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ىل  8قدت ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية يف مقر الويبو يف الفرتة من ع   .1  .2019يوليو  12اإ

ىل أأكتوبر  2017ن أأكتوبر وخالل الفرتة م .2 تتأألف اللجنة من ادلول الأعضاء  (WO/GA/51/1)املرجع: ،2019اإ

كولومبيا  ،الصني ،ش ييل ،كندا ،الاكمريون ،بلغاراي ،ازيلالرب  ،بنغالديش ،أأذربيجان ،الأرجنتني ،أأنغول ،التالية: اجلزائر

س تونيا ،السلفادور ،مرص ،الإكوادور ،مجهورية التش يك، (2018كوس تارياك )  ،(2019) ثيوبيا ،اإ  ،أأملانيا ،الغابون ،فرنسا ،اإ

يران )مجهورية  ،الهند ،اجملر ،غواتاميل ،اليوانن يطاليا ،الإسالمية( -اإ  ،ليتوانيا ،لتفيا ،قريغزيس تان ،اكزاخس تان ،الياابن ،اإ

فريقيا ،س نغافورة ،الاحتاد الرويس ،رومانيا ،مجهورية كوراي ،بامن ،عامن ،نيجرياي ،املغرب ،املكس يك ،مالزياي  ،جنوب اإ

س بانيا  ،ملكة املتحدةامل ،الإمارات العربية املتحدة ،أأوغندا ،تركيا ،اتيالند ،طاجيكس تان ،(اسويرسا )حبمك منصهب ،السويد ،اإ

 .(53الولايت املتحدة أأمرياك )

الأرجنتني، أأذربيجان، بنغالديش، الربازيل، الاكمريون، كندا، ممثةل يف هذه ادلورة: اللجنة التالية يف عضاء واكنت الأ  .3

كوادور، مرص، السلفادور، فرنسا، الغابون، أأملانيا، غواتاميل، اجملر، الهند، امجلهورية التش يكية، الصني، كولومبيا، يران  اإ اإ

يطاليا، الياابن، اكزاخس تان، -)مجهورية  ليتوانيا، مالزياي، املكس يك، املغرب، نيجرياي، مجهورية كوراي،  لتفيا، الإسالمية(، اإ

س بان  فريقيا، اإ يا، السويد، سويرسا )حبمك منصبه(، طاجيكس تان، اتيالند، رومانيا، الاحتاد الرويس، س نغافورة، جنوب اإ

 (.43تركيا، أأوغندا، الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية )

أأسرتاليا، ممثةل بصفة مراقب:  ،اللجنةيف عضاء الأ ليس و الويبو يف عضاء الأ  ،اكنت ادلول التالية ،ابلإضافة اإىل ذكلو .4

املتعددة القوميات(، برواني دار السالم، كرواتيا، مجهورية  -الهباما، برابدوس، بيالروس يا، بلجياك، بوليفيا )دوةل  جزر

ندونيس يا، العراق، أأيرلندا، اإرسائيل، كينيا، الكويت، مالطا،  ادلومينياكن، جيبويت، فنلندا، الكريس الرسويل، هندوراس، اإ

، بولندا، الربتغال، مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية، مجهورية مودلوفا، اململكة العربية موانكو، ميامنار، ابكس تان، الفلبني

 .(32السعودية، سلوفينيا، ترينيداد وتوابغو، المين )

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل 1البند 

للغاية.  ثقيلأأن جدول الأعامل  وأأشار اإىلابلرتحيب ابلوفود ة ثالثني للجنة الربانمج واملزيانيافتتح الرئيس ادلورة ال  .5

ىل تعاون بناء هذا الأس بوع لضامن تقدم الاجامتع بأأكرب قدر من و  ىل اس تنتاجات دعا الرئيس اإ الكفاءة والفعالية للوصول اإ

ىل أأن أأحد الأهداف الرئيس ية  ،ذكل ضوء ويفقرارات. و   امتوصية بربانمج ومزيانية متفق علهيتقدمي  يمتثل يفأأشار الرئيس اإ

ىل امجلعية العامة يف أأكتوبر. وذكر الرئيس أأن توقيت اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية قد تغري مقارنة   ابلثنائياتللمنظمة اإ

امجلعية العامة للويبو ملناقشة الربانمج واملزيانية.  قبلوقت اكٍف وجود  عدممت ملعاجلة خماوف الوفود من واليت ص   ،السابقة

حراز تقدم رضوري يف هذا الأس بوع وحل املشالكت املعلقة. أأن بالرئيس  أأفادو  ذا متكنت اللجنة من اإ ل اإ ذكل لن ينجح اإ

ىل أأس بوع ممثر و  ىل املدير العام لتقدمي مالحظاته الافتتاحية. والتفتتطلع الرئيس اإ  اإ

 ،ا خالل الأشهر املاضيةبتوجيه الشكر للرئيس عىل مجيع الأعامل غري العادية اليت قام هبلكمته املدير العام  واس هتل .6

ىل عدة  ،منذ ادلورة الأوىل للجنة الربانمج واملزيانية يف ذكل العام نه، حل ما تبقى مسائل.  من بيهنا أأمورسعيا اإ كام وقال اإ

عىل الرمغ من لك العمل العظمي اذلي أأجنزته اللجنة  ،عامل شامل للغايةالأ جدول و الاجامتع الثاين هو هذا  فاإن ،ذكر الرئيس

اقرتاح و  ،املايل والاس تعراضوأأداء الربانمج  ،والرقابة مراجعة احلساابتتقارير  بشأأنهناك بنود و يف ادلورة املاضية. 
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 ،اسة الاستامثرومراجعة س ي ،2029-2020للفرتة  الرئيس يةخطة الرأأساملية اخلطة و  ،2020/21الربانمج واملزيانية للثنائية 

نه  ،أأول بند من هذه البنودوهو  ،فامي يتعلق مبراجعة احلساابت والرقابةو الإصالح ادلس توري. معلية  لوضعوحتديث  فاإ

ىل التقارير املعتادة من لك من هيئات   ،جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةويه  ،مراجعة احلساابت والرقابةابلإضافة اإ

لستبدال عضوين منهتية احملَّكني  هيئةالوفود توصيات من رئيس تلقت  ،الرقابة ادلاخليةخلاريج و ومراجع احلساابت ا

ستنظر الوفود يف التقرير املرحيل وتنفيذ توصيات وحدة التفتيش و . جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةيف  اموليهت

ىل الهيئات الترشيعية للمنظمة.  جلنة الويبو رئيس اإىل شكر توجيه ال املدير العام هذه الفرصة ل  انهتزو املشرتكة املوهجة اإ

مة يف القي    معىل مجيع مساهامهت مراجعي احلساابت اخلارجينيوشعبة الرقابة ادلاخلية و  هئاوأأعضا الاستشارية املس تقةل للرقابة

ىل أأنه يف معل املنظمة. وأأشار املدير ا م ،الأخرية ادلورةلعام اإ مة عن النتاجئ الربانجمية والنتاجئ املالية لعام لوفود حملة عال قدم

جيابية للغاية لعام  وجاءت النتاجئ. 2018 جاءت عىل املسار من مؤرشات أأداء برانمج املنظمة  %72حيث أأن  ،2018اإ

مليون  42.5 قدره افائض 2018النتيجة املالية الإجاملية لعام  وشلكتاحلالية.  للثنائية نتاجئ املرتقبةحنو حتقيق ال  الصحيح

 ،بلغ صايف أأصول املنظمة يف هناية العام املايضو . بعد مراعاة تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، فرنك سويرسي

 ،بعد العام املايض ،اإىل صايف الأصول أأن الإضافةحسن احلظ ومن  ،مليون فرنك سويرسي 261.4 ،2018ديسمرب  31

فامي يتعلق ابلبياانت املالية و لأصول. من االسائل  البندزايدة يف أأسفرت عن  ،متثل الفائض واليت ،مليون 42.5وقدرها 

عىل مشاركهتم يف الس نة املاضية. وأأعرب املدير العام عن  مراجعي احلساابت اخلارجينيشكر املدير العام  ،مراجع احلساابت

 2018خالل عايم و  .مراجعي احلساابت اخلارجينين م غري متحفظحساابت رسوره البالغ لتلقي املنظمة تقرير مراجعة 

دارة املالية  ،2019و دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية يف املنظمة.  حدثت ،للمنظمةاجليدة كنتيجة لالإ زايدة يف نضج وتعزيز اإ

الاقرتاح املنقح مجيع وعكس  ،قراءة شامةل ملرشوع الربانمج واملزيانيةباللجنة  قامت ،يف جلنة الربانمج واملزيانية الأخريةو

 قرار احملَّكة الإداريةمت تقيمي الآاثر املرتتبة عىل تاكليف املوظفني يف  ،التغيريات اليت اقرتحهتا الوفود. وابلإضافة اإىل ذكل

صدار تصويب.  2020/21 للثنائية 4138ملنظمة العمل ادلولية رمق التابعة  رومت اإ مليون  13.2التأأثري الإجاميل بنحو  وي قدم

ىل املدير العام  وأأشارفرنك سويرسي.  أأنه س يعود اإىل هذا احلمك ويقول بضع لكامت حوهل يف هناية مالحظاته الافتتاحية. اإ

رتمجة ويه مؤرش الأداء املتعلق ب ،أأن الرئيس قد شارك بكثافة يف املشاورات حول القضااي الأربع املعلقةباملدير العام  أأفادو 

آت والتقدير  اتصصوضع خممهنجية املقرتحة و  الزمين الرمقي اخلمتوخدمة  ،منشورات الويبو واللغات الرمسية وبرانمج املاكفأ

ىل قرار بشأأن القضااي املعلقة ،كام ذكر الرئيس ،وأأعرب املدير العام عن أأمهل .الاحتادات  ،يف أأن تمتكن الوفود من التوصل اإ

اخلطة املقبةل. مث انتقل املدير العام ملناقشة  للثنائية ،عندما جتمتع يف تكل الس نة ،احضة للجمعياتحبيث ميكن تقدمي توصية و 

 يف خضه يمتأأن أأي فائض انجت عن املنظمة يف هناية الفرتة املالية يف  تمتثلملهنجية اب وأأفاد. الرئيس يةخطة الرأأساملية 

فامي يتعلق  ،خطة الرأأساملية الرئيس يةاخلطة س توافق الوفود عىل و من احتياطيات املنظمة.  اوس يصبح جزء ،الاحتياطيات

واليت عادة ما تكون مشاريع  ،خطة الرأأساملية الرئيس يةابس تخدام تكل الاحتياطيات أأعىل من املس توى املس هتدف للعنارص 

ىل وجود حتديث وكذكل تكنولوجيا املعلومات والتصالت والبنية التحتية واملباين والسالمة والأمن. وأأشار املدير ا لعام اإ

يف  ،املشاريع الرئيس ية وتمتثل. 2029-2020للفرتة  خطة الرأأساملية الرئيس يةابخلطة اقرتاح لبعض املشاريع اجلديدة فامي يتعلق 

رخيها عىل مدار اتملنظمة ى ادلوجدا.  همام اهذا مرشوعوي عد املرحةل الأوىل من بوابة الويبو للملكية الفكرية.  يف ،هذا الصدد

عاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام مبنظمة الأ تكل وتتعلق أأنظمة تكنولوجيا املعلومات تطورت بشلك خمتلف. 

حدتوفري جتربة امللكية الفكرية يف  الهدف من بوابةويمتثل وكذكل للتحكمي والوساطة.  ،لهاي ة ومتناسقة للعمالء عرب لك موم

آخر. نفس  مه كثريا ما يكونون ماخدمني يف نظام لأن املس ت ،تكل الأنظمة ذا اكنو املس تخدمني يف نظام أ أأدوات  يواهجون وااإ
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طارأأو التقدم بطلب للحصول عىل حامية دولية للملكية الفكرية  ،يف اس تخدام أأنظمة املنظمة ،وأأنظمة خمتلفة أأحد هذه  يف اإ

حرازيكون أأمرا هذا اإن ف ،ةنظمالأ  ولكن ل تزال هناك مرحةل اثنية يتعني  ،تقدم كبري يف هذا الصدد غري مرحي للغاية. وقد مت اإ

حىت  ،اخلطة الرأأساملية الرئيس ية أأحد أأجزاءاكن و تتعلق اخلطة الرئيس ية الثانية للأصول الرأأساملية بنظام لهاي. و القيام هبا. 

تصاممي للتسجيل ادلويل للرسوم وال  املرحةل الأوىل من منصة تكنولوجيا املعلومات اجلديدة لنظام لهاييه  ،ذكل احلني

طاراملودعة  للطلباتتكل املرحةل الأوىل عىل املعاجلة ادلاخلية  وتش متل. الصناعية تتعلق املرحةل الثانية و نظام لهاي.  يف اإ

ىل الو يعمل بشلك جيد. و مت نرش النظام ادلاخيل بنجاح ولنظام. ل  ابلتعهيد اخلاريج ىل احلاجة اإ رتكزي عىل أأشار املدير العام اإ

عليه  يركزهذا ما و  -نقل البياانت فامي يتعلق مبس تخديم النظام  ،اواثني ،يف املقام الأول ،نقل البياانت فامي يتعلق ابملاكتب

ما  وهو ،محتوىاملركزية لل دارة الإ هناك اس مترارية وتطبيق ملرشوع  ،ابلإضافة اإىل ذكلو. اخلطة الرأأساملية الرئيس يةمرشوع 

دارة حمتوى الويب يف املنظمةو . هتنفيذ جيري جتربة أأفضل للعديد من الزوار  لتقدمي ،هناك اقرتاح ابستبدال نظام اإ

دارة اخلزانة مرشوع وميثلومس تخديم موقع الويبو.  آخر يف  انظام اإ السلبية  للمعدلت ونظرا. اخلطة الرأأساملية الرئيس يةأ

دارة اخلزانة هممة أأكرث حتداي.  ،لفائدةل دارهتا س يتيح و أأصبحت اإ دارة اخلزانة للمنظمة مراقبة اخملاطر املتعلقة ابخلزانة واإ نظام اإ

اس مترار ثالثة مشاريع ذات صةل ابملباين الهامة ويه  اخلطة الرأأساملية الرئيس ية قرتحت ،ابلإضافة اإىل ذكلبشلك أأكرث فعالية. 

والانهتاء من  ،واملنظمة بأأمكلها املنظمةيف  املعلوماتأأنظمة تكنولوجيا علهيا مجيع  تعمتدواليت  ،وختفيف انقطاع الطاقة ،املصاعد

آخران يتعلقان ابلسالمة والأمن. و س توديو الوسائط املتعددة. ا ضامن سالمة وأأمن  يف امالهدف مهنويمتثل هناك مرشوعان أ

ىل املدير العام  وأأشاراملوظفني واملندوبني وزوار املنظمة.  ماكنية توفري خداإ مات الرعاية الهنارية أأو املناقشة السابقة حول اإ

أأجنزت قدرا كبريا من العمل بشأأن هذا الأمانة وأأفاد بأأن نقص يف اخلدمات املتاحة يف هذه املدينة.  يوجدحيث  ،دور احلضانة

-2019املرحةل الأوىل مع املس تقبل القريب والس نوات ادلراس ية رتحت املنظمة هنجا عىل مرحلتني. اقو منذ ادلورة الأخرية. 

 ،مل تمتكن الأمانة من صياغة اقرتاح حىت الآن ،. وفامي يتعلق ابحلل الطويل الأجلامؤقت . وس يكون هذا حال21-2020و 20

ذا اكن ميكن الاحلل مسأأةل . وس تواصل املنظمة معلها بشأأن بشأأن ذكل امرضي د حالجتمل  الأهن طويل الأجل ومعرفة ما اإ

عادة النظر قليال اهناك اقرتاحبأأن  ،لإدارة املاليةابفامي يتعلق وأأفاد املدير العام، وقت طويل. مرور حل قبل التوصل اإىل   ابإ

جراء  وترية ،يف س ياسة الاستامثر من انحيتني. أأول مت تنفيذ س ياسة الاستامثر وقد اسرتاتيجية الاستامثر.  اس تعراضاتاإ

عطاء جلنة يف هذا ببساطة ويمتثل  ابلاكمل. ااجلديدة نسبي املرونة  ،الاستامثر واللجنة الاستشارية لالستامثراتمسأأةل اإ

توفري بعض الوضوح لنس بة الاستامثرات املسموح هبا  يفاجلزء الثاين  ويمتثلاجامتعاهتا.  وترية عقدالالزمة لختاذ قرار بشأأن 

ىل املدير العاموتطرق مبوجب الس ياسة اليت يتعني الاحتفاظ هبا يف الأصول ذات العائد املرتفع.  حمك منظمة العمل ادلولية  اإ

أأصدرت و مصدر قلق كبري مجليع املنظامت اليت يوجد مقرها يف جنيف.  يشلكذكر أأنه و  ،اذلي صدر يف الأس بوع السابق

من موظفي منظومة  1300حوايل املقدمة من شاكوى ل فامي يتعلق اب ،قبل أأس بوع القراراحملَّكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية 

قررت احملَّكة أأن الإجراء اذلي اختذته الواكلت املتأأثرة لتخفيض رواتب  ،يف مجيع احلالتويف جنيف. املقميني حدة الأمم املت

 ،فامي يتعلق ابلويبوو . اومت تنحيته جانب ،"قانوان "معيب ،جلنة اخلدمة املدنية ادلولية قراراتأأحصاب الشكوى عىل أأساس 

قررت احملَّكة و موظفا.  250يف الشاكوى املقدمة من أأكرث من  قرارها من خاللولية نظرت احملَّكة الإدارية ملنظمة العمل ادل

لغاء قرار املدير العام بتنفيذ خفض الرواتب اعتبار  يعادل  اأأن "عىل الويبو أأن تدفع ... مبلغ تورأأ  ،2018من مارس  ااإ

والأجر اذلي اكن سيمت دفعه هلم خالل نفس الفرتة ولكن لتنفيذ  2018للموظفني يف مارس  الفرق بني الأجر املدفوع فعال

ىل أأن احملَّكة قدمت عدد. و ... " %5فائدة مبعدل اإىل جانب  ،قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية من  اجتدر الإشارة اإ

أأن" جلنة اخلدمة املدنية ادلولية  مشلتتعديالت اليت املالحظات حول الطريقة اليت قررت هبا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ال 
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 املهنينيفئة تخفيض رواتب اليت تقيض ب مع النتيجة الهنائية  مقر العملمبالغ تسوايت  ،نفسهاب ر قر تأأن دلهيا سلطة  ليس

. "ار بشأأن املبالغتقدمي توصيات وليس اختاذ قر  سوىل ميكن للجنة اخلدمة املدنية ادلولية و. هايف جنيف وما فوق  املقميني

، وأأن عدم أأساس قانوين ليس لها.. يف هذا الشأأن ، ".رات جلنة اخلدمة املدنية ادلوليةأأن قراباحملَّكة  أأفادت، بناًء عليهو 

دارة الويبو ينبع من عدم قانونية قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ىل أأنه بيامن تمتتع  اوتكرار  اأأشارت احملَّكة مرار و  ."قانونية قرار اإ اإ

بشأأن حتديد منظمة دولية أأو هيئة مثل جلنة اخلدمة املدنية ادلولية حبرية اختيار املهنجية أأو النظام أأو معيار املرجعية 

ومفهومة بوضوح أأو شفافة. ومع  النتاجئ مس تقرة وميكن التنبؤ هباهنجية أأن تكون امل هذه تضمن جيب أأن  ،تسوايت الرواتب

 للأساستفسري حقيقي  هل ليسسد الفجوة املتعلق ب تدبري ال يف  للتشغيلأأن "... تغيري النس بة املئوية َّكة احمل رأأت ،ذكل

رت احملَّكة حذم  ،. والأمه من ذكل"املنطقي يف املصطلحات الإحصائية أأو الرايضية أأو املهنجية أأو غري ذكل من الناحية العلمية

 ،واليت يف هذه احلاةل يه امجلعية العامة للأمم املتحدة ،احلكومية ادلولية املناس بةهيئة الرقابة  دلىمعلومات  توفريف حال  بأأنه

ذا اكن ينبغي مبمادي بشلك  ترتبط هنا ،هاا قبول توصية جلنة اخلدمة املدنية ادلولية والترصف فهيا أأم رفض هيلعا اإ علهيا جيب  فاإ

سوف يشمل ذكل تقرير اخلبري املس تقل اذلي حتتفظ به  ،احلاةليف هذه وأأن تأأخذ بعني الاعتبار املعلومات أأو املواد. حينئذ 

ىل اإ  ،بشلك خاص تستندواليت  ،قدهما املنظامت اليت يوجد مقرها يف جنيفتجلنة اخلدمة املدنية ادلولية والأس باب اليت 

تسوايت مقر ل الاكمل طط اخمل. كام جيب أأن تراعي الغرض اذلي مت من أأجهل وضع به نتفظوي تقرير الإحصائيني اذلي 

ىل أأن احملَّكة وفورات حتقيق يفهذا الغرض يمتثل  ولالعمل.   ،مل تعاجل عن طريق ختفيض الرواتب. كام أأشار املدير العام اإ

. ورصح قاهلما للتو و به  استشهدعىل أأساس ما  اأأس باب اكفية لقراره ادلهي وأأن ،العديد من القضااي الأخرى ،يف حَّكها

من القضااي الأخرى اليت أأاثرها املوظفون  اأأن عدداإىل  أأشارتاملدير العام بأأنه ينبغي أأن يكون هناك وعي بأأن احملَّكة 

 ،من الرضوري معاجلهتا. وذكمر املدير العام ادلول الأعضاء أأنه قبل عامني ليس ،املش تكون قد أأاثرت قضااي حقيقية. ومع ذكل

خماوفه فامي يتعلق بقرار جلنة عن  أأعربقد  ،2018/19 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائيةبشأأن  عندما اكنت اللجنة تتداول

العناية الواجبة فامي يتعلق بتنفيذ قرار جلنة اخلدمة  ببذلعن الزتامه املدير العام وأأعرب اخلدمة املدنية ادلولية ومسأأةل تطبيقه. 

الرؤساء التنفيذيني يوجه  الفقه القانوين القدميوأأفاد بأأن القانوين للمحَّكة.  ادالاجهت فرضه وقىض بهواذلي  ،املدنية ادلولية

جاملو ضامن اختاذ قرار عىل أأسس حصيحة. ولكن  ،بال تفكريبعدم تطبيق قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية  أأجرت  ،اإ

يف املهنجية وتطبيق تكل  الواحضةيوب الواكلت املتأأثرة اليت تتخذ من جنيف مقرا لها اس تعراضا كشف عن عدد من الع 

ىل أأنه قد شارك  املهنجية. قدار النفقات املقرتحة اليت مب املتعلقةوقدم هلم املعلومات الوفود مع التقياميت تكل وأأشار املدير العام اإ

ذا  ،ملنظمةاقد تواجه اليت  ،مبا يف ذكل الالزتامات القانونية واملالية ،ستتأأثر نتيجة للتأأثري عىل قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية اإ

نه  ،هذا القرار. ويف حني أأعرب املدير العام عن أأسفه لاللزتامات اليت اكنت متوقعة وعرب عهنا للجنة تنفيذ سيمتاكن  ب رحم فاإ

ار اإىل مسأأةل تطبيق مضاعف تسوية مقر العمل هذا القر  يضفهيامابلتسلمي الفوري حلمك احملَّكة والوضوح والهناية الذلين 

كام هو احلال مع مجيع الأحاكم الصادرة عن حمَّكة منظمة و ىل اخملاوف اليت أأاثرها املوظفون خالل العامني السابقني. اإ اخملفض و 

جبميع املوظفني فامي يتعلق  4138ستنفذ الويبو ابلاكمل وبصدق احلمك رمق  ،هنائية وملزمة بطبيعهتاواليت  ،العمل ادلولية

أأن و  ،ادلقيقة لتنفيذ القرار دون تأأخري الأساليباملنظمة تبحث يف  وأأوحض أأناملتأأثرين بتسوية مقر العمل املنقحة يف جنيف. 

ىل ترامك الفوائد مبعدل  ىل تنفيذ عاجل ذلكل ،%5أأي تأأخري س يؤدي اإ ن املنظمة تتطلع اإ . وذكمر املدير العام القرار وذلا فاإ

وأأوحض مليون فرنك سويرسي.  13.2مببلغ  2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية اذلي ُأدخل عىل ويب لتصابوفود ال

احلالية تسعة ماليني فرنك  الثنائيةوس يكون التأأثري عىل  ،تقريبية جيدةقمية حتتفظ ب و  ،تكل املرحةلتؤمن ب املنظمة أأن 

ىل ااملدير العام  أأشاركام و املقبةل.  للثنائيةمليون فرنك سويرسي  13.2سويرسي و ن املنظمة ملزتمة ابلعمل مع  ،ملوظفنياإ فاإ
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حدامل ةمو نظجلنة اخلدمة املدنية ادلولية وغريها من مؤسسات امل  عىل  ،للأمم املتحدة فامي يتعلق بنظام تسوية مقر العمل ةوم

جراء يوالأساس واملهنجيات اليت  ،وجه التحديد ب بشلك عام. وس تواصل املنظمة العمل عن كثب مع الروات تسوايتمت هبا اإ

 جلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف اس تعراضها للقرار واملهنجيات فامي يتعلق ابلنظر يف املسأأةل.

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل 2البند 

ىل الوثيقة  .7  .WO/PBC/30/1 Prov.3استندت املناقشات اإ

أأوحض الرئيس أأنه من و . WO/PBC/30/1 Prov.3الوارد يف الوثيقة  ،رض الرئيس مرشوع جدول الأعاملوع .8

املس توى  رفيعة للمجموعات امت تنظمي جدول الأعامل وفق ،ومناقشة خمتلف البنود يف ذكل الأس بوع اس تعراض تيسريأأجل 

عداد املزي التخطيط و  س تعراضات املالية؛أأداء الربانمج والا ؛والرقابة مراجعة احلساابتالتالية:  اقرتاحات؛ والبنود التالية  انيةاإ

فتح الرئيس ابب و . 2018لجنة الربانمج واملزيانية ومجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو لعام ادلورة الثامنة والعرشين ل لقرارات 

ذا اكن جدول الأعامل مقبولالوفود التعليقات وسأأل   امتداعمت  ،لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة انظر و . هيمدل عام اإ

 القرار.

 (.WO/PBC/30/1الوثيقة ) قرت جلنة الربانمج واملزيانية جدول الأعاملوأأ  .9

ىل الرئيس  وأأشار .10 ختصيص الوقت من أأجل وهو ما اكن يقرتحه  ،سخ من اجلدول الزمينأأنه طلب من الأمانة تقدمي ن  اإ

م و بأأكرث الطرق املمكنة حَّكة.  املدرجة يف مرشوع جدول الأعامل مع اس تثناء ترتيب البنود نفس بع اجلدول الزمين املقرتح يت

ذا اكنت هناك مناقشة بشأأن بند معني ل ميكن اختتامه خالل الوقت  4و 3البندين  من جدول الأعامل. وأأوحض الرئيس أأنه اإ

ن املناقشات حول البند التايل من جدول الأعامل ،اخملصص جراءوميكن  ،سوف تتواصل فاإ أأي مناقشات معلقة يف مرحةل  اإ

مع  ،اليوم الأول لالجامتع البنود املوضوعية مضن اجملموعة الرفيعة املس توى ملراجعة احلساابت والرقابة وس يتناولحقة. ل

يف اليوم الثاين. وأأوحض الرئيس أأن جلنة الربانمج واملزيانية  اخلاريج مراجع احلساابتتقرير هو أأن يمت مناقشة  ،اس تثناء واحد

ني التابعة  اقرتاحوهو  ،4ستبدأأ ابلبند  وس تواصل  ،للرقابة لجنة الويبو الاستشارية املس تقةلل التناوب لعضوية هيئة احملَّكم

ني التابعة جلنة اذلي مت تصمميه للسامح لرئيس  ،تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةوهو  ،3البند حىت  هيئة احملَّكم

وهو  ،6البند  ييل ذكلسوف و كل الصباح. ذجلنة الربانمج واملزيانية بأأن يكون مع  الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

 ،تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكةهو و  ،7والبند  ،التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية

س تعراضات اخلاص بأأداء الربانمج والاستس متر املناقشات حول القسم و . اخلاريج مراجع احلساابتتقرير وهو  ،5والبند 

البياانت املالية  وهو ،من جدول الأعامل 9يليه البند  ،2018 وتقرير أأداء الويبوهو  ،من جدول الأعامل 8مع البند  ،املالية

ىلالرئيس وأأشار . 2019يونيو  30ووضع تسديد الاشرتأاكت يف  ؛2018الس نوية لعام  ا شفهي اأأن ذكل سيتضمن حتديث اإ

صدار اشرتأاكت أأية عن  ذكل البند  يليوف . وستسديد الاشرتأاكت وضع بشأأن WO/PBC/30/9الوثيقة وردت منذ اإ

طارالأخري يف جدول الأعامل  ىل و. س نوي عن املوارد البرشيةال تقرير ال بعنوان  ،10البند وهو  ،القسمهذا  يف اإ ابلنتقال اإ

عداد املزيانيةقسم التخطيط و   2020/21 للثنائية نيلربانمج واملزيانية املقرتحمناقش هتا لج واملزيانية س تواصل جلنة الربانم ،اإ

طار البند  2029-2020 فرتةلل اخلطة الرأأساملية الرئيس يةو  من جدول الأعامل. وأأشار الرئيس اإىل وجود قراءة أأوىل  11يف اإ

مايو شهر للجنة الربانمج واملزيانية يف الأخرية ورة ادليف  2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ملرشوع بناءة وشامةل

ىل تكل املناقشات وعىل القرارات اإ  استنادامت الأمانة وثيقة منقحة قدم و تكل الوثيقة. يف هناك حفص للك برانمج  أأنحيث 



WO/PBC/30/16 
8 
 

ىل أأن  ،املعلقةأأراد الرئيس الرتكزي عىل تكل البنود و املعمتدة يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية.  وأأشار اإ

مايو حىت تمتكن جلنة الربانمج واملزيانية من  دورةاملدير العام حدد أأربعة بنود معلقة وافقت علهيا جلنة الربانمج واملزيانية يف 

 اواحد اهناك تصويب فاإن ،املدير العام يف مالحظاته الافتتاحية أأشاركام و الانهتاء مهنا وتضع توصية واحضة للجمعيات. 

يوليو  5اذلي صدر يف  ،WO/PBC/30/10الوثيقة تصويب وهو  ،وثيقة املتعلقة بقرار حمَّكة منظمة العمل ادلوليةلل

ىل البند و  .2019 دخالها عىل س ياسة وهو  ،من جدول الأعامل 12سوف تنتقل جلنة الربانمج واملزيانية اإ التعديالت املقرتح اإ

ىل  ،بعد ذكلو . اتالاقرتاحالبند الوحيد يف قسم  متثلواليت  ،لستامثراتالويبو اخلاصة اب س تنتقل جلنة الربانمج واملزيانية اإ

هذا البند من جدول الأعامل بعد القرارات  ويأأيت. وضع معلية الإصالح ادلس توريوهو  ،من جدول الأعامل 13البند 

للعنارص املعلقة قبل  ايس وصباح امجلعة مفتوحظهر اخل  تركسيمت و السابقة للجنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة للويبو. 

ىل البياانت الافتتاحية ادلورة اختتام  دلهيمأأوحض الرئيس أأن مجيع الأعضاء واملراقبني  ،بعد ظهر يوم امجلعة. وقبل الانتقال اإ

عط الرئيسودعا الفرصة لإجراء مداخالت يف اإطار لك بند من بنود جدول الأعامل أأثناء الاجامتع.  ىل اإ لكفاءة  كبريةاء أأولوية اإ

حىت  اصباح 10:00أأوحض أأن اجللسات الصباحية ستبدأأ من الساعة و  ،معل جلنة الربانمج واملزيانية وحسن توقيت اجللسات

ىل  3:00يف الساعة  املسائيةلسات اجل مساًء. وتبدأأ  1:00 لبياانت املنسقني  البابتح الرئيس وف  .مساءً  6بعد الظهر. اإ

 الإقلمييني.

 انئيب الرئيس( وشكر الرئيس وCEBSوفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ) حتدثو  .11

بأأن تكل  تامال اجملموعة الوفد عن اقتناع  وأأعربوالأمانة عىل الأعامل التحضريية اليت سامهت يف تنظمي تكل ادلورة. 

يشري ذكل بشلك خاص اإىل مرشوع و ء من املناقشات. الاس تعدادات مع توجهيات الرئيس القديرة ستسهم يف أأس بوع بن ا

دارة ختطيط  WO/PBC/30/10عىل النحو املبني يف الوثيقة  2020/2021 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية من قبل اإ

ىل  اأأيضيشري ولكن  ،الربامج واملالية الرقابة ة شعبو  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةو  اخلاريج مراجع احلساابتاإ

بلجنة  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيقماهتم احلامسة يف ذكل الاجامتع. وأأكد الوفد الزتام اهس اإ عىل ادلاخلية 

ىل أأن الربانمج واملزيانية.  لجنة ل  ادلورة الثالثنيبنود خمتلفة من جدول الأعامل خالل  بشأأنستتدخل اجملموعة وأأشار اإ

رسال  الربانمج واملزيانية هبدف املسامهة بشلك بناء يف املناقشات حىت تمتكن جلنة الربانمج واملزيانية يف هناية الأس بوع من اإ

ىل امجلعية العامة. جيابية اإ  رسائل اإ

آس يا واحمليطو  .12 يوليو  15مكنسق يف  ارمسيفهيا  الهادئ اليت سيتوىل الوفد همامه حتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ

املرجوة ستتحقق أأن النتيجة  ورأأى ،اجملموعة يف خربة الرئيس وقيادته القديرةثقة  وأأعرب عنه. وشكر الرئيس وانئبي ،2019

مراجعة اجملموعة الأمانة عىل الإعداد لالجامتع وتقدمي مجيع الواثئق ذات الصةل. وفامي يتعلق مبسائل ابمس  حتت اإرشافه. وشكر

ىل تقرير  اجملموعة أأعرب عن تطلع ،احلساابت والرقابة ني التابعة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاإ ن . هيئة احملَّكم وقال اإ

دارة الويبو قبلت معظم  WO/PBC/30/4الوارد يف الوثيقة  اخلاريج مراجع احلساابتعلام بتقرير أأحاطت اجملموعة  وأأن اإ

ىل تقرير أأداء الويبو لعام  ،التوصيات حىت الآن. وانتقلت اجملموعة اإىل مسأأةل أأداء برانمج املراجعة املالية  2018فأأشارت اإ

من تقياميت مؤرش  %72أأن بلتقرير املايل الإجيايب بشلك عام و اب هارسور عن اجملموعة وأأعربت والبياانت املالية ذات الصةل. 

ىل اس مترار التقدم اجليد يف عام  تطلع. وتاملسار الصحيحعىل جاءت الأداء  لام . وأأحاطت اجملموعة ع2019اجملموعة اإ

لتعكس  ،WO/PBC/30/10يف الوثيقة  ،2020/21 للثنائية اقرتاح الربانمج واملزيانيةابلتعديالت اليت ُأدخلت عىل 

آخر  يفمقرتحات ادلول الأعضاء  ىل اجملموعة  وأأشارتللجنة الربانمج واملزيانية.  دورةأ املناقشات النشطة بني ادلول الأعضاء اإ
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ىل  الربانمج  الانهتاء منس تواصل املشاركة البناءة يف العمل من أأجل أأكدت أأهنا اي املتبقية و اإحراز تقدم بشأأن القضاالرامية اإ

ىل  هاتطلع عن اجملموعة أأعربت واملزيانية. و  جراء املاإ  ،زيد من املناقشات اليت من شأأهنا أأن تسفر عن نتاجئ مقبوةل للطرفنياإ

 مجيع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة.تصب أأيضا يف مصلحة بل  ،يف مصلحة املنظمة حفسب ليستواليت 

آس يا الوسو  .13 أأعرب عن سعادته و  ،طى والقوقاز ودول أأورواب الرشقيةحتدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أ

ممثرة لعمل جلنة هنائية  نتيجةأأعربت اجملموعة عن ثقهتا يف أأهنا س تصل اإىل  ،حتت قيادة الرئيسو الرئيس.  بعمل الرئيس وانئيب

مانة عىل تنظمي ادلورة وعىل الإحاطات اليت الربانمج  فامي بني ادلورات.  متتواملزيانية. وأأعربت اجملموعة عن امتناهنا للأ

نظام مبا يف ذكل التغيريات يف  ،للعمل بشلك بن اء بشأأن قضااي مهنجيات الاحتادات ومعل الويبو هااس تعداد عن وأأعربت

ىل اللغات  اهامتهما اجملموعة وأأكدتالزمين الرمقي اجلديد. اخلمت  بشلك خاص مبسأأةل المتويل الإضايف لرتمجة مجيع أأعامل الويبو اإ

ىل أأعامل املنظمة بشأأن قضااي امللكية الفكرية.  لعام للمدير ا عن امتناهنا الشديد وأأعربتالرمسية للمساعدة يف توس يع الوصول اإ

 ادلورة.يف جناح العمل خالل  هاأأمل وأأعربت عن معلهم املمثر. عىل والأمانة واللجنة 

بعمل الرئيس يف قيادة جلنة  هرسور عن  وأأعرب ،دلان أأمرياك الالتينية والاكرييبحتدث وفد هندوراس ابمس مجموعة بو  .14

ىل أأنالربانمج واملزيانية.  ميكن أأن تنجح يف أأداء  ،حتت قيادة الرئيس ،اجملموعة عىل ثقة من أأن جلنة الربانمج واملزيانية وأأشار اإ

أأحاطت اجملموعة علام ابلواثئق املعدة لدلورة و تضمن العمل بشأأن القضااي املعقدة والتقنية. ي واذلي  ،لها هذا الأس بوعمع 

عداد تكل الواثئق والاجامتعات اليت ن   قلميية. وشكرت الأمانة عىل هجودها يف اإ فامي يتعلق جبدول و ظمت خملتلف اجملموعات الإ

ىل املناقشات اليت  ةاجملموع تتطلع ،الأعامل املقرتح دلور الهام وأأقرت ابلك بند من بنود جدول الأعامل. حول  س تجرىاإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن النتاجئ اليت لعبت اذلي  ه ادلول الأعضاء يف املناقشات اليت س تعقد هذا الأس بوع وأأمهية التوصل اإ

يف املشاركة بشلك عن أأملها اجملموعة  أأعربتذلكل و. 2020/21القادمة  الثنائيةترغب اجملموعة يف أأن حتققها املنظمة خالل 

ميكن للرئيس الاعامتد عىل  ،ذكرت أأنه خالل هذا الأس بوع من العمل املكثفو استبايق واملسامهة بطريقة بناءة يف املناقشات. 

برام وثيقة طموحة تأأييد بل امجلعيات العامة لعامتدها من ق  جاهزة  وتكونالأهداف املوضوعة  تليب ،اجملموعة للتقدم يف اإ

 القادمة يف سبمترب.

ىل أأنه و شكر وفد الصني الرئيس والأمانة عىل الواثئق الإعالمية والأعامل التحضريية الأخرى. و  .15 لتقرير أأداء  اوفقأأشار اإ

جيايب كبري يف احلفاظ عىل املراكز املالية فقد  ،يف العام السابق ،الويبو حراز تقدم اإ توس يع نطاق  وزايدة ،للمنظمة اجليدةمت اإ

يف نظام امللكية الفكرية العاملي. وأأعرب الوفد عن ارتياحه لتكل النتاجئ  الطلباتعدد يف ارتفاع مس متر هناك تغطية املعاهدة و 

ن قيادهتم ومجليع موظفي الويبو عىل هجودمه. عىل وأأعرب عن تقديره للمدير العام وفريق الإدارة  جلنة الويبو وقال اإ

مجيع الأعامل اليت متت يف العام  قاموا بدراسةوشعبة الرقابة ادلاخلية ومراجع احلساابت اخلاريج  للرقابة الاستشارية املس تقةل

ىل قيام تكل التقارير الكثري من الآراء البناءة اليت من شأأهنا أأن  طرحوتومت تقيمي ذكل العمل.  ،املايض تنفيذ ب الويبو تؤدي اإ

ىل أأنه يف ظل القيادة القديرة للرئيس يف  مجيع الأهداف واملهام الاسرتاتيجية بشلك  ،الأخرية ادلورةأأفضل. وأأشار الوفد اإ

هناك بعض القضااي املعلقة  فاإن ،. ومع ذكل2020/21 للثنائيةنقاش شامل حول مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح  جرى

تنفيذ س ياسة اللغة وأأن تكون لويبو االيت يتعني حلها يف ادلورة احلالية. وأأكد الوفد من جديد أأنه من الرضوري أأن تواصل 

 تكل التدابري هممة لتوفري خدمة أأفضل لدلول الأعضاء ولإبراز صورة الويبو. وفامي وت عترباملنشورات جبميع لغات الأمم املتحدة. 

ىل أأن نظام خدمات امللكية الفكرية العاملي  ،يتعلق مبهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات خملتلف الاحتادات ي عد أأشار الوفد اإ
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نه . وحث الوفد عىل اختاذ الاحتياطات فامي يتعلق بتدابري التخصيص احلالية. و جيدمبثابة تطور  سيشارك يف مناقشات قال اإ

جيايب ومفتوحخمتلف بنود جدول الأعامل مبوق  ويأأمل أأن تتحقق نتاجئ بناءة يف تكل ادلورة. ،ف اإ

وأأعرب عن تقديره لعمل الرئيس يف ادلورة احلالية للجنة الربانمج  ،حتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيةو  .16

قدر هائل من  تناولية من كن جلنة الربانمج واملزيان ميمما  ،السابقة ادلورةواملزيانية وشكره عىل قيادته املهنية يف معهل يف 

بأأن يمت تكرار ذكل يف  الشديداجملموعة  وأأعرب عن تفاؤل. 2020/21 للثنائيةالعمل يف مناقشة مرشوع الربانمج واملزيانية 

مانة عىل الاحرتافية واجلهود اللوجستيةلاجملموعة  شكرأأعرب عن احلالية. و  ادلورة لدلورة والإعداد املمتاز للواثئق  ادلؤوبة لأ

ىل أأن فرتة زمنية قصرية للغاية. يف من بأأنه لكن اجملموعة متفائةل للغاية  ،السابقة ادلورةهناك أأربع قضااي معلقة من  وأأشار اإ

ىل نتاجئ مقبوةل للطرفني  منجلنة الربانمج واملزيانية  ستمتكن ،هتاومرونمجليع ادلول الأعضاء خالل املشاركة البناءة  الوصول اإ

م و . 2020/21 لثنائيةل ابملوافقة عىل الربانمج واملزيانية  2019العامة لعام  امجلعيةاإىل تويص أأن و  اجملموعة أأمهية كبرية عىل  تقعل

شمل ذكل عرض الأداء الربانجمي ي مجيع البنود املدرجة عىل جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية للمناقشة يف هذا الأس بوع. و 

جلنة الويبو يه و ،مبا يف ذكل تقارير هيئات الرقابة اخملتلفة ،مراجعة احلساابت والرقابةوالنظر يف مسائل  ،واملايل للمنظمة

ومسائل  ،اخلاريج مراجع احلساابتو  ،ووحدة التفتيش املشرتكة ،الرقابة ادلاخليةشعبة و  ،الاستشارية املس تقةل للرقابة

وحاةل الإصالحات ادلس تورية وغريها.  س تقةل للرقابةجلنة الويبو الاستشارية امل  التناوب عىل عضويةمبا يف ذكل  ،احلومكة

املنظمة وستنظر يف ختصيص املوارد املالية  دلىبتحليل مقرتح يتعلق بس ياسة الاستامثر  اس تقوم جلنة الربانمج واملزيانية أأيضو 

اجملموعة الزتاهما مبواصةل كررت و  .اخلطة الرأأساملية الرئيس يةو  والطويلاملنظمة عىل املدى املتوسط  اتبشلك مناسب لستامثر 

ظهار املرونة والرباغامتية  ،تقدمي ادلمع البناء للجهود امجلاعية مجليع الوفود جراء  لتيسريواإ  ،القضاايخمتلف املفاوضات بشأأن اإ

أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تشارك مجيع ادلول  ،وكذكل القضااي الأربع املعلقة يف وثيقة الربانمج واملزيانية. ويف اخلتام

ىل نتاجئ مقبوةل للطرفني.وصتالأعضاء بشلك بن اء بأأقىص قدر من املرونة لضامن   ل اللجنة اإ

وشكر الرئيس عىل الزتامه املس متر بعمل جلنة الربانمج واملزيانية. تطلع الفريق اإىل  ،حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابءو  .17

دارة ختطيط الربامج واملالية ، قيادته لتوجيه املناقشات. وشكرت اجملموعة الأمانةالاعامتد عىل عىل معلها يف  ،مبا يف ذكل اإ

عداد الواثئق الأساس ية لدلورة ستنظر  ادلورةلأن  انظر و . 2020/21 للثنائيةمبا يف ذكل مرشوع الربانمج واملزيانية املنقح  ،اإ

جلنة الويبو الاستشارية و  مراجع احلساابت اخلاريجلل املتواصلموعة عن امتناهنا أأعربت اجمل ،املراجعةيف عدد من تقارير 

اجملموعة عن واملزيانية. وأأعربت  املس متر وتقدمي التقارير اإىل جلنة الربانمج مالرقابة ادلاخلية عىل معله وشعبة للرقابةاملس تقةل 

حساابت املنظمة ويف دمع ادلول الأعضاء يف ممارسة دورها الإرشايف.  يف أ لية مراجعة وهامتناهنا لدلور الأسايس اذلي لعب

اتحةمن أأجل و  طار باجملموعة  أأفادت ،الوقت للمناقشات يف هذا الأس بوع اإ أأهنا س تقدم تعليقات موضوعية بشلك فردي يف اإ

هود امجلاعية للوفود طوال بأأن التوجيه احلكمي للرئيس واجل  هاع اقتنعن ااجملموعة  وأأعرببنود جدول الأعامل ذات الصةل. 

جيابية.  ىل مناقشات ممثرة ونتاجئ اإ قدم ادلمع الاكمل يف هذا تس   اأأهنب اجملموعة وأأفادتادلورة س تقود جلنة الربانمج واملزيانية اإ

 املسعى.
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 ستشارية املس تقةل للرقابةو الاجلنة الويبتقرير  من جدول الأعامل 3البند 

ىل الوثيقتني ا .18  .WO/PBC/30/14و WO/PBC/30/2ستندت املناقشات اإ

طار هذا البند ،3الرئيس البند  وعرض .19 الاستشارية املس تقةل لويبو ا: "تقرير جلنة هام وأأشار اإىل وجود وثيقتني يف اإ

يف التحقيق والعمليات ذات الصةل "، الوثيقة  داول الزمنية املنشودةو"اجل ،WO/PBC/30/2الوثيقة  ،"قابةلر ل

WO/PBC/30/14 . ىل  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةقدمت  ،اتصاصاهتلخ  اوفقو تقارير مكتوبة عن أأنشطهتا اإ

جلنة دعا الرئيس رئيس و . جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةيف تقرير  تكل التقارير املزيانية. وقد مت تقدميجلنة الربانمج و 

ىل تقدمي تكل الوثيقة وكذكل الوثيقة  الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة داول الزمنية "اجلبعنوان  WO/PBC/30/14اإ

 يف التحقيق والعمليات ذات الصةل". املنشودة

 ابلبيان التايل: جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةأأدىل رئيس و  .20

ين الس يدة اتتياان رافقتو  ،املس تقةل للرقابةجنة الويبو الاستشارية لل  ارئيس اخبت مؤخر . لقد انت  الرئيس س يدي"شكرا 

للجنة التقرير الس نوي  أأعرضسوف و . للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةانئبة الرئيس اجلديدة  ،فاس يليفا

 .WO/PBC/30/2ويه الوثيقة  ،الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

لرئيس عن امتناننا العميق  الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةجلنة أأن أأعرب ابلنيابة عن  ،قبل لك يشء ،دأأوم  "

آمون و  ،اموانئب رئيس اللجنة املنهتية وليهتاللجنة  يربت اكلتنباخاالس يد غابور أ اذلي س تنهتيي  ،عىل التوايل ،لس يد اإ

يشهد عدد من و ن. ل تقدر بمثواليت املتفانية للجنة ملدة ست س نوات  خدمهتام عىل ،2020يف يناير  اممدة وليهت

 نمتىن هلامو لويبو. من أأجل اادلؤوب  ام يف اللجنة عىل معلهامالس ياسات والقواعد اليت اعمتدهتا الويبو خالل فرتة وليهت

 املس تقبلية. الكثري من النجاح والسعادة يف مساعهيام

يف عدد من أأنشطة الرقابة والاستشارات.  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةتشارك  ،اكام تعلمون مجيعو "

عقدت اللجنة أأربعة اجامتعات خشصية  ،خالل الفرتة املشموةل ابلتقريرو لعملنا يف تقريران.  اكمال جسال ونسوف جتدو 

سأأقدم و وأأجرت مشاورات مس تفيضة عن طريق الربيد والهاتف ملعاجلة املسائل العاجةل اليت نشأأت بني الاجامتعات. 

وسأأانقش املراجعة اخلارجية للحساابت  للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة البارزة للأنشطة اموجز  االآن ملخص

 الرقابة ادلاخلية والأخالقيات.ويه  ،والأس ئةل املثارة حول مهنجية انتخاب أأعضاء جدد

مراجع تفاعلت اللجنة ابنتظام مع  ،خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،ملراجعة اخلارجية للحساابتفامي يتعلق اب"و 

 التخطيطمن  حيث انقشت الك ،املكتب الوطين للمراجعة يف اململكة املتحدةوهو  ،اجلديد احلساابت اخلاريج

خماطر  تتناول مراجعة احلساابتأأعربت اللجنة عن ارتياهحا لأن خطة و . مراجعة احلساابتونتاجئ  راجعة احلساابتمل

ادلول الأعضاء. وأأعربت احملمتل دلى  الاهامتممبا يف ذكل اجملالت ذات الاهامتم اخلاص أأو  احلساابتكبرية للمراجعة 

مراجع وأأن  ،يف مراجعة احلساابت متحفظاللجنة عن رسورها البالغ ملالحظة أأن الويبو قد حصلت عىل رأأي غري 

طار الرقابة ادلاخلية للويبو.  ونضجودة قر جبيو  ،يشهد عىل اجلودة العالية للبياانت املالية للويبو احلساابت اخلاريج اإ

ىل اس مترار التفاعل معهم. وسهولتهجلودة التقرير  مراجع احلساابت اخلاريجتثين اللجنة عىل و   للقارئ وتوقيته وتتطلع اإ
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لأن ولية  انظر و دلينا بعض التعليقات.  ،للتوعهنم  التقريراذلين مسعنا  ،فامي يتعلق مبهنجية اختيار الأعضاء اجلدد"و 

لب من اللجنة  ،2020س تنهتيي يف عام  ءالبلطيق واجملموعة ابو أأورواب الوسطى  مجموعة بدلانالعضوين الذلين ميثالن  ط 

ذا كنمتو املساعدة يف معلية الاختيار املوحضة يف القواعد ذات الصةل اليت مت وضعها.   ،يف الاطالع عىل هذا ونترغب اإ

نه موجودف نشاؤها اوفقو . WO/GA/39/13ثيقة من الو  28يف الفقرة  اإ الطلبات املقدمة  تضمنت  ،للعملية اليت مت اإ

قلميية   ليستاملرحشني من اجملموعات اليت  ابلفعل يف اللجنة. وهذا يعين ةلمث  امل لتقيمي اللجنة مرحشني من اجملموعات الإ

 أأن اللجنةورأأت وابلتايل من غري املرحج أأن يمت اختيارمه.  ،مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقأأو  ابء من اجملموعة

ذا ركزت معلية الاختيار يف املس تقبل حرصايس تكون العملية  ذات  اجملموعاتعىل الطلبات املقدمة من  أأكرث كفاءة اإ

جرائية ستتطلب تدرك اللجنة متام الإدراك أأن أأي تغيريات و أأي تكل اجملموعات اليت مل تعد ممثةل يف اللجنة.  ،الأولوية اإ

عىل النحو الوارد يف الوثيقة احلالية  ،وتناوهبم جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةمراجعة معلية اختيار أأعضاء 

WO/GA/39/13،  ىل  ،يف هذه املرحةل املبكرة ،انتباهمك ان تسرتعيوابلتايل تود هذه املسأأةل لتنظر فهيا ادلول اإ

 .القادمةتيار الأعضاء قبل بدء معلية الاخ 

يف دورهتا املنعقدة يف  ،اس تعرضت اللجنة ،اليت تعد واحدة من وظائفنا الرئيس ية ،فامي يتعلق ابلرقابة ادلاخليةو "

وعىل  ،عىل مدار العام ،2019للرقابة لعام املقرتحة وقدمت تعليقات عىل خطة العمل الس نوية  ،2018ديسمرب 

اس تعرضت اللجنة التقدم احملرز يف تنفيذ و . الرقابة ادلاخليةاملقدمة من مدير شعبة  ةطنشلأ لالفصلية تقارير ال أأساس 

اللجنة التعبري عن ارتياهحا للتقدم اذلي أأحرزته شعبة الرقابة ادلاخلية يف تنفيذ خطط العمل  وتودخطة معل الرقابة. 

واهجت شعبة  ،الل الفرتة املشموةل ابلتقريرهذا عىل الرمغ من أأنه خو  وجودة النتاجئ اليت مت احلصول علهيا بشلك عام.

حنن هممتون بطول معلية التوظيف يف هذه و طويةل. الشاغرة ملدة  الرقابة ادلاخلية العديد من الوظائف الشاغرة وأأحياان

مدير بذلها ي اخلصوص ابجلهود اليت عىل وجه ذلكل نقر وأأو تأأثريها احملمتل عىل قدرة الرقابة. الفعيل احلالت وتأأثريها 

 عىل الرمغ من قيود التوظيف. ،املزمعةشعبة الرقابة ادلاخلية لتحقيق النتاجئ 

اللجنة أأهنا تشاطر وهجة  أأشارت ،بل مدير شعبة الرقابة ادلاخليةعند مراجعة مرشوع التقرير الس نوي من ق   ،اأأخري و "

ىل  1واليت متتد من  ،املشموةل ابلتقريراحلالية الفرتة بأأنه من املس تحسن مواءمة  مراجع احلساابت اخلاريجنظر  يوليو اإ

لن يضمن ذكل فقط و واليت متتد من يناير اإىل ديسمرب.  ،شعبة الرقابة ادلاخليةل الس نوية عمل اليونيو مع فرتة خطة  30

عداد التقاريرمع التخطيط  تطابق  بيان ضامن س نوي بشأأن الضوابط ادلاخلية.صدور ميهد الطريق ل اولكن أأيض ،اإ

 طلوباملوظيفة التقيمي بشأأن لجودة ل اخلاريج الاس تعراضاس تعرضت اللجنة اختصاصات  ، يتعلق ابلتقيميفاميو "

ج يف اجلوانب املراد حفصها سهوةل در  اقرتحت اللجنة أأن ت  و لك مخس س نوات.  ،مليثاق الرقابة ادلاخلية اوفق ،القيام هبا

التحقيق  حالت وضعاللجنة عىل  ابطالعم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية و قي ،يف لك دورةواس تخدام منتج التقيمي. 

 اوفقو حسب فئة سوء السلوك.  املسببةالشاكوى املس تلمة والشاكوى عن وتقدمي تفاصيل  ،جحم احلالتواجتاهات 

 ،بة ادلاخليةيف احلالت اليت تنطوي عىل تضارب حممتل يف املصاحل من جانب شعبة الرقا ،مليثاق الرقابة ادلاخلية

التوقيت  بشأأن عن رضاهئااللجنة  وتعرباس تعرضت اللجنة لك حاةل ابلتفصيل وقدمت املشورة للمدير وللآخرين. 

كررت اللجنة قلقها بشأأن التأأخري الكبري يف  ،ومع ذكل ؛اللكي اذلي تناولت فيه الشعبة الشاكوى والتحقيقات املكمتةل

ىل أأن  اجيب أأن أأشري أأيضو لتحقيق أأو أأحصاب الشكوى أأثناء التحقيق. ل  اخلاضعنيبعض احلالت بسبب عدم تعاون  اإ

جراء و ؛بسبب تضارب املصاحل أأو لأس باب أأخرى التأأخريات حدثت أأحياان مل تمتكن شعبة الرقابة ادلاخلية من اإ



WO/PBC/30/16 
13 
 

ىل اإرشاك حمققني خارجيني.  ،حتقيق ىل احلاجة اإ يقوم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية  ،بناًء عىل توصية اللجنةو مما أأدى اإ

عداد  ،بأأن هذه القامئة قناعةاللجنة دلى بل اللجنة. ولس تخداهما من ق   اقامئة من مستشاري التحقيق اخملتارين مس بق ابإ

جراء حتقيقات خارجية يف الوقت املناسب. ،تفعيلهاعند   س تيرس اإ

كام و ىل اللجنة أأداء هماهما يف جمال الأخالقيات. اكن من الصعب بعض اليشء ع ،فامي يتعلق مبكتب الأخالقيات"و 

خطة العمل الس نوية  ابس تعراض ،يف دورهتا الأخرية من العام املايض ،تقوم اللجنةس   ،لختصاصاهتا اوفق ،تعلمون

يك املقرتحة  2019لأن اللجنة مل تتلق خطة أأخالقيات  انظر و . اوتقدمي املشورة بشأأهن املقرتحة ملكتب الأخالقيات

ىل  ،تس تعرضها احتوت خطة و خطة العمل اليت وافقت علهيا الإدارة ابلفعل والإحاطة هبا.  اس تعراضفقد اضطرت اإ

ىل  طار جمالت املسؤولية املس ندة اإىل مكتب الأخالقيات وأأشارت اإ  مجةل أأمورالعمل عىل العديد من الأنشطة يف اإ

اقرتحت اللجنة زايدة و اقرتحنا. قد  عىل حنو ماقابةل للتطبيق والأهداف ال نتاجئ املرتقبةمس توايت الأولوية وال  من بيهنا

دراج عدد احلالت املتوقع  ،حىت هذا العام ،عىل سبيل املثالف ،حتسني شلك خطط العمل املس تقبلية من خالل اإ

يك  ،ئيةالأخالقيات أأن يقدم خطة العمل الس نوية املقرتحة قبل وضعها يف صيغهتا الهنا مسؤويلتتوقع اللجنة من كبري 

ىل الإدارة.  اقبل تقدميه ،تقدمي املشورة بشأأهناو  يمت اس تعراضها  اس تعراض اجلنتنا أأيض اختصاصاتتطلب منا وت اإ

 ال يزال معل مكتب الأخالقيات خاضع ،يف الوقت احلايلوس ياسات الأخالقيات املقرتحة وتقدمي املشورة بشأأهنا. 

التعلاميت املكتبية  يه والوثيقةبشأأن مكتب الأخالقيات يف الويبو.  2010يف يونيو الصادرة  القدميةللتعلاميت املكتبية 

ىل التعلاميت املكتبية  حول مس تفيضة واقرتاحات تعليقاتقدمنا  ،2018يف مايو و .25/2010رمق  اجلديدة املقرتحة اإ

اليت نعتربها أأساس ية  ، وثيقة الس ياسةاتبعت اللجنة ابنتظام حاةل ،خالل الفرتة املشموةل ابلتقريرو مكتب الأخالقيات. 

عداد التقرير وحىتولية مكتب الأخالقيات. و  ةمكو حل كبري حثت اللجنة و مل تتلق اللجنة بعد نسخة منقحة.  ،وقت اإ

 الاس تعراضلجنة ملزيد من ل  ادلورة الرابعة واخلسنيقبل  منقح مرشوععىل املشاركة يف  مسؤويل الأخالقيات

 واملناقشة.

قرار اذلمة املالية وبيان املصاحلاس تعرضت اللجنة س ياسة الويبو بشأأن  ،يف ادلورة الثالثة واخلسني ،"وأأخريا  اإ

 وأأعربت عن ارتياهحا للتفسريات اليت قدهما مسؤول الأخالقيات. ،هياواقرتحت تغيريات عل

طلبت جلنة  ،منة والعرشينسأأذكر بعض املرشوعات اخلاصة اليت شاركت فهيا اللجنة. يف ادلورة الثا ،يف اخلتامو"

واقرتاح تعديالت عىل ميثاق الويبو للرقابة  اس تعراض جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةالربانمج واملزيانية من 

عداد التقاريريف  جداول الزمنية املنشودةادلاخلية أأو س ياسة التحقيق هبدف تقدمي توضيح لل طالع بعد او  والتحقيق. اإ

تقارير وحدة التفتيش املشرتكة ذات الصةل واملامرسات  وأأخذها يف احلس بان ،اسات الويبو املعمول هباعىل س ياللجنة 

ىل أأن اجل ،املتبعة يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة الأخرى اليت حددهتا  داول الزمنية املنشودةخلصت اللجنة اإ

جراء و . ميثاق الويبو للرقابة ادلاخليةتعديالت عىل لإدخال أأي  رضورةالويبو اكفية بشلك عام وأأنه ل  أأوصت اللجنة ابإ

الاتساق يف تطبيق اجلداول الزمنية بعض التعديالت عىل س ياسة التحقيق وس ياسة امحلاية من الانتقام هبدف تعزيز 

 داول الزمنية املنشودةمرشوع تقرير عن "اجلعىل اللجنة الأمانة  أأطلعت ،. ولتحقيق ذكلهوضامنه وتوضيحاملقررة 

ىل  اتوصياهتاللجنة والعديد من املقدم من تقيمي ال حتتوي هذه الوثيقة عىل و للتحقيق والعمليات ذات الصةل".  املوهجة اإ

وضعت اللجنة اللمسات الأخرية عىل  ،خالل ادلورة الثانية واخلسنيو املدير العام ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية. 
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الوثيقة واليت مت تقدميها يف  ،ن الأمانة واملستشار القانوينمع مراعاة التعليقات اليت وردت م ،التقرير

WO/PBC/30/14. 

الرقابة شعبة عن تقديري للمدير العام ومدير و  املس تقةل للرقابة جلنة الويبو الاستشاريةأأود أأن أأعرب نيابة عن  ،اوأأخري 

 مراجعي احلساابت اخلارجينيوغريمه من كبار املديرين و  كبري مسؤويل الأخالقياتواملستشار القانوين و ادلاخلية 

ذا  ،خالل هذا الأس بوع ،سأأحرض اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية هذاو لتوافرمه وانفتاهحم وتفاعلهم املنتظم مع اللجنة.  اإ

 اكن املندوبون يرغبون يف التشاور معي أأو مناقشة الأمور.

 س."وأأشكرك س يدي الرئي ،بياين ذا أأختمتوهب"

عىل التقرير الوارد يف الوثيقة  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةوشكر  ،حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابءو  .21

WO/PBC/30/2 الأسايس يف أ لية  عىل دورهاالويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة . وكررت اجملموعة الإعراب عن امتناهنا

مبا يف ذكل من خالل دورات  جنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاملس متر لل  للوجودوأأعربت عن تقديرها  ،الويبو للرقابة

مراجع احلساابت مع  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةبتفاعل  ااملعلومات لدلول الأعضاء. ورحبت اجملموعة أأيض

جلنة الويبو ملا قامت به أأعربت اجملموعة عن تقديرها و اإىل حتسني معلية متابعة التوصيات وتعزيز التعاون.  يؤديمما  ،اخلاريج

ضافية  كبريةلتقارير الاستامثر املايل لأهنا هممة  من اس تعراض الاستشارية املس تقةل للرقابة قدمت لدلول الأعضاء تأأكيدات اإ

لأهنا املرة الأخرية اليت تس تضيف فهيا جلنة الربانمج  انظر و امثر عىل مدار العام. تنفيذ س ياسة الاست تراقبهيئة مس تقةل  ابأأهن

فقد انهتزت اجملموعة الفرصة لتكرمي الأعضاء املنهتية وليهتم  ،بتكويهنا احلايل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةواملزيانية 

 .القي  مةكرمه عىل خدمهتم وش  

عىل  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةمجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر  حتدث وفد كرواتيا ابمسو  .22

مبا يف ذكل اجللسة الإعالمية  ،مراجعة احلساابت والرقابةوعىل العمل يف جمال  WO/PBC/30/2التقرير الوارد يف الوثيقة 

ومراجع  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةتفاعل ل  هار رسوعن اجملموعة عربت أأ و اليت نظمهتا ادلول الأعضاء يف الويبو. 

جلنة الويبو أأعضاء  اأأن هذا حتسن كبري يف معلية تنفيذ التوصيات الصادرة. وشكرت اجملموعة أأيض ورأأتاحلساابت اخلاريج 

 عىل معلهم املهم اذلي أأجنزوه أأثناء خدمهتم كأعضاء يف اللجنة. املنهتية وليهتم الاستشارية املس تقةل للرقابة

يف لجنة ال عىل التقارير املفصةل والعمل اذلي أأجنزته  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةشكر وفد الصني رئيس و  .23

الويبو الاستشارية املس تقةل  جلنةعامتد العديد من التوصيات املفيدة اليت قدمهتا لالعام املايض. وأأعرب الوفد عن رسوره 

جيابيا يف معل اليت و  للرقابة القيام  املس تقةل للرقابة جلنة الويبو الاستشاريةأأن تواصل عن أأمنياته بالوفد  وأأعرب. هالعبت دورا اإ

 .جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةعمل ل هدمع يف اس مترارالوفد  رغبته وعنهبذا ادلور 

لتقريرها الوارد يف  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةوأأثىن عىل  ،ابمس اجملموعة الأفريقيةحتدث وفد أأوغندا و  .24

جلنة الويبو قدم حملة عامة عن أأنشطة اللجنة للفرتة قيد الاس تعراض. وذكرت اجملموعة أأن ياذلي  ،WO/PBC/30/2الوثيقة 

 ،خملتلف هيئات الويبو يف تنفيذ وظائفهاالضوابط والتوازانت و دورا هاما يف توفري الرقابة  لعبت املس تقةل للرقابة الاستشارية

جنازاملنظمة عىل  قدرةهذه الضوابط والتوازانت وتضمن وكذكل يف فعالية الس ياسات اليت حتمك تكل الهيئات.  وليهتا  اإ

واليت  ،معلها املس تقةل للرقابة جلنة الويبو الاستشاريةهبا  تديربطريقة فعاةل. وأأعربت اجملموعة عن رسورها للطريقة اليت 
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رؤى معلية ونظرات شامةل يف  للحصول عىل ،وغريمه ،التفاعل مع خمتلف هيئات الويبو وكبار مديري الربامج وفرقهم شملت 

صياهتا من وهجة نظر بتقدمي اس تنتاجاهتا وتو  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةكفل ذكل قيام ويوظائفهم وأأنشطهتم. 

جلنة  توقعوت ملسؤولني عن تنفيذها. ى اا مقبوةًل دلقدهمتأأن تكون التوصيات اليت  اضمن أأيضيولكنه  ،مبنية عىل معلومات

جيابية للمنظمة يف ختطيط وتنفيذ خمتلف الربامج والأنشطة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وأ ليات  ،بشلك عام نظرة اإ

عداد التقارير اجملموعة أأنه ل يزال هناك  رأأت ،ومع ذكل وكذكل التحسني التدرجيي لعملياهتا ادلاخلية. ،والتحقيقات ادلاخلية ،اإ

الكثري من املزااي يف أأيضا . ورأأت اجملموعة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةيتضح من توصيات  مثلام ،جمال للتحسني

أأيدت اجملموعة تكل التوصيات و حتسني العمليات يف خمتلف أأقسام هيئات الويبو.  هتدف اإىلمجيع التوصيات املقدمة واليت 

عطاء الأولوية للتوصيات امل ،وطلبت من الأمانة ضامن التنفيذ الاكمل مجليع التوصيات  قدمة منذ فرتة طويةل.مع اإ

آس يا واحمليط الهادئ .25 عىل  شارية املس تقةل للرقابةجلنة الويبو الاست وشكر رئيس  ،وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ

ىلالتقرير املفصل   املس تقةل للرقابة جلنة الويبو الاستشاريةعضاء عن تقديرها لأ اجملموعة  وأأعربتحمتوايت التقرير.  وأأشار اإ

ىل العمل عن كثب هاتطلع عن اجملموعة  وأأعربت. ابءاملنهتية وليهتم من مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق واجملموعة  مع  اإ

نطاق حتسني ب  فامي يتعلقلنظر يف التوصيات وكذكل من أأجل ا جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةالأعضاء اجلدد يف 

 الرفاه العام. املنظمة.حتقيق من أأجل  مراجعة احلساابت

م و  .26 جلنة الويبو الاستشارية د وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشكر أأي

جلنة ها بذل ت مة اليت لجهود القي   عن تقديره ل الوفد  وأأعربعىل التقارير الإعالمية وعىل معلها عىل مدار العام.  املس تقةل للرقابة

املنظمة وأأعرب عن تقديره دلمع الأمانة ملهمة اللجنة. وأأشار  يفتعزيز الرقابة من أأجل  للرقابة الويبو الاستشارية املس تقةل

ىل قلق  االوفد أأيض بشأأن طول املدة الزمنية احملددة لتعيني موظفي شعبة الرقابة  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاإ

مع يف الرأأي . واتفق الوفد الوظائفيتعلق بأأس باب التأأخري يف شغل من املعلومات من الأمانة فامي  اوطلب مزيد ،ادلاخلية

شعبة ل عن  الفرتة املشموةل ابلتقريرمواءمة بشأأن  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةوتوصية  مراجع احلساابت اخلاريج

م الرقابة ادلاخلية  ىل أأن ينعكس هذا التغيري يف أأقرب وقتمع خطة معل الشعبة وتطل ىل أأن و ممكن.  ع اإ جلنة الويبو أأشار اإ

ىل معاجلة الوعي ابل اهبيترح أأعربت عن  الاستشارية املس تقةل للرقابة مبا يف ذكل  ،والوقاية منه غشجبهود الأمانة الرامية اإ

وتوضيح ما  ،حتديث حاةل فامي يتعلق ابملراجعات اجلاريةتقدمي مراجعة س ياسة الويبو ملاكحفة الغش. ورصح الوفد بأأنه س يقدر 

ذا اكنت  الس ياسة قبل التنفيذ. وفامي يتعلق بوظائف الأخالقيات  تس تعرضسوف  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاإ

 2010القدمية لعام لتعلاميت املكتبية اب اأأعرب الوفد عن قلقه من أأن معل مكتب الأخالقيات ل يزال حمكوم ،وأأمني املظامل

ىل أأنه قد مىض أأكرث من عام منذ أأن اس تعرضت بشأأن مكتب الأخالقيات   جلنة الويبو الاستشاريةيف الويبو. وأأشار الوفد اإ

التعلاميت املكتبية  فامي يتعلق حباةل تنفيذ حاةلحتديث تقدمي الوفد بأأنه س يقدر  وأأفاداملنقحة. التعلاميت املكتبية  املس تقةل للرقابة

لتغيريات الأخرية يف س ياسات ومع اخالقيات مع أأفضل املامرسات احلالية جلديدة. ورأأى الوفد أأن ضامن توافق مكتب الأ ا

جلنة الويبو الاستشارية بشدة رأأي  يؤيدرصح الوفد بأأنه  ،ا. وأأخري جيب أأن يكون ذا أأولوية ةيالويبو الأخالقية والرقاب 

توصية  اهذه أأيضوت عد مني املظامل. بأأن ادلول الأعضاء ستس تفيد من املعلومات الواردة يف تقرير نشاط أأ  املس تقةل للرقابة

س ياسات وممارسات  اس تعراضمبا يف ذكل التقرير الأخري حول  ،وحدةللوحدة التفتيش املشرتكة أأثريت يف تقريرين منفصلني ل

م للجنة الوفد أأن تقدم الأمانة ذكل التقرير يف الاجامتع القاد والمتساملبلغني عن اخملالفات يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة. 

 التنس يق.
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شكر وفد أأسرتاليا الأمانة عىل معلها التحضريي قبل اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية. وأأعرب عن تقديره البالغ لعمل و  .27

. وأأعرب الوفد عن رسوره نياخلرباء املس تقلمن والرقابة شورة امل ودورها يف تقدمي  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

بشلك عام فامي يتعلق ابلعديد من جمالت العمل  اهاراض عن ايف تقريرهأأعربت  الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةجلنة  بأأن

عداد و  املراجعة اخلارجية للحساابتمبا يف ذكل الرقابة ادلاخلية و  التقارير املالية. ورأأى الوفد أأن دور مكتب الأخالقيات يف اإ

ب دورا استشاراي هاما فامي يتعلق بتكل املهمة. ورحم  لعبت ستشارية املس تقةل للرقابةجلنة الويبو الاوأأن  ،الويبو أأسايس

أأفضل املتعلقة بعمليات ال دمع من أأجل ومكتب الأخالقيات  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةالوفد أأيضا ابلتعاون بني 

 املامرسات.

يس جلنة الربانمج واملزيانية وأأعرب عن ثقته يف أأن ادلورة برئ ب رح  و للمرة الأوىل، وفد الاحتاد الرويس وحتدث  .28

ىل ادلور و  ،للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةالتقرير الس نوي  وتناول الوفدس تكون بناءة وانحجة حتت قيادته.  أأشار اإ

واملزيانية يف الإرشاف عىل الوظائف الهام اذلي يؤديه اخلرباء املس تقلون كهيئة اتبعة للجمعية العامة للويبو وجلنة الربانمج 

ب ابلتقيمي وأأعضاهئا عىل معلهم النشط ورح   جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاملالية وتقيميها. وشكر الوفد رئيس 

ملراجعة مبا يف ذكل الرقابة ادلاخلية  ،القضااي اليت حبثوها فامي يتعلق ابملسائل اليت يتناولها التقرير بشأأنالإجيايب للجنة 

دارة اخملاطر ،الويبويف واحملاس بة املالية احلساابت  وأأفاد  وأ ليات الرقابة ادلاخلية وتنفيذ التوصيات املتعلقة ابلرقابة واملتابعة. ،واإ

ق اليت تتناول س ياسة مبا يف ذكل الواثئ ،هذه الأنواع من واثئق جلنة الربانمج واملزيانية اس تعراضس يواصل بأأنه الوفد 

عداد التقارير احملاسبية ،الاستامثر وغريها من القضااي. ورأأى الوفد أأن تزويد جلنة الربانمج واملزيانية برأأي خرباء مس تقلني  ،واإ

جيابيا للغاية  يعد أأمرامن القضااي  كبريبشأأن مجموعة  جيايب عىل معلية صنع القرارواإ س تدام وابلتايل ضامن المتويل امل  ،هل تأأثري اإ

 للمنظمة.

عىل  للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةب ابلتقرير وأأعرب عن امتنانه حتدث وفد كندا بصفته الوطنية ورحم و  .29

فامي يتعلق جبوانب  ،الأمانةجانب مبا يف ذكل من  ،مزيد من التفاصيلتقدمي ب ب القرار املقرتحة ورح   صيغةمعلها. وأأيد الوفد 

بشأأن مكتب الأخالقيات والتأأخري يف تقدمي خطة العمل الس نوية املقرتحة  الاستشارية املس تقةل للرقابة جلنة الويبوتقرير 

 مكتب الأخالقيات يف الويبو. بشأأن 2010لعام عىل التعلاميت املكتبية تحديثات ال ملكتب الأخالقيات وكذكل 

ىل أأنه هناك العديد من التعليقات والأس ئةل املتعلقة ابلأخالقيات وبصفة خاصة معل وأأ  .30 كبري مسؤويل شار الرئيس اإ

خشصيا اإىل جلنة من احلضور  همتكنعدم يف جنيف هذا الأس بوع و  كبري مسؤويل الأخالقيات لعدم وجود انظر و . الأخالقيات

عن  كبري مسؤويل الأخالقيات مع تتواصلة علام ابلتعليقات والأس ئةل وأأن اقرتح الرئيس أأن حتيط الأمان ،الربانمج واملزيانية

دعا الرئيس مدير و . كبري مسؤويل الأخالقياتيف الأس بوع التايل للمشاورات مع  ارد عىل جلنة الربانمج واملزيانية لحقتعد و ب  

 ومعلية التوظيف.شعبة الرقابة ادلاخلية للرد عىل اس تفسار يتعلق بعمل شعبة الرقابة ادلاخلية 

ذكر أأنه و  ،مسأأةل التأأخري والتعيني اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة الأمريكيةمدير شعبة الرقابة ادلاخلية تناول و  .31

جموعة اكمةل من مب االشعبة تعمل حالي فاإن ،اقريب هر شغاذلي اكن يأأمل أأن يمت  4-من الرتبة خمساعد  منصبابس تثناء 

. 2019أأغسطس  1غل الوظيفة يف وسيبدأأ ش ،4- طمت الانهتاء من تعيني كبري مراجعي احلساابت من الرتبة واملوظفني. 

 ،الإخطار يفويرجع ذكل يف املقام الأول اإىل مشألك  ،لحساابتل  ةادلاخليراجعة املتعيني رئيس يف بعض التأأخري وهناك 



WO/PBC/30/16 
17 
 

دارة فرتة  ،مرة اثنية. وابس تثناء ذكل جب القيام ابلإخطارو وابلتايل  وهو متوسط  ،ربعة أأشهرالأ فقد جنحت الشعبة يف اإ

 .ةشاغر وظيفة  لشغل هتس تغرق ياذل الوقت

طار بنود جدول الأعامل يكر الرئيس بعد ذكل أأن هناك قراوذ .32 أأن حتيط هبام بجلنة الربانمج واملزيانية  انلباطرين يف اإ

حىت وقت لحق من  االأعامل هذه مع ترك البند مفتوحاقرتح الرئيس الرشوع يف التفاق عىل بنود جدول و التقارير. 

 .كبري مسؤويل الأخالقياتالأس بوع للحصول عىل هذه التوضيحات الإضافية من 

ذا اكن سيمت تقدمي وثيقة "اجلو  .33 املنشودة يف التحقيق والعمليات ذات داول الزمنية سأأل وفد الولايت املتحدة عام اإ

ذا اكن علهيا تعليقات الوفود يك تقدم " بشلك منفصل الصةل  ذكل.ك عندئذاختاذ قرار  يمتس أأو ما اإ

جلنة الويبو  ةأأن رئيسب الرئيس وأأفاد. اوحض الرئيس أأن جلنة الربانمج واملزيانية ستتخذ القرار بشأأن لكتا الوثيقتني معوأأ  .34

 حوللأس ئةل أأو التعليقات لباب ال العرض. مث فتح الرئيس  من خالللك ما تود قوهل  ذكرتقد  الاستشارية املس تقةل للرقابة

 ".املنشودة يف التحقيق والعمليات ذات الصةلداول الزمنية "اجل" وجلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة"تقرير 

يف وثيقة التحقيق والعمليات ذات  داول الزمنية املنشودةعىل اجل يف تعليقهو ،ابمس اجملموعة ابء وفد كنداوحتدث  .35

يف الويبو  مراجعة احلساابت والرقابةيف أ لية  احملوريعىل دورها  املس تقةل للرقابة جلنة الويبو الاستشاريةالوفد  شكر ،الصةل

جلنة الويبو املقدمة من تعديالت ال دت اجملموعة أأي  و الأنشطة الإدارية للمنظمة. يف  املالمئةو  والكفايةبغرض حتقيق الفعالية 

الوحدات الزمنية املطبقة وأأحاطت علام ابملالحظات اليت أأبديت بشأأن يف اتساق  هبدف حتقيق الاستشارية املس تقةل للرقابة

ىل أأفضل املامرسات  حدالأفقية داخل النظام املعىل املس توايت الافتقار اإ ىل أأنه اجملموعة  أأشارتللأمم املتحدة. كام  وم يف الفقرة اإ

جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل مشورة  تلقيلختاذ القرارات عند  ازمني ميثاق الرقابة ادلاخلية جدول ل يدد( هـ) 4

ذا اكن هذا شاغال جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةرأأي  معرفة تودأأفادت بأأهنا و  ،للرقابة ىل معاجلته بشأأن ما اإ . يتاج اإ

ىل ادلور الرئييس والفعال  هاع تطل أأعربت عن ز و عىل معلها املمتا جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةوشكرت اجملموعة  اإ

 املنظمة. عىلوالرقابة احلساابت يف أ لية مراجعة  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاملس متر اذلي تقوم به 

م و  .36  ية املنشودةداول الزمن بشأأن اجل ،د وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابءأأي

جلنة أأن  ولفت اإىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةيف وثيقة التحقيق والعمليات ذات الصةل. وأأيد الوفد تنفيذ توصية 

أأشار  ،ومع ذكل املوضوعة يف الويبو مناس بة بوجه عام. داول الزمنية املنشودةتعترب اجل الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

ىل أأنه يف الفقرة   يدد جدول أأن ميثاق الرقابة ادلاخلية ل املس تقةل للرقابة جلنة الويبو الاستشارية ذكرت ،(هـ) 4الوفد اإ

جلنة الويبو هناك توصية من  ليستو  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةللقرار املتخذ عند تلقي مشورة  ازمني

ذا اكنت  كلبت تتعلق ةالاستشارية املس تقةل للرقاب  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاملالحظة. وتساءل الوفد عام اإ

ىل الزناعات والتظلامت املتعلقة مباكن العمل يف الفقرة  انظر و تعترب عدم وجود جدول زمين للقرارات مشلكة.  شارة اإ  4لوجود اإ

جنازمن املعلومات حول كيفية  اطلب الوفد مزيد ،)ط( بشأأن شاكوى  اتخذ املدير العام قرار ي مىت  اوحتديد ،ه العمليةهذ اإ

حالهتا للتحقيق. /و تحرشال أأو /المتيزي و ساءة اس تخدام السلطة مقابل تكل الأنواع من الشاكوى اليت يمت اإ  انظر  ،اأأخري و أأو اإ

 ،بشأأن الأطر الزمنية املس تقةل للرقابةجلنة الويبو الاستشارية لأنه سيمت تعديل س ياسة امحلاية من الانتقام ملراعاة توصيات 

من املس متدة مجيع مؤرشات أأفضل املامرسات تليب الس ياسة أأن الوفد الأمانة عىل الاس تفادة من ذكل كفرصة لضامن  حث
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س ياسات وممارسات املبلغني عن اخملالفات يف مؤسسات منظومة الأمم  اس تعراضتقرير وحدة التفتيش املشرتكة حول 

 املتحدة.

 جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةوشكر  ،ث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقحتدو  .37

جلنة مبا يامتىش مع اختصاصات  ،يهواقرتاح تعديالت عل  ميثاق الرقابة ادلاخلية للويبو بشأأن س ياسة التحقيق اس تعراضعىل 

عداد التقاريريف معليات  جداول الزمنية املنشودةمي توضيح للهبدف تقد ،الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة والتحقيق  اإ

ىل أأن اجملموعة  وأأشارتلضامن معاجلة القضااي يف الوقت املناسب مع مراعاة أأفضل ممارسات الأمم املتحدة.  النتاجئ اليت اإ

لهيا  توصلت ىل أأن اجلداول الزمنية العامة  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاإ يف دورهتا احلادية واخلسني خلصت اإ

ىل تعديالت عىل س ياسة التحقيق وس ياسة امحلاية من الانتقام.  ،املوضوعة يف الويبو اكفية دت أأي  و ولكن هناك حاجة أأيضا اإ

سواء  ،داول الزمنية املنشودةعريف اجلتمن أأجل من أأايم العمل  اجملموعة التغيريات يف اس تخدام الأايم والشهور التقوميية بدل

الرقابة شعبة املدير العام و  ةوافقماجملموعة أأنه من املهم  ورأأتالانتقام.  امحلاية منابلنس بة لس ياسة التحقيق أأو لس ياسة 

دخال ابلفعل  رشعتوأأن الشعبة  ،عىل التوصياتادلاخلية  س تعزز  ،أأعاله وردكام و تعديالت عىل س ياسة التحقيق. ابإ

 وصيات أ ليات املراجعة والرقابة يف الويبو.الت

تعليق واحد فامي يتعلق ابلأس ئةل اليت طرهحا وفدا الولايت ب  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةرئيس وأأدىل  .38

ذ القرارات لختا ازمني يدد جدول عىل أأن ميثاق الرقابة ادلاخلية ل)هـ( اليت تنص  4املتحدة الأمريكية وكندا بشأأن الفقرة 

أأن ل ترى  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةأأفاد بأأن . جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةعند تلقي املشورة من 

ىل تعديل مت قبولها بشلك منتظم. يمع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وتقدم املشورة اليت  مس متر عىل تواصللأهنا  ،هناك حاجة اإ

ن وضع و  جراًء فوراي شورةجدول زمين يعين أأن امل اإ ومن احملمتل أأن يكون  ،جيب اختاذها يف وقت معني اليت ل تتطلب اإ

 مع شعبة الرقابة ادلاخلية. جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةلإدارة أأعامل  اذكل مرهق

ىل تعليقات رئيس واب .39 كر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن الشعبة ذ ،جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةلإضافة اإ

س تة أأشهر للتحقيقات اذلي مدته لس تكامل التقياميت الأولية واجلدول الزمين  ايوم 30 اذلي مدتهتتبع ابلفعل اجلدول الزمين 

ناك جدول ه  ،ابلنس بة اإىل شعبة الرقابة ادلاخلية ،يف هذا الصددو. قالتحقي تيبمن س ياسة وك   اجزء متثلواليت  ،الاكمةل

ل يف احلالت اليت  ،مت الالزتام به بشلك مهنجييزمين  تعاون أأو ال فهيا تأأخريات بسبب عوامل خارجية مثل عدم  دثحتاإ

جازة طبية. وفامي يتعلق مب  أأكد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية للجنة الربانمج  ،جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة شورةاإ

جلنة الويبو هناك أأي حاةل تأأخري يف قبول مشورة  ليسوأأنه  ،وتترصف بناًء علهياقبلها عىل الفور ت واملزيانية أأن الشعبة 

مبا يف  ،س تة أأشهر لإهناء مجيع التحقيقاتاذلي مدته اجلدول الزمين  شعبة الرقابة ادلاخلية تبعوت . الاستشارية املس تقةل للرقابة

 .بو الاستشارية املس تقةل للرقابةجلنة الوي فيه املشورة من  ىتلقت ذكل الوقت اذلي 

ىل أأنه ل يزال هناك سؤال واحد معلق يتعلق ابلفقرة وأأ  .40 تطلب املزيد من ت  س يت)ط( من التقرير وال 4شار الرئيس اإ

ىل  اهناك أأيضو املشاورات داخل الأمانة.  واليت سيمت  ،كبري مسؤويل الأخالقياتبعض الأس ئةل والتعليقات املوهجة اإ

مل يقرتح الرئيس  ،يف ضوء ذكلواقشة بند جدول الأعامل ذي الصةل يف وقت لحق من هذا الأس بوع. عند من اس تعراضها

غالق هذا البند من جدول الأعامل يف تكل اللحظة وأأن  ،ولكنه اقرتح أأن تنظر جلنة الربانمج واملزيانية يف نقطيت القرار ،اإ

ىل بند جدول الأعامل لتس مت ،ريراحتيط علام ابلتق ىل التوضيحات من وأأن تعود اإ  والأمانة. كبري مسؤويل الأخالقياتع اإ
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ىل بند جدول الأعامل اذلي ترك مفتوح الرئيس وأأشار .41  كبري مسؤويل الأخالقياتأأن الوفود دلهيا أأس ئةل ل ب وأأفاد ،ااإ

 وطلب من الأمانة تقدمي الرد.

طار البند وذ .42  الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة جلنةرئيس  عرضعندما  ،من جدول الأعامل 3ك رت الأمانة أأنه يف اإ

التعلاميت اكنت هناك أأس ئةل تتعلق مبكتب الأخالقيات وحتديث  ،جنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةالتقرير الس نوي لل 

جاابت كبري مسؤويل الأخالقياتخطة معل مكتب الأخالقيات. وقد قدم و  ن مكتب الأخالقيات التابع للويبوبشأأ املكتبية   اإ

. ورشعت الأمانة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةعىل الأس ئةل عن ب عد وأأن هذه الردود قد متت مشاركهتا مع رئيس 

مكتب يقوم  ،جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل الرقابةيف قراءة هذا الرد عىل النحو التايل: بعد مشاورات متعددة مع 

جلنة الويبو الاستشارية اإىل  ،حسب الطلب ،اوينبغي تقدميه يةكتب امل  هعىل تعلاميتوضع اللمسات الأخرية بالأخالقيات 

جلنة الويبو سيمت مشاركته مع التعلاميت املكتبية أأكد كبري مسؤويل الأخالقيات أأن مرشوع و . اللنظر فهي املس تقةل للرقابة

. كام أأشار كبري مسؤويل 2019سبمترب  20اإىل  16من يف الفرتة  الرابعة واخلسني دورهتاقبل  الاستشارية املس تقةل للرقابة

ىل أأن خطة العمل لعام  ىل اللجنة ومناقش هتاقد ق   2019الأخالقيات اإ  كبري مسؤويل الأخالقياتس يكون و . معها دمت اإ

 حسب الاقتضاء. ،لأي مناقشات ثنائية مع الوفود مس تعدا

ىل قراءة فقرات القرار اليت مت اعامتدها.وا .43  نتقل الرئيس اإ

يبو الاستشارية املس تقةل أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام بتقرير جلنة الو  .44

 (.WO/PBC/30/2)الوثيقة  للرقابة

 .WO/PBC/30/14الوثيقة  مبضمونأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام و  .45

ني التابعة ل اقرتاح التناوب لعضوية هيئة  من جدول الأعامل 4البند  جنة الويبو الاستشارية ل احملَّكم

 للرقابة املس تقةل

ىل الوثيقة  .46  .WO/PBC/30/3استندت املناقشات اإ

ني التابعة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةلوهو  ،4فتتح الرئيس البند او  .47 . للرقابة اقرتاح التناوب لعضوية هيئة احملَّكم

ىل رئيس  ينبغي عىلالبند تتضمن التوصية اليت اخلاصة هبذا وثيقة الوأأوحض الرئيس أأن  قرارها. مث نقل الرئيس اللكمة اإ اللجنة اإ

 لتقدمي الوثيقة. لجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةالتابعة ل  هيئة التحكمي

ني التابعة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةئيس ر وأأدلت  .48 كوس  شتيستسعادة السفرية فيس نا اب ،هيئة احملَّكم

 :ابلبيان التايل

ين من تقدمي تقرير هذا الصباح لمتكي ب العمل قليالترتي متعكس أأنمك عىل  ،س يدي الرئيس واللجنة ،جزيال ا"شكر 

ني نيبرئاسة  تترشف ،لكرواتيا تعييين ممثال وحبمك. هيئة احملَّكم دد يف جلنة الويبو اجلعضاء الأ لتعيني  هيئة احملَّكم

نيد أأن أأبدأأ بتوجيه الشكر لأعضاء أأوم و الاستشارية املس تقةل للرقابة يف الأشهر القليةل املاضية.  وكذكل  هيئة احملَّكم

أأنه يلزم بذكر د أأن أُ أأوم  ،أأولو . احملَّكني لهيئةادلؤوب والإجراءات السلسة  معلهمعىل  فريقهاو مدام كويب  ،لأمانةا

أأحدهام من مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  ،جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةن استبدال عضوين م
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آخر من اجملموعة اب السابقة للجنة الربانمج  ادلورةمت تقدمي التقرير املرحيل عن اجلزء الأول من هذه العملية يف و. ءوأ

ىل ت لقد و . ادلورةخالل تكل  اأأيضشفهيي حتديث مت تقدمي و ،واملزيانية يف مايو توجت العملية يف التقرير ابلإشارة اإ

WO/PBC/30/3،  نيعىل توصيات  يش متلاذلي  ،الرئيسس يادة كام ذكرت د أأن أأبرز أأن توصية أأوم و . هيئة احملَّكم

ني عضاء. بل ادلول الأ وأأن العملية اكنت مدفوعة من ق   ،اكنت ابلإجامع ،من التقرير 19الواردة يف الفقرة  ،هيئة احملَّكم

جياز عدد ،مت توضيح العملية يف التقرير نفسه ابلتفصيلو رسال ومن الأمور.  اذلكل سأأبرز ابإ ىل  مؤهال اطلب 78مت اإ اإ

لإجراء تقيمي قامئ عىل التصنيف مع أأسامء وجنس يات املرحشني اذلين مت مقعهم. ة ويبو الاستشارية املس تقةل للرقابجلنة ال

ني التابعة جلنة املرحشني ابس تخدام مصفوفة تقيمي أأعدهتا  ملس تقةل للرقابةجلنة الويبو الاستشارية امث رتبت  هيئة احملَّكم

أأحالت و . جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاستشارة ا مت فامي يتعلق هباليت و  الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

ىل  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة نيهيئة تقيميها اإ نظرت و ومت بعد ذكل اس تعادة الأسامء واجلنس ية.  ،احملَّكم

ني  قامئة  وأأعدت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اذلي أأجرتهيف التقيمي القامئ عىل التصنيف هيئة احملَّكم

جراء مقابالخمترصة من تسعة مرحشني  مؤمتر عرب  ن خاللممتت املقابالت و مراعاة المتثيل الإقلميي. مع  هممع  تأأردان اإ

ني  وأأدرجتالفيديو.  ىل أأهنا  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةأأس ئةل تتعلق ابجملالت اليت أأشارت هيئة احملَّكم اإ

ني وافقت و غري قادرة عىل تقيميها عىل أأساس الطلبات الورقية فقط.  ابلإجامع عىل أأن يمت التوصية مبرحشني هيئة احملَّكم

يف و مرفقة ابلتقرير. اسريتهيام املوجزة أأيضالاطالع عىل  وميكنمك الأولوية مجموعيتمجموعة من ن لك من م نياثنني قادم

جلنة الويبو وأأن  ،مودعي الطلباتوأأن هناك مجموعة جيدة من  ،د التأأكيد عىل أأن العملية اكنت شامةل ونزهيةأأوم  ،اخلتام

مع احرتام  ،وأأن النتيجة متثل أأفضل املرحشني وأأكرثمه مالءمة ،مشاركة اكمةل تشارك الاستشارية املس تقةل للرقابة

ني أأمل وت. مبدأأ المتثيل اجلغرايف  ". أأشكرك س يدي الرئيس.بتأأييدمكالقرار كام هو مقرتح  يظىأأن هيئة احملَّكم

ني وشدد عىل ادلور الهام اذلي تؤديه  ،حتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيةو  .49 عة للجنة الويبو التابهيئة احملَّكم

املهارات مبزجي من  اذلين يمتتعونالاستشارية املس تقةل للرقابة يف مساعدة ادلول الأعضاء عىل اختيار املرحشني املناس بني 

 معلهاممن املقرر أأن تنهتيي مدة  ذلينال جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاستبدال عضوين من أأعضاء من أأجل  ةاملناس ب

ني . وشكرت اجملموعة 2020يف عام  عد بالتقرير وأأوحضت أأن عىل تقريرها الهنايئ الوارد يف الوثيقة. هيئة احملَّكم رتتيب زمين م 

ني تبعها ت العملية برمهتا اليت ويه  ،سهل الاس تخدام عن معلية التقيمي  عن رضاهئااجملموعة  وأأعربت. اللوفاء بوليهتهيئة احملَّكم

ني عمتدها ت اليت السلمية والشفافة وادلميقراطية  املنشورات وكذكل  اس تعراضمبا يف ذكل  ،ءدلب  يف اختيار أأعضاء هيئة احملَّكم

. وأأعربت اجملموعة عن رسورها ملالحظة أأنه كجزء من معلية صنع القرار مودعي الطلباتمع اليت تمت املقابالت املس تقةل 

ني افظ حت ،تكل قلميية و هيئة احملَّكم أأخذ يف الاعتبار التوازن بني اجلنسني. تعىل المتثيل العادل مجليع مجموعات الويبو الإ

جلنة الويبو الاستشارية اجملموعة أأي حتفظات عىل املرحشني الذلين متت املوافقة علهيام ابلإجامع لعضوية  ت بدمل  ،ابختصارو

ىل توافق الآراء بشأأن هذين املرحشني. هااس تعداد عن وأأعربت ،املس تقةل للرقابة  لالنضامم اإ

عداد الوثيقة ،حتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقو  .50 وعىل املعلومات  ،وشكر الأمانة عىل اإ

لوسطى والبلطيق. ان أأورواب اوممثل مجموعة بدل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاملتعلقة ابختيار عضوين جديدين يف 

ني التابعة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةأأعضاء اجملموعة ابمس  وشكر سعادة الس يدة  ،ورئيسة اللجنة هيئة احملَّكم

مجموعة بدلان أأورواب و  ابءاجملموعة أأن الأعضاء اجلدد املقرتحني من اجملموعة  ورأأتعىل معلهم املهم.  ،فيس نا ابتيستيتش كوس

جلنة الويبو الاستشارية قادرين عىل أأداء هماهمم كأعضاء جدد يف  نن تأأهيال عاليا وس يكونوومؤهل ودول البلطيقالوسطى 
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نيعىل تلقهيم ادلمع من موعة اجملم هتهنأأ و بكفاءة عالية.  املس تقةل للرقابة لتأأييد الاقرتاح  هااس تعداد عن وأأعربت هيئة احملَّكم

 .الهيئةاملقدم من 

نيوشكر  ،مس اجملموعة ابءحتدث وفد كندا ابو  .51 عىل دمعها  ،وكذكل الأمانة ،امعلهعىل عىل التقرير و  هيئة احملَّكم

نياملس متر اذلي ل يقدر بمثن ل  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ترش يحات  بتأأييد ءرسور اجملموعة اب عن وأأعرب. هيئة احملَّكم

ىل العمل معها.  هاطلع ت عن و ة ابء واجملموع ودول البلطيق  تشكر مجيع املرحشني عىل اهامتهمم.رغبهتا يف أأن اجملموعة  أأبدتو اإ

 رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها. ،لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة اظر ون .52

ني بشأأن العضوين اجلديدين يف جلنة الويبو  .53 وافقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل توصيات هيئة احملَّكم

ني 19الاستشارية املس تقةل للرقابة، اليت ترد يف الفقرة   .(WO/PBC/30/3الوثيقة ) من تقرير هيئة احملَّكم

 اخلاريج مراجع احلساابتتقرير  من جدول الأعامل 5البند 

ىل الوثيقتني ا .54  ..WO/PBC/30/4 Addو WO/PBC/30/4ستندت املناقشات اإ

. وذكمر .WO/PBC/30/4 Addو WO/PBC/30/4الوثيقتان  ،من جدول الأعامل 5الرئيس البند  وعرض .55

مراجع احلساابت تقارير جيب تقدمي " بعنوان ،من اللواحئ والقواعد املالية للويبو 8.11من املادة  8للفصل  االوفود بأأنه وفق

ىل امجلعي ،الأخرىاحلساابت مراجعات من اإىل جانب تقارير  ،ةالس نوي عن البياانت املالية اخلاريج ة العامة وامجلعيات اإ

ىل البياانت الس نوية املراجعة ،الأخرى لدلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات من خالل جلنة الربانمج واملزيانية  ،ابلإضافة اإ

مراجع ". ودعا الرئيس ول الأعضاء يف الويبو والاحتاداتلأي توجهيات تصدرها امجلعية العامة وامجلعيات الأخرى لدل اوفق

ىل تقدمي التقرير. خلاريجاحلساابت ا  اإ

 )ميثهل الس يد بويت( ابلبيان التايل: مراجع احلساابت اخلاريجأأدىل و  .56

 ني املوقر ني"الرئيس واملندوب

د، ابمس النتاجئ  لعرضيل هذه الفرصة  ةاتحرسوري لإ  أأن أأعرب عن ،املراقب املايل واملراجع العام للمملكة املتحدة أأوم

لهيا من  يف  من املهم ابلنس بة لنا أأن نرشكمكو مبارشة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. احلساابت مراجعة اليت توصلنا اإ

جراؤها لمننحمك ،من خالل مراجعتنا للحساابت نسلط الضوء علهياالقضااي اليت  نظرة مس تقةل وموضوعية  واليت يمت اإ

 اليت مت تعييننا مبوجهبا. صالحياتلل اوفق

وبعد  ،مراجعة البياانت املالية والإدارة املالية أأول ،الت الرئيس ية الثالثة للعملاجمل سأأتناول ،التقدميي عريض"يف 

ىل النتاجئالإ وهام احلومكة والضامن و  ،املوضوعني اجلوهريني الذلين يتضمهنام تقريران سأأتناولذكل  مع  ،دارة املستندة اإ

 امة يف هذا العام الأول من وليتنا.لقد حددان هذه اجملالت الهو الرتكزي عىل برانمج املوارد البرشية. 

ىل نتاجئ  ابلنتقال أأولو"  ،غري متحفظ مراجع احلساابت اخلاريجيرسين أأن أأؤكد أأن رأأي  ،للبياانت املالية مراجعتنااإ

ىل دقة واكامتل وصالحية  نراهاكشف عن أأي أأخطاء أأو نقاط ضعف ت مل  مراجعة احلساابتوأأن  جوهرية ابلنس بة اإ

 كدول أأعضاء. وضعمتوهاواللواحئ اليت  للصالحيات اأأن النفقات قد مت تكبدها وفق اتؤكد أأيضو املالية البياانت كلك. 
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عداد بياانت الويبو املالية والتعليقات املالية املصاحبة  ،ا"ومعوم  ةمو دعوملأحاكم حماسبية عالية اجلودة  اوفقلها مت اإ

اليت ابملامرسة اجليدة  الإقرارمن املهم و يف النظام.  ان هذا ليس هو احلال دامئبلك ثقة اإ القول  وميكنناتحليل مفصل. ب 

طار معلناوهنا يف الويبو. توجد   اس تعراضويه تتعلق بنطاق  ،حددان اجملالت اليت يتعني عىل الإدارة دراس هتا ،يف اإ

الرتكزي الأكرب عىل العنارص املادية ومن شأأن . ةاملالي اتلبياانت املالية والتعليقمس توى التفاصيل الواردة يف لك من ا

نتاجئ  فاإن ،بشلك عامو عىل اجلوانب الأكرث أأمهية للحساابت. يركز القارئ جيعل  أأنوعنارص الأداء املايل الرئيس ية 

جيابية ومل يمت حتديد أأي أأخطاء أأو نقاط ضعف  مراجعة احلساابت قد أأبلغنا اللجنة و  .كبرية رقابيةاليت أأجريناها اإ

 تفاصيل هذا العمل.ب املس تقةل للرقابة 

س تقبلية. وقد امل يرادات لالإ  مصادربتدفقات نقدية جيدة و  يمتزيتمتتع الويبو مبركز مايل قوي  ،فامي يتعلق ابلإدارة املاليةو "

 وخصصت أأموالا ،اخلدمةمدة ة لتخصيص الالزتامات املس تقبلية مثل التأأمني الصحي بعد انهتاء وضعت خطة واحض

وجود مس توى عال من وجدير ابذلكر أأن ملبادرات استامثر رأأس املال الأخرى ابس تخدام فوائض الس نوات السابقة. 

 بة.س ياسة استامثر سلمية مع أ ليات اإرشاف مناس  يتطلب  االاحتياطيات املدعومة نقد

مجيع الاستامثرات مع تامتىش والآن  ،للواحئ احسبت الويبو نفسها من ممتلاكهتا الاستامثرية وفق ،2018خالل عام و "

يمت استامثر النقد الاسرتاتيجي عىل املدى و  املنظمة. اماعمتدهت اللتني ،العامتني تنيالس ياسة والاسرتاتيجية الاستامثري 

جيايب عام مع مرور الوقت.  ،رأأس املاليف الطويل لتحقيق منو   ،نظرة طويةل الأجل ومن خاللهبدف حتقيق عائد اإ

الويبو عن خسائر غري  حتدثت ،2018يف عام وس يكون هناك حامت فرتات تنخفض فهيا قمية الاستامثرات. يتضح أأنه 

سواق ذات مع فهمنا للأ هذا يتفق و مما يعكس تقلبات أأكرب يف السوق.  ،مليون فرنك سويرسي 17 قدرهاحمققة 

عىل و للجنة الاستشارية لالستامثرات.  2018الفرتة ومت تسليط الضوء عليه يف اجامتع ديسمرب هذه الصةل خالل 

ننا  ،تقارير الاستامثر الشهرية ابس تعراضملكفة  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةأأن  ناك ادر اإ الرمغ من   نرىفاإ

ىل ادلول الأعضاء.  وللتقدمي تقارير أأكرث مش أأن هناك جمال نطاق  ليس من ،جتربتنا ومن واقععن نشاط الاستامثر اإ

لحظنا وتأأكيد دور الامتثال احملدد هذا.  ،جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةمثل  ،ةيرقاب جلنة أأي مسؤولية 

آتمنحة "ماكف املس تحقنيأأن الويبو دفعت مجليع املوظفني  مراجعة احلساابتخالل   2000الأداء التنظميي" بقمية  أ

آت والتقدير.  طار برانمج املاكفأ جاميل و فرنك سويرسي يف اإ آتاكن اإ مضن احلدود اليت  2017املس تحقة يف عام  املاكفأ

آتمثل هذه منح أأوصت هبا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ول متنع املبادئ التوجهيية للجنة عىل وجه التحديد  كام و . املاكفأ

ينبغي أأن تضع  ،. وهبذا القولاكفأأةالقانوين للويبو أأهنم يعتربون أأن املدير العام هل سلطة منح مثل هذه امل أأكد املكتب

آراء اللجنة اخلامسة للأمم املتحدة بشأأن هذه املسأأةل آراء اللجنة وأ  اموأأعربت لكتا الهيئتني عن قلقه ،املنظمة يف اعتبارها أ

زاء قرار الويبو  آتمجليع املوظفني. وستمت مناقشة هذه التغيريات يف امل فأأةاكهذه امل مبنحالبالغ اإ بشلك أأفضل مع  اكفأ

 عىل سبيل املامرسة اجليدة. ،اادلول الأعضاء مقدم

ىل املوضوع الأول لإ واب" لدلول  انتوفر  للتنيا احلومكة والضامن مسأأليت يتناولواذلي  ،رير الأداءاتق عدادلنتقال اإ

دارة املوارد.  بشأأنالأعضاء الثقة والتأأكيد  جيابي ايرسان أأن نالحظ أأن الويبو اتبعت هنجو اإ تطوير أ ليات  يف اواستباقي ااإ

 .نطاقا الأمم املتحدة الأوسع منظومةنعترب أأهنا يف طليعة التطورات داخل  ،ومن واقع خربتنا ،حومكة سلمية
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طار الويبو للمساءةل وتس  و " انة يف الاجامتع الأخري يف مايو لتحديث اذلي قدمته الأمابكون الأعضاء عىل عمل ابإ

طار الرقابة ادلاخلية  اس تعراضوجدان أأن الإدارة قد شاركت بنشاط يف و . 2019 وأأن الويبو دلهيا  تهوتطوير نوعي اإ

تقوم الأمانة بتطوير هنج لتحليل البياانت لزايدة و التأأكيدات الواردة يف بياهنا بشأأن الرقابة ادلاخلية.  لتأأييدأأساس سلمي 

عداد التقارير  ،ادة من أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هباالاس تف من خالل أأمتتة الضوابط واس تخدام وظيفة اإ

لتبادل خربتنا عىل نطاق أأوسع  مانةالأ مع وسنشارك  ،اهذه التطورات متام نؤيدحنن و للتحقق من الامتثال والضوابط. 

 ة.رتقبكيفية دمع هذه التحليالت للرصد املس متر للعمليات التجارية الرئيس ية وحتديد النتاجئ غري امل حول

ميكن أأن تكون  ،من واقع خربتناو من حيث املوارد والسمعة.  ي منظمةاإىل خسارة كبرية لأ  غشميكن أأن يؤدي الو "

املبلغ عهنا يف مجيع منظامت  غشكام أأن حالت ال ،والاس تجابة اليت تتبعها املنظامت ادلولية ضعيفة غشتدابري منع ال

 ،الويبو خريطة طريق جديدة ملاكحفة الغش وضعت ،2018خالل عام و الأمم املتحدة أأقل بكثري من املعايري املتوقعة. 

جراء ،بوجود خرباء استشاريني خارجيني ،بعد ذكلقامت و  تقيمي مهنجي خملاطر الغش لتحديد اجملالت اليت تكون  ابإ

ضافينقم و . غشرضة للع بشأأن التوعية  نيحت الويبو س ياسة ماكحفة الغش وزودت املوظفني بتوجهيات وتدريب اإ

جراء  ،هذه التطورات الإجيابية الأخرية ويف ضوء. غشابل  غشلتقيمي خماطر ال أأكرث تفصيال اس تعراضنعزتم اإ

 استباقيا حنو التحسني. هنجاأأظهر لكنه مرة أأخرى  ،الويبو يف وقت لحق من وليتنا واس تجاابت

ىل ادلول الأعضاء ،مؤسسةلالرش يدة ل احلومكةمتش يا مع و " وس يةل  ويه ،يقدم املدير العام بياان عن الرقابة ادلاخلية اإ

 ،جتربتناواقع ومن  ،تبين مفهوم البيانمن اكنت املنظمة من أأوائل و ة. يبيئة الرقاب ال لتقدمي تقرير شفاف ومسؤول عن 

لقد أأوصينا بثالثة و . الرقابيةلبيئة ل نضجا داخل منظومة الأمم املتحدة وتدمعها تقياميت املنظامت  فهيي واحدة من أأكرث

تعزيز وضوح معل شعبة  ،. أأولعىل حنو أأفضل ودجمهالبيان  تطويرلمتكني املنظمة من  احتسيهنيتعني جمالت رئيس ية 

ضامن  ،ااخملاطر التشغيلية والإجراءات الالزمة لتخفيف اخملاطر. اثني عنالرقابة ادلاخلية وتوفري املزيد من املعلومات 

مواءمة فرتة  ،اتقدمي اس تنتاج بشأأن الفعالية التشغيلية لبيئة الرقابة ادلاخلية. اثلث منصبا عىلتركزي البيان أأن يكون 

عداد التقريرالتخطيط  من الضامانت دلمع البيان بشلك  توفري مجموعة أأكرث مشولمن أأجل  شعبة الرقابة ادلاخليةيف  واإ

 أأكرب.

ىل النتاجئابلنتقال اإىل مالحظاتنا حول الإدارة امل و" عداد تقاريرمع الرتكزي عىل  ،واملوارد البرشية للويبو ستندة اإ عن  اإ

طار  ،نتاجئ اس تخدام املوارد ن اإ عداد التقاريرفاإ ىل النتاجئ  اإ طار املساءةل يف  اأأساس ي اعنرص  ي عداملستند اإ الويبو. يف اإ

ىل النتاجئمقنا بدمج تقيمي رفيع املس توى لهنج الويبو يف الإدارة امل  ،لحساابتل  ههذ الأوىل تنامراجع يف و مع  ستندة اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها دراسة أأكرث تفصيال عداد تقاريرمت ي ابرانجم 31وهو واحد من  ،لنتاجئ برانمج اإ  مضنعهنا  اإ

طار الإدارة امل  ىلاإ  .يف الويبو النتاجئ ستندة اإ

طار  ،امعومو " مقابل لك هدف  نتاجئ املرتقبةل للثنائية الربانمج واملزيانية من خالهل يدر ج ا ،اقامئ اراخس اوجدان أأن للويبو اإ

ىل قياس التقدم احملرز يف  ويتضمن ،اسرتاتيجي جنازمؤرشات أأداء رئيس ية هتدف اإ تقوم شعبة الرقابة و لك برانمج.  اإ

ىل  امعوم وخلصتعينة من مؤرشات الأداء الرئيس ية لتقيمي مدى كفاية أأنظمة البياانت  فعاليةقق من ادلاخلية ابلتح اإ

جيايبرأأي   من واقع ،شعبة الرقابة ادلاخليةبواسطة  الفعاليةهذا الشلك من التحقق من و أأنظمة مجع البياانت.  بشأأن اإ

جيابية أأخرى لحظننقطة هناك  ،مرة أأخرىو الإطار.  مضنغري عادي للغاية ي عد  ،خربتنا خالل مراجعتنا مفن  .ااهاإ
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جناز أأن الويبو تس تخدم مخسة معايري لتقيمي الإجناز.لحظنا اخلاصة لالإطار  أأحد من  %80 وقامت الويبو بتقيمي اإ

داء. خياطرهذا الهنج وحنن نرى أأن  .ابلاكمل" منجزف عىل أأنه "اهدالأ  جيايب للغاية للأ  بتقدمي تقيمي اإ

ىل تفاصيل برانمج املوارد البرشية ابلنتقال و"  ،اس تعرضنا تفاصيل مؤرشات الأداء يف س ياق الربانمج كلك ،23اإ

 من اجملالت اليت ميكن تطويرها أأكرث لقياس التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ. اوبذكل حددان عدد

مراجعتنا تقرير متوفر يف وقت  وهو أأحدث ،2018سلط الضوء عىل أأنه يف تقرير الأداء الصادر يف يوليو د أأن ن وم نو "

حتديد  نظرا لعدمأأو  ،لأن أأنظمة البياانت مل تكن موجودةمؤرشا  12مل يمت تقيمي أأربعة مؤرشات من أأصل  ،للحساابت

مثل رضا املوظفني وقياس كفاءة معليات املوارد البرشية من  ،بعض التدابري املهمة استبعادمت  ،الأهداف. ونتيجة ذلكل

 .2019-2018للفرتة الربانمج واملزيانية 

طار الإدارة امل و " ىل النتاجئبيامن يدمع اإ ننا  ،املساءةل الرمسية أأمام ادلول الأعضاء ستندة اإ مع  ملواءمته أأن هناك جمال نرىفاإ

مل يمت تضمني تدابري  ،عىل سبيل املثالو املتوازن للموارد البرشية.  تقارير الويبو ادلاخلية من خالل جسل النتاجئ

لبياانت اب الإبالغيف حني مل يمت  ،يف الربانمج واملزيانية يف جسل الأداء املتوازن للموارد البرشيةالواردة التوظيف 

ذا اكنت املؤرشات كبرية مبا و زيانية. املبلغ عنه يف جسل النتاجئ املتوازن يف الربانمج وامل لظروف مرضيةغياب ل املتعلقة اب اإ

ىليكفي  لقد وجدان أأن املؤرشات اخملتلفة و بشلك منتظم.  افيجب قياسها داخلي ،بشأأهناادلول الأعضاء  لتقدمي تقارير اإ

املؤرشات نطاق لتوس يع  ونعتقد أأن هناك جمال ،نتاجئ املرتقبةابل  ااتم االواردة يف الربانمج واملزيانية ل ترتبط ارتباط

عىل نطاق أأوسع عرب الربامج  هاتطبيق يف  ننظرويه مسأأةل  ،نتاجئ املرتقبةمن ال نتيجة للك  واقعيةلتوفري تقيمي أأكرث 

 الأخرى داخل الإطار.

الت اجملمعلومات الأداء هبا  اليت تدمعكيفية ال اجملالت الرئيس ية اليت حددانها يف تقيمي  أأسلط الضوء عىلد أأن "أأوم 

أأن لضامن الالزم لقد حددان النطاق و . 2021-2017 للفرتةلموارد البرشية للويبو ايجية لوية احملددة يف اسرتات الأو ذات 

ويف سبيل  ،جملالت ذات الأولوية يف اسرتاتيجية املوارد البرشية. ومكثال عىل ذكلااملؤرشات بشلك مالمئ  تعاجل

ىل مواءم ،ملس تقبل مس تدام اهدمع  ة املهارات اللغوية مع الطلب اجلغرايف واكتساب همارات اذلاكء حتدد الويبو احلاجة اإ

من الأهداف اليت مت حتقيقها  اعدد الحظنا أأيضو. مبارشبشلك ل توجد مؤرشات لرصد هذا التقدم والاصطناعي. 

ذا اكنت  اس تعراض ومن املزمعبشلك متكرر  جيب أأن توفر و كتدبري للأداء.  ةاكفيبدرجة  فعاةلذات صةل و  مازالتما اإ

 املالية. الثنائياتخطوط الأساس والأهداف مؤرشا حقيقيا للتقدم بني 

طار الاس تعداد لتحقيق قوة عامةل متنوعة وشامةلو" وافق املدير و بني اجلنسني.  التاكفؤنت الويبو ببطء حسم  ،يف اإ

ثمةعىل خطة معل  2018العام يف هناية عام  مبعبني اجلنسني  للتاكفؤ حمد  م جنسانية حمد   ادافأأه ت ت علهيا مع  مت التفاقة ث

 السجالمما يعكس  ،ل توجد معايري أأداء مس هتدفة حمددة للتوازن اجلغرايف ،. ومع ذكل2017ادلول الأعضاء يف عام 

 ادلائر بني ادلول الأعضاء.

دارة املواهب ىل فقط النظر من خالل  ،اعتربان أأن مؤرشي الأداء س يوفران فقط رؤية حمدودة ،"عند قياس فعالية اإ اإ

النس بة املئوية للموظفني اذلين يقومون ابلتدريب الإلزايم والنس بة املئوية للموظفني اذلين يمت تقيمي أأداهئم مقابل 

تقارير التقيمي  وكشفتل توجد تدابري للنظر يف كفاية وفعالية التعمل والتطوير أأو رفاه املوظفني. والأهداف والكفاءات. 
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 ،من وهجة نظرانو يلك وموارد التطوير الوظيفي مل تكن اكفية لتلبية الاحتياجات التنظميية املس تقبلية. الأخرية أأن ه 

 للتعمل والتطوير يف املنظمة ووضع مؤرشات لقياس الفعالية. عام اس تعراضهناك جمال لإجراء 

نتاجية رؤى و " ل أأن هناك مقاييس أأخرى  ،فنيحول رفاهية املوظ متحزيةبيامن توفر اجتاهات الاس تقاةل ومقاييس الإ اإ

جيابية.  دراسة اس تقصائية منفصةل يه و ،2018لصحة والأداء لعام ل ادلراسة الاس تقصائيةتشري نتاجئ و تبدو أأقل اإ

جراء  ،لغياب لظروف مرضيةل رتفعة نسبيا املس توايت وامل  ،برعاية الأمم املتحدة ىل أأن اإ أأوسع  دراسة اس تقصائيةاإ

ذا اكنلموظل من خالل ادلراسات الاس تقصائية ميكنو . اللموظفني س يكون مفيد للويبو  فني واملس تخدمني قياس ما اإ

من شأأن قياس النتاجئ عىل أأساس س نوي أأو نصف س نوي أأن يوفر و اتصالت فعاةل موهجة حنو العمالء. و معليات 

 معنوايت املوظفني.مة عن ميكن عىل أأساسه تقيمي الأداء يف املس تقبل وتوفري بياانت قي    اواحض اأأساس

غالق وتنفيذ التوصيات  ،يف اخلتام"و حراز تقدم جيد يف اإ  ،من الس نوات السابقةاملقدمة ميكنين أأن أأؤكد أأنه مت اإ

خطط التنفيذ هذه  وسوف نس تعرضويرسان أأن نالحظ الردود الإجيابية من الأمانة عىل التوصيات اليت قدمناها. 

جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل مع  امس متر  اكجزء من املراجعة املؤقتة اليت مقنا هبا خالل اخلريف وس نجري حوار 

 حول هذا املوضوع. للرقابة

خاصة وأأن  ،مراجعتنا للحساابتد أأن أأتقدم ابلشكر للمدير العام وموظفيه عىل دمعهم وتعاوهنم يف تسهيل أأوم  ،اأأخري و "

 للك من الأمانة ولنا. حتداي امتثل دامئ مراجعة احلساابتالس نة الأوىل من املشاركة اجلديدة يف 

مراجعتنا. عن أأس ئةل أأو تقدمي مزيد من املعلومات الأساس ية  ةبتوجيه أأي اوسأأكون سعيد عىل اهامتممك لمك اشكر و "

 ."شكرا لمك

أأس ئةل أأو  لتوجيه البابعىل العرض وعىل التقرير الشامل. فتح الرئيس  مراجع احلساابت اخلاريجشكر الرئيس و  .57

 .مراجع احلساابت اخلاريجىل اإ تعليقات 

مراجع احلساابت ب ابلعرض اذلي قدمه ورحم  ،حتدث وفد هندوراس ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبو  .58

ىل اجلودة العالية للتقرير. عن اخلاريج مراجع احلساابت التوصيات الصادرة عن عىل اجملموعة  ووافقت التقرير وأأشار اإ

جراءات  اخلاريج مراجع البيان اذلي أأدىل به  تؤيدحبيث ميكن للمجموعة أأن  مراجعة احلساابتودعت اإىل حتسني اإ

 للمنظمة. احلساابت اخلاريج

كة املتحدة واملكتب الوطين للمراجعة وشكر املراقب املايل واملراجع العام للممل ،حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابءو  .59

ىل اجملموعة  وأأشارتخاريج للويبو. حساابت عىل تقريره الأول مكراجع  للجودة العالية  مراجع احلساابت اخلاريجمالحظة اإ

قطاع العام. لبياانت الويبو املالية مبا يف ذكل كيفية مراعاة اعتبارات القضااي الرئيس ية ملتطلبات املعايري احملاسبية ادلولية لل

جيابيا واستباق  مراجع احلساابت اخلاريجأأحاطت اجملموعة علام مبالحظة و  ومكة أ ليات احل لوضعا يبأأن الويبو قد اتبعت هنجا اإ

بت اجملموعة تطورات احلومكة داخل منظومة الأمم املتحدة. ورح  و تلبية عتبة أأن تكون يف طليعة مبا يف ذكل حن الرش يدة

مراجع  أأشاركام  ،مثل التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة ،دلهيا خطة واحضة لتوضيح الزتاماهتا املس تقبليةحبقيقة أأن الويبو 

طار الرقابة من جانب ا. وأأعربت اجملموعة عن رسورها ملالحظة التقيمي الإجيايب احلساابت اخلاريج ملراجع اخلاريج جلودة اإ

بشأأن مواءمة دورة التخطيط  4ياته وأأيدت بشلك خاص التوصية عىل توص راجع املادلاخلية للويبو. وشكرت اجملموعة 
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عداد التقارير يف شعبة الرقابة ادلاخلية مع الفرتة املالية. وأأعربت اجملموعة عن رسورها ملالحظة أأن الشعبة قبلت هذه  واإ

ىل ادلراسة الاس تقصائية اليت أأجرهت 5أأيدت اجملموعة التوصية و التوصية.  ا شعبة الرقابة ادلاخلية يف ولحظت بقلق الإشارة اإ

ىل النتاجئالإدارة امل مراقبة وأأدوات  ةنظمأأ حيث ل يعتقد ثلث اجمليبني أأن  ،2018عام  س تخدم ابنتظام لأغراض ت   ستندة اإ

فامي يتعلق  7و 6دت اجملموعة التوصيتني أأي  و أأن الإدارة قبلت هذه التوصية. عن رسورها باجملموعة كام أأعربت الإدارة. 

ىل اجملموعة  أأشارتالأداء الرئيس ية وأأعربت عن رسورها ملالحظة أأن الإدارة قبلت تكل التوصيات. كام مبؤرشات  أأنه من اإ

من املوظفني أأهنم معرضون  %48 ذكر ،2018الصحة والأداء يف الويبو لعام عن  ئيةس تقصادلراسة الابني اذلين اس تجابوا ل

يصلون عىل نس بة أأعىل من  2018أأجرته الأمم املتحدة يف  اس تقصاءاكن املس تجيبون للويبو عىل و خلطر الضيق النفيس. 

. وأأقرت شاهدوه أأو اكن العملم يف حترش جنيس ي عترب قداذلي  السلوك من عانوا أأهنم ذكروا اذلين املوظفني مناملتوسط 

بتحديثات منتظمة عن معدل  س هتمت وأأفادت بأأهنااملقلقة للغاية  الاس تقصاءاجملموعة ابجلهود اليت تبذلها الويبو ملعاجلة نتاجئ 

دت أأي   ،عىل نطاق املنظمة وبتطوير املنظمة لسرتاتيجيهتا املتعلقة ابلرفاهية. ويف هذا الصدداليت تمت املشاركة يف امحلةل 

دارة الويبو يف فهم التحدايت الأساس ية يف ماكن  ورأأت 16التوصية  بشدةاجملموعة  أأهنا توصية بناءة ومعلية قد تساعد اإ

هذه التوصية وجشعت ل الإدارة  بقبول هارسور عن  اجملموعة وأأعربتالعمل املتعلقة بعدد من املوضوعات املهمة بشلك أأفضل. 

دراج أأس ئةل يف الاس تقصاء املتعلق ابلثقافة الأخالقية للمنظمة.  الإدارة عىل اإ

آس يا واحمليط الهادئو  .60 معل من أأجنزه عىل ما  خلاريجمراجع احلساابت اوشكر  ،حتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ

ليف تقدمي ضامانت مس تقةل لدلول الأعضاء من خالل تقرير املراجعة  . ورأأت اجملموعة WO/PBC/30/4يف الوثيقة  املطوم

دارة املالية للويبو ويف حتقيق أأهداف املنظمة وأأعضاهئا. وأأعربت اجملموعة عن  أأن التقرير وتوصياته س تكون ذات قمية لالإ

ارتياهحا ملعلومات املركز املايل القوي للويبو اليت ترددت يف مناس بات عديدة يف ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية. 

النتاجئ اجملموعة اإىل  شارتوأأ دلى الويبو نظام حومكة سلمي وتأأكيدات شامةل لالضطالع مبسؤوليات الرقابة.  وأأفادت بأأن

دارة الويبو وتلحظت اجملموعة القبول الإجيايب  ،والتوصيات املتعلقة ابملوارد البرشية. وبشلك عام  تطلعللتوصيات من قبل اإ

ىل تنفيذها.  اإ

وشكر املراقب املايل واملراجع العام واملكتب  ،بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة و  .61

 .WO/PBC/30/4مراجع خاريج للويبو كام ورد يف الوثيقة  بصفهتمالوطين للمراجعة يف اململكة املتحدة عىل تقريرمه 

بقت عىل الأغراض وفات قد ط  قد لحظ أأن الإيرادات واملرص  مراجع احلساابت اخلاريجأأن رضاها باجملموعة عن  وأأعربت

أأعربت اجملموعة عن تقديرها و امجلعية العامة وأأن املعامالت املالية تتفق مع النظام املايل والقواعد املالية للمنظمة.  تنشدهااليت 

ن العام. و ودة البياانت املالية للويبو وكذكل امتثالها ملتطلبات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع جب املتعلقةللنتاجئ  هذا قالت اإ

يف  تأأيتوالاس تنتاج القائل بأأن الويبو  حومكة الرش يدةبشأأن وضع أ لية لل مراجع احلساابت اخلاريجعىل مالحظة  اينطبق أأيض

لهيا  أأناجملموعة  لحظتداخل منظومة الأمم املتحدة. كام  ةمكو تطورات احلابلنس بة لل طليعة ال  مراجع النتاجئ اليت توصل اإ

ىل النتاجئامل املتطورة بشأأن الإدارة  اخلاريجاحلساابت   أأنبذل املزيد من اجلهود لضامن املتعلق ب قرتاح الاللمنظمة و ستندة اإ

أأنظمة بياانت معلية وذات صةل. ونفس اليشء ينطبق عىل ب مدعومةاملؤرشات احملددة لقياس أأداء برانمج الويبو تكون 

ىل النتاجئستندة ؤرشات الإدارة امل مب املتعلقةاملالحظة  قياس التقدم احملرز يف تقدمي مجيع العنارص الرئيس ية لإدارة بأأن يمت  اإ

أأن بعض التوصيات السابقة من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية ب هارسور  عن اجملموعة وأأعربت. املوارد البرشية بشلك أأكرث مشول

ىل النتاجئحول الإدارة امل  2018من عام  5رمق التوصية مثل  ،فذت ابلفعلبل الإدارة ون  بلت من ق  قد ق    ،. وابملثلستندة اإ
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 WO/PBC/30/4اخلاريج كام هو وارد يف الوثيقة احلساابت ملراجع التوصيات الواردة يف أأحدث تقرير قبلت الإدارة 

Add.،  .دارة الويبو س تتبع توصية  هاع اقتنعن ااجملموعة  أأعربت ،بعد ذكلو وخاصة تكل اليت تسهم يف أأخالقيات العمل بأأن اإ

جراء  مراجع احلساابت اخلاريج يالء ومهنجية للبنود املفتوحة لرأأس املال العامل و  أأكرث مشول اس تعراضابإ مزيد من الاعتبار اإ

 للأرصدة القدمية املسجةل يف بيان املركز املايل.

 حومكةيف  مراجع احلساابت اخلاريجاذلي يؤديه  د عىل ادلور الهاموشدم  ،حتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيةو  .62

ىل أأن املنظمة.  دارة رفع فعاةل ل وتوازانتضوابط  ،نيابة عن ادلول الأعضاء ،كفل مراجع احلساابت اخلاريجوأأشار اإ كفاءة اإ

لإدارة ركز عىل ايوفريقه عىل التقرير اذلي  مراجع احلساابت اخلاريجأأعرب الوفد عن رغبته يف شكر  ،املنظمة. وذلكل

ىل النتاجئامل  لهيابت اجملموعة ابواملوارد البرشية للويبو. ورح   ستندة اإ مس توى عال  اهناك معوم أأن وحفواها ،لنتيجة اليت توصل اإ

مراجع احلساابت  ورأأىبشأأن أأداء املنظمة.  متحفظغري  رأأاي جعهل ي بدي ممامن الالزتام ابلنظام املايل والقواعد املالية للويبو 

دارة الويبو للمخاطر وغريها من معليات الإدارة ادلاخلية أأكرث نضج اخلاريج الأخرى داخل منظومة  ابملؤسساتمقارنة  اأأن اإ

ل يزال هناك جمال رأأت أأنه  ،. ومع ذكلالأفضلهذه املامرسات ل  نظراأأثنت اجملموعة عىل الأمانة  ،ولهذا السبب ،الأمم املتحدة

ىل  مراجع احلساابتعلام ابجملالت اليت حددها وأأحاطت اجملموعة  ،ملزيد من التحسني مزيد من التحسني واليت حتتاج اإ

جيابية بتكل التوصيات وتعزتم تنفيذها يف الوقت املناسب. باجملموعة رسورها  وأأبدتوكذكل توصياته.  أأن الأمانة رحبت ابإ

أأكرث مشولية ومهنجية للبنود املفتوحة  تعراضاس  يه احلاجة اإىل و احتسيهناليت يتعني بعض اجملالت احملددة  وأأفادت بأأن هناك

ىل مزيدو  ،لرأأس املال العامل اتحة جمال أأكرب لتقدمي تقارير  ،النظر يف الأرصدة القدمية املسجةل يف بيان الوضع املايلمن  اإ واإ

مفصةل عن أأداء الاستامثر اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. وأأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف تسليط الضوء عىل بعض التوصيات 

ىل  تطرقت رضورة تنفيذها عىل الفور لأهنا  رأأتاليت   ستالمت  ،. ويف هذا الصدد2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية اإ

ىل أأنه، اجملموعة من الأمانة ضامن تنفيذ التوصيات عىل املدى القصري.  بربانمج  تنياملتعلق  ،10و 9يف التوصيتني وأأشارت اإ

ىل تقيمي مدى قياس مؤرشات  مراجع احلساابت اخلاريجدعا  ،2020/21 للثنائيةاملوارد البرشية للربانمج واملزيانية  الويبو اإ

للفرتة املوارد البرشية  اسرتاتيجيةاملنصوص علهيا يف  ،للتقدم احملرز يف معاجلة الأولوايت الاكمةل الأداء احلالية بشلك مناسب

مبوجب التوصية و توجد ثغرات كبرية أأو تركزي غري متناسب.  مؤرشات جديدة أأو بديةل حيامث وضعهبدف  ،2021-2017من 

لتفسري ل  قابةلمؤرشات الأداء يف الربانمج واملزيانية  وعةمجمالويبو اإىل ضامن أأن تكون  مراجع احلساابت اخلاريجدعا  ،10

. ودعت اجملموعة الثنائياتأأفضل خطوطها وأأهدافها مؤرشات عىل التقدم بني توفر املس تقل من جانب ادلول الأعضاء وأأن 

ىل تنفيذ تكل التوصيات عىل املدى القصري.  الأمانة اإ

والفريق عىل هجودمه املمثرة. كام أأشاد الوفد مبراجع احلساابت اخلاريج  مراجع احلساابت اخلاريجشكر وفد الصني و  .63

طار الإدارة  ،بناًء للغاية ااقرتاح 16أأاثر  مراجعة احلساابتتقرير وأأفاد بأأن عىل الاحرتاف والمتزي يف معهل.  خاصًة حول اإ

ىل النتاجئامل  عىل القدرة اللغوية راجع احلساابت اخلاريج معلام بتعليقات  الوفد أأحاطوقد وخطة املوارد البرشية.  ستندة اإ

ىل الفقرة  .يف املنظمة ملوارد البرشيةوظفي امل اليت تنص عىل أأن  ساابت اخلاريجمراجع احل من تقرير  3.17وأأشار الوفد اإ

 ،2016اكنت ابللغة الصينية والياابنية والكورية يف عام  الرباءاتمن  %42أأن  19-2018للثنائية زيانية املربانمج و اليذكر "

ىل أأن  القدرة عىل اكن دلهيم املرتمجني يف قطاع الرباءات والتكنولوجيا  منفقط  %14يف حني تشري معلومات الإدارة اإ

تنوع اللكي هناك مؤرشات أأداء لتسجيل ال  ليست ،يف خطط كفاءة املوارد البرشيةو. "2018اس تخدام هذه اللغات يف عام 

ن  اتفاقية العقد هممة وت عد. هل أأمهية اسرتاتيجية مؤرش الأداء هذا مع أأن ،لقدرات املوارد البرشية يف جمال املوارد البرشية واإ
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يرادات  وشلكتفق الوفد عىل هذا التعليق. واو . مؤرش الأداء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأيضًا همم معاهدة التعاون اإ

الاجتاه  مواكبةينبغي عىل الويبو أأن تتأأكد من أأن القدرة اللغوية للعاملني ميكهنا و من دخل الويبو.  %75ت حوايل بشأأن الرباءا

ودقيقة من حيث الوقت  ةاملتغري لعمالء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للتأأكد من أأن الويبو ميكن أأن تقدم خدمات مناس ب

تطوير عىل جيدة و  حاةلوعالية اجلودة لعمالء الويبو للتأأكد من أأن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ميكن أأن يبقى يف 

عند وضع اخلطط ووضع مشاريع خطط املزيانية يف خطة معاهدة  ،أأنه يف املس تقبلالرأأي القائل بد الوفد املدى الطويل. وأأي  

دراج مؤرشات التقدم يف  ،املوارد البرشية التعاون بشأأن الرباءات وخطط املوارد البرشية للويبو. دلى  ويلغالتنويع ال ينبغي اإ

ميكن قياس  ،فقط عندما تكون مؤرشات الأداء هذه مناس بةوأأفاد بأأنه واتفق الوفد أأيضا مع تعليقات أأخرى عىل الأداء. 

أأن باء الويبو يف املس تقبل. وأأعرب الوفد عن رسوره العمل والأهداف داخل الويبو يف خمتلف اجلهبات من أأجل تغيري أأد

دارة الويبو قبلت غالبية   املراجعة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنفذ الويبو هذه الاقرتاحات بفعالية.الواردة يف تعليقات ال اإ

عداد التقرير وعرضه. وأأعرب الوفد عن رس  مراجع احلساابت اخلاريجشكر وفد الاحتاد الرويس و  .64 ره ملالحظة وعىل اإ

لهيا الإجيابية  الاس تنتاجات بشأأن راجع املواس تنتاج  ،اخلاريج فامي يتعلق ابلتقرير املايل للويبواحلساابت مراجع اليت توصل اإ

أأفضل من بقية  جاءتمن القضااي املتعلقة ابحلومكة  ااجلودة العالية لسجالهتم املالية. وأأعرب الوفد عن رسوره لأن عدد

والاحتياطيات الكبرية لضامن المتويل املس تدام  ،ادلاخلية ةام الرقابلنظ ةالعالي ابجلودةالوفد  ورحبمنظومة الأمم املتحدة. 

دارة. الواحضة لالقامئ عىل أأهداف  احلومكةوالهنج الاستبايق فامي يتعلق مبختلف مس توايت اخملاطر اخملتلفة ونظام  ،للمنظمة الإ

ىل توصيات وأأشار ال جراء بعض  مراجع احلساابت اخلاريجوفد اإ يف عدد من اجملالت اليت س يكون من املمكن فهيا اإ

ىل النتاجئونظام الإدارة امل  ،احلومكةوتعزيز نظام  للأموال الاحتياطية، الرصد املهنجيمبا يف ذكل  ،حسيناتالت  مع  ،ستندة اإ

دارة اخملاطر. سعة والعرشين للجنة الربانمج يف ضوء القرار اذلي مت اختاذه يف ادلورة التا مراعاة أأمهية وجود س ياسة فعاةل يف اإ

مراجع مع  جنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةل ل عقد اجامتعات  أأن يمت رأأى الوفد أأنه س يكون من املناسبو  ،واملزيانية

حاطة فامي يتعلق بمن أأج عىل أأساس منتظم، احلساابت اخلاريج دارة اخملاطر ونظام  معلفعالية ل عقد جلسات اإ عداد نظام اإ اإ

مبا يف  ،دراسة متأأنيةتتطلب  توصيات بشأأن الربانمج املتعلق ابملوارد البرشيةال وتنفيذ ذكل يف الويبو. ورأأى الوفد أأن  التقارير

نظمة فامي يتعلق بتوس يع مما س ميكن من تلبية متطلبات امل  ،ذكل تطوير المتثيل اجلغرايف وتنويع القدرات اللغوية بني املوظفني

مراجع احلساابت توصيات ل  العملية اس تجابهتالمعاهدات اليت تديرها الويبو. وشكر الوفد الأمانة عىل لالنطاق اجلغرايف 

 وعىل تقدمي معلومات عن تنفيذ تكل التوصيات عىل أأمكل وجه. اخلاريج

مراجع احلساابت كندا ابمس اجملموعة ابء. وشكر الوفد  د وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفدأأي  و  .65

مراجع مراجعات  وأأفاد بأأن. 2018عة لعام لبياانت املالية املراج  بشأأن ا "النظيف"ب برأأي املراجعة عىل تقريره ورح   اخلاريج

 وحث  من هيلك الرقابة يف الويبو لضامن اس تخدام الأموال بأأكرث الطرق فعالية وكفاءة.  همام اجزءمتثل  احلساابت اخلاريج

ىل أأنيف الوقت املناسب. وأأشار الوفد  مراجعة احلساابتالوفد الأمانة عىل اعامتد توصيات  يرى  مراجع احلساابت اخلاريج اإ

ب قبل املدير العام اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. ورح   عن نشاط الاستامثر من ةمنتظم تقارير لتقدميأأنه ل يزال هناك جمال 

مراجع أأفاد  ،2.21يف الفقرة واملزيد من الرقابة.  بشأأن تكل املالحظة   مراجع احلساابت اخلاريجالوفد مبزيد من التوضيح من 

. وسأأل 2018الفات لعام بلغ عنه استنادا اإىل حالت اخملأأن الويبو دلهيا مس توى منخفض من الغش امل   احلساابت اخلاريج

ذا اكن  وأأعرب الوفد عن تقديره  يف املنظمة. غشيعتقد بوجود نقص يف الإبالغ عن ال مراجع احلساابت اخلاريجالوفد عام اإ

ىل مزيد من التحديثات والتقياميت من  غشلتحسني الوعي ابل قيد التنفيذللمبادرات اليت مت تنفيذها أأو  بني املوظفني وتطلع اإ



WO/PBC/30/16 
29 
 

حصة وأأداء املوظفني عن  خالل ادلراسة الاس تقصائيةأأشار الوفد من  ،يف هذا الصدد. ومع ذكل ساابت اخلاريجمراجع احل 

ىل ثقافة اخلوف والمتيزي وعدم املساواة ىل أأن اجمليبني كثريا ما أأشاروا اإ يف املنظمة.  الغياب لظروف مرضيةوارتفاع معدلت  ،اإ

ىل ثقافة معل ذكل يتعلق و  ذا اكن  ضارةابملعلومات اليت ميكن أأن تشري اإ  مراجع احلساابت اخلاريجحممتةل. وتساءل الوفد عام اإ

 مراجع احلساابت اخلاريجفامي يتعلق مبالحظات  ،ا. وأأخري اخيطط لرصد وتقيمي جناح اسرتاتيجية الرفاهية اليت متيض قدم

آت أأو يف بسلطة املدير العام  متعلقةخماوف ادلول الأعضاء ليست أأوحض الوفد أأن  ،بشأأن ماكفأأة الأداء التنظميي توزيع املاكفأ

. وأأعرب الفردي عدم توزيع املاكفأأة عىل أأساس اجلدارة الفردية أأو الأداء يفالقلق بل يمتثل  ،املبلغ الإجاميل للماكفأأة نفسها

جراء مشاورات  مع ادلول الأعضاء بشأأن هذه املاكفأأة يف الوفد عن تقديره ملراجع احلساابت اخلاريج للتشجيع عىل اإ

دراهجا يف التقرير نفسه.  ىل اخملاوف اليت أأثريت يف التقرير حول عدم  وأأشار الوفداملس تقبل لكنه تساءل عن سبب عدم اإ اإ

ما  حصولمع  ،اس تخدام املديرين لتقديرات تقيمي الأداء بشلك مناسب يف الأداء أأو درجة أأداء  حتسنعىل خشصني فقط اإ

ضايف. اس تحقاقأأن  ورأأى ،2017يف عام  مقبوةل غري  هذه املاكفأأة موضع تساؤل اإ

د وفد املكس يك البيان اذلي أأدىل به وفد هندوراس ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وشكر الوفد أأي  و  .66

دارة املوارد البرشية مراجع احلساابت اخلاريج كام شكر الأمانة عىل قبول  ،عىل معهل املمتاز. وأأحاط علام بنتاجئ تقيمي الإدارة واإ

عىل عرضه الشفوي لربانمج الويبو  مراجع احلساابت اخلاريجالتوصيات وعنارصها القصرية الأجل احملددة. وشكر الوفد 

آت والتقديرلل ابلتشاور مع أأعضاء  ابتوجيه املوارد ذلكل الربانمج اذلي يمت تنفيذه دامئكر فامي يتعلق مع مراعاة ما ذ   ،ماكفأ

 املنظمة.

جلنة الويبو الاستشارية مع  مراجع احلساابت اخلاريجكيفية معل  حولعىل التعليق مراجع احلساابت اخلاريج  وردم  .67

عن العمل اذلي  اوحتديث اوقدم عرض للرقابة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل اتأأكد أأنه حرض لك اجامتعو  ،املس تقةل للرقابة

ىل وأأشار، قام به.  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل فامي يتعلق مبحتوى تكل العروض التقدميية واملعلومات اليت قدمهتا اإ

ىل أأهنا ،للرقابة للوفاء  اتقدميه رمسي فامي يتعلق مبا يلزم مراجعة احلساابتمامتش ية اإىل حد كبري مع املعايري ادلولية ملتطلبات  اإ

دارة اخملاطر والقضااي الأخرى اليت تواهجها  امت اس تخداهميابملعايري املهنية. كام  كفرصة جيدة لإجراء حوارات حول قضااي مثل اإ

جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل مع  مراجع احلساابت اخلاريجبعد الس نة الأوىل من معل و ترتيب ممثر.  ورأأى أأنهاملنظمة. 

لأفضل للجنة ن من تقدمي املشورة واملالحظات اأأن يبين عىل هذا التقدم حىت يمتك مراجع احلساابت اخلاريجأأراد  ،قابةللر 

بعد ذكل الاعامتد  للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةميكن و . مراجعة احلساابته من خالل أأعامل فامي يتعلق مبا شاهد

مراجع رأأى  ،فامي يتعلق ابلإرشاف عىل أأداء الاستامثرو عىل تكل املعلومات عندما تقدم تقارير اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. 

ىلتتطلب من املدير العام  ،بصيغهتا احلالية ،ايل والقواعد املاليةأأن النظام امل احلساابت اخلاريج  جلنة الربانمج تقدمي تقارير اإ

 عددأأنه ميكن تغيري  مراجع احلساابت اخلاريجرأأى و الاستامثرات اليت تقوم هبا املنظمة. عن واملزيانية عىل أأساس منتظم 

من املهم و . جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةكل التقرير حبيث يكون هناك املزيد من التقارير من الأمانة أأكرث من ت

مانة الاس تفادة من معارفهم لالس تفادة بدرجة أأكرب من  م اللجنة الاستشارية لالستامثراتهناك جمال أأماو وخرباهتم.  للأ

 من اخلرباء املس تقلني يف جمال الاستامثر بدل شورةاملشورة اخلارجية املس تقةل لزتويد اللجنة هبا حبيث تس تفيد من تكل امل 

ىل  جلنة أأن  مراجعو احلساابت اخلارجيونرأأى و . شورةكل امل ت لتوفري جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةمن التطلع اإ

من  بدل ،اللجنة الاستشارية لالستامثراتمبا يف ذكل  ،الرقابةحول كيفية معل  تقدم رأأاي الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

عطاء تأأكيد مبارش عىل اسرتاتيجيات الاستامثر والأداء.  عىل العمل مع اللجنة  حرصهعن  مراجع احلساابت اخلاريج وأأعرباإ
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عداد التقارير. بشلك أأكرب ومع الأمانة ملعرفة كيفية تطوير ذكل  مراجع احلساابت وأأشار للتأأكد من أأن الرتكزي قد تغري يف اإ

ىل اخلاريج مشلكة  هناك أأن مراجع احلساابت اخلاريج رمل يو. غشابنتظام عىل عدم الإبالغ عن الي علق أأنه يف اجامتعاته  اإ

ىل قضية عامة.ابلأحرى رأأى أأهنا و غري عادية ابملقارنة مع بقية منظومة الأمم املتحدة. ت عترب يف الويبو  ابعيهن العنارص أأن  وأأشار اإ

 وي عد. غشاليت اخنرطت هبا الأمانة يف مسأأةل خماطر ال الطرقالإجيابية اليت جيب عىل ادلول الأعضاء الاس تفادة مهنا يه 

جراء تقيمي خملاطر ال ها املنظمة وبرتكزي هجودها واهج تاليت  غشهو اخلطوة الأوىل للنظر بشلك استبايق يف عدد خماطر ال غشاإ

. غشخماطر ال بشأأنوالضوابط الأخرى  ةادلاخلي مراجعة احلساابتمن املمكن حتديد وضامن معل  ،عىل جمالت اخملاطر هذه

من أأفضل بكثري  بشلكاملنظمة  تمتكن ،وتقيمي اخملاطر غشماكحفة ال من خالل تعزيز البيئة فامي يتعلق ابسرتاتيجياتو 

تردد يف املشاركة يف املنظومة يف مجيع أأحناء يوجد و والإبالغ عهنا وحتديدها والتخفيف من حدهتا.  غشس تجابة خملاطر الالا

جيابية اختذهتا الويبو.  مراجع احلساابت اخلاريج ورأأىهذه.  غشتقياميت خماطر ال ىل أأن هناك أأمر وأأشار ذكل خطوة اإ اإ

جراءلريى أأنه فيه ينظر س  يف املنظمة وس يكون مزية عادية يف تقارير  اوس يصبح انجض ابلفعل متضمنتقيمي اخملاطر هذا  اإ

مراجع س يقوم  ،تكل التوصيات. وفامي يتعلق ابسرتاتيجية الرفاه يفمن حيث التقدم احملرز  مراجع احلساابت اخلاريج

مراجع احلساابت  وأأفادتقدم اذلي أأحرزته الويبو فامي يتعلق ابلتوصيات اليت قدهما يف هذا اجملال. مبراقبة ال  احلساابت اخلاريج

عداد تقارير هيواصل النظر فيبأأنه أأمر س   اخلاريج س يكون من الإجيايب أأن و تنفيذ التوصيات. ل  من خالهل اس تجاابتهعنه  واإ

ىل ادلول الأعضاء. عن تكل املؤرشات والتقدم احمل بتقدمي تقاريرتقوم الأمانة  مراجع احلساابت جيب عىل  اذكل أأمر وي عد رز اإ

آت والتقدير. وفامي يتعلق بربانمج املمراجعة احلساابتمراقبته من خالل معلية  اخلاريج املراجعة اإىل حد  ركزت ،يف الويبو اكفأ

ه عىل تأأكيد عدم وجود أأي يشء يف مالحظات مراجع احلساابت اخلاريجز ركم و كبري عىل املراجعة لضامن الامتثال للواحئ. 

 وي عداملنظمة. معل اليت حتمك  للهيئاتغري مناس بة أأو خمالفة  اكفأأةقواعد جلنة اخلدمة املدنية ادلولية أأو النظام املايل يعين أأن امل

س يكون من احلَّكة أأن نتبع من تكل  ،كام أأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكيةو لمراجعة. ل الرمسي الردهو هذا اإىل حد كبري 

آتهبذه امل ااملالحظة فكرة مشاركة الأمانة مع ادلول الأعضاء فامي يتعلق بكيفية امليض قدم بعض  مراعاةمع و يف املس تقبل.  اكفأ

لنظر يف تكل س يكون من احلَّكة ابلتأأكيد ا ،املالحظات اليت أأبدهتا اللجنة اخلامسة للأمم املتحدة وجلنة اخلدمة املدنية ادلولية

 والتواصل مع ادلول الأعضاء. االعنارص اليت متيض قدم

ىل أأهنا،  الأمانةوأأشارت شكرت الأمانة مراجعي احلساابت اخلارجيني عىل العمل املنجز يف ادلورة الأوىل. و  .68 فامي اإ

صة يف اليوم السابق كجزء انهتزت الفر  ،مراجعي احلساابت اخلارجينيواسرتشادا ابلتوصيات الواردة من  ،يتعلق ابلستامثرات

ة يالرقاب البيئة و  ،وكيفية أأداهئا ،من العرض التقدميي للبياانت املالية لإعطاء الوفود مزيدا من التفاصيل بشأأن الاستامثرات

عىل املستشارين  عمتدت الربانمج واملزيانية أأن الأمانة أأكدت الأمانة للجنة  ،بعبارات حمددةو لستامثرات. اب فامي يتعلقواحلومكة 

من الإجراءات يف اللجنة الاستشارية لالستامثرات.  اجزءميثلون  وأأهنموخربهتم للحصول عىل املشورة يف جمال الاستامثر. 

جراؤها. من أأجل اعىل اتصال هبم أأهنا الأمانة  وأأوحضت قبلت الأمانة  ،لوثيقةامللحقة ابيف الإضافة ولرصد وأأي تغيريات يلزم اإ

للربانمج  ،ؤرشات املوارد البرشيةمل ،عىل سبيل املثال ،وحاولت تنفيذ بعض التوصيات لأهنا رأأت الفرصة مجيع التوصيات

مت تنفيذ  وكذكل. وقد أأدرجت الأمانة تكل املؤرشات. املنقحني كجزء من الربانمج واملزيانيةالتوصيات . وسيمت تقدمي تكل 23

فاإن ما قدمته  ،عن الاستامثر بتقدمي تقاريرفامي يتعلق و عن اجلدول الزمين.  خليةالرقابة ادلاشعبة تقدمي تقارير من املواءمة بني 

فامي احلساابت  راجعيمابللجنة و  مانةسوف تسرتشد الأ  ،اس تجابة لتكل التوصية. ومع ذكل جاءالأمانة يف اليوم السابق 

ضافية قد تكون رضورية.  يف اليوم السابق عندما  امل يكن حارض  مراجع احلساابت اخلاريجلأن  انظر و يتعلق بأأي تقارير اإ
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ىل  ،انهتزت الأمانة الفرصة نيابة عنه وابمس الأمانة ،أأدىل املدير العام مبالحظاته الافتتاحية مراجع احلساابت لتوجيه الشكر اإ

 دمت لعمل املنظمة.مجليع املساهامت القمية اليت ق  الإجيابية والبناءة مع الأمانة و عىل املشاركة  اخلاريج

ىل العديد من املالحظات اليت أأبداها.  مراجع احلساابت اخلاريجشكر و  .69  فادأأ و الوفود عىل تعليقاهتا الإجيابية وأأشار اإ

ىل أأنه  جيايب للغاية.  مراجع احلساابت اخلاريج وأأوحض ذكل يف ختطيطه ملراجعة احلساابت يف العام التايل. س يدمجاإ أأنه تقرير اإ

ىل أأنه املامرسة اجليدة أأن  نتاجئمن و فهيا الويبو املامرسة اجليدة.  أأظهرتبري من القضااي اليت سلط الضوء عىل عدد ك  وأأشار اإ

سوف يواصل و الأمانة من هذه الرتتيبات. هبا ستس تفيد اليت  يةكيف للتعرف عىل ال سوف يبحث  مراجع احلساابت اخلاريج

ىل أأهنا اكنت مشاركة متحفزةالأمانة  تبقيالتأأكد من أأن املراجعة  جيابية. وخلص اإ  اإ

 رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها: ،لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة انظر و  .70

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة علام  .71

 .(WO/PBC/30/4مبضمون "تقرير مراجع احلساابت اخلاريج" )الوثيقة 

 ةوي من مدير شعبة الرقابة ادلاخليالتقرير الس ن من جدول الأعامل 6البند 

ىل الوثيقة ا .72  .WO/PBC/30/5ستندت املناقشات اإ

أأن ة عىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلي يتعني ،وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية للويبو ،أأنه وأأوحض 6فتتح الرئيس البند او  .73

حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية اليت أأجريت  يوفر ،تقريرا موجزا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،عىل أأساس س نوي ،يقدم

قدم التقرير حملة عامة عن أأنشطة شعبة الرقابة ادلاخلية اليت أأجريت خالل الفرتة املشموةل يو خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير. 

 . ودعا الرئيس مدير شعبة الرقابة ادلاخلية لتقدمي التقرير.2019يونيو  30اإىل  2018يوليو  1ابلتقرير من 

من دواعي رسورها  فاإن ،نه متش يا مع ميثاق الرقابة ادلاخليةاإ وقالت الأمانة )مدير شعبة الرقابة ادلاخلية(  وحتدثت .74

اإىل  2018يوليو  1من  ،تقريرشعبة الرقابة ادلاخلية خالل الفرتة املشموةل ابل تولهتا  تقدمي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة اليت 

عداد خطة الرقابة و. WO/PBC/30/5. الس نوي أأدرج التقرير يف الوثيقة 2019يونيو  30 شعبة الرقابة  من قبلمت اإ

 ؛دورة الرقابةو  ؛تأأثري البدلو الءمة؛ املو  ؛: تصنيف اخملاطرما ييل مع مراعاة عدد من العوامل مبا يف ذكل 2019لعام  ادلاخلية

دارة الويبو وادلول الأعضاء واملوارد املتاحة. وردود الفع تقدمي  يمت ،)أأ( من امليثاق 28متش يا مع الفقرة و ل الواردة من اإ

ىل  قبل وضع ، وذكل التشاور بشأأنهو  لس تعراضه جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل الرقابةمرشوع خطة معل الرقابة اإ

تنفيذ وجيري  2018ابلاكمل خطة الرقابة لعام نفذت شعبة الرقابة ادلاخلية  ،التقريررفع يف اترخي و .اللمسات الأخرية عليه

والتقيمي اليت  مراجعة احلساابتمعليات  تتناول ،خالل الفرتة املشموةل ابلتقريرو  املسار الصحيح. وفق 2019خطة معل 

حافظة ختطيط موارد و  ؛صول املاديشعبة الرقابة ادلاخلية اجملالت التشغيلية الرئيس ية التالية: أأنظمة أأمن الو  جترهيا

 املقاصة التجرييبومرشوع  ؛تنفيذ اسرتاتيجية الويبو لضامن املعلوماتو  ؛الصناديق الاستامئنية اليت تديرها الويبوو  ؛املؤسسة

لآس يا واحمليط املكتب الإقلميي و  ؛(2للتطوير املهين والوظيفي )املرحةل  التجرييبالربانمج و  ت؛التعاون بشأأن الرباءا عاهدةمل

دارة اس تفسار العمالء.  ؛عىل جسل مدريد نصبامل حبمك تصويبات و  ؛الهادئ سيمت دمج بعض املبادرات اجلديدة و وأأنظمة اإ

مع الاس تخدام املس متر لأنظمة  شعبة الرقابة ادلاخليةأأدوات  مجموعةيف جمال التكنولوجيا يف  شعبة الرقابة ادلاخليةاليت اختذهتا 

دارة  واس تخدام لوحات معلومات ذاكء الأعامل لتقدمي معلومات  ،العمل املتاكمةل تدفقات سريلتشجيع  ساابتمراجعة احل اإ
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دارة التوصيات دارة اخملاطر واس تخدام الرسوم البيانية  ،أأفضل عن اإ وتوس يع أأدوات حتليل البياانت دلمع الضوابط ادلاخلية واإ

دارة ولتبس يط تقارير التقيمي.  يف شعبة  اتوتطبيقه يف قسم التحقيق املنظمة داخل( CMSحموسب ) حالتمت تطوير نظام اإ

دارة ويمتثل الهدف من الرقابة ادلاخلية يف وقت مبكر من ذكل العام.  مكس تودع مجليع أأن يكون  وسباحملالت احلنظام اإ

ىل الواثئق والأدةل اخلاصة بلك حاةل حتقيق.  سمحوي جسالت التحقيق والواثئق.  بتتبع أأنشطة التحقيق وتسهيل الوصول اإ

التعمل  التنظميي من خالل تطوير منوذج عرب الإنرتنت ملعرفة كيفية اس تخدام التقياميت كجزء  اأأيض شعبة الرقابة ادلاخلية شجعوت 

ىل عدة أأمور والتقيمي مراجعة احلساابتبني أأقسام مشرتكة  معلياتبدأأت شعبة الرقابة ادلاخلية و من دورة الإدارة.   هتدف اإ

آزر احملمتةل امن بيهن ضافة املزيد من القمية.  ،وجتنب تكرار اجلهود ،الاس تفادة من أأوجه التأ مراجعة املس مترة اجلارية وت عد واإ

حاةل  21مت تسجيل  ،شموةل ابلتقريرخالل الفرتة امل و لس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني وتقيميها مبثابة جتربة رائدة. 

 ااعتبار و حاةل حتقيق.  19 الانهتاء منومت  ،عن الفرتة املشموةل ابلتقرير السابق %47بنس بة  اوهو ما ميثل اخنفاض ،جديدة

مثاين حالت بعد مرحةل و مبا يف ذكل أأربع حالت يف مرحةل التقيمي الأويل  ،حاةل معلقة 14هناك  ،2019يونيو  30من 

لانتظار بسبب الغياب وضع يف  وحالتانتحقيق الاكمل ال  جراء من جانب كيان  نيعنيامل  نيوظفحد امللأ  املطوم أأو يف انتظار اإ

آخر.   ،2017يف عام  وحاةل ،2018وست حالت يف عام  ،2019مت فتح ست حالت يف عام  ،احلالت املعلقةهذه من و أ

 5.5 هو ،احلالت معاجلة هتس تغرق اذلي الوقت طولمتوسط  أأصبح ،2019يوليو  1من  ااعتبار و . 2016يف عام  وحاةل

ىل التقوميية الأشهر من ابلتغيري جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة بتوصية يتعلق فامي أأنه أأيضا الأمانة وذكرت. اشهر   اإ

دراج ابلفعل مت فقد ،التقوميية الأايم جلنة بعد التشاور داخليا ومع و  ،ادلليليف و التحقيق س ياسة مرشوع يف التغيريات تكل اإ

 واصلت ،فامي يتعلق ابلتوصياتو . علهيا حاليا مع ادلول الأعضاء للتعليق املشاريع توجد ،الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

دارة  جراء حوار ابإ  يسمحاذلي  ،TeamCentralنظام بشأأهنا عن طريق تقارير التوصيات وتقدمي شعبة الرقابة ادلاخلية اإ

عداد من أأجل املتابعة الفعاةل لتنفيذ التوصيات املفتوحة. ويف اترخي  ،هئملدتفاعيل مع مديري الربامج وب   هناك  ،احلايل التقريراإ

توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية  شلكوت . ولويةالأ  متوسطة 87عالية وأأولوية ذات توصية  68مهنا  ،توصية مفتوحة 155

غالق توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية دون تنفيذ لوة املفتوحة. يالرقاب  من مجيع توصيات 85% خالل الفرتة املشموةل  هايمت اإ

 ،2015اخلارجيون أأربع توصيات من مراجعة امتثال السفر والزماةل اليت أأجريت يف عام  احلساابت مراجعوأأغلق و ابلتقرير. 

ىل أأعامل الرقابة اخملطط لهاابلإضوعىل أأساس أأن الإدارة قبلت اخملاطر ذات الصةل.  شعبة الرقابة ادلاخلية تقدمي  واصلت ،افة اإ

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية.  ،املشورة املهنية بشأأن الس ياسات والإجراءات التنظميية شعبة الرقابة ادلاخلية وتتفاعل واإ

نتاجئ  ناقشت عن تنفيذ خطة الرقابة ادلاخلية و ر تقاري حيث ت قدم جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةمس متر مع  عىل حنو

 جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةمن شورة امل س لمتوت  ،الرقابة وغريها من اجلوانب املتعلقة بعمل الشعبة وسري معلها

من خالل عقد  اخلاريج مراجع احلساابتشعبة الرقابة ادلاخلية عىل عالقات معل جيدة مع  افظحتو عند الرضورة. 

دارة اخملاطر.  مراجعة احلساابت والرقابةاجامتعات منتظمة حول مسائل  شعبة ابنتظام مع أأمني املظامل ومع ال  متعوجت ادلاخلية واإ

املس مترة لتوضيح وظيفة الرقابة  هاهجودكجزء من و ادلمع اجملاين. توفر العمل والتنظمي و جودة الأخالقيات لضامن  مسؤويلكبري 

الشعبة التواصل مع زمالهئا داخل الويبو من خالل العروض التقدميية املقدمة  واصلت   ،وادلعوة لها بشلك أأفضلادلاخلية 

والعروض  ،اليت توفرهاولوحة معلومات  ،شعبةاليت تصدرها ال الإخبارية والنرشة  ،للموظفني اجلدد يف التدريب التعريفي

شعبة الرقابة ادلاخلية طلب املالحظات من الزمالء  واصلوت  . الأمر ذكلما يقتيض التقدميية للمديرين وكبار املديرين عند

حدالنتاجئ امل تحتليال وتشريبشأأن جودة أأعاملها الرقابية من خالل اس تبياانت رضا العمالء بعد لك هممة.  ة أأن متوسط وم

 ت واصل ،ابلتقرير املشموةل الفرتة خاللو . واحدة س نة بعداملقدمة  للخدمة %77و الالحقة التعيينات خلدمة %85 بلغي  الرضا



WO/PBC/30/16 
33 
 

عىل و  منظومة الأمم املتحدة.يف الأخرى كياانت ال و  املنظامت مع مفيدو  نشطها بشلك وتواصل  تعاوهنا ادلاخلية الرقابة شعبة

ومن شعبة بنشاط يف اجامتعات التواصل الس نوية ملمثيل الأمم املتحدة للمراجعة والتقيمي والتحقيق. ال  شاركت  ،وجه اخلصوص

من مزيانية الويبو  %0.73متثل  ،مليون فرنك سويرسي 5.072مزيانية قدرها لها  خ صص ،بوليهتالشعبة اضطالع أأجل ا

لشعبة الرقابة ادلاخلية لتغطية اجملالت  البرشية واملالية احلالية اكف مس توى املوارد فاإن ،بشلك عامو . 2018/19 للثنائية

شعبة العديد من ال رض موظفو ي ،من أأجل التطوير املهين املس مترو ذات الأولوية العالية كام هو حمدد يف خطط معلها. 

 شعبة يفل الأنشطة التدريبية لكتساب معارف وهمارات تقنية جديدة وكفاءات أأخرى لزايدة الفعالية والكفاءة التشغيلية ل 

 واليت ،التدريب من أأايم 10 ادلاخلية الرقابة شعبة موظفي من موظف لك رضي ،يف املتوسطوالاضطالع مبهام الرقابة. 

( لعروض Tableau"اتبلو" )وتطبيق  ،البياانت لوحتلي ،وأأساليب البحث الاس تقصايئ ،واكتشافه غشمنع ال ملشت 

دارة الزناعات ،والأمن الس يرباين ،البياانت الرمقية ومجع ،البياانت "تمي ميت"  برانمجو  ،وتقيمي س ياسات العلوم والابتاكر ،واإ

(TeamMate) مراجعي احلساابت اخلارجينيأأبلغت الأمانة اللجنة أأنه بعد قبول توصيات و . ادلاخلية املراجعة لإدارة، 

عداد التقارير مع الفرتة املالية مم يف بيان ضامانت  تؤثرا يتيح للنواجت أأن قررت شعبة الرقابة ادلاخلية مواءمة دورة التخطيط واإ

ىل  1 منمن الفرتة احلالية  الرقابة ادلاخلية بدل ن التقرير الس نوي املقبل خالل عام  ،يونيو. وابلتايل 30يوليو اإ  2020فاإ

مبا  ويس تكون التقارير عىل أأساس س ن ،افصاعد 2021من عام  ااعتبار و س يغطي فرتة س تة أأشهر خالل الفرتة الانتقالية. 

 ادهاعدتس  أأعربت عن اشكرت الوفود عىل اهامتهمم و  ،مالحظاهتاالأمانة مع البياانت املالية الس نوية. وبعد أأن اختمتت  يامتىش

ىل التعليقات.ل جابة عىل أأي أأس ئةل أأو الاس امتع اإ  الإ

ىل الرئيس  أأشار ،شكر الرئيس الأمانة عىل تقدمي التقرير. وقبل فتح ابب التعليقو  .75 الفقرة الأخرية من التقرير حيث اإ

عداد التقارير  مت اختيار هذا و. اخلاريج مراجع احلساابتمواءمهتا مع البياانت املالية الس نوية وتقرير من أأجل اقرتح نقل فرتة اإ

 ،عام التقرير بشلك حول والأس ئةلاقرتح الرئيس فتح ابب التعليقات و . اخلاريج مراجع احلساابتالاقرتاح متش يا مع اقرتاح 

ذا  الرئيس  وقاللتعكس ذكل.  قليال اتاقرتح الرئيس تغيري فقرة القرار و ذكل. لوفود ا رأأتمبا يف ذكل هذه املسأأةل ابذلات اإ

ذا اكنت الوفود  امشدد ،اتنه سوف يقرأأ الشلك اذلي ستبدو عليه فقرة القرار اإ   مراجع احلساابتعىل توصية  توافقعىل ما اإ

ذكر الرئيس أأن و بشأأن هذا البند.  القراربل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية. مث قرأأ الرئيس مرشوع املقدمة للوفود من ق   اخلاريج

" )الوثيقة التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخليةأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون ": القرار س يكون كام ييل

WO/PBC/30/5 ،ابملواءمة بني الفرتات الزمنية أأن يقوم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ( وطلبت، ابلنس بة للتقارير املقبةل

الرئيس  وأأشار .البياانت املالية الس نويةلشعبة الرقابة ادلاخلية، و  خطط العمل الس نوية، و الس نوي املشموةل بلك من التقرير

ىل  ذا وافقت الوفود ،تقاريرأأن مدير شعبة الرقابة ادلاخلية قد وضع خطة انتقالية ملواءمة توقيت تقدمي ال اإ  فامي يتعلق ،اإ

لعامني املقبلني للجنة الربانمج واملزيانية. مث فتح الرئيس الباب لطرح الأس ئةل أأو التعليقات عىل لك من التقرير والعرض اب

 ات.باب للتعليقال أأن هذا القرار مطبوع وفتح بالرئيس  وأأفادعىل نقطة القرار تكل.  اولكن أأيض ،التقدميي

وشكر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل التقرير  ،وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقحتدث و  .76

 ادور لعبتعن اعتقادها بأأن شعبة الرقابة ادلاخلية موعة اجملأأعربت و . WO/PBC/30/5رد يف الوثيقة و  كامالس نوي 

 وأأفادتيف الإدارة املالية الشفافة.  اخلاريج مراجع احلساابتسامهت مع ت يف ضامن الرقابة ادلاخلية عىل موارد الويبو و  حاسام

وأأعربت لضامن الشفافية.  اأأن الأمانة ستنفذها وفق ورأأتعالية ومتوسطة  ةأأولوي ذاتأأن معظم التوصيات املفتوحة بموعة اجمل
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أأشار الوفد  ،فامي يتعلق ابلسؤال الثاينو ة. هبا ابلفعل شعبة الرقابة ادلاخلي ضطلعتاليت التوصيات تكل ل  هار يتقد عنموعة اجمل

ىل أأنه  آه هلكن ،مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،حىت الآن ،مل يسترشاإ  .مقبول رأ

ابلتعاون الرقابة ادلاخلية شعبة للجهود املتواصةل اليت تبذلها  وأأعرب عن تقديره ،حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابءو  .77

لتحقيق دورها احلامس يف ضامن الضوابط ادلاخلية  اخلاريج مراجع احلساابتو  الاستشارية املس تقةل للرقابةجلنة الويبو مع 

. وشكرت اجملموعة شعبة الرقابة ادلاخلية عىل التقرير الوارد يف الوثيقة لها والاس تخدام الفعالللموارد يف الويبو الفعاةل 

WO/PBC/30/5 . ىل أأن  هتواعترب  ،حملة شامةل عن وظائف املنظمة ، يف الس نوات السابقةكام ،قدمي التقريروأأشارت اإ

اجملموعة الأمانة عىل تنفيذ توصيات  حثت ،اكام هو احلال دامئو  للمعلومات ونقطة مرجعية طوال العام. امقي   ااجملموعة مصدر 

بطريقة الأنشطة ختلف طلعت مب قد اضالشعبة حبقيقة أأن  اجملموعة تبيف الوقت املناسب. ورح   ةادلاخلي احلساابت ةمراجع

جيابية ومس تقةل.  قتاإ أأي  هيادل وأأفادت بأأهنا ليس ،للسؤال اذلي طرحه الرئيس بشأأن مواءمة دورية التقاريراجملموعة  وتطر 

آراء حمددة   بضع لكامت لتقولها يف هذا الشأأن.فرادى ولكن قد يكون دلى ادلول الأعضاء  ،يف ذكل الوقتبشأأنه أ

شعبة عىل التقرير الشامل. ال ت املتحدة الأمريكية عن تقديره لعمل شعبة الرقابة ادلاخلية وشكر أأعرب وفد الولايو  .78

ل س امي  ،يف أأقرب وقت ممكن مراجعة احلساابتبشأأن  شعبةاملقدمة من ال املفتوحة توصيات ال وجشع الوفد الأمانة عىل تنفيذ 

ضت  واليت  2017التوصيات ذات الأولوية العالية قبل عام  املنظمة خملاطر كبرية لكام بقيت تكل التوصيات مفتوحة. وشكر  عر 

. وأأعرب الوفد عن تقديره والانهتاء مهناالوفد الأمانة وشعبة الرقابة ادلاخلية عىل هجودهام املس مترة لتنفيذ توصيات املراجعة 

توصية  34وصيات املعلقة البالغ عددها مزيد من املعلومات من الأمانة بشأأن اجلهود احلالية املبذوةل لتنفيذ التلحصول عىل ل

ىل أأن 2015و 2011بني عايم  من التوصيات املفتوحة ذات الأولوية  %50 عىل تس تحوذأأربعة برامج هناك . وأأشار الوفد اإ

يات ب الوفد مبزيد من املعلومات حول التقدم احملرز يف تنفيذ تكل التوص العليا مبا يف ذكل التصالت واملوارد البرشية. ورحم 

فرتة الأخرية الخالل احلساابت مراجعة بشأأن توصيات املفتوحة ال عدد كبري من  لهاوخاصة ابلنس بة لتكل الربامج اليت 

ىل الوفد  أأشار ،فامي يتعلق بأأنشطة التحقيقو . اأأيضاملشموةل ابلتقرير  يف عدد احلالت املفتوحة  اتقريب %50اخنفاض بنس بة اإ

ل س امي وأأن  ،من املعلومات حول الأس باب احملمتةل لالخنفاض الكبري اوطلب مزيد  ابلتقريراملشموةلفرتة الأخرية ابلمقارنة 

غالقها 19من أأصل  وأأوحض أأنهنظمة. امل يف عداد التقارير اإ  نقص مسأأةلأأاثر  اخلاريج مراجع احلساابت ثبات  ،حاةل مت اإ مت اإ

ذا اكنت احلالت الأ  ساس لها من  أأو ل أأ  مثبتةغلقت لأهنا غري املتبقية قد أُ ربع عرشة مخس حالت. وتساءل الوفد عام اإ

 الصحة.

وأأثىن عىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية للتقرير الوارد يف  ،حتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيةو  .79

WO/PBC/30/5  مليثاق  لخص أأنشطة الرقابة ادلاخلية اليت مت الاضطالع هبا يف الفرتة املشموةل ابلتقرير وفقاياذلي

الفعال للمنظمة من خالل تعزيز  العملأأكدت اجملموعة عىل ادلور الهام اذلي تؤديه الشعبة يف ضامن و الرقابة ادلاخلية. 

وكذكل اقرتاح أأدوات مبتكرة لتنفيذ ولايت هيئات الويبو اخملتلفة. وأأعربت اجملموعة عن  ،ادلاخلية والشفافيةالضوابط 

 ،مبا يف ذكل حتديد شاكوى املوظفني والتحقيق فهيا ،حتقيق وليهتايف بة الرقابة ادلاخلية رسورها للتقدم اذلي أأحرزته شع 

 ،ومراجعة حساابت الصناديق الاستامئنية اليت تديرها الويبو ،ومراجعة أأنظمة أأمن النفاذ املادي ،ومراجعة اس تخدام املوارد

يف ذكل مراجعة س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني  مبا ،. وأأكدت اجملموعة عىل أأمهية التقياميت اجلاريةذكل وغري

الاس تخدام من  وسوء غشماكحفة العىل الشعبة به  تقومابلرتكزي اجلديد اذلي  اجملموعة تبرح  و لجودة. ل ةاخلارجي تتقياميال و 

مبا يف ذكل املشاركة يف معليات تقيمي خماطر الغش وتصممي منوذج للتدريب عىل التوعية  ،خالل الأنشطة الاستباقية والوقائية



WO/PBC/30/16 
35 
 

دمت. ومع اإىل جانب مكتب املراقب املايل. وشكرت اجملموعة شعبة الرقابة ادلاخلية عىل عدد من التوصيات اليت ق   غشابل

. حىت الآن ،مبا يف ذكل التوصيات القدمية ،لتوصياتالعدد الكبري من تكل انظرا لعدم تنفيذ  هاقلق  عناجملموعة  أأعربت ،ذكل

عطاء الأولوية لتكل اليت طال  ،لضامن تنفيذها ،جشعت اجملموعة هيئات الويبو اليت تنطبق علهيا تكل التوصيات ،وذلكل مع اإ

ىل أأنوأأرجأأ ذكل يف ذكل الوقت  لوفد رأأايا يذكرمل  ،التقريرتقدمي  بدوريةفامي يتعلق و أأمدها.   .مع ادلول الأعضاء تشاوري  اإ

شعبة عىل ال الزاخر ابملعلومات. وشكر الوفد املفصل و شكر وفد الصني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل تقريره و  .80

لرؤية أأنه من أأجل زايدة كفاءة وهمارات  هرسور عن الوفد  وأأعرباخملاطر.  وختفيفادلاخلية لزايدة الرقابة الرامية هجودها 

مراجعة نشاط الوفد وتناول . االعديد من ادلورات التدريبية ملوظفهي ت الشعبةمقدم  ،معل املوظفني يف شعبة الرقابة ادلاخلية

اون تجرييب مبوجب معاهدة التعمرشوع املقاصة ال طلب توضيحا بشأأن و  ،شعبة الرقابة ادلاخلية اذلي تقوم به احلساابت

دخال تعديالت عىل لواحئ معاهدة التعاون بشأأن ااقرت مت أأنه الوفد ذكر  ،43. ويف الفقرة 43بشأأن الرباءات والفقرة  ح اإ

جراءات وممارسات امل يف مناس بات وأأوحض أأنه أأشار، . جترييبهذا املرشوع وأأشار اإىل أأن احلالية.  قاصةالرباءات لتعكس اإ

ىل أأنه يف ظل ،خمتلفة  ،يف ظل هذه الظروفول ميكن للصني املشاركة يف املرشوع التجرييب.  ،اللواحئ املالية احلالية للصني اإ

جراء تعديالت عىل لواحئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ،أأراد الوفد أأن يعرف يف هذه احلاةل ذا اكن من الرضوري اإ وسأأل  اإ

ذا اكن هناك تعديل وهل س يواصل الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ،لمث ما هو نوع التعدي ،الوفد عام اإ

ىل نتيجة.  مناقشة هذا التعديل قبل أأن يمتكنوا من التوصل اإ

التقرير الشامل. وتطلع  املبذول يفوشكر شعبة الرقابة ادلاخلية عىل العمل  ،حتدث وفد س نغافورة بصفته الوطنيةو  .81

ىل النظرة الإجيابية للمكتب الإقلميي لآس يا الوفد اإىل حتسني جتربة املس تخدم ا ليت ميكن أأن يققها التصور. وأأشار الوفد اإ

ىل  (ASPAC) واحمليط الهادئ من حيث التأأثري يف املسامهة يف أأهداف الويبو الاسرتاتيجية والمنو احملمتل. وأأشار الوفد اإ

. 54يف الفقرة  واوالرتكزي عىل اجلودة كام فعل ،وعات القامئةبعدم زايدة عدد املشاريع مبا يتجاوز املرش  مكتبل املوهجة ل توصية ال 

ذا اكنت هناك اعتباراما وطلب الوفد توضيحا بشأأن معلية تقيمي اجلودة و   ممكنة.ت ملواصةل املشاريع القامئة أأو بدائل اإ

م و  .82 الرقابة ادلاخلية عىل تقريره د وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وشكر الوفد مدير شعبة أأي

شعبة الرقابة ادلاخلية. ورأأى الوفد أأنه ل ينبغي التقليل من اذلي تقوم به  عمل الرقايبالقدم حملة شامةل عن ياملفصل اذلي 

أأمهية أأنشطة الرقابة ادلاخلية لأن هذه الأنشطة رضورية لضامن تنفيذ ممارسات الإدارة السلمية يف أأي منظمة. وأأعرب الوفد 

 ادلاخلية.شعبة الرقابة  املقدمة منعن أأمهل يف أأن تتخذ الأمانة اخلطوات املناس بة ملعاجلة التوصيات 

ىل الأمانة  وأأشارت .83  ةكون مقرص تس   اأأهنبحت الأمانة رصم وبشأأن تنفيذ التوصيات املعلقة.  قلقأأن عددا من الوفود اإ

ذا مل تقم بتدخ  نه و بشأأن هذا البند.  ها التقليديل اإ ذا نظرت الوفود بعناية يف تقرير شعبة الرقابة ادلاخليةقالت اإ يف الفقرة  ،اإ

الرقابة ن املدير العام مسؤول عن ضامن الاس تجابة الفورية مجليع التوصيات الصادرة عن مدير شعبة ن الواحض للغاية أأ مف ،63

املسؤولية من خالل مديري الربامج اذلين  وحتملس تجاب املدير العام لهذه ادلعوة . واةيهيئات الرقاب ال ادلاخلية وغريها من 

ىل أأن عدد توصيات ،كام فعلت يف املايض ،الأمانةأأشارت و محمل اجلد. نفس  تولوا هذه املسؤولية عىل احلساابت مراجعة  اإ

 ،يف هذه احلاةل ابذلاتوغلقت. ا شعبة الرقابة ادلاخلية يف س نة معينة تفوق يف كثري من الأحيان التوصيات اليت أُ قدهمتاليت 

 %37. وميثل ذكل حوايل توصية مفتوحة 180توصية من أأصل  67لأن تالحظ أأهنا أأغلقت  عن رسورهاالأمانة  أأعربت

مما يعين أأن الأمانة قد  ،توصية 23أأي بزايدة قدرها  ،أأخرى توصية 42مغلقة. وأأضاف مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وفريقه 



WO/PBC/30/16 
36 
 

من  16ميكن العثور علهيا يف الصفحة و ام فتحت يف تكل احلاةل ابذلات. ع توصية 25من التوصيات ما يزيد مبقدار أأغلقت 

ىل أأنه فامي يتعلق مبسأأةل البنود املفتوحة لأكرث من ثالث س نوات وأأيضا الأمانة  أأشارتو التقرير.  ولوية الأ تكل ذات يه اإ

من  43الفقرة  ذكروت. جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةمن تقرير رئيس  هو واحضكام  ،انقشت الأمانة ذكل ،عاليةال

أأنه نظرا للعدد الكبري من التوصيات املعلقة منذ فرتة طويةل من  املس تقةل للرقابةلجنة الويبو الاستشارية التقرير الس نوي ل 

جراء  ،بل شعبة الرقابة ادلاخليةق   عادة تقيمي مس توى اخملاطر  صلهتاللتأأكد من  دوري اس تعراضاقرتحت اللجنة اإ املس مترة واإ

خطار  ااملتبقية. وذكرت الأمانة أأهنا اقرتحت أأيض بأأن الأمانة واللجنة تعزتمان  الاستشارية املس تقةل للرقابةجلنة الويبو أأن يمت اإ

أأعربت و . جاراي ذكل معال ول يزالالتوصيات اليت مت تقدميها قبل ثالث س نوات عىل الأقل حبلول هناية العام.  اس تعراض

العليا ذات الأولوية  للتوصياتل يكون دلهيا فهم أأفض ،الأمانة عن أأملها يف أأنه يف املرة القادمة اليت تعود فهيا اإىل ذكل التقرير

انهتزت الأمانة هذه الفرصة للتأأكيد عىل أأن دلهيا عالقة معل و أأو تكل اليت مل تعد ذات صةل وقد تنخفض الأرقام يف املقابل. 

النوع  تيسري هذاعىل  للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةجيدة للغاية مع شعبة الرقابة ادلاخلية وأأعربت عن امتناهنا 

 معلها. تيسريمن املتابعة من أأجل 

أأن الاخنفاض  ،أأس ئةل وفد الولايت املتحدة الأمريكية ردها عىلعند  ،شعبة الرقابة ادلاخلية( انة )مديروحضت الأموأأ  .84

ىل النضج التنظميي وأأيض بشلك  ةالسابق يف الس نةاكن مرتفعا  العدد أأن ايف عدد احلالت يف تكل الس نة ميكن أأن يعزى اإ

 يف حاةل 30 حوايل الأمانة حالتبلغ متوسط و  س نة غري طبيعية للغاية. تكلاكنت و حاةل.  40 زايدة قدرهااس تثنايئ مع 

 العام ويف ،التنظميي النضج أأنه انمج عنب الاخنفاض تفسري جزئيا ميكنو . املاضية الس نوات بياانت يف موحض هو كام ،الس نة

هناك و برانمج مكثف للغاية.  اموه ،غشاكنت هناك مبادراتن ابلتعاون مع مكتب املراقب املايل بشأأن التوعية ابل ،بقالسا

عندما ذكر مراجعو احلساابت اخلارجيون و . ااكن نتيجة لك هذه الأنشطة مع ،. ذلكلالإنرتنتوحدة تدريبية متاحة أأيضا عىل 

عداد التقارير نقص قد يكون هناك  ،هو أأنه يف أأي منظمة احلساابت اخلارجينيو مراجع صدهيقما أأوحضت الأمانة أأن  ،اإ

عداداحامتل لعدم  ىل أأن التقارير اإ اجتاه الويبو بني يف التقرير أأيضا قد قارنوا  مراجعي احلساابت اخلارجيني. وأأشارت الأمانة اإ

لهيا نتاجئ وال  هن مراجعي احلساابت اخلارجينيفريق اليت توصل اإ ىل هذا و مضن احلدود املقبوةل.  االتابع للأمم املتحدة حيث قيل اإ اإ

 ما زالتلحظت الأمانة أأن تكل احلالت  ،حاةل 14. وفامي يتعلق ابحلالت املعلقة البالغ عددها اجد االأمر طبيعي ي عترب ،احلد

غالقها لأ  لويه . تقدمي التقاريرمعلقة كام يف اترخي  ىل املداخةل الأمانة  تابلأدةل. وتطرق مثبتةهنا غري تشمل احلالت اليت مت اإ اإ

أأوحضت أأن هناك زمالء و  ،عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمب اخلاص يبيتجر مرشوع املقاصة ال اليت أأدىل هبا وفد الصني بشأأن 

الأمانة أأن  رأأت ،خالل املراجعة ،احلساابت مراجعمن وهجة نظر و حارضين ميكهنم تسليط املزيد من الضوء عىل ذكل. 

ىل التقرير تجرييباملرشوع ال  حاطة  ،انحج للغاية. وابلإشارة اإ ذكرت الأمانة أأن هناك وفورات كبرية وسهوةل يف العمليات. وبعد اإ

التوصية املقدمة  فاإن ،مع وضع ذكل يف الاعتبارو . للتوسع فيه أأكرثالأمانة  ختطط ،علام بأأن املرشوع التجرييب انحجالأمانة 

مانة يه  جراء تغيري يف تكل القاعدة من شأأنه أأن ييرس للأ يف املرشوع  ااذلي أأصبح انحج ،قاصةمفهوم امل نرش التوسع يفاإ

 .تجرييبال 

مس تعدة  غريالصني تكون واذلي أأعرب عن بعض اخملاوف من أأن  ، أأدىل به وفد الصنييتال خةلاداملالأمانة  وتناولت .85

ىل نظام ىل نظام املب وأأفادت ،قاصةامل بعد أأو يف املس تقبل املنظور لالنتقال اإ نوقش ابس تفاضة من  قاصةأأن الاقرتاح ابلنتقال اإ

بل وافق الفريق العامل ابلإجامع عىل و الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورته لشهر يونيو قبل شهر.  ق 

رسال مجموعة من التغيريات املقرتحة يف القواعد اإىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للموافقة علهيا يف ذكل العام.  من و اإ



WO/PBC/30/16 
37 
 

ىل أأن حزمة القواعد املعدم  ن ا ،الأمر يف جوهرو. اجد مران انظام ستشهدةل هذه املهم للغاية الإشارة اإ البدلان اليت ملاكتب و فاإ

ىل امل ل مبوجب معاهدة س تكون قادرة عىل القيام بذكل عىل أأساس الإطار القانوين املعدم  ،قاصةعىل اس تعداد لالنتقال اإ

هنا س تواصل حتويل الرسوم كام  ،لالنتقالس تعدة امل  غريابلنس بة للماكتب والتعاون بشأأن الرباءات.  يف الوقت احلايل.  فعلتفاإ

ىل نظام امل ان تبذل املاكتب هجدبيامن هناك توقع بأأ و  ىلاملدى املتوسط  يفاجلديد  قاصةلالنتقال اإ  اليت املاكتب فاإن ،الطويل اإ

ىل لالنتقال اأأبدمس تعدة  تكون ل قد يف الوقت  فعلت كامالرسوم  حتويلملواصةل  اقانوني اأأساس جتد س تظل النظام هذا مثل اإ

ذا مل تكن الصني يف وضع يسمح لها و الراهن.  ىل نظام املاإ فس تكون قادرة عىل  ،يف املس تقبل املنظور قاصةابلنتقال اإ

 يف الوقت احلايل. فعلتالرسوم كام  حتويلالاس مترار يف 

ىل الأمانة وتطرقت  .86 أأوحضت )مديرة شعبة و  ،املكتب الإقلميي لآس يا واحمليط الهادئ بشأأنمداخةل وفد س نغافورة اإ

ة قثاملرشوعات العرشة احلالية املنب  ا بشأأن عدم توس يع نطاق املرشوعات مبا يتجاوزالرقابة ادلاخلية( أأن التوصية اليت قدمهت

رشادات فريق التقيمي التابع للأمم املتحدة ،فامي يتعلق ابلتقياميتو مفهوم الاس تدامة.  من اأأساس  ،اتبعت الأمانة معايري واإ

مع هذه املبادئ و عىل النحو املذكور يف امليثاق.  ،وكذكل املبادئ التوجهيية ملنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي

لكن هذا ل يعين أأنه لن يكون  ،من هناكتنبثق هذه التوصية  فاإن ،يف مفهوم الاس تدامة مانةالأ  نظرت عندما  ،التوجهيية

ىل أأنه ينبغي . وأأشايف املس تقبل هناك أأي توسع وبعد  ،ا اكن يفعهل املكتب يف تكل اللحظةمب لزتمتلأمانة أأن عىل ار التقرير اإ

آخر. تتناولذكل فقط   أأي توس يع أ

ىل  يتاجونأأهنم  يندفو أأو  وفدمسع من  ،من حيث العملية ،س تعاد الرئيس اللكمة لطمأأنة الوفود بأأنهوا .87 املزيد من اإ

قلميية بشأأن التغيري املقرتح يف   املشموةلالزمنية  الفرتات يف وخاصة التغيري ،القرار صيغةالوقت للتشاور مع اجملموعات الإ

ىل فقرة القرار مبارشة و لتقارير. وقد مت تعممي القرار يف نسخة ورقية ليك تس تعرضه الوفود. اب أأبلغ الرئيس الوفود أأنه س يعود اإ

والتحدث يف مجموعاهتم.  ،حسب الاقتضاء ،الغداء عندما تنعقد اجللسة العامة مما يتيح للوفود الوقت لستيعاهبابعد اسرتاحة 

أأعاد الرئيس فتح الباب مرة أأخرى ملزيد من الأس ئةل أأو التعليقات أأو  ،بند جدول الأعامل قبل الغداء تأأجيلقبل و 

رشع  ،لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة انظر و مانة. الإيضاحات من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأو من الأ 

ىل أأنه سيتخذ القرار الرمسي بعد الغداء6الرئيس يف تأأجيل البند  حيث س تحيط الوفود علام ابلتقرير  ،. وأأشار الرئيس اإ

جراءات الويبو الأخر  التقارير أأيضاملشموةل ابالزمنية  الفرتاتالس نوي وتعديل   ى.متاش يا مع واثئق واإ

ىل أأن هناك مرشوع قرار معدم  6أأعاد الرئيس فتح البند  ،عد اسرتاحة الغداءوب .88 ل مت تعمميه من جدول الأعامل وأأشار اإ

طار البند  القراروفتح الباب لأي تعليقات عىل مرشوع  ،يف نسخة ورقية قبل الغداء  من جدول الأعامل. 6يف اإ

وفهم أأن  ،وذكر أأنه أأجرى مناقشات مع املراقب املايل واملراقب املايل املساعد ،حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابءو  .89

 والمتستالبياانت املالية الس نوية". و " تنص عىلوس  ،س تكون يف الفقرة الأخرية بعد الفاصةل الغرضتجسد س  الصياغة اليت 

ذا اكن هذا هو فهمه كون يي س  واذل ،وأأهنا راضية عن وضوح الاجتاه اذلي قدمته اأأيض ااجملموعة من الأمانة أأن تؤكد ما اإ

 ة.للغاي امفيد

عىل أأن ذكل متسق  وافقتاجملموعة ابء. وأأكد الرئيس أأن الأمانة  ابمس متحداثبصفته  ،شكر الرئيس وفد كنداو  .90

 اعامتدها.رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت والزمنية.  ابلفرتاتوهو ما يتعلق  ،اومتناسق مع فهمه
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" )الوثيقة التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخليةأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون " .91

WO/PBC/30/5 ،ابملواءمة بني الفرتات أأن يقوم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ( وطلبت، ابلنس بة للتقارير املقبةل

 .البياانت املالية الس نويةلشعبة الرقابة ادلاخلية، و  العمل الس نويةطط خ  ، و الس نوي الزمنية املشموةل بلك من التقرير

 ةتقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتك من جدول الأعامل 7البند 

ىل الوثيقة ا .92  .WO/PBC/30/6ستندت املناقشات اإ

اذلي  ،حدة التفتيش املشرتكةمرحيل عن تنفيذ توصيات و تقرير بعنوان  ،من جدول الأعامل 7فتتح الرئيس البند وا .93

. وأأوحض الرئيس أأن تكل الوثيقة تس تَّكل التقارير املرحلية السابقة املقدمة اإىل جلنة WO/PBC/30/6يف الوثيقة  يرد

ىل الهيئات  ابملس تجداتوتزود ادلول الأعضاء  ،الربانمج واملزيانية عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املعلقة املوهجة اإ

ىل هناية مارس  2010من وحدة التفتيش املشرتكة خالل الفرتة  اتة للويبو الناجتة عن اس تعراضالترشيعي دعا و . 2019اإ

ىل تقدمي البند   .7الرئيس الأمانة اإ

لتقدم احملرز يف تنفيذ عن ا توفر املس تجداتأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة املقدمة لس تعراض جلنة الربانمج واملزيانية و  .94

ىل الهيئات الترشيعية للويبو والناالتوصيات  من وحدة التفتيش املشرتكة خالل الفرتة  اس تعراضاتة عن جتاملعلقة املوهجة اإ

ىل هناية 2010 أأفادت بأأنه تنظر فهيا ادلول الأعضاء. و يك ل ،تكل التوصيات حباةلتتعلق  مانةمع مقرتحات الأ  ،2019مارس  اإ

ىل الإشارة  متت ىل أأن التوصيات املوهجة اإ ىل اإ لس تعراضها.  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةالرئيس التنفيذي ق دمت اإ

ىل ادلول الأعضاءو  أأصدرت وحدة التفتيش  ،بشأأن املوضوع نفسه ،WO/PBC/28/6الوثيقة  ،منذ تقدمي التقرير الأخري اإ

ىلو أأربعة مهنا وثيقة الصةل ابلويبو.  ،اس تعراضاتاملشرتكة مثانية  " املرحيلتقرير ال اجلديدة يف " الاس تعراضات متت الإشارة اإ

رير. االتقاملشموةل يف السابقة فرتة الالتغيري من  تربزاليت التقارير السابقة  الواردة يف احلاةل مس تجداتمع  ،عىل هذا النحو

س تكون هناك توصية  ،ورهنا مبوافقة ادلول الأعضاء فامي يتعلق ابلتوصيات الواردة يف هذا التقرير ،2019يف هناية مارس و

ىل الهيئات الترشيعية للويبو س تظل معلقة غالق و  ،واحدة فقط موهجة اإ  أأو اعتبارهاتنفيذها  وأأ مجيع التوصيات الأخرى يمت اإ

من مجيع  %86قد مت تنفيذها اكن  ،2019هناية مارس  معوأأوحضت الأمانة كذكل أأنه  .أأو غري مقبوةل ،ابلويبوصةل  غري ذات

غالق  ،واملتعلقة ابلويبو ،2010توصيات اليت قدمت منذ عام  320توصيات وحدة التفتيش املشرتكة البالغ عددها   %9مع اإ

ىل  أأبرزت ،. وأأخرياهاوجاري تنفيذ %5مت قبول و ،غري ذات صةل أأو غري مقبوةلاعتبارها أأو  ،أأخرى الأمانة أأنه ابلإضافة اإ

هنا ت ،رتكة املعلقةرصد توصيات وحدة التفتيش املش معلها لتيسري وتنس يق الردود عىل اس تبياانت وحدة التفتيش  واصلفاإ

متش يا مع برانمج معل وحدة التفتيش و املتعلقة ابلس تعراضات اجلارية واجلديدة.  االاس تقصائية ومقابالهت ااملشرتكة ودراساهت

صدار س تة تقارير يف ذكل العام ،املشرتكة  .2018يف عام  صدرتاليت  تكلل مخسة تقارير من مع اس تكام ،من املقرر اإ

عداد الوثيقة  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيقحتدث وفد كرواتيا ابمس و  .95 وشكر الأمانة عىل اإ

WO/PBC/30/6،  أأن ب هارسور عن  اجملموعة وأأعربتمرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. تقرير ويه

قد ُأغلقت ابعتبارها غري  %9مهنا قيد التنفيذ وأأن  %5وأأن  ،من توصيات وحدة التفتيش املشرتكة قد ن فذت ابلفعل 86%

واليت جيري  ،املتبقية %5الـ نس بة من املعلومات حول موعد الانهتاء من  امزيد اجملموعة تطلبو ذات صةل أأو غري مقبوةل. 

ىل تفاصيل  ،اتنفيذها حالي  القوانني والس ياسات واملامرسات. قامئة بشأأنتوصيات املعلقة ال عن ابلإضافة اإ
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ب ابلتقرير املرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. وأأعربت ورحم  ،حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابءو  .96

 320غ عددها البالابلويبو من توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ذات الصةل  %86 قد مت تنفيذ هأأنباجملموعة عن رسورها 

غالقها أأخرى  %9 وبأأن ،توصية يف طور التنفيذ. الآن يه و %5قبول بيامن مت  ،بولهامل يمت ق أأو  صلهتاعدم ثبت أأو قد مت اإ

 اس تعراضبت اجملموعة مبزيد من املعلومات حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة من تقارير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن رح  و 

توصيتان فقط هناك  تبقى ،للتقارير املرحلية اوفق ،س ياسات وممارسات املبلغني عن اخملالفات يف منظومة الأمم املتحدة لأنه

 .اموخطة تنفيذه تنيابملعلومات حول هاتني التوصيتني املعلق  اهبيرح أأعربت اجملموعة عن تمعلقتان. و 

عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. وأأعرب الوفد عن التقرير املرحيل  د الصني الأمانة عىل حتديثشكر وفو  .97

اإىل حتسني  يؤديمن التوصيات. ورأأى الوفد أأن تنفيذ التوصيات  %86مت تنفيذ اكن قد  2019هناية مارس  معتقديره لأنه 

ىل  هتطلععن الوفد أأعرب مع منظومة الأمم املتحدة. و  أأكرب تنس يقب  يمتوميكن أأيضا أأن  ،معل الويبو مزيد من العمل يف هذا اإ

 اجملال.

عداد التقرير. و  .98 عىل فهم ما مت حتقيقه  هساعدي التقرير وأأفاد الوفد بأأن شكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة عىل اإ

ىل أأنه يفاليت متت والنجاحات  من مجيع  %86مت تنفيذ اكن قد  ،2019 هناية مارس يف هذا الاجتاه. وأأشار الوفد برسور اإ

 امس متر  اتقدمأأن هناك الوفد  ورأأىأأخرى.  %5ومت تنفيذ  ،وما بعده 2010توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ابتداء من عام 

ضافية عن تكل شامال  افامي يتعلق ابلهيئات الترشيعية اليت تتبع هنج عىل مس توى املنظومة. وطلب الوفد معلومات اإ

عداد مس تقبال عن أأمهل يف العمل  أأعرب الوفدو التوصيات اليت مل تنفذ.  بشلك وثيق مع الويبو ووحدة التفتيش املشرتكة يف اإ

عام  هاصدورتوقع امل  ،بشأأن تقرير التعددية اللغوية داخل منظومة الأمم املتحدةوالتعاون معها  ،تقدمي اخلدمات عنتقارير 

عداد هذا التقرير.مرة الوفد  ا. وقد اختذت الأمانة مجيع التدابري الالزمة وشكره2020  أأخرى عىل اإ

م و  .99 د وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وشكر الوفد الأمانة عىل التقرير أأي

حراز تقدم كبري يف تنفيذ توصيات و تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اجلديدة. الرامية ل هجودها عىل و  عىل الرمغ من اإ

جراء تقيمي اكف لتنفيذ تكل التوصيات. وأأشار  حث ،وحدة التفتيش املشرتكة ضافية لضامن اإ الوفد الأمانة عىل تنفيذ تدابري اإ

ىل أأن اثنتني من التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن مراجعة س ياسات وممارسات املبلغني عن  الوفد اإ

ىل الرئيس التنفيذي. وطلب الوفد توضيحا بشأأن اخملالفات يف منظومة الأمم املتحد ة قد أأدرجت عىل أأهنا معلقة وموهجة اإ

ذا اكنت بقية التوصيات الواردة يف ذكل التقرير قد ن   ىل أأن مجيع التوصيات ماهية تكل التوصيات وما اإ فذت. وأأشار الوفد اإ

الوفد الأمانة عىل التنفيذ الاكمل للتوصيات  وحث .4و 2و 1الواردة يف ذكل التقرير تنطبق عىل الويبو ابس تثناء التوصيات 

طار التوصية  ،الواردة يف ذكل التقرير  2ذكر التقرير أأن التوصية ي ،ا. وأأخري 3مبا يف ذكل مؤرشات أأفضل املامرسات يف اإ

لتنفيذ. وكرر الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن س ياسات السفر اجلوي يف منظومة الأمم املتحدة مقبوةل وقيد ا

ذا اكنت وحدة التفتيش املشرتكة تنوي  ادلورةالوفد سؤاهل من  أأن تشمل الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن ما اإ

لأمم املتحدة. ورأأى الوفد أأنه ينبغي للرؤساء التابعة لنظامت امل ادلرجة الأوىل رؤساء  عىللغاء السفر ابإ  املتعلقةالتوصية 

جيب عىل رؤساء املنظامت أأل و ادلرجة الأوىل قدر الإماكن. عىل  ونفر اسل ي والقدوة مه  يكونواالتنفيذيني للمنظامت أأن 

 للأمم املتحدة. ادلرجة الأوىل لقيادة منظمة اتبعة عىللسفر ابس مترار ل العامة  املظاهريف  ايفكروا فقط يف التاكليف ولكن أأيض
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خمتلف توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. وأأيد الوفد  عنشكر وفد املكس يك الأمانة عىل املعلومات اليت قدمهتا و  .100

ماكنية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ىل التوصية املتعلقة ابإ ب . ورحم 10التوصية  ،تنفيذ تكل التوصيات. مث أأشار الوفد اإ

فري واليت س متكن الوفد من تلقي معلومات بشلك دوري عن تنفيذ خمتلف التدابري لتو  ،10 الوفد ابللزتام بتنفيذ التوصية

ماكنية الوصول داخل املنظمة ىل أأنه يتعني عىل املنظمة تعيني تشري  3التوصية وأأفاد الوفد بأأن للأشخاص ذوي الإعاقة.  اإ اإ

ذا اكنت الأمانة ستنفذ ذكل أأم أأن ماكنية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وتساءل اابإ  تكون معنيةهجة تنس يق  لوفد عام اإ

ىل أأنه  كام  ،سامع تعليقات الأمانة عىل ذكل هرس ي هناك ابلفعل هجة تنس يق بشأأن هذا املوضوع داخل املنظمة. وأأشار الوفد اإ

 أأنه هممت برد الأمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية.

هناك مجموعتان من  ،أأوحضت الأمانة أأنه مع وحدة التفتيش املشرتكةو تعليقاهتا. لف خمتكرت الأمانة الوفود عىل وش .101

ىل الهيئات الترشيعيةاملتكل  التوصيات وتوصيات  ،ا الأمانة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية لك عام كبند دامئقدهمتواليت  ،وهجة اإ

ىل الرئيس التنفيذي بالغيمت بعد ذكل واليت  ،موهجة اإ أأحالت الأمانة الوفود و . هبا الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةجلنة  اإ

ىل الفقرة  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل أأن يتضح جبالء حيث  ،جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةمن تقرير  45اإ

ىل الرئيس التنفيذي و  للرقابة هبا  رصدتلطريقة املنظمة اليت ا رقدت  ا أأهنراضية عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املوهجة اإ

عداد هذا التقريرو. هعن تكل التوصيات وتقدم تقارير تنفيذالأمانة  توصية معلقة من تقارير  14هناك سوى  ليس ،يف وقت اإ

حالهتا يمتوتكل  ،معظمها قيد التنفيذ الفعيلو  ،والس نوات السابقة 2018وحدة التفتيش املشرتكة الصادرة يف عام  ىل اإ  اإ

جعاهبا الشديد ابل  وأأعربت الأمانة عنالرئيس التنفيذي.  واليت نوقشت عىل نطاق واسع يف  ،تتعلق ابلسفر اجلوي اليتتوصية اإ

ىل أأنوما زالت مفتوحة.  ،العام السابق تكل التوصية غري  أأنتفيد بالتعليقات الواردة من وحدة التفتيش املشرتكة  وأأشارت اإ

ىل الرؤساء التنفيذيني لكياانت الأمم املتحدة موهجة ذا اكن ك للك كيان ل ورت مالأمر ولكن  ،عىل وجه التحديد اإ تقرير ما اإ

 ظلت ،يف الوقت احلايلوذكل. يف  امليض قدماىل الرؤساء التنفيذيني للك مهنم أأو عدم تطبيقها عأأو  تطبيقهايف  يرغب

أأن يمت  ،رمبا يف الس نوات املقبةل ،املفيدس يكون من و . امليض قدمابعد طريق  امل تقرر داخلي مانةالتوصية مفتوحة لأن الأ 

ىل الرئيس التنفيذي ىل  قدمت وأأن ،توجيه تكل التوصيات اإ  ،جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةالأمانة تقارير بشأأهنا اإ

 قد حبثتلجنة تكون ال حيث  ،املس تقةل للرقابةجلنة الويبو الاستشارية  ابس تجوابالوفود قيام مبارشة عند ويمت تناولها 

ىل الرؤساء التنفيذيني بدلة امليش املشرتكتوصيات وحدة التفت   ،اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. ومع ذكل تقدميهامن  وهجة اإ

يتعلق بتقرير  فاميو قرأأت الأمانة التوصيتني اللتني ما زالتا مفتوحتني.  ،ابلنظر اإىل وجود طلب بشأأن هذه املسأأةل ابذلات

لأمم املتحدة التأأكد من أأن ل ملؤسسات منظومةينبغي عىل الرؤساء التنفيذيني  ،2019هناية عام  مع" ،املبلغني عن اخملالفات

كامل التدريب احملدد عىل س ياسات الإبالغ عن اخملالفات وكيفية  تقارير املناسب عىل  الردمجيع املرشفني واملديرين مطالبون ابإ

 ،2020"حبلول عام  ،عىل أأنه التوصية املفتوحة الثانية وتنص .مناسبمعها عىل حنو والتعامل  اخلطأأ والانتقامسوء السلوك/

جراء عىل اينبغي  من  ،عاملية للموظفني لك س نتني ئيةاس تقصادراسات لرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة اإ

آراء املوظفني بشأأن معرفةأأجل  عىل مس توى " واملساءةل واملوضوعات املتعلقة ابلأخالقيات الإدارة العليايف  القدوة" قضااي أ

بأأي  ،س تقوم اأأهنبلالإبالغ  عن سعادهتا البالغةالأمانة وأأعربت ووضع خطة معل شامةل ملعاجلة القضااي احملددة. الإدارة العليا 

ماكنية الوصول من وفد ابو .2021يف عام مهنا  والانهتاءتكل القضااي  ةمبعاجل ،حال من الأحوال لنس بة للسؤال املتعلق ابإ

دارة املوارد البرشية شعبة أأكدت الأمانة أأن دلهيا مركز تنس يق يف  ،املكس يك ابلتنس يق مع خمتلف الكياانت مبا يف  يقوماإ

فت وقد لك   .دهانظر يف مجيع اجلوانب املادية وجوانب البنية التحتية اليت يتعني اعامتوي  ،املباين والبنية التحتية شعبةذكل 
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جراء العديد من ادلراسات عن سعادهتا البالغة الأمانة  وأأعربتتبحهثا الأمانة بعناية. س  جاريةوهناك دراسة أأخرى  ،الأمانة ابإ

ىل أأهنا الأمانة وأأشارت . فهيا امليض قدماب عداد ك  اإ  املقبةل.تيب لتوضيح هذه القضية ومعاجلهتا يف امجلعيات تعمل عىل اإ

 قرأأ الرئيس فقرة القرار اليت مت اعامتدها: ،لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة اظر ون .102

ن جلنة الربانمج واملزيانية: .103  اإ

 (؛WO/PBC/30/6أأحاطت علام هبذا التقرير )الوثيقة  "1"

طار الواثئق التالية وبصيغهت "2" ا املبي نة وأأبدت ترحيهبا وتأأييدها لتقيمي الأمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف اإ

 يف هذا التقرير:

 JIU/REP/2018/7  (؛9)التوصية 

 JIU/REP/2018/6  (؛10)التوصية 

 JIU/REP/2017/7  (؛1)التوصية 

ىل اقرتاح تقيمي للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة يك تنظر فيه  "3" مانة اإ ودعت الأ

 لأعضاء.اب ادلول

 الويبوأأداء تقرير  من جدول الأعامل 8البند 

ىل الوثيقة ا .104  .WO/PBC/30/7ستندت املناقشات اإ

تقرير أأداء الويبو لعام  ،من جدول الأعامل 8البند  ،س تعراضات املاليةانتقل الرئيس اإىل قسم أأداء الربانمج والاو  .105

. 2018لعام ة التنظمييالنتاجئ حنو حتقيق  للتقدممبثابة تقيمي ذايت  ي عد 2018لعام  أأداء الويبو. وأأوحض الرئيس أأن تقرير 2018

ذكر الرئيس و حسب الهدف الاسرتاتيجي.  تقرير أأداء الويبواقرتح الرئيس أأن تبين جلنة الربانمج واملزيانية مناقش هتا بشأأن و 

 اس مترار املناقشات. مث دعا الرئيس الأمانة لتقدمي الوثيقة. أأثناءأأن الأمانة س تنسق مدى توافر مديري الربامج 

يركز عىل التقدم احملرز حنو حتقيق  ،الثنائيةمنتصف عن قرير هو ت 2018تقرير أأداء الويبو لعام  مانة أأنوحضت الأ وأأ  .106

 2018بناًء عىل تقيمي بياانت الأداء لعام و . 2018/19للثنائية النتاجئ املرتقبة من خالل املوارد املعمتدة يف الربانمج واملزيانية 

 عىل املسارعىل أأهنا " مؤرشا 317: مت تقيمي مؤرشا 440عددها للك هدف من أأهداف مؤرش أأداء الربانمج البالغ 

من  %20 شلكت واليت  ،عىل أأهنا "ليست عىل املسار الصحيح" مؤرشا 88 مت تقيميو ؛%72 شلكت واليت  ،الصحيح"

عىل أأهنا  مؤرشات 5مت تقيمي و ؛%4.8 شلكت واليت  ،"2018"ل تنطبق لعام عىل أأهنا  مؤرشا 21 مت تقيميو ؛املؤرشات

مت  ،عند تقيمي الأداءو . %2 شلكت واليت  ،عىل أأهنا "متوقفة" مؤرشات 9 ومت تقيمي ؛%1 شلكت واليت  ،"غري قابةل للتقيمي"

 اسيمت تقدمي حتليل أأكرث معقو عىل النحو الواجب.  2018/19للثنائية مراعاة تأأثري اخملاطر احملددة يف الربانمج واملزيانية 

. وأأشارت 2018/19 للثنائيةوكذكل ادلروس املس تفادة يف تقرير أأداء الويبو  املرتقبةللمخاطر وتأأثريها عىل حتقيق النتاجئ 
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ىل أأن تصممي أأنشطة الويبو وختطيطها وتنفيذها ل يزال يسرتشد بتوصيات  . 2018ذات الصةل يف عام  التمنية أأجندةالأمانة اإ

 .2018/19 للثنائيةيف تقرير أأداء الويبو  أأجندة التمنيةوسيمت تقدمي تقرير مفصل عن تنفيذ توصيات 

 .2018تقرير أأداء الويبو لعام الواردة يف والنتاجئ  املايلالعامة عىل الأداء النظرة  عىللتعليقات ل باب ال تح الرئيس ف و  .107

عداد الوثيقة  ،مس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقحتدث وفد لتفيا ابو  .108 وشكر الأمانة عىل اإ

WO/PBC/30/7  عن لوحة معلومات الأداء حسب الهدف  فضالالنتاجئ و  املايلالأداء  عىلشامةل  نظرة قدمتاليت

 يتعلق ابلنضامم اإىل ول س امي فامي ،لإجنازات الإجيابية يف خمتلف اجملالتاب هارسور عن اجملموعة  وأأعربتالاسرتاتيجي. 

نة قياس ية أأخرى يف اس تخدام خدمات الويبو يف جمال س    ويه ،2018 س نةانضامم يف حاةل  44واليت مشلت  ،اتاملعاهد

والتطورات  ،يف اس تخدام برانمج مساعدة اخملرتعني %87منو بنس بة اإىل حتقيق  ااجملموعة أأيض وأأشارتامللكية الفكرية. 

الاهامتم مبؤرش الابتاكر العاملي واحتاد الكتب زايدة و  ي،ذلاكء الاصطناعالقامئة عىل اأأداة الرتمجة ال لية احلديثة املتعلقة ب

ةامل    .يرس 

ن ال . 2018لعام  تقرير أأداء الويبوعىل مانة الأ شكر وفد الصني و  .109 شامل للعمل  لدلول الأعضاء فهام يتيحتقرير وقال اإ

ىل تقديره 2018املنجز والإجنازات اليت حققهتا الويبو يف عام   ،عىل مدار العام املايضلمنظمة ل لعمل العام بأأن ا. وأأشار الوفد اإ

طار أأهداف حتققت النتاجئ  وأأن ،"املسار الصحيح"عىل جاءت من املؤرشات  %72بسالسة وأأن  مت تنفيذه يف اإ

ىل  44انضمت  ،خلصوصاسرتاتيجية خمتلفة. وعىل وجه ا وهو رمق  ،معاهدة تديرها الويبو 26دوةل من ادلول الأعضاء اإ

مما زاد من توس يع نطاق وتأأثري املعاهدات اليت تديرها الويبو ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام لهاي  ،قيايس

ىل أأن تطبيقات اخلدمة اخملتلفة تمنو ابس مترار  (PATENTSCOPE) ركن الرباءات وقد توسع .ونظام مدريد. وأأشار الوفد اإ

 ت مراكز دمع الابتاكر التكنولويجزادت ش باكو وقاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي. 

دامة. يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تحققت الويبو أأيضا بعض التقدم  ،. ويف الوقت نفسه%10عىل مس توى العامل بنس بة 

برانمج  كام أأسفرر، تعاون جديد يف جمال البحث والتطوي مرشوع 18"ويبوريسريش"  للبحث الويبو قاعدة بياانتوقد أأنشأأ 

برام ثالثة اتفاقات. وفامي يتعلق ابلإجنازات اليت حققهتا الويبو يف الويبو الأخرض "ويبوغرين" ع أأعرب الوفد عن  ،2018ن اإ

عىل  ليستينبغي مواصةل تقيمي املؤرشات اليت " ،عىل وجه اخلصوص ؛الأمانة العمل ذي الصةلأأمهل يف أأن تعزز عن و تقديره 

عادة اس تخداهما. وأأعرب الوفد امل قابةل للتقيمي" و"الؤرشات "غري املوكذكل  ،الصحيح" سارامل  ذا اكن ميكن اإ توقفة" ملعرفة ما اإ

 خلطهتا. امن النتاجئ وفق ادمزي 2018/19 الثنائيةعن أأمهل يف أأن حتقق املنظمة يف هناية 

عداد  ،حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابءو  .110 بت . ورح  2018الشامل لعام  تقرير أأداء الويبووشكر الأمانة عىل اإ

نةاجملموعة  ىل املعاهدات ،لويبو يف العديد من جمالت الأداء الربانجميل ةالقياس ي ابلس   واس تخدام  ،مبا يف ذكل الانضامم اإ

 .امل ي رسةاحتاد الكتب  ورواجوالاهامتم مبؤرش الابتاكر العاملي  ،ومنو برانمج مساعدة اخملرتعني ،الويبوخدمات 

عداد النسخة التفصيلية من و  .111  2018و لعام تقرير أأداء الويبأأثىن وفد الياابن عىل الأمانة ملا قامت به من معل شاق يف اإ

جاميل فقد  ،والنتاجئ املايلعىل الأداء للنظرة العامة  اوفقأأنه، وأأشار اإىل دلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية. ل ادلخل بلغ اإ

املبلغ املقدر يف املزيانية من  %51 مبا ميثل ،مليون فرنك سويرسي 420.1بعد تسوية املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 

جاميل النفقات بعد  829.6 بلغ واذلي 2018/19لعام  املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع  تسويةمليون فرنك سويرسي. وبلغ اإ

مليون  764.6 البالغ 2018/19الثنائية مزيانية املبلغ املقدر يف من  %47 مبا ميثل ،مليون فرنك سويرسي 360.8العام 
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يرادات الرسوم من نظام معاهدة التعاون بشأأن ب الوفد بزايدة ادلخل القامئ عىل الرسوم وأأ فرنك سويرسي. ورح   قر بأأن اإ

جاميل الزايدة يف ادلخل القامئ عىل الرسوم. وأأعرب الوفد عن تقديره لعمل املنظمة  اكبري  االرباءات متثل جزء خفض عىل من اإ

لهدف الاسرتاتيجي الأداء حسب امعلومات هجود املنظمة يف هذا الصدد. وفامي يتعلق بلوحات اس مترار النفقات وتطلع اإىل 

جاميل  ،2018يف عام  مت تقيمي  ،2018الأداء يف الربانمج واملزيانية لعام ات مؤرشا عىل تصنيف 440ذكر الوفد أأنه من بني اإ

اليت بذلهتا الأمانة  الصحيح". وأأعرب الوفد عن رسوره لرؤية اجلهود الشاقة عىل املسارعىل أأهنا " ،%72أأو  ،مؤرش 317

لتطوير الرامية )قواعد البياانت العاملية(  13لربانمج بشأأن اهجود الويبو  بشدةالوفد  أأي د ،وبوجه خاص يف تنفيذ الربامج.

ىل نتاجئ البحث والفحص الويبو نظامو  (PATENTSCOPEركن الرباءات ) قواعد البياانت العاملية مثل  للنفاذ املركزي اإ

(WIPO CASE)، نشاء مركز للويبو  ؛ممي العامليةاوقاعدة بياانت التص ،وقاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية واإ

جياد طرق لس تخدام التكنولوجيات املتقدمة ATACاملتقدمة ) ةتكنولوجيتطبيقات ال لل  ( لتوفري أأعامل البحث والتطوير يف اإ

ىل أأنأأشار الوفد  ،مثل اذلاكء الاصطناعي. ابلإضافة اإىل ذكل برامج أأساس ية تنفذها ت عد  30و 25و 18و 9الربامج  اإ

دخال حتسينات يف تكل اجملالت يف املس تقبل. هتطلععن الوفد أأعرب املنظمة. و  ىل اإ  اإ

عداد و  .112 لنتاجئ املالية ل  هارتياح عنالوفد  وأأعرب. 2018لعام  تقرير أأداء الويبوشكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة عىل اإ

نه . و 2018اجليدة لعام  التسجيل لأن املزيد أأنظمة منو يف  حتقق ،نتيجة للزايدة املس مترة يف الطلب عىل خدمات الويبوقال اإ

ىل الوفد ابرتياح  وأأشارمن البدلان قد وقعت عىل معاهدات الويبو.  جناز قدره مب ،التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ املرتقبةاإ عدل اإ

ىل أأن عدد ادلول بأأيضا  وأأفاد. 72% ىل السعي  ،دوةل. ومع ذكل 121املمثةل يف أأمانة الويبو قد ارتفع اإ ل توجد حاجة فقط اإ

ملزيد من العمل لضامن التوزيع اجلغرايف اب وطالبولكن أأيضا يف توزيع الوظائف فامي بيهنا.  ،اإىل زايدة عدد ادلول املمثةل

ىل أأن نفقات الربانمج  ،عالوة عىل ذكلو العادل.  دارة املوارد البرشية قد بلغت شعبة  – 23أأشار الوفد اإ يف عام  %62اإ

ج يف برانمج العمل أأنظمة ترمجة أ لية جديدة در  . ورأأى الوفد أأنه من املهم أأن ت  2018/19 للثنائيةمن املزيانية املعمتدة  2018

الأعضاء. عىل وجه  وس يكون من املفيد اس تخدام هذه الأداة لرتمجة املواد اليت هتم ادلول ،الاصطناعيتس تخدم اذلاكء 

ىل الروس ية لتصنيفات الرباءات ادلولية اليت س متكن  ،من خالل اس تخدام الوسائل ال لية ،اخلصوص عداد الرتجامت اإ ميكن اإ

أأفضل. ومن بني النتاجئ املهمة  عىل حنوبشلك أأفضل وتنفيذ معليات البحث  الرباءاتفاحيص الرباءات من تصنيف واثئق 

نشاء قاعدة بياانت جديدة اأأشار الوفد أأيض ،اليت حتققت يف تكل الس نة ىل اإ يه مبادرة معلومات الرباءات  ،بشأأن الأدوية اإ

يف  كبري بشلكذكل ويسامه . %40برامج التعمل عن بعد بنس بة يف ع توسال و  (Pat-INFORMED) لأدويةمن أأجل ا

ىل الأداء الفعال للماكتب اخلارجية.  زايدة تعزيز املعرفة حول امللكية الفكرية. نوأأشار الوفد ابرتياح اإ هذه املاكتب  وقال اإ

 اخلارجية هممة لتحقيق أأهداف الويبو وتقدمي خدمات عاملية يف أأحناء خمتلفة من العامل.

مانة وأأ  .113 عدادها عىل عرب وفد مجهورية كوراي عن امتنانه للأ . وأأعرب عن رسوره 2018لعام  تقرير أأداء الويبواإ

طار معياري دويل متوازن للملكية الفكرية وخدمات امللكية الفكرية العاملية  بوضعابلإجنازات الرئيس ية يف الربامج املتعلقة  اإ

عىل وجه اخلصوص ابلإجنازات اليت  فعال. وأأحاط الوفد علامالايل املداري و الإ مع ادلو  ،لملكية الفكرية العامليةل تحتية ال بنية ال و 

أأداة الرتمجة ال لية القامئة عىل اذلاكء يف  املمتثةل( WIPO Translate) الرتمجة العاملية للويبودمة حتققت فامي يتعلق خب

أأداة  تفوقوت . 2018واليت اعمتدهتا مجهورية كوراي يف عام  ،2016اليت مت اإطالقها يف عام  الرباءاتالاصطناعي لرتمجة واثئق 

 املنتجات الأخرى. وتوقع الوفد أأن توفر هذه الأداة واخلدمة ملس تخديم عىلهذه ىل اذلاكء الاصطناعي ع القامئةالرتمجة 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات والتكنولوجيات اجلديدة.متنحهم ترمجة عالية اجلودة و  امللكية الفكرية  سهوةل الوصول اإ
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أأس ئةل  ةأأي أأخذن أأجل حسب الهدف الاسرتاتيجي م تقرير أأداء الويبو اس تعراضس تعاد الرئيس اللكمة واقرتح وا .114

لتعليقات عىل الأهداف الاسرتاتيجية الأول والثاين والثالث والرابع ل باب ال تح الرئيس وف تقنية أأو تعليقات من الوفود. 

 واخلامس.

لوفود بشأأن املوضوعات املتبقية املتعلقة بلجنة الربانمج ل هتوجهيو قيادة الرئيس ب أأعرب وفد الربازيل عن رسوره البالغ و  .115

عداد الواثئقوامل . وأأبرز الوفد التقدم 2018لعام  تقرير أأداء الويبوول س امي  ،زيانية. وشكر الوفد الأمانة عىل معلها الشاق يف اإ

فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف وأأعرب عن توقعات كبرية بشأأن  4احملرز يف الربانمج 

ىل نتاجئ ترش  جيابية يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية التوصل اإ يعية اإ

 (.IGCوالفوللكور )

ىل اجملالت ذات الأمهية  مانة. وأأشارت الأ تقرير أأداء الويبوشكرت الأمانة الوفود عىل تعليقاهتا الإجيابية عىل و  .116 أأيضا اإ

دخال حتسينات علهيا. مانةتركز علهيا الأ  اليت ترغب الوفود يف أأن  واإ

 .املالحقاملرفقات و عىل الأهداف الاسرتاتيجية السادس والسابع والثامن والرابع و  لتعليقل باب ال تح الرئيس وف  .117

ىل الرابع وفد الربازيلوعاد  .118 ىل الأهداف الاسرتاتيجية من الأول اإ طار الربانمج  ،أأعرب عن رسورهو  ،اإ )نظام  5يف اإ

س توى رضا مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن مب  فامي يتعلق %90اليت بلغت نتاجئ ل اب ،التعاون بشأأن الرباءات(معاهدة 

بنظام امللكية  هماالزت عن الوفد أأعرب س توى رضا املؤسسات واملعاهد ادلولية. و مب  فامي يتعلق %98و 2018الرباءات يف عام 

طار الربانمج والفكرية املتاكمل واملنسق.  وأأعرب عن رسوره  ،الوفد ابرتياح النتاجئ اليت حتققت أأشار ،نظام مدريد() 6يف اإ

ىل نظام مدريد يف  س تكون الرشاكت  ،2019أأكتوبر  2من  ااعتبار وذكر أأنه . 2019يوليو  2ابلإعالن عن انضامم الربازيل اإ

يداعالربازيلية قادرة عىل   يفيد ممادوةل  120ما يصل اإىل  طلب واحد للعالمات التجارية اليت ميكن أأن تكون صاحلة يف اإ

ترمجة قامئة  ،مدريدنظام يف  ةالقانوني الشعبةمع  ،ايناقش حاليبأأنه الوفد أأفاد أأحصاب العالمات التجارية يف الربازيل وخارهجا. و 

ىل الربتغاليةنظام سلع وخدمات  ىل أأنه يف مكتبه للعالمات التجارية.  ونظام مدريدبروتوكول  معلسن ي مما  ،مدريد اإ وأأشار اإ

حداث  امت أأيض دارة امللكية الصناعيةلنسخة تاكمل اإ من و مكتب العالمات التجارية مع نظام مدريد.  ا يس تخدهمليتا نظام اإ

نفاذ بروتوكول مدريد للربازيل أأن يقلل من تلكفة ممارسة الأعامل التجارية يف البالد ويسمح للرشاكت الربازيلية اإ شأأن بدء 

ىل نظام و تسجيل العالمات التجارية يف مجيع أأحناء العامل.  اتجراءس يط الكبري لإ التب ابلس تفادة من  من خالل الانضامم اإ

الازدهار الاقتصادي يف حتقيق وحتديث اقتصادها و  ،أأكدت الربازيل الزتاهما بنظام امللكية الفكرية املتعدد الأطراف ،مدريد

ىل الربانمج قتصاد السوق. وانتقمواتية لالابتاكر يف بيئة جمال  وأأعرب عن ارتياحه ملس توى  ،)أأاكدميية الويبو( 11ل الوفد اإ

يف زايدة  سامهي  فهيا مماوعدد املشاركني حسب احلاجة ادلورات  تصمميل س امي  ،التعاون اذلي مت حتقيقه مع أأاكدميية الويبو

أأنه من املهم بأأعرب عن اعتقاده و  ،واملعايري ادلولية()التصنيفات  12الربانمج الوفد  وتناولاملعرفة يف جمال امللكية الفكرية. 

وأأفاد الوفد . ST.26ر ايللويبو أأن تتبع وتتكيف بشلك حصيح مع قدرة ادلول الأعضاء عىل التكيف وخاصة فامي يتعلق ابملع 

ىل أأن س تة ماكتب فقط تشري بياانت الأداء بأأن  ىل أأ  ،ST.26املعيار لتنفيذ  ادس تعدا عىلاإ ن املاكتب الوطنية مما قد يشري اإ

ىل مزيد من املشاورات فامي يتعلق ابدلمع واملساعدة  تواجه صعوابت أأخرى يف نقل الأداة وتكييفها. وقد أأظهر ذكل احلاجة اإ

ىلالوفد تطرق  ،ا. وأأخري الاس تفادةهبدف حتسني  ،التقنية دراج أأي  و  ،)حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية( 15الربانمج  اإ د اإ

دارة امللكية الصناعيةاء اذلي يقيس مس توى رضا ماكتب الرباءات الوطنية فامي يتعلق بتنفيذ مؤرش الأد  وصونه نظام اإ
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ماكنية توس يع نطاق  .هوحتسين دارة امللكية الصناعيةوأأعرب الوفد عن أأمهل يف اإ ممي اليشمل جمالت أأخرى مثل التص نظام اإ

 اجلغرافية. واملؤرشات ةالصناعي

 رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها. ،لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة اظر ون .119

ذ اس تعرضت "تقرير أأداء الويبو  .120 ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ (، WO/PBC/30/7" )الوثيقة 2018اإ

مانة، أأوصت بأأن حتيط مجعيات الويبو علام اب داء املايل الإجيايب والتقدم وأأقر ت بطبيعة التقرير كتقيمي ذايت للأ لأ

 .2018الربانجمي احملرز يف حتقيق النتاجئ املرتقبة خالل عام 

يونيو  30ووضع تسديد الاشرتأاكت يف  ؛2018البياانت املالية الس نوية لعام  الأعامل لمن جدو  9البند 

2019 

 2018لعام )أأ( التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية 

ىل ا .121  .WO/PBC/30/9و .WO/PBC/30/8 Rev تنيالوثيق ستندت املناقشات اإ

الوثيقة  ،2018التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام  ،)أأ( من جدول الأعامل 9الرئيس البند  وعرض .122

WO/PBC/30/8 Revن ،من النظام املايل والقواعد املالية 8.11للامدة  ا. وأأوحض الرئيس أأنه وفق جلنة  عىل يتعني هفاإ

ىل امجلعية العامة  حالهتا اإ ىل و تعليقات وتوصيات. ب  مصحوبةالربانمج واملزيانية حفص البياانت املالية واإ دعا الرئيس الأمانة اإ

 التقرير. عرض

التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية للس نة املنهتية  ضمنتت  2018ذكرت الأمانة أأن البياانت املالية الس نوية لعام و  .123

عداد البياانت املالية وفق2018ديسمرب  31يف  تقرير مراجعة عىل  حصلتو  ،للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ا. وقد مت اإ

دراجهي س بق اذل ،بيان الويبو بشأأن الرقابة ادلاخلية اتضمنت الوثيقة أأيض ،. وللمرة الأوىلغري متحفظ مراجع يف تقرير  اإ

املكونة للبياانت  للعنارص مفصال اقدم رشحيللنتاجئ خالل العام و  قدم التقرير املايل مناقشة وحتليالوي. احلساابت اخلاريج

 ويأأيت بعدة. نلكزييمن النسخة الإ  5حتت عنوان "نظرة عامة عىل البياانت املالية" يف الصفحة  توجداملالية نفسها واليت 

 ،وهام غري ملزمني لأغراض الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،جدولن يف املرفقني الأول والثاين نفسها تالبياان

فائضا  2018أأظهرت نتاجئ املنظمة لعام و املايل والأداء املايل للمنظمة حسب وحدة الأعامل.  املركزتفاصيل عن  يقدمانلكهنام 

يرادات مل  42.5قدره لعام ل جاميل اإ جاميل ،مليون فرنك سويرسي 430.6يون فرنك سويرسي ابإ مليون  375.9مرصوفات  واإ

مليون  18.6مليون فرنك سويرسي. وميكن مقارنة ذكل بفائض قدره  12.2وخسائر يف الاستامثر بلغت  ،فرنك سويرسي

جاملية قدرها  ،2017فرنك سويرسي يف عام  يرادات اإ جاميل ،مليون فرنك سويرسي 409.1ابإ مليون  394.8قدره نفقات  واإ

جاميل الإيرادات يف عام و مليون فرنك سويرسي.  4.3وماكسب استامثرية قدرها  ،فرنك سويرسي  21.5مبقدار  2018ارتفع اإ

جاميل املرص و . 2017عن رمق عام  %5.3بنس بة أأو  ،مليون فرنك سويرسي  18.9مبقدار  2018وفات يف عام اخنفض اإ

اليت تتكون من صناديق  ،زاد صايف أأصول املنظمةو . 2017مقارنًة بعام  ،%4.8بنس بة أأو  ،مليون فرنك سويرسي

مليون فرنك سويرسي كام  261.4اإىل  2017مليون فرنك سويرسي يف عام  202.7من  ،الاحتياطيات ورأأس املال العامل

وكذكل املاكسب الاكتوارية  ،2018الويبو لعام اذلي حققته لفائض له الزايدة نتيجة هذ وجاءت. 2018ديسمرب  31يف 

مراجع . واكن لك من 2018يف هناية عام  التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمةالناجتة عن التقيمي الأخري ملسؤولية الويبو عن 
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ضافية عن الاستامثرات اقرتحوا  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةو  احلساابت اخلاريج يف تقاريرمه الأخرية رفع تقارير اإ

الوارد يف البياانت  املوسع كشفانهتزت الأمانة الفرصة لتقدمي املعلومات اليت اس تَّكلت ال و اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. 

 ،لس ياسة الاستامثرات افقو  ،تنفيذ اسرتاتيجيات الاستامثر للنقد الاسرتاتيجي والأسايسو . 4وخاصة يف املالحظة  ،املالية

 172.1استمثرت الويبو ما يقرب من  ،2017يف عام و. 2018ومت الانهتاء مهنا حبلول فرباير  2017اليت بدأأت يف سبمترب 

مت رصد تنفيذ ال بعد و . مليون فرنك سويرسي من النقد الاسرتاتيجي 92.8النقد الأسايس و مليون فرنك سويرسي من

والفريق املايل  الوديعرصف املعهنا بشلك منتظم من قبل مستشاري الاستامثر يف املنظمة و  تقارير وتقدمياستامثرات الويبو 

ملا للمنظمة عن ارتياهحم  مراجعو احلساابت اخلارجيونأأعرب و تقارير منتظمة.  ىلقتواللجنة الاستشارية لالستامثرات اليت ت 

. 2018و 2017املراجعة املالية اليت أأجريت فامي يتعلق بعايم لستامثرات املنظمة خالل معليات  قاموا به من اس تعراضات

يف اس تعراضها لتقارير الويبو عن الاستامثرات يف عام  ،جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةأأكدت  ،وابلإضافة اإىل ذكل

املنظمة أأضافت  ،2018يف عام وومراقبة استامثرات املنظمة.  وصوننظمة لإدارة امل أ ليات اكفية من قبل مت وضع  هأأن ،2018

 عكستو عىل التوايل.  والأساس يةالاسرتاتيجية رنك سويرسي اإىل حمافظها النقدية مليون ف 96مليون و 32.1ما يقرب من 

ىل متويل اس تحقاقات املوظفني طويةل  يةدفظة النقاحمل الاستامثرات الإضافية يف الاسرتاتيجية الزايدة يف املبلغ املنسوب اإ

الاستامثرات الإضافية ممكنة فاإن  ،فظة النقدية الأساس يةحمابلنس بة للوويه التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة.  ،الأجل

متت  ،املنظمة عالوة عىل املبلغ املطلوب لتغطية الاحتياجات النقدية التشغيلية للمنظمة. وابملثل حتققهابس تخدام النقد اذلي 

ضافة  ىل احملافظ النقدية مليون فرنك سوي  46.1مليون و 1.5اإ الأساس ية عىل التوايل يف النصف الأول الاسرتاتيجية و رسي اإ

جسلت عائدات استامثرات املنظمة مضن احملافظ  ،2018عام  هويف عام ميلء ابلتحدايت لالستامثرات و. 2019من عام 

مليون فرنك سويرسي  9.6-مليون فرنك سويرسي و 6.3-أأو  %4.1-و ،%5.3-الأساس ية خسائر و  الاسرتاتيجيةالنقدية 

عائدات الاستامثر تتفق مع معايري الأداء اليت مت تعييهنا  فاإن ،عىل الرمغ من ظروف السوق الصعبةو  عىل التوايل.

 الاسرتاتيجيةالنقدية استامثرات املنظمة يف احملافظ  ضتعوم  ،2019خالل النصف الأول من عام و لالسرتاتيجيات. 

 19.1وفرنك سويرسي مليون  10.1أأو حوايل  %7.1و %8.3تسجيل ماكسب بلغت ب  2018عام الأساس ية خسائر و 

الأهداف املتوسطة  والأسايس الاسرتاتيجياسرتاتيجيات الاستامثر يف النقد  عكستو مليون فرنك سويرسي عىل التوايل. 

نشاهئا يف عام   .2017والطويةل الأجل للمنظمة وبقيت عىل حالها منذ اإ

عداد وتقدمي التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام  ،اجملموعة ابءحتدث وفد كندا ابمس و  .124 وشكر الأمانة عىل اإ

ىل أأهن توأأشار  2018بت اجملموعة ابلنتيجة املالية الإجيابية لعام . ورح  2018 ىل اس مترار المنو يف ت   ااإ عزى مرة أأخرى اإ

ت اجملموعة عن . وأأعربريوالإدا املايليف اجلانبني افة دعت اجملموعة اإىل تويخ احلذر واحلصو اس تخدام خدمات الويبو. 

 هذا الرأأي مت مشاركته وتطبيقه من قبل الأمانة. بأأنرسورها 

عداد وعرض التقرير املايل  ،مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقحتدث وفد لتفيا ابمس و  .125 وشكر الأمانة عىل اإ

. وأأعربت اجملموعة عن .WO/PBC/30/8/Revعىل النحو املبني يف الوثيقة  ،2018الس نوي والبياانت املالية لعام 

ىل ،ارتياهحا للأداء املايل الإجيايب للغاية للمنظمة س نة قياس ية أأخرى يف اس تخدام خدمات الويبو يف جمال امللكية  وأأشارت اإ

دارة املسؤوةل للموارد املالية للم  أأن املنظمة س تظل عىل هذا  ورأأت ،نظمةالفكرية. كام أأعربت اجملموعة عن تقديرها لالإ

 الطريق.
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أأشار . و 2018شكر وفد الصني الأمانة عىل التقرير الزاخر ابملعلومات عن التقرير املايل الس نوي والبيان املايل لعام و  .126

ىل أأن   مركزها. وشكر الوفد الويبو وهنأأها عىل يشفافية املنظمة وأأسلوهبا احلصيف والإدار يعكس هذا التقرير ومرفقاته اإ

وذكر أأن السبب الرئييس يف ذكل هو تطوير معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام لهاي ومدريد  ،املايل السلمي لفرتة طويةل

هناك العديد من أأوجه يكون  التحدايت واملشألككرثة الاقتصاد و عوملة  ظلوكذكل زايدة عدد الطلبات. ورأأى الوفد أأنه يف 

رغبته يف اس مترار املنظمة يف مواصةل استامثراهتا يف أأنظمة خدمات امللكية الفكرية من خالل  عدم اليقني. وأأعرب الوفد عن

حبيث تكون اخلدمات ذات جودة أأفضل جلذب املزيد من  ،املوارد البرشية وتكنولوجيا املعلوماتجمال زايدة املوارد يف 

 .امللكية الفكريةالعمالء لس تخدام خدمات 

احتواء أأشار اإىل أأن . و 2018حدة الأمريكية ابلأداء املايل العام القوي للويبو خالل عام أأقر وفد الولايت املتو  .127

من اثنني من الاحتادات  الكبريةاإىل جانب الإيرادات  ،يف جمالت املوظفني والأاثث واملعدات معقولعىل حنو  التاكليف

مليون  3.5ذهب  ،خالل تكل الفرتة من الفائض املايلو مليون.  42.5 قدرهاإىل حتقيق فائض قد أأدى  ،املالية لفرتةتكل ال 

يالء الاعتبار لزايدة املسامهة يف هذه  ذا اكن ينبغي اإ حنو الزتامات التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة. وتساءل الوفد عام اإ

ل منغري امل الالزتام املس مترة  شواغهلأأحد عن  لوفدا وأأعرباملايل للمنظمة.  املركزالفائض احملقق اذلي من شأأنه أأن يعزز  موم

املالية  النوايحبشلك كبري يف  نساهامي نفقاهتام اخلاصة أأو  نيغطيا ش بونة ولهاي الذلين لأأداء نظايم ل  اخنفاضهو و 

 للمنظمة.

وعىل ضوء حاةل شعبة الرقابة ادلاخلية  .من الوثيقة 24يف الصفحة الوارد بيان الرقابة ادلاخلية وفد كندا وتناول  .128

ىل  والإشارة أأعرب وفد كندا عن اهامتمه بفهم  ،همن تقرير  19يف الصفحة  مراجع احلساابت اخلاريججانب املشرتايت من اإ

جراءاهتا.  معليات اإىل وجود سعى البديل ي  ،عىل وجه التحديدو بعض الأساس املنطقي لس ياسة املشرتايت املنقحة واإ

 تنافس ية وتعزيز رسية البائع.

جيابية وأأعرب عن شكر وفد الاحتاد الرويس الأ و  .129 ىل أأن الويبو حتقق نتاجئ مالية اإ عداد الوثيقة. وأأشار الوفد اإ مانة عىل اإ

ي واذل ،ب الوفد ابلنتاجئ اجليدة اليت حققها الفائضأأمهل يف أأن حتافظ عىل نتاجئها الإجيابية يف الس نوات القليةل املقبةل. ورح  

ىل أأن هناك زايدة قدرها  ،مليون فرنك سويرسي 42.5 بلغ ىل  اعزى ذكل جزئيوي   ،مليون فرنك يف الإيرادات 21وأأشار اإ اإ

زايدة الإيرادات من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يس متر الاجتاه الإجيايب يف املس تقبل وأأن 

 منو يف مجيع أأنظمة املنظمة.حدوث يؤدي اإىل 

عداد التقرير املايل أأيد وفد الياابن البيو  .130 ان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ

اذلي جسلت فيه الويبو  ،2018وأأعرب الوفد عن ارتياحه للوضع املايل الإجيايب يف عام  .2018الس نوي والبياانت املالية لعام 

الوضع املايل الإجيايب نتيجة  وجاءاحملاسبية ادلولية للقطاع العام. مليون فرنك سويرسي بعد تعديل املعايري  42.5فائضا قدره 

 ادلولية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل الأمانة بذل اجلهود يف هذا الصدد. الإيداعلأنظمة  السلميةلإدارة الويبو 

السابقة  ادلورةذلي مت تقدميه يف النقطة اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن الاقرتاح االأمانة تناول و  .131

ىل أأهنا قدمت اقرتاحو  ،طويةل الأجلالاملوظفني  مزاايزايدة متويل الزتامات خبصوص للجنة الربانمج واملزيانية  ىل  اأأشارت اإ اإ

ىل  مج . وقد قبلت جلنة الربان2013يف عام املقدم وهو الاقرتاح الأصيل  ،%50اس تعادة مس توى التغطية مرة أأخرى اإ

ىل  38.3 قدرهمتويل وسيمت تقدمي اقرتاح جبمع  ،التاسعة والعرشين هتادورانية هذا الاقرتاح يف واملزي  مليون فرنك سويرسي اإ
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تكون املنظمة قادرة عىل زايدة متويل الزتامات التأأمني أأن  2019هناية عام بمن املمكن  ،ابلإضافة اإىل ذكلو. العامة امجلعيات

ذا و الصحي بعد هناية اخلدمة.  فس يكون هناك  ،اكنت نفقات املوظفني الفعلية تقل عن نفقات املوظفني املدرجة يف املزيانيةاإ

فاإن الاقرتاح املقدم للجمعيات  ،يف الوقت احلايلو. للمنظمة زايدتهوقد يكون من املمكن هذا المتويل هامش لس تخدام 

ىل  مت تغيري قواعد  ،2017ذكرت الأمانة أأنه يف عام  ،فامي يتعلق بسؤال وفد كندا بشأأن املشرتايتو . %50سريفع التغطية اإ

جيب أأن ينعكس ذكل بشلك اكف مكتابعة يف دليل املشرتايت. و املشرتايت يف النظام املايل والقواعد املالية وتعزيزها. 

ىل أأن ر وأأشا حدى توصيات املراجعة املعلقة يه حتديث دليل املشرتايت واس تكامل هذا ادلليل أأخري ت اإ  2018يف عام  ااإ

 مجيع التدابري املتخذة لتعزيز الضوابط ادلاخلية.ادلليل يعكس أأن و 

 رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها. ،لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة اظر ون .132

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل  .133

 (..WO/PBC/30/8 Rev" )الوثيقة 2018"التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 

 2019يونيو  30يف  وضع تسديد الاشرتأاكت)ب( 

ىل الوثيقة  .134  .WO/PBC/30/9استندت املناقشات اإ

الوثيقة  ،2019يونيو  30يف  وضع تسديد الاشرتأاكت ،)ب( من جدول الأعامل 9الرئيس البند  وعرض .135

WO/PBC/30/9 . مبا يف ذكل  ،2019يونيو  30يف  وضع تسديد الاشرتأاكتتفاصيل عن تقدم الوثيقة وأأشار اإىل أأن

دعا و . 2009منذ عام  العاملاملعلومات املتعلقة بتطور املتأأخرات يف الاشرتأاكت واملدفوعات املس تحقة لصناديق رأأس املال 

ىل   التقرير. عرضالرئيس الأمانة اإ

فوعات كرت الأمانة أأن الوثيقة حتتوي عىل معلومات بشأأن املتأأخرات يف الاشرتأاكت الس نوية لدلول الأعضاء واملدوذ .136

حداملرفقات معلومات تتعلق بنظام الاشرتأاكت امل تضمنت . و 2019يونيو  30يف  ،العامللصناديق رأأس املال   ووضع وم

 اليت سددت ،أأوروغواييه  ،دوةل واحدةوذكرت الأمانة أأن . 2018/19 للثنائيةصناديق رأأس املال العامل و الاشرتأاكت 

عداد الوثيقة 2019لعام  اشرتاكها  فرنك سويرسي. 5697ي بلغت اذلو  ،منذ اإ

 رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها. ،لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة اظر ون .137

" )الوثيقة 2019يونيو  30"وضع تسديد الاشرتأاكت يف  ابلوثيقةجلنة الربانمج واملزيانية علام  أأحاطت .138

WO/PBC/30/9.) 

 التقرير الس نوي عن املوارد البرشية من جدول الأعامل 10البند 

ىل الوثيقة ا .139  .WO/PBC/30/INF/1ستندت املناقشات اإ

الوثيقة  ،التقرير الس نوي عن املوارد البرشيةبعنوان  ،من جدول الأعامل 10الرئيس البند  وعرض .140

WO/PBC/30/INF/1 . املعلومات وفقا للقرار دمت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية لأغراض أأوحض الرئيس أأن الوثيقة ق  و

املوارد البرشية عن الس نوي تقرير ال عندما "طلبت تقدمي  ،2012اذلي اختذته جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا يف سبمترب 
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طار ليس هناك . وذك ر الرئيس الوفود بأأنه "لجنة الربانمج واملزيانية للنظر فهيال  اخلريف دورةاإىل جلنة التنس يق يف  قرار يف اإ

 التقرير. عرضدعا الرئيس الأمانة اإىل و ذا البند من جدول الأعامل. ه

توفري بيئة مواتية للويبو ليك تنجح يف  عىلس يكون  2021-2020الفرتة يف  23كرت الأمانة أأن تركزي الربانمج وذ .141

ات التمنية لدلول الأعضاء وخدم ،تضمن خدمات امللكية الفكرية للعمالء العاملينيي تنفيذ برانمج معلها الطموح والتطلعي اذلي 

القوة العامةل للويبو أأساس ية لتحقيق برانمج العمل املقرتح. وقد مت  وأأوحضت أأنوالهنوض ابلأجندة املعيارية وغريها.  ،والأعامل

عىل الراكئز التالية: دمع مس تقبل مس تدام  تقومحتديد خارطة الطريق لإدارة القوى العامةل يف اسرتاتيجية املوارد البرشية اليت 

ضامن وجود قوة عامةل متنوعة و  ؛ذايت اتبعة للأمم املتحدة يف بيئة رسيعة التغريمتويل ذات للويبو ابعتبارها واكةل متخصصة 

دارة املواهبالرتوجي للويبو بصفهتا صاحب معل و  ؛وشامةل خللق ماكن معل مبتكر  ؛مفضل من خالل أأفضل ممارسات اإ

ىل البياانت. ل مس تجيباتصال و  توفري معليات فعاةل موهجة حنو خدمة العمالءو   وتوجدلعمالء واختاذ القرارات املستندة اإ

 تتعلقاليت  ،من التحدايت ااملنظمة عدد واجهت ،املواهب عن سعهيا للبحث ويف .يف تقرير املوارد البرشيةتفاصيل هذه ال 

أأحد هذه التحدايت حبقيقة أأن خدمات يتعلق و يف منظامت الأمم املتحدة الأخرى.  حلدانفس اإىل وليهتا واليت قد ل تنطبق ب

 مما أأدى اإىل ارسيعتكنولوجيا كبريا و اتطور تشهداملنظمة تعمتد اإىل حد كبري عىل منصات وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات اليت 

تَّكن اخملاطر يف ضامن و الفرص يف التحسني احملمتل للخدمات احلالية وظهور خدمات جديدة.  وتمتثلالفرص واخملاطر.  ظهور

يف عدد من وتوجد، ديدة. اجلنظمة الأ تكنولوجيات و ال امتالك املنظمة للموظفني ذوي املهارات املناس بة لتطوير وتشغيل 

املتعلقة بوليهتا  ةنظموقد جنحت يف تطوير الأ  ،ة كبريةموهباملنظمة  ودلىمنافسة عاملية كبرية للمواهب.  ،اجملالت املتخصصة

وفرصة  جمالعىل املنظمة توفري يتعني  ،العامليون. وللحفاظ عىل هذه املوهبة معالؤهاد مهنا يس تف ي مبتكرة و  ويه أأنظمة

اجملال الآخر اذلي يمتثل . و لالبتاكر ومجموعة من املزااي اجلذابة والقابةل للمقارنة مع ما يقدمه أأحصاب العمل ادلوليون الآخرون

ليه  يالء اهامتم وثيق اإ ىل اإ ومع  ،جنس ية 123التنوع اجلغرايف. وتتأألف القوة العامةل املهنية للمنظمة حاليا من  يفحتتاج املنظمة اإ

لختاذ  2016مت توجيه الأمانة من قبل مجعية الويبو يف عام ول تزال هناك قامئة طويةل من ادلول الأعضاء غري املمثةل.  ،ذكل

مت تنفيذ العديد من بعثات التوعية يف الفرتة و. حاليا التوعيةهجود  وتتواصل ،مزيد من تدابري التوعية ومعاجلة الاختاللت

ىل تعيني هجات تنس يق و املشموةل ابلتقرير.  املنظمة يف  ساعدت اكنت هناك مشاركة جيدة من جانب ادلول الأعضاء مما أأدى اإ

حراز تقدم  ضامن حصول طاليب العمل احملمتلني عىل معلومات عن الوظائف الشاغرة يف الوقت املناسب. وس تواصل املنظمة اإ

ىل مزيد من العمل يف و يف التوازن بني اجلنسني وتعممي مراعاة املنظور اجلنساين.  املقبةل للهنوض ابلتوازن  الثنائيةهناك حاجة اإ

يعد خلق و ملس توايت العليا. بني اجلنسني يف ا واملرونة يف ساعات  ،هتيئة بيئة معل من خالل س ياسات صديقة للأرسةو 

ىل املنظمة.  ،العمل دلى  مس تودعات املواهب وت عدومجموعة من املزااي اجليدة عنارص أأساس ية جلذب املرحشات اجليدات اإ

من الأدوات اليت تساعد عىل التقدم يف هذا مجيعها ت املوظفني التوجيه والتدريب وتمنية قدراما تقوم به املنظمة من الويبو و 

حداملنظمة عضو نشط يف النظام املو اجملال.  س ياسة املوارد البرشية عىل مس توى النظام  وضعيف  كشار ت للأمم املتحدة و  وم

حدامل  ،2020يف يناير والأخرى.  س ياسات املنظمة بشلك وثيق مع س ياسات منظامت الأمم املتحدة وتتوافقللأمم املتحدة.  وم

نظمة موظف يف امل تقاعد أأي ي  لمن املتوقع أأ و مجليع املوظفني. س نة  65عند بلوغ معر املوظف س تطبق املنظمة سن التقاعد 

القوى العامةل وجتديدها. واكن التأأخري ملدة عامني اذلي وافقت  تنظميخالل الس نوات القادمة مما ميثل حتدايت أأمام  اتقريب

يف ول س امي زايدة قدرة املنظمة  ،يف املهارات الاختاللأأوجه للغاية يف معاجلة  امفيد 2017عليه جلنة الويبو للتنس يق يف عام 

آت والتقديراكاللغات الآس يوية يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وفامي يتعلق بربانمج امل جمال أأهنا بالأمانة  أأفادت ،ابلويبو فأ

ىل أأن برانمج امل آت والتقدير أأجرت بعض املناقشات مع الوفود حول هذا املوضوع وأأشارت اإ الويبو مت تقدميه لأول  يفات اكفأ
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قابة شعبة الر  تأأجر  ،2016يف عام وعدة مرات.  منذ ذكل احلني مت تنقيحه وتعديهلو . ربانمج جترييبك 2013مرة يف عام 

دارة الأداء ابملنظمة  االربانمج جزء وي عدوأأدجمت توصيات ذكل التقيمي يف س ياسة منقحة.  تقياميادلاخلية  ل يتجزأأ من نظام اإ

هناك عدد من و  الويبو الأساس ية. قميم  انيعكس نذليلالعام والتقدير ا العرفانالسلوكيات املرغوبة من خالل عىل شجع ي و 

آت املالية فراد والفرق لك عام. يو  ،املاكفأ يف حتديد املوظفني والفرق  ارئيس ي العب فريق الإدارة العليا للويبو دورويمت منحها للأ

آت.  هال و اليت جيب حص آت مالية فردية عن العمل املمتزي املنجز  اموظف 26حصل  ،2019يف عام وعىل هذه املاكفأ عىل ماكفأ

 ااملنظمة أأيضتكر  م  وسوففريق. لك مقابل الأداء الاس تثنايئ لوس تحصل مخسة فرق عىل ماكفأأة مالية  ،2018يف عام 

 همتقدمي نظرا ل وس يحصل ثالثة موظفني عىل ماكفأأة مالية  ،الكفاءةو الابتاكر اكسب أأربعة موظفني لإجنازمه املتعلق مب

جيابية ومتنامغة يف عام ة هتيئمساهامت كبرية يف  اليت مت دفعها يف عام  ،يماكفأأة الأداء التنظميكام أأن . 2018بيئة معل اإ

س ياسة الويبو الإرشادات املقدمة من جلنة  عكسوت. 2016/17بعد الأداء املايل اجليد للمنظمة يف الثنائية  وضعهامت  ،2018

للنقد من الأجر الصايف وأأن احلد الأقىص للمزيانية الإجاملية  %10أأل تتجاوز املاكفأأة املالية ب تفيداخلدمة املدنية ادلولية واليت 

آت غري النقدية جيب أأل يتجاوز  جاميل تاكليف الأجور.  %1.5واملاكفأ صدار س ياسة معدةل  ،2019يف عام ومن اإ مت اإ

آت التنظمييةفعال مت تقيمي أأداهئم بأأقل من بأأي موظفني  ابستبعادتضمنت طلب ادلول الأعضاء   وسيمت تقدمي. من املاكفأ

ىل التقرير الس نوي  دارة املوارد البرشية والتطورات  قدموهو يجلنة التنس يق. اإ جنازات اإ  ،اتالس ياس ييف جمال حملة عامة عن اإ

عطى املوظفني خيارات للعمل املرن وحسن يواذلي  2019دارة الوقت يف يناير مت تقدمي نظام جديد لإ  ،عىل سبيل املثال

ستبدأأ و اسرتاتيجية رفاهية املوظفني.  تقود أأنشأأت املنظمة وحدة طبية خاصة هبا ،2018يف عام والتوازن بني العمل واحلياة. 

ذكل مبثابة ترتيب مؤقت لفرتة أأولية مدهتا وي عد . 2019جتربة رعاية هنارية لأطفال ما قبل املدرسة ملوظفي الويبو يف سبمترب 

مبا يف  تحرشال هناك مبادرة ملدة عام للقضاء عىل مجيع أأشاكل و الأمانة ابس تكشاف خيارات طويةل الأجل.  تقومسنتان بيامن 

ذكل التحرش اجلنيس يف الويبو. وتعمل املنظمة عن كثب مع مؤسسات منظومة الأمم املتحدة الأخرى يف مواءمة أأدوات 

مبا يامتىش مع توصيات وحدة التفتيش  امت حتديث برانمج الويبو للتدريب ادلاخيل مؤخر والويبو وس ياساهتا يف هذا الصدد. 

من  متدراب 650خترج حوايل  ،ويف تكل الفرتة ،عىل برانمج التدريب ادلاخيل اعام 20رور احتفلت املنظمة مبو املشرتكة. 

 علومات.امل من أأجل توفريمن اإحصاءات املوارد البرشية  اقدم عدديكتيب مصحواب ب تقرير املوارد البرشية  ويأأيتالويبو. 

وشكر الأمانة عىل صياغة التقرير الس نوي عن  ،حتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقو  .142

عداده.  WO/PBC/30/INF/1املوارد البرشية عىل النحو الوارد يف الوثيقة  اجملموعة  وأأي دتوأأقر ابجلهود املبذوةل يف اإ

ضع املايل السلمي أأحاطت اجملموعة علام بأأن الو و اجلهود الرامية اإىل زايدة التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني بني املوظفني. 

ىل الأداء الفعال للموظفني وشكرهتم اجملموعة عىل معلهم وتعاوهنم. قد ي   أأن الكفاءة جيب أأن  ااجملموعة أأيض ورأأتعزى أأيضا اإ

 .دلى املوظفني ادلوافعلأهنا تعزز  مناسبتاكفأأ بشلك 

آس يا واحمليط الهادئو  .143 عداد التقرير الس نوي عن املوارد  ،حتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ وشكر الأمانة عىل اإ

ىل اجملموعة  وأأشارتالبرشية.  نتاجية القوى العامةل اليت ت  اإ ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد. زايدة اإ عزى اإ

بشأأن املساواة بني  وأأعربت اجملموعة عن تقديرها للزتام الويبو ابلتوازن بني اجلنسني ومواصةل تنفيذ خطة معل املنظمة

. وأأعربت اجملموعة عن ارتياهحا للجهود املتجددة لتحسني التوزيع اجلغرايف للموظفني وتطلعها اإىل 2021-2019للفرتة اجلنسني 

العديد من الربامج اليت اإىل اجملموعة  أأشارت. كام اجلغرايف توزيعال ول الأعضاء غري املمثةل لتعزيز حتسني هجود التواصل مع ادل

ىل تطوير   .هتموكذكل دمع رفاهي ،هموتعلم املوظفني قدرات هتدف اإ
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عداد التقرير الس نوي عن املوارد البرشية. ورح   ،حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابءو  .144 بت اجملموعة وشكر الأمانة عىل اإ

قضااي املوارد البرشية يف الويبو.  عنل الأعضاء ابلتحسني املس متر للتقرير اذلي أأثبت دوره مكصدر رئييس للمعلومات لدلو 

حدكعضو يف النظام امل ،وواصلت اجملموعة توقعها من الويبو رشادات جلنة اخلدمة املدنية ب ،للأمم املتحدة وم أأن تتابع عن كثب اإ

آت. وتطلع ،ادلولية بشأأن قضااي مثل مس توى الرواتب ىل من اجملموعة توحزم التعويضات وبرامج املاكفأ اقشة هذه القضااي اإ

عىل مبنيا التوظيف  أأن يكونعىل أأمهية  من جديداجملموعة  أأكدت ،فامي يتعلق ابلتوظيفو  يف ادلورة القادمة للجنة التنس يق.

هذا املبدأأ الشامل رضوري لتحقيق الولية الفريدة للمنظمة. رأأت أأن والكفاءة والزناهة. و  الفعاليةاجلدارة وعىل أأعىل معايري 

من أأجل زايدة التنوع  مانةأأعربت اجملموعة عن تقديرها ودمعها للجهود املس مترة اليت تبذلها الأ  ،ذكل يف الاعتبارومع وضع 

 اجلغرايف وحتسني التوازن بني اجلنسني.

عداد وتقدمي التقرير الس نوي عن املوارد البرشية.  ،حتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيةو  .145 وشكر الأمانة عىل اإ

دارة املوارد البرشية لتحسني مجموعات املهارات ورفاهية املوظفنيل  اجملموعة عن تقديرها توأأعرب,  ،لجهود املس مترة اليت تبذلها اإ

بت اجملموعة ابلتقدم احملرز يف تنفيذ س ياسة بيئة معل متنامغة من خالل س ياسات وبرامج مبتكرة. ورح  هتيئة عن  فضال

عىل نطاق منظومة الأمم الشامةل عربت عن تقديرها ملسامهة الويبو يف خطة العمل الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني وأأ 

املتحدة بشأأن املساواة بني اجلنسني وتوظيف املرأأة. وأأعربت اجملموعة أأيضا عن رسورها ملالحظة أأن النس بة املئوية 

آخذة يف الازدايد منيللمرحشات الاليئ  الأمانة عىل تكثيف  توجشع 2016عام  ذمت اختيارهن لشغل وظائف يف الويبو أ

ىل احلفاظ عىل  تعزيز املساواة الفعاةل بني اجلنسني عىل مجيع املس توايت. وفامي هذا الاجتاه الإجيايب وبشلك أأمع اجلهود الرامية اإ

ىل اجملموعة  أأشارت ،يتعلق ابلمتثيل اجلغرايف ل ادلول الأعضاء متثييف التقدم الإجيايب يف اجلهود املبذوةل لسد الفجوات القامئة اإ

شهد التنوع اجلغرايف أأن عدد ادلول الأعضاء ي . و 2018بني موظفي الويبو يف عام  است دول أأعضاء حديثمتثيل  من خالل

لأن بعض املناطق اجلغرافية ل تزال ممثةل متثيال غري عادل.  هاقلق عن  اجملموعة أأعربت ،. ومع ذكل121املمثةل ارتفع اإىل حوايل 

جياز  ،ويف هذا الصدد عن التوزيع الإقلميي ملوظفي الويبو حسب الوظائف  اجشعت اجملموعة الأمانة عىل تقدمي معلومات أأكرث اإ

طار الهنوض والرتقية. ورح   ،والفئات بت اجملموعة ابلتحسينات اليت أأدخلت وكذكل عن متثيل املوظفني الإقلمييني فامي يتعلق ابإ

اجملموعة  وحث تامي يتعلق بزايدة مشاركة مواطين ادلول الأعضاء غري املمثةل. عىل برانمج الويبو للتدريب ادلاخيل وخاصة ف

عدد املتدربني املشاركني يف الربانمج وخاصة من ادلول الأعضاء غري املمثةل  لزايدةالأمانة عىل تشجيع املزيد من املبادرات 

 .انقصااملمثةل متثيال الأخرى و 

ب ابلتقرير الس نوي عن املوارد البرشية. ورح   ،مرياك الالتينية والاكرييبحتدث وفد هندوراس ابمس مجموعة بدلان أأ و  .146

ىل أأن بني جغرايف و أأكرب حىت ميكن ضامن وجود توازن  ل س اميأأمهية كبرية للموارد البرشية يف املنظمة تويل اجملموعة  وأأشار اإ

ب الوفد  يتعلق ابملهنيني يف املنظمة. ورح  أأكدت اجملموعة عىل أأمهية ضامن وجود متثيل أأكرب لدلول الأعضاء فاميو . نسنياجل 

نس بة داخل الويبو فامي يتعلق ابدلول ال  من أأجل زايدة يتعني امليض فيه قدماطريق هناك  أأفاد بأأن ،ابلتقدم احملرز. ومع ذكل

ىلالأعضاء.  ديد من أأن الع وأأوحضتمن المتثيل اجلغرايف.  %20جنس ية خمتلفة ل متثل سوى  30أأن  وأأشارت اجملموعة اإ

آس يا واحمليط الهادئ. ورأأت اجملموعة أأن هناك حاجة اإىل مزيد من التوازن اجلغرايف  هؤلء جاءوا من أأورواب الغربية ومنطقة أ

ىل مواصةل بذل اجلهود يف هذا الصدد. ورأأت اجملموعة أأهنا س تكون فرصة جيدة  ودعت مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو اإ

ش باب من ادلول الأعضاء املمثةل متثيال انقصا. وهنأأت اجملموعة الويبو عىل التقدم املس متر يف دعوة ال بأأن يمت لتحسني المتثيل 

أأن تكون هناك س ياسة  رأأت رضورة ،مؤرش املساواة بني اجلنسني للأمم املتحدة وخاصة فامي يتعلق ابلنتاجئ السابقة. ومع ذكل
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جراء املزيد من ادلراسةجيب و خاصة فامي يتعلق ابملناصب العليا.  ،أأكرب يف املنظمةبشلك ملرأأة ااإرشاك  يتس ىنأأفضل حىت   اإ

زالهتا.  العقباتدعت اجملموعة اإىل حتديد و نظمة ادلمع الاحرتافية وأأدوات حتديد املواهب. لأ  عن اجملموعة  وأأعربتحبيث ميكن اإ

نشاؤهو عىل  تش متلس  اسرتاتيجية املوارد البرشية أأن ترى أأنب هارسور   ذكل.من أأجل ا يف املنظمة ظيفة جديدة مت اإ

عداد التقرير الس نوي املفصل للموارد البرشية وشكر الأمانة عىل ترمجهتا يف الوقت و  .147 شكر وفد الصني الأمانة عىل اإ

ىل لغات أأخرى يف العام  ،قامت ح لدلول الأعضاء فهم احملتوى. وأأعرب الوفد عن رسوره لرؤية أأن املنظمةيت ي مما  ،املناسب اإ

وحققت نتاجئ مبا يف ذكل السعي لتحقيق التوازن بني  ،فامي يتعلق جبوانب املوارد البرشيةابلكثري من الأنشطة  ،املايض

طار تعزيز التوازن اجلغرايفواجلنسني من خالل نظام التدريب ادلاخيل لتوفري الفرص للمواهب الشابة.  أأعرب الوفد  ،يف اإ

أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنفذ الأمانة بفعالية  ،. ويف الوقت نفسه%60التدريب بنس بة يف شاركة امل زايدة لعن رسوره 

آت والتقديروفامي يتعلق بربانمج امل فامي يتعلق بمتثيل ادلول الأعضاء. مراجع احلساابت اخلاريجتوصية  رأأى  ،يف الويبو اكفأ

آت وتقدير مناس بني للحفاظ عىل ديناميكية املنظمة وكفاء  هتا.الوفد أأنه جيب توفري ماكفأ

عداد و  .148 التقرير الس نوي عن املوارد البرشية. وأأعرب الوفد عن تقديره لس مترار  وعرضشكر وفد الهند الأمانة عىل اإ

نتاجية القوى العامةل بسبب الأداء القوي لنظايم تسجيل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد. وأأعرب الوفد عن  زايدة اإ

بني اجلنسني مبا يامتىش مع ولية ابملساواة رة اليت بذلهتا الأمانة لتنفيذ س ياس هتا املتعلقة رسوره ملالحظة اجلهود الإجيابية املس مت

جلهود اليت ابالوفد  أأشاد ،بني اجلنسني. وفامي يتعلق مبوضوع التوزيع اجلغرايف للموظفني ابلتاكفؤالأمم املتحدة الشامةل املتعلقة 

من ادلول الأعضاء الواردة واذلي تعززه الأرقام الواردة يف التقرير بشأأن الطلبات املزتايدة  ،بذلهتا الأمانة لتحسني هذا اجملال

الوفد أأن هناك ثغرات كبرية ل تزال قامئة يف التوزيع اجلغرايف للموظفني. وأأعرب الوفد عن ثقته يف  رأأى ،غري املمثةل. ومع ذكل

 يف املس تقبل.أأكرب  بشلكسد هذه الفجوات ل أأن الأمانة ستبذل لك هجد ممكن 

يران )مجهورية و  .149 جنازها وتقدهما يف مسائل الأمانة الإسالمية(  -شكر وفد اإ عداد الوثيقة وعرضها وأأثىن عىل اإ عىل اإ

ىل مزيد من و ول س امي فامي يتعلق ابلتوزيع اجلغرايف للموظفني.  ،املوارد البرشية عىل الرمغ من أأن الوفد رأأى أأن هناك حاجة اإ

نه  ،رتاتيجيات للتصدي الاكمل للفجوات املتبقية يف المتثيل اجلغرايف لدلول الأعضاءاملبادرات والاس تكوين ب مببادرات رح  فاإ

ىل عامل العمل. وشدد الوفد عىل أأمهية  الكفاءات خاٍل و  ومتنامغماكن معل سلمي  هتيئةاملس تدامة للمس تقبل ونقل الش باب اإ

جراء دورة تدريبية لل ،من املضايقات  موظفني يف هذا الصدد.ول س امي اإ

ب وفد املكس يك ابلتقرير وطلب املزيد من املعلومات بشأأن ادلراسة الاس تقصائية املتعلقة ابلتحرش داخل ح  ور .150

 منظومة الأمم املتحدة.

 د وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وأأعرب الوفد عن تقديره للتقريرأأي  و  .151

حراز تقدم يف جمالت و علوماتملالزاخر اب . همتعلم و  بني اجلنسني وتمنية قدرات املوظفني التاكفؤرسوره لس مترار الويبو يف اإ

ىل برامج الويبو ومبادراهت ىل لتوعية ل  اوأأشار الوفد اإ بني اجلنسني يف املنظمة  والتاكفؤحتسني المتثيل اجلغرايف اليت هتدف اإ

بشأأن التقدم احملرز لأنه يتعلق ابملناطق املمثةل  عن رأأيهالوفد  يعربمل  ،وجشع الأمانة عىل مواصةل هذه اجلهود. ومع ذكل

وأأعرب عن تقديره ملزيد من املعلومات حول املبادرات املتخذة ملعاجلة املناطق املمثةل متثيال انقصا اإىل جانب  ،متثيال انقصا

ذا اكنت مجموعات الويبو للمواهب تعمل كقوامئبادرة نقطة التصال. ورح  م  ذا اكن الأمر كذكل ،ب الوفد بتوضيح ما اإ  ،واإ

ذا اكنت تكل اجملمما أأو  ،الشاغرة الوظائف لشغلكيف سيمت اس تخداهما  س تخدم فقط ك لية تواصل لإخطار عات ت  و اإ
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آت والتقدير يف الويبو. وفامي يتعالشاغرة ابلوظائفاملتقدمني احملمتلني  ىل أأن  ،لق ابملعلومات املتعلقة بربانمج املاكفأ أأشار الوفد اإ

ذا اكنت هذه  2013الربانمج أأطلق يف عام  وأأنه مت تقدمي شهادات تقدير للموظفني ذوي الأداء املمتزي. وتساءل الوفد عام اإ

أأداء ممتزي يف النظام احلايل. وأأشار الوفد مرة عىل تصنيف  نصلويالشهادات غري النقدية ل تزال تقدم للموظفني اذلين 

ىل التوصية  فامي يتعلق برضورة قيام املديرين ابس تخدام مجموعة اكمةل  مراجع احلساابت اخلاريجالواردة يف تقرير  14أأخرى اإ

فق الوفد عىل أأن يف حني واوتقيمي الأداء. وسأأل الوفد عن كيفية ختطيط املوارد البرشية لتنفيذ تكل التوصية.  تصنيفاتمن 

ىل اس تنتاج مفاده أأن موظفي الويبو يمتتعون بأأداء عالٍ  اكبري  اعدد فقد  ،من تصنيفات املوظفني الفعاةل والرائعة ميكن أأن يؤدي اإ

دراكأأنه قد يثبت عدم وجود  ارأأى الوفد أأيض جحاهمأأو  ،الس تخدام املناسب لدلرجاتلمن جانب املديرين  اإ عن التعامل  ماإ

ىل أأنه سيمت اإطالق برانمج جترييب خلدمات الرعاية  مع أأي تعارض حممتل مع أأحد املوظفني بسبب تصنيفهم. وأأشار الوفد اإ

. وتساءل الوفد الربانمجالهنارية ورحب مبزيد من املعلومات حول عدد املساحات اليت سيمت ختصيصها ملوظفي الويبو ذلكل 

ذا اكنت مسامهة الويبو ذا اكنت  عام اإ املالية س تغطي مجيع نفقات الرعاية الهنارية للمشاركني يف الربانمج التجرييب وتوضيح ما اإ

أأعرب الوفد عن  ،فامي يتعلق بتطوير اسرتاتيجية الرفاهيةو كل الرعاية الهنارية املس تخدمة يف الربانمج التجرييب. تالويبو مت 

ادلراسة الاس تقصائية املس تخلصة من  ملعاجلة القضااي وضعهااليت جيري  تقديره ملزيد من املعلومات حول املبادرات احملددة

وأأعرب الوفد عن قلقه  م. وأأعرب الوفد عن رسوره لأن الأمانة تنفذ تدابري ملاكحفة التحرش اجلنيس.هئحصة املوظفني وأأداعن 

زاء مشلكة التحرش املنترشة يف منظومة الأمم املتحدة مبا يف ذكل التحرش اجلنيس.  قوض ي بلك أأشاكهل التحرشن وأأفاد بأأ اإ

لتنفيذ الرامية دد سالمة املوظفني. وطلب الوفد املزيد من املعلومات بشأأن خطط الأمانة هيهممة منظامت الأمم املتحدة و 

 توصيات فرقة العمل التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني املعنية ابلتحرش اجلنيس.

 هرسور عن الوفد  وأأعربالعرض التقدميي. عىل املعلومات املقدمة يف الوثيقة و شكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة عىل و  .152

لموظفني. وسلط الوفد الضوء عىل أأمهية اتباع لتدريب ال لتقدم املس متر للويبو يف ضامن التاكفؤ بني اجلنسني والتمنية املهنية و اب

. اختيار املوظفنيهذا هو أأمه معايري و ل س امي بناًء عىل مؤهالهتم.  ،املوظفني لختيارهنج قامئ عىل ميثاق الأمم املتحدة 

مبا يف ذكل  ،الويبودلى  س تودعات املواهبب الوفد ابلس تنتاجات املتعلقة بزايدة أأداء املوظفني والنتاجئ الإجيابية مل ورح  

مبختلف أأنواع العقود مبا يف ذكل العقود لمعلومات املتعلقة لالعمل مع العامل املوهوبني. وأأعرب الوفد عن رسوره بوجه خاص 

عالمية عن العمل لتوفري  اليت س بق تأأهيلها لشغل وظائف دامئة. وأأحاط الوفد علام مببادرة الأمانة بشأأن عقد جلسات اإ

ىل مواصةل هذا العمل. ويف س ياق القياسات  أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ،التوزيع اجلغرايف العادل للوظائف ودعا الأمانة اإ

للمراجع اخلاريج للويبو بشأأن العمل مع ادلول الأعضاء هبدف احلصول عىل  12لتوصية اب الإحاطة علام بشلك خاصينبغي 

القيام  س يؤدي اإىلل الأمانة هذه التوصية من قب   تبينن ورأأى الوفد أأ خاص فامي يتعلق ابلأساس اجلغرايف للموظفني.  قرار

ن من ضامن أأن يكون هناك متثيل أأفضل مجليع املناطق مبا يف ذكل أأورواب س ميك   ممثر من خالل دورة جلنة التنس يق و عمل ب

 ملعالعاملني هبا عىل ال زيحفتلويبو تدابري ل الختاذ الرشقية والوسطى وأأوراس يا. وأأعرب الوفد عن اقتناعه ابلأمهية الكربى 

ذلكل من املهم أأن تكون مجيع هذه التدابري مضن املبادئ التوجهيية اليت وموظفيه.  أأمه موظفي املنظمة مه أأنبو  ،الفعال

معليات وضعهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه من الأمهية مباكن مواصةل العمل عىل تطوير 

نشاء مسارااملوظفني املهنيني املبتدئنيوبرانمج  ،ادلاخيل التدريب خطوة  ميثلت وظيفية للمهنيني املبتدئني . ورأأى الوفد أأن اإ

يف تنفيذ توصيات  اأأن تنفيذ هذا الربانمج س يكون مفيدأأيضا هممة للعمل الفعال للموارد البرشية يف املنظمة. ورأأى الوفد 

ىل تنويع القدرات اللغوية ملوظفي املنظمة لصاحل املنظمة. مراجع احلساابت اخلاريج  بشأأن احلاجة اإ
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ىل نظام املوظفني  ،التقرير عرضالأمانة عىل شكر وفد فرنسا و  .153 وطرح أأس ئةل حول التنقل اخلاريج. وأأشار الوفد اإ

ىل أأنحنو املاكتب اخلارجية.  الانتقالاليت تشجع عىل  3.25املادة  ،ولحئته الويبو ابلنس بة دلى للتنقل هناك س ياسة  وأأشار اإ

الوفد أأن وقت اخلدمة يعمتد عىل احتياجات  ورأأى. 2017ملقر الرئييس واليت مت نرشها يف عام ا املوجودة خارجللماكتب 

لزامية. ميثل  لالويبو و الوفد أأنه  ورأأىيف املقر الرئييس.  اهذا ل يعين أأنه سيمت دجمها تلقائيو احلد الأدىن أأو احلد الأقىص ملدة اإ

ذا اكن املوظف اذلي يعمل يف ينبغي أأن تك ،املكتب اخلاريج ملدة خدمةابلنس بة  ون مخس س نوات. وتساءل الوفد عام اإ

ىل املقر. كام سأأل الوفد عام  امكتب خاريج لأكرث من مخس س نوات قادر  عىل حتمل نفس مس توى املسؤولية مبجرد عودته اإ

ذا اكن  ذا عاد اإىل ،معل يف مكتب خاريجيكون بعد أأن  ،عىل الشخصجيب اإ املقر.  أأن خيوض املنافسة مرة أأخرى اإ

ذا اكنوا س يحصلون عىل   يف املايض. ا حصلوا علهييتمماثل للعىل مس توى  وظيفةوتساءل الوفد عام اإ

م و  .154 د وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وأأعرب الوفد عن تقديره حلقيقة أأن الأمانة تواصل أأي

دارة املوارد البرشية بشلك مناسب أأمر رضوري لضامن الإدارة الأنشطة واملبادرات املتعلقة ابملوارد البرشية.  ورأأى الوفد أأن اإ

ىلالسلمية.  املؤسس ية ذكل يف ضوء و ،حقيقة أأن تاكليف املوظفني يف املنظمة متثل حوايل ثليث نفقاهتا الس نوية وأأشار الوفد اإ

دارة املوارد البرشيةعن رغبته يف الوفد  أأعرب مع توفري خدمات فعاةل للمس تخدمني ومجيع  ،أأن تواصل الأمانة حتسني اإ

توفري خدمات أأفضل  تمتثل يفاملهمة الأساس ية للويبو  ورأأى الوفد أأنأأحصاب املصلحة يف جمال امللكية الفكرية. 

رأأى  ،وذلكل من خدمات امللكية الفكرية العاملية. املتحققةالأساس املايل للمنظمة مدعوم ابلإيرادات  وأأن ،للمس تخدمني

ملنظمة أأن تنظر يف التوزيع اجلغرايف للطلبات ادلولية والتسجيالت واملس تخدمني واللغات املس تخدمة عىل اأأنه ينبغي  الوفد

 يف تسجيل الطلبات ادلولية والقدرات الفردية للمرحشني أأثناء معلية التوظيف.

ندونيس يا الأمانة عىل عرضها التقرير الس نوي عن املوارد البرشيةو  .155 ىل أأن املوارد البرشية  راشوأأ  ،شكر وفد اإ  أأحد ت عداإ

ب الوفد ابلتقدم احملرز يف الإدارة الشامةل للموارد البرشية. وأأعرب الوفد عن تقديره جلهود الأمانة أأمه موارد املنظمة. ورح  

ىل مزيد من العمل بشأأن  الرامية اإىل حتقيق التوازن بني اجلنسني والمتثيل اجلغرايف العادل. ورأأى الوفد أأيضا أأن هناك حاجة اإ

دماج ىل  ،النساء اإ وزايدة عدد املوظفني من ادلول الأعضاء غري املمثةل وادلول الأعضاء املمثةل متثيال انقصا. وأأشار الوفد اإ

ندونييس واحد فقط يف املنظمة. وأأحاط الوفد علام ها الأمانة يف حتفزي موظفي الويبو عىل بذل ت جلهود اليت اب وجود مواطن اإ

تقدمي خدمة فعاةل للمس تخدمني سيساعد يف جعل الويبو صاحب العمل املفضل يف سوق العمل أأن لتأأكد من معلهم املمتاز وا

ىل مزيد من املناقشة يف جلنة التنس يق فامي يتعلق مبسأأةل املوارد البرشية.وأأعرب عن تأأييده لتكل اجلهود العاملي  . وتطلع الوفد اإ

د الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد دلورة جلنة الربانمج واملزيانية. وأأي  هنأأ وفد املغرب الرئيس عىل قيادته املقتدرة و  .156

نه أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية وشكر الأمانة عىل التقرير الس نوي املفصل عن املوارد البرشية.  ليس هناك شك يف وقال اإ

ىل المتثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. وأأثىن الوفد عىل الأمانة لتكل اجلهود.  بشأأنأأنه مت بذل الكثري من اجلهود  وأأشار اإ

العديد من  دلىهذه مسأأةل هممة للغاية بسبب أأمهية الإماكانت غري املس تغةل  فاإن ،فامي يتعلق ابلتوازن بني اجلنسنيأأنه، 

يف عام  %16.7هناك اخنفاض بنس بة  ،2- ثظيف يف الرتبة فامي يتعلق ابلتو و كفاءات الإانث اليت ل تزال غري مس تخدمة. 

ىل تراجع مث  ،2018 ىل تتطلع و . 2019يف عام  %15.4اإ زايدة أأخرى  س متثلواليت  ،%20زايدة بنس بة حتقيق الأمانة اإ

 ،2016يف عام  %36اخنفضت النسب املئوية من  ،5-طابلرتبة فامي يتعلق و . 2- ثللرتبة  2019 بعام مقارنة %5بنس بة 

ىل  ىل  ،2017يف عام  %35اإ قدره  اوهو ما ميثل فرق %40الأمانة تتوقع و . 2019يف عام  %32و 2018يف عام  %33اإ
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واخنفاض النس بة املئوية. وسأأل الوفد أأيضا عن التدابري  اتخنفاضهذه الا. وسأأل الوفد عن أأس باب 2019حىت عام  8%

 اليت اختذهتا الأمانة ملعاجلة هذه املسأأةل.

مانة وأأ  .157 عدادها التقرير الس نوي عن املوارد البرشية. عىل عرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره للأ نه اإ وقال الوفد اإ

ىل أأن املوارد البرشية  ن املعلومات الواردة  ،أأمه املوارد ابلنس بة للمنظمة وأأبرز قضية بني ادلول الأعضاء أأحد متثلابلنظر اإ فاإ

عة املناقشات اجلارية بشأأن التوزيع اجلغرايف. وشدد الوفد عىل أأن املهمة الأساس ية للويبو يف هذا التقرير مفيدة للغاية يف متاب

دارة موظفي الويبو  ،املصدر املايل الرئييس للمنظمة. وذلكل متثلواليت  ،يه توفري خدمات امللكية الفكرية العاملية جيب اإ

ىل أأنه، أأ ومواردها املادية بطريقة تؤدي هذه املهمة بكفاءة وفعالية. و  ل بد من مناقشة التوزيع اجلغرايف  ،يف هذا الصددشار اإ

نشاء خدمة الويبو العاملية للملكية الفكرية يف بيئة سهةل الاس تخدام.  عند النظر يف اإ

تقرير الويبو الس نوي عن املوارد البرشية. كام أأعرب الوفد عن تقديره  عرضشكر وفد الربازيل الأمانة عىل و  .158

لهيا اليت الس تنتاجات ل نتاجالتقرير. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن توصل اإ سلمي عىل حنو بياانت حمددة يف هذا اجملال وتقيميها  اإ

مجموعة بدلان أأمرياك  مداخةلد الوفد س ياسات أأفضل ملوظفي الويبو يف املس تقبل. وأأي   ابلنس بة لوضعممارسة ذات صةل  ي عد

مس متر يف جمال املساواة بني تقدم ا حتققه من الالتينية والاكرييب بشأأن هذا املوضوع. وأأثىن الوفد بوجه خاص عىل الويبو مل

البياانت أأن هناك حاجة لس ياسات أأفضل  ظهرت   ،التحسينات كبرية. ومع ذكل فاإنمقارنة ابلنتاجئ السابقة أأفاد بأأنه و اجلنسني. 

خدمات ادلمع املهين  ورأأى الوفد أأنوخاصة يف املناصب الإدارية العليا.  ،من أأجل الإدماج الفعال للمرأأة يف املنظمة وأأرسع

ىل الرتكزي عىل حتديد العوائق اليت حتول دون و وحتسيهنا.  دراس هتاوحتديد املواهب أأدوات قمية وينبغي مواصةل  هناك حاجة اإ

زالهتاس توايت الوظيفية والعمل عىل مجيع امل يف نظمة ومشاركة املرأأة عىل نطاق أأوسع يف امل  لمتثيل ا عىل اهذا أأيض وينطبق .اإ

مواطن لأن  انظر و ظهر التقرير زايدة طفيفة يف احلجم يف التوزيع اجلغرايف للموظفني مقارنة ابلس نوات السابقة. وي  اجلغرايف. 

نه  ،ل تزال قامئة الاختالل  وي عدقه لتقدمي حتسينات قوية يف الس نوات القادمة. ينبغي توس يع نطاق التواصل وتعميفاإ

ىل املوارد الالزمة  جيدااس هتداف الأجيال الشابة من ادلول الأعضاء املمثةل متثيال انقصا خيارا  لأن العديد مهنم يفتقرون اإ

مرحةل التوظيف هممة للغاية. كام ميكن أأن تدرس  ت عد ،يف لك من المتثيل اجلغرايف واجلنساينولالستامثر يف برامج دمع حمددة. 

يف ي اس تخدام اذلاكء الاصطناع ورأأى الوفد أأناملنظمة س ياسات حمددة يف هذا اجملال هبدف حتسني س ياسات الإدماج. 

 القادمة ادلورةب الوفد مبزيد من املعلومات حول مدى مالءمته يف ملناقشة. ورح  اب جديرةالتوظيف فكرة معلية تبس يط 

للمشاركة مع مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والويبو يف هذا  هاس تعداد عنالوفد  وأأعربللجنة الربانمج واملزيانية. 

 الصدد.

س تعاد الرئيس اللكمة وأأشار اإىل وجود سلسةل غنية من املداخالت للأس ئةل والتعليقات. مث نقل الرئيس اللكمة وا .159

ىل الأمانة للرد عىل أأس ئةل ال  وفود.اإ

يمت  لو. اومل يمت اس تخدامه رمسي 1975عام مت يف هناك اتفاق  أأنبذك رت و  ،موضوع التنوع اجلغرايف الأمانةوتناولت  .160

آخر. بمل يمت جتاوزها وراضية عن هذا الصك.  ليستتطبيقه لأن ادلول الأعضاء  ىلأأي يشء أ قت الأمانة اإ التوصية رمق  وتطر 

عدم الوضوح مسأأةل لأمانة "العمل مع ادلول الأعضاء حلل عىل اواليت تنص عىل أأنه ينبغي  ،ملراجعي احلساابت اخلارجيني 12

ادلول من جانب  عىل نطاق واسعالأمانة أأن الأمر يتطلب مشاركة واتفاقا  ورأأت ،حول المتثيل اجلغرايف للقوى العامةل"

ىل أأنه يف عام  الأعضاء لتحقيق املزيد من  ات ادلول الأعضاء ابلفعل هجدبذل ،2016لتوفري هذا الوضوح. وأأشارت الأمانة اإ
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غامض للغاية.  يوجدما  ،مزيد من الوضوح لأنه يف الوقت الراهن توفرممتنة للغاية لو س تكون بأأنه الأمانة وأأفادت الوضوح. 

مانة ل  ومن مثمل تس تطع الأمانة التحدث عن ادلول الأعضاء املمثةل متثيال انقصا لأنه ل يوجد تعريف واحض ذلكل و ميكن للأ

ادلول  عىليف املقام الأول  مانةالأ  جتريهالتواصل اذلي يركز و بني ادلول الأعضاء املمثةل وادلول غري املمثةل. فقط المتيزي  سوى

ىل أأنه يف صباح ذكل اليومامل  غريالأعضاء  اكنت هناك تعليقات مفادها أأنه ينبغي أأن يكون للمنظمة  ،مثةل. وأأشارت الأمانة اإ

مانة دمع هذه املناقشة من خالل توفري  ،هذا يشء يتعني عىل ادلول الأعضاء مناقش ته وبعد ذكلو حصص وأأنظمة.  ميكن للأ

ىل نظام جديدو البياانت.  ذا اكن هذا هو ما  ،عىل ادلول الأعضاء التوصل اإ جامععليه اإ مان وليك ،اإ ة تطبيقه. وقد ميكن للأ

للقيام مبزيد من  مانةمت توجيه الأ  ،يف الهنايةوقدت بعض جولت املناقشات. وع   2016ذكل يف عام لعمل حماوةل اكنت هناك 

عن الأمانة  أأعربت ،يف غياب ذكلواتفاق حول نظام جديد.  وأأشارت الأمانة اإىل عدم وجودالتواصل لتحقيق متثيل أأوسع. 

عادة النظر يف هذه املناقشة. ادلول تكل ول الأعضاء يف حال رغبت لتواصل مع ادلل  اس تعدادها هذا أأن الأمانة أأوحضت و يف اإ

ىل أأن حتصل عىل توجهيات جديدة من ادلول الأعضاءأأفادت بأأهنا . و تهقياد ل ميكهنا الكهن ،تأأييده اميكهن اشيئ س تواصل  ،اإ

لهذا  بأأنه، الأمانةوأأفادت أأي القيام ابملزيد من التوعية وتشجيع الطلبات من أأوسع قاعدة جغرافية ممكنة.  ،لب مهناالقيام مبا ط  

اكن مدير و معلية التوظيف.  حاجن يةكيف  رشحت و  ،الطلبات احملمتلني ملقديمتوضيحية  اعروض قدمتو  ،البدلان روز ت ،الغرض

مع املواطنني اذلين  والتقى، الأس بوع السابق يف هممة من هذا القبيليف مجهورية كوراي يف موجودا املوارد البرشية  قسم

تقدمني حممتلني لوظائف الويبو حىت تمتكن الأمانة من توظيف مرحشني عىل أأساس اجلدارة مجليع الوظائف الشاغرة. م  ي عتربون

آخر با هذا طل وي عد  بأأن  مانةفقد مت توجيه الأ  ،1975بديل لتفاق عام  ونظرا لعدم وجودذكره بعض الوفود بوضوح اتم.  اأ

ذا اكن الوفد  ادهاس تعدا االتواصل. وأأكدت الأمانة جمددمن  تقوم مبزيد آخر.  مانةيوجه الأ س  للمشاركة اإ ورأأت لفعل يشء أ

ىل أأن ا. و لها قضية النوع الاجامتعي صعبة للغاية ابلنس بة أأن لأمانةا عدد كبري من  اليس دلهينظمة صغرية مك لويبو أأشارت اإ

ىل ت الأمانة تصنيف الوظائف و  تعيدحيث  ،هناك محةل تصنيف يكونعندما و الوظائف.  تخذ قرارات بشأأن نقل الأشخاص اإ

أأعادت الأمانة تصنيف الرجال  ،لسوء احلظو عىل الإحصائيات املتعلقة بنوع اجلنس عىل الفور. يؤثر ذكل  فاإن ،درجات أأعىل

ىل  وجييب. الأعدادمما اكن هل تأأثري عىل  ،5-ط أأكرث من النساء اإىل مس توايت ذكل عىل سؤال حول سبب عودة الأمانة اإ

دلعوة النساء للتقدم  ت س تخدمللمرحشات  مس تودعات املواهبذكرت الأمانة أأن و عىل الأمانة بذل هجود كبرية. و الوراء. 

لية دلمع النساء أأيضا أأنظمة داخ  مانةالأ  دلىوالوظائف الشاغرة املتاحة.  عنللوظائف للتأأكد من حصولهن عىل املعلومات 

ىل املزيد.  هذاقق وي. أأعىلوظائف داخليا للتقدم ل أأمام الأمانة طريق طويل لإحراز تقدم يف و بعض النجاح وهناك حاجة اإ

جاابت سهةل  وليستجمال املساواة بني اجلنسني للمناصب العليا.  خرى نفس الرابطة مثل لك منظمة أأ ل املنظمة  وتنمتيهناك اإ

ىل الوراء.  ،اأأحرزت الأمانة تقدمو اتبعة للأمم املتحدة.  التدريب برانمج  وي عدلكن علهيا أأن تعمل جبد لضامن عدم تراجعها اإ

 ذا الربانمجهبهناك قدر كبري من الاهامتم و واحد من أأكرث الربامج جاذبية يف منظومة الأمم املتحدة وهو  ،قصة جناحادلاخيل 

عطاء  تريدمن املتدربني لأهنا  اجد اكبري  اتس توعب الأمانة عدد لو. وكثري من الطلبات عليه التأأكد من أأن املديرين ميكهنم اإ

قامت الأمانة بتحسني برانمج و م به هؤلء املتدربون. و قيهناك معل تعلميي وهمين فعيل يكون  حبيثاملتدربني الاهامتم الالزم 

فرتة الانتظار يف هناية فرتة التدريب من الأمانة  ختلصتقد و التدريب ادلاخيل يف ضوء توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. 

أأن هؤلء املتدربني جيب  تل يزالون متدربني وأأبرزادلاخيل حىت يمتكن املتدربون من التقدم لشغل الوظائف الشاغرة بيامن 

دلول الأعضاء غري املمثةل لعىل وجه التحديد  أأماكننوا مؤهلني لتكل الوظائف الشاغرة. واكنت الأمانة قد خصصت أأن يكو 

ىل البدلان النامية اذلين ل يس تطيعون عادة حتمل نفقاهت السفر اإىل جنيف من نفقات يف جنيف و  مواملواطنني اذلين ينمتون اإ

اتحة الفرص للش باب. بدلاهنم الأصلية. وتأأمل الأمانة يف أأن تكو  اهناك أأيضو ن هذه فرصة جيدة لزايدة انتشارها اجلغرايف واإ
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واكن ذكل  (EMERGEلقائدات الناش ئات )لالأمانة يف برانمج الأمم املتحدة  توشاركمبادرات أأخرى للمهنيني الش باب. 

من ادلول  يأأتونالش باب اذلين صغار الش باب أأو من لمهنيني ل عادًة  ،للتدريب ابرانمج الزمالت فرص يتيحللغاية. كام  امفيد

ىل الويبو لتدريب حمدد مث  ىل بدلاهن يعودونالأعضاء اإ  يف الويبو جمال املوظفني املهنيني املبتدئنيبرانمج  وي عدالأصلية.  ماإ

آخر.  أأجرت و من هماهمم.  مأأعواعامني أأو ثالث يف هناية  ملوظفني املهنيني املبتدئنيدلى الأمانة جسل جيد يف الاحتفاظ ابوأ

عىل مس توى منظومة الأمم املتحدة  املوظفني املهنيني املبتدئنيعن حيث اكن هناك حدث  ،االأمانة مناقشات يف روما مؤخر 

الأمانة بتوس يع النطاق وهتمت . املوظفني املهنيني املبتدئنيعن برانمج  تحدثت  ،مالأمانة ادلول الأعضاء يف بدلاهن تزوروعندما 

عن  ئيةاس تقصادراسة شارك موظفو املنظمة يف  ،. وفامي يتعلق مبوضوع التحرشاملوظفني املهنيني املبتدئنياجلغرايف لربانمج 

النتاجئ مل تكن ووحصلت الأمانة عىل نتاجئ تتعلق ابلويبو عىل وجه التحديد.  ،منظومة الأمم املتحدةأأجرهتا  ةالآمنالعمل  أأماكن

الخنراط يف برانمج ل سبيلهاالأمانة يف واكنت يبدو أأن هناك نس بة عالية للغاية من املضايقات والتحرش اجلنيس. و يدة. ج 

تكل عىل وشك تنفيذ عنارص  ويهمدته عام ملاكحفة ذكل. وقد تبنت الأمانة الس ياسة المنوذجية ملنظومة الأمم املتحدة 

النسخة وتعمل تدريب عرب الإنرتنت. هو عبارة عن و  ،الأمم املتحدة ةمو نظمل  بعاتالأمانة منوذج تدريب  تبنتكام . الس ياسة

التدريب وي عد عدد كبري من املوظفني تلقوا التدريب ابلفعل. وهناك . االنسخة الفرنس ية قريب هاابلفعل وس تتبع  حالياة نلكزييالإ 

لزاميا  للك فرد من املوظفني  2019 سبمتربو هناك ورش معل يف الفرتة ما بني يوليو و . حاليا الأمانة مع املديرين وتتواصلاإ

حاطات  جراء حول هذا املوضوع و لتلقي تدريبات واإ وس تكون  امفتوح ايوم مانةالأ  ستنظم ،يف هناية العامو. بشأأنه مناقشاتاإ

ذا اكنت قد  هذا وما زال والتحرش اجلنيس. ضايقة ملتعلق ابالوضع اإىل حد ما فامي ي  غريتهناك دراسة اس تقصائية ملعرفة ما اإ

ختتار  أأهنا لأأوحضت و  ،سؤال وفد الولايت املتحدة الأمريكية حول كيفية اس تخدام القوامئعىل الأمانة وردمت . االعمل مس متر 

ليت ا ،قوامئ املرحشني وحتتويوالقوامئ.  مس تودعات املواهبالأمانة الفرق بني  أأبرزتأأي خشص من قوامئ الوظائف. مث 

هؤلء املرحشني  وينتقلالوظائف الشاغرة ولكن مل يمت اختيارمه. مت ترش يحهم اإىل  نيمرحشعىل  ،وافقت علهيا ادلول الأعضاء

ىل القامئة ملدة عام وميكن للأ  يدث  هذا لو مماثةل.  وظائف شاغرةأأن ختتار من تكل القوامئ خالل العام عندما تنشأأ  مانةاإ

الأداة الأخرى و القوامئ مفيدة.  تكونحيث  ،الفاحصنيمثل  ،العامة الوظائف الشاغرةدث ذكل مع ويبشلك متكرر. 

طرمه ينيداجل الأمانة طلبات املرحشني احملمتلني  معجتحيث مس تودعات املواهب املس تخدمة يه  لوظائف الشاغرة عند اب وخت 

مكلها. وفامي يتعلق ابلسؤال عن سبب عدم معلية التوظيف والاختيار بأأ  واجتيازعىل هؤلء املرحشني التقدم و  ظهورها.

ممتازة ويه  تصنيفاتأأوحضت الأمانة أأن هناك أأربعة  ،لأمانة للمجموعة الاكمةل من تقياميت الأداء املتاحةاب نديرياملاس تخدام 

ويكون لك عام.  %20التصنيفات املعلقة  ما متثلعادة و . مقبوةلوغري  ،وحتتاج اإىل حتسني ،أأي أأهنا تليب املتطلبات ،ومقبوةل

ىل  ويرجع ذكلالأداء  ضعفالإبالغ عن وهناك نقص يف اجلزء الأكرب يف اجملموعة الوسطى.  للغاية اليت  الشديدةالإجراءات اإ

بعد ذكل اإىل الاخنراط يف العمليات وقد يكون  نضطروياللجوء اإىل ذكل لأهنم  عن يجموناملديرين  علجتحتمي املوظفني و 

م فهيا املديرون ابلتحرش شهدت و . اتتنفيذهناك  واكن ذكل  ،الأداء عىل يعلقون سلبياعندما الأمانة بعض احلالت اليت اهت 

هناك نقص يف الإبالغ.  ،غري سار للغاية. ولهذا السبب اكن املديرون يتجنبون تكل املواهجات مع املوظفني ونتيجة ذلكلأأمرا 

تصنيف حتسني  أأوحضت الأمانة أأنو الويبو. عىل فقط  تقترصول  ،كلك شلكة عىل نطاق املنظومةامل هذه وتنترش 

ىل املس توى املطلوب. ومع ذكل اسيئ الرضورة تصنيفاب يسالاحتياجات ل  ما  ،وأأنه ميكن اختاذ تدابري لإعادة أأداء املوظفني اإ

حتسني عىل  أأفضل مثالينبغي أأن يكون دلى الأمانة و . وليس الأمر مقبولعىل الأمانة القيام بعمل هناك يتعني زال 

 امن احلالت اليت ميكن فهيا حتسني الأداء وأأن يكون املوظفون أأكرث انفتاح اكبري  االاحتياجات لأنه من الواحض أأن هناك عدد

ابلنس بة لتجربة خدمات الرعاية الهنارية اليت بدأأت يف سبمترب وهناك معل يتعني القيام به هناك. و يف قبول التعليقات.  اوصدق
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عىل مسافة قريبة  تقعكحد أأقىص يف خدمة الرعاية الهنارية اليت  ماكان 20لعدد خصصت الأمانة مزيانية  ،عامنيملدة  2019

 أأكرث لدلخول الأقل دعام مانةالأ  قدمتحيث  متدرج مقياسذكل ويعد مت تقامس الرسوم بني املوظف والويبو. يو من الويبو. 

 ،حالياو نفس نوع نظام ادلمع. وهو . ةاكنت تس تخدمه منظمة العمل ادلولي االأمانة منوذج س تخدموت ل الأعىل. و أأقل لدلخدعام و 

ه قدمتمقارنة مبا  التلكفة مرتفعةأأوحضت الأمانة أأهنا منشأأة رعاية هنارية خاصة وأأهنا ل تزال و . النظام موظفا يف ذكل 12 اشرتك

مناس با ذكل  يكنفرتات طويةل ومل ل ينتظروناملوظفني يف أأن اك هناملشلكة وتمتثل حضانة عامة. دار مدينة جنيف ابعتبارها 

ولكن  ،الأمانة وجود مرفق خاص هبا ناقشت و الأمانة رضورة دمع الأرس يف املنظمة بتكل اخلدمة.  رأأت ،لجميع. ونتيجة ذلكلل 

أأجل جعل مركز الرعاية الهنارية من و منظمة كبرية.  ليست اللغاية كخيار قابل للتطبيق لأهن ايف الوقت الراهن صعب و الأمربدي 

ذا مت تقدمي اخلدمة جماانو عىل الأقل.  طفال 60 يضمجيب أأن يكون  ،للتطبيق من الناحية املالية قابال كون دلى يفس   ،اإ

ينبغي أأن تؤيد الأمانة ما قامت به و لكن الأمانة ل تعتقد أأنه ينبغي أأن تذهب اإىل هذا احلد.  ،بال شك ،طفال 60الأمانة 

تكل اخلدمة وهذا هو السبب يف أأن جيب أأن يكون هناك تقامس لتاكليف و نظامت الأخرى وما اذلي جنح هناك. بعض امل 

اخلطة الرأأساملية ُأدرج هذا البند يف و س تقدم الأمانة تقريرا عن ذكل يف الفرتة املقبةل. و الأمانة قد نفذت ما دلهيا حاليا. 

الأمانة أأنه من الصعب  رأأت ،ابلتقدم احملرز يف املناطق املمثةل متثيال انقصا فامي يتعلقو . 13و 12و 11يف الفقرات  الرئيس ية

راء بني اختالف يف الآ هناك و تعريف ملا يعنيه "المتثيل الناقص".  ادلهي ليسبعض اليشء الإجابة عىل هذه الأس ئةل لأنه 

ذكرت الأمانة أأن  ،فامي يتعلق ابلتنقلو ما مل يكن هناك تعريف واحض.  ،فضل الأمانة الابتعاد عن ذكلت  و الوفود حول ذكل. 

 وليسمكتب س نغافورة أأكرث من ذكل بقليل. دلى أأو ثالثة موظفني و موظفان هادلى بعض وهناك س تة ماكتب خارجية. 

من و عادة الناس. هناك نظام تلقايئ لإ  وليسهناك قواعد صارمة ورسيعة حول املدة اليت ينبغي أأن يقضهيا الناس هناك. 

آخر حىت تمتكن الأمانة من التأأكد من أأهنم مؤهلون لشغل  املفضل عادة أأن يتنافسوا عىل منصب شاغر مثل أأي خشص أ

فامي يتعلق و هناك س ياسة صارمة بشأأن ذكل.  وليسالوظائف الشاغرة وأأهنم يقيسون أأنفسهم مع املرحشني ادلاخليني الآخرين. 

هناك جمال للمنظمة لتحسني كيفية اس تخداهما و مت تناولها بشلك جيد. يمانة بأأن هذه النقاط أأقرت الأ  ،ابلسؤال عن البياانت

يف أأفضل حالهتا حىت  ليستبأأن حتليالت البياانت  مراجعة احلساابتمن توصيات  مس متد ئاشي  اذكل أأيض وي عدللبياانت. 

ىل أأنظمة وأأدوات و  تمتكن الأمانة من فعل املزيد. سيتعني عىل الأمانة التشاور مع زمالهئا يف تكنولوجيا املعلومات للتوصل اإ

حرازه يف جمال املوارد البرشية.   فاإن ،جال اذلاكء الاصطناعىمب وفامي يتعلققياس أأفضل لتحسني الرؤية والتقدم اذلي مت اإ

أأداة حفص لبعض فئات  وهوذكل شيئا طورته املنظمة.  وليس. الربجميات من خالهل ابختبار تقوم مرشوعا جتريبيا تنفذالأمانة 

 الأن الوقت مبكر مس تقبال عن ذكل  تقدمي تقاريروميكهنا  ،الأمانة يف املرحةل الثانية من املرشوع التجرييبو الوظائف الشاغرة. 

املنظمة عىل  تظلذلا  ،بعمل مماثلبعض املنظامت الأخرى تقوم مبا حدث يف منظومة الأمم املتحدة و حاليا الأمانة تقارن و . اجد

ىل مزيد من الوقت. للتعاطي عن عدم اس تعدادهاالأمانة  وأأعربتوثيق.  ارتباط  مع ذكل وحتتاج اإ

وذكر أأنه ل يوجد قرار رمسي مطلوب كجزء من تكل  ،باب ملزيد من التعليقات أأو الأس ئةلال عاد الرئيس فتح وأأ  .161

 املناقشة.

ندونيس يا الرئيس عىلو  .162 املتعلقة  1975تذكري الوفود مببادئ عام عىل رده عىل املالحظات اليت ق دمت و  شكر وفد اإ

. وفامي يتعلق WO/CC/IX/2لوثيقة ا عىل النحو الوارد يف 1975مببادئ عام  هعلم عنالوفد  وأأعربابلتوزيع اجلغرايف. 

ىل أأن وأأ مبواصةل ذكل بعد جلنة الربانمج واملزيانية.  اذكر الوفد أأنه س يكون سعيد ،بذكل التسمية املتعلقة بتوزيع شار الوفد اإ

امجلعية  تتبع 1975يف املنظمة لأن مبادئ عام  التجمعاتعن ختتلف  رافية فامي يتعلق بتسمية املناطقاجلغ التجمعاتمطابقة 
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آس يا عرفة حساب م مب اأأبدى الوفد اهامتم ،فامي يتعلق بذكل ،ذلكلوالعامة للأمم املتحدة لأغراض التوزيع اجلغرايف.  نطقة أ

مت حساهبا للتأأكد من أأن هذه املنطقة جيب يمن ادلول الأعضاء  اشرتأاكتوأأي  ،هناكاليت البدلان  يه اوم ،واحمليط الهادئ

 هذا العدد الكبري من الوظائف اليت يتعني شغلها.أأن تضم 

هنأأ وفد ترينيداد وتوابغو الرئيس عىل تعامهل الفعال مع الاجامتع وشكر الأمانة عىل التقرير الشامل. وأأثىن الوفد عىل و  .163

ىل  ىل أأن س تة بدلان جديدة قد أأضيفت اإ تعيني التحسينات يف املساواة بني اجلنسني والمتثيل اجلغرايف. وأأشار الوفد اإ

ل س امي ابلنس بة للنساء يف املناصب املهنية والعليا.  ،للويبو وأأنه ينبغي أأن يظل همام ازالإجناملوظفني. وأأقر الوفد بأأنه معل قيد 

دارة القائدات الناش ئاتوأأعرب الوفد عن امتنانه للتحديثات اليت ُأدخلت عىل برانمج  التعمل املؤسيس والربانمج اذلي  واإ

تقدميها للموظفني. وطلب  املزمعة خدمات الرعاية الهنارية عام ملعاجلة حالت التحرش اجلنيس. وأأثىن الوفد عىل مبادر  تهمد

املوظفني املهنيني وبرانمج  ،واملنح ادلراس ية ،الوفد من الأمانة تقدمي مزيد من املعلومات حول برانمج التدريب ادلاخيل

 .ربأأك تشارك عىل حنووكيف ميكن لدلول الأعضاء أأن  املبتدئني

عداد التقرير الس نوي عن املوارد د وفد تركيا البياانت اليت أأدأأي  و  .164 لت هبا اجملموعة ابء. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ

آهواذلي  ،البرشية للتعرف عىل مبادرات حمددة  لدلول الأعضاء فرصة جيدة للغايةقدم وي ،للغاية اومفيد مفصالالوفد  رأ

ىل أأن ملوارد البرشية. اب فامي يتعلقوالتخطيط الاسرتاتيجي  املوارد البرشية واحدة من أأمه املوارد للمنظمة وواحدة من وأأشار اإ

أأبرز القضااي بني ادلول الأعضاء. وأأعرب الوفد عن تقديره للنتاجئ اليت حتققت يف تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية واجلهود 

حتدايت لتحسني التنوع اجلغرايف.  ل تزال تواجهاملنظمة وأأوحض أأن املبذوةل لتحسني التنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. 

عطاء الأولوية للأعضاء غري  ،ودعا الوفد الأمانة اإىل زايدة هجودها لتحقيق متثيل جغرايف أأفضل ومنصف ل س امي من خالل اإ

ن املمثلني.  ء لأعضايمتكن احماوةل فهم بعض العوامل املسامهة يف هذا القصور من شأأهنا أأن تساعد يف حتفزي املناقشة ل وقال اإ

جراء معلية التوظيف وفقمن  . كام أأعرب قامئ عىل اجلدارة نظام اختيار شفافل  اسد تكل الفجوة. كام أأكد الوفد عىل أأمهية اإ

يالء اهامتم خاص للمناطق املمثةل متثيال انقصا. وأأعرب الوفد عن امتنانه لفرصة  ،الوفد عن تقديره لربامج الزمالت مع اإ

ىل املنظمة يف برامج  أأعرب الوفد كام . 2012ون بشأأن الرباءات منذ عام الزمالت يف شعبة مدريد ومعاهدة التعاالانضامم اإ

 عن رغبته يف اس مترار برامج الزمالت هذه لأهنا ممثرة ومفيدة ملكتب الوفد الوطين.

ىل الأمانة  وأأشارت .165 ندونيس يا بشأأن مبادئ عام اإ فادت بأأهنا أأ البدلان و  معرفةمت هبا يوالطريقة اليت  1975سؤال وفد اإ

قت سوف تعود اإىل ذكل يف جلنة التنس يق.  ىل ا الأمانةوتطر   ،لسؤال اذلي طرحه وفد ترينيداد وتوابغو حول برانمج الزماةلاإ

 وتزويد الوفد ابملعلومات املطلوبة.عىل انفراد  الأمرهذا  مناقشةذكرت أأنه من الأفضل و 

التقرير الس نوي للموارد وهو  ،10الرئيس البند  اختمت ،لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة انظر و  .166

 البرشية.

 2020/21 للثنائيةالربانمج واملزيانية اقرتاح  من جدول الأعامل 11البند 

ىل الواثئق  .167  .WO/PBC/30/11و .WO/PBC/30/10، WO/PBC/30/10 Corrاستندت املناقشات اإ

اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية بعنوان  ،الأعاملمن جدول  11لمناقشات بشأأن البند الباب ل تح الرئيس ف و  .168

ىل الرئيس  وأأشاروذكر أأنه موضوع نقاش موضوعي اإىل حد ما.  ،2020/21 أأن هناك مناقشات جارية بني الأطراف املعنية اإ
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اتحة م ،حول القضااي الأربع املعلقة من اجللسة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية زيد من الوقت لتكل ذلكل أأراد اإ

ىل و وتبادل املعلومات.  ،املناقشات غري الرمسية يف  اقرتاح الربانمج واملزيانيةاقرتح الرئيس أأن تعود جلنة الربانمج واملزيانية اإ

جياو اليوم التايل.  د بعض جشع الرئيس الوفود املهمتة اليت لها مصلحة يف هذه القضااي الأربع عىل بدء حماداثت غري رمسية حملاوةل اإ

طار هذا البند من جدول الأعامل و احللول.  وفود اجلزائر  ابمسلفت الرئيس انتباه الوفود اإىل ورقة غري رمسية مت تعمميها يف اإ

حول ترمجة  وتونس والإمارات العربية املتحدةوالبحرين وبيالروس يا والصني ومرص والعراق واملغرب والاحتاد الرويس 

 الرمسية.منشورات الويبو جبميع اللغات 

واذلي سيمت  ،2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية بعنوان  ،من جدول الأعامل 11دأأ الرئيس مناقشة البند وب  .169

اخلطة الرأأساملية ( و (WO/PBC/10)الوثيقة  2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية أأي  ،مبوجبه النظر يف وثيقتني

ىل أأن الأمانة قد زودت الوفود بوثيقة منقحة WO/PBC/30/11)الوثيقة  2029-2020 للفرتة الرئيس ية (. وأأشار الرئيس اإ

ىل املناقشات والقرارات املعمتدة لدلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف مايو. ا لقرتاح لربانمج واملزيانية تستند اإ

عادة حساب تلكفة املوظفني بعد صدور  2020/21 للثنائيةاملزيانية للربانمج و  اأأصدرت الأمانة تصويب ،ابلإضافة اإىل ذكل مع اإ

جاميل املزيانية ويؤ . 4138رمق  ملنظمة العمل ادلوليةالتابعة  قرار احملَّكة الإدارية ىل رفع اإ دى تأأثري التغيري يف تاكليف املوظفني اإ

ىل ما مجموعه  للثنائيةاملقرتحة  حراز تقدم يف البنود و مليون فرنك سويرسي.  769.3اإ من الأمهية مباكن تركزي اجلهد عىل اإ

ىل الرئيس  وأأشاراملعلقة احملددة خالل جلسة جلنة الربانمج واملزيانية السابقة.  العنارص الرئيس ية لهذا القرار وخلص التقدم اإ

وافقت جلنة الربانمج واملزيانية اد بأأن وأأفاحملرز والإجراءات املتخذة منذ ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية. 

جراءات التخفيف ،عىل التعديالت اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء عىل اسرتاتيجيات تنفيذ الربانمج جراءات اخملاطر واإ  ،واإ

 2و 1 راجع أأهداف التمنية املس تدامة يف الربامجوم   ،وخمططات التعاون بني الربامج ،هاجداول وارد و املح و ورش ،وأأطر النتاجئ

صدار نسخة منقحة  والمتست. 30و 28و 23و 21و 20و 19و 16و 15و 9و 8و 3و جلنة الربانمج واملزيانية من الأمانة اإ

الاقرتاح احلايل مجيع تكل يعكس بناًء عىل تكل التغيريات و  2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية من مرشوع 

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام أأيضا بأأن و زعت. للتغيريات اليت و   تفهرس ،ودمكرجع للوف ،التغيريات. وقد أأعدت الأمانة

 2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية سيمت حتديهثا يف النسخة املنقحة من مرشوع  2020/21للثنائية تلكفة املوظفني 

دخل اجلدول اجلديد يو . 2019يناير  1من  اعليا اعتبار نية والفئات ال ه لتعكس أأثر التغيريات يف جدول املرتبات للفئات امل 

بلغ التأأثري حنو ي و  2019نية والفئات العليا حزي التنفيذ يف فرباير ه املعاش التقاعدي ملوظفي الفئة امل للأجر ادلاخل يف حساب 

عيد حساب تاكليف أُ  ،بعد اإصدار الاقرتاح احلايلو الاقرتاح احلايل هذا التغيري. يعكس و ثالثة ماليني فرنك سويرسي. 

حددت جلنة الربانمج واملزيانية القضااي املعلقة التالية و مليون فرنك سويرسي.  477.6بلغت املزيانية املنقحة و املوظفني. 

مؤرشات الأداء املتعلقة برتمجة منشورات الويبو  ،ملواصةل النظر فهيا خالل ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية. أأول

ىل أأنه عقد اجامتع19الربانمج  ،اللغات الرمسية جبميع  2019يونيو  28حول هذا املوضوع يف  حتضرياي ا. وأأشار الرئيس اإ

يف و. 28الربانمج  ،الرمقي اخلمت الزمينمبادرة  ،اوطلب من الوفود املهمتة صياغة اقرتاح للنظر فيه من جانب مجيع الوفود. اثني

رحت خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج وبة مفصةل عن الأس ئةل اليت ط  قدمت الأمانة أأس ئةل وأأج ،هذا الصدد

ما  معرفةاليت ن رشت عىل املوقع الإلكرتوين. وأأعرب الرئيس عن رغبته يف  ،واملزيانية ومت نرشها كجزء من الأس ئةل والأجوبة

ذا اكنت الأس ئةل والأجوبة قد ق   ن ذكل سيسمح للجنة الربانمج دمت الإيضاحات الالزمة حول هذا املو اإ ضوع حيث اإ

آت والتقديربرانمج الويبو لل ،ا. اثلث28الربانمج  اختتامحنو  اواملزيانية ابمليض قدم  ا. ويف هذا الصدد ووفق23الربانمج  ،ماكفأ

عالمية يف  ،للجنة الربانمج واملزيانية القرار . وقدمت اجللسة الإعالمية املزيد من 2019يونيو  7عقدت الأمانة جلسة اإ
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ويعزتم الرئيس العمل مع الوفود  ،ل تزال هناك خماوف بشأأن هذا املوضوعوالتوضيحات والإجاابت عىل أأس ئةل الوفود. 

 بعنوان رفق الثالثدمة لإعداد املاملس تخ اتالاحتاد اتصصوضع خممسأأةل مهنجية  ،رابعا لإحراز تقدم يف هذا الشأأن.

لقرار جلنة  امتثال ،قدمت الأمانة ،يف هذا الصددو. 2020/21ختصيص الإيرادات والنفقات حسب الاحتاد للثنائية 

عىل املوقع الإلكرتوين. وأأعرب الرئيس  توجدواليت  ،السيناريو املطلوب يف وثيقة الأس ئةل والأجوبة املفصةل ،الربانمج واملزيانية

حراز تقدم بشأأن القضااي املعلقة خالل الأس بوع  عن أأمهل يف أأن تسمح الإيضاحات اليت مت تقدميها للجنة الربانمج واملزيانية ابإ

ل ىل  ة البنود املفتوحة حىت يتس ىن هلالرئيس عىل مشاركة الوفود البناءة ملعاجل وعوم يف  امجلعيات العامةتقدمي توصيات واحضة اإ

ىل  الرئيسوانتقل . 2019أأكتوبر  ذكر أأن و  ،WO/PBC/30/11يف الوثيقة  2029-2020للفرتة  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةاإ

للفرتة السالمة والأمن و للمباين  لخطة الرأأساملية الرئيس ية الطويةل املدىل احتديث ،أأول ،تضمنت  اخلطة الرأأساملية الرئيس ية

للثنائية مقرتحات ملشاريع حمددة تتعلق بتكنولوجيا املعلومات والتصالت واملباين والسالمة والأمن  ،اواثني ،2018-2017

ىل الأمانة لتقدمي الوثيقتني مبزيد من التفاصيل.و . 2020/21  التفت الرئيس اإ

ىل أأنه يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية املنعقدة يف وأأ  .170 أأمكلت جلنة  ،2019مايو شارت الأمانة اإ

ووافقت عىل عدد من التعديالت عىل  2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية الربانمج واملزيانية قراءهتا الأوىل ملرشوع 

جراءات التخفيف تنفيذ الربانمج واخملاطراسرتاتيجيات  وخمططات التعاون بني  ،هاح املوارد وجداول و ورش ،وأأطر النتاجئ ،واإ

مت و .30و 28و 23و 21و 20و 19و 16و 15و 9و 8و 3و 2و 1راجع أأهداف التمنية املس تدامة يف الربامج وم   ،امجالرب 

ىل ادلورة وثة. تنقيح مجيع النصوص واجلداول املالية ذات الصةل لتعكس تاكليف املوظفني احملدم  يف وقت تقدمي الاقرتاح اإ

ريات جدول جلنة اخلدمة املدنية ادلولية. وقد مت يمل تكن الأمانة قد أأدرجت أأثر الثالثة ماليني املتعلقة بتغ  ،التاسعة والعرشين

طار النتاجئ مع تقرير أأداء الويبو لعام  يف الربانمج  149و 148 نييف الصفحتو. 2018مواءمة الأسس الواردة يف جداول اإ

طار النتاجئ ليتوافق مع توصيات  ،23 لتقرير ال الواردة يف  مراجع احلساابت اخلاريجمعينة من توصيات مت حتديث اإ  .املطوم

مؤرشات أأنظمة التسجيل ادلولية )معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي( بعنوان  ،ق اخلامسرفمت استبدال املو

موارد الصناديق بعنوان  ،السادس املرفقيف و. 2018لعام  تقرير أأداء الويبوواليت مت نرشها يف  ،2018سخ حمدثة لعام بن  

شعارات أأهداف مت حتديث و. 2018مت حتديث اجلداول لتعكس الأرقام املراجعة الهنائية لعام  ،الاستامئنية احملمتةل للربجمة

ضافية  تصحيحمت  ،3من الربانمج  17يف الصفحة و. 20و 18و 17و 14و 11و 10و 2يف الربامج  التمنية املس تدامة موارد اإ

مت تصحيح موارد  ،19يف الصفحة وفرنك سويرسي.  615000فرنك سويرسي بدل من  450000 لتكون خبالف املوظفني

ضافية لربانمج الويبو لل آت والتقديراإ يف ومليون فرنك سويرسي.  2.8من  مليون فرنك سويرسي بدل 2.7 لتصبح ماكفأ

نشاء خدمة الويبو الرمقية للمت نقل نص "رسوم الرتخيص املتعل ،22الصفحة  ىل  22" من الفقرة خمت الزمينقة ابإ . 20الفقرة اإ

طار النتاجئ ،54يف الصفحة و مت تصحيح مؤرش الأداء  ،(3) اثنياالنتيجة املرتقبة  مضن 2021عدد التسجيالت لعام  ،يف اإ

هناك تصحيح ملوارد  ،135صفحة يف الو)خطأأ مطبعي(.  66106من  بدل ،6106اإىل لهاي قرارات وجتديدات و  لإيداعات

يف الصفحة و. 24من الربانمج  بدل 27الربانمج  اإىلوالسائق  نقل خدمات املراسلمت  ،"4"يف الفقرة الأوىل و. 21الربانمج 

دخال ،175 ىل اجلدول  مت اإ  عكس عبارة "ابلفرنك السويرسي" بدليزيانية حسب الربانمج والاحتاد ل املوهو  13تصحيح اإ

صدار فقد مت  ،كام ذكر الرئيس واملدير العامو من "بأ لف الفرناكت السويرسية".   للثنائيةتصويب للربانمج واملزيانية اإ

ملنظمة العمل التابعة  قرار احملَّكة الإداريةعقب صدور  2020/21للثنائية مع تاكليف املوظفني املعاد حساهبا  2020/21

ىل . وقد أأدى تأأثري الت 4138ادلولية رمق  جاميل املزيانية املقرتحة افتر اغيري يف تلكفة املوظفني اإ ىل  للثنائيةع اإ مليون  769.3اإ

 للن سخمليون فرنك سويرسي. وصدر تصويب اثٍن  13.2فرنك سويرسي بسبب الزايدة يف تاكليف املوظفني مبقدار 
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يف تكل  8يف الربانمج  اودوجم مل يكنالربامج  بنيالفرنس ية والإس بانية والروس ية من الربانمج واملزيانية لأن خمطط التعاون 

اللغوية. وشكرت الأمانة وفد الس نغال اذلي لفت انتباه الأمانة اإىل ذكل خالل الإحاطات الإعالمية غري الرمسية  الن سخ

قلميية.  ىل أأنللمجموعة الإ رش الأس ئةل مت ن  ،اأأخري و متاحة للوفود خارج قاعة املؤمترات اجلديدة. التصويبات سخ ن   وأأشارت اإ

ذكرت الأمانة أأن املدير العام  ،ابخلطة الرأأساملية الرئيس يةفامي يتعلق و ثة عىل موقع جلنة الربانمج واملزيانية. والأجوبة احملدم 

عىل متويل من  ،2017يف عام  ،افقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبووو  حتدث عن هذا املوضوع يف اليوم السابق.

جاميل قدره  2018/19 للثنائية 2017-2018للفرتة  اخلطة الرأأساملية الرئيس ية"الاحتياطيات" للمرشوعات املقدمة يف  مببلغ اإ

 يوحض أأن يتعني ،وابلتايل ،وثيقة حية 2017-2018للفرتة  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةد ت عو مليون فرنك سويرسي.  25.5

 ،حددت الأمانة ،معينة. ويف هذا الس ياق ثنائيةللمنظمة أأثناء اضطالعها بربانمج معلها يف أأي  هرظ ت الفرص اجلديدة اليت 

 ،ول س امي التكنولوجيا السحابية ،الفرص اليت نشأأت من املشهد الرسيع التطور يف تكنولوجيا املعلومات ،2018خالل عام 

وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف  ومن مثوالتكيف مع البيئة اخلارجية املتغرية.  وقدرهتا عىلاملنظمة  يافظ عىل مرونةمما 

ضافيني  2018الويبو يف عام  بقمية  اخلطة الرأأساملية الرئيس ية مضن تكنولوجيا السحابيةلل  ية كبريةأأولو ذوا عىل مرشوعني اإ

للمباين والسالمة والأمن عىل  املتجددة الرئيس يةخطة الرأأساملية لل اهذه الوثيقة حتديث تضمنت و ثالثة ماليني فرنك سويرسي. 

دراجكام مت  ،2017-2018للفرتة املدى الطويل   للفرتةوالسالمة والأمن بشأأن املقر  املتجددة طة الرأأساملية الرئيس يةاخل اإ

الثانية من مرشوع واحد : املرحةل عىل ما ييل مقرتحات املشاريع احملددة لمتش  ت . و الوثيقةمن  رفق الثاينيف امل 2020-2029

أأربعة مشاريع لتكنولوجيا املعلومات والتصالت و  ؛الويبو للملكية الفكرية وهو منصة ،لتكنولوجيا املعلومات والتصالت

لهيا منذ عام  تعلق ابنقطاع للمقرات فامي ي لسالمة والأمن اباملراحل الثانية من ثالثة مشاريع متعلقة و  ؛2017ظهرت احلاجة اإ

لهي ،مرشوعان متعلقان ابلسالمة والأمنو  ؛واملصاعد والسالمة من احلرائق ،الكهرابيئالتيار  منذ عام  امظهرت احلاجة اإ

لإجناز مرشوع س توديو الوسائط املتعددة اذلي متت املوافقة عليه يف عام الالزمة ملزيانية ابالإضافية  واملتطلبات ؛2017

دراج. 2020/21 الثنائيةتنفيذ يف يمت ال مليون فرنك سويرسي ل  19وعه . وبلغت املقرتحات املذكورة أأعاله ما مجم2017  ويمت اإ

ىل  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةتقارير منتظمة عن حاةل تنفيذ مشاريع  يف تقارير الويبو الس نوية عن الأداء لك س نتني واملقدمة اإ

يف  2018لعام  تقرير أأداء الويبويف  2018اية عام ج التقدم احملرز يف لك مرشوع يف هنادر ومت اإ جلنة الربانمج واملزيانية. 

والنفقات  ،2019يونيو  17حتديثا عن حاةل اس تخدام املزيانية اعتبارا من  ،للك مرشوع ،قدم هذه الوثيقةت  و . رفق العارشامل

من املبادئ الواردة يف  متثال للك مبدأأ دى الامت تقدمي حتليل ملي ،ابلإضافة اإىل ذكلو. 2019عام املتوقعة للفرتة املتبقية من 

 ةل املتعلقة ابس تخدام الاحتياطيات.الس ياسة املعدم 

آراء الوفود  ،لبياانت العامة بشأأن هاتني الوثيقتنياب ءلالإدلباب ال تح الرئيس وف  .171 وذكر أأنه س يكون من اجليد سامع أ

اخلطة عىل  وأأس ئلهتم وردود أأفعاهلم ،2020/21 للثنائية اقرتاح الربانمج واملزيانيةالتقدم احملرز يف املناقشات بشأأن  حول

 .الرأأساملية الرئيس ية

وشكر الأمانة وشعبة أأداء الربانمج واملزيانية  ،وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .172

عداد النسخة املنقحة من  أأعربت و . 2020/21 ئيةللثنا اقرتاح الربانمج واملزيانيةوأأحصاب املصلحة الآخرين اذلين سامهوا يف اإ

)البدلان اليت متر مبرحةل  10الربانمج  بشأأن عن رضاها أأعربت ،اجملموعة عن ارتياهحا للنتاجئ املالية الإجيابية للغاية. وابملثل

دارة أأنظمة امللكية الفكرية يف بدلان  تكوين الكفاءاتانتقالية والبدلان املتقدمة( وزايدة اخملصصات لأنشطة  من أأجل حتسني اإ

فامي و لهذا النشاط.  تأأييدهاوأأعربت عن  اخلمت الزمينخدمة  نع ةجوبالأ و  ةلئس  الأ املنطقة. وشكرت اجملموعة الأمانة عىل 
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يف  كام ورد الرئيس يةاخلطة الرأأساملية شكرت اجملموعة ابلتساوي الأمانة عىل حتديثات  ،ابخلطة الرأأساملية الرئيس يةيتعلق 

املتعلقة ابملباين  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةاجملموعة الأنشطة املنصوص علهيا يف  وأأي دت. WO/PBC/30/11الوثيقة 

 وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والسالمة والأمن لأهنا مجيعها وثيقة الصةل بعمل املنظمة يف املس تقبل.

عداد  املشاركةوشكر شعبة أأداء الربامج واملزيانية ومجيع وحدات الويبو  ،ءوحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة اب .173 عىل اإ

ملنقحة من الربانمج . وأأعربت اجملموعة عن قلقها لأن النسخة ا2020/21 للثنائية اقرتاح الربانمج واملزيانيةالنسخة املنقحة من 

مايو فامي شهر يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف  ءتعاجل الشواغل اليت أأاثرهتا اجملموعة اب واملزيانية ل

آت والتقديرربانمج الويبو للب املتعلق 23الربانمج من يتعلق ابلبند  احلوايش ذات الصةل. وشدد الوفد عىل أأن هذه و  ماكفأ

ىل نتيجة مقبو هاتطلع أأعربت اجملموعة عن اخملاوف ل تزال قامئة. و  ىل التوصل اإ  ،ةل يف الوقت املناسب بشأأن هذه املسأأةلاإ

أأولت اجملموعة  ،19الربانمج  مضنللعمل مع الزمالء لتحقيق هذه الغاية. وفامي يتعلق مبؤرشات الأداء  دهااس تعدعن ا وأأعربت

ات متاحة املعلوم علجتالشمولية و عىل  شجعت أأمهية كبرية لتوافر منشورات الويبو جبميع لغات الأمم املتحدة الرمسية لأهنا 

وفود الصني والاحتاد الرويس والإمارات العربية املتحدة املقدم من قرتاح لبت اجملموعة ابرح   ،ويف هذا الصدد .أأكربمجلهور 

فامي يتعلق مببادرة و املدى.  الطويةلأأنه من املفيد معاجلة الاحتياجات القصرية الأجل وأأبعاد الس ياسة  ورأأت ،أأخرى وبدلان

مت احلصول علهيا يعن املعلومات اليت عن رضاها  وأأعربتشكرت اجملموعة الأمانة عىل التوضيحات املقدمة.  ،مت الزميناخل

دراج هذه املبادرة.  سعادهتا بتأأييد وعن اقرتاح الربانمج واملزيانية تعليقات عامة عىل  فرادى ءس تقدم بدلان اجملموعة ابو اإ

ىل املشاركة يف الرب  2020/21 للثنائية بت اجملموعة رح   ،ابخلطة الرأأساملية الرئيس يةفامي يتعلق و . اامج املتبقية أأيضوتتطلع اإ

زود ادلول الأعضاء مبعلومات مفيدة فامي يتعلق ابلتقدم احملرز يف تكل املرشوعات املهمة عىل املدى الطويل. يابلتحديث اذلي 

وجيا املعلومات والتصالت واملباين والسالمة والأمن بت اجملموعة ابملقرتحات املقدمة للمرحةل الثانية من مشاريع تكنولرح  و 

تعلق ابس توديو الوسائط املتعددة واملقرتحات اجلديدة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت امل واملرشوع احملدث 

ىل تلبية  اخلطة الرأأساملية الرئيس ية ورأأت اجملموعة أأنوالسالمة والأمن.  الاحتياجات الهامة مبثابة وثيقة أأساس ية هتدف اإ

ىل  وأأشارتللمنظمة عىل املدى الطويل يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت والأمن املادي والأمن الس يرباين واملباين.  اإ

حتياجات احملددة للمنظمة هو املفتاح لضامن قدرة الويبو الا اذلي يليبالاستامثر املتواصل واملس تقبل يف بنية حتتية قوية  أأن

 ،عليه وبناءً عىل الاس مترار يف تقدمي خدمات عالية اجلودة يف املس تقبل مع اس تخدام مواردها بكفاءة وحتقيق وفورات. 

 بت اجملموعة ابقرتاح الأمانة.رح  

آس يا واحمليط الهادئ .174 عداد الواثئق. وكرر تقدي ،وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ مانة عىل اإ  ،اجملموعةوأأشارت ره للأ

تترمجة منشورات الويبو جبميع اللغات الرمسية.  عنالورقة غري الرمسية  اإىل ،19يف الربانمج  اجملموعة بأأمهية تعدد  وأأقرم

يف الورقة غري الرمسية  املقدمدت اجملموعة الاقرتاح اللغات كعامل همم يف توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لأنشطة الويبو. وأأي  

جراء مناقشات بناءة و  تطلعوت ىل اإ اخلمت الزمين بت اجملموعة بتقدمي خدمات تقدم يف النظر يف ذكل الاقرتاح. كام رح  حتقيق اإ

ىل تنفيذها. وشكرت اجملموعة الأمانة عىل تقدمي التوضيح الإضايف يف وثيقة الأس ئةل والأجوبة. الرمقي  وتطلعت اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية تان ابمسوحتدث وفد طاجيكس   .175 عداد  ،مجموعة بدلان أ وشكر الأمانة عىل اإ

مبواصةل  عن ابلغ اهامتهمااجملموعة  وأأعربتوعىل الإحاطة غري الرمسية.  2020/21 للثنائية ثاحملدم  اقرتاح الربانمج واملزيانية

دت اجملموعة الاقرتاح املقدم من عدد من تطوير التعددية اللغوية يف الويبو وترمجة منشورات الويبو جبميع اللغات الرمسية. وأأي  

ضافية ذلكل الربانمج. و  من شأأن ذكل أأن رأأت أأن البدلان بشأأن ترمجة منشورات الويبو جبميع اللغات الرمسية وتوفري أأموال اإ
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اتحة الوصول اإىل مجيع املنشورات عىل نطاق أأوسع. يساعد عىل حتقيق  سوف و الأهداف الرئيس ية للمنظمة عن طريق اإ

ىل املعلومات وجيعل رشوط  بت اجملموعة بس ياسة اللغة أأسهل يف مجيع أأحناء العامل. ورح   مودعي الطلباتيسهل الوصول اإ

ع لغات الأمم املتحدة لتحقيق املساواة بني مجيع وأأشارت اإىل وجود طلب عىل زايدة الطلبات جبمي ،2010املعمتدة يف عام 

 .ادلول الأعضاء يف الويبو

عداد وتقدمي  ،حتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيةو  .176 اقرتاح الربانمج وشكر الأمانة عىل ما بذلته من هجود يف اإ

ثة طة الرأأساملية الرئيس يةاخلوكذكل  املنقح واملزيانية عن رسورها ملالحظة أأن الأمانة قد عكست . وأأعربت اجملموعة احملدم

بطريقة متوازنة مجيع املقرتحات والتعديالت اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف وثيقة الربانمج واملزيانية يف فرتة و بشلك فعال 

 اخلمت الزمينشأأن قدت ب ادلورة السابقة. كام أأعربت اجملموعة عن تقديرها للجلسات الإعالمية اليت ع   بعدزمنية قصرية للغاية 

آت والتقديرالرمقي وبرانمج الويبو لل اليت التحديثات  بشأأن عن رضاهااجملموعة  وأأعربتساعد يف توضيح القضااي.  مما ماكفأ

بت اجملموعة فامي يتعلق مبؤرشات الأداء. كام رح   مراجع احلساابت اخلاريجعكس توصيات يك يل 23يف الربانمج متت 

برتمجة منشورات الويبو املوضوعية جبميع اللغات الرمسية للأمم  فامي يتعلقابلقرتاح املشرتك الوارد يف الورقة غري الرمسية 

ىل أأهنا اجملموعة  وأأشارتس ياسة اللغة يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية.  ابس تعراضاملتحدة والالزتام  عىل دأأبت اإ

عن اجملموعة  وأأعربتدت الاقرتاح. وابلتايل أأي   ،ددية اللغوية يف املنظمة ورأأت الكثري من املزااي يف هذا الاقرتاحضامن التع

اخلطة الرأأساملية الرئيس ية املعلقة و الأربع لضامن جناح املناقشات حول القضااي  عىل حنو برغاميتابملشاركة البناءة  الزتاهما

عداد وتقدمي . وأأثنت اجملموعة عىل االرئيس ية ثة طة الرأأساملية الرئيس يةاخللأمانة جلهودها يف اإ يف  2029-2020للفرتة  احملدم

ىل أأن .WO/PBC/30/11الوثيقة   براعةاس مترار هو التأأكد من أأن  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةالهدف من  وأأشارت اإ

تطور والبيئة التشغيلية املتغرية بشلك عام. وأأعربت ل ارسيعة خدماهتا يف ضوء بيئة تكنولوجيا املعلومات  تقدمي يفاملنظمة 

تسري عىل النحو الصحيح كام ورد  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةيف  ااجملموعة عن رسورها ملالحظة أأن املرشوعات املعمتدة سابق

جملموعة عىل اجملالت احملددة وافقت ا ،. وابلنس بة لدلورة املقبةل2018يف التقارير املرحلية املدرجة يف تقرير أأداء الويبو لعام 

الويبو  ويه منصة ،مرشوع تكنولوجيا املعلومات والتصالتة من رحةل الثانياملمبا يف ذكل  ،ملزيد من التحسنياليت حتتاج 

ئط والانهتاء من مرشوع اس توديو الوسا ،والسالمة والأمن ابملباينملرشوعات املتعلقة من اواملراحل الثانية  ،للملكية الفكرية

ىل أأن الوفود مدعوة باجملموعة  أأفادت ،2020/21 فامي يتعلق ابلثنائية. و 2017املتعددة اذلي متت املوافقة عليه يف عام  أأن اإ

 ا. ووفقاخلطة الرأأساملية الرئيس يةمليون فرنك سويرسي ملشاريع  19حوايل قدره متويل توفري امجلعية العامة ب اإىل ويص ت

لتلبية الاحتياجات  جيدةربت اجملموعة عن رسورها ملالحظة أأن املنظمة دلهيا احتياطيات أأع ،لس ياسة الويبو الاحتياطية

دت ميكن استيعاب المتويل املقرتح دون التأأثري عىل مس توى الاحتياطيات املطلوب. وذلكل أأي  ورأأت أأنه املالية املطلوبة. 

جيابية  ىل امجلعية مقدمة اجملموعة الاقرتاح ووافقت عىل توصية اإ  العامة يف هذا الصدد.اإ

كأداة مفيدة  وأأوىل أأمهية كبرية لتعدد اللغات ،حتدث وفد هندوراس ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبو  .177

 ترأأ  ،ومع ذكل ،تقدم يف تنفيذ هذه الس ياسة . وأأشار اإىل حدوثرتمجة الفورية مجليع الاجامتعاتلرتمجة مجيع الواثئق وال

ضافية  تعزيزهاوري من الرض  أأن اجملموعة ىل  لتوس يعمن خالل ختصيص موارد اإ لغات النطاق ترمجة املنشورات الرمسية اإ

عىل نطاق واسع  س تخدمت  يف العامل و  اهذه اللغات من بني اللغات الأكرث اس تخدامبأأن  وأأفادترمسية للأمم املتحدة. الست ال 

لالقرتاح املقدم من وفود اجلزائر والبحرين  تأأييدهاعن  أأعربت اجملموعة ،للتواصل عىل املس توى العاملي. ويف ضوء ذكل

 وبيالروس يا وبدلان أأخرى.
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صدار نسخة حمدم و  ،اخلطة الرأأساملية الرئيس يةوفد الاحتاد الرويس وتناول  .178 مشاريع  تضمنت  هثة منشكر الأمانة عىل اإ

شمل ذكل ي وكذكل عدد من املشاريع الأخرى املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت. و  ،تتعلق ابملباين والسالمة والأمن

ىل  ،وحتديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف نظام لهاي ،الويبو للملكية الفكرية منصة مبا يف ذكل الانتقال اإ

ن املعاجلة ال لية للواثئق.  للمنظمة وجعل أأنظمة  الاسرتاتيجيةاإىل حتقيق الأهداف دف هتج املقرتحة يف الوثيقة الهن  وقال اإ

نفاق عىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات أأمر رضوري  لرفع التسجيل ادلولية أأكرث موثوقية. ورأأى الوفد أأن زايدة الإ

نفاق عىل اخلدمات.  كفاءة ىل أأن أأنظمة التسجيل واحتواء الإ دخال نظام حمدم وأأشار اإ ماكانت يوفر املعلومات  ث لتكنولوجيااإ اإ

واس تخدام  عدد مودعي الطلبات من خالل زايدةميكن و كبرية لتقليل التأأخريات الإجرائية وضامن جودة اخلدمات املقدمة. 

ىل والتقنيات احلديثة املتطورة حتسني العمليات دون زايدة الرسوم ودون زايدة عدد املوظفني.  عىل  الأثرابلنظر اإ

 .اخلطة الرأأساملية الرئيس يةلوفد د اأأي   ،الاحتياطيات

طار هذا البند من جدول الأعامل وأأي  و  .179 عداد الواثئق يف اإ كوادور الأمانة عىل اإ د البيان اذلي أأدىل به وفد شكر وفد اإ

وترمجة منشورات الويبو اإىل مجيع  اتاكرييب. وفامي يتعلق بس ياسة اللغهندوراس ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وال

ىل الواثئق ابللغات الرمسية للأمم املتحدة.  ،الرمسية للأمم املتحدة اللغات  كام أأنهرأأى الوفد أأن ذكل رضوري لضامن الوصول اإ

ىل  جيب دمعه ما  وهوأأكرب يف اللغة  اسوف يقق تعددو من جانب املنظمة يف املاكتب اخلارجية. عمل الكفاءة رفع س يؤدي اإ

د الوفد الاقرتاح املقدم من وفود اجلزائر والبحرين وروس يا البيضاء والصني ومرص أأي   ،ذلكلويف مجيع أأحناء املنظمة.  وتأأييده

 وبدلان أأخرى.

ىل أأنه  .180  هتادورللجنة الربانمج واملزيانية اإىل من ادلورة التاسعة والعرشين  يف الفرتةوشكر وفد الصني الأمانة وأأشار اإ

دراهجا يف  ،الثالثني جناز الكثري من العمل كنتيجة للمقرتحات املقدمة من ادلورة التاسعة والعرشين واليت مت اإ اقرتاح مت اإ

فامي و . وقد مت ذكل بكفاءة عالية. كام شكر الوفد العديد من الوفود عىل مداخالهتم. 2020/21 للثنائية الربانمج واملزيانية

ق الوفد. تأأييدهاالأخرى عىل  شكر الوفد الوفود ،يتعلق بتعدد اللغات ىل  وتطر  -2020 فرتةلل اخلطة الرأأساملية الرئيس يةاإ

عداد الوثيقة التفصيلية. و  ،2029 ىل أأنه، شكر الأمانة عىل اإ اخلطة الرأأساملية  تاكن ،خالل الس نوات القليةل املاضيةوأأشار اإ

 2018تقرير أأداء الويبو لعام  بأأنيف احلفاظ عىل مباين الويبو وسالمهتا وأأمهنا. وأأعرب الوفد عن سعادته  ةمفيد الرئيس ية

طار اليت تمت أأن املرشوعات يذكر  جيابي احققت تقدم 2029-2020للفرتة  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةيف اإ وأأثىن الوفد عىل  .ااإ

مباين مشاريع مشاريع تكنولوجيا املعلومات والتصالت و  تش متل عىل يتال 2029-2020للفرتة  اخلطة الرأأساملية الرئيس ية

 الويبو والسالمة والأمن.

ىل أأنه يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانيةو  .181 اخلمت الزمين ق الوفد عىل مبادرة علم  ،أأشار وفد سويرسا اإ

ادلورة التاسعة والعرشين للجنة يف  املقدمةاجلديدة وطلب املزيد من الإيضاحات. وشكر الوفد الأمانة عىل الردود  الرمقي

وابلتايل  ،لأس ئةل اليت طرهحا الوفدأأجابت عىل اتكل املعلومات أأفاد بأأن يف وثيقة الأس ئةل والأجوبة. و الربانمج واملزيانية و

التقدم  جحمجلديدة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف تلقي مزيد من املعلومات يف املس تقبل حول لتكل املبادرة ا تأأييدهالوفد  أأعلن

املقدمة ب الوفد ابلتحديثات رح   ،2029-2020للفرتة  ابخلطة الرأأساملية الرئيس يةفامي يتعلق و احملرز يف تنفيذ اخلدمة اجلديدة. 

يف الاستامثر يف  ارس متر الاالويبو عىل الوفد بأأن  . وأأقرم ئيس يةاخلطة الرأأساملية الر بعض املشاريع للمرحةل الثانية من  حول

ذا اس مترت املنظمة يف رأأى الوفد أأن والسالمة والأمن وتكنولوجيا املعلومات والتصالت. و  املباين هذا أأمر رضوري اإ

ذا اكن و الاس تفادة القصوى من مواردها. حتقيق الاضطالع بوليهتا عن طريق توفري خدمات عالية اجلودة و  جيب القيام اإ
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ن التخطيط  ،هبذا نفاق يف الهناية أأقل مما لو الفاإ طويل الأجل رضوري لأنه من خالل التحديث بطريقة استباقية س يكون الإ

مثل هذا الهنج يعين أأنه و . الأهجزةملباين و اب فامي يتعلقبشلك خاص  اهذا حصيح وي عداكنت املنظمة ستس تجيب للتطورات. 

متب الوفد ابلتحديثات اليت رح   ،وعىل هذا الأساسمس متر.  حنوالتخطيط وتعديهل عىل  اس تعراضجيب  وما زالت  ق د 

ىل أأنه عندما لم للوفود. وأأشاقد  ت   فاإن الأرصدة غري املنفقة ت عاد اإىل الاحتياطيات.  ،ت س تخدم املوارد ابلاكمل ر الوفد ابرتياح اإ

هذا هو احلال ابلنس بة و مع مراعاة التطورات الأخرية.  ،خرى عند الرضورةمت تعديل وحتديث املرشوعات الأ وأأفاد بأأنه 

الأمانة عىل تأأجيل املرحةل  مبوافقةب الوفد عىل سبيل املثال. ورح   ،عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتللمنصة املرنة والآمنة مل

جياد خيار أأفضل  للتلكفة الس نوية املتكررة مبجرد الانهتاء الثانية ملدة عام لأن ذكل س ميكن من اس تخدام أأحدث التقنيات واإ

للخطط املتعلقة بتوفري خدمات رعاية الطفل ملوظفي الويبو وشكر الأمانة عىل التحديث  تأأييدهمن املرشوع. وواصل الوفد 

جياد عمل عىل ال يس متراملقدم. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت توفري اخلدمة يف أأرسع وقت ممكن بيامن  تدامة. حل أأكرث اس  اإ

لكنه  ،يف تكل اللحظة امجيع فهيامل ينظر بأأنه الوفد أأفاد  ،وفامي يتعلق ابملشاريع اجلديدة واملرحةل الثانية من بعض املشاريع

أأهنا س تواصل حتسني خدمات التسجيل  رأأىواليت  ،بوابة الويبو للملكية الفكريةب  املتعلقب ابلتقدم احملرز يف الاقرتاح رح  

أأعرب الوفد عن أأمهل يف تنفيذ س ياسة الاستامثر بعناية مع مراعاة  ،هممة للغاية. وفامي يتعلق ابلإدارة املالية وأأهنا ،للمس تخدمني

للغاية لأنه س يقلل من تعرض  اس يكون مفيدرأأى الوفد أأنه  ،التجرييباملقاصة رشوع ابلنس بة مل وأأي خماطر تنطوي علهيا. 

عمل اذلي مت القيام به لتحسني وضامن سالمة وأأمن الناس يف املبىن وغريها من د الوفد الاملنظمة لتقلبات أأسعار الرصف. وأأي  

ذا اكنت املنظمة  تعد ابلغة الأمهيةهيألك تكنولوجيا املعلومات اليت  نه الوفد  وقالعمل بشلك حصيح. أأن ت تريداإ عىل عمل اإ

عىل العديد من  تؤثرمج واملزيانية لأن املقرتحات جلنة الربانانعقاد  قبلابجلهود الكبرية اليت بذلهتا الأمانة لنرش الوثيقة 

جراء وتش متلالقطاعات  لالقرتاح. تأأييده  وأأعرب عن. وشكر الوفد الأمانة عىل معلها الشاق ةومعقد ختطيط طويةل اتعىل اإ

جياد حلول.س يعمل بأأنه الوفد أأفاد  ،ابلنس بة للقضااي املعلقة الأخرىو  بشلك بناء مع الآخرين من أأجل اإ

من جدول الأعامل. وذكر أأنه مل يسمع أأي وفد  11حىت الآن بشأأن البند اليت أأدلت هبا ص الرئيس بياانت الوفود وخلم  .182

ىل التصويب املتعلق ب ابخلطة الرأأساملية . وفامي يتعلق 4138ملنظمة العمل ادلولية رمق التابعة  قرار احملَّكة الإداريةيشري اإ

ىل  يرش  مل  ،الرئيس ية أأكد الرئيس أأن هناك أأربع قضااي معلقة فامي يتعلق و . اخلطةيوافق عىل  ل ي وفدبيان لأ  وجودالرئيس اإ

الرمقي  اخلمت الزمينخدمة وهام  ،يف اثنني من هذه القضااي الأربعةوأأفاد بأأنه، . 2020/21 قرتاح الربانمج واملزيانية للثنائيةاب

بشأأن ترمجة  اجيايب للغاية. وشكر الرئيس الوفود اليت قدمت اقرتاحتقدم اإ حبدوث قد مسع  ،ومؤرشات الأداء املتعلقة ابلرتمجة

ىل أأنمنشورات الويبو جبميع اللغات الرمسية.  قلميية  وأأشار اإ اقرتح الرئيس و هذا الاقرتاح.  أأي دتالعديد من اجملموعات الإ

غالق الربانجمني  ك مسأألتني جوهريتني اإىل حد ما الأمر اذلي س يرت  ،املسائيةلسة اجل يف  28و 19اختاذ قرار بشأأن ذكل واإ

حراز تقدم بشأأن القضااي و  ملزيد من املناقشة تبدأأ بعد ظهر ذكل اليوم. رفع الرئيس اجللسة الصباحية وأأعرب عن أأمهل يف اإ

 .املسائيةجلسة لل املرتوكة

ىل البند وا .183  يفمن جدول الأعامل وأأشار اإىل وجود عدد من القضااي املعلقة  11فتتح الرئيس اجللسة املسائية وعاد اإ

طار هذا البند من جدول الأعامل وأأنه ل يزال هناك املزيد من العمل يف املس تقبل.  أأوحض الرئيس أأن و الوثيقتني يف اإ

س تؤخذ واحدة  2029-2020للفرتة  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةو  2020/21 ئيةاقرتاح الربانمج واملزيانية للثنااملناقشات حول 

ىل أأنه و تلو الأخرى.  اخلمت مناقشات يف اجللسة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن خدمة  جرتأأشار الرئيس اإ

ذا  ااقرتح الرئيس التوقف مؤقتو . وذكر أأنه مل يسمع أأي وفد يثري املزيد من الأس ئةل 28الرمقي يف الربانمج  الزمين ملعرفة ما اإ
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غالق الربانمج. وذكر الرئيس أأن معظم اجملموعات الإقلميية ن مل يكن مجيعها ،اكن ميكن اإ حتدثت مؤيدة ذلكل خالل اجللسة  ،اإ

نه ومن مثالصباحية.  ىل قرار. مث  رسيعاس يعود اإىل هذه النقطة  فاإ تصويب اإىل وفود ال انتباهالرئيس  لفتاإىل حد ما للتوصل اإ

تعديل تاكليف املوظفني بعد صدور حمك منظمة العمل ادلولية وتوقف  بشأأن 2020/21للثنائية  اقرتاح الربانمج واملزيانية

ىل أأنه س يرتك مسأألتني أأخريني للمناقشة بعد ذكل من أأجل امؤقت آت والتقديربرانمج املوهام  ،الأس ئةل. وأأشار الرئيس اإ  اكفأ

مع مالحظة أأن العديد من  ابخلطة الرأأساملية الرئيس يةاقرتح الرئيس أأن يبدأأ و . حتديد خمصصات الاحتاداتمهنجية ابلويبو و 

الرضوري ابلنس بة للوفود اس تعادة اللكمة غري من رأأى الوفد ذلكل و ةللخطالوفود يف بياانهتا العامة قد أأعربت عن تأأييدها 

 أأو التعليقات. لأس ئةللباب ال للتعبري عن التأأييد. مث فتح الرئيس 

ىل و  .184 عىل سبيل و . ابخلطة الرأأساملية الرئيس يةيف الواردة بعض النفقات  ارتفاعأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

نفاق ما  ،2019يونيو  17مليون فرنك سويرسي لس توديو الوسائط املتعددة وأأنه حىت  1.7متت املوافقة عىل  ،املثال مت اإ

نفاق املبلغ املتبقي حبلول هناية العام فرنك سويرس  219000مجموعه  ذا اكن سيمت اإ ي. وطلب الوفد توضيحات بشأأن ما اإ

ذا اكن من املتوقع أأن  ااملزيانية كبرية. وتساءل الوفد أأيض اليت جعلت والأس باب  هذا املرشوع.ل  أأقلمزيانية الأمانة  ختصصعام اإ

عداد و  .185 ب ابلتفاصيل املتعلقة ورح   ،2029-2020للفرتة  الرئيس يةاخلطة الرأأساملية شكر وفد الياابن الأمانة عىل اإ

ىل أأن هذا املرشوع سزييد من العجز املتوقع لحتاد لهايالوفد أأشار  ،لهاي. ومع ذكلالتعهيد اخلاريج لنظام مبرشوع   ،اإ

اقرتح  ،الوقت نفسهولكن يف  ،عىل النحو املذكور يف وثيقة العمل. وأأقر الوفد بأأمهية حتسني سهوةل اس تخدام نظام لهاي

 يف لهاي. أأفضلبذل هجود يف التحسينات اليت من شأأهنا أأن تسهم يف وضع مايل 

ىل أأنه س هيمت ب و  .186 ضافية فامي يتعلق ابجلدول توفري أأشار وفد كندا اإ اليت حتدد حاةل مشاريع  3يف الصفحة  1معلومات اإ

والأرصدة  2018املرشوع والنفقات الرتامكية حىت ديسمرب  العالقة بني مجموع مزيانيات اوحتديد ،اخلطة الرأأساملية الرئيس ية

املرشوع اخلاص. وتساءل الوفد عن سبب عدم وجود نفقات ترامكية لبعض املرشوعات املعمتدة احلالية احتياطيات املتبقية و 

ىل نظام مدريد لتكنولوجيا املعلومات وختفيف ا امشري  ،ا اإىل الاحتياطياتهتأأو أأرصدة ابقية لإعاد/و لطاقة يف املرحةل الأوىل اإ

 كأمثةل. أأرابدبوكش مبىنواس توديو الوسائط املتعددة واملصاعد يف ( AB) أأرابدبوكش مبىنمن 

وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن اس توديو الوسائط املتعددة. اذلي طرحه  السؤالالأمانة وتناولت  وحتدثت .187

جراء  ،2018يف عام  الثنائيةذكرت الأمانة أأنه يف الس نة الأوىل من و  قام املهندس املعامري وغريه من املتخصصني التقنيني ابإ

 صوتيات ومرئياتمت التعاقد مع أأخصايئ  ،ابلإضافة اإىل ذكلودراسات مس تفيضة للغاية حول كيفية جتهزي الاس توديو. 

ىل ادلراسات ال  املعدات املطلوبة يف الاس توديو. واستندالأهجزة و وأأجرى دراسات مس تفيضة للغاية حول نوع  نية تق هذا اإ

دراك أأن  كون يلن  2017مليون املعمتد يف عام  1.7 ي قدرهاذلاملبلغ املفصةل للغاية اليت اقرتحت تنقيح املزيانية لأنه قد مت اإ

ذكرت الأمانة أأنه سيمت  ،فامي يتعلق ابلسؤال الثاينو س توديو متعدد الوسائط بشلك جيد يف هناية املرشوع. يعمل ن لأ  ااكفي

أأوحضت الأمانة كذكل أأن السبب وراء عودة  ،عىل سؤال وفد كندا اردو اس تخدام املزيانية بأأمكلها حبلول هناية املرشوع. 

هو أأن هذا املرشوع قد مت تنقيحه  بىن أأرابدبوكشد م مصاعيف املرحةل الأوىل من مرشوع  100000 وقدرهالفائض املرتامك 

أأنه س يكون هناك  اإىل تشري التقديرات ،ذلكلو يف املقرتح احلايل. ااثنية من هذا املرشوع مت اقرتاهح رحةلمهناك و  قليال

لهيا ليس املرحةل الأوىل،من  100000 ىل الفوائض  شري  وأُ  ،هناك حاجة اإ ىل أأن هذا املبلغ سوف يعود بعد ذكل اإ بوضوح اإ

رشوع معقد للغاية لأن نظام مدريد نظام امل هذا  فاإن ،ا املعلوماتبقدر ما يتعلق الأمر مبنصة مدريد لتكنولوجيو املرتامكة. 



WO/PBC/30/16 
68 
 

لهذا الغرض و هناك معلية تصممي مكثفة للغاية ل تزال جارية.  ،ذلكلوالعديد من الوظائف واملعامالت.  هلمعقد للغاية 

 ،الأمانة أأنه من املهم للغاية الانهتاء من مرحةل التصممي بدقة قبل البدء يف التنفيذ ورأأتاس تغرق ذكل بعض الوقت.  ،ابذلات

 الأمانةت اس تجابو لكن املرشوع مس متر يف مرحةل التصممي.  ،ذا املرشوعهب تتعلقوهذا هو السبب يف عدم وجود أأي نفقات 

طار  لطلب وفد الياابن بشأأن الامتس مزيد من التفاصيل بشأأن املرشوع املتعلق  ،اخلطة الرأأساملية الرئيس يةبنظام لهاي يف اإ

ىل  وأأشارت ،من الوثيقة. ووصفت الأمانة كذكل نطاق املرشوع 4أأن فوائد املرشوع مبينة ابلتفصيل يف الصفحة ب وأأفادت اإ

لق يتعس  ،الأول هو معاجلة بنية نظام تكنولوجيا املعلومات وبشلك أأكرث دقةالعنرص أأنه س يكون هناك مخسة عنارص. 

ىل السحابةمجموعة اكمةل من اخلدمات رتحيل ب آخر سوف يتعلق  وهناك عنرص. الإلكرتونية اإ . املسؤولنيلتبادلت مع ابأ

 العنرصيمتثل و تنوي الأمانة زايدة مس توى اخلدمات الإلكرتونية ملس تخدمهيا. و خدمات املس تخدم. هو س يكون الثالث و 

 متاحةن املهم أأن تكون امللفات املوجودة مفذلكل و ؛قدمية لأنه جسل تديره الويبويف دمج امللفات ال ،يف نطاق املرشوع ،الرابع

وخاصة الأدوات املتاحة  ،س تكون اخلطة يه البدء يف تطبيق اذلاكء الاصطناعي يف بعض الأدوات ،اأأخري و لجميع. ل 

ىل الأمانة  أأشارتعىل سبيل املثال.  ،رمبا فامي يتعلق ابلتصنيف ،للمس تخدمني فهم القلق الأسايس وراء طلب مزيد ت أأهنا ت اإ

والاستامثر اذلي الأمانة تسعى  ،الهدف من لك تكل التدابري وأأوحضت أأنمن التفاصيل بشأأن العجز احلايل لحتاد لهاي. 

الكثري من الوقت متيض املنظمة وأأفادت الأمانة بأأن هو السامح للمنظمة بتخفيض تلكفة نظام لهاي.  ،تأأييد هلللحصول عىل 

املاكتب الكثري من املوارد البرشية يف تلقي البياانت ومعاجلهتا. تنفق وابلتأأكيد  ،مع املاكتب معاجلة تبادل البياانت يدواي يف

ىل أأن لمس تخدمني.ل  ابلنس بةنفسه  اليشء وينطبق الهدف من توس يع نطاق التشغيل الآيل فامي يتعلق  وأأشارت الأمانة اإ

 بتلكفة أأقل.النظام  أأن تديرو  ،ي هو السامح للمنظمة بأأن تكون أأكرث كفاءةدارة نظام لهالإ  ابلتعهيد اخلاريج

ذا اكنت الردود تليب خماوفهم. مث و  .188 ذا  اس تفرسشكر الرئيس الأمانة عىل التوضيحات وسأأل الوفود عام اإ الرئيس عام اإ

آخر يف جلنة الربانمج واملزيانية يرغب يف طرح أأي أأس ئةل أأو مشالكت يف هناك اكن  . اخلطة الرأأساملية الرئيس يةأأي عضو أ

 رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها. ،لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة انظر و 

فامي يعنهيا، ابملوافقة عىل أأن ت مومل من أأموال الويبو  أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو، لكل  .189

جاميل  2029-2020الواردة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  2020/2021الاحتياطية مرشوعات الثنائية  مببلغ اإ

 مليون فرنك سويرسي. 19قدره 

ىل البند التايل املعلقانتقل الرئيس و  .190 طار بعد ذكل اإ ىل الرئيس  وأأشارالرمقي.  اخلمت الزمينخدمة وهو  ،11البند  يف اإ اإ

لأنه ل تزال هناك بعض الأس ئةل واخملاوف  امفتوح 28دورة مايو برتك الربانمج القرار اذلي اختذته جلنة الربانمج واملزيانية يف 

ىل اختاذ قرار يف تكل املرحةل ليستأأن جلنة الربانمج واملزيانية بالرئيس  دافأأ و . اخلمت الزمين الرمقيبشأأن مبادرة  لكنه  ،حباجة اإ

غالق ميكهنا الرئيس أأن اللجنة  ورأأى. الزمين الرمقياخلمت عدم وجود معارضة من الوفود ملبادرة بأأراد التحقق من فهمه  ابب اإ

ىل الربانمج 28املناقشة حول الربانمج  يف اجللسة التاسعة والعرشين للجنة  اواذلي مت تركه مفتوح ،19. مث انتقل الرئيس اإ

 27الربانمج حنو  صةلود اإىل وج اأأيضيؤدي  امفتوح 19ترك الربانمج أأفاد بأأن و الربانمج واملزيانية بسبب مؤرشات الأداء. 

ىل موارد لمتويل أأي تغيريات متفق ع . وذكر الرئيس أأن 19يف الربانمج  لهيا عىل مؤرشات الأداء الرئيس يةبسبب احلاجة اإ

قادرين عىل املوافقة عىل ذكل. مث أأشار الرئيس  نأأن امجليع قد يكونو ورأأىمجيع اجملموعات الإقلميية حتدثت لصاحل الاقرتاح 

ىل القرا بشأأن الربانمج  ،امجلعةوهو يوم  ،من القرار يف اليوم الأخري من ادلورة ار املقرتح وذكر أأن ذكل سيشلك جزءاإ

ل أأن ،يوم امجلعة يفاختاه لصياغة سيمت ا حول الرمسي القرارعىل الرمغ من أأن و  .نيواملزيانية الشامل من املهم أأن يكون هناك  هاإ
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حدمفاجأأة لأحد عندما ترى الوفود أأهنا جزء من قرار هناك اتفاق عىل الصياغة حىت ل تكون  يف وقت عليه لتفاق يمت ا موم

ذا اكن دلى أأي وفد أأس ئةل أأو قد ل يكون يف وضع يسمح هل و لحق من الأس بوع.   انظر و . بتأأييدهاتوقف الرئيس لريى ما اإ

عنه يوم امجلعة كجزء من القرار العام بشأأن  اذلي سيمت الإعالن ،قرأأ الرئيس القرار ،لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة

 الربانمج واملزيانية:

 :ييل ما عىلالربانمج واملزيانية  جلنة وافقت "1"

دراج (أأ )  :ييل كام 19 الربانمج يف جديدين أأداء مؤرشي اإ

ىل التنفيذي ملخصها ي رتمج اليت الرائدة الويبو ملنشورات املئوية النس بة -  الرمسية اللغات لك اإ

مم  %؛100 الهدف(؛ 8 أأصل من 5% )62.5 املقارنة أأساس املتحدة؛ للأ

 ن رشتاملوضوعية للملكية الفكرية اليت  املسائل بشأأن العامة الويبو ملنشورات املئوية النس بة -

مم املتحدة وت رمجت 2020/21يف الثنائية  % 0 املقارنة أأساس ؛اإىل مجيع اللغات الرمسية للأ

 %؛100 الهدف(؛ 4 أأصل من 0)

حتقيق  لأغراضفرنك سويرسي  800,000مببلغ  27املوظفني اخملصصة للربانمج  خالفزايدة مزيانية  (ب)

ي من لك هدف  السابقة)أأ(  الفرعية الفقرة يف املذكورين الأداء مؤرش 

مانة من وطلبت "2"  :ييل مبا القيام الأ

ن الويبو يف اللغات لس ياسة مراجعة نسخة اقرتاح (ب) اب   الربانمج للجنة والثالثني احلادية ادلورة اإ

 واملزيانية؛

ىل تأأييدمهعىل  شكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة ومجيع الوفودو  .191 . وشكر الوفد الأمانة عىل ترمجة منشورات الويبو اإ

واسع من ادلول الأعضاء اليت متثل  بتأأييدالاقرتاح حظي  بأأنمجيع اللغات الرمسية للأمم املتحدة. وأأعرب الوفد عن رسوره 

قلميية خمتلفة للغاية ولغات خمتلفة. و مجم التوازن يف اللغات والتغلب عىل  عدممن  يقللهذا من شأأنه أأن رأأى الوفد أأن وعات اإ

ىل املنشورات ومعلومات الويبو.  العقبات اللغوية لتعزيز اس تخدام نظام امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وزايدة الوصول اإ

ىل معلومات الويبو.نطاق ويوسع  التأأييداملزيد من  يشجع عىلس وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأن هذا   وصول املس تخدمني اإ

ىل اليت أأسفرت عهنا نتيجة ل أأعرب وفد الإمارات العربية املتحدة عن سعادته ابو  .192 س ياسة  اس تعراضاملناقشات وتطلع اإ

دت الاقرتاح املقدم من ادلول ان اليت أأي  . وشكر الوفد البدل2020اللغة يف ادلورة القادمة للجنة الربانمج واملزيانية يف عام 

 العربية وروس يا والصني.

بطريقة فعاةل للغاية.  27والربانمج  19 ة اعمتدت التغيريات يف الربانمجأأعرب وفد الصني عن سعادته لأن اللجنو  .193

لقرتاح ترمجة منشورات الويبو اإىل مجيع لغات الأمم املتحدة الرمسية. وشكر  تأأييدهأأعرب عن  ،وذك ر الوفد أأنه يف الصباح

ىل أأنه س يواصل املشاركة يف تأأييدهاالوفد الوفود عىل  املزيانية يف املس تقبل بطريقة بناءة حول ناقشات امل . وأأشار الوفد اإ

 وي يف الويبو.خلطة التنويع اللغ أأقوىوأأعرب عن أأمهل يف أأن يكون هناك يف املس تقبل تنفيذ 
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ىل أأنه ل يزال هناك مسأألتان يف ذكل الوقت27و 19أأغلق الرئيس الربانجمني و  .194 برانمج الويبو وهام  ،. وأأشار الرئيس اإ

آت والتقدير و  ذا اكن هناك  اس تفرس ،أألتنياملس هاتنيقبل مناقشة و . مهنجية حتديد خمصصات الاحتاداتللماكفأ الرئيس عام اإ

آخر يريد الأعضاء ط لهي لتنيأأن هناك هاتني املسأألتني ال يرى  هلأن اقرتاح الربانمج واملزيانية بشأأنرحه أأي يشء أ  امس يضيف اإ

ىل أأن املدير العام قدم نظمة العمل ادلوليةالتابعة مل  قرار احملَّكة الإداريةتصويب الربانمج واملزيانية بعد مسأأةل  . وأأشار الرئيس اإ

الشفافية  وحرصا من الرئيس عىل. ةمتاح .WO/PBC/30/10 Corrالوثيقة أأن يف اليوم السابق و  مطول اتوضيح

ذا اكنتو  ،نفس الصفحة يطالعونولضامن أأن امجليع  ،املطلقة اثرة يوفود من الأأي  قف الرئيس للحظة لريى ما اإ رغب يف اإ

 البابح الرئيس فتو أأو أأي مسأأةل أأخرى برصف النظر عن هاتني املسأألتني املوضوعيتني الأخريني.  املسأأةلقضااي حول هذه 

 .اتللتعليق

ىل املوضوع يف التصويب و  .195 ىل العودة اإ أأراد  ،مع ذكلو . 1أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن أأمهل يف أأل تضطر اللجنة اإ

ن عدد من البدلان حيث قد تكو هامتماب اليت حتظىالاحتفاظ حبقه يف العودة اإىل هذه القضية  ،قبل هناية الأس بوع ،الوفد

 ن الإيضاحات.هناك حاجة ملزيد م

 ،وجشع وفد الولايت املتحدة الأمريكية املنظمة عىل اعامتد هنج حذر والتشاور مع املنظامت الأخرى املتأأثرة هبذا القرار .196

خمتلفة ملهنجية تسوية مقر العمل من قبل الواكلت اليت تتخذ من جنيف لضامن عدم تطبيق تفسريات  ،حسب الاقتضاء

حدالنظام املمقرا لها من أأجل احلفاظ عىل  الوثيقة وأأحاط الوفد علام ابملعلومات الواردة يف  للأمم املتحدة. وم

WO/PBC/30/10 Corr.  وأأعرب الوفد عن رغبته يف احلصول عىل مزيد من 2020/21الثنائية فامي يتعلق مبزيانية .

 .%5لبالغة والفائدة ا لسداد املس تحقاتاذلي س تأأيت منه الأموال اخملصصة  املصدراملعلومات حول 

ن مفذلكل  ،ذكر أأن اللجنة ستتخذ القرار يوم امجلعةو  ،عىل املالحظات اليت أأبداها وفد الاحتاد الرويسالرئيس  ردم و  .197

ىلاملهم العمل بشلك جامعي  اثرة و . فيه ل يوجد اذليملاكن اذلي يوجد فيه احملتوى و بشأأن ا تفامه للتوصل اإ يق لأي وفد اإ

ىل الأ  والتفتاق حىت اللحظة اليت يمت فهيا اختاذ القرار. اتف حولهاأأي قضية ل يوجد  تناول السؤال ت ل  مانةالرئيس بعد ذكل اإ

 اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية.

أأهنا بصدد تقدير ب وأأفادت ،2018/19 للثنائيةالآاثر املالية املرتتبة عىل املرتبات املتأأخرة والفائدة الأمانة وتناولت  .198

عداد الربانمج واملزيانية  ،الأثر ىل أأنه يف وقت اإ للثنائية ابلتعاون مع مجيع الواكلت الأخرى يف جنيف. وأأشارت الأمانة اإ

دراجه يف مزيانية  ،امل يكن ختفيض الأجور معروف ،2018/19 ن نفقات 2018/19وابلتايل مل يمت اإ الثنائية . وابلتايل فاإ

ن التأأثري املقدم  ،كام ذكر املدير العامو توعب تكل النفقات. ملوظفني ميكن أأن تس  بشأأن ا املقررة 2018/19 ر يف هذه املرحةل فاإ

عالن احلمك  نظرا لأن ة جدامبكر  يةتقريب قمية  هلكن هذ ،اتقريب ،ماليني فرنك سويرسي 9بلغ ي   يوم الأربعاء السابق.مت اإ

آت والتقديرطلب وفد كرواتيا توضيحا بشأأن الاقرتاح املتعلق بربانمج الويبو للو  .199 توضيحا بشأأن نوع  والمتس. ماكفأ

 القرار اذلي من املتوقع أأن تتخذه اللجنة مقابل ما ينبغي تركه للجنة التنس يق لأنه يبدو أأن هناك بعض التداخالت.

ىل  اس تعاد الرئيس اللكمة وانتقل رمسيوا .200 آت والتقديرالعالقة يف برانمج امل املسأأةلاإ نوين ودعا املستشار القا ،ابلويبو اكفأ

ىل  جلنة الربانمج  هبا تتعاملوفد كرواتيا بشأأن الطريقة اليت  طرحه اذليالصةل شديد  السؤالبشأأن  برأأيه الإدلءللويبو اإ

 .فامي بيهنام جلنة التنس يقملزيانية و وا
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ىل اللو  ،عىل سؤال وفد كرواتيا بشأأن دور ومسؤولية جلنة الربانمج واملزيانيةالأمانة  وأأجابت .201 واحئ أأحالت الوفد اإ

ف جلنة عر   )د(. ويه ت   101.3من القاعدة املالية  ابدء ،والقواعد املالية ذات الصةل اليت حتدد دور جلنة الربانمج واملزيانية

 واملباينها امجلعية العامة للتعامل مع الربانمج واملزيانية واملوارد الشخصية شلك ت الربانمج واملزيانية عىل أأهنا "... اللجنة اليت 

تس تعرض جلنة الربانمج اذلي ينص عىل أأن " ،2.7الالحئة املالية الأخرى ذات الصةل يه البند أأفادت بأأن والمتويل". و 

ورأأت الأمانة ". ات ادلول الأعضاء مشفوعة بتوصياهتالربانمج واملزيانية الذلين يقرتهحام املدير العام وحتيلهام اإىل مجعيا واملزيانية

جابةالتوصل اإ  رضورة ادلول حددهتام  ينالذل ،تعلق بدور جلنة الربانمج واملزيانية ومسؤوليهتا يف هذين احلَّكنيامل السؤال  ىل اإ

 امجلعية العامة. هاشلك ت اليت  ،لجنة الربانمج واملزيانيةيتعلق ب  فامي الأعضاء لأنفسها

آت والتقديرربانمج الويبو للب املتعلققرتاح الا بشأأنلحديث لباب ال تح الرئيس ف و  .202  .ماكفأ

ذا اكنت الوفود س تقرر املبلغ اذلي سيمت ختصيصه و  .203 ضايف. وسأأل الوفد عام اإ اس تعاد وفد كرواتيا اللكمة لطلب توضيح اإ

ذا اكن هو   .هتوزيعهبا سيمت  ية اليتكيف ال وليس الإجاميل  املبلغجمرد أأو عدم ختصيصه لهذا الربانمج. وسأأل الوفد عام اإ

القرار الوحيد اذلي ستتخذه هو اعامتد و انية قدمت توصيات لكهنا مل تقرر. أأوحضت الأمانة أأن جلنة الربانمج واملزي و  .204

ىل امجلعية  ،فامي يتعلق ابلربانمج واملزيانيةأأنه،  الأمانةوأأفادت ميثاق الرقابة ادلاخلية.  س تقدم جلنة الربانمج واملزيانية توصية اإ

 ،والمتويل واملباينالربانمج واملزيانية واملوارد الشخصية  كررت الأمانة احلمك اذلي ينص عىل أأن تتعامل اللجنة معو العامة. 

ىل أأن اللجنة لوتركت التفسري للجنة الربانمج واملزيانية. وأأشا تتعامل مع القضااي اليت تندرج مضن ولايت  رت الأمانة كذكل اإ

 أأو امجلعية العامة. ،معاهدةمنشأأة مبوجب  منفصةل متاماهيئة  يهاليت  ،جلنة التنس يق

مبا يف ذكل وفد  ،هناك عدد من اجملموعاتو ذكر وفد املكس يك أأن هذا موضع اهامتم وفده والوفود الأخرى. و  .205

ساعد الوفد ي . وذكر الوفد أأن التفسري اذلي قدمه مكتب املستشار القانوين ما يف مشاورات بشأأن اقرتاح شاركت  ،املكس يك

من جلنة الربانمج واملزيانية. وطلب الوفد بضع حلظات مقدم اح اقرت أأي الجتاه اذلي ينبغي أأن يسري فيه لعىل رؤية أأفضل 

 فعيل.الوفود الأخرى عند التفكري يف اقرتاح أأخرى للنظر يف خمتلف أأساليب 

وأأبلغ اللجنة أأنه أأجرى  ،بوضع اقرتاح املعنيةللوفود  سمحت عد فرتة اسرتاحة قصرية ب اس تأأنف الرئيس اجللسةو  .206

أأوحض الرئيس أأنه ل و بعد ظهر ذكل اليوم ويف اليوم التايل.  اللميض قدم اواقرتح طريق نيةاملع مناقشات مع عدد من الوفود 

ىل أأن عددا من الوفود  أأن املشاورات  رأأت املعنيةتزال هناك ثالثة أأايم اكمةل حلل هاتني املسأألتني املتبقيتني. وأأشار الرئيس اإ

غري الرمسية قد تكون مفيدة بشأأن مسأأةل ماكفأأة الأداء التنظميي للويبو. وذلكل اقرتح الرئيس الانتقال اإىل مشاورات غري 

ىل أأي أأطراف هممتة بشأأن مسأأةل ماكفأأة الأداء التنظميي للويبو.  دعا الرئيس الأمانة و رمسية مع املنسقني الإقلمييني ابلإضافة اإ

ىل الوفود حىت يمتكنوا من تقدمي املشورة هلم وفقاإىل الانضام اقرتح  ،بعده ثالثة أأايم وهناكلأنه يوم الثالاثء  اذلكل. ونظر  ام اإ

ما تبقى من ذكل اليوم يف حماوةل لإحراز  قضاءيمت ذكل وب ،الرئيس عدم معاودة الاجامتع يف اجللسة العامة يف ذكل اليوم

 للبدءصباح اليوم التايل يف اجللسة العامة  العودة لالجامتعاقرتح الرئيس و ي للويبو. تقدم يف مسأأةل ماكفأأة الأداء التنظمي

 ،فامي يتعلق مبسأأةل املاكفأأة التنظميية للويبوو . مهنجية حتديد خمصصات الاحتاداتويه  ،املعلقة الأخرى للمسأأةلمبناقشة أأوىل 

 .اتعليقاهتلتقدم لوفود لباب ال فتح الرئيس 
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ندون رم وك .207 ىل اجللسة العامة بشأأن املر وفد اإ رفق يس يا تعليقات الرئيس السابقة بأأن اللجنة س تعود يف اليوم التايل اإ

س تذهب اللجنة اإىل جلسات غري رمسية عىل أأساس أأن  ،. وبناًء عىل ذكلمهنجية حتديد خمصصات الاحتاداتوهو  ،الثالث

آت والتقديرحل مسأأةل برانمج الويبو لل من تمتكنجلنة الربانمج واملزيانية س تحاول أأن  أأن ح الوفد بأأنه مل يس بق هل . ورصم ماكفأ

أأي اقرتاح يف هذا الصدد. وأأعرب الوفد عن رغبته يف تسجيل موقفه  حول ،غري رمسي أأو رمسي ،أأي نقاشيف  شاركو  شهد

آت والتقديرللالويبو فامي يتعلق بربانمج  ات فامي يتعلق بأأي اقرتاح س ي قرتح يف اجللسة دليه أأي معلوم يسيعمل أأو ل  لأنه ل ماكفأ

 غري الرمسية بعد ظهر ذكل اليوم.

يه أأن يمت  ،ابلنس بة للوفود املهمتة ،أأن الفكرةب وأأفادومل يكن هناك اقرتاح.  اوحض الرئيس أأنه مل ير أأي اقرتاح أأيضوأأ  .208

ذا اكن هناك ،مناقشة القضية وتبادل بعض الأفاكر غري الرمسية بعد الظهر يشء ما ميكن تقدميه اإىل جلنة الربانمج  ومعرفة ما اإ

لتأأكيد اإىل هذه املسأأةل يف شلك جلسة واملزيانية بشلك أأمع أأم ل. وطمأأن الرئيس الوفود أأن جلنة الربانمج واملزيانية س تعود اب

اكفأأة الأداء مبالوفود املهمتة  منطلب يف شلك اجللسة العامة ذلكل اليوم و  الاجامتعرفع الرئيس و عامة يف الوقت املناسب. 

 لإجراء مشاورات غري رمسية بشأأن هذه املسأأةل. NB.107القاعة رمق التنظميي للويبو الاجامتع يف 

ىل البند ح  ور .209 وهو  ،11ب الرئيس ابلوفود اليت عادت اإىل دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف صباح اليوم التايل وعاد اإ

ىل الرئيس  وأأشار. 2020/21انية للثنائية اقرتاح الربانمج واملزي  حراز تقدم جيد للغاية اإ للغاية  جيدهناك فهم  وأأنأأنه قد مت اإ

يومني من دورة جلنة أأول للغالبية العظمى من املزيانية املقرتحة. وشكر الرئيس الوفود عىل مشاركهتا الفعاةل والبناءة خالل 

ىل امجلعيات العامة يف أأكتوبر.  واحضةحلهام من أأجل تقدمي توصية  يتعني نيعالقت نيهناك مسأألتوأأفاد بأأن الربانمج واملزيانية.  اإ

حدى املسو  الرئيس أأن بعض الأطراف  ورأأى. رفق الثالثامل ،بتخصيص املرصوفات والإيرادات حسب الاحتاد تنيل أأ تتعلق اإ

ىل  هتطلعأأعرب عن املهمتة يف تكل املناقشة تتحدث بشلك غري رمسي فامي بيهنا و  وتمتثل حتديث يف الوقت املناسب. تقدمي اإ

 تكلذكر الرئيس أأنه ترأأس جلسة غري رمسية مفيدة بعد ظهر اليوم السابق. ويف و  ماكفأأة الأداء التنظميي. يف الثانية املسأأةل

زاء ماكفأأة الأداء التنظميي.  ،اجللسة الـ ىل مبلغ بدا أأنه ل يوجد خالف ع ،يف تكل املناقشةوأأعرب عدد من الوفود عن قلقه اإ

آتفرنك سويرسي اخملصص مل 562000 زاء ختصيص و . ةفرقالأ الأفراد و  اكفأ مليون  2.255أأعرب عدد من الوفود عن قلقه اإ

البعض أأن ذكل ل يامتىش مع املبادئ التوجهيية اليت قدمهتا جلنة  ورأأىفرنك سويرسي ملاكفأأة الأداء عىل مس توى املنظمة. 

ىل أأن عدد االرئيس أأيض أأشارو اخلدمة املدنية ادلولية.  من الأعضاء أأقروا ابلصعوابت ادلس تورية يف اختاذ قرار من جلنة  ااإ

 تقعقضااي متعلقة ابملوارد البرشية واليت  عبارة عنلأن العديد من التفاصيل  مقبةلالربانمج واملزيانية يعمتد عىل جلنة تنس يق 

جياد حل معيل يف ذكل الأس بوع رغبة قويةوجود اكتشف الرئيس و مضن اختصاص جلنة التنس يق.  مبا يف ذكل اختاذ  ،يف اإ

 وأأفاد الرئيسالأرقام ل تعطي دامئا الصورة اكمةل. ف .2020/21 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائيةيف املذكورة قرار بشأأن الأرقام 

 املئةيف  الواحدنس بة ىل حل بشأأن . وهناك حاجة اإ 2020/21للثنائية من الربانمج واملزيانية  %99بشأأن  ممتاز تفامهبوجود 

حراز تقدم جيد.  ،املتبقية ىل أأن ولكن مت اإ عىل تأأخري اختاذ  ،يف الس نوات الأخرية ،اعتادت جلنة الربانمج واملزيانيةوأأشار اإ

الرئيس  ورأأىالهيئة الإدارية الوحيدة يف الويبو اليت متيل اإىل القيام بذكل.  يهوليس عىل امجلعيات العامة. صعب الأ القرارات 

هناك جدول أأعامل وأأفاد بأأن . واحضةتقوم جلنة الربانمج واملزيانية بوضع توصية  ه ينبغي أأنوأأن اس يكون خمتلف 2019عام أأن 

جعابه بعمل سفري فيتنام بصفته رئيسبللغاية  مزدحاملجمعية العامة ل   اعدد من القضااي اجلوهرية. وذكر الرئيس أأنه عىل الرمغ من اإ

نه ل يريد أأن جيعل الأمر أأكرث صعوبة ابلنس بة هل لأنه دليه الكثري من العمل يف امجلعيات.  ،عامة للويبوللجمعيات ال اقرتح و فاإ

ن الرئيس جعل العملية يف أأكتوبر بس يطة بقدر الإماكن. و  جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد قال اإ
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ىل اتباعه. عىل عىل قرار وينبغي  امؤخر قد وافقت والفوللكور الوراثية واملعارف التقليدية  جلنة الربانمج واملزيانية أأن تتطلع اإ

للجمعية العامة.  واحضابلتوصل اإىل قرار  ،السابقة الثنائياتعىل عكس  ،مسحت املشاركة البناءة يف اللجنة احلكومية ادلوليةو 

ذا مل تمتكن جلنة الربانمج واملزيانية من حل هاتو  هنا ف ،ني املسأألتني خالل ثالثة أأايم من النقاش املتواصل بني الأعضاءاإ لن اإ

جيابية حول قدرة جلنة الربانمج واملزيانية عىل املشاركة بشلك بناء وفعال يف جلنة الربانمج واملزيانية.  شارة اإ دعا و ترسل اإ

ىل البحث عن حلول للسامح للوفود ابملشاركة الاكمةل يف تكل  مهللحصول عىل التعلاميت الالزمة من عواص  ،الرئيس الوفود اإ

ىل اتفاق يف هذا الأس بوع.  نه الرئيس وقال املناقشات حىت تمتكن جلنة الربانمج واملزيانية من التوصل اإ لفرتة  البابس يفتح اإ

لقاء بياانت و عامة جلسة ون هناك حمادثة موضوعية يف شلك أأو تقدمي حتديثات. وأأوحض الرئيس أأنه لن يك/وجزية للوفود لإ

اكنت املناقشات و يف فرتة ما بعد الظهر. مرة أأخرى يف ذكل اليوم. وستس متر املناقشات غري الرمسية وس تجمتع اجللسة العامة 

ىل مزيد من الوقت للتفكري.  ،غري الرمسية اليت جرت يف اليوم السابق حول ماكفأأة الأداء التنظميي مفيدة ولكن هناك حاجة اإ

ىل أأي وفد هممتطلب الرئيس من و  قلمييني ابلإضافة اإ ملواصةل املناقشات حول  NB.107 القاعةالاجامتع يف  ،املنسقني الإ

عامة ظهر ذكل اليوم جلسة شلك يف لالنعقاد اقرتح الرئيس أأن تعود جلنة الربانمج واملزيانية و ماكفأأة الأداء التنظميي. 

 اتالاحتاد اتصصحتديد خمفامي يتعلق مبسأأةل و . تنيتني املعلق للحصول عىل معلومات حمدثة عن التقدم احملرز يف املسأأل 

رفع  ،لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة انظر و جشع الرئيس الوفود املهمتة عىل مواصةل املناقشات فامي بيهنا.  ،اونفقاهت

 الرئيس اجللسة لهذا الصباح.

مة خالل اجللسة غري الرمسية يف داثت املهمة والقي  العديد من احملا جرتفتتح الرئيس اجللسة املسائية وذكر أأنه وا .210

 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائيةأأوحض الرئيس أأن جلنة الربانمج واملزيانية س تواصل حماداثهتا بشأأن و . NB.107 القاعة

واليت  ،الاحتاداتمهنجية حتديد خمصصات مسأأةل وهام  ،لقتنيع م ن هناك مسأألتني هممتني القول اإ الرئيس  وكرر. 2020/21

طار الربانمج  ،ااقرتح مناقش هتا لحق املنسقون الإقلمييون  يعود. واقرتح الرئيس أأن 23ومسأأةل ماكفأأة الأداء التنظميي يف اإ

 حولمبا يف ذكل  ،تمع الأمانة ملواصةل احملاداث NB.107 القاعةيف  ةغري الرمسيشاورات امل من أأجل لالجامتع والوفود املهمتة 

للمحادثة.  امفيد اأأساسوت عد بعض املقرتحات تسجل الوثيقة وأأفاد بأأن تعمميها خالل اجللسة الصباحية غري الرمسية.  وثيقة مت

ىل و  ىل اتفاق بشأأن هذه اإ  التوصلمساًء يف حاةل  5:45عامة الساعة جلسة اقرتح الرئيس رفع اجللسة مرة أأخرى والعودة اإ

 املعلقة يف ذكل اليوم. املسائلمسات الأخرية عىل واحدة من أأعرب الرئيس عن أأمهل يف وضع الل و . املسأأةل

حماداثت بناءة يف  جرتالرئيس بأأنه  وذكراليوم. اليت جرت خالل داولت امل لختتامقد الرئيس اجللسة العامة وع .211

برانمج  ويه 2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية اجللسة غري الرمسية حول واحدة من املسأألتني املتبقيتني بشأأن 

ىل أأنه  آت والتقدير. وأأشار الرئيس اإ ىل قرار حازم لكهنا مناقشات يف اجللسات غري الرمسية  جرتالويبو للماكفأ مل تتوصل اإ

آت والتقديروواحض بشأأن برانمج امل انمج واملزيانية اإىل جلنة الرب عىل وسيتعني ،من التفكري امما يتطلب مزيد ،ابلويبو اكفأ

ليه اقرتح الرئيس فتح مناقشات حول هذا  ،مهنجية حتديد خمصصات الاحتاداتفامي يتعلق مبسأأةل و اليوم التايل.  العودة اإ

 رفع الرئيس اجللسة لهذا اليوم.و اليشء الأول يف صباح اليوم التايل. 

ىل أأن املناقشات حول ت ف وا .212 سوف  2020/21 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائيةتح الرئيس اجللسة الصباحية وأأشار اإ

ىل الرئيس  وأأشار تس متر.  ،السابقة بشأأن ماكفأأة الأداء التنظميي ريف فرتة ما بعد الظه ةمفيد ة رمسيغري مداوةل جرىأأنه اإ

ىل و  لهيا يف وقت لحق من ذكل الصباح. مث انتقل الرئيس اإ  رفق الثالثاملويه  ،املعلقة الثانية املسأأةلاليت اقرتح العودة اإ

ىل أأن العديد من الوفود شاركت يف مشاورات و يرادات والنفقات حسب الاحتاد. ختصيص الإ  بعنوان أأشار الرئيس اإ
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يف ادلورة التاسعة والعرشين  ،أأنهبالرئيس  فادأأ و حل.  التوصل اإىلومناقشات غري رمسية عىل مدار اليومني املاضيني من أأجل 

من مرشوع  رفق الثالثيناريو بديل للسيناريو الوارد يف امللجنة من الأمانة تقدمي س ال  المتست ،للجنة الربانمج واملزيانية

يرادات الاحتادات من  املئةيف  1 البالغةاملسامهة الامسية  ل يشمل ،2020/21 للثنائيةالربانمج واملزيانية املقرتح  ةل مناملاإ  موم

مت توفري البديل يف وثيقة الأس ئةل والأجوبة املنشورة عىل و. الاشرتأاكت واحتاد لهاي واحتاد لش بونة يف املرصوفات املشرتكة

ح الرئيس بدء اقرت  ،من أأجل حتقيق الشفافية مجليع أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانيةو لجنة الربانمج واملزيانية. الإلكرتوين ل وقع امل

 بياانت.ل لالإدلء اب بالبافتح الرئيس و عامة من أأجل قياس التقدم احملرز حىت الآن. املناقشة يف شلك جلسة 

يطاليا الأمانة عىل تقدمي نسخة منقحة من و  .213 نه . 2020/21 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائيةشكر وفد اإ وقال الوفد اإ

رفق أأن امل مفن املؤسف ،عىل الرمغ من املناقشات املكثفة خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف مايو

ىل تقدمي رأأى الوفد أأن . و مهنجية حتديد خمصصات الاحتاداتيف  االاقرتاح ل يزال يتضمن تغيري من  الثالث الاقرتاح ادلاعي اإ

جحر الزاوية ي عد اذلي  ،عن مبدأأ القدرة عىل ادلفع ااحنرافميثل لالحتادات اليت تعاين من العجز  ابملئة 1ها مسامهة امسية قدر 

ىل اخلروج  توافقالتغيري يف مهنجية التخصيص غري مربر لأنه مل يكن هناك  ورأأى الوفد أأيضا أأنيف املنظمة.  عىل احلاجة اإ

عن مهنجية التخصيص احلالية يف اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية السابقة. وأأبرز الوفد أأن الويبو دلهيا وضع مايل سلمي 

آخر  اقياس ي اعام 2018عام  ي عترب ،ىل ذكلعالوة عو ومس تقر مع وجود فوائض ذات صةل واحتياطيات مالية وفرية.  لإيداع  اأ

ن . امللكية الفكريةملفات  حدالويبو منظمة واحدة لها مزيانية وقال اإ  امبدأأ التضامن بني مجيع احتادات الويبو أأمر وي عد ة. موم

..." لفكرية يف مجيع أأحناء العاملية احىت تمتكن الويبو من حتقيق رسالهتا املؤسس ية املمتثةل يف "تعزيز حامية حقوق امللك  اأأساس ي

مجليع أأنظمة امللكية  ة لتنفيذ أأنشطهتا للرتوجي الفعالوأأبرز الوفد أأمهية أأن ختصص الويبو ما يكفي من املوارد املالية والبرشي

اخلاص. مبا يف ذكل مبادرات زايدة الوعي بني أأحصاب املصلحة من القطاعني العام و  ،الفكرية العاملية عىل املس توى ادلويل

عىل  ،أأداة رئيس ية دلمع الابتاكر والتمنية الاقتصاديةي عد نظام امللكية الفكرية العاملي اذلي تديره الويبو  وذكر الوفد أأن

ن املهم للويبو أأن تشارك يف تيسري انضامم البدلان مف ،ول س امي بني الرشاكت الصغرى والصغرية. وذلكل ،املس توى احمليل

ىل أأنظمة امللكية الفكرية العاملية مع مراعاة الهدفني الاسرتاتيجيني الثاين والثالث  ال منو النامية والبدلان الأق حتقيق  من أأجلاإ

ل عن طريق احلفاظ  أأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة. ورأأى الوفد أأن تكل الأهداف ل ميكن أأن تتحقق بطريقة عادةل اإ

قد يكون لأي تغيري تأأثري  ،ويه موضوع شامل ،امي يتعلق مبهنجية التخصيصفو عىل مهنجية التخصيص احلالية دون تغيري. 

ىل مزيد امللكية الفكرية فهيا ل س امي ابلنس بة للمناطق اليت حتتاج  ،عواقب سلبية يهيرتتب عل كبري عىل معل املنظمة كلك  اإ

 .رفق الثالثمن امل ابملئة 1كرر الوفد طلبه حبذف املسامهة الامسية البالغة  ،ابختصارو. طويروجي والتمن الرت 

آس يا واحمليط الهادئو  .214 عداد الواثئق وتوفري نسخة بديةل من  ،حتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ وشكر الأمانة عىل اإ

ةل مناملدات لالحتامن الإيرادات املقدرة  ابملئة 1 البالغةمسية الاسامهة امل دون  رفق الثالثامل الاشرتأاكت واحتاد لهاي  موم

جيابية . وأأبرزت اجملموعة أأن املهنجية التقليدية للقدرة عىل ادلفع قد أأسفر واحتاد لش بونة يف املرصوفات املشرتكة ت عن نتاجئ اإ

ها من أأن التغيريات يف أأعربت اجملموعة عن قلق و حض من الوضع املايل السلمي والمنو القيايس للخدمات املالية. هو واللمنظمة كام 

ىل عواقب غري مرغوب فهيا عىل أأداء املنظمة.  مهنجية التخصيص قد تؤدي اإ

عن الوفد  وأأعربيف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية. اذلي أأبداه وفد الاحتاد الرويس موقفه  وكرر .215

ىل دفع نفقات غري مبارشة.  أأبدتهالقلق اذلي نفس  الاقرتاح وأأوحض الوفد أأن عدد من الوفود بشأأن اضطرار احتاد لش بونة اإ

يعين يف الواقع تغيري الس ياسة املتعلقة بتخصيص الإيرادات والنفقات دون وجود توافق يف الآراء  رفق الثالثالوارد يف امل
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الزايدة يف النفقات اإىل ميكن أأن تؤدي و  تطوير.يف مرحةل  ،ايليف الوقت احل ،نظام لش بونة وأأفاد بأأنبشأأن هذه املسأأةل. 

حدالوفد أأن نظام لش بونة جيب أأن يعمل مبوجب مزيانية الويبو امل ورأأىأأقل جاذبية للأعضاء اجلدد.  عهلجتو  مشالكت ة. وم

ىل تفكك النظام ادلويل يد يف الوقت احلارض. اذلي يعمل بشلك ج  ،وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن مراجعة املهنجية س تؤدي اإ

حدواذلي ينبغي أأن يكون هو  ،ورأأى الوفد أأنه من الرضوري احلفاظ عىل نظام املزيانية احلايل  .حتاداتابلنس بة مجليع الا اموم

يران )مجهورية و  .216 عداد النسخة املنقحة من الوثيقة وكذكل بديل امل -شكر وفد اإ  رفق الثالثالإسالمية( الأمانة عىل اإ

ليه كام أأشري و . ابملئة 1مسية البالغة دون املسامهة الا تخصيص الإيرادات فاإن املهنجية احلالية ل  ،يف ادلورات السابقةاإ

ىل الوضع املايل املس تقر والتقديم للمنظمة. 2007قيد الاس تخدام منذ عام  للك احتادوالنفقات  ن . وأأشار الوفد اإ معل وقال اإ

. ورأأى الوفد أأن مهنجية التخصيص ل ينبغي أأن تكون متيزيية ضد بعض كلك املنظومةىل مبدأأ التضامن يف يقوم عالويبو 

من اتفاقية الويبو  3ول س امي املادة  ،ل ينبغي أأن تتعارض مهنجية التخصيص مع مبدأأ املنظمةو. لأخرى ومتحزية حتاداتالا

لعامل من خالل التعاون بني يع أأحناء اتعزيز حامية امللكية الفكرية يف مج  "1": فامي ييلأأهداف املنظمة تمتثل اليت تنص عىل "

د الوفد عىل أأن ". وشدم حتاداتضامن التعاون الإداري بني الا" 2" .ابلتعاون مع أأي منظمة أأخرى ،عند الاقتضاءو  ،ادلول

 مبدأأ القدرة عىل ادلفع يتعارض مع الاقرتاح اذلي ت عزى فيه التاكليف غري املبارشة اإىل مجيع الاحتادات بغض النظر عن

متت و . للك احتادقات عن قاعدة مت تطبيقها حىت الآن لتخصيص النف امثل هذا الاقرتاح ميثل احنرافو قدرهتا عىل ادلفع. 

جامع. ويف اخلتام الوفد  أأعرب ،مناقشة مهنجية التخصيص بشلك مكثف يف اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية السابقة دون اإ

مع احرتام املبدأأ  ،عىل أأي اقرتاح جديد ميكن أأن يسهم يف تضييق الفجوات واملواقف املتباينة بني ادلول الأعضاء هحانفتعن ا

 الرئييس لعمل املنظمة.

نشكر وفد فرنسا الأمانة عىل الوثيقة املنقحة. و  .217 للنظر اذلي أأجرته الأمانة يف مرشوعها  االتغيري الأكرث لفت وقال اإ

هو التغيري يف ختصيص  ،2018/19 للثنائيةمقارنة ابلربانمج واملزيانية املعمتدين  2020/21للثنائية زيانية لربانمج واملا لقرتاح

ضافية لحتاد لهاي واحتاد لش بونة مما سزييد من جعزهام.   أأنه ورد يف الوفدوذكر النفقات غري املبارشة. وهذا يعين نفقات اإ

غري مبارشة  مرصوفاتاليت ل تس تطيع حتمل أأي  حتاداتأأن الا WO/PBC/30/10الصفحة ذات الصةل يف الوثيقة 

دارية غري مبارشة ستسهم بنس بة امسية ل يراداهتا يف امل ابملئة 1قدرها الحتاد أأو مرصوفات اإ تظهر  لو. رصوفات املشرتكةمن اإ

بل جلنة الربانمج واملزيانية ول من مل يمت التصديق عىل هذا املبدأأ من ق  و. 2018/19هذه العبارة يف الربانمج واملزيانية للفرتة 

ذا اكنت س تغري ختصيص النف 2015بيامن انقشت ادلول الأعضاء منذ عام و بل امجلعيات العامة. ق   مل ف ،أأم ل للك احتادقات ما اإ

طار  ،يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانيةوأأي توافق يف الآراء بشأأن هذا املوضوع.  يدث من  16البند يف اإ

توافق يف الآراء  اإىل عدم وجود أأشارت "2"ادلول الأعضاء "فاإن  ،احتاد للكجدول الأعامل بشأأن طريقة ختصيص النفقات 

طار البند احلايل من جدول الأعامل أأثناء ادلورة التاسعة  ،الأمانة أأن تقدم من" وطلبت 3" .بشأأن املسائل اليت نوقشت يف اإ

لإيرادات اومهنجية ختصيص  2020/21انية املقرتح ملرشوع الربانمج واملزي  اشفهي ارشح ،واملزيانيةوالعرشين للجنة الربانمج 

بشدة أأي تغيري يف مهنجية ختصيص النفقات. وأأشار العديد من ادلول الأعضاء عارضت دامئا ما و  . "الاحتاد للكوالنفقات 

ىل أأنه  حدد الوفد الهنج املالنفقات ومبدأأ القدرة عىل ادلفع. وأأي  عارض التغيريات يف مهنجية ختصيص دامئا ما الوفد اإ اذلي  ،وم

 مراعاةمما جيعل من املمكن  ،ةين ازي ملاملايل فامي يتعلق ابتضامن ال ونظام  ،للويبو كعضو يف منظومة الأمم املتحدة رضوراي ي عد

مل يس تطع الوفد قبول هذا احلمك املقرتح  ،تاميف اخل و تعزيز وحامية مجيع حقوق امللكية الفكرية. وهو ،الهدف الأسايس للويبو
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ملزيد من املناقشات يف املس تقبل حول  اس تعدادهالوفد  أأبدى ،حسبه. ومع ذكل يف ،مثل الوفود الأخرىأأعرب عن رغبته، و 

 هذا املوضوع.

يرادات أأعرب وفد الياابن عن أأمهل يف أأن تنظر مجيع ادلول الأعضاء والأمانة يف طرق لتصحيح اخللل يف الإ و  .218

أأعرب الوفد عن تقديره لالقرتاح املقدم  ،الاس تقالل املايل. ويف هذا الصدد حتاداتوالنفقات للك احتاد حىت حتقق مجيع الا

ىل أأنه الوفد  أأشار ،. ومع ذكلWO/PBC/30/10يف الوثيقة  رفق الثالثمن الأمانة يف امل لن يؤيد الاقرتاح ابلاكمل لأنه اإ

من املهم اختاذ تدابري ملموسة و . فعال يف العجز ليس حال حتاداتاللمن جعز احتاد لهاي. ورأأى أأن زايدة العبء املايل  يزيد

ل الوفد النظر يف التدابري امللموسة لتقليل العجز من خالل وضع خطة أأو خريطة طريق لتحقيق السالمة املالية. وفضم 

 .واحدة ومهنجية التخصيص كحزمة

ادلورة  بعدبصيغته املنقحة  2020/21 للثنائية قرتاح الربانمج واملزيانيةد الولايت املتحدة الأمريكية ابب وفرح  و  .219

عداد مجيع الواثئق.  ،التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية الوفد عدة  أأشاركام و وأأعرب عن تقديره للجهد اذلي بذل يف اإ

يف منظامت الأمم املتحدة مبا فهيا  ومكة الرش يدةوى ملبادئ الشفافية واملساءةل واحلقصالمهية عن الأ الوفد  أأعرب ،سابقة مرات

ىل وأأفاد بأأنه، احلالية.  بصيغته 2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  أأنه ميكنه تأأييدلوفد ا وأأحضالويبو.  قبل الوصول اإ

ىل امجلعية العامة ابعامتد  الأساس ية املتبقية اليت يتعني التفاق علهيا.  البنودهناك بعض  فاإن ،واملزيانيةاقرتاح الربانمج توصية اإ

ذا اكن من غري العدل مطالبة احتاد لش بونة ابملسامهة مببلغ يف ا أأحدهويمتثل  رصوفات يف امل فرنك سويرسي س نواي 4000ما اإ

بال شك. وأأراد الوفد أأيضا تصحيح البيان السابق  للويبو مثل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اليت س تفيد نظام لش بونة املشرتكة

يطاليا بأأن للويبو مزيانية  حدلوفد اإ حدة. وأأوحض الوفد أأن الويبو دلهيا نظام اشرتاك موم حدوليس مزيانية  موم  يس تفضة. ومل موم

ابمس مجموعة  حديثه يف ،عن ذكل. وأأعرب الوفد عن رغبته يف معاجلة اخملاوف اليت أأاثرها وفد س نغافورةيف احلديث الوفد 

آس يا واحمليط الهادئ ةل منالاحتادات املعىل  اس يؤثر سلب رفق الثالثامل عىلمن أأن التغيري  ،أ لوفد ا وأأعرب. الاشرتأاكت موم

ذا اكن ذكل قترص ت حبيث  يف املئة 1البالغة نس بة ال لتقييد تطبيق  هاس تعداد عن عىل أأنظمة التسجيل. وسأأل الوفد عام اإ

آس يا واحمليط الهادئ. وفامي يتعلق ابلبيان اذلي أأدىل به وفد فرنسا ومفاده أأن  يض مجموعة أ يف  ابملئة 1البالغة سامهة امل سري 

ىل أأنه  ،للمنظمة مل ت طبق قط رصوفات املشرتكةامل يات وأأوائل التسعينيات. يف الس بعينيات والامثنين مت تطبيقها أأشار الوفد اإ

ةل منالاحتادات املاقرتحت الأمانة أأن تسامه و  من دخلها يف  ابملئة 1امسية قدرها ولهاي ولش بونة بنس بة  الاشرتأاكت موم

ىل اخملاوف اليت مت الإعراب عهنا بشأأن جعز الاحتادات رصوفات املشرتكةامل ةل منامل. وقد اس متع الوفد اإ  الاشرتأاكت موم

ىل اإ اقرتح و  ىل أأنه مت الإدلء أأيضاو . الاشرتأاكتقمية  زايدةلغاء هذا العجز لضامن عدم احلاجة اإ . اثةلمم بياانت عن سابقة أأشار اإ

ذا اكن بعض أأعضاء الويبو قادرين عىل الإرصار عىل الزتام احتاد لش بونة اببالاقرتاح  ويفيد واليت  ،اصة بهاخل ةعاهدملأأنه اإ

لوفود اليت دلهيا مثل اطلب الوفد من و فس يكون عىل الاحتادات الأخرى أأن تكون مكتفية ذاتيا.  ،ماليةتتطلب اس تدامة 

ةل منالاحتادات املدلى  وأأفاد بأأنهذه اخملاوف النظر يف احلقائق.  واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  الاشرتأاكت موم

أأن مجيع أأنظمة التسجيل ينبغي  ورأأىد الوفد ذكل . وأأي  دخال ت در الأنشطة واملعاهدات اليت ل جسل طويل يف دفع تاكليف

ذا اكن ميكن اس تخدام هذه الأموال دلمع معاهدة مراكش أأو أأي معاهدة أأخرى وأأن تسهم.  مل يكن النقاش يدور حول ما اإ

ةلاملابلنس بة اإىل الاحتادات ومن مزيانية لك احتاد.  انس بة صغرية جد ملئةواحد اب ورأأى أأنمماثةل.   1 فاإن ،الاشرتأاكت من موم

مسامهة الولايت املتحدة الأمريكية نس بة صغرية من  وت شلكأأقل بكثري من نصف مسامهة الولايت املتحدة الأمريكية.  ابملئة

ةل منامل اتمزيانية الاحتاد ىل احتاد لش بونةو. الاشرتأاكت موم فرنك سويرسي  8000جمرد تبلغ هذه املسامهة  فاإن ،ابلنس بة اإ
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ذا اكن  ،فرنك سويرسي 4000مبلغ س يغطيه  امك سويرسي يف الس نة. وسأأل الوفد عفرن 4000أأو  ،الثنائيةخالل  أأي ما اإ

ذاكء و س يغطي تكنولوجيا املعلومات والأمن   واملرشوعاتالاحرتام للملكية الفكرية والتصالت وقواعد البياانت العاملية اإ

ليس فرنك سويرسي يف جنيف  4000وأأوحض أأن  ،الوفد أأن هذا هو احلال يرالصغرية واملتوسطة ودمع رايدة الأعامل. ومل 

للمنظمة  رصوفات املشرتكةلن يسهم نظام لش بونة بأأي يشء يف امل ،ابملئة 1وبدون هذه املسامهة الامسية البالغة  .اري بك  مبلغا

من  ،ف منذ عقودعر   لكنه ظل ي   ،حتاداتحتدث احتاد لش بونة عن التضامن والتعاون بني الاو لس نوات عديدة.  كام فعل

بقاءمفهوم التضامن والتعاون عىل أأنه  ،خالل ترصفاته من الآخرين. ومل الواردة م الإيرادات اس تخدارسومه منخفضة و عىل  الإ

نه يتفق الوفد مع هذا التعريف للتضامن والتعاون.  ة يف الأايم الأوىل للمنظمة أأو يف الآونة الأخري  ارمبا اكن منطقيوقال اإ

آخر ياكحف ،كام يف حاةل احتاد لهاي ،الأجلالقصري لعجز ابلنس بة ل قراض الأموال لنظام أ من أأجل  أأن يقوم نظام مزدهر ابإ

عندما و . مفيداعامتد غري ىل أأنه مل يعد هناك تعاون ولكن ميكن التفاق ع ،يف حاةل احتاد لش بونة ،اعام 50بعد و . البقاء

غري متبلورة يف تكون فكرة التعاون  فاإن ،من اتفاقية الويبو 3للامدة  اوفق ،حتادات الاتحدث احتاد لش بونة عن التعاون بنيي 

من اتفاقية  16من اتفاق لش بونة أأو املادة  11يذكر املادة  تحدث احتاد لش بونة عن التضامن املايل لكنه لوي أأحسن الأحوال. 

لقد و ابلس تقالل املايل.  طالبتهدات اليت تديرها الويبو واليت من اتفاقية برن أأو أأي مادة أأخرى يف املعا 25ابريس أأو املادة 

الرتتيب اذلي  11.3حددت املادة  ،عىل وجه التحديدو عضاء احتاد لش بونة ابلزتاماهتم مبوجب املعاهدة. ن يفي أأ حان الوقت لأ 

اكفية لتغطية  ليسترسوم التسجيل ادلولية. وذكر الوفد أأن رسوم الطلب  الأوىلويأأيت يف املرتبة سيمت به اش تقاق املزيانية. 

عىل منشورات املكتب ادلويل بشأأن املؤلف  حقوقعائدات بيع  ةالثانيتأأيت يف املرتبة النفقات املبارشة أأو غري املبارشة. و 

يراداتتسفر عن أأي  ة واليت لللبيع هو واثئق املعاهداملنشور الوحيد املتعلق ابلنقابة اخلاصة و الاحتاد اخلاص.  يف  ذكرهامت  اإ

ىل املرتبة وابلنس بةتقرير س نوي. أأي   ا ابلنس بةمهن هناك جسالت توحض أأاي ليست ،الوصية والإعاانتو  ويه الهبات ،الثالثة اإ

ىل املرتبة . لثنائيةل  يف الويبو قد قرروا اكن أأعضاء  ،الإجيارات والفوائد والإيرادات املتنوعة الأخرىويه  ،ةالرابعوابلنس بة اإ

 ،الحتاد لش بونة. وأأخري  التغطية التاكليف الكبرية جد ااكفي ليسلكن ذكل  ،منح احتاد لش بونة حصة من هذا ادلخلالسابق 

ذا  ،مساهامت بدلان الاحتاد اخلاصويه  ،ةاخلامساملرتبة  لهيا يف البنود الأربعة املذكورة  اكنت الإيراداتاإ من املصادر املشار اإ

ىل  اكفية لتغطية نفقات الاحتاد اخلاصأأعاله  لأن الفئات الأربع نظرا . و اذلي تكون فيه تكل الإيرادات اكفية ذلكلدى املواإ

فاإن  ،للمنظمة املرصوفات املشرتكةلتغطية  معقول اوابلتايل ل توفر مبلغ مناسبنظام لش بونة بشلك  معلالسابقة لن متول 

لقد حان الوقت اذلي يتعني فيه عىل أأعضاء احتاد لش بونة الالزتام ابلزتامات املعاهدة و  تكل الفئة يه الفئة اليت جيب تطبيقها.

ىل أأن املعاهدة تنص عىل أأن حكومة سويرسا ،حتادمه اخلاص. ويف حال فشل ذكللفع ادلو  . واكن الوفد تدفعس   أأشار الوفد اإ

ةل منالاحتادات املقد مسع خماوف بشأأن  ىلاليت  ابملئة 1الغة البسامهة امل و  الاشرتأاكت موم فرنك  360000حوايل  تتحول اإ

ةل منالاحتادات املدلى عجز السامه بشلك أأكرب يف ي سويرسي مما  ل ينبغي أأن تتجادل جلنة ورأأى الوفد أأنه . الاشرتأاكت موم

تناقش جلنة  ينبغي أأنو ب من احتاد لش بونة دفعه. و طلاملفرنك سويرسي يف العام  4000الربانمج واملزيانية بشأأن مبلغ 

ولية جلنة الربانمج يه تكل و الأولوايت التنظميية اليت ينبغي متويلها وكيف ينبغي هيلكة مزيانية املنظمة.  االربانمج واملزيانية حق

ىل مزيد من التنوع يف التوظيف وترمجة الواثئق عىل نطاق  ،عىل سبيل املثالو واملزيانية.  دعا وفد الصني يف وقت سابق اإ

نفاق املزيد من الأموال عىل الرتجامت.  لتأأييد هاس تعداد عنالوفد  ربوأأعأأوسع.  العنارص الرئيس ية الأخرى مثل بأأن  وأأفاداإ

مشاريع حتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات لأنظمة التسجيل ادلولية ابلإضافة اإىل مشاريع التطوير اليت تركز عىل 

هممة للغاية ابلنس بة للولايت املتحدة يه عنارص الاقتصادات والناس مس توى رفع للملكية الفكرية هبا ميكن  ية اليتكيف ال 

ةل منحتادات امللنفقات أأيضا. وفامي يتعلق بعجز الاهذه ا لتأأييد هالوفد اس تعداد وأأبدىالأمريكية.  رأأى الوفد  ،الاشرتأاكت موم
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 حتادالا هذا دفعوياستئجار مباين الويبو. مقابل حلصول عىل دخل ابابريس وبرين  ياحتادطالب لأن يأأن الوقت قد حان 

س يضيف هذا ادلخل مليوين فرنك سويرسي عىل الأقل و من تكل الأصول.  تس تفيدوينبغي أأن  دخال ت ردلأصول اليت مقال ا

ةل منامل حتاداتاإىل مزيانية الا  للغاية. الضئي ي عدفرنك سويرسي لحتاد لش بونة  4000. وأأكد الوفد أأن مبلغ الاشرتأاكت موم

آت والتقديروقضااي برانمج الويبو لل مهنجية حتديد خمصصات الاحتادات ت شلكوأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأل  عقبات  ماكفأ

ىل اتفاق بشأأن  ىل امجلعية العامة.أأي أأمام التوصل اإ  توصية مقدمة اإ

حدى همام الويبو تمتثل يف امجلع بني مجيع الأجزاء و  .220 أأنشطة امللكية الفكرية ادلولية. بني لتنس يق ل ذكر وفد الصني أأن اإ

ينبغي أأن يكون هل منظور اسرتاتيجي طويل الأجل لضامن أأمهية نظام امللكية الفكرية  ،لتحديد ختصيص الإيرادات والنفقاتو 

اكن هناك رشط بأأن  ولومعلية تطوير وتعزيز. يشهدان مدريد و معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأفاد بأأن نظايم العاملي. 

مرحةل  يف مسايرة اميد من أأعباهئزي ساكن ذكل  مفن املؤكد أأن ،مشألك يف مجيع النفقات انواهجي الذلان النظامان سامه هذاني 

ىل أأن . النظامني يناكن س يؤثر عىل مس تخديم هذو التطوير.  ىل توافق يف  احاليمل تتوصل ادلول الأعضاء وأأشار الوفد اإ اإ

جراء أأي تغيريات عىل أأساليب يف ذر تويخ احلأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي  ،الآراء بشأأن مهنجية التخصيص. وذلكل اإ

جراء دراسات  فاإن ،قبل ذكلو التخصيص احلالية.  ىل اإ  احاليبأأنه ل ميكنه لوفد وأأفاد امجيع الآاثر احملمتةل.  لبحثهناك حاجة اإ

ىل أأنه يريد املشاركة 2020/21للثنائية يف الربانمج واملزيانية  رفق الثالثيف املالواردة املهنجية اجلديدة  تأأييد . وأأشار الوفد اإ

 حول هذا املوضوع. املقبةلبنشاط يف املناقشات 

ىل أأنه أأشار و  ،وفد أأملانياوحتدث  .221 الرئيس عىل توجهيه القدير والفعال لدلورة وشكر  ،أأخذ اللكمة للمرة الأوىلياإ

مما سيساعد يف التغلب عىل الفجوات اليت ل تزال قامئة بني الوفود. وشأأنه شأأن العديد من  ،يةالثالثني للجنة الربانمج واملزيان 

سامه يف جناح الويبو يف مجيع جمالت نشاطها اخملتلفة. ي  همام عامال ميثلرأأى الوفد أأن مبدأأ القدرة عىل ادلفع  ،الوفود الأخرى

ضافات  يؤيدومل  آخر حول  هاس تعداد وأأبدىادلفع مبدأأ القدرة عىل من  ختففالوفد أأي اإ للمشاركة بشلك بناء يف أأي نقاش أ

 هذا املوضوع.

كام أأكد يف ادلورة و ابلفعل العديد من الوفود يف ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية.  قالتهد وفد سويرسا ما أأي  و  .222

مل يس تطع الوفد قبول أأي تغيري يف طريقة ختصيص النفقات عىل النحو املقرتح يف  ،التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية

يه  ،الطريقة احلالية الواردة يف الربانمج واملزيانيات لفرتات الس نتني السابقة ورأأى أأن. 2020/21للثنائية الربانمج واملزيانية 

ضافية لال لوأأهنا  ،فعالهنج معيل و   تغيري الطريقة س يكون حتدايوأأفاد بأأن . احتقق رحب اليت ل حتاداتختصص مرصوفات اإ

ىل أأن و . وهذا ينطبق عىل معظم أأنشطة املنظمة. احتقق رحب لأي أأنشطة ل أأنه بدون تذكر  رفق الثالثاملقدمة يف املأأشار اإ

ةل منالاحتادات املأأي  ،فاإن معظم الاحتادات ،ملئةاملسامهة الامسية البالغة واحد اب احتاد لهاي و احتاد و  الاشرتأاكت موم

لن تكون قادرة عىل دفع النفقات غري املبارشة للمنظمة. ووجد الوفد صعوبة يف فهم هذا املنطق لأن احلقيقة يه أأن  ،لش بونة

ضافية.  ليستعىل وجه التحديد  حتاداتتكل الا أأن هناك  االتغيري املقرتح حقيعين و يف وضع ميكهنا من حتمل أأي نفقات اإ

لزاهما ابدلجيب  ،وابلتايل ،ل ميكهنا ادلفع احتادات يف وضع يسمح لها ابدلفع لأن  ليست. وأأوحض الوفد أأن تكل الاحتادات فعاإ

ىل استامثرات كبرية يف تكنولوجيا املعلومات بسبب توس يع وي دلهيا مربرات لالحتياجات التشغيلية.  نطاق تاج احتاد لهاي اإ

دخل حزي يعليه أأن وجيب . شااب انظام ،بوثيقة جنيف اخلاصة به ،احتاد لش بونةي عد و متوقع.  أأمروهو  ،انتشاره اجلغرايف

ىل موارد ل ي  ووابلتايل فه ،التنفيذ  دفعت ،اكام اكن احلال ابلنس بة لالحتادات الأخرى يف املايض. وأأخري  ،بداية جيدةيبدأأ تاج اإ

ةل منالاحتادات امل الويبو مثل العمل يف جمال املوارد الوراثية واملعارف  مجموعة كبرية من أأنشطة مقابل الاشرتأاكت موم
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ن  ىل موارد وميكن القول اإ التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتعزيز معاهديت بكني ومراكش. وحتتاج هذه الأنشطة اإ

ذا اعت   ول ت عدوسائل اكفية.  هيادلولكن الويبو  ،"ثرية" مبا فيه الكفاية ليستتكل الاحتادات  ربت املوارد املالية مفقودة اإ

سوف يسري يف  رفق الثالثفاإن تغيري طريقة توزيع النفقات عىل النحو املقرتح يف امل ،واحدة. ومع ذكلمكنظومة املنظمة 

ذا مت اتبا ،من احملمتل أأن تصبح "فقرية" أأكرث فأأكرث احتاداتثالث  أأن يكون هناكالاجتاه املعاكس. وس تكون نتيجة ذكل  ع واإ

ىل التخيل عن الاستامثر أأو طلب املزيد من اخملصصات من  حتاداتفس تضطر تكل الا ،مبدأأ الاكتفاء اذلايت املايل الثالثة اإ

حددافع عن املنطق املوذكر أأنه دامئا ما ذكل ملس تقبل الويبو. بأأنه ل يريد الوفد وأأفاد ادلول الأعضاء.  للويبو لأنه يعتقد أأن  وم

ذا أأضافتو  شطة الويبو لها ما يربرها.اجملموعة الاكمةل لأن  غري الهادفة  حتاداتالنفقات اإىل الا ،بشلك مصطنع ،املنظمة اإ

ن املنظمة سوف تبتعد عن  ،للرحب حدمنظمة كوهنا فاإ مل ويف النظام.  اتغيري متثل قد تبدو املبالغ املقرتحة منخفضة ولكهنا و ة. موم

 تعديلأأو  احنراف عن الطريقة احلاليةطلق عليه اكن ي   سواء اتغيري  ،يف الواقع ،س يكونورأأى أأنه الوفد التغيري املقرتح.  يؤيد

عىل البيان السابق لوفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن سويرسا، الوفد  وردم يف النظام.  اتغيري ي عد  ظلس يو كيف. ت أأو 

لفمصادر متويل ولكهنا  ليستضيفة ادلوةل امل  ة منقدمامللف وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن الس  ذك ر و  يف حاةل ت قدم  س 

ومؤقتة.  وليدة اللحظةحبمك تعريفها  ويهالعديد من املعاهدات اليت تديرها الويبو  لفالس  هذه  وتنص عىلنقدية.  نقص

الوفد عىل د شدم  ،هذاقوهل خيارات المتويل. وبعد من  ليستلتعويض عن نقص النقدية. وابلتايل مهنا عىل ا ويقترص الهدف

لهيا  نضمي ام املعاهدات ادلولية اليت أأنه يويل أأمهية كبرية لحرت  كبدل مضيف للمنظامت ادلولية  دورهاإىل جبدية ابلغة  وينظراإ

 بشلك بناء مع الوفود الأخرى. املسأأةلملناقشة  هاس تعداد عنالوفد  أأعرب ،مثل الويبو. ويف اخلتام

ىل أأنه  ،ابملئةنس بة الواحد  فامي يتعلق ابلتغيري املقرتح يف مهنجية ،أأشار وفد املكس يكو  .223 يف وضع يسمح هل  ليساإ

وينبغي أأن تنعكس مواقفها  ،هاتاكليف ج معلياهتا واسرتداد انضمواصةل العمل لإ  حتاداتالوفد أأنه يتعني عىل الا ورأأى. بتأأييدها

جيب  حتاداتبأأن مجيع الا اأأيض هعاقتناالوفد  أأبدى ،. ومع ذكلابلعمل من أأجل ذكل عن الزتامهالوفد  وأأعرببطريقة شفافة. 

 أأن تبدأأ عىل قدم املساواة مع دمع وتضامن مجيع الأعضاء.

عداد املو  .224 م 2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية يف  رفق الثالثشكر وفد الربازيل الأمانة عىل اإ د الوفد . وأأي

حدامل ت يتعلق بنظام الاشرتأاكابلاكمل قرارات الويبو السابقة فامي ىل أأن املادة  وم من اتفاقية الويبو تنص عىل أأن  3وأأشار اإ

الغالبية العظمى من التاكليف غري املبارشة وأأفاد الوفد بأأن أأحد أأهداف املنظمة هو "ضامن التعاون الإداري بني الاحتادات". 

ماكانت أأن دلهيا  حتاداتلقد أأظهرت تكل الاو نظام مدريد.  ،وبدرجة أأقل ،للمنظمة تتحملها معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

يرادات بسبب الطريقة اليت مت هبا تنظميها واليت  لتحقيقأأكرب   حتاداتك مجيع الارت تش ل ،متطلبات السوق. ومع ذكل تليباإ

فهيي ذات صةل وقمية  ،ذكل رحبة ابلرضورة. ومعليست لك أأنشطة الويبو م  و وهذه الأهداف.  الإماكانتتكل نفس يف 

اوف بعض الوفود اليت مبوجهبا جيب عىل عن تفهمه خملالوفد  أأعرب ،ابلنس بة للمنظمة وادلول الأعضاء فهيا. ويف الوقت نفسه

ةل منالاحتادات امل ةل امل حتاداتللمواد ذات الصةل بمتويل الا اوفقو الرسوم احلفاظ عىل مس توى اكٍف من العائدات.  موم موم

يرادات اكفية لتغطية نفقاته اخلاصة.  ،رسومال من )ب( من  24املادة  تنص ،عىل سبيل املثالو ينبغي أأن يكون للك احتاد اإ

. عىل الأقل لتغطية مجيع نفقات املكتب ادلويل احبيث يكون اكفي اأأن مبلغ الرسوم جيب أأن يكون اثبتعىل اتفاقية لهاي 

بيامن من انحية  ،س متول نفسها بشلك حصيح حتاداتأأن الا ضمنت ،من انحية ،اليتودعا الوفد الوفود ملناقشة احللول البناءة 

 حترتم مبدأأ القدرة عىل ادلفع. ،أأخرى
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يران )مجهورية  وأأشار .225 ىلالإسالمية(  -وفد اإ لش بونة لأهنا تتجاوز وضع احتاد لش بونة. تتعلق ب  قضيةالقضية ليست  اإ

مدريد أأو  نظايمورأأى الوفد أأن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة ل ميكن مقارنهتا بأأنظمة التسجيل العاملية الأخرى مثل 

ىل أأن تسمية املنشأأ وامل اويرجع ذكل أأساس ،معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ىل أأس ؤرشات اجلغرافيةاإ امء الأخرى تستند اإ

دارية  ت عدالوفد بأأن الشفافية  وأأفاداملقابةل.  والطلباتواحض عىل العدد الإجاميل للأسامء اجلغرافية  تقييدهناك و جغرافية  أأداة اإ

ل ينبغي أأن  ،ل أأحد يس تطيع حتدي هذا املبدأأ. ويف الوقت نفسهوهممة لتحسني اس تخدام املوارد وزايدة كفاءة املنظمة. 

ترض مببادئ املنظمة الأساس ية كام أأن ول  ،وضع مايل خمتلفيف  أأهنامعينة تصادف  احتاداتيزي ضد س تخدم كوس يةل للمت ت  

ذكل. الوفد جتاوز و ابلشفافية ولكن ليس عىل حساب مبادئ املنظمة.  هماالزت عن الوفد وأأعرب وردت يف اتفاقية الويبو. 

ىل اس تعدادهالوفد  وأأشار برشط أأن يرتم هذا  ،لتطوير التخصيص يف املس تقبل للنظر يف أأي مهنجية ميكن اس تخداهما اإ

ابلفعل مبس توى تمتتع  2020/21 للثنائيةاملهنجية احلالية وواثئق املزيانية احلالية ورأأى الوفد أأن  الهنج تكل املبادئ الأساس ية.

الراخس بأأنه سيمت تقويض مبدأأ ليست هناك حاجة ملراجعهتا أأو الاحنراف عهنا. وأأعرب الوفد عن اعتقاده و اكٍف من الشفافية. 

ذا مت  ،اذلي يقوم عىل أأساس حسن أأداء املنظمة ،التضامن الأسايس لتغطية  ابملئة 1ا مسامهة امسية نسبهت اس تحداثاإ

قد يكون لهذا التغيري عواقب سلبية بعيدة املدى وطويةل الأجل عىل و  احلايل املرشوعكام هو متوقع يف  ،نفقات الاحتادات

 وميكن أأن يؤثر عىل معلها وقدرهتا عىل الوفاء بوليهتا ادلولية لتعزيز امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل.املنظمة كلك 

غالق  ،لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة انظر و  .226 يف صباح ذكل اليوم.  ةاملناقشابب اقرتح الرئيس اإ

ىل الرئيس  وأأشار منت مكوك  عىلمن رواد الفضاء  مت جلهبا قطعة من خصر القمر ،خارج قاعة املؤمترات اجلديدة ،توجدأأنه اإ

عارةالصخرة مبثابة وت عد يف أأوائل الس بعينيات.  15أأبولو الفضاء   وأأشاررباعة البرشية. ال تيسريلالعرتاف بدور الويبو يف  اإ

ىل الرئيس  تكل الصخرة عىل أأمل  جبوارعدة مرات يف الأايم القليةل املاضية وأأنه توقف يف بعض الأحيان  ياش  اممر هبا أأنه اإ

لهام من ماكن ما عىل ما جيب القيام به بعد ذكل. وأأوحض أأنه  ىل العودة لقضاء ي أأهنا قد تقدم هل بعض الإ شعر أأنه قد يتاج اإ

 املسأأةللوفود معروفة اإىل حد ما لبعضها البعض وأأن حلظات أأخرى أأمام قطعة الصخرة هذه. وأأوحض الرئيس أأن مواقف ا

 ،كام هو احلال يف تكل املناس باتو . أأعوام ةمتت مناقش هتا قبل عامني وقبل أأربع بل مسأأةل جديدة مسأأةلليست نطاقا الأوسع 

ىل  جياد حل معيل يسمح ل  الاجامتعس تحتاج جلنة الربانمج واملزيانية يف مرحةل ما اإ ب الرئيس رح  و ملزيانية. بمترير ا هاوحماوةل اإ

ذكر الرئيس و عىل القيام بذكل.  اابلوفود اليت أأبدت اس تعدادها ملواصةل املناقشات لإجياد هذا احلل الرمسي وجشعها كثري  اكثري 

. جلنة الربانمج واملزيانية مواصةل العمل علهيا ويتعني عىلودمع املناقشات بأأي طريقة ممكنة.  ليسري موجودانأأنه هو والأمانة 

ىل  ورجع الرئيس ىل أأنه و  ،ويه ماكفأأة الأداء التنظميي ،الأخرى املتبقية عىل جدول الأعامل املسأأةلاإ بعض  عقدتأأشار اإ

لب ،غري الرمسية املشاوراتيف تكل وغري الرمسية املفيدة يف فرتة ما بعد الظهر يف اليوم السابق. املشاورات  الوفود من  ط 

ىل أأي وفد  ،دعا الرئيس هؤلء املنسقني الإقلميينيو . املسأأةلوقد حان الوقت لإغالق  ،لتأأمل يف املواقف اخملتلفةا ابلإضافة اإ

آخر  ىل مناقشة غري رمسية مع الأمانة احلاليةهممت أ ىل مواصةل املناقشة حملاوةل و . NB.107القاعة يف  ،لالنضامم اإ دعا الرئيس اإ

جلنة الربانمج واملزيانية وأأفاد الرئيس بأأن ماكفأأة الأداء التنظميي.  قرار ميكن اختاذه بشلك جامعي بشأأن مسأأةل التوصل اإىل

حراز تقدم يف لكتا جلسة الاجامتع مرة أأخرى يف شلك س تعاود   .املسأألتنيعامة عندما يمت اإ

ىل املناقشات حول البند  الرئيسوعاد  .227  ،2020/21 للثنائية اقرتاح الربانمج واملزيانيةبعنوان  ،من جدول الأعامل 11اإ

قدتأأنذكر و  طار  ه ع   هذاجلسة غري رمسية ممثرة للغاية يف صباح ذكل اليوم للتداول والتوصل اإىل نص قرار متفق عليه يف اإ

آت والتقدير يف الويبو.  23يف الربانمج جدول الأعامل من بند ال  الأخرى للقرار  العنارصكام هو احلال مع و بشأأن برانمج املاكفأ
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حيث سيمت جتميعه كجزء من قرار  ،يف تكل اللحظة الن يوافق عليه رمسيبأأنه الرئيس  أأفاد ،زيانيةقرتاح الربانمج واملاخلاص اب

حد طار البند  موم  ،العنارصن املهم التفاق بشلك جامعي عىل مف ،القليةل املاضية الأايمالعرف خالل  جرىكام و . 11يف اإ

ىل أأن الوفود قد تلقت نسخة  قرارهاإ ميكن  ،يف اليوم التايل العنارصحبيث عندما يمت جتميع هذه  دون تردد. وأأشار الرئيس اإ

ورقية من مرشوع املقرر اذلي ميثل ما اكن عىل الشاشة خالل اجللسة غري الرمسية. وأأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن يكون 

قلميية قد قاموا بذكل.  قرأأ  ،حصول عىل اللكمةلعدم وجود طلبات لل انظر و أأولئك اذلين يتاجون للمناقشة داخل مجموعاهتم الإ

 عىل النحو التايل: القرارالرئيس مرشوع 

عامتد مقابل الا فرنك سويرسي 1,655,800 مبقدار ض املبلغ املقرتحختفيعىل  الربانمج واملزيانيةوافقت جلنة 

 الصفحاتيف  ما يس تتبع ذكل من تغيرياتواإدخال  ،23اخملصص لربانمج الويبو للماكفأآت والتقدير يف الربانمج 

 .عبارة "برانمج الويبو للماكفأآت والتقدير"حذف  ( ومهناالنسخة الإنلكزيية) 142و 24و 23و 21و 19

فرنك سويرسي للماكفأآت الفردية وامجلاعية عىل النحو احملدد يف  1,152,000 وسيس تخدم الاعامتد الناجت البالغ

 ي:أأ برانمج الويبو للماكفأآت والتقدير، 

. وسأأل 2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية من  23هو مرشوع الفقرة فامي يتعلق ابلربانمج ذكر الرئيس أأن هذا و 

ذا اكن  الرئيس  االرئيس رمسي اختمت ،لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة انظر و لوفود. ى ادل مقبولاملرشوع عام اإ

ىل أأنه قد مت الآن  23الربانمج  . وقد ترك ذكل مسأأةل 2020/21 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائيةمجيع برامج  اختتاموأأشار اإ

 ،وبناًء عىل العمل اذلي مت حىت الآن ،برصف النظر عن ذكلو مبهنجية التخصيص.  رفق الثالثمسأأةل املويه  ،معلقةهممة 

اقرتح و املعلقة.  املسأأةلس تثناء تكل اب 2020/21 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية موافقة عىلاس تنتج الرئيس أأن مجيع الوفود 

جراءات وأأفاد بأأنه يتعني عىل يف اليوم التايل.  اصباح 10:00الرئيس عقد جلسة عامة الساعة  جلنة الربانمج واملزيانية اختاذ اإ

أأنه بناًء عىل  عىل الرمغ من ،رفق الثالثالوحيدة اخلاصة مبهنجية امل الأخريةاملعلقة  املسأأةلجامعية بشأأن ما جيب معهل بشأأن 

ىلالرئيس أأن جلنة الربانمج واملزيانية س تجد صعوبة يف  رأأى ،احملاداثت وبياانت الوفود يف وقت سابق اتفاق بشأأن  التوصل اإ

ليه جلنة الربانمج واملزيانيةس  ماافرتض الرئيس أأن هذا هو و مساء يف اليوم التايل.  6:00الساعة   حبلولهذه املسأأةل  ،تتجه اإ

ذا اكن هذا الافرتاض حصيحو اك تطورات كبرية بني عش ية وحضاها. ما مل تكن هن فس يكون  ،هذا حباهلللآمال  اوخميب ،ااإ

وأأشار الرئيس ليوم التايل هو جتميع القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف ذكل الأس بوع. املزمع القيام به يف االعمل 

ىل أأن  للمامرسة  اوفقو . 2020/21قرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية بعد هو القرار املتعلق ابالقرار الوحيد اذلي مل يبت فيه اإ

حديف وثيقة واحدة  اجمع الأمانة القرارات معس ت   ،املعتادة  ة. مث رفع الرئيس اجللسة لهذا اليوم.موم

ىل البند  ،س تأأنف الرئيس اجللسة العامة يف الصباحوا .228 اقرتاح الربانمج واملزيانية وهو  ،من جدول الأعامل 11وعاد اإ

حراز تقدم جيد حىت الآن وأأن هناك مسأأةل واحدة معلقة وأأشار. 2020/21للثنائية  ويه مسأأةل  ،الرئيس أأنه قد مت اإ

 .لك احتادحبسب ختصيص الإيرادات والنفقات 

آس يا  أأبدت ،سابقمناقشة مهنجية التخصيص يف اليوم ال  أأثناءذكمر وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه و  .229 مجموعة أ

آخر  ةل منالاحتادات املبشأأن مزيانية قلقا ن وواحمليط الهادئ وأ وخاصة جعزها املتوقع. وأأعربوا عن قلقهم من  ،الاشرتأاكت موم

ةل منالاحتادات املأأن مطالبة  للمنظمة س يؤدي اإىل جعز أأكرب وابلتايل  رصوفات املشرتكةابملسامهة يف امل الاشرتأاكت موم

الاحتادات عىل  ملئةواحد ابالطلب الوفد عدم تطبيق مسامهة  ،يف ضوء تكل املناقشةو. الاشرتأاكتيتطلب زايدة يف 
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ةل منامل للربانمج  رفق الثالثمل يتدخل أأي عضو ملعارضة هذا الاقرتاح. واقرتح الوفد مرة أأخرى تنقيح املو. الاشرتأاكت موم

لغاء اشرتاط أأن تسامه  ةل منالاحتادات املواملزيانية لإ . املرصوفات املشرتكةمن دخلها يف  ابملئة 1 بنس بة الاشرتأاكت موم

دراج السطر  ،ةنلكزييمن النسخة الإ  165وهذا يعين أأنه يف الصفحة   ،قبل ،"أأنظمة التسجيل" ،بني قوسني 2ينبغي اإ

نه ،كام ذكر الوفد قبل ذكل بيومو . رفق الثالثقابةل عىل بقية املالتعديالت املس ت جرى اليت" و  حتادات"الا معل  يؤيد فاإ

ةل منالاحتادات املالوفد بأأن  وأأقر   ،املنظمة اإىل حد كبري والتصنيف ادلويل للرباءات  )احتادات ابريس وبرن الاشرتأاكت موم

ةل لأنشطة املأأجل توفري دمع أأفضل ل ومنتسجيل. حتصل عىل رسوم  ولونيس ولواكرنو وفيينا( ليست أأنظمة تسجيل  موم

ةل منالاحتادات امل من  مجيع أأعضاء الويبو هذا التعديل. يؤيدأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن  ،الاشرتأاكت موم

ىل البياانت اليت و  .230 يطاليا أأنه اس متع ابهامتم كبري اإ بل اليوم  ويف هذاهبا يف اليوم السابق  مت الإدلءذكر وفد اإ وفد من ق 

ىل اإصالح من منظور مايل شامل. الول هناك  وليستايت املتحدة الأمريكية. وأأبرز الوفد أأنه ل يوجد يشء يف الويبو حباجة اإ

ىل  مراجع احلساابت اخلاريجتوصية من  جيادبشأأن احلاجة اإ اليت تعاين من جعز أأو تغيري مهنجية  حتاداتحلول لال اإ

ذا مت اذلي يتعلق ابملال  لالشاغل الوفد أأن شغهل  وأأوحضالتخصيص احلالية.  مسية البالغة املسامهة الا اس تحداثعىل احملك اإ

ةل منامل حتاداتفقط لال ابملئة 1 فرنك سويرسي  137,000فرنك سويرسي لحتاد لش بونة و 8000مما يعين  ،الرسوم موم

وفامي يتعلق  .واحد ابملئة. وأأعرب الوفد عن قلقه بشأأن املبدأأ والأساس املنطقي ملسامهة ال2020/21 الثنائية لحتاد لهاي يف

ىل أأن دوهل الأعضاء يف الس نوات  ،تعرض للهجوم يف لك اجامتع للجنة الربانمج واملزيانيةي اذلي  ،ابحتاد لش بونة أأشار الوفد اإ

وما زال موضوع الاس تدامة  ،الاشرتأاكت ومت سداد ،د تضاعفت الرسومالأربع املاضية قد اختذت تدابري ملعاجلة جعزها. وق

مع بدء نفاذ وثيقة جنيف  تفاؤهل عنالوفد  وأأعرب ،مبرور الوقت زايدةالتسجيالت وتشهد املالية عىل جدول أأعامل لش بونة. 

ىل أأنه أأشار الو  ،. وعالوة عىل ذكل2020أأو أأوائل عام  2019ومشاركة الاحتاد الأورويب حبلول عام  غفالل ينبغي فد اإ أأن  اإ

رأأى الوفد أأن القضية اليت متت مناقش هتا لفرتة طويةل  ،احتاد لش بونة. وذلكللعجز  ضعفا 11 تقريبا عن زيديجعز لهاي 

حدالهنج املبني  يرى ارتباطا شديداقضية س ياس ية. وأأوحض الوفد أأنه  يهبل  ،ليست مرتبطة مبعاجلة مشلكة مالية ملموسة  وم

قد و اخلروج عن مثل هذا املبدأأ الثابت من شأأنه أأن يعرض للخطر حسن سري معل املنظمة. أأن القدرة عىل ادلفع و ومبدأأ 

حداخلروج عن املبدأأ الأسايس للهنج امليعرض  ل مناحتاد للخطر التطوير املس تقبيل لأي  وم . ل يقق رحبارسوم ال مموم

نشاؤه يف املس تقبل عرضة للخطر.  أأو اأأي احتاد موجود حاليوس يكون   ،تحقيق الرحبل  هادفةالويبو منظمة  وليستقد يمت اإ

عن طريق نطاقا ينبغي أأن تكون موهجة حنو الاس تفادة من العضوية الأوسع  ،وعىل هذا النحو .هيئة اتبعة للأمم املتحدة بل

وأأفاد الوفد وليس حرصية يف هنجها املس تقبيل.   مشولينبغي أأن تكون الويبو أأكرثو نرش امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل. 

تنطوي عىل  ،مع الاقرتاح الأخري اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية امبا يامتىش أأيض ،مراجعة مهنجية التخصيصبأأن 

ىل  ،يةوخاصة البدلان النام  ،عىل قدرة ادلول الأعضاء اجلديدة اعواقب بعيدة املدى من شأأهنا أأن تؤثر سلب عىل الانضامم اإ

ةل مناملاحلالية  حتاداتالا اذلي هذا هو السبب أأن الوفد أأوحض والاس تفادة من نظام امللكية الفكرية العاملي. و الرسوم  موم

دراج يؤيدل يزال أأنه يسمح هل بتقدمي تنازلت بشأأن هذا الاقرتاح و ل يف وضع جيعهل  الربانمج واملزيانية مع نسخة من  اإ

دراجهاذلي مت  الثالثرفق امل  يف وثيقة الأس ئةل والأجوبة. اإ

أأن الإيرادات املتنوعة تأأيت من أأنشطة خمتلفة  ،بناًء عىل اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية ،ذكر وفد سويرساو  .231

هنا ،ذلكلوللمنظمة.  حدج املن املنطقي واملتسق يف الهنمف ،ومن مثمعينة.  حتاداتمرتبطة بأأنشطة حمددة لليست  فاإ أأن يمت  وم

حدوهذا يتوافق مع املنطق امل ،ختصيصها ابلتساوي مجليع الاحتادات أأقرهتا ادلول الأعضاء عدة  ويأأيت من ممارسة قدمية وم
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للثنائية يف تعديل الطريقة احلالية الواردة يف الربانمج واملزيانية  تهرغب عن عدم الوفد  أأعرب ،مت التأأكيد عليه ابلفعلوكام مرات. 

يراداتمن  انوع ثلمت " من منظور نوع الاحتاد ىخر الأ  الإيراداتأأن " االوفد أأيض وأأشار. 2018/19 متش يا و . ةغري املبارش  الإ

حدمع املنطق امل ىل بعض الا عزوتجنب ي اذلي  ،احلايل وم ن التغيري املنطقي الوحيد هو ختصيص الإيرادات  ،حتاداتالعجز اإ فاإ

فوجئ الوفد ابلقرتاح اذلي مت تقدميه  ،عالوة عىل ذكلو الأخرى مجليع الاحتادات اليت ل متكل القدرة عىل ادلفع ابلتساوي. 

ن ". الأخرى الإيرادات من " حتاداتواذلي يرم معظم الا أأاثر يف كثري  ،لواقعيف ا، وفد الولايت املتحدة الأمريكيةوقال اإ

أأن تزيد  ،يف الواقع ،فاإن نفس الوفد يقرتح الآن تدابري من شأأهنا ،. ومع ذكلحتاداتمن الأحيان خماوف بشأأن جعز بعض الا

ةل منامل لالحتادات ابملئة الواحد فكرة حذف مسامهة وتناول الوفدمن جعز تكل الاحتادات نفسها.   ورأأى ،الاشرتأاكت موم

جبار من مغزىهناك أأي  وليسأأهنا خطوة يف الاجتاه الصحيح.  دفع. ، عىل أأن تاليت ل متكل القدرة عىل ادلفع حتاداتالا اإ

لالحتادات الأخرى اليت ل متكل القدرة عىل ادلفع. ويف  ابملئة الواحداقرتح الوفد بشلك ملموس حذف مسامهة  ،وذلكل

يتضمن أأي حتسن مقارنة ابملهنجية املطبقة. وأأكد الوفد من  لأنه ل ااذلي مت طرحه حاليمل يس تطع الوفد تأأييد الاقرتاح  ،اخلتام

وأأعرب الوفد عن رغبته يف تطبيقها عىل الربانمج  ،جتربهتاجديد أأنه يعتقد أأن الطريقة احلالية يه أأفضل احللول اليت مت 

 .2020/2021 للثنائيةواملزيانية 

يطاليا وسويرسا. وذكر أأنه يف ادلبلوماس ية هناك قاعدة ذهبيةد وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل أأي  و  .232 ىل  به وفدا اإ هتدف اإ

أأن هدف وفد الولايت املتحدة لعتقاده بنظرا  ،ذكلعىل الوفد ومل يوافق  مسؤولياهتم. نيراعوالتأأكد من أأن حماوريك 

من الواحض أأن مجيع التغيريات املقرتحة وأأفاد الوفد بأأنه نظام واحد داخل املنظمة أأكرث هشاشة.  معلمرة أأخرى هو الأمريكية 

ىل تفامق املشلكة اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة الأمريكية.  2015عىل املهنجية منذ عام  عارض الوفد أأي و س تؤدي فقط اإ

 حتاداتمن الا ملئةواحد ابال مسامهةالسابقة. وظل الوفد يعارض حىت  الثنائياتيف  ةاملطبق بتكلتغيري يف املهنجية مقارنة 

ةل منكوهنا احتادات  ،دلهيا القدرة عىل ادلفع ليساليت  عارض الوفد توزيع و نظام التسجيل. ل أأو احتادات  الاشرتأاكت مموم

ةل مناملالإيرادات املتنوعة فقط عىل الاحتادات  عىل مجيع  ابلتساوييمت توزيعها يف السابق اكن  يف حني الاشرتأاكت موم

ىل تعزيز الطابع امل ،الاحتادات حدوابلتايل ظل الوفد يعارض أأي تغيري يف املهنجية. وأأراد الوفد أأن يرى مناقشات هتدف اإ  وم

أأنه من الغريب اإىل حد ما أأن بلأمم املتحدة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده اتبعة ليتالءم مع وضعها كواكةل متخصصة  للمنظمة مبا

يرادا ققحتنظمة م  جيابية للغايةاإ نس بة ناقشة مل دلهيا الكثري من الوقت واجلهد  ،مليون فرنك سويرسي 888 بلغقدر مب ت   ،ت اإ

يطاليا وسويرسا. أأكده ما حنوعىل  ،الوفد الاقرتاح يؤيدمن مزيانيهتا ومل  0.4%  وفدا اإ

نه أأبعد ما يكون عن حماوةل جحب مزيانية الويبو لكنه لو  .233  يس تطيع جتنب التعبري عن قال وفد امجلهورية التش يكية اإ

حدد الوفد الهنج املاقتناعه بأأنه ليست هناك حاجة حملاوةل تغيري مهنجية التخصيص حسب الاقرتاح احلايل أأو السابق. وأأي    وم

ىل أأن  الوفد أأنه أأفضل أأداة دلمع مجيع عناوين ورأأىه املنظمة حىت الآن. س تخدمت اذلي  ما عىل امللكية الفكرية. وأأشار الوفد اإ

 زيد من الوقت للنظر ومناقشة عواقب وخماطر الاقرتاح املقدم.املالوفد  وذلكل طلب ،ابلغ الأمهيةأأمر  هواحملك 

د الوفد املوقف اذلي س بق أأن أأي   ،شكر وفد الاحتاد الرويس وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل اقرتاحه. ومع ذكلو  .234

يطاليا وسويرسا وفرنسا  من  رفق الثالثوامجلهورية التش يكية. وواصل الوفد معارضة املهنجية املقرتحة يف املأأعربت عنه وفود اإ

أأظهرت ابلفعل فعاليهتا يف غالبية بدلان الويبو و  بتأأييدحتظى لأن املهنجية احلالية  2020/21 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية

 .املايض
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فيه نظام لش بونة خطوة صغرية يف  خطاد الوفد الاقرتاح اذلي وأأي   ل ذاتيا.ذكر وفد السويد أأن لك نظام جيب أأن ميوم و  .235

م رصوفات املشرتكةالاجتاه الصحيح من خالل املسامهة يف امل د الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية . وأأي

 يف هذا الصدد.

يران )مجهورية وأأ  .236 ىل اليوم الأ  -شار وفد اإ ىل أأنه وصل اإ خري من ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية الإسالمية( اإ

للجمعيات العامة. ول تشوهبا شائبة توصية واحضة لتقدمي و  ،العالقة املتبقية يف الربانمج واملزيانية املسأأةلبعقل متفتح وبن اء حلل 

جيابيا يف تضييق الفجوات هعاقتنعن دم االوفد  وأأعرب  ، بلبأأن الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية سيسهم اإ

ىل ما س بق أأن قالته وفود  ،عمل عىل توس يع الفجوات احلالية بني ادلول الأعضاء. وابلتايليس   مل يكن دلى الوفد ما يضيفه اإ

يطاليا وسويرسا وفرنسا وامجلهورية التش يكية والاحتاد ال ىل أأنه ،كام ذكر الوفد يف مناس بات سابقةو رويس. اإ  ميكنهل  أأشار اإ

 الوفد الاقرتاح املقدم يف هذا الصدد. يؤيدمل  ،وابلتايل ،قبول أأي تغيري يف مهنجية التخصيص

م و  .237 يران أأي يطاليا وفرنسا واإ  الإسالمية( -)مجهورية د وفد هنغاراي الآراء اليت أأعربت عهنا الوفود الأخرى ويه وفود اإ

 رأأى ،الرضوري تكرار احلجج الصحيحة اليت قدمهتا تكل الوفود. ومع ذكل أأنه من غري ورأأىوسويرسا وامجلهورية التش يكية. 

ىل أأنه ل ينبغي تغيري مهنجية التخصيص ابلطريقة املقرتحة. وابلتايل يسامه أأن عىل الوفد  يوافقمل  ،الوفد أأنه من املهم الإشارة اإ

يراداهت ابملئة 1قدرها بنس بة امسية  ،عىل ادلفع هتامقدر ع عدم م ،لش بونةو لهاي احتادا   .رصوفات املشرتكة يف املاممن اإ

ىل أأن اجملموعة نسم  ،حتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقو  .238 قت يف اليوم السابق وأأشار اإ

 مهنجية التخصيص وأأن يمت احرتام مبدأأ التضامن.ورأأى الوفد أأنه ل ينبغي تغيري  بشأأن مسأأةل مهنجية التخصيص.

م و  .239 م  ،د وفد ليتوانيا البيان اذلي أأدىل به وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقأأي د احلجج اليت وأأي

يطاليا وفرنسا وامجلهورية التش يكية وسويرسا والاحتاد الرويس.  يه ،أأعرب عهنا عدد من الوفود يرانوفود اإ  -)مجهورية  واإ

 يؤيد النظام احلايل ومبدأأ التضامن.اإىل أأنه الوفد  وأأشارواجملر.  الإسالمية(

ذا و  .240 فينبغي أأن تكون من منظور اسرتاتيجي  ،طريقة التخصيص اثبتةمن املزمع جعل  اكنرأأى وفد الصني أأنه اإ

لب من تكل الاحتادات أأفاد الوفد بأأنه و دم التمنية السلمية لنظام امللكية الفكرية العاملي. ختينبغي أأن و وطويل الأجل.  ذا ط  اإ

 ،ها وعىل تطور املنظمة. وذلكلن ذكل س يؤثر بشلك خطري عىل تطورفاإ  ،قادرة عىل ادلفع أأن تشارك يف بعض المتويلالغري 

ىل اتفاقو التخصيص احلالية.  بطرقرأأى الوفد أأنه ينبغي للويبو المتسك  جيب أأل تكون هناك أأي تغيريات يف  ،قبل الوصول اإ

 مواصةل املشاركة البناءة يف املناقشات الالحقة بشأأن هذه املسأأةل.عن رغبته يف الوفد  وأأعربالنظام احلايل. 

ند وفد املكس يك احلجج اليت س بق أأن تقدمت هبا وفود أأخرى. أأي  و  .241 قرتاح ل هاتأأييدأأعربت عن عدم الوفود  وقال اإ

 تغيري املهنجية.ل الأمريكية أأو  وفد الولايت املتحدة

حدللهنج امل تأأييدهوحافظ عىل  ،حتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيةو  .242 ابلنس بة لإيرادات املنظمة وكذكل  وم

ىل أأنالاحتاد. لك  حبسب ،رصوفات املشرتكةمبا يف ذكل امل ،ملهنجية التخصيص احلالية للنفقات اجملموعة اس متعت  وأأشار اإ

ىل يف اليوم الأخري جاء الاقرتاح رأأت أأن  ،شكرمه عىل هجودمه. ومع ذكلت و  ،اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بعناية اإ

ىل مزيد من الوقت س تحتاج بأأهنا اجملموعة أأفادت و هناك وقت اكف ملناقش ته.  وليسمن مداولت جلنة الربانمج واملزيانية  اإ
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للمشاركة يف  يف الوقت احلايل،، مس تعدةأأهنا غري اجملموعة  أأوحضتو ن العوامص. للمشاركة واحلصول عىل التعلاميت الالزمة م

 الاقرتاح.

آخرون. وأأعرب الوفد س بق وأأن د وفد الربتغال املوقف اذلي وأأي   .243 يطاليا وفرنسا وسويرسا وأأعضاء أ أأعربت عنه وفود اإ

حدالويبو أأن تكون  مسأأةلأأن بعن اعتقاده  يضاهحاة وكذكل عدم تغيري املهنجية قد مت موم أأن  اشديد. ورأأى الوفد أأيضجبالء  اإ

القرتاح املقدم أأعرب عن عدم تأأييده لمقرتحات املزيانية ل ينبغي أأن تس هتدف احتادات أأو هيئات معينة يف الويبو وابلتايل 

 من وفد الولايت املتحدة الأمريكية.

للمرة الثانية. وأأعرب الوفد عن تقديره  ابحلديثالرئيس عىل السامح لوفده  وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية .244

آس يا واحمليط الهادئ وغريمه أأضاف أأنه بعض الوفود لقرتاحه السابق. و  لتأأييد ىل قلق مجموعة أ زاءبعد الاس امتع اإ مزيانية  اإ

ةل مناملالاحتادات  نه  ،وخاصة جعزها املتوقع ،الاشرتأاكت موم ضافي اس يقدم اقرتاحفاإ الاحتادات . واقرتح الوفد أأن تتلقى ااإ

ةل مناملالس تة   2008مهنجية التخصيص اليت مت تطبيقها منذ عام وأأفاد بأأن واملؤمتر مجيع الإيرادات املتنوعة.  الاشرتأاكت موم

ةل منالاحتادات امل تعاملت مع يرادات متنوعة للمجموعة كلك الاشرتأاكت موم  ةواحد ويه حصة ،مكجموعة وخصصت اإ

هن ،الواقعيف ومن أأنظمة التسجيل. نظام املدفوعة للك  حصصلل مساوية تتعلق مسأأةل  ايبدو أأهنو . من ذكل أأقل ىتلقت  افاإ

عادة النظر يف ذكل اجلزء من مهنجية التخصيص. من الإ رأأى الوفد أأنه و . والراحة ابلسهوةل ىل أأن و نصاف اإ احتاد أأشار اإ

ملنظمة. عىل امل يكن سوى نفقة  ،س نواتبعد وس نوات يف رفاهية املنظمة.  اسهم ماليي  أأي استامثرات ول ليس دليهلش بونة 

معاجلة هذا رغبة من الوفد يف الإيرادات املتنوعة للمنظمة. و  مزاايصل عىل أأي من يمن العدل أأن  ليس ،ونتيجة ذلكل

سب حب  الإيراداتختصيص حتت  ،165الصفحة يف أأن يمت، اقرتح الوفد  ،للرد عىل وفد سويرسا ،ويف بعض النوايح ،الظمل

مما  ،متساوية للك احتاد حصصحبيث يمت منح الإيرادات املتنوعة يف  اقرتاح الربانمج واملزيانيةعديل ت ،5 النقطة ،احتادلك 

ل منيعين أأن لك احتاد  ل منواحتاد الاشرتأاكت  مموم الأمانة  ىلأأفاد بأأنه يتعني عالرسوم س يحصالن عىل نفس املبلغ. و  مموم

جراء التعديالت املقابةل  دراج بديل امليؤيد  ومل. رفق الثالثبقية املعىل ابملثل اإ يطاليا وسويرسا ابإ رفق الوفد اقرتاح وفدي اإ

 يف وثيقة الأس ئةل والأجوبة يف الربانمج واملزيانية. الثالث

الوفد بيانه الافتتايح نيابة عن مجموعة وأأوحض  شكر وفد س نغافورة وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل الاقرتاح.و  .245

آس يا واحمليط الهادئ ةل من الاشرتأاكت  حتاداتأأن الإشارة اإىل الا وبنيم  ،أ ىل احتاد واحد وأأن  يهاملموم شارة اإ  1ختصيص اإ

ةل منالاحتادات املس يؤثر عىل  ابملئة أأحاطت وعة اجملموأأفاد الوفد بأأن لش بونة. احتاد واحتاد لهاي وكذكل  الاشرتأاكت موم

جاء  ،كام ذكر وفد أأوغندا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية ،ولكن ،علام ابلقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية

ىل م  .زيد من الوقت للنظر يف الاقرتاحالاقرتاح يف وقت متأأخر وسوف حتتاج ادلول الأعضاء اإ

ىل أأن و  .246 رص عىل تطبيق مهنجية التخصيص اليت بدأأت يف عام ي  احتاد لش بونة أأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

ىل أأن احتاد لش بونة سامه يف عام  ،. وابلنظر عن كثب اإىل هذه املهنجية2008 )العالمات  2يف الربانمج  2008أأشار الوفد اإ

مبا يف ذكل دمع اللجنة ادلامئة  ،م هذا الربانمج بعمل هممو قوي(. ؤرشات اجلغرافيةوامل تصاممي الصناعيةالتجارية والرسوم وال 

الندوة اليت تعقد لك س نتني  يدمع. كام ؤرشات اجلغرافيةوامل تصاممي الصناعيةاملعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم وال 

ورأأى حول اتفاق لش بونة.  اواليت تضمنت عرض ،يف الربتغال املايضقدت يف الأس بوع واليت ع   ،حول املؤرشات اجلغرافية

ابلنس بة ونطوي عىل الرتوجي لتفاق لش بونة. ت  الأهن ،الندوة مرصوفاتمن الصواب أأن يسهم احتاد لش بونة يف الوفد أأنه 
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غفال حيث لن يسهم احتاد لش بونة يف الربانمج  يبدو ،2020/21 لثنائيةل  . ورأأى الوفد أأن هناك رقابة من 2أأن هناك اإ

لمؤرشات اجلغرافية. واقرتح الوفد ل يةالربانجم تاكليف ال د لش بونة للمسامهة يف جانب الأمانة يف عدم تنفيذ متطلبات احتا

 .2 م احتاد لش بونة املسامهة يف الربانمجالز اإ تصحيح الرقابة و 

ىل أأنو  .247 يطاليا اإ غالق  هأأشار وفد اإ فهم وهجة نظر بأأنه يت  وأأفاد. عىل حدةالنقاش حول لك برانمج ابب قد مت ابلفعل اإ

من املمكن أأن يعيد فتح ابب  ذكل تقدمي هذا الاقرتاح لأن تأأخر للغايةفقد  ،ومع ذكل ،املتحدة الأمريكيةوفد الولايت 

غالقه ابلفعل منذ ، النقاش  .حول لك برانمج وقت،اذلي مت اإ

 من موقفهأأي يشء تغري  واليت يف احلقيقة ل ،مبقرتحات اللحظة الأخرية تفاجأأ وفد سويرسا أأنه يبدو أأنه  وذكر .248

يتضمن أأي حتسينات مقارنة ابلطريقة اليت مت تطبيقها  الاقرتاح املقدم لأنه ل ل ميكنه تأأييدالأسايس. وكرر الوفد موقفه بأأنه 

أأيضا زيانية احلالية لس تخداهما يف املىل مهنجية التخصيص اليت اس تخدمت احلفاظ ععن رغبته يف الوفد  وأأعربحىت الآن. 

 .2020/21يف مزيانية 

ةل مناملخماوف بعض الوفود بشأأن جعز الاحتادات وفد فرنسا  وتناول .249 مت ي حتاداتذكر أأن تكل الاو  ،الاشرتأاكت موم

هنا ت   ،قانونية من ادلول الأعضاء اشرتأاكتمتويلها يف املقام الأول من خالل  هناك حاجة و عترب من ادلرجة الأوىل. وابلتايل فاإ

آخر من التغيري يف املهنجية.  هللتأأكد من أأن ذا اكنت الويبو قد و مت دفع متأأخرات بعض ادلول الأعضاء قبل طرح أأي نوع أ اإ

ةل منامللالحتادات س تغطي ثليث العجز احلايل  اإن هذه املتأأخراتف ،ااسرتدت هذه املتأأخرات فعلي البالغ  الاشرتأاكت موم

 مليون. 0.38

يطالياوفد الولايت املتحدة الأمريكية  ردم و  .250 ليه فقط يف امل 2ذكر أأن الربانمج و  ،عىل وفد اإ رفق قد متت الإشارة اإ

 يف تكل املرحةل. تناوهلوابلتايل ميكن  الثالث

يران )مجهورية و  .251 ىل أأن امل -أأشار وفد اإ وتسميات املنشأأ من حقوق امللكية الفكرية كام  ؤرشات اجلغرافيةالإسالمية( اإ

 ،وأأشاكلهاتلزتم الويبو بتعزيز حامية مجيع أأنواع امللكية الفكرية و والتصاممي.  الرباءاتة و والعالمات التجاري املؤلف حقيف حاةل 

عطاء أأمهية متساوية بأأعرب الوفد عن اعتقاده  ،وتسميات املنشأأ. وبناء عىل ذكل ؤرشات اجلغرافيةمبا يف ذكل امل أأنه ينبغي اإ

الاقرتاح الأخري اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية مجليع أأنظمة التسجيل ادلولية يف الويبو. ورأأى الوفد أأن 

مجيع  أأداءد الوفد عىل أأمهية حسن ملبادئ املنظمة. وشدم  اوفق اولن يكون مناس ب حتاداتللغاية لبعض الا اس يكون ضار 

والزتاماهتا. ورأأى الوفد وذكر أأنه ينبغي الامتناع عن أأي معل من شأأنه أأن يؤثر سلبا عىل مسؤوليات الاحتادات  ،حتاداتالا

يتطلب تغيري مهنجية و للخطر.  حتاداتأأن املهنجية املقرتحة ميكن أأن تكون متيزيية وميكن أأن تعرض وظيفة بعض الا

تغيري مهنجية التخصيص. عىل الوفد  يوافقمل  ،ومكسأأةل مبدأأ  بل جلنة الربانمج واملزيانية.التخصيص مناقشة مس تفيضة من ق  

 ،املقبةل للثنائيةولكن ابلتأأكيد  ،ملناقشة هذه املسأأةل يف اجللسة التالية للجنة الربانمج واملزيانية  اس تعدادعىل أأنهالوفد  وذكر

ىل أأنه ل مي   أأي تغيري يف املهنجية. تأأييد هكنوأأشار اإ

يطاليا بأأنه رصم و .252 ين للجنة أأن الربامج اليت متت مناقش هتا واملوافقة علهيا خالل ادلورة التاسعة والعرش  يرىح وفد اإ

عادة فتحها.  بسبب أأنه  من غري املنطقيذلكل  ،عدة برامجيش متل عىل  رفق الثالثاملوأأوحض أأن الربانمج واملزيانية ل ميكن اإ
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عادة فتح يمت  أأناملرفق الثالث يف امج رب أأحد ال كرذ   عادة فتح املناقشات حول الربانمج و املناقشات. ابب اإ ذا مت اإ فميكن  ،2اإ

عادة فتحها  آخر مت ذكره يف امل حولاإ  .رفق الثالثأأي برانمج أ

عادة فتح لك برانمج ،شار الرئيس اإىل خمتلف وهجات النظروأأ  .253 نه ل يريد اإ ىل أأنه . عىل حده وقال اإ قد مت وأأشار اإ

حراز تقدم جيد للغاية.  ىل اتفاقو اإ جياد حل للمسأأةل املعلقة.جلنة الربانمج واملزيانية  يتعني عىل ،من أأجل التوصل اإ  اإ

يطالياوفد الولايت املتحدة الأمريكية  وردم  .254 . 2أأوحض أأنه ل يطلب أأي تغيري ابلرضورة يف الربانمج و  ،عىل بيان وفد اإ

شارة و  ىل الربانمج  بنيلتعاون عن اهناك ابلفعل اإ احتاد لش بونة يف العمل بأأنه يسعى لأن يسامه الوفد  وأأفاد. 32الربانمج اإ

ذا تضمن الربو . 2الربانجمي للربانمج  مفن املنطقي أأن يسامه احتاد لش بونة أأو نظام لش بونة يف  ،مؤرشات جغرافية 2انمج اإ

 ذكل.

 املسأأةلحلل  أأقربهناك أأي حترك  أأنذكر الرئيس أأنه ل يبدو  ،لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة اظر ون .255

ىل أأن بعض الوفود قد طلبت بعض الوقت للنظر يف و احتاد. حبسب لك املعلقة اخلاصة مبهنجية التخصيص  أأشار الرئيس اإ

لهيا  ،املسأأةل ن املزيد من الوقت  ،لوجود معارضة لقرتاحات بعضها البعض اولكن نظر  ،جيدعىل حنو واليت متت الإشارة اإ فاإ

اقرتح الرئيس و  .احملددة بشأأن تكل الاقرتاحاتقدما يف ذكل اليوم لن يساعد ابلرضورة يف دفع جلنة الربانمج واملزيانية 

سيشري القرار اإىل مسأأةل  ،الأخريتني الثنائيتني. وكام حدث يف للثنائيةالانتقال اإىل مرشوع قرار بشأأن الربانمج واملزيانية 

ىل اتفاق بشأأهنا مع امجلعيات العامة   معس يعمل بأأنه الرئيس وأأفاد مواصةل النظر فهيا. من أأجل واحدة ل ميكن للوفود التوصل اإ

لعدم وجود طلبات للحصول عىل  انظر و تنظر فيه الوفود. يك من جدول الأعامل  11بشأأن البند  الأمانة عىل مرشوع قرار

ىل  ،اللكمة  بعد الظهر. 12:30الاجامتع يف الساعة معاودة رفع الرئيس اجللسة ودعا اإ

ىل اجللسة العامة. ح  ور .256 من جدول  11نسخ من مرشوع املقرر املقرتح للبند  وأأفاد بأأنه مت توزيعب الرئيس ابلعودة اإ

وأأعرب عن  ،اإىل حد ما للوفود نيمأألوف واكونيجيب أأن  2و 1الأعامل لتنظر فيه الوفود. وأأوحض الرئيس أأن املقدمة والفقرتني 

ذا ب أأن يكون جي 3لك يشء ابس تثناء النقطة و بأأمانة ما مت التفاق عليه ابلفعل خالل هذا الأس بوع.  يعكسواأأمهل يف أأن 

للوقوف ذكر أأنه بذل قصارى هجده و  ،عبارة عن نص تراه الوفود لأول مرة يهاليت  ،3الفقرة الرئيس  وتناوللغة مأألوفة. 

يف  امن املؤسف أأن جلنة الربانمج واملزيانية مل تتقدم كثري و الوفود.  فاختالنقاط  اإىليشري  الآراء اليت عىليف القرار  بأأمانة

ىل ل أأقىص ما ميكنه مح الرئيس أأنه قدرصم . واملسأأةلهذه  ىل امجلعية العامة وليس اإ لوفود اليت علهيا اختاذ هذا القرار وتقدميه اإ

ىل القرار السابق لدلورة التاسعة  ،اجلديدة 3فامي يتعلق ابلفقرة و للجنة الربانمج واملزيانية.  القادمةادلورة  أأحال الرئيس الوفود اإ

أأكد الرئيس من جديد أأنه بذل قصارى و والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية حيث اكنت هناك لغة متفق علهيا يف تكل املرحةل. 

 .اتللتعليق الباباخلالف حول هذه القضية. مث فتح الرئيس  مواطنهجده للوقوف عىل 

. وذكر الوفد 20/2021 للثنائيةشكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة عىل الوثيقة والتصويب املقرتح للربانمج واملزيانية و  .257

ماكنية مناقشة ذكل أأثناء معهل مع الوفود والأمانة. اكن  هأأن ىل ،فامي يتعلق ابملوضوع الوارد يف وثيقة التصويبوأأشار، دليه اإ أأن  اإ

 ،قراراختاذ لها أأمهية كبرية بشلك عام ابلنس بة ملنظومة الأمم املتحدة. واقرتح الوفد نقطة وأأن  اهذه القضية قد ظهرت مؤخر 

عداد  ،مبزيد من التفصيل ،أأن ينظر تسمح للوفد يف هذه املسأأةل يف ادلورة القادمة للجمعيات. وطلب الوفد من الأمانة اإ

دراج ما ييل يف القرار اخلاص ابلبند  المتويل. أ لياتعن  وثيقة معلومات أأكرث تفصيال من جدول الأعامل:  11وطلب الوفد اإ

ىل امل اإىل ويص ت عند اعامتد الربانمج واملزيانية  .WO/PBC/30/10 Corrاملطروحة يف الوثيقة سأأةل امجلعيات ابلرجوع اإ
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ن سلسةل الاجامتعات التاسعة واخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف 2020/21للثنائية  اب  الأمانة  من اأأيض وطلبت. الويبو اإ

، 4138بوثيقة معل تبني   املبلغ احملدد املرتتب عىل قرار احملَّكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية رمق  اتامجلعي موافاة

 .وتفاصيل مهنجية حسابه، ومصادر وأ ليات متويهل

ىل لغة الاقرتاح املقدم من وفد الاحتاد و  .258 ىل أأن هذه يه املرة الأوىل اليت يس متع فهيا بعض الوفود اإ أأشار الرئيس اإ

رسال النص اإىل و وضعه يف نسخة ورقية.  يتعنيذكر الرئيس أأن الاقرتاح و الرويس.  طلب الرئيس من وفد الاحتاد الرويس اإ

دراجه يف مرشوع القرار.  ب الرئيس من وفد الاحتاد الرويس التصال ابلأمانة بعد هناية اجللسة طلو الأمانة حىت ميكن اإ

ىل تقدميه. مث فتح الرئيس ابلضبط ما حتتاج الأمانة و  ،ابلضبط كيفية تنفيذ الطلب يف املامرسة العملية يعرفالصباحية ل   الباباإ

 .اتللتعليق

احلصول عىل مزيد من الوضوح  هيدف اإىلويس أأن الاقرتاح املقدم من وفد الاحتاد الر  يرىذكر وفد املكس يك أأنه و  .259

ىل اختاذها من أأجل تنفيذ القرار ورأأى الوفد أأن هذه  .واملعلومات يف جلسة امجلعيات حول التدابري اليت س تحتاج الأمانة اإ

ملنظمة وأأن احلصول عىل مزيد من املعلومات حول احلمك سيساعد بال شك الوفود عىل فهم الآاثر املرتتبة عىل ا ،نقطة حصيحة

 الاقرتاح. تأأييدوابلتايل ميكن للوفد  ،بشلك أأفضل

 ،فهيا الاقرتاح الوفد ىهذه يه املرة الأوىل اليت ير ف  ،شكر وفد كرواتيا وفد الاحتاد الرويس عىل اقرتاحه. ومع ذكلو  .260

ليهالوفد ذلكل طلب   مل يسترش اجملموعة. هبعد الغداء لأن العودة اإ

رسال النص املقرت و  .261 ىل املنسقني  ،جديدة 4كفقرة  ،من الوفود وبتأأييد ،ح من وفد الاحتاد الرويساقرتح الرئيس اإ اإ

ىل  5دعا الرئيس املنسقني الإقلمييني ملقابلته حول املنصة يف و الإقلمييني كوثيقة اكمةل جديدة.   بعد الظهر 3:00الساعة دقائق اإ

ىل قرار.  ذا اكنت جلنة الربانمج واملزيانية ميكن أأن تتوصل اإ عطائه فكرة عام اإ سوف يتيح الوقت للرشوع يف بعض و من أأجل اإ

طارقرار رمسي اختاذ والهنائية ابلتوازي مع  املطبعيةالإجراءات  لعدم وجود طلبات  انظر و من جدول الأعامل.  11البند  يف اإ

 .ايس اجللسة صباحرفع الرئ  ،لكمةحصول عىل الأأخرى لل

طار البند  ،ب الرئيس ابلعودة اإىل الاجامتع بعد ظهر ذكل اليومرح  و  .262 ىل أأنه ل يزال هناك قرار يف اإ من  11وأأشار اإ

أأفاد بأأنه، و . تهومناقش   واس تعراضه القرارمرشوع جدول الأعامل. وأأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن تتاح للوفود الفرصة لقراءة 

اقرتح الرئيس اختاذ القرار. مث انتقل الرئيس و أأنه ل يوجد خالف عىل القرار.  يبدو ،نسقني الإقلميينيمناقشاته مع امل واقع من 

ىل قراءة القرار اذلي مت اعامتده:  اإ

ن   .263 ذ  اإ مكلت الاجلنة الربانمج واملزيانية، اإ ، 2020/21قرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية الشامل ل ضاس تعر أأ

 ،WO/PBC/30/10 Corr.و WO/PBC/30/10كام ورد يف الوثيقتني 

 وافقت عىل ما ييل: "1"

دراج مؤرشي أأداء جديدين يف الربانمج  (أأ )  كام ييل: 19اإ

النس بة املئوية ملنشورات الويبو الرائدة اليت ي رتمج ملخصها التنفيذي اإىل لك اللغات الرمسية  -

مم املتحدة؛ أأساس املقارنة   %؛100 (؛ الهدف8من أأصل  5% )62.5للأ
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 ن رشتاملوضوعية للملكية الفكرية اليت  املئوية ملنشورات الويبو العامة بشأأن املسائل النس بة -

مم املتحدة وت رمجت 2020/21يف الثنائية  % 0؛ أأساس املقارنة اإىل مجيع اللغات الرمسية للأ

 ؛%100(؛ الهدف 4من أأصل  0)

حتقيق  لأغراضنك سويرسي فر  800,000مببلغ  27للربانمج  اخملصصة املوظفنيخالف زايدة مزيانية  (ب)

داء املذكورين يف الفقرة الفرعيةهدف لك من  ي الأ  ؛)أأ( السابقة مؤرش 

عامتد اخملصص لربانمج الويبو مقابل الا فرنك سويرسي 1,655,800 مبقدار ختفيض املبلغ املقرتح (ج)

 23و 21و 19 الصفحاتيف  ما يس تتبع ذكل من تغيرياتواإدخال  ،23للماكفأآت والتقدير يف الربانمج 

وسيس تخدم  .عبارة "برانمج الويبو للماكفأآت والتقدير"حذف  ( ومهناالنسخة الإنلكزيية) 142و 24و

فرنك سويرسي للماكفأآت الفردية وامجلاعية عىل النحو احملدد يف  1,152,000 الاعامتد الناجت البالغ

 ي:أأ برانمج الويبو للماكفأآت والتقدير، 

 ؛ماكفأأة "حتقيق المتزي" -

 فأأة "رمس املس تقبل"؛ماك -

 ماكفأأة "العمل يدًا واحدة"؛ -

 ماكفأأة "الترصف مبسؤولية". -

 وت س تثىن من ذكل املاكفأآت عىل مس توى املنظمة؛

مانة القيام مبا ييل: "2"  وطلبت من الأ

صدار نسخة منقحة من وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  (أأ ) تبني   التعديالت املذكورة يف الفقرة  2020/21اإ

 " السابقة؛1" الفرعية

ن ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج  (ب) اب  واقرتاح نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو اإ

 واملزيانية؛

للك احتاد يف الويبو  والنفقاتووافقت عىل مناقشة املسأأةل العالقة ملهنجية ختصيص الإيرادات  "3"

عداد املرفق الثالث " "، مبا يف حبسب لك احتاد 2020/21لنفقات للثنائية يرادات والإ ختصيص اواملس تخدمة يف اإ

ابملئة من  1ذكل نسخة املرفق الثالث املدرجة يف وثيقة "الأس ئةل والأجوبة" واليت ل تشمل املسامهة الامسية البالغة 

رة لالحتادات املموةل من الاشرتأاكت واحتاد لهاي واحتاد لش بونة يف املرصوفات املشرتك ة، خالل الإيرادات املقدم

 سلسةل الاجامتعات التاسعة واخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو؛

ىل املسأأةل املطروحة يف الوثيقة  "4" عند اعامتد الربانمج  .WO/PBC/30/10 Corrووافقت عىل الرجوع اإ

ن سلسةل الاجامتعات التاسعة واخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو؛ وطلبت  2020/21واملزيانية للثنائية  اب  اإ
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مانة موافاة امجلعيات بوثيقة معل تبني   املبلغ احملدد املرتتب عىل قرار احملَّكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل  أأيضًا من الأ

 ، وتفاصيل مهنجية حسابه، ومصادر وأ ليات متويهل.4138رمق ادلولية 

 لستامثراتالويبو اخلاصة ابالتعديالت املقرتح اإدخالها عىل س ياسة  من جدول الأعامل 12البند 

ىل الوثيقة  .264  .WO/PBC/30/12استندت املناقشات اإ

دخالها عىل  املقرتح التعديالت ،من جدول الأعامل 12افتتح الرئيس البند و  .265  كام ،اتلستامثر اخلاصة ابس ياسة الويبو اإ

ىل و . WO/PBC/30/12رد يف الوثيقة و   الوثيقة. عرضدعا الرئيس الأمانة اإ

ةلوحضت الأمانة أأن امجلعيات اعمتدت س ياسة الويبو وأأ  .266 ومت تنفيذها بعد  ،2017الاستامثرات يف عام  اخلاصة املعدم

منتظم  حنوعىل  عهنا وتقدمي تقاريرمراقبة استامثرات الويبو  تمت ،التنفيذ. وبعد 2018حبلول هناية فرباير  اكمال اذكل تنفيذ

انهتاك للس ياسة الإبالغ عن أأي عىل أأساس يويم مع  ،أأمني احلفظو  ،عىل أأساس شهري ،من قبل مستشاري الاستامثر

الستامثرات لبل اللجنة الاستشارية ومن ق   ،الفعيلويف الوقت  عىل أأساس يويم ،بل فريق اخلزانة املاليةمن ق  و  ،الفورعىل 

عن استامثرات الويبو يف النقد الأسايس  2018و 2017 ف يف البياانت املالية لعايممت الكشوتقارير منتظمة.  ىتلقت اليت 

يف اس تعراضها لتقارير الويبو عن  ،جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل الرقابةأأكدت  ،ابلإضافة اإىل ذكلو. والاسرتاتيجي

س ياسة ل ل  اوفقو ورصدها.  وصوهنالإدارة استامثرات املنظمة  اكفيةأأن الويبو وضعت أ ليات  ،2018ستامثرات يف عام الا

ىل اللجنة الاستشارية لالستامثرات أأجرته س نوي اس تعراضمت الانهتاء من  ،لستامثراتاصة اباخل توصيات ال  استنادا اإ

للويبو اذلين حددوا  نيمستشارو الاستامثر اخلارجيتكل التعديالت اقرتح و من املراقب املايل.  املقدمةلتعديالت املتعلقة اب

ذا مل يمت تعديلها ،أأو اليت ،تس تفيد من الوضوح الإضايفسوف عنارص يف الس ياسة احلالية  س تحد من قدرة املنظمة عىل  ،اإ

دخال ،اعدة املستشارين اخلارجينيمبس ،اللجنة الاستشارية لالستامثراتأأوصت  ،حتقيق أأهدافها الاستامثرية. ونتيجة ذلكل  ابإ

 الاسرتاتيجيةلأن هذه  وخاصة ،الاستامثر اسرتاتيجية اس تعراضات وترية( حتديد 1)وهام اكلتايل:  ،تغيريين عىل الس ياسة

نس بة ح يوض ت( 2)و ؛مت تنفيذها ابلاكملياملتوسطة والطويةل الأجل مع مالحظة أأن س ياسة الاستامثر الأهداف تطبق عىل 

من املهم أأفادت الأمانة بأأنه و امثرات املسموح هبا يف الس ياسة اليت يتعني الاحتفاظ هبا يف الأصول ذات العائد املرتفع. الاست

من خالل صناديق الاستامثر اجملمعة املتنوعة بشلك  العائد املرتفعذات  الأصولأأنه سيمت احلصول عىل مجيع تكل  ةالحظم

ل أأصي لأ  اس هتدافهاوس يكون  ،مبارشة يف أأي من املنتجات ذات العائد املرتفع بصورة تستمثرلن الويبو أأوحضت أأن و جيد. 

 .انسبي اصغري  ولمن الأصمعني 

 يفمعل ما قامت به من وشكر الأمانة عىل  ،حتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقو  .267

دخالها  التعديالت املقرتح . وأأعربت اجملموعة عن WO/PBC/30/12يف الوثيقة  وردتكام عىل س ياسة الاستامثرات اإ

تنفيذ اسرتاتيجيات الاستامثر  ،منذ اعامتد هذه الس ياسة يف امجلعية العامة السابعة واخلسني ،تقديرها حلقيقة أأن الويبو أأمكلت

ليه املدير العام. كام عىل النحو اذلي أأوصت به اللجنة الاستشارية لالستامثرات ووافق ع  ،للنقد الاسرتاتيجي والأسايس

وجود أ ليات  ،2018يف اس تعراضها لعام  ،أأكدت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةأأعربت اجملموعة عن تقديرها لأن 

مصحوبة بتوضيحات من  جاءتبأأن التعديالت املقرتحة  اجملموعةب ورصدها. ورح   وصوهنااكفية لإدارة استامثرات املنظمة 

جراء اس تعراضاتاجملموعة  وأأي دت املرفق. الأمانة وظهرت يف يف  وأأعربت عن رغبهتا اتلس ياسات الاستامثر  املس تقبليف  اإ
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دراج بيان  لاإ  هاجملموعة أأن ورأأتلستامثرات. اب اخلاصةةل للويبو املتعلق ابلستامثرات يف الس ياسة املعدم  اخملاطر قابلية حتم 

 لستامثرات.اب اخلاصةة عىل الس ياسة املقرتحة عىل جلنة الربانمج واملزيانية املوافقيتعني 

عداد التعديالت املقرتحوشكر الأم ،حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابءو  .268 دخالها انة عىل اإ عىل س ياسة الاستامثرات.  اإ

مانة عىل توفري الشفافية و وأأعربت عن التعديالت تكل بت اجملموعة ب رح  و  تعديل من يضاحات للك من الإ تقدمي تقديرها للأ

دخالها  التعديالت املقرتح لضامن متتع اللجنة الاستشارية لالستامثرات ابملرونة يف اجملموعة من يف حماوةل وعىل الس ياسة. اإ

جراء  ذا  عن اهامتهمااجملموعة  أأعربت ،لالستامثرات املتجددةحسب احلاجة مع مراعاة الاهامتم ابلأساليب  الاس تعراضاتاإ مبا اإ

جراء  اكنت هناك قمية يف لهيا الاس تعراضاتاإ اللجنة الاستشارية وقت اجامتعات )د( يف نفس  8يف الفقرة  املشار اإ

ل اخملاطرث بشأأن اجملموعة رغبهتا يف التأأكد من أأن بيان الويبو احملدم  وأأبدت. لالستامثرات يف الوثيقة الوارد  قابلية حتم 

WO/PBC/29/5، لستامثرات.اب اخلاصةةل سينعكس يف الس ياسة املعدم  ،ل س امي اجلوانب املتعلقة ابلستامثرات 

م و  .269 عن تقديره الوفد  وأأعربد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. أأي

يضاحات اليت قدمهتا الأمانة ل  وترية تقليص د أأنورأأى الوف اثنوية وتقنية.الوفد  اواليت اعتربه ،مراجعات الس ياسةمن أأجل الإ

رشيطة أأن تظل  ،امناس بي عد أأمرا  ةأأقل من ربع س نوي لتكونوالاس تعراضات  اللجنة الاستشارية لالستامثراتاجامتعات 

م شديدةالرقابة عىل استامثرات املنظمة  تكل مجعيات الويبو  أأن تعمتدن جلنة الربانمج واملزيانية بقدمة مد الوفد توصية م. وأأي

 دورهتا املقبةل.التعديالت يف 

عداد التصو  .270 م س ياسة الاستامثرات. عىل اليت أأجرهتا ات بي و شكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة عىل اإ  الرأأيالوفد  دوأأي

ىل قدر أأكرب من الشفافية جراء حتليل للوضع احلايل بكفاءة والرد عىل  ،القائل بأأن التغيريات املقرتحة س تؤدي اإ وس متكن من اإ

ىل النتاجئ الإجيابية أأي تغيريات يف الأسوا لهيا ق املالية. وأأشار الوفد اإ  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاليت خل صت اإ

دارة الاستامثرات نشاء الويبو ل ليات اإ م تكل ال ليات  ىحلفاظ عىل مس تو القيام ابو  ،بشأأن اإ د الوفد والإرشاف علهيا. وأأي

 ا اإىل مجعيات الويبو كتوصية.هتحالاإ و  ،زيانية بشأأن التصويباتمرشوع القرار اذلي اختذته جلنة الربانمج وامل

 اللجنة الاستشارية لالستامثراتأأوحضت أأن و  ،اجملموعة ابء ابمسعىل النقطة اليت أأاثرها وفد كندا الأمانة ورد ت  .271

أأرادوا وميكهنم وضعها عىل جدول أأعامهلم لكام  ،دث ذكل أأثناء اجامتعاهتاي ولهذالكام اجمتعت  اتس ياسة الاستامثر  س تعرضت 

ميكن و . اللجنة الاستشارية لالستامثراتمجيع اجامتعات يرضون الاستامثر املس تقلون  يمستشار وأأضافت أأن . ذكل

عىل النقطة اليت  ا. ورددورةيف أأي  علهيمطرح أأس ئةل حول اسرتاتيجية الاستامثر  اللجنة الاستشارية لالستامثراتلأعضاء 

دخالها عىل س ياسة الاستامثر  ،أأاثرها وفد لتفيا س تأأيت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية.  اتأأوحضت الأمانة أأن أأي تغيريات يمت اإ

ىل بيان بعض الوفود عىل النقطة اليت أأاثرها الأمانة وتناولت  ل ل الويبو قابلية بشأأن س ياسة الاستامثرات اليت تشري اإ تحم 

ذا  المتست. مث اهاتني الوثيقتني س تؤخذان يف الاعتبار معذكرت الأمانة أأن و  ،اخملاطر الأمانة من الرئيس توضيحا بشأأن ما اإ

 اكن ذكل يتطلب أأي تغيري يف مرشوع املقرر املقرتح.

ليه فامي يتعلق بتكل الرئيس اللكمة وذكر أأن السؤال احملدد اذلي طرحه الوفدان  واس تعاد .272 النقطة قد متت الإشارة اإ

ذا اكنوا يطلبون أأيض. مث سأأل اجيد جراء  االرئيس الوفود عام اإ لعدم وجود طلبات للحصول عىل  انظر و فقرة القرار. يف تغيري اإ

عن فقرة القرار بصيغهتا  راضني موأأهن ،تفي مبتطلباهتم الإيضاحاتأأن و لوفود ى امقبول دل القرار اعترب الرئيس أأن ،اللكمة

 رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت مت اعامتدها. ،عىل اللكمة لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول انظر و احلالية. 
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اليت ُأدخلت تعديالت ال عىل  ،يعنهيافامي  لكل  ،أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية بأأن توافق مجعيات الويبو .273

 (.WO/PBC/30/12س ياسة الاستامثرات )الوثيقة عىل 

 معلية الإصالح ادلس توري وضع من جدول الأعامل 13البند 

ىل الوثيقة ا .274  ..WO/PBC/30/13 Revستندت املناقشات اإ

ة الوارد يف الوثيق ،معلية الإصالح ادلس توري وضعبعنوان  ،من جدول الأعامل 13افتتح الرئيس البند و  .275

WO/PBC/30/13 Rev. ىل أأن الوثيقة تتناول فامي يتعلق معلية الإصالح ادلس توري يف الويبو  وضع. وأأشار الرئيس اإ

ىل تقدمي البند و . 2003و 1999تنفيذ تعديالت عايم ب   .13دعا الرئيس الأمانة اإ

انقشت جلنة الربانمج واملزيانية موضوع معلية الإصالح ادلس توري  ،وحضت الأمانة أأنه يف دورهتا الثامنة والعرشينوأأ  .276

ىل ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية عن   1999تنفيذ تعديالت عايم  وضعوطلبت بعد ذكل من الأمانة تقدمي تقرير اإ

الويبو فامي يتعلق بتنفيذ معلية الإصالح ادلس توري يف  وضع.WO/PBC/30/13 Rev الوثيقة تناولت  ،عليهبناء . و 2003و

قرص عدد ولايت املدير العام عىل عىل اتفاقية الويبو س ي   1999فاإن تعديل عام  ،يف الوثيقة واردكام هو و تكل التعديالت. 

دخالهاالتعديالت اليت وفامي ييل فرتتني اثبتتني مدة لك مهنام ست س نوات.  وغريها من  2003عىل اتفاقية الويبو لعام  سيمت اإ

لغاء مؤمتر الويبو "1"عاهدات اليت تديرها الويبو: امل ضفاء الطابع الرمسي عىل نظام الاشرتأاكت امل "2" ؛اإ حداإ ة والتغيريات وم

عقد دورات عادية س نوية )وليس لك س نتني( للجمعية العامة ت  " 3" ؛1994منذ عام  تطبيقهامت ييف فئات الاشرتأاكت اليت 

أأي من هذه التعديالت حزي التنفيذ  يدخلمل  ،ى اليت تديرها الويبو. وحىت ذكل التارخيللويبو ومجلعيات الاحتادات الأخر 

منذ ادلورة و لأن املدير العام مل يتلق بعد العدد املطلوب من الإخطارات بقبول التعديالت من ادلول الأعضاء يف الويبو. 

حلاةل القبول من جانب ادلول الأعضاء.  وشامال مفصال اس تعراضاأأجرت الأمانة  ،الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية

رسال مذكرة  ،ذلكل اوفقو  عالميةمت اإ تلقت الأمانة عدة طلبات من  وكذكلاإىل لك دوةل عضو.  2019فرباير  27 بتارخي اإ

ضافية بشأأن معلية الإصالح ادلس توري سخ عىل ن   مبا يف ذكل طلبات احلصول ،ادلول الأعضاء للحصول عىل معلومات اإ

 ىتلقت  ،عالوة عىل ذكلو اليت تديرها الويبو.  اعاهداهتمعىل اتفاقية الويبو و  2003الت أأو تعدي/و 1999من نص عام  معمتدة

حدى ادلول الأعضاء فامي يتعلق حباةل معلية التصديق الوطنية لتكل ادلوةل.  آخر عرض قدمته و الأمانة حتديثات من اإ منذ أ

ضافيني بقبو تلقى امل ،الأمانة حول هذه املسأأةل خطارين اإ جاميل عدد الإخطارات  ،1999تعديل عام ل دير العام اإ مما رفع اإ

ىل   اتلقى املدير العام أأيض ،2003التعديالت لعام  حبزمةفامي يتعلق و . 1999لتعديل عام  اطلب 129من أأصل  55املس تلمة اإ

ضافيني ابلقبول خطارين اإ جاميل عدد الإخطارات املس تل ،اإ ىل مما رفع اإ التعديالت لعام  حلزمةطلوبة امل 135من أأصل  21مة اإ

 يف الوثيقة وضع معلية الإصالح ادلس توري عىل النحو املبنيم جلنة الربانمج واملزيانية علام ب حتيطأأن مت اقرتاح و. 2003

WO/PBC/30/13 Rev.. 

ىل ادلول الأعضاء من أأجل امليض ب ابجلهود اليت بذلهتا الأمانة ورح   ،حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابءو  .277 للوصول اإ

الأمانة عىل العرض  ءشكرت اجملموعة ابو . 2003و 1999لعايم  ةادلس توري اتالإصالح حزمةيف التصديق عىل  اقدم

ضافية ىل أأن هذه العملية قد أأسفرت عن تصديقات اإ ىل  ،التقدميي وأأشارت اإ ومع ذكل ل يزال هناك طريق طويل للوصول اإ

 تبيف تسجيل اهامتهما بتقدمي عرض رمسي من الأمانة ورح   هتارغبء عن اجملموعة ابوأأعربت . احلزمتنيوبة للكتا الأرقام املطل

ىل العدد املطلوب  وحثتابلفعل ابلعرض اذلي مت تقدميه للتو.  مجيع ادلول الأعضاء عىل مواصةل هجودها من أأجل الوصول اإ
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الأداء التشغييل اذلي قررته ادلول الأعضاء يف عايم و لمنظمة ل س ية النصوص الرئي بني واءمة املمن التصديقات من أأجل 

 .2003و 1999

مانة عىل اتصالها ابدلول  ،حتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقو  .278 وأأعرب عن تقديره للأ

طار معلية الإصالح ادل 2003و 1999الأعضاء بشأأن مسأأةل التصديق عىل تعديالت عايم  موعة اجمل وأأشارتس توري. يف اإ

خطار  54وجود  اإىل خطار  129فقط من اإ  135فقط من أأصل  19حزي التنفيذ و 1999دلخول تعديالت عام  مطلواب ااإ

ماكنية قبول التعديالتموعة اجمل حثت ،ذلكلو. 20031تعديالت حلزمة  مطلواب  ،املسامهةو  ،ادلول الأعضاء عىل التفكري يف اإ

 يف معلية الإصالح ادلس توري للمنظمة. ،هبذه الطريقة

. ورأأى الوفد 2003و 1999مرة أأخرى عن حاةل تنفيذ تعديالت عايم  تقدميها تقريراشكر وفد الصني الأمانة عىل و  .279

ساعد عىل زايدة ي مما  ،عنرصا هاما من عنارص الإصالح يف املنظمة بشلك عام متثلأأن معلية الإصالح ادلس توري للمنظمة 

حدامل الاشرتأاكتول س امي أ لية  ،مةكفاءة املنظ ومجعيات خمتلف لويبو لدورات امجلعية العامة انعقاد  وتريةة وكذكل وم

ينظر بأأنه الوفد  وأأشارمفيدة. س تكون بزايدة كفاءة املنظمة  تعلقةامل تكل التغيريات أأفاد بأأن الاحتادات اليت تديرها الويبو. و 

وأأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل الأمانة اإطالع ادلول الأعضاء عىل حاةل تكل  ،2003و 1999يف تعديالت عايم  بعناية

 التعديالت.

ذكرت الأمانة أأنه س يكون من دواعي رسورها  ،اس تجابة لطلب وفد كنداو شكرت الأمانة الوفود عىل تعليقاهتا. و  .280

 تقدمي أأي عرض رمسي حول هذا املوضوع ابذلات.

 قرأأ الرئيس فقرة القرار اليت مت اعامتدها. ،لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة اظر ون .281

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

Rev..) 

 اختتام ادلورة من جدول الأعامل 14البند 

ىل البند  انتقل .283 وأأوحض . القراراتقامئة  ه سيمت تعمميوأأوحض أأن ،اختتام ادلورةبعنوان  ،من جدول الأعامل 14الرئيس اإ

قد مت ابلفعل و بشلك حصيح.  تسجيهلمت يقامئة القرارات تتعلق مبعلومات الوفود واس تعراضها للتأأكد من أأن لك يشء  أأن

 ،اركة البناءة يف ذكل الأس بوعاملشعىل  ،والأمه من ذكل ،القويةشكر الرئيس الوفود عىل صداقهتم و تكل القرارات. اعامتد 

 هتطلععن الرئيس أأعرب بطريقة رسيعة وفعاةل اإىل حد ما. و  اللجنة الربانمج واملزيانية ابلتحرك يف لك قضية تقريب سمحت واليت 

 تامية.اخل لمالحظات ل البابفتح الرئيس و اإىل رؤية وفود امجلعيات العامة للويبو يف أأكتوبر. 

دلورة لوهنأأ الرئيس وانئبيه عىل توجهياهتم القديرة  ،وعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقحتدث وفد كرواتيا ابمس مجمو  .284

عدادها للواثئق اخملتلفة يف فرتة قصرية للغاية. الثالثني ل  لجنة الربانمج واملزيانية. وشكرت اجملموعة الأمانة عىل معلها الشاق يف اإ

. وشكرت اجملموعة املرتمجني جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةو  اخلاريج راجع احلساابتالشكر ملاجملموعة كام وهجت 

                                         
حتل النسخة املنقحة )الوثيقة و (. WO/PBC/30/13معلية الإصالح ادلس توري )الوثيقة  لوضعستند الأرقام اليت ذكرها وفد لتفيا اإىل النسخة الأصلية ت  1

WO/PBC/30 Rev..حمل الوثيقة الأصلية ) 
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اجملموعة  وأأشارتالفوريني وخدمات املؤمترات والوفود عىل دورمه النشط خالل جلنة الربانمج واملزيانية هذا الأس بوع. 

ىل توافق يف  هاأأمل أأعربت عن و التقدم احملرز يف جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن القضااي اليت مل حتل اإىل ابرتياح  يف التوصل اإ

مجليع املندوبني  اهتيامن عن أأ اجملموعة أأعربت يف اخلريف. و  التاسعة واخلسنيالآراء بشأأن مهنجية التخصيص يف امجلعية العامة 

ىل الوطن و عودة رحةل ب امصو املقميني يف الع آمنة اإ  عطةل هناية أأس بوع ممتعة مجليع املشاركني.بأ

كذكل. وشكرت انئيب الرئيس وشكر الرئيس عىل توجهياته يف ذكل الأس بوع و ،دا ابمس اجملموعة ابءحتدث وفد كنو  .285

مانة عىل ابوجه خاص  اعن امتناهن تاجملموعة املرتمجني الفوريني وقسم املؤمترات. وأأعرب لعمل الشاق اذلي قامت به يف للأ

ىل اجملموعة وأأشارت جدول زمين صعب يف تكل الس نة.  واحدة من القضااي  صمينة يف ذكل الأس بوع اكنت يف أأن الأمااإ

 ممتنة ملشاركة الأمانة يف تكل املناقشة.و هذه الصعوبة مدركة ل  اهناإ صعب و  أأمراجملموعة أأن ذكل  وقالتاملعلقة. 

وهنأأ الرئيس وشكره عىل الطريقة اليت قاد هبا  ،حتدث وفد هندوراس ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبو  .286

دارة الوقت بطريقة فعاةل يف تعزيز احلوار والتفامه وتقريب املواقف. وشكرت اجملموعة الأمانة عىل اجلهود  من خالل ادلورة اإ

عداد التقارير للجنة الرب تانمج واملزيانية. املبذوةل يف تنظمي الاجامتع واملرونة فامي يتعلق ببعض املوضوعات والتعاون واإ  وأأقر 

اجملموعة ابلإسهام املهم مجليع أأعضاء الويبو احمليطني بلجنة الربانمج واملزيانية. وشكرت اجملموعة ادلول الأعضاء الأخرى والأمانة 

جناز الوثيقة اليت ستناق   عداد الوف تعززورأأت اجملموعة أأن ذكل قد  ش يف امجلعيات القادمة.عىل اإ ود للجنة املعرفة التقنية واإ

ن جلنة الربانمج واملزيانية من اختاذ قرارات هممة بشأأن معظم البنود ذكرت اجملموعة أأن ذكل قد مكم و الربانمج واملزيانية. 

لإجياد حلول مفيدة للجميع فامي يتعلق العامة يف امجلعيات  اللعمل مع تأأييدهاكررت اجملموعة و املدرجة يف جدول الأعامل. 

ىل عالمفتوحة. وشكرت اجملموعة املرتمجني الفوريني ومتنت لأولئك  زالل تابملواضيع اليت  آمنة وعطةل اص و عائدين اإ هم رحةل أ

 .نيقميامل هناية أأس بوع جيدة للك 

وأأعرب عن أأسفه لأن جلنة الربانمج واملزيانية مل تمتكن من التوصل اإىل  ،حتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيةو  .287

وابلتايل مل تمتكن من التوصية  ،2020/21 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائيةيع املسائل املعلقة بشأأن مج  حولتوافق يف الآراء 

أأنه ابس تثناء عن رسورها باجملموعة  أأعربت ،. ومع ذكل2020/21للثنائية ملوافقة عىل الربانمج واملزيانية ابللجمعية العامة 

 راجعة احلساابت والرقابةمتكنت جلنة الربانمج واملزيانية من اختتام املناقشات حول معظم املسائل املتعلقة مب ،قضية واحدة

ىل أأنوهو مؤرش قوي عىل الروح ادلامئة اليت تتحقق.  ،من بني أأمور أأخرى س تعراضات املاليةوأأداء الربانمج والا  وأأشارت اإ

. اكبري لهال  اهتقدير عن اجملموعة  وأأعربت ،دة القديرة واملهارة للرئيس ومكتبهمن خالل القيا تيسريهاهذه الإجنازات قد مت 

املرتمجني الشفويني وخدمات املؤمترات عىل دمعهم  توأأثنت اجملموعة عىل الأمانة دلمعها الفين ومعلها الشاق. وشكر 

 ةرونما أأبدته من ماء ملشاركهتا البناءة و أأعربت اجملموعة عن تقديرها مجليع ادلول الأعضو اللوجس يت املمتاز لدلول الأعضاء. 

ىل امجلعية العامة لعام  ،بتفاؤل كبري ،اجملموعة تتطلعو طوال املفاوضات خالل هذا الأس بوع.  ىل مناقشة مجيع املسائل احملاةل اإ اإ

ئ الأساس ية ابملباد داسرتشع الام ،يف أأنه من خالل املشاركة البناءة من مجيع ادلول الأعضاءثقهتا  عن وأأعربت. 2019

جياد حلول مقبوةل للطرفني.  ،لإطار التعاون بني مجيع احتادات املنظمة مجليع اذلين عن أأمنياهتا اجملموعة أأعربت  وأأخرياسيمت اإ

آمنة اإىل عواصهم.ب ،لأولئك اذلين يسافرون خارج البالدوعطةل هناية أأس بوع رائعة بيقميون يف سويرسا   رحالت أ

ساعدت ادلول الأعضاء عىل  ة الرئيسأأن حَّك وأأشار اإىل ،الاجامتع عقد ه يفجناحأأ وفد الصني الرئيس عىل هن  و  .288

اإىل شكر كام توجه ابل خالفاهتم. وشكر الوفد الأمانة عىل كفاءهتا وشكر املرتمجني الفوريني وخدمات املؤمترات. هوة تضييق 
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احلفاظ عىل هذا املوقف البناء يف امجلعية يف  عن رغبتهالوفد وأأعرب  مجيع الوفود اليت شاركت يف املناقشة بطريقة بناءة.

ىل توافق هنايئ يف الآراء.  العامة حلل القضية العالقة والتوصل اإ

آس يا واحمليط الهادئو  .289 وأأثىن عىل الرئيس لقيادته القديرة والفعاةل اليت وهجت  ،حتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ

للجمعية العامة. وشكرت اجملموعة الأمانة عىل دمعها املوهجة التقدمية للجنة الربانمج واملزيانية  ادلول الأعضاء حنو التوصيات

ادلول الأعضاء يف مداولهتا. وشكرت اجملموعة  ساعد الأمر اذلي ،وتوضيحاهتا خالل مناقشات جلنة الربانمج واملزيانية

أأعربت اجملموعة عن تقديرها مجليع و يف دمع جلنة الربانمج واملزيانية. خدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني عىل معلهم املمتاز 

جيايب عىل مدار الأس بوع. الروح ادلول الأعضاء لإظهارها املرونة و  البناءة يف مناقشات جلنة الربانمج واملزيانية لإحراز تقدم اإ

جراء مزيد من املناقشات البناءة اليت من شأأهنا  توتطلع ىل اإ حتقيق نتاجئ ملموسة يف حنو توجيه ال يف  ةعدساامل اجملموعة اإ

آمنة و باإىل عواصهم  العائدينيع املندوبني مجل  اهتيامتن عن اجملموعة أأعربت امجلعية العامة. و  بقضاء  ذلين يقميون يف سويرسالرحةل أ

 .عطةل هناية أأس بوع رائعة

آت لللنقطة املرجعية لربانمج الويبو ورأأى أأن ا ،حتدث وفد كندا بصفته الوطنيةو  .290 ىل  ينبغي والتقديرماكفأ أأن تستند اإ

 متت ،مزيانيهتابنود يف مجيع برامج الويبو و وكام جرت العادة.  ،فرنك سويرسي 120000أأي  ،احلالية للثنائيةالأرقام املعمتدة 

آتمليون فرنك سويرسي ملاكف 2.2ذف بعد حو احلالية.  لثنائيةاجلديدة اب للثنائيةمقارنة املزيانية املقرتحة  لأداء التنظميي ا أ

 ايتجاوز مبلغ املزيانية املعمتدة مس بق افرنك سويرسي. وميثل ذكل مبلغ 552000احتفظ بند املزيانية املتبقية مببلغ  ،للويبو

آت والتقدير بنس بة ا لربانمج مليون فرنك سويرسي اذلي س توافق عليه ادلول الأعضاء  1.15. وميثل مبلغ %368ملاكفأ

الوفد من الأمانة  والمتسى الوفد أأنه ل ينبغي تكرار هذه الزايدة الاس تثنائية. أأ راحلالية. و  الثنائيةعن  %850زايدة تتجاوز 

بالغ ادلول الأعضاء بأأثر هذه الزايدة عىل حتقيق أأهداف برانمج يشفاف ال  احلرص عىل ة يف كيفية تطبيق الزايدة الاس تثنائية واإ

آت  لغاءره وأأعرب الوفد عن رسو .والتقديرالويبو للماكفأ آتماكفبند  لإ واذلي أأشارت  ،من املزيانية ا الويبوقدهمتالأداء اليت  أ

ليه طارجلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف  اإ . وأأعرب الوفد أأيضا عن ةمن امجلعية العامة للأمم املتحدالواردة  ديةاجلشواغل ال  اإ

بناًء عىل التفاعل املبارش مع جلنة  ،رأأيهالوفد عىل  وافقة ادلول الأعضاء عىل حذف الإشارات اإىل هذه املاكفأأة. وظلملرسوره 

رشادات ماكفأأة الأداء للجنة اخلدمة املدنية ادلولية. ب ،اخلدمة املدنية ادلولية يف وأأفاد بأأنه أأن املاكفأأة التنظميية ل تتوافق مع اإ

س يكون من املفيد الاس امتع  ،املدنية ادلوليةلجنة الربانمج واملزيانية بشأأن واثئق أأو قرارات جلنة اخلدمة ل أأي مناقشات مقبةل 

 تتحىل ابحلَّكةللويبو وأأن تكون  اخلاريج مراجع احلساابت مشورةمبارشة من اللجنة. وحث الوفد الأمانة عىل الاس امتع اإىل 

آت لالويبو تواصل مع ادلول الأعضاء فامي يتعلق بربانمج ت و   .والتقديرلماكفأ

وخاصة فامي يتعلق ابلعمل  ،يكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابءد وفد الولايت املتحدة الأمر أأي  و  .291

دارة ادلورتني  الرائع ن جلنة الربانمج واملزيانية مل تمتكن من لأ  عن أأسفهالوفد  وأأعرب. املتقاربتنياذلي قامت به الأمانة يف اإ

ىل قرار بشأأن ختصيص الإيرادات والنفقات  ىل أأن ل مداولهتا. خال احتاد للكالتوصل اإ  ،هناك أأربعة عنارص فقطوأأشار اإ

ن اكنت صعبة  أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية مسأأةل التخصيص معروفة دلى وأأوحض الوفد أأن ،هذا الأس بوع يتعني تناولها ،واإ

متكن خالل الفرتة ما بني مايو ت  يف أأنوأأعرب الوفد عن أأمهل  .بعض الوقت يف مايو ملناقشة هذا املوضوعأأمضت لجنة وأأن ال 

ىل اتفاق يف هذا الأس بوع بشأأن البند احلساس  آخرويوليو من التوصل اإ  بدلو الوفد أأنه ميكن حهل بطريقة مبارشة.  رأأى وبند أ

ىل اتفاق بشأأن سعهيا ل يف واس متع الوفد لتكرار املواقف املعروفة يف اجللسة العامة صباح ذكل اليوم.  ،من ذكل لتوصل اإ

حاةل قامئة قوية  منجلنة الربانمج واملزيانية  متكنت ،يصالتخص  ىل امجلعية العامة  تضماإ  يف ذكلقرارات جلنة الربانمج واملزيانية اإ
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 اذلي يش متل عىلاحلصول عىل مزيد من الوقت ملعاجلة جدول أأعاملها الثقيل ابلفعل من مجلعية العامة ا تمتكنحبيث  اخلريف

عادة النظر يف خمصصات الإيرادات والنفقات يف امجلعيات. وأأعرب الوفد عن  ،من ذكل بدلو البنود املعلقة.  ىل اإ س تحتاج اإ

مبراجعة مواقفهم وأأن يكونوا عىل اس تعداد  ،امجلعية العامةموعد بني ذكل الوقت و فامي  ،أأمهل يف أأن يقوم مجيع الأعضاء املهمتني

ىل الأمام و للمشاركة يف امجلعيات خبيارات بناءة من شأأهنا دفع هذه امل  ىل نقطة الوصول هبا ناقشة اإ . وليك تس تعد التسويةاإ

امجلعية العامة للويبو انعقاد ا قبل يكية املقرتحات الثالثة اليت قدهموفد الولايت املتحدة الأمر  س يطرح ،الوفود لتكل املناقشات

ول  ،جلنة الربانمج واملزيانية دورةعقد مشاورات غري رمسية عىل هامش و الوفد أأيضا خيارات أأخرى. يدرس و بوقت طويل. 

احملاداثت ودية وهمنية.  فاإن ،قدر أأنه عىل الرمغ من اختالفات الوفودي   وأأنه امتام احمبط أأنه ليسالوفد وذكر . متفائال يزال

ىل أأنوأأعرب الوفد عن امتنانه لروح الزماةل املمتازة اليت ظهرت يف القاعة.  برانمج  املناقشات غري الرمسية حول وأأشار اإ

آت والتقدير يف الويبو  ىل توافق يف الآراء بشأأن هذا  .ممثرةجاءت املاكفأ وشكر الوفد مجيع الوفود عىل مرونهتا يف التوصل اإ

آتنية عىل عدم توفري المتويل ملاكفموافقة جلنة الربانمج واملزيا ،وعىل وجه اخلصوص ،املوضوع املنظمة. ورأأى الوفد يف داء الأ  أ

آت جيب أأن يكون قامئأأن برانمج املاكف  ،وامجلاعي الاس تثنايئ الأداء الفردي لأحصابعىل أأساس اجلدارة وأأن ي منح فقط  اأ

ىل  رشادات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية. ورح  مامتش يا  أأن يكونابلإضافة اإ زيد من املناقشات حول جراء املب الوفد ابإ مع اإ

آت  آت  ل يرىالوفد  يف جلنة التنس يق لأن والتقديرس ياسة الويبو للماكفأ من  جزءً ت شلك املنظمة ل تزال يف داء الأ أأن ماكفأ

ىل أأن القرار العامة لها الس ياسة آت تبلغ اإىل زايدة تقريبية  يؤدي. وأأشار الوفد اإ عرشة أأضعاف يف برانمج الويبو للماكفأ

 واتفق. 2020/21 الثنائيةمليون فرنك سويرسي يف  1.1احلالية اإىل  الثنائيةفرنك سويرسي يف  120000من أأي  ،والتقدير

آت بطريقة تتسم ابجلدارة  ،. وذلكلةمفرطزايدة كل توفد كندا ووجد أأن  يف الرأأي معالوفد  جشع الوفد الأمانة عىل منح املاكفأ

طار البند  4والشفافية. وأأيد الوفد الفقرة  جراء وتطل ،من جدول الأعامل 11من القرار يف اإ ىل اإ زيد من املناقشات خالل املع اإ

د شكر الوف ،االصادر عن منظمة العمل ادلولية. وأأخري  4138رمق بشأأن تطبيق احلمك  ،حسب الاقتضاء ،امجلعية العامة

 الأس بوع. وشكر املرتمجني الفوريني وخدمات املؤمترات عىل دمعهم خالل املناقشات.ة خالل الرئيس عىل أأدائه لعمهل بكفاء

ر وفد الاحتاد الرويس مجيع الوفود والأمانة والرئيس عىل املناقشات البناءة والعمل املمثر للغاية خالل دورة جلنة شكو  .292

جيابية للغاية.  حل عدد من القضااي املفتوحة املعلقة من  من أأنه متكنالوفد وأأوحض الربانمج واملزيانية. ورأأى الوفد أأن النتاجئ اإ

متنانه اخلاص للوفود اليت تقدمت مبقرتحات بشأأن تعدد اللغات ورأأى أأن ذكل س يكون اجللسات السابقة. وأأعرب عن ا

 هالوفد اس تعداد وأأبدىموارد الويبو. وأأعرب الوفد عن تقديره الكبري لعمل الأمانة يف تنفيذ ذكل.  توس يعخطوة هممة يف 

ىل املرتمجني الفوريني وخدمات املؤمترات ومتىن  الوفد اللكامت الرقيقة املوهجة وأأي دللعمل يف املس تقبل مع الوفود الأخرى.  اإ

 .اكبري  اللجميع جناح

ومتىن للجميع عطةل  الكرميةشكر الرئيس الوفود عىل تعليقاهتم  ،لعدم وجود طلبات أأخرى للحصول عىل اللكمة اظر ون .293

ىل الوطن.  آمنة اإ  واملزيانية. أأعلن الرئيس اختتام ادلورة الثالثني للجنة الربانمجو سعيدة للغاية ورحةل أ
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Mandla NKABENI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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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 
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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 
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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 

 



WO/PBC/30/16 
Annex 
6 
 
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 
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(OSIM), Bucharest 

Cristian FLORESCU (Mr.), Head, International Relations Department, Romanian Office for 
Copyright (ORDA), Bucharest 
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Office (IPO), London 
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SUÈDE/SWEDEN 
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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 
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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 
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