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WO/PBC/31/10 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020يوليو  24 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 الثالثوناحلادية و الدورة
ىل  7جنيف، من   2020 سبمترب 11اإ

 عضوية جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة
عداد مانة من اإ  الأ

ن   .1 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( مدعوة لأن تصبح عضوا يف مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة )ترد  اإ

 .رساةل ادلعوة يف املرفق(

، بشأأن الاس تعراض الشامل اذلي جيري لك أأربع س نوات لس ياسة 71/243 رمق امجلعية العامة، يف قرارهاودعت  .2

لع هبا منظومة الأمم املتحدة من أأجل التمنية )الاس تعراض الشامل للس ياسات اذلي جيرى لك الأنشطة التنفيذية اليت تضط

جراءات جامعية دلمع تنفيذ خطة التمنية املس تدامة أأربع س نوات( عداد وثيقة اسرتاتيجية عىل نطاق املنظومة لختاذ اإ ىل اإ ، اإ

م الأمني العام للأمم ا. 2030لعام  عادة تنظمي منظومة الأمم املتحدة الإمنائية واس تجابة لتكل ادلعوة، قد  ملتحدة تقريرا بعنوان "اإ

 تواقرتح(. A/72/124-E/2018/3" ): كفاةل مس تقبل أأفضل للجميع2030من أأجل تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام 

مم املتحدة  جراءاالأمني العام للأ اسرتاتيجية عىل نطاق املنظومة  وثيقةومهنا لإعادة تنظمي منظومة الأمم املتحدة،  تس بعة اإ

. ومشلت الوثيقة الاسرتاتيجية 2030لضامن املسؤولية امجلاعية والتعجيل مبواءمة منظومة الأمم املتحدة الإمنائية دعام خلطة عام 

جراءات عديدة مهنا، تنش يط مجموعة الأمم املتحدة الإمنائية لتعزيز التوجه الاسرتاتيجي والر  قابة احملايدة عىل نطاق املنظومة، اإ

سهامات املنظومة ادلاخلية يف تنفيذ اخلطة.   تسمية مجموعة الأمم املتحدة الإمنائية ابمس مجموعة الأمم وأأعيدواملساءةل فامي يتعلق ابإ

 .من واكلت الأمم املتحدة وبراجمها )ترد القامئة يف املرفق( ا  كبي  ا  عدد ضم  وت ،املتحدة للتمنية املس تدامة
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ىل مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة، طلب املدير العام للويبو معلومات عن  وبعد النظر يف .3 ىل الانضامم اإ ادلعوة اإ

احلصة املقرتحة يف توزيع التاكليف املقدرة للويبو واليت س تخصص دلمع نظام املنسقني املقميني بشأأن العمل امليداين مقابل 

ويف هذا الس ياق، ذكر املدير العام  التمنية املس تدامة عىل الصعيد العاملي. احلصة املقرتحة اليت س تخصص دلمع تنفيذ أأهداف

للويبو أأنه ونظرا  للتعبي الرمقي والافرتايض، يف الغالب، للعديد من برامج الويبو وخدماهتا، واذلي يتبني  أأيضا  من وجود ما 

ن  اس تخدام املنظمة لنظام املنسقني املقميني أأقل يف املائة من موظفي الويبو يف املقر الرئييس يف جنيف،  95يزيد عىل  فاإ

 .بكثي مقارنة ابس تخدام الواكلت الأخ لهذا النظام

فرنك سويرسي للك  400 000وتقدر الآاثر املالية املرتتبة عىل عضوية مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة مببلغ  .4

طار مناقشة الاس تعراض الشامل للس ياسات اذلي جيري وجيري حاليا اس تعراض صيغة لتقامس تاكليف اثنائية.  لعضوية يف اإ

مم املتحدة لك أأربع س نوات، وسيمت اعامتدها يف امجلعية  .العامة املقبةل للأ

دارية وتبليغية حتول دون أأن تصبح الويبو عضوا  يف مجموعة الأمم  .5 ىل جانب الآاثر املالية، فقد تكون هناك تداعيات اإ واإ

 . ملس تدامةاملتحدة للتمنية ا

ن   .6 ىل  اإ جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ

ة للويبو يك تصبح عضوا يف  النظر يف ادلعوة املوّج 

منية املس تدامة عىل النحو  مجموعة الأمم املتحدة للت

 الوثيقة) الوارد يف هذه الوثيقة

WO/PBC/31/10 )ومرفقها. 

 [ييل ذكل املرفق]
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