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 .1عقدت ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية يف مقر الويبو يف الفرتة من  7اإىل  11سبمترب .2020
 .2وخالل الفرتة من أأكتوبر  2019اإىل أأكتوبر  ، 2021تتأألف اللجنة من ادلول ا ألعضاء التالية :اجلزائر ،أأنغول،
ا ألرجنتني ،أأذربيجان ،بنغالديش ( ،)2021 2020بيالروس ،الربازيل ،كندا ،ش ييل ،الصني ،مجهورية التش يك ،امجلهورية
ادلومينيكية ،مرص ،السلفادور ،فرنسا ،الغابون ،أأملانيا ،اليوانن ،غواتاميل ،اجملر ،الهند ( ،)2020-2019اإندونيس يا ،اإيران
(مجهورية  -الإسالمية) ( ،)2021-2020اإيطاليا ،الياابن ،اكزاخس تان ،كينيا ،لتفيا ،مالزياي ( ،)2021 2020املكس يك،
املغرب ،نيبال ،نيجرياي ،عامن ( ،)2020-2019ابكس تان ،بامن ،بريو ،الفلبني ( ،)2020-2019مجهورية كوراي (-2019
 ،)2020مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،الس نغال ،رصبيا ،س نغافورة ( ،)2020-2019سلوفاكيا ،جنوب
اإفريقيا ،اإس بانيا ،السويد ،سويرسا (حبمك منصهبا) ،طاجيكس تان ،اتيالند ( ،)2021-2020تونس ،تركيا ،الإمارات العربية
املتحدة ( ،)2021-2020اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأوروغواي ،فييت انم (.)53
 .3واكنت ا ألعضاء التالية يف اللجنة ممثةل يف هذه ادلورة :اجلزائر  ،أأنغول ،أأذربيجان ،الربازيل ،كندا ،ش ييل ،الصني،
كولومبيا ،امجلهورية التش يكية ،امجلهورية ادلومينيكية ،مرص ،السلفادور ،فرنسا ،الغابون ،أأملانيا ،اليوانن ،غواتاميل ،هنغاراي،
الهند ،اإندونيس يا ،اإيطاليا ،الياابن ،اكزاخس تان ،كينيا ،لتفيا ،املكس يك ،املغرب ،نيبال ،نيجرياي ،عامن ،ابكس تان ،بامن،
بريو ،الفلبني ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،رصبيا ،س نغافورة ،سلوفاكيا ،جنوب اإفريقيا،
اإس بانيا ،السويد ،سويرسا (حبمك منصهبا) ،تونس ،تركيا ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأوروغواي ،فييت انم
(.)50
 .4وابلإضافة اإىل ذكل ،اكنت ادلول التالية ،ا ألعضاء يف الويبو وليس ا ألعضاء يف اللجنة ،ممثةل بصفة مراقب :أألبانيا،
ا ألرجنتني ،المنسا ،أأسرتاليا ،بنغالديش ،بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) ،الاكمريون ،قربص ،كولومبيا ،كوس تارياك،
اإكوادور ،اإثيوبيا ،فنلندا ،غامبيا ،جورجيا ،الكريس الرسويل ،هندوراس ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،العراق ،إارسائيل،
جاماياك  ،قريغزيس تان ،الكويت ،ليسوتو ،ليتوانيا ،مالزياي ،مالطا ،موانكو ،منغوليا ،ميامنار ،انميبيا ،هولندا ،نياكراغوا،
النيجر ،مقدونيا الشاملية ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،اململكة العربية السعودية ،رسيالناك ،السودان ،اتيالند ،توغو ،ترينيداد
وتوابغو ،أأوغندا ،أأوكرانيا ،الإمارات العربية املتحدة ،فزنويال (مجهورية  -البوليفارية) ،زامبيا ،زميبابوي (.)50

البند  1من جدول ا ألعامل

افتتاح ادلورة

 .5افتتح املدير العام ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية ابلرتحيب جبميع املندوبني يف ادلورة .و أأشار اإىل أأنه
ألول مرة تعقد املنظمة اجامتع يف شلك هجني ،و أأشار اإىل احلاجة اإىل الالزتام ابلتباعد الاجامتعي و أأن الوفود احلارضة تراعي
هذا التباعد وحترتمه .و أأضاف أأن ا ألشهر الس تة املاضية اكنت صعبة للغاية ابلنس بة للمنظمة والعامل بأأرسه .و أأعرب املدير العام
عن تعاطفه مع أأولئك اذلين عانوا من اخلسارة وعن تضامنه مع مجيع العاملني يف اخلطوط ا ألمامية اذلين قاموا بعمل رائع يف
قيادة املنظمة خالل فرتة اجلاحئة الصعبة .لقد اكنت ا ألمور مهبمة بعض اليشء ابلنس بة للويبو ،ولكن بشلك عام ،متكنت
املنظمة من اجتياز هذه الفرتة بسهوةل وبطريقة مقبوةل .و أأشار املدير العام بشلك موجز اإىل أأن مجيع أأنظمة الويبو العاملية
تعمل عىل منصات اإلكرتونية وتوفر اخلدمات اإلكرتون ًيا .وابلتايل ،فقد متت املرحةل الانتقالية اليت اكنت رضورية بعد الإغالق
وبسبب القيود ا ألخرى املفروضة بطريقة سهةل نسبيًا ،ويعود ذكل اإىل حد كبري اإىل العمل الشاق الهائل اذلي قام به موظفو
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الويبو ،من دون أأي انقطاع للخدمات اليت توفرها املنظمة .ولكن ،متت مواهجة بعض الصعوابت يف جمالني أأساس يني .اجملال
ا ألول هو اجامتعات اللجنة ،وذكل نتيجة القيود املفروضة ،خاصة قيود السفر .وقد مت عقد ادلورة احلادية والثالثون للجنة
الربانمج واملزيانية يف شلك هجني ويه املرة ا ألوىل اليت تعقد فهيا املنظمة مثل هذا الاجامتع ،و أأعرب املدير العام عن أأمهل
يف أأن يمت هذا الاجامتع بشلك سلس ،و أأن يكون هل أأثر اجيايب عىل الاجامتعات الهجينة ا ألخرى يف ا ألشهر املقبةل ،اإذ أأنه
من املهم جدً ا أأن تس تمكل الاجامتعات مضن اإطار معل الويبو .أأما اجملال الآخر اذلي شلك أأيضا بعض الصعوابت فهو
التعاون الإمنايئ ،أأيضا بسبب قيود السفر اليت فرضهتا اجلاحئة .ورمغ ذكل ،متكنت املنظمة من احلفاظ عىل مس توى جيد من
التواصل مع مجيع العوامص .ومتكنت الويبو من جتاوز هذه الصعوابت ،عىل الرمغ من أأن هذه املرحةل مل تكن أأبدا سهةل .ويف
الوقت احلايل ،عاد حوايل  700موظف اإىل ماكن العمل ،واكنت الإدارة ترفع عدد املوظفني أأس بوعيا .كام ت اختاذ
الاحتياطات الالزمة لضامن سالمة مجيع ا ألشخاص يف مقر الويبو ،ليس فقط املوظفني بل أأيضً ا املندوبني .وحىت الآن،
تلكلت العودة اإىل العمل ابلنجاح .ومن البدهييي أأن معل املنظمة اكن مرتبطا بتطورات الوضع اخلاريج ،ولكن فامي يتعلق
ابلوضع ادلاخيل للمنظمة ،ل س امي ا ألشخاص اذلين عادوا اإىل العمل ،فقد ت منح لك خشص خيار العمل عن بعد ،أأي أأنه
ملزم ابلتواجد يف ماكن العمل يومني يف ا ألس بوع ويعمل الثالثة أأايم الباقية عن بعد .وقد اختار حوايل  80يف املائة من
املوظفني خيار العمل عن بعد ،وابلتايل مل يكن  700خشص موجو ًدا فعل ًيا يف مقر الويبو يف أأي مرحةل معينة ،بل حوايل 30
يف املائة فقط .ويف معرض حديثه عن جدول ا ألعامل الهام لهذا ا ألس بوع ،أأشار املدير العام اإىل أأن هناك بنودًا تتعلق
خريا سيمت
ابلتدقيق والرقابة ،و أأداء الربانمج واملراجعات املالية ،ابلإضافة اإىل بعض املقرتحات اليت س تعرض عىل اللجنة ،و أأ ً
متابعة ما ت التطرق اليه خالل اجامتعات ادلورة التاسعة والعرشين وادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية ومجعيات
 .2019وفامي يتعلق ابلتدقيق والرقابة ،شكر املدير العام هيئات الرقابة ،ول س امي جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
( ،)IAOCواملدقق اخلاريج ،وحكومة اململكة املتحدة ،وشعبة الرقابة ادلاخلية ،ووحدة التفتيش املشرتكة ( .)JIUو أأشار
اإىل أأن الويبو تعرب عن امتناهنا الشديد للك من تكل الهيئات لعملها ادلقيق للغاية واذلي اكن مطمئنًا ل س امي فامي يتعلق
بعمليات املنظمة .أأما ابلنس بة ملراجعة ا ألداء واملراجعة املالية ،فقد اكنت النتاجئ حىت الآن اإجيابية للغاية ،مبا أأن الويبو متكنت
حىت الآن من حتقيق  74ابملائة من أأهداف مؤرشات ا ألداء اخلاصة برباجمها لعام  ،2019ويه نتيجة جيدة جدا .ابلإضافة
إاىل ذكل ،ت تسجيل نتيجة قياس ية يف عام  ،2019فقد بلغ الفائض  97.7مليون فرنك سويرسي وفقا للمعايري احملاسبية
ادلولية للقطاع العام .ونتيجة ذلكل دخلت الويبو حلسن احلظ يف أأزمة الوابء يف وضع مايل سلمي جدً ا .وابلنس بة للثنائية
 ،19/2018جسلت الويبو فائضً ا تشغيل ًيا قدره  123مليون فرنك سويرسي ،وفائضً ا اإجامل ًيا قدره  140مليون فرنك
سويرسي ،بعد أأخذ يف عني الاعتبار حوايل  26مليون فرنك سويرسي من املاكسب الاستامثرية .اكنت تكل النتيجة
قياس ية للمنظمة ،ويه تعين أأن صايف ا ألصول يف هناية عام  ،2019واليت ارتفعت بسبب هذه النتيجة اجليدة ،بلغ 364
مليون فرنك سويرسي ،وهو ما ميثل زايدة بنس بة  78يف املائة عىل الس نوات امخلس املاضية .وقد ساعد عىل ذكل بشلك
كبري اإضافة  97مليون فرنك سويرسي ،كنتيجة ل ألداء اجليد لعام  ،2019ا ألمر اذلي جعل الويبو يف وضع جيد جدا ملواهجة
الظروف الاقتصادية الصعبة اليت س ببهتا جاحئة كوفيد .19-ولفت املدير العام الانتباه اإىل الوثيقة حتت عنوان "مسائل أأخرى
ذات صةل" واليت تتناول التوقعات املالية والوضع املايل للويبو .و أأعرب عن اعتقاده بأأنه ،عىل الرمغ من أآاثر جاحئة كوفيد،19-
اكن أأداء املنظمة جيدً ا نسب ًيا حىت هناية شهر يوليو .ولقد ت تسجيل نتاجئ جيدة جدا يف عام  2019وخالل الثنائية -2018
داء
 ،2019واليت أأدت اإىل وضع مايل قوي جدا للمنظمة ل س امي فامي يتعلق بصايف ا ألصول والاحتياطيات ،و أأظهرت معليا أأ ً
مقبول لعام  .2020وقد ت وضع لوحة املتابعة اجلديدة للويبو اخملصصة لإدارة ا ألزمات ،وتنرش املنظمة بشلك منتظم النتاجئ
الشهرية لطالع ادلول ا ألعضاء عىل أآخر املس تجدات .وحىت هناية يوليو ،اكنت الويبو يف وضع جيد اإىل حد معقول ،عىل
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الرمغ من أأن هذا الوضع مل يعكس المنو الاكمل ،كام يف الس نوات السابقة ،ولكن املنظمة حققت فائضً ا مقبول اإىل حد ما
خالل تكل ا ألشهر .ولكن جتدر الإشارة إاىل أأنه ،من حيث الناجت احمليل الإجاميل الوطين ،اكنت النتاجئ احملققة يف مجيع أأحناء
العامل خالل الربع الثاين من عام  2020اكرثية ومأأساوية .واكن هذا التأأثري عىل املنظمة مييل اإىل الظهور بشلك متأأخر ألنه،
عىل املس توى ادلويل ،تعكس معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اليت متثل  76ابملائة من دخل الويبو ،النشاط اذلي حدث
شهرا فقط .ولكن ا ألمر خيتلف ابلنس بة للعالمات التجارية ،اليت اكن أأثرها ش به مبارش .وعىل
عىل املس توى الوطين قبل ً 12
الرمغ من ذكل ،اكن من الصعب الإدلء ببياانت واحضة حول ما حدث حىت الآن يف عام  .2020واستشهد املدير العام
نشاطا سلب ًيا بنس بة  19يف املائة يف شهر واحد ونس بة ً
بنظام مدريد عىل سبيل املثال ،اذلي جسل ً
نشاطا اإجياب ًيا بنس بة 17
يف املائة يف الشهر التايل ،واكن ذكل ا ألمر مثريا للحرية .وميكن أأن م
تشلك عودة ا ألشخاص اإىل العمل وإاعادة فتح ماكتب
تفسريا
امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل ،اب إلضافة اإىل انتقال حالت ترامك الطلبات من ا ألرقام السلبية اإىل ا ألرقام الإجيابيةً ،
منطقيا لهذا ا ألمر .ورمغ ذكل ،تبني أأنه ل ينبغي الترسع يف اس تخالص الاس تنتاجات من املعلومات املتوفرة .وعىل الرمغ من
أأن املنظمة يف وضع سلمي حاليا ،جيب أأخذ احليطة واحلذر خالل املرحةل القادمة اليت ل نعمل ماذا ختبئه للمنظمة .وابلعودة اإىل
موضوعي التدقيق والرقابة ،شكر املدير العام املدقق اخلاريج عىل العمل الرائع اذلي أأجنزه خالل هذه الفرتة الصعبة للغاية.
وقد تلقت الويبو ر أأاي غري متحفظ بشأأن البياانت املالية من املدقق اخلاريج .كام شهد العام قيد الاس تعراض بعض
التطورات الإجيابية فامي يتعلق بتعزيز الضوابط ادلاخلية ،مبا يف ذكل اس تخدام ا ألساليب التحليلية لتأأكيد الامتثال للضوابط
ادلاخلية يف املنظمة ولوحظ تقدم يف الاجتاه الصحيح يف هذا اجملال .وقد ت حتقيق بعض النتاجئ الإجيابية يف جمال
الاستامثرات يف العام السابق ،فقد ت احلصول عىل عدد من املاكسب الاستامثرية .خالل ادلورة ،سيتحدث املستشارون يف
جمال الاستامثر عن أأداء الاستامثرات ،اليت اكنت يف ذكل الوقت من العام يف وضع مل حتقق فيه أأي أأرابح أأو خسائر هامة.
ومقا نر ًة اب ألسواق املالية يف مجيع أأحناء العامل ،مل تكن اإجيابية للغاية بل اكنت مقبوةل نسبي ًا .عند تقيمي النتيجة الإجيابية اليت
بلغت حوايل  26مليون فرنك سويرسي من املاكسب الاستامثرية للعام السابق ،ينبغي للمرء أأن يتذكر أأن ا ألسواق مل ترتفع
نظرا اإىل ذكل ،جتدر املالحظة أأنه ينبغي عىل املرء أأن يدرك أأن وجود س ياسة استامثرية قامئة
حفسب ،بل اخنفضت أأيضً ا .و ً
عىل ا ألسواق املالية دلى الويبو ،واليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء ،قد تنطوي عىل بعض اخملاطر املالية يف املس تقبل ل
س امي من انحية اخلسائر احملمتةل .وفامي يتعلق ببعض املقرتحات احملددة اليت اكن من املقرر مناقش هتا ،ومن بيهنا ادلعوة لالنضامم
اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ( ،)UNSDGجتدر الإشارة اإىل أأن بعض هذه املقرتحات تمتتع بعواقب مالية
معينة .تمتثل هممة هذه اجملموعة ،املعروفة ابمس مجموعة ا ألمم املتحدة الإمنائية سابقًا ،بدمع واكلت التمنية .مع اإقرار أأهداف
التمنية املس تدامة ،قامت مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة بتوس يع وليهتا اإىل حد ما ،لكهنا بقيت مسؤوةل عن تنس يق
املسائل املتعلقة بنظام املنسقني املقميني يف مجيع أأحناء العامل .ومبا أأن الويبو يه منظمة ل متكل معليات وماكتب ميدانية ،مفن
واجب ادلول ا ألعضاء البحث يف مسأأةل الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .وتشمل هذه املقرتحات أأيضا
س ياسة بشأأن التربعات ينبغي مراجعهتا ،وبعض الإضافات املتواضعة (حوايل  1.8مليون فرنك سويرسي) اإىل اخلطة
الر أأساملية الرئيس ية اليت تشمل مرشوعني حاليني ومرشوع واحد جديد من شأأنه أأن يضمن بيئة أأكرث أأماانً وفعالية لنظام
اإدارة ا ألداء املؤسيس ،من خالل نقهل اإىل السحابة الإلكرتونية كجزء من الرتحيل العام للخدمات اإىل السحابة الإلكرتونية
اذلي يمت تطبيقه حاليا عىل مجيع أأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف الويبو .وسي ممت خالل ادلورة تقدمي حتديث بشأأن بند متت
مناقش ته يف ادلورات السابقة ،وهو اإماكنية اإنشاء دار للرعاية الهنارية .كام سيمت التطرق اإىل التعاون الإجيايب للغاية مع مكتب
ا ألمم املتحدة يف جنيف ومع السلطات السويرسية ،وإاىل ا ألنشطة املشرتكة اليت يمت البحث فهيا واليت لن ختدم الويبو حفسب
بل أأيضا اجملمتع ادلويل يف جنيف بشلك عام .وسيمت تقدمي عرض عن س ياسة الويبو املعدةل بشأأن اللغة .وقد أأحرزت املنظمة
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كبريا فامي يتعلق ابلتعددية اللغوية ،بعد موافقة ادلول ا ألعضاء عىل س ياسة اللغات يف عام  ،2011كام ُأضيفت لغات
تقد ًما ً
جديدة س نواي وتدرجييا عىل مجيع منتجاهتا وخدماهتا .ولكن ل تزال هناك بعض الثغرات يف هذا اجملال ،القليل مهنا يرتبط
ابملنشورات الرئيس ية ،وتشري املراجعة اليت أأجريت اإىل أأن الويبو قد غطت بشلك جيد مجيع اللغات .وما زالت بعض
املسائل املرتبطة ابلتغطية اللغوية لبعض ا ألنظمة عالقة .ويف حني تمتزي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بعرش لغات نرش ،اكن
عدد لغات العمل يف نظايم مدريد ولهاي أأقل بكثري ،وهناك طلب قوي من خمتلف أأحناء العامل لرفع عدد اللغات .ومناقشة
هذه املسأأةل أأمر حصي للغاية ابلنس بة ملنظمة متعددة ا ألطراف تؤيد بشدة س ياسة التعددية اللغوية ،وسيمت ادراج هذا
املوضوع عىل جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية .وجتدر الإشارة أأيضا اإىل وجود موضوعني أآخرين عسريين ولكهنام يتطلبان
التوجيه والإرشاد من قبل جلنة الربانمج واملزيانية وهام مواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية لعام  2021ومسأأةل مهنجية
ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد .وسيمت عرض هذين املوضوعني عىل اللجنة للحصول عىل اإرشاداهتا وتوجهياهتا
بشأأن اخلطوات التالية .وبعد أأن اختمت املدير العام مالحظاته الافتتاحية ،أأعطى اللكمة ألمني جلنة الربانمج واملزيانية لتوضيح
الرتتيبات العملية لالجامتع الهجني.
 .6بد أأ أأمني جلنة الربانمج واملزيانية ابلإشارة اإىل املبادئ التوجهيية واملعلومات الشامةل ،اليت س بق أأن أأرسلهتا ا ألمانة اإىل
املندوبني من خالل منسقي اجملموعات ا إلقلميية واملتعلقة بكيفية تس يري ادلورة الهجينة ا ألوىل واجلوانب التقنية اخملتلفة اليت
جيب مراعاهتا لضامن سري الاجامتع بشلك سلس للمندوبني املوجودين فعل ًيا يف ماكن انعقاد ادلورة و أأولئك اذلين يتابعون
ادلورة عن بعد من خالل املنصة الالكرتونية الافرتاضية  .Interprefyولفت ا ألمني الانتباه اإىل بعض النقاط الرئيس ية يف
الوثيقة .أأو ًل ،فامي يتعلق ابلنقاط اليت تنطبق عىل مجيع املشاركني عند طلب اللكمة ،س يعلن الرئيس عن فتح ابب التعليقات
ابلرتتيب املعتاد ،مع اإعطاء ا ألولوية ملنسقي اجملموعات ا إلقلميية ،ومن مث لوفود ادلول ا ألعضاء .وس يقوم ا ألمني مبراقبة
الطلبات ،والمتيزي بني طلبات املندوبني احلارضين فعل ًيا و أأولئك اذلين يتابعون ادلورة عن بعد .وعند فتح ابب التعليقات،
سيسأأل الرئيس من اذلي طلب الالكم وسينقل ا ألمني املعلومات ،وبعد ذكل يعطي الرئيس اللكمة للمندوب .وس تكون
نظرا ألن هممة املرتمجني الفوريني اكنت عىل ا ألرحج أأكرث صعوبة
الرتمجة الفورية لالجامتع متاحة بلغات ا ألمم املتحدة الست .و ً
يف بيئة املؤمترات الهجينة ،فقد طلب من الوفود أأن تتحدث ببطء وبوضوح قدر الإماكن .وإاذا واجه املرتمج مشلكة يف جودة
الصوت ،فستتوقف الرتمجة الفورية مؤقتًا ويبل مغ املرتمج ا ألمانة العامة ابملشلكة ابس تخدام وظيفة "ادلردشة خالل احلدث"
( .)event-chatوتقوم ا ألمانة بدورها ابطالع الرئيس عىل املشلكة .وقد طلب من املندوبني ضبط هواتفهم احملموةل
وا ألهجزة الإلكرتونية ا ألخرى عىل الوضع "الصامت" خالل اجللسة وعند أأخذ اللكمة لتجنب التداخل غري الرضوري مع نظام
نظرا لتدابري النظافة والوقاية اليت ينبغي تطبيقها بشلك مس متر ،لن يمت مشاركة النسخ املطبوعة من القامئة املؤقتة
الصوت .و ً
للمشاركني يف الغرفة ،ولكن سيمت نرشها عىل موقع جلنة الربانمج واملزيانية .وطلب من املندوبني اذلين يتابعون ادلورة عن
بعد من خالل منصة  Interprefyعدم اس تخدام وظيفة "ادلردشة خالل احلدث" ( )event-chatلإجراء حماداثت جانبية
عادية .جيب اس تخدام وظيفة "ادلردشة مع امجليع" فقط ل إالشارة اإىل مسأأةل نظامية مرتبطة بسري اجللسة .ومبا أأن هذا ا ألمر
يتطلب ترتيب أأولوية اإعطاء اللكمة ،فقد طلب من املندوبني اس تخدام وظيفة "رفع اليد" الإلكرتونية لطلب اللكمة لطالع
الرئيس عىل املسأأةل النظامية .وس تقوم ا ألمانة مبتابعة املسائل النظامية الواردة يف "ادلردشة خالل احلدث" وسيمت اإرسال هذه
املسائل اإىل الرئيس ،وحتديد الوفد اذلي يطلب اللكمة .وعند اإبالغ الرئيس بذكل ،س يعطي اللكمة عىل الفور للوفد الراغب
منتظرا يف قامئة انتظار الطلبات لإاثرة مسأأةل نظامية .وخبالف ذكل ،ستس تخدم
يف اإاثرة مسأأةل نظامية ،ليك ل يبقى الوفد ً
ا ألمانة أأو املرتمجني الفوريني أأو فريق ادلمع الفين وظيفة "ادلردشة خالل احلدث" لبث رساةل للجميع .وجيب اس تخدام
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بناء عىل توصيات ش بكة
وظيفة "ادلردشة اخلاصة" لإرسال رساةل اإىل م
امليرس ل إالشارة اإىل أأي مسأأةل أأو مشلكة فنية .و ً
مديري الشؤون الطبية يف ا ألمم املتحدة ،ت تذكري الوفود احلارضة فعل ًيا ابحلفاظ عىل أأقنعهتم يف مجيع ا ألوقات ،اإل يف حال
الالزتام مببادئ التباعد الاجامتعي أأي احلفاظ عىل مسافة تزيد عن املرتين بني خشصني .وميكن للمندوبني خلع أأقنعهتم عند
أأخذ اللكمة .ابلإضافة اإىل ذكل ،طلب من املندوبني تعبئة منوذج السالمة الصحية اذلاتية ،املتوفر خارج قاعة الاجامتعات،
اإذا مل يفعلوا ذكل بعد .وس تتبع معلية طلب اللكمة ا إلجراءات املعتادة عن طريق الضغط عىل الزر املوجود يف امليكروفون.
كام ت تذكري املندوبني بتسلمي تذاكرمه املر ممزة اب أللوان يف هناية لك جلسة اإىل حارس ا ألمن عند مدخل قاعة املؤمترات
للمساعدة يف اإجراءات تعقمب اخملالطني .ويف حال أأراد املندوبون مغادرة اجللسة العامة يف منتصف اجللسة ،فسيمت تزويدمه
ببطاقة مؤقتة عند اخلروج من قاعة املؤمترات ،واليت جيب اإعادهتا اإىل حارس ا ألمن قبل دخول قاعة املؤمترات مرة أأخرى.
سيمت افتتاح الاكفترياي يف املبىن اجلديد خلدمة الإفطار من الساعة  8:00صبا ًحا حىت الساعة  10صبا ًحا ،ولوجبة الغداء من
ظهرا حىت الساعة  3بعد الظهر .وحيب أأن يقوم لك خشص يدخل اإىل الاكفترياي يف املبىن اجلديد ابلتوقيع وتدوين
الساعة ً 12
تفاصيل التصال به عىل جسل خاص ،يف حال احلاجة اإىل تعقُّبه لحقًا .وسيمت تقدمي القهوة والشاي يوم ًيا من الساعة 2:30
مساء عىل املنضدة الواقعة بني هبو غرفة الاجامتعات وردهة املبىن  ،ABوفقا لقواعد البدل املضيف،
بعد الظهر اإىل ً 6:30
فقد طلب من املندوبني اجللوس عىل الطاولت والكرايس املثبتة ابلقرب من طاوةل القهوة عند رشب املرشوابت ،من أأجل
احرتام متطلبات التباعد الاجامتعي .كام طلب من الوفود الاحتفاظ بأأقنعهتم يف مجيع ا ألوقات ،اإل يف حال اجللوس يف
املساحة اخملصصة يف الاكفيرتاي .وطلب أأيضا من املندوبني الالزتام ابلتباعد الاجامتعي وعدم التجمع ابلقرب من طاولت
ظهرا والساعة  3:00بعد الظهر ،ولكام اختمتت
القهوة أأو التنظيف .وسيمت تنظيف قاعة املؤمترات يوم ًيا بني الساعة ً 1:00
جلسات بعد الظهر ،وجيب أأن يقوم أأعضاء الوفود إابخالء قاعة املؤمترات يف الساعة الواحدة بعد الظهر عند بد أأ معليات
التنظيف .وميكن للمندوبني اجلالسني يف قاعة املؤمترات ترك أأغراضهم هناك أأثناء فرتة اسرتاحة الغداء اذلي سيمت خاللها
تنظيف القاعة .ولكن ،لن يسمح للمندوبني اذلين ليس حبوزهتم ترصحي دخول اإىل جلسة بعد الظهر واذلين تركوا أأغراضهم
الشخصية بعد اجللسة الصباحية ،ابلعودة اإىل قاعة املؤمترات ألخذها خالل جلسة بعد الظهر .وميكن لشخص واحد فقط أأن
يس تخدم املصعد أأو خشصني كحد أأقىص رشط أأن يضعا القناع .ونتيجة ذلكل ،ت تشجيع املندوبني عىل اس تخدام السالمل
عند التنقل بني الطابق ا ألول وا ألريض والطابق السفيل ا ألول وذكل من أأجل التخفيف من وقت انتظار املصاعد .وطلب
من أأي مندوب موجود فعل ًيا ويعاين من مشلكة تقنية ،التبليغ عهنا اإىل أأحد أأعضاء فريق خدمة املؤمترات يف قاعة املؤمترات
للحصول عىل مساعدة فورية .كام طلب من املندوبني احلارضين عدم تسجيل ادلخول اإىل املنصة الافرتاضية ابس تخدام
أأهجزة المكبيوتر اخلاصة هبم عند جلوسهم داخل قاعة املؤمترات .وقد ت تعزيز وحدة الويبو الطبية يف املوقع وميكن مجليع
املندوبني الاس تفادة من خدماهتا اإذا دعت احلاجة .وت اختاذ مجيع التدابري لضامن حصة وسالمة مجيع املندوبني احلارضين
واذلين يتابعون ادلورة .وقامت املنظمة ابلس تعداد جيدً ا لهذا الاجامتع ،ولكن مبا أأنه ا ألول من نوعه ،مفن احملمتل أأن حتدث
بعض املشألك غري املتوقعة ،واليت سيمت التعامل معها برسعة.

البند  2من جدول ا ألعامل

انتخاب رئيس جلنة الربانمج واملزيانية وانئبيه

 .7قبل الانتقال اإىل البند الثاين من جدول ا ألعامل ،انتخاب الرئيس وانئبيه ،أأبلغ املدير العام اللجنة أأن ادلورة احلادية
والثالثني س تكون أآخر دورة للس يد اميب سوندارام ،مساعد املدير العام ،قسم الإدارة والتنظمي ،اذلي قدم املساعدة خالل
س نوات معهل املهنية يف  18دورة للجنة الربانمج واملزيانية ويف مخس استشارات بشأأن املزيانية .واعرتافا هبذا الإجناز
الاس تثنايئ ،قال املدير العام اإنه س تكون دليه فرصة لشكر مساعد املدير العام بسخاء أأكرب خالل امجلعية العامة للويبو،
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لكنه أأراد أأيضا تسجيل شكره عىل العمل الرائع اذلي قام به خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية ا ألخرية ابلنس بة هل ومتىن هل
التوفيق .وبعد ذكل ،فتح املدير العام ابب الرتش يحات ملنصب الرئيس ومنصيب انئب الرئيس للجنة الربانمج واملزيانية يف
دورهتا احلادية والثالثني.
 .8واقرتح وفد زميبابوي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ترش يح سعادة السفري صربي ابش طبجي ،املمثل ادلامئ للبعثة
ادلامئة التونس ية.
 .9وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء ،و أأيد الرتش يح اذلي قدمه وفد زميبابوي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،واقرتح
ترش يح الس يد خوس يه أأنطونيو جيل س يليدونيو ،املدير العام للمكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ملنصب انئب
رئيس جلنة الربانمج واملزيانية.
 .10و أأيد وفد بامن ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ( ،)GRULACالرتش يح اذلي قدمه وفد
زميبابوي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،واقرتح ترش يح سعادة السفرية اكترينا انوت ،املمثةل ادلامئة للبعثة ادلامئة للجمهورية
ادلومينيكية ،ملنصب النائب الثاين لرئيس جلنة الربانمج واملزيانية.
 .11و أأيد وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ( ،)CEBSترش يح سعادة السفرية اكترينا
انوت ،املمثةل ادلامئة للبعثة ادلامئة للجمهورية ادلومينيكية ،ملنصب النائب الثاين لرئيس جلنة الربانمج واملزيانية كام اقرتحت
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .12و أأشار املدير العام اإىل عدم وجود أأي وفد أ آخر يرغب يف احلصول عىل اللكمة ،وإاىل وجود تأأييد ساحق وجامع
لقرتاحات انتخاب سعادة السفري صربي ابش طبجي ،املمثل ادلامئ للبعثة ادلامئة التونس ية ،بصفته رئيس جلنة الربانمج
واملزيانية ،وانئيب الرئيس ،الس يد خوس يه أأنطونيو جيل س يليدونيو ،املدير العام للمكتب الإس باين للرباءات والعالمات
التجارية ،وسعادة السفرية اكترينا انوت ،املمثةل ادلامئة للبعثة ادلامئة للجمهورية ادلومينيكية .ودعا املدير العام الرئيس اإىل
املنصة.
 .13وشكر رئيس جلنة الربانمج واملزيانية املدير العام عىل ترحيبه وإارشافه عىل العملية وعىل مالحظاته الافتتاحية .و أأشار
الرئيس أأن اللجنة جتمتع يف ظل ظروف اس تثنائية نتيجة جاحئة كوفيد ،19-ومتىن مجليع الوفود السالمة وا ألمن ادلامئني .و أأقر
الرئيس بأأنه مل يكن من املمكن تنظمي ادلورة يف ظل هذه الظروف الصعبة لول ادلمع الكبري املقدم من ا ألمانة اليت بذلت لك
ما يف وسعها لضامن جناح الاجامتع ،عىل الرمغ من القيود اليت واهجهتا نتيجة ا ألزمة الراهنة لضامن احرتام التدابري الصحية
ذات الصةل .وشكر الرئيس أأيضً ا الس يد سوندارام ،مساعد املدير العام ،اذلي معل لس نوات عديدة يف جلنة الربانمج
واملزيانية واكن يبذل لك ما يف وسعه لتحسني معل املنظمة .كام أأقر الرئيس جبهود املراقب املايل ،الس يدة ش يرتا
انرااينسوايم ،اليت بذلت لك ما يف وسعها لتسهيل معهل .و أأعرب الرئيس عن امتنانه مجليع اذلين أأعدوا الواثئق لدلورة .و أأشاد
جبهود سعادة السفري أأندرو س تيزن (اململكة املتحدة) ،اذلي ترأأس ادلورتني السابقتني للجنة الربانمج واملزيانية ،وانئيب الرئيس
السابقني .و أأشاد الرئيس جبهود اإدارة املزيانية يف املنظمة وشكر املدير العام عىل قيادته .فنتيجة لعمهل ادلؤوب ،اكنت الويبو
تمتتع بوضع سلمي للغاية فامي يتعلق مبزيانيهتا وشؤوهنا الإدارية ،مما مسح لها بلعب دور قوي يف تعزيز التمنية الثقافية والاقتصادية
يف البدلان املمثةل من قبل ادلول ا ألعضاء .ومع اقرتاب هناية ولية املدير العام الثانية ،شكره الرئيس عىل العمل اذلي قام به
مبساعدة فريقه ،اذلي جعل املنظمة تلعب دورا قياداي يف جمال امللكية الفكرية .ومتىن الرئيس للمدير العام لك النجاح يف
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مساعيه املس تقبلية ،و أأعرب عن هتانيه و أأطيب متنياته خللفه ،الس يد دارين اتنغ ،اذلي سيتوىل همامه اجلديدة قري ًبا .و أأعرب
الرئيس عن ثقته التامة يف أأن املنظمة ستس متر يف الازدهار والنجاح ،ويف تعزيز أأداهئا ،وتشجيع الإبداع وتطوير امللكية
الفكرية يف عامل يقوم عىل نظام ملكية فكرية أأكرث تواز ًان ،مع مراعاة مصاحل مجيع البدلان ،مبا يف ذكل البدلان النامية و أأقل
البدلان منوا .ومع تزايد عدد املس تفيدين من امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل ،واليت اكتسبت املزيد من ا ألمهية يف ظل
املعاانة الاقتصادية والاجامتعية والبرشية احلالية ،ينبغي تعزيز اجلهود من أأجل مساعدة الصناعات الإبداعية واخملرتعني عىل
لعب دور أأكرث أأمهية يف التغلب عىل التحدايت النامجة عن اجلاحئة .واختمت الرئيس لكمته بشكر جلنة الربانمج واملزيانية عىل
ثقهتا به ودمعها هل.
نظرا لعدم وجود أأي اعرتاض ،ت طرح الاقرتاح.
 .14و ً
 .15وانتخبت جلنة الربانمج واملزيانية دلوراهتا املزمع عقدها يف عايم  2020و :2021السفري صربي ابش طبجي
ئيسا للجنة الربانمج واملزيانية ،والس يد خوس يه أأنطونيو جيل س يليدونيو والسفرية اكترينا انوت انئبيني لرئيس
ر ً
اللجنة.

البند  3من جدول ا ألعامل

اعامتد جدول ا ألعامل

 .16استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/31/1 Prov
 .17وعرض الرئيس مرشوع جدول ا ألعامل و أأوحض أأنه ورد يف الوثيقة  ،WO/PBC/31/1وذكمر الوفود بأأن ادلورة
تعقد يف صيغة جهينة ،و أأن بعض الوفود موجودة يف القاعة والبعض الآخر يتابع ادلورة عن بعد .وابلنس بة للمشاركني عن
بعد ،ت توفري دليل مس تخدم حيتوي عىل تعلاميت مفصةل ملساعدة مندويب الويبو .ومن أأجل تسهيل معلية البحث يف خمتلف
البنود ،ت جتميع أأربعة مواضيع رئيس ية م ًعا يف جدول ا ألعامل :التدقيق والرقابة ،و أأداء الربانمج والاس تعراضات املالية،
واملقرتحات ،والبنود التالية لقرارات ادلورة التاسعة والعرشين وادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية ومجعيات ادلول
ا ألعضاء يف الويبو لعام .2019
نظرا لعدم وجود أأي
 .18واس تفرس الرئيس عام اإذا اكنت الوفود قد وافقت عىل اعامتد مرشوع جدول ا ألعامل .و ً
اعرتاضات أأو تعليقات ،ت اعامتد القرار.
 .19و أأقرت جلنة الربانمج واملزيانية جدول ا ألعامل (الوثيقة .)WO/PBC/31/1
 .20وقبل الانتقال اإىل البند ا ألول من جدول ا ألعامل ،أأدىل الرئيس ببعض املالحظات العامة .أأو ًل ،طلب من ا ألمانة أأن
حتدم د برانمج العمل اذلي سيساعد جلنة الربانمج واملزيانية عىل التعامل مع خمتلف بنود جدول ا ألعامل بأأكرب قدر من الفعالية.
يف حال التقدم يف معل جلنة الربانمج واملزيانية بشلك أأرسع مما اكن متوق ًعا ،فسيمت التطرق اإىل البنود وفقًا لربانمج العمل،
ابس تثناء البند  ،5تقرير املدقق اخلاريج ،اإذ اكن من املقرر أأن يقدم املدقق اخلاريج التقرير يف صباح اليوم التايل .وس يقدم
البند ( 10ب) ،حتديث بشأأن الاستامثرات ،صباح ا ألربعاء الس يد محمد رضا جنايف ،مدير ومستشار الويبو يف جمال
الاستامثر .اكنت هناك بعض البنود الرئيس ية قيد املراجعة ،وس يتناول البند  ،8اذلي يركز عىل أأداء الربانمج
والاس تعراضات املالية ،تقرير أأداء الويبو  ،19/2018يليه البند  ،9تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء
بناء عىل طلب ادلول
الويبو للثنائية  .2019/2018وبعد القرارات واملناقشات املرتبطة ابلبندين  8و ،9س تقدم ا ألمانةً ،

WO/PBC/31/14
10

ا ألعضاء ،الوثيقة اليت حتمل عنوان "نظرة عامة عىل ا ألداء املايل وتنفيذ الربامج ،يوليو  ،"2020واليت س تصف تأأثري كوفيد-
 19عىل املنظمة .وس تنتقل جلنة الربانمج واملزيانية بعد ذكل اإىل البند ( 10أأ) ،التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية
الس نوية لعام  ،2019يليه البند ( 10ت) ،وضع تسديد الاشرتأاكت يف  30يونيو  ،2020واذلي يتضمن تقر ًيرا عن
املساهامت الواردة منذ نرش الوثيقة  ،WO/PBC/31/9ومن مث البند  ،11التقرير الس نوي عن املوارد البرشية .وبعد
ذكل ،حتت عنوان "املقرتحات" ،سيمت تناول البنود من  12اإىل  ،15ويتعلق أأولها بعضوية مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية
املس تدامة ،يلهيا البند  ،13س ياسة الويبو بشأأن التربعات ،ومن مث البند  ،14املشاريع التمكيلية للخطة الر أأساملية الرئيس ية،
وييل ذكل عرض شفهيي للبند  ،15نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو .وابلإضافة اإىل ذكل سيمت التطرق اإىل القسم
اخلاص ابلبنود التالية لقرارات ادلورة التاسعة والعرشين وادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية ومجعيات ادلول ا ألعضاء يف
الويبو لعام  2019واليت تشمل البند  ،16مواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية لعام  ،2021والبند  ،17مهنجية ختصيص
الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد .ويف يوم امجلعة ،اإذا لزم ا ألمر ،س تتناول جلنة الربانمج واملزيانية البنود املعلقة بعد
اختتام اجللسة بعد ظهر يوم امجلعة .ولتحقيق أأكرب قدر ممكن من الفعالية ،أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن يديل املنسقون
ا إلقلمييون ابلبياانت العامة فقط ،مضي ًفا أأن مجيع ا ألعضاء واملراقبني ستتاح هلم الفرصة للمشاركة يف اإطار لك بند من بنود
جدول ا ألعامل طوال ادلورة .و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن يكون معل اللجنة فعال قدر الإماكن من خالل احرتام اجلدول
ظهرا يوميًا ،وتس تأأنف الاجامتعات
الزمين م
املقرر .وسيمت عقد الاجامتعات الصباحية من الساعة العارشة صبا ًحا حىت الواحدة ً
مساء .ومبا أأن جلسة جلنة الربانمج واملزيانية تعقد ألول مرة بشلك هجني ،ت تذكري الوفود ابملناطق
بعد الظهر يف الساعة ً 3
الزمنية اخملتلفة اليت قد تؤثر عىل املشاركني عن بعد .وسلط الرئيس الضوء أأيضً ا عىل مسأأةل التحدايت التقنية اليت ميكن أأن
حتدث خالل الاجامتعات ،ذلكل طلب من الوفود أأن تكون مداخالهتا موجزة ودقيقة قدر الإماكن ،هبدف اإدارة الاجامتع
بشلك فعال .و أأعلن الرئيس أأنه سيمت اإعطاء املنسقني ا إلقلمييني اللكمة أأو ًل ،ومن مث انتقل اإىل البياانت الافتتاحية.
 .21و أأعرب وفد اململكة املتحدةً ،
متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن تقديره للرئيس و أأشاد بعمل الرئيس املنهتية وليته،
حارضا خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية .وهنأأ الوفد الرئيس وانئبيه عىل
السفري س تيزن ،اذلي اكن يأأمل أأن يكون ً
انتخاهبم ،و أأعرب عن ثقته يف قيادة الرئيس يف توجيه املناقشات .وشكر الوفد ا ألمانة عىل معلها اجلاد يف اإعداد الواثئق ذات
نظرا اإىل التحدايت والصعوابت القامئة يف ضوء جاحئة كوفيد .19-و أأشار اإىل أأن ادلورة
الصةل ويف تنظمي ادلورة ،ول س امي ً
احلادية والثالثون للجنة الربانمج واملزيانية اكنت مفصلية فقد اس تؤنفت أأعامل اللجنة يف الويبو من خاللها .و أأعرب الوفد عن
رسوره لس تئناف معل املنظمة وعن تطلعه اإىل مواصةل أأنشطة اللجنة خالل اخلريف .وشكر الوفد مساعد املدير العام
و أأشاد بعمهل كرئيس لقسم الإدارة والتنظمي خالل عدة الس نوات يف الويبو ،و أأعرب عن أأطيب متنياته للفصل التايل يف حياته.
و أأعرب الوفد عن تقديره للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج وشعبة الرقابة ادلاخلية ولعملهم اجلاد
والتقارير املقدمة اإىل اللجنة ،اب إلضافة اإىل ادلور ا ألسايس اذلي لعبوه يف معلية التدقيق والرقابة يف منظمة الويبو .ولتوفري
الوقت للمناقشات يف ا ألس بوع املقبل ،س يقدم الوفد تعليقاته املوضوعية عىل بنود جدول ا ألعامل ذات الصةل .وشكر الوفد
املدير العام عىل العرض العام اذلي قدمه حول الوضع احلايل وا ألداء السابق والتحدايت املقبةل ،و أأعرب عن امتنانه ل ألمانة
بناء عىل أأحدث البياانت املتوفرة .و أأشار الوفد اإىل أأنه هممت أأيضً ا مبعرفة املزيد من
لتقدمي وثيقة تلخص الوضع املايل واملزيانية ً
املعلومات حول سبب بلوغ نفقات غري املوظفني نس بة  88ابملائة من الهدف اخملصص لها ،عىل الرمغ من أأن معظم اجامتعات
الويبو مل تعقد وت تكبد القليل من النفقات املرتبطة ابلسفر .و أأكد الوفد أأنه يقدر متاما التحدايت القادمة و أأنه عىل اس تعداد
ملناقشة التعديالت اليت قد تكون رضورية دلمع الربامج ومزيانية املنظمة .ويف اخلتام ،أأشار الوفد اإىل أأن توجهيات الرئيس
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احلكمية واجلهود امجلاعية اليت تبذلها جلنة الربانمج واملزيانية طوال ادلورة س تؤدي حمتًا اإىل حتقيق نتاجئ اإجيابية .و أأكد الوفد
للرئيس تقدمي دمعه الاكمل يف سبيل هذه املساعي.
 .22وهنأأ وفد لتفياً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ( ،)CEBSالرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم،
و أأعرب عن ثقته يف الإرشادات اليت سيمت توفريها لتنفيذ ا ألنشطة وا ألعامل املقبةل .وشكرت اجملموعة ا ألمانة عىل تنظمي دورة
جلنة الربانمج واملزيانية وإاعداد مجيع الواثئق ذات الصةل يف الوقت املناسب ،و أأشادت جبودة املواد خاصة يف ظل الظروف
الاس تثنائية لهذه اجلاحئة العاملية .و أأعربت اجملموعة عن امتناهنا ملساعد املدير العام عىل معهل وتعاونه املمتاز خالل الس نوات
املاضية .و أأشارت اإىل تطلعها اإىل الاخنراط يف مناقشات ممثرة حول املقرتحات اخملتلفة ،مبا يف ذكل ادلعوة للنظر يف عضوية
الويبو يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة واملشاريع التمكيلية للخطة الر أأساملية الرئيس ية .وفامي يتعلق ابلبنود قيد املراجعة
والرقابة و أأداء الربانمج ،شعرت اجملموعة أأن التحسني املس متر لوظيفة الرقابة عزز أأداء املنظمة يف تنفيذ هماهما .و أأعربت
اجملموعة عن رسورها بتحقيق  73يف املائة من مؤرشات ا ألداء بشلك اكمل ،ويف هذا الصدد ،هنأأت ا ألمانة العامة عىل
هجودها ،و أأعربت عن اإدراكها يف الوقت نفسه ملسؤوليات ادلول ا ألعضاء يف جمال وضع القواعد واملعايري .وفامي يتعلق بقضااي
ماكتب الويبو اخلارجية ومهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد ،أأقرت اجملموعة بأأمهية تكل ا ألمور .ورمغ
ذكل ،اكنت اجملموعة تدرك القيود املفروضة عىل دورة جلنة الربانمج واملزيانية احلالية .ويف اخلتام ،كررت اجملموعة الزتاهما بعمل
اللجنة و أأكدت للرئيس عىل مشاركهتا البناءة.
 .23وهنأأ وفد زميبابويً ،
متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم ،و أأعرب عن ثقة اجملموعة يف أأن
اللجنة ستتقدم يف مداولهتا يف ظل قيادته .و أأعربت اجملموعة عن امتناهنا للمدير العام وا ألمانة للجهود الضخمة اليت بذلهتا
لعقد ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية .و أأشادت اجملموعة بعمليات اإعداد وتوزيع الواثئق اليت متت يف الوقت
املناسب وبطريقة منظمة .وقدمت اجملموعة تعازهيا للخسارة املفاجئة ألرواح أأي من موظفي ا ألمانة العامة بسبب جاحئة
كوفيد .19-ومبا أأن ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية متثل اس تئناف معل ادلول ا ألعضاء يف الويبو منذ مايو
 ،2020ومع مراعاة التحدايت احلالية القامئة ،أأشارت اجملموعة اإىل أأهنا ستتحىل بأأقىص قدر من املرونة ،عىل أأمل أأن متارس
ادلول ا ألعضاء ضبط النفس و أأن ختفف من توقعاهتا و أأن تقترص القرارات املتخذة عىل نتاجئ قابةل للتطبيق .و أأضافت أأهنا
س تعلق عىل لك بند من بنود جدول ا ألعامل خالل املناقشات املفصةل بشأأهنا ،ولكهنا أأعربت عن رغبهتا يف اإبداء بعض
املالحظات ا ألولية قبل البدء هبذه املناقشات .وفامي يتعلق ابلتدقيق والرقابة ،رحبت اجملموعة ابلتقارير اليت قدمهتا جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،واملدقق اخلاريج ،وشعبة الرقابة ادلاخلية ،وتقرير أأداء الويبو ،والتقرير املرحيل عن تنفيذ
توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،و أأشارت اإىل أأهنا س تديل بتعليقات حمددة خالل مناقشة لك تقرير .وفامي يتعلق
ابملقرتحات ،رحبت اجملموعة بدعوة الويبو لالنضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .ولحظت اجملموعة أأن القضية
بقيت معلقة منذ عام  ،2018وحثت امجليع عىل الترسيع يف هذا املوضوع اذلي سيتوج بتعاون أأقوى بني الويبو وا ألمم املتحدة.
ابلإضافة اإىل ذكل ،رحبت اجملموعة أأيضً ا ابلقرتاحات املتعلقة بس ياسة الويبو بشأأن التربعات واملشاريع التمكيلية للخطة
الر أأساملية الرئيس ية .وفامي يتعلق مبواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية لعام  ،2021ر أأت اجملموعة أأن ادلول ا ألعضاء حباجة
اإىل التفكري يف طريقة معقوةل ومعلية للتعامل مع هذه املسأأةل .وعىل الرمغ من القيود اليت تفرضها جاحئة كوفيد ،19-أأعربت
التوصل اإىل حل مشرتك ومتوافق عليه بشأأن هذا املوضوع .وفامي يتعلق مبهنجية ختصيص الإيرادات
اجملموعة عن تطلعها اإىل م
والنفقات حبسب لك احتاد ،لحظت اجملموعة أأنه ل توجد أأي مقرتحات جديدة للنظر فهيا وحثت اجملموعة عىل احلفاظ عىل
املهنجية احلالية لتخصيص الإيرادات والنفقات يف غضون ذكل .ويف ضوء التحدايت احلالية ،اقرتحت اجملموعة تأأجيل البند
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للنظر فيه يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية .وقبل اخلتام ،كررت اجملموعة الزتاهما ابلعمل مع الرئيس أأثناء أأدائه
لواجباته ،و أأعربت عن اس تعدادها للبحث يف خمتلف املقرتحات املقدمة بشأأن تنفيذ أأعامل و أأنشطة جلنة الربانمج واملزيانية
ومنظمة الويبو يف املرحةل القادمة.
 .24و أأعرب وفد بامنً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ( ،)GRULACعن سعادته برؤية الرئيس
يرت أأس جلنة الربانمج واملزيانية ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تنجح اللجنة يف معلها حتت قيادته .وشكرت اجملموعة ا ألمانة عىل
اإعداد واثئق املعلومات ا ألساس ية ذات الصةل ابلعديد من بنود جدول أأعامل ادلورة ،وعىل تنظمي الإحاطات الإعالمية
للمجموعة ا إلقلميية .وقد ساعدت هذه اجلهود يف الواقع ادلول ا ألعضاء عىل التقدم يف جمال معلها وعىل حضور دورة جلنة
الربانمج واملزيانية عىل الرمغ من الوضع احلايل بعد تفيش كوفيد .19-ورمغ وجود العديد من املسائل املهبمة املرتبطة اب ألزمة،
جشعت اجملموعة ادلول ا ألعضاء عىل املرونة يف التعاطي مع خمتلف املواضيع وذكل للمتكن من اس تئناف الاجامتعات الفعلية،
لكام أأمكن ذكل ،مع مراعاة التدابري الصحية اليت جيب الالزتام هبا وا ألدوات التكنولوجية اليت ميكن اس تخداهما خالل هذه
الاجامتعات .واكنت اجملموعة تدرك أأنه خالل وضع املزيانية لعام  2021يتعني عىل ادلول ا ألعضاء العمل لختاذ قرارات هبدف
توجيه معل الويبو خالل الثنائية  .23/2022وفامي يتعلق جبدول أأعامل ادلورة املقرتح ،أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل
املشاركة يف املناقشات حول خمتلف بنود جدول ا ألعامل ،و أأقرت ابدلور املهم اذلي يتعني عىل ادلول ا ألعضاء القيام به خالل
املناقشات اليت س تدور يف هذا ا ألس بوع ،و أأكدت اس تعدادها للمشاركة بطريقة فعاةل وبناءة .ولقد أأجربت اجلاحئة أأعضاء
اجملموعة عىل اختاذ تدابري صارمة جدا لوقف انتشاره ،مبا يف ذكل قيود السفر عىل املس توى ادلويل وتعليق بعض ا ألنشطة
التجارية ا ألمر اذلي أأثر بشلك كبري عىل اقتصادات البدلان داخل اجملموعة وعىل منوها .وشكرت اجملموعة ا ألمانة عىل تبادل
وحتديث لوحة املتابعة ا إللكرتونية اليت تضمنت معلومات تتعلق ابلعمليات التنظميية .وذكرت اجملموعة أأنه من املهم للغاية أأن
يمت اإبالغ أأعضاهئا سل ًفا ابلتداعيات احملمتةل عىل الصعيدين التشغييل واملايل اليت ميكن أأن تواهجها الويبو يف املس تقبل نتيجة
اجلاحئة .وبشلك خاص ،حتتاج اجملموعة اإىل معرفة اإذا اكن من املمكن أأن تطر أأ تعديالت عىل املزيانية وخمصصات املزيانية
نظرا اإىل الوضع الراهن .و أأضافت اجملموعة أأهنا س تكون ممتنة أأيضً ا للحصول عىل تفاصيل
للربامج خالل الثنائية املقبةل ،وذكل ً
عن املوارد املالية غري املس تخدمة ،عىل سبيل املثال ،املوارد غري املس تخدمة لمتويل مشاركة املندوبني القادمني من عوامص
اخرى بسبب قيود السفر املتعلقة ابجلاحئة .ور أأت اجملموعة أأنه ينبغي اإعادة ختصيص هذه املوارد لمتويل مندوبني اإضافيني
بناء عىل نفس املنطق ،ميكن أأيضً ا البحث يف اماكنية ختصيص ا ألموال غري املس تخدمة للمساعدة
خالل الفرتة املالية املقبةل .و ً
والتعاون التقنيني واملنح ادلراس ية .و أأشادت اجملموعة ابلنتاجئ اليت حتققت يف عام  2019حتت إارشاف املدير العام وا ألمانة،
و أأشارت اإىل تسجيل اخنفاض يف اإجاميل النفقات التنظميية يف عام  2019بيامن زادت الإيرادات .ويشري هذا الفائض اإىل
حسن الإدارة للموارد البرشية واملالية ،مبا يف ذكل الاس تخدام الفعال والشفاف ل ألصول ،وهو أأمر هام جدا وحيوي ابلنس بة
للمجموعة .و أأثنت اجملموعة عىل الويبو لنتاجئها املشجعة فامي يتعلق بس ياسة املوارد البرشية املتعلقة ابلتعامل مع القضااي
اجلنسانية ،سواء من حيث التوظيف أأو تطوير ا ألدوات والربامج التدريبية اخملصصة للنساء .وتدعو اجملموعة ا ألمانة اإىل
مضاعفة هجودها لتحقيق توازن جغرايف أأفضل فامي يتعلق مبوظفي املنظمة .كام حثت اجملموعة املدير العام عىل مواصةل تطبيق
أأفضل املامرسات والتوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة اخملتلفة لك عام .ويف اخلتام ،شكرت اجملموعة املدير العام وفريقه
عىل العمل املنجز عىل مدى الس نوات الـ  12املاضية ،واذلي جعل من املنظمة املرجع ا ألسايس يف جمال امللكية الفكرية.
و م
شلكت الويبو مثا ًل حيتذى به يف منظومة ا ألمم املتحدة يف قضااي خمتلفة ،مبا يف ذكل تعزيز املساواة بني اجلنسني والالزتام
ابلتوازن بني اجلنسني وإادارة اخملاطر .كام شكرت اجملموعة مساعد املدير العام عىل معهل ودمعه للجنة والويبو.
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 .25وهنأأ وفد س نغافورة ،خالل لكمته الافتتاحية ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم
و أأعرب عن ثقته يف أأهنم س يوهجون اللجنة حنو حتقيق نتاجئ قوية .وشكرت اجملموعة الرئيس وانئيب الرئيس السابق ْني وا ألمانة
عىل اجلهود اليت مت بذلها للتحضري لالجامتع اذلي انعقد يف ظل ظروف اس تثنائية ،و أأعربت عن امتناهنا ملساعد املدير العام
عىل س نوات خدمته الطويةل للمنظمة ودمعه لدلول ا ألعضاء ،وعن أأطيب المتنيات ملساعيه املس تقبلية .وفامي يتعلق ابملسائل
املتعلقة ابلتدقيق والرقابة ،أأحاطت اجملموعة علام ابلتقرير الوارد يف الوثيقة  WO/PBC/31/3والعمل اجلاري من قبل
املنظمة لعامتد معظم التوصيات .و أأحاطت اجملموعة علام أأيضا مبواعيد التنفيذ املتوقعة احملددة من قبل ا ألمانة .ورحبت
اجملموعة اب ألداء القوي واملراجعة املالية للمنظمة ،ل س امي التقارير املتعلقة ابحلومكة السلمية للويبو ووضعها املايل املس تقر
للتغلب عىل حاةل عدم الاس تقرار املايل القادمة ،و أأشادت جبهود املنظمة فامي يتعلق بتحقيق  74ابملائة من مؤرشات ا ألداء،
والعدد القيايس لمتديدات املعاهدات اليت صدم قت علهيا الويبو خالل  .2019-2018و أأشادت اجملموعة ابلتقدم اذلي أأحرزته
منظمة الويبو يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني و م
جشعت عىل بذل هجود مماثةل من أأجل حتقيق متثيل جغرايف أأوسع نطاقا
داخل املنظمة .كام أأحاطت اجملموعة علام ابملقرتحات الواردة يف جدول ا ألعامل و أأيدت التوصية املقدمة بشأأن املشاريع التمكيلية
للخطة الر أأساملية الرئيس ية ،وجشعت كذكل ا ألمانة عىل اختاذ اخلطوات الالزمة للنظر ابإجيابية يف ادلعوة لالنضامم اإىل مجموعة
ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .ورمغ أأن شلك ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية خمتل ًفا بشلك ملحوظ،
الزتمت اجملموعة ابلعمل جبهد لتحقيق النتاجئ اليت تصب يف مصلحة املنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا ومجيع أأحصاب املصلحة.
 .26وهنأأ وفد الاحتاد الرويسً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية (،)CACEEC
الرئيس وانئيب الرئيس عىل انتخاهبم ،مع ًراب عن ثقته يف أأنه يف ظ مل قيادهتم ستمتكن جلنة الربانمج واملزيانية من حتقيق
مناقشات ممثرة وستتلكل ادلورة هذه ذات الشلك الهجني ابلنجاح .وشكرت اجملموعة ا ألمانة عىل تنظمي ادلورة رمغ أأن
اجلاحئة جعلت ا ألمور أأكرث تعقيدً ا .وقد ت اإرسال الكثري من الواثئق لدلول ا ألعضاء لإبقاهئا عىل اطالع بأآخر املس تجدات.
وقد تتطلب بعض البنود اعامتد قواعد و أأنظمة جديدة .وشكرت اجملموعة مساعد املدير العام عىل معهل الناحج ومتنت هل لك
النجاح يف مساعيه املس تقبلية .ومبا أأن امجليع قد ركزوا عىل اجلاحئة والتدابري املقيدة املفروضة عىل القطاع الاقتصادي يف
بالدمه ،فاإن اجملموعة عىل اس تعداد ملناقشة البنود املدرجة عىل جدول ا ألعامل بشلك بناء ،و أأعربت عن ارتياهحا للمعلومات
املتعلقة ابس تقرار الويبو ولنتاجئ املدقق اخلاريج .و أأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن تتغلب املنظمة عىل الوضع احلايل،
خريا ،أأعربت اجملموعة عن
و أأشارت اإىل أأهنا تعزتم مناقشة البنود الفردية الواردة عىل جدول ا ألعامل مبزيد من التفاصيل .و أأ ً
دمعها مجليع الوفود وا ألمانة العامة ،معربة عن تعازهيا ألولئك اذلين عانوا من اجلاحئة.
 .27وهنأأ وفد الصني الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتلكل أأعامل ادلورة حتت قيادهتم بنجاح .و أأشار
الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من التأأثري غري املس بوق لكوفيد ،19-فقد تغلبت ا ألمانة عىل الصعوابت ومتكنت من اإعداد وترمجة
ونرش عدد كبري من الواثئق يف الوقت املناسب .ومبا أأن هذه يه املرة ا ألوىل اليت تس تخدم فهيا الويبو منصة Interprefy
لعقد اجامتع همم بشلك هجني ،فقد أأعرب الوفد عن تقديره للجهود التنظميية .كام أأعرب الوفد عن امتنانه ملساعد املدير العام
مشريا بشلك خاص اإىل مساهامته يف منظمة الويبو.
عىل معهل خالل ادلورتني احلالية والسابقة للجنة الربانمج واملزيانيةً ،
و أأعرب الوفد أأيضا عن رسوره ملالحظة أأنه يف ظل القيادة املقتدرة للمدير العام ،حتسن مس توى اإدارة الربامج واملزيانية يف
الويبو تدرجييا عا ًما بعد عام ،وت احلفاظ عىل وضع مايل سلمي .ففي هناية عام  ،2019اكن دلى الويبو فوائض تشغيلية تبلغ
 97.7مليون فرنك سويرسي ،ومداخيل استامثر بقدر  42.1مليون فرنك سويرسي ،وصايف أأصول بقدر  364.2مليون
فرن سويرسي ،وهو ا ألمر اذلي أأرىس أأسس ًا متينة لتمنية املنظمة والتغلب عىل حالت عدم الاس تقرار املس تقبلية.
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واستشهد الوفد بتعبري صيين قدمي "اس تعد للمخاطر يف أأوقات السمل" ،و أأشار اإىل أأن اجلاحئة اكن لها تأأثري شديد يف مجيع
أأحناء العامل .و أأضاف أأن الاقتصاد العاملي يواجه حاةل من عدم الاس تقرار ،و أأن التكنولوجيات اجلديدة مسحت خبلق فرص
جديدة ويف نفس الوقت حتدايت جديدة ،ويتطلب ذكل ا ألمر من الويبو الترصف بشلك حكمي والتحيل برؤية مس تقبلية فامي
يتعلق ابلتخطيط الاسرتاتيجي ومعلها اليويم ،ل س امي اجلهود املبذوةل لتوس يع نطاق العديد من أأنظمة خدمات امللكية الفكرية
الرئيس ية ،مثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اب إلضافة اإىل السعي لتحسني ا ألنظمة عىل عدة مس توايت مع الرتكزي عىل
حتقيق ما هو ا ألفضل للمس تخدمني .واكن من الرضوري احلفاظ عىل املسائل املتعلقة ابلتمنية مضن أأولوايت املنظمة حىت
يمتكن املزيد من الناس من الاس تفادة من حقوق امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وفعاةل .ومن الرضوري الرتكزي عىل جوانب
عديدة مثل تعزيز املوارد البرشية للحفاظ عىل القدرة التنافس ية الالزمة يف السوق .و أأعرب الوفد عن ارتياحه وامتنانه للجنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج وشعبة الرقابة ادلاخلية عىل جحم العمل الكبري اذلي ت اجنازه ،ل س امي
يف ظل الوضع الوابيئ احلايل .وقد أأحاط الوفد علام بتقرير أأداء الويبو للثنائية  2019/2018والتقرير املايل ذي الصةل لعام
 ،2019فضال عن املقرتحات العديدة بشأأن التربعات ،واملشاريع التمكيلية للخطة الر أأساملية الرئيس ية ،وس ياسة اللغات،
وس يديل بأآراء حمددة خالل ا ألس بوع بشأأن بنود جدول ا ألعامل ذات الصةل .و أأعرب الوفد عن الزتامه ابلعمل مع الوفود
ا ألخرى للتغلب عىل أأثر الفارق الزمين وابملشاركة يف املناقشات واملشاورات بطريقة نشطة ومنفتحة وبناءة ،كام أأعرب عن
أأمهل يف أأن حيقق الاجامتع النتاجئ املرتقبة.
 .28وعرب وفد تونس عن دمعه للبيان اذلي ت الإدلء به ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وشكر اجملموعات ا إلقلميية وادلول
ا ألعضاء عىل دمعها وثقهتا يف انتخاب السفري كرئيس للجنة الربانمج واملزيانية .وهنأأ الوفد أأيضا انئيب الرئيس عىل انتخاهبام
و أأعرب عن تقديره للمدير العام عىل بيانه الاس هتاليل ول ألمانة عىل الاس تعدادات الرائعة لالجامتع الهجني ،مبا يف ذكل توفري
مجيع الواثئق ذات الصةل خالل هذه ا ألوقات الصعبة .واختمت الوفد لكمته ابلإعراب عن أأمهل يف أأن يمت التقدم يف معل اللجنة
خالل ادلورة بشلك ملحوظ.
 .29و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده للبيان اذلي ُأديل به ابمس اجملموعة ابء وهنأأ الرئيس وانئبيه عىل
انتخاهبم .و أأشار الوفد اإىل ثقته يف معل الرئيس وإاىل أأنه س يوجه املناقشات بشلك مناسب عىل مدار ا ألس بوع .وشكر الوفد
ا ألمانة عىل هجودها يف اإعداد الواثئق لدلورة عىل الرمغ من التحدايت العديدة اليت تفرضها اجلاحئة .و أأثىن الوفد عىل الويبو
لقدرهتا عىل التكيف برسعة مع الواقع اجلديد ،ا ألمر اذلي أأدى اإىل اس مترار معليات أأنظمة التسجيل ادلويل بشلك سلمي
ابلإضافة اإىل جمالت هممة أأخرى يف املنظمة .و أأشار الوفد اإىل أأنه ملزتم بدوره يف اللجنة وشدمد عىل أأمهية قيام جلنة الربانمج
واملزيانية مبراجعة أأي تدابري ترغب الويبو يف تنفيذها وتقدمي التوصيات بشأأهنا ،علام أأن هذه التدابري ليست مرتبطة ابلتلكفة
فقط ،بل ميكن أأن ت م
شلك أأيضً ا خماطر حممتةل طويةل ا ألجل .ويف هذا الس ياق ،أأعرب الوفد عن تقديره ل ألمانة دلعوة الويبو
لالنضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ليك تبحث ادلول ا ألعضاء يف هذه املسأأةل .و أأعرب الوفد عن تطلعه
للمشاركة بشلك بناء يف املناقشات املتعلقة هبذه البنود الهامة.
 .30و أأيد وفد سويرسا البيان اذلي ت الإدلء به ابمس اجملموعة ابء وهنأأ الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم .وشكر الوفد ا ألمانة
عىل اجلهود اليت بذلهتا يف سبيل اإعداد دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف ظل الظروف الصعبة احلالية .و أأشار الوفد اإىل أأن
سويرسا صدقت يف  3سبمترب  2020عىل الإصالح ادلس توري لعام  .2003وقد أأدى هذا الإصالح ،اذلي وافقت عليه
ادلول ا ألعضاء ،اإىل تبس يط معل املنظمة وحتديث معلية املزيانية وتسهيل عقد الاجامتعات الس نوية لدلول ا ألعضاء .و أأعرب
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الوفد عن دمعه الاكمل للويبو و أأكد من جديد ا ألمهية اليت يعلقها عىل معاجلة املسائل التنظميية ،ا ألمر اذلي سيسمح للمنظمة
ابلعمل بأأفضل طريقة ممكنة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتبع ذكل تصديقات أأخرى ،ليك تدخل الإصالحات حزي التنفيذ.
وشكر الوفد مساعد املدير العام عىل معهل للويبو ومتىن هل التوفيق يف املرحةل القادمة من حياته.
 .31وهنأأ وفد املكس يك الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم ،و أأيد البيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
وشكر الوفد ا ألمانة وادلول ا ألعضاء عىل هجودمه اليت أأدت اإىل عقد ادلورة عىل الرمغ من القيود املس مترة .وتبني من خالل
هذه اجلهود عىل أأنه عىل الرمغ من أأثر اجلاحئة ،متكنت الويبو من متابعة معلها ،وجشع الوفد ا ألعضاء عىل المتتع ابملزيد من
املرونة فامي يتعلق ابلجامتعات الفعلية .وابلإضافة إاىل ذكل ،وكام ذكر من قبل ،فاإن الس نة التالية س تكون س نة مزيانية،
ويتعني عىل ا ألعضاء ضامن اس مترارية معل املنظمة .وهنأأ الوفد ا ألمانة عىل حتديث معلياهتا من خالل لوحة املتابعة
ا إللكرتونية ،و أأعرب عن اعتقاده أأن الوقت مناسب لدلخول يف مناقشات مفصةل حول الآاثر املالية وغريها من الآاثر النامجة
عن اجلاحئة .و أأشار الوفد اإىل أأن املدير العام قد قدم معلومات أأولية حول هذا املوضوع ،وذكر أأنه همامت ابلتغيريات احملمتةل عىل
مشريا اإىل أأهنا اكنت
الربامج خالل الثنائية املقبةل .واغتمن الوفد الفرصة ل إالشادة ابلنتاجئ اليت ت احلصول علهيا يف عام ً ،2019
ً
مثال جيدً ا ل إالدارة السلمية للموارد البرشية واملالية مضن الويبو .وحث الوفد املدير العام وفريقه عىل مواصةل تنفيذ التوصيات
اليت تقدهما هيئات الرقابة لك عام ،ولحظ أأنه يف الوقت اذلي تتكيف فيه املؤسسات مع الاجامتعات الافرتاضية ،س يكون
من اخلطأأ التوقف عن تنفيذ برانمج ا ألمم املتحدة املتعلق بدمج ذوي الإعاقة وعدم اختاذ التدابري املناس بة جلعل اجامتعات
الويبو يف متناول امجليع .ويف اخلتام ،شكر الوفد املدير العام وفريقه ول س امي مساعد املدير العام عىل معهل يف دورات جلنة
الربانمج واملزيانية عىل مر الس نني.
 .32وهنأأ وفد الاحتاد الرويس الرئيس عىل انتخابه ،و أأعرب عن اس تعداده لتقدمي ادلمع الاكمل واملشاركة يف املناقشات
الالحقة اليت س تجرى مضن اإطار الصيغة الهجينة اليت ت تبنهيا بسبب القيود املفروضة النامجة عن اجلاحئة .وابلنس بة للعديد
من املنظامت ،أأصبحت املشاركة البناءة يف الاجامتعات ذات الصيغة الهجينة مثا ًل عىل كيفية احلفاظ عىل اس مترارية معلياهتا
مع احرتام مجيع متطلبات النظافة اليت تفرضها اجلاحئة .وقد تعزز الصيغة الهجينة أأيضً ا رشعية القرارات املتخذة لحقا .وشكر
الوفد املدير العام وا ألمانة عىل التكيف مع أأساليب العمل اجلديدة .ومع ا ألخذ يف عني الاعتبار املؤرشات الثابتة لعمل
الويبو ،أأعرب الوفد عن رسوره ملعرفة أأن عدد التسجيالت قد ارتفع حىت يف ظل الظروف احلالية للجاحئة .وشكر الوفد
أأيضا جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج وشعبة الرقابة ادلاخلية عىل معلهم وهجودمه يف سبيل حتسني
وظائف الرقابة يف الويبو بشلك مس متر .و أأشار الوفد اإىل أأنه س يويل اهامتما خاصا خالل ادلورة لتحسني س ياسة تعدد
اللغات يف الويبو .و أأعرب الوفد عن رسوره ملعرفة أأنه متت املوافقة عىل البدء ابلعمل عىل س ياسة اللغات ،كام ت تأأكيده يف
مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف العام املايض .و أأشار الوفد عىل ارتياحه جلودة الواثئق اليت أأعدهتا ا ألمانة واليت حددت
مقاربهتا بشأأن لك مسأأةل مدرجة عىل جدول ا ألعامل ،وس تقدم اقرتاحا بشأأن املاكتب اخلارجية .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن
متنياته الطيبة املساعد املدير العام وشكره عىل معهل وتعاونه املمثر ومتىن هل النجاح يف املس تقبل.
 .33وهنأأ وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم و أأكد هلم دمعه وتعاونه الاكملني يف س ياق
مداولت اللجنة .و أأعرب الوفد عن تأأييده للبيان اذلي ت الإدلء به ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ وعن تقديره ل ألمانة
لتنظمي ادلورة ،وشكر مساعد املدير العام عىل هجوده وهمنيته وتفانيه منذ توليه منصبه يف الويبو ،ممتني ًا هل لك التوفيق يف
مساعيه املس تقبلية .ويف حني أأقر الوفد بأأن الوضع الصحي قد تدهور مرة أأخرى مبعدل ينذر ابخلطر ،أأعرب عن رسوره
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لمتكن الويبو من اس تئناف اجامتعاهتا املهنية يف خضم اجلاحئة العاملية ،و أأشار اإىل أأن امجليع تقيد بربوتوكول الصحة والسالمة
اذلي قدمته ا ألمانة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن معل جلنة الربانمج واملزيانية ،ل س امي فامي يتعلق ابملسائل املالية للويبو ،هو
أأكرث أأمهية من أأي وقت مىض بسبب الآاثر السلبية للجاحئة عىل الاقتصاد العاملي وتأأثرياهتا الطويةل ا ألجل عىل أأنشطة
الويبو .وفامي يتعلق ببنود التدقيق ،رحب الوفد ابإعداد وتقدمي تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،واملدقق
اخلاريج ،وشعبة الرقابة ادلاخلية ،و أأشار اإىل املسؤوليات الهامة اليت تقع عىل عاتق هذه اجلهات لضامن الشفافية والفعالية
عىل مس توى املنظمة .وفامي يتعلق بعضوية الويبو يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،شدد الوفد عىل أأمهية مشاركة
الويبو مع ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية ا ألخرى لتحقيق ا ألهداف ا ألوسع ل ألمم املتحدة ،و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة هذا
املوضوع مضن اإطار جدول ا ألعامل .وفامي يتعلق مبواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية ومبهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات
حبسب لك احتاد ،أأعرب الوفد عن أأسفه ألن جلنة الربانمج واملزيانية لن تكون يف وضع يمكمهنا من مناقشة تكل القضااي
والبت فهيا خالل ادلورة احلالية بسبب القيود اليت تفرضها اجلاحئة .وذكر الوفد أأنه س يقدم تعليقات مفصةل يف اإطار بنود
جدول ا ألعامل تكل .و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشات بناءة خالل ا ألس بوع.
 .34واس هتل وفد اإندونيس يا لكمته بهتنئة الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم والزتم ابملشاركة الاكمةل يف املناقشات التالية .وشكر
معراب عن أأمعق تعازيه ملوظفي الويبو و أأرس املوظفني اذلين ترضروا من جاحئة كوفيد.19-
الوفد ا ألمانة عىل اإعداد الاجامتعً ،
و أأقر الوفد ابلتحدايت النامجة عن اجلاحئة واليت جعلت ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية هممة جدا .اإذ أأن
العديد من القضااي حتتاج اإىل املناقشة من أأجل ضامن حسن سري معل املنظمة وماكتب الرباءات يف مجيع أأحناء العامل .و أأعرب
الوفد عن تطلعه اإىل املناقشة حول نظام مدريد ومجعية احتاد ابريس .ولن يشلك الاجامتع الهجني ا ألول اذلي س يعقد يف
الويبو اختبار حقيقي لسلسةل اجامتعات ادلورة احلادية والس تني مجلعية ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف وقت لحق من ذكل
الشهر فقط ،بل أأيضً ا لالجامتعات املقبةل يف املنظمة ملواهجة اجلاحئة يف ظل "الوضع الطبيعي" اجلديد .واختمت الوفد لكمته
ابلإعراب عن امتنانه ملساعد املدير العام عىل معهل املمتاز وتفانيه يف خدمة املنظمة ومتىن هل لك التوفيق يف املس تقبل.
 .35و أأشار الرئيس بأأنه ت الإدلء بعدد من البياانت الش يقة وأأن ا ألمانة م
جسلت التعليقات ا ألولية للوفود .و أأعرب عن
شكره ملساعد املدير العام ،وعن أأمهل يف أأن تمتكن املنظمة بطريقة ما من الاس تفادة من معارفه وخرباته املرتامكة عىل الرمغ
من مغادرته.

البند  4من جدول ا ألعامل

تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

 .36استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/31/2
 .37و أأشار الرئيس اإىل أأنه وفقًا لختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،قدمت هذه ا ألخرية اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية تقارير مكتوبة حول أأنشطهتا ،واليت ت تقدميها اإىل الوفود ،ودعا رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة اإىل عرض التقرير.
 .38و أأدىل رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ابلبيان التايل:
"شكرا جزيال كل س يدي الرئيس .حرضات املندوبني ،مساء اخلري لمك مجيع ًا .أأود أأن أأقدم نفيس .امسي موكيش أأراي
و أأان الرئيس املنتخب احلايل للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .وترافقين انئبة الرئيس احلالية ،الس يدة اتتياان
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فاس يليفا .قبل أأن أأبد أأ يف عرض تقريران الس نوي ،أأود أأن أأغتمن هذه الفرصة ألشكر الس يدة ماراي فيسني ميلبورن،
اليت تر أأست اللجنة كرئيسة يف عام  .2019ابلإضافة اإىل الاجامتعات الفعلية ،أأجرت اللجنة أأيضً ا مبشاورات مكثفة
عرب الربيد الإلكرتوين ،حىت نمتكن من تقدمي املشورة للويبو كام هو مطلوب منا.
"خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،حصل تغيري يف بعض أأعضاء اللجنة ،ل س امي يف متثيل اجملموعة ابء ومجموعة بدلان
أأورواب الوسطى ودول البلطيق.
فقد انهتت عضوية الس يد غربت اكلتنباخ والس يد غابون أآمون يف يناير  ،2020وعقد الس يد بريت كوبني والس يد
اإيغور لودبورز اجامتعهام ا ألول يف أأبريل .2020
موجزا عن ا ألنشطة الهامة للجنة ،عىل النحو الوارد يف التقرير الس نوي للجنة
"امسحوا يل أأن أأقدم لمك الآن ً
الاستشارية املس تقةل للرقابة ابلستناد اإىل املعلومات الواردة يف الوثيقة  WO/PBC/31/2املعروضة الآن عىل جلنة
الربانمج واملزيانية.
" أأو ًل فامي يتعلق ابلرقابة ادلاخلية .اإنه ملن دواعي رسوري أأن أأبلغمك أأن شعبة الرقابة ادلاخلية تقدم ابنتظام تقارير
نشاطها ربع الس نوية اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .وقد اس تعرضت اللجنة تنفيذ خطة العمل املعمتدة لعام
 2019لشعبة الرقابة ادلاخلية وأأعربت عن ارتياهحا للتقدم احملرز ،مبا يف ذكل نتاجئ اس تبيان رضا العمالء اذلي أأجرته.
كام اس تعرضت اللجنة مرشوع خطة العمل الس نوية للرقابة لعام  2020قبل الانهتاء مهنا .واكنت اللجنة راضية عن
التغطية اخملطط لها وقدمت خطة العمل ودمعهتا .كام أأعربت اللجنة عن ارتياهحا ل إالجراءات اليت اقرتحهتا شعبة الرقابة
ادلاخلية لتعديل خطة العمل ،حسب احلاجة ،يف ضوء جاحئة كوفيد.19-
"خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،اس تعرضت اللجنة تقريرين بشأأن التدقيق ادلاخيل وثالثة تقارير تقيمي وقدمت
مشورهتا .كام ت اطالع اللجنة عىل وضع حالت التحقيق ،واجتاهات جحم احلالت ،والشاكوى املس تلمة ،والشاكوى
املسببة حسب فئة سوء السلوك .ويف احلالت اليت تنطوي عىل تضارب حممتل يف املصاحل من جانب شعبة الرقابة
ادلاخلية ،اس تعرضت اللجنة لك حاةل ابلتفصيل وقدمت املشورة حسب احلاجة.
"و أأخري ًا ،أأعربت اللجنة عن ارتياهحا إازاء معليات الرصد والإبالغ الذلين قامت هبام شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن حاةل
تنفيذ توصيات الرقابة.
"ابلنس بة اإىل التدقيق اخلاريج .خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،انقشت اللجنة مع ممثيل املدقق اخلاريج ،مرشوع
تقرير خطة التدقيق اخلاريج لعام  ،2019ونتاجئ التدقيق املؤقت لعام  ،2019والوضع الهنايئ للتدقيق يف بياانت
الويبو املالية .و أأعربت اللجنة عن رسورها ملالحظة أأن املدقق اخلاريج وجد أأن بياانت الويبو املالية جيدة .و أأحاطت
اللجنة علام أأيضا بتعليقات املدقق اخلاريج اليت مفادها أأنه يف حني أأن جاحئة كوفيد 19-قد يكون هل تأأثري كبري عىل
نظرا اإىل الإيرادات والنتاجئ
املنظمة ،فاإن نتاجئ البياانت املالية تشري اإىل أأن الويبو تمتتع بوضع مايل سلمي ومس تقرً ،
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املرتقبة .و أأضاف املدقق اخلاريج أأيضً ا أأن الويبو يف وضع جيد جدً ا مقارنة ابملنظامت ا ألخرى يف منظومة ا ألمم املتحدة
يسمح لها بتجاوز حاةل عدم الاس تقرار املايل .ومعوما ،اكنت اللجنة مراتحة للتفاعل املس متر مع املدقق اخلاريج
بشلك منتظم ومتسق.
"وفامي يتعلق ابلتقارير املالية ،أأان متأأكد من أأن جلنة الربانمج واملزيانية س تقدم تفاصيل البياانت املالية .أأود أأن أأتطرق
اإىل س ياسة الاستامثر للويبو ،يف ظ مل الوضع اذلي تفرضه اجلاحئة .مضن هذا الإطار ،أأكدت الإدارة للجنة أأن س ياسة
الاستامثر للويبو واسرتاتيجيهتا الطويةل ا ألجل مصممتان لتحمل فرتات صعبة مثل اجلاحئة .وابلتايل ،س تواصل الويبو
الاستامثر وفقًا لنفس س ياسة واسرتاتيجية الاستامثر.
"فامي يتعلق مبكتب ا ألخالقيات ،اس تعرضت اللجنة التقرير الس نوي ملكتب ا ألخالقيات ومرشوع خطة معل مكتب
ا ألخالقيات لعام  ،2020خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،وقدمت توصيات لتحسني معل املكتب .و أأعربت اللجنة من
جديد عن قلقها بشأأن التوصيات غري املنفذة الواردة يف تقرير التدقيق بشأأن اإطار ا ألخالقيات اخلاص ابلويبو الصادر
يف .2016
خريا عن ارتياهحا للمسودة املنقحة للتعلاميت املكتبية ملكتب ا ألخالقيات يف الويبو ،بعد مناقشة
"و أأعربت اللجنة أأ ً
مطوةل مع كبري مسؤويل مكتب ا ألخالقيات ،تعود اإىل مايو .2018
"كام أأجرت اللجنة مناقشات طويةل حول التعلاميت املكتبية رمق  2017/33بشأأن س ياسة امحلاية من الانتقام بسبب
الإبالغ عن سوء السلوك وبسبب التعاون مع معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب ا ألصول .و أأعربت
اللجنة عن قلقها بشأأن فعالية حامية ا ألشخاص اذلين يبلغون عن اخملالفات ونصحت بتعزيز ا ألحاكم املتعلقة بتضارب
املصاحل من أأجل حتسني نزاهة العملية.
خريا ،فامي يتعلق مبكتب أأمني املظامل ،انقشت اللجنة مع أأمني املظامل تقرير نشاطه لعام  2018و أأعربت عن رسورها
" أأ ً
ملالحظة ارتفاع يف عدد الاستشارات الوقائية يف مكتبه خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير .وقدم أأمني املظامل ثالث
توصيات واسعة النطاق تعزتم اللجنة مراقبة تنفيذها .و أأشارت اللجنة اإىل اجلودة العالية جدا اليت اتمسم هبا تقرير أأمني
املظامل ويه تويص ادلول ا ألعضاء ابلطالع عىل تقارير أأنشطته بشلك منتظم.
"ويف اخلتام ،وابلنيابة عن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،أأود أأن أأعرب عن اكمل تقديري للمدير العام ،الس يد
فرانسيس غري ،ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،واملراقب املايل ،وكبري موظفي ا ألخالقيات ،و أأمني املظامل ،وغريمه من
املدراء ،ول س امي الس يد أأميب سوندارام ،مساعد املدير العام ،ابلإضافة اإىل املدقق اخلاريج ،لتخصيص الوقت لعمل
اللجنة وتفاعلهم املنتظم معها بشلك واحض ومنفتح ،وللمعلومات اليت ت توفريها لنا خالل العام .و أأود أأن أأجسل أأيضا
تقديري لالجامتعات اليت عقدت مع رؤساء امجلعية العامة للويبو وجلنة التنس يق ،وتفاعلهم الودي يف القضااي املهمة.
"شكرا جزيال كل س يدي الرئيس .أأان مس تعد ل إالجابة عىل أأي أأس ئةل قد تكون دليك حول تقريران".
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 .39وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء ،وشكر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل التقرير الوارد يف
الوثيقة  WO/PBC/31/2ورئيس هذه اللجنة عىل العرض اذلي قدمه .وابلإشارة اإىل البيان الافتتايح اذلي ُأديل به ابمس
اجملموعة ،أأعرب الوفد عن امتنانه للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل ادلور ا ألسايس اذلي يلعبه التدقيق والرقابة يف
احلفاظ عىل فعالية وكفاءة ومالءمة الإدارة و أأنشطة منظمة الويبو .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها لتفاعل اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة مع ادلول ا ألعضاء ،مشرية اإىل الصعوابت اليت واهجهتا خالل ا ألشهر املاضية .وهنأأت اجملموعة رئيس وانئب
رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل انتخاهبام يف ادلورة اخلامسة وامخلسني ،ورددت التقيمي اذلايت الوارد يف التقرير
الس نوي .و أأعربت عن ارتياهحا لدلور النشط اذلي تقوم به اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف مراجعة خطة العمل
الس نوية لشعبة الرقابة ادلاخلية ،وبشلك خاص ،الإجراءات املتخذة لتعديل خطة العمل الس نوية للرقابة لعام  ،2020يف
ظ مل جاحئة كوفيد .19-و أأشارت اجملموعة اإىل أأنه من املؤسف أأن اس تعراض تقريري التدقيق ادلاخيل (التدقيق يف معلية
الإغالق املايل ،واس تعراض الزناهة ملزااي املوظفني ومس تحقاهتم) ،وتقريري التقيمي مل يمت الانهتاء مهنا يف ادلورة السادسة
وامخلسني للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،لكهنا أأعربت عن تطلعها اإىل نتاجئ اس تعراض هذه التقارير املهمة جدا .و أأضافت
اجملموعة أأهنا تر محب بتفاعل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مع املدقق اخلاريج ،واعتربت أأن هذا ا ألمر قد أأدى اإىل
حتسني معلية املتابعة ،و أأعربت عن تقديرها لعمل املدقق اخلاريج فامي يتعلق مبراجعة تقارير الاستامثر املايل ،وجشعت اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل التأأكد من قيام الإدارة ابلإفصاح عن املعلومات املتعلقة بتأأثري جاحئة كوفيد 19-عىل البياانت
املالية عىل النحو املوىص به .و أأعربت اجملموعة عن ارتياهحا لقيام اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة برصد بعناية تأأثري جاحئة
كوفيد 19-عىل الوضع املايل للويبو ،ابلإضافة اإىل تأأثري هذه اجلاحئة عىل طريقة معل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
نفسها ،ا ألمر اذلي يشري اإىل ادلور النشط للوظيفة ا ألخالقية يف الويبو .كام أأعربت اجملموعة عن قلقها من أأنه مل يمت التوصل
اإىل قرار هنايئ يف قضية الانتقام املزعومة منذ أأبريل  .2019و أأعلنت اجملموعة عن دمعها لقرتاح اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة بأأن حييل موظف ا ألخالقيات القضية اإىل موظف أأخالقيات أآخر يف منظومة ا ألمم املتحدة يف أأقرب وقت ممكن.
ابلإضافة اإىل ذكل ،ينبغي تعزيز س ياسة امحلاية من الانتقام بسبب الإبالغ عن سوء السلوك وبسبب التعاون مع معليات
التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب ا ألصول ،مع مراعاة تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن س ياسات وممارسات حامية
ا ألشخاص اذلين يبلغون عن اخملالفات يف منظومة ا ألمم املتحدة والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.
و أأشارت اجملموعة أأيضً ا اإىل أأهنا تتفق مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بأأن ادلول ا ألعضاء ستس تفيد من املعلومات
الواردة يف تقرير النشاط ألمني املظامل ،وطلبت تقدمي التقرير اإىل ادلول ا ألعضاء يف الاجامتع القادم للجنة التنس يق .ويف
اخلتام ،شكرت اجملموعة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل معلها املمتاز و أأعربت عن تطلعها اإىل ادلور الرئييس والفعال
اذلي تلعبه اللجنة يف جمال التدقيق والرقابة يف املنظمة.
 .40وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية وشكر اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة عىل التقرير والرئيس عىل العرض اذلي قدمه .و أأشارت اجملموعة اإىل أأنه من املهم مالحظة أأن اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة واصلت العمل يف وظائفها الرقابية ابس تخدام منصة افرتاضية خالل فرتة اجلاحئة .وذكرت
الاقرتاح اذلي ينصح ادلول ا ألعضاء ابلرجوع اإىل التقارير ادلورية ألمني املظامل و أأعربت عن اعتقادها بأأن جلنة الربانمج
واملزيانية ستس تفيد من الإحصاءات اخلاصة ابملوظفني الواردة فهيا .وفامي يتعلق ابلتحقيقات ،ر أأى الوفد أأن عىل جلنة الربانمج
واملزيانية أأن تأأخذ يف الاعتبار الآراء املس تقةل ألن ذكل قد يكون هل تأأثري جيد.
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 .41وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق وشكر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل
تقريرها ومعلها احلامس يف جمال التدقيق والرقابة يف املنظمة .وأأشارت اجملموعة برسور اإىل التفاعل بني اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج ،و أأعربت عن اعتقادها بأأن هذا التفاعل أأدى اإىل حتسن كبري يف معلية تنفيذ التوصيات
الصادرة .وهنأأت اجملموعة رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وانئبه عىل انتخاهبام.
 .42وشكر وفد الصني اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها الس نوي .و أأعرب الوفد عن تقديره لهذه اللجنة
ومعلها والنتاجئ اليت حققهتا خالل العام ورحب ابلعضوين اجلديدين .منذ تفيش جاحئة كوفيد ،19-واهجت اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة صعوابت وحتدايت أأدت اإىل إاعاقة بعض خطط العمل .ورمغ ذكل ،أأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أأن
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة قد تغلبت عىل هذه الصعوابت ومتكنت من عقد دورهتا السادسة وامخلسني عن بعد
ومن نرش تقرير ادلورة يف الوقت املناسب .ولحظ الوفد أأنه خالل العام املايض ،معل أأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة بشلك وثيق مع املدير العام وإادارة الويبو وشعبة الرقابة ادلاخلية واملدقق اخلاريج و أأمني املظامل ،وقدموا العديد من
التوصيات العالية اجلودة مبساعدة اخلرباء املس تقلني يف اإجناز طائفة متنوعة من همامت الرقابة ادلاخلية واخلارجية للويبو.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يس متر هذا النوع من التفاعل والتواصل و أأن يتحسن بشلك مس متر .و أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة
دورا فريدً ا وها ًما يف احلفاظ عىل فعالية واس تقاللية وظيفة الرقابة يف الويبو وتقيمي
الاستشارية املس تقةل للرقابة تلعب ً
الوظائف املالية ،و أأعرب عن أأمهل يف مواصةل التعاون الوثيق مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ويف مساعدة املنظمة
عىل مواصةل التطور من خالل مراجعة تنفيذ التوصيات وحتسني وظيفة الرقابة.
 .43و أأعرب وفد زمبابوي ،اذلي أأدىل ببيان ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،عن تقديره للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
لإعداد التقرير الوارد يف الوثيقة  .WO/PBC/31/2وهنأأت اجملموعة الرئيس وانئب الرئيس عىل تعييهنام يف اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،كام هنأأت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل الإجراءات املتخذة لتعديل أأنشطهتا يف ظ مل
جاحئة كوفيد .19-و أأعربت اجملموعة عن ارتياهحا للآراء الإجيابية للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن البياانت املالية
للويبو ،ورحبت ابلتعاون بني اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج ،معربة بشلك خاص عن تقديرها للنتاجئ
الإجيابية لتكل التفاعالت .وابلإشارة اإىل الاقرتاح بأأن تطور ا ألمانة مؤرشات ومقاييس داخلية ،أأعربت عن أأملها يف اختاذ
اإجراءات ملموسة لتنفيذ هذا الاقرتاح .وذكرت اجملموعة أأيضا خماوف اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن س ياسة
الويبو للحامية من الانتقام وحثت عىل معاجلة هذه املسأأةل يف أأقرب وقت ممكن .ورحبت اجملموعة مببادرة اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة املمتثةل ابس تضافة جلسة اإحاطة متهيدية مع رؤساء مجعيات الويبو وجلنة التنس يق.
 .44و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء .وشكر الوفد اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل معلها طوال العام ،ل س امي خالل ا ألوقات الصعبة .و أأقر الوفد ابجلهود القمية اليت تبذلها
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لتعزيز الرقابة عىل املنظمة وأأعرب عن تقديره لدلمع اذلي قدمته ا ألمانة ملهمة اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة .وذكر أأن تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأشار اإىل أأن  130توصية رقابية ل تزال
معلقة ،و أأن  38يف املائة من هذه التوصيات ذات أأولوية عالية ،وجشع الوفد ا ألمانة عىل تنفيذ تكل التوصيات ذات ا ألولوية
العالية يف أأقرب وقت ممكن ،وذكل من أأجل احلد من اخملاطر اليت قد تواهجها املنظمة .وذكر أأنه ،منذ أأبريل  ،2019ل تزال
هناك قضية انتقام معلقة ،واليت مل يمت حلها بسبب بند تضارب املصاحل وس ياسة امحلاية من الانتقام بسبب الإبالغ عن سوء
السلوك وبسبب التعاون مع معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب ا ألصول .و أأشار الوفد اإىل أأنه يتفق مع الر أأي

WO/PBC/31/14
21

اذلي أأعربت عنه اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن هذه املسأأةل ،وحث مكتب ا ألخالقيات عىل اختاذ خطوات
فورية ملعاجلة املشلكة وإاحاةل ا ألمر اإىل مسؤول أأخالقيات أآخر يف منظومة ا ألمم املتحدة .ابلإضافة إاىل ذكل ،ومتاش ي ًا مع
توصية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،طلب الوفد أأن يقوم مكتب ا ألخالقيات عىل الفور مبراجعة س ياسة امحلاية من
الانتقام وحتسيهنا ،وهو ما ينبغي القيام به أأيضً ا يف ضوء التوصية الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لعام  2018بشأأن
خريا ،أأشار الوفد اإىل أأنه يوافق
س ياسات وممارسات حامية ا ألشخاص اذلين يبلغون عن اخملالفات يف منظومة ا ألمم املتحدة .و أأ ً
بشدة عىل ر أأي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بأأن ادلول ا ألعضاء ستس تفيد من تقرير النشاط اذلي يعده أأمني املظامل
مشريا اإىل أأنه مل يمت تنفيذ هذه التوصية لوحدة التفتيش املشرتكة يف العام السابق
و أأنه جيب اإاتحة التقرير لدلول ا ألعضاءً ،
اليت أأثريت يف تقريرين منفصلني لهذه الوحدة ،مبا يف ذكل التقرير ا ألخري عن س ياسات وممارسات حامية ا ألشخاص اذلين
يبلغون عن اخملالفات يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة .وطلب الوفد مرة أأخرى أأن تقدم ا ألمانة التقرير يف الاجامتع القادم
للجنة الويبو للتنس يق.
 .45وحتدث وفد الاحتاد الرويس بصفته الوطنية ،و أأيد البيان اذلي ت الإدلء به ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى
والقوقاز و أأورواب الرشقية ،وشكر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل اإعداد تقريرها الس نوي .ور أأى الوفد أأن متكن
إجنازا هم ًما.
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة من احلفاظ عىل اس مترارية معلها ،مبا يف ذكل عقد اجامتعات افرتاضية ،اكن ا ً
وذكر أأن أأعضاء هذه اللجنة موزعني بشلك متوازن من الناحية اجلغرافية .و أأعرب الوفد عن تقديره لعمل اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة مع املدقق اخلاريج ،كام أأعرب عن رسوره ملعرفة أأنه ت اإيالء اهامتم خاص لتقيمي الوضع املايل للويبو ،فضال
عن جمالت العمل الرئيس ية ا ألخرى اليت ت البحث فهيا خالل ادلورات العادية .و أأشار الوفد اإىل أأنه مقتنع بأأنه ميكن حتقيق
العديد من الفوائد يف حال قامت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مبامرسة العمل الرقايب بطريقة بناءة وقدمت تقاريرها اإىل
جلنة الربانمج واملزيانية ،ل س امي تكل املتعلقة بس ياسة اخملاطر ،ومسائل الرقابة ،وغريها من القضااي املتعلقة ابملزيانية وابلمتويل
الإداري للمنظمة ،وميكن لهذه اللجنة أأن تس تفيد أأيضً ا من مدخالت ادلول ا ألعضاء اإىل حد ما .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف
أأن تتطور هذه املامرسة ،و أأشار اإىل أأنه يؤيد قيام اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة برصد كيفية تأأثري الوضع الوابيئ عىل
معليات الويبو .وذكر الوفد أأيضا أأنه يشجع قيام اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بتقيمي التوصيات املوهجة ليس فقط اإىل
الهيئات الرئاس ية ولكن أأيضا اإىل اإدارة املنظمة .ويف اخلتام ،متىن الوفد ألعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة معال ممثرا
يف املرحةل القادمة.
 .46وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقدميه التقرير الس نوي اإىل
جلنة الربانمج واملزيانية ،و أأشار اإىل أأمهية ادلور اذلي تلعبه هذه اللجنة فامي يتعلق مبراقبة فعالية وكفاءة الويبو من خالل
هجودها املس مترة لتحسني وظيفة الرقابة يف املنظمة .و أأشار الوفد اإىل التفاعل الإجيايب بني ادلول ا ألعضاء واللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة من خالل عقد جلسات اإعالمية بشلك منتظم وتقدمي تقارير متسقة اإىل دورات جلنة الربانمج واملزيانية،
ورحب ابلتفاعل املنتظم بني اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج .وفامي يتعلق ابس تفسار اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن أأثر جاحئة كوفيد 19-عىل الإدارة املالية ،أأشار الوفد اإىل أأن الإدارة قد أأكدت للجنة
الاستشارية أأن س ياسة الاستامثر املعمتدة من قبل الويبو واسرتاتيجيهتا الطويةل ا ألجل قد مصمت لتحمل الفرتات الصعبة
مثل ا ألزمة احلالية بسبب جاحئة كوفيد.19-
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 .47و أأعرب وفد املكس يك عن امتنانه لعمل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،ل س امي خالل فرتة انتشار الوابء،
وشكر ا ألمانة عىل مواصةل تنفيذ التوصيات املقدمة خالل ادلورات السابقة للجنة .و أأعرب الوفد عن تطلعه ملعرفة املزيد عن
التقدم احملرز يف بعض املسائل ،ل س امي فامي يتعلق ابلس ياسات املرتبطة بتضارب املصاحل وا ألشخاص اذلين يبلغون عن
اخملالفات ،ألن هذه قضااي أأساس ية ،ومن الرضوري اعامتد الشفافية يف هذه اجملالت ليك تبقى الويبو مثا ًل حيتذى به .و أأشار
الوفد كذكل اإىل أأنه من املهم أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء من الاطالع عىل تقارير أأمني املظامل ،مضي ًفا أأنه مقتنع بأأن همنية
مكتب ا ألخالقيات والتعاون معه أأمران رضوراين وهلام أأمهية اسرتاتيجية ابلنس بة للمسائل اليت أأشارت اإلهيا اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة.
 .48و أأشار وفد كندا اإىل حرص اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل عقد دورهتا السادسة وامخلسني عىل الرمغ من
تفيش الوابء ،وإاىل أأن الزتام هذه اللجنة بعملها ميثل منوذ ًجا للجميع حيتذى به اإذ ان هذه اللجنة قد تكيفت مع ظروف العمل
عن بعد ،ويف نفس الوقت اكنت تساعد جلنة الربانمج واملزيانية بشلك كبري يف تنفيذ هماهما الرقابية ،واليت اكنت أأساس ية
لتعزيز الشفافية واملساءةل عرب املنظمة بشلك مس متر .و أأشار الوفد اإىل الاختالف ابلر أأي بني اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة وكبري موظفي ا ألخالقيات فامي يتعلق بس ياسة الويبو للحامية من الانتقام والقضية املرتبطة هبا واليت بد أأت يف عام
 2018ابلإضافة اإىل التضارب احملمتل يف املصاحل النامج عهنا ،و أأعرب عن تطلعه اإىل التوصل اإىل حل رسيع للمسأأةل وعن
دمعه لتوصية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة املمتثةل مبراجعة وتعزيز الس ياسة الواردة يف التعلاميت املكتبية رمق 2017/33
بشأأن تضارب املصاحل من أأجل حامية نزاهة العملية .و أأشار الوفد اإىل اجلودة العالية لتقرير أأمني املظامل و أأيد التوصية املمتثةل
ابلطالع عىل تقارير ا ألنشطة العادية اذلي يقوم ابإعدادها.
مشريا اإىل أأن اللجنة الاستشارية
 .49وشكر رئيس جلنة الربانمج واملزيانية بدوره اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةً ،
املس تقةل متكنت من مواصةل معلها وإامتام هممهتا عىل الرمغ من الصعوابت النامجة عن اجلاحئة .و أأشار الرئيس اإىل وجود بعض
املسائل اليت ينبغي العمل عىل حتسيهنا ،مثل التنس يق بني مجيع هيئات الرقابة بشلك أأفضل ،سواء اكنت هذه الهيئات
داخلية أأو خارجية ،واملسائل املتعلقة بتضارب املصاحل ،وحامية ا ألشخاص اذلين يبلغون عن اخملالفات ،ابلإضافة اإىل متابعة
وتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة املوهجة اإىل مكتب ا ألخالقيات بشلك دقيق .وحث الرئيس اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل اإيالء املزيد من الاهامتم للتعليقات والتوصيات املقدمة الهيا .واستناد ًا اإىل البيان اذلي أأدىل
به وفد املكس يك ،شدد رئيس جلنة الربانمج واملزيانية عىل رضورة أأن تبقى الويبو منوذج ًا للآخرين ،ل س امي من خالل الإدارة
املالية السلمية ،و أأشار اإىل تطلعات جلنة الربانمج واملزيانية العالية فامي يتعلق ابملسأأةل املهمة للغاية املمتثةل يف حامية ا ألشخاص
اذلين يبلغون عن اخملالفات ،فض ًال عن ا ألمور ا ألخرى املرتبطة هبا .و أأعرب الرئيس عن شعوره بأأن مجيع ا ألطراف املعنية
ملزتمة بتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ليك تبقى الويبو مثال حيتذى به مضن هذا الإطار.
نظرا لعدم وجود طلبات للحصول عىل اللكمة ،رشع الرئيس يف قراءة فقرة القرار اليت ت اعامتدها.
 .50و ً
 .51و أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام مبضمون "تقرير جلنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة" (الوثيقة .)WO/PBC/31/2
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البند  5من جدول ا ألعامل

تقرير املدقق اخلاريج

 .52استندت املناقشات اإىل الوثيقة  .WO/PBC/31/3وقدم الرئيس البند ،موحضا أأنه وفقا للفصل  8.11من اللواحئ
والقواعد املالية للويبو ،ت تقدمي تقرير املدقق اخلاريج عن حساب البياانت املالية والس نة املالية اإىل امجلعية العامة وامجلعيات
ا ألخرى لدلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو من خالل جلنة الربانمج واملزيانية ،وفقًا للتعلاميت اليت تلقهتا.
ودعا الرئيس الس يد داميان برويت ،مدير مكتب التدقيق الوطين ،اململكة املتحدة ،اإىل تقدمي تقرير املدقق اخلاريج.
 .53وقدم املدقق اخلاريج (ممث ًال ابلس يد برويت) تقريره عىل النحو التايل:
"الس يد الرئيس ،حرضات املندوبني الكرام ،ابلنيابة عن املراقب املايل واملدقق العام للمملكة املتحدة ،يسعدين أأن
أأقدم للجنة الربانمج واملزيانية نتاجئ التدقيق .ومن املهم ابلنس بة لنا أأن نرشكمك يف القضااي اليت نسلط الضوء علهيا من
خالل مراجعتنا للحساابت ،واليت يمت اإجراؤها لمننحمك نظرة مس تقةل وموضوعية وفقا للرشوط املرجعية اليت ت تعييننا
مبوجهبا.
"سأأتناول يف العرض التقدميي اجملالت الرئيس ية الثالثة لعملنا ،أأو ًل ،التدقيق يف البياانت املالية والإدارة املالية ،وبعد
ذكل سأأتناول املوضوعني ا ألساس يني الواردين يف تقريران ،وهام احلومكة والرقابة ادلاخلية ،وش بكة املاكتب اخلارجية.
ولقد حددان أأن هذا اجملال ا ألخري هو موضع اهامتم ابلنس بة لدلول ا ألعضاء.
" أأو ًل ،ابلنس بة اإىل نتاجئ مراجعتنا للبياانت املالية ،يسعدين أأن أأؤكد أأن ر أأي املدقق اخلاريج اكن غري متحفظ ،و أأن
التدقيق مل يكشف عن أأي أأخطاء أأو نقاط ضعف اعتربانها جوهرية ابلنس بة إاىل دقة واكامتل وصالحية البياانت
املالية كلك .وركزان أأيضً ا عىل حتديد اإذا اكنت العمليات املالية قد متت وفقًا للواحئ والقواعد املالية اليت وضعهتا ادلول
ا ألعضاء ،وميكننا التأأكيد عىل ذكل.
" وت اإعداد بياانت الويبو املالية والتعليقات املالية املصاحبة لها وفقا ألحاكم حماسبية عالية اجلودة واكنت مدعومة
بتحليل مفصل .و أأجرت الويبو مراجعة لتقريرها املايل الس نوي وبياانهتا املالية لتبس يط احملتوى ،مع الرتكزي عىل
اجلوانب املهمة ل ألداء املايل والسالمة املالية .ولقد معلنا مع الإدارة ملساعدهتا عىل تنفيذ التعديالت ،واليت ت حتقيقها
مضن اإطار اإعداد التقارير اخلاصة ابملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،ونعترب أأن هذه التطورات اإجيابية ل س امي فامي
يتعلق بتقليل املعلومات الغري رضورية .وبشلك عام ،اكنت نتاجئ التدقيق اإجيابية ومل يمت حتديد أأي أأخطاء كبرية أأو
نقاط ضعف يف جمال الرقابة ،ومقنا ابطالع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بتفاصيل معلنا هذا.
"فامي يتعلق ابلإدارة املالية ،عىل مدى الس نوات امخلس ا ألخرية ،زاد صايف أأصول الويبو بنس بة  78.1يف املائة ،ويعود
ذكل اإىل حد كبري اإىل ارتفاع يف اس تخدام أأنظمة الرباءات .ول تزال الويبو تمتتع بوضع مايل متني وتدفقات نقدية
اإجيابية ،تدمعها مجموعة منتظمة من الإيرادات اليت ستتدفق يف املس تقبل .وعىل الرمغ من هذه اجلاحئة ،فقد حصلت
الويبو عىل عدد كبري من الطلبات يف أأوائل عام  2020وتتوقع الإدارة أأن احلصول عىل املزيد مهنا يف املرحةل القادمة.
وإاىل جانب كون الاحتياطي يف وضع سلمي واملس توايت املرتفعة نسب ًيا للموارد النقدية واليت ميكن حتويلها واس تخداهما

WO/PBC/31/14
24

خالل فرتة قصرية ،خلصنا اإىل أأن قلق الإدارة بشأأن وضع الويبو ل يزال مناس با .وحاليا ،املنظمة يف وضع جيد يمكمهنا
من مواهجة حاةل عدم الاس تقرار القامئة حال ًيا.
"ننتقل الآن اإىل املوضوع ا ألول لتقرير ا ألداء ،واذلي يتناول قضااي احلومكة والرقابة ادلاخلية ،واليت توفر لدلول
ا ألعضاء الثقة والطمأأنينة فامي يتعلق ابإدارة املوارد .واصلت الويبو هنجها الإجيايب والاستبايق لتطوير أليات حومكة
سلمية .واستنادا اإىل خربتنا ،نعترب أأن منظمة الويبو يه يف الطليعة يف جمال التطور داخل منظومة ا ألمم املتحدة.
"خالل عام  ،2019واصلت الويبو اس تكشاف كيفية اس تخدام التقنيات التحليلية للتأأكد من الامتثال للضوابط
ادلاخلية عىل مس توى املنظمة والعمليات ،وللتأأكد من فعالية اإطار الرقابة ادلاخلية بشلك مس متر .وقد اس تعانت
الويبو خبرباء استشاريني لالس مترار يف تطوير ا ألدوات التحليلية وحددت ً 20
جمال من املتوقع أأن تس تخدم فهيا
ا ألدوات التحليلية لتعزيز الضوابط ادلاخلية خالل عام  .2020وتعترب الإدارة أأن بيئة الرقابة اخلاصة هبا اس مترت يف
العمل بشلك طبيعي خالل الإغالق كجزء من معلية التدقيق يف العام املقبل.
"ل يزال بيان الويبو بشأأن الرقابة ادلاخلية مصدرا جيعل ادلول ا ألعضاء تشعر ابلطمأأنينة .وت م
شلك العمليات املوحضة
ساسا سلميًا للمدير العام للتعبري عن فعاليهتا ل س امي أأن معلية
سابقًا ،واليت تضمن تطبيق الضوابط بشلك فعال ،أأ ً
التقيمي اذلايت للرقابة تشري اإىل حتسن مس متر .وتبني من خالل هذا التقيمي أأن حوايل  89يف املائة من ضوابط
العمليات قيد الاس تخدام ومطبقة بشلك جيد .ونعتقد أأنه ميكن للويبو تطوير البيان بشلك أأكرب من خالل اإيالء
أأمهية أأكرب للمجالت اليت حتتاج اإىل التحسني والتطلع اإىل اخملاطر املس تقبلية .وس يؤدي حتسني دورة اإعداد التقارير
اخلاصة بشعبة الرقابة ادلاخلية يف عام  ،2020مبا يامتىش مع توصيتنا السابقة ،اإىل تعزيز البيان يف الس نوات املقبةل.
"خالل عام  ،2019أأحرزت الويبو مزيدً ا من التقدم يف جمال ماكحفة الاحتيال واكتشافه ،حيث حققت  15هدفًا
من أأصل  17هدفًا خلارطة طريق ماكحفة الاحتيال .ومن املقرر ربط خماطر الاحتيال ابلضوابط احلالية القامئة من
أأجل حتديد الثغرات يف اإطار الرقابة .وقد ت اإضافة خماطر الاحتيال اإىل نظام اإدارة خماطر املؤسسات ،وابلتايل
س يؤدي تسليط الضوء بشلك أأكرب عىل هذه اخملاطر اإىل تعزيز تدابري احلدم مهنا .وقد تلقى حىت الآن حوايل  89يف
املائة من املوظفني تدريب ًا اإلزامي ًا حول الاحتيال ،ويه نس بة عالية مقارنة ابملنظامت ا ألخرى .وبشلك عام ،ل تزال
الويبو تتبع هنجا استباقيا يف جمال ماكحفة الاحتيال.
" أأما ابلنس بة لش بكة املاكتب اخلارجية للويبو ،حنن ندرك أأن ادلول ا ألعضاء ختطط لإجراء تقيمي خاريج للش بكة،
ودلمع هذه املبادرة مقنا مبراجعة الهنج احلايل املتمبع لتطوير هذه الش بكة وكيف تمت مراقبة وتقيمي ا ألداء مضن اإطار معل
الويبو اذلي يركمز عىل النتاجئ .عام  ،2019اكنت الش بكة تضم س تة ماكتب ،وت افتتاح مكتب جديد يف يناير
 .2020ختتلف أأنشطة لك مكتب ،وقد بلغ الإنفاق الإجاميل يف املزيانية لعام  8.5 2019مليون فرنك سويرسي.
ولكن التلكفة املعلن عهنا أأقل من التلكفة احلقيقية ،مبا أأنه مل يمت تقيمي املساهامت واملساعدات املقدمة من البدلان
املضيفة ومل يمت الترصحي عهنا يف البياانت املالية.
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"وتبني لنا خالل مراجعتنا غياب اسرتاتيجية واحضة دلمع تطوير الش بكة .ونتوقع أأن تركز هذه الاسرتاتيجية عىل
ا ألولوية والقمية املرتبطة مبنطقة ما من أأجل حتقيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية الشامةل .وجيب أأن تكون تكل
الاسرتاتيجية مرنة حبيث تسمح بتوس يع الش بكة أأو تقليصها حسب احلاجة ،ووفقًا ل ألهداف احملققة وتطورها .ومن
املالحظ أأيضا غياب معايري ترجيح واحضة تسمح بتوجيه معلية صنع القرار.
"وجتدر الإشارة أأيضا اإىل أأن دور ا ألمانة حمدود فامي يتعلق بتوفري ادلمع لدلول ا ألعضاء لختاذ القرارات  -قدمت ا ألمانة
"تقرير أأسايس يصف احلقائق" من دون تقدمي أأي توصيات .ول يمت تقدمي املقرتحات لإنشاء ماكتب جديدة
ابس تخدام منوذج موحد وابلتايل ل ميكن مقا نرة هذه الاقرتاحات مبوضوعية .وحنن نعتقد أأن هذا ا ألمر قد أأدى اإىل
مناقشات أأطول من الالزم حول موضوع تطوير الش بكة .ولقد أأوصينا بوضع اسرتاتيجية واحضة تركز عىل التنفيذ
الفعال من حيث التلكفة وفقا ل ألهداف الرئيس ية للمنظمة .وجيب أأيضا البحث يف اإماكنية أأن تلعب ا ألمانة دورا أأكرث
فعالية يف هذا اجملال .وتتبع الويبو اإجراءات حمددة لإدارة ش بكة املاكتب اخلارجية بطريقة فعاةل تسمح بتجنب
ازدواجية اجلهود وتضمن ا إلرشاف املالمئ واملناسب من جنيف .وقد تبني لنا أأنه من املهم جدا ادماج الش بكة بشلك
اكمل مع املاكتب ا إلقلميية ،وتبادل خطط العمل واملعلومات ،والعمل ابلتعاون مع املقر الرئييس .ونعتقد أأنه من املمكن
حتسني التقارير ادلاخلية والرتكزي بشلك أأكرب عىل قياس ا ألداء ابلستناد اإىل خطط معل الربانمج واملزيانية،
وابس تخدام مؤرشات ونتاجئ رئيس ية أأخرى .ومن املفيد أأيضا التحقق من نتاجئ املاكتب اخلارجية و أأداهئا.
"وميكن تعزيز مساءةل ش بكة املاكتب اخلارجية من خالل الرتكزي بشلك أأكرب عىل خطط معل لك مكتب من املاكتب
اخلارجية ومؤرشات تقيمي ا ألثر املرتبطة هبا .وإاىل جانب التدابري الشائعة املطبقة يف مجيع املاكتب ،نعتقد أأنه من املفيد
اعامتد تدابري وإاجراءات خاصة للك مكتب وفقا ل ألولوايت احمللية .و أأوصينا أأيضا بوضع مؤرشات لقياس مدى رضا
أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف منطقة ما وإاضافهتا اإىل "اس تقصاء تصور أأحصاب املصلحة" ا ألوسع نطاقا للويبو .ومن
املفضل حتسني جودة البياانت لتمتكن ادلول ا ألعضاء من حتديد اإذا اكنت املاكتب حتقق أأهدافها أأم ل بشلك أأفضل.
"تعهدت هذه اللجنة ابإجراء تقيمي لش بكة املاكتب اخلارجية يف عام  .2021ونعتقد أأن تقريران حيدد بعض اجملالت اليت
ميكن أأن يركز علهيا التقيمي لتعزيز البياانت املتاحة من أأجل توفري معلومات أأفضل لدلول ا ألعضاء لتتخذ القرارات
املناس بة بشأأن التطور املس تقبيل للش بكة .وكجزء من معلنا يف التدقيق املس تقبيل ،س نقوم مبراجعة الإجراءات اليت
اختذهتا الويبو استنادا اإىل هذا التقيمي.
"يف اخلتام ،ميكنين أأن أأؤكد أأنه ت تنفيذ عرش توصيات ت اقرتاهحا يف الس نوات السابقة ،ول تزال  13توصية قيد
التنفيذ .وقد ت التأأخر يف تنفيذ العديد مهنا بشلك كبري ،علام أأنه جسل نشاط طفيف جدا أأو مل يسجل أأي نشاط
مرتبط هبذه التوصيات يف عام  .2019وحنن ندرك الظروف الصعبة هذا العام ،ورمغ ذكل ،نعتقد أأنه ميكن للويبو أأن
تقمي ا ألنشطة السابقة للجاحئة أأو أأن تقوم إابعادة تقيمي مدى قابلية تطبيق التوصيات السابقة اليت ل تزال معلقة.
م
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خريا ،أأود أأن أأعرب عن شكري للمدير العام وموظفيه عىل دمعهم وتعاوهنم يف سبيل تسهيل أأعامل املراجعة
"و أأ ً
والتدقيق .ولقد اكن تدقيق عام  2019صع ًبا بشلك خاص نتيجة العمل عن بعد ،وقد مسحت لنا هجود موظفي الويبو
ابس تكامل التدقيق وفقا للجدول الزمين املتوقع.
"شكرا جزيال لمك.
 .54وشكر الرئيس املدقق اخلاريج عىل العرض الشامل للغاية ،وفتح ابب التعليقات.
 .55وشكر وفد اململكة املتحدةً ،
متحداث ابمس اجملموعة ابء ،املدقق اخلاريج عىل تقريره حول بياانت الويبو املالية لعام
مشريا اإىل التحدايت املطروحة واجلهود الإضافية املطلوبة لإعداد الواثئق بسبب جاحئة كوفيد .19-ورذم ذكل ،ت
ً ،2019
تقدمي التقرير يف الوقت املناسب ،و م
مصدرا هم ًما للمعلومات للجنة الربانمج واملزيانية .و أأعربت اجملموعة أأيضا عن شكرها
شلك ً
ل ألمانة عىل ردودها عىل التوصيات الس بع اليت قدهما املدقق اخلاريج .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن املدقق اخلاريج قد أأصدر
ر أأاي غري متحفظ بشأأن البياانت املالية للويبو ،وهنأأت ا ألمانة عىل هذه النتيجة ،معرتف ًة ابلتحدايت والصعوابت اليت تواجه
توفري املعلومات املناس بة يف ظل هذه اجلاحئة .و أأعربت اجملموعة عن رسورها ألن املدقق اخلاريج قد قمي الوضع املايل
للمنظمة وخلص اإىل أأن الويبو يف وضع جيد ملواهجة حاةل عدم الاس تقرار القامئة حاليا .ورحبت اجملموعة بعملية تقيمي وضع
املاكتب اخلارجية ،ا ألمر اذلي يدل عىل أأمهيهتا ابلنس بة لدلول ا ألعضاء .و أأشارت اجملموعة اإىل اهامتهما ابلتوصيات املتعلقة
رضوراي لإنشاء
ابملسأأةل ،معرتف ًة ابلصعوابت اليت تمت مواهجهتا من أأجل تنفيذ تكل التوصيات ،واعتربت أأن تنفيذها س يكون
ً
ش بكة عالية ا ألداء وخاضعة للمساءةل ،وتسهمل عىل املنظمة حتقيق أأهدافها العامة بأأمكلها .ورحبت اجملموعة أأيضا ابقرتاحات
املدقق اخلاريج بشأأن التقيمي املقرتح لش بكة املاكتب اخلارجية للويبو ،و أأعربت عن أأملها يف أأن يمت أأخذ هذه الاقرتاحات
بعني الاعتبار خالل وضع مواصفات تقيمي املاكتب اخلارجية و أأن يمت التوسع يف هذا املوضوع مضن اإطار البند  16من جدول
ا ألعامل .وفامي يتعلق ابلتوصيات املعلقة من الس نوات السابقة ،أأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أأن عرش توصيات قد ت
تنفيذها ابلاكمل .وبقي  13توصية قيد التنفيذ ،وذكرت اجملموعة بقلق تقيمي املدقق اخلاريج اذلي يشري اإىل أأنه قد ت تأأخري
مواعيد تنفيذ العديد من التوصيات السابقة وقد جسل نشاط طفيف جدا أأو مل يسجل أأي نشاط مرتبط هبذه التوصيات يف
عام  .2019ورددت اجملموعة ادلعوة اإىل بذل املزيد من اجلهود لتنفيذ التوصيات السابقة من خالل الاس تفادة بشلك اتم من
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لتقيمي خطط التنفيذ واجلداول الزمنية املنقحة ،وذكل هبدف ضامن تنفيذ تكل التوصيات
بشلك اكمل.
 .56و أأشاد وفد س نغافورةً ،
متحداث ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،ابلإجنازات والعمل اجلاد واجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة
ومكتب التدقيق الوطين يف اململكة املتحدة يف سبيل اس تكامل معلية التدقيق عن بعد بنجاح ابس تخدام الوسائل
الافرتاضية ،و أأثىن عىل املنظمة لتقدمي املالحظات والإفصاحات املالية والضامانت الشامةل لالضطالع مبسؤوليات الرقابة كام
ذكر املدقق اخلاريج.
 .57و أأعرب وفد الصني عن تقديره للمراقب املايل واملدقق العام ملكتب التدقيق الوطين يف اململكة املتحدة لإعداد تقرير
س نوي عايل اجلودة يف الوقت املناسب ،عىل الرمغ من جاحئة كوفيد ،19-وشكر ا ألمانة عىل تعاوهنا خالل معلية الصياغة.
و أأعرب الوفد عن رسوره للعليق الإجيايب للمدقق اخلاريج عىل بيان الويبو املايل ووضعها املايل وإاطار الرقابة ادلاخلية .ونظرا
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اإىل أأن املنظمة حباجة اإىل التكيف مع الوضع الطبيعي اجلديد النامج عن اجلاحئة ،وافق الوفد عىل اقرتاح ادراج معليات الرقابة
خالل فرتة الإغالق يف خطة التدقيق لعام  .2021و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل ا ألمانة تنفيذ التوصيات اليت طرهحا
املدقق اخلاريج بنشاط ،و أأشار اإىل أأن أآراء املدقق اخلاريج واقرتاحاته بشأأن املاكتب اخلارجية جاءت يف الوقت املناسب
ويه هممة للغاية حبسب اعتقاده .ابلإضافة اإىل ذكل ،أأيد الوفد فكرة وضع اسرتاتيجية أأوحض لتوس يع ش بكة املاكتب
اخلارجية ،وفقا ل ألولوايت التشغيلية املس تقبلية للمنظمة .وابلنس بة للماكتب اخلارجية ،أأشار الوفد اإىل أأنه جيب تعزيز دور
ا ألمانة فامي يتعلق بعملية صنع القرار .وابلنس بة إلدارة املاكتب اخلارجية ،أأعرب الوفد عن اعتقاده برضورة مراعاة هذا املوضوع
بشلك أأكرب يف خطة العمل الشامةل للويبو ،ووافق عىل قيام شعبة الرقابة ادلاخلية ابلتحقق من حصة البياانت املقدمة من
قبل املاكتب اخلارجية .ويف نفس الوقت ،أأيد الوفد الر أأي القائل بأأن لك منطقة يوجد فهيا مكتب خاريج تمتتع خبصائصها
الفريدة ،وابلتايل ،من املتوقع أأن يراعي معل املاكتب اخلارجية الظروف احمللية .وذلكل ،أأيد الوفد بشدة اقرتاح املدقق
اخلاريج بتحديد أأهداف ووضع مؤرشات أأداء خاصة ومناس بة للك مكتب .وقبل انهتاء الوفد من ادلء بياانته ،أأعرب عن
ترحيبه ابلتوصيات املقرتحة اليت قدهما املدقق اخلاريج بشأأن تقيمي ش بكة املاكتب اخلارجية يف عام  .2021ومبا أأن هذا التقيمي
املعقد اكن ذا أأمهية كبرية للويبو ،اقرتح الوفد مراعاة أآراء مجيع أأحصاب املصلحة يف املس تقبل مبن فهيم املدقق اخلاريج من
أأجل ضامن مشولية مواصفات تقيمي املاكتب اخلارجية .و أأشار الوفد اإىل أأنع س يواصل التواصل والتعاون مع ا ألمانة و أأحصاب
املصلحة الآخرين.
 .58وشكر وفد لتفياً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،املدقق اخلاريج عىل التقرير اخلاص بنتاجئ
التدقيق .و أأعربت اجملموعة عن ارتياهحا ملالحظة أأنه يف عام  ،2019اكنت البياانت املالية متوافقة مع أأحاكم املعايري احملاسبية
ادلولية للقطاع العام ،و أأن العمليات املالية متت وفقًا للواحئ والقواعد املالية للويبو .ومع أأخذ ذكل ا ألمر يف عني الاعتبار ،أأثنت
اجملموعة عىل معل ا ألمانة و أأشارت اإىل أأهنا هممتة بشلك خاص بتوصيات املدقق اخلاريج املتعلقة مباكتب الويبو اخلارجية.
و أأعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن هذه التوصيات ميكن أأن تسهل معلية اختاذ القرارات واملناقشات بني ادلول ا ألعضاء
بشأأن فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو .و أأضافت أأنه جيب أأخذ هذه التوصيات يف عني الاعتبار عند تطوير مواصفات
تقيمي ش بكة املاكتب.
 .59وحتدث وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،و أأعرب عن تقديره للتقرير املعد من قبل املدقق اخلاريج ،و أأكد
عىل أأمهية دور ووظيفة املدقق اخلاريج يف توفري الضوابط والتوازانت املناس بة لإدارة املنظمة و أأداء دورها .وذكرت اجملموعة
أأهنا تدرك توقعات املدقق و أأكدت للمدقق اخلاريج أأن اجملموعة راضية عن التقرير الغري مشفوع بتحفظات املقدم اإىل ادلول
ا ألعضاء .و أأشادت اجملموعة ابملالحظات املتعلقة جبودة التقارير املالية للويبو ،وارتفاع طلبات تسجيل الرباءات والعالمات
التجارية ،وزايدة صايف ا ألصول ،والتطور احملرز يف جمال ماكحفة الاحتيال واكتشافه .وأأشارت اجملموعة اإىل أأن التقرير غطى
الفرتة املالية لعام  ،2019لكنه مل يعكس تأأثري كوفيد 19-عىل املنظمة ،ويه تنتظر بفارغ الصرب معرفة النتاجئ اليت توصل الهيا
املدقق بشأأن هذا املوضوع .ورحبت اجملموعة بتوصية املدقق املتعلقة ابملاكتب اخلارجية .و أأعربت عن اعتقادها بأأن بعض
املالحظات اكنت هممة وستشلك نقاط مرجعية أأساس ية لتقيمي وحتديد مواصفات تقيمي املاكتب اخلارجية يف املس تقبل.
و أأيدت اجملموعة موضوع تعزيز املساءةل وقياس ا ألثر عىل املاكتب القامئة؛ ولكهنا ،أأشارت اإىل أأنه ل ينبغي قياس أأداء املكتب
اخلاريج عىل أأساس طلبات تسجيل الرباءات والعالمات التجارية فقط ،بل جيب أأيضً ا الرتكزي عىل تنفيذ جدول أأعامل
التمنية واتفاقات التمنية املس تدامة .وينبغي أأن تكون الس ياسات املتبعة مالمئة ألوضاع البدل املضيف وموهجة حنو حتقيق
التمنية .و أأعربت اجملموعة عن قلقها بشأأن اقرتاح اعامتد "الانضامم اإىل معاهدات امللكية الفكرية" أكحد مؤرشات ا ألداء
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للماكتب اخلارجية ،يف حني أأن معظم البدلان قد يكون دلهيا أأس باهبا اخللصة لعدم الانضامم اإىل معاهدات امللكية الفكرية.
وابلتايل ،جيب أأن يكون التقيمي ومواصفات التقيمي أأوسع نطاقًا و أأكرث تواز ًان .ابلإضافة اإىل ذكل ،لحظ الفريق أأن  13توصية
من أأصل  23توصية لعام  2018ل تزال قيد التنفيذ .وأأشار الوفد اإىل موافقته عىل التوصية رمق  11بشأأن خطة العمل
اخلاصة ابلتاكفؤ بني اجلنسني ،مبا أأن املساواة بني اجلنسني يه مسأأةل أأساس ية ابلنس بة للمجموعة ،وكرر تأأكيده عىل أأن
التوصية رمق  12بشأأن المتثيل اجلغرايف للقوى العامةل يف الويبو ل تزال بندً ا معلقًا وجيب معاجلته لضامن متثيل جغرايف عادل
مضن القوة العامةل يف الويبو.
 .60وشكر وفد الاحتاد الرويس ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،املدقق اخلاريج
عىل التقرير وعىل العرض اذلي قدمه .و أأشار الوفد اإىل أأن اجملموعة مراتحة جدا جلودة التقرير ،ولوضع البياانت املالية ونظام
التدقيق ادلاخيل اذلي يتحسن بشلك مس متر .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن ذكل قد أأدى اإىل وجود احتياطيات قوية ،وعكس
شفافية املنظمة ،ومكمن الويبو من جتاوز ا ألزمة بنجاح .ورمغ تنفيذ عدد من التوصيات السابقة ،أأعربت اجملموعة عن أأملها يف
الانهتاء قري ًبا من تنفيذ التوصيات اليت مل يمت تنفيذها بعد .وفامي يتعلق بعمل املاكتب اخلارجية ،أأيدت اجملموعة فكرة
الاسرتاتيجية اخلاصة لعمل لك مكتب خاريج ،وفقًا ألهداف املنظمة ،ور أأت أأن دراسة اخلصائص القطرية أأو ا إلقلميية
للمنطقة حيث يقع لك مكتب واليت ينبغي أأخذها يف عني الاعتبار ،ستسامه أأيضا يف حتديد املوارد الالزمة والتدابري اليت
جيب اختاذها لتكل املاكتب اخلارجية .ابلنس بة لتحقيق التوازن بني ا ألمانة وادلول ا ألعضاء فامي يتعلق بتوزيع مسؤوليات اختاذ
القرار داخل املكتب ادلويل ،أأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف تسجيل ما ييل :اإن بعض موظفي الويبو مسؤولون حال ًيا عن
معل املاكتب ،وتعترب اجملموعة أأن هذه املقاربة ليست حكمية؛ وينبغي أأن تمتتع ادلول ا ألعضاء بصالحية اختاذ القرار بشأأن
مصري أأي مكتب خاريج توقف عن العمل ،و أأل يس تحوذ املقر الرئييس تلقائيا هذا املكتب؛ ومن الرضوري التأأكد من قيام
ادلول ا ألعضاء مبراجعة ا ألهداف الاسرتاتيجية للماكتب اخلارجية .ويف اخلتام ،شكرت اجملموعة املدقق عىل التوصيات
و أأشارت اإىل أأهنا تعتربها مناس بة ليمت تنفيذها من قبل ا ألمانة.
 .61وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) املدقق اخلاريج عىل التقرير و أأشار ابرتياح اإىل ر أأي املدقق اخلاريج بأأنه
قد ت ختصيص اإيرادات ونفقات الويبو وفقا ألهداف امجلعية العامة و أأن العمليات املالية تتوافق مع القواعد واللواحئ املالية
للمنظمة .و أأعرب الوفد عن اإدراكه لتعاون الويبو الاكيف واملالمئ مع املدقق .وفامي يتعلق اب ألداء املايل ،تبني أأيضا أأن الويبو قد
مرت بفرتة مالية أأخرى انحجة يف عام  ،2019ول تزال تمتتع بوضع مايل متني وتدفقات نقدية اإجيابية ،تدمعها مجموعة منتظمة
من الإيرادات اليت ستتدفق يف املس تقبل .و أأعرب الوفد عن ارتياحه لتلقي الويبو مجموعة كبرية من الطلبات يف عام 2020
عىل الرمغ من اجلاحئة .وابلنس بة اإىل احلومكة والرقابة ادلاخلية ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تكل الليات يه أأدوات أأساس ية
توفر للمدير العام وادلول ا ألعضاء الضامانت ومتكهنم من أأداء وظائفهم الرقابية واحلفاظ عىل املوارد .و أأقر الوفد بقوة الضوابط
ادلاخلية املعمتدة من قبل الويبو وابلتطورات ا إلجيابية ا ألخرى اليت حصلت يف عام  .2019و أأشار الوفد اإىل أأن ا ألمانة
وافقت عىل غالبية التوصيات اليت قدهما املدقق اخلاريج .وذكر أأن ردود ا ألمانة عىل التوصيتني رمق  2و  3اكنت متسقة مع
قرارات ادلول ا ألعضاء .وجتدر الإشارة اإىل أأنه وفقا لقرارات امجلعية العامة ،فاإن معلية فتح ماكتب جديدة ختضع لقرار ادلول
ا ألعضاء ابعتبارها معلية موهجة من ادلول .وقبل اخلتام ،ذكر الوفد أأنه متت الإشارة اإىل بعض أأنظمة التسجيل واحتادات
املعاهدات اخلاصة ابلويبو يف الفقرة ا ألوىل من التقرير ،يف الصفحة الثامنة .و أأعرب الوفد عن أأسفه لعدم ذكر نظام لش بونة،
اإذ ر أأى أأن مجيع أأنظمة التسجيل يف الويبو هممة وجيب التعامل معها عىل قدم املساواة من قبل مجيع اجلهات املعنية.
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 .62وهنأأ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املنظمة عىل سنهتا املالية الناحجة وعىل تقرير التدقيق الغري متحفظ يف .2019
اعتبارا من يوليو
و أأشار الوفد اإىل أأنه ت تقدمي العديد من الطلبات خالل عام  2020وذكر أأنه قد لحظ يف وثيقة منفصةل أأنه ً
 ،2020وصلت الإيرادات يف الواقع اإىل  108ابملائة من الهدف احملدد لها ،بيامن وصلت النفقات اإىل  91ابملائة من الهدف،
ا ألمر اذلي اكن اجيابيا جدا .و أأيد الوفد مبادرة اإجراء تقيمي للماكتب اخلارجية ،ألنه اكن عىل عمل بقضية احتيال واحدة عىل
ا ألقل يف مكتب خاريج أآخر ملنظمة مقرها جنيف ،و أأشار اإىل أأن هذه املاكتب تشلك حتدايت فريدة من نوعها .و أأيد الوفد
توصية املدقق اخلاريج املمتثةل بوضع اسرتاتيجية واحضة وتبين هنج شامل للمساءةل يف تكل املاكتب .كام أأعرب عن قلقه من
أأن الإدارة تعتقد أأنه جيب التوقف عن تنفيذ التوصية رمق  9الصادرة يف عام  ،2017واليت تتطلب اإجراء مراجعة لهيلك
رسوم احتاد مدريد .و أأعرب الوفد عن تأأييده لهذه املراجعة وطلب معلومات حول اخلربة املكتس بة والتقدم احملرز منذ وضع
هذه التوصية .ابلإضافة اإىل ذكل ،ذكر الوفد أأنه يعرتض عىل فشل الإدارة يف تنفيذ هذه التوصية ،ألنه يعتقد أأن تنفيذها
بشلك اكمل أأمر همم جدا.
معراب عن اعتقاده بأأن الاجامتعات ستتلكل ابلنجاح يف ظل قيادهتم
 .63وهنأأ وفد اجلزائر الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم ً
احلكمية .وشكر الوفد ا ألمانة عىل معلها ادلؤوب وعىل التحضري املمتاز لدلورة عىل الرمغ من الصعوابت النامجة عن أأزمة
فريوس كوفيد .19-ومتاش يا مع البيان اذلي ت الإدلء به ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،أأعرب الوفد عن شكره للمدقق
اخلاريج عىل تقريره وعىل العمل الرائع املنجز لتوفري حملة عامة عن وضع احلساابت ،وفقا ملتطلبات التدقيق والتحقق الأكرث
رصامة .واكن هذا ا ألمر هم ًما للغاية ،اإذ مكمن املنظمة من تعزيز س ياس هتا الإدارية ومن طمأأنة امجليع بأأهنا يف وضع سلمي وتتسم
ابلشفافية والفعالية .و أأعرب الوفد عن رسوره ملعرفة أأن الويبو يف وضع جيد للتعامل مع الوضع احلايل الغري مس تقر بسبب
أأزمة كوفيد .19-ويف ا ألشهر املقبةل ،ينبغي أأن تركز ألية الرقابة عىل الآاثر احملمتةل للجاحئة عىل أأنشطة الويبو و أأن تسعى لضامن
اس مترار الويبو يف تأأدية معلها وتغلهبا عىل خمتلف اخملاطر اليت قد تواهجها .وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية ،أأعرب الوفد عن
شكره ل ألمانة عىل التدابري املتخذة لإضفاء الطابع الرمسي عىل هنجها لإدارة املاكتب ،كام هو وارد يف تقرير املدقق اخلاريج.
و أأشار الوفد ابرتياح اإىل التوصيات الواردة يف التقرير واليت هتدف اإىل حتسني اإطار العمل إلدارة املاكتب اخلارجية ،ول س امي
فامي يتعلق بتقيمي أأثر أأنشطة املاكتب اخلارجية ،ومفهوم ا ألنشطة املس تقبلية ،وقسم شؤون املوظفني يف الربامج ،لتعكس
ا ألولوايت احمللية ،مع مراعاة أآراء أأحصاب املصلحة يف موقع املكتب والتدابري اليت اختذهتا ا ألمانة لتحسني معلية اإعداد التقارير
املتعلقة بأأنشطة املاكتب اخلارجية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه من املهم أأيضً ا دمج املاكتب اخلارجية املنشأأة حديثًا يف
خمتلف أأنشطة الويبو بشلك أأفضل ،ل س امي فامي يتعلق ابملوارد البرشية للماكتب اخلارجية ،وذكل حملاوةل توجيه معلها لصاحل
أأهداف التمنية املس تدامة وفقا لإطار الربانمج واملزيانية .ور أأى الوفد أأن املرونة اكنت رضورية لتكييف أأنشطة املاكتب
اخلارجية مع الاحتياجات احمللية ،وذكل يف ظل القيود الصارمة املفروضة عىل الربانمج واملزيانية يف العديد من ا ألوقات .واكن
من الرضوري البحث يف اإماكنية تبادل الربامج واخلربات بني خمتلف املاكتب اخلارجية لضامن مشاركة أأفضل املامرسات .ويف
اخلتام ،أأعرب الوفد عن امتنانه وشكره ملساعد املدير العام اذلي خدم املنظمة بشلك مثايل ،و أأعرب عن أأمهل يف العمل معه
يف املس تقبل.
معراب
 .64وهنأأ وفد ابكس تان الرئيس عىل انتخابه لرئاسة اللجنة وشكر املدقق اخلاريج عىل التقرير والعرض املمتازينً ،
عن تقديره بشلك خاص للجهود الإضافية املبذوةل ملعاجلة القضااي العملية املتعلقة ابلعمل عن بعد .ورحب الوفد ابلتوصيات
الواردة يف التقرير ،ل س امي فامي يتعلق ابملراجعة اليت أأجراها املدقق اخلاريج حول الهنج احلايل املعمتد لتطوير املاكتب اخلارجية
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وإانشاهئا ودمعها ومراقبهتا .ووجد الوفد أأن أآراء املدقق اخلاريج بشأأن املاكتب اخلارجية جاءت يف الوقت املناسب وسلطت
الضوء عىل مسائل هممة ،وميكن أأتن تستند الهيا ادلول ا ألعضاء يف معلية تطوير مواصفات التقيمي اخلاريج للش بكة.
 .65وشكر وفد الاحتاد الرويس املدقق اخلاريج عىل معهل ،حىت خالل اجلاحئة ،والتقرير املفيد للغاية اذلي قدمه .و أأحاط
الوفد علام ابلتعليقات الإجيابية عىل التقارير املالية للمنظمة وحتسني الضوابط ادلاخلية والتأأكيد عىل اس تقرار الوضع املايل
للويبو .وفامي يتعلق بسري معل املاكتب اخلارجية ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن ادلول ا ألعضاء ميكن أأن تدمع تنفيذ هذه
التوصيات ،ل س امي فامي يتعلق ابسرتاتيجية معل املاكتب اخلارجية ووضع مؤرشات خاصة للنتاجئ .و أأشار الوفد اإىل أأنه اكن
من املمكن أأن يتبع املدقق اخلاريج هنجا خمتلفا فامي يتعلق مبؤرشات ا ألداء للماكتب اخلارجية ،ولكن معلية اختاذ القرارات
ينبغي أأن تكون ابلاكمل من اختصاص ادلول ا ألعضاء .وشكر الوفد املدقق اخلاريج عىل اجلودة العالية للتقرير وشكر ا ألمانة
عىل ردها عىل ا ألس ئةل اليت طرهحا املدقق اخلاريج عند اإعداد الوثيقة بشلك اكمل.
 .66و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره للمدقق اخلاريج عىل اجلهد الكبري اذلي بذهل إلعداد التقرير خالل الوضع
الصعبة بسبب اجلاحئة .و أأعرب الوفد عن موافقته عىل أأغلبية التوصيات اليت قدهما مدقق احلساابت ،ل س امي بتكل املتعلقة
ابملاكتب اخلارجية .ومبا أأن التقرير قدم معلومات مفيدة للغاية ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي أأخذها يف الاعتبار خالل معلية حتديد
مواصفات التقيمي لش بكة املاكتب اخلارجية الاكمةل للويبو.
 .67و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء .و أأعرب الوفد عن ترحيبه لقيام ا ألمانة
ابإعداد البياانت املالية ابلشلك املناسب ،وللتدقيق اخلاريج اذلي ت اإجراؤه كام جيب .كام أأعرب الوفد عن تقديره لس تعداد
ا ألمانة للنظر يف معظم التوصيات اليت قدهما املدقق اخلاريج .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل قيام ا ألمانة ابلعمل عىل حتسني
املنظمة بشلك مس متر جلعلها أأكرث كفاءة وفعالية وذكل من خالل تنفيذ مثل هذه التوصيات املوثوقة .وفامي يتعلق بتقيمي ش بكة
املاكتب اخلارجية ،ذكر الوفد أأن مكتب الويبو يف الياابن قد حقق نتاجئ رائعة من حيث زايدة وعي أأحصاب املصلحة الياابنيني
للرتوجي لنظام امللكية الفكرية العاملي للويبو ودمع البدلان النامية من خالل الصناديق الاستامئنية للويبو يف الياابن .ومن شأأن
هذه الإجنازات أأن تعود ابلفائدة عىل املنظمة وادلول ا ألعضاء واملس تخدمني .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ينبغي تقيمي هذه
النتاجئ بشلك حصيح.
 .68و أأعرب وفد كندا عن امتنانه للمدقق اخلاريج ،اذلي يعمل ابلتعاون مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة
الرقابة ادلاخلية عىل التقيمي والتدقيق الشامل للحومكة والإدارة املالية يف للويبو .و أأعرب الوفد عن تقديره اخلاص للنظرة العامة
ساسا متينًا للعمل املس تقبيل يف هذا
الواحضة واملفيدة لش بكة املاكتب اخلارجية للويبو والتوصيات املرتبطة هبا ،واليت وفرت أأ ً
اجملال .و أأعرب الوفد عن خالص تقديره لإدارة الويبو عىل اعامتد التوصية الرابعة للمدقق اخلاريج بشأأن تعزيز تقارير أأنشطة
املاكتب اخلارجية ،والتوصية اخلامسة بشأأن تدقيق شعبة الرقابة ادلاخلية للماكتب اخلارجية يف خطة العمل ،2023-2022
والتوصية السابعة ،بشأأن ادلراسات الاس تقصائية املس تقةل املنتظمة ألحصاب املصلحة يف البدل املضيف .و أأعرب الوفد عن
ثقته يف أأن ادلول ا ألعضاء وا ألمانة ،لك فامي يعنيه ،س تأأخذ يف الاعتبار توصية املدقق اخلاريج الثانية والثالثة بشأأن املاكتب
اخلارجية فامي يتعلق بوضع اسرتاتيجية واحضة وبتوزيع املسؤوليات بني ا ألمانة وادلول ا ألعضاء بشلك متوازن .وابلنس بة
للتوصية الثانية ،رحب الوفد بأآراء ا ألمانة فامي يتعلق اب ألولوية التجارية والتشغيلية ،واماكنية أأن تسامه هذه ا ألولوايت يف
توجيه مداولت ادلول ا ألعضاء حول املاكتب اخلارجية ،من اجل حتقيق مصلحة املنظمة .وفامي يتعلق ابلتوصية الثالثة بشأأن
توازن املسؤوليات ،يتفق الوفد مع املدقق اخلاريج عىل أآرائه بشأأن املاكتب اخلارجية بأأنه بعد احلد من مسؤوليات ا ألمانة،
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جيب أأن تعمل ادلول ا ألعضاء جن ًبا اإىل جنب مع ا ألمانة ،اليت تعمل حيهنا بصفة استشارية ،و أأن تكون ادلول ا ألعضاء
مسؤوةل عن اختاذ القرارات الهنائية بشأأن املاكتب اخلارجية .اعترب الوفد أأن التوصية السادسة بشأأن تطوير جمالت حمددة
ومؤرشات أأداء ،تامتىش متا ًما مع دعوات الوفد القامئة منذ فرتة طويةل للرتكزي عىل التفاصيل يف اإطار نتاجئ الربانمج .20
ميكنك الإشارة اإىل مثل هذه املقارابت الفردية عىل أأهنا "ش به الربامج" ،ويربر ذكل املاكنة العالية للماكتب اخلارجية والبيئة
احملددة اليت يعمل فهيا لك مهنا .ويرحب الوفد بأأي أآراء اإضافية من الإدارة بشأأن تطوير مثل هذه املؤرشات اخلاصة ابلربانمج
واملزيانية لعام  ،23/2022ويرحب بشلك خاص ابحلصول عىل معلومات حول اإذا اكنت اإدارة الويبو وضعت تصورا
للتحدايت احملمتةل لتطوير مثل هذه املؤرشات خالل اعدادها ملزيانية الثنائية املقبةل .واختمت الوفد ابلإعراب عن خالص تقديره
للمدقق اخلاريج واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية وا ألمانة عىل مشاركهتم وإاعداد هذا التقرير القمي.
 .69وذكرت ا ألمانة أأنه اإىل جانب تقرير املدقق اخلاريج ،ت اإضافة ردود الإدارة يف هناية الوثيقة .و أأشارت اإىل أأن القرار
ابلنس بة لبعض التوصيات يعود ابلفعل لدلول ا ألعضاء .أأما ابلنس بة لبقية التوصيات ،فقد وافقت ا ألمانة عىل مجيع التوصيات
ويه ملزتمة بتنفيذها ،مبا يف ذكل تكل املتعلقة ابملؤرشات و أأطر النتاجئ .س يكون من املمكن القيام بذكل خالل دورة
الربانمج واملزيانية القادمة .وقد اس متعت ا ألمانة ابهامتم شديد اإىل ادلعوة اإىل تنفيذ مجيع التوصيات و أأعربت عن رغبهتا يف
اإبالغ جلنة الربانمج واملزيانية بأأهنا اكنت تناقش هذه املسأأةل مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وكذكل مع شعبة الرقابة
ادلاخلية و أأعضاء خمتلفني من ا ألمانة ،من أأجل تقيمي صالحية بعض التوصيات وحتديد اإذا اكنت قابةل للتطبيق ،وترسيع تنفيذ
التوصيات اليت الزتمت بتنفيذها وتكل اليت ما زال من املهم تنفيذها .وإان الإدارة وا ألمانة تدفعان بقوة يف هذا الاجتاه.
 .70وبعد أأخذ اللكمة مرة أأخرى ،أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية النقطة اليت س بق أأن أأوحضها أأنه يشعر ابلقلق من
أأن الإدارة تعتقد أأنه جيب التوقف عن تنفيذ التوصية رمق تسعة لعام  ،2017واليت تتطلب اإجراء مراجعة لهيلك رسوم احتاد
مدريد .و أأشار الوفد اإىل أأن تقرير املدقق اخلاريج ذكر بأأن الإدارة تريد وقف تنفيذ هذه التوصية .و أأيد الوفد مراجعة التوصية
وطلب معلومات حول اخلربة املكتس بة والتقدم احملرز منذ وضع هذه التوصية .واعرتض الوفد عىل فشل الإدارة يف تنفيذ
هذه التوصية ،معتربا أأنه من املهم تنفيذها ابلاكمل وطلب من ا ألمانة معاجلة هذه املشلكة بشلك خاص.
 .71وذكرت ا ألمانة أأن الوفد اكن يشري اإىل الرد اذلي مفاده بأأن ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن تأأخذ يف الاعتبار اخلربة
جزءا اثن ًيا من هذا التعليق ،واذلي طلب تقس مي
املكتس بة والتقدم احملرز منذ وضع هذه التوصية .و أأوحضت ا ألمانة أأن هناك ً
التوصية اإىل أأجزاء خمتلفة مع حتديد التنفيذ الاكمل للك جزء عىل حدة .وقد أأحاط املدقق اخلاريج علام برد الإدارة وس يعيد
النظر يف هذه املسأأةل خالل تدقيق .2020
 .72وبعد اس امتع املدقق اخلاريج اإىل املالحظات الواردة من خمتلف احلضور ،رد أأو ًل عىل النقطة ا ألخرية اليت أأاثرها وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية .وتكر ًارا للمالحظات اليت أأبدهتا ا ألمانة ،أأوحض املدقق اخلاريج أأنه سريد عىل هذا املوضوع خالل
تدقيق عام  .2020ت تقدمي التوصية عام  2017من قبل املدققني اخلارجيني السابقني ،ولكن ستمت متابعهتا مع مراعاة تعليقات
الإدارة ،وسيمت حتديد التقدم احملرز يف تنفيذ هذه التوصية وا ألخذ بعني الاعتبار ر أأي الإدارة املمتثل بتقس مي التوصية اإىل
أأجزاء خمتلفة .والزتم املدقق اخلاريج بتقدمي مالحظاته للجنة يف العام التايل .و أأشار املدقق اخلاريج اإىل مسأألتني ت تداوهلام
خالل املناقشات و أأراد توضيح موقفه بشأأهنام .تتعلق املسأأةل ا ألوىل اب ألهداف واحلاجة اإىل أأن ترتكز اسرتاتيجية املاكتب
اخلارجية عىل أأهداف املنظمة .و أأشار املدقق اخلاريج أأنه مل يمت الرتكزي عىل مثال الانضامم اإىل املعاهدات ،واذلي تبني أأنه
مؤرش يف حد ذاته .ورمغ أأن املدقق اخلاريج ذكر ذكل ا ألمر عىل سبيل املثال ،هو يعتقد أأن املؤرش يغطي جانب هام من
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نطاق أأهداف املنظمة ،وابلتايل جيعل املؤرشات املس تخدمة لرصد أأداء املاكتب اخلارجية أأوسع نطاقا .أأما النقطة الثانية فهيي
دورا دا ًمعا
توضيح مالحظاته حول دور ا ألمانة يف دمع ادلول ا ألعضاء ،واذلي حبسب ر أأي املدقق اخلاريج جيب أأن يكون ً
دورا يف صنع القرار .ويعتقد املدقق اخلاريج أأنه اكن واحضا متا ًما منذ البداية بأأن مسؤولية اختاذ القرار جيب أأن تقع
أأكرث منه ً
يف هناية املطاف عىل عاتق ادلول ا ألعضاء ،و أأن ا ألمانة جيب أأن توفر املعلومات والبياانت الالزمة اليت تسمح لدلول
ا ألعضاء ابختاذ قراراهتا ابلستناد الهيا ،وابلتايل ستساعدمه ا ألمانة عىل الرتكزي عىل معلية صنع القرار من خالل جتميع
املعلومات بطريقة متسقة من مجيع مواقع املاكتب احملمتةل.
 .73وذكر الرئيس أأنه شعر أأن اللجنة قد تناولت بدقة جوانب خمتلفة من هذا البند ،واكن مجليع الوفود فرصة للرد عىل
تقرير املدقق .وقد انبثقت من املناقشة بعض النقاط الرئيس ية الهامة للغاية ،واليت ترتبط بشلك خاص ابلسالمة املالية
للمنظمة .واكن الر أأي العام هو أأن الوضع املايل سلمي ،و أأن احلومكة اكنت سلمية جدا ،و أأن التوقعات جيدة نظرا اإىل الوضع
املايل .ومن انحية أأخرى ،مل يالحظ املدقق اخلاريج أأي أأخطاء هامة ،وتبني أأن املنظمة يف وضع جيد اإىل حد معقول ،عىل
الرمغ من جاحئة كوفيد .19-ويف اخلتام ،اقرتح الرئيس قر ًارا اكن مس تعدً ا لقراءته ،ولكن قبل القيام بذكل ،أأعطى اللكمة اإىل
ا ألمانة.
 .74وشكرت ا ألمانة املدققني اخلارجيني عىل معلهم .و أأشارت اإىل أأن هذه الفرتة اكنت صعبة وغري مس بوقة بشلك خاص
للك من فريقي الإدارة وا ألمانة ،وكذكل لفريق التدقيق اخلاريج .و أأعربت ا ألمانة عن امتناهنا للمدقق اخلاريج والفريق عىل
مشاركهتم البناءة خاصة خالل فرتة الإغالق هبدف اإجناز التدقيق بنجاح.
 .75ورشع الرئيس يف تالوة فقرة القرار املقرتحة ليك تنظر فهيا جلنة الربانمج واملزيانية " :أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية
امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ابلإحاطة علام مبضمون "تقرير املدقق اخلاريج"( ،الوثيقة
 ،" )WO/PBC/31/3واقرتحت اإضافة"  ...و أأوصت بأأن يمت تقيمي أأثر كوفيد 19-عىل الوضع املايل للمنظمة و أأداهئا يف
التقرير التايل للمدقق اخلاريج؛ و أأوصت كذكل بأأن تواصل ا ألمانة مراعاة التوصيات الواردة يف التقرير".
 .76وسأأل وفد اململكة املتحدة عام اإذا اكن من املمكن توزيع القرار املعدل حىت تمتكن ادلول ا ألعضاء من التشاور مع
مشريا اإىل أأنه حيتوي عىل عنرصين رمبا ينبغي النظر فهيام بشلك اكمل قبل اختاذ القرار.
عوامصها بشأأنهً ،
 .77و أأخذ وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اللكمة وشكر الرئيس عىل العنارص اجلديدة يف مرشوع فقرة القرار.
وابلإشارة اإىل العنرص ا ألخري يف مرشوع فقرة القرار اجلديد ،تساءل الوفد عام اإذا اكنت ا ألمانة ل تس تطيع الاس مترار يف
تنفيذ مجيع التوصيات الواردة فيه .وابلإضافة إاىل ذكل ،ذكر الوفد أأنه يتفق مع احلجج اليت أأعرب عهنا وفد اململكة املتحدة
واذلي اقرتح توزيع مرشوع القرار اجلديد اذلي قد يتطلب يف هناية املطاف اإضافة نص جديدة للمرشوع املقرتح.
 .78و أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا س تعمل مع الرئيس عىل صياغة اقرتاح القرار اجلديد وتوزيعه عىل الوفود.
 .79و أأوحض الرئيس ،يف معرض تناوهل للتعليقات اخملتلفة ،أأن النص ،ول س امي اجلزء ا ألول من النص اجلديد ،يعكس ما
قالته الوفود ،واليت شدمد العديد مهنا عىل تأأثري كوفيد 19-عىل الوضع املايل و أأنه ينبغي النظر يف أأداء الويبو يف التقرير املقبل.
ول حاجة اإىل التذكري بأأن اجلاحئة العاملية وما نتج عهنا من حتدايت خالل ا ألشهر املاضية اكنت لها أآاثر عديدة عىل النظام
املتعدد ا ألطراف ،وينبغي اإيالهئا الاعتبار الواجب .ويبدو أأن اجلزء الثاين من النص اذلي ت اإضافته يتطلب املزيد من
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التشاور .ومبا أأن ادلورة جتري يف شلك هجني ،فاإن هذه املشاورات ستس تغرق وقتًا طويال حىت تنهتيي .وذلكل ،اقرتح
الرئيس حذف اجلزء الثاين والإشارة ببساطة اإىل أأثر كوفيد ،19-و أأعرب عن شعوره بأأن ذكل س يكون اكفي ًا .وتتوقع جلنة
الربانمج واملزيانية ،يف التقرير التايل للمدقق اخلاريج عىل ا ألقل ،معلومات مفصةل حول تأأثري اجلاحئة حىت تمتكن من تقدمي
ا إلرشادات والتوجهيات الالزمة .يف حماوةل ملساعدة اللجنة يف اختتام النظر يف البند واعامتد القرار ،سأأل الرئيس وفد اململكة
املتحدة اإذا اكن ذكل س يكون اكفيا وإاذا س يكون الوفد راضيا عن التعليق اذلي يطلب من املدقق اخلاريج التفكري يف تأأثري
كوفيد 19-عىل الوضع املايل و أأداء الويبو.
 .80وشكر وفد زميبابوي الرئيس عىل مشاركة مرشوع القرار ،لكنه طلب من املدقق اخلاريج توضيح اإذا اكن قد أأجرى
ابلفعل تقيميًا لتأأثري كوفيد ،19-كام ميكن اس تنتاجه من التقرير الشفوي اذلي ت تقدميه .وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فاإن الوفد
مس تعد للتحيل ابملرونة فامي يتعلق بنص القرار .ولكن بعض ا ألعضاء قد ل يوافقون عىل حمتوى النص رمغ احامتل موافقة
الوفد عليه يف حال ت اقرتاحه .وإاذا اكن املدقق هو اذلي س يجري التقيمي ،فميكن أأن يبقى النص كام هو مقرتح وميكن للوفد
تأأييد اعامتد صيغة النص اليت اقرتهحا الرئيس.
 .81و أأكد املدقق اخلاريج أأنه سيبحث ابلتأأكيد يف تأأثري كوفيد 19-عىل الناحيتني املالية والتشغيلية ،يف تقرير التدقيق للعام
التايل .وس يكون هذا املوضوع من بني املواضيع ا ألساس ية اليت سريكز علهيا املدقق خالل معهل ،ل س امي أأن العديد من زابئنه
ادلوليني يولون أأمهية قصوى هل .و أأعرب املدقق عن ثقته يف قدرته عىل تزويد جلنة الربانمج واملزيانية مبعلومات مفيدة وقمية
فامي يتعلق ابلوضع املايل والرقايب يف تقريره للعام التايل.
 .82وشكر الرئيس املدقق اخلاريج عىل الزتامه ابإدراج التأأثري الكبري لكوفيد 19-عىل أأداء الويبو يف تقريره التايل ،واقرتح
أأن حتيط جلنة الربانمج واملزيانية علام ابملسودة ا ألولية لفقرة القرار املقرتح ،وتساءل اإذا اكن وفد اململكة املتحدة مس تعدا
لقبول النص.
 .83و أأوحض وفد اململكة املتحدة أأنه مل يعرتض عىل الاقرتاح أأو التفسريات املقدمة ،لكنه أأراد التأأكد من أأن القرارات اليت
ستتخذها ادلول ا ألعضاء يه قرارات سلمية من الناحية القانونية والإجرائية ،وبأأهنا تتوافق مع أأهداف املنظمة وادلول
نظرا للتوضيح اذلي
ا ألعضاء .وذلكل ،أأراد الوفد طلب املزيد من الوقت للنظر يف الاقرتاح ،لكنه مل يعد حباجة اإىل ذكل ً
قدمه الرئيس شفو ًاي حول هذا الاقرتاح ،واذلي يوافق عليه الوفد.
 .84و أأكد الرئيس عىل أأمهية الزتام املدقق اخلاريج جتاه جلنة الربانمج واملزيانية .و أأشار اإىل التحدايت اليت فرضهتا اجلاحئة،
ل س امي تدابري الإغالق والعزل اليت نتج عهنا مس توايت معينة من القيود .واكنت تأأثري اجلاحئة عىل معل املنظمة عىل املس توى
العاملي معروف جيدً ا ،ولكنه من الرضوري التأأكد من أأن الويبو قادرة دامئًا عىل اختاذ الاحتياطات الالزمة .و أأعادت جلنة
الربانمج واملزيانية القرار اإىل الصياغة ا ألولية املقرتحة ،بعد أأن أأخذت بعني الاعتبار املسائل ذات الصةل اليت متت مناقش هتا.
نظرا لعدم وجود تعليقات اإضافية ،تال الرئيس فقرة القرار اليت ت اعامتدها:
 .85و ً
 .86أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ابلإحاطة علام مبضمون
"تقرير املدقق اخلاريج" (الوثيقة .)WO/PBC/31/3
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البند  6من جدول ا ألعامل

التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية

 .87استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/31/4
 .88وعرض الرئيس البند  6من جدول ا ألعامل ،التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،ودعا ا ألمانة اإىل تقدمي
التقرير.
 .89وذكرت ا ألمانة (مدير شعبة الرقابة ادلاخلية) أأنه متاش يا مع ميثاق الرقابة ادلاخلية ،اكن من دواعي رسورها تقدمي حملة
عامة عن أأنشطة الرقابة اليت تولهتا شعبة الرقابة ادلاخلية خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير من  1يوليو  2019حىت  31ديسمرب
نظرا لتعديل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،ووفقًا لتوصية املدققني اخلارجيني ،قامت ا ألمانة بتعديل تقارير شعبة الرقابة
 .2019و ً
ادلاخلية حبيث تعكس الفرتة اجلديدة وذكل لتامتىش مع البياانت املالية وبيان الرقابة ادلاخلية .وذكرت ا ألمانة أأن التقرير
الس نوي مدرج يف الوثيقة  .WO/PBC/31/4وفامي يتعلق بتنفيذ خطط الرقابة ،اكنت شعبة الرقابة ادلاخلية قد نفذت
ابلاكمل خطة الرقابة لعام  ،2019واكن تنفيذ خطة العمل لعام  2020عىل املسار الصحيح رمغ اإجراء بعض التعديالت
املناس بة علهيا بسبب اجلاحئة .وتناولت معليات التدقيق والتحقيق لشعبة الرقابة ادلاخلية اجملالت التشغيلية الرئيس ية التالية:
املرشوع اخلاص بنظام اإدارة احملتوى املؤسيس للويبو ( ،)ECMوإادارة اخلدمات ادلاخلية يف قطاع الإدارة والتنظمي ،ومعلية
الإغالق املايل ،وس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني ،ورشأاكت الويبو ،وإاجراءات الرشاء ،و أأنظمة اإدارة اس تفسار
العمالء ،ونظام دخول املركبات املعمتد من الويبو .وفامي يتعلق ابلتحقيقات ،خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،ت تسجيل 17
اعتبارا من  31ديسمرب  ،2019اكنت  11قضية معلقة ،من بيهنا مخس قضااي يف مرحةل
قضية جديدة وإاغالق  20قضية .و ً
التقيمي ا ألويل ،وقضيتان يف مرحةل التحقيق الاكمل ،و أأربع قضااي يف وضع انتظار (انتظار قيام كيان أآخر ابإجراء م
معني) .ومن
اعتبارا من  31ديسمرب
بني القضااي املعلقة ،ت البدء يف التحقيق بعرش قضااي يف عام  2019وقضية واحدة يف عام  .2016و ً
شهرا ،وهذه الفرتة يه مضن الفرتة املس هتدفة اليت تبلغ
 ،2019اكن متوسط الفرتة الزمنية اليت تس تغرقها معاجلة القضااي ً 4.2
س تة أأشهر .وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،متكنت شعبة الرقابة ادلاخلية من اس تخالص بعض ادلروس من أأنشطة
التحقيق اليت ت تنفيذها .وصدرت ثالثة تقارير تقدم توصيات بشأأن أأنظمة اإدارة اس تفسارات العمالء وإاجراءات الرشاء
ونظام دخول املركبات املعمتد من الويبو .وفامي يتعلق بتوصيات الرقابة املفتوحة ،واصلت شعبة الرقابة ادلاخلية اإدارة
التوصيات والإبالغ عهنا ابس تخدام النظام املركزي للفريق ،ا ألمر اذلي أأاتح احلوار التفاعيل مع مديري الربامج ومندوبهيم،
من أأجل متابعة تنفيذ التوصيات املفتوحة بشلك فعال .ويف اليوم اذلي صدر فيه تقرير عام  ،2020اكن هناك  117توصية
مفتوحة ،ومن بيهنا  41توصية ذات أأولوية عالية و 76متوسطة ا ألولوية .وشلكت توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية  86يف
املائة من مجيع توصيات الرقابة املفتوحة ،وت اغالق  55توصية من توصيات الشعبة وست توصيات للمدققني اخلارجيني
خالل هذه الفرتة .واكنت مخسة مهنا توصيات للمدققني اخلارجيني السابقني ،وتمت مراقبهتا من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية.
ابلإضافة اإىل ذكل ،مل يمت اإغالق أأي توصيات لشعبة الرقابة ادلاخلية من دون تنفيذها خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.
وابلإضافة اإىل معلها الرقايب ،واصلت شعبة الرقابة ادلاخلية تقدمي املشورة املهنية عىل النحو املطلوب بشأأن واثئق
الس ياسات والتقياميت والعمليات التجارية والإطار التنظميي بأأمكهل .وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير لعام  ،2020قدمت شعبة
الرقابة ادلاخلية املشورة اإىل املدير العام بشأأن اخلطة املقبةل للماكتب اخلارجية يف عام  2021عىل النحو اذلي قررته امجلعية
العامة .وتأألفت هذه املشورة من مصفوفة تقيمي حتتوي عىل مجموعة أأساس ية غري شامةل من أأس ئةل التقيمي ومصادر البياانت
ومواقع البياانت .وتلقى قسم التقيمي طل ًبا للحصول عىل خدمات استشارية من املكتب ا إلقلميي لآس يا واحمليط الهادئ لإجراء

WO/PBC/31/14
35

تقيمي مس بق .واكن الغرض من هذا التقيمي املس بق هو تقيمي اإذا اكن الإطار الفين للمنطقة مفيدً ا ومصم ًما بشلك جيد .واكنت
شعبة الرقابة ادلاخلية حترض دورات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشلك منتظم ،وتقدم تقارير حول تنفيذ خطة الرقابة
ادلاخلية وحول نتاجئ الرقابة واجلوانب ا ألخرى املتعلقة بعمل و أأداء الشعبة واكنت أأيضا تطلب مشورة اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة من وقت لآخر .وخالل الفرتة اليت يغطهيا هذا التقرير ،عقدت ادلوراتن  54و  55للجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة .وخالل العرض اذلي قدمه رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،أأاثر وفد اململكة املتحدة مسأأةل أأن
بعض تقارير التدقيق والتقيمي مل تمت مناقش هتا من قبل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .وميكنين أأن أأؤكد أأنه يف وقت
لحق ،يف ادلورة السابعة وامخلسني للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،متت مناقشة التقارير املعلقة بشأأن ا إلغالق املايل
وتقارير التقيمي والتقارير املتعلقة ابملزااي واملس تحقات ،وحبلول موعد ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية ،اكنت
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة قد انقشت مجيع التقارير املنشورة من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية .وحافظت ا ألمانة عىل
عالقات معل جيدة مع املدققني اخلارجيني من خالل عقد اجامتعات بشلك منتظم حول القضااي املتعلقة ابلتدقيق والرقابة
ادلاخلية وإادارة اخملاطر .وشاركت الاسرتاتيجيات والتقارير الفردية بغية ضامن فعالية التغطية الرقابية وتفادي أأي ازدواجية
حممتةل أأو عبء رقايب مفرط .ومعلت ا ألمانة بنشاط مع املدققني اخلارجيني خالل معليات التدقيق لعام  2019وقدمت
املعلومات الالزمة عند احلاجة .واجمتعت ا ألمانة ابنتظام مع أأمني املظامل وكبري موظفي ا ألخالقيات لضامن التنس يق اجليد
وتاكمل ادلمع بني خمتلف ا ألطراف .وفامي يتعلق بأأنشطة التوعية ،وكجزء من هجود ا ألمانة املس مترة لرشح وظيفة الرقابة
ادلاخلية والرتوجي لها بشلك أأفضل ،واصلت ا ألمانة يف التواصل مع الزمالء داخل الويبو من خالل تقدمي عروض للموظفني
اجلدد يف اإطار التدريبات المتهيدية ،وإاصدار النرشة الإخبارية للشعبة ولوحة املتابعة اخلاصة ابلشعبة ،وتقدمي عروض للمدراء
وكبار الإداريني عند الاقتضاء .وفامي يتعلق ابس تطالعات الرضا ،واصلت الشعبة السعي للحصول عىل تعليقات ومالحظات
الزمالء حول جودة معلها الرقايب من خالل اس تطالعات رضا عن اخلطة اليت ت وضعها .و أأشار التحليل املوحد لنتاجئ
الاس تطالعات اإىل متوسط معدل رضا قدره  85يف املائة يف اس تطالع ما بعد اإس ناد املهام و 76يف املائة بعد س نة واحدة
من اخلدمة .ومسحت نتاجئ الاس تطالعات بتحديد أأثر معل شعبة الرقابة ادلاخلية عىل التحسينات يف ا ألنظمة والس ياسات
والإجراءات والعمليات .وساعدت التعليقات الإضافية اليت أأرسلهتا الوحدات اليت خضعت للتدقيق /التقيمي من خالل
الاس تطالعات ،شعبة الرقابة ادلاخلية عىل حتديد فرص التحسني .وابلنس بة للتواصل مع ا ألطراف ا ألخرى ،خالل الفرتة
املشموةل ابلتقرير ،واصلت الشعبة تعاوهنا النشط واملفيد والتواصل مع مؤسسات وكياانت أأخرى يف منظومة ا ألمم املتحدة،
وبشلك خاص ،شاركت شعبة الرقابة ادلاخلية بنشاط يف الاجامتع الس نوي ملمثيل دوائر التدقيق ادلاخيل يف ا ألمم املتحدة
( ،)UNRIASمن  21اإىل  25أأغسطس  2019يف مونرتايل ،كندا .وحرضت الشعبة وشاركت يف اجامتع حمققي دوائر
التدقيق ادلاخيل يف ا ألمم املتحدة اذلي عقد يف الفرتة اليت ترتاوح بني  6و 8نومفرب  2019يف جنيف .كام حرضت اجامتع
فريق املدققني اخلارجيني حلساابت ا ألمم املتحدة اذلي عقد يف  28نومفرب  2019يف بون ،أأملانيا .وفامي يتعلق ابلس تقاللية
التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية ،أأكدت ا ألمانة أأنه خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير مل حتدث أأي حاةل أأو نشاط ميكن اعتباره
بأأنه هيدد الاس تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية .وفامي يتعلق مبوارد الرقابة ،ت تزويد شعبة الرقابة ادلاخلية مبزيانية
قدرها  5.072مليون فرنك سويرسي لتمتكن من الاضطالع بوليهتا ،وهو ما ميثل  0.73ابملائة من مزيانية الويبو للثنائية
 .2019/2018وينبغي أأن تغطي شعبة الرقابة ادلاخلية اجملالت ذات ا ألولوية العالية عىل النحو احملدد يف خطط معلها
وبشلك فعال .وقد ساعد تبادل خطط الرقابة والتنس يق املس متر ألنشطة الرقابة مع املدقق اخلاريج ،ابلإضافة اإىل
الاس تخدام الفعال ألدوات تكنولوجيا املعلومات ،عىل تعزيز الفعالية وحتسني تغطية جمالت اخملاطر .وفامي يتعلق ابلتدريب،
من أأجل التطوير املهين املس متر ،حرض موظفو شعبة الرقابة ادلاخلية أأنشطة تدريبية خمتلفة لكتساب معارف وهمارات تقنية
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وكفاءات جديدة لتعزيز الفعالية التشغيلية للشعبة الرقابة ادلاخلية فامي يتعلق مبهام الرقابة .ويف املتوسط ،حرض لك موظف
يف شعبة الرقابة ادلاخلية  10أأايم من التدريب .ومشلت هذه التدريبات ماكحفة الاحتيال والتحقيق ،وتقنيات البحث
الاس تقصايئ ،وحتليل البياانت ،ومجع البياانت الرمقية ،وا ألمن الإلكرتوين ،وإادارة الزناعات ،وتقيمي س ياسات العلوم
والابتاكر ،وس ياسة العلوم السلوكية ،وبرانمج "تمي ميت" ( )TeamMateلإدارة املراجعة ادلاخلية .وبعد أأن انهتت ا ألمانة
من ادلء مالحظاهتا ،شكرت الوفود عىل حسن اس امتعها و أأعربت عن اس تعدادها ل إالجابة عىل أأي أأس ئةل أأو تلقي أأي
تعليقات.
 .90وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية وشكر الرئيس ومدير شعبة
الرقابة ادلاخلية عىل تقدمي تقريره الس نوي .وذكرت اجملموعة أأهنا تقدر تقديرا كبريا دور الإدارة يف تعزيز الشفافية والرقابة
وإاعداد موظفي املنظمة من الناحية املهنية ،بواسطة أأدوات مبتكرة ومناس بة للرقابة .و أأعربت اجملموعة عن ارتياهحا جلودة
معايري ا ألمم املتحدة وهجود املدققني ادلاخليني .و أأشارت اإىل انه من املهم جدا بذل هجود للوقاية من خماطر الاحتيال .ويشمل
ذكل التوصيات املتعلقة ابلتحقق من موارد منظمة الويبو ووضع اسرتاتيجية رمقية للمنظمة ،ا ألمر اذلي سيسهل عىل أأعضاء
اللجنة احلصول عىل املعلومات عىل نطاق أأوسع و أأمتتة العمليات وتطوير أأدوات للتحقق من اخلدمات .ور أأت اجملموعة أأن
نظرا
هذه اخلدمات جيب أأن تس تخدم تقنيات جديدة مثل اذلاكء الاصطناعي والتعمل الآيل ،ألمتتة العمليات ذات الصةل ،و ً
مثريا لالهامتم لدلول ا ألعضاء .و أأعربت اجملموعة
لرمقنة امللكية الفكرية ،فاإن اس تخدام هذا النوع من املبادرات س يكون أأ ًمرا ً
عن اهامتهما يف توصيات ا ألمانة العامة فامي يتعلق بتعممي مراعاة املنظور اجلنساين ابلإضافة اإىل حتسني هجود الرشاكة يف
املنظمة من أأجل جعلها تامتىش مع املنظامت ا ألخرى يف منظومة ا ألمم املتحدة.
 .91وشكر وفد لتفياً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل التقرير
الس نوي .ور أأت اجملموعة أأن شعبة الرقابة ادلاخلية تسامه يف حتسني فعالية وشفافية املنظمة بشلك مس متر .ورحبت اجملموعة
بنتاجئ أأنشطة التدقيق والتقيمي اليت ت اجراهئا يف ذكل العام وتتوقع أأن تنفذ ا ألمانة التوصيات يف الوقت املناسب .و أأخري ًا،
جشعت اجملموعة ا ألمانة عىل تنفيذ  117توصية مفتوحة ،ل س امي التوصيات الـ  41ذات ا ألولوية العالية املتعلقة ابلرقابة.
 .92وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأعرب عن ارتياحه لتقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
الوارد يف الوثيقة  WO/PBC/31/4بشأأن التقيمي واملراجعة لس ياسة الويبو للمساواة بني اجلنسني واليت تتجاوز تصنيف
أأداء املتطلبات خلطة العمل الشامةل ملنظومة ا ألمم املتحدة بشأأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة .واكنت اجملموعة تشدد
ابس مترار عىل احلاجة اإىل التوزيع اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني ،فشجعت الويبو عىل دمع هذه القضااي مبا يف ذكل
الرتوجي للمبادرات والس ياسات ذات الصةل داخل املنظمة عىل النحو املبني يف التقرير.
 .93و أأعرب وفد مجهورية زمبابوي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن تقديره ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية لإعداده التقرير
الوارد يف الوثيقة  .WO/PBC/31/4وذكرت اجملموعة أأمهية شعبة الرقابة ادلاخلية وتوصياهتا وجشعت عىل اس مترار التفاعل
بني الإدارة والشعبة .و أأشادت اجملموعة ابلنظرة العامة عىل التحقيقات ادلاخلية القامئة حاليا يف الويبو .و أأشارت اجملموعة بأأن
التقرير غطى الفرتة من  1يوليو اإىل  31ديسمرب  ،2019و أأثنت عىل مبادرة تعممي مراعاة املنظور اجلنساين يف شعبة الرقابة
ادلاخلية .وقد أأحاطت اجملموعة علام ابلتوصيات التالية :التدقيق يف نظام اإدارة احملتوى املؤسيس للويبو ()ECM؛ التدقيق يف
اإدارة اخلدمات ادلاخلية يف قطاع الإدارة والتنظمي؛ التدقيق يف معلية الإغالق املايل؛ مراجعة س ياسة الويبو بشأأن املساواة
بني اجلنسني؛ تقيمي رشأاكت الويبو؛ تقرير عن التورط الإداري يف اخملالفات املرتبطة ابملشرتايت؛ تقرير عن التورط الإداري
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يف أأنظمة اإدارة اس تفسارات العمالء؛ تقرير عن التورط الإداري يف نظام دخول املركبات املعمتد من الويبو .واقرتحت اجملموعة
أأن تقوم شعبة الرقابة ادلاخلية مبراجعة جدول أأعامل التمنية و أأهداف التمنية املس تدامة وتقيمي رشأاكت الويبو .وطلبت اجملموعة
تقرير حول أأثر كوفيد 19-عىل املنظمة.
 .94وشكر وفد الصني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل اعداد التقرير الس نوي .و أأشار الوفد اإىل أأنه يعلق أأمهية كبرية عىل
أأعامل الرقابة ادلاخلية يف الويبو ،وذكر أأن الرقابة ادلاخلية الفعاةل والشفافة ستسامه يف حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية املتوقعة
ويف حتسني ا إلدارة .وبعد دراسة تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية بعناية ابلإضافة اإىل واثئق الشعبة ا ألخرى املنشورة خالل الفرتة
املشموةل ابلتقرير ،أأشار الوفد اإىل احراز تقدم ملحوظ يف أأنشطة التقيمي والرقابة وإاىل حتسن التعاون بني الشعبة واللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج .و أأعرب الوفد عن ارتياحه لعمل شعبة الرقابة ادلاخلية يف عام  .2019وذكر
الوفد عدة نقاط يف التقرير .أأو ًل ،كام ورد يف الفقرة  6من تقرير الشعبة ،ت تطوير نظام اإدارة القضااي الإلكرتوين داخل ًيا ويمت
اس تخدامه من قبل قسم التحقيق .و أأيد الوفد هذا الهنج لإدارة املعلومات احلساسة املتعلقة ابلقضااي اخملتلفة وفقا لنظام الويبو
ادلاخيل ،واعتربه رضوراي .وكام ورد يف الفقرة  ،9ت اإجراء تقيمي خاريج جلودة وظيفة التقيمي للتأأكد من امتثالها للس ياسات
ادلاخلية والس ياسات ا ألخرى وممارسات الواكلت ا ألخرى ،ل س امي تكل اخلاصة مبنظومة ا ألمم املتحدة .ورحب الوفد هبذا
التقيمي اخلاريج و أأعرب عن تطلعه اإىل تنفيذه يف عام  2020عىل وظائف التدقيق ادلاخيل والتحقيق .اثلثًا ،رحب الوفد
ابلهنج املذكور يف الفقرة  81من التقرير ،وهو أأن شعبة الرقابة ادلاخلية قامت ابلتواصل والتعاون مع خدمات الرقابة يف
املنظامت ا ألخرى التابعة ملنظومة ا ألمم املتحدة ومع تكل خارج هذه املنظومة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف نرش خطة معل
الرقابة لعام  2020عىل املوقع الإلكرتوين يف أأقرب وقت ممكن .راب ًعا ،أأيد الوفد الر أأي اذلي ت الاعراب عنه يف الفقرة 48
و 49من التقرير ،ومفاده أأنه ينبغي أأن يسامه برانمج "منصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء" ( )WIPO GREENوالرشأاكت
ا ألخرى يف تعزيز قدرة املنظمة عىل اقتناص نتاجئ طويةل املدى و أأوسع نطاقًا ،والآاثر الغري مقصودة لها ،عىل سبيل املثال،
ابلنس بة لربانمج "منصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء" ،رشاكة القطاعني العام واخلاص .وذكر الوفد أأنه خالل عام  ،2019ت
وضع خطة الويبو الاسرتاتيجية  ،23/2019وهو ا ألمر اذلي شلك نقطة بداية جيدة .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل احراز
مزيد من التقدم يف تكل الرشاكة .خامسا ،أأشار الوفد اإىل أأنه يقدر اجلهود اليت بذلها املدير العام وا ألقسام املعنية والنتاجئ
اليت ت حتقيقها فامي يتعلق بتنفيذ توصيات الرقابة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يعزز الربانمج ( 19التواصل) والربامج
ا ألخرى تنفيذ تكل التوصيات ذات ا ألولوية العالية .سادسا ،رحب الوفد ابلهنج الوارد يف الفقرة  71من التقرير ،وهو اإجراء
شعبة الرقابة ادلاخلية لتقيمي مس بق ابلتعاون مع املكتب ا إلقلميي لآس يا واحمليط الهادئ .وسيسامه هذا الهنج يف حتسني
املرشوع والتصممي ،وس يضمن تنفيذه بشلك سلمي منذ بداية العمل فيه .و أأخريا ،طلب الوفد توضيحا بشأأن الفقرة  70من
نظرا
التقرير .وذكر أأن شعبة الرقابة ادلاخلية قدمت املشورة اإىل مكتب املدير العام بشأأن التقيمي املزمع للماكتب اخلارجية .و ً
ألمهية هذا التقيمي ،أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة اإذا اكن من املمكن أأن تقدم شعبة الرقابة ادلاخلية املزيد من املعلومات
حول هذا املوضوع.
 .95أأعرب وفد اململكة املتحدة ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن تقديره للجهود املس مترة اليت تبذلها شعبة الرقابة ادلاخلية
ابلتعاون مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج لتطوير ضوابط فعاةل ومفيدة ملوارد الويبو .ويف هذا
الصدد ،شكرت اجملموعة شعبة الرقابة ادلاخلية عىل تقريرها الس نوي الوارد يف الوثيقة  WO/PBC/31/4وشكرت املدير
مصدرا قيم ًما للمعلومات،
عىل العرض اذلي قدمه .وذكر الوفد أأن التقرير قدم نظرة عامة شامةل عىل وظائف املنظمة ،واعتربه ً
فض ًال عن كونه مرجعا ميكن الاس تعانة به عىل مدار العام .ورحبت اجملموعة ابلعمل اذلي أأجنزته شعبة الرقابة ادلاخلية يف
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ذكل العام ،و أأعربت عن تطلعها اإىل صدور التقرير الهنايئ للتدقيق ووثيقة مراجعة املزااي واملس تحقات لهذا العام .كام أأعربت
اجملموعة عن تطلعها اإىل التقيمي ادلاخيل للمدقق اخلاريج اذلي اكن من املفرتض اإجراؤه خالل عام  .2020ودعت اجملموعة
الويبو اإىل اإيالء أأمهية خاصة بشعبة الرقابة ادلاخلية ورشأاكهتا و أأهداف هذه الرشاكت والنظر يف كيفية تقدمي اإرشادات أأفضل
خريا ،جشعت اجملموعة ا ألمانة عىل
بشأأن الرشأاكت وكيفية توثيق الرشأاكت اجلاري العمل علهيا أأو اليت س تقام يف املس تقبل .و أأ ً
تنفيذ توصيات التدقيق ادلاخيل يف الوقت املناسب ،و أأشارت اإىل وجود  117توصية معلقة من بيهنا  24توصية قدمية
صدرت قبل عام  .2016ورحبت اجملموعة بقيام شعبة الرقابة ادلاخلية بتنفيذ ا ألنشطة اخملتلفة ،مبا يف ذكل أأنشطة التحقيق،
بطريقة اإجيابية ومس تقةل.
 .96ورصح وفد تونس بأأنه يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وشكر الوفد مدير شعبة
الرقابة ادلاخلية عىل تقريره الس نوي الشامل الوارد يف الوثيقة  WO/PBC/31/4ورحب ابلعمل اذلي أأجنزته الشعبة
دورا أأساس ًيا ألهنام قاما مبراجعة
هبدف ضامن حسن سري معل املنظمة .وذكر أأن شعبة الرقابة ادلاخلية واملدقق اخلاريج لعبا ً
اإدارة املوارد املالية للتأأكد من أأهنا سلمية ،و أأعرب الوفد عن شعوره ابلرتياح للرقابة ادلاخلية وطرق اس تخدام املزيانية .و أأشار
الوفد اإىل أأن معل شعبة الرقابة ادلاخلية اكن جيدً ا ،وذكل نظرا اإىل عدة عوامل مثل الفرتة الزمنية ونطاق ا ألهداف ونطاق
اجلدول الزمين وجودة العمل املنجز .و أأعرب الوفد عن ارتياحه للتقدم احملرز من قبل الشعبة من أأجل الوفاء بوليهتا بطريقة
مس تقةل .وفامي يتعلق ابلس تنتاجات والتوصيات الرئيس ية اليت ت اعتبارها من ا ألولوايت ،شدد الوفد عىل أأمهية تعممي مراعاة
املنظور اجلنساين داخل الويبو يف الس ياسات والربامج وكذكل يف اإدارة املوارد البرشية .و أأشار الوفد ابرتياح اإىل معل شعبة
الرقابة ادلاخلية يف جمال املساواة بني اجلنسني داخل الويبو ،و أأشار اإىل وجود حتسن ملحوظ يف جمال تعممي مراعاة املنظور
اجلنساين يف مجيع أأحناء املنظمة وعىل مجيع املس توايت .وجشع الوفد أأمانة الويبو عىل اختاذ التدابري الالزمة ملتابعة التوصيات
اليت قدمهتا شعبة الرقابة ادلاخلية.
 .97و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره لعمل شعبة الرقابة ادلاخلية خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير وشكر
الشعبة عىل التقرير الشامل اذلي قامت ابإعداده .ومن بني النقاط البارزة يف الفرتة املشموةل ابلتقرير ،أأشار الوفد اإىل أأنه
متحمس ملعرفة تفاصيل تقيمي وتدقيق شعبة الرقابة ادلاخلية لس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني .ويبدو أأن النتاجئ
والاس تنتاجات املس تخلصة من هذا العمل املبتكر قد أأسفرت عن عدة توصيات هممة س تكون مفيدة للمنظمة ،اإذ أأهنا
ستسامه يف تعزيز هجودها القامئة حاليا يف جمال تعممي مراعاة املنظور اجلنساين .وشكر الوفد أأيضا ا ألمانة وشعبة الرقابة
ادلاخلية عىل هجودهام املس مترة لتنفيذ توصيات التدقيق وإاغالقها .و أأشار الوفد اإىل أأن ا ألمانة أأغلقت عرش توصيات من بني
تكل اليت ت تقدميها قبل عام  ،2016خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير .وجشع الوفد املنظمة بشدة عىل مواصةل تنفيذ وإاغالق
توصيات التدقيق املتبقية يف أأقرب وقت ممكن ،ل س امي تكل التوصيات ذات ا ألولوية العالية اليت ت تقدميها قبل عام ،2018
واليت ت معرض املنظمة بشلك مزتايد للمخاطر طاملا بقيت مفتوحة .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن العديد من التوصيات املرتبطة
ابملوارد البرشية وبرامج التواصل ل تزال مفتوحة .و أأعرب الوفد عن تقديره ألي تفاصيل أأخرى ميكن أأن تقدهما ا ألمانة بشأأن
التقدم احملرز غي جمال معاجلة هذه التوصيات .و أأخري ًا ،يف جمال أأنشطة التحقيق ،أأعرب الوفد عن قلقه ملعرفة قضية الانتقام
املزعوم املثبتة .وطلب الوفد من املدير تقدمي مزيد من التوضيحات حول هذه القضية ،مبا يف ذكل اإذا اكنت من بني الـ 20
قضية اليت ت الإبالغ عهنا عىل أأهنا مغلقة خالل الفرتة وما يه الإجراءات ،اإن وجدت ،اليت اختذهتا املنظمة ملعاجلة العمل
الانتقايم .و أأشار الوفد اإىل أأن قضية الانتقام مذكورة أأيضً ا يف تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وانهتز الفرصة ليكرر
سؤاهل حول التقدم احملرز يف حتديث س ياسة امحلاية من الانتقام ،و أأعرب عن ترحيبه بأآراء شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن ذكل
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نظرا لطبيعهتا الشامةل .وشكر الوفد ا ألمانة مرة أأخرى ،وبشلك خاص مدير شعبة الرقابة ادلاخلية واملوظفني عىل
املوضوع ً
هذا التقرير املهم للغاية.
 .98وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل تقدمي التقرير الس نوي اذلي قدم حملة عامة
عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية املنفذة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير .وعل مق الوفد أأمهية عىل رضورة أأن تتحىل شعبة الرقابة
ادلاخلية بأأكرب قدر من الاس تقاللية يف معلها واعرتف مبسامههتا يف تعزيز الشفافية والرقابة ادلاخلية الفعاةل داخل املنظمة.
و أأعرب الوفد عن ترحيبه ابلتعاون املس متر بني شعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج.
كام أأعرب عن ترحيبه ابلتقرير الهنايئ اذلي سامه يف حتقيق أأهداف املنظمة الاسرتاتيجية ودمع الاحتياجات الامنائية لدلول
ا ألعضاء .ابلإضافة اإىل ذكل ،سلط الوفد الضوء عىل أأمهية تعاون شعبة الرقابة ادلاخلية مع منظامت أأخرى اتبعة ملنظومة ا ألمم
املتحدة واملؤسسات املالية متعددة ا ألطراف يف جمال الرقابة ادلاخلية أأو اخلدمات املامثةل .وجشع الوفد الشعبة عىل مواصةل
تعاوهنا وتواصلها النشط واملفيد مع مؤسسات وكياانت منظومة ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،ول س امي املشاركة النشطة يف الاجامتع
الس نوي ملمثيل ا ألمم املتحدة خلدمات التدقيق ادلاخيل .ويف اخلتام ،لحظ الوفد ابرتياح عدم وقوع أأي حدث أأو نشاط
ميكن أأن هيدد الاس تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية.
 .99و أأعرب وفد كندا عن امتنانه لشعبة الرقابة ادلاخلية عىل معلها بشأأن الشفافية والرقابة يف املنظمة .كام أأعرب عن
رغبته يف هتنئة شعبة الرقابة ادلاخلية عىل اإجنازاهتا اليت أأدت اإىل جتاوز مس توى ا ألداء املطلوب يف خطة معل منظومة ا ألمم
املتحدة بشأأن النوع الاجامتعي ،ابلإضافة اإىل حصول الشعبة عىل جائزة أأفضل تقرير عام للتدقيق ادلاخيل يف يوليو .2019
و أأشاد الوفد للتقيمي الغين ابملعلومات اذلي أأعدته الشعبة بشأأن رشأاكت الويبو ،واذلي وصفته الشعبة بأأنه ا ألول من نوعه يف
جمال تقيمي الرشأاكت بشلك شامل ومس تقل يف الويبو .وفامي يتعلق ابلعمل الاستشاري للشعبة ،ذكر الوفد أأن شعبة الرقابة
ادلاخلية قدمت املشورة ملكتب املدير العام السؤول عن املاكتب اخلارجية يف  ،21/2020وتأألفت هذه املشورة من
مصفوفة تقيمي حتتوي عىل مجموعة أأساس ية غري شامةل من أأس ئةل التقيمي ومصادر البياانت ومواقع البياانت .و أأعرب الوفد عن
ترحيبه ابملعلومات الإضافية املقدمة من شعبة الرقابة ادلاخلية حول مصفوفة التقيمي ،مبا يف ذكل تكل املتعلقة اب ألس ئةل
ومصادر البياانت ومواقع البياانت ،واليت قد تكون مفيدة لدلول ا ألعضاء وا ألمانة للبحث يف اإعداد مواصفات التقيمي املقبل
للماكتب اخلارجية.
 .100وشكر وفد الاحتاد الرويس مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل التقرير الس نوي املقدم .وذكر الوفد أأنه يؤيد بشدة دمج
أأنشطة التدقيق ادلاخيل يف مجيع جوانب معل املنظمة .وفامي يتعلق ابس تقاللية شعبة الرقابة ادلاخلية ،أأشار الوفد اإىل أأنه
خالل العام املايض ،يف قسم املوارد املالية الإدارية ،اكن معل شعبة الرقابة ادلاخلية اكفيا لهذا القسم للوفاء بوليته ابلاكمل.
وذكر أأن العمل املتعلق ابلتكنولوجيات اجلديدة اليت يمت دجمها يتطلب معلومات وموارد اإضافية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن
هذا أأمر همم لدلول ا ألعضاء وانه من املهم جدا احلصول عىل تقيمي شعبة الرقابة ادلاخلية لهذا املوضوع .ور أأى الوفد أأن هذه
ا ألداة هممة جدا ابلنس بة لنظام الويبو ومنظومة ا ألمم املتحدة كلك .و أأعرب الوفد عن تطلعه للعمل املس تقبيل لشعبة الرقابة
ادلاخلية ل س امي فامي يتعلق بتقدمي تقياميت مس تقةل وذات جودة عالية لعمل املنظمة .وشكر الوفد شعبة الرقابة ادلاخلية عىل
التقرير اخلاص ابلتوصيات .و أأيد الوفد الهنج املتبع إلعادة تقيمي اخملاطر واملمتثل بتنفيذ التوصيات ونظر ابإجيابية يف التقيمي
الس نوي لعمل املنظمة يف تكل الفرتة .وذكر الوفد أأنه يرغب يف املسامهة بنشاط يف العمل اجلاري.
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 .101ويف معرض الرد عىل أأس ئةل الوفود اخملتلفة ،أأعربت ا ألمانة (مدير شعبة الرقابة ادلاخلية) أأو ًل عن تقديرها للتعليقات
والاس تفسارات القمية اليت أأاثرها املندوبون املوقرون بشأأن معل شعبة الرقابة ادلاخلية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن اهامتم ادلول
ا ألعضاء بعمل الشعبة اكن أأ ًمرا مشج ًعا .أأو ًل ،ابلنس بة ملا ذكره وفد زميبابوي بشأأن تقيمي كوفيد ،19-ذكرت ا ألمانة أأن هذا
ا ألمر جزء من التعديل اجلاري خلطة  .2020و أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا تبحث حاليا مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف
هذا املوضوع ،وستناقشه أأيضا مع مديري الربامج لتحديد كيفية اإجراء تقيمي الاس تجابة لكوفيد .19-وس يكون دلى ا ألمانة
العامة تقرير عن هذا املوضوع حبلول عام  .2021وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد الصني ،أأو اب ألحرى املعلومات
الإضافية املطلوبة بشأأن مشورة شعبة الرقابة ادلاخلية ومصفوفة التقيمي ،واليت تغطي أأيضً ا السؤال اذلي طرحه وفد كندا،
أأوحضت ا ألمانة أأن هذه املشورة تقتيض بتطوير مصفوفة تقيمي حتتوي عىل ا ألس ئةل احملمتةل حول الفعالية والكفاءة وا ألثر
والاس تدامة ،واملعايري اليت استندت الهيا ا ألمانة لإجراء التقياميت .واكنت تكل مجموعة من ا ألس ئةل غري شامةل ،وبدورها
نظرت ا ألمانة يف مجيع الربامج الشامةل اليت أأثرت عىل معل املاكتب اخلارجية .وذلكل ،فاإن ا ألس ئةل الواردة يف املشورة قد ت
اإثراهئا مبزيد من املعلومات املقدمة من خمتلف الربامج .وعندما يمت تعيني املستشار اخلاريج املس تقل ،سيمت اإجراء هذا المترين
لتقيمي ومعرفة كيف ميكن حتسني مصفوفة التقيمي هذه .واكن هذا ا ألمر يف مرحةل التخطيط .واشارت ا ألمانة اإىل أأنه سيمت
اطالع ادلول ا ألعضاء بشلك مس متر عىل املعايري اخلاصة بنطاق ومهنجية هذا التقيمي ومواصفاته .وفامي يتعلق مبالحظات وفد
اململكة املتحدة اليت ذكرت تقر ًيرا عن املزااي واملس تحقات ،واذلي اكن موجودًا عىل موقع الويبو العام ،ميكن ل ألمانة اإرسال
مطلواب بشلك منفصل .وتناولت ا ألمانة السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول
رابط اإذا اكن ذكل ً
التحقيق يف قضية الانتقام املثبتة .و أأوحضت ا ألمانة أأنه وفقًا لس ياسة امحلاية من الانتقام ،مبجرد اكامتل التحقيق من قبل شعبة
الرقابة ادلاخلية تعد القضية مغلقة يف جسالت ا ألمانة ،وقام حمققًا مس تق ًال ع مينه رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق
ابلتحقيق هبذه القضية .وقد ت اإغالق هذه القضية أأيضً ا يف نظام اإدارة القضااي .ووفقًا للقواعد والإجراءات احلالية ،اصبحت
القضية يف عهدة السلطة التأأديبية اخملتصة لختاذ الإجراءات املناس بة .وذكرت ا ألمانة أأن سلطة خمتصة س تتناول الإجراءات
املتعلقة هبذه القضية يف املس تقبل .وشكرت ا ألمانة وفد الاحتاد الرويس عىل الإشارة اإىل احلاجة اإىل موارد اإضافية لقتناء
وتطوير أأدوات جديدة .وقدم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية حتديثًا مفاده أأنه اكن ابلفعل يف حوار مع مكتب املراقب املايل
بشأأن هذا املوضوع ،و أأن ا ألمانة تعمل عىل احلصول عىل موارد اإضافية لتكل ا ألدوات و أأن مكتب املراقب املايل قد وافق
عىل ختصيص ا ألموال الالزمة لها .ونتيجة اجلاحئة ،تأأخر العمل عىل هذا املوضوع بسبب احلاجة اإىل الاس تعانة مبستشارين
خارجيني .و أأكدت ا ألمانة للجنة الربانمج واملزيانية أأنه لن يكون هناك أأي نقص يف املوارد بفضل ادلمع املقدم من قبل املراقب
املايل .وذكرت ا ألمانة أأهنا قد عاجلت مجيع الاس تفسارات وا ألس ئةل و أأهنا مس تعدة ملعاجلة أأي موضوع اإضايف ،اإن وجد،
بصدر رحب.
 .102وانتقلت ا ألمانة اإىل اخملاوف اليت أأاثرهتا مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق واجملموعة ابلإضافة اإىل وفد تونس،
بشأأن تنفيذ التوصيات املعلقة .ورصحت ا ألمانة أأنه من واجهبا التدخل لطمأأنت الوفود بأأن هذا املوضوع قد ت أأخذه عىل
محمل اجلد من قبل ا ألمانة و أأن املدير العام يضمن اس تجابة رسيعة من قبل مديري الربامج املعنيني للتوصيات املعلقة .وذكرت
ا ألمانة أأن الفقرة  60من تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية أأشارت اإىل اخملاوف املذكورة أأعاله .و أأعربت عن رغبهتا يف لفت انتباه
الوفود اإىل أأنه يبني اجلدول يف الصفحة  14من التقرير أأنه ت إاغالق  62من أأصل  155توصية مفتوحة من الفرتة السابقة.
وميثل ذكل  40يف املائة من التوصيات اليت اكنت مفتوحة ،واليت أأضافت الهيا الشعبة  24توصية جديدة مما أأدى اإىل
احلصول عىل  117توصية .ويدل ذكل ا ألمر أأن ا ألمانة العامة تأأخذ هذا املوضوع عىل محمل اجلد .ولكن ،كام أأوحضت ا ألمانة
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يف املايض ،اكنت هناك يف بعض ا ألحيان حتدايت يف اإغالق بعض التوصيات ألهنا اكنت تتطلب وقتا طويال .ففي بعض
احلالت اكن ينبغي وضع أأنظمة معينة .و أأحد هذه ا ألنظمة هو نظام اإدارة احملتوى املؤسيس ( )ECMاذلي اس تعرضته
مؤخرا .واكن هذا املرشوع قد بد أأ منذ عدة س نوات واكنت توصيتان أأو ثالث توصيات طويةل ا ألمد مرتبطة بتنفيذه
الشعبة ً
الهنايئ .وقد ت احراز تقدم ملحوظ يف تنفيذ هذا املرشوع وعندما يمت الانهتاء من وضع نظام اإدارة احملتوى املؤسيس ،ميكن
تقليل عدد التوصيات الطويةل ا ألمد اليت اكنت مفتوحة .ابلإضافة اإىل ذكل ،يف عام  ،2019ت التفاق عىل أأن تقوم شعبة
الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مبراجعة التوصيات الطويةل ا ألمد أأو ذات ا ألولوية العالية ملعرفة اإذا اكنت
ل تزال مفيدة أأم ل وفهم أأس باب كوهنا ذات أأولوية عالية .ويف الواقع ،ت احراز التقدم يف بعض التوصيات ولكنه مل يمت
تنفيذها بشلك اكمل ،وقد يعين ذكل أأهنا قد ل تس تحق ا ألولوية العالية اليت ت اإعطاؤها لها .وذكرت ا ألمانة أأن هذا
مؤخرا مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن هذا املوضوع،
الاس تعراض قد أأعاقه كوفيد 19-و أأنه ت اإجراء مناقشة ً
ونأأمل اإعادة تنفيذ هذا الاس تعراض يف املس تقبل القريب للمتكن من احراز التقدم يف تنفيذ التوصيات املفتوحة وإاغالقها.
وشكرت ا ألمانة وفدي الصني والولايت املتحدة ا ألمريكية عىل مالحظاهتام املشجعة والإجيابية فامي يتعلق بتنفيذ التوصيات.
 .103ورشع الرئيس يف تالوة فقرة القرار اليت ت اعامتدها.
 .104أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية" (الوثيقة
 )WO/PBC/31/4وجشمعت ا ألمانة عىل مراعاة التوصيات الواردة يف ذكل التقرير.

البند  7من جدول ا ألعامل

تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة

 .105استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/31/5
 .106وافتتح الرئيس البند  7من جدول ا ألعامل ،تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،الوارد يف
الوثيقة  .WO/PBC/31/5ودعا الرئيس ا ألمانة اإىل عرض تقرير البند .7
 .107و أأوحضت ا ألمانة أأن الوثيقة تمكل التقارير املرحلية املقدمة سابقًا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،وتقدم لدلول ا ألعضاء
أآخر املس تجدات حول التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للويبو .و أأبلغت
ا ألمانة جلنة الربانمج واملزيانية أأن الوثيقة تقدم حملة عامة عن وضع تنفيذ التوصيات املعلقة املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للويبو
والناجتة عن الاس تعراضات اليت ت تنفيذها خالل الفرتة من  2010اإىل هناية مايو  ،2020ابلإضافة اإىل مقرتحات ا ألمانة
بشأأن وضع تكل التوصيات ،ليمت النظر فهيا من قبل ادلول ا ألعضاء .و أأوحضت ا ألمانة أأن وحدة التفتيش املشرتكة أأصدرت
 34توصية جديدة ذات صةل ابلويبو بن ًاء عىل نتاجئ ست اس تعراضات ،ومن بيهنا عرش توصيات موهجة اإىل الهيئات
الترشيعية والتوصيات ا ألربع والعرشين املتبقية اإىل الرؤساء التنفيذيني .واكنت أأقدم توصية من الس نوات السابقة قد صدرت
اإثر اس تعراض مت تنفيذه عام  2012حول موضوع اإدارة الإجازات املرضية املوجه اإىل الرؤساء التنفيذيني .واكنت مجيع
التوصيات ا ألخرى املعلقة واليت يه قيد التنفيذ من قبل الويبو انمجة عن اس تعراضات صادرة بني عايم  2016و.2019
ومنذ التقرير ا ألخري املقدم اإىل ادلول ا ألعضاء (الوارد يف الوثيقة  )WO/PBC/30/6واذلي يتناول نفس املوضوع ،أأصدرت
وحدة التفتيش املشرتكة تسع اس تعراضات ،وت اعتبار س بعة مهنا هممة ابلنس بة للويبو .وسلطت ا ألمانة الضوء عىل أأن
امللحق  1من التقرير املقدم يف ادلورة حيتوي عىل توصيات موهجة اإىل الهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة
واليت مقررت الويبو العمل عىل تنفيذها .ابلإضافة اإىل متابعة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املعلقة أأبلغت ا ألمانة جلنة
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الربانمج واملزيانية بأأهنا واصلت العمل لتيسري وتنس يق الردود عىل اس تبياانت هذه الوحدة .و أأشارت ا ألمانة اإىل سؤال أأثري
يف جلسات الإحاطة اخلاصة ابجملموعة ا إلقلميية اليت عقدت يف ا ألس بوع السابق دلورة جلنة الربانمج واملزيانية ،فامي يتعلق
بتنفيذ التوصية  6من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة  6/2019بعنوان اس تعراض جلان التدقيق والرقابة يف منظومة ا ألمم
املتحدة .و أأكدت ا ألمانة أأنه بعد حفص الوثيقة و أأوراق العمل املتعلقة هبا ،اعتربت هذه التوصية قيد التنفيذ .وابلتايل ،ت
تعديل فقرة القرار املتعلقة ببند جدول ا ألعامل هذا ،بعد موافقة الرئيس.
 .108و أأعرب وفد اململكة املتحدة ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن شكره ل ألمانة وترحيبه ابلتقرير املرحيل بشأأن تنفيذ
توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اذلي ساعد ادلول ا ألعضاء عىل فهم التقدم احملرز من قبل ا ألمانة يف سبيل تسهيل معل
وحدة التفتيش املشرتكة .وتوقعت اجملموعة أأن يس متر تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة حسب احلاجة .ولحظت
اجملموعة أأنه مل يطر أأ أأي تغيري عىل اس تعراض س ياسة السفر اجلوي يف منظومة ا ألمم املتحدة .ومن أأجل تعزيز الفعالية وتقليل
التاكليف اليت سزتداد يف املس تقبل نظرا حلاةل عدم الاس تقرار الاقتصادي ،طلبت اجملموعة وضع خطة لتنفيذ توصيات وحدة
التفتيش املشرتكة .ولحظت اجملموعة كذكل أأن هناك توصية واحدة معلقة ترتبط بس ياسات وممارسات حامية ا ألشخاص
اذلين يبلغون عن اخملالفات ،واليت ترغي احلصول عىل مزيد من املعلومات بشأأهنا ،ل س امي توضيح كيفية تنفيذ هذه التوصية.
ابلإضافة اإىل ذكل ،أأرادت اجملموعة معرفة اإذا اكنت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة قد قامت مبراجعة وتأأكيد تنفيذ
توصيات وحدة التفتيش املشرتكة وخاصة تكل املوهجة اإىل الرؤساء التنفيذيني.
 .109و أأعرب وفد لتفياً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة
 ،WO/PBC/31/6تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،واليت مكنت ادلول ا ألعضاء من مراقبة
تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .و أأعرب الفريق عن ارتياحه للتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات ورحب جبهود ا ألمانة
ومعلها لتيسري وتنس يق الردود املوهجة اإىل وحدة التفتيش املشرتكة مضن اإطار الاس تعراضات اجلديدة وتكل قيد التنفيذ.
ولحظت اجملموعة أأن غالبية التوصيات الواردة يف الاس تعراضات اليت أأجريت يف عام  2019قد ت قبولها وتنفيذها .وجشع
الفريق ا ألمانة عىل مواصةل العمل لتنفيذ التوصيات املتبقية .وفامي يتعلق ابلتوصيات اليت تتطلب اختاذ اإجراءات معينة من
قبل ادلول ا ألعضاء ،أأعربت اجملموعة عن الزتاهما ابملشاركة يف املناقشة حول معلية التنفيذ.
 .110وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل تقدميها أآخر املس تجدات وعىل اجلهود اليت بذلهتا يف تنفيذ توصيات وحدة التفتيش
املشرتكة ،و أأعرب عن رضان بأأن وضع تنفيذ التوصيات حبلول هناية مايو يشري اإىل أأن غالبية التوصيات قد ت تنفيذها.
و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات من شأأنه أأن يسامه يف حتسني معل الويبو ومتكني املنظمة من
الاندماج بشلك أأفضل يف اإطار ا ألمم املتحدة .و أأشار الوفد اإىل أأنه ليس دليه أأي اعرتاض عىل تقيمي ا ألمانة الوارد يف املرفق
ا ألول ابلتقرير .و أأشار اإىل أأنه يريد اغتنام الفرصة للتعبري عن ر أأيه بشأأن أأحد تقارير وحدة التفتيش املشرتكة املنشور يف هناية
عام  ،2019بعنوان اإدارة خدمات احلوس بة السحابية يف منظومة ا ألمم املتحدة ،الوثيقة  .JIU/REP/2019/5و أأعرب الوفد
عن اعتقاده أأنه ابلنس بة ملنظمة اتبعة ل ألمم املتحدة مثل الويبو ،اليت تمتتع بأأنظمة متقدمة لتكنولوجيا املعلومات واتصالت
واليت قامت إابدارة مكية كبرية من البياانت التقنية التجارية ،جيب ا ألخذ بعني الاعتبار الفوائد واخملاطر املرتبطة خبدمات
احلوس بة السحابية بشلك اكمل ،ل س امي فامي يتعلق بأأمن البياانت .و أأكد الوفد أأن هذا التقرير ميكن أأن يساعد الويبو عىل
توجيه معلها يف هذا اجملال .و أأشار الوفد اإىل تقيمي ا ألمانة للتوصية  2يف الوثيقة  ،JIU/REP/2019/5و أأكد أأن عدم القدرة
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كبريا .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإجراء تقيمي وحتليل
حتداي ً
عىل التنبؤ بنفقات مزودي اخلدمات السحابية التجارية يشلك ً
للتوصيات ا ألخرى الواردة يف التقرير  JIU/REP/2019/5من قبل ا ألمانة و أأشار إاىل اس تعداده للتعاون مع ا ألمانة.
 .111و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء وشكر ا ألمانة عىل
التقرير واجلهود املبذوةل لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .و أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من التقدم احملرز يف تنفيذ
توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،ل يزال يش مجع ا ألمانة عىل اختاذ تدابري اإضافية لتقيمي وضع تنفيذ تكل التوصيات بشلك
أأفضل ،مبا يف ذكل التشاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن هذا املوضوع .و أأشار الوفد اإىل أأن اإحدى
التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن مراجعة س ياسات وممارسات حامية ا ألشخاص اذلين يبلغون عن
اخملالفات يف منظومة ا ألمم املتحدة قد ت حتديدها عىل أأهنا معلقة وموهجة اإىل الرؤساء التنفيذيني .و أأعرب الوفد عن اعتقاده
أأن التقرير يشري إاىل توصية وحدة التفتيش املشرتكة رمق  3ألن س ياسة الويبو للحامية من الانتقام بسبب الإبالغ عن سوء
السلوك وبسبب التعاون مع معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب ا ألصول ،مل يمت حتديهثا منذ عام  .2017و أأشار
الوفد اإىل مداخلته السابقة فامي يتعلق ابلبند  4من تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وكرر توصية هذه اللجنة ل ألمانة
بتحديث هذه الس ياسة يف أأقرب وقت ممكن ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار مؤرشات أأفضل املامرسات املرتبطة ابلتوصية رمق 3
من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة هذا .و أأشار الوفد اإىل أأن التقرير ذكر أأن التوصية رمق  2من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة
بشأأن س ياسة السفر اجلوي يف منظومة ا ألمم املتحدة قد ت املوافقة علهيا ويه قيد التنفيذ .وكرر الوفد بيان اجملموعة ابء بشأأن
التوصية ،و أأعرب عن اعتقاده أأن الرؤساء التنفيذيني للمنظامت جيب أأن يكونوا قدوة و أأل يسافروا ابدلرجة ا ألوىل اإل يف حال
عدم وجود خيار أآخر للسفر .و أأشار الوفد اإىل أأن رؤساء املنظامت ل ينبغي أأن يأأخذوا يف الاعتبار التلكفة حفسب ،بل أأيضً ا
نظرة اجملمتع اإلهيم كوهنم يسافرون دامئا يف ادلرجة ا ألوىل يف حني أأهنم يقومون ابإدارة منظمة اتبعة ل ألمم املتحدة.
 .112و أأحاط وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) علام ابلتقرير املرحيل بشأأن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة واذلي
تضمن معلومات قيممة لفهم التقدم احملرز من قبل ا ألمانة يف تنفيذ توصيات هذه الوحدة .و أأشار الوفد اإىل أأن  86ابملائة من
 345توصية من توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املقدمة منذ  2010وذات الصةل ابلويبو قد ت تنفيذها وت اإغالق  8ابملائة
اإضافية واملوافقة عىل  4ابملائة واليت يه حاليا قيد التنفيذ .وجشع الوفد الويبو عىل مواصةل تنفيذ توصيات وحدة التفتيش
املشرتكة ذات الصةل وحث ا ألمانة أأيضً ا عىل مواصةل تيسري وتنس يق الردود عىل اس تبياانت وحدة التفتيش املشرتكة
واملقابالت املتعلقة ابلس تعراضات اجلارية واجلديدة مع مراعاة خصوصيات املنظمة.
 .113و أأعرب وفد كندا عن تقديره ل ألمانة لإعدادها تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .وفامي يتعلق
ابإدارة خدمات احلوس بة السحابية يف منظومة ا ألمم املتحدة ، JIU/REP/2019/5 ،أأشار الوفد اإىل أأن التوصية رمق  2ذات
الصةل تتضمن وضع أأحاكم واسرتاتيجيات مالية تسهل التكيمف والاس تجابة والاس تخدام الفعال للنفقات التشغيلية
والاستامثرات الر أأساملية املتعلقة ابلتكنولوجيات اجلديدة .و أأشار الوفد كذكل اإىل أأنه ت املوافقة عىل التوصية وتنفيذها .واكن
الوفد هممتًا ملعرفة اإذا اكن كبري مسؤويل املعلومات قد تصور اخلطوات التالية اليت ينبغي اختاذها لتبين هنجا مران فامي يتعلق
نظرا للتقيمي اذلي مفاده أأن معلية الإدارة املالية للمنظمة حباجة اإىل أأن تصبح أأكرث مرونة.
ابلنفقات ذات الصةل ،و ً
 .114وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل اإعداد تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإىل الهيئات
الترشيعية و أأشار اإىل أأن التوصيات بشلك عام يه قيد التنفيذ .و أأشار الوفد اإىل رضورة ذكر ذكل يف تقرير شعبة الرقابة
ادلاخلية .و أأعرب الوفد عن تقديره جلهود الويبو ول س امي يف جمال تنفيذ س ياسة اللغات .وذكر الوفد أأيضا أأن تقرير وحدة
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نظرا ألن العمليات تعمتد عىل تكنولوجيا
التفتيش املشرتكة بشأأن ا ألمن الإلكرتوين ينبغي أأن يكون هم ًما أأيضً ا ابلنس بة للويبو ً
املعلومات والتصالت واس تخدام التكنولوجيات احلديثة .واقرتح الوفد أأن يتضمن تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية التوصيات
املوهجة اإىل الهيئات الرئاس ية وكذكل التوصيات املرسةل اإىل الهيئات التنفيذية ،وذكل من أأجل حتسني جودة هذا التقرير.
وشدد الوفد عىل أأن هذا النوع من التقارير س يغطي بشلك اكمل متطلبات ادلول ا ألعضاء و أأعرب عن رغبته يف الاس امتع
اإىل أآراء ا ألمانة بشأأن هذا الاقرتاح.
 .115و أأشار وفد املكس يك اإىل التقرير اذلي قدمته ا ألمانة واجلهود اليت بذلت ملتابعة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة.
وسلط الضوء عىل أأمهية تكل التوصيات فامي يتعلق اب ألمن الالكرتوين وهو موضوع همم جدا ابلنس بة للمنظمة ،كام أأشارت
اليه الوفود ا ألخرى اليت حتدثت من قبل .وذكر الوفد أأيضا أأن الوفود ا ألخرى حتدثت بشأأن التوصية اليت ظلت معلقة منذ
عام  2017بشأأن السفر .وشدد الوفد عىل أأنه نظرا ملا حدث يف العام املايض والفرتة الصعبة اليت مرت هبا املنظمة ،ومع
تقليص عدد السفرات ،اكن ينبغي للويبو أأن تغتمن الفرصة لتعديل س ياساهتا ذات الصةل هبذا املوضوع لتصبح متوافقة مع
الس ياسات اليت اعمتدهتا املنظامت ا ألخرى داخل منظومة ا ألمم املتحدة.
 .116وشكرت ا ألمانة الوفود عىل تعليقاهتا اخملتلفة .وردا عىل البياانت اليت أأدلت هبا الوفود ،ذكرت ا ألمانة أأن العديد من
الوفود أأشارت اإىل التوصيات املوهجة للرؤساء التنفيذيني .و أأضافت ا ألمانة أأن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ترشف
عىل تنفيذ ا ألمانة للتوصيات املوهجة اإىل الرؤساء التنفيذيني ،وأأشارت اإىل تكل الواردة يف الوثيقة حتت امللحق الثاين من
التقرير وميكن لرئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن يؤكد لدلول ا ألعضاء عىل ذكل .وذكرت أأن توصية وحدة
التفتيش املشرتكة بشأأن السفر قد ت قبولها و أأن املدير العام القادم سينظر يف هذه املسأأةل هبدف معاجلة مسأأةل السفر
ابدلرجة ا ألوىل من قبل الرؤساء التنفيذيني ،وهذا هو ا ألمر الوحيد اذلي اكن معلقا ابلنس بة لهذه التوصية .وابلنس بة ملسأأةل
التوصية املعلقة اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فاإن هذه املسأأةل مرتبطة ابلتوصية رمق  ،10بد ًل من التوصية ،3
وس يقدم كبري مسؤويل ا ألخالقيات توضيحات بشأأن هذه التوصية .تناولت ا ألمانة أأس ئةل ا ألمن الالكرتوين اليت أأاثرهتا وفود
الصني والاحتاد الرويس وكندا واملكس يك .و أأقرت ا ألمانة ابلتعليق اذلي أأدىل به وفد الصني بشأأن أأمهية أأمن البياانت مع
انتقال الويبو اإىل السحابة ،و أأشارت اإىل أأن ا ألمانة نظرت جبدية يف ذكل املوضوع .وذكرت أأنه ت اختاذ عدد من التدابري
للتأأكد من أأخذ ا ألمن الالكرتوين والضوابط ادلاخلية يف عني الاعتبار خالل حبث املنظمة يف مسأأةل اس تخدام اخلدمات
السحابية .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه تبني للويبو أأن أأمن مزودي اخلدمات السحابية أأعىل بكثري مما ميكن أأن توفره الويبو داخل ًيا
بعد أأن قامت بتقيمي أأمن مزودي اخلدمات السحابية من خالل أأطراف مس تقةل ،وابلتايل ،ستس تفيد املنظمة من املزيات
املتقدمة ل ألمن الالكرتوين بعد نقل أأنظمة الويبو اإىل السحابة .وذكرت أأيضً ا أأن هناك عددًا من الضوابط ادلاخلية اليت يمت
فرضها من خالل بعض الس ياسات ،مبا يف ذكل الس ياسة اخلاصة خبدمات الاس تضافة السحابية ،واليت حتمك اس تخدام
السحابة داخل الويبو .ابلإضافة اإىل ذكل ،أأكدت ا ألمانة أأنه يمت تقيمي اخملاطر املرتبطة جبميع مقديم اخلدمات اخلارجيني قبل
أأن توقع الويبو عقدً ا معهم .و أأشارت اإىل أأن الضوابط ادلاخلية املعمتدة حاليا اكنت فعاةل جدا وقد ت اس تخداهما عىل نطاق
واسع داخل املنظمة .وفامي يتعلق اب ألس ئةل اليت طرهحا وفدا الاحتاد الرويس واملكس يك حول أأمهية التدقيق اجلاري يف جمال
ا ألمن الالكرتوين يف منظومة ا ألمم املتحدة ،واذلي يشمل مراجعة س ياسات وممارسات ا ألمن الالكرتوين ،أأشارت ا ألمانة اإىل
أأن هذا ا ألمر همم جدا ابلنس بة للويبو و أأن املنظمة تشارك بنشاط يف املراجعة .و أأوحضت ا ألمانة أأهنا تريد تقدمي توضيحات
بشأأن املسأأةل اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول التوصية رمق  .10وشددت ا ألمانة عىل أأنه من املهم جدا أأن
يقوم مكتب ا ألخالقيات ابإجراء التدريب اذلي يشلك أأحد ا ألنشطة الرئيس ية اليت سيس متر هذا املكتب بتقدميها عىل نطاق
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واسع ابس تخدام وسائل خمتلفة .وشددت ا ألمانة عىل أأن جاحئة كوفيد 19-أأدت اإىل عدم الالزتام ابلعديد من خطط التدريب
اليت اكنت مقررة مس بقا ،وابلتايل مل يمت حتقيق ا ألهداف ابلاكمل واكنت هذه اجلاحئة السبب الرئييس لعدم تنفيذ ا ألنشطة يف
املوعد احملدد .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن مكتب ا ألخالقيات اكن يبحث يف الطرق املمكنة لإجراء التدريب بشلك فعال والطرق
اخملتلفة للوصول اإىل امجلهور ،مبا يف ذكل التدريب الفعيل ،فهو اكن مدر ًاك أأن امجليع متعب ومرهق من اس تخدام تطبيقي
"ساكيب"  Skypeو"زوم"  .Zoomوطمأأنت ا ألمانة الوفود بأأن التوصيات املوهجة اإىل الرؤساء التنفيذيني ختضع للمراجعة
من قبل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة و أأن ذكل قد ت يف الاجامتع ا ألخري .وسلطت ا ألمانة الضوء عىل التوصيات
املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية يف امللحق ،و أأشارت اإىل أأن عدد هذه التوصيات اكن صغريا جدً ا .وذكرت أأن العدد هو اثنني،
وإاحداهام فقط جديدة .و أأشارت ا ألمانة اإىل وجود  12توصية موهجة اإىل الرؤساء التنفيذيني ،ومن بيهنا أأربع توصيات جديدة.
و أأضافت أأن مثاين توصيات فقط للويبو ما زالت معلقة ومن احملمتل أأن يمت اغالقها يف الفرتة املقبةل.
 .117و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل رغبته يف اغتنام الفرصة والاس تفادة من حضور كبري مسؤويل ا ألخالقيات
ملتابعة سؤال س بق أأن طرحه يف اإطار بند جدول ا ألعامل بشأأن تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وقد أأاثره الوفد
أأيضً ا خالل مناقشة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة املزيد عن التقدم احملرز يف معلية
املراجعة والاطالع عىل أآخر املس تجدات حول س ياسة ماكحفة الانتقام .ولحظ أأنه قد مرت عدة س نوات منذ أآخر
مراجعة للوثيقة وس يكون من املفيد جدً ا معرفة التقدم احملرز.
 .118و أأبلغت ا ألمانة جلنة الربانمج واملزيانية أأن القضية اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق اب ألخالقيات
اكنت حتت بند جدول أأعامل جلنة التنس يق وليس جلنة الربانمج واملزيانية ،وابلتايل ،سيمت تناول ا ألس ئةل والاقرتاحات
ابلتفصيل خالل اجامتع جلنة التنس يق .و أأبلغت ا ألمانة الرئيس أأهنا تريد تقدمي توضيحات للمسائل اليت أأاثرها وفدا كندا
والصني فامي يتعلق ابلتوصيات اخلاصة ابحلوس بة السحابية والإدارة املالية واحلد من التاكليف .و أأشارت اإىل أأهنا تدرك أأنه يف
حال اس تخدام التقنيات اجلديدة مثل السحابة العامة ،قد حيتاج الإطار التشغييل املايل اإىل تعديل ويف حاةل السحابة ت
القيام بذكل ابلفعل .ويعمتد اإطار العمل عىل ادلورات الربع س نوية واملراقبة املس مترة .ويف بداية لك دورة ،يمت اإجراء تقيمي
للتلكفة ،ويمت وضع طلب رشاء للربع القادم من اس هتالك املوارد عىل السحابة .وخالل ادلورة ،تسمح التقارير اليومية مراقبة
املبالغ الفعلية اليت يمت انفاقها بشلك منتظم .ابلإضافة اإىل ذكل ،تمت مقارنة الفواتري الشهرية ملزود السحابة مع املبالغ املقدرة.
و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه يمت اإجراء تعديالت ربع س نوية استنادا اإىل النفقات الفعلية لتحسني التقديرات املس تخدمة لدلورات
الالحقة .وتقوم ا ألمانة بتنفيذ معليات رشاء ابمجلةل لكام س نحت لها الفرصة .وتس تفيد الويبو من خصومات كبرية عندما يمت
رشاء املنتجات أأو اخلدمات مس بقًا بمكيات كبرية ،ويؤدي ذكل اإىل حتقيق بعض الوفورات عىل املس توى املنظمة من خالل
وفورات احلجم .وسلطت ا ألمانة الضوء عىل أأنه فامي يتعلق بتدابري احلد من تاكليف اس تخدام السحابة اليت ت وضعها،
اس تعانة الويبو بأليات خاصة توفرها منصة مزود خدمات السحابة واليت تسمح ابإرسال اإنذارات وتنبهيات تلقائية يف حال
وصول مكون ما اإىل مس توى حمدد مس بقًا .ابلإضافة اإىل ذكل ،بد أأت ا ألمانة يف اس تخدام معليات جديد ل إالدارة املالية
للمنظمة .وقد ت وصف ذكل عىل أأنه معلية تشغيلية وتقنية ومالية يمت من خاللها مراجعة الهيلك والتاكليف اجلارية وحتديد
الفرص املتاحة للحد من التاكليف عىل مس توى املنظمة .وت اعامتد تدبري اإضايف للحد من التاكليف وهو الاس تخدام
الاسرتاتيجي للمزيات عند الطلب اخلاصة ابلسحابة واليت ميكن اس تخداهما ودفع تاكليفها عند احلاجة فقط .وشلك هذا ا ألمر
مزية مقا نر ًة ابس تخدام أأنظمة تكنولوجيا املعلومات احمللية اليت تكون يف كثري من ا ألحيان غري مس تخدمة خالل فرتة الليل أأو
يف عطالت هناية ا ألس بوع .ابلإضافة اإىل ذكل ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأن بيئة السحابة توفر قدر كبري من التفاصيل من انحية
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املعلومات ،فهيي تسمح بتحديد جمال العمل أأو القسم اذلي اس هتكل موارد السحابة .ويمت تسجيل هذه املعلومات تلقائ ًيا
ومشاركهتا مع مجيع ا ألطراف املعنية داخل املنظمة .وسلطت ا ألمانة الضوء عىل أأن اس تخدام اخلدمات السحابية أأدت اإىل
حتسني الشفافية بسبب دقة املعلومات املتوفرة حول التاكليف والفرص املتاحة للحد من التاكليف.
 .119وخلص الرئيس املناقشات اليت أأجرهتا الوفود و أأشار مرة أأخرى اإىل أأن مجيع املداخالت سعت اإىل تشجيع العمل
املشرتك وإالهام اإدارة الويبو ،ل س امي فامي يتعلق بنتاجئ التقرير اذلي ت تقدميه .و أأعربت الوفود عن رغبهتا يف الاس مترار يف
احراز التقدم يف العمل وحتسني أأساليب العمل وحتسني أأساليب الرقابة .و أأكد الرئيس أأنه فامي يتعلق ابلتدقيق ،فاإن جاحئة
كوفيد 19-قد أأثرت عىل معل الويبو ،و أأدت اإىل وضع رشوط معل جديدة ،و أأن تكل الظروف توفر بعض الإجيابيات عىل
املس توى الثنايئ واملتعدد ا ألطراف رمغ لك يشء .وفامي يتعلق ابلمتويل ،أأشار الرئيس اإىل اخنفاض عدد الرحالت اجلوية و أأنه
دورا هم ًما للغاية خالل هذه
ت ادخال تعديالت طفيفة عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات بسبب اجلاحئة ،مما جعلها تلعب ً
املرحةل .وشدد الرئيس عىل أأمهية التكنولوجيا و أأمهنا ،كام أأشارت اليه العديد من الوفود ،ألنه ميكن اس تخدام أأدوات
تكنولوجيا املعلومات واذلاكء الاصطناعي للتدريب عن بعد ومساعدة الباحثني واملبدعني وا ألشخاص يف مجيع أأحناء العامل
اذلين مه حباجة اإىل هذه ا ألدوات .وقد ساعدت هذه ا ألدوات املنظمة عىل حتقيق قفزة كبرية اإىل ا ألمام .وفامي يتعلق بتعليقات
كبري مسؤويل ا ألخالقيات حول موضوع الانتقام ،أأشار الرئيس اإىل أأن ا ألمانة ذكرت أأنه ستمت مناقشة هذه املسأأةل خالل
اجامتع جلنة التنس يق .وشكر الرئيس ا ألمانة عىل الزتاهما ابطالع ادلول ا ألعضاء عىل التطورات اليت س تطر أأ عىل هذه
القضية يف جلنة التنس يق ،ا ألمر اذلي سيسامه يف توضيح هذه املسأأةل بشلك أأفضل ابلإضافة اإىل تلبية توقعات الوفود حول
هذا املوضوع.
نظرا لعدم وجود طلبات أأخرى ألخذ اللكمة ،قر أأ الرئيس فقرة القرار اليت ت اعامتدها:
 .120و ً
 .121اإن جلنة الربانمج واملزيانية:
" "1أأحاطت علام هبذا التقرير (الوثيقة )WO/PBC/31/5؛
" "2و أأبدت ترحيهبا وتأأييدها لتقيمي ا ألمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف اإطار الواثئق التالية:






( JIU/REP/2019/9التوصية )2؛
( JIU/REP/2019/6التوصيات  2و 3و 5و)7؛
( JIU/REP/2019/5التوصية )2؛
( JIU/REP/2019/4التوصية )1؛
( JIU/REP/2019/2التوصية )4؛ عىل النحو م
املبني يف هذا التقرير؛

" "3و أأحاطت علام بأأن حاةل تنفيذ التوصية  6الواردة يف الوثيقة  JIU/REP/2019/6يه "قيد التنفيذ"؛
" "4ودعت ا ألمانة اإىل اقرتاح تقيمي للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة يك تنظر فيه
ادلول اب ألعضاء.
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البند  8من جدول ا ألعامل

تقرير أأداء الويبو 19/2018

 .122استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/31/6
 .123وافتتح الرئيس البند  8من جدول ا ألعامل ،تقرير أأداء الويبو للثنائية  ،2019/2018ودعا ا ألمانة اإىل عرض التقرير.
 .124و أأوحضت ا ألمانة أأن تقرير أأداء الويبو للثنائية  2019/2018قدم تقياميً شام ًال وشفاف ًا ل ألداء املايل والربانجمي يف
الثنائية  .2019/2018وقد ت اإعداد تقرير أأداء الويبو وفقًا للامدتني  2.14و(2.14اثنيا) من القواعد واللواحئ املالية اليت
اعمتدهتا امجلعيات يف أأكتوبر  .2017وإان تقرير أأداء الويبو  19/2018هو تقرير يصدر يف هناية الثنائية وي مقمي التقدم احملرز
و /أأو النتاجئ املرتقبة احملققة ،واليت يمت حتديدها بواسطة مؤرشات ا ألداء واملوارد املعمتدة يف الربانمج واملزيانية للثنائية
بناء عىل تقيمي بياانت ا ألداء للثنائية  2019/2018من بني  484مؤرش أأداء :اكن  357مؤرش "حمقق لكي ًا"،
 .19/2018و ً
أأي بنس بة  74يف املائة؛ و" 35حمقق جزئيا" ،أأي  7يف املائة؛ و 59مؤرش ًا "غري حمقق" ،وهو ما ميثل  12يف املائة؛ و24
مؤرش ًا "غري قابل للقياس" ،وهو ما ميثل  5يف املائة؛ وت التخيل عن  9مؤرشات أأي  2يف املائة .ومن أأجل تسهيل قراءة
الوثيقة وجعلها أأقرص ،ت توفري جداول بياانت ا ألداء للك برانمج بشلك مفصل ابس تخدام الروابط الالكرتونية وشفرات
الاس تجابة الرسيعة ( .)QRوهتدف وشفرات الاس تجابة الرسيعة اإىل تسهيل الوصول اإىل املعلومات ابس تخدام ا ألهجزة
احملموةل .وميكن قراءة شفرات الاس تجابة الرسيعة  QRبواسطة اكمريا الهاتف احملمول .ومسحت هذه املزية اجلديدة بتسليط
الضوء عىل ملخص الإجنازات يف لوحات بياانت ا ألهداف الاسرتاتيجية مع ضامن عدم فقدان أأي معلومات موهجة للقارئ.
وقدم تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الويبو  19/2018ادلمع الالزم لضامن أأن يكون تقرير أأداء الويبو
للثنائية  19/2018موثوقا وحصيحا.
 .125و أأعرب وفد اململكة املتحدة ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن شكره ا ألمانة عىل اإعداد التقرير الشامل ورحب ابجلهود
الإضافية لتبس يط وحتسني التقارير مضن هذا الإطار .واكنت لوحات بياانت ا ألهداف الاسرتاتيجية ،والتحسينات اليت
ُأدخلت عىل التقرير املرحيل بشأأن الصناديق الاستامئنية ،وإاضافة عرض ًا عام ًا ل ألداء حبسب النتاجئ املرتقبة مفيدة بشلك
خاص .وقد مسح ذكل لدلول ا ألعضاء ابحلصول عىل تقيمي شامل للتقدم احملرز يف تنفيذ الربانمج مقارنة اب ألهداف احملددة هل،
وهو مؤرش همم للقمية مقابل املال .ورحبت اجملموعة ابلنتيجة املالية الإجيابية للغاية للثنائية  ،2019-2018واليت فاقت بشلك
كبري الإيرادات املتوقعة .وتعزى هذه النتيجة اإىل حد كبري اإىل اإيرادات الرسوم ،و أأكد الوفد ادلور املهم اذلي تلعبه أأنظمة
التسجيل يف الويبو ابعتبارها العمود الفقري املايل للمنظمة .ولكن ،أأشار الفريق اإىل أأن عدد الطلبات مبوجب نظام لهاي
اكن أأقل بنس بة  18.5يف املائة من تقديرات  .19/2018و أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل املزيد من معليات الانضامم اإىل
نظام لهاي لضامن انتشاره العاملي .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن احملرك الرئييس لإيرادات الويبو اكنت اإيداعات امللكية الفكرية
من خالل خدمات الويبو ،واليت اكنت بدورها ترتكز عىل الاقتصاد العاملي .وس يكون جلاحئة كوفيد 19-بال شك تأأثري كبري
عىل هذه الايداعات ،ودعت اجملموعة الويبو اإىل مواصةل اإدارهتا احلكمية واحلذرة والفعاةل للحد من الآاثر السلبية خالل
الثنائية احلالية وبعدها .وفامي يتعلق اب ألداء الربانجمي ،لحظت اجملموعة أأن  73يف املائة من مؤرشات ا ألداء احملققة ابلاكمل
داء جيدً ا بشلك عام .ورمغ ذكل ،جشعت اجملموعة عىل مزيد من الالزتام للوصول اإىل نس بة مئوية أأكرب فامي يتعلق
تعكس أأ ً
بتقياميت مؤرشات ا ألداء .ورحب الفريق اب ألداء املتعلق ابلهدفني الاسرتاتيجيني الثاين والرابع .ول شك أأن هذه اجلهود اليت
شاركت فهيا ا ألمانة قد سامهت يف حتقيق أأداء مايل اإجيايب يف الثنائية  .2019-2018وكام متت الإشارة اليه سابقًا ،جشعت
نظرا للتأأثري احملمتل جلاحئة
اجملموعة ا ألمانة عىل اإيالء اهامتم خاص ل ألهداف الاسرتاتيجية خالل الثنائية احلالية وبعدها .و ً
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كوفيد 19-عىل الطلب عىل هذه اخلدمات ،من املس تحسن التأأكد من معل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات بشلك سلس ،كوهنا
س تكون ل تقدر بمثن لضامن اجلودة والرسعة يف توفري اخلدمات .ومن مث أأشارت اجملموعة اإىل وجود عدد كبري من مؤرشات
ا ألداء للهدف الاسرتاتيجي الثالث والهدف الاسرتاتيجي السابع اليت ت حتقيقها جزئ ًيا أأو مل يمت حتقيقها .وفامي يتعلق ابلهدف
الاسرتاتيجي السابع ،لحظت اجملموعة التقدم اذلي أأحرزه برانمج قاعدة بياانت الويبو للبحث ()WIPO Re:Search
ومنصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء ( )WIPO GREENواحتاد الكتب امليرسة يف الثنائية  .19/2018وبعد أأن أأشار الوفد
اإىل أأن برانمج قاعدة بياانت الويبو للبحث قد حقق ارتفاعا يف عدد ا ألعضاء ،تساءلت اجملموعة اإذا اكن من املتوقع أأن حيقق
هذا الربانمج نتاجئ مماثةل يف املس تقبل ،حيث ينصب الاهامتم العاملي بشلك مزتايد حنو معاجلة جاحئة كوفيد .19-وقد يكون
من املفيد البحث يف كيفية اس تخدام ادلروس املس تفادة من هذه املبادرة دلمع ا ألحباث يف جمال فريوس كوفيد 19-أأيضً ا.
وهنأأت اجملموعة الويبو عىل ا ألداء املمتاز فامي يتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي السادس ،وهو جمال همم حتققت فيه مجيع النتاجئ
املرتقبة ابلاكمل .ويف اخلتام ،أأشادت اجملموعة اب ألداء املايل والربانجمي الإجيايب للويبو يف الثنائية  ،19/2018ويف حني قد
تؤدي جاحئة كوفيد 19-اإىل مواهجة عدة حتدايت يف املس تقبل ،جشعت اجملموعة ا ألمانة عىل بذل قصارى هجدها للحفاظ عىل
هذا ا ألداء.
 .126وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية وشكر ا ألمانة عىل التقرير.
و أأعرب الوفد عن ارتياح اجملموعة للتقارير املالية الإجيابية وا ألرابح احملققة يف  .19/2018و أأشارت اجملموعة اإىل ألية تشغيل
موارد تكنولوجيا املعلومات ،واليت ستساعد عىل العمل بشلك أأفضل ابلإضافة اإىل تعزيز الفعالية واجلودة الشامةل للخدمات.
ورحبت اجملموعة بتحسني رسعة ا ألنظمة داخل نظام مدريد .ولحظت برسور تزايد الطلبات مبوجب نظام لهاي وإانشاء
واهجة جديدة للروابط الإلكرتونية مع املكتب ادلويل .و أأشارت اجملموعة اإىل وجود ديناميكية اإجيابية للنظام العاملي ،مبا يف
ذكل انضامم عدد أأكرب من البدلان اإىل معاهدات الويبو .وذكرت اجملموعة أأمهية وثيقة جنيف ،واتفاق لش بونة ،ومشاريع
الويبو ،والتعلمي عن بعد ،ل س امي ابلنس بة للرشاكت الصغرية واملتوسطة ابلتوافق مع اخملرتعني وابلنس بة للتفاعالت مع
ا ألوساط الأاكدميية واحلكومات .وتعتقد اجملموعة أأن من املهم جدا اس تخدام أأحدث التقنيات للرتمجة ابلإضافة اإىل برامج اذلاكء
الاصطناعي .و أأيدت اجملموعة اجتاه الويبو فامي يتعلق ابس تخدام التكنولوجيات واحلوس بة بشلك أأكرب.
 .127و أأعرب وفد لتفياً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن امتنانه ل ألمانة لإعداد التقرير ورحب
ابلشلك الشامل للتقرير واس تخدام شفرات الاس تجابة الرسيعة .ورحبت اجملموعة ابلنتاجئ املالية املمتازة للثنائية 19/2018
و أأثنت عىل معل ا ألمانة يف هذا اجملال .واكنت النتاجئ املرتقبة ل ألهداف الاسرتاتيجية التسعة خمتلفة بني هدف وأآخر ،ولكن
بشلك عام ،اكنت النتاجئ احملققة تليب توقعات اجملموعة .ولحظت اجملموعة ابرتياح أأن  73يف املائة من  484مؤرش أأداء قد
حتققت ابلاكمل .و أأشارت اإىل أأن مجيع مؤرشات ا ألداء تقري ًبا للنتاجئ املرتقبة يف اإطار الربانمج ( 10البدلان اليت متر مبرحةل
انتقالية والبدلان املتقدمة) قد حتققت ابلاكمل .واختمتت اجملموعة ابلإشادة ابلعمل املمتاز اذلي قامت به ا ألمانة.
 .128و أأشاد وفد الصني اب ألمانة عىل اجلهود اليت بذلهتا إلعداد التقرير .وذكر أأنه راض بشلك عام عن النتاجئ التشغيلية
للمنظمة و أأداهئا خالل الثنائية  .2019-2018ولحظ الوفد أأن التقرير قدم بعض أأشاكل الابتاكر ومن بيهنا اإدراج ألول مرة
عرض ًا عام ًا ل ألداء حبسب النتاجئ املرتقبة وإاضافة قسم جديد يسلط الضوء عىل جدول أأعامل التمنية .و أأيد الوفد هذه املقاربة
اليت من شأأهنا أأن تساعد ادلول ا ألعضاء عىل احلصول عىل صورة عامة لوضع تنفيذ خطط الويبو الاسرتاتيجية والتقدم احملرز
مفصل
يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية .و أأشار الوفد اإىل أأن التقرير قدم للمرة ا ألوىل جداول بياانت ا ألداء للك برانمج بشلك م
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من خالل الروابط الالكرتونية وشفرات الاس تجابة الرسيعة .و أأشار الوفد اإىل رضورة تشجيع املساعي اليت تبذلها ا ألمانة
للتقليل من طول الوثيقة ،ولكن يف نفس الوقت قد يؤدي اس تخدام الروابط الالكرتونية اإىل تضليل ادلول ا ألعضاء وابلتايل
عدم اطالعهم عىل بياانت ا ألداء التفصيلية .ومن مث انهتز الوفد الفرصة للتعبري عن أآرائه حول بعض جوانب الوثيقة .و أأشار
اإىل أأن الصفحتني  7و 35ذكرت أأن عدد الطلبات مبوجب نظام لهاي للثنائية اكن أأقل من التقديرات املتوقعة للثنائية
 ،19/2018ويعود ذكل بشلك أأسايس اإىل تأأخر انضامم الصني .و أأوحض الوفد أأن الصني تواصلت ابلشلك املناسب مع
ا ألمانة بشأأن انضامهما اإىل اتفاق لهاي خالل الثنائية  .19/2018و أأشار اإىل أأن الصني ،خالل هذه الفرتة ،اكنت تعمل
بشلك اإجيايب لالنضامم اإىل اتفاق لهاي وحترز تقدما يف هذا اجملال .وقد بد أأت الإدارات املعنية ابلعمل عىل ا إلجراءات
القانونية احمللية ،وستسعى الصني جاهدة لإهناهئا يف أأقرب وقت ممكن .وذكر الوفد أأن الصني دلهيا أأكرب عدد من الإيداعات يف
العامل فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية .ور أأى الوفد أأن املزيد من ا ألفاكر والتصاممي واملنتجات الصينية املبتكرة ستنترش عىل
الصعيد العاملي بعد الانضامم اإىل اتفاق لهاي .و أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن الصني مل تنضم بعد اإىل النظام يف عام
 ،2019فاإن عدد التصاممي الواردة يف طلبات لهاي من الصني بلغ  ،633أأي بزايدة  110.5يف املائة س نواي ،واحتلت
الصني املرتبة التاسعة عىل مس توى العامل يف هذا اجملال .و أأشار الوفد اإىل أأن الصفحة  37ذكرت أأنه مع اإضافة امسي احلقول
 CN.و( 中国 .الصني) ،وصل اإجاميل عدد احلقول العليا املكونة من رموز بدلان اليت يق مدم مركز الويبو خدمات لتسوية
املنازعات علهيا اإىل  78حق ًال .و أأعرب الوفد عن امتنانه ملكتب الويبو يف الصني ملسامهته الإجيابية يف تعزيز مركز الويبو
للتحكمي والوساطة ليصبح الكيان الوحيد غري الصيين اذلي يقدم خدمات لمسي احلقول  CN.و( 中国 .الصني) .و أأشار
الوفد اإىل أأن التقرير قام بتحديث ومراجعة بياانت ا ألداء املتعلقة ابلربانمج ( 20العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب
اخلارجية) .وذكر أأن التقرير قام بتنقيح بياانت ا ألداء اخلاصة بعدد زايرات مواقع املاكتب اخلارجية الالكرتونية ملنظمة الويبو
من خالل اإضافة عدد الزايرات اإىل مجيع صفحات مواقع املاكتب اخلارجية الالكرتونية مجليع اللغات املتوفرة .وت حتديث
النس بة املئوية لالس تفسارات اليت عاجلها مكتب الويبو يف الصني يف غضون  24ساعة يف  2018لتشمل الاس تفسارات عرب
الهاتف والربيد الإلكرتوين وذكل لتامتىش مع املهنجية املس تخدمة ملاكتب الويبو اخلارجية ا ألخرى .و أأعرب الوفد عن تقديره
لتكل املامرسة وتشجعيه لها و أأشار اإىل أأهنا تظهر ابلوقائع موقف ا ألمانة .وذكر أأنه ،مقارنة بعام  ،2018زادت اإنتاجية حفص
الإجراءات الشلكية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وإانتاجية حفص الإجراءات الشلكية لنظام مدريد يف عام .2019
كام اخنفض متوسط تلكفة معاجلة التصاممي اجلديدة  /اجملددة يف نظام لهاي اخنفاضً ا حادًا .و أأعرب الوفد عن رسوره للنتاجئ
اجليدة اليت ت التوصل اإلهيا يف تشغيل خدمات امللكية الفكرية الثالثة للويبو .ورحب الوفد ابإدراج التقرير املرحيل للصناديق
الاستامئنية يف امللحق الثاين عرش من التقرير .و أأعرب الوفد عن تقديره الكبري للمساعدة اليت قدمهتا اإدارات الويبو املعنية يف
اإطار التعاون مع الصندوق الاستامئين للصني و أأشار اإىل أأنه س يواصل اس تخدام صندوقه الاستامئين دلمع الويبو يف خمتلف
اجملالت مبا يف ذكل الابتاكر وتعزيز التمنية املتوا نزة ألدوار امللكية الفكرية العاملية من خالل خمتلف أأشاكل التعاون .و أأخري ًا،
أأشار الوفد اإىل التقدم احملرز يف املنصة املرنة وال آمنة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  -املرحةل ا ألوىل .واعترب الوفد أأن تعزيز
مرونة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات هو أأمر همم جدا مجليع أأحصاب املصلحة مبا يف ذكل مودع الطلب وماكتب الرباءات
والويبو .و أأعرب الوفد عن دمعه الاكمل للويبو محلاية الش بكة شديدة الرسية اليت تتضمن بياانت معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات اخلاصة مبودعي الطلبات العامليني ،ابس تخدام حلول ذات مس توى عال من ا ألمن وتطبيق عزل أأمين رفيع املس توى.
و أأشار الوفد اإىل خطة الويبو لس تخدام التكنولوجيا السحابية لزايدة مرونة خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ولكنه
أأشار اإىل أأن هذه التكنولوجيا ،اإىل جانب فوائدها املتعددة ،ميكن أأن تؤدي اإىل خماطر معينة يف أأمن البياانت .و أأعرب الوفد
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عن أأمهل يف أأن تدرس الويبو بدقة واقع أأن بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تتضمن مكية كبرية من املعلومات اخلاصة
ابلرباءات اليت مل يمت نرشها بعد .وشدد الوفد عىل أأن تكل البياانت ينبغي تصنيفها عىل أأهنا بياانت تكنولوجية وجتارية وجيب
أأن تبقى رسية بشلك اتم ألهنا مرتبطة ار ً
تباطا وثيقًا ابملصاحل التكنولوجية والتجارية الهامة ملودعي الطلبات والعمالء العامليني
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وخلص الوفد اإىل أأن الويبو جيب أأن تتخذ تدابري ملموسة لضامن ا ألمن املطلق للبياانت
احلساسة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ول س امي بياانت الرباءات اليت مل يمت نرشها بعد ،وذكل خالل خمتلف مراحل
تصممي وتنفيذ ذكل املرشوع.
 .129و أأعرب وفد زمبابوي ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،عن تقديره للتقرير و أأثىن عىل الزايدة يف الفائض اليت
بلغت حوايل  140مليون فرنك سويرسي .و أأشادت اجملموعة ابلتقارير املالية الإجيابية للفرتة  .2019-2018ولحظت اجملموعة
أأن النفقات املتعلقة ابلتمنية اكنت أأقل بنس بة  4يف املائة مما اكن متوقعا ،وحثت عىل معاجلة هذا املوضوع يف املس تقبل ألن
جدول أأعامل التمنية ميثل أأمهية مركزية للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ولحظت اجملموعة أأن أأحد ا ألقسام يسلط الضوء
عىل أأنشطة جدول أأعامل التمنية و أأشارت اإىل عدم وجود حتليل مكي لتتبع العالقة بني توصيات جدول أأعامل التمنية وهذه
ا ألنشطة ،و أأوصت مبعاجلة هذا املوضوع يف املس تقبل .ويف ظل تفيش فريوس كوروان يف عام  ،2019قد يكون من املفيد
معرفة كيف قام مديري الربامج بتكييف الربامج لالس تجابة للتحدايت احلالية.
 .130و أأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأحاط الوفد علام ابلوثيقة وشكر
ا ألمانة عىل املعلومات املفصةل والعرض الشامل ،ا ألمر اذلي مسح بتقيمي العمل اذلي أأجنزته املنظمة خالل الفرتة -2018
 .2019و أأشار الوفد اإىل أأنه تبني من التقرير أأن الوضع املايل مس تقر و أأنه ت اإحراز تقدم ابلستناد اإىل مؤرشات ا ألداء
نظرا اإىل أأن  75ابملائة من مؤرشات
الرئيس ية .ولحظ الوفد ابرتياح أأن أأداء املنظمة خالل الثنائية السابقة اكن جيدً ا للغايةً ،
ا ألداء الرئيس ية قد ت حتقيقها .وقد ت حتقيق عدد كبري من النتاجئ املهمة مقارنة اب ألهداف الاسرتاتيجية .و أأوحض الوفد كذكل
أأنه ت توفري املعلومات املتعلقة ابجلهود املبذوةل يف جمال التمنية املس تدامة ،كام تعهدت به ا ألمانة خالل ادلورة السابقة.
و أأعرب الوفد عن ارتياحه للجهود املبذوةل لتطوير الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ،ومراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر ،وبرانمج النفاذ اإىل ا ألحباث ألغراض التطوير والابتاكر ( )ARDIاذلي هيدف اإىل اجراء ا ألحباث والابتاكر،
وبرانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ( )ASPIاذلي هيدف اإىل توفري املعلومات املتخصصة .ومتىن الوفد
جزءا من أأنشطة الويب و أأعرب الوفد عن رغبته يف فهم تأأثري جاحئة كوفيد 19-عىل معل املنظمة يف
أأن تبقى هذه الربامج ً
املس تقبل ،حيث ر أأى أ آ ًاثرا سلبية حممتةل وبعض اخملاطر عىل املنظمة ،كام أأشار اليه املندوب املوقر من اململكة املتحدة.
 .131و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن امتنانه لإعداد التقرير وعرضه ،و أأشار اإىل ارتياحه لتحسني تقرير أأداء
الويبو  19/2018من خالل اإعادة تصممي لوحات بياانت ا ألهداف الاسرتاتيجية وتوفري عرض عام ل ألداء حبسب النتاجئ
املرتقبة .و أأشار الوفد ابرتياح اإىل ا ألداء املايل والربانجمي الإجيايب للمنظمة اذلي يصب ابجتاه حتقيق النتاجئ املرتقبة للثنائية
 .2019-2018وفامي يتعلق ابلربانمج ( 32نظام لش بونة) ،أأعرب الوفد عن رسوره ألن اإجراءات التخفيف قد سامهت يف
اإيداع س تة صكوك لالنضامم اإىل وثيقة جنيف ،مما أأدى اإىل دخولها حزي التنفيذ يف فرباير  .2020ولكن ،أأعرب الوفد عن
أأسفه ألن حتويل املوارد يف اإطار الربانمج من أأجل التخفيف من اخملاطر أأدى اإىل تأأجيل ا ألنشطة ا ألخرى ،فأأثر ذكل بشلك
حتسن سري معل جسل
سليب عىل حتقيق بعض أأهداف ا ألداء املتعلقة بتحسني أأمتتة جسل لش بونة .و أأشار الوفد اإىل أأن م
لش بونة ،مبا يف ذكل العمليات والإجراءات الإلكرتونية ،مل يتحقق يف ذكل الوقت .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل حتسني أأنظمة
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تكنولوجيا املعلومات لنظام لش بونة لتلبية املتطلبات اجلديدة مبوجب وثيقة جنيف وحتسني الإنتاجية ومس توايت اخلدمة
وتوس يع نطاق التغطية اجلغرافية لنظام لش بونة .وفامي يتعلق ابلربانمج ( 4املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية) ،أأعرب الوفد عن أأسفه ألن التقدم يف ا ألنشطة املعيارية يف جمال امللكية الفكرية واملؤرشات اجلغرافية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،عىل النحو املتفق عليه بني ادلول ا ألعضاء ،مل يكن
ممكنًا بسبب تأأجيل دورة اللجنة احلكومية ادلولية بسبب اجلاحئة العاملية.
 .132وهنأأ وفد مجهورية كوراي الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم و أأعرب عن ثقته يف أأن دورة جلنة الربانمج واملزيانية س تكون
بناءة وانحجة يف ظل قيادة الرئيس املقتدرة .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اجلهود اليت بذلهتا للتحضري لالجامتع ،وشكر مساعد
املدير العام الس يد سوندارام عىل تفانيه الالحمدود طوال الس نوات املاضية ،ممتني ًا هل التوفيق يف مساعيه املس تقبلية .وفامي
يتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي الثاين ،أأشار الوفد اإىل أأن عدد الطلبات اليت وردت من العديد من ادلول ا ألعضاء اكن أأكرب مما
هو متوقع ،ل س امي الطلبات الواردة من مجهورية كوراي وإايطاليا والولايت املتحدة ا ألمريكية خالل الثنائية .19/2018
وابلإضافة إاىل ذكل ،ذكر الوفد أأنه وفقًا لس تعراض لهاي الس نوي لعام  ،2020ت تسجيل ارتفاع بنس بة  77.1يف املائة يف
عدد طلبات التصممي املقدمة من قبل املودعني الكوريني ،ونتيجة ذلكل ،احتلت مجهورية كوراي املرتبة الثانية من حيث البدل
الأكرث اس تخداما لنظام لهاي يف عام  .2019ور أأى الوفد أأن الوقت قد حان ألمانة الويبو و أأعضاء احتاد لهاي ملناقشة
س بل امليض قدما ،أأي كيفية جعل نظام لهاي أأكرث سهوةل من انحية الاس تخدام وإاضافة لغات اإيداع جديدة .وفامي يتعلق
ابلهدف الاسرتاتيجي الثالث ،أأشار الوفد اإىل أأن برانمج التعمل عن بعد اس متر يف حتقيق المنو يف  ،2019-2018وأأن
ادلورات العامة للتعمل عن بعد ملكتب امللكية الفكرية اجتذبت  56ابملائة من املشاركني .و أأشار الوفد اإىل أأنه ت التوصل اإىل
اتفاق بني الويبو واملكتب الكوري للملكية الفكرية لتنفيذ العديد من املشاريع اجلديدة بدمع من الصناديق الاستامئنية الكورية.
ولحظ الوفد أأنه حلل مسأأةل العدد احملدود دلورات أأاكدميية الويبو للتعمل عن بعد املتاحة ابللغة الكورية ،اتفقت الويبو
واملكتب الكوري للملكية الفكرية عىل ترمجة ادلورات الأكرث شعبية يف أأاكدميية الويبو اإىل اللغة الكورية .وس تعطى ا ألولوية
نظرا جلاحئة كوفيد،19-
لدلورات التدريبية حول الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية .و ً
توقعت مجهورية كوراي أأن يزداد الطلب عىل برامج التعمل عن بعد يف املس تقبل ،و أأشارت اإىل أأهنا س تواصل بذل اجلهود
لالس تجابة بشلك فعال لهذا الطلب .و أأشار الوفد كذكل اإىل أأن عدد خرجيي برامج الويبو املشرتكة دلرجة املاجس تري قد
ارتفع من  158يف عام  2017اإىل  217خرجيًا يف عام  .2019و أأشار املندوب كذكل اإىل أأن أأحد برامج درجة املاجس تري
اجلديدة ،امللكية الفكرية والتمنية ،ت تقدميه من قبل لكية الس ياسة العامة والإدارة التابعة ملعهد كوراي للتمنية .واستند هذا
الربانمج اجلديد اإىل مذكرة التفامه اليت وقعها املدير العام للويبو ومفوض املكتب الكوري للملكية الفكرية أأثناء زايرة املدير
العام للويبو اإىل كوراي يف عام  .2019وقد أأصبح هذا الربانمج يعمل باكمل طاقته يف عام  2020وت تقدميه ابس تخدام منصة
خاصة عىل الإنرتنت .وذكر الوفد أأن رضا الطالب املشاركني اكن مرتفعا للغاية .وعىل الرمغ من جاحئة كوقيد ،19-سيس متر
هذا الربانمج يف العمل بشلك طبيعي يف عام  ،2021وابلتايل ،طلب الوفد من ادلول ا ألعضاء يف الويبو مواصةل الاهامتم
هبذا الربانمج حىت يمتكن من الاس مترار يف اس تقطاب طالب جدد .وفامي يتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي التاسع ،ذكر الوفد أأنه
ت تعممي خدمة حتويل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل  43كياانً مشار ًاك يف عام  ،2019مما أأدى اإىل اخنفاض بنس بة
 ٪70يف عدد املطالبات الواردة مقارنة بعام  .2017ويف هذا الصدد ،لحظ الوفد أأن املكتب الكوري للملكية الفكرية قد
وقع مذكرة تفامه بشأأن خدمة حتويل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف فرباير  ،2020وهو يقوم بتقدمي هذه اخلدمة
منذ مارس  .2020ووفقًا لتقيمي املكتب الكوري للملكية الفكرية ،حتسنت فعالية العمل الإداري املتعلق خبدمات رسوم
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معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بشلك كبري من خالل اخلدمة املعمتدة حديثًا .وذلكل ،شكر الوفد موظفي شعبة الشؤون
املالية يف الويبو ،ول س امي مدير شعبة الشؤون املالية ،عىل تعاوهنم لصياغة مذكرة التفامه وتنفيذها.
 .133أأعرب وفد الياابن عن امتنانه لرئيس جلنة الربانمج واملزيانية ومدير عام الويبو الس يد غري والس يد سوندارام مساعد
املدير العام وا ألمانة جلهودمه املتفانية يف تنظمي الاجامتع يف ظل الظروف الصعبة جلاحئة كوفيد  .19و أأيد الوفد البيان اذلي
أأدىل به وفد اململكة املتحدة نيابة عن اجملموعة ابء .و أأثىن الوفد عىل ا ألمانة لعملها ادلؤوب يف اإعداد النسخة املفصةل من تقرير
أأداء الويبو لدلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية .وفامي يتعلق ابلربانمج ( 17اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية) ،ذكر
الوفد أأن مكتب الياابن للرباءات ( )JPOاكن يدمع أأنشطة منصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء ()WIPO GREEN
بدءا من عام 2020
ابلتعاون مع مكتب الويبو يف الياابن ( )WJOمن خالل اس تخدام الصناديق الاستامئنية الياابنية .و ً
فصاعدً ا ،وبصفته رش ًياك ،أأراد مكتب الياابن للرباءات املسامهة بشلك أأكرب .فأأطلق مكتب الياابن للرباءات صفحة منصة
الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء ( )WIPO GREENعىل الانرتنت ،واليت اكنت تعرض أأنشطة الرشاكء الياابنيني وسعى
املكتب اإىل العمل مع العديد من الرشاكء .ابلإضافة اإىل ذكل ،فامي يتعلق ابلتقرير املرحيل للصناديق الاستامئنية يف عام 2019
 ،أأشار الوفد اإىل أأنه قدم حملة عامة عن النتاجئ الرئيس ية اليت حتققت مضن اإطار معل الصندوق الاستامئين .وعىل سبيل
املثال ،ذكر املندوب أأن أأموال الياابن قد اس تخدمت لمتويل مؤمتر نظمته الويبو واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية
( )ARIPOواملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIوزميبابوي يف نومفرب؛ وحدث شارك يف اس تضافته املكتب العريب
للويبو ومكتب الويبو يف الياابن وست دول عربية الياابن يف أأكتوبر؛ ومرشوع هتيئة بيئة مؤاتية لنظام امللكية الفكرية ()EIE
يف البدلان الآس يوية يف أأبريل؛ ومبادرات قاعدة بياانت مزااي امللكية الفكرية ( .)IP Advantageوفامي يتعلق ابلتوقيت
مشريا
املناسب ملعاجلة الطلبات ادلولية لنظام لهاي ،أأظهر تقرير أأداء الويبو تأأخمر العمل عىل هذه الطلبات يف عام ً ،2019
اإىل الانتقال اإىل نظام تكنولوجيا املعلومات اجلديد .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه من املفضل أأن تقدم الويبو املعلومات يف
أأرسع وقت ممكن للمس تخدمني وادلول ا ألعضاء يف حال حدوث مشألك خطرية تؤثر عىل املس تخدمني مثل التأأخري يف
معاجلة الطلبات .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتخذ الويبو ا إلجراءات املناس بة ملنع تكرار مثل هذه املشألك.
 .134وشكرت ا ألمانة الوفود عىل تشجيعها فامي يتعلق ابلتقرير .وذكمرت ا ألمانة بأأن تقرير أأداء الويبو هو أأداة للمساءةل
اذلاتية و أأشارت اإىل اهنا تقوم ابإعداده جبدية اتمة رمغ أأن اإعداد تقرير ا ألداء الاكمل لهذه الثنائية تطلب هجدا كبريا .و أأشارت
ا ألمانة اإىل أأهنا دجمت اجلوانب الربانجمية واملالية ألداء املنظمة بشلك اكمل يف تقرير أأداء الويبو للثنائية  .19/2018و أأحاطت
ا ألمانة علام جبميع النقاط احملددة و أأعربت عن تقديرها الكبري ملشاركة ادلول ا ألعضاء وتشجيع هذه ادلول لها فامي يتعلق هبذا
املوضوع.
 .135و أأخذ الرئيس اللكمة ورصح بأأنه يود أأن ينضم اإىل مجيع الوفود اليت شكرت ا ألمانة و أأشار اإىل اجلهود املبذوةل فامي
يتعلق اب ألداء وشلك الوثيقة .و أأقر أأن أأزمة كوفيد 19-س يكون لها تأأثري عىل تنفيذ أأهداف املنظمة .ولحظ الرئيس أأن معظم
ا ألطراف راضية عن أأداء املنظمة بشلك عام .وقد أأظهرت الويبو أأهنا مثال حيتذى به.
نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى ،قر أأت ا ألمانة فقرة القرار اليت ت اعامتدها.
 .136و ً
 .137اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ اس تعرضت "تقرير أأداء الويبو للثنائية ( 2019/2018الوثيقة
 ،)WO/PBC/31/6وتقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الويبو للثنائية ( 2019/2018الوثيقة
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 ،)WO/PBC/31/7و أأ مقرت بطبيعة التقرير كتقيمي ذايت ل ألمانة ،أأوصت بأأن حتيط مجعيات الويبو علام اب ألداء املايل
الإجيايب والتقدم الربانجمي احملرز يف حتقيق النتاجئ املرتقبة يف الثنائية .2019/2018

وثيقة أأخرى ذات الصةل نظرة عامة عىل التنفيذ املايل وتنفيذ الربانمج يف هناية يوليو 2020
 .138استندت املناقشات اإىل الوثيقة "نظرة عامة عىل التنفيذ املايل وتنفيذ الربانمج يف هناية يوليو " ،2020واليت ت نرشها
عىل موقع جلنة الربانمج واملزيانية  31عىل الانرتنت حتت قسم "واثئق أأخرى ذات صةل".
 .139و أأشار الرئيس اإىل أأن العديد من الوفود قد طلبت الوثيقة عش ية اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية ،حيث أأرادوا
احلصول عىل نظرة عامة عىل الوضع املايل للمنظمة وتأأثري كوفيد .19-ودعا الرئيس ا ألمانة لعرض التقرير.
 .140و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه خالل جلسات الإحاطة غري الرمسية اليت س بقت انعقاد جلنة الربانمج واملزيانية ،طلبت عدة
بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء ،أأعدت
وفود نظرة عامة عىل تأأثري كوفيد 19-عىل الوضع املايل للمنظمة وتنفيذ الربانمج .و ً
ا ألمانة الوثيقة "نظرة عامة مالية وبرانجمية حىت هناية يوليو  ،"2020واليت قدمت حملة عامة عن تأأثري جاحئة كوفيد 19-عىل
تنفيذ برامج الويبو وإايراداهتا ونفقاهتا .وت نرش الوثيقة عىل موقع جلنة الربانمج واملزيانية عىل الإنرتنت حتت قسم "واثئق
أأخرى ذات صةل" .وعىل الرمغ من ا ألزمة النامجة عن فريوس كوروان ،اكنت اإيرادات أأنظمة امللكية الفكرية العاملية عىل
املسار الصحيح مقارنة ابلإيرادات املقدرة يف الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020وبلغت  108يف املائة من هدفها .وبلغت
النفقات  91يف املائة من هدفها مع اخنفاض نفقات خالف املوظفني عام اكن متوقعا يف ذكل الوقت من العام .ويعود ذكل اإىل
كون جاحئة كوفيد 19-قد أأثرت عىل تنفيذ أأنشطة الويبو يف عام  2020بدرجات متفاوتة .وقدمت الوثيقة حملة موجزة عن تأأثري
كوفيد 19-عىل لك هدف اسرتاتيجي .وس يعرض تقرير أأداء الويبو لعام  ،2020اذلي س يقدم اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف
عام  ،2021التقارير املالية والربانجمية الاكمةل لعام  2020وفقًا للواحئ والقواعد املالية .و أأشارت ا ألمانة كذكل اإىل أأنه منذ أأبريل
 ،2020نرشت الويبو لوحة متابعة خمصصة لإدارة ا ألزمات عىل الإنرتنت تسمح لدلول ا ألعضاء مبراقبة معليات املنظمة خالل
شهراي للطلب عىل خدمات الويبو وإايراداهتا ونفقاهتا.
جاحئة كوفيد .19-وتقدم لوحة املتابعة حتديثًا ً
 .141وحتدث وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وشكر ا ألمانة عىل املعلومات اليت قدمهتا حول تأأثري
جاحئة كوفيد 19-عىل العمليات واملوارد املالية للويبو .و أأشارت اجملموعة اإىل أأهنا ذكرت يف بياهنا الافتتايح أأهنا تريد معرفة اإذا
اكن من املمكن اإجراء تعديالت عىل املزيانية وإاذا اكن من املمكن تعديل املزيانية للثنائية املقبةل .وطلبت اجملموعة مزيدً ا من
املعلومات فامي يتعلق ابملوارد املالية اليت مل تس تخدم نتيجة عدم مشاركة املندوبني القادمني من عوامصهم بسبب قيود السفر.
واعتربت اجملموعة أأنه ينبغي اإعادة ختصيص املوارد غري املس تخدمة لمتويل املندوبني الإضافيني يف دورة املزيانية املقبةل .وفامي
يتعلق ابلتعاون الإمنايئ واملساعدة التقنية واملنح ،تعتقد اجملموعة أأن املوارد اليت مل تس تخدم هذا العام ميكن إاعادة ختصيصها
لتعزيز تكل ا ألنشطة يف العام التايل .وبعد اطالع اجملموعة عىل خمتلف الواثئق والتقارير دلورة جلنة الربانمج واملزيانية ،مل
تمتكن من العثور عىل أأي معلومات بشأأن املوارد املالية اخملصصة للتعاون الإمنايئ واليت ل ميكن اس تخداهما بسبب جاحئة
كوفيد .19-وتعلق اجملموعة أأمهية كبرية عىل التعاون ادلويل واملساعدة التقنية كوس يةل لتعزيز التمنية .ور أأت اجملموعة أأن التقارير
اليت تعدها ا ألمانة جيب أأن حتتوي عىل قسم خاص ابملوارد اخملصصة واملس تخدمة وغري املس تخدمة يف التعاون ادلويل للك
برانمج من الربامج .وبعد اطالع اجملموعة عىل خمتلف الواثئق والتقارير دلورة جلنة الربانمج واملزيانية ،لحظت أأنه من
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الصعب للغاية حتديد معلومات دقيقة بشأأن املوارد املالية اخملصصة للتعاون الإمنايئ واليت ل ميكن اس تخداهما بسبب جاحئة
كوفيد.19-
 .142وعرب وفد الصني عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد نظرة عامة عىل التنفيذ املايل وتنفيذ الربانمج حىت هناية يوليو .2020
و أأشار اإىل أأن الظروف غري املس بوقة النامجة عن جاحئة كوفيد 19-أأجربت املنظمة عىل اإجراء تعديالت عىل مجيع املس توايت
ويف خمتلف اجملالت .وذلكل اكن من الرضوري حتليل الوضع املايل للويبو يف هناية يوليو  .2020و أأشار الوفد اإىل أأنه يف الفرتة
بني يناير ويوليو  ،2020مل تتأأثر اإيرادات املنظمة بشلك كبري ابجلاحئة ،رمغ أأن نفقاهتا اكنت أأقل من املتوقع .وابلإضافة اإىل
ذكل ،اكن تأأثري جاحئة كوفيد 19-عىل خمتلف ا ألهداف والربامج الاسرتاتيجية متفاوات .و أأعرب الوفد عن رسوره ألن الهدف
الاسرتاتيجي الثاين (تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول) والربامج ذات الصةل مل تتأأثر بشدة.
واكنت مس توايت التشغيل والإنتاجية ألنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي ومركز الويبو للتحكمي
والوساطة طبيعية .ولحظ الوفد أأن اجلاحئة قد أأثرت عىل العمل املتعلق بوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية
وتنفيذ جدول أأعامل التمنية ،مبا يف ذكل اللجنة احلكومية ادلولية .وللتكيف مع هذا الوضع ،ت تعديل املزيانية للربامج ذات
الصةل .و أأشار الوفد اإىل أأن الوثيقة مل تقدم أأي تفسري لخنفاض اس تخدام مزيانية خالف املوظفني عام هو متوقع للربانمج 26
(الرقابة ادلاخلية) مضن اإطار الهدف الاسرتاتيجي التاسع (ادلمع الإداري واملايل الفعال) .ور أأى الوفد أأن الرقابة ادلاخلية تمت
غالبا من املوظفني من داخل املنظمة .ونتيجة ذلكل ،اكن من املفرتض أأن يكون تأأثري كوفيد 19-عىل مزيانية خالف املوظفني
حمدودًا .وطلب الوفد من ا ألمانة توضيح أأس باب اخنفاض املزيانية للربانمج  26عام اكن متوقعا ،فضال عن التعديالت اليت
يتعني اإجراؤها يف املس تقبل .و أأخري ًا ،أأيد الوفد كبري الاقتصاديني يف تعديل مناذج التنبؤ لتقدير ادلخل يف الربامج واملزيانية يف
ظل اجلاحئة و أأعرب عن تطلعه اإىل الاطالع عىل التوقعات احملدثة يف املس تقبل.
 .143وشكر وفد زمبابويً ،
متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،ا ألمانة عىل توفري الوثيقة اس تجاب ًة لطلبات ادلول ا ألعضاء.
وذكرت أأن فريوس كوروان تسبب يف اضطراب الاقتصاد والصحة ونظام امللكية الفكرية ابلاكمل .ورحبت اجملموعة بقدرة
الويبو عىل الصمود وعىل تطبيق أأفضل ا إلجراءات لتقيمي اخملاطر .وتأأمل اجملموعة أأل يؤثر الركود العاملي املتوقع عىل املنظمة،
وتناشد ا ألمانة تنفيذ تدابري احتواء اخملاطر عىل أأفضل وجه ممكن .و أأعربت اجملموعة عن تأأييدها لآراء مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب .واكن دلى اجملموعة أأس ئةل تتعلق ابلإنفاق عىل سفر املندوبني حلضور الاجامتعات .اإذ أأن اجملموعة مل تفهم
سبب اس مترار هذا المتويل عىل الرمغ من التحدايت الواحضة اليت واهجها الكثريون ،ول س امي يف منطقة اجملموعة .وإاذا مل يكن
املندوبون قادرين عىل السفر ،أأرادت اجملموعة معرفة ما اإذا اكن هؤلء املندوبون س يحصلون يف ادلورات القادمة عىل متويل
اإضايف لزايدة حضور الوفود يف مجعيات العام التايل وذكل يف حال عاد الوضع اإىل طبيعته .وطلبت اجملموعة أأيضً ا من مديري
الربامج رشح كيف قاموا بتكييف براجمهم لالس تجابة لـكوفيد ،19-ل س امي برامج التمنية .و أأثنت اجملموعة أأيضا عىل الربامج،
مثل أأاكدميية الويبو ،اليت شهدت ارتفاعًا يف نشاطها عىل الإنرتنت .وطلبت اجملموعة معلومات عن حاةل بعض هذه الربامج ،ل
س امي حضورها عىل الإنرتنت يف البدلان النامية ،وإاذا اكنت هناك أأية مؤرشات حتدد اإذا اكنت البدلان النامية تس تفيد ابلفعل
من زايدة احلضور عىل الإنرتنت.
 .144وردد وفد الربازيل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وشدد الوفد عىل
أأمهية احلصول عىل معلومات مجمعة عن املوارد اخملصصة للتعاون الإمنايئ وا ألنشطة ذات الصةل ابملساعدة التقنية .وس تكون
هذه املعلومات ذات أأمهية قصوى لتقيمي وتقدير بشلك حصيح تأأثري جاحئة كوفيد 19-يف برامج املنظمة ومزيانيهتا .وطلب الوفد
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توضي ًحا حمددًا فامي يتعلق ابملعلومات الواردة يف لوحة الويبو للمتابعة اخملصصة إلدارة ا ألزمات واليت أأظهرت أأن أأداء أأنظمة
التسجيل اكن أأقل بقليل من الهدف ،ولكن من انحية أأخرى ،اكن ادلخل أأعىل من الهدف .وتساءل الوفد اإذا اكن هذا
ا ألمر مرتبط ابلتأأخري.
 .145وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل املعلومات و أأشار اإىل هجود ا ألمانة للتغلب عىل النتاجئ السلبية للجاحئة .و أأشار
الوفد اإىل أأن أأداء أأنظمة التسجيل ادلويل حافظت عىل مس توى عال .كام أأشار الوفد اإىل أأن ادلول ا ألعضاء حباجة اإىل
احلصول عىل بياانت مجمعة عن املوارد املالية غري املس تخدمة ،ل س امي فامي يتعلق ابملوظفني والطريقة اليت سيمت هبا اإعادة
ختصيص هذه املوارد املالية .وذكر أأنه جيب النظر يف اإماكنية البحث عن طرق توقع بديةل .وتساءل الوفد كيف ستتعامل
الويبو مع جاحئة كوفيد 19-خالل الفرتة املتبقية من العام.
 .146وشكر وفد املكس يك ا ألمانة عىل هجودها املبذوةل طوال فرتة تفيش جاحئة كوفيد .19-ومل يرغب الوفد يف تكرار
السؤال السابق اذلي طرحته الوفود ا ألخرى ،و أأشار اإىل أأنه سيس متع بعناية اإىل الردود عىل تكل ا ألس ئةل .وطلب الوفد من
ا ألمانة توفري املعلومات بشلك يويم حول سري معل املنظمة ،عىل سبيل املثال ،حول تلكفة عقد الاجامتعات يف شلك
هجني .و أأقر الوفد بأأن املنظامت ا ألخرى يف جنيف اكنت تواجه نفس الظروف .ومن شأأن املعلومات الواردة من ا ألمانة أأن
تساعد يف احلصول عىل فهم أأفضل للتاكليف احلقيقية واليت يعتقد الوفد أأهنا قد تكون أأعىل يف بعض احلالت ،ولكن يف نفس
الوقت يدرك أأنه قد يكون هناك أأيضً ا وفورات .و أأخريا ،أأشار الوفد اإىل أأنه قد ل يرتفع احلضور الفعيل حىت انهتاء ا ألزمة،
ولكن عىل ا ألقل ميكن توفري املعلومات يف غضون ذكل.
 .147وفامي يتعلق بتلكفة اللجان والعمل اليويم للمنظمة ،أأوحضت ا ألمانة أأن تلكفة ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج
واملزيانية قد جتاوزت املزيانية ا ألولية لجامتع جلنة الربانمج واملزيانية ألس باب خمتلفة .وا ألس باب الرئيس ية ذلكل يه الشلك
الهجني لدلورة ،وتدابري النظافة ،واحلاجة اإىل مس توى مرتفع من ادلمع الفين ،والتخطيط والرتتيبات اللوجستية .و أأشارت
ا ألمانة اإىل مالحظات وفد املكس يك ،و أأوحضت أأن هناك اخنفاض يف معل وتاكليف بعض الربامج وارتفاع كبري يف برامج
أأخرى .وذكرت أأن اإدارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يه من بني ا ألقسام اليت شهدت ارتفاعا نتيجة احلاجة اإىل املزيد
من املعدات التقنية وتعزيز البنية التحتية التقنية والتعديالت لتسهيل العمل عن بعد .ويف حني معلت اإدارة تكنولوجيا
املعلومات والتصالت هنارا وليال لإاتحة اإماكنية العمل عن بعد ملوظفي الويبو التابعني خملتلف الربامج ،فقد أأدى ذكل اإىل
ارتفاع التاكليف .و أأوحضت ا ألمانة كذكل أأن عقد دورة جلنة الربانمج واملزيانية اكن يعمتد عىل زايدة رسعة الانرتنت بشلك
كبري وإاجراء تعديالت عىل البنية التحتية من قبل فريق تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،حىت يمتكن الوفود من متابعة
مداولت الاجامتع من دون انقطاع ،سواء اكن أأعضاء هذه الوفود حارضين فعليا يف صاةل الاجامتعات أأو يتابعون عن بعد.
ولك ذكل تطلب نفقات اإضافية .وابلإشارة اإىل السؤال املتعلق ابس تخدام املوارد من وفد بامن نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ،أأوحضت ا ألمانة أأن الوثيقة حتدد للك هدف اسرتاتيجي الربامج املرتبطة به ومعدل الاس تخدام .واكن
معدل الاس تخدام خمتل ًفا للك برانمج ألس باب خمتلفة ألن حمتوى الربامج اخملتلفة هو اذلي حيدد النفقات املرتبطة هبا ومل تكن
التخفيضات يف السفر أأو حاةل عدم السفر يه اليت أأثرت فقط عىل بعض الربامج .وقد ت تبين العديد من الطرق البديةل
لتنفيذ الربامج .وتناولت ا ألمانة السؤال املتعلق ابإعادة ختصيص املزيانية ل ألنشطة ا ألخرى ،و أأشارت اإىل أأهنا الس نة ا ألوىل من
الثنائية  21/2020و أأن ا ألمانة ملزمة ابلربامج واملزيانية املعمتدة للثنائية  .21/2020واكن املدير العام يراقب مجيع الربامج
وتنفيذ خطط العمل .وقد خصصت املنظمة ا ألموال لتكل الربامج اليت يه حباجة الهيا ملواصةل معلها ،ولكن مل يكن هناك أأي
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برانمج حيتاج اإىل املزيد من ا ألموال عام ت ختصيصه هل ،ألننا ما زلنا يف أأول مرحةل من الثنائية ومل تس تمكل املنظمة تنفيذ
برانمج معلها لفرتة الثنائية .وفامي يتعلق مبسأأةل التنبؤ ابلإيرادات ،أأوحضت ا ألمانة أأن كبري الاقتصاديني وفريقه اكنوا يعملون عىل
هذا املوضوع .وفامي يتعلق ابلسؤال املتعلق ابلربانمج ( 26الرقابة ادلاخلية) ،أأوحضت ا ألمانة أأن سبب اخنفاض معدل
اس تخدام املزيانية للموارد من خالف املوظفني هو أأنه اكن من الصعب عىل شعبة الرقابة ادلاخلية أأن تتعاقد مع املتعاقدين
اخلارجيني اذلين يمت عادة اللجوء اإىل خدماهتم ملساعدة الشعبة يف معليات التدقيق والتقيمي اخلاصة هبا خالل النصف ا ألول
من العام .ورمغ ذكل ،كام أأوحض املدقق ادلاخيل يف اليوم السابق ،فاإن تنفيذ خطة معل الشعبة اكن عىل املسار الصحيح
وتظهر ا ألعباء أأن الشعبة قد تعاقدت ابلفعل مع العديد من اخلرباء اخلارجيني الالزمني لإكامل خطة معلها لعام .2020
و أأشارت ا ألمانة اإىل مالحظاهتا السابقة يف مقدمة الوثيقة ،و أأوحضت أأنه سيمت حتديد التأأثري الاكمل لكوفيد 19-يف تقرير أأداء
الويبو لعام  .2020و أأوحضت ا ألمانة ،لتذكري الوفود بألية الإدارة املالية الشامةل ،أأن هناك مزيانية معمتدة لفرتة الثنائية و أأنه يف
هناية الس نة ا ألوىل من الثنائية ،ويف حال وجود أأموال غري مس تغةل ،فسيمت ترحيل هذه ا ألموال للعام املقبل وتوزيعها عىل
الربامج حسب احتياجات لك برانمج .و أأضافت أأنه ،يف هناية الثنائية ،يمت حتويل تكل املوارد غري املس تغةل اإىل احتياطيات
املنظمة .ول إالجابة عىل تساؤلت العديد من الوفود حول أأثر كوفيد 19-عىل الربامج واملزيانيات املس تقبلية ،أأشارت ا ألمانة
اإىل أأن الوضع احلايل و أأي تطورات لهذا الوضع سيمت أأخذها يف الاعتبار عند وضع الربامج واملزيانيات املقبةل .وطلبت ا ألمانة
اسرتاحة مدهتا مخس دقائق للتشاور مع الزمالء لتقدمي معلومات أأكرث تفصي ًال للوفود.
 .148ورد ًا عىل سؤال من وفد زميبابوي نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية حول الطريقة اليت تتعامل هبا املنظمة مع جاحئة كوفيد-
 19و أأنشطهتا يف البدلان النامية ،ذكر انئب املدير العام لقطاع التمنية أأن معظم ا ألنشطة اليت اكنت جتري فعليا يمت تنفيذها
حاليا عن بعد .و أأوحض كذكل أأن بعض البدلان طلبت من ا ألمانة تأأجيل ا ألنشطة بد ًل من حماوةل القيام هبا عن بعد .وفامي
يتعلق بعدد ا ألنشطة ،خالل فرتة احلجز اكن عدد ا ألنشطة أأعىل مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض .ويعود ذكل اإىل أأن
تنظمي الاجامتعات الافرتاضية اكن أأقل تعقيدً ا و أأقل تلكفة ،لكن مل يكن لها ابلرضورة نفس املس توى من التأأثري .ومن احملمتل
مواهجة هذه املشلكة يف العام التايل .ومكثال عىل ما ت تنفيذه يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ ،أأوحضت ا ألمانة أأنه يمت عقد
اجامتعان أأو ثالثة اجامتعات حول الس ياسات لك عام .وهذا العام ،ت اإجراء عدد أأكرب بكثري من الاجامتعات واس مترت ملدة
أأس بوع اكمل .واكنت مشلكة الأكرب يه فارق الوقت بني البدلان ألن تكل الاجامتعات بد أأت يف الساعة  6:30ابلتوقيت
الصيفي لوسط أأورواب ،أأي يف وقت متأأخر بعد الظهر ابلنس بة لبعض البدلان .و أأكد انئب املدير العام عىل أأن فارق الوقت
اكن التحدي الرئييس .ويف الوقت نفسه ،ت بذل اجلهود ملواصةل تنفيذ أأو اس تكامل الربامج اليت ميكن تنفيذ مراحلها ا ألولية
عن بعد .واكن هذا هو احلال ابلنس بة لالسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ،حيث واصلت ا ألمانة معلها يف حتديد اخلرباء
املناس بني لبدء املرشوع ذات الصةل .وبعض هذه الاسرتاتيجيات أأصبح قيد التنفيذ .وفامي يتعلق ابس تخدام املوارد املالية،
فاإن مس توى الإنفاق عىل املوظفني مل يتغري مقارنة ابلس نوات السابقة .وبطبيعة احلال ،اخنفض الانفاق عىل خالف املوظفني
ألن تلكفة ا ألنشطة الافرتاضية اكنت أأقل بكثري.
 .149و أأوحض انئب املدير العام لقطاع الرباءات والتكنولوجيا أأنه خالل أأزمة كوفيد ،19-أأخذ القطاع مسؤولياته عىل محمل
اجلد ،ونتيجة ذلكل ،اس توىف أأو جتاوز املعايري السابقة لتقدمي أأنشطة تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية للبدلان النامية وأأقل
البدلان منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .وابلنس بة للربانمج ( 1شعبة قانون الرباءات) ،اس متر القسم املعين ابملشورة
الترشيعية والس ياساتية يف العمل خالل أأزمة كوفيد 19-بنس بة اإنتاجية  100يف املائة .واس متر هذا القسم يف تنفيذ أأنشطته،
املمتثةل يف تقدمي املساعدة لدلول ا ألعضاء يف صياغة أأو مراجعة ترشيعاهتا اخلاصة ابلرباءات أأو اإعداد أأو مراجعة اسرتاتيجيات
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امللكية الفكرية الوطنية أأو اسرتاتيجيات الرباءات ،ومل تتأأثر هذه ا ألنشطة بأأزمة كوفيد .19-وابلإضافة اإىل ذكل ،ت اإطالق
عدد من الربامج لتلبية احتياجات البدلان النامية وأأقل البدلان منوا بشلك أأفضل خالل تكل الظروف غري العادية .وعىل
سبيل املثال ،جنح مرشوع جترييب لربانمج خاص لصياغة الرباءات ادلولية ،ت تنفيذه يف املكس يك ورسيالناك ،بشلك جيد
جدً ا واكن من املتوقع أأن ينضم اإىل هذا الربانمج بدلان انمية و أأقل ًمنوا وبدلان متر مبرحةل انتقالية يف عام  .2021وابملثل ،فاإن
برانمج مساعدة اخملرتعني ،اذلي جيمع بني اخملرتعني يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا مع رشاكت حماماة سواء يف بدلاهنم أأو
يف بدلان أأخرى من العامل ،ما زال يعمل منذ س نوات .ويسعى الربانمج اإىل بناء عالقة معل بني هؤلء اخملرتعني واحملامني
اذلين اكنوا مس تعدين ملساعدهتم عىل احلصول عىل الرباءات اليت حتمي افاكرمه .وخالل فرتة أأزمة كوفيد ،19-متت اإضافة بريو
اإىل برانمج مساعدة اخملرتعني .وابملثل ،ت اإجراء سلسةل من احللقات ادلراس ية الافرتاضية للبدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا
ابس تخدام هنج التعمل الهجني .وابلنس بة للربانمج ( 5نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) ،يمت عادة تنفيذ عدد كبري من
الربامج التدريبية والندوات للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا حيث يسافر موظفو الويبو اإىل تكل البدلان .ومل يكن ذكل
ممكنا خالل ا ألشهر الس بعة املاضية ،ذلكل ت تنفيذ هذه الربامج عرب الإنرتنت .ومنذ  17مارس  ،2020عندما انتقل
املوظفون اإىل العمل من املزنل ،حىت بداية سبمترب  ،2020ت تنفيذ  34فعالية عرب الإنرتنت اس هتدفت البدلان النامية و أأقل
البدلان منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية .وقد شارك يف هذه الفعاليات  3000مشارك من  65دوةل .وميكن مالحظة
ارتفاع بنس بة  40يف املائة يف عدد املشاركني وا ألنشطة اليت ت تقدميها يف عام  2020مقارنة بعام  .2019وابلتايل ،ت تنفيذ
عدد أأكرب من ا ألنشطة يف عام  2020مقارنة بعام  2019للبدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا ،عىل الرمغ من جاحئة كوفيد.19-
وابلنس بة للربانمج ( 7مركز التحكمي والوساطة) ،منذ أأن بدء تطبيق تدابري ا إلغالق بسبب كوفيد ،19-ت تنفيذ  60فعالية
بناء عىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات
افرتاضية عىل ش بكة الإنرتنت حول التحكمي والوساطة وألية تسوية املنازعات ً
املتعلقة بأأسامء احلقول .ونصف هذه الفعاليات ،اليت حرضها  5000مندوب ،اكنت موهجة للبدلان النامية و أأقل البدلان منوا أأو
البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية ،مبا يف ذكل الصني والربازيل واملكس يك و أأوروغواي وامجلهورية ادلومينيكية ونيجرياي
وكولومبيا ،وت تنفيذ فعالية واحدة ابلرشاكة مع مجعية ا ألمريكيتني للملكية الصناعية ) .(ASIPIوجتدر املالحظة أأخريا اإىل أأن
داء جيدً ا رمغ الظروف السائدة يف عام  ،2020ونأأمل أأن حيقق أأداء أأفضل يف عام
قطاع الرباءات والتكنولوجيا قد حقق أأ ً
.2021
 .150ورصح انئب املدير العام لقطاع العالمات والتصاممي أأنه خالل فرتة كوفيد ،19-اكنت الإنتاجية يف السجالت الثالثة
طبيعية وباكمل طاقهتا .واكن املوظفون يعملون عن بعد منذ بداية تطبيق تدابري الإغالق عىل مس توى املنظمة يف مارس.
واكنت أأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة تعمل اكملعتاد .واكنت خدمات العمالء وا ألنشطة الرتوجيية تعمل أأيضا اكملعتاد .وت
تنفيذ مجيع ا ألعامل الرتوجيية اخلاصة ابلقطاع من خالل تقدمي ندوات عرب الإنرتنت أأو عرب طرق افرتاضية أأخرى حققت نفس
النتاجئ استنادا اإىل تعليقات ومالحظات املشاركني .ونتيجة ذلكل سينضم أأعضاء جدد يف املس تقبل القريب اإىل نظايم مدريد
ولش بونة ،وكذكل نظام لهاي .واس مترت اإدارة العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية يف تقدمي
اخلدمات القانونية والترشيعية للبدلان النامية و أأقل البدلان منوا بفضل ا ألداء اجليد للغاية ملوظفي تكل الإدارة .وبسبب اجلاحئة،
ت تسجيل اخنفاض يف الإيداعات ادلولية ،يف لك من أأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة .ولكن ،مقارنة ابلهدف املتوقع ،مل يكن
ا ألداء أأقل بكثري مما اكن متوق ًعا .ومن املأأمول أأن يتحسن الوضع و أأن يمت بلوغ الهدف يف هناية املطاف .ومنذ اإغالق املنظمة،
اكن املوظفون يف قطاع العالمات والتصاممي هميئني متا ًما للحفاظ عىل اس مترارية العمل يف هذا القطاع وعىل معل املكتب
ادلويل من أأجل تقدمي خدمات عالية اجلودة للعمالء والزابئن ،سواء للماكتب الوطنية أأو ملن مه يف القطاع اخلاص .وكام هو

WO/PBC/31/14
58

احلال يف القطاعات ا ألخرى ،اكن املوظفون يف قطاع العالمات والتصاممي عىل اس تعداد لبذل املزيد من اجلهود لضامن
اس مترار معل املكتب ادلويل بسالسة وجودة ا ألداء من أأجل احلفاظ عىل خدمات عالية املس توى وتلبية متطلبات ادلول
ا ألعضاء.
 .151و أأشار مدير شعبة الإحصاءات اإىل أأنه اكن يعمل مع كبري الاقتصاديني ،ورد عىل املسائل املتعلقة بمنوذج التنبؤ
ابلإيرادات .وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد الربازيل بشأأن التناقض بني أأنشطة الإيداع ومس توايت ادلخل ،أأشار
املدير اإىل أأن اإحصاءات الإيداع يف التقرير استندت اإىل توارخي الإيداع يف املاكتب الوطنية .ويتطلب لك من نظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد أأن ترسل املاكتب الطلبات اإىل املكتب ادلويل .وقد تس تغرق معلية اإرسال الطلبات
هذه بني شهرين وثالثة أأشهر ،وابلتايل فاإن الإحصائيات حسب اترخي الإيداع اكنت دامئًا غري مكمتةل بطبيعهتا .ويفرس هذا
ا ألمر أأيضً ا سبب كون هذه الإحصائيات حسب اترخي الإيداع دامئًا أأقل من الوضع احلقيقي .ومن انحية أأخرى ،يرتبط
مس توى ادلخل بتارخي النرش ،وذكل وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .وذلكل ليس من املمكن مقا نرة أأنشطة
الايداع ومس توى ادلخل بشلك مبارش يف التقرير جملرد أأهنا تستند اإىل جداول زمنية خمتلفة .وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي
طرحه وفد الاحتاد الرويس بشأأن التنبؤ ،أأوحض املدير أأن هناك مجموعتني من مناذج التنبؤ .تستند اجملموعة ا ألوىل اإىل
الاجتاهات التارخيية أأم اجملموعة ا ألخرى فتستند اإىل املتغريات اخلارجية مثل الناجت احمليل الإجاميل .ويف بداية عام ،2020
عندما تفىش الوابء ،قررت الشعبة الاعامتد أأكرث عىل المنوذج القامئ عىل الناجت احمليل الإجاميل .ووفقا لهذا المنوذج من املتوقع
تسجيل اخنفاض بنس بة  8يف املائة يف اإيداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واخنفاض حاد بنس بة  16يف املائة يف
اإيداعات مدريد يف عام  .2020وتمت مراقبة ومقارنة الوضع احلقيقي مقابل ما ت التنبؤ به بشلك شهري .واملثري لدلهشة أأنه
حىت يومنا هذا ،ت تسجيل منو قوي جدا يف اإيداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويف ا ألشهر الامثنية ا ألوىل من عام
 ،2020ارتفعت اإيداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بنس بة س تة ابملائة مقارنة ابلفرتة نفسها من عام  .2019أأما ابلنس بة
ملدريد ،فقد ت تسجيل اخنفاض طفيف ،حوايل  2يف املائة ،مقارنة ابلفرتة نفسها من عام  .2019وت اجراء مناقشات خمتلفة
بني العديد من ماكتب امللكية الفكرية ،وتوافق امجليع عىل أأنه عىل الرمغ من حدوث اخنفاض حاد يف الإيداعات يف عايم
 2008و 2009بسبب ا ألزمة املالية ،فاإن الاخنفاض احلايل يف أأنشطة الإيداع عىل املس تويني ادلويل والوطين مل يكن ابحلدة
اليت ت تسجيلها يف عايم  2008و .2009و أأوحض املدير أأنه من املتوقع أأن يشهد عام  2020عىل ا ألرحج ارتفاع ًا يف أأنشطة
اإيداع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واخنفاض ًا طفيف ًا يف أأنشطة الإيداع يف نظام مدريد .وس يكون من الصعب جدا التنبؤ ما
اذلي س يحدث يف عام  .2021وس تواصل الشعبة مراقبة أأنشطة الإيداع عن كثب عىل املس تويني الوطين وادلويل وسرتفع
تقاريرها اإىل فريق اإدارة الويبو.
 .152وذكر الرئيس أأن التفسريات اليت قدهما اخلرباء وفرق ا ألمانة قد أأجابت عىل أأس ئةل وتعليقات الوفود.

البند  9من جدول ا ألعامل

تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الويبو للثنائية
2019/2018

 .153استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/31/7
 .154وافتتح الرئيس البند  9من جدول ا ألعامل ،تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الويبو للثنائية
 2019/2018ودعا ا ألمانة اإىل عرض التقرير.
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بناء عىل اإطار أأداء معمتد .وخالل الثنائيتني السابقتني،
 .155وعرضت ا ألمانة البند و أأوحضت أأن الويبو تقمي أأداء براجمها ً
بناء
متت اإعادة هيلكة تقرير أأداء الويبو وتبس يطه ليتضمن معلومات متعلقة ابلشؤون مالية و أأداء الويبو أأكرث مشو ًل وشفافية .و ً
عىل طلب ادلول ا ألعضاء ،أأجرت شعبة الرقابة ادلاخلية معلية تثبيت مس تقةل لتقرير أأداء الويبو للثنائية  2019/2018وت
اختيار مؤرش أأداء واحد للك برانمج بشلك عشوايئ لتنفيذ هذه العملية .و ألول مرة ،ت اختيار مؤرشي أأداء لربانمج
واحد؛ مؤرش للماكتب اخلارجية يف الربانمج  ،20ومؤرش للعالقات اخلارجية والرشأاكت يف الربانمج  .20وقد ت القيام
بذكل لإعطاء املزيد من الاعتبار للماكتب اخلارجية مضن اإطار معلية التثبيت .وسامهت معلية التثبيت ،اليت اكنت سادس
معلية تثبيت مس تقةل لتقرير أأداء الويبو جتريه شعبة الرقابة ادلاخلية ،يف تعزيز املساءةل بشأأن النتاجئ داخل املنظمة .وتمتثل
أأهداف هذا التثبيت فامي ييل :التَّحقُّق بصفة مس تقةل من موثوقية وحصة معلومات ا ألداء الواردة يف تقرير أأداء الويبو للثنائية
2019/2018؛ ومتابعة حاةل تنفيذ توصيات تقارير التثبيت السابقة من خالل ا ألدةل املستندية وغريها من ا ألدةل ادلامعة؛
وتقدمي توصيات ،عند احلاجة ،لتعزيز اإطار ا ألداء .وفامي يتعلق ابلنطاق واملهنجية ،ت تقيمي  32مؤرش أأداء يف س ياق معلية
التثبيت هذه .وقامت شعبة الرقابة ادلاخلية أأيضً ا بتقيمي دقة نظام اإشارات السري املس تخدم لتحديد مدى حتقيق ا ألهداف
احملددة للك مؤرش أأداء و أأجرت دراسة اس تقصائية عىل  118خشص ًا من مديري الربامج واملناوبني وغريمه من ا ألشخاص
املسؤولني عن الإبالغ عن ا ألداء .ولتلخيص النتاجئ الإجيابية الرئيس ية لعملية التثبيت ،واليت استندت اإىل العينة اخملتارة
عشوائي ًا املكونة من  32مؤرش أأداء ،أأثبتت شعبة الرقابة ادلاخلية أأن  31من مؤرشات ا ألداء ،أأي  97يف املائة ،وجهية
وقمية يف الثنائية  .2019/2018وميثل ذكل زايدة قدرها  7يف املائة ،مقارنة بـ  28مؤرش أأداء ،أأي  90يف املائة يف الثنائية
 .2017/2016و أأوحضت ا ألمانة أأن عدد مؤرشات ا ألداء اليت ثبت أأهنا دقيقة وقابةل للتحقق مهنا قد بلغ  30مؤرش أأداء ،أأي
 94يف املائة ،مقارنة بـ  25مؤرش أأداء ،أأي  81يف املائة ،يف الثنائية  .2017/2016وبلغ عدد مؤرشات ا ألداء اليت ثبت أأهنا
مجعت بفعالية ومن السهل احلصول علهيا واحد ًا وثالثني مؤرش أأداء ( ،)%97مقابل  26مؤرش أأداء ( )%84يف الثنائية
 .2017/2016أأما بياانت ا ألداء اليت اكن التقيمي اذلايت لنظام اإشارات السري اخلاص هبا دقيق ًا فقد ارتفع عددها اإىل 32
( )%100يف الثنائية  2019/2018مقابل  )%84( 26يف الثنائية  .2017/2016وقد سامهت هذه العملية يف حتقيق بعض
الإجنازات الرئيس ية ،ومن بيهنا حتسني وإاعادة تصممي لوحات متابعة ا ألهداف الإسرتاتيجية لتقرير أأداء الويبو للثنائية
 ،2019/2018واليت تضمنت حملة عامة عن ا ألداء حسب النتاجئ املرتقبة .وابلإضافة اإىل ذكل ،ت تقليص التقرير املرحيل
للصناديق الاستامئنية لعام  2019من أأجل تقدمي حملة عامة عن النتاجئ الرئيس ية اليت حتققت يف اإطار الصناديق الاستامئنية يف
عام  .2019واس تحدث قسم يسلط الضور عىل أأبرز ا ألمور املتعلقة بأأجندة التمنية ويقدم توضيحات حول اس تخدام املزيانية
عىل مس توى املنظمة .واس متر تعزيز معليات الإدارة القامئة عىل النتاجئ كوس يةل لرتس يخ ثقافة الاستناد اإىل النتاجئ وتعزيز دورة
اإدارة ا ألداء دلى الويبو .ومن بني التدابري اليت ت اختاذها ،نذكر تقدمي اإحاطات منتظمة مجليع كبار املديرين اجلدد( ،ف 5-وما
فوق) ،واثني ًا ،تعزيز رصد ا ألداء وتتبع النتاجئ ،واثلث ًا ،اس تخدام حتليالت م َّعززة لتنفيذ خطة العمل من أأجل الاسرتشاد هبا
عند اختاذ القرارات .وت حتديد اإطار حومكة اإدارة املشاريع يف الثنائية  .2019/2018ونتيجة ذلكل ،ت تعزيز مهنجية اإدارة
املشاريع حلافظة مشاريع اخلطة الر أأساملية الرئيس ية .وابلإضافة اإىل ذكل ،اكن هناك تدريب شامل مس متر عىل اإدارة املشاريع
مرتبط ارتباط ًا اتم ًا ابإطار نتاجئ الويبو ،واس متر دمج اإدارة املشاريع يف دورة اإدارة أأداء الويبو؛ وت توحيد قياس "الرضا" عن
خدمات الويبو و أأنشطهتا ،مما أأاتح ألول مرة القدرة عىل الإبالغ عن النتاجئ مكؤرش قوي ولكي عىل رضا العمالء .ومن الآن
فصاعدً ا ،سيمت تطبيق الإطار املوحد لرضا العمالء واملقياس املتوازن عىل مجيع الاس تقصاءات اخلاصة برضا معالء الويبو
(خدمات امللكية الفكرية وبرامج تكوين الكفاءات وغريها) .واخنفض عدد النتاجئ املرتقبة يف الثنائية  2019/2018اإىل ،38
مقابل  39يف الثنائية السابقة .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،اخنفض عدد مؤرشات ا ألداء اإىل  279يف الثنائية  ،2019/2018مقابل
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 287يف الثنائية السابقة .وفامي يتعلق ابلس تقصاء اذلي أأجري عىل  118خشص ًا ،فقد شارك حنو  41يف املائة مهنم فقط،
و أأظهرت نتاجئ الاس تقصاء أأن من بني التعقيبات الإجيابية اليت ت تلقهيا أأشار  81يف املائة من اجمليبني اإىل أأن اإطار الإدارة
القامئة عىل النتاجئ ينفَّذ بطريقة تشاركية وبنماءة مما جيعهل مفيد ًا .وقد ارتفعت هذه النتيجة مقارنة بنس بة  71يف املائة يف الثنائية
السابقة .وذكرت ا ألمانة أأن  ٪8من اجمليبني شعروا أأن اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ املعمتد للربامج مناسب ومالمئ ألهداف
الويبو الاسرتاتيجية ،و ٪82شعروا أأن مؤرش ا ألداء مفيد للمساءةل أأمام ادلول ا ألعضاء مقابل  ٪74يف الثنائية السابقة.
 .156وذكرت ا ألمانة أأن  75يف املائة من اجمليبني أأشاروا اإىل أأن معلومات الرصد املحدَّثة وبياانت ا ألداء اخلاصة مبؤرشات
ا ألداء اكنت متاحة ابنتظام ويف الوقت املناسب ،ور أأى  70يف املائة أأن ا ألدوات احلالية مفيدة لتلبية طلبات أأحصاب
خريا ،ر أأى  93يف املائة من اجمليبني عىل الاس تقصاء أأن
املصلحة ادلاخليني واخلارجيني اخلاصة ابلرصد وإاعداد التقارير .و أأ ً
جسالت اخملاطر تضمنت افرتاضات وخماطر ميكن أأن تؤثر عىل حتقيق النتاجئ املرتقبة املسجةل يف وثيقة الربانمج واملزيانية
للثنائية  ،2019-2018وهو ما ميثل ارتفاع قدره  %10مقارنة بعملية التثبيت املاضية .كام أأظهرت نتاجئ الاس تقصاء أآراء
اجمليبني بشأأن الفرص التالية لتعزيز اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف املنظمة .أأو ًل ،أأشار  63يف املائة من اجمليبني اإىل أأهنم
حصلوا عىل مساعدة تقنية مفيدة خالل الثنائية  .2019-2018وقد اخنفض معدل الردود الإجيابية من  67يف املائة يف
الثنائية  2017/2016و 88يف املائة يف الثنائية  .2015/2014وتشري النتاجئ اإىل أأن بعض عنارص املساعدة التقنية لتتبع
التقدم احملرز يف اإدارة الربانمج القامئة عىل النتاجئ قد اخنفضت مقارنة ابلفرتات السابقة .وذكرت ا ألمانة أأنه يف حني قال  65يف
املائة أأن الإرشادات احلالية بشأأن تطوير املؤرشات الرئيس ية مفيدة ،ينبغي توجيه الاهامتم اإىل اجمليبني الآخرين (البالغة
نسبهتم  )%35اذلين مل يكونوا يعرفون هل يه مفيدة أأم ل واذلين اعرتضوا عىل أأهنا مفيدة .وعالوة عىل ذكل ،أأشار  48يف
املائة من اجمليبني ،مقارنة بنس بة  33يف املائة يف الثنائية  ،2017/2016اإىل عدم وجود مؤرشات و أأهداف و أأسس مقارنة
أأقل عدد ًا وتتسم مبزيد من ادلقة وإاماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام املهل ( )SMARTيف الثنائية .2019/2018
و أأخري ًا ،ر أأى  52يف املائة من اجمليبني ،مقارنة بنس بة  54يف املائة يف الثنائية السابقة ،أأن اختيار مؤرشاهتم وجودة بياانهتم قد
حتسن منذ أآخر معلية تثبيت .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار  50يف املائة من اجمليبني اإىل أأهنم اس تخدموا مؤرشات ا ألداء
ل ألغراض الإدارية الاعتيادية .واكن اس تخدام مؤرشات ا ألداء والنتاجئ ذات الصةل ل ألغراض الإدارية هدفًا رئيس ًيا لعملية
تعممي ممارسات الإدارة القامئة عىل النتاجئ داخل املنظمة .ويف حني ر أأى  66يف املائة أأن اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ مفيد
لرصد التقدم احملرز والنجاح املنشود واختاذ القرارات فامي يتعلق ابلربامج ،ر أأى  23يف املائة أأنه ميكن القيام ابملزيد يف هذا
الصدد ،وينبغي بذل مزيد من اجلهود لرتس يخ فائدة الإدارة القامئة عىل النتاجئ بصفهتا أأداة اإدارية .وعالوة عىل ذكل ،وجد 48
يف املائة من اجمليبني أأن أأدوات و أأنظمة الرصد متاحة بسهوةل للربامج ،مقابل  42يف املائة يف الثنائية  .2017/2016وكذكل،
وجد  48يف املائة من اجمليبني أأن برامج أأخرى تطلعهم عىل بياانت رصد وإابالغ مفيدة يف الوقت املناسب .وتشري هذه
النتاجئ اإىل وجود فرصة لتعزيز تبادل املعلومات داخل املنظمة ،ور أأى أأربعة من بني عرشة من املوظفني اجلدد أأو اذلين نقلوا
اإىل وظيفة جديدة أأنه مل جير اطالعهم بشلك ٍ
اكف عىل حاةل مؤرشات ا ألداء واملقاييس ذات الصةل اليت تدخل يف نطاق
مسؤوليهتم .وبشلك عام ،ذكرت ا ألمانة أأن معلية التثبيت أأعادت التأأكيد عىل التحسني املس متر اذلي يشهده اإطار الإدارة
القامئة عىل النتاجئ اخلاص ابملنظمة .فقد اس توىف املزيد من بياانت ا ألداء معايري التقيمي ،وحتسنت الطريقة املس تخدمة
لتسجيل الإجناز مقارنة بعملية التثبيت املاضية .وللميض قد ًما ،جشعت شعبة الرقابة ادلاخلية الربامج عىل مواصةل العمل مع
شعبة أأداء الربامج واملزيانية لتقيمي مؤرشات ا ألداء اخلاصة هبا مقابل معايري ادلقة وإاماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام
املهل ( ،)SMARTوذكل هبدف ضامن تصممي مؤرشات ا ألداء ابلشلك املناسب وربطها ابلنتاجئ املرتقبة .ابلإضافة اإىل
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ذكل ،ينبغي بذل هجود متواصةل لتعزيز تبادل املعرفة عرب املنظمة .وابلنس بة للتوصيات ،مل تقدم شعبة الرقابة ادلاخلية أأي
بناء عىل هذا التثبيت ،ولكهنا ستس متر يف مراقبة التنفيذ الاكمل للتوصية املعلقة من تقرير التثبيت السابق.
توصيات رمسية ً
وسيمت رصد النقاط الرئيس ية اليت طرحت يف التقرير والقرارات املقرتحة من خالل معليات تدقيق وتقيمي سيمت اإجراهئا لحق ًا.
وقد ت التخطيط لتنفيذ معليات التدقيق والتقيمي ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو يف النصف الثاين من الثنائية
.2021/2020
 .157وشكر وفد الاحتاد الرويسً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،مدير شعبة الرقابة
ادلاخلية عىل العرض التفصييل للتقرير .و أأعربت اجملموعة عن ارتياهحا لتحسني املؤرشات اخلاصة بنتاجئ البياانت ،وللنتاجئ اليت
تتسم ابدلقة وإاماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام املهل ،وكذكل لتقيمي املؤرشات بشلك عام .وفامي يتعلق بتحسني
شلك التقرير ،أأعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن التعديالت اكنت مفيدة .واقرتح الفريق أأن يس متر العمل يف نفس الاجتاه فامي
يتعلق بتطبيق معايري ادلقة وإاماكنية القياس والتحقق والواقعية واحرتام املهل ( )SMARTيف مجيع الربامج .واعتربت
اجملموعة أأنه من املمكن اس تخدام الإدارة القامئة عىل النتاجئ عىل نطاق أأوسع ،و أأشارت اإىل أأهنا مس تعدة دلمع هذه اخلطوة.
 .158و أأعرب وفد اململكة املتحدة ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن ترحيبه ابلتقرير اذلي قدم تثبيتا مس تق ًال بشأأن أأداء
الويبو ،و أأشار اإىل أأن هذه املامرسة جيدة و أأنه يقدرها ويعتربها مفيدة للغاية .ورحبت اجملموعة ابلتقيمي اذلي أأجرته ا ألمانة
حول جودة وتأأثري بياانت ا ألداء اذلي اسرتشد به الإطار القامئ عىل النتاجئ .و أأشارت اجملموعة اإىل أأنه يمت اإيالء أأمهية أأكرب
جلودة ا ألداء منذ الثنائية املاضية ،ولحظت ادلقة بنس بة  100يف املائة يف التقيمي اذلايت لنظام اإشارات السري لبياانت ا ألداء
واليت ارتفعت من  84يف املائة يف الثنائية املاضية .ورحبت اجملموعة بتبس يط الإطار القامئ عىل النتاجئ من خالل اعامتد
مؤرشات أأداء ذات صياغة أأفضل وذكرت أأنه قد يكون من املمكن تعممي املامرسات القامئة عىل النتاجئ داخل املنظمة وإااتحة
أأدوات و أأنظمة رصد ذات صةل للربامج بشلك أأفضل .وينبغي أأن تعمل الويبو عىل تطوير ثقافة تبادل املعرفة ابس تخدام
ا ألدوات واملامرسات القامئة .وجشعت اجملموعة ا ألمانة عىل مواصةل العمل عىل هذه املسائل ،وذكل من خالل توفري املساعدة
التقنية الالزمة للربامج لتحسني معرفهتا بنظام اإدارة ا ألداء بشلك مس متر .ولحظت اجملموعة بأأن النظام كلك يعمل بشلك
جيد و أأعربت عن ارتياهحا لهذا املوضوع .و أأخري ًا ،أأشارت اجملموعة اإىل أأن معظم التوصيات املنبثقة عن معلية التثبيت السابقة
قد نفذت ابلاكمل وجشعت العمل يف سبيل تنفيذ التوصيات املعلقة بشلك اكمل.
 .159وشكر وفد الصني شعبة الرقابة ادلاخلية عىل تغلهبا عىل التحدايت النامجة عن جاحئة كوفيد 19-واس تكامل معلية
التثبيت وتقرير معلية التثبيت ابس تخدام وسائل خمتلفة مثل الاجامتعات الافرتاضية .و أأعرب الوفد عن رسوره لتحسن جودة
بياانت أأداء الويبو مقارنة ابلثنائية املاضية ،ويعكس هذا ا ألمر ا إلجنازات اليت حققهتا الويبو يف جمال توفري بياانت أأداء أأكرث
مشو ًل وشفافية و م
حصة .وهنأأ الوفد الإدارات املعنية ،مبا يف ذكل شعبة أأداء الربامج واملزيانية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن
بياانت ا ألداء املوثوقة والصحيحة ميكن أأن تعزز ثقة ا ألعضاء يف الويبو و أأن حتسن أأيض ًا مصداقية الويبو يف اجملمتع ادلويل.
حتسن الويبو معلية تثبيت بياانت أأداء الربامج اخملتلفة ،مبا يف ذكل تكل املتعلقة ابملاكتب
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن م
اخلارجية.
 .160و أأيد وفد الاحتاد الرويس البيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية وشكر شعبة
الرقابة ادلاخلية عىل التقرير .و أأعرب الوفد عن رسوره بتحسني بياانت ا ألداء ومؤرشات ا ألداء اليت طورهتا ا ألمانة .و أأيد
الوفد مواصةل تطوير نظام الإدارة عىل أأساس هنج الإدارة القامئة عىل النتاجئ .وفامي يتعلق ابلتحسني املس متر للتدريب ،ل س امي
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التقياميت ،أأشار الوفد اإىل أأنه س يكون من املفيد معرفة اإىل أأي مدى تؤثر الانقسامات الهيلكية ل ألمانة عىل مؤرشات ا ألداء
املس تخدمة.
 .161وشكرت ا ألمانة مجيع املندوبني املوقرين عىل شكرها ل ألمانة عىل اإعداد التقرير ورحبت جبميع التعليقات اليت أأدلوا
هبا .و أأكدت ا ألمانة من جديد أأن شعبة الرقابة ادلاخلية معلت بشلك وثيق جدا مع شعبة أأداء الربامج واملزيانية ومكتب
املراقب املايل هبدف مواصةل العمل املشرتك عىل حتسني الإدارة القامئة عىل النتاجئ من أأجل جعلها أأداة فعاةل ل إالدارة لقياس
ا ألداء واملساءةل .وس تجري شعبة الرقابة ادلاخلية تدقيقًا وتقيميًا جممتعني لإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف النصف الثاين من
عام .2021
 .162ولتلخيص النقطة ا ألخرية من التقرير ،شدد الرئيس عىل أأنه مع مرور الوقت والعمل املس متر ،أأصبحت الويبو متتكل
املزيد من ا ألدوات لقياس أأداهئا وتقيميه .و أأشار اإىل البيان اذلي أأدلت به اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء ،و أأوحض أأن الرغبة
املشرتكة يف ترس يخ ثقافة تبادل املعارف والسعي ادلامئ اإىل تعزيز الكفاءة والشفافية والفعالية ،وإاىل ختصيص املزيد من املوارد
لعمليات التقيمي ،مكمنت شعبة الرقابة ادلاخلية من حتديد وضع املنظمة يف أأي وقت .وحىت يف بيئة جهينة ،جيب أأن تكون
شعبة الرقابة ادلاخلية قادرة عىل تقيمي أأي حاةل شاذة والنظر فهيا لتحديد ا ألخطاء .وحتدث الرئيس عن التعليق اذلي أأدىل به
وفد الاحتاد الرويس ،و أأوحض أأن التأأهب ل ألخطار واخملاطر هو أأمر رضوري.
نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى ،تال الرئيس فقرة القرار اليت ت اعامتدها.
 .163و ً
 .164أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام بتقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الويبو للثنائية
( 19/2018الوثيقة .)WO/PBC/31/7

البند  10من جدول ا ألعامل

البياانت املالية الس نوية لعام 2019؛ ووضع تسديد الاشرتأاكت
يف  30يونيو 2020

( أأ) التقرير املايل الس نوي والقوامئ املالية 2019
 .165استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/31/8
 .166و أأعطى الرئيس اللكمة ل ألمانة لعرض التقرير.
 .167وذكرت ا ألمانة أأن البياانت املالية الس نوية لعام  2019تضمنت التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية للس نة املنهتية
يف  31ديسمرب  .2019و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن البياانت املالية قد ت اإعدادها وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام
(معايري اإيبساس) وتلقت تقرير تدقيق غري مشفوع بتحفظات .وعالوة عىل ذكل ،تضمنت الوثيقة بيان الويبو بشأأن الرقابة
ادلاخلية ،واذلي ت اإدراجه سابقًا يف تقرير املدقق اخلاريج .وقدم التقرير املايل مناقشة لنتاجئ العام وحتليلها ،فض ًال عن
تفاصيل الوضع املايل للمنظمة يف هناية ديسمرب  .2019و أأظهرت نتاجئ املنظمة لعام  2019فائضً ا بلغ  97.7مليون فرنك
سويرسي ،حيث بلغ مجموع النفقات  401.4مليون فرنك سويرسي ومجموع املاكسب الاستامثرية  42.1مليون فرنك
سويرسي .وميكن مقارنة ذكل ابلفائض اذلي بلغ  42.5مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2018حيث بلغ مجموع ا إليرادات
 433.6مليون فرنك سويرسي ،ومجموع النفقات  375.9مليون فرنك سويرسي ،ومجموع اخلسائر الاستامثرية  15.2مليون
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فرنك سويرسي .ارتفع مجموع الإيرادات يف عام  2019مبقدار  26.4مليون فرنك سويرسي ،مسجال زايدة نسبهتا  ٪6.1عىل
مجموع عام  .2018ارتفع مجموع النفقات يف عام  2019مبقدار  25.5مليون فرنك سويرسي ،مسجال زايدة نسبهتا  ٪6.8مقارنة
مبجموع عام  .2018وارتفع صايف أأصول املنظمة من  261.4مليون فرنك سويرسي يف عام  2018اإىل  364.2مليون فرنك
سويرسي يف  31ديسمرب  .2019و أأتت هذه الزايدة بشلك أأسايس نتيجة فائض الويبو لعام .2019
 .168و أأعرب وفد اململكة املتحدة ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الواثئق وعرضها .ولحظت
اجملموعة ابرتياح أأن هذه البياانت املالية قد ت اإعدادها وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام واكن تقرير التدقيق خايل
من املالحظات .ولكن لحظت اجملموعة أأيضا أأن بعض أأقسام التقرير اكنت مقتضبة .ورمغ تفهم اجملموعة للأس باب الاكمنة
وراء ذكل ،طلبت من ا ألمانة أأل تؤثر معلية تبس يط التقارير عىل القدرة عىل فهم التفاصيل ا ألساس ية ل ألشخاص اذلين
دلهيم معرفة مالية حمدودة .ورحبت اجملموعة ابلنتاجئ املالية الإجيابية لعام  ،2019واليت أأظهرت فائض ًا ملحوظ ًا ،فض ًال عن
مس توايت حصية جملموع ا ألصول مقارنة مبجموع اخلصوم .و أأشارت اجملموعة اإىل أأهنا قد فهمت أأن التقرير املايل والبياانت املالية
لعام  2019قد ت اإعدادهام عىل أأساس الاس تحقاق الاكمل وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام (معايري اإيبساس)،
ا ألمر اذلي أأدى اإىل اخنفاض الفائض من  122.3مليون (النتيجة بناء عىل املزيانية) اإىل  97.7مليون (النتيجة بناء عىل
معايري اإيبساس) ،وذكل نتيجة التغيريات يف خصوم مس تحقات املوظفني .و أأعربت اجملموعة عن ارتياهحا ألن الويبو قد
داء مال ًيا اإجياب ًيا ،ولكهنا كررت النقطة اليت أأثريت يف اإطار البند  8من جدول ا ألعامل ،فامي يتعلق ابلعامتد عىل
حققت أأ ً
ادلخل من رسوم خدمات التسجيل ،و أأشارت أأن هذا ا ألمر قد يؤدي اإىل صعوابت نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي العاملي
بسبب كوفيد .19-وجشعت اجملموعة املنظمة عىل تويخ احليطة واحلذر خالل الثنائية القادمة .ورحبت اجملموعة ابعامتد املعيار
 41من معايري اإيبساس املتعلق اب ألدوات املالية يف الوقت املناسب ،وذكل عامني قبل اترخي التنفيذ املطلوب تقريبا.
 .169وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل التقرير الزاخر ابملعلومات حول البياانت املالية الس نوية لعام  ،2019واذلي قدم
معلومات دقيقة وت اإعداده وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .ويعكس هذا التقرير بشلك اكمل الإدارة املنفتحة
والشفافة وادلقيقة واحلكمية للمنظمة .و أأشار الوفد اإىل وضع الويبو السلمي مع ارتفاع الفائض وصايف ا ألصول ،وذكل بفضل
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم لهاي ومدريد ،فض ًال عن ارتفاع عدد الطلبات .و أأشار الوفد أأيضا اإىل خمتلف
التدابري اليت ت اختاذها للحد من خماطر رصف العمالت ا ألجنبية النامجة عن تقلب أأسعار رصف العمالت و أأعرب عن
تقديره لختاذ هذه التدابري .واعترب الوفد أأنه مع توسع الويبو يف العامل وتطور أأنشطهتا يف ماكتهبا اخلارجية ،ميكن للمنظمة أأن
تبحث يف اماكنية اس تخدام املزيد من العمالت ا ألجنبية ليك تمتكن من دفع املشرتايت العاملية وغريها من النفقات مبارشة
ابلعمالت احمللية وابلتايل احلد من خماطر رصف العمالت ا ألجنبية.
 .170و أأعرب وفد الاحتاد الرويس ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،عن شكره ل ألمانة
عىل التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام  .2019و أأيدت اجملموعة التوصية املوهجة اإىل امجلعية العامة وامجلعيات ا ألخرى
فامي يتعلق مبرشوع القرار .ور أأت اجملموعة أأن هناك ارتفاع يف أأرابح الويبو و أأنه ت حتديث نظام التسجيل ادلويل .و أأعربت
اجملموعة عن أأملها بأأن تس متر الويبو يف منوها عىل الصعيد العاملي و أأن تواظب عىل تقدمي خدماهتا رمغ الوضع احلايل .وشكرت
اجملموعة ا ألمانة عىل الرقابة ادلاخلية واخلارجية وكذكل لتحديث الس ياسات والإجراءات .ور أأت اجملموعة أأن مجيع املعلومات
الالزمة لتحديث الس ياسات والإجراءات قد انعكست ابلشلك املناسب يف التقرير.
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 .171وشكرت ا ألمانة الوفود عىل تعليقاهتا الإجيابية عىل البياانت املالية .و أأشارت اإىل التعليق اذلي أأدىل به وفد اململكة
املتحدة بشأأن الفقدان احملمتل للمعلومات للقراء العاديني عندما يمت تبس يط التقارير وذكرت أأهنا س تأأخذ هذه املالحظة يف
الاعتبار يف املس تقبل.
نظرا لعدم وجود طلبات أأخرى ألخذ اللكمة ،ت اعامتد القرار.
 .172وشكر الرئيس ا ألمانة وقر أأ مرشوع القرار .و ً
 .173أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل "التقرير
املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام ( "2019الوثيقة .)WO/PBC/31/8

(ب) حتديث بشأأن الاستامثرات
 .174استندت املناقشات اإىل الوثيقة " WO/PBC/31/9حتديث بشأأن الاستامثرات".
 .175وافتتح الرئيس البند (10ب) من جدول ا ألعامل "حتديث بشأأن الاستامثرات" وقدم مستشار الاستامثر ،رشكة
 ،MBS Capital Advice SAاليت ميثلها الس يد محمد جنايف.
 .176وقدم مستشار الاستامثر حملة عامة عام سيتطرق اليه خالل عرضه حول أآخر املس تجدات املتعلقة ابستامثرات الويبو.
و أأشار اإىل أأن العرض سيبد أأ بتقدمي أأفاكر حول فلسفة الاستامثر املعمتدة من فبل الويبو ،ومن مث سيمت عرض املعلومات
حول ا ألصول الاستامثرية املدرة للعائد واملصادر ا ألساس ية ذلكل ،ومن بعدها س يتناول العرض النتاجئ الفعلية للمحفظة منذ
عام .2017
 .177وبد أأ مستشار الاستامثر ابلتحدث عن س ياسة الاستامثر اليت تشلك الإطار اذلي حيدد ا ألهداف ،وميول املستمثر،
والفرتة الزمنية ،وا ألصول املؤهةل اليت ميكن الاستامثر فهيا .وحتدد س ياسة الاستامثر للمحفظتني الاستامثرية ،وهام النقد
ا ألسايس والنقد الاسرتاتيجي .ويستمثر النقد ا ألسايس هبدف حتقيق عائد اإجيايب عىل مدى فرتة مخس س نوات .وت استامثر
هذه ا ألموال نقدً ا ،كام يشري امسها ،اإىل أأن أأصبحت سويرسا خاضعة ملعدلت فائدة سلبية ،ولتجنب دفع ا ألموال نتيجة
معدلت الفائدة السلبية عىل النقد ،يمت الآن استامثر ا ألموال يف أأصول أأخرى .ويس تخدم النقد الاسرتاتيجي لمتويل الزتامات
الرعاية الصحية للمنظمة .ويمت اإجراء دراسة حول اإدارة ا ألصول واخلصوم لك ثالث س نوات ،وحتدد هذه ادلراسة مس توى
العائد املطلوب لتكل ا ألصول من أأجل تغطية الالزتامات املذكورة ،واكن الهدف هو حتقيق نس بة تغطية تبلغ  ٪90عىل
نظرا لطبيعهتا .و أأشار مستشار
مدى فرتة عرشين عا ًما .وتمتتع احملفظة الثانية بفرتة زمنية أأطول تبلغ عرشين عا ًما ،وذكل ً
الاستامثر اإىل وجود أليات حومكة ل إالرشاف عىل الاستامثرات ويه موثقة يف س ياسة الاستامثر .وتمت مراقبة الامتثال
لس ياسة الاستامثر بشلك مس متر من قبل املرصف الوديع والويبو ومستشاري الاستامثر اخلاريج للمنظمة .وذكر مستشار
الاستامثر أأنه تمت مراجعة اسرتاتيجيات الاستامثر بشلك دوري وإاعادة تقيمي مالءمهتا مع ا ألهداف لكام لزم ا ألمر ،ابحلد
ا ألدىن عىل أأساس س نوي .ويتأألف هيلك احلومكة من اللجنة الاستشارية لالستامثرات ( )ACIواليت يشارك فهيا مستشار
الاستامثر .ت رشح بعض النقاط حول اللجنة الاستشارية لالستامثرات .متنح لواحئ وقواعد املنظمة املالية اللجنة الاستشارية
لالستامثرات سلطهتا اليت تغطي مسائل حمددة مثل س ياسة الاستامثر ،واسرتاتيجية الاستامثر ،وختصيص ا ألصول ،ووضع
املعايري ،ومراقبة الاستامثر .ويلعب املرصف الوديع دور حفظ أأصول املنظمة ،ويراقب خمتلف بياانت الس ياسات والقيود
املوضوعة عىل احملافظ .ويوفر مستشارو الاستامثر اخلارجيون ادلمع للجنة الاستشارية لالستامثرات ،ويقومون مبتابعة أآخر
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مس تجدات ا ألسواق املالية والاستامثرات واحملافظ .وتوفمر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،ويه هجة استشارية مس تقةل
من اخلرباء ،ا إلرشاف عىل العمليات وتقوم إابعداد التقارير املتعلقة ابلستامثرات ،ويتوىل املدققون اخلارجيون ومكتب التدقيق
الوطين يف اململكة املتحدة مسؤولية التدقيق والتحقق من حسن معل الضوابط ادلاخلية املفروضة عىل العمليات وإاعداد
التقارير حول الاستامثرات بشلك مس تقل .وحتدد اسرتاتيجية الاستامثر بشلك أأسايس نوع ا ألصول اليت يسمح للمنظمة
ابلستامثر فهيا ،وهتدف اسرتاتيجية الاستامثر أأو معلية ختصيص ا ألصول اإىل زايدة احامتل بلوغ ا ألهداف املذكورة سابقًا اإىل
أأقىص حد ممكن خالل الفرتة الزمنية املناس بة .وفامي يتعلق هبيلك احلومكة ،يس تعرض املدير العام مجيع التقارير والتوصيات
ويوافق علهيا .ووفقا للواحئ وقواعد املنظمة املالية ،جيب أأن يقوم املدير العام ابطالع جلنة الربانمج واملزيانية عىل استامثرات
الويبو القصرية ا ألجل والطويةل ا ألجل .وتتأألف اللجنة الاستشارية لالستامثرات من أأعضاء معينني من قبل املدير العام
يقومون اب إلرشاف عىل الاستامثرات بشلك منتظم .وتقدم اللجنة الاستشارية لالستامثرات املشورة للمدير العام فامي يتعلق
ابستامثرات املنظمة .وادلور ا ألسايس للجنة الاستشارية هو اختاذ قرار بشأأن ختصيص أأصول احملافظ بدمع من مستشاري
الاستامثر .ويه تقوم أأيضا مبراقبة تنفيذ س ياسة الاستامثر ،ومبراجعة س ياسة الاستامثر عند الرضورة وابختيار أأو ترسحي
مزودي اخلدمات املالية ،مبا يف ذكل مستشار الاستامثر ،عند الرضورة .وسلط مستشار الاستامثر الضوء عىل العوامل اليت
تؤمن العوائد الطويةل ا ألجل لهذه احملافظ وملاذا من الآمن اإىل حد ما افرتاض أأن ا ألهداف اليت ت حتديدها ميكن حتقيقها
اقتصاداي حقيقيًا.
حرصاي يف ا ألصول اليت تدر دخ ًال
خالل الفرتة الزمنية املالمئة بغض النظر عن البيئة .وتستمثر احملافظ
ً
ً
 .178وتتعرض ا ألسواق املالية لتقلبات قصرية ا ألجل ولكن قد تكون هممة يف بعض ا ألحيان ،وهذا ما حدث قبل بضعة
أأشهر من انتشار جاحئة كوفيد ،19-لكن عوائد ا ألصول الطويةل ا ألجل تعمتد بشلك أأكرب عىل التطور ا ألسايس لهذه
الاستامثرات ،مبا يتجاوز التقلبات القصرية ا ألجل .وعندما يمت اختيار ا ألصول لتوليد مس توى مناسب من ادلخل ،فاإن ترامك
هذا ادلخل ينهتيي ل يتأأثر ابلتقلبات غري املنتظمة القصرية ا ألجل اليت قد تشهدها ا ألسواق .وتتحدث وسائل الإعالم عن
التقلبات القصرية ا ألجل عىل نطاق واسع ،ولكن قد تثري هذه التقلبات مشاعر الغضب دلى مستمثري ا ألجل الطويل .وعىل
اقتصاداي حقيق ًيا ،تتوفر عنارص أأخرى ميكن اعتبارها أأحياانً استامثرات لكهنا ليس استامثرات
عكس ا ألصول اليت ت مودل دخ ًال
ً
رصح مستشار الاستامثر أأن هدفه هو اإظهار أأن هناك مصادر
مناس بة للمنظمة أأو ألي كيان دليه هدف استامثري حمدد .و م
دخل مس تقرة وموثوقة ميكن ألي مستمثر الاعامتد علهيا من أأجل حتقيق أأهداف معقوةل .وميكن حتديد هذه املصادر بشلك
جيد ويه موثقة جيدً ا واحلصول عىل معلومات حولها ش به جماين وبس يط نسبيًا .وهناك رشط واحد للنجاح ،وسيمت مناقشة
هذا الرشط يف هناية العرض التقدميي .أأما أأقدم أأشاكل الاستامثر و أأكرثها أأماانً فهو اإقراض املال ملقرتض أآمن .وتسمى هذه
الاستامثرات الس ندات احلكومية ،وميكن أأن يعترب اإقراض ا ألموال لبعض احلكومات خال ًيا من اخملاطر تقري ًبا .وعائد هذه
الاستامثرات معروف جيدا ألن احلكومة تقرتض املال وتعد مبس توى معني من الفائدة يف املقابل .ويمت دفع هذه الفائدة اإىل
املستمثر ،وابلتايل يكون عائد هذا الاستامثر عند هنايته متوق ًعا منذ البداية .وعرض مستشار الاستامثر رسام بيانيا يوحض أأنه
العائدات اليت حصلها املستمثرون يف س ندات احلكومة السويرسية ،عىل فرتات تتجاوز  10س نوات يف أأي وقت ،اكنت
قريبة جد ًا من املس توى السائد للفائدة اليت تدفعها احلكومة السويرسية يف بداية الفرتة .و أأظهر الرمس البياين املقدم مس توى
الفائدة اذلي دفعته احلكومة السويرسية بني عام  1984حىت الآن ،و أأظهر اخلط الرمادي العائد اذلي حققه املستمثرون يف
حال استمثروا يف هذه الس ندات عىل فرتة عرش س نوات .ولحظ املستشار أأيضً ا أأنه يف هناية الرمس البياين أأو يف الآونة
ا ألخرية ،اخنفض اخلط ا ألزرق ادلاكن اإىل ما دون الصفر ،ويعين ذكل أأن املستمثرين اذلين استمثروا يف س ندات احلكومة
السويرسية س يحصلون عىل ا ألرحج عىل عائد سليب خالل الس نوات القادمة .وميكن مالحظة نفس اليشء ابلنس بة لس ندات
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حكومة الولايت املتحدة .و أأشار املستشار اإىل أأنه عند رفع جحم الاستامثر ،ميكن الاستامثر بأأصول حقيقية .فاإن مستمثري
ا ألسهم ميكهنم أأن يتوقعوا أأن يس تفيدوا من تدفق أأرابح الرشاكت اليت يستمثرون فهيا .ويمت توزيع جزء من هذه ا ألرابح،
ويسمى أأرابح ا ألسهم ،ويه مصدر عائد موثوق للغاية وأآمن .وتمنو هذه الرشاكت مع المنو الاقتصادي ،ويس تفيد املستمثرون
من ذكل .وعىل املدى الطويل ،قد تصل هذه املاكسب وا ألرابح اإىل نس بة ترتاوح بني  70و 80يف املائة.
 .179ولفت مستشار الاستامثر الانتباه اإىل الرشحية اليت تظهر عىل الشاشة واليت ترشح العوامل اخملتلفة حسب الفرتات
الزمنية اخملتلفة .ويظهر اجلانب ا أليرس الفرتة الزمنية القصرية املدى واكن املقياس عبارة عن عدد من ا ألشهر .وعىل مدى عام
أأو عامني ،يس يطر اللون الوردي ،ويعين ذكل أأنه عىل املدى القصري ،اكنت تقلبات السوق يه اليت تؤثر عىل النتاجئ بشلك
كثريا يف هذه الفرتات الزمنية القصرية .وحىت ابلنس بة لالجتاهات
رئييس .وميكن مالحظة أأن أأصول الرشكة يف الواقع ل هتم ً
عىل مدى مخس أأو ست س نوات ،فاإن ا ألصول ا ألساس ية شلكت  40يف املائة فقط من النتيجة .وبعد عرشين عا ًما فقط
جزءا هممينًا من النتيجة الهنائية .وا ألسهم يه يف الواقع مصدر للعائدات ابلنس بة اإىل املستمثرين اذلين
أأصبحت املتغريات ً
يستمثرون عىل ال آجال الطويةل للغاية.
 .180وتتأألف عوائد ا ألسهم من ا ألرابح املوزعة عىل املسامهني والمنو اليت حتققه .وحيدد اللون الوردي عىل الرمس البياين
حاةل املشاركني يف السوق ويوحض اإذا اكنوا متفائلني أأو متشامئني عىل العكس من ا ألداء .عندما اكن املشاركون يف السوق
متفائلني ،اكن اجلزء الوردي يرتفع وعندما اكن املشاركون متشامئني ،اكن الرمس البياين ينخفض .ولكن عىل املدى الطويل،
مييل اللون الوردي اإىل التاليش .ولفت مستشار الاستامثر الانتباه اإىل الرمس البياين اذلي أأظهر ا ألرابح املوزعة اليت تشلك
املصدر الأكرث موثوقية للعائد ولكن غال ًبا ما يمت جتاههل .وتبني عىل الرمس البياين حيث ت اختيار اترخي ميالد مستشار
الاستامثر ( )1970عىل سبيل املثال أأنه لو استمثر وادليه  100دولر يف أأسواق ا ألسهم العاملية عند ولدته ،وإاذا تراك هذا
دولرا واكن ذكل سيتطلب 100
الاستامثر كام هو من دون أأي تعديل ،فس يودل املبلغ أأرابح س نوية اليوم تبلغ حوايل ً 120
دولر فقط يف وقت امليالد وعدم القيام بأأي يشء أآخر .و أأظهر هذا ا ألمر أأن ا ألرابح املوزعة عىل املسامهني يه مصدر همم
جدً ا للعائد ابلنس بة للمستمثرين اذلين دلهيم ميكهنم الانتظار لفرتة طويةل .وجتدر املالحظة أأن هذا النوع من الاستامثر غال ًبا ما
يمت جتاههل من قبل املستمثرين ،وذكل بسبب طبيعته قصرية ا ألجل .أأما اجلزء الآخر من العائد اذلي ت تسليط الضوء عليه
فهو المنو .واكنت العديد من البياانت حول الولايت املتحدة ا ألمريكية متاحة واكنت تتوافق مع البياانت العاملية ذات ا ألمناط
املامثةل .وتظهر الاجتاهات أأن الرشاكت تمنو جن ًبا اإىل جنب مع الاقتصاد .ولكام اكن جحم الاقتصاد الأكرب لكام ازداد عدد
الرشاكت اليت جتين املزيد من املال كام يتضح من الرمس البياين .ويظهر اخلط ا ألزرق الناجت احمليل الإجاميل الامسي للولايت
املتحدة ا ألمريكية أأما اخلط الرمادي فهو ميثل أأرابح الرشاكت يف الولايت املتحدة ،واليت تتحرك جن ًبا اإىل جنب مع بعضها
البعض ،وعندما جتين الرشاكت للمزيد من املال ،فاإن أأحصاهبا أأيضا يكس بون املزيد من ا ألموال .وحيصد املستمثرون اذلين
ميتلكون تكل الرشاكت الفوائد.
 .181و أأشار مستشار الاستامثر اإىل أأن العقارات اكنت مشاهبة ل ألسهم ألهنا أأصو ًل حقيقية ومنتجة وميكن أأن حيصل
املستمثرون عىل دخل من الإجيارات ،ويف حال حصول تضخم كبري ،فاإن دخل الإجيار قد حيمي املستمثر من خماطر التضخم.
وعىل املدى الطويل ،تكون العقارات جيدة اإىل حد ما ابلنس بة للمستمثرين .و أأظهر الرمس البياين املعروض أأن املستمثرين
اذلين يستمثرون يف العقارات السويرسية حققوا عوائد بنس بة  6يف املائة منذ عام  .1995واكن من غري احملمتل أأن حيصلوا
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مصدرا أآمنًا نسبيًا لدلخل (الإجيار) ووصفة
عىل عائد أأفضل يف الس نوات العرشين القادمة ،لكن هذا النوع من الاستامثر هو ً
جيدة لالستامثر الطويل ا ألجل .واكن أأداء العقارات أأفضل من أأداء الس ندات احلكومية عىل املدى الطويل.
 .182و أأشار مستشار الاستامثر اإىل أأن هناك استامثرات جيب جتنهبا ليس ألهنا مل تكن دارجة ،ولكن بسبب عدم معرفة
مىت س تصبح دارجة .وهذه ا ألصول اليت ل تدر دخ ًال قاب ًال للقياس .وميكن بسهوةل اخللط بيهنا وبني الاستامثرات احلقيقية،
لكهنا مل تكن استامثرات ألهنا مل تكن منتجة ،لكن بعض املشاركني يف السوق مييلون اإىل اعتبارها استامثرات عىل سبيل املثال
السلع وس بائك اذلهب والتذاكرات والس يارات .وميكن أأن تكون هذه العنارص مصادر لكسب ا ألموال ولكهنا مل تكن
استامثرات يف حد ذاهتا ألنه ل ميكن ألحد حتديد مقدار ا ألرابح اليت من احملمتل أأن حتققها يف املس تقبل ،ويف بعض ا ألحيان
ترتبط أأيضً ا خبرافات و أأساطري قوية جدً ا .واذلهب هو أأحد السلع اليت تعترب بشلك دوري دارجة للغاية يف جممتع الاستامثر.
و متبني من الس نوات ا ألخرية أأن اذلهب أأصبح دار ًجا .ويشري الرمس البياين املعروض اإىل أأنه حىت مع ارتفاع شعبية اذلهب
لك فرتة ،فاإنه ابلاكد معوض املستمثرين عن التضخم منذ عام  .1980و أأولئك اذلين وضعوا أأمواهلم يف اذلهب يف عام ،1980
معتقدين أأنه س يحمهيم من التضخم ،فقد واهجوا صعوبة يف مواكبة هذا التضخم املتواضع خالل هذه الفرتة .وابملقارنة مع
ا ألصول احلقيقية واملنتجة ،ابس تخدام سوق ا ألسهم العاملية ،مل يكن هناك جمال للمقارنة .ولقد تضاعفت ا ألموال اليت وضعها
املستمثر يف اذلهب يف عام  1980مبقدار ثالث مرات ،وتضاعف املبلغ نفسه اذلي ت وضعه يف حمفظة ا ألسهم العاملية مبقدار
ثالثني مرة .و أأظهر الرمس البياين املعروض الاحامتلية التجريبية استناد ًا اإىل املالحظات التجريبية (البياانت السابقة من عام
 1926اإىل عام  )2010لتحقيق عوائد اإجيابية حقيقية خالل فرتات زمنية خمتلفة .وعىل اجلانب ا أليرس من الرشحية ،اكن
هناك فرتة زمنية قصرية ،وعىل اجلانب ا ألمين ،ت عرض فرتة زمنية طويةل .و أأظهر هذا من الناحية التجريبية ،أأن املستمثرين
اذلين استمثروا يف ا ألسهم مل يكن دلهيم عائد حقيقي سليب عىل فرتات عرشين أأو مخسة وعرشين عا ًما .وحقق املستمثرون
اذلين استمثروا ا ألموال يف النقد والس ندات عوائد حقيقية اإجيابية أأعىل من التضخم يف حوايل ثليث اإىل ثالثة أأرابع الوقت،
وهذه ا ألرقام ل تتغري عىل فرتات أأطول أأو أأقرص بكثري .واكن احامتل أأن حتقق السلع عائد يوازي التضخم قليل يف حال ت
الاحتفاظ هبا عىل املدى الطويل .قد يكون ذكل خمال ًفا للحدس ،لكن يعود ذكل اإىل حقيقة أأن اجلهود الصناعية عىل مدى
فرتة التسعني عا ًما املعروضة عىل الرمس البياين ،اكنت تسعى بشلك أأسايس اإىل خفض تلكفة السلع .وتعمل معظم
التكنولوجيات عىل تقليل تلكفة اقتناء السلع وتلكفة اس تخداهما ،وابلتايل فاإن أأسعار السلع ا ألساس ية مل تواكب التضخم.
 .183واكن هناك رشط واحد متت الإشارة اإليه سابقًا للوصول اإىل لك هذه املصادر البس يطة لتوليد الرثوة ،و أأبلغ مستشار
الاستامثر جلنة الربانمج واملزيانية أأن الرشط هو احلرص والانضباط يف اختيار الاستامثرات ،أأي أأن الاستامثرات جيب أأن
تكون شديدة التنوع وواقعية .وإاذا قرر املستمثر أأو فوض قرارات الاستامثر لشخص قام مبراهنات قوية للغاية عىل ما
س يحدث يف املس تقبل ،فقد خيطئ يف ا ألمر وهيدد ابلتايل حصول املستمثر عىل العوائد .وجيب ان يتأأكد املستمثرون من أأهنم
ل يتحملون خماطر مل ينووا حتملها .وتتضمن العديد من الهيألك املالية خماطر مل تكن جمرد خماطر مرتبطة ابلستامثر اذلي ت
اإجراؤه ،ولكهنا تشمل خماطر هيلكية أأخرى تعمتد عىل مقدم الوس يةل الاستامثرية .واكن عىل املستمثرين التخلص من مثل
هذه الاستامثرات ،فعىل سبيل املثال يف حال اإفالس مرصف لامين براذرز ،جيب التأأكد من أأن الوسائل الاستامثرية اليت ت
رشاؤها مل تتعرض لهذا اخلطر بطريقة غري مرغوب فهيا .وجيب أأن يتأأكد املستمثر أأيضا من أأن تلكفة اإدارة الاستامثر ليست
عالية جدً ا ألن ما يمت دفعه ملستشاري الاستامثر خيفف من ا ألرابح ويف حال يمت دفع الكثري من ا ألموال فس يؤدي ذكل اإىل
حصول املستمثر عىل عائد أأقل .وجتدر الإشارة اإىل أأن أأحد أأمه الاستامثرات اليت جيب جتنهبا يه تكل اليت تلكف كثري ًا ول
ينتج عهنا أأي ماكسب أأو اليت تستند اإىل تنبؤات قصرية ا ألجل.
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 .184ورشع مستشار الاستامثر يف توضيح أأنه بعد اإنشاء هيلك استامثري ،ينبغي مراقبته جلين مثار الاستامثر .واكن ل بد
من التأأكد من أأن استامثرات الويبو والعوائد تامتىش مع التوقعات و أأنه يمت الالزتام بس ياسة الاستامثر يف مجيع ا ألوقات .وجيب
توثيق أأي احنراف عن الإرشادات والتحقيق فيه وتصحيحه .واكن لبد من وجود ألية حمددة بوضوح متكمن املنظمة من
استامثر تدفقاهتا النقدية كام هو احلال.
 .185و أأبلغ مستشار الاستامثر جلنة الربانمج واملزيانية أأنه ينبغي اإعادة النظر يف احملافظ بشلك مهنجي يف حال ت حتديد
اسرتاتيجية استامثر جديدة .ونظر ًا اإىل التقلبات السوقية الكبرية يف بداية عام  ،2020مل تعد احملافظ مامتش ية مع اسرتاتيجياهتا
وطبقت معلية اإعادة التوازن املهنجية .وتقوم هذه اللية املس مترة بمتكني احملافظ من الرشاء عىل سعر منخفض والبيع عىل
سعر مرتفع ألنه عندما يرتفع سعر يشء ما برسعة كبرية ،يرتفع التعرض وسيمت بيع هذا اليشء .وعىل حنو معاكس ،عندما
ينخفض سعر ا ألصول بشلك كبري ،ينخفض التعرض نتيجة ذلكل ،وسيمت رشاء املزيد مهنا .ومكنت هذه الليات احملفظة من
حتقيق عوائد أأفضل مع الوقت .وعرض مستشار الاستامثر معلومات عىل رشحية اعتربت الأكرث أأمهية خالل هذا العرض
التقدميي .وتناولت هذه الرشحية دراسة من ادلراسات الشامةل الفريدة املتاحة .وهذه ادلراسة اليت ت اإجراؤها يف عام 2005
من قبل جون بوغل مؤسس رشكة فاجنارد ،قامت بقياس عائدات مجيع صناديق الاستامثر (سواء اكنت حية  -أأي أأن
احامتل أأن حتقق هذه الصناديق عوائد جيدة هو مرتفع ،أأو ميتة  -أأي أأن احامتل أأن حتقق هذه الصناديق عوائد جيدة هو
منخفض جدا) اليت استمثرت يف ا ألسهم يف الولايت املتحدة واكتشفت أأن عائد مجيع هذه الصناديق عىل مدى فرتة امخلس
نواي .وذكل ابملقارنة مع عائد س نوي قدره  12.3يف املائة
وعرشين عا ًما املمتدة من  1980اإىل  2005اكن  10يف املائة س ً
لسوق الولايت املتحدة ا ألمريكية بشلك عام .وميثل سوق الولايت املتحدة ا ألمريكية مجيع هذه الصناديق ألهنا تتكون من
ا ألسهم اليت ت تداولها يف سوق ا ألسهم ا ألمريكية .واكنت نس بة الـ  2.3يف املائة املفقودة عبارة عن نفقات بشلك أأسايس،
أأي أأنه ابلنس بة لهذه احملافظ الاستامثرية اكن الفارق يف النس بة نتيجة ا ألموال اليت ت دفعها للعديد من ا ألشخاص .وابلتايل،
من املهم جدً ا التأأكد من أأن هذه الترسابت منخفضة .واكنت النس بة يف حاةل الويبو أأقل حبوايل عرش مرات مما ت عرضه عىل
الرمس البياين .كام سلط مستشار الاستامثر الضوء عىل ظاهرة مثرية لالهامتم حيث مل حيقق املستمثرون اذلين استمثروا يف
نفس الصناديق الاستامثرية  10يف املائة بل حققوا  7.3يف املائة فقط .واكن من الصعب تفسري هذا الفرق يف البداية ألنه مل
يكن من الواحض كيف ميكن للمستمثرين جين أأموال أأقل من الصناديق الاستامثرية اليت استمثروا فهيا .و أأشار املستشار أأن
هذا حيدث عادة ألن املستمثرين يغريون تشكيةل حمافظهم بشلك متكرر.
 .186و أأكد مستشار الاستامثر أأن معظم نشاط املستمثرين يؤدي اإىل خفض العوائد ألن ا ألشخاص يشعرون ابخلوف عادة
يف الوقت اذلي جيب أأن يكونوا فيه جشعني ،ومه جشعون عندما جيب أأن يكونوا خائفني ،و أأن الإنسان يفكر بطريقة جتعهل
يتخذ قرارات خاطئة يف كيفية الترصف ابستامثراته .فهو يستمثر يف ا ألسهم ادلارجة ،أأو يف قطاع دارج ،أأو خياف وخيرج من
السوق يف مارس  ،2020أأو مارس  .2009وتؤدي مثل هذه الترصفات والسلوكيات اإىل اخنفاض العائدات ونتيجة ذلكل
اكنت عوائد املستمثر الهنائية أأقل بكثري من تكل اليت يقدهما السوق .ولفت مستشار الاستامثر انتباه جلنة الربانمج واملزيانية
اإىل مسأأةل النفقات من خالل تسليط الضوء عىل تأأثري النفقات عىل الرمس البياين .و أأظهر الرمس البياين عائدات مجموعات
نواي .واكنت أأحدث البياانت املتوفرة يه لعام 2019
خمتلفة من الصناديق الاستامثرية اليت جتمعها س تاندرد أآند بور س ً
و أأظهرت مدى جودة أأداء الصناديق الاستامثرية مقارنة ابلسوق .وقد أأظهر الرمس البياين النس بة املئوية للصناديق الاستامثرية
داء أأقل من أأداء السوق ،وت مبني أأنه عىل املدى الطويل تقرتب النس بة من  80اإىل  90يف املائة .وهذا يعين أأن
اليت حققت أأ ً
 80اإىل  90يف املائة من مديري الصناديق حيققون نتاجئ أأقل جودة من السوق اذلي يستمثرون فيه ،والسؤال اذلي من

WO/PBC/31/14
69

اجلدير طرحه هو ملاذا حيصل ذكل .اجلواب البس يط اذلي ت تقدميه هو أأن هذا ا ألمر حيصل ألهنم يمت دفع جزء من
العائدات هلم .واكن هذا التفسري يأأخذ بعني الاعتبار مجيع مديري الصناديق ،مفن بيهنم يوجد مديرو صناديق همرة اإىل حد ما
ولكن يف املتوسط ،فاإن هماراهتم تلغي بعضها بعض ًا .وعندما يدفع املستمثر مبلغا حمددا لشخص يمتتع مبهارة متوسطة ومل يمتكن
هذا الشخص من حتقيق أأي ماكسب ،يدفع املستمثر املال لكن ل حيصل عىل أأي ماكفأأة يف املقابل .وهذا هو السبب اذلي
أأدى اإىل أأداء  80اإىل  90يف املائة أأقل من أأداء السوق .وهناك أأسطورة أأخرى سلط مستشار الاستامثر علهيا الضوء ويه
أأن الكثري من املستمثرين وقعوا حضية ألسطورة الاستامثر يف صناديق التحوط ألهنم اكنوا يعتربون أأهنا حتقق العجائب .ولكن
يف الواقع ،حققت معظم هذه الصناديق عوائد خميبة للآمال مع مرور الوقت والسبب الرئييس ذلكل ،مرة أأخرى ،هو أأنه
اكن مبالغ فهيا بشلك كبري مما أأدى اإىل اخنفاض عائدات املستمثرين.
 .187وقد دفع املستمثرون اذلين يستمثرون يف صناديق التحوط ملديرهيم مبالغ ترتاوح نسبهتا بني  2.5و 4.5يف املائة لك
عام ،ويف بعض ا ألحيان أأكرث من ذكل ،واكن من الصعب توقع أأن حيقق أأي خشص عوائد جيدة عندما يمت خصم هذا
املس توى من النسب .وسلط املستشار الضوء عىل سبب تعريض أأهداف الاستامثر للخطر يف حال ت الاعامتد عىل
التوقعات .وعرض رمس بياين اكن يصدر يف جمةل "بلومبريغ بزينس ويك" ومن مث ت تعليقه يف عام  ،2009و أأشار املستشار
اإىل أأن رشكته اس مترت يف مجع البياانت من أأجل هذا الرمس البياين .ويبني هذا الرمس البياين التوقعات اخلاصة بسوق
الولايت املتحدة س نة بس نة .ومعوم ًا فاإن املتوقعني مشهورون ،ومن بني اذلين حيصلون عىل رواتب جيدة ،ودلهيم موارد
جيدة ،ومن املتعلمني وا ألذكياء ،وقد قام لك واحد مهنم باكتبة ورقة توحض توقعاته .و أأظهرت البياانت نطاق التوقعات واليت
ت عرضها عىل الرشحية مكس تطيالت وإاىل جانهبا نقاط محراء توحض النتيجة الفعلية .واكن من املثري لالهامتم للغاية معرفة عدد
املرات اليت مل تكن فهيا النقطة امحلراء داخل النطاق ،وعندما اكنت يف النطاق ،اكنت غال ًبا عىل حدود النطاق .واكنت
خشصا واحدً ا عىل حق مرتني متتاليتني .وسلط املستشار الضوء عىل أأنه اإذا اعمتد املستمثر
التوقعات عشوائية جدً ا ،ومل يكن ً
عىل التوقعات غري املوثوقة لتحديد خيارات الاستامثر ،فس تكون النتاجئ عشوائية ألهنا تعمتد عىل احلظ .و أأشار مستشار
الاستامثر أأنه كام أأظهرت املعلومات ،جيب أأل تعمتد استامثرات الويبو عىل التوقعات القصرية ا ألجل .وتتسم الفرتة اليت أأنشئت
فهيا حمافظ الويبو يف عام  2017بأأهنا مثرية لالهامتم ،بسبب وجود العدد الكبري من البيئات اخملتلفة .وابختصار ،حققت
احملافظ أأهدافها رمغ تقلبات السوق .واليشء الوحيد اذلي اكن واحضًا هو أأن الويبو حافظت عىل رابطة جأأشها عىل الرمغ
من الفرتات الصعبة وغري العادية اليت مرت هبا ،خاصة عام  2020وعام  2018أأيضً ا .و أأظهرت النتاجئ واقع أأن النظرية تعمل
جيدا حفىت يف الس نوات املضطربة مثل عام  ،2020جسلت احملفظتني عوائد اإجيابية .ولفت مستشار الاستامثر انتباه جلنة
اعتبارا من هناية أأغسطس،
املزيانية اإىل أأن العائدات الإجيابية قد ل تظهر يف الواثئق املقدمة ألهنا تنهتيي يف يونيو ،ولكن ً
حققت احملفظتان نتاجئ اإجيابية.
 .188وشكر الرئيس مستشار الاستامثر عىل العرض التقدميي الشامل للغاية واذلي مسح للجنة الربانمج واملزيانية فهم بعض
خيارات الاستامثر يف السوق بشلك أأفضل والمتيزي بني خيارات الاستامثر اجليدة والسيئة.
 .189و أأعرب وفد اململكة املتحدة ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن شكره ملستشار الويبو لالستامثر عىل عرضه املفصل
جيدا .وشددت اجملموعة عىل أأمهية اس تخدام أأدوات الإبالغ املناس بة عند اتباع اسرتاتيجية استامثر عالية اخملاطر لتحقيق
عوائد مرتفعة ،ل س امي خالل فرتات عدم الاس تقرار املقبةل .وابلإضافة إاىل ذكل ،س تكون ألية الإبالغ القامئة أأساس ية لرصد
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تأأثري اجلاحئة العاملية عىل الوضع املايل للويبو يف املس تقبل .و أأكدت اجملموعة عىل أأمهية أليات الإبالغ هذه وسرتاقب بعناية
مدى الالزتام هبذه الليات يف املس تقبل.
 .190وشكر وفد الصني مستشار الاستامثر عىل عرضه املفيد واملهين بشأأن نتاجئ استامثرات الويبو خالل العام املايض.
و أأشار الوفد اإىل أأنه يف عام  ،2019حولت الويبو خسائرها من عام  2018اإىل ماكسب .وهنأأ الوفد الويبو عىل هذا التحول
واملاكسب الهائةل .وانتقل الوفد اإىل الوضع احلايل جلاحئة كوفيد 19-اليت ل تزال طاغية .اكنت الآفاق الاقتصادية واملالية
العاملية غري مؤكدة نسبي ًا .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن املنظمة من الاس مترار يف تطبيق مبد أأ احليطة واحلذر خالل
معليات الاستامثر وإادارة ر أأس ا ألموال بشلك سلمي.
 .191و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه من اجليد أأن نرى أأن اسرتاتيجية الاستامثر قد جسلت أأرابح يف لك
من حمفظة النقد الاسرتاتيجي وحمفظة النقد ا ألسايس عىل الرمغ من اجلاحئة .و أأعرب عن أأمهل يف توفر النقد الاسرتاتيجي
الاكيف ملواصةل العمل من أأجل حتقيق نس بة تغطية للتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة تصل اإىل  90يف املائة يف غضون 20
عا ًما .وتساءل الوفد عام اإذا اكن مستشار الاستامثر يعتقد أأن الاجتاهات الإجيابية احلالية ستس متر حىت هناية عام ،2020
وإاذا اكن ميكنه تقدمي رشح حول الهنج املعمتد لوضع املعايري .و أأشار الوفد أأن الوثيقة عرضت الاستامثرات اخملتلفة وإاذا اكنت
حتقق املعايري أأو ل حتقق املعايري ،و أأراد الوفد معرفة املزيد حول كيف ت وضع هذه املعايري داخل ًيا أأو خارجيًا.
 .192وشكر وفد املكس يك مستشار الاستامثر عىل العرض ،و أأشار اإىل أأنه مرسور لرؤية نتاجئ اسرتاتيجية الاستامثر
للويبو و أأهنا ل تزال قوية كام اكنت يف الس نوات السابقة .وقدم مستشار الاستامثر تقياميً لتحراكت السوق غري املنتظمة
وحتدث عن الثقة يف الاستامثرات عىل املدى املتوسط والطويل والتغريات يف القمي .واكن السؤال املوجه اإىل مستشار
الاستامثر مشاهبًا للسؤال السابق فقد أأراد الوفد معرفة اإذا اكنت اجلاحئة احلالية س تؤدي اإىل تغيري يف التوقعات عىل املدى
املتوسط والطويل.
 .193وشكر وفد الاحتاد الرويس مستشار الاستامثر عىل عرضه ملعلومات هممة جدا .و أأشار الوفد اإىل الطريقة الفعاةل
لإدارة الاستامثرات اليت اتبعهتا الويبو و أأعرب عن ارتياحه الشديد مبؤرشات الويبو .ور أأى أأنه ،نظرا لعدم الاس تقرار
الاقتصادي واملايل فضال عن عدم الاس تقرار يف ا ألسواق ادلولية ،ينبغي أأن تواصل ا ألمانة عقد اجامتعات مع مستشار
الاستامثر بشلك منتظم لعرض أآخر املس تجدات املتعلقة ابلستامثرات وجشع الوفد ا ألمانة عىل رفع تقرير اإىل ادلول ا ألعضاء
حول هذا املوضوع بشلك منتظم.
 .194وتناول مستشار الاستامثر السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ووفد املكس يك حول التوقعات لعام
 2020وخاصة أأي تغيريات قد تطر أأ علهيا بسبب اجلاحئة .و أأوحض أأنه ،عىل املدى القصري ،ستتحرك ا ألسواق وفقا لشعور
بناء عىل الظروف النقدية يف هذه الفرتة .ويف مواهجة اجلاحئة اليت بد أأت يف وقت سابق من هذا
الناس يف هذه الفرتة و أأيضً ا ً
العام ،لوحظ ردود فعل هممة جدا من ادلول واملصارف املركزية من أأجل حتقيق الاس تقرار الاقتصادي واس تقرار ا ألسواق
املالية .وقد أأدت هذه التدخالت الضخمة اإىل انتعاش كبري يف ا ألسواق كام لوحظ منذ أأبريل  /نيسان ،وعادت ا ألوضاع
املالية اإىل طبيعهتا نتيجة هذه التدخالت .و ل تزال الآاثر الاقتصادية للجاحئة غري مؤكدة وواحضة املعامل .واملعروف هو أأن
العامل اكن مير ابنكامش اقتصادي كبري مل يس بق هل مثيل ،ومع ذكل ،اكنت الاستامثرات اليت قامت هبا املنظمة جيدة .ول ميكن
ألحد أأن يتنبأأ مبا س يحصل يف ا ألسواق خالل العام أأو العامني املقبلني أأو أأن يتوقع الركود الاقتصادي املقبل .ومن انحية
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أأخرى ،ل أأحد يعمل مىت س تنهتيي هذه اجلاحئة .وقد ت تصممي احملافظ بطريقة جتعلها قادرة عىل ختطي أأي أأزمة قد حتدث،
رشط احرتام قواعد اسرتاتيجية الاستامثر وتطبيقها ابلشلك املناسب ،بغض النظر عن طبيعة ا ألزمة .وإاذا اكنت ا ألزمة
س تؤدي اإىل اختفاء ا ألسواق املالية عىل هذا الكوكب و أأن يصبح امجليع عاطل عن العمل ،فلن يكون ابليد حيةل ،ولكن مضن
اإطار ا ألسواق الاقتصادية اليت تعمل بشلك طبيعي ،فاإن احملافظ سوف س تحقق نتاجئ مقبوةل خالل الفرتة الزمنية احملددة
لها ،عىل الرمغ من أأهنا ستتأأثر بتكل التقلبات القصرية ا ألجل يف ا ألسواق .و أأكد املستشار أأن توهجات ا ألسواق لبقية عام
 2020وعام  2021غري معروفة ،لكن املعروف هو أأن ا ألصول املوجودة يف احملفظة يه ذات طبيعة صلبة .وتودل هذه
ا ألصول تدفقات نقدية س نوية للمؤسسة تبلغ حوايل  .٪2ولحظ أأن التدفقات ختتلف بني حمفظة و أأخرى ألن حمفظة التأأمني
الصحي بعد هناية اخلدمة لها أأفق زمين أأطول وابلتايل ميكهنا حتمل تقلبات السوق أأكرث من حمفظة النقد ا ألسايس القصرية
ا ألجل .ولكن بشلك عام ،خالل الفرتة الزمنية احملددة للك حمفظة ،اكن من املتوقع أأن حتقق احملفظتان النتاجئ املرتقبة ،بغض
النظر عن أأي أأحداث غري متوقعة ،مبا يف ذكل ا ألوبئة.
 .195و أأشار مستشار الاستامثر اإىل أأنه ت اإجراء دراسة عىل ا ألوبئة يف املايض ،ولكن مل حتتوي عىل أأمثةل تش به متا ًما ما
كبريا .وهذه املرة ،اكن التأأثري
حيدث حال ًيا ،وقد أأظهرت هذه ادلراسة أأن التأأثري الاقتصادي ملثل هذه ا ألوبئة مل يكن معو ًما ً
كبريا ليس بسبب اجلاحئة ،ولكن بسبب الطريقة اليت تعامل هبا العامل مع اجلاحئة .وقد يكون رد الفعل العاملي أأنقذ
الاقتصادي ً
العديد من ا ألرواح عىل حساب المنو الاقتصادي ،ولكن عىل املدى الطويل ،ل نعتقد أأن الركود الناجت عن هذه اجلاحئة
خمتل ًفا يف طبيعته ا ألساس ية عن فرتات ا ألزمة والانكامش السابقة ا ألخرى ،ويعين ذكل أأن اكن هل بداية ،وس يكون هل هناية.
وإاذا اكنت الاستامثرات قوية مبا يكفي لتخطي هذه ا ألمواج ومل يغرق القارب خالل أأسو أأ جزء من الإعصار ،فس يخرج
القارب من اجلانب الآخر ويمكل سريه يف الاجتاه الصحيح.
 .196وتناول مستشار الاستامثر السؤال الثاين اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول كيفية وضع املعايري .ت
انشاء لك حمفظة وفقًا لإسرتاتيجية استامثر دقيقة للغاية خصصت للك جزء من احملفظة فئة أأصول معينة .فقد ت ختصيص
جزء من احملفظة للس ندات وجزء أآخر ت ختصيصه للس ندات اليت تصدرها احلكومات أأو حكومات البدلان الناش ئة .واكن
للك من هذه ا ألسواق معيار مقبول وشائع الاس تخدام وهذا هو املعيار اذلي ت اس تخدامه .واكن هذا املعيار يف الواقع ميثل
الاستامثرات اليت ت اإجراؤها يف احملفظة .فاإذا اكن جزء من احملفظة خمصص ألسهم الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فقد ت اعامتد
املؤرش املرجعي للولايت املتحدة ا ألمريكية اذلي يرصد العائدات لسوق الولايت املتحدة ا ألمريكية بشلك دقيق .ومل نكن
حباجة اإىل العثور عىل مدير خمرضم ليتنبأأ بأأن "غوغل"  Googleستتفوق يف ا ألداء عىل "أآبل"  Appleخالل العام املقبل
و أأن يتخذ تكل القرارات نيابة عن الويبوـ فقد اكن ذكل ا ألمر جليا .وت الاستامثر يف صناديق متنوعة للغاية وخمتلفة متثل
السوق كلك .ونسعى اإىل حتقيق عوائد معيارية من شأأهنا أأن تضع الويبو عىل املدى الطويل مضن أأفضل  ٪20من املستمثرين
ألنه كام هو موحض يف الرمس البياين لـ"س تاندرد أآند بورز" اذلي ت عرضه ،فاإن  ٪80من املستمثرين يف الواقع حيققون عوائد
أأقل من عوائد السوق.
 .197و أأعرب الرئيس عن شكره مرة أأخرى ملستشار الاستامثر و أأشار اإىل أأن عرضه اكن مطمئنا فامي يتعلق بصحة
استامثرات الويبو .و أأشار الرئيس أأيضً ا أأنه ت تقدمي مزيد من التطمينات بشأأن نقطة أأخرى ،ويه أأن ا ألسواق متر مبراحل
عديدة و أأن اجلاحئة ،همام اكن جحمها اس تثنائ ًيا ،س يكون لها بداية ،أأو اكن لها بداية ،وس يكون لها هناية ،وسوف ينهتيي
الاكبوس.
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(ج) وضع تسديد الاشرتأاكت يف  30يونيو 2020
 .198استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/31/9
 .199و أأعطى الرئيس اللكمة ل ألمانة لعرض التقرير.
 .200و أأوحضت ا ألمانة أأن وثيقة وضع تسديد الاشرتأاكت حتتوي عىل معلومات عن الاشرتأاكت الس نوية املتأأخرة
واملدفوعات املتأأخرة لصناديق رؤوس ا ألموال العامةل يف  30يونيو  .2020وتتضمن املرفقات معلومات بشأأن النظام أأحادي
الاشرتأاكت ،وحاةل املساهامت وصناديق ر أأس املال العامل للثنائية  .2018/2019و أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا تقوم عادة
ابطالع جلنة الربانمج واملزيانية عىل املدفوعات الإضافية اليت ت اس تالهما منذ  30يونيو  .2020فقدمت ا ألمانة حتديثًا شفه ًيا
حول املدفوعات الإضافية املس تلمة خالل الفرتة من  1يوليو اإىل  31أأغسطس  .2020وقد سددت اليوانن مبلغ 34،183
يرساي ،واكن هذا هو املبلغ املتبقي من اشرتاك عام  .2020وفامي يتعلق ابلولايت املتحدة ا ألمريكية ،فقد قامت
فر ًناك سو ً
يرساي ،وهو ما ميثل رصيد اشرتاك عام  2018وجزء من اشرتاك عام
بتسديد دفعتان ،دفعة بقمية  398،816فر ًناك سو ً
يرساي واليت اكنت متثل دفعة أأخرى لعام  .2019وسددت بنني مبلغ 230
 ،2019ودفعة اثنية قدرها  170،919فر ًناك سو ً
يرساي ،وهام دفعتان عن اشرتأاكت عام  .2020وسددت الغابون
يرساي وسددت كوت ديفوار مبلغ  237فر ًناك سو ً
فر ًناك سو ً
مبلغ  63فرنك سويرسي كجزء من اشرتاك عام  ،2020وقامت مجهورية مايل بتسديد مبلغ  42فرنك سويرسي كجزء من
اشرتاك عام  .2019وسددت النيجر مبلغ  63فرنك سويرسي ،ويه دفعة جزئية لشرتاك احتاد ابريس من عام .1991
يرساي ،وهو رصيد اشرتاك عام  .2020ودفعت ش ييل مبلغ  11395فرنك سويرسي
ودفعت الس نغال مبلغ  199فر ًناك سو ً
عن اشرتاك عام  .2019وسددت مجهورية كوراي  341842فرنك سويرسي عن اشرتاك عام  .2020ودفعت دوةل اببوا غينيا
اجلديدة املس تقةل مبلغ  2849فرنك سويرسي وهذا املبلغ يغطي رصيد اشرتاك عام  2018وجزء من اشرتاك عام .2019
وسددت مجهورية تزنانيا املتحدة مبلغ  1250فرنك سويرسي كجزء من اشرتاك عام  .2020أأما كوت ديفوار فدفعت مبلغ
 157فرنك سويرسي واذلي ميثل رصيد اشرتاك عام  .2020وسددت اجلابون مبلغ  74فرنك سويرسي كجزء من اشرتاك
يرساي ،كجزء من اشرتاك احتاد ابريس
يرساي ،والنيجر 116 ،فر ًناك سو ً
عام  .2020ودفعت مجهورية مايل مبلغ  42فر ًناك سو ً
يرساي ،كجزء من اشرتاك عام .2020
لعام  ،1991والهند 85438 ،فر ًناك سو ً
 .201وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل تقريرها عن وضع تسديد الاشرتأاكت يف هناية يونيو  .2020و أأوحض الوفد أأن الصني
بدل مسؤول ويدمع التعددية بشلك قوي .مفنذ عام  ،1980وهو العام اذلي انضمت فيه الصني اإىل الويبو ،اكن يسدد دامئًا
الاشرتأاكت يف الوقت احملدد وابلاكمل .ومن أأجل تعزيز التعاون اجليد مع الويبو واستنادا اإىل ما وافقت عليه احلكومة
الصينية يف  31ديسمرب  ،2019أأبلغ املفوض املسؤول عن اإدارة الصني الوطنية للملكية الفكرية املدير العام يف رساةل رمسية
يرساي،
اعتبارا من عام  ،2020سزتيد مساهامت الصني يف الويبو من  8اإىل  10وحدات ،أأي مبلغ  455،793فر ًناك سو ً
أأنه ً
ويف النصف ا ألول من هذا العام ،دفعت الصني مساهامهتا يف الوقت احملدد .وستسعى الصني يف املس تقبل اإىل الوفاء
ابلزتاماهتا املالية ودمع معل الويبو من خالل اختاذ اإجراءات ملموسة.
نظرا لعدم وجود طلبات أأخرى ألخذ اللكمة ،ت اعامتد القرار.
 .202وتال الرئيس بعد املناقشة مرشوع القرار .و ً
 .203أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون "وضع تسديد الاشرتأاكت يف  30يونيو ( "2020الوثيقة
.)WO/PBC/31/9
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البند  11من جدول ا ألعامل

التقرير الس نوي عن املوارد البرشية

 .204استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/31/INF/1
 .205وقدم الرئيس البند  11من جدول ا ألعامل ،التقرير الس نوي عن املوارد البرشية ودعا ا ألمانة لعرض التقرير.
 .206وذكرت ا ألمانة أأن التقرير الس نوي اكن مبثابة وثيقة اإعالمية ،وسيمت تقدميه اإىل جلنة الويبو للتنس يق التابعة يف وقت
لحق من ذكل الشهر .ويغطى التقرير الفرتة من  1يوليو  2019اإىل  30يونيو  .2020وكام يف الس نوات السابقة ،اكن
مصحواب بكتيب حيتوي عىل أأرقام ومؤرشات رئيس ية تتعلق ابلقوى العامةل يف الويبو واليت اكنت متاحة عىل الإنرتنت.
ً
وحيتوي التقرير عىل عدد من البنود اليت يلزم اإبالغ جلنة الويبو للتنس يق هبا ،مثل اإهناء التعيينات ،وتنفيذ س ياسة الويبو
بشأأن املساواة بني اجلنسني ،واملاكفأآت والتقدير ،ومتديد الفرتة الزمنية للتعيينات املؤقتة .وتناول هذا التقرير عدد من املواضيع
ا ألخرى املتعلقة ابملوارد البرشية واليت اكنت هممة ابلنس بة لدلول ا ألعضاء ،مثل التنوع اجلغرايف والتوظيف وإادارة املواهب
وتمنية قدرات املوظفني وتعلمهم .وتضمن التقرير أأيضا فصل عن اإدارة القوى العامةل يف الويبو أأثناء أأزمة كوفيد .19-وقامت
ا ألمانة بذكر بعض النقاط البارزة يف التقرير والكتيب ،ومن بيهنا أأن القوة العامةل يف الويبو تبلغ حال ًيا  1508عامل .ومل يتغري
هذا العدد بشلك كبري مقارنة ابلس نوات السابقة ،عىل الرمغ من ارتفاع معدلت الإيداع وإاضافة برامج وخدمات جديدة.
يشلك حوايل  ( 1090أأو  72يف املائة) القوة العامةل ا ألساس ية ،أأي املوظفني بعقود حمددة املدة أأو دامئة أأو مس مترة؛ ويشلك
 ( 418أأو  28يف املائة) العنارص املرنة للقوة العامةل ،مبا يف ذكل املوظفون اذلين يمت متويل تاكليفهم من الصناديق الاستامئنية
واملوظفني املؤقتني واملتدربني والزمالء واملتعاقدين ا ألفراد .واكن قطاع الرباءات والتكنولوجيا الأكرب من حيث القوة العامةل،
حيث بلغ عدد العاملني فيه  429أأو  28.4يف املائة من مجموع العاملني .وشلكت نفقات املوظفني  61.5يف املائة من اإجاميل
النفقات .وفامي يتعلق ابلتنوع اجلغرايف ،اكن هناك  122جنس ية ممثةل بني موظفي الويبو .و أأدى التواصل الفعال مع ادلول
ا ألعضاء غري املمثةل اإىل ارتفاع عدد طلبات العمل الواردة من ادلول ا ألعضاء غري املمثةل من  7.4يف املائة يف 2017/2016
اإىل  13.3يف املائة يف  .2019/2018وفامي يتعلق ابلتوازن بني اجلنسني ،تشلك النساء  54يف املائة من موظفي الويبو
بشلك عام .وابلنس بة للمس توى ف ،4-فقد ت حتقيق الهدف للثنائية  ،21/2020أأي  %50نساء و %50رجال .وحتسن
املس توى مد 1-أأيضا ،فقد اكنت نس بة  35يف املائة من النساء ،واقرتبت هذه النس بة من الهدف احملدد لعام  2021وهو 37
يف املائة .وقد ت اختاذ عدد من التدابري ملساعدة النساء يف املس توايت اليت تكون فهيا ممثةل متثيال انقصا لتمتكن من املنافسة
بنجاح عىل الوظائف الشاغرة يف الويبو .ويف عام  ،2019أأدخلت الويبو تدبري ًا هام ًا أآخر يعزز موقعها كجهة معل مفضةل
وذكل متاش يا مع اسرتاتيجيهتا للموارد البرشية .وقد لقيت دورة احلضانة ترحيبا كبريا من موظفي الويبو مضن اإطار الربانمج
التجرييب اذلي أأطلق ملدة عامني .وحاليا ،يوجد  12طف ًال يف الرعاية الهنارية .وقد بد أأت الويبو الس نة الثانية من هذا الربانمج
التجرييب وما زال دلهيا قادرة عىل استيعاب أأطفال املوظفني اجلدد اذلين س يصلون اإىل جنيف يف ا ألشهر املقبةل .وفامي يتعلق
ابلتدريب ،اس تفاد حوايل  12385مشار ًاك من برامج التدريب املقدمة .وجعل اس تخدام التكنولوجيا التدريب أأكرث تنوعًا
وفعالية من حيث التلكفة ومن ا ألسهل احلصول عليه ومتابعته .وفامي يتعلق ابملاكفأآت والتقدير ،يف دورة اإدارة ا ألداء لعام
 ،2019حصل  95موظ ًفا عىل ماكفأآت مقابل ا ألداء املمتاز .وتشلك تلكفة هذا الربانمج  0.2يف املائة من تاكليف املاكفأآت.
وفامي يتعلق ابإدارة القوى العامةل أأثناء أأزمة كوفيد ،19-اس تجابت الويبو برسعة كبرية ومكنت املوظفني من العمل من املزنل
ابس تخدام املعدات املناس بة لضامن الوصول الآمن اإىل أأنظمهتا .وت توفري معظم اخلدمات من دون أأي انقطاع ،مبا يف ذكل
خدمات اإدارة املوارد البرشية .اكن ينبغي اجراء عدد من التعديالت املؤقتة عىل س ياسة املوارد البرشية لإدارة القوى العامةل
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خالل فرتة الإغالق وفرتة العمل عن بعد ،وخاصة فامي يتعلق بساعات العمل وإادارة الإجازات والإجازات املرضية والسفر
وإاجازة زايرة الوطن .ويف هذه ا ألثناء ،ت عكس معظم هذه التعديالت املؤقتة يف الس ياسة .واكنت س ياسة العمل عن بعد
قيد الإعداد من قبل اإدارة املوارد البرشية وذكل للتأأكد من اس تفادة الويبو من اماكنية العمل عن بعد واملرونة يف العمل
املكتس بتني حديثًا بعد انهتاء جاحئة كوفيد.19-
 .207و أأعرب وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،شكره ل ألمانة عىل تقدمي التقرير الس نوي
عن املوارد البرشية .وقدمت اجملموعة تعازهيا ألفراد أأرسة موظف الويبو اذلي تويف بسبب كوفيد .19-و أأثنت اجملموعة عىل
معل وحدة الويبو الطبية يف ظل هذه اجلاحئة العاملية .ولحظت اجملموعة أأن اإنتاجية ماكن العمل بقيت مس تقرة خالل أأزمة
كوفيد ،19-و أأثنت عىل معل أأمانة الويبو يف تكل الظروف الاس تثنائية .ورحبت اجملموعة ابجلهود املبذوةل لتحسني التوزيع
اجلغرايف بني موظفي الويبو ورحبت ابرتفاع عدد ممثيل ادلول ا ألعضاء بني املوظفني .كام رحبت اجملموعة ابجلهود املبذوةل يف
جمال املساواة بني اجلنسني .ولكن ،لحظت اجملموعة احلاجة اإىل حتسني عدد النساء يف املناصب الإدارية.
 .208و أأعرب وفد الصني عن تقديره للتقرير الس نوي الغين ابملعلومات حول املوارد البرشية .ومسحت الوثيقة ل ألعضاء بفهم
اكمل تدابري الويبو احملددة وكذكل التخطيط الاسرتاتيجي من حيث املوارد البرشية .و أأقر الوفد بنتاجئ الويبو الإجيابية يف
تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية خالل الفرتة املمتدة بني عايم  2017و 2021وابجلهود اليت بذلهتا يف سبيل حتسني تنوع
التوزيع اجلغرايف ملواردها البرشية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن الويبو ل تزال تواجه حتدايت يف تلبية الطلب املزتايد من
املس تخدمني العامليني عىل خدمات امللكية الفكرية اليت تقدهما ،ا ألمر اذلي يتطلب من الويبو أأن تضع اسرتاتيجية لتنوع
التوزيع اجلغرايف مبتكرة وفعاةل .و أأشاد الوفد ابإدارة القوى العامةل يف الويبو خالل كوفيد .19-وعىل الرمغ من التحدايت غري
املس بوقة ،معلت الويبو جاهدة لضامن عدم تأأثري هذه اجلاحئة أأو تأأثريها بشلك طفيف عىل خدمات امللكية الفكرية ا ألساس ية
وإانتاجية القوى العامةل دلهيا خالية خالل العمل عن بعد .وشكر الوفد مجيع موظفي الويبو اذلين معلوا جبد يف تكل الفرتة
و أأشاد هبم .و أأعرب الوفد عن تعاطفه مع املترضرين من اجلاحئة .كام نعى الوفد املتوفني بسبب الفريوس وقدم تعازيه ألرسمه.
وهنأأ الوفد الويبو عىل أأداهئا اجليد يف جمال املساواة بني اجلنسني .وفامي يتعلق بمتثيل املر أأة يف الويبو ،وصل مس توى ف4-
اإىل هدفه لعام  2021قبل املوعد الهنايئ .واكن املس توى مد 1-قري ًبا أأيضً ا من الوصول اإىل هدفه .و أأيد الوفد الويبو يف
مواصةل تنفيذ خطة العمل املط َّبقة عىل نطاق منظومة ا ألمم املتحدة بشأأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة (UN-
 .)SWAPكام أأيد الوفد اسرتاتيجية الويبو جلذب املواهب الشابة والاحتفاظ هبا من خالل برامج الزماةل والتدريب
ادلاخيل .و أأعرب الوفد عن تقديره للتدابري املتعددة اليت اختذهتا الويبو لتحسني معل وحياة املتدربني ،وهنأأ الويبو عىل
تصنيف برانمج التدريب ادلاخيل اخلاص هبا من بني ا ألفضل ،اإىل جانب منظمة العمل ادلولية واملنظامت ادلولية ا ألخرى
وفقا لنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية اليت نفذهتا مبادرة التدريب ادلاخيل العادل يف عام  .2019و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تواصل الويبو هجودها يف تعزيز املساواة بني اجلنسني وإاضافة املزيد من املواهب الشابة اإىل قوهتا العامةل و أأن حترز الويبو
تقدما يف هذه اجملالت.
 .209وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية حيث مل يمتكن منسق اجملموعة ا إلقلميية يف تكل اللحظة من
الإدلء ببيان ،و أأعرب الوفد عن تقديره ل ألمانة للتقرير الس نوي عن املوارد البرشية .و أأشارت اجملموعة اإىل ارتياهحا لإنتاجية
موظفي الويبو كام يتضح من لوحة الويبو للمتابعة اخملصصة لإدارة ا ألزمات ،ومؤرشات نظام تسجيل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ونظام تسجيل مدريد .و أأيدت اجملموعة بقوة س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني اليت ت اإطالقها يف عام
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 2014و أأيدت أأيضا دمج توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية لتنفيذ الس ياسة .و أأعربت اجملموعة عن ارتياهحا لتحسن امتثال
الويبو خلطة العمل املطبَّقة عىل نطاق منظومة ا ألمم املتحدة بشأأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة بنس بة  17ابملائة ،وقد
جتاوزت الويبو متطلبات مؤرشين ول مبت متطلبات مخسة مؤرشات .كام أأعربت اجملموعة عن ارتياهحا ملواصةل تعزيز قدرات
هجات التنس يق املعنية بقضااي اجلنسني .وذكمرت اجملموعة بأأن الإانث يشلكن  54.4يف املائة من موظفي الويبو ،وأأشارت اإىل
أأن توزيع الوظائف ليس متساواي بني اجلنسني يف ا ألدوار الإدارية للمنظمة .وذلكل ،اكن من الإجيايب جدا أأن تتحقق أأهداف
مس توى ف 4-قبل عام واحد من عام  .2021واكنت التحسينات يف مس توى مد 1-مشجعة وحثت اجملموعة مواصةل هذه
اجلهود واحلفاظ عىل الزمخ .واكن اإنشاء "جتمع املواهب النسائية اخملرضمة" يف  2019مبادرة جيدة لسد الفجوة بني اجلنسني
عىل مس توى ف ،5-ابلإضافة اإىل برانمج القيادات النسائية الصاعدة ( )EMERGEوبرانمج الويبو بشأأن التطوير املهين
والوظيفي ( .)I-seizeو أأعربت اجملموعة عن تقديرها للتحديث بشأأن خمتلف مبادرات تطوير القدرات والتدريب اليت ت
اإطالقها يف مجيع أأحناء العامل واليت تسعى اإىل تعممي مراعاة املنظور اجلنساين مضن اإطار امللكية الفكرية من أأجل متكني
املبدعات واخملرتعات ورائدات ا ألعامل .ومضن اإطار برانمج املاكفأآت والتقدير ،لحظت اجملموعة التغيريات اليت ت تنفيذها يف
عام  2020واعتقدت أأن هذه س ياسة هممة لتحفزي املوظفني داخل املنظمة .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها للتحديث بشأأن
تأأثري فريوس كوروان عىل معليات املوظفني و أأثنت عىل الويبو للجهود اليت بذلهتا لضامن سالمة موظفهيا .وفامي يتعلق ابلتوزيع
عضوا بني عايم  2018و .2020و أأدى
اجلغرايف ،أأشادت اجملموعة ابلزايدة الهامش ية يف المتثيل من  108اإىل  112دوةل ً
اس تخدام أأدوات التواصل الاجامتعي ل إالعالن عن الوظائف الشاغرة اإىل حتقيق ماكسب ملموسة فقد ارتفع عدد املتقدمني
للوظائف الشاغرة يف الويبو بنس بة  26يف املائة يف عام  .2019واكنت اجملموعة هممتة مبعرفة نس بة املتقدمني من البدلان
النامية .وقد لحظت اجملموعة النتاجئ الإجيابية اليت حتققت يف برامج التدريب ادلاخيل والزماةل ،ويه هممتة مبعرفة كيفية
الاس مترار يف العمل عىل هذه الربامج يف ظل جاحئة كوفيد .19-وشددت اجملموعة عىل احلاجة اإىل تعزيز اجلهود يف جمايل
المتثيل اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني يف القوة العامةل.
 .210وهنأأ وفد ش ييل الرئيس عىل انتخابه ومتىن هل لك النجاح يف اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية .و أأعرب الوفد عن تقديره
وشكره ملساعد املدير العام الس يد أأميب سوندارام عىل معهل عىل مر الس نني ومتىن هل لك التوفيق يف املس تقبل .وشكر الوفد
ا ألمانة عىل تقدمي التقرير الس نوي عن املوارد البرشية .وسلط الوفد الضوء عىل الكتيب اخلاص ابملوارد البرشية واذلي حدد
بشلك خمترص حمتوايت التقرير .ومسح عرض التقرير خالل اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية برشح بلك شفافية اإجنازات اإدارة
املوارد البرشية ل ألعضاء فامي يتعلق بس ياسات التوظيف والتحدايت اليت تواهجها هذه الإدارة .ورحب الوفد ابلنتاجئ املتعلقة
ابملساواة بني اجلنسني مبا يف ذكل الربامج اليت تعزز املواهب النسائية داخل الويبو مثل برانمج القيادات النسائية الصاعدة
( )EMERGEوبرانمج الويبو بشأأن التطوير املهين والوظيفي ( .)I-seizeوعىل الرمغ من أأن هذين الربانجمني شالك
خطوتني رائعتني ت اختاذهام يف هذا اجملال ،اإل أأنه ل يزال هناك جمال للتحسني ،خاصة فامي يتعلق بتطبيق تكل القواعد عىل
مس توى املدراء .وجشع الوفد الويبو عىل مواصةل تنفيذ الس ياسات اجلنسانية يف املنظمة ومواصةل حتسني النتاجئ .واعترب أأيضا
أأنه من املهم تسليط الضوء عىل احلاجة املاسة اإىل حتسني التوزيع اجلغرايف بني املوظفني .وذكر الوفد أأن الويبو تلعب دورا
هاما فامي يتعلق هبذا املوضوع يف منطقته .وشدد الوفد عىل أأمهية اإدارة املوظفني خالل أأزمة كوفيد 19-و أأشار بقلق اإىل عدد
ا ألشخاص اذلين اضطروا اإىل عزل أأنفسهم بسبب انتشار الفريوس ،و أأعرب عن أأسفه الشديد ألن املنظمة فقدت أأحد
موظفهيا الكرام بسبب اجلاحئة .ووجه الوفد تعازيه اإىل ا ألرسة .و أأعرب الوفد عن تقديره للتدابري اليت ت اعامتدها يف ذكل
الوقت واليت مكنت الويبو من مواصةل تقدمي خدماهتا اكملعتاد.
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 .211وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة .و أأعرب عن حزنه لوفاة أأحد موظفي
الويبو بسبب كوفيد 19-ولرتفاع معدل الإصاابت ابلفريوس بني موظفي الويبو .ورمغ ذكل ،شعرت اجملموعة ابلرتياح
حلصول املوظفني و أأرسمه قد عىل ادلمع املناسب يف هذا اجملال .ورحبت اجملموعة ابلإجراءات اليت اختذهتا الوحدة الطبية يف
الويبو خالل تكل ا ألوقات املضطربة من أأجل دمع موظفي الويبو .واضطر امجليع اإىل التأأقمل برسعة بسبب اجلاحئة العاملية،
و أأثنت اجملموعة عىل مرونة املنظمة ا ألمر اذلي مسح هبا ابلتكيف برسعة مع ترتيبات العمل اجلديدة بعد الإغالق .و أأبدت
اجملموعة اإجعاهبا بعمل قسم لهاي اذلي جسل اإنتاجية بنس بة  102يف املائة ،وهذه النس بة أأعىل من اإنتاجية قسم معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات وقسم مدريد واذلين اكن أأداؤهام جيدً ا أأيضً ا .و أأعربت اجملموعة عن ارتياهحا عندما علمت أأن العودة
اخملطط لها عىل عدة مراحل اإىل أأماكن العمل قيد التنفيذ ،و أأن هذه التجربة س توجه اخلطط املس تقبلية لس مترارية ا ألعامل
وس ياسات اإدارة الوقت .ولحظ الفريق أأن الغالبية العظمى من املوظفني قد أأعربت عن اهامتهما ابإماكنية العمل عن بعد حىت
بعد انهتاء ا ألزمة الصحية .و أأشارت اجملموعة اإىل رسورها عندما علمت أأن املنظمة اكنت تنظر يف كيفية دمج خيارات العمل
عن بعد يف املس تقبل .واكن من املطمنئ أأن الإنتاجية يف ماكن العمل بقيت مس تقرة عىل الرمغ من أأزمة كوفيد 19-والإغالق،
مثريا ل إالجعاب ،و أأعربت عن
و أأملت اجملموعة أأن يس متر هذا التوجه .واعتربت اجملموعة الزتام الويبو ابملساواة بني اجلنسني أأ ًمرا ً
تطلعها اإىل نتاجئ وتوصيات تدقيق شعبة الرقابة ادلاخلية وتقيمي س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني .و أأضافت ان تنفيذ
التوصيات املناس بة يف الوقت املناسب أأمر أأسايس لضامن املساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة .ورمغ بعض املبادرات الإجيابية
للويبو عىل مس توى منظومة ا ألمم املتحدة ،أأشارت اجملموعة اإىل أأن الطريق ما زال يف أأوهل لضامن متثيل املر أأة يف املناصب
الإدارية .واكن عدد النساء يف املناصب العليا أأقل من الهدف احملدد لشهر ديسمرب  2021وت تسجيل اخنفاض يف بعض
الرتب .وطلبت اجملموعة املزيد من املعلومات حول تأأثري جتمع املواهب النسائية اخملرضمة ،ول س امي عدد ا ألفراد اذلين حصلوا
عىل وظائف مناس بة من خالل تكل املبادرة حىت الآن ،وما يه اخلطط املس تقبلية للربانمج .وطلبت اجملموعة أأيضً ا املزيد
من املعلومات حول تأأثري برانمج القيادات النسائية الصاعدة ( )EMERGEوإاذا اكن هذا الربانمج ميكن أأن يساعد
املوظفات يف رتبة ف 3-عىل احلصول عىل مناصب أأعىل ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،مفا هو عدد النساء اللوايت حصلن عىل
هذه املناصب .و أأخريا ،أأعربت اجملموعة عن تقديرها جلهود الويبو يف سبيل تعزيز الاحرتام بني املوظفني وحتسني ماكن العمل
وجعهل خالٍ من التحرش ،مبا يف ذكل التحرش اجلنيس .كام أأعربت عن حامسها لالطالع عىل الس ياسة اجلديدة ملنع
الاس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس والاس تجابة هلام .وطلبت اجملموعة املزيد من املعلومات من ا ألمانة بشأأن تكل
الس ياسة ،مبا يف ذكل مىت طبقهتا الويبو بشلك رمسي و أأي بياانت أأولية متلكها املنظمة حول نتاجئ تطبيق هذه الس ياسة حىت
الآن .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن معل قسم املوارد البرشية بشلك فعال هو أأمر أأسايس لتمتكن املنظمة من الوفاء بوليهتا
وحتقيق أأهدافها .وتشلك تاكليف املوظفني نس بة كبرية من نفقات املنظمة ،ذلا فاإن الإدارة احلكمية للموارد البرشية أأمر ابلغ
ا ألمهية .وجشعت اجملموعة ا ألمانة عىل مواصةل الزتاهما ابلتنوع اجلغرايف بني موظفهيا وحتسني التوازن بني اجلنسني .ورمغ ذكل،
فامي يتعلق ابلتوظيف ،أأكدت اجملموعة أأنه جيب أأن يمت عىل أأساس اجلدارة و أأعىل معايري الكفاءة والزناهة ،مع مراعاة الطبيعة
التقنية للغاية للويبو وطبيعة اخلدمات اليت تقدهما هذه املنظمة.
 .212و أأشار وفد س نغافورة ،متحداث ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،اإىل أأن الويبو بذلت هجودًا اإجيابية لتحسني المتثيل
اجلغرايف العادل للموظفني ،و أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل تعزيز هجود التواصل مع ادلول ا ألعضاء غري املمثةل أأو املمثةل
متثيال انقصا لتحسني المتثيل اجلغرايف .وجيب أأن تكون النتاجئ الإجيابية لس ياسة الويبو يف جمال املساواة بني اجلنسني مبثابة
مصدر اإلهام للجهود املبذوةل لتعزيز المتثيل اجلغرايف .و أأشارت اجملموعة اإىل توقعات التقرير للثنائية  ،2021/2020وجشعت
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خريا ،أأعربت اجملموعة عن
الويبو عىل مواصةل هجودها يف التحول الرمقي لتعزيز املرونة والقدرة عىل الصمود داخل املنظمة .و أأ ً
حزهنا خلرب وفاة أأحد املوظفني نتيجة اإصابته بفريوس كوروان ،وقدمت أأمعق تعازهيا ألرسته.
 .213و أأعرب وفد الاحتاد الرويس ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،عن شكره ل ألمانة
عىل التقرير الس نوي عن املوارد البرشية .و أأشار اإىل أأنه ت اإحراز تقدم فامي يتعلق ابملساواة بني اجلنسني يف الويبو ،وهذا
يعكس أأمهية الس ياسة اجلديدة بشأأن املساواة بني اجلنسني .و أأشارت اجملموعة ابرتياح اإىل أأنه ت احلفاظ عىل الإنتاجية خالل
أأزمة كوفيد 19-و أأن معل املنظمة مل ينقطع عىل الرمغ من اإصابة العديد من املوظفني ابملرض .وشكرت اجملموعة ا ألمانة عىل
معلها يف جمال التنوع اجلغرايف ودعت ا ألمانة اإىل مواصةل معلها عىل هذا املوضوع .و أأشارت اإىل احلاجة اإىل حتقيق توزيع عادل
للمناصب بني ممثيل ادلول ابلإضافة اإىل زايدة عددمه .ولسوء احلظ ،لحظت اجملموعة أأن متثيل مجموعهتا ا إلقلميية يف أأمانة
الويبو اكن انقصا .و أأعربت اجملموعة عن اقتناعها بأأن ادلول ا ألعضاء التابعة لها متكل خربة كبرية يف جمال امللكية الفكرية و أأنظمة
امللكية الفكرية الوطنية اخلاصة هبا واليت ميكن الاس تفادة مهنا لصاحل املنظمة .و أأشارت اجملموعة اإىل رضورة الاس مترار يف
تطوير برانمج التدريب ادلاخيل .وذكرت أأنه من املهم جدا تشجيع الش باب عىل متابعة مسرية همنية يف جمال امللكية الفكرية.
وطلبت اجملموعة معلومات من ا ألمانة حول مدى تكيمف املوظفني مع الرمقنة والتوهجات املس تقبلية يف هذا اجملال ،ومعليات
تكنولوجيا املعلومات اجلديدة اجلاري العمل علهيا.
 .214و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء .وأأكد الوفد تقديره
بشلك خاص للك ما فعلته اإدارة الويبو دلمع موظفهيا مع الاس مترار يف تعزيز معل املنظمة املهم يف ظل الظروف غري
املس بوقة احمليطة جباحئة فريوس كوروان .و أأعرب الوفد عن خالص تعازيه ألرسة موظف الويبو اذلي تويف بسبب الفريوس.
وذكر الوفد أأن التقرير اكن غنيا ابملعلومات ومشج ًعا و أأعرب عن رسوره لس مترار الويبو يف اإحراز التقدم يف جمالت املساواة
بني اجلنسني والمتثيل اجلغرايف والتنوع وتمنية قدرات املوظفني وتعلمهم .و أأعرب الوفد عن رسوره كون النساء يشلكن الآن
 54.4يف املائة من مجموع موظفي الويبو .وهنأأ الوفد املنظمة عىل حتقيق التاكفؤ الاكمل بني اجلنسني للموظفني من الرتبة ف-
 ،4وعىل القيام بذكل قبل عام من اترخي التسلمي احملدد .وعىل الرمغ من أأن التقرير ذكر أأن رتبة مد 1-ما زالت قريبة من
حتقيق هدفها البالغ  37يف املائة فامي يتعلق ابلتوازن بني اجلنسني ،أأشار الوفد اإىل أأن هذه الرتبة الوحيدة اليت حققت تراجعا
وابتعدت عن هدفها اخلاص .ابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن التوازن بني اجلنسني يف املس تويني مد 2-وف 5-ل يزال
بعيدا حوايل  %10من حتقيق الهدف احملدد للك مس توى حبلول ديسمرب  .2021ومبا أأن هاتني الفئتني قد شهدات ابس مترار
نواي منذ يونيو  ،2017اس تفرس الوفد اإذا اكنت الويبو س تعمل عىل حتسني هجود
زايدات طفيفة فقط يف النسب املئوية س ً
التوعية لسد تكل الثغرات احملددة يف العام املقبل .ابلنس بة للماكفأآت ،أأشار الوفد اإىل سلسةل التغيريات اليت أأجريت عىل
برانمج املاكفأآت والتقدير .و أأعرب الوفد عن تقديره للتوقف عن تقدمي املاكفأأة املالية ل ألداء التنظميي ،بناء عىل طلب ادلول
ا ألعضاء ،ابلإضافة اإىل ختفيض مبالغ ماكفأأة " حتقيق المتزي" وماكفأأة "الترصف مبسؤولية" .ورمغ ذكل ،ازداد عدد املاكفأآت
أأيضً ا وخضع البعض مهنا لتعديالت يف معايري ا ألهلية ا ألمر اذلي جعلها متاحة لعدد أأكرب من املوظفني .وشدد الوفد عىل
رضورة تقدمي املاكفأآت عىل أأساس اجلدارة وا ألداء الاس تثنايئ وذكل لتفادي توقمع املوظفني احلصول عىل املاكفأآت بشلك
روتيين .و أأعرب الوفد عن رسوره جلدية ا ألمانة يف التعاطي مع موضوع التحرش اجلنيس بعد اإعالن نتاجئ "اس تقصاء أأماكن
العمل الآمنة" من التحرش اجلنيس عىل نطاق منظومة ا ألمم املتحدة ،ل س امي أأن ا ألمانة قد ابرشت يف تنفيذ تدابري شامةل
ومنسقة ملاكحفة التحرش اجلنيس يف املنظمة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن التحرش جبميع أأشاكهل يقوض هممة منظامت ا ألمم
املتحدة وهيدد سالمة ابملوظفني .كام أأعرب الوفد عن رسوره لقيام الويبو بتعديل س ياساهتا املتعلقة ابملضايقات والتحرش
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اجلنيس وجعلها قابةل للتطبيق عىل ا ألفراد من غري املوظفني ،وابلإضافة اإىل ذكل مسحت الويبو ل ألفراد من غري املوظفني
اللجوء اإىل مكتب أأمني املظامل اإذا دعت احلاجة واحلصول عىل خدماته ،وتعكس لك هذه الإجراءات فهم الويبو الشامل
خملاطر انتشار املضايقات يف املنظمة .وكام ورد يف بيان اجملموعة ابء ،أأعرب الوفد عن حامسه لالطالع عىل س ياسة الويبو
اجلديدة ملنع الاس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس والاس تجابة هلام .وطلب الوفد من ا ألمانة تقدمي املزيد من املعلومات
حول تكل الس ياسة ،مبا يف ذكل وقت إانشاهئا رمس ًيا ،و أأي بياانت أأولية متلكها املنظمة حول نتاجئ تطبيق هذه الس ياسة حىت
الآن.
 .215و أأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .وشكر الوفد ا ألمانة عىل التقرير
الس نوي عن املوارد البرشية ورحب ابجلهود اليت بذلهتا املوارد البرشية لإجراء حتسينات وخلق بيئة معل متنامغة بفضل
س ياساهتا .وتضمن التقرير معلومات مفيدة عن التقدم احملرز يف سبيل حتقيق ا ألهداف .ويف ظل الظروف الاس تثنائية
للجاحئة ،مل يتوقف املوظفون عن تقدمي خمتلف اخلدمات ،ل س امي اخلدمات التشغيلية بنس بة  100يف املائة تقري ًبا ،وذكل
بفضل التدابري املناس بة اليت ت اعامتدها .و أأعرب الوفد عن رسوره لحتواء التقرير عىل فصل عن أأزمة كوفيد .19-و أأشار
الوفد اإىل ارتياحه للزتام الويبو بس ياسات التوازن بني اجلنسني وتنفيذ برانمج املساواة بني اجلنسني للثنائية .2020/2019
و أأعرب عن رسوره ألن  54يف املائة من املوظفني مه من النساء فقد اكن أأحد أأهداف املنظمة ،وجشع الوفد الويبو عىل
مواصةل العمل عىل التوازن بني اجلنسني عىل املس توايت العليا للمنظمة .وجشع الوفد اجلهود املبذوةل لتحسني التنوع اجلغرايف
بني املوظفني ،ودعا الويبو اإىل مواصةل هجودها لطالع ادلول ا ألعضاء عىل فرص التوظيف اجلديدة من أأجل تعزيز التنوع
اجلغرايف .و أأعرب الوفد عن دمعه ملوظفي الويبو وتضامنه معهم يف ذكل الوقت العصيب وقدم تعازيه للويبو.
 .216وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ا ألمانة عىل تقدمي التقرير اذلي تضمن معلومات عن التقدم احملرز يف جمال
أأهداف التوظيف وحملة عامة عن س ياسات ومبادرات و أأنشطة املنظمة املتعلقة ابملوارد البرشية .ورحب الوفد بعمليات
التحسني املس مترة اليت خيضع لها التقرير اذلي يشلك مصدرا رئيس يا للمعلومات عن املوارد البرشية لدلول ا ألعضاء .و أأشار
اإىل أأن املوارد البرشية يف الويبو ،مثل أأي منظمة أأخرى ،تشلك العمود الفقري للمنظمة ويه عنرص أأسايس لفعالية معل
املنظمة .وعلق الوفد أأمهية كبرية عىل الإدارة السلمية للموارد البرشية كوهنا مرتبطة بشلك مبارش ابلكفاءة التنظميية وتوفري
اخلدمات ،فض ًال عن املرونة ملواهجة التطورات اجلديدة عىل الفور وابلشلك املناسب .ورحب الوفد ابملبادرات اليت اختذهتا
اإدارة الويبو يف ماكن العمل خالل جاحئة كوفيد .19-و أأشار الوفد اإىل التعاون املنتظم والوثيق مع املنظامت ادلولية ا ألخرى
املوجودة يف جنيف لتبادل موارد املعلومات وادلروس املس تفادة يف جمال ماكحفة فريوس كوروان يف ماكن العمل .وعىل الرمغ
بناء عىل ذكل،
من حتقيق التوزيع اجلغرايف ملوظفي الويبو ،ر أأى الوفد أأن هناك جفوة يف المتثيل اجلغرايف داخل أأمانة الويبو .و ً
يف حني يرحب الوفد ابجلهود اليت تبذلها ا ألمانة لتضييق الفجوة وحييي هذه اجلهود ،فهو يعترب أأنه من الرضوري تنفيذ املزيد
من الإجراءات لضامن المتثيل اجلغرايف املتوازن .و أأخري ًا وليس أآخر ًا ،أأشاد الوفد مبوظف الويبو اذلي توىف بسبب كوفيد19-
و أأثىن عىل الويبو لتقدميها ادلمع واملساعدة ألرسته.
 .217و أأعرب وفد كندا عن امتنانه ل ألمانة لإعداد التقرير .و أأشار الوفد اإىل الإجنازات اليت ت حتقيقها خالل الفرتة املشموةل
ابلتقرير ،مبا يف ذكل اإنشاء جتمع املواهب النسائية اخملرضمة وحلقة العمل التفاعلية املكثفة ملدة يوم واحد للمندوبني بشأأن
التحزي الالشعوري والتنوع والشمول ،ولكن ابلرمغ من هذه الإجنازات ،اكن ل بد للوفد من التوقف حلظة لتقدمي التعازي
ألصدقاء وعائةل موظف الويبو اذلي فقد حياته بسبب كوفيد .19-و أأعرب الوفد عن دمعه ملوظفي الويبو املتأأثرين بشلك
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مبارش أأو غري مبارش بفريوس كوفيد .19-و أأشار الوفد اإىل أأن اإدارة الويبو قدمت مجموعة من اخلدمات اليت هتدف اإىل احلفاظ
عىل حصة موظفي الويبو ودمع اس مترار العمليات ،و أأعرب عن تقديره لهذه اجلهود .وفامي يتعلق بعمل الويبو يف املرحةل القادمة،
أأشار الوفد اإىل اهامتمه بنتاجئ ادلراسة الاس تقصائية املقبةل بشأأن الاحرتام والانسجام يف العمل املراد تنفيذها يف أأواخر عام
 ،2020أأوائل عام  ،2021واليت ميكن تشبهيها "بفحص درجة احلرارة" للثقافة السائدة يف الويبو ،واليت ستسمح بوضع خط
ا ألساس لقياس أأثر مبادرات اإدارة املواهب .وفامي يتعلق ابملوظفني الامثنية عرش اذلين ت اإهناء خدمهتم خالل الفرتة املشموةل
ابلتقرير ،أأراد الوفد معرفة املزيد من املعلومات حول ما هو مقصود من "حسن اإدارة املنظمة وفق ًا للبند  (2-9أأ)( )5من نظام
املوظفني".
 .218و أأيد وفد اإندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .وقدم الوفد أأمعق تعازيه
لوفاة أأحد موظفي الويبو بسبب كوفيد .19-وشكر الوفد ا ألمانة عىل معلها اجلاد أأثناء تفيش اجلاحئة وعىل اإعداد التقرير.
و أأشاد الوفد بنجاح الويبو يف حتقيق التاكفؤ بني اجلنسني .ومن مث قام الوفد ابإدلء بعض املالحظات ا إلجيابية بشأأن هجود
الويبو لتحسني المتثيل اجلغرايف العادل بني املوظفني ،مبا يف ذكل التواصل مع ادلول ا ألعضاء غري املمثةل واملمثةل متثيال انقصا.
وجشع الوفد ا ألمانة عىل مواصةل حتسني هجودها يف جمال التواصل من أأجل حتقيق متثيل جغرايف عادل بني املوظفني .وسلط
الوفد الضوء عىل صعوبة استيفاء رشط تعدد اللغات لبعض الوظائف الشاغرة ،وذكر أأن هذا الرشط خلق حواجز أأمام
ا ألفراد من ادلول ا ألعضاء غري املمثةل أأو املمثةل متثيال انقصا للتقدم للعمل يف الويبو .ودعا الوفد اإىل اختاذ تدابري مناس بة
ملعاجلة هذه العوائق مبا يف ذكل طلب لغة واحدة فقط من لغات معل الويبو وتقدمي دورات للموظفني املعينني لتعمل لغات
معل اإضافية.
 .219وهنأأ وفد املغرب الرئيس عىل انتخابه و أأعرب عن اقتناعه بأأن الرئيس س يوجه معل اللجنة بكفاءة عالية .وشدد عىل
دمعه الاكمل للرئيس خالل وليته .وشكر الوفد ا ألمانة عىل التحضري املناسب والفعال لدلورة احلالية .و أأعرب الوفد عن
تعازيه ألرسة موظف املنظمة اذلي تويف بسبب كوفيد .19-و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا ابمس مجموعة
البدلان ا ألفريقية .و أأعرب الوفد عن تقديره للتقرير وشكر ا ألمانة والس يدة موىس عىل العرض وشدد عىل أأن اإدارة املوارد
البرشية هو أأمر أأسايس لعمل املنظمة .وذكر الوفد أأنه يؤيد املساواة بني اجلنسني يف املنظمة ،وابلتايل ،فهو يشجع الويبو عىل
متابعة تطبيق هذه الس ياسة والإجراءات املناس بة لضامن املساواة بني الرجال والنساء .ودعا الوفد املنظمة أأيضا اإىل متابعة
أأنشطهتا اليت تضمن المتثيل اجلغرايف العادل قدر الإماكن ،وهو أأمر همم جدا ابلنس بة للويبو ،كام هو وارد يف املادة  9من
النظام ا ألسايس للمنظمة .و أأيد الوفد املبادرات اليت اختذهتا الويبو لتعزيز الوعي يف سبيل حتسني المتثيل اجلغرايف .وسلط
الوفد الضوء عىل مبادرات جلنة التنس يق للمناطق املمثةل متثيال انقصا من أأجل حتسني متثيلها .وهنأأ الوفد املنظمة عىل
هجودها خالل أأزمة كوفيد 19-وسعهيا اإىل دمج العمل من املزنل مضن اإطار معل املنظمة .وشكر الوفد املدير العام عىل
هجوده طوال فرتة وليته وعىل معهل احملرتف.
 .220و أأعرب وفد ابكس تان عن حزنه العميق لفقدان روح واحدة من موظفي الويبو بسبب كوفيد ،19-وقدم تعازيه ل ألرسة
املفجوعة و أأمانة الويبو .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .وشكر ا ألمانة عىل
اإعداد التقرير الس نوي عن املوارد البرشية و أأشار اإىل التقدم احملرز فامي يتعلق ابلمتثيل اجلغرايف مما أأدى اإىل متثيل ادلول
ا ألعضاء غري املمثةل من قبل بني موظفي الويبو .ورحب الوفد ابلتحسينات اليت أأدخلت عىل برامج التدريب ادلاخيل للويبو
استامثرا يف الش باب
ل س امي تكل املتعلقة برفع مشاركة مواطين ادلول ا ألعضاء الغري ممثةل .ومل يكن التدريب ادلاخيل يف الويبو ً
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عىل الصعيد العاملي حفسب ،بل اكن أأيضً ا فرصة للرتوجي لالبتاكر وامللكية الفكرية يف خمتلف ادلول ا ألعضاء اليت ميثلها هؤلء
املتدربون .وجشع الوفد ا ألمانة عىل مواصةل سعهيا لزايدة عدد املتدربني املشاركني يف الربامج ،ول س امي من ادلول ا ألعضاء غري
املمثةل ،وتكل املمثةل متثيال انقصا ،وادلول ا ألعضاء النامية.
 .221و أأعرب الاحتاد الرويس عن تعازيه لوفاة املوظف بسبب كوفيد .19-وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد التقرير الس نوي
عن املوارد البرشية رمغ العمل املس متر واملتواصل للموارد البرشية يف الويبو .وطلب الوفد معلومات اإضافية حول اس تخدام
التقنيات املبتكرة لختيار املوظفني اجلدد ،واليت ورد ذكرها يف تقرير العام السابق .و أأعرب الوفد عن رضورة ضامن المتثيل
اجلغرايف العادل وحتقيق املساواة يف توزيع املناصب بني خمتلف املناطق .ورحب الوفد ابلعمل الإجيايب مع املتدربني والعامل
الش باب وبربانمج املوظفني الفنيني املبتدئني .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن الويبو ل تزال حترتم املعايري العامة ل ألمم املتحدة،
ل س امي فامي يتعلق ابلرواتب وخدمة املوظفني العموميني ادلوليني .وعلق الوفد أأمهية كبرية عىل التعددية اللغوية و أأعرب عن
حامسه للمشاركة يف مناقشة اسرتاتيجية جديدة حول املوارد البرشية للفرتة املقبةل .واكن الوفد هممتًا جدً ا أأيضً ا بنتاجئ مناقشات
الفريق العامل ،واليت تتعلق اب إلماكنيات يف املس تقبل .وطلب الوفد معلومات أأكرث تفصيال حول مدى تكيمف املوظفني مع
حتمسه لالطالع الاسرتاتيجيات اجلديدة اخلاصة ابملوارد
التكنولوجيات الرمقية اجلديدة .ويف هذا الس ياق ،أأعري الوفد عن م
البرشية.
نظرا للتعليقات املتنوعة اليت أأدىل هبا
 .222و أأخذ الرئيس اللكمة ليوحض أأنه اكن من الصعب جدً ا تقدمي ملخص شامل ً
الوفود .و أأعرب الرئيس عن تعازيه ألرسة املوظف اذلي تويف بسبب كوفيد .19-وذكر الرئيس عبء الاكرثة ادلولية و أأعرب
عن أأمهل يف أأن يتحسن الوضع يف املس تقبل .وشكر الرئيس الس يدة موىس عىل جودة التقرير اذلي قدمته وخاصة عىل
ا ألهداف اليت ت حتقيقها واليت اكنت طموحة للغاية .و أأشار الرئيس اإىل أأن  54يف املائة من موظفي الويبو مه من النساء وان
هذا ا ألمر مشجع جدا خاصة و أأن املساواة بني اجلنسني أأمر مطلوب بشدة يف ا ألمم املتحدة ،و أأعرب عن خفره ابلويبو فامي
يتعلق هبذه النقطة .ومن الواحض أأن بعض املسائل حتتاج اإىل حتسني ،وقد طلب املندوبون معلومات أأكرث تفصي ًال عن تكل
العنارص اليت لها عالقة مباكن العمل ولك ما سيسمح للموظفني ابلعمل بشلك أأفضل .وذكر أأن الكامل ليس ممكنا يف هذا
العامل .ورمغ ذكل ،جيب السعي لتحقيقه.
 .223وشكرت ا ألمانة الوفود عىل تعليقاهتا واقرتاحاهتا وستنقل التعازي اليت أأعربت عهنا الوفود والرئيس اإىل أأرسة املوظف
السابق املعين .و أأحاطت ا ألمانة العامة علام بطلبات الوفود ملواصةل حتسني املساواة بني اجلنسني ،ل س امي عىل املس توايت
العليا ،واحلاجة اإىل مزيد من الإجراءات بشأأن التنوع اجلغرايف .وذكرت ا ألمانة أأهنا س تواصل اجلهود يف هذا الصدد.
ورصحت ا ألمانة بأأهنا س توفر ا ألرقام املطلوبة لربانمج القيادات النسائية الصاعدة ( )EMERGEوجتمع املواهب النسائية
اخملرضمة واملزيد من املعلومات حول س ياسة منع الاس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس .ومل يسجل أأي حاةل اس تغالل أأو
اعتداء اجلنيس حىت الآن .وابلنس بة للأس ئةل املتعلقة ابجلهود حديثة يف جمال الرمقنة ،ذكرت ا ألمانة أأهنا تعمل حال ًيا عىل
كبريا من حيث اإعادة تدريب املوظفني ،وقد بد أأ العمل عىل تدريهبم.
الانتقال اإىل احلوس بة السحابية ويتطلب ذكل هجدً ا ً
وذكرت ا ألمانة أأن هذا العمل يمت من خالل اجلهود املشرتكة بني العديد من الإدارات ل س امي اإدارة تكنولوجيا املعلومات
والتصالت وزمالء من اإدارة الشؤون املالية واملوارد البرشية .وذكرت ا ألمانة أأنه يمت تنفيذ التدريب بطريقة مدروسة وقد ت
التخطيط هل سابقا ،وخيضع التدريب أأيضا للمراقبة ،وابلإضافة اإىل ذكل ت احلصول مؤخرا عىل الرتاخيص اخلاصة هبذا
التدريب .وسيمت اعامتد ا ألشخاص اذلين خيضعون للتدريب وس يحصلون عىل الشهادات ذات الصةل وستتطلب العملية وقتا
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طويال .و أأشار ا ألمانة اإىل أأن معظم املوظفني قادرون عىل التأأقمل مع الرمقنة ،وقد عرب خشصان عن أأهنام ل يعتقدان أأهنام قادران
عىل التكيف مع هذا ا ألمر .وت ادراج هاذين املوظفني يف القامئة اليت تضم  18موظفا واذلين ت اإهناء خدمهتم من دون أأي
اعرتاض .وقد شعر هاذان املوظفان بأأهنام غري قادرين عىل ختطي هذه املرحةل الانتقالية ،وذلكل فضال ترك املنظمة والتخيل
عن عقدهيام ادلامئني .وفامي يتعلق ابلطلبات املقدمة من وفد اململكة املتحدة ،اذلي حتدث ابمس اجملموعة ابء ،ووفد كندا
للحصول عىل مزيد من التفاصيل حول "جتمعات املواهب" ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأن "جتمع املواهب" يعمل يف املقام ا ألول
مكس تودع حيث ميكن ملقديم الطلبات احملمتلني الإعراب عن اهامتهمم ابحلصول عىل وظيفة يف الويبو يف حال عدم وجود
وظائف شاغرة مناس بة تتناسب مع ملفهم الشخيص .وعىل عكس الوظائف الشاغرة احملددة ،اكنت "جتمعات املواهب"
مفتوحة عىل مدار العام وتس هتدف ا ألشخاص اذلين يمتتعون ابملواصفات املالمئة للويبو أأو اذلين قد يشغلون مناصب من
الصعب ملؤها .وتمت مراجعة الطلبات الواردة حسب احلاجة هبدف  )1التصال ابملهنيني املؤهلني فامي يتعلق ابلوظائف
الشاغرة اليت تتطابق مع خربهتم وسريهتم اذلاتية ،و )2حتديد املرحشني للوظائف املؤقتة ذات الفرتة احملدودة .تعد "جتمعات
املواهب" ممكةل جلهود التوعية ا ألخرى (معارض التوظيف ،وامحلالت عرب الإنرتنت ،وبعثات التوظيف) .وبلغ عدد املرحشني
احلايل يف "جتمعات املواهب" حوايل  4048مرحشًا .ومضن اإطار معل الويبو لتحقيق املساواة بني اجلنسني ،متت مراجعة
"جتمع املواهب النسائية اخملرضمة" يف عدة مناس بات لتحديد النساء اللوايت يمتتعن ابملواصفات واخلربة املناس بة لتويل
املناصب العليا اليت عادة يكون معظم املتقدمني الهيا من اذلكور .وت إابالغ النساء اللوايت ت حتديدهن ابلوظائف الشاغرة
وتشجيعهن عىل التقدم لها .وحيتوي "جتمع املواهب" هذا عىل حوايل  1840مرحشة ،ومنذ اإنشائه ،ت التصال بـ  16امر أأة.
وعىل الرمغ من عدم توظيف حىت الآن أأي خشص من "جتمعات املواهب" ،فقد وصلت اإحدى املرحشات اللوايت ت التصال
هبن اإىل مرحةل املقابةل ألحد املناصب العليا .وفامي يتعلق ابس تفسار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول اإذا اكنت ا ألمانة
تفكر يف تعزيز هجود التوعية للويبو لسد تكل الثغرات احملددة حبلول عام  ،2021أأجابت ا ألمانة أأن النسب املئوية للنساء يف
الفئتني مد 2-وف 5-ل تزال ابلفعل بعيدة عن ا ألهداف احملددة لعام  .2021ويف حني تعكس ا ألهداف هجود املنظمة
املس مترة يف سبيل تعزيز التوازن بني اجلنسني يف املس توايت العليا من خالل التوعية واملبادرات ذات الصةل ،ينبغي أأن يأأخذ
هذا الهنج أأيضا ابلعتبار التطوير املهين للموظفني احلاليني .ويف هذا الس ياق ،مبا أأن رشحية أأكرب من املوظفني يف املس توايت
العليا اكنت من اذلكور ،أأدت معليات اإعادة التصنيف واملسابقات اليت أأدت اإىل اختيار املرحشني ادلاخليني اإىل عدد تعيينات
مرتفع للموظفني اذلكور .و أأدى ذكل ،يف بعض ا ألحيان ،اإىل ارتفاع العدد الإجاميل للوظائف يف رتب حمددة ،مما أأدى بدوره
اإىل مزيد من الاخنفاض يف النس بة املئوية للموظفات يف تكل الرتب .وعىل الرمغ من أأن هذا ا ألمر ل يؤثر بشلك اإجيايب عىل
التوازن بني اجلنسني ،اإل أأنه يدمع هنج الويبو لإدارة املواهب ،اذلي ل ميزي ضد املوظفني اذلكور .وعىل الرمغ مما ورد أأعاله،
ت تكثيف هجود التوعية وتنويعها هبدف زايدة النسب املئوية للموظفات يف املناصب املتوسطة املس توى ،ا ألمر اذلي ميهد
الطريق لتويل النساء املزيد من املناصب العليا يف املس تقبل .وابلإضافة اإىل ذكل ،وبسبب زايدة أأنشطة التوعية اليت
تس هتدف النساء ،ارتفعت نس بة النساء املنافسات عىل املس توايت العليا حيث متت التوصية بتعيني مرحشة واحدة أأو أأكرث
( 53يف املائة يف عام  2019مقارنة بنس بة  48يف املائة يف عام  .)2016و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن العدد الإجاميل للمنافسات
للوظائف من الرتب ف 4-اإىل مد 2-قد تضاعف خالل تكل الفرتة ( 28يف  2019مقارنة بـ  12يف  .)2016وقد ت قطع
أأشواط كبرية عىل مس توى مد 1-حيث بلغ عددهن  22امر أأة يف عام  2020مقارنة بـ  11امر أأة يف عام  ،2013مما رفع النس بة
املئوية للنساء يف الرتبة مد 1-من  25يف املائة اإىل  34.9يف املائة .ويف مناس بتني اش متلتا عىل وظائف من املس توى مد1-
يف قسم تكنولوجيا املعلومات ،ت الاس تعانة خبدمات رشكة توظيف لضامن وجود مجموعة قوية من املتقدمات يف جمال هيمين
عليه اذلكور ،مما أأدى يف لكتا احلالتني اإىل تعيني مرحشة واحدة خارجية .ويف املس تقبل ،سرتكز الويبو عىل حتديد أأهداف
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جنسانية تسعى اإىل حتقيق التوازن بني اجلنسني يف املس توايت العليا مع مراعاة التقدم املهين للموظفني احلاليني يف املنظمة
والتوقعات املتعلقة ابلتقاعد .وللرد عىل طلب احلصول عىل تفاصيل حول تأأثري مشاركة الويبو يف مبادرة "برانمج القيادات
النسائية الصاعدة ( ")EMERGEل ألمم املتحدة ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه منذ عام  ،2017شاركت  10موظفات يف الويبو يف
هذه املبادرة .وتعمل  40يف املائة من هؤلء املوظفات حاليا يف وظائف رفيعة املس توى .وفامي يتعلق بطلب وفد كندا
للحصول عىل تفاصيل اإضافية بشأأن  18اإهناء تعيني "لصاحل حسن اإدارة املنظمة ومبوافقة املوظفني املعنيني ،وفق ًا للبند -9
 (2أأ)( )5من نظام املوظفني ،أأوحضت ا ألمانة أأن الغالبية العظمى من حالت اإهناء اخلدمة املتفق علهيا تتعلق بتطور
الوظائف ،ل س امي يف جمال التكنولوجيا و  /أأو التغيريات اليت تطر أأ عىل الوظيفة مما يؤدي اإىل جفوات بني متطلبات الوظيفة
وكفاءات وقدرات املوظفني .وبعد ان تصبح هذه الوظائف شاغرة ،تقوم الويبو بتحديث متطلبات الوظيفة والبحث عن
املواهب املناس بة لحتياجات املنظمة .و أأشارت ا ألمانة أأن هذا ا ألمر همم جدا نتيجة التطور الرسيع اذلي تشهده بيئة الويبو
ل س امي يف جمال الرمقنة ونظرا ملعدل دوران موظفي املنظمة املنخفض تقليداي من انحية أأخرى .و أأوحضت ا ألمانة ،خماطبة
الوفود اليت تطلب معلومات حول س ياسة منع الاس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس ،أأن هذه الس ياسة صدرت يف يوليو
 .2019وعىل مدى الس نوات القليةل املاضية ،مل تتلق الويبو أأي ادعاءات ابلس تغالل اجلنيس و  /أأو الاعتداء اجلنيس ضد
ادعاء ابرتاكب "اتصال جنيس من
أأي من موظفهيا .ويف عام  ،2017قدم موظف شكوى ضد موظف أآخر ،واليت تضمنت ً
دون رىض أأحد ا ألطراف" .وبعد اإجراء حتقيق ،ت رفض الشكوى ابلاكمل ابعتبارها بال أأساس .وجتدر الإشارة اإىل أأنه حىت
بدون هذه الس ياسة ،مبوجب الإطار القانوين للويبو ،فاإن الاس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس من شأأنه أأن يرىق اإىل سوء
السلوك و أأن يعاقب عىل هذا ا ألساس .واكن خطر تعرض موظفي الويبو لالس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس حمدودا
نظرا لطبيعة معل املنظمة ومعلياهتا .ورمغ ذكل ،صدرت هذه الس ياسة لإظهار الزتام الويبو مبنع الاس تغالل اجلنيس
والاعتداء اجلنيس وتوفري معايري واحضة للموظفني يتوقع مهنم الالزتام هبا .وتامتىش هذه الس ياسة مع س ياسة امحلاية من
الاس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس املطبقة يف ا ألمم املتحدة وبراجمها .وفامي يتعلق بطلب وفد الاحتاد الرويس للحصول
عىل مزيد من املعلومات حول التكنولوجيات املبتكرة ،مثل اذلاكء الاصطناعي ،أأوحضت ا ألمانة أأنه يف عام  ،2018نفذت
الويبو مرشوعًا جتريب ًيا لختبار اس تخدام اذلاكء الاصطناعي يف حفص طلبات الوظائف ،وذكل لتقيمي قدرة هذه التكنولوجيا
عىل تويل بعض املهام اليت تتطلب وقتا وهجدا كبريا .واكنت الويبو تتلقى  137طلبا يف املتوسط للك وظيفة شاغرة .واكن من
املهم جدا أأن تق ممي الويبو حس نات ختفيف العبء عىل املوظفني مقابل اخملاطر النامجة عن اس تخدام تكنولوجيا اذلاكء
الاصطناعي ،و أأن تضمن العداةل والشفافية مجليع املتقدمني .وبعد صدور النتاجئ ا ألولية ،ت تنفيذ مرشوع جترييب عىل نطاق
أأوسع من املتوقع أأن ينهتيي يف ديسمرب  .2020ويف نفس الوقت ،اكن مركز تطبيقات التكنولوجيا املتقدمة ( )ATACالتابع
للويبو يشارك يف تطوير منوذج أأويل داخيل يقوم بشلك أأسايس بفحص مماثل لطلبات العمل ،ابلإضافة اإىل تصنيف طلبات
التدريب ادلاخيل وفقًا ملواصفات املتدربني اخلاصة ابلويبو .واكنت النتاجئ واعدة ،حيث بلغت نس بة ادلقة الإجاملية  78يف
املائة وحققت بعض الفئات معدل دقة يقارب  90يف املائة .ونتيجة ذلكل ،ت النظر يف اإماكنية اعامتد هذه التكنولوجيا لفحص
نواي ،سيسمح هذا الهنج
طلبات املرحشني لفرص التدريب ادلاخيل .ومع وصول أأكرث من  2000طلب للتدريب ادلاخيل س ً
مبراجعة الطلبات ذات الصةل بشلك أأفضل.
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البند  12من جدول ا ألعامل

عضوية مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة

 .224استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/31/10
 .225وقدم الرئيس البند  12من جدول ا ألعامل بشأأن عضوية مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ودعا ا ألمانة اإىل عرض
الوثيقة.
 .226و أأبلغت ا ألمانة جلنة الربانمج واملزيانية أأن املدير العام ،بعد النظر يف ادلعوة اإىل الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة
للتمنية املس تدامة ،قد طلب معلومات عن احلصة املقرتحة للويبو اإثر توزيع التاكليف واليت س تخصص دلمع نظام املنسقني
املقميني بشأأن العمل امليداين مقابل احلصة املقرتحة اليت س تخصص دلمع تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة عىل الصعيد العاملي.
ويف هذا الس ياق ،ذكر املدير العام أأنه نظر ًا اإىل التنفيذ الرمقي والافرتايض ،يف معظم ا ألوقات ،للعديد من برامج وخدمات
الويبو ،واذلي م
يتبني أأيض ًا من وجود ما يزيد عىل  95يف املائة من موظفي الويبو يف املقر الرئييس يف جنيف ،فا مإن اس تخدام
املنظمة لنظام املنسقني املقميني أأصبح أأقل بكثري مقارنة ابس تخدام الواكلت ا ألخرى لهذا النظام .ويقدر الاشرتاك املايل
املرتتب عىل الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة بنحو  400000فرنك سويرسي للك ثنائية .وإاىل جانب
الاشرتاك املايل ،متت الإشارة اإىل أأنه قد تكون هناك تداعيات عىل الصعيد ا إلداري وعىل صعيد اإعداد التقارير يف حال
الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة.
 .227و أأعرب وفد الصني عن اعتقاده أأن تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام  2030اكن العمل ا ألسايس يف جمال التعاون
الإمنايئ .ويف الوقت احلارض ،يشلك فريوس كوروان وتغري املناخ حتدايت رئيس ية أأمام تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ،ا ألمر
اذلي يتطلب التضامن بني مجيع ا ألطراف املعنية وتنس يق الاس تجاابت فامي بيهنم .وذلكل ،اكن من املفيد دمج خمتلف
واكلت وبرامج ا ألمم املتحدة يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .وبصفهتا اإحدى واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة ،جيب
ان تعمل الويبو عىل تعزيز مشاركهتا يف منظومة ا ألمم املتحدة من أأجل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب الوفد عن
تأأييده للويبو لالنضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ابلإضافة اإىل تقديره للتواصل الفعال يف املرحةل ا ألوىل بني
ا ألمانة ومجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة بشأأن املسائل املالية .ويظهر ذكل مدى جدية الويبو يف العمل عىل هذا
املوضوع .ويف الوقت نفسه ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه برصف النظر عن القضااي املالية ،ينبغي للويبو أأن تنظر يف كيفية
تعزيز معلها يف جمال التمنية من خالل الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .ولحظ الوفد أأن الويبو اكنت تنفذ
أأهداف التمنية املس تدامة بفعالية من خالل منسق أأهداف التمنية املس تدامة ومن خالل العديد من املشاريع ،مبا يف ذكل
منصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء ( .)WIPO GREENو أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل انضامم الويبو يف املس تقبل اإىل مجموعة
ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،ا ألمر اذلي س يعزز مشاريع املنظمة وحيسن العالقات مع املنظامت ا ألخرى يف أأرسة ا ألمم
املتحدة من أأجل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة بشلك أأفضل.
 .228و أأعرب وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره ل ألمانة إلعداد الوثيقة
 .WO/PBC/31/10ومن حيث املبد أأ ،تؤيد اجملموعة اجلهود املبذوةل عىل نطاق املنظمة يف جمال التمنية املس تدامة .وكام
ورد يف الوثيقة ،فاإن بعض العنارص املرتبطة بعضوية مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ل تزال غري واحضة ،ل س امي كيفية
اس تفادة الويبو من نظام املنسقني املقميني املقرتح .ور أأت اجملموعة أأنه جيب احلصول عىل معلومات اإضافية من أأجل اختاذ
القرار .و أأعربت اجملموعة عن اس تعدادها ملواصةل البحث يف مسأأةل انضامم الويبو اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة.
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 .229وشكر وفد بامنً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ا ألمانة عىل املعلومات املتعلقة بدعوة مجموعة ا ألمم
املتحدة للتمنية املس تدامة منظمة الويبو لالنضامم اإلهيا .و أأشار الوفد اإىل أأن الويبو ،كعضو يف منظومة ا ألمم املتحدة ،تلعب
دورا هم ًما يف العمل من أأجل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ويرتبط هذا العمل بشلك مبارش ابجياد حلول مبتكرة وخالقة
ً
لت
لتحقيق أأهداف ا منية املس تدامة .وهبدف فهم الآاثر املرتتبة عىل ادلعوة بشلك أأفضل ،طلبت اجملموعة من ا ألمانة أأن تطلب
مرة أأخرى من ا ألمم املتحدة احلصول عىل معلومات حول فوائد انضامم الويبو اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة وتأأثري
هذا ا ألمر عىل الويبو .وطلب الوفد أأيضا أأن تمت مشاركة هذه املعلومات مع ادلول ا ألعضاء وذكل لتمتكن من البحث يف
ادلعوة لالنضامم اإىل اجملموعة يف ادلورة التالية للجنة.
 .230و أأشار وفد س نغافورةً ،
متحداث ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،اإىل أأن خطة التمنية املس تدامة لعام  2030تنص
عىل  17هدفًا من أأهداف التمنية املس تدامة و 169غاية .ويتطلب جدول ا ألعامل العاملي هجودا متضافرة من مجيع أأحصاب
املصلحة املعنيني وس ياسات متنامغة ،مضن اإطار بيئة متكينية للتمنية املس تدامة من أأجل ضامن ارشاك امجليع .وقد ت اإنشاء
مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة دلمع هذه اجلهود بني الكياانت املعنية يف منظومة ا ألمم املتحدة ،وبصفهتا واكةل متخصصة
اتبعة ل ألمم املتحدة ،اكن من املهم أأن تشارك الويبو مشاركة اكمةل يف اجلهود املبذوةل عىل نطاق منظومة ا ألمم املتحدة لتحقيق
أأهداف التمنية املس تدامة .وذلكل ،تؤيد اجملموعة اختاذ الويبو مجيع اخلطوات الالزمة للنظر ابإ جيابية يف ادلعوة لالنضامم اإىل
مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .ويف هذا الصدد ،تشجع اجملموعة ا ألمانة عىل التواصل مع مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية
املس تدامة من أأجل فهم بشلك أأفضل النتاجئ املرتقبة والزتامات الويبو يف حال انضامهما اإىل هذه اجملموعة .وسيسامه التفاعل
بشلك أأكرب مع مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة يف تعزيز تعممي جدول أأعامل الويبو اخلاص ابلتمنية كجزء ل يتجز أأ من
معل الويبو ،مبا يف ذكل اللجان ذات الصةل مثل جلنة الربانمج واملزيانية واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .231و أأعرب وفد اململكة املتحدة ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة WO/PBC/31/10
بشأأن عضوية مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ودعوهتا اللجنة للبحث يف دعوة الويبو لالنضامم اإىل هذه اجملموعة .وكام
ورد يف الوثيقة ،ت اإنشاء مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة لتعزيز التو مجه الاسرتاتيجي ،والرقابة احملايدة ،واملساءةل فامي
يتعلق اب إلسهامات ادلاخلية يف تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام  ،2030مبا يف ذكل نظام املنسقني املقميني .وقد أأحاطت
اجملموعة علام ابملتطلبات املالية الفعلية والآاثر احملمتةل عىل الصعيد الإداري وعىل صعيد اإعداد التقارير لالنضامم اإىل مجموعة ا ألمم
املتحدة للتمنية املس تدامة ،ول س امي تلكفة  400000فرنك سويرسي للك ثنائية .ويف الوقت نفسه ،اكنت اجملموعة تدرك
ا ألس باب املنطقية اليت تدفعها اإىل دمع الامتسك والتنس يق عىل صعيد منظومة ا ألمم املتحدة .و أأكدت اجملموعة أأنه من غري
املناسب املوازنة بني التاكليف املالية والفوائد الفورية عىل املدى القصري .والويبو يه واكةل متخصصة من واكلت ا ألمم املتحدة
تقدم مشورة تقنية متخصصة وخدمات يف جمال امللكية الفكرية ،وامللكية الفكرية يه بال أأي شك تتناول قضااي شامةل تتعلق
ابلتمنية املس تدامة .ولحظت اجملموعة أأنه اإذا انسحبت الويبو من املناقشات ،فقد يشلك هذا ا ألمر خطر بسبب كون
الإجراءات املعمتدة يف هذا اجملال س تفتقر اإىل منظور خرباء الويبو التقين الفريد من نوعه ،وذلكل فاإن اجملموعة هممتة جدا هبذا
املوضوع.
 .232و أأعرب وفد الاحتاد الرويس ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،عن شكره ل ألمانة
عىل اإعداد الوثيقة املتعلقة ابدلعوة اإىل الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .وسلطت اجملموعة الضوء عىل
الزتاهما ابلتمنية املس تدامة واكنت عىل اس تعداد للعمل كرشيك يف هذا اجملال والبحث عن حلول فعاةل .ولحظت اجملموعة أأن
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 95يف املائة من موظفي الويبو يعملوا يف جنيف وابلتايل اكن اس تخدام املنظمة لنظام املنسقني املقميني حمدودًا .وابلإضافة اإىل
ذكل ،لحظت اجملموعة أأن هناك قضية مفتوحة تتعلق بتأأثري عضوية مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة عىل الصعيد
الإداري للمنظمة .وطلبت اجملموعة مزيدً ا من املعلومات املفصةل حول العضوية وكيفية التعامل مع التلكفة وفوائد الانضامم اإىل
مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة.
 .233و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مداخةل اجملموعة ابء .ويف حني أأن الوفد اكن يؤيد بشلك كبري مجموعة ا ألمم املتحدة
الإمنائية ( )UNDGاليت أأصبحت الآن مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ( ،)UNSDGاكنت هذه ا ألخرية نفسها منت ًجا
جديدً ا ت اإنشاؤه كجزء من نظام املنسقني املقميني .و أأراد الوفد التأأكد من احلصول عىل أأكرب قدر ممكن من املعلومات قبل
تشجيع الويبو عىل الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .و أأعرب الوفد عن اإميانه القوي ابدلور الإجيايب اذلي
تلعبه امللكية الفكرية يف جمال التمنية .ورحب الوفد مبزيد من املعلومات الواحضة واملفصةل من مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية
املس تدامة وكذكل بأآراء الويبو بشأأن دور الويبو احملمتل داخل النظام .وطلب الوفد مزيدً ا من املعلومات حول كيف سيمت
اس تخدام مدفوعات الويبو للمجموعة .واكن الوفد مدر ًاك أأن الويبو طلبت هذه املعلومات وتنتظر ردًا من مجموعة ا ألمم املتحدة
للتمنية املس تدامة ،ورمغ ذكل ،طلب الوفد أأن تتواصل الويبو من جديد مع أأمانة مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة
وتطلب ردًا يف أأقرب وقت ممكن حىت تمتكن ادلول ا ألعضاء من اإعادة النظر يف هذه املسأأةل خالل دورة جلنة الربانمج
واملزيانية التالية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه س يكون من املفيد اإجراء حتليل معمق للفوائد اليت تعود عىل الويبو يف حال
انضامهما اإىل اجملموعة .ومبا أأن مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة موجودة منذ عدة س نوات ،وابلتايل تتوفر مكية جيدة من
املعلومات وادلروس املس تفادة حول هذه اجملموعة ونظام معلها ،طلب الوفد من ا ألمانة اإعداد وثيقة دلورة جلنة الربانمج
واملزيانية التالية م
توحض ادلور اذلي تتوقع أأن تلعبه الويبو يف حال انضمت اإىل هذه اجملموعة.
 .234و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،عن تقديره لدلعوة املوهجة للويبو لالنضامم اإىل
مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة كام هو وارد يف الوثيقة  .WO/PBC/31/10ورحبت اجملموعة ابدلعوة ور أأت أأن
املشاركة يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة س تعزز معليات الويبو احلالية اليت تقوم هبا ابلتعاون مع ا ألمم املتحدة.
ويشمل هذا التعاون تقارير دورية اإىل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي ل ألمم املتحدة ( )ECOSOCحول مساهامت الويبو
يف أأهداف التمنية املس تدامة ،والتفاق املربم بني ا ألمم املتحدة والويبو ،والربامج  18و 20و 21للجنة الربانمج واملزيانية
للثنائية  .21/2020وذلكل اكن من واجب ادلول ا ألعضاء أأن تبحث ابإجيابية يف هذه ادلعوة.
 .235و أأيد وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر ا ألمانة عىل اإعداد
وتقدمي الوثيقة اليت اكنت قيد املناقشة .وشدد الوفد عىل أأمهية اجلهود اليت تبذلها الويبو يف سبيل حتقيق مجيع أأهداف التمنية
املس تدامة ألن اإحدى همام املنظمة تمتثل يف تشجيع الابتاكر كوس يةل لتحقيق التمنية .ويف هذا الس ياق ،رمغ أأن ادلعوة
لالنضامم اإىل هذه اجملموعة تعود اإىل عام  ،2018فاإن الواثئق املقدمة والاجامتع التحضريي ل ألمانة مل يسمحا مبعرفة ابلتفصيل
الآاثر الاكمةل لدلعوة لالنضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .و أأشار الوفد اإىل أأنه من املهم معرفة بوضوح الآاثر
عىل الصعيد الإداري وعىل صعيد اإعداد تقارير الويبو .وهبدف ترسيع التوصل اإىل قرار حول هذا املوضوع ،أأيد الوفد الطلب
اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق واملمتثل يف أأن تتضمن ادلورة
القادمة للجنة الربانمج واملزيانية معلومات أأكرث تفصي ًال عن مجيع الآاثر املرتتبة عىل الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية
املس تدامة.
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 .236و أأيد وفد اإندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .و أأشار الوفد اإىل أأن قادة
العامل يف عام  2015قد تعهدوا ابختاذ اإجراءات مشرتكة يف سبيل حتقيق خطة التمنية املس تدامة لعام  ،2030مبا يف ذكل من
خالل العمل عىل توفري املوارد الاكفية ملنظومة ا ألمم املتحدة والتأأكد من أأن هذه املنظومة مامتسكة وكفؤة وفعاةل .وابلتايل ،اكن
من املهم أأن تعمل منظومة ا ألمم املتحدة بشلك متسق .وخالل التداول بشأأن عضوية الويبو يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية
املس تدامة ،شدد الوفد عىل أأنه من املهم معرفة الفوائد اليت س تعود عىل الويبو ومنظومة ا ألمم املتحدة .و أأعرب الوفد عن
اعتقاده أأن الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة سيسمح لعمل الويبو بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة بأأن يكون
دا ًمعا لعمل ا ألمم املتحدة يف حتقيق الهدف التاسع من أأهداف التمنية املس تدامة بشأأن الصناعة والابتاكر والهيألك ا ألساس ية،
ابلإضافة اإىل العديد من ا ألهداف ا ألخرى .ويف الوقت نفسه ،سيسامه هذا ا ألمر أأيضً ا يف تعزيز أأمهية ومالءمة معل الويبو
يف منظومة ا ألمم املتحدة يف سبيل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .واكن من املهم أأيضً ا للويبو أأن تراعي احتياجاهتا اخلاصة ل
س امي فامي يتعلق مبا هو متوقع من الويبو وكيف ميكن للويبو أأن تس تفيد من عضويهتا يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة،
مع أأخذ الآاثر املالية أأيضً ا بعني الاعتبار .و أأثىن الوفد عىل اخلطوات اليت اختذهتا الويبو للحصول عىل مزيد من املعلومات من
أأمانة مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة وملتابعة املناقشات اجلارية بشأأن الاس تعراض الشامل للس ياسات اذلي جيرى لك
أأربع س نوات .و أأشار الوفد اإىل أأنه مل يتبق سوى عرش س نوات لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة وينبغي العمل لترسيع
اجلهود العاملية املشرتكة ،وابلتايل ،اكن من املهم للويبو أأن تندمج بشلك أأكرب مبنظومة ا ألمم املتحدة يف سبيل حتقيق أأهداف
التمنية املس تدامة.
 .237و أأعرب وفد كندا عن دمعه للويبو لالنضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،نظرا اإىل ادلور املهم اذلي تلعبه
هذه اجملموعة يف جمال التنس يق مضن اإطار منظومة ا ألمم املتحدة الإمنائية وادلور ا ألسايس اذلي ميكن أأن تلعبه مجيع واكلت
ا ألمم املتحدة للمسامهة يف منظومة ا ألمم املتحدة الإمنائية .ورمغ أأن معل الويبو امليداين ل يوازي معل الواكلت اليت تتطلب
معلياهتا تواجد ميداين واسع النطاق ،مثل منظمة ا ألغذية والزراعة أأو مفوضية ا ألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،أأشار الوفد
اإىل أأن للويبو بصمة اإمنائية هامة عىل الصعيد امليداين ،ل س امي من خالل ماكتهبا اخلارجية واليت من احملمتل أأن يرتفع عددها.
وبشلك عام ،رمغ أأن الويبو تقدم أأنشطة اإمنائية ومساعدة تقنية لدلول ا ألعضاء ،ينبغي أأن يمت ذكل مبا يامتىش مع أأساليب
العمل واملساءةل اجلديدة عىل النحو اذلي اتفقت عليه ادلول ا ألعضاء مبوجب القرارات وا ألطر ذات الصةل وبطريقة من شأأهنا
أأن تعزز الامتسك والتنس يق ا ألمر اذلي ميكن أأن توفره مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .وجشع الوفد الويبو عىل البحث
مرة أأخرى عن اإجاابت للأس ئةل اليت طرحهتا عىل أأمانة ا ألمم املتحدة بشأأن كيف سيمت اس تخدام مسامهة الويبو املالية يف
مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،حىت تمتكن الويبو من فهم ادلور اذلي س تلعبه بشلك أأفضل .ابلإضافة اإىل ذكل،
أأعرب الوفد عن اهامتمه ملعرفة كيف ت التوصل اإىل مبلغ  400000فرنك سويرسي للك ثنائية ،مبا أأن هذا املبلغ مل يظهر يف
ادلعوة الواردة يف  .2018وطلب الوفد أأيضً ا معلومات اإضافية حول اترخي مشاركة ا ألمانة مع مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية
املس تدامة ،مبا يف ذكل تقرير اجامتع مايو  2018يف لندن ،يف حال وجود مثل هذا التقرير ،واملعلومات ذات الصةل اليت
ميكن احلصول علهيا من أأعضاء مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،املشار اإلهيم أأيضً ا يف ادلعوة.
 .238و أأحاط وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) علام ابدلعوة اليت وهجهتا مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة اإىل الويبو
لالنضامم اإىل اجملموعة .و أأشار اإىل أأن مشاركة الويبو يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة تامتىش مع دورها كواكةل
متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة .وس تعزز هذه العضوية أأيضا معل الويبو من أأجل حتقيق أأهداف ا ألمم املتحدة ا ألوسع نطاقًا.
ومن شأأن تأأخري الرد الإجيايب عىل ادلعوة ،أأن يبعث اإشارة سلبية اإىل منظومة ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية ا ألخرى فامي
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يتعلق مبشاركة الويبو مبنظومة ا ألمم املتحدة .وستسمح عضوية الويبو يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة بتعزيز
مساهامت املنظمة املس مترة داخل منظومة ا ألمم املتحدة .ويف هذا الس ياق ،أأشار الوفد اإىل بعض برامج الويبو ،عىل سبيل
املثال ،الربانمج  18بشأأن امللكية الفكرية والتحدايت العاملية ،والربانمج  20بشأأن تعزيز الرشأاكت ،والربانمج  21بشأأن
الإدارة التنفيذية ،وذكر أأن الويبو تتفاعل بشلك فعال مع ا ألمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى مضن اإطار هذه
الربامج .وفامي يتعلق ابلآاثر املالية املرتتبة عىل العضوية يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،أأشار الوفد اإىل أأنه ت تقدير
أأن تلكفة العضوية ستبلغ  400000فرنك سويرسي للك ثنائية .وسأأل الوفد اإذا اكنت هذا التقدير مقدم من قبل مجموعة ا ألمم
املتحدة للتمنية املس تدامة أأم أأمانة الويبو .وويف اخلتام ،أأشار الوفد اإىل أأنه يعتقد أأن عضوية الويبو يف مجموعة ا ألمم املتحدة
للتمنية املس تدامة تامتىش مع وليهتا العاملية وس تعزز مسامهة املنظمة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
 .239وشكر وفد املكس يك ا ألمانة عىل املعلومات املقدمة حول هذا البند .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن دور الويبو يف
أأهداف التمنية املس تدامة اكن واحضًا للغاية ،و أأن املشاركة يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة اكنت طبيعية .و أأضاف أأنه
ينبغي احلفاظ عىل البعد الإمنايئ ابعتباره جانبا هاما من معل الويبو .و أأشار اإىل أأن الظروف اليت تساعد البدلان عىل اإحراز
تقدم يف جمال الابتاكر رضورية للغاية ليك تمتكن هذه البدلان من حتقيق أأهدافها .وقد فهم الوفد أأن هناك حاجة ملزيد من
املعلومات ،ل س امي فامي يتعلق ابجلانب الإداري ،واملزيد من املعلومات لتوضيح كيف سيمت اس تخدام املوارد .ورمغ ذكل،
اعترب الوفد أأيضً ا أأن الويبو دلهيا مجيع املعلومات الالزمة من أأجل تبين موقف مبديئ وحتديد الفرص اليت تتيحها مجموعة ا ألمم
املتحدة للتمنية املس تدامة واس تخداهما لصاحل معل الويبو.
 .240وشكر وفد اجلزائر ا ألمانة عىل الوثيقة اخلاصة بدعوة الويبو لالنضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .و أأشار
الوفد اإىل أأن املشاركة النشطة للويبو هممة جدا من أأجل دمع جدول أأعامل عام  2020وشدد عىل ادلور ا ألسايس للويبو يف
هذا اجملال .وسيسامه انضامم الويبو اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة يف تعزيز حضور الويبو ونرش املعرفة حول
أأنشطهتا مضن اإطار خطة التمنية املس تدامة لعام  .2030وس تؤكد هذه املشاركة عىل الالزتام القوي للويبو ابلعمل عىل حتقيق
أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اختاذ قرار اإجيايب قري ًبا بشأأن هذا البند.
 .241وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة اخلاصة بدعوة الويبو لالنضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة الإمنائية.
و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن نظام التمنية املحدمث ل ألمم املتحدة جيب أأن يشلك ألية فعاةل ملساعدة البدلان يف هجودها
لتحقيق خطة التمنية املس تدامة لعام  .2030ومل تكن مسامهة الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة موضع تساؤل،
فالعديد من اخلدمات متعلقة ابلبتاكر ،وعدد مزتايد من الرشأاكت احملمتةل واملتعددة ا ألطراف هممتة ابلبتاكر ،وابلتايل ميكن
دورا فريدً ا يف سبيل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وعالوة عىل ذكل ،يتضمن برانمج الويبو ومزيانيهتا دمع
للويبو أأن تلعب ً
خاص لتحقيق جدول أأعامل عام  ،2030وتصدر الويبو تقارير منتظمة عن ذكل .و أأعرب الوفد عن رسوره ألن الويبو
شاركت بنشاط يف اجملموعات الرمسية وغري الرمسية ل ألمم املتحدة اليت معلت عىل وضع هنج منسقة لعدة قضااي ومن بيهنا
موضوع التمنية .وشدد الوفد عىل أأن حتقيق جدول أأعامل عام  2030هو من أأمه أأولوايت الويبو .وفامي يتعلق ابدلعوة لالنضامم
اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،طلب الوفد من ا ألمانة تقدمي تقيمي واقعي للعبء الإداري اذلي سوف يقع عىل
عاتق املنظمة اإذا انضمت اإىل هذه اجملموعة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه من احلمكة أأن تنضم الويبو اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة
للتمنية املس تدامة ،عىل الرمغ من عدم اس تفادة الويبو بشلك كبري من نظام املنسقني املقميني ،اذلي يمت متويهل بشلك أأسايس
من مساهامت ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة .وسأأل الوفد عن اماكنية اس تفادة الويبو من نظام املنسقني املقميني ،علامً أأن
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أأكرث من  95ابملائة من موظفي الويبو يعملون يف جنيف ،واكن وجود املوظفني خارج جنيف ضئي ًال ،ل س امي نظر ًا اإىل املبلغ
الكبري اذلي يطلب من الويبو املسامهة به يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .و أأشار الوفد اإىل أأن مسامهة الويبو
الس نوية يف اجملموعة مل تكن واحضة .وسيمت حفص توزيع التاكليف يف نيويورك وليس يف الويبو وسيمت ذكل بدون مشاركة
الويبو .و أأشار الوفد أأيضً ا اإىل عدم وجود معايري دقيقة لصيغة تقامس التاكليف اجلديدة حىت الآن .ابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب
الوفد عن اعتقاده بأأن عضوية مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة س تكون لها تداعيات أأخرى عىل الصعيد ا إلداري وعىل
صعيد املزيانية .وجيب دراسة هذه التداعيات والآاثر بدقة وتقدير جحمها قبل قبول ادلعوة .وذكَّر الوفد جلنة الربانمج واملزيانية
بأأنه وفقًا لقرار امجلعية العامة  279/72متت مضاعفة مساهامت أأعضاء مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ابلإضافة اإىل
فرض رسوم تنس يق بنس بة  ٪1عىل ا ألموال اخملصصة للتمنية .وقد بد أأ ابلفعل عدد من واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة
وصناديق وبرامج ا ألمم املتحدة يف اإدراج نس بة  1يف املائة يف مذكرات التفامه مع اجلهات املاحنة .وتساءل الوفد عام اإذا اكن
هذا ينطبق أأيضً ا عىل اجلهات املاحنة للويبو يف حال انضمت اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .وطلب الوفد توضي ًحا
بشأأن ما اإذا اكنت مذكرات التفامه اليت ت توقيعها سابق ًا ستمت مراجعهتا أأو اإذا اكنت الرسوم س تطبق فقط عىل املاحنني اجلدد.
و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن أأي يشء ينطوي عىل نفقات اإدارية ومزيانية جديدة يتطلب وثيقة جديدة حتتوي عىل معلومات
مفصةل ومقرتحات .و أأشار الوفد اإىل أأن التحليل املفصل مل يكن متا ًحا ومل تقدمه ا ألمانة العامة ل ألمم املتحدة بعد وابلتايل اكن
من السابق ألوانه مناقشة الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة.
 .242و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة WO/PBC/31/10
بشأأن عضوية مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة وعىل اإاتحة الفرصة للجنة للتداول بشأأن ادلعوة .و أأشار الوفد اإىل
ا ألس باب املنطقية اليت قد تدفع الويبو لالنضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة كام هو مبني يف الوثيقة ،ول س امي
هدف اجملموعة املمتثل يف تعزيز الاجتاه الاسرتاتيجي والرقابة احملايدة واملساءةل فامي يتعلق اب إلسهامات داخل البدلان يف تنفيذ
خطة التمنية املس تدامة لعام  ،2030مبا يف ذكل نظام املنسقني املقميني .ور أأى الوفد أأن الآاثر املالية والإدارية احملمتةل املرتتبة
عىل الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة معقوةل ،نظرا اإىل الفوائد اليت ميكن احلصول علهيا نتيجة ادلمع املقدم
من منظومة ا ألمم املتحدة .ويشلك خاص ،أأثبت نظام املنسقني املقميني أأنه ل يقدر بمثن يف معلية التصدي جلاحئة كوفيد.19-
ور أأى الوفد أأنه من ا ألنسب تقدير الفوائد املس تقبلية اليت سيمت اكتساهبا بد ًل من جمرد احتساب التاكليف املالية .ونظرا اإىل
الاس تقرار املايل النس يب للويبو واحامتل تأأثري ا ألزمة الاقتصادية العاملية ا ألوسع نطاقا علهيا ،مفن املنطقي بذل لك اجلهود
املمكنة محلاية املنظمة من هذه الصعوابت ،مبا يف ذكل تعزيز أأطر التعاون املتعددة ا ألطراف .وشدد الوفد عىل أأن امللكية
الفكرية تتداخل بال أأي شك مع قضااي التمنية املس تدامة ا ألوسع نطاقا .ودور الويبو كواكةل متخصصة من واكلت ا ألمم املتحدة
هو تقدمي املشورة الفنية املتخصصة واخلدمات يف جمال امللكية الفكرية .وشدد الوفد عىل أأنه اإذا انسحبت الويبو من
املناقشة ،فقد يشلك هذا ا ألمر خطر بسبب كون الإجراءات املعمتدة يف هذا اجملال س تفتقر اإىل منظور خرباء الويبو التقين
الفريد من نوعه .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل تلقي اإجاابت اإضافية من أأمانة مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة بشأأن
ا ألس ئةل املعلقة .ويف الوقت نفسه ،اعترب أأنه من املهم أأن تتخذ جلنة الربانمج واملزيانية خطوات ابجتاه انضامم الويبو اإىل مجموعة
ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،و أأعرب عن تطلعه اإىل اإحراز تقدم ملموس لتحقيق ذكل يف املس تقبل القريب.
 .243و أأشارت ا ألمانة اإىل طلب توضيح املسأأةل املتعلقة مبصدر مبلغ  400000فرنك سويرسي .وذكرت ا ألمانة يف هذا
اعتبارا من عام  .2018واكن هناك سؤال
الس ياق قرار امجلعية العامة  279/72بشأأن اإعادة تنظمي نظام ا ألمم املتحدة الإمنايئ ً
أآخر طرحه وفد كندا حول التسلسل الزمين للتبادل بني الويبو ومجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،واذلي ستبحث فيه

WO/PBC/31/14
89

ا ألمانة ل إالجابة عىل الوفد يف وقت لحق .وسلطت ا ألمانة الضوء عىل أأهنا اس متعت بعناية شديدة اإىل املناقشات وفهمت أأن
معظم ادلول ا ألعضاء ترغب يف أأن توفر ا ألمانة املعلومات املتاحة حال ًيا بشأأن الآاثر املرتتبة عىل الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم
املتحدة للتمنية املس تدامة .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ليس دلهيا املزيد من املعلومات ،ولكن بعد تشجيع ادلول ا ألعضاء ودمعها،
الزتمت ا ألمانة إابعادة التواصل مع مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة للحصول عىل أأجوبة حمددة عىل ا ألس ئةل احملددة للغاية
اليت طرحهتا وفود ادلول ا ألعضاء.
 .244وقدم الرئيس حملة عامة عن املناقشة من خالل الإشارة اإىل أأنه يبدو أأن هناك رغبة يف املشاركة يف مجموعة ا ألمم
جزءا من ا ألمم املتحدة .ومن الواحض أأن الويبو تشارك يف ا ألنشطة كجزء من ا ألمم
املتحدة للتمنية املس تدامة ،مبا أأن الويبو ً
جزءا من هماهما .وسلط الرئيس الضوء عىل أأنه من خالل مجيع الربامج وا ألنشطة اليت اكنت الويبو
املتحدة واكن ذكل ً
تنفذها ،سامهت املنظفة يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وذلكل ،تؤيد مجيع ادلول ا ألعضاء مسامهة الويبو يف حتقيق
جدول معل عام  .2030و أأشار الرئيس اإىل أأن بعض الوفود أأعربت عن رغبهتا يف القبول هبذه ادلعوة ،و أأشارت غالبية الوفود
اإىل رضورة احلصول عىل مزيد من املعلومات حول الآاثر املالية ،وكيف سيمت اس تخدام مسامهة الويبو يف مجموعة ا ألمم املتحدة
للتمنية املس تدامة والآاثر ا ألخرى مثل ا ألثر الإداري .وطلب الرئيس من ا ألمانة اإعداد النص املقرتح للقرار اذلي من شأأنه أأن
جيسد احلاجة اإىل الامتس مزيد من التوضيحات من أأمانة مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة للمتكمن من اإعداد تقرير حول
الآاثر الإدارية واملالية دلورة جلنة الربانمج واملزيانية املقبةل.
 .245و أأيد وفد زمبابوي البيان اذلي ت الإدلء به ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .وطلب الوفد توضي ًحا بشأأن ما اإذا اكنت
جلنة الربانمج واملزيانية يه اللجنة املناس بة ملناقشة املسائل املتعلقة ابلس ياسات املرتبطة بطلب مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية
املس تدامة للويبو لالنضامم اإىل اجملموعة ،نظرا اإىل أأن جلنة الربانمج واملزيانية اكنت معنية يف املقام ا ألول ابلآاثر املالية
والإدارية ،يف حني اكنت هناك أأيضً ا قضااي تتعلق ابلس ياسات املرتبطة ابلتوصيات اخلاصة جبدول أأعامل التمنية .واس تفرس
الوفد اإذا اكن ينبغي أأن تقوم جلنة أأخرى للويبو بتقيمي الآاثر عىل مس توى الس ياسات املرتتبة عىل الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم
املتحدة للتمنية املس تدامة .و أأشار الوفد اإىل دمعه الاكمل لدلعوة وانشد الوفود ا ألخرى أأن تنظر ابإجيابية اإىل دعوة الويبو
لالنضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة.
 .246وسلطت ا ألمانة الضوء عىل أأن الوثيقة املقدمة ركزت يف املقام ا ألول عىل اجلوانب املالية والإدارية لدلعوة و أأحالت
السؤال من وفد زمبابوي اإىل املستشار القانوين ل إالجابة عىل املسائل املتعلقة ابلس ياسات .و أأشار املستشار القانوين ،ردًا
عىل سؤال وفد زميبابوي ،اإىل أأن الوثيقة حتدد بوضوح الآاثر املالية والإدارية احملمتةل لقبول ادلعوة ،وهذا ا ألمر يتوافق مع دور
جلنة الربانمج واملزيانية .واقرتح املستشار القانوين أأنه يف حال وجود مسائل اإضافية يتعني النظر فهيا تتجاوز اجلوانب املالية
والإدارية الواردة يف الوثيقة ،فيجب طرهحا خالل انعقاد امجلعيات .وفامي يتعلق ابملناقشات اليت ت اإجراؤها ،الزتمت ا ألمانة
بتقدمي مزيد من املعلومات ا ألساس ية ردًا عىل ا ألس ئةل والتعليقات اليت طرحهتا الوفود ،ولكن ميكن مناقشة قضااي اإضافية
أأخرى غري مرتبطة ابلآاثر املالية والإدارية عندما يمت طرح هذا البند خالل اجامتعات امجلعيات.
 .247وشكر وفد زميبابوي املستشار القانوين عىل التوضيح وطلب أأن يتناول تقرير جلنة الربانمج واملزيانية مسأأةل ما اإذا اكن
ينبغي للجنة أأخرى تقيمي قضااي الس ياسة العامة.
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 .248و أأشار الرئيس اإىل أأن القضية اليت يمت البحث فهيا يه قضية هممة ول ميكن أأن تعمل جلنة الربانمج واملزيانية خارج
ا إلطار القانوين واملؤسيس اخلاص هبا .و أأعرب الرئيس عن اعتقاده بأأن ر مد املستشار القانوين اكن واحضا متا ًما و أأن القرارات
املرتبطة مبطالبة اللجان ابلتعامل مع خمتلف القضااي املتعلقة ابلس ياسات يمت اختاذها عادة خالل اجامتعات امجلعيات.
واختصاص جلنة الربانمج واملزيانية هو الربامج واملزيانيات ،وابلتايل تضمنت الوثيقة القضااي املتعلقة بذكل.
 .249وبعد أأن معم الرئيس مرشوع القرار بشأأن مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،رشع يف قراءة التعديل املقرتح،
واذلي ينص عىل ما ييل:
 .250اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ انقشت وحبثت ادلعوة املوهجة للويبو يك تصبح عضوا يف مجموعة ا ألمم املتحدة
للتمنية املس تدامة (اجملموعة) عىل النحو الوارد يف هذه الوثيقة ( )WO/PBC/31/10ومرفقها:
" "1أأ مقرت ابلعمل املهم اذلي تضطلع به اجملموعة من أأجل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة اليت تسامه
الويبو يف بلوغها عن طريق العديد من براجمها ومشاريعها وفقا للربانمج واملزيانية 21/2020؛
" "2وطلبت من ا ألمانة الامتس املزيد من التوضيح من أأمانة اجملموعة وتقدمي وثيقة اإىل جلنة الربانمج
واملزيانية يف دورهتا الثانية والثالثني تتضمن معلومات مفصةل عن:
( أأ) كيف ميكن لنضامم الويبو اإىل اجملموعة أأن يعزز دور الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
(ب) املبلغ احملدمد ابلضبط ملسامهة الويبو استنادا اإىل اس تعراض اجملموعة لتخصيص التاكليف ،وما
يرتبط بذكل من أآاثر من حيث الإدارة وإاعداد التقارير؛
(ج) وكيف سيمت اس تخدام مسامهة الويبو وإاماكنيات تقيميها يف املس تقبل.
 .251واقرتح الرئيس اإجراء بعض التغيريات عىل مرشوع القرار اليي ت تالوته .واقرتح الرئيس حذف الفقرة الفرعية ( 2أأ)
من القرار والإبقاء عىل الفقرة (ب) و (ج) ألنه يعتقد أأن الفقرة تتضمن مسائل ينبغي البحث فهيا يف امجلعية العامة .ورشع
الرئيس يف قراءة القرار عىل جلنة الربانمج واملزيانية بعد حذف الفقرة الفرعية "( "2أأ).
 .252وشكر وفد الاحتاد الرويس الرئيس عىل مرشوع القرار وعىل هجوده الرامية اإىل التعبري عن أآراء مجيع ادلول
ا ألعضاء .ووافق الوفد بشلك عام عىل الصياغة املعدةل اليت ت تقدميها بعد اجراء مشاورات مع املستشار القانوين .ورمغ
ذكل ،مل ير الوفد أأي مشلكة ابلنس بة للنقطة (أأ) ،وابلتايل فضل بقاء هذه النقطة يف مرشوع القرار للنظر فهيا .وذكر أأن
ا ألمانة تقدم بشلك منتظم تقريرا عن التمنية املس تدامة واملؤرشات اخلاصة ابلربامج واملزيانية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه
من املناسب أأن يشمل القرار الفقرة الفرعية "( "2أأ) ألن هذه النقطة رضورية وتعرب بشلك أأفضل عن موقف ادلول
ا ألعضاء .واقرتح الوفد أأيضً ا اإضافة عنرص أآخر يف القرار يتعلق بتطبيق رسوم بنس بة واحد ابملائة عىل التربعات .وبعد أأن
طلب الرئيس مزيدً ا من الإيضاحات بشأأن الرسوم البالغة واحد ابملائة ،أأشار الوفد اإىل أأن قرار ا ألمم املتحدة
 A/RES/72/279تضمن رسوم بنس بة واحد ابملائة هتدف اإىل متويل نظام املنسقني املقميني .وقد دعا هذا القرار اإىل فرض
رمس تنس يق بنس بة واحد يف املائة عىل أأموال التربعات اخملصصة للتمنية املس تدامة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة مصدر
عضوا يف مجموعة ا ألمم املتحدة
هذه ا ألموال وإاذا اكن سيمت تطبيق الرسوم عىل اجلهات املاحنة للويبو ،يف حال أأصبحت الويبو ً
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للتمنية املس تدامة .و أأشار الوفد أأيضا اإىل رغبته يف توضيح أأثر هذا املوضوع عىل مذكرات التفامه اليت ت توقيعها مع اجلهات
املاحنة وإاذا س تطبق هذه الرسوم علهيا أأو عىل املاحنني اجلدد فقط.
 .253و أأعرب وفد اإيطاليا عن تقديره للجهود املبذوةل للتوصل اإىل مرشوع القرار .و أأيد الوفد الاحتاد الرويس بشأأن رضورة
الاحتفاظ ابلنقطة (أأ) يف نص القرار .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جانب همم ل ينبغي الاس تخفاف به نظرا اإىل أأن الويبو
تشارك ابلفعل بنشاط يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .و أأراد الوفد أأن حتصل الويبو عىل مزيد من املعلومات حول كيف
س تؤدي املشاركة يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة اإىل تعزيز قدرة الويبو عىل حتقيق هذه ا ألهداف.
 .254وشكر وفد اإس بانيا الرئيس وطلب توضيحات من وفد الاحتاد الرويس بشأأن اقرتاحه ،وحتديد ًا بشأأن تطبيق رسوم
بنس بة  ٪1عىل التربعات اجلديدة أأو التربعات احلالية .و أأشار الوفد اإىل أأن ادلعوة اكنت موهجة اإىل الويبو ،وليس اإىل ادلول
ا ألعضاء ،اليت اكنت تقدم تربعات خملتلف الربامج اليت تديرها املنظمة .وهذه ادلعوة موهجة للويبو بأأمكلها ،وليس لسلسةل من
البدلان اليت اكنت تقدم تربعات.
 .255و أأوحض وفد الاحتاد الرويس أأن السبب يف اإاثرة النقطة املتعلقة ابلرسوم هو أأنه مل يكن متأأكدا اإذا اكن سيمت تطبيق
رسوم التنس يق بنس بة واحد ابملائة هذه عىل اجلهات املاحنة للويبو أأم ل .اب إلضافة اإىل ذكل ،مل يكن من الواحض كيف سيمت
تطبيقها عىل التفاقات ومذكرات التفامه اليت ت توقيعها سابقا مع البدلان .ومن غري الواحض أأيضا اإذا اكنت هذه الرسوم اإلزامية
عىل مذكرات التفامه املوقعة سابقا أأم أأهنا تطبق فقط عىل التفاقات اجلديدة .ولهذه الاس باب اكن الوفد همامت ابإدراج النقطة
( أأ) يف مرشوع القرار املقرتح ليك تمتكن ا ألمانة من احلصول عىل مزيد من املعلومات من مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية
املس تدامة بشأأن هذه املسأأةل.
 .256وشكر الرئيس ادلول ا ألعضاء عىل صربها وتفهمها للتوصل اإىل نص مقبول من امجليع ومتوافق عليه .و أأوحض الرئيس
أأن الصياغة الواردة يف مرشوع القرار مل تكن لفرض رسوم بنس بة واحد يف املائة عىل املتربعني ،بل للطلب من ا ألمانة
احلصول عىل توضيحات من مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة بشأأن هذه املسأأةل .و أأعرب الرئيس عن اعتقاده بأأن
احلصول عىل مزيد من املعلومات حول هذه الرسوم ميكن أأن يكون مفيدً ا ليك يمت أأخذه يف الاعتبار عند النظر يف ادلعوة.
وانتقل الرئيس اإىل مناقشة اإذا اكن ينبغي الاحتفاظ ابلفقرة الفرعية  ( 2أأ) يف القرار و أأوحض أأن الوفود أأعربت عن احلاجة اإىل
عضوا يف اجملموعة وكيف ستسامه الويبو يف معل
سؤال مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة عن دور الويبو إاذا أأصبحت ً
اجملموعة .و أأكد الرئيس أأن هناك بعض القضااي اليت قد تكون خارج نطاق ولية جلنة الربانمج واملزيانية وينبغي أأن تمت
مناقش هتا خالل اجامتعات امجلعيات .وعىل وجه التحديد ،أأشار الرئيس اإىل أأن ا ألس ئةل املتعلقة بدور الويبو ،يف حال
عضوا يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،ينبغي أأن تكون للجمعيات وميكن للوفود أأن تثري خماوفها أأثناء
أأصبحت ً
امجلعيات .و أأحال الرئيس القضية اإىل املستشار القانوين ملزيد من الإرشادات بشأأن هذا املوضوع.
 .257وشكر املستشار القانوين الوفود عىل ا ألس ئةل الإضافية املتعلقة هبذه املسأأةل ،واليت اكنت ذات أأمهية ابلنس بة للجنة
الربانمج واملزيانية ومجيع أأعضاء الويبو .و أأكد املستشار القانوين أأن مجعيات الويبو لكفت جلنة الربانمج واملزيانية ابلتعامل مع
الربامج واملزيانيات واملباين واملسائل املالية .ويبدو أأن الطريقة اليت صيغت هبا الفقرة الفرعية ( 2أأ) ،تشري اإىل أأن هذه الفقرة
الفرعية تتطرق اإىل مسائل الس ياسة العامة املتعلقة بدور الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة ،واليت نظرا اإىل
اختصاص جلنة الربانمج واملزيانية ،يبدو أأنه من ا ألنسب أأن يمت تناولها أأو البحث فهيا من قبل مجعيات الويبو .ابلإضافة اإىل
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ذكل ،لحظ املستشار أأن الويبو اكنت بصدد احلصول عىل مزيد من املعلومات ،ل س امي املعلومات املالية والإدارية وتكل
املتعلقة ابإعداد التقارير ،حول الالزتامات اليت ستنجم عن الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .وعالوة عىل
ذكل ،ركزت املناقشات عىل كيفية حتديد ا ألس ئةل اليت جيب طرهحا ،وابلتايل حيتاج القرار املقرتح الرتكزي عىل ا ألس ئةل اليت
يه من اختصاص جلنة الربانمج واملزيانية.
 .258و أأشار الرئيس أأنه بعد الإيضاح الإضايف اذلي قدمه املستشار القانوين ،من ا ألفضل ترك هذا املوضوع للجمعيات
للنظر فيه.
 .259وطلب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) توضي ًحا بشأأن اإذا حيق الويبو ،بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة،
اختاذ قرار بشأأن العضوية أأو الانضامم اإىل أأي مجموعة أأو مبادرات يف اإطار منظومة ا ألمم املتحدة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده
بأأنه ل ينبغي اإجراء املزيد من املناقشات حول هذا املوضوع بأأي شلك من ا ألشاكل اإذا اكن القرار الهنايئ بشأأن انضامم الويبو
اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة س يخضع ملوافقة ادلول ا ألعضاء .وطلب الوفد توضي ًحا من املستشار القانوين اإذا
اكن فهمه لهذه املناقشة غري حصيح.
 .260و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره للمستشار القانوين عىل أآرائه حول مالءمة هذا الاس تفسار
ابلتحديد .و أأوحض الوفد أأنه هممت ابحلصول عىل أأكرب قدر ممكن من املعلومات عندما ترسل الويبو طل ًبا للحصول عىل مزيد من
املعلومات .و أأشار الوفد اإىل أأنه ل مانع دليه اإذا اكن من الرضوري توجيه بعض ا ألس ئةل من قبل هيئات الويبو املناس بة .وذكر
الوفد أأنه هممت أأكرث ابلنتيجة وليس ابلإجراءات ،لكنه المتس املشورة بشأأن ما اإذا اكنت جلنة الربانمج واملزيانية يه اليت ينبغي
أأن تطلب من امجلعية العامة اإجراء هذا الاس تفسار من حيث طبيعة السؤال يف الفقرة الفرعية  ( 2أأ) أأو اإذا اكن جيب رفع
توصية اإىل امجلعية العامة .ويف حال جيب رفع توصية اإىل امجلعية العامة ،فهل اكن هناك جمال للجمعية العامة لتناول البند
للمناقشة يف اإطار تقرير جلنة الربانمج واملزيانية.
 .261و أأوحض املستشار القانوين أأنه ميكن لدلول ا ألعضاء التعليق عىل أأي قضااي تتعلق هبذا البند يف تقرير جلنة الربانمج
واملزيانية اذلي ترفعه اإىل امجلعيات .و أأعرب املستشار القانوين عن اعتقاده أأنه من اختصاص امجلعيات القيام بذكل خالل
عرض تقرير جلنة الربانمج واملزيانية.
 .262و أأكد الرئيس أأنه سيمت اإعداد تقرير مفصل للجنة الربانمج واملزيانية لتلخيص املناقشات واملواقف اليت ت التعبري عهنا.
ورد ًا عىل وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،أأشار الرئيس اإىل أأنه ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء اختاذ قرار بشأأن القضااي
املطروحة مضن الإطار املتعدد ا ألطراف وينبغي التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن القرار.
 .263وشكر وفد الاحتاد الرويس الرئيس واملستشار القانوين عىل تعليقاهتام .وطلب الوفد مزيدا من الإيضاحات ألنه ل
يعتقد أأن البند مدرج يف جدول أأعامل امجلعيات العامة.
 .264و أأوحض الرئيس أأن تقرير جلنة الربانمج واملزيانية سريفع اإىل امجلعيات ،وستمت مناقشة هذه املسأأةل حتت هذا البند.
 .265وطلب وفد الاحتاد الرويس توضي ًحا بشأأن ما اإذا اكن الرئيس يطلب من جلنة الربانمج واملزيانية عدم اختاذ قرار
بشأأن هذا البند.
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 .266و أأوحض الرئيس أأن الرشح مل يكن هيدف اإىل اإلغاء القرار بل اقرتاح بأأن تطلب جلنة الربانمج واملزيانية من ا ألمانة
احلصول عىل مزيد من التوضيحات من مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة وطرح أأس ئةل حول دور الويبو يف املسائل
املالية وتكل املتعلقة ابملزيانية .و أأوحض الرئيس كذكل أأن القرار جيب أأن يركز عىل الآاثر املالية ذات الصةل .و أأعرب الرئيس
عن اعتقاده بأأن الفقرة (ج) تناولت اس تخدام التربعات اليت من شأأهنا أأن تساعد يف فهم كيفية اس تخدام هذه املوارد املالية،
واليت تقع مضن اختصاص جلنة الربانمج واملزيانية.
 .267و أأيد وفد املكس يك هنج ومنطق الرئيس يف حل املسأأةل .و أأكد الوفد أأنه مل يكن من الواحض ما اإذا اكن سيمت الاحتفاظ
ابلفقرة الفرعية  ( 2أأ) يف القرار أأو اإذا اكنت جلنة الربانمج واملزيانية س تطلب من امجلعيات حتليل هذه النقطة .ور أأى الوفد أأنه
ل ينبغي ادراج الفقرة الفرعية  ( 2أأ) يف القرار ألن الويبو مل تكن حباجة اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة لإقناع
املنظمة بأأمهية دورها مضن اإطار أأهداف التمنية املس تدامة .واكنت هذه املعلومات متوفرة ابلفعل دلى الويبو .وعلق الوفد
كذكل عىل النقطة (ج) و أأشار اإىل أأنه يتفق مع وفد الاحتاد الرويس عىل أأنه س يكون من املفيد توضيح املسأأةل .واقرتح
اإدراج النص املس تخدم يف قرار امجلعية العامة  279/72يف القرار اخلاص برسوم التنس يق بنس بة واحد ابملائة .وتشري الفقرة
 10من القرار  279/72اإىل رسوم التنس يق بنس بة واحد ابملائة عىل املساهامت الغري ا ألساس ية ل ألطراف الثالثة واخملصصة
برصامة ألنشطة ا ألمم املتحدة املتعلقة ابلتمنية.
 .268ودعا الرئيس الوفود اإىل اإجراء مشاورات غري رمسية بشأأن النص املقرتح ملرشوع القرار.
 .269وقدم الرئيس ملخصا للمناقشة حول مرشوع املقرر .و أأشار اإىل أأن ولية جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن هذا البند قد
ت توضيحها وابلتايل من املهم التأأكد من أأن القرار يقع مضن الولية .وشدد الرئيس عىل أأن جلنة الربانمج واملزيانية جيب أأن
تتخذ قرا ًرا يعكس الرغبة يف فهم ا ألثر املايل لنضامم الويبو اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .واقرتح الرئيس تعديل
الفقرة الفرعية  ( 2أأ) عىل النحو التايل ( :أأ) كيف ميكن لعضوية مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة أأن تعزز مسامهة الويبو
يف أأهداف التمنية املس تدامة ،وفقا للربامج واملزيانيات املس تقبلية .ور أأى الرئيس أأن هذا ا ألمر جيعل القرار مضن نطاق ولية
جلنة الربانمج واملزيانية ويركز عىل احلصول عىل مزيد من املعلومات حول تأأثري الانضامم اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية
املس تدامة .وشكر الرئيس وفد املكس يك عىل الإشارة اإىل الفقرة (ج) فامي يتعلق ابلرسوم بنس بة واحد ابملائة .و أأكد الرئيس
أأن مرشوع القرار هذا حيقق املساعي اإىل طلب املزيد من املعلومات من مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة من أأجل
توفري معلومات مفصةل يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية.
 .270و أأشار وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل أأنه ل ميانع اإضافة الفقرة الفرعية ( 2أأ) اإىل القرار ،لكنه يعتقد أأن أأمانة
مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية ل ميكهنا تقدمي اإيضاحات حول كيف مسامهة عضوية الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة من زاوية
الربانمج واملزيانية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هذا موضوع ل ميكن اإل للويبو وادلول ا ألعضاء فهيا تقدمي توضيح بشأأنه
وليس أأمانة مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة .اثن ًيا ،فامي يتعلق ابختصاص الويبو يف اختاذ القرار الهنايئ بشأأن العضوية،
طلب الوفد توضي ًحا من املستشار القانوين حول اإذا اكنت املناقشة حول هذه املسأأةل تعين أأن أأمانة الويبو ل ميكهنا اختاذ أأي
قرار بشأأن العضوية قبل قرار جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن هذا املوضوع .وفقًا للمامرسات السابقة ،مل يكن قرار الويبو
ابلنضامم اإىل أأي مبادرة ملنظومة ا ألمم املتحدة خاض ًعا ملوافقة ادلول ا ألعضاء ،ذلكل اكن الوفد يسعى للحصول عىل توضيح
بشأأن هذه املسأأةل.
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 .271و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه ميكنه تصور جز أأين من القرار ،أأو ًل ،طلب بأأن تلمتس ا ألمانة
توضيحات من أأمانة مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،واثنيا قيام ا ألمانة بتقدمي وثيقة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية حتتوي
معلومات مفصةل .ور أأى الوفد أأنه من اختصاص ا ألمانة اإعداد وتقدمي وثيقة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية توحض كيف ميكن
لعضوية مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة أأن تعزز مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة .واقرتح الوفد أأيضً ا تغيري
صياغة مرشوع القرار حبذف "وفقا لـ" وإادراج "مضن اإطار" أأو "ذات الصةل" ابلربامج واملزيانيات املس تقبلية ،ا ألمر اذلي
يعكس املعىن املقصود بشلك أأفضل.
 .272و أأشار املستشار القانوين اإىل أأن السؤال حول من دليه سلطة اختاذ القرار الهنايئ ميكن اعتباره سابقًا ألوانه يف هذه
املرحةل ألن املعلومات الالزمة لختاذ القرار بشأأن قبول ادلعوة مل تكن متاحة بعد .وركزت املناقشات عىل كيفية النظر يف
النوايح املفيدة من ادلعوة ،وستمت مناقش هتا مرة أأخرى يف ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية .و أأعرب املستشار القانوين
عن اعتقاده بأأن القرار الهنايئ بشأأن دعوة املنظمة سابق ألوانه ول ينبغي البحث هبذا القرار اإل بعد أأن تتكون نظرة عامة
وواحضة حول تداعيات وأآاثر هذه ادلعوة .وذلكل ،أأشار املستشار القانوين أأنه ميكن توضيح هذه املسأأةل املتعلقة بسلطة
اختاذ القرار الهنايئ بعد اس تالم املعلومات املطلوبة من أأمانة مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة.
 .273وشكر وفد الاحتاد الرويس الرئيس عىل العمل مرشوع القرار .و أأشار اإىل أأنه يتفق مع وفد املكس يك فامي يتعلق
ابلبند (ج) فامي بتعلق ابلإشارة اإىل القرار  .279/72واكنت الصياغة املدرجة يف هذا القرار أأكرث وضو ًحا وتعكس روح قرار
امجلعية العامة ل ألمم املتحدة اذلي متت الإشارة اإليه .و أأشار الوفد أأيضا اإىل موافقته عىل الإضافات املقرتحة لوفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق ابلفقرة الفرعية ( 2أأ).
 .274و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن تقديره للتوضيح اذلي قدمه املستشار القانوين .ورمغ ذكل ،ر أأى الوفد
أأن القضية مل تكن سابقة ألواهنا .واستند تعليق الوفد اإىل املامرسات السابقة يف الويبو ،عندما ت اختاذ العديد من القرارات
بناء عىل القرار اذلي ت البحث
املتعلقة ابلنضامم اإىل أأي مبادرة أأو مجموعة مضن اإطار منظومة ا ألمم املتحدة .و أأشار الوفد أأنه ً
فيه ،سيتعني عىل ادلول ا ألعضاء الانتظار حىت جلسة جلنة الربانمج واملزيانية التالية لتلقي معلومات حول هذه املسأأةل ،وفهم
الوفد أأن مسأأةل قبول العضوية أأو رفضها ل ختضع لقرار من قبل ادلول ا ألعضاء .وذكر الوفد أأن ذكل يستند إاىل خربته خالل
الس نوات ا ألربع أأو امخلس ا ألخرية اليت معل فهيا مع املنظمة ،و أأن الويبو عندما قررت الانضامم اإىل أأي مبادرات يف منظومة
ا ألمم املتحدة مل تطلب موافقة ادلول ا ألعضاء.
 .275و أأعرب املستشار القانوين عن شكره لوفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عىل التوضيح ،و أأقر بأأن الوثيقة املقدمة
تتطلب حبث جلنة الربانمج واملزيانية يف مسأأةل ادلعوة و أأن املناقشة حول هذا املوضوع اكنت مفيدة ومن شأأهنا أأن تساعد
ا ألمانة عىل امليض قد ًما بشأأن هذه املسأأةل ،وابلتايل حقق بند جدول ا ألعامل هذا الهدف اذلي وضع من أأجهل.
 .276و أأكد الرئيس أأن صياغة مرشوع القرار هو مضن ولية جلنة الربانمج واملزيانية .وقد طلب من ا ألمانة أأن تسعى
للحصول عىل مزيد من املعلومات حول العنارص اليت اكنت مضن ولية جلنة الربانمج واملزيانية حىت تمتكن اللجنة من اإبداء
ر أأي مس تنري بشأأن ادلعوة .وقر أأ الرئيس مرشوع القرار بصيغته املعدةل ،واذلي ينص عىل ما ييل:
 .277اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ انقشت وحبثت ادلعوة املوهجة للويبو يك تصبح عضوا يف مجموعة ا ألمم املتحدة
للتمنية املس تدامة (اجملموعة) عىل النحو الوارد يف هذه الوثيقة ( )WO/PBC/31/10ومرفقها:
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" "1أأ مقرت ابلعمل املهم اذلي تضطلع به اجملموعة من أأجل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة اليت تسهم الويبو
يف بلوغها عن طريق العديد من براجمها ومشاريعها وفقا للربانمج واملزيانية 21/2020؛
" "2وطلبت من ا ألمانة الامتس املزيد من التوضيح من أأمانة اجملموعة وتقدمي وثيقة اإىل جلنة الربانمج
واملزيانية يف دورهتا الثانية والثالثني تتضمن معلومات مفصةل عن:
( أأ) كيف ميكن لنضامم الويبو اإىل اجملموعة أأن يعزز مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة ،يف س ياق
الربامج واملزيانيات املس تقبلية؛
(ب) املبلغ احملدمد ابلضبط ملسامهة الويبو استنادا اإىل اس تعراض اجملموعة لتخصيص التاكليف ،وما
يرتبط بذكل من أآاثر من حيث الإدارة وإاعداد التقارير؛
(ج) تطبيق رسوم تنس يق بقمية  %1تقتطع يف املصدر من مساهامت ا ألطراف الثالثة الغري
أأساس ية واخملصصة برصامة ألنشطة ا ألمم املتحدة الإمنائية؛
(د) وكيف سيمت اس تخدام مسامهة الويبو وإاماكنيات تقيميها يف املس تقبل.
 .278و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره لالهامتم ابإهناء البند ،لكنه طلب منح الوفود مزيدً ا من الوقت
للتشاور مع العوامص بشأأن الصيغة الهنائية ملرشوع القرار .واكنت الوفود حباجة اإىل التشاور مع اخلرباء املتخصصني بشأأن
بعض املسائل.
 .279وطلب وفد سويرسا مزيدا من الوقت ملراجعة الاقرتاح اجلديد.
 .280و أأعاد الرئيس فتح املناقشات بعد أأن أأعطى الوفود الوقت الالزم للتشاور.
 .281و أأشار وفد اململكة املتحدةً ،
متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإىل أأنه يبدو أأن هناك اتفاقًا داخل اجملموعة عىل أأن القرار
جيب أأن يعود اإىل الاقرتاح ا ألصيل فامي يتعلق ابلفقرة الفرعية  ( 2أأ) اذلي تضمن حذف هذه الفقرة من نص مرشوع القرار.
 .282واعترب وفد الاحتاد الرويس أأن مسأأةل عضوية الويبو يف مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة مسأأةل هممة و أأعرب
عن امتنانه للمجموعة ابء لعقد املشاورات املناس بة مع عوامصها ومع اجملموعات ا ألخرى .و أأيد الوفد الإبقاء عىل الفقرة الفرعية
 ( 2أأ) ور أأى أأن النسخة ا ألخرية من فقرة القرار اكنت متوازنة بشلك جيد .و أأشار الوفد اإىل أأن هذه النسخة تعكس الطريقة
اليت تقدمت هبا املناقشات يف اجللسة العامة ،وابلتايل مل يرى أأي عائق أأمام التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن الفقرة الفرعية
 ( 2أأ) .و أأشار الوفد اإىل أأنه عىل اس تعداد للتوصل اإىل حل وسط لختصار الوقت اإذا اكنت هناك طريقة دلمج " "1يف
الفقرة " ."2ومل يوافق الوفد عىل حذف النص الواردة يف الفقرة الفرعية  ( 2أأ).
 .283و أأشار وفد س نغافورة ،متحداث ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،اإىل خماوف الوفود واقرتح حل وسط ابلنس بة
للفقرة الفرعية  ( 2أأ) من خالل فصلها عن الفقرة الثانية .واقرتح الوفد ما ييل:
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" .3طلبت من ا ألمانة الامتس املزيد من التوضيح من أأمانة اجملموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة وتقدمي وثيقة اإىل
جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية والثالثني تتضمن معلومات مفصةل عن:
أأ .املبلغ احملدمد ابلضبط ملسامهة الويبو استنادا اإىل اس تعراض اجملموعة لتخصيص التاكليف ،وما يرتبط بذكل
من أآاثر من حيث الإدارة وإاعداد التقارير؛
ب .وتطبيق رسوم تنس يق بقمية  %1تقتطع يف املصدر من مساهامت ا ألطراف الثالثة الغري أأساس ية
واخملصصة برصامة ألنشطة ا ألمم املتحدة الإمنائية؛
ج .وكيف سيمت اس تخدام مسامهة الويبو وإاماكنيات تقيميها يف املس تقبل.
وطلبت من ا ألمانة اس تكشاف كيف ميكن لنضامم الويبو اإىل مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة أأن يعزز مسامهة
الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة وتقدمي تقرير عن ذكل اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية والثالثني".
 .284و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هذه الصياغة تشمل العنارص ا ألساس ية اليت أأاثرهتا الوفود.
 .285وشكر الرئيس وفد س نغافورة عىل التعديالت املقرتحة و أأعرب عن اعتقاده أأن الاقرتاح م
شلك حال وسطا جيدا.
 .286ودعا وفد اململكة املتحدةً ،
متحداث ابمس اجملموعة ابء ،ادلول ا ألعضاء يف اجملموعة ابء للتدخل بشأأن الاقرتاح بصفهتا
الوطنية ،وشكر وفد س نغافورة عىل الصيغة املقرتحة.
 .287وطلب وفد الاحتاد الرويس مزيدا من الوقت للتشاور مع العامصة بشأأن مرشوع القرار بعد التعديالت املقرتحة.
 .288ولحظ الرئيس أأنه ت اإحراز تقدم يف الاجتاه الصحيح وشكر وفد س نغافورة عىل الاقرتاحات .ووافق الرئيس عىل
منح مزيد من الوقت للوفود للتشاور بشأأن مرشوع القرار.
 .289وشكر وفد سويرسا وفد س نغافورة و أأشار اإىل أأنه بعد قراءة الاقرتاح املقدم من مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ألول
مرة ،وقبل اإجراء املشاورات داخل اجملموعات والزمالء الآخرين يف اجملموعة ابء ،اكن دلى الوفد بعض التعليقات ا ألولية عىل
اقرتاح .وسلط الوفد الضوء عىل التعليقات اليت أأدىل هبا املستشار القانوين فامي يتعلق ابختصاصات جلنة الربانمج واملزيانية.
وبعد القراءة ا ألوىل ،مل يقنع الاقرتاح املقدم من مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ الوفد بشلك اتم بأأن القرار اكن من اختصاص
جلنة الربانمج واملزيانية .و أأشار الوفد اإىل أأنه س يقرتح صيغة بديةل لتعديل النص يف الفقرة " "2عىل النحو التايل:
 ( 2أأ) :كيف تتصور الويبو دورها يف منتدى مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،مبا أأن هذا ادلور يتعلق ابعتبارات المتويل
يف س ياق الربامج واملزيانيات.
 .290وشكر الرئيس وفد سويرسا عىل هذا الاقرتاح البديل ،وطلب من الوفود التشاور بشأأن الصياغة ا ألخرية ملرشوع
القرار .وبعد أأن أأاتح الوقت للتشاور ،دعا الرئيس الوفود اإىل الإدلء مبداخالت.
 .291وشكر وفد الاحتاد الرويس مجيع الوفود اليت معلت بنشاط للتوصل اإىل مرشوع قرار متوافق عليه .واقرتح الوفد
اإجراء تعديل طفيف عىل مرشوع القرار اإما للفقرة الفرعية  ( 2أأ) أأو الفقرة الفرعية ( 3ج) عىل النحو التايل:
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"طلبت من ا ألمانة تقدمي تقرير اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية ،عن تصور
الويبو دلورها يف منتدى مجموعة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة فامي يتعلق ابلربامج واملزيانيات املس تقبلية.
 .292وشكر وفد سويرسا وفد الاحتاد الرويس اذلي اقرتح تعديالت عىل الصياغة .ورحب الوفد ابلهنج البناء و أأخذ
النقاط اليت أأثريت يف عني الاعتبار .ووافق الوفد عىل التعديل املقرتح .وطلب الوفد توضي ًحا فامي يتعلق بقضية جديدة
واحدة تتطلب مشاورات مع الزمالء يف اجملموعة ابء.
 .293ودعا الرئيس وفد سويرسا اإىل توضيح هذه النقطة بشلك أأكرب .وبعد مناقشات غري رمسية ،دعا الرئيس ا ألمانة لقراءة
مرشوع القرار.
 .294وبعد قراءة ا ألمانة ملرشوع القرار ،اقرتح الرئيس اعامتد فقرة القرار لعدم وجود طلبات أأخرى للالكم:
 .295اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ انقشت وحبثت ادلعوة املوهجة للويبو يك تصبح عضوا يف مجموعة ا ألمم املتحدة
للتمنية املس تدامة (اجملموعة) عىل النحو الوارد يف هذه الوثيقة ( )WO/PBC/31/10ومرفقها:
" "1أأ مقرت ابلعمل املهم اذلي تضطلع به اجملموعة من أأجل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة اليت تسهم الويبو
يف بلوغها عن طريق العديد من براجمها ومشاريعها وفقا للربانمج واملزيانية 21/2020؛
" "2وطلبت من ا ألمانة الامتس املزيد من التوضيح من أأمانة اجملموعة وتقدمي وثيقة اإىل جلنة الربانمج
واملزيانية يف دورهتا الثانية والثالثني تتضمن معلومات مفصةل عن:
( أأ) املبلغ احملدمد ابلضبط ملسامهة الويبو استنادا اإىل اس تعراض اجملموعة لتخصيص التاكليف ،وما يرتبط
بذكل من أآاثر من حيث الإدارة وإاعداد التقارير؛
(ب) وتطبيق رسوم تنس يق بقمية  %1تقتطع يف املصدر من مساهامت ا ألطراف الثالثة الغري
أأساس ية واخملصصة برصامة ألنشطة ا ألمم املتحدة الإمنائية؛
(ج) وكيف سيمت اس تخدام مسامهة الويبو وإاماكنيات تقيميها يف املس تقبل.
" "3وطلبت من ا ألمانة اس تكشاف أأثر انضامم الويبو اإىل اجملموعة من زاوية الربانمج واملزيانية وتقدمي تقرير
عن ذكل اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية والثالثني.

البند  13من جدول ا ألعامل

س ياسة الويبو بشأأن التربعات

 .296استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/30/11
 .297وافتتح الرئيس البند  13من جدول ا ألعامل ،س ياسة الويبو بشأأن التربعات (الصناديق الاستامئنية) ،ودعا ا ألمانة اإىل
عرض التقرير.
مؤخرا حتلي ًال للهنج القامئ حاليا فامي يتعلق ابإدارة التربعات (الصناديق
 .298وذكرت ا ألمانة أأن اإدارة الويبو قد أأجرت ً
الاستامئنية) اليت تتلقاها الويبو ،مبا يف ذكل تقيمي التاكليف الإدارية اليت تتكبدها املنظمة لإدارهتا .وهيدف التحليل اإىل :تقدمي
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نظرة عامة شامةل عن الصناديق الاستامئنية يف الويبو ،ويه املرة ا ألوىل اليت يمت عرضها عىل جلنة الربانمج واملزيانية؛
واس تعراض تاكمل الصناديق الاستامئنية مع معل الويبو مضن املزيانية العادية يف اإطار نتاجئ املنظمة ومواءمهتا مع اإطار الإدارة
القامئة عىل النتاجئ؛ وتوضيح خدمات الويبو املقدمة وعبء العمل الناجت عن اإدارة الصناديق الاستامئنية وتس يريها مقا نر ًة
بتاكليف دمع الربامج املدفوعة؛ وحتديد املبادئ الرئيس ية اليت من شأأهنا توجيه معلية مراجعة س ياسة الويبو ادلاخلية بشأأن
الصناديق الاستامئنية .وت مزود هذه الوثيقة ادلول ا ألعضاء مبلخص للتحليل ،مبا يف ذكل املبادئ الرئيس ية اليت سيمت ادراهجا يف
س ياسة الويبو ادلاخلية املنقحة بشأأن الصناديق الاستامئنية بعد مناقشات ادلول ا ألعضاء يف هذه ادلورة واملراجعة ادلاخلية
ل ألمانة.
 .299وحتدث وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ورحب ابملساهامت املقدمة من اجلهات املاحنة ،واليت
تديرها املنظمة نيابة عن املاحنني ،وشكر ا ألمانة عىل معلها يف اإدارة وتنظمي تكل الصناديق ويف اإعداد الوثيقة
 .WO/PBC/31/11وشكرت اجملموعة املنظمة عىل املعلومات املقدمة وشكرت ا ألعضاء اذلين قدموا ادلمع للمس تفيدين.
وشددت اجملموعة عىل أأمهية توافر تكل املعلومات املفصةل واملعلومات عن النتاجئ الرئيس ية اليت حتققت من خالل الصناديق
الاستامئنية يف  ،2019والواردة يف املرفق الثاين لتقرير العائدات  ،19/2018الوثيقة .WO/PBC/31/6
 .300و أأوحض وفد س نغافورة ،متحداث ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،أأن التربعات هممة دلمع احتياجات التمنية للبدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا .وابلتايل ر أأت اجملموعة أأنه من املهم أأن تقوم الويبو إابرشاك املسامهني من أأجل التوصل اإىل س ياسة
مقبوةل من مجيع ا ألطراف ومفيدة للمنظمة وادلول ا ألعضاء فهيا.
 .301و أأعرب وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد وثيقة س ياسة
الويبو بشأأن التربعات و أأحاط علام ابلتحليل الوارد يف الوثيقة .ورحبت اجملموعة مبواءمة الصناديق الاستامئنية مع اإطار الإدارة
القامئة عىل النتاجئ .ور أأت اجملموعة أأن دمج هذه الصناديق يف اإطار شامل من شأأنه أأن يوحض مسامهة املنظمة يف حتقيق
النتاجئ املرتقبة .و أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل التوصل اإىل س ياسة حمدثة بشأأن التربعات يف ادلورات القادمة.
 .302و أأعرب وفد اململكة املتحدة ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة WO/PBC/31/11
حول س ياسة الويبو بشأأن التربعات .و أأشار اإىل أأن الإدارة املناس بة لهذه ا ألموال أأمر ابلغ ا ألمهية ،ورحب ابلزتام املنظمة
ابس تخدام هذه ا ألموال ابلطريقة املناس بة وابلستناد اإىل مبادئ واحضة .وستسمح مواءمة الصناديق الاستامئنية مع اإطار
الإدارة القامئة عىل النتاجئ بتقيمي اإذا اكنت هذه الصناديق قادرة عىل حتقيق النتاجئ املرتقبة من املنظمة .ورحبت اجملموعة ابلعمل
يف هذا اجملال وبتعزيز الشفافية فامي يتعلق ابلتاكليف الإدارية والتنظميية .ولحظت اجملموعة أأنه ت اس تخدام نسب ترتاوح بني
 14و 21يف املائة لحتساب تاكليف دمع الربامج للصناديق الاستامئنية الوسطية .ورمغ ذكل ،جشعت اجملموعة ا ألمانة بشدة
عىل الالزتام بنس بة  13يف املائة لتاكليف دمع الربامج .و أأشارت اإىل أأنه جيب البحث بعناية يف أأي تعديالت عىل احلدود
ادلنيا للتربعات أأو يف مسأأةل اإضافة تاكليف موظفني اإضافية اإىل الصندوق الاستامئين ،ا ألمر اذلي قد يؤثر عىل رغبة املاحنني
يف املسامهة يف برانمج الصندوق الاستامئين يف املس تقبل .وعالوة عىل ذكل ،من املهم تقيمي تداعيات أأي تعديالت عىل
املبادئ الرئيس ية عىل قدرة الصناديق الاستامئنية عىل اإحداث التأأثري املناسب عىل املس تفيدين املس هتدفني.
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 .303وشكر وفد مجهورية كوراي ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة .وردد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة
أآس يا واحمليط الهادئ وشدد عىل أأمهية تعاون أأمانة الويبو مع املسامهني من أأجل التوصل اإىل س ياسة مقبوةل من مجيع
ا ألطراف ختدم مبادئ املنظمة ومصلحة ادلول ا ألعضاء.
 .304وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل اإعداد التحليل بشأأن اس تخدام الصناديق الاستامئنية .وذكر الوفد أأنه ل
يعارض تغيري املبادئ الواردة يف ذكل التحليل ،ولكن ،أأعرب الوفد عن رغبته يف فهم بشلك أأفضل ما اذلي تقوم به
الواكلت املتخصصة ا ألخرى يف منظومة ا ألمم املتحدة يف هذا اجملال ،ل س امي فامي يتعلق ابلس ياسات وإادارة الربامج .كام أأعرب
الوفد عن رغبته يف معرفة كيف يمت اس تخدام ا ألموال ا ألساس ية ل ألمم املتحدة و أأشار اإىل أأن هناك عددًا من القضااي املعلقة
واليت يرغب الوفد ابحلصول عىل مزيد من املعلومات بشأأهنا.
 .305و أأثىن وفد فرنسا عىل الرئيس وانئبيه وهنأأمه عىل انتخاهبم .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس
اجملموعة ابء .و أأشار اإىل أأنه من الرضوري أأن تمت اإدارة الصناديق الاستامئنية وفقًا لقواعد اإدارية واحضة .و أأضاف أأنه جيب تقيمي
تأأثري قواعد الإدارة اجلديدة عىل الصناديق الاستامئنية بعناية فائقة مع مراعاة ا ألهداف الرئيس ية للويبو .و أأيد الوفد املوقف
اذلي ع مرب عنه ابمس اجملموعة ابء ،واملمتثل بعدم جتاوز عتبة  ٪13للتاكليف الإدارية .وطلب الوفد معلومات حول رشوط
تنفيذ التدبري الرابع فامي يتعلق ابإغالق الصناديق غري النشطة.
 .306وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ا ألمانة عىل املعلومات اليت وفرهتا و أأيد مبد أأ فرض رسوم بنس بة  ٪13يف لك
مذكرة تفامه لتغطية التاكليف الإدارية بشلك مناسب ودمج هذا املوضوع يف دورة التخطيط الس نوية .و أأيد الوفد أأيضا اإعادة
ا ألموال غري املس تخدمة اإىل ادلول ا ألعضاء عند الانهتاء من املرشوع.
 .307و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة املوقر ابمس اجملموعة ابء .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد
التحليل بشأأن اإدارة الصناديق الاستامئنية للويبو .و أأعرب الوفد عن اعتقاده برضورة وضع مبادئ متوازنة من أأجل اإدارة
الصناديق الاستامئنية بشفافية وفعالية.
 .308وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل التحليل والتقرير املوجز بشأأن التربعات والصناديق الاستامئنية .وشكر الوفد الإدارات
املعنية يف الويبو عىل ادلمع الكبري املقدم للصني يف اإدارة الصندوق الاستامئين .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن تعزيز اإدارة
الصناديق يشلك ضامنة هممة للتعاون الفعال بني ادلول ا ألعضاء املعنية والويبو .ولحظ الوفد أأن ا ألمانة اقرتحت يف مذكرة
التفامه حتديد مس توى تاكليف دمع الربامج عند  ٪13وتعزيز الإدارة من خالل وضع مؤرشات ا ألداء املناس بة .و أأشار الوفد
اإىل أأن الصندوق الاستامئين اكن وس يةل هممة للويبو وادلول ا ألعضاء اليت أأبدت اس تعدادها للتعاون من أأجل حتقيق أأهداف
املنظمة .وميكن للصناديق الاستامئنية أأن متول ا ألنشطة الواردة يف املزيانية العادية ولكهنا تمكل أأيضا املزيانية العادية .واكن
الرشط ا ألسايس هو أأن يكون الهدف من هذه ا ألنشطة هو تعزيز امحلاية العاملية للملكية الفكرية و أأن تسمح هذه ا ألنشطة
لدلول ا ألعضاء ابلس تفادة من امللكية الفكرية لتعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية ،وحتسني املرونة عىل مس توى
املنظمة .وبصفهتا واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،جيب أأن تلزتم الويبو مببد أأ الانفتاح يف جمال تعزيز التعاون .و أأعرب الوفد
عن اس تعداده ملواصةل دمع الويبو يف املس تقبل من خالل الصناديق الاستامئنية من أأجل تشجيع الابتاكر وتعزيز توازن نظام
امللكية الفكرية العاملي من خالل التعاون يف جمال امللكية الفكرية وغري ذكل من املساعي.
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 .309وشكرت ا ألمانة الوفود اليت شاركت يف املناقشة وقدمت مالحظاهتا و أأفاكرها القمية .و أأعربت ا ألمانة عن تقديرها
وامتناهنا مجليع ادلول ا ألعضاء اليت سامهت يف برامج معل الويبو من خالل تقدمي التربعات لها .واكنت هذه التربعات من
ادلول ا ألعضاء ل تقدر بمثن ،وا ألمانة ملزتمة بتحديث الس ياسة ذات الصةل .وفامي يتعلق ابلسؤال املتعلق ابملامرسات املعيارية
يف منظومة ا ألمم املتحدة ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الوثيقة قدمت ر ً
ابطا لهذه املامرسات ولحظت أأن هناك أأيضً ا اإشارة اإىل
املامرسات املعيارية ملنظومة ا ألمم املتحدة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة" :تطبق أأمانة ا ألمم املتحدة والواكلت املتخصصة
معد ًل موحد ًا لتاكليف دمع الربامج بنس بة  13يف املائة ،بيامن تطبق صناديق وبرامج ا ألمم املتحدة عادة (عىل سبيل املثال،
برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ ،واليونيس يف ،وصندوق ا ألمم املتحدة للساكن) معدل لسرتداد التاكليف املشرتكة بنس بة  7يف
املائة لتغطية التاكليف الثابتة والتاكليف غري املبارشة املتغرية ل ألنشطة املموةل من موارد خارجة عن املزيانية .ميكن أأن يكون
هذا املعدل خمتلف عن املعدل القيايس ألنواع معينة من ا ألنشطة يف مجيع املنظامت " ...وخلصت ا ألمانة أأنه من املامرسات
املعيارية تطبيق  13يف املائة ،لكهنا أأشارت اإىل وجود اس تثناءات يف بعض أأجزاء منظومة ا ألمم املتحدة .و أأوحضت ا ألمانة
كذكل أأن النسب اليت ترتاوح بني  14و 21يف املائة متثل التاكليف الفعلية اليت ت تكبدها لتقدمي مجيع اخلدمات املطلوبة
للجهات املاحنة وكذكل لإدارة الصناديق الاستامئنية .وس تواصل ا ألمانة رصد هذه التاكليف للتأأكد من عدم ارتفاعها .واكن
اجلزء ا ألسايس من تكل التاكليف هو تاكليف معليات الويبو يف جنيف ،ومل يكن للمنظمة س يطرة عىل هذه التاكليف يف
كثري من النوايح .وابلتايل ،تراوحت التاكليف الفعلية بني  14و 21يف املائة يف خمتلف الصناديق الاستامئنية .واكن املعدل
املرجعي للس ياسة  13يف املائة ،ولكن بعض الصناديق الاستامئنية يف املايض مل تسرتد نس بة  13يف املائة .واكن الهدف من
طرح هذا املوضوع عىل اللجنة هو أأن تس متع ا ألمانة اإىل التعليقات ،وتسجل املالحظات القمية ليك تأأخذها يف عني الاعتبار
عند مراجعة الس ياسة وذكل من اجل اإعداد س ياسة جديدة وتقدميها يف دورة مقبةل للجنة الربانمج واملزيانية.
 .310وشكر وفد أأسرتاليا ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة و أأعرب عن خفره لكون بدله مشار ًاك ً
نشطا يف الصندوق الاستامئين منذ
عام  .2012فقد سامهت احلكومة ا ألسرتالية من برانمج املساعدة اخلاص هبا ،مببلغ  5.8مليون دولر أأسرتايل عىل ثالث
دفعات للصندوق الاستامئين ا ألسرتايل .ويقدم هذا الصندوق ادلمع لعدد من أأنشطة املنظمة من أأجل دمع البدلان النامية
و أأقل البدلان منو ًا .ويقدم الصندوق الاستامئين ا ألسرتايل ادلمع ملنصات الويبو ألحصاب املصلحة املتعددين ،مبا يف ذكل
برانمج قاعدة بياانت الويبو للبحث ( )WIPO Re:Searchومنصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء ()WIPO GREEN
واحتاد الكتب امليرسة .ويتوىل اإدارة هذا الصندوق موظفو الويبو ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل ووزارة
الشؤون اخلارجية والتجارة ويامتىش معل هذا الصندوق مع أأهداف الويبو وغاايهتا .و أأعرب الوفد عن امتنانه ملوظفي الويبو
اذلين يعملون مع الصندوق الاستامئين ا ألسرتايل لتفانهيم والزتاهمم وهمني مهتم وخرباهتم ولعملهم يف سبيل حتقيق نتاجئ جيدة
للمنظمة .ولن يكون حتقيق هذه النتاجئ ممكنًا بدون اجلهود املشرتكة بني مكتب امللكية الفكرية ا ألسرتايل والويبو.
 .311وردا عىل سؤال من وفد فرنسا بشأأن اإغالق الصناديق الاستامئنية ،أأوحضت ا ألمانة أأن الصناديق الاستامئنية غري
النشطة تكبد املنظمة أأيضً ا نفقات اإدارية ،عىل سبيل املثال ،يف اإعداد التقارير املالية .وذلكل من املهم للغاية اإغالق أأي
صندوق استامئين غري نشط وإاغالق ادلفاتر ذات الصةل حىت ل يمت تكبد تاكليف اإدارية .وبعد اإغالق الصندوق الاستامئين،
ستمت اعادة ا ألموال اإىل اجلهات املاحنة املعنية.
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 .312وشكر الرئيس ا ألمانة وانضم اإىل مجيع املتحدثني اذلين شكروا اجلهات املاحنة عىل التربعات .ومتثل هذه التربعات
الزتا ًما حقيقيًا ومشاركة طوعية حملاوةل توفري املزيد من ا ألموال للمنظمة ،ومن خالل روح التضامن اليت ينبغي احلفاظ علهيا
كثريا عىل تكل التربعات.
دلمع املبدعني واخملرتعني يف مجيع أأحناء العامل ،شكر املاحنني ً
نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى ،تال الرئيس فقرة القرار اليت ت اعامتدها.
 .313و ً
 .314اإن جلنة الربانمج واملزيانية أأحاطت علام ابلتحليل املتعلق ابإدارة صناديق الويبو الاستامئنية
(الوثيقة  ،)WO/PBC/31/11مبا يف ذكل املبادئ ا ألساس ية اليت س تدرج يف س ياسة الويبو ادلاخلية املنقحة
بشأأن الصناديق الاستامئنية.

البند  14من جدول ا ألعامل

املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية

 .315استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/PBC/30/12
 .316وافتتحت انئبة الرئيس ،السفرية اكترينا انوت ،البند  14من جدول ا ألعامل ،املرشوعات التمكيلية للخطة الر أأساملية
الرئيس ية ،ودعت ا ألمانة اإىل تقدمي البند.
 .317و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه يف عام  ،2019وافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو "عىل متويل مرشوعات الثنائية
 21/2020املعروضة يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  29-2020من احتياطيات الويبو ،مببلغ اإجاميل قدره  19مليون
فرنك سويرسي" .واكنت اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  29-2020وثيقة قابةل للتعديل ،وابلتايل جيب أأن تعكس أأي
فرص جديدة قد تنشأأ خالل قيام املنظمة بتنفيذ برانمج معلها يف أأي ثنائية معينة .وحتتوي الوثيقة احلالية عىل مقرتح لثالثة
مرشوعات تمكيلية للخطة الر أأساملية الرئيس ية عىل النحو التايل )1( :اجليل الثاين من النظام السحايب لإدارة ا ألداء
املؤسيس؛ " "2وإاكساب الويبو قدرة طويةل ا ألجل عىل الاس تعانة مبقديم اخلدمات السحابية وترحيل التطبيقات القدمية -
املرحةل الثانية؛ ( )3وتعزيز ا ألمن وتشفري البياانت وإادارة املس تخدمني – املرحةل الثانية :اإدارة النفاذ اإىل الهوية .وشلك
اعتباران رئيس يان ادلافع وراء هذه املرشوعات الثالثة التمكيلية للخطة الر أأساملية الرئيس ية وهام :اخلطر التنظميي املمتثل يف أأ َّن
تطبيق التخطيط للموارد املؤسس ية  ERPاذلي يدمع تنفيذ الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو لن يعد مدعوم ًا من امل مورد،
واحلاجة اإىل اس مترار و /أأو اس تكامل املرشوعات احلالية دون توقف (املرحةل الثانية من مرشوع الرتحيل السحايب واملرحةل
الثانية من مرشوع اإدارة النفاذ اإىل الهوية ،عىل التوايل) .وقد ُأدرج وصف مفصل لفوائد لك مرشوع يف مرفق الوثيقة.
وقدمت الوثيقة أأيضً ا حتديثًا حلاةل املرشوعات املعمتدة للخطة الر أأساملية الرئيس ية ابلإضافة اإىل املعلومات املالية ذات الصةل
وفقًا للس ياسة املراجعة املتعلقة اب ألموال الاحتياطية لتسهيل معلية صنع القرار ابلنس بة لدلول ا ألعضاء .واكنت مقرتحات
املرشوعات الواردة يف الوثيقة منسجمة متا ًما مع املبادئ الواردة يف الس ياسة املراجعة املتعلقة اب ألموال الاحتياطية.
 .318و أأعرب وفد الصني عن امتنانه ل ألمانة عىل اإعداد مقرتح املرشوعات التمكيلية للخطة الر أأساملية الرئيس ية .ور أأى الوفد
أأن التكنولوجيات الناش ئة ،مبا يف ذكل التكنولوجيا السحابية ،اكنت هممة لتحديث أأنظمة واكلت ا ألمم املتحدة مثل الويبو
وإادارهتا بشلك فعال .ورحب الوفد ابملرشوعات املتعلقة ابجليل الثاين من النظام السحايب لإدارة ا ألداء املؤسيس ،وإاكساب
الويبو قدرة طويةل ا ألجل عىل الاس تعانة مبقديم اخلدمات السحابية وترحيل التطبيقات القدمية  -املرحةل الثانية ،وتعزيز ا ألمن
وتشفري البياانت وإادارة املس تخدمني  -املرحةل الثانية :اإدارة النفاذ اإىل الهوية .وفامي يتعلق مبرشوع اإكساب الويبو قدرة طويةل
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ا ألجل عىل الاس تعانة مبقديم اخلدمات السحابية وترحيل التطبيقات القدمية  -املرحةل الثانية ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن
الويبو ،بوصفها واكةل من واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة يف جمال امللكية الفكرية ،قدمت خدمات ملكية فكرية عالية
املس توى وجديرة ابلثقة لعمالء امللكية الفكرية العامليني عىل مر الس نني .واكن املزيد واملزيد من العمالء من مجيع أأحناء العامل
مييلون اإىل اس تخدام خدمات الويبو ،مبا يف ذكل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ،وهو ا ألمر اذلي ل
ميكن فصهل عن ضامانت الويبو ومصداقيهتا فامي خيص حامية أأمن بياانت معالهئا .و أأشار الوفد اإىل تقرير وحدة التفتيش
املشرتكة ل ألمم املتحدة اذلي نرش يف العام املايض ،واذلي حيمل عنوان "اإدارة خدمات احلوس بة السحابية يف منظومة ا ألمم
املتحدة" ( ،)JIU/REP/2019/5واذلي قدمم حتليال شامال خملاطر وفوائد اس تخدام اخلدمات السحابية التجارية من قبل
ا ألمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة ،و أأوىص بشلك خاص واكلت ا ألمم املتحدة ابلإحاطة علام ابخملاطر اجلديدة اليت تنشأأ من
خالل الاعامتد الاكمل عىل مقديم اخلدمات السحابية اخلارجيني مثل ترسب البياانت وانهتاكها .و أأشار الوفد اإىل أأن بياانت
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اخملزنة يف الويبو تضم مكية كبرية من املعلومات املتعلقة ابلرباءات اليت مل يمت نرشها بعد.
وتتضمن تكل البياانت معلومات تكنولوجية وجتارية ينبغي احلفاظ عىل رسيهتا التامة فهيي تعكس املصاحل التكنولوجية
والتجارية الهامة ملودعي الطلبات والعمالء العامليني ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ومن املؤكد أأن أأي ترسيبات وانهتأاكت
لهذا النوع من البياانت احلساسة س تؤدي اإىل خسائر ل تقدر بمثن ملس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والنظام نفسه
ومنظمة الويبو .وينبغي للويبو ،بصفهتا اإحدى واكلت ا ألمم املتحدة الرئيس ية املتخصصة يف تصممي وتنفيذ مشاريع البنية
التحتية القامئة عىل التكنولوجيا السحابية ،أأن تويل أأمهية كبرية محلاية بياانت مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وجيب
أأن تتخذ مجيع التدابري املناس بة والرضورية لضامن ا ألمن املطلق للبياانت احلساسة لهذه املعاهدة ،مبا يف ذكل امحلاية من
اخملاطر النامجة عن وصول طرف اثلث اإىل البياانت احلساسة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ل س امي بياانت الرباءات اليت
مل يمت نرشها بعد .ور أأى الوفد أأنه نظرا اإىل خصوصية بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وحساسيهتا ،جيب أأن تتشاور
الويبو مع ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابملرشوعات السحابية املتعلقة ببياانت هذه املعاهدة .وقبل تشاور الويبو مع ادلول
ا ألعضاء ،ل ينبغي ختزين بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من قبل أأي طرف اثلث أأو طرف دليه تضارب يف املصاحل
التجارية ،ولكن جيب أأن تس متر كياانت ا ألمم املتحدة مثل الويبو يف اإدارهتا .ور أأى الوفد أأن مرشوع اإكساب الويبو قدرة
طويةل ا ألجل عىل الاس تعانة مبقديم اخلدمات السحابية وترحيل التطبيقات القدمية  -املرحةل الثانية ،ل يعاجل يف الوقت احلايل
اخملاوف بشأأن مسأأةل أأمن بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وينبغي ل ألمانة العامة اإعادة تقيمي هذا الاقرتاح وتنقيحه.
ونظرا اإىل تعقيد املسأأةل والفرتة الانتقالية اليت متر هبا الويبو حاليا ،فضال عن شلك الاجامتع الهجني اذلي ل ميكن أأن يليب
احلاجة اإىل مناقشة هذه املسأأةل بطريقة شامةل ومعمقة من قبل ادلول ا ألعضاء ،اقرتح الوفد أأن يمت تأأجيل مناقشة هذا
املرشوع اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية .وس يواصل الوفد التواصل مع ا ألمانة وادلول ا ألعضاء بشأأن
هذه املسأأةل وسيبذل قصارى هجده للتوصل اإىل حل مرض مجليع ا ألطراف.
 .319و أأعرب وفد اململكة املتحدة ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن شكره ا ألمانة عىل اإعدادها الوثيقة WO/PBC/31/12
بشأأن املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية .و أأحاط الوفد علام ابملقرتح اخلاص بثالثة مرشوعات تمكيلية للخطة
الر أأساملية الرئيس ية ووصف الفوائد للك مرشوع .واعتربت اجملموعة هذه املرشوعات الثالثة ونتاجئها املتوخاة هممة للغاية
لتحديث املنظمة وتعزيز أأمن بياانهتا نظرا اإىل الظروف احلالية .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها لعرض أآخر املس تجدات
ملرشوع تقدمي خدمات الرعاية الهنارية املس تقبيل و أأعربت عن تطلعها للحصول عىل مزيد من املعلومات حول هذا املرشوع
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التجرييب .و أأيدت اجملموعة املوافقة عىل متويل املرشوعات الثالثة املقرتحة من احتياطيات الويبو .وطلبت اجملموعة أأن يؤخذ
يف الاعتبار تأأثري اجلاحئة العاملية عىل تنفيذ هذه املرشوعات ا ألساس ية.
 .320وشكر وفد لتفياً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة اخلاصة
ابملرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية .و أأشار الوفد اإىل أأن أأزمة كوقيد 19-أأظهرت أأمهية تكنولوجيا املعلومات
والتصالت اليت تسمح ل ألشخاص ابلعمل عن بعد .ور أأت اجملموعة أأن أأي استامثر يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت
س يكون مفيدً ا عىل املدى الطويل لعمل أأمانة الويبو وملس تخديم خدمات الويبو .و أأيدت اجملموعة ابلاكمل املرشوعات
التمكيلية الثالثة الواردة يف الوثيقة ولحظت ابهامتم التقدم احملرز يف مرشوع خدمات الرعاية الهنارية و أأكدت دمعها لتكل
املبادرة.
 .321و أأشار وفد س نغافورةً ،
متحداث ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،اإىل أأن املرشوعات التمكيلية للخطة الر أأساملية
الرئيس ية املقرتحة يف الوثيقة  WO/PBC/31/12هممة لس مترارية معل وخطط معل املنظمة .ويف هذا الس ياق ،أأيدت
اجملموعة ابلاكمل متويل املرشوعات التمكيلية الثالثة للخطة الر أأساملية الرئيس ية.
 .322وشكر وفد الاحتاد الرويسً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،ا ألمانة عىل عرض
املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية واليت تضمنت مرشوعات تس تخدم التكنولوجيا السحابية لتعزيز مس توى
أأمن البياانت ورمقنهتا .ور أأت اجملموعة أأن املرشوعات تريم اإىل حتقيق أأهداف املنظمة وحتسني موثوقية أأداء الويبو .ور أأت
اجملموعة أأن زايدة الإنفاق عىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات أأمر همم لتعزيز فعالية العمل ،ل س امي فامي يتعلق ابإاتحة
الوصول اإىل العديد من العمليات واخلدمات عن بعد .وذلكل ،تدمع اجملموعة متويل املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية
الرئيس ية مبا يصل إاىل  1.79مليون فرنك سويرسي.
 .323و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املداخةل اليت متت ابمس اجملموعة ابء .ويف حني يؤيد الوفد متويل تكل املرشوعات
من ا ألموال الاحتياطية ،اكن دليه سؤال حول ا ألموال الاحتياطية اليت سيمت اس تخداهما للمتويل .وعىل وجه التحديد ،طلب
الوفد توضي ًحا بشأأن المتويل ،اذلي ت اقرتاح أأن يأأيت من ا ألموال الاحتياطية لحتاد لهاي عىل الرمغ من أأنه من املتوقع أأن
يعاين الاحتاد من جعز يف ا ألموال الاحتياطية يبلغ حوايل  50مليون فرنك سويرسي .و أأشار الوفد اإىل أأن احتاد لهاي دليه
نظرا للعجز الهائل اذلي يعاين منه هذا الاحتاد ،يبدو من غري املنطقي اقرتاحه لمتويل هذه
صندوق احتياطي صغري ،و ً
املرشوعات.
 .324وفامي يتعلق مبرشوع اجليل الثاين من النظام السحايب لإدارة ا ألداء املؤسيس ،ذكر وفد كندا أأنه يو مد احلصول عىل
معلومات اإضافية بشأأن التاكليف الس نوية املقدرة ،ول س امي تلكفة ادلمع الفين الس نوي اذلي اكن تقري ًبا نفس تلكفة الاشرتاك
الس نوي .واس تفرس الوفد أأيضً ا عن اخلدمات اليت تشملها تلكفة الاشرتاك .وفامي يتعلق إابكساب الويبو قدرة طويةل ا ألجل
عىل الاس تعانة مبقديم اخلدمات السحابية وترحيل التطبيقات القدمية  -املرحةل الثانية وتعزيز ا ألمن وتشفري البياانت وإادارة
املس تخدمني  -املرحةل الثانية :اإدارة النفاذ اإىل الهوية ،اس تفرس الوفد عن ادلروس املس تفادة من تنفيذ املرحةل ا ألوىل أأو
التحدايت املرتبطة بتنفيذ املرحةل ا ألوىل اليت ميكن العمل عىل احلد مهنا خالل اس تعداد الويبو لتنفيذ املرحةل الثانية لهذه
املرشوعات.
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 .325وشكر وفد سويرسا ا ألمانة عىل العرض الواحض حلاةل املرشوعات التمكيلية للخطة الر أأساملية الرئيس ية يف الوثيقة
احلالية وكذكل يف الواثئق السابقة .ورحب الوفد ابملرشوعات التمكيلية الثالثة و أأيدها ،و أأعرب عن اعتقاده أأن هذه
املرشوعات الثالثة س تليب أأهداف أأمن البياانت للمنظمة ،ويشلك مرشوعان من بيهنا تمكةل ملرشوعني قامئني حاليا .و أأعرب
الوفد عن اعتقاده أأن هذه املرشوعات الثالثة اساس ية ابلنس بة ملس تقبل الويبو و أأن املنظمة قادرة عىل دمع تاكليفها من دون
أأن يؤثر ذكل ا ألمر عىل س يولهتا بشلك سليب.
 .326وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل مقرتح املرشوعات التمكيلية للخطة الر أأساملية الرئيس ية ،ألن هذه
املرشوعات س تجعل أأنظمة التسجيل ادلولية أأكرث موثوقية و أأماانً ألهنا تركز عىل متكني الويبو من تقدمي خدمات عالية اجلودة
عىل السحابة عىل املدى الطويل .وشدد الوفد عىل أأنه يعلق أأمهية خاصة عىل أأمن البياانت .وذكر أأن الظروف اجلديدة اليت
نشأأت نتيجة الانتقال اإىل التطبيقات الافرتاضية والعمل عن بعد ،أأدت اإىل خلق بيئة تقنية جديدة .ويف الوقت نفسه ،ر أأى
الوفد أأنه من الرضوري ضامن رسية املعلومات .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تأأخذ ا ألمانة يف الاعتبار الاس تنتاجات الواردة
يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن اس تخدام السحابة يف تنفيذ املشاريع.
 .327وشكرت ا ألمانة الوفود عىل ا ألس ئةل .وفامي يتعلق اب ألس ئةل اليت طرهحا وفد الصني بشأأن معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات وجوانب الرسية ذات الصةل ،أأوحضت ا ألمانة أأن مرشوع املرحةل الثانية من الانتقال اإىل السحابة ل يتعلق مبعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات .واكن مرشوع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قيد التنفيذ عىل النحو اذلي وافقت عليه ادلول
ا ألعضاء ،ويف الواقع ،ستمت مناقشة هذا املوضوع يف دورة جلنة الربانمج واملزيانية املقبةل عندما يمت اقرتاح مرحةل جديدة
ملرشوع "املنصة احملمكة والآمنة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" .ومن مث دعت ا ألمانة مدير شعبة احللول العملية
ملاكتب امللكية الفكرية لتقدمي توضيح بشأأن نطاق هذا املرشوع احملدد ودعت مدير شعبة ا ألمن وتأأمني املعلومات لتقدمي
بعض التوضيحات ردا عىل أأس ئةل الوفود.
 .328و أأوحض مدير شعبة احللول العملية ملاكتب امللكية الفكرية أأن املرشوع ،اذلي اكن قيد التنفيذ منذ حوايل عامني ،يمتتع
جبانبني رئيس يني .أأحدهام هو توفري منصة مؤسس ية لإدارة السحابة ،واليت تغطي جوانب حمددة مثل العقود والبىن التحتية،
وتوفري منصة لعمليات اخلدمات السحابية ،وتدريب املوظفني ادلاخليني ،وإادارة التاكليف واملزيانية وخمتلف القضااي ذات
الصةل .أأما اجلانب الآخر من املرشوع هو ترحيل التطبيقات .واكن هناك جدول يضم حوايل س تني تطبيقًا من املفرتض
العمل عىل ترحيلها .يف العامني ا ألولني من املرشوع ،ت تنفيذ حوايل  25معلية ترحيل ،ومن املتوقع ترحيل حوايل أأربعني
تطبيق حبلول هناية عام  .2020وستسامه املرحةل الثانية من املرشوع يف تعزيز بعض هذه الإجنازات ،ول س امي يف جمال اإدارة
تاكليف املنصة السحابية ،وتدريب املوظفني ،وترحيل املزيد من التطبيقات .وردًا عىل سؤال من وفد كندا ،ت اإجراء العديد
من التقياميت للمرشوع كجزء من معلية اإدارة املشاريع العامة املعمول هبا يف املنظمة .ت تقيمي مس توى النضج يف عام 2019
واكن تقيمي مس توى النضج الثاين لعام  2020قيد التنفيذ .وت ا ألخذ يف عني الاعتبار ادلروس املس تفادة من هذه التقياميت
اليت أأجراها مستشارون خارجيون لتوجيه معلية التخطيط للمرحةل التالية من املرشوع.
 .329وردًا عىل أأس ئةل وفد الصني حول أأمن البياانت الرسية مع انتقال املنظمة اإىل السحابة ،ذكر مدير شعبة ا ألمن وتأأمني
املعلومات أأن الويبو تدرك خماوف اس تخدام السحابة كام أأشار الوفد ،وطمأأن الوفد أأن ا ألمانة تأأخذ أأمن مجيع بياانت الويبو،
مبا يف ذكل تكل املصنفة عىل أأهنا رسية ورسية للغاية ،عىل محمل اجلد .واكنت الويبو تواصل تنفيذ عدد من التدابري لضامن
حامية مجيع بياانت الويبو خالل انتقال املنظمة بشلك تدرجيي اإىل السحابة .وذكر املدير أأنه ت اإجراء تقياميت ودراسات
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مس تقةل ،وكشفت هذه ا ألخرية أأن ا ألمن اذلي يوفره بعض كبار مزودي اخلدمات السحابية اكن أأعىل بكثري مما ميكن أأن
تقدمه الويبو .وابلإضافة اإىل ذكل ،قبل أأن توقع املنظمة عقدً ا مع أأي مقدم للخدمات السحابية ،ت اإجراء تقيمي دقيق للغاية
للمخاطر املرتبطة بلك مقدم للخدمات السحابية .ويمت اس تخدام عدد من التكنولوجيات ،مبا يف ذكل تكنولوجيات التشفري
القوية ،لتخزين البياانت يف السحابة أأو نقل البياانت .وت أأيضً ا ختزين مفتاح التشفري دلى الويبو ليك ل يمتكن مقديم
اخلدمات السحابية من فك تشفري البياانت .وعالوة عىل ذكل ،ت اس تخدام تقنيات املصادقة والوصول القوية ،مما يضمن أأنه
ل ميكن ألحد الوصول اإىل املعلومات اإل يف حال يمتتع ابمتيازات الوصول املناس بة .ويمت الاس تفادة من خدمة مراقبة ا ألمن
املس مترة ،من خالل مركز معليات أأمن املعلومات اذلي يعمل عىل مدار الساعة طوال أأايم ا ألس بوع واذلي يسعى جاهدا اإىل
حتديد أأي حالت شاذة أأو غري طبيعية عىل ش بكة الويبو .ابلإضافة اإىل ذكل ،ت اختاذ عدد من اخلطوات لتحسني همارات
وخربات العاملني يف قسم تكنولوجيا املعلومات ابلإضافة اإىل املوظفني اذلين يعملون يف ا ألقسام ا ألخرى من أأجل تعزيز أأمن
أأنظمة السحابة وإادارهتا .ومتاش يا مع توصيات تقرير التدقيق اخلاص ابخلدمات السحابية الصادر عن وحدة التفتيش املشرتكة،
ت اختاذ عدد من اخلطوات محلاية معلومات الويبو وتواصل املنظمة القيام بذكل.
 .330وردا عىل أأس ئةل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأوحض مدير شعبة أأداء الربامج واملزيانية أأن جزء ًا ً
ضئيال من
املرشوعات املقرتحة ت ختصيصه لحتاد لهاي لتغطية التلكفة املبارشة املتعلقة ابملرحةل الثانية من ترحيل التطبيقات اإىل
السحابة .وهذا اجلزء مرتبط ابلطلبات املوجودة يف جسل لهاي واليت تشلك تلكفة مبارشة لحتاد لهاي وابلتايل ت
ختصيصها لهذا ا ألخري .واملبلغ هو ضئيل جدً ا نسب ًيا .و أأصبحت القدرة عىل ادلفع موضع تساؤل فقط عندما ت ختصيص
تاكليف غري مبارشة لالحتاد .وفامي يتعلق بسؤال وفد كندا بشأأن رسوم الاشرتاك الس نوية لتطبيق اإدارة ا ألداء املؤسيس ،ت
توضيح أأن رسوم الاشرتاك حلت حمل رسوم الرتخيص احلالية اليت اكن يمت دفعها للتطبيق احلايل .واكن لتطبيق اإدارة ا ألداء
املؤسيس احمليل من رشكة " أأورألك"  Oracleرسوم ترخيص ،وس تحل رسوم الاشرتاك الس نوية حمل رسوم الرتخيص هذه.
وترتبط التاكليف بعدد املس تخدمني ألن تطبيق اإدارة ا ألداء املؤسيس اكن تطبيقًا مشرت ًاك بني املنظامت يس تخدمه املديرون
يف املنظمة .وفامي يتعلق مبوارد ادلمع الفين ،فهيي نفس املوارد املس تخدمة حال ًيا لدلمع الفين لتطبيق اإدارة ا ألداء املؤسيس
احمليل ،وابلتايل فهيي ل تشلك تلكفة جديدة .وتعكس التلكفة احلالية املتكبدة لدلمع املقدم من الفريق الفين لتطبيق اإدارة
ا ألداء املؤسيس.
 .331وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل الرد عىل أأس ئلهتا .وسأأل الوفد اإذا اكن سيمت يف املس تقبل ختزين أأو وضع بياانت
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والبياانت احلساسة ا ألخرى يف النظام ا ألسايس القامئ عىل السحابة .وقد تلقى الوفد بعض
اخملاوف اليت أأعرب عهنا مس تخدمو معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأشار اإىل أأنه خالل وضع اسرتاتيجية ا ألولوية ،مل تمت
استشارة هؤلء املس تخدمني .واس تفرس الوفد حول كيف ت أأخذ خماوف مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
وتعليقاهتم يف عني الاعتبار خالل وضع اسرتاتيجية احلوس بة السحابية للويبو .و أأخريا ،تساءل الوفد أأنه يف حال وجود
تضارب يف املصاحل مع مقدم اخلدمات السحابية ،فكيف ميكن جتنب هذا التضارب فامي يتعلق ابلنفاذ اإىل بياانت معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات احلساسة.
 .332وبعد مراجعة ا ألس ئةل الثالثة بعناية وبعد التشاور مع الزمالء ،اقرتحت ا ألمانة تقدمي اإجاابت مكتوبة لوفد الصني.
وفامي يتعلق ابملقرتح احلايل ،شددت ا ألمانة من جديد عىل أأن ترحيل التطبيقات القدمية الواردة يف مقرتح املرشوعات ليس هل
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عالقة مبنصة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .واكن مقرتح املرشوعات يشمل مجموعة منفصةل من التطبيقات ،واليت مل تكن
مرتبطة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .333و أأخذت انئبة الرئيس اللكمة من جديد وشكر ا ألمانة عىل الرشح املفصل .ورشعت انئبة الرئيسة يف تالوة فقرة
القرار اليت نصت عىل ما ييل:
 " .334أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،ابملوافقة عىل أأن ت َّمول من أأموال الويبو
الاحتياطية املرشوعات التمكيلية الثالثة الواردة يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية مببلغ اإجاميل قدره  1.792مليون فرنك
سويرسي".
 .335ومن مث فتح الرئيس ابب التعليقات واملالحظات من الوفود.
 .336وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل فقرة القرار املقرتحة.
 .337وبعد أأن أأوحضت ا ألمانة أأن مقرتح املرشوعات ل يتعلق مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ل يزال الوفد يعتقد أأن فقرة
القرار املقرتح مل تعاجل خماوفه .ونظر ًا اإىل تعقيد املسأأةل ،اقرتح الوفد تأأجيل مقرتح املرشوعات اإىل ادلورة الثانية والثالثني
للجنة الربانمج واملزيانية.
 .338ومع ا ألخذ يف الاعتبار الآراء اليت أأعرب عهنا وفد الصني ،ذكرت انئبة الرئيس أأهنا س تؤجل اختاذ قرار بشأأن وثيقة
اخلطة الر أأساملية الرئيس ية حىت يتس ىن ل ألمانة ووفد الصني عقد اجامتع افرتايض خارج اجللسة العامة لقرتاح صياغة بديةل
للفقرة القرار.
 .339وشكر وفد الصني انئبة الرئيس عىل الاقرتاح و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة املوضوع مع ا ألمانة يف الوقت املناسب.
 .340ويف اليوم التايل ،أأعاد الرئيس فتح البند  14من جدول ا ألعامل ،وشكر انئبة الرئيس عىل رئاسة جلسة اليوم
ممتازا للمساواة بني اجلنسني اذلي تسعى
السابق .وذكر الرئيس أأن تقامس همامه مع انئبة الرئيس قد أأعطى املنظمة مثا ًل ً
املنظمة اإىل حتقيقه .و أأضاف أأنه ،يف اليوم السابق ،جرت مناقشات ممثرة حول هذا البند .و أأشار الرئيس اإىل أأنه ت اجراء
مناقشة عن بعد مع وفد الصني .و أأبلغ الرئيس الوفود بأأنه ت التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن القرار .ومن مث أأعطى الرئيس
اللكمة اإىل ا ألمانة لتقدمي حتديث عن التقدم احملرز بشأأن هذا البند اإىل الوفود.
 .341ووفقًا لتوجهيات انئبة الرئيس يف اليوم السابق وكام متت مناقش ته يف اجللسة العامة ،ذكرت ا ألمانة أأن املشاورات مع
وفد الصني والعديد من الزمالء يف ا ألمانة قد عقدت يف صباح ذكل اليوم .و أأعربت ا ألمانة عن سعادهتا ابإعالن أأنه ت التوافق
عىل فقرة قرار من شأأهنا أأن تطمنئ وفد الصني فامي يتعلق مبخاوفه املتعلقة ابلبياانت الرسية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .342وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل التواصل اجليد والتوضيحات اليت قدمهتا بشأأن هذه املسأأةل .و أأشار اإىل موافقته عىل
القرار املقرتح و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة هذه املسأأةل مع ا ألمانة وا ألطراف ا ألخرى ذات الصةل.
 .343وقر أأت ا ألمانة فقرة القرار اذلي ت اعامتده.
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 .344أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،ابملوافقة عىل أأن ت َّمول من أأموال الويبو
الاحتياطية املرشوعات التمكيلية الثالثة الواردة يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية مببلغ اإجاميل قدره  1.792مليون فرنك
سويرسي.
وبعد توضيحات قدمهتا ا ألمانة ،أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام بأأن املرشوع التمكييل :اإكساب الويبو قدرة طويةل
ا ألجل عىل الاس تعانة مبقديم اخلدمات السحابية وترحيل التطبيقات القدمية – املرحةل الثانية ،البالغة قميته 560,000
فرنك سويرسي ،ل خيص البياانت غري املنشورة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
وس تواصل جلنة الربانمج واملزيانية مناقشة مسأأةل أأمن البياانت فامي خيص اسرتاتيجية الويبو "السحابة أأول" خالل
دورهتا الثانية الثالثني يف عام  2021مضن اإطار الربانمج واملزيانية.

البند  15من جدول ا ألعامل

نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو

 .345افتتحت انئبة الرئيس ،السفرية اكترينا انوت ،البند  15من جدول ا ألعامل ،نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو.
وابلإشارة اإىل القرار املتخذ يف ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية (الوثيقة " WO/PBC/30/15قامئة القرارات")،
أأي )2(" :ب .اقرتاح نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية؛"،
أأشارت انئبة الرئيس اإىل أأن ا ألمانة مل تمتكن من اإعداد وثيقة .وسيمت تقدمي حتديث شفوي للعنارص والعوامل الرئيس ية اليت
جيب مراعاهتا لس ياسة اللغات.
 .346ويف البداية ،وكام ذكر املدير العام يف مالحظاته المتهيدية ،أأكدت ا ألمانة للوفود أأن الويبو قد الزتمت بتعزيز التعددية
اللغوية ابعتبارها وس يةل لتطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن وفعال يسمح حبامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل.
و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه فامي يتعلق بس ياسة اللغات ،وخالل ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية يف العام السابق ،وافقت
جلنة الربانمج واملزيانية عىل اإدراج مؤرشي أأداء جديدين يف الربانمج ( 19التواصل) يغطيان منشورات الويبو الرئيس ية
ومنشورات الويبو العاملية بشأأن املواضيع املتعلقة ابمللكية الفكرية .وت التفاق أأيض ًا عىل زايدة قدرها  800،000فرنك
سويرسي عىل مزيانية خالف املوظفني للمتكمن من حتقيق أأهداف مؤرشات ا ألداء تكل .واكنت جلنة الربانمج واملزيانية قد
طلبت من ا ألمانة اقرتاح نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية .ويف
هذا الصدد ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأهنا تدرك أأن تعزيز التعددية اللغوية وما يرتبط هبا من مراجعة لس ياسة اللغات ل ينبغي أأن
يمت بطريقة جمز أأة أأو حمدودة .وجيب أأن تكون هذه العملية شامةل ومامتسكة وتتناول مجموعة واسعة من القضااي مبا يف ذكل
مراجعة أأنظمة اللغة واسرتاتيجيات الواصل يف جمالت العمل اخملتلفة .واكنت اإماكانت تقنيات الرتمجة احلديثة القامئة عىل
اذلاكء الاصطناعي واحلاجة اإىل منوذج جديد للرتمجة يدمج ذاكء الإنسان والةل وسائل ميكن اللجوء الهيا لتعزيز التعددية
اللغوية بطريقة فعاةل من حيث التلكفة تتخطى أأنظمة اللغة املعمتدة حاليا .وستتطلب معلية مراجعة النطاق وقتًا ومشاورات
مكثفة داخل ًيا ومع ادلول ا ألعضاء واليت مل تكن ممكنة بسبب كوفيد .19-واقرتحت ا ألمانة تقدمي وثيقة تتضمن مجيع العنارص
املذكورة أأعاله اإىل جانب خارطة طريق تنفذ عىل عدة مراحل وخالل عدة الس نوات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف عام
 ،2021عندما تنظر هذه اللجنة أأيضً ا يف الربامج واملزيانية للثنائية  .23/2022و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه عندما متت مناقشة
س ياسة اللغات يف لك من جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعيات يف عايم  2010و ،2011اعمتدت الويبو هن ًجا ً
مماثال فعال من
حيث التلكفة وينفذ عىل مراحل ،ومتكنت من توفري مجيع واثئق الاجامتعات بني عايم  2012و 2017لهيئات الويبو
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الرئيس ية واللجان ادلامئة واجملموعات العامةل بست لغات .وخلصت ا ألمانة اإىل أأهنا اكنت تأأمل يف أأن تتيح املناقشات يف ذكل
اليوم ،الفرصة ل ألمانة مجلع ال آراء واملالحظات ا ألولية لدلول ا ألعضاء حول هذا املوضوع.
 .347و أأشار وفد الاحتاد الرويسً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،اإىل أأن عددًا من
الوفود املهمتة تقدمت ابقرتاحات لتوس يع اللغات الرمسية للويبو والابتاكر يف س ياسة اللغات من أأجل حتقيق املساواة ،اإذ
يعترب هذا ا ألمر من املسائل الاساس ية يف منظومة ا ألمم املتحدة .ودعت اجملموعة اإىل اإجياد حلول لعدم التوازن بني اللغات
القامئ حاليا وذكل ليمتكن املزيد من ا ألشخاص من الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية ادلويل واملنشورات واملواد التحليلية
والكتيبات اخلاصة ابلويبو واملشاركة يف توس يع نظام امللكية الفكرية يف املس تقبل .وقد حظي الاقرتاح بتأأييد واسع النطاق
من قبل عدد من ادلول ا ألعضاء من خمتلف اجملموعات ا إلقلميية ،واليت تتحدث بلغات خمتلفة .وتتطلب س ياسة اللغات لعام
نظرا ألن تكل الوثيقة
 2020حتديث العديد من نقاط س ياسة عام  2010اليت ت تنفيذها ابلفعل أأو اليت مل تعد ذات صةل .و ً
قدمية نسبيا وعفا علهيا الزمن ،فينبغي التفكري جيدا ابخلطوات اليت جيب أأن تتخذها الويبو ل س امي فامي يتعلق بتحسني الرتمجة
من خالل اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة ،مبا يف ذكل اذلاكء الاصطناعي ،والهنج املبتكرة ا ألخرى .وشعرت اجملموعة أأنه
من املهم أأن تستند الصياغة اجلديدة اإىل توصيات واس تنتاجات وحدة التفتيش املشرتكة ل ألمم املتحدة بشأأن س ياسة اللغات.
وتعتقد اجملموعة أأن الس ياسة اجلديدة من شأأهنا أأن تساعد الويبو عىل حتقيق خطوة كبرية اإىل ا ألمام يف سبيل املساواة فامي
يتعلق ابللغات ،ا ألمر اذلي س يجعل من الويبو منظمة رائدة يف هذا اجملال مضن اإطار ا ألمم املتحدة .وخلصت اجملموعة اإىل أأن
هذا املوضوع جيب أأن تنظر فيه ا ألمانة يف ادلورة القادمة للجنة الربانمج واملزيانية.
 .348وعلق وفد س نغافورة ،متحداث ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،أأمهية كبرية عىل س ياسة اللغات يف الويبو ،و أأعرب
عن تقديره للجهود الكبرية اليت ت بذلها لتنفيذ س ياسة اللغات لعام  ،2010ولرتمجة منشورات الويبو مؤخرا ليك تصبح
دورا هم ًما يف توس يع التغطية اجلغرافية ألنشطة
متوفرة جبميع اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة .و أأضاف أأن التعددية اللغوية تلعب ً
الويبو .و أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل وضع س ياسة مامتسكة وشامةل تعزز التعددية اللغوية بطريقة شامةل ومس تدامة مالي ًا،
وتتجاوز املنشورات ،وتشمل ا ألدوات التكنولوجية املتقدمة املتاحة .ور أأت اجملموعة أأن وضع خارطة طريق سيسمح بتنفيذ
هذه الس ياسة بطريقة مهنجية وتدرجيية وعىل عدة مراحل عىل املدى الطويل .و أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل اإجراء مناقشة
بناءة وإاحراز التقدم يف دراسة النسخة املراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو.
 .349وعلق وفد بامنً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأمهية كبرية عىل س ياسات اللغات اليت اكنت
عنرصا أأساس ًيا للتمنية فامي يتعلق بعملها يف الويبو ،وترمجة املنشورات وواثئق العمل ،والرتمجة الفورية يف مجيع اللجان
ً
والهيئات الرئيس ية للويبو .و أأشارت اجملموعة اإىل أأهنا ذكرت خالل خمتلف الاجامتعات اليت عقدهتا املنظمة ،ويف ادلورة
احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية ،أأن املوضوع يتطلب مشاورات رمسية لختاذ قرار بشأأنه من قبل ادلول ا ألعضاء،
وبسبب الوضع الراهن وأآاثر جاحئة كوفيد 19-مل تمتكن جلنة الربانمج واملزيانية من التوصل اإىل قرار هنايئ بشأأن هذا البند يف
ذكل الوقت .وذلكل ،طلبت اجملموعة مواصةل البحث يف هذا البند خالل ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية اليت س تعقد
يف عام .2021
 .350و أأشار وفد الصني اإىل أأنه خالل سلسةل الاجامتعات التاسعة وا ألربعني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو اليت عقدت
كبريا يف توس يع
يف عام  ،2011متت املوافقة عىل س ياسة لغات شامةل وت تنفيذها منذ ذكل احلني .وقد أأحرزت الويبو تقد ًما ً
التغطية اللغوية للجان والهيئات الرئيس ية لتشمل اللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة ،و أأثىن الوفد عىل الويبو عىل التقدم
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احملرز .ويف الس نوات ا ألخرية ،ارتفع عدد ا ألعضاء اجلدد وقامت أأنظمة خدمات امللكية الفكرية العاملية للويبو ،نظايم مدريد
ولهاي عىل سبيل املثال ،بتوس يع نطاق تغطيهتا اجلغرافية برسعة .وليك تليب أأنظمة خدمات امللكية الفكرية املذكورة أأعاله
احتياجات املس تخدمني بشلك أأفضل وتزودمه خبدمات أأكرث مالءمة ،اكن من الرضوري توس يع اللغات ل ألنظمة احلالية.
فعىل سبيل املثال ،خالل اجامتع اجملموعات العامةل املعنية ابلتطوير القانوين لنظايم مدريد ولهاي يف العام املايض ،وعندما
ت البحث يف مسأأةل توس يع نطاق الس ياسة الشامةل املتعددة اللغات لتشمل أأنظمة خدمات امللكية الفكرية اليت تديرها
الويبو ،طلب من ا ألمانة اإعداد دراسات متعمقة عن الآاثر املرتتبة عىل التلكفة واجلدوى التقنية لإدخال لغات جديدة يف
نظام اللغات .وجشع الوفد ا ألمانة وحهثا عىل تقدمي تقرير ادلراسة املتعمقة ليك تنظر فيه ادلول ا ألعضاء يف أأقرب فرصة.
 .351وعلق وفد اململكة املتحدة ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،أأمهية كبرية عىل توفر منشورات الويبو الرئيس ية جبميع اللغات
الرمسية ألن هذا ا ألمر يعزز الشمولية وجيعل املعلومات متاحة مجلهور أأوسع .وجشعت اجملموعة ا ألمانة عىل توفري مجيع
منشورات وواثئق الويبو الرئيس ية جبميع اللغات الرمسية هبدف دمع أأهداف الس ياسات الطويةل ا ألجل .و أأعرب الوفد عن
تقديره للتحديثات املس مترة بشأأن الآاثر املالية للس ياسة اجلاري تنفيذها.
 .352وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل عرضها الشفوي للبند .و أأعرب الوفد عن امتنانه الشديد للجهود اليت بذلهتا
ا ألمانة من أأجل تطوير س ياسة اللغات .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية ،وبدمع من امجلعيات،
طلب من ا ألمانة حتديث س ياسة اللغات لدلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية والتأأكد من تعممي منتجات الويبو
والوصول اإلهيا عىل نطاق أأوسع .واكن من الواحض أأن الس ياسة اللغوية حباجة اإىل حتديث ،ل س امي فامي يتعلق ابس تخدام
التكنولوجيات املبتكرة .و أأحاط الوفد علام حبجة ا ألمانة فامي يتعلق بأأس باب عدم اإعداد الوثيقة لدلورة احلادية والثالثني .ورمغ
ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه وفقًا للقرار اذلي اختذته جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثالثني ،اكن من املفرتض أأن تقدم
ا ألمانة وثيقة للنظر فهيا يف ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية .ومن املفروض أأن تشمل قرارات اللجنة املقرتحات املقدمة
من ادلول ا ألعضاء و أأن تعكسها .ور أأى الوفد أأنه اكن من املمكن اس تخدام الوقت اذلي ت ختصيصه لإعداد التغيريات
والتعديالت ،لإدراج توصيات ومقرتحات وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن س ياسة اللغات داخل منظومة ا ألمم املتحدة .و أأعرب
الوفد عن اعتقاده أأنه جيب أأن يكون هناك مس توى عالٍ من التقدير داخل ا ألمانة لس ياسة تعدد اللغات .وميكن لفريق املدير
العام احلصول عىل تقرير س نوي من ا ألمانة حول تطبيق التعددية اللغوية .ورحب الوفد بفكرة ا ألمانة بشأأن وضع خارطة
طريق بشأأن تعدد اللغات .وذكر الوفد أأنه ل ميكن أأن يعرتض عىل اقرتاح خارطة طريق بشأأن تعدد اللغات من قبل ا ألمانة.
ورمغ ذكل ،يبدو أأن خارطة الطريق حباجة اإىل الرتكزي عىل تنفيذ س ياسة اللغات عىل املدى الطويل .ول ينبغي أأن تشلك
فكرة خارطة الطريق عائقا أأمام البحث يف حتديث س ياسة اللغات .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اس مترار املناقشات املمثرة حول
هذا املوضوع.
 .353و أأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة املوقر ابلنيابة عن اجملموعة ابء .و أأعرب الوفد عن اعتقاده
بأأن حتسني الوصول اإىل املعلومات اليت تقدهما الويبو هو مسأأةل هممة جدا وجشع ا ألمانة عىل اإجياد هنج فعال من حيث التلكفة
لتوفري منشوراهتا بعدة لغات.
 .354و أأيد وفد ا إلمارات العربية املتحدة البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .و أأيد أأيضا
التوسع يف اس تخدام اللغات من خالل اعامتد س ياسة لغات للويبو ،مبا يامتىش مع قرارات مجعيات  2010الصاحلة لغاية
 .2017وشكر الوفد ا ألمانة عىل تقريرها وعىل عقد ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية يف ظروف اس تثنائية.
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وكرر الوفد الزتامه ابلعمل عىل حتديث س ياسة اللغات يف الويبو خالل ادلورة القادمة .و أأشار الوفد اإىل مالحظات املدير
العام السابقة بشأأن رضورة نرش التقارير الرئيس ية جبميع لغات الويبو الست ،وذكر أأن ادلورة السابقة للجنة الربانمج
واملزيانية اعمتدت معايري تسمح بتحديد ما جيب القيام به عىل املدى القصري لتحديث منشورات الويبو .وشدد الوفد عىل
أأمهية أأن تكون مجيع اللغات مامتش ية مع اللغات املعمتدة من ا ألمم املتحدة وشدد عىل أأمهية مجيع اللغات الست وخاصة اللغة
العربية .وشكر الوفد املرتمجني اإىل اللغة العربية وخدمات اللغات يف الويبو ورحب بتوس يع نطاق اس تخدام اللغات مع مراعاة
الليات اليت تسمح بتنس يق الاسرتاتيجيات يف خمتلف القطاعات .وجيب تنفيذ الس ياسة بشلك تدرجيي مع احلفاظ عىل
جودة الرتمجة .ويف اخلتام ،أأيد الوفد النداء املوجه اإىل ا ألمانة ابحرتام مجيع اللغات للحد من عقبات اس تخدام منصات الويبو،
يف ضوء ا ألمهية العاملية لهذه املسأأةل .و أأشار الوفد اإىل أأن اللغة العربية يتحدث هبا حوايل  400مليون خشص يف مجيع أأحناء
العامل ويه اإحدى اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة.
 .355و أأخذت ا ألمانة اللكمة و أأكدت للوفود أأن الويبو ملزتمة متا ًما بتعزيز التعددية اللغوية من أأجل ضامن الشمولية وإاماكنية
الوصول واملساواة فامي يتعلق ابللغات .وابلنس بة املالحظات اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الرويس بشأأن خارطة الطريق
ابعتبارها عائقا أأمام حتديث الس ياسة ،أأكدت ا ألمانة للوفد أأن خارطة الطريق يف الواقع لن تكون عائقا ولكن عامل متكيين.
و أأوحضت ا ألمانة أأن خارطة الطريق ميكن أأن تساعد ادلول ا ألعضاء واملنظمة ،كام فعلت سابقا خالل تنفيذ س ياسة اللغة
 ،2011-2010من خالل حتديد هنج يطبق عىل عدة مراحل وعدة س نوات ويضمن الوفاء ابللزتامات يق لك ثنائية عىل
حدة .واعتذرت ا ألمانة عن عدم متكهنا من اإصدار الوثيقة لدلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية .و أأكدت أأن
ا ألفاكر املنبثقة عن مناقشة البند ،والاقرتاحات السابقة املقدمة ،و أأي توصيات ذات صةل من وحدة التفتيش املشرتكة سيمت
اس تخداهما يف املشاورات املس تقبلية .و أأعادت ا ألمانة اللكمة اإىل الرئيس عىل أأمل صياغة فقرة قرار حتتوي عىل تكل ا ألفاكر
لتنظر فهيا ادلول ا ألعضاء.
 .356واس تعادت انئبة الرئيس اللكمة وذكرت أأنه سيمت اإرسال القرار املقرتح اإىل ادلول ا ألعضاء لإبداء تعليقاهتم ومالحظاهتم
بعد جلسة بعد الظهر ،وسيمت تناوهل يف جلسة اليوم التايل .ونص مرشوع القرار املقرتح عىل ما ييل:
 .357اإن جلنة الربانمج واملزيانية:
" "1ذكمرت بأأن جلنة الربانمج واملزيانية قد طلبت من ا ألمانة اقرتاح نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو يف
دورهتا احلادية والثالثني؛
" "2و أأحاطت علام ابلرشوح اليت قدمهتا ا ألمانة و أأوحضت فهيا أأن معلية مراجعة س ياسة اللغات يف الويبو تتطلب
وقتا ومشاورة واسعة ،عىل املس توى ادلاخيل ومع ادلول ا ألعضاء عىل حد سواء ،وقد تع مذر ذكل بسبب
جاحئة كوفيد19-؛
" "3و أأحاطت علام كذكل بأأن الهنوض ابلتعددية اللغوية ينبغي أأن يكون شامال ويتناول طيفا أأوسع من القضااي،
مبا يف ذكل اس تعراض ا ألنظمة اللغوية واسرتاتيجيات التواصل يف خمتلف جمالت معل الويبو وإاماكانت
تكنولوجيات الرتمجة احلديثة القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي واحلاجة اإىل منوذج جديد للرتمجة يدمج اذلاكء
البرشي والآيل كوس يةل لتعزيز التعددية اللغوية بطريقة فعاةل من حيث التلكفة تتخطى أأنظمة اللغة املعمتدة
حاليا؛
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" "4وطلبت من ا ألمانة أأن تسعى ،مع اإيالء الرعاية الواجبة لنتاجئ املشاورات املذكورة يف " "2و" "3أأعاله ،اإىل
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.
 .358ويف اليوم التايل ،أأخذ الرئيس اللكمة وشكر ا ألمانة عىل العرض اذلي قدمته يف اليوم السابق معراب عن تقديره.
و أأشار اإىل وجود ردود مثرية لالهامتم حول هذه املسأأةل الهامة .ومل يكن تعدد اللغات جمرد مشلكة يف الويبو ولكن يف مجيع
املنظامت ادلولية ألن اللغات مرتبطة أأيضً ا ابلثقافة .وأأشار الرئيس اإىل أأن الوفود قد تلقت مرشوع القرار يف الليةل السابقة،
و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون أأعضاء هذه الوفود قد قاموا بقراءة الاقرتاح ودراس ته.
 .359و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره ل ألمانة عىل متسكها مببد أأ تعدد اللغات .واكن الوفد قد راجع مرشوع القرار
وذكر أأنه بصفة عامة ،يعكس مرشوع القرار هذا الهنج اذلي انقش ته اللجنة يف اليوم السابق .وهو يامتىش مع الهنج الوطين
املتبع من الوفد جتاه تكل القضااي ومع قمي الوفد .ورمغ ذكل ،لفت الوفد الانتباه اإىل أأن جزء القرار اذلي ذكر تعدد اللغات يف
الفقرة الثالثة من مرشوع القرار ،جديد ابلنس بة هل ورمبا أأيضً ا ابلنس بة لبقية أأعضاء اللجنة .واقرتح الوفد وضع نقطة بعد عبارة
"… .وإاماكانت تكنولوجيات الرتمجة احلديثة القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي ." ...وفامي يتعلق ببايق القرار ،ذكر الوفد أأنه ميكن
مناقش ته يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية.
نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى ،ت اعامتد فقرة القرار.
 .360و ً
 .361اإن جلنة الربانمج واملزيانية:
" "1ذكمرت بأأن جلنة الربانمج واملزيانية قد طلبت من ا ألمانة اقرتاح نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو يف
دورهتا احلادية والثالثني؛
" "2و أأحاطت علام ابلرشوح اليت قدمهتا ا ألمانة و أأوحضت فهيا أأن معلية مراجعة س ياسة اللغات يف الويبو تتطلب
وقتا ومشاورة واسعة ،عىل املس توى ادلاخيل ومع ادلول ا ألعضاء عىل حد سواء ،وقد تع مذر ذكل بسبب
جاحئة كوفيد19-؛
" "3و أأحاطت علام كذكل بأأن الهنوض ابلتعددية اللغوية ينبغي أأن يكون شامال ويتناول طيفا أأوسع من القضااي،
مبا يف ذكل اس تعراض ا ألنظمة اللغوية واسرتاتيجيات التواصل يف خمتلف جمالت معل الويبو وإاماكانت
تكنولوجيات الرتمجة احلديثة القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي؛
" "4وطلبت من ا ألمانة أأن تسعى ،مع اإيالء الرعاية الواجبة لنتاجئ املشاورات املذكورة يف " "2و" "3أأعاله ،اإىل
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.

البند  16من جدول ا ألعامل

مواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية لعام 2021

 .362افتتح الرئيس البند  16من جدول ا ألعامل ،مواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية لعام ُ .2021أضيف هذا البند
بعد قرار امجلعيات اذلي ت اختاذه يف عام  2019يف الفقرة  57من الوثيقة  ،GA/51/18واذلي ينص عىل ما ييل:
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"قررت امجلعية العامة للويبو ما ييل:
 .363م
"" "1التذكري بقرار امجلعية العامة للويبو لعام  2015بشأأن املاكتب اخلارجية واملبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب
الويبو اخلارجية (الوثيقة )A/55/13؛
"" "2وإاجراء تقيمي خالل عام  2021لاكمل ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية.
وس م
تبت جلنة الربانمج واملزيانية يف مواصفات ذكل التقيمي أأثناء دورهتا احلادية والثالثني يف عام 2020؛
"" "3ويف انتظار صدور نتاجئ ذكل التقيمي خالل عام  ،2021تأأجيل النظر يف الطلبات العرشة احلالية املقدمة من
ادلول ا ألعضاء للثنائية  2019-2018من أأجل اس تضافة ماكتب خارجية جديدة للويبو؛
"" "4والنظر يف فتح أأربعة ماكتب خارجية جديدة للويبو ،مبا يف ذكل يف كولومبيا ،استناد ًا اإىل الطلبات العرشة
احلالية يف الثنائية ".2023-2022
 .364وبعد أأن قر أأ الرئيس قرار امجلعيات يف عام  ،2019سأأل الوفود كيف تريد امليض قدما فامي يتعلق هبذا البند.
 .365وحتدث وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،واعترب قضية املاكتب اخلارجية ذات أأمهية قصوى.
وذكر الوفد أأن مجيع أأعضاء اجملموعة معلوا جاهدً ا لتعزيز فرص كولومبيا ابإنشاء مكتب خاريج عىل أأرضها .ور أأت اجملموعة أأن
النظر يف هذه املسأأةل يتطلب التفاوض والتشاور بني ا ألعضاء و أأن الظروف احلالية جعلت من الصعب للغاية ادلخول يف
مناقشة مناس بة حول هذه املسأأةل .و أأشارت اجملموعة إاىل أأن ا ألعضاء توصلوا اإىل هذا التفاق خالل الاجامتعات التحضريية
دلورة جلنة الربانمج واملزيانية .وقد ت التفاق عىل عدم اختاذ أأي قرارات تتطلب مفاوضات مس بقة .وبناء عىل ذكل ،كررت
اجملموعة موقفها بأأن املناقشة بشأأن صياغة مواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية املشار اإلهيا يف الفقرة  22من املبادئ
التوجهيية املعمتدة يف عام  ،2015ينبغي تأأجيلها اإىل الاجامتع الثاين والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية .و أأعربت اجملموعة عن
الزتاهما ورغبهتا يف العمل عىل هذه القضية وس تقوم بتحليل مجيع ا ألفاكر اليت ت تقدميها للمناقشة اليت س تعقد يف ادلورة
القادمة للجنة الربانمج واملزيانية.
 .366و أأشار وفد اململكة املتحدة ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإىل بيانه حتت البند  5من جدول ا ألعامل" ،تقرير املدقق
اخلاريج" ،واذلي شدد فيه عىل أأمهية هذه املسأأةل ابلنس بة للمجموعة ابء .وذكمرت اجملموعة بقرار امجلعية العامة للويبو لعام
 ،2015الوثيقة  ،A/55/13وكذكل قرار امجلعية العامة للويبو لعام  ،2019الوثيقة " A/59/13الإضافة  "4وقرارات
ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية .ورحبت اجملموعة بشلك خاص اهامتم املدقق اخلاريج هبذا
اجملال .وعىل وجه اخلصوص ،أأ مقرت اجملموعة بأأمهية وضع اسرتاتيجية واحضة بشأأن تطوير ش بكة املاكتب اخلارجية ،واحلاجة
اإىل توضيح دور ا ألمانة ،واحلاجة اإىل احلصول عىل املزيد من البياانت حول الش بكة دلمع تقيميها ،مبا يف ذكل تقارير ا ألنشطة
واخلطط الصادرة عن املاكتب اخلارجية .واعتربت اجملموعة أأن تقرير املدقق اخلاريج حيتوي عىل بعض العنارص املفيدة للغاية
اليت ميكن الاستناد الهيا لوضع مواصفات التقيمي .و أأشارت اجملموعة اإىل أأهنا مس تعدة ملناقشة هذه املسأأةل ،لكهنا اكنت واقعية
بشأأن قدرة ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية عىل اختاذ قرار بشأأن مواصفات تقيمي الش بكة الاكمةل ملاكتب
الويبو اخلارجية ،عىل النحو الوارد يف قرارات ادلورتني السابعة وا ألربعني واحلادية وامخلسني للجمعية العامة .واقرتحت
اجملموعة أأن تويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة بأأن تطلب من جلنة الربانمج واملزيانية أأن تبد أأ تكل املناقشات يف
موعد ل يتجاوز دورهتا الثانية والثالثني و أأن تتخذ قر ًارا بشأأن هذه املواصفات حبلول دورهتا الثالثة والثالثني يف عام .2021
واقرتحت اجملموعة أأيضً ا أأن يمت رفع توصية اإىل امجلعية العامة بأأن الطلب املوجه اإىل جلنة الربانمج واملزيانية لتحديد املواصفات
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ينبغي أأن يأأخذ يف الاعتبار تقرير املدقق اخلاريج عىل النحو الوارد يف الوثيقة  .WO/PBC/31/3واعتربت اجملموعة أأن
هذا ا ألمر همم جد ًا وسيسمح ابإحراز التقدم يف هذا اجملال .و أأشارت اجملموعة أأن قرار امجلعية العامة لعام  2019حدد
تسلس ًال وجدو ًل زمن ًيا للخطوات التالية اليت ينبغي اتباعها ابلنس بة للمناقشات حول ش بكة الويبو للماكتب اخلارجية .ويف
حال أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات العامة بتأأجيل اخلطوة ا ألوىل من هذا القرار عىل النحو الوارد يف الفقرة ،2
اعتربت اجملموعة أأنه من الرضوري أأيضً ا أأن يطلب من امجلعيات العامة اإعادة النظر يف قرار دمع التسلسل املتفق عليه،
وختصيص الوقت الاكيف للك خطوة او مرحةل ،ل س امي التقيمي اخلاريج.
 .367ورصح وفد لتفيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،بأأن مسأأةل فتح ماكتب خارجية جديدة
للويبو اكنت مدرجة اكنت عىل جدول أأعامل املنظمة لعدة س نوات ومتت مناقش هتا بشلك مطول بني ادلول ا ألعضاء.
و أأشارت اجملموعة اإىل أأهنا ملزتمة بتنفيذ قرار امجلعية العامة للويبو لعام  2015ابإجراء تقيمي للماكتب اخلارجية للويبو و أأهنا
مس تعدة ملناقشة مواصفات التقيمي .ور أأت اجملموعة أأيضا أأن التوصيات اليت قدهما املدقق اخلاريج حصيحة وينبغي أأخذها يف
عني الاعتبار يف هذا التقيمي .ويف الوقت نفسه ،اكنت اجملموعة مدركة للقيود املفروضة عىل ادلورة احلالية و أأعربت عن
اس تعدادها للمشاركة يف املناقشات حول مواصفات التقيمي خالل ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية.
 .368وذكمر وفد س نغافورةً ،
متحداث ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،أأنه يف امجلعية العامة للويبو لعام  ،2019ت تلكيف
ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية ابلبت يف مواصفات تقيمي الش بكة الاكمةل ملاكتب الويبو اخلارجية واكن من
نظرا للقيود اليت فرضهتا جاحئة كوفيد 19-عىل سري اجامتعات الويبو ،مل يكن من
املقرر اإجراء هذا التقيمي يف عام  .2021و ً
املمكن ل ألعضاء املشاركة يف مناقشات موضوعية .و أأشارت اجملموعة اإىل أأن جلنة الربانمج واملزيانية ليست يف وضع ميكهنا من
النظر والبت يف هذه املسأأةل .وحبسب اجملموعة ،جيب أأن تأأخذ جلنة الربانمج واملزيانية قرار بشأأن مواصفات التقيمي خالل
دورهتا الثانية والثالثني يف عام  .2021ولتيسري املداولت حول هذه املسأأةل ،ر أأت اجملموعة أأن املواصفات لتقيمي املاكتب
اخلارجية للويبو عام  2021ينبغي أأن تستند اإىل املدخالت واملشاورات مع ادلول ا ألعضاء يف الويبو مع مراعاة تقرير املدقق
اخلاريج .وطلبت اجملموعة من املستشار القانوين تقدمي املشورة بشأأن الآاثر املرتتبة عىل تأأجيل أأي قرار بشأأن هذه املسأأةل.
 .369و أأشار وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل أأنه يف البند  16من جدول ا ألعامل ،مواصفات تقيمي ماكتب الويبو
اخلارجية لعام  ،2021مت التذكري ابلقرارات اليت اختذهتا امجلعية العامة يف عام  .2019وذكر الوفد أأنه يدرك متاما القيود احلالية
اليت تفرضها اجلاحئة ،واليت منعت جلنة الربانمج واملزيانية من مناقشة املواصفات والبت فهيا .ور أأى الوفد أأنه خالل صياغة
املواصفات ،ينبغي مراعاة مجيع الواثئق ذات الصةل ،مبا يف ذكل قرار امجلعية العامة وأآراء ادلول ا ألعضاء .و أأشار الوفد كذكل
اإىل أأن القرار بشأأن فتح ماكتب جديدة هو معلية حتركها ادلوةل و أأنه ينبغي احرتام هذا املبد أأ.
 .370وسلط وفد ابكس تان الضوء عىل أأن معلية تطوير مواصفات التقيمي اخلاريج لش بكة املاكتب اخلارجية اكنت مسأأةل
هممة وت تلكيف جلنة الربانمج واملزيانية هبا .ويف هذا الصدد ،أأراد الوفد لفت الانتباه اإىل اجلزء ابء من تقرير املدقق
اخلاريج .وقدم التقرير معلومات مفيدة حول املشألك املوجودة يف املاكتب اخلارجية ،ول س امي فامي يتعلق ابإعدادها للتقارير،
مثل التحقق من حصة البياانت وعدم التوافق مع خطة العمل املتفق علهيا .كام سلط الضوء عىل املشألك املرتبطة بعملية فتح
ماكتب خارجية جديدة ،مثل عدم وجود اسرتاتيجية واحضة دلمع معلية صنع القرار ،وعدم وجود منوذج موحد لتقدمي
الطلبات من ادلول ا ألعضاء لس تضافة املاكتب اخلارجية ،وغياب اجلوانب الفنية واملالية املقدمة من ا ألمانة .و أأشار التقرير
أأيضا اإىل أأن شعبة الرقابة ادلاخلية يف الويبو مل تقم بباي تدقيق للماكتب اخلارجية يف الس نوات ا ألخرية .و أأكد تقرير املدقق
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نظرا للقيود
اخلاريج رضورة اإجراء التقيمي املطلوب للش بكة احلالية للماكتب اخلارجية قبل فتح ماكتب جديدة .ورمغ ذكلً ،
اليت تفرضها اجلاحئة ودور جلنة الربانمج واملزيانية ،ومبا ان ادلورة مل تتضمن أأي جلسات غري رمسية ،س يكون من املنطقي
تأأجيل مناقشة تطوير املواصفات اإىل دورة جلنة الربانمج واملزيانية التالية .وأأشار الوفد اإىل أأنه جيب ا ألخذ بعني الاعتبار
التوصيات الواردة يف تقرير املدقق اخلاريج خالل املفاوضات بشأأن هذه املسأأةل .وشدد الوفد أأيضً ا عىل أأنه متاش ي ًا مع
التوصية  2من تقرير املدقق اخلاريج ،ينبغي أأن تتضمن املداولت املس تقبلية أأيضً ا مربرات اإنشاء ماكتب خارجية جديدة،
مع ا ألخذ بعني الاعتبار الوضع احلايل للتواصل الرمقي وش باكت التصالت ،وجيب النظر يف وضع اسرتاتيجية واحضة
للماكتب خارج جنيف دلمع معلية صنع القرار من قبل ادلول ا ألعضاء.
 .371و أأخذ وفد نيجرياي اللكمة نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية وانضم اإىل الزمالء يف الإعراب عن تعاطفه الصادق مع ا ألرسة
وا ألصدقاء والزمالء اذلين عانوا من خسارة موظف الويبو بسبب جاحئة كوفيد 19-ومن خسارة خشص أآخر بسبب حادث
وقع مؤخرا .ومتنت اجملموعة ملن يعانون من الفريوس الشفاء العاجل .وشكرت اجملموعة العاملني يف اخلطوط ا ألمامية ،مبا يف
ذكل لك من اكن حارض ًا أأو يتابع ادلورة عن بعد ،عىل معلهم املتفاين للحفاظ عىل أأمن اجملمتعات .و أأشارت اجملموعة اإىل أأنه
خالل ادلورة التاسعة وامخلسني مجلعيات الويبو تقرر اإجراء تقيمي للش بكة الاكمةل ملاكتب الويبو اخلارجية خالل عام 2021
وتأأجيل النظر يف عرشة طلبات من ادلول ا ألعضاء لس تضافة أأربعة ماكتب خارجية جديدة ،مبا يف ذكل مكتب يف كولومبيا،
اإىل الثنائية  .23/2022و أأعربت اجملموعة عن تقديرها للتوصيات الواردة يف تقرير املدقق اخلاريج (الوثيقة
 )WO/PBC/31/3واليت تتعلق ابملاكتب اخلارجية .ور أأت اجملموعة أأن بعض مالحظات املدقق اخلاريج عىل املاكتب
اخلارجية اكنت هممة وميكن الاستناد الهيا ،ابلإضافة اإىل أأي مصادر أأخرى ،لصياغة مواصفات تقيمي املاكتب اخلارجية يف
املس تقبل .و أأكدت اجملموعة عىل أأمهية هذا املوضوع نظرا اإىل وجود مكتبني خارجيني يف اجلزائر ونيجرياي يف أأفريقيا .ودعت
اجملموعة اإىل مواءمة تكل املاكتب مع ش بكة املاكتب اخلارجية من حيث املوارد والربامج .و أأشارت اجملموعة اإىل أأهنا اكنت
تدعوا دامئًا اإىل التوزيع العادل للماكتب اخلارجية و أأعربت عن أأملها يف أأن تؤدي هذه املناقشات اإىل حتقيق ذكل .ولحظت
اجملموعة أأنه مل يمت اإعداد أأي مسودة مواصفات لتقيمي املاكتب اخلارجية .وميكن أأن يعزى ذكل اإىل الصعوابت النامجة عن
جاحئة كوفيد .19-وعىل الرمغ من ا ألزمة الرهيبة الناجتة عن جاحئة كوفيد ،19-أأعربت اجملموعة عن حتلهيا ابملرونة وحثت
ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية عىل التوصل اإىل قرار بشأأن هذه املسأأةل وحثت جلنة الربانمج واملزيانية يف
دورهتا الثانية والثالثني عىل النظر يف املواصفات .واعتربت اجملموعة أأنه س يكون من العميل أأن تويص جلنة الربانمج واملزيانية
امجلعية العامة بتأأجيل معلية التقيمي .وتشلك الصعوابت اليت يفرضها الوضع احلايل وعدم جدوى التقيمي عن بعد ادلافع
الاسايس وراء هذه التوصية .وسلطت اجملموعة الضوء عىل مشاركهتا يف املناقشات حول كيفية حل هذه املسأأةل ودعت مجيع
ا ألطراف املعنية اإىل التحيل ابلعقالنية والواقعية يف ظ مل الوضع احلايل.
 .372و أأعرب وفد ش ييل عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ووافق الوفد
عىل أأن اختاذ قرار بشأأن مواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية أأمر حيتاج اإىل مناقشة مس تفيضة .ومل تكن مجيع الوفود يف
وضع يسمح لها إابجراء مثل هذه املناقشة يف هذه اللحظة .وشدد الوفد أأيضً ا عىل حمتوى تقرير املدقق اخلاريج بشأأن هذه
املسأأةل ألنه س يكون مفيدً ا جدا خالل اإعداد املواصفات.
 .373و أأشار وفد الصني اإىل أأنه يعلق أأمهية كبرية عىل تقيمي ش بكة املاكتب اخلارجية يف عام  .2021وشدد الوفد أأيضا عىل
أأن اجلاحئة قد أأثرت عىل قدرة ادلول ا ألعضاء وا ألمانة عىل اإجراء مناقشات مس تفيضة حول هذه املسأأةل و أأن القضية حبد
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ذاهتا معقدة للغاية .و أأشار الوفد اإىل أأنه مل يكن دليه أأي مانع يف حال ت تأأجيل مناقشة هذا املوضوع اإىل ادلورة املقبةل للجنة
الربانمج واملزيانية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تكون املشاورات حول املواصفات مفتوحة وشفافة وشامةل .فهذا من شأأنه أأن
يضمن موضوعية ومشولية التقيمي .ور أأى الوفد أأن صياغة املواصفات جيب أأن تمت ابلستناد اإىل املشاورات مع ادلول ا ألعضاء.
و أأعرب عن رغبته يف اإبقاء التواصل مفتو ًحا مع ا ألمانة وادلول ا ألعضاء ا ألخرى بشأأن هذا املوضوع يف املس تقبل.
 .374وشكر وفد مجهورية كوراي الرئيس واملنسقني ا إلقلمييني عىل هجودمه اليت ل تنهتيي لإجياد أأفضل طريقة للميض قد ًما يف
البند  16من جدول ا ألعامل ،مواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية لعام  .2021وذكَّر الوفد جلنة الربانمج واملزيانية بقرار
امجلعية العامة لعام  2019بشأأن املاكتب اخلارجية ،واذلي نص عىل أأن ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية
ينبغي أأن تقرر بشأأن مواصفات تقيمي الش بكة الاكمةل ملاكتب الويبو اخلارجية ليك يمت تنفيذ هذا التقيمي يف عام  .2021ودعا
الوفد ادلول ا ألعضاء اإىل مناقشة املسأأةل بروح بناءة للتوصل اإىل اتفاق حول كيفية امليض قدم ًا ،ل س امي خالل الفرتة بني
ادلورتني احلادية والثالثني والثانية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية.
 .375و أأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل أأنه يعلق أأمهية كبرية عىل بند جدول ا ألعامل هذا ،و أأنه شارك بنشاط يف النظر فيه يف
الاجامتعات وعىل هامش الاجامتعات .و أأشار الوفد اإىل اس تعداده ملواصةل املشاركة يف املناقشة املتعلقة ابملواصفات بشلك
بناء .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن احلوار البناء من شأأنه أأن يساعد عىل التقارب بني املواقف وقد يساعد أأيضً ا يف التوصل
اإىل توافق يف الآراء بشأأن القرار املتعلق ابلتقيمي .وشكر الوفد الرئيس وا ألمانة وادلول ا ألعضاء عىل املناقشات املمثرة.
 .376وشكر وفد عامن الرئيس عىل املشاورات حول هذه املسأأةل .ور أأى الوفد أأن املشاورات جيب أأن تكون مفتوحة
وشفافة وشامةل و أأن صياغة املواصفات جيب أأن تستند اإىل املشاورات مع مجيع ادلول ا ألعضاء املهمتة.
 .377و أأعرب وفد الاحتاد الرويس ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،عن رسوره
ملالحظة ا ألداء الفعال لش بكة املاكتب اخلارجية للويبو .واكنت اجملموعة مقتنعة بأأن املاكتب اخلارجية اكنت أأداة هممة لتحقيق
أأهداف الويبو وتعزيز اخلدمات عىل الصعيد العاملي يف مناطق خمتلفة من العامل .و أأيدت اجملموعة توصيات املدقق اخلاريج فامي
يتعلق ابلتلكيف اخلاص بتقيمي املاكتب اخلارجية .ور أأت اجملموعة أأنه من املمكن أأن يتضمن التلكيف تقيميًا ملدى مسامهة
املاكتب اخلارجية يف حتقيق ا ألهداف ابلإضافة اإىل تفاعل املاكتب مع أأحصاب املصلحة .وتفرتض اجملموعة أأن التقيمي سيشمل
فقط تنفيذ املهام ومؤرشات ا ألداء اليت ت حتديدها سابقًا للماكتب اخلارجية ،واليت ت توفريها يف خطة الويبو الاسرتاتيجية
املتوسطة ا ألجل للفرتة  2021-2016وبرامج ومزيانية املنظمة .ويف الوقت نفسه ،شددت اجملموعة عىل احلاجة اإىل مراعاة
جحم املوارد املالية اخملصصة .و أأعربت اجملموعة عن اس تعدادها للمشاركة البناءة يف املناقشات بشأأن التلكيف اخلاص ابلتقيمي،
ولحظت أأن أأعضاءها يتطلعون اإىل اس مترار املناقشات بشأأن هذا املوضوع احلساس يف فرتة ما بني ادلورات .ويف هذا
الصدد ،اقرتحت اجملموعة النظر يف اإماكنية مناقشة هذا املوضوع من قبل ادلول ا ألعضاء حتت قيادة رئيس جلنة الربانمج
واملزيانية ،مع اإماكنية تقدمي ا ألمانة للمساعدة الالزمة .و أأعربت اجملموعة عن اقتناعها بأأن اس مترار احلوار البناء من شأأنه أأن
يسهم يف تقارب املواقف والتوصل اإىل حل توافقي مقبول من الطرفني بشأأن طرق التقيمي.
 .378وشكر الرئيس مجيع الوفود اليت علقت عىل بند جدول ا ألعامل و أأشار اإىل وثيقة املبادئ التوجهيية املتفق علهيا يف عام
 ،2015واليت بقيت وثيقة هممة واساس ية كوهنا توفمر ملخص عن املواصفات .وكام ذكرت الوفود ،اكنت الظروف صعبة لعقد
املشاورات .ورمغ ذكل ،ت بذل هجود اس تثنائية حملاوةل اإجراء املشاورات رمغ هذه الظروف .وذكر الرئيس أأن هناك اإماكنية
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لإرجاء النظر يف هذه املسأأةل اإىل ادلورة الثانية والثالثني ،ويبدو أأن العديد من الوفود موافق عىل هذا اخليار .و أأشار الرئيس
اإىل أأن جلنة الربانمج واملزيانية تواجه الزتا ًما ابلضطالع مبسؤولياهتا حيث اكن هناك قرار من امجلعية العامة لتوفري مواصفات
التقيمي يف ادلورة احلادية والثالثني .واتضح من املناقشات أأن املوضوع مل يناقش بعد بشلك شامل وبأأكرب قدر من التفصيل
كام اكن من املفروض ،و أأنه ل ميكن اإحراز تقدم كبري .و أأشار الرئيس اإىل أأنه يف حال تأأجيل بند جدول ا ألعامل ،ينبغي أأن
تس متر جلنة الربانمج واملزيانية يف التحيل بروح بناءة اليت ترغب العديد من ادلول ا ألعضاء برؤيهتا و أأن تنظر اللجنة يف
اخلطوط العريضة ملواصفات التقيمي يف الفرتة ما بني ادلورتني  31و ،32وهذا ا ألمر رضوري للتوصل عىل ا ألقل اإىل صيغة
قرار ميكن لدلول ا ألعضاء أأن تتوافق عليه .ودعا الرئيس اإىل ختصيص مخس و أأربعني دقيقة للتشاور مع منسقي اجملموعة لوضع
مرشوع القرار ،واذلي جيب أأن يعكس بأأمانة روح املناقشات .وشدد الرئيس عىل احلاجة اإىل التحيل ابلنفتاح والشفافية
وبروح بناءة لإحراز التقدم يف بند جدول ا ألعامل هذا.
 .379و أأفاد الرئيس بأأنه قد ت اإجراء مشاورات ممثرة مع املنسقني ا إلقلمييني .و أأضاف الرئيس أأن املشاورات قد أأسفرت عن
نتاجئ وجهية نظر ًا اإىل أأن القضية قد ت طرهحا عدة مرات خالل فرتة طويةل .وشكر الرئيس الوفود عىل الروح البناءة والتعاون
و أأعرب عن اعتقاده بأأنه ت التوصل اإىل مرشوع قرار من شأأنه أأن حيظى بأأكرب قدر من الإجامع .و أأشار اإىل أأن الوضع اكن
نظرا للتحدايت ،مل يكن من املمكن اإجراء مناقشات ومشاورات اكمةل يف اجللسة ،ولكن مرشوع قرار
اس تثنائ ًيا للغاية و أأنه ً
اذلي سيمت تقدميه أأىت نتيجة مشاورات ومناقشات متت خالل فرتة الصباح وبعد الظهر وتناولت مجيع النوايح املمكنة.
 .380وطلب الرئيس من ا ألمانة قراءة نص القرار املقرتح:
 .381ابلنظر اإىل القيود املفروضة نتيجة اس مترار جاحئة كوفيد ،19-مل يكن يف وسع هذه ادلورة للجنة الربانمج واملزيانية
مناقشة مواصفات تقيمي الش بكة الاكمةل ملاكتب الويبو اخلارجية و م
البت يف تكل املواصفات ،كام لكمفهتا بذكل امجلعية العامة
للويبو لعام  .2019و أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة بأأن تطلب من جلنة الربانمج واملزيانية أأن م
تبت ،خالل
دورهتا الثانية والثالثني يف عام  ،2021يف مواصفات ذكل التقيمي ،مع مراعاة لك الواثئق الوجهية ومهنا ،عىل سبيل اذلكر ل
احلرص ،تقرير املدقق اخلاريج (الوثيقة  .)WO/PBC/31/3وتويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات العامة ابلرجوع،
حسب الاقتضاء ،اإىل قرارها الوارد يف الوثيقة  A/59/13 ADD.4من أأجل ضامن الوقت الاكيف لس تكامل التقيمي.
 .382وطلب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) توضي ًحا ألنه مل يكن واحضًا ابلنس بة هل ما هو مقصود من "وتويص جلنة
الربانمج واملزيانية امجلعيات العامة ابلرجوع اإىل قرارها الوارد " .وطلب الوفد أأن يوحض املستشار القانوين معىن ذكل اجلزء من
القرار.
 .383و أأشار املستشار القانوين اإىل أأنه مل يكن مسؤو ًل عن صياغة القرار املقرتح ،واذلي ت من خالل املشاورات بني
منسقي اجملموعات ا إلقلميية ،وطلب اإحاةل السؤال اإىل واضعي القرار لتقدمي الإيضاح.
 .384ولحظ الرئيس أأن الوثيقة  A/59/13 ADD.4يه مرجع همم ل إالشارة اإىل قرار امجلعية العامة .وتشري الوثيقة اإىل
نظرا للقيود اليت تمت مواهجهتا بسبب جاحئة كوفيد 19-وعدم قدرة جلنة
املوضوع قيد املناقشة أأل وهو تقيمي املاكتب اخلارجية .و ً
الربانمج واملزيانية عىل مناقشة املواصفات وابلتايل الاضطرار اإىل تأأجيل هذا املوضوع ،فيعين ذكل ا ألمر أأنه جيب اإحاةل
القضية اإىل امجلعية العامة .واكن هناك قرار اختذ يف عام  ،2019ومبوجبه ،جيب أأن تأأخذ جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن قرار
نظرا لعدم متكهنا من القيام بذكل ،أأصبحت اللجنة يف موقف تويص فيه امجلعية العامة ،عىل أأساس
بشأأن املواصفات ،ولكن ً
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القرار  ،A/59/13 ADD.4ابلرجوع اإىل قرارها واجلدول الزمين اذلي اكن ينبغي أأن تتخذ فيه جلنة الربانمج واملزيانية القرار
بشأأن املواصفات .ولحظت جلنة الربانمج واملزيانية أأهنا لن تكون قادرة عىل الانهتاء من مواصفات تقيمي املاكتب اخلارجية
نظرا حلقيقة
خالل املوعد الهنايئ احملدد .ولهذا السبب ر أأت بعض الوفود أأنه س يكون من الرضوري اإضافة الإشارة اإىل الوثيقة ً
أأن جلنة الربانمج واملزيانية اضطرت لتأأجيل املناقشة ألس باب موضوعية للغاية مل تكن حتت س يطرة ا إلرادة امجلاعية للجنة،
وابلتايل ،اكن من الرضوري أأن تلمتس اللجنة موافقة امجلعية العامة لتمتكن من الانهتاء من مواصفات التقيمي يف ادلورة املقبةل.
واكنت الإشارة عىل الوثيقة موهجة اإىل امجلعية العامة ،ويه هيئة مس تقةل تتخذ القرارات اليت تراها مناس بة لتنفيذ معل جلنة
الربانمج واملزيانية بشلك حصيح .ومع أأخذ ذكل يف عني الاعتبار ،يبدو أأن التوصية س تكون رضورية ،حىت يتوفر الوقت
الاكيف للجنة لالنهتاء من مواصفات تقيمي املاكتب اخلارجية .و أأوحض الرئيس أأن ت التوافق عىل هذا القرار و أأن نص القرار اكن
نتيجة الروح بناءة للغاية اليت تمتتع هبا الوفود مبا أأن جلنة الربانمج واملزيانية مل تس تطع الوفاء ابجلداول الزمنية يف ظل الظروف
الاس تثنائية.
 .385وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) املنسقني ا إلقلمييني عىل هجودمه للتوصل اإىل نص مقبول من امجليع .و أأشار
الوفد اإىل أأنه اإذا اكنت اللجنة موافقة عىل النص ،فليس دليه أأي اعرتاضات .ومل يكن الوفد متأأكدً ا من أأن النص احملدد خيدم
النية اليت اكنت دلى الوفود .و أأكد الوفد أأنه طرح السؤال للتوضيح فقط و أأنه ل ينوي عرقةل القرار .و أأعرب عن أأمهل يف أأل
يؤدي النص اذلي يبدو غامضً ا اإىل بعض النقاش والارتباك يف املس تقبل ،وهذا اكن مصدر قلقه احلقيقي.
 .386وشكر الرئيس وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عىل مالحظاته البناءة .وسأأل الرئيس اإذا اكنت هناك أأي
اعرتاضات عىل النص كام هو .وكرر الرئيس أأن الصياغة اكنت نتيجة مناقشة مطوةل ومشاورات اس مترت عدة ساعات .ومل
يس مجل الرئيس أأي اعرتاضات من احلضور .و أأوحض الرئيس كذكل أأنه اكن واثق من أأن وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية)
سيتفهم املوضوع ،وبأأنه ل توجد نية إلحداث ارتباك ،ولكن هذه الصياغة اكنت وس يةل لتوضيح احلاجة اإىل املزيد من الوقت
والسامح للجمعيات العامة بتفهم عنرص الوقت ،علام أأن الوقت اكن شيئًا ل متكل جلنة الربامج واملزيانية أأي سلطة عليه .واكنت
جلنة الربانمج واملزيانية غري قادرة عىل اإجراء املناقشات الالزمة بسبب جاحئة كوفيد ،19-وابلتايل اكنت حباجة اإىل مزيد من
الوقت.
 .387و أأشار وفد عامن اإىل أأنه يتفهم اخملاوف اليت أأعرب عهنا وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن
جزءا من القرار.
يكون التفسري اذلي قدمه الرئيس ً
 .388وطمأأن الرئيس وفد عامن بأأن مجيع التعليقات ومجيع املالحظات سيمت تضميهنا يف التقرير الشامل للجنة الربانمج
نظرا لعدم وجود طلبات أأخرى ألخذ اللكمة ،ت اعامتد القرار:
واملزيانية ،وليس فقط للجمعية العامة ،ولكن للمنظمة كلك .و ً
 .389ابلنظر اإىل القيود املفروضة نتيجة اس مترار جاحئة كوفيد ،19-مل يكن يف وسع هذه ادلورة للجنة الربانمج
واملزيانية مناقشة مواصفات تقيمي الش بكة الاكمةل ملاكتب الويبو اخلارجية و م
البت يف تكل املواصفات ،كام لكمفهتا بذكل
امجلعية العامة للويبو لعام  .2019و أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة بأأن تطلب من جلنة الربانمج واملزيانية
أأن م
تبت ،خالل دورهتا الثانية والثالثني يف عام  ،2021يف مواصفات ذكل التقيمي ،مع مراعاة لك الواثئق الوجهية
ومهنا ،عىل سبيل اذلكر ل احلرص ،تقرير املدقق اخلاريج (الوثيقة .)WO/PBC/31/3
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وتويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات العامة ابلرجوع ،حسب الاقتضاء ،اإىل قرارها الوارد يف
الوثيقة  A/59/13 ADD.4لعام  2019من أأجل ضامن الوقت الاكيف لس تكامل التقيمي.

البند  17من جدول ا ألعامل

مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد

 .390قدم الرئيس البند ،مذكم ًرا جلنة الربانمج واملزيانية بأأهنا اتبعت قر ًارا اختذته امجلعية العامة للويبو يف عام  .2019ووفقا
للفقرة  151من التقرير (الوثيقة ،)A/59/14
"وفامي خيص اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  :21/2020اإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه:
" "1وافقت عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ( 21/2020الوثيقة  ،)A/59/8رهن ًا بتخصيص الإيرادات
والنفقات حبسب لك احتاد عىل النحو الوارد يف النسخة املراجعة املرفقة طيه من املرفق الثالث ،واليت تعود اإىل
مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد الواردة يف الربانمج واملزيانية للثنائية 19/2018؛
" "2وذكمرت بأأنه ينبغي ،طبق ًا ملعاهدات الاحتادات املموةل من الرسوم ،أأن يكون للك احتاد اإيرادات اكفية لتغطية
النفقات اخلاصة به؛
" "3و أأحاطت علامً بأأن لك احتاد ممول من الرسوم هل جعز متوقمع يف الثنائية  21/2020ينبغي أأن يبحث يف التدابري
طبقا للمعاهدة اخلاصة به من أأجل سدم ذكل العجز؛
" "4و أأحاطت علامً بأأنه اإذا مل يكن ألي احتاد يف أأي ثنائية ما يكفي من الإيرادات وا ألموال الاحتياطية لتغطية نفقاته
املتوقمعة ،يوفَّر املبلغ الالزم لمتويل معليات ذكل الاحتاد من صايف أأصول املنظمة ويكشف يف التقرير املايل الس نوي
والبياانت املالية الس نوية ،والإيرادات والنفقات وا ألموال الاحتياطية حبسب لك قطاع ،للمنظمة ،مبا يشمل
فائض/جعز الاحتادات ،وجيب سداده عندما تسمح بذكل احتياطات الاحتاد املعين؛
وقررت أأنه طبق ًا ملا ورد يف " "4أأعاله ،و ألغراض الثنائية  ،21/2020اإذا مل يكن ألي احتاد ممول من الرسوم
" " 5م
ما يكفي من الإيرادات لتغطية نفقاته ،يوفَّر املبلغ الالزم املذكور يف " "4من ا ألموال الاحتياطية لالحتادات املموةل
من الاشرتأاكت ،يف حال اكنت تكل ا ألموال الاحتياطية اكفية بشلك اتم ،أأو خالف ذكل من ا ألموال الاحتياطية
لالحتادات ا ألخرى املموةل من الرسوم ،ويكشف يف البياانت املالية مكالحظات.
وقررت أأن تواصل
" "6و أأحاطت علامً بأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد مسأأةل شامةل م
مناقشة تكل املسأأةل مبراعاة معوم الاس تدامة املالية للمنظمة عىل املدى البعيد استناد ًا اإىل الواثئق A/59/10
و A/59/11و A/59/INF/6والاقرتاحات ا ألخرى املقدمة من ادلول ا ألعضاء يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة
املزيانية ،يك تمتكمن جلنة املزيانية من تقدمي توصية ،بتوافق الآراء ،اإىل مجعيات الويبو يف عام  2020بشأأن مهنجية
ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد؛
" "7و أأحاطت علامً بأأن لك املؤمترات ادلبلوماس ية املزمع تنظميها يف الثنائية  ،21/2020واليت ميكن أأن تعقد برعاية
الويبو خالل الثنائية  21/2020وت ممول من موارد املنظمة ،س يكون ابب املشاركة التامة فهيا مفتوح ًا مجليع ادلول
ا ألعضاء يف الويبو طبق ًا لتوصيات أأجندة التمنية؛
" "8و أأحاطت علامً مع القلق اب ألثر احملمتل لقرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق  4138من حيث تقويض
نظام ا ألمم املتحدة املوحد؛
" "9واعرتفت بأأن الويبو ،بصفهتا جزء ًا من نظام ا ألمم املتحدة املوحد ،س تواصل الوفاء ابلزتاماهتا طبق ًا لالتفاق املربم
بني ا ألمم املتحدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واستناد ًا اإىل قبولها للنظام ا ألسايس للجنة اخلدمة املدنية ادلولية؛
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" "10و أأحاطت علامً بأأن موارد املوظفني يف الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020ل متث مل أأية موارد موظفني اإضافية
مرتبطة بتنفيذ قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق  4138اإذا ما قورنت بوثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة
للثنائية ".19/2018
 .391ور أأى الرئيس أأنه من املفيد قراءة هذا القرار من أأجل توضيح اخللفية العامة للقضية للجنة الربانمج واملزيانية .وبقدر
ما يتعلق ا ألمر ابلقرار نفسه ،قامت ا ألمانة بتعممي القرار املقرتح من اجملموعة ابء اإىل املنسقني ا إلقلمييني الآخرين .وفتح
الرئيس ابب املناقشة بشأأن هذا البند.
 .392و أأشار وفد اململكة املتحدةً ،
متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإىل أأن الوضع غري املس بوق النامج عن اجلاحئة قد أأجرب اجملموعة
عىل التحيل ابلواقعية بشأأن قدرة ادلورة عىل مواصةل املناقشات وتقدمي توصية بشأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات
حبسب لك احتاد ،عىل النحو املشار اليه يف قرار ادلورة التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وذلكل،
اقرتحت اجملموعة أأن تويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات بأأن تطلب من جلنة الربانمج واملزيانية مواصةل املناقشات يف
دورهتا الثانية والثالثني ،وإاذا لزم ا ألمر ،يف دورهتا الثالثة والثالثني وتقدمي توصية ،بتوافق الآراء ،اإىل مجعيات الويبو يف عام
 2021بشأأن مهنجية ختصيص ادلخل والنفقات حبسب لك احتاد.
 .393وذكمر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ابلقرار اذلي اختذته امجلعية العامة للويبو يف عام  .2019ونظرا للقيود احلالية
النامجة عن اجلاحئة ،واليت حالت دون قيام جلنة الربانمج واملزيانية مبناقشة البند بطريقة موضوعية خالل ادلورة ،ر أأى الوفد
أأنه يف املناقشات املس تقبلية بشأأن هذه املسأأةل ،ينبغي احرتام مبد أأ التضامن بني الاحتادات اذلي يعد أأساس يا ومبد أأ القدرة
عىل ادلفع.
نظرا لعدم وجود تعليقات أأو طلبات ألخذ اللكمة ،ت اعامتد القرار:
 .394وشكر الرئيس الوفود عىل تعليقاهتم .و ً
 .395بسبب الوضع غري املس بوق النامج عن جاحئة كوفيد ،19-أأبلغت ادلورة احلادية والثالثون للجنة الربانمج
واملزيانية مجعيات الويبو بأأنه ليس يف وسعها مواصةل املناقشات وتقدمي توصية بشأأن مهنجية ختصيص الإيرادات
والنفقات حبسب لك احتاد ،كام هو متوىخ يف قرار ادلورة التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
و أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات بأأن تطلب من جلنة الربانمج واملزيانية مواصةل تكل املناقشات يف دورهتا
الثانية والثالثني وكذكل ،اإن لزم ا ألمر ،يف دورهتا الثالثة والثالثني ،وتقدمي توصية ،بتوافق الآراء ،اإىل مجعيات الويبو
يف عام  2021بشأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد.

البند  18من جدول ا ألعامل

اختتام ادلورة

 .396افتتح الرئيس البند  18من جدول ا ألعامل ،اختتام ادلورة ،و أأشار اإىل أأن ا ألمانة أأعدت مسودة "قامئة القرارات اليت
اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" لتمت مراجعهتا من قبل الوفود .وشكر الرئيس الوفود عىل معلهم وتعاوهنم الاس تثنايئ
والقرارات اليت عكست ما ت اإجنازه خالل ادلورة .ومن مث أأعطى الرئيس اللكمة ملساعد املدير العام الس يد .سوندارام.
 .397وشكر مساعد املدير العام الرئيس وذكر أأنه يرغب يف توجيه بضع لكامت شكر خشصية ألن هذه ادلورة اكنت دورة
جلنة الربانمج واملزيانية الثامنة عرشة اليت يشارك فهيا وا ألخرية ابلنس بة هل بعد  11عا ًما يف الويبو .ويف البداية ،أأعرب عن
رغبته يف شكر املدير العام وممثيل ادلول ا ألعضاء عىل اإاتحة الفرصة هل خلدمة هذه املنظمة الرائعة .وشكر أأيضا امجليع عىل
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لكامهتم التقديرية الطيبة خالل جلسة جلنة الربانمج واملزيانية .وأأشار اإىل أأنه س يكون مقرصا اإذا مل يذكر حقيقة أأن العمل اذلي
ت اإجنازه خالل فرتيت وليته اكن بفضل فريق املوظفني املتفانني يف قطاعه ،اذلين اكن البعض مهنم أأحياان برفقته والبعض
نظرا لوجود عدد كبري جدً ا
الآخر اكن دامئًا غري موجود ،ولكهنم اكنوا بنفس ا ألمهية .وذكر أأنه اكن يشعر ابمتنان كبري جتاههم .و ً
من ا ألسامء ،حيث يضم القطاع حوايل  250موظ ًفا ،فقد شكرمه مجي ًعا من خالل الفريق اذلي يقع حتت ارشافه مبارشة.
وشكر مديرة ختطيط الربامج والشؤون املالية (املراقب املايل) وفريقها ،وكبري موظفي املعلومات وموظفي اإدارة تكنولوجيا
املعلومات والتصالت ،ومديرة شعبة املشرتايت والسفر وموظفهيا ،ومدير وموظفي شعبة املباين والبنية التحتية ،وموظفي
خريا
شعبة اللغات ،ومدير وموظفي شعبة املؤمترات واخلدمات العامة ،ومدير وموظفي شعبة ا ألمن وتأأمني املعلومات .و أأ ً
خرا ،شكر مساعده ،أأحد هؤلء املوظفني غري املرئيني اذلين سهملوا معهل بشلك كبري خالل الس نوات الـ  11املاضية.
وليس أ آ ً
كام أأعرب عن تقديره للرئيس والرؤساء السابقني ومجيع أأعضاء امجلعية وممثيل ادلول ا ألعضاء ،املوجودين يف قاعة الاجامتعات
واذلين يتابعون ادلورة عن بعد ،للثقة والصداقة والتفاعل معه بشلك بناء عىل مر الس نني .ورصح مساعد املدير العام بأأنه
اكن من الرشف هل ومن دواعي رسوره خدمة ا ألمم املتحدة والنظام املتعدد ا ألطراف خالل  41س نة املاضية.
 .398وشكر الرئيس مساعد املدير العام عىل لكامته .وشكر أأيضا مجيع الوفود اليت شاركت يف هذه ادلورة ألهنا اكنت دورة
اس تثنائية للغاية يف اترخي املنظمة .وذكر الرئيس أأنه يقدر جيدا ما متكن أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية من القيام به بشلك
جامعي ومن خالل مشاركة امجليع ،وشكر الوفود عىل ما قدموه بشلك فردي وجامعي وعىل املس توى ا إلقلميي أأيضً ا .وذكر
الرئيس عىل وجه التحديد مجيع املنسقني من مجيع اجملموعات اذلين أأثبتوا قدرهتم عىل التشاور والتوصل اإىل توافق يف الآراء،
مما مسح للجنة الربانمج واملزيانية ابلتغلب عىل العقبات التقنية وغريها من العقبات .ورصح الرئيس أأنه للمرة ا ألوىل يف اترخي
الويبو ،متكن أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية من اختاذ قرارات من خالل صيغة جهينة .و أأوحض الرئيس أأن العديد من املنظامت
مل تنجح يف القيام بذكل ،ومل تقم ابختاذ أأي قرار يف ظل جاحئة كوفيد 19-والظروف اليت فرضهتا عىل اختاذ مثل هذه
القرارات .ومع ذكل ،متكنت الوفود بشلك جامعي من اختاذ قرارات هامة ،و أأعرب الرئيس عن أأمهل يف تسجيل هذا اجلهد
امجلاعي بأأحرف ذهبية يف اترخي الويبو .وذكر الرئيس أأولئك اذلين س يغادرون ،وا ألشخاص الأكفاء وقادة املنظمة ،واكن هناك
العديد مهنم ،ول س امي املدير العام ،ومساعد املدير العام الس يد سوندارام .واكن مساعد املدير العام منسقًا خمرض ًما و أأقر
الرئيس ابلثقة اليت وضعها مساعد املدير العام جبميع العاملني داخل املنظمة و أأعضاء الوفود .وابلإضافة إاىل ذكل ،فقد وضع
لك طاقاته وخرباته السابقة حتت ترصف املندوبني ألنه اكن دليه الكثري من اخلربة يف عدة منظامت أأخرى قبل الانضامم اإىل
الويبو؛ وقد انضم اإىل املنظمة حام ًال قدر ًا هائ ًال من اخلربات والتجارب اليت وضعها حتت ترصف املنظمة ،واليت سامهت
بشلك كبري يف جناح معل جلنة الربامج واملزيانية .وشكر الرئيس أأيضا مساعد املدير العام عىل اجلهود العظمية اليت بذلها واليت
ترخس ابذلاكرة .ودعا الرئيس اإىل تصفيق حار ملساعد املدير العام .وشكر الرئيس املستشار القانوين اذلي يمتتع بكفاءة عالية
واذلي قدم دعام كبريا يف رشح وتوضيح العديد من البنود الفنية والقانونية اليت اكن عىل املندوبني التعامل معها .وشكر أأيضا
أأمني جلنة الربانمج واملزيانية وا ألمانة عىل كفاءهتم وفعاليهتم وهمنيهتم العالية .وشكر املوظفني و أأشاد بأأولئك اذلين فقدوا أأفراد
أأرسمه بسبب الفريوس .ومتىن للجميع و ألرسمه التوفيق يف مساعهيم املهنية املس تقبلية والصحة والعافية .و أأكد الرئيس أأنه
سيتواصل مع أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية يف ا ألسابيع املقبةل حىت يمتكنوا من اإطالق مشاورات غري رمسية للتحضري للعمل
املقبل .و أأعرب الرئيس عن ثقته يف أأن لك واحد مهنم س يكون متفهام ومتعاوان بشلك اكمل .فالعمل مع أأطراف متعددة يعمتد
عىل الثقة ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن الثقة اليت تطورت فامي بيهنم خالل ا ألايم القليةل املاضية ستساعدمه عىل التغلب عىل
التحدايت القادمة.
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 .399وشكر وفد اململكة املتحدةً ،
متحداث ابمس اجملموعة ابء ،الرئيس عىل توجهيه املتفاين خالل دورة جلنة الربانمج
واملزيانية .وذكرت اجملموعة أأن الرئيس قام بعمل ممتاز يف سبيل تسهيل املناقشات وقدم د ًمعا جيدً ا خالل اختاذ القرارات.
وشكرت اجملموعة أأيضً ا انئيب الرئيس و أأعربت عن تقديرها ل ألمانة عىل دمعها خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية .ول بد من
توجيه شكر خاص ملوظفي املؤمتر واملرتمجني الفوريني احملرتفني ،اذلين لولمه ملا اكنت دورة جلنة الربانمج واملزيانية هذه ممكنة.
وشكرت اجملموعة أأيضً ا مجيع املنسقني ا إلقلمييني وكذكل ادلول ا ألعضاء عىل هجودمه ادلؤوبة خالل هذه ادلورة .ورمغ
الظروف اليت ت الاشارة الهيا عدة مرات ،متكنت ادلول ا ألعضاء من اإحراز تقدم يف العديد من القضااي .وذكرت اجملموعة أأن
جلنة الربانمج واملزيانية اكنت مكوانً أأساس ًيا لهيلك الرقابة واحلومكة يف املنظمة ،وقد حققت نتاجئ خالل هذه ادلورة.
ولحظت اجملموعة ابرتياح أأنه ت اختاذ قرارات اإجيابية يف مجيع بنود جدول ا ألعامل .ومن املؤسف أأنه بسبب انتشار جاحئة
كوفيد ،19-مل تمتكن اجملموعة من مناقشة مواصفات تقيمي الش بكة الاكمةل ملاكتب الويبو اخلارجية والبت فهيا ،عىل النحو اذلي
لكفته به امجلعية العامة للويبو يف عام  .2019و أأعربت اجملموعة عن اهامتهما املس متر ابإحراز التقدم يف العمل بطريقة تعكس
اجلدول الزمين والاساليب املتفق علهيا .واشارت اجملموعة اإىل الزتهما ابإحراز التقدم يف معلية تقيمي الش بكة الاكمةل ملاكتب
الويبو اخلارجية بطريقة مس تقةل وحمايدة .واعتربت اجملموعة أأنه لتنفيذ هذه العملية بشلك فعال من ا ألفضل اختيار هيئة
مس تقةل وخارجية .وشكرت اجملموعة بعمق وصدق مساعد املدير العام عىل معهل .وذكرت أأنه لعب دورا حموراي وسامه يف
تقدم معل املنظمة يف جمال التنظمي والإدارة .و أأشارت اجملموعة اإىل القمية الكبرية لشخصية وروح الزماةل احلقيقية ملساعد املدير
العام و أأعربت عن تطلعها اإىل رؤيته يف امجلعية العامة.
 .400و أأعرب وفد الاحتاد الرويس ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،عن شكره للرئيس
وانئبيه عىل اإدارهتم املمتازة للعمل ومسامههتم يف اإرساء التفامه بني خمتلف ا ألطراف ابلإضافة اإىل اختاذ املواقف املناس بة بشأأن
القضااي احلساسة .وشكرت اجملموعة الرئيس عىل دبلوماسيته وهماراته اليت اكنت أأساس ية للتوصل اإىل قرارات متوا نزة .وقد
لحظت اجملموعة مدى صعوبة العمل خالل ا ألس بوع و أأعربت عن امتناهنا للرئيس وسأألته عام اإذا اكن ابإماكنه الاس مترار يف
رئاسة املشاورات غري الرمسية خالل فرتة ما بني ادلورات .وشكرت اجملموعة ا ألمانة عىل اجلهود اليت بذلهتا يف اإعداد واثئق
جلنة الربانمج واملزيانية .و أأحاطت اجملموعة علام ابملساهامت اخلاصة يف معل اللجنة والعمل عىل التوصل اإىل حلول توافقية.
ومتنت اجملموعة لك التوفيق ملساعد املدير العام يف مساعيه املس تقبلية .ولحظت املساهامت املهمة مجليع أأعضاء الويبو .وقد
أأظهرت ا ألنشطة التقنية الالزمة لدلورة أأن ا ألمانة اكنت قادرة عىل التكيف بشلك جيد مع الوضع احلايل عىل املس توى
التشغييل .وشكرت اجملموعة املرتمجني واملرتمجني الفوريني عىل معلهم ومساهامهتم .و أأشارت اإىل أأن هذه الفرتة اكنت صعبة
جدا ومتنت للجميع الصحة والنجاح.
 .401وهنأأ وفد لتفياً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،الرئيس وانئبيه عىل توجهياهتم احلكمية أأثناء
ادلورة .وشكرت اجملموعة ا ألمانة عىل معلها اجلاد يف اإعداد الواثئق ،وشكرت أأيضً ا املدقق اخلاريج واللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية ،ل س امي يف ظل اجلاحئة العاملية .وشكرت اجملموعة خدمات املؤمترات والوفود اخملتلفة
واملرتمجني الفوريني عىل دورمه النشط خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية .ولحظت اجملموعة ابرتياح
التقدم احملرز خالل ا ألس بوع .ويف اخلتام ،كررت اجملموعة اس تعدادها للمشاركة بطريقة بناءة يف املناقشات املس تقبلية بشأأن
مواصفات تقيمي املاكتب اخلارجية ومهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد .و أأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف
الانضامم اإىل زمالهئا يف شكر مساعد املدير العام عىل معهل يف هذه املنظمة.
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 .402و أأعرب وفد الصني عن أأسفه للوفاة املأأساوية لزميل يف الويبو بسبب حادث وقع يف ا ألسابيع املاضية و أأرسل تعازيه
اإىل ا ألرسة .و أأثىن الوفد عىل الرئيس لقيادته احلكمية والفعاةل لدلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية الغري مس بوقة
و أأشار اإىل هماراته ادلبلوماس ية العالية وشكر مجيع املندوبني عىل مناقشاهتم البناءة .واكن املندوبون عىل بعد مئات اللف من
ا ألميال ويقعون يف مناطق زمنية خمتلفة ،ورمغ ذكل ،ت حتقيق تطورات اإجيابية يف بعض القضااي .ويشري ذكل بشلك واحض
اإىل أأن جاحئة كوفيد 19-ل ميكن أأن تعيق رغبة ومساعي اجملمتع العاملي يف تعزيز أأنظمة امللكية الفكرية ادلولية .واكنت هذه يه
املرة ا ألوىل اليت تنظم فهيا ا ألمانة اجامتعًا للجنة هبذه الطريقة ،ومل تكن ابلتأأكيد هممة سهةل .ور أأى الوفد أأن اخلربة املكتس بة
من ادلورة ستساعد ا ألمانة عىل تنظمي اجامتعات امللكية الفكرية املتعددة ا ألطراف القادمة بشلك أأفضل يف ظ مل "الوضع
الطبيعي اجلديد" قبل القضاء التام عىل اجلاحئة ،مبا يف ذكل ادلورة احلادية والس تني املقبةل للجمعية العامة .و أأعرب الوفد عن
تقديره ل ألمانة ،ول س امي املدير العام ومساعد املدير العام واملراقب املايل وغريمه من العاملني فهيا .ومتىن الوفد ملساعد املدير
العام لك التوفيق يف مساعيه املس تقبلية .وشكر الوفد ا ألمانة عىل ادلمع والتوضيح اذلي قدمته خالل ادلورة بأأمكلها ا ألمر
اذلي سهل عىل ادلول ا ألعضاء معلية التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن العديد من القضااي وشكرها أأيضا عىل التوضيحات
اليت قدمهتا حول قضااي أأمن البياانت اخلاصة ابسرتاتيجية الويبو "السحابة أأول" .و أأعرب الوفد عن تطلعه ملناقشة مجيع
املسائل اليت سيمت التطرق الهيا خالل ادلورة احلادية والس تني للجمعية العامة مع الوفود ا ألخرى .ويف اخلتام ،شكر الوفد
املرتمجني الفوريني وخدمة املؤمترات عىل معلهم املمتاز خالل ا ألس بوع.
 .403و أأعرب وفد بامن ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن شكره ل ألمانة وهنأأها عىل الطريقة اليت
أأدارت هبا الاجامتع .وبفضل روح ادلعابة لرئيس جلنة الربانمج واملزيانية وحيويته ،متكن الوفود من اإدارة وقهتم بكفاءة عالية
حىت يمتكن ا ألعضاء من التفامه والتوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن خمتلف بنود جدول ا ألعامل .وانهتزت اجملموعة الفرصة
للتعبري عن امتناهنا لنائب رئيس جلنة الربانمج واملزيانية وا ألمانة عىل معلهام يف التحضري لالجامتع .واعرتفت اجملموعة أأيضً ا
ابملشاركة البناءة مجليع هيئات الويبو املمثةل خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية واليت قدمت توضيحات
ومساهامت لتسهيل معلية وضع القرارات اليت متكنت الوفود من اعامتدها .وشكرت اجملموعة أأيضا ا ألعضاء عىل مساهامهتم
ومرونهتم ا ألمر اذلي مسح للمجموعة ابختتام الاجامتع رمغ الظروف اخلاصة جدا بسبب جاحئة كوفيد .19-وعىل الرمغ من
ا ألدوات التكنولوجية اليت تس تخدهما الوفود واليت سهلت مشاركهتا يف الاجامتعات ،أأظهرت هذه التجربة أأن الوفود ما زالت
تواجه العديد من التحدايت جعلت من الصعب أأو حىت املس تحيل أأن تنفذ معلها بشلك اكمل .وتأأثرت منطقة مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب بشدة ابجلاحئة حيث فرضت العديد من القيود عىل السفر والتنقل ،وذلكل دعت اجملموعة ا ألعضاء
اإىل الالزتام ابلتفاق بعدم اإدراهجا يف جداول ا ألعامل اخملتلفة لجامتعات اللجان أأو موضوعات اللجان اليت قد تتطلب
مشاورات أأو مفاوضات مكثفة ألن الظروف احلالية ل تسمح لها ابلقيام بعملها ابلطريقة املناس بة .وشكرت اجملموعة املرتمجني
الفوريني عىل معلهم املمتاز ألنه م
جزءا أأساس ًيا من معلية التواصل ويسامه يف كرس احلواجز اللغوية .وفامي يتعلق هبذه
يشلك ً
املسأأةل ابذلات ،طلبت اجملموعة من الويبو أأن تقدم ل ألعضاء بعض احللول اليت من شأأهنا أأن متكهنم من احلصول عىل
خدمات الرتمجة الفورية ليس فقط لجامتعات اللجان الرمسية ،ولكن أأيضً ا لجامتعات التنس يق خملتلف اجملموعات ا إلقلميية
اخملتلفة والاجامتعات ا ألخرى اليت تس تحق ذكل .و أأكدت اجملموعة الزتاهما جتاه جلنة الربانمج واملزيانية وأأشارت اإىل الروح
البناءة اليت اكنت واحضة خالل هذا الاجامتع ،و أأعربت عن تطلعها اإىل الاجامتع القادم للجنة وعن أأملها يف أأن حتقيق النتاجئ
الإجيابية املتوقعة من هذا الاجامتع .وشكرت اجملموعة مساعد املدير العام وفريقه عىل معلهم والزتاهمم ودمعهم جملموعة بدلان
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أأمرياك الالتينية والاكرييب وللمنظمة عىل مدى الس نوات الإحدى عرشة املاضية .ومتنت اجملموعة هل و ألرسته الصحة والتوفيق
يف هذه املرحةل اجلديدة من احلياة.
 .404و أأعرب وفد س نغافورةً ،
متحداث ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،عن شكره مجليع ا ألعضاء اذلين سامهوا يف نتاجئ
ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية .وذكر املنسق ا إلقلميي أأنه متكن من أأداء معهل بفضل ادلمع املقدم من أأعضاء
اجملموعة ومنسقي اجملموعات ا إلقلميية الزمالء .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها ل ألمانة وموظفي املؤمترات واملرتمجني الفوريني
والفرق الفنية لعملهم املمتاز يف دمع جلنة الربانمج واملزيانية .وشكرت اجملموعة مساعد املدير العام عىل تفانيه يف خدمة
املنظمة .وشكرت أأيضا الرئيس عىل صربه املذهل وروح ادلعابة واحلمكة اليت سامهت يف خلق جو تسوده روح مالزماةل خالل
ادلورة .و أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل مواصةل املناقشات البناءة يف ادلورات القادمة ومتنت للجميع الصحة اجليدة والعافية.
 .405وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة والرئيس عىل العمل املمتاز يف اإدارة ادلورة .وعىل الرمغ من جدول ا ألعامل
املكثف والصيغة الهجينة ،متكنت الوفود من حتقيق نتاجئ اإجيابية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمتكن يف املس تقبل من
مواصةل العمل معهم .وشكر الوفد ا ألمانة وزمالهئا من قسم الشؤون املالية وقسم اخلدمات الإدارية يف الويبو عىل مسامههتم
يف اإعداد التقارير والواثئق ا ألخرى املطلوبة لدلورة .و أأعرب الوفد عن امتنانه الشديد ملشاركهتم النشطة يف الاجامتع .وشكر
الوفد مساعد املدير العام عىل مساهامته الهائةل يف معل الويبو عىل مر الس نني وعىل همني مته ومتسكه بقمي هذه املنظمة وانفتاحه
واس تعداده دلمع ادلول ا ألعضاء عند احلاجة .و أأعرب الوفد عن امتنانه لزمالئه و أأصدقائه من الوفود ا ألخرى ،سواء اكنوا
موجودين يف القاعة أأو يشاركون عن بعد يف ادلورة .و أأعرب الوفد عن امتنانه هلم عىل معلهم النشط وعىل التحيل بروح
التعاون اليت سادت خالل هذا ا ألس بوع .وشكر الوفد أأيضً ا خدمة املؤمترات واملرتمجني الفوريني عىل وجه اخلصوص ألهنم
اس متروا يف أأداء هممهتم الصعبة يف ظروف أأكرث صعوبة من املعتاد.
 .406و أأثىن وفد مجهورية زمبابويً ،
متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،عىل الرئيس لقيادته الرش يدة خالل مداولت
هذا ا ألس بوع .و أأعربت اجملموعة عن امتناهنا ل ألمانة عىل اإعدادها ملرافق املؤمترات اليت وفرت اجلو املناسب للمندوبني لإجراء
املداولت .و أأشارت اإىل أأن ادلورة احلادية والثالثون للجنة الربانمج واملزيانية ستسجل يف التارخي ابعتبارها أأول جلنة للويبو
تنعقد بصيغة جهينة .واكن هناك العديد من ادلروس اليت جيب تعلمها للتكيف مع الوضع الراهن .وعىل الرمغ من القيود اليت
فرضهتا جاحئة كوفيد ،19-لحظت اجملموعة التقارير اخملتلفة اليت ت تقدميها خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج
واملزيانية مبا يف ذكل تقرير املدقق اخلاريج .وهنأأت اجملموعة الويبو عىل تقرير التدقيق غري املتحفظ لعام  2019وعىل الفائض
والاحتياطيات .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها ل إالحاطة اليت تلقهتا من خمتلف مديري الربامج بشأأن التعديالت اليت أأجرهتا
املنظمة يف ضوء التحدايت النامجة عن جاحئة كوفيد .19-وشددت اجملموعة عىل تنفيذ هذه التعديالت بطريقة تعزز التمنية.
و أأعربت عن تقديرها للجهود اليت تبذلها ا ألمانة يف سبيل حتقيق املساواة بني اجلنسني بني القوى العامةل يف املنظامت وبني
مس تخديم امللكية الفكرية .كام أأعربت عن امياهنا برضورة وجود توازن جغرايف أأفضل بني القوة العامةل ليعكس الواقع احلايل
لعضوية املنظمة .وأأشارت اجملموعة اإىل ارتياهحا لقبول مجيع ا ألطراف ابلتوصيات ابإرجاء املناقشات حول املاكتب اخلارجية
ومهنجية ختصيص ا إليرادات والنفقات حبسب لك احتاد اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية .ور أأت اجملموعة
أأن مثل هذا الهنج املنطقي والعميل خيدم املصاحل الفضىل ألهداف املنظمة عىل املدى الطويل .ومبا أأن هذه ادلورة يه
ا ألخرية حتت إارشاف املدير العام ،أأعربت اجملموعة عن امتناهنا هل عىل قيادته املقتدرة للمسائل الإدارية وشؤون املزيانية يف
املنظمة .وأأشارت اجملموعة اإىل أأنه يف ظل اإدارته ،ت حتقيق العديد من املاكسب من حيث دقة التقارير املالية والشفافية
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داخل املنظمة .و أأعربت أأيضا عن تقديرها ملساعد املدير العام عىل خدمته يف املنظمة ملدة  12عا ًما .ومتنت هل اجملموعة التوفيق
يف مساعيه املس تقبلية.
نظرا لعدم وجود
 .407ودعا الرئيس اإىل توجيه التحية لفريق املرتمجني الفوريني من خالل الوقوف والتصفيق احلار هل .و ً
طلبات أأخرى ألخذ اللكمة ،اختمت الرئيس الاجامتع.

[ييل ذكل املرفق]
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ANNEX :

LISTE DES PARTICIPANTS / LIST OF PARTICIPANTS

ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/
in the alphabetical order of the names in French of States)
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Mandla NKABENI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
ALGÉRIE/ALGERIA
Nadji AICHE (M.), directeur de l’administration, Ministère de l’industrie et des mines, Institut
national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Alger
Mohamed BAKIR (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève
ALLEMAGNE/GERMANY
Tim WERNER (Mr.), Legal Officer, Division for Trademark Law, Design Law, Federal Ministry of
Justice and Consumer Protection, Berlin
Alexander HUBER (Mr.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Jan TECHERT (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
ANGOLA
Margarida IZATA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Alberto GUIMARÃES (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN
Vaqif SADIQOV (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Seymur MARDALIYEV (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Rustam AGAYEV (Mr.), Head, Intellectual Property Analysis and Policy Department, Intellectual
Property Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku
Gulara MUSTAFAYEVA (Ms.), Head, Economy and Finance Department, Intellectual Property
Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku
Farid ABBASOV (Mr.), Deputy Head, Economy and Finance Department, Intellectual Property
Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku
BRÉSIL/BRAZIL
Maximiliano DA CUNHA HENRIQUES ARIENZO (Mr.), Head, Intellectual Property Division,
Ministry of Foreign Affairs, Brasília
Fernando CASSIBI DE SOUZA (Mr.), Researcher, Industrial Property, National Institute of
Industrial Property of Brazil, Ministry of Economy, Rio de Janeiro
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André JAFET BIEVILACQUA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Lais TAMANINI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
CANADA
Gabrielle DOLGOY (Ms.), Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy
Division, Trade Policy and Negotiations, Global Affairs, Ottawa
Ebyan FARAH (Ms.), Policy Analyst, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Ottawa
Nicolas LESIEUR (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
CHILI/CHILE
Martin CORREA (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
Felipe FERREIRA (Sr.), Asesor, Division de Propriedad Intelectual, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Santiago
CHINE/CHINA
ZHANG Yaning (Ms.), Division Director, China National Intellectual Property Administration
(CNIPA), Beijing
ZHANG Ling (Ms.), Deputy Division Director, China National Intellectual Property Administration
(CNIPA), Beijing
ZHONG Yan (Mr.), Program Administrator, International Cooperation Department, China
National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
ZHENG Xu (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
ÉGYPTE/EGYPT
Ahmed Mohamed Ibrahim MOHAMED (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
EL SALVADOR
Diana Violeta HASBÚN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Muncial del Comercio (OMC), Ginebra
ESPAGNE/SPAIN
Eva María PÉRTICA GÓMEZ (Sra.), Jefe de Servicio, Departamento de Coordinación Jurídica
y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Madrid
Juan José LUEIRO GARCÍA (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Howard SOLOMON (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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Scott EWALT (Mr.), Deputy Chief Policy Officer, Office of Policy and International Affairs, United
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
Karin FERRITER (Ms.), Deputy Chief Policy Officer, Office of Policy and International Affairs,
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
Todd REVES (Mr.), Senior Attorney, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
Adriana GONZALEZ (Ms.), Senior Management Reform Officer, Department of State,
Falls Church
Carrie LACROSSE (Ms.), Foreign Affairs Officer, Bureau of International Organization Affairs,
Department of State, Washington, D.C.
Hollie MANCE (Ms.), Management Analyst, Bureau of International Organization Affairs,
Department of State, Washington, D.C.
James SHUSTER (Mr.), Program Analyst
Seneca JOHNSON (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), IP Attaché, Permanent Mission, Geneva
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), IP Attaché, Permanent Mission, Geneva
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Galina MIKHEEVA (Ms.), Director, International Cooperation Department, Federal Service for
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
Ryazanova MARIA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Ivan NOVIKOV (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
FRANCE
Josette HERESON (Mme), conseillère politique, Ministère de l’Europe et des affaires
étrangères, Mission permanente, Genève
Élodie DURBIZE (Mme), responsable du pôle international, Institut national de la propriété
industrielle (INPI), Paris
Indira LEMONT SPIRE (Mme), chargée de mission, affaires européennes et internationales,
Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie
GABON
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), première conseillère, Mission permanente, Genève
GRÈCE/GREECE
Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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GUATEMALA
Eduardo SPERISEN YURT (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
HONGRIE/HUNGARY
Csaba BATICZ (Mr.), Head, Legal and International Department, Hungarian Intellectual
Property Office (HIPO), Budapest
Kinga UDVARDY-MARTON (Ms.), Legal Advisor, Industrial Property Law Section, Hungarian
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest
Zsófia CSIZMADIA (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
INDE/INDIA
Animesh CHOUDHURY (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
INDONÉSIE/INDONESIA
Fitria WIBOWO (Ms.), Deputy Director, Trade Dispute Settlements and Intellectual Property,
Directorate of Trade, Commodities and Intellectual Property, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Trade Dispute Settlements and Intellectual Property Officer,
Directorate of Trade, Commodities and Intellectual Property, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta
Reyhan Savero PRADIETYA (Mr.), IP Officer, Directorate of Trade, Commodities and
Intellectual Property, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta
Ditya Agung NURDIANTO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Indra ROSANDRY (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Nara RAKHMATIA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
ITALIE/ITALY
Simona MARZETTI (Ms.), Head, International Affairs Division, Italian Patent and Trademark
Office (IPTO), Ministry of Economic Development, Rome
Delfina AUTIERO (Ms.), Senior Officer, Italian Patent and Trademark Office (IPTO), Ministry of
Economic Development, Rome
Tiziana ZUGLIANO (Ms.), Attachée, Permanent Mission, Geneva
JAPON/JAPAN
Yuki SHIMIZU (Mr.), Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division, Policy
Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Masataka SAITO (Mr.), Deputy Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division,
Policy Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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KAZAKHSTAN
Damegul KABIYEVA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Gulmira UAKPAYEVA (Ms.), Deputy Head, Department of Finance and Logistical Support,
National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan,
Nur-Sultan
KENYA
Dennis MUHAMBE (Mr.), Second Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Adaba BRIGGS (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
LETTONIE/LATVIA
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission,
Geneva
MAROC/MOROCCO
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
MEXIQUE/MEXICO
Socorro FLORES LIERA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Paulina CEBALLOS (Sra.), Embajadora Alterna, Misión Permanente, Ginebra
Diana HEREDIA GARCÍA (Sra.), Directora, Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
Sonia HERNÁNDEZ ARELLANO (Sra.), Subdirectora Divisional de Asuntos Multilaterales y
Cooperación Técnica, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
Paulina CEBALLOS ZAPATA (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
Raúl VARGAS JUÁREZ (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
NÉPAL/NEPAL
Mani Prasad BHATTARAI (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Tirtha Raj WAGLE (Mr.), Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Kumar RAI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Uttam Kumar SHAHI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Vijay Raj TANDUKAR (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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NIGÉRIA/NIGERIA
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva
Benaoyagha OKOYEN (Mr.), Consul General, Ministry of Foreign Affairs, Consulate General of
Nigeria, New York
Yvonne IFEZUE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Theresa Chinyere ONUH (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
OMAN
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Commerce and Industry,
Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva
Ali AL MAMARI (Mr.), Director, Intellectual Property Department, Muscat
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
Khalid FAIZ (Mr.), Coordinator, Commerce, Industry and Investment Promotion,
Permanent Mission, Geneva
PAKISTAN
Muhammad Salman Khalid CHAUDHARY (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
PANAMA
Alfredo SUESCUM (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Krizia MATTHEWS (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
PÉROU/PERU
Cristóbal MELGAR (Sr.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra
PHILIPPINES
Arnel TALISAYON (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
HUH Won Seok (Mr.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Ministry of Trade, Industry and Energy, Daejeon
KIM Hyuna (Ms.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Ministry of Trade, Industry and Energy, Daejeon
KIM Sunkee (Ms.), Deputy Director, Cultural Trade and Cooperation Division, Ministry of
Culture, Sports and Tourism, Sejong
PARK Si-young (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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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
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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.)

IV.

Directeur/Director

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

