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ىل  7للجنة الربانمج واملزيانية يف مقر الويبو يف الفرتة من  نياحلادية والثالثقدت ادلورة ع   .1  .2020سبمترب  11اإ

تتأألف اللجنة من ادلول الأعضاء التالية: اجلزائر، أأنغول،  ، 2021أأكتوبر اإىل  2019أأكتوبر  من وخالل الفرتة .2

امجلهورية  ،مجهورية التش يك ،الصني ،ش ييل ،كندا ،الربازيل ،بيالروس ،(2021 2020) الأرجنتني، أأذربيجان، بنغالديش

ندونيس يا ،(2020-2019) الهند ،اجملر ،غواتاميل ،اليوانن ،أأملانيا ،الغابون ،فرنسا ،السلفادور ،مرص ،ادلومينيكية يران  ،اإ اإ

يطاليا ،(2021-2020) الإسالمية( -)مجهورية   ،املكس يك ،(2021 2020) مالزياي ،لتفيا ،كينيا ،اكزاخس تان ،الياابن ،اإ

-2019) مجهورية كوراي(، 2020-2019بريو، الفلبني )بامن، ابكس تان، ، (2020-2019) نيجرياي، عامن ،نيبال ،املغرب

جنوب سلوفاكيا، ، (2020-2019) س نغافورةالس نغال، رصبيا، رومانيا، الاحتاد الرويس، مجهورية مودلوفا، ، (2020

س بانيا،  فريقيا، اإ تركيا، الإمارات العربية تونس، ، (2021-2020) السويد، سويرسا )حبمك منصهبا(، طاجيكس تان، اتيالنداإ

 (.53)فييت انم الأمريكية، أأوروغواي، ، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة (2021-2020) املتحدة

الصني،  ،ش ييلكندا،  ربيجان، الربازيل،، أأذاجلزائر ، أأنغولممثةل يف هذه ادلورة: التالية يف اللجنة عضاء واكنت الأ  .3

هنغاراي، غواتاميل، اليوانن، ، مرص، السلفادور، فرنسا، الغابون، أأملانيا، امجلهورية ادلومينيكية، كولومبيا، امجلهورية التش يكية

ندونيس يا،  يطاليا، الياابن، اكزاخس تان، الهند، اإ ، بامن، عامن، ابكس تاننيجرياي، نيبال، لتفيا، املكس يك، املغرب، كينيا، اإ

فريقيا، سلوفاكيا، س نغافورة، ، رصبيارومانيا، الاحتاد الرويس، ، مجهورية مودلوفامجهورية كوراي،  بريو، الفلبني، جنوب اإ

س بانيا، السويد، سويرسا )حبمك منصهب  أأوروغواي، فييت انم، ، تركيا، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكيةتونس(، ااإ

(50.) 

أألبانيا، بصفة مراقب:  اء يف الويبو وليس الأعضاء يف اللجنة، ممثةلعضالأ  ،اكنت ادلول التالية ،ابلإضافة اإىل ذكلو .4

الاكمريون، قربص، كولومبيا، كوس تارياك، املتعددة القوميات(،  -، بوليفيا )دوةل بنغالديشأأسرتاليا،  الأرجنتني، المنسا،

كوادور،  ثيوبيااإ يران )مجهورية الكريس الرسويل، هندوراس، ورجيا، غامبيا، ج، فنلندا، اإ  ، العراق، اإرسائيل، الإسالمية( -اإ

جاماياك ، قريغزيس تان، الكويت، ليسوتو، ليتوانيا، مالزياي، مالطا، موانكو، منغوليا، ميامنار، انميبيا، هولندا، نياكراغوا، 

عربية السعودية، رسيالناك، السودان، اتيالند، توغو، ترينيداد النيجر، مقدونيا الشاملية، بولندا، الربتغال، قطر، اململكة ال

 (.50، زميبابوي )البوليفارية(، زامبيا -وتوابغو، أأوغندا، أأوكرانيا، الإمارات العربية املتحدة، فزنويال )مجهورية 

 

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل 1البند 

ىل أأنه  .5 افتتح املدير العام ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية ابلرتحيب جبميع املندوبني يف ادلورة. وأأشار اإ

ىل   تراعيوأأن الوفود احلارضة لتباعد الاجامتعي اب احلاجة اإىل الالزتاملأول مرة تعقد املنظمة اجامتع يف شلك هجني، وأأشار اإ

املدير العام  وأأعرب صعبة للغاية ابلنس بة للمنظمة والعامل بأأرسه.اكنت الأشهر الس تة املاضية وأأضاف أأن  وحترتمه. ذا التباعده

مع مجيع العاملني يف اخلطوط الأمامية اذلين قاموا بعمل رائع يف  هتضامنعن عن تعاطفه مع أأولئك اذلين عانوا من اخلسارة و 

بعض اليشء ابلنس بة للويبو، ولكن بشلك عام، متكنت  هبمةالأمور م  اكنت لقد  الصعبة. احئةقيادة املنظمة خالل فرتة اجل

أأن مجيع أأنظمة الويبو العاملية اإىل  شلك موجزاملدير العام ب  شاروأأ  .وبطريقة مقبوةلالفرتة بسهوةل هذه املنظمة من اجتياز 

لكرتونية وت لكرتونًيا.اخل وفرتعمل عىل منصات اإ بعد الإغالق  ةرضوري ت اكنيتال يةالانتقال  ت املرحةلفقد مت ابلتايل،و دمات اإ

ىل العمل الشاق الهائل  عودبطريقة سهةل نسبيًا، وي املفروضة القيود الأخرىبسبب و   وموظف اذلي قام بهذكل اإىل حد كبري اإ
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اجملال  .نيأأساس ي نيجمالمتت مواهجة بعض الصعوابت يف ، لكنو  املنظمة. ات اليت توفرهاخدمللانقطاع أأي دون من الويبو، 

للجنة  ادلورة احلادية والثالثونعقد  تم وقد  خاصة قيود السفر. املفروضة، القيود نتيجةاجامتعات اللجنة، وذكل  والأول ه

، وأأعرب املدير العام عن أأمهل مثل هذا الاجامتعاملنظمة  فهيا الأوىل اليت تعقداملرة يه و يف شلك هجني الربانمج واملزيانية

ذ أأنه الأخرى يف الأشهر املقبةل،  الهجينةعىل الاجامتعات  أأثر اجيايب وأأن يكون هل، سلسبشلك جامتع هذا الامت ييف أأن  اإ

طار معل الويبوالاجامتعات ت س تمكل أأن  املهم جًدا من هو ف صعوابت شلك أأيضا بعض ال اجملال الآخر اذليأأما  .مضن اإ

 مس توى جيد من ذكل، متكنت املنظمة من احلفاظ عىل رمغو  .احئةا اجلهتبسبب قيود السفر اليت فرض أأيضاالتعاون الإمنايئ، 

ويف  .أأبدا سهةل مل تكن هذه املرحةل ، عىل الرمغ من أأنتمتكنت الويبو من جتاوز هذه الصعوابو  مع مجيع العوامص. التواصل

ت اختاذ كام  يا.أأس بوع  ترفع عدد املوظفنيموظف اإىل ماكن العمل، واكنت الإدارة  700 حوايلالوقت احلايل، عاد 

حىت الآن، و  أأيًضا املندوبني. بل، ليس فقط املوظفني مقر الويبوالاحتياطات الالزمة لضامن سالمة مجيع الأشخاص يف 

ىل العمل اب تلكلت الوضع اخلاريج، ولكن فامي يتعلق بطا بتطورات ت ر ماملنظمة اكن  معل أأن البدهيييمن و  نجاح.ل العودة اإ

ىل العمل،  ل س امي الأشخاص اذلين، للمنظمةابلوضع ادلاخيل  أأي أأنه ت منح لك خشص خيار العمل عن بعد، فقد عادوا اإ

يف املائة من  80وقد اختار حوايل  عن بعد. الباقيةثالثة أأايم يعمل ال و  يف الأس بوعيومني لتواجد يف ماكن العمل ابلزم م  

 30يف أأي مرحةل معينة، بل حوايل  الويبو مقرفعلًيا يف ا موجودً خشص  700 وابلتايل مل يكنخيار العمل عن بعد،  نياملوظف

ىل أأن هناك بنوًدا تتعلق اويف معرض حديثه عن جدول الأعامل اله يف املائة فقط. م لهذا الأس بوع، أأشار املدير العام اإ

سيمت عىل اللجنة، وأأخرًيا بعض املقرتحات اليت س ت عرض ابلإضافة اإىل والرقابة، وأأداء الربانمج واملراجعات املالية،  لتدقيقاب

التاسعة والعرشين وادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية ومجعيات  ةاجامتعات ادلور ما ت التطرق اليه خاللمتابعة 

 جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةوالرقابة، شكر املدير العام هيئات الرقابة، ول س امي  لتدقيقابوفامي يتعلق  .2019

(IAOC ،) املدقق اخلاريجو( وحكومة اململكة املتحدة، وشعبة الرقابة ادلاخلية، ووحدة التفتيش املشرتكة ،JIU.)  أأشار و

ىل أأن   فامي يتعلقاكن مطمئنًا ل س امي عن امتناهنا الشديد للك من تكل الهيئات لعملها ادلقيق للغاية واذلي عرب ت  الويبو اإ

جيابية للغاية،  النتاجئاكنت فقد واملراجعة املالية، راجعة الأداء مل أأما ابلنس بة عمليات املنظمة.ب  متكنت الويبو  مبا أأنحىت الآن اإ

ة ابلإضاف .جداويه نتيجة جيدة  ،2019عام لرباجمها أأهداف مؤرشات الأداء اخلاصة بابملائة من  74من حتقيق حىت الآن 

لمعايري احملاسبية ل وفقا مليون فرنك سويرسي 97.7لفائض فقد بلغ ا، 2019يف عام ت تسجيل نتيجة قياس ية ىل ذكل، اإ 

ابلنس بة للثنائية و .جًداحلسن احلظ يف أأزمة الوابء يف وضع مايل سلمي الويبو كل دخلت ذلونتيجة  .ادلولية للقطاع العام

جاملًيا قدره  123، جسلت الويبو فائًضا تشغيلًيا قدره 2018/19 مليون فرنك  140مليون فرنك سويرسي، وفائًضا اإ

نتيجة ال اكنت تكل  .الاستامثريةاكسب اململيون فرنك سويرسي من  26حوايل يف عني الاعتبار  بعد أأخذسويرسي، 

 364بسبب هذه النتيجة اجليدة، بلغ  ارتفعت، واليت 2019عام ول يف هناية تعين أأن صايف الأصيه قياس ية للمنظمة، و

وقد ساعد عىل ذكل بشلك  .عىل الس نوات امخلس املاضيةيف املائة  78مليون فرنك سويرسي، وهو ما ميثل زايدة بنس بة 

ضافة  واهجة مل جدا جيدبو يف وضع الوي  الأمر اذلي جعل، 2019عام لاجليد  للأداءمليون فرنك سويرسي، كنتيجة  97كبري اإ

ىل الوثيقة حتت عنوان "مسائل أأخرى  .19-ا جاحئة كوفيدهتالظروف الاقتصادية الصعبة اليت س بب ولفت املدير العام الانتباه اإ

آاثرنه، عىل الرمغ من أأعرب عن اعتقاده بأأ و  املالية والوضع املايل للويبو.التوقعات  تتناولذات صةل" واليت  ، 19-كوفيد جاحئة أ

-2018الثنائية  خاللو  2019يف عام  جدانتاجئ جيدة  ولقد ت تسجيل .يوليو شهر حىت هناية اكن أأداء املنظمة جيًدا نسبيًا

صايف الأصول والاحتياطيات، وأأظهرت معليا أأداًء ل س امي فامي يتعلق بللمنظمة  جداقوي  وضع مايل أأدت اإىل، واليت 2019

نتاجئ ال نتظم شلك م ، وتنرش املنظمة ب ة املتابعة اجلديدة للويبو اخملصصة لإدارة الأزماتلوح وضع ت وقد .2020لعام  مقبول

آخر املس تجدات. لطالعشهرية ال  حىت هناية يوليو، اكنت الويبو يف وضع جيد اإىل حد معقول، عىل و  ادلول الأعضاء عىل أ



WO/PBC/31/14 
5 
 

اإىل حد ما  مقبولفائًضا  تلكن املنظمة حققو ، عكس المنو الاكمل، كام يف الس نوات السابقةيمل  هذا الوضع الرمغ من أأن

مجيع أأحناء  احملققة يف، من حيث الناجت احمليل الإجاميل الوطين، اكنت النتاجئ ىل أأنهاإ جتدر الإشارة  لكنو  تكل الأشهر. خالل

ىل  ومأأساوية.اكرثية  2020لربع الثاين من عام خالل االعامل  ه، تأأخر لأنالظهور بشلك م واكن هذا التأأثري عىل املنظمة مييل اإ

ابملائة من دخل الويبو، النشاط اذلي حدث  76اليت متثل ، معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل املس توى ادلويل، تعكس

عىل و  مبارش.ش به أأثرها ابلنس بة للعالمات التجارية، اليت اكن ولكن الأمر خيتلف  .فقط شهًرا 12عىل املس توى الوطين قبل 

 واستشهد املدير العام .2020اكن من الصعب الإدلء ببياانت واحضة حول ما حدث حىت الآن يف عام  الرمغ من ذكل،

جييف املائة يف شهر واحد ونس بة  19بنس بة  بًيال س ، اذلي جسل نشاًطا عىل سبيل املثال نظام مدريدب   17بنس بة ابًيا نشاًطا اإ

عادة فتح ماكتب أأن تشلكم عودة ا ميكنو  .للحريةمثريا  الأمر واكن ذكلالتايل، يف املائة يف الشهر  ىل العمل واإ لأشخاص اإ

الطلبات من الأرقام السلبية اإىل الأرقام الإجيابية، تفسرًيا حالت ترامك انتقال  فة اإىلضاابلإ امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل، 

وعىل الرمغ من  .املتوفرة س تنتاجات من املعلوماتالاأأنه ل ينبغي الترسع يف اس تخالص  تبنيذكل،  ورمغ .لهذا الأمرمنطقيا 

ىل  لمنظمة.ل ختبئه واحلذر خالل املرحةل القادمة اليت ل نعمل ماذا احليطة جيب أأخذ أأن املنظمة يف وضع سلمي حاليا،  وابلعودة اإ

 صعبة للغاية.ال فرتة هذه الل عىل العمل الرائع اذلي أأجنزه خال املدقق اخلاريج، شكر املدير العام والرقابة التدقيقعي و موض

كام شهد العام قيد الاس تعراض بعض  .املدقق اخلاريجمن  رأأاي غري متحفظ بشأأن البياانت املاليةوقد تلقت الويبو 

تعزيز الضوابط ادلاخلية، مبا يف ذكل اس تخدام الأساليب التحليلية لتأأكيد الامتثال للضوابط  يتعلق ب التطورات الإجيابية فامي

 يف جمالوقد ت حتقيق بعض النتاجئ الإجيابية  .يف هذا اجملال يف الاجتاه الصحيحتقدم ادلاخلية يف املنظمة ولوحظ 

ن يف ستشاروامل ، سيتحدث ادلورةخالل  ستامثرية.الااكسب فقد ت احلصول عىل عدد من املالاستامثرات يف العام السابق، 

 .مل حتقق فيه أأي أأرابح أأو خسائر هامة يف وضعالاستامثر عن أأداء الاستامثرات، اليت اكنت يف ذكل الوقت من العام  جمال

جيابية للغاية بل اكنت ومقارنًة  اليت النتيجة الإجيابية يمي عند تق  نسبيًا. مقبوةلابلأسواق املالية يف مجيع أأحناء العامل، مل تكن اإ

للعام السابق، ينبغي للمرء أأن يتذكر أأن الأسواق مل ترتفع  يةاكسب الاستامثر اململيون فرنك سويرسي من  26حوايل بلغت 

قامئة  يةأأنه ينبغي عىل املرء أأن يدرك أأن وجود س ياسة استامثر جتدر املالحظة اإىل ذكل،  اونظرً  حفسب، بل اخنفضت أأيًضا.

ل  يف املس تقبل املالية الويبو، واليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء، قد تنطوي عىل بعض اخملاطر دلى املالية قاو سعىل الأ 

عوة لالنضامم ادل ومن بيهناببعض املقرتحات احملددة اليت اكن من املقرر مناقش هتا، فامي يتعلق و  .احملمتةل س امي من انحية اخلسائر

ىل أأن(، UNSDGللتمنية املس تدامة )اإىل مجموعة الأمم املتحدة  عواقب مالية ب تمتتع بعض هذه املقرتحات جتدر الإشارة اإ

قرار أأهداف  واكلت التمنية.دمع ب، سابقًاابمس مجموعة الأمم املتحدة الإمنائية ة فهذه اجملموعة، املعرو تمتثل هممة معينة. مع اإ

مسؤوةل عن تنس يق  بقيت، لكهنا اإىل حد ماوليهتا ع يتوس  ب ة املس تدامة للتمنيمجموعة الأمم املتحدة  قامتالتمنية املس تدامة، 

ن مفمعليات وماكتب ميدانية،  ل متكلمنظمة  يهأأن الويبو ومبا  يف مجيع أأحناء العامل. بنظام املنسقني املقمينياملتعلقة  سائلامل 

أأيضا تشمل هذه املقرتحات و  الانضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة. مسأأةل يف البحثواجب ادلول الأعضاء 

ىل  (مليون فرنك سويرسي 1.8حوايل )بعض الإضافات املتواضعة و  ،هتامراجعينبغي س ياسة بشأأن التربعات  اخلطة اإ

بيئة أأكرث أأمااًن وفعالية لنظام  اليت تشمل مرشوعني حاليني ومرشوع واحد جديد من شأأنه أأن يضمنالرأأساملية الرئيس ية 

دارة  ىل السحابة املؤسيسداء الأ اإ ىل السحابة الإلكرتونية كجزء من الرتحيل العام الإلكرتونية ، من خالل نقهل اإ للخدمات اإ

 متتتقدمي حتديث بشأأن بند خالل ادلورة  وسيمتم  مجيع أأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف الويبو.عىل  يمت تطبيقه حاليااذلي 

نشاء دار للرعاية الهنارية. تهقش  انم  ماكنية اإ التعاون الإجيايب للغاية مع مكتب   سيمت التطرق اإىلامك يف ادلورات السابقة، وهو اإ

ىل الأنشطة امل الأمم املتحدة يف جنيف ومع السلطات السويرسية، و  لن ختدم الويبو حفسب  هيا واليتفث حاليت يمت الب شرتكةاإ

وقد أأحرزت املنظمة  سيمت تقدمي عرض عن س ياسة الويبو املعدةل بشأأن اللغة.و  .بشلك عام يف جنيف اجملمتع ادلويلأأيضا بل 
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لغات  ُأضيفت، كام 2011تقدًما كبرًيا فامي يتعلق ابلتعددية اللغوية، بعد موافقة ادلول الأعضاء عىل س ياسة اللغات يف عام 

رتبط يالقليل مهنا ، يف هذا اجملالل تزال هناك بعض الثغرات ن ولك مجيع منتجاهتا وخدماهتا.عىل  وتدرجيياجديدة س نواي 

ىل أأن الويبو قد غطت بشلك جيد مجيع اللغات.وتشري ملنشورات الرئيس ية، اب بعض  ما زالتو  املراجعة اليت أأجريت اإ

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بعرش لغات نرش، اكن  تمتزي ويف حني .عالقة لتغطية اللغوية لبعض الأنظمةاب املرتبطةئل اسامل 

ومناقشة . غاتللرفع عدد الالعامل  خمتلف أأحناء عدد لغات العمل يف نظايم مدريد ولهاي أأقل بكثري، وهناك طلب قوي من

 دراج هذامت ابشدة س ياسة التعددية اللغوية، وسي تؤيد حصي للغاية ابلنس بة ملنظمة متعددة الأطراف سأأةل أأمرامل  ههذ

آخر  وجتدر الإشارة أأيضا اإىل وجود موضوعني املوضوع عىل جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية. ولكهنام يتطلبان  عسريين نيأ

مهنجية  ومسأأةل 2021مواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية لعام جلنة الربانمج واملزيانية وهام  والإرشاد من قبل توجيهال 

رشادعىل للحصول عىل اللجنة  املوضوعنين يعرض هذمت وسي .نفقات حبسب لك احتادختصيص الإيرادات وال   اهتاا وتوجهيهتااإ

وبعد أأن اختمت املدير العام مالحظاته الافتتاحية، أأعطى اللكمة لأمني جلنة الربانمج واملزيانية لتوضيح  .بشأأن اخلطوات التالية

  .الهجنيالرتتيبات العملية لالجامتع 

ىل املبادئ التوجهيية واملعلومات الشامةل، اليت س بق أأن  .6 ىلالأمانة  أأرسلهتابدأأ أأمني جلنة الربانمج واملزيانية ابلإشارة اإ  اإ

قلميية  اليت  الأوىل واجلوانب التقنية اخملتلفة الهجينةتس يري ادلورة كيفية ب واملتعلقة املندوبني من خالل منسقي اجملموعات الإ

أأولئك اذلين يتابعون و  يف ماكن انعقاد ادلورةللمندوبني املوجودين فعلًيا  سري الاجامتع بشلك سلسلضامن  امراعاهت جيب

ىل بعض النقاط الرئيس ية يف و  .Interprefy املنصة الالكرتونية الافرتاضية من خاللادلورة عن بعد  لفت الأمني الانتباه اإ

 اتالتعليق يع املشاركني عند طلب اللكمة، س يعلن الرئيس عن فتح اببأأوًل، فامي يتعلق ابلنقاط اليت تنطبق عىل مج  الوثيقة.

قلميية،  عطاء الأولوية ملنسقي اجملموعات الإ مبراقبة  منييقوم الأ وس   مث لوفود ادلول الأعضاء.ومن ابلرتتيب املعتاد، مع اإ

، اتابب التعليقفتح عند و  عن بعد. ادلورةوأأولئك اذلين يتابعون الطلبات، والمتيزي بني طلبات املندوبني احلارضين فعلًيا 

س تكون و  املعلومات، وبعد ذكل يعطي الرئيس اللكمة للمندوب.الأمني سيسأأل الرئيس من اذلي طلب الالكم وسينقل 

وبة نظًرا لأن هممة املرتمجني الفوريني اكنت عىل الأرحج أأكرث صعو  الرتمجة الفورية لالجامتع متاحة بلغات الأمم املتحدة الست.

لب من الوفود أأن تتحدث ببطء وبوضوح قدر الإماكن.الهجينةيف بيئة املؤمترات  ذا واجه املرتمج مشلكة يف جودة و  ، فقد ط  اإ

احلدث"  خالل"ادلردشة  وظيفةغ املرتمج الأمانة العامة ابملشلكة ابس تخدام بلم الصوت، فستتوقف الرتمجة الفورية مؤقتًا وي  

(event-chat).  لب من املندوبني ضبط هواتفهم احملموةل وقد  املشلكة.عىل الرئيس  ابطالعة بدورها تقوم الأمانو ط 

اجللسة وعند أأخذ اللكمة لتجنب التداخل غري الرضوري مع نظام  خالل "الصامت"والأهجزة الإلكرتونية الأخرى عىل الوضع 

، لن يمت مشاركة النسخ املطبوعة من القامئة املؤقتة مس متراليت ينبغي تطبيقها بشلك  والوقاية لتدابري النظافة نظًراو  الصوت.

لب من املندوبني اذلين و  .جلنة الربانمج واملزيانية للمشاركني يف الغرفة، ولكن سيمت نرشها عىل موقع يتابعون ادلورة عن ط 

لإجراء حماداثت جانبية  (event-chatاحلدث" ) خالل"ادلردشة وظيفة عدم اس تخدام  Interprefyمنصة  من خالل بعد

الأمر أأن هذا  ومبا .سري اجللسةب  مسأأةل نظامية مرتبطةاإىل مجليع" فقط لالإشارة مع اجيب اس تخدام وظيفة "ادلردشة  عادية.

عطاء اللكمة ةيتطلب ترتيب أأولوي لب من املندوبني اس تخدام وظيفة "رفع اليد" الإلكرتونية لطلب اللكمة اإ  لطالع، فقد ط 

رسال"ادلردشة خالل احلدث" املسائل النظامية الواردة يف  مبتابعةس تقوم الأمانة و  .املسأأةل النظامية عىل الرئيس هذه  وسيمت اإ

ىل الرئيس، وحتديد الوفد اذلي يطلب اللكمة. املسائل بالغو  اإ يعطي اللكمة عىل الفور للوفد الراغب س  بذكل،  الرئيس عند اإ

اثرة  ستس تخدم وخبالف ذكل،  .مسأأةل نظاميةالوفد منتظًرا يف قامئة انتظار الطلبات لإاثرة  ليك ل يبقى، مسأأةل نظاميةيف اإ

جيب اس تخدام و  لبث رساةل للجميع.احلدث"  خالل"ادلردشة وظيفة الأمانة أأو املرتمجني الفوريني أأو فريق ادلمع الفين 
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ىل أأي  امليرسم "ادلردشة اخلاصة" لإرسال رساةل اإىل وظيفة  ش بكة توصيات عىل  بناءً و  فنية. ةأأو مشلك مسأأةللالإشارة اإ

ل يف حال م يف مجيع الأوقات، هت، ت تذكري الوفود احلارضة فعلًيا ابحلفاظ عىل أأقنعمديري الشؤون الطبية يف الأمم املتحدة اإ

أأقنعهتم عند  ميكن للمندوبني خلعو  .بني خشصني رتيناملمسافة تزيد عن  عىل الالزتام مببادئ التباعد الاجامتعي أأي احلفاظ

لب من املندوبني  أأخذ اللكمة. خارج قاعة الاجامتعات،  وفر، املتاذلاتيةلسالمة الصحية امنوذج  تعبئةابلإضافة اإىل ذكل، ط 

ذا مل يفعلوا ذكل بعد.  املعتادة عن طريق الضغط عىل الزر املوجود يف امليكروفون. جراءاتطلب اللكمة الإ  تبع معليةس ت و  اإ

زة ابلألوان يف هناية لك جلسة اإىل حارس الأمن عند مدخل قاعة املؤمترات املندوبني بتسلمي تذاكرمه املرمم كام ت تذكري 

جراءات  املندوبون مغادرة اجللسة العامة يف منتصف اجللسة، فسيمت تزويدمه  أأراد يف حالو .اخملالطني تعقمبللمساعدة يف اإ

عادهتا اإىل حارس الأمن قبل دخول قاعة املؤمترات مرة أأخرى.مؤقتة عند اخلروج من قاعة املؤمترات، وا ببطاقة  ليت جيب اإ

صباًحا، ولوجبة الغداء من  10صباًحا حىت الساعة  8:00سيمت افتتاح الاكفترياي يف املبىن اجلديد خلدمة الإفطار من الساعة 

ىل اللك خشص يدخل  وحيب أأن يقوم .بعد الظهر 3ظهًرا حىت الساعة  12الساعة  تدوين ع و يوق ابلتاملبىن اجلديد يف اي اكفترياإ

 2:30القهوة والشاي يوميًا من الساعة  تقدمي متيس و  لحقًا. هتعقُّب ة اإىلجاحلا ، يف حالخاص جسل عىلتفاصيل التصال به 

ىل  بعد الظهر ضيف، البدل امل  قواعدل فقا، و ABاملنضدة الواقعة بني هبو غرفة الاجامتعات وردهة املبىن عىل مساًء  6:30اإ

لب من املندوبني اجللوس عىل الطاولت والكرايس املثبتة ابلقرب من طاوةل القهوة عند رشب املرشوابت، من أأجل قد ف ط 

لب من الوفود الاحتفاظ بأأقنعكام  احرتام متطلبات التباعد الاجامتعي. ل يف م يف مجيع الأوقات، هتط  اجللوس يف  الحاإ

لب  يف الاكفيرتاي. اخملصصة املساحة طاولت  ابلقرب منلتباعد الاجامتعي وعدم التجمع اب الالزتاممن املندوبني أأيضا وط 

، ولكام اختمتت بعد الظهر 3:00ظهًرا والساعة  1:00سيمت تنظيف قاعة املؤمترات يوميًا بني الساعة و  القهوة أأو التنظيف.

معليات عند بدأأ  بعد الظهر الواحدةت يف الساعة خالء قاعة املؤمتراابإ أأعضاء الوفود جيب أأن يقوم و جلسات بعد الظهر، 

اذلي سيمت خاللها  سرتاحة الغداءفرتة ا أأثناءهناك أأغراضهم يف قاعة املؤمترات ترك  ميكن للمندوبني اجلالسنيو  .التنظيف

أأغراضهم  جلسة بعد الظهر واذلين تركوااإىل حبوزهتم ترصحي دخول  ليس، لن ي سمح للمندوبني اذلين لكنو  .تنظيف القاعة

ىل قاعة املؤمترات  ،الشخصية بعد اجللسة الصباحية ميكن لشخص واحد فقط أأن و  خالل جلسة بعد الظهر. لأخذهاابلعودة اإ

ونتيجة ذلكل، ت تشجيع املندوبني عىل اس تخدام السالمل  .القناع اضعيرشط أأن  كحد أأقىصاملصعد أأو خشصني  يس تخدم

لب و  وقت انتظار املصاعد.التخفيف من من أأجل وذكل عند التنقل بني الطابق الأول والأريض والطابق السفيل الأول  ط 

ىل أأحد أأعضاء فريق خدمة املؤمترات يف عهناغ يبل الت  ،من أأي مندوب موجود فعلًيا ويعاين من مشلكة تقنية قاعة املؤمترات  اإ

ىل  لب من املندوبني احلارضين عدم تسجيل ادلخول اإ  ابس تخدامفرتاضية الانصة امل للحصول عىل مساعدة فورية. كام ط 

مجليع  ميكنوقد ت تعزيز وحدة الويبو الطبية يف املوقع و  أأهجزة المكبيوتر اخلاصة هبم عند جلوسهم داخل قاعة املؤمترات.

ذا دعت احلاجة. خدماهتاالاس تفادة من  املندوبني احلارضين وت اختاذ مجيع التدابري لضامن حصة وسالمة مجيع املندوبني  اإ

جامتع، ولكن مبا أأنه الأول من نوعه، مفن احملمتل أأن حتدث هذا الال جيًدا  ادس تعدقامت املنظمة ابلو  ادلورة. يتابعوناذلين و 

 رسعة.ب غري املتوقعة، واليت سيمت التعامل معها  املشألكبعض 

 انتخاب رئيس جلنة الربانمج واملزيانية وانئبيه من جدول الأعامل 2البند 

ىل البند الثاين من جدول الأعامل، انتخاب الرئيس وانئبيه، أأبلغ املدير العام اللجنة أأن ادلورة احلادية  .7 قبل الانتقال اإ

آخر دورة للس يد  خالل  ةساعدقدم امل اذلي  ،الإدارة والتنظميقسم ، مساعد املدير العام، اميب سونداراموالثالثني س تكون أ

واعرتافا هبذا الإجناز  .شارات بشأأن املزيانيةاست مخس يف للجنة الربانمج واملزيانية و دورة 18س نوات معهل املهنية يف 

نه س تكون دليه فرصة لشكر امة للويبو، املدير العام بسخاء أأكرب خالل امجلعية الع مساعد الاس تثنايئ، قال املدير العام اإ
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ومتىن هل  الأخرية ابلنس بة هلجلنة الربانمج واملزيانية خالل دورة  ل شكره عىل العمل الرائع اذلي قام بهيسج ت  أأيضا أأرادلكنه 

يف لجنة الربانمج واملزيانية ل رئيس ال بانئمنصيب لرئيس و نصب اذكل، فتح املدير العام ابب الرتش يحات مل عد وب التوفيق.

 والثالثني.دورهتا احلادية 

لبعثة ل  طبجي، املمثل ادلامئ شواقرتح وفد زميبابوي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، ترش يح سعادة السفري صربي اب .8

 .التونس يةادلامئة 

وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وأأيد الرتش يح اذلي قدمه وفد زميبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية، واقرتح  .9

ملنصب انئب  لمكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجاريةل ترش يح الس يد خوس يه أأنطونيو جيل س يليدونيو، املدير العام 

 رئيس جلنة الربانمج واملزيانية.

(، الرتش يح اذلي قدمه وفد GRULAC)ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب د وفد بامن، متحداث وأأي .10

لبعثة ادلامئة للجمهورية ل اكترينا انوت، املمثةل ادلامئة السفرية زميبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية، واقرتح ترش يح سعادة 

 الربانمج واملزيانية.ادلومينيكية، ملنصب النائب الثاين لرئيس جلنة 

اكترينا السفرية (، ترش يح سعادة CEBSوأأيد وفد لتفيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ) .11

 تاقرتح كامانوت، املمثةل ادلامئة للبعثة ادلامئة للجمهورية ادلومينيكية، ملنصب النائب الثاين لرئيس جلنة الربانمج واملزيانية 

 أأمرياك الالتينية والاكرييب. مجموعة بدلان

آ وفد أأي وأأشار املدير العام اإىل عدم وجود  .12 ىل وجود اللكمة، و  صول عىلاحلغب يف ير خر أ ع متأأييد ساحق وجااإ

، بصفته رئيس جلنة الربانمج سعادة السفري صربي ابش طبجي، املمثل ادلامئ للبعثة ادلامئة التونس يةلقرتاحات انتخاب 

لمكتب الإس باين للرباءات والعالمات الس يد خوس يه أأنطونيو جيل س يليدونيو، املدير العام ل  رئيس،ال يبئواملزيانية، وان

ىل و  .وسعادة السفرية اكترينا انوت، املمثةل ادلامئة للبعثة ادلامئة للجمهورية ادلومينيكية، التجارية دعا املدير العام الرئيس اإ

 املنصة.

رشافه عىل العملية وعىل مالحظاته الافتتاحية.وشكر رئيس جلنة الربانمج واملزيانية  .13 أأشار و  املدير العام عىل ترحيبه واإ

أأقر و . امئنيادل مجليع الوفود السالمة والأمنومتىن  ،19-دكوفي جاحئة نتيجةالرئيس أأن اللجنة جتمتع يف ظل ظروف اس تثنائية 

من الأمانة اليت بذلت لك قدم امل  لول ادلمع الكبري  الظروف الصعبةهذه الرئيس بأأنه مل يكن من املمكن تنظمي ادلورة يف ظل 

لضامن احرتام التدابري الصحية  الراهنة لأزمةا ما يف وسعها لضامن جناح الاجامتع، عىل الرمغ من القيود اليت واهجهتا نتيجة

جلنة الربانمج  املدير العام، اذلي معل لس نوات عديدة يفمساعد وشكر الرئيس أأيًضا الس يد سوندارام،  .ذات الصةل

ش يرتا كام أأقر الرئيس جبهود املراقب املايل، الس يدة  معل املنظمة. لتحسنيواملزيانية واكن يبذل لك ما يف وسعه 

أأشاد و  وأأعرب الرئيس عن امتنانه مجليع اذلين أأعدوا الواثئق لدلورة. معهل. لتسهيل، اليت بذلت لك ما يف وسعها انرااينسوايم

 رئيسال ئيبندرو س تيزن )اململكة املتحدة(، اذلي ترأأس ادلورتني السابقتني للجنة الربانمج واملزيانية، وانالسفري أأ سعادة  جبهود

دارة املزيانية يف املنظمة وشكر املدير العام عىل قيادته.هود وأأشاد الرئيس جب  السابقني. ، اكنت الويبو فنتيجة لعمهل ادلؤوب اإ

التمنية الثقافية والاقتصادية  تعزيزللغاية فامي يتعلق مبزيانيهتا وشؤوهنا الإدارية، مما مسح لها بلعب دور قوي يف  سلميتمتتع بوضع 

العمل اذلي قام به  ه الرئيس عىل، شكر املدير العام الثانية ةومع اقرتاب هناية ولي ادلول الأعضاء. من قبل ثةلاملم يف البدلان 

ومتىن الرئيس للمدير العام لك النجاح يف  يف جمال امللكية الفكرية. تلعب دورا قيادايملنظمة جعل ااذلي فريقه، مبساعدة 
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وأأعرب  مساعيه املس تقبلية، وأأعرب عن هتانيه وأأطيب متنياته خللفه، الس يد دارين اتنغ، اذلي سيتوىل همامه اجلديدة قريًبا.

تعزيز أأداهئا، وتشجيع الإبداع وتطوير امللكية يف والنجاح، و الرئيس عن ثقته التامة يف أأن املنظمة ستس متر يف الازدهار

أأقل الفكرية يف عامل يقوم عىل نظام ملكية فكرية أأكرث توازاًن، مع مراعاة مصاحل مجيع البدلان، مبا يف ذكل البدلان النامية و 

ظل مهية يف سبت املزيد من الأ ت اك اليت و مع تزايد عدد املس تفيدين من امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل، و  .البدلان منوا

اجلهود من أأجل مساعدة الصناعات الإبداعية واخملرتعني عىل تعزيز  ينبغياملعاانة الاقتصادية والاجامتعية والبرشية احلالية، 

املزيانية عىل بشكر جلنة الربانمج و  لكمتهواختمت الرئيس  .احئةلعب دور أأكرث أأمهية يف التغلب عىل التحدايت النامجة عن اجل

 ثقهتا به ودمعها هل.

 اعرتاض، ت طرح الاقرتاح.أأي نظًرا لعدم وجود و  .14

: السفري صربي ابش طبجي 2021و 2020انتخبت جلنة الربانمج واملزيانية دلوراهتا املزمع عقدها يف عايم و  .15

اكترينا انوت انئبيني لرئيس رئيًسا للجنة الربانمج واملزيانية، والس يد خوس يه أأنطونيو جيل س يليدونيو والسفرية 

 اللجنة.

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل 3البند 

ىل الوثيقة  .16  .WO/PBC/31/1 Provاستندت املناقشات اإ

وذكمر الوفود بأأن ادلورة  ،WO/PBC/31/1الرئيس مرشوع جدول الأعامل وأأوحض أأنه ورد يف الوثيقة  عرضو  .17

وابلنس بة للمشاركني عن  عن بعد. يتابع ادلورةيف القاعة والبعض الآخر موجودة وفود أأن بعض الو ، جهينةت عقد يف صيغة 

يف خمتلف  معلية البحثمن أأجل تسهيل و  بعد، ت توفري دليل مس تخدم حيتوي عىل تعلاميت مفصةل ملساعدة مندويب الويبو.

، وأأداء الربانمج والاس تعراضات املالية، والرقابة التدقيق: يف جدول الأعامل ت جتميع أأربعة مواضيع رئيس ية مًعاالبنود، 

لجنة الربانمج واملزيانية ومجعيات ادلول ادلورة الثالثني ل و التاسعة والعرشين ادلورة التالية لقرارات  والبنودواملقرتحات، 

  .2019الأعضاء يف الويبو لعام 

ذا اكنت الوفود قد وافقت عىل اعامتد مرشوع جدول  .18 أأي نظًرا لعدم وجود و  الأعامل.واس تفرس الرئيس عام اإ

 اعرتاضات أأو تعليقات، ت اعامتد القرار.

 (.WO/PBC/31/1أأقرت جلنة الربانمج واملزيانية جدول الأعامل )الوثيقة و  .19

ىل البند الأول من جدول الأعامل، أأدىل الرئيس ببعض املالحظات العامة. .20 لب من الأمانة أأن أأوًل، ط   وقبل الانتقال اإ

 فعالية.ال كرب قدر منواملزيانية عىل التعامل مع خمتلف بنود جدول الأعامل بأأ العمل اذلي سيساعد جلنة الربانمج  د برانمجدم حت  

ربانمج العمل، البنود وفقًا ل التطرق اإىلجلنة الربانمج واملزيانية بشلك أأرسع مما اكن متوقًعا، فسيمت يف حال التقدم يف معل 

ذ، خلاريجاملدقق ا، تقرير 5ابس تثناء البند  وس يقدم  التقرير يف صباح اليوم التايل. املدقق اخلاريجقدم اكن من املقرر أأن ي   اإ

يف جمال الاستامثرات، صباح الأربعاء الس يد محمد رضا جنايف، مدير ومستشار الويبو بشأأن حتديث )ب(،  10البند 

أأداء الربانمج  ، اذلي يركز عىل8البند ، وس يتناول راجعةاكنت هناك بعض البنود الرئيس ية قيد امل ستامثر.الا

تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء ، 9، يليه البند 2018/19الويبو  ، تقرير أأداءوالاس تعراضات املالية

ب ادلول ، س تقدم الأمانة، بناًء عىل طل9و 8لبندين اب املرتبطةالقرارات واملناقشات بعد و  .2018/2019الويبو للثنائية 
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-كوفيدواليت س تصف تأأثري  ،"2020يوليو  ،نظرة عامة عىل الأداء املايل وتنفيذ الربامج" اليت حتمل عنوان الأعضاء، الوثيقة

ىل البند و  عىل املنظمة. 19  )أأ(، التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية 10س تنتقل جلنة الربانمج واملزيانية بعد ذكل اإ

تضمن تقريًرا عن ي ، واذلي 2020يونيو  30يف وضع تسديد الاشرتأاكت (، ت) 10يليه البند ، 2019لعام  الس نوية

بعد و  ، التقرير الس نوي عن املوارد البرشية.11مث البند ومن ، WO/PBC/31/9الواردة منذ نرش الوثيقة املساهامت 

ىل  12البنود من  يمت تناول، س "املقرتحات"ذكل، حتت عنوان  ا بعضوية مجموعة الأمم املتحدة للتمنية ، ويتعلق أأوله15اإ

، للخطة الرأأساملية الرئيس ية، املشاريع التمكيلية 14البند ومن مث ، التربعات، س ياسة الويبو بشأأن 13املس تدامة، يلهيا البند 

ىل ال  .نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو، 15عرض شفهيي للبند  وييل ذكل قسم وابلإضافة اإىل ذكل سيمت التطرق اإ

لجنة الربانمج واملزيانية ومجعيات ادلول الأعضاء يف وادلورة الثالثني ل التاسعة والعرشين ادلورة التالية لقرارات ابلبنود اص اخل

مهنجية ختصيص ، 17، والبند 2021مواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية لعام ، 16البند  تشملواليت  2019الويبو لعام 

ذا لزم الأمر، س تتناول جلنة الربانمج واملزيانية البنود املو .الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد علقة بعد يف يوم امجلعة، اإ

تحقيق أأكرب قدر ممكن من الفعالية، أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن يديل املنسقون ل و  اختتام اجللسة بعد ظهر يوم امجلعة.

طار لك بند من بنود الإقلمييون ابل  بياانت العامة فقط، مضيًفا أأن مجيع الأعضاء واملراقبني ستتاح هلم الفرصة للمشاركة يف اإ

قدر الإماكن من خالل احرتام اجلدول  اللجنة فعالمعل كون يوأأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن  جدول الأعامل طوال ادلورة.

رالزمين  جامتعات الاظهًرا يوميًا، وتس تأأنف  الواحدةصباًحا حىت  العارشةمن الساعة  عقد الاجامتعات الصباحيةمت يس و  .املقرم

، ت تذكري الوفود ابملناطق بشلك هجنيأأن جلسة جلنة الربانمج واملزيانية تعقد لأول مرة ومبا  مساًء. 3بعد الظهر يف الساعة 

ء أأيًضا عىل مسأأةل التحدايت التقنية اليت ميكن أأن وسلط الرئيس الضو  تؤثر عىل املشاركني عن بعد. قد الزمنية اخملتلفة اليت

دارة الاجامتع  هبدفمداخالهتا موجزة ودقيقة قدر الإماكن،  تكون، ذلكل طلب من الوفود أأن جامتعاتالا لخال حتدث اإ

عطاء املنسقني الإقلمييني اللكمة أأوًل، و  .شلك فعالب  ىل انتقل  مث ومن أأعلن الرئيس أأنه سيمت اإ  البياانت الافتتاحية. اإ

، هنهتية وليتامل بعمل الرئيس  شادوأأعرب وفد اململكة املتحدة، متحداًث ابمس اجملموعة ابء، عن تقديره للرئيس وأأ  .21

الرئيس وانئبيه عىل  وفدالأأ وهن السفري س تيزن، اذلي اكن يأأمل أأن يكون حارًضا خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية.

عداد الواثئق ذات الوفد وشكر  ثقته يف قيادة الرئيس يف توجيه املناقشات.انتخاهبم، وأأعرب عن  الأمانة عىل معلها اجلاد يف اإ

ىل التحدايت  اتنظمي ادلورة، ول س امي نظرً يف الصةل و ىل أأن .19-كوفيدوالصعوابت القامئة يف ضوء جاحئة اإ ادلورة  وأأشار اإ

أأعرب الوفد عن و  .من خاللها ل اللجنة يف الويبوعامأأ  نفتؤ اس تنت مفصلية فقد اكاحلادية والثالثون للجنة الربانمج واملزيانية 

ىل مواصةل أأنشطة هتطلععن لس تئناف معل املنظمة و  هرسور   املدير العام الوفد مساعدوشكر  خالل اخلريف. اللجنة اإ

 متنياته للفصل التايل يف حياته. عرب عن أأطيبوأأ الس نوات يف الويبو،  خالل عدةالإدارة والتنظمي  سمعمهل كرئيس لق ب شادوأأ 

عملهم اجلاد ول وشعبة الرقابة ادلاخلية  املدقق اخلاريجو للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة  تقديرهعن  الوفدوأأعرب 

ىل اللجنة،  ىل اضابلإ والتقارير املقدمة اإ لتوفري و  و.الويبمنظمة والرقابة يف  التدقيق معليةدلور الأسايس اذلي لعبوه يف افة اإ

الوفد وشكر  تعليقاته املوضوعية عىل بنود جدول الأعامل ذات الصةل. الوفدقدم يالوقت للمناقشات يف الأس بوع املقبل، س  

مانة حول ااملدير العام عىل العرض العام اذلي قدمه  لوضع احلايل والأداء السابق والتحدايت املقبةل، وأأعرب عن امتنانه للأ

ىل أأنه .وفرةوضع املايل واملزيانية بناًء عىل أأحدث البياانت املتلتقدمي وثيقة تلخص ال من  هممت أأيًضا مبعرفة املزيد وأأشار الوفد اإ

، عىل الرمغ من أأن معظم اجامتعات اخملصص لها ابملائة من الهدف 88نفقات غري املوظفني نس بة بلوغ حول سبب  املعلومات

وأأنه عىل اس تعداد  القادمةقدر متاما التحدايت يأأنه  الوفد أأكدو  املرتبطة ابلسفر.قليل من النفقات ت تكبد ال الويبو مل ت عقد و

ىل  وفدال أأشارويف اخلتام،  ملنظمة.ا ةملناقشة التعديالت اليت قد تكون رضورية دلمع الربامج ومزياني أأن توجهيات الرئيس اإ
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ىل  حمتًا طوال ادلورة س تؤديجلنة الربانمج واملزيانية احلكمية واجلهود امجلاعية اليت تبذلها  جيابية.حتقيق اإ  الوفدوأأكد  نتاجئ اإ

 .يعااملس سبيل هذهدمعه الاكمل يف تقدمي للرئيس 

(، الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم، CEBS)مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق وهنأأ وفد لتفيا، متحداًث ابمس  .22

وشكرت اجملموعة الأمانة عىل تنظمي دورة  .ل املقبةلعامة والأ طنشتنفيذ الأ ل ا عرب عن ثقته يف الإرشادات اليت سيمت توفريهوأأ 

عداد مجيع الواثئق ذات الصةل يف الوقت املناسب، وأأ  ودة املواد خاصة يف ظل الظروف جب شادتجلنة الربانمج واملزيانية واإ

ملدير العام عىل معهل وتعاونه املمتاز خالل الس نوات ساعد اوأأعربت اجملموعة عن امتناهنا مل  .ةالعاملي احئةجلا ههذالاس تثنائية ل 

ىل أأشارتو  املاضية. ، مبا يف ذكل ادلعوة للنظر يف عضوية اخملتلفة اإىل الاخنراط يف مناقشات ممثرة حول املقرتحات هاتطلع  اإ

وفامي يتعلق ابلبنود قيد املراجعة  .يةالتمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس  شاريع امل الويبو يف مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة و 

 أأعربتو  هما.اهم تنفيذوالرقابة وأأداء الربانمج، شعرت اجملموعة أأن التحسني املس متر لوظيفة الرقابة عزز أأداء املنظمة يف 

 اكمل، ويف هذا الصدد، هنأأت الأمانة العامة عىلشلك الأداء ب  اتيف املائة من مؤرش 73عن رسورها بتحقيق اجملموعة 

دراكها يف الوقت نفسه ملسؤوليات ادلول  وأأعربت عنهجودها،   بقضاايوفامي يتعلق  .وضع القواعد واملعايريالأعضاء يف جمال اإ

 رمغو  بأأمهية تكل الأمور. احتاد، أأقرت اجملموعةحبسب لك ماكتب الويبو اخلارجية ومهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات 

يف اخلتام، كررت اجملموعة الزتاهما بعمل و فروضة عىل دورة جلنة الربانمج واملزيانية احلالية.ذكل، اكنت اجملموعة تدرك القيود امل

 اللجنة وأأكدت للرئيس عىل مشاركهتا البناءة.

 وهنأأ وفد زميبابوي، متحداًث ابمس اجملموعة الأفريقية، الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم، وأأعرب عن ثقة اجملموعة يف أأن .23

 اليت بذلهتا الضخمة لجهودل وأأعربت اجملموعة عن امتناهنا للمدير العام والأمانة  قيادته.  مداولهتا يف ظلاللجنة ستتقدم يف

عداد و عمليات وأأشادت اجملموعة ب  عقد ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية.ل يف الوقت  اليت متت الواثئق توزيعاإ

لخسارة املفاجئة لأرواح أأي من موظفي الأمانة العامة بسبب جاحئة ل قدمت اجملموعة تعازهيا و  بطريقة منظمة.و املناسب 

مبا أأن ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية متثل اس تئناف معل ادلول الأعضاء يف الويبو منذ مايو و  .19-كوفيد

ىل أأهنا ستتحىل بأأقىص قدر من املرونةموعة اجمل شارت، أأ القامئة، ومع مراعاة التحدايت احلالية 2020  متارس، عىل أأمل أأن اإ

أأضافت أأهنا و  .قابةل للتطبيقنتاجئ تخذة عىل أأن تقترص القرارات امل  و توقعاهتا وأأن ختفف من ادلول الأعضاء ضبط النفس 

بداء بعض  هتاغبر ا أأعربت عن ، ولكهنشأأهناب فصةل املناقشات امل خاللعىل لك بند من بنود جدول الأعامل  س تعلق يف اإ

جلنة الويبو والرقابة، رحبت اجملموعة ابلتقارير اليت قدمهتا  لتدقيقابوفامي يتعلق  .قبل البدء هبذه املناقشات املالحظات الأولية

تنفيذ رحيل عن املتقرير وال  ، وشعبة الرقابة ادلاخلية، وتقرير أأداء الويبو،املدقق اخلاريج، و الاستشارية املس تقةل للرقابة

ىل أأهنا ، و توصيات وحدة التفتيش املشرتكة وفامي يتعلق  لك تقرير. مناقشة خاللس تديل بتعليقات حمددة أأشارت اإ

ولحظت اجملموعة أأن القضية  .للتمنية املس تدامةبدعوة الويبو لالنضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة ابملقرتحات، رحبت اجملموعة 

 توج بتعاون أأقوى بني الويبو والأمم املتحدة.ي س  اذلي الترسيع يف هذا املوضوععىل مجليع ا، وحثت 2018معلقة منذ عام  بقيت

التمكيلية للخطة واملشاريع  التربعاتاملتعلقة بس ياسة الويبو بشأأن  ابلإضافة اإىل ذكل، رحبت اجملموعة أأيًضا ابلقرتاحات

، رأأت اجملموعة أأن ادلول الأعضاء حباجة 2021اخلارجية لعام  واصفات تقيمي ماكتب الويبومبوفامي يتعلق  .الرأأساملية الرئيس ية

ىل التفكري يف طريقة معقوةل ومعلية للتعامل مع هذه املسأأةل.  أأعربت، 19-كوفيدفرضها جاحئة تعىل الرمغ من القيود اليت و  اإ

ىل  هاتطلع عن اجملموعة  لاإ ىل  التوصم ختصيص الإيرادات . وفامي يتعلق مبهنجية بشأأن هذا املوضوع متوافق عليهو  مشرتكحل اإ

مقرتحات جديدة للنظر فهيا وحثت اجملموعة عىل احلفاظ عىل أأي ، لحظت اجملموعة أأنه ل توجد والنفقات حبسب لك احتاد

ويف ضوء التحدايت احلالية، اقرتحت اجملموعة تأأجيل البند  املهنجية احلالية لتخصيص الإيرادات والنفقات يف غضون ذكل.
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أأدائه قبل اخلتام، كررت اجملموعة الزتاهما ابلعمل مع الرئيس أأثناء و  للنظر فيه يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية.

وأأنشطة جلنة الربانمج واملزيانية  لعامأأ تنفيذ بشأأن  املقدمةقرتحات امل خمتلفيف  أأعربت عن اس تعدادها للبحث، و لواجباته

 .القادمة يف املرحةل ومنظمة الويبو

(، عن سعادته برؤية الرئيس GRULAC)مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأعرب وفد بامن، متحداًث ابمس  .24

وشكرت اجملموعة الأمانة عىل  يرتأأس جلنة الربانمج واملزيانية، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تنجح اللجنة يف معلها حتت قيادته.

عداد واثئق املعلومات الأساس ية ذ الإحاطات الإعالمية ات الصةل ابلعديد من بنود جدول أأعامل ادلورة، وعىل تنظمي اإ

قلميية.ل جلنة  دورةحضور عىل و  هامعل جمال  التقدم يفعىل ادلول الأعضاء يف الواقع هذه اجلهود  ساعدتوقد  لمجموعة الإ

رتبطة ابلأزمة، وجود العديد من املسائل املهبمة املرمغ و  .19-كوفيدالربانمج واملزيانية عىل الرمغ من الوضع احلايل بعد تفيش 

، الفعليةاس تئناف الاجامتعات من كن وذكل للمت يف التعاطي مع خمتلف املواضيع عىل املرونةاجملموعة ادلول الأعضاء جشعت 

 خالل هذه س تخداهماوالأدوات التكنولوجية اليت ميكن االالزتام هبا لكام أأمكن ذكل، مع مراعاة التدابري الصحية اليت جيب 

يتعني عىل ادلول الأعضاء العمل لختاذ قرارات هبدف  2021عام خالل وضع املزيانية ل هاكنت اجملموعة تدرك أأنو  الاجامتعات.

ىل  هاتطلع عن اجملموعة  أأعربتوفامي يتعلق جبدول أأعامل ادلورة املقرتح،  .2022/23الثنائية  خاللتوجيه معل الويبو  اإ

 خاللناقشات حول خمتلف بنود جدول الأعامل، وأأقرت ابدلور املهم اذلي يتعني عىل ادلول الأعضاء القيام به املشاركة يف امل 

أأعضاء  احئةاجل تقد أأجرب لو  وبناءة. فعاةلللمشاركة بطريقة  هااس تعدادأأكدت الأس بوع، و  اليت س تدور يف هذااملناقشات 

تعليق بعض الأنشطة و  قيود السفر عىل املس توى ادلويل مبا يف ذكل وقف انتشاره،ل جدااختاذ تدابري صارمة عىل  موعةاجمل

شكرت اجملموعة الأمانة عىل تبادل و  ها.و منعىل أأثر بشلك كبري عىل اقتصادات البدلان داخل اجملموعة و  الأمر اذليالتجارية 

كرت اجملموعة أأنه من املهم للغاية أأن وذ اليت تضمنت معلومات تتعلق ابلعمليات التنظميية.لكرتونية الإ تابعة امل لوحة وحتديث 

بالغ أأعضاهئا  ابلتداعيات احملمتةل عىل الصعيدين التشغييل واملايل اليت ميكن أأن تواهجها الويبو يف املس تقبل نتيجة  سلًفايمت اإ

ذا اكنبشلك خاص، و  .احئةجلا ىل معرفة اإ املزيانية  املزيانية وخمصصات عىل التيمن املمكن أأن تطرأأ تعد حتتاج اجملموعة اإ

ىل الوضع  ااملقبةل، وذكل نظرً  الثنائيةللربامج خالل  وأأضافت اجملموعة أأهنا س تكون ممتنة أأيًضا للحصول عىل تفاصيل  .الراهناإ

 عوامص قادمني منلاعن املوارد املالية غري املس تخدمة، عىل سبيل املثال، املوارد غري املس تخدمة لمتويل مشاركة املندوبني 

ضافيني  .احئةقيود السفر املتعلقة ابجلبسبب  اخرى عادة ختصيص هذه املوارد لمتويل مندوبني اإ ورأأت اجملموعة أأنه ينبغي اإ

ختصيص الأموال غري املس تخدمة للمساعدة  اماكنية يف البحثوبناًء عىل نفس املنطق، ميكن أأيًضا  ية املقبةل.ل فرتة املاخالل ال

، حتت اإرشاف املدير العام والأمانة 2019لنتاجئ اليت حتققت يف عام ابت اجملموعة ادشوأأ  والتعاون التقنيني واملنح ادلراس ية.

ىل وأأشارت  جاميل النفقات التنظميية يف عام تسجيل اخنفاض يف اإ  اإىلهذا الفائض  شريوي  بيامن زادت الإيرادات. 2019اإ

 هو أأمر هام جدا وحيوي ابلنس بةاف للأصول، و حسن الإدارة للموارد البرشية واملالية، مبا يف ذكل الاس تخدام الفعال والشف

لتعامل مع القضااي اب املتعلقةللمجموعة. وأأثنت اجملموعة عىل الويبو لنتاجئها املشجعة فامي يتعلق بس ياسة املوارد البرشية 

ىل وتدعو اجملموعة ا الأدوات والربامج التدريبية اخملصصة للنساء. تطويرمن حيث التوظيف أأو  اجلنسانية، سواء لأمانة اإ

 تطبيقكام حثت اجملموعة املدير العام عىل مواصةل  وظفي املنظمة.مب  يتعلقمضاعفة هجودها لتحقيق توازن جغرايف أأفضل فامي

ويف اخلتام، شكرت اجملموعة املدير العام وفريقه  أأفضل املامرسات والتوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة اخملتلفة لك عام.

 يف جمال امللكية الفكرية. املرجع الأسايساملنظمة من املاضية، واذلي جعل  12 مدى الس نوات الـ عىل العمل املنجز عىل

تو  ، مبا يف ذكل تعزيز املساواة بني اجلنسني والالزتام خمتلفة منظومة الأمم املتحدة يف قضااي يفمثاًل حيتذى به  الويبو شلكم

دارة اخملاطر.  املدير العام عىل معهل ودمعه للجنة والويبو.مساعد كام شكرت اجملموعة  ابلتوازن بني اجلنسني واإ
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آس يا واحمليط الهادئ، الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم  خاللوهنأأ وفد س نغافورة،   .25 لكمته الافتتاحية ابمس مجموعة أ

 والأمانة نْي  الرئيس السابق  وشكرت اجملموعة الرئيس وانئيب وأأعرب عن ثقته يف أأهنم س يوهجون اللجنة حنو حتقيق نتاجئ قوية.

ملدير العام ساعد التحضري لالجامتع اذلي انعقد يف ظل ظروف اس تثنائية، وأأعربت عن امتناهنا مل ل  اجلهود اليت تم بذلها عىل

وفامي يتعلق ابملسائل  أأطيب المتنيات ملساعيه املس تقبلية.عن و عىل س نوات خدمته الطويةل للمنظمة ودمعه لدلول الأعضاء، 

والعمل اجلاري من قبل  WO/PBC/31/3لتقرير الوارد يف الوثيقة اب علام اجملموعةأأحاطت والرقابة،  لتدقيقاملتعلقة اب

ورحبت  من قبل الأمانة. احملددةواعيد التنفيذ املتوقعة مبأأيضا وأأحاطت اجملموعة علام  عامتد معظم التوصيات.لاملنظمة 

الية للمنظمة، ل س امي التقارير املتعلقة ابحلومكة السلمية للويبو ووضعها املايل املس تقر القوي واملراجعة املاجملموعة ابلأداء 

ابملائة من مؤرشات الأداء،  74تحقيق فامي يتعلق ب جبهود املنظمة  شادت، وأأ القادمةاملايل  الاس تقرارللتغلب عىل حاةل عدم 

قت علهيا القيايس عدد الو  لتقدم اذلي أأحرزته اباجملموعة  شادتوأأ  .2019-2018 خالل الويبولمتديدات املعاهدات اليت صدم

 نطاقا متثيل جغرايف أأوسعحتقيق عت عىل بذل هجود مماثةل من أأجل تعزيز املساواة بني اجلنسني وجشم  جمال يفمنظمة الويبو 

التمكيلية املشاريع ة املقدمة بشأأن كام أأحاطت اجملموعة علام ابملقرتحات الواردة يف جدول الأعامل وأأيدت التوصي داخل املنظمة.

جيابية يف ادلعوة لالنضامم اإىل مجموعة للخطة الرأأساملية الرئيس ية ، وجشعت كذكل الأمانة عىل اختاذ اخلطوات الالزمة للنظر ابإ

شلك ملحوظ، شلك ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية خمتلًفا ب  ورمغ أأن .للتمنية املس تدامةالأمم املتحدة 

 تحقيق النتاجئ اليت تصب يف مصلحة املنظمة وادلول الأعضاء فهيا ومجيع أأحصاب املصلحة.جبهد ل  ابلعملالزتمت اجملموعة 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية وهنأأ وفد الاحتاد الرويس، متحداًث ابمس .26  (،CACEEC) مجموعة بدلان أ

 من حتقيقجلنة الربانمج واملزيانية  ستمتكنقيادهتم يف ظلم  هراًب عن ثقته يف أأنالرئيس وانئيب الرئيس عىل انتخاهبم، مع

 أأن رمغوشكرت اجملموعة الأمانة عىل تنظمي ادلورة  .ابلنجاح هجنيال الشلك  ستتلكل ادلورة هذه ذاتمناقشات ممثرة و 

رسالوقد ت  الأمور أأكرث تعقيًدا. تجعل احئةاجل بقاهئا عىل اطالعدلول ل الواثئقالكثري من  اإ آخر املس تجدات الأعضاء لإ  .بأ

املدير العام عىل معهل الناحج ومتنت هل لك  مساعد وشكرت اجملموعة اعامتد قواعد وأأنظمة جديدة. البنودقد تتطلب بعض و 

ي يف قتصادالاالقطاع املفروضة عىل  املقيدةوالتدابري  احئةومبا أأن امجليع قد ركزوا عىل اجل النجاح يف مساعيه املس تقبلية.

لمعلومات ل اارتياهح وأأعربت عن، فاإن اجملموعة عىل اس تعداد ملناقشة البنود املدرجة عىل جدول الأعامل بشلك بناء، بالدمه

املنظمة عىل الوضع احلايل، تتغلب يف أأن  هاعن أأمل  ت اجملموعةوأأعرب .املدقق اخلاريجنتاجئ ل املتعلقة ابس تقرار الويبو و 

ىل أأهنا و  أأخرًيا، أأعربت اجملموعة عن و  .مبزيد من التفاصيل عىل جدول الأعاملالواردة  الفردية مناقشة البنودتعزتم أأشارت اإ

 .احئةوفود والأمانة العامة، معربة عن تعازهيا لأولئك اذلين عانوا من اجلالدمعها مجليع 

وأأشار  ادلورة حتت قيادهتم بنجاح.ل تتلكل أأعاموهنأأ وفد الصني الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم وأأعرب عن أأمهل يف أأن  .27

ىل أأنه عىل الرمغ من التأأثري غري املس بوق ل عداد وترمجة 19-كوفيدالوفد اإ ، فقد تغلبت الأمانة عىل الصعوابت ومتكنت من اإ

 Interprefyومبا أأن هذه يه املرة الأوىل اليت تس تخدم فهيا الويبو منصة  ونرش عدد كبري من الواثئق يف الوقت املناسب.

ملدير العام ساعد اأأعرب الوفد عن امتنانه مل كام  ، فقد أأعرب الوفد عن تقديره للجهود التنظميية.همم بشلك هجني لعقد اجامتع

 الويبو. منظمة ته يفعىل معهل خالل ادلورتني احلالية والسابقة للجنة الربانمج واملزيانية، مشرًيا بشلك خاص اإىل مساهام

دارة الربامج واملزيانية يف عن رسوره أأيضا أأعرب الوفد و  ملالحظة أأنه يف ظل القيادة املقتدرة للمدير العام، حتسن مس توى اإ

، اكن دلى الويبو فوائض تشغيلية تبلغ 2019ففي هناية عام . عاًما بعد عام، وت احلفاظ عىل وضع مايل سلمي تدرجييا الويبو

مليون  364.2بقدر ن فرنك سويرسي، وصايف أأصول مليو 42.1 بقدر استامثر ومداخيلمليون فرنك سويرسي،  97.7

 .يةاملس تقبل الاس تقرار لتغلب عىل حالت عدم وا لتمنية املنظمة فرن سويرسي، وهو الأمر اذلي أأرىس أأسسًا متينة
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ىل بتعبري صيين قدمي "اس تعد للمخاطر يف أأوقات السمل"، و الوفد واستشهد  تأأثري شديد يف مجيع  ااكن له احئةأأن اجلأأشار اإ

 فرص مسحت خبلق اجلديدة التكنولوجيات ، وأأنالاس تقرارالاقتصاد العاملي يواجه حاةل من عدم وأأضاف أأن  أأحناء العامل.

التحيل برؤية مس تقبلية فامي حكمي و الترصف بشلك الويبو من الأمر ذكل يتطلب و ، جديدة حتدايتجديدة ويف نفس الوقت 

العديد من أأنظمة خدمات امللكية الفكرية نطاق اجلهود املبذوةل لتوس يع ل س امي  ،اليويم هااتيجي ومعل لتخطيط الاسرت اب يتعلق

 عىل الرتكزيعدة مس توايت مع الأنظمة عىل السعي لتحسني افة اإىل ضابلإ الرئيس ية، مثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، 

أأولوايت املنظمة حىت  مضنلتمنية اب عىل املسائل املتعلقة احلفاظواكن من الرضوري  .مس تخدمنيل ل  حتقيق ما هو الأفضل

جوانب  الرتكزي عىلومن الرضوري  حقوق امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وفعاةل.الاس تفادة من من املزيد من الناس  كنيمت

للجنة الوفد عن ارتياحه وامتنانه  وأأعرب يف السوق. الالزمةاملوارد البرشية للحفاظ عىل القدرة التنافس ية  تعزيزعديدة مثل 

، ل س امي هز اجنت ا ياذلعىل جحم العمل الكبري وشعبة الرقابة ادلاخلية  املدقق اخلاريجو الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة 

الصةل لعام  والتقرير املايل ذي 2018/2019للثنائية وقد أأحاط الوفد علام بتقرير أأداء الويبو  يف ظل الوضع الوابيئ احلايل.

، وس ياسة اللغات، التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس يةشاريع امل ، و التربعات، فضال عن املقرتحات العديدة بشأأن 2019

آراء حمددة خالل الأس بوع بشأأن بنود جدول الأعامل ذات الصةل.ب ديلوس ي ابلعمل مع الوفود  هماالزت أأعرب الوفد عن و  أ

أأعرب عن كام ملشاركة يف املناقشات واملشاورات بطريقة نشطة ومنفتحة وبناءة، ابالزمين والأخرى للتغلب عىل أأثر الفارق 

 .رتقبةأأمهل يف أأن حيقق الاجامتع النتاجئ امل

قلميية وادلول  .28 وعرب وفد تونس عن دمعه للبيان اذلي ت الإدلء به ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وشكر اجملموعات الإ

 وهنأأ الوفد أأيضا انئيب الرئيس عىل انتخاهبام وثقهتا يف انتخاب السفري كرئيس للجنة الربانمج واملزيانية.الأعضاء عىل دمعها 

مانة عىل الاس تعدادات الرائعة لالجامتع ال   توفري، مبا يف ذكل هجنيوأأعرب عن تقديره للمدير العام عىل بيانه الاس هتاليل وللأ

 معل اللجنةيف تقدم ال  يمتواختمت الوفد لكمته ابلإعراب عن أأمهل يف أأن  الصعبة. الأوقاتهذه مجيع الواثئق ذات الصةل خالل 

 .خالل ادلورة بشلك ملحوظ

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده للبيان اذلي ُأديل به ابمس اجملموعة ابء وهنأأ الرئيس وانئبيه عىل  .29

ىلالوفد  شاروأأ  انتخاهبم. ىل و الرئيس معل ثقته يف  اإ وشكر الوفد  س يوجه املناقشات بشلك مناسب عىل مدار الأس بوع.أأنه اإ

عداد الواثئق لدلورة عىل الرمغ من التحدايت العديدة اليت  وأأثىن الوفد عىل الويبو  .احئةفرضها اجلتالأمانة عىل هجودها يف اإ

ىل اس مترار معلياالأمر اذلي مع الواقع اجلديد،  برسعة تكيفقدرهتا عىل ال ل  بشلك سلمي ت أأنظمة التسجيل ادلويلأأدى اإ

ىلالوفد أأشار و  جمالت هممة أأخرى يف املنظمة. ابلإضافة اإىل دملزتم بدوره يف اللجنة و أأنه  اإ عىل أأمهية قيام جلنة الربانمج  شدم

تلكفة ابل  مرتبطة تليسعلام أأن هذه التدابري ، وتقدمي التوصيات بشأأهناتدابري ترغب الويبو يف تنفيذها أأي واملزيانية مبراجعة 

مانة دلعوة يف هذا الس ياقو .أأيًضا خماطر حممتةل طويةل الأجل شلكم ت بل ميكن أأن ، فقط الويبو ، أأعرب الوفد عن تقديره للأ

وأأعرب الوفد عن تطلعه  .يف هذه املسأأةل ادلول الأعضاء تبحثليك للتمنية املس تدامة لالنضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة 

 ذه البنود الهامة.هب املتعلقةاء يف املناقشات بشلك بن للمشاركة

وشكر الوفد الأمانة  وأأيد وفد سويرسا البيان اذلي ت الإدلء به ابمس اجملموعة ابء وهنأأ الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم. .30

عداد  سبيل ا يفاليت بذلهت هوداجل عىل  ىل الوفد  شاروأأ  جلنة الربانمج واملزيانية يف ظل الظروف الصعبة احلالية.دورة اإ أأن اإ

الإصالح، اذلي وافقت عليه هذا وقد أأدى  .2003عىل الإصالح ادلس توري لعام  2020سبمترب  3سويرسا صدقت يف 

ىل تبس يط معل املنظمة وحتديث معلية املزيانية وتسهيل عقد  س نوية لدلول الأعضاء. وأأعرب ال جامتعات الاادلول الأعضاء، اإ



WO/PBC/31/14 
15 
 

يسمح للمنظمة الأمر اذلي س ، التنظمييةالوفد عن دمعه الاكمل للويبو وأأكد من جديد الأمهية اليت يعلقها عىل معاجلة املسائل 

 تدخل الإصالحات حزي التنفيذ. ليكوأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتبع ذكل تصديقات أأخرى،  ابلعمل بأأفضل طريقة ممكنة.

  .متىن هل التوفيق يف املرحةل القادمة من حياتهمعهل للويبو و  املدير العام عىلمساعد وشكر الوفد 

 وهنأأ وفد املكس يك الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم، وأأيد البيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. .31

 تبني من خاللو  .قيود املس مترةعىل الرمغ من ال  وشكر الوفد الأمانة وادلول الأعضاء عىل هجودمه اليت أأدت اإىل عقد ادلورة

ملزيد من اب المتتع، وجشع الوفد الأعضاء عىل من متابعة معلها الويبومتكنت ، احئةاجل أأثرهذه اجلهود عىل أأنه عىل الرمغ من 

ن الس نة التالية س تكون س نة مزيانيةاإ  وابلإضافة. الفعليةاملرونة فامي يتعلق ابلجامتعات  ، ىل ذكل، وكام ذكر من قبل، فاإ

وهنأأ الوفد الأمانة عىل حتديث معلياهتا من خالل لوحة املتابعة  معل املنظمة. يةويتعني عىل الأعضاء ضامن اس مترار 

النامجة حول الآاثر املالية وغريها من الآاثر  مفصةل، وأأعرب عن اعتقاده أأن الوقت مناسب لدلخول يف مناقشات لكرتونيةالإ 

ىل أأن امل .احئةاجل عن لتغيريات احملمتةل عىل اب همامتدير العام قد قدم معلومات أأولية حول هذا املوضوع، وذكر أأنه وأأشار الوفد اإ

ىل أأهنا اكنت 2019ابلنتاجئ اليت ت احلصول علهيا يف عام  لالإشادةواغتمن الوفد الفرصة  .املقبةل الثنائية خاللالربامج  ، مشرًيا اإ

دارة السلمية للموارد البرشية واملالية  وحث الوفد املدير العام وفريقه عىل مواصةل تنفيذ التوصيات  الويبو. مضنمثاًل جيًدا لالإ

ملؤسسات مع الاجامتعات الافرتاضية، س يكون اليت تقدهما هيئات الرقابة لك عام، ولحظ أأنه يف الوقت اذلي تتكيف فيه ا

جلعل اجامتعات  املناس بة تدابريال ذوي الإعاقة وعدم اختاذ  دمجب املتعلقمن اخلطأأ التوقف عن تنفيذ برانمج الأمم املتحدة 

يف دورات جلنة  املدير العام عىل معهلمساعد ويف اخلتام، شكر الوفد املدير العام وفريقه ول س امي  الويبو يف متناول امجليع.

 عىل مر الس نني.الربانمج واملزيانية 

وهنأأ وفد الاحتاد الرويس الرئيس عىل انتخابه، وأأعرب عن اس تعداده لتقدمي ادلمع الاكمل واملشاركة يف املناقشات  .32

طار الصيغة ا مضنالالحقة اليت س تجرى  ابلنس بة للعديد و .احئةاجل النامجة عن ةضور املفالقيود  بسببلهجينة اليت ت تبنهيا اإ

 امثاًل عىل كيفية احلفاظ عىل اس مترارية معلياهت ذات الصيغة الهجينةمن املنظامت، أأصبحت املشاركة البناءة يف الاجامتعات 

وشكر  .لحقاأأيًضا رشعية القرارات املتخذة الهجينة  الصيغةعزز تقد و  .احئةاجل فرضهاتمع احرتام مجيع متطلبات النظافة اليت 

الاعتبار املؤرشات الثابتة لعمل عني ومع الأخذ يف  املدير العام والأمانة عىل التكيف مع أأساليب العمل اجلديدة.الوفد 

وشكر الوفد  .جاحئةحىت يف ظل الظروف احلالية لل قد ارتفع عدد التسجيالتأأن الويبو، أأعرب الوفد عن رسوره ملعرفة 

 حتسنيسبيل وشعبة الرقابة ادلاخلية عىل معلهم وهجودمه يف  املدقق اخلاريجو  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةأأيضا 

ىل أأنه و  .بشلك مس متر وظائف الرقابة يف الويبو لتحسني س ياسة تعدد خالل ادلورة س يويل اهامتما خاصا أأشار الوفد اإ

عىل س ياسة اللغات، كام ت تأأكيده يف  لعملالبدء اب املوافقة عىل تأأنه مت ملعرفةاللغات يف الويبو. وأأعرب الوفد عن رسوره 

ودة الواثئق اليت أأعدهتا الأمانة واليت حددت جل هارتياحعىل وأأشار الوفد  مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف العام املايض.

لوفد عن ويف اخلتام، أأعرب ا بشأأن لك مسأأةل مدرجة عىل جدول الأعامل، وس تقدم اقرتاحا بشأأن املاكتب اخلارجية. مقاربهتا

 كره عىل معهل وتعاونه املمثر ومتىن هل النجاح يف املس تقبل.املدير العام وش  ملساعد الطيبة ا همتنيات

يران )مجهورية  .33 الإسالمية( الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم وأأكد هلم دمعه وتعاونه الاكملني يف س ياق  -وهنأأ وفد اإ

مانة مداولت اللجنة. وأأعرب الوفد عن تأأييده للبيان اذل آس يا واحمليط الهادئ وعن تقديره للأ ي ت الإدلء به ابمس مجموعة أ

ممتنيًا هل لك التوفيق يف وتفانيه منذ توليه منصبه يف الويبو،  همنيتهاملدير العام عىل هجوده و مساعد لتنظمي ادلورة، وشكر 

 رسورهويف حني أأقر الوفد بأأن الوضع الصحي قد تدهور مرة أأخرى مبعدل ينذر ابخلطر، أأعرب عن  .مساعيه املس تقبلية
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ىل أأن امجليع ، ةالعاملي احئةيف خضم اجل الويبو من اس تئناف اجامتعاهتا املهنية لمتكن بربوتوكول الصحة والسالمة تقيد وأأشار اإ

 هو، وة الربانمج واملزيانية، ل س امي فامي يتعلق ابملسائل املالية للويبعن اعتقاده أأن معل جلن وأأعرب الوفد .اذلي قدمته الأمانة

طويةل الأجل عىل أأنشطة ال اعىل الاقتصاد العاملي وتأأثرياهت جاحئةأأكرث أأمهية من أأي وقت مىض بسبب الآاثر السلبية لل

عداد وتقدمي تقرير التدقيقوفامي يتعلق ببنود  الويبو. املدقق ، و الاستشارية املس تقةل للرقابةجلنة الويبو ، رحب الوفد ابإ

ىل املسؤواخلاريج الية عالفشفافية و ال لضامن  اجلهات هذه اليت تقع عىل عاتقليات الهامة ، وشعبة الرقابة ادلاخلية، وأأشار اإ

شدد الوفد عىل أأمهية مشاركة  ،للتمنية املس تدامةوفامي يتعلق بعضوية الويبو يف مجموعة الأمم املتحدة  املنظمة. عىل مس توى

ىل مناقشة هتطلعأأعرب عن الويبو مع الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية الأخرى لتحقيق الأهداف الأوسع للأمم املتحدة، و  هذا  اإ

طار املوضوع ت مبهنجية ختصيص الإيرادات والنفقاو واصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية مبفامي يتعلق و  جدول الأعامل. مضن اإ

هنا من مناقشة تكل القضااي مكم ، أأعرب الوفد عن أأسفه لأن جلنة الربانمج واملزيانية لن تكون يف وضع ي  حبسب لك احتاد

طار بنود  .احئةفرضها اجلتوالبت فهيا خالل ادلورة احلالية بسبب القيود اليت  وذكر الوفد أأنه س يقدم تعليقات مفصةل يف اإ

ىل  هتطلعأأعرب عن و  جدول الأعامل تكل.  خالل الأس بوع. بناءة مناقشاتاإ

ندونيس يا  .34 وشكر  بهتنئة الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم والزتم ابملشاركة الاكمةل يف املناقشات التالية.لكمته واس هتل وفد اإ

عدادالوفد الأمانة عىل   .19-دالاجامتع، معراًب عن أأمعق تعازيه ملوظفي الويبو وأأرس املوظفني اذلين ترضروا من جاحئة كوفي اإ

ذ أأن  .هممة جداواليت جعلت ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية  احئةاجل نامجة عنوأأقر الوفد ابلتحدايت ال  اإ

ىل املناقشة من أأجل ضامن حسن سري معل املنظمة وماكتب الرباءات يف مجيع أأحناء العامل. وأأعرب  العديد من القضااي حتتاج اإ

ىل الأول اذلي س يعقد يف  الهجنيالاجامتع  يشلكلن و  املناقشة حول نظام مدريد ومجعية احتاد ابريس. الوفد عن تطلعه اإ

احلادية والس تني مجلعية ادلول الأعضاء يف الويبو يف وقت لحق من ذكل دلورة االويبو اختبار حقيقي لسلسةل اجامتعات 

واختمت الوفد لكمته  .الطبيعي" اجلديد وضع"ال ظل يف احئةاجل ملواهجةأأيًضا لالجامتعات املقبةل يف املنظمة  بل، فقط الشهر

 دير العام عىل معهل املمتاز وتفانيه يف خدمة املنظمة ومتىن هل لك التوفيق يف املس تقبل.ساعد املابلإعراب عن امتنانه مل 

وأأعرب عن  ولية للوفود.التعليقات الأ  لتجسم ت الإدلء بعدد من البياانت الش يقة وأأن الأمانة أأنه بالرئيس أأشار و  .35

عن أأمهل يف أأن تمتكن املنظمة بطريقة ما من الاس تفادة من معارفه وخرباته املرتامكة عىل الرمغ و ملدير العام، ساعد اشكره مل 

  من مغادرته.

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة الأعامل لمن جدو  4البند 

ىل الوثيقة  .36  .WO/PBC/31/2استندت املناقشات اإ

ىل أأنه وفقًا لختصاصات .37 اإىل جلنة هذه الأخرية ، قدمت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وأأشار الرئيس اإ

ىل الوفود، ودعا رئيس  حولالربانمج واملزيانية تقارير مكتوبة  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل أأنشطهتا، واليت ت تقدميها اإ

ىل  للرقابة  ير.التقر  ضر عاإ

 ابلبيان التايل: جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةأأدىل رئيس و  .38

 

راي أأ أأود أأن أأقدم نفيس. امسي موكيش  ، مساء اخلري لمك مجيعًا.نياملندوبحرضات  "شكرا جزيال كل س يدي الرئيس.

ة الرئيس احلالية، الس يدة اتتياان ترافقين انئبو  .لجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةل وأأان الرئيس املنتخب احلايل 
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ماراي فيسني ميلبورن،  يف عرض تقريران الس نوي، أأود أأن أأغتمن هذه الفرصة لأشكر الس يدة أأبدأأ قبل أأن  فاس يليفا.

شاورات مكثفة مب اللجنة أأيًضا  أأجرت، الفعليةابلإضافة اإىل الاجامتعات  .2019اليت ترأأست اللجنة كرئيسة يف عام 

 .كام هو مطلوب مناللويبو  املشورةرتوين، حىت نمتكن من تقدمي عرب الربيد الإلك

 

ومجموعة بدلان  ءمتثيل اجملموعة ابيف ، ل س امي حصل تغيري يف بعض أأعضاء اللجنة"خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، 

  .أأورواب الوسطى ودول البلطيق

آمون  نغابووالس يد غربت اكلتنباخ الس يد  انهتت عضويةفقد  ، وعقد الس يد بريت كوبني والس يد 2020يف يناير أ

يغور   .2020اجامتعهام الأول يف أأبريل لودبورز اإ

 

عن الأنشطة الهامة للجنة، عىل النحو الوارد يف التقرير الس نوي للجنة موجًزا الآن  يل أأن أأقدم لمك امسحوا"

املعروضة الآن عىل جلنة  WO/PBC/31/2الوثيقة  يفة واردال املعلومات لستناد اإىلابالاستشارية املس تقةل للرقابة 

 الربانمج واملزيانية.

 

نه ملن دواعي رسوري أأن أأبلغ لرقابة ادلاخلية.اب  يتعلق"أأوًل فامي أأن شعبة الرقابة ادلاخلية تقدم ابنتظام تقارير  مكاإ

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. اللجنة تنفيذ خطة العمل املعمتدة لعام اس تعرضت وقد  نشاطها ربع الس نوية اإ

 لشعبة الرقابة ادلاخلية وأأعربت عن ارتياهحا للتقدم احملرز، مبا يف ذكل نتاجئ اس تبيان رضا العمالء اذلي أأجرته. 2019

 

اكنت اللجنة راضية عن و قبل الانهتاء مهنا.  2020خطة العمل الس نوية للرقابة لعام  رشوعاللجنة م كام اس تعرضت 

. كام أأعربت اللجنة عن ارتياهحا لالإجراءات اليت اقرتحهتا شعبة الرقابة اية اخملطط لها وقدمت خطة العمل ودمعهتالتغط 

 .19-، يف ضوء جاحئة كوفيداجةادلاخلية لتعديل خطة العمل، حسب احل

 

ر تقيمي وقدمت ادلاخيل وثالثة تقاريالتدقيق بشأأن خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، اس تعرضت اللجنة تقريرين "

والشاكوى ، املس تلمة، والشاكوى واجتاهات جحم احلالت ،حالت التحقيقعىل وضع اللجنة  اطالع ت . كاممشورهتا

يف احلالت اليت تنطوي عىل تضارب حممتل يف املصاحل من جانب شعبة الرقابة و. املسببة حسب فئة سوء السلوك

 وقدمت املشورة حسب احلاجة. ادلاخلية، اس تعرضت اللجنة لك حاةل ابلتفصيل

 

زاء " الرصد والإبالغ الذلين قامت هبام شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن حاةل معليات وأأخريًا، أأعربت اللجنة عن ارتياهحا اإ

 تنفيذ توصيات الرقابة.

 

ىل ابلنس بة "  رشوع، م اخلاريجاملدقق اخلاريج. خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، انقشت اللجنة مع ممثيل التدقيق اإ

بياانت يف  للتدقيق، والوضع الهنايئ 2019املؤقت لعام التدقيق ، ونتاجئ 2019اخلاريج لعام التدقيق خطة تقرير 

بياانت الويبو املالية جيدة. وأأحاطت أأن وجد  املدقق اخلاريجالويبو املالية. وأأعربت اللجنة عن رسورها ملالحظة أأن 

عىل  قد يكون هل تأأثري كبري 19-اليت مفادها أأنه يف حني أأن جاحئة كوفيد املدقق اخلاريجاللجنة علام أأيضا بتعليقات 

ىل أأن الويبو تمتتع بوضع مايل سلمي ومس تقر، نظرً املنظمة ن نتاجئ البياانت املالية تشري اإ ىل الإيرادات والنتاجئ  ا، فاإ اإ
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ا مقارنة ابملنظامت الأخرى يف منظومة الأمم املتحدة أأيًضا أأن الويبو يف وضع جيد جدً  املدقق اخلاريج. وأأضاف رتقبةامل

 املدقق اخلاريجللتفاعل املس متر مع ة راتحماللجنة  اكنتاملايل. ومعوما،  الاس تقرارتجاوز حاةل عدم يسمح لها ب 

 منتظم ومتسق. بشلك

 

يل البياانت املالية. أأود أأن أأتطرق فامي يتعلق ابلتقارير املالية، أأان متأأكد من أأن جلنة الربانمج واملزيانية س تقدم تفاص "و 

أأكدت الإدارة للجنة أأن س ياسة مضن هذا الإطار، . احئةاجل فرضهتالوضع اذلي ظلم اإىل س ياسة الاستامثر للويبو، يف 

، س تواصل الويبو ابلتايل. واحئةطويةل الأجل مصممتان لتحمل فرتات صعبة مثل اجلالالاستامثر للويبو واسرتاتيجيهتا 

 الاستامثر. واسرتاتيجية وفقًا لنفس س ياسةالاستامثر 

 

"فامي يتعلق مبكتب الأخالقيات، اس تعرضت اللجنة التقرير الس نوي ملكتب الأخالقيات ومرشوع خطة معل مكتب 

من اللجنة  وأأعربت. معل املكتب لتحسنيتوصيات ، وقدمت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،2020الأخالقيات لعام 

طار جديد  لويبو الصادر الأخالقيات اخلاص ابعن قلقها بشأأن التوصيات غري املنفذة الواردة يف تقرير التدقيق بشأأن اإ

 .2016يف 

 

كتب الأخالقيات يف الويبو، بعد مناقشة مل  يةلتعلاميت املكتب ل أأعربت اللجنة أأخرًيا عن ارتياهحا للمسودة املنقحة و "

ىل مايو الأخالقياتمكتب مطوةل مع كبري مسؤويل   .2018، تعود اإ

 

بشأأن س ياسة امحلاية من الانتقام بسبب  33/2017رمق  يةاملكتب  التعلاميتكام أأجرت اللجنة مناقشات طويةل حول "

وأأعربت  .معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب الأصول معوبسبب التعاون الإبالغ عن سوء السلوك 

عن اخملالفات ونصحت بتعزيز الأحاكم املتعلقة بتضارب  يبلغون لأشخاص اذلينا اللجنة عن قلقها بشأأن فعالية حامية

 نزاهة العملية. حتسنياملصاحل من أأجل 

 

وأأعربت عن رسورها  2018"أأخرًيا، فامي يتعلق مبكتب أأمني املظامل، انقشت اللجنة مع أأمني املظامل تقرير نشاطه لعام 

. وقدم أأمني املظامل ثالث خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير يف مكتبه الوقائيةالاستشارات  عدد يفارتفاع ملالحظة 

ىل اللجنة وأأشارت تنفيذها.  مراقبةتوصيات واسعة النطاق تعزتم اللجنة  مسم هبا اجلودة العالية جدا اإ تقرير أأمني اليت ات

 .بشلك منتظم تويص ادلول الأعضاء ابلطالع عىل تقارير أأنشطتهيه املظامل و

 

تقديري للمدير العام، الس يد اكمل ابلنيابة عن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، أأود أأن أأعرب عن ويف اخلتام، و"

من فرانسيس غري، ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية، واملراقب املايل، وكبري موظفي الأخالقيات، وأأمني املظامل، وغريمه 

ىل املدير العام، اعد مس، ول س امي الس يد أأميب سوندارام، املدراء لتخصيص الوقت لعمل ، املدقق اخلاريجابلإضافة اإ

أأيضا نفتح، وللمعلومات اليت ت توفريها لنا خالل العام. وأأود أأن أأجسل م حض و تفاعلهم املنتظم معها بشلك واو  اللجنة

قدت مع   .املهمةالقضااي  يفالودي  امجلعية العامة للويبو وجلنة التنس يق، وتفاعلهم رؤساءتقديري لالجامتعات اليت ع 

 

جابة عىل أأي أأس ئةل قد تكون دليك حول تقريران".  "شكرا جزيال كل س يدي الرئيس. أأان مس تعد لالإ
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وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وشكر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل التقرير الوارد يف  .39

ىل البيان الافتتايح اذلي ُأديل به ابمس  .اذلي قدمه ة عىل العرضاللجنهذه ورئيس  WO/PBC/31/2الوثيقة  وابلإشارة اإ

يف  والرقابةالتدقيق لعبه ي اذلي اجملموعة، أأعرب الوفد عن امتنانه للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل ادلور الأسايس 

اجملموعة عن تقديرها لتفاعل اللجنة الاستشارية  وأأعربت .الويبو حلفاظ عىل فعالية وكفاءة ومالءمة الإدارة وأأنشطة منظمةا

ىل الصعوابت اليت واهجهتا خالل الأشهر املاضية. وهنأأت اجملموعة رئيس وانئب  املس تقةل للرقابة مع ادلول الأعضاء، مشرية اإ

رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل انتخاهبام يف ادلورة اخلامسة وامخلسني، ورددت التقيمي اذلايت الوارد يف التقرير 

مراجعة خطة العمل يف  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوأأعربت عن ارتياهحا لدلور النشط اذلي تقوم به  الس نوي.

، يف 2020، الإجراءات املتخذة لتعديل خطة العمل الس نوية للرقابة لعام وبشلك خاصس نوية لشعبة الرقابة ادلاخلية، ال 

معلية يف  التدقيق)اخيل ادل التدقيقي تقرير   اس تعراضأأنه من املؤسف أأن اإىل ت اجملموعة أأشار و  .19-جاحئة كوفيد ظلم 

تقيمي مل يمت الانهتاء مهنا يف ادلورة السادسة ال ي ، وتقرير  (وظفني ومس تحقاهتماس تعراض الزناهة ملزااي املو  ،الإغالق املايل

ىل نتاجئ أأعربت عن تطلعها وامخلسني للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، لكهنا   أأضافتو  .جداهمة امل هذه التقارير اس تعراض اإ

ىل  واعتربت أأن هذا الأمر قد، املدقق اخلاريجب بتفاعل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مع رحم ت  أأهنا اجملموعة  أأدى اإ

تقارير الاستامثر املايل، وجشعت اللجنة فامي يتعلق مبراجعة  املدقق اخلاريج لعملحتسني معلية املتابعة، وأأعربت عن تقديرها 

عىل البياانت  19-كوفيدتأأثري جاحئة ب  املتعلقة املعلومات لإفصاح عنام الإدارة ابقي التأأكد منالاستشارية املس تقةل للرقابة عىل 

رصد بعناية تأأثري جاحئة باللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  لقيام عن ارتياهحا اجملموعةوأأعربت  .املالية عىل النحو املوىص به

معل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  طريقة اجلاحئة عىلهذه  تأأثري ابلإضافة اإىلعىل الوضع املايل للويبو،  19-كوفيد

ىل  الأمر اذلينفسها،  ه مل يمت التوصل أأعربت اجملموعة عن قلقها من أأنكام  لويبو.يف ا ةوظيفة الأخالقيللنشط ال ور ادليشري اإ

اللجنة الاستشارية املس تقةل  لقرتاحعن دمعها اجملموعة  أأعلنتو  .2019زعومة منذ أأبريل املنتقام الاقضية  يفقرار هنايئ  اإىل

ىل  موظفللرقابة بأأن حييل  آخر يف منظومة الأمم املتحدة يف أأقرب وقت ممكن. اتأأخالقيموظف الأخالقيات القضية اإ  أ

معليات  معوبسبب التعاون الانتقام بسبب الإبالغ عن سوء السلوك  ذكل، ينبغي تعزيز س ياسة امحلاية من لإضافة اإىلاب

حامية ، مع مراعاة تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن س ياسات وممارسات التحقيق املأأذون هبا حسب الأصول التدقيق أأو

 يف منظومة الأمم املتحدة والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.الأشخاص اذلين يبلغون عن اخملالفات 

ىل أأهنا تتفق اجملموعة أأيًضا أأشارت و  أأن ادلول الأعضاء ستس تفيد من املعلومات بنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مع اللج اإ

ىل ادلول الأعضاء يف الاجامتع القادم للجنة التنس يق. ويف  الواردة يف تقرير النشاط لأمني املظامل، وطلبت تقدمي التقرير اإ

ىل ادلور الرئييس والفعال  هاتطلع أأعربت عن تاز و اخلتام، شكرت اجملموعة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل معلها املم  اإ

 والرقابة يف املنظمة. التدقيق جمالاذلي تلعبه اللجنة يف 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةوحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة  .40 وشكر اللجنة الاستشارية  بدلان أ

ىل اجملموعة وأأشارت  قدمه. املس تقةل للرقابة عىل التقرير والرئيس عىل العرض اذلي أأنه من املهم مالحظة أأن اللجنة اإ

ذكرت و  .احئةالاستشارية املس تقةل للرقابة واصلت العمل يف وظائفها الرقابية ابس تخدام منصة افرتاضية خالل فرتة اجل

ىل التقارير ادلورية لأمني املظامل و  أأن جلنة الربانمج ب دهاأأعربت عن اعتقاالاقرتاح اذلي ينصح ادلول الأعضاء ابلرجوع اإ

وفامي يتعلق ابلتحقيقات، رأأى الوفد أأن عىل جلنة الربانمج  واملزيانية ستس تفيد من الإحصاءات اخلاصة ابملوظفني الواردة فهيا.

  جيد. تأأثري قد يكون هلواملزيانية أأن تأأخذ يف الاعتبار الآراء املس تقةل لأن ذكل 
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أأورواب الوسطى ودول البلطيق وشكر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل بدلان وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة  .41

ىل اجملموعة برسور  أأشارتو  والرقابة يف املنظمة. التدقيقتقريرها ومعلها احلامس يف جمال  التفاعل بني اللجنة الاستشارية اإ

دى اإىل حتسن كبري يف معلية تنفيذ التوصيات التفاعل أأ هذا أأن ب، وأأعربت عن اعتقادها املدقق اخلاريجاملس تقةل للرقابة و 

 عىل انتخاهبام. هوانئب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وهنأأت اجملموعة رئيس الصادرة.

 لجنةهذه ال ل  وأأعرب الوفد عن تقديره وشكر وفد الصني اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها الس نوي. .42

، واهجت اللجنة الاستشارية 19-كوفيد جاحئة يشفتمنذ  قهتا خالل العام ورحب ابلعضوين اجلديدين.والنتاجئ اليت حق هاومعل 

ىل اإ املس تقةل للرقابة صعوابت وحتدايت  ذكل، أأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أأن  رمغو  بعض خطط العمل. ةعاقأأدت اإ

 عن بعدنت من عقد دورهتا السادسة وامخلسني الصعوابت ومتك هذه اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة قد تغلبت عىل 

اللجنة الاستشارية املس تقةل معل أأعضاء  أأنه خالل العام املايض،ولحظ الوفد  نرش تقرير ادلورة يف الوقت املناسب.من و 

دارة الويبو وشعبة الرقابة ادلاخلية املدير العام مع بشلك وثيق للرقابة  وأأمني املظامل، وقدموا العديد من واملدقق اخلاريج واإ

جناز طائفة متنوعة من همامت  اخلرباء املس تقلنيمبساعدة عالية اجلودة الالتوصيات   .ادلاخلية واخلارجية للويبو الرقابةيف اإ

ىلالوفد  أأشارو  .شلك مس مترب  حسنوأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يس متر هذا النوع من التفاعل والتواصل وأأن يت  ة أأن اللجن اإ

لعب دوًرا فريًدا وهاًما يف احلفاظ عىل فعالية واس تقاللية وظيفة الرقابة يف الويبو وتقيمي تالاستشارية املس تقةل للرقابة 

مساعدة املنظمة  مواصةل التعاون الوثيق مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ويف الوظائف املالية، وأأعرب عن أأمهل يف

 .وحتسني وظيفة الرقابةمراجعة تنفيذ التوصيات  عىل مواصةل التطور من خالل

وأأعرب وفد زمبابوي، اذلي أأدىل ببيان ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، عن تقديره للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  .43

نة وهنأأت اجملموعة الرئيس وانئب الرئيس عىل تعييهنام يف اللج  .WO/PBC/31/2التقرير الوارد يف الوثيقة  لإعداد

 ظلم اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل الإجراءات املتخذة لتعديل أأنشطهتا يف كام هنأأت الاستشارية املس تقةل للرقابة، 

وأأعربت اجملموعة عن ارتياهحا للآراء الإجيابية للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن البياانت املالية  .19-كوفيدجاحئة 

، معربة بشلك خاص عن تقديرها للنتاجئ املدقق اخلاريجاون بني اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة و للويبو، ورحبت ابلتع

أأعربت عن أأملها يف اختاذ  ،داخليةومقاييس  مؤرشاتالأمانة  طورتالاقرتاح بأأن  ابلإشارة اإىلو الإجيابية لتكل التفاعالت.

جراءات ملموسة لتنفيذ  اجملموعة أأيضا خماوف اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن س ياسة  ذكرتالاقرتاح. و هذا اإ

ورحبت اجملموعة مببادرة اللجنة الاستشارية  .يف أأقرب وقت ممكنالويبو للحامية من الانتقام وحثت عىل معاجلة هذه املسأأةل 

حاطة متهيدية مع رؤساء مجعيات الويباملمتثةل املس تقةل للرقابة   و وجلنة التنس يق.ابس تضافة جلسة اإ

وشكر الوفد اللجنة  وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء. .44

وأأقر الوفد ابجلهود القمية اليت تبذلها  الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل معلها طوال العام، ل س امي خالل الأوقات الصعبة.

ستشارية املس تقةل للرقابة لتعزيز الرقابة عىل املنظمة وأأعرب عن تقديره لدلمع اذلي قدمته الأمانة ملهمة اللجنة اللجنة الا

ىل أأن  ذكرو  الاستشارية املس تقةل للرقابة. توصية رقابية ل تزال  130أأن تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأشار اإ

ذات أأولوية عالية، وجشع الوفد الأمانة عىل تنفيذ تكل التوصيات ذات الأولوية  اتيوص هذه الت يف املائة من 38أأن معلقة، و 

، ل تزال 2019منذ أأبريل أأنه،  ذكرو  املنظمة.اليت قد تواهجها طر ااحلد من اخملمن أأجل وذكل العالية يف أأقرب وقت ممكن، 

س ياسة امحلاية من الانتقام بسبب الإبالغ عن سوء و  هناك قضية انتقام معلقة، واليت مل يمت حلها بسبب بند تضارب املصاحل

ىل أأنه يتفق الوفد  أأشارو  .معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب الأصول معوبسبب التعاون السلوك  مع الرأأي اإ



WO/PBC/31/14 
21 
 

وات اذلي أأعربت عنه اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن هذه املسأأةل، وحث مكتب الأخالقيات عىل اختاذ خط

حاةل الأمر اإىل مسؤول أأخالقي آخر يف منظومة الأمم املتحدة. اتفورية ملعاجلة املشلكة واإ ىل ذكل، ومتاش يًا مع اإ  ابلإضافة أ

توصية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، طلب الوفد أأن يقوم مكتب الأخالقيات عىل الفور مبراجعة س ياسة امحلاية من 

بشأأن  2018بغي القيام به أأيًضا يف ضوء التوصية الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لعام ، وهو ما ين وحتسيهنا الانتقام

ىل أأنه الوفد أأشار وأأخرًيا،  يف منظومة الأمم املتحدة.س ياسات وممارسات حامية الأشخاص اذلين يبلغون عن اخملالفات  وافق ياإ

أأمني املظامل اذلي يعده بشدة عىل رأأي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بأأن ادلول الأعضاء ستس تفيد من تقرير النشاط 

ىل أأنه مل يمت تنفيذأأنه جيب و  اتحة التقرير لدلول الأعضاء، مشرًيا اإ يف العام السابق  وحدة التفتيش املشرتكةل ذه التوصيةه اإ

حامية الأشخاص اذلين وحدة، مبا يف ذكل التقرير الأخري عن س ياسات وممارسات هذه اللني ل أأثريت يف تقريرين منفص اليت

وطلب الوفد مرة أأخرى أأن تقدم الأمانة التقرير يف الاجامتع القادم  يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة.يبلغون عن اخملالفات 

  للجنة الويبو للتنس يق.

آس يا الوسطى حتدث وفد الاحتاد الرويس بصفته الوطنية، وأأيد البيان اذلي ت الإدلء به ابمس مجموعة و  .45 بدلان أ

عداد تقريرها الس نوي.والقوقاز وأأورواب الرشقية ورأأى الوفد أأن متكن  ، وشكر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل اإ

جناًزا همًما.هاعىل اس مترارية معل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة من احلفاظ   ، مبا يف ذكل عقد اجامتعات افرتاضية، اكن اإ

وأأعرب الوفد عن تقديره لعمل اللجنة الاستشارية  .ةاجلغرافية يهذه اللجنة موزعني بشلك متوازن من الناح  أأعضاءوذكر أأن 

يالكام ، املدقق اخلاريجللرقابة مع املس تقةل  ء اهامتم خاص لتقيمي الوضع املايل للويبو، فضال أأعرب عن رسوره ملعرفة أأنه ت اإ

ىل أأنهالوفد  شاروأأ  خالل ادلورات العادية. البحث فهياعن جمالت العمل الرئيس ية الأخرى اليت ت  ميكن حتقيق  هقتنع بأأنم  اإ

تقاريرها اإىل  تبناءة وقدمبطريقة  الرقايبالعمل امرسة العديد من الفوائد يف حال قامت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مب

ابلمتويل وبس ياسة اخملاطر، ومسائل الرقابة، وغريها من القضااي املتعلقة ابملزيانية  تكل املتعلقة ل س اميجلنة الربانمج واملزيانية، 

 يف وأأعرب الوفد عن أأمهل .اإىل حد ما د أأيًضا من مدخالت ادلول الأعضاءيس تف وميكن لهذه اللجنة أأن ت الإداري للمنظمة، 

ىل  أأشارأأن تتطور هذه املامرسة، و  أأنه يؤيد قيام اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة برصد كيفية تأأثري الوضع الوابيئ عىل اإ

ىل بتقيمي االلجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة قيام  يشجعوذكر الوفد أأيضا أأنه  معليات الويبو. لتوصيات املوهجة ليس فقط اإ

دارة املنظمة.الهيئات الرئاس ية و  ىل اإ ويف اخلتام، متىن الوفد لأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة معال ممثرا  لكن أأيضا اإ

 .املرحةل القادمةيف 

يران )مجهورية  .46 ىل  -وشكر وفد اإ الإسالمية( رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقدميه التقرير الس نوي اإ

راقبة فعالية وكفاءة الويبو من خالل مب  يتعلقاللجنة فاميهذه ي تلعبه اذل ادلور وأأشار اإىل أأمهية جلنة الربانمج واملزيانية،

ىل التفاعل الإجيايب بني ادلول الأعضاء واللجنة الاستشارية  املس مترة لتحسني وظيفة الرقابة يف املنظمة. هاهجود وأأشار الوفد اإ

عالمية عقد املس تقةل للرقابة من خالل  منتظم وتقدمي تقارير متسقة اإىل دورات جلنة الربانمج واملزيانية، شلك ب جلسات اإ

وفامي يتعلق ابس تفسار اللجنة  .املدقق اخلاريجو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ورحب ابلتفاعل املنتظم بني 

ىل أأن الإدارة قد أأكدت للجنة املالية، أأشار الوفد عىل الإدارة  19-كوفيدجاحئة  أأثرالاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن  اإ

 لتحمل الفرتات الصعبة طويةل الأجل قد مصمتاللويبو واسرتاتيجيهتا ا املعمتدة من قبل الاستشارية أأن س ياسة الاستامثر

  .19-كوفيد جاحئة احلالية بسبب زمةالأ مثل 
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 خالل فرتة انتشار الوابء، لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، ل س اميعمل ال وأأعرب وفد املكس يك عن امتنانه ل .47

املزيد عن  ملعرفةوأأعرب الوفد عن تطلعه  ادلورات السابقة للجنة. املقدمة خاللوشكر الأمانة عىل مواصةل تنفيذ التوصيات 

الأشخاص اذلين يبلغون عن بتضارب املصاحل و  املرتبطةس امي فامي يتعلق ابلس ياسات ، ل التقدم احملرز يف بعض املسائل

وأأشار  .تذى بهحي  الويبو مثاًل  تبقى ليكالشفافية يف هذه اجملالت من الرضوري اعامتد ، و أأساس ية، لأن هذه قضااي تاخملالفا

ىل أأنه من املهم أأن تمتكن ادلول الأعضاء من  ىل تقارير أأمني املظامل، مضيًفا أأنه مقتنع بأأن همنية ع الاطالعالوفد كذكل اإ

لهيا اللجنة  والتعاون معه أأمران مكتب الأخالقيات رضوراين وهلام أأمهية اسرتاتيجية ابلنس بة للمسائل اليت أأشارت اإ

 الاستشارية املس تقةل للرقابة.

املس تقةل للرقابة عىل عقد دورهتا السادسة وامخلسني عىل الرمغ من  وأأشار وفد كندا اإىل حرص اللجنة الاستشارية .48

ىل و  ،تفيش الوابء ذ ان هذه اللجنة قد  تذى بهحي  للجنة بعملها ميثل منوذًجا للجميعاهذه ن الزتام أأ اإ مع ظروف العمل  تتكيفاإ

تساعد جلنة الربانمج واملزيانية بشلك كبري يف تنفيذ هماهما الرقابية، واليت اكنت أأساس ية  ويف نفس الوقت اكنتعن بعد، 

ىل وأأشار الوفد  .بشلك مس متر لشفافية واملساءةل عرب املنظمةالتعزيز  بني اللجنة الاستشارية املس تقةل  الاختالف ابلرأأياإ

يف عام بدأأت اليت و الأخالقيات فامي يتعلق بس ياسة الويبو للحامية من الانتقام والقضية املرتبطة هبا للرقابة وكبري موظفي 

ىل ال  2018 ىل ، وأأعرب عن تطلعه اإىل مج عهناانال متل يف املصاحل احمل تضارب ابلإضافة اإ وعن رسيع للمسأأةل  حلالتوصل اإ

 33/2017رمق التعلاميت املكتبية يف  الواردةمبراجعة وتعزيز الس ياسة املمتثةل دمعه لتوصية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

ىل اجلودة العالية لتقرير أأمني املظامل وأأيد التوصية  .أأجل حامية نزاهة العمليةبشأأن تضارب املصاحل من  املمتثةل وأأشار الوفد اإ

عدادها تقارير الأنشطة العاديةعىل  ابلطالع  .اذلي يقوم ابإ

ىل أأنبدوره  واملزيانية رئيس جلنة الربانمج شكرو  .49 اللجنة الاستشارية  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، مشرًيا اإ

متام هممهتامن متكنت املس تقةل  اإىل وجود بعض الرئيس أأشار و  .حئةاعىل الرمغ من الصعوابت النامجة عن اجل مواصةل معلها واإ

 هذه الهيئات ، سواء اكنتبشلك أأفضل ، مثل التنس يق بني مجيع هيئات الرقابةاحتسيهن ائل اليت ينبغي العمل عىلسامل 

 متابعةلإضافة اإىل ابعن اخملالفات، الأشخاص اذلين يبلغون داخلية أأو خارجية، واملسائل املتعلقة بتضارب املصاحل، وحامية 

وحث الرئيس اللجنة  دقيق. بشلك توصيات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة املوهجة اإىل مكتب الأخالقيات وتنفيذ

يالء املزيد من الاهامتم للتعليقات والتوصيات املقدمة ىل البيان اذلي أأدىل  .الهيا الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل اإ واستنادًا اإ

، ل س امي من خالل الإدارة للآخرين الويبو منوذجاً  رضورة أأن تبقى نة الربانمج واملزيانية عىلبه وفد املكس يك، شدد رئيس جل 

ىل تطلعات جلنة الربانمج واملزيانية العالية فامي يتعلق ابملسأأةل املهمة للغاية املمتثةل يف حامية  الأشخاص املالية السلمية، وأأشار اإ

أأن مجيع الأطراف املعنية عن شعوره بالرئيس وأأعرب  .املرتبطة هبامور الأخرى فضاًل عن الأ عن اخملالفات، اذلين يبلغون 

 .هذا الإطار نمثال حيتذى به مضالويبو  بقىت  ليكاللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  توصياتتنفيذ ب لزتمة م  

  اعامتدها.رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت ت، طلبات للحصول عىل اللكمةنظًرا لعدم وجود و  .50

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام مبضمون "تقرير جلنة الويبو الاستشارية و  .51

 (.WO/PBC/31/2املس تقةل للرقابة" )الوثيقة 
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 تقرير املدقق اخلاريج جدول الأعاملمن  5البند 

ىل الوثيقة  .52 اللواحئ من  8.11 الرئيس البند، موحضا أأنه وفقا للفصل قدمو . WO/PBC/31/3استندت املناقشات اإ

ىل امجلعية العامة  عن املدقق اخلاريجتقرير ، ت تقدمي والقواعد املالية للويبو عيات امجل و حساب البياانت املالية والس نة املالية اإ

 .اليت تلقهتامج واملزيانية، وفقًا للتعلاميت دلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو من خالل جلنة الربانلالأخرى 

ىل دعا الرئيس الس يد داميان برويت، مدير مكتب التدقيق الوطين، اململكة املتحدة، و   .املدقق اخلاريجتقرير  تقدمياإ

 )ممثاًل ابلس يد برويت( تقريره عىل النحو التايل: املدقق اخلاريجقدم و  .53

 

العام للمملكة املتحدة، يسعدين أأن  دقق، ابلنيابة عن املراقب املايل واملحرضات املندوبني الكرام"الس يد الرئيس، 

رشكمك يف القضااي اليت نسلط الضوء علهيا من ومن املهم ابلنس بة لنا أأن ن  تدقيق. ال لجنة الربانمج واملزيانية نتاجئ ل أأقدم 

جراؤها لمننحمك نظرة مس تقةل وموضوعية  اليت ت تعييننا  للرشوط املرجعيةوفقا خالل مراجعتنا للحساابت، واليت يمت اإ

 مبوجهبا.

 

وبعد البياانت املالية والإدارة املالية،  التدقيق يفالثالثة لعملنا، أأوًل،  الرئيس ية اجملالت التقدميي يف العرض تناولسأأ "

وش بكة املاكتب اخلارجية.  ،الواردين يف تقريران، وهام احلومكة والرقابة ادلاخليةاملوضوعني الأساس يني سأأتناول  ذكل

 دلول الأعضاء.م ابلنس بة لامتهاموضع هو الأخري اجملال هذا أأن لقد حددان و 

 

ىل نتاجئ ابلنس بة  ،" أأولً  اكن غري متحفظ، وأأن  املدقق اخلاريجللبياانت املالية، يسعدين أأن أأؤكد أأن رأأي مراجعتنا اإ

دقة واكامتل وصالحية البياانت ىل اإ  ابلنس بةجوهرية كشف عن أأي أأخطاء أأو نقاط ضعف اعتربانها ي مل  التدقيق

ذا اكنت  حتديدركزان أأيًضا عىل و . كلك املالية ادلول  ا وضعهتيتالللواحئ والقواعد املالية قد متت وفقًا  العمليات املاليةاإ

 .عىل ذكلميكننا التأأكيد الأعضاء، و 

 

عداد بياانت الويبو املالية والتعليقات املالية و " مدعومة اكنت املصاحبة لها وفقا لأحاكم حماسبية عالية اجلودة و ت اإ

أأجرت الويبو مراجعة لتقريرها املايل الس نوي وبياانهتا املالية لتبس يط احملتوى، مع الرتكزي عىل و  بتحليل مفصل.

، واليت ت حتقيقها عديالتملساعدهتا عىل تنفيذ التلقد معلنا مع الإدارة و املالية.  سالمةاجلوانب املهمة للأداء املايل وال 

جيابية مضن عداد التقارير اخلاصة ابملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، ونعترب أأن هذه التطورات اإ طار اإ ل س امي فامي  اإ

جيابية ومل التدقيقبشلك عام، اكنت نتاجئ و . الغري رضوريةتقليل املعلومات يتعلق ب  د أأي أأخطاء كبرية أأو يحتد يمت اإ

 .نا هذااللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بتفاصيل معل  ابطالعالرقابة، ومقنا  جمال ف يفنقاط ضع

 

 عوديف املائة، وي 78.1، زاد صايف أأصول الويبو بنس بة الأخرية"فامي يتعلق ابلإدارة املالية، عىل مدى الس نوات امخلس 

ىل  نقدية وتدفقات  متنيل تزال الويبو تمتتع بوضع مايل واس تخدام أأنظمة الرباءات. يف  ارتفاعذكل اإىل حد كبري اإ

جيابية،  فقد حصلت  ،هذه اجلاحئةعىل الرمغ من تدمعها مجموعة منتظمة من الإيرادات اليت ستتدفق يف املس تقبل. و اإ

 .لقادمةاحلصول عىل املزيد مهنا يف املرحةل اوتتوقع الإدارة أأن  2020الطلبات يف أأوائل عام عدد كبري من  الويبو عىل

ىل جانب  واس تخداهما واليت ميكن حتويلها  لموارد النقديةلواملس توايت املرتفعة نسبيًا حتياطي يف وضع سلمي الا كونواإ
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هنا ي مكم يف وضع جيد  املنظمةحاليا، و  مناس با.ل يزال لويبو وضع ا بشأأن الإدارة قلقأأن خلصنا اإىل قصرية،  خالل فرتة

 .احاليً  القامئةس تقرار مواهجة حاةل عدم الامن 

 

ىل املوضوع الأول لتقرير الأداء، واذلي  قضااي احلومكة والرقابة ادلاخلية، واليت توفر لدلول  يتناول"ننتقل الآن اإ

دارة املوارد. واصلت الويبو هنجها  الأعضاء الثقة والطمأأنينة الإجيايب والاستبايق لتطوير أ ليات حومكة فامي يتعلق ابإ

 التطور داخل منظومة الأمم املتحدة.يف جمال طليعة ال يف  يه منظمة الويبو ، نعترب أأنربتناواستنادا اإىل خسلمية. 

 

الامتثال للضوابط  تأأكد منل ل اس تخدام التقنيات التحليلية كيفية ، واصلت الويبو اس تكشاف 2019خالل عام "

طار الرقابة ادلا من وللتأأكد، اتوالعملي املنظمةادلاخلية عىل مس توى  اس تعانت وقد . بشلك مس متر خليةفعالية اإ

 هياف تس تخدمأأن توقع من امل جماًل  20تطوير الأدوات التحليلية وحددت  لالس مترار يفالويبو خبرباء استشاريني 

الإدارة أأن بيئة الرقابة اخلاصة هبا اس مترت يف  عترب. وت 2020الضوابط ادلاخلية خالل عام  لتعزيزالأدوات التحليلية 

 العام املقبل. يف التدقيقمعلية العمل بشلك طبيعي خالل الإغالق كجزء من 

 

العمليات املوحضة  شلكم . وت ةابلطمأأنينتشعر  دلول الأعضاءجيعل ا االرقابة ادلاخلية مصدر "ل يزال بيان الويبو بشأأن 

معلية أأن  ل س امي أأساًسا سلميًا للمدير العام للتعبري عن فعاليهتا ،بشلك فعال طلضوابا تطبيقضمن واليت ت ،سابقًا

ضوابط  يف املائة من 89حوايل  أأن تقيميال  هذا تبني من خاللو  س متر.حتسن م التقيمي اذلايت للرقابة تشري اإىل 

يالء  خالل منبشلك أأكرب البيان  تطويرميكن للويبو أأنه  عتقد. ون بشلك جيد مطبقةو قيد الاس تخدام العمليات  اإ

ىل اخملاطر املس تقبلية. ىل التحسني والتطلع اإ عداد التقارير  حتسنيؤدي يوس   أأمهية أأكرب للمجالت اليت حتتاج اإ دورة اإ

ىل تعزيز البيان يف الس نوات املقبةل.2020اخلاصة بشعبة الرقابة ادلاخلية يف عام   ، مبا يامتىش مع توصيتنا السابقة، اإ

 

هدفًا  15الاحتيال واكتشافه، حيث حققت ماكحفة ، أأحرزت الويبو مزيًدا من التقدم يف جمال 2019"خالل عام 

القامئة من احلالية ومن املقرر ربط خماطر الاحتيال ابلضوابط  ارطة طريق ماكحفة الاحتيال.خلهدفًا  17 أأصل من

طار الرقابة. يفالثغرات  حتديدأأجل  ضافةت وقد  اإ دارة خماطر املؤسس اإىلخماطر الاحتيال  اإ ابلتايل ، واتنظام اإ

يف  89الآن حوايل  ىتح وقد تلقى .احلدم مهناتدابري تعزيز اإىل هذه اخملاطر س يؤدي تسليط الضوء بشلك أأكرب عىل 

لزاميًا املائة من املوظفني تدريبًا  بشلك عام، ل تزال و  الأخرى. ابملنظامتمقارنة   نس بة عالية، ويهحول الاحتيالاإ

 الاحتيال. اكحفةميف جمال  ااستباقيتتبع هنجا الويبو 

 

خاريج للش بكة،  تقيميش بكة املاكتب اخلارجية للويبو، حنن ندرك أأن ادلول الأعضاء ختطط لإجراء ل  أأما ابلنس بة"

طار معل وتقيمي مراقبة  متتلتطوير هذه الش بكة وكيف  امل تمبع مقنا مبراجعة الهنج احلايل هذه املبادرة معدلو الأداء مضن اإ

يف يناير  جديدافتتاح مكتب  وتس تة ماكتب،  تضمالش بكة اكنت  ،2019عام  عىل النتاجئ. اذلي يركمزالويبو 

نفاق الإجاميل يف املزيانية لعام قد ختتلف أأنشطة لك مكتب، و  .2020  مليون فرنك سويرسي. 8.5 2019بلغ الإ

من البدلان  ةاملقدم ساعداتاملساهامت وامل  ه مل يمت تقيميمبا أأناحلقيقية، املعلن عهنا أأقل من التلكفة  التلكفة ولكن

 يف البياانت املالية. اعهن ترصحيال مل يمت املضيفة و
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ونتوقع أأن تركز هذه الاسرتاتيجية عىل  اسرتاتيجية واحضة دلمع تطوير الش بكة. غيابمراجعتنا تبني لنا خالل و "

وجيب أأن تكون تكل  حتقيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية الشامةل.من أأجل ما  قةنطالأولوية والقمية املرتبطة مب 

ومن  وتطورها. احملققة لأهدافل اوفقً و ، اجةتوس يع الش بكة أأو تقليصها حسب احلب  حبيث تسمحالاسرتاتيجية مرنة 

 معلية صنع القرار. تسمح بتوجيهغياب معايري ترجيح واحضة أأيضا الحظ امل

 

ىل أأن "  قدمت الأمانة -لقرارات ا لختاذ دلول الأعضاءلمع ادل  يتعلق بتوفريفاميحمدود دور الأمانة وجتدر الإشارة أأيضا اإ

ماكتب جديدة لإنشاء قرتحات امل ميتقد يمت لو توصيات. تقدمي أأي دون"تقرير أأسايس يصف احلقائق" من 

ىلقد الأمر أأن هذا  وحنن نعتقد وضوعية.مب قرتاحاتة هذه الامقارن ميكنوابلتايل ل ابس تخدام منوذج موحد   أأدى اإ

لقد أأوصينا بوضع اسرتاتيجية واحضة تركز عىل التنفيذ و  تطوير الش بكة. حول موضوع أأطول من الالزممناقشات 

ماكنية أأن تلعبيف  أأيضا البحث وجيب .لأهداف الرئيس ية للمنظمةل وفقاالفعال من حيث التلكفة  أأكرث  ادورلأمانة ا اإ

جراءات حمددةالويبو  وتتبع .الاجمل افعالية يف هذ جنب تسمح بت  فعاةل بطريقةلإدارة ش بكة املاكتب اخلارجية  اإ

شلك الش بكة ب  ادماج تبني لنا أأنه من املهم جداقد و  واملناسب من جنيف.املالمئ ضمن الإرشاف تو  اجلهود ازدواجية

قلميية، وتبادل خطط العمل واملعلومات، والعمل   من املمكن هونعتقد أأن .الرئييس املقر ابلتعاون معاكمل مع املاكتب الإ

خطط معل الربانمج واملزيانية،  ابلستناد اإىلعىل قياس الأداء  بشلك أأكرب حتسني التقارير ادلاخلية والرتكزي

 .وأأداهئا من نتاجئ املاكتب اخلارجية التحققأأيضا فيد ومن امل ونتاجئ رئيس ية أأخرى. مؤرشات  وابس تخدام

 

لك مكتب من املاكتب ميكن تعزيز مساءةل ش بكة املاكتب اخلارجية من خالل الرتكزي بشلك أأكرب عىل خطط معل و "

ىل جانب التدابري و  .اخلارجية ومؤرشات تقيمي الأثر املرتبطة هبا د نه من املفينعتقد أأ املطبقة يف مجيع املاكتب،  الشائعةاإ

جراءات  اعامتد تدابري بوضع مؤرشات لقياس مدى رضا أأيضا أأوصينا و  لأولوايت احمللية.ل خاصة للك مكتب وفقاواإ

ضافهتا ما أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف منطقة ىل  واإ ومن  .للويبو اقاطن الأوسع "تصور أأحصاب املصلحة اس تقصاء"اإ

ذا اكنت املاكتب حتقق أأهدافها أأم لمن حتديد  الأعضاءادلول املفضل حتسني جودة البياانت لتمتكن    .أأفضلبشلك  اإ

 

جراء هذه اللجنة تعهدت " نعتقد أأن تقريران حيدد بعض اجملالت اليت و  .2021ش بكة املاكتب اخلارجية يف عام ل تقيمي ابإ

لتتخذ القرارات  الأعضاء دلوللتعزيز البياانت املتاحة من أأجل توفري معلومات أأفضل ل التقيمي  علهياميكن أأن يركز 

الإجراءات اليت  ةراجعقوم مب، س ناملس تقبيل تدقيقكجزء من معلنا يف ال و  بشأأن التطور املس تقبيل للش بكة. املناس بة

ىل اختذهتا الويبو   .هذا التقيمياستنادا اإ

 

توصية قيد  13تزال  ولالس نوات السابقة،  ت اقرتاهحا يف"يف اخلتام، ميكنين أأن أأؤكد أأنه ت تنفيذ عرش توصيات 

مل يسجل أأي نشاط أأو  طفيف جدا نشاطعلام أأنه جسل ، بشلك كبريتنفيذ العديد مهنا  يف تأأخرال وقد ت  التنفيذ.

أأن للويبو  ميكن نعتقد أأنهرمغ ذكل، ندرك الظروف الصعبة هذا العام، و  وحنن .2019يف عام هبذه التوصيات  مرتبط

 تطبيق التوصيات السابقة اليت ل تزال معلقة. مدى قابليةعادة تقيمي أأن تقوم ابإ أأو  ة للجاحئةالسابق شطةن الأ  تقميم 
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 تسهيل أأعامل املراجعة سبيل ، أأود أأن أأعرب عن شكري للمدير العام وموظفيه عىل دمعهم وتعاوهنم يفأأخرًياو "

هجود موظفي الويبو  لنامسحت العمل عن بعد، وقد نتيجة صعًبا بشلك خاص  2019اكن تدقيق عام ولقد  .والتدقيق

 لجدول الزمين املتوقع.وفقا للتدقيق ابس تكامل ا

 

 ."شكرا جزيال لمك

 

 لتعليقات.ا ابباخلاريج عىل العرض الشامل للغاية، وفتح  املدققوشكر الرئيس  .54

بياانت الويبو املالية لعام  حولاخلاريج عىل تقريره دقق املوشكر وفد اململكة املتحدة، متحداًث ابمس اجملموعة ابء،  .55

ىل التحدايت املطروحة واجلهود الإضافية املطلوبة لإعداد الواثئق بسبب جاحئة كوفيد2019 ، ت ورذم ذكل .19-، مشرًيا اإ

عن شكرها  أأيضا أأعربت اجملموعةو  مصدًرا همًما للمعلومات للجنة الربانمج واملزيانية. شلكم تقدمي التقرير يف الوقت املناسب، و 

مانة عىل ردودها عىل التوصيات الس بع اليت قدهما  اخلاريج قد أأصدر املدقق أأن  اإىلت اجملموعة شار وأأ  اخلاريج.املدقق للأ

اليت تواجه  والصعوابت ابلتحدايت ةً الأمانة عىل هذه النتيجة، معرتف تالبياانت املالية للويبو، وهنأأ  بشأأنرأأاي غري متحفظ 

قد قمي الوضع املايل  املدقق اخلاريجلأن عن رسورها اجملموعة  ت. وأأعربهذه اجلاحئة ظلتوفري املعلومات املناس بة يف 

ىل أأن الويبو يف وضع جيد ملواهجة حاةل عدم للمنظمة وخ   وضع  تقيميعملية ورحبت اجملموعة ب  .الاس تقرار القامئة حاليالص اإ

ىل اهامتهمااجملموعة وأأشارت  اء.لدلول الأعضابلنس بة أأمهيهتا ىل ع يدلالأمر اذلي املاكتب اخلارجية،  لتوصيات املتعلقة اب اإ

أأن تنفيذها س يكون رضوراًي لإنشاء  اعتربتتنفيذ تكل التوصيات، و  من أأجل اليت تمت مواهجهتاابلصعوابت  ةً ابملسأأةل، معرتف

ورحبت اجملموعة أأيضا ابقرتاحات  العامة بأأمكلها. هاأأهداف ل عىل املنظمة حتقيق سهمت  ش بكة عالية الأداء وخاضعة للمساءةل، و 

خذ هذه الاقرتاحات يمت أأ بشأأن التقيمي املقرتح لش بكة املاكتب اخلارجية للويبو، وأأعربت عن أأملها يف أأن  املدقق اخلاريج

طار البند  هذا املوضوع مضن توسع يفأأن يمت ال و مواصفات تقيمي املاكتب اخلارجية وضع خالل بعني الاعتبار  من جدول  16اإ

وفامي يتعلق ابلتوصيات املعلقة من الس نوات السابقة، أأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أأن عرش توصيات قد ت  امل.الأع

تأأخري ه قد ت أأن يشري اإىلاذلي  املدقق اخلاريجتقيمي  اجملموعة بقلق ذكرت، و التنفيذتوصية قيد  13 بقيو  .ابلاكملتنفيذها 

جسل نشاط طفيف جدا أأو مل يسجل أأي نشاط مرتبط هبذه التوصيات يف  وقد ةالعديد من التوصيات السابقتنفيذ  مواعيد

ىل بذل . 2019عام  من  اتم بشلك هود لتنفيذ التوصيات السابقة من خالل الاس تفادةاملزيد من اجل ورددت اجملموعة ادلعوة اإ

 تكل التوصيات تنفيذضامن وذكل هبدف  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لتقيمي خطط التنفيذ واجلداول الزمنية املنقحة،

 .بشلك اكمل

آس يا واحمليط الهادئ، ابلإجنازات والعمل اجلاد واجلهود اليت بذلهتا الأمانة  شادوأأ  .56 وفد س نغافورة، متحداًث ابمس مجموعة أ

الوسائل  ابس تخدامعن بعد بنجاح التدقيق معلية  سبيل اس تكامليف اململكة املتحدة يف مكتب التدقيق الوطين و 

لتقدمي املالحظات والإفصاحات املالية والضامانت الشامةل لالضطالع مبسؤوليات الرقابة كام   عىل املنظمةالافرتاضية، وأأثىن

  .ذكر املدقق اخلاريج

يف اململكة املتحدة لإعداد تقرير ملكتب التدقيق الوطين العام  دققوأأعرب وفد الصني عن تقديره للمراقب املايل وامل .57

 معلية الصياغة. خالل، وشكر الأمانة عىل تعاوهنا 19-ي عايل اجلودة يف الوقت املناسب، عىل الرمغ من جاحئة كوفيدس نو 

طار الرقابة ادلاخلية. للمدققعليق الإجيايب لل وأأعرب الوفد عن رسوره   اونظر  اخلاريج عىل بيان الويبو املايل ووضعها املايل واإ
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ىل  ىل التكيفاإ  الرقابة معليات ادراج، وافق الوفد عىل اقرتاح احئةمع الوضع الطبيعي اجلديد النامج عن اجل أأن املنظمة حباجة اإ

وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل الأمانة تنفيذ التوصيات اليت طرهحا  .2021التدقيق لعام  الإغالق يف خطة خالل فرتة

ىل، بنشاط اخلاريج املدقق آراء  وأأشار اإ اخلاريج واقرتاحاته بشأأن املاكتب اخلارجية جاءت يف الوقت املناسب  املدققأأن أ

ىل  .حبسب اعتقاده ويه هممة للغاية ذكل، أأيد الوفد فكرة وضع اسرتاتيجية أأوحض لتوس يع ش بكة املاكتب ابلإضافة اإ

ىل أأنه جيب تعزيزأأشار ال لماكتب اخلارجية،لنس بة لابو .للمنظمة املس تقبليةالتشغيلية ولوايت لأ ل وفقااخلارجية،  دور  وفد اإ

املوضوع  هذا مراعاةدارة املاكتب اخلارجية، أأعرب الوفد عن اعتقاده برضورة لإ  ابلنس بةو القرار.بعملية صنع   يتعلقالأمانة فامي

 املقدمة منلتحقق من حصة البياانت اب شعبة الرقابة ادلاخلية قيامخطة العمل الشامةل للويبو، ووافق عىل يف  بشلك أأكرب

 تمتتع خبصائصهاا مكتب خاريج يوجد فهيالوفد الرأأي القائل بأأن لك منطقة  أأيدالوقت، نفس ويف  املاكتب اخلارجية. قبل

 املدقق، أأيد الوفد بشدة اقرتاح ذلكلو لظروف احمللية.ااملاكتب اخلارجية معل  يراعي، من املتوقع أأن ابلتايلالفريدة، و

أأعرب عن بياانته،  من ادلء الوفد انهتاءوقبل  مناس بة للك مكتب.خاصة و وضع مؤرشات أأداء تحديد أأهداف و اخلاريج ب 

ومبا أأن هذا التقيمي  .2021اخلارجية يف عام  اخلاريج بشأأن تقيمي ش بكة املاكتب املدققابلتوصيات املقرتحة اليت قدهما ه بي رح ت

آر  مراعاةاملعقد اكن ذا أأمهية كبرية للويبو، اقرتح الوفد  من  اخلاريج املدقق ن فهيممب يف املس تقبل اء مجيع أأحصاب املصلحةأ

ىل أأنع و  .املاكتب اخلارجية مواصفات تقيميأأجل ضامن مشولية  مع الأمانة وأأحصاب والتعاون س يواصل التواصل أأشار الوفد اإ

 املصلحة الآخرين.

نتاجئ اخلاص ب تقرير ال اخلاريج عىل  املدققوشكر وفد لتفيا، متحداًث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق،  .58

، اكنت البياانت املالية متوافقة مع أأحاكم املعايري احملاسبية 2019ملالحظة أأنه يف عام  ارتياهحاالتدقيق. وأأعربت اجملموعة عن 

الاعتبار، أأثنت  عني يفالأمر  ومع أأخذ ذكل .للواحئ والقواعد املالية للويبواملالية متت وفقًا  العملياتادلولية للقطاع العام، وأأن 

ىل أأهنااجملموعة عىل معل الأمانة و   اكتب الويبو اخلارجية.مب املتعلقةاخلاريج  دققاملتوصيات ب خاص بشلك  ةمتهم  أأشارت اإ

املناقشات بني ادلول الأعضاء و  اتالقرار  اختاذمعلية  التوصيات ميكن أأن تسهلهذه  اعتقادها بأأن نعاجملموعة  أأعربتو 

مواصفات عند تطوير يف عني الاعتبار التوصيات  أأضافت أأنه جيب أأخذ هذهو  فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو. بشأأن

 .املاكتب ش بكة تقيمي

اخلاريج، وأأكد  عد من قبل املدققللتقرير امل  وحتدث وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأعرب عن تقديره   .59

وذكرت اجملموعة  .دورهاوأأداء لإدارة املنظمة املناس بة والتوازانت خلاريج يف توفري الضوابط ااملدقق أأمهية دور ووظيفة عىل 

ىل ادلول امل   مشفوع بتحفظاتغري الاخلاريج أأن اجملموعة راضية عن التقرير  دققوأأكدت للم املدققأأهنا تدرك توقعات  قدم اإ

الرباءات والعالمات  تسجيلارتفاع طلبات ير املالية للويبو، و وأأشادت اجملموعة ابملالحظات املتعلقة جبودة التقار  الأعضاء.

ىلاجملموعة  شارتأأ و  .الاحتيال واكتشافهماكحفة احملرز يف جمال  التجارية، وزايدة صايف الأصول، والتطور أأن التقرير غطى  اإ

ا هيلااليت توصل نتاجئ معرفة ال نتظر بفارغ الصرب يه ت و ،عىل املنظمة 19-كوفيدتأأثري  يعكسلكنه مل  ،2019الفرتة املالية لعام 

أأن بعض ب اعن اعتقاده تأأعربو  ابملاكتب اخلارجية.املدقق املتعلقة ورحبت اجملموعة بتوصية  هذا املوضوع. بشأأن املدقق

 .بليف املس تق  ملاكتب اخلارجيةا مواصفات تقيمي ديدتقيمي وحتل  أأساس يةاملالحظات اكنت هممة وستشلك نقاط مرجعية 

ىل أأشارت، لكهناتعزيز املساءةل وقياس الأثر عىل املاكتب القامئة؛ و  موضوعاجملموعة أأيدت و  أأداء املكتب  ل ينبغي قياس هأأن اإ

أأيًضا الرتكزي عىل تنفيذ جدول أأعامل  ب، بل جيفقطالرباءات والعالمات التجارية  طلبات تسجيلعىل أأساس  اخلاريج

وموهجة حنو حتقيق  وضاع البدل املضيفمالمئة لأ  املتبعةوينبغي أأن تكون الس ياسات  التمنية واتفاقات التمنية املس تدامة.

ىل معاهدات امللكية الفكرية" اعامتداقرتاح شأأن ب  قلقهاعن اجملموعة وأأعربت  .التمنية  اءلأدحد مؤرشات اكأ  "الانضامم اإ
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ىل معاهدات امللكية الفكرية. ا اخللصة، يف حني أأن معظم البدلان قد يكون دلهيا أأس باهبةتب اخلارجيلماكل  لعدم الانضامم اإ

توصية  13، لحظ الفريق أأن اإىل ذكلابلإضافة  وأأكرث توازاًن. نطاقًا أأوسع مواصفات التقيميجيب أأن يكون التقيمي و وابلتايل، 

ىل موافقتهو  ل تزال قيد التنفيذ. 2018توصية لعام  23من أأصل   عملالبشأأن خطة  11عىل التوصية رمق  أأشار الوفد اإ

عىل أأن  هأأن املساواة بني اجلنسني يه مسأأةل أأساس ية ابلنس بة للمجموعة، وكرر تأأكيد مبالتاكفؤ بني اجلنسني، اب اخلاصة

 عادل ضامن متثيل جغرايفلجيب معاجلته و بشأأن المتثيل اجلغرايف للقوى العامةل يف الويبو ل تزال بنًدا معلقًا  12التوصية رمق 

 القوة العامةل يف الويبو. مضن

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةمتحداث ابمس مجموعة وشكر وفد الاحتاد الرويس،  .60  يجاملدقق اخلار، بدلان أ

ىل أأن .اذلي قدمه عرضعىل العىل التقرير و  البياانت املالية ونظام  وضعلو ، جلودة التقرير مراتحة جدا اجملموعة وأأشار الوفد اإ

ىل اجملموعة  أأشارتو  س متر.يتحسن بشلك م ي اذل التدقيق ادلاخيل عكس أأدى اإىل وجود احتياطيات قوية، و قد أأن ذكل اإ

 يف اعن أأمله موعةاجمل تتنفيذ عدد من التوصيات السابقة، أأعرب ورمغ اوز الأزمة بنجاح.ن الويبو من جتشفافية املنظمة، ومكم 

فامي يتعلق بعمل املاكتب اخلارجية، أأيدت اجملموعة فكرة و  بعد.تنفيذها التوصيات اليت مل يمت  من تنفيذقريًبا الانهتاء 

 القطرية أأو الإقلميية صائصاخل دراسةمكتب خاريج، وفقًا لأهداف املنظمة، ورأأت أأن لك الاسرتاتيجية اخلاصة لعمل 

املوارد الالزمة والتدابري اليت  سامه أأيضا يف حتديدست  ،الاعتبارعني أأخذها يف  ينبغياليت و للمنطقة حيث يقع لك مكتب 

مسؤوليات اختاذ بتوزيع  فامي يتعلق ة وادلول الأعضاءبني الأمان تحقيق التوازنل  ابلنس بة اختاذها لتكل املاكتب اخلارجية. جيب

ن بعضالقرار داخل املكتب ادلويل، أأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف تسجيل ما ييل:  موظفي الويبو مسؤولون حالًيا عن  اإ

اختاذ القرار بشأأن ة بصالحيادلول الأعضاء  أأن تمتتع وينبغي ؛ةحكمي هذه املقاربة ليستاجملموعة أأن تعترب و معل املاكتب، 

قيام  من الرضوري التأأكد منو ؛ وأأل يس تحوذ املقر الرئييس تلقائيا هذا املكتب، مصري أأي مكتب خاريج توقف عن العمل

عىل التوصيات  املدققويف اخلتام، شكرت اجملموعة  راجعة الأهداف الاسرتاتيجية للماكتب اخلارجية.الأعضاء مب ادلول

ىل أأهنا   مانة.لأ يمت تنفيذها من قبل ال مناس بة تعتربها وأأشارت اإ

يران )مجهورية  .61 ىل رأأي  املدقق اخلاريجالإسالمية(  -وشكر وفد اإ ه بأأن املدقق اخلاريجعىل التقرير وأأشار ابرتياح اإ

يرادات قد ت ختصيص ية اللواحئ املال القواعد و املالية تتوافق مع  العملياتامجلعية العامة وأأن  هدافوفقا لأ الويبو ونفقات  اإ

دراكه لتعاون الويبو الاكيف واملالمئ مع  للمنظمة. أأن الويبو قد  أأيضا تبنيوفامي يتعلق ابلأداء املايل،  .املدققوأأعرب الوفد عن اإ

جيابية، ، 2019فرتة مالية أأخرى انحجة يف عام بمرت  تدمعها مجموعة منتظمة ول تزال تمتتع بوضع مايل متني وتدفقات نقدية اإ

 2020الويبو مجموعة كبرية من الطلبات يف عام  يتلقل وأأعرب الوفد عن ارتياحه  .تدفق يف املس تقبل ست اليتمن الإيرادات 

ىل احلومكة والرقابة ادلاخلية، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تكل ال ليات  س بةوابلن  .اجلاحئةعىل الرمغ من  أأدوات أأساس ية  يهاإ

وأأقر الوفد بقوة الضوابط  متكهنم من أأداء وظائفهم الرقابية واحلفاظ عىل املوارد.و  الضامانتتوفر للمدير العام وادلول الأعضاء 

ىل أأن .2019يف عام اليت حصلت خرى الأ جيابية الإ تطورات ابل لويبو ودة من قبل امتاملع ادلاخلية  الأمانة  وأأشار الوفد اإ

اكنت متسقة مع  3و  2مانة عىل التوصيتني رمق ردود الأ ر أأن كوذ .املدقق اخلاريجغالبية التوصيات اليت قدهما  وافقت عىل

ىل أأنه وفقا لقرارات امجلعية العامة، فاإن وجتدر  قرارات ادلول الأعضاء. ضع لقرار ادلول ختتح ماكتب جديدة معلية ف الإشارة اإ

ىل بعض أأنظمة التسجيل واحتادات  ذكرقبل اخلتام، و  ادلول. موهجة منمعلية  االأعضاء ابعتباره الوفد أأنه متت الإشارة اإ

وأأعرب الوفد عن أأسفه لعدم ذكر نظام لش بونة،  املعاهدات اخلاصة ابلويبو يف الفقرة الأوىل من التقرير، يف الصفحة الثامنة.

ذ  .اجلهات املعنيةيع عىل قدم املساواة من قبل مج  التعامل معهارأأى أأن مجيع أأنظمة التسجيل يف الويبو هممة وجيب  اإ
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 .2019يف  متحفظغري الوهنأأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية املنظمة عىل سنهتا املالية الناحجة وعىل تقرير التدقيق  .62

ىل  لحظ يف وثيقة منفصةل أأنه اعتباًرا من يوليو ذكر أأنه قد و  2020الطلبات خالل عام  أأنه ت تقدمي العديد منوأأشار الوفد اإ

ىلالإيرادات يف الواقع  وصلت، 2020 ىل النفقات وصلت، بيامن لها احملدد ابملائة من الهدف 108 اإ ابملائة من الهدف،  91 اإ

جراء وأأيد الوفد مبادرة  .جداابيا الأمر اذلي اكن اجي احتيال واحدة عىل  قضية، لأنه اكن عىل عمل ب للماكتب اخلارجية تقيمياإ

آخر ملنظمة مقرها ج  ىل  شارنيف، وأأ الأقل يف مكتب خاريج أ وأأيد الوفد  .فريدة من نوعهاحتدايت  تشلكأأن هذه املاكتب اإ

كام أأعرب عن قلقه من  مساءةل يف تكل املاكتب.لل  لتبين هنج شامبوضع اسرتاتيجية واحضة و املمتثةل اخلاريج  املدققتوصية 

جراء مراجعة لهيلك 2017الصادرة يف عام  9التوصية رمق  ه جيب التوقف عن تنفيذأأن الإدارة تعتقد أأن ، واليت تتطلب اإ

وضع وطلب معلومات حول اخلربة املكتس بة والتقدم احملرز منذ  املراجعة ههذعن تأأييده ل الوفد  عربوأأ  رسوم احتاد مدريد.

ىل التوصية. هذه  هاالتوصية، لأنه يعتقد أأن تنفيذ هذهذكل، ذكر الوفد أأنه يعرتض عىل فشل الإدارة يف تنفيذ  ابلإضافة اإ

 .جدا همم أأمر اكملبشلك 

ح يف ظل قيادهتم انجتلكل ابل وهنأأ وفد اجلزائر الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم معراًب عن اعتقاده بأأن الاجامتعات ست  .63

أأزمة  النامجة عن صعوابتاللدلورة عىل الرمغ من  املمتازعىل التحضري و وشكر الوفد الأمانة عىل معلها ادلؤوب  احلكمية.

 دققومتاش يا مع البيان اذلي ت الإدلء به ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، أأعرب الوفد عن شكره للم .19-كوفيدفريوس 

احلساابت، وفقا ملتطلبات التدقيق والتحقق الأكرث  وضعحملة عامة عن  توفرياخلاريج عىل تقريره وعىل العمل الرائع املنجز ل 

ذ  ،همًما للغايةالأمر واكن هذا  رصامة. تتسم و يف وضع سلمي أأهنا بامجليع  طمأأنةمن و مكمن املنظمة من تعزيز س ياس هتا الإدارية اإ

 ببس ب  الوضع احلايل الغري مس تقروأأعرب الوفد عن رسوره ملعرفة أأن الويبو يف وضع جيد للتعامل مع  .عاليةفلشفافية والاب

ضامن أأن تسعى لعىل أأنشطة الويبو و  جاحئة، ينبغي أأن تركز أ لية الرقابة عىل الآاثر احملمتةل لليف الأشهر املقبةلو .19-كوفيدأأزمة 

وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية، أأعرب الوفد عن  عىل خمتلف اخملاطر اليت قد تواهجها. اوتغلهب معلهاتأأدية يف الويبو  اس مترار

مانة عىل التدابري املتخذة لإضفاء الطابع ا  اخلاريج. دققامليف تقرير  واردلرمسي عىل هنجها لإدارة املاكتب، كام هو شكره للأ

طار  ىل التوصيات الواردة يف التقرير واليت هتدف اإىل حتسني اإ دارة املاكتب اخلارجية، ول س امي لإ عمل الوأأشار الوفد ابرتياح اإ

لتعكس  ،وقسم شؤون املوظفني يف الربامجية، أأنشطة املاكتب اخلارجية، ومفهوم الأنشطة املس تقبل  أأثرفامي يتعلق بتقيمي 

آراء أأحصاب املصلحة يف موقع عداد التقارير معلية والتدابري اليت اختذهتا الأمانة لتحسني  املكتب الأولوايت احمللية، مع مراعاة أ اإ

وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه من املهم أأيًضا دمج املاكتب اخلارجية املنشأأة حديثًا يف  .أأنشطة املاكتب اخلارجيةب املتعلقة

معلها لصاحل  حملاوةل توجيه وذكلفامي يتعلق ابملوارد البرشية للماكتب اخلارجية،  ل س امي، بشلك أأفضلخمتلف أأنشطة الويبو 

ة املاكتب الوفد أأن املرونة اكنت رضورية لتكييف أأنشط ورأأى أأهداف التمنية املس تدامة وفقا لإطار الربانمج واملزيانية.

اكن و  .يف العديد من الأوقات عىل الربانمج واملزيانيةاملفروضة  مع الاحتياجات احمللية، وذكل يف ظل القيود الصارمة اخلارجية

ماكنيةمن الرضوري  ويف  أأفضل املامرسات. ركةمشاالربامج واخلربات بني خمتلف املاكتب اخلارجية لضامن  تبادل البحث يف اإ

مثايل، وأأعرب عن أأمهل يف العمل معه بشلك ملدير العام اذلي خدم املنظمة ساعد ااخلتام، أأعرب الوفد عن امتنانه وشكره مل 

 يف املس تقبل.

اخلاريج عىل التقرير والعرض املمتازين، معراًب  املدققوهنأأ وفد ابكس تان الرئيس عىل انتخابه لرئاسة اللجنة وشكر  .64

ابلتوصيات  الوفد ورحب .لعمل عن بعداملتعلقة اب لجهود الإضافية املبذوةل ملعاجلة القضااي العمليةبشلك خاص ل  عن تقديره

 لتطوير املاكتب اخلارجية املعمتد الهنج احلايل حولاخلاريج  املدقق ا أأجراهيتال ابملراجعةالواردة يف التقرير، ل س امي فامي يتعلق 
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نشاهئا و  آراء امل .مراقبهتادمعها و واإ ت طسلاخلاريج بشأأن املاكتب اخلارجية جاءت يف الوقت املناسب و  دققووجد الوفد أأن أ

  اخلاريج للش بكة. مواصفات التقيميدلول الأعضاء يف معلية تطوير ا أأتن تستند الهيا، وميكن الضوء عىل مسائل هممة

وأأحاط  ، والتقرير املفيد للغاية اذلي قدمه.ل اجلاحئةخالاخلاريج عىل معهل، حىت  املدققوشكر وفد الاحتاد الرويس  .65

الوفد علام ابلتعليقات الإجيابية عىل التقارير املالية للمنظمة وحتسني الضوابط ادلاخلية والتأأكيد عىل اس تقرار الوضع املايل 

 تنفيذ هذه ميكن أأن تدمعوفامي يتعلق بسري معل املاكتب اخلارجية، أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن ادلول الأعضاء  للويبو.

ىل أأنهاالتوصيات، ل س امي فامي يتعلق ابسرتاتيجية معل  اكن  ملاكتب اخلارجية ووضع مؤرشات خاصة للنتاجئ. وأأشار الوفد اإ

 اتاختاذ القرار معلية فامي يتعلق مبؤرشات الأداء للماكتب اخلارجية، ولكن  اخمتلف اهنجاملدقق اخلاريج  أأن يتبع من املمكن

اخلاريج عىل اجلودة العالية للتقرير وشكر الأمانة  املدققوشكر الوفد  كون ابلاكمل من اختصاص ادلول الأعضاء.تأأن ينبغي 

عداد الوثيقةاملدقق عىل ردها عىل الأس ئةل اليت طرهحا   .بشلك اكمل اخلاريج عند اإ

 وضععداد التقرير خالل اللإ  اجلهد الكبري اذلي بذهل اخلاريج عىل للمدققوأأعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره  .66

املتعلقة  بتكلاحلساابت، ل س امي  مدققالتوصيات اليت قدهما فقته عىل أأغلبية اعن مو  الوفدوأأعرب  .بسبب اجلاحئةالصعبة 

خالل معلية حتديد تبار ومبا أأن التقرير قدم معلومات مفيدة للغاية، رأأى الوفد أأنه ينبغي أأخذها يف الاع  ملاكتب اخلارجية.اب

 .الاكمةل للويبو اكتب اخلارجيةاملش بكة ل  مواصفات التقيمي

لقيام الأمانة  ترحيبهوأأعرب الوفد عن  وأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء. .67

عداد  جراؤهت اذلي اريج اخلتدقيق لل ناسب، و امل شلك ل البياانت املالية ابابإ كام أأعرب الوفد عن تقديره لس تعداد  .كام جيب اإ

ىل قيام الأمانة  اخلاريج. املدققاليت قدهما الأمانة للنظر يف معظم التوصيات  ابلعمل عىل حتسني وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

وفامي يتعلق بتقيمي ش بكة  مثل هذه التوصيات املوثوقة. تنفيذمن خالل وذكل أأكرث كفاءة وفعالية  هامس متر جلعل املنظمة بشلك 

رائعة من حيث زايدة وعي أأحصاب املصلحة الياابنيني املاكتب اخلارجية، ذكر الوفد أأن مكتب الويبو يف الياابن قد حقق نتاجئ 

شأأن  ومن .ستامئنية للويبو يف الياابنالاالنامية من خالل الصناديق  للرتوجي لنظام امللكية الفكرية العاملي للويبو ودمع البدلان

وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ينبغي تقيمي هذه  هذه الإجنازات أأن تعود ابلفائدة عىل املنظمة وادلول الأعضاء واملس تخدمني.

 النتاجئ بشلك حصيح.

اخلاريج، اذلي يعمل ابلتعاون مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة  للمدققوأأعرب وفد كندا عن امتنانه  .68

وأأعرب الوفد عن تقديره اخلاص للنظرة العامة  للويبو.يف لإدارة املالية للحومكة وا لية عىل التقيمي والتدقيق الشاملالرقابة ادلاخ 

لعمل املس تقبيل يف هذا لالواحضة واملفيدة لش بكة املاكتب اخلارجية للويبو والتوصيات املرتبطة هبا، واليت وفرت أأساًسا متينًا 

بشأأن تعزيز تقارير أأنشطة اخلاريج  للمدققتقديره لإدارة الويبو عىل اعامتد التوصية الرابعة  وأأعرب الوفد عن خالص اجملال.

، 2023-2022املاكتب اخلارجية، والتوصية اخلامسة بشأأن تدقيق شعبة الرقابة ادلاخلية للماكتب اخلارجية يف خطة العمل 

وأأعرب الوفد عن  .مة لأحصاب املصلحة يف البدل املضيفبشأأن ادلراسات الاس تقصائية املس تقةل املنتظوالتوصية السابعة، 

اخلاريج الثانية والثالثة بشأأن املاكتب  املدقق ةأأخذ يف الاعتبار توصيتثقته يف أأن ادلول الأعضاء والأمانة، لك فامي يعنيه، س  

 ابلنس بةو .بشلك متوازن املسؤوليات بني الأمانة وادلول الأعضاء يعزبتو اخلارجية فامي يتعلق بوضع اسرتاتيجية واحضة و 

آراء الأمانة فامي يتعلق ابلأولوية التجارية ل   يفالأولوايت  هذه مهأأن تسا اماكنيةوالتشغيلية، و لتوصية الثانية، رحب الوفد بأ

يتعلق ابلتوصية الثالثة بشأأن  فاميو  املنظمة. ةصلحمن اجل حتقيق ماملاكتب اخلارجية،  حولادلول الأعضاء  مداولت توجيه

آرائه بشأأن املاكتب اخلارجية بأأنه بعد عىل  اخلاريج املدققتفق الوفد مع ي توازن املسؤوليات،  ، من مسؤوليات الأمانة احلدأ
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ادلول الأعضاء  تكونأأن و  ،بصفة استشارية حيهنا اليت تعمل ،تعمل ادلول الأعضاء جنًبا اإىل جنب مع الأمانة جيب أأن

التوصية السادسة بشأأن تطوير جمالت حمددة اعترب الوفد أأن  بشأأن املاكتب اخلارجية. الهنائية القراراتعن اختاذ مسؤوةل 

طار نتاجئ الربانمج  يفصيل االتف للرتكزي عىل القامئة منذ فرتة طويةلومؤرشات أأداء، تامتىش متاًما مع دعوات الوفد   .20اإ

ىل  املاكنة العالية للماكتب اخلارجية والبيئة ويربر ذكل "ش به الربامج"، عىل أأهنا الفردية  املقارابتمثل هذه ميكنك الإشارة اإ

ضافية من الإدارة بشأأن تطوير مثل هذه املؤرشات اخلاصة ابلربانمج  احملددة اليت يعمل فهيا لك مهنا. آراء اإ ويرحب الوفد بأأي أ

دارة الويبو  حولمات ، ويرحب بشلك خاص ابحلصول عىل معلو 2022/23واملزيانية لعام  ذا اكنت اإ  وضعت تصورااإ

ابلإعراب عن خالص تقديره  واختمت الوفد .املقبةل لثنائيةا ملزيانية اعدادها خالللتحدايت احملمتةل لتطوير مثل هذه املؤرشات ل 

عداد اخلاريج واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية والأمانة عىل مشاركهتم  للمدقق  التقرير القمي.هذا واإ

ضافةاخلاريج، ت  املدققوذكرت الأمانة أأنه اإىل جانب تقرير  .69 ىل أأن القرار ردود الإدارة يف هناية الوثيقة. اإ  وأأشارت اإ

مجيع التوصيات عىل الأمانة  وافقت، فقد التوصياتأأما ابلنس بة لبقية  دلول الأعضاء.لابلفعل  يعود بعض التوصياتابلنس بة ل 

دورة  خالللقيام بذكل من املمكن اكون يس   ملزتمة بتنفيذها، مبا يف ذكل تكل املتعلقة ابملؤرشات وأأطر النتاجئ. يهو

ىل تنفيذ مجيع التوصيات وأأعربت عن رغبهتا يف  الربانمج واملزيانية القادمة. ىل ادلعوة اإ وقد اس متعت الأمانة ابهامتم شديد اإ

بالغ جلنة الربانمج واملزيانية بأأهنا اكنت تناقش هذه املسأأةل مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وكذكل مع شعبة الرقابة  اإ

ذا اكنتتوصيات بعض ال ة يح المن أأجل تقيمي صمن الأمانة،  نيخمتلف عضاءادلاخلية وأأ  قابةل للتطبيق، وترسيع تنفيذ  وحتديد اإ

ن .يذهاما زال من املهم تنف التوصيات اليت الزتمت بتنفيذها وتكل اليت   يف هذا الاجتاه.بقوة  انتدفعالإدارة والأمانة  واإ

بعد أأخذ اللكمة مرة أأخرى، أأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكية النقطة اليت س بق أأن أأوحضها أأنه يشعر ابلقلق من و  .70

جراء مراجعة ل 2017التوصية رمق تسعة لعام  تعتقد أأنه جيب التوقف عن تنفيذأأن الإدارة  هيلك رسوم احتاد ، واليت تتطلب اإ

ىل وأأشار الوفد مدريد. التوصية . وأأيد الوفد مراجعة وقف تنفيذ هذه التوصية بأأن الإدارة تريد ذكراخلاريج  املدققأأن تقرير  اإ

واعرتض الوفد عىل فشل الإدارة يف تنفيذ  .والتقدم احملرز منذ وضع هذه التوصيةوطلب معلومات حول اخلربة املكتس بة 

  .بشلك خاصاملشلكة هذه لاكمل وطلب من الأمانة معاجلة اب هاتنفيذربا أأنه من املهم معتالتوصية، هذه 

أأن ادلول الأعضاء ينبغي أأن تأأخذ يف الاعتبار اخلربة ب اذلي مفادهالرد  الأمانة أأن الوفد اكن يشري اإىلذكرت و  .71

وأأوحضت الأمانة أأن هناك جزًءا اثنًيا من هذا التعليق، واذلي طلب تقس مي  املكتس بة والتقدم احملرز منذ وضع هذه التوصية.

ىل  الإدارة وس يعيد  رداخلاريج علام ب دققوقد أأحاط امل .عىل حدة جزءمع حتديد التنفيذ الاكمل للك خمتلفة  أأجزاءالتوصية اإ

 .2020 تدقيقالنظر يف هذه املسأأةل خالل 

ىل اخلاريج  اس امتع املدققوبعد  .72 الحظات الواردة من خمتلف احلضور، رد أأوًل عىل النقطة الأخرية اليت أأاثرها وفد املاإ

خالل سريد عىل هذا املوضوع اخلاريج أأنه املدقق وتكراًرا للمالحظات اليت أأبدهتا الأمانة، أأوحض  الولايت املتحدة الأمريكية.

رجيني السابقني، ولكن ستمت متابعهتا مع مراعاة تعليقات اخلا دققنياملمن قبل  2017ت تقدمي التوصية عام  .2020تدقيق عام 

ىل  الإدارة والأخذ بعني الاعتبار رأأيالتوصية  يف تنفيذ هذه احملرزحتديد التقدم سيمت الإدارة، و  املمتثل بتقس مي التوصية اإ

ىلوأأشار املدق للجنة يف العام التايل.تقدمي مالحظاته اخلاريج ب  املدققوالزتم  .أأجزاء خمتلفة ت تداوهلام  مسأألتني ق اخلاريج اإ

ىل  الأوىلسأأةل امل تعلق ت  .شأأهنامب خالل املناقشات وأأراد توضيح موقفه  كز اسرتاتيجية املاكتب تر أأن تابلأهداف واحلاجة اإ

ىل املعاهدات، واذلي زيكيمت الرت اخلاريج أأنه مل  أأشار املدققو  اخلارجية عىل أأهداف املنظمة. تبني أأنه  عىل مثال الانضامم اإ

جانب هام من عتقد أأن املؤرش يغطي هو ي ، عىل سبيل املثال الأمر ذكلذكر اخلاريج  املدققأأن  رمغو  .مؤرش يف حد ذاته
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 ييه ف  ةالثانيأأما النقطة  .اوسع نطاقأأ املؤرشات املس تخدمة لرصد أأداء املاكتب اخلارجية  جيعلوابلتايل نطاق أأهداف املنظمة، 

يكون دوًرا دامًعا  جيب أأناخلاريج  دققاملي أأ ر حبسب ي مانة يف دمع ادلول الأعضاء، واذلتوضيح مالحظاته حول دور الأ 

جيب أأن تقع أأن مسؤولية اختاذ القرار بمتاًما منذ البداية  ااخلاريج أأنه اكن واحضاملدقق يعتقد و  دوًرا يف صنع القرار.ه أأكرث من

لدلول  تسمحاليت  الالزمة املعلومات والبياانت جيب أأن توفر الأمانةوأأن يف هناية املطاف عىل عاتق ادلول الأعضاء، 

من خالل جتميع ستساعدمه الأمانة عىل الرتكزي عىل معلية صنع القرار لهيا، وابلتايل ا ابلستنادقراراهتا  ابختاذالأعضاء 

 مجيع مواقع املاكتب احملمتةل. مناملعلومات بطريقة متسقة 

يع الوفود فرصة للرد عىل مجل  اكنقد تناولت بدقة جوانب خمتلفة من هذا البند، و وذكر الرئيس أأنه شعر أأن اللجنة  .73

ابلسالمة املالية  بشلك خاص ترتبطوقد انبثقت من املناقشة بعض النقاط الرئيس ية الهامة للغاية، واليت  .دققتقرير امل

ىل الوضع  نظراجيدة  التوقعات، وأأن جداة اكنت سلمياحلومكة واكن الرأأي العام هو أأن الوضع املايل سلمي، وأأن  للمنظمة. اإ

املنظمة يف وضع جيد اإىل حد معقول، عىل تبني أأن ، و هامةاخلاريج أأي أأخطاء  املدقق، مل يالحظ ومن انحية أأخرى املايل.

لكمة اإىل يف اخلتام، اقرتح الرئيس قراًرا اكن مس تعًدا لقراءته، ولكن قبل القيام بذكل، أأعطى الو .19-الرمغ من جاحئة كوفيد

 الأمانة.

ىل أأن هذه الفرتة  اخلارجيني عىل معلهم. املدققنيوشكرت الأمانة  .74 اكنت صعبة وغري مس بوقة بشلك خاص وأأشارت اإ

اخلاريج والفريق عىل  للمدققوأأعربت الأمانة عن امتناهنا  للك من فريقي الإدارة والأمانة، وكذكل لفريق التدقيق اخلاريج.

جناز التدقيق بنجاح.هبدف ل فرتة الإغالق مشاركهتم البناءة خاصة خال  اإ

ورشع الرئيس يف تالوة فقرة القرار املقرتحة ليك تنظر فهيا جلنة الربانمج واملزيانية: "أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية  .75

ثيقة اخلاريج"، )الو  املدققتقرير "ضمون دلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة علام مبامجعيات سائر امجلعية العامة و 

WO/PBC/31/3ضافة" ... وأأوصت بأأن يمت تقيمي  ت( "، واقرتح عىل الوضع املايل للمنظمة وأأداهئا يف  19-أأثر كوفيداإ

 اخلاريج؛ وأأوصت كذكل بأأن تواصل الأمانة مراعاة التوصيات الواردة يف التقرير." للمدققالتقرير التايل 

ذا اكن من املمكن  .76 القرار املعدل حىت تمتكن ادلول الأعضاء من التشاور مع  توزيعوسأأل وفد اململكة املتحدة عام اإ

ىل أأنه حيتوي عىل عنرصين رمبا بشأأنه عوامصها  النظر فهيام بشلك اكمل قبل اختاذ القرار. ينبغي، مشرًيا اإ

يران )مجهورية  وأأخذ .77  الإسالمية( اللكمة وشكر الرئيس عىل العنارص اجلديدة يف مرشوع فقرة القرار. -وفد اإ

ىل العنرص الأخري يف واب ذا اكنت الأمانة ل تس تطيع الاس مترار يف مرشوع فقرة القرار لإشارة اإ اجلديد، تساءل الوفد عام اإ

وفد اململكة املتحدة  أأعرب عهنااليت  الوفد أأنه يتفق مع احلجج ذكرىل ذكل، اإ  ابلإضافةو تنفيذ مجيع التوصيات الواردة فيه.

ضافة  مرشوع القرار توزيع حاقرت  يواذل  املقرتح. مرشوعلل جديدة  نصاجلديد اذلي قد يتطلب يف هناية املطاف اإ

ىل أأهنا س تعمل مع الرئيس  .78  ىل الوفود.توزيعه عصياغة اقرتاح القرار اجلديد و  عىلوأأشارت الأمانة اإ

يعكس ما اجلديد،  نص، ول س امي اجلزء الأول من ال النصأأن  ، يف معرض تناوهل للتعليقات اخملتلفة،أأوحض الرئيسو  .79

دقالته الوفود، واليت   ينبغي النظر يف أأداء الويبو يف التقرير املقبل.أأنه عىل الوضع املايل و  19-كوفيدتأأثري  عىلالعديد مهنا  شدم

ىل التذكري بو آاثر عديدة عىل النظام  اله تمن حتدايت خالل الأشهر املاضية اكن اوما نتج عهن ةالعاملي اجلاحئةأأن ل حاجة اإ أ

يال املتعدد الأطراف، وينبغي ضافته يتطلب املزيد من اذل النصيبدو أأن اجلزء الثاين من و  .الاعتبار الواجب هئااإ ي ت اإ
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، اقرتح وذلكل حىت تنهتيي.طويال ، فاإن هذه املشاورات ستس تغرق وقتًا هجنيأأن ادلورة جتري يف شلك  اومب التشاور.

ىل الرئيس حذف اجلزء ال  تتوقع جلنة و  س يكون اكفيًا. ذكل أأنب هرو شع أأعرب عن، و 19-أأثر كوفيدثاين والإشارة ببساطة اإ

حىت تمتكن من تقدمي  احئةمعلومات مفصةل حول تأأثري اجل ،يف التقرير التايل للمدقق اخلاريج عىل الأقل ،الربانمج واملزيانية

نة يف اختتام النظر يف البند واعامتد القرار، سأأل الرئيس وفد اململكة يف حماوةل ملساعدة اللج  .رشادات والتوجهيات الالزمةالإ 

ذا اكن ذكل س يكون اكفيا  ذا س يكون و املتحدة اإ اخلاريج التفكري يف تأأثري  املدققراضيا عن التعليق اذلي يطلب من الوفد اإ

 عىل الوضع املايل وأأداء الويبو. 19-كوفيد

ذا اكن قد أأجرى توضيح اخلاريج  املدققوع القرار، لكنه طلب من مرش  مشاركةوشكر وفد زميبابوي الرئيس عىل  .80 اإ

ن الوفد و  ، كام ميكن اس تنتاجه من التقرير الشفوي اذلي ت تقدميه.19-كوفيدابلفعل تقيميًا لتأأثري  ذا اكن الأمر كذكل، فاإ اإ

موافقة  احامتلرمغ  حمتوى النصل يوافقون عىل  قدبعض الأعضاء  ولكن .فامي يتعلق بنص القرار ملرونةللتحيل ابمس تعد 

ذا اكن و  . حال ت اقرتاحهيفالوفد عليه  كام هو مقرتح وميكن للوفد  يبقى النصس يجري التقيمي، فميكن أأن هو اذلي  املدققاإ

 اليت اقرتهحا الرئيس. النص صيغة اعامتد تأأييد

للعام  التدقيق، يف تقرير ةوالتشغيلي ةاملاليعىل الناحيتني  19-كوفيد تأأثريابلتأأكيد يف  سيبحثاخلاريج أأنه  املدققأأكد و  .81

ل س امي أأن العديد من زابئنه ، علهيا املدقق خالل معهلكز هذا املوضوع من بني املواضيع الأساس ية اليت سري س يكون و  التايل.

وقمية الربانمج واملزيانية مبعلومات مفيدة عىل تزويد جلنة وأأعرب املدقق عن ثقته يف قدرته  .ادلوليني يولون أأمهية قصوى هل

 لوضع املايل والرقايب يف تقريره للعام التايل.يتعلق اب فامي

دراج التأأثري الكبري ل دققامل  وشكر الرئيس  .82 ، واقرتح يف تقريره التايل ىل أأداء الويبوع 19-كوفيداخلاريج عىل الزتامه ابإ

ذا اكن وفد اململكة املتحدة  س تعدا م أأن حتيط جلنة الربانمج واملزيانية علام ابملسودة الأولية لفقرة القرار املقرتح، وتساءل اإ

 .لقبول النص

التأأكد من أأن القرارات اليت  لكنه أأرادوأأوحض وفد اململكة املتحدة أأنه مل يعرتض عىل الاقرتاح أأو التفسريات املقدمة،  .83

مع أأهداف املنظمة وادلول بأأهنا تتوافق سلمية من الناحية القانونية والإجرائية، و  يه قراراتها ادلول الأعضاء ستتخذ

اذلي للتوضيح زيد من الوقت للنظر يف الاقرتاح، لكنه مل يعد حباجة اإىل ذكل نظًرا املطلب  الوفد أأراد، وذلكل الأعضاء.

 وافق عليه الوفد.يي ، واذلقرتاححول هذا الاقدمه الرئيس شفواًي 

ىل ال و  اخلاريج جتاه جلنة الربانمج واملزيانية. املدققوأأكد الرئيس عىل أأمهية الزتام  .84  ،حئةااجلاليت فرضهتا تحدايت أأشار اإ

عىل املس توى  احئة عىل معل املنظمةواكنت تأأثري اجل مس توايت معينة من القيود. اهنع اليت نتج عزلوال الإغالق تدابري ل س امي

عادت جلنة وأأ  أأن الويبو قادرة دامئًا عىل اختاذ الاحتياطات الالزمة. التأأكد منالرضوري من  هالعاملي معروف جيًدا، ولكن

ىل الصياغة الأوليةالقرار الربانمج واملزيانية   .هتاقش انم  متتذات الصةل اليت عني الاعتبار املسائل بأأخذت بعد أأن  ،املقرتحة اإ

ضافية، تال الرئيس فقرة القرار اليت ت اعامتدها:ونظًرا لعد .85  م وجود تعليقات اإ

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة علام مبضمون  .86

 (.WO/PBC/31/3"تقرير املدقق اخلاريج" )الوثيقة 
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 ير شعبة الرقابة ادلاخليةالتقرير الس نوي ملد  من جدول الأعامل 6البند 

ىل الوثيقة  .87  .WO/PBC/31/4استندت املناقشات اإ

ىل تقدمي  ،من جدول الأعامل، التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية 6الرئيس البند  عرضو  .88 ودعا الأمانة اإ

 التقرير.

مع ميثاق الرقابة ادلاخلية، اكن من دواعي رسورها تقدمي حملة  ش ياامتذكرت الأمانة )مدير شعبة الرقابة ادلاخلية( أأنه و  .89

ديسمرب  31حىت  2019يوليو  1شعبة الرقابة ادلاخلية خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير من  تولهتاعامة عن أأنشطة الرقابة اليت 

تقارير شعبة الرقابة  بتعديل الأمانة امتاخلارجيني، ق دققنياملالفرتة املشموةل ابلتقرير، ووفقًا لتوصية  عديلنظًرا لتو  .2019

الأمانة أأن التقرير  وذكرت مع البياانت املالية وبيان الرقابة ادلاخلية.لتامتىش  وذكل عكس الفرتة اجلديدةتادلاخلية حبيث 

ت فامي يتعلق بتنفيذ خطط الرقابة، اكنت شعبة الرقابة ادلاخلية قد نفذو  .WO/PBC/31/4الس نوي مدرج يف الوثيقة 

جراء  رمغعىل املسار الصحيح  2020، واكن تنفيذ خطة العمل لعام 2019ابلاكمل خطة الرقابة لعام  بعض التعديالت اإ

: اجملالت التشغيلية الرئيس ية التالية لشعبة الرقابة ادلاخلية تحقيقال تدقيق و ال معليات  وتناولت .اجلاحئةبسبب علهيا املناس بة 

دارة احملتوى املؤسيس اخلاص ب رشوع امل  دارة اخلدمو (، ECMللويبو )نظام اإ معلية و ادلاخلية يف قطاع الإدارة والتنظمي،  اتاإ

جراءات الرشاء، و رشأاكت الويبو، وس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني، و الإغالق املايل،  دارة اس تفسار و اإ أأنظمة اإ

 17فامي يتعلق ابلتحقيقات، خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، ت تسجيل و  الويبو. املعمتد مندخول املركبات نظام و  ،العمالء

غالق  قضية يف مرحةل  قضاايمخس  من بيهنامعلقة،  قضية 11، اكنت 2019ديسمرب  31اعتباًرا من و  .قضية 20جديدة واإ

آخر كيانيام ق انتظار )يف وضع انتظار قضااي يف مرحةل التحقيق الاكمل، وأأربع  قضيتانالتقيمي الأويل، و  جراء معنيم  أ ومن  .(ابإ

ديسمرب  31اعتباًرا من و  .2016واحدة يف عام  قضيةو  2019يف عام قضااي عرش البدء يف التحقيق ب املعلقة، ت  قضاايبني ال

اليت تبلغ  ةاملس هتدفالفرتة مضن  ذه الفرتة يهشهًرا، وه 4.2 القضاايس تغرقها معاجلة الفرتة الزمنية اليت ت  اكن متوسط ، 2019

أأنشطة  متكنت شعبة الرقابة ادلاخلية من اس تخالص بعض ادلروس منخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، و  .س تة أأشهر

جراءات الرشاء .تنفيذهات التحقيق اليت  دارة اس تفسارات العمالء واإ  وصدرت ثالثة تقارير تقدم توصيات بشأأن أأنظمة اإ

دارة و  .الويبو املعمتد من دخول املركباتنظام و  فامي يتعلق بتوصيات الرقابة املفتوحة، واصلت شعبة الرقابة ادلاخلية اإ

أأاتح احلوار التفاعيل مع مديري الربامج ومندوبهيم،  الأمر اذليالتوصيات والإبالغ عهنا ابس تخدام النظام املركزي للفريق، 

توصية  117اكن هناك  ،2020 عام تقريرفيه اليوم اذلي صدر يف و .بشلك فعال من أأجل متابعة تنفيذ التوصيات املفتوحة

يف  86وشلكت توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية  .متوسطة الأولوية 76ذات أأولوية عالية وتوصية  41 ومن بيهنامفتوحة، 

 نيارجياخل نيدققللمتوصية من توصيات الشعبة وست توصيات  55ق غالت ااملائة من مجيع توصيات الرقابة املفتوحة، و

 من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية. هتا، وتمت مراقبنيلمدققني اخلارجيني السابقلمخسة مهنا توصيات واكنت  الفرتة. هذه خالل

غالق أأي توصيات   تقرير.املشموةل ابل  فرتةالخالل  هادون تنفيذلشعبة الرقابة ادلاخلية من ابلإضافة اإىل ذكل، مل يمت اإ

بة الرقابة ادلاخلية تقدمي املشورة املهنية عىل النحو املطلوب بشأأن واثئق ابلإضافة اإىل معلها الرقايب، واصلت شع و

، قدمت شعبة 2020خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير لعام و  والتقياميت والعمليات التجارية والإطار التنظميي بأأمكهل. اتالس ياس

ىل املدير العام بشأأن اخلطة املقبةل للماكتب  عىل النحو اذلي قررته امجلعية  2021اخلارجية يف عام الرقابة ادلاخلية املشورة اإ

مجموعة أأساس ية غري شامةل من أأس ئةل التقيمي ومصادر البياانت  حتتوي عىل تقيميمن مصفوفة  هذه املشورةوتأألفت  .العامة

يط الهادئ لإجراء قسم التقيمي طلًبا للحصول عىل خدمات استشارية من املكتب الإقلميي لآس يا واحمل  تلقىو  ومواقع البياانت.
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ذا اكن الإطار الفين للمنطقةو  تقيمي مس بق.  اكنتو  جيد.بشلك مصمًما و  مفيًدا اكن الغرض من هذا التقيمي املس بق هو تقيمي اإ

تنفيذ خطة الرقابة  حولقدم تقارير ت، و بشلك منتظمدورات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  حترضشعبة الرقابة ادلاخلية 

طلب مشورة اللجنة الاستشارية ت أأيضا اكنتنتاجئ الرقابة واجلوانب الأخرى املتعلقة بعمل وأأداء الشعبة و حول ادلاخلية و 

قدت ادلوراتن و  املس تقةل للرقابة من وقت لآخر. للجنة الاستشارية  55و  54خالل الفرتة اليت يغطهيا هذا التقرير، ع 

أأن  مسأأةلاللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، أأاثر وفد اململكة املتحدة  رئيس العرض اذلي قدمه وخالل املس تقةل للرقابة.

ميكنين أأن أأؤكد أأنه يف وقت و  من قبل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. مل تمت مناقش هتا بعض تقارير التدقيق والتقيمي

املايل  غالقارية املس تقةل للرقابة، متت مناقشة التقارير املعلقة بشأأن الإ لحق، يف ادلورة السابعة وامخلسني للجنة الاستش

اكنت ، وحبلول موعد ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية، املس تحقاتوتقارير التقيمي والتقارير املتعلقة ابملزااي و 

حافظت الأمانة عىل و  شعبة الرقابة ادلاخلية. من قبلنشورة امل تقارير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة قد انقشت مجيع ال 

لتدقيق والرقابة اب املتعلقة قضاايالمنتظم حول بشلك اخلارجيني من خالل عقد اجامتعات  دققنيعالقات معل جيدة مع امل

دارة اخملاطر. رقابية وتفادي أأي ازدواجية بغية ضامن فعالية التغطية الالاسرتاتيجيات والتقارير الفردية  توشارك ادلاخلية واإ

وقدمت  2019اخلارجيني خالل معليات التدقيق لعام املدققني معلت الأمانة بنشاط مع و  .حممتةل أأو عبء رقايب مفرط

اجمتعت الأمانة ابنتظام مع أأمني املظامل وكبري موظفي الأخالقيات لضامن التنس يق اجليد و  .احلاجةالالزمة عند  املعلومات

املس مترة لرشح وظيفة الرقابة  الأمانة كجزء من هجودو فامي يتعلق بأأنشطة التوعية، و  .بني خمتلف الأطراف وتاكمل ادلمع

يف التواصل مع الزمالء داخل الويبو من خالل تقدمي عروض للموظفني لها بشلك أأفضل، واصلت الأمانة رتوجي ادلاخلية وال

صدار النرشة الإخبارية للشعبة  طار التدريبات المتهيدية، واإ  اءابلشعبة، وتقدمي عروض للمدر ولوحة املتابعة اخلاصة اجلدد يف اإ

 ومالحظاتي للحصول عىل تعليقات السعالشعبة فامي يتعلق ابس تطالعات الرضا، واصلت و  وكبار الإداريني عند الاقتضاء.

التحليل املوحد لنتاجئ وأأشار  .اليت ت وضعهاحول جودة معلها الرقايب من خالل اس تطالعات رضا عن اخلطة الزمالء 

ىل متوسط الاس تطالعات  س ناد املهام يف املائة  85معدل رضا قدره اإ واحدة يف املائة بعد س نة  76ويف اس تطالع ما بعد اإ

الرقابة ادلاخلية عىل التحسينات يف الأنظمة والس ياسات  شعبةأأثر معل بتحديد  اتالاس تطالع نتاجئ ومسحت .من اخلدمة

تقيمي من خالل ال تدقيق/ لل  خضعتساعدت التعليقات الإضافية اليت أأرسلهتا الوحدات اليت و  والإجراءات والعمليات.

، خالل الفرتة مع الأطراف الأخرى لتواصلل  ابلنس بةو التحسني.عىل حتديد فرص الرقابة ادلاخلية  شعبة ات،الاس تطالع

املشموةل ابلتقرير، واصلت الشعبة تعاوهنا النشط واملفيد والتواصل مع مؤسسات وكياانت أأخرى يف منظومة الأمم املتحدة، 

اخيل يف الأمم املتحدة ملمثيل دوائر التدقيق ادل، شاركت شعبة الرقابة ادلاخلية بنشاط يف الاجامتع الس نوي بشلك خاصو 

(UNRIAS من ،)ىل  21 دوائر وشاركت يف اجامتع حمققي  الشعبةحرضت و  يف مونرتايل، كندا. 2019أأغسطس  25اإ

كام حرضت اجامتع  يف جنيف. 2019نومفرب  8و 6 اليت ترتاوح بنياذلي عقد يف الفرتة التدقيق ادلاخيل يف الأمم املتحدة 

 يةوفامي يتعلق ابلس تقالل  يف بون، أأملانيا. 2019نومفرب  28لأمم املتحدة اذلي عقد يف ات حلسااباخلارجيني  املدققنيفريق 

لشعبة الرقابة ادلاخلية، أأكدت الأمانة أأنه خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير مل حتدث أأي حاةل أأو نشاط ميكن اعتباره  ةالتشغيلي

فامي يتعلق مبوارد الرقابة، ت تزويد شعبة الرقابة ادلاخلية مبزيانية و  ية.لشعبة الرقابة ادلاخل  ةالتشغيلي يةهيدد الاس تقالل بأأنه 

للثنائية ابملائة من مزيانية الويبو  0.73، وهو ما ميثل ضطالع بوليهتالتمتكن من الامليون فرنك سويرسي  5.072قدرها 

أأن تغطي شعبة الرقابة ادلاخلية اجملالت ذات الأولوية العالية عىل النحو احملدد يف خطط معلها  ينبغيو . 2018/2019

 ابلإضافة اإىلاخلاريج،  املدققفعال. وقد ساعد تبادل خطط الرقابة والتنس يق املس متر لأنشطة الرقابة مع شلك ب و 

فامي يتعلق ابلتدريب، و  تغطية جمالت اخملاطر.حتسني و ة تعزيز الفعالي عىل ،الاس تخدام الفعال لأدوات تكنولوجيا املعلومات

من أأجل التطوير املهين املس متر، حرض موظفو شعبة الرقابة ادلاخلية أأنشطة تدريبية خمتلفة لكتساب معارف وهمارات تقنية 
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ويف املتوسط، حرض لك موظف  مبهام الرقابة. فامي يتعلقلشعبة الرقابة ادلاخلية ل الفعالية التشغيلية  لتعزيزوكفاءات جديدة 

الاحتيال والتحقيق، وتقنيات البحث  هذه التدريبات ماكحفة مشلتو  .أأايم من التدريب 10 يف شعبة الرقابة ادلاخلية

دارة الإلكرتوينالبياانت الرمقية، والأمن  مجعو الاس تقصايئ، وحتليل البياانت،  ، وتقيمي س ياسات العلوم الزناعات، واإ

 الأمانةأأن انهتت وبعد  ( لإدارة املراجعة ادلاخلية.TeamMateوبرانمج "تمي ميت" )العلوم السلوكية،  والابتاكر، وس ياسة

جابة عىل أأي أأس ئةل أأو تلقي أأي أأعربت عن اس تعدادها لو  امالحظاهتا، شكرت الوفود عىل حسن اس امتعهمن ادلء  الإ

 تعليقات.

آس يا الو وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة  .90 وشكر الرئيس ومدير شعبة  سطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةبدلان أ

دور الإدارة يف تعزيز الشفافية والرقابة  كبرياوذكرت اجملموعة أأهنا تقدر تقديرا  الرقابة ادلاخلية عىل تقدمي تقريره الس نوي.

عداد موظفي املنظمة  ودة جلوأأعربت اجملموعة عن ارتياهحا  أأدوات مبتكرة ومناس بة للرقابة. بواسطة، ةهنيمن الناحية امل واإ

ىل انه من  معايري الأمم املتحدة وهجود املدققني ادلاخليني. ويشمل  خماطر الاحتيال. من وقايةللبذل هجود  جدااملهم وأأشارت اإ

عضاء أأ اذلي سيسهل عىل  الأمرلويبو ووضع اسرتاتيجية رمقية للمنظمة، ا منظمةالتوصيات املتعلقة ابلتحقق من موارد ذكل 

ورأأت اجملموعة أأن  أأدوات للتحقق من اخلدمات. تطويروأأمتتة العمليات و  عىل نطاق أأوسع ىل املعلوماتعصول اللجنة احل

نظًرا و ، ذات الصةل ، لأمتتة العملياتوالتعمل الآيل تقنيات جديدة مثل اذلاكء الاصطناعي تس تخدمهذه اخلدمات جيب أأن 

اجملموعة  وأأعربت هذا النوع من املبادرات س يكون أأمًرا مثرًيا لالهامتم لدلول الأعضاء. لرمقنة امللكية الفكرية، فاإن اس تخدام

حتسني هجود الرشاكة يف  ابلإضافة اإىليف توصيات الأمانة العامة فامي يتعلق بتعممي مراعاة املنظور اجلنساين عن اهامتهما 

 مم املتحدة.املنظمة من أأجل جعلها تامتىش مع املنظامت الأخرى يف منظومة الأ 

وشكر وفد لتفيا، متحداًث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل التقرير  .91

ورحبت اجملموعة  .بشلك مس متر سامه يف حتسني فعالية وشفافية املنظمةت  شعبة الرقابة ادلاخلية ورأأت اجملموعة أأن الس نوي.

وأأخريًا،  يف ذكل العام وتتوقع أأن تنفذ الأمانة التوصيات يف الوقت املناسب.ت اجراهئا قيمي اليت والت  التدقيقبنتاجئ أأنشطة 

 ذات الأولوية العالية املتعلقة ابلرقابة. 41توصية مفتوحة، ل س امي التوصيات الـ  117جشعت اجملموعة الأمانة عىل تنفيذ 

آس يا واحمليط الهاد .92 ئ، وأأعرب عن ارتياحه لتقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ

تصنيف تتجاوز اليت واملراجعة لس ياسة الويبو للمساواة بني اجلنسني و بشأأن التقيمي  WO/PBC/31/4الوارد يف الوثيقة 

شدد واكنت اجملموعة ت  .أأداء املتطلبات خلطة العمل الشامةل ملنظومة الأمم املتحدة بشأأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة

ىل التوزيع اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني،  مبا يف ذكل  هذه القضااي دمعالويبو عىل فشجعت ابس مترار عىل احلاجة اإ

 لمبادرات والس ياسات ذات الصةل داخل املنظمة عىل النحو املبني يف التقرير.ل  الرتوجي

التقرير  لإعدادهجملموعة الأفريقية، عن تقديره ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابمس ا ، متحداثوفد مجهورية زمبابويوأأعرب  .93

وذكرت اجملموعة أأمهية شعبة الرقابة ادلاخلية وتوصياهتا وجشعت عىل اس مترار التفاعل  .WO/PBC/31/4الوارد يف الوثيقة 

أأن باجملموعة  أأشارتو  يف الويبو. احاليالقامئة ة اجملموعة ابلنظرة العامة عىل التحقيقات ادلاخلي شادتأأ و  شعبة.ال بني الإدارة و 

، وأأثنت عىل مبادرة تعممي مراعاة املنظور اجلنساين يف شعبة الرقابة 2019ديسمرب  31يوليو اإىل  1التقرير غطى الفرتة من 

دارة احملتوى املؤسيس للويبيف  تدقيقال  :التاليةعلام ابلتوصيات  موعةاجمل توقد أأحاط ادلاخلية. يف تدقيق ال (؛ ECMو )نظام اإ

دارة اخلدمات ادلاخلية يف قطاع الإدارة والتنظمي؛  معلية الإغالق املايل؛ مراجعة س ياسة الويبو بشأأن املساواة التدقيق يف اإ

التورط الإداري عن تقرير ملشرتايت؛ اب املرتبطة الفاتاخمل يفالتورط الإداري عن تقرير بني اجلنسني؛ تقيمي رشأاكت الويبو؛ 
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دارة اس تفسارات العمالءيف  اجملموعة  واقرتحت الويبو. املعمتد من املركباتدخول  نظاميف التورط الإداري عن تقرير ؛ أأنظمة اإ

طلبت اجملموعة و  جدول أأعامل التمنية وأأهداف التمنية املس تدامة وتقيمي رشأاكت الويبو. مبراجعةادلاخلية أأن تقوم شعبة الرقابة 

 ىل املنظمة.ع 19-كوفيدأأثر  تقرير حول

ىل أأنه يعلق الوفد أأشارو  التقرير الس نوي. اعداد وشكر وفد الصني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل .94 أأمهية كبرية عىل  اإ

مه يف حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية املتوقعة اأأعامل الرقابة ادلاخلية يف الويبو، وذكر أأن الرقابة ادلاخلية الفعاةل والشفافة ستس

ىل  بعناية وبعد دراسة تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية دارة.حتسني الإ يف و واثئق الشعبة الأخرى املنشورة خالل الفرتة ابلإضافة اإ

ىل حتسن ال أأنشطة التقيمي والرقابة و اإىل احراز تقدم ملحوظ يف الوفد  أأشاراملشموةل ابلتقرير،  اللجنة بني الشعبة و تعاون اإ

وذكر  .2019عام يف وأأعرب الوفد عن ارتياحه لعمل شعبة الرقابة ادلاخلية  اخلاريج.املدقق الاستشارية املس تقةل للرقابة و 

دارة الشعبةمن تقرير  6أأوًل، كام ورد يف الفقرة  الوفد عدة نقاط يف التقرير. مت يداخلًيا و  الإلكرتوينالقضااي ، ت تطوير نظام اإ

نظام الويبو ل  وفقا اخملتلفة لقضااياباملعلومات احلساسة املتعلقة  وأأيد الوفد هذا الهنج لإدارة قسم التحقيق. اس تخدامه من قبل

جراء تقيمي خاريج جلودة وظيفة التقيمي 9كام ورد يف الفقرة و  .، واعتربه رضورايادلاخيل امتثالها للس ياسات  للتأأكد من، ت اإ

ا ورحب الوفد هبذ مة الأمم املتحدة.ادلاخلية والس ياسات الأخرى وممارسات الواكلت الأخرى، ل س امي تكل اخلاصة مبنظو 

ىل تنفيذ هتطلعأأعرب عن و  اخلاريج التقيمي اثلثًا، رحب الوفد  وظائف التدقيق ادلاخيل والتحقيق. عىل 2020يف عام ه اإ

مع خدمات الرقابة يف والتعاون  لتواصلابقامت من التقرير، وهو أأن شعبة الرقابة ادلاخلية  81ابلهنج املذكور يف الفقرة 

عن أأمهل يف نرش خطة معل  وأأعرب الوفد .هذه املنظومة خارجمع تكل التابعة ملنظومة الأمم املتحدة و املنظامت الأخرى 

 48ب عنه يف الفقرة اعر الااذلي ت رابًعا، أأيد الوفد الرأأي  يف أأقرب وقت ممكن.الإلكرتوين وقع املعىل  2020لعام الرقابة 

والرشأاكت  (WIPO GREEN) "منصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء"برانمج امه سينبغي أأن ي  هر، ومفاده أأنمن التقري 49و

، عىل سبيل املثال، والآاثر الغري مقصودة لها ،وأأوسع نطاقًا املدىنتاجئ طويةل اقتناص قدرة املنظمة عىل يف تعزيز الأخرى 

، ت 2019خالل عام ذكر الوفد أأنه و  .رشاكة القطاعني العام واخلاص، "منصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء"ابلنس بة لربانمج 

ىل  .، وهو الأمر اذلي شلك نقطة بداية جيدة2019/23وضع خطة الويبو الاسرتاتيجية  احراز وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

ىل أأنه يالوفد  أأشارخامسا،  مزيد من التقدم يف تكل الرشاكة.  نتاجئل او الأقسام املعنية العام و ملدير جلهود اليت بذلها ااقدر اإ

( والربامج التواصل) 19أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يعزز الربانمج و  تنفيذ توصيات الرقابة.ب   يتعلقفامي اليت ت حتقيقها

جرا 71سادسا، رحب الوفد ابلهنج الوارد يف الفقرة  الأخرى تنفيذ تكل التوصيات ذات الأولوية العالية. ء من التقرير، وهو اإ

حتسني  يف هذا الهنجوسيسامه  واحمليط الهادئ.املكتب الإقلميي لآس يا شعبة الرقابة ادلاخلية لتقيمي مس بق ابلتعاون مع 

من  70وأأخريا، طلب الوفد توضيحا بشأأن الفقرة  .فيهالعمل  سلمي منذ بدايةه بشلك ضمن تنفيذس ي، و تصمميال املرشوع و 

نظًرا و  للماكتب اخلارجية. ة قدمت املشورة اإىل مكتب املدير العام بشأأن التقيمي املزمعوذكر أأن شعبة الرقابة ادلاخلي التقرير.

ذا اكن من املمكن أأن تقدملأمهية هذا التقيمي، أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة  زيد من املعلومات املشعبة الرقابة ادلاخلية  اإ

 حول هذا املوضوع.

موعة ابء، عن تقديره للجهود املس مترة اليت تبذلها شعبة الرقابة ادلاخلية أأعرب وفد اململكة املتحدة، متحداث ابمس اجمل .95

ابلتعاون مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج لتطوير ضوابط فعاةل ومفيدة ملوارد الويبو. ويف هذا 

وشكرت املدير  WO/PBC/31/4الوثيقة الصدد، شكرت اجملموعة شعبة الرقابة ادلاخلية عىل تقريرها الس نوي الوارد يف 

مًما للمعلومات،  عىل العرض اذلي قدمه. وذكر الوفد أأن التقرير قدم نظرة عامة شامةل عىل وظائف املنظمة، واعتربه مصدًرا قي 

ية يف فضاًل عن كونه مرجعا ميكن الاس تعانة به عىل مدار العام. ورحبت اجملموعة ابلعمل اذلي أأجنزته شعبة الرقابة ادلاخل 
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ىل  كام أأعربت  العام. لهذامراجعة املزااي واملس تحقات وثيقة التقرير الهنايئ للتدقيق و  صدورذكل العام، وأأعربت عن تطلعها اإ

ىل التقيمي ادلاخيل للمعن تطلعها اجملموعة  جراؤه خالل عام  دققاإ ودعت اجملموعة  .2020اخلاريج اذلي اكن من املفرتض اإ

يالء أأمهية خاصة الويبو اإىل  رشادات أأفضل  ذه الرشاكته هدافبشعبة الرقابة ادلاخلية ورشأاكهتا وأأ اإ والنظر يف كيفية تقدمي اإ

أأخرًيا، جشعت اجملموعة الأمانة عىل و  أأو اليت س تقام يف املس تقبل. العمل علهيا بشأأن الرشأاكت وكيفية توثيق الرشأاكت اجلاري

 توصية قدمية 24 من بيهناتوصية معلقة  117وأأشارت اإىل وجود قت املناسب، تنفيذ توصيات التدقيق ادلاخيل يف الو 

 ،مبا يف ذكل أأنشطة التحقيق ،الأنشطة اخملتلفةبقيام شعبة الرقابة ادلاخلية بتنفيذ ورحبت اجملموعة  .2016صدرت قبل عام 

جيابية ومس تقةل.  بطريقة اإ

وشكر الوفد مدير شعبة  ابوي ابمس اجملموعة الأفريقية.ورصح وفد تونس بأأنه يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد زمب .96

ورحب ابلعمل اذلي أأجنزته الشعبة  WO/PBC/31/4رد يف الوثيقة او الالرقابة ادلاخلية عىل تقريره الس نوي الشامل 

 ةراجعقاما مب دوًرا أأساس ًيا لأهنام لعبا املدقق اخلاريجو  شعبة الرقابة ادلاخليةوذكر أأن  هبدف ضامن حسن سري معل املنظمة.

دارة املوارد املالية للتأأكد من أأهنا سلمية، وأأ   أأشارو  اس تخدام املزيانية. طرقعرب الوفد عن شعوره ابلرتياح للرقابة ادلاخلية و اإ

ىلالوفد  اإىل عدة عوامل مثل الفرتة الزمنية ونطاق الأهداف ونطاق  انظر وذكل أأن معل شعبة الرقابة ادلاخلية اكن جيًدا،  اإ

بطريقة من أأجل الوفاء بوليهتا شعبة ال  احملرز من قبلعن ارتياحه للتقدم  وأأعرب الوفد العمل املنجز. جودةاجلدول الزمين و 

الوفد عىل أأمهية تعممي مراعاة من الأولوايت، شدد  اعتبارها ت وفامي يتعلق ابلس تنتاجات والتوصيات الرئيس ية اليت مس تقةل.

دارة املوارد البرشية. شعبة  معلرتياح اإىل ابوأأشار الوفد  املنظور اجلنساين داخل الويبو يف الس ياسات والربامج وكذكل يف اإ

ر تعممي مراعاة املنظو  جمال يف ملحوظ حتسناإىل وجود  شارملساواة بني اجلنسني داخل الويبو، وأأ ا يف جمالالرقابة ادلاخلية 

وجشع الوفد أأمانة الويبو عىل اختاذ التدابري الالزمة ملتابعة التوصيات  س توايت.امل مجيع  عىلاجلنساين يف مجيع أأحناء املنظمة و 

 اليت قدمهتا شعبة الرقابة ادلاخلية.

قرير وشكر وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره لعمل شعبة الرقابة ادلاخلية خالل الفرتة املشموةل ابلت .97

عداده شعبة عىل التقرير الشاملال  ىل أأنه  الوفدأأشار ومن بني النقاط البارزة يف الفرتة املشموةل ابلتقرير،  .اذلي قامت ابإ اإ

ويبدو أأن النتاجئ  س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني.ل شعبة الرقابة ادلاخلية وتدقيق تقيمي تفاصيل عرفة متحمس مل

ذ أأهنا لمنظمةل  س تكون مفيدةاملبتكر قد أأسفرت عن عدة توصيات هممة  العملوالاس تنتاجات املس تخلصة من هذا  ، اإ

وشكر الوفد أأيضا الأمانة وشعبة الرقابة  يف جمال تعممي مراعاة املنظور اجلنساين. القامئة حالياتعزيز هجودها  ستسامه يف

غالقها.ادلاخلية عىل هجودهام امل  ىل أأن الأمانة أأغلقت عرش توصيات من بني  س مترة لتنفيذ توصيات التدقيق واإ وأأشار الوفد اإ

غالق  ، خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.2016قبل عام  هامي قدت ت تكل اليت وجشع الوفد املنظمة بشدة عىل مواصةل تنفيذ واإ

، 2018قبل عام اليت ت تقدميها التوصيات ذات الأولوية العالية توصيات التدقيق املتبقية يف أأقرب وقت ممكن، ل س امي تكل 

ض املنظمة بشلك مزتايد للمخاطر تواليت  ىل أأن ملا بقيت مفتوحة.طاعرم  العديد من التوصيات املرتبطة وأأشار الوفد أأيضا اإ

ميكن أأن تقدهما الأمانة بشأأن  وأأعرب الوفد عن تقديره لأي تفاصيل أأخرى صل ل تزال مفتوحة.واملوارد البرشية وبرامج التاب

الانتقام  قضيةوأأخريًا، يف جمال أأنشطة التحقيق، أأعرب الوفد عن قلقه ملعرفة  التوصيات.هذه معاجلة غي جمال التقدم احملرز 

ذا اكنت من بنيالقضيةوطلب الوفد من املدير تقدمي مزيد من التوضيحات حول هذه  املزعوم امل ثبتة.  20الـ  ، مبا يف ذكل اإ

ن وجدت، اليت اختذهتا املنظمة اليت  قضية لعمل ا ملعاجلةت الإبالغ عهنا عىل أأهنا مغلقة خالل الفرتة وما يه الإجراءات، اإ

ىل أأن قضية الانتقام مذكورة أأيًضا يف تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  الانتقايم. ليكرر الفرصة وانهتز وأأشار الوفد اإ

آراء شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن ذكل  هبي رح أأعرب عن ترز يف حتديث س ياسة امحلاية من الانتقام، و حول التقدم احمل سؤاهل بأ
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خاص مدير شعبة الرقابة ادلاخلية واملوظفني عىل بشلك مرة أأخرى، و الأمانة نظًرا لطبيعهتا الشامةل. وشكر الوفد املوضوع 

  هذا التقرير املهم للغاية.

يران )مجهورية  .98 الإسالمية( مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل تقدمي التقرير الس نوي اذلي قدم حملة عامة  -وشكر وفد اإ

شعبة الرقابة  رضورة أأن تتحىلق الوفد أأمهية عىل وعلم  لتقرير.اب املشموةل فرتةالعن أأنشطة الرقابة ادلاخلية املنفذة خالل 

 ا يف تعزيز الشفافية والرقابة ادلاخلية الفعاةل داخل املنظمة.هتمهاسواعرتف مب  يف معلها  قدر من الاس تقالليةرببأأك ادلاخلية

 اخلاريج. دققابلتعاون املس متر بني شعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وامل هبي رح أأعرب الوفد عن تو 

لدلول  الامنائيةحتياجات الادمع ق أأهداف املنظمة الاسرتاتيجية و ابلتقرير الهنايئ اذلي سامه يف حتقيكام أأعرب عن ترحيبه 

ىل الأعضاء. منظامت أأخرى اتبعة ملنظومة الأمم مع ذكل، سلط الوفد الضوء عىل أأمهية تعاون شعبة الرقابة ادلاخلية  ابلإضافة اإ

شعبة عىل مواصةل ال وجشع الوفد  .امثةليف جمال الرقابة ادلاخلية أأو اخلدمات امل املتحدة واملؤسسات املالية متعددة الأطراف

النشط واملفيد مع مؤسسات وكياانت منظومة الأمم املتحدة الأخرى، ول س امي املشاركة النشطة يف الاجامتع  وتواصلها تعاوهنا

اط أأي حدث أأو نش وقوع عدمويف اخلتام، لحظ الوفد ابرتياح  الأمم املتحدة خلدمات التدقيق ادلاخيل. الس نوي ملمثيل

 لشعبة الرقابة ادلاخلية. ةالتشغيلي يةهيدد الاس تقالل  أأنميكن 

أأعرب عن كام  وأأعرب وفد كندا عن امتنانه لشعبة الرقابة ادلاخلية عىل معلها بشأأن الشفافية والرقابة يف املنظمة. .99

جنازاهتالرقابة ادلاخلية شعبة رغبته يف هتنئة  ىل اعىل اإ خطة معل منظومة الأمم يف لأداء املطلوب ا مس توىجتاوز  اليت أأدت اإ

ىل، املتحدة بشأأن النوع الاجامتعي  .2019يف يوليو أأفضل تقرير عام للتدقيق ادلاخيل ائزة جحصول الشعبة عىل  ابلإضافة اإ

يف ن نوعه شعبة بشأأن رشأاكت الويبو، واذلي وصفته الشعبة بأأنه الأول مال ته عدالوفد للتقيمي الغين ابملعلومات اذلي أأ  شادأأ و 

شعبة الرقابة أأن الوفد  ذكر لشعبة،ل فامي يتعلق ابلعمل الاستشاري و  مس تقل يف الويبو.شامل و تقيمي الرشأاكت بشلك جمال 

وتأألفت هذه املشورة من ، 2020/21ملاكتب اخلارجية يف السؤول عن اكتب املدير العام مل  قدمت املشورةادلاخلية 

 وأأعرب الوفد عن حتتوي عىل مجموعة أأساس ية غري شامةل من أأس ئةل التقيمي ومصادر البياانت ومواقع البياانت. تقيميمصفوفة 

لأس ئةل اب ةتعلقامل  تكل، مبا يف ذكل التقيميمصفوفة ابملعلومات الإضافية املقدمة من شعبة الرقابة ادلاخلية حول  هبي رح ت

عداد  للبحثكون مفيدة لدلول الأعضاء والأمانة اليت قد تو  ،ومواقع البياانتومصادر البياانت  لتقيمي املقبل ا مواصفاتيف اإ

 للماكتب اخلارجية.

وذكر الوفد أأنه يؤيد بشدة دمج  وشكر وفد الاحتاد الرويس مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل التقرير الس نوي املقدم. .100

ىل أأنه  وفامي يتعلق املنظمة.معل أأنشطة التدقيق ادلاخيل يف مجيع جوانب  ابس تقاللية شعبة الرقابة ادلاخلية، أأشار الوفد اإ

 للوفاء بوليته ابلاكمل. ذا القسمله اشعبة الرقابة ادلاخلية اكفي معل املوارد املالية الإدارية، اكن قسم خالل العام املايض، يف

ضافية. وموارد يتطلب معلوماتالعمل املتعلق ابلتكنولوجيات اجلديدة اليت يمت دجمها وذكر أأن  وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن  اإ

ورأأى الوفد أأن هذه  .لهذا املوضوع تقيمي شعبة الرقابة ادلاخليةجدا احلصول عىل  املهموانه من هذا أأمر همم لدلول الأعضاء 

لعمل املس تقبيل لشعبة الرقابة ل تطلعهوأأعرب الوفد عن  ابلنس بة لنظام الويبو ومنظومة الأمم املتحدة كلك.جدا داة هممة الأ 

وشكر الوفد شعبة الرقابة ادلاخلية عىل  عمل املنظمة.ل عالية جودةذات تقدمي تقياميت مس تقةل و ل س امي فامي يتعلق ب ادلاخلية 

جيابية يفواملمتثل ب عادة تقيمي اخملاطر لإ وأأيد الوفد الهنج املتبع  لتوصيات.اخلاص اب تقريرال   التقيمي تنفيذ التوصيات ونظر ابإ

 بنشاط يف العمل اجلاري. املسامهةوذكر الوفد أأنه يرغب يف  الس نوي لعمل املنظمة يف تكل الفرتة.
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يف معرض الرد عىل أأس ئةل الوفود اخملتلفة، أأعربت الأمانة )مدير شعبة الرقابة ادلاخلية( أأوًل عن تقديرها للتعليقات و .101

ىل أأن اهامتم ادلول  وقرون بشأأن معل شعبة الرقابة ادلاخلية.والاس تفسارات القمية اليت أأاثرها املندوبون امل وأأشارت الأمانة اإ

، ذكرت الأمانة أأن هذا 19-كوفيد وفد زميبابوي بشأأن تقيمي ابلنس بة ملا ذكرهأأوًل،  اكن أأمًرا مشجًعا.الشعبة الأعضاء بعمل 

يف  مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةحاليا  اإىل أأهنا تبحثالأمانة  وأأشارت .2020جزء من التعديل اجلاري خلطة الأمر 

جراء تقيمي لتحديد مع مديري الربامج أأيضا  ه، وستناقشهذا املوضوع س يكون دلى الأمانة و  .19-لكوفيدس تجابة الاكيفية اإ

 علوماتاملفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد الصني، أأو ابلأحرى و  .2021حبلول عام  هذا املوضوعالعامة تقرير عن 

اذلي طرحه وفد كندا،  سؤالمصفوفة التقيمي، واليت تغطي أأيًضا ال و الإضافية املطلوبة بشأأن مشورة شعبة الرقابة ادلاخلية 

الفعالية والكفاءة والأثر  حولمتةل احمل س ئةل الأ  حتتوي عىل تقيميمصفوفة تطوير ب  تقتيضاملشورة أأوحضت الأمانة أأن هذه 

واكنت تكل مجموعة من الأس ئةل غري شامةل، وبدورها  .التقياميتلإجراء الأمانة  استندت الهياواملعايري اليت والاس تدامة، 

شورة قد ت امل يف  الواردةوذلكل، فاإن الأس ئةل  نظرت الأمانة يف مجيع الربامج الشامةل اليت أأثرت عىل معل املاكتب اخلارجية.

ثراهئا جراء هذا المترين و  خمتلف الربامج.من  علومات املقدمةمبزيد من امل اإ عندما يمت تعيني املستشار اخلاريج املس تقل، سيمت اإ

ىل الأمانة  شارتوا يف مرحةل التخطيط. واكن هذا الأمر لتقيمي ومعرفة كيف ميكن حتسني مصفوفة التقيمي هذه. ه سيمت أأناإ

فامي يتعلق مبالحظات وفد و . مواصفاتههذا التقيمي و نطاق ومهنجية ب  اخلاصة عايريامل عىل بشلك مس مترادلول الأعضاء  اطالع

رسال وامل  املزااياململكة املتحدة اليت ذكرت تقريًرا عن  مانة اإ س تحقات، واذلي اكن موجوًدا عىل موقع الويبو العام، ميكن للأ

ذا اكن ذكل مطلواًب بشلك منفصل.  حولالأمريكية تناولت الأمانة السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة و  رابط اإ

الانتقام، مبجرد اكامتل التحقيق من قبل شعبة  من ايةامحلأأوحضت الأمانة أأنه وفقًا لس ياسة و  ثبتة.امل  الانتقام التحقيق يف قضية

 جلنة التنس يقرئيس نه رئيس امجلعية العامة و حمققًا مس تقاًل عيم وقام ، ت عد القضية مغلقة يف جسالت الأمانة الرقابة ادلاخلية

غالق هذه القضية أأيًضاوقد  .ابلتحقيق هبذه القضية دارة القضااي ت اإ  اصبحتوفقًا للقواعد والإجراءات احلالية، و  .يف نظام اإ

 اتوذكرت الأمانة أأن سلطة خمتصة س تتناول الإجراء .املناس بة السلطة التأأديبية اخملتصة لختاذ الإجراءات يف عهدةالقضية 

ضافية لقتناء  س تقبل.ذه القضية يف امل هب املتعلقة ىل موارد اإ ىل احلاجة اإ وشكرت الأمانة وفد الاحتاد الرويس عىل الإشارة اإ

قدم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية حتديثًا مفاده أأنه اكن ابلفعل يف حوار مع مكتب املراقب املايل و  أأدوات جديدة. طويروت

ضافية لتكل الأدوات وأأن مكتب املراقب املايل قد وافق  موارد احلصول عىل، وأأن الأمانة تعمل عىل املوضوعبشأأن هذا  اإ

بسبب احلاجة اإىل الاس تعانة مبستشارين  املوضوع هذا العمل عىل ، تأأخراحئةاجل ونتيجة الأموال الالزمة لها.ختصيص عىل 

املراقب  قبل من املقدم معفضل ادلب لن يكون هناك أأي نقص يف املوارد وأأكدت الأمانة للجنة الربانمج واملزيانية أأنه .ينيخارج 

ضايف ةعاجلمل مس تعدةأأهنا ذكرت الأمانة أأهنا قد عاجلت مجيع الاس تفسارات والأس ئةل و و  املايل. ن وجد، أأي موضوع اإ ، اإ

 .بصدر رحب

ىل الأمانة  انتقلتو  .102 ىلاخملاوف اليت أأاثرهتا مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق واجملموعة اباإ وفد تونس،  لإضافة اإ

قد ت أأخذه عىل  املوضوع االوفود بأأن هذ تتدخل لطمأأنال  من واجهبا رصحت الأمانة أأنهو بشأأن تنفيذ التوصيات املعلقة.

. وذكرت للتوصيات املعلقة الأمانة وأأن املدير العام يضمن اس تجابة رسيعة من قبل مديري الربامج املعنيني من قبلمحمل اجلد 

ىل  60الأمانة أأن الفقرة  أأعربت عن رغبهتا يف لفت انتباه و  أأعاله. ةاملذكور اخملاوفمن تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية أأشارت اإ

ىل أأنه   توصية مفتوحة من الفرتة السابقة. 155من أأصل  62 غالقأأنه ت اإ  من التقرير 14يف الصفحة  دولي بني اجلالوفود اإ

ىل  24الشعبة الهيا حة، واليت أأضافت يف املائة من التوصيات اليت اكنت مفتو  40وميثل ذكل  توصية جديدة مما أأدى اإ

، كام أأوحضت الأمانة لكنو  عىل محمل اجلد. وضوعامل اأأخذ هذتأأن الأمانة العامة  يدل ذكل الأمرو  .توصية 117 احلصول عىل
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غالق بعض التوصيات لأهنا اكنت  بعض . ففي ويالطتتطلب وقتا يف املايض، اكنت هناك يف بعض الأحيان حتدايت يف اإ

دارة احملتوى املؤسيس )هو هذه الأنظمة  وأأحد .معينة أأنظمة وضعينبغي  اكن احلالت  اس تعرضته( اذلي ECMنظام اإ

بتنفيذه مرتبطة توصيتان أأو ثالث توصيات طويةل الأمد اكنت بدأأ منذ عدة س نوات و قد رشوع امل اكن هذا و  مؤخًرا.الشعبة 

دارة احملتوى املؤسيسوضع  الانهتاء من عندما يمتو  ملحوظ يف تنفيذ هذا املرشوعوقد ت احراز تقدم  الهنايئ.  ، ميكننظام اإ

شعبة تقوم ، ت التفاق عىل أأن 2019ابلإضافة اإىل ذكل، يف عام  طويةل الأمد اليت اكنت مفتوحة.التقليل عدد التوصيات 

ذا اكنت الة التوصيات راجعمب الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة طويةل الأمد أأو ذات الأولوية العالية ملعرفة اإ

يمت  ولكنه ملت احراز التقدم يف بعض التوصيات يف الواقع، و ب كوهنا ذات أأولوية عالية.اس بأأ أأم ل وفهم مفيدة ل تزال 

عطاأأهنا قد ل تس تحق الأولوية العالية اليت ذكل يعين  وقد، بشلك اكمل تنفيذها وذكرت الأمانة أأن هذا  لها. هاؤ ت اإ

جراءوأأن 19-كوفيدقد أأعاقه  الاس تعراض ، بشأأن هذا املوضوع مناقشة مؤخًرا مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ه ت اإ

عادة تنفيذ هذاونأأمل  غالقها.تنفيذ يف  احراز التقدم للمتكن منيف املس تقبل القريب  الاس تعراض اإ  التوصيات املفتوحة واإ

 وشكرت الأمانة وفدي الصني والولايت املتحدة الأمريكية عىل مالحظاهتام املشجعة والإجيابية فامي يتعلق بتنفيذ التوصيات.

 ورشع الرئيس يف تالوة فقرة القرار اليت ت اعامتدها. .103

لوثيقة أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية" )ا .104

WO/PBC/31/4.وجشمعت الأمانة عىل مراعاة التوصيات الواردة يف ذكل التقرير ) 

 تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة  من جدول الأعامل 7البند 

ىل الوثيقة  .105  .WO/PBC/31/5استندت املناقشات اإ

يف  الواردتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة،  تنفيذ عنمن جدول الأعامل، تقرير مرحيل  7افتتح الرئيس البند و   .106

ىل  .WO/PBC/31/5الوثيقة   .7تقرير البند  عرضودعا الرئيس الأمانة اإ

دلول الأعضاء ل تقدممكل التقارير املرحلية املقدمة سابقًا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية، و وأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة ت   .107

آخر املس تجدات حول ا ىل الهيئات الترشيعية للويبو. لتقدم احملرز يف أ أأبلغت و تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإ

ىل الهيئات الترشيعية للويبو  وضعقدم حملة عامة عن تأأن الوثيقة الأمانة جلنة الربانمج واملزيانية  تنفيذ التوصيات املعلقة املوهجة اإ

ىل هناية مايو  2010خالل الفرتة من الاس تعراضات اليت ت تنفيذها الناجتة عن و  ىل مقرتحات الأمانة ابلإضافة ، 2020اإ اإ

 وأأوحضت الأمانة أأن وحدة التفتيش املشرتكة أأصدرت من قبل ادلول الأعضاء.فهيا النظر  ليمت تكل التوصيات، وضعبشأأن 

ىل الهيئات عرش توصيومن بيهنا  اس تعراضات،ست  عىل نتاجئ اءً نب توصية جديدة ذات صةل ابلويبو  34 ات موهجة اإ

ىل الرؤساء التنفيذيني. قد صدرت أأقدم توصية من الس نوات السابقة واكنت  الترشيعية والتوصيات الأربع والعرشين املتبقية اإ

ثر دارة الإجاز  2012عام ذه يتنف  تم  اس تعراض اإ ىل الرؤساء التنفيذيني.املاملرضية  اتحول موضوع اإ مجيع واكنت  وجه اإ

 .2019و 2016 بني عايمصادرة  انمجة عن اس تعراضاتقيد التنفيذ من قبل الويبو  يهواليت  املعلقة التوصيات الأخرى

ىل ادلول الأعضاءو  نفس املوضوع، أأصدرت  ( واذلي يتناولWO/PBC/30/6الوثيقة  )الوارد يف منذ التقرير الأخري املقدم اإ

وسلطت الأمانة الضوء عىل أأن  لويبو.ل هممة ابلنس بةس بعة مهنا  اراعتبوت ، اس تعراضات تسعوحدة التفتيش املشرتكة 

ىل الهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة  1امللحق  من التقرير املقدم يف ادلورة حيتوي عىل توصيات موهجة اإ

رت الويبو العمل عىل تنفيذها واليت ىل متابعة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .قرم املعلقة أأبلغت الأمانة جلنة  ابلإضافة اإ
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أأشارت الأمانة اإىل سؤال أأثري و  وحدة.هذه الالربانمج واملزيانية بأأهنا واصلت العمل لتيسري وتنس يق الردود عىل اس تبياانت 

قدت يف الأس بوع السابق دلورة جلنة الربانمج واملزيانية، فامي يتعل ق يف جلسات الإحاطة اخلاصة ابجملموعة الإقلميية اليت ع 

بعنوان اس تعراض جلان التدقيق والرقابة يف منظومة الأمم  2019/6من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة  6بتنفيذ التوصية 

وابلتايل، ت  قيد التنفيذ. هذه التوصيةوأأكدت الأمانة أأنه بعد حفص الوثيقة وأأوراق العمل املتعلقة هبا، اعت ربت  املتحدة.

 موافقة الرئيس. بعد ،هذا د جدول الأعاملتعديل فقرة القرار املتعلقة ببن

مانة و ل هشكر عن ابمس اجملموعة ابء،  ، متحداثوفد اململكة املتحدة أأعربو  .108 ابلتقرير املرحيل بشأأن تنفيذ  هبي رح تلأ

تسهيل معل يف سبيل الأمانة  من قبلي ساعد ادلول الأعضاء عىل فهم التقدم احملرز توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اذل

ولحظت  .احلاجةوتوقعت اجملموعة أأن يس متر تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة حسب  التفتيش املشرتكة. وحدة

 تقليلو  تعزيز الفعاليةمن أأجل و  السفر اجلوي يف منظومة الأمم املتحدة. ةس ياس اس تعراضاجملموعة أأنه مل يطرأأ أأي تغيري عىل 

وحدة توصيات تنفيذ ل الاقتصادي، طلبت اجملموعة وضع خطة  الاس تقراراةل عدم حل انظر يف املس تقبل  دادالتاكليف اليت سزت 

الأشخاص  حامية بس ياسات وممارسات ترتبطولحظت اجملموعة كذكل أأن هناك توصية واحدة معلقة  التفتيش املشرتكة.

 توضيح كيفية تنفيذ هذه التوصية.احلصول عىل مزيد من املعلومات بشأأهنا، ل س امي  ترغيعن اخملالفات، واليت  اذلين يبلغون

ذا اكنت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة قد قامت مبراجعة وتأأكيد تنفيذ معرفة اجملموعة  أأرادتابلإضافة اإىل ذكل،  اإ

ىل الرؤساء التنفيذيني.  توصيات وحدة التفتيش املشرتكة وخاصة تكل املوهجة اإ

عداد الوثيقة وفد لتفيا، متحداًث ابمس مجموعة بدل أأعربو   .109 ان أأورواب الوسطى والبلطيق، الأمانة عىل اإ

WO/PBC/31/6 تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة، واليت مكنت ادلول الأعضاء من مراقبة ،

لأمانة وأأعرب الفريق عن ارتياحه للتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات ورحب جبهود ا تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة.

ىل  الردودومعلها لتيسري وتنس يق  طاروحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإ  .قيد التنفيذ ات اجلديدة وتكلالاس تعراض مضن اإ

وجشع  قد ت قبولها وتنفيذها. 2019اليت أأجريت يف عام الاس تعراضات لحظت اجملموعة أأن غالبية التوصيات الواردة يف و

جراءات التوصيات املتبقية. لتنفيذ الفريق الأمانة عىل مواصةل العمل من  معينة وفامي يتعلق ابلتوصيات اليت تتطلب اختاذ اإ

 التنفيذ.معلية ابملشاركة يف املناقشة حول  عن الزتاهما اجملموعة أأعربتقبل ادلول الأعضاء، 

آخر املس تجدات وشكر وفد الصني الأمانة عىل  .110 ات وحدة التفتيش ا يف تنفيذ توصياليت بذلهت هودعىل اجل و تقدميها أ

ىل أأن غالبية التوصيات قد ت تنفيذها.ي حبلول هناية مايو  التوصيات تنفيذ وضعأأن وأأعرب عن رضان باملشرتكة،   شري اإ

ىل أأن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات من شأأنه أأن يسا حتسني معل الويبو ومتكني املنظمة من  يف مهوأأشار الوفد أأيضا اإ

طار الأمم املتحدة. ىل الوفد  شاروأأ  الاندماج بشلك أأفضل يف اإ أأنه ليس دليه أأي اعرتاض عىل تقيمي الأمانة الوارد يف املرفق اإ

ىل أأنه يريد اغتنام الفرصة للتعبري عن  الأول ابلتقرير. ملنشور يف هناية بشأأن أأحد تقارير وحدة التفتيش املشرتكة ا رأأيهوأأشار اإ

دارة خدم2019عام  وأأعرب الوفد  .JIU/REP/2019/5احلوس بة السحابية يف منظومة الأمم املتحدة، الوثيقة  ات، بعنوان اإ

 تكنولوجيا املعلومات واتصالتل  متقدمة تمتتع بأأنظمةعن اعتقاده أأنه ابلنس بة ملنظمة اتبعة للأمم املتحدة مثل الويبو، اليت 

املرتبطة خبدمات  الفوائد واخملاطر الأخذ بعني الاعتبار مكية كبرية من البياانت التقنية التجارية، جيب ةدار اليت قامت ابإ و 

عىل الويبو ساعد التقرير ميكن أأن ي هذا وأأكد الوفد أأن . أأمن البياانتب فامي يتعلق ، ل س امياحلوس بة السحابية بشلك اكمل

ىل الوفد  شاروأأ يف هذا اجملال.  هامعل  توجيه أأكد أأن عدم القدرة و ، JIU/REP/2019/5يف الوثيقة  2تقيمي الأمانة للتوصية اإ
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جراء تقيمي وحتليل  حتداًي كبرًيا. يشلكعىل التنبؤ بنفقات مزودي اخلدمات السحابية التجارية  ىل اإ وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 مع الأمانة. للتعاونىل اس تعداده من قبل الأمانة وأأشار اإ  JIU/REP/2019/5للتوصيات الأخرى الواردة يف التقرير 

وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء وشكر الأمانة عىل  .111

ىل أأنه عىل الرمغ من التقدم احملرز يف تنفيذ  التقرير واجلهود املبذوةل لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. وأأشار الوفد اإ

ضافية لتقيمي  اختاذع الأمانة عىل شجم ي توصيات وحدة التفتيش املشرتكة، ل يزال  بشلك  تنفيذ تكل التوصيات وضعتدابري اإ

حدى وأأشار ال .بشأأن هذا املوضوع ، مبا يف ذكل التشاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةأأفضل ىل أأن اإ وفد اإ

ن عن وبلغحامية الأشخاص اذلين ي  التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن مراجعة س ياسات وممارسات

ىل الرؤساء التنفيذيني. حتديدهااخملالفات يف منظومة الأمم املتحدة قد ت   عن اعتقاده أأعرب الوفدو  عىل أأهنا معلقة وموهجة اإ

بسبب الإبالغ عن سوء لأن س ياسة الويبو للحامية من الانتقام  3 رمق ىل توصية وحدة التفتيش املشرتكةيشري اإ  التقرير أأن

وأأشار  .2017، مل يمت حتديهثا منذ عام معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب الأصول معوبسبب التعاون السلوك 

ىل مداخلته السابقة مانة هذه ر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، وكرر توصية من تقري 4لبند اب فامي يتعلق الوفد اإ اللجنة للأ

 3 رمق املرتبطة ابلتوصية مؤرشات أأفضل املامرسات الاعتبارالأخذ بعني بتحديث هذه الس ياسة يف أأقرب وقت ممكن، مع 

ىل أأن التقرير ذكر أأن التوصية من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة هذا. من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة  2 رمق وأأشار الوفد اإ

وكرر الوفد بيان اجملموعة ابء بشأأن  تنفيذ.يه قيد ال و املوافقة علهياالسفر اجلوي يف منظومة الأمم املتحدة قد ت  ةبشأأن س ياس

ل يف التوصية، وأأعرب عن اعتقاده أأن الرؤساء التنفيذيني للمنظامت جيب أأن يكونوا قدوة وأأل يسافروا ابدلرجة الأوىل  حال اإ

آخر للسفر ىل أأن رؤساء املنظامت ل ينبغي أأن يأأخذوا يف الاعتبار التلكفة حفسب، بل أأيًضا  .عدم وجود خيار أ وأأشار الوفد اإ

لهيمنظرة اجملمتع  دارة ادلرجة الأوىل ون دامئا يف فر اسكوهنم ي  اإ  منظمة اتبعة للأمم املتحدة.يف حني أأهنم يقومون ابإ

يران )مجهورية  .112 الإسالمية( علام ابلتقرير املرحيل بشأأن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة واذلي  -وأأحاط وفد اإ

ىل الوفد  شاروحدة. وأأ هذه الالأمانة يف تنفيذ توصيات  من قبلتضمن معلومات قيممة لفهم التقدم احملرز   ابملائة من 86أأن اإ

غالق  وتوذات الصةل ابلويبو قد ت تنفيذها  2010شرتكة املقدمة منذ توصية من توصيات وحدة التفتيش امل  345 ابملائة  8اإ

ضافية وجشع الوفد الويبو عىل مواصةل تنفيذ توصيات وحدة التفتيش  تنفيذ.ال  واليت يه حاليا قيدابملائة  4املوافقة عىل و  اإ

د عىل اس تبياانت وحدة التفتيش املشرتكة عىل مواصةل تيسري وتنس يق الردو  أأيًضااملشرتكة ذات الصةل وحث الأمانة 

 اجلارية واجلديدة مع مراعاة خصوصيات املنظمة.س تعراضات ابل املتعلقةواملقابالت 

مانة لإعدادها تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. .113 فامي يتعلق و  وأأعرب وفد كندا عن تقديره للأ

دارة خدمات احلوس بة السحابية يف منظ ىل أأن التوصية JIU/REP/2019/5ومة الأمم املتحدة، ابإ ذات  2 رمق ، أأشار الوفد اإ

ف والاس تجابة والاس تخدام الفعال للنفقات التشغيلية الصةل تتضمن وضع أأحاكم واسرتاتيجيات مالية تسهل التكيم 

ىل أأنه ت املتعلقة ابلتكنولوجيات اجلديدة.والاستامثرات الرأأساملية  واكن  التوصية وتنفيذها. املوافقة عىل وأأشار الوفد كذكل اإ

ذا اكن كبري مسؤويل املعلومات قد تصور اخلطوات التالية اليت ينبغي اختاذها عرفة ملالوفد هممتًا    فامي يتعلقمرانلتبين هنجا اإ

ىل أأن تصبح أأك اذلي مفاده نظًرا للتقيميو لنفقات ذات الصةل، اب  رث مرونة.أأن معلية الإدارة املالية للمنظمة حباجة اإ

ىل الهيئات  .114 عداد تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإ وشكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة عىل اإ

ىل أأن التوصيات بشلك عام  ذكل يف تقرير شعبة الرقابة  ذكرقيد التنفيذ. وأأشار الوفد اإىل رضورة يه الترشيعية وأأشار اإ

الوفد أأيضا أأن تقرير وحدة  ذكرو  تنفيذ س ياسة اللغات.جمال وأأعرب الوفد عن تقديره جلهود الويبو ول س امي يف  ادلاخلية.
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للويبو نظًرا لأن العمليات تعمتد عىل تكنولوجيا ابلنس بة ينبغي أأن يكون همًما أأيًضا  الإلكرتوينالتفتيش املشرتكة بشأأن الأمن 

التوصيات  تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية الوفد أأن يتضمن اقرتحو  .احلديثة ولوجياتكناملعلومات والتصالت واس تخدام الت 

ىل الهيئات التنفيذية ىل الهيئات الرئاس ية وكذكل التوصيات املرسةل اإ ، وذكل من أأجل حتسني جودة هذا التقرير. املوهجة اإ

الاس امتع  أأعرب عن رغبته يفالأعضاء و  وشدد الوفد عىل أأن هذا النوع من التقارير س يغطي بشلك اكمل متطلبات ادلول

آراء الأمانة بشأأن هذا الاقرتاح. ىل أ  اإ

ىل التقرير اذلي قدمته الأمانة واجلهود اليت ب ذلت ملتابعة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة.  .115 وأأشار وفد املكس يك اإ

رت ادا ابلنس بة للمنظمة، كام أأشوسلط الضوء عىل أأمهية تكل التوصيات فامي يتعلق ابلأمن الالكرتوين وهو موضوع همم ج

أأن الوفود الأخرى حتدثت بشأأن التوصية اليت ظلت معلقة منذ  أأيضا الوفد وذكراليه الوفود الأخرى اليت حتدثت من قبل. 

مع و ، الفرتة الصعبة اليت مرت هبا املنظمةا حدث يف العام املايض و مل نظراوشدد الوفد عىل أأنه  بشأأن السفر. 2017عام 

مع  ةتوافقتصبح م ل  لتعديل س ياساهتا ذات الصةل هبذا املوضوع ، اكن ينبغي للويبو أأن تغتمن الفرصةاتالسفر دد عتقليص 

 الس ياسات اليت اعمتدهتا املنظامت الأخرى داخل منظومة الأمم املتحدة.

الأمانة أأن العديد من  تذكر وردا عىل البياانت اليت أأدلت هبا الوفود،  وشكرت الأمانة الوفود عىل تعليقاهتا اخملتلفة.  .116

ىل  الأمانة أأن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ترشف  أأضافتو  لرؤساء التنفيذيني.ل املوهجة توصياتال الوفود أأشارت اإ

ىل الرؤساء التنفيذيني، و  الثاين من  امللحقاإىل تكل الواردة يف الوثيقة حتت  تشار أأ عىل تنفيذ الأمانة للتوصيات املوهجة اإ

توصية وحدة  وذكرت أأن .عىل ذكلوميكن لرئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن يؤكد لدلول الأعضاء  التقرير

هبدف معاجلة مسأأةل السفر  هذه املسأأةلالتفتيش املشرتكة بشأأن السفر قد ت قبولها وأأن املدير العام القادم سينظر يف 

سأأةل مل  وابلنس بةالتوصية.  لنس بة لهذهاب امعلقاذلي اكن هذا هو الأمر الوحيد و ، الرؤساء التنفيذينيابدلرجة الأوىل من قبل 

، 3، بدًل من التوصية 10رمق  ابلتوصية مرتبطة ه املسأأةلالتوصية املعلقة اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة الأمريكية، فاإن هذ

اليت أأاثرهتا وفود  لكرتوينالأمانة أأس ئةل الأمن الا تناولت وس يقدم كبري مسؤويل الأخالقيات توضيحات بشأأن هذه التوصية.

أأقرت الأمانة ابلتعليق اذلي أأدىل به وفد الصني بشأأن أأمهية أأمن البياانت مع و  الصني والاحتاد الرويس وكندا واملكس يك.

ىل أأن الأمانة نظرت جبدية يف ذكلانت ىل السحابة، وأأشارت اإ عدد من التدابري  اختاذأأنه ت  ذكرتو  .املوضوع قال الويبو اإ

اس تخدام اخلدمات  مسأأةل املنظمة يف حبث خالليف عني الاعتبار والضوابط ادلاخلية  لكرتوينالأمن الا أأخذ للتأأكد من

ىل أأنو  السحابية.  لويبو أأن أأمن مزودي اخلدمات السحابية أأعىل بكثري مما ميكن أأن توفره الويبو داخلًياه تبني لأأشارت الأمانة اإ

املزيات ، وابلتايل، ستس تفيد املنظمة من مي أأمن مزودي اخلدمات السحابية من خالل أأطراف مس تقةليق قامت بت بعد أأن 

ىل السحابة. الويبو الالكرتوين بعد نقل أأنظمةاملتقدمة للأمن  اليت يمت  ةاخليادلأأن هناك عدًدا من الضوابط أأيًضا  توذكر  اإ

اليت حتمك اس تخدام و  ،س تضافة السحابيةالا اخلاصة خبدمات س ياسةال ، مبا يف ذكل فرضها من خالل بعض الس ياسات

ميع مقديم اخلدمات اخلارجيني قبل جب  ه يمت تقيمي اخملاطر املرتبطةابلإضافة اإىل ذكل، أأكدت الأمانة أأن .السحابة داخل الويبو

ىل أأن الضوابط ادلاخلية أأن توقع الويبو عقًدا معهم. عىل نطاق  اهمااس تخدت وقد  داج فعاةل اكنت احالياملعمتدة  وأأشارت اإ

يتعلق ابلأس ئةل اليت طرهحا وفدا الاحتاد الرويس واملكس يك حول أأمهية التدقيق اجلاري يف جمال  فاميو  واسع داخل املنظمة.

اإىل رت الأمانة شا، أأ الالكرتوينمراجعة س ياسات وممارسات الأمن  يشمليف منظومة الأمم املتحدة، واذلي  الالكرتوينالأمن 

أأوحضت الأمانة أأهنا تريد تقدمي توضيحات و  .للويبو وأأن املنظمة تشارك بنشاط يف املراجعة هذا الأمر همم جدا ابلنس بة أأن

أأن  جداوشددت الأمانة عىل أأنه من املهم  .10 رمق التوصيةحول أأاثرها وفد الولايت املتحدة الأمريكية ملسأأةل اليت بشأأن ا

جراء التدريب  عىل نطاق هذا املكتب بتقدميها أأحد الأنشطة الرئيس ية اليت سيس متر  اذلي يشلكيقوم مكتب الأخالقيات ابإ
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 لعديد من خطط التدريبالالزتام ابعدم اإىل  تأأد 19-كوفيدالأمانة عىل أأن جاحئة  وشددت وسائل خمتلفة. ابس تخدامواسع 

السبب الرئييس لعدم تنفيذ الأنشطة يف  احئةهذه اجل اكنتالأهداف ابلاكمل و حتقيق مت ، وابلتايل مل ياليت اكنت مقررة مس بقا

ىل أأن مكتب الأخالقيات اكن يبحث يف  .املوعد احملدد الطرق و  فعالبشلك تدريب ال  املمكنة لإجراء طرقالوأأشارت الأمانة اإ

ىل امجلهور، مبا يف ذكل التدريب  امجليع متعب ومرهق من اس تخدام تطبيقي  راًك أأنمدهو اكن ف  ،الفعيلاخملتلفة للوصول اإ

ىل الرؤساء التنفيذيني ختضع للمراجعة  .Zoom "زوم"و Skype "ساكيب" وطمأأنت الأمانة الوفود بأأن التوصيات املوهجة اإ

الأخري. وسلطت الأمانة الضوء عىل التوصيات  الاجامتعمن قبل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وأأن ذكل قد ت يف 

ىل الهيئات الترشيعية يف امللحق، و  ةوهجامل ىل اإ اثنني، ا. وذكرت أأن العدد هو جدً  ااكن صغري هذه التوصيات أأن عدد أأشارت اإ

حداهام  ىل .ةجديدفقط واإ ىل الرؤساء التنفيذيني،توصية  12وجود  وأأشارت الأمانة اإ  يات جديدة.ا أأربع توص بيهن منو  موهجة اإ

 يف الفرتة املقبةل. هاق غاليمت امعلقة ومن احملمتل أأن  ما زالتلويبو توصيات فقط ل مثاينأأن  ضافتوأأ 

يف اغتنام الفرصة والاس تفادة من حضور كبري مسؤويل الأخالقيات ت املتحدة الأمريكية اإىل رغبته وأأشار وفد الولاي .117

طار بند جدول الأ   ه الوفدأأاثر قد عامل بشأأن تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة و ملتابعة سؤال س بق أأن طرحه يف اإ

معلية معرفة املزيد عن التقدم احملرز يف عن رغبته يف الوفد أأعرب و  توصيات وحدة التفتيش املشرتكة.مناقشة  خاللأأيًضا 

آخر املس تجدات حول املراجعة و آخر ولحظ أأنه قد مر  س ياسة ماكحفة الانتقام.الاطالع عىل أ ت عدة س نوات منذ أ

 معرفة التقدم احملرز. جًدامراجعة للوثيقة وس يكون من املفيد 

أأبلغت الأمانة جلنة الربانمج واملزيانية أأن القضية اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق ابلأخالقيات و  .118

وليس جلنة الربانمج واملزيانية، وابلتايل، سيمت تناول الأس ئةل والاقرتاحات  حتت بند جدول أأعامل جلنة التنس يقاكنت 

أأبلغت الأمانة الرئيس أأهنا تريد تقدمي توضيحات للمسائل اليت أأاثرها وفدا كندا و  .خالل اجامتع جلنة التنس يق ابلتفصيل

ىل أأهنا و  التاكليف. حلد مناحلوس بة السحابية والإدارة املالية و اب اخلاصة توصياتل والصني فامي يتعلق اب يف أأنه  تدركأأشارت اإ

ىل تعديل ويف حاةل السحابة ت اس تخدام  حال التقنيات اجلديدة مثل السحابة العامة، قد حيتاج الإطار التشغييل املايل اإ

طار العمل عىل ادلورات و القيام بذكل ابلفعل.  جراء تقيمي  يف بداية لك دورة،و واملراقبة املس مترة. الربع س نويةيعمتد اإ يمت اإ

التقارير اليومية مراقبة  تسمحادلورة،  وخالل السحابة. املوارد عىل للربع القادم من اس هتالك رشاء طلب وضعللتلكفة، ويمت 

 املبالغ املقدرة. معزود السحابة ملالفواتري الشهرية  مقارنةابلإضافة اإىل ذكل، تمت  .اليت يمت انفاقها بشلك منتظم ملبالغ الفعليةا

جراء تعديالت ربع س نوية  أأنه يمت أأشارت الأمانة اإىلو  ىل اإ دلورات لالنفقات الفعلية لتحسني التقديرات املس تخدمة استنادا اإ

وتس تفيد الويبو من خصومات كبرية عندما يمت  .ةالفرصتقوم الأمانة بتنفيذ معليات رشاء ابمجلةل لكام س نحت لها و  الالحقة.

من خالل  ةنظمعىل املس توى امل  الوفورات بعضحتقيق قًا بمكيات كبرية، ويؤدي ذكل اإىل رشاء املنتجات أأو اخلدمات مس ب

السحابة اليت ت وضعها، اس تخدام ف يل تاك احلد منوسلطت الأمانة الضوء عىل أأنه فامي يتعلق بتدابري  .وفورات احلجم

رسالتسمح واليت  مزود خدمات السحابة منصة توفرها خاصة أ لياتبالويبو  اس تعانة نذارات و  ابإ يف حال تلقائية تنبهيات اإ

ىل  ما مكون وصول دارة معلياتاس تخدام ابلإضافة اإىل ذكل، بدأأت الأمانة يف  حمدد مس بقًا. مس توىاإ املالية  جديد لالإ

د وقد ت وصف ذكل عىل أأنه معلية تشغيلية وتقنية ومالية يمت من خاللها مراجعة الهيلك والتاكليف اجلارية وحتدي لمنظمة.ل 

ضايف وت اعامتد تدبري  .نظمةالتاكليف عىل مس توى امل  لحد منل املتاحة فرصال ف وهو الاس تخدام يل التاكللحد من اإ

الأمر هذا  وشلك .احلاجة فقط عند الطلب اخلاصة ابلسحابة واليت ميكن اس تخداهما ودفع تاكليفها عند لمزياتلالاسرتاتيجي 

أأو  خالل فرتة الليل غري مس تخدمة يف كثري من الأحيان تكون يتال احمللية املعلومات تكنولوجياابس تخدام أأنظمة  مقارنةً  مزية

 من انحيةصيل اقدر كبري من التف توفر السحابة أأن بيئةاإىل الأمانة  أأشارتابلإضافة اإىل ذكل،  يف عطالت هناية الأس بوع.
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تلقائًيا  تسجيل هذه املعلومات متوي اذلي اس هتكل موارد السحابة. تحديد جمال العمل أأو القسمب  فهيي تسمحاملعلومات، 

ىل  داخل املنظمة. الأطراف املعنيةمع مجيع  اومشاركهت وسلطت الأمانة الضوء عىل أأن اس تخدام اخلدمات السحابية أأدت اإ

 يف.التاكل  من املتاحة للحد فرصالحول التاكليف و  املتوفرة حتسني الشفافية بسبب دقة املعلومات

ىل تشجيع العمل  .119 ىل أأن مجيع املداخالت سعت اإ وخلص الرئيس املناقشات اليت أأجرهتا الوفود وأأشار مرة أأخرى اإ

دارة الويبو، ل س امي فامي يتعلق بنتاجئ التقرير اذلي ت تقدميه. لهام اإ الاس مترار يف  يف عن رغبهتا الوفودأأعربت و  املشرتك واإ

ن  العمل وحتسني أأساليب الرقابة. وحتسني أأساليب احراز التقدم يف العمل جاحئة وأأكد الرئيس أأنه فامي يتعلق ابلتدقيق، فاإ

عىل  توفر بعض الإجيابيات رشوط معل جديدة، وأأن تكل الظروفأأدت اإىل وضع الويبو، و  عىل معل أأثرتقد  19-كوفيد

ىل  .طراف رمغ لك يشءاملس توى الثنايئ واملتعدد الأ  ه عدد الرحالت اجلوية وأأن اخنفاضوفامي يتعلق ابلمتويل، أأشار الرئيس اإ

خالل هذه ، مما جعلها تلعب دوًرا همًما للغاية حئةاتكنولوجيا املعلومات بسبب اجل ت ادخال تعديالت طفيفة عىل أأنظمة

 أأدوات ه ميكن اس تخداملوفود، لأنا أأشارت اليه العديد من ، كاماالتكنولوجيا وأأمهنعىل أأمهية الرئيس  وشدد .املرحةل

 للتدريب عن بعد ومساعدة الباحثني واملبدعني والأشخاص يف مجيع أأحناء العامل واذلاكء الاصطناعي تكنولوجيا املعلومات

ىل الأمام.قد ساعدت هذه و  الأدوات. اذلين مه حباجة اإىل هذه  فامي يتعلق بتعليقاتو  الأدوات املنظمة عىل حتقيق قفزة كبرية اإ

خالل هذه املسأأةل  ستمت مناقشة الرئيس اإىل أأن الأمانة ذكرت أأنه الانتقام، أأشارحول موضوع كبري مسؤويل الأخالقيات 

هذه  عىل التطورات اليت س تطرأأ عىلادلول الأعضاء  طالعوشكر الرئيس الأمانة عىل الزتاهما اب جلنة التنس يق. اجامتع

ىل ت  بشلك أأفضل ح هذه املسأأةليوض  يف تالأمر اذلي سيسامه ،جلنة التنس يقالقضية يف  حول توقعات الوفود  ةلبيابلإضافة اإ

 .هذا املوضوع

 نظًرا لعدم وجود طلبات أأخرى لأخذ اللكمة، قرأأ الرئيس فقرة القرار اليت ت اعامتدها:و  .120

ن جلنة الربانمج واملزيانية: .121  اإ

 (؛WO/PBC/31/5أأحاطت علام هبذا التقرير )الوثيقة  "1"

طار الواثئق التالية:وأأبدت ترحيهبا  "2"  وتأأييدها لتقيمي الأمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف اإ

 JIU/REP/2019/9  (؛2)التوصية 

 JIU/REP/2019/6  ؛(7و 5و 3و 2)التوصيات 

 JIU/REP/2019/5  (؛2)التوصية 

 JIU/REP/2019/4  (؛1)التوصية 

 JIU/REP/2019/2  ؛قريرعىل النحو املبنيم يف هذا الت ؛(4)التوصية 

 يه "قيد التنفيذ"؛ JIU/REP/2019/6الواردة يف الوثيقة  6وأأحاطت علام بأأن حاةل تنفيذ التوصية  "3"

ىل اقرتاح تقيمي للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة يك تنظر فيه  "4" ودعت الأمانة اإ

 ابلأعضاء. ادلول
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 2018/19 تقرير أأداء الويبو من جدول الأعامل 8البند 

ىل الوثيقة  .122  .WO/PBC/31/6استندت املناقشات اإ

 التقرير. عرض، ودعا الأمانة اإىل 2018/2019للثنائية  ، تقرير أأداء الويبومن جدول الأعامل 8الرئيس البند  افتتحو  .123

قدم تقياميً شاماًل وشفافًا للأداء املايل والربانجمي يف  2018/2019للثنائية أأوحضت الأمانة أأن تقرير أأداء الويبو و  .124

عداد وقد  .2018/2019لثنائية ا املالية اليت القواعد واللواحئ من )اثنيا( 2.14و 2.14تقرير أأداء الويبو وفقًا للامدتني ت اإ

 التقدم احملرز قميم يو اية الثنائية هو تقرير يصدر يف هن 2018/19ن تقرير أأداء الويبو واإ  .2017امجلعيات يف أأكتوبر  اعمتدهتا

 للثنائية مؤرشات الأداء واملوارد املعمتدة يف الربانمج واملزيانية واليت يمت حتديدها بواسطة، النتاجئ املرتقبة احملققةو/أأو 

، "لكياً حمقق "مؤرش  357 اكنمؤرش أأداء:  484 بني من 2018/2019 للثنائيةبناًء عىل تقيمي بياانت الأداء و  .2018/19

 24ويف املائة؛  12، وهو ما ميثل مؤرشًا "غري حمقق" 59و يف املائة؛ 7، أأي "جزئيا ققحم" 35ويف املائة؛  74أأي بنس بة 

 قراءة تسهيلمن أأجل و  يف املائة. 2 مؤرشات أأي 9 ت التخيل عنيف املائة؛ و 5، وهو ما ميثل غري قابل للقياس""مؤرشًا 

شفرات و  الالكرتونية الروابط ابس تخدام بشلك مفصل  جداول بياانت الأداء للك برانمج، ت توفريجعلها أأقرصو  الوثيقة

ىل املعلومات ابس تخدام الأهجزة  شفرات الاس تجابة الرسيعةو هتدف و  .(QR) الاس تجابة الرسيعة ىل تسهيل الوصول اإ اإ

بتسليط هذه املزية اجلديدة  ومسحت اكمريا الهاتف احملمول. بواسطة QR شفرات الاس تجابة الرسيعة قراءةميكن و  احملموةل.

 للقارئ.موهجة معلومات  ان أأيمع ضامن عدم فقد ةف الاسرتاتيجياهدالأ  بياانتملخص الإجنازات يف لوحات الضوء عىل 

يكون تقرير أأداء الويبو أأن  لضامن الالزم ادلمع 2018/19تقرير أأداء الويبو بشأأن شعبة الرقابة ادلاخلية ل قدم تقرير التثبيت و 

 موثوقا وحصيحا. 2018/19 للثنائية

عداد التقرير الشامل ورحب ابجلهود الأمانة عىل  هشكر عن  ،ابمس اجملموعة ابء ، متحداثوفد اململكة املتحدةأأعرب و  .125 اإ

اليت  حسينات، والت بياانت الأهداف الاسرتاتيجيةواكنت لوحات  .مضن هذا الإطارالإضافية لتبس يط وحتسني التقارير 

مفيدة بشلك عرضًا عامًا للأداء حبسب النتاجئ املرتقبة  ضافةالصناديق الاستامئنية، واإ  بشأأن املرحيل تقريرال ُأدخلت عىل 

، احملددة هل لأهدافاب رنةالربانمج مقا احملرز يف تنفيذ تقدمل حلصول عىل تقيمي شامل ل ابدلول الأعضاء مسح ذكل لوقد  خاص.

، واليت فاقت بشلك 2019-2018 للثنائيةورحبت اجملموعة ابلنتيجة املالية الإجيابية للغاية  للقمية مقابل املال.وهو مؤرش همم 

يرادات الرسوم، وأأكد كبري الإيرادات املتوقعة. ىل اإ ادلور املهم اذلي تلعبه أأنظمة  الوفد وتعزى هذه النتيجة اإىل حد كبري اإ

ىل أأن عدد الطلبات مبوجب نظام لهاي لكنو  لفقري املايل للمنظمة.التسجيل يف الويبو ابعتبارها العمود ا ، أأشار الفريق اإ

ىل املزيد من معليات الانضامم اإىل عن تطلعها اجملموعة أأعربت و  .2018/19يف املائة من تقديرات  18.5اكن أأقل بنس بة  اإ

ىل أأن احملرك الرئييسو  نظام لهاي لضامن انتشاره العاملي. يداع تلإيرادات الويبو اكن أأشارت اجملموعة اإ امللكية الفكرية  اتاإ

بال شك تأأثري كبري  19-احئة كوفيدس يكون جلو  عىل الاقتصاد العاملي. ترتكزمن خالل خدمات الويبو، واليت اكنت بدورها 

دارهتا ه الايداعاتعىل هذ ىل مواصةل اإ خالل  ةسلبيال  الآاثرمن  للحدواحلذرة والفعاةل  احلكمية، ودعت اجملموعة الويبو اإ

يف املائة من مؤرشات الأداء احملققة ابلاكمل  73وفامي يتعلق ابلأداء الربانجمي، لحظت اجملموعة أأن  وبعدها.الثنائية احلالية 

ىل نس بة مئوية أأكرب ورمغ ذكل أأداًء جيًدا بشلك عام. تعكس  فامي يتعلق، جشعت اجملموعة عىل مزيد من الالزتام للوصول اإ

اليت اجلهود  هذهول شك أأن  لهدفني الاسرتاتيجيني الثاين والرابع.اب املتعلقورحب الفريق ابلأداء  الأداء. تقياميت مؤرشاتب 

جيايب يف الثنائية  حتقيق مهت يفاالأمانة قد سشاركت فهيا  سابقًا، جشعت  متت الإشارة اليه كامو  .2019-2018أأداء مايل اإ

يالء اهامتم  جلاحئة  نظًرا للتأأثري احملمتلو  .خالل الثنائية احلالية وبعدهاهداف الاسرتاتيجية خاص للأ اجملموعة الأمانة عىل اإ
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 كوهنا، بشلك سلس أأنظمة تكنولوجيا املعلوماتالتأأكد من معل عىل الطلب عىل هذه اخلدمات، من املس تحسن  19-كوفيد

اإىل وجود عدد كبري من مؤرشات  موعةاجمل أأشارتمث ومن  .اتاخلدمالرسعة يف توفري س تكون ل تقدر بمثن لضامن اجلودة و 

فامي يتعلق ابلهدف و  .حتقيقها مل يمتالأداء للهدف الاسرتاتيجي الثالث والهدف الاسرتاتيجي السابع اليت ت حتقيقها جزئًيا أأو 

( WIPO Re:Searchقاعدة بياانت الويبو للبحث )الاسرتاتيجي السابع، لحظت اجملموعة التقدم اذلي أأحرزه برانمج 

 الوفد شاربعد أأن أأ و  .2018/19واحتاد الكتب امليرسة يف الثنائية  (WIPO GREENومنصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء )

ىل أأن برانمج ذا ارتفاعا يفقد حقق  قاعدة بياانت الويبو للبحث اإ اكن من املتوقع أأن حيقق  عدد الأعضاء، تساءلت اجملموعة اإ

كون يقد . و 19-كوفيدالاهامتم العاملي بشلك مزتايد حنو معاجلة جاحئة  ينصب، حيث بلهذا الربانمج نتاجئ مماثةل يف املس تق 

 أأيًضا. 19-يف جمال فريوس كوفيد حباثالأ دلمع  كيفية اس تخدام ادلروس املس تفادة من هذه املبادرة البحث يف من املفيد

الاسرتاتيجي السادس، وهو جمال همم حتققت فيه مجيع النتاجئ وهنأأت اجملموعة الويبو عىل الأداء املمتاز فامي يتعلق ابلهدف 

قد  يف حني، و2018/19ت اجملموعة ابلأداء املايل والربانجمي الإجيايب للويبو يف الثنائية ، أأشاديف اخلتامو ابلاكمل. رتقبةامل

ىل مواهجة  19-كوفيدجاحئة  تؤدي للحفاظ عىل بذل قصارى هجدها حتدايت يف املس تقبل، جشعت اجملموعة الأمانة عىل عدة اإ

 .هذا الأداء

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةوحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس  .126  وشكر الأمانة عىل التقرير. مجموعة بدلان أ

ىل أ ليةأأشارت و  .2018/19يف  احملققة لتقارير املالية الإجيابية والأرابحل اجملموعة  ارتياح وأأعرب الوفد عن تشغيل  اجملموعة اإ

 الفعالية واجلودة الشامةل للخدمات. تعزيز ابلإضافة اإىل شلك أأفضلتساعد عىل العمل ب س موارد تكنولوجيا املعلومات، واليت 

نشاء  الأنظمة داخل نظام مدريد.تحسني رسعة اجملموعة ب  تورحب ولحظت برسور تزايد الطلبات مبوجب نظام لهاي واإ

ىلاجملموعة  شارتأأ و  .ع املكتب ادلويلط الإلكرتونية مواهجة جديدة للرواب جيابية للنظام العاملي، مبا يف  وجود اإ ديناميكية اإ

ىل معاهدات الويبو. ع ير ا، ومش، واتفاق لش بونةذكرت اجملموعة أأمهية وثيقة جنيفو  ذكل انضامم عدد أأكرب من البدلان اإ

لتفاعالت مع ابلنس بة ل و ابلتوافق مع اخملرتعني ، ل س امي ابلنس بة للرشاكت الصغرية واملتوسطة، والتعلمي عن بعدالويبو

ىلأأحدث التقنيات للرتمجة  من املهم جدا اس تخدامتعتقد اجملموعة أأن و  الأوساط الأاكدميية واحلكومات. برامج اذلاكء  ابلإضافة اإ

 .بشلك أأكرب واحلوس بة كنولوجياتس تخدام الت ابوأأيدت اجملموعة اجتاه الويبو فامي يتعلق  الاصطناعي.

مانة لإعداد التقرير ورحب عة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقأأعرب وفد لتفيا، متحداًث ابمس مجمو و  .127 ، عن امتنانه للأ

 2018/19ورحبت اجملموعة ابلنتاجئ املالية املمتازة للثنائية  .اس تخدام شفرات الاس تجابة الرسيعةو ابلشلك الشامل للتقرير 

آخرللأهداف الاسرتاتيجية التسعة  املرتقبةالنتاجئ واكنت  .اجملالالأمانة يف هذا معل وأأثنت عىل  ، ولكن خمتلفة بني هدف وأ

مؤرش أأداء قد  484يف املائة من  73ولحظت اجملموعة ابرتياح أأن  بشلك عام، اكنت النتاجئ احملققة تليب توقعات اجملموعة.

طار الربانمج يف رتقبةملأأن مجيع مؤرشات الأداء تقريًبا للنتاجئ اوأأشارت اإىل  حتققت ابلاكمل. )البدلان اليت متر مبرحةل  10 اإ

  واختمتت اجملموعة ابلإشادة ابلعمل املمتاز اذلي قامت به الأمانة. انتقالية والبدلان املتقدمة( قد حتققت ابلاكمل.

النتاجئ التشغيلية وذكر أأنه راض بشلك عام عن  عداد التقرير.اجلهود اليت بذلهتا لإ  وأأشاد وفد الصني ابلأمانة عىل .128

دراج لأول مرة ا من بيهنو الوفد أأن التقرير قدم بعض أأشاكل الابتاكر  لحظو .2019-2018للمنظمة وأأداهئا خالل الثنائية  اإ

 املقاربةوأأيد الوفد هذه  قسم جديد يسلط الضوء عىل جدول أأعامل التمنية. ضافةواإ  عرضًا عامًا للأداء حبسب النتاجئ املرتقبة

تنفيذ خطط الويبو الاسرتاتيجية والتقدم احملرز وضع احلصول عىل صورة عامة ل عىلهنا أأن تساعد ادلول الأعضاء اليت من شأأ 

ىل أأن التقرير قدم للمرة الأوىل جداول بياانت الأداء للك برانمج يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. ل وأأشار الوفد اإ  بشلك مفصم
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ىلالوفد  شاروأأ  .تجابة الرسيعةشفرات الاس  الروابط الالكرتونية و من خالل  رضورة تشجيع املساعي اليت تبذلها الأمانة  اإ

ىل تضليلاس تخدام لكن يف نفس الوقت قد يؤدي طول الوثيقة، و من لتقليل ل  وابلتايل ادلول الأعضاء  الروابط الالكرتونية اإ

آرائه حول بعض جوانب الوثيقة. مث انهتز الوفد الفرصة للتعبريومن  بياانت الأداء التفصيلية.عدم اطالعهم عىل   أأشارو  عن أ

ىل   للثنائية املتوقعة اتتقدير ال اكن أأقل من  للثنائيةذكرت أأن عدد الطلبات مبوجب نظام لهاي  35و 7أأن الصفحتني اإ

ىل تأأخر انضامم الصني.بشلك أأسايس ذكل  عود، وي2018/19 مع  املناسب شلكل تواصلت ابوأأوحض الوفد أأن الصني  اإ

ىل اتفاق لهاي خالل الثنائية  ىل أأن الصني،  وأأشار .2018/19الأمانة بشأأن انضامهما اإ  عمل، اكنت تخالل هذه الفرتةاإ

جيايب  ىل اتفاق لهايلبشلك اإ جراءات ابلعمل عىل الإ بدأأت الإدارات املعنية وقد  .وحترز تقدما يف هذا اجملال النضامم اإ

وذكر الوفد أأن الصني دلهيا أأكرب عدد من الإيداعات يف  اهدة لإهناهئا يف أأقرب وقت ممكن.لية، وستسعى الصني جاحمل قانونية ال

نترش عىل ورأأى الوفد أأن املزيد من الأفاكر والتصاممي واملنتجات الصينية املبتكرة ست  الصناعية. فامي يتعلق ابلتصامميالعامل 

ىل اتفاق لهاي.الصعيد ال ىل أأنه عىل الرمغ من أأن الصني مل وأأشار الوف عاملي بعد الانضامم اإ ىل النظام يف عام د اإ تنضم بعد اإ

 ، واحتلتس نواييف املائة  110.5بزايدة أأي ، 633، فاإن عدد التصاممي الواردة يف طلبات لهاي من الصني بلغ 2019

ىل أأن الصفحة  .يف هذا اجملال املرتبة التاسعة عىل مس توى العامل الصني ضافة امسي احلقول  هذكرت أأن 37وأأشار الوفد اإ مع اإ

.CN  .و中国 )م مركز الويبو خدمات لتسوية )الصني جاميل عدد احلقول العليا املكونة من رموز بدلان اليت يقدم  ، وصل اإ

يف الصني ملسامهته الإجيابية يف تعزيز مركز الويبو وأأعرب الوفد عن امتنانه ملكتب الويبو  حقاًل. 78املنازعات علهيا اإىل 

وأأشار  .)الصني( 中国و.  CN.لمسي احلقول لوساطة ليصبح الكيان الوحيد غري الصيين اذلي يقدم خدمات للتحكمي وا

ىل أأن  جية والرشأاكت واملاكتب )العالقات اخلار  20التقرير قام بتحديث ومراجعة بياانت الأداء املتعلقة ابلربانمج الوفد اإ

 الالكرتونية ملنظمة الويبوملاكتب اخلارجية ا مواقعاخلاصة بعدد زايرات ح بياانت الأداء ينق بت  قامأأن التقرير  ذكرو  (.اخلارجية

ضافةمن خالل  حتديث  تو ة.ر وفمجليع اللغات املت الالكرتونية قع املاكتب اخلارجيةااإىل مجيع صفحات مو عدد الزايرات  اإ

لتشمل الاس تفسارات عرب  2018ساعة يف  24مكتب الويبو يف الصني يف غضون النس بة املئوية لالس تفسارات اليت عاجلها 

عن تقديره وأأعرب الوفد  اكتب الويبو اخلارجية الأخرى.مللتامتىش مع املهنجية املس تخدمة وذكل الهاتف والربيد الإلكرتوين 

ىل أأهنا وتشجعيه لها تكل املامرسةل  نتاجية 2018أأنه، مقارنة بعام  ذكرو  لأمانة.اموقف  وقائعابل ظهرت   وأأشار اإ حفص ، زادت اإ

نتاجية حفص ل الإجراءات الشلكية   .2019نظام مدريد يف عام الإجراءات الشلكية ل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واإ

لنتاجئ ل  هعن رسور  الوفدأأعرب تلكفة معاجلة التصاممي اجلديدة / اجملددة يف نظام لهاي اخنفاًضا حاًدا. و متوسط  كام اخنفض

لهيا يف تشغيل  د .الثالثة للويبو خدمات امللكية الفكريةاجليدة اليت ت التوصل اإ التقرير املرحيل للصناديق  جار ورحب الوفد ابإ

دارات الويبو املعنية  الاستامئنية يف امللحق الثاين عرش من التقرير.  يفوأأعرب الوفد عن تقديره الكبري للمساعدة اليت قدمهتا اإ

ىل أأنه س يواصل  طار التعاون مع الصندوق الاستامئين للصني وأأشار اإ صندوقه الاستامئين دلمع الويبو يف خمتلف  اس تخداماإ

وأأخريًا،  .خالل خمتلف أأشاكل التعاونلأدوار امللكية الفكرية العاملية من  ةاجملالت مبا يف ذكل الابتاكر وتعزيز التمنية املتوازن

ىل التقدم  اعترب الوفد أأن تعزيز و  املرحةل الأوىل. -منة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الآ رنة و املنصة امل احملرز يف أأشار الوفد اإ

وماكتب الرباءات  الطلب مجليع أأحصاب املصلحة مبا يف ذكل مودع جدا هممهو أأمر مرونة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

اية الش بكة شديدة الرسية اليت تتضمن بياانت معاهدة التعاون بشأأن وأأعرب الوفد عن دمعه الاكمل للويبو محل والويبو.

 .عزل أأمين رفيع املس توى تطبيقالأمن و ذات مس توى عال من ودعي الطلبات العامليني، ابس تخدام حلول اخلاصة مبالرباءات 

لكنه و تعاون بشأأن الرباءات، التكنولوجيا السحابية لزايدة مرونة خدمات معاهدة ال  لس تخداموأأشار الوفد اإىل خطة الويبو 

ىل أأن  وأأعرب الوفد  ، ميكن أأن تؤدي اإىل خماطر معينة يف أأمن البياانت.ها املتعددة، اإىل جانب فوائدالتكنولوجياهذه أأشار اإ
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اخلاصة علومات املمكية كبرية من  تتضمنأأن بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  واقععن أأمهل يف أأن تدرس الويبو بدقة 

وشدد الوفد عىل أأن تكل البياانت ينبغي تصنيفها عىل أأهنا بياانت تكنولوجية وجتارية وجيب  .ها بعدنرش  اليت مل يمترباءات لاب

لأهنا مرتبطة ارتباًطا وثيقًا ابملصاحل التكنولوجية والتجارية الهامة ملودعي الطلبات والعمالء العامليني بشلك اتم رسية  تبقىأأن 

ىل أأن الويبو جيب أأن تتخذ تدابري ملموسة لضامن الأمن املطلق للبياانت  ن الرباءات.ملعاهدة التعاون بشأأ  وخلص الوفد اإ

مراحل  وذكل خالل خمتلف، الرباءات اليت مل يمت نرشها بعداحلساسة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ول س امي بياانت 

 تصممي وتنفيذ ذكل املرشوع.

اليت وأأعرب وفد زمبابوي، متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، عن تقديره للتقرير وأأثىن عىل الزايدة يف الفائض  .129

ولحظت اجملموعة  .2019-2018أأشادت اجملموعة ابلتقارير املالية الإجيابية للفرتة و  مليون فرنك سويرسي. 140 بلغت حوايل

يف املس تقبل لأن  ، وحثت عىل معاجلة هذا املوضوعيف املائة مما اكن متوقعا 4ل بنس بة أأن النفقات املتعلقة ابلتمنية اكنت أأق

يسلط الضوء  أأن أأحد الأقسامولحظت اجملموعة  جدول أأعامل التمنية ميثل أأمهية مركزية للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

 هذهتتبع العالقة بني توصيات جدول أأعامل التمنية و اإىل عدم وجود حتليل مكي ل  تجدول أأعامل التمنية وأأشار أأنشطة عىل 

قد يكون من املفيد ، 2019ظل تفيش فريوس كوروان يف عام يف و يف املس تقبل. وضوعامل ا، وأأوصت مبعاجلة هذالأنشطة

  يف الربامج لالس تجابة للتحدايت احلالية.ي تك ب مديري الربامج معرفة كيف قام 

وأأحاط الوفد علام ابلوثيقة وشكر  ه وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية.وأأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل ب .130

-2018مسح بتقيمي العمل اذلي أأجنزته املنظمة خالل الفرتة  الأمر اذليالأمانة عىل املعلومات املفصةل والعرض الشامل، 

ىل أأن .2019 حراز تقدم ايل مس تقر وأأنه تاملوضع ال أأنالتقرير ه تبني من وأأشار الوفد اإ ىل اإ ء مؤرشات الأدا ابلستناد اإ

ابملائة من مؤرشات  75اإىل أأن  االسابقة اكن جيًدا للغاية، نظرً  الثنائيةولحظ الوفد ابرتياح أأن أأداء املنظمة خالل  .الرئيس ية

وأأوحض الوفد كذكل  يجية.كبري من النتاجئ املهمة مقارنة ابلأهداف الاسرتات  عددت حتقيق قد و  .هاق ي حتق ت الأداء الرئيس ية قد 

 تعهدت به الأمانة خالل ادلورة السابقة. كام ،التمنية املس تدامة يف جمالأأنه ت توفري املعلومات املتعلقة ابجلهود املبذوةل 

 ، ومراكز دمع التكنولوجياالاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكريةلجهود املبذوةل لتطوير ل وأأعرب الوفد عن ارتياحه 

ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكر ، و والابتاكر ىل اجراء( ARDI)برانمج النفاذ اإ ث والابتاكر، احبالأ  اذلي هيدف اإ

ىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات و  ومتىن الوفد  .املعلومات املتخصصةتوفري اإىل اذلي هيدف ( ASPI)برانمج النفاذ اإ

يف  املنظمة عىل معل 19-جاحئة كوفيد تأأثريوأأعرب الوفد عن رغبته يف فهم  الويبالربامج جزًءا من أأنشطة هذه  تبقىأأن 

آاثًرا سلبية حممتةل وبعض اخملاطر عىل املنظمة، كام أأشاراملس تقبل  املندوب املوقر من اململكة املتحدة. اليه ، حيث رأأى أ

يران )مجهورية  .131 ىل ارتياحه ، وأأشارالإسالمية( عن امتنانه لإعداد التقرير وعرضه -وأأعرب وفد اإ تقرير أأداء  حسنيت ل  اإ

عادة تصممي من خالل 2018/19الويبو  عرض عام للأداء حبسب النتاجئ توفري و بياانت الأهداف الاسرتاتيجية لوحات  اإ

ىل الأداء املايل والربانجمي الإجيايب للمنظمة املرتقبة.  لثنائية ل  رتقبةحتقيق النتاجئ امل اذلي يصب ابجتاهوأأشار الوفد ابرتياح اإ

جراءات التخفيف قد سامهت يف )نظام لش بونة( 32 تعلق ابلربانمجفامي ي و  .2018-2019 ، أأعرب الوفد عن رسوره لأن اإ

ىل وثيقة جنيف، مما أأدى اإىل دخولها حزي التنفيذ يف فرباير  يداع س تة صكوك لالنضامم اإ أأعرب الوفد عن ولكن،  .2020اإ

طار أأسفه لأن حتويل املوارد  ىل تأأجيل الأنشطة الأخرى، ا أأجلمن  مجالربانيف اإ ذكل بشلك أأثر فلتخفيف من اخملاطر أأدى اإ

ىل أأن  وأأشار الوفد سليب عىل حتقيق بعض أأهداف الأداء املتعلقة بتحسني أأمتتة جسل لش بونة. ن اإ سري معل جسل حتسم

ىل وأأعر  ، مبا يف ذكل العمليات والإجراءات الإلكرتونية، مل يتحقق يف ذكل الوقت.لش بونة أأنظمة  حتسنيب الوفد عن تطلعه اإ
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نتاجية ومس توايت اخلدمة تكنولوجيا املعلومات لنظام لش بونة لتلبية املتطلبات اجلديدة مبوجب وثيقة جنيف وحتس ني الإ

يدي )املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقل  4فامي يتعلق ابلربانمج و  التغطية اجلغرافية لنظام لش بونة.نطاق توس يع و 

امللكية الفكرية واملؤرشات اجلغرافية  يف جماللتقدم يف الأنشطة املعيارية لأن اواملوارد الوراثية(، أأعرب الوفد عن أأسفه 

مل يكن ادلول الأعضاء،  بنيعىل النحو املتفق عليه  ،واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 .ةالعاملي اجلاحئةمية ادلولية بسبب دورة اللجنة احلكو ممكنًا بسبب تأأجيل 

وهنأأ وفد مجهورية كوراي الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم وأأعرب عن ثقته يف أأن دورة جلنة الربانمج واملزيانية س تكون  .132

مساعد ، وشكر عللتحضري لالجامت اليت بذلهتا هوداجل وشكر الوفد الأمانة عىل  بناءة وانحجة يف ظل قيادة الرئيس املقتدرة.

وفامي  الس يد سوندارام عىل تفانيه الالحمدود طوال الس نوات املاضية، ممتنيًا هل التوفيق يف مساعيه املس تقبلية.املدير العام 

اكن أأكرب مما  أأن عدد الطلبات اليت وردت من العديد من ادلول الأعضاءيتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي الثاين، أأشار الوفد اإىل 

يطاليا والولايت املتحدة الأمريكية خالل الثنائية  ل س امي الطلبات الواردة من هو متوقع،  .2018/19مجهورية كوراي واإ

يف املائة يف  77.1بنس بة  ارتفاع ت تسجيل، 2020الوفد أأنه وفقًا لس تعراض لهاي الس نوي لعام  ذكرىل ذكل، وابلإضافة اإ 

البدل من حيث الكوريني، ونتيجة ذلكل، احتلت مجهورية كوراي املرتبة الثانية عدد طلبات التصممي املقدمة من قبل املودعني 

ورأأى الوفد أأن الوقت قد حان لأمانة الويبو وأأعضاء احتاد لهاي ملناقشة  .2019نظام لهاي يف عام ل  اماس تخداالأكرث 

ضافالاس تخدام و  من انحيةس بل امليض قدما، أأي كيفية جعل نظام لهاي أأكرث سهوةل  يداع جديدة. ةاإ وفامي يتعلق  لغات اإ

ىل أأن برانمج التعمل عن بعد اس متر يف حتقيق المنو يف  وأأن ، 2019-2018ابلهدف الاسرتاتيجي الثالث، أأشار الوفد اإ

ىل  ابملائة من املشاركني. 56اجتذبت  ادلورات العامة للتعمل عن بعد ملكتب امللكية الفكرية ىل أأنه ت التوصل اإ وأأشار الوفد اإ

 لتنفيذ العديد من املشاريع اجلديدة بدمع من الصناديق الاستامئنية الكورية.واملكتب الكوري للملكية الفكرية فاق بني الويبو ات

عن بعد املتاحة ابللغة الكورية، اتفقت الويبو  للتعملورات أأاكدميية الويبو دلالعدد احملدود  حلل مسأأةلأأنه  الوفد حظول

ىل اللغة الكورية.واملكتب الكوري للملكية الفكرية  وس تعطى الأولوية  عىل ترمجة ادلورات الأكرث شعبية يف أأاكدميية الويبو اإ

، 19-جلاحئة كوفيدنظًرا و  الصناعية واملؤرشات اجلغرافية. والتصامميلدلورات التدريبية حول الرباءات والعالمات التجارية 

ىل اد الطلب عىل برامج التعمل عن بعد يف املس تقبل، و توقعت مجهورية كوراي أأن يزد تواصل بذل اجلهود  ا سأأهنأأشارت اإ

ىل أأن عدد خرجيي  فعال لهذا الطلب.شلك لالس تجابة ب  قد برامج الويبو املشرتكة دلرجة املاجس تري وأأشار الوفد كذكل اإ

ىل  2017يف عام  158ارتفع من  ىل أأن أأحد برامج درجة املاجس تري وأأشار املندوب ك .2019خرجًيا يف عام  217اإ ذكل اإ

واستند هذا  .لكية الس ياسة العامة والإدارة التابعة ملعهد كوراي للتمنيةمن قبل  تقدميهاجلديدة، امللكية الفكرية والتمنية، ت 

ىل مذكرة التفامه اليت وقعها املدير العام للويبو ومفوض  أأثناء زايرة املدير ة املكتب الكوري للملكية الفكريالربانمج اجلديد اإ

ىل كوراي يف عام  منصة ت تقدميه ابس تخدام و 2020أأصبح هذا الربانمج يعمل باكمل طاقته يف عام وقد  .2019العام للويبو اإ

، سيس متر 19-كوقيد عىل الرمغ من جاحئةو  وذكر الوفد أأن رضا الطالب املشاركني اكن مرتفعا للغاية. عىل الإنرتنت.خاصة 

، وابلتايل، طلب الوفد من ادلول الأعضاء يف الويبو مواصةل الاهامتم 2021يف العمل بشلك طبيعي يف عام هذا الربانمج 

ه وفامي يتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي التاسع، ذكر الوفد أأن طالب جدد. اس تقطابهبذا الربانمج حىت يمتكن من الاس مترار يف 

ىل اخنفاض بنس بة 2019كيااًن مشاراًك يف عام  43عىل اءات خدمة حتويل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرب  ت تعممي ، مما أأدى اإ

قد أأن املكتب الكوري للملكية الفكرية  فدو ال حظ. ويف هذا الصدد، ل2017٪ يف عدد املطالبات الواردة مقارنة بعام 70

اخلدمة  بتقدمي هذهيقوم  هوو ، 2020معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف فرباير حتويل رسوم وقع مذكرة تفامه بشأأن خدمة 

العمل الإداري املتعلق خبدمات رسوم  فعالية، حتسنت املكتب الكوري للملكية الفكريةوفقًا لتقيمي و  .2020منذ مارس 
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 الشؤون ذلكل، شكر الوفد موظفي شعبةو اخلدمة املعمتدة حديثًا.معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بشلك كبري من خالل 

 صياغة مذكرة التفامه وتنفيذها.ل  معىل تعاوهنالشؤون املالية، ول س امي مدير شعبة  ،واملالية يف الويب

لويبو الس يد غري والس يد سوندارام مساعد اأأعرب وفد الياابن عن امتنانه لرئيس جلنة الربانمج واملزيانية ومدير عام  .133

وأأيد الوفد البيان اذلي  .19كوفيد  جلاحئةروف الصعبة املدير العام والأمانة جلهودمه املتفانية يف تنظمي الاجامتع يف ظل الظ

عداد و  أأدىل به وفد اململكة املتحدة نيابة عن اجملموعة ابء. النسخة املفصةل من تقرير أأثىن الوفد عىل الأمانة لعملها ادلؤوب يف اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية(، ذكر  17مج وفامي يتعلق ابلربان لدلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية. أأداء الويبو )اإ

 (WIPO GREENمنصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء )( اكن يدمع أأنشطة JPOالوفد أأن مكتب الياابن للرباءات )

 2020بدًءا من عام و  ( من خالل اس تخدام الصناديق الاستامئنية الياابنية.WJOابلتعاون مع مكتب الويبو يف الياابن )

منصة صفحة مكتب الياابن للرباءات أأطلق ف .أأكرباملسامهة بشلك مكتب الياابن للرباءات فصاعًدا، وبصفته رشياًك، أأراد 

سعى أأنشطة الرشاكء الياابنيني و اكنت تعرض ، واليت عىل الانرتنت (WIPO GREENالويبو للتكنولوجيا اخلرضاء )

ىل العمل مع العديد مناملكتب   2019ذكل، فامي يتعلق ابلتقرير املرحيل للصناديق الاستامئنية يف عام  لإضافة اإىلاب الرشاكء. اإ

ىل أأنه قدم حملة عامة عن النتاجئ الرئيس ية اليت حتققت  طار مضن، أأشار الوفد اإ عىل سبيل و  الصندوق الاستامئين. معل اإ

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية املندوب أأن أأموال الياابن قد اس تخدمت لمتويل مؤمت ذكراملثال،  ر نظمته الويبو واملنظمة الإ

(ARIPO )( واملنظمة الأفريقية للملكية الفكريةOAPI )املكتب العريب شارك يف اس تضافته حدث و  ؛وزميبابوي يف نومفرب

( EIEامللكية الفكرية ) لنظام مؤاتية هتيئة بيئةمرشوع و  ؛وست دول عربية الياابن يف أأكتوبر مكتب الويبو يف الياابنو للويبو 

فامي يتعلق ابلتوقيت و  .(IP Advantage) مبادرات قاعدة بياانت مزااي امللكية الفكرية؛ و يف أأبريلالآس يوية  يف البدلان

ر أأداء الويبواملناسب ملعاجلة الطلبات ادلولية لنظام لهاي، أأظهر تقرير  ، مشرًيا 2019عام عىل هذه الطلبات يف  العمل تأأخم

ىل نظام   يفأأن تقدم الويبو املعلومات  من املفضلوأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه  اجلديد.تكنولوجيا املعلومات اإىل الانتقال اإ

حدوث مشألك خطرية تؤثر عىل املس تخدمني مثل التأأخري يف للمس تخدمني وادلول الأعضاء يف حال  وقت ممكن رسعأأ 

 ملنع تكرار مثل هذه املشألك. املناس بة جراءاتالإ هل يف أأن تتخذ الويبو وأأعرب الوفد عن أأم معاجلة الطلبات.

أأداة للمساءةل  هوالويبو وذكمرت الأمانة بأأن تقرير أأداء  وشكرت الأمانة الوفود عىل تشجيعها فامي يتعلق ابلتقرير. .134

ىل اهناو اذلاتية  عداده جبدية اتمة أأشارت اإ عداد تقرير الأداء الاكرمغ أأن  تقوم ابإ وأأشارت  .لهذه الثنائية تطلب هجدا كبريامل اإ

ىل أأهنا دجمت اجلوانب الربانجمية واملالية لأداء املنظمة ب  . وأأحاطت 2018/19أأداء الويبو للثنائية اكمل يف تقرير شلك الأمانة اإ

ذا هب لها فامي يتعلق هذه ادلول الأمانة علام جبميع النقاط احملددة وأأعربت عن تقديرها الكبري ملشاركة ادلول الأعضاء وتشجيع

 املوضوع.

ىل اجلهود املبذوةل فامي  وأأخذ الرئيس اللكمة ورصح .135 بأأنه يود أأن ينضم اإىل مجيع الوفود اليت شكرت الأمانة وأأشار اإ

ظم مع لحظ الرئيس أأنو س يكون لها تأأثري عىل تنفيذ أأهداف املنظمة. 19-كوفيدقر أأن أأزمة وأأ  يتعلق ابلأداء وشلك الوثيقة.

 وقد أأظهرت الويبو أأهنا مثال حيتذى به. .بشلك عام أأداء املنظمةالأطراف راضية عن 

 وجود تعليقات أأخرى، قرأأت الأمانة فقرة القرار اليت ت اعامتدها.نظًرا لعدم و  .136

ذ اس تعرضت "تقرير أأداء الويبو للثنائية  .137 ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ )الوثيقة  2018/2019اإ

WO/PBC/31/6) الوثيقة  2018/2019، وتقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الويبو للثنائية(
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WO/PBC/31/7 مانة، أأوصت بأأن حتيط مجعيات الويبو علام ابلأداء املايل ت بطبيعة التقرير كتقيمي ذايت للأ (، وأأقرم

 .2018/2019يف الثنائية الإجيايب والتقدم الربانجمي احملرز يف حتقيق النتاجئ املرتقبة 

 2020تنفيذ الربانمج يف هناية يوليو التنفيذ املايل و نظرة عامة عىل  وثيقة أأخرى ذات الصةل

ىل الوثيقة  .138 واليت ت نرشها  ،2020"نظرة عامة عىل التنفيذ املايل وتنفيذ الربانمج يف هناية يوليو "استندت املناقشات اإ

 .حتت قسم "واثئق أأخرى ذات صةل" الانرتنتعىل  31 جلنة الربانمج واملزيانيةعىل موقع 

ىل أأن العديد من الوفود قد طلبت الوثيقة عش ية اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية، حيث أأرادوا و  .139 أأشار الرئيس اإ

 التقرير. عرضدعا الرئيس الأمانة لو  .19-كوفيداحلصول عىل نظرة عامة عىل الوضع املايل للمنظمة وتأأثري 

ىل أأنه أأشارت الأمو  .140 خالل جلسات الإحاطة غري الرمسية اليت س بقت انعقاد جلنة الربانمج واملزيانية، طلبت عدة انة اإ

بناًء عىل طلب ادلول الأعضاء، أأعدت و  عىل الوضع املايل للمنظمة وتنفيذ الربانمج. 19-كوفيدوفود نظرة عامة عىل تأأثري 

عىل  19-كوفيد ، واليت قدمت حملة عامة عن تأأثري جاحئة"2020ية يوليو نظرة عامة مالية وبرانجمية حىت هنا"الأمانة الوثيقة 

يراداهتا ونفقاهتا. واثئق " قسم عىل الإنرتنت حتتجلنة الربانمج واملزيانية ت نرش الوثيقة عىل موقع و تنفيذ برامج الويبو واإ

يراداتاكنت فريوس كوروان،  النامجة عنعىل الرمغ من الأزمة و  ."أأخرى ذات صةل أأنظمة امللكية الفكرية العاملية عىل  اإ

وبلغت  يف املائة من هدفها. 108بلغت و  ،2020/21 للثنائية لإيرادات املقدرة يف الربانمج واملزيانيةاب مقارنةاملسار الصحيح 

ىل  يعودو  املوظفني عام اكن متوقعا يف ذكل الوقت من العام. خالفيف املائة من هدفها مع اخنفاض نفقات  91النفقات  ذكل اإ

 قدمت الوثيقة حملة موجزة عن تأأثريو  بدرجات متفاوتة. 2020عىل تنفيذ أأنشطة الويبو يف عام  تقد أأثر  19-كوفيد جاحئة كون

الربانمج واملزيانية يف ، اذلي س يقدم اإىل جلنة 2020تقرير أأداء الويبو لعام  عرضس يو  هدف اسرتاتيجي. عىل لك 19-كوفيد

ىل أأنه منذ أأبريل وأأشارت الأم والقواعد املالية. للواحئوفقًا  2020، التقارير املالية والربانجمية الاكمةل لعام 2021عام  انة كذكل اإ

لإدارة الأزمات عىل الإنرتنت تسمح لدلول الأعضاء مبراقبة معليات املنظمة خالل خمصصة  متابعة، نرشت الويبو لوحة 2020

يراداهتا ونفقاهتا.قدم لوحة تو  .19-كوفيد جاحئة  املتابعة حتديثًا شهراًي للطلب عىل خدمات الويبو واإ

حول تأأثري  اليت قدمهتا، وشكر الأمانة عىل املعلومات ان أأمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد بامن ابمس مجموعة بدل .141

ىل أأهنا و  ىل العمليات واملوارد املالية للويبو.ع 19-كوفيد جاحئة ذا أأشارت اجملموعة اإ ذكرت يف بياهنا الافتتايح أأهنا تريد معرفة اإ

جراء تعديالت عىل املزيانية  ذا اكن من املمكن و اكن من املمكن اإ طلبت اجملموعة مزيًدا من و  املقبةل.للثنائية  عديل املزيانيةتاإ

 عوامصهم بسبب قيود السفر. املندوبني القادمني من شاركةملوارد املالية اليت مل تس تخدم نتيجة عدم م املعلومات فامي يتعلق اب

عادة ختصيص املوارد غري املس تخدمة لمتويل املندوبني الإضافيني يف دورة املزيانية املقبةل. وفامي  واعتربت اجملموعة أأنه ينبغي اإ

عادة ختصيصها ح، تعتقد اجملموعة أأن املوارد اليت مل تس تخدم هذا العام ميكن اإ ن  يتعلق ابلتعاون الإمنايئ واملساعدة التقنية وامل  

ىل خمتلف الواثئق والتقارير دلورة جلنة الربانمج واملزيانية، مل ع وبعد اطالع اجملموعة لتعزيز تكل الأنشطة يف العام التايل.

تمتكن من العثور عىل أأي معلومات بشأأن املوارد املالية اخملصصة للتعاون الإمنايئ واليت ل ميكن اس تخداهما بسبب جاحئة 

ورأأت اجملموعة أأن التقارير  لتعزيز التمنية. كوس يةلعلق اجملموعة أأمهية كبرية عىل التعاون ادلويل واملساعدة التقنية وت .19-كوفيد

اليت تعدها الأمانة جيب أأن حتتوي عىل قسم خاص ابملوارد اخملصصة واملس تخدمة وغري املس تخدمة يف التعاون ادلويل للك 

، لحظت أأنه من وبعد اطالع اجملموعة عىل خمتلف الواثئق والتقارير دلورة جلنة الربانمج واملزيانية برانمج من الربامج.
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معلومات دقيقة بشأأن املوارد املالية اخملصصة للتعاون الإمنايئ واليت ل ميكن اس تخداهما بسبب جاحئة  حتديدالصعب للغاية 

 .19-كوفيد

عد .142 مانة عىل اإ  .2020حىت هناية يوليو نظرة عامة عىل التنفيذ املايل وتنفيذ الربانمج اد وعرب وفد الصني عن شكره للأ

ىل أأن  جراء تعديالت عىل مجيع املس توايت أأجربت  19-كوفيد النامجة عن جاحئة الظروف غري املس بوقةوأأشار اإ املنظمة عىل اإ

ىل أأنه يف الفرتة  .2020يوليو ذلكل اكن من الرضوري حتليل الوضع املايل للويبو يف هناية و ويف خمتلف اجملالت. وأأشار الوفد اإ

يرادات املنظمة بشلك كبري ابجل2020بني يناير ويوليو  ىل  ، رمغ أأن نفقاهتا اكنت أأقل من املتوقع.احئة، مل تتأأثر اإ وابلإضافة اإ

وره لأن الهدف وأأعرب الوفد عن رس  .متفاوات عىل خمتلف الأهداف والربامج الاسرتاتيجية 19-جاحئة كوفيدتأأثري اكن ، ذكل

 ( والربامج ذات الصةل مل تتأأثر بشدة.تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأولالاسرتاتيجي الثاين )

نتاجية لأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي ومركز الويبو للتحكمي و  اكنت مس توايت التشغيل والإ

 وضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكريةبعىل العمل املتعلق  تقد أأثر جلاحئة لوفد أأن اولحظ ا طبيعية. والوساطة

وللتكيف مع هذا الوضع، ت تعديل املزيانية للربامج ذات  وتنفيذ جدول أأعامل التمنية، مبا يف ذكل اللجنة احلكومية ادلولية.

ىل أأن الوثيقة مل تقدم أأي ت  شارأأ و  الصةل.  26متوقع للربانمج  ام هواملوظفني ع خالففسري لخنفاض اس تخدام مزيانية الوفد اإ

طار الهدف الاسرتاتيجي التاسع )ادلمع الإداري واملايل الفعال(. مضنادلاخلية( )الرقابة  ورأأى الوفد أأن الرقابة ادلاخلية تمت  اإ

مزيانية خالف املوظفني عىل  19-كوفيد يكون تأأثريونتيجة ذلكل، اكن من املفرتض أأن  داخل املنظمة.من املوظفني من  اغالب

، فضال عن التعديالت اليت عام اكن متوقعا 26انية للربانمج وطلب الوفد من الأمانة توضيح أأس باب اخنفاض املزي  حمدوًدا.

جراؤها يف املس تقبل. انية يف  الربامج واملزي مناذج التنبؤ لتقدير ادلخل يفوأأخريًا، أأيد الوفد كبري الاقتصاديني يف تعديل  يتعني اإ

ىل  هتطلعأأعرب عن و  ظل اجلاحئة  التوقعات احملدثة يف املس تقبل. الاطالع عىلاإ

 وشكر وفد زمبابوي، متحداًث ابمس اجملموعة الأفريقية، الأمانة عىل توفري الوثيقة اس تجابًة لطلبات ادلول الأعضاء. .143

ورحبت اجملموعة بقدرة  ونظام امللكية الفكرية ابلاكمل. يف اضطراب الاقتصاد والصحة كوروان تسببفريوس وذكرت أأن 

، كود العاملي املتوقع عىل املنظمةوتأأمل اجملموعة أأل يؤثر الر  تقيمي اخملاطر.ل جراءات الإ أأفضل  عىل تطبيقالويبو عىل الصمود و 

مجموعة بدلان أأمرياك ييدها لآراء عن تأأ اجملموعة  أأعربتو  عىل أأفضل وجه ممكن. تنفيذ تدابري احتواء اخملاطروتناشد الأمانة 

نفاق عىل سفر املندوبني حلضور الاجامتعات.اكن دلى اجملموعة أأس ئةل تتعلق و  الالتينية والاكرييب. ذ أأن  ابلإ مل تفهم اجملموعة اإ

ذا مل يكن و  منطقة اجملموعة.يف سبب اس مترار هذا المتويل عىل الرمغ من التحدايت الواحضة اليت واهجها الكثريون، ول س امي  اإ

ذا اكن هؤلء املندوبون س يحصلون يف ادلورات القادمة عىل متويل  املندوبون قادرين عىل السفر، أأرادت اجملموعة معرفة ما اإ

ضايف لزايدة حضور الوفود يف مجعيات العام التايل طلبت اجملموعة أأيًضا من مديري و . وذكل يف حال عاد الوضع اإىل طبيعته اإ

وأأثنت اجملموعة أأيضا عىل الربامج،   برامج التمنية.، ل س امي19-كوفيدس تجابة لـلال متكييف براجمهب  قاموا كيفرشح الربامج 

بعض هذه الربامج، ل حاةل وطلبت اجملموعة معلومات عن  عىل الإنرتنت.شهدت ارتفاعًا يف نشاطها اليت مثل أأاكدميية الويبو، 

نرتنت يف س امي  ذا اكنت هناك أأية مؤرشات البدلان النام حضورها عىل الإ ذا اكنت البدلان النامية تس تفيد ابلفعل  حتددية، واإ اإ

  .احلضور عىل الإنرتنتمن زايدة 

وشدد الوفد عىل  وردد وفد الربازيل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. .144

س تكون و  رد اخملصصة للتعاون الإمنايئ والأنشطة ذات الصةل ابملساعدة التقنية.أأمهية احلصول عىل معلومات مجمعة عن املوا

وطلب الوفد  يف برامج املنظمة ومزيانيهتا. 19-كوفيد حصيح تأأثري جاحئةبشلك هذه املعلومات ذات أأمهية قصوى لتقيمي وتقدير 
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أأنظمة أأداء دارة الأزمات واليت أأظهرت أأن لإ  اخملصصةللمتابعة  الويبو توضيًحا حمدًدا فامي يتعلق ابملعلومات الواردة يف لوحة

ذا اكن هذ خل أأعىل من الهدف.ادلمن الهدف، ولكن من انحية أأخرى، اكن  بقليلالتسجيل اكن أأقل  ا وتساءل الوفد اإ

 لتأأخري.الأمر مرتبط اب

وأأشار  .جاحئةتاجئ السلبية للوشكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة عىل املعلومات وأأشار اإىل هجود الأمانة للتغلب عىل الن  .145

ىل أأن أأداء أأنظمة التسجيل ادلويل  ىل كام  عىل مس توى عال. حافظتالوفد اإ ىل أأن ادلول الأعضاء حباجة اإ أأشار الوفد اإ

عادة  احلصول عىل بياانت مجمعة عن املوارد املالية غري املس تخدمة، ل س امي فامي يتعلق ابملوظفني والطريقة اليت سيمت هبا اإ

ماكنية البحث عن طرق ذكر أأنه جيب النظر يف و  .هذه املوارد املاليةختصيص  ستتعامل  وتساءل الوفد كيف بديةل. توقعاإ

 خالل الفرتة املتبقية من العام. 19-كوفيدالويبو مع جاحئة 

ومل يرغب الوفد يف تكرار  .19-كوفيد وشكر وفد املكس يك الأمانة عىل هجودها املبذوةل طوال فرتة تفيش جاحئة  .146

ىل الردود عىل تكل الأس ئةل.اذلي طرحته السؤال السابق  ىل أأنه سيس متع بعناية اإ وطلب الوفد من  الوفود الأخرى، وأأشار اإ

يويم حول سري معل املنظمة، عىل سبيل املثال، حول تلكفة عقد الاجامتعات يف شلك بشلك املعلومات  توفريالأمانة 

من شأأن املعلومات الواردة من الأمانة أأن و  أأن املنظامت الأخرى يف جنيف اكنت تواجه نفس الظروف.وأأقر الوفد ب .هجني

 يف نفس لكنو اليت يعتقد الوفد أأهنا قد تكون أأعىل يف بعض احلالت، و تساعد يف احلصول عىل فهم أأفضل للتاكليف احلقيقية 

ىل أأنه قد ل  أأخريا، أأشارو  درك أأنه قد يكون هناك أأيًضا وفورات.الوقت ي   احلضور الفعيل حىت انهتاء الأزمة، يرتفع الوفد اإ

 ولكن عىل الأقل ميكن توفري املعلومات يف غضون ذكل.

وفامي يتعلق بتلكفة اللجان والعمل اليويم للمنظمة، أأوحضت الأمانة أأن تلكفة ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج  .147

الشلك ذلكل يه الرئيس ية الأس باب و  لية لجامتع جلنة الربانمج واملزيانية لأس باب خمتلفة.واملزيانية قد جتاوزت املزيانية الأو 

أأشارت و  دلمع الفين، والتخطيط والرتتيبات اللوجستية.ا اإىل مس توى مرتفع من، وتدابري النظافة، واحلاجة الهجني لدلورة

ىل  كبري يف برامج  ارتفاعبعض الربامج و وتاكليف اخنفاض يف معل مالحظات وفد املكس يك، وأأوحضت أأن هناك الأمانة اإ

دارةو  أأخرى. ىل املزيد اجة احل ارتفاعا نتيجة املعلومات والتصالت يه من بني الأقسام اليت شهدتتكنولوجيا  ذكرت أأن اإ اإ

دارة يف حني معلت و لتسهيل العمل عن بعد. عديالتالبنية التحتية التقنية والتتعزيز ملعدات التقنية و ا من تكنولوجيا اإ

ماكنية العمل عن ب عد مل املعلومات والتصالت هنارا وليال ىل ، الربامج التابعني خملتلفوظفي الويبو لإاتحة اإ فقد أأدى ذكل اإ

بشلك  رسعة الانرتنتجلنة الربانمج واملزيانية اكن يعمتد عىل زايدة دورة وأأوحضت الأمانة كذكل أأن عقد  .ارتفاع التاكليف

جراء و كبري   متابعةمن لوفود ا يمتكنتكنولوجيا املعلومات والتصالت، حىت فريق  قبلالبنية التحتية من  الت عىلتعدياإ

 .ةل الاجامتعات أأو يتابعون عن بعداسواء اكن أأعضاء هذه الوفود حارضين فعليا يف ص ،مداولت الاجامتع من دون انقطاع

ضافية.و  ىل السؤال املتعو لك ذكل تطلب نفقات اإ لق ابس تخدام املوارد من وفد بامن نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك ابلإشارة اإ

اكن و  ومعدل الاس تخدام. املرتبطة به الربامجالوثيقة حتدد للك هدف اسرتاتيجي  الالتينية والاكرييب، أأوحضت الأمانة أأن

كن تومل  ات املرتبطة هبانفقال حيدد  هو اذليمعدل الاس تخدام خمتلًفا للك برانمج لأس باب خمتلفة لأن حمتوى الربامج اخملتلفة 

 العديد من الطرق البديةلوقد ت تبين  .بعض الربامجالتخفيضات يف السفر أأو حاةل عدم السفر يه اليت أأثرت فقط عىل 

ىل أأهنا الس نة الأوىلو  .لتنفيذ الربامج عادة ختصيص املزيانية للأنشطة الأخرى، وأأشارت اإ من  تناولت الأمانة السؤال املتعلق ابإ

واكن املدير العام يراقب مجيع الربامج  .2020/21 للثنائيةالأمانة ملزمة ابلربامج واملزيانية املعمتدة وأأن  2020/21 الثنائية

، ولكن مل يكن هناك أأي هاملواصةل معل يه حباجة الهيا لتكل الربامج اليت  الأموال وقد خصصت املنظمة وتنفيذ خطط العمل.
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ىل  ومل تس تمكل املنظمة تنفيذ مرحةل من الثنائية أأول  نا يفزل  ختصيصه هل، لأننا ماعام ت  زيد من الأموالاملبرانمج حيتاج اإ

فامي يتعلق مبسأأةل التنبؤ ابلإيرادات، أأوحضت الأمانة أأن كبري الاقتصاديني وفريقه اكنوا يعملون عىل و  .الثنائيةبرانمج معلها لفرتة 

)الرقابة ادلاخلية(، أأوحضت الأمانة أأن سبب اخنفاض معدل  26ملتعلق ابلربانمج فامي يتعلق ابلسؤال او  .هذا املوضوع

املوظفني هو أأنه اكن من الصعب عىل شعبة الرقابة ادلاخلية أأن تتعاقد مع املتعاقدين  خالفلموارد من لاس تخدام املزيانية 

النصف الأول  خالل التدقيق والتقيمي اخلاصة هبيف معليات ابة ع ملساعدة الش  اللجوء اإىل خدماهتم اخلارجيني اذلين يمت عادة

ن تنفيذ خطة معل  ورمغ .من العام اكن عىل املسار الصحيح الشعبة ذكل، كام أأوحض املدقق ادلاخيل يف اليوم السابق، فاإ

 .2020لعام  اابلفعل مع العديد من اخلرباء اخلارجيني الالزمني لإكامل خطة معله تقد تعاقدء أأن الشعبة عباالأ  ظهرت  و 

يف تقرير أأداء  19-كوفيدالتأأثري الاكمل ل حتديدأأشارت الأمانة اإىل مالحظاهتا السابقة يف مقدمة الوثيقة، وأأوحضت أأنه سيمت و 

وأأنه يف  الثنائيةالوفود بأ لية الإدارة املالية الشامةل، أأن هناك مزيانية معمتدة لفرتة  لتذكريأأوحضت الأمانة، و  .2020الويبو لعام 

توزيعها عىل و للعام املقبل ، فسيمت ترحيل هذه الأموال أأموال غري مس تغةل ويف حال وجود، الثنائيةية الس نة الأوىل من هنا

ىل احتياطيات ي، الثنائيةيف هناية أأضافت أأنه، و  .حسب احتياجات لك برانمجالربامج  مت حتويل تكل املوارد غري املس تغةل اإ

جابة عىل املنظمة. ، أأشارت الأمانة املس تقبلية اتالربامج واملزياني عىل 19-كوفيد يد من الوفود حول أأثرالعد تساؤلت ولالإ

ىل أأن الوضع احلايل وأأي  طلبت الأمانة و  .الربامج واملزيانيات املقبةليف الاعتبار عند وضع  هاخذيمت أأ س تطورات لهذا الوضع اإ

 أأكرث تفصياًل للوفود.اسرتاحة مدهتا مخس دقائق للتشاور مع الزمالء لتقدمي معلومات 

-وردًا عىل سؤال من وفد زميبابوي نيابة عن اجملموعة الأفريقية حول الطريقة اليت تتعامل هبا املنظمة مع جاحئة كوفيد .148

مت تنفيذها ي فعلياأأن معظم الأنشطة اليت اكنت جتري  التمنية انئب املدير العام لقطاع ذكروأأنشطهتا يف البدلان النامية،  19

فامي و  .عن بعدوأأوحض كذكل أأن بعض البدلان طلبت من الأمانة تأأجيل الأنشطة بدًل من حماوةل القيام هبا  .بعد حاليا عن

ىل أأن  عودوي مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض. أأعىل الأنشطة عدديتعلق بعدد الأنشطة، خالل فرتة احلجز اكن  ذكل اإ

من احملمتل و  وأأقل تلكفة، لكن مل يكن لها ابلرضورة نفس املس توى من التأأثري. تنظمي الاجامتعات الافرتاضية اكن أأقل تعقيًدا

آس يا واحمليط الهادئ، أأوحضت الأمانة أأنه  تنفيذهت  عىل ماثال مك و  هذه املشلكة يف العام التايل. مواهجة  يمت عقديف منطقة أ

جراهذا العام، و  لك عام. حول الس ياسات اجامتعان أأو ثالثة اجامتعات من الاجامتعات واس مترت ملدة  ء عدد أأكرب بكثريت اإ

ابلتوقيت  6:30لأن تكل الاجامتعات بدأأت يف الساعة فارق الوقت بني البدلان يه  الأكرب اكنت مشلكةو  أأس بوع اكمل.

الوقت املدير العام عىل أأن فارق انئب أأكد و  .بعض البدلانابلنس بة ل وقت متأأخر بعد الظهر أأي يف الصيفي لوسط أأورواب، 

هود ملواصةل تنفيذ أأو اس تكامل الربامج اليت ميكن تنفيذ مراحلها الأولية اجل بذل ت ويف الوقت نفسه،  اكن التحدي الرئييس.

حتديد اخلرباء معلها يف  اكن هذا هو احلال ابلنس بة لالسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، حيث واصلت الأمانةو  .عن بعد

وفامي يتعلق ابس تخدام املوارد املالية،  قيد التنفيذ. أأصبح ذه الاسرتاتيجياته وبعض .ذات الصةلع لبدء املرشو املناس بني

نفاق عىل املوظفني مل يتغري مقارنة ابلس نوات السابقة.مس توى فاإن  املوظفني  خالف عىل الانفاق وبطبيعة احلال، اخنفض الإ

 لأن تلكفة الأنشطة الافرتاضية اكنت أأقل بكثري.

، أأخذ القطاع مسؤولياته عىل محمل 19-فيدرباءات والتكنولوجيا أأنه خالل أأزمة كو الئب املدير العام لقطاع وأأوحض ان .149

للبدلان النامية وأأقل  واملساعدة التقنية اءاتفأأنشطة تكوين الكاجلد، ونتيجة ذلكل، اس توىف أأو جتاوز املعايري السابقة لتقدمي 

ملشورة اباملعين ، اس متر القسم )شعبة قانون الرباءات( 1لربانمج ل ابلنس بةو انتقالية.لبدلان اليت متر مبرحةل البدلان منوا وا

نتاجية  19-كوفيديف العمل خالل أأزمة الترشيعية والس ياساتية  أأنشطته،  هذا القسم يف تنفيذ اس مترو  يف املائة. 100بنس بة اإ

عداد أأو مراجعة اسرتاتيجيات ميتقد املمتثةل يف  املساعدة لدلول الأعضاء يف صياغة أأو مراجعة ترشيعاهتا اخلاصة ابلرباءات أأو اإ
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، ت اإطالق وابلإضافة اإىل ذكل .19-كوفيدبأأزمة  هذه الأنشطة أأو اسرتاتيجيات الرباءات، ومل تتأأثرامللكية الفكرية الوطنية 

عىل و  تكل الظروف غري العادية. خالل بشلك أأفضلالنامية وأأقل البدلان منوا عدد من الربامج لتلبية احتياجات البدلان 

يف املكس يك ورسيالناك، بشلك جيد  ت تنفيذهصياغة الرباءات ادلولية، ل  خاص سبيل املثال، جنح مرشوع جترييب لربانمج

ىل هذا الربانمج بدلانواكن من املتوقع أأن  جًدا وابملثل، فاإن . 2021ر مبرحةل انتقالية يف عام انمية وأأقل منًوا وبدلان مت ينضم اإ

برانمج مساعدة اخملرتعني، اذلي جيمع بني اخملرتعني يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا مع رشاكت حماماة سواء يف بدلاهنم أأو 

ىل بناء عالقة معل بنيالربانمج  ويسعى يعمل منذ س نوات. ما زاليف بدلان أأخرى من العامل،  احملامني و اخملرتعني  هؤلء اإ

ضافة بريو 19-كوفيدخالل فرتة أأزمة و  .احلصول عىل الرباءات اليت حتمي افاكرمهملساعدهتم عىل  مس تعديناذلين اكنوا  ، متت اإ

ىل برانمج مساعدة اخملرتعني. جراءوابملثل،  اإ سلسةل من احللقات ادلراس ية الافرتاضية للبدلان النامية وأأقل البدلان منواً  ت اإ

عادة تنفيذ عدد كبري من يمت )نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(،  5ابلنس بة للربانمج و .ام هنج التعمل الهجنيس تخداب

مل يكن ذكل و الربامج التدريبية والندوات للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا حيث يسافر موظفو الويبو اإىل تكل البدلان.

، عندما انتقل 2020مارس  17منذ و الربامج عرب الإنرتنت. هذه  تنفيذممكنا خالل الأشهر الس بعة املاضية، ذلكل ت 

ىل العمل من املزنل، حىت بداية سبمترب  عرب الإنرتنت اس هتدفت البدلان النامية وأأقل  فعالية 34 ت تنفيذ، 2020املوظفون اإ

وميكن مالحظة  دوةل. 65مشارك من  3000 الفعالياتوقد شارك يف هذه   متر مبرحةل انتقالية.البدلان منوًا والبدلان اليت

وابلتايل، ت تنفيذ  .2019مقارنة بعام  2020عدد املشاركني والأنشطة اليت ت تقدميها يف عام  يف املائة يف 40ارتفاع بنس بة 

 .19-كوفيد جاحئةان النامية وأأقل البدلان منوًا، عىل الرمغ من للبدل 2019عام مقارنة ب 2020من الأنشطة يف عام أأكرب عدد 

فعالية  60تنفيذ  ت، 19-بسبب كوفيد غالقتدابري الإ تطبيق  أأن بدء ، منذ)مركز التحكمي والوساطة( 7انمج ابلنس بة للربو

سة املوحدة لتسوية املنازعات الس ياعىل  بناءً عىل ش بكة الإنرتنت حول التحكمي والوساطة وأ لية تسوية املنازعات  افرتاضية

للبدلان النامية وأأقل البدلان منوا أأو  موهجة مندوب، اكنت 5000، اليت حرضها فعالياتال هذهنصف و  .املتعلقة بأأسامء احلقول

البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية، مبا يف ذكل الصني والربازيل واملكس يك وأأوروغواي وامجلهورية ادلومينيكية ونيجرياي 

ىل . (ASIPI) للملكية الصناعية الأمريكيتنيمجعية  ابلرشاكة مع ةواحدت تنفيذ فعالية كولومبيا، وو  أأن وجتدر املالحظة أأخريا اإ

أأمل أأن حيقق أأداء أأفضل يف عام ن، و 2020يف عام  السائدة الظروف رمغقطاع الرباءات والتكنولوجيا قد حقق أأداًء جيًدا 

2021. 

نتاجية يف السجالت الثالثة 19-كوفيد أأنه خالل فرتةقطاع العالمات والتصاممي لرصح انئب املدير العام و .150 ، اكنت الإ

 الإغالق عىل مس توى املنظمة يف مارس. تطبيق تدابري اكن املوظفون يعملون عن بعد منذ بدايةو  طاقهتا.اكمل طبيعية وب

ت و .تعمل أأيضا اكملعتاد ء والأنشطة الرتوجييةخدمات العمال اكنتو  .اكملعتاداكنت أأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة تعمل و 

 حققت نفسندوات عرب الإنرتنت أأو عرب طرق افرتاضية أأخرى تقدمي لقطاع من خالل اب اخلاصةتنفيذ مجيع الأعامل الرتوجيية 

ىلنتاجئ ال  ىل ن يف املس تقبل أأعضاء جدد سينضمنتيجة ذلكل و  .ومالحظات املشاركني تعليقات استنادا اإ ظايم مدريد القريب اإ

دارة العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشاتاس مترت و  ، وكذكل نظام لهاي.ولش بونة  يف تقدمي اجلغرافية اإ

، اجلاحئة وبسبب القانونية والترشيعية للبدلان النامية وأأقل البدلان منوا بفضل الأداء اجليد للغاية ملوظفي تكل الإدارة.اخلدمات 

لهدف املتوقع، مل يكن اب، مقارنة لكنو  اخنفاض يف الإيداعات ادلولية، يف لك من أأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة. ت تسجيل

غالق املنظمة، و  ومن املأأمول أأن يتحسن الوضع وأأن يمت بلوغ الهدف يف هناية املطاف. الأداء أأقل بكثري مما اكن متوقًعا. منذ اإ

معل املكتب عىل و  العمل يف هذا القطاعممي هميئني متاًما للحفاظ عىل اس مترارية اكن املوظفون يف قطاع العالمات والتصا

كام هو و  ، سواء للماكتب الوطنية أأو ملن مه يف القطاع اخلاص.زابئنعالية اجلودة للعمالء وال اتتقدمي خدممن أأجل ادلويل 
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 اس تعداد لبذل املزيد من اجلهود لضامن احلال يف القطاعات الأخرى، اكن املوظفون يف قطاع العالمات والتصاممي عىل

عالية املس توى وتلبية متطلبات ادلول  اتاس مترار معل املكتب ادلويل بسالسة وجودة الأداء من أأجل احلفاظ عىل خدم

 الأعضاء.

ىل أأنه اكن يعمل مع كبري الاقتصاديني، ورد عىل  .151 املتعلقة بمنوذج التنبؤ  املسائلوأأشار مدير شعبة الإحصاءات اإ

اذلي طرحه وفد الربازيل بشأأن التناقض بني أأنشطة الإيداع ومس توايت ادلخل، أأشار  وفامي يتعلق ابلسؤال لإيرادات.اب

ىل أأن ىل توارخي الإيداع يف املاكتب الوطنية. اإحصاءات الإيداع املدير اإ يتطلب لك من نظام معاهدة و  يف التقرير استندت اإ

ىل املكتب ادلويل.التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد أأن ت رسال الطلبات س تغرق وقد ت  رسل املاكتب الطلبات اإ معلية اإ

هذا  ويفرس ثالثة أأشهر، وابلتايل فاإن الإحصائيات حسب اترخي الإيداع اكنت دامئًا غري مكمتةل بطبيعهتا.و شهرين  هذه بني

 يرتبطمن انحية أأخرى، و  حلقيقي.دامئًا أأقل من الوضع االإيداع أأيًضا سبب كون هذه الإحصائيات حسب اترخي  الأمر

أأنشطة  ةقارنممكن ليس من املذلكل و لمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.لوفقًا ذكل تارخي النرش، و ب مس توى ادلخل 

وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي  يف التقرير جملرد أأهنا تستند اإىل جداول زمنية خمتلفة. بشلك مبارش ومس توى ادلخل الايداع

ىل ت  وفد الاحتاد الرويس بشأأن التنبؤ، أأوحض املدير أأن هناك مجموعتني من مناذج التنبؤ.طرحه  ستند اجملموعة الأوىل اإ

ىل املتغريات اخلارجية مثل الناجت احمليل الإجاميل. فتستند موعة الأخرىأأم اجملالاجتاهات التارخيية  ، 2020ويف بداية عام  اإ

من املتوقع منوذج ال  ووفقا لهذا امتد أأكرث عىل المنوذج القامئ عىل الناجت احمليل الإجاميل.عندما تفىش الوابء، قررت الشعبة الاع

يداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واخنفاض حاد بنس بة  8اخنفاض بنس بة تسجيل  يف املائة يف  16يف املائة يف اإ

يداعات مدريد واملثري لدلهشة أأنه  .به بشلك شهريالتنبؤ  ما تبل لوضع احلقيقي مقامراقبة ومقارنة امت تو  .2020يف عام  اإ

يداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. جدامنو قوي  ت تسجيل ،يومنا هذاحىت  شهر الامثنية الأوىل من عام يف الأ و يف اإ

يداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بنس بة س تة ابملائة مقارنة ابلفرتة نفسها من عام  ارتفعت، 2020 ابلنس بة  أأما .2019اإ

مناقشات خمتلفة ت اجراء و .2019يف املائة، مقارنة ابلفرتة نفسها من عام  2اخنفاض طفيف، حوايل  فقد ت تسجيلملدريد، 

يف عايم  اتاخنفاض حاد يف الإيداع حدوثعىل أأنه عىل الرمغ من توافق امجليع و ، بني العديد من ماكتب امللكية الفكرية

لأزمة املالية، فاإن الاخنفاض احلايل يف أأنشطة الإيداع عىل املس تويني ادلويل والوطين مل يكن ابحلدة بسبب ا 2009و 2008

يف أأنشطة  ارتفاعاً عىل الأرحج  2020أأنه من املتوقع أأن يشهد عام  املديروأأوحض  .2009و 2008يف عايم  ت تسجيلهااليت 

يداع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واخنفاض التنبؤ ما  جداس يكون من الصعب و  يف أأنشطة الإيداع يف نظام مدريد. اً طفيف اً اإ

 فعأأنشطة الإيداع عن كثب عىل املس تويني الوطين وادلويل وسرت  مراقبةوس تواصل الشعبة  .2021س يحدث يف عام اذلي 

دارة الويبو. ىل فريق اإ  تقاريرها اإ

 أأس ئةل وتعليقات الوفود. أأجابت عىلوذكر الرئيس أأن التفسريات اليت قدهما اخلرباء وفرق الأمانة قد  .152

تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الويبو للثنائية  من جدول الأعامل 9البند 

2018/2019 

ىل الوثيقة  .153  .WO/PBC/31/7استندت املناقشات اإ

تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الويبو للثنائية من جدول الأعامل،  9د افتتح الرئيس البنو  .154

 التقرير. عرضودعا الأمانة اإىل  2018/2019
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طار أأداء معمتد. وعرضت .155 السابقتني، خالل الثنائيتني و  الأمانة البند وأأوحضت أأن الويبو تقمي أأداء براجمها بناًء عىل اإ

عادة هيلكة  بناًء و  أأكرث مشوًل وشفافية. الويبو مالية وأأداء متعلقة ابلشؤون معلومات تضمنتقرير أأداء الويبو وتبس يطه لي متت اإ

 وت 2018/2019للثنائية  أأداء الويبو مس تقةل لتقرير تثبيتعىل طلب ادلول الأعضاء، أأجرت شعبة الرقابة ادلاخلية معلية 

ولأول مرة، ت اختيار مؤرشي أأداء لربانمج  .لتنفيذ هذه العملية يئعشوابشلك  اختيار مؤرش أأداء واحد للك برانمج

وقد ت القيام  .20، ومؤرش للعالقات اخلارجية والرشأاكت يف الربانمج 20مؤرش للماكتب اخلارجية يف الربانمج واحد؛ 

طار معليةبذكل لإعطاء املزيد من الاعتبار للماكتب اخلارجية  ، اليت اكنت سادس التثبيتوسامهت معلية  .التثبيت مضن اإ

ريه شعبة الرقابة ادلاخليةمس تقةل تثبيت معلية  وتمتثل  النتاجئ داخل املنظمة. بشأأن، يف تعزيز املساءةل لتقرير أأداء الويبو جت 

لثنائية التَّحقُّق بصفة مس تقةل من موثوقية وحصة معلومات الأداء الواردة يف تقرير أأداء الويبو ل : أأهداف هذا التثبيت فامي ييل

؛ ستندية وغريها من الأدةل ادلامعةومتابعة حاةل تنفيذ توصيات تقارير التثبيت السابقة من خالل الأدةل امل ؛ 2018/2019

طار الأداء.احلاجةوتقدمي توصيات، عند  مؤرش أأداء يف س ياق معلية  32وفامي يتعلق ابلنطاق واملهنجية، ت تقيمي  ، لتعزيز اإ

شارات  الرقابة ادلاخلية شعبةقامت و  هذه. التثبيت حتقيق الأهداف  مدى لتحديداملس تخدم  السريأأيًضا بتقيمي دقة نظام اإ

خشصًا من مديري الربامج واملناوبني وغريمه من الأشخاص  118 عىلاحملددة للك مؤرش أأداء وأأجرت دراسة اس تقصائية 

ىل العينة اخملتارة التثبيتة لعملية لتلخيص النتاجئ الإجيابية الرئيس يو  .املسؤولني عن الإبالغ عن الأداء ، واليت استندت اإ

وجهية يف املائة،  97 أأيالأداء،  مؤرشاتمن  31شعبة الرقابة ادلاخلية أأن  أأثبتتأأداء،  مؤرش 32عشوائيًا املكونة من 

 الثنائيةيف املائة يف  90 يأأداء، أأ  مؤرش 28يف املائة، مقارنة بـ  7قدرها وميثل ذكل زايدة  .2018/2019 الثنائية وقمية يف

 ي، أأ مؤرش أأداء 30قد بلغ  الأداء اليت ثبت أأهنا دقيقة وقابةل للتحقق مهنا مؤرشاتعدد  أأوحضت الأمانة أأنو  .2016/2017

الأداء اليت ثبت أأهنا  مؤرشاتوبلغ عدد  .2016/2017يف الثنائية يف املائة،  81 يأأداء، أأ مؤرش  25مقارنة بـ  يف املائة، 94

عت %( يف الثنائية 84أأداء )مؤرش  26%(، مقابل 97أأداء )مؤرش بفعالية ومن السهل احلصول علهيا واحدًا وثالثني  مج 

شارات السري .2016/2017 ىل  اخلاص أأما بياانت الأداء اليت اكن التقيمي اذلايت لنظام اإ  32هبا دقيقًا فقد ارتفع عددها اإ

 العملية يف حتقيق بعضوقد سامهت هذه  .2016/2017يف الثنائية  %(84) 26مقابل  2018/2019%( يف الثنائية 100)

عادة تصمميالإجنازات الرئيس ية لتقرير أأداء الويبو للثنائية  الأهداف الإسرتاتيجية متابعةلوحات  ، ومن بيهنا حتسني واإ

ابلإضافة اإىل ذكل، ت تقليص التقرير املرحيل و .املرتقبةالنتاجئ  حسبالأداء  نعامة ع حملة، واليت تضمنت 2018/2019

طار الصناديق الاستامئنية يف من أأجل  2019لعام للصناديق الاستامئنية  تقدمي حملة عامة عن النتاجئ الرئيس ية اليت حتققت يف اإ

دام املزيانية واس ت حدث قسم يسلط الضور عىل أأبرز الأمور املتعلقة بأأجندة التمنية ويقدم توضيحات حول اس تخ .2019عام 

ىل  النتاجئ كوس يةل لرتس يخ ثقافة واس متر تعزيز معليات الإدارة القامئة عىلعىل مس توى املنظمة.   وتعزيز دورة اجئالنتالاستناد اإ

دارة الأداء  حاطات نذكر ، ت اختاذهاومن بني التدابري اليت دلى الويبو. اإ وما  5-ف)مجليع كبار املديرين اجلدد، منتظمة تقدمي اإ

زة لتنفيذ خطة العمل من أأجل الاسرتشاد هبا ، واثنيًا، تعزيز رصد الأداء وتتبع النتاجئ، واثلثًا، (قفو  عزَّ اس تخدام حتليالت م 

دارة  ت حتديدعند اختاذ القرارات. و دارة  .2018/2019يف الثنائية املشاريع اإطار حومكة اإ ونتيجة ذلكل، ت تعزيز مهنجية اإ

دارة املشاريع  .طة الرأأساملية الرئيس يةمشاريع اخلحلافظة املشاريع  وابلإضافة اإىل ذكل، اكن هناك تدريب شامل مس متر عىل اإ

طار نتاجئ الويبو،  دارة أأداء الويبو؛ مرتبط ارتباطًا اتمًا ابإ دارة املشاريع يف دورة اإ عن  "الرضا"ت توحيد قياس وواس متر دمج اإ

من الآن و  رضا العمالء.قوي ولكي عىل عىل الإبالغ عن النتاجئ مكؤرش  خدمات الويبو وأأنشطهتا، مما أأاتح لأول مرة القدرة

 رضا معالء الويبوبالاس تقصاءات اخلاصة مجيع  فصاعًدا، سيمت تطبيق الإطار املوحد لرضا العمالء واملقياس املتوازن عىل

، 38اإىل  2018/2019واخنفض عدد النتاجئ املرتقبة يف الثنائية  .وغريها(خدمات امللكية الفكرية وبرامج تكوين الكفاءات )

ىل  39مقابل  ضافًة اإىل ذكل، اخنفض عدد مؤرشات الأداء اإ ، مقابل 2018/2019يف الثنائية  279يف الثنائية السابقة. واإ
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، مهنم فقط املائة يف 41فقد شارك حنو ، خشصاً  118 عىلي أأجري اذل ءلس تقصاابفامي يتعلق و  .السابقة يف الثنائية 287

طار الإدارة  81 أأشارالإجيابية اليت ت تلقهيا  التعقيبات من بنيأأن الاس تقصاء وأأظهرت نتاجئ  ىل أأن اإ يف املائة من اجمليبني اإ

 الثنائية يفيف املائة  71هذه النتيجة مقارنة بنس بة ارتفعت وقد  .ي نفَّذ بطريقة تشاركية وبنماءة مما جيعهل مفيداً  القامئة عىل النتاجئ

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ 8ذكرت الأمانة أأن و  السابقة. للربامج مناسب ومالمئ لأهداف املعمتد ٪ من اجمليبني شعروا أأن اإ

 السابقة.الثنائية ٪ يف 74 مقابل٪ شعروا أأن مؤرش الأداء مفيد للمساءةل أأمام ادلول الأعضاء 82الويبو الاسرتاتيجية، و

ىل أأن معلومات الرصد  75ن وذكرت الأمانة أأ  .156 ثة يف املائة من اجمليبني أأشاروا اإ ؤرشات اخلاصة مبوبياانت الأداء امل حدَّ

طلبات أأحصاب يف املائة أأن الأدوات احلالية مفيدة لتلبية  70يف الوقت املناسب، ورأأى والأداء اكنت متاحة ابنتظام 

عداد الت يف املائة من اجمليبني عىل الاس تقصاء أأن  93أأخرًيا، رأأى و  .قاريراملصلحة ادلاخليني واخلارجيني اخلاصة ابلرصد واإ

الربانمج واملزيانية وثيقة ة املسجةل يف رتقبؤثر عىل حتقيق النتاجئ املميكن أأن تجسالت اخملاطر تضمنت افرتاضات وخماطر 

آراء نتاجئ أأظهرت . كام بعملية التثبيت املاضيةمقارنة  %10قدره  ارتفاع، وهو ما ميثل 2019-2018لثنائية ل  الاس تقصاء أ

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف املنظمة.ل يبني بشأأن الفرص التالية اجمل  ىل أأهنم  63أأوًل، أأشار  تعزيز اإ يف املائة من اجمليبني اإ

ائة يف يف امل 67اخنفض معدل الردود الإجيابية من قد و  .2019-2018 الثنائيةمفيدة خالل تقنية مساعدة  حصلوا عىل

ىل أأن بعض عنارص املساعدة التقنية لتتبع  .2014/2015الثنائية يف املائة يف  88و 2016/2017 الثنائية وتشري النتاجئ اإ

دارة الالتقدم احملرز يف  يف  65قال  يف حنيوذكرت الأمانة أأنه  مقارنة ابلفرتات السابقة. تربانمج القامئة عىل النتاجئ قد اخنفضاإ

ىل اجمليبني الآخرين )البالغة ، احلالية بشأأن تطوير املؤرشات الرئيس ية مفيدةدات الإرشااملائة أأن  ينبغي توجيه الاهامتم اإ

يف  48عالوة عىل ذكل، أأشار . و %( اذلين مل يكونوا يعرفون هل يه مفيدة أأم ل واذلين اعرتضوا عىل أأهنا مفيدة35نسبهتم 

اإىل عدم وجود مؤرشات وأأهداف وأأسس مقارنة ، 2016/2017الثنائية  يفيف املائة  33املائة من اجمليبني، مقارنة بنس بة 

ماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام املهل )  .2018/2019( يف الثنائية SMARTأأقل عددًا وتتسم مبزيد من ادلقة واإ

بياانهتم قد  جودة، أأن اختيار مؤرشاهتم و السابقةالثنائية يف املائة يف  54يف املائة من اجمليبني، مقارنة بنس بة  52وأأخريًا، رأأى 

آخر معلية تثبيتحتسن  ىل .منذ أ ىل أأهنم اس تخدموا  50ذكل، أأشار  وابلإضافة اإ مؤرشات الأداء يف املائة من اجمليبني اإ

 لعمليةهدفًا رئيس ًيا للأغراض الإدارية والنتاجئ ذات الصةل  مؤرشات الأداءواكن اس تخدام للأغراض الإدارية الاعتيادية. 

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ مفيد  66رأأى  ويف حني تعممي ممارسات الإدارة القامئة عىل النتاجئ داخل املنظمة. يف املائة أأن اإ

ملزيد يف هذا القيام ابيف املائة أأنه ميكن  23لربامج، رأأى اب  يتعلقواختاذ القرارات فامياملنشود النجاح و لرصد التقدم احملرز 

داريةهتصفة الإدارة القامئة عىل النتاجئ بوينبغي بذل مزيد من اجلهود لرتس يخ فائد، الصدد  48عالوة عىل ذكل، وجد . و ا أأداة اإ

، كذكلو  .2016/2017الثنائية يف املائة يف  42 مقابلبسهوةل للربامج،  متاحةيف املائة من اجمليبني أأن أأدوات وأأنظمة الرصد 

بالغ مفيدة يف الوقت املناسب يف املائة من اجمليبني أأن 48وجد   هذه ريش. وت برامج أأخرى ت طلعهم عىل بياانت رصد واإ

رأأى أأربعة من بني عرشة من املوظفني اجلدد أأو اذلين ن قلوا و املعلومات داخل املنظمة، تبادل تعزيز ل النتاجئ اإىل وجود فرصة 

ر  اطالعهم ب  لأداء واملقاييس ذات الصةل اليت تدخل يف نطاق ا اتاكٍف عىل حاةل مؤرش شلكاإىل وظيفة جديدة أأنه مل جي 

طار الإدارة  هداملس متر اذلي يشه أأعادت التأأكيد عىل التحسني التثبيتعام، ذكرت الأمانة أأن معلية  شلكوب  مسؤوليهتم. اإ

قد اس توىف املزيد من بياانت الأداء معايري التقيمي، وحتسنت الطريقة املس تخدمة ف ملنظمة.اب اخلاصالقامئة عىل النتاجئ 

وللميض قدًما، جشعت شعبة الرقابة ادلاخلية الربامج عىل مواصةل العمل مع  .بعملية التثبيت املاضيةلتسجيل الإجناز مقارنة 

ماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام  شعبة أأداء الربامج واملزيانية لتقيمي مؤرشات الأداء اخلاصة هبا مقابل معايري ادلقة واإ

ىل  .املرتقبةناسب وربطها ابلنتاجئ امل شلك ل هبدف ضامن تصممي مؤرشات الأداء ابوذكل (، SMARTاملهل ) ابلإضافة اإ
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رقابة ادلاخلية أأي ابلنس بة للتوصيات، مل تقدم شعبة الو عرب املنظمة. ةرفتبادل املع، ينبغي بذل هجود متواصةل لتعزيز ذكل

 السابق.التثبيت لكهنا ستس متر يف مراقبة التنفيذ الاكمل للتوصية املعلقة من تقرير و ، بناًء عىل هذا التثبيتتوصيات رمسية 

رحت يف وسيمت رصد النقاط الرئيس ية  جراهئا لحقاً وتقيمي  تدقيقالتقرير والقرارات املقرتحة من خالل معليات اليت ط   .سيمت اإ

دارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو يف النصف الثاين تنفيذ معليات االتخطيط ل  توقد   الثنائيةمن لتدقيق والتقيمي لالإ

2020/2021. 

آس يا وشكر وفد الاحتاد الرويس، متحداًث ابمس مجموعة  .157 ، مدير شعبة الرقابة الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةبدلان أ

اليت  نتاجئل ول نتاجئ البياانت، ب  اخلاصةتحسني املؤرشات ل  عن ارتياهحا اجملموعةأأعربت و  .ريرادلاخلية عىل العرض التفصييل للتق

ماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام املهل تتسم وفامي يتعلق بتحسني  تقيمي املؤرشات بشلك عام.ل ، وكذكل ابدلقة واإ

نفس الاجتاه فامي العمل يف واقرتح الفريق أأن يس متر  .اكنت مفيدة أأن التعديالتعن اعتقادها ب اجملموعةأأعربت شلك التقرير، 

ماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام املهل ) بتطبيقيتعلق   اعتربتو  .الربامج يف مجيع( SMARTمعايري ادلقة واإ

ىل أأهنن اس تخدام الإدارة القامئة عىل النتاجئ عىل نطاق أأوسع، و أأنه من املمكاجملموعة   مع هذه اخلطوة.دل ا مس تعدةأأشارت اإ

أأداء  بشأأنمس تقاًل  تثبيتاابلتقرير اذلي قدم  هبي رح عن تابمس اجملموعة ابء،  ، متحداثوفد اململكة املتحدة أأعربو  .158

ىلالويبو، و  ورحبت اجملموعة ابلتقيمي اذلي أأجرته الأمانة  للغاية. يعتربها مفيدةو  ايقدره أأنهامرسة جيدة و امل ذهه أأن أأشار اإ

يالء أأمهية أأكرب وأأشارت اجملموعة اإىل  اسرتشد به الإطار القامئ عىل النتاجئ.جودة وتأأثري بياانت الأداء اذلي حول  أأنه يمت اإ

شارات السري  يف املائة يف 100املاضية، ولحظت ادلقة بنس بة  الثنائيةودة الأداء منذ جل لبياانت الأداء التقيمي اذلايت لنظام اإ

من خالل اعامتد ورحبت اجملموعة بتبس يط الإطار القامئ عىل النتاجئ  املاضية.الثنائية يف ملائة يف ا 84اليت ارتفعت من و 

اتحة  من املمكنمؤرشات أأداء ذات صياغة أأفضل وذكرت أأنه قد يكون  تعممي املامرسات القامئة عىل النتاجئ داخل املنظمة واإ

عمل الويبو عىل تطوير ثقافة تبادل املعرفة ابس تخدام ينبغي أأن تو  .بشلك أأفضل أأدوات وأأنظمة رصد ذات صةل للربامج

توفري املساعدة ذكل من خالل و ، عىل هذه املسائلوجشعت اجملموعة الأمانة عىل مواصةل العمل  الأدوات واملامرسات القامئة.

دارة الأداءلتحسني لربامج التقنية الالزمة ل كلك يعمل بشلك  ظامولحظت اجملموعة بأأن الن .بشلك مس متر معرفهتا بنظام اإ

ىلاجملموعة  أأشارت، وأأخرياً  .وأأعربت عن ارتياهحا لهذا املوضوع جيد السابقة  ثبيتأأن معظم التوصيات املنبثقة عن معلية الت  اإ

 .بشلك اكمل لتوصيات املعلقةاتنفيذ  يف سبيلقد ن فذت ابلاكمل وجشعت العمل 

معلية واس تكامل  19-كوفيدجاحئة عن  النامجةعىل التحدايت  اتغلهبصني شعبة الرقابة ادلاخلية عىل وشكر وفد ال .159

جودة لتحسن  وأأعرب الوفد عن رسوره وسائل خمتلفة مثل الاجامتعات الافرتاضية. ابس تخدام وتقرير معلية التثبيت التثبيت

بياانت أأداء أأكرث توفري  جمال يفاليت حققهتا الويبو  جنازاتهذا الأمر الإ يعكس و املاضية،  ابلثنائية مقارنة بياانت أأداء الويبو

وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن  .شعبة أأداء الربامج واملزيانية، مبا يف ذكل وهنأأ الوفد الإدارات املعنية .ةحصم مشوًل وشفافية و 

 .ادلويليف اجملمتع  مصداقية الويبوأأيضًا ميكن أأن تعزز ثقة الأعضاء يف الويبو وأأن حتسن  الصحيحةبياانت الأداء املوثوقة و 

نوأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن  ابملاكتب  ةاملتعلق تكلبياانت أأداء الربامج اخملتلفة، مبا يف ذكل  لية تثبيتمع الويبو  حتسم

 اخلارجية.

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية وأأيد وفد الاحتاد الرويس البيان اذلي أأدلت به مجموعة  .160 وشكر شعبة بدلان أ

وأأيد  طورهتا الأمانة. وأأعرب الوفد عن رسوره بتحسني بياانت الأداء ومؤرشات الأداء اليت التقرير. الرقابة ادلاخلية عىل

، ل س امي وفامي يتعلق ابلتحسني املس متر للتدريب الوفد مواصةل تطوير نظام الإدارة عىل أأساس هنج الإدارة القامئة عىل النتاجئ.
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ىل، التقياميت ىل أأي مدى يد أأنه س يكون من املف  أأشار الوفد اإ مانة  تؤثرمعرفة اإ مؤرشات الأداء  عىلالانقسامات الهيلكية للأ

 .املس تخدمة

عداد التقرير ورحبت جبميع التعليقات اليت أأ  .161 مانة عىل اإ  دلواوشكرت الأمانة مجيع املندوبني املوقرين عىل شكرها للأ

ومكتب شعبة أأداء الربامج واملزيانية مع  جداوأأكدت الأمانة من جديد أأن شعبة الرقابة ادلاخلية معلت بشلك وثيق  .هبا

دارة أأداة جعلها من أأجل حتسني الإدارة القامئة عىل النتاجئ عىل العمل املشرتك  مواصةلهبدف املراقب املايل  لقياس فعاةل لالإ

لإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف النصف الثاين من  جممتعنيشعبة الرقابة ادلاخلية تدقيقًا وتقيميًا  س تجريو  .الأداء واملساءةل

 .2021عام 

 متتكل الويبوأأصبحت ، مع مرور الوقت والعمل املس مترعىل أأنه الرئيس  شددولتلخيص النقطة الأخرية من التقرير،  .162

ىل البيان اذلي أأدلت به اململكة املتحدة ابمس املزيد من الأدوات لقياس أأداهئا وتقيميه.  اجملموعة ابء، وأأوحض أأن الرغبة وأأشار اإ

ىل تعزيزاملشرتكة يف ترس يخ ثقافة تبادل املعارف والسعي ادلامئ  ىل الكفاءة والشفافية والفعالية، و  اإ ختصيص املزيد من املوارد اإ

 تكونجيب أأن جهينة،  بيئةحىت يف و  املنظمة يف أأي وقت. حتديد وضعنت شعبة الرقابة ادلاخلية من التقيمي، مكم  لعمليات

. وحتدث الرئيس عن التعليق اذلي أأدىل به لتحديد الأخطاءهيا فشاذة والنظر  شعبة الرقابة ادلاخلية قادرة عىل تقيمي أأي حاةل

 رضوري.هو أأمر للأخطار واخملاطر  التأأهبوفد الاحتاد الرويس، وأأوحض أأن 

 دها.نظًرا لعدم وجود تعليقات أأخرى، تال الرئيس فقرة القرار اليت ت اعامتو   .163

أأداء الويبو للثنائية  أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام بتقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير .164

 (.WO/PBC/31/7 )الوثيقة 2018/19

؛ ووضع تسديد الاشرتأاكت 2019البياانت املالية الس نوية لعام  من جدول الأعامل 10البند 

 2020 يونيو 30 يف

 2019املايل الس نوي والقوامئ املالية )أأ( التقرير 

ىل الوثيقة  .165  .WO/PBC/31/8استندت املناقشات اإ

مانة لو  .166  التقرير. عرضأأعطى الرئيس اللكمة للأ

تضمنت التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية للس نة املنهتية  2019ذكرت الأمانة أأن البياانت املالية الس نوية لعام و  .167

عدادها وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام . وأأشا2019ديسمرب  31يف  ىل أأن البياانت املالية قد ت اإ رت الأمانة اإ

يبساس) . وعالوة عىل ذكل، تضمنت الوثيقة بيان الويبو بشأأن الرقابة غري مشفوع بتحفظات تدقيقتقرير تلقت ( و معايري اإ

دراجه سابقً  ، فضاًل عن وحتليلهاقدم التقرير املايل مناقشة لنتاجئ العام و ريج. اخلا املدققتقرير  يف اادلاخلية، واذلي ت اإ

مليون فرنك  97.7فائًضا بلغ  2019. وأأظهرت نتاجئ املنظمة لعام 2019تفاصيل الوضع املايل للمنظمة يف هناية ديسمرب 

مليون فرنك  42.1ستامثرية الااكسب مجموع اململيون فرنك سويرسي و  401.4النفقات  مجموعبلغ حيث سويرسي، 

 يراداتالإ  حيث بلغ مجموع ،2018مليون فرنك سويرسي يف عام  42.5اذلي بلغ فائض ذكل ابل مقارنةميكن و  .سويرسي

مليون  15.2ستامثرية الاسائر مجموع اخل مليون فرنك سويرسي، و  375.9نفقات ال  مجموعمليون فرنك سويرسي، و  433.6
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عىل ٪ 6.1 مسجال زايدة نسبهتامليون فرنك سويرسي،  26.4مبقدار  2019الإيرادات يف عام  مجموعفرنك سويرسي. ارتفع 

٪ مقارنة 6.8 مسجال زايدة نسبهتامليون فرنك سويرسي،  25.5مبقدار  2019النفقات يف عام مجموع . ارتفع 2018 مجموع عام

مليون فرنك  364.2اإىل  2018يرسي يف عام مليون فرنك سو  261.4. وارتفع صايف أأصول املنظمة من 2018عام جموع مب

 .2019نتيجة فائض الويبو لعام  بشلك أأسايس هذه الزايدة أأتتو . 2019ديسمرب  31سويرسي يف 

عداد الواثئقل هشكر عن ابمس اجملموعة ابء،  ، متحداثوفد اململكة املتحدة أأعربو  .168 مانة عىل اإ ولحظت  .وعرضها لأ

عدادها وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام واكن تقرير اجملموعة ابرتياح أأن هذه البياانت   خايل التدقيقاملالية قد ت اإ

للأس باب الاكمنة  ورمغ تفهم اجملموعة .اكنت مقتضبةالتقرير  بعض أأقساملحظت اجملموعة أأيضا أأن  ولكن. من املالحظات

للأشخاص اذلين  قدرة عىل فهم التفاصيل الأساس يةالعىل تبس يط التقارير  ل تؤثر معليةالأمانة أأ  من، طلبت وراء ذكل

، فضاًل عن ، واليت أأظهرت فائضًا ملحوظاً 2019ورحبت اجملموعة ابلنتاجئ املالية الإجيابية لعام  .مالية حمدودة معرفةدلهيم 

ىل اجملموعة  شارتأأ و  .اخلصوم جموعالأصول مقارنة مب جملموعمس توايت حصية  رير املايل والبياانت املالية التق ا قد فهمت أأنأأهناإ

عدادهام عىل أأساس الاس تحقاق الاكمل وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 2019لعام  يبساس( قد ت اإ ، )معايري اإ

ىل اخنفاض الفائض من الأمر اذلي أأدى  ىل  (املزيانية بناء عىل نتيجة)ال  مليون 122.3اإ  بناء عىل نتيجة)ال  مليون 97.7اإ

يبساس(معا ن الويبو قد لأ  عن ارتياهحا اجملموعة وأأعربت .س تحقات املوظفنيم  خصوميف ات ري لتغيانتيجة  ذكل، و يري اإ

جيابًيا، و حققت أأداًء  طار البند  لكهنامالًيا اإ من جدول الأعامل، فامي يتعلق ابلعامتد عىل  8كررت النقطة اليت أأثريت يف اإ

الوضع الاقتصادي العاملي  دهورتنتيجة  تقد يؤدي اإىل صعوابوأأشارت أأن هذا الأمر  خدمات التسجيل،رسوم ادلخل من 

املعيار  ورحبت اجملموعة ابعامتد القادمة. الثنائية واحلذر خاللاملنظمة عىل تويخ احليطة  وجشعت اجملموعة .19-كوفيدبسبب 

يبساسمن  41   .تقريبا اترخي التنفيذ املطلوب قبلعامني  كليف الوقت املناسب، وذ لأدوات املاليةاب املتعلق معايري اإ

، واذلي قدم 2019ياانت املالية الس نوية لعام الب  حولوشكر وفد الصني الأمانة عىل التقرير الزاخر ابملعلومات  .169

عداده  نفتحة يعكس هذا التقرير بشلك اكمل الإدارة امل و  لمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.ل وفقامعلومات دقيقة وت اإ

ىل  والشفافة وادلقيقة واحلكمية للمنظمة. الفائض وصايف الأصول، وذكل بفضل  ارتفاعالويبو السلمي مع  وضعوأأشار الوفد اإ

عدد الطلبات. وأأشار الوفد أأيضا اإىل خمتلف ارتفاع لهاي ومدريد، فضاًل عن  نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم

أأسعار رصف العمالت وأأعرب عن  مجة عن تقلبالنا ةالأجنبي العمالت خماطر رصفحد من للالتدابري اليت ت اختاذها 

أأنشطهتا يف ماكتهبا اخلارجية، ميكن للمنظمة أأن تطور الويبو يف العامل و  توسعالوفد أأنه مع  اعتربو  .لختاذ هذه التدابريتقديره 

املشرتايت العاملية وغريها من النفقات مبارشة  دفعمن كن ليك تمت الأجنبية عمالتمن ال اس تخدام املزيد اماكنيةيف  تبحث

 .رصف العمالت الأجنبيةخماطر  احلد منابلعمالت احمللية وابلتايل 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةابمس مجموعة  ، متحداثوفد الاحتاد الرويسأأعرب و  .170 مانة ل هشكر ، عن بدلان أ لأ

ىل امجلعية العامة وامجلعيات الأخرى  املوهجة وأأيدت اجملموعة التوصية .2019املالية لعام  عىل التقرير املايل الس نوي والبياانت اإ

أأعربت و  حتديث نظام التسجيل ادلويل.أأنه ت يف أأرابح الويبو و  ارتفاعورأأت اجملموعة أأن هناك  فامي يتعلق مبرشوع القرار.

وشكرت  رمغ الوضع احلايل.تواظب عىل تقدمي خدماهتا  وأأن لعامليها عىل الصعيد امنو الويبو يف س متر ت أأن ب عن أأملها اجملموعة

ورأأت اجملموعة أأن مجيع املعلومات  اجملموعة الأمانة عىل الرقابة ادلاخلية واخلارجية وكذكل لتحديث الس ياسات والإجراءات.

 يف التقرير. املناسبشلك ل الالزمة لتحديث الس ياسات والإجراءات قد انعكست اب
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ىل التعليق اذلي أأدىل به وفد اململكة وشكرت الأما .171 نة الوفود عىل تعليقاهتا الإجيابية عىل البياانت املالية. وأأشارت اإ

املتحدة بشأأن الفقدان احملمتل للمعلومات للقراء العاديني عندما يمت تبس يط التقارير وذكرت أأهنا س تأأخذ هذه املالحظة يف 

 الاعتبار يف املس تقبل.

 نظًرا لعدم وجود طلبات أأخرى لأخذ اللكمة، ت اعامتد القرار.و  وقرأأ مرشوع القرار.وشكر الرئيس الأمانة  .172

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل "التقرير  .173

 (.WO/PBC/31/8" )الوثيقة 2019املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 

 حتديث بشأأن الاستامثرات)ب( 

ىل الوثيقة  .174  ".حتديث بشأأن الاستامثرات" WO/PBC/31/9استندت املناقشات اإ

، رشكة )ب( من جدول الأعامل "حتديث بشأأن الاستامثرات" وقدم مستشار الاستامثر10وافتتح الرئيس البند  .175

MBS Capital Advice SAمحمد جنايف. الس يد ، اليت ميثلها 

آخر املس تجدات املتعلقةعرضه حول  خالل تطرق اليهستامثر حملة عامة عام سي قدم مستشار الاو  .176  ستامثرات الويبو.اب أ

ىل أأن  املعلومات  عرضمث سيمت ومن الويبو،  املعمتدة من فبلأأفاكر حول فلسفة الاستامثر  بتقدميسيبدأأ العرض وأأشار اإ

جئ الفعلية للمحفظة منذ عرض النتاال س يتناولومن بعدها كل، حول الأصول الاستامثرية املدرة للعائد واملصادر الأساس ية ذل

 .2017عام 

، وميول املستمثر، وبدأأ مستشار الاستامثر ابلتحدث عن س ياسة الاستامثر اليت تشلك الإطار اذلي حيدد الأهداف .177

دد ، والأصول املؤهةل اليت ميكن الاستامثر فهيا.ةالزمنيالفرتة و  النقد  وهام ،الاستامثريةس ياسة الاستامثر للمحفظتني  وحت 

جيايب عىل مدىوي ستمثر  .الاسرتاتيجيالأسايس والنقد  ت استامثر و مخس س نوات. فرتة النقد الأسايس هبدف حتقيق عائد اإ

ىل أأن أأصبحت سويرسا خاضعة ملعدلت فائدة سلبية  موال نتيجةالأ  ولتجنب دفع ،هذه الأموال نقًدا، كام يشري امسها، اإ

الزتامات متويل ل النقد الاسرتاتيجي  ويس تخدم سلبية عىل النقد، يمت الآن استامثر الأموال يف أأصول أأخرى.ال  الفائدة معدلت

دارة الأصول واخلصوم لك ثالث س نوات، وحتدد حول مت اإجراء دراسةوي الرعاية الصحية للمنظمة. مس توى  هذه ادلراسة اإ

٪ عىل 90 تبلغ ول من أأجل تغطية الالزتامات املذكورة، واكن الهدف هو حتقيق نس بة تغطيةالعائد املطلوب لتكل الأص

وأأشار مستشار  نظًرا لطبيعهتا. وذكل بلغ عرشين عاًما،ت أأطول  ةزمني فرتةبحملفظة الثانية تمتتع اعاًما. و  عرشينفرتة مدى 

الامتثال مت مراقبة وتستامثر. الاس ياسة يف  ةوثقم ويهالاستامثر اإىل وجود أ ليات حومكة لالإرشاف عىل الاستامثرات 

الوديع والويبو ومستشاري الاستامثر اخلاريج للمنظمة. وذكر مستشار  املرصفس ياسة الاستامثر بشلك مس متر من قبل ل 

عادة تقيمي تالاستامثر أأنه  ابحلد  مع الأهداف لكام لزم الأمر، مالءمهتامت مراجعة اسرتاتيجيات الاستامثر بشلك دوري واإ

شارك فهيا مستشار ي اليت و  (ACIهيلك احلومكة من اللجنة الاستشارية لالستامثرات ) أألفيتو  .الأدىن عىل أأساس س نوي

اللجنة الاستشارية  املالية ملنظمةامتنح لواحئ وقواعد  .اللجنة الاستشارية لالستامثراتالنقاط حول  ت رشح بعض الاستامثر.

، ووضع الأصول، وختصيص مثل س ياسة الاستامثر، واسرتاتيجية الاستامثر حمددة مسائل لالستامثرات سلطهتا اليت تغطي

خمتلف بياانت الس ياسات والقيود ويراقب دور حفظ أأصول املنظمة، الوديع ملرصف يلعب او  ومراقبة الاستامثر. املعايري،

آخر ويللجنة الاستشارية لالستامثرات،  ادلمع مستشارو الاستامثر اخلارجيونيوفر و  .فظااحملاملوضوعة عىل  قومون مبتابعة أ
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استشارية مس تقةل  هجةاللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، ويه  توفمرو  احملافظ.و الأسواق املالية والاستامثرات مس تجدات 

مكتب التدقيق و  ون اخلارجيوناملدقق ويتوىلعداد التقارير املتعلقة ابلستامثرات، تقوم ابإ و  اتمن اخلرباء، الإرشاف عىل العملي

عداد عىل العمليات و املفروضة الضوابط ادلاخلية  حسن معل تدقيق والتحقق منمسؤولية ال الوطين يف اململكة املتحدة  اإ

نوع الأصول اليت ي سمح للمنظمة بشلك أأسايس اسرتاتيجية الاستامثر  وحتدد .بشلك مس تقل الاستامثرات التقارير حول

ىل  احامتل بلوغ الأهداف املذكورة سابقًازايدة وهتدف اسرتاتيجية الاستامثر أأو معلية ختصيص الأصول اإىل ابلستامثر فهيا،  اإ

املدير العام مجيع التقارير والتوصيات  يس تعرضوفامي يتعلق هبيلك احلومكة،  .ةاملناس ب ةالزمني فرتةخالل ال أأقىص حد ممكن

استامثرات ابطالع جلنة الربانمج واملزيانية عىل  املدير العامللواحئ وقواعد املنظمة املالية، جيب أأن يقوم  ووفقا .ويوافق علهيا

وتتأألف اللجنة الاستشارية لالستامثرات من أأعضاء معينني من قبل املدير العام  طويةل الأجل.الو  الأجل قصريةالالويبو 

قدم اللجنة الاستشارية لالستامثرات املشورة للمدير العام فامي يتعلق تو  ف عىل الاستامثرات بشلك منتظم.ارش يقومون ابلإ 

بدمع من مستشاري  احملافظللجنة الاستشارية هو اختاذ قرار بشأأن ختصيص أأصول  الأسايسوادلور  ابستامثرات املنظمة.

ند الرضورة وابختيار أأو ترسحي ومبراجعة س ياسة الاستامثر ع  ،مبراقبة تنفيذ س ياسة الاستامثرويه تقوم أأيضا  الاستامثر.

سلط مستشار الاستامثر الضوء عىل العوامل اليت و  مزودي اخلدمات املالية، مبا يف ذكل مستشار الاستامثر، عند الرضورة.

طويةل الأجل لهذه احملافظ وملاذا من الآمن اإىل حد ما افرتاض أأن الأهداف اليت ت حتديدها ميكن حتقيقها الالعوائد  تؤمن

 تستمثر احملافظ حرصاًي يف الأصول اليت تدر دخاًل اقتصاداًي حقيقيًا.و  بغض النظر عن البيئة.الفرتة الزمنية املالمئة  خالل

ما حدث قبل بضعة ذا مة يف بعض الأحيان، وههمقد تكون ولكن الأسواق املالية لتقلبات قصرية الأجل  وتتعرض .178

هذه طويةل الأجل تعمتد بشلك أأكرب عىل التطور الأسايس ل الول ، لكن عوائد الأص19-كوفيدأأشهر من انتشار جاحئة 

عندما يمت اختيار الأصول لتوليد مس توى مناسب من ادلخل، فاإن ترامك و  قصرية الأجل.الالتقلبات ، مبا يتجاوز الاستامثرات

وسائل الإعالم عن  تتحدثو  .اليت قد تشهدها الأسواق الأجل ةقصري الغري املنتظمة لتقلبات ابتأأثر ل ي هذا ادلخل ينهتيي 

عىل و  .الأجل الطويل دلى مستمثريتثري هذه التقلبات مشاعر الغضب ، ولكن قد عىل نطاق واسع ة الأجلالقصري  التقلبات

استامثرات ليس أأحيااًن استامثرات لكهنا ميكن اعتبارها أأخرى  عنارص تتوفرودلم دخاًل اقتصاداًي حقيقيًا، تعكس الأصول اليت 

ظهار أأن هناك مصادر رصم و نظمة أأو لأي كيان دليه هدف استامثري حمدد.للم مناس بة  ح مستشار الاستامثر أأن هدفه هو اإ

حتديد هذه املصادر بشلك  كنميو  .من أأجل حتقيق أأهداف معقوةل دخل مس تقرة وموثوقة ميكن لأي مستمثر الاعامتد علهيا

رشط واحد للنجاح، وسيمت مناقشة  وهناك وبس يط نسبيًا. ش به جماين معلومات حولها عىل صولموثقة جيًدا واحليه جيد و

آمن.ف أأقدم أأشاكل الاستامثر وأأكرثها أأمااًن  أأما يف هناية العرض التقدميي.الرشط هذا  قراض املال ملقرتض أ  تسمى هذهو  هو اإ

قراض الأموال لبعض احلكومات خالًيا من اخملاطر وميكن أأن يعترب الس ندات احلكومية، الاستامثرات  هذه عائد و . تقريًبااإ

ىل  هيمت دفع هذو  لأن احلكومة تقرتض املال وتعد مبس توى معني من الفائدة يف املقابل. معروف جيداالاستامثرات  الفائدة اإ

يوحض أأنه  رسام بيانيامستشار الاستامثر  وعرض توقًعا منذ البداية.م عند هنايته هذا الاستامثر  عائد يكوناملستمثر، وابلتايل 

اكنت  ،س نوات يف أأي وقت 10عىل فرتات تتجاوز  ،س ندات احلكومة السويرسيةت اليت حصلها املستمثرون يف العائدا

أأظهر الرمس البياين املقدم مس توى و  .يف بداية الفرتةاحلكومة السويرسية  ا تدفعهيتفائدة القريبة جدًا من املس توى السائد لل

يف حىت الآن، وأأظهر اخلط الرمادي العائد اذلي حققه املستمثرون  1984عام  بنياذلي دفعته احلكومة السويرسية الفائدة 

أأيًضا أأنه يف هناية الرمس البياين أأو يف الآونة  املستشار حظعرش س نوات. ولعىل فرتة  الس نداتيف هذه استمثروا  حال

ىل ما دون الصفر،  س ندات احلكومة استمثروا يف أأن املستمثرين اذلين  ذكل يعينو الأخرية، اخنفض اخلط الأزرق ادلاكن اإ

س ندات ل  ابلنس بةميكن مالحظة نفس اليشء و  س يحصلون عىل الأرحج عىل عائد سليب خالل الس نوات القادمة.السويرسية 
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ىل أأنه عندامل وأأشار  حكومة الولايت املتحدة. ن أأصول حقيقية.الاستامثر ب ميكن، الاستامثر رفع جحم ستشار اإ مستمثري  فاإ

من هذه الأرابح، يمت توزيع جزء و الرشاكت اليت يستمثرون فهيا.  أأرابحميكهنم أأن يتوقعوا أأن يس تفيدوا من تدفق  الأسهم

آمن. ويه ويسمى أأرابح الأسهم، ويس تفيد املستمثرون  تمنو هذه الرشاكت مع المنو الاقتصادي،و  مصدر عائد موثوق للغاية وأ

ىل نس بة ترتاوح بني والأرابح سباملاك قد تصل هذه، وعىل املدى الطويل. من ذكل  يف املائة. 80و 70 اإ

ىل الرشحية اليت تظهر عىل الشاشة واليت و  .179 حسب الفرتات لعوامل اخملتلفة ا ترشحلفت مستشار الاستامثر الانتباه اإ

عىل مدى عام و  املدى واكن املقياس عبارة عن عدد من الأشهر. ةقصري ال ةالزمني فرتةظهر اجلانب الأيرس الوي  .الزمنية اخملتلفة

بشلك عىل النتاجئ  تؤثرأأنه عىل املدى القصري، اكنت تقلبات السوق يه اليت  ذكل يعينو طر اللون الوردي، س ي، ي أأو عامني

 اتالجتاهل ابلنس بةحىت و  .القصريةالفرتات الزمنية يف هذه  الرشكة يف الواقع ل هتم كثرًيا أأصولأأن وميكن مالحظة  .رئييس

فقط بعد عرشين عاًما و  يف املائة فقط من النتيجة. 40 شلكت الأساس يةعىل مدى مخس أأو ست س نوات، فاإن الأصول 

ىل املستمثرين  والأسهم أأصبحت املتغريات جزًءا هممينًا من النتيجة الهنائية. اذلين يه يف الواقع مصدر للعائدات ابلنس بة اإ

 جال الطويةل للغاية.الآ  يستمثرون عىل

اللون الوردي عىل الرمس البياين  حيددو  اليت حتققه.منو وال  املوزعة عىل املسامهني من الأرابحالأسهم عوائد  وتتأألف .180

ذا اكنوا  يف السوق نياملشارك حاةل عندما اكن املشاركون يف السوق  متفائلني أأو متشامئني عىل العكس من الأداء.ويوحض اإ

عىل املدى الطويل، . ولكن زء الوردي يرتفع وعندما اكن املشاركون متشامئني، اكن الرمس البياين ينخفضمتفائلني، اكن اجل

ىل التاليش. ىل الرمس البياين اذلي أأظهر الأرابحو  مييل اللون الوردي اإ اليت تشلك املوزعة  لفت مستشار الاستامثر الانتباه اإ

حيث ت اختيار اترخي ميالد مستشار  الرمس البياينوتبني عىل  يمت جتاههل.غالًبا ما لكن املصدر الأكرث موثوقية للعائد و 

ذا تراكتهدولر يف أأسواق الأسهم العاملية عند ولد 100استمثر وادليه  لوأأنه  عىل سبيل املثال( 1970)الاستامثر  هذا  ، واإ

 100واكن ذكل سيتطلب دولًرا  120وايل أأرابح س نوية اليوم تبلغ حفس يودل املبلغ ، عديلتكام هو من دون أأي الاستامثر 

آخر. ءيش عدم القيام بأأيدولر فقط يف وقت امليالد و  همم مصدر  يهاملوزعة عىل املسامهني أأن الأرابح  الأمر أأظهر هذاو  أ

امثر غالًبا ما أأن هذا النوع من الاست جتدر املالحظةو  .ميكهنم الانتظار لفرتة طويةلللمستمثرين اذلين دلهيم ابلنس بة للعائد  جًدا

اجلزء الآخر من العائد اذلي ت تسليط الضوء عليه أأما  .الأجل ةقصري  طبيعتهوذكل بسبب يمت جتاههل من قبل املستمثرين، 

ذات الأمناط  البياانت العاملية عتوافق مت  اكنتالولايت املتحدة الأمريكية متاحة و  حولالبياانت العديد من اكنت و  هو المنو.ف 

 لكام ازداد عددالاقتصاد الأكرب  ولكام اكن جحم أأن الرشاكت تمنو جنًبا اإىل جنب مع الاقتصاد. اتظهر الاجتاهوت  .املامثةل

ظهر اخلط الأزرق الناجت احمليل الإجاميل الامسي للولايت وي  املزيد من املال كام يتضح من الرمس البياين. جتينالرشاكت اليت 

أأرابح الرشاكت يف الولايت املتحدة، واليت تتحرك جنًبا اإىل جنب مع بعضها ميثل هو ف ي اخلط الرماد أأمااملتحدة الأمريكية 

ن أأحصاهبا جت عندماالبعض، و  املستمثرون اذلين  وحيصد يكس بون املزيد من الأموال.أأيضا ين الرشاكت للمزيد من املال، فاإ

 تكل الرشاكت الفوائد. نتلكومي 

ىل أأن العقار  .181 حيصل ميكن أأن و  تجةن ية وم  ًل حقيق وات اكنت مشاهبة للأسهم لأهنا أأصوأأشار مستشار الاستامثر اإ

 خماطر التضخم. قد حيمي املستمثر من، فاإن دخل الإجيار كبريتضخم يف حال حصول ، ومن الإجيارات املستمثرون عىل دخل

ين املعروض أأن املستمثرين أأظهر الرمس البياو  العقارات جيدة اإىل حد ما ابلنس بة للمستمثرين. تكونعىل املدى الطويل، و 

اكن من غري احملمتل أأن حيصلوا و  .1995يف املائة منذ عام  6اذلين يستمثرون يف العقارات السويرسية حققوا عوائد بنس بة 
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آمنًا نسبيًا  هذا النوع من الاستامثر هو عىل عائد أأفضل يف الس نوات العرشين القادمة، لكن ووصفة )الإجيار(  دلخللمصدًرا أ

 اكن أأداء العقارات أأفضل من أأداء الس ندات احلكومية عىل املدى الطويل.و  طويل الأجل.الالستامثر جيدة ل

ىل أأن هناك استامثرات جيب جتنهبا ليس لأهنا مل تكن  .182  معرفة، ولكن بسبب عدم دارجةوأأشار مستشار الاستامثر اإ

، احلقيقيةالاستامثرات  ا وبنيميكن بسهوةل اخللط بيهنو  .دخاًل قاباًل للقياستدر  الأصول اليت ل وهذه .دارجةس تصبح  مىت

ىل اعتبارها استامثرات بعض لكهنا مل تكن استامثرات لأهنا مل تكن منتجة، لكن  عىل سبيل املثال املشاركني يف السوق مييلون اإ

هنا مل تكن ولك الأموال ميكن أأن تكون هذه العنارص مصادر لكسبو  س يارات.ال و  التذاكراتهب و اذلسلع وس بائك ال 

استامثرات يف حد ذاهتا لأنه ل ميكن لأحد حتديد مقدار الأرابح اليت من احملمتل أأن حتققها يف املس تقبل، ويف بعض الأحيان 

 للغاية يف جممتع الاستامثر. دارجةاذلهب هو أأحد السلع اليت تعترب بشلك دوري و  قوية جًدا. خبرافات وأأساطريترتبط أأيًضا 

ىل أأنه حىت مع  يشري الرمس البياينو  .دارًجاالأخرية أأن اذلهب أأصبح  من الس نوات وتبنيم  اذلهب  ارتفاع شعبيةاملعروض اإ

نه ابلاكد عوم لك فرتة ، 1980أأولئك اذلين وضعوا أأمواهلم يف اذلهب يف عام و  .1980ض املستمثرين عن التضخم منذ عام ، فاإ

ابملقارنة مع و .خالل هذه الفرتة اكبة هذا التضخم املتواضعحمهيم من التضخم، فقد واهجوا صعوبة يف مو يمعتقدين أأنه س  

الأموال اليت وضعها  تضاعفتلقد و  مقارنة.لليكن هناك جمال ، ابس تخدام سوق الأسهم العاملية، مل وامل نتجة الأصول احلقيقية

العاملية مبقدار الأسهم ، وتضاعف املبلغ نفسه اذلي ت وضعه يف حمفظة مرات مبقدار ثالث 1980ستمثر يف اذلهب يف عام امل 

ىل املالحظات التجريبية  أأظهر الرمس البياين املعروض الاحامتلية التجريبيةو  .مرة ثالثني السابقة من عام  البياانت)استنادًا اإ

ىل عام  1926 جيابية حقيقية  (2010اإ عىل اجلانب الأيرس من الرشحية، اكن و  .ةخمتلف ةزمني خالل فرتاتلتحقيق عوائد اإ

أأظهر هذا من الناحية التجريبية، أأن املستمثرين و  .طويةل ةزمني فرتة، ت عرض ن، وعىل اجلانب الأميةقصري  ةزمني فرتةهناك 

ن حقق املستمثروو عرشين أأو مخسة وعرشين عاًما. فرتات اذلين استمثروا يف الأسهم مل يكن دلهيم عائد حقيقي سليب عىل 

جيابية أأ  ىل ثالثة أأرابع الوقت، يف من التضخم  عىلاذلين استمثروا الأموال يف النقد والس ندات عوائد حقيقية اإ حوايل ثليث اإ

ت  يف حال قليل التضخم عائد يوازيالسلع  احامتل أأن حتقق اكنو  أأطول أأو أأقرص بكثري. اتفرت عىل تغري ت ل  ه الأرقاموهذ

ذكل اإىل حقيقة أأن اجلهود الصناعية عىل مدى  يعودقد يكون ذكل خمالًفا للحدس، لكن  .الاحتفاظ هبا عىل املدى الطويل

تعمل معظم و  خفض تلكفة السلع. اإىل بشلك أأسايستسعى فرتة التسعني عاًما املعروضة عىل الرمس البياين، اكنت 

 أأسعار السلع الأساس ية مل تواكب التضخم.، وابلتايل فاإن اوتلكفة اس تخداهم اقتناء السلععىل تقليل تلكفة  تالتكنولوجيا

ليه سابقًا للوصول اإىل لك هذه املصادر البس يطة لتوليد الرثوة، وأأبلغ مستشار اكن و  .183 هناك رشط واحد متت الإشارة اإ

أأن الاستامثرات جيب أأن  أأي، اتالاستامثر  اختياريف  والانضباطاحلرص  هواملزيانية أأن الرشط الربانمج و الاستامثر جلنة 

ذا قررو  .واقعيةون شديدة التنوع و تك املستمثر أأو فوض قرارات الاستامثر لشخص قام مبراهنات قوية للغاية عىل ما  اإ

ن من أأهنم واملستمثر  يتأأكد انجيب و  العوائد. عىل املستمثروهيدد ابلتايل حصول س يحدث يف املس تقبل، فقد خيطئ يف الأمر 

لستامثر اذلي ت اب مرتبطة من الهيألك املالية خماطر مل تكن جمرد خماطر العديدتتضمن و  .حتملهاخماطر مل ينووا  يتحملونل 

جراؤه، ولكهنا  اكن عىل املستمثرين التخلص من مثل و  .يةالاستامثر وس يةل القدم تعمتد عىل م  أأخرى خماطر هيلكية  تشملاإ

فالس مرصف لامين براذرز، جيب  ،هذه الاستامثرات اليت ت رية امثأأن الوسائل الاستالتأأكد من فعىل سبيل املثال يف حال اإ

دارة الاستامثر ليست  أأيضااملستمثر  جيب أأن يتأأكدو  رشاؤها مل تتعرض لهذا اخلطر بطريقة غري مرغوب فهيا. من أأن تلكفة اإ

ىل فس يؤدي ذ من الأموال دفع الكثري يف حال يمتوخيفف من الأرابح ما يمت دفعه ملستشاري الاستامثر  عالية جًدا لأن كل اإ

ل تلكف كثريًا واليت جيب جتنهبا يه تكل اليت  الاستامثراتأأن أأحد أأمه  جتدر الإشارة اإىلو  .عىل عائد أأقل ملستمثرحصول ا

ىل تنبؤات قصرية الأجل ينتج عهنا أأي  .ماكسب أأو اليت تستند اإ
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نشاء هيلك استامثري،  بعدورشع مستشار الاستامثر يف توضيح أأنه  .184 واكن ل بد  مثار الاستامثر.مراقبته جلين  ينبغياإ

جيب و  س ياسة الاستامثر يف مجيع الأوقات.ب  ه يمت الالزتاممع التوقعات وأأن تامتىشمن التأأكد من أأن استامثرات الويبو والعوائد 

ن املنظمة من متكم  حمددة بوضوح اكن لبد من وجود أ ليةو  توثيق أأي احنراف عن الإرشادات والتحقيق فيه وتصحيحه.

 احلال. هوكام  تدفقاهتا النقديةاستامثر 

عادة النظر يفأأنالربانمج واملزيانية أأبلغ مستشار الاستامثر جلنة و  .185  يف حال ت حتديدمهنجي بشلك احملافظ  ه ينبغي اإ

ىل التقلبات السوقية الكبرية يف بداية عام  .جديدةاسرتاتيجية استامثر  ، مل تعد احملافظ مامتش ية مع اسرتاتيجياهتا 2020ونظرًا اإ

عادة التوازن املهنجية. و  بقت معلية اإ عىل سعر منخفض والبيع عىل احملافظ من الرشاء  نيكبمتاملس مترة لية هذه ال  تقوم وط 

عندما وعىل حنو معاكس،  .بيع هذا اليشءوسيمت يرتفع التعرض ة، سعر مرتفع لأنه عندما يرتفع سعر يشء ما برسعة كبري 

مكنت هذه ال ليات احملفظة من و  .ارشاء املزيد مهن، وسيمت ينخفض التعرض نتيجة ذلكلبشلك كبري، الأصول  سعر نخفضي 

لعرض خالل هذا اعرض مستشار الاستامثر معلومات عىل رشحية اعتربت الأكرث أأمهية و  الوقت. معحتقيق عوائد أأفضل 

جراؤها يف عام وهذه ادلراسة الفريدة املتاحة. الشامةل  اتادلراسدراسة من وتناولت هذه الرشحية  التقدميي.  2005اليت ت اإ

ن أأي أأ  - حيةسواء اكنت )قامت بقياس عائدات مجيع صناديق الاستامثر  ،بوغل مؤسس رشكة فاجنارد من قبل جون

أأي أأن احامتل أأن حتقق هذه الصناديق عوائد جيدة هو  - ميتة وأأ  ،وائد جيدة هو مرتفعاحامتل أأن حتقق هذه الصناديق ع

اليت استمثرت يف الأسهم يف الولايت املتحدة واكتشفت أأن عائد مجيع هذه الصناديق عىل مدى فرتة امخلس  منخفض جدا(

يف املائة  12.3قارنة مع عائد س نوي قدره وذكل ابمل يف املائة س نواًي. 10اكن  2005اإىل  1980وعرشين عاًما املمتدة من 

ميثل سوق الولايت املتحدة الأمريكية مجيع هذه الصناديق لأهنا تتكون من لسوق الولايت املتحدة الأمريكية بشلك عام. و 

أأسايس،  بشلكيف املائة املفقودة عبارة عن نفقات  2.3 الـ واكنت نس بة الأسهم اليت ت تداولها يف سوق الأسهم الأمريكية.

ابلتايل، و .لعديد من الأشخاصنتيجة الأموال اليت ت دفعها لالنس بة  يفالفارق اكن ابلنس بة لهذه احملافظ الاستامثرية  هأأنأأي 

النس بة يف حاةل الويبو أأقل حبوايل عرش مرات مما ت عرضه عىل واكنت  .منخفضةهذه الترسابت املهم جًدا التأأكد من أأن  من

كام سلط مستشار الاستامثر الضوء عىل ظاهرة مثرية لالهامتم حيث مل حيقق املستمثرون اذلين استمثروا يف  الرمس البياين.

يف البداية لأنه مل  الفرقاكن من الصعب تفسري هذا و  يف املائة فقط. 7.3حققوا بل يف املائة  10الاستامثرية الصناديق  نفس

أأن  وأأشار املستشار فهيا. استمثروااليت الاستامثرية أأقل من الصناديق يكن من الواحض كيف ميكن للمستمثرين جين أأموال 

 .متكررحمافظهم بشلك  ةليتشك يغريون  املستمثرين لأن عادة هذا حيدث

يشعرون ابخلوف عادة  الأشخاصالعوائد لأن  ؤدي اإىل خفضأأكد مستشار الاستامثر أأن معظم نشاط املستمثرين يو  .186

 بطريقة جتعهلالإنسان يفكر ن عندما جيب أأن يكونوا خائفني، وأأن وجشع مهوعني، ش  ج  فيه جيب أأن يكونوا  اذلي يف الوقت

رج من خياف و خي، أأو دارج، أأو يف قطاع ارجةستمثر يف الأسهم ادلفهو ي  .يف كيفية الترصف ابستامثراتهيتخذ قرارات خاطئة 

ىل  ياتمثل هذه الترصفات والسلوك  وتؤدي .2009، أأو مارس 2020السوق يف مارس  ذلكل  العائدات ونتيجة اخنفاضاإ

املزيانية و  الربانمج لفت مستشار الاستامثر انتباه جلنةو  يقدهما السوق. عوائد املستمثر الهنائية أأقل بكثري من تكل اليت اكنت

أأظهر الرمس البياين عائدات مجموعات و  البياين.تأأثري النفقات عىل الرمس  تسليط الضوء عىلاإىل مسأأةل النفقات من خالل 

آند بور س نواًي.جتمعها اليت  الاستامثريةخمتلفة من الصناديق   2019عام ل يه املتوفرة اكنت أأحدث البياانتو  س تاندرد أ

ية الاستامثر لصناديق ل النس بة املئوية  الرمس البياين وقد أأظهر مقارنة ابلسوق.الاستامثرية وأأظهرت مدى جودة أأداء الصناديق 

ىل  80 أأنه عىل املدى الطويل تقرتب النس بة من بنيم سوق، وت  أأداء ال اليت حققت أأداًء أأقل من  وهذا يعين أأن  يف املائة. 90اإ

من فيه، والسؤال اذلي يستمثرون أأقل جودة من السوق اذلي  حيققون نتاجئيف املائة من مديري الصناديق  90اإىل  80
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جزء من يمت دفع  لأهنم هذا الأمر حيصلاب البس يط اذلي ت تقدميه هو أأن اجلو  .اجلدير طرحه هو ملاذا حيصل ذكل

اإىل حد ما همرة مديرو صناديق  مفن بيهنم يوجد ،يأأخذ بعني الاعتبار مجيع مديري الصناديقاكن هذا التفسري و  .هلم اتالعائد

مل يمتكن هارة متوسطة ومب  لشخص يمتتع مبلغا حمدداعندما يدفع املستمثر و  .تلغي بعضها بعضاً ، فاإن هماراهتم ولكن يف املتوسط

اذلي هذا هو السبب و  .أأة يف املقابلماكفأأي ل حيصل عىل لكن املال ماكسب، يدفع املستمثر أأي حتقيق هذا الشخص من 

ىل  80أأداء  أأدى اإىل ويه علهيا الضوء مستشار الاستامثر  سلطهناك أأسطورة أأخرى و  يف املائة أأقل من أأداء السوق. 90اإ

ولكن  .العجائب ا حتققأأن الكثري من املستمثرين وقعوا حضية لأسطورة الاستامثر يف صناديق التحوط لأهنم اكنوا يعتربون أأهن

عوائد خميبة للآمال مع مرور الوقت والسبب الرئييس ذلكل، مرة أأخرى، هو أأنه الصناديق معظم هذه  حققتيف الواقع، 

ىل مبالغ فهيا بشلك كبري مما أأدى  اكن  عائدات املستمثرين. اخنفاضاإ

يف املائة لك  4.5و 2.5بني نسبهتا رتاوح تلغ ادفع املستمثرون اذلين يستمثرون يف صناديق التحوط ملديرهيم مبوقد  .187

هذا  خصم، واكن من الصعب توقع أأن حيقق أأي خشص عوائد جيدة عندما يمت من ذكل أأكرث انييف بعض الأح عام، و

ىل ع الاعامتدحال ت للخطر يف  أأهداف الاستامثر ستشار الضوء عىل سبب تعريضامل سلط و  .نسبمن ال  س توىامل 

ستشار امل وأأشار  ،2009ت تعليقه يف عام من مث و  "بلومبريغ بزينس ويكاكن يصدر يف جمةل " رمس بياينعرض و  .التوقعات

ىل أأن التوقعات اخلاصة بسوق رمس البياين ال ويبني هذا .هذا الرمس البياينمجع البياانت من أأجل يف  تاس متر  رشكته اإ

موارد  دلهيماذلين حيصلون عىل رواتب جيدة، و من بني، و  مشهوروننياملتوقعمعومًا فاإن و  .الولايت املتحدة س نة بس نة

اليت و البياانت نطاق التوقعات أأظهرت و  .توقعاتهورقة توحض  ةتباكقد قام لك واحد مهنم باملتعلمني والأذكياء، و من يدة، و ج 

ىل جانهبا ت عرضها عىل الرشحية مكس تطيالت  اكن من املثري لالهامتم للغاية معرفة عدد و  نقاط محراء توحض النتيجة الفعلية.واإ

اكنت و  النطاق. عىل حدوداملرات اليت مل تكن فهيا النقطة امحلراء داخل النطاق، وعندما اكنت يف النطاق، اكنت غالًبا 

ذا اعمتد املستمثر وسلط املستشار الضوء  .متتاليتني عىل حق مرتنيخشًصا واحًدا مل يكن والتوقعات عشوائية جًدا،  عىل أأنه اإ

مستشار  شارأأ و  ظ.احلخيارات الاستامثر، فس تكون النتاجئ عشوائية لأهنا تعمتد عىل لتحديد عىل التوقعات غري املوثوقة 

تتسم الفرتة اليت أأنشئت و قصرية الأجل. الات الويبو عىل التوقعات الاستامثر أأنه كام أأظهرت املعلومات، جيب أأل تعمتد استامثر 

ابختصار، حققت و كبري من البيئات اخملتلفة.ال  العددوجود  بسبب، مثرية لالهامتمبأأهنا  2017يف عام الويبو حمافظ فهيا 

عىل الرمغ  عىل رابطة جأأشهاحافظت اليشء الوحيد اذلي اكن واحًضا هو أأن الويبو و  تقلبات السوق. رمغأأهدافها احملافظ 

أأن النظرية تعمل  واقعالنتاجئ  وأأظهرت أأيًضا. 2018 عامو  2020، خاصة عام مرت هبا اليتغري العادية الفرتات الصعبة و من 

جيابية.جسلت ، 2020مثل عام  املضطربةس نوات ال ىت يف جيدا حف لفت مستشار الاستامثر انتباه جلنة و  احملفظتني عوائد اإ

ىل أأن العائدات الإجيابية قد ل تظهر يف الواثئق املقدمة لأهنا املزيانية  يف يونيو، ولكن اعتباًرا من هناية أأغسطس،  يينهت ت اإ

جيابية. حققت  احملفظتان نتاجئ اإ

وشكر الرئيس مستشار الاستامثر عىل العرض التقدميي الشامل للغاية واذلي مسح للجنة الربانمج واملزيانية فهم بعض  .188

 .السيئةيدة و اجل  والمتيزي بني خيارات الاستامثر بشلك أأفضل امثر يف السوقخيارات الاست

ستشار الويبو لالستامثر عىل عرضه املفصل مل  هشكر عن ابمس اجملموعة ابء،  ، متحداثوفد اململكة املتحدة أأعربو  .189

ستامثر عالية اخملاطر لتحقيق املناس بة عند اتباع اسرتاتيجية ا الإبالغأأدوات  اس تخدام وشددت اجملموعة عىل أأمهية .جيدا

لرصد  أأساس يةىل ذكل، س تكون أ لية الإبالغ القامئة اإ  وابلإضافةاملقبةل. فرتات عدم الاس تقرار  ل س امي خالل، رتفعةعوائد م



WO/PBC/31/14 
70 
 

وأأكدت اجملموعة عىل أأمهية أ ليات الإبالغ هذه وسرتاقب بعناية  لويبو يف املس تقبل.لايل الوضع املعىل  ةالعاملي ةاحئتأأثري اجل

 .يف املس تقبلليات ذه ال  الالزتام هبمدى 

 وشكر وفد الصني مستشار الاستامثر عىل عرضه املفيد واملهين بشأأن نتاجئ استامثرات الويبو خالل العام املايض. .190

ىل أأنه يف عام  وهنأأ الوفد الويبو عىل هذا التحول  اإىل ماكسب. 2018عام ، حولت الويبو خسائرها من 2019وأأشار الوفد اإ

اكنت الآفاق الاقتصادية واملالية  .طاغيةزال ت ل يتال 19-احئة كوفيدوانتقل الوفد اإىل الوضع احلايل جل واملاكسب الهائةل.

 واحلذر خاللمبدأأ احليطة  قتطبيعن أأمهل يف أأن تمتكن املنظمة من الاس مترار يف  الوفد وأأعرب العاملية غري مؤكدة نسبيًا.

دارة رأأس معليات   بشلك سلمي. الأموالالاستامثر واإ

ىل أأنه من اجليد أأن نرى أأن اسرتاتيجية الاستامثر قد  .191 يف لك  أأرابح جسلتوأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

الاسرتاتيجي النقد أأمهل يف توفر  وأأعرب عن .احئةالنقد الأسايس عىل الرمغ من اجلحمفظة النقد الاسرتاتيجي و  حمفظةمن 

ىل لتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ل تغطية نس بة الاكيف ملواصةل العمل من أأجل حتقيق   20يف املائة يف غضون  90تصل اإ

ذا اكن مستشار الاستامثر يعتقد أأن الاجتاهات الإجيابية احلالية ستس متر حىت هناية عام   ،2020عاًما. وتساءل الوفد عام اإ

ذاالاستامثرات اخملتلفة و  عرضتأأن الوثيقة الوفد  وأأشار وضع املعايري.ل الهنج املعمتدحول  رشحتقدمي  هميكنذا اكن اإ و   تاكن اإ

 داخلًيا أأو خارجيًا. ذه املعايريه وضع ت كيف حولاملعايري، وأأراد الوفد معرفة املزيد  حتقق املعايري أأو ل ققحت

ىل أأنه مرسور لرؤية نتاجئ اسرتاتيجية الاستامثر  .192 وشكر وفد املكس يك مستشار الاستامثر عىل العرض، وأأشار اإ

قدم مستشار الاستامثر تقياميً لتحراكت السوق غري املنتظمة و  للويبو وأأهنا ل تزال قوية كام اكنت يف الس نوات السابقة.

اإىل مستشار  املوجه اكن السؤالو  والتغريات يف القمي. وسط والطويلعىل املدى املت الاستامثراتيف ثقة ال وحتدث عن 

ذا اكن فقدالاستامثر مشاهبًا للسؤال السابق  ىلتس   ةاحلالي احئةاجل تأأراد الوفد معرفة اإ عىل املدى  التوقعاتتغيري يف  ؤدي اإ

 والطويل.املتوسط 

ىل الطريقة الفعاةل وشكر وفد الاحتاد الرويس مستشار الاستامثر عىل عرضه ملعلومات  .193 هممة جدا. وأأشار الوفد اإ

لإدارة الاستامثرات اليت اتبعهتا الويبو وأأعرب عن ارتياحه الشديد مبؤرشات الويبو. ورأأى أأنه، نظرا لعدم الاس تقرار 

 الاقتصادي واملايل فضال عن عدم الاس تقرار يف الأسواق ادلولية، ينبغي أأن تواصل الأمانة عقد اجامتعات مع مستشار

ىل ادلول الأعضاء  رفع الأمانة عىلالوفد  جشعالاستامثر بشلك منتظم لعرض أآخر املس تجدات املتعلقة ابلستامثرات و  تقرير اإ

 .بشلك منتظم هذا املوضوع حول

عام لتناول مستشار الاستامثر السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية ووفد املكس يك حول التوقعات و  .194

شعور ل  وفقاعىل املدى القصري، ستتحرك الأسواق وأأوحض أأنه،  .احئةبسبب اجل قد تطرأأ علهيا أأي تغيرياتوخاصة  2020

يف وقت سابق من هذا  ت بدأأ يتالاجلاحئة يف مواهجة و . هذه الفرتةوأأيًضا بناًء عىل الظروف النقدية يف هذه الفرتةالناس يف 

واس تقرار الأسواق  يس تقرار الاقتصادحتقيق الااملركزية من أأجل  املصارفمن ادلول و  جدا ةفعل همم ودرد لوحظالعام، 

ىل انتعاش كبري يف الأسواق كام لوحظ منذ أأبريل / نيسان، وعادت الأوضاع  املالية. وقد أأدت هذه التدخالت الضخمة اإ

هو أأن واملعروف  .ة املعاملوواحض غري مؤكدة جاحئةالآاثر الاقتصادية للل تزال  و التدخالت. نتيجة هذهاملالية اإىل طبيعهتا 

ل ميكن و .جيدةملنظمة ا قامت هبا، ومع ذكل، اكنت الاستامثرات اليت كبري مل يس بق هل مثيلالعامل اكن مير ابنكامش اقتصادي 

ومن انحية  املقبل. الاقتصادي يتوقع الركود أأن وأأ العام أأو العامني املقبلني  خاللالأسواق  يحصل يفأأن يتنبأأ مبا س   لأحد
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أأي أأزمة قد حتدث،  ختطيت تصممي احملافظ بطريقة جتعلها قادرة عىل  وقد .أأخرى، ل أأحد يعمل مىت س تنهتيي هذه اجلاحئة

ذا اكنت الأزمة و  النظر عن طبيعة الأزمة.، بغض وتطبيقها ابلشلك املناسب رشط احرتام قواعد اسرتاتيجية الاستامثر اإ

ىل اختفاء مضن ، ولكن ابليد حيةلكون يعمل، فلن ال عاطل عنامجليع يصبح الكوكب وأأن  الأسواق املالية عىل هذا س تؤدي اإ

طار  ة احملددة الزمني الفرتة خالل س تحقق نتاجئ مقبوةل، فاإن احملافظ سوف اليت تعمل بشلك طبيعي يةالاقتصادالأسواق اإ

الأسواق لبقية عام  توهجاتأأن  ستشاروأأكد امل  ق.اسو قصرية الأجل يف الأ التكل التقلبات ب  ستتأأثر، عىل الرمغ من أأهنا لها

ودل هذه وت ذات طبيعة صلبة. يهيف احملفظة  املوجودةعروف هو أأن الأصول املغري معروفة، لكن  2021 عامو  2020

التأأمني  ةفظحملأن  بني حمفظة وأأخرى تلفالتدفقات خت  حظ أأنول ٪.2الأصول تدفقات نقدية س نوية للمؤسسة تبلغ حوايل 

قصرية ال لنقد الأسايسا حمفظةمن  ة اخلدمة لها أأفق زمين أأطول وابلتايل ميكهنا حتمل تقلبات السوق أأكرثالصحي بعد هناي

، بغض النتاجئ املرتقبة تانفظ احمل  حتقق، اكن من املتوقع أأن ة احملددة للك حمفظةالزمني فرتةلكن بشلك عام، خالل الو  .الأجل

 الأوبئة.النظر عن أأي أأحداث غري متوقعة، مبا يف ذكل 

جراء دراسة عىل الأوبئة يف املايض، ولكن مل حتتوي عىل أأمثةل تش به متاًما ما  .195 ىل أأنه ت اإ وأأشار مستشار الاستامثر اإ

حيدث حالًيا، وقد أأظهرت هذه ادلراسة أأن التأأثري الاقتصادي ملثل هذه الأوبئة مل يكن معوًما كبرًيا. وهذه املرة، اكن التأأثري 

بسبب اجلاحئة، ولكن بسبب الطريقة اليت تعامل هبا العامل مع اجلاحئة. وقد يكون رد الفعل العاملي أأنقذ  الاقتصادي كبرًيا ليس

العديد من الأرواح عىل حساب المنو الاقتصادي، ولكن عىل املدى الطويل، ل نعتقد أأن الركود الناجت عن هذه اجلاحئة 

 هل بداية، وس يكون هل هناية. اكن ش السابقة الأخرى، ويعين ذكل أأنخمتلًفا يف طبيعته الأساس ية عن فرتات الأزمة والانكام

ذا اكنت الاستامثرات قوية مبا يكفي و  خرج يأأسوأأ جزء من الإعصار، فس   خاللالأمواج ومل يغرق القارب  لتخطي هذهاإ

 يف الاجتاه الصحيح. ويمكل سريه من اجلانب الآخرالقارب 

ت  اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية حول كيفية وضع املعايري. تناول مستشار الاستامثر السؤال الثاينو  .196

ت ختصيص فقد  لك جزء من احملفظة فئة أأصول معينة.للك حمفظة وفقًا لإسرتاتيجية استامثر دقيقة للغاية خصصت  انشاء

آخر  اكن و  البدلان الناش ئة. ختصيصه للس ندات اليت تصدرها احلكومات أأو حكومات تجزء من احملفظة للس ندات وجزء أ

 ميثلاكن هذا املعيار يف الواقع و  س تخدام وهذا هو املعيار اذلي ت اس تخدامه.الا شائعللك من هذه الأسواق معيار مقبول و 

جراؤها يف احملفظة.الا ذا اكنف ستامثرات اليت ت اإ  اعامتدصص لأسهم الولايت املتحدة الأمريكية، فقد ت خمحملفظة ا جزء من اإ

كن نمل و .بشلك دقيق لسوق الولايت املتحدة الأمريكية اتالعائد اذلي يرصد رجعي للولايت املتحدة الأمريكيةاملؤرش امل

ىل ا آبل" ستتفوق يف الأداء عىل Google "غوغل" بأأن ليتنبأأ  خمرضملعثور عىل مدير حباجة اإ خالل العام املقبل  Apple" أ

متثل وخمتلفة الاستامثر يف صناديق متنوعة للغاية  وت .فقد اكن ذكل الأمر جليا ـيتخذ تكل القرارات نيابة عن الويبوأأن و 

ىل  السوق كلك. ٪ من املستمثرين 20حتقيق عوائد معيارية من شأأهنا أأن تضع الويبو عىل املدى الطويل مضن أأفضل ونسعى اإ

آند بورز" لأنه كام هو موحض يف الرمس البياين  عوائد حيققون ٪ من املستمثرين يف الواقع 80اإن ف عرضه،اذلي ت لـ"س تاندرد أ

 .أأقل من عوائد السوق

ىل أأن  .197 فامي يتعلق بصحة  عرضه اكن مطمئناوأأعرب الرئيس عن شكره مرة أأخرى ملستشار الاستامثر وأأشار اإ

متر مبراحل الرئيس أأيًضا أأنه ت تقدمي مزيد من التطمينات بشأأن نقطة أأخرى، ويه أأن الأسواق  شاروأأ  استامثرات الويبو.

سوف ينهتيي و  ،هناية ابداية، وس يكون له ابداية، أأو اكن له ااس تثنائًيا، س يكون له جحمها ، همام اكناحئةوأأن اجل عديدة

 الاكبوس.
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 2020يونيو  30د الاشرتأاكت يف يسدت  وضع( ج)

ىل الوثيقة  .198  .WO/PBC/31/9استندت املناقشات اإ

مانة لعرض التقرير.و  .199  أأعطى الرئيس اللكمة للأ

عن الاشرتأاكت الس نوية املتأأخرة  حتتوي عىل معلوماتوضع تسديد الاشرتأاكت وأأوحضت الأمانة أأن وثيقة  .200

بشأأن النظام أأحادي معلومات املرفقات تتضمن و  .2020يونيو  30 يف العامةل واملدفوعات املتأأخرة لصناديق رؤوس الأموال

ىل أأهن .2019/2018للثنائية وصناديق رأأس املال العامل  املساهامتالاشرتأاكت، وحاةل  تقوم عادة  اوأأشارت الأمانة اإ

قدمت الأمانة حتديثًا شفهًيا ف .2020يونيو  30جلنة الربانمج واملزيانية عىل املدفوعات الإضافية اليت ت اس تالهما منذ  ابطالع

ىل  1ملدفوعات الإضافية املس تلمة خالل الفرتة من حول ا  34،183اليوانن مبلغ  سددتوقد  .2020أأغسطس  31يوليو اإ

فقد قامت فامي يتعلق ابلولايت املتحدة الأمريكية، و  .2020عام  اشرتاكاملتبقي من  املبلغفرناًك سويرساًي، واكن هذا هو 

عام اشرتاك ء من وجز  2018اشرتاك عام فرناًك سويرساًي، وهو ما ميثل رصيد  398،816 دفعة بقمية دفعتان، بتسديد

 230ت بنني مبلغ سددو  .2019دفعة أأخرى لعام متثل فرناًك سويرساًي واليت اكنت  170،919قدرها ، ودفعة اثنية 2019

ابون غت الددسو  .2020 عام عن اشرتأاكتفرناًك سويرساًي، وهام دفعتان  237كوت ديفوار مبلغ وسددت فرناًك سويرساًي 

كجزء من  فرنك سويرسي 42 مبلغ بتسديد مجهورية مايل قامت، و 2020كجزء من اشرتاك عام  فرنك سويرسي 63مبلغ 

 .1991احتاد ابريس من عام  لشرتاكفرنك سويرسي، ويه دفعة جزئية  63 مبلغالنيجر وسددت . 2019اشرتاك عام 

فرنك سويرسي  11395ش ييل مبلغ  ودفعت .2020عام  اشرتاكفرناًك سويرساًي، وهو رصيد  199الس نغال مبلغ ودفعت 

دوةل اببوا غينيا ودفعت  .2020عن اشرتاك عام فرنك سويرسي  341842مجهورية كوراي وسددت  .2019عام  عن اشرتاك

 .2019عام  جزء من اشرتاكو  2018 رصيد اشرتاك عاموهذا املبلغ يغطي  فرنك سويرسي 2849 مبلغ اجلديدة املس تقةل

 فدفعت مبلغكوت ديفوار أأما  .2020 مكجزء من اشرتاك عافرنك سويرسي  1250 مبلغ مجهورية تزنانيا املتحدةوسددت 

كجزء من اشرتاك فرنك سويرسي  74 مبلغ اجلابونوسددت  .2020اشرتاك عام رصيد واذلي ميثل فرنك سويرسي  157

احتاد ابريس كجزء من اشرتاك فرناًك سويرساًي،  116 ،النيجرو فرناًك سويرساًي،  42 مبلغ مجهورية مايلودفعت  .2020عام 

 .2020كجزء من اشرتاك عام فرناًك سويرساًي،  85438ند، ، واله 1991لعام 

. وأأوحض الوفد أأن الصني 2020وشكر وفد الصني الأمانة عىل تقريرها عن وضع تسديد الاشرتأاكت يف هناية يونيو  .201

ىل الويبو، اكن يسدد د1980. مفنذ عام قويبدل مسؤول ويدمع التعددية بشلك  امئًا ، وهو العام اذلي انضمت فيه الصني اإ

ىل ما وافقت عليه احلكومة . ومن أأجل الاشرتأاكت يف الوقت احملدد وابلاكمل تعزيز التعاون اجليد مع الويبو واستنادا اإ

دارة الصني الوطنية للملكية الفكرية ، أأبلغ املفوض املسؤول عن 2019ديسمرب  31الصينية يف   يف رساةل رمسية املدير العاماإ

فرناًك سويرساًي،  455،793لغ وحدات، أأي مب 10اإىل  8سزتيد مساهامت الصني يف الويبو من ، 2020أأنه اعتباًرا من عام 

ىل الوفاء  ويف النصف الأول من هذا العام، دفعت الصني مساهامهتا يف الوقت احملدد. وستسعى الصني يف املس تقبل اإ

جراءات ملموسة.اختاذ ابلزتاماهتا املالية ودمع معل الويبو من خالل   اإ

 نظًرا لعدم وجود طلبات أأخرى لأخذ اللكمة، ت اعامتد القرار.و  الرئيس بعد املناقشة مرشوع القرار. تالو  .202

" )الوثيقة 2020يونيو  30 يفالاشرتأاكت  وضع تسديد" ضمونأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مب .203

WO/PBC/31/9.) 
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 البرشيةالتقرير الس نوي عن املوارد  من جدول الأعامل 11البند 

ىل الوثيقة  .204  .WO/PBC/31/INF/1استندت املناقشات اإ

 التقرير. لعرضمن جدول الأعامل، التقرير الس نوي عن املوارد البرشية ودعا الأمانة  11قدم الرئيس البند و  .205

عالمية، وسيمت تقدميه اإىل جلنة .206 يف وقت التابعة  تنس يقلل  الويبو وذكرت الأمانة أأن التقرير الس نوي اكن مبثابة وثيقة اإ

كام يف الس نوات السابقة، اكن و  .2020يونيو  30اإىل  2019يوليو  1غطى التقرير الفرتة من يو  لحق من ذكل الشهر.

 مصحواًب بكتيب حيتوي عىل أأرقام ومؤرشات رئيس ية تتعلق ابلقوى العامةل يف الويبو واليت اكنت متاحة عىل الإنرتنت.

بالغ جلنة الويبو للتنس يق هباالتقرير عىل عدد من البنود اليت  يتو وحي  هناء التعيينات، وتنفيذ س ياسة الويبو يلزم اإ ، مثل اإ

آت   عيض او املعدد من  تناول هذا التقريرو  لتعيينات املؤقتة.ل  الفرتة الزمنية متديدو  والتقدير،بشأأن املساواة بني اجلنسني، واملاكفأ

دارة املواهب ل ة ابلنس بةماكنت هماليت و ملوارد البرشية الأخرى املتعلقة اب دلول الأعضاء، مثل التنوع اجلغرايف والتوظيف واإ

دارة القوى العامةل يف الويبو أأثناء أأزمة  وتضمن التقرير أأيضا .تمنية قدرات املوظفني وتعلمهمو  قامت و  .19-كوفيدفصل عن اإ

ومل يتغري  عامل. 1508الويبو تبلغ حالًيا أأن القوة العامةل يف  ومن بيهناذكر بعض النقاط البارزة يف التقرير والكتيب، الأمانة ب

ضافة برامج وخدمات جديدة. ارتفاعبشلك كبري مقارنة ابلس نوات السابقة، عىل الرمغ من  هذا العدد  معدلت الإيداع واإ

يشلك و ؛ ي املوظفني بعقود حمددة املدة أأو دامئة أأو مس مترةأأ القوة العامةل الأساس ية،  (يف املائة 72أأو ) 1090يشلك حوايل 

من الصناديق الاستامئنية  تاكليفهم مت متويليللقوة العامةل، مبا يف ذكل املوظفون اذلين العنارص املرنة  (يف املائة 28أأو ) 418

رباءات والتكنولوجيا الأكرب من حيث القوة العامةل، الواكن قطاع  .واملتعاقدين الأفرادواملوظفني املؤقتني واملتدربني والزمالء 

جاميل  61.5وشلكت نفقات املوظفني  .مجموع العاملنييف املائة من  28.4أأو  429دد العاملني فيه حيث بلغ ع يف املائة من اإ

أأدى التواصل الفعال مع ادلول و  موظفي الويبو. بنيجنس ية ممثةل  122وفامي يتعلق ابلتنوع اجلغرايف، اكن هناك  النفقات.

ىل   2016/2017يف املائة يف  7.4لعمل الواردة من ادلول الأعضاء غري املمثةل من عدد طلبات ا ارتفاعالأعضاء غري املمثةل اإ

 موظفي الويبويف املائة من  54 تشلك النساء، ابلتوازن بني اجلنسنيفامي يتعلق و  .2018/2019يف املائة يف  13.3اإىل 

 حتسنو  .% رجال50ساء ون % 50، أأي 2020/21 لثنائيةق الهدف ل يق فقد ت حت ، 4-فمس توى لل  ابلنس بةو بشلك عام.

 37وهو  2021من الهدف احملدد لعام  هذه النس بة يف املائة من النساء، واقرتبت 35اكنت نس بة فقد ، أأيضا 1-مدس توى امل 

ملنافسة لتمتكن من اوقد ت اختاذ عدد من التدابري ملساعدة النساء يف املس توايت اليت تكون فهيا ممثةل متثيال انقصا  يف املائة.

آخر 2019يف عام و ح عىل الوظائف الشاغرة يف الويبو.بنجا  معل مفضةل جهةيعزز موقعها ك ، أأدخلت الويبو تدبريًا هامًا أ

طار الربانمج  وقد لقيت دورة احلضانة ترحيبا كبريا من موظفي الويبو اسرتاتيجيهتا للموارد البرشية.وذكل متاش يا مع  مضن اإ

هذا الربانمج وقد بدأأت الويبو الس نة الثانية من  .يف الرعاية الهناريةطفاًل  12 يوجد، وحاليا .التجرييب اذلي أأطلق ملدة عامني

فامي يتعلق و  يصلون اإىل جنيف يف الأشهر املقبةل.س  فال املوظفني اجلدد اذلين استيعاب أأطقادرة عىل وما زال دلهيا التجرييب 

دريب أأكرث تنوعًا التاس تخدام التكنولوجيا  وجعل دمة.مشاراًك من برامج التدريب املق 12385ابلتدريب، اس تفاد حوايل 

آت و  .الأسهل احلصول عليه ومتابعتهن موفعالية من حيث التلكفة و  دارة الأداء لعام  والتقدير،فامي يتعلق ابملاكفأ يف دورة اإ

آت مقابل الأداء املمتاز. 95حصل  ،2019 آت. 0.2تلكفة هذا الربانمج  شلكوت  موظًفا عىل ماكفأ  يف املائة من تاكليف املاكفأ

دارة القوى العامةل أأثناء أأزمة و  ، اس تجابت الويبو برسعة كبرية ومكنت املوظفني من العمل من املزنل 19-وفيدكفامي يتعلق ابإ

ىل أأنظمهتا.س تخدام اب انقطاع، مبا يف ذكل  أأي دونمن معظم اخلدمات  توفريت و املعدات املناس بة لضامن الوصول الآمن اإ

دارة املوارد البرشية. س ياسة املوارد البرشية لإدارة القوى العامةل  عىلعدد من التعديالت املؤقتة اجراء  ينبغي اكن خدمات اإ
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دارة الإجازات والإجازات املرضية والسفر  خالل فرتة الإغالق وفرتة العمل عن بعد، وخاصة فامي يتعلق بساعات العمل واإ

جازة  واكنت س ياسة العمل عن بعد  ، ت عكس معظم هذه التعديالت املؤقتة يف الس ياسة.يف هذه الأثناءو زايرة الوطن.واإ

دارة املوارد البرشية  واملرونة يف العمل لعمل عن ب عد ا اماكنية اس تفادة الويبو منذكل للتأأكد من و قيد الإعداد من قبل اإ

 .19-يدف حديثًا بعد انهتاء جاحئة كو  تنياملكتس ب 

مانة عىل تقدمي التقرير الس نوي ل هشكر  ،ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ، متحداثوفد لتفيا وأأعرب .207 لأ

وأأثنت اجملموعة عىل  .19-كوفيد قدمت اجملموعة تعازهيا لأفراد أأرسة موظف الويبو اذلي تويف بسببو  عن املوارد البرشية.

نتاجية ماكن العمل  .ةالعاملي احئةاجل ظل هذهمعل وحدة الويبو الطبية يف  مس تقرة خالل أأزمة  بقيتولحظت اجملموعة أأن اإ

التوزيع  لتحسنيورحبت اجملموعة ابجلهود املبذوةل  ، وأأثنت عىل معل أأمانة الويبو يف تكل الظروف الاس تثنائية.19-كوفيد

يف  هود املبذوةلابجل كام رحبت اجملموعة  .املوظفني ادلول الأعضاء بنيممثيل عدد  رتفاعاجلغرايف بني موظفي الويبو ورحبت اب

  عدد النساء يف املناصب الإدارية.حتسني ، لحظت اجملموعة احلاجة اإىل لكنو  جمال املساواة بني اجلنسني.

مسحت الوثيقة للأعضاء بفهم و املوارد البرشية.  حولابملعلومات  الغينوأأعرب وفد الصني عن تقديره للتقرير الس نوي  .208

وأأقر الوفد بنتاجئ الويبو الإجيابية يف  مل تدابري الويبو احملددة وكذكل التخطيط الاسرتاتيجي من حيث املوارد البرشية.اك

حتسني تنوع سبيل ا يف اليت بذلهت هودابجل و 2021و 2017 خالل الفرتة املمتدة بني عايمتنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية 

وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن الويبو ل تزال تواجه حتدايت يف تلبية الطلب املزتايد من  رشية.التوزيع اجلغرايف ملواردها الب 

 تنوعل ضع اسرتاتيجية تاملس تخدمني العامليني عىل خدمات امللكية الفكرية اليت تقدهما، الأمر اذلي يتطلب من الويبو أأن 

دارة القوى ا .مبتكرة وفعاةلالتوزيع اجلغرايف  عىل الرمغ من التحدايت غري و  .19-كوفيدلعامةل يف الويبو خالل وأأشاد الوفد ابإ

خدمات امللكية الفكرية الأساس ية  عدم تأأثري هذه اجلاحئة أأو تأأثريها بشلك طفيف عىل نضاممعلت الويبو جاهدة لاملس بوقة، 

نتاجية القوى العامةل دلهيا خالية خالل العمل عن بعد. ين معلوا جبد يف تكل الفرتة وشكر الوفد مجيع موظفي الويبو اذل واإ

 كام نعى الوفد املتوفني بسبب الفريوس وقدم تعازيه لأرسمه. .احئةوأأعرب الوفد عن تعاطفه مع املترضرين من اجل وأأشاد هبم.

 4-ففامي يتعلق بمتثيل املرأأة يف الويبو، وصل مس توى و  وهنأأ الوفد الويبو عىل أأداهئا اجليد يف جمال املساواة بني اجلنسني.

وأأيد الوفد الويبو يف  قريًبا أأيًضا من الوصول اإىل هدفه. 1-مداكن املس توى و  قبل املوعد الهنايئ. 2021اإىل هدفه لعام 

-UNتنفيذ خطة العمل امل طبَّقة عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة بشأأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة )مواصةل 

SWAP). جلذب املواهب الشابة والاحتفاظ هبا من خالل برامج الزماةل والتدريب الويبوة كام أأيد الوفد اسرتاتيجي 

وأأعرب الوفد عن تقديره للتدابري املتعددة اليت اختذهتا الويبو لتحسني معل وحياة املتدربني، وهنأأ الويبو عىل  .ادلاخيل

الأخرى عمل ادلولية واملنظامت ادلولية تصنيف برانمج التدريب ادلاخيل اخلاص هبا من بني الأفضل، اإىل جانب منظمة ال

وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن  .2019عام يف العادل  ادلاخيل مبادرة التدريب اليت نفذهتا ادلراسة الاس تقصائيةوفقا لنتاجئ 

ىل قوهتا العامةل ضافة املزيد من املواهب الشابة اإ رز الويبو وأأن حت   تواصل الويبو هجودها يف تعزيز املساواة بني اجلنسني واإ

 .تقدما يف هذه اجملالت

وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية حيث مل يمتكن منسق اجملموعة الإقلميية يف تكل اللحظة من  .209

مانة للتقرير الس نوي عن املوارد البرشية. الوفد الإدلء ببيان، وأأعرب نتاج  اإىلت اجملموعة شار وأأ  عن تقديره للأ ية ارتياهحا لإ

معاهدة التعاون بشأأن  نظام تسجيل مؤرشاتو  ،لوحة الويبو للمتابعة اخملصصة لإدارة الأزماتموظفي الويبو كام يتضح من 

اجملموعة بقوة س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني اليت ت اإطالقها يف عام  تيدأأ و  مدريد.نظام تسجيل الرباءات و 
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تحسن امتثال ل  ارتياهحاعن  ت اجملموعةوأأعرب تنفيذ الس ياسة.ل رقابة ادلاخلية دمج توصيات شعبة ال أأيدت أأيضاو  2014

قد ابملائة، و  17بنس بة طة العمل امل طبَّقة عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة بشأأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة خلالويبو 

تعزيز قدرات  ملواصةلكام أأعربت اجملموعة عن ارتياهحا  متطلبات مخسة مؤرشات. ولبمتجتاوزت الويبو متطلبات مؤرشين 

 أأشارت اإىليف املائة من موظفي الويبو، و  54.4وذكمرت اجملموعة بأأن الإانث يشلكن  .هجات التنس يق املعنية بقضااي اجلنسني

أأن تتحقق أأهداف  جدا ذلكل، اكن من الإجيايبو يف الأدوار الإدارية للمنظمة.توزيع الوظائف ليس متساواي بني اجلنسني أأن 

ت اجملموعة مواصةل هذه مشجعة وحث 1-مد ىاكنت التحسينات يف مس تو و  .2021قبل عام واحد من عام  4-فمس توى 

نشاءاكن و  احلفاظ عىل الزمخ.اجلهود و  مبادرة جيدة لسد الفجوة بني اجلنسني  2019يف  "جتمع املواهب النسائية اخملرضمة" اإ

برانمج الويبو بشأأن التطوير املهين و ( EMERGEالقيادات النسائية الصاعدة )مج اناإىل بر، ابلإضافة 5-فعىل مس توى 

القدرات والتدريب اليت ت  تطوير أأعربت اجملموعة عن تقديرها للتحديث بشأأن خمتلف مبادراتو  .(I-seizeوالوظيفي )

ىلاإطالقها يف مجيع أأحناء العامل  طاراين تعممي مراعاة املنظور اجلنس واليت تسعى اإ امللكية الفكرية من أأجل متكني  مضن اإ

آت والتقدير، لحظت اجملموعة التغيريات اليت ت تنفيذها يف  ومضن املبدعات واخملرتعات ورائدات الأعامل. طار برانمج املاكفأ اإ

يث بشأأن وأأعربت اجملموعة عن تقديرها للتحد واعتقدت أأن هذه س ياسة هممة لتحفزي املوظفني داخل املنظمة. 2020عام 

وفامي يتعلق ابلتوزيع  ضامن سالمة موظفهيا.لجهود اليت بذلهتا لتأأثري فريوس كوروان عىل معليات املوظفني وأأثنت عىل الويبو ل 

أأدى و  .2020و 2018دوةل عضًوا بني عايم  112اإىل  108اجلغرايف، أأشادت اجملموعة ابلزايدة الهامش ية يف المتثيل من 

املتقدمني  عدد ارتفعفقد الإعالن عن الوظائف الشاغرة اإىل حتقيق ماكسب ملموسة لجامتعي أأدوات التواصل الا اس تخدام

البدلان  مبعرفة نس بة املتقدمني منواكنت اجملموعة هممتة  .2019يف املائة يف عام  26يف الويبو بنس بة  الشاغرة للوظائف

والزماةل، ويه هممتة مبعرفة كيفية  ادلاخيل الإجيابية اليت حتققت يف برامج التدريب النتاجئوقد لحظت اجملموعة  النامية.

 جمايل يف تعزيز اجلهودوشددت اجملموعة عىل احلاجة اإىل  .19-يدف ظل جاحئة كو يف هذه الربامج الاس مترار يف العمل عىل 

  المتثيل اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني يف القوة العامةل.

وأأعرب الوفد عن تقديره  ش ييل الرئيس عىل انتخابه ومتىن هل لك النجاح يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية.وهنأأ وفد  .210

وشكر الوفد  العام الس يد أأميب سوندارام عىل معهل عىل مر الس نني ومتىن هل لك التوفيق يف املس تقبل.املدير وشكره ملساعد 

وسلط الوفد الضوء عىل الكتيب اخلاص ابملوارد البرشية واذلي حدد  د البرشية.الأمانة عىل تقدمي التقرير الس نوي عن املوار 

دارة  بلك شفافية رشحب جلنة الربانمج واملزيانية  اجامتع عرض التقرير خالل ومسح بشلك خمترص حمتوايت التقرير. جنازات اإ اإ

ورحب الوفد ابلنتاجئ املتعلقة  .ا هذه الإدارةفامي يتعلق بس ياسات التوظيف والتحدايت اليت تواهجه للأعضاء املوارد البرشية

القيادات النسائية الصاعدة برانمج  مبا يف ذكل الربامج اليت تعزز املواهب النسائية داخل الويبو مثل نياجلنس ساواة بنيابمل 

(EMERGE ) و( برانمج الويبو بشأأن التطوير املهين والوظيفيI-seize).  شالكعىل الرمغ من أأن هذين الربانجمني و 

ل أأنه ل يزال هناك جمال للتحسني، خاصة فامي يتعلق بتطبيق تكل القواعد عىل  خطوتني رائعتني ت اختاذهام يف هذا اجملال، اإ

واعترب أأيضا  وجشع الوفد الويبو عىل مواصةل تنفيذ الس ياسات اجلنسانية يف املنظمة ومواصةل حتسني النتاجئ. .اءمس توى املدر 

أأن الويبو تلعب دورا  الوفد وذكر التوزيع اجلغرايف بني املوظفني. اإىل حتسني املاسة أأنه من املهم تسليط الضوء عىل احلاجة

دارة املوظفني خالل أأزمةأأمهية وشدد الوفد عىل  يف منطقته. ذا املوضوعهاما فامي يتعلق هب وأأشار بقلق اإىل عدد  19-كوفيد اإ

ضطروا اإىل عزل أأنفسهم بسبب انتشار الفريوس، وأأعرب عن أأسفه الشديد لأن املنظمة فقدت أأحد الأشخاص اذلين ا

ىل الأرسة. .اجلاحئةموظفهيا الكرام بسبب  وأأعرب الوفد عن تقديره للتدابري اليت ت اعامتدها يف ذكل  ووجه الوفد تعازيه اإ

 .اكملعتادالوقت واليت مكنت الويبو من مواصةل تقدمي خدماهتا 
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عداد الوثيقة. .211 وفاة أأحد موظفي لوأأعرب عن حزنه  وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وشكر الأمانة عىل اإ

رتياح ابل ت اجملموعةذكل، شعر  رمغو  بني موظفي الويبو. لفريوساب ترتفاع معدل الإصاابلو 19-كوفيد الويبو بسبب

ورحبت اجملموعة ابلإجراءات اليت اختذهتا الوحدة الطبية يف  .الاملوظفني وأأرسمه قد عىل ادلمع املناسب يف هذا اجمل حلصول

ىل التأأقمل برسعةو  الويبو خالل تكل الأوقات املضطربة من أأجل دمع موظفي الويبو. ، ةالعاملي احئةاجلبسبب  اضطر امجليع اإ

وأأبدت  مع ترتيبات العمل اجلديدة بعد الإغالق. عةرس ب  لتكيفاب مر اذلي مسح هباالأ املنظمة مرونة وأأثنت اجملموعة عىل 

جعاهبا ب نتاجية بنس بة اذلي جسل لهاي  قسم عملاجملموعة اإ نتاجية قسم معاهدة وهذه النس بة يف املائة،  102اإ أأعىل من اإ

عندما علمت أأن العودة  عن ارتياهحا اجملموعةبت ر أأعو   جيًدا أأيًضا.اماكن أأداؤه نيمدريد واذلقسم التعاون بشأأن الرباءات و 

ىل أأماكن العمل  عدة اخملطط لها عىل س توجه اخلطط املس تقبلية لس مترارية الأعامل  ة، وأأن هذه التجربقيد التنفيذمراحل اإ

دارة الوقت ماكنية العمل عن بعد حىت  .وس ياسات اإ ولحظ الفريق أأن الغالبية العظمى من املوظفني قد أأعربت عن اهامتهما ابإ

عندما علمت أأن املنظمة اكنت تنظر يف كيفية دمج خيارات العمل  اإىل رسورها اجملموعة شارتوأأ  الأزمة الصحية.انهتاء بعد 

نتاجية يف مو  عن بعد يف املس تقبل. والإغالق،  19-كوفيدمس تقرة عىل الرمغ من أأزمة  بقيتاكن العمل اكن من املطمنئ أأن الإ

أأعربت عن ابملساواة بني اجلنسني أأمًرا مثرًيا لالإجعاب، و  الويبو واعتربت اجملموعة الزتام .التوجهأأن يس متر هذا  ت اجملموعةوأأمل

ىل نتاجئ وتوصيات تدقيق شعبة هاتطلع  ن تنفيذ وأأضافت ان املساواة بني اجلنسني. الرقابة ادلاخلية وتقيمي س ياسة الويبو بشأأ  اإ

 ةالإجيابياملبادرات بعض  رمغو  التوصيات املناس بة يف الوقت املناسب أأمر أأسايس لضامن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة.

ىل  ة يف املناصب لضامن متثيل املرأأ  يف أأوهل ما زال طريقالأأن للويبو عىل مس توى منظومة الأمم املتحدة، أأشارت اجملموعة اإ

ض يف بعض ااخنفت تسجيل و 2021اكن عدد النساء يف املناصب العليا أأقل من الهدف احملدد لشهر ديسمرب و  الإدارية.

، ول س امي عدد الأفراد اذلين حصلوا جتمع املواهب النسائية اخملرضمةمن املعلومات حول تأأثري  زيداملطلبت اجملموعة و  .رتبال

املزيد طلبت اجملموعة أأيًضا و  الل تكل املبادرة حىت الآن، وما يه اخلطط املس تقبلية للربانمج.عىل وظائف مناس بة من خ

ذا اكن هذا الربانمج ميكن أأن يساعد  (EMERGEالقيادات النسائية الصاعدة )املعلومات حول تأأثري برانمج من  واإ

ذا اكن الأمر أأعىلمناصب  احلصول عىلعىل  3-رتبة ف املوظفات يف عىل  نحصل لوايتال نساءعدد ال هو  اكذكل، مف، واإ

 عملالماكن حتسني و  تعزيز الاحرتام بني املوظفني يف سبيلهود الويبو عن تقديرها جل اجملموعة  أأعربت، أأخرياو  هذه املناصب.

نع مل ديدة اجلس ياسة ال  ىلع لالطالع حامسهاعن ت بر عأأ  امك خاٍل من التحرش، مبا يف ذكل التحرش اجلنيس.وجعهل 

لأمانة بشأأن تكل ا منزيد من املعلومات املطلبت اجملموعة و  .الاس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس والاس تجابة هلام

الس ياسة حىت  تطبيق هذه نتاجئ حولاملنظمة  متلكهارمسي وأأي بياانت أأولية  بشلك الويبو هتاقطب مىتالس ياسة، مبا يف ذكل 

ىل أأن معل الآن.  هتاليتمتكن املنظمة من الوفاء بول  هو أأمر أأسايس بشلك فعال ملوارد البرشيةا قسم وأأشارت اجملموعة اإ

ن الإدارة احل وت   أأهدافها.حتقيق و  للموارد البرشية أأمر ابلغ  كميةشلك تاكليف املوظفني نس بة كبرية من نفقات املنظمة، ذلا فاإ

ذكل،  رمغو  موظفهيا وحتسني التوازن بني اجلنسني. بني وجشعت اجملموعة الأمانة عىل مواصةل الزتاهما ابلتنوع اجلغرايف الأمهية.

عىل أأساس اجلدارة وأأعىل معايري الكفاءة والزناهة، مع مراعاة الطبيعة جيب أأن يمت فامي يتعلق ابلتوظيف، أأكدت اجملموعة أأنه 

 .هذه املنظمة التقنية للغاية للويبو وطبيعة اخلدمات اليت تقدهما

جيابية لتحسني المتثيل  ، متحداثوفد س نغافورةوأأشار  .212 ىل أأن الويبو بذلت هجوًدا اإ آس يا واحمليط الهادئ، اإ ابمس مجموعة أ

ىل  عن تطلعها اجملموعةأأعربت اجلغرايف العادل للموظفني، و  املمثةل  وأأ هجود التواصل مع ادلول الأعضاء غري املمثةل  تعزيزاإ

املساواة بني اجلنسني مبثابة  يف جمالالإجيابية لس ياسة الويبو  النتاجئ تكونأأن  بوجي المتثيل اجلغرايف. حسنيمتثيال انقصا لت 

لهام للجهود املبذوةل  ىل توقعات التقرير  المتثيل اجلغرايف. لتعزيزمصدر اإ ، وجشعت 2020/2021للثنائية وأأشارت اجملموعة اإ
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أأخرًيا، أأعربت اجملموعة عن و  ملنظمة.داخل ادرة عىل الصمود قوالاملرونة  لتعزيزالويبو عىل مواصةل هجودها يف التحول الرمقي 

صابتهوظفنياملحزهنا خلرب وفاة أأحد   .لأرسته أأمعق تعازهيا قدمتو بفريوس كوروان،   نتيجة اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةابمس مجموعة  ، متحداثوفد الاحتاد الرويس أأعربو  .213 مانة ل هشكر ، عن بدلان أ لأ

ىل أأنه و  برشية.عىل التقرير الس نوي عن املوارد ال  حراز تقدم فامي يتعلق ابملساواة بني اجلنسني يف أأشار اإ ، وهذا الويبوت اإ

ىل اجملموعة ابرتياح وأأشارت  أأمهية الس ياسة اجلديدة بشأأن املساواة بني اجلنسني. يعكس نتاجية خالل اإ أأنه ت احلفاظ عىل الإ

صابة العديد من املوظفني ابملرض. 19-كوفيدأأزمة  وشكرت اجملموعة الأمانة عىل  وأأن معل املنظمة مل ينقطع عىل الرمغ من اإ

ىل مواصةل معلها  يف جمالمعلها  ىل احلاجة  .عىل هذا املوضوعالتنوع اجلغرايف ودعت الأمانة اإ ىل وأأشارت اإ حتقيق توزيع عادل اإ

قلمييةمتثيل ولسوء احلظ، لحظت اجملموعة أأن  .عددمه دةللمناصب بني ممثيل ادلول ابلإضافة اإىل زاي يف أأمانة  مجموعهتا الإ

خربة كبرية يف جمال امللكية الفكرية وأأنظمة  متكلها ل  التابعة بأأن ادلول الأعضاء هاعن اقتناع اجملموعة  توأأعرب .ااكن انقص الويبو

الاس مترار يف  اإىل رضورةاجملموعة  وأأشارت لصاحل املنظمة. االاس تفادة مهنامللكية الفكرية الوطنية اخلاصة هبا واليت ميكن 

 عىل متابعة مسرية همنية يف جمال امللكية الفكرية.تشجيع الش باب  جدا من املهموذكرت أأنه  تطوير برانمج التدريب ادلاخيل.

ية يف هذا اجملال، ومعليات املس تقبل  التوهجاتمع الرمقنة و  املوظفنيف تكيم  مدىحول طلبت اجملموعة معلومات من الأمانة و 

 .اجلاري العمل علهياتكنولوجيا املعلومات اجلديدة 

وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء. وأأكد الوفد تقديره  .214

دارة الويبو دلمع موظفهيا مع الاس مترار يف تعزيز معل املنظمة املهم يف ظل الظروف غري  بشلك خاص للك ما فعلته اإ

 بسبب الفريوس. اذلي تويفوأأعرب الوفد عن خالص تعازيه لأرسة موظف الويبو  املس بوقة احمليطة جباحئة فريوس كوروان.

حراز  غنياوذكر الوفد أأن التقرير اكن  اة تقدم يف جمالت املساو ال ابملعلومات ومشجًعا وأأعرب عن رسوره لس مترار الويبو يف اإ

النساء يشلكن الآن  عن رسوره كون الوفد أأعربو  .وتعلمهماملوظفني  تمنية قدراتبني اجلنسني والمتثيل اجلغرايف والتنوع و 

-ف الرتبة  منلموظفنيلوهنأأ الوفد املنظمة عىل حتقيق التاكفؤ الاكمل بني اجلنسني  موظفي الويبو. مجموعيف املائة من  54.4

ما زالت قريبة من  1-مد رتبةأأن  عىل الرمغ من أأن التقرير ذكرو  .احملددالتسلمي  م من اترخي، وعىل القيام بذكل قبل عا4

ىل أأن ابيف املائة فامي يتعلق  37البالغ حتقيق هدفها   راجعاحققت تالوحيدة اليت  رتبةهذه اللتوازن بني اجلنسني، أأشار الوفد اإ

ىل أأن التوازن بني اجلنسني يف  ابتعدت عن هدفها اخلاص.و  ل يزال  5-فو  2-مد املس توينيابلإضافة اإىل ذكل، أأشار الوفد اإ

ابس مترار  شهداتقد  نيالفئت اتنيأأن هومبا  .2021ديسمرب  احملدد للك مس توى حبلول هدفال حتقيق من  %10 بعيدا حوايل

ذا اكن اس تفرس، 2017س نواًي منذ يونيو  يةئو يف النسب امل فقط طفيفة زايدات  حتسني هجود الويبو س تعمل عىل  تالوفد اإ

آت ابلنس بةاحملددة يف العام املقبل.  الثغراتالتوعية لسد تكل  أأشار الوفد اإىل سلسةل التغيريات اليت أأجريت عىل  ،للماكفأ

آت والتقدير. طلب ادلول  بناء عىلاملاكفأأة املالية للأداء التنظميي،  للتوقف عن تقدميوأأعرب الوفد عن تقديره  برانمج املاكفأ

ىل الأعضاء، ابلإضافة آت  رمغو  .ولية"ؤ ماكفأأة "الترصف مبس" و حتقيق المتزي " فأأةختفيض مبالغ ماك اإ ذكل، ازداد عدد املاكفأ

عىل لوفد شدد او  .لعدد أأكرب من املوظفنيجعلها متاحة الأمر اذلي يف معايري الأهلية  لتعديالت البعض مهنا أأيًضا وخضع

آت عىل أأساس اجلدارة و  رضورة آت بشلك وظفني املع توقم وذكل لتفادي لأداء الاس تثنايئ اتقدمي املاكفأ احلصول عىل املاكفأ

عالن نتاجئ "اس تقصاء أأماكن  الأمانة يف التعاطي مع موضوع التحرش اجلنيس جلديةوأأعرب الوفد عن رسوره  روتيين. بعد اإ

ذ تدابري شامةل يتنف قد ابرشت يف  ل س امي أأن الأمانة، مة الأمم املتحدةالعمل الآمنة" من التحرش اجلنيس عىل نطاق منظو 

قوض هممة منظامت الأمم يجبميع أأشاكهل  التحرشوأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن  ومنسقة ملاكحفة التحرش اجلنيس يف املنظمة.

والتحرش  ضايقاتاساهتا املتعلقة ابملس ي بتعديلالويبو  لقيامأأعرب الوفد عن رسوره كام  ملوظفني.ابوهيدد سالمة املتحدة 
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فراد من غري املوظفني لأفراد من غري املوظفني، وا عىلجعلها قابةل للتطبيق و اجلنيس  ابلإضافة اإىل ذكل مسحت الويبو للأ

ذا دعت احلاجة مكتب أأمني املظامل اللجوء اإىل شامل ال  الويبو فهملك هذه الإجراءات عكس وت، ل عىل خدماتهو واحلص اإ

س ياسة الويبو  أأعرب الوفد عن حامسه لالطالع عىلوكام ورد يف بيان اجملموعة ابء،  .يف املنظمة انتشار املضايقات اطرخمل

زيد من املعلومات املوطلب الوفد من الأمانة تقدمي  .نع الاس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس والاس تجابة هلاممل اجلديدة 

أأي بياانت أأولية متلكها املنظمة حول نتاجئ تطبيق هذه الس ياسة حىت و نشاهئا رمسًيا، حول تكل الس ياسة، مبا يف ذكل وقت اإ 

 الآن.

وشكر الوفد الأمانة عىل التقرير  وأأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. .215

خلق بيئة معل متنامغة بفضل و البرشية لإجراء حتسينات  الس نوي عن املوارد البرشية ورحب ابجلهود اليت بذلهتا املوارد

يف ظل الظروف الاس تثنائية و حتقيق الأهداف.سبيل تضمن التقرير معلومات مفيدة عن التقدم احملرز يف و  س ياساهتا.

وذكل ًبا، يف املائة تقري  100اخلدمات، ل س امي اخلدمات التشغيلية بنس بة  خمتلف عن تقدمي املوظفون مل يتوقف، جاحئةلل

 شار. وأأ 19-كوفيدفصل عن أأزمة  لحتواء التقرير عىلوأأعرب الوفد عن رسوره  بفضل التدابري املناس بة اليت ت اعامتدها.

ىلالوفد  . 2019/2020 للثنائية بني اجلنسني وتنفيذ برانمج املساواة بني اجلنسني التوازنارتياحه للزتام الويبو بس ياسات  اإ

، وجشع الوفد الويبو عىل املنظمة أأهداف أأحد اكن فقديف املائة من املوظفني مه من النساء  54ن لأ وأأعرب عن رسوره 

وجشع الوفد اجلهود املبذوةل لتحسني التنوع اجلغرايف  لمنظمة.ل بني اجلنسني عىل املس توايت العليا عىل التوازن  العملمواصةل 

التنوع  من أأجل تعزيز ةالتوظيف اجلديد فرصعىل ادلول الأعضاء ع طالبني املوظفني، ودعا الويبو اإىل مواصةل هجودها ل

 .للويبو تعازيهقدم وأأعرب الوفد عن دمعه ملوظفي الويبو وتضامنه معهم يف ذكل الوقت العصيب و  اجلغرايف.

يران )مجهورية  .216   جماليفالإسالمية( الأمانة عىل تقدمي التقرير اذلي تضمن معلومات عن التقدم احملرز  -وشكر وفد اإ

عمليات ورحب الوفد ب  أأهداف التوظيف وحملة عامة عن س ياسات ومبادرات وأأنشطة املنظمة املتعلقة ابملوارد البرشية.

أأشار و  للمعلومات عن املوارد البرشية لدلول الأعضاء. ارئيس ي امصدر  شلكي لتقرير اذلي ة اليت خيضع لها االتحسني املس متر 

ىل أأن ا  لفعالية معلعنرص أأسايس  للمنظمة ويهلعمود الفقري تشلك ا، مثل أأي منظمة أأخرى، ملوارد البرشية يف الويبواإ

 توفريمبارش ابلكفاءة التنظميية و مرتبطة بشلك  كوهناوعلق الوفد أأمهية كبرية عىل الإدارة السلمية للموارد البرشية  املنظمة.

ورحب الوفد ابملبادرات اليت اختذهتا  ناسب.امل شلك ل اخلدمات، فضاًل عن املرونة ملواهجة التطورات اجلديدة عىل الفور واب

دارة الويبو يف ماكن العمل خالل جاحئة ىل التعاون املنتظم والوثيق مع املنظامت ادلولية الأخرى  .19-كوفيد اإ وأأشار الوفد اإ

وعىل الرمغ  ماكن العمل.ماكحفة فريوس كوروان يف جمال املوجودة يف جنيف لتبادل موارد املعلومات وادلروس املس تفادة يف 

وبناًء عىل ذكل،  من حتقيق التوزيع اجلغرايف ملوظفي الويبو، رأأى الوفد أأن هناك جفوة يف المتثيل اجلغرايف داخل أأمانة الويبو.

د و يعترب أأنه من الرضوري تنفيذ املزيه، ف حييي هذه اجلهودرحب الوفد ابجلهود اليت تبذلها الأمانة لتضييق الفجوة و ي يف حني

آخرًا، أأشاد الوفد  الإجراءات لضامن المتثيل اجلغرايف املتوازن. من  19-بسبب كوفيد وىفتالويبو اذلي  مبوظفوأأخريًا وليس أ

 وأأثىن عىل الويبو لتقدميها ادلمع واملساعدة لأرسته.

مانة لإعداد التقرير. و وأأعرب وفد كندا عن امتنانه  .217 ىل للأ ا خالل الفرتة املشموةل الإجنازات اليت ت حتقيقهأأشار الوفد اإ

نشاء جتمع املواهب النسائية اخملرضمة وحلقة العمل التفاعلية املكثفة ملدة يوم واحد للمندوبني بشأأن  ابلتقرير، مبا يف ذكل اإ

تقدمي التعازي من التوقف حلظة ل للوفد ولكن ابلرمغ من هذه الإجنازات، اكن ل بد التحزي الالشعوري والتنوع والشمول، 

وظفي الويبو املتأأثرين بشلك عن دمعه ملالوفد  وأأعرب .19-ء وعائةل موظف الويبو اذلي فقد حياته بسبب كوفيدلأصدقا
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ىل .19-مبارش أأو غري مبارش بفريوس كوفيد دارة الويبو قدمت مجموعة من اخلدمات اليت هتدف اإ ىل أأن اإ احلفاظ  وأأشار الوفد اإ

، يف املرحةل القادمة عمل الويبوبوفامي يتعلق  اجلهود. عن تقديره لهذه وأأعرب، اس مترار العمليات دمعو حصة موظفي الويبو  عىل

ىل اهامتمه بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية املقبةل بشأأن الاحرتام  يف أأواخر عام  املراد تنفيذهايف العمل والانسجام أأشار الوفد اإ

ضع خط بو  اليت ستسمحلثقافة السائدة يف الويبو، و ل واليت ميكن تشبهيها "بفحص درجة احلرارة" ، 2021، أأوائل عام 2020

دارة املواهب. هناء خدمهتم خالل الفرتة املشموةل  الأساس لقياس أأثر مبادرات اإ وفامي يتعلق ابملوظفني الامثنية عرش اذلين ت اإ

دارة املنظمة وفقًا ل "أأراد الوفد معرفة املزيد من املعلومات حول ما هو مقصود من ابلتقرير،  ( من نظام 5)أأ()2-9لبند حسن اإ

 ."املوظفني

آس يا واحمليط الهادئ. .218 ندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ قدم الوفد أأمعق تعازيه و  وأأيد وفد اإ

عداد التقرير.عىل و  اجلاحئةوشكر الوفد الأمانة عىل معلها اجلاد أأثناء تفيش  .19-كوفيد لوفاة أأحد موظفي الويبو بسبب  اإ

دلءالوفد من مث قام و  الوفد بنجاح الويبو يف حتقيق التاكفؤ بني اجلنسني. شادأأ و  جيابية بشأأن هجود الإ الحظات بعض امل ابإ

 .اانقصاملمثةل متثيال الأعضاء غري املمثةل و ملوظفني، مبا يف ذكل التواصل مع ادلول بني االويبو لتحسني المتثيل اجلغرايف العادل 

وسلط  ملوظفني.بني امن أأجل حتقيق متثيل جغرايف عادل التواصل مواصةل حتسني هجودها يف جمال  وجشع الوفد الأمانة عىل

، وذكر أأن هذا الرشط خلق حواجز أأمام لبعض الوظائف الشاغرةرشط تعدد اللغات استيفاء  صعوبةالوفد الضوء عىل 

ىل اختاذ تدابري مناس بة  ودعا الوفد يف الويبو. للعملالأفراد من ادلول الأعضاء غري املمثةل أأو املمثةل متثيال انقصا للتقدم  اإ

ملعاجلة هذه العوائق مبا يف ذكل طلب لغة واحدة فقط من لغات معل الويبو وتقدمي دورات للموظفني املعينني لتعمل لغات 

ضافية.  معل اإ

عىل  شددو  .عالية كفاءةبوهنأأ وفد املغرب الرئيس عىل انتخابه وأأعرب عن اقتناعه بأأن الرئيس س يوجه معل اللجنة  .219

وأأعرب الوفد عن  التحضري املناسب والفعال لدلورة احلالية.دمعه الاكمل للرئيس خالل وليته. وشكر الوفد الأمانة عىل 

وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ابمس مجموعة  .19-بسبب كوفيدتعازيه لأرسة موظف املنظمة اذلي تويف 

دارة شدد عىل أأن وأأعرب الوفد عن تقديره للتقرير وشكر الأمانة والس يدة موىس عىل العرض و  يقية.البدلان الأفر  ملوارد ااإ

شجع الويبو عىل فهو ي وذكر الوفد أأنه يؤيد املساواة بني اجلنسني يف املنظمة، وابلتايل،  املنظمة. لعملالبرشية هو أأمر أأسايس 

ىل متابعة ودعا الوفد  لضامن املساواة بني الرجال والنساء. اس بةاملن هذه الس ياسة والإجراءاتتطبيق متابعة  املنظمة أأيضا اإ

من  9املادة رد يف او هو كام للويبو،  ابلنس بة ضمن المتثيل اجلغرايف العادل قدر الإماكن، وهو أأمر همم جدااليت تأأنشطهتا 

وسلط  حتسني المتثيل اجلغرايف.يف سبيل الوعي  عزيزتوأأيد الوفد املبادرات اليت اختذهتا الويبو ل  النظام الأسايس للمنظمة.

وهنأأ الوفد املنظمة عىل  متثيلها. حتسنيمن أأجل  ااملمثةل متثيال انقصالوفد الضوء عىل مبادرات جلنة التنس يق للمناطق 

طار معل املنظمة العمل من املزنلسعهيا اإىل دمج و  19-كوفيد هجودها خالل أأزمة عىل وشكر الوفد املدير العام  .مضن اإ

 رتف.معهل احملعىل و طوال فرتة وليته هجوده 

، وقدم تعازيه للأرسة 19-وأأعرب وفد ابكس تان عن حزنه العميق لفقدان روح واحدة من موظفي الويبو بسبب كوفيد .220

آس يا و  وأأمانة الويبو. املفجوعة وشكر الأمانة عىل  احمليط الهادئ.وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ

ىل متثيل ادلول  ىل التقدم احملرز فامي يتعلق ابلمتثيل اجلغرايف مما أأدى اإ عداد التقرير الس نوي عن املوارد البرشية وأأشار اإ اإ

يبو ورحب الوفد ابلتحسينات اليت أأدخلت عىل برامج التدريب ادلاخيل للو  الأعضاء غري املمثةل من قبل بني موظفي الويبو.

يف الويبو استامثًرا يف الش باب ادلاخيل مل يكن التدريب و غري ممثةل.المشاركة مواطين ادلول الأعضاء رفع ب ل س امي تكل املتعلقة
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ادلول الأعضاء اليت ميثلها هؤلء  يف خمتلفالبتاكر وامللكية الفكرية ل للرتوجيالعاملي حفسب، بل اكن أأيًضا فرصة عىل الصعيد 

ع الوفد الأمانة عىل مواصةل سعهيا لزايدة عدد املتدربني املشاركني يف الربامج، ول س امي من ادلول الأعضاء غري وجش املتدربون.

 النامية. الأعضاء املمثةل متثيال انقصا، وادلولتكل املمثةل، و 

عداد ا .19-كوفيد عن تعازيه لوفاة املوظف بسبب الاحتاد الرويس وأأعرب .221 لتقرير الس نوي وشكر الوفد الأمانة عىل اإ

ضافية حول اس تخدام  العمل املس متر واملتواصل للموارد البرشية يف الويبو. رمغعن املوارد البرشية  وطلب الوفد معلومات اإ

المتثيل ضامن وأأعرب الوفد عن رضورة  ختيار املوظفني اجلدد، واليت ورد ذكرها يف تقرير العام السابق.لالتقنيات املبتكرة 

ورحب الوفد ابلعمل الإجيايب مع املتدربني والعامل  ملناصب بني خمتلف املناطق.حتقيق املساواة يف توزيع او  اجلغرايف العادل

ملعايري العامة للأمم املتحدة، ا حترتموأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن الويبو ل تزال  ربانمج املوظفني الفنيني املبتدئني.بالش باب و 

أأعرب عن وعلق الوفد أأمهية كبرية عىل التعددية اللغوية و  .ني ادلوليني العمومينيملوظفاة ل س امي فامي يتعلق ابلرواتب وخدم

واكن الوفد هممتًا جًدا أأيًضا بنتاجئ مناقشات  املوارد البرشية للفرتة املقبةل. حوللمشاركة يف مناقشة اسرتاتيجية جديدة حامسه ل 

ف املوظفني مع تكيم  حول مدىوطلب الوفد معلومات أأكرث تفصيال  املس تقبل.يف ماكنيات لإ الفريق العامل، واليت تتعلق اب

ملوارد اب اخلاصةالاسرتاتيجيات اجلديدة  لالطالع هحتمسم عن الوفد  أأعريويف هذا الس ياق،  الرمقية اجلديدة. التكنولوجيات

 البرشية.

اليت أأدىل هبا  املتنوعة لتعليقاتل ا أأخذ الرئيس اللكمة ليوحض أأنه اكن من الصعب جًدا تقدمي ملخص شامل نظرً و  .222

وذكر الرئيس عبء الاكرثة ادلولية وأأعرب . 19-كوفيد أأعرب الرئيس عن تعازيه لأرسة املوظف اذلي تويف بسببو  الوفود.

وشكر الرئيس الس يدة موىس عىل جودة التقرير اذلي قدمته وخاصة عىل  يف املس تقبل. يتحسن الوضععن أأمهل يف أأن 

ىل أأن  ت حتقيقها واليت اكنت طموحة للغاية.الأهداف اليت   وان من النساءمه يف املائة من موظفي الويبو  54وأأشار الرئيس اإ

أأعرب عن خفره ابلويبو فامي خاصة وأأن املساواة بني اجلنسني أأمر مطلوب بشدة يف الأمم املتحدة، و جدا مشجع  هذا الأمر

حتتاج اإىل حتسني، وقد طلب املندوبون معلومات أأكرث تفصياًل عن تكل  بعض املسائلومن الواحض أأن  .يتعلق هبذه النقطة

ممكنا يف هذا  ليسالكامل وذكر أأن  .بشلك أأفضليسمح للموظفني ابلعمل س العنارص اليت لها عالقة مباكن العمل ولك ما 

 .لتحقيقهالسعي  بذكل، جي رمغو  العامل.

ىل أأرسة املوظف وشكرت الأمانة الوفود عىل تعليقاهتا واقرتاحاهتا  .223 وستنقل التعازي اليت أأعربت عهنا الوفود والرئيس اإ

د ملواصةل حتسني املساواة بني اجلنسني، ل س امي عىل املس توايت و وأأحاطت الأمانة العامة علام بطلبات الوف السابق املعين.

ىل مزيد من الإجراءات بشأأن التنوع اجلغرايف.  تواصل اجلهود يف هذا الصدد.وذكرت الأمانة أأهنا س   العليا، واحلاجة اإ

جتمع املواهب النسائية و  (EMERGEالقيادات النسائية الصاعدة )لربانمج رصحت الأمانة بأأهنا س توفر الأرقام املطلوبة و

 وأأ اس تغالل  أأي حاةليسجل مل و .منع الاس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيسس ياسة واملزيد من املعلومات حول  اخملرضمة

الرمقنة، ذكرت الأمانة أأهنا تعمل حالًيا عىل  حديثة يف جمال لأس ئةل املتعلقة ابجلهودل وابلنس بة .حىت الآن اعتداء اجلنيس

ىل احلوس بة السحابية  عادة تدريب املوظفني، و من حيث هجًدا كبرًيا  ذكل يتطلبو الانتقال اإ  .العمل عىل تدريهبم بدأأ قد اإ

دارة ل س اميبني العديد من الإدارات  ةشرتكامل د و ههذا العمل يمت من خالل اجل وذكرت الأمانة أأن  تكنولوجيا املعلومات  اإ

دارة والتصالت وزمالء من  وقد ت  مدروسةبطريقة  التدريب تنفيذمت يوذكرت الأمانة أأنه  الشؤون املالية واملوارد البرشية.اإ

الرتاخيص اخلاصة هبذا ابلإضافة اإىل ذكل ت احلصول مؤخرا عىل و ،راقبةالتخطيط هل سابقا، وخيضع التدريب أأيضا للم

 وقتا عمليةتطلب ال وست  اذلين خيضعون للتدريب وس يحصلون عىل الشهادات ذات الصةلالأشخاص  اعامتدسيمت و التدريب. 
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ىل الأمانة  شارأأ و  .طويال  ل يعتقدان أأهنام قادران عن أأهنام خشصان عرب، وقد قادرون عىل التأأقمل مع الرمقنةأأن معظم املوظفني اإ

هناء خدمهتم واذلين موظفا  18 يف القامئة اليت تضم نياملوظف ادراج هاذين تو .التكيف مع هذا الأمرعىل  أأي دون من ت اإ

، وذلكل فضال ترك املنظمة والتخيل يةالانتقال غري قادرين عىل ختطي هذه املرحةل  ن بأأهنامااملوظف قد شعر هاذانو  .اعرتاض

، ووفد كندا ابءي حتدث ابمس اجملموعة يتعلق ابلطلبات املقدمة من وفد اململكة املتحدة، اذلفامي و  .نيامئادل عقدهيامعن 

ىل أأن املواهب" جتمعات"للحصول عىل مزيد من التفاصيل حول  عمل يف املقام الأول ي "جتمع املواهب"، أأشارت الأمانة اإ

الويبو يف حال عدم وجود يف  صول عىل وظيفةابحل معن اهامتهم الإعرابني احملمتل مكس تودع حيث ميكن ملقديم الطلبات

 "املواهب "جتمعات عىل عكس الوظائف الشاغرة احملددة، اكنتو  وظائف شاغرة مناس بة تتناسب مع ملفهم الشخيص.

يشغلون مناصب من  اذلين قدأأو تس هتدف الأشخاص اذلين يمتتعون ابملواصفات املالمئة للويبو عىل مدار العام و مفتوحة 

( التصال ابملهنيني املؤهلني فامي يتعلق ابلوظائف 1الواردة حسب احلاجة هبدف  الطلبات مراجعة متوت صعب ملؤها.ال

معات "جت ت عد .ذات الفرتة احملدودةاملؤقتة  للوظائفحتديد املرحشني ( 2، ووسريهتم اذلاتية خربهتم الشاغرة اليت تتطابق مع

مكةل  "املواهب وبلغ عدد املرحشني  هود التوعية الأخرى )معارض التوظيف، وامحلالت عرب الإنرتنت، وبعثات التوظيف(.جل م 

طار معل .مرحًشا 4048حوايل  "جتمعات املواهب"يف  احلايل ، متت مراجعة لتحقيق املساواة بني اجلنسني الويبو ومضن اإ

تويل ل اللوايت يمتتعن ابملواصفات واخلربة املناس بة  النساء ديف عدة مناس بات لتحدي "جتمع املواهب النسائية اخملرضمة"

شاغرة ال ف ائوظلاب هنديدحت النساء اللوايت ت بالغت اإ و اذلكور.من  الهيا نيتقدميكون معظم امل  اليت عادةملناصب العليا ا

نشائه، ت التصال بـ ، ومنذ ةمرحش 1840حوايل  " هذا عىلجتمع املواهبوحيتوي " .لها وتشجيعهن عىل التقدم  امرأأة. 16اإ

حدى املرحشات الل"معات املواهبتوظيف حىت الآن أأي خشص من "جتعىل الرمغ من عدم و  ايت ت التصال و ، فقد وصلت اإ

ذا اكنت الأمانة  حولفامي يتعلق ابس تفسار وفد الولايت املتحدة الأمريكية و  عليا.حد املناصب ال هبن اإىل مرحةل املقابةل لأ  اإ

، أأجابت الأمانة أأن النسب املئوية للنساء يف 2021عام  حبلولهجود التوعية للويبو لسد تكل الثغرات احملددة تعزيز يف  تفكر

تعكس الأهداف هجود املنظمة يف حني و .2021الأهداف احملددة لعام بعيدة عن ل تزال ابلفعل  5-فو  2-الفئتني مد

 يأأخذينبغي أأن يف املس توايت العليا من خالل التوعية واملبادرات ذات الصةل،  التوازن بني اجلنسني سبيل تعزيز املس مترة يف

يف املس توايت  املوظفنيويف هذا الس ياق، مبا أأن رشحية أأكرب من  للموظفني احلاليني. املهينلعتبار التطوير ابالهنج أأيضا هذا 

عادة التصنيف  ىل عدد تعيينات اليت أأ  واملسابقاتالعليا اكنت من اذلكور، أأدت معليات اإ ىل اختيار املرحشني ادلاخليني اإ دت اإ

ىل ارتفاع ، يف بعض الأحيان، وأأدى ذكل  اذلكور.نيلموظفل مرتفع ، مما أأدى بدوره حمددة رتبالعدد الإجاميل للوظائف يف اإ

ىل مزيد من الاخنفاض يف النس بة املئوية للموظفات يف تكل  جيايببشلك ل يؤثر  هذا الأمروعىل الرمغ من أأن  .الرتباإ عىل  اإ

ل أأنه يدمع هنج الويبو لإدارة املواهب، اذلي  عىل الرمغ مما ورد أأعاله، و  ميزي ضد املوظفني اذلكور. لالتوازن بني اجلنسني، اإ

د هاذلي مي الأمر املتوسطة املس توى،  املناصبهبدف زايدة النسب املئوية للموظفات يف  هاع ي ف هجود التوعية وتنو يتكث  ت

 يتال أأنشطة التوعيةوابلإضافة اإىل ذكل، وبسبب زايدة  العليا يف املس تقبل. املناصبلتويل النساء املزيد من لطريق ا

حيث متت التوصية بتعيني مرحشة واحدة أأو أأكرث العليا  املس توايتاملنافسات عىل  النساءنس بة  ارتفعتس هتدف النساء، ت 

ىل أأن العدد الإجاميل للمنافسات  (.2016يف املائة يف عام  48مقارنة بنس بة  2019يف املائة يف عام  53) وأأشارت الأمانة اإ

ىل  4-من الرتب ف للوظائف قطع ت وقد  (.2016يف  12مقارنة بـ  2019يف  28قد تضاعف خالل تكل الفرتة ) 2-مداإ

، مما رفع النس بة 2013عام  امرأأة يف 11مقارنة بـ  2020امرأأة يف عام  22حيث بلغ عددهن  1-أأشواط كبرية عىل مس توى مد

ىل  25من  1-مداملئوية للنساء يف الرتبة   1-مديف مناس بتني اش متلتا عىل وظائف من املس توى و .يف املائة 34.9يف املائة اإ

لضامن وجود مجموعة قوية من املتقدمات يف جمال هيمين  توظيفدمات رشكة خب الاس تعانةتكنولوجيا املعلومات، ت قسم يف 

ىل تعيني مرحشة ملس تقبل، سرتكز الويبو عىل حتديد أأهداف ا يفو خارجية. واحدة عليه اذلكور، مما أأدى يف لكتا احلالتني اإ
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ىل تسعىجنسانية  يف املنظمة  احلاليني للموظفني املهينيف املس توايت العليا مع مراعاة التقدم  حتقيق التوازن بني اجلنسني اإ

القيادات "برانمج طلب احلصول عىل تفاصيل حول تأأثري مشاركة الويبو يف مبادرة عىل  للردو  لتقاعد.اب املتعلقة توقعاتال و 

ىل أأنه منذ عام " للأمم املتحدة(EMERGEالنسائية الصاعدة ) يف يف الويبو  اتموظف 10 ت، شارك2017، أأشارت الأمانة اإ

فامي يتعلق بطلب وفد كندا و  حاليا يف وظائف رفيعة املس توى. اتيف املائة من هؤلء املوظف 40عمل تو  بادرة.هذه امل 

ضافية بشأأن  هناء تعيني 18للحصول عىل تفاصيل اإ دارة املنظمة ومبوافقة املوظفني املعنيني، وفقًا للبند  اإ -9"لصاحل حسن اإ

هناء اخلدمة املتفق علهيا تتعلق بتطور أأوحضت الأمانة أأن الغالبية ( من نظام املوظفني، 5)أأ()2 العظمى من حالت اإ

الوظيفة  متطلباتالوظيفة مما يؤدي اإىل جفوات بني  اليت تطرأأ عىلالوظائف، ل س امي يف جمال التكنولوجيا و / أأو التغيريات 

والبحث عن متطلبات الوظيفة تحديث ب الويبو  تقوم، غرةاشالوظائف  صبح هذهت عد ان وب املوظفني.رات دوق  وكفاءات 

 الرسيع اذلي تشهده بيئة الويبو التطورهذا الأمر همم جدا نتيجة ت الأمانة أأن شار وأأ  حتياجات املنظمة.ل املناس بةاملواهب 

وأأوحضت الأمانة، خماطبة  املنخفض تقليداي من انحية أأخرى. عدل دوران موظفي املنظمةنظرا ملالرمقنة و ل س امي يف جمال 

س ياسة صدرت يف يوليو هذه ال ، أأن منع الاس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيسس ياسة د اليت تطلب معلومات حول الوفو 

عىل مدى الس نوات القليةل املاضية، مل تتلق الويبو أأي ادعاءات ابلس تغالل اجلنيس و / أأو الاعتداء اجلنيس ضد و . 2019

آخر، واليت تضمنت ادعاًء ابرتاكب "اتصال جنيس ، قدم موظف شكوى ضد مو 2017يف عام و أأي من موظفهيا. من ظف أ

جراء حتقيق، ت رفض الشكوى ابلاكمل ابعتبارها بال أأساس.و  ".دون رىض أأحد الأطراف ىل أأنه حىت  بعد اإ وجتدر الإشارة اإ

رىق اإىل سوء بدون هذه الس ياسة، مبوجب الإطار القانوين للويبو، فاإن الاس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس من شأأنه أأن ي

الويبو لالس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس حمدودا  يموظف تعرضخطر اكن و  .الأساسيعاقب عىل هذا أأن السلوك و 

صدرت هذه الس ياسة لإظهار الزتام الويبو مبنع الاس تغالل اجلنيس رمغ ذكل، و  املنظمة ومعلياهتا. معلنظرا لطبيعة 

الس ياسة مع س ياسة امحلاية من تامتىش هذه و  يتوقع مهنم الالزتام هبا. للموظفني معايري واحضة توفريوالاعتداء اجلنيس و 

فامي يتعلق بطلب وفد الاحتاد الرويس للحصول و  الاس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس املطبقة يف الأمم املتحدة وبراجمها.

، نفذت 2018، أأوحضت الأمانة أأنه يف عام املبتكرة، مثل اذلاكء الاصطناعي التكنولوجياتعىل مزيد من املعلومات حول 

قدرة هذه التكنولوجيا  لتقيمي وذكل ،حفص طلبات الوظائفيف الويبو مرشوعًا جتريبيًا لختبار اس تخدام اذلاكء الاصطناعي 

اكن من و للك وظيفة شاغرة. يف املتوسط طلبا  137 تتلقى الويبوواكنت  .هام اليت تتطلب وقتا وهجدا كبرياامل عىل تويل بعض 

اس تخدام تكنولوجيا اذلاكء  النامجة عنمقابل اخملاطر  ختفيف العبء عىل املوظفني الويبو حس نات ميم أأن تقهم جدا امل 

عىل نطاق تنفيذ مرشوع جترييب ت النتاجئ الأولية،  صدور بعدو  ة مجليع املتقدمني.يشفاف ال ةل و اعدالضمن أأن تالاصطناعي، و 

( التابع ATACمركز تطبيقات التكنولوجيا املتقدمة ) اكن، يف نفس الوقت. و2020يسمرب يف د أأن ينهتيياملتوقع من  أأوسع

ىل تصنيف طلبات يشارك للويبو  يف تطوير منوذج أأويل داخيل يقوم بشلك أأسايس بفحص مماثل لطلبات العمل، ابلإضافة اإ

يف  78واعدة، حيث بلغت نس بة ادلقة الإجاملية نتاجئ اكنت ال و  لويبو.اخلاصة اب املتدربني ملواصفاتالتدريب ادلاخيل وفقًا 

ماكنية اعامتد هذه ونتيجة ذلكل، ت النظر يف يف املائة. 90املائة وحققت بعض الفئات معدل دقة يقارب  التكنولوجيا لفحص  اإ

لهنج هذا ا سمحس نواًي، سي  ادلاخيل تدريبلل طلب  2000أأكرث من  وصولمع و  .ادلاخيل طلبات املرحشني لفرص التدريب

 شلك أأفضل.ب  ذات الصةل طلباتل اراجعة مب



WO/PBC/31/14 
83 
 

 عضوية مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة من جدول الأعامل 12البند 

ىل الوثيقة  .224  .WO/PBC/31/10استندت املناقشات اإ

ىل  12قدم الرئيس البند و  .225  عرضمن جدول الأعامل بشأأن عضوية مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة ودعا الأمانة اإ

 الوثيقة.

ىلاإىل الاأأن املدير العام، بعد النظر يف ادلعوة أأبلغت الأمانة جلنة الربانمج واملزيانية و  .226 مجموعة الأمم املتحدة  نضامم اإ

ثر للويبو معلومات عن احلصة املقرتحة ، قد طلبللتمنية املس تدامة س تخصص دلمع نظام املنسقني  توزيع التاكليف واليت اإ

 املقميني بشأأن العمل امليداين مقابل احلصة املقرتحة اليت س تخصص دلمع تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة عىل الصعيد العاملي.

ىل التنفيذ انظرًا ويف هذا الس ياق، ذكر املدير العام أأنه  للعديد من برامج وخدمات  معظم الأوقات،يف  ،لرمقي والافرتايضاإ

نم اس تخدام  ،يف املائة من موظفي الويبو يف املقر الرئييس يف جنيف 95واذلي يتبنيم أأيضًا من وجود ما يزيد عىل الويبو،  فاإ

املايل  شرتاكقدر الايو  النظام. لهذا رىأأقل بكثري مقارنة ابس تخدام الواكلت الأخأأصبح املنظمة لنظام املنسقني املقميني 

ىل جانب و  .ثنائيةفرنك سويرسي للك  400000مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة بنحو نضامم اإىل الااملرتتب عىل  اإ

ىل أأنه قد تكون هناك املايلالاشرتاك  عداد ال عىل صعيد داري و تداعيات عىل الصعيد الإ ، متت الإشارة اإ يف حال تقارير اإ

  .للتمنية املس تدامةالأمم املتحدة م اإىل مجموعة الانضام

اكن العمل الأسايس يف جمال التعاون  2030وأأعرب وفد الصني عن اعتقاده أأن تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام  .227

يف الوقت احلارض، يشلك فريوس كوروان وتغري املناخ حتدايت رئيس ية أأمام تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة، الأمر و الإمنايئ.

ذلكل، اكن من املفيد دمج خمتلف و .فامي بيهنم توتنس يق الاس تجااب مجيع الأطراف املعنية بنياذلي يتطلب التضامن 

حدى واكلت الأمم املتحدة املتخصصة، جيب و  تحدة للتمنية املس تدامة.واكلت وبرامج الأمم املتحدة يف مجموعة الأمم امل  بصفهتا اإ

وأأعرب الوفد عن  تعزيز مشاركهتا يف منظومة الأمم املتحدة من أأجل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. عىل الويبو تعمل نا

بني  الأوىل تقديره للتواصل الفعال يف املرحةلة اإىل ابلإضافللتمنية املس تدامة للويبو لالنضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة  تأأييده

عىل هذا  يف العملالويبو ة يجد مدىظهر ذكل ي  و  الأمانة ومجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة بشأأن املسائل املالية.

بو أأن تنظر يف كيفية ويف الوقت نفسه، أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه برصف النظر عن القضااي املالية، ينبغي للوي  .املوضوع

ولحظ الوفد أأن الويبو اكنت تنفذ  التمنية من خالل الانضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة. جمالتعزيز معلها يف 

 أأهداف التمنية املس تدامة بفعالية من خالل منسق أأهداف التمنية املس تدامة ومن خالل العديد من املشاريع، مبا يف ذكل

ىل  .(WIPO GREENلويبو للتكنولوجيا اخلرضاء )منصة ا ىلالويبو يف املس تقبل  انضامموأأعرب الوفد عن تطلعه اإ مجموعة  اإ

مع املنظامت الأخرى يف أأرسة الأمم  وحيسن العالقاتس يعزز مشاريع املنظمة  الأمر اذليالأمم املتحدة للتمنية املس تدامة، 

 املتحدة من أأجل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة بشلك أأفضل.

مانة ل هشكر عن  ،ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ، متحداثوفد لتفياأأعرب و  .228 عداد الوثيقة لإ لأ

WO/PBC/31/10.  وكام  املنظمة يف جمال التمنية املس تدامة. اجملموعة اجلهود املبذوةل عىل نطاق ؤيدمن حيث املبدأأ، تو

غري واحضة، ل س امي كيفية ل تزال للتمنية املس تدامة عضوية مجموعة الأمم املتحدة ب املرتبطة العنارصورد يف الوثيقة، فاإن بعض 

ضاف جيب احلصول عىل  ورأأت اجملموعة أأنه .اس تفادة الويبو من نظام املنسقني املقميني املقرتح ية من أأجل اختاذ معلومات اإ

ىلالويبو  مسأأةل انضامميف  بحثملواصةل ال  هااس تعداد ناجملموعة ع أأعربتقرار. و ال  مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة. اإ
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مجموعة الأمم  دعوةشكر وفد بامن، متحداًث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، الأمانة عىل املعلومات املتعلقة بو  .229

لللتمنية املس تدامة منظمة الويبو تحدة امل  ىل أأن الويبو، كعضو يف منظومة الأمم املتحدة،  .هيالالنضامم اإ لعب توأأشار الوفد اإ

حلول مبتكرة وخالقة  جيادبشلك مبارش اب العمل رتبط هذاوي دوًرا همًما يف العمل من أأجل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.

، طلبت اجملموعة من الأمانة أأن تطلب بشلك أأفضللآاثر املرتتبة عىل ادلعوة اوهبدف فهم  املس تدامة.لتحقيق أأهداف التمنية 

ىلالويبو  انضامممرة أأخرى من الأمم املتحدة احلصول عىل معلومات حول فوائد  وتأأثري  مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة اإ

يف  بحثال وذكل لتمتكن من املعلومات مع ادلول الأعضاء هذه  مشاركةمت تأأن أأيضا طلب الوفد و  .هذا الأمر عىل الويبو

ىل ادلعوة   للجنة.اجملموعة يف ادلورة التالية لالنضامم اإ

ىل أأن خطة التمنية املس تدامة لعام  .230 آس يا واحمليط الهادئ، اإ تنص  2030وأأشار وفد س نغافورة، متحداًث ابمس مجموعة أ

ويتطلب جدول الأعامل العاملي هجودا متضافرة من مجيع أأحصاب  غاية. 169امة ولتمنية املس تدمن أأهداف اهدفًا  17عىل 

طار وس ياسات متنامغة، املصلحة املعنيني نشاء  .ارشاك امجليعضامن من أأجل بيئة متكينية للتمنية املس تدامة  مضن اإ وقد ت اإ

واكةل متخصصة  اهتوبصف ،يف منظومة الأمم املتحدة نيةاملع مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة دلمع هذه اجلهود بني الكياانت 

اتبعة للأمم املتحدة، اكن من املهم أأن تشارك الويبو مشاركة اكمةل يف اجلهود املبذوةل عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة لتحقيق 

جيابية يف ادلعوة لالنضامم اإىل مجيع اخلطوات الالزمة للنظر ابإ اختاذ الويبو اجملموعة  تؤيدذلكل، و أأهداف التمنية املس تدامة.

للتمنية اجملموعة الأمانة عىل التواصل مع مجموعة الأمم املتحدة  تشجعويف هذا الصدد،  .للتمنية املس تدامةمجموعة الأمم املتحدة 

التفاعل  سيسامهو  اإىل هذه اجملموعة. اانضامهم حال والزتامات الويبو يف رتقبةامل لنتاجئا لأأفض بشلك من أأجل فهماملس تدامة 

ل يتجزأأ من  لتمنية كجزءاب اخلاصز تعممي جدول أأعامل الويبو يعز ت يفمع مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة أأكرب  بشلك

 معل الويبو، مبا يف ذكل اللجان ذات الصةل مثل جلنة الربانمج واملزيانية واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.

عداد الوثيقة ل هشكر عن ابمس اجملموعة ابء،  ، متحداثملكة املتحدةوفد امل أأعربو  .231 مانة عىل اإ  WO/PBC/31/10لأ

كام و  يف دعوة الويبو لالنضامم اإىل هذه اجملموعة. للبحثبشأأن عضوية مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة ودعوهتا اللجنة 

نشاء مجموعة الأمم املتحدة للتمن  يف ورد فامي ه الاسرتاتيجي، والرقابة احملايدة، واملساءةل ية املس تدامة لتعزيز التوجم الوثيقة، ت اإ

وقد أأحاطت  ، مبا يف ذكل نظام املنسقني املقميني.2030خطة التمنية املس تدامة لعام يف تنفيذ  سهامات ادلاخليةلإ يتعلق اب

عداد التقارير  احملمتةل اجملموعة علام ابملتطلبات املالية الفعلية والآاثر لالنضامم اإىل مجموعة الأمم عىل الصعيد الإداري وعىل صعيد اإ

ويف الوقت نفسه، اكنت اجملموعة تدرك  .ثنائيةفرنك سويرسي للك  400000املتحدة للتمنية املس تدامة، ول س امي تلكفة 

ىلاملنطقي بابالأس   أأنه من غري وأأكدت اجملموعة  تحدة.منظومة الأمم امل عىل صعيد  دمع الامتسك والتنس يق ة اليت تدفعها اإ

واكةل متخصصة من واكلت الأمم املتحدة يه الويبو و  املوازنة بني التاكليف املالية والفوائد الفورية عىل املدى القصري.املناسب 

تتعلق  ةلشام قضااي تناولت  شكأأي يه بال وامللكية الفكرية  ،قدم مشورة تقنية متخصصة وخدمات يف جمال امللكية الفكريةت

ذا انسحبت الويبو من املناقشات، فابلتمنية املس تدامة.   كون بسببخطر  يشلك هذا الأمر قدولحظت اجملموعة أأنه اإ

ىل منظور خرباء املعمتدة الإجراءات ذا هب ذلكل فاإن اجملموعة هممتة جدا، ومن نوعهالتقين الفريد  الويبو يف هذا اجملال س تفتقر اإ

 .املوضوع

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةوأأعرب وفد الاحتاد الرويس، متحداث ابمس مجموعة  .232 مانة بدلان أ ، عن شكره للأ

عداد الوثيقة املتعلقة ابدلعوة اإىل الانضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة. وسلطت اجملموعة الضوء عىل  عىل اإ

 ولحظت اجملموعة أأن عىل اس تعداد للعمل كرشيك يف هذا اجملال والبحث عن حلول فعاةل.الزتاهما ابلتمنية املس تدامة واكنت 
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ىل و لنظام املنسقني املقميني حمدوًدا. املنظمة عملوا يف جنيف وابلتايل اكن اس تخدامي الويبو يف املائة من موظفي 95 ابلإضافة اإ

عىل الصعيد  ة مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامةذكل، لحظت اجملموعة أأن هناك قضية مفتوحة تتعلق بتأأثري عضوي

اإىل  الانضامم وفوائدحول العضوية وكيفية التعامل مع التلكفة  املفصةلطلبت اجملموعة مزيًدا من املعلومات و  .الإداري للمنظمة

 .مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة

مجموعة الأمم املتحدة  بشلك كبريؤيد ييف حني أأن الوفد اكن و موعة ابء.وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية مداخةل اجمل .233

نفسها منتًجا  هذه الأخرية، اكنت (UNSDGللتمنية املس تدامة )مجموعة الأمم املتحدة  أأصبحت الآناليت  (UNDG) الإمنائية

نشاؤه كجزء من نظام املنسقني املقميني. أأكرب قدر ممكن من املعلومات قبل  عىل احلصولوأأراد الوفد التأأكد من  جديًدا ت اإ

ميانه القوي ابدلور الإجيايب اذلي  .للتمنية املس تدامةتشجيع الويبو عىل الانضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة  وأأعرب الوفد عن اإ

 املتحدة للتمنية من مجموعة الأمم فصةلوامل ةحضاالو  املعلومات ورحب الوفد مبزيد من التمنية. جمال تلعبه امللكية الفكرية يف

آراء الويبو بشأأن دور الويبو احملمتل داخل النظام.  سيمت وطلب الوفد مزيًدا من املعلومات حول كيف املس تدامة وكذكل بأ

واكن الوفد مدراًك أأن الويبو طلبت هذه املعلومات وتنتظر رًدا من مجموعة الأمم املتحدة  اس تخدام مدفوعات الويبو للمجموعة.

أأمانة مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة  من جديد معالويبو  تتواصلذكل، طلب الوفد أأن  رمغاملس تدامة، و للتمنية 

عادة النظر يف هذه املسأأةل  أأقرب وقت ممكنوتطلب رًدا يف  جلنة الربانمج خالل دورة حىت تمتكن ادلول الأعضاء من اإ

جراء حتليل  وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه واملزيانية التالية.  يف حالللفوائد اليت تعود عىل الويبو  معمقس يكون من املفيد اإ

ىل اجملموعة. اانضامهم  مكية جيدة من ابلتايل تتوفر، ومنذ عدة س نوات موجودةأأن مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة  ومبا اإ

عدادد من الأمانة ، طلب الوفونظام معلها هذه اجملموعة املعلومات وادلروس املس تفادة حول دلورة جلنة الربانمج  وثيقة اإ

  .هذه اجملموعةانضمت اإىل  يف حالالويبو  تتوقع أأن تلعبهدلور اذلي ا توحضم  واملزيانية التالية

ىل  ، متحداثوفد جنوب أأفريقياوأأعرب  .234 ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، عن تقديره لدلعوة املوهجة للويبو لالنضامم اإ

ورحبت اجملموعة ابدلعوة ورأأت أأن  .WO/PBC/31/10يف الوثيقة  ام هو واردكملتحدة للتمنية املس تدامة مجموعة الأمم ا

 تعاون مع الأمم املتحدة.ابل اليت تقوم هبا  احلالية الويبو معليات عززاملشاركة يف مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة س ت

ىل اجمللس ي و  الويبو  تمساهام حول( ECOSOCالاقتصادي والاجامتعي للأمم املتحدة )شمل هذا التعاون تقارير دورية اإ

الربانمج واملزيانية  للجنة 21و 20و 18، والربامج التفاق املربم بني الأمم املتحدة والويبوو يف أأهداف التمنية املس تدامة، 

جيابية يف هذه ا تبحثوذلكل اكن من واجب ادلول الأعضاء أأن  .2020/21 للثنائية  دلعوة.ابإ

عداد و  .235 أأيد وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الأمانة عىل اإ

حتقيق مجيع أأهداف التمنية  سبيلالويبو يف  اجلهود اليت تبذلهاوشدد الوفد عىل أأمهية  وتقدمي الوثيقة اليت اكنت قيد املناقشة.

حدى  أأن ادلعوة  رمغيف هذا الس ياق، و لتمنية.تحقيق ال  وس يةلهمام املنظمة تمتثل يف تشجيع الابتاكر كاملس تدامة لأن اإ

ىل عام  مانة مل 2018لالنضامم اإىل هذه اجملموعة تعود اإ ن الواثئق املقدمة والاجامتع التحضريي للأ عرفة ابلتفصيل مب يسمحا، فاإ

ىلالآاثر الاكمةل لدلعوة  ىل أأنه و  .ملتحدة للتمنية املس تدامةمجموعة الأمم ا لالنضامم اإ ح الآاثر و وضب معرفةمن املهم أأشار الوفد اإ

عداد صعيد الإداري وعىلعىل الصعيد  ىل  تقارير الويبو. اإ ، أأيد الوفد الطلب حول هذا املوضوع قراروهبدف ترسيع التوصل اإ

تضمن ادلورة واملمتثل يف أأن ت الوسطى والبلطيق  اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومجموعة بدلان أأورواب

للتمنية القادمة للجنة الربانمج واملزيانية معلومات أأكرث تفصياًل عن مجيع الآاثر املرتتبة عىل الانضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة 

 .املس تدامة
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آس يا واحملي .236 ندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ ىل أأن قادة  ط الهادئ.وأأيد وفد اإ وأأشار الوفد اإ

جراءات مشرتكة  2015العامل يف عام  ، مبا يف ذكل من 2030حتقيق خطة التمنية املس تدامة لعام  يف سبيلقد تعهدوا ابختاذ اإ

، اكن وابلتايل نظومة مامتسكة وكفؤة وفعاةل.هذه امل  التأأكد من أأنو  نظومة الأمم املتحدةالعمل عىل توفري املوارد الاكفية مل خالل 

التداول بشأأن عضوية الويبو يف مجموعة الأمم املتحدة للتمنية  وخالل تسق.شلك م ب منظومة الأمم املتحدة من املهم أأن تعمل 

وأأعرب الوفد عن  الفوائد اليت س تعود عىل الويبو ومنظومة الأمم املتحدة. معرفةاملس تدامة، شدد الوفد عىل أأنه من املهم 

سيسمح لعمل الويبو بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة بأأن يكون امم اإىل مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة اعتقاده أأن الانض

، والهيألك الأساس يةدامًعا لعمل الأمم املتحدة يف حتقيق الهدف التاسع من أأهداف التمنية املس تدامة بشأأن الصناعة والابتاكر 

معل الويبو  ومالءمة تعزيز أأمهيةيف أأيًضا  سيسامه هذا الأمرويف الوقت نفسه،  .ىالعديد من الأهداف الأخر  ابلإضافة اإىل

ل احتياجاهتا اخلاصة  تراعيواكن من املهم أأيًضا للويبو أأن  حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.سبيل يف منظومة الأمم املتحدة يف 

يف مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة،  عضويهتاس تفيد من متوقع من الويبو وكيف ميكن للويبو أأن ت  هوا س امي فامي يتعلق مب

وأأثىن الوفد عىل اخلطوات اليت اختذهتا الويبو للحصول عىل مزيد من املعلومات من  .بعني الاعتبار الآاثر املالية أأيًضا أأخذمع 

الاس تعراض الشامل للس ياسات اذلي جيرى لك تابعة املناقشات اجلارية بشأأن مل و للتمنية املس تدامة أأمانة مجموعة الأمم املتحدة 

ىل أأنه مل يتبق سوى عرش س نوات لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة و  أأربع س نوات. لعمل لترسيع ينبغي اوأأشار الوفد اإ

أأهداف حتقيق سبيل يف نظومة الأمم املتحدة مب اجلهود العاملية املشرتكة، وابلتايل، اكن من املهم للويبو أأن تندمج بشلك أأكرب 

 التمنية املس تدامة.

ىل  ا، نظر للتمنية املس تدامةوأأعرب وفد كندا عن دمعه للويبو لالنضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة  .237 تلعبه اذلي  املهم ورادلاإ

طار تنس يق يف جمال ال موعة اجمل هذه اذلي ميكن أأن تلعبه مجيع واكلت  الأسايس وادلورمنظومة الأمم املتحدة الإمنائية مضن اإ

 تتطلبالواكلت اليت  ل يوازي معليداين امل لويبو ورمغ أأن معل ا .منظومة الأمم املتحدة الإمنائيةلمسامهة يف ل لأمم املتحدة ا

، مثل منظمة الأغذية والزراعة أأو مفوضية الأمم املتحدة لشؤون الالجئني، أأشار الوفد واسع النطاقميداين  معلياهتا تواجد

منائي ىل أأن للويبو بصمة اإ  .واليت من احملمتل أأن يرتفع عددها ارجيةاخل اماكتهبمن خالل ل س امي  ،عىل الصعيد امليداين هامةة اإ

منائية ومساعدة تقنية لدلول الأعضاء، ينبغي أأن يمت ذكل مبا يامتىش مع أأساليب  رمغ أأنبشلك عام، و  الويبو تقدم أأنشطة اإ

وبطريقة من شأأهنا  ذات الصةل طرعىل النحو اذلي اتفقت عليه ادلول الأعضاء مبوجب القرارات والأ  اجلديدة واملساءةلالعمل 

وجشع الوفد الويبو عىل البحث  .للتمنية املس تدامةاذلي ميكن أأن توفره مجموعة الأمم املتحدة الأمر تعزز الامتسك والتنس يق أأن 

جاابت للأس ئةل اليت طرحهتا عىل أأمانة اس تخدام مسامهة الويبو املالية يف  سيمت الأمم املتحدة بشأأن كيف مرة أأخرى عن اإ

ابلإضافة اإىل ذكل،  .بشلك أأفضل دلور اذلي س تلعبها مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة، حىت تمتكن الويبو من فهم

ىل مبلغ الوفد أأعرب مل يظهر يف  مبا أأن هذا املبلغ، ثنائيةفرنك سويرسي للك  400000 عن اهامتمه ملعرفة كيف ت التوصل اإ

ضافية حول اترخي مشاركة الأمانة مع مجموعة الأمم املتحدة للتمنية و  .2018ادلعوة الواردة يف  طلب الوفد أأيًضا معلومات اإ

اليت واملعلومات ذات الصةل يف حال وجود مثل هذا التقرير،  ،يف لندن 2018تقرير اجامتع مايو ذكل مبا يف املس تدامة، 

لهيللتمنية املس تدامةمن أأعضاء مجموعة الأمم املتحدة  احلصول علهيا ميكن  أأيًضا يف ادلعوة. م، املشار اإ

يران )مجهورية  .238 ىل الويبو  -وأأحاط وفد اإ الإسالمية( علام ابدلعوة اليت وهجهتا مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة اإ

ىل أأن مشاركة الويبو  ىل اجملموعة. وأأشار اإ يف مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة تامتىش مع دورها كواكةل لالنضامم اإ

 متخصصة اتبعة للأمم املتحدة. وس تعزز هذه العضوية أأيضا معل الويبو من أأجل حتقيق أأهداف الأمم املتحدة الأوسع نطاقًا.

ىل منظومة الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية الأخرى فامي  يبعثأأن  ،دلعوةا عىل الإجيايب الردومن شأأن تأأخري  شارة سلبية اإ اإ
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ز يتعز ب عضوية الويبو يف مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة  وستسمح نظومة الأمم املتحدة.مب يتعلق مبشاركة الويبو 

ىل بعض برامج الويبو، عىل سبيل ويف هذا الس ياق، أأشار ال املنظمة املس مترة داخل منظومة الأمم املتحدة. تمساهام وفد اإ

بشأأن  21بشأأن تعزيز الرشأاكت، والربانمج  20بشأأن امللكية الفكرية والتحدايت العاملية، والربانمج  18املثال، الربانمج 

ط بشلك فعال مع الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية الأخرىتتفاعل الويبو  وذكر أأنالإدارة التنفيذية،  ار هذه مضن اإ

ىل أأنه  .الربامج  ت تقديروفامي يتعلق ابلآاثر املالية املرتتبة عىل العضوية يف مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة، أأشار الوفد اإ

ذا اكن وسأأل .ثنائيةلك لفرنك سويرسي  400000 ستبلغ العضويةأأن تلكفة  مجموعة الأمم  مقدم من قبلهذا التقدير  تالوفد اإ

ىل أأنه يعتقد أأن عضوية الويبو يف مجموعة الأمم املتحدة  ويف اخلتام، أأشارو  لتمنية املس تدامة أأم أأمانة الويبو.املتحدة ل  الوفد اإ

 للتمنية املس تدامة تامتىش مع وليهتا العاملية وس تعزز مسامهة املنظمة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.

وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن دور الويبو يف  هذا البند. حولدمة وشكر وفد املكس يك الأمانة عىل املعلومات املق .239

وأأضاف أأنه  أأهداف التمنية املس تدامة اكن واحًضا للغاية، وأأن املشاركة يف مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة اكنت طبيعية.

ىل ينبغي احلفاظ عىل البعد الإمنايئ ابعتباره جانبا هاما من معل الويبو. حراز ت الظروف اليت  أأن وأأشار اإ ساعد البدلان عىل اإ

وقد فهم الوفد أأن هناك حاجة ملزيد من  حتقيق أأهدافها. ليك تمتكن هذه البدلان منالابتاكر رضورية للغاية جمال تقدم يف 

ذكل،  رمغو  اس تخدام املوارد. كيف سيمت املعلومات، ل س امي فامي يتعلق ابجلانب الإداري، واملزيد من املعلومات لتوضيح

وحتديد الفرص اليت تتيحها مجموعة الأمم مبديئ اعترب الوفد أأيًضا أأن الويبو دلهيا مجيع املعلومات الالزمة من أأجل تبين موقف 

 املتحدة للتمنية املس تدامة واس تخداهما لصاحل معل الويبو.

 شاروأأ  .للتمنية املس تدامةوشكر وفد اجلزائر الأمانة عىل الوثيقة اخلاصة بدعوة الويبو لالنضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة  .240

ىل أأنالوفد  لويبو يف ل الأسايس ورادلوشدد عىل  2020من أأجل دمع جدول أأعامل عام  هممة جدا املشاركة النشطة للويبو اإ

ىلبو الوي  انضامم وسيسامه .الهذا اجمل حول ز حضور الويبو ونرش املعرفة يتعز  يفمجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة  اإ

طارأأنشطهتا  لويبو ابلعمل عىل حتقيق ل القوي لزتامالاعىل هذه املشاركة  ؤكدس تو  .2030خطة التمنية املس تدامة لعام  مضن اإ

جيايب قريًبا بشأأن هذا البند.وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اختاذ قرار  أأهداف التمنية املس تدامة.  اإ

عداد الوثيقة اخلاصة بدعوة الويبو لالنضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة الإمنائية. .241  وشكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة عىل اإ

ثوأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن نظام التمنية امل    ملساعدة البدلان يف هجودها أ لية فعاةل يشلكللأمم املتحدة جيب أأن  حدم

 ،مل تكن مسامهة الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة موضع تساؤلو .2030لتحقيق خطة التمنية املس تدامة لعام 

ميكن هممتة ابلبتاكر، وابلتايل  وعدد مزتايد من الرشأاكت احملمتةل واملتعددة الأطراف ،العديد من اخلدمات متعلقة ابلبتاكرف

تضمن برانمج الويبو ومزيانيهتا دمع ي عالوة عىل ذكل، و  حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.سبيل  للويبو أأن تلعب دوًرا فريًدا يف

وأأعرب الوفد عن رسوره لأن الويبو  تقارير منتظمة عن ذكل. ت صدر الويبو، و 2030جدول أأعامل عام خاص لتحقيق 

ومن بيهنا قضااي عدة ج منسقة لمعلت عىل وضع هن  شاركت بنشاط يف اجملموعات الرمسية وغري الرمسية للأمم املتحدة اليت 

وفامي يتعلق ابدلعوة لالنضامم  من أأمه أأولوايت الويبو. هو 2030عام جدول أأعامل وشدد الوفد عىل أأن حتقيق  التمنية.موضوع 

اذلي سوف يقع عىل ، طلب الوفد من الأمانة تقدمي تقيمي واقعي للعبء الإداري مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامةاإىل 

ذا انضمت اإىل  وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه من احلمكة أأن تنضم الويبو اإىل مجموعة الأمم املتحدة  .هذه اجملموعةعاتق املنظمة اإ

 بشلك أأسايس مت متويهلينظام املنسقني املقميني، اذلي بشلك كبري من الويبو  عدم اس تفادةللتمنية املس تدامة، عىل الرمغ من 

أأن علامً  ،اس تفادة الويبو من نظام املنسقني املقميني اماكنيةالوفد عن  سأألو  هامت ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة.من مسا
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ىل املبلغ  نظراً ابملائة من موظفي الويبو يعملون يف جنيف، واكن وجود املوظفني خارج جنيف ضئياًل، ل س امي  95أأكرث من  اإ

وأأشار الوفد اإىل أأن مسامهة الويبو  .للتمنية املس تدامةمهة به يف مجموعة الأمم املتحدة الكبري اذلي ي طلب من الويبو املسا

ذكل بدون مشاركة  متسيمت حفص توزيع التاكليف يف نيويورك وليس يف الويبو وسيو  الس نوية يف اجملموعة مل تكن واحضة.

ابلإضافة اإىل ذكل، أأعرب  تاكليف اجلديدة حىت الآن.وأأشار الوفد أأيًضا اإىل عدم وجود معايري دقيقة لصيغة تقامس ال  الويبو.

عىل داري و الإ  تداعيات أأخرى عىل الصعيد لهاس تكون  عضوية مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة أأنبالوفد عن اعتقاده 

د جلنة الربانمج واملزيانية وذكَّر الوف بدقة وتقدير جحمها قبل قبول ادلعوة.دراسة هذه التداعيات والآاثر جيب و  املزيانية.صعيد 

 ابلإضافة اإىلمساهامت أأعضاء مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة  ةضاعفم متت 72/279بأأنه وفقًا لقرار امجلعية العامة 

وقد بدأأ ابلفعل عدد من واكلت الأمم املتحدة املتخصصة  .للتمنية موال اخملصصةالأ ٪ عىل 1تنس يق بنس بة  رسوم فرض

دراج نس بة  ذا اكن  .اجلهات املاحنة مع تفامهال يف املائة يف مذكرات  1وصناديق وبرامج الأمم املتحدة يف اإ وتساءل الوفد عام اإ

طلب الوفد توضيًحا و  املس تدامة. انضمت اإىل مجموعة الأمم املتحدة للتمنية يف حالهذا ينطبق أأيًضا عىل اجلهات املاحنة للويبو 

ذا اكنت مذكرات التفامه اليت ت توقيعها  ذا اكنت الرسوم س تطبق فقط عىل املاحنني اجلدد.سابقًا بشأأن ما اإ  ستمت مراجعهتا أأو اإ

دارية ومزيانية جديدة يتطلب وثيقة جديدة  ت معلوماحتتوي عىل وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن أأي يشء ينطوي عىل نفقات اإ

ىل أأن التحليل  مفصةل ومقرتحات. مل يكن متاًحا ومل تقدمه الأمانة العامة للأمم املتحدة بعد وابلتايل اكن  املفصلوأأشار الوفد اإ

 من السابق لأوانه مناقشة الانضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة.

عداد الوثيقة وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء وش .242  WO/PBC/31/10كر الأمانة عىل اإ

اتحة الفرصة للجنة للتداول بشأأن ادلعوة. ىل  بشأأن عضوية مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة وعىل اإ وأأشار الوفد اإ

ىلاملنطقي بابالأس   الوثيقة، ول س امي  مبني يف هو كاممجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة  ة اليت قد تدفع الويبو لالنضامم اإ

مات داخل البدلان يف تنفيذ اسهفامي يتعلق ابلإ واملساءةل احملايدة املمتثل يف تعزيز الاجتاه الاسرتاتيجي والرقابة اجملموعة  هدف

املرتتبة  ورأأى الوفد أأن الآاثر املالية والإدارية احملمتةل .نياملقمي نياملنسق، مبا يف ذكل نظام 2030خطة التمنية املس تدامة لعام 

ىل الفوائد اليت ميكن  اعىل الانضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة معقوةل، نظر  املقدم مع ادل احلصول علهيا نتيجةاإ

. 19-جلاحئة كوفيدالتصدي  معلية أأنه ل يقدر بمثن يفني املقمي نياملنسق، أأثبت نظام ويشلك خاص الأمم املتحدة. ةمو نظمن م 

ىل  االتاكليف املالية. ونظر  احتسابالفوائد املس تقبلية اليت سيمت اكتساهبا بدًل من جمرد  تقديرد أأنه من الأنسب ورأأى الوف اإ

، مفن املنطقي بذل لك اجلهود هياالاس تقرار املايل النس يب للويبو واحامتل تأأثري الأزمة الاقتصادية العاملية الأوسع نطاقا عل

وشدد الوفد عىل أأن امللكية  تعددة الأطراف.امل الصعوابت، مبا يف ذكل تعزيز أأطر التعاون  من هذه املنظمة محلايةاملمكنة 

دور الويبو كواكةل متخصصة من واكلت الأمم املتحدة و  مع قضااي التمنية املس تدامة الأوسع نطاقا. بال أأي شك الفكرية تتداخل

ذا انسحبت الويبو من  ية الفكرية.هو تقدمي املشورة الفنية املتخصصة واخلدمات يف جمال امللك  وشدد الوفد عىل أأنه اإ

ىل منظور خرباء الويبو التقين  املناقشة، فقد يشلك هذا الأمر خطر بسبب كون الإجراءات املعمتدة يف هذا اجملال س تفتقر اإ

ضافية من أأمانة مجموعة الأمم املتحدة لل  هتطلع عنالوفد  عربوأأ الفريد من نوعه.  جاابت اإ ىل تلقي اإ تمنية املس تدامة بشأأن اإ

ىل الويبو انضامم ابجتاهويف الوقت نفسه، اعترب أأنه من املهم أأن تتخذ جلنة الربانمج واملزيانية خطوات  الأس ئةل املعلقة. مجموعة  اإ

حراز تقدم ملموس لتحقيق ذكل يف املس تقبل القريب.وأأعرب عن تطلعه الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة،  ىل اإ  اإ

الأمانة يف هذا وذكرت  فرنك سويرسي. 400000نة اإىل طلب توضيح املسأأةل املتعلقة مبصدر مبلغ وأأشارت الأما .243

عادة تنظمي نظام الأمم املتحدة الإمنايئ اعتباًرا من عام  72/279الس ياق قرار امجلعية العامة  واكن هناك سؤال  .2018بشأأن اإ

آخر طرحه وفد كندا حول التسلسل الزمين للتبادل بني  فيه  بحثالويبو ومجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة، واذلي ست أ
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جابة عىل الوفد يف وقت لحقالأمانة  ىل املناقشات وسلطت الأمانة الضوء عىل أأهنا اس متعت بعناية شديدة .لالإ وفهمت أأن  اإ

ملرتتبة عىل الانضامم اإىل مجموعة الأمم الأمانة املعلومات املتاحة حالًيا بشأأن الآاثر ا توفرمعظم ادلول الأعضاء ترغب يف أأن 

ىل أأنه ليس دلهيا املزيد من املعلومات، ولكن بعد تشجيع ادلول الأعضاء ودمعها، و  املتحدة للتمنية املس تدامة. أأشارت الأمانة اإ

لأس ئةل احملددة للغاية حمددة عىل ا أأجوبةمجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة للحصول عىل  عادة التواصل معالزتمت الأمانة ابإ 

 وفود ادلول الأعضاء. طرحهتااليت 

ىل أأنه يبدو أأن هناك رغبة يف املشاركة يف مجموعة الأمم و  .244 قدم الرئيس حملة عامة عن املناقشة من خالل الإشارة اإ

نشطة كجزء من الأمم شارك يف الأ ت من الواحض أأن الويبو و  الويبو جزًءا من الأمم املتحدة. أأن مبااملتحدة للتمنية املس تدامة، 

وسلط الرئيس الضوء عىل أأنه من خالل مجيع الربامج والأنشطة اليت اكنت الويبو  .هماهمااملتحدة واكن ذكل جزًءا من 

يف حتقيق  الويبو مجيع ادلول الأعضاء مسامهةتؤيد ذلكل، و يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة. املنظفة سامهتتنفذها، 

ىل أأن بعض الوفود أأشارو  .2030عام  جدول معل غالبية الوفود  أأشارتذه ادلعوة، و هب القبوليف  أأعربت عن رغبهتا الرئيس اإ

ىل مجموعة الأمم املتحدة اس تخدام مسامهة الويبو يف كيف سيمت مزيد من املعلومات حول الآاثر املالية، و  احلصول عىلرضورة  اإ

عداد و  والآاثر الأخرى مثل الأثر الإداري.للتمنية املس تدامة  من شأأنه أأن اذلي لقرار لاملقرتح  النصطلب الرئيس من الأمانة اإ

ىل الامتس مزيد من التوضيحات من أأمانة مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة للمتكم  عداد تقرير حول جيسد احلاجة اإ ن من اإ

 الآاثر الإدارية واملالية دلورة جلنة الربانمج واملزيانية املقبةل.

ذا اكنت  زمبابوي البيان اذلي ت الإدلء به ابمس مجموعة البدلان الأفريقية.وأأيد وفد  .245 وطلب الوفد توضيًحا بشأأن ما اإ

بطلب مجموعة الأمم املتحدة للتمنية  املرتبطةلس ياسات اب املسائل املتعلقةجلنة الربانمج واملزيانية يه اللجنة املناس بة ملناقشة 

ىل اجمل ىل أأن جلنة الربانمج واملزيانية اكنت معنية يف املقام الأول ابلآاثر املالية  اموعة، نظر املس تدامة للويبو لالنضامم اإ اإ

دول أأعامل التمنية. واس تفرس جب اخلاصة توصياتل ابرتبطة املقضااي تتعلق ابلس ياسات أأيًضا يف حني اكنت هناك والإدارية، 

ذا اكن املرتتبة عىل الانضامم اإىل مجموعة الأمم  اتالس ياس مس توى عىل تقيمي الآاثرب جلنة أأخرى للويبو  ينبغي أأن تقوم الوفد اإ

جيابية اإىل دعوة الويبو  املتحدة للتمنية املس تدامة. وأأشار الوفد اإىل دمعه الاكمل لدلعوة وانشد الوفود الأخرى أأن تنظر ابإ

 لالنضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة.

وثيقة املقدمة ركزت يف املقام الأول عىل اجلوانب املالية والإدارية لدلعوة وأأحالت وسلطت الأمانة الضوء عىل أأن ال .246

ىل املستشار القانوين  جابة عىلالسؤال من وفد زمبابوي اإ أأشار املستشار القانوين، رًدا و  .اتلس ياساب املتعلقة سائلامل  لالإ

ىل أأن الوثيقة حتدد بوضوح الآاثر املالية ذا الأمر يتوافق مع دور قبول ادلعوة، وهل والإدارية احملمتةل  عىل سؤال وفد زميبابوي، اإ

ضافية يتعني النظر فهيا يف حال وجودواقرتح املستشار القانوين أأنه  نة الربانمج واملزيانية.جل  تتجاوز اجلوانب املالية  مسائل اإ

جراؤها، الزتمت الأمانة فامي يتعلق ابو  امجلعيات.خالل انعقاد  طرهحايجب ، ف والإدارية الواردة يف الوثيقة ملناقشات اليت ت اإ

ضافية  بتقدمي مزيد من املعلومات الأساس ية رًدا عىل الأس ئةل والتعليقات اليت طرحهتا الوفود، ولكن ميكن مناقشة قضااي اإ

 امجلعيات. اجامتعات خاللالبند  هذا عندما يمت طرحلآاثر املالية والإدارية اب غري مرتبطةأأخرى 

ذا اكن  ناولزميبابوي املستشار القانوين عىل التوضيح وطلب أأن يت وشكر وفد  .247 تقرير جلنة الربانمج واملزيانية مسأأةل ما اإ

  ينبغي للجنة أأخرى تقيمي قضااي الس ياسة العامة.
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ىل أأن القضية  .248 خارج جلنة الربانمج واملزيانية  ل ميكن أأن تعملقضية هممة ويه  اليت يمت البحث فهياوأأشار الرئيس اإ

القرارات متاًما وأأن  ااملستشار القانوين اكن واحض ردم وأأعرب الرئيس عن اعتقاده بأأن  .اخلاص هبا طار القانوين واملؤسيسلإ ا

امجلعيات.  اجامتعاتخالل عادة املرتبطة مبطالبة اللجان ابلتعامل مع خمتلف القضااي املتعلقة ابلس ياسات يمت اختاذها 

 .ذكلتضمنت الوثيقة القضااي املتعلقة ب ابلتايل، واتة هو الربامج واملزيانياختصاص جلنة الربانمج واملزيانيو 

، رشع يف قراءة التعديل املقرتح، للتمنية املس تدامةر بشأأن مجموعة الأمم املتحدة اوبعد أأن معم الرئيس مرشوع القر  .249

 ييل: عىل مانص اذلي ي و 

ذ انقشت وحبثت ادلعوة املو  .250 ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ هجة للويبو يك تصبح عضوا يف مجموعة الأمم املتحدة اإ

 ( ومرفقها:WO/PBC/31/10للتمنية املس تدامة )اجملموعة( عىل النحو الوارد يف هذه الوثيقة )

ت ابلعمل املهم اذلي تضطلع به اجملموعة من أأجل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة اليت تس "1" مه اأأقرم

 ؛2020/21من براجمها ومشاريعها وفقا للربانمج واملزيانية الويبو يف بلوغها عن طريق العديد 

وطلبت من الأمانة الامتس املزيد من التوضيح من أأمانة اجملموعة وتقدمي وثيقة اإىل جلنة الربانمج  "2"

 واملزيانية يف دورهتا الثانية والثالثني تتضمن معلومات مفصةل عن:

 ر الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.دو  عززي أأن موعةاجمل نضامم الويبو اإىلل ميكنكيف  (أأ )

ىل اس تعراض اجملموعة لتخصيص التاكليف، وما  (ب) د ابلضبط ملسامهة الويبو استنادا اإ املبلغ احملدم

آاثر من حيث الإدارة و  عداد التقاريريرتبط بذكل من أ  ؛اإ

ماكنيات تقيمي اس تخدام  سيمت كيفو  (ج)  يف املس تقبل. هامسامهة الويبو واإ

جراء بعض التغيريات عىل واقرتح الرئي .251 )أأ(  2واقرتح الرئيس حذف الفقرة الفرعية   ت تالوته.ييال القرارمرشوع س اإ

بقاء عىل الفقرة )ب( و )ج( لأنه يعتقد أأن الفقرة تتضمن مسائل ينبغي  ورشع  امجلعية العامة.البحث فهيا يف من القرار والإ

 " )أأ(.2حذف الفقرة الفرعية " بعدنية الرئيس يف قراءة القرار عىل جلنة الربانمج واملزيا

آراء مجيع ادلول  هوشكر وفد الاحتاد الرويس الرئيس عىل مرشوع القرار وعىل هجود  .252 ىل التعبري عن أ الرامية اإ

 رمغو  مشاورات مع املستشار القانوين.اجراء اليت ت تقدميها بعد  املعدةل الأعضاء. ووافق الوفد بشلك عام عىل الصياغة

وذكر أأن  يف مرشوع القرار للنظر فهيا. هذه النقطةلنقطة )أأ(، وابلتايل فضل بقاء ل  مشلكة ابلنس بةذكل، مل ير الوفد أأي 

وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه  لربامج واملزيانية.اب اخلاصةنتظم تقريرا عن التمنية املس تدامة واملؤرشات شلك م ب تقدم الأمانة 

" )أأ( لأن هذه النقطة رضورية وتعرب بشلك أأفضل عن موقف ادلول 2لفقرة الفرعية "ا يشمل القرارمن املناسب أأن 

آخر يف القرار يتعلق بتطبيق  الأعضاء. ضافة عنرص أ وبعد أأن  .عىل التربعاتبنس بة واحد ابملائة  رسومواقرتح الوفد أأيًضا اإ

ىل أأن قرار الأمم املتحدة واحد ابملائة، أأشار البالغة  الرسومطلب الرئيس مزيًدا من الإيضاحات بشأأن  الوفد اإ

A/RES/72/279  ىل متويل نظام املنسقني املقميني.رسوم تضمن وقد دعا هذا القرار اإىل فرض  بنس بة واحد ابملائة هتدف اإ

وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة مصدر  اخملصصة للتمنية املس تدامة.التربعات رمس تنس يق بنس بة واحد يف املائة عىل أأموال 

ذا اكن سيمت تطبيق هذه  أأصبحت الويبو عضًوا يف مجموعة الأمم املتحدة  يف حالعىل اجلهات املاحنة للويبو،  الرسومالأموال واإ
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ىل  للتمنية املس تدامة. اجلهات مذكرات التفامه اليت ت توقيعها مع  أأثر هذا املوضوع عىليف توضيح  تهرغب وأأشار الوفد أأيضا اإ

ذا س تطبق هذه الرسو   .فقط أأو عىل املاحنني اجلددلهيا عم املاحنة واإ

ىل م   .253 يطاليا عن تقديره للجهود املبذوةل للتوصل اإ رضورة بشأأن الوفد الاحتاد الرويس  أأيدو  لقرار.ا رشوعوأأعرب وفد اإ

ىل أأن الويبو  نظرابه  الاس تخفافوأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جانب همم ل ينبغي  .القرار الاحتفاظ ابلنقطة )أأ( يف نص اإ

 وأأراد الوفد أأن حتصل الويبو عىل مزيد من املعلومات حول كيف تشارك ابلفعل بنشاط يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.

ىل    قدرة الويبو عىل حتقيق هذه الأهداف. تعزيزس تؤدي املشاركة يف مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة اإ

س بانيا الرئيس وطلب .254  رسومتوضيحات من وفد الاحتاد الرويس بشأأن اقرتاحه، وحتديدًا بشأأن تطبيق  وشكر وفد اإ

ىل الوفد  شاروأأ  احلالية.التربعات اجلديدة أأو  تربعات٪ عىل ال 1بنس بة  ىل الويبو، وليس اإ ىل أأن ادلعوة اكنت موهجة اإ ادلول اإ

، وليس لسلسةل من بأأمكلهاللويبو موهجة  عوةادل هذهو  خملتلف الربامج اليت تديرها املنظمة.تربعات الأعضاء، اليت اكنت تقدم 

 .تربعاتالبدلان اليت اكنت تقدم 

اثرة النقطة املتعلقة ابل .255 ذا اكن سيمت تطبيق  اهو أأنه مل يكن متأأكد رسوموأأوحض وفد الاحتاد الرويس أأن السبب يف اإ اإ

ضافة اإىل ذكل، مل يكن من الواحض كيف سيمت ابلإ  عىل اجلهات املاحنة للويبو أأم ل.هذه التنس يق بنس بة واحد ابملائة  رسوم

ذا اكنأأيضا حض او ال من غريو  مع البدلان. سابقاعىل التفاقات ومذكرات التفامه اليت ت توقيعها  اتطبيقه لزاميو الرس ههذ تاإ  ةم اإ

دراج النقطة  همامت الوفداكن ب اس بولهذه الا لتفاقات اجلديدة.عىل افقط  ا تطبقأأم أأهنسابقا عىل مذكرات التفامه املوقعة  ابإ

احلصول عىل مزيد من املعلومات من مجموعة الأمم املتحدة للتمنية  من لأمانةاكن تمت ليكيف مرشوع القرار املقرتح )أأ( 

 املس تدامة بشأأن هذه املسأأةل.

ىل ل وشكر الرئيس ادلول الأعضاء عىل صربها وتفهمها  .256 أأوحض الرئيس و  .ومتوافق عليه مجليعمن ا مقبول نصلتوصل اإ

طلب من الأمانة لل، بل املتربعنيبنس بة واحد يف املائة عىل  رسومأأن الصياغة الواردة يف مرشوع القرار مل تكن لفرض 

وأأعرب الرئيس عن اعتقاده بأأن  من مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة بشأأن هذه املسأأةل. اتتوضيح احلصول عىل

 أأخذه يف الاعتبار عند النظر يف ادلعوة. يمت ليكميكن أأن يكون مفيًدا  هذه الرسومحول احلصول عىل مزيد من املعلومات 

ذا اكن ينبغي الاحتفاظ ابلفقرة الفرعية و  ىل مناقشة اإ ىل  2انتقل الرئيس اإ )أأ( يف القرار وأأوحض أأن الوفود أأعربت عن احلاجة اإ

يف معل  سامه الويبوست ذا أأصبحت عضًوا يف اجملموعة وكيف سؤال مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة عن دور الويبو اإ 

تمت وأأكد الرئيس أأن هناك بعض القضااي اليت قد تكون خارج نطاق ولية جلنة الربانمج واملزيانية وينبغي أأن  .اجملموعة

ىل أأن الأس ئةل املتعلقة بدور  مجلعيات.ا خالل اجامتعات مناقش هتا يف حال  لويبو،اوعىل وجه التحديد، أأشار الرئيس اإ

أأثناء  هاعضًوا يف مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة، ينبغي أأن تكون للجمعيات وميكن للوفود أأن تثري خماوف  أأصبحت

ىل املستشار القانوين ملزيد من و  امجلعيات.  .الإرشادات بشأأن هذا املوضوعأأحال الرئيس القضية اإ

ةل الإضافية املتعلقة هبذه املسأأةل، واليت اكنت ذات أأمهية ابلنس بة للجنة وشكر املستشار القانوين الوفود عىل الأس ئ  .257

وأأكد املستشار القانوين أأن مجعيات الويبو لكفت جلنة الربانمج واملزيانية ابلتعامل مع  الربانمج واملزيانية ومجيع أأعضاء الويبو.

ىل أأن هذه الفقرة  ،)أأ( 2هبا الفقرة الفرعية  تصيغ اليتيبدو أأن الطريقة و  واملباين واملسائل املالية. اتالربامج واملزياني تشري اإ

ىلالفرعية  ىل  نظرابدور الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، واليت  ةتعلقامل الس ياسة العامة مسائل  تتطرق اإ اإ

ىل  فهيا من قبل مجعيات الويبو. بحثتناولها أأو ال أأن يمت يبدو أأنه من الأنسب اختصاص جلنة الربانمج واملزيانية،  ابلإضافة اإ
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تكل أأن الويبو اكنت بصدد احلصول عىل مزيد من املعلومات، ل س امي املعلومات املالية والإدارية و  املستشار حظذكل، ل

عداد التقارير، عالوة عىل و  ة.الالزتامات اليت ستنجم عن الانضامم اإىل مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدام حول املتعلقة ابإ

 الأس ئةل اليت حيتاج القرار املقرتح الرتكزي عىل يلوابلتا، طرهحاذكل، ركزت املناقشات عىل كيفية حتديد الأس ئةل اليت جيب 

 .يه من اختصاص جلنة الربانمج واملزيانية

للجمعيات  ترك هذا املوضوع من الأفضلالرئيس أأنه بعد الإيضاح الإضايف اذلي قدمه املستشار القانوين،  شاروأأ  .258

 .هللنظر في

يران )مجهورية  .259 ذا  -وطلب وفد اإ الويبو، بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة،  حيقالإسالمية( توضيًحا بشأأن اإ

طار منظومة الأمم املتحدة. ىل أأي مجموعة أأو مبادرات يف اإ ه وأأعرب الوفد عن اعتقاد اختاذ قرار بشأأن العضوية أأو الانضامم اإ

جراءبأأنه ل ينبغي  ذا اكناملزيد من املناقشات حول هذا املوضوع بأأي شلك من الأشاكل  اإ انضامم الويبو القرار الهنايئ بشأأن  اإ

ىل  ذا  مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة س يخضع ملوافقة ادلول الأعضاء.اإ وطلب الوفد توضيًحا من املستشار القانوين اإ

 ة غري حصيح.اكن فهمه لهذه املناقش

آرائه حول مالءمة هذا الاس تفسار  .260 وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للمستشار القانوين عىل أ

وأأوحض الوفد أأنه هممت ابحلصول عىل أأكرب قدر ممكن من املعلومات عندما ترسل الويبو طلًبا للحصول عىل مزيد من  .ابلتحديد

ىلالوفد  شاروأأ  املعلومات. ذا اكن من الرضوري ل مانع دليه أأنه  اإ  ذكرو  هيئات الويبو املناس بة. قبل منالأس ئةل توجيه بعض اإ

ذا اكنت جلنة الربانمج واملزيانية يه اليت ينبغي وليس ابلإجراءاتالوفد أأنه هممت أأكرث ابلنتيجة  ، لكنه المتس املشورة بشأأن ما اإ

جراء هذا الاس تفسار من ح  ذا اكن 2يث طبيعة السؤال يف الفقرة الفرعية أأن تطلب من امجلعية العامة اإ  جيب رفع )أأ( أأو اإ

ىل امجلعية العامة. ىل امجلعية العامة توصية اإ للجمعية العامة لتناول البند  جمال، فهل اكن هناك ويف حال جيب رفع توصية اإ

طار تقرير جلنة الربانمج واملزيانية.  للمناقشة يف اإ

تقرير جلنة الربانمج يف  دلول الأعضاء التعليق عىل أأي قضااي تتعلق هبذا البندميكن ل وأأوحض املستشار القانوين أأنه .261

ىل امجلعيات. رفعهتاذلي  واملزيانية  خاللوأأعرب املستشار القانوين عن اعتقاده أأنه من اختصاص امجلعيات القيام بذكل  اإ

 تقرير جلنة الربانمج واملزيانية. عرض

عداد تقرير مف .262  صل للجنة الربانمج واملزيانية لتلخيص املناقشات واملواقف اليت ت التعبري عهنا.وأأكد الرئيس أأنه سيمت اإ

يران )مجهورية  ىل أأن -وردًا عىل وفد اإ القضااي  ه ينبغي عىل ادلول الأعضاء اختاذ قرار بشأأنالإسالمية(، أأشار الرئيس اإ

ىل توافق يف الآراينبغي تعدد الأطراف و امل املطروحة مضن الإطار   ء بشأأن القرار.التوصل اإ

وطلب الوفد مزيدا من الإيضاحات لأنه ل  وشكر وفد الاحتاد الرويس الرئيس واملستشار القانوين عىل تعليقاهتام. .263

  يعتقد أأن البند مدرج يف جدول أأعامل امجلعيات العامة.

ىل امجلعيات، وستمت مناقشة هذه ا .264  ملسأأةل حتت هذا البند.وأأوحض الرئيس أأن تقرير جلنة الربانمج واملزيانية سريفع اإ

ذا اكن الرئيس يطلب من جلنة الربانمج واملزيانية عدم اختاذ قرار   .265 وطلب وفد الاحتاد الرويس توضيًحا بشأأن ما اإ

 بشأأن هذا البند.
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لغاء القرار بل اقرتاح بأأن تطلب جلنة الربانمج واملزيانية من الأمانة و  .266 ىل اإ أأوحض الرئيس أأن الرشح مل يكن هيدف اإ

من مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة وطرح أأس ئةل حول دور الويبو يف املسائل  اتىل مزيد من التوضيحاحلصول ع

وأأعرب الرئيس  عىل الآاثر املالية ذات الصةل. ركزوأأوحض الرئيس كذكل أأن القرار جيب أأن ي املتعلقة ابملزيانية.تكل املالية و 

اليت من شأأهنا أأن تساعد يف فهم كيفية اس تخدام هذه املوارد املالية،  التربعاتاس تخدام  تعن اعتقاده بأأن الفقرة )ج( تناول

 واليت تقع مضن اختصاص جلنة الربانمج واملزيانية.

ذا اكن سيمت الاحتفاظ  .سأأةلوأأيد وفد املكس يك هنج ومنطق الرئيس يف حل امل  .267 وأأكد الوفد أأنه مل يكن من الواحض ما اإ

ذا اكنت جلنة الربانمج واملزيانية س تطلب من امجلعيات حتليل هذه النقطة.)أأ  2ابلفقرة الفرعية  ورأأى الوفد أأنه  ( يف القرار أأو اإ

قناع  2الفقرة الفرعية  ادراجل ينبغي  )أأ( يف القرار لأن الويبو مل تكن حباجة اإىل مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة لإ

طاردورها أأمهية املنظمة ب وعلق الوفد  الويبو. دلىابلفعل  توفرةاكنت هذه املعلومات م و  التمنية املس تدامة.أأهداف  مضن اإ

واقرتح  تفق مع وفد الاحتاد الرويس عىل أأنه س يكون من املفيد توضيح املسأأةل.أأشار اإىل أأنه ي كذكل عىل النقطة )ج( و 

دراج   الفقرة ريشوت  لتنس يق بنس بة واحد ابملائة.يف القرار اخلاص برسوم ا 72/279املس تخدم يف قرار امجلعية العامة  النصاإ

اخملصصة و غري الأساس ية للأطراف الثالثة الالتنس يق بنس بة واحد ابملائة عىل املساهامت  رسوماإىل  72/279من القرار  10

 لأنشطة الأمم املتحدة املتعلقة ابلتمنية.برصامة 

جراء مشاورات غري رمسية بشأأن ال  .268 ىل اإ  قرتح ملرشوع القرار.امل نصودعا الرئيس الوفود اإ

ىل أأن ولية جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن هذا البند قد  قدم الرئيس ملخصا للمناقشة حول مرشوع املقرر.و  .269 وأأشار اإ

وشدد الرئيس عىل أأن جلنة الربانمج واملزيانية جيب أأن  من املهم التأأكد من أأن القرار يقع مضن الولية. وابلتايلت توضيحها 

اقرتح الرئيس تعديل و  ًرا يعكس الرغبة يف فهم الأثر املايل لنضامم الويبو اإىل مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة.تتخذ قرا

)أأ( كيف ميكن لعضوية مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة أأن تعزز مسامهة الويبو  )أأ( عىل النحو التايل: 2الفقرة الفرعية 

نطاق ولية  مضنالقرار  علجيالأمر أأن هذا  ورأأى الرئيس .يةاملس تقبل  اتلربامج واملزيانيل وفقاتدامة، املس  يف أأهداف التمنية 

مجموعة الأمم املتحدة للتمنية اإىل  الانضاممجلنة الربانمج واملزيانية ويركز عىل احلصول عىل مزيد من املعلومات حول تأأثري 

ىل الفقرة )ج( فامي يتعلق ابوشكر الرئيس وفد املكس يك عىل  املس تدامة. وأأكد الرئيس  واحد ابملائة. بنس بة رسوملالإشارة اإ

من أأجل  املعلومات من مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامةاملزيد من طلب  اإىل يعاهذا حيقق املسأأن مرشوع القرار 

 ة.يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة الربانمج واملزياني مفصةلمعلومات  توفري

يران )مجهورية  شارأأ و  .270 ىل أأنه ل ميانع الإسالمية(  -وفد اإ ضافة الفقرة الفرعية اإ ىل القرار)أأ(  2اإ ، لكنه يعتقد أأن أأمانة اإ

يضاحات مجموعة الأمم املتحدة للتمنية  من زاوية حول كيف مسامهة عضوية الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة ل ميكهنا تقدمي اإ

ل للويبو وادلول الأعضاء فهياأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هذا موضو و  .الربانمج واملزيانية  هتقدمي توضيح بشأأن ع ل ميكن اإ

اثنًيا، فامي يتعلق ابختصاص الويبو يف اختاذ القرار الهنايئ بشأأن العضوية،  وليس أأمانة مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة.

ذا اكنت املناقشة حول هذه املسأأةل تعين أأن أأمانة الويبو ل ميكهنا اختاذ أأي طلب الوفد توضيًحا من املستشار القانوين حو  ل اإ

السابقة، مل يكن قرار الويبو  اتوفقًا للمامرس .بشأأن هذا املوضوع قرار بشأأن العضوية قبل قرار جلنة الربانمج واملزيانية

ىل أأي مبادرة ملنظومة الأمم املتحدة خاضًعا ملوافقة ادلول الأعضاء، ذلكل اكن الوفد يسعى للحصول عىل توضيح  ابلنضامم اإ

 بشأأن هذه املسأأةل.
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ىل أأنه ميكن  .271 الأمانة  تلمتسطلب بأأن أأوًل، تصور جزأأين من القرار،  هوأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

 حتتوي وثيقة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ميتقدب الأمانة  قيام اثنياتوضيحات من أأمانة مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة، و

عداد وتقدمي وثيقة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية توحض كيف ميكن  معلومات مفصةل. ورأأى الوفد أأنه من اختصاص الأمانة اإ

الوفد أأيًضا تغيري واقرتح  لعضوية مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة أأن تعزز مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة.

دراج "وفقا لـصياغة مرشوع القرار حبذف " طار" واإ الأمر اذلي " أأو "ذات الصةل" ابلربامج واملزيانيات املس تقبلية، مضن اإ

 يعكس املعىن املقصود بشلك أأفضل.

ىل أأن السؤال حول من دليه سلطة اختاذ القرار الهنايئ ميكن اعتباره سابقًا  .272 لأوانه يف هذه وأأشار املستشار القانوين اإ

وركزت املناقشات عىل كيفية النظر يف  املرحةل لأن املعلومات الالزمة لختاذ القرار بشأأن قبول ادلعوة مل تكن متاحة بعد.

مرة أأخرى يف ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية. وأأعرب املستشار القانوين  مناقش هتامت تادلعوة، وس النوايح املفيدة من 

ل بعد أأن  البحث هبذا القرارده بأأن القرار الهنايئ بشأأن دعوة املنظمة سابق لأوانه ول ينبغي عن اعتقا تكون نظرة عامة ت اإ

آاثر  تداعياتوواحضة حول  هذه املسأأةل املتعلقة بسلطة  املستشار القانوين أأنه ميكن توضيح أأشاروذلكل،  هذه ادلعوة.وأ

 ات املطلوبة من أأمانة مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة.اس تالم املعلوم الهنايئ بعد اختاذ القرار

ىل أأنه ي و  لقرار.ا مرشوعوشكر وفد الاحتاد الرويس الرئيس عىل العمل  .273 تفق مع وفد املكس يك فامي يتعلق أأشار اإ

ىل القرار فامي بتعلق ابلبند )ج( اب قرار  روحعكس تا و أأكرث وضوحً  املدرجة يف هذا القراراكنت الصياغة و  .72/279لإشارة اإ

ليه. ىل موافقته الوفدوأأشار  امجلعية العامة للأمم املتحدة اذلي متت الإشارة اإ عىل الإضافات املقرتحة لوفد الولايت  أأيضا اإ

 )أأ(. 2املتحدة الأمريكية فامي يتعلق ابلفقرة الفرعية 

يران )مجهورية  .274 ذكل، رأأى الوفد  رمغو  املستشار القانوين.الإسالمية( عن تقديره للتوضيح اذلي قدمه  -وأأعرب وفد اإ

ىل املامرسات السابقة يف الويبو، عندما ت اختاذ العديد من القرارات  الوفد استند تعليقو  أأن القضية مل تكن سابقة لأواهنا. اإ

ىل أأي مبادرة أأو مجموعة  طار منظومة الأمم املتحدة. مضناملتعلقة ابلنضامم اإ  بحث القرار اذلي ت ال الوفد أأنه بناًء عىل شاروأأ  اإ

فيه، سيتعني عىل ادلول الأعضاء الانتظار حىت جلسة جلنة الربانمج واملزيانية التالية لتلقي معلومات حول هذه املسأأةل، وفهم 

خربته خالل  ىلاإ ستند ي الوفد أأن ذكل  ذكرو  قرار من قبل ادلول الأعضاء.ل ختضعل  أأو رفضها العضويةمسأأةل قبول الوفد أأن 

ىل أأي مبادرات يف منظومة وات الأربع أأو امخلس الأخرية اليت معل فهيا مع املنظمةالس ن ، وأأن الويبو عندما قررت الانضامم اإ

 الأمم املتحدة مل تطلب موافقة ادلول الأعضاء.

يران )مجهورية و  .275  الإسالمية( عىل التوضيح، وأأقر بأأن الوثيقة املقدمة -أأعرب املستشار القانوين عن شكره لوفد اإ

من شأأهنا أأن تساعد و مفيدة  حول هذا املوضوع اكنت ناقشةامل ادلعوة وأأن  مسأأةل جلنة الربانمج واملزيانية يف حبث تتطلب

 .هذا الهدف اذلي وضع من أأجهلبند جدول الأعامل حقق  ، وابلتايلأأةلسامل الأمانة عىل امليض قدًما بشأأن هذه 

لب من الأمانة أأن تسعى  ية جلنة الربانمج واملزيانية.مضن ول هووأأكد الرئيس أأن صياغة مرشوع القرار   .276 وقد ط 

بداء تمتكن اللجنة من للحصول عىل مزيد من املعلومات حول العنارص اليت اكنت مضن ولية جلنة الربانمج واملزيانية حىت  اإ

 :واذلي ينص عىل ما ييل ،قرأأ الرئيس مرشوع القرار بصيغته املعدةلو  رأأي مس تنري بشأأن ادلعوة.

ذ انقشت وحبثت ادلعوة املوهجة للويبو يك تصبح عضوا يف مجموعة الأمم املتحدة  .277 ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ اإ

 ( ومرفقها:WO/PBC/31/10للتمنية املس تدامة )اجملموعة( عىل النحو الوارد يف هذه الوثيقة )
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ت ابلعمل املهم اذلي تضطلع به اجملموعة من أأجل حتقيق أأهداف التمني "1" ة املس تدامة اليت تسهم الويبو أأقرم

 ؛2020/21يف بلوغها عن طريق العديد من براجمها ومشاريعها وفقا للربانمج واملزيانية 

وطلبت من الأمانة الامتس املزيد من التوضيح من أأمانة اجملموعة وتقدمي وثيقة اإىل جلنة الربانمج  "2"

 مفصةل عن:واملزيانية يف دورهتا الثانية والثالثني تتضمن معلومات 

 يف س ياقاملس تدامة، أأن يعزز مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية  موعةاجمل لنضامم الويبو اإىل ميكنكيف  (أأ )

 ؛لربامج واملزيانيات املس تقبليةا

ىل اس تعراض اجملموعة لتخصيص التاكليف، وما  (ب) د ابلضبط ملسامهة الويبو استنادا اإ املبلغ احملدم

آاثر من حيث الإدار  عداد التقاريرو ة يرتبط بذكل من أ  ؛اإ

غري ال% ت قتطع يف املصدر من مساهامت الأطراف الثالثة 1تنس يق بقمية  رسومتطبيق  (ج)

 أأساس ية واخملصصة برصامة لأنشطة الأمم املتحدة الإمنائية؛

ماكنيات تقيميها يف املس تقبل.كيف سيمت و  (د)  اس تخدام مسامهة الويبو واإ

هناء البند، لكنه طلب منح الوفود مزيًدا من الوقت وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقد .278 يره لالهامتم ابإ

ىل التشاور مع اخلرباء املتخصصني  بشأأن للتشاور مع العوامص بشأأن الصيغة الهنائية ملرشوع القرار. واكنت الوفود حباجة اإ

 عض املسائل.ب

 وطلب وفد سويرسا مزيدا من الوقت ملراجعة الاقرتاح اجلديد. .279

 لتشاور.الالزم ل لوقت ا الوفود فتح املناقشات بعد أأن أأعطى وأأعاد الرئيس .280

ىل أأنه يبدو أأن هناك اتفاقًا داخل اجملموعة عىل أأن القرار   .281 وأأشار وفد اململكة املتحدة، متحداًث ابمس اجملموعة ابء، اإ

 مرشوع القرار. نصي تضمن حذف هذه الفقرة من )أأ( اذل 2جيب أأن يعود اإىل الاقرتاح الأصيل فامي يتعلق ابلفقرة الفرعية 

مسأأةل هممة وأأعرب  للتمنية املس تدامةواعترب وفد الاحتاد الرويس أأن مسأأةل عضوية الويبو يف مجموعة الأمم املتحدة   .282

بقاء عىل ال عن امتنانه للمجموعة ابء لعقد املشاورات املناس بة مع عوامصها ومع اجملموعات الأخرى. فقرة الفرعية وأأيد الوفد الإ

ىل أأن هذه النسخة تالوفد  شاروأأ  )أأ( ورأأى أأن النسخة الأخرية من فقرة القرار اكنت متوازنة بشلك جيد. 2 عكس الطريقة اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن الفقرة الفرعية  ىاليت تقدمت هبا املناقشات يف اجللسة العامة، وابلتايل مل ير  أأي عائق أأمام التوصل اإ

ىل أأنه عىل اس تعداد للتوصل اإىل حل وسط وأأشار ا )أأ(. 2 ذا اكنت هناك طريقة دلمج " لختصارلوفد اإ " يف 1الوقت اإ

 )أأ(. 2الواردة يف الفقرة الفرعية  النصومل يوافق الوفد عىل حذف  ".2الفقرة "

آس يا واحمليط الهادئ، اإىل خماوف الوفود واقرتح حل وسط  .283 لنس بة ابوأأشار وفد س نغافورة، متحداث ابمس مجموعة أ

 واقرتح الوفد ما ييل: فصلها عن الفقرة الثانية. من خالل)أأ(  2للفقرة الفرعية 
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ىل الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة الامتس املزيد من التوضيح من أأمانة اجملموعة من الأمانة  تطلب .3" وتقدمي وثيقة اإ

 ومات مفصةل عن:جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية والثالثني تتضمن معل

ىل اس تعراض اجملموعة لتخصيص التاكليف، وما يرتبط بذكل  .أأ  د ابلضبط ملسامهة الويبو استنادا اإ املبلغ احملدم

آاثر من حيث الإدارة و  عداد التقاريرمن أ  ؛اإ

غري أأساس ية المن مساهامت الأطراف الثالثة % ت قتطع يف املصدر 1تنس يق بقمية  رسوموتطبيق  .ب

 ؛لأنشطة الأمم املتحدة الإمنائيةواخملصصة برصامة 

ماكنيات تقيميها يف املس تقبل.كيف سيمت و  .ج  اس تخدام مسامهة الويبو واإ

كيف ميكن لنضامم الويبو اإىل مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة أأن يعزز مسامهة وطلبت من الأمانة اس تكشاف 

 ."اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية والثالثنيوتقدمي تقرير عن ذكل  الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة

 وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هذه الصياغة تشمل العنارص الأساس ية اليت أأاثرهتا الوفود. .284

 حال وسطا جيدا. شلكم وشكر الرئيس وفد س نغافورة عىل التعديالت املقرتحة وأأعرب عن اعتقاده أأن الاقرتاح  .285

ملتحدة، متحداًث ابمس اجملموعة ابء، ادلول الأعضاء يف اجملموعة ابء للتدخل بشأأن الاقرتاح بصفهتا ودعا وفد اململكة ا  .286

 شكر وفد س نغافورة عىل الصيغة املقرتحة.و الوطنية، 

 وطلب وفد الاحتاد الرويس مزيدا من الوقت للتشاور مع العامصة بشأأن مرشوع القرار بعد التعديالت املقرتحة. .287

حراز تقدم يف الاجتاه الصحيح وشكر وفد س نغافورة عىل الاقرتاحات.ولحظ الرئيس أأن .288 ووافق الرئيس عىل  ه ت اإ

 .مرشوع القرارمنح مزيد من الوقت للوفود للتشاور بشأأن 

آس يا واحمليط الهادئ لأول  .289 ىل أأنه بعد قراءة الاقرتاح املقدم من مجموعة أ وشكر وفد سويرسا وفد س نغافورة وأأشار اإ

جراء املشاورات داخل اجملموعات والزمالء الآخرين يف اجملموعة ابء، اكن دلى الوفد بعض التعليقات الأولية عىل  مرة، وقبل اإ

 وسلط الوفد الضوء عىل التعليقات اليت أأدىل هبا املستشار القانوين فامي يتعلق ابختصاصات جلنة الربانمج واملزيانية. اقرتاح.

آس يا واحمليط الهادئ الوفد  الاقرتاح قنعالقراءة الأوىل، مل ي   وبعد بأأن القرار اكن من اختصاص  اتم لكبشاملقدم من مجموعة أ

ىل أأنه س يقرتح صيغة بديةل لتعديل  جلنة الربانمج واملزيانية.  " عىل النحو التايل:2يف الفقرة " النصوأأشار الوفد اإ

 

أأن هذا ادلور يتعلق ابعتبارات المتويل  مبا)أأ(: كيف تتصور الويبو دورها يف منتدى مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة،  2

 .اتيف س ياق الربامج واملزياني

وشكر الرئيس وفد سويرسا عىل هذا الاقرتاح البديل، وطلب من الوفود التشاور بشأأن الصياغة الأخرية ملرشوع  .290

ىل الإدلء مبداخالت. القرار.  وبعد أأن أأاتح الوقت للتشاور، دعا الرئيس الوفود اإ

ىل بنشاط  معلتوشكر وفد الاحتاد الرويس مجيع الوفود اليت  .291 واقرتح الوفد  .متوافق عليه مرشوع قرارللتوصل اإ

ما للفقرة الفرعية  جراء تعديل طفيف عىل مرشوع القرار اإ  لنحو التايل:)ج( عىل ا 3)أأ( أأو الفقرة الفرعية  2اإ
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ادلورة الثانية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية، عن تصور  يف"طلبت من الأمانة تقدمي تقرير اإىل جلنة الربانمج واملزيانية، 

 .يةاملس تقبل  اتالويبو دلورها يف منتدى مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة فامي يتعلق ابلربامج واملزياني

ورحب الوفد ابلهنج البناء وأأخذ  ا وفد الاحتاد الرويس اذلي اقرتح تعديالت عىل الصياغة.وشكر وفد سويرس   .292

وطلب الوفد توضيًحا فامي يتعلق بقضية جديدة  وافق الوفد عىل التعديل املقرتح.و  الاعتبار.عني النقاط اليت أأثريت يف 

 واحدة تتطلب مشاورات مع الزمالء يف اجملموعة ابء.

ىل توضيح هذه النقطة بشلك أأكرب. ودعا الرئيس وفد .293 بعد مناقشات غري رمسية، دعا الرئيس الأمانة لقراءة و  سويرسا اإ

 مرشوع القرار.

 طلبات أأخرى للالكم: لعدم وجودبعد قراءة الأمانة ملرشوع القرار، اقرتح الرئيس اعامتد فقرة القرار و  .294

ذ انقشت وحبثت ادلعوة  .295 ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ املوهجة للويبو يك تصبح عضوا يف مجموعة الأمم املتحدة اإ

 ( ومرفقها:WO/PBC/31/10للتمنية املس تدامة )اجملموعة( عىل النحو الوارد يف هذه الوثيقة )

ت ابلعمل املهم اذلي تضطلع به اجملموعة من أأجل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة اليت تسهم الويبو  "1" أأقرم

 ؛2020/21د من براجمها ومشاريعها وفقا للربانمج واملزيانية يف بلوغها عن طريق العدي

وطلبت من الأمانة الامتس املزيد من التوضيح من أأمانة اجملموعة وتقدمي وثيقة اإىل جلنة الربانمج  "2"

 واملزيانية يف دورهتا الثانية والثالثني تتضمن معلومات مفصةل عن:

د ابلضبط ملسامهة الويبو استنادا  (أأ ) ىل اس تعراض اجملموعة لتخصيص التاكليف، وما يرتبط املبلغ احملدم اإ

آاثر من حيث الإدارة و  عداد التقاريربذكل من أ  ؛اإ

غري ال الأطراف الثالثة% ت قتطع يف املصدر من مساهامت 1تنس يق بقمية  رسوموتطبيق  (ب)

 أأساس ية واخملصصة برصامة لأنشطة الأمم املتحدة الإمنائية؛

ماكنيات تقيميها يف املس تقبل. اس تخدام مسامهة الويبوكيف سيمت و  (ج)  واإ

ىل اجملموعة من زاوية الربانمج واملزيانية وتقدمي تقرير  "3" وطلبت من الأمانة اس تكشاف أأثر انضامم الويبو اإ

 .عن ذكل اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية والثالثني

 التربعاتس ياسة الويبو بشأأن  من جدول الأعامل  13البند 

ىل الوثيقة استندت ا .296  .WO/PBC/30/11ملناقشات اإ

ىل التربعات من جدول الأعامل، س ياسة الويبو بشأأن  13افتتح الرئيس البند و   .297 )الصناديق الاستامئنية(، ودعا الأمانة اإ

 التقرير. عرض

دارة الويبو قد أأجرت مؤخًرا حتلياًل للهنج و  .298 دارة  احاليالقامئ ذكرت الأمانة أأن اإ )الصناديق التربعات فامي يتعلق ابإ

ىل: تقدمي و  .لإدارهتا الاستامئنية( اليت تتلقاها الويبو، مبا يف ذكل تقيمي التاكليف الإدارية اليت تتكبدها املنظمة هيدف التحليل اإ
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عىل جلنة الربانمج واملزيانية؛ عرضها  يمتنظرة عامة شامةل عن الصناديق الاستامئنية يف الويبو، ويه املرة الأوىل اليت 

طار الإدارة  يفاملزيانية العادية  مضناس تعراض تاكمل الصناديق الاستامئنية مع معل الويبو و  طار نتاجئ املنظمة ومواءمهتا مع اإ اإ

دارة الصناديق الاستامئنية و  الناجت عنتوضيح خدمات الويبو املقدمة وعبء العمل و القامئة عىل النتاجئ؛  ها مقارنًة تس يري اإ

مراجعة س ياسة الويبو ادلاخلية بشأأن معلية اليت من شأأهنا توجيه الرئيس ية ؛ وحتديد املبادئ دفوعةاملف دمع الربامج يل بتاك

يف  سيمت ادراهجاالوثيقة ادلول الأعضاء مبلخص للتحليل، مبا يف ذكل املبادئ الرئيس ية اليت هذه  دزوم تو الصناديق الاستامئنية. 

ادلورة واملراجعة ادلاخلية  هذهيف  ادلول الأعضاء اتستامئنية بعد مناقشحة بشأأن الصناديق الاس ياسة الويبو ادلاخلية املنق

مانة.  للأ

ورحب ابملساهامت املقدمة من اجلهات املاحنة، واليت  والاكرييب،وحتدث وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .299

دارة وت  عداد الوثيقة تديرها املنظمة نيابة عن املاحنني، وشكر الأمانة عىل معلها يف اإ نظمي تكل الصناديق ويف اإ

WO/PBC/31/11.  الأعضاء اذلين قدموا ادلمع للمس تفيدين.وشكرت وشكرت اجملموعة املنظمة عىل املعلومات املقدمة 

فصةل واملعلومات عن النتاجئ الرئيس ية اليت حتققت من خالل الصناديق وشددت اجملموعة عىل أأمهية توافر تكل املعلومات امل

  .WO/PBC/31/6، الوثيقة 2018/19 العائدات، والواردة يف املرفق الثاين لتقرير 2019امئنية يف الاست

آس يا واحمليط الهادئ، أأن  .300 هممة دلمع احتياجات التمنية للبدلان  التربعاتوأأوحض وفد س نغافورة، متحداث ابمس مجموعة أ

رشاك املسامهني  توابلتايل رأأ  النامية والبدلان الأقل منوا. ىل اجملموعة أأنه من املهم أأن تقوم الويبو ابإ س ياسة من أأجل التوصل اإ

 لمنظمة وادلول الأعضاء فهيا.ل  ةفيدوم  مجيع الأطرافمن مقبوةل 

عداد وثيقة س ياسة ل هشكر  ، عنابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ، متحداثوفد لتفياأأعرب و  .301 مانة عىل اإ لأ

طار الإدارة  وأأحاط علام ابلتحليل الوارد يف الوثيقة. لتربعاتاالويبو بشأأن  ورحبت اجملموعة مبواءمة الصناديق الاستامئنية مع اإ

طار شامل من شأأنه أأن ي الصناديقورأأت اجملموعة أأن دمج هذه  القامئة عىل النتاجئ. يف حتقيق  املنظمة حض مسامهةويف اإ

ىل  هاعن تطلع  اجملموعةأأعربت و  ة.رتقبالنتاجئ امل ىلاإ  يف ادلورات القادمة. التربعاتس ياسة حمدثة بشأأن  التوصل اإ

عداد الوثيقة  .302 مانة عىل اإ  WO/PBC/31/11وأأعرب وفد اململكة املتحدة، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن شكره للأ

ىل أأن الإدارة املناس بة لهذه الأموال أأمر ابلغ الأمهية حول س ياسة الويبو بشأأن التربعات. ، ورحب ابلزتام املنظمة وأأشار اإ

ىل  وابلستنادابلطريقة املناس بة ابس تخدام هذه الأموال  طار  سمحوست  مبادئ واحضة.اإ مواءمة الصناديق الاستامئنية مع اإ

ذا اكنت هذه ب الإدارة القامئة عىل النتاجئ   ورحبت اجملموعة ابلعمل ة من املنظمة.رتقبقادرة عىل حتقيق النتاجئ امل الصناديقتقيمي اإ

ه ت اس تخدام نسب ترتاوح بني ولحظت اجملموعة أأن لتاكليف الإدارية والتنظميية.اب فامي يتعلق شفافيةبتعزيز ال يف هذا اجملال و 

ذكل، جشعت اجملموعة الأمانة بشدة  رمغو  .ةالوسطي ةق الاستامئنياديلصنل تاكليف دمع الربامج  لحتسابيف املائة  21و 14

ىل أأنه جيب تاكليف دمع الربامج.ل املائة يف  13 بنس بةعىل الالزتام  احلدود  تعديالت عىلبعناية يف أأي  بحثال  وأأشارت اإ

ىل الصندوق الاستامئين، يف مسأأةل أأو  للتربعاتادلنيا  ضافية اإ ضافة تاكليف موظفني اإ ؤثر عىل رغبة املاحنني يقد  الأمر اذلياإ

عىل تعديالت أأي  تداعياتعالوة عىل ذكل، من املهم تقيمي و  يف املسامهة يف برانمج الصندوق الاستامئين يف املس تقبل.

حداث   ملس تفيدين املس هتدفني.عىل اناسب امل تأأثري ال املبادئ الرئيس ية عىل قدرة الصناديق الاستامئنية عىل اإ
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عداد الوثيقة.  .303 وعة وردد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجم وشكر وفد مجهورية كوراي الأمانة عىل اإ

آس يا واحمليط الهادئ وشدد عىل أأمهية تعاون أأمانة الويبو مع املسامهني  ىلأ مجيع من س ياسة مقبوةل  من أأجل التوصل اإ

  .ومصلحة ادلول الأعضاءف ختدم مبادئ املنظمة اطر لأ ا

عداد  .304 وذكر الوفد أأنه ل  اس تخدام الصناديق الاستامئنية.بشأأن تحليل ال وشكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة عىل اإ

 به اذلي تقومفهم بشلك أأفضل ما عن رغبته يف  الوفدأأعرب ، ولكنيعارض تغيري املبادئ الواردة يف ذكل التحليل، 

دارة الربامج.يف هذا اجملالالواكلت املتخصصة الأخرى يف منظومة الأمم املتحدة  أأعرب كام  ، ل س امي فامي يتعلق ابلس ياسات واإ

ىل أأن هناك عدًدا من القضااي املعلقة  يمت معرفة كيف الوفد عن رغبته يف اس تخدام الأموال الأساس ية للأمم املتحدة وأأشار اإ

 .بشأأهنا حلصول عىل مزيد من املعلوماتابيرغب الوفد واليت 

دة ابمس وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتح مه عىل انتخاهبم.أأ وأأثىن وفد فرنسا عىل الرئيس وانئبيه وهن .305

ىل أأنه و  اجملموعة ابء. دارية واحضة.أأشار اإ دارة الصناديق الاستامئنية وفقًا لقواعد اإ جيب تقيمي أأضاف أأنه و  من الرضوري أأن تمت اإ

وأأيد الوفد املوقف  .مع مراعاة الأهداف الرئيس ية للويبو تأأثري قواعد الإدارة اجلديدة عىل الصناديق الاستامئنية بعناية فائقة

وطلب الوفد معلومات حول رشوط  ٪ للتاكليف الإدارية.13عدم جتاوز عتبة واملمتثل ب عنه ابمس اجملموعة ابء، ربم ع  اذلي 

غالق الصناديق غري النشطة.  تنفيذ التدبري الرابع فامي يتعلق ابإ

٪ يف لك 13فرض رسوم بنس بة  أأ وأأيد مبد اليت وفرهتا وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأمانة عىل املعلومات .306

عادة  يف دورة التخطيط الس نوية.املوضوع  هذامذكرة تفامه لتغطية التاكليف الإدارية بشلك مناسب ودمج  وأأيد الوفد أأيضا اإ

ىل ادلول الأعضاء عند الانهتاء من املرشوع.  الأموال غري املس تخدمة اإ

عداد  تحدة املوقر ابمس اجملموعة ابء.وأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة امل   .307 وشكر الوفد الأمانة عىل اإ

دارة الصناديق الاستامئنية للويبو.بشأأن تحليل ال  دارة  اإ وأأعرب الوفد عن اعتقاده برضورة وضع مبادئ متوازنة من أأجل اإ

  .فعاليةالصناديق الاستامئنية بشفافية و 

وشكر الوفد الإدارات  والصناديق الاستامئنية. التربعاتوجز بشأأن وشكر وفد الصني الأمانة عىل التحليل والتقرير امل .308

دارة الصندوق الاستامئين دارة . املعنية يف الويبو عىل ادلمع الكبري املقدم للصني يف اإ وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن تعزيز اإ

الوفد أأن الأمانة اقرتحت يف مذكرة  ولحظ ضامنة هممة للتعاون الفعال بني ادلول الأعضاء املعنية والويبو. الصناديق يشلك

وأأشار الوفد  مؤرشات الأداء املناس بة. وضع٪ وتعزيز الإدارة من خالل 13عند  تاكليف دمع الربامجالتفامه حتديد مس توى 

ىل أأن الصندوق الاستامئين   أأهدافوس يةل هممة للويبو وادلول الأعضاء اليت أأبدت اس تعدادها للتعاون من أأجل حتقيق  اكناإ

واكن  يف املزيانية العادية ولكهنا تمكل أأيضا املزيانية العادية. الواردةمتول الأنشطة وميكن للصناديق الاستامئنية أأن  نظمة.امل 

 هذه الأنشطة سمحت أأن تعزيز امحلاية العاملية للملكية الفكرية و  هوالأنشطة هذه  يكون الهدف منالرشط الأسايس هو أأن 

امللكية الفكرية لتعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، وحتسني املرونة عىل مس توى  لدلول الأعضاء ابلس تفادة من

وأأعرب الوفد  تعزيز التعاون. جمال مببدأأ الانفتاح يف الويبو بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، جيب أأن تلزتمو  املنظمة.

نظام توازن تشجيع الابتاكر وتعزيز  من أأجلمن خالل الصناديق الاستامئنية يف املس تقبل عن اس تعداده ملواصةل دمع الويبو 

 عاملي من خالل التعاون يف جمال امللكية الفكرية وغري ذكل من املساعي.الفكرية اللكية امل 
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 وأأعربت الأمانة عن تقديرها وأأفاكرها القمية. مالحظاهتاوشكرت الأمانة الوفود اليت شاركت يف املناقشة وقدمت  .309

من  التربعات هذهواكنت  .تقدمي التربعات لهاوامتناهنا مجليع ادلول الأعضاء اليت سامهت يف برامج معل الويبو من خالل 

املعيارية  اتوفامي يتعلق ابلسؤال املتعلق ابملامرس .ذات الصةل لس ياسةا بتحديثل تقدر بمثن، والأمانة ملزتمة  ادلول الأعضاء

ىل أأن الوثيقة قدمت رابًطا لهذه املامرسيف منظومة الأمم املتحدة،  ىل  اتأأشارت الأمانة اإ شارة اإ ولحظت أأن هناك أأيًضا اإ

الواكلت املتخصصة و أأمانة الأمم املتحدة تطبق نظومة الأمم املتحدة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة: "مل املعيارية  اتاملامرس

عىل سبيل املثال، ) عادة ئة، بيامن تطبق صناديق وبرامج الأمم املتحدةيف املا 13معدًل موحدًا لتاكليف دمع الربامج بنس بة 

يف  7بنس بة  ةشرتكامل تاكليف ال سرتداد لمعدل  (برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ، واليونيس يف، وصندوق الأمم املتحدة للساكن

نشطة اململوالتاكليف غري املبارشة املتغرية  الثابتة املائة لتغطية التاكليف ميكن أأن يكون  وةل من موارد خارجة عن املزيانية.لأ

خلصت الأمانة أأنه من املامرسات و املعدل القيايس لأنواع معينة من الأنشطة يف مجيع املنظامت ... " هذا املعدل خمتلف عن

وحضت الأمانة وأأ  يف املائة، لكهنا أأشارت اإىل وجود اس تثناءات يف بعض أأجزاء منظومة الأمم املتحدة. 13املعيارية تطبيق 

يف املائة متثل التاكليف الفعلية اليت ت تكبدها لتقدمي مجيع اخلدمات املطلوبة  21و 14 ترتاوح بني اليت نسبال كذكل أأن 

واكن  .اهارتفاع  عدموس تواصل الأمانة رصد هذه التاكليف للتأأكد من  للجهات املاحنة وكذكل لإدارة الصناديق الاستامئنية.

 يفالتاكليف  هذهعىل  ةس يطر لمنظمة ل كن يف معليات الويبو يف جنيف، ومل يل ف هو تاكيل تكل التاكاجلزء الأسايس من 

واكن املعدل  يف املائة يف خمتلف الصناديق الاستامئنية. 21و 14 بنيوابلتايل، تراوحت التاكليف الفعلية  .كثري من النوايح

واكن الهدف من  يف املائة. 13يف املايض مل تسرتد نس بة امئنية الاستصناديق ال  بعضيف املائة، ولكن  13املرجعي للس ياسة 

ىل التعليقات، وت  هذا املوضوعطرح  الاعتبار  عني يف هاتأأخذليك ت القمية حظااملال سجلعىل اللجنة هو أأن تس متع الأمانة اإ

عدادمراجعة الس ياسة و عند   ج واملزيانية.دورة مقبةل للجنة الربانم يفوتقدميها س ياسة جديدة  ذكل من اجل اإ

عداد الوثيقة و  .310 مشاراًك نشًطا يف الصندوق الاستامئين منذ بدله كون ل هر أأعرب عن خفوشكر وفد أأسرتاليا الأمانة عىل اإ

مليون دولر أأسرتايل عىل ثالث  5.8 مببلغمن برانمج املساعدة اخلاص هبا،  احلكومة الأسرتالية قد سامهتف .2012عام 

دمع البدلان النامية من أأجل أأنشطة املنظمة  عدد منالصندوق ادلمع لهذا قدم وي .الأسرتايللصندوق الاستامئين ل دفعات 

 قدم الصندوق الاستامئين الأسرتايل ادلمع ملنصات الويبو لأحصاب املصلحة املتعددين، مبا يف ذكل وي وأأقل البدلان منوًا.

 (WIPO GREENيبو للتكنولوجيا اخلرضاء )( ومنصة الو WIPO Re:Searchقاعدة بياانت الويبو للبحث )برانمج 

دارة هذا و  واحتاد الكتب امليرسة. ووزارة مكتب امللكية الفكرية الأسرتايل الصندوق موظفو الويبو ابلتعاون مع يتوىل اإ

بو وأأعرب الوفد عن امتنانه ملوظفي الوي  مع أأهداف الويبو وغاايهتا. معل هذا الصندوق يامتىشالشؤون اخلارجية والتجارة و 

 جيدةحتقيق نتاجئ عملهم يف سبيل ل و وخرباهتم هتم الصندوق الاستامئين الأسرتايل لتفانهيم والزتاهمم وهمنيم اذلين يعملون مع 

 والويبو. مكتب امللكية الفكرية الأسرتايل بني املشرتكةولن يكون حتقيق هذه النتاجئ ممكنًا بدون اجلهود  للمنظمة.

غالق الصناديق الاستامئنية، أأوحضت الأمانة أأن الصناديق الاستامئنية غري وردا عىل سؤال من وفد فرنسا  .311 بشأأن اإ

عداد التقارير املالية.  املنظمة كبدالنشطة ت   دارية، عىل سبيل املثال، يف اإ غالق وأأيًضا نفقات اإ أأي ذلكل من املهم للغاية اإ

غالق ادلفاتر دارية.حىت ل يمت تكبد ت ذات الصةل صندوق استامئين غري نشط واإ غالق الصندوق الاستامئين،  اكليف اإ وبعد اإ

ىل اجلهات املاحنة املعنية. ةعادمت است  الأموال اإ
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 هذه التربعات ثلومت  .عىل التربعاتوشكر الرئيس الأمانة وانضم اإىل مجيع املتحدثني اذلين شكروا اجلهات املاحنة   .312

موال للمنظمة، ومن خالل روح التضامن اليت ينبغي احلفاظ علهيا الزتاًما حقيقيًا ومشاركة طوعية حملاوةل توفري املزيد من الأ 

 .التربعاتدلمع املبدعني واخملرتعني يف مجيع أأحناء العامل، شكر املاحنني كثرًيا عىل تكل 

 نظًرا لعدم وجود تعليقات أأخرى، تال الرئيس فقرة القرار اليت ت اعامتدها.و  .313

ن جلنة الربانمج واملزيانية أأحاطت علام اب .314 دارة صناديق الويبو الاستامئنيةاإ  لتحليل املتعلق ابإ

(، مبا يف ذكل املبادئ الأساس ية اليت س تدرج يف س ياسة الويبو ادلاخلية املنقحة WO/PBC/31/11 )الوثيقة

 بشأأن الصناديق الاستامئنية.

 املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية من جدول الأعامل 14البند 

ىل الوثيقة  .315  .WO/PBC/30/12استندت املناقشات اإ

املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية من جدول الأعامل،  14افتتحت انئبة الرئيس، السفرية اكترينا انوت، البند و  .316

ىل تقدمي البند.الرئيس ية  ، ودعت الأمانة اإ

ىل أأنه يف عام و  .317  لثنائيةا مرشوعات متويلعىل الويبو "، وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف 2019أأشارت الأمانة اإ

جاميل قدره، من احتياطيات الويبو 29-2020 للفرتة خلطة الرأأساملية الرئيس يةايف املعروضة  2020/21 مليون  19 مببلغ اإ

أأي  جيب أأن تعكس، وابلتايل وثيقة قابةل للتعديل 29-2020 للفرتة خلطة الرأأساملية الرئيس يةا تاكنو  فرنك سويرسي".

لثالثة مقرتح عىل الوثيقة احلالية توي وحت  معينة.ثنائية تنفيذ برانمج معلها يف أأي ب املنظمة  خالل قيام نشأأ قد ت فرص جديدة 

اجليل الثاين من النظام السحايب لإدارة الأداء ( 1عىل النحو التايل: )للخطة الرأأساملية الرئيس ية تمكيلية  مرشوعات

كساب الويبو قدرة" 2؛ "املؤسيس  -وترحيل التطبيقات القدمية طويةل الأجل عىل الاس تعانة مب قديم اخلدمات السحابية  واإ

دارة املس تخدمني ( 3؛ )املرحةل الثانية ىل الهوية. –وتعزيز الأمن وتشفري البياانت واإ دارة النفاذ اإ وشلك  املرحةل الثانية: اإ

خلطر التنظميي املمتثل يف أأنَّ ا: وهام للخطة الرأأساملية الرئيس ية الثالثة التمكيلية رشوعاتهذه امل وراء  ن ادلافعان رئيس يااعتبار 

د،  ERP تطبيق التخطيط للموارد املؤسس ية اذلي يدمع تنفيذ الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو لن يعد مدعومًا من امل ورم 

ىل اس مترار و/أأو اس تكامل املرشوعات احلالية دون توقف )املرحةل الثانية من مرشوع الرتحيل السحايب واملرحةل  واحلاجة اإ

ىل الهوية، عىل التوايل(. دارة النفاذ اإ  درج وصف مفصل لفوائد لك مرشوع يف مرفق الوثيقة.وقد أُ  الثانية من مرشوع اإ

املعلومات املالية ذات الصةل  ابلإضافة اإىللخطة الرأأساملية الرئيس ية ل املعمتدة رشوعاتامل قدمت الوثيقة أأيًضا حتديثًا حلاةل و 

عة املتعلقة ابلأموال الاحتياطية وفقًا للس ياسة  اكنت مقرتحات و  ول الأعضاء.دلابلنس بة لقرار ال صنعمعلية  لتسهيلامل راج 

عة املتعلقة ابلأموال الاحتياطيةمتاًما مع املبادئ الواردة يف الس ياسة  منسجمةالواردة يف الوثيقة  اتاملرشوع  .امل راج 

عداد  .318 مانة عىل اإ ورأأى الوفد  .مقرتح املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس يةوأأعرب وفد الصني عن امتنانه للأ

واكلت الأمم املتحدة مثل الويبو أأنظمة ، اكنت هممة لتحديث التكنولوجيا السحابيةات الناش ئة، مبا يف ذكل نولوجيك أأن الت 

دارهتا ب  كساب  ،جليل الثاين من النظام السحايب لإدارة الأداء املؤسيسابورحب الوفد ابملرشوعات املتعلقة  فعال.شلك واإ واإ

وتعزيز الأمن ، املرحةل الثانية -وترحيل التطبيقات القدمية مب قديم اخلدمات السحابية  الويبو قدرة طويةل الأجل عىل الاس تعانة

دارة املس تخدمني  ىل الهوية -وتشفري البياانت واإ دارة النفاذ اإ كساب الويبو قدرة طويةل وفامي يتعلق مبرشوع . املرحةل الثانية: اإ اإ
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، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املرحةل الثانية -التطبيقات القدمية وترحيل الأجل عىل الاس تعانة مب قديم اخلدمات السحابية 

خدمات ملكية فكرية عالية  تقدم ،بوصفها واكةل من واكلت الأمم املتحدة املتخصصة يف جمال امللكية الفكرية، الويبو

زيد من العمالء من مجيع أأحناء العامل اكن املزيد واملو  املس توى وجديرة ابلثقة لعمالء امللكية الفكرية العامليني عىل مر الس نني.

ىل اس تخدام خدمات الويبو، مبا يف ذكل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد وهو الأمر اذلي ل ، مييلون اإ

ىل تقرير وحدة التفتيش  .ميكن فصهل عن ضامانت الويبو ومصداقيهتا فامي خيص حامية أأمن بياانت معالهئا وأأشار الوفد اإ

دارة خدمات احلوس بة السحابية يف منظومة الأمم  اذلي حيمل عنوانشرتكة للأمم املتحدة اذلي ن رش يف العام املايض، و امل  "اإ

م ، واذلي(JIU/REP/2019/5) املتحدة" اخلدمات السحابية التجارية من قبل اطر وفوائد اس تخدام خمل شامال اليل حت  قدم

بشلك خاص واكلت الأمم املتحدة ابلإحاطة علام ابخملاطر اجلديدة اليت تنشأأ من  الأمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة، وأأوىص

ىل أأن بياانت  .وانهتاكهامثل ترسب البياانت  نياخلدمات السحابية اخلارجي مقديمخالل الاعامتد الاكمل عىل  وأأشار الوفد اإ

 .ها بعدنرش  اليت مل يمتلرباءات اب املتعلقة علوماتاملمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اخملزنة يف الويبو تضم مكية كبرية من 

صاحل التكنولوجية املفهيي تعكس تامة ال  هتاينبغي احلفاظ عىل رسي معلومات تكنولوجية وجتاريةتضمن تكل البياانت ت و 

ومن املؤكد أأن أأي ترسيبات وانهتأاكت  والتجارية الهامة ملودعي الطلبات والعمالء العامليني ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

ملس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والنظام نفسه  تقدر بمثنلهذا النوع من البياانت احلساسة س تؤدي اإىل خسائر ل 

حدى واكلت الأمم املتحدة و  الويبو.منظمة و   املتخصصة يف تصممي وتنفيذ مشاريع البنيةالرئيس ية ينبغي للويبو، بصفهتا اإ

التحتية القامئة عىل التكنولوجيا السحابية، أأن تويل أأمهية كبرية محلاية بياانت مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وجيب 

 من امحلايةعاهدة، مبا يف ذكل هذه املالأمن املطلق للبياانت احلساسة ل أأن تتخذ مجيع التدابري املناس بة والرضورية لضامن 

ىل البياانت احلساسة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ل س امي بياانت عن وصول النامجةاخملاطر  اليت  الرباءات طرف اثلث اإ

 تشاورجيب أأن ت اإىل خصوصية بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وحساسيهتا،  نظراورأأى الوفد أأنه  .ها بعدنرش  مل يمت

وقبل تشاور الويبو مع ادلول  عاهدة.هذه املاملتعلقة ببياانت تعلق ابملرشوعات السحابية ي  مع ادلول الأعضاء فامي الويبو

ل ينبغي ختزين بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من قبل أأي طرف اثلث أأو طرف دليه تضارب يف املصاحل الأعضاء، 

دارهتا. كساب الويبو قدرة ع ورأأى الوفد أأن مرشو التجارية، ولكن جيب أأن تس متر كياانت الأمم املتحدة مثل الويبو يف اإ اإ

، ل يعاجل يف الوقت احلايل املرحةل الثانية -وترحيل التطبيقات القدمية طويةل الأجل عىل الاس تعانة مب قديم اخلدمات السحابية 

عادة تقيمي هذا الاقرتاح وتنقيحه. اخملاوف بشأأن مسأأةل أأمن بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. مانة العامة اإ  وينبغي للأ

ىل تعقيد املسأأةل والفرتة الانتقالية اليت متر هبا الويبو حاليا، فضال عن شلك الاجامتع  انظر و  اذلي ل ميكن أأن يليب  الهجنياإ

أأن يمت تأأجيل مناقشة هذا اقرتح الوفد  ،شامةل ومعمقة من قبل ادلول الأعضاءهذه املسأأةل بطريقة مناقشة  احلاجة اإىل

ىل  وس يواصل الوفد التواصل مع الأمانة وادلول الأعضاء بشأأن  .لثالثني للجنة الربانمج واملزيانيةادلورة الثانية وااملرشوع اإ

 يبذل قصارى هجده للتوصل اإىل حل مرض مجليع الأطراف.س هذه املسأأةل و 

عدادها الوثيقة  هشكر  ، عنابمس اجملموعة ابء ، متحداثوفد اململكة املتحدة أأعربو  .319  WO/PBC/31/12الأمانة عىل اإ

للخطة تمكيلية  اتعوقرتح اخلاص بثالثة مرش ملاب علام أأحاط الوفدو  .املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس يةبشأأن 

الثالثة ونتاجئها املتوخاة هممة للغاية املرشوعات واعتربت اجملموعة هذه  لك مرشوع.لفوائد الووصف  الرأأساملية الرئيس ية

ىل الظروف احلالية. انظر تعزيز أأمن بياانهتا لتحديث املنظمة و  آخر امل وأأعربت اجملموعة عن تقديرها  اإ س تجدات لعرض أ

املرشوع هذا لحصول عىل مزيد من املعلومات حول ل هاتطلع أأعربت عن و  رشوع تقدمي خدمات الرعاية الهنارية املس تقبيلمل 
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وطلبت اجملموعة أأن يؤخذ  ثة املقرتحة من احتياطيات الويبو.وأأيدت اجملموعة املوافقة عىل متويل املرشوعات الثال التجرييب.

 .الأساس يةاملرشوعات تنفيذ هذه  عىل ةالعاملي احئةيف الاعتبار تأأثري اجل

عداد الوثيقة اخلاصة   .320 وشكر وفد لتفيا، متحداًث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، الأمانة عىل اإ

أأظهرت أأمهية تكنولوجيا املعلومات  19-وأأشار الوفد اإىل أأن أأزمة كوقيد. رأأساملية الرئيس يةملرشوعات التمكيلية للخطة الاب

ورأأت اجملموعة أأن أأي استامثر يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت  لعمل عن بعد.اب تسمح للأشخاصوالتصالت اليت 

املرشوعات وأأيدت اجملموعة ابلاكمل  ويبو.س تخديم خدمات المل س يكون مفيًدا عىل املدى الطويل لعمل أأمانة الويبو و 

يف الوثيقة ولحظت ابهامتم التقدم احملرز يف مرشوع خدمات الرعاية الهنارية وأأكدت دمعها لتكل  الواردةالتمكيلية الثالثة 

 املبادرة.

ىل أأن  .321 آس يا واحمليط الهادئ، اإ ة الرأأساملية التمكيلية للخطرشوعات امل وأأشار وفد س نغافورة، متحداًث ابمس مجموعة أ

ويف هذا الس ياق، أأيدت  ملنظمة.وخطط معل ا لس مترارية معلهممة  WO/PBC/31/12املقرتحة يف الوثيقة  الرئيس ية

 .للخطة الرأأساملية الرئيس يةالتمكيلية الثالثة املرشوعات اجملموعة ابلاكمل متويل 

آس يا الوسطىوشكر وفد الاحتاد الرويس، متحداًث ابمس مجموعة   .322  عرض، الأمانة عىل والقوقاز وأأورواب الرشقية بدلان أ

مس توى  تعزيزواليت تضمنت مرشوعات تس تخدم التكنولوجيا السحابية ل  للخطة الرأأساملية الرئيس يةالتمكيلية املرشوعات 

ورأأت  اإىل حتقيق أأهداف املنظمة وحتسني موثوقية أأداء الويبو. املرشوعات تريمورأأت اجملموعة أأن  .ورمقنهتا أأمن البياانت

نفاق عىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات أأمر همم  اتحةالعمل، ل س امي فامي يتعلق  فعالية لتعزيزاجملموعة أأن زايدة الإ  ابإ

ىل ا للخطة الرأأساملية املرشوعات التمكيلية دمع اجملموعة متويل توذلكل،  عن بعد.واخلدمات لعديد من العمليات الوصول اإ

 مليون فرنك سويرسي. 1.79ىل مبا يصل اإ  الرئيس ية

املرشوعات الوفد متويل تكل  يؤيد ويف حني ابمس اجملموعة ابء. اليت متت داخةلاملوأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .323

عىل وجه التحديد، طلب و  اليت سيمت اس تخداهما للمتويل. ةالاحتياطيالأموال ، اكن دليه سؤال حول الأموال الاحتياطيةمن 

حتاد لهاي عىل الرمغ من أأنه من املتوقع أأن الأموال الاحتياطية لتوضيًحا بشأأن المتويل، اذلي ت اقرتاح أأن يأأيت من الوفد 

ىل الوفد  شاروأأ  مليون فرنك سويرسي. 50الأموال الاحتياطية يبلغ حوايل يعاين الاحتاد من جعز يف  أأن احتاد لهاي دليه اإ

يبدو من غري املنطقي اقرتاحه لمتويل هذه ، هذا الاحتاد الهائل اذلي يعاين منهنظًرا للعجز و صندوق احتياطي صغري، 

 .املرشوعات

احلصول عىل  يودم ، ذكر وفد كندا أأنه اجليل الثاين من النظام السحايب لإدارة الأداء املؤسيسوفامي يتعلق مبرشوع  .324

ضافية بشأأن التاكليف الس نوية املقدرة، ول س امي تلكفة ادلمع  الفين الس نوي اذلي اكن تقريًبا نفس تلكفة الاشرتاك معلومات اإ

كساب الويبو قدرة طويةل الأجل ابإ فامي يتعلق و  تلكفة الاشرتاك.تشملها عن اخلدمات اليت واس تفرس الوفد أأيًضا  الس نوي.

دارة وتعزيز الأمن  املرحةل الثانية -وترحيل التطبيقات القدمية عىل الاس تعانة مب قديم اخلدمات السحابية  وتشفري البياانت واإ

ىل الهوية -املس تخدمني  دارة النفاذ اإ س تفادة من تنفيذ املرحةل الأوىل أأو امل روس ادل عن، اس تفرس الوفد املرحةل الثانية: اإ

 هذهملرحةل الثانية ل تنفيذ االويبو ل  ادس تعدا العمل عىل احلد مهنا خاللميكن اليت رتبطة بتنفيذ املرحةل الأوىل املتحدايت ال 

 .اتعواملرش 
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يف الوثيقة  للخطة الرأأساملية الرئيس يةاملرشوعات التمكيلية وشكر وفد سويرسا الأمانة عىل العرض الواحض حلاةل   .325

ورحب الوفد ابملرشوعات التمكيلية الثالثة وأأيدها، وأأعرب عن اعتقاده أأن هذه  احلالية وكذكل يف الواثئق السابقة.

وأأعرب  .تمكةل ملرشوعني قامئني حالياا مرشوعان من بيهن يشلكللمنظمة، و  البياانتأأمن املرشوعات الثالثة س تليب أأهداف 

دون من  هاف ي ل تاكاملنظمة قادرة عىل دمع  ابلنس بة ملس تقبل الويبو وأأناساس ية الثالثة املرشوعات الوفد عن اعتقاده أأن هذه 

 .بشلك سليب س يولهتاعىل  أأن يؤثر ذكل الأمر

، لأن هذه مقرتح املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس يةالأمانة عىل وشكر وفد الاحتاد الرويس   .326

س تجعل أأنظمة التسجيل ادلولية أأكرث موثوقية وأأمااًن لأهنا تركز عىل متكني الويبو من تقدمي خدمات عالية اجلودة املرشوعات 

الظروف اجلديدة اليت وذكر أأن  أأمن البياانت. وشدد الوفد عىل أأنه يعلق أأمهية خاصة عىل .عىل املدى الطويلعىل السحابة 

ىل نتيجة  نشأأت ويف الوقت نفسه، رأأى  اإىل خلق بيئة تقنية جديدة.أأدت  ،والعمل عن ب عد ةالافرتاضي التطبيقاتالانتقال اإ

ات الواردة وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تأأخذ الأمانة يف الاعتبار الاس تنتاج الوفد أأنه من الرضوري ضامن رسية املعلومات.

  يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن اس تخدام السحابة يف تنفيذ املشاريع.

وفامي يتعلق ابلأس ئةل اليت طرهحا وفد الصني بشأأن معاهدة التعاون بشأأن  وشكرت الأمانة الوفود عىل الأس ئةل.  .327

ة من الانتقال اإىل السحابة ل يتعلق مبعاهدة ية ذات الصةل، أأوحضت الأمانة أأن مرشوع املرحةل الثانيالرباءات وجوانب الرس 

مرشوع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قيد التنفيذ عىل النحو اذلي وافقت عليه ادلول  واكن التعاون بشأأن الرباءات.

 جديدةجلنة الربانمج واملزيانية املقبةل عندما يمت اقرتاح مرحةل دورة وضوع يف تمت مناقشة هذا املالأعضاء، ويف الواقع، س 

شعبة احللول العملية مث دعت الأمانة مدير ومن  .ملنصة احملمكة والآمنة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات"ا"ملرشوع 

تقدمي ل  من وتأأمني املعلوماتشعبة الأ تقدمي توضيح بشأأن نطاق هذا املرشوع احملدد ودعت مدير ل  ملاكتب امللكية الفكرية

 أأس ئةل الوفود. ردا عىل بعض التوضيحات

 يمتتععامني،  حوايلأأن املرشوع، اذلي اكن قيد التنفيذ منذ  ةشعبة احللول العملية ملاكتب امللكية الفكريوأأوحض مدير  .328

، التحتية مثل العقود والبىن ةحمدد جوانب يغطتتوفري منصة مؤسس ية لإدارة السحابة، واليت هو  امأأحده .ني رئيس ينيانبجب

دارة التاكليف واملزيانية وخمتلف القضااي ذات  وتوفري منصة لعمليات اخلدمات السحابية، وتدريب املوظفني ادلاخليني، واإ

من املفرتض يضم حوايل س تني تطبيقًا  جدولاكن هناك و  .اتالآخر من املرشوع هو ترحيل التطبيق أأما اجلانب الصةل.

حوايل أأربعني من املتوقع ترحيل معلية ترحيل، و  25حوايل  ت تنفيذيف العامني الأولني من املرشوع،  .هاترحيل العمل عىل 

دارة  يفاملرحةل الثانية من املرشوع  مهستساو  .2020هناية عام  حبلولتطبيق  تعزيز بعض هذه الإجنازات، ول س امي يف جمال اإ

جراء العديد و  وترحيل املزيد من التطبيقات. ملنصة السحابية، وتدريب املوظفني،ا تاكليف رًدا عىل سؤال من وفد كندا، ت اإ

دارة   2019يف عام  النضج مس توىت تقيمي  العامة املعمول هبا يف املنظمة. املشاريعمن التقياميت للمرشوع كجزء من معلية اإ

التقياميت هذه ادلروس املس تفادة من  الاعتبار يف عني خذالأ  تو قيد التنفيذ. 2020الثاين لعام  النضج مس توىواكن تقيمي 

 التخطيط للمرحةل التالية من املرشوع. لتوجيه معليةاليت أأجراها مستشارون خارجيون 

ىل السحابة، ذكر مدير  .329 شعبة الأمن وتأأمني ورًدا عىل أأس ئةل وفد الصني حول أأمن البياانت الرسية مع انتقال املنظمة اإ

أأخذ أأمن مجيع بياانت الويبو، تطمأأن الوفد أأن الأمانة و أأن الويبو تدرك خماوف اس تخدام السحابة كام أأشار الوفد،  املعلومات

اكنت الويبو تواصل تنفيذ عدد من التدابري لضامن و  مبا يف ذكل تكل املصنفة عىل أأهنا رسية ورسية للغاية، عىل محمل اجلد.

ىل السحابة.بشلك املنظمة  خالل انتقالحامية مجيع بياانت الويبو  جراء تقياميت ودراسات  تدرجيي اإ وذكر املدير أأنه ت اإ
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أأن الأمن اذلي يوفره بعض كبار مزودي اخلدمات السحابية اكن أأعىل بكثري مما ميكن أأن  ت هذه الأخريةكشفو مس تقةل، 

جراء تقيمي دقيق للغاية ال  للخدماتابلإضافة اإىل ذكل، قبل أأن توقع املنظمة عقًدا مع أأي مقدم و الويبو. تقدمه سحابية، ت اإ

التشفري تكنولوجيات ، مبا يف ذكل التكنولوجياتمت اس تخدام عدد من وي .للخدمات السحابية مقدماملرتبطة بلك للمخاطر 

 مقديم يمتكنل  ليكأأيًضا ختزين مفتاح التشفري دلى الويبو  وت .البياانتنقل أأو تخزين البياانت يف السحابة ل القوية، 

 هالقوية، مما يضمن أأن الوصولعالوة عىل ذكل، ت اس تخدام تقنيات املصادقة و و  اخلدمات السحابية من فك تشفري البياانت.

ىل املعلومات  الوصولل ميكن لأحد  ل يف حال يمتتع اإ  مراقبة الأمن يمت الاس تفادة من خدمةو  .املناس بة متيازات الوصولاباإ

ىل يعمل عىل مدار الساعة طوال أأايم الأس بوع اذلي أأمن املعلومات  مركز معلياتاملس مترة، من خالل  واذلي يسعى جاهدا اإ

ابلإضافة اإىل ذكل، ت اختاذ عدد من اخلطوات لتحسني همارات  عىل ش بكة الويبو. غري طبيعية أأو أأي حالت شاذة حتديد

ىلتكنولوجيا املعلومات العاملني يف قسم وخربات  أأمن من أأجل تعزيز  اذلين يعملون يف الأقسام الأخرى وظفنيامل ابلإضافة اإ

دارهتا أأنظمة السحابة ، خلدمات السحابية الصادر عن وحدة التفتيش املشرتكةاب اخلاص توصيات تقرير التدقيقمتاش يا مع و  .واإ

 واصل املنظمة القيام بذكل.تت اختاذ عدد من اخلطوات محلاية معلومات الويبو و 

ضئياًل من  جزءاً أأن الربامج واملزيانية الولايت املتحدة الأمريكية، أأوحض مدير شعبة أأداء وردا عىل أأس ئةل وفد   .330

ىل امل بارشة امل تلكفة ال  لتغطية املرشوعات املقرتحة ت ختصيصه لحتاد لهاي تعلقة ابملرحةل الثانية من ترحيل التطبيقات اإ

تشلك تلكفة مبارشة لحتاد لهاي وابلتايل ت ي واليت يف جسل لها املوجودة لطلباتوهذا اجلزء مرتبط اب السحابة.

أأصبحت القدرة عىل ادلفع موضع تساؤل فقط عندما ت ختصيص و  جًدا نسبيًا.واملبلغ هو ضئيل  .لهذا الأخريختصيصها 

دارة الأداء تطبيق فامي يتعلق بسؤال وفد كندا بشأأن رسوم الاشرتاك الس نوية ل و  .لالحتاد تاكليف غري مبارشة ، ت املؤسيساإ

دارة الأداء تطبيق ل اكن و  مت دفعها للتطبيق احلايل.ي اكن توضيح أأن رسوم الاشرتاك حلت حمل رسوم الرتخيص احلالية اليت اإ

 هذه.رتخيص الرسوم وس تحل رسوم الاشرتاك الس نوية حمل  ،رسوم ترخيص Oracle احمليل من رشكة "أأورألك" املؤسيس

دارة الأداء املؤسيستطبيق عدد املس تخدمني لأن بالتاكليف  وترتبط اكن تطبيقًا مشرتاًك بني املنظامت يس تخدمه املديرون  اإ

دارة الأداء املؤسيستطبيق ل  الفين معدللاملس تخدمة حالًيا املوارد فهيي نفس فامي يتعلق مبوارد ادلمع الفين، و  املنظمة. يف  اإ

دارة تعكس التلكفة احلالية املتكبدة لدلمع املقدم من الفريق الفين لتطبيق و  تلكفة جديدة. ل تشلك، وابلتايل فهيي احمليل اإ

 .الأداء املؤسيس

ذا اكن أأ وس أأس ئلهتا. الرد عىلوشكر وفد الصني الأمانة عىل  .331 بياانت أأو وضع  سيمت يف املس تقبل ختزينل الوفد اإ

وقد تلقى الوفد بعض  الأسايس القامئ عىل السحابة.معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والبياانت احلساسة الأخرى يف النظام 

ىل أأنه  وضع اسرتاتيجية الأولوية، مل تمت  خاللاخملاوف اليت أأعرب عهنا مس تخدمو معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأشار اإ

أأخذ خماوف مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ت كيف حولواس تفرس الوفد  استشارة هؤلء املس تخدمني.

وجود  يف حالتساءل الوفد أأنه وأأخريا،  وضع اسرتاتيجية احلوس بة السحابية للويبو. خاللالاعتبار عني وتعليقاهتم يف 

ىل بياانت معاهدة هذا التضارب السحابية، فكيف ميكن جتنب  اتمقدم اخلدم تضارب يف املصاحل مع فامي يتعلق ابلنفاذ اإ

 التعاون بشأأن الرباءات احلساسة.

جاابت مكتوبة لوفد الصني. بعناية الأس ئةل الثالثة  ةمراجعبعد و  .332 وبعد التشاور مع الزمالء، اقرتحت الأمانة تقدمي اإ

 ليس هلمقرتح املرشوعات قرتح احلايل، شددت الأمانة من جديد عىل أأن ترحيل التطبيقات القدمية الواردة يف فامي يتعلق ابملو 
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، واليت مل تكن التطبيقاتمجموعة منفصةل من  يشمل املرشوعات مقرتح ناكو  نصة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.مب  عالقة

 مرتبطة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

يف تالوة فقرة  ةالرئيس ةانئب تورشع وشكر الأمانة عىل الرشح املفصل. من جديد الرئيس اللكمة ةانئب خذتأأ و   .333

 :اليت نصت عىل ما ييلالقرار 

ل من أأموال الويبو  " .334 أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، ابملوافقة عىل أأن ت موَّ

جاميل قدره  مليون فرنك  1.792الاحتياطية املرشوعات التمكيلية الثالثة الواردة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية مببلغ اإ

 "سويرسي.

 ملالحظات من الوفود.مث فتح الرئيس ابب التعليقات واومن  .335

  وشكر وفد الصني الأمانة عىل فقرة القرار املقرتحة. .336

ل يتعلق مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ل يزال الوفد يعتقد أأن فقرة  اتقرتح املرشوعموبعد أأن أأوحضت الأمانة أأن  .337

ىل  اً نظر و  القرار املقرتح مل تعاجل خماوفه. ىل ادلورة الثانية والثالثني قرتح املرشوعات ماملسأأةل، اقرتح الوفد تأأجيل  تعقيداإ اإ

 للجنة الربانمج واملزيانية.

ؤجل اختاذ قرار بشأأن وثيقة تس   االرئيس أأهن ةانئب تمع الأخذ يف الاعتبار الآراء اليت أأعرب عهنا وفد الصني، ذكر و   .338

مانة ووفد الصني عقد اجامتع افرتايض خارجخلطة الرأأساملية الرئيس ية ا لقرتاح صياغة بديةل اجللسة العامة  حىت يتس ىن للأ

 .للفقرة القرار

ىل مناقشة هتطلعأأعرب عن الرئيس عىل الاقرتاح و  ةوشكر وفد الصني انئب .339  مع الأمانة يف الوقت املناسب. املوضوع اإ

الرئيس عىل رئاسة جلسة اليوم  ةوشكر انئب ،من جدول الأعامل 14يف اليوم التايل، أأعاد الرئيس فتح البند و  .340

تسعى اذلي الرئيس قد أأعطى املنظمة مثاًل ممتاًزا للمساواة بني اجلنسني  ةوذكر الرئيس أأن تقامس همامه مع انئب لسابق.ا

ىل املنظمة  ىل أأن ممثرة حول هذا البند. اتمناقشوأأضاف أأنه، يف اليوم السابق، جرت  حتقيقه.اإ  ه ت اجراءوأأشار الرئيس اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن القرار. أأبلغو  مناقشة عن بعد مع وفد الصني. مث أأعطى الرئيس ومن  الرئيس الوفود بأأنه ت التوصل اإ

ىل الوفود. ىل الأمانة لتقدمي حتديث عن التقدم احملرز بشأأن هذا البند اإ  اللكمة اإ

املشاورات مع ووفقًا لتوجهيات انئبة الرئيس يف اليوم السابق وكام متت مناقش ته يف اجللسة العامة، ذكرت الأمانة أأن  .341

قدت يف صباح ذكل اليوم. عالن  وفد الصني والعديد من الزمالء يف الأمانة قد ع  وافق تال  أأنه توأأعربت الأمانة عن سعادهتا ابإ

 عاهدة التعاون بشأأن الرباءات.مل الرسية بياانتل عىل فقرة قرار من شأأهنا أأن تطمنئ وفد الصني فامي يتعلق مبخاوفه املتعلقة اب

ىل موافقته عىلو  بشأأن هذه املسأأةل. ات اليت قدمهتاالصني الأمانة عىل التواصل اجليد والتوضيحوشكر وفد  .342  أأشار اإ

ىل مناقشة هذه املسأأةل مع الأمانة والأطراف الأخرى ذات الصةل. هتطلعأأعرب عن القرار املقرتح و   اإ

 قرأأت الأمانة فقرة القرار اذلي ت اعامتده.و  .343
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ل من أأموال الويبو  .344 أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، ابملوافقة عىل أأن ت موَّ

جاميل قدره  مليون فرنك  1.792الاحتياطية املرشوعات التمكيلية الثالثة الواردة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية مببلغ اإ

 سويرسي.

كساب الويبو قدرة طويةل وبعد توضيحات قدمهتا الأمانة، أأحاطت جل  نة الربانمج واملزيانية علام بأأن املرشوع التمكييل: اإ

 560,000املرحةل الثانية، البالغة قميته  –الأجل عىل الاس تعانة مب قديم اخلدمات السحابية وترحيل التطبيقات القدمية 

 رباءات.فرنك سويرسي، ل خيص البياانت غري املنشورة لنظام معاهدة التعاون بشأأن ال

وس تواصل جلنة الربانمج واملزيانية مناقشة مسأأةل أأمن البياانت فامي خيص اسرتاتيجية الويبو "السحابة أأول" خالل 

طار الربانمج واملزيانية. 2021دورهتا الثانية الثالثني يف عام   مضن اإ

 نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو من جدول الأعامل 15البند 

 .نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبومن جدول الأعامل،  15رئيس، السفرية اكترينا انوت، البند افتتحت انئبة ال .345

ىل القرار املتخذ يف ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية )الوثيقة و "قامئة القرارات"(،  WO/PBC/30/15ابلإشارة اإ

"، ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية؛يف اقرتاح نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو  ( ب.2أأي: ")

ىل أأن الأمانة مل  ةانئب تأأشار  عداد وثيقة. تمتكن منالرئيس اإ سيمت تقدمي حتديث شفوي للعنارص والعوامل الرئيس ية اليت و  اإ

 جيب مراعاهتا لس ياسة اللغات.

وكام ذكر املدير العام يف مالحظاته المتهيدية، أأكدت الأمانة للوفود أأن الويبو قد الزتمت بتعزيز التعددية يف البداية، و  .346

 امية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل.حب يسمحوس يةل لتطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن وفعال ابعتبارها اللغوية 

ىل أأنه فامي يتعلق بس ياسو  ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية يف العام السابق، وافقت  وخاللة اللغات، أأشارت الأمانة اإ

دراج مؤرشي أأداء جديدين يف الربانمج  ( يغطيان منشورات الويبو الرئيس ية التواصل) 19جلنة الربانمج واملزيانية عىل اإ

فرنك  800،000عىل زايدة قدرها  أأيضاً  ت التفاقو مللكية الفكرية.اب املواضيع املتعلقةومنشورات الويبو العاملية بشأأن 

واكنت جلنة الربانمج واملزيانية قد  ن من حتقيق أأهداف مؤرشات الأداء تكل.املوظفني للمتكم  خالفمزيانية  عىلسويرسي 

ويف  ج واملزيانية.يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمنسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو طلبت من الأمانة اقرتاح 

ىل أأهنا تدرك الأمانةأأشارت هذا الصدد،  لس ياسة اللغات ل ينبغي أأن مراجعة أأن تعزيز التعددية اللغوية وما يرتبط هبا من  اإ

شامةل ومامتسكة وتتناول مجموعة واسعة من القضااي مبا يف ذكل  هذه العملية جيب أأن تكونو  يمت بطريقة جمزأأة أأو حمدودة.

ماكانت تقنيات الرتمجة احلديثة القامئة عىل و  يف جمالت العمل اخملتلفة. الواصلاللغة واسرتاتيجيات  مراجعة أأنظمة اكنت اإ

ىل منوذج جديد تعزيز التعددية ل  وسائل ميكن اللجوء الهيايدمج ذاكء الإنسان وال ةل  للرتمجة اذلاكء الاصطناعي واحلاجة اإ

ستتطلب معلية مراجعة النطاق وقتًا ومشاورات و  .االياملعمتدة حأأنظمة اللغة  تتخطىاللغوية بطريقة فعاةل من حيث التلكفة 

اقرتحت الأمانة تقدمي وثيقة تتضمن مجيع العنارص و  .19-كوفيد مكثفة داخلًيا ومع ادلول الأعضاء واليت مل تكن ممكنة بسبب

ت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف عام الس نوا وخالل عدةحل امر عدة عىل نفذ املذكورة أأعاله اإىل جانب خارطة طريق ت  

مناقشة  ما متتأأشارت الأمانة اإىل أأنه عندو  .2022/23 للثنائية ةلجنة أأيًضا يف الربامج واملزيانيهذه ال ، عندما تنظر 2021

من فعال  ، اعمتدت الويبو هنًجا مماثاًل 2011و 2010س ياسة اللغات يف لك من جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعيات يف عايم 

لهيئات الويبو  2017و 2012مجيع واثئق الاجامتعات بني عايم  ريوفمتكنت من تو  ،عىل مراحل نفذي التلكفة و حيث 
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ىل أأهنا اكنت تأأمل يف أأن  .لغات بست العامةل واجملموعاتالرئيس ية واللجان ادلامئة  يف ذكل  املناقشات تتيحوخلصت الأمانة اإ

مانة مجلع  ،اليوم  حول هذا املوضوع.لدلول الأعضاء الحظات الأولية املراء و الآ الفرصة للأ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةوأأشار وفد الاحتاد الرويس، متحداًث ابمس مجموعة  .347 ىل أأن عدًدا من بدلان أ ، اإ

ذقيق املساواة، ابقرتاحات لتوس يع اللغات الرمسية للويبو والابتاكر يف س ياسة اللغات من أأجل حت  تالوفود املهمتة تقدم  اإ

ىل  منظومة الأمم املتحدة. يف الاساس ية املسائل من هذا الأمر عتربي  جياد حلولودعت اجملموعة اإ  اللغات بنيلعدم التوازن  اإ

نظام امللكية الفكرية ادلويل واملنشورات واملواد التحليلية القامئ حاليا وذكل ليمتكن املزيد من الأشخاص من الاس تفادة من 

ظي الاقرتاح بتأأييد واسع النطاق اخلاصة ابلويبو واملشاركة يف توس يع نظام امللكية الفكرية يف املس تقبل. وقد ح   والكتيبات

قلميية، واليت تتحدث بلغات خمتلفة. لعام اللغات تطلب س ياسة وت  من قبل عدد من ادلول الأعضاء من خمتلف اجملموعات الإ

وثيقة النظًرا لأن تكل و  مل تعد ذات صةل.اليت ابلفعل أأو اليت ت تنفيذها  2010حتديث العديد من نقاط س ياسة عام  2020

تحسني الرتمجة ب  ل س امي فامي يتعلقلويبو ا ابخلطوات اليت جيب أأن تتخذها التفكري جيدا فينبغيوعفا علهيا الزمن،  قدمية نسبيا

شعرت اجملموعة أأنه و  ج املبتكرة الأخرى.اجلديدة، مبا يف ذكل اذلاكء الاصطناعي، والهن   كنولوجياتاس تخدام الت من خالل 

ىل توصيات واس تنتاجات وحدة التفتيش املشرتكة للأمم املتحدة بشأأن س ياسة اللغاجلصياغة ال  تستندمن املهم أأن   .اتديدة اإ

ىل الأمام يف  حتقيق تعتقد اجملموعة أأن الس ياسة اجلديدة من شأأهنا أأن تساعد الويبو عىلو  فامي املساواة سبيل خطوة كبرية اإ

طار يف هذا اجملال منظمة رائدة الويبومن الأمر اذلي س يجعل ، اتللغيتعلق اب ىل أأن  الأمم املتحدة. مضن اإ وخلصت اجملموعة اإ

 جيب أأن تنظر فيه الأمانة يف ادلورة القادمة للجنة الربانمج واملزيانية. هذا املوضوع

آس يا واحمليط الهادئ، أأمهية كبرية عىل س ياسة اللغات يف الويبو، وأأعرب  وعلق وفد  .348 س نغافورة، متحداث ابمس مجموعة أ

يك تصبح ل مؤخرا منشورات الويبو رتمجةل، و 2010تنفيذ س ياسة اللغات لعام ل  هابذل اليت ت عن تقديره للجهود الكبرية 

دوًرا همًما يف توس يع التغطية اجلغرافية لأنشطة تلعب التعددية اللغوية  أأضاف أأنو  ميع اللغات الرمسية للأمم املتحدة.متوفرة جب 

ىل  هاتطلع أأعربت اجملموعة عن و  الويبو. س ياسة مامتسكة وشامةل تعزز التعددية اللغوية بطريقة شامةل ومس تدامة ماليًا، وضع اإ

خارطة طريق سيسمح بتنفيذ  وضعورأأت اجملموعة أأن  الأدوات التكنولوجية املتقدمة املتاحة.شمل وتتجاوز املنشورات، وت 

جراء مناقشة  وأأعربت اجملموعة عن تطلعها عىل املدى الطويل. بطريقة مهنجية وتدرجيية وعىل عدة مراحل هذه الس ياسة ىل اإ اإ

حراز   .راجعة لس ياسة اللغات يف الويبواملنسخة ال تقدم يف دراسة ال بناءة واإ

اليت اكنت  اتوعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، أأمهية كبرية عىل س ياسات اللغوعلق وفد بامن، متحداًث ابمس مجم .349

عملها يف الويبو، وترمجة املنشورات وواثئق العمل، والرتمجة الفورية يف مجيع اللجان ب   يتعلقعنرًصا أأساس ًيا للتمنية فامي

ىل أأهنا ذكرت و  .للويبووالهيئات الرئيس ية  تلف الاجامتعات اليت عقدهتا املنظمة، ويف ادلورة خم خالل أأشارت اجملموعة اإ

من قبل ادلول الأعضاء،  بشأأنه احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية، أأن املوضوع يتطلب مشاورات رمسية لختاذ قرار

آاثر جاحئة الراهن بسبب الوضعو  البند يف هذا بشأأن  هنايئ قرار التوصل اإىلمن مل تمتكن جلنة الربانمج واملزيانية  19-كوفيد وأ

ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية اليت س تعقد  خالليف هذا البند  البحثذلكل، طلبت اجملموعة مواصةل و ذكل الوقت.

 .2021يف عام 

ىل أأنه خالل .350 اليت عقدت  مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبوالأربعني التاسعة و  سلسةل الاجامتعات وأأشار وفد الصني اإ

وقد أأحرزت الويبو تقدًما كبرًيا يف توس يع  شامةل وت تنفيذها منذ ذكل احلني. لغات، متت املوافقة عىل س ياسة 2011يف عام 

عىل الويبو عىل التقدم الوفد وأأثىن اللغات الرمسية الست للأمم املتحدة،  لتشملالتغطية اللغوية للجان والهيئات الرئيس ية 
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أأنظمة خدمات امللكية الفكرية العاملية للويبو، نظايم مدريد قامت الأعضاء اجلدد و  ارتفع عددات الأخرية، يف الس نو و .احملرز

املذكورة أأعاله امللكية الفكرية أأنظمة خدمات  وليك تليب توس يع نطاق تغطيهتا اجلغرافية برسعة.ب  ،عىل سبيل املثال ولهاي

نظمة اتت أأكرث مالءمة، اكن من الرضوري توس يع اللغخبدما مهوتزود بشلك أأفضل احتياجات املس تخدمني  .احلالية للأ

عندما و العامةل املعنية ابلتطوير القانوين لنظايم مدريد ولهاي يف العام املايض،  اتخالل اجامتع اجملموععىل سبيل املثال، ف

امللكية الفكرية اليت تديرها  تعددة اللغات لتشمل أأنظمة خدماتامل الس ياسة الشامةل نطاق  توس يع مسأأةل يف بحثت ال 

عداد دراس لب من الأمانة اإ متعمقة عن الآاثر املرتتبة عىل التلكفة واجلدوى التقنية لإدخال لغات جديدة يف  اتالويبو، ط 

 وجشع الوفد الأمانة وحهثا عىل تقدمي تقرير ادلراسة املتعمقة ليك تنظر فيه ادلول الأعضاء يف أأقرب فرصة. .اتنظام اللغ

لق وفد اململكة املتحدة، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأمهية كبرية عىل توفر منشورات الويبو الرئيس ية جبميع اللغات وع  .351

مجيع  توفريوجشعت اجملموعة الأمانة عىل  عل املعلومات متاحة مجلهور أأوسع.جيعزز الشمولية و ي ذا الأمره الرمسية لأن

وأأعرب الوفد عن  طويةل الأجل.ال اتلغات الرمسية هبدف دمع أأهداف الس ياسمنشورات وواثئق الويبو الرئيس ية جبميع ال

 بشأأن الآاثر املالية للس ياسة اجلاري تنفيذها. املس مترةتقديره للتحديثات 

وأأعرب الوفد عن امتنانه الشديد للجهود اليت بذلهتا  وشكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة عىل عرضها الشفوي للبند. .352

ىل أأنه يف ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية، وبدمع من امجلعيات،  س ياسة اللغات. تطويرجل الأمانة من أأ  وأأشار الوفد اإ

لب من الأمانة حتديث س ياسة اللغات لدلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية و  تعممي منتجات الويبو  التأأكد منط 

لهيا عىل نطاق أأوسع. س تخدام اب ل س امي فامي يتعلقن من الواحض أأن الس ياسة اللغوية حباجة اإىل حتديث، واك والوصول اإ

عداد الوثيقة لدلورة احلادية والثالثني. و حب علامالوفد  حاطوأأ  املبتكرة. كنولوجياتالت   رمغجة الأمانة فامي يتعلق بأأس باب عدم اإ

ىل أأنه وفقًا للقرار اذلي اختذته جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثالثني، اكن من املفرتض أأن تقدم  ذكل، أأشار الوفد اإ

املقرتحات املقدمة  اللجنة أأن تشمل قراراتمن املفروض و  الأمانة وثيقة للنظر فهيا يف ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية.

ورأأى الوفد أأنه اكن من املمكن اس تخدام الوقت اذلي ت ختصيصه لإعداد التغيريات  وأأن تعكسها. من ادلول الأعضاء

أأعرب و  وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن س ياسة اللغات داخل منظومة الأمم املتحدة. مقرتحاتتوصيات و  لإدراجوالتعديالت، 

ميكن لفريق املدير و  داخل الأمانة لس ياسة تعدد اللغات.الوفد عن اعتقاده أأنه جيب أأن يكون هناك مس توى عاٍل من التقدير 

خارطة  وضعورحب الوفد بفكرة الأمانة بشأأن  العام احلصول عىل تقرير س نوي من الأمانة حول تطبيق التعددية اللغوية.

 قبل الأمانة.وذكر الوفد أأنه ل ميكن أأن يعرتض عىل اقرتاح خارطة طريق بشأأن تعدد اللغات من  تعدد اللغات.بشأأن طريق 

ىل الرتكزي عىل تنفيذ  رمغو   تشلكل ينبغي أأن و طويل.س ياسة اللغات عىل املدى الذكل، يبدو أأن خارطة الطريق حباجة اإ

وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اس مترار املناقشات املمثرة حول  .اتيف حتديث س ياسة اللغ البحثأأمام  عائقافكرة خارطة الطريق 

 هذا املوضوع.

وأأعرب الوفد عن اعتقاده  ياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة املوقر ابلنيابة عن اجملموعة ابء.وأأيد وفد ال  .353

ىل املعلومات اليت تقدهما الويبو  جياد هنج فعال من حيث التلكفة  جدا مسأأةل هممة هوبأأن حتسني الوصول اإ وجشع الأمانة عىل اإ

 لتوفري منشوراهتا بعدة لغات.

آس يا واحمليط الهادئ.وأأيد وفد الإ  .354  أأيضاوأأيد  مارات العربية املتحدة البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ

 لغايةصاحلة ال 2010س ياسة لغات للويبو، مبا يامتىش مع قرارات مجعيات اعامتد التوسع يف اس تخدام اللغات من خالل 

 ة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية يف ظروف اس تثنائية.وشكر الوفد الأمانة عىل تقريرها وعىل عقد ادلور .2017
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وأأشار الوفد اإىل مالحظات املدير  .خالل ادلورة القادمة حتديث س ياسة اللغات يف الويبولعمل عىل وكرر الوفد الزتامه اب

دلورة السابقة للجنة الربانمج نرش التقارير الرئيس ية جبميع لغات الويبو الست، وذكر أأن ا رضورةالعام السابقة بشأأن 

وشدد الوفد عىل  .لتحديث منشورات الويبوعىل املدى القصري ما جيب القيام به  ديدتحتسمح ب واملزيانية اعمتدت معايري 

الأمم املتحدة وشدد عىل أأمهية مجيع اللغات الست وخاصة اللغة  اللغات املعمتدة من أأمهية أأن تكون مجيع اللغات مامتش ية مع

يف الويبو ورحب بتوس يع نطاق اس تخدام اللغات مع مراعاة  وخدمات اللغات اللغة العربية  اإىلرتمجنيامل وشكر الوفد العربية.

درجيي مع احلفاظ عىل بشلك ت الس ياسة جيب تنفيذو  تنس يق الاسرتاتيجيات يف خمتلف القطاعات.ب  اليت تسمح اتليال  

ىل الأمانة ابحرتام مجيع اللغات للحد من عقبات اس تخدام منصات الويبو،  جودة الرتمجة. ويف اخلتام، أأيد الوفد النداء املوجه اإ

ىل الوفد  شاروأأ  يف ضوء الأمهية العاملية لهذه املسأأةل. مليون خشص يف مجيع أأحناء  400 حوايل أأن اللغة العربية يتحدث هبااإ

حدى اللغات الرمسية للأمم املتحدة املالع  .ويه اإ

ماكنية و   .355 أأخذت الأمانة اللكمة وأأكدت للوفود أأن الويبو ملزتمة متاًما بتعزيز التعددية اللغوية من أأجل ضامن الشمولية واإ

الطريق ملالحظات اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الرويس بشأأن خارطة ابلنس بة او. فامي يتعلق ابللغاتالوصول واملساواة 

 .ابعتبارها عائقا أأمام حتديث الس ياسة، أأكدت الأمانة للوفد أأن خارطة الطريق يف الواقع لن تكون عائقا ولكن عامل متكيين

تنفيذ س ياسة اللغة  سابقا خاللميكن أأن تساعد ادلول الأعضاء واملنظمة، كام فعلت خارطة الطريق  أأوحضت الأمانة أأنو 

عىل يق لك ثنائية للزتامات اب الوفاءضمن يو وعدة س نوات  يطبق عىل عدة مراحلهنج  حتديدمن خالل ، 2010-2011

صدار  حدة. أأن  وأأكدت لدلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية. الوثيقةواعتذرت الأمانة عن عدم متكهنا من اإ

 متياملنبثقة عن مناقشة البند، والاقرتاحات السابقة املقدمة، وأأي توصيات ذات صةل من وحدة التفتيش املشرتكة س  الأفاكر

ىل الرئيس عىل أأمل صياغة فقرة قرار حتتوي عىل تكل اللكمة الأمانة  وأأعادت يف املشاورات املس تقبلية. اهماس تخدا الأفاكر اإ

 لتنظر فهيا ادلول الأعضاء.

ىل ادلول الأعضاء لإبداء تعليقاهتم ومالحظاهتم  تالرئيس اللكمة وذكر  ةئبان تاس تعادو  .356 رسال القرار املقرتح اإ أأنه سيمت اإ

 ييل: عىل مااملقرتح  القرارونص مرشوع  بعد جلسة بعد الظهر، وسيمت تناوهل يف جلسة اليوم التايل.

ن جلنة الربانمج واملزيانية: .357  اإ

قد طلبت من الأمانة اقرتاح نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو يف ذكمرت بأأن جلنة الربانمج واملزيانية  "1"

 دورهتا احلادية والثالثني؛

وأأحاطت علام ابلرشوح اليت قدمهتا الأمانة وأأوحضت فهيا أأن معلية مراجعة س ياسة اللغات يف الويبو تتطلب  "2"

ر ذكل بسبب وقتا ومشاورة واسعة، عىل املس توى ادلاخيل ومع ادلول الأعضاء عىل حد سوا ء، وقد تعذم

 ؛19-كوفيد جاحئة

وأأحاطت علام كذكل بأأن الهنوض ابلتعددية اللغوية ينبغي أأن يكون شامال ويتناول طيفا أأوسع من القضااي،  "3"

ماكانت  مبا يف ذكل اس تعراض الأنظمة اللغوية واسرتاتيجيات التواصل يف خمتلف جمالت معل الويبو واإ

ىل منوذج تكنولوجيات الرتمجة احلديثة الق رتمجة يدمج اذلاكء جديد للامئة عىل اذلاكء الاصطناعي واحلاجة اإ

تتخطى أأنظمة اللغة املعمتدة تعزيز التعددية اللغوية بطريقة فعاةل من حيث التلكفة ل البرشي والآيل كوس يةل 

 حاليا؛
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يالء الرعاية الواجبة لنتاجئ املشاورات املذكورة يف  "4" " أأعاله، اإىل 3" و"2"وطلبت من الأمانة أأن تسعى، مع اإ

تقدمي نسخة مراجعة شامةل لس ياسة اللغات يف الويبو خالل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية، 

 مبا يف ذكل خارطة طريق مس تدامة تس هتدف تنفيذا تدرجييا عىل مدى س نوات عديدة.

 .معراب عن تقديره يف اليوم السابق اذلي قدمته ويف اليوم التايل، أأخذ الرئيس اللكمة وشكر الأمانة عىل العرض .358

مل يكن تعدد اللغات جمرد مشلكة يف الويبو ولكن يف مجيع و هذه املسأأةل الهامة.حول ردود مثرية لالهامتم  وأأشار اإىل وجود

ىل أأن الوفود قد تلقت مرشوع  ثقافة.ابل أأيًضا  مرتبطةاملنظامت ادلولية لأن اللغات  ار يف الليةل السابقة، قر الوأأشار الرئيس اإ

 الاقرتاح ودراس ته. اءةقر قاموا بقد  أأعضاء هذه الوفود وأأعرب عن أأمهل يف أأن يكون

مانة عىل متسكها  .359 واكن الوفد قد راجع مرشوع القرار  تعدد اللغات. مببدأأ وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره للأ

الهنج الوطين  وهو يامتىش مع قش ته اللجنة يف اليوم السابق.الهنج اذلي ان مرشوع القرار هذا وذكر أأنه بصفة عامة، يعكس

ىل  رمغو  .الوفد مع قميو لوفد جتاه تكل القضااي املتبع من ا يف جزء القرار اذلي ذكر تعدد اللغات أأن ذكل، لفت الوفد الانتباه اإ

واقرتح الوفد وضع نقطة بعد عبارة  للجنة.جديد ابلنس بة هل ورمبا أأيًضا ابلنس بة لبقية أأعضاء ا ،الفقرة الثالثة من مرشوع القرار

ماكانت تكنولوجيات الرتمجة احلديثة القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي "….  يتعلق ببايق القرار، ذكر الوفد أأنه ميكن فاميو  ... ".واإ

 مناقش ته يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية.

 فقرة القرار.نظًرا لعدم وجود تعليقات أأخرى، ت اعامتد و  .360

ن جلنة الربانمج واملزيانية: .361  اإ

ذكمرت بأأن جلنة الربانمج واملزيانية قد طلبت من الأمانة اقرتاح نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو يف  "1"

 دورهتا احلادية والثالثني؛

بو تتطلب وأأحاطت علام ابلرشوح اليت قدمهتا الأمانة وأأوحضت فهيا أأن معلية مراجعة س ياسة اللغات يف الوي  "2"

ر ذكل بسبب  وقتا ومشاورة واسعة، عىل املس توى ادلاخيل ومع ادلول الأعضاء عىل حد سواء، وقد تعذم

 ؛19-كوفيد جاحئة

وأأحاطت علام كذكل بأأن الهنوض ابلتعددية اللغوية ينبغي أأن يكون شامال ويتناول طيفا أأوسع من القضااي،  "3"

ماكانت يف ذكل اس تعراض الأنظمة اللغوية واسرتاتيجي مبا ات التواصل يف خمتلف جمالت معل الويبو واإ

 تكنولوجيات الرتمجة احلديثة القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي؛

يالء الرعاية الواجبة لنتاجئ املشاورات املذكورة يف " "4" " أأعاله، اإىل 3" و"2وطلبت من الأمانة أأن تسعى، مع اإ

ادلورة الثانية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية،  تقدمي نسخة مراجعة شامةل لس ياسة اللغات يف الويبو خالل

 مبا يف ذكل خارطة طريق مس تدامة تس هتدف تنفيذا تدرجييا عىل مدى س نوات عديدة.

 2021مواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية لعام  الأعامل لمن جدو  16البند 

ُأضيف هذا البند  .2021الويبو اخلارجية لعام مواصفات تقيمي ماكتب من جدول الأعامل،  16افتتح الرئيس البند  .362

 :اذلي ينص عىل ما ييل، و GA/51/18من الوثيقة  57يف الفقرة  2019يف عام اذلي ت اختاذه بعد قرار امجلعيات 
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رت امجلعية العامة للويبو ما ييل: .363  "قرم

املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب بشأأن املاكتب اخلارجية و  2015" التذكري بقرار امجلعية العامة للويبو لعام 1""

 (؛A/55/13الويبو اخلارجية )الوثيقة 

جراء تقيمي خالل عام 2""  لاكمل ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية. 2021" واإ

 ؛2020وس تبتم جلنة الربانمج واملزيانية يف مواصفات ذكل التقيمي أأثناء دورهتا احلادية والثالثني يف عام 

، تأأجيل النظر يف الطلبات العرشة احلالية امل قدمة من 2021نتاجئ ذكل التقيمي خالل عام " ويف انتظار صدور 3""

 من أأجل اس تضافة ماكتب خارجية جديدة للويبو؛ 2019-2018ادلول الأعضاء للثنائية 

ىل الطلبات ا4"" لعرشة " والنظر يف فتح أأربعة ماكتب خارجية جديدة للويبو، مبا يف ذكل يف كولومبيا، استنادًا اإ

 ."2023-2022احلالية يف الثنائية 

 ذا البند.هب  يتعلقفامي قدما امليضكيف تريد لوفود ا سأأل، 2019بعد أأن قرأأ الرئيس قرار امجلعيات يف عام و  .364

 وحتدث وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، واعترب قضية املاكتب اخلارجية ذات أأمهية قصوى.  .365

نشاء كولومبيا لتعزيز فرص هًدا اج معلواأأن مجيع أأعضاء اجملموعة  الوفدوذكر  ورأأت اجملموعة أأن  .عىل أأرضها مكتب خاريجابإ

النظر يف هذه املسأأةل يتطلب التفاوض والتشاور بني الأعضاء وأأن الظروف احلالية جعلت من الصعب للغاية ادلخول يف 

هذا التفاق خالل الاجامتعات التحضريية الأعضاء توصلوا اإىل  ىل أأنوأأشارت اجملموعة اإ  مناقشة مناس بة حول هذه املسأأةل.

وبناء عىل ذكل، كررت  عدم اختاذ أأي قرارات تتطلب مفاوضات مس بقة.عىل  ت التفاققد و  جلنة الربانمج واملزيانية.ورة دل

لهيا يف الفقرة املشامواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية اجملموعة موقفها بأأن املناقشة بشأأن صياغة  املبادئ من  22ر اإ

عن اجملموعة  أأعربتو  تأأجيلها اإىل الاجامتع الثاين والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية. ينبغي، 2015يف عام  ةاملعمتدالتوجهيية 

يف العمل عىل هذه القضية وس تقوم بتحليل مجيع الأفاكر اليت ت تقدميها للمناقشة اليت س تعقد يف ادلورة  هتاورغب اهمالزت ا

 القادمة للجنة الربانمج واملزيانية.

ىل بيانه حتت البند  .366 تقرير املدقق "من جدول الأعامل،  5وأأشار وفد اململكة املتحدة، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ

قرار امجلعية العامة للويبو لعام باجملموعة  ذكمرتو . ابءلمجموعة ابلنس بة ل عىل أأمهية هذه املسأأةل فيه ددش، واذلي "اخلاريج

وقرارات  "4الإضافة " A/59/13، الوثيقة 2019، وكذكل قرار امجلعية العامة للويبو لعام A/55/13، الوثيقة 2015

اخلاريج هبذا املدقق بشلك خاص اهامتم اجملموعة  تورحب .ملزيانيةلجنة الربانمج وال ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني 

تعىل وجه اخلصوص، و  اجملال. ، واحلاجة ةتب اخلارجيأأمهية وضع اسرتاتيجية واحضة بشأأن تطوير ش بكة املاكباجملموعة  أأقرم

ىل  ىل توضيح دور الأمانة، واحلاجة اإ تقارير الأنشطة ها، مبا يف ذكل البياانت حول الش بكة دلمع تقيمي  احلصول عىل املزيد مناإ

اخلاريج حيتوي عىل بعض العنارص املفيدة للغاية  املدققاعتربت اجملموعة أأن تقرير و  واخلطط الصادرة عن املاكتب اخلارجية.

ىل اجملموعة  أأشارتو  .لوضع مواصفات التقيمي الاستناد الهيااليت ميكن  أأهنا مس تعدة ملناقشة هذه املسأأةل، لكهنا اكنت واقعية اإ

اكتب مل الاكمةل ش بكةال تقيمي مواصفات بشأأن قدرة ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية عىل اختاذ قرار بشأأن 

واقرتحت  .للجمعية العامة قرارات ادلورتني السابعة والأربعني واحلادية وامخلسنييف  الواردالويبو اخلارجية، عىل النحو 

اجملموعة أأن تويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة بأأن تطلب من جلنة الربانمج واملزيانية أأن تبدأأ تكل املناقشات يف 

 .2021 حبلول دورهتا الثالثة والثالثني يف عام املواصفاتموعد ل يتجاوز دورهتا الثانية والثالثني وأأن تتخذ قراًرا بشأأن هذه 

ىل  ةتوصييمت رفع واقرتحت اجملموعة أأيًضا أأن  لتحديد املواصفات امجلعية العامة بأأن الطلب املوجه اإىل جلنة الربانمج واملزيانية اإ
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أأن واعتربت اجملموعة  .WO/PBC/31/3اخلاريج عىل النحو الوارد يف الوثيقة  املدققينبغي أأن يأأخذ يف الاعتبار تقرير 

حراز التقدم يف هذا اجملاليسمح وس  جداً  همم هذا الأمر حدد  2019قرار امجلعية العامة لعام أأشارت اجملموعة أأن و  .ابإ

يف و لمناقشات حول ش بكة الويبو للماكتب اخلارجية.اليت ينبغي اتباعها ابلنس بة ل تسلساًل وجدوًل زمنًيا للخطوات التالية 

، 2جيل اخلطوة الأوىل من هذا القرار عىل النحو الوارد يف الفقرة أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات العامة بتأأ  حال

عادة النظر يف قرار دمع التسلسل املتفق عليه،  طلب مني  اجملموعة أأنه من الرضوري أأيًضا أأن  اعتربت امجلعيات العامة اإ

 ل س امي التقيمي اخلاريج. ،او مرحةل لك خطوةلالوقت الاكيف  ختصيصو 

ورصح وفد لتفيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، بأأن مسأأةل فتح ماكتب خارجية جديدة  .367

 مطول بني ادلول الأعضاء.مناقش هتا بشلك  ومتتعىل جدول أأعامل املنظمة لعدة س نوات اكنت للويبو اكنت مدرجة 

ىل أأهنا ملزتمة بتنفيذ قرار امجلعية العام جراء  2015ة للويبو لعام وأأشارت اجملموعة اإ للماكتب اخلارجية للويبو وأأهنا  تقيميابإ

أأخذها يف اخلاريج حصيحة وينبغي  املدققورأأت اجملموعة أأيضا أأن التوصيات اليت قدهما  .التقيمي مواصفاتمس تعدة ملناقشة 

 عن أأعربتادلورة احلالية و  املفروضة عىللقيود ل  مدركةويف الوقت نفسه، اكنت اجملموعة  .هذا التقيمي يف عني الاعتبار

 خالل ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية.مواصفات التقيمي للمشاركة يف املناقشات حول  هااس تعداد

آس يا واحمليط الهادئ، أأنه يف امجلعية العامة للويبو لعام  ذكمرو  .368 ، ت تلكيف 2019وفد س نغافورة، متحداًث ابمس مجموعة أ

واكن من اكتب الويبو اخلارجية مل الاكمةل ش بكةال تقيمي مواصفات ثني للجنة الربانمج واملزيانية ابلبت يف ادلورة احلادية والثال

جراء هذا التقيمياملقرر  اجامتعات الويبو، مل يكن من  سريعىل  19-ديكوف  ا جاحئةهتنظًرا للقيود اليت فرضو  .2021يف عام  اإ

ىل اجملموعة  أأشارتو  املمكن للأعضاء املشاركة يف مناقشات موضوعية. أأن جلنة الربانمج واملزيانية ليست يف وضع ميكهنا من اإ

خالل قرار بشأأن مواصفات التقيمي جلنة الربانمج واملزيانية  تأأخذأأن  اجملموعة، جيب وحبسب النظر والبت يف هذه املسأأةل.

اكتب املتقيمي املواصفات ل ولتيسري املداولت حول هذه املسأأةل، رأأت اجملموعة أأن  .2021رهتا الثانية والثالثني يف عام دو 

ىل املدخالت واملشاورات مع ادلول الأعضاء يف الويبو مع مراعاة تقرير  2021عام اخلارجية للويبو   املدققينبغي أأن تستند اإ

 املشورة بشأأن الآاثر املرتتبة عىل تأأجيل أأي قرار بشأأن هذه املسأأةل. تقدميستشار القانوين طلبت اجملموعة من امل و  اخلاريج.

يران )مجهورية  .369 ىل أأنه يف البند  -وأأشار وفد اإ تقيمي ماكتب الويبو  مواصفاتمن جدول الأعامل،  16الإسالمية( اإ

لقيود احلالية أأنه يدرك متاما االوفد  ذكرو  .2019ة يف عام التذكري ابلقرارات اليت اختذهتا امجلعية العام تم ، 2021اخلارجية لعام 

صياغة  خاللورأأى الوفد أأنه  والبت فهيا.املواصفات ، واليت منعت جلنة الربانمج واملزيانية من مناقشة احئةفرضها اجلتاليت 

آراء املواصفات وأأشار الوفد كذكل  ادلول الأعضاء.، ينبغي مراعاة مجيع الواثئق ذات الصةل، مبا يف ذكل قرار امجلعية العامة وأ

ىل أأن القرار بشأأن فتح   وأأنه ينبغي احرتام هذا املبدأأ. حتركها ادلوةلماكتب جديدة هو معلية اإ

مسأأةل  تلتقيمي اخلاريج لش بكة املاكتب اخلارجية اكنمواصفات اتطوير معلية وسلط وفد ابكس تان الضوء عىل أأن   .370

ىل اجلزء ابء من تقرير  .اهب جلنة الربانمج واملزيانية ت تلكيفوهممة   املدققويف هذا الصدد، أأراد الوفد لفت الانتباه اإ

عداديف  املوجودة شألكحول امل مفيدة  معلوماتقدم التقرير و  اخلاريج. تقارير، لل  هااملاكتب اخلارجية، ول س امي فامي يتعلق ابإ

كام سلط الضوء عىل املشألك املرتبطة بعملية فتح  مع خطة العمل املتفق علهيا. مثل التحقق من حصة البياانت وعدم التوافق

ماكتب خارجية جديدة، مثل عدم وجود اسرتاتيجية واحضة دلمع معلية صنع القرار، وعدم وجود منوذج موحد لتقدمي 

أأشار التقرير و  املقدمة من الأمانة. جلوانب الفنية واملاليةاالطلبات من ادلول الأعضاء لس تضافة املاكتب اخلارجية، وغياب 

ىل أأن شعبة الرقابة أأيضا   املدققأأكد تقرير و  لماكتب اخلارجية يف الس نوات الأخرية.باي تدقيق ليف الويبو مل تقم ب ادلاخلية اإ
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جراء التقيمي املطلوب للش بكة احلالية للماكتب اخلارجية قبل فتح ماكتب جديدة.رضورة اخلاريج  للقيود  ذكل، نظًرا رمغو  اإ

 مل تتضمن أأي جلسات غري رمسية، س يكون من املنطقيمبا ان ادلورة ودور جلنة الربانمج واملزيانية، و  احئةفرضها اجلتاليت 

ىل  املواصفاتتأأجيل مناقشة تطوير  ىل أأن نة الربانمج واملزيانية التالية.دورة جل اإ  ه جيب الأخذ بعني الاعتباروأأشار الوفد اإ

وشدد الوفد أأيًضا عىل أأنه متاش يًا مع  املفاوضات بشأأن هذه املسأأةل.خالل اخلاريج  املدققالتوصيات الواردة يف تقرير 

نشاء ماكتب خارجية جديدة، املدقق من تقرير  2التوصية  اخلاريج، ينبغي أأن تتضمن املداولت املس تقبلية أأيًضا مربرات اإ

النظر يف وضع اسرتاتيجية واحضة جيب و ، التصالت توش باكصل الرمقي اللتو  احلايلالوضع  الاعتبارعني الأخذ بمع 

 .صنع القرار من قبل ادلول الأعضاءمعلية للماكتب خارج جنيف دلمع 

ىل الزمالء يف الإعراب عن تعاطفه الصادق مع الأرسة  .371 وأأخذ وفد نيجرياي اللكمة نيابة عن اجملموعة الأفريقية وانضم اإ

بسبب حادث أآخر  صخشخسارة من و  19-جاحئة كوفيدبسبب اذلين عانوا من خسارة موظف الويبو ء والأصدقاء والزمال

شكرت اجملموعة العاملني يف اخلطوط الأمامية، مبا يف و  ومتنت اجملموعة ملن يعانون من الفريوس الشفاء العاجل. وقع مؤخرا.

ىل أأنو  اجملمتعات. أأمن لحفاظ عىللفاين املت معلهمعن بعد، عىل  يتابع ادلورةذكل لك من اكن حارضًا أأو   هأأشارت اجملموعة اإ

جراء تقيمي ل تادلورة التاسعة وامخلسني مجلعيات الويبو خالل   2021اكتب الويبو اخلارجية خالل عام مل الاكمةل ش بكةل قرر اإ

كولومبيا،  يفمكتب  ذكلوتأأجيل النظر يف عرشة طلبات من ادلول الأعضاء لس تضافة أأربعة ماكتب خارجية جديدة، مبا يف 

ىل  الوثيقة )اخلاريج  املدققللتوصيات الواردة يف تقرير  هاعن تقدير اجملموعة  توأأعرب .2022/23الثنائية اإ

WO/PBC/31/3) .اخلاريج عىل املاكتب املدقق ورأأت اجملموعة أأن بعض مالحظات  واليت تتعلق ابملاكتب اخلارجية

ىل أأي، لهياالاستناد اوميكن  هممةاخلارجية اكنت  يف  ملاكتب اخلارجيةتقيمي ا مواصفاتمصادر أأخرى، لصياغة  ابلإضافة اإ

ىل اوأأكدت اجملموعة عىل أأمهية هذا املوضوع نظر  املس تقبل. ودعت  أأفريقيا. وجود مكتبني خارجيني يف اجلزائر ونيجرياي يف اإ

ىل مواءمة تكل املاكتب مع ش بكة املاكتب اخلارجية من حيث املو  ىل أأهنا  وأأشارت ارد والربامج.اجملموعة اإ اكنت اجملموعة اإ

ىل تدعوا  ىل التوزيع العادل للماكتب اخلارجية وأأعربت عن أأملها يف أأن تؤدي هذه املناقشات اإ ولحظت  .حتقيق ذكلدامئًا اإ

عداد أأي  ىل الصعوابت و  تقيمي املاكتب اخلارجية.ل  مواصفات مسودةاجملموعة أأنه مل يمت اإ لنامجة عن اميكن أأن يعزى ذكل اإ

نة وحثت ور ابمل عن حتلهيا اجملموعةأأعربت ، 19-كوفيد جاحئة عن الناجتةعىل الرمغ من الأزمة الرهيبة . و 19-جاحئة كوفيد

ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية عىل التوصل اإىل قرار بشأأن هذه املسأأةل وحثت جلنة الربانمج واملزيانية يف 

اجملموعة أأنه س يكون من العميل أأن تويص جلنة الربانمج واملزيانية  اعتربتو  .املواصفاتدورهتا الثانية والثالثني عىل النظر يف 

ادلافع  الصعوابت اليت يفرضها الوضع احلايل وعدم جدوى التقيمي عن ب عد وتشلك العامة بتأأجيل معلية التقيمي.امجلعية 

وسلطت اجملموعة الضوء عىل مشاركهتا يف املناقشات حول كيفية حل هذه املسأأةل ودعت مجيع  .الاسايس وراء هذه التوصية

 الوضع احلايل. ظلم يف  ةالتحيل ابلعقالنية والواقعي الأطراف املعنية اإىل

ووافق الوفد  وأأعرب وفد ش ييل عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. .372

ىل مناقشة مس تفيضة. مواصفاتعىل أأن اختاذ قرار بشأأن  مل تكن مجيع الوفود يف و تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية أأمر حيتاج اإ

اخلاريج بشأأن هذه  املدققوشدد الوفد أأيًضا عىل حمتوى تقرير  املناقشة يف هذه اللحظة.جراء مثل هذه ا ابإ وضع يسمح له

عداد خالل  جداس يكون مفيًدا  هاملسأأةل لأن  .املواصفاتاإ

ىل أأنه يعلق أأمهية كبرية عىل تقيمي ش بكة املاكتب اخلارجية يف عام  .373 وشدد الوفد أأيضا عىل  .2021وأأشار وفد الصني اإ

جراء مناقشات مس تفيضة حول هذه املسأأةل وأأن القضية عىل ادلول الأعضاء والأمانة  قدرةعىل  تقد أأثر  اجلاحئةأأن  حبد اإ
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ىل أأنه مل يكن دليه أأي  معقدة للغاية. ذاهتا ىل ادلورة املقبةل للجنة  تيف حال  مانعوأأشار الوفد اإ تأأجيل مناقشة هذا املوضوع اإ

هذا من شأأنه أأن ف  مفتوحة وشفافة وشامةل. املواصفاتاملشاورات حول  عن أأمهل يف أأن تكونوأأعرب  الربانمج واملزيانية.

 مع ادلول الأعضاء. اتشاورامل ابلستناد اإىل جيب أأن تمت املواصفات ورأأى الوفد أأن صياغة  يضمن موضوعية ومشولية التقيمي.

بقاء التواصل مفتوًحا مع الأمانة وادلول الأعأأعرب عن رغبته يف و   .بشأأن هذا املوضوع يف املس تقبل ضاء الأخرىاإ

وشكر وفد مجهورية كوراي الرئيس واملنسقني الإقلمييني عىل هجودمه اليت ل تنهتيي لإجياد أأفضل طريقة للميض قدًما يف  .374

 قرارانية بوذكَّر الوفد جلنة الربانمج واملزي  .2021اخلارجية لعام  لويبواتقيمي ماكتب  واصفاتممن جدول الأعامل،  16البند 

ي نص عىل أأن ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن املاكتب اخلارجية، واذل 2019امجلعية العامة لعام 

ودعا  .2021يف عام  ذا التقيميه تنفيذليك يمت اكتب الويبو اخلارجية مل الاكمةل ش بكةال تقيمي بشأأن مواصفات ينبغي أأن تقرر 

ىل مناقشة املسأأةل بروح بناءة الوفد ادلول الأ  ىل اتفاق حول كيفية امليض قدمًا، ل س امي خالل الفرتة بني ل عضاء اإ لتوصل اإ

 ادلورتني احلادية والثالثني والثانية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية.

ىل أأنه يعلق أأمهية كبرية عىل بند جدول الأعامل  .375 ك بنشاط يف النظر فيه يف ، وأأنه شار هذاوأأشار وفد الاحتاد الرويس اإ

ىل اس تعداده ملواصةل املشاركة يف املناقشة املتعلقة  الاجامتعات وعىل هامش الاجامتعات. ابملواصفات بشلك وأأشار الوفد اإ

يساعد أأيًضا يف التوصل  قداملواقف و  عىل التقارب بنيأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن احلوار البناء من شأأنه أأن يساعد و  .بناء

ىل   وشكر الوفد الرئيس والأمانة وادلول الأعضاء عىل املناقشات املمثرة. لتقيمي.القرار املتعلق اب بشأأنالآراء يف توافق اإ

ورأأى الوفد أأن املشاورات جيب أأن تكون مفتوحة  وشكر وفد عامن الرئيس عىل املشاورات حول هذه املسأأةل. .376

ىلاملواصفات وشفافة وشامةل وأأن صياغة   املشاورات مع مجيع ادلول الأعضاء املهمتة. جيب أأن تستند اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةوأأعرب وفد الاحتاد الرويس، متحداث ابمس مجموعة  .377 ، عن رسوره بدلان أ

ق اكنت اجملموعة مقتنعة بأأن املاكتب اخلارجية اكنت أأداة هممة لتحقيو  ملالحظة الأداء الفعال لش بكة املاكتب اخلارجية للويبو.

اخلاريج فامي  املدققوأأيدت اجملموعة توصيات  العاملي يف مناطق خمتلفة من العامل.عىل الصعيد أأهداف الويبو وتعزيز اخلدمات 

مسامهة دى تقيميًا مل يفلك الت تضمن ي  أأن ورأأت اجملموعة أأنه من املمكن تقيمي املاكتب اخلارجية.لتلكيف اخلاص ب يتعلق اب

ىل تفاعل املاكتب مع أأحصاب املصلحة.ملاكتب اخلارجية يف حتقيق اا فرتض اجملموعة أأن التقيمي سيشمل وت لأهداف ابلإضافة اإ

سابقًا للماكتب اخلارجية، واليت ت توفريها يف خطة الويبو الاسرتاتيجية  حتديدهافقط تنفيذ املهام ومؤرشات الأداء اليت ت 

ىل مراعاة  ة.وبرامج ومزيانية املنظم 2021-2016 للفرتة توسطة الأجلامل  ويف الوقت نفسه، شددت اجملموعة عىل احلاجة اإ

لتقيمي، التلكيف اخلاص ابوأأعربت اجملموعة عن اس تعدادها للمشاركة البناءة يف املناقشات بشأأن  جحم املوارد املالية اخملصصة.

ىل  ويف هذا  ني ادلورات.املناقشات بشأأن هذا املوضوع احلساس يف فرتة ما باس مترار ولحظت أأن أأعضاءها يتطلعون اإ

ماكنية مناقشة من قبل ادلول الأعضاء حتت قيادة رئيس جلنة الربانمج  هذا املوضوع الصدد، اقرتحت اجملموعة النظر يف اإ

ماكنية تقدمي بأأن اس مترار احلوار البناء من شأأنه أأن  هاع اقتنعن ااجملموعة أأعربت لمساعدة الالزمة. و ل  الأمانة واملزيانية، مع اإ

رقتقارب املواقف والتوصل اإىل حل توافقي مقبول من الطرفني بشأأن  يسهم يف  التقيمي. ط 

ىل  .378 يف عام  ااملبادئ التوجهيية املتفق علهيوثيقة وشكر الرئيس مجيع الوفود اليت علقت عىل بند جدول الأعامل وأأشار اإ

ذكرت الوفود، اكنت الظروف صعبة لعقد كام و  .املواصفات ملخص عن هممة واساس ية كوهنا توفمروثيقة  بقيت، واليت 2015

جراء املشاورات رمغ هذه ورمغ ذكل،  املشاورات. ماكنية  .الظروفت بذل هجود اس تثنائية حملاوةل اإ وذكر الرئيس أأن هناك اإ
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ىل ادلورة الثانية والثالثني، ويبدو أأن ر الرئيس وأأشا يار.العديد من الوفود موافق عىل هذا اخل  لإرجاء النظر يف هذه املسأأةل اإ

ىل أأن جلنة الربانمج واملزيانية تواجه الزتاًما ابلضطالع مبسؤولياهتا حيث اكن هناك قرار من امجلعية العامة لتوفري   مواصفاتاإ

واتضح من املناقشات أأن املوضوع مل يناقش بعد بشلك شامل وبأأكرب قدر من التفصيل  التقيمي يف ادلورة احلادية والثالثني.

حراز تقدم كبري.روضمن املفكام اكن  ىل أأنه يف حال تأأجيل بند جدول الأعامل، ينبغي أأن  ، وأأنه ل ميكن اإ وأأشار الرئيس اإ

يف اللجنة نظر أأن ت و  رؤيهتاب العديد من ادلول الأعضاء رغبوح بناءة اليت تبر  التحيلتس متر جلنة الربانمج واملزيانية يف 

 صيغة اإىلعىل الأقل للتوصل  رضوريهذا الأمر ، و 32و 31 نيت ادلورالتقيمي يف الفرتة ما بني ملواصفاتاخلطوط العريضة 

لوضع دعا الرئيس اإىل ختصيص مخس وأأربعني دقيقة للتشاور مع منسقي اجملموعة و  وافق عليه.أأن تتقرار ميكن لدلول الأعضاء 

ىل  عكس بأأمانة روح املناقشات.يأأن  جيبي القرار، واذل مرشوع  لنفتاح والشفافيةالتحيل ابوشدد الرئيس عىل احلاجة اإ

 .التقدم يف بند جدول الأعامل هذا لإحراز وبروح بناءة

جراء مشاورات .379 الرئيس أأن املشاورات قد أأسفرت عن  ضافوأأ  مع املنسقني الإقلمييني. ممثرة وأأفاد الرئيس بأأنه قد ت اإ

ىل أأن القضية قد ت طرهحا عدة مرات  اً نظر  وجهيةنتاجئ  كر الرئيس الوفود عىل الروح البناءة والتعاون وش فرتة طويةل. خاللاإ

ىل أأن  ظى بأأكرب قدر من الإجامع.حيقرار من شأأنه أأن  مرشوعوأأعرب عن اعتقاده بأأنه ت التوصل اإىل  اكن وضع الوأأشار اإ

جراء مناقشات ومشاورات اكمةل يف اجللسة، ولكن مرش   قراروع اس تثنائًيا للغاية وأأنه نظًرا للتحدايت، مل يكن من املمكن اإ

 .املمكنة النوايحمجيع وتناولت فرتة الصباح وبعد الظهر  متت خالل تاومناقشمشاورات  اذلي سيمت تقدميه أأىت نتيجة

 املقرتح: القرار طلب الرئيس من الأمانة قراءة نصو  .380

ىل القيود املفروضة نتيجة اس مترار جاحئة كوفيد .381 ، مل يكن يف وسع هذه ادلورة للجنة الربانمج واملزيانية 19-ابلنظر اإ

اكتب الويبو اخلارجية والبتم يف تكل املواصفات، كام لكمفهتا بذكل امجلعية العامة مل الاكمةل ش بكةال مناقشة مواصفات تقيمي 

، خالل 2019للويبو لعام  . وأأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة بأأن تطلب من جلنة الربانمج واملزيانية أأن تبتم

مع مراعاة لك الواثئق الوجهية ومهنا، عىل سبيل اذلكر ل ، يف مواصفات ذكل التقيمي، 2021دورهتا الثانية والثالثني يف عام 

وتويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات العامة ابلرجوع،  (.WO/PBC/31/3احلرص، تقرير املدقق اخلاريج )الوثيقة 

ىل قرارها الوارد يف الوثيقة   يمي.من أأجل ضامن الوقت الاكيف لس تكامل التق  A/59/13 ADD.4حسب الاقتضاء، اإ

يران )مجهورية  .382 وتويص جلنة "ابلنس بة هل ما هو مقصود من الإسالمية( توضيًحا لأنه مل يكن واحًضا  -وطلب وفد اإ

ىل قرارها الوارد  وطلب الوفد أأن يوحض املستشار القانوين معىن ذكل اجلزء من  ".الربانمج واملزيانية امجلعيات العامة ابلرجوع اإ

 القرار.

ىل أأنه مل يكن مسؤوًل عن صياغة القرار املقرتح، واذلي ت من خالل املشاورات بني وأأشار املستشار القانو .383 ين اإ

حاةل السؤال اإىل واضعي القرار لتقدمي الإيضاح.و منسقي اجملموعات الإقلميية،   طلب اإ

ىل قرار امجلعية العامة يه A/59/13 ADD.4لحظ الرئيس أأن الوثيقة و .384 ىل   الوثيقةريشوت  .مرجع همم لالإشارة اإ اإ

وعدم قدرة جلنة  19-كوفيد مت مواهجهتا بسبب جاحئةتنظًرا للقيود اليت و  تقيمي املاكتب اخلارجية. ووهأأل قيد املناقشة  املوضوع

حاةل  ذكل الأمر ، فيعينهذا املوضوع وابلتايل الاضطرار اإىل تأأجيل املواصفاتالربانمج واملزيانية عىل مناقشة  أأنه جيب اإ

ىل امجلعية  بشأأن قرار جلنة الربانمج واملزيانية  جيب أأن تأأخذ، ومبوجبه، 2019يف عام اختذ اكن هناك قرار و  العامة.القضية اإ

عىل أأساس موقف تويص فيه امجلعية العامة، يف اللجنة  أأصبحتذكل، ب متكهنا من القيام، ولكن نظًرا لعدم بشأأن املواصفات
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ىل قرارها واجلدول الزمين اذلي اكن ينبغي أأن تتخذ فيه جلنة الربانمج واملزيانية  ابلرجوع، A/59/13 ADD.4القرار  القرار اإ

تقيمي املاكتب اخلارجية مواصفات لحظت جلنة الربانمج واملزيانية أأهنا لن تكون قادرة عىل الانهتاء من و .بشأأن املواصفات

ضافة الإشارة اإىلولهذا السبب رأأت بعض الوفود أأ  .احملدد خالل املوعد الهنايئ نظًرا حلقيقة  الوثيقة نه س يكون من الرضوري اإ

لجنة، ل س يطرة الإرادة امجلاعية مل تكن حتت  أأن جلنة الربانمج واملزيانية اضطرت لتأأجيل املناقشة لأس باب موضوعية للغاية

. التقيمي يف ادلورة املقبةل مواصفات الانهتاء منمن كن لتمتامجلعية العامة موافقة  اللجنة تلمتساكن من الرضوري أأن ابلتايل، و

ىل امجلعية العامة، عىل الوثيقة اكنت الإشارة و  تخذ القرارات اليت تراها مناس بة لتنفيذ معل جلنة ت  مس تقةل هيئة ويهموهجة اإ

ت الاعتبار، يبدو أأن التوصية س تكون رضورية، حىت يتوفر الوقعني ذكل يف  أأخذومع  بشلك حصيح.الربانمج واملزيانية 

 اكن نص القرارالقرار وأأن ت التوافق عىل هذا  وأأوحض الرئيس أأن تقيمي املاكتب اخلارجية. مواصفاتلالنهتاء من  للجنة الاكيف

مل تس تطع الوفاء ابجلداول الزمنية يف ظل الظروف  مبا أأن جلنة الربانمج واملزيانيةالوفود  اليت تمتتع هبالروح بناءة للغاية انتيجة 

 الاس تثنائية.

يران )مجهورية  .385 ىل  -وشكر وفد اإ وأأشار  مقبول من امجليع. نصالإسالمية( املنسقني الإقلمييني عىل هجودمه للتوصل اإ

ذا اكنت اللجنة م ىل أأنه اإ دم خياحملدد  النصمل يكن الوفد متأأكًدا من أأن و ، فليس دليه أأي اعرتاضات.عىل النصفقة واالوفد اإ

وأأعرب عن أأمهل يف أأل  وأأنه ل ينوي عرقةل القرار. ه طرح السؤال للتوضيح فقطوفد أأنوأأكد ال النية اليت اكنت دلى الوفود.

ىل بعض النقاش والارتباك يف املس تقبل، وهذا   .اكن مصدر قلقه احلقيقييؤدي النص اذلي يبدو غامًضا اإ

يران )مجهورية  .386 ذا اكوسأأل  .ةالبناء مالحظاتهالإسالمية( عىل  -وشكر الرئيس وفد اإ نت هناك أأي الرئيس اإ

مل و اس مترت عدة ساعات. اتكرر الرئيس أأن الصياغة اكنت نتيجة مناقشة مطوةل ومشاورو  اعرتاضات عىل النص كام هو.

ل يران )مجهورية واثق من أأن وأأوحض الرئيس كذكل أأنه اكن  الرئيس أأي اعرتاضات من احلضور. يسجم  الإسالمية( -وفد اإ

ىل  لتوضيحاكنت وس يةل هذه الصياغة  حداث ارتباك، ولكنبأأنه ل توجد نية لإ و ، سيتفهم املوضوع وقت املزيد من الاحلاجة اإ

اكنت و  أأي سلطة عليه. الربامج واملزيانيةأأن الوقت اكن شيئًا ل متكل جلنة  علامعنرص الوقت،  بتفهم لجمعيات العامةل  السامحو 

جراء املناقشات غري قادرة عىلجلنة الربانمج واملزيانية  ىل مزيد من اكنت حب، وابلتايل 19-كوفيد بسبب جاحئة الزمةلا اإ اجة اإ

 الوقت.

يران )مجهورية  .387 ىل أأنه يتفهم اخملاوف اليت أأعرب عهنا وفد اإ الإسالمية(، وأأعرب عن أأمهل يف أأن  -وأأشار وفد عامن اإ

 يكون التفسري اذلي قدمه الرئيس جزًءا من القرار.

يع املالحظات سيمت تضميهنا يف التقرير الشامل للجنة الربانمج وطمأأن الرئيس وفد عامن بأأن مجيع التعليقات ومج  .388

 نظًرا لعدم وجود طلبات أأخرى لأخذ اللكمة، ت اعامتد القرار:و  ليس فقط للجمعية العامة، ولكن للمنظمة كلك.و واملزيانية، 

ىل القيود املفروضة نتيجة اس مترار جاحئة كوفيد .389 للجنة الربانمج ، مل يكن يف وسع هذه ادلورة 19-ابلنظر اإ

اكتب الويبو اخلارجية والبتم يف تكل املواصفات، كام لكمفهتا بذكل مل الاكمةل ش بكةال واملزيانية مناقشة مواصفات تقيمي 

. وأأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة بأأن تطلب من جلنة الربانمج واملزيانية 2019 امجلعية العامة للويبو لعام

، خالل ، يف مواصفات ذكل التقيمي، مع مراعاة لك الواثئق الوجهية 2021دورهتا الثانية والثالثني يف عام  أأن تبتم

 (.WO/PBC/31/3ومهنا، عىل سبيل اذلكر ل احلرص، تقرير املدقق اخلاريج )الوثيقة 
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ىل قرارها الوارد  يف وتويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات العامة ابلرجوع، حسب الاقتضاء، اإ

 من أأجل ضامن الوقت الاكيف لس تكامل التقيمي. 2019 لعام A/59/13 ADD.4 الوثيقة

 مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد من جدول الأعامل 17البند 

. ووفقا 2019قدم الرئيس البند، مذكمًرا جلنة الربانمج واملزيانية بأأهنا اتبعت قراًرا اختذته امجلعية العامة للويبو يف عام  .390

 (،A/59/14من التقرير )الوثيقة  151للفقرة 

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه:2020/21"وفامي خيص اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية   : اإ

(، رهنًا بتخصيص الإيرادات A/59/8)الوثيقة  2020/21" وافقت عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 1"

ىل  والنفقات حبسب لك عة املرفقة طيه من املرفق الثالث، واليت تعود اإ احتاد عىل النحو الوارد يف النسخة املراج 

 ؛2018/19مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد الواردة يف الربانمج واملزيانية للثنائية 

يرادات اكفية لتغطية " وذكمرت بأأنه ينبغي، طبقًا ملعاهدات الاحتادات املموةل من الرسوم، أأن يك2" ون للك احتاد اإ

 النفقات اخلاصة به؛

ينبغي أأن يبحث يف التدابري  2020/21" وأأحاطت علامً بأأن لك احتاد ممول من الرسوم هل جعز متوقمع يف الثنائية 3"

 طبقا للمعاهدة اخلاصة به من أأجل سدم ذكل العجز؛

ذا مل يكن لأي احتاد يف أأي ثنا4" ئية ما يكفي من الإيرادات والأموال الاحتياطية لتغطية نفقاته " وأأحاطت علامً بأأنه اإ

املتوقمعة، ي وفَّر املبلغ الالزم لمتويل معليات ذكل الاحتاد من صايف أأصول املنظمة وي كشف يف التقرير املايل الس نوي 

ظمة، مبا يشمل والبياانت املالية الس نوية، والإيرادات والنفقات والأموال الاحتياطية حبسب لك قطاع، للمن

 فائض/جعز الاحتادات، وجيب سداده عندما تسمح بذكل احتياطات الاحتاد املعين؛

رت أأنه طبقًا ملا ورد يف "5" ذا مل يكن لأي احتاد ممول من الرسوم 2020/21" أأعاله، ولأغراض الثنائية 4" وقرم ، اإ

" من الأموال الاحتياطية لالحتادات املموةل 4يف " ما يكفي من الإيرادات لتغطية نفقاته، ي وفَّر املبلغ الالزم املذكور

من الاشرتأاكت، يف حال اكنت تكل الأموال الاحتياطية اكفية بشلك اتم، أأو خالف ذكل من الأموال الاحتياطية 

 لالحتادات الأخرى املموةل من الرسوم، وي كشف يف البياانت املالية مكالحظات.

رت أأن تواصل " وأأحاطت علامً بأأن مهنجية ختصيص ا6" لإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد مسأأةل شامةل وقرم

ىل الواثئق   A/59/10مناقشة تكل املسأأةل مبراعاة معوم الاس تدامة املالية للمنظمة عىل املدى البعيد استنادًا اإ

 للجنة والاقرتاحات الأخرى امل قدمة من ادلول الأعضاء يف ادلورة احلادية والثالثني A/59/INF/6و A/59/11و

بشأأن مهنجية  2020املزيانية، يك تمتكمن جلنة املزيانية من تقدمي توصية، بتوافق الآراء، اإىل مجعيات الويبو يف عام 

 ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد؛

ت عقد برعاية ، واليت ميكن أأن 2020/21" وأأحاطت علامً بأأن لك املؤمترات ادلبلوماس ية املزمع تنظميها يف الثنائية 7"

ل من موارد املنظمة، س يكون ابب املشاركة التامة فهيا مفتوحًا مجليع ادلول  2020/21الويبو خالل الثنائية  وت موم

 الأعضاء يف الويبو طبقًا لتوصيات أأجندة التمنية؛

من حيث تقويض  4138" وأأحاطت علامً مع القلق ابلأثر احملمتل لقرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق 8"

 نظام الأمم املتحدة املوحد؛

" واعرتفت بأأن الويبو، بصفهتا جزءًا من نظام الأمم املتحدة املوحد، س تواصل الوفاء ابلزتاماهتا طبقًا لالتفاق املربم 9"

ىل قبولها للنظام الأسايس للجنة اخلد  مة املدنية ادلولية؛بني الأمم املتحدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واستنادًا اإ
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ضافية  2020/21" وأأحاطت علامً بأأن موارد املوظفني يف الربانمج واملزيانية للثنائية 10" ل متثمل أأية موارد موظفني اإ

ذا ما قورنت بوثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة 4138مرتبطة بتنفيذ قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق   اإ

 ."2018/19 للثنائية

رأأى الرئيس أأنه من املفيد قراءة هذا القرار من أأجل توضيح اخللفية العامة للقضية للجنة الربانمج واملزيانية. وبقدر و  .391

ىل املنسقني الإقلمييني الآخرين. وفتح  ما يتعلق الأمر ابلقرار نفسه، قامت الأمانة بتعممي القرار املقرتح من اجملموعة ابء اإ

 بشأأن هذا البند. الرئيس ابب املناقشة

ىل أأن الوضع غري املس بوق النامج عن اجل .392 قد أأجرب اجملموعة  احئةوأأشار وفد اململكة املتحدة، متحداًث ابمس اجملموعة ابء، اإ

ختصيص الإيرادات والنفقات عىل التحيل ابلواقعية بشأأن قدرة ادلورة عىل مواصةل املناقشات وتقدمي توصية بشأأن مهنجية 

وذلكل،  .يف قرار ادلورة التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو املشار اليهىل النحو ، عحبسب لك احتاد

اقرتحت اجملموعة أأن تويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات بأأن تطلب من جلنة الربانمج واملزيانية مواصةل املناقشات يف 

ذا لزم الأمر، يف دور اإىل مجعيات الويبو يف عام وتقدمي توصية، بتوافق الآراء، هتا الثالثة والثالثني دورهتا الثانية والثالثني، واإ

 .حبسب لك احتادبشأأن مهنجية ختصيص ادلخل والنفقات  2021

يران )مجهورية  ذكمرو  .393 للقيود احلالية  نظراو  .2019لقرار اذلي اختذته امجلعية العامة للويبو يف عام ابالإسالمية(  -وفد اإ

، واليت حالت دون قيام جلنة الربانمج واملزيانية مبناقشة البند بطريقة موضوعية خالل ادلورة، رأأى الوفد اجلاحئةالنامجة عن 

ومبدأأ القدرة  اذلي يعد أأساس يا لتضامن بني الاحتاداتامبدأأ  ينبغي احرتامأأنه يف املناقشات املس تقبلية بشأأن هذه املسأأةل، 

 عىل ادلفع.

 نظًرا لعدم وجود تعليقات أأو طلبات لأخذ اللكمة، ت اعامتد القرار:و  وشكر الرئيس الوفود عىل تعليقاهتم. .394

، أأبلغت ادلورة احلادية والثالثون للجنة الربانمج 19-بسبب الوضع غري املس بوق النامج عن جاحئة كوفيد .395

وتقدمي توصية بشأأن مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية مجعيات الويبو بأأنه ليس يف وسعها مواصةل املناقشات 

والنفقات حبسب لك احتاد، كام هو متوىخ يف قرار ادلورة التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو. 

وأأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات بأأن تطلب من جلنة الربانمج واملزيانية مواصةل تكل املناقشات يف دورهتا 

ن لزم الأمر، يف دورهتا الثالثة والثالثني، وتقدمي توصية، بتوافق الآراء، اإىل مجعيات الويبو الثان  ية والثالثني وكذكل، اإ

 بشأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد. 2021يف عام 

 اختتام ادلورة من جدول الأعامل 18البند 

ىل أأن الأمانة أأعدت ادلورةام من جدول الأعامل، اختت 18افتتح الرئيس البند  .396 "قامئة القرارات اليت  مسودة، وأأشار اإ

الاس تثنايئ  متعاوهنو وشكر الرئيس الوفود عىل معلهم  الوفود. تمت مراجعهتا من قبلاعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" ل 

جنازه خالل ادلورة.  ملدير العام الس يد. سوندارام.اساعد مث أأعطى الرئيس اللكمة مل ومن  والقرارات اليت عكست ما ت اإ

دورة اكنت  ادلورة بضع لكامت شكر خشصية لأن هذه توجيهالرئيس وذكر أأنه يرغب يف مساعد املدير العام وشكر   .397

يف البداية، أأعرب عن و عاًما يف الويبو. 11بعد  ابلنس بة هل والأخريةاليت يشارك فهيا  جلنة الربانمج واملزيانية الثامنة عرشة

اتحة الفرصة هل خلدمة هذه املنظمة الرائعة.رغبته يف امجليع عىل  أأيضا شكرو   شكر املدير العام وممثيل ادلول الأعضاء عىل اإ
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ذا مل  وأأشار اإىل لكامهتم التقديرية الطيبة خالل جلسة جلنة الربانمج واملزيانية. حقيقة أأن العمل اذلي  يذكرأأنه س يكون مقرصا اإ

جنازه خالل فرتيت وليته اك والبعض  برفقته أأحياان البعض مهنم اكن اذلينن بفضل فريق املوظفني املتفانني يف قطاعه، ت اإ

نظًرا لوجود عدد كبري جًدا و  .وذكر أأنه اكن يشعر ابمتنان كبري جتاههم بنفس الأمهية. وااكن ملكهنو ، موجوددامئًا غري  اكن الآخر

 .الفريق اذلي يقع حتت ارشافه مبارشةموظًفا، فقد شكرمه مجيًعا من خالل  250من الأسامء، حيث يضم القطاع حوايل 

دارة تكنولوجيا  ،ختطيط الربامج والشؤون املالية )املراقب املايل( وفريقها ةوشكر مدير  وكبري موظفي املعلومات وموظفي اإ

 يوموظف ،املباين والبنية التحتيةشعبة  ومدير وموظفي ،شعبة املشرتايت والسفر وموظفهيا ةومدير  ،تصالتاملعلومات وال

أأخرًيا و  .شعبة الأمن وتأأمني املعلومات، ومدير وموظفي املؤمترات واخلدمات العامةومدير وموظفي شعبة  ،شعبة اللغات

آخًرا، شكر مساعده، أأحد هؤلء املوظفني غري امل  املاضية. 11رئيني اذلين سهملوا معهل بشلك كبري خالل الس نوات الـ وليس أ

 املوجودين يف قاعة الاجامتعاتكام أأعرب عن تقديره للرئيس والرؤساء السابقني ومجيع أأعضاء امجلعية وممثيل ادلول الأعضاء، 

املدير العام بأأنه  مساعد ورصح نني.عىل مر الس   بشلك بناء معه تفاعلال و  ، للثقة والصداقةة عن بعدراذلين يتابعون ادلو و 

 س نة املاضية. 41تعدد الأطراف خالل امل خدمة الأمم املتحدة والنظام اكن من الرشف هل ومن دواعي رسوره 

مجيع الوفود اليت شاركت يف هذه ادلورة لأهنا اكنت دورة  أأيضاوشكر  عىل لكامته. املدير العام وشكر الرئيس مساعد .398

ما متكن أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية من القيام به بشلك  جيداوذكر الرئيس أأنه يقدر  اس تثنائية للغاية يف اترخي املنظمة.

وذكر  قلميي أأيًضا.الإ  عىل املس توىجامعي ومن خالل مشاركة امجليع، وشكر الوفود عىل ما قدموه بشلك فردي وجامعي و 

ىلالرئيس عىل وجه التحديد مجيع املنسقني من مجيع اجملموعات اذلين أأثبتوا قدرهتم عىل التشاور و  الآراء، يف توافق  التوصل اإ

 رصح الرئيس أأنه للمرة الأوىل يف اترخيو .من العقبات مما مسح للجنة الربانمج واملزيانية ابلتغلب عىل العقبات التقنية وغريها

أأوحض الرئيس أأن العديد من املنظامت و  .جهينةالويبو، متكن أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية من اختاذ قرارات من خالل صيغة 

ا عىل اختاذ مثل هذه هتاليت فرض والظروف 19-كوفيد جاحئة ظلذ أأي قرار يف اختتقم ابمل تنجح يف القيام بذكل، ومل 

عن أأمهل يف تسجيل هذا اجلهد  الرئيس ، وأأعربهامةلك جامعي من اختاذ قرارات ذكل، متكنت الوفود بش معالقرارات. و 

ذكر الرئيس أأولئك اذلين س يغادرون، والأشخاص الأكفاء وقادة املنظمة، واكن هناك و  امجلاعي بأأحرف ذهبية يف اترخي الويبو.

وأأقر  خمرضًمامنسقًا مساعد املدير العام اكن و  املدير العام الس يد سوندارام.مساعد العديد مهنم، ول س امي املدير العام، و 

ىل ذكل، فقد وضع وابلإضافة اإ  الوفود.وأأعضاء ميع العاملني داخل املنظمة اليت وضعها مساعد املدير العام جب ثقة ل الرئيس اب

ىل منظامت أأخرى قب يف عدةلك طاقاته وخرباته السابقة حتت ترصف املندوبني لأنه اكن دليه الكثري من اخلربة  ل الانضامم اإ

ىل املنظمةو  ؛الويبو ت اليت سامهو من اخلربات والتجارب اليت وضعها حتت ترصف املنظمة،  هائالً  اً قدر  حامالً  قد انضم اإ

اليت اليت بذلها و العظمية  هوداجل املدير العام عىل مساعد  أأيضا وشكر الرئيس .الربامج واملزيانيةيف جناح معل جلنة  بشلك كبري

ىل تصفيق حار  .ابذلاكرةترخس  اذلي يمتتع بكفاءة عالية  شكر الرئيس املستشار القانوينو  .ملساعد املدير العامودعا الرئيس اإ

 أأيضاشكر و  يف رشح وتوضيح العديد من البنود الفنية والقانونية اليت اكن عىل املندوبني التعامل معها. اكبري  دعاماذلي قدم و 

وشكر املوظفني وأأشاد بأأولئك اذلين فقدوا أأفراد  العالية.وهمنيهتم  فعاليهتمة والأمانة عىل كفاءهتم و أأمني جلنة الربانمج واملزياني

وأأكد الرئيس أأنه  .ية والصحة والعافيةمساعهيم املهنية املس تقبل يف ومتىن للجميع ولأرسمه التوفيق  .فريوسأأرسمه بسبب ال

لأسابيع املقبةل حىت يمتكنوا من اإطالق مشاورات غري رمسية للتحضري للعمل أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية يف ا سيتواصل مع

يعمتد  متعددة أأطراف معفالعمل  اكمل.بشلك  تعاوانم و س يكون متفهام  وأأعرب الرئيس عن ثقته يف أأن لك واحد مهنم املقبل.

التغلب عىل  عىلالأايم القليةل املاضية ستساعدمه  خاللفامي بيهنم  اليت تطورتعىل الثقة، وأأعرب عن اعتقاده بأأن الثقة 

 التحدايت القادمة.
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جلنة الربانمج  خالل دورةوشكر وفد اململكة املتحدة، متحداًث ابمس اجملموعة ابء، الرئيس عىل توجهيه املتفاين  .399

 اختاذ القرارات.خالل جيًدا  تسهيل املناقشات وقدم دمًعا سبيل قام بعمل ممتاز يفالرئيس  وذكرت اجملموعة أأن واملزيانية.

مانة عىل دمعها خالل  من  ول بد جلنة الربانمج واملزيانية.دورة وشكرت اجملموعة أأيًضا انئيب الرئيس وأأعربت عن تقديرها للأ

 هذه ممكنة.جلنة الربانمج واملزيانية دورة ، اذلين لولمه ملا اكنت احملرتفنيوظفي املؤمتر واملرتمجني الفوريني خاص ملشكر  توجيه

رمغ و  .ادلورة هذه وشكرت اجملموعة أأيًضا مجيع املنسقني الإقلمييني وكذكل ادلول الأعضاء عىل هجودمه ادلؤوبة خالل

حراز تقدم يف العديد من القضااي.الهي الاشارةالظروف اليت ت  وذكرت اجملموعة أأن  ا عدة مرات، متكنت ادلول الأعضاء من اإ

 ادلورة. هذه اكنت مكواًن أأساس ًيا لهيلك الرقابة واحلومكة يف املنظمة، وقد حققت نتاجئ خاللجلنة الربانمج واملزيانية 

جيابية يف مجيع   من املؤسف أأنه بسبب انتشار جاحئةو  جدول الأعامل. بنودولحظت اجملموعة ابرتياح أأنه ت اختاذ قرارات اإ

، عىل النحو اذلي والبت فهيا اكتب الويبو اخلارجيةمل الاكمةل ش بكةال تقيمي  مواصفات، مل تمتكن اجملموعة من مناقشة 19-كوفيد

حرازوأأعربت اجملموعة عن اهامتهما املس متر  .2019لكفته به امجلعية العامة للويبو يف عام  العمل بطريقة تعكس يف  تقدمال  ابإ

حراز التقداجملموعة  اشارتو  ق علهيا.املتف ساليبالزمين والااجلدول  ىل الزتهما ابإ اكتب مل الاكمةل ش بكةال  معلية تقيمييف  ماإ

هيئة  ه لتنفيذ هذه العملية بشلك فعال من الأفضل اختيارواعتربت اجملموعة أأن الويبو اخلارجية بطريقة مس تقةل وحمايدة.

وسامه يف  لعب دورا حمورايوذكرت أأنه  املدير العام عىل معهل.مساعد وشكرت اجملموعة بعمق وصدق  مس تقةل وخارجية.

ملساعد املدير روح الزماةل احلقيقية اإىل القمية الكبرية لشخصية و  اجملموعةأأشارت و  يف جمال التنظمي والإدارة.قدم معل املنظمة ت

 يف امجلعية العامة. تهاإىل رؤي  هاتطلع أأعربت عن و العام 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرش ابمس مجموعة  ، متحداثوفد الاحتاد الرويسأأعرب و  .400 لرئيس ل هشكر ، عن قيةبدلان أ

دارهتم املمتازة للعمل رساء الت وانئبيه عىل اإ بشأأن  املناس بة واقفاملاختاذ بني خمتلف الأطراف ابلإضافة اإىل مه افومسامههتم يف اإ

ىل قرار ل عىل دبلوماسيته وهماراته اليت اكنت أأساس ية  الرئيس وشكرت اجملموعة القضااي احلساسة. وقد  .ةمتوازن اتلتوصل اإ

ماكنه الاس مترار يف  العملاجملموعة مدى صعوبة  لحظت ذا اكن ابإ خالل الأس بوع وأأعربت عن امتناهنا للرئيس وسأألته عام اإ

عداد واثئق  اليت بذلهتااجملموعة الأمانة عىل اجلهود وشكرت  رئاسة املشاورات غري الرمسية خالل فرتة ما بني ادلورات. يف اإ

ىل  التوصلالعمل عىل اخلاصة يف معل اللجنة و  تملساهاماب علاماجملموعة ت أأحاطو  جلنة الربانمج واملزيانية.  فقية.احلول تو اإ

وقد  املهمة مجليع أأعضاء الويبو. تولحظت املساهام يف مساعيه املس تقبلية. ملساعد املدير العام ومتنت اجملموعة لك التوفيق

عىل املس توى  مع الوضع احلايل جيدبشلك  رة عىل التكيفأأظهرت الأنشطة التقنية الالزمة لدلورة أأن الأمانة اكنت قاد

ىل أأن  هتم.عىل معلهم ومساهاماملرتمجني الفوريني و وشكرت اجملموعة املرتمجني  .التشغييل صعبة اكنت فرتة الهذه وأأشارت اإ

 للجميع الصحة والنجاح. ومتنت جدا

أأثناء احلكمية  توجهياهتموهنأأ وفد لتفيا، متحداًث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، الرئيس وانئبيه عىل  .401

عداد الواثئق، وشكرت أأيًضا  اخلاريج واللجنة الاستشارية  املدققادلورة. وشكرت اجملموعة الأمانة عىل معلها اجلاد يف اإ

وشكرت اجملموعة خدمات املؤمترات والوفود اخملتلفة  .ةالعاملي احئةاجل ظلخلية، ل س امي يف املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلا

ولحظت اجملموعة ابرتياح  .خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانيةعىل دورمه النشط واملرتمجني الفوريني 

يف املناقشات املس تقبلية بشأأن بطريقة بناءة اس تعدادها للمشاركة  ، كررت اجملموعةاخلتامويف  التقدم احملرز خالل الأس بوع.

وأأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف  .حبسب لك احتادتقيمي املاكتب اخلارجية ومهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات  مواصفات

 يف هذه املنظمة. معهلاملدير العام عىل مساعد الانضامم اإىل زمالهئا يف شكر 
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الصني عن أأسفه للوفاة املأأساوية لزميل يف الويبو بسبب حادث وقع يف الأسابيع املاضية وأأرسل تعازيه وأأعرب وفد  .402

ىل الأرسة. غري مس بوقة ال احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية دلورةلوالفعاةل  احلكميةوأأثىن الوفد عىل الرئيس لقيادته  اإ

ىل  وأأشار اكن املندوبون عىل بعد مئات ال لف من و  وشكر مجيع املندوبني عىل مناقشاهتم البناءة.عالية البلوماس ية ادل ههماراتاإ

جيابية يف بعض القضااي. رمغالأميال ويقعون يف مناطق زمنية خمتلفة، و  يشري ذكل بشلك واحض و  ذكل، ت حتقيق تطورات اإ

اكنت هذه يه و   تعزيز أأنظمة امللكية الفكرية ادلولية.عيق رغبة ومساعي اجملمتع العاملي يفت ل ميكن أأن  19-كوفيد أأن جاحئة اإىل

ورأأى الوفد أأن اخلربة املكتس بة  املرة الأوىل اليت تنظم فهيا الأمانة اجامتعًا للجنة هبذه الطريقة، ومل تكن ابلتأأكيد هممة سهةل.

"الوضع  يف ظلم بشلك أأفضل  دمةالقاتعددة الأطراف امل من ادلورة ستساعد الأمانة عىل تنظمي اجامتعات امللكية الفكرية 

وأأعرب الوفد عن  ، مبا يف ذكل ادلورة احلادية والس تني املقبةل للجمعية العامة.اجلاحئةالطبيعي اجلديد" قبل القضاء التام عىل 

مانة، ول س امي املدير العام ومساعد املدير العام واملراقب املايل وغريمه ملدير ساعد اد مل ومتىن الوف .من العاملني فهيا تقديره للأ

الأمر  ادلورة بأأمكلهاوشكر الوفد الأمانة عىل ادلمع والتوضيح اذلي قدمته خالل  العام لك التوفيق يف مساعيه املس تقبلية.

ىل توافق يف الآراء بشأأن العديد من القضااي و معلية دلول الأعضاء عىل اسهل  اذلي ات توضيحشكرها أأيضا عىل ال التوصل اإ

وأأعرب الوفد عن تطلعه ملناقشة مجيع  .الويبو "السحابة أأول"ضااي أأمن البياانت اخلاصة ابسرتاتيجية حول ق اليت قدمهتا

ويف اخلتام، شكر الوفد  ادلورة احلادية والس تني للجمعية العامة مع الوفود الأخرى. اليت سيمت التطرق الهيا خاللاملسائل 

 املمتاز خالل الأس بوع.املرتمجني الفوريني وخدمة املؤمترات عىل معلهم 

مانة وهنأأهل عن شكره وفد بامن، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، أأعربو  .403 عىل الطريقة اليت  الأ

دارة وقهتم بكفاءة عالية متكن  ،تهي وحيو  رئيس جلنة الربانمج واملزيانيةلروح ادلعابة  بفضلو  هبا الاجامتع. تأأدار  الوفود من اإ

انهتزت اجملموعة الفرصة و  توافق يف الآراء بشأأن خمتلف بنود جدول الأعامل.التوصل اإىل كن الأعضاء من التفامه و حىت يمت

واعرتفت اجملموعة أأيًضا  للتعبري عن امتناهنا لنائب رئيس جلنة الربانمج واملزيانية والأمانة عىل معلهام يف التحضري لالجامتع.

 توضيحاتاليت قدمت و ويبو املمثةل خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية يع هيئات المجل  البناءة شاركةمل اب

الأعضاء عىل مساهامهتم  أأيضا وشكرت اجملموعة القرارات اليت متكنت الوفود من اعامتدها.وضع  معلية ليسه لت ومساهامت 

عىل الرمغ من و  .19-كوفيد بسبب جاحئة جدااصة اخل الظروفختتام الاجامتع رمغ ابلمجموعة ل الأمر اذلي مسحومرونهتم 

 تما زالالوفود  أأظهرت هذه التجربة أأنيف الاجامتعات،  هتاالوفود واليت سهلت مشارك تس تخدهماالأدوات التكنولوجية اليت 

مجموعة بدلان تأأثرت منطقة و  .ا بشلك اكملمعلهأأن تنفذ تحدايت جعلت من الصعب أأو حىت املس تحيل ال  العديد من واجهت

ذلكل دعت اجملموعة الأعضاء و، فر والتنقلسال قيود عىل ال  رضت العديد منحيث ف   احئةبشدة ابجل أأمرياك الالتينية والاكرييب

دراهجاعدم باإىل الالزتام ابلتفاق   تتطلبيف جداول الأعامل اخملتلفة لجامتعات اللجان أأو موضوعات اللجان اليت قد  اإ

وشكرت اجملموعة املرتمجني  .لقيام بعملها ابلطريقة املناس بةتسمح لها اب مكثفة لأن الظروف احلالية لأأو مفاوضات مشاورات 

فامي يتعلق هبذه و  ة.وياجز اللغو احلكرس يسامه يف و  التواصلجزًءا أأساس ًيا من معلية  يشلكم  هالفوريني عىل معلهم املمتاز لأن

لأعضاء بعض احللول اليت من شأأهنا أأن متكهنم من احلصول عىل ل تقدماملسأأةل ابذلات، طلبت اجملموعة من الويبو أأن 

خدمات الرتمجة الفورية ليس فقط لجامتعات اللجان الرمسية، ولكن أأيًضا لجامتعات التنس يق خملتلف اجملموعات الإقلميية 

ىل الربانمج واملزيانية و وأأكدت اجملموعة الزتاهما جتاه جلنة  اخملتلفة والاجامتعات الأخرى اليت تس تحق ذكل. الروح أأشارت اإ

اإىل الاجامتع القادم للجنة وعن أأملها يف أأن حتقيق النتاجئ  هاتطلع أأعربت عن البناءة اليت اكنت واحضة خالل هذا الاجامتع، و 

جملموعة بدلان  مودمعه موالزتاهم ماملدير العام وفريقه عىل معله مساعد وشكرت اجملموعة هذا الاجامتع. املتوقعة منالإجيابية 
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ومتنت اجملموعة هل ولأرسته الصحة والتوفيق  لمنظمة عىل مدى الس نوات الإحدى عرشة املاضية.ل أأمرياك الالتينية والاكرييب و 

 يف هذه املرحةل اجلديدة من احلياة.

آس يا واحمليط الهادئ، أأعربو  .404 نتاجئ وا يف يع الأعضاء اذلين سامهمجل  عن شكره وفد س نغافورة، متحداًث ابمس مجموعة أ

من أأعضاء  املقدم معهل بفضل ادلمع ه متكن من أأداءوذكر املنسق الإقلميي أأن ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية.

مانة وموظفي املؤمترات واملرتمجني الفوريني و  .الزمالء اجملموعة ومنسقي اجملموعات الإقلميية أأعربت اجملموعة عن تقديرها للأ

املدير العام عىل تفانيه يف خدمة مساعد وشكرت اجملموعة  ق الفنية لعملهم املمتاز يف دمع جلنة الربانمج واملزيانية.والفر 

ماةل الرئيس عىل صربه املذهل وروح ادلعابة واحلمكة اليت سامهت يف خلق جو  أأيضاوشكرت  املنظمة.  خاللتسوده روح الزم

 .والعافية للجميع الصحة اجليدة تومتن قادمةمواصةل املناقشات البناءة يف ادلورات ال اإىل عن تطلعها اجملموعةأأعربت و  ادلورة.

دارة ادلورة. .405 وعىل الرمغ من جدول الأعامل  وشكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة والرئيس عىل العمل املمتاز يف اإ

جيابية.الهجينةوالصيغة  املكثف عن أأمهل يف أأن يمتكن يف املس تقبل من وأأعرب الوفد  ، متكنت الوفود من حتقيق نتاجئ اإ

وقسم اخلدمات الإدارية يف الويبو عىل مسامههتم  ةاملالي الشؤون وشكر الوفد الأمانة وزمالهئا من قسم مواصةل العمل معهم.

عداد التقارير والواثئق الأخرى املطلوبة لدلورة. وشكر  ع.وأأعرب الوفد عن امتنانه الشديد ملشاركهتم النشطة يف الاجامت يف اإ

ته ومتسكه بقمي هذه املنظمة وانفتاحه يف معل الويبو عىل مر الس نني وعىل همنيم  الهائةل مساهامتهاملدير العام عىل مساعد الوفد 

 سواء اكنواوأأعرب الوفد عن امتنانه لزمالئه وأأصدقائه من الوفود الأخرى،  واس تعداده دلمع ادلول الأعضاء عند احلاجة.

روح ب التحيلوأأعرب الوفد عن امتنانه هلم عىل معلهم النشط وعىل  عن بعد يف ادلورة. يشاركون وأأ  يف القاعة موجودين

عىل وجه اخلصوص لأهنم واملرتمجني الفوريني وشكر الوفد أأيًضا خدمة املؤمترات  الأس بوع.هذا التعاون اليت سادت خالل 

 اد.اس متروا يف أأداء هممهتم الصعبة يف ظروف أأكرث صعوبة من املعت

 مداولت وأأثىن وفد مجهورية زمبابوي، متحداًث ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، عىل الرئيس لقيادته الرش يدة خالل .406

مانة عىل  أأعربتو  هذا الأس بوع. عدادها ملاجملموعة عن امتناهنا للأ للمندوبني لإجراء  املناسب واجلرافق املؤمترات اليت وفرت اإ

ىل أأنو  داولت.امل يف التارخي ابعتبارها أأول جلنة للويبو  سجلست  ادلورة احلادية والثالثون للجنة الربانمج واملزيانية  أأشارت اإ

عىل الرمغ من القيود اليت و  .الوضع الراهناكن هناك العديد من ادلروس اليت جيب تعلمها للتكيف مع و  .جهينةصيغة ب تنعقد 

ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج  خالل اليت ت تقدميهاخملتلفة ، لحظت اجملموعة التقارير ا19-جاحئة كوفيد اهتفرض

وعىل الفائض  2019لعام  املتحفظوهنأأت اجملموعة الويبو عىل تقرير التدقيق غري  .اخلاريج املدققواملزيانية مبا يف ذكل تقرير 

مديري الربامج بشأأن التعديالت اليت أأجرهتا  أأعربت اجملموعة عن تقديرها لالإحاطة اليت تلقهتا من خمتلفو  والاحتياطيات.

 التمنية. تعززعىل تنفيذ هذه التعديالت بطريقة  شددت اجملموعةو  .19-النامجة عن جاحئة كوفيداملنظمة يف ضوء التحدايت 

ملنظامت وبني القوى العامةل يف ا بنيحتقيق املساواة بني اجلنسني  سبيل أأعربت عن تقديرها للجهود اليت تبذلها الأمانة يفو 

القوة العامةل ليعكس الواقع احلايل  بني فضلوجود توازن جغرايف أأ أأعربت عن امياهنا برضورة  كام مس تخديم امللكية الفكرية.

ىل ارتياهحا اجملموعةشارت وأأ  املنظمة. لعضوية رجاء املناقشات حول املاكتب اخلارجية ل اب مجيع الأطراف للقبو  اإ توصيات ابإ

ىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية. حبسب لكيرادات والنفقات ومهنجية ختصيص الإ  ورأأت اجملموعة  احتاد اإ

يه  ادلورة هذه مبا أأنو  والعميل خيدم املصاحل الفضىل لأهداف املنظمة عىل املدى الطويل. املنطقيأأن مثل هذا الهنج 

حتت اإرشاف املدير العام، أأعربت اجملموعة عن امتناهنا هل عىل قيادته املقتدرة للمسائل الإدارية وشؤون املزيانية يف  الأخرية

ىل اجملموعة  أأشارتو  املنظمة. دارته، ت حتقيق العديد من املاكسب من حيث اإ التقارير املالية والشفافية  دقةأأنه يف ظل اإ
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التوفيق  موعةهل اجمل تومتن عاًما. 12ملدير العام عىل خدمته يف املنظمة ملدة ساعد ارها مل عن تقدي وأأعربت أأيضا داخل املنظمة.

 يف مساعيه املس تقبلية.

نظًرا لعدم وجود و  .هل الوقوف والتصفيق احلارمن خالل  املرتمجني الفورينيلفريق  توجيه التحية ودعا الرئيس اإىل .407

 ع.طلبات أأخرى لأخذ اللكمة، اختمت الرئيس الاجامت

 

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 

Iulian GRITORITA (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Liliana VIERU (Ms.), Head, Communication and International Relations Department, State 
Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau 

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 

Carlos ESPAILLAT (Sr.), Representante Permanente Ajunto, Misión Permanente, Ginebra 

Bernarda BERNARD (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Petr FIALA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ROUMANIE/ROMANIA 

Adrian VIERITA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Gabriel SARAFIAN (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Codrina VIERITA (Ms.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 

Simona GEORGESCU (Ms.), Director, Economic Department, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 

Cristian FLORESCU (Mr.), Head, International Relations Department, Romanian Office for 
Copyright (ORDA), Bucharest 

Daniela GĂGEANU (Ms.), Expert, Economic Department, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 

Albert ROBU (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Rahul RAGHAVAN (Mr.), Head, Multilateral and Africa Team, International Policy, Intellectual 
Property Office (IPO), London 

John THOMAS (Mr.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office (IPO), Newport 

Nancy PIGNATARO (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Jan WALTER (Mr.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

SERBIE/SERBIA 

Andrej STEFANOVIC (Mr.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

SINGAPOUR/SINGAPORE 

Hung Seng TAN (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Ye-Min WU (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Sandra Beier YU (Ms.), Senior Assistant Director, Intellectual Property Office of Singapore 
(IPOS), Singapore 
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Kathleen PEH (Ms.), Senior Executive, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 
Singapore 

Jin Ming Benjamin TAN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Muhammad Fuad JOHARI (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

SLOVAQUIE/SLOVAKIA 

Juraj PODHORSKÝ (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Emil ŽATKULIAK (Mr.), Head, International Affairs Department, Industrial Property Office of the 
Slovak Republic, Banská Bystrica 

Miroslav GUTTEN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

SUÈDE/SWEDEN 

Johan EKERHULT (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

SUISSE/SWITZERLAND 

Charlotte BOULAY (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 

 

TUNISIE/TUNISIA 

Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève 

 

TURQUIE/TURKEY 

Tugba CARATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

URUGUAY 

Felipe LLANTADA (Sr.), Ministro, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 

 

VIET NAM 

DAO Nguyen (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 

 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 

in the alphabetical order of the names in French of States) 

 

ALBANIE/ALBANIA 

Aferdita RROKAJ (Ms.), Director, Directorate of Finance and Support Services, General 
Directorate of Industrial Property (GDIP), Tirana 

Ina STEFA (Ms.), Head, Directorate of Finance and Support Services, General Directorate of 
Industrial Property (GDIP), Tirana 

 

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 

Ahmed ALJASSER (Mr.), Senior International Partnership Officer, Saudi Authority for 
Intellectual Property (SAPI), Riyadh 

Maha ALOSAIMI (Ms.), Senior Budgeting and Reporting Analyst, Saudi Authority for Intellectual 
Property (SAPI), Riyadh 
 

ARGENTINE/ARGENTINA 

Betina FABBIETTI (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

 

AUSTRALIE/AUSTRALIA 

Martin DEVLIN (Mr.), Assistant Director, IP Australia, Melbourne 

David SKOWRONSKI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Katherine DELLAR (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

AUTRICHE/AUSTRIA 

Charline VAN DER BEEK (Ms.), Attachée, Permanent Mission, Geneva 

 

BANGLADESH 

Md. Mahabubur RAHMAN (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 

Gabriela OROSCO (Sra.), Encargada de negocios, Misión Permanente, Ginebra 

Mariana Yarmila NARVÁEZ VARGAS (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 

CAMEROUN/CAMEROON 

Théophile Olivier BOSSE (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
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CHYPRE/CYPRUS 

Evangelia KONSTANTINOU (Ms.), Attaché, Humanitarian Affairs, Permanent Mission, Geneva 

 

COLOMBIE/COLOMBIA 

Yesid Andrés SERRANO (Sr.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

COSTA RICA 

Mariana CASTRO HERNÁNDEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

 

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 

Abdelsalam Mohamed AL ALI (Mr.), Director, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 

Shaima Nasser AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to 
the World Trade Organization (WTO), Geneva 

 

ÉQUATEUR/ECUADOR 

Heidi VÁSCONES (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 

 

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 

Tebikew ALULA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

FINLANDE/FINLAND 

Vilma PELTONEN (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

GAMBIE (LA)/GAMBIA (THE) 

Alexander DA COSTA (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

 

GÉORGIE/GEORGIA 

Nino CHIKOVANI (Ms.), Deputy Chairperson, National Intellectual Property Center of Georgia 
(SAKPATENTI), Mtskheta 

Manana PRUIDZE (Ms.), Deputy Chairperson, National Intellectual Property Center of Georgia 
(SAKPATENTI), Mtskheta 

 

HONDURAS 

Giampaolo RIZZO ALVARADO (Sr.), Embajador, Representante Permanente, 
Misión Permanente, Ginebra 

Mariel LEZAMA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
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IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 

Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

IRAQ 

Zahraa ALHUMAIRY (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ISRAËL/ISRAEL 

Nitzan ARNY (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Orly GOLDSCHMIDT (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 

Nathan CHICHEPORTICHE (Mr.), Public Diplomacy Officer, Permanent Mission, Geneva 

Tamara SZNAIDLEDER (Ms.), Project Coordinator, Permanent Mission, Geneva 

 

JAMAÏQUE/JAMAICA 

Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 

Mirbek MONOLOV (Mr.), Head, Financial and Economic Planning and Public Procurement 
Division, State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the 
Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 

 

KOWEÏT/KUWAIT 

Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

LESOTHO 

Mmari MOKOMA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

LITUANIE/LITHUANIA 

Vita VALIŪNAITĖ (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

MACÉDOINE DU NORD/NORTH MACEDONIA  

Luljeta DEARI (Ms.), Adviser of the Director, State Office for Industrial Property (SOIP), Skopje 

 

MALAISIE/MALAYSIA 

Yusnieza Syarmila YUSOFF (Ms.), Senior Director, Policy and International Affairs Division, 
Intellectual Property Corporation of Malaysia, Kuala Lumpur 

Nur Mazian Binti MAT TAHIR (Ms.), Assistant Director, Policy and International Affairs Division, 
Intellectual Property Corporation of Malaysia, Kuala Lumpur 

Mohd Pista NUR AZUREEN (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 



WO/PBC/31/14 
Annex 
12 
 
MALTE/MALTA 

Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva 

 

MONACO 

Carole LANTERI (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 

Gilles REALINI (M.), conseiller, représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 

 

MONGOLIE/MONGOLIA 

Angar OYUN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

MYANMAR 

Yi Mar AUNG (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

NAMIBIE/NAMIBIA 

Vivienne Elke KATJIUONGUA (Ms.), Chief Executive Officer, Business and Intellectual Property 
Authority, Ministry of Trade and Industrialization, Windhoek 

Jones Lubinda LUBINDA (Mr.), Executive, Finance and Administration, Business and 
Intellectual Property Authority, Ministry of Trade and Industrialization, Windhoek 

 

NICARAGUA 

Carlos Ernesto MORALES DÁVILA (Sr.), Embajador, Representante Permanente, 
Misión Permanente, Ginebra 

María Fernanda GUTIÉRREZ GAITÁN (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

 

NIGER 

Raoufou ISSAKA MOUSSA (M.), directeur, Direction du commerce extérieur et du partenariat 
économique, Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé, Niamey 

 

OUGANDA/UGANDA 

Eunic Irungu KIGENYI (Ms.), Ambassador, Deputy Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Allan Mugarura NDAGIJE (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

PAYS-BAS/NETHERLANDS 

Henk EGGINK (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

POLOGNE/POLAND 

Iwona BEREDA-ZYGMUNT (Ms.), Senior Expert, Cabinet of the President, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw 
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Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

PORTUGAL 

Fernando NUÑES (Mr.), Head, Finance Resources Department, National Institute of Industrial 
Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 

 

QATAR 

Kassem FAKHROO (Mr.), Attaché Commercial, Permanent Mission, Geneva 

 

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 

Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, Permanent Observer Mission, Geneva 

 

SOUDAN/SUDAN 

Sahar GASMELSEED (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva  

 

SRI LANKA 

Dayani MENDIS (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Roshantha SAMARASINGHE (Mr.), Management Service Officer, Permanent Mission, Geneva 

Rajmi MANATUNGA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

THAÏLANDE/THAILAND 

Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 

Pornpimol SUGANDHAVANIJA (Ms.), Minister, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 

Bonggotmas HONGTHON (Ms.), Senior Trade Officer, Department of Intellectual Property, 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 

Kanoknun KHONGKHARIN (Ms.), Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Commerce, Nonthaburi 

 

TOGO 

Kokuvi Fiomegnon (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

Allison ST. BRICE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

UKRAINE 

Andriy NIKITOV (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 

Violeta FONSECA OCAMPOS (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanenente, Ginebra  

 

ZAMBIE/ZAMBIA 

Patrick Harry MTONGA (Mr.), First Secretary, Legal, Permanent Mission, Geneva 

 

ZIMBABWE 

Taonga MUSHAYAVANHU (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 

 

II. CONSEILLER EN PLACEMENTS/INVESTMENTS ADVISOR 
 

Mohammed Reza NADJAFI (M./Mr.)   Directeur/Director 
 

 

IV. AUDITEURS EXTERNES/EXTERNAL AUDITORS 
 

Damian BREWITT (M./Mr.) Directeur/Director 

Simon IRWIN (M./Mr.) Responsable de l’audit/Audit Manager 

 

 

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

Mukesh ARYA (M./Mr.) Président/Chair 

Tatiana VASILEVA (Mme/Ms.)  Vice-présidente/Vice-Chair 
 

 

VI. BUREAU/OFFICERS 

 

Président/Chair:  Sabri BACHTOBJI (M./Mr.) (Tunisie/Tunisia) 

 

Vice-présidents/Vice-Chairs: Katrina NAUT (Mme/Ms.) 
(République dominicaine/Dominican Republic) 

José Antonio GIL CELEDONIO (M./Mr.) 
(Espagne/Spain) 

 

Secrétaire/Secretary: Chitra NARAYANASWAMY (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 
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VII. 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 

Janice COOK ROBBINS (Mme/Ms.), directrice, Division des finances/Director, Finance Division 

Paradzai NEMATADZIRA (M./Mr.), contrôleur adjoint, Bureau du contrôleur/Assistant Controller, 
Office of the Controller 

 

 [هناية املرفق والوثيقة]
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