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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021يونيو  10التاري    خ: 

انيةلجنة  ز نامج والمي   الير

 الثانية والثالثونالدورة 
 2021 يوليو  16إىل  12جنيف، من 

 عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 انةاألم وثيقة من إعداد 

 معلومات أساسية

ي جرت عقب المناقشات  .1
 "مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة عضوية"من جدول األعمال،  12بشأن البند الت 

ي سبتمبر WO/PBC/31/10)الوثيقة 
انية فن ن نامج والمب  ن للجنة البر نامج 2020(، خالل الدورة الحادية والثالثي  ، توصلت لجنة البر

انية إىل القرار التاىلي بشأن هذا البند من جدول األعمال
ن  : والمب 

انية" ن نامج والمب  ي لويبو  الموجهة ل دعوةال ، إذ ناقشت وبحثتإن لجنة البر
 مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة كي تصبح عضوا فن

ي هذه الوثيقة ) )المجموعة(
 ومرفقها: ( WO/PBC/31/10عىل النحو الوارد فن

ي بلوغها عن أقّرت  "1"
ي تسهم الويبو فن

بالعمل المهم الذي تضطلع به المجموعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الت 
انية  ن نامج والمب   ؛2020/21طريق العديد من برامجها ومشاريعها وفقا للبر

ي دورتها الثانية وطلبت من األمانة التماس المزيد من التوضيح من أمانة المجموعة وتقديم وثيقة إىل لجنة البر  "2"
انية فن ن نامج والمب 

ن تتضمن معلومات مفصلة عن:   والثالثي 

د بالضبط لمساهمة الويبو استنادا إىل استعراض المجموعة لتخصيص التكاليف، وما يرتبط بذلك من آثار  (أ  )
ّ
المبلغ المحد

 من حيث اإلدارة واإلبالغ؛

يبة تنسيق بقيمة  (ب) ي المصدر من مساهمات ا1وتطبيق ضن
قتطع فن

ُ
لغب  غب  األساسية والمخصصة برصامة ألنشطة % ت

 األمم المتحدة اإلنمائية؛

ي المستقبل.  (ج)
 واستخدام مساهمة الويبو وإمكانيات تقييمها فن

انية وتقديم تقرير عن ذلك إىل لجنة  "3" ن نامج والمب  وطلبت من األمانة استكشاف أثر انضمام الويبو إىل المجموعة من زاوية البر
ي 
انية فن ن نامج والمب  .  البر ن  "دورتها الثانية والثالثي 
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ي نوفمبر و .2
ن
ي المرفقها يرد مضمون، رسالة ، كتب المدير العام2020ف

ن
ن العام لألمم المتحدة بصفتها رئيسة  ،ف إىل نائبة األمي 

ي  وأبلغ، مجموعة(ال) للتنمية المستدامةمجموعة األمم المتحدة 
ن
 ب الرسالة ف

 
انية وطلب مزيدا ن نامج والمب  التوضيحات من  قرار لجنة البر

ي أثارتها اللجنة. المسائل بشأن 
 الت 

ي مارس  وردت .3
ن
ن العام عىل النحو الواجب عىل رسالة المدير العام ف ي المرفق. 2021نائبة األمي 

ن
 ، ويرد مضمون رسالتها ف

ي الذي ستساهم به مبلغ ال
ز
 مجموعةالالويبو ف

ن العام .4   أكدت نائبة األمي 
 
د بالضبط لمساهمة الويبو استنادا

ّ
الذي  ،إىل استعراض المجموعة لتخصيص التكاليف المبلغ المحد

 لعامي  200,000 يبلغ
 
شب   . 2023و 2022دوالر أمريكي سنويا

ُ
 وأ

 
ن  أيضا ، إىل أنه سيتم تحديث مخصصات تقاسم التكاليف كل عامي 

ي عام 
ن
ة  2023وأن االستعراض التاىلي من هذا القبيل سيكون ف   25. إذا وقعت الويبو عىل أكبر من 2025-2024للفب 

 
من أطر  إطارا

 
 
عرف سابقا

ُ
ي كانت ت

يد للمساعدة اإلنمائية أطر عمل األمم المتحدةباسم  األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الت  ن ، فسب 
ي الوقت الحاىلي . مجموعةالتقاسم تكاليف  حصةمن الرسوم األساسية ألنها ستشمل نسبة أكبر 

ن
األطراف الموقعة من هي ، الويبو وف

 و  . 2021 – 2019، الجزائر من أطر التعاون هذه واحد  طار إل 
 
ي عام  وقعت الويبو أيضا
ن
إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة  2016ف

ازيل ا ،اإلنمائية . القبل إنشاء  2021- 2017لبر ي شكلها الحاىلي
ن
 مجموعة ف

يبة تنسيق بقيمة   %1تطبيق ضز

يبة التنسيق بقيمة  .5 ن العام أن ضن طبق عىل جميع المساهمات المخصصة برصامة لألنشطة اإلنمائية1أكدت نائبة األمي 
ُ
، % ت

ي الوثائق المتعلقة بتطبيق  ويرد بيان ألنشطة المقر أو األنشطة الميدانية. موجهة بغض النظر عما إذا كانت المساهمة 
ن
يبة ف وط الرصن شر

يبة المتاحة عىل  يبة  ةالتشغيليالتوجيهات وهي ؛ مجموعةالموقع الرصن بسطة الم التحقققائمة و ، المتكررةاألسئلة و  ،التنسيقلرصن
  ةنائب تأوضحو . لتحديد تطبيق الرسوم

 
وط ستنطبق عىل المساهمات المخصصة للويبو إذا أصبحت عضوا ن العام أن هذه الشر  األمي 

ي 
(، مجموعة، باستثناء المساهمات األساسية أو المقدرة، أو األموال المجمّ الفن ي

ي نشاط إنمائ 
عة )مساهمات الجهات المانحة المتعددة فن

، أو أو التمويل  نامج. الواردة مساهمات الالمواضيعي   وضحوتمن حكومات البلدان المستفيدة من البر
 
يبة  ةلتشغيليالتوجيهات ا أيضا لرصن

ي رسالة نائب ا ، المشار إليهالتنسيق
ن العام، أن ةفن يبة إذا المساهمة اتفاق خضع يمن المحتمل أن ه األمي  وط بعض  صّحتللرصن الشر

 ال قائمة  وأتاحت
ً
يبة. أكبر تفصيال  ستثناءات تطبيق الرصن

ي  .6
يبة تنطبق بشكل واسع إىل  وأشار مكتب التنسيق اإلنمائ  ي النطاق أن الرصن

انية الت  ن عىل هذه األموال المخصصة من خارج المب 
ي مساعدة إنمائية رسمية ك  ،بها التبليغ ويجب ، اعتبارها يمكن 

ي إطار لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية فن
فن

ي بالتنسيق، كيانات منظومة األمم المتحدة ويجب أن تبلغ بها كذلك   ،الميدان االقتصادي
ن المعتن باعتبارها مجلس الرؤساء التنفيذيي 

 ة". "مساعد إنمائية رسمي

يبة الستطبق  ، األمانةب  تفسوبحسب  .7 ي تزيد  %1بقيمة رصن
،  100,000قيمتها عن عىل الصناديق االستئمانية الت  دوالر أمريكي

ي التوجيه
يتعلق أحد االستثناءات بمساهمات "البلدان المستفيدة من و . ما  عىل اتفاق اتما لم ينطبق أحد االستثناءات الموضحة فن

ي األنشطة اإلنمائية. 
نامج" فن ي البر

 ها وبرامجصناديق األمم المتحدة  وتستوفن
 
ي األمم المتحدة،  المعايب  المحددة مسبقا

للدول األعضاء فن
ي يوجد 

امج عىل أنها تلك البلدان الت  ي تحدد البلدان المستفيدة من البر
ي ها مفيوالت 

لجنة المساعدة قائمة نسق مقيم أو تلك المدرجة فن
ي الميدا

ليس لدى الويبو معيار و . للبلدان المؤهلة للمساعدة اإلنمائية الرسمية ن االقتصادياإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية فن
 
 
امج محدد مسبقا ن دولها األعضاء كدول مستفيدة من البر التابعة لمنظمة التعاون لجنة المساعدة اإلنمائية قائمة وال تطبق  ،لتعيي 

ي الميدان االقتصادي
ي أنشطتها للبلدان المؤهلة للمساعدة اإلنمائية الرسمية  والتنمية فن

 . فن

ي دول أعضاء مختلفة تّيش،أو ، تتوىل الويبو و  .8
 األنشطة فن

 
تيبات محددة. ب ، رهنا إذا كان البلد الذي يتم فيه تنفيذ هذه األنشطة و ب 

ي الفقرة ]
يبة كما هو موضح فن يبة تنطبق عىل و [ أعاله. 7يوفر التمويل، فيمكن اعتبار ذلك استثناًء لتطبيق الرصن يبدو أن الرصن

ي الويبو والمصادر األخرىالمخصصة المساهمات 
ي اإلنمائية نشطة ة إىل األ بالنسب( اءو عىل الس )من الدول األعضاء فن

المضطلع بها فن
 
 
ي تقدم التمويل، عىل سبيل المثال، وفقا

ستخضع الصناديق االستئمانية و . االستئمانيةصناديق لل دول أعضاء أخرى غب  الدولة الت 
 من االستاستثناء تحديد ما إذا كان أي من أجل  ،كل اتفاق عىل حدةلمعايب  مجموعة األمم المتحدة عىل أساس  

ً
ثناءات سيكون قابال

 وذلك للتطبيق، 
 
شادا  . المبسطة لتحديد تطبيق الرسوم التحققائمة بق اسب 

يبة  أن األمانة وتفهم .9 قبلولن مجموعة. الاالستئمانية الموقعة بعد تاري    خ انضمام الكيان إىل فقط عىل الصناديق ستطبق الرصن
ُ
 ت

  هذه الصناديق
 
 أيضا
ّ
ي حال استيفائها لإّل
ي أنه مجموعة ال وترىمعايب  المساعدة اإلنمائية الرسمية. فن

يبة" إدراج ينبعن ط الرصن "شر
ي االتفاق

ط هذا نموذج  ويرد  ،المعياري فن ي الشر
يبة  ةالتشغيليالتوجيهات فن لدول األعضاء بالنسبة إىل اقد يكون من المهم و . التنسيقلرصن

ي قد 
يبة المطبقة عىل صندوق استئمائن ي الموارد المتاحة  %1ىل تخفيض محتمل يصل إىل ؤدي إيأن تالحظ أن األثر المحتمل للرصن

فن
 لألنشطة المخطط لها. 

https://unsdg.un.org/resources/coordination-levy-operational-guidance
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Coordination-Levy-Operational-Guidance.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Coordination-Levy-FAQs-March-2019.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Coordination-Levy-FAQs-March-2019.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Coordination-Levy-FAQs-March-2019.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Simplified-checklist-to-determine-levy-application.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Simplified-checklist-to-determine-levy-application.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Coordination-Levy-Operational-Guidance.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Coordination-Levy-Operational-Guidance.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Simplified-checklist-to-determine-levy-application.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Coordination-Levy-Operational-Guidance.pdf
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 استخدام مساهمة الويبو

ي تقاسم تكاليف  .10
ن
ي ذلك جميع المساهمات ف

ن
مجموعة، موارد أساسية مختلطة لتمويل نظام التعتبر جميع الموارد، بما ف

ن وعملياته.  ن المقيمي   التكاليف الممولة منسقتشمل و المنسقي 
 
 مقيم ا

 
 متفرغ ا

 
ي موظف  1,100وحواىلي  ا

، األمم المتحدةمن موظفن
ن العام الويبو  ةنائبت أبلغوقد إضافة إىل تكاليف التشغيل.  نسب إىل أي جهة مانحة باألمي 

ُ
أن موارد عمل نظام المنسق المقيم ال ت

 أ محددة، سواء 
 
ي مجموعة األمم المتحدة أو دولة عضو مساهمة.  كانت عضوا
ن
 ف

 وعقدت األمانة  .11
 
ي من أجل تنسيق الآخر مع مكتب  اجتماعا

ي ابالنسبة إىل مجموعة المناقشة قيمة عضوية اإلنمائ 
ن
لويبو، بما ف
ن ومكاتبهم، وفرق األمم المتحدة القطرية، ومكتب التنسيق ن المقيمي  ي يمكن للويبو من خاللها االستفادة من المنسقي 

 ذلك الطرق الت 
ي لدعم برنامج عمل الويبو 

ي تنسيق الر مكتب وأشا . اإلنمائ 
ن التعاون متعدد األطراف مع مجموعة قد يحّس الإىل أن االنضمام إىل اإلنمائ 

كاء   بيلهم أنه قد و ، كيانات منظومة األمم المتحدة األخرى والشر
ً
ي نهج أكبر تكامال

ن
تفكب  جديد حول كيفية إدراج الملكية الفكرية ف

ي للويبو الحضور ن الأعىل الرغم من و أهداف التنمية المستدامة. تحقيق ل
ي ، أشار مكتب التنسيق محدود  ميدائن

در  ا إىل أنهاإلنمائ 
ُ
ي ج ست

ن
ف

ي تطوير من أجل االمناقشات عىل مستوى فريق األمم المتحدة القطري 
ن
أطر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية لمساهمة ف

ن لدعم األنشطة المتعلقة طريقة د يتحد يمكنها وأن الويبو ، المستدامة ن المقيمي  ، وعىل سبيل المثالوالية الويبو. بتعاملها مع المنسقي 
ي أشار مكتب التنسيق 

ي رأتأن إحدى الوكاالت المتخصصة قد اتبعت نهج استهداف عدد قليل فقط من البلدان إىل اإلنمائ 
فيها  الت 

.  مصلحة ن ن المقيمي  ي التعامل مع المنسقي 
ن
ي مكتب التنسي أشار و ف

 تشكل مجموعة الإىل أن عضوية ق اإلنمائ 
 
 لتوسيعفرصة محتملة  أيضا

ي قد تؤثر عىل نظام للملكية الفكرية. اإلنمائية نشطة األ الملكية الفكرية، وربطها بمجال تجاوز بما ينشطة األ 
 األخرى الت 

حةيرد و  .12  . فيما يىلي فقرة القرار المقب 

انية:  .13 ن نامج والمب   إن لجنة البر

تطلب من األمانة مواصلة العمل مع مكتب  "1"
ي من أجل الحصول عىل 

التنسيق اإلنمائ 
ي 
توضيحات إضافية بشأن أثر العضوية فن

 . مجموعة عىل عمل الويبو ال

بمشاورات وتطلب من األمانة تقديم تقرير  "2"
ي الفقرة " األمانة

" 1اإلضافية المشار إليها فن
من أجل تيسب  مناقشة القرار بشأن  ،أعاله
ن الية عضو  ي الدورة الثالثة والثالثي 

مجموعة فن
انية.  ن نامج والمب   للجنة البر

]يىلي ذلك المرفق[
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 المتحدة للتنمية المستدامة مجموعة األممالرسالة الواردة من 
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 ]نهاية المرفق والوثيقة[


