنغالديش ،الربازيل ،بلغاراي ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا
( ،)2019كوس تارياك (  ،)2018مجهورية التش يك ،الإكوادور ،مرص ،السلفادور ،اإس تونيا ،اإثيوبيا ،فرنسا ،الغابون ،أأملانيا،
اليوانن ،غواتاميل ،اجملر ،الهند ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،اإيطاليا ،الياابن ،اكزاخس تان ،قريغزيس تان ،لتفيا ،ليتوانيا،
مالزياي ،املكس يك ،املغرب ،نيجرياي ،عامن ،بامن ،مجهورية كوراي ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،س نغافورة ،جنوب اإفريقيا،
اإس بانيا ،السويد ،سويرسا (حبمك منصهبا) ،طاجيكس تان ،اتيالند ،تركيا ،أأوغندا ،الإمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة،
الولايت املتحدة أأمرياك (.)53
 .3واكنت ا ألعضاء التالية يف اللجنة ممثةل يف هذه ادلورة :ا ألرجنتني ،أأذربيجان ،بنغالديش ،الربازيل ،الاكمريون ،كندا،
الصني ،كولومبيا ،امجلهورية التش يكية ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،فرنسا ،الغابون ،أأملانيا ،غواتاميل ،اجملر ،الهند ،اإيران
(مجهورية  -الإسالمية) ،اإيطاليا ،الياابن ،اكزاخس تان ،لتفيا ،ليتوانيا ،مالزياي ،املكس يك ،املغرب ،نيجرياي ،مجهورية كوراي،
رومانيا ،الاحتاد الرويس ،س نغافورة ،جنوب اإفريقيا ،اإس بانيا ،السويد ،سويرسا (حبمك منصبه) ،طاجيكس تان ،اتيالند،
تركيا ،أأوغندا ،الإمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية (.)43
 .4وابلإضافة اإىل ذكل ،اكنت ادلول التالية ،ا ألعضاء يف الويبو وليس ا ألعضاء يف اللجنة ،ممثةل بصفة مراقب :أأسرتاليا،
جزر الهباما ،برابدوس ،بيالروس يا ،بلجياك ،بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) ،برواني دار السالم ،كرواتيا ،مجهورية
ادلومينياكن ،جيبويت ،فنلندا ،الكريس الرسويل ،هندوراس ،اإندونيس يا ،العراق ،أأيرلندا ،إارسائيل ،كينيا ،الكويت ،مالطا،
موانكو ،ميامنار ،ابكس تان ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية ،مجهورية مودلوفا ،اململكة العربية
السعودية ،سلوفينيا ،ترينيداد وتوابغو ،المين (.)32

البند  1من جدول ا ألعامل

افتتاح ادلورة

 .5افتتح الرئيس ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية ابلرتحيب ابلوفود و أأشار اإىل أأن جدول ا ألعامل ثقيل للغاية.
ودعا الرئيس اإىل تعاون بناء هذا ا ألس بوع لضامن تقدم الاجامتع بأأكرب قدر من الكفاءة والفعالية للوصول اإىل اس تنتاجات
وقرارات .ويف ضوء ذكل ،أأشار الرئيس اإىل أأن أأحد ا ألهداف الرئيس ية يمتثل يف تقدمي توصية بربانمج ومزيانية متفق علهيام
للمنظمة اإىل امجلعية العامة يف أأكتوبر .وذكر الرئيس أأن توقيت اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية قد تغري مقارنة ابلثنائيات
السابقة ،واليت صمت ملعاجلة خماوف الوفود من عدم وجود وقت ٍ
اكف قبل امجلعية العامة للويبو ملناقشة الربانمج واملزيانية.
و أأفاد الرئيس بأأن ذكل لن ينجح اإل اإذا متكنت اللجنة من اإحراز تقدم رضوري يف هذا ا ألس بوع وحل املشالكت املعلقة.
وتطلع الرئيس اإىل أأس بوع ممثر والتفت اإىل املدير العام لتقدمي مالحظاته الافتتاحية.
 .6واس هتل املدير العام لكمته بتوجيه الشكر للرئيس عىل مجيع ا ألعامل غري العادية اليت قام هبا خالل ا ألشهر املاضية،
منذ ادلورة ا ألوىل للجنة الربانمج واملزيانية يف ذكل العام ،سعيا اإىل عدة أأمور من بيهنا حل ما تبقى مسائل .وقال اإنه ،كام
ذكر الرئيس ،فاإن هذا هو الاجامتع الثاين وجدول ا ألعامل شامل للغاية ،عىل الرمغ من لك العمل العظمي اذلي أأجنزته اللجنة
يف ادلورة املاضية .وهناك بنود بشأأن تقارير مراجعة احلساابت والرقابة ،و أأداء الربانمج والاس تعراض املايل ،واقرتاح
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الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020واخلطة خطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  ،2029-2020ومراجعة س ياسة الاستامثر،
وحتديث لوضع معلية الإصالح ادلس توري .وفامي يتعلق مبراجعة احلساابت والرقابة ،وهو أأول بند من هذه البنود ،فاإنه
ابلإضافة اإىل التقارير املعتادة من لك من هيئات مراجعة احلساابت والرقابة ،ويه جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة،
ومراجع احلساابت اخلاريج والرقابة ادلاخلية ،تلقت الوفود توصيات من رئيس هيئة احملَّكني لستبدال عضوين منهتية
وليهتام يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .وستنظر الوفود يف التقرير املرحيل وتنفيذ توصيات وحدة التفتيش
املشرتكة املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للمنظمة .وانهتز املدير العام هذه الفرصة لتوجيه الشكر اإىل رئيس جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة و أأعضاهئا وشعبة الرقابة ادلاخلية ومراجعي احلساابت اخلارجيني عىل مجيع مساهامهتم القيمة يف
معل املنظمة .و أأشار املدير العام اإىل أأنه يف ادلورة ا ألخرية ،قدمم للوفود حملة عامة عن النتاجئ الربانجمية والنتاجئ املالية لعام
 .2018وجاءت النتاجئ اإجيابية للغاية لعام  ،2018حيث أأن  %72من مؤرشات أأداء برانمج املنظمة جاءت عىل املسار
الصحيح حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة للثنائية احلالية .وشلكت النتيجة املالية الإجاملية لعام  2018فائضا قدره  42.5مليون
فرنك سويرسي ،بعد مراعاة تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .وبلغ صايف أأصول املنظمة يف هناية العام املايض،
 31ديسمرب  261.4 ،2018مليون فرنك سويرسي ،ومن حسن احلظ أأن الإضافة اإىل صايف ا ألصول ،بعد العام املايض،
وقدرها  42.5مليون ،واليت متثل الفائض ،أأسفرت عن زايدة يف البند السائل من ا ألصول .وفامي يتعلق ابلبياانت املالية
مراجع احلساابت ،شكر املدير العام مراجعي احلساابت اخلارجيني عىل مشاركهتم يف الس نة املاضية .و أأعرب املدير العام عن
رسوره البالغ لتلقي املنظمة تقرير مراجعة حساابت غري متحفظ من مراجعي احلساابت اخلارجيني .وخالل عايم 2018
و ،2019كنتيجة ل إالدارة املالية اجليدة للمنظمة ،حدثت زايدة يف نضج وتعزيز اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية يف املنظمة.
ويف جلنة الربانمج واملزيانية ا ألخرية ،قامت اللجنة بقراءة شامةل ملرشوع الربانمج واملزيانية ،وعكس الاقرتاح املنقح مجيع
التغيريات اليت اقرتحهتا الوفود .وابلإضافة اإىل ذكل ،مت تقيمي الآاثر املرتتبة عىل تاكليف املوظفني يف قرار احملَّكة الإدارية
التابعة ملنظمة العمل ادلولية رمق  4138للثنائية  21/2020ومت اإصدار تصويب .ويقدمر التأأثري الإجاميل بنحو  13.2مليون
فرنك سويرسي .و أأشار املدير العام اإىل أأنه س يعود اإىل هذا احلمك ويقول بضع لكامت حوهل يف هناية مالحظاته الافتتاحية.
و أأفاد املدير العام بأأن الرئيس قد شارك بكثافة يف املشاورات حول القضااي ا ألربع املعلقة ،ويه مؤرش ا ألداء املتعلق برتمجة
منشورات الويبو واللغات الرمسية وبرانمج املاكفأآت والتقدير ،وخدمة اخلمت الزمين الرمقي املقرتحة ومهنجية وضع خمصصات
الاحتادات .و أأعرب املدير العام عن أأمهل ،كام ذكر الرئيس ،يف أأن تمتكن الوفود من التوصل اإىل قرار بشأأن القضااي املعلقة،
حبيث ميكن تقدمي توصية واحضة للجمعيات ،عندما جتمتع يف تكل الس نة ،للثنائية املقبةل .مث انتقل املدير العام ملناقشة اخلطة
خطة الر أأساملية الرئيس ية .و أأفاد ابملهنجية تمتثل يف أأن أأي فائض انجت عن املنظمة يف هناية الفرتة املالية يمت خضه يف
الاحتياطيات ،وس يصبح جزءا من احتياطيات املنظمة .وس توافق الوفود عىل اخلطة خطة الرأأساملية الرئيس ية ،فامي يتعلق
ابس تخدام تكل الاحتياطيات أأعىل من املس توى املس هتدف للعنارص خطة الر أأساملية الرئيس ية ،واليت عادة ما تكون مشاريع
تكنولوجيا املعلومات والتصالت والبنية التحتية واملباين والسالمة وا ألمن .و أأشار املدير العام اإىل وجود حتديث وكذكل
اقرتاح لبعض املشاريع اجلديدة فامي يتعلق ابخلطة خطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  .2029-2020وتمتثل املشاريع الرئيس ية ،يف
هذا الصدد ،يف املرحةل ا ألوىل من بوابة الويبو للملكية الفكرية .ويعد هذا مرشوعا همام جدا .ودلى املنظمة عىل مدار اترخيها
أأنظمة تكنولوجيا املعلومات تطورت بشلك خمتلف .وتتعلق تكل ا ألنظمة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام
لهاي ،وكذكل للتحكمي والوساطة .ويمتثل الهدف من بوابة امللكية الفكرية يف توفري جتربة مموحدة ومتناسقة للعمالء عرب لك
تكل ا ألنظمة ،ألن املس تخدمني يف نظام ما كثريا ما يكونون مه نفس املس تخدمني يف نظام أآخر .وإاذا اكنوا يواهجون أأدوات
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و أأنظمة خمتلفة ،يف اس تخدام أأنظمة املنظمة ،أأو التقدم بطلب للحصول عىل حامية دولية للملكية الفكرية يف اإطار أأحد هذه
ا ألنظمة ،فاإن هذا يكون أأمرا غري مرحي للغاية .وقد مت اإحراز تقدم كبري يف هذا الصدد ،ولكن ل تزال هناك مرحةل اثنية يتعني
القيام هبا .وتتعلق اخلطة الرئيس ية الثانية ل ألصول الرأأساملية بنظام لهاي .واكن أأحد أأجزاء اخلطة الرأأساملية الرئيس ية ،حىت
ذكل احلني ،يه املرحةل ا ألوىل من منصة تكنولوجيا املعلومات اجلديدة لنظام لهاي للتسجيل ادلويل للرسوم والتصاممي
الصناعية .وتش متل تكل املرحةل ا ألوىل عىل املعاجلة ادلاخلية للطلبات املودعة يف اإطار نظام لهاي .وتتعلق املرحةل الثانية
ابلتعهيد اخلاريج للنظام .ومت نرش النظام ادلاخيل بنجاح ويعمل بشلك جيد .و أأشار املدير العام اإىل احلاجة اإىل الرتكزي عىل
نقل البياانت فامي يتعلق ابملاكتب ،يف املقام ا ألول ،واثنيا ،نقل البياانت فامي يتعلق مبس تخديم النظام  -وهذا ما يركز عليه
مرشوع اخلطة الر أأساملية الرئيس ية .وابلإضافة اإىل ذكل ،هناك اس مترارية وتطبيق ملرشوع ا إلدارة املركزية للمحتوى ،وهو ما
جيري تنفيذه .وهناك اقرتاح ابستبدال نظام اإدارة حمتوى الويب يف املنظمة ،لتقدمي جتربة أأفضل للعديد من الزوار
ومس تخديم موقع الويبو .وميثل نظام اإدارة اخلزانة مرشوعا أآخر يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية .ونظرا للمعدلت السلبية
للفائدة ،أأصبحت اإدارة اخلزانة هممة أأكرث حتداي .وس يتيح نظام اإدارة اخلزانة للمنظمة مراقبة اخملاطر املتعلقة ابخلزانة وإادارهتا
بشلك أأكرث فعالية .ابلإضافة اإىل ذكل ،تقرتح اخلطة الر أأساملية الرئيس ية اس مترار ثالثة مشاريع ذات صةل ابملباين الهامة ويه
املصاعد ،وختفيف انقطاع الطاقة ،واليت تعمتد علهيا مجيع أأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة واملنظمة بأأمكلها ،والانهتاء من
اس توديو الوسائط املتعددة .وهناك مرشوعان أآخران يتعلقان ابلسالمة وا ألمن .ويمتثل الهدف مهنام يف ضامن سالمة و أأمن
املوظفني واملندوبني وزوار املنظمة .و أأشار املدير العام اإىل املناقشة السابقة حول اإماكنية توفري خدمات الرعاية الهنارية أأو
دور احلضانة ،حيث يوجد نقص يف اخلدمات املتاحة يف هذه املدينة .و أأفاد بأأن ا ألمانة أأجنزت قدرا كبريا من العمل بشأأن هذا
منذ ادلورة ا ألخرية .واقرتحت املنظمة هنجا عىل مرحلتني .املرحةل ا ألوىل مع املس تقبل القريب والس نوات ادلراس ية -2019
 20و .21-2020وس يكون هذا حال مؤقتا .وفامي يتعلق ابحلل الطويل ا ألجل ،مل تمتكن ا ألمانة من صياغة اقرتاح حىت الآن،
ألهنا مل جتد حال مرضيا بشأأن ذكل .وس تواصل املنظمة معلها بشأأن مسأأةل احلل الطويل ا ألجل ومعرفة ما اإذا اكن ميكن
التوصل اإىل حل قبل مرور وقت طويل .و أأفاد املدير العام ،فامي يتعلق ابلإدارة املالية ،بأأن هناك اقرتاحا ابإعادة النظر قليال
يف س ياسة الاستامثر من انحيتني .أأول ،وترية اإجراء اس تعراضات اسرتاتيجية الاستامثر .وقد مت تنفيذ س ياسة الاستامثر
اجلديدة نسبيا ابلاكمل .ويمتثل هذا ببساطة يف مسأأةل اإعطاء جلنة الاستامثر واللجنة الاستشارية لالستامثرات ،املرونة
الالزمة لختاذ قرار بشأأن وترية عقد اجامتعاهتا .ويمتثل اجلزء الثاين يف توفري بعض الوضوح لنس بة الاستامثرات املسموح هبا
مبوجب الس ياسة اليت يتعني الاحتفاظ هبا يف ا ألصول ذات العائد املرتفع .وتطرق املدير العام اإىل حمك منظمة العمل ادلولية
اذلي صدر يف ا ألس بوع السابق ،وذكر أأنه يشلك مصدر قلق كبري مجليع املنظامت اليت يوجد مقرها يف جنيف .و أأصدرت
احملَّكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية القرار قبل أأس بوع ،فامي يتعلق ابلشاكوى املقدمة من حوايل  1300من موظفي منظومة
ا ألمم املتحدة املقميني يف جنيف .ويف مجيع احلالت ،قررت احملَّكة أأن الإجراء اذلي اختذته الواكلت املتأأثرة لتخفيض رواتب
أأحصاب الشكوى عىل أأساس قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية" ،معيب قانوان" ،ومت تنحيته جانبا .وفامي يتعلق ابلويبو،
نظرت احملَّكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية من خالل قرارها يف الشاكوى املقدمة من أأكرث من  250موظفا .وقررت احملَّكة
اإلغاء قرار املدير العام بتنفيذ خفض الرواتب اعتبارا من مارس  ،2018ور أأت أأن "عىل الويبو أأن تدفع  ...مبلغا يعادل
الفرق بني ا ألجر املدفوع فعال للموظفني يف مارس  2018وا ألجر اذلي اكن سيمت دفعه هلم خالل نفس الفرتة ولكن لتنفيذ
قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،اإىل جانب فائدة مبعدل  ." ... %5وجتدر الإشارة اإىل أأن احملَّكة قدمت عددا من
املالحظات حول الطريقة اليت قررت هبا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية التعديالت اليت مشلت أأن" جلنة اخلدمة املدنية ادلولية
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ليس دلهيا سلطة أأن تقرر بنفسها ،مبالغ تسوايت مقر العمل مع النتيجة الهنائية اليت تقيض بتخفيض رواتب فئة املهنيني
املقميني يف جنيف وما فوقها .ول ميكن للجنة اخلدمة املدنية ادلولية سوى تقدمي توصيات وليس اختاذ قرار بشأأن املبالغ".
بناء عليه ،أأفادت احملَّكة بأأن قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ..." ،يف هذا الشأأن ليس لها أأساس قانوين ،و أأن عدم
و ً
قانونية قرار اإدارة الويبو ينبع من عدم قانونية قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية" .و أأشارت احملَّكة مرارا وتكرارا اإىل أأنه بيامن تمتتع
منظمة دولية أأو هيئة مثل جلنة اخلدمة املدنية ادلولية حبرية اختيار املهنجية أأو النظام أأو معيار املرجعية بشأأن حتديد
تسوايت الرواتب ،جيب أأن تضمن هذه املهنجية أأن تكون النتاجئ مس تقرة وميكن التنبؤ هبا ومفهومة بوضوح أأو شفافة .ومع
ذكل ،ر أأت احملَّكة أأن " ...تغيري النس بة املئوية للتشغيل يف التدبري املتعلق بسد الفجوة ليس هل تفسري حقيقي ل ألساس
املنطقي يف املصطلحات الإحصائية أأو الرايضية أأو املهنجية أأو غري ذكل من الناحية العلمية" .وا ألمه من ذكل ،ح مذرت احملَّكة
بأأنه يف حال توفر معلومات دلى هيئة الرقابة احلكومية ادلولية املناس بة ،واليت يف هذه احلاةل يه امجلعية العامة ل ألمم املتحدة،
ترتبط بشلك مادي مبا اإذا اكن ينبغي علهيا قبول توصية جلنة اخلدمة املدنية ادلولية والترصف فهيا أأم رفضها ،فاإهنا جيب علهيا
حينئذ أأن تأأخذ بعني الاعتبار املعلومات أأو املواد .ويف هذه احلاةل ،سوف يشمل ذكل تقرير اخلبري املس تقل اذلي حتتفظ به
جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وا ألس باب اليت تقدهما املنظامت اليت يوجد مقرها يف جنيف ،واليت تستند بشلك خاص ،إاىل
تقرير الإحصائيني اذلي يتفظون به .كام جيب أأن تراعي الغرض اذلي مت من أأجهل وضع اخملطط الاكمل لتسوايت مقر
العمل .ول يمتثل هذا الغرض يف حتقيق وفورات عن طريق ختفيض الرواتب .كام أأشار املدير العام اإىل أأن احملَّكة مل تعاجل،
يف حَّكها ،العديد من القضااي ا ألخرى ،و أأن دلهيا أأس باب اكفية لقرارها عىل أأساس ما استشهد به للتو وما قاهل .ورصح
املدير العام بأأنه ينبغي أأن يكون هناك وعي بأأن احملَّكة أأشارت اإىل أأن عددا من القضااي ا ألخرى اليت أأاثرها املوظفون
املش تكون قد أأاثرت قضااي حقيقية .ومع ذكل ،ليس من الرضوري معاجلهتا .وذكمر املدير العام ادلول ا ألعضاء أأنه قبل عامني،
عندما اكنت اللجنة تتداول بشأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،19/2018قد أأعرب عن خماوفه فامي يتعلق بقرار جلنة
اخلدمة املدنية ادلولية ومسأأةل تطبيقه .و أأعرب املدير العام عن الزتامه ببذل العناية الواجبة فامي يتعلق بتنفيذ قرار جلنة اخلدمة
املدنية ادلولية ،واذلي فرضه وقىض به الاجهتاد القانوين للمحَّكة .و أأفاد بأأن الفقه القانوين القدمي يوجه الرؤساء التنفيذيني
بعدم تطبيق قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية بال تفكري ،ولكن ضامن اختاذ قرار عىل أأسس حصيحة .وإاجامل ،أأجرت
الواكلت املتأأثرة اليت تتخذ من جنيف مقرا لها اس تعراضا كشف عن عدد من العيوب الواحضة يف املهنجية وتطبيق تكل
املهنجية .و أأشار املدير العام اإىل أأنه قد شارك تكل التقياميت مع الوفود وقدم هلم املعلومات املتعلقة مبقدار النفقات املقرتحة اليت
ستتأأثر نتيجة للتأأثري عىل قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،مبا يف ذكل الالزتامات القانونية واملالية ،اليت قد تواجه املنظمة ،اإذا
اكن سيمت تنفيذ هذا القرار .ويف حني أأعرب املدير العام عن أأسفه لاللزتامات اليت اكنت متوقعة وعرب عهنا للجنة ،فاإنه ر محب
ابلتسلمي الفوري حلمك احملَّكة والوضوح والهناية الذلين يضفهيام هذا القرار اإىل مسأأةل تطبيق مضاعف تسوية مقر العمل
اخملفض وإاىل اخملاوف اليت أأاثرها املوظفون خالل العامني السابقني .وكام هو احلال مع مجيع ا ألحاكم الصادرة عن حمَّكة منظمة
العمل ادلولية ،واليت بطبيعهتا هنائية وملزمة ،ستنفذ الويبو ابلاكمل وبصدق احلمك رمق  4138فامي يتعلق جبميع املوظفني
املتأأثرين بتسوية مقر العمل املنقحة يف جنيف .و أأوحض أأن املنظمة تبحث يف ا ألساليب ادلقيقة لتنفيذ القرار دون تأأخري ،و أأن
أأي تأأخري س يؤدي اإىل ترامك الفوائد مبعدل  ،%5وذلا فاإن املنظمة تتطلع اإىل تنفيذ عاجل ذلكل القرار .وذكمر املدير العام
الوفود ابلتصويب اذلي ُأدخل عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020مببلغ  13.2مليون فرنك سويرسي .و أأوحض
أأن املنظمة تؤمن بتكل املرحةل ،وحتتفظ بقمية تقريبية جيدة ،وس يكون التأأثري عىل الثنائية احلالية تسعة ماليني فرنك
سويرسي و 13.2مليون فرنك سويرسي للثنائية املقبةل .وكام أأشار املدير العام اإىل املوظفني ،فاإن املنظمة ملزتمة ابلعمل مع
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جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وغريها من مؤسسات املنظومة امل موحدة ل ألمم املتحدة فامي يتعلق بنظام تسوية مقر العمل ،عىل
وجه التحديد ،وا ألساس واملهنجيات اليت يمت هبا اإجراء تسوايت الرواتب بشلك عام .وس تواصل املنظمة العمل عن كثب مع
جلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف اس تعراضها للقرار واملهنجيات فامي يتعلق ابلنظر يف املسأأةل.

البند  2من جدول ا ألعامل
.7

اعامتد جدول ا ألعامل

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/30/1 Prov.3

 .8وعرض الرئيس مرشوع جدول ا ألعامل ،الوارد يف الوثيقة  .WO/PBC/30/1 Prov.3و أأوحض الرئيس أأنه من
أأجل تيسري اس تعراض ومناقشة خمتلف البنود يف ذكل ا ألس بوع ،مت تنظمي جدول ا ألعامل وفقا للمجموعات رفيعة املس توى
التالية :مراجعة احلساابت والرقابة؛ أأداء الربانمج والاس تعراضات املالية؛ التخطيط وإاعداد املزيانية اقرتاحات؛ والبنود التالية
لقرارات ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ومجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو لعام  .2018وفتح الرئيس ابب
التعليقات وسأأل الوفود عام اإذا اكن جدول ا ألعامل مقبول دلهيم .ونظرا لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة ،مت اعامتد
القرار.
.9

و أأقرت جلنة الربانمج واملزيانية جدول ا ألعامل (الوثيقة .)WO/PBC/30/1

 .10و أأشار الرئيس اإىل أأنه طلب من ا ألمانة تقدمي نسخ من اجلدول الزمين ،وهو ما اكن يقرتحه من أأجل ختصيص الوقت
بأأكرث الطرق املمكنة حَّكة .ويت مبع اجلدول الزمين املقرتح نفس ترتيب البنود املدرجة يف مرشوع جدول ا ألعامل مع اس تثناء
البندين  3و 4من جدول ا ألعامل .و أأوحض الرئيس أأنه اإذا اكنت هناك مناقشة بشأأن بند معني ل ميكن اختتامه خالل الوقت
اخملصص ،فاإن املناقشات حول البند التايل من جدول ا ألعامل سوف تتواصل ،وميكن اإجراء أأي مناقشات معلقة يف مرحةل
لحقة .وس يتناول اليوم ا ألول لالجامتع البنود املوضوعية مضن اجملموعة الرفيعة املس توى ملراجعة احلساابت والرقابة ،مع
اس تثناء واحد ،هو أأن يمت مناقشة تقرير مراجع احلساابت اخلاريج يف اليوم الثاين .و أأوحض الرئيس أأن جلنة الربانمج واملزيانية
ستبد أأ ابلبند  ،4وهو اقرتاح التناوب لعضوية هيئة م
احملَّكني التابعة للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وس تواصل
حىت البند  ،3وهو تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،اذلي مت تصمميه للسامح لرئيس هيئة م
احملَّكني التابعة جلنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بأأن يكون مع جلنة الربانمج واملزيانية ذكل الصباح .وسوف ييل ذكل البند  ،6وهو
التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،والبند  ،7وهو تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة،
والبند  ،5وهو تقرير مراجع احلساابت اخلاريج .وستس متر املناقشات حول القسم اخلاص بأأداء الربانمج والاس تعراضات
املالية ،مع البند  8من جدول ا ألعامل ،وهو تقرير أأداء الويبو  ،2018يليه البند  9من جدول ا ألعامل ،وهو البياانت املالية
الس نوية لعام 2018؛ ووضع تسديد الاشرتأاكت يف  30يونيو  .2019و أأشار الرئيس اإىل أأن ذكل سيتضمن حتديثا شفهيا
عن أأية اشرتأاكت وردت منذ اإصدار الوثيقة  WO/PBC/30/9بشأأن وضع تسديد الاشرتأاكت .وسوف ييل ذكل البند
ا ألخري يف جدول ا ألعامل يف اإطار هذا القسم ،وهو البند  ،10بعنوان التقرير الس نوي عن املوارد البرشية .وابلنتقال اإىل
قسم التخطيط وإاعداد املزيانية ،س تواصل جلنة الربانمج واملزيانية مناقش هتا للربانمج واملزيانية املقرتحني للثنائية 21/2020
واخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2029-2020يف اإطار البند  11من جدول ا ألعامل .و أأشار الرئيس اإىل وجود قراءة أأوىل
بناءة وشامةل ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020يف ادلورة ا ألخرية للجنة الربانمج واملزيانية يف شهر مايو
حيث أأن هناك حفص للك برانمج يف تكل الوثيقة .وق مدمت ا ألمانة وثيقة منقحة استنادا إاىل تكل املناقشات وعىل القرارات
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املعمتدة يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية .و أأراد الرئيس الرتكزي عىل تكل البنود املعلقة ،و أأشار اإىل أأن
املدير العام حدد أأربعة بنود معلقة وافقت علهيا جلنة الربانمج واملزيانية يف دورة مايو حىت تمتكن جلنة الربانمج واملزيانية من
الانهتاء مهنا وتضع توصية واحضة للجمعيات .وكام أأشار املدير العام يف مالحظاته الافتتاحية ،فاإن هناك تصويبا واحدا
للوثيقة املتعلقة بقرار حمَّكة منظمة العمل ادلولية ،وهو تصويب الوثيقة  ،WO/PBC/30/10اذلي صدر يف  5يوليو
 .2019وسوف تنتقل جلنة الربانمج واملزيانية اإىل البند  12من جدول ا ألعامل ،وهو التعديالت املقرتح اإدخالها عىل س ياسة
الويبو اخلاصة ابلستامثرات ،واليت متثل البند الوحيد يف قسم الاقرتاحات .وبعد ذكل ،س تنتقل جلنة الربانمج واملزيانية اإىل
البند  13من جدول ا ألعامل ،وهو وضع معلية الإصالح ادلس توري .ويأأيت هذا البند من جدول ا ألعامل بعد القرارات
السابقة للجنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة للويبو .وسيمت ترك ظهر اخليس وصباح امجلعة مفتوحا للعنارص املعلقة قبل
اختتام ادلورة بعد ظهر يوم امجلعة .وقبل الانتقال اإىل البياانت الافتتاحية ،أأوحض الرئيس أأن مجيع ا ألعضاء واملراقبني دلهيم
الفرصة لإجراء مداخالت يف اإطار لك بند من بنود جدول ا ألعامل أأثناء الاجامتع .ودعا الرئيس اإىل اإعطاء أأولوية كبرية لكفاءة
معل جلنة الربانمج واملزيانية وحسن توقيت اجللسات ،و أأوحض أأن اجللسات الصباحية ستبد أأ من الساعة  10:00صباحا حىت
مساء .وفتح الرئيس الباب لبياانت املنسقني
مساء .وتبد أأ اجللسات املسائية يف الساعة  3:00بعد الظهر .اإىل ً 6
ً 1:00
ا إلقلمييني.
 .11وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ( )CEBSوشكر الرئيس وانئيب الرئيس
وا ألمانة عىل ا ألعامل التحضريية اليت سامهت يف تنظمي تكل ادلورة .و أأعرب الوفد عن اقتناع اجملموعة التام بأأن تكل
الاس تعدادات مع توجهيات الرئيس القديرة ستسهم يف أأس بوع بناء من املناقشات .ويشري ذكل بشلك خاص اإىل مرشوع
اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  2021/2020عىل النحو املبني يف الوثيقة  WO/PBC/30/10من قبل اإدارة ختطيط
الربامج واملالية ،ولكن يشري أأيضا اإىل مراجع احلساابت اخلاريج وجلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة
ادلاخلية عىل إاسهاماهتم احلامسة يف ذكل الاجامتع .و أأكد الوفد الزتام مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق بلجنة
الربانمج واملزيانية .و أأشار اإىل أأن اجملموعة ستتدخل بشأأن بنود خمتلفة من جدول ا ألعامل خالل ادلورة الثالثني للجنة
الربانمج واملزيانية هبدف املسامهة بشلك بناء يف املناقشات حىت تمتكن جلنة الربانمج واملزيانية يف هناية ا ألس بوع من اإرسال
رسائل اإجيابية اإىل امجلعية العامة.
 .12وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ اليت سيتوىل الوفد همامه فهيا رمسيا مكنسق يف  15يوليو
 ،2019وشكر الرئيس وانئبيه .و أأعرب عن ثقة اجملموعة يف خربة الرئيس وقيادته القديرة ،ور أأى أأن النتيجة املرجوة ستتحقق
حتت إارشافه .وشكر ابمس اجملموعة ا ألمانة عىل الإعداد لالجامتع وتقدمي مجيع الواثئق ذات الصةل .وفامي يتعلق مبسائل مراجعة
احلساابت والرقابة ،أأعرب عن تطلع اجملموعة اإىل تقرير هيئة م
احملَّكني التابعة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .وقال اإن
اجملموعة أأحاطت علام بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج الوارد يف الوثيقة  WO/PBC/30/4و أأن اإدارة الويبو قبلت معظم
التوصيات حىت الآن .وانتقلت اجملموعة اإىل مسأأةل أأداء برانمج املراجعة املالية ،فأأشارت اإىل تقرير أأداء الويبو لعام 2018
والبياانت املالية ذات الصةل .و أأعربت اجملموعة عن رسورها ابلتقرير املايل الإجيايب بشلك عام وبأأن  %72من تقياميت مؤرش
ا ألداء جاءت عىل املسار الصحيح .وتطلعت اجملموعة اإىل اس مترار التقدم اجليد يف عام  .2019و أأحاطت اجملموعة علام
ابلتعديالت اليت ُأدخلت عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020يف الوثيقة  ،WO/PBC/30/10لتعكس
مقرتحات ادلول ا ألعضاء يف أآخر دورة للجنة الربانمج واملزيانية .و أأشارت اجملموعة اإىل املناقشات النشطة بني ادلول ا ألعضاء

WO/PBC/30/16
9

الرامية اإىل اإحراز تقدم بشأأن القضااي املتبقية و أأكدت أأهنا س تواصل املشاركة البناءة يف العمل من أأجل الانهتاء من الربانمج
واملزيانية .و أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل اإجراء املزيد من املناقشات اليت من شأأهنا أأن تسفر عن نتاجئ مقبوةل للطرفني،
واليت ليست يف مصلحة املنظمة حفسب ،بل تصب أأيضا يف مصلحة مجيع ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة.
 .13وحتدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز ودول أأورواب الرشقية ،و أأعرب عن سعادته
بعمل الرئيس وانئيب الرئيس .وحتت قيادة الرئيس ،أأعربت اجملموعة عن ثقهتا يف أأهنا س تصل اإىل نتيجة هنائية ممثرة لعمل جلنة
الربانمج واملزيانية .و أأعربت اجملموعة عن امتناهنا ل ألمانة عىل تنظمي ادلورة وعىل الإحاطات اليت متت فامي بني ادلورات.
و أأعربت عن اس تعدادها للعمل بشلك بناء بشأأن قضااي مهنجيات الاحتادات ومعل الويبو ،مبا يف ذكل التغيريات يف نظام
اخلمت الزمين الرمقي اجلديد .و أأكدت اجملموعة اهامتهما بشلك خاص مبسأأةل المتويل الإضايف لرتمجة مجيع أأعامل الويبو اإىل اللغات
الرمسية للمساعدة يف توس يع الوصول اإىل أأعامل املنظمة بشأأن قضااي امللكية الفكرية .و أأعربت عن امتناهنا الشديد للمدير العام
وا ألمانة واللجنة عىل معلهم املمثر .و أأعربت عن أأملها يف جناح العمل خالل ادلورة.
 .14وحتدث وفد هندوراس ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأعرب عن رسوره بعمل الرئيس يف قيادة جلنة
الربانمج واملزيانية .و أأشار اإىل أأن اجملموعة عىل ثقة من أأن جلنة الربانمج واملزيانية ،حتت قيادة الرئيس ،ميكن أأن تنجح يف أأداء
معلها هذا ا ألس بوع ،واذلي يتضمن العمل بشأأن القضااي املعقدة والتقنية .و أأحاطت اجملموعة علام ابلواثئق املعدة لدلورة
وشكرت ا ألمانة عىل هجودها يف اإعداد تكل الواثئق والاجامتعات اليت نظمت خملتلف اجملموعات ا إلقلميية .وفامي يتعلق جبدول
ا ألعامل املقرتح ،تطلعت اجملموعة اإىل املناقشات اليت س تجرى حول لك بند من بنود جدول ا ألعامل .و أأقرت ابدلور الهام
اذلي تلعبه ادلول ا ألعضاء يف املناقشات اليت س تعقد هذا ا ألس بوع و أأمهية التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن النتاجئ اليت
ترغب اجملموعة يف أأن حتققها املنظمة خالل الثنائية القادمة  .21/2020وذلكل أأعربت اجملموعة عن أأملها يف املشاركة بشلك
استبايق واملسامهة بطريقة بناءة يف املناقشات .وذكرت أأنه خالل هذا ا ألس بوع من العمل املكثف ،ميكن للرئيس الاعامتد عىل
تأأييد اجملموعة للتقدم يف اإبرام وثيقة طموحة ،تليب ا ألهداف املوضوعة وتكون جاهزة لعامتدها من قبل امجلعيات العامة
القادمة يف سبمترب.
 .15وشكر وفد الصني الرئيس وا ألمانة عىل الواثئق الإعالمية وا ألعامل التحضريية ا ألخرى .و أأشار اإىل أأنه وفقا لتقرير أأداء
الويبو ،يف العام السابق ،فقد مت اإحراز تقدم اإجيايب كبري يف احلفاظ عىل املراكز املالية اجليدة للمنظمة ،وزايدة توس يع نطاق
تغطية املعاهدة وهناك ارتفاع مس متر يف عدد الطلبات يف نظام امللكية الفكرية العاملي .و أأعرب الوفد عن ارتياحه لتكل النتاجئ
و أأعرب عن تقديره للمدير العام وفريق الإدارة عىل قيادهتم ومجليع موظفي الويبو عىل هجودمه .وقال اإن جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية ومراجع احلساابت اخلاريج قاموا بدراسة مجيع ا ألعامل اليت متت يف العام
املايض ،ومت تقيمي ذكل العمل .وتطرح تكل التقارير الكثري من الآراء البناءة اليت من شأأهنا أأن تؤدي اإىل قيام الويبو بتنفيذ
مجيع ا ألهداف واملهام الاسرتاتيجية بشلك أأفضل .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف ظل القيادة القديرة للرئيس يف ادلورة ا ألخرية،
جرى نقاش شامل حول مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح للثنائية  .21/2020ومع ذكل ،فاإن هناك بعض القضااي املعلقة
اليت يتعني حلها يف ادلورة احلالية .و أأكد الوفد من جديد أأنه من الرضوري أأن تواصل الويبو تنفيذ س ياسة اللغة و أأن تكون
املنشورات جبميع لغات ا ألمم املتحدة .وتعترب تكل التدابري هممة لتوفري خدمة أأفضل لدلول ا ألعضاء ولإبراز صورة الويبو .وفامي
يتعلق مبهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات خملتلف الاحتادات ،أأشار الوفد اإىل أأن نظام خدمات امللكية الفكرية العاملي يعد
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مبثابة تطور جيد .وحث الوفد عىل اختاذ الاحتياطات فامي يتعلق بتدابري التخصيص احلالية .وقال اإنه سيشارك يف مناقشات
خمتلف بنود جدول ا ألعامل مبوقف اإجيايب ومفتوح ،ويأأمل أأن تتحقق نتاجئ بناءة يف تكل ادلورة.
 .16وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن تقديره لعمل الرئيس يف ادلورة احلالية للجنة الربانمج
واملزيانية وشكره عىل قيادته املهنية يف معهل يف ادلورة السابقة ،مما ميكن جلنة الربانمج واملزيانية من تناول قدر هائل من
العمل يف مناقشة مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020و أأعرب عن تفاؤل اجملموعة الشديد بأأن يمت تكرار ذكل يف
ادلورة احلالية .و أأعرب عن شكر اجملموعة ل ألمانة عىل الاحرتافية واجلهود اللوجستية ادلؤوبة لدلورة والإعداد املمتاز للواثئق
يف فرتة زمنية قصرية للغاية .و أأشار اإىل أأن هناك أأربع قضااي معلقة من ادلورة السابقة ،لكن اجملموعة متفائةل للغاية بأأنه من
خالل املشاركة البناءة مجليع ادلول ا ألعضاء ومرونهتا ،ستمتكن جلنة الربانمج واملزيانية من الوصول اإىل نتاجئ مقبوةل للطرفني
و أأن تويص اإىل امجلعية العامة لعام  2019ابملوافقة عىل الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020وعل مقت اجملموعة أأمهية كبرية عىل
مجيع البنود املدرجة عىل جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية للمناقشة يف هذا ا ألس بوع .ويشمل ذكل عرض ا ألداء الربانجمي
واملايل للمنظمة ،والنظر يف مسائل مراجعة احلساابت والرقابة ،مبا يف ذكل تقارير هيئات الرقابة اخملتلفة ،ويه جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وشعبة الرقابة ادلاخلية ،ووحدة التفتيش املشرتكة ،ومراجع احلساابت اخلاريج ،ومسائل
احلومكة ،مبا يف ذكل التناوب عىل عضوية جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وحاةل الإصالحات ادلس تورية وغريها.
وس تقوم جلنة الربانمج واملزيانية أأيضا بتحليل مقرتح يتعلق بس ياسة الاستامثر دلى املنظمة وستنظر يف ختصيص املوارد املالية
بشلك مناسب لستامثرات املنظمة عىل املدى املتوسط والطويل واخلطة الر أأساملية الرئيس ية .وكررت اجملموعة الزتاهما مبواصةل
تقدمي ادلمع البناء للجهود امجلاعية مجليع الوفود ،وإاظهار املرونة والرباغامتية لتيسري اإجراء املفاوضات بشأأن خمتلف القضااي،
وكذكل القضااي ا ألربع املعلقة يف وثيقة الربانمج واملزيانية .ويف اخلتام ،أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تشارك مجيع ادلول
ا ألعضاء بشلك بناء بأأقىص قدر من املرونة لضامن توصل اللجنة اإىل نتاجئ مقبوةل للطرفني.
 .17وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وشكر الرئيس عىل الزتامه املس متر بعمل جلنة الربانمج واملزيانية .تطلع الفريق اإىل
الاعامتد عىل قيادته لتوجيه املناقشات .وشكرت اجملموعة ا ألمانة ،مبا يف ذكل اإدارة ختطيط الربامج واملالية ،عىل معلها يف
اإعداد الواثئق ا ألساس ية لدلورة ،مبا يف ذكل مرشوع الربانمج واملزيانية املنقح للثنائية  .21/2020ونظرا ألن ادلورة ستنظر
يف عدد من تقارير املراجعة ،أأعربت اجملموعة عن امتناهنا املتواصل للمراجع احلساابت اخلاريج وجلنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية عىل معلهم املس متر وتقدمي التقارير اإىل جلنة الربانمج واملزيانية .و أأعربت اجملموعة عن
امتناهنا لدلور ا ألسايس اذلي لعبوه يف ألية مراجعة حساابت املنظمة ويف دمع ادلول ا ألعضاء يف ممارسة دورها ا إلرشايف.
ومن أأجل اإاتحة الوقت للمناقشات يف هذا ا ألس بوع ،أأفادت اجملموعة بأأهنا س تقدم تعليقات موضوعية بشلك فردي يف اإطار
بنود جدول ا ألعامل ذات الصةل .و أأعرب اجملموعة عن اقتناعها بأأن التوجيه احلكمي للرئيس واجلهود امجلاعية للوفود طوال
ادلورة س تقود جلنة الربانمج واملزيانية اإىل مناقشات ممثرة ونتاجئ اإجيابية .و أأفادت اجملموعة بأأهنا س تقدم ادلمع الاكمل يف هذا
املسعى.
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البند  3من جدول ا ألعامل

تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

 .18استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  WO/PBC/30/2و.WO/PBC/30/14
 .19وعرض الرئيس البند  ،3و أأشار اإىل وجود وثيقتني يف اإطار هذا البند هام" :تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة" ،الوثيقة  ،WO/PBC/30/2و"اجلداول الزمنية املنشودة يف التحقيق والعمليات ذات الصةل " ،الوثيقة
 .WO/PBC/30/14ووفقا لختصاصاهتا ،قدمت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة تقارير مكتوبة عن أأنشطهتا اإىل
جلنة الربانمج واملزيانية .وقد مت تقدمي تكل التقارير يف تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .ودعا الرئيس رئيس جلنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اإىل تقدمي تكل الوثيقة وكذكل الوثيقة  WO/PBC/30/14بعنوان "اجلداول الزمنية
املنشودة يف التحقيق والعمليات ذات الصةل".
 .20و أأدىل رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ابلبيان التايل:
"شكرا س يدي الرئيس .لقد انتخبت مؤخرا رئيسا للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وترافقين الس يدة اتتياان
فاس يليفا ،انئبة الرئيس اجلديدة للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .وسوف أأعرض التقرير الس نوي للجنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،ويه الوثيقة .WO/PBC/30/2
" أأ مود ،قبل لك يشء ،أأن أأعرب ابلنيابة عن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عن امتناننا العميق لرئيس
اللجنة وانئب رئيس اللجنة املنهتية وليهتام ،الس يد غابور أآمون والس يد اإيربت اكلتنباخ ،عىل التوايل ،اذلي س تنهتيي
مدة وليهتام يف يناير  ،2020عىل خدمهتام املتفانية للجنة ملدة ست س نوات واليت ل تقدر بمثن .ويشهد عدد من
الس ياسات والقواعد اليت اعمتدهتا الويبو خالل فرتة وليهتام يف اللجنة عىل معلهام ادلؤوب من أأجل الويبو .ونمتىن هلام
الكثري من النجاح والسعادة يف مساعهيام املس تقبلية.
"وكام تعلمون مجيعا ،تشارك جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة يف عدد من أأنشطة الرقابة والاستشارات.
وسوف جتدون جسال اكمال لعملنا يف تقريران .وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،عقدت اللجنة أأربعة اجامتعات خشصية
و أأجرت مشاورات مس تفيضة عن طريق الربيد والهاتف ملعاجلة املسائل العاجةل اليت نشأأت بني الاجامتعات .وسأأقدم
الآن ملخصا موجزا ل ألنشطة البارزة للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وسأأانقش املراجعة اخلارجية للحساابت
وا ألس ئةل املثارة حول مهنجية انتخاب أأعضاء جدد ،ويه الرقابة ادلاخلية وا ألخالقيات.
"وفامي يتعلق ابملراجعة اخلارجية للحساابت ،خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،تفاعلت اللجنة ابنتظام مع مراجع
احلساابت اخلاريج اجلديد ،وهو املكتب الوطين للمراجعة يف اململكة املتحدة ،حيث انقشت الك من التخطيط
ملراجعة احلساابت ونتاجئ مراجعة احلساابت .و أأعربت اللجنة عن ارتياهحا ألن خطة مراجعة احلساابت تتناول خماطر
كبرية للمراجعة احلساابت مبا يف ذكل اجملالت ذات الاهامتم اخلاص أأو الاهامتم احملمتل دلى ادلول ا ألعضاء .و أأعربت
اللجنة عن رسورها البالغ ملالحظة أأن الويبو قد حصلت عىل ر أأي غري متحفظ يف مراجعة احلساابت ،و أأن مراجع
احلساابت اخلاريج يشهد عىل اجلودة العالية للبياانت املالية للويبو ،ويقر جبودة ونضج اإطار الرقابة ادلاخلية للويبو.
وتثين اللجنة عىل مراجع احلساابت اخلاريج جلودة التقرير وسهولته للقارئ وتوقيته وتتطلع اإىل اس مترار التفاعل معهم.
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"وفامي يتعلق مبهنجية اختيار ا ألعضاء اجلدد ،اذلين مسعنا التقرير عهنم للتو ،دلينا بعض التعليقات .ونظرا ألن ولية
العضوين الذلين ميثالن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق واجملموعة ابء س تنهتيي يف عام  ،2020طلب من اللجنة
املساعدة يف معلية الاختيار املوحضة يف القواعد ذات الصةل اليت مت وضعها .وإاذا كنمت ترغبون يف الاطالع عىل هذا،
فاإنه موجود يف الفقرة  28من الوثيقة  .WO/GA/39/13ووفقا للعملية اليت مت اإنشاؤها ،تتضمن الطلبات املقدمة
لتقيمي اللجنة مرحشني من اجملموعات ا إلقلميية املمثةل ابلفعل يف اللجنة .وهذا يعين املرحشني من اجملموعات اليت ليست
من اجملموعة ابء أأو مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وابلتايل من غري املرحج أأن يمت اختيارمه .ور أأت اللجنة أأن
العملية س تكون أأكرث كفاءة اإذا ركزت معلية الاختيار يف املس تقبل حرصاي عىل الطلبات املقدمة من اجملموعات ذات
ا ألولوية ،أأي تكل اجملموعات اليت مل تعد ممثةل يف اللجنة .وتدرك اللجنة متام الإدراك أأن أأي تغيريات اإجرائية ستتطلب
مراجعة معلية اختيار أأعضاء جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وتناوهبم ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة احلالية
 ،WO/GA/39/13وابلتايل تود ان تسرتعي انتباهمك ،يف هذه املرحةل املبكرة ،اإىل هذه املسأأةل لتنظر فهيا ادلول
ا ألعضاء قبل بدء معلية الاختيار القادمة.
"وفامي يتعلق ابلرقابة ادلاخلية ،اليت تعد واحدة من وظائفنا الرئيس ية ،اس تعرضت اللجنة ،يف دورهتا املنعقدة يف
ديسمرب  ،2018وقدمت تعليقات عىل خطة العمل الس نوية املقرتحة للرقابة لعام  ،2019عىل مدار العام ،وعىل
أأساس التقارير الفصلية ل ألنشطة املقدمة من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية .واس تعرضت اللجنة التقدم احملرز يف تنفيذ
خطة معل الرقابة .وتود اللجنة التعبري عن ارتياهحا للتقدم اذلي أأحرزته شعبة الرقابة ادلاخلية يف تنفيذ خطط العمل
وجودة النتاجئ اليت مت احلصول علهيا بشلك عام .وهذا عىل الرمغ من أأنه خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،واهجت شعبة
الرقابة ادلاخلية العديد من الوظائف الشاغرة و أأحياان الشاغرة ملدة طويةل .وحنن هممتون بطول معلية التوظيف يف هذه
احلالت وتأأثريها الفعيل أأو تأأثريها احملمتل عىل قدرة الرقابة .وذلكل نقر عىل وجه اخلصوص ابجلهود اليت يبذلها مدير
شعبة الرقابة ادلاخلية لتحقيق النتاجئ املزمعة ،عىل الرمغ من قيود التوظيف.
"و أأخريا ،عند مراجعة مرشوع التقرير الس نوي من قبل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،أأشارت اللجنة أأهنا تشاطر وهجة
نظر مراجع احلساابت اخلاريج بأأنه من املس تحسن مواءمة الفرتة احلالية املشموةل ابلتقرير ،واليت متتد من  1يوليو اإىل
 30يونيو مع فرتة خطة العمل الس نوية لشعبة الرقابة ادلاخلية ،واليت متتد من يناير اإىل ديسمرب .ولن يضمن ذكل فقط
تطابق التخطيط مع اإعداد التقارير ،ولكن أأيضا ميهد الطريق لصدور بيان ضامن س نوي بشأأن الضوابط ادلاخلية.
"وفامي يتعلق ابلتقيمي ،اس تعرضت اللجنة اختصاصات الاس تعراض اخلاريج للجودة بشأأن وظيفة التقيمي املطلوب
القيام هبا ،وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية ،لك مخس س نوات .واقرتحت اللجنة أأن تدرج يف اجلوانب املراد حفصها سهوةل
اس تخدام منتج التقيمي .ويف لك دورة ،يقوم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابطالع اللجنة عىل وضع حالت التحقيق
واجتاهات جحم احلالت ،وتقدمي تفاصيل عن الشاكوى املس تلمة والشاكوى املسببة حسب فئة سوء السلوك .ووفقا
مليثاق الرقابة ادلاخلية ،يف احلالت اليت تنطوي عىل تضارب حممتل يف املصاحل من جانب شعبة الرقابة ادلاخلية،
اس تعرضت اللجنة لك حاةل ابلتفصيل وقدمت املشورة للمدير وللآخرين .وتعرب اللجنة عن رضاهئا بشأأن التوقيت
اللكي اذلي تناولت فيه الشعبة الشاكوى والتحقيقات املكمتةل؛ ومع ذكل ،كررت اللجنة قلقها بشأأن التأأخري الكبري يف
بعض احلالت بسبب عدم تعاون اخلاضعني للتحقيق أأو أأحصاب الشكوى أأثناء التحقيق .وجيب أأن أأشري أأيضا اإىل أأن
التأأخريات حدثت أأحياان بسبب تضارب املصاحل أأو ألس باب أأخرى؛ ومل تمتكن شعبة الرقابة ادلاخلية من اإجراء
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بناء عىل توصية اللجنة ،يقوم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
حتقيق ،مما أأدى اإىل احلاجة اإىل إارشاك حمققني خارجيني .و ً
ابإعداد قامئة من مستشاري التحقيق اخملتارين مس بقا لس تخداهما من قبل اللجنة .ودلى اللجنة قناعة بأأن هذه القامئة،
عند تفعيلها ،س تيرس اإجراء حتقيقات خارجية يف الوقت املناسب.
"وفامي يتعلق مبكتب ا ألخالقيات ،اكن من الصعب بعض اليشء عىل اللجنة أأداء هماهما يف جمال ا ألخالقيات .وكام
تعلمون ،وفقا لختصاصاهتا ،س تقوم اللجنة ،يف دورهتا ا ألخرية من العام املايض ،ابس تعراض خطة العمل الس نوية
املقرتحة ملكتب ا ألخالقيات وتقدمي املشورة بشأأهنا .ونظرا ألن اللجنة مل تتلق خطة أأخالقيات  2019املقرتحة يك
تس تعرضها ،فقد اضطرت اإىل اس تعراض خطة العمل اليت وافقت علهيا الإدارة ابلفعل والإحاطة هبا .واحتوت خطة
العمل عىل العديد من ا ألنشطة يف اإطار جمالت املسؤولية املس ندة اإىل مكتب ا ألخالقيات و أأشارت اإىل مجةل أأمور
من بيهنا مس توايت ا ألولوية والنتاجئ املرتقبة وا ألهداف القابةل للتطبيق عىل حنو ما قد اقرتحنا .واقرتحت اللجنة زايدة
حتسني شلك خطط العمل املس تقبلية من خالل اإدراج عدد احلالت املتوقع ،فعىل سبيل املثال ،حىت هذا العام،
تتوقع اللجنة من كبري مسؤويل ا ألخالقيات أأن يقدم خطة العمل الس نوية املقرتحة قبل وضعها يف صيغهتا الهنائية ،يك
يمت اس تعراضها وتقدمي املشورة بشأأهنا ،قبل تقدميها اإىل الإدارة .وتتطلب منا اختصاصات جلنتنا أأيضا اس تعراض
س ياسات ا ألخالقيات املقرتحة وتقدمي املشورة بشأأهنا .ويف الوقت احلايل ،ل يزال معل مكتب ا ألخالقيات خاضعا
للتعلاميت املكتبية القدمية الصادرة يف يونيو  2010بشأأن مكتب ا ألخالقيات يف الويبو .والوثيقة يه التعلاميت املكتبية
رمق  .2010/25ويف مايو  ،2018قدمنا تعليقات واقرتاحات مس تفيضة حول التعلاميت املكتبية اجلديدة املقرتحة اإىل
مكتب ا ألخالقيات .وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،اتبعت اللجنة ابنتظام حاةل وثيقة الس ياسة ،اليت نعتربها أأساس ية
حلومكة وولية مكتب ا ألخالقيات .وحىت وقت اإعداد التقرير ،مل تتلق اللجنة بعد نسخة منقحة .وحثت اللجنة كبري
مسؤويل ا ألخالقيات عىل املشاركة يف مرشوع منقح قبل ادلورة الرابعة واخلسني للجنة ملزيد من الاس تعراض
واملناقشة.
"و أأخريا ،يف ادلورة الثالثة واخلسني ،اس تعرضت اللجنة س ياسة الويبو بشأأن اإقرار اذلمة املالية وبيان املصاحل
واقرتحت تغيريات علهيا ،و أأعربت عن ارتياهحا للتفسريات اليت قدهما مسؤول ا ألخالقيات.
"ويف اخلتام ،سأأذكر بعض املرشوعات اخلاصة اليت شاركت فهيا اللجنة .يف ادلورة الثامنة والعرشين ،طلبت جلنة
الربانمج واملزيانية من جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اس تعراض واقرتاح تعديالت عىل ميثاق الويبو للرقابة
ادلاخلية أأو س ياسة التحقيق هبدف تقدمي توضيح للجداول الزمنية املنشودة يف اإعداد التقارير والتحقيق .وبعد اطالع
اللجنة عىل س ياسات الويبو املعمول هبا ،و أأخذها يف احلس بان تقارير وحدة التفتيش املشرتكة ذات الصةل واملامرسات
املتبعة يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،خلصت اللجنة اإىل أأن اجلداول الزمنية املنشودة اليت حددهتا
الويبو اكفية بشلك عام و أأنه ل رضورة لإدخال أأي تعديالت عىل ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية .و أأوصت اللجنة ابإجراء
بعض التعديالت عىل س ياسة التحقيق وس ياسة امحلاية من الانتقام هبدف تعزيز الاتساق يف تطبيق اجلداول الزمنية
املقررة وتوضيحه وضامنه .ولتحقيق ذكل ،أأطلعت اللجنة ا ألمانة عىل مرشوع تقرير عن "اجلداول الزمنية املنشودة
للتحقيق والعمليات ذات الصةل" .وحتتوي هذه الوثيقة عىل التقيمي املقدم من اللجنة والعديد من توصياهتا املوهجة اإىل
املدير العام ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية .وخالل ادلورة الثانية واخلسني ،وضعت اللجنة اللمسات ا ألخرية عىل
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التقرير ،مع مراعاة التعليقات اليت وردت من ا ألمانة واملستشار القانوين ،واليت مت تقدميها يف الوثيقة
.WO/PBC/30/14
و أأخريا ،أأود أأن أأعرب نيابة عن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عن تقديري للمدير العام ومدير وشعبة الرقابة
ادلاخلية واملستشار القانوين وكبري مسؤويل ا ألخالقيات وغريمه من كبار املديرين ومراجعي احلساابت اخلارجيني
لتوافرمه وانفتاهحم وتفاعلهم املنتظم مع اللجنة .وسأأحرض اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية هذا ،خالل هذا ا ألس بوع ،اإذا
اكن املندوبون يرغبون يف التشاور معي أأو مناقشة ا ألمور.
"وهبذا أأختمت بياين ،و أأشكرك س يدي الرئيس".
 .21وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وشكر جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل التقرير الوارد يف الوثيقة
 .WO/PBC/30/2وكررت اجملموعة الإعراب عن امتناهنا الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل دورها ا ألسايس يف ألية
الويبو للرقابة ،و أأعربت عن تقديرها للوجود املس متر للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة مبا يف ذكل من خالل دورات
املعلومات لدلول ا ألعضاء .ورحبت اجملموعة أأيضا بتفاعل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة مع مراجع احلساابت
اخلاريج ،مما يؤدي اإىل حتسني معلية متابعة التوصيات وتعزيز التعاون .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها ملا قامت به جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة من اس تعراض لتقارير الاستامثر املايل ألهنا هممة كبرية قدمت لدلول ا ألعضاء تأأكيدات اإضافية
بأأهنا هيئة مس تقةل تراقب تنفيذ س ياسة الاستامثر عىل مدار العام .ونظرا ألهنا املرة ا ألخرية اليت تس تضيف فهيا جلنة الربانمج
واملزيانية جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بتكويهنا احلايل ،فقد انهتزت اجملموعة الفرصة لتكرمي ا ألعضاء املنهتية وليهتم
وشكرمه عىل خدمهتم القيمة.
 .22وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل
التقرير الوارد يف الوثيقة  WO/PBC/30/2وعىل العمل يف جمال مراجعة احلساابت والرقابة ،مبا يف ذكل اجللسة الإعالمية
اليت نظمهتا ادلول ا ألعضاء يف الويبو .و أأعربت اجملموعة عن رسورها لتفاعل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع
احلساابت اخلاريج ور أأت أأن هذا حتسن كبري يف معلية تنفيذ التوصيات الصادرة .وشكرت اجملموعة أأيضا أأعضاء جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة املنهتية وليهتم عىل معلهم املهم اذلي أأجنزوه أأثناء خدمهتم أكعضاء يف اللجنة.
 .23وشكر وفد الصني رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل التقارير املفصةل والعمل اذلي أأجنزته اللجنة يف
العام املايض .و أأعرب الوفد عن رسوره لعامتد العديد من التوصيات املفيدة اليت قدمهتا جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة واليت لعبت دورا اإجيابيا يف معلها .و أأعرب الوفد عن أأمنياته بأأن تواصل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة القيام
هبذا ادلور وعن رغبته الوفد يف اس مترار دمعه لعمل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة.
 .24وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأثىن عىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة لتقريرها الوارد يف
الوثيقة  ،WO/PBC/30/2اذلي يقدم حملة عامة عن أأنشطة اللجنة للفرتة قيد الاس تعراض .وذكرت اجملموعة أأن جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة تلعب دورا هاما يف توفري الرقابة والضوابط والتوازانت خملتلف هيئات الويبو يف تنفيذ وظائفها،
وكذكل يف فعالية الس ياسات اليت حتمك تكل الهيئات .وتضمن هذه الضوابط والتوازانت قدرة املنظمة عىل اإجناز وليهتا
بطريقة فعاةل .و أأعربت اجملموعة عن رسورها للطريقة اليت تدير هبا جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة معلها ،واليت
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تشمل التفاعل مع خمتلف هيئات الويبو وكبار مديري الربامج وفرقهم ،وغريمه ،للحصول عىل رؤى معلية ونظرات شامةل يف
وظائفهم و أأنشطهتم .ويكفل ذكل قيام جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بتقدمي اس تنتاجاهتا وتوصياهتا من وهجة نظر
مبنية عىل معلومات ،ولكنه يضمن أأيضا أأن تكون التوصيات اليت تقدهما مقبو ًةل دلى املسؤولني عن تنفيذها .وتتوقع جلنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بشلك عام نظرة اإجيابية للمنظمة يف ختطيط وتنفيذ خمتلف الربامج وا ألنشطة ،وأليات
اإعداد التقارير ،والتحقيقات ادلاخلية ،وكذكل التحسني التدرجيي لعملياهتا ادلاخلية .ومع ذكل ،ر أأت اجملموعة أأنه ل يزال هناك
جمال للتحسني ،مثلام يتضح من توصيات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .ور أأت اجملموعة أأيضا الكثري من املزااي يف
مجيع التوصيات املقدمة واليت هتدف اإىل حتسني العمليات يف خمتلف أأقسام هيئات الويبو .و أأيدت اجملموعة تكل التوصيات
وطلبت من ا ألمانة ضامن التنفيذ الاكمل مجليع التوصيات ،مع اإعطاء ا ألولوية للتوصيات املقدمة منذ فرتة طويةل.
 .25وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،وشكر رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل
التقرير املفصل و أأشار اإىل حمتوايت التقرير .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها ألعضاء جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
املنهتية وليهتم من مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق واجملموعة ابء .و أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل العمل عن كثب مع
ا ألعضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة من أأجل النظر يف التوصيات وكذكل فامي يتعلق بنطاق حتسني
مراجعة احلساابت من أأجل حتقيق الرفاه العام .املنظمة.
 .26و أأي مد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشكر جلنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة عىل التقارير الإعالمية وعىل معلها عىل مدار العام .و أأعرب الوفد عن تقديره للجهود القيمة اليت تبذلها جلنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة من أأجل تعزيز الرقابة يف املنظمة و أأعرب عن تقديره دلمع ا ألمانة ملهمة اللجنة .و أأشار
الوفد أأيضا اإىل قلق جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن طول املدة الزمنية احملددة لتعيني موظفي شعبة الرقابة
ادلاخلية ،وطلب مزيدا من املعلومات من ا ألمانة فامي يتعلق بأأس باب التأأخري يف شغل الوظائف .واتفق الوفد يف الر أأي مع
مراجع احلساابت اخلاريج وتوصية جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن مواءمة الفرتة املشموةل ابلتقرير عن لشعبة
الرقابة ادلاخلية مع خطة معل الشعبة وتطل مع اإىل أأن ينعكس هذا التغيري يف أأقرب وقت ممكن .و أأشار اإىل أأن جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة أأعربت عن ترحيهبا جبهود ا ألمانة الرامية اإىل معاجلة الوعي ابلغش والوقاية منه ،مبا يف ذكل
مراجعة س ياسة الويبو ملاكحفة الغش .ورصح الوفد بأأنه س يقدر تقدمي حتديث حاةل فامي يتعلق ابملراجعات اجلارية ،وتوضيح ما
اإذا اكنت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة سوف تس تعرض الس ياسة قبل التنفيذ .وفامي يتعلق بوظائف ا ألخالقيات
و أأمني املظامل ،أأعرب الوفد عن قلقه من أأن معل مكتب ا ألخالقيات ل يزال حمكوما ابلتعلاميت املكتبية القدمية لعام 2010
بشأأن مكتب ا ألخالقيات يف الويبو .و أأشار الوفد اإىل أأنه قد مىض أأكرث من عام منذ أأن اس تعرضت جلنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة التعلاميت املكتبية املنقحة .و أأفاد الوفد بأأنه س يقدر تقدمي حتديث حاةل فامي يتعلق حباةل تنفيذ التعلاميت املكتبية
اجلديدة .ور أأى الوفد أأن ضامن توافق مكتب ا ألخالقيات مع أأفضل املامرسات احلالية ومع التغيريات ا ألخرية يف س ياسات
الويبو ا ألخالقية والرقابية جيب أأن يكون ذا أأولوية .و أأخريا ،رصح الوفد بأأنه يؤيد بشدة ر أأي جلنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة بأأن ادلول ا ألعضاء ستس تفيد من املعلومات الواردة يف تقرير نشاط أأمني املظامل .وتعد هذه أأيضا توصية
لوحدة التفتيش املشرتكة أأثريت يف تقريرين منفصلني للوحدة ،مبا يف ذكل التقرير ا ألخري حول اس تعراض س ياسات وممارسات
املبلغني عن اخملالفات يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة .والمتس الوفد أأن تقدم ا ألمانة ذكل التقرير يف الاجامتع القادم للجنة
التنس يق.
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 .27وشكر وفد أأسرتاليا ا ألمانة عىل معلها التحضريي قبل اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية .و أأعرب عن تقديره البالغ لعمل
جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ودورها يف تقدمي املشورة والرقابة من اخلرباء املس تقلني .و أأعرب الوفد عن رسوره
بأأن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة أأعربت يف تقريرها عن راضاها بشلك عام فامي يتعلق ابلعديد من جمالت العمل
مبا يف ذكل الرقابة ادلاخلية واملراجعة اخلارجية للحساابت وإاعداد التقارير املالية .ور أأى الوفد أأن دور مكتب ا ألخالقيات يف
الويبو أأسايس ،و أأن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة تلعب دورا استشاراي هاما فامي يتعلق بتكل املهمة .ور محب
الوفد أأيضا ابلتعاون بني جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ومكتب ا ألخالقيات من أأجل دمع العمليات املتعلقة بأأفضل
املامرسات.
 .28وحتدث وفد الاحتاد الرويس للمرة ا ألوىل ،ورحب برئيس جلنة الربانمج واملزيانية و أأعرب عن ثقته يف أأن ادلورة
س تكون بناءة وانحجة حتت قيادته .وتناول الوفد التقرير الس نوي للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،و أأشار اإىل ادلور
الهام اذلي يؤديه اخلرباء املس تقلون كهيئة اتبعة للجمعية العامة للويبو وجلنة الربانمج واملزيانية يف ا إلرشاف عىل الوظائف
املالية وتقيميها .وشكر الوفد رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة و أأعضاهئا عىل معلهم النشط ورحب ابلتقيمي
الإجيايب للجنة بشأأن القضااي اليت حبثوها فامي يتعلق ابملسائل اليت يتناولها التقرير ،مبا يف ذكل الرقابة ادلاخلية ملراجعة
احلساابت واحملاس بة املالية يف الويبو ،وإادارة اخملاطر ،وأليات الرقابة ادلاخلية وتنفيذ التوصيات املتعلقة ابلرقابة واملتابعة .و أأفاد
الوفد بأأنه س يواصل اس تعراض هذه ا ألنواع من واثئق جلنة الربانمج واملزيانية ،مبا يف ذكل الواثئق اليت تتناول س ياسة
الاستامثر ،وإاعداد التقارير احملاسبية ،وغريها من القضااي .ور أأى الوفد أأن تزويد جلنة الربانمج واملزيانية بر أأي خرباء مس تقلني
بشأأن مجموعة كبري من القضااي يعد أأمرا اإجيابيا للغاية وهل تأأثري اإجيايب عىل معلية صنع القرار ،وابلتايل ضامن المتويل املس تدام
للمنظمة.
 .29وحتدث وفد كندا بصفته الوطنية ور محب ابلتقرير و أأعرب عن امتنانه للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل
معلها .و أأيد الوفد صيغة القرار املقرتحة ورحب بتقدمي مزيد من التفاصيل ،مبا يف ذكل من جانب ا ألمانة ،فامي يتعلق جبوانب
تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن مكتب ا ألخالقيات والتأأخري يف تقدمي خطة العمل الس نوية املقرتحة
ملكتب ا ألخالقيات وكذكل التحديثات عىل التعلاميت املكتبية لعام  2010بشأأن مكتب ا ألخالقيات يف الويبو.
 .30و أأشار الرئيس اإىل أأنه هناك العديد من التعليقات وا ألس ئةل املتعلقة اب ألخالقيات وبصفة خاصة معل كبري مسؤويل
ا ألخالقيات .ونظرا لعدم وجود كبري مسؤويل ا ألخالقيات يف جنيف هذا ا ألس بوع وعدم متكنه من احلضور خشصيا اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية ،اقرتح الرئيس أأن حتيط ا ألمانة علام ابلتعليقات وا ألس ئةل و أأن تتواصل مع كبري مسؤويل ا ألخالقيات عن
بعد وترد عىل جلنة الربانمج واملزيانية لحقا يف ا ألس بوع التايل للمشاورات مع كبري مسؤويل ا ألخالقيات .ودعا الرئيس مدير
شعبة الرقابة ادلاخلية للرد عىل اس تفسار يتعلق بعمل شعبة الرقابة ادلاخلية ومعلية التوظيف.
 .31وتناول مدير شعبة الرقابة ادلاخلية مسأأةل التأأخري والتعيني اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وذكر أأنه
ابس تثناء منصب مساعد من الرتبة خ 4-اذلي اكن يأأمل أأن يمت شغره قريبا ،فاإن الشعبة تعمل حاليا مبجموعة اكمةل من
املوظفني .ومت الانهتاء من تعيني كبري مراجعي احلساابت من الرتبة ط  ،4-وسيبد أأ شغل الوظيفة يف  1أأغسطس .2019
وهناك بعض التأأخري يف تعيني رئيس املراجعة ادلاخلية للحساابت ،ويرجع ذكل يف املقام ا ألول اإىل مشألك يف الإخطار،
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وابلتايل وجب القيام ابلإخطار مرة اثنية .وابس تثناء ذكل ،فقد جنحت الشعبة يف اإدارة فرتة ا ألربعة أأشهر ،وهو متوسط
الوقت اذلي تس تغرقه لشغل وظيفة شاغرة.
 .32وذكر الرئيس بعد ذكل أأن هناك قرارين يف اإطار بنود جدول ا ألعامل يطالبان جلنة الربانمج واملزيانية بأأن حتيط هبام
التقارير .واقرتح الرئيس الرشوع يف التفاق عىل بنود جدول ا ألعامل هذه مع ترك البند مفتوحا حىت وقت لحق من
ا ألس بوع للحصول عىل هذه التوضيحات الإضافية من كبري مسؤويل ا ألخالقيات.
 .33وسأأل وفد الولايت املتحدة عام اإذا اكن سيمت تقدمي وثيقة "اجلداول الزمنية املنشودة يف التحقيق والعمليات ذات
الصةل" بشلك منفصل يك تقدم الوفود تعليقات علهيا أأو ما اإذا اكن سيمت اختاذ قرار عندئذ كذكل.
 .34و أأوحض الرئيس أأن جلنة الربانمج واملزيانية ستتخذ القرار بشأأن لكتا الوثيقتني معا .و أأفاد الرئيس بأأن رئيسة جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة قد ذكرت لك ما تود قوهل من خالل العرض .مث فتح الرئيس الباب للأس ئةل أأو التعليقات حول
"تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة" و"اجلداول الزمنية املنشودة يف التحقيق والعمليات ذات الصةل".
 .35وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،ويف تعليقه عىل اجلداول الزمنية املنشودة يف وثيقة التحقيق والعمليات ذات
الصةل ،شكر الوفد جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل دورها احملوري يف ألية مراجعة احلساابت والرقابة يف الويبو
بغرض حتقيق الفعالية والكفاية واملالمئة يف ا ألنشطة الإدارية للمنظمة .و أأيدت اجملموعة التعديالت املقدمة من جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة هبدف حتقيق اتساق يف الوحدات الزمنية املطبقة و أأحاطت علام ابملالحظات اليت أأبديت بشأأن
الافتقار اإىل أأفضل املامرسات عىل املس توايت ا ألفقية داخل النظام امل موحد ل ألمم املتحدة .كام أأشارت اجملموعة اإىل أأنه يف الفقرة
( 4هـ) ل يدد ميثاق الرقابة ادلاخلية جدول زمنيا لختاذ القرارات عند تلقي مشورة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة ،و أأفادت بأأهنا تود معرفة ر أأي جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن ما اإذا اكن هذا شاغال يتاج اإىل معاجلته.
وشكرت اجملموعة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل معلها املمتاز و أأعربت عن تطلعها اإىل ادلور الرئييس والفعال
املس متر اذلي تقوم به جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة يف ألية مراجعة احلساابت والرقابة عىل املنظمة.
 .36و أأي مد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،بشأأن اجلداول الزمنية املنشودة
يف وثيقة التحقيق والعمليات ذات الصةل .و أأيد الوفد تنفيذ توصية جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ولفت اإىل أأن جلنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة تعترب اجلداول الزمنية املنشودة املوضوعة يف الويبو مناس بة بوجه عام .ومع ذكل ،أأشار
الوفد اإىل أأنه يف الفقرة ( 4هـ) ،ذكرت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن ميثاق الرقابة ادلاخلية ل يدد جدول
زمنيا للقرار املتخذ عند تلقي مشورة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وليست هناك توصية من جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة تتعلق بتكل املالحظة .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
تعترب عدم وجود جدول زمين للقرارات مشلكة .ونظرا لوجود اإشارة اإىل الزناعات والتظلامت املتعلقة مباكن العمل يف الفقرة 4
(ط) ،طلب الوفد مزيدا من املعلومات حول كيفية اإجناز هذه العملية ،وحتديدا مىت يتخذ املدير العام قرارا بشأأن شاكوى
المتيزي و /أأو التحرش و /أأو اإساءة اس تخدام السلطة مقابل تكل ا ألنواع من الشاكوى اليت يمت اإحالهتا للتحقيق .و أأخريا ،نظرا
ألنه سيمت تعديل س ياسة امحلاية من الانتقام ملراعاة توصيات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن ا ألطر الزمنية،
حث الوفد ا ألمانة عىل الاس تفادة من ذكل كفرصة لضامن أأن الس ياسة تليب مجيع مؤرشات أأفضل املامرسات املس متدة من
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تقرير وحدة التفتيش املشرتكة حول اس تعراض س ياسات وممارسات املبلغني عن اخملالفات يف مؤسسات منظومة ا ألمم
املتحدة.
 .37وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
عىل اس تعراض ميثاق الرقابة ادلاخلية للويبو بشأأن س ياسة التحقيق واقرتاح تعديالت عليه ،مبا يامتىش مع اختصاصات جلنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،هبدف تقدمي توضيح للجداول الزمنية املنشودة يف معليات اإعداد التقارير والتحقيق
لضامن معاجلة القضااي يف الوقت املناسب مع مراعاة أأفضل ممارسات ا ألمم املتحدة .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن النتاجئ اليت
توصلت اإلهيا جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة يف دورهتا احلادية واخلسني خلصت اإىل أأن اجلداول الزمنية العامة
املوضوعة يف الويبو اكفية ،ولكن هناك حاجة أأيضا اإىل تعديالت عىل س ياسة التحقيق وس ياسة امحلاية من الانتقام .و أأيدت
اجملموعة التغيريات يف اس تخدام ا ألايم والشهور التقوميية بدل من أأايم العمل من أأجل تعريف اجلداول الزمنية املنشودة ،سواء
ابلنس بة لس ياسة التحقيق أأو لس ياسة امحلاية من الانتقام .ور أأت اجملموعة أأنه من املهم موافقة املدير العام وشعبة الرقابة
ادلاخلية عىل التوصيات ،و أأن الشعبة رشعت ابلفعل ابإدخال تعديالت عىل س ياسة التحقيق .وكام ورد أأعاله ،س تعزز
التوصيات أليات املراجعة والرقابة يف الويبو.
 .38و أأدىل رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بتعليق واحد فامي يتعلق اب ألس ئةل اليت طرهحا وفدا الولايت
املتحدة ا ألمريكية وكندا بشأأن الفقرة ( 4هـ) اليت تنص عىل أأن ميثاق الرقابة ادلاخلية ل يدد جدول زمنيا لختاذ القرارات
عند تلقي املشورة من جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .أأفاد بأأن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ل ترى أأن
هناك حاجة اإىل تعديل ،ألهنا عىل تواصل مس متر مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وتقدم املشورة اليت يمت قبولها بشلك منتظم.
وإان وضع جدول زمين يعين أأن املشورة اليت ل تتطلب اإجر ًاء فوراي جيب اختاذها يف وقت معني ،ومن احملمتل أأن يكون
ذكل مرهقا لإدارة أأعامل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة مع شعبة الرقابة ادلاخلية.
 .39وابلإضافة اإىل تعليقات رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،ذكر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن الشعبة
تتبع ابلفعل اجلدول الزمين اذلي مدته  30يوما لس تكامل التقياميت ا ألولية واجلدول الزمين اذلي مدته س تة أأشهر للتحقيقات
الاكمةل ،واليت متثل جزءا من س ياسة وكتيب التحقيق .ويف هذا الصدد ،ابلنس بة اإىل شعبة الرقابة ادلاخلية ،هناك جدول
زمين يمت الالزتام به بشلك مهنجي ،اإل يف احلالت اليت حتدث فهيا تأأخريات بسبب عوامل خارجية مثل عدم التعاون أأو
اإجازة طبية .وفامي يتعلق مبشورة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،أأكد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية للجنة الربانمج
بناء علهيا ،و أأنه ليس هناك أأي حاةل تأأخري يف قبول مشورة جلنة الويبو
واملزيانية أأن الشعبة تقبلها عىل الفور وتترصف ً
الاستشارية املس تقةل للرقابة .وتتبع شعبة الرقابة ادلاخلية اجلدول الزمين اذلي مدته س تة أأشهر لإهناء مجيع التحقيقات ،مبا يف
ذكل الوقت اذلي تتلقى فيه املشورة من جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة.
 .40و أأشار الرئيس اإىل أأنه ل يزال هناك سؤال واحد معلق يتعلق ابلفقرة ( 4ط) من التقرير واليت ستتطلب املزيد من
املشاورات داخل ا ألمانة .وهناك أأيضا بعض ا ألس ئةل والتعليقات املوهجة اإىل كبري مسؤويل ا ألخالقيات ،واليت سيمت
اس تعراضها عند مناقشة بند جدول ا ألعامل ذي الصةل يف وقت لحق من هذا ا ألس بوع .ويف ضوء ذكل ،مل يقرتح الرئيس
اإغالق هذا البند من جدول ا ألعامل يف تكل اللحظة ،ولكنه اقرتح أأن تنظر جلنة الربانمج واملزيانية يف نقطيت القرار ،و أأن
حتيط علام ابلتقارير ،و أأن تعود اإىل بند جدول ا ألعامل لتس متع اإىل التوضيحات من كبري مسؤويل ا ألخالقيات وا ألمانة.

WO/PBC/30/16
19

 .41و أأشار الرئيس اإىل بند جدول ا ألعامل اذلي ترك مفتوحا ،و أأفاد بأأن الوفود دلهيا أأس ئةل لكبري مسؤويل ا ألخالقيات
وطلب من ا ألمانة تقدمي الرد.
 .42وذكرت ا ألمانة أأنه يف اإطار البند  3من جدول ا ألعامل ،عندما عرض رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
التقرير الس نوي للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،اكنت هناك أأس ئةل تتعلق مبكتب ا ألخالقيات وحتديث التعلاميت
املكتبية بشأأن مكتب ا ألخالقيات التابع للويبو وخطة معل مكتب ا ألخالقيات .وقد قدم كبري مسؤويل ا ألخالقيات اإجاابت
عىل ا ألس ئةل عن بعد و أأن هذه الردود قد متت مشاركهتا مع رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .ورشعت ا ألمانة
يف قراءة هذا الرد عىل النحو التايل :بعد مشاورات متعددة مع جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل الرقابة ،يقوم مكتب
ا ألخالقيات بوضع اللمسات ا ألخرية عىل تعلاميته املكتبية وينبغي تقدميها ،حسب الطلب ،اإىل جلنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة للنظر فهيا .و أأكد كبري مسؤويل ا ألخالقيات أأن مرشوع التعلاميت املكتبية سيمت مشاركته مع جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة قبل دورهتا الرابعة واخلسني يف الفرتة من  16اإىل  20سبمترب  .2019كام أأشار كبري مسؤويل
ا ألخالقيات اإىل أأن خطة العمل لعام  2019قد قدمت اإىل اللجنة ومناقش هتا معها .وس يكون كبري مسؤويل ا ألخالقيات
مس تعدا ألي مناقشات ثنائية مع الوفود ،حسب الاقتضاء.
 .43وانتقل الرئيس اإىل قراءة فقرات القرار اليت مت اعامتدها.

 .44أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة (الوثيقة .)WO/PBC/30/2
.45

و أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون الوثيقة .WO/PBC/30/14

البند  4من جدول ا ألعامل

اقرتاح التناوب لعضوية هيئة م
احملَّكني التابعة للجنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة

 .46استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/30/3
 .47وافتتح الرئيس البند  ،4وهو اقرتاح التناوب لعضوية هيئة م
احملَّكني التابعة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة.
و أأوحض الرئيس أأن الوثيقة اخلاصة هبذا البند تتضمن التوصية اليت ينبغي عىل اللجنة اإقرارها .مث نقل الرئيس اللكمة اإىل رئيس
هيئة التحكمي التابعة للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة لتقدمي الوثيقة.
 .48و أأدلت رئيس هيئة م
احملَّكني التابعة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،سعادة السفرية فيس نا ابتيستش كوس
ابلبيان التايل:
"شكرا جزيال ،س يدي الرئيس واللجنة ،عىل أأنمك عكس مت ترتيب العمل قليال هذا الصباح لمتكيين من تقدمي تقرير
احملَّكني .وحبمك تعييين ممثال لكرواتيا ،ترشفت برئاسة هيئة م
هيئة م
احملَّكني لتعيني ا ألعضاء اجلدد يف جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة يف ا ألشهر القليةل املاضية .و أأ مود أأن أأبد أأ بتوجيه الشكر ألعضاء هيئة م
احملَّكني وكذكل
ا ألمانة ،مدام كويب وفريقها عىل معلهم ادلؤوب والإجراءات السلسة لهيئة احملَّكني .و أأول ،أأ مود أأن ُأذكر بأأنه يلزم
استبدال عضوين من جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،أأحدهام من مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق
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وأآخر من اجملموعة ابء .ومت تقدمي التقرير املرحيل عن اجلزء ا ألول من هذه العملية يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج
واملزيانية يف مايو ،ومت تقدمي حتديث شفهيي أأيضا خالل تكل ادلورة .ولقد تتوجت العملية يف التقرير ابلإشارة اإىل
 ،WO/PBC/30/3كام ذكرت س يادة الرئيس ،اذلي يش متل عىل توصيات هيئة م
احملَّكني .و أأ مود أأن أأبرز أأن توصية
هيئة م
احملَّكني ،الواردة يف الفقرة  19من التقرير ،اكنت ابلإجامع ،و أأن العملية اكنت مدفوعة من قبل ادلول ا ألعضاء.
ومت توضيح العملية يف التقرير نفسه ابلتفصيل ،ذلكل سأأبرز ابإجياز عددا من ا ألمور .ومت اإرسال  78طلبا مؤهال اإىل
جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة لإجراء تقيمي قامئ عىل التصنيف مع أأسامء وجنس يات املرحشني اذلين مت مقعهم.
مث رتبت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة املرحشني ابس تخدام مصفوفة تقيمي أأعدهتا هيئة م
احملَّكني التابعة جلنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة واليت فامي يتعلق هبا مت استشارة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .و أأحالت
جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة تقيميها اإىل هيئة م
احملَّكني ،ومت بعد ذكل اس تعادة ا ألسامء واجلنس ية .ونظرت
هيئة م
احملَّكني يف التقيمي القامئ عىل التصنيف اذلي أأجرته جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة و أأعدت قامئة
خمترصة من تسعة مرحشني أأردان اإجراء مقابالت معهم مع مراعاة المتثيل ا إلقلميي .ومتت املقابالت من خالل مؤمتر عرب
الفيديو .و أأدرجت هيئة م
احملَّكني أأس ئةل تتعلق ابجملالت اليت أأشارت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اإىل أأهنا
غري قادرة عىل تقيميها عىل أأساس الطلبات الورقية فقط .ووافقت هيئة م
احملَّكني ابلإجامع عىل أأن يمت التوصية مبرحشني
اثنني قادمني من لك من مجموعة من مجموعيت ا ألولوية وميكنمك الاطالع عىل سريتهيام املوجزة أأيضا مرفقة ابلتقرير .ويف
اخلتام ،أأ مود التأأكيد عىل أأن العملية اكنت شامةل ونزهية ،و أأن هناك مجموعة جيدة من مودعي الطلبات ،و أأن جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة شاركت مشاركة اكمةل ،و أأن النتيجة متثل أأفضل املرحشني و أأكرثمه مالءمة ،مع احرتام
مبد أأ المتثيل اجلغرايف .وتأأمل هيئة م
احملَّكني أأن يظى القرار كام هو مقرتح بتأأييدمك .أأشكرك س يدي الرئيس".
 .49وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشدد عىل ادلور الهام اذلي تؤديه هيئة م
احملَّكني التابعة للجنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة يف مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل اختيار املرحشني املناس بني اذلين يمتتعون مبزجي من املهارات
املناس بة من أأجل استبدال عضوين من أأعضاء جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة الذلين من املقرر أأن تنهتيي مدة معلهام
يف عام  .2020وشكرت اجملموعة هيئة م
احملَّكني عىل تقريرها الهنايئ الوارد يف الوثيقة .و أأوحضت أأن التقرير معد برتتيب زمين
سهل الاس تخدام ،ويه العملية برمهتا اليت تتبعها هيئة م
احملَّكني للوفاء بوليهتا .و أأعربت اجملموعة عن رضاهئا عن معلية التقيمي
السلمية والشفافة وادلميقراطية اليت تعمتدها هيئة م
احملَّكني يف اختيار أأعضاء بدلء ،مبا يف ذكل اس تعراض املنشورات وكذكل
املقابالت املس تقةل اليت تمت مع مودعي الطلبات .و أأعربت اجملموعة عن رسورها ملالحظة أأنه كجزء من معلية صنع القرار
تكل ،حتافظ هيئة م
احملَّكني عىل المتثيل العادل مجليع مجموعات الويبو ا إلقلميية وتأأخذ يف الاعتبار التوازن بني اجلنسني.
وابختصار ،مل تبد اجملموعة أأي حتفظات عىل املرحشني الذلين متت املوافقة علهيام ابلإجامع لعضوية جلنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة ،و أأعربت عن اس تعدادها لالنضامم اإىل توافق الآراء بشأأن هذين املرحشني.
 .50وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة ،وعىل املعلومات
املتعلقة ابختيار عضوين جديدين يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وممثل مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.
وشكر ابمس اجملموعة أأعضاء هيئة م
احملَّكني التابعة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ورئيسة اللجنة ،سعادة الس يدة
فيس نا ابتيستيتش كوس ،عىل معلهم املهم .ور أأت اجملموعة أأن ا ألعضاء اجلدد املقرتحني من اجملموعة ابء ومجموعة بدلان أأورواب
الوسطى ودول البلطيق مؤهلون تأأهيال عاليا وس يكونون قادرين عىل أأداء هماهمم أكعضاء جدد يف جلنة الويبو الاستشارية
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املس تقةل للرقابة بكفاءة عالية .وهنأأهتم اجملموعة عىل تلقهيم ادلمع من هيئة م
احملَّكني و أأعربت عن اس تعدادها لتأأييد الاقرتاح
املقدم من الهيئة.
 .51وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وشكر هيئة م
احملَّكني عىل التقرير وعىل معلها ،وكذكل ا ألمانة ،عىل دمعها
املس متر اذلي ل يقدر بمثن لهيئة م
احملَّكني .و أأعرب عن رسور اجملموعة ابء بتأأييد ترش يحات مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
ودول البلطيق واجملموعة ابء وعن تطلعها اإىل العمل معها .و أأبدت اجملموعة رغبهتا يف أأن تشكر مجيع املرحشني عىل اهامتهمم.
 .52ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة ،رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها.

 .53وافقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل توصيات هيئة م
احملَّكني بش أأن العضوين اجلديدين يف جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،اليت ترد يف الفقرة  19من تقرير هيئة م
احملَّكني (الوثيقة .)WO/PBC/30/3

البند  5من جدول ا ألعامل تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
 .54استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  WO/PBC/30/4و.WO/PBC/30/4 Add.
 .55وعرض الرئيس البند  5من جدول ا ألعامل ،الوثيقتان  WO/PBC/30/4و .WO/PBC/30/4 Add.وذكمر
الوفود بأأنه وفقا للفصل  8من املادة  8.11من اللواحئ والقواعد املالية للويبو ،بعنوان "جيب تقدمي تقارير مراجع احلساابت
اخلاريج عن البياانت املالية الس نوية ،اإىل جانب تقارير من مراجعات احلساابت ا ألخرى ،اإىل امجلعية العامة وامجلعيات
ا ألخرى لدلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات من خالل جلنة الربانمج واملزيانية ،ابلإضافة اإىل البياانت الس نوية املراجعة،
وفقا ألي توجهيات تصدرها امجلعية العامة وامجلعيات ا ألخرى لدلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات" .ودعا الرئيس مراجع
احلساابت اخلاريج اإىل تقدمي التقرير.
 .56و أأدىل مراجع احلساابت اخلاريج (ميثهل الس يد بويت) ابلبيان التايل:
"الرئيس واملندوبني املوقرين
أأ مود ،ابمس املراقب املايل واملراجع العام للمملكة املتحدة ،أأن أأعرب عن رسوري إلاتحة هذه الفرصة يل لعرض النتاجئ
اليت توصلنا اإلهيا من مراجعة احلساابت مبارشة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية .ومن املهم ابلنس بة لنا أأن نرشكمك يف
القضااي اليت نسلط الضوء علهيا من خالل مراجعتنا للحساابت ،واليت يمت اإجراؤها لمننحمك نظرة مس تقةل وموضوعية
وفقا للصالحيات اليت مت تعييننا مبوجهبا.
"يف عريض التقدميي ،سأأتناول اجملالت الرئيس ية الثالثة للعمل ،أأول مراجعة البياانت املالية والإدارة املالية ،وبعد
ذكل سأأتناول املوضوعني اجلوهريني الذلين يتضمهنام تقريران ،وهام احلومكة والضامن وا إلدارة املستندة اإىل النتاجئ ،مع
الرتكزي عىل برانمج املوارد البرشية .ولقد حددان هذه اجملالت الهامة يف هذا العام ا ألول من وليتنا.
"وابلنتقال أأول اإىل نتاجئ مراجعتنا للبياانت املالية ،يرسين أأن أأؤكد أأن ر أأي مراجع احلساابت اخلاريج غري متحفظ،
و أأن مراجعة احلساابت مل تكشف عن أأي أأخطاء أأو نقاط ضعف نراها جوهرية ابلنس بة اإىل دقة واكامتل وصالحية
املالية البياانت كلك .وتؤكد أأيضا أأن النفقات قد مت تكبدها وفقا للصالحيات واللواحئ اليت وضعمتوها كدول أأعضاء.
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"ومعوما ،مت اإعداد بياانت الويبو املالية والتعليقات املالية املصاحبة لها وفقا ألحاكم حماسبية عالية اجلودة ومدعومة
بتحليل مفصل .وميكننا القول بلك ثقة إان هذا ليس هو احلال دامئا يف النظام .ومن املهم الإقرار ابملامرسة اجليدة اليت
توجد هنا يف الويبو .ويف اإطار معلنا ،حددان اجملالت اليت يتعني عىل الإدارة دراس هتا ،ويه تتعلق بنطاق اس تعراض
مس توى التفاصيل الواردة يف لك من البياانت املالية والتعليقات املالية .ومن شأأن الرتكزي الأكرب عىل العنارص املادية
وعنارص ا ألداء املايل الرئيس ية أأن جيعل القارئ يركز عىل اجلوانب الأكرث أأمهية للحساابت .وبشلك عام ،فاإن نتاجئ
مراجعة احلساابت اليت أأجريناها اإجيابية ومل يمت حتديد أأي أأخطاء أأو نقاط ضعف رقابية كبرية .وقد أأبلغنا اللجنة
املس تقةل للرقابة بتفاصيل هذا العمل.
"وفامي يتعلق ابلإدارة املالية ،تمتتع الويبو مبركز مايل قوي يمتزي بتدفقات نقدية جيدة ومصادر ل إاليرادات املس تقبلية .وقد
وضعت خطة واحضة لتخصيص الالزتامات املس تقبلية مثل التأأمني الصحي بعد انهتاء مدة اخلدمة ،وخصصت أأموالا
ملبادرات استامثر ر أأس املال ا ألخرى ابس تخدام فوائض الس نوات السابقة .وجدير ابذلكر أأن وجود مس توى عال من
الاحتياطيات املدعومة نقدا يتطلب س ياسة استامثر سلمية مع أليات إارشاف مناس بة.
"وخالل عام  ،2018حسبت الويبو نفسها من ممتلاكهتا الاستامثرية وفقا للواحئ ،والآن تامتىش مجيع الاستامثرات مع
الس ياسة والاسرتاتيجية الاستامثريتني العامتني ،اللتني اعمتدهتام املنظمة .ويمت استامثر النقد الاسرتاتيجي عىل املدى
الطويل لتحقيق منو يف ر أأس املال ،هبدف حتقيق عائد اإجيايب عام مع مرور الوقت .ومن خالل نظرة طويةل ا ألجل،
يتضح أأنه س يكون هناك حامت فرتات تنخفض فهيا قمية الاستامثرات .ويف عام  ،2018حتدثت الويبو عن خسائر غري
حمققة قدرها  17مليون فرنك سويرسي ،مما يعكس تقلبات أأكرب يف السوق .ويتفق هذا مع فهمنا ل ألسواق ذات
الصةل خالل هذه الفرتة ومت تسليط الضوء عليه يف اجامتع ديسمرب  2018للجنة الاستشارية لالستامثرات .وعىل
الرمغ من إادراكنا أأن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ملكفة ابس تعراض تقارير الاستامثر الشهرية ،فاإننا نرى
أأن هناك جمال لتقدمي تقارير أأكرث مشول عن نشاط الاستامثر اإىل ادلول ا ألعضاء .ومن واقع جتربتنا ،ليس من نطاق
مسؤولية أأي جلنة رقابية ،مثل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،تأأكيد دور الامتثال احملدد هذا .ولحظنا
خالل مراجعة احلساابت أأن الويبو دفعت مجليع املوظفني املس تحقني منحة "ماكفأآت ا ألداء التنظميي" بقمية 2000
فرنك سويرسي يف اإطار برانمج املاكفأآت والتقدير .واكن اإجاميل املاكفأآت املس تحقة يف عام  2017مضن احلدود اليت
أأوصت هبا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ول متنع املبادئ التوجهيية للجنة عىل وجه التحديد منح مثل هذه املاكفأآت .وكام
أأكد املكتب القانوين للويبو أأهنم يعتربون أأن املدير العام هل سلطة منح مثل هذه املاكفأأة .وهبذا القول ،ينبغي أأن تضع
املنظمة يف اعتبارها أآراء اللجنة وأآراء اللجنة اخلامسة ل ألمم املتحدة بشأأن هذه املسأأةل ،و أأعربت لكتا الهيئتني عن قلقهام
البالغ إازاء قرار الويبو مبنح هذه املاكفأأة مجليع املوظفني .وستمت مناقشة هذه التغيريات يف املاكفأآت بشلك أأفضل مع
ادلول ا ألعضاء مقدما ،عىل سبيل املامرسة اجليدة.
"وابلنتقال اإىل املوضوع ا ألول إلعداد تقارير ا ألداء ،واذلي يتناول مسأأليت احلومكة والضامن اللتني توفران لدلول
ا ألعضاء الثقة والتأأكيد بشأأن اإدارة املوارد .ويرسان أأن نالحظ أأن الويبو اتبعت هنجا اإجيابيا واستباقيا يف تطوير أليات
حومكة سلمية ،ومن واقع خربتنا ،نعترب أأهنا يف طليعة التطورات داخل منظومة ا ألمم املتحدة ا ألوسع نطاقا.
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"وس تكون ا ألعضاء عىل عمل ابإطار الويبو للمساءةل وابلتحديث اذلي قدمته ا ألمانة يف الاجامتع ا ألخري يف مايو
 .2019ووجدان أأن الإدارة قد شاركت بنشاط يف اس تعراض اإطار الرقابة ادلاخلية وتطوير نوعيته و أأن الويبو دلهيا
أأساس سلمي لتأأييد التأأكيدات الواردة يف بياهنا بشأأن الرقابة ادلاخلية .وتقوم ا ألمانة بتطوير هنج لتحليل البياانت لزايدة
الاس تفادة من أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا ،من خالل أأمتتة الضوابط واس تخدام وظيفة اإعداد التقارير
للتحقق من الامتثال والضوابط .وحنن نؤيد هذه التطورات متاما ،وسنشارك مع ا ألمانة لتبادل خربتنا عىل نطاق أأوسع
حول كيفية دمع هذه التحليالت للرصد املس متر للعمليات التجارية الرئيس ية وحتديد النتاجئ غري املرتقبة.
"وميكن أأن يؤدي الغش اإىل خسارة كبرية ألي منظمة من حيث املوارد والسمعة .ومن واقع خربتنا ،ميكن أأن تكون
تدابري منع الغش والاس تجابة اليت تتبعها املنظامت ادلولية ضعيفة ،كام أأن حالت الغش املبلغ عهنا يف مجيع منظامت
ا ألمم املتحدة أأقل بكثري من املعايري املتوقعة .وخالل عام  ،2018وضعت الويبو خريطة طريق جديدة ملاكحفة الغش،
وقامت بعد ذكل ،بوجود خرباء استشاريني خارجيني ،ابإجراء تقيمي مهنجي خملاطر الغش لتحديد اجملالت اليت تكون
عرضة للغش .ونقمحت الويبو س ياسة ماكحفة الغش وزودت املوظفني بتوجهيات وتدريب اإضافيني بشأأن التوعية
ابلغش .ويف ضوء هذه التطورات الإجيابية ا ألخرية ،نعزتم اإجراء اس تعراض أأكرث تفصيال لتقيمي خماطر الغش
واس تجاابت الويبو يف وقت لحق من وليتنا ،لكنه مرة أأخرى أأظهر هنجا استباقيا حنو التحسني.
"ومتش يا مع احلومكة الرش يدة للمؤسسة ،يقدم املدير العام بياان عن الرقابة ادلاخلية اإىل ادلول ا ألعضاء ،ويه وس يةل
لتقدمي تقرير شفاف ومسؤول عن البيئة الرقابية .واكنت املنظمة من أأوائل من تبين مفهوم البيان ،ومن واقع جتربتنا،
فهيي واحدة من أأكرث املنظامت نضجا داخل منظومة ا ألمم املتحدة وتدمعها تقياميت للبيئة الرقابية .ولقد أأوصينا بثالثة
جمالت رئيس ية يتعني حتسيهنا لمتكني املنظمة من تطوير البيان ودجمه عىل حنو أأفضل .أأول ،تعزيز وضوح معل شعبة
الرقابة ادلاخلية وتوفري املزيد من املعلومات عن اخملاطر التشغيلية والإجراءات الالزمة لتخفيف اخملاطر .اثنيا ،ضامن
أأن يكون تركزي البيان منصبا عىل تقدمي اس تنتاج بشأأن الفعالية التشغيلية لبيئة الرقابة ادلاخلية .اثلثا ،مواءمة فرتة
التخطيط وإاعداد التقرير يف شعبة الرقابة ادلاخلية من أأجل توفري مجموعة أأكرث مشول من الضامانت دلمع البيان بشلك
أأكرب.
"وابلنتقال اإىل مالحظاتنا حول الإدارة املستندة اإىل النتاجئ واملوارد البرشية للويبو ،مع الرتكزي عىل اإعداد تقارير عن
نتاجئ اس تخدام املوارد ،فاإن اإطار اإعداد التقارير املستند اإىل النتاجئ يعد عنرصا أأساس يا يف اإطار املساءةل يف الويبو.
ويف مراجعتنا ا ألوىل هذه للحساابت ،مقنا بدمج تقيمي رفيع املس توى لهنج الويبو يف الإدارة املستندة اإىل النتاجئ مع
دراسة أأكرث تفصيال لنتاجئ برانمج اإدارة املوارد البرشية وتطويرها ،وهو واحد من  31برانجما يمت اإعداد تقارير عهنا مضن
اإطار الإدارة املستندة اإىل النتاجئ يف الويبو.
"ومعوما ،وجدان أأن للويبو اإطارا راخسا قامئا ،من خالهل يدرج الربانمج واملزيانية للثنائية النتاجئ املرتقبة مقابل لك هدف
اسرتاتيجي ،ويتضمن مؤرشات أأداء رئيس ية هتدف اإىل قياس التقدم احملرز يف اإجناز لك برانمج .وتقوم شعبة الرقابة
ادلاخلية ابلتحقق من فعالية عينة من مؤرشات ا ألداء الرئيس ية لتقيمي مدى كفاية أأنظمة البياانت وخلصت معوما اإىل
ر أأي اإجيايب بشأأن أأنظمة مجع البياانت .وهذا الشلك من التحقق من الفعالية بواسطة شعبة الرقابة ادلاخلية ،من واقع
خربتنا ،يعد غري عادي للغاية مضن الإطار .ومرة أأخرى ،هناك نقطة اإجيابية أأخرى لحظناها .مفن خالل مراجعتنا
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اخلاصة ل إالطار لحظنا أأن الويبو تس تخدم مخسة معايري لتقيمي الإجناز .وقامت الويبو بتقيمي اإجناز  %80من أأحد
ا ألهداف عىل أأنه "منجز ابلاكمل" .وحنن نرى أأن هذا الهنج خياطر بتقدمي تقيمي اإجيايب للغاية ل ألداء.
"وابلنتقال اإىل تفاصيل برانمج املوارد البرشية  ،23اس تعرضنا تفاصيل مؤرشات ا ألداء يف س ياق الربانمج كلك،
وبذكل حددان عددا من اجملالت اليت ميكن تطويرها أأكرث لقياس التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ.
"ون مود أأن نسلط الضوء عىل أأنه يف تقرير ا ألداء الصادر يف يوليو  ،2018وهو أأحدث تقرير متوفر يف وقت مراجعتنا
للحساابت ،مل يمت تقيمي أأربعة مؤرشات من أأصل  12مؤرشا ألن أأنظمة البياانت مل تكن موجودة ،أأو نظرا لعدم حتديد
ا ألهداف .ونتيجة ذلكل ،مت استبعاد بعض التدابري املهمة ،مثل رضا املوظفني وقياس كفاءة معليات املوارد البرشية من
الربانمج واملزيانية للفرتة .2019-2018
"وبيامن يدمع اإطار الإدارة املستندة اإىل النتاجئ املساءةل الرمسية أأمام ادلول ا ألعضاء ،فاإننا نرى أأن هناك جمال ملواءمته مع
تقارير الويبو ادلاخلية من خالل جسل النتاجئ املتوازن للموارد البرشية .وعىل سبيل املثال ،مل يمت تضمني تدابري
التوظيف الواردة يف الربانمج واملزيانية يف جسل ا ألداء املتوازن للموارد البرشية ،يف حني مل يمت الإبالغ ابلبياانت
املتعلقة ابلغياب لظروف مرضية املبلغ عنه يف جسل النتاجئ املتوازن يف الربانمج واملزيانية .وإاذا اكنت املؤرشات كبرية مبا
يكفي لتقدمي تقارير اإىل ادلول ا ألعضاء بشأأهنا ،فيجب قياسها داخليا بشلك منتظم .ولقد وجدان أأن املؤرشات اخملتلفة
الواردة يف الربانمج واملزيانية ل ترتبط ارتباطا اتما ابلنتاجئ املرتقبة ،ونعتقد أأن هناك جمال لتوس يع نطاق املؤرشات
لتوفري تقيمي أأكرث واقعية للك نتيجة من النتاجئ املرتقبة ،ويه مسأأةل ننظر يف تطبيقها عىل نطاق أأوسع عرب الربامج
ا ألخرى داخل الإطار.
" أأ مود أأن أأسلط الضوء عىل اجملالت الرئيس ية اليت حددانها يف تقيمي الكيفية اليت تدمع هبا معلومات ا ألداء اجملالت
ذات ا ألولوية احملددة يف اسرتاتيجية الويبو للموارد البرشية للفرتة  .2021-2017ولقد حددان النطاق الالزم لضامن أأن
تعاجل املؤرشات بشلك مالمئ اجملالت ذات ا ألولوية يف اسرتاتيجية املوارد البرشية .ومكثال عىل ذكل ،ويف سبيل
دمعها ملس تقبل مس تدام ،حتدد الويبو احلاجة اإىل مواءمة املهارات اللغوية مع الطلب اجلغرايف واكتساب همارات اذلاكء
الاصطناعي .ول توجد مؤرشات لرصد هذا التقدم بشلك مبارش .ولحظنا أأيضا عددا من ا ألهداف اليت مت حتقيقها
بشلك متكرر ومن املزمع اس تعراض ما اإذا اكنت مازالت ذات صةل وفعاةل بدرجة اكفية كتدبري ل ألداء .وجيب أأن توفر
خطوط ا ألساس وا ألهداف مؤرشا حقيقيا للتقدم بني الثنائيات املالية.
حسنت الويبو ببطء التاكفؤ بني اجلنسني .ووافق املدير
"ويف اإطار الاس تعداد لتحقيق قوة عامةل متنوعة وشامةل ،م
العام يف هناية عام  2018عىل خطة معل حمدثمة للتاكفؤ بني اجلنسني تتمبع أأهدافا جنسانية حمدث مة مت التفاق علهيا مع
ادلول ا ألعضاء يف عام  .2017ومع ذكل ،ل توجد معايري أأداء مس هتدفة حمددة للتوازن اجلغرايف ،مما يعكس السجال
ادلائر بني ادلول ا ألعضاء.
"عند قياس فعالية اإدارة املواهب ،اعتربان أأن مؤرشي ا ألداء س يوفران فقط رؤية حمدودة ،من خالل النظر فقط اإىل
النس بة املئوية للموظفني اذلين يقومون ابلتدريب الإلزايم والنس بة املئوية للموظفني اذلين يمت تقيمي أأداهئم مقابل
ا ألهداف والكفاءات .ول توجد تدابري للنظر يف كفاية وفعالية التعمل والتطوير أأو رفاه املوظفني .وكشفت تقارير التقيمي
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ا ألخرية أأن هيلك وموارد التطوير الوظيفي مل تكن اكفية لتلبية الاحتياجات التنظميية املس تقبلية .ومن وهجة نظران،
هناك جمال لإجراء اس تعراض عام للتعمل والتطوير يف املنظمة ووضع مؤرشات لقياس الفعالية.
"وبيامن توفر اجتاهات الاس تقاةل ومقاييس الإنتاجية رؤى متحزية حول رفاهية املوظفني ،اإل أأن هناك مقاييس أأخرى
تبدو أأقل اإجيابية .وتشري نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية للصحة وا ألداء لعام  ،2018ويه دراسة اس تقصائية منفصةل
برعاية ا ألمم املتحدة ،واملس توايت املرتفعة نسبيا للغياب لظروف مرضية ،اإىل أأن اإجراء دراسة اس تقصائية أأوسع
للموظفني س يكون مفيدا .وميكن من خالل ادلراسات الاس تقصائية للموظفني واملس تخدمني قياس ما اإذا اكن للويبو
معليات واتصالت فعاةل موهجة حنو العمالء .ومن شأأن قياس النتاجئ عىل أأساس س نوي أأو نصف س نوي أأن يوفر
أأساسا واحضا ميكن عىل أأساسه تقيمي ا ألداء يف املس تقبل وتوفري بياانت قيمة عن معنوايت املوظفني.
"ويف اخلتام ،ميكنين أأن أأؤكد أأنه مت اإحراز تقدم جيد يف اإغالق وتنفيذ التوصيات املقدمة من الس نوات السابقة،
ويرسان أأن نالحظ الردود الإجيابية من ا ألمانة عىل التوصيات اليت قدمناها .وسوف نس تعرض خطط التنفيذ هذه
كجزء من املراجعة املؤقتة اليت مقنا هبا خالل اخلريف وس نجري حوارا مس مترا مع جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة حول هذا املوضوع.
"و أأخريا ،أأ مود أأن أأتقدم ابلشكر للمدير العام وموظفيه عىل دمعهم وتعاوهنم يف تسهيل مراجعتنا للحساابت ،خاصة و أأن
الس نة ا ألوىل من املشاركة اجلديدة يف مراجعة احلساابت متثل دامئا حتداي للك من ا ألمانة ولنا.
"وشكرا لمك عىل اهامتممك وسأأكون سعيدا بتوجيه أأية أأس ئةل أأو تقدمي مزيد من املعلومات ا ألساس ية عن مراجعتنا.
شكرا لمك".
 .57وشكر الرئيس مراجع احلساابت اخلاريج عىل العرض وعىل التقرير الشامل .فتح الرئيس الباب لتوجيه أأس ئةل أأو
تعليقات إاىل مراجع احلساابت اخلاريج.
 .58وحتدث وفد هندوراس ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ور محب ابلعرض اذلي قدمه مراجع احلساابت
اخلاريج عن التقرير و أأشار اإىل اجلودة العالية للتقرير .ووافقت اجملموعة عىل التوصيات الصادرة عن مراجع احلساابت
اخلاريج ودعت اإىل حتسني اإجراءات مراجعة احلساابت حبيث ميكن للمجموعة أأن تؤيد البيان اذلي أأدىل به مراجع
احلساابت اخلاريج للمنظمة.
 .59وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وشكر املراقب املايل واملراجع العام للمملكة املتحدة واملكتب الوطين للمراجعة
عىل تقريره ا ألول مكراجع حساابت خاريج للويبو .و أأشارت اجملموعة اإىل مالحظة مراجع احلساابت اخلاريج للجودة العالية
لبياانت الويبو املالية مبا يف ذكل كيفية مراعاة اعتبارات القضااي الرئيس ية ملتطلبات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
و أأحاطت اجملموعة علام مبالحظة مراجع احلساابت اخلاريج بأأن الويبو قد اتبعت هنجا اإجيابيا واستباقيا لوضع أليات احلومكة
الرش يدة مبا يف ذكل حنو تلبية عتبة أأن تكون يف طليعة تطورات احلومكة داخل منظومة ا ألمم املتحدة .ورحبت اجملموعة
حبقيقة أأن الويبو دلهيا خطة واحضة لتوضيح الزتاماهتا املس تقبلية ،مثل التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة ،كام أأشار مراجع
احلساابت اخلاريج .و أأعربت اجملموعة عن رسورها ملالحظة التقيمي الإجيايب من جانب املراجع اخلاريج جلودة اإطار الرقابة
ادلاخلية للويبو .وشكرت اجملموعة املراجع عىل توصياته و أأيدت بشلك خاص التوصية  4بشأأن مواءمة دورة التخطيط
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وإاعداد التقارير يف شعبة الرقابة ادلاخلية مع الفرتة املالية .و أأعربت اجملموعة عن رسورها ملالحظة أأن الشعبة قبلت هذه
التوصية .و أأيدت اجملموعة التوصية  5ولحظت بقلق الإشارة اإىل ادلراسة الاس تقصائية اليت أأجرهتا شعبة الرقابة ادلاخلية يف
عام  ،2018حيث ل يعتقد ثلث اجمليبني أأن أأنظمة و أأدوات مراقبة الإدارة املستندة اإىل النتاجئ تس تخدم ابنتظام ألغراض
الإدارة .كام أأعربت اجملموعة عن رسورها بأأن الإدارة قبلت هذه التوصية .و أأيدت اجملموعة التوصيتني  6و 7فامي يتعلق
مبؤرشات ا ألداء الرئيس ية و أأعربت عن رسورها ملالحظة أأن الإدارة قبلت تكل التوصيات .كام أأشارت اجملموعة اإىل أأنه من
بني اذلين اس تجابوا لدلراسة الاس تقصائية عن الصحة وا ألداء يف الويبو لعام  ،2018ذكر  %48من املوظفني أأهنم معرضون
خلطر الضيق النفيس .واكن املس تجيبون للويبو عىل اس تقصاء أأجرته ا ألمم املتحدة يف  2018يصلون عىل نس بة أأعىل من
املتوسط من املوظفني اذلين ذكروا أأهنم عانوا من السلوك اذلي قد يعترب حترش جنيس يف ماكن العمل أأو شاهدوه .و أأقرت
اجملموعة ابجلهود اليت تبذلها الويبو ملعاجلة نتاجئ الاس تقصاء املقلقة للغاية و أأفادت بأأهنا س هتمت بتحديثات منتظمة عن معدل
املشاركة يف امحلةل اليت تمت عىل نطاق املنظمة وبتطوير املنظمة لسرتاتيجيهتا املتعلقة ابلرفاهية .ويف هذا الصدد ،أأيدت
اجملموعة بشدة التوصية  16ور أأت أأهنا توصية بناءة ومعلية قد تساعد اإدارة الويبو يف فهم التحدايت ا ألساس ية يف ماكن
العمل املتعلقة بعدد من املوضوعات املهمة بشلك أأفضل .و أأعربت اجملموعة عن رسورها بقبول الإدارة لهذه التوصية وجشعت
الإدارة عىل اإدراج أأس ئةل يف الاس تقصاء املتعلق ابلثقافة ا ألخالقية للمنظمة.
 .60وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،وشكر مراجع احلساابت اخلاريج عىل ما أأجنزه من معل
املطول يف الوثيقة  .WO/PBC/30/4ور أأت اجملموعة
يف تقدمي ضامانت مس تقةل لدلول ا ألعضاء من خالل تقرير املراجعة م
أأن التقرير وتوصياته س تكون ذات قمية ل إالدارة املالية للويبو ويف حتقيق أأهداف املنظمة و أأعضاهئا .و أأعربت اجملموعة عن
ارتياهحا ملعلومات املركز املايل القوي للويبو اليت ترددت يف مناس بات عديدة يف ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية.
و أأفادت بأأن دلى الويبو نظام حومكة سلمي وتأأكيدات شامةل لالضطالع مبسؤوليات الرقابة .و أأشارت اجملموعة اإىل النتاجئ
والتوصيات املتعلقة ابملوارد البرشية .وبشلك عام ،لحظت اجملموعة القبول الإجيايب للتوصيات من قبل اإدارة الويبو وتطلعت
اإىل تنفيذها.
 .61وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر املراقب املايل واملراجع العام واملكتب
الوطين للمراجعة يف اململكة املتحدة عىل تقريرمه بصفهتم مراجع خاريج للويبو كام ورد يف الوثيقة .WO/PBC/30/4
و أأعربت اجملموعة عن رضاها بأأن مراجع احلساابت اخلاريج قد لحظ أأن الإيرادات واملرصوفات قد طبقت عىل ا ألغراض
اليت تنشدها امجلعية العامة و أأن املعامالت املالية تتفق مع النظام املايل والقواعد املالية للمنظمة .وأأعربت اجملموعة عن تقديرها
للنتاجئ املتعلقة جبودة البياانت املالية للويبو وكذكل امتثالها ملتطلبات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .وقالت اإن هذا
ينطبق أأيضا عىل مالحظة مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن وضع ألية للحومكة الرش يدة والاس تنتاج القائل بأأن الويبو تأأيت يف
الطليعة ابلنس بة للتطورات احلومكة داخل منظومة ا ألمم املتحدة .كام لحظت اجملموعة أأن النتاجئ اليت توصل اإلهيا مراجع
احلساابت اخلاريج بشأأن الإدارة املتطورة املستندة اإىل النتاجئ للمنظمة والاقرتاح املتعلق ببذل املزيد من اجلهود لضامن أأن
تكون املؤرشات احملددة لقياس أأداء برانمج الويبو مدعومة بأأنظمة بياانت معلية وذات صةل .ونفس اليشء ينطبق عىل
املالحظة املتعلقة مبؤرشات الإدارة املستندة اإىل النتاجئ بأأن يمت قياس التقدم احملرز يف تقدمي مجيع العنارص الرئيس ية لإدارة
املوارد البرشية بشلك أأكرث مشول .و أأعربت اجملموعة عن رسورها بأأن بعض التوصيات السابقة من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية
قد قبلت من قبل الإدارة ونفذت ابلفعل ،مثل التوصية رمق  5من عام  2018حول الإدارة املستندة اإىل النتاجئ .وابملثل،

WO/PBC/30/16
27

قبلت الإدارة التوصيات الواردة يف أأحدث تقرير ملراجع احلساابت اخلاريج كام هو وارد يف الوثيقة WO/PBC/30/4
 ،Add.وخاصة تكل اليت تسهم يف أأخالقيات العمل .وبعد ذكل ،أأعربت اجملموعة عن اقتناعها بأأن اإدارة الويبو س تتبع توصية
مراجع احلساابت اخلاريج ابإجراء اس تعراض أأكرث مشول ومهنجية للبنود املفتوحة لر أأس املال العامل وإايالء مزيد من الاعتبار
ل ألرصدة القدمية املسجةل يف بيان املركز املايل.
 .62وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وش مدد عىل ادلور الهام اذلي يؤديه مراجع احلساابت اخلاريج يف حومكة
املنظمة .وأأشار اإىل أأن مراجع احلساابت اخلاريج كفل ،نيابة عن ادلول ا ألعضاء ،ضوابط وتوازانت فعاةل لرفع كفاءة اإدارة
املنظمة .وذلكل ،أأعرب الوفد عن رغبته يف شكر مراجع احلساابت اخلاريج وفريقه عىل التقرير اذلي يركز عىل الإدارة
املستندة اإىل النتاجئ واملوارد البرشية للويبو .ورحبت اجملموعة ابلنتيجة اليت توصل اإلهيا ،وحفواها أأن هناك معوما مس توى عال
من الالزتام ابلنظام املايل والقواعد املالية للويبو مما جعهل يبدي ر أأاي غري متحفظ بشأأن أأداء املنظمة .ور أأى مراجع احلساابت
اخلاريج أأن اإدارة الويبو للمخاطر وغريها من معليات الإدارة ادلاخلية أأكرث نضجا مقارنة ابملؤسسات ا ألخرى داخل منظومة
ا ألمم املتحدة ،ولهذا السبب ،أأثنت اجملموعة عىل ا ألمانة نظرا لهذه املامرسات ا ألفضل .ومع ذكل ،ر أأت أأنه ل يزال هناك جمال
ملزيد من التحسني ،و أأحاطت اجملموعة علام ابجملالت اليت حددها مراجع احلساابت واليت حتتاج اإىل مزيد من التحسني
وكذكل توصياته .و أأبدت اجملموعة رسورها بأأن ا ألمانة رحبت ابإجيابية بتكل التوصيات وتعزتم تنفيذها يف الوقت املناسب.
و أأفادت بأأن هناك بعض اجملالت احملددة اليت يتعني حتسيهنا ويه احلاجة اإىل اس تعراض أأكرث مشولية ومهنجية للبنود املفتوحة
لر أأس املال العامل ،وإاىل مزيد من النظر يف ا ألرصدة القدمية املسجةل يف بيان الوضع املايل ،وإااتحة جمال أأكرب لتقدمي تقارير
مفصةل عن أأداء الاستامثر اإىل جلنة الربانمج واملزيانية .و أأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف تسليط الضوء عىل بعض التوصيات
اليت ر أأت رضورة تنفيذها عىل الفور ألهنا تتطرق اإىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020ويف هذا الصدد ،المتست
اجملموعة من ا ألمانة ضامن تنفيذ التوصيات عىل املدى القصري .و أأشارت اإىل أأنه ،يف التوصيتني  9و ،10املتعلقتني بربانمج
املوارد البرشية للربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020دعا مراجع احلساابت اخلاريج الويبو اإىل تقيمي مدى قياس مؤرشات
ا ألداء احلالية بشلك مناسب للتقدم احملرز يف معاجلة ا ألولوايت الاكمةل ،املنصوص علهيا يف اسرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة
من  ،2021-2017هبدف وضع مؤرشات جديدة أأو بديةل حيامث توجد ثغرات كبرية أأو تركزي غري متناسب .ومبوجب التوصية
 ،10دعا مراجع احلساابت اخلاريج الويبو اإىل ضامن أأن تكون مجموعة مؤرشات ا ألداء يف الربانمج واملزيانية قابةل للتفسري
املس تقل من جانب ادلول ا ألعضاء و أأن توفر أأفضل خطوطها و أأهدافها مؤرشات عىل التقدم بني الثنائيات .ودعت اجملموعة
ا ألمانة اإىل تنفيذ تكل التوصيات عىل املدى القصري.
 .63وشكر وفد الصني مراجع احلساابت اخلاريج والفريق عىل هجودمه املمثرة .كام أأشاد الوفد مبراجع احلساابت اخلاريج
بناء للغاية ،خاص ًة حول اإطار الإدارة
عىل الاحرتاف والمتزي يف معهل .و أأفاد بأأن تقرير مراجعة احلساابت أأاثر  16اقرتاحا ً
املستندة اإىل النتاجئ وخطة املوارد البرشية .وقد أأحاط الوفد علام بتعليقات مراجع احلساابت اخلاريج عىل القدرة اللغوية
ملوظفي املوارد البرشية يف املنظمة .و أأشار الوفد اإىل الفقرة  3.17من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج اليت تنص عىل أأن
"يذكر الربانمج واملزيانية للثنائية  19-2018أأن  %42من الرباءات اكنت ابللغة الصينية والياابنية والكورية يف عام ،2016
يف حني تشري معلومات الإدارة اإىل أأن  %14فقط من املرتمجني يف قطاع الرباءات والتكنولوجيا اكن دلهيم القدرة عىل
اس تخدام هذه اللغات يف عام  ."2018ويف خطط كفاءة املوارد البرشية ،ليست هناك مؤرشات أأداء لتسجيل التنوع اللكي
لقدرات املوارد البرشية يف جمال املوارد البرشية ،مع أأن مؤرش ا ألداء هذا هل أأمهية اسرتاتيجية .وتعد اتفاقية العقد هممة وإان
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مؤرش ا ألداء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأيض ًا همم .ووافق الوفد عىل هذا التعليق .وشلكت اإيرادات معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات حوايل  %75من دخل الويبو .وينبغي عىل الويبو أأن تتأأكد من أأن القدرة اللغوية للعاملني ميكهنا مواكبة الاجتاه
املتغري لعمالء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للتأأكد من أأن الويبو ميكن أأن تقدم خدمات مناس بة من حيث الوقت ودقيقة
وعالية اجلودة لعمالء الويبو للتأأكد من أأن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ميكن أأن يبقى يف حاةل جيدة وتطوير عىل
املدى الطويل .و أأيد الوفد الر أأي القائل بأأنه يف املس تقبل ،عند وضع اخلطط ووضع مشاريع خطط املزيانية يف خطة معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات وخطط املوارد البرشية ،ينبغي اإدراج مؤرشات التقدم يف التنويع اللغوي دلى املوارد البرشية للويبو.
واتفق الوفد أأيضا مع تعليقات أأخرى عىل ا ألداء .و أأفاد بأأنه فقط عندما تكون مؤرشات ا ألداء هذه مناس بة ،ميكن قياس
العمل وا ألهداف داخل الويبو يف خمتلف اجلهبات من أأجل تغيري أأداء الويبو يف املس تقبل .و أأعرب الوفد عن رسوره بأأن
اإدارة الويبو قبلت غالبية التعليقات الواردة يف املراجعة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنفذ الويبو هذه الاقرتاحات بفعالية.
 .64وشكر وفد الاحتاد الرويس مراجع احلساابت اخلاريج عىل اإعداد التقرير وعرضه .و أأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة
الاس تنتاجات الإجيابية اليت توصل اإلهيا مراجع احلساابت اخلاريج فامي يتعلق ابلتقرير املايل للويبو ،واس تنتاج املراجع بشأأن
اجلودة العالية لسجالهتم املالية .و أأعرب الوفد عن رسوره ألن عددا من القضااي املتعلقة ابحلومكة جاءت أأفضل من بقية
منظومة ا ألمم املتحدة .ورحب الوفد ابجلودة العالية لنظام الرقابة ادلاخلية ،والاحتياطيات الكبرية لضامن المتويل املس تدام
للمنظمة ،والهنج الاستبايق فامي يتعلق مبختلف مس توايت اخملاطر اخملتلفة ونظام احلومكة القامئ عىل أأهداف الواحضة ل إالدارة.
و أأشار الوفد اإىل توصيات مراجع احلساابت اخلاريج يف عدد من اجملالت اليت س يكون من املمكن فهيا اإجراء بعض
التحسينات ،مبا يف ذكل الرصد املهنجي ل ألموال الاحتياطية ،وتعزيز نظام احلومكة ،ونظام الإدارة املستندة اإىل النتاجئ ،مع
مراعاة أأمهية وجود س ياسة فعاةل يف اإدارة اخملاطر .يف ضوء القرار اذلي مت اختاذه يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج
واملزيانية ،ور أأى الوفد أأنه س يكون من املناسب أأن يمت عقد اجامتعات للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة مع مراجع
احلساابت اخلاريج عىل أأساس منتظم ،من أأجل عقد جلسات اإحاطة فامي يتعلق بفعالية معل نظام اإدارة اخملاطر ونظام اإعداد
التقارير وتنفيذ ذكل يف الويبو .ور أأى الوفد أأن التوصيات بشأأن الربانمج املتعلق ابملوارد البرشية تتطلب دراسة متأأنية ،مبا يف
ذكل تطوير المتثيل اجلغرايف وتنويع القدرات اللغوية بني املوظفني ،مما س ميكن من تلبية متطلبات املنظمة فامي يتعلق بتوس يع
النطاق اجلغرايف للمعاهدات اليت تديرها الويبو .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اس تجابهتا العملية لتوصيات مراجع احلساابت
اخلاريج وعىل تقدمي معلومات عن تنفيذ تكل التوصيات عىل أأمكل وجه.
 .65و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .وشكر الوفد مراجع احلساابت
اخلاريج عىل تقريره ورحب بر أأي املراجعة "النظيف" بشأأن البياانت املالية املراجعة لعام  .2018و أأفاد بأأن مراجعات مراجع
احلساابت اخلاريج متثل جزءا همام من هيلك الرقابة يف الويبو لضامن اس تخدام ا ألموال بأأكرث الطرق فعالية وكفاءة .وحث
الوفد ا ألمانة عىل اعامتد توصيات مراجعة احلساابت يف الوقت املناسب .و أأشار الوفد اإىل أأن مراجع احلساابت اخلاريج يرى
أأنه ل يزال هناك جمال لتقدمي تقارير منتظمة عن نشاط الاستامثر من قبل املدير العام اإىل جلنة الربانمج واملزيانية .ورحب
الوفد مبزيد من التوضيح من مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن تكل املالحظة املزيد من الرقابة .ويف الفقرة  ،2.21أأفاد مراجع
احلساابت اخلاريج أأن الويبو دلهيا مس توى منخفض من الغش املبلغ عنه استنادا اإىل حالت اخملالفات لعام  .2018وسأأل
الوفد عام اإذا اكن مراجع احلساابت اخلاريج يعتقد بوجود نقص يف الإبالغ عن الغش يف املنظمة .و أأعرب الوفد عن تقديره
للمبادرات اليت مت تنفيذها أأو قيد التنفيذ لتحسني الوعي ابلغش بني املوظفني وتطلع اإىل مزيد من التحديثات والتقياميت من
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مراجع احلساابت اخلاريج يف هذا الصدد .ومع ذكل ،أأشار الوفد من خالل ادلراسة الاس تقصائية عن حصة و أأداء املوظفني
اإىل أأن اجمليبني كثريا ما أأشاروا اإىل ثقافة اخلوف والمتيزي وعدم املساواة ،وارتفاع معدلت الغياب لظروف مرضية يف املنظمة.
ويتعلق ذكل ابملعلومات اليت ميكن أأن تشري اإىل ثقافة معل ضارة حممتةل .وتساءل الوفد عام اإذا اكن مراجع احلساابت اخلاريج
خيطط لرصد وتقيمي جناح اسرتاتيجية الرفاهية اليت متيض قدما .و أأخريا ،فامي يتعلق مبالحظات مراجع احلساابت اخلاريج
بشأأن ماكفأأة ا ألداء التنظميي ،أأوحض الوفد أأن خماوف ادلول ا ألعضاء ليست متعلقة بسلطة املدير العام يف توزيع املاكفأآت أأو
املبلغ الإجاميل للماكفأأة نفسها ،بل يمتثل القلق يف عدم توزيع املاكفأأة عىل أأساس اجلدارة الفردية أأو ا ألداء الفردي .و أأعرب
الوفد عن تقديره ملراجع احلساابت اخلاريج للتشجيع عىل اإجراء مشاورات مع ادلول ا ألعضاء بشأأن هذه املاكفأأة يف
املس تقبل لكنه تساءل عن سبب عدم اإدراهجا يف التقرير نفسه .و أأشار الوفد اإىل اخملاوف اليت أأثريت يف التقرير حول عدم
اس تخدام املديرين لتقديرات تقيمي ا ألداء بشلك مناسب ،مع حصول خشصني فقط اإما عىل حتسن يف ا ألداء أأو درجة أأداء
غري مقبوةل يف عام  ،2017ور أأى أأن اس تحقاق هذه املاكفأأة موضع تساؤل اإضايف.
 .66و أأيد وفد املكس يك البيان اذلي أأدىل به وفد هندوراس ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وشكر الوفد
مراجع احلساابت اخلاريج عىل معهل املمتاز .و أأحاط علام بنتاجئ تقيمي الإدارة وإادارة املوارد البرشية ،كام شكر ا ألمانة عىل قبول
التوصيات وعنارصها القصرية ا ألجل احملددة .وشكر الوفد مراجع احلساابت اخلاريج عىل عرضه الشفوي لربانمج الويبو
للماكفأآت والتقدير ،مع مراعاة ما ذكر فامي يتعلق بتوجيه املوارد ذلكل الربانمج اذلي يمت تنفيذه دامئا ابلتشاور مع أأعضاء
املنظمة.
 .67ور مد مراجع احلساابت اخلاريج عىل التعليق حول كيفية معل مراجع احلساابت اخلاريج مع جلنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة ،و أأكد أأنه حرض لك اجامتعات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وقدم عرضا وحتديثا عن العمل اذلي
قام به .و أأشار ،فامي يتعلق مبحتوى تكل العروض التقدميية واملعلومات اليت قدمهتا اإىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة ،اإىل أأهنا مامتش ية اإىل حد كبري مع املعايري ادلولية ملتطلبات مراجعة احلساابت فامي يتعلق مبا يلزم تقدميه رمسيا للوفاء
ابملعايري املهنية .كام يمت اس تخداهما كفرصة جيدة لإجراء حوارات حول قضااي مثل اإدارة اخملاطر والقضااي ا ألخرى اليت تواهجها
املنظمة .ور أأى أأنه ترتيب ممثر .وبعد الس نة ا ألوىل من معل مراجع احلساابت اخلاريج مع جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة ،أأراد مراجع احلساابت اخلاريج أأن يبين عىل هذا التقدم حىت يمتكن من تقدمي املشورة واملالحظات ا ألفضل للجنة
فامي يتعلق مبا شاهده من خالل أأعامل مراجعة احلساابت .وميكن للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بعد ذكل الاعامتد
عىل تكل املعلومات عندما تقدم تقارير اإىل جلنة الربانمج واملزيانية .وفامي يتعلق اب إلرشاف عىل أأداء الاستامثر ،ر أأى مراجع
احلساابت اخلاريج أأن النظام املايل والقواعد املالية ،بصيغهتا احلالية ،تتطلب من املدير العام تقدمي تقارير اإىل جلنة الربانمج
واملزيانية عىل أأساس منتظم عن الاستامثرات اليت تقوم هبا املنظمة .ور أأى مراجع احلساابت اخلاريج أأنه ميكن تغيري عدد
تكل التقرير حبيث يكون هناك املزيد من التقارير من ا ألمانة أأكرث من جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .ومن املهم
ل ألمانة الاس تفادة من معارفهم وخرباهتم .وهناك جمال أأمام اللجنة الاستشارية لالستامثرات لالس تفادة بدرجة أأكرب من
املشورة اخلارجية املس تقةل لزتويد اللجنة هبا حبيث تس تفيد من تكل املشورة من اخلرباء املس تقلني يف جمال الاستامثر بدل
من التطلع اإىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة لتوفري تكل املشورة .ور أأى مراجعو احلساابت اخلارجيون أأن جلنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة تقدم ر أأاي حول كيفية معل الرقابة ،مبا يف ذكل اللجنة الاستشارية لالستامثرات ،بدل من
اإعطاء تأأكيد مبارش عىل اسرتاتيجيات الاستامثر وا ألداء .و أأعرب مراجع احلساابت اخلاريج عن حرصه عىل العمل مع اللجنة
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ومع ا ألمانة ملعرفة كيفية تطوير ذكل بشلك أأكرب للتأأكد من أأن الرتكزي قد تغري يف اإعداد التقارير .و أأشار مراجع احلساابت
اخلاريج اإىل أأنه يف اجامتعاته يعلق ابنتظام عىل عدم الإبالغ عن الغش .ومل ير مراجع احلساابت اخلاريج أأن هناك مشلكة
بعيهنا يف الويبو تعترب غري عادية ابملقارنة مع بقية منظومة ا ألمم املتحدة .ور أأى أأهنا اب ألحرى قضية عامة .و أأشار اإىل أأن العنارص
الإجيابية اليت جيب عىل ادلول ا ألعضاء الاس تفادة مهنا يه الطرق اليت اخنرطت هبا ا ألمانة يف مسأأةل خماطر الغش .ويعد
اإجراء تقيمي خملاطر الغش هو اخلطوة ا ألوىل للنظر بشلك استبايق يف عدد خماطر الغش اليت تواهجها املنظمة وبرتكزي هجودها
عىل جمالت اخملاطر هذه ،من املمكن حتديد وضامن معل مراجعة احلساابت ادلاخلية والضوابط ا ألخرى بشأأن خماطر الغش.
ومن خالل تعزيز البيئة فامي يتعلق ابسرتاتيجيات ماكحفة الغش وتقيمي اخملاطر ،تمتكن املنظمة بشلك أأفضل بكثري من
الاس تجابة خملاطر الغش والإبالغ عهنا وحتديدها والتخفيف من حدهتا .ويوجد يف مجيع أأحناء املنظومة تردد يف املشاركة يف
تقياميت خماطر الغش هذه .ور أأى مراجع احلساابت اخلاريج ذكل خطوة اإجيابية اختذهتا الويبو .و أأشار اإىل أأن هناك أأمر
سينظر فيه لريى أأنه اإجراء تقيمي اخملاطر هذا متضمن ابلفعل وس يصبح انجضا يف املنظمة وس يكون مزية عادية يف تقارير
مراجع احلساابت اخلاريج من حيث التقدم احملرز يف تكل التوصيات .وفامي يتعلق ابسرتاتيجية الرفاه ،س يقوم مراجع
احلساابت اخلاريج مبراقبة التقدم اذلي أأحرزته الويبو فامي يتعلق ابلتوصيات اليت قدهما يف هذا اجملال .و أأفاد مراجع احلساابت
اخلاريج بأأنه أأمر س يواصل النظر فيه وإاعداد تقارير عنه من خالهل اس تجاابته لتنفيذ التوصيات .وس يكون من الإجيايب أأن
تقوم ا ألمانة بتقدمي تقارير عن تكل املؤرشات والتقدم احملرز اإىل ادلول ا ألعضاء .ويعد ذكل أأمرا جيب عىل مراجع احلساابت
اخلاريج مراقبته من خالل معلية مراجعة احلساابت .وفامي يتعلق بربانمج املاكفأآت والتقدير يف الويبو ،تركز املراجعة اإىل حد
كبري عىل املراجعة لضامن الامتثال للواحئ .وركمز مراجع احلساابت اخلاريج مالحظاته عىل تأأكيد عدم وجود أأي يشء يف
قواعد جلنة اخلدمة املدنية ادلولية أأو النظام املايل يعين أأن املاكفأأة غري مناس بة أأو خمالفة للهيئات اليت حتمك معل املنظمة .ويعد
هذا اإىل حد كبري هو الرد الرمسي للمراجعة .وكام أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،س يكون من احلَّكة أأن نتبع من تكل
املالحظة فكرة مشاركة ا ألمانة مع ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق بكيفية امليض قدما هبذه املاكفأآت يف املس تقبل .ومع مراعاة بعض
املالحظات اليت أأبدهتا اللجنة اخلامسة ل ألمم املتحدة وجلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،س يكون من احلَّكة ابلتأأكيد النظر يف تكل
العنارص اليت متيض قدما والتواصل مع ادلول ا ألعضاء.
 .68وشكرت ا ألمانة مراجعي احلساابت اخلارجيني عىل العمل املنجز يف ادلورة ا ألوىل .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا ،فامي
يتعلق ابلستامثرات ،واسرتشادا ابلتوصيات الواردة من مراجعي احلساابت اخلارجيني ،انهتزت الفرصة يف اليوم السابق كجزء
من العرض التقدميي للبياانت املالية لإعطاء الوفود مزيدا من التفاصيل بشأأن الاستامثرات ،وكيفية أأداهئا ،والبيئة الرقابية
واحلومكة فامي يتعلق ابلستامثرات .وبعبارات حمددة ،أأكدت ا ألمانة للجنة الربانمج واملزيانية أأن ا ألمانة تعمتد عىل املستشارين
وخربهتم للحصول عىل املشورة يف جمال الاستامثر .و أأهنم ميثلون جزءا من الإجراءات يف اللجنة الاستشارية لالستامثرات.
و أأوحضت ا ألمانة أأهنا عىل اتصال هبم من أأجل الرصد و أأي تغيريات يلزم اإجراؤها .ويف الإضافة امللحقة ابلوثيقة ،قبلت ا ألمانة
مجيع التوصيات وحاولت تنفيذ بعض التوصيات ألهنا ر أأت الفرصة ،عىل سبيل املثال ،ملؤرشات املوارد البرشية ،للربانمج
 .23وسيمت تقدمي تكل التوصيات كجزء من الربانمج واملزيانية املنقحني .وقد أأدرجت ا ألمانة تكل املؤرشات .وكذكل مت تنفيذ
املواءمة بني تقدمي تقارير من شعبة الرقابة ادلاخلية عن اجلدول الزمين .وفامي يتعلق بتقدمي تقارير عن الاستامثر ،فاإن ما قدمته
ا ألمانة يف اليوم السابق جاء اس تجابة لتكل التوصية .ومع ذكل ،سوف تسرتشد ا ألمانة ابللجنة ومراجعي احلساابت فامي
يتعلق بأأي تقارير اإضافية قد تكون رضورية .ونظرا ألن مراجع احلساابت اخلاريج مل يكن حارضا يف اليوم السابق عندما
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أأدىل املدير العام مبالحظاته الافتتاحية ،انهتزت ا ألمانة الفرصة نيابة عنه وابمس ا ألمانة ،لتوجيه الشكر اإىل مراجع احلساابت
اخلاريج عىل املشاركة الإجيابية والبناءة مع ا ألمانة ومجليع املساهامت القمية اليت قدمت لعمل املنظمة.
 .69وشكر مراجع احلساابت اخلاريج الوفود عىل تعليقاهتا الإجيابية و أأشار اإىل العديد من املالحظات اليت أأبداها .و أأفاد
اإىل أأنه س يدمج ذكل يف ختطيطه ملراجعة احلساابت يف العام التايل .و أأوحض مراجع احلساابت اخلاريج أأنه تقرير اإجيايب للغاية.
و أأشار اإىل أأنه سلط الضوء عىل عدد كبري من القضااي اليت أأظهرت فهيا الويبو املامرسة اجليدة .ومن نتاجئ املامرسة اجليدة أأن
مراجع احلساابت اخلاريج سوف يبحث للتعرف عىل الكيفية اليت ستس تفيد هبا ا ألمانة من هذه الرتتيبات .وسوف يواصل
التأأكد من أأن املراجعة تبقي ا ألمانة متحفزة وخلص اإىل أأهنا اكنت مشاركة اإجيابية.
 .70ونظرا لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة ،رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها:

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ابلإحاطة علام
.71
مبضمون "تقرير مراجع احلساابت اخلاريج" (الوثيقة .)WO/PBC/30/4

البند  6من جدول ا ألعامل التقرير الس نوي من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
 .72استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/30/5
 .73وافتتح الرئيس البند  6و أأوحض أأنه ،وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية للويبو ،يتعني عىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن
يقدم ،عىل أأساس س نوي ،تقريرا موجزا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،يوفر حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية اليت أأجريت
خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير .ويقدم التقرير حملة عامة عن أأنشطة شعبة الرقابة ادلاخلية اليت أأجريت خالل الفرتة املشموةل
ابلتقرير من  1يوليو  2018اإىل  30يونيو  .2019ودعا الرئيس مدير شعبة الرقابة ادلاخلية لتقدمي التقرير.
 .74وحتدثت ا ألمانة (مدير شعبة الرقابة ادلاخلية) وقالت إانه متش يا مع ميثاق الرقابة ادلاخلية ،فاإن من دواعي رسورها
تقدمي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة اليت تولهتا شعبة الرقابة ادلاخلية خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،من  1يوليو  2018اإىل
 30يونيو  .2019الس نوي أأدرج التقرير يف الوثيقة  .WO/PBC/30/5ومت اإعداد خطة الرقابة من قبل شعبة الرقابة
ادلاخلية لعام  2019مع مراعاة عدد من العوامل مبا يف ذكل ما ييل :تصنيف اخملاطر؛ واملالءمة؛ وتأأثري البدل؛ ودورة الرقابة؛
وردود الفعل الواردة من اإدارة الويبو وادلول ا ألعضاء واملوارد املتاحة .ومتش يا مع الفقرة  ( 28أأ) من امليثاق ،يمت تقدمي
مرشوع خطة معل الرقابة اإىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل الرقابة لس تعراضه والتشاور بشأأنه ،وذكل قبل وضع
اللمسات ا ألخرية عليه .ويف اترخي رفع التقرير ،نفذت شعبة الرقابة ادلاخلية ابلاكمل خطة الرقابة لعام  2018وجيري تنفيذ
خطة معل  2019وفق املسار الصحيح .وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،تتناول معليات مراجعة احلساابت والتقيمي اليت
جترهيا شعبة الرقابة ادلاخلية اجملالت التشغيلية الرئيس ية التالية :أأنظمة أأمن الوصول املادي؛ وحافظة ختطيط موارد
املؤسسة؛ والصناديق الاستامئنية اليت تديرها الويبو؛ وتنفيذ اسرتاتيجية الويبو لضامن املعلومات؛ ومرشوع املقاصة التجرييب
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ والربانمج التجرييب للتطوير املهين والوظيفي (املرحةل )2؛ واملكتب ا إلقلميي لآس يا واحمليط
الهادئ؛ وتصويبات حبمك املنصب عىل جسل مدريد؛ و أأنظمة اإدارة اس تفسار العمالء .وسيمت دمج بعض املبادرات اجلديدة
اليت اختذهتا شعبة الرقابة ادلاخلية يف جمال التكنولوجيا يف مجموعة أأدوات شعبة الرقابة ادلاخلية مع الاس تخدام املس متر ألنظمة
اإدارة مراجعة احلساابت لتشجيع تدفقات سري العمل املتاكمةل ،واس تخدام لوحات معلومات ذاكء ا ألعامل لتقدمي معلومات
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أأفضل عن اإدارة التوصيات ،وتوس يع أأدوات حتليل البياانت دلمع الضوابط ادلاخلية وإادارة اخملاطر واس تخدام الرسوم البيانية
لتبس يط تقارير التقيمي .ومت تطوير نظام اإدارة حالت حموسب ( )CMSداخل املنظمة وتطبيقه يف قسم التحقيقات يف شعبة
الرقابة ادلاخلية يف وقت مبكر من ذكل العام .ويمتثل الهدف من نظام اإدارة احلالت احملوسب أأن يكون مكس تودع مجليع
جسالت التحقيق والواثئق .ويسمح بتتبع أأنشطة التحقيق وتسهيل الوصول اإىل الواثئق وا ألدةل اخلاصة بلك حاةل حتقيق.
وتشجع شعبة الرقابة ادلاخلية أأيضا التعمل التنظميي من خالل تطوير منوذج عرب الإنرتنت ملعرفة كيفية اس تخدام التقياميت كجزء
من دورة الإدارة .وبد أأت شعبة الرقابة ادلاخلية معليات مشرتكة بني أأقسام مراجعة احلساابت والتقيمي هتدف اإىل عدة أأمور
من بيهنا الاس تفادة من أأوجه التأآزر احملمتةل ،وجتنب تكرار اجلهود ،وإاضافة املزيد من القمية .وتعد مراجعة املس مترة اجلارية
لس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني وتقيميها مبثابة جتربة رائدة .وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،مت تسجيل  21حاةل
جديدة ،وهو ما ميثل اخنفاضا بنس بة  %47عن الفرتة املشموةل ابلتقرير السابق ،ومت الانهتاء من  19حاةل حتقيق .واعتبارا
من  30يونيو  ،2019هناك  14حاةل معلقة ،مبا يف ذكل أأربع حالت يف مرحةل التقيمي ا ألويل ومثاين حالت بعد مرحةل
املطول ألحد املوظفني املعنيني أأو يف انتظار اإجراء من جانب كيان
التحقيق الاكمل وحالتان يف وضع انتظار بسبب الغياب م
أآخر .ومن هذه احلالت املعلقة ،مت فتح ست حالت يف عام  ،2019وست حالت يف عام  ،2018وحاةل يف عام ،2017
وحاةل يف عام  .2016واعتبارا من  1يوليو  ،2019أأصبح متوسط طول الوقت اذلي تس تغرقه معاجلة احلالت ،هو 5.5
شهرا .وذكرت ا ألمانة أأيضا أأنه فامي يتعلق بتوصية جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ابلتغيري من ا ألشهر التقوميية اإىل
ا ألايم التقوميية ،فقد مت ابلفعل اإدراج تكل التغيريات يف مرشوع س ياسة التحقيق ويف ادلليل ،وبعد التشاور داخليا ومع جلنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،توجد املشاريع حاليا مع ادلول ا ألعضاء للتعليق علهيا .وفامي يتعلق ابلتوصيات ،تواصل
شعبة الرقابة ادلاخلية اإدارة التوصيات وتقدمي تقارير بشأأهنا عن طريق نظام  ،TeamCentralاذلي يسمح إابجراء حوار
تفاعيل مع مديري الربامج وبدلهئم ،من أأجل املتابعة الفعاةل لتنفيذ التوصيات املفتوحة .ويف اترخي اإعداد التقرير احلايل ،هناك
 155توصية مفتوحة ،مهنا  68توصية ذات أأولوية عالية و 87متوسطة ا ألولوية .وتشلك توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية
 %85من مجيع توصيات الرقابية املفتوحة .ول يمت اإغالق توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية دون تنفيذها خالل الفرتة املشموةل
ابلتقرير .و أأغلق مراجعو احلساابت اخلارجيون أأربع توصيات من مراجعة امتثال السفر والزماةل اليت أأجريت يف عام ،2015
عىل أأساس أأن الإدارة قبلت اخملاطر ذات الصةل .وابلإضافة اإىل أأعامل الرقابة اخملطط لها ،تواصل شعبة الرقابة ادلاخلية تقدمي
املشورة املهنية بشأأن الس ياسات والإجراءات التنظميية ،وإادارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية .وتتفاعل شعبة الرقابة ادلاخلية
عىل حنو مس متر مع جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة حيث تقدم تقارير عن تنفيذ خطة الرقابة ادلاخلية وتناقش نتاجئ
الرقابة وغريها من اجلوانب املتعلقة بعمل الشعبة وسري معلها ،وتلمتس املشورة من جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
عند الرضورة .وحتافظ شعبة الرقابة ادلاخلية عىل عالقات معل جيدة مع مراجع احلساابت اخلاريج من خالل عقد
اجامتعات منتظمة حول مسائل مراجعة احلساابت والرقابة ادلاخلية وإادارة اخملاطر .وجتمتع الشعبة ابنتظام مع أأمني املظامل ومع
كبري مسؤويل ا ألخالقيات لضامن جودة العمل والتنظمي وتوفر ادلمع اجملاين .وكجزء من هجودها املس مترة لتوضيح وظيفة الرقابة
ادلاخلية وادلعوة لها بشلك أأفضل ،تواصل الشعبة التواصل مع زمالهئا داخل الويبو من خالل العروض التقدميية املقدمة
للموظفني اجلدد يف التدريب التعريفي ،والنرشة الإخبارية اليت تصدرها الشعبة ،ولوحة معلومات اليت توفرها ،والعروض
التقدميية للمديرين وكبار املديرين عندما يقتيض ا ألمر ذكل .وتواصل شعبة الرقابة ادلاخلية طلب املالحظات من الزمالء
بشأأن جودة أأعاملها الرقابية من خالل اس تبياانت رضا العمالء بعد لك هممة .وتشري حتليالت النتاجئ امل موحدة أأن متوسط
الرضا يبلغ  %85خلدمة التعيينات الالحقة و %77للخدمة املقدمة بعد س نة واحدة .وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،تواصل
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شعبة الرقابة ادلاخلية تعاوهنا وتواصلها بشلك نشط ومفيد مع املنظامت والكياانت ا ألخرى يف منظومة ا ألمم املتحدة .وعىل
وجه اخلصوص ،تشارك الشعبة بنشاط يف اجامتعات التواصل الس نوية ملمثيل ا ألمم املتحدة للمراجعة والتقيمي والتحقيق .ومن
أأجل اضطالع الشعبة بوليهتا ،خصص لها مزيانية قدرها  5.072مليون فرنك سويرسي ،متثل  %0.73من مزيانية الويبو
للثنائية  .19/2018وبشلك عام ،فاإن مس توى املوارد البرشية واملالية احلالية اكف لشعبة الرقابة ادلاخلية لتغطية اجملالت
ذات ا ألولوية العالية كام هو حمدد يف خطط معلها .ومن أأجل التطوير املهين املس متر ،يرض موظفو الشعبة العديد من
ا ألنشطة التدريبية لكتساب معارف وهمارات تقنية جديدة وكفاءات أأخرى لزايدة الفعالية والكفاءة التشغيلية للشعبة يف
الاضطالع مبهام الرقابة .ويف املتوسط ،يرض لك موظف من موظفي شعبة الرقابة ادلاخلية  10أأايم من التدريب ،واليت
تشمل منع الغش واكتشافه ،و أأساليب البحث الاس تقصايئ ،وحتليل البياانت ،وتطبيق "اتبلو" ( )Tableauلعروض
البياانت ،ومجع البياانت الرمقية ،وا ألمن الس يرباين ،وإادارة الزناعات ،وتقيمي س ياسات العلوم والابتاكر ،وبرانمج "تمي ميت"
( )TeamMateلإدارة املراجعة ادلاخلية .و أأبلغت ا ألمانة اللجنة أأنه بعد قبول توصيات مراجعي احلساابت اخلارجيني،
قررت شعبة الرقابة ادلاخلية مواءمة دورة التخطيط وإاعداد التقارير مع الفرتة املالية مما يتيح للنواجت أأن تؤثر يف بيان ضامانت
الرقابة ادلاخلية بدل من الفرتة احلالية من  1يوليو اإىل  30يونيو .وابلتايل ،فاإن التقرير الس نوي املقبل خالل عام 2020
س يغطي فرتة س تة أأشهر خالل الفرتة الانتقالية .واعتبارا من عام  2021فصاعدا ،س تكون التقارير عىل أأساس س نوي مبا
يامتىش مع البياانت املالية الس نوية .وبعد أأن اختمتت ا ألمانة مالحظاهتا ،شكرت الوفود عىل اهامتهمم و أأعربت عن اس تعدادها
ل إالجابة عىل أأي أأس ئةل أأو الاس امتع اإىل التعليقات.
 .75وشكر الرئيس ا ألمانة عىل تقدمي التقرير .وقبل فتح ابب التعليق ،أأشار الرئيس اإىل الفقرة ا ألخرية من التقرير حيث
اقرتح نقل فرتة اإعداد التقارير من أأجل مواءمهتا مع البياانت املالية الس نوية وتقرير مراجع احلساابت اخلاريج .ومت اختيار هذا
الاقرتاح متش يا مع اقرتاح مراجع احلساابت اخلاريج .واقرتح الرئيس فتح ابب التعليقات وا ألس ئةل حول التقرير بشلك عام،
مبا يف ذكل هذه املسأأةل ابذلات اإذا ر أأت الوفود ذكل .واقرتح الرئيس تغيري فقرة القرارات قليال لتعكس ذكل .وقال الرئيس
إانه سوف يقر أأ الشلك اذلي ستبدو عليه فقرة القرارات ،مشددا عىل ما اإذا اكنت الوفود توافق عىل توصية مراجع احلساابت
اخلاريج املقدمة للوفود من قبل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية .مث قر أأ الرئيس مرشوع القرار بشأأن هذا البند .وذكر الرئيس أأن
القرار س يكون كام ييل :أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية" (الوثيقة
 )WO/PBC/30/5وطلبت ،ابلنس بة للتقارير املقبةل ،أأن يقوم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابملواءمة بني الفرتات الزمنية
املشموةل بلك من التقرير الس نوي ،وخطط العمل الس نوية لشعبة الرقابة ادلاخلية ،والبياانت املالية الس نوية .وأأشار الرئيس
اإىل أأن مدير شعبة الرقابة ادلاخلية قد وضع خطة انتقالية ملواءمة توقيت تقدمي التقارير ،اإذا وافقت الوفود ،فامي يتعلق
ابلعامني املقبلني للجنة الربانمج واملزيانية .مث فتح الرئيس الباب لطرح ا ألس ئةل أأو التعليقات عىل لك من التقرير والعرض
التقدميي ،ولكن أأيضا عىل نقطة القرار تكل .و أأفاد الرئيس بأأن هذا القرار مطبوع وفتح الباب للتعليقات.
 .76وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل التقرير
الس نوي كام ورد يف الوثيقة  .WO/PBC/30/5و أأعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن شعبة الرقابة ادلاخلية تلعب دورا
حاسام يف ضامن الرقابة ادلاخلية عىل موارد الويبو وتسامهت مع مراجع احلساابت اخلاريج يف الإدارة املالية الشفافة .و أأفادت
اجملموعة بأأن معظم التوصيات املفتوحة ذات أأولوية عالية ومتوسطة ور أأت أأن ا ألمانة ستنفذها وفقا لضامن الشفافية .و أأعربت
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اجملموعة عن تقديرها لتكل التوصيات اليت تضطلع هبا ابلفعل شعبة الرقابة ادلاخلية .وفامي يتعلق ابلسؤال الثاين ،أأشار الوفد
اإىل أأنه مل يسترش ،حىت الآن ،مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،لكنه رأآه مقبول.
 .77وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،و أأعرب عن تقديره للجهود املتواصةل اليت تبذلها شعبة الرقابة ادلاخلية ابلتعاون
مع جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج لتحقيق دورها احلامس يف ضامن الضوابط ادلاخلية
الفعاةل للموارد يف الويبو والاس تخدام الفعال لها .وشكرت اجملموعة شعبة الرقابة ادلاخلية عىل التقرير الوارد يف الوثيقة
 .WO/PBC/30/5و أأشارت اإىل أأن التقرير يقدم ،كام يف الس نوات السابقة ،حملة شامةل عن وظائف املنظمة ،واعتربته
اجملموعة مصدرا قيام للمعلومات ونقطة مرجعية طوال العام .وكام هو احلال دامئا ،حثت اجملموعة ا ألمانة عىل تنفيذ توصيات
مراجعة احلساابت ادلاخلية يف الوقت املناسب .ورحبت اجملموعة حبقيقة أأن الشعبة قد اضطلعت مبختلف ا ألنشطة بطريقة
اإجيابية ومس تقةل .وتطرقت اجملموعة للسؤال اذلي طرحه الرئيس بشأأن مواءمة دورية التقارير ،و أأفادت بأأهنا ليس دلهيا أأي
أآراء حمددة بشأأنه يف ذكل الوقت ،ولكن قد يكون دلى ادلول ا ألعضاء فرادى بضع لكامت لتقولها يف هذا الشأأن.
 .78و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره لعمل شعبة الرقابة ادلاخلية وشكر الشعبة عىل التقرير الشامل.
وجشع الوفد ا ألمانة عىل تنفيذ التوصيات املفتوحة املقدمة من الشعبة بشأأن مراجعة احلساابت يف أأقرب وقت ممكن ،ل س امي
التوصيات ذات ا ألولوية العالية قبل عام  2017واليت تعرض املنظمة خملاطر كبرية لكام بقيت تكل التوصيات مفتوحة .وشكر
الوفد ا ألمانة وشعبة الرقابة ادلاخلية عىل هجودهام املس مترة لتنفيذ توصيات املراجعة والانهتاء مهنا .و أأعرب الوفد عن تقديره
للحصول عىل مزيد من املعلومات من ا ألمانة بشأأن اجلهود احلالية املبذوةل لتنفيذ التوصيات املعلقة البالغ عددها  34توصية
بني عايم  2011و .2015و أأشار الوفد اإىل أأن هناك أأربعة برامج تس تحوذ عىل  %50من التوصيات املفتوحة ذات ا ألولوية
العليا مبا يف ذكل التصالت واملوارد البرشية .ور محب الوفد مبزيد من املعلومات حول التقدم احملرز يف تنفيذ تكل التوصيات
وخاصة ابلنس بة لتكل الربامج اليت لها عدد كبري من التوصيات املفتوحة بشأأن مراجعة احلساابت خالل الفرتة ا ألخرية
املشموةل ابلتقرير أأيضا .وفامي يتعلق بأأنشطة التحقيق ،أأشار الوفد اإىل اخنفاض بنس بة  %50تقريبا يف عدد احلالت املفتوحة
مقارنة ابلفرتة ا ألخرية املشموةل ابلتقرير وطلب مزيدا من املعلومات حول ا ألس باب احملمتةل لالخنفاض الكبري ،ل س امي و أأن
مراجع احلساابت اخلاريج أأاثر مسأأةل نقص إاعداد التقارير يف املنظمة .و أأوحض أأنه من أأصل  19حاةل مت اإغالقها ،مت اإثبات
مخس حالت .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت احلالت ا ألربع عرشة املتبقية قد ُأغلقت ألهنا غري مثبتة أأو ل أأ ساس لها من
الصحة.
 .79وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأثىن عىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية للتقرير الوارد يف
 WO/PBC/30/5اذلي يلخص أأنشطة الرقابة ادلاخلية اليت مت الاضطالع هبا يف الفرتة املشموةل ابلتقرير وفقا مليثاق
الرقابة ادلاخلية .و أأكدت اجملموعة عىل ادلور الهام اذلي تؤديه الشعبة يف ضامن العمل الفعال للمنظمة من خالل تعزيز
الضوابط ادلاخلية والشفافية ،وكذكل اقرتاح أأدوات مبتكرة لتنفيذ ولايت هيئات الويبو اخملتلفة .و أأعربت اجملموعة عن
رسورها للتقدم اذلي أأحرزته شعبة الرقابة ادلاخلية يف حتقيق وليهتا ،مبا يف ذكل حتديد شاكوى املوظفني والتحقيق فهيا،
ومراجعة اس تخدام املوارد ،ومراجعة أأنظمة أأمن النفاذ املادي ،ومراجعة حساابت الصناديق الاستامئنية اليت تديرها الويبو،
وغري ذكل .و أأكدت اجملموعة عىل أأمهية التقياميت اجلارية ،مبا يف ذكل مراجعة س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني
والتقياميت اخلارجية للجودة .ورحبت اجملموعة ابلرتكزي اجلديد اذلي تقوم به الشعبة عىل ماكحفة الغش وسوء الاس تخدام من
خالل ا ألنشطة الاستباقية والوقائية ،مبا يف ذكل املشاركة يف معليات تقيمي خماطر الغش وتصممي منوذج للتدريب عىل التوعية
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ابلغش اإىل جانب مكتب املراقب املايل .وشكرت اجملموعة شعبة الرقابة ادلاخلية عىل عدد من التوصيات اليت قدمت .ومع
ذكل ،أأعربت اجملموعة عن قلقها نظرا لعدم تنفيذ العدد الكبري من تكل التوصيات ،مبا يف ذكل التوصيات القدمية ،حىت الآن.
وذلكل ،جشعت اجملموعة هيئات الويبو اليت تنطبق علهيا تكل التوصيات ،لضامن تنفيذها ،مع اإعطاء ا ألولوية لتكل اليت طال
أأمدها .وفامي يتعلق بدورية تقدمي التقرير ،مل يذكر الوفد ر أأاي يف ذكل الوقت و أأرجأأ ذكل اإىل أأن يتشاور مع ادلول ا ألعضاء.
 .80وشكر وفد الصني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل تقريره املفصل والزاخر ابملعلومات .وشكر الوفد الشعبة عىل
هجودها الرامية لزايدة الرقابة ادلاخلية وختفيف اخملاطر .و أأعرب الوفد عن رسوره لرؤية أأنه من أأجل زايدة كفاءة وهمارات
معل املوظفني يف شعبة الرقابة ادلاخلية ،ق مدمت الشعبة العديد من ادلورات التدريبية ملوظفهيا .وتناول الوفد نشاط مراجعة
احلساابت اذلي تقوم به شعبة الرقابة ادلاخلية ،وطلب توضيحا بشأأن مرشوع املقاصة التجرييب مبوجب معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات والفقرة  .43ويف الفقرة  ،43ذكر الوفد أأنه مت اقرتاح اإدخال تعديالت عىل لواحئ معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات لتعكس اإجراءات وممارسات املقاصة احلالية .و أأشار اإىل أأن هذا املرشوع جترييب .و أأوحض أأنه أأشار ،يف مناس بات
خمتلفة ،اإىل أأنه يف ظل اللواحئ املالية احلالية للصني ،ل ميكن للصني املشاركة يف املرشوع التجرييب .ويف ظل هذه الظروف،
أأراد الوفد أأن يعرف يف هذه احلاةل ،اإذا اكن من الرضوري اإجراء تعديالت عىل لواحئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وسأأل
الوفد عام اإذا اكن هناك تعديل ،مث ما هو نوع التعديل ،وهل س يواصل الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
مناقشة هذا التعديل قبل أأن يمتكنوا من التوصل اإىل نتيجة.
 .81وحتدث وفد س نغافورة بصفته الوطنية ،وشكر شعبة الرقابة ادلاخلية عىل العمل املبذول يف التقرير الشامل .وتطلع
الوفد اإىل حتسني جتربة املس تخدم اليت ميكن أأن يققها التصور .و أأشار الوفد اإىل النظرة الإجيابية للمكتب ا إلقلميي لآس يا
واحمليط الهادئ ( )ASPACمن حيث التأأثري يف املسامهة يف أأهداف الويبو الاسرتاتيجية والمنو احملمتل .و أأشار الوفد اإىل
التوصية املوهجة للمكتب بعدم زايدة عدد املشاريع مبا يتجاوز املرشوعات القامئة ،والرتكزي عىل اجلودة كام فعلوا يف الفقرة .54
وطلب الوفد توضيحا بشأأن معلية تقيمي اجلودة وما اإذا اكنت هناك اعتبارات ملواصةل املشاريع القامئة أأو بدائل ممكنة.
 .82و أأي مد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .وشكر الوفد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل تقريره
املفصل اذلي يقدم حملة شامةل عن العمل الرقايب اذلي تقوم به شعبة الرقابة ادلاخلية .ور أأى الوفد أأنه ل ينبغي التقليل من
أأمهية أأنشطة الرقابة ادلاخلية ألن هذه ا ألنشطة رضورية لضامن تنفيذ ممارسات الإدارة السلمية يف أأي منظمة .و أأعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن تتخذ ا ألمانة اخلطوات املناس بة ملعاجلة التوصيات املقدمة من شعبة الرقابة ادلاخلية.
رصحت ا ألمانة بأأهنا س تكون مقرصة
 .83و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن عددا من الوفود قلق بشأأن تنفيذ التوصيات املعلقة .و م
اإذا مل تقم بتدخلها التقليدي بشأأن هذا البند .وقالت اإنه اإذا نظرت الوفود بعناية يف تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية ،يف الفقرة
 ،63مفن الواحض للغاية أأن املدير العام مسؤول عن ضامن الاس تجابة الفورية مجليع التوصيات الصادرة عن مدير شعبة الرقابة
ادلاخلية وغريها من الهيئات الرقابية .واس تجاب املدير العام لهذه ادلعوة وحتمل املسؤولية من خالل مديري الربامج اذلين
تولوا هذه املسؤولية عىل نفس محمل اجلد .و أأشارت ا ألمانة ،كام فعلت يف املايض ،اإىل أأن عدد توصيات مراجعة احلساابت
اليت تقدهما شعبة الرقابة ادلاخلية يف س نة معينة تفوق يف كثري من ا ألحيان التوصيات اليت ُأغلقت .ويف هذه احلاةل ابذلات،
أأعربت ا ألمانة عن رسورها ألن تالحظ أأهنا أأغلقت  67توصية من أأصل  180توصية مفتوحة .وميثل ذكل حوايل %37
مغلقة .و أأضاف مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وفريقه  42توصية أأخرى ،أأي بزايدة قدرها  23توصية ،مما يعين أأن ا ألمانة قد
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أأغلقت من التوصيات ما يزيد مبقدار  25توصية عام فتحت يف تكل احلاةل ابذلات .وميكن العثور علهيا يف الصفحة  16من
التقرير .و أأشارت ا ألمانة أأيضا اإىل أأنه فامي يتعلق مبسأأةل البنود املفتوحة لأكرث من ثالث س نوات ويه تكل ذات ا ألولوية
العالية ،انقشت ا ألمانة ذكل ،كام هو واحض من تقرير رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .وتذكر الفقرة  43من
التقرير الس نوي للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة أأنه نظرا للعدد الكبري من التوصيات املعلقة منذ فرتة طويةل من
قبل شعبة الرقابة ادلاخلية ،اقرتحت اللجنة اإجراء اس تعراض دوري للتأأكد من صلهتا املس مترة وإاعادة تقيمي مس توى اخملاطر
املتبقية .وذكرت ا ألمانة أأهنا اقرتحت أأيضا أأن يمت اإخطار جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بأأن ا ألمانة واللجنة تعزتمان
اس تعراض التوصيات اليت مت تقدميها قبل ثالث س نوات عىل ا ألقل حبلول هناية العام .ول يزال ذكل معال جاراي .و أأعربت
ا ألمانة عن أأملها يف أأنه يف املرة القادمة اليت تعود فهيا اإىل ذكل التقرير ،يكون دلهيا فهم أأفضل للتوصيات ذات ا ألولوية العليا
أأو تكل اليت مل تعد ذات صةل وقد تنخفض ا ألرقام يف املقابل .وانهتزت ا ألمانة هذه الفرصة للتأأكيد عىل أأن دلهيا عالقة معل
جيدة للغاية مع شعبة الرقابة ادلاخلية و أأعربت عن امتناهنا للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تيسري هذا النوع
من املتابعة من أأجل تيسري معلها.
 .84و أأوحضت ا ألمانة (مدير شعبة الرقابة ادلاخلية) ،عند ردها عىل أأس ئةل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأن الاخنفاض
يف عدد احلالت يف تكل الس نة ميكن أأن يعزى اإىل النضج التنظميي و أأيضا أأن العدد اكن مرتفعا يف الس نة السابقة بشلك
اس تثنايئ مع زايدة قدرها  40حاةل .واكنت تكل س نة غري طبيعية للغاية .وبلغ متوسط حالت ا ألمانة حوايل  30حاةل يف
الس نة ،كام هو موحض يف بياانت الس نوات املاضية .وميكن جزئيا تفسري الاخنفاض بأأنه انمج عن النضج التنظميي ،ويف العام
السابق ،اكنت هناك مبادراتن ابلتعاون مع مكتب املراقب املايل بشأأن التوعية ابلغش ،وهام برانمج مكثف للغاية .وهناك
وحدة تدريبية متاحة أأيضا عىل الإنرتنت .ذلكل ،اكن نتيجة لك هذه ا ألنشطة معا .وعندما ذكر مراجعو احلساابت اخلارجيون
نقص اإعداد التقارير ،أأوحضت ا ألمانة أأن ما يقصده مراجعو احلساابت اخلارجيني هو أأنه يف أأي منظمة ،قد يكون هناك
احامتل لعدم اإعداد التقارير .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن مراجعي احلساابت اخلارجيني قد قا نروا أأيضا يف التقرير بني اجتاه الويبو
والنتاجئ اليت توصل اإلهيا فريق مراجعي احلساابت اخلارجيني التابع ل ألمم املتحدة حيث قيل اإهنا مضن احلدود املقبوةل .وإاىل هذا
احلد ،يعترب ا ألمر طبيعيا جدا .وفامي يتعلق ابحلالت املعلقة البالغ عددها  14حاةل ،لحظت ا ألمانة أأن تكل احلالت ما زالت
معلقة كام يف اترخي تقدمي التقارير .ويه ل تشمل احلالت اليت مت اإغالقها ألهنا غري مثبتة اب ألدةل .وتطرقت ا ألمانة اإىل املداخةل
اليت أأدىل هبا وفد الصني بشأأن مرشوع املقاصة التجرييب اخلاص مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،و أأوحضت أأن هناك زمالء
حارضين ميكهنم تسليط املزيد من الضوء عىل ذكل .ومن وهجة نظر مراجع احلساابت ،خالل املراجعة ،ر أأت ا ألمانة أأن
املرشوع التجرييب انحج للغاية .وابلإشارة اإىل التقرير ،ذكرت ا ألمانة أأن هناك وفورات كبرية وسهوةل يف العمليات .وبعد اإحاطة
ا ألمانة علام بأأن املرشوع التجرييب انحج ،ختطط ا ألمانة للتوسع فيه أأكرث .ومع وضع ذكل يف الاعتبار ،فاإن التوصية املقدمة
ل ألمانة يه اإجراء تغيري يف تكل القاعدة من شأأنه أأن ييرس التوسع يف نرش مفهوم املقاصة ،اذلي أأصبح انحجا يف املرشوع
التجرييب.
 .85وتناولت ا ألمانة املداخةل اليت أأدىل به وفد الصني ،واذلي أأعرب عن بعض اخملاوف من أأن تكون الصني غري مس تعدة
بعد أأو يف املس تقبل املنظور لالنتقال اإىل نظام املقاصة ،و أأفادت بأأن الاقرتاح ابلنتقال اإىل نظام املقاصة نوقش ابس تفاضة من
قبل الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورته لشهر يونيو قبل شهر .ووافق الفريق العامل ابلإجامع عىل
اإرسال مجموعة من التغيريات املقرتحة يف القواعد اإىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للموافقة علهيا يف ذكل العام .ومن
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املهم للغاية الإشارة اإىل أأن حزمة القواعد املع مدةل هذه ستشهد نظاما مران جدا .ويف جوهر ا ألمر ،فاإن املاكتب والبدلان اليت
عىل اس تعداد لالنتقال اإىل املقاصة ،س تكون قادرة عىل القيام بذكل عىل أأساس الإطار القانوين املع مدل مبوجب معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات .وابلنس بة للماكتب غري املس تعدة لالنتقال ،فاإهنا س تواصل حتويل الرسوم كام تفعل يف الوقت احلايل.
وبيامن هناك توقع بأأن تبذل املاكتب هجدا لالنتقال اإىل نظام املقاصة اجلديد يف املدى املتوسط اإىل الطويل ،فاإن املاكتب اليت
قد ل تكون مس تعدة أأبدا لالنتقال اإىل مثل هذا النظام س تظل جتد أأساسا قانونيا ملواصةل حتويل الرسوم كام تفعل يف الوقت
الراهن .وإاذا مل تكن الصني يف وضع يسمح لها ابلنتقال اإىل نظام املقاصة يف املس تقبل املنظور ،فس تكون قادرة عىل
الاس مترار يف حتويل الرسوم كام تفعل يف الوقت احلايل.
 .86وتطرقت ا ألمانة اإىل مداخةل وفد س نغافورة بشأأن املكتب ا إلقلميي لآس يا واحمليط الهادئ ،و أأوحضت (مديرة شعبة
الرقابة ادلاخلية) أأن التوصية اليت قدمهتا بشأأن عدم توس يع نطاق املرشوعات مبا يتجاوز املرشوعات العرشة احلالية املنبثقة
أأساسا من مفهوم الاس تدامة .وفامي يتعلق ابلتقياميت ،اتبعت ا ألمانة معايري وإارشادات فريق التقيمي التابع ل ألمم املتحدة،
وكذكل املبادئ التوجهيية ملنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ،عىل النحو املذكور يف امليثاق .ومع هذه املبادئ
التوجهيية ،عندما تنظر ا ألمانة يف مفهوم الاس تدامة ،فاإن هذه التوصية تنبثق من هناك ،لكن هذا ل يعين أأنه لن يكون
هناك أأي توسع يف املس تقبل .و أأشار التقرير اإىل أأنه ينبغي عىل ا ألمانة أأن تلزتم مبا اكن يفعهل املكتب يف تكل اللحظة ،وبعد
ذكل فقط تتناول أأي توس يع أآخر.
 .87واس تعاد الرئيس اللكمة لطمأأنة الوفود بأأنه ،من حيث العملية ،مسع من وفد أأو وفدين أأهنم يتاجون اإىل املزيد من
الوقت للتشاور مع اجملموعات ا إلقلميية بشأأن التغيري املقرتح يف صيغة القرار ،وخاصة التغيري يف الفرتات الزمنية املشموةل
ابلتقارير .وقد مت تعممي القرار يف نسخة ورقية ليك تس تعرضه الوفود .و أأبلغ الرئيس الوفود أأنه س يعود اإىل فقرة القرار مبارشة
بعد اسرتاحة الغداء عندما تنعقد اجللسة العامة مما يتيح للوفود الوقت لستيعاهبا ،حسب الاقتضاء ،والتحدث يف مجموعاهتم.
وقبل تأأجيل بند جدول ا ألعامل قبل الغداء ،أأعاد الرئيس فتح الباب مرة أأخرى ملزيد من ا ألس ئةل أأو التعليقات أأو
الإيضاحات من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأو من ا ألمانة .ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة ،رشع
الرئيس يف تأأجيل البند  .6و أأشار الرئيس اإىل أأنه سيتخذ القرار الرمسي بعد الغداء ،حيث س تحيط الوفود علام ابلتقرير
الس نوي وتعديل الفرتات الزمنية املشموةل ابلتقارير أأيضا متاش يا مع واثئق وإاجراءات الويبو ا ألخرى.
 .88وبعد اسرتاحة الغداء ،أأعاد الرئيس فتح البند  6من جدول ا ألعامل و أأشار اإىل أأن هناك مرشوع قرار مع مدل مت تعمميه
يف نسخة ورقية قبل الغداء ،وفتح الباب ألي تعليقات عىل مرشوع القرار يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل.
 .89وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وذكر أأنه أأجرى مناقشات مع املراقب املايل واملراقب املايل املساعد ،وفهم أأن
الصياغة اليت س تجسد الغرض س تكون يف الفقرة ا ألخرية بعد الفاصةل ،وستنص عىل "والبياانت املالية الس نوية" .والمتست
اجملموعة من ا ألمانة أأن تؤكد ما اإذا اكن هذا هو فهمها أأيضا و أأهنا راضية عن وضوح الاجتاه اذلي قدمته ،واذلي س يكون
مفيدا للغاية.
 .90وشكر الرئيس وفد كندا ،بصفته متحداث ابمس اجملموعة ابء .و أأكد الرئيس أأن ا ألمانة توافق عىل أأن ذكل متسق
ومتناسق مع فهمها ،وهو ما يتعلق ابلفرتات الزمنية .ورشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها.
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أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية" (الوثيقة
.91
 )WO/PBC/30/5وطلبت ،ابلنس بة للتقارير املقبةل ،أأن يقوم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابملواءمة بني الفرتات
الزمنية املشموةل بلك من التقرير الس نوي ،وخطط العمل الس نوية لشعبة الرقابة ادلاخلية ،والبياانت املالية الس نوية.

البند  7من جدول ا ألعامل تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة
 .92استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/30/6
 .93وافتتح الرئيس البند  7من جدول ا ألعامل ،بعنوان تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،اذلي
يرد يف الوثيقة  .WO/PBC/30/6و أأوحض الرئيس أأن تكل الوثيقة تس تَّكل التقارير املرحلية السابقة املقدمة اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية ،وتزود ادلول ا ألعضاء ابملس تجدات عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املعلقة املوهجة اإىل الهيئات
الترشيعية للويبو الناجتة عن اس تعراضات وحدة التفتيش املشرتكة خالل الفرتة من  2010اإىل هناية مارس  .2019ودعا
الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي البند .7
 .94و أأوحضت ا ألمانة أأن الوثيقة املقدمة لس تعراض جلنة الربانمج واملزيانية توفر املس تجدات عن التقدم احملرز يف تنفيذ
التوصيات املعلقة املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للويبو والناجتة عن اس تعراضات وحدة التفتيش املشرتكة خالل الفرتة من
 2010اإىل هناية مارس  ،2019مع مقرتحات ا ألمانة تتعلق حباةل تكل التوصيات ،ليك تنظر فهيا ادلول ا ألعضاء .و أأفادت بأأنه
متت الإشارة اإىل أأن التوصيات املوهجة اإىل الرئيس التنفيذي قدمت اإىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة لس تعراضها.
ومنذ تقدمي التقرير ا ألخري اإىل ادلول ا ألعضاء ،الوثيقة  ،WO/PBC/28/6بشأأن املوضوع نفسه ،أأصدرت وحدة التفتيش
املشرتكة مثانية اس تعراضات ،أأربعة مهنا وثيقة الصةل ابلويبو .ومتت الإشارة اإىل الاس تعراضات اجلديدة يف "التقرير املرحيل"
عىل هذا النحو ،مع مس تجدات احلاةل الواردة يف التقارير السابقة اليت تربز التغيري من الفرتة السابقة املشموةل يف التقارير.
ويف هناية مارس  ،2019ورهنا مبوافقة ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابلتوصيات الواردة يف هذا التقرير ،س تكون هناك توصية
واحدة فقط موهجة اإىل الهيئات الترشيعية للويبو س تظل معلقة ،ويمت اإغالق مجيع التوصيات ا ألخرى أأو تنفيذها أأو اعتبارها
غري ذات صةل ابلويبو ،أأو غري مقبوةل .و أأوحضت ا ألمانة كذكل أأنه مع هناية مارس  ،2019اكن قد مت تنفيذها  %86من مجيع
توصيات وحدة التفتيش املشرتكة البالغ عددها  320توصيات اليت قدمت منذ عام  ،2010واملتعلقة ابلويبو ،مع اإغالق %9
أأخرى ،أأو اعتبارها غري ذات صةل أأو غري مقبوةل ،ومت قبول  %5وجاري تنفيذها .و أأخريا ،أأبرزت ا ألمانة أأنه ابلإضافة اإىل
رصد توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املعلقة ،فاإهنا تواصل معلها لتيسري وتنس يق الردود عىل اس تبياانت وحدة التفتيش
املشرتكة ودراساهتا الاس تقصائية ومقابالهتا املتعلقة ابلس تعراضات اجلارية واجلديدة .ومتش يا مع برانمج معل وحدة التفتيش
املشرتكة ،من املقرر اإصدار س تة تقارير يف ذكل العام ،مع اس تكامل مخسة تقارير من تكل اليت صدرت يف عام .2018
 .95وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة
 ،WO/PBC/30/6ويه تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .و أأعربت اجملموعة عن رسورها بأأن
 %86من توصيات وحدة التفتيش املشرتكة قد نفذت ابلفعل ،و أأن  %5مهنا قيد التنفيذ و أأن  %9قد ُأغلقت ابعتبارها غري
ذات صةل أأو غري مقبوةل .وطلبت اجملموعة مزيدا من املعلومات حول موعد الانهتاء من نس بة الـ  %5املتبقية ،واليت جيري
تنفيذها حاليا ،ابلإضافة اإىل تفاصيل عن التوصيات املعلقة بشأأن قامئة القوانني والس ياسات واملامرسات.
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 .96وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،ور محب ابلتقرير املرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .و أأعربت
اجملموعة عن رسورها بأأنه قد مت تنفيذ  %86من توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ذات الصةل ابلويبو البالغ عددها 320
توصية ،وبأأن  %9أأخرى قد مت اإغالقها أأو ثبت عدم صلهتا أأو مل يمت قبولها ،بيامن مت قبول  %5ويه الآن يف طور التنفيذ.
ورحبت اجملموعة مبزيد من املعلومات حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة من تقارير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن اس تعراض
س ياسات وممارسات املبلغني عن اخملالفات يف منظومة ا ألمم املتحدة ألنه ،وفقا للتقارير املرحلية ،تبقى هناك توصيتان فقط
معلقتان .و أأعربت اجملموعة عن ترحيهبا ابملعلومات حول هاتني التوصيتني املعلقتني وخطة تنفيذهام.
 .97وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل حتديث التقرير املرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .و أأعرب الوفد عن
تقديره ألنه مع هناية مارس  2019اكن قد مت تنفيذ  %86من التوصيات .ور أأى الوفد أأن تنفيذ التوصيات يؤدي اإىل حتسني
معل الويبو ،وميكن أأيضا أأن يمت بتنس يق أأكرب مع منظومة ا ألمم املتحدة .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مزيد من العمل يف هذا
اجملال.
 .98وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل اإعداد التقرير .و أأفاد الوفد بأأن التقرير يساعده عىل فهم ما مت حتقيقه
والنجاحات اليت متت يف هذا الاجتاه .و أأشار الوفد برسور اإىل أأنه يف هناية مارس  ،2019اكن قد مت تنفيذ  %86من مجيع
توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ابتداء من عام  2010وما بعده ،ومت تنفيذ  %5أأخرى .ور أأى الوفد أأن هناك تقدما مس مترا
فامي يتعلق ابلهيئات الترشيعية اليت تتبع هنجا شامال عىل مس توى املنظومة .وطلب الوفد معلومات اإضافية عن تكل
التوصيات اليت مل تنفذ .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف العمل مس تقبال بشلك وثيق مع الويبو ووحدة التفتيش املشرتكة يف اإعداد
تقارير عن تقدمي اخلدمات ،والتعاون معها بشأأن تقرير التعددية اللغوية داخل منظومة ا ألمم املتحدة ،املتوقع صدورها عام
 .2020وقد اختذت ا ألمانة مجيع التدابري الالزمة وشكرها الوفد مرة أأخرى عىل اإعداد هذا التقرير.
 .99و أأي مد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .وشكر الوفد ا ألمانة عىل التقرير
وعىل هجودها الرامية لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اجلديدة .وعىل الرمغ من اإحراز تقدم كبري يف تنفيذ توصيات
وحدة التفتيش املشرتكة ،حث الوفد ا ألمانة عىل تنفيذ تدابري اإضافية لضامن اإجراء تقيمي اكف لتنفيذ تكل التوصيات .و أأشار
الوفد اإىل أأن اثنتني من التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن مراجعة س ياسات وممارسات املبلغني عن
اخملالفات يف منظومة ا ألمم املتحدة قد أأدرجت عىل أأهنا معلقة وموهجة اإىل الرئيس التنفيذي .وطلب الوفد توضيحا بشأأن
ماهية تكل التوصيات وما اإذا اكنت بقية التوصيات الواردة يف ذكل التقرير قد نفذت .و أأشار الوفد اإىل أأن مجيع التوصيات
الواردة يف ذكل التقرير تنطبق عىل الويبو ابس تثناء التوصيات  1و 2و .4وحث الوفد ا ألمانة عىل التنفيذ الاكمل للتوصيات
الواردة يف ذكل التقرير ،مبا يف ذكل مؤرشات أأفضل املامرسات يف اإطار التوصية  .3و أأخريا ،يذكر التقرير أأن التوصية 2
الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن س ياسات السفر اجلوي يف منظومة ا ألمم املتحدة مقبوةل وقيد التنفيذ .وكرر
الوفد سؤاهل من ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن ما اإذا اكنت وحدة التفتيش املشرتكة تنوي أأن تشمل
التوصية املتعلقة إابلغاء السفر عىل ادلرجة ا ألوىل رؤساء املنظامت التابعة ل ألمم املتحدة .ور أأى الوفد أأنه ينبغي للرؤساء
التنفيذيني للمنظامت أأن يكونوا مه القدوة ول يسافرون عىل ادلرجة ا ألوىل قدر الإماكن .وجيب عىل رؤساء املنظامت أأل
يفكروا فقط يف التاكليف ولكن أأيضا يف املظاهر العامة للسفر ابس مترار عىل ادلرجة ا ألوىل لقيادة منظمة اتبعة ل ألمم املتحدة.
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 .100وشكر وفد املكس يك ا ألمانة عىل املعلومات اليت قدمهتا عن خمتلف توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .و أأيد الوفد
تنفيذ تكل التوصيات .مث أأشار الوفد اإىل التوصية املتعلقة ابإماكنية وصول ا ألشخاص ذوي الإعاقة ،التوصية  .10ور محب
الوفد ابللزتام بتنفيذ التوصية  ،10واليت س متكن الوفد من تلقي معلومات بشلك دوري عن تنفيذ خمتلف التدابري لتوفري
اإماكنية الوصول داخل املنظمة ل ألشخاص ذوي الإعاقة .و أأفاد الوفد بأأن التوصية  3تشري اإىل أأنه يتعني عىل املنظمة تعيني
هجة تنس يق تكون معنية إابماكنية وصول ا ألشخاص ذوي الإعاقة .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت ا ألمانة ستنفذ ذكل أأم أأن
هناك ابلفعل هجة تنس يق بشأأن هذا املوضوع داخل املنظمة .و أأشار الوفد اإىل أأنه يرسه سامع تعليقات ا ألمانة عىل ذكل ،كام
أأنه هممت برد ا ألمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .101وشكرت ا ألمانة الوفود عىل خمتلف تعليقاهتا .و أأوحضت ا ألمانة أأنه مع وحدة التفتيش املشرتكة ،هناك مجموعتان من
التوصيات تكل املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية ،واليت تقدهما ا ألمانة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية لك عام كبند دامئ ،وتوصيات
موهجة اإىل الرئيس التنفيذي ،واليت يمت بعد ذكل اإبالغ جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة هبا .و أأحالت ا ألمانة الوفود
اإىل الفقرة  45من تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،حيث يتضح جبالء أأن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة راضية عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املوهجة اإىل الرئيس التنفيذي و أأهنا تقدر الطريقة املنظمة اليت ترصد هبا
ا ألمانة تنفيذ تكل التوصيات وتقدم تقارير عنه .ويف وقت اإعداد هذا التقرير ،ليس هناك سوى  14توصية معلقة من تقارير
وحدة التفتيش املشرتكة الصادرة يف عام  2018والس نوات السابقة ،ومعظمها قيد التنفيذ الفعيل ،وتكل يمت اإحالهتا اإىل
الرئيس التنفيذي .و أأعربت ا ألمانة عن اإجعاهبا الشديد ابلتوصية اليت تتعلق ابلسفر اجلوي ،واليت نوقشت عىل نطاق واسع يف
العام السابق ،وما زالت مفتوحة .و أأشارت اإىل أأن التعليقات الواردة من وحدة التفتيش املشرتكة تفيد بأأن تكل التوصية غري
موهجة عىل وجه التحديد اإىل الرؤساء التنفيذيني لكياانت ا ألمم املتحدة ،ولكن ا ألمر مرتوك للك كيان لتقرير ما اإذا اكن
يرغب يف تطبيقها أأو عدم تطبيقها عىل الرؤساء التنفيذيني للك مهنم أأو امليض قدما يف ذكل .ويف الوقت احلايل ،تظل
التوصية مفتوحة ألن ا ألمانة مل تقرر داخليا بعد طريق امليض قدما .وس يكون من املفيد ،رمبا يف الس نوات املقبةل ،أأن يمت
توجيه تكل التوصيات اإىل الرئيس التنفيذي ،و أأن تقدم ا ألمانة تقارير بشأأهنا اإىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة،
ويمت تناولها مبارشة عند قيام الوفود ابس تجواب جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،حيث تكون اللجنة قد حبثت
توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإىل الرؤساء التنفيذيني بدل من تقدميها اإىل جلنة الربانمج واملزيانية .ومع ذكل،
ابلنظر اإىل وجود طلب بشأأن هذه املسأأةل ابذلات ،قر أأت ا ألمانة التوصيتني اللتني ما زالتا مفتوحتني .وفامي يتعلق بتقرير
املبلغني عن اخملالفات" ،مع هناية عام  ،2019ينبغي عىل الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة ل ألمم املتحدة التأأكد من أأن
مجيع املرشفني واملديرين مطالبون ابإكامل التدريب احملدد عىل س ياسات الإبالغ عن اخملالفات وكيفية الرد املناسب عىل تقارير
سوء السلوك/اخلطأأ والانتقام والتعامل معها عىل حنو مناسب .وتنص التوصية املفتوحة الثانية عىل أأنه" ،حبلول عام ،2020
ينبغي عىل الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة اإجراء دراسات اس تقصائية عاملية للموظفني لك س نتني ،من
أأجل معرفة أآراء املوظفني بشأأن قضااي" القدوة يف الإدارة العليا" واملساءةل واملوضوعات املتعلقة اب ألخالقيات عىل مس توى
الإدارة العليا ووضع خطة معل شامةل ملعاجلة القضااي احملددة .و أأعربت ا ألمانة عن سعادهتا البالغة ل إالبالغ بأأهنا س تقوم ،بأأي
حال من ا ألحوال ،مبعاجلة تكل القضااي والانهتاء مهنا يف عام  .2021وابلنس بة للسؤال املتعلق إابماكنية الوصول من وفد
املكس يك ،أأكدت ا ألمانة أأن دلهيا مركز تنس يق يف شعبة اإدارة املوارد البرشية يقوم ابلتنس يق مع خمتلف الكياانت مبا يف
ذكل شعبة املباين والبنية التحتية ،وينظر يف مجيع اجلوانب املادية وجوانب البنية التحتية اليت يتعني اعامتدها .وقد لكفت
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ا ألمانة ابإجراء العديد من ادلراسات ،وهناك دراسة أأخرى جارية ستبحهثا ا ألمانة بعناية .و أأعربت ا ألمانة عن سعادهتا البالغة
ابمليض قدما فهيا .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا تعمل عىل اإعداد كتيب لتوضيح هذه القضية ومعاجلهتا يف امجلعيات املقبةل.
 .102ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة ،قر أأ الرئيس فقرة القرار اليت مت اعامتدها:

 .103اإن جلنة الربانمج واملزيانية:
أأحاطت علام هبذا التقرير (الوثيقة )WO/PBC/30/6؛

""1

" "2و أأبدت ترحيهبا وت أأييدها لتقيمي ا ألمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف اإطار الواثئق التالية وبصيغهتا املبينة
يف هذا التقرير:


( JIU/REP/2018/7التوصية )9؛



( JIU/REP/2018/6التوصية )10؛



( JIU/REP/2017/7التوصية )1؛

" "3ودعت ا ألمانة اإىل اقرتاح تقيمي للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة يك تنظر فيه
ادلول اب ألعضاء.

البند  8من جدول ا ألعامل تقرير أأداء الويبو
 .104استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/30/7
 .105وانتقل الرئيس اإىل قسم أأداء الربانمج والاس تعراضات املالية ،البند  8من جدول ا ألعامل ،تقرير أأداء الويبو لعام
 .2018و أأوحض الرئيس أأن تقرير أأداء الويبو لعام  2018يعد مبثابة تقيمي ذايت للتقدم حنو حتقيق النتاجئ التنظميية لعام .2018
واقرتح الرئيس أأن تبين جلنة الربانمج واملزيانية مناقش هتا بشأأن تقرير أأداء الويبو حسب الهدف الاسرتاتيجي .وذكر الرئيس
أأن ا ألمانة س تنسق مدى توافر مديري الربامج أأثناء اس مترار املناقشات .مث دعا الرئيس ا ألمانة لتقدمي الوثيقة.
 .106و أأوحضت ا ألمانة أأن تقرير أأداء الويبو لعام  2018هو تقرير عن منتصف الثنائية ،يركز عىل التقدم احملرز حنو حتقيق
بناء عىل تقيمي بياانت ا ألداء لعام 2018
النتاجئ املرتقبة من خالل املوارد املعمتدة يف الربانمج واملزيانية للثنائية  .19/2018و ً
للك هدف من أأهداف مؤرش أأداء الربانمج البالغ عددها  440مؤرشا :مت تقيمي  317مؤرشا عىل أأهنا "عىل املسار
الصحيح" ،واليت تشلك %72؛ ومت تقيمي  88مؤرشا عىل أأهنا "ليست عىل املسار الصحيح" ،واليت تشلك  %20من
املؤرشات؛ ومت تقيمي  21مؤرشا عىل أأهنا "ل تنطبق لعام  ،"2018واليت تشلك %4.8؛ ومت تقيمي  5مؤرشات عىل أأهنا
"غري قابةل للتقيمي" ،واليت تشلك %1؛ ومت تقيمي  9مؤرشات عىل أأهنا "متوقفة" ،واليت تشلك  .%2وعند تقيمي ا ألداء ،مت
مراعاة تأأثري اخملاطر احملددة يف الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018عىل النحو الواجب .وسيمت تقدمي حتليل أأكرث معقا
للمخاطر وتأأثريها عىل حتقيق النتاجئ املرتقبة وكذكل ادلروس املس تفادة يف تقرير أأداء الويبو للثنائية  .19/2018و أأشارت
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ا ألمانة اإىل أأن تصممي أأنشطة الويبو وختطيطها وتنفيذها ل يزال يسرتشد بتوصيات أأجندة التمنية ذات الصةل يف عام .2018
وسيمت تقدمي تقرير مفصل عن تنفيذ توصيات أأجندة التمنية يف تقرير أأداء الويبو للثنائية .19/2018
 .107وفتح الرئيس الباب للتعليقات عىل النظرة العامة عىل ا ألداء املايل والنتاجئ الواردة يف تقرير أأداء الويبو لعام .2018
 .108وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة
 WO/PBC/30/7اليت تقدم نظرة شامةل عىل ا ألداء املايل والنتاجئ فضال عن لوحة معلومات ا ألداء حسب الهدف
الاسرتاتيجي .و أأعربت اجملموعة عن رسورها ابلإجنازات الإجيابية يف خمتلف اجملالت ،ول س امي فامي يتعلق ابلنضامم اإىل
املعاهدات ،واليت مشلت  44حاةل انضامم يف س نة  ،2018ويه س نة قياس ية أأخرى يف اس تخدام خدمات الويبو يف جمال
امللكية الفكرية .و أأشارت اجملموعة أأيضا اإىل حتقيق منو بنس بة  %87يف اس تخدام برانمج مساعدة اخملرتعني ،والتطورات
املتعلقة بأأداة الرتمجة اللية احلديثة القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي ،وزايدة الاهامتم مبؤرش الابتاكر العاملي واحتاد الكتب
امليرسة.
 .109وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل تقرير أأداء الويبو لعام  .2018وقال اإن التقرير يتيح لدلول ا ألعضاء فهام شامل للعمل
املنجز والإجنازات اليت حققهتا الويبو يف عام  .2018و أأشار الوفد اإىل تقديره بأأن العمل العام للمنظمة عىل مدار العام املايض،
مت تنفيذه بسالسة و أأن  %72من املؤرشات جاءت "عىل املسار الصحيح" ،و أأن النتاجئ حتققت يف اإطار أأهداف
اسرتاتيجية خمتلفة .وعىل وجه اخلصوص ،انضمت  44دوةل من ادلول ا ألعضاء اإىل  26معاهدة تديرها الويبو ،وهو رمق
قيايس ،مما زاد من توس يع نطاق وتأأثري املعاهدات اليت تديرها الويبو ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام لهاي
ونظام مدريد .و أأشار الوفد اإىل أأن تطبيقات اخلدمة اخملتلفة تمنو ابس مترار .وقد توسع ركن الرباءات ()PATENTSCOPE
وقاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي .وزادت ش باكت مراكز دمع الابتاكر التكنولويج
عىل مس توى العامل بنس بة  .%10ويف الوقت نفسه ،حققت الويبو أأيضا بعض التقدم يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.
وقد أأنشأأ قاعدة بياانت الويبو للبحث "ويبوريسريش"  18مرشوع تعاون جديد يف جمال البحث والتطوير ،كام أأسفر برانمج
الويبو ا ألخرض "ويبوغرين" عن اإبرام ثالثة اتفاقات .وفامي يتعلق ابلإجنازات اليت حققهتا الويبو يف  ،2018أأعرب الوفد عن
تقديره وعن أأمهل يف أأن تعزز ا ألمانة العمل ذي الصةل؛ عىل وجه اخلصوص ،ينبغي مواصةل تقيمي املؤرشات اليت "ليست عىل
املسار الصحيح" ،وكذكل املؤرشات "غري القابةل للتقيمي" و"املتوقفة" ملعرفة ما اإذا اكن ميكن اإعادة اس تخداهما .و أأعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن حتقق املنظمة يف هناية الثنائية  19/2018مزيدا من النتاجئ وفقا خلطهتا.
 .110وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد تقرير أأداء الويبو الشامل لعام  .2018ورحبت
اجملموعة ابلس نة القياس ية للويبو يف العديد من جمالت ا ألداء الربانجمي ،مبا يف ذكل الانضامم اإىل املعاهدات ،واس تخدام
خدمات الويبو ،ومنو برانمج مساعدة اخملرتعني ،والاهامتم مبؤرش الابتاكر العاملي ورواج احتاد الكتب امليرسة.
 .111و أأثىن وفد الياابن عىل ا ألمانة ملا قامت به من معل شاق يف اإعداد النسخة التفصيلية من تقرير أأداء الويبو لعام 2018
لدلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية .و أأشار اإىل أأنه ،وفقا للنظرة العامة عىل ا ألداء املايل والنتاجئ ،فقد بلغ اإجاميل ادلخل
بعد تسوية املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام  420.1مليون فرنك سويرسي ،مبا ميثل  %51من املبلغ املقدر يف املزيانية
لعام  19/2018واذلي بلغ  829.6مليون فرنك سويرسي .وبلغ اإجاميل النفقات بعد تسوية املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع
العام  360.8مليون فرنك سويرسي ،مبا ميثل  %47من املبلغ املقدر يف مزيانية الثنائية  19/2018البالغ  764.6مليون
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فرنك سويرسي .ورحب الوفد بزايدة ادلخل القامئ عىل الرسوم و أأقر بأأن اإيرادات الرسوم من نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات متثل جزءا كبريا من اإجاميل الزايدة يف ادلخل القامئ عىل الرسوم .و أأعرب الوفد عن تقديره لعمل املنظمة عىل خفض
النفقات وتطلع اإىل اس مترار هجود املنظمة يف هذا الصدد .وفامي يتعلق بلوحات معلومات ا ألداء حسب الهدف الاسرتاتيجي
يف عام  ،2018ذكر الوفد أأنه من بني اإجاميل  440مؤرشا عىل تصنيفات ا ألداء يف الربانمج واملزيانية لعام  ،2018مت تقيمي
 317مؤرش ،أأو  ،%72عىل أأهنا "عىل املسار الصحيح" .و أأعرب الوفد عن رسوره لرؤية اجلهود الشاقة اليت بذلهتا ا ألمانة
يف تنفيذ الربامج .وبوجه خاص ،أأيد الوفد بشدة هجود الويبو بشأأن الربانمج ( 13قواعد البياانت العاملية) الرامية لتطوير
قواعد البياانت العاملية مثل ركن الرباءات ( )PATENTSCOPEونظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص
( ،)WIPO CASEوقاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية ،وقاعدة بياانت التصاممي العاملية؛ وإانشاء مركز للويبو
للتطبيقات التكنولوجية املتقدمة ( )ATACلتوفري أأعامل البحث والتطوير يف اإجياد طرق لس تخدام التكنولوجيات املتقدمة
مثل اذلاكء الاصطناعي .ابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن الربامج  9و 18و 25و 30تعد برامج أأساس ية تنفذها
املنظمة .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإدخال حتسينات يف تكل اجملالت يف املس تقبل.
 .112وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل اإعداد تقرير أأداء الويبو لعام  .2018و أأعرب الوفد عن ارتياحه للنتاجئ املالية
اجليدة لعام  .2018وقال اإنه نتيجة للزايدة املس مترة يف الطلب عىل خدمات الويبو ،حتقق منو يف أأنظمة التسجيل ألن املزيد
من البدلان قد وقعت عىل معاهدات الويبو .و أأشار الوفد ابرتياح اإىل التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ املرتقبة ،مبعدل اإجناز قدره
 .%72و أأفاد أأيضا بأأن عدد ادلول املمثةل يف أأمانة الويبو قد ارتفع اإىل  121دوةل .ومع ذكل ،ل توجد حاجة فقط اإىل السعي
اإىل زايدة عدد ادلول املمثةل ،ولكن أأيضا يف توزيع الوظائف فامي بيهنا .وطالب ابملزيد من العمل لضامن التوزيع اجلغرايف
العادل .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن نفقات الربانمج  – 23شعبة اإدارة املوارد البرشية قد بلغت  %62يف عام
 2018من املزيانية املعمتدة للثنائية  .19/2018ور أأى الوفد أأنه من املهم أأن تدرج يف برانمج العمل أأنظمة ترمجة ألية جديدة
تس تخدم اذلاكء الاصطناعي ،وس يكون من املفيد اس تخدام هذه ا ألداة لرتمجة املواد اليت هتم ادلول ا ألعضاء .عىل وجه
اخلصوص ،من خالل اس تخدام الوسائل اللية ،ميكن اإعداد الرتجامت اإىل الروس ية لتصنيفات الرباءات ادلولية اليت س متكن
فاحيص الرباءات من تصنيف واثئق الرباءات بشلك أأفضل وتنفيذ معليات البحث عىل حنو أأفضل .ومن بني النتاجئ املهمة
اليت حتققت يف تكل الس نة ،أأشار الوفد أأيضا اإىل اإنشاء قاعدة بياانت جديدة بشأأن ا ألدوية ،يه مبادرة معلومات الرباءات
من أأجل ا ألدوية ( )Pat-INFORMEDوالتوسع يف برامج التعمل عن بعد بنس بة  .%40ويسامه ذكل بشلك كبري يف
زايدة تعزيز املعرفة حول امللكية الفكرية .و أأشار الوفد ابرتياح اإىل ا ألداء الفعال للماكتب اخلارجية .وقال اإن هذه املاكتب
اخلارجية هممة لتحقيق أأهداف الويبو وتقدمي خدمات عاملية يف أأحناء خمتلفة من العامل.
 .113و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن امتنانه ل ألمانة عىل اإعدادها تقرير أأداء الويبو لعام  .2018و أأعرب عن رسوره
ابلإجنازات الرئيس ية يف الربامج املتعلقة بوضع اإطار معياري دويل متوازن للملكية الفكرية وخدمات امللكية الفكرية العاملية
والبنية التحتية للملكية الفكرية العاملية ،وادلمع ا إلداري واملايل الفعال .و أأحاط الوفد علام عىل وجه اخلصوص ابلإجنازات اليت
حتققت فامي يتعلق خبدمة الرتمجة العاملية للويبو ( )WIPO Translateاملمتثةل يف أأداة الرتمجة اللية القامئة عىل اذلاكء
الاصطناعي لرتمجة واثئق الرباءات اليت مت اإطالقها يف عام  ،2016واليت اعمتدهتا مجهورية كوراي يف عام  .2018وتتفوق أأداة
الرتمجة القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي هذه عىل املنتجات ا ألخرى .وتوقع الوفد أأن توفر هذه ا ألداة واخلدمة ملس تخديم
امللكية الفكرية ترمجة عالية اجلودة ومتنحهم سهوةل الوصول اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات والتكنولوجيات اجلديدة.
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 .114واس تعاد الرئيس اللكمة واقرتح اس تعراض تقرير أأداء الويبو حسب الهدف الاسرتاتيجي من أأجل أأخذ أأية أأس ئةل
تقنية أأو تعليقات من الوفود .وفتح الرئيس الباب للتعليقات عىل ا ألهداف الاسرتاتيجية ا ألول والثاين والثالث والرابع
واخلامس.
 .115و أأعرب وفد الربازيل عن رسوره البالغ بقيادة الرئيس وتوجهيه للوفود بشأأن املوضوعات املتبقية املتعلقة بلجنة الربانمج
واملزيانية .وشكر الوفد ا ألمانة عىل معلها الشاق يف اإعداد الواثئق ،ول س امي تقرير أأداء الويبو لعام  .2018و أأبرز الوفد التقدم
احملرز يف الربانمج  4فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف و أأعرب عن توقعات كبرية بشأأن
التوصل اإىل نتاجئ ترشيعية اإجيابية يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور (.)IGC
 .116وشكرت ا ألمانة الوفود عىل تعليقاهتا الإجيابية عىل تقرير أأداء الويبو .و أأشارت ا ألمانة أأيضا اإىل اجملالت ذات ا ألمهية
اليت ترغب الوفود يف أأن تركز علهيا ا ألمانة وإادخال حتسينات علهيا.
 .117وفتح الرئيس الباب للتعليق عىل ا ألهداف الاسرتاتيجية السادس والسابع والثامن والرابع واملرفقات واملالحق.
 .118وعاد وفد الربازيل اإىل ا ألهداف الاسرتاتيجية من ا ألول اإىل الرابع ،و أأعرب عن رسوره ،يف اإطار الربانمج ( 5نظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) ،ابلنتاجئ اليت بلغت  %90فامي يتعلق مبس توى رضا مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات يف عام  2018و %98فامي يتعلق مبس توى رضا املؤسسات واملعاهد ادلولية .و أأعرب الوفد عن الزتامه بنظام امللكية
الفكرية املتاكمل واملنسق .ويف اإطار الربانمج ( 6نظام مدريد) ،أأشار الوفد ابرتياح النتاجئ اليت حتققت ،و أأعرب عن رسوره
ابلإعالن عن انضامم الربازيل اإىل نظام مدريد يف  2يوليو  .2019وذكر أأنه اعتبارا من  2أأكتوبر  ،2019س تكون الرشاكت
الربازيلية قادرة عىل اإيداع طلب واحد للعالمات التجارية اليت ميكن أأن تكون صاحلة يف ما يصل اإىل  120دوةل مما يفيد
أأحصاب العالمات التجارية يف الربازيل وخارهجا .و أأفاد الوفد بأأنه يناقش حاليا ،مع الشعبة القانونية يف نظام مدريد ،ترمجة قامئة
سلع وخدمات نظام مدريد اإىل الربتغالية ،مما يسن معل بروتوكول ونظام مدريد يف مكتبه للعالمات التجارية .و أأشار اإىل أأنه
مت أأيضا اإحداث تاكمل لنسخة نظام اإدارة امللكية الصناعية اليت يس تخدهما مكتب العالمات التجارية مع نظام مدريد .ومن
شأأن بدء إانفاذ بروتوكول مدريد للربازيل أأن يقلل من تلكفة ممارسة ا ألعامل التجارية يف البالد ويسمح للرشاكت الربازيلية
ابلس تفادة من التبس يط الكبري إلجراءات تسجيل العالمات التجارية يف مجيع أأحناء العامل .ومن خالل الانضامم اإىل نظام
مدريد ،أأكدت الربازيل الزتاهما بنظام امللكية الفكرية املتعدد ا ألطراف ،وحتديث اقتصادها وحتقيق الازدهار الاقتصادي يف
جمال الابتاكر يف بيئة مواتية لقتصاد السوق .وانتقل الوفد اإىل الربانمج  ( 11أأاكدميية الويبو) ،وأأعرب عن ارتياحه ملس توى
التعاون اذلي مت حتقيقه مع أأاكدميية الويبو ،ل س امي تصممي ادلورات حسب احلاجة وعدد املشاركني فهيا مما يسامه يف زايدة
املعرفة يف جمال امللكية الفكرية .وتناول الوفد الربانمج ( 12التصنيفات واملعايري ادلولية) ،و أأعرب عن اعتقاده بأأنه من املهم
للويبو أأن تتبع وتتكيف بشلك حصيح مع قدرة ادلول ا ألعضاء عىل التكيف وخاصة فامي يتعلق ابملعيار  .ST.26و أأفاد الوفد
بأأن بياانت ا ألداء تشري اإىل أأن س تة ماكتب فقط عىل اس تعداد لتنفيذ املعيار  ،ST.26مما قد يشري اإىل أأن املاكتب الوطنية
تواجه صعوابت أأخرى يف نقل ا ألداة وتكييفها .وقد أأظهر ذكل احلاجة اإىل مزيد من املشاورات فامي يتعلق ابدلمع واملساعدة
التقنية ،هبدف حتسني الاس تفادة .و أأخريا ،تطرق الوفد اإىل الربانمج ( 15حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية) ،و أأيد اإدراج
مؤرش ا ألداء اذلي يقيس مس توى رضا ماكتب الرباءات الوطنية فامي يتعلق بتنفيذ نظام اإدارة امللكية الصناعية وصونه
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وحتسينه .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإماكنية توس يع نطاق نظام اإدارة امللكية الصناعية ليشمل جمالت أأخرى مثل التصاممي
الصناعية واملؤرشات اجلغرافية.
 .119ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة ،رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها.

 .120اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ اس تعرضت "تقرير أأداء الويبو ( "2018الوثيقة ،)WO/PBC/30/7
و أأقرت بطبيعة التقرير كتقيمي ذايت ل ألمانة ،أأوصت ب أأن حتيط مجعيات الويبو علام اب ألداء املايل الإجيايب والتقدم
الربانجمي احملرز يف حتقيق النتاجئ املرتقبة خالل عام .2018

البند  9من جدول ا ألعامل

البياانت املالية الس نوية لعام 2018؛ ووضع تسديد الاشرتأاكت يف  30يونيو
2019

( أأ) التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام 2018
 .121استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  WO/PBC/30/8 Rev.و.WO/PBC/30/9
 .122وعرض الرئيس البند ( 9أأ) من جدول ا ألعامل ،التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام  ،2018الوثيقة
 .WO/PBC/30/8 Revو أأوحض الرئيس أأنه وفقا للامدة  8.11من النظام املايل والقواعد املالية ،فاإنه يتعني عىل جلنة
الربانمج واملزيانية حفص البياانت املالية وإاحالهتا اإىل امجلعية العامة مصحوبة بتعليقات وتوصيات .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل
عرض التقرير.
 .123وذكرت ا ألمانة أأن البياانت املالية الس نوية لعام  2018تتضمن التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية للس نة املنهتية
يف  31ديسمرب  .2018وقد مت اإعداد البياانت املالية وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،وحصلت عىل تقرير مراجعة
غري متحفظ .وللمرة ا ألوىل ،تضمنت الوثيقة أأيضا بيان الويبو بشأأن الرقابة ادلاخلية ،اذلي س بق اإدراجه يف تقرير مراجع
احلساابت اخلاريج .ويقدم التقرير املايل مناقشة وحتليال للنتاجئ خالل العام ويقدم رشحا مفصال للعنارص املكونة للبياانت
املالية نفسها واليت توجد حتت عنوان "نظرة عامة عىل البياانت املالية" يف الصفحة  5من النسخة ا إلنلكزيية .ويأأيت بعد
البياانت نفسها جدولن يف املرفقني ا ألول والثاين ،وهام غري ملزمني ألغراض الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام،
لكهنام يقدمان تفاصيل عن املركز املايل وا ألداء املايل للمنظمة حسب وحدة ا ألعامل .و أأظهرت نتاجئ املنظمة لعام  2018فائضا
للعام قدره  42.5مليون فرنك سويرسي ابإجاميل اإيرادات  430.6مليون فرنك سويرسي ،وإاجاميل مرصوفات  375.9مليون
فرنك سويرسي ،وخسائر يف الاستامثر بلغت  12.2مليون فرنك سويرسي .وميكن مقارنة ذكل بفائض قدره  18.6مليون
فرنك سويرسي يف عام  ،2017ابإيرادات اإجاملية قدرها  409.1مليون فرنك سويرسي ،وإاجاميل نفقات قدره  394.8مليون
فرنك سويرسي ،وماكسب استامثرية قدرها  4.3مليون فرنك سويرسي .وارتفع اإجاميل الإيرادات يف عام  2018مبقدار 21.5
مليون فرنك سويرسي ،أأو بنس بة  %5.3عن رمق عام  .2017واخنفض اإجاميل املرصوفات يف عام  2018مبقدار 18.9
مليون فرنك سويرسي ،أأو بنس بة  ،%4.8مقا نر ًة بعام  .2017وزاد صايف أأصول املنظمة ،اليت تتكون من صناديق
الاحتياطيات ور أأس املال العامل ،من  202.7مليون فرنك سويرسي يف عام  2017اإىل  261.4مليون فرنك سويرسي كام
يف  31ديسمرب  .2018وجاءت هذه الزايدة نتيجة للفائض اذلي حققته الويبو لعام  ،2018وكذكل املاكسب الاكتوارية
الناجتة عن التقيمي ا ألخري ملسؤولية الويبو عن التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف هناية عام  .2018واكن لك من مراجع
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احلساابت اخلاريج وجلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اقرتحوا يف تقاريرمه ا ألخرية رفع تقارير اإضافية عن الاستامثرات
اإىل جلنة الربانمج واملزيانية .وانهتزت ا ألمانة الفرصة لتقدمي املعلومات اليت اس تَّكلت الكشف املوسع الوارد يف البياانت
املالية ،وخاصة يف املالحظة  .4وتنفيذ اسرتاتيجيات الاستامثر للنقد الاسرتاتيجي وا ألسايس ،وفقا لس ياسة الاستامثرات،
اليت بد أأت يف سبمترب  2017ومت الانهتاء مهنا حبلول فرباير  .2018ويف عام  ،2017استمثرت الويبو ما يقرب من 172.1
مليون فرنك سويرسي من النقد ا ألسايس و 92.8مليون فرنك سويرسي من النقد الاسرتاتيجي .وبعد التنفيذ مت رصد
استامثرات الويبو وتقدمي تقارير عهنا بشلك منتظم من قبل مستشاري الاستامثر يف املنظمة واملرصف الوديع والفريق املايل
واللجنة الاستشارية لالستامثرات اليت تتلقى تقارير منتظمة .و أأعرب مراجعو احلساابت اخلارجيون للمنظمة عن ارتياهحم ملا
قاموا به من اس تعراضات لستامثرات املنظمة خالل معليات املراجعة املالية اليت أأجريت فامي يتعلق بعايم  2017و.2018
وابلإضافة اإىل ذكل ،أأكدت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،يف اس تعراضها لتقارير الويبو عن الاستامثرات يف عام
 ،2018أأنه مت وضع أليات اكفية من قبل املنظمة لإدارة وصون ومراقبة استامثرات املنظمة .ويف عام  ،2018أأضافت املنظمة
ما يقرب من  32.1مليون و 96مليون فرنك سويرسي اإىل حمافظها النقدية الاسرتاتيجية وا ألساس ية عىل التوايل .وتعكس
الاستامثرات الإضافية يف احملفظة النقدية الاسرتاتيجية الزايدة يف املبلغ املنسوب اإىل متويل اس تحقاقات املوظفني طويةل
ا ألجل ،ويه التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة .وابلنس بة للمحفظة النقدية ا ألساس ية ،فاإن الاستامثرات الإضافية ممكنة
ابس تخدام النقد اذلي حتققه املنظمة عالوة عىل املبلغ املطلوب لتغطية الاحتياجات النقدية التشغيلية للمنظمة .وابملثل ،متت
اإضافة  1.5مليون و 46.1مليون فرنك سويرسي اإىل احملافظ النقدية الاسرتاتيجية وا ألساس ية عىل التوايل يف النصف ا ألول
من عام  .2019ويف عام ميلء ابلتحدايت لالستامثرات هو عام  ،2018جسلت عائدات استامثرات املنظمة مضن احملافظ
النقدية الاسرتاتيجية وا ألساس ية خسائر  ،%5.3-و %4.1-أأو  6.3-مليون فرنك سويرسي و 9.6-مليون فرنك سويرسي
عىل التوايل .وعىل الرمغ من ظروف السوق الصعبة ،فاإن عائدات الاستامثر تتفق مع معايري ا ألداء اليت مت تعييهنا
لالسرتاتيجيات .وخالل النصف ا ألول من عام  ،2019معوضت استامثرات املنظمة يف احملافظ النقدية الاسرتاتيجية
وا ألساس ية خسائر عام  2018بتسجيل ماكسب بلغت  %8.3و %7.1أأو حوايل  10.1مليون فرنك سويرسي و19.1
مليون فرنك سويرسي عىل التوايل .وتعكس اسرتاتيجيات الاستامثر يف النقد الاسرتاتيجي وا ألسايس ا ألهداف املتوسطة
والطويةل ا ألجل للمنظمة وبقيت عىل حالها منذ اإنشاهئا يف عام .2017
 .124وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد وتقدمي التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام
 .2018ورحبت اجملموعة ابلنتيجة املالية الإجيابية لعام  2018وأأشارت اإىل أأهنا تعزى مرة أأخرى اإىل اس مترار المنو يف
اس تخدام خدمات الويبو .ودعت اجملموعة اإىل تويخ احلذر واحلصافة يف اجلانبني املايل والإداري .و أأعربت اجملموعة عن
رسورها بأأن هذا الر أأي مت مشاركته وتطبيقه من قبل ا ألمانة.
 .125وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد وعرض التقرير املايل
الس نوي والبياانت املالية لعام  ،2018عىل النحو املبني يف الوثيقة  .WO/PBC/30/8/Rev.و أأعربت اجملموعة عن
ارتياهحا ل ألداء املايل الإجيايب للغاية للمنظمة ،و أأشارت اإىل س نة قياس ية أأخرى يف اس تخدام خدمات الويبو يف جمال امللكية
الفكرية .كام أأعربت اجملموعة عن تقديرها ل إالدارة املسؤوةل للموارد املالية للمنظمة ،ور أأت أأن املنظمة س تظل عىل هذا
الطريق.
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 .126وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل التقرير الزاخر ابملعلومات عن التقرير املايل الس نوي والبيان املايل لعام  .2018و أأشار
اإىل أأن هذا التقرير ومرفقاته يعكس شفافية املنظمة وأأسلوهبا احلصيف والإداري .وشكر الوفد الويبو وهنأأها عىل مركزها
املايل السلمي لفرتة طويةل ،وذكر أأن السبب الرئييس يف ذكل هو تطوير معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام لهاي ومدريد
وكذكل زايدة عدد الطلبات .ور أأى الوفد أأنه يف ظل عوملة الاقتصاد وكرثة التحدايت واملشألك يكون هناك العديد من أأوجه
عدم اليقني .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اس مترار املنظمة يف مواصةل استامثراهتا يف أأنظمة خدمات امللكية الفكرية من خالل
زايدة املوارد يف جمال املوارد البرشية وتكنولوجيا املعلومات ،حبيث تكون اخلدمات ذات جودة أأفضل جلذب املزيد من
العمالء لس تخدام خدمات امللكية الفكرية.
 .127و أأقر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اب ألداء املايل العام القوي للويبو خالل عام  .2018و أأشار اإىل أأن احتواء
التاكليف عىل حنو معقول يف جمالت املوظفني وا ألاثث واملعدات ،اإىل جانب الإيرادات الكبرية من اثنني من الاحتادات
لتكل الفرتة املالية ،قد أأدى اإىل حتقيق فائض قدره  42.5مليون .وخالل تكل الفرتة من الفائض املايل ،ذهب  3.5مليون
حنو الزتامات التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة .وتساءل الوفد عام اإذا اكن ينبغي اإيالء الاعتبار لزايدة املسامهة يف هذه
الالزتام غري امل ممول من الفائض احملقق اذلي من شأأنه أأن يعزز املركز املايل للمنظمة .و أأعرب الوفد عن أأحد شواغهل املس مترة
وهو اخنفاض أأداء نظايم لش بونة ولهاي الذلين ل يغطيان نفقاهتام اخلاصة أأو يساهامن بشلك كبري يف النوايح املالية
للمنظمة.
 .128وتناول وفد كندا بيان الرقابة ادلاخلية الوارد يف الصفحة  24من الوثيقة .وعىل ضوء حاةل شعبة الرقابة ادلاخلية
والإشارة اإىل املشرتايت من جانب مراجع احلساابت اخلاريج يف الصفحة  19من تقريره ،أأعرب وفد كندا عن اهامتمه بفهم
بعض ا ألساس املنطقي لس ياسة املشرتايت املنقحة وإاجراءاهتا .وعىل وجه التحديد ،يسعى البديل اإىل وجود معليات
تنافس ية وتعزيز رسية البائع.
 .129وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة .وأأشار الوفد اإىل أأن الويبو حتقق نتاجئ مالية اإجيابية و أأعرب عن
أأمهل يف أأن حتافظ عىل نتاجئها الإجيابية يف الس نوات القليةل املقبةل .ورحب الوفد ابلنتاجئ اجليدة اليت حققها الفائض ،واذلي
بلغ  42.5مليون فرنك سويرسي ،و أأشار اإىل أأن هناك زايدة قدرها  21مليون فرنك يف الإيرادات ،ويعزى ذكل جزئيا اإىل
زايدة الإيرادات من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يس متر الاجتاه الإجيايب يف املس تقبل و أأن
يؤدي اإىل حدوث منو يف مجيع أأنظمة املنظمة.
 .130و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد التقرير املايل
الس نوي والبياانت املالية لعام  .2018و أأعرب الوفد عن ارتياحه للوضع املايل الإجيايب يف عام  ،2018اذلي جسلت فيه الويبو
فائضا قدره  42.5مليون فرنك سويرسي بعد تعديل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .وجاء الوضع املايل الإجيايب نتيجة
لإدارة الويبو السلمية ألنظمة الإيداع ادلولية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل ا ألمانة بذل اجلهود يف هذا الصدد.
 .131وتناول ا ألمانة النقطة اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن الاقرتاح اذلي مت تقدميه يف ادلورة السابقة
للجنة الربانمج واملزيانية خبصوص زايدة متويل الزتامات مزااي املوظفني الطويةل ا ألجل ،و أأشارت اإىل أأهنا قدمت اقرتاحا اإىل
اس تعادة مس توى التغطية مرة أأخرى اإىل  ،%50وهو الاقرتاح ا ألصيل املقدم يف عام  .2013وقد قبلت جلنة الربانمج
واملزيانية هذا الاقرتاح يف دورهتا التاسعة والعرشين ،وسيمت تقدمي اقرتاح جبمع متويل قدره  38.3مليون فرنك سويرسي اإىل
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امجلعيات العامة .وابلإضافة اإىل ذكل ،من املمكن بهناية عام  2019أأن تكون املنظمة قادرة عىل زايدة متويل الزتامات التأأمني
الصحي بعد هناية اخلدمة .وإاذا اكنت نفقات املوظفني الفعلية تقل عن نفقات املوظفني املدرجة يف املزيانية ،فس يكون هناك
هامش لس تخدام هذا المتويل وقد يكون من املمكن للمنظمة زايدته .ويف الوقت احلايل ،فاإن الاقرتاح املقدم للجمعيات
سريفع التغطية اإىل  .%50وفامي يتعلق بسؤال وفد كندا بشأأن املشرتايت ،ذكرت ا ألمانة أأنه يف عام  ،2017مت تغيري قواعد
املشرتايت يف النظام املايل والقواعد املالية وتعزيزها .وجيب أأن ينعكس ذكل بشلك اكف مكتابعة يف دليل املشرتايت.
و أأشارت اإىل أأن اإحدى توصيات املراجعة املعلقة يه حتديث دليل املشرتايت واس تكامل هذا ادلليل أأخريا يف عام 2018
و أأن يعكس ادلليل مجيع التدابري املتخذة لتعزيز الضوابط ادلاخلية.
 .132ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة ،رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها.

 .133أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل
"التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام ( "2018الوثيقة .)WO/PBC/30/8 Rev.

(ب) وضع تسديد الاشرتأاكت يف  30يونيو 2019
 .134استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/30/9
 .135وعرض الرئيس البند ( 9ب) من جدول ا ألعامل ،وضع تسديد الاشرتأاكت يف  30يونيو  ،2019الوثيقة
 .WO/PBC/30/9و أأشار اإىل أأن الوثيقة تقدم تفاصيل عن وضع تسديد الاشرتأاكت يف  30يونيو  ،2019مبا يف ذكل
املعلومات املتعلقة بتطور املتأأخرات يف الاشرتأاكت واملدفوعات املس تحقة لصناديق ر أأس املال العامل منذ عام  .2009ودعا
الرئيس ا ألمانة اإىل عرض التقرير.
 .136وذكرت ا ألمانة أأن الوثيقة حتتوي عىل معلومات بشأأن املتأأخرات يف الاشرتأاكت الس نوية لدلول ا ألعضاء واملدفوعات
لصناديق ر أأس املال العامل ،يف  30يونيو  .2019وتتضمن املرفقات معلومات تتعلق بنظام الاشرتأاكت امل موحد ووضع
الاشرتأاكت وصناديق ر أأس املال العامل للثنائية  .19/2018وذكرت ا ألمانة أأن دوةل واحدة ،يه أأوروغواي ،اليت سددت
اشرتاكها لعام  2019منذ اإعداد الوثيقة ،واذلي بلغت  5697فرنك سويرسي.
 .137ونظرا لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة ،رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها.

 .138أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام ابلوثيقة "وضع تسديد الاشرتأاكت يف  30يونيو ( "2019الوثيقة
.)WO/PBC/30/9

البند  10من جدول ا ألعامل

التقرير الس نوي عن املوارد البرشية

 .139استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/30/INF/1
 .140وعرض الرئيس البند  10من جدول ا ألعامل ،بعنوان التقرير الس نوي عن املوارد البرشية ،الوثيقة
 .WO/PBC/30/INF/1و أأوحض الرئيس أأن الوثيقة قدمت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ألغراض املعلومات وفقا للقرار
اذلي اختذته جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا يف سبمترب  ،2012عندما "طلبت تقدمي التقرير الس نوي عن املوارد البرشية
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اإىل جلنة التنس يق يف دورة اخلريف للجنة الربانمج واملزيانية للنظر فهيا" .وذكر الرئيس الوفود بأأنه ليس هناك قرار يف اإطار
هذا البند من جدول ا ألعامل .ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل عرض التقرير.
 .141وذكرت ا ألمانة أأن تركزي الربانمج  23يف الفرتة  2021-2020س يكون عىل توفري بيئة مواتية للويبو ليك تنجح يف
تنفيذ برانمج معلها الطموح والتطلعي اذلي يتضمن خدمات امللكية الفكرية للعمالء العامليني ،وخدمات التمنية لدلول ا ألعضاء
وا ألعامل ،والهنوض اب ألجندة املعيارية وغريها .و أأوحضت أأن القوة العامةل للويبو أأساس ية لتحقيق برانمج العمل املقرتح .وقد مت
حتديد خارطة الطريق لإدارة القوى العامةل يف اسرتاتيجية املوارد البرشية اليت تقوم عىل الراكئز التالية :دمع مس تقبل مس تدام
للويبو ابعتبارها واكةل متخصصة ذات متويل ذايت اتبعة ل ألمم املتحدة يف بيئة رسيعة التغري؛ وضامن وجود قوة عامةل متنوعة
وشامةل خللق ماكن معل مبتكر؛ والرتوجي للويبو بصفهتا صاحب معل مفضل من خالل أأفضل ممارسات اإدارة املواهب؛
وتوفري معليات فعاةل موهجة حنو خدمة العمالء واتصال مس تجيب للعمالء واختاذ القرارات املستندة اإىل البياانت .وتوجد
هذه التفاصيل يف تقرير املوارد البرشية .ويف سعهيا للبحث عن املواهب ،تواجه املنظمة عددا من التحدايت ،اليت تتعلق
بوليهتا واليت قد ل تنطبق اإىل نفس احلد يف منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى .ويتعلق أأحد هذه التحدايت حبقيقة أأن خدمات
املنظمة تعمتد اإىل حد كبري عىل منصات و أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اليت تشهد تطورا تكنولوجيا كبريا ورسيعا مما أأدى اإىل
ظهور الفرص واخملاطر .وتمتثل الفرص يف التحسني احملمتل للخدمات احلالية وظهور خدمات جديدة .وتَّكن اخملاطر يف ضامن
امتالك املنظمة للموظفني ذوي املهارات املناس بة لتطوير وتشغيل التكنولوجيات وا ألنظمة اجلديدة .وتوجد ،يف عدد من
اجملالت املتخصصة ،منافسة عاملية كبرية للمواهب .ودلى املنظمة موهبة كبرية ،وقد جنحت يف تطوير ا ألنظمة املتعلقة بوليهتا
ويه أأنظمة مبتكرة ويس تفيد مهنا معالؤها العامليون .وللحفاظ عىل هذه املوهبة ،يتعني عىل املنظمة توفري جمال وفرصة
لالبتاكر ومجموعة من املزااي اجلذابة والقابةل للمقارنة مع ما يقدمه أأحصاب العمل ادلوليون الآخرون .ويمتثل اجملال الآخر اذلي
حتتاج املنظمة اإىل اإيالء اهامتم وثيق اإليه يف التنوع اجلغرايف .وتتأألف القوة العامةل املهنية للمنظمة حاليا من  123جنس ية ،ومع
ذكل ،ل تزال هناك قامئة طويةل من ادلول ا ألعضاء غري املمثةل .ومت توجيه ا ألمانة من قبل مجعية الويبو يف عام  2016لختاذ
مزيد من تدابري التوعية ومعاجلة الاختاللت ،وتتواصل هجود التوعية حاليا .ومت تنفيذ العديد من بعثات التوعية يف الفرتة
املشموةل ابلتقرير .واكنت هناك مشاركة جيدة من جانب ادلول ا ألعضاء مما أأدى اإىل تعيني هجات تنس يق تساعد املنظمة يف
ضامن حصول طاليب العمل احملمتلني عىل معلومات عن الوظائف الشاغرة يف الوقت املناسب .وس تواصل املنظمة اإحراز تقدم
يف التوازن بني اجلنسني وتعممي مراعاة املنظور اجلنساين .وهناك حاجة اإىل مزيد من العمل يف الثنائية املقبةل للهنوض ابلتوازن
بني اجلنسني يف املس توايت العليا .ويعد خلق وهتيئة بيئة معل من خالل س ياسات صديقة ل ألرسة ،واملرونة يف ساعات
العمل ،ومجموعة من املزااي اجليدة عنارص أأساس ية جلذب املرحشات اجليدات اإىل املنظمة .وتعد مس تودعات املواهب دلى
الويبو وما تقوم به املنظمة من التوجيه والتدريب وتمنية قدرات املوظفني مجيعها من ا ألدوات اليت تساعد عىل التقدم يف هذا
اجملال .واملنظمة عضو نشط يف النظام امل موحد ل ألمم املتحدة وتشارك يف وضع س ياسة املوارد البرشية عىل مس توى النظام
امل موحد ل ألمم املتحدة .وتتوافق س ياسات املنظمة بشلك وثيق مع س ياسات منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى .ويف يناير ،2020
س تطبق املنظمة سن التقاعد عند بلوغ معر املوظف  65س نة مجليع املوظفني .ومن املتوقع أأل يتقاعد أأي موظف يف املنظمة
تقريبا خالل الس نوات القادمة مما ميثل حتدايت أأمام تنظمي القوى العامةل وجتديدها .واكن التأأخري ملدة عامني اذلي وافقت
عليه جلنة الويبو للتنس يق يف عام  2017مفيدا للغاية يف معاجلة أأوجه الاختالل يف املهارات ،ول س امي زايدة قدرة املنظمة يف
جمال اللغات الآس يوية يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وفامي يتعلق بربانمج املاكفأآت والتقدير ابلويبو ،أأفادت ا ألمانة بأأهنا
أأجرت بعض املناقشات مع الوفود حول هذا املوضوع و أأشارت اإىل أأن برانمج املاكفأآت والتقديرات يف الويبو مت تقدميه ألول
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مرة يف عام  2013كربانمج جترييب .ومنذ ذكل احلني مت تنقيحه وتعديهل عدة مرات .ويف عام  ،2016أأجرت شعبة الرقابة
ادلاخلية تقيامي و أأدجمت توصيات ذكل التقيمي يف س ياسة منقحة .ويعد الربانمج جزءا ل يتجز أأ من نظام اإدارة ا ألداء ابملنظمة
ويشجع عىل السلوكيات املرغوبة من خالل العرفان العام والتقدير الذلين يعكسان مقمي الويبو ا ألساس ية .وهناك عدد من
املاكفأآت املالية ،ويمت منحها ل ألفراد والفرق لك عام .ويلعب فريق الإدارة العليا للويبو دورا رئيس يا يف حتديد املوظفني والفرق
اليت جيب حصولها عىل هذه املاكفأآت .ويف عام  ،2019حصل  26موظفا عىل ماكفأآت مالية فردية عن العمل املمتزي املنجز
يف عام  ،2018وس تحصل مخسة فرق عىل ماكفأأة مالية مقابل ا ألداء الاس تثنايئ للك فريق .وسوف تكرم املنظمة أأيضا
أأربعة موظفني لإجنازمه املتعلق مباكسب الابتاكر والكفاءة ،وس يحصل ثالثة موظفني عىل ماكفأأة مالية نظرا لتقدميهم
مساهامت كبرية يف هتيئة بيئة معل اإجيابية ومتنامغة يف عام  .2018كام أأن ماكفأأة ا ألداء التنظميي ،اليت مت دفعها يف عام
 ،2018مت وضعها بعد ا ألداء املايل اجليد للمنظمة يف الثنائية  .17/2016وتعكس س ياسة الويبو الإرشادات املقدمة من جلنة
اخلدمة املدنية ادلولية واليت تفيد بأأل تتجاوز املاكفأأة املالية  %10من ا ألجر الصايف و أأن احلد ا ألقىص للمزيانية الإجاملية للنقد
واملاكفأآت غري النقدية جيب أأل يتجاوز  %1.5من اإجاميل تاكليف ا ألجور .ويف عام  ،2019مت اإصدار س ياسة معدةل
تضمنت طلب ادلول ا ألعضاء ابستبعاد أأي موظفني بمت تقيمي أأداهئم بأأقل من فعال من املاكفأآت التنظميية .وسيمت تقدمي
التقرير الس نوي اإىل جلنة التنس يق .وهو يقدم حملة عامة عن اإجنازات اإدارة املوارد البرشية والتطورات يف جمال الس ياس يات،
عىل سبيل املثال ،مت تقدمي نظام جديد إلدارة الوقت يف يناير  2019واذلي يعطى املوظفني خيارات للعمل املرن وحسن
التوازن بني العمل واحلياة .ويف عام  ،2018أأنشأأت املنظمة وحدة طبية خاصة هبا تقود اسرتاتيجية رفاهية املوظفني .وستبد أأ
جتربة رعاية هنارية ألطفال ما قبل املدرسة ملوظفي الويبو يف سبمترب  .2019ويعد ذكل مبثابة ترتيب مؤقت لفرتة أأولية مدهتا
سنتان بيامن تقوم ا ألمانة ابس تكشاف خيارات طويةل ا ألجل .وهناك مبادرة ملدة عام للقضاء عىل مجيع أأشاكل التحرش مبا يف
ذكل التحرش اجلنيس يف الويبو .وتعمل املنظمة عن كثب مع مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة ا ألخرى يف مواءمة أأدوات
الويبو وس ياساهتا يف هذا الصدد .ومت حتديث برانمج الويبو للتدريب ادلاخيل مؤخرا مبا يامتىش مع توصيات وحدة التفتيش
املشرتكة .واحتفلت املنظمة مبرور  20عاما عىل برانمج التدريب ادلاخيل ،ويف تكل الفرتة ،خترج حوايل  650متدراب من
الويبو .ويأأيت تقرير املوارد البرشية مصحواب بكتيب يقدم عددا من اإحصاءات املوارد البرشية من أأجل توفري املعلومات.
 .142وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر ا ألمانة عىل صياغة التقرير الس نوي عن
املوارد البرشية عىل النحو الوارد يف الوثيقة  WO/PBC/30/INF/1و أأقر ابجلهود املبذوةل يف اإعداده .و أأيدت اجملموعة
اجلهود الرامية اإىل زايدة التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني بني املوظفني .و أأحاطت اجملموعة علام بأأن الوضع املايل السلمي
قد يعزى أأيضا اإىل ا ألداء الفعال للموظفني وشكرهتم اجملموعة عىل معلهم وتعاوهنم .ور أأت اجملموعة أأيضا أأن الكفاءة جيب أأن
تاكفأأ بشلك مناسب ألهنا تعزز ادلوافع دلى املوظفني.
 .143وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد التقرير الس نوي عن املوارد
البرشية .و أأشارت اجملموعة اإىل زايدة اإنتاجية القوى العامةل اليت تعزى اإىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد.
و أأعربت اجملموعة عن تقديرها للزتام الويبو ابلتوازن بني اجلنسني ومواصةل تنفيذ خطة معل املنظمة بشأأن املساواة بني
اجلنسني للفرتة  .2021-2019وأأعربت اجملموعة عن ارتياهحا للجهود املتجددة لتحسني التوزيع اجلغرايف للموظفني وتطلعها اإىل
حتسني هجود التواصل مع ادلول ا ألعضاء غري املمثةل لتعزيز التوزيع اجلغرايف .كام أأشارت اجملموعة اإىل العديد من الربامج اليت
هتدف اإىل تطوير قدرات املوظفني وتعلمهم ،وكذكل دمع رفاهيهتم.
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 .144وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد التقرير الس نوي عن املوارد البرشية .ورحبت اجملموعة
ابلتحسني املس متر للتقرير اذلي أأثبت دوره مكصدر رئييس للمعلومات لدلول ا ألعضاء عن قضااي املوارد البرشية يف الويبو.
وواصلت اجملموعة توقعها من الويبو ،كعضو يف النظام امل موحد ل ألمم املتحدة ،بأأن تتابع عن كثب اإرشادات جلنة اخلدمة املدنية
ادلولية بشأأن قضااي مثل مس توى الرواتب ،وحزم التعويضات وبرامج املاكفأآت .وتطلعت اجملموعة اإىل مناقشة هذه القضااي
يف ادلورة القادمة للجنة التنس يق .وفامي يتعلق ابلتوظيف ،أأكدت اجملموعة من جديد عىل أأمهية أأن يكون التوظيف مبنيا عىل
اجلدارة وعىل أأعىل معايري الفعالية والكفاءة والزناهة .ور أأت أأن هذا املبد أأ الشامل رضوري لتحقيق الولية الفريدة للمنظمة.
ومع وضع ذكل يف الاعتبار ،أأعربت اجملموعة عن تقديرها ودمعها للجهود املس مترة اليت تبذلها ا ألمانة من أأجل زايدة التنوع
اجلغرايف وحتسني التوازن بني اجلنسني.
 .145وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد وتقدمي التقرير الس نوي عن املوارد البرشية.
,و أأعربت اجملموعة عن تقديرها للجهود املس مترة اليت تبذلها اإدارة املوارد البرشية لتحسني مجموعات املهارات ورفاهية املوظفني،
فضال عن هتيئة بيئة معل متنامغة من خالل س ياسات وبرامج مبتكرة .ورحبت اجملموعة ابلتقدم احملرز يف تنفيذ س ياسة
الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني و أأعربت عن تقديرها ملسامهة الويبو يف خطة العمل الشامةل عىل نطاق منظومة ا ألمم
املتحدة بشأأن املساواة بني اجلنسني وتوظيف املر أأة .و أأعربت اجملموعة أأيضا عن رسورها ملالحظة أأن النس بة املئوية
للمرحشات الاليئ يمت اختيارهن لشغل وظائف يف الويبو أآخذة يف الازدايد منذ عام  2016وجشعت ا ألمانة عىل تكثيف
اجلهود الرامية اإىل احلفاظ عىل هذا الاجتاه الإجيايب وبشلك أأمع تعزيز املساواة الفعاةل بني اجلنسني عىل مجيع املس توايت .وفامي
يتعلق ابلمتثيل اجلغرايف ،أأشارت اجملموعة اإىل التقدم الإجيايب يف اجلهود املبذوةل لسد الفجوات القامئة يف متثيل ادلول ا ألعضاء
من خالل متثيل ست دول أأعضاء حديثا بني موظفي الويبو يف عام  .2018ويشهد التنوع اجلغرايف أأن عدد ادلول ا ألعضاء
املمثةل ارتفع اإىل حوايل  .121ومع ذكل ،أأعربت اجملموعة عن قلقها ألن بعض املناطق اجلغرافية ل تزال ممثةل متثيال غري عادل.
ويف هذا الصدد ،جشعت اجملموعة ا ألمانة عىل تقدمي معلومات أأكرث اإجيازا عن التوزيع ا إلقلميي ملوظفي الويبو حسب الوظائف
والفئات ،وكذكل عن متثيل املوظفني ا إلقلمييني فامي يتعلق ابإطار الهنوض والرتقية .ورحبت اجملموعة ابلتحسينات اليت أأدخلت
عىل برانمج الويبو للتدريب ادلاخيل وخاصة فامي يتعلق بزايدة مشاركة مواطين ادلول ا ألعضاء غري املمثةل .وحثت اجملموعة
ا ألمانة عىل تشجيع املزيد من املبادرات لزايدة عدد املتدربني املشاركني يف الربانمج وخاصة من ادلول ا ألعضاء غري املمثةل
وا ألخرى املمثةل متثيال انقصا.
 .146وحتدث وفد هندوراس ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ورحب ابلتقرير الس نوي عن املوارد البرشية.
و أأشار اإىل أأن اجملموعة تويل أأمهية كبرية للموارد البرشية يف املنظمة ل س امي حىت ميكن ضامن وجود توازن أأكرب جغرايف وبني
اجلنسني .و أأكدت اجملموعة عىل أأمهية ضامن وجود متثيل أأكرب لدلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابملهنيني يف املنظمة .ورحب الوفد
ابلتقدم احملرز .ومع ذكل ،أأفاد بأأن هناك طريق يتعني امليض فيه قدما من أأجل زايدة النس بة داخل الويبو فامي يتعلق ابدلول
ا ألعضاء .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن  30جنس ية خمتلفة ل متثل سوى  %20من المتثيل اجلغرايف .و أأوحضت أأن العديد من
هؤلء جاءوا من أأورواب الغربية ومنطقة أآس يا واحمليط الهادئ .ور أأت اجملموعة أأن هناك حاجة اإىل مزيد من التوازن اجلغرايف
ودعت مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو اإىل مواصةل بذل اجلهود يف هذا الصدد .ور أأت اجملموعة أأهنا س تكون فرصة جيدة
لتحسني المتثيل بأأن يمت دعوة الش باب من ادلول ا ألعضاء املمثةل متثيال انقصا .وهنأأت اجملموعة الويبو عىل التقدم املس متر يف
مؤرش املساواة بني اجلنسني ل ألمم املتحدة وخاصة فامي يتعلق ابلنتاجئ السابقة .ومع ذكل ،ر أأت رضورة أأن تكون هناك س ياسة
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أأفضل حىت يتس ىن إارشاك املر أأة بشلك أأكرب يف املنظمة ،خاصة فامي يتعلق ابملناصب العليا .وجيب اإجراء املزيد من ادلراسة
ألنظمة ادلمع الاحرتافية و أأدوات حتديد املواهب .ودعت اجملموعة اإىل حتديد العقبات حبيث ميكن إازالهتا .و أأعربت اجملموعة عن
رسورها بأأن ترى أأن اسرتاتيجية املوارد البرشية ستش متل عىل وظيفة جديدة مت اإنشاؤها يف املنظمة من أأجل ذكل.
 .147وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل اإعداد التقرير الس نوي املفصل للموارد البرشية وشكر ا ألمانة عىل ترمجهتا يف الوقت
املناسب اإىل لغات أأخرى ،مما يتيح لدلول ا ألعضاء فهم احملتوى .و أأعرب الوفد عن رسوره لرؤية أأن املنظمة قامت ،يف العام
املايض ،ابلكثري من ا ألنشطة فامي يتعلق جبوانب املوارد البرشية ،وحققت نتاجئ مبا يف ذكل السعي لتحقيق التوازن بني
اجلنسني من خالل نظام التدريب ادلاخيل لتوفري الفرص للمواهب الشابة .ويف اإطار تعزيز التوازن اجلغرايف ،أأعرب الوفد
عن رسوره لزايدة املشاركة يف التدريب بنس بة  .%60ويف الوقت نفسه ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنفذ ا ألمانة بفعالية
توصية مراجع احلساابت اخلاريج فامي يتعلق بمتثيل ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق بربانمج املاكفأآت والتقدير يف الويبو ،ر أأى
الوفد أأنه جيب توفري ماكفأآت وتقدير مناس بني للحفاظ عىل ديناميكية املنظمة وكفاءهتا.
 .148وشكر وفد الهند ا ألمانة عىل اإعداد وعرض التقرير الس نوي عن املوارد البرشية .و أأعرب الوفد عن تقديره لس مترار
زايدة اإنتاجية القوى العامةل بسبب ا ألداء القوي لنظايم تسجيل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد .و أأعرب الوفد عن
رسوره ملالحظة اجلهود الإجيابية املس مترة اليت بذلهتا ا ألمانة لتنفيذ س ياس هتا املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني مبا يامتىش مع ولية
ا ألمم املتحدة الشامةل املتعلقة ابلتاكفؤ بني اجلنسني .وفامي يتعلق مبوضوع التوزيع اجلغرايف للموظفني ،أأشاد الوفد ابجلهود اليت
بذلهتا ا ألمانة لتحسني هذا اجملال ،واذلي تعززه ا ألرقام الواردة يف التقرير بشأأن الطلبات املزتايدة الواردة من ادلول ا ألعضاء
غري املمثةل .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأن هناك ثغرات كبرية ل تزال قامئة يف التوزيع اجلغرايف للموظفني .و أأعرب الوفد عن ثقته يف
أأن ا ألمانة ستبذل لك هجد ممكن لسد هذه الفجوات بشلك أأكرب يف املس تقبل.
 .149وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة وعرضها و أأثىن عىل اإجنازها وتقدهما يف مسائل
املوارد البرشية ،ول س امي فامي يتعلق ابلتوزيع اجلغرايف للموظفني .وعىل الرمغ من أأن الوفد ر أأى أأن هناك حاجة اإىل مزيد من
املبادرات والاسرتاتيجيات للتصدي الاكمل للفجوات املتبقية يف المتثيل اجلغرايف لدلول ا ألعضاء ،فاإنه رحب مببادرات تكوين
الكفاءات املس تدامة للمس تقبل ونقل الش باب اإىل عامل العمل .وشدد الوفد عىل أأمهية هتيئة ماكن معل سلمي ومتنامغ وخالٍ
من املضايقات ،ول س امي اإجراء دورة تدريبية للموظفني يف هذا الصدد.
 .150ورحب وفد املكس يك ابلتقرير وطلب املزيد من املعلومات بشأأن ادلراسة الاس تقصائية املتعلقة ابلتحرش داخل
منظومة ا ألمم املتحدة.
 .151و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .و أأعرب الوفد عن تقديره للتقرير
الزاخر ابملعلومات ورسوره لس مترار الويبو يف اإحراز تقدم يف جمالت التاكفؤ بني اجلنسني وتمنية قدرات املوظفني وتعلمهم.
و أأشار الوفد اإىل برامج الويبو ومبادراهتا للتوعية اليت هتدف اإىل حتسني المتثيل اجلغرايف والتاكفؤ بني اجلنسني يف املنظمة
وجشع ا ألمانة عىل مواصةل هذه اجلهود .ومع ذكل ،مل يعرب الوفد عن ر أأيه بشأأن التقدم احملرز ألنه يتعلق ابملناطق املمثةل
متثيال انقصا ،و أأعرب عن تقديره ملزيد من املعلومات حول املبادرات املتخذة ملعاجلة املناطق املمثةل متثيال انقصا اإىل جانب
مبادرة نقطة التصال .ورحب الوفد بتوضيح ما اإذا اكنت مجموعات الويبو للمواهب تعمل كقوامئ ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل،
كيف سيمت اس تخداهما لشغل الوظائف الشاغرة ،أأو ما اإذا اكنت تكل اجملموعات تس تخدم فقط كلية تواصل لإخطار
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املتقدمني احملمتلني ابلوظائف الشاغرة .وفامي يتعلق ابملعلومات املتعلقة بربانمج املاكفأآت والتقدير يف الويبو ،أأشار الوفد اإىل أأن
الربانمج أأطلق يف عام  2013و أأنه مت تقدمي شهادات تقدير للموظفني ذوي ا ألداء املمتزي .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت هذه
الشهادات غري النقدية ل تزال تقدم للموظفني اذلين يصلون عىل تصنيف أأداء ممتزي يف النظام احلايل .و أأشار الوفد مرة
أأخرى اإىل التوصية  14الواردة يف تقرير مراجع احلساابت اخلاريج فامي يتعلق برضورة قيام املديرين ابس تخدام مجموعة اكمةل
من تصنيفات تقيمي ا ألداء .وسأأل الوفد عن كيفية ختطيط املوارد البرشية لتنفيذ تكل التوصية .ويف حني وافق الوفد عىل أأن
عددا كبريا من تصنيفات املوظفني الفعاةل والرائعة ميكن أأن يؤدي اإىل اس تنتاج مفاده أأن موظفي الويبو يمتتعون بأأداء عالٍ  ،فقد
ر أأى الوفد أأيضا أأنه قد يثبت عدم وجود اإدراك من جانب املديرين لالس تخدام املناسب لدلرجات ،أأو اإجحاهمم عن التعامل
مع أأي تعارض حممتل مع أأحد املوظفني بسبب تصنيفهم .و أأشار الوفد اإىل أأنه سيمت اإطالق برانمج جترييب خلدمات الرعاية
الهنارية ورحب مبزيد من املعلومات حول عدد املساحات اليت سيمت ختصيصها ملوظفي الويبو ذلكل الربانمج .وتساءل الوفد
عام اإذا اكنت مسامهة الويبو املالية س تغطي مجيع نفقات الرعاية الهنارية للمشاركني يف الربانمج التجرييب وتوضيح ما اإذا اكنت
الويبو متتكل الرعاية الهنارية املس تخدمة يف الربانمج التجرييب .وفامي يتعلق بتطوير اسرتاتيجية الرفاهية ،أأعرب الوفد عن
تقديره ملزيد من املعلومات حول املبادرات احملددة اليت جيري وضعها ملعاجلة القضااي املس تخلصة من ادلراسة الاس تقصائية
عن حصة املوظفني و أأداهئم .و أأعرب الوفد عن رسوره ألن ا ألمانة تنفذ تدابري ملاكحفة التحرش اجلنيس .و أأعرب الوفد عن قلقه
إازاء مشلكة التحرش املنترشة يف منظومة ا ألمم املتحدة مبا يف ذكل التحرش اجلنيس .و أأفاد بأأن التحرش بلك أأشاكهل يقوض
هممة منظامت ا ألمم املتحدة وهيدد سالمة املوظفني .وطلب الوفد املزيد من املعلومات بشأأن خطط ا ألمانة الرامية لتنفيذ
توصيات فرقة العمل التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني املعنية ابلتحرش اجلنيس.
 .152وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل املعلومات املقدمة يف الوثيقة وعىل العرض التقدميي .و أأعرب الوفد عن رسوره
ابلتقدم املس متر للويبو يف ضامن التاكفؤ بني اجلنسني والتمنية املهنية والتدريب للموظفني .وسلط الوفد الضوء عىل أأمهية اتباع
بناء عىل مؤهالهتم .وهذا هو أأمه معايري اختيار املوظفني.
هنج قامئ عىل ميثاق ا ألمم املتحدة لختيار املوظفني ،ل س امي ً
ورحب الوفد ابلس تنتاجات املتعلقة بزايدة أأداء املوظفني والنتاجئ الإجيابية ملس تودعات املواهب دلى الويبو ،مبا يف ذكل
العمل مع العامل املوهوبني .و أأعرب الوفد عن رسوره بوجه خاص للمعلومات املتعلقة مبختلف أأنواع العقود مبا يف ذكل العقود
اليت س بق تأأهيلها لشغل وظائف دامئة .و أأحاط الوفد علام مببادرة ا ألمانة بشأأن عقد جلسات اإعالمية عن العمل لتوفري
التوزيع اجلغرايف العادل للوظائف ودعا ا ألمانة اإىل مواصةل هذا العمل .ويف س ياق القياسات ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه
ينبغي الإحاطة علام بشلك خاص ابلتوصية  12للمراجع اخلاريج للويبو بشأأن العمل مع ادلول ا ألعضاء هبدف احلصول عىل
قرار خاص فامي يتعلق اب ألساس اجلغرايف للموظفني .ور أأى الوفد أأن تبين هذه التوصية من قبل ا ألمانة س يؤدي اإىل القيام
بعمل ممثر من خالل دورة جلنة التنس يق وس ميكن من ضامن أأن يكون هناك متثيل أأفضل مجليع املناطق مبا يف ذكل أأورواب
الرشقية والوسطى وأأوراس يا .و أأعرب الوفد عن اقتناعه اب ألمهية الكربى لختاذ الويبو تدابري لتحفزي العاملني هبا عىل العمل
الفعال ،وبأأن أأمه موظفي املنظمة مه موظفيه .وذلكل من املهم أأن تكون مجيع هذه التدابري مضن املبادئ التوجهيية اليت
وضعهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه من ا ألمهية مباكن مواصةل العمل عىل تطوير معليات
التدريب ادلاخيل ،وبرانمج املوظفني املهنيني املبتدئني .ور أأى الوفد أأن اإنشاء مسارات وظيفية للمهنيني املبتدئني ميثل خطوة
هممة للعمل الفعال للموارد البرشية يف املنظمة .ور أأى الوفد أأيضا أأن تنفيذ هذا الربانمج س يكون مفيدا يف تنفيذ توصيات
مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن احلاجة اإىل تنويع القدرات اللغوية ملوظفي املنظمة لصاحل املنظمة.
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 .153وشكر وفد فرنسا ا ألمانة عىل عرض التقرير ،وطرح أأس ئةل حول التنقل اخلاريج .و أأشار الوفد اإىل نظام املوظفني
ولحئته ،املادة  3.25اليت تشجع عىل الانتقال حنو املاكتب اخلارجية .و أأشار اإىل أأن هناك س ياسة للتنقل دلى الويبو ابلنس بة
للماكتب املوجودة خارج املقر الرئييس واليت مت نرشها يف عام  .2017ور أأى الوفد أأن وقت اخلدمة يعمتد عىل احتياجات
الويبو ول ميثل احلد ا ألدىن أأو احلد ا ألقىص ملدة اإلزامية .وهذا ل يعين أأنه سيمت دجمها تلقائيا يف املقر الرئييس .ور أأى الوفد أأنه
ابلنس بة ملدة خدمة املكتب اخلاريج ،ينبغي أأن تكون مخس س نوات .وتساءل الوفد عام اإذا اكن املوظف اذلي يعمل يف
مكتب خاريج لأكرث من مخس س نوات قادرا عىل حتمل نفس مس توى املسؤولية مبجرد عودته اإىل املقر .كام سأأل الوفد عام
اإذا اكن جيب عىل الشخص ،بعد أأن يكون معل يف مكتب خاريج ،أأن خيوض املنافسة مرة أأخرى اإذا عاد اإىل املقر.
وتساءل الوفد عام اإذا اكنوا س يحصلون عىل وظيفة عىل مس توى مماثل لليت حصلوا علهيا يف املايض.
 .154و أأي مد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .و أأعرب الوفد عن تقديره حلقيقة أأن ا ألمانة تواصل
ا ألنشطة واملبادرات املتعلقة ابملوارد البرشية .ور أأى الوفد أأن اإدارة املوارد البرشية بشلك مناسب أأمر رضوري لضامن الإدارة
املؤسس ية السلمية .وأأشار الوفد اإىل حقيقة أأن تاكليف املوظفني يف املنظمة متثل حوايل ثليث نفقاهتا الس نوية ،ويف ضوء ذكل
أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن تواصل ا ألمانة حتسني اإدارة املوارد البرشية ،مع توفري خدمات فعاةل للمس تخدمني ومجيع
أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية الفكرية .ور أأى الوفد أأن املهمة ا ألساس ية للويبو تمتثل يف توفري خدمات أأفضل
للمس تخدمني ،و أأن ا ألساس املايل للمنظمة مدعوم ابلإيرادات املتحققة من خدمات امللكية الفكرية العاملية .وذلكل ،ر أأى
الوفد أأنه ينبغي عىل املنظمة أأن تنظر يف التوزيع اجلغرايف للطلبات ادلولية والتسجيالت واملس تخدمني واللغات املس تخدمة
يف تسجيل الطلبات ادلولية والقدرات الفردية للمرحشني أأثناء معلية التوظيف.
 .155وشكر وفد اإندونيس يا ا ألمانة عىل عرضها التقرير الس نوي عن املوارد البرشية ،و أأشار اإىل أأن املوارد البرشية تعد أأحد
أأمه موارد املنظمة .ورحب الوفد ابلتقدم احملرز يف الإدارة الشامةل للموارد البرشية .و أأعرب الوفد عن تقديره جلهود ا ألمانة
الرامية اإىل حتقيق التوازن بني اجلنسني والمتثيل اجلغرايف العادل .ور أأى الوفد أأيضا أأن هناك حاجة اإىل مزيد من العمل بشأأن
اإدماج النساء ،وزايدة عدد املوظفني من ادلول ا ألعضاء غري املمثةل وادلول ا ألعضاء املمثةل متثيال انقصا .و أأشار الوفد اإىل
وجود مواطن اإندونييس واحد فقط يف املنظمة .و أأحاط الوفد علام ابجلهود اليت تبذلها ا ألمانة يف حتفزي موظفي الويبو عىل
معلهم املمتاز والتأأكد من أأن تقدمي خدمة فعاةل للمس تخدمني سيساعد يف جعل الويبو صاحب العمل املفضل يف سوق العمل
العاملي و أأعرب عن تأأييده لتكل اجلهود .وتطلع الوفد اإىل مزيد من املناقشة يف جلنة التنس يق فامي يتعلق مبسأأةل املوارد البرشية.
 .156وهنأأ وفد املغرب الرئيس عىل قيادته املقتدرة دلورة جلنة الربانمج واملزيانية .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد
أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر ا ألمانة عىل التقرير الس نوي املفصل عن املوارد البرشية .وقال اإنه ليس هناك شك يف
أأنه مت بذل الكثري من اجلهود بشأأن المتثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني .و أأثىن الوفد عىل ا ألمانة لتكل اجلهود .و أأشار اإىل
أأنه ،فامي يتعلق ابلتوازن بني اجلنسني ،فاإن هذه مسأأةل هممة للغاية بسبب أأمهية الإماكانت غري املس تغةل دلى العديد من
كفاءات الإانث اليت ل تزال غري مس تخدمة .وفامي يتعلق ابلتوظيف يف الرتبة ث  ،2-هناك اخنفاض بنس بة  %16.7يف عام
 ،2018مث تراجع اإىل  %15.4يف عام  .2019وتتطلع ا ألمانة اإىل حتقيق زايدة بنس بة  ،%20واليت س متثل زايدة أأخرى
بنس بة  %5مقارنة بعام  2019للرتبة ث  .2-وفامي يتعلق ابلرتبة ط ،5-اخنفضت النسب املئوية من  %36يف عام ،2016
اإىل  %35يف عام  ،2017اإىل  %33يف عام  2018و %32يف عام  .2019وتتوقع ا ألمانة  %40وهو ما ميثل فرقا قدره
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 %8حىت عام  .2019وسأأل الوفد عن أأس باب هذه الاخنفاضات واخنفاض النس بة املئوية .وسأأل الوفد أأيضا عن التدابري
اليت اختذهتا ا ألمانة ملعاجلة هذه املسأأةل.
 .157و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره ل ألمانة عىل اإعدادها التقرير الس نوي عن املوارد البرشية .وقال الوفد اإنه
ابلنظر اإىل أأن املوارد البرشية متثل أأحد أأمه املوارد ابلنس بة للمنظمة و أأبرز قضية بني ادلول ا ألعضاء ،فاإن املعلومات الواردة
يف هذا التقرير مفيدة للغاية يف متابعة املناقشات اجلارية بشأأن التوزيع اجلغرايف .وشدد الوفد عىل أأن املهمة ا ألساس ية للويبو
يه توفري خدمات امللكية الفكرية العاملية ،واليت متثل املصدر املايل الرئييس للمنظمة .وذلكل ،جيب اإدارة موظفي الويبو
ومواردها املادية بطريقة تؤدي هذه املهمة بكفاءة وفعالية .و أأشار اإىل أأنه ،يف هذا الصدد ،ل بد من مناقشة التوزيع اجلغرايف
عند النظر يف اإنشاء خدمة الويبو العاملية للملكية الفكرية يف بيئة سهةل الاس تخدام.
 .158وشكر وفد الربازيل ا ألمانة عىل عرض تقرير الويبو الس نوي عن املوارد البرشية .كام أأعرب الوفد عن تقديره
لالس تنتاجات اليت توصل اإلهيا التقرير .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اإنتاج بياانت حمددة يف هذا اجملال وتقيميها عىل حنو سلمي
يعد ممارسة ذات صةل ابلنس بة لوضع س ياسات أأفضل ملوظفي الويبو يف املس تقبل .و أأيد الوفد مداخةل مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب بشأأن هذا املوضوع .و أأثىن الوفد بوجه خاص عىل الويبو ملا حتققه من تقدم مس متر يف جمال املساواة بني
اجلنسني .و أأفاد بأأنه مقارنة ابلنتاجئ السابقة فاإن التحسينات كبرية .ومع ذكل ،تظهر البياانت أأن هناك حاجة لس ياسات أأفضل
و أأرسع من أأجل الإدماج الفعال للمر أأة يف املنظمة ،وخاصة يف املناصب الإدارية العليا .ور أأى الوفد أأن خدمات ادلمع املهين
وحتديد املواهب أأدوات قمية وينبغي مواصةل دراس هتا وحتسيهنا .وهناك حاجة اإىل الرتكزي عىل حتديد العوائق اليت حتول دون
مشاركة املر أأة عىل نطاق أأوسع يف املنظمة ويف مجيع املس توايت الوظيفية والعمل عىل إازالهتا .وينطبق هذا أأيضا عىل المتثيل
اجلغرايف .ويظهر التقرير زايدة طفيفة يف احلجم يف التوزيع اجلغرايف للموظفني مقارنة ابلس نوات السابقة .ونظرا ألن مواطن
الاختالل ل تزال قامئة ،فاإنه ينبغي توس يع نطاق التواصل وتعميقه لتقدمي حتسينات قوية يف الس نوات القادمة .ويعد
اس هتداف ا ألجيال الشابة من ادلول ا ألعضاء املمثةل متثيال انقصا خيارا جيدا ألن العديد مهنم يفتقرون اإىل املوارد الالزمة
لالستامثر يف برامج دمع حمددة .ويف لك من المتثيل اجلغرايف واجلنساين ،تعد مرحةل التوظيف هممة للغاية .كام ميكن أأن تدرس
املنظمة س ياسات حمددة يف هذا اجملال هبدف حتسني س ياسات الإدماج .ور أأى الوفد أأن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف
تبس يط معلية التوظيف فكرة جديرة ابملناقشة .ورحب الوفد مبزيد من املعلومات حول مدى مالءمته يف ادلورة القادمة
للجنة الربانمج واملزيانية .و أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة مع مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والويبو يف هذا
الصدد.
 .159واس تعاد الرئيس اللكمة و أأشار اإىل وجود سلسةل غنية من املداخالت للأس ئةل والتعليقات .مث نقل الرئيس اللكمة
اإىل ا ألمانة للرد عىل أأس ئةل الوفود.
 .160وتناولت ا ألمانة موضوع التنوع اجلغرايف ،وذكرت بأأن هناك اتفاق مت يف عام  1975ومل يمت اس تخدامه رمسيا .ول يمت
تطبيقه ألن ادلول ا ألعضاء ليست راضية عن هذا الصك .ومل يمت جتاوزها بأأي يشء أآخر .وتطرقت ا ألمانة اإىل التوصية رمق
 12ملراجعي احلساابت اخلارجيني ،واليت تنص عىل أأنه ينبغي عىل ا ألمانة "العمل مع ادلول ا ألعضاء حلل مسأأةل عدم الوضوح
حول المتثيل اجلغرايف للقوى العامةل" ،ور أأت ا ألمانة أأن ا ألمر يتطلب مشاركة واتفاقا عىل نطاق واسع من جانب ادلول
ا ألعضاء لتوفري هذا الوضوح .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه يف عام  ،2016بذلت ادلول ا ألعضاء ابلفعل هجدا لتحقيق املزيد من
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الوضوح .و أأفادت ا ألمانة بأأنه س تكون ممتنة للغاية لو توفر مزيد من الوضوح ألنه يف الوقت الراهن ،ما يوجد غامض للغاية.
ومل تس تطع ا ألمانة التحدث عن ادلول ا ألعضاء املمثةل متثيال انقصا ألنه ل يوجد تعريف واحض ذلكل ومن مث ل ميكن ل ألمانة
سوى المتيزي فقط بني ادلول ا ألعضاء املمثةل وادلول غري املمثةل .ويركز التواصل اذلي جتريه ا ألمانة يف املقام ا ألول عىل ادلول
ا ألعضاء غري املمثةل .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه يف صباح ذكل اليوم ،اكنت هناك تعليقات مفادها أأنه ينبغي أأن يكون للمنظمة
حصص و أأنظمة .وهذا يشء يتعني عىل ادلول ا ألعضاء مناقش ته وبعد ذكل ،ميكن ل ألمانة دمع هذه املناقشة من خالل توفري
البياانت .وعىل ادلول ا ألعضاء التوصل اإىل نظام جديد ،اإذا اكن هذا هو ما عليه اإجامع ،وليك ميكن ل ألمانة تطبيقه .وقد
اكنت هناك حماوةل لعمل ذكل يف عام  2016وعقدت بعض جولت املناقشات .ويف الهناية ،مت توجيه ا ألمانة للقيام مبزيد من
التواصل لتحقيق متثيل أأوسع .و أأشارت ا ألمانة اإىل عدم وجود اتفاق حول نظام جديد .ويف غياب ذكل ،أأعربت ا ألمانة عن
اس تعدادها للتواصل مع ادلول ا ألعضاء يف حال رغبت تكل ادلول يف اإعادة النظر يف هذه املناقشة .و أأوحضت ا ألمانة أأن هذا
شيئا ميكهنا تأأييده ،لكهنا ل ميكهنا قيادته .و أأفادت بأأهنا اإىل أأن حتصل عىل توجهيات جديدة من ادلول ا ألعضاء ،س تواصل
القيام مبا طلب مهنا ،أأي القيام ابملزيد من التوعية وتشجيع الطلبات من أأوسع قاعدة جغرافية ممكنة .و أأفادت ا ألمانة بأأنه ،لهذا
الغرض ،تزور البدلان ،وتقدم عروضا توضيحية ملقديم الطلبات احملمتلني ،وترشح كيفية جناح معلية التوظيف .واكن مدير
قسم املوارد البرشية موجودا يف مجهورية كوراي يف ا ألس بوع السابق يف هممة من هذا القبيل ،والتقى مع املواطنني اذلين
يعتربون متقدمني حممتلني لوظائف الويبو حىت تمتكن ا ألمانة من توظيف مرحشني عىل أأساس اجلدارة مجليع الوظائف الشاغرة.
ويعد هذا طلبا أآخرا ذكره بعض الوفود بوضوح اتم .ونظرا لعدم وجود بديل لتفاق عام  ،1975فقد مت توجيه ا ألمانة بأأن
تقوم مبزيد من التواصل .و أأكدت ا ألمانة جمددا اس تعدادها للمشاركة اإذا اكن الوفد س يوجه ا ألمانة لفعل يشء أآخر .ور أأت
ا ألمانة أأن قضية النوع الاجامتعي صعبة للغاية ابلنس بة لها .و أأشارت اإىل أأن الويبو مكنظمة صغرية ليس دلهيا عدد كبري من
الوظائف .وعندما يكون هناك محةل تصنيف ،حيث تعيد ا ألمانة تصنيف الوظائف وتتخذ قرارات بشأأن نقل ا ألشخاص اإىل
درجات أأعىل ،فاإن ذكل يؤثر عىل الإحصائيات املتعلقة بنوع اجلنس عىل الفور .ولسوء احلظ ،أأعادت ا ألمانة تصنيف الرجال
أأكرث من النساء اإىل مس توايت ط ،5-مما اكن هل تأأثري عىل ا ألعداد .وجييب ذكل عىل سؤال حول سبب عودة ا ألمانة اإىل
الوراء .وعىل ا ألمانة بذل هجود كبرية .وذكرت ا ألمانة أأن مس تودعات املواهب للمرحشات تس تخدم دلعوة النساء للتقدم
للوظائف للتأأكد من حصولهن عىل املعلومات عن الوظائف الشاغرة املتاحة .ودلى ا ألمانة أأيضا أأنظمة داخلية دلمع النساء
داخليا للتقدم لوظائف أأعىل .ويقق هذا بعض النجاح وهناك حاجة اإىل املزيد .و أأمام ا ألمانة طريق طويل لإحراز تقدم يف
جمال املساواة بني اجلنسني للمناصب العليا .وليست هناك اإجاابت سهةل وتنمتي املنظمة لنفس الرابطة مثل لك منظمة أأخرى
اتبعة ل ألمم املتحدة .و أأحرزت ا ألمانة تقدما ،لكن علهيا أأن تعمل جبد لضامن عدم تراجعها اإىل الوراء .ويعد برانمج التدريب
ادلاخيل قصة جناح ،وهو واحد من أأكرث الربامج جاذبية يف منظومة ا ألمم املتحدة وهناك قدر كبري من الاهامتم هبذا الربانمج
وكثري من الطلبات عليه .ول تس توعب ا ألمانة عددا كبريا جدا من املتدربني ألهنا تريد التأأكد من أأن املديرين ميكهنم اإعطاء
املتدربني الاهامتم الالزم حبيث يكون هناك معل تعلميي وهمين فعيل يقوم به هؤلء املتدربون .وقامت ا ألمانة بتحسني برانمج
التدريب ادلاخيل يف ضوء توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .وقد ختلصت ا ألمانة من فرتة الانتظار يف هناية فرتة التدريب
ادلاخيل حىت يمتكن املتدربون من التقدم لشغل الوظائف الشاغرة بيامن ل يزالون متدربني و أأبرزت أأن هؤلء املتدربني جيب
أأن يكونوا مؤهلني لتكل الوظائف الشاغرة .واكنت ا ألمانة قد خصصت أأماكن عىل وجه التحديد لدلول ا ألعضاء غري املمثةل
واملواطنني اذلين ينمتون اإىل البدلان النامية اذلين ل يس تطيعون عادة حتمل نفقاهتم يف جنيف ونفقات السفر اإىل جنيف من
بدلاهنم ا ألصلية .وتأأمل ا ألمانة يف أأن تكون هذه فرصة جيدة لزايدة انتشارها اجلغرايف وإااتحة الفرص للش باب .وهناك أأيضا
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مبادرات أأخرى للمهنيني الش باب .وشاركت ا ألمانة يف برانمج ا ألمم املتحدة للقائدات الناش ئات ( )EMERGEواكن ذكل
مفيدا للغاية .كام يتيح برانمج الزمالت فرصا للتدريب ،عاد ًة للمهنيني من الش باب أأو صغار الش باب اذلين يأأتون من ادلول
ا ألعضاء اإىل الويبو لتدريب حمدد مث يعودون اإىل بدلاهنم ا ألصلية .ويعد برانمج املوظفني املهنيني املبتدئني يف الويبو جمال
أآخر .ودلى ا ألمانة جسل جيد يف الاحتفاظ ابملوظفني املهنيني املبتدئني يف هناية عامني أأو ثالث أأعوام من هماهمم .و أأجرت
ا ألمانة مناقشات يف روما مؤخرا ،حيث اكن هناك حدث عن املوظفني املهنيني املبتدئني عىل مس توى منظومة ا ألمم املتحدة
وعندما تزور ا ألمانة ادلول ا ألعضاء يف بدلاهنم ،تتحدث عن برانمج املوظفني املهنيني املبتدئني .وهتمت ا ألمانة بتوس يع النطاق
اجلغرايف لربانمج املوظفني املهنيني املبتدئني .وفامي يتعلق مبوضوع التحرش ،شارك موظفو املنظمة يف دراسة اس تقصائية عن
أأماكن العمل الآمنة أأجرهتا منظومة ا ألمم املتحدة ،وحصلت ا ألمانة عىل نتاجئ تتعلق ابلويبو عىل وجه التحديد .ومل تكن النتاجئ
جيدة .ويبدو أأن هناك نس بة عالية للغاية من املضايقات والتحرش اجلنيس .واكنت ا ألمانة يف سبيلها لالخنراط يف برانمج
مدته عام ملاكحفة ذكل .وقد تبنت ا ألمانة الس ياسة المنوذجية ملنظومة ا ألمم املتحدة ويه عىل وشك تنفيذ عنارص تكل
الس ياسة .كام تبنت ا ألمانة منوذج تدريب اتبع ملنظومة ا ألمم املتحدة ،وهو عبارة عن تدريب عرب الإنرتنت .وتعمل النسخة
ا إلنلكزيية حاليا ابلفعل وس تتبعها النسخة الفرنس ية قريبا .وهناك عدد كبري من املوظفني تلقوا التدريب ابلفعل .ويعد التدريب
اإلزاميا وتتواصل ا ألمانة مع املديرين حاليا .وهناك ورش معل يف الفرتة ما بني يوليو وسبمترب  2019للك فرد من املوظفني
لتلقي تدريبات وإاحاطات حول هذا املوضوع وإاجراء مناقشات بشأأنه .ويف هناية العام ،ستنظم ا ألمانة يوما مفتوحا وس تكون
هناك دراسة اس تقصائية ملعرفة ما اإذا اكنت قد غريت الوضع اإىل حد ما فامي يتعلق ابملضايقة والتحرش اجلنيس .وما زال هذا
العمل مس مترا .وردمت ا ألمانة عىل سؤال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول كيفية اس تخدام القوامئ ،و أأوحضت أأهنا ل ختتار
أأي خشص من قوامئ الوظائف .مث أأبرزت ا ألمانة الفرق بني مس تودعات املواهب والقوامئ .وحتتوي قوامئ املرحشني ،اليت
وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء ،عىل مرحشني مت ترش يحهم اإىل الوظائف الشاغرة ولكن مل يمت اختيارمه .وينتقل هؤلء املرحشني
اإىل القامئة ملدة عام وميكن ل ألمانة أأن ختتار من تكل القوامئ خالل العام عندما تنشأأ وظائف شاغرة مماثةل .وهذا ل يدث
بشلك متكرر .ويدث ذكل مع الوظائف الشاغرة العامة ،مثل الفاحصني ،حيث تكون القوامئ مفيدة .وا ألداة ا ألخرى
املس تخدمة يه مس تودعات املواهب حيث جتمع ا ألمانة طلبات املرحشني احملمتلني اجليدين وختطرمه ابلوظائف الشاغرة عند
ظهورها .وعىل هؤلء املرحشني التقدم واجتياز معلية التوظيف والاختيار بأأمكلها .وفامي يتعلق ابلسؤال عن سبب عدم
اس تخدام املديرين اب ألمانة للمجموعة الاكمةل من تقياميت ا ألداء املتاحة ،أأوحضت ا ألمانة أأن هناك أأربعة تصنيفات ويه ممتازة
ومقبوةل ،أأي أأهنا تليب املتطلبات ،وحتتاج اإىل حتسني ،وغري مقبوةل .وعادة ما متثل التصنيفات املعلقة  %20لك عام .ويكون
اجلزء الأكرب يف اجملموعة الوسطى .وهناك نقص يف الإبالغ عن ضعف ا ألداء ويرجع ذكل اإىل الإجراءات الشديدة للغاية اليت
حتمي املوظفني وجتعل املديرين يجمون عن اللجوء اإىل ذكل ألهنم يضطرون بعد ذكل اإىل الاخنراط يف العمليات وقد يكون
هناك تنفيذات .وشهدت ا ألمانة بعض احلالت اليت اهتم فهيا املديرون ابلتحرش عندما يعلقون سلبيا عىل ا ألداء ،واكن ذكل
أأمرا غري سار للغاية .ولهذا السبب اكن املديرون يتجنبون تكل املواهجات مع املوظفني ونتيجة ذلكل ،هناك نقص يف الإبالغ.
وتنترش هذه املشلكة عىل نطاق املنظومة كلك ،ول تقترص فقط عىل الويبو .و أأوحضت ا ألمانة أأن تصنيف حتسني
الاحتياجات ليس ابلرضورة تصنيفا سيئا و أأنه ميكن اختاذ تدابري لإعادة أأداء املوظفني اإىل املس توى املطلوب .ومع ذكل ،ما
زال يتعني عىل ا ألمانة القيام بعمل هناك وليس ا ألمر مقبول .وينبغي أأن يكون دلى ا ألمانة مثال أأفضل عىل حتسني
الاحتياجات ألنه من الواحض أأن هناك عددا كبريا من احلالت اليت ميكن فهيا حتسني ا ألداء و أأن يكون املوظفون أأكرث انفتاحا
وصدقا يف قبول التعليقات .وهناك معل يتعني القيام به هناك .وابلنس بة لتجربة خدمات الرعاية الهنارية اليت بد أأت يف سبمترب
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 2019ملدة عامني ،خصصت ا ألمانة مزيانية لعدد  20ماكان كحد أأقىص يف خدمة الرعاية الهنارية اليت تقع عىل مسافة قريبة
من الويبو .ويمت تقامس الرسوم بني املوظف والويبو .ويعد ذكل مقياس متدرج حيث تقدم ا ألمانة دعام أأكرث لدلخول ا ألقل
ودعام أأقل لدلخول ا ألعىل .وتس تخدم ا ألمانة منوذجا اكنت تس تخدمه منظمة العمل ادلولية .وهو نفس نوع نظام ادلمع .وحاليا،
اشرتك  12موظفا يف ذكل النظام .و أأوحضت ا ألمانة أأهنا منشأأة رعاية هنارية خاصة و أأهنا ل تزال مرتفعة التلكفة مقارنة مبا تقدمه
مدينة جنيف ابعتبارها دار حضانة عامة .وتمتثل املشلكة هناك يف أأن املوظفني ينتظرون لفرتات طويةل ومل يكن ذكل مناس با
للجميع .ونتيجة ذلكل ،ر أأت ا ألمانة رضورة دمع ا ألرس يف املنظمة بتكل اخلدمة .وتناقش ا ألمانة وجود مرفق خاص هبا ،ولكن
يبدو ا ألمر يف الوقت الراهن صعبا للغاية كخيار قابل للتطبيق ألهنا ليست منظمة كبرية .ومن أأجل جعل مركز الرعاية الهنارية
قابال للتطبيق من الناحية املالية ،جيب أأن يكون يضم  60طفال عىل ا ألقل .وإاذا مت تقدمي اخلدمة جماان ،فس يكون دلى
ا ألمانة  60طفال ،بال شك ،لكن ا ألمانة ل تعتقد أأنه ينبغي أأن تذهب اإىل هذا احلد .وينبغي أأن تؤيد ا ألمانة ما قامت به
بعض املنظامت ا ألخرى وما اذلي جنح هناك .وجيب أأن يكون هناك تقامس لتاكليف تكل اخلدمة وهذا هو السبب يف أأن
ا ألمانة قد نفذت ما دلهيا حاليا .وس تقدم ا ألمانة تقريرا عن ذكل يف الفرتة املقبةل .و ُأدرج هذا البند يف اخلطة الر أأساملية
الرئيس ية يف الفقرات  11و 12و .13وفامي يتعلق ابلتقدم احملرز يف املناطق املمثةل متثيال انقصا ،ر أأت ا ألمانة أأنه من الصعب
بعض اليشء الإجابة عىل هذه ا ألس ئةل ألنه ليس دلهيا تعريف ملا يعنيه "المتثيل الناقص" .وهناك اختالف يف ال آراء بني
الوفود حول ذكل .وتفضل ا ألمانة الابتعاد عن ذكل ،ما مل يكن هناك تعريف واحض .وفامي يتعلق ابلتنقل ،ذكرت ا ألمانة أأن
هناك س تة ماكتب خارجية .ودلى بعضها موظفان أأو ثالثة موظفني ودلى مكتب س نغافورة أأكرث من ذكل بقليل .وليس
هناك قواعد صارمة ورسيعة حول املدة اليت ينبغي أأن يقضهيا الناس هناك .وليس هناك نظام تلقايئ إلعادة الناس .ومن
املفضل عادة أأن يتنافسوا عىل منصب شاغر مثل أأي خشص أآخر حىت تمتكن ا ألمانة من التأأكد من أأهنم مؤهلون لشغل
الوظائف الشاغرة و أأهنم يقيسون أأنفسهم مع املرحشني ادلاخليني الآخرين .وليس هناك س ياسة صارمة بشأأن ذكل .وفامي يتعلق
ابلسؤال عن البياانت ،أأقرت ا ألمانة بأأن هذه النقاط يمت تناولها بشلك جيد .وهناك جمال للمنظمة لتحسني كيفية اس تخداهما
للبياانت .ويعد ذكل أأيضا شيئا مس متد من توصيات مراجعة احلساابت بأأن حتليالت البياانت ليست يف أأفضل حالهتا حىت
تمتكن ا ألمانة من فعل املزيد .وسيتعني عىل ا ألمانة التشاور مع زمالهئا يف تكنولوجيا املعلومات للتوصل اإىل أأنظمة و أأدوات
قياس أأفضل لتحسني الرؤية والتقدم اذلي مت اإحرازه يف جمال املوارد البرشية .وفامي يتعلق مبجال اذلاكء الاصطناعى ،فاإن
ا ألمانة تنفذ مرشوعا جتريبيا تقوم من خالهل ابختبار الربجميات .وليس ذكل شيئا طورته املنظمة .وهو أأداة حفص لبعض فئات
الوظائف الشاغرة .وا ألمانة يف املرحةل الثانية من املرشوع التجرييب ،وميكهنا تقدمي تقارير عن ذكل مس تقبال ألن الوقت مبكرا
جدا .وتقارن ا ألمانة حاليا مبا حدث يف منظومة ا ألمم املتحدة وتقوم بعض املنظامت ا ألخرى بعمل مماثل ،ذلا تظل املنظمة عىل
ارتباط وثيق .و أأعربت ا ألمانة عن عدم اس تعدادها للتعاطي مع ذكل وحتتاج اإىل مزيد من الوقت.
 .161و أأعاد الرئيس فتح الباب ملزيد من التعليقات أأو ا ألس ئةل ،وذكر أأنه ل يوجد قرار رمسي مطلوب كجزء من تكل
املناقشة.
 .162وشكر وفد اإندونيس يا الرئيس عىل رده عىل املالحظات اليت قدمت وعىل تذكري الوفود مببادئ عام  1975املتعلقة
ابلتوزيع اجلغرايف .و أأعرب الوفد عن علمه مببادئ عام  1975عىل النحو الوارد يف الوثيقة  .WO/CC/IX/2وفامي يتعلق
بذكل ،ذكر الوفد أأنه س يكون سعيدا مبواصةل ذكل بعد جلنة الربانمج واملزيانية .و أأشار الوفد اإىل أأن التسمية املتعلقة بتوزيع
مطابقة التجمعات اجلغرافية فامي يتعلق بتسمية املناطق ختتلف عن التجمعات يف املنظمة ألن مبادئ عام  1975تتبع امجلعية
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العامة ل ألمم املتحدة ألغراض التوزيع اجلغرايف .وذلكل ،فامي يتعلق بذكل ،أأبدى الوفد اهامتما مبعرفة حساب منطقة أآس يا
واحمليط الهادئ ،وما يه البدلان اليت هناك ،و أأي اشرتأاكت من ادلول ا ألعضاء يمت حساهبا للتأأكد من أأن هذه املنطقة جيب
أأن تضم هذا العدد الكبري من الوظائف اليت يتعني شغلها.
 .163وهنأأ وفد ترينيداد وتوابغو الرئيس عىل تعامهل الفعال مع الاجامتع وشكر ا ألمانة عىل التقرير الشامل .و أأثىن الوفد عىل
التحسينات يف املساواة بني اجلنسني والمتثيل اجلغرايف .و أأشار الوفد اإىل أأن س تة بدلان جديدة قد أأضيفت اإىل تعيني
املوظفني .و أأقر الوفد بأأنه معل قيد الإجناز و أأنه ينبغي أأن يظل همام للويبو ،ل س امي ابلنس بة للنساء يف املناصب املهنية والعليا.
و أأعرب الوفد عن امتنانه للتحديثات اليت ُأدخلت عىل برانمج القائدات الناش ئات وإادارة التعمل املؤسيس والربانمج اذلي
مدته عام ملعاجلة حالت التحرش اجلنيس .و أأثىن الوفد عىل مبادرة خدمات الرعاية الهنارية املزمع تقدميها للموظفني .وطلب
الوفد من ا ألمانة تقدمي مزيد من املعلومات حول برانمج التدريب ادلاخيل ،واملنح ادلراس ية ،وبرانمج املوظفني املهنيني
املبتدئني وكيف ميكن لدلول ا ألعضاء أأن تشارك عىل حنو أأكرب.
 .164و أأيد وفد تركيا البياانت اليت أأدلت هبا اجملموعة ابء .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد التقرير الس نوي عن املوارد
البرشية ،واذلي رأآه الوفد مفصال ومفيدا للغاية ،ويقدم لدلول ا ألعضاء فرصة جيدة للغاية للتعرف عىل مبادرات حمددة
والتخطيط الاسرتاتيجي فامي يتعلق ابملوارد البرشية .و أأشار اإىل أأن املوارد البرشية واحدة من أأمه املوارد للمنظمة وواحدة من
أأبرز القضااي بني ادلول ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن تقديره للنتاجئ اليت حتققت يف تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية واجلهود
املبذوةل لتحسني التنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني .و أأوحض أأن املنظمة ل تزال تواجه حتدايت لتحسني التنوع اجلغرايف.
ودعا الوفد ا ألمانة اإىل زايدة هجودها لتحقيق متثيل جغرايف أأفضل ومنصف ،ل س امي من خالل اإعطاء ا ألولوية ل ألعضاء غري
املمثلني .وقال اإن حماوةل فهم بعض العوامل املسامهة يف هذا القصور من شأأهنا أأن تساعد يف حتفزي املناقشة ليمتكن ا ألعضاء
من سد تكل الفجوة .كام أأكد الوفد عىل أأمهية اإجراء معلية التوظيف وفقا لنظام اختيار شفاف قامئ عىل اجلدارة .كام أأعرب
الوفد عن تقديره لربامج الزمالت ،مع اإيالء اهامتم خاص للمناطق املمثةل متثيال انقصا .و أأعرب الوفد عن امتنانه لفرصة
الانضامم اإىل املنظمة يف برامج الزمالت يف شعبة مدريد ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ عام  .2012كام أأعرب الوفد
عن رغبته يف اس مترار برامج الزمالت هذه ألهنا ممثرة ومفيدة ملكتب الوفد الوطين.
 .165و أأشارت ا ألمانة اإىل سؤال وفد اإندونيس يا بشأأن مبادئ عام  1975والطريقة اليت يمت هبا معرفة البدلان و أأفادت بأأهنا
سوف تعود اإىل ذكل يف جلنة التنس يق .وتطرقت ا ألمانة اإىل السؤال اذلي طرحه وفد ترينيداد وتوابغو حول برانمج الزماةل،
وذكرت أأنه من ا ألفضل مناقشة هذا ا ألمر عىل انفراد وتزويد الوفد ابملعلومات املطلوبة.
 .166ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة ،اختمت الرئيس البند  ،10وهو التقرير الس نوي للموارد
البرشية.

البند  11من جدول ا ألعامل

اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 21/2020

 .167استندت املناقشات اإىل الواثئق  WO/PBC/30/10 Corr. ،WO/PBC/30/10و.WO/PBC/30/11
 .168وفتح الرئيس الباب للمناقشات بشأأن البند  11من جدول ا ألعامل ،بعنوان اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية
 ،21/2020وذكر أأنه موضوع نقاش موضوعي اإىل حد ما .و أأشار الرئيس اإىل أأن هناك مناقشات جارية بني ا ألطراف املعنية
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حول القضااي ا ألربع املعلقة من اجللسة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،ذلكل أأراد اإاتحة مزيد من الوقت لتكل
املناقشات غري الرمسية ،وتبادل املعلومات .واقرتح الرئيس أأن تعود جلنة الربانمج واملزيانية اإىل اقرتاح الربانمج واملزيانية يف
اليوم التايل .وجشع الرئيس الوفود املهمتة اليت لها مصلحة يف هذه القضااي ا ألربع عىل بدء حماداثت غري رمسية حملاوةل اإجياد بعض
احللول .ولفت الرئيس انتباه الوفود اإىل ورقة غري رمسية مت تعمميها يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل ابمس وفود اجلزائر
والبحرين وبيالروس يا والصني ومرص والعراق واملغرب والاحتاد الرويس وتونس والإمارات العربية املتحدة حول ترمجة
منشورات الويبو جبميع اللغات الرمسية.
 .169وبد أأ الرئيس مناقشة البند  11من جدول ا ألعامل ،بعنوان اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020واذلي سيمت
مبوجبه النظر يف وثيقتني ،أأي اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ( 21/2020الوثيقة ) )WO/PBC/10واخلطة الرأأساملية
الرئيس ية للفرتة ( 2029-2020الوثيقة  .)WO/PBC/30/11و أأشار الرئيس اإىل أأن ا ألمانة قد زودت الوفود بوثيقة منقحة
لقرتاح الربانمج واملزيانية تستند اإىل املناقشات والقرارات املعمتدة لدلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف مايو.
ابلإضافة اإىل ذكل ،أأصدرت ا ألمانة تصويبا للربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020مع اإعادة حساب تلكفة املوظفني بعد صدور
قرار احملَّكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية رمق  .4138ويؤدى تأأثري التغيري يف تاكليف املوظفني اإىل رفع اإجاميل املزيانية
املقرتحة للثنائية اإىل ما مجموعه  769.3مليون فرنك سويرسي .ومن ا ألمهية مباكن تركزي اجلهد عىل اإحراز تقدم يف البنود
املعلقة احملددة خالل جلسة جلنة الربانمج واملزيانية السابقة .و أأشار الرئيس اإىل العنارص الرئيس ية لهذا القرار وخلص التقدم
احملرز والإجراءات املتخذة منذ ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية .و أأفاد بأأن جلنة الربانمج واملزيانية وافقت
عىل التعديالت اليت اقرتحهتا ادلول ا ألعضاء عىل اسرتاتيجيات تنفيذ الربانمج ،وإاجراءات اخملاطر وإاجراءات التخفيف،
و أأطر النتاجئ ،ورشوح املوارد وجداولها ،وخمططات التعاون بني الربامج ،ومراجع أأهداف التمنية املس تدامة يف الربامج  1و2
و 3و 8و 9و 15و 16و 19و 20و 21و 23و 28و .30والمتست جلنة الربانمج واملزيانية من ا ألمانة اإصدار نسخة منقحة
بناء عىل تكل التغيريات ويعكس الاقرتاح احلايل مجيع تكل
من مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ً 21/2020
التغيريات .وقد أأعدت ا ألمانة ،مكرجع للوفود ،فهرست للتغيريات اليت وزعت .و أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام أأيضا بأأن
تلكفة املوظفني للثنائية  21/2020سيمت حتديهثا يف النسخة املنقحة من مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 21/2020
لتعكس أأثر التغيريات يف جدول املرتبات للفئات املهنية والفئات العليا اعتبارا من  1يناير  .2019ويدخل اجلدول اجلديد
ل ألجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي ملوظفي الفئة املهنية والفئات العليا حزي التنفيذ يف فرباير  2019ويبلغ التأأثري حنو
ثالثة ماليني فرنك سويرسي .ويعكس الاقرتاح احلايل هذا التغيري .وبعد اإصدار الاقرتاح احلايلُ ،أعيد حساب تاكليف
املوظفني .وبلغت املزيانية املنقحة  477.6مليون فرنك سويرسي .وحددت جلنة الربانمج واملزيانية القضااي املعلقة التالية
ملواصةل النظر فهيا خالل ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية .أأول ،مؤرشات ا ألداء املتعلقة برتمجة منشورات الويبو
جبميع اللغات الرمسية ،الربانمج  .19و أأشار الرئيس اإىل أأنه عقد اجامتعا حتضرياي حول هذا املوضوع يف  28يونيو 2019
وطلب من الوفود املهمتة صياغة اقرتاح للنظر فيه من جانب مجيع الوفود .اثنيا ،مبادرة اخلمت الزمين الرمقي ،الربانمج  .28ويف
هذا الصدد ،قدمت ا ألمانة أأس ئةل و أأجوبة مفصةل عن ا ألس ئةل اليت طرحت خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج
واملزيانية ومت نرشها كجزء من ا ألس ئةل وا ألجوبة ،اليت نرشت عىل املوقع الإلكرتوين .و أأعرب الرئيس عن رغبته يف معرفة ما
اإذا اكنت ا ألس ئةل وا ألجوبة قد قدمت الإيضاحات الالزمة حول هذا املوضوع حيث اإن ذكل سيسمح للجنة الربانمج
واملزيانية ابمليض قدما حنو اختتام الربانمج  .28اثلثا ،برانمج الويبو للماكفأآت والتقدير ،الربانمج  .23ويف هذا الصدد ووفقا
للجنة الربانمج واملزيانية القرار ،عقدت ا ألمانة جلسة اإعالمية يف  7يونيو  .2019وقدمت اجللسة الإعالمية املزيد من
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التوضيحات والإجاابت عىل أأس ئةل الوفود .ول تزال هناك خماوف بشأأن هذا املوضوع ،ويعزتم الرئيس العمل مع الوفود
لإحراز تقدم يف هذا الشأأن .رابعا ،مسأأةل مهنجية وضع خمصصات الاحتادات املس تخدمة لإعداد املرفق الثالث بعنوان
ختصيص الإيرادات والنفقات حسب الاحتاد للثنائية  .21/2020ويف هذا الصدد ،قدمت ا ألمانة ،امتثال لقرار جلنة
الربانمج واملزيانية ،السيناريو املطلوب يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة املفصةل ،واليت توجد عىل املوقع الإلكرتوين .و أأعرب الرئيس
عن أأمهل يف أأن تسمح الإيضاحات اليت مت تقدميها للجنة الربانمج واملزيانية ابإحراز تقدم بشأأن القضااي املعلقة خالل ا ألس بوع
وعول الرئيس عىل مشاركة الوفود البناءة ملعاجلة البنود املفتوحة حىت يتس ىن هل تقدمي توصيات واحضة اإىل امجلعيات العامة يف
م
أأكتوبر  .2019وانتقل الرئيس اإىل اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2029-2020يف الوثيقة  ،WO/PBC/30/11وذكر أأن
اخلطة الر أأساملية الرئيس ية تتضمن ،أأول ،حتديثا للخطة الر أأساملية الرئيس ية الطويةل املدى للمباين والسالمة وا ألمن للفرتة
 ،2017-2018واثنيا ،مقرتحات ملشاريع حمددة تتعلق بتكنولوجيا املعلومات والتصالت واملباين والسالمة وا ألمن للثنائية
 .21/2020والتفت الرئيس اإىل ا ألمانة لتقدمي الوثيقتني مبزيد من التفاصيل.
 .170و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية املنعقدة يف مايو  ،2019أأمكلت جلنة
الربانمج واملزيانية قراءهتا ا ألوىل ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020ووافقت عىل عدد من التعديالت عىل
اسرتاتيجيات تنفيذ الربانمج واخملاطر وإاجراءات التخفيف ،و أأطر النتاجئ ،ورشوح املوارد وجداولها ،وخمططات التعاون بني
الربامج ،ومراجع أأهداف التمنية املس تدامة يف الربامج  1و 2و 3و 8و 9و 15و 16و 19و 20و 21و 23و 28و .30ومت
تنقيح مجيع النصوص واجلداول املالية ذات الصةل لتعكس تاكليف املوظفني احمل مدثة .ويف وقت تقدمي الاقرتاح اإىل ادلورة
التاسعة والعرشين ،مل تكن ا ألمانة قد أأدرجت أأثر الثالثة ماليني املتعلقة بتغيريات جدول جلنة اخلدمة املدنية ادلولية .وقد مت
مواءمة ا ألسس الواردة يف جداول اإطار النتاجئ مع تقرير أأداء الويبو لعام  .2018ويف الصفحتني  148و 149يف الربانمج
املطول.
 ،23مت حتديث اإطار النتاجئ ليتوافق مع توصيات معينة من توصيات مراجع احلساابت اخلاريج الواردة يف التقرير م
ومت استبدال املرفق اخلامس ،بعنوان مؤرشات أأنظمة التسجيل ادلولية (معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي)
بنسخ حمدثة لعام  ،2018واليت مت نرشها يف تقرير أأداء الويبو لعام  .2018ويف املرفق السادس ،بعنوان موارد الصناديق
الاستامئنية احملمتةل للربجمة ،مت حتديث اجلداول لتعكس ا ألرقام املراجعة الهنائية لعام  .2018ومت حتديث شعارات أأهداف
التمنية املس تدامة يف الربامج  2و 10و 11و 14و 17و 18و .20ويف الصفحة  17من الربانمج  ،3مت تصحيح موارد اإضافية
خبالف املوظفني لتكون  450000فرنك سويرسي بدل من  615000فرنك سويرسي .ويف الصفحة  ،19مت تصحيح موارد
اإضافية لربانمج الويبو للماكفأآت والتقدير لتصبح  2.7مليون فرنك سويرسي بدل من  2.8مليون فرنك سويرسي .ويف
الصفحة  ،22مت نقل نص "رسوم الرتخيص املتعلقة ابإنشاء خدمة الويبو الرمقية للخمت الزمين" من الفقرة  22اإىل الفقرة .20
ويف الصفحة  ،54يف اإطار النتاجئ ،عدد التسجيالت لعام  2021مضن النتيجة املرتقبة اثنيا ( ،)3مت تصحيح مؤرش ا ألداء
لإيداعات وجتديدات وقرارات لهاي اإىل  ،6106بدل من ( 66106خطأأ مطبعي) .ويف الصفحة  ،135هناك تصحيح ملوارد
الربانمج  .21ويف الفقرة ا ألوىل " ،"4مت نقل خدمات املراسل والسائق اإىل الربانمج  27بدل من الربانمج  .24ويف الصفحة
 ،175مت اإدخال تصحيح اإىل اجلدول  13وهو املزيانية حسب الربانمج والاحتاد ليعكس عبارة "ابلفرنك السويرسي" بدل
من "بألف الفرناكت السويرسية" .وكام ذكر الرئيس واملدير العام ،فقد مت اإصدار تصويب للربانمج واملزيانية للثنائية
 21/2020مع تاكليف املوظفني املعاد حساهبا للثنائية  21/2020عقب صدور قرار احملَّكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل
ادلولية رمق  .4138وقد أأدى تأأثري التغيري يف تلكفة املوظفني اإىل ارتفاع اإجاميل املزيانية املقرتحة للثنائية اإىل  769.3مليون
اثن للنسخ
فرنك سويرسي بسبب الزايدة يف تاكليف املوظفني مبقدار  13.2مليون فرنك سويرسي .وصدر تصويب ٍ

WO/PBC/30/16
62

الفرنس ية والإس بانية والروس ية من الربانمج واملزيانية ألن خمطط التعاون بني الربامج مل يكن موجودا يف الربانمج  8يف تكل
النسخ اللغوية .وشكرت ا ألمانة وفد الس نغال اذلي لفت انتباه ا ألمانة اإىل ذكل خالل الإحاطات الإعالمية غري الرمسية
للمجموعة ا إلقلميية .وأأشارت اإىل أأن نسخ التصويبات متاحة للوفود خارج قاعة املؤمترات اجلديدة .و أأخريا ،مت نرش ا ألس ئةل
وا ألجوبة احمل مدثة عىل موقع جلنة الربانمج واملزيانية .وفامي يتعلق ابخلطة الرأأساملية الرئيس ية ،ذكرت ا ألمانة أأن املدير العام
حتدث عن هذا املوضوع يف اليوم السابق .ووافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،يف عام  ،2017عىل متويل من
"الاحتياطيات" للمرشوعات املقدمة يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2017-2018للثنائية  19/2018مببلغ اإجاميل قدره
 25.5مليون فرنك سويرسي .وتعد اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2017-2018وثيقة حية ،وابلتايل ،يتعني أأن يوحض
الفرص اجلديدة اليت تظهر للمنظمة أأثناء اضطالعها بربانمج معلها يف أأي ثنائية معينة .ويف هذا الس ياق ،حددت ا ألمانة،
خالل عام  ،2018الفرص اليت نشأأت من املشهد الرسيع التطور يف تكنولوجيا املعلومات ،ول س امي التكنولوجيا السحابية،
مما يافظ عىل مرونة املنظمة وقدرهتا عىل والتكيف مع البيئة اخلارجية املتغرية .ومن مث وافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف
الويبو يف عام  2018عىل مرشوعني اإضافيني ذوا أأولوية كبرية للتكنولوجيا السحابية مضن اخلطة الر أأساملية الرئيس ية بقمية
ثالثة ماليني فرنك سويرسي .وتتضمن هذه الوثيقة حتديثا للخطة الر أأساملية الرئيس ية املتجددة للمباين والسالمة وا ألمن عىل
املدى الطويل للفرتة  ،2017-2018كام مت اإدراج اخلطة الر أأساملية الرئيس ية املتجددة بشأأن املقر والسالمة وا ألمن للفرتة
 2029-2020يف املرفق الثاين من الوثيقة .وتش متل مقرتحات املشاريع احملددة عىل ما ييل :املرحةل الثانية من مرشوع واحد
لتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وهو منصة الويبو للملكية الفكرية؛ و أأربعة مشاريع لتكنولوجيا املعلومات والتصالت
ظهرت احلاجة اإلهيا منذ عام 2017؛ واملراحل الثانية من ثالثة مشاريع متعلقة ابلسالمة وا ألمن للمقرات فامي يتعلق ابنقطاع
التيار الكهرابيئ ،واملصاعد والسالمة من احلرائق؛ ومرشوعان متعلقان ابلسالمة وا ألمن ،ظهرت احلاجة اإلهيام منذ عام
2017؛ واملتطلبات الإضافية ابملزيانية الالزمة لإجناز مرشوع س توديو الوسائط املتعددة اذلي متت املوافقة عليه يف عام
 .2017وبلغت املقرتحات املذكورة أأعاله ما مجموعه  19مليون فرنك سويرسي ليمت التنفيذ يف الثنائية  .21/2020ويمت اإدراج
تقارير منتظمة عن حاةل تنفيذ مشاريع اخلطة الر أأساملية الرئيس ية يف تقارير الويبو الس نوية عن ا ألداء لك س نتني واملقدمة اإىل
جلنة الربانمج واملزيانية .ومت إادراج التقدم احملرز يف لك مرشوع يف هناية عام  2018يف تقرير أأداء الويبو لعام  2018يف
املرفق العارش .وتقدم هذه الوثيقة ،للك مرشوع ،حتديثا عن حاةل اس تخدام املزيانية اعتبارا من  17يونيو  ،2019والنفقات
املتوقعة للفرتة املتبقية من عام  .2019وابلإضافة اإىل ذكل ،يمت تقدمي حتليل ملدى الامتثال للك مبد أأ من املبادئ الواردة يف
الس ياسة املع مدةل املتعلقة ابس تخدام الاحتياطيات.
 .171وفتح الرئيس الباب ل إالدلء ابلبياانت العامة بشأأن هاتني الوثيقتني ،وذكر أأنه س يكون من اجليد سامع أآراء الوفود
حول التقدم احملرز يف املناقشات بشأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020وأأس ئلهتم وردود أأفعاهلم عىل اخلطة
الر أأساملية الرئيس ية.
 .172وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر ا ألمانة وشعبة أأداء الربانمج واملزيانية
و أأحصاب املصلحة الآخرين اذلين سامهوا يف اإعداد النسخة املنقحة من اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020و أأعربت
اجملموعة عن ارتياهحا للنتاجئ املالية الإجيابية للغاية .وابملثل ،أأعربت عن رضاها بشأأن الربانمج ( 10البدلان اليت متر مبرحةل
انتقالية والبدلان املتقدمة) وزايدة اخملصصات ألنشطة تكوين الكفاءات من أأجل حتسني اإدارة أأنظمة امللكية الفكرية يف بدلان
املنطقة .وشكرت اجملموعة ا ألمانة عىل ا ألس ئةل وا ألجوبة عن خدمة اخلمت الزمين و أأعربت عن تأأييدها لهذا النشاط .وفامي
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يتعلق ابخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،شكرت اجملموعة ابلتساوي ا ألمانة عىل حتديثات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية كام ورد يف
الوثيقة  .WO/PBC/30/11و أأيدت اجملموعة ا ألنشطة املنصوص علهيا يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية املتعلقة ابملباين
وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والسالمة وا ألمن ألهنا مجيعها وثيقة الصةل بعمل املنظمة يف املس تقبل.
 .173وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وشكر شعبة أأداء الربامج واملزيانية ومجيع وحدات الويبو املشاركة عىل اإعداد
النسخة املنقحة من اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020و أأعربت اجملموعة عن قلقها ألن النسخة املنقحة من الربانمج
واملزيانية ل تعاجل الشواغل اليت أأاثرهتا اجملموعة ابء يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف شهر مايو فامي
يتعلق ابلبند من الربانمج  23املتعلق بربانمج الويبو للماكفأآت والتقدير واحلوايش ذات الصةل .وشدد الوفد عىل أأن هذه
اخملاوف ل تزال قامئة .و أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل التوصل اإىل نتيجة مقبوةل يف الوقت املناسب بشأأن هذه املسأأةل،
و أأعربت عن اس تعدادها للعمل مع الزمالء لتحقيق هذه الغاية .وفامي يتعلق مبؤرشات ا ألداء مضن الربانمج  ،19أأولت اجملموعة
أأمهية كبرية لتوافر منشورات الويبو جبميع لغات ا ألمم املتحدة الرمسية ألهنا تشجع عىل الشمولية وجتعل املعلومات متاحة
مجلهور أأكرب .ويف هذا الصدد ،رحبت اجملموعة ابلقرتاح املقدم من وفود الصني والاحتاد الرويس والإمارات العربية املتحدة
وبدلان أأخرى ،ور أأت أأنه من املفيد معاجلة الاحتياجات القصرية ا ألجل و أأبعاد الس ياسة الطويةل املدى .وفامي يتعلق مببادرة
اخلمت الزمين ،شكرت اجملموعة ا ألمانة عىل التوضيحات املقدمة .و أأعربت عن رضاها عن املعلومات اليت يمت احلصول علهيا
وعن سعادهتا بتأأييد اإدراج هذه املبادرة .وس تقدم بدلان اجملموعة ابء فرادى تعليقات عامة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية
للثنائية  21/2020وتتطلع اإىل املشاركة يف الربامج املتبقية أأيضا .وفامي يتعلق ابخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،رحبت اجملموعة
ابلتحديث اذلي يزود ادلول ا ألعضاء مبعلومات مفيدة فامي يتعلق ابلتقدم احملرز يف تكل املرشوعات املهمة عىل املدى الطويل.
ورحبت اجملموعة ابملقرتحات املقدمة للمرحةل الثانية من مشاريع تكنولوجيا املعلومات والتصالت واملباين والسالمة وا ألمن
واملرشوع احملدث املتعلق ابس توديو الوسائط املتعددة واملقرتحات اجلديدة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
والسالمة وا ألمن .ور أأت اجملموعة أأن اخلطة الر أأساملية الرئيس ية مبثابة وثيقة أأساس ية هتدف اإىل تلبية الاحتياجات الهامة
للمنظمة عىل املدى الطويل يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت وا ألمن املادي وا ألمن الس يرباين واملباين .و أأشارت اإىل
أأن الاستامثر املتواصل واملس تقبل يف بنية حتتية قوية اذلي يليب الاحتياجات احملددة للمنظمة هو املفتاح لضامن قدرة الويبو
بناء عليه،
عىل الاس مترار يف تقدمي خدمات عالية اجلودة يف املس تقبل مع اس تخدام مواردها بكفاءة وحتقيق وفورات .و ً
رحبت اجملموعة ابقرتاح ا ألمانة.
 .174وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،وكرر تقديره ل ألمانة عىل اإعداد الواثئق .و أأشارت اجملموعة،
يف الربانمج  ،19اإىل الورقة غري الرمسية عن ترمجة منشورات الويبو جبميع اللغات الرمسية .و أأ مقرت اجملموعة بأأمهية تعدد
اللغات كعامل همم يف توس يع نطاق التغطية اجلغرافية ألنشطة الويبو .و أأيدت اجملموعة الاقرتاح املقدم يف الورقة غري الرمسية
وتطلعت اإىل اإجراء مناقشات بناءة وحتقيق تقدم يف النظر يف ذكل الاقرتاح .كام رحبت اجملموعة بتقدمي خدمات اخلمت الزمين
الرمقي وتطلعت اإىل تنفيذها .وشكرت اجملموعة ا ألمانة عىل تقدمي التوضيح الإضايف يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة.
 .175وحتدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد
اقرتاح الربانمج واملزيانية احمل مدث للثنائية  21/2020وعىل الإحاطة غري الرمسية .و أأعربت اجملموعة عن ابلغ اهامتهما مبواصةل
تطوير التعددية اللغوية يف الويبو وترمجة منشورات الويبو جبميع اللغات الرمسية .و أأيدت اجملموعة الاقرتاح املقدم من عدد من
البدلان بشأأن ترمجة منشورات الويبو جبميع اللغات الرمسية وتوفري أأموال اإضافية ذلكل الربانمج .ور أأت أأن من شأأن ذكل أأن
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يساعد عىل حتقيق ا ألهداف الرئيس ية للمنظمة عن طريق اإاتحة الوصول اإىل مجيع املنشورات عىل نطاق أأوسع .وسوف
يسهل الوصول اإىل املعلومات وجيعل رشوط مودعي الطلبات أأسهل يف مجيع أأحناء العامل .ورحبت اجملموعة بس ياسة اللغة
املعمتدة يف عام  ،2010و أأشارت اإىل وجود طلب عىل زايدة الطلبات جبميع لغات ا ألمم املتحدة لتحقيق املساواة بني مجيع
ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .176وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر ا ألمانة عىل ما بذلته من هجود يف اإعداد وتقدمي اقرتاح الربانمج
واملزيانية املنقح وكذكل اخلطة الر أأساملية الرئيس ية احملدمثة .و أأعربت اجملموعة عن رسورها ملالحظة أأن ا ألمانة قد عكست
بشلك فعال وبطريقة متوازنة مجيع املقرتحات والتعديالت اليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء يف وثيقة الربانمج واملزيانية يف فرتة
زمنية قصرية للغاية بعد ادلورة السابقة .كام أأعربت اجملموعة عن تقديرها للجلسات الإعالمية اليت عقدت بشأأن اخلمت الزمين
الرمقي وبرانمج الويبو للماكفأآت والتقدير مما ساعد يف توضيح القضااي .و أأعربت اجملموعة عن رضاها بشأأن التحديثات اليت
متت يف الربانمج  23ليك يعكس توصيات مراجع احلساابت اخلاريج فامي يتعلق مبؤرشات ا ألداء .كام رحبت اجملموعة
ابلقرتاح املشرتك الوارد يف الورقة غري الرمسية فامي يتعلق برتمجة منشورات الويبو املوضوعية جبميع اللغات الرمسية ل ألمم
املتحدة والالزتام ابس تعراض س ياسة اللغة يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية .و أأشارت اجملموعة اإىل أأهنا د أأبت عىل
ضامن التعددية اللغوية يف املنظمة ور أأت الكثري من املزااي يف هذا الاقرتاح ،وابلتايل أأيدت الاقرتاح .و أأعربت اجملموعة عن
الزتاهما ابملشاركة البناءة عىل حنو برغاميت لضامن جناح املناقشات حول القضااي ا ألربع الرئيس ية املعلقة واخلطة الرأأساملية
الرئيس ية .و أأثنت اجملموعة عىل ا ألمانة جلهودها يف اإعداد وتقدمي اخلطة الر أأساملية الرئيس ية احملدمثة للفرتة  2029-2020يف
الوثيقة  .WO/PBC/30/11و أأشارت اإىل أأن الهدف من اخلطة الرأأساملية الرئيس ية هو التأأكد من أأن اس مترار براعة
املنظمة يف تقدمي خدماهتا يف ضوء بيئة تكنولوجيا املعلومات رسيعة التطور والبيئة التشغيلية املتغرية بشلك عام .و أأعربت
اجملموعة عن رسورها ملالحظة أأن املرشوعات املعمتدة سابقا يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية تسري عىل النحو الصحيح كام ورد
يف التقارير املرحلية املدرجة يف تقرير أأداء الويبو لعام  .2018وابلنس بة لدلورة املقبةل ،وافقت اجملموعة عىل اجملالت احملددة
اليت حتتاج ملزيد من التحسني ،مبا يف ذكل املرحةل الثانية من مرشوع تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،ويه منصة الويبو
للملكية الفكرية ،واملراحل الثانية من املرشوعات املتعلقة ابملباين والسالمة وا ألمن ،والانهتاء من مرشوع اس توديو الوسائط
املتعددة اذلي متت املوافقة عليه يف عام  .2017وفامي يتعلق ابلثنائية  ،21/2020أأفادت اجملموعة بأأن الوفود مدعوة اإىل أأن
تويص اإىل امجلعية العامة بتوفري متويل قدره حوايل  19مليون فرنك سويرسي ملشاريع اخلطة الر أأساملية الرئيس ية .ووفقا
لس ياسة الويبو الاحتياطية ،أأعربت اجملموعة عن رسورها ملالحظة أأن املنظمة دلهيا احتياطيات جيدة لتلبية الاحتياجات
املالية املطلوبة .ور أأت أأنه ميكن استيعاب المتويل املقرتح دون التأأثري عىل مس توى الاحتياطيات املطلوب .وذلكل أأيدت
اجملموعة الاقرتاح ووافقت عىل توصية اإجيابية مقدمة اإىل امجلعية العامة يف هذا الصدد.
 .177وحتدث وفد هندوراس ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأوىل أأمهية كبرية لتعدد اللغات أكداة مفيدة
لرتمجة مجيع الواثئق والرتمجة الفورية مجليع الاجامتعات .و أأشار اإىل حدوث تقدم يف تنفيذ هذه الس ياسة ،ومع ذكل ،ر أأت
اجملموعة أأن من الرضوري تعزيزها من خالل ختصيص موارد اإضافية لتوس يع نطاق ترمجة املنشورات الرمسية اإىل اللغات
الست الرمسية ل ألمم املتحدة .و أأفادت بأأن هذه اللغات من بني اللغات الأكرث اس تخداما يف العامل وتس تخدم عىل نطاق واسع
للتواصل عىل املس توى العاملي .ويف ضوء ذكل ،أأعربت اجملموعة عن تأأييدها لالقرتاح املقدم من وفود اجلزائر والبحرين
وبيالروس يا وبدلان أأخرى.
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 .178وتناول وفد الاحتاد الرويس اخلطة الرأأساملية الرئيس ية ،وشكر ا ألمانة عىل اإصدار نسخة حم مدثة منه تتضمن مشاريع
تتعلق ابملباين والسالمة وا ألمن ،وكذكل عدد من املشاريع ا ألخرى املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت .ويشمل ذكل
منصة الويبو للملكية الفكرية ،وحتديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف نظام لهاي ،مبا يف ذكل الانتقال اإىل
املعاجلة اللية للواثئق .وقال اإن الهنج املقرتحة يف الوثيقة هتدف اإىل حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية للمنظمة وجعل أأنظمة
التسجيل ادلولية أأكرث موثوقية .ور أأى الوفد أأن زايدة الإنفاق عىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات أأمر رضوري لرفع
كفاءة أأنظمة التسجيل واحتواء الإنفاق عىل اخلدمات .و أأشار اإىل أأن اإدخال نظام حم مدث لتكنولوجيا املعلومات يوفر اإماكانت
كبرية لتقليل التأأخريات الإجرائية وضامن جودة اخلدمات املقدمة .وميكن من خالل زايدة عدد مودعي الطلبات واس تخدام
التقنيات احلديثة املتطورة حتسني العمليات دون زايدة الرسوم ودون زايدة عدد املوظفني .وابلنظر اإىل ا ألثر عىل
الاحتياطيات ،أأيد الوفد اخلطة الر أأساملية الرئيس ية.
 .179وشكر وفد اإكوادور ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد
هندوراس ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وفامي يتعلق بس ياسة اللغات وترمجة منشورات الويبو اإىل مجيع
اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة ،ر أأى الوفد أأن ذكل رضوري لضامن الوصول اإىل الواثئق ابللغات الرمسية ل ألمم املتحدة .كام أأنه
س يؤدي اإىل رفع كفاءة العمل من جانب املنظمة يف املاكتب اخلارجية .وسوف يقق تعددا أأكرب يف اللغة وهو ما جيب دمعه
وتأأييده يف مجيع أأحناء املنظمة .وذلكل ،أأيد الوفد الاقرتاح املقدم من وفود اجلزائر والبحرين وروس يا البيضاء والصني ومرص
وبدلان أأخرى.
 .180وشكر وفد الصني ا ألمانة و أأشار اإىل أأنه يف الفرتة من ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية اإىل دورهتا
الثالثني ،مت اإجناز الكثري من العمل كنتيجة للمقرتحات املقدمة من ادلورة التاسعة والعرشين واليت مت اإدراهجا يف اقرتاح
الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020وقد مت ذكل بكفاءة عالية .كام شكر الوفد العديد من الوفود عىل مداخالهتم .وفامي
يتعلق بتعدد اللغات ،شكر الوفد الوفود ا ألخرى عىل تأأييدها .وتطرق الوفد اإىل اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة -2020
 ،2029وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة التفصيلية .و أأشار اإىل أأنه ،خالل الس نوات القليةل املاضية ،اكنت اخلطة الرأأساملية
الرئيس ية مفيدة يف احلفاظ عىل مباين الويبو وسالمهتا و أأمهنا .و أأعرب الوفد عن سعادته بأأن تقرير أأداء الويبو لعام 2018
يذكر أأن املرشوعات اليت تمت يف اإطار اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2029-2020حققت تقدما اإجيابيا .و أأثىن الوفد عىل
اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2029-2020اليت تش متل عىل مشاريع تكنولوجيا املعلومات والتصالت ومشاريع مباين
الويبو والسالمة وا ألمن.
 .181و أأشار وفد سويرسا اإىل أأنه يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،عل مق الوفد عىل مبادرة اخلمت الزمين
الرمقي اجلديدة وطلب املزيد من الإيضاحات .وشكر الوفد ا ألمانة عىل الردود املقدمة يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة
الربانمج واملزيانية ويف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة .و أأفاد بأأن تكل املعلومات أأجابت عىل ا ألس ئةل اليت طرهحا الوفد ،وابلتايل
أأعلن الوفد تأأييده لتكل املبادرة اجلديدة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف تلقي مزيد من املعلومات يف املس تقبل حول جحم التقدم
احملرز يف تنفيذ اخلدمة اجلديدة .وفامي يتعلق ابخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  ،2029-2020رحب الوفد ابلتحديثات املقدمة
حول بعض املشاريع للمرحةل الثانية من اخلطة الر أأساملية الرئيس ية .و أأ مقر الوفد بأأن عىل الويبو الاس مترار يف الاستامثر يف
املباين والسالمة وا ألمن وتكنولوجيا املعلومات والتصالت .ور أأى الوفد أأن هذا أأمر رضوري اإذا اس مترت املنظمة يف
الاضطالع بوليهتا عن طريق توفري خدمات عالية اجلودة وحتقيق الاس تفادة القصوى من مواردها .وإاذا اكن جيب القيام
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هبذا ،فاإن التخطيط الطويل ا ألجل رضوري ألنه من خالل التحديث بطريقة استباقية س يكون الإنفاق يف الهناية أأقل مما لو
اكنت املنظمة ستس تجيب للتطورات .ويعد هذا حصيحا بشلك خاص فامي يتعلق ابملباين وا ألهجزة .ومثل هذا الهنج يعين أأنه
جيب اس تعراض التخطيط وتعديهل عىل حنو مس متر .وعىل هذا ا ألساس ،رحب الوفد ابلتحديثات اليت قدمت وما زالت
تقدم للوفود .و أأشار الوفد ابرتياح اإىل أأنه عندما ل تس تخدم املوارد ابلاكمل ،فاإن ا ألرصدة غري املنفقة تعاد اإىل الاحتياطيات.
و أأفاد بأأنه مت تعديل وحتديث املرشوعات ا ألخرى عند الرضورة ،مع مراعاة التطورات ا ألخرية .وهذا هو احلال ابلنس بة
للمنصة املرنة والآمنة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،عىل سبيل املثال .ورحب الوفد مبوافقة ا ألمانة عىل تأأجيل املرحةل
الثانية ملدة عام ألن ذكل س ميكن من اس تخدام أأحدث التقنيات وإاجياد خيار أأفضل للتلكفة الس نوية املتكررة مبجرد الانهتاء
من املرشوع .وواصل الوفد تأأييده للخطط املتعلقة بتوفري خدمات رعاية الطفل ملوظفي الويبو وشكر ا ألمانة عىل التحديث
املقدم .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت توفري اخلدمة يف أأرسع وقت ممكن بيامن يس متر العمل عىل اإجياد حل أأكرث اس تدامة.
وفامي يتعلق ابملشاريع اجلديدة واملرحةل الثانية من بعض املشاريع ،أأفاد الوفد بأأنه مل ينظر فهيا مجيعا يف تكل اللحظة ،لكنه
رحب ابلتقدم احملرز يف الاقرتاح املتعلق ببوابة الويبو للملكية الفكرية ،واليت ر أأى أأهنا س تواصل حتسني خدمات التسجيل
للمس تخدمني ،و أأهنا هممة للغاية .وفامي يتعلق ابلإدارة املالية ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف تنفيذ س ياسة الاستامثر بعناية مع مراعاة
أأي خماطر تنطوي علهيا .وابلنس بة ملرشوع املقاصة التجرييب ،ر أأى الوفد أأنه س يكون مفيدا للغاية ألنه س يقلل من تعرض
املنظمة لتقلبات أأسعار الرصف .و أأيد الوفد العمل اذلي مت القيام به لتحسني وضامن سالمة و أأمن الناس يف املبىن وغريها من
هيألك تكنولوجيا املعلومات اليت تعد ابلغة ا ألمهية اإذا اكنت املنظمة تريد أأن تعمل بشلك حصيح .وقال الوفد اإنه عىل عمل
ابجلهود الكبرية اليت بذلهتا ا ألمانة لنرش الوثيقة قبل انعقاد جلنة الربانمج واملزيانية ألن املقرتحات تؤثر عىل العديد من
القطاعات وتش متل عىل اإجراءات ختطيط طويةل ومعقدة .وشكر الوفد ا ألمانة عىل معلها الشاق و أأعرب عن تأأييده لالقرتاح.
وابلنس بة للقضااي املعلقة ا ألخرى ،أأفاد الوفد بأأنه س يعمل بشلك بناء مع الآخرين من أأجل اإجياد حلول.
 .182وخل مص الرئيس بياانت الوفود اليت أأدلت هبا حىت الآن بشأأن البند  11من جدول ا ألعامل .وذكر أأنه مل يسمع أأي وفد
يشري اإىل التصويب املتعلق بقرار احملَّكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية رمق  .4138وفامي يتعلق ابخلطة الر أأساملية
الرئيس ية ،مل يرش الرئيس اإىل وجود بيان ألي وفد ل يوافق عىل اخلطة .و أأكد الرئيس أأن هناك أأربع قضااي معلقة فامي يتعلق
ابقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020و أأفاد بأأنه ،يف اثنني من هذه القضااي ا ألربعة ،وهام خدمة اخلمت الزمين الرمقي
ومؤرشات ا ألداء املتعلقة ابلرتمجة ،قد مسع حبدوث تقدم إاجيايب للغاية .وشكر الرئيس الوفود اليت قدمت اقرتاحا بشأأن ترمجة
منشورات الويبو جبميع اللغات الرمسية .و أأشار اإىل أأن العديد من اجملموعات ا إلقلميية أأيدت هذا الاقرتاح .واقرتح الرئيس
اختاذ قرار بشأأن ذكل وإاغالق الربانجمني  19و 28يف اجللسة املسائية ،ا ألمر اذلي س يرتك مسأألتني جوهريتني اإىل حد ما
ملزيد من املناقشة تبد أأ بعد ظهر ذكل اليوم .ورفع الرئيس اجللسة الصباحية و أأعرب عن أأمهل يف اإحراز تقدم بشأأن القضااي
املرتوكة للجلسة املسائية.
 .183وافتتح الرئيس اجللسة املسائية وعاد اإىل البند  11من جدول ا ألعامل و أأشار اإىل وجود عدد من القضااي املعلقة يف
الوثيقتني يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل و أأنه ل يزال هناك املزيد من العمل يف املس تقبل .و أأوحض الرئيس أأن
املناقشات حول اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020واخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  2029-2020س تؤخذ واحدة
تلو ا ألخرى .و أأشار الرئيس اإىل أأنه جرت مناقشات يف اجللسة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن خدمة اخلمت
الزمين الرمقي يف الربانمج  28وذكر أأنه مل يسمع أأي وفد يثري املزيد من ا ألس ئةل .واقرتح الرئيس التوقف مؤقتا ملعرفة ما اإذا
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اكن ميكن اإغالق الربانمج .وذكر الرئيس أأن معظم اجملموعات ا إلقلميية ،اإن مل يكن مجيعها ،حتدثت مؤيدة ذلكل خالل اجللسة
الصباحية .ومن مث فاإنه س يعود اإىل هذه النقطة رسيعا اإىل حد ما للتوصل اإىل قرار .مث لفت الرئيس انتباه الوفود اإىل تصويب
اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020بشأأن تعديل تاكليف املوظفني بعد صدور حمك منظمة العمل ادلولية وتوقف
مؤقتا من أأجل ا ألس ئةل .و أأشار الرئيس اإىل أأنه س يرتك مسأألتني أأخريني للمناقشة بعد ذكل ،وهام برانمج املاكفأآت والتقدير
ابلويبو ومهنجية حتديد خمصصات الاحتادات .واقرتح الرئيس أأن يبد أأ ابخلطة الرأأساملية الرئيس ية مع مالحظة أأن العديد من
الوفود يف بياانهتا العامة قد أأعربت عن تأأييدها للخطة وذلكل ر أأى الوفد من غري الرضوري ابلنس بة للوفود اس تعادة اللكمة
للتعبري عن التأأييد .مث فتح الرئيس الباب للأس ئةل أأو التعليقات.
 .184و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل ارتفاع بعض النفقات الواردة يف ابخلطة الر أأساملية الرئيس ية .وعىل سبيل
املثال ،متت املوافقة عىل  1.7مليون فرنك سويرسي لس توديو الوسائط املتعددة و أأنه حىت  17يونيو  ،2019مت اإنفاق ما
مجموعه  219000فرنك سويرسي .وطلب الوفد توضيحات بشأأن ما اإذا اكن سيمت اإنفاق املبلغ املتبقي حبلول هناية العام
وا ألس باب اليت جعلت املزيانية كبرية .وتساءل الوفد أأيضا عام اإذا اكن من املتوقع أأن ختصص ا ألمانة مزيانية أأقل لهذا املرشوع.
 .185وشكر وفد الياابن ا ألمانة عىل اإعداد اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  ،2029-2020ورحب ابلتفاصيل املتعلقة
مبرشوع التعهيد اخلاريج لنظام لهاي .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن هذا املرشوع سزييد من العجز املتوقع لحتاد لهاي،
عىل النحو املذكور يف وثيقة العمل .و أأقر الوفد بأأمهية حتسني سهوةل اس تخدام نظام لهاي ،ولكن يف الوقت نفسه ،اقرتح
بذل هجود يف التحسينات اليت من شأأهنا أأن تسهم يف وضع مايل أأفضل يف لهاي.
 .186و أأشار وفد كندا اإىل أأنه س هيمت بتوفري معلومات اإضافية فامي يتعلق ابجلدول  1يف الصفحة  3اليت حتدد حاةل مشاريع
اخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،وحتديدا العالقة بني مجموع مزيانيات املرشوع والنفقات الرتامكية حىت ديسمرب  2018وا ألرصدة
املتبقية واحتياطيات املرشوع اخلاص .وتساءل الوفد عن سبب عدم وجود نفقات ترامكية لبعض املرشوعات املعمتدة احلالية
و /أأو أأرصدة ابقية لإعادهتا اإىل الاحتياطيات ،مشريا اإىل نظام مدريد لتكنولوجيا املعلومات وختفيف الطاقة يف املرحةل ا ألوىل
من مبىن أأرابدبوكش ( )ABواس توديو الوسائط املتعددة واملصاعد يف مبىن أأرابدبوكش أكمثةل.
 .187وحتدثت ا ألمانة وتناولت السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن اس توديو الوسائط املتعددة.
وذكرت ا ألمانة أأنه يف الس نة ا ألوىل من الثنائية يف عام  ،2018قام املهندس املعامري وغريه من املتخصصني التقنيني ابإجراء
دراسات مس تفيضة للغاية حول كيفية جتهزي الاس توديو .وابلإضافة اإىل ذكل ،مت التعاقد مع أأخصايئ صوتيات ومرئيات
و أأجرى دراسات مس تفيضة للغاية حول نوع ا ألهجزة واملعدات املطلوبة يف الاس توديو .واستند هذا اإىل ادلراسات التقنية
املفصةل للغاية اليت اقرتحت تنقيح املزيانية ألنه قد مت اإدراك أأن املبلغ اذلي قدره  1.7مليون املعمتد يف عام  2017لن يكون
اكفيا ألن يعمل س توديو متعدد الوسائط بشلك جيد يف هناية املرشوع .وفامي يتعلق ابلسؤال الثاين ،ذكرت ا ألمانة أأنه سيمت
اس تخدام املزيانية بأأمكلها حبلول هناية املرشوع .وردا عىل سؤال وفد كندا ،أأوحضت ا ألمانة كذكل أأن السبب وراء عودة
الفائض املرتامك وقدره  100000يف املرحةل ا ألوىل من مرشوع مصاعد مبىن أأرابدبوكش هو أأن هذا املرشوع قد مت تنقيحه
قليال وهناك مرحةل اثنية من هذا املرشوع مت اقرتاهحا يف املقرتح احلايل .وذلكل ،تشري التقديرات اإىل أأنه س يكون هناك
 100000من املرحةل ا ألوىل ،ليس هناك حاجة اإلهيا ،و ُأشري بوضوح اإىل أأن هذا املبلغ سوف يعود بعد ذكل اإىل الفوائض
املرتامكة .وبقدر ما يتعلق ا ألمر مبنصة مدريد لتكنولوجيا املعلومات ،فاإن هذا املرشوع معقد للغاية ألن نظام مدريد نظام
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معقد للغاية هل العديد من الوظائف واملعامالت .وذلكل ،هناك معلية تصممي مكثفة للغاية ل تزال جارية .ولهذا الغرض
ابذلات ،اس تغرق ذكل بعض الوقت .ور أأت ا ألمانة أأنه من املهم للغاية الانهتاء من مرحةل التصممي بدقة قبل البدء يف التنفيذ،
وهذا هو السبب يف عدم وجود أأي نفقات تتعلق هبذا املرشوع ،لكن املرشوع مس متر يف مرحةل التصممي .واس تجابت ا ألمانة
لطلب وفد الياابن بشأأن الامتس مزيد من التفاصيل بشأأن املرشوع املتعلق بنظام لهاي يف اإطار اخلطة الر أأساملية الرئيس ية،
و أأفادت بأأن فوائد املرشوع مبينة ابلتفصيل يف الصفحة  4من الوثيقة .ووصفت ا ألمانة كذكل نطاق املرشوع ،و أأشارت اإىل
أأنه س يكون هناك مخسة عنارص .العنرص ا ألول هو معاجلة بنية نظام تكنولوجيا املعلومات وبشلك أأكرث دقة ،سيتعلق
برتحيل مجموعة اكمةل من اخلدمات اإىل السحابة الإلكرتونية .وهناك عنرص أآخر سوف يتعلق ابلتبادلت مع املسؤولني.
وس يكون الثالث هو خدمات املس تخدم .وتنوي ا ألمانة زايدة مس توى اخلدمات الإلكرتونية ملس تخدمهيا .ويمتثل العنرص
الرابع ،يف نطاق املرشوع ،يف دمج امللفات القدمية ألنه جسل تديره الويبو؛ وذلكل مفن املهم أأن تكون امللفات املوجودة متاحة
للجميع .و أأخريا ،س تكون اخلطة يه البدء يف تطبيق اذلاكء الاصطناعي يف بعض ا ألدوات ،وخاصة ا ألدوات املتاحة
للمس تخدمني ،رمبا فامي يتعلق ابلتصنيف ،عىل سبيل املثال .أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا تتفهم القلق ا ألسايس وراء طلب مزيد
من التفاصيل بشأأن العجز احلايل لحتاد لهاي .و أأوحضت أأن الهدف من لك تكل التدابري ،والاستامثر اذلي ا ألمانة تسعى
للحصول عىل تأأييد هل ،هو السامح للمنظمة بتخفيض تلكفة نظام لهاي .و أأفادت ا ألمانة بأأن املنظمة متيض الكثري من الوقت
يف معاجلة تبادل البياانت يدواي مع املاكتب ،وابلتأأكيد تنفق املاكتب الكثري من املوارد البرشية يف تلقي البياانت ومعاجلهتا.
وينطبق اليشء نفسه ابلنس بة للمس تخدمني .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الهدف من توس يع نطاق التشغيل الآيل فامي يتعلق
ابلتعهيد اخلاريج إلدارة نظام لهاي هو السامح للمنظمة بأأن تكون أأكرث كفاءة ،و أأن تدير النظام بتلكفة أأقل.
 .188وشكر الرئيس ا ألمانة عىل التوضيحات وسأأل الوفود عام اإذا اكنت الردود تليب خماوفهم .مث اس تفرس الرئيس عام اإذا
اكن هناك أأي عضو أآخر يف جلنة الربانمج واملزيانية يرغب يف طرح أأي أأس ئةل أأو مشالكت يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية.
ونظرا لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة ،رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها.

 .189أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو ،للك فامي يعنهيا ،ابملوافقة عىل أأن تم مول من أأموال الويبو
الاحتياطية مرشوعات الثنائية  2021/2020الواردة يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2029-2020مببلغ اإجاميل
قدره  19مليون فرنك سويرسي.
 .190وانتقل الرئيس بعد ذكل اإىل البند التايل املعلق يف اإطار البند  ،11وهو خدمة اخلمت الزمين الرمقي .و أأشار الرئيس اإىل
القرار اذلي اختذته جلنة الربانمج واملزيانية يف دورة مايو برتك الربانمج  28مفتوحا ألنه ل تزال هناك بعض ا ألس ئةل واخملاوف
بشأأن مبادرة اخلمت الزمين الرمقي .و أأفاد الرئيس بأأن جلنة الربانمج واملزيانية ليست حباجة اإىل اختاذ قرار يف تكل املرحةل ،لكنه
أأراد التحقق من فهمه بعدم وجود معارضة من الوفود ملبادرة اخلمت الزمين الرمقي .ور أأى الرئيس أأن اللجنة ميكهنا اإغالق ابب
املناقشة حول الربانمج  .28مث انتقل الرئيس اإىل الربانمج  ،19واذلي مت تركه مفتوحا يف اجللسة التاسعة والعرشين للجنة
الربانمج واملزيانية بسبب مؤرشات ا ألداء .و أأفاد بأأن ترك الربانمج  19مفتوحا يؤدي أأيضا اإىل وجود صةل حنو الربانمج 27
بسبب احلاجة اإىل موارد لمتويل أأي تغيريات متفق علهيا عىل مؤرشات ا ألداء الرئيس ية يف الربانمج  .19وذكر الرئيس أأن
مجيع اجملموعات ا إلقلميية حتدثت لصاحل الاقرتاح ور أأى أأن امجليع قد يكونون قادرين عىل املوافقة عىل ذكل .مث أأشار الرئيس
اإىل القرار املقرتح وذكر أأن ذكل سيشلك جزءا من القرار يف اليوم ا ألخري من ادلورة ،وهو يوم امجلعة ،بشأأن الربانمج
واملزيانية الشاملني .وعىل الرمغ من أأن القرار الرمسي حول الصياغة سيمت اختاه يف يوم امجلعة ،اإل أأنه من املهم أأن يكون هناك
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اتفاق عىل الصياغة حىت ل تكون هناك مفاجأأة ألحد عندما ترى الوفود أأهنا جزء من قرار مموحد يمت التفاق عليه يف وقت
لحق من ا ألس بوع .وتوقف الرئيس لريى ما اإذا اكن دلى أأي وفد أأس ئةل أأو قد ل يكون يف وضع يسمح هل بتأأييدها .ونظرا
لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة ،قر أأ الرئيس القرار ،اذلي سيمت الإعالن عنه يوم امجلعة كجزء من القرار العام بشأأن
الربانمج واملزيانية:

""1

وافقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل ما ييل:
( أأ) اإدراج مؤرشي أأداء جديدين يف الربانمج  19كام ييل:
-

النس بة املئوية ملنشورات الويبو الرائدة اليت يرتمج ملخصها التنفيذي اإىل لك اللغات الرمسية
ل ألمم املتحدة؛ أأساس املقارنة  5( %62.5من أأصل )8؛ الهدف %100؛

-

النس بة املئوية ملنشورات الويبو العامة بش أأن املسائل املوضوعية للملكية الفكرية اليت نرشت
يف الثنائية  21/2020وترمجت اإىل مجيع اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة؛ أأساس املقارنة %0
( 0من أأصل )4؛ الهدف %100؛

(ب) زايدة مزيانية خالف املوظفني اخملصصة للربانمج  27مببلغ  800,000فرنك سويرسي ألغراض حتقيق
هدف لك من مؤرشي ا ألداء املذكورين يف الفقرة الفرعية ( أأ) السابقة
""2

وطلبت من ا ألمانة القيام مبا ييل:
(ب) اقرتاح نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو اإابن ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج
واملزيانية؛

 .191وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة ومجيع الوفود عىل تأأييدمه .وشكر الوفد ا ألمانة عىل ترمجة منشورات الويبو اإىل
مجيع اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة .و أأعرب الوفد عن رسوره بأأن الاقرتاح حظي بتأأييد واسع من ادلول ا ألعضاء اليت متثل
مجموعات إاقلميية خمتلفة للغاية ولغات خمتلفة .ور أأى الوفد أأن هذا من شأأنه أأن يقلل من عدم التوازن يف اللغات والتغلب عىل
العقبات اللغوية لتعزيز اس تخدام نظام امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وزايدة الوصول اإىل املنشورات ومعلومات الويبو.
و أأعرب الوفد عن ثقته يف أأن هذا سيشجع عىل املزيد من التأأييد ويوسع نطاق وصول املس تخدمني اإىل معلومات الويبو.
 .192و أأعرب وفد الإمارات العربية املتحدة عن سعادته ابلنتيجة اليت أأسفرت عهنا املناقشات وتطلع اإىل اس تعراض س ياسة
اللغة يف ادلورة القادمة للجنة الربانمج واملزيانية يف عام  .2020وشكر الوفد البدلان اليت أأيدت الاقرتاح املقدم من ادلول
العربية وروس يا والصني.
 .193و أأعرب وفد الصني عن سعادته ألن اللجنة اعمتدت التغيريات يف الربانمج  19والربانمج  27بطريقة فعاةل للغاية.
وذكر الوفد أأنه يف الصباح ،أأعرب عن تأأييده لقرتاح ترمجة منشورات الويبو اإىل مجيع لغات ا ألمم املتحدة الرمسية .وشكر
الوفد الوفود عىل تأأييدها .و أأشار الوفد اإىل أأنه س يواصل املشاركة يف املناقشات حول املزيانية يف املس تقبل بطريقة بناءة
و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون هناك يف املس تقبل تنفيذ أأقوى خلطة التنويع اللغوي يف الويبو.
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 .194و أأغلق الرئيس الربانجمني  19و .27و أأشار الرئيس اإىل أأنه ل يزال هناك مسأألتان يف ذكل الوقت ،وهام برانمج الويبو
للماكفأآت والتقدير ومهنجية حتديد خمصصات الاحتادات .وقبل مناقشة هاتني املسأألتني ،اس تفرس الرئيس عام اإذا اكن هناك
أأي يشء أآخر يريد ا ألعضاء طرحه بشأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية ألنه يرى أأن هناك هاتني املسأألتني اللتني س يضيف اإلهيام
مسأأةل تصويب الربانمج واملزيانية بعد قرار احملَّكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية .و أأشار الرئيس اإىل أأن املدير العام قدم
توضيحا مطول يف اليوم السابق و أأن الوثيقة  WO/PBC/30/10 Corr.متاحة .وحرصا من الرئيس عىل الشفافية
املطلقة ،ولضامن أأن امجليع يطالعون نفس الصفحة ،توقف الرئيس للحظة لريى ما اإذا اكن أأي من الوفود يرغب يف اإاثرة
قضااي حول هذه املسأأةل أأو أأي مسأأةل أأخرى برصف النظر عن هاتني املسأألتني املوضوعيتني ا ألخريني .وفتح الرئيس الباب
للتعليقات.
 .195و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن أأمهل يف أأل تضطر اللجنة اإىل العودة اإىل املوضوع يف التصويب  .1ومع ذكل ،أأراد
الوفد ،قبل هناية ا ألس بوع ،الاحتفاظ حبقه يف العودة اإىل هذه القضية اليت حتظى ابهامتم عدد من البدلان حيث قد تكون
هناك حاجة ملزيد من الإيضاحات.
 .196وجشع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املنظمة عىل اعامتد هنج حذر والتشاور مع املنظامت ا ألخرى املتأأثرة هبذا القرار،
حسب الاقتضاء ،لضامن عدم تطبيق تفسريات خمتلفة ملهنجية تسوية مقر العمل من قبل الواكلت اليت تتخذ من جنيف
مقرا لها من أأجل احلفاظ عىل النظام امل موحد ل ألمم املتحدة .و أأحاط الوفد علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة
 WO/PBC/30/10 Corr.فامي يتعلق مبزيانية الثنائية  .21/2020و أأعرب الوفد عن رغبته يف احلصول عىل مزيد من
املعلومات حول املصدر اذلي س تأأيت منه ا ألموال اخملصصة لسداد املس تحقات والفائدة البالغة .%5
 .197ور مد الرئيس عىل املالحظات اليت أأبداها وفد الاحتاد الرويس ،وذكر أأن اللجنة ستتخذ القرار يوم امجلعة ،ذلكل مفن
املهم العمل بشلك جامعي للتوصل اإىل تفامه بشأأن املاكن اذلي يوجد فيه احملتوى واذلي ل يوجد فيه .ويق ألي وفد اإاثرة
أأي قضية ل يوجد حولها اتفاق حىت اللحظة اليت يمت فهيا اختاذ القرار .والتفت الرئيس بعد ذكل اإىل ا ألمانة لتتناول السؤال
اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .198وتناولت ا ألمانة الآاثر املالية املرتتبة عىل املرتبات املتأأخرة والفائدة للثنائية  ،19/2018و أأفادت بأأهنا بصدد تقدير
ا ألثر ،ابلتعاون مع مجيع الواكلت ا ألخرى يف جنيف .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه يف وقت اإعداد الربانمج واملزيانية للثنائية
 ،19/2018مل يكن ختفيض ا ألجور معروفا ،وابلتايل مل يمت اإدراجه يف مزيانية  .19/2018وابلتايل فاإن نفقات الثنائية
 19/2018املقررة بشأأن املوظفني ميكن أأن تس توعب تكل النفقات .وكام ذكر املدير العام ،فاإن التأأثري املق مدر يف هذه املرحةل
يبلغ  9ماليني فرنك سويرسي ،تقريبا ،لكن هذه قمية تقريبية مبكرة جدا نظرا ألن اإعالن احلمك مت يوم ا ألربعاء السابق.
 .199وطلب وفد كرواتيا توضيحا بشأأن الاقرتاح املتعلق بربانمج الويبو للماكفأآت والتقدير .والمتس توضيحا بشأأن نوع
القرار اذلي من املتوقع أأن تتخذه اللجنة مقابل ما ينبغي تركه للجنة التنس يق ألنه يبدو أأن هناك بعض التداخالت.
 .200واس تعاد الرئيس اللكمة وانتقل رمسيا اإىل املسأأةل العالقة يف برانمج املاكفأآت والتقدير ابلويبو ،ودعا املستشار القانوين
للويبو اإىل الإدلء بر أأيه بشأأن السؤال شديد الصةل اذلي طرحه وفد كرواتيا بشأأن الطريقة اليت تتعامل هبا جلنة الربانمج
واملزيانية وجلنة التنس يق فامي بيهنام.
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 .201و أأجابت ا ألمانة عىل سؤال وفد كرواتيا بشأأن دور ومسؤولية جلنة الربانمج واملزيانية ،و أأحالت الوفد اإىل اللواحئ
والقواعد املالية ذات الصةل اليت حتدد دور جلنة الربانمج واملزيانية ،بدءا من القاعدة املالية ( 101.3د) .ويه تعرف جلنة
الربانمج واملزيانية عىل أأهنا " ...اللجنة اليت تشلكها امجلعية العامة للتعامل مع الربانمج واملزيانية واملوارد الشخصية واملباين
والمتويل" .و أأفادت بأأن الالحئة املالية ا ألخرى ذات الصةل يه البند  ،2.7اذلي ينص عىل أأن "تس تعرض جلنة الربانمج
واملزيانية الربانمج واملزيانية الذلين يقرتهحام املدير العام وحتيلهام اإىل مجعيات ادلول ا ألعضاء مشفوعة بتوصياهتا" .ور أأت ا ألمانة
رضورة التوصل إاىل اإجابة السؤال املتعلق بدور جلنة الربانمج واملزيانية ومسؤوليهتا يف هذين احلَّكني ،الذلين حددهتام ادلول
ا ألعضاء ألنفسها فامي يتعلق بلجنة الربانمج واملزيانية ،اليت تشلكها امجلعية العامة.
 .202وفتح الرئيس الباب للحديث بشأأن الاقرتاح املتعلق بربانمج الويبو للماكفأآت والتقدير.
 .203واس تعاد وفد كرواتيا اللكمة لطلب توضيح اإضايف .وسأأل الوفد عام اإذا اكنت الوفود س تقرر املبلغ اذلي سيمت ختصيصه
أأو عدم ختصيصه لهذا الربانمج .وسأأل الوفد عام اإذا اكن هو جمرد املبلغ الإجاميل وليس الكيفية اليت سيمت هبا توزيعه.
 .204و أأوحضت ا ألمانة أأن جلنة الربانمج واملزيانية قدمت توصيات لكهنا مل تقرر .والقرار الوحيد اذلي ستتخذه هو اعامتد
ميثاق الرقابة ادلاخلية .و أأفادت ا ألمانة أأنه ،فامي يتعلق ابلربانمج واملزيانية ،س تقدم جلنة الربانمج واملزيانية توصية اإىل امجلعية
العامة .وكررت ا ألمانة احلمك اذلي ينص عىل أأن تتعامل اللجنة مع الربانمج واملزيانية واملوارد الشخصية واملباين والمتويل،
وتركت التفسري للجنة الربانمج واملزيانية .و أأشارت ا ألمانة كذكل اإىل أأن اللجنة ل تتعامل مع القضااي اليت تندرج مضن ولايت
جلنة التنس يق ،اليت يه هيئة منفصةل متاما منشأأة مبوجب معاهدة ،أأو امجلعية العامة.
 .205وذكر وفد املكس يك أأن هذا موضع اهامتم وفده والوفود ا ألخرى .وهناك عدد من اجملموعات ،مبا يف ذكل وفد
املكس يك ،تشارك يف مشاورات بشأأن اقرتاح ما .وذكر الوفد أأن التفسري اذلي قدمه مكتب املستشار القانوين يساعد الوفد
عىل رؤية أأفضل لالجتاه اذلي ينبغي أأن يسري فيه أأي اقرتاح مقدم من جلنة الربانمج واملزيانية .وطلب الوفد بضع حلظات
أأخرى للنظر يف خمتلف أأساليب الوفود ا ألخرى عند التفكري يف اقرتاح فعيل.
 .206واس تأأنف الرئيس اجللسة بعد فرتة اسرتاحة قصرية تسمح للوفود املعنية بوضع اقرتاح ،و أأبلغ اللجنة أأنه أأجرى
مناقشات مع عدد من الوفود املعنية واقرتح طريقا للميض قدما بعد ظهر ذكل اليوم ويف اليوم التايل .و أأوحض الرئيس أأنه ل
تزال هناك ثالثة أأايم اكمةل حلل هاتني املسأألتني املتبقيتني .و أأشار الرئيس اإىل أأن عددا من الوفود املعنية ر أأت أأن املشاورات
غري الرمسية قد تكون مفيدة بشأأن مسأأةل ماكفأأة ا ألداء التنظميي للويبو .وذلكل اقرتح الرئيس الانتقال اإىل مشاورات غري
رمسية مع املنسقني ا إلقلمييني ابلإضافة اإىل أأي أأطراف هممتة بشأأن مسأأةل ماكفأأة ا ألداء التنظميي للويبو .ودعا الرئيس ا ألمانة
اإىل الانضامم اإىل الوفود حىت يمتكنوا من تقدمي املشورة هلم وفقا ذلكل .ونظرا ألنه يوم الثالاثء وهناك ثالثة أأايم بعده ،اقرتح
الرئيس عدم معاودة الاجامتع يف اجللسة العامة يف ذكل اليوم ،وبذكل يمت قضاء ما تبقى من ذكل اليوم يف حماوةل لإحراز
تقدم يف مسأأةل ماكفأأة ا ألداء التنظميي للويبو .واقرتح الرئيس العودة لالجامتع صباح اليوم التايل يف اجللسة العامة للبدء
مبناقشة أأوىل للمسأأةل املعلقة ا ألخرى ،ويه مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات .وفامي يتعلق مبسأأةل املاكفأأة التنظميية للويبو،
فتح الرئيس الباب للوفود لتقدم تعليقاهتا.
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 .207وك مرر وفد اإندونيس يا تعليقات الرئيس السابقة بأأن اللجنة س تعود يف اليوم التايل اإىل اجللسة العامة بشأأن املرفق
بناء عىل ذكل ،س تذهب اللجنة اإىل جلسات غري رمسية عىل أأساس أأن
الثالث ،وهو مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات .و ً
ورصح الوفد بأأنه مل يس بق هل أأن
جلنة الربانمج واملزيانية س تحاول أأن تمتكن من حل مسأأةل برانمج الويبو للماكفأآت والتقدير .م
شهد وشارك يف أأي نقاش ،غري رمسي أأو رمسي ،حول أأي اقرتاح يف هذا الصدد .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تسجيل موقفه
فامي يتعلق بربانمج الويبو للماكفأآت والتقدير ألنه ل يعمل أأو ليس دليه أأي معلومات فامي يتعلق بأأي اقرتاح س يقرتح يف اجللسة
غري الرمسية بعد ظهر ذكل اليوم.
 .208و أأوحض الرئيس أأنه مل ير أأي اقرتاح أأيضا ومل يكن هناك اقرتاح .و أأفاد بأأن الفكرة ،ابلنس بة للوفود املهمتة ،يه أأن يمت
بعد الظهر مناقشة القضية وتبادل بعض ا ألفاكر غري الرمسية ،ومعرفة ما اإذا اكن هناك يشء ما ميكن تقدميه اإىل جلنة الربانمج
واملزيانية بشلك أأمع أأم ل .وطمأأن الرئيس الوفود أأن جلنة الربانمج واملزيانية س تعود ابلتأأكيد اإىل هذه املسأأةل يف شلك جلسة
عامة يف الوقت املناسب .ورفع الرئيس الاجامتع يف شلك اجللسة العامة ذلكل اليوم وطلب من الوفود املهمتة مباكفأأة ا ألداء
التنظميي للويبو الاجامتع يف القاعة رمق  NB.107لإجراء مشاورات غري رمسية بشأأن هذه املسأأةل.
 .209ورحب الرئيس ابلوفود اليت عادت اإىل دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف صباح اليوم التايل وعاد اإىل البند  ،11وهو
اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020و أأشار الرئيس اإىل أأنه قد مت اإحراز تقدم جيد للغاية و أأن هناك فهم جيد للغاية
للغالبية العظمى من املزيانية املقرتحة .وشكر الرئيس الوفود عىل مشاركهتا الفعاةل والبناءة خالل أأول يومني من دورة جلنة
الربانمج واملزيانية .و أأفاد بأأن هناك مسأألتني عالقتني يتعني حلهام من أأجل تقدمي توصية واحضة اإىل امجلعيات العامة يف أأكتوبر.
وتتعلق اإحدى املسأألتني بتخصيص املرصوفات والإيرادات حسب الاحتاد ،املرفق الثالث .ور أأى الرئيس أأن بعض ا ألطراف
املهمتة يف تكل املناقشة تتحدث بشلك غري رمسي فامي بيهنا و أأعرب عن تطلعه اإىل تقدمي حتديث يف الوقت املناسب .وتمتثل
املسأأةل الثانية يف ماكفأأة ا ألداء التنظميي .وذكر الرئيس أأنه تر أأس جلسة غري رمسية مفيدة بعد ظهر اليوم السابق .ويف تكل
اجللسة ،أأعرب عدد من الوفود عن قلقه إازاء ماكفأأة ا ألداء التنظميي .ويف تكل املناقشة ،بدا أأنه ل يوجد خالف عىل مبلغ الـ
 562000فرنك سويرسي اخملصص ملاكفأآت ا ألفراد وا ألفرقة .وأأعرب عدد من الوفود عن قلقه إازاء ختصيص  2.255مليون
فرنك سويرسي ملاكفأأة ا ألداء عىل مس توى املنظمة .ور أأى البعض أأن ذكل ل يامتىش مع املبادئ التوجهيية اليت قدمهتا جلنة
اخلدمة املدنية ادلولية .و أأشار الرئيس أأيضا اإىل أأن عددا من ا ألعضاء أأقروا ابلصعوابت ادلس تورية يف اختاذ قرار من جلنة
الربانمج واملزيانية يعمتد عىل جلنة تنس يق مقبةل ألن العديد من التفاصيل عبارة عن قضااي متعلقة ابملوارد البرشية واليت تقع
مضن اختصاص جلنة التنس يق .واكتشف الرئيس وجود رغبة قوية يف اإجياد حل معيل يف ذكل ا ألس بوع ،مبا يف ذكل اختاذ
قرار بشأأن ا ألرقام املذكورة يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020فا ألرقام ل تعطي دامئا الصورة اكمةل .و أأفاد الرئيس
بوجود تفامه ممتاز بشأأن  %99من الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020وهناك حاجة إاىل حل بشأأن نس بة الواحد يف املئة
املتبقية ،ولكن مت اإحراز تقدم جيد .و أأشار اإىل أأن جلنة الربانمج واملزيانية اعتادت ،يف الس نوات ا ألخرية ،عىل تأأخري اختاذ
القرارات ا ألصعب عىل امجلعيات العامة .وليس يه الهيئة الإدارية الوحيدة يف الويبو اليت متيل اإىل القيام بذكل .ور أأى الرئيس
أأن عام  2019س يكون خمتلفا و أأنه ينبغي أأن تقوم جلنة الربانمج واملزيانية بوضع توصية واحضة .و أأفاد بأأن هناك جدول أأعامل
للجمعية العامة مزدحام للغاية بعدد من القضااي اجلوهرية .وذكر الرئيس أأنه عىل الرمغ من اإجعابه بعمل سفري فيتنام بصفته رئيسا
للجمعيات العامة للويبو ،فاإنه ل يريد أأن جيعل ا ألمر أأكرث صعوبة ابلنس بة هل ألنه دليه الكثري من العمل يف امجلعيات .واقرتح
الرئيس جعل العملية يف أأكتوبر بس يطة بقدر الإماكن .وقال اإن جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد

WO/PBC/30/16
73

الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور قد وافقت مؤخرا عىل قرار وينبغي عىل جلنة الربانمج واملزيانية أأن تتطلع اإىل اتباعه.
ومسحت املشاركة البناءة يف اللجنة احلكومية ادلولية ،عىل عكس الثنائيات السابقة ،ابلتوصل اإىل قرار واحض للجمعية العامة.
وإاذا مل تمتكن جلنة الربانمج واملزيانية من حل هاتني املسأألتني خالل ثالثة أأايم من النقاش املتواصل بني ا ألعضاء ،فاإهنا لن
ترسل اإشارة اإجيابية حول قدرة جلنة الربانمج واملزيانية عىل املشاركة بشلك بناء وفعال يف جلنة الربانمج واملزيانية .ودعا
الرئيس الوفود اإىل البحث عن حلول ،للحصول عىل التعلاميت الالزمة من عواصهم للسامح للوفود ابملشاركة الاكمةل يف تكل
املناقشات حىت تمتكن جلنة الربانمج واملزيانية من التوصل اإىل اتفاق يف هذا ا ألس بوع .وقال الرئيس اإنه س يفتح الباب لفرتة
وجزية للوفود لإلقاء بياانت و /أأو تقدمي حتديثات .و أأوحض الرئيس أأنه لن يكون هناك حمادثة موضوعية يف شلك جلسة عامة
يف ذكل اليوم .وستس متر املناقشات غري الرمسية وس تجمتع اجللسة العامة مرة أأخرى يف فرتة ما بعد الظهر .واكنت املناقشات
غري الرمسية اليت جرت يف اليوم السابق حول ماكفأأة ا ألداء التنظميي مفيدة ،ولكن هناك حاجة اإىل مزيد من الوقت للتفكري.
وطلب الرئيس من املنسقني ا إلقلمييني ابلإضافة اإىل أأي وفد هممت ،الاجامتع يف القاعة  NB.107ملواصةل املناقشات حول
ماكفأأة ا ألداء التنظميي .واقرتح الرئيس أأن تعود جلنة الربانمج واملزيانية لالنعقاد يف شلك جلسة عامة ظهر ذكل اليوم
للحصول عىل معلومات حمدثة عن التقدم احملرز يف املسأألتني املعلقتني .وفامي يتعلق مبسأأةل حتديد خمصصات الاحتادات
ونفقاهتا ،جشع الرئيس الوفود املهمتة عىل مواصةل املناقشات فامي بيهنا .ونظرا لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة ،رفع
الرئيس اجللسة لهذا الصباح.
 .210وافتتح الرئيس اجللسة املسائية وذكر أأنه جرت العديد من احملاداثت املهمة والقيمة خالل اجللسة غري الرمسية يف
القاعة  .NB.107و أأوحض الرئيس أأن جلنة الربانمج واملزيانية س تواصل حماداثهتا بشأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية
 .21/2020وكرر الرئيس القول إان هناك مسأألتني هممتني معلقتني ،وهام مسأأةل مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات ،واليت
اقرتح مناقش هتا لحقا ،ومسأأةل ماكفأأة ا ألداء التنظميي يف اإطار الربانمج  .23واقرتح الرئيس أأن يعود املنسقون ا إلقلمييون
والوفود املهمتة لالجامتع من أأجل املشاورات غري الرمسية يف القاعة  NB.107مع ا ألمانة ملواصةل احملاداثت ،مبا يف ذكل حول
وثيقة مت تعمميها خالل اجللسة الصباحية غري الرمسية .و أأفاد بأأن الوثيقة تسجل بعض املقرتحات وتعد أأساسا مفيدا للمحادثة.
مساء يف حاةل التوصل إاىل اتفاق بشأأن هذه
واقرتح الرئيس رفع اجللسة مرة أأخرى والعودة اإىل جلسة عامة الساعة ً 5:45
املسأأةل .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف وضع اللمسات ا ألخرية عىل واحدة من املسائل املعلقة يف ذكل اليوم.
 .211وعقد الرئيس اجللسة العامة لختتام املداولت اليت جرت خالل اليوم .وذكر الرئيس بأأنه جرت حماداثت بناءة يف
اجللسة غري الرمسية حول واحدة من املسأألتني املتبقيتني بشأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020ويه برانمج
الويبو للماكفأآت والتقدير .و أأشار الرئيس اإىل أأنه جرت مناقشات يف اجللسات غري الرمسية لكهنا مل تتوصل اإىل قرار حازم
وواحض بشأأن برانمج املاكفأآت والتقدير ابلويبو ،مما يتطلب مزيدا من التفكري ،وسيتعني عىل جلنة الربانمج واملزيانية اإىل
العودة اإليه اليوم التايل .وفامي يتعلق مبسأأةل مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات ،اقرتح الرئيس فتح مناقشات حول هذا
اليشء ا ألول يف صباح اليوم التايل .ورفع الرئيس اجللسة لهذا اليوم.
 .212وافتتح الرئيس اجللسة الصباحية و أأشار اإىل أأن املناقشات حول اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020سوف
تس متر .و أأشار الرئيس اإىل أأنه جرى مداوةل غري رمسية مفيدة يف فرتة ما بعد الظهر السابقة بشأأن ماكفأأة ا ألداء التنظميي،
واليت اقرتح العودة اإلهيا يف وقت لحق من ذكل الصباح .مث انتقل الرئيس اإىل املسأأةل املعلقة الثانية ،ويه املرفق الثالث
بعنوان ختصيص ا إليرادات والنفقات حسب الاحتاد .و أأشار الرئيس اإىل أأن العديد من الوفود شاركت يف مشاورات
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ومناقشات غري رمسية عىل مدار اليومني املاضيني من أأجل التوصل اإىل حل .و أأفاد الرئيس بأأنه ،يف ادلورة التاسعة والعرشين
للجنة الربانمج واملزيانية ،المتست اللجنة من ا ألمانة تقدمي سيناريو بديل للسيناريو الوارد يف املرفق الثالث من مرشوع
الربانمج واملزيانية املقرتح للثنائية  ،21/2020ل يشمل املسامهة الامسية البالغة  1يف املئة من اإيرادات الاحتادات امل مموةل من
الاشرتأاكت واحتاد لهاي واحتاد لش بونة يف املرصوفات املشرتكة .ومت توفري البديل يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة املنشورة عىل
املوقع الإلكرتوين للجنة الربانمج واملزيانية .ومن أأجل حتقيق الشفافية مجليع أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية ،اقرتح الرئيس بدء
املناقشة يف شلك جلسة عامة من أأجل قياس التقدم احملرز حىت الآن .وفتح الرئيس الباب ل إالدلء ابلبياانت.
 .213وشكر وفد اإيطاليا ا ألمانة عىل تقدمي نسخة منقحة من اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020وقال الوفد اإنه
عىل الرمغ من املناقشات املكثفة خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف مايو ،مفن املؤسف أأن املرفق
الثالث من الاقرتاح ل يزال يتضمن تغيريا يف مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح ادلاعي اإىل تقدمي
مسامهة امسية قدرها  1ابملئة لالحتادات اليت تعاين من العجز ميثل احنرافا عن مبد أأ القدرة عىل ادلفع ،اذلي يعد جحر الزاوية
يف املنظمة .ور أأى الوفد أأيضا أأن التغيري يف مهنجية التخصيص غري مربر ألنه مل يكن هناك توافق عىل احلاجة اإىل اخلروج
عن مهنجية التخصيص احلالية يف اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية السابقة .و أأبرز الوفد أأن الويبو دلهيا وضع مايل سلمي
ومس تقر مع وجود فوائض ذات صةل واحتياطيات مالية وفرية .وعالوة عىل ذكل ،يعترب عام  2018عاما قياس يا أآخرا لإيداع
ملفات امللكية الفكرية .وقال اإن الويبو منظمة واحدة لها مزيانية مموحدة .ويعد مبد أأ التضامن بني مجيع احتادات الويبو أأمرا
أأساس يا حىت تمتكن الويبو من حتقيق رسالهتا املؤسس ية املمتثةل يف "تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل"...
و أأبرز الوفد أأمهية أأن ختصص الويبو ما يكفي من املوارد املالية والبرشية لتنفيذ أأنشطهتا للرتوجي الفعال مجليع أأنظمة امللكية
الفكرية العاملية عىل املس توى ادلويل ،مبا يف ذكل مبادرات زايدة الوعي بني أأحصاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص.
وذكر الوفد أأن نظام امللكية الفكرية العاملي اذلي تديره الويبو يعد أأداة رئيس ية دلمع الابتاكر والتمنية الاقتصادية ،عىل
املس توى احمليل ،ول س امي بني الرشاكت الصغرى والصغرية .وذلكل ،مفن املهم للويبو أأن تشارك يف تيسري انضامم البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا اإىل أأنظمة امللكية الفكرية العاملية مع مراعاة الهدفني الاسرتاتيجيني الثاين والثالث من أأجل حتقيق
أأهداف ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .ور أأى الوفد أأن تكل ا ألهداف ل ميكن أأن تتحقق بطريقة عادةل اإل عن طريق احلفاظ
عىل مهنجية التخصيص احلالية دون تغيري .وفامي يتعلق مبهنجية التخصيص ،ويه موضوع شامل ،قد يكون ألي تغيري تأأثري
كبري عىل معل املنظمة كلك يرتتب عليه عواقب سلبية ،ل س امي ابلنس بة للمناطق اليت حتتاج فهيا امللكية الفكرية اإىل مزيد
من الرتوجي والتطوير .وابختصار ،كرر الوفد طلبه حبذف املسامهة الامسية البالغة  1ابملئة من املرفق الثالث.
 .214وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق وتوفري نسخة بديةل من
املرفق الثالث دون املسامهة الامسية البالغة  1ابملئة من الإيرادات املقدرة لالحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت واحتاد لهاي
واحتاد لش بونة يف املرصوفات املشرتكة .و أأبرزت اجملموعة أأن املهنجية التقليدية للقدرة عىل ادلفع قد أأسفرت عن نتاجئ اإجيابية
للمنظمة كام هو واحض من الوضع املايل السلمي والمنو القيايس للخدمات املالية .و أأعربت اجملموعة عن قلقها من أأن التغيريات يف
مهنجية التخصيص قد تؤدي اإىل عواقب غري مرغوب فهيا عىل أأداء املنظمة.
 .215وكرر وفد الاحتاد الرويس موقفه اذلي أأبداه يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية .و أأعرب الوفد عن
نفس القلق اذلي أأبدته عدد من الوفود بشأأن اضطرار احتاد لش بونة اإىل دفع نفقات غري مبارشة .و أأوحض الوفد أأن الاقرتاح
الوارد يف املرفق الثالث يعين يف الواقع تغيري الس ياسة املتعلقة بتخصيص الإيرادات والنفقات دون وجود توافق يف الآراء
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بشأأن هذه املسأأةل .و أأفاد بأأن نظام لش بونة ،يف الوقت احلايل ،يف مرحةل تطوير .وميكن أأن تؤدي الزايدة يف النفقات اإىل
مشالكت وجتعهل أأقل جاذبية ل ألعضاء اجلدد .ور أأى الوفد أأن نظام لش بونة جيب أأن يعمل مبوجب مزيانية الويبو امل موحدة.
و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن مراجعة املهنجية س تؤدي اإىل تفكك النظام ادلويل ،اذلي يعمل بشلك جيد يف الوقت احلارض.
ور أأى الوفد أأنه من الرضوري احلفاظ عىل نظام املزيانية احلايل ،واذلي ينبغي أأن يكون هو مموحدا ابلنس بة مجليع الاحتادات.
 .216وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ا ألمانة عىل اإعداد النسخة املنقحة من الوثيقة وكذكل بديل املرفق الثالث
دون املسامهة الامسية البالغة  1ابملئة .وكام أأشري اإليه يف ادلورات السابقة ،فاإن املهنجية احلالية لتخصيص الإيرادات
والنفقات للك احتاد قيد الاس تخدام منذ عام  .2007و أأشار الوفد اإىل الوضع املايل املس تقر والتقديم للمنظمة .وقال اإن معل
الويبو يقوم عىل مبد أأ التضامن يف املنظومة كلك .ور أأى الوفد أأن مهنجية التخصيص ل ينبغي أأن تكون متيزيية ضد بعض
الاحتادات ومتحزية ألخرى .ول ينبغي أأن تتعارض مهنجية التخصيص مع مبد أأ املنظمة ،ول س امي املادة  3من اتفاقية الويبو
اليت تنص عىل "تمتثل أأهداف املنظمة فامي ييل "1" :تعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل من خالل التعاون بني
ادلول ،وعند الاقتضاء ،ابلتعاون مع أأي منظمة أأخرى "2" .ضامن التعاون الإداري بني الاحتادات" .وش مدد الوفد عىل أأن
مبد أأ القدرة عىل ادلفع يتعارض مع الاقرتاح اذلي تعزى فيه التاكليف غري املبارشة اإىل مجيع الاحتادات بغض النظر عن
قدرهتا عىل ادلفع .ومثل هذا الاقرتاح ميثل احنرافا عن قاعدة مت تطبيقها حىت الآن لتخصيص النفقات للك احتاد .ومتت
مناقشة مهنجية التخصيص بشلك مكثف يف اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية السابقة دون اإجامع .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد
عن انفتاحه عىل أأي اقرتاح جديد ميكن أأن يسهم يف تضييق الفجوات واملواقف املتباينة بني ادلول ا ألعضاء ،مع احرتام املبد أأ
الرئييس لعمل املنظمة.
 .217وشكر وفد فرنسا ا ألمانة عىل الوثيقة املنقحة .وقال اإن التغيري الأكرث لفتا للنظر اذلي أأجرته ا ألمانة يف مرشوعها
لقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020مقارنة ابلربانمج واملزيانية املعمتدين للثنائية  ،19/2018هو التغيري يف ختصيص
النفقات غري املبارشة .وهذا يعين نفقات اإضافية لحتاد لهاي واحتاد لش بونة مما سزييد من جعزهام .وذكر الوفد أأنه ورد يف
الصفحة ذات الصةل يف الوثيقة  WO/PBC/30/10أأن الاحتادات اليت ل تس تطيع حتمل أأي مرصوفات غري مبارشة
لالحتاد أأو مرصوفات اإدارية غري مبارشة ستسهم بنس بة امسية قدرها  1ابملئة من اإيراداهتا يف املرصوفات املشرتكة .ول تظهر
هذه العبارة يف الربانمج واملزيانية للفرتة  .19/2018ومل يمت التصديق عىل هذا املبد أأ من قبل جلنة الربانمج واملزيانية ول من
قبل امجلعيات العامة .وبيامن انقشت ادلول ا ألعضاء منذ عام  2015ما اإذا اكنت س تغري ختصيص النفقات للك احتاد أأم ل ،فمل
يدث أأي توافق يف الآراء بشأأن هذا املوضوع .ويف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،يف اإطار البند  16من
جدول ا ألعامل بشأأن طريقة ختصيص النفقات للك احتاد ،فاإن ادلول ا ألعضاء "" "2أأشارت اإىل عدم وجود توافق يف الآراء
بشأأن املسائل اليت نوقشت يف اإطار البند احلايل من جدول ا ألعامل "3" .وطلبت من ا ألمانة أأن تقدم ،أأثناء ادلورة التاسعة
والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،رشحا شفهيا ملرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح  21/2020ومهنجية ختصيص الإيرادات
والنفقات للك الاحتاد" .ودامئا ما عارضت العديد من ادلول ا ألعضاء بشدة أأي تغيري يف مهنجية ختصيص النفقات .و أأشار
الوفد اإىل أأنه دامئا ما عارض التغيريات يف مهنجية ختصيص النفقات ومبد أأ القدرة عىل ادلفع .و أأيد الوفد الهنج امل موحد ،اذلي
يعد رضوراي للويبو كعضو يف منظومة ا ألمم املتحدة ،ونظام التضامن املايل فامي يتعلق ابملزيانية ،مما جيعل من املمكن مراعاة
الهدف ا ألسايس للويبو ،وهو تعزيز وحامية مجيع حقوق امللكية الفكرية .ويف اخلتام ،مل يس تطع الوفد قبول هذا احلمك املقرتح
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و أأعرب عن رغبته ،مثل الوفود ا ألخرى ،يف حسبه .ومع ذكل ،أأبدى الوفد اس تعداده ملزيد من املناقشات يف املس تقبل حول
هذا املوضوع.
 .218و أأعرب وفد الياابن عن أأمهل يف أأن تنظر مجيع ادلول ا ألعضاء وا ألمانة يف طرق لتصحيح اخللل يف ا إليرادات
والنفقات للك احتاد حىت حتقق مجيع الاحتادات الاس تقالل املايل .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن تقديره لالقرتاح املقدم
من ا ألمانة يف املرفق الثالث يف الوثيقة  .WO/PBC/30/10ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه لن يؤيد الاقرتاح ابلاكمل ألنه
يزيد من جعز احتاد لهاي .ور أأى أأن زايدة العبء املايل لالحتادات يف العجز ليس حال فعال .ومن املهم اختاذ تدابري ملموسة
لتقليل العجز من خالل وضع خطة أأو خريطة طريق لتحقيق السالمة املالية .وفضم ل الوفد النظر يف التدابري امللموسة
ومهنجية التخصيص كحزمة واحدة.
 .219ورحب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020بصيغته املنقحة بعد ادلورة
التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،و أأعرب عن تقديره للجهد اذلي بذل يف اإعداد مجيع الواثئق .وكام أأشار الوفد عدة
مرات سابقة ،أأعرب الوفد عن ا ألمهية القصوى ملبادئ الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة يف منظامت ا ألمم املتحدة مبا فهيا
الويبو .و أأحض الوفد أأنه ميكنه تأأييد اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020بصيغته احلالية .و أأفاد بأأنه ،قبل الوصول اإىل
توصية اإىل امجلعية العامة ابعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية ،فاإن هناك بعض البنود ا ألساس ية املتبقية اليت يتعني التفاق علهيا.
ويمتثل أأحدها يف ما اإذا اكن من غري العدل مطالبة احتاد لش بونة ابملسامهة مببلغ  4000فرنك سويرسي س نواي يف املرصوفات
املشرتكة للويبو مثل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اليت س تفيد نظام لش بونة بال شك .و أأراد الوفد أأيضا تصحيح البيان السابق
لوفد اإيطاليا بأأن للويبو مزيانية مموحدة .و أأوحض الوفد أأن الويبو دلهيا نظام اشرتاك مموحد وليس مزيانية مموحدة .ومل يس تفض
الوفد يف احلديث عن ذكل .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معاجلة اخملاوف اليت أأاثرها وفد س نغافورة ،يف حديثه ابمس مجموعة
أآس يا واحمليط الهادئ ،من أأن التغيري عىل املرفق الثالث س يؤثر سلبا عىل الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت .و أأعرب الوفد
عن اس تعداده لتقييد تطبيق النس بة البالغة  1يف املئة حبيث تقترص عىل أأنظمة التسجيل .وسأأل الوفد عام اإذا اكن ذكل
سرييض مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .وفامي يتعلق ابلبيان اذلي أأدىل به وفد فرنسا ومفاده أأن املسامهة البالغة  1ابملئة يف
املرصوفات املشرتكة للمنظمة مل تطبق قط ،أأشار الوفد اإىل أأنه مت تطبيقها يف الس بعينيات والامثنينيات و أأوائل التسعينيات.
واقرتحت ا ألمانة أأن تسامه الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت ولهاي ولش بونة بنس بة امسية قدرها  1ابملئة من دخلها يف
املرصوفات املشرتكة .وقد اس متع الوفد اإىل اخملاوف اليت مت الإعراب عهنا بشأأن جعز الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت
واقرتح إالغاء هذا العجز لضامن عدم احلاجة اإىل زايدة قمية الاشرتأاكت .و أأشار اإىل أأنه مت الإدلء أأيضا بياانت عن سابقة مماثةل.
ويفيد الاقرتاح بأأنه اإذا اكن بعض أأعضاء الويبو قادرين عىل ا إلرصار عىل الزتام احتاد لش بونة ابملعاهدة اخلاصة به ،واليت
تتطلب اس تدامة مالية ،فس يكون عىل الاحتادات ا ألخرى أأن تكون مكتفية ذاتيا .وطلب الوفد من الوفود اليت دلهيا مثل
هذه اخملاوف النظر يف احلقائق .و أأفاد بأأن دلى الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
جسل طويل يف دفع تاكليف ا ألنشطة واملعاهدات اليت ل تدر دخال .و أأيد الوفد ذكل ور أأى أأن مجيع أأنظمة التسجيل ينبغي
أأن تسهم .ومل يكن النقاش يدور حول ما اإذا اكن ميكن اس تخدام هذه ا ألموال دلمع معاهدة مراكش أأو أأي معاهدة أأخرى
مماثةل .ور أأى أأن واحد ابملئة نس بة صغرية جدا من مزيانية لك احتاد .وابلنس بة اإىل الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت ،فاإن 1
ابملئة أأقل بكثري من نصف مسامهة الولايت املتحدة ا ألمريكية .وتشلك مسامهة الولايت املتحدة ا ألمريكية نس بة صغرية من
مزيانية الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت .وابلنس بة اإىل احتاد لش بونة ،فاإن هذه املسامهة تبلغ جمرد  8000فرنك سويرسي
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خالل الثنائية ،أأو  4000ف نرك سويرسي يف الس نة .وسأأل الوفد عام س يغطيه مبلغ  4000فرنك سويرسي ،أأي ما اإذا اكن
س يغطي تكنولوجيا املعلومات وا ألمن وإاذاكء الاحرتام للملكية الفكرية والتصالت وقواعد البياانت العاملية واملرشوعات
الصغرية واملتوسطة ودمع رايدة ا ألعامل .ومل ير الوفد أأن هذا هو احلال ،و أأوحض أأن  4000فرنك سويرسي يف جنيف ليس
مبلغا كبريا .وبدون هذه املسامهة الامسية البالغة  1ابملئة ،لن يسهم نظام لش بونة بأأي يشء يف املرصوفات املشرتكة للمنظمة
كام فعل لس نوات عديدة .وحتدث احتاد لش بونة عن التضامن والتعاون بني الاحتادات ،لكنه ظل يعرف منذ عقود ،من
خالل ترصفاته ،مفهوم التضامن والتعاون عىل أأنه الإبقاء عىل رسومه منخفضة واس تخدام الإيرادات الواردة من الآخرين .ومل
يتفق الوفد مع هذا التعريف للتضامن والتعاون .وقال اإنه رمبا اكن منطقيا يف ا ألايم ا ألوىل للمنظمة أأو يف الآونة ا ألخرية
ابلنس بة للعجز القصري ا ألجل ،كام يف حاةل احتاد لهاي ،أأن يقوم نظام مزدهر ابإقراض ا ألموال لنظام أآخر ياكحف من أأجل
البقاء .وبعد  50عاما ،يف حاةل احتاد لش بونة ،ميكن التفاق عىل أأنه مل يعد هناك تعاون ولكن اعامتد غري مفيد .وعندما
يتحدث احتاد لش بونة عن التعاون بني الاحتادات ،وفقا للامدة  3من اتفاقية الويبو ،فاإن فكرة التعاون تكون غري متبلورة يف
أأحسن ا ألحوال .ويتحدث احتاد لش بونة عن التضامن املايل لكنه ل يذكر املادة  11من اتفاق لش بونة أأو املادة  16من اتفاقية
ابريس أأو املادة  25من اتفاقية برن أأو أأي مادة أأخرى يف املعاهدات اليت تديرها الويبو واليت تطالب ابلس تقالل املايل .ولقد
حان الوقت ألن يفي أأعضاء احتاد لش بونة ابلزتاماهتم مبوجب املعاهدة .وعىل وجه التحديد ،حددت املادة  11.3الرتتيب اذلي
سيمت به اش تقاق املزيانية .ويأأيت يف املرتبة ا ألوىل رسوم التسجيل ادلولية .وذكر الوفد أأن رسوم الطلب ليست اكفية لتغطية
النفقات املبارشة أأو غري املبارشة .وتأأيت يف املرتبة الثانية عائدات بيع حقوق املؤلف عىل منشورات املكتب ادلويل بشأأن
الاحتاد اخلاص .واملنشور الوحيد املتعلق ابلنقابة اخلاصة للبيع هو واثئق املعاهدة واليت ل تسفر عن أأي اإيرادات مت ذكرها يف
أأي تقرير س نوي .وابلنس بة اإىل املرتبة الثالثة ،ويه الهبات والوصية والإعاانت ،ليست هناك جسالت توحض أأاي مهنا ابلنس بة
للثنائية .وابلنس بة اإىل املرتبة الرابعة ،ويه الإجيارات والفوائد والإيرادات املتنوعة ا ألخرى ،اكن أأعضاء الويبو قد قرروا يف
السابق منح احتاد لش بونة حصة من هذا ادلخل ،لكن ذكل ليس اكفيا لتغطية التاكليف الكبرية جدا لحتاد لش بونة .و أأخريا،
املرتبة اخلامسة ،ويه مساهامت بدلان الاحتاد اخلاص ،اإذا اكنت الإيرادات من املصادر املشار اإلهيا يف البنود ا ألربعة املذكورة
أأعاله اكفية لتغطية نفقات الاحتاد اخلاص وإاىل املدى اذلي تكون فيه تكل الإيرادات اكفية ذلكل .ونظرا ألن الفئات ا ألربع
السابقة لن متول معل نظام لش بونة بشلك مناسب وابلتايل ل توفر مبلغا معقول لتغطية املرصوفات املشرتكة للمنظمة ،فاإن
تكل الفئة يه الفئة اليت جيب تطبيقها .ولقد حان الوقت اذلي يتعني فيه عىل أأعضاء احتاد لش بونة الالزتام ابلزتامات املعاهدة
وادلفع لحتادمه اخلاص .ويف حال فشل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن املعاهدة تنص عىل أأن حكومة سويرسا س تدفع .واكن الوفد
قد مسع خماوف بشأأن الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت واملسامهة البالغة  1ابملئة اليت تتحول اإىل حوايل  360000فرنك
سويرسي مما يسامه بشلك أأكرب يف العجز دلى الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت .ور أأى الوفد أأنه ل ينبغي أأن تتجادل جلنة
الربانمج واملزيانية بشأأن مبلغ  4000فرنك سويرسي يف العام املطلوب من احتاد لش بونة دفعه .وينبغي أأن تناقش جلنة
الربانمج واملزيانية حقا ا ألولوايت التنظميية اليت ينبغي متويلها وكيف ينبغي هيلكة مزيانية املنظمة .وتكل يه ولية جلنة الربانمج
واملزيانية .وعىل سبيل املثال ،دعا وفد الصني يف وقت سابق اإىل مزيد من التنوع يف التوظيف وترمجة الواثئق عىل نطاق
أأوسع .و أأعرب الوفد عن اس تعداده لتأأييد اإنفاق املزيد من ا ألموال عىل الرتجامت .و أأفاد بأأن العنارص الرئيس ية ا ألخرى مثل
مشاريع حتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ألنظمة التسجيل ادلولية ابلإضافة اإىل مشاريع التطوير اليت تركز عىل
الكيفية اليت ميكن هبا للملكية الفكرية رفع مس توى الاقتصادات والناس يه عنارص هممة للغاية ابلنس بة للولايت املتحدة
ا ألمريكية .و أأبدى الوفد اس تعداده لتأأييد هذه النفقات أأيضا .وفامي يتعلق بعجز الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت ،ر أأى الوفد
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أأن الوقت قد حان ألن يطالب احتادي ابريس وبرين ابحلصول عىل دخل مقابل استئجار مباين الويبو .ويدفع هذا الاحتاد
مقال ا ألصول اليت ترد دخال وينبغي أأن تس تفيد من تكل ا ألصول .وس يضيف هذا ادلخل مليوين فرنك سويرسي عىل ا ألقل
اإىل مزيانية الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت .و أأكد الوفد أأن مبلغ  4000فرنك سويرسي لحتاد لش بونة يعد ضئيال للغاية.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأل تشلك مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات وقضااي برانمج الويبو للماكفأآت والتقدير عقبات
أأمام التوصل اإىل اتفاق بشأأن أأي توصية مقدمة اإىل امجلعية العامة.
 .220وذكر وفد الصني أأن اإحدى همام الويبو تمتثل يف امجلع بني مجيع ا ألجزاء للتنس يق بني أأنشطة امللكية الفكرية ادلولية.
ولتحديد ختصيص الإيرادات والنفقات ،ينبغي أأن يكون هل منظور اسرتاتيجي طويل ا ألجل لضامن أأمهية نظام امللكية الفكرية
العاملي .و أأفاد بأأن نظايم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد يشهدان معلية تطوير وتعزيز .ولو اكن هناك رشط بأأن
يسامه هذان النظامان الذلان يواهجان مشألك يف مجيع النفقات ،مفن املؤكد أأن ذكل اكن سزييد من أأعباهئام يف مسايرة مرحةل
التطوير .واكن س يؤثر عىل مس تخديم هذين النظامني .و أأشار الوفد اإىل أأن ادلول ا ألعضاء مل تتوصل حاليا اإىل توافق يف
الآراء بشأأن مهنجية التخصيص .وذلكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي تويخ احلذر يف اإجراء أأي تغيريات عىل أأساليب
التخصيص احلالية .وقبل ذكل ،فاإن هناك حاجة اإىل اإجراء دراسات لبحث مجيع الآاثر احملمتةل .و أأفاد الوفد بأأنه ل ميكنه حاليا
تأأييد املهنجية اجلديدة الواردة يف املرفق الثالث يف الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020و أأشار الوفد اإىل أأنه يريد املشاركة
بنشاط يف املناقشات املقبةل حول هذا املوضوع.
 .221وحتدث وفد أأملانيا ،و أأشار اإىل أأنه يأأخذ اللكمة للمرة ا ألوىل ،وشكر الرئيس عىل توجهيه القدير والفعال لدلورة
الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية ،مما سيساعد يف التغلب عىل الفجوات اليت ل تزال قامئة بني الوفود .وشأأنه شأأن العديد من
الوفود ا ألخرى ،ر أأى الوفد أأن مبد أأ القدرة عىل ادلفع ميثل عامال همام يسامه يف جناح الويبو يف مجيع جمالت نشاطها اخملتلفة.
ومل يؤيد الوفد أأي اإضافات ختفف من مبد أأ القدرة عىل ادلفع و أأبدى اس تعداده للمشاركة بشلك بناء يف أأي نقاش أآخر حول
هذا املوضوع.
 .222و أأيد وفد سويرسا ما قالته ابلفعل العديد من الوفود يف ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية .وكام أأكد يف ادلورة
التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،مل يس تطع الوفد قبول أأي تغيري يف طريقة ختصيص النفقات عىل النحو املقرتح يف
الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020ور أأى أأن الطريقة احلالية الواردة يف الربانمج واملزيانيات لفرتات الس نتني السابقة ،يه
هنج معيل وفعال ،و أأهنا ل ختصص مرصوفات اإضافية لالحتادات اليت ل حتقق رحبا .و أأفاد بأأن تغيري الطريقة س يكون حتداي
ألي أأنشطة ل حتقق رحبا .وهذا ينطبق عىل معظم أأنشطة املنظمة .و أأشار اإىل أأن املقدمة يف املرفق الثالث تذكر أأنه بدون
املسامهة الامسية البالغة واحد ابملئة ،فاإن معظم الاحتادات ،أأي الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت واحتاد لهاي واحتاد
لش بونة ،لن تكون قادرة عىل دفع النفقات غري املبارشة للمنظمة .ووجد الوفد صعوبة يف فهم هذا املنطق ألن احلقيقة يه أأن
تكل الاحتادات عىل وجه التحديد ليست يف وضع ميكهنا من حتمل أأي نفقات اإضافية .ويعين التغيري املقرتح حقا أأن هناك
احتادات ل ميكهنا ادلفع ،وابلتايل ،جيب اإلزاهما ابدلفع .و أأوحض الوفد أأن تكل الاحتادات ليست يف وضع يسمح لها ابدلفع ألن
دلهيا مربرات لالحتياجات التشغيلية .ويتاج احتاد لهاي اإىل استامثرات كبرية يف تكنولوجيا املعلومات بسبب توس يع نطاق
انتشاره اجلغرايف ،وهو أأمر متوقع .ويعد احتاد لش بونة ،بوثيقة جنيف اخلاصة به ،نظاما شااب .وجيب عليه أأن يدخل حزي
التنفيذ ،وابلتايل فهو يتاج اإىل موارد ليبد أأ بداية جيدة ،كام اكن احلال ابلنس بة لالحتادات ا ألخرى يف املايض .و أأخريا ،تدفع
الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت مقابل مجموعة كبرية من أأنشطة الويبو مثل العمل يف جمال املوارد الوراثية واملعارف
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التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتعزيز معاهديت بكني ومراكش .وحتتاج هذه ا ألنشطة اإىل موارد وميكن القول اإن
تكل الاحتادات ليست "ثرية" مبا فيه الكفاية ،ولكن الويبو دلهيا وسائل اكفية .ول تعد املوارد املالية مفقودة اإذا اعتربت
املنظمة مكنظومة واحدة .ومع ذكل ،فاإن تغيري طريقة توزيع النفقات عىل النحو املقرتح يف املرفق الثالث سوف يسري يف
الاجتاه املعاكس .وس تكون نتيجة ذكل أأن يكون هناك ثالث احتادات من احملمتل أأن تصبح "فقرية" أأكرث فأأكرث ،وإاذا مت اتباع
مبد أأ الاكتفاء اذلايت املايل ،فس تضطر تكل الاحتادات الثالثة اإىل التخيل عن الاستامثر أأو طلب املزيد من اخملصصات من
ادلول ا ألعضاء .و أأفاد الوفد بأأنه ل يريد ذكل ملس تقبل الويبو .وذكر أأنه دامئا ما دافع عن املنطق امل موحد للويبو ألنه يعتقد أأن
اجملموعة الاكمةل ألنشطة الويبو لها ما يربرها .وإاذا أأضافت املنظمة ،بشلك مصطنع ،النفقات اإىل الاحتادات غري الهادفة
للرحب ،فاإن املنظمة سوف تبتعد عن كوهنا منظمة مموحدة .وقد تبدو املبالغ املقرتحة منخفضة ولكهنا متثل تغيريا يف النظام .ومل
يؤيد الوفد التغيري املقرتح .ور أأى أأنه س يكون ،يف الواقع ،تغيريا سواء اكن يطلق عليه احنراف عن الطريقة احلالية أأو تعديل
أأو تكيف .وس يظل يعد تغيريا يف النظام .ور مد الوفد عىل البيان السابق لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن سويرسا،
وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن السلف املقدمة من ادلوةل املضيفة ليست مصادر متويل ولكهنا سلف تقدم يف حاةل
نقص نقدية .وتنص عىل هذه السلف العديد من املعاهدات اليت تديرها الويبو ويه حبمك تعريفها وليدة اللحظة ومؤقتة.
ويقترص الهدف مهنا عىل التعويض عن نقص النقدية .وابلتايل ليست من خيارات المتويل .وبعد قوهل هذا ،ش مدد الوفد عىل
أأنه يويل أأمهية كبرية لحرتام املعاهدات ادلولية اليت ينضم اإلهيا وينظر جبدية ابلغة اإىل دوره كبدل مضيف للمنظامت ادلولية
مثل الويبو .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن اس تعداده ملناقشة املسأأةل بشلك بناء مع الوفود ا ألخرى.
 .223و أأشار وفد املكس يك ،فامي يتعلق ابلتغيري املقرتح يف مهنجية نس بة الواحد ابملئة ،اإىل أأنه ليس يف وضع يسمح هل
بتأأييدها .ور أأى الوفد أأنه يتعني عىل الاحتادات مواصةل العمل إلنضاج معلياهتا واسرتداد تاكليفها ،وينبغي أأن تنعكس مواقفها
بطريقة شفافة .و أأعرب الوفد عن الزتامه ابلعمل من أأجل ذكل .ومع ذكل ،أأبدى الوفد اقتناعه أأيضا بأأن مجيع الاحتادات جيب
أأن تبد أأ عىل قدم املساواة مع دمع وتضامن مجيع ا ألعضاء.
 .224وشكر وفد الربازيل ا ألمانة عىل اإعداد املرفق الثالث يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020و أأي مد الوفد
ابلاكمل قرارات الويبو السابقة فامي يتعلق بنظام الاشرتأاكت امل موحد و أأشار اإىل أأن املادة  3من اتفاقية الويبو تنص عىل أأن
أأحد أأهداف املنظمة هو "ضامن التعاون الإداري بني الاحتادات" .و أأفاد الوفد بأأن الغالبية العظمى من التاكليف غري املبارشة
للمنظمة تتحملها معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وبدرجة أأقل ،نظام مدريد .ولقد أأظهرت تكل الاحتادات أأن دلهيا اإماكانت
أأكرب لتحقيق اإيرادات بسبب الطريقة اليت مت هبا تنظميها واليت تليب متطلبات السوق .ومع ذكل ،ل تشرتك مجيع الاحتادات
يف نفس تكل الإماكانت وهذه ا ألهداف .وليست لك أأنشطة الويبو مرحبة ابلرضورة .ومع ذكل ،فهيي ذات صةل وقمية
ابلنس بة للمنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا .ويف الوقت نفسه ،أأعرب الوفد عن تفهمه خملاوف بعض الوفود اليت مبوجهبا جيب عىل
الاحتادات امل مموةل من الرسوم احلفاظ عىل مس توى ٍ
اكف من العائدات .ووفقا للمواد ذات الصةل بمتويل الاحتادات امل مموةل
من الرسوم ،ينبغي أأن يكون للك احتاد اإيرادات اكفية لتغطية نفقاته اخلاصة .وعىل سبيل املثال ،تنص املادة ( 24ب) من
اتفاقية لهاي عىل أأن مبلغ الرسوم جيب أأن يكون اثبتا حبيث يكون اكفيا عىل ا ألقل لتغطية مجيع نفقات املكتب ادلويل.
ودعا الوفد الوفود ملناقشة احللول البناءة اليت ،من انحية ،تضمن أأن الاحتادات س متول نفسها بشلك حصيح ،بيامن من انحية
أأخرى ،حترتم مبد أأ القدرة عىل ادلفع.
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 .225و أأشار وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل القضية ليست قضية تتعلق بلش بونة ألهنا تتجاوز وضع احتاد لش بونة.
ور أأى الوفد أأن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة ل ميكن مقارنهتا بأأنظمة التسجيل العاملية ا ألخرى مثل نظايم مدريد أأو
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ويرجع ذكل أأساسا اإىل أأن تسمية املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ا ألخرى تستند اإىل أأسامء
جغرافية وهناك تقييد واحض عىل العدد الإجاميل ل ألسامء اجلغرافية والطلبات املقابةل .و أأفاد الوفد بأأن الشفافية تعد أأداة اإدارية
هممة لتحسني اس تخدام املوارد وزايدة كفاءة املنظمة .ول أأحد يس تطيع حتدي هذا املبد أأ .ويف الوقت نفسه ،ل ينبغي أأن
تس تخدم كوس يةل للمتيزي ضد احتادات معينة تصادف أأهنا يف وضع مايل خمتلف ،ول أأن ترض مببادئ املنظمة ا ألساس ية كام
وردت يف اتفاقية الويبو .و أأعرب الوفد عن الزتامه ابلشفافية ولكن ليس عىل حساب مبادئ املنظمة .وجتاوز الوفد ذكل.
و أأشار الوفد اإىل اس تعداده للنظر يف أأي مهنجية ميكن اس تخداهما لتطوير التخصيص يف املس تقبل ،برشط أأن يرتم هذا
الهنج تكل املبادئ ا ألساس ية .ور أأى الوفد أأن املهنجية احلالية وواثئق املزيانية احلالية للثنائية  21/2020تمتتع ابلفعل مبس توى
ٍ
اكف من الشفافية .وليست هناك حاجة ملراجعهتا أأو الاحنراف عهنا .و أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأنه سيمت تقويض مبد أأ
التضامن ا ألسايس ،اذلي يقوم عىل أأساس حسن أأداء املنظمة ،اإذا مت اس تحداث مسامهة امسية نسبهتا  1ابملئة لتغطية
نفقات الاحتادات ،كام هو متوقع يف املرشوع احلايل وقد يكون لهذا التغيري عواقب سلبية بعيدة املدى وطويةل ا ألجل عىل
املنظمة كلك وميكن أأن يؤثر عىل معلها وقدرهتا عىل الوفاء بوليهتا ادلولية لتعزيز امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل.
 .226ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة ،اقرتح الرئيس اإغالق ابب املناقشة يف صباح ذكل اليوم.
و أأشار الرئيس اإىل أأنه توجد ،خارج قاعة املؤمترات اجلديدة ،قطعة من خصر القمر مت جلهبا من رواد الفضاء عىل منت مكوك
الفضاء أأبولو  15يف أأوائل الس بعينيات .وتعد الصخرة مبثابة اإعارة لالعرتاف بدور الويبو يف تيسري الرباعة البرشية .وأأشار
الرئيس اإىل أأنه مر هبا ماش يا عدة مرات يف ا ألايم القليةل املاضية و أأنه توقف يف بعض ا ألحيان جبوار تكل الصخرة عىل أأمل
أأهنا قد تقدم هل بعض الإلهام من ماكن ما عىل ما جيب القيام به بعد ذكل .و أأوحض أأنه يشعر أأنه قد يتاج اإىل العودة لقضاء
حلظات أأخرى أأمام قطعة الصخرة هذه .و أأوحض الرئيس أأن مواقف الوفود معروفة اإىل حد ما لبعضها البعض و أأن املسأأةل
ا ألوسع نطاقا ليست مسأأةل جديدة بل مسأأةل متت مناقش هتا قبل عامني وقبل أأربعة أأعوام .وكام هو احلال يف تكل املناس بات،
س تحتاج جلنة الربانمج واملزيانية يف مرحةل ما اإىل الاجامتع وحماوةل اإجياد حل معيل يسمح لها بمترير املزيانية .ورحب الرئيس
كثريا ابلوفود اليت أأبدت اس تعدادها ملواصةل املناقشات لإجياد هذا احلل الرمسي وجشعها كثريا عىل القيام بذكل .وذكر الرئيس
أأنه هو وا ألمانة موجودان ليسري ودمع املناقشات بأأي طريقة ممكنة .ويتعني عىل جلنة الربانمج واملزيانية مواصةل العمل علهيا.
ورجع الرئيس اإىل املسأأةل ا ألخرى املتبقية عىل جدول ا ألعامل ،ويه ماكفأأة ا ألداء التنظميي ،وأأشار اإىل أأنه عقدت بعض
املشاورات غري الرمسية املفيدة يف فرتة ما بعد الظهر يف اليوم السابق .ويف تكل املشاورات غري الرمسية ،طلب من الوفود
التأأمل يف املواقف اخملتلفة ،وقد حان الوقت لإغالق املسأأةل .ودعا الرئيس هؤلء املنسقني ا إلقلمييني ،ابلإضافة اإىل أأي وفد
أآخر هممت لالنضامم اإىل مناقشة غري رمسية مع ا ألمانة احلالية ،يف القاعة  .NB.107ودعا الرئيس اإىل مواصةل املناقشة حملاوةل
التوصل اإىل قرار ميكن اختاذه بشلك جامعي بشأأن مسأأةل ماكفأأة ا ألداء التنظميي .و أأفاد الرئيس بأأن جلنة الربانمج واملزيانية
س تعاود الاجامتع مرة أأخرى يف شلك جلسة عامة عندما يمت اإحراز تقدم يف لكتا املسأألتني.
 .227وعاد الرئيس اإىل املناقشات حول البند  11من جدول ا ألعامل ،بعنوان اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ،21/2020
وذكر أأنه عقدت جلسة غري رمسية ممثرة للغاية يف صباح ذكل اليوم للتداول والتوصل اإىل نص قرار متفق عليه يف اإطار هذا
البند من جدول ا ألعامل يف الربانمج  23بشأأن برانمج املاكفأآت والتقدير يف الويبو .وكام هو احلال مع العنارص ا ألخرى للقرار
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اخلاص ابقرتاح الربانمج واملزيانية ،أأفاد الرئيس بأأنه لن يوافق عليه رمسيا يف تكل اللحظة ،حيث سيمت جتميعه كجزء من قرار
مموحد يف اإطار البند  .11وكام جرى العرف خالل ا ألايم القليةل املاضية ،مفن املهم التفاق بشلك جامعي عىل العنارص،
حبيث عندما يمت جتميع هذه العنارص يف اليوم التايل ،ميكن إاقراره دون تردد .و أأشار الرئيس اإىل أأن الوفود قد تلقت نسخة
ورقية من مرشوع املقرر اذلي ميثل ما اكن عىل الشاشة خالل اجللسة غري الرمسية .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن يكون
أأولئك اذلين يتاجون للمناقشة داخل مجموعاهتم ا إلقلميية قد قاموا بذكل .ونظرا لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة ،قر أأ
الرئيس مرشوع القرار عىل النحو التايل:

وافقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل ختفيض املبلغ املقرتح مبقدار  1,655,800فرنك سويرسي مقابل الاعامتد
اخملصص لربانمج الويبو للماكفأآت والتقدير يف الربانمج  ،23و إادخال ما يس تتبع ذكل من تغيريات يف الصفحات
 19و 21و 23و 24و( 142النسخة الإنلكزيية) ومهنا حذف عبارة "برانمج الويبو للماكفأآت والتقدير".
وسيس تخدم الاعامتد الناجت البالغ  1,152,000فرنك سويرسي للماكفأآت الفردية وامجلاعية عىل النحو احملدد يف
برانمج الويبو للماكفأآت والتقدير ،أأي:
وذكر الرئيس أأن هذا هو مرشوع الفقرة فامي يتعلق ابلربانمج  23من اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020وسأأل
الرئيس عام اإذا اكن املرشوع مقبول دلى الوفود .ونظرا لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة ،اختمت الرئيس رمسيا
الربانمج  23و أأشار اإىل أأنه قد مت الآن اختتام مجيع برامج اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020وقد ترك ذكل مسأأةل
بناء عىل العمل اذلي مت حىت الآن،
هممة معلقة ،ويه مسأأةل املرفق الثالث مبهنجية التخصيص .وبرصف النظر عن ذكل ،و ً
اس تنتج الرئيس أأن مجيع الوفود موافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020ابس تثناء تكل املسأأةل املعلقة .واقرتح
الرئيس عقد جلسة عامة الساعة  10:00صباحا يف اليوم التايل .و أأفاد بأأنه يتعني عىل جلنة الربانمج واملزيانية اختاذ اإجراءات
بناء عىل
جامعية بشأأن ما جيب معهل بشأأن املسأأةل املعلقة ا ألخرية الوحيدة اخلاصة مبهنجية املرفق الثالث ،عىل الرمغ من أأنه ً
احملاداثت وبياانت الوفود يف وقت سابق ،ر أأى الرئيس أأن جلنة الربانمج واملزيانية س تجد صعوبة يف التوصل اإىل اتفاق بشأأن
هذه املسأأةل حبلول الساعة  6:00مساء يف اليوم التايل .وافرتض الرئيس أأن هذا هو ما ستتجه اإليه جلنة الربانمج واملزيانية،
ما مل تكن هناك تطورات كبرية بني عش ية وحضاها .وإاذا اكن هذا الافرتاض حصيحا ،وخميبا للآمال حباهل هذا ،فس يكون
العمل املزمع القيام به يف اليوم التايل هو جتميع القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف ذكل ا ألس بوع .و أأشار الرئيس
اإىل أأن القرار الوحيد اذلي مل يبت فيه بعد هو القرار املتعلق ابقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020ووفقا للمامرسة
املعتادة ،س تجمع ا ألمانة القرارات معا يف وثيقة واحدة مموحدة .مث رفع الرئيس اجللسة لهذا اليوم.
 .228واس تأأنف الرئيس اجللسة العامة يف الصباح ،وعاد اإىل البند  11من جدول ا ألعامل ،وهو اقرتاح الربانمج واملزيانية
للثنائية  .21/2020و أأشار الرئيس أأنه قد مت اإحراز تقدم جيد حىت الآن و أأن هناك مسأأةل واحدة معلقة ،ويه مسأأةل
ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد.
 .229وذكمر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه أأثناء مناقشة مهنجية التخصيص يف اليوم السابق ،أأبدت مجموعة أآس يا
واحمليط الهادئ وأآخرون قلقا بشأأن مزيانية الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت ،وخاصة جعزها املتوقع .و أأعربوا عن قلقهم من
أأن مطالبة الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت ابملسامهة يف املرصوفات املشرتكة للمنظمة س يؤدي اإىل جعز أأكرب وابلتايل
يتطلب زايدة يف الاشرتأاكت .ويف ضوء تكل املناقشة ،طلب الوفد عدم تطبيق مسامهة الواحد ابملئة عىل الاحتادات
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امل مموةل من الاشرتأاكت .ومل يتدخل أأي عضو ملعارضة هذا الاقرتاح .واقرتح الوفد مرة أأخرى تنقيح املرفق الثالث للربانمج
واملزيانية لإلغاء اشرتاط أأن تسامه الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت بنس بة  1ابملئة من دخلها يف املرصوفات املشرتكة.
وهذا يعين أأنه يف الصفحة  165من النسخة ا إلنلكزيية ،ينبغي اإدراج السطر  2بني قوسني " ،أأنظمة التسجيل" ،قبل،
"الاحتادات اليت" وس تجرى التعديالت املقابةل عىل بقية املرفق الثالث .وكام ذكر الوفد قبل ذكل بيوم ،فاإنه يؤيد معل
املنظمة اإىل حد كبري ،و أأقر الوفد بأأن الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت (احتادات ابريس وبرن والتصنيف ادلويل للرباءات
ونيس ولواكرنو وفيينا) ليست أأنظمة تسجيل ول حتصل عىل رسوم تسجيل .ومن أأجل توفري دمع أأفضل ل ألنشطة امل مموةل
من الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يؤيد مجيع أأعضاء الويبو هذا التعديل.
 .230وذكر وفد اإيطاليا أأنه اس متع ابهامتم كبري اإىل البياانت اليت مت الإدلء هبا يف اليوم السابق ويف هذا اليوم من قبل وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأبرز الوفد أأنه ل يوجد يشء يف الويبو حباجة اإىل اإصالح من منظور مايل شامل .وليست هناك
توصية من مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن احلاجة اإىل اإجياد حلول لالحتادات اليت تعاين من جعز أأو تغيري مهنجية
التخصيص احلالية .و أأوحض الوفد أأن شغهل الشاغل ل يتعلق ابملال اذلي عىل احملك اإذا مت اس تحداث املسامهة الامسية البالغة
 1ابملئة فقط لالحتادات امل مموةل من الرسوم ،مما يعين  8000فرنك سويرسي لحتاد لش بونة و 137,000فرنك سويرسي
لحتاد لهاي يف الثنائية  .21/2020و أأعرب الوفد عن قلقه بشأأن املبد أأ وا ألساس املنطقي ملسامهة الواحد ابملئة .وفامي يتعلق
ابحتاد لش بونة ،اذلي يتعرض للهجوم يف لك اجامتع للجنة الربانمج واملزيانية ،أأشار الوفد اإىل أأن دوهل ا ألعضاء يف الس نوات
ا ألربع املاضية قد اختذت تدابري ملعاجلة جعزها .وقد تضاعفت الرسوم ،ومت سداد الاشرتأاكت ،وما زال موضوع الاس تدامة
املالية عىل جدول أأعامل لش بونة .وتشهد التسجيالت زايدة مبرور الوقت ،و أأعرب الوفد عن تفاؤهل مع بدء نفاذ وثيقة جنيف
ومشاركة الاحتاد ا ألورويب حبلول عام  2019أأو أأوائل عام  .2020وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه ل ينبغي اإغفال أأن
جعز لهاي يزيد تقريبا عن  11ضعفا لعجز احتاد لش بونة .وذلكل ،ر أأى الوفد أأن القضية اليت متت مناقش هتا لفرتة طويةل
ليست مرتبطة مبعاجلة مشلكة مالية ملموسة ،بل يه قضية س ياس ية .و أأوحض الوفد أأنه يرى ارتباطا شديدا بني الهنج امل موحد
ومبد أأ القدرة عىل ادلفع و أأن اخلروج عن مثل هذا املبد أأ الثابت من شأأنه أأن يعرض للخطر حسن سري معل املنظمة .وقد
يعرض اخلروج عن املبد أأ ا ألسايس للهنج امل موحد للخطر التطوير املس تقبيل ألي احتاد مممول من الرسوم ل يقق رحبا.
وس يكون أأي احتاد موجود حاليا أأو قد يمت اإنشاؤه يف املس تقبل عرضة للخطر .وليست الويبو منظمة هادفة لتحقيق الرحب،
بل هيئة اتبعة ل ألمم املتحدة .وعىل هذا النحو ،ينبغي أأن تكون موهجة حنو الاس تفادة من العضوية ا ألوسع نطاقا عن طريق
نرش امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل .وينبغي أأن تكون الويبو أأكرث مشول وليس حرصية يف هنجها املس تقبيل .و أأفاد الوفد
بأأن مراجعة مهنجية التخصيص ،مبا يامتىش أأيضا مع الاقرتاح ا ألخري اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،تنطوي عىل
عواقب بعيدة املدى من شأأهنا أأن تؤثر سلبا عىل قدرة ادلول ا ألعضاء اجلديدة ،وخاصة البدلان النامية ،عىل الانضامم اإىل
الاحتادات احلالية امل مموةل من الرسوم والاس تفادة من نظام امللكية الفكرية العاملي .و أأوحض الوفد أأن هذا هو السبب اذلي
جيعهل يف وضع ل يسمح هل بتقدمي تنازلت بشأأن هذا الاقرتاح و أأنه ل يزال يؤيد اإدراج الربانمج واملزيانية مع نسخة من
املرفق الثالث اذلي مت اإدراجه يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة.
بناء عىل اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأن الإيرادات املتنوعة تأأيت من أأنشطة خمتلفة
 .231وذكر وفد سويرساً ،
للمنظمة .وذلكل ،فاإهنا ليست مرتبطة بأأنشطة حمددة لحتادات معينة .ومن مث ،مفن املنطقي واملتسق يف الهنج امل موحد أأن يمت
ختصيصها ابلتساوي مجليع الاحتادات ،وهذا يتوافق مع املنطق امل موحد ويأأيت من ممارسة قدمية أأقرهتا ادلول ا ألعضاء عدة
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مرات .وكام مت التأأكيد عليه ابلفعل ،أأعرب الوفد عن عدم رغبته يف تعديل الطريقة احلالية الواردة يف الربانمج واملزيانية للثنائية
 .19/2018و أأشار الوفد أأيضا أأن "الإيرادات ا ألخرى" من منظور نوع الاحتاد متثل نوعا من الإيرادات غري املبارشة .ومتش يا
مع املنطق امل موحد احلايل ،اذلي يتجنب عزو العجز اإىل بعض الاحتادات ،فاإن التغيري املنطقي الوحيد هو ختصيص الإيرادات
ا ألخرى مجليع الاحتادات اليت ل متكل القدرة عىل ادلفع ابلتساوي .وعالوة عىل ذكل ،فوجئ الوفد ابلقرتاح اذلي مت تقدميه
واذلي يرم معظم الاحتادات من " الإيرادات ا ألخرى" .وقال اإن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يف الواقع ،أأاثر يف كثري
من ا ألحيان خماوف بشأأن جعز بعض الاحتادات .ومع ذكل ،فاإن نفس الوفد يقرتح الآن تدابري من شأأهنا ،يف الواقع ،أأن تزيد
من جعز تكل الاحتادات نفسها .وتناول الوفد فكرة حذف مسامهة الواحد ابملئة لالحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت ،ور أأى
أأهنا خطوة يف الاجتاه الصحيح .وليس هناك أأي مغزى من اإجبار الاحتادات اليت ل متكل القدرة عىل ادلفع ،عىل أأن تدفع.
وذلكل ،اقرتح الوفد بشلك ملموس حذف مسامهة الواحد ابملئة لالحتادات ا ألخرى اليت ل متكل القدرة عىل ادلفع .ويف
اخلتام ،مل يس تطع الوفد تأأييد الاقرتاح اذلي مت طرحه حاليا ألنه ل يتضمن أأي حتسن مقارنة ابملهنجية املطبقة .وأأكد الوفد من
جديد أأنه يعتقد أأن الطريقة احلالية يه أأفضل احللول اليت مت جتربهتا ،و أأعرب الوفد عن رغبته يف تطبيقها عىل الربانمج
واملزيانية للثنائية .2021/2020
 .232و أأيد وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل به وفدا اإيطاليا وسويرسا .وذكر أأنه يف ادلبلوماس ية هناك قاعدة ذهبية هتدف اإىل
التأأكد من أأن حماوريك يراعون مسؤولياهتم .ومل يوافق الوفد عىل ذكل ،نظرا لعتقاده بأأن هدف وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية هو مرة أأخرى معل نظام واحد داخل املنظمة أأكرث هشاشة .و أأفاد الوفد بأأنه من الواحض أأن مجيع التغيريات املقرتحة
عىل املهنجية منذ عام  2015س تؤدي فقط اإىل تفامق املشلكة اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وعارض الوفد أأي
تغيري يف املهنجية مقارنة بتكل املطبقة يف الثنائيات السابقة .وظل الوفد يعارض حىت مسامهة الواحد ابملئة من الاحتادات
اليت ليس دلهيا القدرة عىل ادلفع ،كوهنا احتادات ممموةل من الاشرتأاكت أأو احتادات لنظام التسجيل .وعارض الوفد توزيع
الإيرادات املتنوعة فقط عىل الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت يف حني اكن يمت توزيعها يف السابق ابلتساوي عىل مجيع
الاحتادات ،وابلتايل ظل الوفد يعارض أأي تغيري يف املهنجية .و أأراد الوفد أأن يرى مناقشات هتدف اإىل تعزيز الطابع امل موحد
للمنظمة مبا يتالءم مع وضعها كواكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه من الغريب اإىل حد ما أأن
منظمة حتقق اإيرادات اإجيابية للغاية ،تقدر مببلغ  888مليون فرنك سويرسي ،دلهيا الكثري من الوقت واجلهد ملناقشة نس بة
 %0.4من مزيانيهتا ومل يؤيد الوفد الاقرتاح ،عىل حنو ما أأكده وفدا اإيطاليا وسويرسا.
 .233وقال وفد امجلهورية التش يكية اإنه أأبعد ما يكون عن حماوةل جحب مزيانية الويبو لكنه ل يس تطيع جتنب التعبري عن
اقتناعه بأأنه ليست هناك حاجة حملاوةل تغيري مهنجية التخصيص حسب الاقرتاح احلايل أأو السابق .و أأيد الوفد الهنج امل موحد
اذلي تس تخدمه املنظمة حىت الآن .ور أأى الوفد أأنه أأفضل أأداة دلمع مجيع عناوين امللكية الفكرية .و أأشار الوفد اإىل أأن ما عىل
احملك هو أأمر ابلغ ا ألمهية ،وذلكل طلب الوفد املزيد من الوقت للنظر ومناقشة عواقب وخماطر الاقرتاح املقدم.
 .234وشكر وفد الاحتاد الرويس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه .ومع ذكل ،أأيد الوفد املوقف اذلي س بق أأن
أأعربت عنه وفود اإيطاليا وسويرسا وفرنسا وامجلهورية التش يكية .وواصل الوفد معارضة املهنجية املقرتحة يف املرفق الثالث من
اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020ألن املهنجية احلالية حتظى بتأأييد غالبية بدلان الويبو و أأظهرت ابلفعل فعاليهتا يف
املايض.
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 .235وذكر وفد السويد أأن لك نظام جيب أأن مميول ذاتيا .و أأيد الوفد الاقرتاح اذلي خطا فيه نظام لش بونة خطوة صغرية يف
الاجتاه الصحيح من خالل املسامهة يف املرصوفات املشرتكة .و أأي مد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
يف هذا الصدد.
 .236و أأشار وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل أأنه وصل اإىل اليوم ا ألخري من ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية
بعقل متفتح وبناء حلل املسأأةل العالقة املتبقية يف الربانمج واملزيانية ،ولتقدمي توصية واحضة ول تشوهبا شائبة للجمعيات العامة.
و أأعرب الوفد عن دم اقتناعه بأأن الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية سيسهم اإجيابيا يف تضييق الفجوات ،بل
س يعمل عىل توس يع الفجوات احلالية بني ادلول ا ألعضاء .وابلتايل ،مل يكن دلى الوفد ما يضيفه اإىل ما س بق أأن قالته وفود
اإيطاليا وسويرسا وفرنسا وامجلهورية التش يكية والاحتاد الرويس .وكام ذكر الوفد يف مناس بات سابقة ،أأشار اإىل أأنه ل ميكنه
قبول أأي تغيري يف مهنجية التخصيص ،وابلتايل ،مل يؤيد الوفد الاقرتاح املقدم يف هذا الصدد.
 .237و أأي مد وفد هنغاراي الآراء اليت أأعربت عهنا الوفود ا ألخرى ويه وفود اإيطاليا وفرنسا وإايران (مجهورية  -الإسالمية)
وسويرسا وامجلهورية التش يكية .ور أأى أأنه من غري الرضوري تكرار احلجج الصحيحة اليت قدمهتا تكل الوفود .ومع ذكل ،ر أأى
الوفد أأنه من املهم الإشارة اإىل أأنه ل ينبغي تغيري مهنجية التخصيص ابلطريقة املقرتحة .وابلتايل ،مل يوافق الوفد عىل أأن يسامه
احتادا لهاي ولش بونة ،مع عدم قدرهتام عىل ادلفع ،بنس بة امسية قدرها  1ابملئة من اإيراداهتام يف املرصوفات املشرتكة.
 .238وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأشار اإىل أأن اجملموعة منسقت يف اليوم السابق
بشأأن مسأأةل مهنجية التخصيص .ور أأى الوفد أأنه ل ينبغي تغيري مهنجية التخصيص و أأن يمت احرتام مبد أأ التضامن.
 .239و أأي مد وفد ليتوانيا البيان اذلي أأدىل به وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأي مد احلجج اليت
أأعرب عهنا عدد من الوفود ،يه وفود اإيطاليا وفرنسا وامجلهورية التش يكية وسويرسا والاحتاد الرويس .وإايران (مجهورية -
الإسالمية) واجملر .و أأشار الوفد اإىل أأنه يؤيد النظام احلايل ومبد أأ التضامن.
 .240ور أأى وفد الصني أأنه اإذا اكن من املزمع جعل طريقة التخصيص اثبتة ،فينبغي أأن تكون من منظور اسرتاتيجي
وطويل ا ألجل .وينبغي أأن ختدم التمنية السلمية لنظام امللكية الفكرية العاملي .و أأفاد الوفد بأأنه اإذا طلب من تكل الاحتادات
غري القادرة عىل ادلفع أأن تشارك يف بعض المتويل ،ف إان ذكل س يؤثر بشلك خطري عىل تطورها وعىل تطور املنظمة .وذلكل،
ر أأى الوفد أأنه ينبغي للويبو المتسك بطرق التخصيص احلالية .وقبل الوصول اإىل اتفاق ،جيب أأل تكون هناك أأي تغيريات يف
النظام احلايل .و أأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل املشاركة البناءة يف املناقشات الالحقة بشأأن هذه املسأأةل.
 .241و أأيد وفد املكس يك احلجج اليت س بق أأن تقدمت هبا وفود أأخرى .وقال اإن الوفود أأعربت عن عدم تأأييدها لقرتاح
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأو لتغيري املهنجية.
 .242وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وحافظ عىل تأأييده للهنج امل موحد ابلنس بة لإيرادات املنظمة وكذكل
ملهنجية التخصيص احلالية للنفقات ،مبا يف ذكل املرصوفات املشرتكة ،حبسب لك الاحتاد .و أأشار اإىل أأن اجملموعة اس متعت
بعناية اإىل اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وتشكرمه عىل هجودمه .ومع ذكل ،ر أأت أأن الاقرتاح جاء يف اليوم ا ألخري
من مداولت جلنة الربانمج واملزيانية وليس هناك وقت اكف ملناقش ته .و أأفادت اجملموعة بأأهنا س تحتاج اإىل مزيد من الوقت
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للمشاركة واحلصول عىل التعلاميت الالزمة من العوامص .و أأوحضت اجملموعة أأهنا غري مس تعدة ،يف الوقت احلايل ،للمشاركة يف
الاقرتاح.
 .243و أأيد وفد الربتغال املوقف اذلي س بق و أأن أأعربت عنه وفود اإيطاليا وفرنسا وسويرسا و أأعضاء أآخرون .و أأعرب الوفد
عن اعتقاده بأأن مسأأةل أأن تكون الويبو مموحدة وكذكل عدم تغيري املهنجية قد مت اإيضاهحا جبالء شديد .ور أأى الوفد أأيضا أأن
مقرتحات املزيانية ل ينبغي أأن تس هتدف احتادات أأو هيئات معينة يف الويبو وابلتايل أأعرب عن عدم تأأييده لالقرتاح املقدم
من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .244وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الرئيس عىل السامح لوفده ابحلديث للمرة الثانية .و أأعرب الوفد عن تقديره
لتأأييد بعض الوفود لقرتاحه السابق .و أأضاف أأنه بعد الاس امتع اإىل قلق مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ وغريمه إازاء مزيانية
الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت ،وخاصة جعزها املتوقع ،فاإنه س يقدم اقرتاحا اإضافيا .واقرتح الوفد أأن تتلقى الاحتادات
الس تة امل مموةل من الاشرتأاكت واملؤمتر مجيع الإيرادات املتنوعة .وأأفاد بأأن مهنجية التخصيص اليت مت تطبيقها منذ عام 2008
تعاملت مع الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت مكجموعة وخصصت اإيرادات متنوعة للمجموعة كلك ،ويه حصة واحدة
مساوية للحصص املدفوعة للك نظام من أأنظمة التسجيل .ويف الواقع ،فاإهنا تتلقى أأقل من ذكل .ويبدو أأهنا مسأأةل تتعلق
ابلسهوةل والراحة .ور أأى الوفد أأنه من ا إلنصاف اإعادة النظر يف ذكل اجلزء من مهنجية التخصيص .و أأشار اإىل أأن احتاد
لش بونة ليس دليه أأي استامثرات ول يسهم ماليا يف رفاهية املنظمة .وس نوات بعد س نوات ،مل يكن سوى نفقة عىل املنظمة.
ونتيجة ذلكل ،ليس من العدل أأن يصل عىل أأي من مزااي الإيرادات املتنوعة للمنظمة .ورغبة من الوفد يف معاجلة هذا
الظمل ،ويف بعض النوايح ،للرد عىل وفد سويرسا ،اقرتح الوفد أأن يمت ،يف الصفحة  ،165حتت ختصيص الإيرادات حبسب
لك احتاد ،النقطة  ،5تعديل اقرتاح الربانمج واملزيانية حبيث يمت منح الإيرادات املتنوعة يف حصص متساوية للك احتاد ،مما
يعين أأن لك احتاد مممول من الاشرتأاكت واحتاد مممول من الرسوم س يحصالن عىل نفس املبلغ .و أأفاد بأأنه يتعني عىل ا ألمانة
ابملثل اإجراء التعديالت املقابةل عىل بقية املرفق الثالث .ومل يؤيد الوفد اقرتاح وفدي اإيطاليا وسويرسا ابإدراج بديل املرفق
الثالث يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة يف الربانمج واملزيانية.
 .245وشكر وفد س نغافورة وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل الاقرتاح .و أأوحض الوفد بيانه الافتتايح نيابة عن مجموعة
املموةل من الاشرتأاكت يه اإشارة اإىل احتاد واحد و أأن ختصيص 1
أآس يا واحمليط الهادئ ،و مبني أأن الإشارة اإىل الاحتادات م
ابملئة س يؤثر عىل الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت واحتاد لهاي وكذكل احتاد لش بونة .و أأفاد الوفد بأأن اجملموعة أأحاطت
علام ابلقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ولكن ،كام ذكر وفد أأوغندا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،جاء
الاقرتاح يف وقت متأأخر وسوف حتتاج ادلول ا ألعضاء اإىل مزيد من الوقت للنظر يف الاقرتاح.
 .246و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن احتاد لش بونة يرص عىل تطبيق مهنجية التخصيص اليت بد أأت يف عام
 .2008وابلنظر عن كثب اإىل هذه املهنجية ،أأشار الوفد اإىل أأن احتاد لش بونة سامه يف عام  2008يف الربانمج ( 2العالمات
التجارية والرسوم والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية) .ويقوم هذا الربانمج بعمل همم ،مبا يف ذكل دمع اللجنة ادلامئة
املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية .كام يدمع الندوة اليت تعقد لك س نتني
حول املؤرشات اجلغرافية ،واليت عقدت يف ا ألس بوع املايض يف الربتغال ،واليت تضمنت عرضا حول اتفاق لش بونة .ور أأى
الوفد أأنه من الصواب أأن يسهم احتاد لش بونة يف مرصوفات الندوة ،ألهنا تنطوي عىل الرتوجي لتفاق لش بونة .وابلنس بة
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للثنائية  ،21/2020يبدو أأن هناك اإغفال حيث لن يسهم احتاد لش بونة يف الربانمج  .2ور أأى الوفد أأن هناك رقابة من
جانب ا ألمانة يف عدم تنفيذ متطلبات احتاد لش بونة للمسامهة يف التاكليف الربانجمية للمؤرشات اجلغرافية .واقرتح الوفد
تصحيح الرقابة وإالزام احتاد لش بونة املسامهة يف الربانمج .2
 .247و أأشار وفد اإيطاليا اإىل أأنه قد مت ابلفعل اإغالق ابب النقاش حول لك برانمج عىل حدة .و أأفاد بأأنه يتفهم وهجة نظر
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ومع ذكل ،فقد تأأخر للغاية تقدمي هذا الاقرتاح ألن ذكل من املمكن أأن يعيد فتح ابب
النقاش ،اذلي مت اإغالقه ابلفعل منذ وقت ،حول لك برانمج.
 .248وذكر وفد سويرسا أأنه يبدو أأنه تفاجأأ مبقرتحات اللحظة ا ألخرية ،واليت يف احلقيقة ل تغري أأي يشء من موقفه
ا ألسايس .وكرر الوفد موقفه بأأنه ل ميكنه تأأييد الاقرتاح املقدم ألنه ل يتضمن أأي حتسينات مقارنة ابلطريقة اليت مت تطبيقها
حىت الآن .و أأعرب الوفد عن رغبته يف احلفاظ عىل مهنجية التخصيص اليت اس تخدمت يف املزيانية احلالية لس تخداهما أأيضا
يف مزيانية .21/2020
 .249وتناول وفد فرنسا خماوف بعض الوفود بشأأن جعز الاحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت ،وذكر أأن تكل الاحتادات يمت
متويلها يف املقام ا ألول من خالل اشرتأاكت قانونية من ادلول ا ألعضاء ،وابلتايل فاإهنا تعترب من ادلرجة ا ألوىل .وهناك حاجة
للتأأكد من أأنه مت دفع متأأخرات بعض ادلول ا ألعضاء قبل طرح أأي نوع أآخر من التغيري يف املهنجية .وإاذا اكنت الويبو قد
اسرتدت هذه املتأأخرات فعليا ،فاإن هذه املتأأخرات س تغطي ثليث العجز احلايل لالحتادات امل مموةل من الاشرتأاكت البالغ
 0.38مليون.
 .250ور مد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل وفد اإيطاليا ،وذكر أأن الربانمج  2قد متت الإشارة اإليه فقط يف املرفق
الثالث وابلتايل ميكن تناوهل يف تكل املرحةل.
 .251و أأشار وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل أأن املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ من حقوق امللكية الفكرية كام
يف حاةل حق املؤلف والعالمات التجارية والرباءات والتصاممي .وتلزتم الويبو بتعزيز حامية مجيع أأنواع امللكية الفكرية و أأشاكلها،
مبا يف ذكل املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ .وبناء عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي اإعطاء أأمهية متساوية
مجليع أأنظمة التسجيل ادلولية يف الويبو .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح ا ألخري اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
س يكون ضارا للغاية لبعض الاحتادات ولن يكون مناس با وفقا ملبادئ املنظمة .وش مدد الوفد عىل أأمهية حسن أأداء مجيع
الاحتادات ،وذكر أأنه ينبغي الامتناع عن أأي معل من شأأنه أأن يؤثر سلبا عىل مسؤوليات الاحتادات والزتاماهتا .ور أأى الوفد
أأن املهنجية املقرتحة ميكن أأن تكون متيزيية وميكن أأن تعرض وظيفة بعض الاحتادات للخطر .ويتطلب تغيري مهنجية
التخصيص مناقشة مس تفيضة من قبل جلنة الربانمج واملزيانية .ومكسأأةل مبد أأ ،مل يوافق الوفد عىل تغيري مهنجية التخصيص.
وذكر الوفد أأنه عىل اس تعداد ملناقشة هذه املسأأةل يف اجللسة التالية للجنة الربانمج واملزيانية ،ولكن ابلتأأكيد للثنائية املقبةل،
و أأشار اإىل أأنه ل ميكنه تأأييد أأي تغيري يف املهنجية.
رصح وفد اإيطاليا بأأنه يرى أأن الربامج اليت متت مناقش هتا واملوافقة علهيا خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة
 .252و م
الربانمج واملزيانية ل ميكن اإعادة فتحها .و أأوحض أأن املرفق الثالث يش متل عىل عدة برامج ،ذلكل من غري املنطقي أأنه بسبب
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ذكر أأحد الربامج يف املرفق الثالث أأن يمت اإعادة فتح ابب املناقشات .وإاذا مت اإعادة فتح املناقشات حول الربانمج  ،2فميكن
اإعادة فتحها حول أأي برانمج أآخر مت ذكره يف املرفق الثالث.
 .253و أأشار الرئيس اإىل خمتلف وهجات النظر ،وقال اإنه ل يريد اإعادة فتح لك برانمج عىل حده .و أأشار اإىل أأنه قد مت
اإحراز تقدم جيد للغاية .ومن أأجل التوصل اإىل اتفاق ،يتعني عىل جلنة الربانمج واملزيانية اإجياد حل للمسأأةل املعلقة.
 .254ور مد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل بيان وفد اإيطاليا ،و أأوحض أأنه ل يطلب أأي تغيري ابلرضورة يف الربانمج .2
وهناك ابلفعل اإشارة عن التعاون بني الربانمج اإىل الربانمج  .32و أأفاد الوفد بأأنه يسعى ألن يسامه احتاد لش بونة يف العمل
الربانجمي للربانمج  .2وإاذا تضمن الربانمج  2مؤرشات جغرافية ،مفن املنطقي أأن يسامه احتاد لش بونة أأو نظام لش بونة يف
ذكل.
 .255ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة ،ذكر الرئيس أأنه ل يبدو أأن هناك أأي حترك أأقرب حلل املسأأةل
املعلقة اخلاصة مبهنجية التخصيص حبسب لك احتاد .و أأشار الرئيس اإىل أأن بعض الوفود قد طلبت بعض الوقت للنظر يف
املسأأةل ،واليت متت الإشارة اإلهيا عىل حنو جيد ،ولكن نظرا لوجود معارضة لقرتاحات بعضها البعض ،فاإن املزيد من الوقت
يف ذكل اليوم لن يساعد ابلرضورة يف دفع جلنة الربانمج واملزيانية قدما بشأأن تكل الاقرتاحات احملددة .واقرتح الرئيس
الانتقال اإىل مرشوع قرار بشأأن الربانمج واملزيانية للثنائية .وكام حدث يف الثنائيتني ا ألخريتني ،سيشري القرار اإىل مسأأةل
واحدة ل ميكن للوفود التوصل اإىل اتفاق بشأأهنا مع امجلعيات العامة من أأجل مواصةل النظر فهيا .و أأفاد الرئيس بأأنه س يعمل مع
ا ألمانة عىل مرشوع قرار بشأأن البند  11من جدول ا ألعامل يك تنظر فيه الوفود .ونظرا لعدم وجود طلبات للحصول عىل
اللكمة ،رفع الرئيس اجللسة ودعا اإىل معاودة الاجامتع يف الساعة  12:30بعد الظهر.
 .256ورحب الرئيس ابلعودة اإىل اجللسة العامة .و أأفاد بأأنه مت توزيع نسخ من مرشوع املقرر املقرتح للبند  11من جدول
ا ألعامل لتنظر فيه الوفود .و أأوحض الرئيس أأن املقدمة والفقرتني  1و 2جيب أأن يكونوا مأألوفني اإىل حد ما للوفود ،و أأعرب عن
أأمهل يف أأن يعكسوا بأأمانة ما مت التفاق عليه ابلفعل خالل هذا ا ألس بوع .ولك يشء ابس تثناء النقطة  3جيب أأن يكون ذا
لغة مأألوفة .وتناول الرئيس الفقرة  ،3اليت يه عبارة عن نص تراه الوفود ألول مرة ،وذكر أأنه بذل قصارى هجده للوقوف
بأأمانة يف القرار عىل الآراء اليت يشري اإىل نقاط اختالف الوفود .ومن املؤسف أأن جلنة الربانمج واملزيانية مل تتقدم كثريا يف
رصح الرئيس أأنه قدم أأقىص ما ميكنه للوفود اليت علهيا اختاذ هذا القرار وتقدميه اإىل امجلعية العامة وليس اإىل
هذه املسأأةل .و م
ادلورة القادمة للجنة الربانمج واملزيانية .وفامي يتعلق ابلفقرة  3اجلديدة ،أأحال الرئيس الوفود اإىل القرار السابق لدلورة التاسعة
والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية حيث اكنت هناك لغة متفق علهيا يف تكل املرحةل .و أأكد الرئيس من جديد أأنه بذل قصارى
هجده للوقوف عىل مواطن اخلالف حول هذه القضية .مث فتح الرئيس الباب للتعليقات.
 .257وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل الوثيقة والتصويب املقرتح للربانمج واملزيانية للثنائية  .2021/20وذكر الوفد
أأنه اكن دليه اإماكنية مناقشة ذكل أأثناء معهل مع الوفود وا ألمانة .و أأشار ،فامي يتعلق ابملوضوع الوارد يف وثيقة التصويب ،اإىل أأن
هذه القضية قد ظهرت مؤخرا و أأن لها أأمهية كبرية بشلك عام ابلنس بة ملنظومة ا ألمم املتحدة .واقرتح الوفد نقطة اختاذ قرار،
تسمح للوفد أأن ينظر ،مبزيد من التفصيل ،يف هذه املسأأةل يف ادلورة القادمة للجمعيات .وطلب الوفد من ا ألمانة اإعداد
وثيقة معلومات أأكرث تفصيال عن أليات المتويل .وطلب الوفد اإدراج ما ييل يف القرار اخلاص ابلبند  11من جدول ا ألعامل:
تويص اإىل امجلعيات ابلرجوع اإىل املسأأةل املطروحة يف الوثيقة  WO/PBC/30/10 Corr.عند اعامتد الربانمج واملزيانية
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للثنائية  21/2020اإابن سلسةل الاجامتعات التاسعة واخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وطلبت أأيضا من ا ألمانة
موافاة امجلعيات بوثيقة معل تبني املبلغ احملدد املرتتب عىل قرار احملَّكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية رمق ،4138
وتفاصيل مهنجية حسابه ،ومصادر وأليات متويهل.
 .258و أأشار الرئيس اإىل أأن هذه يه املرة ا ألوىل اليت يس متع فهيا بعض الوفود اإىل لغة الاقرتاح املقدم من وفد الاحتاد
الرويس .وذكر الرئيس أأن الاقرتاح يتعني وضعه يف نسخة ورقية .وطلب الرئيس من وفد الاحتاد الرويس اإرسال النص اإىل
ا ألمانة حىت ميكن اإدراجه يف مرشوع القرار .وطلب الرئيس من وفد الاحتاد الرويس التصال اب ألمانة بعد هناية اجللسة
الصباحية ليعرف ابلضبط كيفية تنفيذ الطلب يف املامرسة العملية ،وما حتتاج ا ألمانة ابلضبط اإىل تقدميه .مث فتح الرئيس الباب
للتعليقات.
 .259وذكر وفد املكس يك أأنه يرى أأن الاقرتاح املقدم من وفد الاحتاد الرويس هيدف اإىل احلصول عىل مزيد من الوضوح
واملعلومات يف جلسة امجلعيات حول التدابري اليت س تحتاج ا ألمانة اإىل اختاذها من أأجل تنفيذ القرار .ور أأى الوفد أأن هذه
نقطة حصيحة ،و أأن احلصول عىل مزيد من املعلومات حول احلمك سيساعد بال شك الوفود عىل فهم الآاثر املرتتبة عىل املنظمة
بشلك أأفضل ،وابلتايل ميكن للوفد تأأييد الاقرتاح.
 .260وشكر وفد كرواتيا وفد الاحتاد الرويس عىل اقرتاحه .ومع ذكل ،فهذه يه املرة ا ألوىل اليت يرى الوفد فهيا الاقرتاح،
ذلكل طلب الوفد العودة اإليه بعد الغداء ألنه مل يسترش اجملموعة.
 .261واقرتح الرئيس اإرسال النص املقرتح من وفد الاحتاد الرويس ،وبتأأييد من الوفود ،كفقرة  4جديدة ،اإىل املنسقني
ا إلقلمييني كوثيقة اكمةل جديدة .ودعا الرئيس املنسقني ا إلقلمييني ملقابلته حول املنصة يف  5دقائق اإىل الساعة  3:00بعد الظهر
من أأجل اإعطائه فكرة عام اإذا اكنت جلنة الربانمج واملزيانية ميكن أأن تتوصل اإىل قرار .وسوف يتيح الوقت للرشوع يف بعض
الإجراءات املطبعية والهنائية ابلتوازي مع اختاذ قرار رمسي يف اإطار البند  11من جدول ا ألعامل .ونظرا لعدم وجود طلبات
أأخرى للحصول عىل اللكمة ،رفع الرئيس اجللسة صباحا.
 .262ورحب الرئيس ابلعودة اإىل الاجامتع بعد ظهر ذكل اليوم ،و أأشار اإىل أأنه ل يزال هناك قرار يف اإطار البند  11من
جدول ا ألعامل .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن تتاح للوفود الفرصة لقراءة مرشوع القرار واس تعراضه ومناقش ته .و أأفاد بأأنه،
من واقع مناقشاته مع املنسقني ا إلقلمييني ،يبدو أأنه ل يوجد خالف عىل القرار .واقرتح الرئيس اختاذ القرار .مث انتقل الرئيس
اإىل قراءة القرار اذلي مت اعامتده:

 .263اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ أأمكلت الاس تعراض الشامل لقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ،21/2020
كام ورد يف الوثيقتني  WO/PBC/30/10و،WO/PBC/30/10 Corr.

""1

وافقت عىل ما ييل:
( أأ) اإدراج مؤرشي أأداء جديدين يف الربانمج  19كام ييل:
-

النس بة املئوية ملنشورات الويبو الرائدة اليت يرتمج ملخصها التنفيذي اإىل لك اللغات الرمسية
ل ألمم املتحدة؛ أأساس املقارنة  5( %62.5من أأصل )8؛ الهدف %100؛
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-

النس بة املئوية ملنشورات الويبو العامة بش أأن املسائل املوضوعية للملكية الفكرية اليت نرشت
يف الثنائية  21/2020وترمجت اإىل مجيع اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة؛ أأساس املقارنة %0
( 0من أأصل )4؛ الهدف %100؛

(ب) زايدة مزيانية خالف املوظفني اخملصصة للربانمج  27مببلغ  800,000فرنك سويرسي ألغراض حتقيق
هدف لك من مؤرشي ا ألداء املذكورين يف الفقرة الفرعية ( أأ) السابقة؛
(ج) ختفيض املبلغ املقرتح مبقدار  1,655,800فرنك سويرسي مقابل الاعامتد اخملصص لربانمج الويبو
للماكفأآت والتقدير يف الربانمج  ،23و إادخال ما يس تتبع ذكل من تغيريات يف الصفحات  19و 21و23
و 24و( 142النسخة الإنلكزيية) ومهنا حذف عبارة "برانمج الويبو للماكفأآت والتقدير" .وسيس تخدم
الاعامتد الناجت البالغ  1,152,000فرنك سويرسي للماكفأآت الفردية وامجلاعية عىل النحو احملدد يف
برانمج الويبو للماكفأآت والتقدير ،أأي:
 ماكف أأة "حتقيق ال متزي"؛ ماكف أأة "رمس املس تقبل"؛ ماكف أأة "العمل يد ًا واحدة"؛ ماكف أأة "الترصف مبسؤولية".وتس تثىن من ذكل املاكفأآت عىل مس توى املنظمة؛
""2

وطلبت من ا ألمانة القيام مبا ييل:
( أأ) اإصدار نسخة منقحة من وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020تبني التعديالت املذكورة يف الفقرة
الفرعية " "1السابقة؛
(ب) واقرتاح نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو اإابن ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج
واملزيانية؛

" "3ووافقت عىل مناقشة املس أأةل العالقة ملهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات للك احتاد يف الويبو
واملس تخدمة يف اإعداد املرفق الثالث "ختصيص ا إليرادات والنفقات للثنائية  21/2020حبسب لك احتاد" ،مبا يف
ذكل نسخة املرفق الثالث املدرجة يف وثيقة "ا ألس ئةل وا ألجوبة" واليت ل تشمل املسامهة الامسية البالغة  1ابملئة من
الإيرادات املقدمرة لالحتادات املموةل من الاشرتأاكت واحتاد لهاي واحتاد لش بونة يف املرصوفات املشرتكة ،خالل
سلسةل الاجامتعات التاسعة واخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو؛
" "4ووافقت عىل الرجوع اإىل املس أأةل املطروحة يف الوثيقة  WO/PBC/30/10 Corr.عند اعامتد الربانمج
واملزيانية للثنائية  21/2020اإابن سلسةل الاجامتعات التاسعة واخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو؛ وطلبت
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أأيض ًا من ا ألمانة موافاة امجلعيات بوثيقة معل تبني املبلغ احملدد املرتتب عىل قرار احملَّكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل
ادلولية رمق  ،4138وتفاصيل مهنجية حسابه ،ومصادر وأليات متويهل.

البند  12من جدول ا ألعامل

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل س ياسة الويبو اخلاصة ابلستامثرات

 .264استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/30/12
 .265وافتتح الرئيس البند  12من جدول ا ألعامل ،التعديالت املقرتح اإدخالها عىل س ياسة الويبو اخلاصة ابلستامثرات ،كام
ورد يف الوثيقة  .WO/PBC/30/12ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل عرض الوثيقة.
 .266و أأوحضت ا ألمانة أأن امجلعيات اعمتدت س ياسة الويبو املعدمةل اخلاصة الاستامثرات يف عام  ،2017ومت تنفيذها بعد
ذكل تنفيذا اكمال حبلول هناية فرباير  .2018وبعد التنفيذ ،متت مراقبة استامثرات الويبو وتقدمي تقارير عهنا عىل حنو منتظم
من قبل مستشاري الاستامثر ،عىل أأساس شهري ،و أأمني احلفظ ،عىل أأساس يويم مع الإبالغ عن أأي انهتاك للس ياسة
عىل الفور ،ومن قبل فريق اخلزانة املالية ،عىل أأساس يويم ويف الوقت الفعيل ،ومن قبل اللجنة الاستشارية لالستامثرات
اليت تتلقى تقارير منتظمة .ومت الكشف يف البياانت املالية لعايم  2017و 2018عن استامثرات الويبو يف النقد ا ألسايس
والاسرتاتيجي .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأكدت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل الرقابة ،يف اس تعراضها لتقارير الويبو عن
الاستامثرات يف عام  ،2018أأن الويبو وضعت أليات اكفية لإدارة استامثرات املنظمة وصوهنا ورصدها .ووفقا للس ياسة
اخلاصة ابلستامثرات ،مت الانهتاء من اس تعراض س نوي أأجرته اللجنة الاستشارية لالستامثرات استنادا اإىل التوصيات
املتعلقة ابلتعديالت املقدمة من املراقب املايل .واقرتح تكل التعديالت مستشارو الاستامثر اخلارجيني للويبو اذلين حددوا
عنارص يف الس ياسة احلالية سوف تس تفيد من الوضوح الإضايف ،أأو اليت ،اإذا مل يمت تعديلها ،س تحد من قدرة املنظمة عىل
حتقيق أأهدافها الاستامثرية .ونتيجة ذلكل ،أأوصت اللجنة الاستشارية لالستامثرات ،مبساعدة املستشارين اخلارجيني ،ابإدخال
تغيريين عىل الس ياسة ،وهام اكلتايل )1( :حتديد وترية اس تعراضات اسرتاتيجية الاستامثر ،وخاصة ألن هذه الاسرتاتيجية
تطبق عىل ا ألهداف املتوسطة والطويةل ا ألجل مع مالحظة أأن س ياسة الاستامثر يمت تنفيذها ابلاكمل؛ و( )2توضيح نس بة
الاستامثرات املسموح هبا يف الس ياسة اليت يتعني الاحتفاظ هبا يف ا ألصول ذات العائد املرتفع .و أأفادت ا ألمانة بأأنه من املهم
مالحظة أأنه سيمت احلصول عىل مجيع تكل ا ألصول ذات العائد املرتفع من خالل صناديق الاستامثر اجملمعة املتنوعة بشلك
جيد .و أأوحضت أأن الويبو لن تستمثر بصورة مبارشة يف أأي من املنتجات ذات العائد املرتفع ،وس يكون اس هتدافها ألي أأصل
معني من ا ألصول صغريا نسبيا.
 .267وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر ا ألمانة عىل ما قامت به من معل يف
التعديالت املقرتح اإدخالها عىل س ياسة الاستامثرات كام وردت يف الوثيقة  .WO/PBC/30/12و أأعربت اجملموعة عن
تقديرها حلقيقة أأن الويبو أأمكلت ،منذ اعامتد هذه الس ياسة يف امجلعية العامة السابعة واخلسني ،تنفيذ اسرتاتيجيات الاستامثر
للنقد الاسرتاتيجي وا ألسايس ،عىل النحو اذلي أأوصت به اللجنة الاستشارية لالستامثرات ووافق عليه املدير العام .كام
أأعربت اجملموعة عن تقديرها ألن جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة أأكدت ،يف اس تعراضها لعام  ،2018وجود أليات
اكفية لإدارة استامثرات املنظمة وصوهنا ورصدها .ورحب اجملموعة بأأن التعديالت املقرتحة جاءت مصحوبة بتوضيحات من
ا ألمانة وظهرت يف املرفق .و أأيدت اجملموعة اإجراء اس تعراضات يف املس تقبل لس ياسات الاستامثرات و أأعربت عن رغبهتا يف
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اإدراج بيان قابلية حتمل اخملاطر للويبو املتعلق ابلستامثرات يف الس ياسة املع مدةل اخلاصة ابلستامثرات .ور أأت اجملموعة أأنه
يتعني عىل جلنة الربانمج واملزيانية املوافقة عىل الس ياسة املقرتحة اخلاصة ابلستامثرات.
 .268وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل س ياسة الاستامثرات.
ورحبت اجملموعة بتكل التعديالت و أأعربت عن تقديرها ل ألمانة عىل توفري الشفافية وتقدمي ا إليضاحات للك من تعديل من
التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الس ياسة .ويف حماوةل من اجملموعة لضامن متتع اللجنة الاستشارية لالستامثرات ابملرونة يف
اإجراء الاس تعراضات حسب احلاجة مع مراعاة الاهامتم اب ألساليب املتجددة لالستامثرات ،أأعربت اجملموعة عن اهامتهما مبا اإذا
اكنت هناك قمية يف اإجراء الاس تعراضات املشار اإلهيا يف الفقرة ( 8د) يف نفس وقت اجامتعات اللجنة الاستشارية
لالستامثرات .و أأبدت اجملموعة رغبهتا يف التأأكد من أأن بيان الويبو احمل مدث بشأأن قابلية حتمل اخملاطر الوارد يف الوثيقة
 ،WO/PBC/29/5ل س امي اجلوانب املتعلقة ابلستامثرات ،سينعكس يف الس ياسة املع مدةل اخلاصة ابلستامثرات.
 .269و أأي مد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء .و أأعرب الوفد عن تقديره
ل إاليضاحات اليت قدمهتا ا ألمانة من أأجل مراجعات الس ياسة ،واليت اعتربها الوفد اثنوية وتقنية .ور أأى الوفد أأن تقليص وترية
اجامتعات اللجنة الاستشارية لالستامثرات والاس تعراضات لتكون أأقل من ربع س نوية يعد أأمرا مناس با ،رشيطة أأن تظل
الرقابة عىل استامثرات املنظمة شديدة .و أأي مد الوفد توصية مقدمة من جلنة الربانمج واملزيانية بأأن تعمتد مجعيات الويبو تكل
التعديالت يف دورهتا املقبةل.
 .270وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل اإعداد التصويبات اليت أأجرهتا عىل س ياسة الاستامثرات .و أأي مد الوفد الر أأي
القائل بأأن التغيريات املقرتحة س تؤدي اإىل قدر أأكرب من الشفافية ،وس متكن من اإجراء حتليل للوضع احلايل بكفاءة والرد عىل
أأي تغيريات يف ا ألسواق املالية .و أأشار الوفد اإىل النتاجئ الإجيابية اليت خلصت اإلهيا جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
بشأأن اإنشاء الويبو لليات اإدارة الاستامثرات ،والقيام ابحلفاظ عىل مس توى تكل الليات وا إلرشاف علهيا .و أأي مد الوفد
مرشوع القرار اذلي اختذته جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن التصويبات ،وإاحالهتا اإىل مجعيات الويبو كتوصية.
 .271وردت ا ألمانة عىل النقطة اليت أأاثرها وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،و أأوحضت أأن اللجنة الاستشارية لالستامثرات
تس تعرض س ياسة الاستامثرات لكام اجمتعت ولهذا يدث ذكل أأثناء اجامتعاهتا ،وميكهنم وضعها عىل جدول أأعامهلم لكام أأرادوا
ذكل .و أأضافت أأن مستشاري الاستامثر املس تقلون يرضون مجيع اجامتعات اللجنة الاستشارية لالستامثرات .وميكن
ألعضاء اللجنة الاستشارية لالستامثرات طرح أأس ئةل حول اسرتاتيجية الاستامثر علهيم يف أأي دورة .وردا عىل النقطة اليت
أأاثرها وفد لتفيا ،أأوحضت ا ألمانة أأن أأي تغيريات يمت اإدخالها عىل س ياسة الاستامثرات س تأأيت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية.
وتناولت ا ألمانة عىل النقطة اليت أأاثرها بعض الوفود بشأأن س ياسة الاستامثرات اليت تشري اإىل بيان قابلية الويبو لتحمل
اخملاطر ،وذكرت ا ألمانة أأن هاتني الوثيقتني س تؤخذان يف الاعتبار معا .مث المتست ا ألمانة من الرئيس توضيحا بشأأن ما اإذا
اكن ذكل يتطلب أأي تغيري يف مرشوع املقرر املقرتح.
 .272واس تعاد الرئيس اللكمة وذكر أأن السؤال احملدد اذلي طرحه الوفدان فامي يتعلق بتكل النقطة قد متت الإشارة اإليه
جيدا .مث سأأل الرئيس الوفود عام اإذا اكنوا يطلبون أأيضا اإجراء تغيري يف فقرة القرار .ونظرا لعدم وجود طلبات للحصول عىل
اللكمة ،اعترب الرئيس أأن القرار مقبول دلى الوفود و أأن الإيضاحات تفي مبتطلباهتم ،و أأهنم راضني عن فقرة القرار بصيغهتا
احلالية .ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة ،رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها.
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 .273أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية بأأن توافق مجعيات الويبو ،للك فامي يعنهيا ،عىل التعديالت اليت ُأدخلت
عىل س ياسة الاستامثرات (الوثيقة .)WO/PBC/30/12

البند  13من جدول ا ألعامل

وضع معلية الإصالح ادلس توري

 .274استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/30/13 Rev.
 .275وافتتح الرئيس البند  13من جدول ا ألعامل ،بعنوان وضع معلية الإصالح ادلس توري ،الوارد يف الوثيقة
 .WO/PBC/30/13 Rev.و أأشار الرئيس اإىل أأن الوثيقة تتناول وضع معلية الإصالح ادلس توري يف الويبو فامي يتعلق
بتنفيذ تعديالت عايم  1999و .2003ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل تقدمي البند .13
 .276و أأوحضت ا ألمانة أأنه يف دورهتا الثامنة والعرشين ،انقشت جلنة الربانمج واملزيانية موضوع معلية الإصالح ادلس توري
وطلبت بعد ذكل من ا ألمانة تقدمي تقرير اإىل ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية عن وضع تنفيذ تعديالت عايم 1999
و .2003وبناء عليه ،تتناول الوثيقة WO/PBC/30/13 Rev.وضع معلية الإصالح ادلس توري يف الويبو فامي يتعلق بتنفيذ
تكل التعديالت .وكام هو وارد يف الوثيقة ،فاإن تعديل عام  1999عىل اتفاقية الويبو س يقرص عدد ولايت املدير العام عىل
فرتتني اثبتتني مدة لك مهنام ست س نوات .وفامي ييل التعديالت اليت سيمت اإدخالها عىل اتفاقية الويبو لعام  2003وغريها من
املعاهدات اليت تديرها الويبو "1" :اإلغاء مؤمتر الويبو؛ " "2اإضفاء الطابع الرمسي عىل نظام الاشرتأاكت امل موحدة والتغيريات
يف فئات الاشرتأاكت اليت يمت تطبيقها منذ عام 1994؛ " "3تعقد دورات عادية س نوية (وليس لك س نتني) للجمعية العامة
للويبو ومجلعيات الاحتادات ا ألخرى اليت تديرها الويبو .وحىت ذكل التارخي ،مل يدخل أأي من هذه التعديالت حزي التنفيذ
ألن املدير العام مل يتلق بعد العدد املطلوب من الإخطارات بقبول التعديالت من ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ومنذ ادلورة
الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،أأجرت ا ألمانة اس تعراضا مفصال وشامال حلاةل القبول من جانب ادلول ا ألعضاء.
ووفقا ذلكل ،مت اإرسال مذكرة اإعالمية بتارخي  27فرباير  2019اإىل لك دوةل عضو .وكذكل تلقت ا ألمانة عدة طلبات من
ادلول ا ألعضاء للحصول عىل معلومات اإضافية بشأأن معلية الإصالح ادلس توري ،مبا يف ذكل طلبات احلصول عىل نسخ
معمتدة من نص عام  1999و /أأو تعديالت  2003عىل اتفاقية الويبو ومعاهداهتا اليت تديرها الويبو .وعالوة عىل ذكل ،تتلقى
ا ألمانة حتديثات من اإحدى ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق حباةل معلية التصديق الوطنية لتكل ادلوةل .ومنذ أآخر عرض قدمته
ا ألمانة حول هذه املسأأةل ،تلقى املدير العام اإخطارين اإضافيني بقبول تعديل عام  ،1999مما رفع اإجاميل عدد الإخطارات
املس تلمة اإىل  55من أأصل  129طلبا لتعديل عام  .1999وفامي يتعلق حبزمة التعديالت لعام  ،2003تلقى املدير العام أأيضا
اإخطارين اإضافيني ابلقبول ،مما رفع اإجاميل عدد الإخطارات املس تلمة اإىل  21من أأصل  135املطلوبة حلزمة التعديالت لعام
 .2003ومت اقرتاح أأن حتيط جلنة الربانمج واملزيانية علام بوضع معلية الإصالح ادلس توري عىل النحو م
املبني يف الوثيقة
.WO/PBC/30/13 Rev.
 .277وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،ورحب ابجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة للوصول اإىل ادلول ا ألعضاء من أأجل امليض
قدما يف التصديق عىل حزمة الإصالحات ادلس تورية لعايم  1999و .2003وشكرت اجملموعة ابء ا ألمانة عىل العرض
التقدميي و أأشارت اإىل أأن هذه العملية قد أأسفرت عن تصديقات اإضافية ،ومع ذكل ل يزال هناك طريق طويل للوصول اإىل
ا ألرقام املطلوبة للكتا احلزمتني .و أأعربت اجملموعة ابء عن رغبهتا يف تسجيل اهامتهما بتقدمي عرض رمسي من ا ألمانة ورحبت
ابلفعل ابلعرض اذلي مت تقدميه للتو .وحثت مجيع ادلول ا ألعضاء عىل مواصةل هجودها من أأجل الوصول اإىل العدد املطلوب
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من التصديقات من أأجل املواءمة بني النصوص الرئيس ية للمنظمة وا ألداء التشغييل اذلي قررته ادلول ا ألعضاء يف عايم
 1999و.2003
 .278وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن تقديره ل ألمانة عىل اتصالها ابدلول
ا ألعضاء بشأأن مسأأةل التصديق عىل تعديالت عايم  1999و 2003يف اإطار معلية الإصالح ادلس توري .و أأشارت اجملموعة
اإىل وجود  54اإخطار فقط من  129اإخطارا مطلواب دلخول تعديالت عام  1999حزي التنفيذ و 19فقط من أأصل 135
مطلواب حلزمة تعديالت  .12003وذلكل ،حثت اجملموعة ادلول ا ألعضاء عىل التفكري يف اإماكنية قبول التعديالت ،واملسامهة،
هبذه الطريقة ،يف معلية الإصالح ادلس توري للمنظمة.
 .279وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل تقدميها تقريرا مرة أأخرى عن حاةل تنفيذ تعديالت عايم  1999و .2003ور أأى الوفد
أأن معلية الإصالح ادلس توري للمنظمة متثل عنرصا هاما من عنارص الإصالح يف املنظمة بشلك عام ،مما يساعد عىل زايدة
كفاءة املنظمة ،ول س امي ألية الاشرتأاكت امل موحدة وكذكل وترية انعقاد دورات امجلعية العامة للويبو ومجعيات خمتلف
الاحتادات اليت تديرها الويبو .و أأفاد بأأن تكل التغيريات املتعلقة بزايدة كفاءة املنظمة س تكون مفيدة .و أأشار الوفد بأأنه ينظر
بعناية يف تعديالت عايم  1999و ،2003و أأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل ا ألمانة اإطالع ادلول ا ألعضاء عىل حاةل تكل
التعديالت.
 .280وشكرت ا ألمانة الوفود عىل تعليقاهتا .واس تجابة لطلب وفد كندا ،ذكرت ا ألمانة أأنه س يكون من دواعي رسورها
تقدمي أأي عرض رمسي حول هذا املوضوع ابذلات.
 .281ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة ،قر أأ الرئيس فقرة القرار اليت مت اعامتدها.

 .282أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام بوضع معلية الإصالح ادلس توري (الوثيقة WO/PBC/30/13
.)Rev.

البند  14من جدول ا ألعامل

اختتام ادلورة

 .283انتقل الرئيس اإىل البند  14من جدول ا ألعامل ،بعنوان اختتام ادلورة ،و أأوحض أأنه سيمت تعممي قامئة القرارات .و أأوحض
أأن قامئة القرارات تتعلق مبعلومات الوفود واس تعراضها للتأأكد من أأن لك يشء يمت تسجيهل بشلك حصيح .وقد مت ابلفعل
اعامتد تكل القرارات .وشكر الرئيس الوفود عىل صداقهتم القوية ،وا ألمه من ذكل ،عىل املشاركة البناءة يف ذكل ا ألس بوع،
واليت تسمح للجنة الربانمج واملزيانية ابلتحرك يف لك قضية تقريبا بطريقة رسيعة وفعاةل اإىل حد ما .و أأعرب الرئيس عن تطلعه
اإىل رؤية وفود امجلعيات العامة للويبو يف أأكتوبر .وفتح الرئيس الباب للمالحظات اخلتامية.
 .284وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وهنأأ الرئيس وانئبيه عىل توجهياهتم القديرة لدلورة
الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية .وشكرت اجملموعة ا ألمانة عىل معلها الشاق يف اإعدادها للواثئق اخملتلفة يف فرتة قصرية للغاية.
كام وهجت اجملموعة الشكر ملراجع احلساابت اخلاريج وجلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .وشكرت اجملموعة املرتمجني
 1تستند الأرقام اليت ذكرها وفد لتفيا اإىل النسخة ا ألصلية لوضع معلية الإصالح ادلس توري (الوثيقة  .)WO/PBC/30/13وحتل النسخة املنقحة (الوثيقة
 )WO/PBC/30 Rev.حمل الوثيقة ا ألصلية.
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الفوريني وخدمات املؤمترات والوفود عىل دورمه النشط خالل جلنة الربانمج واملزيانية هذا ا ألس بوع .و أأشارت اجملموعة
ابرتياح اإىل التقدم احملرز يف جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن القضااي اليت مل حتل و أأعربت عن أأملها يف التوصل اإىل توافق يف
الآراء بشأأن مهنجية التخصيص يف امجلعية العامة التاسعة واخلسني يف اخلريف .و أأعربت اجملموعة عن أأمنياهتا مجليع املندوبني
املقميني يف العوامص برحةل عودة أآمنة اإىل الوطن وبعطةل هناية أأس بوع ممتعة مجليع املشاركني.
 .285وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وشكر الرئيس عىل توجهياته يف ذكل ا ألس بوع وانئيب الرئيس كذكل .وشكرت
اجملموعة املرتمجني الفوريني وقسم املؤمترات .و أأعربت عن امتناهنا بوجه خاص ل ألمانة عىل العمل الشاق اذلي قامت به يف
جدول زمين صعب يف تكل الس نة .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن ا ألمانة يف ذكل ا ألس بوع اكنت يف صمي واحدة من القضااي
املعلقة .وقالت اجملموعة أأن ذكل أأمر صعب وإاهنا مدركة لهذه الصعوبة وممتنة ملشاركة ا ألمانة يف تكل املناقشة.
 .286وحتدث وفد هندوراس ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وهنأأ الرئيس وشكره عىل الطريقة اليت قاد هبا
ادلورة من خالل اإدارة الوقت بطريقة فعاةل يف تعزيز احلوار والتفامه وتقريب املواقف .وشكرت اجملموعة ا ألمانة عىل اجلهود
املبذوةل يف تنظمي الاجامتع واملرونة فامي يتعلق ببعض املوضوعات والتعاون وإاعداد التقارير للجنة الربانمج واملزيانية .و أأقرت
اجملموعة ابلإسهام املهم مجليع أأعضاء الويبو احمليطني بلجنة الربانمج واملزيانية .وشكرت اجملموعة ادلول ا ألعضاء ا ألخرى وا ألمانة
عىل اإجناز الوثيقة اليت ستناقش يف امجلعيات القادمة .ور أأت اجملموعة أأن ذكل قد تعزز املعرفة التقنية وإاعداد الوفود للجنة
الربانمج واملزيانية .وذكرت اجملموعة أأن ذكل قد مكمن جلنة الربانمج واملزيانية من اختاذ قرارات هممة بشأأن معظم البنود
املدرجة يف جدول ا ألعامل .وكررت اجملموعة تأأييدها للعمل معا يف امجلعيات العامة لإجياد حلول مفيدة للجميع فامي يتعلق
ابملواضيع اليت ل تزال مفتوحة .وشكرت اجملموعة املرتمجني الفوريني ومتنت ألولئك العائدين اإىل عواصهم رحةل أآمنة وعطةل
هناية أأس بوع جيدة للك املقميني.
 .287وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن أأسفه ألن جلنة الربانمج واملزيانية مل تمتكن من التوصل اإىل
توافق يف الآراء حول مجيع املسائل املعلقة بشأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020وابلتايل مل تمتكن من التوصية
للجمعية العامة ابملوافقة عىل الربانمج واملزيانية للثنائية  .21/2020ومع ذكل ،أأعربت اجملموعة عن رسورها بأأنه ابس تثناء
قضية واحدة ،متكنت جلنة الربانمج واملزيانية من اختتام املناقشات حول معظم املسائل املتعلقة مبراجعة احلساابت والرقابة
و أأداء الربانمج والاس تعراضات املالية من بني أأمور أأخرى ،وهو مؤرش قوي عىل الروح ادلامئة اليت تتحقق .و أأشارت اإىل أأن
هذه الإجنازات قد مت تيسريها من خالل القيادة القديرة واملهارة للرئيس ومكتبه ،و أأعربت اجملموعة عن تقديرها الكبري لها.
و أأثنت اجملموعة عىل ا ألمانة دلمعها الفين ومعلها الشاق .وشكرت املرتمجني الشفويني وخدمات املؤمترات عىل دمعهم
اللوجس يت املمتاز لدلول ا ألعضاء .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها مجليع ادلول ا ألعضاء ملشاركهتا البناءة وما أأبدته من مرونة
طوال املفاوضات خالل هذا ا ألس بوع .وتطلعت اجملموعة ،بتفاؤل كبري ،اإىل مناقشة مجيع املسائل احملاةل اإىل امجلعية العامة لعام
 .2019و أأعربت عن ثقهتا يف أأنه من خالل املشاركة البناءة من مجيع ادلول ا ألعضاء ،مع الاسرتشاد ابملبادئ ا ألساس ية
لإطار التعاون بني مجيع احتادات املنظمة ،سيمت اإجياد حلول مقبوةل للطرفني .و أأخريا أأعربت اجملموعة عن أأمنياهتا مجليع اذلين
يقميون يف سويرسا بعطةل هناية أأس بوع رائعة و ألولئك اذلين يسافرون خارج البالد ،برحالت أآمنة اإىل عواصهم.
 .288وهنأأ وفد الصني الرئيس عىل جناحه يف عقد الاجامتع ،و أأشار اإىل أأن حَّكة الرئيس ساعدت ادلول ا ألعضاء عىل
تضييق هوة خالفاهتم .وشكر الوفد ا ألمانة عىل كفاءهتا وشكر املرتمجني الفوريني وخدمات املؤمترات .كام توجه ابلشكر اإىل
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مجيع الوفود اليت شاركت يف املناقشة بطريقة بناءة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف احلفاظ عىل هذا املوقف البناء يف امجلعية
العامة حلل القضية العالقة والتوصل اإىل توافق هنايئ يف الآراء.
 .289وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأثىن عىل الرئيس لقيادته القديرة والفعاةل اليت وهجت
ادلول ا ألعضاء حنو التوصيات التقدمية للجنة الربانمج واملزيانية املوهجة للجمعية العامة .وشكرت اجملموعة ا ألمانة عىل دمعها
وتوضيحاهتا خالل مناقشات جلنة الربانمج واملزيانية ،ا ألمر اذلي ساعد ادلول ا ألعضاء يف مداولهتا .وشكرت اجملموعة
خدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني عىل معلهم املمتاز يف دمع جلنة الربانمج واملزيانية .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها مجليع
ادلول ا ألعضاء لإظهارها املرونة والروح البناءة يف مناقشات جلنة الربانمج واملزيانية لإحراز تقدم اإجيايب عىل مدار ا ألس بوع.
وتطلعت اجملموعة اإىل اإجراء مزيد من املناقشات البناءة اليت من شأأهنا املساعدة يف التوجيه حنو حتقيق نتاجئ ملموسة يف
امجلعية العامة .و أأعربت اجملموعة عن متنياهتا مجليع املندوبني العائدين اإىل عواصهم برحةل أآمنة ولذلين يقميون يف سويرسا بقضاء
عطةل هناية أأس بوع رائعة.
 .290وحتدث وفد كندا بصفته الوطنية ،ور أأى أأن النقطة املرجعية لربانمج الويبو للماكفأآت والتقدير ينبغي أأن تستند اإىل
ا ألرقام املعمتدة للثنائية احلالية ،أأي  120000فرنك سويرسي ،كام جرت العادة .ويف مجيع برامج الويبو وبنود مزيانيهتا ،تمت
مقارنة املزيانية املقرتحة للثنائية اجلديدة ابلثنائية احلالية .وبعد حذف  2.2مليون فرنك سويرسي ملاكفأآت ا ألداء التنظميي
للويبو ،احتفظ بند املزيانية املتبقية مببلغ  552000فرنك سويرسي .وميثل ذكل مبلغا يتجاوز مبلغ املزيانية املعمتدة مس بقا
لربانمج املاكفأآت والتقدير بنس بة  .%368وميثل مبلغ  1.15مليون فرنك سويرسي اذلي س توافق عليه ادلول ا ألعضاء
زايدة تتجاوز  %850عن الثنائية احلالية .ور أأى الوفد أأنه ل ينبغي تكرار هذه الزايدة الاس تثنائية .والمتس الوفد من ا ألمانة
احلرص عىل الشفافية يف كيفية تطبيق الزايدة الاس تثنائية وإابالغ ادلول ا ألعضاء بأأثر هذه الزايدة عىل حتقيق أأهداف برانمج
الويبو للماكفأآت والتقدير .و أأعرب الوفد عن رسوره لإلغاء بند ماكفأآت ا ألداء اليت تقدهما الويبو من املزيانية ،واذلي أأشارت
اإليه جلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف اإطار الشواغل اجلدية الواردة من امجلعية العامة ل ألمم املتحدة .و أأعرب الوفد أأيضا عن
بناء عىل التفاعل املبارش مع جلنة
رسوره ملوافقة ادلول ا ألعضاء عىل حذف الإشارات اإىل هذه املاكفأأة .وظل الوفد عىل ر أأيهً ،
اخلدمة املدنية ادلولية ،بأأن املاكفأأة التنظميية ل تتوافق مع اإرشادات ماكفأأة ا ألداء للجنة اخلدمة املدنية ادلولية .و أأفاد بأأنه يف
أأي مناقشات مقبةل للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن واثئق أأو قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،س يكون من املفيد الاس امتع
مبارشة من اللجنة .وحث الوفد ا ألمانة عىل الاس امتع اإىل مشورة مراجع احلساابت اخلاريج للويبو و أأن تكون تتحىل ابحلَّكة
وتتواصل مع ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق بربانمج الويبو للماكفأآت والتقدير.
 .291و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وخاصة فامي يتعلق ابلعمل
الرائع اذلي قامت به ا ألمانة يف اإدارة ادلورتني املتقاربتني .و أأعرب الوفد عن أأسفه ألن جلنة الربانمج واملزيانية مل تمتكن من
التوصل اإىل قرار بشأأن ختصيص الإيرادات والنفقات للك احتاد خالل مداولهتا .و أأشار اإىل أأن هناك أأربعة عنارص فقط،
وإان اكنت صعبة ،يتعني تناولها هذا ا ألس بوع ،و أأوحض الوفد أأن مسأأةل التخصيص معروفة دلى أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية
و أأن اللجنة أأمضت بعض الوقت يف مايو ملناقشة هذا املوضوع .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن خالل الفرتة ما بني مايو
ويوليو من التوصل اإىل اتفاق يف هذا ا ألس بوع بشأأن البند احلساس وبند أآخر ر أأى الوفد أأنه ميكن حهل بطريقة مبارشة .وبدل
من ذكل ،اس متع الوفد لتكرار املواقف املعروفة يف اجللسة العامة صباح ذكل اليوم .ويف سعهيا للتوصل اإىل اتفاق بشأأن
التخصيص ،متكنت جلنة الربانمج واملزيانية من اإحاةل قامئة قوية تضم قرارات جلنة الربانمج واملزيانية اإىل امجلعية العامة يف ذكل
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اخلريف حبيث تمتكن امجلعية العامة من احلصول عىل مزيد من الوقت ملعاجلة جدول أأعاملها الثقيل ابلفعل اذلي يش متل عىل
البنود املعلقة .وبدل من ذكل ،س تحتاج اإىل اإعادة النظر يف خمصصات الإيرادات والنفقات يف امجلعيات .و أأعرب الوفد عن
أأمهل يف أأن يقوم مجيع ا ألعضاء املهمتني ،فامي بني ذكل الوقت وموعد امجلعية العامة ،مبراجعة مواقفهم و أأن يكونوا عىل اس تعداد
للمشاركة يف امجلعيات خبيارات بناءة من شأأهنا دفع هذه املناقشة اإىل ا ألمام والوصول هبا اإىل نقطة التسوية .وليك تس تعد
الوفود لتكل املناقشات ،س يطرح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املقرتحات الثالثة اليت قدهما قبل انعقاد امجلعية العامة للويبو
بوقت طويل .ويدرس الوفد أأيضا خيارات أأخرى .وعقد مشاورات غري رمسية عىل هامش دورة جلنة الربانمج واملزيانية ،ول
يزال متفائال .وذكر الوفد أأنه ليس حمبطا متاما و أأنه يقدر أأنه عىل الرمغ من اختالفات الوفود ،فاإن احملاداثت ودية وهمنية.
و أأعرب الوفد عن امتنانه لروح الزماةل املمتازة اليت ظهرت يف القاعة .و أأشار اإىل أأن املناقشات غري الرمسية حول برانمج
املاكفأآت والتقدير يف الويبو جاءت ممثرة .وشكر الوفد مجيع الوفود عىل مرونهتا يف التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن هذا
املوضوع ،وعىل وجه اخلصوص ،موافقة جلنة الربانمج واملزيانية عىل عدم توفري المتويل ملاكفأآت ا ألداء يف املنظمة .ور أأى الوفد
أأن برانمج املاكفأآت جيب أأن يكون قامئا عىل أأساس اجلدارة و أأن يمنح فقط ألحصاب ا ألداء الفردي وامجلاعي الاس تثنايئ،
ابلإضافة اإىل أأن يكون مامتش يا مع اإرشادات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية .ورحب الوفد إابجراء املزيد من املناقشات حول
جزء من
س ياسة الويبو للماكفأآت والتقدير يف جلنة التنس يق ألن الوفد ل يرى أأن ماكفأآت ا ألداء يف املنظمة ل تزال تشلك ً
الس ياسة العامة لها .و أأشار الوفد اإىل أأن القرار يؤدي اإىل زايدة تقريبية تبلغ عرشة أأضعاف يف برانمج الويبو للماكفأآت
والتقدير ،أأي من  120000فرنك سويرسي يف الثنائية احلالية اإىل  1.1مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  .21/2020واتفق
الوفد يف الر أأي مع وفد كندا ووجد أأن تكل زايدة مفرطة .وذلكل ،جشع الوفد ا ألمانة عىل منح املاكفأآت بطريقة تتسم ابجلدارة
والشفافية .و أأيد الوفد الفقرة  4من القرار يف اإطار البند  11من جدول ا ألعامل ،وتطلع اإىل اإجراء املزيد من املناقشات خالل
امجلعية العامة ،حسب الاقتضاء ،بشأأن تطبيق احلمك رمق  4138الصادر عن منظمة العمل ادلولية .و أأخريا ،شكر الوفد
الرئيس عىل أأدائه لعمهل بكفاءة خالل ا ألس بوع .وشكر املرتمجني الفوريني وخدمات املؤمترات عىل دمعهم خالل املناقشات.
 .292وشكر وفد الاحتاد الرويس مجيع الوفود وا ألمانة والرئيس عىل املناقشات البناءة والعمل املمثر للغاية خالل دورة جلنة
الربانمج واملزيانية .ور أأى الوفد أأن النتاجئ اإجيابية للغاية .و أأوحض الوفد أأنه متكن من حل عدد من القضااي املفتوحة املعلقة من
اجللسات السابقة .و أأعرب عن امتنانه اخلاص للوفود اليت تقدمت مبقرتحات بشأأن تعدد اللغات ور أأى أأن ذكل س يكون
خطوة هممة يف توس يع موارد الويبو .و أأعرب الوفد عن تقديره الكبري لعمل ا ألمانة يف تنفيذ ذكل .و أأبدى الوفد اس تعداده
للعمل يف املس تقبل مع الوفود ا ألخرى .و أأيد الوفد اللكامت الرقيقة املوهجة اإىل املرتمجني الفوريني وخدمات املؤمترات ومتىن
للجميع جناحا كبريا.
 .293ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة ،شكر الرئيس الوفود عىل تعليقاهتم الكرمية ومتىن للجميع عطةل
سعيدة للغاية ورحةل أآمنة اإىل الوطن .و أأعلن الرئيس اختتام ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية.
[ييل ذكل املرفق]
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LISTE DES PARTICIPANTS / LIST OF PARTICIPANTS

ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/
in the alphabetical order of the names in French of States)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Mandla NKABENI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
ALGÉRIE/ALGERIA
Sami BENCHIKH LEHOCINE (M.), directeur général, Ministère de la culture, Office national des
droits d’auteur et droits voisins (ONDA), Alger
Nadji AICHE (M.), directeur, Administration, Ministère de l’industrie et des mines, Institut
national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Alger
Lyes BAKOUK (M.), chef, Département finances et comptabilité, Ministère de l’industrie et des
mines, Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Alger
Mohamed BAKIR (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève
ALLEMAGNE/GERMANY
Jörg ROSENOW (Mr.), Head, Trademark Law, Design Law, Law against Unfair Competition,
Combating of Product Piracy, Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, Berlin
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
ANGOLA
Alberto GUIMÃRES (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
ARGENTINE/ARGENTINA
Betina FABBIETTI (Sra.), Secretaria Segunda, Misión Permanente, Ginebra
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN
Rustam AGAYEV (Mr.), Head, Intellectual Property Analysis and Policy Department, Intellectual
Property Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku
Gulara MUSTAFAYEVA (Ms.), Head, Department, Financial Economy and Supply, Intellectual
Property Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku
BANGLADESH
Md. Mahabubur RAHMAN (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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BRÉSIL/BRAZIL
Cauê OLIVEIRA FANHA (Mr.), Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva
Carolina PARANHOS COELHO (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva
Paula BAQUEIRO (Ms.), Assistant, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO),
Geneva
CAMEROUN/CAMEROON
Alain NZOAB SABAS (M.), directeur, Direction des affaires générales, Ministère des arts et de
la culture, Yaoundé
CANADA
Anne-Marie MONTEITH (Ms.), Senior Director, Policy, International Affairs and Research Office,
Innovation, Science and Economic Development, Canadian Intellectual Property Office (CIPO),
Gatineau
Gabrielle DOLGOY (Ms.), Trade Policy Officer, Global Affairs, Ottawa
CHINE/CHINA
Guanqing BAI (Mr.), Director General, International Cooperation Department,
China International Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
Yaning ZHANG (Ms.), Division Director, International Cooperation Department,
China International Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
COLOMBIE/COLOMBIA
Yesid Andrés SERRANO ALARCÓN (Sr.), Tercero Secretario, Misión Permanente, Ginebra
Manuel Alejandro CASTANEDA (Sr.), Practicante, Misión Permanente, Ginebra
ÉGYPTE/EGYPT
Ahmed Ibrahim MOHAMED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
EL SALVADOR
Diana HASBUN (Sra.), Ministra Consejera, Representante Permanente Alterna,
Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Representative, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

WO/PBC/30/16
Annex
3
ÉQUATEUR/ECUADOR
Heidi VÁSCONES (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Ginebra
ESPAGNE/SPAIN
Juan José LUEIRO GARCÍA (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra
Ana María URRECHA ESPLUGA (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Coordinación
Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Howard SOLOMON (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Karin FERRITER (Ms.), Deputy Chief Policy Officer, Office of Policy and International Affairs,
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Washington, D. C.
Todd REVES (Mr.), Attorney Advisor, Texas Regional Office, United States Patent and
Trademark Office (USPTO), Dallas
Adriana GONZALEZ (Ms.), Management Reform Officer, Department of State,
Washington, D.C.
Amanda CORCOS (Ms.), Foreign Affairs Officer, AAA Fellow, Office of Intellectual Property
Enforcement, Bureau of Economic and Business Affairs, Department of State, Washington,
D.C.
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva
Mark J. CASSAYRE (Mr.), Chargé d’affaires, a.i., Permanent Mission, Geneva
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the
World Trade Organization (WTO), Geneva
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Economic and Science Affairs
Section, Permanent Mission, Geneva
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Galina MIKHEEVA (Ms.), Deputy Director, International Cooperation Department,
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
Mr. Andrey KALININ, Senior Counsellor of the Permanent Mission of the Russian Federation to
the UN Office and other international organizations in Geneva
Ivan NOVIKOV (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

FRANCE
Francis GUÉNON (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
Daphné DE BECO (Mme), responsable, Service juridique et international, Direction juridique et
financière, Institut national de la propriété industrielles (INPI), Courbevoie
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GABON
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), première conseillère, chargée d’affaires a.i.,
Mission permanente, Genève
Roland Steve ENGONE NGYE (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
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.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Reza DEHGHANI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
ITALIE/ITALY
Simona MARZETTI (Ms.), Head, International Affairs Division, Italian Patent and Trademark
Office (IPTO), Ministry of Economic Development, Rome
Delfina AUTIERO (Ms.), Senior Officer, Italian Patent and Trademark Office (IPTO), Ministry of
Economic Development, Rome
Katia DE MONTE (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva
JAPON/JAPAN
Yuki SHIMIZU (Mr.), Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division, Policy
Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Ema MASAKI (Mr.), Deputy Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division,
Policy Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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
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LITUANIE/LITHUANIA
Renata RINKAUSKIENĖ (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Gabija TARVYDYTE (Ms.), Trainee, Permanent Mission, Geneva
MALAISIE/MALAYSIA
Syed Edwan ANWAR (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
MAROC/MOROCCO
Dalal MHAMDI ALAOUI (Mme), secrétaire générale, Bureau marocain du droit d’auteur,
Ministère de la culture et de la communication, Rabat
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
MEXIQUE/MEXICO
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA (Sr.), Embajador, Representante Permanente Alterno,
Misión Permanente, Ginebra
Paulina CEBALLOS ZAPATA (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra
NIGÉRIA/NIGERIA
Smaila AMINA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva
Edet AKPAN (Mr.), Permanent Secretary, Public Service Department, Federal Ministry of
Industry, Trade and Investment, Abuja
Salisu Bala KURA (Mr.), Director, Finance Department, Federal Ministry of Industry, Trade and
Investment, Abuja
Abdulazeez GARBA (Mr.), Head, Trademarks Registry, Federal Ministry of Industry, Trade and
Investment, Abuja
Patrick WEMAMBU (Mr.), Head, Administration, Trademarks Registry, Federal Ministry of
Industry, Trade and Investment, Abuja
Stella EZENDUKA (Ms.), Registrar, Patents and Designs Registry, Federal Ministry of Industry,
Trade and Investment, Abuja
OUGANDA/UGANDA
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
In Hong YEO (Mr.), Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
Hyeyeon CHOI (Ms.), Deputy Director, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Sejong
Won Seok HUH (Mr.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
Bong Hyun CHO (Mr.), Assistant Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Josef KRATOCHVIL (Mr.), President, Industrial Property Office (IPO), Prague
Luděk CHURÁČEK (Mr.), Director, Finance Department, Industrial Property Office (IPO),
Prague
Petr FIALA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
ROUMANIE/ROMANIA
Florin TUDORIE (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva
Simona GEORGESCU (Ms.), Director, Economic Department, State Office for Inventions and
Trademarks (OSIM), Bucharest
Daniela GAGEANU (Ms.), Head, Economics, State Office for Inventions and Trademarks
(OSIM), Bucharest
Cristian FLORESCU (Mr.), Head, International Relations Department, Romanian Office for
Copyright (ORDA), Bucharest
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Rahul RAGHAVAN (Mr.), Head, Multilateral and Africa, International Policy, Intellectual Property
Office (IPO), London
Jan WALTER (Mr.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
SINGAPOUR/SINGAPORE
Wei Hao TAN (Mr.), First Secretary, Intellectual Property, Permanent Mission, Geneva
Kevin LEE (Mr.), Desk Officer, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO),
Geneva
SUÈDE/SWEDEN
Malin WIKLUND (Ms.), Controller, Finance, Swedish Patent and Registration Office (SPRO),
Stockholm
Mattias ARVIDSSON (Mr.), Head, Controlling, Finance, Swedish Patent and Registration Office
(SPRO), Stockholm
SUISSE/SWITZERLAND
Charlotte BOULAY (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Ursula SIEGFRIED (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
Alexandra NIGHTINGALE (Mme), stagiaire, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
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TADJIKISTAN/TAJIKISTAN
Nurali Nazarov (Mr.), Head, National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of
Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe
Artur HAITOV (Mr.), Examiner, Department of International Registration of Trademarks and
International Cooperation, National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of
Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe
THAÏLANDE/THAILAND
Thanyathon CHATNGERN (Ms.), Trainee, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva
TURQUIE/TURKEY
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
Sadettin AKIN (Mr.), Industrial Property Expert, European Union and Foreign Affairs
Department, Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ministry of Science,
Technology and Industry, Ankara

II.

OBSERVATEURS/OBSERVERS

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/
in the alphabetical order of the names in French of States)

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Abdulaziz ALGABBAA (Mr.), Deputy Chief Executive, Shared Services, Saudi Authority for
Intellectual Property (SAIP), Riyadh
Yasser ALRAJBAN (Mr.), Chief Finance Officer, Finance, Saudi Authority for Intellectual
Property (SAIP), Riyadh
Ahmed ALJASSER (Mr.), International Strategic Partnerships Specialist, Saudi Authority for
Intellectual Property (SAIP), Riyadh
AUSTRALIE/AUSTRALIA
Julia PRICE (Ms.), Policy Officer, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra
BAHAMAS
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
BARBADE/BARBADOS
Dwaine INNISS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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BÉLARUS/BELARUS
Zhanna HRYBKO (Ms.), Head, Financial and Economic Department, National Center of
Intellectual Property (NCIP), Minsk
BELGIQUE/BELGIUM
Sandrine PLATTEAU (Mme), première secrétaire, Mission permanente, Genève
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)
Ruddy José FLORES MONTERREY (Sr.), Ministro Consejero, Representante Permanente
Alterno, Encargado de Negocios a.i., Misión Permanente, Ginebra
Fernando Bruno ESCOBAR PACHECO (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
Mariana Yarmila NARVAEZ VARGAS (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
Mijael SORIA (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra
BRUNÉI DARUSSALAM/BRUNEI DARUSSALAM
Mohammad Yusri YAHYA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
CROATIE/CROATIA
Alida MATKOVIĆ (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
DJIBOUTI
Kadra AHMED HASSAN (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente,
Genève
FINLANDE/FINLAND
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Copyright and Audiovisual Culture, Ministry of
Education and Culture, Helsinki
Ilkka TOIKKANEN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Lucie BERGER (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
HONDURAS
Giampaolo RIZZO ALVARADO (Sr.), Embajador, Representante Permanente,
Misión Permanente, Ginebra
Mariel LAZAMA PAVÓN (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
INDONÉSIE/INDONESIA
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary (Intellectual Property Issues), Permanent
Mission, Geneva
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IRAQ
Baqir RASHEED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
IRLANDE/IRELAND
Michael GAFFEY (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
ISRAËL/ISRAEL
Judith GALILEE METZER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Daniela ROICHMAN (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva
KENYA
Daniel KOTTUT (Mr.), Minister Counsellor, Legal, Permanent Mission, Geneva
KOWEÏT/KUWAIT
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva
MALTE/MALTA
Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva

MONACO
Gilles REALINI (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève
MYANMAR
Yi Mar AUNG (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
PAKISTAN
Zunaira LATIF (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
PHILIPPINES
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
POLOGNE/POLAND
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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PORTUGAL
Inês VIEIRA LOPES (Ms.), Director, External Relations and Legal Affairs, National Institute of
Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon
Fernando NUÑES (Mr.), Head, Finance Resources Department, National Institute of Industrial
Property (INPI), Ministry of Justice, Lisboa
Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA
Myong Hak JONG (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Natalia FRUNZA (Ms.), Principal Specialist, Accounting, Planning and Acquisition Division,
State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Bernarda BERNARD YANTIL (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, Permanent Observer Mission, Geneva
SLOVÉNIE/SLOVENIA
Spela KUCAN (Ms.), Counsellor, Permanent Observer Mission, Geneva
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva
YÉMEN/YEMEN
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

III.

AUDITEURS EXTERNES/EXTERNAL AUDITORS

Damian BREWITT (M./Mr.)

Directeur/Director

John THORPE (M./Mr.)

Chef exécutif/Executive Leader

Simon IRWIN (M./Mr.)

Responsable de l’audit/Audit Manager
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IV.

ORGANE CONSULTATIF INDÉPENDANT DE SURVEILLANCE DE L’OMPI (OCIS)/
WIPO INDEPENDENT ADVISORY OVERSIGHT COMMITTEE (IAOC)

Maria VICIEN-MILBURN (Mme/Ms.)

Président/Chair

Tatiana VASILEVA (Mme/Ms.)

Vice-présidente/Vice-Chair

IV.

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)

V.
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
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
Ambi SUNDARAM (M./Mr.), sous-directeur général, Secteur administration et gestion/Assistant
Director General, Administration and Management Sector
Frits BONTEKOE (M./Mr.), conseiller juridique/Legal Counsel
Chitra NARAYANASWAMY (Mme/Ms.), directrice, Département de la gestion des programmes
et des finances (contrôleur)/Director, Department of Program Planning and Finance (Controller)
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

][هناية املرفق والوثيقة

