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ة من ن و ُعقدت الدورة الثانية والثالث .1 ي الفبر
ي مقر الويبو فز

انية فز ز نامج والمب   . 2021يوليو  16إل  12للجنة البر

ة من أكتوبر و  .2 : الجزائر، أنغوال، أذربيجان، من الدول األعضاء التالية 2021إل أكتوبر  2019تألفت اللجنة خالل الفبر

، جمهورية الت2021 2020بنغالديش ) ز ، الصي  ازيل، كندا، شيلي شيك، الجمهورية الدومينيكية، مرص، السلفادور، (، بيالروس، البر
(، 2021-2020اإلسالمية( ) -(، إندونيسيا، إيران )جمهورية 2020-2019فرنسا، الغابون، ألمانيا، اليونان، غواتيماال، المجر، الهند )

يا ) ز يا، عمان )(، المكسيك، المغرب، نيبال، 2021 2020إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كينيا، التفيا، مالب  (، 2020-2019نيجب 
ز ) و، الفلبي  ، السنغال، 2020-2019(، جمهورية كوريا )2020-2019باكستان، بنما، بب  (، جمهورية مولدوفا، رومانيا، االتحاد الروسي

-2020) ند)بحكم منصبها(، طاجيكستان، تايل (، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، سويشا2020-2019رصبيا، سنغافورة )
(، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، أوروغواي، 2021-2020(، تونس، تركيا، اإلمارات العربية المتحدة )2021
 (. 53نام ) فييت

ي هذه الدورة:  .3
لة فز

َّ
ي اللجنة ُممث

ازيل،  ك بنغالديش، بيالروس، الجزائر ، أنغوال، أذربيجان، وكانت الدول التالية األعضاء فز ندا، البر
، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، مرص، السلفادور، فرنسا، ألمانيا، غواتيماال، هنغاريا، إندونيسيا،  ز ، الصي  إيران شيلي

ياإيطاليا، اليابان، كازاخستان، اإلسالمية(،  -)جمهورية  ز و، جمهورية مالب  يا، باكستان، بنما، بب  ، المكسيك، المغرب، نيبال، نيجب 
، رصبيا، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، سويشا، مول اإلمارات العربية تونس، تركيا، تايالند، دوفا، رومانيا، االتحاد الروسي

 (. 46المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، فييت نام )المتحدة، 

ي الويبو و  .4
ي اللجنة، ممثلة بصفة مراقب:  غب  وباإلضافة إل ذلك، كانت الدول التالية، األعضاء فز

، أفغانستاناألعضاء فز
اليا،  ،  أسبر ز ص، النمسا، بوركينا فاسو، كولومبيا، كوت ديفوار األرجنتي  ، إستونيا،، قبر ي

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبوتر
ليتوانيا، مالطا، موناكو، ليبيا، ليسوتو، لبنان، ويت، ، الكاألردنالعراق، إرسائيل، جامايكا،  غانا، الهند،إثيوبيا، فنلندا، غامبيا، جورجيا، 

، عمان، منغوليا، ناميبيا، هولندا،  ز تغال، قطر، باراغواي، الفلبي  سنغافورة، المملكة العربية السعودية، جمهورية كوريا، بولندا، البر
ويال )جمهورية  أوغندا، نيا،، ترينيداد وتوباغو، أوكراالجمهورية العربية السوريةرسيالنكا، السودان، سلوفينيا،  ز البوليفارية(،زامبيا،  -فبز
 (. 50زيمبابوي )

 افتتاح الدورة  من جدول األعمال 1البند 

ي الدورة. ا .5
ز الموجودين فز حيب بجميع المندوبي  انية بالبر ز نامج والمب  ز للجنة البر  فتتح المدير العام الدورة الثانية والثالثي 

ي  .6
انية. وأعرب الرئيس عن أمله فز ز نامج والمب  ز للجنة البر ز وأعلن االفتتاح الرسمي للدورة الثانية والثالثي  ورحب الرئيس بالمشاركي 

ي العالم من 
ا  المشاركةأن يتمكن كل من ينضم إل هذه الدورة من أي مكان فز

ً
باالجتماع. ورصح الرئيس أن عقد هذه الدورة يشكل تمرين

ا لالهتم ً ي عقدت بشكل مماثل قد تكللت بالنجاح وشكلت مثب 
ر الدول األعضاء بأن الدورة السابقة التر

ّ
ا جماعًيا. ومع ذلك، ذك ام وتحديً

ام جميع  ز ي أن يؤدي البر
تجربة استثنائية مكنت اللجنة من اتخاذ قرارات مهمة عل الرغم من الظروف. وأعرب الرئيس عن أمله فز

ي هذه الدورة إل نجا 
ز فز انية.  32ح الدورة المشاركي  ز نامج والمب  ز أن العديد من  تتمتع الويبو  وذكر أنللجنة البر ي حي 

بوضع مالي جيد، فز
ي من أوضاع ما

ز
نامج ويتم . جائحةية صعبة إثر انتشار اللمنظمات األمم المتحدة كانت تعات عقد الجلسة الثانية والثالثون للجنة البر

ي 
ز
انية ف ز ير عام جديد وأعيد تنظيم المنظمة تحت قيادته. ورحب الرئيس بالمدير العام الجديد. . وكان للويبو مدةت حرجاوقأوالمب 

اءات والعالمات التجارية. وأعىط  ي للبر
ورحب الرئيس بنائب الرئيس خوسيه أنطونيو جيل سيليدونيو، المدير العام للمكتب اإلسباتز

 للمدير العام إلبداء مالحظاته االفتتاحية.  الكلمةإعطاء إعالنات إدارية قبل لتقديم الرئيس الكلمة لألمانة 

ي االجتماع،  .7
ز
ي قدًما ف

ي تتعلق بسب  وعن وقدمت األمانة لمحة عامة عن النقاط اللوجستية واإلدارية قبل المضز
النقطة األول التر

تيب المعتاد، أي مع إعطاء األولو  االجتماع.  ي المجموعات عندما يطلب شخص ما الكلمة، يعلن الرئيس إعطاء الكلمة بالبر
ية لمنسقر

، ويتم 
ً
ي و وفود الدول األعضاء بعد ذلك.  دعوةاإلقليمية أوال

ز لكل من الموجودين فز تراقب األمانة طلب أخذ الكلمة وقائمة المتحدثي 
نت. وتقوم األمانة بإبالغ الرئيس بمن طلب أخذ الكلمة، ويعلن الرئيس بعد  ز من خالل اإلنبر ا وأولئك المشاركي 

ً
 عمنذلك القاعة جسدي

ي 
ز التر تيب قائمة المتحدثي  ا لبر

ً
ي كلمته وفق

جمة الفورية لالجتماع بجميع اللغات الرسمية الست و . لهاألمانة قدمتها سيلقر ز البر تم تأمي 
ز ازدادت صعوبته  ز الفوريي  جمي  لألمم المتحدة، وطلبت األمانة من جميع الوفود محاولة التحدث ببطء ووضوح، ألن عمل الزمالء المبر

ي 
ز
ز وضع أي معدات يمكن أن ةهذه البيئة الجديدة الهجينف ي الوضع الصامت. تشّوش عل . وطلبت األمانة من المندوبي 

ز
نظام الصوت ف

انية. أما بالنسبة لمنصة أنه سيتم نشر وذكرت األمانة  ز نامج والمب  ز عل موقع لجنة البر ، أي المنصة Interprefy قائمة المشاركي 
اضية، فتمت اإلشارة ي دردشة الإل أنه ال يمكن استخدام وظيفة " االفبر

 chat to( أو "الدردشة مع جميع" )event chat) الحدث"فز
all .ز المندوبمن قبل  ماستخداللمخصصة وظيفة الدردشة و (، للمحادثات الجانبية العادية مون إثارة ي  ز من  "نقطة نظام" الذين يعبر

ي 
واستخدام وظيفة "رفع اليد" ليتمكن الرئيس بعد ذلك من منح هذا الطلب أولوية الدردشة نافذة خالل كتابة عبارة "نقطة نظام" فز

ز آلخر عند الحاجة، ألفورية. كما ويمكن  ي أن يستخدموا وظيفة الدردشة من حي 
ز أو فريق الدعم الفتز ز الفوريي  جمي 

مانة الويبو أو المبر
ز استخدام الدردشة الخاصة إلرسال لبث رسالة للجميع. أما بالنسبة لألسئلة أو المشكالت التقنية، أش ارت األمانة إل أنه عل المشاركي 
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ي الحدث"، واالمتناع عن استخدام وظيفة الدردشة العامة أو وظيفة "الدعم عن ُبعد"رسالة إل 
ا، "الدردشة فز ً  األمانةذكرت . وأخب 

ين فعلًيا.  ز الذين كانوا حارصز التقدم بطلبات أخذ الكلمة من خالل اإلجراءات مكن وأشارت إل أنه يبعض النقاط للوفود والمندوبي 
ي الميكروفون أمامهم. 

ا. إذا واجه و المعتادة أي من خالل ضغط الوفد عل الزر الموجود فز
ً
تيب المذكور سابق تتبع بقية العملية البر

ي 
ي طلب المساعدة من زمالئهم فز

ددوا فز ون فعلًيا أي مشكلة فنية، فال يجب أن يبر . و  المؤتمر المندوبون الحارصز ي
ُطلب من و الفريق الفتز

ز الموجودين فعلًيا أال يسجلوا الدخول إل  ون الدورة  Interprefyالمندوبي  ز أولئك الذين يحرصز ز بي  حتر تتمكن األمانة من التميب 
ونها وأولئك شخصًيا  المندوبون، وضع الشارة قبل دخول ن فيهم ُطلب من الجميع، بمو . Interprefyمنصة من خالل الذين يحرصز
يا  ز للتمكن من الكافيبر . ، إذ تولي اقتفاء أثر المخالطي  ز بناًء عل توصيات شبكة مديري و المنظمة أهمية قصوى لصحة وسالمة المندوبي 

ين التفضل باالحتفاظ بأقنعتهم ي الويبو الحارصز
ز وموظقز ي األمم المتحدة، ُطلب من جميع المندوبي 

ي جميع األوقات،  الشؤون الطبية فز
فز

يا،  ي بالجميع يجب أن يقوم إال عند الجلوس وأخذ الكلمة. وخالل التوجه إل الكافيبر
منطقة الارتداء األقنعة الواقية إال عند الجلوس فز

ز ملء المخصصة ل ي للسالمة الصحيةاستمارة لجلوس. وُطلب من المندوبي 
سليم عند وصولهم. كما وتم تذكب  الوفود بت الترصي    ح الذاتر

 . ز ي إجراءات تعقب المخالطي 
أعمال التنظيف يومًيا ذ ويتم تنفيتذاكرهم المرّمزة باأللوان إل حارس األمن عند المدخل للمساعدة فز

ز الساعة  احة الغداء بي  ي نهاية الجلسة عند الساعة  3وظهًرا  1خالل اسبر
ين  6مساًء، وفز ز الحارصز مساًء. وُطلب من جميع المشاركي 

أن يستخدم فقط ل بإخالء غرفة االجتماعات للتمكن من إجراء أعمال التنظيف. وذكرت األمانة أنه يحق لشخص واحد فعلًيا التفض
ز كحد أقض  ط أن يضعا القناعالمصعد، أو شخصي  ي والطابق األول، طلبت األمانة رسر

ز الطابق األرضز . إذا احتاج المشاركون االنتقال بي 

ي خفيف منهم التفضل باستخدام األدراج للت
ز  الموقعمن وقت انتظار المصاعد. وتم تعزيز وحدة الويبو الطبية فز ويمكن لجميع المندوبي 

ات مكثفة لالجتماعه . وذكرت األمانة أناالستفادة من خدماتها ا  إعداد، وتم تم إجراء تحضب 
ً
مستعدة لحل أي  وهي الفرق الفنية جيد

 قد تنشأ. مشاكل 

ي أكتوبر وشكر الرئيس األمانة عل اإلعالن  .8
، تمكن من 2020اإلداري. وأشار الرئيس إل أن المدير العام، بعد أن تول منصبه فز

كز عل إنشاء نظام عالمي للملكية الفكرية يكون  التواصل مع الدول األعضاء خالل األشهر السابقة. ويعتقد الرئيس أن عمل الويبو سب 
 ويخدم جميع أصحاب المصلحة. ودعا الرئيس المد

ً
. شامال  ير العام إل اإلدالء ببيانه االفتتاحي

ي أن المداوالت  .9
انية. وأعرب عن ثقته فز ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الثانية والثالثي 

ي تتم ورحب المدير العام بالجميع فز
التر

ز سبشكل  ي أظهرها المشاركون. الشفافية خالل  ضمنيهجي 
وشكر الرئيس عل جدول أعمال األسبوع وأعرب عن امتنانه للمرونة التر

نامج  الطالعمنذ أن تول مهامه كمدير عام، وعل جهوده  وإرشاداتهتوجيهاته الحكيمة  الدول األعضاء بشأن مسألة عضوية لجنة البر
انية ولجنة التنسيق. وأعرب عن تقديره لعمل نا ز ي والمب  رئيس هذه اللجنة، السيد خوسيه أنطونيو جيل سيليدونيو، المدير العام ئتر

اءات والعالمات التجارية، و لمل ي للبر
ة كاترينا ناوت من كتب اإلسباتز عن تقديره الكبب  أيضا جمهورية الدومينيكان. وأعرب سعادة السفب 
ي العمل معه ومع فريقهللدول األعضاء 

مفيدة  مساهماتهم وآرائهم وإرشاداتهم وكانتقبل انعقاد المداوالت خالل األسبوع.  لمشاركتها فز
ي جدا وساعدت 
وع فز اح وضع مشر انية لعام  اقبر ز اتيجية المتوسطة األجل باإلضافة إل ، 2022/2023برنامج العمل والمب  الخطة االسبر

  خططالتكن ولم . 2022-2026
ً
 ، بل كانت بالفعل خططوحدهالألمانة  الموضوعة خططا

ً
ا، وأعرب المدير العام للدول  ا

ً
األعضاء أيض

ي مواصلة هذه 
مساعدو أنجزه ثيق مع جميع األعضاء خالل السنوات المقبلة. وأشاد المدير العام بالعمل الذي الو التفاعل عن أمله فز

انية و  ونواب المدير العام وفرقهم خالل ز نامج والمب  ي استمرت لعدة أشهر عملية اإلعداد لمناقشات أسبوع لجنة البر
وال سيما عمل التر

عل مدار األسبوع سيتم الفريق المالي بقيادة مساعد المدير العام للشؤون اإلدارية والمالية والتنظيمية. وأشار المدير العام إل أنه 
ي المالية و والشؤون األداء استعراض 

ي النظر فز
انية، باإلضافة إل البنود المتعلقة بالقرارات المتخذة فز ز الدورة وثائق التخطيط والمب 

انية وجمعيات  ز نامج والمب  ز للجنة البر  و . 2020الحادية والثالثي 
ّ
السياق الذي انعقد فيه االجتماع وكيف أثر عن بشكل مخترص م تكل

عندما انتشر الوباء ألول مرة، انتقلت الويبو بشعة إل العمل الرقمي والعمل عن بعد. وتحركت الويبو أنه  ذكر و  ذلك عل عمليات الويبو. 
ي الويبو عل التكيف الية عفعة وتمكنت الفرق من الحفاظ عل بش 

المهنية. ونتيجة  وكفاءتهمتفانيهم و عملها بفضل قدرة موظقز
 لذلك، 
ّ
أن العمل  2020تقرير أداء الويبو لعام وذكر . 2020األداء العام للمنظمة بالمرونة والقوة عل الرغم من تحديات عام سم ات

ي األهداف يسب  عل
ا فقط بسجلت المنظمة أن  المسار الصحيح، أي عل ثلت 

ً
ا طفيف

ً
مقارنة بالسنة األول من الثنائية  األداءانخفاض

ي سبقت ال
 جائحةالتر

ّ
د
ُ
متوقع  ما كانمليون فرنك سويشي، وذلك بفضل تسجيل تأثب  أقل م 136بحوالي  2020ر الفائض لعام . وق

ي المحافظة عل إيداعات الملكية الفكرية، باإلضافة إل انخفاض النفقات. ولذلك ظلت الويبو تتمتع بوضع مالي جيد. ومع ذلك، 
ينبغز

ي التعامل مع الشؤون المالية للويبو عل 
ز
ة الحكمة ف ز االنكماش فقد أظهر . خالل هذه الفبر التاري    خ أن غالًبا ما يحصل تأخب  بي 
ه الكامل عل االقتصادي و  الملكية الفكرية واالبتكار، وال يزال الناتج االقتصادي العالمي شديد التقلب. واألهم من ذلك نظام تبلور تأثب 

نتائج إيجابية مقابل كل دوالر يتم إنفاقه. ولذلك، ستواصل األمانة اتباع نهج حكيم ومسؤول تجاه تحقق هو أنه من واجب الويبو أن 
اماتها عل المدى الطويل مالي سليموضع بو. ومن شأن هذا األمر أن يضمن محافظة المنظمة عل الشؤون المالية للوي ز  ووفائها بالبر

ي األفراد والخدمات.  ةواصلباإلضافة إل م
انية أما بالنسبة االستثمار فز ز اح برنامج العمل والمب 

وع اقبر إل مستقبل المنظمة، فقد رفع مشر
ي يؤمل تسليمها، مستوى األهداف ا 2022/23لعام 

ي اإلنفاق بنسبة  معلتر
ي المائة. وقد تم تحديد هذه الزيادة  3زيادة متواضعة فز

فز
ي الدخل 

ز
ي المائة. و  8بنسبة مقابل الزيادة المتوقعة ف

ز
انية، ف ز م ضمن حدود المب  ز ظ عل المستويات الحالية للنفقات احفال المنظمةتعبر

ز العمل المزيد من تقديم لكن مع  ز و من خالل تمكي  ز  تعاونتعزيز الالموظفي  الفرق والوحدات وتحويل ثقافة الويبو. وفيما يخص بي 
، سيالالتكاليف  ز ح  حمسغب  متعلقة بالموظفي  ي المقبر

من الحفاظ عل زخم العمل لتحقيق التحول الرقمي للمنظمة االستثمار اإلضافز
جميع ل الدعم عمل الويبو وفر ا بالموارد المناسبة. ويجب أن يللويبو وضمان استمرارية تزويد البنية التحتية والخدمات األوسع نطاق

بفوائد الملكية الفكرية عل البلدان النامية والبلدان األقل نمًوا. ولوحظ أن نفقات التنمية بلغت يعود الدول األعضاء، وال سيما أن 
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انية، أي  18.5 ز ي المائة من المب 
ي المائة  4.5 بزيادةفز

باإلضافة إل هذه األرقام، تم تسجيل تحول نحو نموذج الثنائية الماضية. عن فز
ول إل األرض، ثر األتنمية قائم عل  ز ز  عدة، إل القاعدة الشعبية، لمساإذ كانت المنظمة بحاجة إل البز كات المبتكرين والمبدعي  والشر

هم  ة والمتوسطة والمجتمعات وغب  ركزت هذه و . عل استخدام الملكية الفكرية ،نظام الملكية الفكريةتقليدًيا  لم يشملهمن ممالصغب 
انية بشكل رئيسي عل البساطة والشفافية والمساءلة. وكما أشارت الوثيقة، تم اتخاذ خطوات مهمة لتبسيط  ز إعداد التقارير. عملية المب 

نامج إل خطًرا عل م 52ومن  77مؤرسر أداء إل  240، ومن أكب  من 16إل  نتيجة مرتقبة 38تم االنتقال من فقد  خطًرا  26ستوى البر
ي تسهيل 

. وأعربت المنظمة عن اعتقادها أن جميع هذه الخطوات ستساهم فز لتقدم ارصد عملية عل المستوى التنظيمي والقطاعي
ي سبيلالمحرز 
ز هذه الدول  ةمشاركستساعد عل تعزيز الو  بالنسبة للدول األعضاء النتائج المتوقعةتحقيق  فز بشكل ومساهمتها بي 

انية مل ز ي عمل الويبو. ولم تكن مب 
هاوثيقة  2022/23موس وهادف فز ا بالخطة مستقلة عن غب 

ً
. بل كانت مرتبطة ارتباًطا وثيق

اتيجية  ي تلخص  كانتوساهمت بإنشائها. و  2026-2022متوسطة األجل الاإلسبر
اتيجية المتوسطة األجل، التر رؤية الخطة االسبر

ي الويبو، تطلعات الدول األعضاء وتطلعات الزمال 
إل عالم تدعم فيه الملكية الفكرية االبتكار واإلبداع من أي مكان لصالح هي التوصل ء فز

فرص عمل وجذب االستثمارات ودعم نمو لخلق شكل الملكية الفكرية أداة قوية يستخدمها كل بلد تهذه الرؤية،  ضمن إطار الجميع. و 
ي نهاية المطاف. ولتحقيق ذلك، المشاري    ع ورفع مستوى المجتمعات وتطوير اقتصادات 

ديناميكية ومجتمعات نابضة بالحياة فز
ي مجاالت قوتها

، بصفتها الوكالة العالمية لوضع القواعد والمعايب  وتقديم خدماتها العالمية ستحتاج الويبو إل مواصلة عملها الدؤوب فز
إل األشخاص  إيصالهاتتمكن من لقانونية للملكية الفكرية الجوانب التقنية والتخىطي للملكية الفكرية. ومع ذلك، تحتاج الويبو إل 

، ولتجعلهم يدركون كيف  ز توسيع إل بحاجة الويبو كانت تشكل الملكية الفكرية جزء من تطلعاتهم ورحلتهم وحياتهم. و يمكن أن العاديي 
ز نطاق عملها بحيث ال يقترص عل  اء والمتخصصي  صل مع الناس من جميع أنحاء العالم التوافقط بل يشمل أيضا التعامل مع الخبر

ي العالم. استخدامها  الملكية الفكرية وكيف يمكنهم عل أهمية  الطالعهم
إل الحاجة وتدعو كأداة لنشر ابتكاراتهم وأفكارهم وإبداعاتهم فز

كات و  تطوير  ز والشر ي مجال الملكية الفكرية وتكثيف عمل الويبو لدعم المبتكرين والمبدعي 
ز والمجتمعات. مهارات عملية فز الباحثي 

ز بشكل أكبر علويبو عمل الوست كب  هم ممن لم يخدمهم نظام الملكية  جاهدا للبر ة والمتوسطة وغب  كات الصغب  الشباب والنساء والشر
لقضايا معالجة االفكرية بشكل جيد. وستجمع الويبو أعضاء أرسة األمم المتحدة والوكاالت الدولية األخرى لتعزيز التنمية المستدامة و 

ام الويبو بأهداف التنمية المستدامة لعام  ز ي هذا الصدد، أكد المدير العام البر
ز عل أهداف  تم. وقد 2030والتحديات العالمية. وفز كب  البر
انية التنمية المستدامة خالل ز اتيجية المتوسطة األجل وبرنامج العمل والمب  ي  كانت مختلف. و إعداد الخطة االسبر

 التحديات العالمية التر
ي الحصول عل التعليم والحد من عدم المساواة من خالل توفب  العمل تحقيق ، من مكافحة تغب  المناخ إل المنظمة واجهتها

المساواة فز
ي جميع أنحاء العالم. باإلضافة إل ذلك، كان التغلب عل عود بالفائدة عل البتكار واإلبداع لتلبحاجة العادل والنمو المستقر، 

الشعوب فز
ودعم الدول األعضاء إلعادة البناء بشكل أفضل يشكل التحدي األكب  إلحاًحا بالنسبة للمنظمة. وكرر المدير العام  19-كوفيدة  جائح

 
ُ
ي المنتديات المختلفة خالل األشهر الماضية وهي أن الويبو ت

ي شاركها فز
ي توزي    ع اللقاحات وأن ما من أحد المبادئ التر

ي ؤمن باإلنصاف فز
فز

ي مأمنالجميع حتر يصبح مأمن 
ز . فز ي حي 

ي التاري    خ،  وفز
ي غضون عام واحد من  إذ تمنشهد أرسع انتشار للقاحات فز

تسليمها إل الناس فز
ز أن جائحةبداية ال ي جميع ما زال ، تبي 

هناك العديد من اإلجراءات يجب اتخاذها لضمان وصول هذه اللقاحات إل جميع المجتمعات فز
مةالويبو  كانتأنحاء العالم. و  ز مة بمواصلة مساعدة   لتحقيقبتأدية دورها الكامل  ملبر ز ك. كما أن الويبو ملبر  ةدولكل هذا المسغ المشبر

ي بعد  جائحةتعاملها مع ال خالل ةحداألعضاء عل من الدول 
درك الويبو أن إعادة البناء ت. و 19-كوفيد  انتهاء جائحةوالتخطيط للتعافز

ي جميع أنحاء العالم وهما مجاالبشكل شامل واالستدامة يمثالن أولوية 
االبتكار واإلبداع دوًرا رئيسًيا.  مافيه يلعب نللحكومات فز

لذلك، أعرب المدير العام عن سعادته باإلعالن عن أن الويبو تقدم حزمة من الخدمات والتدابب  المصممة لدعم جميع الدول األعضاء و 
ي التغلب عل ال

ة وهي مجاالت تتمتع فيها الويبو  خمسةزمة تغىطي هذه الحو وإعادة البناء.  جائحةفز ات داخلية كبب  : بتجارب وخبر

يعاتالمساعدة  ي مجال السياسيات والتشر
ز
حل نزاعات الملكية و دعم االبتكار ونقل التكنولوجيا؛ و المساعدة الفنية وبناء القدرات؛ و ؛ ف

. ونصح المدير ال عن مسؤو المدير التنفيذي ألكاديمية الويبو  كونالفكرية ومصادر المعرفة. وسي هذه الحزمة من الخدمات والتدابب 
ي مع منظمة الصحة العالمية  معهصل واالعام الوفود بالت

ي الوقت نفسه، سيستمر التعاون الثالت 
ز
ة لبدء االستفادة من الحزمة. وف مبارسر

ك الذي صدر يتم اطالع ومنظمة التجارة العالمية. وس ز لمنظمة الدول األعضاء عل البيان المشبر ي مع المديرين العامي 
الشهر الماضز

 
 
ي  علن من خالله عن تكثيف التعاونالصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، والذي أ

للعمل عل لتقديم المساعدة التقنية و  الثالت 
 2021قبل أكتوبر  هاخيصاتر نقل التكنولوجيا و موضع مبادرات بناء القدرات. وأكد المدير العام أنه من المقرر عقد ورشة العمل حول 

ي إضمن 
 
ي الدورة طار هذا التعاون الثالت

ز
. وذكر المدير العام أنه ستتم مناقشة العديد من البنود خالل األسبوع عقب القرارات الصادرة ف

انية وجمعيات  ز نامج والمب  ز للجنة البر . وتعد سة اللغاتنسخة مراجعة لسيا عدادإل عن رسورها اإلدارةوأعربت . 2020الحادية والثالثي 

ي العالم. وإذا أرادت الويبو 
إل مبتكري الغد  الوصولالتعددية اللغوية جزًءا أساسًيا من روح المنظمات وأداة حيوية للوصول إل الجميع فز

ة ومتوسطة أو مجتمعات  - ز عليها التواصل معهم بلغتهم.  -محددة سواء كانوا شباًبا أو رواد أعمال أو مؤسسات صغب  ، بالتالي و  فسيتعي 
ا أساسًيا للنهج القائم عل األثر النسخة التشكل 

ً
اتيجية  هو محددكما   األوسع نطاقا مراجعة لسياسة اللغات مكون ي الخطة االسبر

فز
انية.  ز حت األمانة و المتوسطة األجل وبرنامج العمل والمب  جمة المتطورة أيضا اقبر ي تقنيات البر

من خالل شكل أوسع بواستخدامها تبتز
ي مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، تمتد عل االعتماد عل خطة تنفيذ مرحلية 

ز
عدة سنوات. أما بالنسبة لمسألة العضوية ف

ز العام لألمم المتحدة يتواصل وبناًء عل طلب اللجنة،  بصفتها رئيسة مجموعة األمم بشأن هذا الموضوع المدير العام مع نائبة األمي 
ي مداوالتها بشأن هذه المسألة. أهب االاألمانة عل  تبقر ة للتنمية المستدامة. و المتحد

ا، و ستعداد لمساعدة الدول األعضاء فز ً أخب 
ومنهجية تخصيص اإليرادات  2021ستواصل الدول األعضاء توجيه األمانة بشأن مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام 

ي كل مستعدةاألمانة تبقر ة، والنفقات بحسب كل اتحاد. وكالعاد
ز  لتقديم أي نوع من الدعم فز ز المسألتي  ذكرت . وكما ما يتعلق بهاتي 

م الويبو بقيادة تطوير  32وثائق الدورة  ز انية، تلبر ز نامج والمب  هذا النظام شكل وسيللملكية الفكرية.  شاملنظام عالمي متوازن و للجنة البر
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ي مجال جميع الدول األعضاء لدعم وسيلة لتوفب  ال
تعزيز األهداف لاستخدام الملكية الفكرية كأداة للنمو والتنمية واالستدامة، و فز

كة  ضمان تمتع جميع البلدان باألدوات الالزمة للتغلب عل و نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة  أرسعبشكل  التقدمال سيما المشبر
ي منها.  19-جائحة كوفيد

عزع أسس الويبو القوية. وعل الرغم من تحديات األش والتعافز ز أعرب ولذلك هر الستة عشر الماضية، لم تبر
ح الحفاظ خالل الثنائية المقبلة، عل هذا النهج المتوازن والمسؤول تجاه الشؤون  المدير العام عن تقديره لزمالئه وأسالفه. واقبر

ز الملكية الفكرية من مواجهة ال ز بشكل خاص عل تمكي  كب  ي عل حياة الناس المالية للويبو مع البر تحديات العالمية، وإحداث تأثب  إيجاتر
ي جميع الدول األعضاء. وشكر المدير العام الجميع عل مشاركتهم وتمتز للجميع أسبوًعا 

ي جميع أنحاء العالم ودعم النمو والتنمية فز
فز

انية ز نامج والمب   . ناجًحا للجنة البر

انية الجديدة. أشار إل أن رؤية المدير العام  لالهتمام. و وشكر الرئيس المدير العام عل عرضه الشامل والمثب   .10 ز ي المب 
ستنعكس فز

ام المدير العام  تجسيدوكان ال بد من  ز ي ستعقد خاللها. ورحب الرئيس بالبر
الشباب بدعم هذه الرؤية خالل األيام التالية واالجتماعات التر

ي مختلف البلداتشجيع وخلق فرص العمل و 
ز فز انية المبتكرين والمبدعي  ز ي العالم. وقد تم وضع هذه المب 

ي كل أنحاء فز
أداة لتشكل ن وفز

وس  أثر لمواجهة الويبو للتحديات باستجابة باإلعالنات المتعلقة المدير العام تساعد عل مواجهة التحديات العالمية. ورحب  فب 
امباإلضافة إل  19-كوفيد ز  لعمل مع وكاالت األمم المتحدة األخرى. با هاالبر

 اعتماد جدول األعمال من جدول األعمال 2البند 

    . WO/PBC/32/1 Prov.3 ل الوثيقةإاستندت المناقشات  .11

وع جدول األعمال وأوضح أنه و و  .12 ي الوثيقة اقدم الرئيس مشر
. وأوضح الرئيس أنه من أجل WO/PBC/32/1 Prov.3رد فز

األداء استعراض : وهي جموعات رفيعة المستوى مإل عدة جدول األعمال تقسيم تسهيل استعراض ومناقشة البنود المختلفة، تم 
انيةالمالية؛ التخطيط  شؤونوال ز ا، البنود وإعداد المب 

ً
انية وجمعيات الدول  31قرارات الدورة المنبثقة عن ؛ وثالث ز نامج والمب  للجنة البر

ي الويبو لعام 
 . 2020األعضاء فز

وع جدول األعمال. واستفش الرئيس عما إذا كانت الوفود قد وافقت عل ا .13 اضات أو تعليقات، و عتماد مشر نظًرا لعدم وجود اعبر
 تم اعتماد القرار. 

انية جدول األعمال ) اعتمدت .14 ز نامج والمب   (. WO/PBC/32/1 Prov.3الوثيقة لجنة البر

، أشار إل أو  .15
ً
ن األمانة قد أبلغت قبل االنتقال إل البند األول من جدول األعمال، أدل الرئيس ببعض المالحظات العامة. أوال

حه من أجل االستفادة من الوقت ي الذي اقبر
ين بالجدول الزمتز  وقد . عل أفضل وجه ممكن بالفعل جميع الحارصز

ّ
ي ات

بع الجدول الزمتز
انية بشكل أرسع ز نامج والمب  وع جدول األعمال. وأوضح الرئيس أنه إذا سار اجتماع لجنة البر ي مشر

من  ترتيب بنود جدول األعمال الوارد فز
ا تناول المتوقع، فسيتم 

ً
حالبنود وفق تيب المقبر مناقشة خالل الوقت المخصص لها، فستليها المناقشات حول بند أي ، وإذا لم تنته للبر

، وسيتم تناول المناقشة  ي مرحلة الحقة. وستبدأ الجلسة الصباحية ببيانات عامة، تليها دراسة الذي تم تعليقها جدول األعمال التالي
فز

ي 
ز
من جدول  5، والبند 2020"تقرير أداء الويبو لعام " 4البند : الماليةالشؤون استعراض األداء و  قسمموضوعية للبنود المدرجة ف

ي نهاية "األعمال 
ة ما بعد ال . ": النتائج األولية2020الوضع المالي فز ي فبر

انية بعد ذلك إل تناول وفز ز نامج والمب  ظهر، ستنتقل لجنة البر
ي القسم الخاص بالتخطيط 

انيةالبنود الواردة فز ز اتيجية المتوسطة األجل "من جدول األعمال  6، بدًءا من البند وإعداد المب  الخطة اإلسبر
ي سيتم "2022-2026

هذا البند من جدول  بشأنماع لعرض رؤيته مساًء. وسيحرصز المدير العام االجت 3:00عند الساعة عرضها ، التر
انية " 7البند  6األعمال. وسيلي البند  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر . 6بعد االنتهاء من المناقشات حول البند وذلك  "2022/23مشر

 صباح اليوم التالي  7وستستمر المناقشات حول البند 
حات لعام ستتم و  حتر ك، وضمن القسم . وبعد ذل2022/23مراجعة المقبر

ي الويبو لعام  31قرارات الدورة المنبثقة عن الخاص بالبنود 
انية وجمعيات الدول األعضاء فز ز نامج والمب  ، سيتم النظر 2020للجنة البر

ي البند 
ي الويبو" 9. وسيتبع ذلك البند "عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة" 8فز

 "نسخة مراجعة لسياسة اللغات فز
ي البند 2021حول مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  10والبند 

ز
ا، سيتم النظر ف ً حول منهجية تخصيص  11. وأخب 

صباح يوم الجمعة الستكمال جميع المناقشات المعلقة والبنود  ه تم تخصيصاإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد. وأوضح الرئيس أن
ي من ةاختتام الدور جلسة المعلقة قبل 

بعد ظهر يوم الجمعة. وقبل أن يفتح الرئيس المجال لإلدالء بالبيانات  أن تحصل المتوقع التر
ز فقط  شجعاالفتتاحية،  ز اإلقليميي  الوقت بشكل فعال، وأشار إل أن جميع الدول  استخدامببيانات عامة من أجل عل اإلدالء المنسقي 

ز ستتاح لهم الفرصة لإلدالء  ا عل األعضاء والمراقبي 
ً
إيالء األولوية ببيانات حول كل بند من بنود جدول األعمال خالل االجتماع. وتأكيد

انية، أوضح الرئيس أن الجلسات الصباحية ستبدأ فعالية لالقصوى  ز نامج والمب  ي عمل لجنة البر
وتنتهي تماما  صباًحا 10:00الساعة  فز

ي حال دعت  6:00بعد الظهر، وتنتهي الساعة  3:00عة مساًء. وستبدأ جلسات بعد الظهر عند السا 1:00عند الساعة 
مساًء. وفز

ي مناطق زمنية مختلفة. وفتح الرئيس 
ز الموجودين فز الحاجة إل عقد جلسات غب  رسمية، سيتم األخذ باالعتبار احتياجات المشاركي 

ز بالبيانات عامة.  ز اإلقليميي   المجال إلدالء المنسقي 
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ي (APG) لدان آسيا والمحيط الهادئوتحدث وفد بنغالديش باسم مجموعة ب .16
، وأعرب عن رسوره لرؤية الرئيس مرة أخرى فز

ي 
ز للجنة تسمح ب عل قيادة الدورة بطريقةالرئيس قدرة اجتماع اللجنة، وأعرب عن ثقته فز تحقيق النتائج المرجوة للدورة الثانية والثالثي 

انية. وشكرت المجموعة المدير العام دارين تاالبر  ز الستماع إل أفكاره وأشارت إل أنها كانت متحمسة لنغ عل بيانه االفتتاحي نامج والمب 
ها جميع المتمثلة بومهمته  ها لالجتماع ولتوفب  توجيه المنظمة لتحقيق أهدافها. كما أعربت المجموعة عن امتنانها لألمانة عل تحضب 

أجل تحقيق مهمة الويبو ورؤيتها لضمان بيئة تكون فيها الوثائق ذات الصلة. والحظت المجموعة أن عمل اللجنة مهم للغاية من 
ي جميع أنحاء العالم. وبصفة خاصة، 

انية تعتبر الملكية الفكرية موجهة نحو التنمية فز ز ، مهم جداالمجموعة أن دور برنامج العمل والمب 
ي  يساهمأنه بما 

اتيجيات وخطط  فز إل تلك األهداف، لذا كان ال بد من للتوصل تحقيق أهداف المنظمة من خالل تطبيق اسبر
انية لن تسهل عمل األمانة من حيث اإلدارة والتنفيذ وحسب، بل  ز ي إعداد المب 

انية. فالبساطة فز ز ي إعداد المب 
المحافظة عل البساطة فز

عن تقديرها . وأعربت المجموعة مراقبتها بشكل أفضلواضح و بشكل  ذات الصلة عل فهم العملياتلدول األعضاء اأيضا  اعدسست
انية. وقدمت المجموعة تعليقات محددة حول البند  ز نامج العمل والمب  من جدول األعمال،  4لقيادة الويبو لتقديمها الشكل الجديد لبر

ي عام 
 مقارنة بالسنة األول من الثنائية السابقة،  2020والحظت أن أداء المنظمة فز

ً
درك تماًما أنها ت ذكرتلكنها و قد انخفض قليال

ي ولدتها جائحة كوفيدالت
تخاذها إجراءات رسيعة ذلك، أثنت المجموعة عل األمانة ال رغم. و 2020منذ بداية العام  19-حديات التر

انتهاء إل أن الوضع بعد المجموعة  تبرنامج العمل. وأشار تنفيذ استمرار تقديم خدمات الملكية الفكرية و للتمكن من ف وظائفها يكيتل
جيد لمواجهة أي تحديات  لبشك تبقر مستعدة. ولذلك، عل المنظمة أن تزيد من حذرها ويقظتها، وأن خطورةأكب  الجائحة سيكون 

ي العام 
، أشارت المجموعة إل أنها أحاطت علما بالوثيقة رقم 2020غب  متوقعة. وبالنسبة للنتائج األولية للوضع المالي فز

WO/PBC/32/INF/1 ي والمعقول ي عام  واألداء المالي اإليجاتر
إل  أعربت المجموعة عن تطلعها. و 2020بشكل عام للمنظمة فز

اتيجية المتوسطة األجل لاألمانة عرض  ، وأثنت عل األمانة ألخذها 2026-2022لوثيقة. كما أحاطت المجموعة علما بالخطة االسبر
ي االعتبار تأثب  

إطار بند جدول األعمال ذي  ت خاصة ضمنوأشارت إل أنه سيتم إجراء مداوالوثيقة، للخالل صياغتها الجائحة فز
ي المداوالت خالل الدورة. 

 الصلة. واختتمت المجموعة باإلشارة إل أن أعضائها مستعدون للمشاركة بشكل بناء فز

وشكر الرئيس ونائب الرئيس وأعرب عن ( CEBS)وتحدث وفد جورجيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط ودول البلطيق  .17
ي قدرتهما عل تيسب  

نامج خالل هذا دورة الثقته فز ز للجنة البر األسبوع. وشكرت المجموعة األمانة عل تنظيمها الدورة الثانية والثالثي 
انية  ز ي إنشاء وإعداد جميوعل والمب 

ي التحضب  لالجتماع. كما أعربت المجموعة عن امتنانها لكل من ساهم فز
ع الوثائق ذات الصلة، بما فز

انية  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر اتيجية المتوسطة األجل و ؛ 2022/23ذلك مشر ي تقدم  2026-2022الخطة اإلسبر
 معلوماتالتر

اتيجية المنظمة للسنوات القادمة، و  ز عل اإلدارة القائمة عل األثر  حولحول مهمة واسبر كب  والنتائج.  إجراءات ومبادرات محددة، مع البر
انية ويعكس  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر لرؤية الجديدة، وأعربت المجموعة عن اعتقادها بأنه سيسهل المناقشات ا 2022/23مشر

ي بذلها المدير العام وفريقه لتطوير نهج جديدة للويبو عل الرغم من 
المستقبلية. كما أعربت المجموعة عن تقديرها لجميع الجهود التر

ي اومو  الفرصالنتهاز مستعدة ستكون االستثنائية. وأشارت المجموعة إل أنها واثقة من أن الويبو  الظروف
جهة التحديات الجديدة فز

ي جميع المناقشات خالل الدورة.  بطريقة شاركست. وأكدت المجموعة للرئيس أنه الجائحةنهاية 
 بناءة فز

ي وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وأعرب  .18
عن امتنانه للرئيس ونائب الرئيس لقيادتهما للدورة، وعن ثقته فز
انية وأعربت  ز نامج والمب  ي تنظيم دورة لجنة البر

قيادة الرئيس للجنة لتوجيه المناقشات. وشكرت المجموعة األمانة عل عملها الجاد فز
ي سبيل تحضب  عن تقديرها 

الدورة. وأشارت المجموعة إل أنها ستدلي  بتداءاقبل عمل األمانة لمشاري    ع الوثائق و للجهد المبذول فز
ي بذلها المدير العام وفريقه لتطوير نهج 

ي إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة. وبشكل عام، أقرت المجموعة بالجهود التر
بالتعليقات فز

ي إدارة كل قطاع لتحقيق نتائج عل كافة  ،إحداث التغيب  قدرة المنظمة عل تعزيز جديد للويبو يركز عل 
صعدة. األمن خالل النظر فز

 
ً
ي المستقبل بدال

ز
ا، وتتطلع إل ما يمكن أن تقدمه المنظمة ف

ً
ز عل اآلثار الملموسة مفيد كب  من  باإلضافة إل ذلك، تعتقد المجموعة أن البر
. وأعربت المجموعة عن أن ي

ي الماضز
  النظر إل الوراء لنقد نهج عملها فز

ُ
مثل بشكل تام العمل المتوقع من الرؤية الجديدة المحددة ت

ز عل مختلف المجتمعات والفئات المستهدفة، مع مراعاة كب  ي الوقت الويبو كمنظمة. وعل وجه الخصوص، أعربت عن تقديرها للبر
ز
، ف

ي تعتمد بشدة عل الملالتجارية لألعمال بالنسبة خدمات الويبو الحيوية وقيمتها  نفسه،
ز أمور أخرى. والحظت التر كية الفكرية، من بي 

ز عل ونقلها إل المجموعة كيف تمت ترجمة الرؤية  كب 
ز عل األنشطة إل البر كب 

انية، وأيدت التحول المهم من البر ز برنامج العمل والمب 
ي تاري    خ المنظمة.  هاتطلععن ثر. وأعربت المجموعة عن دعمها للنهج الجديد و األ

فت المجموعة  إل هذا الفصل الجديد فز واعبر
ورية من أجل الحفاظ عل وضعب ال  للمنظمةجيد  التحديات المقبلة وأعربت عن استعدادها لتقديم المشورة ومناقشة التعديالت الرصز

انيةسيما فيما يتعلق ب ز امج والمب  اح لضمان اتباع إدارة مالية البر وع االقبر ي مشر
ز
، ستدقق المجموعة عن كثب ف ي

ي الماضز
ز
. وكما حدث ف

انية لعام  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي قدرة مشر
ا فز
ً
فعال. بشكل العمليات الداخلية تنفيذ عل دعم  2022/23سليمة وستنظر أيض

ي أن الجهود الجماعية للمجموعات خالل الدورة ستؤدي إل نتائج 
ي توجيهات الرئيس الحكيمة وفز

وأعربت المجموعة عن ثقتها فز
 من المسائل الرئيسية فقطإيجابية يمكن أن تولد عددً 

ً
ي  ا قليًل

انية  لمناقشتها فز ز نامج والمب  ا، القادمة دورة لجنة البر ً . وأخب  ي سبتمبر
فز

ي المداوالت. 
 أعربت المجموعة عن دعمها الكامل للرئيس فز

ز الرئيس ونائبه عل انتخابهما وقيادتهما. وأشار الوفد إل أنه عل الرغم من التأثب  غب  المسبوق لجائحة كوفيد .19 -وهنأ وفد الصي 
ية ذات الصلة 19 ، تمكنت األمانة من إعداد وترجمة ونشر عدد كبب  من الوثائق، باإلضافة إل تنظيم سلسلة من االجتماعات التحضب 

ا هذا . وكان قبل انعقاد الدورة
ً
ز وليوم كامل للمنظمة  تقليديالاألول هو االجتماع االجتماع أيض ي شكل هجي 

. وأعرب خالل هذا العام ،فز

ي  ه،الوفد عن رسوره لمالحظة أن
بنجاح تشكيل فريق اإلدارة العليا المنظمة وبقيادة المدير العام دارين تانغ، أكملت  خالل العام الماضز
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ي الوضع المالي للويبو  ألن رسورهكلة. كما وأعرب الوفد عن إعادة الهيعملية الجديد و 
. وأشار الوفد إل الجائحةعل الرغم من ا يمسلبقر

ي األصول البالغ  136أن الفائض التشغيلي للمنظمة البالغ 
ي نهاية  387مليون فرنك سويشي وصافز

مليون فرنك سويشي قد شكل فز
ي  2020العام 

ا لعمل المنظمة فز
ً
ي ظل الوضع  أساًسا متين

الجديد. وأشار الوفد إل أنه سيشارك بشكل كبب  العادي مرحلتها الجديدة وفز
اتيجية المتوسطة األجل  ي الدورة لمناقشة الوثائق المهمة للغاية التالية؛ الخطة اإلسبر

اح برنامج العمل 2026-2022فز وع اقبر ، ومشر
انية لعام  ز وي    ج للغات الرسمية الست لألمم  مراجعة سياسة اللغاتوذكر أن ل. 2022/23والمب  ة بالنسبة للمنظمة وللبر أهمية كبب 

ي يعلقها عل هذا األمر وعن أنه سيقدم تعليقات محددة حول تلك الوثائق. وشارك الوفد 
ة التر المتحدة. وأعرب الوفد عن األهمية الكبب 

ي مصدرها". 
ب الماء، فكر فز ي قديم وهو "عندما تشر

كانت المنظمة ستعجز عن الحفاظ عل وضعها المالي الجيد فقد  قول صيتز
ها وأهمية الدول األعضاء في الخاص بالمنظمة العالمي لخدمات الملكية الفكرية نظامالومكانتها الدولية المتنامية بدون ثقة مستخدمي 

 وقبل أي أمر آخر عل و ودعمها لعمل المنظمة. 
ً
ح الوفد أن تركز الويبو أوال ي أن تعزز لذلك، اقبر

، ينبغز
ً
مستخدميها ومصالحهم. وثانيا

اءات ونظام مدريد والهاي للملكية الفكرية؛  ي تقدمها أنظمة الخوادم التابعة لمعاهدة التعاون بشأن البر
مستوى وجودة الخدمات التر

ي و 
ي للمنظمة أن تستثمر أكب  فز

ا، ينبغز
ً
ية الكافية. ومن جهذه األثالث ي للويبو أن تولي نظمة وتخصص لها الموارد البشر

هة أخرى، ينبغز
ي عمل المنظمة، 

ي أنشطتهاوأن األولوية القصوى لقضايا التنمية فز
زيادة االستثمار فيها. ومن عل و  تعمل عل دمج االعتبارات اإلنمائية فز

نة وفعالة. وأشار الوفد إل عل المزيد من البلدان واألشخاص بطريقة متواز  ةفائدالذلك، يمكن للملكية الفكرية أن تعود بالقيام بخالل 
ي مشاركته. ومع ذلك، أعرب الوفد عن استعداده 

ي وقت متأخر، وولد هذا األمر بعض الصعوبات فز
ها فز أن وثائق االجتماع تم نشر

ي 
ي االجتماع واستعداده للعمل عل مدار األسبوع مع جميع األطراف بطريقة إيجابية ومنفتحة وبناءة، وعن مشاركته فز

للمشاركة فز
 المناقشات والمشاورات. 

ي  .20 ، وأعرب عن سعادته بقيادة الرئيس للجنة (GRULAC) وتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر
ي العمل عل بنود جدول األعمال وبناء فعالبشكل عاون واستعداده للت

. وأعربت المجموعة عن امتنانها للمدير العام دارين تانغ فز

ي كلمته فيما يتعلق بعمللرسالته المتفائلة 
ي انعكست فز

. وشكرت المجموعة أمانة الويبو عل إعدادها وثائق المقبل المنظمة التر

ي مكنت الويبو من مواصلة العمل عل االجتماع للدورة، والجلسات اإلعالمية لمختلف المجموعات اإلقليمية، وعل عملها وجهودها ال
تر

. وأشارت المجموعة إل أهمية جدول األعمال بالنسبة للمنظمة وإل أن غالبية بنود 19-الرغم من الوضع الذي فرضته جائحة كوفيد

اللويبو  داء الصحيحاأل جدول األعمال محددة للغاية ومهمة من أجل ضمان 
ً
ي  . وأشارت المجموعة إل أنها ستتوسع الحق

ي مشاركتها فز
فز

ية والمالية للمنظمة واستخدامها الشفاف ذكرت أن المناقشات حول بنود جدول األعمال عند طرحها. و  حسن إدارة الموارد البشر
ي تقرير أداء الويبو لعام لهما والفعال 

ة. وهنأت المجموعة المنظمة عل المعلومات الواردة فز ي نهاية  2020أهمية كبب 
والوضع المالي فز

اتيجية المتوسطة األجل 2020 ، وهنأت المنظمة عل رؤيتها، "عالم 2026-2022. وأعربت المجموعة عن أهمية الخطة االسبر
اتيجية األربع ، قالت المجموعة ةتدعم فيه الملكية الفكرية االبتكار واإلبداع من أي مكان، ولصالح الجميع". وفيما يتعلق بالركائز االسبر

انية لعام إنها تتطلع إل معرفة ا ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ها عل أنشطة الويبو. وفيما يتعلق بمشر لمزيد حول كيفية انعكاسها وتأثب 
اح الذي شمل 2022/23 ي إعداد وتقديم االقبر

ي تجلت فز
، هنأت المجموعة المدير العام عل روحه المنفتحة والديناميكية والبناءة التر

ا عن رسورها جميع أصحاب المصلحة. وأعربت أي
ً
أشارت لدعم القوي لبناء القدرات. و لإلدارة القائمة عل النتائج و لالمنظمة العتماد ض

امها بأهداف إل أنها تؤيد المجموعة  ز ي تعتبر الملكية الفكرية أداة للنمو والتنمية. وشكرت المجموعة أيضا المنظمة عل البر
الرؤية التر

ي أن يُ التنمية المستدامة وعزمها عل العمل بش
قدم كل وثيق مع مختلف هيئات منظومة األمم المتحدة. وأعربت المجموعة عن أملها فز

ي مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 
ز
العمل عل أهداف التنمية المستدامة إجابات عل األسئلة المتعلقة بمشاركة الويبو ف

لمثل من تلك الشبكة من المكاتب باعتبارها آلية لدعم المكاتب الوطنية وأعربت المجموعة عن أهمية المكاتب الخارجية واالستفادة ا
انية عزمها عل التعاون  ز نامج والمب  ي تحديد احتياجات البلدان واألقاليم والتخطيط لها والتعامل معها. وأكدت المجموعة للجنة البر

فز
امها بالمناقشات حول هذا البند من جدول األعمال. كما أعربت المج ز ي اعتماد سياسة لغوية متينة. واختتمت والبر

ز
موعة عن رغبتها ف

امها بالمشاركة بالمداوالت حول بنود جدول األعمال المختلفة لتحقيق دورة ناجحة.  ز  المجموعة بتأكيد البر

قية  .21 وشكر األمانة عل تنظيم ( CACEEC)وتحدث وفد بيالروس باسم مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
اتيجية المتوسطة األجل الد اح الخطة اإلسبر  2026-2022ورة وإعداد الوثائق ذات الصلة. وأعربت المجموعة عن اهتمامها الكبب  باقبر

انية  ز اح برنامج العمل والمب 
وع اقبر ي بالنسبة ، إذ أنهما مهمان 2022/23وبمشر

ألولويات الويبو وعملها. وأعربت المجموعة عن رغبتها فز
ة والمتوسطة والشباب والمجموعات رؤية المزيد من  كات الصغب  العمل النشط فيما يتعلق بنظام الملكية الفكرية، ودعم الشر

اح التدريب فكرة جيدة. وأعربت  الداخلي  المستبعدة األخرى. ورأت المجموعة أن الحاجة تدعو إل االرتجال واالبتكار، وكان اقبر
ي الويبو، 

ي مشاري    ع محددة ذات النتائج الشفافة. وفيما يتعلق بسياسة اللغات فز
المجموعة عن اعتقادها بأنه يمكن دعم أنشطة الويبو فز

ي  همساسياألمر أن ذلك تعتقد وهي أعربت المجموعة عن امتنانها لمراجعتها، 
ها من األدزيادة استخدام فز جمات اآللية وغب  من وات البر

ي منطقتها و  امكانيةتوسيع أجل 
ي محدد للبلدان فز

إل الوصول إل الملكية الفكرية. وذكرت المجموعة الحاجة إل ضمان توفب  دعم تقتز
قية للعمل مع أمانة الويبو. وأعربت المجموعة عن امتنانها  اء من منطقة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر ز الخبر تمكي 

ي أجرتها األمانة قبل الدورة، وإلمكانية للمشاورات ا
اء الملكية الفكرية من المكاتب الوطنية مشاركة لتر ي مالسفراء وخبر

ز
قضايا  ةعالجف

ي المنطقة 
ز
ي للعمل بنشاط  المرتبطةالبلدان ف

ي الدورة. وأعربت المجموعة عن استعداد أعضائها عل المستوى الوطتز
بالوثائق المقدمة فز

 الدورة. الل خ
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نامج وأعرب و  .22 ز للجنة البر ي الدورة الثانية والثالثي 
ا باسم المجموعة األفريقية، عن سعادته بالمشاركة فز

ً
فد جنوب أفريقيا، متحدث

انية ز ي عمل الرئيس ونائب الرئيس لتوجيه عمل اللجنة المهم كما أعرب .  والمب 
وأكدت المجموعة  ناجحة. دورة تحقيق باتجاه عن ثقته فز

ي الذي بذلته وتعاونها. وشكرت المجموعة الويبو عل العمل الرائع تأييدها للرئيس 
التحضب  لالجتماع والتواصل مع سبيل فز

ي شكل مألوف إل حد ما، عل الرغم من 
ي ستنعقد فز

انية التر ز نامج والمب  بشكل جميع ال حضور عدم المجموعات، قبل دورة لجنة البر
. وذكرت المجموعة أنها سعيدة  ك ، 19-كوفيد  جائحةلعمل يعود ببطء إل طبيعته بعد التأثب  المدمر لالمالحظة أن فعلي ي ستبر

والتر
ي للويبو أن  جائحةبعيدة المدى. ومع استمرار الآثارا 

ي البلدان النامية، ينبغز
ة من العالم، ال سيما فز ي أجزاء كثب 

ي إحداث الفوضز فز
فز

ي مساعدة البلدان عل التعامل مع تأثب  ال
ي جائحةتضطلع بدور أكبر فز

ي قلب الجهود العالمية أن ، وينبغز
ي تكون فز

. فعالبشكل  منها للتعافز
وع  ي أرسة األمم المتحدة، دوًرا رئيسًيا تؤديه، وأعربت عن رسورها لرؤية أن مشر

والحظت المجموعة أن للويبو، بصفتها عضًوا مهًما فز
انية  ز اح برنامج العمل والمب  ي التعامل مع الجائحة و قد سلط الضوء عل دور الويب 2022/23اقبر

مالحظات المدير العام رّحبت بو فز
امها بمساعدة الدول األعضاء، ورأت أنه كان من الممكن  يهاوأثنت علالهام  بدور الويبو  حول هذه القضية الهامة. وأقرت المجموعة ز اللبر

 ،يمكن تحقيق هذا األمر، من خالل تخصيصالرصد. ورأت المجموعة أنه بأدوات  ةمو عالمدالمزيد من اإلجراءات الملموسة اعتماد 
ي 
ي البلدان النامية عل االستجابة للتحديات التر

. جائحةسببها التعل سبيل المثال، صندوق خاص لمساعدة مكاتب الملكية الفكرية فز
ي مجال المساعدة التقنية أهمية  

ى ولبناء القدرات فز د الجائحة. وتعتقد بعأفضل شق طريقها نحو مستقبل تتمكن من  لكي  ،للدولكبر
ي لل ي االعتبار التأثب  السلتر

ي مضاعفة الجهود لمساعدة البلدان النامية عل  جائحةالمجموعة، مع األخذ فز
عل مجال العمل هذا، أنه ينبغز

ام الويبو بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وما يرت ز بط بها من االعتماد عل الملكية الفكرية كمحفز للتنمية. ورحبت المجموعة بالبر
ي أهداف

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة التر
ا لجدول األعمال والمساهمة فز

ً
ي العمل وفق

ي للويبو مواصلة جهودها فز
، ورأت أنه ينبغز

ي تخصيص موارد كافية للعمل التنموي وأن جائحةلاعانت من انتكاسة شديدة نتيجة 
ي النسبة . ورأت المجموعة أنه ينبغز

الزيادة فز
انية المئوية للم ز ام ببذل المزيد من الجهود. وناشدت المجموعة الويبو لمواصلة دعم نظام متوازن ب  ز يجب أن تدفع المنظمة لاللبر

ي مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مثل الوصول إل 
ا فز
ً
ز وليس عائق ة عامل تمكي  للملكية الفكرية يضمن أن تكون هذه األخب 

انية لجنة ا تؤديخدمات الصحة العامة. و  ز نامج والمب  ا للنمو ولمعالجة إلثبات دورا فريدا لبر أن نظام الملكية الفكرية يمكن أن يكون حافزً
ات تنظيمية تحصلإلحاًحا. وذكرت المجموعة أنها تدرك أنه ال بد من أن  األكب   العالم مشاكل عدد من . إدارة جديدة بعد وصول تغيب 

اتيجية المتوسطة األجل الخطة ب اهتمامها عنالمجموعة  عربتأو  ي مزيد من التفاصيل حول  هاتطلععن ، و 2026-2022االسبر
إل تلقر

ا إل المنهجية المستخدمة 
ً
ي استندت إليها. وأشارت المجموعة أيض

ي الوثيقة، وال سيما الركائز واألسس التر
ي العنارص الرئيسية الواردة فز

فز
انية  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر الجديدة بعد، تأمل المجموعة أن المنهجية وفعالية لم يتم تقييم كفاءة غم أنه ر ، و 2022/23مشر

ي برنامج العمل المنهجية هذه تساهم 
ي تقليص دور الدول األعضاء فز

ي تبسيط الجهود وتنسيقها. وشددت المجموعة عل أنه ال ينبغز
فز

انية، وعل أهمية الشفافية والمساءلة. وأعلنت المج إعداد وعملية ز ا من مجموعة األمم المب  موعة أنها تدرك أن األمانة قد تلقت ردً
ي الدورة السابقة، و 

ي أثارتها اللجنة فز
عتقد أن الردود الواردة من مجموعة تالمتحدة للتنمية المستدامة فيما يتعلق بمجموعة األسئلة التر

ي هذا الشأن، و
ي مداوالتها فز

ي قدًما. األمم المتحدة للتنمية المستدامة ستساعد اللجنة فز
ي تحديد السبيل الذي يجب السب  عليه للمضز

فز
ز الإل إجراء مناقشات حول  عن تطلعها المجموعة أعربتو  ي لالمسألتي 

ز تم التطرق اليهما فز نامج تي  ز للجنة البر الدورة الحادية والثالثي 
انية، أي مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  ز دات والنفقات بحسب كل اتحاد. ، ومنهجية تخصيص اإليرا2021والمب 

ي مسألة 
ز وفز ز المسألتي  ي كل من هاتي 

ي أن يتم إحراز تقدم فز
السياسة المراجعة للويبو بشأن اللغات وأعربت المجموعة عن أملها فز

ي مناقشة ل هاتقدير وأشارت إل 
ا، تتطلع المجموعة إل المشاركة البناءة فز ً وع الوثيقة الذي أعدته األمانة. وأخب  جميع بنود جدول مشر

 األعمال هذا األسبوع. 

وشكر وفد تونس الرئيس والمدير العام ورصح بأنه يؤيد البيان الذي أدل به وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان  .23
 . ي ظل توجيه الرئيس، وأكد دعمه لهذا األخب 

ز
وشكر  األفريقية. وأعرب الوفد عن اقتناعه بأن اللجنة ستتمكن من إحراز تقدم كبب  ف

ة لالهتمام خاصة فيما يتعلق ببعض النقاط المحددة. وذكر و الوفد المدير العام السيد دارين تانغ لتعليقاته االفتتاحية،  ي وجدها مثب 
التر

انية خالل هذا األسبوع، نظًرا إل  ز نامج والمب   المطروحة بسبب تحدياتالالوفد أنه حريص عل مناقشة بنود جدول أعمال لجنة البر
وس امج واألهداف. وأعرب الوفد عن اعتقاده أن 19-كوفيد  فب  ه عل المؤسسة والبر ي دعم  تأديةالويبو  من واجب وتأثب 

ز
دور رئيسي ف

ي صلب الجهود العالمية للتغلب عل ال جائحةالدول األعضاء للتخفيف من آثار ال
اتيجية جائحةوأن تكون فز . وقد حددت الخطة االسبر

ي للويبو عل مدى السنوات الخمس التالية، وست 2026-2022 المتوسطة األجل اتيجر المنظمة. إلرشاد مصدًرا شكل االتجاه االسبر
اتيجية المتوسطة  ى، و األجل وذكر الوفد أن للخطة االسبر العنارص األساسية يتعلق بمنفتح عل العمل مع الويبو فيما  أنهأهمية كبر

 
ّ
ي أن تمك

ي ينبغز
اتيجية، والتر ي تطوير ن الويبو للخطة االسبر

. أما بالنسبة نظام عالمي متوازن وشامل للملكية الفكريةمن تأدية دور رائد فز

ورة 2022/23 للثنائية ي اتباع نهج اإلدارة القائمة عل النتائج، أكد الوفد عل أهمية التنمية. وأعربت المجموعة عن رصز
ز
، وبعد النظر ف

 واضحة تتماسر مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة،تنموية طة أنشاعتماد  يجب هأنذكرت و إبقاء مجال التنمية كأولوية 
كات، ولتحقيق التنمية. ورحب الوفد لخلق الملكية الفكرية استخدام  فضال عن فرص العمل، ال سيما للشباب، ولنمو االقتصادات والشر

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ا بمساهمة الويبو فز

ً
ي التقارير، شدد الوفد عل أهمية  واألهدافأيض

ذات الصلة. وبعد التفكب  فز
ز  ز الجنسي  ية. وتعزيز دور المساواة بي  ي إدارة الموارد البشر

ي كل من سياسات الويبو وأنشطتها وبرامجها وفز
وأعرب الوفد عن  المرأة فز

ي للويبو وشدد عل الحاجة إل تعزيز الم ي سعادته بالتعاون مع مكتب الجزائر الخارحر
وارد المالية للمكتب حتر يتمكن من االستمرار فز

ي إحراز 
ز
ي المنطقة. وأعرب الوفد عن أمله ف

 تقدم خالل الدورة. التقديم خدمات مفيدة فز
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التقدم وشكر وفد إسبانيا الرئيس ونائب الرئيس عل قيادتهما للدورة واألمانة عل تنظيم وإعداد الوثائق للجنة حتر تتمكن من  .24
ي عملها ب

ا لتقرير أداء الويبو لعام الل شكالفز
ً
ي نهاية "، و2020مناسب. وأعرب الوفد عن امتنانه أيض

: النتائج 2020الوضع المالي فز
ي وعن بعد 19-والمعلومات حول آثار جائحة كوفيد "األولية

اضز  ،واستجابة المنظمة لها. وهنأ الوفد الويبو عل انتقالها إل العمل االفبر
. وطلب الوفد لمواصلة نشاطها وشكر ال ز ي لالنتقال إل بيئة عمل عادية وضمان سالمة وصحة الوفود والموظفي 

ويبو عل عملها المتفاتز
ي التغلب عل 

ام  ه من المهم جدايعتبر الوفد أنو . 19-جائحة كوفيدتبعات أن تواصل الويبو مساعدة الدول األعضاء فز ز أثر بمعالجة االلبر
نظام الملكية الفكرية عل و  ،لتحكيم والتفاوضل الويبو  منصاتعل لفكرية وتحديثها، و عل سجالت الملكية ا 19-جائحة كوفيد

. و  ضمان تحقيق ل توفب  المساعدة أعرب الوفد عن اعتقاده أنه يجبفيما يتعلق بالعمل للتوصل إل وضع صجي دولي مستقر، العالمي
ي الختام، شكر الوفد الويبو عل دعمها. مع الدول ومشاركة هذه النتائج النتائج المرجوة من المنظمة، 

 األعضاء. وفز

انية مرة أخرى، وتطلع إل قيادته المقتدرة.  ترأسوشكر وفد الهند الرئيس عل  .25 ز نامج والمب  تقديره عن الوفد  وأعربلجنة البر
ي بذلها المدير العام واألمانة 

ي أدل به وفد بنغالديش باسم مجموعة للدورة. وأيد الوفد البيان الذالمفصلة الوثائق إلعداد للجهود التر
نامج ي تحديد أولويات الويبو والبر

القيادي  واضح الدور شكل هو يعكس بو  ،بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وذكر أن عمل اللجنة أساسي فز
اتيجية المتوسطة األج إلعدادالويبو. ولذلك أعرب الوفد عن رسوره لمالحظة اعتماد النهج الجديد  ، 2026-2022ل الخطة االسبر

انية  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ز ت. وذكر الوفد أنه 2022/23ومشر ي حي 
اتيجية المتوسطة األجل عل الحاجة فز شدد الخطة االسبر

ا اإلشارة إل أن نظام الملكية الفكرية العالمي عالمي متوازن وشامل للملكية الفكريةإل تطوير نظام 
ً
ي أيض

ي اح الحالي  ، ينبغز تياجات ال يلتر
ا من تصحيح 

ً
الحتياجات البلدان ليستجيب الفكرية للملكية  العالمي  النظامأن يتم تعديل الراهن و الوضع البلدان النامية. وال بد إذ

ها. ورأى الوفد أن ي مجاالت الصحة العامة وخدمات التعليم والتكنولوجيا الزراعية وغب 
  ه يجبالنامية، ال سيما فز

ُ
 أن ت

ّ
الملكية ل شك

ي لالبتكار والنمو االقتصادي، كما  اية دافعالفكر 
ي عام تبقر أن ينبغز

أداة للتنمية لجميع البلدان. وأشار الوفد برضز إل عمل المنظمة فز
ي 2020

ي اتخذتها للتكيف مع التحديات التر
ي تقديم خدمات جائحةفرضها الت، والخطوات التر

، بحيث تمكنت المنظمة من االستمرار فز
انية المنظمة، سيوفر النهج الجديدمن دون المساس بالجودة الدول األعضاء الملكية الفكرية إل ز وع مب  المتمثل  ،. أما بالنسبة لمشر

امج إل نهج باالنتقال  ، مساءلة أوضح وقدر أكبر من الرقابة للدول األعضاء، كما سيؤدي إل قائم عل القطاعاتمن نهج قائم عل البر
احات الرئيس ومناقشاته البناءة بشأن مواصفات تقييم مكاتب الويبو  تحقيق نتائج ملموسة. وأعرب الوفد ي اقبر

عن تطلعه إل تلقر
ي تعزيز شبكة الملكية الفكرية وإلهام  امهما دور  تلعب، بطريقة موضوعية وتقنية، إذ أن هذه المكاتب الخارجية 2021الخارجية لعام 

فز
ز االبتكار  ا، أمختلف الطبقات االجتماعيةبي  ً ي مداوالت بناءة وقيّ . وأخب 

ي الدورة الثانية عرب الوفد عن تطلعه إل المشاركة فز
مة فز

انية.  ز نامج والمب  ز للجنة البر  والثالثي 

ا  .26 ي جميع أنحاء العالم. ا لنظاموهنأ وفد لبنان الرئيس عل قيادته للدورة وذكر أن عمل المجتمع كان محوريً
لملكية الفكرية فز

  19-جائحة كوفيدوذكر أن العام عل مالحظاته ولألمانة عل تقاريرها.  أعرب الوفد عن امتنانه للمدير و 
ُ
ذكر بأهمية الحفاظ عل ت

ي البلدان النامية. و 
ا لمواجهة التحديات غب  المتوقعة ذات التداعيات المؤلمة للغاية، ال سيما فز

ً
إل الوفد أشار اليقظة واالستعداد جيد

ي فاقمت من سوء األوضاع الهشة القائمة تعكسأن حالة لبنان 
ز ويواجه . أصال األثر الرهيب للجائحة التر أزمة متعددة لبنان منذ عامي 

. لذلك، رأى الوفد أن االبتكار واإلبداع من أجل تحقيق النمو االقتصادي المستدام والنمو نتيجة األوجه  االنهيار االقتصادي والمالي
اتيجية ألن االستفادة منها لتحقيق االنتعاش االقتصادي. كما وأعرب الوفد عن رسوره االجتماعي هما أدوات مهمة يمكن  الخطة اإلسبر

ة والمتوسطة والشباب  تركز  2026-2022المتوسطة األجل  كات الصغب  عوامل ذات أهمية قصوى للتنمية  كونهمعل الشر
ي الويبو للنظر بش

ي دعوة الويبو لالنضمام إل مجموعة األمم المتحدة المستدامة. ورحب الوفد باستعداد الدول األعضاء فز
ي فز كل إيجاتر

ورية لتحقيق  ي الجهود المبذولة عل نطاق منظومة األمم المتحدة رصز
للتنمية المستدامة ألنها ترى أن مشاركة الويبو مشاركة كاملة فز

ي أن تواصل األمانة 
ز
ي الختام، أعرب الوفد عن أمله ف

وي    ج للتعددية أهداف التنمية المستدامة. وفز اللغوية من خالل الدمج الناجح البر
  . ةماليمن الناحية البطريقة شاملة ومستدامة  للسياسة المراجعة للويبو بشأن اللغات

وأيد وفد إندونيسيا البيان الذي أدل به وفد بنغالديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وشكر الوفد الرئيس  .27
ي ولدتها جائحة كوفيدوالمدير العام وفريقه ع

ي إدارة الدورة. وأعرب الوفد عن تفهمه للتحديات التر
ز
، وأشار 19-ل جهودهم الدؤوبة ف

انية  ز نامج والمب  ز للجنة البر انية للثنائية  خاللها تعملإذ إل أهمية الدورة الثانية والثالثي  ز المنظمة عل تحديد برنامج العمل والمب 
اتيجية المتوسطة األجل الجديدة. ورحب الوفد بالخطة اال ي ستتبعها  2026-2022سبر

ألنها قدمت خريطة واضحة للطريق التر
انية لعام ز اح برنامج العمل والمب 

وع اقبر ي عل  2022/23 المنظمة خالل السنوات القادمة. كما أعرب الوفد عن تقديره لمشر
المبتز

اتيجية األرب  ع و  تعليقات أكب  سيقدم مراقبته وإدارته. وأشار الوفد إل أنه عملية الذي سيسهل أطر العمل، األمر أساس الركائز االسبر
ز للغاية عند  ز المهمتي  ز الوثيقتي  ا حول هاتي 

ً
ي يالتطرق التحديد

ز
ي عرص الها ف

ز
ازداد  وقد جائحةبنود جدول األعمال، ال سيما وأننا ال نزال ف

ي 
ز
ا عن تطلعه إل مناقشة عضوية االنتعاش االقت تحقيق الفهم حول دور الملكية الفكرية ف

ً
صادي للدول األعضاء. وأعرب الوفد أيض

ا إل أنه يتطلع إ
ً
ل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، إذ يعتقد أن الويبو قادرة عل تأدية دوًرا أكبر فيها. وأشار الوفد أيض

ي القضايا األخرى 
ورية المساهمة بشكل بناء فز حيب لهالعم لمواصلة الويبو الرصز ي فرصة البر

ا فز
ً
. باإلضافة إل ذلك، سينظر الوفد أيض

ز ابحزمة الخدمات  ي بي 
ي المقدمة من خالل التعاون الثالت 

لويبو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وتقييم المبالغ التر
اكات وأو  ام الويبو بدعم وتسهيل الشر ز ا بالبر

ً
جه التعاون الالزمة لضمان توسيع نطاق التدابب  ذات حددها المدير العام. ورحب الوفد أيض

ي  بما، 19-الصلة بجائحة كوفيد
ي ذلك فز

من خالل توفب  بيئات مواتية لالبتكار ونقل التكنولوجيا، باستخدام إطار الملكية الفكرية. وفز
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انية.  الختام، أعرب الوفد عن خالص تقديره للرئيس والمدير العام وفريقه عل تنظيم الدورة الثان ز نامج والمب  ز للجنة البر كما ية والثالثي 
ي المناقشات المقبلة. أعرب 

 عن ثقته الكاملة بقيادة الرئيس. وأشار الوفد إل أنه سيشارك بشكل كامل فز

ز  .28 ي والثالثي 
ي التحضب  لالجتماع الثاتز

انية وأمانة الويبو عل جهودهما فز ز نامج والمب  وشكر وفد جمهورية كوريا رئيس لجنة البر
انية. وشكر الوفد أيضا وفد بنغالديش عل إلقاء البيان االفتتاحي نيابة عن مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، ل ز نامج والمب  لجنة البر

اضًيا مع رؤساء مكاتب الملكية  وأعرب عن تأييده له. وأشار إل أن المدير العام للويبو، السيد دارين تانغ، قد استضاف اجتماًعا افبر
اتيجية المتوسطة األجل  الفكرية ح الخطة االسبر ي منطقة آسيا لشر
ي تعزيز 2026-2022فز

. وأعرب الوفد عن تقديره لجهوده فز
اتيجية المتوسطة األجل، فلقد أظهرت الدراسات البحثية أن نظام الملكية  التواصل مع الدول األعضاء. أما بالنسبة للخطة االسبر

ي عل التنم يؤيد االستفادة منها. ومن هذا المنظور، التمكن من و  اتية االقتصادية من خالل حماية االبتكار الفكرية قد أثر بشكل إيجاتر
لملكية لنظام اتمكن المدير العام من إنشاء قطاع جديد  قداستخدام الملكية الفكرية لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية. و  ةالوفد خط
ي مجال االبتكار ووضع خطط لتعزيز معرفة الويبو و الفكرية 

ي فز
ة والمتوسطة. وفز كات الصغب  تسويق الملكية الفكرية وتمويلها ودعم الشر
ي مجال تسويق الملكية الفكرية. وقد تجاوزت 

ة والمعرفة فز ا من الخبر ً غضون ذلك، اكتسب المكتب الكوري للملكية الفكرية قدًرا كبب 
ي عام  1.8قيمة ظ جمهورية كوريا بشكل ملحو 

ي سوق تمويل الملكية الفكرية الخاص بها فز
كي فز ي طور 2020مليار دوالر أمب 

، وكانت فز
 إل تلك التجارب، ستتعاون جمهورية كوريا بنشاط مع 

ً
ة والمتوسطة. لذلك، واستنادا كات الصغب  تنفيذ سياسات مختلفة لصالح الشر

 
ُ
مواصفات تقييم مكاتب ب وفيما يتعلقاالبتكار، مما سيؤدي إل تحقيق النمو االقتصادي.  ع فيه الملكية الفكريةشّج الويبو لبناء نظام ت

نص عل أن الدورة والذي المكاتب الخارجية،  بشأن 2019الجمعية العامة لعام قرار ، أشار الوفد إل 2021الويبو الخارجية لعام 
ي مواصف

انية ستبت فز ز نامج والمب  ز للجنة البر ات تقييم شبكة مكاتب الويبو الخارجية بأكملها عل أن يجرى هذا التقييم الحادية والثالثي 
ي العام 

ي أن أنبسلس، أعرب الوفد عن اعتقاده هذا التقييم بشكل . ومن أجل تنفيذ 2021فز
خالل بشكل أكبر شارك األمانة ته ينبغز

تها ي إجراء التق الواسعة مناقشة هذا البند من جدول األعمال، نظًرا إل خبر
ا إل توصية العام فز

ً
ييمات. باإلضافة إل ذلك، أشار الوفد أيض

ي ورد فيها أن األمانة يجب أن  2019
ي التقرير أكبر دور تقوم بالتر

ي النظر فز
بشكل خاص فيما يتعلق بمكاتب و . وأشار الوفد إل أنه ينبغز

 تساهم جميع الوفود فيها.  الويبو الخارجية. وأعرب الوفد عن تطلعه لمواصلة المناقشات البناءة عل أمل أن

انية. وشكر الوفد األمانة عل لالرئيس مرة أخرى  لقيادةوأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن رسوره  .29 ز نامج والمب  لجنة البر
ي إعداد الوثائق 

ة باء. للدورة. وأعرب الوفد عن دعمه للبيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعالكاملة جهودها فز
اتيجية المتوسطة األجل تو  للمدير العام والقراءة األول  2026-2022شكل هذه الجلسة المناقشة الرسمية األول للخطة االسبر

انية  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي سبتمبر ودورة هذا 2022/23لمشر
انية فز ز نامج والمب  . وأعرب الوفد عن أن الدورة التالية للجنة البر

لجمعيات القادمة. وحرًصا عل االستفادة من الوقت، أشار خالل اتوفران فرصة ممتازة لطرح العديد من القضايا الرئيسية األسبوع س
الوفد إل أنه سيحتفظ بأي تعليقات موضوعية لتقديمها عند مناقشة بنود جدول األعمال ذات الصلة. ومع ذلك، أشار الوفد إل أنه 

اتيجية  كونيقدر   انية الخطة االسبر ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ز  2022/23المتوسطة األجل ومشر ز موجزتي  فضال عن ، وثيقتي 
ي و 

امج إل المساءلةوأشار الوفد إل هما. اص بخال السلسالتصميم الشكل المنطقر والمسؤولية عل  أن التحول من النهج القائم عل البر
ل  مستوى القطاعات ء الحرص عل عدم فقدان أي التتبع، ولكن يجب  اتعمليقد سهّ ي

خالل المرحلة االنتقالية. وأكد الوفد أنه سر
ي المداخالت  خاللسيقدم المزيد من التعليقات الموضوعية 

مناقشة بنود جدول األعمال ذات الصلة، وذكر أنه سيواصل المساهمة فز
 دعم المناقشات خالل األسبوع. ل

ي قدرة الرئيس عل قيادة أعمال  .30
ز
ي اجتماع اللجنة وأعرب عن ثقته ف

وأعرب وفد اإلمارات العربية المتحدة عن رسوره بالمشاركة فز
ناجح. وأيد الوفد البيان الذي أدل به وفد بنغالديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وشكر الوفد المدير  بشكلاالجتماع 

ي العام عل جهوده الم
. وأعرب 19-جائحة كوفيد الناجمة عنالتحضب  لالجتماع عل الرغم من الظروف االستثنائية  سبيل ستمرة فز

الوفد عن استعداده للمشاركة البناءة خالل المناقشات من أجل التوصل إل استنتاجات يمكن تقديمها إل الجمعية العامة. وأعرب 
ي أدل بها الم

ي نهاية  2020دير العام، دارين تانغ ولتقرير أداء الويبو لعام الوفد عن تقديره للتعليقات التر
: النتائج 2020والوضع المالي فز

ز تلك الخدمات األساسية.  تحقيق هذه األمور عل الرغم من جائحة  وذكر أناألولية، وأثتز عل جميع الجهود المبذولة من أجل تأمي 
ي جميع مجاالت إلعجاب. وأشاد الوفد بالجهو لثب  م هو أمر  19-كوفيد

ي تبذلها القيادة الجديدة لمراعاة مصالح الدول األعضاء فز
د التر

 عل الوضع المالي ب الخاصة توقعاتالالملكية الفكرية. ورحب الوفد بالتطورات اإليجابية والمستمرة و 
انية للثنائية المقبلة وأثتز ز المب 

اتيجية الم ة الذي تحسد عليه المنظمة. وأيد الوفد الخطة االسبر وإطار التحديات العالمية، وشدد  2026-2022توسطة األجل للفبر
هذه التحديات الجميع إل البحث عن حلول خالقة ومفتوحة من أجل االستفادة دفعت البحث عن حلول مستدامة. وقد أهمية عل 

. و  ي ي تهدف إل قيادة اأشار الوفد إل أنه من التطور التكنولوحر
شامل  نظامالوصول إل لجميع إل استوح من جهود المنظمة التر

انية لعام اعتبر أن دور الشباب. و يركز عل و  النمو  يعزز للملكية الفكرية  ومتوازن ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر سيحقق  2022/23مشر
المبادئ التوجيهية لتنفيذ برامج وبكون أهداف التنمية المستدامة لصالح المناخ لتحقيق نتائج إيجابية. ورحب الوفد بالنهج المتبع 

ي التنمية المستدامة تسب  المنظمة 
ا هدفز

ً
ي هذا االتجاه. وأيد الوفد أيض

ي أن  16و 17فز
ي تنعكس وأعرب عن أمله فز

اتيجية. فز الركائز االسبر
ي الويبو، الوثيقة

ة لتعدد اللغات ، رحب الوفد بإيالء الويبو أهمWO/PBC/32/6 وبالنسبة للنسخة المراجعة لسياسة اللغات فز ية كبب 
بكل الجهود المبذولة للتكيف مع رقمنة االتصاالت ودعا جميع الدول األعضاء إل  أيضا . ورحب الوفدجدا لعملها باعتباره قيم

ي إتاحة محتويات الوثائق بجميع اللغات، للتغلب عل عقبات اللغة، 
ي المناقشة بشكل بناء ورصي    ح. وذكر الوفد أنه ينبغز

المساهمة فز
ي جميع أنحاء المنظمة والعالم مختلف المنصات مكن ولتت

ز
تقييم المكاتب الخارجية لعام بمعايب  االستفادة منها. وفيما يتعلق من ف
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ي هذا الموضوع ، دعا الوفد الدول األعضاء إل إيجاد وسيلة 2021
موضوعية وعملية. ورحب الوفد بجهود طريقة بإلحراز التقدم فز

ي 
ز اللجنة من اتخاذ قرار خالل هذا العام. وفيما يتعلق بالتوزي    ع الجغرافز ز والتوازن رئيس اللجنة لتيسب  المشاورات من أجل تمكي  بي 

. باإلضافة إل ذلك، ومع  ي
، أرص الوفد عل أهمية التمثيل الجغرافز ز لسنوات العشر الماضية، دور المرأة وتمكينها خالل ا تعزيز الجنسي 

ي إل 
ي لكن و والية،  121امتد التمثيل الجغرافز

 من خالل ليصبح اإلجراءات المزيد من اتخاذ  ينبغز
ً
 واكتماال

ً
اك المرأةالتمثيل أكب  توازنا . إرسر

ي عمل اللجنة، و 
ي المشاركة بنشاط فز

ي اأشار إل واختتم الوفد كلمته باإلعراب عن رغبته فز
ا فز
ً
لمناقشات حول الخطة أنه سيشارك أيض

اتيجية المتوسطة األجل   . 2026-2022االسبر

انية من جدول األعمال 3 البند ز نامج والمي   انتخاب نائب رئيس بالنيابة للجنة الير

انية، أ 3باالنتقال إل البند  .31 ز نامج والمب  سعادة أن والية إل الرئيس  شار من جدول األعمال، انتخاب نائب رئيس بالنيابة للجنة البر
ة   ي السفب 

كاترينا ناوت، الممثلة الدائمة للبعثة الدائمة للجمهورية الدومينيكية لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى فز
ي عام 

انية، وتمتز لها كل النجاح2020جنيف، قد انتهت فز ز نامج والمب   . وشكرها الرئيس عل عملها الممتاز كنائبة ثانية لرئيس لجنة البر
شيحات.  ي مهامها الجديدة، وفتح باب البر

 فز

حات قبل نهاية األسبوع. أي نظًرا لعدم وجود و  .32 ز عل تقديم مقبر ح الرئيس ترك البند مفتوًحا وشجع المندوبي   ترشيحات، اقبر

ي حال عدم .33
ر نائب الرئيس الوفود بمدى أهمية وجود نائب رئيس للجنة فز

ّ
تمكن  وبالعودة إل بند جدول األعمال المعلق، ذك

،  وأشار الرئيسالرئيس من الحضور.  ز حات حتر اآلن لتسمية المرشحي  أن يتم عرض فقرة القرار  وطلب الرئيسإل عدم وجود أي مقبر
، ال سيما أنه لم يتم تم مناقشتهكل ما تعكس  كافية و   و بدت. والحظ الرئيس أن الصياغة من رؤيتها جميع الوفود لتتمكنعل الشاشة 

ز  اح أي مرشحي  ز للجنة اقبر شيحات للدورة الثالثة والثالثي   لهذا المنصب، وبالتالي سيظل هذا المنصب شاغر إل أن يتم تقديم البر
اح.  انية. ثم فتح الرئيس باب المناقشة بشأن االقبر ز امج والمب   البر

اح. أي نظًرا لعدم وجود و  .34 اض، تم طرح االقبر  اعبر

انية عدم اتخاذ أي  .35 ز نامج والمب   . إجراء بشأن هذا البند من جدول األعمالقّررت لجنة البر

 2020تقرير أداء الويبو  من جدول األعمال 4 البند

 . WO/PBC/32/2الوثيقة استندت المناقشات إل  .36

ح الرئيس أن تنتقل اللجنة .37 . بعد أن تدلي الدول األعضاء ببياناتها،  ،واقبر ز بأن البند و إل بند جدول األعمال التالي ر المشاركي 
ّ
 4ذك

، وكان تقييًما 2020(. وأوضح الرئيس أن التقرير كان لعام WO/PBC/32/2) 2020جدول األعمال تناول تقرير أداء الويبو للعام من 
امج وتقييًما لإلنجازات التنظيمية لعام  ا  عرض. ثم دعا الرئيس األمانة إل 2020ذاتًيا ألداء البر

ً
ح تنظيم المناقشات وفق التقرير واقبر

 . ةاتيجيف االسبر اهدلأل

ة تقرير منتصف هو  2020وأوضحت األمانة أن تقرير أداء الويبو لعام  .38 ركز عل التقدم المحرز نحو تحقيق يوهو  ،الثنائية فبر
انيةاستخدام ب المرتقبةالنتائج  ز امج والمب  ي البر

ز
ي عام  19-جائحة كوفيد نتج عن. و 2020/21 للثنائية الموارد المعتمدة ف

ز
 2020ف

انية المعتمدة ضمنتحديات غب  مسبوقة فيما يتعلق بتنفيذ برامج الويبو  ز امج والمب  . واستجابة لذلك، 2020/21 للثنائية إطار البر

ة أن قامت أمانة الويبو بتكييف إجراءات عملها لضمان استمرار تقديم خدمات الملكية الفكرية وبرنامج عملها. وأوضحت األمان
ي غضون أسابيع، مما سمح لها بت

ز
ي المائة  90غطية المنظمة تمكنت من تحقيق انتقال غب  مسبوق إل بيئة عمل كاملة عن بعد ف

ز
من ف

بعد ثالثة أسابيع فقط من بداية األزمة. ومن أجل تسهيل مراقبة الدول األعضاء للوضع المالي للويبو وإنتاجية أنظمة الملكية عملها 
ي لوحة معلومات شهرية  وضعتلمية واألنشطة الرئيسية األخرى، الفكرية العا

وتز إلدارة األزمات مخصصة األمانة عل موقعها اإللكبر
ي العام  ألداء،فيما يتعلق با. و 2020منذ أبريل 

 مقارنة بالسنة األول من الثنائية  2020أوضحت األمانة أن أداء الويبو فز
ً
قد انخفض قليًل

ز أنالسابقة،  ي  70"عل المسار الصحيح"، مقارنة بنسبة  و هبالمائة من األهداف  66 العمل عل فقد تبي 
العمل ، و 2018بالمائة فز

ي المائة من األهداف "ليس عل المسار الصحيح"، مقارنة ب   23عل 
ز
ي عام  20ف

ز
ي المائة ف

ز
ي  رغم. و 2018ف

ز
ا ف

ً
أن األمانة ال ترغب أبد

ي األداء،  تراجعأي  تسجيل
ز
ات بشكل طفيف فقط عل ا باستخدامأدائها الذي تم قياسه  األمانة عن سعادتها النخفاضأعربت ف لمؤرسر

ونيةمن خالل بشكل مفّصل . وأوضحت األمانة أنه تم توفب  جداول بيانات األداء لكل برنامج جائحةالرغم من ال ورموز  الروابط االلكبر
ي تقرير األداء للع  (QR) االستجابة الشيعة

مع ضمان عدم ، قراءة الوثيقة وجعلها أقرص  تسهيل، من أجل 2018/19ام كما حصل فز
. وأوضحت األمانة كذلك أن رموز االستجابة الشيعة تهدف إل تسهيل الوصول إل المعلومات فقدان أي معلومات موجهة للقارئ

ا الهاتف المحمول.  باستخدام األجهزة المحمولة، ألمانة إل أن تصميم أنشطة الويبو والتخطيط وأشارت ا ويمكن قراءتها بواسطة كامب 
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ي عام 
شد زالب ال 2020لها وتنفيذها فز أجندة تنفيذ توصيات ذات الصلة. وسيتم تقديم تقرير مفصل عن  أجندة التنميةبتوصيات  يسبر

ي تقرير أداء الويبو  التنمية
 . 2020/21 للثنائيةفز

 . 2020الويبو لعام  لتعليقات العامة عل تقرير أداءلباب الفتح الرئيس و  .39

ا باسم المجموعة باء، األمانة عل إعداد تقرير أداء الويبو  .40
ً
 الشامل 2020وشكر وفد المملكة المتحدة، متحدث

(WO/PBC/32/2)  ي الجدول  19-كوفيد  جائحة. وأشارت المجموعة إل تأثب
ي العرض المالي وعرض النتائج وفز

ز فز عل النحو المبي 
ي بداية انتشار ال. وأقرت المجموعة بالتط1

ي حدثت فز
ي ذلك االنتقال الكامل إل تقديم خدمات الويبو جائحةورات اإليجابية التر

، بما فز
ف عل االنتقال إل العمل عن بعد بالكامل،  نت، وتشكيل فريق إدارة األزمات، الذي أرسر لوحة باإلضافة إل اتاحة األساسية عبر اإلنبر

نت. وأمعلومات بشأن إدارة األزمات عل اإل ي عام  قاتفالنانخفاض أن  لإالمجموعة  شارتنبر
كان واضًحا بسبب تأثب  جائحة   2020فز

انيةلتغيب  خالل سنة ل لالستجابةأداة فعالة  يشكلالتنبؤ المالي  تنفيذ عملية المجموعة أن إعادة ذكرت. و 19-كوفيد ز . وأعربت المب 
ي معرفة إذا قامت المنظمة بأي محاولة إلعادة 

انية بشكل واضح مع تنفيذ عملية التنبؤ المالي المجموعة عن رغبتها فز ز لتتماسر المب 
ي عام انخفاض النفقات األداء ولفهم سبب 

ي األداء فز
ه عل المنظمة. كما أشار التقرير إل انخفاض طفيف فز باإلضافة إل  2020وتأثب 

ي زيادة 
ي ال يمكن تقييمها. وعل الرغم من أن هذ عدد فز

ً  كاناالنخفاض   ااألهداف التر  ي، إال أنه لم اصغب 
ً
ي بعض كن ضئيًل

، ال سيما فز
ي األداء،  عن اهتمامها المجموعةأعربت المجاالت. و 

ستمرار النظرا بمعرفة إذا وضعت األمانة أي خطط محددة لمعالجة االنخفاض فز
ي هذا المجالإعداد التقارير و  اإلبالغ عمليةال المجموعة ترحب بالجهود المبذولة لتبسيط . وال تز 19-كوفيد  جائحة

. وتحسينها فز
اتيجية والعرض العام لألداء بحسب النتائج المرتقبة  ةأن لوح إلالمجموعة  شارتوأ ز أدات همابيانات األهداف االسبر ز مفيد ي  بشكل  تي 

ز للمجموعة خاص. وقد ز األداتي  امج مقارنة باألهداف الحصول عل تقييم شامل ب سمح استخدام هاتي  ي تنفيذ البر
للتقدم المحرز فز

ا إذ يوضح ما إذا كان  إضافةلقيمة مقابل المال. وأشارت المجموعة إل أن ل، وهو مؤرسر مهم االمحددة له
ً
نظام إشارات المرور مفيد أيض

ا. وأ
ً
ا أم سيئ

ً
عربت المجموعة عن إدراكها أن المحرك الرئيسي إليرادات الويبو ما زال نشاط إيداع طلبات الحصول عل األداء جيد

اءات ومدريد والهاي،  سندات الملكية الفكرية من خالل خدمات الويبو، ووجدت أن اإليداعات الفعلية لمعاهدة التعاون بشأن البر
ي الجدول 

ة لإلعجاب. و 3الواردة فز ي تقديم األرقام الذي شهدته بعض الخدمات عن تحفظها جموعة الم أعربت، مثب 
 إلظهار للتأخر فز

ا لبيانات منتصف عام  النمو 
ً
. وطلبت المجموعة أن تقدم األمانة تحديث ي

ي  معلوماتوأن تقدم  2021االقتصادي الحقيقر
عن الوضع فز

ا، ستستمر جائحة كوفيد ً ة، ودعت المجموعة األمانة إل مواصلة اعتمادها عل بالتأثب  بشكل كبب  عل المنظم 19-ذلك الوقت. أخب 
ي  ي ستليها.  2020/21ثنائية ال خاللنهجها اإلداري الحكيم والحذر والفعال للتخفيف من أي تأثب  سلتر

 وتلك التر

ا باسم المجموعة األفريقية، األمانة عل إعداد وتقديم تقرير أداء الويبو لعام  .41
ً
 أعربت. و 2020وشكر وفد جنوب إفريقيا، متحدث

ي أداء واليتها وخدمة مختلف أصحاب ل هاتقدير  عنالمجموعة 
ي الويبو لضمان استمرار المنظمة فز

لعمل الجاد الذي قام به جميع موظقز
ي عام  19-المصلحة، وال سيما الدول األعضاء. والحظت المجموعة أن جائحة كوفيد

تحديات غب  مسبوقة فيما  أدت إل خلق 2020فز
انية المعتمدة ضمنيتعلق بتنفيذ برامج الويبو  ز امج والمب  . وأشارت المجموعة إل أن األمانة قد استجابت 2020/21للثنائية  إطار البر

موعة لتلك التحديات من خالل تكييف إجراءات العمل لضمان استمرار تقديم خدمات الملكية الفكرية وبرنامج العمل. وأثنت المج
ي تكييف أساليب عملها 

. وأشارت المجموعة إل أن تقرير أداء الويبو قد جائحةمواجهة التحديات الناجمة عن اللعل الويبو لشعتها فز

ي كثب  من الحاالت إل أن 
ز تغطية أوسع للمجاالت الجوهرية والتفاعل مع  لتقديم الخدمات الجديدةاألساليب أشار فز سمحت بتأمي 

ي تم أوسع ممجموعة 
ا إل أن الطلب عل األنشطة التر

ً
ز أو الجدد. وأشارت أيض هان أصحاب المصلحة الحاليي  من خالل الوسائل  توفب 

ي أداء المنظمة. ورحبت المجموعة بهذا التطور 
ز
ي قدمتها أكاديمية الويبو، أظهر زيادة ملحوظة ف

الرقمية، مثل دورات التعلم عن بعد التر
ي دورات التعلم عن بعد. واغتنمت المجموعة الفرصة للتأكيد عل الحاجة إل للتوزي    ع ا تقديرهاوأعربت عن 

ز فز ي للمشاركي 
لجغرافز

ي عام 
  2020معالجة الفجوة الرقمية، لضمان مشاركة أعداد أكبر من البلدان النامية. والحظت المجموعة أن أداء الويبو فز

ً
انخفض قليًل

ز أن العمل عل  ،ةبالمقارنة مع السنة األول من الثنائية الماضي بالمائة من األهداف هو "عل المسار الصحيح"، مقارنة  66إذ تبي 
ي  70بنسبة 

ز  هناك بعض ولكنقاتمة، لم تكن أن الصورة العامة  إلت المجموعة شار وأ. 2018بالمائة فز االختالفات الملحوظة بي 
امج.  اتيجية والبر ي عام  التقرير أن ستة بالمائة منذكر  وقداألهداف االسبر

ز
ات لم تكن قابلة للتقييم مقارنة بواحد بالمائة ف المؤرسر

ات، وأرادت الحصول عل مثال لبعض هذه  امهااهتمأعربت المجموعة عن ؛ و 2018 بمعرفة سبب العجز عن تقييم هذه المؤرسر
ي 
ي النهاية، شكرت المجموعة األمانة مرة أخرى عل التقرير المفصل وأعربت عن تطلعها إل التقرير المدقق والنهات 

ات. وفز المؤرسر
 . 2020/21 لثنائيةل

ا باسم مجموعة بلدان أورو  .42
ً
تقرير أداء الويبو  عرضبا الوسىط ودول البلطيق، األمانة عل إعداد و وشكر وفد جورجيا، متحدث

ي تبذلها األمانة لتكييف العمليات مع التحديات الجديدة 2020
وس كوفيد الناجمة عن. وأقرت المجموعة بالجهود الكافية التر ، 19-فب 

ي 
ي االنتقال إل العمل عن بعد بالكامل، خدمات. كما الحظت المجموعة دور فريق إداال اريةاستمر  من خالل انعكست والتر

ز
رة األزمات ف

ي المائة من عملها  90للمنظمة بتغطية  مما سمح
ز
ا بلوحة المعلومات ف

ً
ي غضون أسابيع. ورحبت المجموعة أيض

ز
إدارة ب الخاصةف

ي تم 
ي عام  اعتمادهااألزمات التر

ز
المجموعة أشارت الويبو. و تحديات غب  مسبوقة أمام تنفيذ برامج  خلقت جائحةوأقرت بأن ال 2020ف

ي أداء عام النخفاض إل اال
ز
ي ال يمكن تقييمها.  2020طفيف ف

ي لم يكن العمل عليها عل المسار الصحيح أو تلك التر
وزيادة األهداف التر
. بالمائة من األهداف هو "عل المسار الصحيح" 66أن العمل عل ومع ذلك، عل الرغم من كل التحديات، الحظت المجموعة 

ات األداء للأل هارسور عن المجموعة أعربت و  نامج  نتائج المرتقبةن الغالبية العظم من مؤرسر ي إطار البر
. بالكامل قد تحققت 10فز
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ي أن األمانة ستواصل إدارتها الفعالة للحد من أي آثار سلبية خالل هذه الثنائية، وسوف 
واختتمت المجموعة باإلعراب عن ثقتها فز

ي السنوات التالية. تواصل عملها من خالل 
 اتباع عمليات ممتازة فز

ي  .43 ي مثل هذه األوقات الصعبة. وأحاط الوفد علًما باألداء المالي اإليجاتر
وأثتز وفد باكستان عل جهود األمانة لتنظيم االجتماع فز

امج والوضع المالي السليم للمنظمة. وأثنت المجموعة عل المدير العام واألمانة ي البر
لتكييف إجراءات عمل الويبو  والتقدم المحرز فز

ي  جائحةأثناء ال
لضمان استمرار تقديمها لخدمات الملكية الفكرية. وتتطلع المجموعة إل استئناف بناء القدرات وجًها لوجه كما فز

ة الثنائية ال ي وتقديم الخدمات األساسية للمكاتب الوطنية للملكية الفكرية ولمستخدمي الملكية الفكرية خالل فبر
 قادمة. الماضز

ي سببتها جائحة  .44
ي إعداد التقرير عل الرغم من الصعوبات التر

وأعرب وفد جمهورية كوريا عن تقديره لألمانة عل عملها الجاد فز
، الحظت المجموعة أن عدد الطلبات الدولية بلغ 19-كوفيد ي

ي الثاتز اتيجر ي المائة من الهدف؛ وأظهرت  102. وبالنسبة للهدف االسبر
فز

ي المقام األول. وأوضح الوفد أن جمهورية كوريا قد اإليداعات نمًوا 
ز وسويشا وجمهورية كوريا والواليات المتحدة األمريكية فز من الصي 

. وذكر الوفد  ز اءات من قبل مقدمي الطلبات الكوريي  ي عدد إيداعات البر
ا لتشجيع االبتكار واإلبداع، مما جعلها تشهد زيادة فز

ً
بذلت جهد

اءات المحلية وإيداعات معاهدة التعاون بشأن أن جمهورية كوريا قد احت ي العالم من حيث عدد إيداعات البر
لت المرتبة الرابعة فز

ي عام 
اءات فز ي االنتقال من نظام 2020البر

ي  PCT-SAFE. وأعرب الوفد عن تقديره لجهود الويبو بشكل خاص فز
وتز إل النظام اإللكبر

اءات، وأشار إل أنه  ي جمهورية كورياااللن يدخر أي جهد من أجل تحقيق لمعاهدة التعاون بشأن البر
. إل النظام الجديد نتقال السلس فز

ي عام 
ي تحقيق نمو قوي فز

ي الثالث، أشار الوفد إل استمرار برنامج أكاديمية الويبو للتعلم عن بعد فز اتيجر ، 2020وبالنسبة للهدف االسبر
كة لدرجة الماج 221تخرج قد و  امج المشبر ا من البر

ً
ي عام مشارك

. وأعرب الوفد عن تقديره للعمل الشاق الذي قام به 2020ستب  فز

ي مجال تعليم الملكية الفكرية ال
ي أكاديمية الويبو لتحقيق هذه النتائج. ثم شارك الوفد بعض اإلنجازات المهمة فز

ي تحقق ذجميع موظقز
، تم تطبيق ال2020الصناديق االستئمانية الكورية خالل عام  من خالل

ً
ي عام . أوال

ي بنجاح، وفز
اضز  202، أكمل 2020تعليم االفبر

اضية ودورات الشهادات الدولية المتقدمة. وتم تسجيل زيادة بنسبة  ي عدد الطالب  248طالب المدرسة الصيفية االفبر
ي المائة فز

فز
ي 
نامج درجة الماجستب  فز . أما بالنسبة لبر ي

ي التعليم الحضوري العام الماضز
مع  ،الملكية الفكرية والتنميةمقارنة مع أعداد الطالب فز

ا عاًما من  18معهد التنمية الكوري، فقد تم توفب  التعليم المتعلق بالملكية الفكرية ل  
ً
ي عام  16موظف

. وأشار الوفد 2020دولة نامية فز

، وعل الرغم من جائحة كوفيد اهتمام مدى فد عن ، يعمل بشكل طبيغي كما هو مخطط له وسأل الو 19-إل أن برنامج درجة الماجستب 
نامج متاح لجميع المناطق والجنسيات  نامج للسنة التالية. وأوضح الوفد أن هذا البر ي هذا البر

ز جدد فز الدول األعضاء باختيار مشاركي 
ا، أعلن الوفد أن  ً ه عملال ورقةوالمؤسسات. وأخب  ي الكوري. والحظت  احول سلسلة الكتل سيتم نشر

بتمويل من الصندوق االستئماتز
أثرت عل كل القطاعات مثل  قدللثورة الصناعية الرابعة، و  الرائدةإحدى التقنيات  هي مهورية كوريا أن تكنولوجيا سلسلة الكتل ج

ي 
ي مجاالت األعمال، بما فز

ت بلدان مختلفة هذه التكنولوجيا واستخدامها فز التمويل وسالسل التوريد والخدمات الحكومية، حيث اختبر
وس كوفيد اتتطوير نظام شهادتكنولوجيا سلسلة الكتل ل استخدام الوفد أنه تمذكر الناشئة. و ذلك االقتصادات   19-التلقيح ضد فب 

ي العالم، ويُ 
ي جمهورية كوريا ألول مرة فز

. وأشار الوفد فز ز ز الكوريي  ستخدم هذا النظام بشكل نشط وعل نطاق واسع من قبل المستخدمي 
ي إل أنه يتم استخدام هذه التكنولوج

ي القطاع الخاص للملكية الفكرية. ومع ذلك، ما زالت  مجاليا فز
ا، وال سيما فز

ً
الملكية الفكرية أيض

ز مكاتب الملكية الفكرية وأصحاب  ات بي  وري جمع المعلومات وتبادل الخبر ي مراحلها األول. ورأى الوفد أنه من الرصز
هذه التكنولوجيا فز

ي مجال الملكية الفكرية. لذلك، 
حول سلسلة الكتل لنظام الملكية ورقة العمل تخصيص األموال للمكتب الدولي إلعداد م تالمصلحة فز

ي أن ينشر المكتب الدولي 
قريًبا، حتر يتمكن أصحاب المصلحة واألطراف ورقة العمل الفكرية. واختتم الوفد كلمته بالقول إنه يأمل فز
ي تضعها أمام نظام  ه الورقةهذشكل ت، إذ الرائدةالمعنية من رؤية إمكانات تلك التكنولوجيا 

ا لمناقشة فوائدها والتحديات التر
ً
أساًسا جيد

 الملكية الفكرية. 

ز األمانة عل إعداد تقرير أداء الويبو  .45 ي  تهاعل الرغم من مواجه هانللويبو أل تقدير عن الوفد  عرب. وأ2020وشكر وفد الصي 
فز

ي 
ي  من التغلب المنظمةتمكنت ، العلياتغيب  اإلدارة الرغم من عل ، و 19-غب  مسبوقة، وجائحة كوفيد ظروفلالعام الماضز بشكل إيجاتر

ي مختلف المجاالت. وانتهز الوفد الفرصة 
ي قدًما بعملها وحققت تقدًما فز

عل كل هذه الصعوبات والتحديات، وبذلت كل الجهود للمضز
، أشار الوفد إل أن الصفحة 

ً
ي عام  تحتوي عل 10للتعبب  عن آرائه حول جوانب مختلفة من الوثيقة. أوال

ز
انية ونفقات الويبو ف ز مب 

ي عام  56.3ب  خاصة، انخفضت نفقات المنظمة  جائحةوبسبب تأثب  ال . 2020
انية  2020مليون فرنك سويشي فز ز مقارنة بالمب 

ي أن تستفيد الويبو بشكل أفضل 
. وأعرب الوفد عن أمله فز ز ي ال تتعلق بالموظفي 

السابقة. ويعزى معظم ذلك إل انخفاض النفقات التر
ها أثناء ا ي تم توفب 

ي تطبيق  تبحثوأن  جائحةلمن الموارد التر
ز
ي زيادة االستثمار ف

ز
كرية عالمية فوتقديم خدمات ملكية  أجندة التنميةف

ات أداء  ي المستقبل. ثانًيا، أشار الوفد إل أن مؤرسر
ز
أكب  مالءمة ومصداقية وعالية الجودة لمودعي الطلبات من جميع أنحاء العالم ف

  (التواصل) 19برنامج 
ُ
ز ت  ،بالمائة 80من الملخصات التنفيذية لمنشورات الويبو الرئيسية، و ،ستة من أصل ثمانية بالمائة، أي 75أن  بي ّ

 المواضيع المتعلقة ب عالمية للويبو بشأنالمنشورات من ال ،أي أربعة من أصل خمسة
ُ
رجمت إل جميع اللغات الملكية الفكرية قد ت

ي أن تحافظ الويبو عل الرسمية لألمم المتحدة. وأعرب الوفد عن تقديره لهذا اإلنجاز 
ي  زخمالوعن أمله فز

وأن تستخدم جميع  هاعملفز
ا، 
ً
ي أقرب وقت ممكن. ثالث

ي خدماتها العالمية للملكية الفكرية فز
نامج  ذكر اللغات الرسمية لألمم المتحدة فز ات أداء البر  20الوفد أن مؤرسر

ز قد انخفض بنسبة ل اتزيار معدل ال إل أن ب  شت (،المكاتب الخارجية) ي الصي 
ي الخاص بمكتب الويبو فز

وتز بالمائة العام  12لموقع اإللكبر
. ومع ذلك،  ي

مشاهدة فريدة لصفحة المقالة المنشورة عل حساب  110.000الحاشية السفلية ذات الصلة أن  تذكر الماضز
WeChat ز لم تحتسب. وانتهز الوفد الفرصة ليعلن أن م ي الصي 

ي أو العام لمكتب الويبو فز  قد نظم بشكل إيجاتر
ز ي الصي 

كتب الويبو فز
وي    ج ي مختلف أنشطة وحمالت البر

ز
، ولم يتم نشر هذه  بشأنلتوعية وا شارك خالل السنوات الماضية ف ز ي الصي 

ز
الملكية الفكرية ف
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ية والصينية عبر حساب  ز ز اإلنجلب  وي    ج لها باللغتي  ي فحسب، بل تم البر
وتز الخاص بمكتب  WeChatاألحداث عل موقع الويبو اإللكبر

. و  ز ي الصي 
، مما أدى إل زيادةحصلت هذه األحداث عل الويبو فز ز ز الصينيي  ت عل نطاق واسع بي  ة الويبو شعبي اهتمام واسع وانتشر

ح الوفد أن يتم  . واقبر ز ز الصينيي  ز المستخدمي  ات األداء ذات الصلة  إلإحصاءات وسائل التواصل االجتماعي  إضافةبشكل كبب  بي  مؤرسر
ي 
نامج افز ي البر

، فيما يتعلق بخدمة اللغات فز
ً
ي المستقبل. رابعا

، رأى الوفد أن الويبو قد أنجزت الكثب  من العمل 27لمكاتب الخارجية فز
ا. وعكس هذا األمر الكفاءة المهنية الممتازة 

ً
جمة كانت جيدة جد لتوفب  الخدمات اللغوية، ال سيما أن جودة الوثيقة الصينية المبر

ز ال جمي  جمة الفورية للمبر ز جودة البر . ومع ذلك، أشار الوفد مع األسف إل أنه ال يزال هناك مجال لتحسي  ز وتوقيت نشر صينيي 
جمات جمات الصينية البر ي بعض من اجتماعات الويبو، وأن جميع البر

. وأوضح الوفد، عل سبيل المثال، حدوث نقص وسوء تفسب  فز
ي ذلك العام، و الخاصة بالفريق العامل ل اتلوثائق االجتماع

اءات فز نامج  ترجمات وثائقمعاهدة التعاون بشأن البر دورة لجنة البر
ة، األمر الذي أثر إل حد ما عل استعداد الوفد لالجتماع. وأعرب الوفد عن أم نت قبل االجتماع مبارسر ها عل اإلنبر انية، تم نشر ز له والمب 

 
ُ
ي أن ت

جمة الشفوية الصينية  بشأن هذا الموضوع المالحظات منتطلب المزيد و  تها لهذا المجالحسن الويبو إدار فز وأن تضمن جودة البر
جمات الصينية. خامًسا، أحاط الوفد علما بأن عمليات خدمات الويبو العالمية الثالثة للملكية الفكرية لم تتأثر  وحسن توقيت نشر البر

ي عام  19-جائحة كوفيدلبشكل كبب  عل الرغم من األثر الشديد 
ات األداء للنتائج . 2020فز لنظام معاهدة  المرتقبةوظلت غالبية مؤرسر

اءات ونظامي مدريد والهاي مستقرة،  ز أالتعاون بشأن البر ي حي 
حرز تقدًما إضافًيا. ولوحظ كذلك أن متوسط تكلفة معالجة أن بعضها فز

اءات والتسجيالت الدولية الجديدمن طلبات الطلبات المنشورة  ي نظام مدريدمعاهدة التعاون بشأن البر
ي  ،ة أو المجددة فز

قد استمر فز
ي 
ي  رسعةاالنخفاض وأن نظام الهاي قد أحرز تقدًما فز

ي حققتها فز
معالجة الطلبات الدولية. وهنأ الوفد الويبو عل النتائج الجيدة التر

ا عل أن استخدام تقنيات تكنولوجيا ا
ً
ي ذلكتشغيل خدمات الملكية الفكرية الثالث. وقد سلط ذلك الضوء أيض

 لمعلومات، بما فز
ي تلي  جائحةيضمن التشغيل المستقر لخدمات الويبو العالمية خالل ال ،أساليب العمل عن بعد

ة التر ح الوفد أن  والفبر ذلك. ولذلك، اقبر
ي إجراء تقييم لعمل أنظمة الملكية الفكرية العالمية عن بعد 

ع لعمليات مرجهذا التقييم يمكن أن يشكل و ، جائحةال خاللتنظر الويبو فز
اتيجية جائحةالهذه الويبو المستقبلية خالل الظروف االستثنائية مثل  ا، أعرب الوفد عن آرائه حول المحتويات ذات الصلة باسبر ً . وأخب 

وع، أي  " ألحد التقارير المرحلية للمشر
ً
وع "السحابة أوال : المنصة المحكمة واآلمنة لنظام معاهدة 9الخطة الرأسمالية الرئيسية مشر

اءات، المرحلة  اتيجية مؤتمر الويبو 1التعاون بشأن البر . وأعرب الوفد عن قلقه إزاء مخاطر أمن البيانات الناجمة عن تنفيذ اسبر
ي عام 

انية فز ز نامج والمب  ز للجنة البر ز خالل الدورة الحادية والثالثي  ز والمستخدمي  التكنولوجيا  نسخ. وأكد الوفد أن 2020للمودعي 
ي الناشئة من شأنه أ

ن يساعد وكاالت األمم المتحدة مثل الويبو عل تعزيز وزيادة كفاءة وجودة عملياتها. ومع ذلك، ذكر الوفد أنه ينبغز
ورة اتخاذ المنظمة جميع التدابب    إيالء االعتبار األول ألمن البيانات عند إدخال التكنولوجيا السحابية إل الويبو. وأعرب الوفد عن رصز

ورية لض ي هذا الصدد، لمان أمن البيانات الحساسة، مثل الطلبات غب  المنشورة المناسبة والرصز
اءات. وفز معاهدة التعاون بشأن البر

" بطريقة مناسبة وأن تضمن الحفاظ عل أمن بيانات عمالء الويبو 
ً
اتيجيتها " السحابة أوال ي أن تنفذ الويبو اسبر

 أعرب الوفد عن أمله فز
ي ضمن بشكل فعال مصلحة مستخدمي الملكية الفكرية . ومن شأن ذلك أن يإل أقض حد ممكن

 لسهّ وأن يُ جميع أنحاء العالم  فز
 ضمن تطور الويبو عل المدى الطويل. وأن ي، عل نطاق أوسع استخدام خدمات الملكية الفكرية العالمية للويبو 

انية والمدير العام و  .46 ز نامج والمب  ي  جهودالواألمانة لتفانيهم و أعرب وفد اليابان عن امتنانه لرئيس لجنة البر
تنظيم ل لوهابذ التر

البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة بالنيابة عن المجموعة باء. وأثتز الوفد عل األمانة لعملها  أنه يؤيد الوفدذكر االجتماع. و 
ي إعداد تقرير أداء الويبو 

ي التعليق عل النتائج 2020الدؤوب فز
نامج . وأعرب الوفد عن رغبته فز ي التقرير. وبالنسبة للبر

، 18المذكورة فز
ات األداء هو "عل المسار الصحيح"،  80الملكية الفكرية والتحديات العالمية، أقر الوفد بأن العمل عل   وذكر أنبالمائة من مؤرسر

نامج  ،داء جيدةاأل بيانات  اءات يدعم(WIPO GREEN'ويبو غرين' )ال سيما لبر أنشطة ويبو غرين. وعقد  . وكان مكتب اليابان للبر
ي يونيو من هذا العام. وأشار الوفد إل أن العديد من الوث

اءات ندوة دولية حول برنامج ويبو غرين بدعم من الويبو فز ائق مكتب اليابان للبر
ي المحفوظة ومقاطع الفيديو 

ز
. مُ  األرشيفف ي

ز
اءات اليابات ي الخاص بمكتب البر

ز
وت نامج وفيما يتعتاحة عل الموقع اإللكبر ، نظام 31لق بالبر

ي الذي يحمل عنوان 
ز
ي الملحق السابع. وأظهر الرسم البيات

ز
ات نظام الهاي" الواردة ف الهاي، كان لدى الوفد سؤال حول "مؤرسر

ي 
ز
ي الصفحة الطلبات"المخالفات ف

ز
ي عام  88" ف

ز
بشكل أثر قد الوفد أن هذا األمر يعتقد . و 2020أن عدد المخالفات قد ازداد بشعة ف

 . ز ي عل المكتب الدولي والمستخدمي  ي معرفة سبب و سلتر
ز
ي عدد المخالفات.  االرتفاعلذلك، أعرب الوفد عن رغبته ف

ز
وفيما يتعلق ف

ي الملحق الثامن، أعرب الوفد عن رسوره  2020لتقرير المرحلي للصناديق االستئمانية لعام با
الصناديق االستئمانية أن  لمعرفةالوارد فز

ي تحقيق تقد ساهم
ي مواصلة مساهمتها  فز

ي العديد من النتائج الجيدة، وأعرب عن رغبة اليابان فز
 . الصناديق االستئمانية فز

ي يأخذ فيها الكلمة، وأعرب عن اعتقاده بأن الدورة ستكون بناءة  .47
ورحب وفد االتحاد الروسي بالرئيس ألنها كانت المرة األول التر

ي ظل قيادة الرئيس.  
وعل قدرتها عل مواصلة معظم أعمالها  2020امتنانه لألمانة عل تقرير أداء الويبو  أعرب الوفد عنكما وناجحة فز

ات ت أنه يتفهم الوفدذكر عل الرغم من الظروف الصعبة. و  ي جعلت المؤرسر
ء، وأعرب عن  عكساألسباب التر ي

أداء منخفض بعض السر
ي تحقيق نتائج الثنائية الم

ي أن يساهم ابتكار أساليب جديدة فز
اءات المسجل توقعة. وأعرب الوفد عن ارتياحه للنمو أمله فز ي نشاط البر

فز
ي مجال الملكية الفكرية، عل الرغم من الظروف المعقدة لل

تم التوقيع عل معاهدات مهمة، وأشار إل أنه . جائحةوالتسجيالت فز
ي دورات أكاديمية التعاون معها، وازدطلب الطلب عل خدمات الويبو و ب ما يتعلقظهرت اتجاهات إيجابية فيو 

ز
ز ف اد عدد المشاركي 

لبنية التحتية العالمية للملكية الفكرية، واستخدام الذكاء اكتيبات مختلفة إل اللغات الرسمية للويبو. وذكر الوفد أن   ةالويبو، وتم ترجم
جمة اآللية  ي توسيعكلها عوامل س  ،وتوسيع شبكة الملكية الفكريةبشكل أفضل االصطناعي والبر

. أما بالنسبة عمل الويبو  نطاق تساهم فز

ام الملكية الفكرية، رأى الوفد أن ورة استمرار العمل مع المكاتب  ه تم تخصيص المزيد منالحبر الموارد لهذا األمر. وأعرب الوفد عن رصز
ي مختلف مناطق لخدمات العابا المتعلقة الخارجية، ألنه كان مقتنعا بأن المكاتب الخارجية هي أداة مهمة لتحقيق أهداف الويبو 

لمية فز
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ة عل السفر  ي ظل القيود الكثب 
ةال هذه خاللالعالم، خاصة فز ي الويبو، أعرب الوفد عن اعتقاده فبر

ي لموظقز
. أما بالنسبة للتمثيل الجغرافز

ي عادل، و  لتحقيقبأنه يجب بذل المزيد من الجهود 
التنوع للمنظمة ال سيما فيما يتعلق بمسألة  ن ذلك مفيداو قد يكتوزي    ع جغرافز

ات و  ي يمكن االستفادة منها. الخبر
ي يجري تنفيذها لصالح مستخدمي الملكية الفكرية  الجديدة التر

وشكر الوفد األمانة عل المشاري    ع التر
ي الجلسة السابقة 

ي بعض المشاري    ع، تم استخدام التكنولوجيا السحابية وبحثت بعض الدول األعضاء فز
. وفز ونظام التسجيل الدولي

ي يطرحها استخدام هذه التكنولوجيا. مخاطر  مسألة
ز لمعاهدة التعاون بشأن و الشية المحتملة التر اح اعتماد هيكل هجي  لذلك، تم اقبر

اءات. وأعرب الوفد عن الحاجة إل  نظام حماية البيانات من أجل الحفاظ عل الضمانات والشية. أما بالنسبة لشية البيانات  تعزيز البر
، أشار الوفد ز ي الدورة الثالثة  والمستخدمي 

إل أنه سيتناول مرة أخرى المسألة المتعلقة باستخدام الويبو للتكنولوجيا السحابية فز
ي أن يستمر العمل 

ز للجنة. واختتم الوفد كلمته باإلعراب عن رغبته فز  . بنفس الفعاليةوالثالثي 

وأشار الوفد إل أن الويبو عل الرغم من جائحة  . 2020وشكر وفد الواليات المتحدة األمريكية األمانة عل تقرير أداء الويبو  .48
ز للغاية، ويرجع ذلك إل حجم الرسوم 19-كوفيد ي تتلقاها، ال تزال تتمتع بوضع مالي متي 

ي ستمرار عل اال. وشجع الوفد التر
اإلدارة فز

ي نهاية عام و . هذا الموضوعل هدييعرب عن تأوأ الجيدة للموارد
ي العام فز ، رحب الوفد بالتوضيحات 2020عل الرغم من الوضع اإليجاتر
ي التقرير. 

امج الواردة فز ي العديد من البر
ي لوحظت فز

أنه بعد الموافقة  عل وجه التحديد، رأى الوفدو المتعلقة ببعض عمليات التحويل التر
انية  ز انية ل تم تنفيذ ،2021عل مب  ز ة إل المب  ي تحمل عنوان 2.9 نتيجة المرتقبةلتحويالت كبب 

استخدام نظام لشبونة عل نطاق " والتر
ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا

، بما فز نامج أوسع وبفعالية أكبر ي البر
نامج  9"، فز نامج  10والبر . وطلب الوفد 20والبر

ة إل المتعلقة ب صيلاأن تقدم األمانة التف ي ، والوالغرض منها 2.9المؤرسر هذه التحويالت الكبب 
خالل ، ألنه ت خارجة عن المألوف كانتر

انياتانخفضت  ،2020العام  ز ي معظم الحاالت المب 
اءات عل نطاق ، "استخدام 2.1 المرتقبةللنتائج  فز نظام معاهدة التعاون بشأن البر

عل نطاق  "استخدام نظام مدريد 2.5..."، و ة أكبر عل نطاق أوسع وبفعالي ، "استخدام نظام الهاي2.3و ،... " أوسع وبفعالية أكبر 
انيات و أوسع وبفعالية أكبر  ز ي معرفة من أين تم بتهأعرب عن رغ...". وطلب الوفد توضيحات بشأن تخفيض هذه المب 

نقل األموال  فز
 . 2.9 نتيجة المرتقبةإل ال هاتحويلو 

ا عل  تأييدهوشكر وفد كندا الرئيس وأعرب عن  .49
ً
للبيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء. وأثتز الوفد أيض

ة   الويبو و  جهوزية يثبتهذا األمر و . 19-جائحة كوفيد الناجمة عناألمانة لقدرتها عل التكيف بشعة مع الظروف المتغب 
ّ
يها تحل

ي بذلها جهود اليعكس و  ةمرونبال
، طلب الوفد المزيد من المعلومات حول الصفحة 2020تقرير أداء الويبو بوفيما يتعلق موظفيها. التر

ي اقتبس منها، " 11
ة بتأثب  جائحة كوفيدتمن هذه الوثيقة، والتر عل عمليات المنظمة  19-شمل النفقات األخرى المتعلقة مبارسر

نام صميمتالمستخدمة للنتجات التنظيف والتطهب  واألثاث والمعدات مُ  ز 24ج الجديد،" البر ز الطبيي  اء اللوازم الطبية والموظفي  ،" رسر
نامج  "، و"بدالت الغداء" البر ز ح األمانة عبارة "بدال23اإلضافيي  نامج  ت. وطلب الوفد أن تشر ي البر

 . 23الغداء" الواردة فز

 ا بالوثيقةوأيد وفد تونس البيان الذي أدل به وفد جنوب أفريقيا بالنيابة عن المجموعة األفريقية. وأحاط الوفد علم .50
WO/PBC/32/2 ي بذلتها وعل المعلومات الشفافة والمفصلة 2020 تقرير أداء الويبو  أي

. وهنأ الوفد األمانة عل الجهود التر
ي ظروف استثنائية بسبب جائحة كوفيدمن قبلها المقدمة

شر فز
ُ
-، باإلضافة إل طريقة إعدادها. وكان الوفد عل علم بأن التقرير قد ن

ي كا19
انية المعتمدة ، والتر ز ، رأى الوفد ملاو . ونظًرا إل كل هذه الع2020/21 للثنائيةن لها تداعيات عل تنفيذ برامج الويبو وعل المب 

عد وقت قصب  من بداية األزمة، ب   ،عدأن أداء المنظمة كان إيجابًيا بشكل عام. وهنأ الوفد األمانة عل انتقالها بشعة إل بيئة العمل عن بُ 
ا إ ً اتيجية. بب ةالخاصالنتائج  ه تم تحقيق. وأشار الوفد إل أن%90ل أنها تمكنت من تحقيق إنتاجية تفوق مشب  عض األهداف االسبر

. وأعرب الوفد عن ارتياحه أجندة التنميةباإلضافة إل ذلك، أشار الوفد إل أنه تم تقديم نظرة عامة مع مراعاة تطبيق توصيات و 

ي مختلف مجاالت بتقديم خدماتها  الستمرار الويبو 
بتشجيع الويبو عل مواصلة جهودها كلمته األمثل. واختتم الوفد  بالطريقة  عملهافز

ي عملها من أجل التكيف قدر اإلمكان مع أساليب العمل الجديدة، من أجل تحقيق
 . أفضل النتائج واالستدامة فز

عل األسئلة ة اإلجابها قد تحتاج لمعلومات إضافية للتمكن من ل أنوشكرت األمانة الوفود عل أسئلتهم وتعليقاتهم وأشارت إ .51
تيب الذي وردت  بإعطاء اإلجابات ومستقو   عل سؤال من المملكة المتحدة نيابة عن المجموعة باء، و . بشكل عام فيه األسئلةبالبر

ً
ردا

ي انخفاض ذكرت األمانة أنها تعالج مسألة 
ي العام الماضز

ز
ز 19-كوفيدجائحة   بسبباإلنفاق ف ي أثارها وفد الصي 

 عل النقطة التر
ً
. وردا

ي عام 
ز
ز أداء من خالل  2021خالل عام  أنه من الممكن التعويض عن ذلك، أوضحت األمانة 2020بشأن ضعف األداء ف تحسي 

اتأثرت عل  19-جائحة كوفيدذكرت أن المشاري    ع. و  ي األداء المعنية المؤرسر
ي نتج عنها ضعف طفيف فز

المنظمة تدير ، وبما أن التر
، فإنها تتطلع إل التعويض ز ة سنتي  انية لفبر ز ي األداء اعن ذلك البر  برنامج عمل ومب 

ي عام المستطاع قدر جع فز
. وأشارت األمانة إل 2021فز

ز البحث والتطوير، أو التنبؤ المالي أنه سيتم توفب  مزيد من المعلومات حول  النشاط  . وبالنسبة للتسجيالت، أقرت األمانة بالتأخب  بي 
ي الذي سببته سياسات 

عن ابع وهي تتلمعايب  المحاسبية، وفقا لاإليرادات قيد اإلبداعي وبدء عملية التسجيل، كما أقرت بالتأخب  الثاتز
حصياغة  ه تمتهذا الموضوع. وأشارت األمانة بعد ذلك إل أن كثب انية المقبر ز هذا  راعي بطريقة ت 2022/23 برنامج العمل والمب 

ز االقتصادي الناجم عنالتأخب  و   . هعدم اليقي 

)االنتعاش عل االقتصادي بعد الركود  المجتمعات بمعدالت مختلفةأشارت األمانة إل أن المدير العام قد تحدث عن انتعاش و  .52
ي بعض قطاعات الصناعة حيث ازدهر البحث والتطوير،  التوجهقد تمت مالحظة هذا و  (K "k-shaped recoveryحرف "شكل 

ز
ف

نت كمثال عل ذلك. و 19-وبالتالي اإليداعات، بسبب جائحة كوفيد ، من جهة أخرى، وأشار إل مجال المؤتمرات عن بعد عبر اإلنبر
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. ونتيجة لذلك، ضمن إطار صعوبات بسبب انخفاض الطلب  واجهتبعض القطاعات الصناعية أن األمانة ذكرت  االقتصاد العالمي
لقطاعات الصناعية. ثم أشارت إل أن لوحة المعلومات بشأن إدارة األزمات الخاصة بجائحة تلك اب المرتبطة يداعاتاإل ستنخفض 

ي ذلك للبيانات تحديثات شهريةتقدم  19-كوفيد
ي لم المتعلقة بالبيانات أحدث ، بما فز

 يتمالتسجيالت. أما بالنسبة لألهداف التر
ات معيّ  عل تتلقر بصدر رحب أي تعليقاتتحقيقها، أعربت األمانة عن صعوبة التعليق عل هذا األمر بشكل عام، وأنها  نة. مؤرسر

ات ما زالت تخضع للمراجعة،  ي قطاعأصبح واضحا  أنهإل وأشارت وأوضحت األمانة أن المؤرسر
ات فز اإلدارة  اتأن العديد من المؤرسر

فيما يتعلق باالجتماعات الرسمية، و  ،عل سبيل المثالف. 19-بسبب جائحة كوفيد ةصلذات مناسبة و  والمالية والتنظيم لم تعد
ة إل  اضية. وتاعتماد أوضحت األمانة أنه ال بد للمنظمة من أن تنتقل بشعة كبب  ي لالجتماعات االفبر

طلب هذه الخطوة تجدول زمتز
ات، مثل تلك المتعلقة بتوقيت  تؤثر بشكلهي و ، الكثب  من المشاورات مع جميع الوفود غب  مبارسر عل مجموعة كاملة من المؤرسر

 إرسال المستندات وما إل ذلك. 

 عل وفد جنوب إفريقيا .53
ً
ي ذلك من خاللالمتحدث باسم  وردا

 المجموعة األفريقية حول أهمية معالجة الفجوة الرقمية، بما فز
، وأن قطاع التنمية اتجموعقدر ممكن من الم مع أكبر  بشأن هذا الموضوع تواصلتالمساعدة التقنية، أوضحت األمانة أنها  توفب  

ي تبحث اإلقليمية والوطنية وقيادات القطاعات 
 قدرتها عل تقديم تدريبات االستفادة بشكل أكبر مناألمانة إل وتسغ . هذه المسألةفز

واستخدامها بشكل صحيح؛  ريباتد هذه التالوصول إل علعمالء قدرة اللبناء القدرات وأشارت إل أنها تحتاج إل ضمان  عن بعد
وستقدم المزيد من التعليقات حول هذه المسألة. وأشارت األمانة إل أنه سيتم تقديم مثال عن مؤرسر غب  قابل للتقييم. وشكرت األمانة 

، والعمل  ك للماجستب  نامج المشبر  ةاالستئمانيالصناديق من خالل  هز اجم انالذي يتوفد جمهورية كوريا عل تعليقاته السخية حول البر
ها ب فيما يتعلقو . ةالكوري العديد من القطاعات الصناعية، أوضحت األمانة أن هذه عل الكبب  تكنولوجيا سلسلة الكتل واإلشارة إل تأثب 

 . بشكل دقيق حول سلسلة الكتلورقة العمل نشر  تاري    ختحديد  تم متابعتها عن كثب وسيتمتالتطورات 

نامج  .54 ز عل تعليقاته السخية عل البر ، وال سيما تلك حول ترجمة الملخصات التنفيذية 19وشكرت األمانة وفد الصي 
حة بشأن تعدد قد الموضوع عل محمل الجد، و تأخذ للمنشورات الرئيسية. واألمانة  اتيجية الجديدة المقبر تبلور ذلك من خالل االسبر
ي سيتم تناولها 

ات وسائل التواصل صلمف بشكلاللغات، والتر احات الخاصة بمؤرسر . وأشارت األمانة إل أنها قد أحاطت علما باالقبر

جمة، شكرت األمانة الوفد عل إقراره بالتحسينات. وال بد من مالحظة  جمة الفورية وحسن توقيت البر . أما بالنسبة لجودة البر االجتماعي
ز  ز الفوريي  جمي  ي سوق تنافسية للمبر

ز إليها.  أن المنظمة تعمل فز ز الموهوبي  جمي  وأن العديد من المنظمات تتنافس عل استقطاب المبر
. وكان استقدام الحفاظ عل قدرتها عل عل األمانة حريصة يجب أن تكون لذلك،  ز ز الفوريي  جمي  الحاجة عن  التبليغأفضل المبر

ز  ز فوريي  جمي  ي وقت مبكر  لمبر
ز الطرق فز  . وقد حاولت ذلك لتحقيق المتاحة من بي 

ُ
ة المتبقية من ذلك العام أن ت شع األمانة خالل الفبر

ي إصدار 
ي أقرب وقت ممكن، فز

ي وأن تحيط الدول األعضاء علًما بذلك فز
ي هذا المجالالجدول الزمتز

، األمر الذي ساعد فز ي العام التالي
. وفز

ي 
ي لالجتماعاإصدار نفسها، أي المقاربة  تطبيقأعربت األمانة عن رغبتها فز

ي أقرب وقت ممكن، الجدول الزمتز
مح األمر الذي سيست فز

ز لجميع االجتماعات. واعتذرت األمانة عن توقيت نشر الوثائق  ز الفوريي  جمي  جمة الفورية بالعثور عل أفضل المبر ي البر
للزمالء فز

انية وعل مهلة الشه ز نامج والمب  جمة للجنة البر ية كان لها تأثب  عل النسخ المبر ز رين لنشر وثائق لجنة وأوضحت أن النسخة اإلنجلب 
ا 
ً
انية. وكان التأخب  أيض ز نامج والمب  ي المدير العام بدء نتيجة البر

ي يناير  هعملفز
 من، القطاعات الجدد ةتنادا إل قرار من قادسافز

ً
أن  بدال

جمة بعد الموعد . واختتمت األمانة باالعتذار للجنة عن التأخب  الطفيف الذي أدى إل نشر الوثائق المثالثة أشهر قبل ذلك يبدأ بر
ي 
 . المتفق عليه النهات 

 عل السؤال حول أمن البيانات الذي طرحه وفد االتحاد الروسي  .55
ً
وع الذي أشار إل و  وردا ، 9 الخطة الرأسمالية الرئيسيةمشر

ي عام  2020أوضحت األمانة أن تقرير أداء الويبو 
وع فز ز بدأ 2020حدد أداء المشر ي حي 

ا أنه فز
ً
تنفيذ المرحلة األول . وذكرت األمانة أيض

 
ُ
نامج، ط ي سبتمبر من هذا البر

انية فز ز نامج والمب  ي 2020لب خالل دورة لجنة البر
وع المتعلق بالحوسبة السحابية، فز ، تعليق جزء المشر

وع التنفيذ الجزء من انتظار عقد المزيد من المناقشات مع األعضاء. وأكدت األمانة للجنة أن  )المنصة  9خطة الرأسمالية الرئيسية مشر
اءات(   علق، ال يزال مُ المتعلق بالمكونات السحابيةالمحكمة واآلمنة لنظام معاهدة التعاون بشأن البر

ً
ا أن فريق ا

ً
. وأوضحت األمانة أيض

ي طور مشاركة المعلومات مع الدول األعضاء. وأكدت األمانة للدول األعضاء أنها تدرك أن 
ز
القيادة الجديد يدرس هذه المسألة وهو ف

مة تماًما بضمان حماية ال ز اءات بطريقة ل الشية الغب  المنشورة بياناتالموضوع يتعلق بمجال حساس وأنها ملبر معاهدة التعاون بشأن البر
ز والدول األعضاء. كما أشارت األمانة إل أنها ستواصل  شًيا مع النهج الذي اتبعته اشفاف تم اتباع نهجتحافظ عل ثقة المستخدمي 

هذه المسألة معقدة وتتطلب المزيد من الوقت أي أشهًرا وليس أياًما فقط. لذلك، قالت األمانة و ة منذ أن تولت مهامها. اإلدارة الجديد
مة بضمان حماية البيانات، إل أنها األمانة  أشارتأنها تحتاج إل مزيد من الوقت وأن المسألة هذه تؤخذ عل محمل الجد. و  ز ملبر

 ألعضاء بشأن هذه المسألة. وستواصل المشاورات مع الدول ا

ا وأبلغت برنامج ويبو غرين. و  الندوة وأعربت األمانة عن شكرها لوفد اليابان عل تعليقاته السخية عل .56
ً
اللجنة بأنها ستتلقر رد

ي الصفحة 
ز
، وعل أسئلة وفد الواليات المتحدة األمريكية حول التحويالت 88عل مسألة مخالفات نظام الهاي المشار إليها ف

ي طرحها الوفد الكندي بدالت الغداء مسألةباإلضافة إل و 
. وأجابت األمانة عل السؤال الذي طرحه وفد المملكة المتحدة، نيابة عن التر

. وأشارت األمانة إل أن هذا السؤال عل صلة وثيقة بالموضوع وأنه يتعلق 2020المجموعة باء، حول وضع أداء المنظمة بعد عام 

ي تشكل رسوم باإليرادات من ال
يان الحياة للمنظمة. ولهذه المسألة أولوية أساسية، و التر راقب المنظمة مصادر الدخل عن كثب. ترسر

ي تحديد 
ي تم االعتماد عليها بشكل كبب  فز

ي الويبو لمعرفة توقعاته التر
ز
ز ف وأوضحت األمانة أنها أجرت اتصاالت مع كبب  االقتصاديي 
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ي التوقعات لإليرادات. وقدم كبب  االقت
ز تحديثات فصلية للتوقعات تستند إل نموذج تاريجز جيد. وأوضحت بشكل خدم المنظمة  صاديي 

ي 2020األمانة أنه بعد عام 
ي جميع األنظمة. وأظهر آخر تقرير صدر حول هذا الموضوع فز

ي فز ، أصبحت المنظمة تسب  عل مسار إيجاتر
ي نظامأن عدد الطلبات الدولية  2021نهاية مايو 

اءات وصل إل معاهدة الت فز ي نهاية مايو،  %95عاون بشأن البر
من الهدف المحدد فز

ي نهاية مايو 97مقارنة بشهر أبريل. وكذلك، سجل عدد الطلبات بموجب نظام مدريد  %6أي سجل زيادة بنسبة 
% من الهدف فز

ي المائ 91. وبلغ عدد التسجيالت والتجديدات 2021% عن نهاية أبريل 6، أي زيادة بنسبة 2021
ي المائة من الهدف عل  95ة وفز

فز
. أما بالنسبة لنظام الهاي، تم الوصول إل  ي المائة من الهدف بحلول نهاية مايو، أي زيادة  80التوالي

عن شهر أبريل. وبلغ % 3بنسبة فز
ي المائة من الهدف، وبلغ عدد التجديدات  96عدد التسجيالت 

ي المائة من الهدف. وبشكل عام، كانت تدفقات 136فز
الدخل عل  فز

. إال أن األمانة أوضحت أن الوقت ليس مناسب ي ز عن األداء امسار إيجاتر األمانة أن وذكرت ، كما أعلن المدير العام بوضوح. لنكون راضي 
 ، ومن قبل المدير العام الذي ترأس فريق إدارة المخاطر المالي  من مكتب المراقب : تتم من خالل طرق متعددة المالية مراقبة النتائج

ز مواضيع اجتماعاته األساسية  يالذو  . وأشارت األمانة بعد ذلك إل أن تحديث لوحة كان استعراض المخاطر االقتصادية والمالية من بي 

ي الويبو سيستمر لمصلحة الدول األعضاء 
اح استخدام نظام عل أساس شهريالمعلومات بشأن إدارة األزمات فز . أما بالنسبة القبر

 من األلوان  لكنو  موجود بالفعل هاألداء، أشارت األمانة إل أن إشارات المرور لبيانات
ً
تم استخدام درجات مختلفة من اللون األزرق بدال

 التقليدية لألخرصز والعنبر واألحمر. 

انية بعد  المفّصلةألسئلة با فيما يتعلقو  .57 ز ي طرحها وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأن المب 
ح التحويالت التر ، أسبابهاورسر

أبلغت األمانة الوفود بأنه سيتم نشر وثيقة محدثة لألسئلة واألجوبة تحتوي و شارت األمانة إل أنها ستقدم التفاصيل المطلوبة تباًعا. أ
ي 
ي لم يتم تقييمها. وأعربت األمانة عن سعادتها بمشاركة الوفود فز

ات التر ، وسيتم توفب  معلومات عن المؤرسر
ً
عل معلومات أكب  تفصيال

ا من الوقت والجهد ورغم أنه ، 2020رير أداء الويبو تقإعداد  ً ة. إال أنه استغرق قدًرا كبب  واألهم من يمثل أداة للمساءلة ذات قيمة كبب 
ا بزود التقرير ذلك، هو أن 

ً
ي  2020ساهمت الدروس المستفادة من تقرير أداء الويبو و للدورة التالية،  معلومات قيمةالمنظمة أيض

فز
ز التخطيط عملية  ا. يناووضع المب 

ً
 ة لدورة التخطيط التالية أيض

ت غب  قابلة للتقييم. فتم تسجيل زيادة بنسبة  .58 بر
ُ
ي اعت

ات األداء التر ي المائة،  5وتناولت األمانة مسألة زيادة عدد مؤرسر
وكان ال فز

. وعل سبيل المثال، بالنسبة إلجراء االختبارات واالستطالعات، كان البعض منها 19-جائحة كوفيد بد من تكييف طرق القياس بسبب

ا، يتم 
ً
عد. إذ ي إنجاز هذا  اتالمنظمة صعوبواجهت بشكل حضوري، وبالتالي كان ال بد من تكييف هذه العمليات مع بيئة العمل عن بُ

فز
ي بعض الحاالت، ولم تكن بعض بيانات األداء

ي حاالت أخرى، تم إلغاء االجتماعات أو األنشطة أو  األمر فز
ي بداية العام. وفز

متاحة فز
، حال هذا األمر دون تقييم المؤرسر   ةالمتعلق اتتأجيلها، وعل سبيل المثال، صدر قرار بتأجيل بعض اجتماعات اللجان الدائمة، وبالتالي

أصبح تقييم الوقت الالزم  ،2020سفر: نظًرا لقلة السفر خالل عام بها. ويعزى المثال الثالث لمؤرسر غب  قابل للتقييم إل قيود ال
ت غب  قابلة للتقييم. و . مفيدالتذاكر غب  إلعداد  ي اعتبر

ات التر ي عدد المؤرسر
 هذه هي األسباب الرئيسية للزيادة الطفيفة فز

ي الحا 19-بالنسبة لسؤال وفد كندا حول مسألة بدالت الغداء خالل جائحة كوفيدو  .59
شية، أبلغت األمانة الوفد أن الواردة فز

ز كانوا يعملون عن بعد أثناء اإلقفال العام عندما بدأ اعتماد العمل عن بعد.  ز غب  األساسيي  ز ورغم الموظفي  ذلك، كان عل الموظفي 
ي مبتز الويبو، وب

ز أن يتواجدوا فز يا وجميع المطاعم المحيطة،   سبب اغالقاألساسيي  ي ذلك الكافتب 
من الصعب  كانالمؤسسات بما فز

. عل ا ي المبتز
ز الحصول عل وجبة الغداء أو تناول الغداء أثناء العمل فز ة محدودة بدالو لموظفي  غداء  تلذلك، دفعت األمانة لفبر

ز  ةصغب   ز األساسيي  ي الويبو. المتواجدين للموظفي 
ي مباتز

ز
 ف

ا إضافًيا إلعداد فيما يتعلق بالسؤال و  .60
ً
بشأن صيل اتفالالذي طرحه وفد الواليات المتحدة األمريكية، طلبت األمانة وقت

 . 2.9 نتيجة المرتقبةالمالية المتعلقة بال تالتحويال

ي عدد 2020من تقرير أداء الويبو  88وشكرت األمانة وفد اليابان عل السؤال المتعلق بالصفحة  .61
ز
، حيث ظهرت زيادة حادة ف

ي الطلبات المخال
ز
ي تم العثور عليها ف

ي عام فات التر
ز
ي تمت معالجتها ف

ي النقطة الموجودة أسفل الرسم 2020التر
ز
، ولكن كما هو موضح ف

، يعود هذا األمر إل الوضع الفريد للغاية الذي 
ً
ة ي مبارسر

. وأشارت األمانة إل أن سجل 2020و 2019يعيشه الجميع خالل عامي البياتز

ي عام 
األخب  من عام التعويض خالل الجزء أنشطة التسجيل. وب  هدف تأخر إل منصة جديدة مما أدى إل  2019الهاي انتقل فز

ز عل الطلبات العادية، 2019 كب 
ي و ، تم البر

ي قد تؤدي إل إصدار مخالفة تم تأجيلها إل عام  ذلك يعتز
ي عام 2020أن الطلبات التر

. أما فز
اكمة تم التعامل مع الطلباتفقد ، 2020 ي ذلك طلبات المبر

ي من الطلبات، بما فز
ي تم  2019، وتمت معالجة عدد استثنات 

وضعها التر
ي عام صورة  إل إعطاء هذه اإلجراءاتوأدت جانًبا بسبب المخالفات. 

ز
ي تم العثور عليها ف

ي للمخالفات التر ؛ 2020مشوهة للعدد النستر
 وضع  ولكن هذا ال

ً
ي أثارها الوفد وأشارت إل أنها ستسغ دائًما إليجاد طرق  . كان استثنائيا

وأحاطت األمانة علما بالنقطة األساسية التر
ز من ارتكاب مخالفات،  ز من خالل وذلك جديدة لمنع المودعي  ي  تحسي 

، والقيام بالمزيد من اإلعالنات التر
ً
ي مثًل

وتز نظام اإليداع اإللكبر
ي االعتبار لعدد من ا ال سيم ،ستجلب متطلبات جديدة إل النظام

مع انضمام المزيد من األطراف المتعاقدة. وقد أخذت المنظمة ذلك فز
ي لنظام الهايالسنوات، وستواصل القيام بذلك، ال سيما مع  وع التوسع الخارحر  ، وهو أحد مشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية. مشر

ح أنه بعد التوضيحاإجاباتهاوشكر الرئيس األمانة عل  .62 ي ضوء التوضيحات . واقبر
ي قدمتها األمانة وال سيما فز

ت المستفيضة التر
 
 
ي ست

 المستقبلية التر
 
اح ع خالل األسبوع، يمكن للجنة إغالق المناقشات حول هذا البند من جدول األعمال ب  ت . وقرأ فقرة بشأنهقرار واقبر



WO/PBC/32/8 
19 
 
 

وع  انية 4قرار إلغالق البند المشر ز نامج والمب  " )الوثيقة 2020، إذ استعرضت "تقرير أداء الويبو من جدول األعمال "إن لجنة البر
WO/PBC/32/2 باألداء المالي 

ً
ي لألمانة، أوصت بأن تحيط جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، علما

(، وأقّرت بطبيعة التقرير كتقييم ذاتر
ي تحقيق النتائج المرتقبة خالل عام 

ي المحرز فز نامجر ي والتقدم البر إذا وافق األعضاء عل هذا القرار وكما  ." وقال الرئيس2020اإليجاتر
. أشار اليه سابقا ز ز التاليي  ي غضون اليومي 

ي طلبت الوفود توضيحها بالتفصيل فز
 ، ستجيب األمانة عن جميع األسئلة التر

من جدول األعمال مفتوًحا حتر يتم الحصول عل جميع  4وأخذ وفد الواليات المتحدة األمريكية الكلمة وطلب أن يظل البند  .63
 اإلجابات عل األسئلة. فوافق الرئيس ورفعت الجلسة. 

نتيجة ت األمانة عل السؤال الذي طرحه وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأن التفاصيل المتعلقة بالموارد الخاصة بالوردّ  .64
ي وقت مبكر قبل بدء الثنائية الجديدة، وأنها تستند إل 2.9 المرتقبة

عدت فز
 
انية قد أ ز نامج والمب  . وأوضحت األمانة أن وثيقة البر

نامج  اضات. وبالنسبة للبر نامج ومجموعة من االفبر نامج  9تخطيط رفيع المستوى ألنشطة البر نامج  10والبر المبالغ  كانت،  20والبر
انية لل ز ي المب 

عل فرنك سويشي  21000فرنك سويشي و 10000فرنك سويشي و 71000هي  2.9 يجة المرتقبةنتالمدرجة فز
انية المعتمدين من خالل عملية تخطيط العمل السنوي، حيث تم تقديم تقديرات أكب  التوالي  ز نامج والمب  . وبعد ذلك تم تفعيل البر

 خاصة 
ً
ز تفصيال نامج المخصصة لنشاط ما. و فيما يتعلق بموارد الموظفي  انية البر ز نامج  9أوضحت األمانة أن مب  نامج  10والبر  20والبر

، وأن النفقات عل التوالي فرنك سويشي  282000فرنك سويشي و 332000فرنك سويشي و 386000 تقد بلغت بعد التحويال
.  تعكسالفعلية  ي عام و التنفيذ الفعلي

امج الثالثة، وصلت النفقات الفعلية فز  89000إل  2.9 نتيجة المرتقبةلل 2020بالنسبة للبر
ي ده يحدتم ت، أي أقل بكثب  مما عل التوالي فرنك سويشي  100000فرنك سويشي و 34000وفرنك سويشي، 

انية بعد إجراء فز ز المب 
امج  يالتحويالت. وطمأنت األمانة الوفد بأنه لم يجر   ب  شت. و 2.9 ةنتيجة المرتقبلدعم تنفيذ ال 20و 10و 9أي تحويل للموارد إل البر

انية الزيادة  ز ي المب 
ز إعادة تخصيص إل بعد عمليات التحويل المنعكسة فز امج للموارد الموظفي  . 2.9 نتيجة المرتقبةداخل تلك البر

اءات ومدريد ونظام الهاي،  وي    ج ألنظمة معاهدة التعاون بشأن البر وأشارت األمانة إل أن إعادة التخصيص هذه لم تؤثر سلًبا عل البر
انية  ارتفعتحيث  ز ي عام  بالمائة 4.5ها بعد التحويالت عبر المنظمة بنسبة المخصصة لالمب 

 . 2021فز

ن شكره لألمانة عل التوضيح وطلب الرد كتابًيا، إذ أنه عجز عن تسجيل جميع وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية ع .65
انية هو  ز ي تمت بعد وضع المب 

 إنه يريد التأكد من أن ما تبقر بعد التحويالت التر
ً
فرنك سويشي  297000األرقام. وتابع الوفد قائال

ي  لغ االمبأي ، 2021مية للسنة التقويعل التوالي فرنك سويشي  182000فرنك سويشي و 298000و
بعد متوفرة  تكانالتر

انيةما تم االتفاق عليه بكثب  تفوق لغ ابمالهذه التحويالت ناقص ما تم إنفاقه بالفعل. وقال الوفد إن  ز نامج والمب  ي البر
 للثنائية فز

ي در االمصديد بتحستيعاب المعلومات. واختتم الوفد مطالًبا تفاصيل أكب  ال، وذكر الوفد أنه يحتاج إل 2020/21
تم تحويل التر

 . ااألموال منه

ي الواقع أي تحويل. فالمسألة هي مجرد مسألة تفعيل. وأوضحت األمانة أنه خالل إعداد  .66
وردت األمانة وأوضحت أنه لم يتم فز

انية،   ز نامج والمب  اضات وغ   كانت هناكوثيقة البر
القيمة مرتبطة عالية مالية فات الأنشطة برنامجية رفيعة المستوى ومجموعة من االفبر

 عملية التخطيط السنوي للعمل،  وكانت الخطوة التالية هي  باألنشطة. 
ُ
ي ت
ي قيادات القطاعات وكبار المديرين خاللها خطط التر

فز
ية والموارد غب  المتعلقة بشكل مفصل. وخالل التخطيط للعمل مفصل بشكلالمنظمة لعملهم  ، يتم تخصيص كل من الموارد البشر

ز ل ية إضافية موارد تخصيص كل نشاط. وقد نشأت هذه الزيادات من بالموظفي  ز ل أو وقتبشر ي من شأنها أن عمل الموظفي 
ألنشطة التر

ي الاتس
ز  عمليات تحويل؛ بل كان األمر مسالة تخصيصتتم أي . وأكدت األمانة أنه لم 2.9 نتيجة المرتقبةهم فز من  وقت الموظفي 

امج. ضمن هذه   البر

ي وشكر الرئيس األمانة  .67
ز
ح تقديم توضيحات مكتوبة لوفد الواليات المتحدة األمريكية. كما طلب تخصيص وقت إضاف واقبر

ي اليوم السابق. وثائق او معلومات احتمال وجود شار إل لتحليل الوثائق، وأ
ز
ت ف ي أثب 

 تكميلية تتعلق باألسئلة التر

، أخذ وفد الواليات المتحدة األمريكية الكلمة وشكر  .68 ي اليوم التالي
ح إغالق البند وفز من جدول األعمال  4األمانة مرة أخرى واقبر

اضات.   ألن وفده لم يكن لديه أي اعبر

احه البناء. وأشار إل أن البند  .69 من جدول األعمال حول تقرير أداء  4وشكر نائب الرئيس وفد الواليات المتحدة األمريكية عل اقبر
ا، وأصبح االنتهاء من ال 2020الويبو 

ً
ا. وسأل نائب الرئيس وفد الواليات المتحدة األمريكية عن وجود أي نقاط ال يزال معلق

ً
بند ممكن

ي من جدول األعمال. ولم يكن للوفد أي  4أخرى يود أن يطرحها حول البند 
 متسي. وأشار نائب الرئيس إل أنه تعليق او طرح إضافز

ح عل الشاشة الختتام بند جدول األعمال.  اعتماد  القرار المقبر

انية، إذ استعرضت "تقرير أداء الويبو إن لج .70 ز نامج والمب  (، وأقّرت بطبيعة WO/PBC/32/2" )الوثيقة 2020نة البر
ي  نامجر ي والتقدم البر  باألداء المالي اإليجاتر

ً
ي لألمانة، أوصت بأن تحيط جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، علما

التقرير كتقييم ذاتر
ي تحقيق النتائج المرتقبة خالل 

ز
 . 2020عام المحرز ف
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ي نهاية  من جدول األعمال 5 البند
 : النتائج األولية2020الوضع الماىلي فز

 . WO/PBC/32/INF/1الوثيقة استندت المناقشات إل  .71

 الوثيقة.  عرضأعىط الرئيس الكلمة لألمانة لو  .72

. وخالل إعداد الوثيقة، خضعت هذه األرقام للتدقيق. 2020وذكرت األمانة أن الوثيقة قدمت األرقام المالية األولية لعام  .73

ي سبتمبر  2020وسيتم تقديم البيانات المالية المدققة لعام 
انية فز ز نامج والمب  . ومع ذلك، كان من دواعي 2021رسمًيا إل دورة لجنة البر

 رأيأن الويبو قد تلقت خبر اركة مشرسور األمانة أن 
ً
ز من غب  مشفوع بتحفظات  ا ز المدققي  من هدف الالبيانات المالية. و بشأن الخارجيي 

خالل كمعلومات أساسية الستخدامها  المالية  والمستجدات المتعلقة بالشؤون تزويد الدول األعضاء بآخر التحديثاتهو الوثيقة 
اح برنامج ا وع اقبر انية لمناقشات حول مشر ز ي حققتها المنظمة  ائج. وأظهرت النت2022/23العمل والمب 

ي األولية التر
ا  2020عام فز

ً
فائض

مليون فرنك سويشي  463مليون فرنك سويشي، حيث بلغ إجمالي اإليرادات، باستثناء الحسابات الخاصة،  135.9للعام بقيمة 
ي عام  97.7مر بفائض قدره مليون فرنك سويشي. ويمكن مقارنة هذا األ 352 النفقاتومجموع 

، 2019مليون فرنك سويشي فز
مليون فرنك  386.3النفقات مليون فرنك سويشي ومجموع  447.2حيث بلغ إجمالي اإليرادات، باستثناء الحسابات الخاصة، 

ي عام 
 بعام  مليون فرنك سويشي 15.8بمقدار  2020سويشي. وارتفع إجمالي اإليرادات فز

ً
بنسبة نه سجل ارتفاع أأي ، 2019مقارنة

3.5% . 
ّ
ي عام  19-رت جائحة كوفيدوقد أث

لبعثات، بسبب وا مما أدى إل انخفاض اإلنفاق عل السفر  2020عل بعض األنشطة فز
اضياالجتماعات التحول إل  ي تطوير تكنولوجيا المعلومات وكما أدى ذلك إل التأخب  و / أو إلغاء االجتماعات أو تأجيلها،   ةاالفبر

ي فز
 فز

ز تطبيقات تكنولوجيا المعلومات  ي التوظيف. ومن ناحية أخرى، تكبدت إضافة إل خفض تحسي 
ز بسبب التأخب  فز تكاليف الموظفي 

ي ذلك التنظيف والنفقات الطبية باإلضافة إل معدات تكنولوجيا المعلومات 
ي مجاالت عمل معينة، بما فز

األمانة نفقات إضافية فز
ي عام أيضا قدمت الوثيقة و المهام عن بعد.  عألداء جميواالتصاالت الالزمة 

، ونتائج عام عل حدةامج نبر لكل  2020تفاصيل اإلنفاق فز
، كان من المالي  إعادة تنفيذ عملية التنبؤ . وبالعودة إل المناقشة السابقة ومسألة 2021اتحاد والتوقعات المالية لعام لكل  2020

اضات، وأي تعلن دواعي رسور األمانة أن  ي االفبر
ات فز امج لتحديد التغيب  أنها أجرت مراجعة شاملة وشهرية عبر جميع القطاعات والبر

ي هذا الصدد ليتمكن المدير العام بعد ذلك من اتخاذ 
 مناسبة بشأن الموارد. القرارات الانحرافات عن الخطة وأي احتياجات جديدة فز

ي نهاية عام عرض "كرت األمانة عل وتحدثت المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وش .74
: النتائج 2020الوضع المالي فز

ي الوثيقة  "األولية
ز أن األداء WO/PBC/31/INF/1الوارد فز ي حي 

. والحظت المجموعة أن التقرير قد استند إل أرقام غب  مدققة. وفز

أعرب الوفد عن رسوره ألن  -المسار الصحيح عل فقط هو بالمائة من األهداف  66العمل عل  بما أن –لم يكن عل قدر التوقعات 
اتيجية قد سجلت عوائد إيجابية بنسبة النقدية  استثمارات الويبو  ذل وتم ب. عل التوالي بالمائة  5.8بالمائة و 4.8األساسية واالسبر

اتيجيات الويبو إلدارة النقد والخدمات المرصفية  ة لتعزيز اسبر ي حمت إل حد كبب  و جهود كبب 
النقد التشغيلي للويبو من تأثب  رسوم التر

ي أن تستمر هذه االتجاهات اإليجابية و 
 بذل هذه الجهود للحفاظ عليها. أن يستمر الفائدة السلبية. وأعربت المجموعة عن أملها فز

. والحظت الالوتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية وشكر الرئيس واألمانة عل  .75 مجموعة أن تقرير المالي
انية. وأعربت المجموعة عن رسورها لرؤية أن ز نامج والمب  ي الدورة التالية للجنة البر

ز
 التقارير كانت أولية وأن النتائج المدققة ستعرض ف

تعمل عل النحو األمثل.  هذه األنظمة ، حيث أشارت نتائج أنظمة التسجيل إل أنستتحقق عل األرجحاإليرادات المتوقعة للثنائية 
وأقرت بأن الوضع المالي السليم للمنظمة يتيح فرصة للعمل عل وضع برامج مستدامة. والحظت بهذا األمر رحبت المجموعة و 

امج قد تم تخفيضها ضمن الحدود وأن معدل االستخدام اإلجمالي النفقات المجموعة أن  انية. و  43 بلغ للبر ز ي المائة من المب 
ز
أعربت ف

 النهائية. المدققة رقام األل عل إل الحصو عن تطلعها مجموعة ال

 األمانة عل تقديمها التقرير المالي لعام  .76
ز التقرير أشارت إل أن ، الذي كان غنًيا بالمحتوى والتفاصيل. و 2020وشكر وفد الصي 

عد 
 
ي بدقة قد أ

ز
لوضع المالي للويبو . وفيما يتعلق بسالمة ا)معايب  إيبساس( متطلبات المعايب  المحاسبية الدولية للقطاع العامويستوف

ي األصول، أعرب الوفد عن ارتياحه 
ز
ي الفائض وصاف

ز
وأعرب عن اعتقاده بأن الويبو قد لهذا األمر عل المدى الطويل والزيادة المستمرة ف

اءات. وبلغ الفائض المالي للويبو لعام من المستمر للطلبات و االرتفاع استفادت بشكل رئيسي من  تطور نظام معاهدة التعاون بشأن البر
أنظمة الملكية الفكرية العالمية. وأثر  استخداممليون فرنك سويشي. وكان ذلك نتيجة لزيادة  136مستوى غب  مسبوق يقارب  2020

وس كوفيد ح الوفد أن تقوم الويبو  19-فب  ي الم عل نفقات التطوير. واقبر
نظام خدمات لتعزيز بتخصيص موارد أكبر ستقبل القريب، فز

ي جميع أنحاء العالم، ولتعزيز التنمية من خالل 
 نظام وذلك نظر هذا الالملكية الفكرية الشامل فز

ً
لوضع الطبيغي الجديد" الناجم ا"إل  ا

 . والوضع بعد االنتهاء من هذه الجائحة 19-جائحة كوفيدعن 

:  نظًرا لعدم وجود طلبات أخرىو  .77  ألخذ الكلمة، تم اعتماد القرار التالي

 بمحتوى الوثيقة ) .78
ً
انية علما ز نامج والمب   (. WO/PBC/32/INF/1أحاطت لجنة البر
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اتيجية المتوسطة األجل  من جدول األعمال 6 البند  2026-2022الخطة االسير

 . WO/PBC/32/3الوثيقة  إلالمناقشات استندت  .79

اتيجية المتوسطة األجل ، من جدول األعمال 6الرئيس البند وعرض  .80 الخطة . وذكر الرئيس أن 2026-2022الخطة اإلسبر
اتيجية رفيعة المستوى ت ي تشملها هذه الخطةقدم توجيهات اسبر

انية التر ز نامج والمب   ، و إلعداد وثائق البر
ُ
 ت

ّ
ي للويبو حد اتيجر د التوجه االسبر

ي السنوات الخمس المقبلة
ي جنيف مع  تغداء العمل الذي عقدجلسات خالل ذكر أنه و  مصدر إلهام وتوجيه للمنظمة.  هي تشكلو  فز

فز
انية،  ز نامج والمب  ز للجنة البر اتيجية المتوسطة األجل عرض السفراء قبل الدورة الثانية والثالثي   2026-2022المدير العام الخطة االسبر

ي وردت خالل تلقر برحابة صدر و بشكل موجز 
احات التر الغداء هذه. وشكر الرئيس المدير العام عل تفاعله جلسات التعليقات واالقبر

 الوثيقة. عرض ودعا المدير العام إل  خالل هذه الجلساتالمبارسر معه 

اتيجية المتوسطة األجل  وعرض .81 ي وضعتها ا 2026-2022المدير العام الخطة االسبر
إلدارة الجديدة. وكرر تقديره العميق التر

اتيجية المتوسطة األجل  خاللبحماس وبطريقة بناءة ئه معه ومع زمال همعامللتللدول األعضاء  . 2026-2022وضع الخطة االسبر

اتيجية المتوسطة األجل و  اتيجية المتوسطة ارتكزت . فقد 2026-2022لقد ألهمت توجيهاتهم وتعليقاتهم الخطة االسبر الخطة االسبر
هذه الخطة. ورصح لتفعيل و يتطلع إل العمل مع جميع الوفود رؤية األمانة، وهارتكزت عل رؤيتهم بقدر ما عل  2026-2022األجل 

كة لعالم أفضل وأكب  العديد أودت بحياة  19-المدير العام أن جائحة كوفيد وسلبت سبل العيش، وأدت إل انتكاسة التطلعات المشبر
ي خطة التنمية المستدامة للعام 

ز فز  بحلول نهاية العقد، عل النحو المبي 
ً
ي خضم األزمة ظهر بصيص من 2030عدال

. ومع ذلك، وفز

ي مجال الصحة والطب بوقاية الناس وعالجهم فاألمل والفرص. 
ي مجال االتصاالت قد سمح االبتكار فز

وتلقيحهم، كما سمح االبتكار فز
ز الناس عل بعد آالف األميال. وعل نطاق أوسع، أدت جائحة كوفيد بالتواصل إل تشي    ع االتجاهات  19-والمشاركة والتعاون بي 

ي 
ي جميع البلدان فز

العالم. لكن لم تكن هذه الفرص  السابقة نحو عولمة االبتكار، وزادت من أهمية الملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع فز
 األساسي  المعرفة والوعي بالملكية الفكرية ودورها مستوى خالية من التحديات. وظل 

ً
. وتوزعت ثمار االبتكار اكعامل محفز منخفض

ا دولًيا أكب  فعاإذ يتطلب واإلبداع بشكل غب  متساو. 
ً
لم لذلك و لية. حل التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تعاون

 
ً
ز كان العالم يواجه واقع جديد ومجهول. إن المسار،  عل نفسلحفاظ او العادية العمل طرق وأساليب عن الرضز  يكن كافيا ي حي 

فز
اتيجية المتوسطة األجل  ، وتوسع نطاقه عمل الويبو  مستوىرفع أن ت من شأنهالوفود هي خطة المقدمة ل 2026-2022الخطة االسبر

ي تنتظرها. إن رؤية هذه الخطة هي أن تو 
ي االرتقاء إل مستوى التحديات والفرص الجديدة التر

"عالم تدعم فيه الملكية دعم الوفود فز
. وتطمح الويبو إل أن تستخدم كل دولة عضو، وال سيما البلدان النامية والبلدان الفكرية االبتكار واإلبداع من أي مكان، ولصالح الجميع"

 
ً
كات، والنهوض بالمجتمعات، وتطوير  ،األقل نموا الملكية الفكرية كأداة قوية لخلق فرص العمل، وجذب االستثمارات، ودعم نمو الشر

ي العمل بشكل 
ي نهاية المطاف. ولتحقيق هذا األمر، ستحتاج المنظمة إل االستمرار فز

اقتصادات ديناميكية ومجتمعات نابضة بالحياة فز
ي مجاالت قوتها التقليدية

ي المتعلقة با كونها الوكالة العالمية لوضع القواعد والمعايب    جيد فز
خدماتنا العالمية. توفب  لملكية الفكرية، وفز

ز أن  ي حي 
ا أن تتخىط الجوانب التقنية والقانونية للملكية  الحفاظواجب الويبو من وفز

ً
عل عملها الجيد، يجب عل المنظمة أيض

ي . و ويةوالتنمجوانبها العملية لتفعيل الفكرية، 
اءالعامل مع بالتالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  يجب أال تكتقز ي  خبر

ز فز  والمتخصصي 
ي أيضا أن تنخرط ، بلفقطالملكية الفكرية 

ز األشخاص مع  ينبغز ورة أو الجهاتالعاديي  األشخاص وذلك ليدرك ، الغب  متخصصة بالرصز
ة والمتوسطة والنساء والشباب و  كات الصغب  هم ممن لم العاديون والشر أن الملكية ب ،نظام الملكية الفكريةخدمات  يستفيدوا منغب 

ا. ولهذا السبب يجب أن 
ً
اتيجية المتوسطة تكون الفكرية هي بالفعل جزء من حياتهم ومن أحالمهم وتطلعاتهم أيض مهمة الخطة االسبر

الملكية الفكرية للنمو والتطور. كما عل الويبو أن استخدام عل الجميع  نظام فعال ومتوازن للملكية الفكرية يساعدبناء هي األجل 
ي التنمية. وس

ي معالجة التفاوتات فز
ي عمل الويبو، ولكن عل الويبو أن تبتكر  أجندة التنميةستمر تتؤدي دورها فز

ي لعب دور رئيسي فز
فز

ي عل 
ي طرق جديدة لتقديم دعمها إلحداث تأثب  حقيقر

ي والميداتز ي هذا األمالصعيد الشعتر
النهج القائم عل النشاط تخىطي ر . ويعتز

ي بشكل للبحث عن 
ي وتساعد الدول األعضاء عل التعافز ي يمكن أن تحقق نتائج ملموسة عل المستوى الشعتر

اكات التر المشاري    ع والشر
كاء ضمن أرسة األمم المتحدة وخارجها حتر تتمكن المنظو أفضل.  ز والشر مة من ستضاعف الويبو عملها مع أصحاب المصلحة الخارجيي 

اتيجية األربعة . وتستند رؤية الويبو ورسالتها إل 2030معالجة القضايا العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام  الركائز االسبر
اتيجية واألسواألساس ، بل وصف ا. وأوضح المدير العام أن الغرض من هذه الركائز االسبر ز س لم يكن وصف العمل الخاص بقطاع معي 
المنظمة بأكملها. فوظيفتها لخدمة الويبو مشابهة لوظيفة أهداف التنمية المستدامة لخدمة أرسة األمم  عل صعيدالويبو أولويات 
اتيجية األول حول التواصل والمشاركة،  ةوجهتحديد ، وهي المتحدة ة االسبر ز كة. وتتمحور الركب  تم  لكنو التطلعات والطاقات المشبر

ي  هاع نطاقيوست
ز
ز ختصاصياال  وليس  كل مكانليشمل الجميع ف اءالو  ي  ي  خبر

ز
. وتعتبر الملكية الفكرية مفهوًما تقنًيا فقطالملكية الفكرية  ف

ي مشاركة أفكارهم مع العالم. 
ي حياتهم، واألهم من ذلك قدرتها عل مساعدتهم فز

ون أهميتها فز ا، لذا ال يفهم الكثب 
ً
ا وغامض

ً
ال لذا ومعقد

ة بد من تقديم خدمات الملكية  كات الصغب  ي مثل الشر الفكرية لعامة الناس وأصحاب المصلحة اآلخرين عل المستوى الشعتر
اء االستفادة منهاوالمتوسطة، ومشاركتهم قيمة وفائدة الملكية الفكرية بطريقة يمكنهم فهمها و  اك زمالئها من خبر . وستواصل الويبو إرسر

ي المنتديات والقنوات المتخصصة، ول
ز
ي تطوير كن يجب أن يتسع نطاق الويبو إل ما هو أبعد من ذلك، و الملكية الفكرية ف

 ينبغز
اتيجية الويبو لتشمل محتوى مالئم  ي ركزت عل  2020. وكانت حملة اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام الجمهور  لعامةاسبر

التر
ة والمتوسطة  كات الصغب   عل هذا النهج -موضوع "الشر

ً
ز عل . و من األفكار إل السوق" مثاال كب  ي وعل انخراطهم الشباب سيتم البر

ز
ف
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ي المستقبل، فيجب أال تتحدث لغتهم فحسب، بل يجب مجال 
ز فز الملكية الفكرية. وإذا أرادت الويبو أن تصل إل المبتكرين والمبدعي 

ي يستخدمونها يومًيا. وقد عززت الويبو وجودها عل وسائل التواصلأيضا أن تكون 
االجتماعي وستستمر  نشطة عل المنصات التر

 بالعمل عل هذا األمر، إل جانب إنشاء محتوى أصلي 
ً
ا. وسيشهد موقع الويبو ناالستوديو اإلعالمي الخاص بباستخدام  وأكب  تفصيال

ز عل االستخدام األوسع للغات، من أجل ال كب   عن زيادة البر
ً
ي طريقة عرض المحتوى، فضًل

 فز
ً
ا تحوًل

ً
ي ومنشوراتها أيض

وتز وصول اإللكبر
اتيجيتان  تان االسبر ز مجاالت القوة التقليدية للويبو.  3و 2إل جماهب  جديدة بما يتماسر مع روح التعددية اللغوية للويبو. وتصف الركب 

ز الركن اهات تشكلو  ز تب    اأساًس ن االداخليت ي 
ً
ي صميم أنشطة الويبو و لعمل الويبو  امتين

اتيجية المتوسطة ضمن إطار ستبقر فز الخطة االسبر
ي تبلغ مدتها خمس سنوات  2026-2022ألجل ا

ة ت. و عل األقلالتر ز  حول دور الويبو كمُ  2تمحور الركب 
 
م عالمي لمجتمع الملكية نظ

م أمانة الويبو بتقديم تالنظام العالمي للملكية الفكرية. و ب الخاصةوضع القواعد والمعايب  مسؤولة عن الفكرية وكمجموعة دولية  ز لبر
بشكل  . وتعمل الويبو مع الدول األعضاءصلةاالمتو  تطوير جدول أعمال الويبو المعياريعملية أفضل دعم للدول األعضاء وتسهيل 

ي اجتماعات اللجنة و  مر تمس
ة لالهتمام لالستفادة الكاملة من الوقت الذي تقضيه فز مل. فريق العاجتماعات إليجاد طرق إبداعية ومثب 

كما ستواصل الويبو حشد المجتمع الدولي مًعا لمعالجة قضايا السياسات الناشئة المتعلقة بالملكية الفكرية. فعل سبيل المثال، أثارت 
ا واسًعا حول االتجاه المستقبلي للنظام العالمي للملكية الفكري

ً
ة. سلسلة محادثات الويبو بشأن الملكية الفكرية والذكاء االصطناعي نقاش

ي إطار باإلضافة إل الذكاء االصطناعي  لمعالجة القضايا الناشئة األخرى المتعلقة بالتكنولوجيات الرائدةخطًطا الويبو ووضعت 
. وفز

ة  ز ام إلذكاء اال المجتمع الدولي مع مختلف أطراف ، ستواصل الويبو العمل 2الركب  ي واإلقليمي لحبر
لملكية الفكرية عل المستوى الوطتز

 ، ي دعم تحقيق أهداف التنمية للملكية من أي نظام  أساسي جزء تبار ذلك باعوالعالمي
ا دوًرا ناشًطا فز

ً
الفكرية. وستؤدي الويبو أيض

ي عمل 19-المستدامة والتصدي للتحديات العالمية األكب  إلحاًحا. وأظهرت استجابة الويبو لوباء كوفيد
. وخالل هااتباعها لهذا النهج فز

 عن تقديم إل الويبو لجأت الستة عشر شهًرا الماضية، 
ً
ي خلق بيئة مواتية لنقل التكنولوجيا وترخيصها، فضال

تها للمساعدة فز خبر
يعية والسياساتية حول  ي مع  تحقيق التوازنالمشورة التشر

مت الويبو بمواصلة تعاونها الثالت  ز ز قضايا الملكية الفكرية والصحة. وقد البر بي 
تقديم القدرات و حلقات بناء المبادرات  . وتشمل هذهالعالمية عل مجموعة من المبادراتمنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة 

ها 19-كوفيدجائحة  المساعدة التقنية للدول األعضاء فيما يتعلق بحاجتها إل التقنيات الطبية لمحاربة  ز . من المبادرات وغب  ي حي 
وفز

مة أقرّ  ز ي توزي    ع اللقاحات، كانت المنظمة ملبر
ورة بذل المزيد من الجهود لدعم االستجابة العالمية وتحقيق اإلنصاف فز ت الويبو برصز

ك. كما ستدعم الويبو الدول األعضاء بلعب  ي هذا المسغ المشبر
ي لدور نشط فز

ر المدير العام بمالحظاته التر
ّ
ي بشكل أفضل. وذك

لتعافز
ي فتتاحاالخالل الجلسة أدالها 

ي وأشار إل صباح هذا اليوم،  ية فز
ستسمح للدول األعضاء أن الويبو ستنشر حزمة من تدابب  الدعم التر

ة الويبو وتساعداالستفادة بشكل أكبر من  ة الوإعادة  19-عل التغلب عل جائحة كوفيد هاخبر ز بتوفب  خدمات  3بناء. وتتعلق الركب 
شمل ذلك أنظمة التسجيل الدولية وعمل مركز يهي من الجوانب الفريدة لعمل الويبو. و و فكرية عالمية عالية الجودة لحماية الملكية ال

الويبو للتحكيم والوساطة. ومع استمرار ارتفاع عدد إيداعات الملكية الفكرية العالمية، أدركت الويبو أنها بحاجة إل مواصلة دعم 
ز خدمة العمالء والرقمنة ل، واتخاذ خطوات نطاق أوسع عل استخدام أنظمة وسجالت الملكية الفكرية الخاصة بها بشكل تحسي 

ز عل تعزيز تجربة العمالء مركز  -من خالل مشاري    ع مثل البوابة العالمية للملكية الفكرية مستمر  كب  . وسينصب البر
ً
شامل للعمالء مثًل

ز  ز والجدد لتحسي  ن اتباع نهج يركز عل مصلحة التأكد مالخدمات، و عند استخدامهم لخدمات الويبو، والتواصل مع العمالء الحاليي 
ة الخمس سنوات  خاللالعمالء  اتيجية المتوسطة األجل، ستسغ الويبو جاهدة لتطوير خدمات جديدة. وخالل فبر لخطة االسبر
وي    ج مصادر ، إذ أنها تعتبر يةمثل مؤرسر االبتكار العالمي والتقرير العالمي للملكية الفكر  ،لمنشورات الرئيسية وإصدارات البياناتل للبر

ز العام والخاص. مهمة وموثوقة  ز حول العالم، من القطاعي  باإلضافة إل ذلك، و للمعلومات والبيانات والمعرفة للعديد من المستخدمي 
تش' )WIPO GREEN'ويبو غرين' )مثل  أخرى سيستمر العمل عل تعزيز وتطوير منصات ، (WIPO Re:Search( و'ويبو ريسب 

ز  لتتمكن الويبو من مواجهة التحديات العالمية مثل تغب ّ  بالتعاون كاء الخارجيي  ة مع الشر ز عل  4 المناخ والصحة العامة. وترتكز الركب 
إل جانب أهمية االبتكار  الملموس،االقتصاد غب  نمو  ىقدرة الملكية الفكرية عل أن تكون أداة قوية للنمو والتنمية المستدامة. وقد أد

ي هذا لتسويق الالملكية الفكرية و نظم ل زيادة االهتمام بتطوير إ ،واإلبداع
ي جميع أنحاء العالم. ولدعم أنشطة الويبو فز

ز
لملكية الفكرية ف

ا 
ً
ات عل  بشكل كبب   الملكية الفكرية سيعتمدنظم البتكار و لالمجال، أنشأت الويبو قطاًعا جديد  تعزيز الويبو من  هاالمنظمة ويمكنخبر

ز جميع البلدان من استخدام الملكية الفكرية كأداة للنمو بشكل أكب  فعالية، وهو   قدراتها لصالح الدول األعضاء. وتطمح الويبو إل تمكي 
، بل من محدد للجميعخاص. ولن تحقق الويبو هذا األمر من خالل اتباع نهج واحد بشكل أمر مهم للبلدان النامية والبلدان األقل نموا 

 عن التطلعات  لمختلف الجهات المعنية وير نهج مصممة خصيًصاخالل تط
ً
تراعي االحتياجات والظروف الوطنية واإلقليمية، فضال

ي ذلك زيادة التعاون 
ز
ز الدول األعضاء، بما ف ي بي 

ا عل تعزيز التعاون األفقر
ً
ز اإلنمائية المحددة للدول األعضاء. وستعمل الويبو أيض بي 

ز الشمال ز الذين يستخدمون الملكية الفكرية بفعالية أحد والجنوب بلدان الجنوب وبي  . وتشكل مسألة زيادة عدد المبتكرين والمبدعي 

م الويبو معالجتها. و  ز ي تعبر
ا جديدة لتحقيق نتائج مؤثرة من خالل مشاري    ع مثل "اتحاد الويبو سالتحديات الرئيسية التر

ً
تجد الويبو طرق

ز العا ز القطاعي  اكة بي  "، وهو رسر ز ز ومناقشة مبدأ الملكية تم والخاص للمبدعي  ز عل التواصل مع زمالئهم المبدعي  ساعد المبدعي 
ز والمؤسسات البحثية الستخدام التكنولوجيا واالبتكار الفكرية بطريقة واقعية، أو مبادرات مثل مراكز دعم  ، حيث تدعم الويبو الباحثي 

ي نقل التكنولوجيا. الملكية الفكرية ليتحول البحث والتطوير إل أفعال لها أثر 
ز
ز ف ي ولكي يكونوا فعالي 

لكن هذا األمر تطلب من و حقيقر
ز داخل بلدانها الدول الويبو العمل بشكل وثيق مع  كاء المناسبي  ي أوصت بهم هذه الو األعضاء ومع الشر

 ف. دولالتر
ً
عل سبيل المثال، بدال

كات الناشئة ة والمتوسطة والشر كات الصغب  ة مع الشر ، ستعمل الويبو مع الدول األعضاء ومكاتب الملكية الفكرية من التواصل مبارسر
ي عل 

ز للويبو لتتعاون معهم من أجل إحداث تأثب  حقيقر كاء المناسبي  بشكل  الواقع. وستتسم هذه الجهود بالتحولأرض لتحديد الشر
ي تحقيق نتائج عملية فحسب، بل  أكبر 

تحمل المساءلة و أيضا  عزز سينحو نهج قائم عل المشاري    ع. ولن يساعدنا هذا النهج فز
ة والمتوسطة والشباب والمجتمعات ه. و المسؤولية كات الصغب  ذا األمر حيوي إذا أرادت الويبو أن تنخرط بشكل هادف مع الشر
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استخدام الملكية الفكرية نطاق لنمو والتطور. كما ستوسع المنظمة لاألصلية، إذ يحتاج جميعهم إل الدعم الستخدام الملكية الفكرية 
، و  ليشمل ز اث التقليديي  ي يتسم معظمها بغناها بالثقافة والبر

ي يجب أن تستفيد المجتمعات التر
فقط من الملكية الفكرية ليس التر

ا وسيلة لحماية تراثها التقليدي بل ك
ً
ي تساعد أصحاب المصلحة الجدد عل أيض

لمشاركته مع العالم. ومن العوامل الرئيسية التر
اء الملكية الفكرية وبناء المهارات الخاصة بهالستخدام الملكية الفكرية ا . لذلك، ستوسع من قبل الويبو  لنمو والتطور هو تدريب خبر

ي تطوير مهارات ل تدريبية أكاديمية الويبو عروضها لتشمل دورات
هم ممن يرغبون فز ة والمتوسطة وغب  كات الصغب  رواد األعمال والشر

كية الفكرية، حتر يتمكنوا من استخدامها لنقل أفكارهم إل السوق. ثم تحدث المدير العام عن وظائف الويبو اإلدارية عملية تتعلق بالمل
ي منوقيم ال

اتيجية المتوسطة األجل تشكل ظمة التر . وقد بدأت الويبو رحلة تغيب  2026-2022األساس الذي ُبنيت عليه الخطة االسبر
ز قوته ي الثقة طريقة عمل المنظمة، وتمكي 

ي ثقافة منفتحة وتعاونية وديناميكية أي ثقافة تنمي المواهب وتبتز
ا العاملة من خالل تبتز

ي لالويبو  وجالمبادرة. وسبر روح وتدعم 
ز عل جميع العمل عل لمزيد من التنوع من خالل استمرارها فز ز الجنسي  تعزيز المساواة بي 

ام ز حة متعددي اللغات. وستحافظ الويبو عل نهج عدم التسامح المطلق مع ا تجاه أصحاب المصلهأصعدة المنظمة ومن خالل البر
مة بأعل معايب  الحوكمة واإلدارة  ز ، ظلت الويبو ملبر جميع أشكال السلوك غب  المقبول مثل التنمر والتحرش. وعل المستوى الكلي

ز المالية الحكيمة. وال يمكن اعتبار العائدات أمًرا مسلًما به نظًرا ألوجه عدم ا السائدة وستواصل المنظمة إدارة وعدم االستقرار ليقي 
ي الوقت نفسه، ستواصل الويبو 

ويد الدول األعضاء "بأفضل قيمة مقابل المال" مقابل كل مبلغ تنفقه الويبو. وفز ز مواردها بكفاءة، لبر
ز عملياتها الداخلية وخدماتها الخارجية ي التحول الرقمي للمنظمة، لمواصلة تحسي 

ي نهاية المطاف االستثمار فز
، ولتخدم أعضائها فز

اتيجية المتوسطة األجل  ي الختام، إن الخطة االسبر
بما يتماسر مع  هي رؤية لالرتقاء بعمل الويبو  2026-2022بشكل أفضل. فز

ة تسودها األزمات خالل و  التطلعات الجماعية للمنظمة لتخدم الملكية الفكرية العالم ي نفسو فبر
ز بالعديد من ال وقت لكن فز فرص تتمب 

ي بناء عالم تدعم فيه الملكية الفكرية االبتكار واإلبداع من المتاحة
ي أن تنضم الدول األعضاء إل الويبو فز

. وأعرب المدير العام عن أمله فز

 أي مكان ولصالح الجميع، وأعرب عن تطلعه للعمل مع جميع الدول األعضاء لجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة. 

اتيجية الموشكر ا .82 . وذكر الرئيس أن 2026-2022وسطة األجل تلرئيس المدير العام عل وصفه الشامل للغاية للخطة االسبر

هذه الرؤية الجديدة.  ضمن إطار تطور الويبو كيفية الرؤية باإلضافة إل اهتمام الوفود الكبب  بعمق العرض الذي قدمه أظهر مدى 
ة والمتوسطة وشكل هذا الحافز الجديد أداة استثنائي كات الصغب  ي خدمة الشباب والشر

ز ة للملكية الفكرية فز  والعدد الهائل من المبدعي 
ي جميع أنحاء العالم. و 

ا هذه الرؤية المستقبلية منفتحة كانت فز
ً
اتيجية المتوسطة جد ا. وتم إعداد الخطة االسبر

ً
ة للحماس أيض ومثب 

م وقد ذر، حاتباع نهج بالحوكمة الجيدة و  مراعاة مبادئمع  2026-2022األجل  ز كل دوالر من الموارد   خصيصالمدير العام بتالبر
 روح اإلدارة الجيدة لألعمال. وفتح الرئيس باب التعليقات. باتباع و  ، من حيث النوعية والكميةعمل مثمر  لتنفيذ

اتيجية المتوسطة وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر المدير العام وأمانة الويبو عل إعداد  .83 الخطة االسبر
ة الخمس سنوات القادمة. وحصول  2026-2022األجل  ي للمنظمة لفبر اتيجر وذكر أنها وثيقة واضحة ومنظمة تحدد االتجاه االسبر

اتيجية ا بعد أن تعلم دروًس  19-إذ شق العالم طريقه للخروج من أزمة جائحة كوفيد األهمية بالغهو أمر  المنظمة عل إرشادات اسبر
ي خلقت مفيدة. وكما أشارت الوثيقة والمجموعة باء، 

كة وكيفية تطبيقها فز األزمة فرًصا يمكن االستفادة منها إذا توضحت قيمنا المشبر
ف بالملكية الفكرية كأداة   المستقبل. وأعربت المجموعة عن ارتياحها لرؤية الويبو تعبر
ُ
ي مجال السياسات ستخدم ت

لتخىطي التحديات فز
ي 
ز تشب  اليه  تمت مواجهتها. وكما العالمية التر ز أو المتخصصي   تقنًيا حكًرا عل األكاديميي 

ً
هذه الخطة، إن الملكية الفكرية ليست مجاًل

ي أو 
ي المجال القانوتز

ز فز قوة لصالح الجميع ويجب مصدر إن الملكية الفكرية و العديد من جوانب الحياة اليومية. ترتبط ب: فهي العاملي 
اف بذلك. و  ي مصلحة نظام متوازن وفعالالتوّصل إل وضع إن االعبر

ز الويبو عل  للملكية فكرية يصب فز الجميع. وأيدت المجموعة تركب 
كات الناشئة واألفراد والشباب،  ة والمتوسطة والشر كات الصغب  ي ذلك الشر

ز بما فز  أن ضمان وأشارت إلجميع أصحاب المصلحة المعنيي 
. ويشكل  ،االبتكار واإلبداعدعم الملكية الفكرية لقدرتهم عل  ي

ز
ي تحقيق النمو االجتماعي واالقتصادي والثقاف

"بنيان سيساهم فز
اتيجية" اتيجية وأساسها. طريقة واضحة لتحديد رؤية الويبو  االسبر للركائز  هادعن تأيي المجموعةأعربت و ورسالتها وركائزها االسبر

اتيجية للويبو و  فهم ة المتمكنة هي األساس لتحقيق تلك الركائز بطريقة متوازنة وشاملة. وشكل رؤية المنظمة بأن القوة العامللاالسبر
ي تحقيق مستقبل مستدام كيفية استفادة الجميع من االبتكار 

اتيجية. وضمن وردت رسائل إيجابية  ،ودوره فز ي الخطة االسبر
بوضوح فز

ة إطار  ز احات العملية لدعم اختتام المفاوضات 2الركب  ز  حول، ورد عدد من االقبر ي حي 
ي الوقت المناسب. وفز

جدول األعمال المعياري فز
أن المجموعة تقدر هذا الهدف، عل الدول األعضاء أن تقرر ما إذا كانت أي عملية مثل تحديد موعد إلنهاء المفاوضات مناسبة أو ال. 

ت المجموعة أن و  باع نهج واحد لجميع الحاالت" ليس ممبدأ "اعتبر
ّ
 لمعرفة هادواعي رسور أعربت عن معيارية. و تطوير األطر الل اناسبات

 تالتكنولوجياوأن تشمل محادثات الذكاء االصطناعي والملكية الفكرية ستستمر، لكنها أشارت إل أنها عليها أن تستمر بشكل موسع أن 
ي ذلك

ز دماغ اإلنسان والحاسوبو  الحوسبة الكمية الرائدة بما فز  مستقلةتكنولوجيا ال توجد  ه. وأشارت المجموعة إل أنأجهزة الربط بي 
ز الذكاء االصطناعي و ذكر و  ،أو أكب  واحدة وغب  مرتبطة بتكنولوجيا أخرى  المجاالت التكنولوجية األخرى. تلك أن ثمة ترابط موجود بي 
ا ألوانه نطاق وشعرت المجموعة أن توسيع

ً
بموضوع فيما يتعلق إذا لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس  ،هذه المحادثة قد يكون سابق

ز عل ملف الذكاء االصطناعي  كب 
الذكاء االصطناعي والملكية الفكرية. وشجعت المجموعة الويبو عل تخصيص موارد كافية والبر

ة  ز ي إطار الركب 
ز
ي 3والملكية الفكرية والعمل عل مبادرات ملموسة وفاعلة. وف

ز
دورها كمصدر تأدية ، دعمت المجموعة استمرار الويبو ف

السياسات. وتجدر اإلشارة إل أن ة بخاصالمناقشات ال خالل يتم االستناد اليهال ،عالية الجودةالالفكرية الموثوقة و  لبيانات الملكية
ت مؤخًرا دليل   يُ  بشأن األدلة واضحالمنظمة العالمية للملكية الفكرية قد نشر

ّ
ي اتخاذها عند تقديم حد

ي ينبغز
لصنع األدلة د الخطوات التر

ي المجموعة باء، و  وضع هذهتم السياسات. و 
ك للويبو مع عدد من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية فز قد الوثيقة نتيجة للجهد المشبر
ي صياغتها. وتتفق المجموعة إل حد كبب  مع الويبو عل أن 

ز فز كي 
المزيد من بذل المطلوب استندت إل حد كبب  إل العمل الحالي للمشبر
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ي جميع الدول األعضاء. و ياسات الالس تطوير ل جيدة مبادرات لوضعالجهود 
ي  هاتطلع نأعربت عقائمة عل األدلة فز

إل استمرار الويبو فز
ي هذا االتجاه لسعيها 

ي لعمل فز
ز المستقبل. وفيما يتعلق باألساس الذي تقوم عليه هذه الركائز،  فز ز الموظفي  وري تمكي  كان من الرصز

اتيجية للعمل بفعالية  النماذج السابقة أدت إل ثقافة رسمية  أشارت إل أن. وقد أحاطت المجموعة علًما بأن هذه الخطة اإلسبر
ُ
شجع ت

إل رؤية المزيد من التفاصيل الجوهرية حول كيفية وأعربت المجموعة عن تطلعها . اتباع تسلسل هرمي  وإل تجنب المخاطرةعل 
ي الخطة المشار اليه بدعم التنوعمعالجة هذا األمر. ورحبت المجموعة 

ي هذا المجال ةليعمتطلع إل رؤية تدابب  تو  فز
. واختتمت فز

اتيجية المتوسطة األجل  أعربت عن تطلعها و  2026-2022المجموعة بتوجيه الشكر إل المدير العام وأمانة الويبو عل الخطة االسبر
ي تطوير أنظمة قوية تساهم و ر ابتكتعتمد عل اال تتمتع برؤية مستقبلية و إل العمل لدعم منظمة ديناميكية 

ي جميع أنحاء العالم فز
فز

 ومتوازنة لالبتكار واإلبداع. 

البلطيق، وأعرب عن امتنانه للمدير العام وأمانة الويبو عل دول وتحدث وفد جورجيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط و  .84
اتيجية المتوسطة األجل  اتيجية المنظمة. حول الوثيقة نظرة ثاقبة وقدمت . 2026-2022إعداد الخطة االسبر رؤية ورسالة واسبر

ة والمتوسطة وتطو عن تأييدها ألالمجموعة أعربت و  كات الصغب  التحتية لتكنولوجيا  ير البتز ولويات المنظمة مثل الشباب والشر
اء الملكية الفكرية، و المتمثل بهدف ال ذكرت أنها تؤيد. و تنمية األفرادالمعلومات و  هي الوصول إل أصحاب المصلحة خارج دائرة خبر

. وذكرت المجموعة أن االبتكار التكنو ت ي واإلبداع عتقد أن لهذا األمر أهمية قصوى لمستقبل الملكية الفكرية عل الصعيد العالمي لوحر
ي االنتعاش االقتصادي بعد 

ا أيدت المجموعةو . انتهاء الجائحةسيؤديان دوًرا أساسًيا فز
ً
جهود الويبو لتطوير نظام عالمي متوازن  أيض

ل لملكية الفكرية لتعزيز االبتكار واإلبداع من أجل تحقيق مستقبل أفضلوفعال للملكية الفكرية. وأيدت الجهود المبذولة لتطوير نظم 
رت المجموعة 

ّ
". وأعربت عالم تدعم فيه الملكية الفكرية االبتكار واإلبداع من أي مكان، ولصالح الجميع ، "رسالتهابوأكب  استدامة. وذك

اتيجية األربعة للويبو. و   االبتكار واإلبداع من أجلاالعتماد بشكل أكبر عل أنه تم علًما المجموعة عن تقديرها لجميع الركائز االسبر
كات والمجتمعات واألفراد  تحقيق النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية، أعربت المجموعة عن تقديرها لدعم الويبو للحكومات والشر

لنمو والتنمية المستدامة. كما أيدت المجموعة المساعي الرامية إل تقديم خدمات وبيانات تحقيق االستخدام الملكية الفكرية كأداة ل
ي  عالية الجودة
ي المسائل المتعلقة ورحبت بالجهود المبذولة لزيادة معرفة ومهارات جميع الدول األعضاء  مجال الملكية الفكرية فز

فز
ز مشار اليه عل النحو البالملكية الفكرية،  اتيجيتي  ز االسبر تي  ز ي الركب 

وري. وكان 4و 3فز ز  من الرصز اتيجيي  كاء االسبر تعزيز االنخراط مع الشر
ز لتحقيق نت ج ناجحة، بدًءا من مكاتب الملكية الفكرية والوكاالت الحكومية ذات الصلة والجمعيات المهنية والتجارية، تليها ئاالرئيسيي 

ي 
ها. ورحبت المجموعة بشكل خاص بالجهود المكرسة لتطوير المبادرات التر مراكز نقل التكنولوجيا والحاضنات والجامعات وغب 

ي ألدعم تقديم اللمؤسسات واألفراد. ويمكن أن يؤدي تستجيب لالحتياجات المختلفة للمجتمعات وا
تسويق  مجال صحاب المصلحة فز

إل النمو االقتصادي للبلدان وتطوير المناطق المعنية. وشكرت المجموعة المدير العام وأمانة الويبو عل وإدارتها الملكية الفكرية 
اتيجية المتوسطة األجل   . 2026-2022الخطة االسبر

ي وشكر المدير العام عل وتحدث وفد باراغ .85 اتيجية عرض واي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر الخطة االسبر
ة الخمس بشكل مفصل الخطة وتتناول . 2026-2022المتوسطة األجل  ي ستوجه أنشطة المنظمة خالل فبر

الخطوط العامة التر
 بالوثيقة ألنها  عن ترحيبها المجموعةأعربت . و هارسالتو سنوات القادمة من أجل تحقيق رؤية الخطة 

ُ
ورة عمل الدول وأصحاب  قرّ ت برصز

فإل  المجموعةأشارت و المصلحة جميًعا مًعا من أجل تحقيق هذه الرؤية.  ي تم ب أنها تعبر
اتيجية األربعة التر إمكانات الركائز اإلسبر

احها كمحركات للتنمية واإلبداع لتحقيق مستقبل أفضل وأكب  استدامة. و ي النهاية، أكدت المجموعة من جديد أن عل الويبو أن اقبر
فز

ي الوثيقة  تستفيد من وضعها المحايد
 الخطة. تؤيد هذه ، وأكدت للمدير العام أن المجموعة كما جاء فز

اتيجية المتوسطة األجل  هبيرحأعرب عن توتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية و  .86 بالخطة االسبر
ي طرحها وشكر المدير العام عل عرضه الشامل وأعرب عن تقديره  2022-2026

ي هذا الصدد. للرؤية التر
الخطة أشار إل أن و فز

اتيجية المتوسطة األجل  ي  الراهن المشهد العالمي الضوء عل سلطت  2026-2022االسبر
وحددت بعض التحديات الرئيسية التر

ية وفرص التغلب عليها. و  عل نطاق النتعاش االقتصادي اإيالء األولوية للحاجة إل تعزيز أنها تؤيد المجموعة ذكرت تواجهها البشر
 لو واسع بعد الجائحة 

ً
، سيكون للتكنولوجيا واالبتكار واإلبداع . لحاجة إل وضع العالم عل أساس مستدام بيئيا ز ي كال هذين المجالي 

ز
وف

اتيجية  إل أن المجموعةأشارت و  دور مهم.  ة الخمس سنوات الركائز االسبر ام القادمة األرب  ع ستوجه عمل الويبو لفبر ز ورحبت بااللبر
ح  ي عل الملكية الفكرية قدرة بالتواصل مع العالم بأجمعه لشر

ز حياة الجميع فز ة مختلف أنحاء العالمتحسي  ز ي الركب 
ز فز ، عل النحو المبي 

ا . 1
ً
ي للملكية الفكرية عند الوصول إل المجتمعات المحلية والمهمشة، بوسيكون من المهم أيض

 
ز عل الجانب اإلنمات كب 

اإلضافة إل البر
ي مجال الدول األعضاء تستمر . باإلضافة إل ذلك، يجب أن ه الخطوةالقيام بهذ

ز
ي لعب دور أساسي ف

ز
ربط الويبو باالقتصادات المحلية ف

ز الناس و بوأصحاب المصلحة اآلخرين. وأقرت المجموعة  اكات  إقامةقيمة الجمع بي  من أجل رسم مستقبل مع أصحاب المصلحة رسر
ي العالمي للملكية الفكرية ة النظام اإليكولوحر ز ي الركب 

ز
اك2، كما هو موضح ف مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات  ات. وتعد الشر

ي عمل الويبو 
ي توأن الحكومية الدولية والمنظمات غب  الحكومية أداة حيوية يجب تعزيزها، إذ يمكنها أن تغتز

أهداف  تحقيق ساهم فز
ا. و 

ً
ورة اعتماد ب عن اعتقادها المجموعةأعربت التنمية المستدامة أيض اكات إقامة مع الدول األعضاء عند التشاور الشفافية و رصز أي رسر

ز الدول األعضاء وأصحاب المصلحة لمناقشة القضايا والتحديات  اتيجية. وأوضحت المجموعة أهمية تيسب  االجتماعات بي  اسبر
. كما أن تقديم 19-أن عل الويبو أن تجري محادثة حول الملكية الفكرية وجائحة كوفيدوأعربت المجموعة عن اعتقادها بالناشئة. 

ة خدمات ومعارف وبيانا ز ي الركب 
ز فز ي جميع أنحاء العالم عل النحو المبي 

ز فز ي مجال الملكية الفكرية إل المستخدمي 
 3ت عالية الجودة فز

ي للويبو أن 
ا، وينبغز

ً
ي أمر مهم أيض

ز
ز الخدمات و تستمر ف ي تعزيز التعاون مع مكاتب الملكية وبطريقة فعالة تقدمها بكفاءةأن تحسي 

. وينبغز
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ة الفكرية الوطنية، وتقديم ا ز ي جهود الرقمنة. إن الركب 
ي البلدان النامية لدعمها فز

مهمة  4لمساعدة الالزمة لمكاتب الملكية الفكرية فز
متوازن وشامل استخدام نظام  لنمو والتنمية المستدامة. ولتعزيز تحقيق اأداة لكلملكية الفكرية  استخدام اتمحور حول تللغاية ألنها 

ي املكية فكرية لل
ي صميم هذا العمل.  اوتوصياته أجندة التنميةمية بالغة، لكن يجب القيام بهذا األمر مع وضع لبلدان النامية أهفز

فز
ي ذلك الوصول إل الصحة أال ويجب 

ي استخدام نظام الملكية الفكرية إل آثار سلبية عل األهداف العامة األخرى، بما فز
يؤدي التوسع فز

يغي و 
ه من أشكال الدعم الذي قدمته الويبو إل البلدان النامية الضوء عل مواطن العامة والتعليم. ويجب أن يسلط الدعم التشر غب 
ي نظام الملكية الفكرية. ب

إلضافة إل ذلك، عل الويبو أن تدعم أهداف التنمية من خالل تسهيل نقل التكنولوجيا االمرونة المناسبة فز
ها من خالل  ي اإلطار نفسه، ُطلب من الويبو  ،اليها النفاذتعزيز ونشر

 مقدمي ومستخدمي المعرفة التقنية. وفز
ز وي    ج وتقاسم المنافع بي  البر

باع نهج واحد أنه ال يمكن البديهي البلدان النامية وتوقعاتها، ألنه من واقع نظام للملكية الفكرية يراعي ل
ّ
عند التعامل مع الدول  وموّحدات

ي الاألعضاء 
ي ابراز  19-جائحة كوفيدساهمت . ولقد من النمو  فةمستويات مختل تتمتع بتر

الحاجة إل نظام متوازن للملكية الفكرية  فز
ي هذا الصدد، عل الويبو أن تكثف جهود 

ا. وفز
ً
ي ذلك تلك األكب  ضعف

ي المساعدة  وفب  تيخدم جميع الدول األعضاء، بما فز
التقنية فز

ي يمكن أن تساعد فيها عل معالجة آثار ا
. وكررت المجموعة شكرها للمدير المجاالت التر لوباء ودعم االنتعاش االقتصادي واالجتماعي

ي أن 
، وأعربت عن أملها فز ي تعزيز العام عل العرض التقديمي

امج تساهم هذه الخطة فز  الثنائية التالية. خالل األثر  القائمة علالبر

ا باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ .87
ً
، المدير العام عل عرضه الشامل للغاية للخطة وشكر وفد بنغالديش، متحدث

اتيجية المتوسطة األجل   ةساسياأل اتمكونال التنمية هي من أحدأن تالحظ . وكان من دواعي رسور المجموعة أن 2026-2022االسبر
ة والمتوسطة والشباب، وهي قضايا مهمة بالنسبة لها كونها و للخطة.  كات الصغب  ز قد انصب عل الشر كب  أحاطت المجموعة علًما بأن البر

اتيجية األربعة وأهداف التنمية المستدامةتحديد امجموعة من البلدان النامية. ورأت المجموعة أن  ز الركائز االسبر بشكل  لروابط بي 
اتيجية المتوسطة األجل مساهمة  كيفية  حول سيعىطي صورة أوضح ،ملموس ي تحقيق  2026-2022الخطة االسبر

أهداف التنمية. فز
ي 
ز بعض السر كب  ي الخطة الطريقة البوالميدانية  عل مستوى القواعد الشعبيةبتكار اال عل  ءباإلضافة إل ذلك، يجب البر

مناسبة فز
اتيجية المتوسطة األجل  قدم مرة كل خمس سنوات، ال هذه أنبما . و 2026-2022االسبر

ُ
أعربت خطة هي خطة متوسطة األجل ت

ي 
. ويعد االبتكار عل مستوى القواعد الشعبيةاالبتكار المتعلقة بخطط المستقبلية للمنظمة تشمل الوثيقة الأن المجموعة عن رغبتها فز

ي مواجهة العديد من  عل مستوى القواعد الشعبية
ا فز ي البلدان النامية. وقد أدى هذا االبتكار دوًرا حيويً

أحد الجوانب المهمة لالبتكار فز
ي البلدان النامية. ومن هذا المنطلق، 

ي أن التحديات المستمرة عل المستوى المحلي فز
عل هذه القضية بشكل أكبر المنظمة تركز ينبغز

 البالغة األهمية. 

ز ا .88 اتيجية المتوسطة األجل عرض الخطة لمدير العام عل وشكر وفد الصي   إلعدادوأعرب عن رسوره  2026-2022االسبر
اتيجية. لالويبو  اتيجية المتوسطة األجل واعتبر الوفد أن هذه الخطة االسبر ا  2026-2022الخطة االسبر

ً
بالنسبة للويبو هي مهمة جد

من أجل  19-لمكافحة جائحة كوفيدهذه الخطة أساسية  أنبب عن اعتقاده خالل الخمس سنوات القادمة بقيادة المدير العام. وأعر 
ز أن العالم بأرسه يواجه األزمة الصحية وصعوبات النمو الداخلي ،ز القدرة التنافسيةيتعز  وبالتالي حماية حقوق الملكية الفكرية  ي حي 

. ةفز

وي    ج كرية فويجب االعتماد أكب  عل دور الملكية ال ي بشكل المساهمة وذلك من أجل والتنمية االقتصادية لالبتكار للبر
المسائل  فعال فز

ي ب المتعلقة
ي صحة اإلنسان وفز

اتيجية المتوسطة األجل التعافز ي جميع أنحاء العالم. وأيد الوفد بشكل عام وجهات نظر الخطة االسبر
فز

ا بشأن تحويل  2022-2026 ز نشاطً ي كانت حتر ذلك الحي 
تقنًيا وقانونًيا، إل أداة أساسية لمواجهة حقوق الملكية الفكرية، التر

ا محددة حول الخطة  ية. ثم طرح الوفد نقاطً ز وضع البشر التحدي العالمي من أجل تعزيز النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية وتحسي 
اتيجية المتوسطة األجل  ز ظهرت2026-2022االسبر ز اللتي  ، رحب الوفد بالرؤية والرسالة الجديدتي 

ً
ي الخطة . أوال

ا بوضوح فز
اتيجية المتوسطة األجل  . وذكر الوفد أن عل الويبو أن تستفيد بشكل أفضل من حقوق الملكية الفكرية لتعزيز 2026-2022االسبر

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة خالل السنوات القليلة 
ز
ية بأكملها. كما يجب أن تساهم ف االبتكار واإلبداع من أجل دعم رفاهية البشر

ز وسائل 2030المتبقية قبل عام  ، أيد الوفد فكرة تحسي 
ً
ة  التواصل. ثانيا ز ي الركب 

. ويجب 1عل المستوى العالمي كما هو مفصل فز

ز الجمهور من فهم مزايا حقوق الملكية الفكرية بشكل أفضل  استخدام اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة عل نطاق أوسع لتمكي 
ي مجا

ي جميع أنحاء العالم من  التواصلل ولضمان نتيجة جيدة فز
ز الناس فز ي الوصول إل من أجل تمكي 

ي ترغب الويبو فز
هااألفكار التر . نشر
ي 
ي حملتها اإلعالمية خالل اليوم العالمي للملكية الفكرية فز

. وأعرب 2021أبريل  26وأشار الوفد إل أن الويبو أدخلت عنارص جديدة فز

ي لعمل الملكيةالوفد عن رسوره الستخدام اللغات الر  ويجر ي الفيلم البر
 الفكرية سمية الست لألمم المتحدة عل نطاق واسع فز

ة اللغات . وتعتبر سياسة والمنظمات الدولية ز ورية لتحقيق أهداف الركب  ي المناقشة حول 1رصز
ز
. وذكر الوفد أنه سيدلي ببيان خاص ف

ي 
ز
ام المذكور ف ز ي  74الفقرة تلك النقطة. وأعرب الوفد عن رسوره لمالحظة االلبر

ز
من الوثيقة من أجل زيادة عدد اللغات المستخدمة ف

الجميع. إل  اوايصالهالوفد العمل مع أمانة الويبو والبلدان األخرى لنشر معارف وخدمات وبيانات الويبو  نظامي مدريد والهاي. ويودّ 
ة  ز ي كانت الويبو تناقشها. وأعرب ، ينتظر الوفد باهتمام تقدم المشاورات بشأن عدد من الق2وفيما يتعلق بالركب 

واعد الدولية المهمة التر
ا الوفد عن اعتقاده أن

ً
ي الخطة، قد يكون ممكن

ح فز ي المستقبل، كما هو مقبر
اضية وهجينة فز ي عقد االجتماعات بطريقة افبر

، االستمرار فز
ي س األمر الذي

اء فز ي المناقشات ذات المختلف يسمح للخبر
ي ذلك المشاورات غب  الرسمية. العواصم بالمشاركة بشكل أفضل فز

صلة بما فز
ة  ي جنيف. ورحب الوفد بفكرة إدخال الويبو تعديالت ديناميكية غب  إلزامية ونتائج قصب 

ز
ي تعزيز عملية التشاور ف

ز
وسيساهم هذا األمر ف
ي المفاوضات 

ز
ورة تحقيق استقرار النتائج واستمراريتها ألن  بشأناألجل ف ي تم القواعد، لكنه شدد عل رصز

المعاهدات الدولية التر
ة  ز ا، وفيما يتعلق بالركب 

ً
ي الويبو هي وثائق ملزمة قانونية عالمية متعددة األطراف. ثالث

، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن 3التفاوض عليها فز
ز بفعاليته وكفاءته الذي ي ،النظام العالمي لخدمات الملكية الفكرية للويبو  ان السمة الرئيسية للمنظمة ة، كالجود عالي وبكونه عمليا و تمب 

ي تفرقها عن المنظمات األخرى، وكان المصدر الرئيسي لدخل الويبو والمفتاح لضمان استمرار 
ي المنظمة. وسيسغ الوفد  يةالتر

التنمية فز



WO/PBC/32/8 
26 
 
 

 
ً
ي الرغبة إل تعزيز الثقة و ا جاهد

. وأعلاستخدام خدمات الملكية الفكرية العالمية فز ز ز الصينيي  ز المستخدمي  رب الوفد عن أمله لويبو بي 
ي اتخاذ تدابب  فعالة

ي االستمرار فز
ي جميع أنحاء العالم  ،فز

ز فز ي المطالب واالحتياجات الجديدة للمشغلي   الخدمات عزيز تف دوذلك بهتلتر
. باإلضافة إل ذلك، أعرب الوفد عن تقديره لتعزيز منصة و  ز عية الحقوق ومصالح المستخدمي  عتقد أنه يمكن هو يو  "ويبو غرين"رسر
ا كنموذج تتبعه  "ويبو غرين"ستخدام هذه المنصة كأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة. وسيكون برنامج ا

ً
مفيد

تقييم عملية شخصًيا يدير المنظمة لبناء نظام عالمي للملكية الفكرية. وأعرب الوفد عن رسوره لمالحظة أن المدير العام كان 
اتيجية  نامج "ويبو غرين"اسبر ي أن يركز العمل المستقبلي لبر

عل تنفيذ المخرجات وتحقيق نتائج  "ويبو غرين". وأعرب الوفد عن أمله فز
ة  ز ا لتعزيز التنمية الدائمة والمستدامة أداة ، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن الملكية الفكرية هي 4دائمة. رابًعا، فيما يتعلق بالركب 

ً
مهمة جد

ي مجال التعاون أكب  أهميةالتقييم أن يؤديا دوًرا عملية لفكرية وتمويل اللملكية تسويق لويمكن ل
. وأيد الوفد زيادة استثمارات الويبو فز

ورة اعتماد الويبو عل المزيد من المشاري    ع المحددة لتنفيذ خطة التنمية. وسيواصل الوفد مساعدة الدول  أيدوالتنمية و  فكرة رصز
ي 
ز األموالمن خالل المحادثات مع الويبو و القدرات اعدة لوضع أنظمة للملكية الفكرية وبناء حتاج إل المستاألعضاء األخرى التر  تأمي 

ة والمتوسطة. وذكر الوفد أنه  كات الصغب  ي مجال التمويل والدعم لتنمية الشر
ا فز ً خالل السنوات القليلة الماضية. وقد عمل الوفد كثب 

ا، وفيما يتعلق باألساس، أيد الوفد تعزيز ثقافة سيواصل تعاونه مع الويبو والبلدان األخرى. وأخ ً ي الويبو قطاع األعمال ب 
 القائمة علفز

ز الف   ز الموظفي  ز التواصل بي  ز وتحسي  ح الوفد أن تركز لرق، واستقاللية الموظفي  اتيجية. واقبر يتمكنوا من تحقيق أهداف الخطة االسبر
ي مختلف اإلدعملية الويبو عل تطوير 

ز فز  ارات. تبادل الموظفي 

وأيد وفد تونس البيان الذي أدل به وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية. وأعرب الوفد عن تقديره لعرض المدير  .89
اتيجية المتوسطة األجل  وشكره عل عرضه التفصيلي الشامل والمعلومات المقدمة ورحب بهذه  2026-2022العام للخطة االسبر

ة للغاية هي بمثابة تحد النهج. ور ب  هذا المبادرة و  ي تتسم بأزمة صحية خطب 
ي هذا الوقت والتر

ي يمر بها العالم فز
أى الوفد أن المرحلة التر

ي الوقت نفسه. واستحوذت الرؤية نحو المستقبل،
ة بعدال مسألة ال سيما وفرصة فز الجائحة، عل اهتمام الوفد بشكل خاص.  انتهاء فبر

ي عل نطاق واسع من جائحة كوفيدال سيما موضوع وللتعامل مع التحديات العالمية المعقدة، 
العالم عل مسار لوضع و  ،19-التعافز

ي النظر إل، شارك الوفد نهج المدير العام ورأى أنه االستدامةاقتصادي و  يسمح بتحقيق النمو 
رية عل نطاق أوسع الملكية الفك ينبغز

ا لمواجهة هذا التحدي. كما يجب النظر إليها عل أنها عامل من عوامل النمو والتنمية. وأحاط الوفد علًما بالركائز 
ً
كأداة فعالة جد

ي تتعلق كلها بالنقاط الرئيسية وتمثل األساس لمجاال
ة الخمس سنوات القادمة والتر اتيجية األربعة للخطط المتوخاة لفبر ت نشاط االسبر

ن الويبو من دعم اإلبداع و المنظمة وجميع القطاعات 
ّ
ي أن تمك

ي ينبغز
ي من أجل الوصول إل التر

مستقبل أفضل وأكب  استدامة. وفز
ام  ز ز  أجندة التنميةالختام، رحب الوفد بالبر  للملكية الفكرية عالية الجودةخدمات والويبو بجعل المنظمة ديناميكية وضمان تأمي 

 لدول األعضاء. تستجيب لتوقعات ا

اتيجية المتوسطة األجل عرض وشكر وفد االتحاد الروسي الويبو والمدير العام عل  .90 وتنظيم  2026-2022الخطة االسبر
انية. وأيد الوفد االجتماعات سلسلة من  ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الخطةله توّج القبل الدورة الثانية والثالثي 

ي  ،تطوير الويبو الوارد فز
والتر

حت  لنمو. ا من أجل تعزيز الفكرية الملكية فهم مختلف فئات مستخدمي و لتطوير نظام الملكية الفكرية  الجهودالمزيد من بذل اقبر
ة والمتوسطة من أجل  كات الصغب  ورة تعزيز العمل مع الشباب والشر مهاراتهم وكفاءاتهم، ال رفع مستوى وشاطر الوفد الرأي القائل برصز

اء  النطاق ها. وأعرب الوفد عن اهتمامه بتطوير حوار واسعل تسويقالعلق بالجوانب االقتصادية للملكية الفكرية و سيما فيما يت للخبر
تقييم الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا واستخدام تحليالت بإدارة الملكية الفكرية و المتعلقة ب قضاياالوتنمية المهارات وتدريس 

اءات ال هذه القضايا. وأيد الوفد شمولية الخطة واتجاه العمل وتحويل مجال الملكية الفكرية  بشأنللتوصيات إطار  عن وضع الفضبر
ي رقمنة خدمات الويبو. 

ي ذلك الحوار حول الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات المتطورة األخرى المستخدمة فز
ز
إل المجال الرقمي بما ف

مهم  وهذا األمر مبادئ دعم التعددية اللغوية  2026-2022اتيجية المتوسطة األجل الخطة االسبر تراعي ورأى الوفد أنه من المهم أن 
ي مختلف المناطق إل بيانات الويبو 

الدولية. وتوسيع التغطية الجغرافية لمستخدمي أنظمة التسجيل لزيادة نفاذ الدول األعضاء فز
ي ذلك أعرب الوفد عن ايالئه و 

ز
 الحوار حول توسيع نظام اللغات لنظامي مدريد والهاي. تأييد أهمية استثنائية للخطة بما ف

ي يونيو الاالجتماعات وشكر وفد كندا الويبو والمدير العام عل استضافة  .91
ز
اتيجية المتوسطة األجل متعلقة بف الخطة االسبر

انية  2022-2026 ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي تؤثر عل مستقب 2022/2023ومشر
ل النظام العالمي للملكية والقضايا الرئيسية التر

ي جميع المسائل 
الويبو، وأعرب عن تقديره للمشاركة البناءة المستمرة ضمن إطار الفكرية. وأعرب الوفد عن تقديره الكبب  للشفافية فز

ي إقامة نظام عالمي متوازن وفعالالمتمثلة الويبو مهمة لتعزيز 
ز
ن الهدف من الخطة . وبينما أعرب الوفد عن تقديره لكو للملكية الفكرية ف
اتيجية المتوسطة األجل  ، إال أنه لاللمعلومات فقط، و توفب  الهو  2026-2022االسبر ز ز الجنسي  ام المدير العام بمبدأ المساواة بي  ز

بر
ي الويبو. 

ز
ي سياق خلق ثقافة عمل متنوعة وشاملة ف

ز
ي االستبيان الخاص وأعرب عن قلقه حيال عدم اإلشارة إل النوع االجتماعي ف

ز
ف

انية لعام ب ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر : تعزيز تنفيذ خطة العمل المطبقة عل 2022/2023مشر ز ز التاليتي  ح الوفد األولويتي  ، اقبر
ز المرأة  ز وتمكي  ز الجنسي  ز نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بي  ات الستة عشر  والعمل عل تحسي  المرتبطة بهذه المؤرسر

ز ب ،الخطة كب  ي واإلبالغ عن نتائج أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالنوع االجتماعي و مع البر اتيجر عن شكل خاص عل التخطيط االسبر
ي التقرير السنوي 

ي الويبو عل جميع المستويات. وفز
ز موظقز ز بي  ز الجنسي  تخصيص الموارد المالية؛ ومواصلة الجهود لتحقيق التكافؤ بي 

ية لعام  ي الويبو،  54.4أن النساء يمثلن  ورغم، WO/PBC/31/INF/1، 2019حول الموارد البشر
ي المائة من موظقز

اختلف فقد فز
ي المناصب اإلداريةتمثيلهن بشكل كبب  عبر الفئات حيث كانت 

 فز
ً
ي الخطط . وأعرب الوفد عن تقديره إلضافة أهداف النساء أقل تمثيال

فز
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ي الويبو المستقبلية 
ز موظقز ز بي  ز الجنسي  ي الخطة  إدراجمعلومات حول سبب عدم أي ورحب ب لتحقيق التكافؤ بي 

هذه المسألة فز
اتيجية المتوسطة األجل   . 2026-2022االسبر

وأيد وفد اليابان البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء. وشكر الوفد المدير العام عل العرض الذي  .92
اتيجية المتوسطة األجل قدمه وأثتز عل أمانة الويبو لعملها الجاد إلعد . وذكر الوفد أن هناك ثالث 2026-2022اد الخطة االسبر

ي االعتبار أساسية نقاط 
اتيجية المتوسطة األجل التالية. النقطة األول هي قيادة خالل يجب أخذها فز عملية صياغة الخطة االسبر

 لالبتكار الشي    ع مناسالشكل الب وتحديثه المبادرات الدولية إلصالح نظام الملكية الفكرية
ً
. أما النقطة الثانية والواسع النطاقب استجابة

ي  دور  أداءفهي 
 ،هاواالستفادة منللملكية الفكرية تمهيد الطريق إلنشاء نظام دولي أفضل يضمن الحماية المناسبة  سبيل أكب  نشاطا فز

ي جميع الدول األعضاء من التمتع بثمار االبتكار. وال
ز خدمات الملكية الفكرية العالمية حتر يتمكن جميع الناس فز نقطة الثالثة هي تحسي 

ي تقدمها الويبو ألصحاب المصلحة 
اتيجية المتوسطة األجل بشكل مستمر التر . ومن وجهة النظر هذه، سيؤيد الوفد الخطة االسبر

ة والمتوسطة كان أساسًيا لمواصلة تطوير نظام ا كات الصغب  حة. ووافق الوفد عل أن دعم الشر ه لملكية الفكرية. وذكر الوفد أنالمقبر
اتيجيات قطاع األعمال ل ي مراعاة اسبر

كات الناشئة ينبغز ة والمتوسطة والشر كات الصغب  ي ا نجبدعم الشر
ح. وأعرب الوفد عن أمله فز

ز  ي تسمح بنظمة األ مواصلة العمل مع الويبو والدول األعضاء األخرى من أجل تحسي 
الحصول عل حقوق الملكية الفكرية التر

 . استخدامهاو 

انية سيتوج بالنجاح تحت قيادته. وهنأ  .93 ز نامج والمب  انية وقال إن عمل لجنة البر ز نامج والمب  وشكر وفد الجزائر رئيس لجنة البر
ي تركز عل االبتكار وتقديم الخدمات والتنمية المستدامة. وشكر الوفد

اتيجية الحكيمة للغاية التر  الوفد المدير العام عل رؤيته االسبر
انية. وأأما ز نامج والمب  ز للجنة البر يد نة الويبو عل عملها الشاق لتحضب  وتنظيم المشاورات مع الدول األعضاء قبل الدورة الثانية والثالثي 

اتيجية المتوسطة األجل  ي قدمها وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية. ورحب الوفد بالخطة االسبر
الوفد التوصية التر

ي السنوات القادمة. وأشار الوفد  2022-2026
اتيجية لتتبعها الويبو فز ي قدمت توجيهات اسبر

ي توسيع نطاق بالتر
ارتياح إل رغبة الويبو فز

ا أكبر من أصحاب المصلحة 
 ال ضمن إطار أنشطتها ليشمل عددً

ُ
االبتكار واإلبداع. ورحب الوفد بهذا اإلجراء إذ سيمكن ب المعنية ظمن

، بطريقة شفافة ومتوازنة ومنصفة. كما  ي واإلقليمي
اك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، عل الصعيدين الوطتز الويبو من إرسر

ي االعتبار خصوصية وقدرات الدول األعضاء، ال سيما 
ة، والتحدي الذي تشكله يتعلق بالصعوبات الفنية والتنظيميفيما سيأخذ فز

ي هذا الصدد، 
ز  سيكون من المناسبالفجوة الرقمية. وفز إعطاء األولوية لبناء قدرات المؤسسات الوطنية للملكية الفكرية والمستخدمي 

ي البلدان النامية و 
ي تركز عل التنمية. وأ راجعةملتشجيع االبتكار فز

ي تضطلع بها الويبو والتر
عرب الوفد عن التقييم السنوي لألنشطة التر

اتيجية عل أهمية إنشاء أطر معيارية دولية للملكية الفكرية تكون متوازنة وفعالة. ورأى الوفد أن ع ل تقديره إلعادة تأكيد الخطة االسبر
ي تعزيز نظام الملكية الفكرية الذي 

 فز
ً
 أساسيا

ً
ي تصميم  يراعي الويبو أن تؤدي دورا

ي ها، ووتنفيذبها  الخاصةة نشطاألاعتبارات التنمية فز
فز

اتيجية المتوسطة األجل  تطوير  ي الخطة االسبر
ام الويبو فز ز لمساعدة الدول  2026-2022أنظمة تقنية وبناء القدرات. ورحب الوفد بالبر

األعضاء عل استخدام أنظمة الملكية الفكرية لتعزيز النمو االقتصادي والتنمية المستدامة. ويحتاج هذا الهدف إل تعزيز االبتكار 
ي ونقل ا ي لتكنولوحر ها التكنولوحر ي أهداف التنمية المستدامةالواردة معالجة تحديات التنمية  عل، للمساعدة ونشر

لطاقة بشأن ا فز
ي إطار منظومة األمم المتحدة سيكون أفضل ورقة رابحة تحملها الويبو 

ي هذا الصدد، إن تعزيز التعاون الدولي فز
 النظيفة وتغب  المناخ. وفز

ي تستخدمها أمانة الويبو لتقييم 2030أعمال التنمية المستدامة لعام للنهوض بجدول 
. واختتم الوفد بالسؤال عن األطر المناسبة التر

اتيجية المتوسطة األجل  ي تنفيذ الخطة االسبر
 . 2026-2022التقدم المحرز فز

اتيجية المتوسطة األجل  .94 عل العرض الذي قدمه. ورحب وشكر المدير العام  2026-2022ورحب وفد باكستان بالخطة االسبر
ي المجتمعات من أجل مستقبل أفضل أيضا 

باستخدام الملكية الفكرية كأداة لخلق الوظائف وجذب االستثمار وتطوير االقتصادات فز
ز لو  ،النتائجاألثر و وأكب  استدامة. وأثتز الوفد عل المدير العام الهتمامه باألنشطة القائمة عل  كب  ة بشكل خاص عل الشر  هبر كات الصغب 

ز والمتوسطة والشباب.  اتيجيتي  ز االسبر تي  ز ة والمتوسطة وفئة الشباب ورجال األعمال 4و 1من شأن الركب  كات الصغب  ز عل الشر كب  ، والبر
ز أمور أخرى،  ي إعادة الشباب، من بي 

ي البلدان النامية. سيتم بها فهم تعريف الطريقة التر
 باإلضافة إلو الملكية الفكرية وتنفيذها فز

ز الرئيسية لالبتكار من أجل الحصول عل نظام متوازن وشامل للملكية  استخدام الملكية الفكرية، يجب مراعاة جميع عوامل التمكي 
ي الفكرية

ز رأى الوفد قيمة فز ي حي 
ي االستفادة من  الذي تلعبه دور ال. وفز

الملكية الفكرية كأداة لالبتكار واإلبداع وأقر بأنه سيساعد فز
،  اإلمكانات غب   ي العالم النامي

ز بأشار إل أنه المستغلة فز كب  ا البر
ً
ي أيض

ز المهمة األخرى مثل الشكل الينبغز سد مناسب عل عوامل التمكي 
ي العالم النامي  ةالتكنولوجيالفجوة 

ز
 خاللوالرقمية من خالل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ومعالجة القيود المفروضة عل الموارد ف

ز وأعرب تنفيذ الخطة االسبر  كاء الوطنيي  ي العمل مع الشر
ز
اتيجية المتوسطة األجل. وأعرب الوفد عن تقديره العميق لنهج المدير العام ف

ز من  ز المعنيي  كاء الوطنيي  عن استعداده للعمل مع أمانة الويبو ومكتب مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ لتحديد األنشطة والشر
ي المستقبل. 

ز
 أجل التعاون معهم ف

اتيجية المتوسطة األجل ور  .95 ي حددت  2026-2022حب وفد الواليات المتحدة األمريكية بالخطة االسبر
للمدير العام والتر

ة الخمس سنوات. ووافق الوفد عل أنه يجب النظر إل الملكية الفكرية بشكل أوسع عل أنها أداة  ي للمنظمة لفبر اتيجر التوجه االسبر
ي 
ي كل مكان ا إذالنمو والتنمية،  تحقيق يتم مواجهتها بشكل جماعي من أجل قوية لتخىطي التحديات العالمية التر

ز
نها مسألة تهم كل فرد ف

غب  وجهات النظر حول الملكية أن ي من شأنهليتخىط الصورة التقليدية لمتخصضي الملكية الفكرية  واصلتالتوسيع نطاق إن يومًيا. و 
ز وأن يالفكرية  ي جميع أنحاء العالم. وأعرب الوفد عن تطلعه للمشاركة مع  وإثراءطلق موجة من االبتكار واإلبداع لتحسي 

المجتمعات فز
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اتيجية المتوسطة األجل  ي تطبيق الخطة االسبر
انية و  2026-2022أمانة الويبو والدول األعضاء فز ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر مشر

2022/23 . 

ي وأعرب وفد جمهورية ك .96
اتيجية المتوسطة سبيل وريا عن تقديره للمدير العام وعمل أمانة الويبو الشاق فز إعداد الخطة االسبر

استخدام الملكية الفكرية من أجل النمو االقتصادي والتنمية. ب المتمثلةخطة الويبو أعرب الوفد عن تأييده ل. و 2026-2022األجل 
استخدام آلية الصناديق االستئمانية لدعم تقدم عمل الويبو. وسيتعاون الوفد باء الدول األعض بمواصلةوأشار إل أن الويبو رحبت 

اتيجية المتوسطة األجل  حة بنجاح  2026-2022بنشاط مع الويبو لضمان تنفيذ الخطة االسبر وسائل مختلفة مثل باستخدام المقبر
 مع هذا الجهد، سيواصل مكتب كوريا للملكية الفكرية تطوير المشاري    ع ذات الصلة من خالل الصناديق االستئمانية الكورية. وتماش
ً
ًيا

ي جمهورية كوريا المعنيةالمناقشة مع الوزارات 
انية فز ز لزيادة أموال الصناديق االستئمانية الكورية. وأعرب الوفد عن اعتقاده أن  ،بالمب 

ية المختصة والتواصل الوثيق مع الدول األعضاء  اتيجية المتوسطة ن حاسميعنرص  سيشكالنالموارد البشر ز لنجاح تنفيذ الخطة االسبر ي 
ي كما .  2026-2022األجل 

ي بناء القدرات أعرب الوفد عن تطلعه إل استمرار دور أكاديمية الويبو فز
من خالل األقسام اإلقليمية بما فز

ي ستلعب دور جهة التنسيقذلك شعبة آسيا والمحيط الهادئ 
ا وليس آخًرا،  التر ً للتواصل مع الدول األعضاء كما فعلت حتر اآلن. أخب 

.  الحظ ي عرص التحول الرقمي
ف بأهمية البيانات فز حان الوقت لكي يناقش المجتمع وبناء عل ذلك، الوفد نشأة التقنيات الجديدة واعبر

ي هذا السياق، أيد الو 
. وفز فد خطة الويبو لتوسيع نطاق الحوار حول الملكية الفكرية الدولي كيفية تطوير نظام الملكية الفكرية الحالي

ي محادثفضال عن والذكاء االصطناعي لتشمل التكنولوجيات الرائدة األخرى 
الويبو  اتتعزيز تبادل المعلومات. وسيشارك الوفد بنشاط فز

ي سبتمبر 
ي ستعقد فز

 . 2021حول الملكية الفكرية والتكنولوجيات الرائدة التر

ز خاللاإلسالمية( الرئيس  -ن )جمهورية وشكر وفد إيرا .97 مداوالت لجنة  وأشار إل أن الوفد سيقدم الدعم والتعاون الكاملي 
انية. وأيد الوفد البيان الذي أدل به وفد بنغالديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وأثتز الوفد عل أمانة ز نامج والمب   البر

اتيجية المتوسطة األجل الويبو والمدير العام إلعدادهما ا ي  2026-2022لخطة االسبر اتيجر ي تشكل مصدر لإللهام والتوجيه االسبر
التر

ز رغم للويبو. و  اكة مع أصحاب المصلحة المعنيي  ز الدور الرئيسي للشر ي خضم جائحة  لتحسي 
النظام العالمي للملكية الفكرية، ال سيما فز

شاور المسبق مع الدول األعضاء أمران حاسمان يجب الحفاظ عليهما قبل أي ، أعرب الوفد عن اعتقاده أن الشفافية والت19-كوفيد
ك لوضع حل عالمي  اكة وتعاون. ورحب الوفد بتعاون الويبو مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية واإلعالن المشبر رسر

ي تطرحها جائحة كوفيد
المدير العام عل إعالنه عن إطالق حزمة تدابب   . وشكر الوفد19-متماسك للتحديات العالمية المعقدة التر

اتيجية المتوسطة األجل 19-الدعم لمواجهة وباء كوفيد ز  2026-2022. ومع ذلك، لم تتطرق الخطة االسبر  النفاذإل تدابب  تحسي 
ي معالجة عواقب الطبية. فكان يجب ذكر هذه التدابب  والتوسع بها، لذا توقع الوفد أن تؤدي الويبو د التكنولوجياتإل 

وًرا أكبر فز
وس كورونا واللقاحات واالنتعاش االقتصادي بعد لها وإيجاد الحلولالجائحة  ي مجال عالج فب 

. ورأى الوفد أن جائحةالانتهاء ، ال سيما فز

ي ستتخذها الويبو. وأعرب 
الوفد عن تقديره حلقات العمل والجلسات اإلعالمية مع الدول األعضاء أساسية لوضع التدابب  المحتملة التر

ي العادل. و 
ي تحقيق التمثيل الجغرافز

، وبالتالي قد لجهود أمانة الويبو فز
ز ي للموظفي 

ي التوزي    ع الجغرافز
ز بعض الفجوات فز ي تعزيز تبي 

 ينبغز
ي 
، ال سيما فز ي

ز التنوع الجغرافز  البلدان النامية.  الجهود المبذولة لتحسي 

ي هذه  وأثتز وفد مرص عل القيادة الممتازة للمدير العام .98
انية فز ز نامج والمب  وشكر أمانة الويبو عل التحضب  الجتماع لجنة البر

 الظروف االستثنائية. وأيد الوفد البيان الذي أدل به وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية. وشكر الوفد المدير العام عل
اتيجية المتوسطة األجل  وفد إل أن الخطة تضمنت رؤية شاملة وجامعة ستوجه عمل . وأشار ال2026-2022عرضه للخطة االسبر

ة عل الخطة وتطلع إل تنفيذها بالتنسيق الوثيق والتشاور مع الدول األعضاء  ة الخمس سنوات. وعلق الوفد أهمية كبب  الويبو لفبر
ي تحقيق التنمية المستدامة.  للملكية للفكرية بهدف ضمان نظام متوازن وشامل

 يعزز االبتكار واإلبداع ويساعد الدول األعضاء فز

 رأي وافق علأشار إل أنه يوأيد وفد غامبيا البيان الذي أدل به وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية. و  .99
ي ا
ي عولجت بشكل جيد فز

اتيجية المتوسطة األجل المجموعة بشأن أهمية خصوصيات التنمية ومستوياتها التر -2022لخطة االسبر
اتيجية المتوسطة األجل 2026 اتيجية األربعة. 2026-2022. ورحب الوفد بالنهج وهيكل الخطة االسبر ، والمرتكزين عل الركائز االسبر

ي يجب لبالنسبة لبلد صغب  مثل غامبيا و و 
ي  اتبعاها لتنفيذلطريقة التر

ز
ي اإلجراءات الخاصة بالملكية الفكرية ف

ز
ي ف  ضوء التقدم التكنولوحر

ة  العالم، ز  من أشكال  1تتطلب الركب 
ً
اء الملكية الفكرية لقبل العام من التواصل شكال  يفهمونيفهم األشخاص الذين ال كي الويبو وخبر

ملكية الفكرية. جزًءا من ثقافة عالمية جديدة لل يصبحوا ه من الممكن أنلجميع أنيفهم الو  مبادئ الملكية الفكرية جوانبها التقنية
اتيجية المتوسطة األجل  ا 2026-2022وأوض الوفد بشدة باتباع الخطة االسبر

ً
ة وفق لما . وأراد الوفد أن يؤكد أنه سيشارك بفعالية كبب 

ي  ورد
اتيجية المتوسطة األجل فز ي تتعالويبو  أعل مستويات أطلع. وذكر الوفد أنه 2026-2022هذه الخطة االسبر

علق ل اهتماماته التر
ز  ي غامبيا، وضمن المنطقة دون اإلقليمية والمنطقة لضمان الوصول إل األشخاص المهمشي 

بإعادة ضبط نظام الملكية الفكرية فز
ية والشباب الذين يشكلون  ي إفريقيا عل الشباب، الذين تقل أعظم ثروة بشر

ز
ي ف . ويعتمد رأس المال البشر ي الوقت الحالي

ز
للبالد ف

. ورحب الوفد  60والذين يمثلون عاًما،  30أعمارهم عن  ي المائة من السكان. ويعتبر الوفد أن الوصول إل الشباب عامل أساسي
ز
ف

اتيجية الذي تم إنشاؤه  القائم علبالنهج المبتكر  الذين لم االبتكار وريادة األعمال وضمان مشاركة أولئك  لتعزيز نظام الركائز االسبر
ي يشاركوا 

ز
الملكية الفكرية. وشكر الوفد المدير العام عل هذه الخطوة الجريئة وشجع العديد من البلدان، وال سيما مجال من قبل ف

اف بأنه ال يمكن ترك أحد خلف الركب إذا أرادوا  ي العملبلدان المجموعة باء، عل االعبر
أولئك تحديد كان من المهم . و إحراز التقدم فز

لعون، بروح من التضافر والتعاون، لمساعدة بعضنا البعض عل التقدم، ال سيما مع استمرار بحاجة إل يد ا موه متم تهميشهالذين 
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ي الختام، شكر الوفد المدير العام عل جدا مهمان انأمر  ماهومد يد العون مساعدة الأشار الوفد إل أن روح . و 19-جائحة كوفيد
. وفز

ي المستقبل. اتخاذ خطوة جريئة للغاية إل األمام، وتطلع إل العمل 
 معه عن كثب فز

وأيد وفد إندونيسيا البيان الذي أدل به وفد بنغالديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب الوفد عن امتنانه  .100
اتيجية المتوسطة األجل  اتيجية المتوسطة األجل 2026-2022للمدير العام وفريقه عل الخطة االسبر . وذكر الوفد أن الخطة االسبر

ة الخمس سنوات. وأيد الوفد بشدة الرؤية والرسالة المنصوص  توجهقدمت خريطة واضحة حول  2022-2026 المنظمة خالل فبر
اتيجية المتوسطة األجل معليه ي الخطة االسبر

ز عل نظام عالمي  2026-2022ا فز كب  فعال للملكية الفكرية. وال يمكن متوازن و  مع البر
ي تعزيز االبتكار واإلبداع. وشدد الوفد تحقيق مستقبل مستدام من دون العم

ل لمصلحة الجميع. وأقر الوفد بأهمية الملكية الفكرية فز
ي تلبية االحتياجات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

ي أن تؤديه الملكية الفكرية فز
لبلدان النامية والبلدان األقل لعل الدور الذي ينبغز

ي هذا الصدد، شدد الوفد عل 
ي تطوير القواعد الدولية  عدم التوازنالحاجة إل معالجة نمًوا. وفز

ي فز
ي لاالتاريجز

تشمل القضايا ذات تر
تطبيق القواعد ل نهجا مرنا البلدان اتباعاألهمية الرئيسية للبلدان النامية مثل حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، والحاجة إل 

ي المجاالت الحرجة مثل الصحة العامة. وأشار الوفد إل أن الخطة عل بشكل أفضل الدولية، من خالل الحفاظ 
السياسات القائمة فز

اتيجية المتوسطة األجل  ي 19-تطرقت إل جائحة كوفيد 2026-2022االسبر
طريقة استجابة  أغلبيتها، إال أن هذه المراجع تناولت فز

ي توجه بها هذا الصباح حول حزمة تدابب  . ولهذا السبب رحب الوفد بكل رسور برسالة المدير جائحةالويبو لل
 لمواجهةدعم الالعام التر

ي  19-جائحة كوفيد
ي التصدي تهدف إل  والتر

. وسلط الوفد الضوء عل بعض عنارص الخطة للجائحةمساعدة الدول األعضاء فز

اتيجية المتوسطة األجل  ام بمواصلة تعزيز التعاون 2026-2022االسبر ز ، االلبر
ً
ي أداء دور طراف من خالل االستمرار متعدد األال، أوال

فز
ي ذلك وكاالت  تعاونوال والذي يستوعب الجميع، شفافالو الوسيط المحايد 

، بما فز ي النظام الدولي
كاء اآلخرين فز بشكل أوثق مع الشر

ي إيجاد حلول شا
ملة لهذه األمم المتحدة األخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غب  الحكومية من أجل المساهمة فز

ام بتوسيع  ز  عنارص أخرى مثل التحديات العالمية. ثانًيا، االلبر
ً
ز واللوائح، بل يتناول أيضا  الدعم كي ال يقترص عل القواني 

ز نطاق تركب 
عل  هذه البلدان وقدرة مؤسسات ، ومستويات الوعي والمهارات والقدرات المتعلقة بالملكية الفكرية،البلدان لالبتكار واإلبداع مصادر 

ي نمو تحقيق الاكتساب حقوق الملكية الفكرية ثم االستفادة التجارية منها من أجل 
االنتفاع بالملكية الفكرية كذلك األعمال التجارية، و فز

اتيجية  . بوصفها إحدى فئات األصول ة االسبر ز ز أصحاب  ،ات، رحب الوفد بدور الويبو كمنظم لالجتماع2وبالنسبة للركب  يجمع بي 
اكة و المصلحة الم شدين بنهج الشر ي تلعب فيها للتصدي للتحديات العالمية المعقدة  يةتعددالسبر

. ورأى التر
ً
الملكية الفكرية دوًرا فعاًل

، الوفد أن يرى المزيد من المبادرات المرتبطة بمسألة التنميةويود . هو أمر مفيد جداالوفد أن عقد مختلف المحادثات والمؤتمرات 
تطوير الملكية الفكرية. حول مواضيع بدولية و / أو عالمية تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو  اتادر أي مب عل سبيل المثال،

اتيجية  ة االسبر ز ز عل االستخدام األوسع واألكب  فعالية لخدمات الملكية الفكرية والمعارف 3وبالنسبة للركب  كب  ، رحب الوفد بالبر
ز  ي تقدمها الويبو وااللبر

ز لمواجهة التحديات العالمية من خالل منصات والبيانات التر ام بدعم نقل المعرفة وتكييف التكنولوجيا الالزمي 
اتيجية  ة االسبر ز ، فيما يتعلق بالركب 

ً
ا اك المزيد من 4وأدوات الويبو القائمة عل الملكية الفكرية.  وأخب  ز عل إرسر كب  ، رحب الوفد بالبر

ة وا كات الصغب  ز والشر لمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث والمجتمعات لالستفادة من الملكية الفكرية المبتكرين والمبدعي 
، وشعر الوفد أنه يجب اإلشارة إل أن قطاعات الصناعة  ز الوفد عل االقتصاد اإلبداعي بنجاح. وتتماسر هذه المجاالت مع تركب 

ا أصول الملكية اتتعتمد عل حق المؤلف فحسب، بل  اإلبداعية ال
ً
لفكرية األخرى مثل الرسوم والنماذج الصناعية ستخدم أيض

ز الذين ال ينتمون الوالعالمات التجارية و  ا المبدعي 
ً
ي أن تشمل أيض

ز وأعرب عن أمله فز اءات. وأيد الوفد مبادرة اتحاد الويبو للمبدعي  بر
ز الويبو عل كب  ا ببر

ً
ي تعتمد عل حق المؤلف. ورحب الوفد أيض

ز الجامعفقط إل فئة مبتكري المشاري    ع التر  وقطاع ات الروابط بي 
. واختتم الوفد بالقول إنه سيقدم تعليقات تعلق بنقل التكنولوجيا و الصناعة فيما ي اث اإلبداعي وع الويبو للبر تقييم الملكية الفكرية ومشر

اتيجية والنتائج  ة اسبر ز  حول كل ركب 
ً
اح المرتقبة أكب  تفصيال وع اقبر انية المرتبطة بها أثناء مناقشة مشر ز  . 2022/23برنامج العمل والمب 

وكرر وفد إسبانيا البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء. وشكر الوفد المدير العام وأثتز عل أمانة الويبو  .101
اتيجية المتوسطة األجل  اتيجية للمنظمة لفبر  2026-2022للخطة االسبر  ة الخمس سنواتالمصممة لوضع المبادئ التوجيهية االسبر

ز االبتكار واإلبداع من أجل مستقبل أفضل ومستدام. ويجب يلتعز للملكية الفكرية من أجل تأسيس نظام عالمي متوازن وفعال  المقبلة
ك من أجل الوصول إل ملكية فكرية  ي تبذلها الويبو لتعزيز أكب  وضوًحا وفعاليةمواجهة التحديات بشكل مشبر

. وأقر الوفد بالجهود التر

اف بالملكية الفكرية كأداة مهمة وسياسية لمواجهة التحديات العالمية  ي و االعبر
استجابة متوازنة للنماذج االقتصادية  قدمتالتر
اتيجية المتوسطة األجل  ي  االخذويجب  ةمناسب رؤيةقدمت  2026-2022واالجتماعية. وأعرب الوفد عن اعتقاده أن الخطة االسبر

ز
ف

ي تقديم عدد من الخدمات. وذكر الوفد أنحقيقة أن الويبو االعتبار 
ز
ي اقد شاركت ف

ك عند بشكل لعمل ه ينبغز ي  إقامةمشبر
ز
التحالفات ف

ة والمتوسطة واألفراد وأصحاب و العديد من المجاالت االجتماعية األخرى  كات الصغب  ة والشر كات الكبب  التواصل مع كل من الشر
ي المجال اإحراز التقدم من أجل  المصلحة اآلخرين

ي . و لملكية الفكريةفز
اك جميع أعضاء المكاتب  يسغنهج حذر اعتماد  ينبغز إل إرسر

ي أبريل 
اءات والعالمات التجارية قد أطلق فز ي للبر

اتيجية  2021الدولية. وأعرب الوفد عن سعادته بأن المكتب اإلسباتز خطته االسبر
ي لمكتب ل هذه الخطة سمحتسو  ،. وجاءت هذه الخطوة نتيجة لجهد جماعي 2021-2024

المتمثل  دوره األساسي بلعب اإلسباتز
ي و  ينموذج االقتصادالتغيب  عل صناعية ال اتمنظمبمساعدة ال

ز
محددة  إل ركائز باالستناد عل مواجهة التحديات  تهاقدر تعزيز اإلسبات

ي بشبيهة 
ز
اتيجية المتوسطة األجل  تلك الواردة ف  . 2026-2022الخطة االسبر

اتيجية المتوسطة األجل الوطنية وشكر المدير العام وأمانة الويبو عل إعداد صفته ابوتحدث وفد بيالروس  .102 لخطة االسبر
ي إعداد شخصيا لمدير العاما تدخلظهر يو  . 2022-2026

ز
اتيجية المتوسطة األجل  ف ىهمية األ 2026-2022الخطة االسبر ي  الكبر

التر
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اتيجية األربعة كانت تسب  عل المنوال لالويبو  توليها اتيجية المتوسطة األجل ألن الركائز االسبر تنفيذ الخطة. وأيد الوفد الخطة االسبر
ي العمل مع الويبو لتنفيذ المشاري    ع 

ي بيالروس وأعرب عن أمله فز
اتيجية تطوير نظام الملكية الفكرية فز إطار الخطة  ضمننفسه السبر

اتيجية لبيالروس.   االسبر

اتيجية المتوسطة األجل و  .103 قد حصلت  2026-2022شكر الرئيس الوفود عل بياناتها وذكر أنه من الواضح أن الخطة االسبر
 . ثم أعىط الرئيس الكلمة للمدير العام للرد عل الوفود. أنهاشالمفيدة بعل اهتمام الوفود ووردت العديد من التعليقات 

اتيجية المتوسطة األجل تأييدليقاتهم الموسعة و وشكر المدير العام الوفود والرئيس عل تع .104 . 2026-2022هم للخطة االسبر

احات ألهمية وأعرب عن امتنانه  اتيجية المتوسطة األجل لالعديد من الوفود  تأييدعن تقديره الشديد لو التعليقات واالقبر لخطة االسبر
ليشمل أيضا ي تجاوز جوانبها التقنية والقانونية ذالو ية الفكرية لرؤية الموسعة للملكل التأييد الهائلالمدير العام  ذكر . و 2022-2026
ة والمتوسطة والشباب   ساسي دورها األ كات الصغب  ز عل الشر كب  لم تخدمهم أنظمة وأولئك الذين كأداة للتنمية والنمو. وحصل البر

ي  تأييد، عل الملكية الفكرية العالمية والوطنية من قبل كاء للتواصل ل. وأعرب المدير العام عن تقديره إجاتر ي العمل مًعا إليجاد رسر
لرغبة فز

 أرض والتفاعل مع المزيد من األشخاص حول العالم لتحقيق نتائج ملموسة عل 
ّ
ي مالحظاته السابقة بر المدير العام الواقع. وذك

التر
 أدالها 

 
ي بداية الدورة عندما ذ

 فز
 
ةالتوجيهات والتوصيات جاءت من الوفود منذ أن الكثب  من هذه األفكار وال ر  ك ي ال فبر

 خاللها كان يتعامل تر
ةهذانتهاء مع مكاتب الملكية الفكرية، كونه أول مدير عام جاء من أحد مكاتب الملكية الفكرية، وبعد عدة أشهر من  . وشكر ه الفبر

اتيجية  تأييدهاالمدير العام الوفود عل دعمها و  . وطلب المدير العام من 2026-2022المتوسطة األجل وتجاوب  ها مع الخطة االسبر
ي حال 

ةالفرصة ألن هذه الفرصة لن تكون الحظوا وجود أي أمر ناقص الوفود التواصل مع الويبو فز ي  األخب 
الويبو  ستبحث خاللهاالتر

اتيجية المستقبلية للمنظمة. ورصح المدير العام أنها ستكون بداية محادثة موضوع والوفود  السفب  مع غداء جلسات البدأت باالسبر
ي أجريناها عل مدى عدة أشهر مكاتب الملكية الفكرية وبالطبع، بالعمل مع و 

احات المقدمة من المحادثات التر . وأقر المدير العام باالقبر

ز عل االبتعاد عنالمتعلقة بالمجموعة باء  كب  يعتقد أنه يمكن االعتماد وذكر أنه ال يعارض هذا البيان لكنه  فقط الذكاء االصطناعي  البر
ي مجموعة متنوعة من الحاالت. و  التكنولوجياتعل 

تأثب  التطورات التكنولوجية عل ب فيما يتعلقالرائدة وحتر الذكاء االصطناعي فز
ي  أنه المنظمة ىر تالويبو، 

ز  ال ينبغز كب  ها ليشمل ع مجال تيالمنظمة توس وعل، عل الرغم من أهميتهعل الذكاء االصطناعي فقط البر ز ركب 
ي سبتمبر 

حول الملكية الفكرية والتكنولوجيات  2021سلسلة الكتل والتطورات التكنولوجية األخرى. وبالنسبة لمحادثة الويبو فز
كز المنظمة عل البيانات ي تعد  ،المتطورة، سبر

بالغة األهمية بالنسبة للذكاء االصطناعي وأشكال التكنولوجيا األخرى مثل الصناعة والتر
، بل توسيًعا 4.0 ز كب  ي البر

 فز
ً
ز . وأكد المدير العام للوفود أن هذا األمر لم يكن تحوًل كب  حتر تتمكن المنظمة من التعامل مع هذه  لنطاق البر
ي معرض حديثه عن مالحظا

وس األمور بشكل أكب  شمولية. وفز ي مجال الملكية الفكرية وفب 
ت المجموعة األفريقية حول دور الويبو فز

ز ، ذكر المدير العام أن19-كوفيد كب  ي األسابيع الماضية وحتر خالل محادثات هذا الصباح. وأشار المدير ا الموضوع هذعل ه تم البر
فز
مت بأن  ز  هاتغلب عليالو  19-كوفيد  جائحةل يصدموجها للت هاعمليكون العام إل مالحظاته السابقة وشدد عل أن الويبو قد البر

لملكية الفكرية التصدي ألكبر تحد عالمي واعتبر المدير عام أنه من المهم جدا تحديد كيف يمكن ل. اوسيشمل األشخاص المتأثرين به
ي نشأت نتيجة لهذه التحديات. وذكر المدير العام أن ه العالم حاليايواجه

ي التفاصيل بعمق ألن واالستفادة من الفرص التر
ه لن يخوض فز

اتيجية المتوسطة األجل  ي عالي للغاية. وقد تم تقليص طول  2026 - 2022الخطة االسبر اتيجر بحكم تعريفها وثيقة ذات مستوى اسبر
اتيجية المتوسطة األجل  وى إل التواصل مع الوفود عل المست هي تسغمقارنة باإلصدارات السابقة و  2026-2022الخطة االسبر

. ووجه المدير العام الوفود إل السيد سعد هللا، منسق الويبو للملكية الفكرية وكوفيد ي اتيجر وشجع الوفود عل التواصل معه  19-االسبر
مة تماًما بدعم الوفود 19-كوفيد  جائحةمزيد من التفاصيل حول حزم الخدمات والدعم لمواجهة ول عل صللح ز . وكانت الويبو ملبر

ي من
 وكاالت األمم المتحدة األخرىستواصل العمل مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومع و  19-أزمة كوفيد للتعافز

ي هذا 
ز
ا كانت بالملكية الفكرية فحسب، بل  مرتبطة  19-مسألة كوفيد تكنلم و . المجالف

ً
بالتجارة واآلليات التنظيمية مرتبطة أيض

. و   الواقع. وطمأن الوفود بأن هذا األمر أرض يجب دمج جميع الجوانب مًعا لتحقيق نتائج عل عام إل أنه أشار المدير الوالنظام الصجي
، أكد ز ز الجنسي  ز الويبو عل المساواة بي  ي أدل بها وفد كندا بشأن تركب 

 سيظل جزًءا مهًما من عمل المنظمة. أما بالنسبة للمالحظات التر
ز  ز الجنسي  ي جزء مهم من عمل الويبو  المدير العام أن المساواة بي  ، تناول المدير عل الصعيدين الداخلي والخارحر ي

ي األسبوع الماضز
. وفز

ي )كوستاريكا وشيلي وكولومب ي منطقة مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر
يا العام الغداء مع المدير العام لمكاتب الملكية الفكرية فز

و( وتحدثا حول  ي إلهام المجموعات لملكية الفكرية والمساو اوبب 
ي أمريكا الالتينية. وأعرب المدير العام عن أمله فز

ز فز ز الجنسي  اة بي 
ي كانت المنظمة تقوم بها لدعم الملكية األمر هذه المبادرة. وشكل هذا مثل اإلقليمية األخرى التخاذ 

أحد األمثلة عل بعض األعمال التر
 . ز ز الجنسي  ز نواب المدير العام األربعة نواب  ةن ثالثأوذكر المدير العام  الفكرية والمساواة بي  أن  أشار إلهم من النساء. و للويبو من بي 

ز مجال مهم من عمل المنظمة تم  ز الجنسي  ي الخطة  تغطيتهالمساواة بي 
بطريقة أنيقة من خالل الحديث عن التنوع والشمول فز

اتيجية المتوسطة األجل   مراجعة داخلية لسياستها الجنسانية والشمولية وستكونلحاليا . وتخضع المنظمة 2026 - 2022االسبر
ي غضون بضعة أشهر. وسيتم مشاركة المزيد من التفاصيل مع الوفود ويمكن للبلدان المهتمة التواصل مع الويبو بشأن هذه 

جاهزة فز
ات أداء  إل وجودالمدير العام  أشار المسألة. و  ي الرتبةمن االنسبة المئوية  بشأنمؤرسر

هذه المنظمة تراقب ، و 2-د إل 4-ف لنساء فز
ات بشكل مستمر  ي و الدعم لحصول عل البشكل متواصل لعمل وستالمؤرسر . وكان االبتكار لداخلي الخارحر ز ز الجنسي  تحقيق المساواة بي 

ي جزًءا أساسًيا مما سيتم تقديمه ألن الملكية الفكرية ب حاجة إل أن عل مستوى القاعدة الشعبية وتقديم الدعم عل المستوى الشعتر
إن االبتكار و يتمكنوا من فهم قدرة الملكية الفكرية عل أن تكون جزًءا من تطلعاتهم ورحلتهم. ل لناساعامة دى ل املموسمفهوما تصبح 

ية ويمكن أن  ك للبشر اث المشبر ي واإلبداع هما البر
مت الويبو ينشآ فز ز ي العالم وأن يتخذا أشكال مختلفة. وقد البر

تلك  بدعمأي مكان فز
. وشارك المدير العام قصة سيدة القواعد الشعبيةعل مستوى أيضا االبتكارات ليس عل مستوى التكنولوجيا الصناعية فحسب بل 
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ا تسم إندا )
ً
، مؤسسة عالمة تجارية مشهورة جد ي

كة أحذية رياضية Endaاألعمال الشابة من كينيا، نافااليو أوسيمبو أومباتر (، وهي رسر
ي كينيا. 

ي خلق فرص عمل داخل االقتصاد  صاعدة فز
اع للتصميم. وقد بدأت فز كة عالمات تجارية مسجلة وبراءات اخبر وتملك هذه الشر

كة اإلندونيسية، جافارا ) ا الشر
ً
ي وخارجه، وتستخدم الملكية الفكرية لتشارك منتجاتها مع العالم. وذكر أيض

ي Javaraالكيتز
(، التر

ي أ
ي هيلمان والتر

ي هيلمان وصلت المنتجات اإلندونيسية المحلية إل سوق أوسع. وتعمل أسستها السيدة هيليانتر
مع السيدة هيليانتر

ي إندونيسيا للتأكد من أن هذه المنتجات مغلفة ومصممة بشكل صحيح لبيعها إل العالم. وتمثل  50000
ز فز مزارع من السكان األصليي 

كاء جيدين يمكن  الويبو القيام به، تريدهذه المبادرات بالضبط نوع العمل الذي  وهي تحتاج إل المساعدة من الوفود للعثور عل رسر
ت عن  فهمللمنظمة العمل معهم. وتحتاج المنظمة إل  ي عبر

واحد  نهجعن تطبيق مالويبو  البتعاد تأييدهاالظروف المحلية للوفود التر
ا لظروف اجتماعية وثقافية واقتصادية معينة. وطلب المدير العام  نهج بدال من ذلك اعتمادللجميع و 

ً
يمكن تكييفه وتصميمه وفق

ز لها ل كاء المحتملي  م هذا الدعم لالبتكار عل يتقدعل لعمل مساعدة الوفود القادرة عل تقديم المشورة للمنظمة أو لألمانة حول الشر
ز حول  القائمة علبالتنمية  هذا هو ما تقصده المنظمةو اعد الشعبية. و مستوى الق ي أدل بها وفد الصي 

األثر. أما بالنسبة للتعليقات التر
أهمية تعدد اللغات، ذكر المدير العام أنه يأمل أن تكون المناقشة حول السياسة المراجعة للويبو بشأن اللغات مناقشة ناجحة. وأكد 

ي للملكية   عمل الويبو وهو متأكد من ذلك كونه للوفود أن تعدد اللغات ما زال جزًءا مهًما منالمدير العام 
ي مكتب وطتز

كان يعمل فز
اتيجية المتوسطة األجل  تعدد اللغات أساس وقاعدة  يبقر ، 2026-2022الفكرية حيث كان يدير السجالت. وكما ذكرته الخطة االسبر

ز عن خدمات الويبو  ابتعاًدا لويبو، ولم يكنعمل امتينة ل كب  ي البر
توسيع نطاق عمل الويبو. شكل وسيلة ل، بل ب  يامعال وضععمليات و فز
ز وتحتاج الويبو إل تجاوز األساس وال كب  ز تجربة العمالء والتواصل معهم بشكل وثيق، ألن  ال سيما ،األنشطة الجديدة عل بعض بر تحسي 

كات ناشئة،  تشمل أيضاعامل مع أشخاص يستخدمون خدمات الويبو، بل ال تقترص عل التهذه الخدمات  كات، ورجال أعمال، ورسر رسر
ة ومتوسطة، ومبتكرون ومبدعون. هؤالء األشخاص هم عمالء الويبو.  كات صغب  االعتماد عل المنظور  والحظ المدير العام أنورسر

ز خدماتها. وأتا  اجد امهم اجزءيعد والتجربة المتمحوران حول العمالء  ح استخدام من خطة وصول الويبو إل أصحاب المصلحة وتحسي 
 لتعزيز ، الفرصة للويبو 19-التكنولوجيا والرقمنة والعمل عن بعد، الذي بدأت مكاتب الملكية الفكرية تتكيف معه خالل جائحة كوفيد

ي التحول الرقمي 
ي مساعيها. وأشار المدير العام إل أن الويبو تدعم اآلن أكب  من فز

 مكتًبا من 90جميع مكاتب الملكية الفكرية ودعمها فز
ي 
ي البلدان النامية فز

لتحول الرقمي وستواصل القيام بذلك. وشجع المدير العام الوفود عل التواصل مع ا عمليةمكاتب الملكية الفكرية فز
ي بلدهم إل الدعم 

اتيجيويشكل هذا الدعم جزء من الويبو إذا احتاج أي مكتب للملكية الفكرية فز الخاصة  وخدمة العمالء الويبو  ةاسبر
اضية،  ب  الدعملتوف بها لدعم هذه المكاتب. ويشكل تسويق  الالزمة أن الويبو تمتلك األدوات والوسائلإذ من خالل الوسائل االفبر

ي جميع أنحاء 
الملكية الفكرية وتقييم الملكية الفكرية وتمويل الملكية الفكرية من مختلف البلدان مجاالت عمل جديدة إل حد ما فز

ي هذه المجاالت تجري خلف الكواليس خالل السنوات القليلة الماضية. العالم. وكانت معظم األعما
النقاش قريًبا الويبو وستطلق ل فز

كات  حول هذه القضايا ألن تمويل الملكية الفكرية وتقييم الملكية الفكرية وتسويق الملكية الفكرية هي أدوات بالغة األهمية لدعم الشر
ة والمتوسطة أثناء نمو أعمالها ال . الصغب  كات أكبر ة والمتوسطة عل الدعم من نظام و تجارية لتصبح رسر كات الصغب  إذا لم تحصل الشر
كات من  كات  كانت. وإذا  النمو التمويل، فلن تتمكن هذه الشر عل أصول الملكية الفكرية غب  الملموسة، فستواجه قائمة هذه الشر

ز والمؤسسات ز التقليديي  ي الحصول عل تمويل من الممولي 
المالية ألنهم معتادون عل التعامل مع نماذج األعمال التقليدية  صعوبة فز

 يسمحيخلق نظام  األمر القائمة عل الموارد أو السلع وأساليب العمل التقليدية. وكانت الويبو بحاجة إل العمل عل دعمهم ألن هذا 
سيمتلكون كل األدوات الالزمة الستخدام الملكية تطويرهم بطرق مختلفة وبالتالي سيساعد عل  دعمهذا الو  هموتمويل همتدريبب

دالفكرية لتنمية أعمالهم. و  بأن الشباب يشكلون أعظم ثروة. فالشباب هم  ذكر المدير العام البيان الذي أدل به وفد غامبيا الذي  أيّ
هم والتفاعل معهم وإخبارهم مبتكرو ومبدعو المستقبل ويمكن استخدام التكنولوجيا للوصول إل الجميع. وال بد من التواصل مع

ا من خالل الجامعات ومؤسسات التعليم األخرى. وتحتاج الويبو إل العمل من  قصص
ً
حول الملكية الفكرية. ويجب الوصول إليهم أيض

وري و  ذكر أجل إيجاد طرق للتواصل معهم حتر قبل دخولهم الجامعة. وذكر المدير العام أن دعمهم لبناء المهارات والقدرات أمر رصز
اء الشباب ) ة YEPبرنامج الخبر اء الشباب من مختلف البلدان ليعملوا مع الويبو لفبر ( حيث خصصت الويبو عدًدا من األماكن للخبر

ي الويبو لبعض الوقت 
اء الشباب فز نامج قيد التطوير لكن المنظمة تنتظر أن يعمل هؤالء الخبر محددة. وال تزال تفاصيل هذا البر

ي الكتساب المهارات وا
اء فز ة عملهم مع الويبو، سيعودون إل بلدانهم كخبر ة والتجربة واالنفتاح عل عالم الملكية الفكرية. وبعد فبر لخبر
الملكية الفكرية، ولن تقترص رؤيتهم للملكية الفكرية إل جوانبها التقنية بل ستشمل جوانب التنمية والشمولية والنمو. واختتم المدير 

ز ل اتيجية المتوسطة األجل  للتأييدلغاية العام بالقول إنه ممير ولتجاوب  هم  2026-2022الذي أعربت عنه الدول األعضاء للخطة االسبر
اتيجية  معها لتحقيق تطلعاتهم الخاصة ورحالتهم المستقبلية. ودعا المدير العام الدول األعضاء للتواصل مع الويبو. إن الخطة االسبر

ية جماعية داخلية وخارجية للمنظمة، وهو يتطلع إل العمل مع جميع الوفود لجعل مبنية عل رؤ  2026-2022المتوسطة األجل 
ة السنوات الخمس القادمة.   هذه الخطة حقيقة واقعة عل مدى فبر

ي تفاصيل  .105
ز
وشكر الرئيس المدير العام عل مالحظاته وذكر أن األشهر أو األسابيع المقبلة ستمكن الوفود من الخوض أكب  ف

ات ي سيتم تنفيذها عل نوع من المسؤولية تجاه هذه الخلق  2026-2022يجية المتوسطة األجل الخطة االسبر
اتيجية التر لخطة االسبر

ي أنه سي
تعليقات تقبل بصدر رحب مدى خمس سنوات. ورحب الرئيس بالرؤية الجديدة والتفاعل وذكر أنه لم يكن لديه أدتز شك فز

ا ز حات الدول األعضاء. ورحب الرئيس بالبر ي  ثراءم المدير العام بالحفاظ عل النقاش مفتوح للدول األعضاء إلومقبر
هذه الرؤية والمضز

 قدًما. 

ي أثارتها المجموعة  .106
وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر المدير العام عل الرد عل بعض النقاط التر

وأعرب عن تقديره لكون هذا الحوار حواًرا مستمًرا. وأعربت المجموعة عن تقديرها للمدير العام الذي تناول وجهة نظرها بشأن الذكاء 
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ة وأوضح أنهم يتعاملون مع هذا الموضوع من المنظور نفسه. والحظ الفريق أن التكنولوجيا ال يمكنها أن االصطناعي والملكية الفكري
ي استخدام 

الرائدة أو النظر إل ما وراء الذكاء  التكنولوجياتتتواجد بشكل مستقل. وأوضحت المجموعة أنها ال تعارض البحث فز
ي لكنها حو االصطناعي واستكشاف الروابط المتداخلة، 

ذرت من تراكم المهام الذي سيؤدي إل اإلرهاق، خاصة أن المنظمة ترغب فز
اتيجية المتوسطة المدير القيام بأنشطة ومبادرات مؤثرة. واختتمت المجموعة قائلة إنها تشارك رؤية  ي تتعلق بالخطة االسبر

العام التر
 ووجهة نظرها حول هذا الموضوع بالذات.  2026-2022األجل 

ي تم اعتمادها: نظًرا لعدم وجو  .107
 ود تعليقات أخرى، تال الرئيس فقرة القرار التر

اتيجية المتوسطة األجل  .108  بالخطة االسبر
ً
انية جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، باإلحاطة علما ز نامج والمب  أوصت لجنة البر

 (. WO/PBC/32/3)الوثيقة  2022-2026

اح برنامج العمل  من جدول األعمال 7 البند وع اقير انية مشر ز  2022/23والمي 

 . WO/PBC/32/4المناقشات إل الوثيقة استندت  .109

ًرا الوفود بأن الوثيقة  وعرض .110
ّ
  WO/PBC/32/4الرئيس البند، مذك

ّ
د
ُ
ي قد ق

مت إل الدورة للمناقشة والتعليق والتوصيات، بما فز
ا 
ً
ه يعتمد عل المشاركة البناءة للوفود واجتهادها . وذكر أنالنظام المالي للويبو والئحتهمن  2.6للمادة ذلك التعديالت الممكنة، وفق

انية، واالتفاق عل أكبر عدد ممكن من  ز فضال عن ، المسائلللعمل بفعالية حتر تتمكن اللجنة من إكمال قراءتها المنهجية األول للمب 
ي يمكن أن تركز عليها شملتضييق القائمة لت

ي جلستها المقبلة. و  اللجنة القضايا الرئيسية التر
أي ازدواجية  ذلك األمر بتجنب يسمحسفز

ي العمل. 
 الوثيقة.  لعرضثم أعىط الرئيس الكلمة لألمانة ومن فز

انية  .111 ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي عهد إدارة  هو  2022/23وأشارت األمانة إل أن مشر
انية يتم التقدم به فز ز اح مب  أول اقبر

اح برنامج ال وع اقبر انية الويبو الجديدة. وتم تقديم مشر ز ا للمادة  2022/23عمل والمب 
ً
انية وفق ز نامج والمب   2.6إل هذه الدورة للجنة البر

 باآللية
ً
ي ذلك التعديالت المحتملة" وعمال

اك  المعتمدة من النظام المالي من أجل "المناقشة وجمع التعليقات والتوصيات، بما فز إلرسر
ا ز ي إعداد ومتابعة برنامج ومب 

انية الدول األعضاء بشكل أكبر فز ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر إل  2022/23نية المنظمة. وي  هدف مشر
ي ناقشتها 

اتيجية المتوسطة األجل التر ي الخطة االسبر
حها فز ي تم رسر

اتيجية الويبو التر حتها األمانة لتنفيذ اسبر ي اقبر
توضيح الطريقة التر

شدة ب وع، مسبر ا. وقد أعدت األمانة المشر
ً
ي بداية  قدمة منالمعلومات المالوفود سابق

ي ذلك االستبيان الصادر فز
الدول األعضاء، بما فز

اتيجية، وهي األساس والنتائج 2030هذا العام، وخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  اح عل أرب  ع ركائز اسبر . ويرتكز االقبر

اتيجية المتوسطة و الستة عشر المرتبطة بها المرتقبة  ي الخطة االسبر
وع يستند . و 2026-2022األجل الواردة فز إدارة واضحة إل المشر

ز وقد تم قائمة عل النتائج،  كب  ، و بشكل أكبر البر أدى استمرار عدم قد النتائج. و  بشأنالشفافية، واعتماد مساءلة أوضح  تعزيز عل التأثب 
ز االقتصادي وجائحة كوفيد اح يةضباب إل 19-اليقي  انية، اتبعت األمانة نهًجا  المشهد االقتصادي. وخالل إعداد اقبر ز برنامج العمل والمب 

يد بنسبة ثمانية  بشأن توقعاتالتحديد  خاللحذًرا  ز إيرادات المنظمة. وبشكل عام، تشب  التقديرات إل أن اإليرادات والنفقات سبر
انية المتفق عليهما للثنائية الساعل التوالي بالمائة وثالثة بالمائة  ز نامج والمب  حة زيادة ، مقارنة بالبر ز المقبر بقة. وازدادت نفقات الموظفي 

 بحوالي ثمانية بالمائة بسبب الحاجة إل مواصلة 
ز حة للتكاليف غب  المتعلقة بالموظفي  طفيفة للغاية، وتم تحديد الزيادة المقبر

ز الموارد  ي التحول الرقمي للويبو وتحسي 
ز
ي ة. ومن المتعزيز أنشطة التنميالخدمات، و ب الخاصةاالستثمار ف

ز
توقع أن يصل إجمالي الدخل ف

انية  951.8إل  2022/23 ز حة للثنائية  النفقاتمليون فرنك سويشي. وبلغت مب  ذلك ويشمل مليون فرنك سويشي،  790.8المقبر
ز البالغة  انية الموظفي  ز انية  476.5مب  ز ز البالغة النفقات المليون فرنك سويشي ومب  مليون فرنك  314.3غب  متعلقة بالموظفي 

ي تمت النفقات عل السلبية  التعديالتيشي. وبعد سو 
ا للمعايب  المحاسبية الدولية للقطاع العام والتر

ً
 حيث تم تخفيض النفقات ب وفق

ي نهاية الثنائية. وقالت األمانة إن  102.7مليون فرنك سويشي، تتوقع المنظمة أن تسجل فائض بنحو  58.3
مليون فرنك سويشي فز

انية هذا تضمنت: إيصال الملكية الفكرية  ز اح المب  ي اقبر
ز
مشاركة األمانة عل نطاق أوسع لربط  ؛إل القواعد الشعبيةبعض األولويات ف
ي كل مكان

ز
وي    جبالملكية الفكرية. كما ستكثف األمانة عملها  الجميع ف كات ومعاهد ل للبر ز والشر لملكية الفكرية ودعم المبتكرين والمبدعي 

ة والمتوسطة والشباب مجاالت  كات الصغب  البحث والمجتمعات الستخدام الملكية الفكرية لمشاركة أفكارهم مع العالم. وستشكل الشر
كز عليهاجديدة  ز عمل تبقر المنظمة. و  سبر ز مهم عل جميع أصعدة المنظمة، مع وجود روابط واضحة بي   المنظمة التنمية موضع تركب 

ي ذلك من خالل توسيع 
وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة. وستكثف األمانة جهودها إلحداث تأثب  عل أرض الواقع، بما فز

 عن األسس النظرية. وقالت األمانة إن المنظمة ستستمر دوراتها التدريبية لتشمل المهارات العملية المتعلقة بالمل
ً
كية الفكرية، فضال

شدة بتوصيات جدول أعمال التنمية  2022/23خالل الثنائية  ي تعزيز تنفيذ أنشطة الويبو الموجهة نحو التنمية بشكل أكبر مسبر
ز
ف

ي خطة التنمية المستدامة لعام 
ز
الخطوط العريضة ألهداف التنمية المستدامة  راجإد. وتم 2030للويبو والمبادئ المنصوص عليها ف

ي 
ز
ي تساهم فيها القطاعات ف

ي الملحق التاسع. وتمت اإلشارة إل أهداف التنمية المستدامة التر
ز
ي تحقيقها ف

ي تساهم المنظمة فز
نص التر

وع درت نفقات التنمية بنحو المشر
ُ
انية  18.5مليون فرنك سويشي، أي  146.3. وق ز . وقد تم حساب 2022/23بالمائة من مب 

ي  2.4نفقات التنمية عل أساس التعريف الذي وافقت عليه الدول األعضاء. وتم تخصيص 
مليون فرنك سويشي عل وجه التحديد فز

انية  ز ي  ارتفاعاهذا المبلغ  عكسيو لتنفيذ مشاري    ع جدول أعمال التنمية،  2022/23المب 
نفقات المشاري    ع المتعلقة بجدول أعمال فز
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ي مجاالت القوة التقليدية للويبو والبناء عليها، 2020/21 ائيةنثرنة بالالتنمية مقا
ا إل مواصلة العمل فز

ً
. وقالت األمانة إنها ستسغ أيض

ز وتعمل مع لدعم توفب  المثل الخدمات العالمية لحماية الملكية الفكرية و  كاء الرئيسيي  لجان الويبو وفرق العمل. وستحدد األمانة الشر
ا  19-لمواجهة التحديات العالمية. وستكون مشاركة الويبو ودعمها للدول األعضاء لمكافحة جائحة كوفيد أصحاب المصلحة

ً
مكون

ي النهاية، ستسغ الويبو إل دعم استخدام جميع  كمامهًما لهذا العمل،  
ي مالحظاته االفتتاحية هذا الصباح. وفز

أشار إليه المدير العام فز
كات والتنمية االقتصادية والحيوية االجتماعية. وشكرت   الدول األعضاء للملكية الفكرية كأداة لخلق فرص العمل واالستثمار ونمو الشر

ي األمانة اللجنة عل اهتمامها وأكدت لها أن فريقها والفرق 
ي هذا العاملة فز

ي النظر فز
القطاعات األخرى عل استعداد لمساعدة الوفود فز

اح.   االقبر

 المقدمة، وفتح باب التعليقات. وشكر الرئيس األمانة عل  .112

، وشكر األمانة عل  .113 ي انية  عرضوتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر ز برنامج العمل والمب 
اح األول لإلدارة الجديدة. وهنأ فريق المدير العام عل دمج االعتبارات العديدة لمختلف أصحاب  يمثل ، والذي2022/2023 االقبر

اتيجية المتوسطة األجل  . وكانت العنارص 2026 - 2022المصلحة. ورحبت المجموعة بتماسك برنامج العمل والخطة االسبر

ي استندت إليها هي نفسها، كما تضمنت بعض المبادرات المحددة، واإلدارة القائمة عل النتائج، وأثر أنشطة المنظمة 
المختلفة التر

،  ب فيما يتعلقوالشفافية والمساءلة  ي كان من المهم أن تكون أولويات وأنشطة النتائج. وبالنسبة لمجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر
ابطة مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.  ي هذا الصدد، التنمية والموارد المتعلقة بجدول أعمال التنمية للويبو متسقة ومبر

وفز
ي المائة من إجمالي نفقات المنظمة، أي  18.5ل نفقات التنمية إرفع رحبت المجموعة ب

ت  146.3فز مليون فرنك سويشي. واعتبر
ي تعتبر أن أنشطة  ى وقالت إن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر اتيجيات تركز عل التنمية أهمية كبر المجموعة أن العتماد اسبر

و. أما بالنسبة للتوقعات االقتصادية للمنظمة، أقرت المجموعة بأن األمانة بناء القدرات يجب أن تكون جزًءا أساسًيا من أنشطة الويب
ز الويبو عل المبادرات الشاملة للشباب جزء مهم من الوثيقة، ب ي قدًما بحذر. وشكل تركب 

ز ايجب أن تمضز إلضافة إل تعميم المساواة بي 
ي جميع األنشطة. و 

ز فز قيق النجاح واختتمت بالقول إن مجموعة بلدان أمريكا عتمد المجموعة عل قدرة الويبو عل تحتالجنسي 
ي الويبو، وال سيما المدير العام، وقيادات القطاعات 

ي الخدمة المدنية فز
ا عن ثقتها ودعمها لجميع موظقز

ً
ي تعرب أيض الالتينية والكاريتر

ي أن 
دعم  ال سيمابو من تحقيق جميع أهدافها، برنامج العمل الوي يمكنالمكلفة بتنفيذ برنامج العمل. وأعربت المجموعة عن أملها فز

 قدرة الناس عل تحقيق النتائج. تعزيز اإلبداع من خالل الملكية الفكرية و 

انية للثنائية  .114 ز نامج والمب  وع البر وتحدث وفد بنغالديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وشكر األمانة عل مشر
انية. المبذولة ل لجهودلدير العام واألمانة . وأعربت المجموعة عن تقديرها للم2022/23 ز نامج والمب  وتعتقد توفب  إطار بسيط للبر

انية ستساهم  ةالجديدالصيغة المجموعة أن  ز نامج والمب  وع البر ي لمشر
األنشطة العامة  عل مستوىالمساءلة والشفافية  تعزيز فز

ي للمنظمة. 
ي أن وأعربت المجموعة عن رغبتها فز انية للثنائية إل تنظر بشكل ايجاتر ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر لكن و  ،2022/23مشر

  ةالجديدالصيغة 
ُ
ي  أنهالمجموعة  وبالتالي تعتبر ، شاملة طريقةب قطاع كل  ركز علت

ي الحذر الشديد لكي ال  ينبغز
 يؤثر ذلك علتوحز

ز التعاون   القطاعات بأي شكل من األشكال. بي 

اح برنامج العمل وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة ا .115 ي إعداد اقبر
لبلدان األفريقية وشكر األمانة عل عملها الجاد فز

انية  ز انية بالمقارنة مع عرض ، وشكر األمانة عل 2022/2023والمب  ز نامج والمب  اح. وعل الرغم من صغر حجم البر لثنائية ااالقبر
بزيادة المجموعة ل منهجية جديدة ألول مرة. ورحبت ، أقرت المجموعة بأن العملية لم تكن سهلة بسبب االعتماد ع2020/2021

ي المائة، وزيادة اإلنفاق بنسبة  8 بنسبةإيرادات المنظمة المرتقبة 
ي المائة. وكانت المجموعة  3فز

ي  واثقةفز
اعتماد من أن الويبو ستستمر فز

ا 
ً
ا لسنوات عديدة. وتدرك المجموعة جيد

ً
ي خدمت المنظمة جيد

ي تتطلب استثمار الويبو إدارة مالية سليمة، والتر
المجاالت العديدة التر

ي ذلك المُ 
ي البتز و  االستثمارات الرأسماليةستمر فيها، بما فز

ي مجال التكنولوجياالتحتية االستثمارات فز
للتنمية درك المجموعة أن وت. فز

انيةال رفععمل المنظمة، ومع ارتفاع اإليرادات، توقعت المجموعة ل أساسية بالنسبة أهمية ز ي هذا الصدد، للتنمية لمخصصةا مب 
. وفز

ي نفقات ال
ز عل المشاري    ع و . 2022/23للثنائية  تنميةالحظت المجموعة الزيادة المتواضعة فز كب  . األثر  القائمة علتقدر المجموعة البر

رات تورحب ي  بالتوضيحات والمبر
انية. ولم تكن المجموعة  التر ز نامج والمب  التغيب  ولذلك  تعارضتم تقديمها للمنهجية الجديدة للبر

، فإنها تأمل أال تتأثر الشفافية والمساءلة  ي بيانها االفتتاحي
ز
رحبت بالمنهجية الجديدة. وعل الرغم من ذلك، وكما أشارت المجموعة ف

ي بشكل  انية لعرض المنهجية الجديدة المتبعة. والحظت المجموعة الخطوة المتخذة نتيجة  سلتر ز ي  تركز عل القطاعاتبطريقة المب 
التر

امج كانت طريقة ترى ستنفذ العمل. وللتوضيح،  ز عل البر كب  انية من خالل البر ز ، لكنها جيدةالمجموعة أن الطريقة السابقة لعرض المب 
ي اتباع هذه الطريقة الجديدة. و 

ا العديد من اإليجابيات فز
ً
عتبر المجموعة أن الحصول عل أكبر قدر ممكن من المعلومات تالحظت أيض
ا، وبالتالي تأمل أن تتمكن دائًما من الحصول عل أي معلومات تحتاجهو عامل م

ً
ي الوثيقة نفسها. كما الي هم جد

ها، حتر لو لم ترد فز
ي الحصول عل تفاصيل حول 

ز
ز الوترغب المجموعة ف ي مختلف عمل العالقة بي 

ز
تأثب   قياسأهداف التنمية المستدامة و و القطاعات ف

ا، ستعمل المجموعة بشكل بناء مع الجميع للتأكد من زال المجموعة توال تهذا العمل.  ً ة للنهج القائم عل النتائج. وأخب  ولي أهمية كبب 
انية. الإحراز  ز نامج والمب  ي هذه الدورة للجنة البر

ز
 تقدم ف

ي البلطيق. وشكرت المجموعة األمانة وكل القطاعات دول وأدل وفد جورجيا ببيان باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط و  .116
ز
ف

انية لعام  االويبو وفرقه ز نامج والمب  اح البر
وع اقبر ي الوثيقة 2022/23عل إعداد مشر

ز
ي تم إعدادها بناًء  WO/PBC/32/4، الوارد ف

التر
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انية للثنائية  ز نامج والمب  وع البر . وشكرت المجموعة جميع 2022/23عل الردود الواردة من الدول األعضاء عل االستبيان حول مشر

وع برنامج العمل ا ومالحظاتهاهردودء عل الدول األعضا ي أدلت بها، فقد رحبت بمشر
ي البيانات السابقة التر

. وكما شددت المجموعة فز
اتيجية المتوسطة األجل  ي الخطة االسبر

اتيجية الواردة فز انية الذي يعكس الرؤية والرسالة والركائز االسبر ز . والحظت 26-2022والمب 

انية الثنائية  7.8وزيادة بنسبة  2022/23 الثنائيةل خالفائض  تحقيقالمجموعة توقع  ز نامج ومب  ي اإليرادات مقارنة ببر
ي المائة فز

فز
ي بلغت و السابقة. 

حة للثنائية التالية، والتر ي النفقات المقبر
ي المائة، تعكس حسن إدارة المنظمة. و  3تعتقد أن الزيادة الحكيمة فز

أعربت فز
ي الوقت نفسه، تولي أهمية  عل فكرة جذب العن موافقتها المجموعة 

ى مواهب الشابة، وفز ز لكبر ز والتوازن بي  ي للموظفي 
لتنوع الجغرافز

 . ز لذلك، أيدت المجموعة بالكامل المبادرات و أقرت المجموعة بالدور المهم لقطاع العالمات والتصاميم وإمكانية نموه. و الجنسي 
التحتية للملكية الفكرية وأنشطة تقديم المساعدة القانونية  البتز  الرامية إل تعزيز وتسويق األنظمة المختلفة، وتطوير وتحديث

ا أن قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية قد يكون 
ً
ز والتقنية. وتعتقد المجموعة أيض . من بي  القطاعات المتأثرة بالذكاء االصطناعي

ي المستقبل. تؤيد لذا، 
إن قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية مسؤول و المجموعة الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات الجديدة فز

ته استفاد قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية من قد عن العديد من جوانب عمل الويبو. و  ي التعامل الفريدة خبر
مع الدول األعضاء وعزز فز

ي الوقت نفسه،  لملكية الفكريةااستخدام 
ز مختلف مستويات هذا القطاع يلعب من أجل تحقيق النمو والتنمية. وفز دور المنسق بي 

ي تقد توصيات جدول أعمال التنمية، و المنظمة فيما يتعلق ب
 تطوير الملكية الفكرية واالبتكار والنظم اإلبداعيةعملية ز يعز ساهم فز

ز قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية  همسا. باإلضافة إل ذلك، بطريقة متوازنة وفعالة ي تحسي 
معارف الدول األعضاء ومهاراتها حول  فز
ي صممتها ونفذتها أكاديمية الويبو. 

امج المتطورة التر ز المجموعة بذل المزيد من الجهود وأيدت الملكية الفكرية من خالل البر لتحسي 
ي الويبو، والحظت زيادة عدد 

ز موظقز ي العادل بي 
ز الشباب. ورحبت المجموعة التوزي    ع الجغرافز ي تستهدف المهنيي 

أيضا برامج الزمالة التر
المجموعة أهداف هذا أيدت دعم عمل الويبو عل مختلف األصعدة. كما يالذي و  االبتكار الفكرية و للملكية  الجديد نظامبإنشاء ال

ة والمتوسطة ل كات الصغب  كات الناشئة والشر من الملكية الفكرية بشكل فعال لنمو االستفادة كي تتمكن من القطاع، مثل دعم الشر
اتيجية للملكية الفكرية واالبتكار، من  ي تطوير اسبر

خالل األعمال ونشر المعرفة والبيانات النوعية مثل مؤرسر االبتكار العالمي والمشاركة فز
اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. وأيدت المجموعة فكرة  ات الداخلية لالسبر ي مجال بذل المزيد من الجهود تطوير الخبر

تعاون تعزيز فز
كات  ي للملكية الفكرية، ووضع مبادرات جديدة للشر اءات ومكتب االتحاد األوروتر ي للبر الويبو مع المنظمات األخرى، مثل المكتب األوروتر

ة والمتوسطة.   الصغب 

ا باسم المجموعة باء، عن شكره لألمانة عل .117
ً
 WO/PBC/32/4إعدادها الوثيقة  وأعرب وفد المملكة المتحدة، متحدث

انية لو  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي إعداد مشر
ز وفرقهم عل عملهم فز وذكرت . 2022/23جميع قادة قطاعات الويبو المساهمي 

ي االعتبار 
ي ردودها عل االستبيان الخاالواردة الدول األعضاء  مالحظاتالمجموعة أن الوثيقة قد تم إعدادها مع األخذ فز

وع فز ص بمشر
انية للثنائية  ز نامج والمب  ي هذا االست هامساهمتلوأعرب عن امتنانه لجميع الدول األعضاء  2022/23البر

. ورحبت المجموعة باء يانبفز

انية األول الذي وضعته اإلدارة الجديدة، وقرأت المجموعة هذه الوثيقة من منظور الرؤية والرسالة  ز نامج العمل والمب   والركائز ببر
اتيجية المتوسطة األجل  ي الخطة االسبر

اتيجية المحددة فز ي البيانات 2026-2022االسبر
ت المجموعة أن االنتقال إل النظر فز . واعتبر

ي يمكن للمنظمة أن تحدث فيها تأثب  
مع  املموس االمالية والنتائج حسب القطاع أدى إل تبسيط الوثيقة وسهل تحديد المجاالت التر

ز لعام الحفاظ عل الشفافي مليون  0.6قد ازدادت بحوالي  2022/23ة والملكية والمساءلة. والحظت المجموعة أن تكاليف الموظفي 
انية المعتمدة للثنائية  ز ي المب 

استقطاب المواهب الشابة  أنالمجموعة وتعتبر . 2020/21فرنك سويشي مقارنة بتلك المحددة فز
مزي    ج جيد من المواهب من خالل الوصول إل المنظمة إل  ه يجب أن تسغأند ها تعتقلكنو طويل. ال عل المدىفيدة ميشكل خطوة 

ة والذين يتمتعون بمهارات من األشخاص ضم أيضا  ي تأثب  جائحة كوفيدمتقدمةذوي الخبر
ز
عل المنظمة،  19-. أما بالنسبة للنظر ف

انية " لمراعاةعن رسورها المجموعة أعربت  ز ي المب 
نماذج األعمال، ورقمنة عل  عديالتالتذلك  يشملو الوضع الطبيغي الجديد'' فز

اضية والهجينة  اتالعمليات الورقية، واستخدام أدوات االجتماع ه أنالمجموعة الحظت و . ذلكعن  الناجمةوالوفورات بشكل أكبر االفبر
ي ل 23.3حوالي  تم تخصيص

ز
انية بلخدمات التعاقدية مقارنة مليون فرنك سويشي إضاف ز ، وذلك بسبب التكاليف 2020/21مب 

جمة، وتطوير ونشر وصيانة المقدرة اإلضافية  مركز األمم المتحدة الدولي ، وخدمات WIPO Connectبرنامج لخدمات البر
، والدعم التشغيلي لبوابة الويبو للملكية الفكرية ومشاري    ع تكنولوجيا المعلومات األخرى. وطلبت المجموعة أن تقدم للحوسبة

ا من التفاصيل لفهم المهارات الداخلية والخدمات التعاقدية 
ً
وريةالمنظمة مزيد لبناء منصات تكنولوجيا المعلومات وصيانتها  الرصز

واحد تلو القطاعات، ال هذهإل اللجنة تتطرق كل قطاع عندما محددة بشأن  رقمنة المنظمة وخدماتها. وستثب  المجموعة نقاًطا  وتعزيز 
حب إل أنها ستقوم بإرسال المجموعة باء وأشارت خر. اآل  ي هذا الصباح، وأعلنت أنها سبر

 فز
ً
المزيد من األسئلة المفصلة إل األمانة كتابة

ي ستقدمها  بالردود
 . مهما كان شكلها هذه األسئلةعل األمانة التر

ز األمانة عل إعداد الوثيقة. وأعرب الوفد عن رسوره  .118 ي االعتبار. ورأى الوفد أن رأيه واألنه تم أخذ وشكر وفد الصي 
احاته فز قبر

انية وثيقة مهمة إلدارة الويبو الجديدة.  ز ز النص الكامل للوثيقة ومرفقاتها و المب  ي بتأنلذلك، درست الصي 
، وأعرب الوفد عن رغبته فز

انية الثنائية  ز ز أن مب  ، الحظت الصي 
ً
انية الس 2022/23إبداء التعليقات التالية: أوال ز ابقة، وقد خضعت لتعديالت قد اختلفت عن المب 

ة مثل تبسيط هيكل برنامج العمل من  ات األداء  ةبرنامًجا حالًيا إل ثماني 31كبب  قطاعات. كما تم تخفيض النتائج المرتقبة ومؤرسر
ي المائة.  70إل  50والمخاطر بنسبة 

ز
مة بيدرك ف ز انية جعل الوفد أن إدارة الويبو ملبر ز ز بو قراءة أسهل للوثيقة برنامج العمل والمب  تحسي 

دولة  193تضم وهي هو أمر طبيغي ألن المنظمة وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة عقدة مُ شار إل أن وضع وثيقة أ هإال أن ،الكفاءة
انية تقارب  1500عضو، وأكب  من  ز ات األداء  800موظف ومب  مليون فرنك سويشي. والكشف الكامل عن النتائج المرتقبة ومؤرسر

ي إدارة الويبو ويعزز شفافية عمل المنظمة. وأعرب الوفد  ساعديُ  دارات المعنيةومخاطر اإل 
الدول األعضاء عل المشاركة بشكل أفضل فز
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ز الكفاءة واالنفتاح والشفافية  ي أن تتمكن الويبو من تحقيق التوازن بي 
ز أن عند عن أمله فز ي المستقبل. وتدرك الصي 

انية فز ز إعدادها للمب 
ز فرنك سويشي  ز عن تقديرها لهذا األمر مقارنة بنفقات الويبو اإلنمائية قد ازدادت بحوالي ستة ماليي  الثنائية السابقة. وأعربت الصي 

انية التنمية الجديدة تلك حتر تعود الملكية الفكرية و  ز ي أن تستفيد الويبو من مب 
بالفائدة عل كل البلدان النامية والبلدان عن أملها فز

امه بتقديم المزيد من التعليقات عند مناقشة ز  بنود جدول األعمال.  مختلف األقل نمًوا. وعبر الوفد عن البر

وع وأعرب وفد جمهورية كوريا عن امتنانه لألمانة عل إعداد  .119 انية مشر ز نامج والمب  . وبالنسبة لموضوع قطاع 2022/23البر

اءات والتكنولوجيا، أشار الوفد إل أن مساهمة حقوق الملكية الفكرية األخرى مثل نماذج المنفعة وحماية المعلومات الشية سيتم  البر
ة رسيعة وبسبب الحركة النشطة للبيانات عبر الحدود،  ي هذا الصدد، وبسبب حصول التحول الرقمي بوتب 

استكشافها بشكل أوسع. وفز
كات، قد تعتقد جمهورية كوريا أن إمك انية اختالس العديد من المعلومات المتعلقة بأصحاب المصلحة، مثل المعلومات الشية للشر

. لذا،  ي ارتفعت أكب  من أي وقت مضز
ي ظل هذه الظروف، عقد نائب مفوض المكتب ينبغز

إيالء أهمية أكبر لحماية األرسار التجارية. وفز
اضًيا مع ن ي أبريل الكوري للملكية الفكرية اجتماًعا افبر

اءات والتكنولوجيا فز فت المنظمتان  2021ائب المدير العام للويبو لقطاع البر واعبر
ي المستقبل ال

عقد ندوة الويبو حول األرسار التجارية واالبتكار فز
ُ
ي أن ت

قريب بأهمية حماية األرسار التجارية. وكانت جمهورية كوريا تأمل فز
ي عام 

 هاقوانينل الدول ومشاركةأهمية حماية األرسار التجارية، بشأن الدول األعضاء ى لدوعي ال لرفع مستوى، 2019كما ُعقدت فز
اح الوارد واالملكية الفكرية  أنظمة نشط. وفيما يتعلق بقطاعشكل بالمتعلقة بهذا المجال  هاوسياسات البتكار، أيدت جمهورية كوريا االقبر

انية  ز ي برنامج العمل والمب 
كات وأصحاب المصلحة اآلخرين . وأيد الوفد بشدة 2022/23فز فكرة تقديم الويبو المساعدة للشر

كزوا عل إدارة الملكية الفكرية وتسويقها. وبما أن المكتب الكوري للملكية  ليستخدموا الملكية الفكرية كأداة للنمو االقتصادي ولب 
ي مجال تسويق الملكية الفكرية وت

ة والمعرفة فز ة قد مويلها، و الفكرية يتمتع بقدر كبب  من الخبر كات الصغب  نفذ سياسات مختلفة للشر
م ببناء تعاون قوي مع القطاع من أجل  ز تجربته مع الدول األعضاء. وتتطلع جمهورية كوريا مشاركة والمتوسطة الحجم، فإن الوفد ملبر

 ل النمو االقتصادي. إبدوره الذي يؤدي و االبتكار  يشجع عل لملكية الفكريةلإل التعاون النشط مع الويبو لبناء نظام 

وأيد وفد اليابان البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء. وأثتز الوفد عل األمانة للعمل الجاد الذي بذلته  .120
انية للثنائية  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر انيات . وأعربت اليابان عن تقديرها الكبب  إلعطاء األول2022/23خالل إعدادها مشر ز وية لمب 

اءات خدمات الملكية الفكرية العالمية مثل أنظمة  95مدريد والهاي بناًء عل واقع أن مصدر أكب  من و  معاهدة التعاون بشأن البر
ي دفعها المودعون مقابل هذه الخدمات. ومن جهة أخرى، ومن خالل مراجعة الجدول "السيناريو 

بالمائة من دخل الويبو هو الرسوم التر
ي الملحق الرابع، والذي أظهر التوزي    ع العام لإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد،  العام

الوفد أن  يعتقدبحسب كل االتحاد" الوارد فز
ي طرق 

ي أن تنظر جميع الدول األعضاء واألمانة فز
انية. وأعرب الوفد عن أمله فز ز ي المب 

اتحاد الهاي واتحاد لشبونة سيسجالن عجز فز
ي االختالفات لتصحيح 

ي فز
ي بالتطوير القانوتز

ز االتحادات لتحقق جميعها نجاًحا مالًيا. وواصل الفريق العامل المعتز اإليرادات والنفقات بي 
ي للرسوم لضمان االستدامة المالية 

ي المراجعات الممكنة من أجل تعزيز الجدول الزمتز
لنظام الهاي مراجعة الوضع المالي والنظر فز

ي بتطوير نظام لشبونة مواصلة مناقشة التدابب  المناسبة لضمان االستدامة المالية التحاد لنظام الهاي. وقرر الفريق العامل 
المعتز

ز  ي كال الفريقي 
ي ذلك مراجعة جدول الرسوم بشكل منتظم. وشجع الوفد عل إجراء مزيد من المناقشات فز

ي المستقبل، بما فز
لشبونة فز

ز وأيد بقوة التنفيذ الشي    ع لتدابب  االستدام  ة المالية. العاملي 

ي الدخل الواستهل وفد االتحاد الروسي بتوجيه الشكر للويبو عل عرض وإعداد  .121
انية للثنائية. وفيما يتعلق بالزيادة المرتقبة فز ز مب 

ي جميع اآلثار المتوقعفهم ، %8بنسبة 
ها عل نمو التسجيالت واإليداعات.  19-جائحة كوفيدل ةالوفد أنه تم النظر فز  أشار الوفدو وتأثب 

ي ذكر أنه ل أنه قدم تعليقاته حول برنامج العمل من خالل ملء االستبيان. و إ
ز
ز برنامًجا ف  16قطاعات و ةثمانيتم دمج واحد وثالثي 

ي عرض . وشكر الوفد المدير العام عل تبسيط طريقة نتيجة مرتقبة
انية. وأعرب الوفد عن اعتقاده أن الطريقة التر ز برنامج العمل والمب 
ة كات الصغب  ي أن تؤثر عل هذا األمر. وفيما يتعلق بالعمل مع الشر

 تم تحديد بها النتائج الملموسة المرتقبة وشفافية النتائج، ال ينبغز
ي خطة العمل ألنها تشكل أنه يجب أن تنعكس جميع هذه الع إلالوفد أشار والمتوسطة ومع الشباب، 

تطوير لمهمة عنارص نارص فز
م الوفد بتقديم تعليقات مفصلة حول كل  ز ز الشباب وبرنامج الزمالة. والبر اك المهنيي  نظام تكنولوجيا المعلومات. وأيد الوفد خطة إرسر

 قطاع خالل المراجعة المفصلة. 

بصيغة ة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. ورحب وفد باكستان وأيد وفد باكستان البيان الذي أدل به وفد بنغالديش باسم مجموع .122
انية  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ز المنظمة عل اإلدارة القائمة عل النتائج مع ةالجديد 2022/23مشر كب  زيادة . وأعرب عن تقديره لبر

ها عل األثر  ز وفد باكستان اغتنام الفرصة للتأكيد عل الحاجة إل النتائج. وأراد ب فيما يتعلقمساءلة الالشفافية و  فضال عن تعزيز تركب 
يعية وتقنية متماسكة للدول األعضاء. و  من صعوبة  تدقد زا الطبيعة المرهقة والمشتتة لخدمات األمانةاعتبر ان تقديم مشورة تشر

ح الوفد إعادة تحصول  يعية الهامة. ولذلك اقبر نظيم الهيكل التنظيمي لهذه الدول األعضاء عل مشورة متسقة حول المسائل التشر
اتيجية المتوسطة األجل  احه يتماسر مع رؤية ورسالة وثيقة الخطة االسبر الوظيفة الرئيسية للويبو. كما أعرب الوفد عن اعتقاده أن اقبر

اتيجيتان  تان االسبر ز اتيجية األربعة، وال سيما الركب 
 . 3و 1وجميع الركائز االسبر

انية وإعداد الوثائق و وشكر وفد سنغافورة األمانة عل  .123 ز نامج والمب  ز للجنة البر ذات  اإلحاطاتتنظيم الدورة الثانية والثالثي 
اتيجية  ح خطة الويبو االسبر ي شكر المدير العام وقيادات القطاعات واألمانة عل رسر

ز
الصلة. كما أعرب وفد سنغافورة عن رغبته ف

ا  وع اقبر انية المتوسطة األجل للدول األعضاء، باإلضافة إل مشر ز ي هذا الصدد، أرادت سنغافورة 2022/23ح برنامج العمل والمب 
ز
. وف
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انية، المستند إل تخصيص الموارد المالية لكل  ز ، أعرب الوفد عن تقديره للنهج المبسط الجديد للمب 
ً
طرح النقاط الثالث التالية. أوال

ا مقارنة با ً  من تخصيصها لكل برنامج، مما يشكل تقدًما كبب 
ً
انيات السابقة، كما أن النهج الجديد يساعد كل قطاع عل قطاع، بدال ز لمب 

ز قطاع توفب  المزيد من الوضوح والمساءلة إذ كل  كب  ي البر
، رأى الوفد أن الستمرار الويبو فز

ً
مسؤول عن تقديم برامج ونتائج محددة. ثانيا

ى. و  مس إجمالي نفقات الو  ذكر عل التنمية أهمية كبر
ُ
ترتبط يبو سُيخصص للتنمية، وأن المخصصات وفد سنغافورة أن حوالي خ

ي الموارد المخصصة للتدريببشكل خاص، ثر. و األعل قائمة نتائج ملموسة و تحقيق ببوضوح 
 وزماالت ةالداخلي اتتم تسجيل زيادة فز

ي 
ي تساهم فز

ي مجال  بناء القدراتالويبو التر
ي والمعرفةالالعامة فز ا، . ثابشأن الملكية الفكرية رأس المال البشر

ً
انية تتمتع لث ز برؤية المب 

ي األفراد والتكنولوجيا والتحول الرقمي االتم ينفسها للمستقبل. وسإلعداد عكس جهد المنظمة المتضافر هي تف، ةمستقبلي
 ستثمار فز

ة والمتوسطة والنساء والشباب أن بشكل رئيسي  كات الصغب  ي تشمل التدريب يستفيدوا . ويمكن للشر
امج والمبادرات المختلفة التر من البر

ي المستقبل من أجل تحقيق استدامة الويبو ونظام الملكية الفكرية واالبتكار.  العنارص عواملوالتوجيه. وتشكل هذه 
 حاسمة فز

انية  .124 ز اح برنامج العمل والمب  ي الوثيقة  2022/23وشكر وفد الجزائر األمانة عل إعداد اقبر
. وأعرب WO/PBC/32/4الوارد فز

مجموعة واسعة شارك فيها قياس األداء و تم خاللها  عقد عدة جلسات مختلفةبعد هذه الوثيقة ه تم وضع الوفد عن رسوره لمالحظة أن
انية  ز من أصحاب المصلحة داخل وخارج المنظمة. وأحاط الوفد علًما بالتغيب  الذي تم إدخاله عل منهجية إعداد برنامج العمل والمب 

ات الرؤية الجديدة 2022/23 اتيجية والنتائج المرتقبة. وأظهرت هذه التغيب  ، ال سيما فيما يتعلق بقطاعات األنشطة والركائز االسبر
ي تهدف إل 

ز عل للمدير العام التر كب  عمل الويبو والتأكيد عل تأثب  الملكية الفكرية عل النمو االقتصادي ضمن إطار تشجيع االبتكار البر
ز حوكمة المنظمة ب والتنمية ات إل تحسي  ي أن تؤدي هذه التغيب 

إلضافة إل تعزيز قدرتها عل االمستدامة. وأعرب الوفد عن أمله فز
من إجمالي النفقات،  %18.5االستجابة لطلبات الدول األعضاء من خالل تقديم خدمات ذات جودة أفضل لها. وبلغت نفقات التنمية 

ي الحظ الوفد أنها ازدادت ب
تعزيز المكتب اإلقليمي  أنه تمالوفد أكد شكل طفيف مقارنة بالثنائية السابقة. باإلضافة إل ذلك، والتر

أعرب الوفد عن و لتطوير الملكية الفكرية واالبتكار.  تتوفر فرص قويةللبلدان العربية ليقدم خدمة أفضل لبلدان المنطقة العربية، حيث 
ي الثناء عل الويبو 

اتيجيات، وشدد عل أنه يقع عل عاتق الويبو المكاتب لشمل رغبته فز ي االسبر
ا دعم الخارجية فز

ً
المكاتب المنشأة حديث

ية. وسيقدم الوفد المزيد من التعليقات المحددة عندما  ي شبكة المكاتب، خاصة عل صعيد الموارد البشر
ي أفريقيا ودمجها فز

تتطرق فز
نامج الواردة القطاعات الفردية إل اللجنة  ي البر

انية. فز ز  والمب 

، هل يمكن  .125
ً
ي طرح سؤال للحصول عل المزيد من التوضيح. أوال

ي هذا تقديم وأعرب وفد إندونيسيا عن رغبته فز
التعليقات فز

ي وقت الحق؟  يمكن القيام بذلكامة عل النتائج المالية النهائية للوثيقة، أم عتعلق بالجزء األول من النظرة الفيما يالوقت، خاصة 
فز

، أعر 
ً
ي شكر المجموعة باء عل أسئلتها الموجهة إل األمانة. واعتبر الوفد أن مشاركة قائمة األسئلة مع األعضاء ثانيا

ب الوفد عن رغبته فز
انية المناقشات خالل األسئلة نفس اآلخرين ستساعد عل تجنب تكرار طرح  ز  . 2022/23حول برنامج العمل والمب 

ي هذا اليوم ولألمانة عل واستهل وفد المكسيك كلمته باإلعراب عن شكر  .126
ه للمدير العام عل حضوره وعل العرض الذي قدمه فز

انية عرض  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي إبداء بعض التعليقات العامة.  2022/23وثيقة مشر
عن كما أعرب . وأعرب الوفد عن رغبته فز

ي لامتنانه إلعداد المنظمة 
انية فز ز وع المب    ةالمختلف ةالجديدصيغته مشر

ُ
ي ت
ل عمل سهّ عن الثنائيات السابقة. ورحب بجميع الجهود التر

اتيجية المتوسطة األجل ل إستند ت شار الوفد إل أن الوثيقةالويبو. وأ ي قدمتها الدول األعضاء وإل الخطة االسبر
-2022التوجيهات التر

انية  عتمدي. و 2026 ز نامج والمب  اح البر ي نهج اإلدارة القائمة عل النتائج،  عل اقبر
ز كما يساهم فز دعم جهود الدول األعضاء لتحسي 

ي التأكيد عل أن موضوع التنمية، كما طرحه المدير العام وشدد عليه، 
مهم للغاية كونه جزء من  هو الشفافية. وأعرب الوفد عن رغبته فز

انية لنا وجود  ز ز عالقة عمل المنظمة، وتكشف المب  ا لف مختواضحة بي 
ً
امج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورحب الوفد أيض البر

ي مجاالت حماية الملكية الفكرية وخدمات الدعم الشاملة. وقد تم تخصيص موارد  
ي نفقات التنمية، ال سيما فز

ة بالزيادة فز للمشاري    ع كبب 
ي الميدان. وسيكون للوفد بعض التعليقات المحددة اإلضافية

ي سيتم تنفيذها فز
ي  التر

اإلدالء بها أثناء استعراض كل قطاع عل سيقوم بالتر
 حدة. 

ر اللجنة بأن  وذكر  .127
َّ
الرئيس أن الجلسة شارفت عل االنتهاء اليوم. وأشار إل سؤال محدد طرحه وفد إندونيسيا، ورحب به. وذك

ي مناطق زمنية مختلفة، حيث 
ز
عد ف

ُ
ي هذه الجلسة عن ب

ز
ا من الزمالء يشاركون ف

ً
ي الصباح، ستبدأ اللجنة منتصف ا حلّ عدد

ز
لليل. وف

 باستعراض البيانات والنتائج المالية، يليها استعراض كل قطاع عل حدة. وأعىط الرئيس الكلمة لوفد الواليات المتحدة األمريكية. 

ا  .128 وع اقبر ي سيتقدم بها. ورحب الوفد بمشر
ا عن المداخلة المطولة التر

ً
ح برنامج واعتذر وفد الواليات المتحدة األمريكية مسبق

انية  ز ي سبيل إعداده. وأيد الوفد بشدة العمل المهم الذي قامت به الويبو  2022/23العمل والمب 
ز
وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة ف

انية  ز نامج والمب  ي مجال واعتبر أن لجنة البر
ز
ي تعزيز عمل المنظمة كمة و الحساهمت بشكل كبب  ف

ز
الفرصة ألعضاء من خالل إتاحة ف

ح.  اح برنامج العمل و المنظمة ليتفقوا عل تحديد أولويات العمل للسنوات المقبلة ومقاييس األداء للعمل المقبر وع اقبر إن مشر
انية  ز ا كأداة إرشاد للمنظمة. وكما  2022/23والمب 

ً
ي هذه العملية، بينما تعمل أيض

أشار وثيقة أعدتها األمانة يمكن أن تساعد األعضاء فز
ي منظمات األمم تولي مرات، عدة ولسابقا الوفد اليه 

الواليات المتحدة أهمية قصوى لمبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة فز
انية  ز ي ذلك الويبو. وبينما أعرب الوفد عن تقديره للنسخة المبسطة من برنامج العمل والمب 

مقارنة بالثنائيات  2022/23المتحدة بما فز
ي تضمنت حوالي السابقة، وال
انية حسب  240صفحة مقارنة ب   120تر ز ات األداء الرئيسية ومخصصات المب  صفحة وعدد أقل من مؤرسر

 من 
ً
"برنامج"، إال أن الوفد اعتبر أنه سيحتاج للمزيد من الوقت لمراجعته بدقة للتأكد من أنه يتطرق بشكل كاف إل  31القطاعات بدال
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الوفد إل أن إيرادات رسوم معاهدة التعاون بشأن فقد أشار ن للوفد المالحظات األولية التالية. كا  ولكن،جميع جوانب عمل المنظمة. 
اءات بلغت  انية  %10.7من إجمالي إيرادات المنظمة ومن المتوقع أن تزيد بنسبة  %77.4البر ز نامج والمب   بتقديرات إيرادات البر

ً
مقارنة

ي المائة و 1.3ذي ينتجه نظامي مدريد والهاي بنسبة . لكن من المتوقع أن ينخفض الدخل ال2020/2021
ي المائة  3.3فز

عل فز
نامج إل صعوبة التوالي  ي بعض الحاالت، أدى حذف عرض البر

ي . وفز
العثور عل معلومات معينة. فعل سبيل المثال، كان لكل نظام من فز

ي العرض 
انيةأنظمة التسجيل برنامجه الخاص فز ز  ةالجديدبالصيغة ت المتحدة مرة أخرى عن إعجابها . وأعربت الوالياالقديم للمب 

وع لكنها تعتقد أن  ي السابق عل. فعل سبيل المثال،  هناك حاجة إل مزيد من التفاصيلللمشر
معرفة مبالغ األموال  كان الوفد قادًرا فز

ز لكل برنامج.  قية وحجم الموظفي  ي كل نظام تسجيل، مثل البر
 قادرين علاألعضاء  أخرى، كان ومن ناحيةالمخصصة ألنشطة معينة فز

نامج  امج األخرى مثل البر نامج  9معرفة مدى مساهمة البر نامج  10والبر ي  20والبر
ها فز ي أنظمة التسجيل.  ترقيةوغب 

العرض أما فز
ح، ي النتيجة المرتقبة  قيةبتتم "تجميع" كل ما يتعلق  فقد المقبر

ما إذا قد تم  يكن واضًحا بالنسبة للوفد. ولم 3.1أنظمة التسجيل فز
ي الدورة  ألنظمة المختلفةاوتشغيل  ترقيةتحديد طرق 

ي النسخة المعدلة ليتم النظر فيه فز
 فز
ً
أم ال. وطلب الوفد أن تقدم األمانة جدوال

انية، وي ز نامج والمب  ز للجنة البر قيةتكلفة  هذا الجدول حددالثالثة والثالثي  ي النتيجة نظام لكل  البر
بعض للوفد أن . ويعتقد ا3.1المرتقبة فز

قيتهذه األنظمة القدرة عل تحقيق النجاح، مثل نظام الهاي، لكنها قد تفتقر إل الموارد الكافية  ها. باإلضافة إل ذلك، لقد ازدادت لبر
ي 
حالصيغة أهمية الملحق الرابع فز انيات االتحاد بالطريقة ، ألنه ةالمقبر ز  ذلك،باإلضافة إل . وشموليةاألكب  شفافية سمح بعرض مب 

انية  20نصت الصفحة  ز ي المائة  8 نسبة ، عل أنه "تم تطبيق2022/23من مسودة برنامج العمل والمب 
ز الصجي بعد نهاية لفز لتأمي 

انية الثنائية قد ( عل الوظائف الثابتة". و ASHIالخدمة ) ز ي المائة،  2020/21رفعت مب 
ي المائة إل ثمانية فز

هذه النسبة من ستة فز
يط المالي إل أن قيمة مبالغ وأشار الرسم البي

ي األولي للشر
امات المتعلقة بماتز ز ز العامة هي حوالي االلبر مليون  495ستحقات الموظفي 

ز الصجي بعد  ي المائة 2إذا ساهمت الزيادة بنسبة لتحديد ما الخدمة. وطلب الوفد معلومات  ءهاتنافرنك سويشي، وتشمل التأمي 
 ،فز

ي 
ي المائة إل ثمانية فز

ي تمويل  ،المائةمن ستة فز
امات فز ز ز الصجي بعد البر  للتخفيف منكافية هذه الزيادة  الخدمة وإذا كانت انتهاء التأمي 
ي الصفحة 

امات غب  الممولة. وفز ز وردت فئة قطاع بعنوان "غب  مخصص" ُطلب من الدول األعضاء الموافقة عل منحها مبلغ  10االلبر
ح الو  12يقارب  ي الصفحة مليون فرنك سويشي. وأشار الشر

ي فرنك  20ارد فز
إل أن هذه الفئة تتعلق بساعات عمل إضافية تبلغ مليوتز

ز فرنك سويشي "ل ي المبلغ. وورد وجهة نتائج قرارات لجنة إعادة التصنيف". وسأل الوفد عن تنفيذ سويشي وأربعة ماليي 
استخدام بافر

ي الصفحة 
ي الملحق األول فز

ي فرنك سويشي  2020/21 "غب  مخصص"أن الفئة  68فز
تحويل وتم قد تلقت تحويالت بنحو مليوتز

ز فرنك سويشي حوالي  . وطلب الوفد من األمانة تقديم مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام هذه الفئة ويمكن منها ثمانية ماليي 

، ويعود ذلك جزئًيا ارتفاع مع األمانة حسب الحاجة. وأشار الوفد إل عل حدة للوفد أن يناقش هذا األمر  ز ي تكاليف الموظفي 
طفيف فز

ف بأن المدير العام قد اء الشباب. وكان الوفد مهتًما بمعرفة المزيد عن المبادرة الجديدة، واعبر نامج الخبر  إل إنشاء وظائف جديدة لبر
، ولكنه  تناول هذا الموضوع ي بداية عرضه االفتتاحي
المتمثلة جديدة المبادرة كر أن الذ المزيد من التفاصيل. و  بالحصول عليرغب فز

نامج جوائز الويبو العالمية تشبه برنامج جوائز ب اءات من أجل اإلنسانيةالبر اءات والعالمات التجارية بر . لمكتب الواليات المتحدة للبر

ي تطوير وتشغيل  هوقال الوفد إن
ته فز نامج سيسعده مشاركة خبر ز المدير . وأعرب الوفد عن تسنوات 10لما يقرب من البر كب  رحيبه ببر

ي 
ز والتنوع فز ز الجنسي  ي كل مكان بالملكية الفكرية، األمر الذي يشمل توسيع الجهود لتحقيق المساواة بي 

العام عل ربط الجميع فز
الوقت للويبو لتنشأ قسم يشمل  ه حاناالنتفاع بنظام الملكية الفكرية. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، أعرب الوفد عن اعتقاده أن

ي جميع أنحاء العالم. مو 
ي مجال الملكية الفكرية فز

ز لمنارصة قضية المرأة فز ز متفاني  ي الصفحة ظفي 
الملحق الرابع، أعرب الوفد ، 74وفز

ي المرفق الرابعسبب معرفة العن اهتمامه ب
تعديالت عل الدخل عل أساس نقدي مع حصول كل  يتضمن الذي يجعل الجدول الوارد فز

ي الصفحة  24اتحاد عل 
كانت مختلفة تماًما. وقال   73ألف فرنك سويشي علًما بأن أرقام المعايب  المحاسبية الدولية للقطاع العام فز

ي أن تكون التعديالت عل الدخل متساوية.  الوفد
ي النهاية، أشار الوفد إلإنه ليس من المنطقر

ز
أن المرفق الرابع يتضمن ما يسم  وف

ي وقت الحق من األسبوع. وقيل إن منهجية التخصيص تستند إل هو يدرك بمنهجية التخصيص، و 
ز
أن اللجنة ستناقش هذا األمر ف

ي تم استخدامها منذ عام 
ي العام  ه، ومع ذلك، أشار الوفد إل أن2008المنهجية نفسها التر

ي 2008فز
المرفق بما ، كانت الجداول الواردة فز

ي ذلك 
ي نهاية الثنائية السابقة. وقد فهم الوفد أن أي فائض RWCF) األموال االحتياطية وصناديق رؤوس األموال العاملةفز

( متوازنة فز
ي 
ي تحديد قدرة االتحاد عل الدفع.  األموال االحتياطية وصناديق رؤوس األموال العاملةفز

ي تساهم فز
لالتحادات هو أحد العوامل التر

ا لطريقة ووف
ً
 هدفالرصيد الثنائية السابقة. وال يسمح هذا األمر بالقيام بمقارنة مع من دون فائض الثنائية فقط عرض ، تم التمثيلق

ق الهدف. وطلب الوفد يويمكن أن يؤدي إل سوء فهم فيما يتعلق بتحق األموال االحتياطية وصناديق رؤوس األموال العاملةب الخاص
ي العام 

ز
درج األمانة، كما ف

ُ
ي نهاية عام  األموال االحتياطية وصناديق رؤوس األموال العاملة، تقديًرا عل األقل لرصيد 2008أن ت

ز
 2021ف

ي الجدول أسفل الصفحة 
انية منذ عام 73فز ز اح قدمته2015. وقد ناقش الوفد منهجيات بديلة لتخصيص المب  ي ذلك اقبر

 ، بما فز
ي عام 

ي  2017الواليات المتحدة فز
ز االتحادات. واستمر الوفد فز ة بي  ة وغب  المبارسر ي لكل من النفقات المبارسر حول تخصيص نستر

مساهمة االتحادات نسب إل أن نظرا لكل مجموعة، المتساوي الدخل  علتعديل التوزي    ع اإليرادات المتنوعة و طريقة التساؤل حول 
ي تحقيق اإليرادات 

ي أن ينعكس ذلك عل دخل كل اتحاد اوية وبالتالي غب  متسفز
ي أن تستمر هذه ينبغز

. وأعرب الوفد عن أمله فز

األنسب لقيام بما هو ا وذلك من أجل عندما تتمكن اللجنة من استئناف االجتماعات الحضورية،بحماس أكبر وباهتمام المناقشات 
ي إرصارها عللصحة 

ز
دد الواليات المتحدة ف اماته تقيّ  المنظمة. ولن تبر ز  بموجب المعاهدةد كل اتحاد من االتحادات الممولة بالرسوم بالبر

ي ذلك
ي لتغطية نفقات هذا االتحاد بما فز

 نصيبه العادل من النفقات العامة للمنظمة.  حصوله عل وبجمع الدخل الكافز

ي وشكر الرئيس اللجنة عل تعاونها الجيد. ورفع الوفد االجتماع وقال إن اللجنة ستبدأ  .129
ز
اليوم التالي كما هو  صباح اجتماعها ف

 مخطط له. 



WO/PBC/32/8 
38 
 
 

 من جدول األعمال، طلب الرئيس أن تقدم األمانة بعض التوضيحات بشأن األسئلة المطروحة.  7العودة إل البند وبعد  .130

ت قبل أن تنتقل اللجنة إل قراءتها األكب  و  .131 ي أثب 
ذكرت األمانة أنها تريد اإلجابة عل بعض األسئلة الشاملة والتعليقات التر

ي إطار 
 عل سؤال أثارته بشكل خاص مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ وبعض الوفود، وهو "هل يمكننا التعاون فز

ً
. وردا

ً
تفصيال
قالت األمانة إن التعاون أمر مهم للغاية بالنسبة للمدير العام وجميع قادة القطاعات. و  . كل قطاع عل حدة؟"  يتم النظر فيها إلمنظمة 

ز المنظمة التعاون تحفز و  ،  بي 
ً
ز عل األقل. أوال يتمحور فالتعاون الثقافة. عل  الذي يركز  مسار الالقطاعات من خالل مسارين مختلفي 

ء حول الثقافة ا ي
 وقبل كل سر

ً
ي تم إنشاؤها، وقد أوال

. بشكل موّسع هذا الموضوع عنالمدير العام تحدث آلمنة والشاملة والمفتوحة التر
كة للمنظمة.  الثقافة يجب أن تحثف الزمالء عل التفاعل مع بعضهم البعض، ومشاركة األفكار، والعمل مًعا لتحقيق األهداف المشبر

ز  اتيجية المنظمة المدير الوعندما تم تعيي  ي اسبر
ي التفكب  معه فز

اتيجية ضمن إطار عام للمنظمة وبدأ قادة القطاعات فز الخطة اإلسبر
 
ً
إذا أرادت فقرار مدروًسا: ال، وكان هذا إل هذا النقاش المنظمة عل نطاقجميع القادة والمديرين  بدعوةالمتوسطة األجل، قام أوًل

اتيجية المتوسطة األجل، كان ال بد من القيادة الجديدة تحقيق رؤية المنظمة ور  ي الخطة االسبر
سالتها عل النحو المنصوص عليه فز

ي جميع 
 مع مئات المديرين فز

ً
، أجرى المدير العام وقادة القطاعات حواًرا مفتوًحا وشامًل ك للمنظمة بأكملها. وبالتالي

تحديد مسغ مشبر
م الخاصة رؤية المنظمة ورسالتها وهدفها وكيف يمكن لألمانة أن تعمل فرقهمع الذين تم تشجيعهم عل مناقشة و أنحاء المنظمة 

يبذلون الكثب  من الجهود لتحديد النهج الذي سيتبعونه، لذا اجتمعوا  اتلضمان تطبيق هذه األمور. وكان المدير العام وقادة القطاع
ي أحيان عدة لمشاركة األفكار ومناقشة آخر التطورات

 أو أكب  فز
ً
ا ضمان فيما بينهم ومن أجل التعاون مًعا أسبوعيا

ً
. وحاولت القيادة أيض

ز معلومات جيدة  مشاركة ي عام  بي 
، عند تناول مسودة خطة العمل لذلك العام، تم اعتماد نهج مختلف عل 2021القطاعات. وفز

احاته بشأن خطة العمل كل قطاع   ماقصعيد المنظمة بأكملها:   من قيام قادة إل كل مدير وكل قائد عل بتقديم اقبر
ً
صعيد المنظمة بدال

ا فقط إل اإلدارة العليا أو فرقهم الخاصة هاالقطاعات والفرق بتقديم
ً
ا مفيد

ً
. وتم تخصيص أكب  من يوم لهذه العملية، ولكنها كانت تمرين

ز  التعاونتحديد كيفية وأهدافه، مما يؤدي إل خلق مساحة وفرص للمناقشة و  ما يقوم به كل قطاعألنها تدور حول فهم  مختلف  بي 
ز االعتماد عليه من أجل إنشاء ثقافة األطراف ي الذي حاول المدير العام وقيادات القطاعات تحفب 

 . أما المسار الرئيسي الثاتز
ّ
 الزمالء تحث

 من فبشكل فعال،  عل التعاون
ً
ز عل تحقيق مالية، الموارد الالسغي إل الحصول عل هو االعتماد عل النتائج المرتقبة. وبدال كب  ي البر

ينبغز
كة ي الصفحة  5ويوضح الجدول  . مرتقبة نتائج مشبر

حة حسب قطاع  10الوارد فز انية المقبر ز ية والفرنسية المب  ز ز اإلنجلب  من النسختي 
ز أين كان التعاون الجدول أيضا حدد ي. ولكن، مرتقبةلكل نتيجة  ي القطاعات متوقًعا بشدة بي 

، نظًرا لوجود أكب  من قطاع واحد يساهم فز
ز  ز المنها  12، تتطلب نتيجة مرتقبة 16تحقيق النتائج المرتقبة نفسها. وهذا الجدول ملفت لالنتباه ألنه يظهر أن من بي  تعاون بي 

ي تم تخصيصها. للقطاعات وبشكل عام
ي الواقع، يتعلق هذا األمر كلًيا بالموارد المالية التر

، يمكن مالحظة أن النتائج القطاعات. وفز
ي 
ة األساس، والتر ز ي إطار ركب 

، تتطلب جميع كانت متداخلة للغاية بطبيعتها عل أي حالالثقافة المتوخاة،  ببناء  تسمح المرتقبة فز . وبالتالي

ات  ز القطاعات. وترد المؤرسر ات معيتم تحديد النتائج المرتقبة، و تحت النتائج المرتقبة تقريًبا التعاون بي  نة لكل قطاع تساعد عل مؤرسر
ي جميع أنحاء المنظمة عل العمل مًعا قد تم الفرق ومساءلتها. و عمل تقييم 

كة لتشجيع القطاعات فز وضع هذه النتائج المرتقبة المشبر
ي ظل النهج الجديد، والسؤال الذي يتمحور حول  انتقلت األمانة إللتحقيقها. و 

عل  الحصولإمكانية موضوع الشفافية والمساءلة فز
ة هذا األسبوع بشكل عام لتقديم أي معلومات تحتاجها والذي أثارته خاصة المجموعة األفريقية المعلومات ، إن األمانة حارصز

ً
. أوًل

انية.  ز نامج والمب  اح البر ي اقبر
اح هوأحد أهداف الوفود من أجل النظر فز ، وبالعودة إل  و االقبر ز المساءلة والشفافية. وللتذكب  ا تحسي 

ً
أيض

، مما ال تركز علات عديدة، كانت المنظمة سنو  ي
امج، ثم تحولت إل االعتماد عل اإلدارة القائمة عل النتائج إلحداث تأثب  حقيقر بر

ز عل ال كب   من البر
ً
ز عل النتائج بدال كب  امج. لم يتم التخلي عن ومع ذلك، . مدخالتتطلب البر ، انته األمر بالويبو باتباع وبالتالي عرض البر

ا نهج داخلي لتخصيص التكاليف من أجلوعرض ثالث طرق مختلفة عل األقل لرؤية 
ً
ي الواقع تم اتباع أيض

ز
رؤية  المعلومات نفسها، وف

ي جعل األمانة أقل عرضة للمساءلة و 
ز األطر شفافية بسبب وجود العديد من التداخال أقلالبيانات نفسها. وقد يساهم هذا األمر فز ت بي 
ي بعض األحيان من كان الراعي لنتيجة معينة. لذا أرادت كن واضحا بعضها البعض، ولم يمع المختلفة، نظًرا ألنها لم تتماسر تماًما 

ز
ف

نفسها بمنظمات األمم المتحدة األخرى. ونظرت من مقارنة لويبو اذلك سيمكن القيادة الجديدة تصحيح هذه العملية وتبسيطها. و 
ي تتبعها. إذا تناولنا مثالالقيادة 

ات األداء الرئيسية، حددت الويبو  إل منظمات األمم المتحدة األخرى لتحديد أفضل الممارسات التر مؤرسر
انية  277 ز نامج والمب  ي البر

ز
، أي عدد أكبر بكثب  من ذلك الذي حددته أي وكالة متخصصة أخرى تابعة 2020/21مؤرسر أداء رئيسي ف
ز لألمم المتحدة. فقد وض . و  100و 50ع معظمها بي  اتمؤرسر تقييم إلدارة والدول األعضاء وأصحاب المصلحة أقل ا يمكن عدد مؤرسر

انية األداء بشكل أفضل  ز ا، وبما أن اللجنة عملت عل تحديد مب 
ً
ا أيض

ً
كل قطاع عل لوفهمه ومساءلة األمانة. والمساءلة نقطة مهمة جد

ز تمك ايضاحدة، أرادت  ز تحديد  الوفود من ي  ا، فيما يتعلق بنقطة قيق النتائجحرق داخل المنظمة المسؤولة عن تانية الف  مب  ً . وأخب 

حيب  م األمانة  األصغر  الوثيقةبحجم الشفافية، فقد تم البر ز ا. وتلبر
ً
مقارنة مع الثنائية السابقة؛ وتأمل األمانة أن تكون واضحة أكب  أيض

تحقيق هذا األمر. وكانت األمانة لطرق  ةعدوجود وأشارت إل  ةالجديدالصيغة اعتماد  لتسهيلبتقديم أي معلومات تطلبها الوفود 
ا بصدد االنتهاء من وضع المسودة األول لوثيقة األسئلة واألجوبة، وهي وثيقة رسمية قدمتها األمانة إل الدول األعضاء مع 

ً
أيض

ي طلبتها الوفود. وقد تم تصميم 
ات وبعض البيانات اإلضافية التر ي علالوثيقة بطريقة تجنب التفسب  هيكلية وثيقة  التأثب  بشكل سلتر
انية. وقد ُصممت لتقديم  ز نامج والمب  انيةإضافية وتوضيحات معلومات البر ز نامج والمب  لمسائل المطروحة من ا حول إل جانب وثيقة البر

ي مجاالت معينة. و قبل ا
ي البيلاألمانة إل بعض التعليقات اانتقلت ألعضاء فز

ي وردت فز
انات االفتتاحية. وشكرت األمانة الوفود جزيل تر

ي جميع أنحاء العالم، 
اح إنشاء قسم لمنارصة قضايا المرأة فز اح رتبط ويالشكر عل اقبر بعدد من التعليقات األخرى حول التنوع هذا االقبر

امها المطلق بهذه األهداف ا ز ي اإلعالن عن البر
ز
ا خاصة تلك المتعلقة والشمول بشكل عام. وأعربت األمانة عن رغبتها ف

ً
ألوسع نطاق

ز بطلبات  ز خمسة من المتقدمي  ، وقالت إن اإلحصاء يظهر أن واحد من بي  ز ز الجنسي  براءات هو من اإلناث، للحصول عل بالمساواة بي 
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ي ظل االتجاهات الحالية، سيستغرق األمر 
ز عل مستوى  40وفز ز الجنسي  اءة دولياطلبات  إيداععاًما للوصول إل التكافؤ بي  ، ولذلك البر

ز عل يجب بذل المزيد من الجهود لتحقيق المساواة. وقد تم تصميم جدول أعمال األهداف  كب  محاولة تشي    ع هذا الجهد مع البر
. و لتحقيق  ز ز الجنسي  ي نظام الملكية الفكرية. ثانًيا، يجبيصمتم تالتوازن بي 

 لتشجيع مشاركة النساء والفتيات فز
ً
 م أنشطة الويبو أوال

ا، يجب تعزيز 
ً
ي هذا المجال، لتتمكن األمانة من فهم ما يجري بالضبط. ثالث

جمع وتحليل البيانات، سواء كانت بيانات كمية أو نوعية فز
اتيجيات الملكية الفكرية  ي لسياسات واسبر

امن التحليل الجنساتز ز ي هذا  قائمةالمع بناء القدرات الالزمة. وتوجد عدد من المبادرات بالبر
فز

ي هذه المجال
ي العمل فز

ي قدًما فز
، للمضز ي ي اليوم السابق إل عمله مع مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر

، وأشار المدير العام فز
ي عدد من المجاالت وستواصل 

ي الثنائية عملها هذا المنطقة. وقد عملت األمانة فز
ي ذلك عقد الجلسات عبر 2022/23فز

، بما فز
نت،  ي مجال الملكية الفكريةالمتعلقة بالبحوث والممارسات الجيدة  تتطلع إل نشر وهي اإلنبر

ي النساء فز
شخًصا  450شارك فيها ، والتر

ز النساء وأصحاب المشاري    عتم خاصة من البلدان النامية. و  ا برنامج تدريب وتوجيه وتوفيق بي 
ً
، وضع أيض ز قد و  من السكان األصليي 

نامج ال ا، وتجدر ا 24 ل  دعمقدم هذا البر
ً
ي صدد استخدام هذه التجربة لتسجيل العالمات مشارك

إلشارة إل أن ثمانية من بينهم كانوا فز
ا، تم 

ً
وع وضع التجارية أو العالمات الجماعية الخاصة بهم. ثالث ي تعزيز ركز عل يجدول أعمال التنمية لمشر

االبتكار مجالي دور المرأة فز
ي هذا الوقت، حيث 

ز لم يتم تقديم المزيد من التفاصيل فز ي حي 
ي المكسيك وإيران وباكستان وأوغندا. وفز

وريادة األعمال، وهو ينفذ فز
، وبعد أن أشار تقامت اللجنة باستعراض كل قطاع عل حدة، قد  ي طلب مزيد من التفصيل. وفيما يتعلق بالتنوع الداخلي

رغب الوفود فز
ي و عدد من ال

امها القوي بالتوازن الجغرافز ز ز وفود إل هذا األمر، كررت األمانة البر ز الجنسبي  ات إل المدير العام  أشار . و ي  وجود مؤرسر
انية  واضحة حول كل هذه القضايا ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي مشر
اء الشباب الذي أشار إليه عدد 2022/23فز ، وكان برنامج الخبر

ي من الوفود، أحد المباد
ي يمكن للويبو أن تقوم بها لتعزيز التنوع عل صعيد المنظمة بأكملها، والتنوع من المنظور الجغرافز

رات التر
ي 
اء الشباب هو  يوالعمر والجنساتز هذا التنوع خاصة من خالل بناء قدرات  تحقيقواالجتماعي واالقتصادي. والهدف من برنامج الخبر

ز  ي األفراد الشباب الموهوبي 
ي خاص بشكل العالم، و  جميع أنحاءفز

، فز
ً
من يمكنهم سالذي األمر البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي متوقعافكار جديدة. وكما هو طرح المنظمة من خالل لتعزيز عمل إل الويبو نضمام اال
اء الشباب عل األقل فز ، سيساهم برنامج الخبر

اتيجية المتوسطة األ  اتيجية للخطة اإلسبر ا أن يجل باإلضافة إل أساسها. ولكن  ثالث ركائز إسبر
ً
نامج كان من المأمول أيض ساهم هذا البر

اء إل الويبو  ي تحقيق النمو االقتصادي عل نطاق أوسع ألن الهدف منه هو قدوم الخبر
 ينتقلونلبعض الوقت ومن ثم فيها ليعملوا فز

ز  منها ة والمتوسطة  حاملي  كات الصغب  ات الجديدة إل حكوماتهم وأنظمتهم المحلية والشر  ، ويشاركونومنظماتهم وجامعاتهمهذه الخبر
ات المكتسبة لتعزيز النمو االقتصادي عل نطاق أوسع. وقد أحاطت األمانة علًما بعدد من األسئلة األكب   هذه المعلومات والخبر
، وسيتم تناول هذه األسئل

ً
اح تفصيًل ي بعض الحاالت، ترتبط األسئلة لة عندما تقوم اللجنة بمراجعة االقبر

كل قطاع عل حدة. وفز
هذه األسئلة أثناء قيام اللجنة باستعراض كل قطاع. عل قيادات القطاعات إجابة  من األفضل كونيبقطاعات محددة، وبالتالي س

ب  تقنية من خالل وثيقة األسئلة واألجوبة، ال سيما عندما تدعو الحاجة إل وأشارت األمانة إل أنه ستتم اإلجابة عل بعض األسئلة األك
استخدام بعض األرقام المفصلة. وعل سبيل المثال، أشارت األمانة إل أن وفد جمهورية كوريا طرح سؤال حول حماية األرسار التجارية 

ا السؤال وستتناوله خالل استعراض كل قطاع عل حدة. وفيما يتعلق الويبو بشأن األرسار التجارية. وقد أحاطت األمانة علًما بهذ رؤيةو 
البلطيق حول تأثب  الذكاء االصطناعي والصناعات اإلبداعية، ستجيب األمانة عل هذه دول بأسئلة مجموعة بلدان أوروبا الوسىط و 

 األسئلة. وفيما يتعلق بقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية، تق
ّ
نامج جوائز الملكية م وفد الواليات اد لمتحدة بعرض كريم يتعلق ببر

ا عن األسئلة المتعلقة بأهداف االفكرية الخاص به
ً
، وأحاطت األمانة علًما بهذا األمر وأعربت عن امتنانها له. وستجيب األمانة أيض
. وأثارت مجموعة بلدان أوروبا التنمية المستدامة ورسم خرائط أهداف التنمية المستدامة وتلك المتعلقة ببعض المكاتب اإلقليمية

ز البلطيق نقطة حول العمل دول الوسىط و  كات بي  ك إلدخال الشر المنظمات والعمل مع المنظمات األخرى لتحقيق المسغ المشبر
ي نظام الملكية الفكرية. وستتناول األمانة هذا الموضوع خالل استعراض كل قطاع عل حدة

ز
ة والمتوسطة الحجم بشكل أكبر ف . الصغب 

حللت األمانة قد مليون فرنك سويشي. و  23.3زيادة  -وطرح أعضاء المجموعة باء بعض األسئلة حول المهارات التعاقدية للرقمنة 
ي وثيقة األسئلة واألجوبة وستكو 

 وترد فيه العديد من األرقام، فسيتم إدراجه فز
ً
األمانة  نهذا الموضوع، وبما أن تحليلها كان مفصًل

ز الصجي بعد انتهاء الخدمة،   هذه التفاصيل إذا كان للوفود المزيد من األسئلة. للعودة إل مستعدة ا، ُطرح سؤال حول التأمي  ً أخب 
ي سيتم وتحديدا 

ز الصجي بعد انتهاء الخدمة، والتر ي رسوم التأمي 
ي المائة فز

ا التطرق اليها الزيادة بنسبة ستة إل ثمانية فز
ً
خالل الحق

ي للرد عل األسئلة أو مستعد الفريق أن . وأكدت األمانة والمالية والتنظيماإلدارة حول قطاع المناقشة 
 أي من هذه النقاط البحث فز

 . بشكل أوسع

ين  .132 ي شاركت بها حول األسئلة. وقال إن الزمالء الحارصز
ز فعليا وشكر الرئيس األمانة عل التوضيحات والمعلومات التر والمتصلي 

ي الحسبان 
هذه اإلجابات، وسيكون من دواعي رسور بعضهم الحصول عل هذه التفاصيل اإلضافية عن بعد عل حد سواء أخذوا فز

ح الرئيس أن تبدأ اللجنة القراءة األول  ي الوثيقة بعمق أكبر ومن طرح األسئلة ذات الصلة. واقبر
ز
وستتمكن اللجنة بعد ذلك من النظر ف
بثبات. وقال الرئيس إن اللجنة ستنظر لكن أقسام الوثيقة ببطء و استعراض للجنة من ستسمح للوثيقة من خالل تطبيق منهجية معينة 

ي الجزء المعنون "نظرة عامة 
 فز
ً
، والذي يشكل قسًما 21إل الصفحة  4لبيانات المالية والنتائج"، والذي يمتد من الصفحة عل اأوال

 ذا القسم. رئيسًيا ألنه يصف الرؤية الجديدة للفريق بأكمله. وفتح الرئيس باب األسئلة حول ه

ي اليوم السابق من إلقاء بيان .133
ز
انية، لذلك سيبدأ بإبداء  هوقال وفد إندونيسيا إنه لم يتمكن ف ز نامج والمب  االفتتاحي أمام لجنة البر

انية  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ة. وشكر الوفد األمانة عل إعداد مشر ي 2022/23بعض المالحظات العامة القصب 
، والذي ورد فز

ي مداخالته السابقة، و . WO/PBC/32/4ة الوثيق
انية الذي تبشكل عام، و كما ذكر الوفد فز ز اح برنامج العمل والمب  رحب إندونيسيا باقبر

شد لم ي اتيجية المتوسطة األجل وبخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة أيضا الدول األعضاء، بل  حظاتمال بفقط سبر بالخطة االسبر
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ز 2030لعام  ، عل النحو المبي  اتيجية األرب  ع واألساس والنتائج المرتقبة الستة عشر . ورحب الوفد بإطار النتائج المبسط للركائز االسبر

اتيجية  ي الخطة االسبر
قطاعات سيعزز عمليات  ةثمانيبرنامًجا إل  31. وأعرب الوفد عن اعتقاده أن التبسيط من المتوسطة األجلفز

ا بالسالمة المالية للمنظمة واستمرار اعتماد الويبو عل إدارة مالية حكيمة. وفيما  تسليم النتائج
ً
ورصدها. وأحاطت إندونيسيا علًما أيض

انية  1يتعلق بالجزء  ز اح برنامج العمل والمب  ، المتمحور حول العرض العام المالي والنتائج، كان لدى الوفد عدد من 2022/23من اقبر
ي طرحه

بعض الحصول عل ا. أول سؤال يتعلق بالوثيقة المرجعية لتعريف "نفقات التنمية". ثانًيا، أراد الوفد األسئلة يرغب فز
ي الصفحات من 

ا،  17إل  11التوضيحات بشأن األولويات الرئيسية الواردة فز
ً
انية، وثالث ز اح برنامج العمل والمب  من الجزء األول من اقبر

، أشار الوفد إل أن وفيما يتعلق بالنقطة األولة بأنشطة التنمية وموارد خطة التنمية. بعض التوضيحات المتعلقالحصول عل أراد 
ي الصفحة 

ي فز
ي إحدى الحواسر

ي الحاشية   8الوثيقة المرجعية لتعريف نفقات التنمية الواردة فز
، 13كانت مختلفة عن الوثيقة المرجعية فز

ز تشب  إل التعريف نفسه. غب  أن الوفد تساءل عما خالل جلسة اإل الحظ . وأحاط الوفد علًما بأنه 20الصفحة  ي الوثيقتي 
حاطة أن كلتر

ز  ي كل من الصفحتي 
ي أن تشب   20و 8إذا كان من الممكن اإلشارة إل نفس الوثيقة فز

وذلك حرًصا عل المحافظة عل االتساق. وينبغز
ز إل الوثيقة  انية الخاصة باألولويات الرئيسية  . ثانًيا، وفيما يتعلق باألولويات الرئيسية،A/55/4الصفحتي  ز نظًرا ألن التفاصيل والمب 

ي الصفحات من 
ي وقت الحق، أراد الوفد إدالء بعض التعليقات وطرح  17إل  11الموضحة فز

ي الجزء الخاص بكل قطاع فز
لم تظهر فز
، بشكل عام، أراد الوفد أن اتبعض األسئلة للحصول عل مزيد من التوضيح

ً
ز  الروابطيفهم : أوال اتيجية  بي  ة اسبر ز ي كل ركب 

األولويات فز
اتيجية. و  ة اسبر ز ي إطار كل ركب 

انية   لبعض األولويات لقد تم تخصيصو النتيجة المرتقبة الواردة فز ز ي  محددكما هو نفس المب 
 5الجدول فز

ي الصفحة 
ي بعض الحاالت تم تحديد مبلغ واحد أ، 10فز

ي ولكن فز
تحديد من األولويات، فلم يتمكن الوفد من لمجموعة و مبلغ جزت 

ز األولويات والنتائجو الر  اتيجية المرتقبة ابط بي  ة االسبر ز ي صفحات األولويات الرئيسية من  1. وفيما يتعلق بالركب 
ي ترد فز

بالتحديد، والتر
ة نظًرا لوجود  من السهل فهم ، كان17إل  11 ز انية المخصصة لذلك كان من اواحدة فقط،  نتيجة مرتقبةهذه الركب  ز لواضح أن المب 

ة  ز ي الركب 
ي الكان للوفد و  . 1.1 نتيجة المرتقبةالب رتبطت 1لألولويات فز

ي األولويات، التر
، فيما يتعلق بالنقطة الثانية فز

ً
مزيد من األسئلة. أوال

ي تحمل عنوان "التفاعل الفعال والكفؤ مع أصحاب المصلحة عل الصعيد العالمي والمشاركة االستباقية وال
تمثيل للمقر الرئيسي فز

ي فرنك سويشي لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية )للمكاتب الخارجية عل وجه 
مختلف األحداث والمنتديات"، تم تخصيص مليوتز

وماذا عن التحديد(. وطرح الوفد األسئلة التالية: لماذا تم تحديد هذه األولوية والنتائج المرتقبة المقابلة لها للمكاتب الخارجية فقط؟ 
ي للويبو؟ وأشار الوفد  ي لم يشملها أي مكتب خارحر

ي الجدول  هأنإل البلدان أو المناطق التر
ي الصفحة  5فز

انية قطاع  بلغت، 10فز ز مب 
ي الصفحة 1.1 نتيجة المرتقبةلل مليون فرنك سويشي 3.1 التنمية اإلقليمية والوطنية

انية أولويات قطاع التنمية 11، وفز ز ، كانت مب 
ي هذا أن فرق المليون فرنك سويشي  2.1تعادل  1.1ية والوطنية المقابلة للنتيجة المرتقبة اإلقليم

مليون فرنك سويشي، فهل يعتز
اتيجية 1.1النتيجة المرتقبة ب المرتبطةسيخصص ألنشطة األقسام اإلقليمية  ة االسبر ز ، أشار الوفد إل أنه تم 2؟ وفيما يتعلق بالركب 

يشي لقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية لعقد مؤتمر حول البنية التحتية لسوق المحتوى مليون فرنك سو  1.5تخصيص 
ز ولتنظيم المؤتمرات والندوات والدراسات حول  ، ولتدعم الويبو المبدعي  جدول أعمال اللجنة الدائمة  المطروحة عل مواضيعالالرقمي

انية لم تتغب  هذه األسئلة التالية المتعلقة بالمعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة. وطرح الوفد  ز ، بما أن المب 
ً
النتائج المرتقبة: أوال

ي الصفحة  5من خالل الجدول  مالحظةمليون فرنك سويشي، يمكن  1.577 وبقيت
النتيجة ترتبط ب، أن هذه األولويات 10فز

ي الصفحة 2.2المرتقبة 
ذكر فز ي مؤرسر األداء للنتيجة المرتقبة قطاع حق المؤلف والصناعا 12. لماذا إذن لم يُ

؟ وفهم 2.2ت اإلبداعية فز
كة، وسيكون لهذا األمر فوائد عدة يالوفد أن األمانة قد ذكرت كيف  ز القطاعات جزئًيا من خالل النتائج المرتقبة المشبر تم التعاون بي 

كة  ا إذا كانت النتيجة المرتقبة المشبر
ً
اتنعكس أيض

ً
كةك  أيض ات مشبر ات األداء للنتيجة المرتقبة ، أللألداء مؤرسر  ترتبط فقط 2.2ن مؤرسر

ندوة  مؤتمر أو  حق المؤلف والصناعات اإلبداعية. وفهم الوفد أن أي دراسة أو بقطاع لملكية الفكرية ومكتب المدير العام، وليس با
ي الويبو تستند إل اتفاق داخل اللجنة. لكن أراد الوفد الحصول عل توضيحات بش

ز
ي اتبعتها القطاعات مرتبطة باللجان ف

أن المقاربة التر
ي الويبو 

ز
ي هذا الصدد، يود الوفد أن يسأل  ، وليس اللجان،ف

ز
لتنظيم مؤتمرات أو حوارات أو ندوات خارج إطار جدول أعمال اللجنة. وف

ي تحقيق النتيجة المرتقبة 
ي 2.2عن سبب عدم مساهمة قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية فز

 مداخلتها بشأن . وكما ذكرت إندونيسيا فز
اتيجية المتوسطة األجل، ف ا أن ترى الويبو تجمع المجتمع  تؤيد هي الخطة االسبر

ً
ز الويبو عل دورها كجهة داعية، لكنها أرادت أيض تركب 

ي المؤتمرات والمبادرات المتعلقة 
اتيجية بمواضيع الدولي فز ة االسبر ز الوفد باهتمام أشار ، 3الملكية الفكرية والتنمية. وفيما يتعلق بالركب 

ي الصفحة إل 
ا لألمانة لو تمكنت من WIPO Proofالمتعلقة بخدمة ويبو بروف ) 12الحاشية السفلية فز

ً
(، وسيكون الوفد ممتن

اتيجية  ة االسبر ز ي النقطة الثانية لألولويات أنه تم 4تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه المسألة. وفيما يتعلق بالركب 
ز
، يمكن مالحظة ف

ي الجدول  1.191تخصيص 
ز
ي  5مليون فرنك سويشي لقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية، وبما أن هذا هو الرقم نفسه الوارد ف

ز
ف

انية  أن، يمكن مالحظة 10الصفحة  ز ي أشارت إل  4.1النتيجة المرتقبة ترتبط بهذه المب 
مليون فرنك  1.191 أي المبلغنفس التر

ي الصفحة ولكنالمخصص لقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية. و سويشي 
ا فز
ً
أي مؤرسر أداء لقطاع حق  14، لماذا لم يرد إذ

اءات  3.824المؤلف والصناعات اإلبداعية؟ وينطبق األمر نفسه عل مبلغ  مليون فرنك سويشي الذي تم تخصيصه لقطاع البر
ي الصفحة  5بناًء عل الجدول  4.1النتيجة المرتقبة ب والمرتبطوالتكنولوجيا 

اءات  لملكن و ، 10فز يرد مؤرسر أداء لقطاع البر
ي الصفحة  4.1بالنتيجة المرتقبة يرتبط والتكنولوجيا 

ز
ات األداء للنتيجة 14الواردة ف . وإذا كان السبب وراء هذا األمر هو أن مؤرسر

اع والتكنولوجيا قد تم احتسابها جميعها ضمن لكل من قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية وقطاع براء 4.1المرتقبة  ات االخبر
ي قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية 

انية فز ز  المرتبطةقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية، وباستخدام المنطق نفسه، لماذا إذن للمب 
كة مع التنمية اإلقليمية والوطنية من دون 4.3و 4.2النتائج المرتقبة ب ات أداء مشبر ك للنتائج  مؤرسر أن يكون لها مؤرسر أداء مشبر

ا، فيما يتعلق بأنشطة التنمية وموارد جدول أعمال التنمية، يود الوفد لفت االنتباه إل الجدول 4.1المرتقبة 
ً
ي 7؟ وثالث

، نفقات التنمية فز
ي االطالع عل تفاصيل كل 2022/23

انية المخصصة  نتيجة مرتقبة. وأعرب الوفد عن رغبته فز ز ي المب 
. لنفقات التنمية لكل قطاعفز



WO/PBC/32/8 
41 
 
 

التعليقات. وفهم الوفد أن هذا األمر لم يحدث من قبل، ولكن تقديم المزيد من إجراء مزيد من التحليل و عل الوفد األمر وسيساعد هذا 
ز بعد أن حصل التحول من  كب  امج إل البر ز عل البر كب  حسب بالتنمية توزي    ع نفقات يعتقد الوفد أنه من المهم جدا ، اتعل القطاعالبر

قطاع حق نفقات مليون فرنك سويشي المخصص ل 19مبلغ  يرتبط ، كان الوفد يود أن يرى كيفالنتيجة المرتقبة. وعل سبيل المثال
انية القطاع،  ز ي النهاية، طلب الوفد بالمؤلف والصناعات اإلبداعية من أجل التنمية، وهو ما يمثل أكب  من نصف مب 

النتائج المرتقبة. وفز
ز نفقات التنمية لكل قطاع والثنائية أن  برنامًجا إل ثمانية قطاعات،  31تحول من حصول  رغم. و 2022/21تقدم األمانة مقارنة بي 

انية  فد أنه من المفيد جداو ذكر ال ز ز مب  انية  2022/23إجراء مقارنات بي  ز حة ومب  بشأن نفقات التنمية وهي ممارسة  2020/21المقبر
انية قبل هذا التحول. وعل سبيل المثال، أراد الوفد معرفة إذا كان غالًبا ما تم االعتماد ع ز نامج والمب  ي وثيقة لجنة البر

مكن من المليها فز
امج  61مقارنة  ي الثنائية  20و 11و 10و 9و 8مليون فرنك سويشي لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية بإجمالي المبلغ المخصص للبر

فز
ا لتقديم هذه األسئلة كتابًيا  من التفاصيل المزيد الوفدوسيقدم . 2020/21

ً
ا أيض

ً
خالل مناقشة كل قطاع عل حدة. وكان الوفد مستعد

ورًيا.  ت ذلك رصز  إل األمانة إذا اعتبر

انية لم يقم بإدالئه أدل وفد إرسائيل ببيانه االفتتاحي ألنه و  .134 ز ي اليوم السابق. وشكر الوفد المدير العام وفريقه عل إعداد المب 
فز

ي شكر األمانة عل األ
ول تحت قيادته. وأيد الوفد النهج الجديد والشفاف للويبو والتوجه الجديد للمنظمة. كما أعرب الوفد عن رغبته فز

ي أدل بها وفد المملكة المتحدة نيابة عن المجموعة باء، وأعرب عن اعتقاده أن تأثب  
إعداد الوثائق للدورة. وأيد الوفد البيانات التر

ي المستقبل يات التكنولوج
الرائدة مثل الذكاء االصطناعي وسلسلة الكتل عل نظام الملكية الفكرية سيغب  بالتأكيد قواعد اللعبة فز

ز الويبو الجديد و القريب.  ي تخصيص الموارد لدراسة هذا المجال وتطويره. وتدعم إرسائيل تركب 
ة فز  عللذلك، رأى الوفد أهمية كبب 

ة والمتوسطة من أجل خلق فرصالجماهب  غب  المتخصصة، مع  كات الصغب   مستقبلية إيالء اهتمام خاص لشمل النساء والشباب والشر
ي تكوين . ولتحديد األصول واألدوات القيمة للملكية الفكرية، ال وتدريبها لهذه المجموعات

ام يكقز يجب  ، بلفقط لملكية الفكريةلاحبر
تشجيع النمو االقتصادي والتنمية. وأعرب الوفد عن استعداده للتعاون مع الويبو والدول األعضاء لتبادل أفضل الممارسات  أيضا

 ، ي من جائحة كوفيد وتوفب  الدعم للجميعوالعمل مًعا لبناء القدرات عل الصعيد العالمي
 بشكل أفضل.  19-بهدف التعافز

انية للثنائية وأعرب وفد اإلمارات العربية المتحدة ع .135 ز اح برنامج العمل والمب  ن امتنانه للعرض الذي قدمته أمانة الويبو القبر
ي مجال 2022/23

ي مجال الملكية الفكرية وتعزيز عملها فز
ز أصحاب المصلحة فز . وأعرب الوفد عن تقديره الستعداد الويبو للربط بي 

ز وأكاديميات البحث من خالل تق ز عليهم. وأشار التسويق ودعم االبتكار والمبدعي  كب  ة والمتوسطة والشباب والبر كات الصغب  وية الشر
انية 3الوفد إل زيادة  ز ي المب 

ي طرح عدد من األسئلة حول الجزء األول، لمحة عامة عن المرتقبة بالمئة فز
. وأعرب الوفد عن رغبته فز

معايب  المحاسبية الدولية للقطاع العام، وقد سجلت إل استنادا صيل تعديل النفقات المقدر االمالية والنتائج. ويتعلق السؤال األول بتف
ي الحصول عل توضيح من األمانة بشأن ذلك. ثانًيا، كان للوفد سؤال 

هذه النفقات زيادة تجاوزت مائة بالمائة، وأعرب الوفد عن رغبته فز
ات8حول الصفحة  ة االسبر ز ز نفقات التنمية حسب الركب  اتيجية"، حول تضمي  درج األمانة أهداف ، "بنيان اإلسبر

ُ
يجية. وطلب الوفد أن ت

اتيجية من أجل  ة اسبر ز ز  تحديدالتنمية المستدامة لكل ركب  ة منأهداف التنمية المستدامة و  العالقة بي  ز اتيجية كل ركب  بشكل  الركائز االسبر
ا إل إضافة هدف التنمية المستدامة رقم أفضل

ً
والنتائج  5ة. وفيما يتعلق بالجدول وعبر عن تقديره لهذه اإلضاف 13. وأشار الوفد أيض

ا بالمزيد من التعليقات عندما تتناول اللجنة االمرتقبة، أشار الوفد إل أهمية مبدأ التعاون كما عرضته األمانة. وسيتقدم 
ً
لوفد أيض

اح  انية ل4.1كل قطاع عل حدة. ولفت الوفد االنتباه إل النتيجة المرتقبة لاالقبر ز قطاع العالمات والتصاميم ، إذ لم يتم تخصيص مب 
ي الحصول عل توضيح 

ي جميع الدول األعضاء. وأعرب الوفد عن رغبته فز
لزيادة فعالية استخدام الملكية الفكرية لدعم النمو والتنمية فز

ز  ي تحقيق هذه النتيجة المرتقبة. وأراد الوفد أن يتقدم بتعليقي 
ي يشارك بها قطاع العالمات والتصاميم فز

 حول الصفحة حول الطريقة التر
انية ب فيما يتعلق 18 ز ، أشار الوفد إل أن التدريبات الداخلية بالمب  ز ، فيما يخص الموارد غب  المتعلقة بالموظفي 

ً
حسب فئة التكلفة. أوال

ي التدريب الداخلي  ولكنه، %101شهدت زيادة إجمالية بنسبة 
ز
ي الحظ نقص ف

ز
اءات والتكنولوجيا  ضمن إطار قطاع ،25الصفحة ف البر

نامج. ويمكن معالجة هذه النقطة عندما تستعرض اللجنة هذا كن هناك حيث لم ي ،لامثال عل سبيل تدريب داخلي مخصص لهذا البر
 حول نفقات التشغيل، وطلب توضيًحا بشأن مصطلح "االتصال". وطلب الوفد من األمانة توضيح 

ً
القطاع. وأراد الوفد أن يطرح سؤاًل

ي 
الذي األمر ، بشكل مفصل . وأيد الوفد طلب وفد إندونيسيا بشأن الحصول عل نفقات التنمية6الجدول معتز "االتصال" الوارد فز

انية التنمية لكل قطاع.  ز  سيساعد األعضاء عل فهم كيف يتم تخصيص مب 

ي كلمت19-اإلسالمية( أن يطرح سؤال حول أنشطة الويبو المتعلقة بجائحة كوفيد -وأراد وفد إيران )جمهورية  .136
ه االفتتاحية، . وفز

وس كوفيد اتيجية 19-أوضح المدير العام وتحدث عن أنشطة الويبو المتعلقة بفب  ، كما وأشار إليها عندما تم تناول البند المتعلق باالسبر
ي الصفحة 

ز
حه الشامل لهذا المجال. وقد تم وصف ف انية. وشكر الوفد المدير العام عل رسر ز اح برنامج العمل والمب 

وع اقبر ن م 15ومشر
انية أنشطة الويبو المتعلقة بجائحة كوفيد ز نامج والمب  وع البر حه لكن من دون 19-مشر ، لكن الوفد طلب توضيًحا ألن النشاط قد تم رسر

اح أنشطة محددة. وعل الرغم من إعالن المدير العام عن إطالق حزمة من تدابب  الدعم الرئيسية لمواجهة جائحة كوفيد ، إال 19-اقبر
 هذا األمر.  15ل الصفحة أنه يجب أن تشم

ي تمت صياغتها مع مراعاة  WO/PBC/32/4وأعرب وفد إسبانيا عن امتنانه لألمانة إلعداد الوثيقة  .137
الدول  مساهماتوالتر
انية للثنائية  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر مشاركة الدول  تعزيز بهدف  ، وذلك2022/23األعضاء وردودها عل االستبيان الخاص بمشر

وال  عل دخلها من الرسوم أساسي شكل حصل بت، إال أن الويبو 2022/23 خالل الثنائيةالهدف هو تحقيق فائض  رغم أنء. و األعضا
ز السائدة النمو االقتصادي العالمي  توجهات معرفة يمكن المنظمة  ه معمخاوفمشاركة الوفد كان من واجب ، و بسبب حالة العدم اليقي 
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ي هذا الصدد. و 
ي ما زال العالم يواجهها، و  19-جائحة كوفيد الناجمة عنبالنسبة للمشاكل المستمرة والدول األعضاء فز

ي أن تتم التر
ينبغز

ا يحتاج إل دعم من جميع بطريقة حكيمة اتلتنبؤ ا
ً
. وقد شكل تحديد نفقات المنظمة دون المساس باألنشطة المقدمة تمرين

. ويعتمد الو  ي مجتمع الملكية الفكرية العالمي
ز فز ي أن جدول أعمال التنمية وبالنسبة لفد عل حسن نية الجميع، المشاركي 

يعتقد أنه ينبغز
، و قدر بناء ال يشمل ز مستمرة إل الحاجة أشار إل الات، والتدريب الرقمي ز الخدمات العالمية لحماية تأمي  الموارد المناسبة لتحسي 

، ذات نوعية جيدةالملكية الفكرية ولكي تكون هذه الخدمات 
ً
انية. أوال ز ي تتعلق بالمب 

. وأراد وفد إسبانيا طرح العديد من األسئلة التر

انية التقديرية لإليرادات من اتحاد مدريد لعام  3.6الحظ الوفد زيادة قدرها  ز ي المب 
ي المائة فز

ي ، 2022/23فز
مقارنة  ،5الصفحة فز

انية  ز  2020/2021بمب 
ً
ي الدخل المقدر. ومن المتوقع أيض

 بعام 2022/23ا أن تزداد إيرادات نظام الهاي لعام ، بمجرد النظر فز
ً
، مقارنة

ي عائدات نظام مدريد ونظام الهاي. ويجب 2020/21
ر بعض العوامل هذه الزيادة فز ، وتم تقديم تحديث لهذه اإليرادات المقدرة. وتبر

ي االعتبار أن الصفحة 
د 1، الفقرة 7األخذ فز ز ي المائة، لكن من المتوقع  5.3اد بنسبة من الوثيقة، نصت عل أن عدد التسجيالت سب 

فز
ا بنسبة 

ً
ي  3.2أن تشهد التجديدات انخفاض

ي المائة فز
انية  2022/23فز ز . وفيما يتعلق باإليرادات من نظام 2020/21مقارنة بمب 

ي الصفحة 
ا أنه من المتوقع أن يزداد عدد التسجيالت والتجديدات  3، الفقرة 7الهاي، ورد فز

ً
ي أيض

ي المائة  19.2نسبة نظام الهاي ب فز
فز

ي المائة  12.7و
ي عل التوالي فز

انية 2022/23فز ز ، ات المتوقعةالزياد هذه. وكان للوفد بعض الشكوك حول 2020/21، مقارنة بمب 
ي 
ي دخلهما فز

ز انخفاض فز  كال النظامي 
اح الويبو 19-، وقد يعود ذلك إل جائحة كوفيد2020/21حيث عاتز . ورحب وفد إسبانيا باقبر

عالمي للملكية الفكرية يتسم بالفعالية والتوازن ويعزز اإلبداع من أجل مستقبل أفضل وأكب  استدامة. لكن تفاجأ الوفد من لنظام 
اتيجية  2.1مليون فرنك سويشي أي  16.967تخصيص  ة االسبر ز انية، إلحدى الركائز األساسية، وهي الركب  ز ي  1بالمائة فقط من المب 

التر
ي جميع أنحاء العالمتوضح إمكانات الملكية ال

ي زيادة رفاهية وحياة الناس فز
ز واالت مزيد منوتدعو الحاجة إل  . فكرية فز صل لتحسي 

ي العالم، ويشكل هذا األمر رؤية 
ي كل مكان فز

ية ككل، فز ي يمكن للملكية الفكرية من خاللها أن تحسن حياة البشر
التوعية حول الطرق التر

ة بشكل حاسم، لكنه يحتاج إل مزيد من المعلومات حول الموارد المخصصة لها، حيث أساسية للوفد. ويؤيد وفد إسبانيا هذه ا ز لركب 
ه أولوية و  ي ذكر األمر الذي يعتبر

هو يعتقد الوفد أن الموارد قد ال تكون كافية للمهمة الضخمة المنوطة بالويبو. وأعرب الوفد عن رغبته فز
ي 
ي تنفيذ أنشطة وضع المعايب  وصياغة سياسات الويبو، بما فز

ذلك التفاوض بشأن الصكوك القانونية الدولية ودعم األعضاء فز
ا ومرونة وكفاءة عند اتخاذ  ي مختلف اللجان واألفرقة العاملة. فعل الويبو أن تصبح منظمة أكب  نشاطً

المعاهدات، والعمل الموضوعي فز
ن ال

ّ
، مما يمك ي العمل كمنتدى للحوار الدولي

دول األعضاء من وضع المعايب  واألنشطة التنظيمية عل قراراتها، وعليها أن تستمر فز
، عل الويبو أن  لتعزيز المستوى العالمي وتكييف معايب  الملكية الفكرية الخاصة بهم  عل إعطاء األولوية  تركز االبتكار واإلبداع. وبالتالي

ي الويبو كمنظمة رئيسية لحماية حقوق الملكية لألنشطة المتعلقة باالمتثال للقواعد وتعزيز أنظمة حماية الملكية الفكرية إلعا
دة الثقة فز

ي منطقة أمريكا الالتينية. وأشار الوفد إل 
ورة الفكرية وتشجيع عمليات االنضمام الجديدة إل معاهدات الويبو ال سيما فز عقد مؤتمر رصز

. دبلوماسي والحاجة إل تحليل القضايا المتعلقة بالملكية الصناعية والفكرية والتكنو   لوجيات الجديدة مثل الذكاء االصطناعي

 إجاباتها.  تحضب  دقائق لتتمكن األمانة من  10علق الرئيس االجتماع لمدة و    .138

 بعض النقاط  .139
ً
ي أثاروها. وتناولت األمانة أوال

عالية المستوى الوشكرت األمانة جميع الوفود عل مشاركتها وعل األسئلة التر
اح خطة الثنائية رت أن ذكالمتعلقة باإليرادات المرتقبة. و  ي اقبر

ز تستند  2022/23تقديرات اإليرادات فز إل توقعات كبب  االقتصاديي 
ز حجم ال  المثالي  السيناريو  لطلب باإلضافة إلا السيناريو األساسي الواقغي لحجملطلب. ومن حيث الدخل، قدم كبب  االقتصاديي 
ي و  حكيما. وقد اتبعت األمانة نهًجا األسوأالسيناريو و 

لكن و . السيناريو األساسي الواقغي لحجم الطلب اعتمدت علضمنًيا أنها  ذلك يعتز
الثالثة أي  التسجيل أنظمة عل جميعالسيناريو األساسي الواقغي لحجم الطلب عل  %5بنسبة ، تم تطبيق تخفيض اإليرادات لتقدير 

اءات.  توفب  الموارد المناسبة وكان من المهم جدا لعملة هو اإلنفاق الوجه اآلخر ل غب  أنمدريد والهاي ومعاهدة التعاون بشأن البر
يان الحياة المالي للمنظمة وأساس استدامتها 

لخدمات الملكية الفكرية وأنظمة التسجيل. وتشكل رسوم أنظمة التسجيل هذه رسر
، كانت األمانة حريصة للغاية عل عملها مع القطاعات المعنية لضمان تزويد ها بالموارد الكافية لتلبية الطلب المتوقع، المالية. وبالتالي

ي االعتبار عند قراءة الطلب وجداول الدخل. وبالتالي ي قدمه كبب  االقتصاديون، ذبناًء عل سيناريو الحالة القاعدة ال
ز
يجب أخذ ذلك ف

ي ال
 عل سؤال أو تعليق من وفد إسبانيا حول تقديرات الهاي، قالت األمانة إن العمود الثاتز

ً
ذي أشار إليه الوفد يتضمن تقديرات من وردا

ز  ، كان الفرق بي  ، بينما العمود األول لم يتضمنها. وبالتالي
ز تقديرات التجديدات  ضافةإناجما عن  2020/21و 2022/23الصي 

. وبعد أن  ز ونظًرا . تسويات معايب  إيبساسكان هناك طلب للحصول عل معلومات األمر،   اوضحت األمانة هذاوالتسجيالت من الصي 
ز الصجي بعد انتهاء الخدم امات التأمي  ز  بالبر

ً
ة مرتبطة أوًل (، فقد طلبت األمانة اإلجابة عل هذا السؤال مع ASHI) ةألن هذه األخب 

ي وقت سابق خالل تلك المحادثة عند إجراء 
ز
ا ف

ً
ت أيض ي أثب 

ز الصجي بعد انتهاء الخدمة والتر امات التأمي  ز األسئلة األخرى المتعلقة بالبر
 قطاع اإلدارة والمالية والتنظيم. لعراض است

ا. وشكرت األمانة وفد إندونيسيا  .140
ً
ا من الوقت لإلجابة عن بعض األسئلة، وال سيما األسئلة المفصلة جد

ً
وطلبت األمانة مزيد

ي وقت الحق. 
 فز
ً
مت بدراستها بعناية وتقديم إجابة أكب  تفصيال ز علق أحد األسئلة لكن لتقديم إجابة أولية، يتو إلرسال مداخلته والبر

ز  ي الصفحتي 
ي الحاشية فز

ي 20و 8باإلشارة إل "نفقات التنمية" فز
. وبناًء عل طلب وفد إندونيسيا، ستقوم األمانة بتغيب  الحاشية فز

اتيجية") 8الصفحة  ي الصفحة إل  ("بنيان اإلسبر
قسم األولويات بوفيما يتعلق  . A/55/4أي  من الوثيقة 20المرجع نفسه الموجود فز

ي 
انية فز ز ي توضيح القصد من هذا القسم: من وجهة نظر اإلدارة القائمة عل 2022/23 برنامج العمل والمب 

، أعربت األمانة عن رغبتها فز
اتيجية األربعة واألساس. و االركائز الكانت هناك عل أعل مستوى،  و  ،النتائج ساهمت  نتيجة مرتقبة 16رد مجموعة من تها، تحتسبر

ات األداء وخطوط األساس واألهداف  مساهماتفيها القطاعات الثمانية. ويمكن رؤية  ي النتائج المرتقبة من خالل مؤرسر
ز
القطاعات ف
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ي قسم األولويات الرئيسية،  عاللكل قطاع. لكن نظًرا ألن هذا األمر ظل عند مستوى 
 تناولتنسبًيا، أي مستوى النتائج المرتقبة فز

تحت النتائج المرتقبة من  الواردةأعمق إلظهار المساهمة عل مستوى القطاع ولتسليط الضوء عل أهم األولويات الوثيقة مستوى 
اتيجيات التنفيذ ل اهذا المستوى من التفاصيل قد يكون مفيدإذ إن وجهة نظر تنظيمية،  قطاع. وبالتالي كل عندما تستعرض اللجنة اسبر

ي كانت علاف
ي أنن انتقاء األولوية، التر

، يعتز ز   مستوى أقل من النتائج المرتقبة من منظور تخطيىطي النتيجة المرتقبة و المبالغ  الرابط بي 
ورة رابطواألولويات  ، ألنها   ليس بالرصز .  كانت علمبارسر ي المستوى األدتز   تسجيلما لم يتم و مستوى أدتز

ء فز ي
، نتيجة المرتقبةللكل سر

ي  الرابط كان  لكلذو النتيجة المرتقبة.  المرتبط بهذه إل المبلغمجموع المستوى األدتز فلن يصل 
ي رابط بعض الحاالت فز

، لكن فز مبارسر
ز  الربطحاالت أخرى إن  األمانة أسئلة وفد ستدرس ومع ذلك، . شكل مبارسر ب اممكن م يكنالنتيجة المرتقبة ومستوى األولوية ل بي 

ي الصفحة 
ا إل الحاشية السفلية فز

ً
المتعلقة  12إندونيسيا بمزيد من التفصيل وتقدم إجابات عن أسئلة الوفد. وتمت اإلشارة أيض

نامج ويبو بروف ) ي أقرب (WIPO Proofببر
ها فز ي ستحاول نشر

ي وثيقة األسئلة واألجوبة، والتر
. وستقدم األمانة معلومات إضافية فز

ي الصفحة وقت م
ي الوثيقة فز

ي كانت موجودة بالفعل فز
مكن لتحصل الوفود عل مزيد من التفاصيل باإلضافة إل الحاشية السفلية والتر

ي أثارها وفد إندونيسيا. و ب. وتطرقت األمانة إل مسألة نفقات التنمية 12
 االنتقال اللجنة مناألمانة  طلبتحسب النتيجة المرتقبة التر

ي ال 8إل الصفحة 
اتيجية". وباإلضافة إل جداول نفقات التنمية فز ي بوثيقة "بنيان اإلسبر

ي يمكن العثور عليها فز
حسب كل قطاع التر

ي الصفحة  21من الصفحة  7الجدول 
ا من خالل النتيجة المرتقبة الواردة فز

ً
، فنفقات التنمية 8من الوثيقة، يمكن العثور عليها أيض

انية المقدرة للنتيجة المرتقبة  حسب النتيجة هي المبالغ المشار إليهاب ز . وعل سبيل المثال، بلغت المب  ز ز قوسي  ي  4.1بي 
ظهر توالتر

، والذي وصل إل  18.5بالخط األسود،  ز ز قوسي  مليون  17.6مليون فرنك سويشي، أما نفقات التنمية فهي المبلغ المشار إليه بي 
ي الصفحة فرنك سويشي. وقالت األمانة إن هذه المعلومات موجودة بالفع

ي الصفحة نفسها مع الجدول اآلخر فز
ل، حتر ولم تكن فز

، سيكون من دواعي رسور األمانة أن تقدم هذه 2020/21حسب كل قطاع مع الثنائية ب. وفيما يتعلق بمقارنة نفقات التنمية 21
ي وثيقة األسئلة واألجوبة، فهي تحتاج فقط إل بعض الوقت إلنتاج جدول مناسب لكنها

ويد األعضاء بهذه  المقارنة فز ز مة ببر ز ملبر
اتيجية المعلومات. وتقدم وفد اإلمارات العربية المتحدة بطلب إلضافة أهداف التنمية المستدامة ة اسبر ز ي  بحسب كل ركب 

بنيان "فز
اتيجية ي الصفحة  "اإلسبر

انية 8فز ز ي النسخة المعدلة من برنامج العمل والمب 
لدول ، إذا وافقت ا2022/23. وستدرج األمانة ذلك فز

رح سؤال محدد للغاية يتعلق بالجدول  ذلكاألعضاء عل ز لم يتم تحديد . و4.1لنتيجة المرتقبة حول ا، 5. وطُ ي حي 
انية فز ز لنتيجة لمب 

انية لقطاع  تم ،قطاع العالمات والتصاميمل 4.1المرتقبة  ز اءات والتكنولوجيا. الوضع مب  اءات والتكنولوجيا بر والسبب هو أن قطاع البر
اءات  ي البلدان يحتوي عل قسم التعاون الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البر

ي الدول األعضاء فز
وهو يساعد مكاتب الملكية الفكرية فز

ي الويبو  قطاع العالمات والتصاميمالنامية والبلدان األقل نمًوا. ولم يكن 
ومن هنا سبب ابهة، أقسام وخدمات مشيحتوي عل فز

ي باالختالف. وتناولت األمانة مسألة الجدول 
ا والذي أشار إل زيادة فز

ً
ي أثارها وفد اإلمارات العربية المتحدة أيض

حسب فئة التكلفة التر
ي قطاع أموال  لم يتم تخصيصذلك مع و  %100تكاليف التدريب الداخلي بنسبة 

ز فز اءات والتكنولوجيا. و الللمتدربي  ن أمانة األ ذكرتبر
ي 
. وفز  من برامج التدريب الداخلي

ً
ا منًحا دراسية مكثفة بدال اءات والتكنولوجيا يدير تقليديً جذب المواهب  يتمقطاع، هذا القطاع البر

ي بشكل مستمر الشابة 
جمة و شعبة النظم المعلومات و  شعبةمن خالل برامج الزمالة القائمة من قبل فز معاهدة لعمليات ال شعبةبر

ي الثنائية التعاون بش
اءات. وفز ي 2022/23أن البر

اءات والتكنولوجيا لمساعدة  شعبة، سيتم إدخال برنامج زمالة جديد فز قانون البر
ي عملها 

اءات فز يعية للدول األعضاءعملية ودعم اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر مشاركة  كان من المتوقع  لذلك ،تقديم المشورة التشر
امجء الذين تابعوا الزمال  ي وثيقة األسئلة واألجوبة لكي يتمكن  هذه البر

ا فز
ً
ي هذا النوع من العمل. وسيتم نشر اإلجابة عل هذا السؤال أيض

فز
إلجابة عن سؤال حول نفقات التشغيل فيما يتعلق بفئة لاألمانة  انتقلتاألعضاء من الحصول عل إجابة كاملة لتسهيل مراجعتهم. ثم 

ي تحمل عنوان التكلفة 
ا لفئات التكلفة. إن فئة االتصاالت  ،108صفحة  ،الملحق ب قدمي". تصاالتاال"التر

ً
ية تعريف ز ي النسخة اإلنجلب 

فز
يد ونقل  اتهي الفئة الثانية الواردة ضمن فئ نت والفاكس والبر ي نفقات االتصاالت نفقات الهاتف واإلنبر

نفقات التشغيل. وتعتز
ي نفقات ا

ز
ي المستندات. ويمكن توقع تسجيل انخفاض ف

ز
يعود هذا األمر إل و ، 2020/21مقارنة بالثنائية  2022/23التصاالت ف

ي عام 
ونية فز اءات ومدريد والهايبالنسبة ألنظمة  2020االنتقال إل اإلخطارات اإللكبر -بسبب جائحة كوفيد معاهدة التعاون بشأن البر

ي الثنائية  رسائل ت، وبالتالي انخفض19
يد بشكل كبب  فز ي االعتبار  هذا األمر أخذ تم ، و 2020/21البر

ي البر  فز
انية فز ز نامج والمب 

ي بيانه 19-. وفيما يتعلق بسؤال وفد إيران حول األنشطة المتعلقة بجائحة كوفيد2022/23
، أشارت األمانة إل مداخلة المدير العام فز

ي وثيقة األسئلة واألجوبة فيما 
مت األمانة بتقديم مزيد من التفاصيل فز ز ، والبر  يتعلق بأنشطة محددة. االفتتاحي

انية. وأعرب عل وشكر وفد إندونيسيا األمانة عل اإلجابات األولية  .141 ز نامج والمب  أسئلته حول الجزء األول من وثيقة لجنة البر
ي إل المزيد من الوقت لتحضب  إجاباتها عن بعض األسئلة و  ةحاجبنة اأن األمبالوفد عن تفهمه 

ي وثيقة األسئل يتم ادراجهاقد التر
ة فز

ا مع و واألجوبة. 
ً
ي وثيقة األسئلة واألجوبة سيكون متوافق

ي التأكد من أن التوضيح الذي سيتم تقديمه فز
لكن الوفد أعرب عن رغبته فز

ز الصفحة  حها نفقات التنمية والعالقة بي  . وشكر الوفد األمانة عل رسر لكن، قال و . 7والجدول  8أسئلته، لذلك أراد توضيح أسئلته أكب 
تم عل سبيل المثال،  -توزي    ع نفقات التنمية لكل قطاع يفهم كيف تم أن  ريدهو يفم يحصل عل إجابة عل سؤال واحد، الوفد إنه ل
قبة تر مالنتائج فما هي ال، الخاصة بقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية مليون فرنك سويشي لنفقات التنمية 18 تخصيص

ي  المرتبطة بهذا التمويل؟
ي الماضز

ز لمكن ي ، كانفز ، ولكن مع اتباع النهج الجديد القائم عل كل قطاع عل حدة، هذا األمر  ألعضاء تخمي 
. وقد فهم الوفد أن المعلومات عن نفقات التنمية لكل نتيجة مرتقبةنفقات التنمية المقابلة لكل  حجممن كان من الصعب التأكد 

اكمة هاموجودة، ولكن نتيجة مرتقبة ي تم تخصيص كمثال  4.1تستخدم النتيجة المرتقبة كانت األمانة و ، مبر
مليون فرنك  17، والتر

ز ل ز قوسي  جميع ل المبلغ هو مليون فرنك سويشي، ولكن هل هذا  18من إجمالي  ذه النتيجةهنفقات التنمية المرتبطة بسويشي بي 
ي هذا المثال، لم يستطع الوفد أن يرى كيف تم تخصيص 

ز
بحسب كل  4.1شي للنتيجة المرتقبة مليون فرنك سوي 17القطاعات؟ وف
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فهم فقد الوفد توضيح آخر يتعلق بأسئلته حول األولويات الرئيسية.  طلبقطاع. فطلب وفد إندونيسيا توضيًحا حول هذه النقطة. و 
ي قسم األولويات الرئيسية من الجزء 

انية الواردة فز ز ي مستوى هي إما جزئية أو تراكمية، ألنها كما ذكرت األ 1الوفد أن المب 
مانة قد توغلت فز

ي كان من المقرر تنفيذها. و 
امج التر ي الصفحة أعمق فيما يتعلق بأنشطة العمل أو البر

، وفيما يتعلق بحق المؤلف 13عل سبيل المثال فز
اتيجية و  والصناعات اإلبداعية ة االسبر ز ي مخصص مليون فرنك سويش  1.191كان الجزء الرئيسي من سؤال الوفد يتعلق بمبلغ ،  4الركب 

امج ومشاري    ع خاصة بالمو  ي ذلك البلدان األقل يضا"لبر
، بما فز ي واإلقليمي ودون اإلقليمي

ها عل المستوى الوطتز اتيجية وغب  ع االسبر
ي الجدول 

". وقد ورد الرقم نفسه فز
ً
، 5نموا مليون فرنك سويشي  1.191مبلغ أن وجد نوع من االرتباط بالنتيجة المرتقبة، إذ ي. وبالتالي
ي المثال المقدم. وأشار الوفد إل مالحظات األمانة  4.1النتيجة المرتقبة ب مرتبطصص لقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية المخ

فز
ز القطاعات والذي يشكل   للتعاون المتبادل بي 

ً
كة. لكن قطاع حق المؤلف والصناعات  نتيجة مرتقبةبأن كان هذا األمر مثاال مشبر

لماذا و ضع هذا المؤرسر لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية فقط. فقد وُ  4.1رئيسي مع النتيجة المرتقبة الداء األ  اإلبداعية ال يشارك مؤرسر 
ات األداء الخاصة بالنتيجة المرتقبة  ي مؤرسر

ا فز
ً
ي الصفحة  4.1لم يتم ذكر قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية أيض

إذا تم  14فز
انية ز ز بطتر م القطاع لهذا وبرنامج تحديد مب   هذا هو األمر الذي كان الوفد يسغ إل توضيحه. و ؟ 4.1النتيجة المرتقبة ب ي 

ها  .142 ي وثيقة األسئلة للوشكر وفد اإلمارات العربية المتحدة األمانة عل توفب 
معلومات، وأعرب الوفد عن تطلعه لرؤية اإلجابات فز

وقف تحول أسباب  - 9، الحاشية 12وبة فيما يتعلق بالصفحة واألجوبة. وطلب الوفد إضافة نقطة أخرى إل وثيقة األسئلة واألج
ي برنامج WIPO Proofبرنامج ويبو بروف )

ي  WIPO Proof(. وطلب الوفد توضيح حجم االستثمار فز
الذي تم االتفاق عليه فز

 . 2020/21الثنائية 

 وثيقة األسئلة واألجوبة.  إلالمعلومات المطلوبة  إضافةتعهدت األمانة بو  .143

ي هذا القسم من الوثيقة، ستواصل اللجنة ورصح الر  .144
ي المعلومات اإلضافية المتعلقة بجميع األسئلة الواردة فز

ا بتلقر
ً
ئيس أنه، رهن

انية  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي  2022/23مراجعة مشر
حسب كل ب -المالية والنتائج  -وفتح الرئيس باب المناقشة حول الجزء الثاتز

ح الرئيس أن  اءات والتكنولوجياقطاع. واقبر ي وقت واحد بدًءا من قطاعي البر
ز فز ي قطاعي 

والعالمات التجارية والتصميمات  ،يتم النظر فز
 حتر تتمكن األمانة من اإلجابة عل أسئلة الوفود مًعا. 

ا باسم المجموعة باء، أن ذكر و  .145
ً
اءات والتكنولوجيا  ه يعتبر وفد المملكة المتحدة، متحدث أنه رغم الويبو. و  لعمل مهم جداقطاع البر

ة ألنظمة االيداع ا مع القطاعات األخرى، وهي القائمة حاليا يقدم فوائد كثب 
ً
ا جيد

ً
الملكية  أنظمة ، فإن المجموعة تود أن ترى تعاون

ي تتمتع بالقدرة عل ا اتالفكرية واالبتكار وقطاعات التنمية اإلقليمية والوطنية الستهداف الكيانات الغنية باالبتكار 
هذه عل عرف تلوالتر

عدد قليل من عل . والحظت المجموعة أنه يتم تحديد خط األساس لبعض النتائج المرتقبة باالعتماد وتقيمها األصول غب  الملموسة
ح الفريق  ااعتماد الردود. واقبر ي أكب  صالبة ودعا إل  تمؤرسر

ي الدراسات البذل التضافر فز
اك المزيد من الدول األعضاء فز جهود إلرسر

يعية والسياساتية. وتشكل النتيجة المرتقبة با المتعلقة تقصائيةاالس  عل ذلك، إذ أنها مبنية عل  4.2لمشورة التشر
ً
ردود عل  7مثاًل

ة ويحتاج هذا النمو إل إدارة  قطاع العالمات والتصاميم. وذكرت المجموعة أن 2020عام تم إجرائه استطالع  يتمتع بإمكانات نمو كبب 
ا للنمو جيدة. وطلبت ا

ً
ف عليها  المتوقعلمجموعة تحديث ي يشر

وكيف ينعكس هذا النمو عل  قطاع العالمات والتصاميملألنظمة التر
ي مراحل أشارت إل التحول الرقمي و باتجاه دفع للالنتائج المرتقبة والموارد. وأعربت المجموعة عن تقديرها 

أن بعض األدوات ما زالت فز
ي مراحل التنفيذ. 

ز
عل أن تقدم الويبو واجهة مستخدم موحدة وسهلة االستخدام.  أيضا عن حرصها المجموعةأعربت و تجريبية أو ف

حت المجموعة أن يتعاون  ف عليها مع قطاعات اإلدارة والمالية والتنظيم والبنية  قطاع العالمات والتصاميمواقبر ي يشر
واألنظمة التر

  بوابة الويبو للملكية الفكرية. التحتية والمنصات، لتقديم نقطة وصول موحدة ال سيما عبر 

اءات. كما  .146 ز الخدمات من خالل معاهدة التعاون بشأن البر اءات والتكنولوجيا وتحسي  وأيد وفد االتحاد الروسي نتائج قطاع البر
اء ومستخدمي النظام. وكان الوفد مهتًما بتوسيع عدد الكتيبات، ال سيما تلك المتعأيد  يعات الوفد فكرة تنظيم األحداث للخبر لقة بالتشر

ةحيث من متطلبات البو الوطنية للدول األعضاء  ي قد يحتاجالخبر
ها مقدمو الطلبات. وتساءل الوفد عن سبب عدم وجود الي ، والتر

ات أداء للنتائج المرتقبة  ح بها قطاع العالمات  4.1و 2.2مؤرسر ي اقبر
اءات والتكنولوجيا. وأيد الوفد الطريقة التر ي قطاع البر

فز
 إل وضع منصة جديدة لنظام مدريد وتحديثه.  هتطلعأعرب عن النتائج والتحسينات و  والتصميمات

اءات والتكنولوجيا والعالمات التجارية والتصميمات للويبو و  .147 ز  أيدوأشار وفد إندونيسيا إل أهمية قطاعي البر عمل كال القطاعي 
ي ذلك التعاون مع قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية. وتساءل ال

انيات مع بعض النتائج بما فز ز من المرتقبة وفد عن سبب تطابق بعض المب 
اءات والتكنولوجيا، تم تخصيص  وجوددون  انية  3.4مؤرسر أداء يعكس ذلك. وفيما يتعلق بقطاع البر ز ي المب 

مليون فرنك سويشي فز
ي مؤرسر ال يوجد لكن و . 4.1مليون فرنك سويشي للنتيجة المرتقبة  3.8و 2.2للنتيجة المرتقبة 

أعمدة خط األساس أو أعمدة ات أداء فز
ي الجداول. وأحاط الوفد علًما بأن 

ي النت قطاع العالمات والتصاميماألهداف فز
ز جيلم يساهم فز ز  تي  حيث لم يتم  4.1و 2.2المرتقبتي 

انية مخصصة له ز ز تحديد مب  ز المرتقبتي  ز النتيجتي  ي وضع يسمح له بالمطالبة بتحديد اتي 
ز
 نتيجة مرتقبةللقطاع. وذكر الوفد أنه ليس ف

ي  قطاع العالمات والتصاميماعتقاد عدم ، لكنه تساءل عن سبب قطاع العالمات والتصاميمل
ز
ز بأن دوره يشمل المساهمة ف النتيجتي 

ز  ي  شعبة. وأحاط الوفد علًما بأن 4.1و 2.2المرتقبتي 
اتيجيات التنفيذ فز ندوة الويبو العالمية  تذكر  قطاع العالمات والتصاميم اسبر

اكات العالمية إجراء محادثات أو  ،بشأن البيانات الجغرافية، ولكن عندما قرر قطاعا حق المؤلف والصناعات اإلبداعية والتحديات والشر
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ي مؤتمرات أو مناقشات عالمية،  
ة كان ينبغز . وتساءل الوفد عن سبب 2.2المرتقبة  ضمن النتيجة المناسبشكل البإدراج هذه األخب 

ي 
ندوة الويبو العالمية بشأن البيانات الجغرافية. وذكر الوفد أنه لن ب ما يتعلقفي قطاع العالمات والتصاميمعدم اتباع المسار نفسه فز

ي ال
د بقوة عل الصناعات شدت، لكنه سلط الضوء عل هذه النقطة ألن إندونيسيا 4.1 نتيجة المرتقبةيطلب من القطاع المساهمة فز

ي ال تتعلق ب
ي تشمل و حق المؤلف المحمية بحق المؤلف فحسب، بل بالمنتجات الثقافية ب المحمية منتجاتالاإلبداعية التر

التر
ا، وأشار 

ً
ا من االقتصاد الصناعي الوفد العالمات التجارية والتصاميم أيض ً إل أن العالمات التجارية والتصميمات تمثل جزًءا كبب 

التعاون مع قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية أو قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية، إندونيسيا إلندونيسيا. وتساءل الوفد إذا أرادت 
عدم عل الرغم من  قطاع العالمات والتصاميمقبل ميم اإلندونيسية من الحصول عل دعم للعالمات التجارية والتصافهل يمكنها أيضا 

انية مخصصة للنتيجة  ز  . 4.1المرتقبة وجود أي مب 

ز  .148 ي يتعي 
ي صياغة اآلراء حول األولويات والنتائج التر

وأشاد وفد إسبانيا بالتحليل الشامل والمفصل لكل قطاع، والذي ساعد فز
ي الثنائية 

ي مختل 2022/23تحقيقها فز
ي قدمها وفد فز

احات التر اءات والتكنولوجيا. وأيد الوفد التعليقات واالقبر ي قطاع البر
ف المجاالت فز

ا باسم المجموعة باء. وفيما يتعلق بالسجالت العالمية للملكية الفكرية، رأى الوفد أن األولويات يجب أن 
ً
المملكة المتحدة، متحدث

اءات ونظامي مدريد تشمل ضمان إدارة تلك الخدمات بكفاءة ودقة وفعال ي يقدمها نظام معاهدة التعاون بشأن البر
ية خاصة تلك التر

ي نظام مدريد وسيلة لضمان إتاح
اتيجية فز ي جميع أنحاء العالم.  تهوالهاي. وتشكل الوفورات االسبر

ز فز لكن تحتاج و لجميع المستخدمي 
ي جمي

اءات إل التكيف مع تنمية االقتصادات فز م ع أنحاء العالم. ويمكن تبادل المعلومات مع مكاتب معاهدة التعاون بشأن البر
ّ
تسل

 التغطية اللغوية لنظامي مدريد الطلبات 
ز اءات. وكان ال بد من تأمي  وتوفب  أدوات تكنولوجيا المعلومات لنظام معاهدة التعاون بشأن البر

ا أن يكون لمعاهدة سنغافورة تغطية جغرافية أوسع 
ً
من  مستخدمي نظام العالمات التجارية يستفيد لكي نطاقا والهاي. ومن المهم أيض
 تكاليف التدريب وم  تم رفع . وفيما يتعلق بدور التكنولوجيا، هذه المعاهدة بشكل أكبر 

 
ي قطاع  %400ح السفر ذات الصلة بنسبة ن

فز
اءات والتكنولوجيا بينما انخفضت بنسبة  ي  %17البر

ي الزماالت  مجالبر  %28.8بنسبة  زيادة. وتم تسجيل قطاع العالمات والتصاميمفز
فز

ن ذلك الويبو من الوصول إل الشباب وإثارة اهتمامهم بالملكية 
ّ
ي أن يمك

اءات والتكنولوجيات، وأعرب الوفد عن أمله فز قطاع البر
ي ظل الوضع الطبيغي الجديد. كما الفكرية.  

ي مجالي المؤتمرات والمنشورات خاصة فز
ي أن تتمكن الويبو من النمو فز

أعرب الوفد عن أمله فز
ي أن 

ي نظام مدريد ونظام الهاي. وأعرب الوفد عن أمله فز
وفيما يتعلق بالعالمات والتصاميم، يود الوفد التعاون مع األطراف المتعاقدة فز

ي مجالي المبذولة  جهودال تسمح
انية واإلدارة  فز ز بما يتماسر مع توقعات الدول األعضاء للثنائية المرتقبة تحقيق النتائج بالمب 

وري أن . 2022/23  وكان من الرصز
ُ
 ت

ّ
وسع من الخدمات لضمان عدم إهمال أتوفر مجموعة أن و  أفضل جودةذات  خدماتم الويبو قد

 التسجيل. رتبط بعمليات تأي مجاالت 

ز أن .149 ي الصفحة  قطاع العالمات والتصاميم وذكر وفد الصي 
انية  27قد ذكر فز ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ، 2022/23من مشر

ا، وأيد الوفد هذه الفكرة. وكونه نظام دولي لخدمات الملكية الفكرية ذات تاري    خ 
ً
تسهيل الوصول إل نظام مدريد وجعله وأكب  تماسك

ز مودعي طلبات العالمات مجال  كان لنظام مدريد عام،   100طويل يتخىط  ز من حيث اللغات. وسيساعد هذا التحسي  كبب  للتحسي 
ا عل 

ً
ز التجارية عل االستفادة بشكل أفضل من خدمات النظام، ويمكن أن يساعد الويبو أيض استخدام النظام عل الصعيد  تحسي 

ي الوقت نفسه، يجب أن 
. وفز ي جميع أنحاء العالم  بشكل أكبر الويبو  تساهمالعالمي

ي نظام خدمات الملكية الفكرية فز
 تعزيز  بهدففز

ز يركز عل العمالء و الذي نهج ال ي  تملكمستوى خدمة الويبو وجودتها. كما يجب أن  تحسي 
، ال سيما فز ز الويبو عدد كاف من الموظفي 

 نظامي مدريد والهاي. 

ا باسم مجموعة البلدان األفر  .150
ً
ي قدموشكر وفد جنوب أفريقيا، متحدث

ات التر ي ذلك اليوم. وفيما تيقية، األمانة عل التفسب 
ز
ها ف

ي وقت سابق من ذلك 
ا باسم المجموعة باء، فز

ً
ي أثارها وفد المملكة المتحدة، متحدث

ات أداء بناء القدرات التر يتعلق بمسألة قياس مؤرسر
ات  ي تنمية  عنلمستفيدين لى الرضا إل الدراسات االستقصائية ومستو  تستنداليوم، ذكرت المجموعة أن معظم المؤرسر

القدرات التر
ات األداء  ي يمكن استخالصها من  لكي تلقوها. وطالبت المجموعة بصياغة أكب  موضوعية لمؤرسر

 أنشطةتشب  إل األثر الفعلي للنتائج التر
ي يتم تنفيذها. و 

ي تطبيقبناء القدرات التر
ي يتم فيها قياس بن علهذا األمر  ينبغز

اء القدرات. وتساءلت المجموعة جميع القطاعات التر
. وتساءلت المجموعة عما إذا تم تحديد نسبة مئوية محددة للموارد غب   ات أداء أقوى، إذا جاز التعبب  عما إذا يمكن وضع مؤرسر

انية.  ز ي االعتبار عند تخصيص األجزاء غب  المخصصة من المب 
 المخصصة، أو إذا كانت هناك أية اعتبارات أخرى تم أخذها فز

ح أن تراجع األمانة وشك .151  لوفود. ا لإلجابة علمعلومات الر الرئيس الوفود عل بياناتها واقبر

 عل بضع نقاط عامة ألنه تم طرح  .152
ً
د أوال هم وأوضحت أنها سبر بشكل  األسئلة بعضوشكرت األمانة الرئيس والوفود عل صبر

ات أداء رئيسية، أوضحت األمانة أن هذا وقد يكون من المفيد  متكرر  معالجتها من منظور شامل. وفيما يتعلق بمسألة عدم وجود مؤرسر
انية  تبسيط وتسهيل نتيجة لمحاولةهو األمر  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي  250. فقد تم تحديد أكب  من 2022/23مشر

مؤرسر أداء فز
انية  ز ات األداء،  حولية مرجعاجراء دراسة . وعندما تم 2020/21مب  ز أنمؤرسر ة، أكبر عدد من  علما أنهاللويبو،  تبي  ليست منظمة كبب 

ي منظومة األمم المتحدة بأكملها
ات األداء فز ي الويبو  مؤرسر

منظمة واحدة فقط كان ل. و وهذا ما أكدت عليه أيضا شعبة الرقابة الداخلية فز
ات من  عدد أكبر  كالويبو. و األداء مقارنة بمؤرسر ز خاللقد تم البر وع اقبر  ب  انية ا إعداد مشر ز تبسيط  عل 2022/23ح برنامج العمل والمب 

 من التفاصيل المملة. القرّ  يحصلالوثيقة وتقليصها ل
ً
ات األداء من أكب  من  لكلذو اء عل رؤية شاملة بدال  250تم تخفيض عدد مؤرسر

ي تطبق فيها المنظمة هو . فقط مؤرسر  77إل 
ي المنقح وتعلم كانت هذه هي المرة األول التر اتيجر العديد من األمور  لجميعاذا اإلطار االسبر
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ز قدمت رؤية جيدة لما إل حد ما من المنظمة واثقة كانت . ونتيجة لهذا التمرين،  خالل هذه العملية ات األداء السبعة والسبعي  أن مؤرسر
ي يجب 

ات األداء الرئيسية تفعيلهاتحتاج الويبو إل تحقيقه والمجاالت التر . والحظت األمانة التعليقات والمالحظات حول عدد مؤرسر
انية ز نامج والمب  ات أداء كانت الوفود تبحث عنها بناًء عل معرفتها السابقة بطريقة عمل البر انيات عل مؤرسر ز . ولماذا ال تحتوي بعض المب 

ات األداء  ات األداء هذه أقوى. وقد أجريت مناقشات حول هذه باألثر، وكيف يجب أن تك المرتبطةوورد تعليق عل مؤرسر ون مؤرسر
ي الواقع 

اء، وفز ي اجتماعات المجموعة اإلقليمية مع الخبر
إل األنشطة، ثم إل  مدخالتهذه الرحلة لالنتقال من ال شكلتالمسألة فز

ي سلسلة القيم
ز عل كيفية ارتقاء الويبو فز كب  ا مستمًرا وتم تحديد هذا األمر ة. وشكل النتائج واألثر، محاولة مستمرة لمواصلة البر

ً
تمرين

ات المن  قليلغب  عدد  ات األداء الرئيسية البالغ عددها ، ولكن بعضها لم يكن  المرتبطة باألثر مؤرسر . وذكرت 77كذلك ضمن مؤرسر

حات المستقبلية.  ي المقبر
ات وجعلها أقوى فز  األمانة أنها ستتمكن من صقل بعض المؤرسر

يعية والحاجة إل وفيما يتعلق بمؤرسر األ  .153 ، تعهدت األمانة بالسغي للوصول إل مزيد من الردودمزيد من الداء للمشورة التشر
ي هذا المجال. وقد نما التعاون  الردود

يعية، ال سيما مع نمو الخدمات المقدمة إل الدول األعضاء فز ز للمشورة التشر القطاعات بشكل  بي 
ة عملها. وكمثال عل ذلك، األشهر الستة منذ أن بدأت قيا خاللملحوظ  اءات تم دة القطاع فبر عقد اجتماعات تنسيقية مع قطاع البر

ي 
ز فز ز القطاعي  اءات والتكنولوجيا وأصبح  االرتفاعوالتكنولوجيا وقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية. واستمر التنسيق بي  قادرا قطاع البر

ي تحتاجها الدول األعضاء من قطاع الحصول عل مزيد من المعلومات من قطاع التنمية اإلعل 
قليمية والوطنية حول الخدمات التر

ي المقابل، 
اءات والتكنولوجيا. وفز اءات والتكنولوجيا  ساهمالبر ي تثقيف قطاع البر

قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية بشأن بناء القدرات فز
ي    ع. وهناك العديد من األمثلة األخرى  ي مجاالت السياسة العامة والتشر

ز فز اءات للقطاعي  الذي يمكن أن توفره معاهدة التعاون بشأن البر
اءات والتكنولوجيا يعمل  ي عدد من وكان كل قطاع يتعاون مع قطاع  أخرى قطاعات معحيث كان قطاع البر

اءات والتكنولوجيا فز البر
ز المجاالت المختلفة. وسيستمر التعاون  ي  بي 

اءات والتكنولوجيا  وكانبشكل ملحوظ.  االرتفاعالقطاعات فز عدد كاٍف من  يملكقطاع البر
ز  ز وكان . ه كان من الصعب تحديد إذا كان هذا العدد كاٍف بالفعل أم ال، ولكنمبدئيا الموظفي  ي م القطاع بصدد تعيي 

ز فز مناصب  وظفي 
ز هو إدارية عليا مهمة و  معاهدة  ضمن إطار مع ذلك، كان القطاع يعمل بشكل أساسي  امنيأمل أن يتم شغل هذه الوظائف قريًبا. وبالبر

يان الحياة ز يشغلون الوظائف المناسبة. وكما ذكرت األمانة عدة مرات، فإن رسر ز المناسبي  اءات للتأكد من أن الموظفي   التعاون بشأن البر
اءات والتكنولوجيا و  من ناحية أخرى فإنبالنسبة للويبو هو موظفوها، و  يان الحياة لقطاع البر اءات خاصة رسر معاهدة التعاون بشأن البر

ز لهذا القطاع وهذه المعاهدة ز التابعي  ز عل أن يكونوا أكب  كفاءة كان بالتأكيد الموظفي  . ويبحث القطاع عن طرق لمساعدة الموظفي 

ي  نعتمد علأفضل، ونحن بشكل تكنولوجيا معلومات  اماستخد من خالل
جمة والمجالي الذكاء االصطناعي فز لمساعدة  فحصالبر

ز عل تقديم عمل  ي البلدان اآلسيوية، تدار  ،. كما عمل القطاع عل التأكد من أن االتجاهاتأفضل وأكب  فعاليةالموظفي 
جمات فز مثل البر

ي مجال اوظيفة  20سنوات، تم نقل  10بشكل صحيح. فعل سبيل المثال، قبل 
إل  ةغب  آسيويعل البلدان المن العمل  ،لفحصفز

ي عام ةاآلسيويالعمل عل البلدان 
ز ، تم نقل 2020. وفز غات للاترجمة العمل عل غب  آسيوية إل  اللغات ترجمة العمل علمن  وظيفتي 

ي المستقبلاآلسيوية. وسيواصل القطاع اتخاذ الخطوات الالزمة 
جمة م فز ي  ن قبلحتر تتم إدارة الفحص والبر

 هذا القطاع. موظقز

ي منذ إنشاء القطاع. وكما أوضحت األمانة  قطاع العالمات والتصاميموذكرت األمانة أن  .154
ي نفقات التعاون اإلنمات 

قد ساهم فز
ي االعتبار وتعكسومن المؤكد أن المنظمة ستأخذ جميع النقا فيها أمور جديدة تعلمت تمر بمرحلة، إن المنظمة سابقا

بالطريقة  هاط فز
ي عمليات القطاع لتؤكد للدول األعضاء أن القطاع يسب  

ي عملها. وستقدم األمانة معلومات إضافية عن أحدث التطورات فز
الصحيحة فز

ز خدمة العمالء وتعزيز تعاونه وتنسيقه داخل الويبو لضمان مراع اة عل الطريق الصحيح. وسيبذل القطاع قصارى جهده لتحسي 
ي القطاع. 

ي خطته لتعميم األنشطة ذات الصلة فز
ز القطاعات بشكل جيد فز كة بي   النقاط المشبر

اح بالنسبة لو  .155 وع اقبر ي مشر
ألسئلة المتعلقة بآفاق النمو لسجل مدريد، أشارت األمانة إل الملحق الخامس والجداول األخرى فز

انية  ز ي حددت 2022/23برنامج العمل والمب 
 طلباتالحدوثه خالل السنوات التالية. وأظهر الجدول الخاص بتوقع ما كان من الم، والتر

ي دخل مدريد يقدر بنسبة ضمن إطار نظام  المودعة
ي عام  6.8مدريد نمًوا فز

ي المائة فز
ي عام  3.5، و2021فز

ي المائة فز
ي  3.9و 2022فز

فز
ي عام 

ا وكانت . 2023المائة فز
ً
ي  تحسن. وتم تسجيل 19-دجائحة كوفي أثر إل  نظراهذه التوقعات إيجابية جد

عة ضمن دالمو  طلباتالفز
ي الجزء األول من العام، بدًءا من مارس و مدريد  إطار نظام

ز
ي تلقاها سجل المكتب الدولي ف

. 2021، واستمر طوال شهر يونيو 2021التر

ي المائة 6.8الذي بلغ  2021وتتماسر هذه األرقام مع توقع عام 
مراقبة  يجب، لذا 19-جائحة كوفيدأثر التنبؤ بمن غب  الممكن  . وكانفز

توقع قبل عام. وفيما م كانكان الوضع أكب  إيجابية مما  و الحفاظ عل هذه التوقعات واالستمرار بالعمل بها عل مدار العام.  امكانية
 فاعلمدريد للت واجهة موحدة لعمالء نظاماستخدام يتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد المملكة المتحدة نيابة عن المجموعة باء بشأن 

ا حدده القطاع لنفسه. و هذا النظام مع 
ً
ا مهًما جد

ً
، ذكرت األمانة أن هذا األمر يشكل هدف ز بشكل رقمي ي تتمب 

 يطورهاهذه الواجهة التر
ونية حيث يمكن  ستماراتاألول هو بناء وتطوير سلسلة من اال انبثالثة جوانب. الجبالقطاع   المعامالت إجراء بعضلألشخاص اإللكبر
ونية هو االستمارات وما إل ذلك. والهدف من هذه الوكيل و  صاحب التسجيلوتغيب  تفاصيل  التقييداتب تلك المتعلقة مثل اإللكبر

ونية قيد االستخدام البعضو  إل أقض حد اتاإلجراء تسهيل ي الجانب . أما من هذه االستمارات اإللكبر
مكون إدارة الهوية  فهو الثاتز

ز بإدارة تسجيالتهم بطريقة جماعية. والمحفظة والذي سيسم ي مرحلة و ح للمستخدمي 
ويعمل  حاليا المواصفاتتحديد هذا المكون فز

ي جميع أنحاء المنظمة، وهو مثال عل القطاع 
ا مع قطاع اإلدارة والمالية والتنظيم للتوصل إل حل يمكن تطبيقه فز

ً
بشكل وثيق جد

ز التعاون  ي هو فالثالث الجانب القطاعات. أما  بي 
وتز إعادة تصميم موقع  الذي تم تنفيذه من خالل e-Madrid نظام مدريد اإللكبر

ي العام ي. و بكثب  سهل أمدريد لجعل استخدامه وتصفحه 
ستمر العمل عل هذه المكونات الثالثة ومن المتوقع أن نرى تقدًما فيها فز

. وسيتم تصميم هذه المكونات  بوابة الويبو للملكية الفكرية وسيعمل القطاع عن  عرضأسلوب بشكل وثيق مع بطريقة تتماسر التالي
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ز عل بوابة الويبو للملكية الفكرية  ز عمل  لجعلكثب مع الزمالء العاملي  تجربة المستخدم موحدة قدر اإلمكان. وفيما يتعلق بالعالقة بي 
ز بأن قدًرا كب4.1مدريد والنتيجة المرتقبة  ي طمأنة المندوبي 

ي سجل مدريد  ، أعرب القطاع عن رغبته فز
ا من العمل فز ً مع البلدان كان ب 

ي الكثب  من التفاصيل لذا تم و النامية. 
ي مع البلدان النامية يتطلب التعمق فز

ي العام الماضز
ي قام بها القطاع فز

إن إدراج جميع األنشطة التر
وا وبربودا وشيلي والرأس األخرصز أنشطة مع أنتيغ تم تنفيذتقديم بعض األمثلة التوضيحية عن هذه األعمال. فعل سبيل المثال، 

 . ي
ي العام الماضز

 وباكستان وترينيداد وتوباغو والعديد من البلدان العربية واألفريقية فز

ي  .156
ي  التنميةبشأن أعمال  قطاع العالمات والتصاميموتابعت األمانة تناول التعليقات الواردة من زمالئها فز

ي تم تنفيذها فز
التر

ي أعمال التنميةقد شارك سجل الهاي و القطاع. 
ي ه ، عل الرغم من أنبشكل كامل فز

وع  ذا األمر لم يكن مذكور بشكل واضح فز مشر
انية  ز اح برنامج العمل والمب  ي أدل بها وفد المملكة المتحدة نيابة عن المجموعة باء بشأن  . 2022/23اقبر

 عل المداخلة التر
ً
وردا

انية التوقعات الخاصة بسجل الهاي، يمكن العثور عل هذه األ ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي المرفق الخامس من مشر
رقام فز

ي الطلبات ليصل إل جيد  نمو تم تسجيل  وحتر اآلن، ،2021عام  خالل. و 2022/23
ي المائة، وهي نسبة تفوق التوقعات  10فز

فز
ي المرفق الخامس، 

ي المائة عل أساس انضمام  9نمو بنسبة حصول  حيث تم توقعالواردة فز
ز المتوقع. وقد ارتفعت جميع فز الصي 

ي المائة، متجاوزة  40 يفوق ارتفاعاعمليات التجديد قد سجلت األرقام األخرى بشكل عام. ف
ي المرفق بذلك فز

التوقعات الواردة فز
ي عام  16.5بنسبة  المودعة الخامس. وارتفع عدد التصاميم

اآلن. وأكد  حتر  2021بالمئة. وأظهر هذا األمر أن األرقام انتعشت بقوة فز
ي العام 

يد.  2020المدير أن سجل الهاي انتقل فز ي تكاليف البر
ي تحقيق بعض الوفورات فز

ونية مما ساهم فز  بالكامل إل اإلخطارات اإللكبر

ركائز ال مختلف إطار  ضمن قطاع العالمات والتصاميمل نميةاألنشطة المتعلقة بالت تحديدأنه تم إل األمانة  أشارتو  .157
اتيجية وااال انية سبر ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي مشر

حة حول البيانات  كانت. و 2022/23لنتائج المرتقبة فز الندوة العالمية المقبر
ي 
ا. وكما ذكرت  الويبو هذا نشاط من اإلعداد للنسخة القادمةتركز عل وفد إندونيسيا،  تطرق اليهاالجغرافية، والتر

ً
ي جد المهم والشعتر

ي وقت سابق، كا
ي يتم فيها تغيب  إطار إعداد التقارير وقد األمانة فز

ي تم نت هذه هي المرة األول التر
وضع عدد من النتائج المرتقبة التر

اتيجية  ة االسبر ز ي إطار الركب 
كات والمجتمعات واألفراد الستخدام ي. و 4تصلح لإلبالغ عن هذا النشاط فز دعم القطاع الحكومات والشر

ي التم إدراج ية المستدامة. و الملكية الفكرية كأداة للنمو والتنم
ات الجغرافية فز اح عقد الندوة العالمية حول المؤرسر  نتيجة المرتقبةاقبر

ي هذا المجالمهاراتتعزيز و  ل األعضاء بالملكية الفكريةو زيادة معرفة جميع الدوذلك بهدف  ،4.3
القطاع علًما بتعليقات وأحاط . ها فز

ا ز نامج والمب  ز للجنة البر ز دورتي  ي إعداد التقارير. ونظًرا ألن هذه الدورة كانت األول من بي 
ي الوفود وشواغلها المتعلقة بهذا النهج فز

نية فز
ي هذا ستكون هناك ، 2021عام 

ي الدورة  الموضوعفرصة إلعادة النظر فز
ز وعرضه بطريقة تحىطز بموافقة جميع الوفود فز الثالثة والثالثي 

ي سبتمبر 
انية فز ز نامج والمب   . 2021للجنة البر

ورة وأكد وفد اليابان  .158 اءاتعل رصز ز إنتاجية خدمات معاهدة التعاون بشأن البر بالمائة من دخل  77ألن أكب  من  وجودتها تحسي 
ي هذا الص

ي يدفعها المودعون. وفز
اءات التر ي من رسوم معاهدة التعاون بشأن البر

انية الويبو يأتر ز دد، رحب الوفد بإعطاء األولوية للمب 
ز  ي الصفحة  فعاليةالمخصصة "لتحسي 

اح برنامج  12وجودة خدمات الويبو العالمية للملكية الفكرية" كما هو مكتوب فز وع اقبر من مشر
انية  ز ز 2022/23العمل والمب  أنظمة اكتساب . وذكر الوفد أنه سيواصل العمل مع الويبو والدول األعضاء األخرى من أجل تحسي 

 حقوق الملكية الفكرية واالنتفاع بها. 

ز وشكر وفد االتحاد الروسي األمانة عل تعليقاتها وطلب المزيد من المعلومات حول طلبها السابق بشأن  .159 نظام  تحسي 
ي نظام مدريد،  الوفد بالتعليقات الواردة بشأن تحديثات تكنولوجيا المعلومات رحبتكنولوجيا المعلومات لنظامي مدريد والهاي. و 

فز
ا عل تحديث تكنولوجيا المعلومات لنظام الهاي. 

ً
 لكنه لم يتلق رد

انية السيد خوسيه أنطونيو جيل  .160 ز نامج والمب  واختتم الرئيس الجلسة العامة هذا الصباح وذكر أن نائب رئيس لجنة البر
أس جلسة بعد الظهر. وأبلغ الرئيس الوفود أن األمانة ستجيب عن  ي سيليدونيو سيبر

ز
السؤال المعلق الذي طرحه وفد االتحاد الروسي ف

 جلسة بعد الظهر. 

ز و  .161 جمي 
افتتح نائب الرئيس جلسة بعد الظهر وشكر الرئيس عل عمله وأمانة الويبو عل إعدادها الوثائق للدورة. وشكر المبر

. وأعىط نائب الرئيس الكلمة لألمانة للرد عل السؤال المعلق الذي طرحه وفد اال ز . الفوريي   تحاد الروسي

ي ذلك الصباح. وأوضحت األمانة  .162
ي الرد السابق عل الوفود فز

واعتذرت األمانة عن عدم إجابتها عل سؤال وفد االتحاد الروسي فز
ي مجال أن كل ما تم تنفيذه من تطوير 
ي لنظام الهاي، و فز وع التوسع الخارحر ي إطار مشر

 هو تكنولوجيا المعلومات لنظام الهاي قد تم فز
ي ال ،2020 من تقرير أداء الويبو  155الخطة الرأسمالية الرئيسية. وأشارت األمانة إل الصفحة  ري    عأحد مشا

وع التوسع  وضحت تر أن مشر
وع يركز عل المستخدم ي لنظام الهاي هو مشر مع المكاتب. وقد  اإلدماجيهدف إل تقديم خدمات مستدامة وتعزيز عمليات  ،الخارحر

ي عام 
وع فز ي تقرير أداء الويبو لعام  تحديدهوما تم تسليمه حتر اآلن تم  2020بدأ هذا المشر

ز عل ما مالمن . و 2020فز كب  فضل اآلن البر
وع الذي سيمتد حتر عام  ي األشهر القادمة من المشر

وع إل زيادة 2022تم التخطيط لتسليمه فز  عدد. وبتعبب  أدق، يهدف المشر
ز من خالل خي ز الخارجيي  ز ارات الخدمة الذاتية للمستخدمي  وإدارتها. وشددت األمانة  بهم بيانات الخاصةالالوصول المبارسر إل  تحسي 

ا 
ً
وع لعل أنه سيتم تنفيذ هذا األمر بهدف ضمان االندماج الكامل مع بوابة الويبو للملكية الفكرية. وهناك عنرص آخر مهم جد مشر

ي لنظا ي األشهر القادمة وهو الخدمات الجديدة لتبادل البيانات التوسع الخارحر
ز
ي مبارسر بشكل م الهاي سيتبلور ف

ز
ي وآت

مع المكاتب، والتر
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ي الصفحات 
من تقرير أداء الويبو  157و 155يشار إليها بخدمات الويب. ويمكن العثور عل مزيد من التفاصيل حول هذه الخدمات فز

ات إضافية إذا لزم األمر.  لحصولل. ورحبت األمانة بأي طلبات 2020  عل تفسب 

ي  استعراضواصل نائب الرئيس و  .163
بحسب كل قطاع وفتح المجال للنقاش حول قطاع حق  –المالية والنتائج  -الجزء الثاتز

 المؤلف والصناعات اإلبداعية وقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية. 

ا باسم المجموعة باء، عن .164
ً
وجهة نظر مفادها أن قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية  وأعرب وفد المملكة المتحدة، متحدث

اتيجيات التنفيذ والجهود التعاونية  الويبو إلدارة  عل نطاقيمكن أن يتأثر بالذكاء االصطناعي وهو حريص عل معرفة المزيد عن اسبر
اتيجيات التنفيذ هي و  مثل هذا السيناريو.  ،  واصلالمعلومات والتنشر أعربت المجموعة عن تقديرها لكون إحدى اسبر إل أن نظًرا الرقمي

ة والمتوسطة الحجم غالًبا ما تكون غب  مدركة كات اإلبداعية الصغب  أو حتر تنفر للحماية بموجب حق المؤلف  األجيال الشابة والشر
ي تهدف إل بورحبت بشدة  . هامن

أداة للنمو والتنمية حق المؤلف ك ية استخدامإمكان تسليط الضوء علمثل هذه المبادرات التر
اف  كات ولالعبر ز بعمل المستدامة للشر وشجعت المجموعة عل "توزي    ع  . أعمالهموحصولهم عل عائدات عادلة من  جميع المبدعي 

، الذي ةوفيما يتعلق بقطاع التنمية اإلقليمي والوطني إل رؤية بعض األمثلة عل هذا المحتوى.  هاتطلعوأعربت عن المحتوى الملهم" 
ف ي ي فيما بين قينسيعمل عل التعل شبكة المكاتب الخارجية للويبو و شر

ها، أعربت المجموعة عن تقديرها للمجال الذي ظهر فز
اتيجيات تنفيذ القطاع، وأقرت بأن مكاتب الويبو الخارجية هي  هااسبر ز للتواصل مع  مؤهلة أكب  من غب  أنشطة منظومة عل القيمي 

ز األمم المتحدة عل  ي المستويي 
ي زماالت الويبو بنسبة  علماو  . اإلقليمي والوطتز

أن قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية شهد زيادة فز
ي ال المناطق، تساءلت المجموعة عن 1،168%

ز النتائج فيها هذه الزماالت تنفيذ  سيتم تر ا، حيث لم تكن هناك مواءمة واضحة بي 
ً
الحق

ات أداء المرتقبة  ة. ، بالنسبة لهذه االزماالتومؤرسر  . هذه المسألةلذلك، سيكون من المفيد توضيح و  لزيادات الكبب 

اتيجية  .165 قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية، وال سيما ب الخاصة تنفيذالورصح وفد االتحاد الروسي بأنه كان مؤيدا السبر
ي هذا المجال.  تطوير البتز 

ن التحتية لحق المؤلف وتعزيز الخدمات فز ي المؤسسات الثقافية وأشار الوفد إل أن البر
ي الماضز

امج غىط فز
ي هذا الصدد. 

ي النتالمحرز وأعرب الوفد عن تطلعه لرؤية التقدم  والبحثية، وتساءل عن نوايا الويبو المستقبلية فز
ز جيفز ز الم تي   رتقبتي 

ي الوث . 4.1و 2.2
يقة وأشار إل وجود العديد وفيما يتعلق بقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية، أعرب الوفد عن تقديره للوصف الوارد فز

اتيجية التنمية.  ي كانت ذات أهمية خاصة فيما يتعلق باسبر
حة وشدد  من العنارص المهمة المرتبطة به، والتر وأيد الوفد األنشطة المقبر

ز تنسيق المشاركة المعارف و عل أهمية عمل أكاديمية الويبو و  ي تحميها الملكية الفكرية. بي 
الوفد عن تقديره وأعرب  جميع األنشطة التر

ي للعمل المكاتب الخارجية و 
ي  تنفذهاألنشطة التر

ي  المناطق. بعض المنظمة فز
 مجال وكان للمكاتب الخارجية دور مهم تلعبه، ال سيما فز

ي زيادة الموارد من أجل مواصلة هذا العمل.  تقديم الخدمات. 
 وأعرب الوفد عن أمله فز

امه بدعم برنامج العم .166 ز أن حق المؤلف  بماإطار قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية،  ضمنل وكرر وفد إندونيسيا البر
ز حكومته بشكل خاص.  فيما يتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، قامت إندونيسيا و والصناعات اإلبداعية كانت محط تركب 

ي ذلك 
ي عام إل معاه انضمتبتحديث قوانينها ولوائحها الوطنية لمواكبة التطورات الحالية، بما فز

ز ومراكش فز ي بكي 
عملت و  . 2020دتر

ي عام 
ي إندونيسيا، وكانت  مع 2020إندونيسيا بشكل كبب  مع قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية فز

منظمات اإلدارة الجماعية فز
ي دورات اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة. 

ة، كانت إندونيسيا فيما يتعلق بالصناعات اإلبداعيو   تشارك بنشاط فز
ي والعالمي 

ز الوطتز ي الطليعة عل المستويي 
ز
ي مجالف

ز
ة نشر  ف كات الصغب  ز األفراد والشر أهمية االقتصاد اإلبداعي الذي يشمل المبدعي 

اشكل هذا األمر ، و الشعبيةاعد و والمتوسطة والمبتكرين عل مستوى الق ي الخطة االسبر
ز الويبو الجديدة فز ا أحد مجاالت تركب 

ً
تيجية أيض

ي و  . 2026-2022المتوسطة األجل  ي التنمية يوفر فرص عمل و وهو يكان االقتصاد اإلبداعي مصدًرا لالبتكار واإلبداع الشعتر
ساهم فز

باعتباره السنة الدولية لالقتصاد اإلبداعي من أجل التنمية المستدامة داخل  2021وقد تم االحتفال بعام  االجتماعية واالقتصادية. 
ي منظومة األمم 

 المتعلقةلتوضيح اوذكر الوفد أن تعليقاته وطلبات  . اإلعداد لهذا الحدثالمتحدة، وساهمت إندونيسيا بشكل كبب  فز
، المعلومات إل عدة أقسام قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية مقسمةب

ً
، برنامج العمل المتعلق بالصناعات اإلبداعية. ثانيا

ً
: أوال

نامج العمل  امج تواصل الرقمي والالمتعلقة ببر ، برنامج العمل المتعلق بتطوير حق المؤلف، وكذلك البر
ً
 نتيجة المرتقبةالب المرتبطة؛ وثالثا

انية النص  فيما يتعلق بالصناعات اإلبداعية، أشار و  . 2.2 ز ي برنامج العمل والمب 
ز
لقطاع حق المؤلف والصناعات  2022/23الوارد ف

ي 
ز
وتساءل الوفد عما إذا كانت تلك األنشطة  الصناعات اإلبداعية. مجال اإلبداعية إل بعض األنشطة المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات ف

قطاع قطاعات أخرى، مثل قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية و بالتعاون مع تتم ستتعلق فقط بحق المؤلف والحقوق المجاورة، أم أنها 
ز األفراد  نظرا، ال سيما العالمات والتصاميم ة والمتوسطة والمبدعي  كات الصغب  ز إل أن الشر ي العاملي 

الصناعات اإلبداعية، لم  فز
ا العالمات التجارية والاستخدموا ، بل المؤلفمن أصول حق فقط يستفيدوا 

ً
ي الصنتصاميم أيض

اءات فز سبيل اعية، وإل حد ما، البر
" تحت عنوان اتحاد مبادرة جديدة بعنوان " وجودوأشار الوفد أيضا إل  تطوير أعمالهم.  ز ، وأن "إدارة حق المؤلف"الويبو للمبدعي 

ي هذه المبادرة الهدف من 
ز
ة والمتوسطة  رفعهو المساهمة ف كات الصغب  ز والشر من الملكية الذين يستفيدون عدد المبتكرين والمبدعي 

جميع حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة أو المنتجات المتعلقة بحق  ستشملوتساءل الوفد عما إذا كانت هذه المبادرة  الفكرية بنجاح. 
نامج العمل المتعلق بو  المؤلف فقط.  ، رحب الوفد بهذه األنشطة وطلب توضنشر فيما يتعلق ببر يًحا المعلومات والتواصل الرقمي
ي الدول األعضاء  النصإضافًيا: أشار 

ز
ي ذلك تسليط  المتعلقةإل بناء المهارات ف

ز
بمنهجية جمع وتحليل بيانات الصناعات اإلبداعية، بما ف

فقط عل المنتجات والخدمات ذلك وتساءل الوفد عما إذا كان ينطبق  الصناعات اإلبداعية؛ب المتعلقةالضوء عل البيانات االقتصادية 
ا. المت

ً
ي  حديدطلب الوفد تو  علقة بحق المؤلف أو عل العالمات التجارية والتصاميم أيض

ات األداء الرئيسية التر النتيجة المرتقبة ومؤرسر
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ي قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية ها النشاطب رتبطي
ين وطلب من األمانة  أن النص يذكر وأشار الوفد إل  . فز برنامج دائرة النارسر

نامج وتحديد التقديم مزيد م ات األداء الرئيسية  نتيجة المرتقبةن المعلومات حول هذا البر ي حال كان برنامج  ه. ب المرتبطةومؤرسر
وفز

ين مرتبط ي مرحلة الحقة.  سيقوم الوفد بطرح، 1.1 نتيجة المرتقبةبال دائرة النارسر
ي حال لم يكن مرتبطا  أسئلة إضافية فز

ولكن، فز
ز فرنك سويشي  8 مبلغ لوفد عما إذا كان، تساءل ا1.1 نتيجة المرتقبةبال مخصص فقط  1.1 نتيجة المرتقبةالب المرتبطماليي 
اضية، وحمالت اليوم العالمي للملكية الفكرية.  يشملي ذال تواصل الرقمي لل  محتوى مواقع الويب، واألعمال المنشورة، والمعارض االفبر
نامج العمل المتعلق بتطوير حق المؤلف، وكذلك و  امجفيما يتعلق ببر ، طلب الوفد توضيحات بشأن 2.2 نتيجة المرتقبةالمتعلقة بال البر

حت وجود تعاون  ي قدمتها األمانة اقبر
: المالحظات السابقة التر ز ما يلي  حول وجود  القطاعات.  بي 

ً
نتيجة ومع ذلك، أثار الوفد سؤاال

كة، و  مرتقبة كة، كما هو مذكور من لكن مشبر ات أداء رئيسية مشبر ي دون مؤرسر
ز جيالنتفز ز الم تي  ي إطار قطاع حق  4.1و 2.2رتقبتي 

فز
انية لل تخصيصتم و  المؤلف والصناعات اإلبداعية.  ز ي المب 

مليون فرنك  1.2و 2.2 نتيجة المرتقبةمبلغ مليون ونصف فرنك سويشي فز
ات األداء وعل غرار ا . 4.1 نتيجة المرتقبةللسويشي  اءات والتكنولوجيا، يبدو أنه لم يتم تحديد مؤرسر ألولويات الرئيسية وقطاع البر

ات األداء الرئيسية البالغ عددها  حولإل تعليقات األمانة السابقة العودة بو  الرئيسية وخطوط األساس واألهداف.  ، أكد الوفد 77مؤرسر
ات أداء رئيسية، إضافة أنه ال يدعو إل  ي تلك باألحرى ولكن أي مؤرسر

كة فز ات أداء رئيسية مشبر يتساءل عن سبب عدم وجود مؤرسر
كة لالحاالت، ومع ذلك   ات أداء رئيسية مشبر ز لنتكانت هناك مؤرسر ز الميجتي  الوطنية اإلقليمية و قطاع التنمية ل كان  إذ، 4.4و 4.3 رتقبتي 

كة وقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية  كة نتائج مرتقبة مشبر ات أداء رئيسية مشبر عل سبيل المثال ينطبق ف، مرتبطة بهاومؤرسر
ي برنامج الويبو للتدريب وتنمية المهارات" عل كل من قطاع التنمية اإلقليمي

ز فز وقطاع حق المؤلف  ةوالوطني ة"مستوى رضا المشاركي 
ز النت ا تتمتعسؤاله: لماذوكرر الوفد  . 4.3النتيجة المرتقبة  ضمن إطار والصناعات اإلبداعية  ز الميجتي  ات أداء ب 4.4و 4.3 رتقبتي  مؤرسر

كةرئيسية  ز  هذا األمر ال ينطبق عل ، ولكنمشبر ز المرتقبتي  ات األداء تدعم وهذه المسألة  . 4.1و 2.2النتيجتي  سؤال الوفد بشأن مؤرسر
ي قسم األولوية الرئيسية 

ي الرئيسية المفقودة فز
اءات والتكنولوجيا فز ، 4.3 نتيجة المرتقبةإطار ال ضمن ذلك، عالوة علو  . قطاع البر

تساءل الوفد عن سبب عدم وجود خطوط أساس لقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية، بينما كان لقطاع التنمية اإلقليمية 
، عل الرغم من خط أساس والوطنية  ز نفس اللأن  واقعلمؤرسر األداء الرئيسي ات األداء الرئيسية.  نتيجة المرتقبةكال القطاعي   ومؤرسر

ة او  WIPO Connect برنامج ، تم إدراج4.4فيما يتعلق بالنتيجة المرتقبة و  ات األداء الرئيسية، ABC)تحاد الكتب الميشَّ ي مؤرسر
( فز

ات أداء رئيسية تتعلق بو  . اتحاد لذلك تساءل الوفد عن سبب عدم وجود مؤرسر ز ة لديها دولة ناميإندونيسيا ما أن وب الويبو للمبدعي 
ز األمانة عل استخدام  كب  تحقيق من أجل  بشكل فعال لملكية الفكريةااهتمام كبب  بقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية، رحب الوفد ببر

ي عمل قطاع التنمية اإلقليمي
ز عل ، ةوالوطني ةالنمو والتنمية فز كب  ي تتم لمر الباإلضافة إل البر

 من األنشطة الفردية والتر
ً
امج بدال ة بر

ز القطاع عل ورّح  واحدة.  كب  ي خدمات انتشار  تعزيز ب الوفد ببر
اكات مع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة فز  الويبو من خالل الشر

 هتعليقاتأنه قام بتقسيم  وذكر الوفد ومع ذلك، طلب الوفد توضيحات بشأن قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية.  نظام الملكية الفكرية. 
، فيما يتعلق ب: ه كما يلي وطلبات

ً
نامج العمل ضمن البشأم توضيحات الأوال ات األداء الرئيسية المتعلقة ببر  3.3 نتيجة المرتقبةمؤرسر

نامج العمل 4.1 نتيجة المرتقبةومؤرسر األداء الرئيسي ضمن ال ، 1.1 نتيجة المرتقبةإطار ال صمن؛ ثانيا، التوضيحات المتعلقة ببر
ً
؛ وثالثا

ز ال ز قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية وقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية. توضيحات حول التعاون بي    القطاعات، وال سيما بي 
تخصيص  ه تم، يبدو أن4.1 نتيجة المرتقبةومؤرسر األداء الرئيسي ضمن ال 3.3 نتيجة المرتقبةالب المتعلقة توضيحاتالفيما يتعلق بو 

ات األداء وخطوط األساس  نتيجة المرتقبةتظهر ال ال، و 3.3 نتيجة المرتقبةمليون فرنك سويشي لل ي الجدول الخاص بمؤرسر
المقابلة فز

ات األداء لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية  ما هي الوفد  سألو  واألهداف.  نامج ومؤرسر ي و؟ 3.3 نتيجة المرتقبةلالمرتبطة باأولويات البر
فز

ي يضاالرئيسي بشأن "تنفيذ المو فيما يتعلق بمؤرسر األداء و ، 4.1 نتيجة المرتقبةإطار ال
تمت ع المتعلقة بالملكية الفكرية والتنمية التر

ي اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية"، تساءل الوفد عما إذا كان مؤرسر مناقشتها 
ز
ع يضامو الشب  إل ي هذا األداء الرئيسي  ف

إذا كان األمر كذلك، تساءل و  جدول أعمال اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية بشأن الملكية الفكرية والتنمية.  المطروحة عل بند
فيما يتعلق و  دورات اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.  خاللما يتم مناقشته وليس فقط ع، يضاالوفد عن تنفيذ تلك المو 
ا، لوحظ أنه تم تخصيص  قد تتطرق ال هذه المسألة لوفدعلما أن  ،1.1 ة المرتقبةنتيجبالتوضيحات المتعلقة بال

ً
مليون  3.1سابق
إذا كان األمر كذلك، تساءل الوفد عن سبب و  فرنك سويشي، وتساءل الوفد عما إذا كان هذا المبلغ مخصًصا لجميع المكاتب الخارجية. 

ي تحقيق
. نتيجة المرتقبةال عدم إلزام األقسام اإلقليمية بالمساهمة فز ي ي ال يغطيها مكتب خارحر

 ، وكيف سيتم التعامل مع البلدان التر
ز فيما يتعلق بالتوضيحات المتعلقة بالتعاون و  ز قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية وقطاع حق المؤلف  بي  القطاعات، ال سيما بي 

اتصال جهات وأنها تعمل كاألعضاء وأصحاب المصلحة، أن األقسام اإلقليمية هي بوابة للدول  النصوالصناعات اإلبداعية، أكد 
ي جميع جوانبهتسهيل الل

لتعاون المتعلق بحق المؤلف األمر ينطبق عل اوتساءل الوفد عما إذا كان يمكن االستنتاج أن هذا  . تعاون فز
ا، أو إذا

ً
ي هذا المجال والصناعات اإلبداعية أيض

ء فز ي
 . لم يتغب  أي سر

ا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط و وشدد وفد جورجيا،  .167
ً
البلطيق، عل الدور المهم الذي يؤديه قطاع التنمية دول متحدث

وأعربت المجموعة  خصوصيات كل بلد ومنطقة، وهو أمر حيوي لضمان تقديم المساعدة المطلوبة.  يدركاإلقليمية والوطنية، ألنه 
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةشعبة البلدان المتقدمة والبلدان العن تقديرها لعمل 

ز  تر ي العديد وتعاونها المتمب 
 عن مساعدتها فز

ً
، فضال

ي تم تسليمها إل بلدان مجموعة بلدان أوروبا الوسىط و 
ي تعزيز حقوق دول من المبادرات والمشاري    ع التر

ي ساهمت فز
البلطيق، والتر

ي المنطقة. 
امج التعليم والتدريب ومحفظتها الغنية بلعمل أكاديمية الويبو  وأعربت المجموعة عن تقديرها الكبب   الملكية الفكرية فز بر

ي 
ي مجال الملكية الفكرية. ب سمحتوتنمية المهارات، والتر

ز
ية ف ي أن يستمر التقدم كمت   بناء القدرات البشر

ز
أعربت المجموعة عن أملها ف
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ي هذه االتجاهات و 
ي ا هاتطلععن فز

ي تم تنفيذها  وهي لمستقبل، إل المزيد من المشاركة النشطة والتعاون فز
تعتقد أن جميع األنشطة التر

ي بلدان أوروبا 
ي تعزيز الملكية الفكرية فز

ي سيتم تنفيذها، قد ساهمت فز
 . الوسىط ودول البلطيقوالتر

ات أداء للنتائج المرتقبة لقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية  .168 وأكد وفد اإلمارات العربية المتحدة عل أهمية وجود مؤرسر
"عدد المشاري    ع الوطنية  . وفيما يتعلق بقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية، أشار الوفد إل مؤرسر األداء الرئيسي 4.1للنتيجة المرتقبة 

ي حققت منافعها المرتقبة أو استكملت مراحل مهمة"
اكة، التر ي ذلك تلك المنفذة من خالل أطر الشر

، ودون اإلقليمية واإلقليمية، بما فز
ي عمل قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية.  وفدال تساءلو 

ا إل أنه  عن سبب عدم إدراج مؤرسر األداء الرئيسي فز
ً
وأشار الوفد أيض

ا إل التم حذفهايبدو أن بعض خطوط األساس قد  ً ي برامج الويبو للتدريب  4.3 نتيجة المرتقبة، مشب 
ز فز بشأن "مستوى رضا المشاركي 

ي قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية، حيث كان
ز الهدف هو الحصول عل  وتنمية المهارات" فز  طلبو ، %85 بنسبةرضا المشاركي 

لوحظ أنه بالنسبة للنتيجة  فيما يتعلق بقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية،و  توضيح سبب عدم وجود بعض خطوط األساس.  الوفد
ونية للمكاتب الخارجيةلموقع الويبو  عدد الزوار الفريدين" 1.1المرتقبة  ي  20زيادة بنسبة الهدف تحقيق  "، كانوالمواقع اإللكبر

فز
ا أن الهدف كان "التق2.4وفيما يتعلق بالنتيجة المرتقبة   المائة، ومع ذلك لم يتم توفب  خط أساس للهدف. 

ً
ي جميع ، لوحظ أيض

دم فز
ي معرفة كيفية قياس الهدف وتساءل عما إذا كان يمكن اعتباره مؤرسر أداء.  أعمال

عالوة عل ذلك، و  الويبو"، وأعرب الوفد عن رغبته فز
ز تساءل الوفد عن سبب  كب  لصالح البلدان األقل نموا، وما إذا كان يمكن توسيع مؤرسر األداء الرئيسي أعمال الويبو تقدم عل فقط  البر

ا 4.1 نتيجة المرتقبةأما بالنسبة لل شمل البلدان النامية األخرى. لي
ً
 يشمل، لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية، فقد لوحظ أن هناك هدف

وًعا وطنًيا  16 . وإقليمًيا مشر ي معرفة ما  ودون إقليمي
ي ستنفذ فيها تلك المشاري    ع، وأعرب عن رغبته فز

 للمناطق التر
ً
وطلب الوفد تفصيال

انية المخصصة للمشاري    ع كافية. إذا كان ز ز قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية وقطاع حق المؤلف  ت المب  وفيما يتعلق بالتعاون بي 
ي 
 مجال  والصناعات اإلبداعية فز

ُ
ي حول التعاون التنمية، فقد ذ

ي وقت سابق أن التغيب  الثقافز
ز عليهكر فز كب  ز القطاعات يتم البر داخل  بي 

ي سبيل  المنظمة
 إذالتنمية، المتعلقة بمسائل الاالتصال بشأن ؤدي دور جهة وتساءل الوفد عن القطاع الذي سي . تحقيقهوالعمل فز

ز أن  إل تنتمي للملكية الصناعية  جهة االتصال لوحظ أن ي حي 
، فز ي

االتصال المعنية بحق المؤلف  جهةقطاع التنمية اإلقليمي والوطتز
ا، فيما يتعلق بأكاديمية الويبو، و  قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية.  تنتمي إل ً ز اعماأليقدر الوفد أخب  كب  ي تم البر

ل واألهداف التر
ي إطار ال رغمو  عليها. 

، 4.3 نتيجة المرتقبةذلك، أشار الوفد إل أنه بالنسبة لعدد مؤسسات التدريب عل الملكية الفكرية المستدامة فز
وطلب الوفد توضيحات من األمانة بشأن المنطقة  مؤسسة.  12خط أساس، وكان الهدف هو الحصول عل م سبعة كالرق تم تحديد

 مؤسسات التدريب فيها.  بعددالتوسع  حيث سيتم

بعض أسئلته من قبل وفود أخرى، وأشار إل المالحظات االفتتاحية للمدير العام  ه تم اإلجابة علوذكر وفد جنوب أفريقيا أن   .169
. بشأ ي ي نصف الكرة الجنوتر

ز الدول األعضاء فز ات بي  ز بلدان الجنوب، وتبادل المعلومات والخبر ورأى الوفد أن التعاون  ن التعاون فيما بي 
ز بلدان الجنوب  ات األداءي لمفيما بي  ي مؤرسر

 . عل ما يبدو  نعكس فز

ي وشكر وفد الجزائر األمانة عل  .170
اتيجية التنمية الوطنية للويبو فز انية  مراعاة اسبر ز  المكاتب الخارجيةوذكر أن  . 2022/23مب 

ي  تلعب
فهي تشكل النتائج العالمية للويبو، تحقيق دوًرا مهًما للغاية وكان من الواضح أن شبكة المكاتب الخارجية ساهمت بشكل كبب  فز

وي    جأداة قوية  لوفد األمانة عل مواصلة تلك وشجع ا . وعل نطاق واسعتمكنها من نشر أنشطتها جغرافيا و للمنظمة،  تساعد عل البر
ي الجزائر، من 

ي إفريقيا، واغتنم الفرصة للتأكيد عل أهمية تعزيز مكتب الويبو فز
ا فز
ً
ي تهدف إل دمج المكاتب المنشأة حديث

الجهود التر
 ، ز  . تعزيز االبتكار من حتر يتمكن من االضطالع بأنشطته اإلنمائية للملكية الفكرية و حيث الموظفي 

، وأنه المحددةعدد من القضايا شملت  رئيس إل أن مجموعات إقليمية مختلفة قد أدلت بسلسلة من البياناتوأشار نائب ال .171
ز تغطيتها ب انية مناسب من قبل األمانة المسؤولة عن إعداد برنامج العمل الشكل اليتعي  ز ي و  . 2022/23والمب 

نظًرا ألن بعض القضايا التر
ت كانت محددة للغاية وتحتاج إل در  وأعىط نائب  . مسائلهذه ال التطرق إلاستها قبل تقديم الرد، دعا نائب الرئيس األمانة إل أثب 

ي أثارتها الوفود فيما يتعلق بالقطاعات  األساسيةالرئيس الكلمة لألمانة للرد عل بعض القضايا 
ي يتمالتر

 . هااستعراض التر

ا باسم مجموعةبالنسبة لو   .172
ً
وفد  الذي كررهو  ،البلطيقدول بلدان أوروبا الوسىط و  لسؤال الذي طرحه وفد جورجيا، متحدث

ا باسم المجموعة ب
ً
، أشارت األمانة إل أن الذكاء االصطناعي يتفاعل  والمتعلق، اءالمملكة المتحدة، متحدث مع بمسألة الذكاء االصطناعي

ي العالم الرقمي  محدددور يلعب  وهو  . الصناعات اإلبداعية بعدة طرق
ز وتوزيعه عل مواطتز ي طريقة إنتاج محتوى إبداعي معي 

فز
ابط.  ي كانتوقد  المبر

ي المجاالت التر
ي، مثل  تقترص  تم استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي فز ي السابق عل الفن واإلبداع البشر

فز
ي هذا السياق، ومن منظور السياسة العامة، كان م الموسيقر والفن والكتابة. 

ز
وري ضمان بقاء نظام حق المؤلف وف  ن الرصز

ً
مع  متماشيا

ز الثقافة، ودعم االقتصاد.  ي، وتحفب  ، وهو تشجيع اإلبداع البشر وفيما يتعلق بمسألة كيفية تطبيق حق المؤلف عل  غرضه األساسي
ي تم إنشاؤها بمساعدة الذكاء االصطناعي 

ي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء االصطناعي وتلك التر
، ذكرت األمانة أن النقاش المصنفات التر
ي المصنفات حماية  عامةمصلحة الالمهم بالنسبة للمن  التعامل مع هذه المسألة، وإذا كان كيفيةمستمر حول  

كان و  اآلالت. تنتجها التر
ي تدريب اآلالت 

ا بشأن مسألة ما إذا كان ينبغز
ً
 تاج مصنفاتل إنالذكاء االصطناعي لتكون قادرة ع باستخدامالنقاش ال يزال مفتوًحا أيض

ي حال جديدة، وخالل عملية التعلم اآللي هذه 
ي تتضمن وفز

فهل تتطلب اإلبداعية الحالية، المصنفات تم استخدام أساليب التعلم التر
، أو سيُ ا من الموافقة المسبقة الحصول عل عملية التعلم اآللي هذه ز ا لتلك  ذلك عتبر لمبدعي 

ً
وع بموجب المصنفات استخداًما مشر

اف ب، ةقانونيال الناحيةمن و  . مؤلفحق ال قانون بالفعل جزًءا من عمليات الصناعات اإلبداعية،  صبحأأن الذكاء االصطناعي يجب االعبر
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ي ذلك 
احات للمحتوى، وإدارة البيانات. تقديم ، و دةيإنتاج مصنفات فر بما فز ي مجال  تؤثر قد و  اقبر

هذه التطبيقات عل تطوير الحقوق فز
ة الصناعات اإلبداعية ذلك مصدر قلق للمنظمة، وقطاع حق المؤلف  ويشكل بقضايا حق المؤلف. أم ال ، سواء كانت مرتبطة مبارسر

م بم قطاع البنية التحتية والمنصاتو والصناعات اإلبداعية،  ز تقديم  الذي سيعمل عل، و تابعة هذه المسألة بشكل متواصلالذي البر
ا الدعم الكامل للدول األعضاء وجميع أصحاب المصلح

ً
ة، علما أن هذا الدعم ال يقترص فقط عل مشاركة المعلومات، بل يشمل أيض

ي جميع أنحاء العالم
، لصالح اإلبداع فز ي يوفرها الذكاء االصطناعي

أما بالنسبة  . مواجهة التحديات الجديدة، وفهم اإلمكانات الجديدة التر
، فاتحاد للسؤال الذي طرحه وفد إندونيسيا بشأن  ز نت: الويبو للمبدعي  قد أشارت األمانة إل موقع المنظمة عل اإلنبر

https://www.wipo.int/wipoforcreators/ar/index.html  ز العام والخاص تأسست قبل ز القطاعي  اكة بي  وذكرت أنها رسر
ز من خالل أدوات مبتكرة.  سغوهي ت بضعة أشهر  ز واتحاد  إل مساعدة المبدعي  تهدف إل  منصة عالمية طموحةهو الويبو للمبدعي 

ي جميع أنحاء العالم ب
ز فز الهدف من باإلضافة إل ذلك،  حقوقهم والعمليات ذات الصلة الالزمة إلدارة تلك الحقوق. شأن توعية المبدعي 

ي ربما الهو  هذا االتحاد
ي المناطق التر

ي أقض مناطق العالم، فز
ز فز التواصل معهم تصلهم المعلومات بسهولة، و  البحث عن المبدعي 

اف بمصنفاتهم إل المعرفة واألدوات  النفاذيتمكنوا من ل ي ستساعدهم عل االعبر
وسيتم توفب   . تبطة بهار الماإليرادات  تحصيل علو التر

ينبرنامج  أما عند الطلب. بشأن هذا الموضوع مزيد من المعلومات للدول األعضاء  ز العام  فهو قائم عل دائرة النارسر ز القطاعي  اكة بي  رسر
ز فقط.  والخاص تم وع تجريبية المرحلة ال إطالقوقد تم  تطويرها قبل عامي  نامج ليشمل ثالث مناطق لهذا المشر وتوسيع نطاق البر

اكة هذه  تقترص لن و  رئيسية: أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.  كاء عل الالشر ز الشر ا س، بل فقطمحليي 
ً
الجمعية الدولية تشمل أيض

ين  ي جميع أنحاء العالم لتشجيعهم عل تبادل معارفهم  إل سغالمنظمة ت إذ أن، IPAللنارسر
ين فز اتهم،حشد النارسر كمثال للتعاون   وخبر

، ليس  ي
وقد  مبارسر من نارسر إل آخر. بشكل من خالل نقل المعرفة  بل أيضامن خالل الدراسات األكاديمية أو ورش العمل، فقط المهتز

ي ستستمر بع
ز كبار  التواصلد مرحلة التوجيه وبعد ذلك سيتم متابعتها عن طريق تم تنظيم الشبكة لتشمل المشاري    ع التر المستمر بي 

ي تم تحقيقها. 
، من أجل تحديد النتائج التر ز ين المبتدئي  ين والنارسر وع عنرصين آخرين سعيا إل توفب  المعلومات   النارسر كما تضمن المشر

ي  واألدوات ألصحاب المصلحة. 
، واستعرضت المعرفات المختلفة دراسة عن تطوير وقد ساهمت األمانة فز ي صناعة النشر

المعرفات فز
ي وتم وضع  القائمة عل النصوص والصور.  المصنفاتالمطلوبة لتتبع وتسويق وإدارة 

وع ثاتز إل تطوير مجموعة أدوات يهدف مشر
ين.  ز والنارسر وعسغ هذا الوي بشأن عقود صناعة النشر لكل من المؤلفي  اإلبداعية ومنحها قدرة أكبر عل  العملي إل تعزيز الصناعات مشر

ي وكذلك عبر الحدود. 
ي أثارها وفدا إندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة،  العمل عل المستوى الوطتز

وفيما يتعلق بمسألة المنهجية التر
، ةوالوطني ةليميذكرت األمانة أن قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية قد عمل وسيواصل العمل عن كثب مع قطاع التنمية اإلق

ي قطاع حق  4.3نظًرا إلدخال مؤرسر األداء الرئيسي و  والحقوق المجاورة.  المؤلفتعزيز تطوير الصناعات اإلبداعية وحق بهدف 
ا فز
ً
حديث

ي نهاية السنة األول.  الغب  موجود حالياالمؤلف والصناعات اإلبداعية، سيتم تحديد خط األساس 
فيما يتعلق بمسألة الرقمنة و  فز

ا ةالمعلومات والتواصل الرقمي المنشأشعبة  ستقوم، لتواصل الرقمي وا
ً
 . بمعالجة هذا الموضوع حديث

ي مفادها حدث باسم المجموعة باء، الذي تعل المالحظات االفتتاحية لوفد المملكة المتحدة، أنها توافق األمانة  ذكرتو  .173
والتر

ة والمتوسطة غالًبا ما  كات الصغب   شعبة أنوأوضحت األمانة أنه عل الرغم من  يجهلون فوائد حق المؤلف. بأن الشباب وقادة الشر
ي أنشطة التو ت اقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية، فإنهل تابعةالمعلومات والتواصل الرقمي 

.  اصلخدم المنظمة بأكملها فز  الرقمي
ة والمتوسطة يشكل و  كات الصغب  ا.  هيكما أشار الشطة،  مستهدفة مهمة لمثل هذه األن فئاتالشباب والشر

ً
وتعمل  المدير العام سابق

ا من األصول الرقمية الجديدة: يتطو عل األمانة  ي الذي حقق ومن األمثلة عل ذلك، ر عددً
اضز أهداف التواصل الرقمي المعرض االفبر

.  5000من خالل جذب حوالي  ز ز األولي  ي األسبوعي 
ا مو  وشكلت زائر فز

ً
ة والمتوسطة والشباب أيض كات الصغب  أساسية تم  عيضاالشر

ي ذلك العام، وحققت التطرق اليها خالل 
ز
ز انطباع لهذه الفئات اليوم العالمي للملكية الفكرية ف المعروض المحتوى مختلف ستة ماليي 

نت، و  حولها عل ي شكل ذلك اإلنبر
 واضًحا عل زيادة مستوى النشاط والطاقة فز

ً
. اصل التو جال مدليًل باالنتقال إل السؤال و  الرقمي

ا عل العالمات التجارية والتصميمات، قدمت 
ً
الذي طرحه وفد إندونيسيا حول ما إذا كانت المنظمة تركز فقط عل حق المؤلف أم أيض

ي البلدان النامية، 
ز
: عند محاولة بناء المهارات خاصة ف ز اتاألمانة إجابة ذات وجهي 

ً
 الو  من المحتوى من منشوراتها.  ستخدم األمانة بعض

ي ذلك العالمات التجارية والتصميمات، ي، بل فقط المؤلف يشمل ذلك حق
ز
ا الجوانب المهمة األخرى للملكية الفكرية، بما ف

ً
شمل أيض

 . ي صناعة الموسيقر
ز
 هو دية، فبجمع البيانات االقتصايرتبط األمر رغم أن هذا و  عل سبيل المثال شخص ما يحاول كسب لقمة العيش ف

عل تطوير المنهجية بالتعاون مع إدارة االقتصاد وتحليل البيانات حاليا ويجري العمل  بشكل كبب  عل الصناعات اإلبداعية.  أيضاركز ي
ي الويبو. 

ي جمع بيانات الصناعات تل، المعنيةالدولة العضو  إلمن المهارات نقل مجموعة كان الهدف العام هو و  فز
تمكن من االستمرار فز

 . من دون أي مساعدةاإلبداعية 

ا باسم المجموعة األفريقية، فيما يتعلق إل األمانة انتقلت و  .174
ً
ا وفد جنوب إفريقيا، متحدث

ً
ي أثارها سابق

القضايا المحددة التر
ي أثارها وفد الجزائر ووفد تونس

ي أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تلك التر
فيما يتعلق  بمساهمة قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية فز

ي العديد من وفد جنوب إفريقيا بالموضوع الذي أثارهفيما يتعلق و  بدعم الدول العربية. 
، ساهم قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية فز

، الصناعة، واالبتكار، والبنية التحتية، والذي 9ه من خالل الهدف مساهماتتم توضيح فعل سبيل المثال أهداف التنمية المستدامة، 
ي تلك األهداف.  تهوالعديد من أنشطالقطاع هذا  باختصاصات طيرتب

ز
ي تساهم بشكل مبارسر ف

 علذكر العمل مع الدول األعضاء تم و  التر
اتيجيات والمشورة و  اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، كمثال عل ذلك. تقديم السياسات واالسبر ي ذلك االسبر

ز
وساهم  المساعدة، بما ف

ي الهدف التعاون مع البلدان بش
عل سبيل و من أهداف التنمية المستدامة، التعليم الجيد؛  4أن سياسات الملكية الفكرية للجامعات فز

وع لتعزيز المعرفة واستخدام الملكية الفكرية  ي مجالالمثال، ساهم مشر
ي  التقليدي الطهي  فز

ي  قطاعفز
ي المغرب، فز

ز
التعليم السياحة ف

ي الهدف ( 4)الهدف الجيد 
ا فز
ً
أوجه ، الحد من 10والهدف  ،من أهداف التنمية المستدامة، العمل الالئق ونمو االقتصاد 8وساهم أيض
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ز المرأة من استخدام و  . عدم المساواة باإلضافة إل ذلك، تعاون قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية مع العديد من الدول األعضاء لتمكي 
.  األمر الذينظام الملكية الفكرية،  ز ز الجنسي  ي تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المساواة بي 

ز  ساهم فز ومن بي 
ا عل  رائدات األعمال عل العالمات التجارية والتصاميم. لتنظيم تدريب  ا، تمحديث المنفذةو  ذات الصلة األنشطة

ً
 الدور األساسي وتأكيد

ي تقدمها األمانة إل الدول األعضاء كانت  القطاع، أقرت األمانة أنه عل الرغم من أنلهذا 
العديد من الخدمات واألدوات والمنتجات التر

ويساهم بشكل فعال من مسؤولية القطاعات األخرى، فإن قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية يعمل بشكل وثيق مع القطاعات األخرى، 
ته مع ي يمتلكهاات اللغوية الدول األعضاء، فضال عن شبكة العالقات والمهار  نتيجة خبر

اتيجية تنفيذ برنامج العمل  وبالعودة . التر إل اسبر
انية  ز ي ساهمت فيها الويبو 2022/23والمب 

ي قطاع التنمية ت، تجدر اإلشارة إل أن معظم أهداف التنمية المستدامة التر
نعكس فز

ا  . ةوالوطني ةاإلقليمي
ً
ي عملت أفقًيا ، اشعبة تنسيق أجندة التنميةوكان الدافع وراء ذلك أيض

األمانة لتنسيق أنشطة الويبو المتعلقة  معلتر
ي ذلك مش

كدت فيما يتعلق بتعليق وسؤال وفد الجزائر ووفد تونس بشأن دعم البلدان العربية، أو  التنمية.  أجندةع ي    ر ابالتنمية، بما فز
ف وأن قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية سيكيّ األمانة أن الشعبة ستعزز مشاركتها ودعمها وخدماتها لجميع البلدان العربية دون استثناء، 

ي 
ا الحتياجات وأولويات البلدان المعنية فز

ً
ز عل و  . المنطقةهذه المساعدة والدعم الذين يقدمهما وفق تم تشجيع المديرين المعنيي 

ي أن يركزوا بشكل أكبر عل وفعاليةجميع البلدان العربية بطريقة أكب  كفاءة لالدعم  لتقديمج جديدة تطبيق مناه
، علما أنه ينبغز

ي تحدث أثرا والقائمة عل المشاري    ع
ي الشعبة لمواجهة التحديات الجديدة و  . األنشطة التر

ي كفاءة موظقز
أعربت األمانة عن ثقتها فز

ي أثارها عدد من الوفود، أوضحت و  . بالتعاون مع جميع بلدان المنطقة
فيما يتعلق بالسؤال والمالحظة حول المكاتب الخارجية التر

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةتب الخارجيااألمانة أن شبكة المك
إل قطاع  امنضمقاما باال، ة وشعبة البلدان المتقدمة والبلدان التر

ي مارس 
جمع جميع األقسام اإلقليمية ومكاتب الويبو الخارجية وأكاديمية الويبو ى هذا األمر إل أد، و 2021التنمية اإلقليمية والوطنية فز

ي محفظة واحدة.  أجندةوشعبة تنسيق 
ز القطاع والمكاتب ةالتعاون المحتملرفع فرص إل  مر وقد أدى هذا األ التنمية فز ي ذلك بي 

، بما فز
ي السابق، كان و الخارجية. 

أو  ةمنتظمهذه االجتماعات كن تومع ذلك، لم  . ة بشكل دائمتب الخارجياكلشبكة الم اتاجتماعيتم عقد فز
مكتب  كل  ، تم عقد اجتماعات مع شبكة المكاتب الخارجية، وكذلك اجتماعات مع2021اعتباًرا من مارس و  بشكل كاٍف.  ةتفاعلي
ي  ز الشبكات وأنشطة خطة العمل عل حدة خارحر . ، حيث تمت مناقشة أنشطتها والتعاون بي  ي ه ونتيجة هذ الخاصة بكل مكتب خارحر
، تمت دعوة تعمل المكاتب الخارجية أصبحت ، الجهود

ً
عباآلن بشكل وثيق مع الشعبة اإلقليمية، ومؤخرا

ُ
ي مختلف قطاعات  الش

فز
 عل سؤال وتعليق وفد الجزائر عل وجه التحديد، أعربت األمانة عن شكر  المنظمة لالجتماع مع المكاتب الخارجية. 

ً
ها لحكومة وردا

ي عام هاوكرم تهاالجزائر عل ضياف
ي الجزائر، الذي تم إنشاؤه مؤخًرا فز

، لم يكن يعمل بكامل 2019، وشددت عل أن مكتب الويبو فز
، وسيتم رصد الوضع وتقييمه عن كثب  تحديدوستتم  . الجائحةطاقته بعد بسبب تأثب   ا لعبء العمل الحالي

ً
أي  بانتظار الموارد وفق

ي تم  فيماو  تطور. 
ي ال ادراجهايتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد إندونيسيا حول نوع األنشطة التر

الوفد ، ذكر 1.1 نتيجة المرتقبةفز
ي ذلك المشاركة 1.1 نتيجة المرتقبةالب المرتبطة ه تم تخصيص األموال لمجموعة متنوعة من األنشطةأنإندونيسيا 

ي ، بما فز
األنشطة  فز

ويجية  وتم  ا عل أصحاب المصلحة، وواجهة الخدمة ألصحاب المصلحة. توزيعهمعلومات محددة و  إعدادو ، والعمل عل تنسيقهاالبر
ي إطار  ةالمخصص األموال التأكيد عل أن

ا تكاليف تشغيل المكاتب الخارجية.  شملتالنتيجة المرتقبة  هذه فز
ً
انية  أيض ز أما بالنسبة لمب 

ي يص هذا المبلغ تم تخص، فقد 3.3 نتيجة المرتقبةللمليون فرنك سويشي 
وي    ج  مجال للعمل الذي تقوم به المكاتب الخارجية فز البر

م شعبة أمريكا الالتينية ومنطقة واتحاتها. و  لمعلومات عل منصات وقواعد البيانات واألدوات الخاصة بالويبو ل ز باإلضافة إل ذلك، تعبر
ي  اءات من أجل مرتبطة بأنشطة ومشاري    ع  تنفيذالبحر الكاريتر ا ضمن هذه األنشطة والمشاري    ع  االبتكار، وتندرجعم دتحليل البر

ً
أيض

ز أن  . 3.3 نتيجة المرتقبةال ي حي 
عبوتجدر اإلشارة إل أنه فز

ُ
انية بشكل  الش ز ي المب 

 واضحاإلقليمية األخرى لم يكن لديها أنشطة مدرجة فز
ز الدول األعضاء و  ي إطار النتيجة المرتقبة، فقد سهلت التعاون بي 

عب اخل تعمل أفقًيا دهي فز
ُ
نتيجة فيما يتعلق بالو  ذات الصلة. الش

مؤرسر األداء ذات الصلة باللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، ذكرت األمانة أنه ب المتعلقةع يضاالمتعلقة بتنفيذ المو  4.1 المرتقبة
ي العمل عليهقد بدأت  األمانة تكونبمجرد طرح موضوع من القائمة عل اللجنة، 

ز
كانت الخطوة األول هي التنسيق عل و  . سابقا ف

ي مستوى المنظمة واإلعداد لعرض األمانة أمام اللجنة، وال
ي كثب  من األحيان  ا كان يسبقهتر

 ءلخطط العمل الداخلية، وبدا إعدادفز
ي ذلك 

ي التخطيط لمعالجة الموضوع. شعبة تنسيق أجندة التنميةالزمالء، بما فز
ي هذا الموضوع وبعد نظر اللجنة ، فز

ي معظم فز
، وفز

ي تنفيذ القراراتةمتابعالالحاالت، 
نتيجة فيما يتعلق بمؤرسر األداء للو  الموضوع.  بهذا المتعلقة ، يبدأ قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية فز

ي 2.4 المرتقبة
 عن  األقل أن شعبة البلدانمعرفة ، ينبغز

ً
 كانت تنسق األنشطة داخل األمانة فضال

ً
المتحدة عالقات مع األمم  بناءنموا

 بشأن المسائل المتعلقة ب
ً
كانت تقوم بتنسيق األنشطة ودعمها بالتعاون الوثيق مع األمم المتحدة والمنظمات و ، البلدان األقل نموا

ز ومن األمثلة عل ذلك برنامج عمل اسطنبول  . الحكومية الدولية  الذي تم تنفيذه بي 
ً
ل وباإلضافة إ . 2020و 2011 للبلدان األقل نموا

 ذلك، شاركت 
ً
ي قادتها األمم المتحدة بالبلدان األقل نموا

ية التر ي العملية التحضب 
 تحديد برنامج العمل الجديد لأيضا فز

ً
للبلدان األقل نموا

ي ، و 2030 - 2021عقد لل
 نتيجة المرتقبةالب ما يتعلقفيو  تنظيم وتخطيط تقييمات مختلفة لتحديد احتياجاتها الخاصة.  تشملالتر

ا.  16 تنفيذطرح السؤال عن مكان ، تم 4.1
ً
وًعا مستهدف  أنشطة تألف من أن جميع المشاري    ع ست ت األمانةوأوضح مشر

ُ
، حدث أثرات

ي شعبة أمريكا الالتينية تم تنفيذ برنامج فيما يتعلق بمسألة الزماالت، سيو  وستتم مناقشتها عل مستوى خطة العمل. 
زمالة واحد فز

، و  ي ي ومنطقة البحر الكاريتر ي زمالة  برنامجر
ز
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ف

بلدان آسيا )لمجموعة شعبة البلدان المتقدمة والبلدان التر
قية  ي واحد برنامج (، و مجموعة بلدان أوروبا الوسىط ودول البلطيقو الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

ز
نامج الماجستب  أكاديمية الويبو )ف لبر

ك ز قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية وقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية،  حولفيما يتعلق بسؤال آخر و  (. المشبر التعاون بي 
ز يعمالن بشكل وثيق للغاية  القضايا المتعلقة بحق المؤلف، ال سيما عند تطوير وصياغة  علأكدت األمانة للوفود أن كال القطاعي 

اتيجيات وطنية للملكية الفكرية، وسيستمر  قطاع التنمية اإلقليمية ويشكل  تطوير حق المؤلف.  شعبةمع  خاصةن، التعاو هذا اسبر
قطاع حق المؤلف والصناعات ويمثل لملكية الصناعية وجميع األنشطة األخرى المتعلقة بالتنمية، با جهة االتصال المعنيةوالوطنية 
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ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية شعبة البلدان المت ، منذ انضماملكنحق المؤلف؛ و جهة االتصال المعنية باإلبداعية 
قدمة والبلدان التر

ا كأصبحت هذه الشعبة تإل قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية، 
ً
ي ب تعتز  جهة اتصالعمل أيض

ي  حق المؤلف فز
م تيوس . غطيهاتالبلدان التر

ي المستقبل 
ي تسمحمناسبة المنهجية تنفيذ دراسة لتحديد الفز

فيما يتعلق بمسألة التعاون و  أفضل. خدمة الدول األعضاء بشكل ب التر
ز بلدان الجنوب،  ، واستشهدت عل سبيل  تتفقفيما بي  ي

األمانة مع وفد جنوب أفريقيا عل أهمية هذا التعاون، وكذلك التعاون الثالت 
 وحكومة السويد

ً
ز شعبة البلدان األقل نموا ي ل المثال بالتعاون الوثيق بي 

 البلتوفب  التدريب ألصحاب المصلحة فز
ً
وفيما  . دان األقل نموا

ز بلدان الجنوب، يعمل القطاع اآلن بشكل وثيق مع األطر اإلقليمية، مثل المنظمة األفريقية للملكية الفكرية  يتعلق بالتعاون فيما بي 
(OAPI( والمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية ،)ARIPO( وجامعة الدول العربية ،)LASل ،)مجاالت عكس بشكل أفضلي 

ز القطاع ز البلدان النامية. و  تركب  ات بي  وأعربت األمانة عن تقديرها وشكرها لوفد  لتشجيع تبادل الممارسات والدروس المستفادة والخبر
 . مع إثيوبيا ورشة عمل يشارك فيها معارفه حول الممارسات الطبية التقليدية ، بالتعاون مع المنظمة،يطور  جنوب أفريقيا الذي كان

ى بأن القطاع سيواصل إيالء أهمية   األمانة أكدتو  ز البلدان المتقدمة والنامية كبر ي بي 
ز بلدان الجنوب والتعاون الثالت  للتعاون فيما بي 

، وهي  األقل والبلدان
ً
ي هذا الصدد.  للعمل علعل استعداد  نموا

وأضافت األمانة أن القطاع يتطلع إل  تحديد المشاري    ع المؤثرة فز
   من أجل بناء المهارات والمعرفة. التعاون المستقبلي 

ي بياناته  وشكر وفد تونس األمانة عل التوضيحات المتعلقة بقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية.  .175
وأكد الوفد أنه لم يقصد فز

ي تربطه بتلك ال االفتتاحية انتقاد عمل شعبة البلدان العربية. 
شعبة، وأكد مدى وعل عكس ذلك، أشار الوفد إل العالقات الممتازة التر

ز شعبة البلدان العربية وتونس.  نامج،  رغمو  رضاه عن التعاون بي  ذلك، طلب الوفد أن تعزز الويبو مواردها المالية ضمن اإلطار العام للبر
ي االستفادة من أنشطة ال

ي الختام، شدد الوفد عل أن   المفيدة للغاية للمنطقة.  اوخدماته شعبةحتر تتمكن من االستمرار فز
الشعبة وفز

 تقوم بقدر هائل من العمل، وأنه مشور وراٍض للغاية للدور الذي تؤديه داخل الويبو. 

نظر إليه عل أنه انتقاد موجه إل شعبة البلدان العربية، بل عل أنه تقدير  .176 وأوضحت األمانة أن البيان االفتتاحي لوفد تونس لم يُ
ا إل أن وفد الجزائر قد  لموارد المالية. من حيث ا قدمدعم الملللعمل الذي قامت به الشعبة ول

ً
لحصول عل ا طلبوأشارت األمانة أيض

، وأكدت أن قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية، وال سيما شعبة البلدان العربية، سيعزز مشاركته ودعمه لجميع الدول العربية  ي
دعم إضافز

 وفقا ألولوياتها واحتياجاتها. 

ي وقت سابق، وأعرب عن رسوره  .177
ي طرحها فز

ي نهاية المطاف عل بعض األسئلة التر
د فز وشدد وفد إندونيسيا بأن األمانة سبر

ي أثارتها الوفود، كما أعرب عن 
نامج إل المبادرة  هتطلعلمالحظة أن األمانة شاركت حماسها بشأن قضايا الذكاء االصطناعي التر والبر

ز بحق المؤلف والذكا . المتعلقي  ز اتحاد عل أن أعضاء  شدد الوفد األمانة،ردا عل أحد أجوبة و ء االصطناعي وفقا لما الويبو للمبدعي 
ز ليسوا  الموقعذكره  ي الحقيقية من المبدعي 

ز وأقر بأنه هم  بل فز نامج،  هدعمعل الرغم من كيانات قانونية تمثل المبدعي  يبقر للبر
ز المع نامجي  ات أداء القطاع، السؤال لماذا لم يتم تمثيل البر ي مؤرسر

ز فز ات أداء اعلميني  نامج ل أنه تم تحديد مؤرسر  WIPO Connectبر
ةاو  ح الذي قدمته األمانة، وأعرب عن سعادته لرؤية أن الموقع . تحاد الكتب الميشَّ ي  وأحاط الوفد علما بالشر

وتز أن منهجية  يذكر  االلكبر
ا منتجات الملكية الفكرية  تشملحق المؤلف، بل بموجب  المحمية اتمنتجالتقترص عل  تحليل بيانات الصناعات اإلبداعية ال

ً
أيض

ي كانت مرتبطة بالصناعات اإلبداعية. 
 المرتبطةالمرتقبة مؤرسر األداء الرئيسي والنتائج  ما هو ومع ذلك، سأل الوفد مرة أخرى  األخرى التر

وع والمبادرة الخاصة. ب ح المقدم فيما وفيما يتعلق بقطاع التنمية اإلقليمية  المشر والوطنية، أعرب الوفد عن شكره لألمانة عل الشر
ا لتشغيل المكاتب الخارجية.  بلكن فقط للتواصل أو التوعية، تلم  األموال المخصصة أنب، 1.1 نتيجة المرتقبةيتعلق بال

ً
ومع  أيض

 . 1.1 نتيجة المرتقبةالمكاتب الخارجية فقط لل زوار مواقععدد رص مؤرسر األداء عل تقأن ي المناسبذلك، تساءل الوفد عما إذا كان من 
ات األداء الرئيسية،   ألنها ألمانةلوأعرب الوفد عن تقديره الكامل  ي تسجيل مخاوفه. يلكنه و كانت تحاول الحد من عدد مؤرسر

كما   رغب فز
ي كانت مهمة3.3 نتيجة المرتقبةي قدمته األمانة فيما يتعلق بالذال ردأحاط الوفد علما بال

ي  3.3 نتيجة المرتقبة، وطلب إدراج ال، والتر
فز

ات األداء وخطوط األساس واألهداف.  حتوي علالجدول الذي ي ي طرحها  عل وفيما يتعلق بالرد الذي قدمته األمانة مؤرسر
األسئلة التر

ي يبلغعما إذا كانت  ءل الوفدوفد اإلمارات العربية المتحدة، تسا
ي مؤسسات مؤسسات التدريب عل الملكية الفكرية والتر

 ،عددها ثماتز
ي البلدان النامية. 

 ستقع فز

ز مؤسسات التدريب عل الملكية الفكريةوفد إندونيسيا بشأن  بسؤالوفيما يتعلق   .178 ي كولومبيا  منها ، أوضحت األمانة أن اثني 
ز
ف

و.  ةوواحد ي كل من الجمهورية الدومينيكية ومرص والسلفادور وجورجيا وبب 
ي مؤسسات ل ذلك، تم إنشاء ثالث اإلضافة إبو  فز

أخرى فز
شاركت و  لجعلها مستدامة ومكتفية ذاتيا. هذه المؤسسات  مع بشكل وثيقتعمل أكاديمية الويبو و  كوستاريكا وتونس وأذربيجان. 

ي إنشاء 
فريقية للملكية منظمة اإلقليمية األبالتعاون مع معهد التدريب اإلقليمي لل مؤسسة تدريب عل الملكية الفكريةاألكاديمية فز

ي إيران وترينيداد وتوباغو وأوكرانيا والجمهورية الدومينيكية وإثيوبيا والمملكة العربية كما تم إنشاء مؤسسات تدريب ،  الفكرية
فز

مؤسسات تدريب عل إلنشاء  واحدة توقعت أكاديمية الويبو إبرام مذكرات تفاهم مع بلدان أخرى ومع منظمة دون إقليميةو  السعودية. 
ي المستقبلملكية ال

ز
.  : وهي ، الفكرية ف ي يا والسودان وعمان وبيالروس ومجلس التعاون الخليجر  الجزائر وسوريا وجنوب إفريقيا ونيجب 

ي طرحتها الوفود. 
نظًرا لعدم وجود طلبات أخرى ألخذ الكلمة، و  وشكر نائب الرئيس األمانة عل تقديم إجابات محددة عل األسئلة التر

 ول قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية. اختتمت المناقشات ح
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ي تحتاج إل المزيد من الوقتالمرتقبة أقرت األمانة بوجود بعض األسئلة المتعلقة بالنتائج و    .179
مت بتقديم مزيد من التر ز ، والبر

انية  ز نامج والمب  ها عل موقع لجنة البر ي تم نشر
من قبل  تهامراجع تملتالردود من خالل نسخة محدثة من وثيقة األسئلة واألجوبة، والتر

 . لحصول عل مالحظاتها بشأنهال األعضاءدول 

ي طرحتها الوفود.  .180
نظًرا لعدم وجود طلبات أخرى ألخذ و  وشكر نائب الرئيس األمانة عل تقديم إجابات محددة عل األسئلة التر

انتقل نائب الرئيس إل المناقشة حول استعراض قطاع البنية و  الكلمة، اختتمت المناقشات حول قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية. 
اكات   وفتح المجال لألسئلة أو التعليقات من الوفود. العالمية التحتية والمنصات، وقطاع التحديات والشر

اح الخاص بقطاع البنية التحتية والمنصات.  .181  ل أالوفد إ أشار و  واتفق وفد االتحاد الروسي مع االقبر
ً
ضمان ل ياأساسنه مجاًل

ي جميع أنحاء المنظمة، وال سيما 
ي ذلك الرائدةالتكنولوجيات  تطبيقالتقدم فز

وما وسلسلة الكتل ثالثية األبعاد الالرقمية  العنارص ، بما فز
ي مجال  إل ذلك. 

ة فز ة كبب  ي لديها خبر
ة عل إنجازات المنظمة التر ن وأعرب الوفد ع التقنيات الرقمية.  تطبيقوعلق الوفد أهمية كبب 

ي الويبو، ألنه مهم 
ي أن يستمر الحوار حول هذا الموضوع فز

اكات. ل بالنسبةرغبته فز  لملكية الفكرية، وال سيما فيما يتعلق بأنشطة الشر
ام الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية، بمجال الهذا يتمتع و  ي ذلك العديد من األنشطة المتوقعة، لضمان احبر

أهمية بالغة، بما فز
ي  لع وخاصة

نت، والتر ا عنرًصا مهًما  تشكلاإلنبر
ً
ي مجال المنافسة عل الملكية  لعمل. لأيض

وأشار الوفد إل أهمية متابعة البحث فز
واختتم الوفد كلمته  والسياسات لضمان تطوير أنظمة للنهوض بالملكية الفكرية.  قواعدالفكرية من أجل االستجابة للقضايا المتعلقة بال

ي المستقبل.  2.2 نتيجة المرتقبةية كيفية تنفيذ األنشطة المتعلقة بالبالقول إنه مهتم برؤ 
 فز

نامج العمل خالل  .182 ا باسم المجموعة باء، عن امتنانه لبر
ً
ي  الثنائيةوأعرب وفد المملكة المتحدة، متحدث

التالية الذي استمر فز
ز عل تأثب   كب  ي ذلك الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمةوالمحليةأنظمة الملكية الفكرية العالمية عل التكنولوجيات الرائدة البر

 ، بما فز
نها تدعم عمل الويبو ذكرت أودعت المجموعة إل استمرار تخصيص الموارد لهذا المجال المهم، و  . وسلسلة الكتل وهندسة الجينات

تقنية من الناحية الو  سلسلة الكتل.  مثل الرائدة األمانة التكنولوجيات ستستخدم وأنها حريصة عل فهم كيفالمستمر بشأن المعايب  
عبر الشبكات  مع بعضها البعض األنظمة والتكنولوجيات إمكانية عمل هذه، أرادت المجموعة التأكد من أن الويبو تركز عل البحتة

ذات  والعنارص األخرى( APIsكما أشارت المجموعة إل أهمية العمل عل المعايب  وواجهات برمجة التطبيقات )  الوطنية واإلقليمية. 
مستهدفة  فئاتذات أهمية قصوى، ال سيما عند التعامل مع هو أمر واجهة سهلة االستخدام اعتماد وأكدت المجموعة أن  . الصلة

ز  . وعمالء جديدة ومستخدمي  ز ي و  جدد محتملي 
ذكرت المجموعة أن مختلف الخدمات وقواعد البيانات والمنصات قد تم تطويرها فز

ي رؤية رقمنة كاملة وتحول رقمي كثب  من األحيا
، عبر بوابة للمستخدم تجربة إيجابيةيحققان ن بشكل منفصل، وأعربت عن رغبتها فز
وري أن يعمل قطاع  '. ة'طرق مسدودمن دون واحدة، بوابة الويبو للملكية الفكرية، مع ترابط منظم و  ا أنه من الرصز

ً
ورأت المجموعة أيض

أنظمة الملكية الفكرية واالبتكار وقطاع  تنظيمالمنظمة، وال سيما مع قطاع اإلدارة والمالية وال عل نطاقالبنية التحتية والمنصات 
اكات وفيما يتعلق بقطاع التحديات التالية.  الثنائيةلتحقيق ذلك بحلول نهاية  الملكية الفكرية تعتبر ، قالت المجموعة إنها العالمية والشر

ي هذا الصدد، أعربمواجهة التحديات ب تسمح هامة أداة
هذا القطاع تخصيص الموارد ل مالحظة أنه تمعن رسورها ل تالعالمية، وفز

ي  لمواصلة عمله القيم. 
ةوالحظت المجموعة أن العالم كان يمر بعدة أزمات فز اكات  أيضا ، والحظتهذه الفبر أن قطاع التحديات والشر

ي أصغ حيثأصغر قطاع للويبو من  العالمية هو 
انية وثاتز ز ت المجموعة أنه . الوظيفية مناصبال حيث عددر قطاع من المب  من  واعتبر

دعم توفب  التتمكن الويبو من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مثل  لكي تخصيص موارد إضافية لهذا القطاع، المفضل 
فيما يتعلق ببناء  جيدة يد ومعرفةفهم جب تتمتعوأعربت المجموعة عن اعتقادها القوي بأن الويبو  . 19-كوفيدستجابة الويبو لال

اكات مع كل من القطاع الخاص  قد أنشأتو ، مطابقةالعملية منصات تكنولوجيا المعلومات، والقدرة عل أتمتة  شبكة قوية من الشر
 . ي
اكات توت والمجتمع المدتز القطاعات األخرى، وبالتعاون مع العالمية وقع المجموعة أن تقوم الويبو، من خالل قطاع التحديات والشر

ة و  كاء من أجل تطوير أفكار خالقة للتصدي للالعالقات المتينة باالستفادة من تلك الخبر وأعربت المجموعة عن  . جائحةمع الشر
ةه استعدادها للعمل مع األمانة بشأن المبادرات المؤثرة وإدراج ي  ذه األخب 

اح فز وع اقبر انية مشر ز ي  2022/23برنامج العمل والمب 
فز

ي أيضا وإدراجها  ،19-لكوفيداستجابة الويبو  ، تحت قسم15ة الصفح
وكانت المجموعة تدرك أن  . 3.3و 2.4و 2.2المرتقبة النتائج  فز

ي المستقبل عند ال ت، شجعولذلك جميع المبادرات يجب أن تكون مستدامة. 
ز
ي  بحثاألمانة عل التخطيط لألوبئة المحتملة ف

ز
ف

ى إلمكانية مساهمةة المجموع تولي و  . 19-لكوفيد استجابتها ي الملكية الفكرية  أهمية كبر
، و  فز عتبر أن ت، كللذاالنتعاش األخرصز العالمي

اكات  ، وإذا منصةهذه ال لعملالكاملة  التسهيالتوتقديم  منصة "ويبو غرين" يجب أن يسغ إل تعزيز العالمية قطاع التحديات والشر
ي تخصيص موارد إضافيةلزم األمر 

ي أن المجموعة بقولها إنها حريصة عل استكشاف مستقبل الملكية الفكرية، و واختتمت  . ينبغز
ينبغز

ي الويبو ا تستمر 
ز
ي الذي ستلعبه  دور اللملكية الفكرية و با متعلقةال ستعد لكل من التحديات والفرصأن تلتطلع إل األمام و ف

ز
 مجالي  ف

ي المستقبل االبتكار واإلبداع
 . فز

ز  .183 ي التحول  تها الويبو للبنية التحتية للمكاتب الوطنية للملكية الفكرية من خالل مساعدوأعرب وفد إسبانيا عن أهمية تحسي 
ز
ف

، من أجل  التكنولوجيا الرائدةاستخدام بالرقمي  وأيد الوفد  فعالية األدوات والمنصات وقواعد البيانات.  تعزيز مثل الذكاء االصطناعي
انية بنسبة  ز انية 2022/23 للثنائية %5بيان المجموعة باء، وتفاجأ بتخفيض المب  ز وأعرب الوفد عن قلقه  السابقة. الثنائية ، مقارنة بمب 

ز  تخفيض عددبشأن  ي قطاع البنية التحتية والمنصات الموظفي 
ز
ية كانت من خالل إزالة خمس وظائف ف  أساسية، ألن الموارد البشر

امج. ل ي أن تواصل إلالوفد  شار وأ تحقيق أهداف البر
ي مجال بذل ا الويبو  أنه ينبغز

وي    جلجهود فز لتكنولوجيات المتعلقة بالملكية ل البر
وتزويدهم باألدوات نفس النظام،  ضمن إطار الصناعية ومشاركتها مع المكاتب الوطنية للملكية الفكرية، لضمان عمل الجميع مًعا، 
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ز  . ةفعاليللعمل بالالزمة  ها من المجاالت، و الويبو الخاصة بالمنشورات  تطبيقاتوأعرب الوفد عن امتنانه لتحسي  شمل ذلك وغب 
نامج   وظائف محسنة. بالتطبيقات تتمتع محدثة من إصدارات تطوير  كما أعرب الوفد عن امتنانه للمساعدة التقنية من أجل تنفيذ البر

اءات إل تفاؤله بشأن تجربة نظام التصنيف الرقمي واستخدام الذكاء االصطناعي إلرسال طلباإل الوفد  شار وأ باللغة اإلسبانية.  ت البر
ز  ز المناسبي  .  عن الفضالفاحصي  ي

(، قال الوفد إنه سيواصل التقدم CWSوفيما يتعلق باللجنة المعنية بمعايب  الويبو ) التصنيف التلقات 
ي العمل 

ي عملت عل تحديد تقنسق وهيكل البيانات الرقمية والمجموعات الال، ، وال سيماتوحيد معايب  التحول الرقمي لفز
نية التر

ز ثالثية األبعاد، عل سبيل المثال: خدمات الويب لتبادل البيانات النية إلعداد معايب  جديدة للصور تقالمتطلبات الوظيفية وال بي 
أمر أساسي والتنسيق المناسب مع مكاتب الملكية الصناعية  والتحوالت الرقمية األخرى للمعايب  المتعلقة بنشر البيانات. األنظمة 

وقال الوفد إن العمل األساسي للويبو  لعمل مع مطوري الملكية الفكرية. لمعايب  الويبو و المرتبط بحدثة عن العمل تجميع معلومات مل
اءات هو تطوير أدوات البحث لقواعد البيانات  ي مجال ركن البر

ز هذه األدوات هذهفز متعددة ال، وال سيما األدوات ومواصلة تحسي 
اءات  استعادة الصور تلك المتعلقة باللغات، و  ي طلبات البر

فيما يتعلق بالعالمات التجارية والتصميم الصناعي والهياكل المعقدة فز
الوصول إل أي معلومات تتعلق بأمريكا الالتينية، عل وجه الخصوص، حتر يتمكن الجمهور من  من السهل أن يكونويجب  الكيميائية. 

ايد عل مثل ز .  استشارة المنتديات الدولية لتلبية الطلب المبر ي والدولي
وشدد الوفد بشكل  هذا التدريب عل المستوى اإلقليمي والوطتز

اءات باللغة اإلسبانية. لوثائق بيانات الخاص عل أهمية قاعدة  وري  البر أفضل نظام عالمي  امتالكوأعرب الوفد عن اعتقاده أنه من الرصز
مركز التطبيقات التكنولوجية من خالل  WIPO Translate أداة للملكية الفكرية والملكية الصناعية، وكذلك الوصول إل أنظمة مثل

، و  هذا األمر  يسمحس إذ، (ATACالمتقدمة ) ي مجال الذكاء االصطناعي
تها فز ي للمنظمة بمشاركة خبر

ي ينبغز
تواصل تطوير أنظمة  أن التر

وأعرب الوفد عن اعتقاده أنه من المهم  فكرية. الذكاء االصطناعي داخلًيا من أجل تكثيف التعاون الدولي مع المكاتب الوطنية للملكية ال
، ال سيما عند وضع التدابب   اعتماد من أجل حماية  ذات الصلة طرق فعالة لتوحيد استخدام الذكاء االصطناعي عل المستوى العالمي

جمة اآللية الذي تم تطويره داخلًيا، والذي يستخدمWIPO Translateكان نظام و  األنظمة.  ، أداة  ، وهو نظام البر الذكاء االصطناعي
انية بنسبة وأعرب الوفد عن أمله   مفيدة وأساسية لمكاتب الملكية الصناعية.  ز ي استخدام زيادة المب 

ي المائة للخدمات التعاقدية  3.2فز
فز

ي 
ي المجاالت التر

ي قطاع البنية التحتية والمنصات فز
 فز

ّ
فيما يتعلق و  . سعنظام الملكية الصناعية عل نطاق أو لعليها الوفد، وكذلك  دشد

اكات  ي للويبو أن تحافظ عل روابط وثيقة مع منظمات األمم المتحدة األخرى، وكذلك العالميةبقطاع التحديات والشر
مع ، ينبغز

ي مجال التحديات العالمية 
، بشأن موضوع الملكية الفكرية فز ي

كات والمجتمع المدتز مثل الجائحة المنظمات األخرى المهتمة، مثل الشر
ي زعزعت العالم الحالية

انية بنسبة  أشار الوفد، هذا األمر وفيما يتعلق ب . التر ز ي المب 
، مقارنة بالثنائية  %10.5إل أن الزيادة اإلجمالية فز

اكا انظهر ي، جديدةإنشاء ست وظائف و ، السابقة ي قطاع التحديات والشر
ام المنظمة بتعزيز الموارد فز ز وشدد الوفد عل  . العالمية تالبر

ي منظومة األمم المتحدة.  أهمية تعزيز 
ي الختام التعددية اللغوية فز

ايدة ألنظمة تكنولوجيا المعلومات وأمن  وفز ز ونظرا إل التكلفة المبر
ي جميع المؤسسات

ي يقدمها مركز األمم المتحدة  نصح، المعلومات فز
ي الخدمات التر

ي االعتبار إمكانية النظر فز
الوفد الويبو بأن تأخذ فز

، مثلالدولي للحساب اإللكبر  ي
 . فعلت بعض منظمات األمم المتحدة األخرى ماوتز

تعزيز لاألمانة  سأل عن النهج الذي ستعتمدهو  التكنولوجيات الرائدة وأعرب وفد اإلمارات العربية المتحدة عن أهمية  .184
ي مؤرسر األ ب المرتبطوكان لدى الوفد سؤال حول الهدف  المناقشات حول الملكية الفكرية والتكنولوجيا الرائدة. 

داء "المشاركة فز
ي الصفحة  2.2 نتيجة المرتقبةلل" الرائدةمحادثات الويبو حول الملكية الفكرية والتكنولوجيا 

الهدف هو "مشاركة ممثلي و  . 45فز
كات ومهن ي الحكومات والشر ح  . "دولة عضو عل األقل 50الملكية الفكرية وأصحاب المصلحة اآلخرين من  ت  وطلب الوفد أن تشر

ي الحوار حول الملكية الفكرية والتكنولوجيات الرائدة. األمانة سبب 
ز
ي ستشارك ف

ز عل عدد الدول األعضاء التر كب  باإلضافة إل ذلك، و  البر
اكات فيما يتعلق ب ا أنه بالنسبة لل، العالميةقطاع التحديات والشر

ً
ات أداء 2.2 نتيجة المرتقبةرأى الوفد أيض ، لم تكن هناك مؤرسر

ي من شأنها أن توضح ما وخطوط أساس وأهداف، وال
ي للقضايا الناشئة، به  قامتتر

الويبو مع المجتمع الدولي للتصدي بشكل استبافر
، 19-كوفيد  مثل جائحة ي مجال ال سيما ، وتغب  المناخ، وتحديات السياسات عل المستوى العالمي

ز
فيما يتعلق باالبتكار واإلبداع ف

ي أشار الوفد إل أنه الملكية الفكرية، و 
ز
قطاع لالمرتقبة األمانة األنشطة لتحقيق تلك النتائج نفذ فهم األداء المستهدف وكيف ستيرغب ف

اكات العالمية  . التحديات والشر

ا إل أن تأييدهوأعرب وفد كندا عن  .185  قضية شاملة. هذه القضية هي  لمداخلة وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، مشب 
ي 
ي الصفحة  19- جائحة كوفيدتطرقت إلورحب الوفد بخطة العمل التر

ي عام  من الوثيقة.  15فز
 فاجأت، 2020وأشار الوفد إل أنه فز

، وتكيفت مع الظروف عل ظهور هذه الجائحة رد الفعلإجراءات ككندا   اتخذتالعالم، ومثل العديد من الدول األعضاء، الجائحة 
ة ي فرضتها األزمة الصحية العالمية.  المتغب 

فرانسس غري، إلجراء مكالمات هاتفية مع وأعرب الوفد عن امتنانه للمدير العام السابق  التر
ة مكتب الكندي للملكية ال اعدتكانت تلك االجتماعات مفيدة وسو  . رؤساء المكاتب الوطنية للملكية الفكرية بعد بدء الجائحة مبارسر

ي ضمان استمرارية األعمال  الموقف. ا هذمعرفة كيفية تعامل النظراء والويبو مع عل ( CIPOالفكرية )
ورحب الوفد بجهود الويبو فز

ي سياق جائحة
ي ال 19-كوفيد  وتوافر الخدمات فز

ي جميع أنحاء العالم. ت ال تر
ز فز عن كندا   بحثتمثل الويبو، و  زال يؤثر عل المستخدمي 

كات أثناء ال أساليب ي مايو ويونيو ف خدماتها. لتسهيل الوصول إل  طرقوكانت تبحث عن  جائحةمبتكرة لدعم الشر
عل سبيل المثال، فز

ي استضافة  المكتب الكندي للملكية الفكرية، أقام 2021
ز
اكة مع الويبو للمشاركة ف ونيةاإلللندوات  الكندية النسخةرسر  المتنقلة لكبر

ةكان هذا الحدث هو األول من نوعه، باعتباره سلسلة من الندوات القصو بشأن خدمات الويبو ومبادراتها.  عبر  والتفاعلية تم تقديمها ب 
نت  ي وقد اإلنبر

كت فز ي للملكية الفكرية. إعداداشبر
من  مئات من األشخاص شاركةمل سعادتهوأعرب الوفد عن  ها الويبو والمكتب الوطتز

 . وكيفية االستفادة منها الملكية الفكريةيتمكنوا من فهم أهمية الموارد معهم لالمعلومات و مشاركة الذين تمت جميع أنحاء العالم و 
تقنية تنبؤ جديدة لتقدير أثر الصدمات المكتب الكندي للملكية الفكرية ، طور 19-كوفيد  باإلضافة إل ذلك، مع استمرار جائحةو 
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ا لتقييم أثر االضطراب االقتصاالمكتب الكندي للملكية الفكرية قاد و  . الخاصة به االقتصادية عل أنشطة الملكية الفكرية
ً
دي بحث

قياس لالتحليالت اقتصادية الرجعية مكتب مجموعة من هذا الوقد نفذ  عل إيداعات الملكية الفكرية.  19-جائحة كوفيدالناجم عن 
ي  ثر األ ي المستقبل، وقد تم ل التقريتر

نموذج التنبؤ هذا مع مجموعة  مشاركةهذه الصدمات االقتصادية عل إيداعات الملكية الفكرية فز
، ولكن شكل المناسبالخدمات الويبو ب عملضمان يس فقط لوقال الوفد إنه يتطلع إل مواصلة العمل مع الويبو، ل فانكوفر والويبو. 

ا لمواصلة تلبية االحتياجات المت
ً
ة أيض ي حاالت الطوارئ أو بشكل عام. غب 

ز سواء فز التعليق بإيجاز عل  إلالوفد  انتقلثم و  للمستخدمي 
اكات  أحد ي التقليدي. العالمية المجوانب قطاع التحديات والشر

ورحب الوفد بمبادرات  تعلق بالمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقافز
ي التقليدي باعتبارها مبادرات تتماسر مع 

المستمر  تأييدهالويبو المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقافز
ي لسياسة الملكية الفكريةعتماد ال

ي االعتبار المشاركة الفعالة  ،نهج شامل وتعاوتز
ز ب األمم األول واإلنويت و لشعيأخذ فز ، والمختلطي 

ز والمبتكرين اآلخرين والصناع وذكر الوفد أن حكومة كندا أطلقت  . ةك، ويعزز هذه المشار وعامة الجمهور  اتباإلضافة إل المبدعي 
ي عام برنامج الملكية الفكرية ل

ز االملكية الفكرية حول الوعي نشر ل 2019لشعوب األصلية فز ي هذا لشعوب األصلية وبناء قدراتبي 
ها فز

. المجال  المحلي والدولي
ز امج عل المستويي  ي وضع وتنفيذ السياسات والبر

ز فز من خالل هذا و  ، ومشاركة ممثلي السكان األصليي 
نامج، قدمت كندا مساهمة قدرها  ا سويشًيا، إل  18268ندي، أي ما يعادل دوالر ك 25000البر

ً
عات لفائدة فرنك صندوق الويبو للتبر

ي مارس  الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة
ي وقدمت التمويل للشعوب األصلية  2019فز

ي   فز
مفاوضات اللجنة كندا للمشاركة فز

ي تقديم  كندا  وتتوقع تقليدية والفولكلور الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف ال
المزيد من التمويل فز

 المستقبل. 

وع  .186 اح ورحب وفد إندونيسيا بمشر انية اقبر ز لكنه شدد عل أن و لقطاع البنية التحتية والمنصات،  2022/23برنامج العمل والمب 
امج والمبادرات المتعلقة بالملكية الفكرية والتكنولوجيات  ي البلدان النامية،  الرائدةالبر

ي االعتبار الثغرات الموجودة فز
يجب أن تأخذ فز

الهدف عل مشاركة  ، حيث نّص 2.2 نتيجة المرتقبةتتعلق بأهداف ال األمر بمسألة أثارها وفد اإلمارات العربية المتحدةويرتبط ذلك 
ي أن تأخذ أهداف النتيجة المرتق دولة عضو عل األقل.  50

ي االعتبار  2.2بة وأعرب الوفد عن أمله فز
ز البلدان المتقدمة  الفروقاتفز بي 

ي الملكية الفكرية والتكنولوجيا و وج بسببوالبلدان النامية، 
ز البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان األقل  الرائدةد فجوات فز بي 

 .
ً
ات األداء الرئيسية و  نموا اكات وفيما يت قطاع البنية التحتية والمنصات. لأيد الوفد مؤرسر ، شدد العالميةعلق بقطاع التحديات والشر

لألنشطة إطار اللجنة الحكومية الدولية  ضمنالوفد عل أهمية عمل شعبة المعارف التقليدية وأيد استمرار العمل لتيسب  المناقشة 
ي ا
 112ثم أشار الوفد إل الفقرة  . لتقليديالمعيارية الدولية المتعلقة بحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقافز

اتيجية  وع2026-2022متوسطة األجل المن الخطة االسبر ي أشارت إل "مشر
". الويبو ل ، والتر اث اإلبداعي  عن تأييده الوفدأعرب و   لبر

اكات ي إطار قطاع التحديات والشر
وع فز وع وتساءل عما إذا كان سيتم إدارة هذا المشر وذكر الوفد أن إندونيسيا كانت عل  . العالمية للمشر

ي 
ز لالبتكار وهذا يشمل دور الملكية الفكرية فز ز بالملكية الفكرية كعامل تمكي  ز المعلومات و  نشر الدوام من أشد المؤمني  ث ابحاأل تحفب 

ي وضع جيد بالجائحة ما يتعلقوفي . اتونقل التكنولوجيا والخبر 
لملكية الفكرية لبادرة متنفيذ ل، أعرب الوفد عن اعتقاده أن الويبو فز

وأعرب  . الجائحةالجهود العالمية للتعامل مع  أمامأن الملكية الفكرية لم تكن عقبة  تثبتنقل التكنولوجيا والمعرفة وبالتالي ب تسمح
ي 
تش.  تنفيذالوفد عن رغبته فز نامج لنقل والتكنولوجيا والمعرفة، إل جانب نجاح برنامج ويبو غرين ويبو ريسب   مثل هذه المبادرة أو البر
ز خط األساس والهدف لمؤرسر األداء للوجود وأشار الوفد إل   نص عل: أشار الوفد إل أن خط األساس 2.4 نتيجة المرتقبةاختالف بي 

ون اجتماعات لج ...  بشكل دائم منظمة غب  حكومية معتمدة 319 "ممثلي  ها ن الويبو" ايحرصز ي تم تغيب 
للهدف إل بالنسبة والتر

ون " ، وتساءل عما إذا كانت مشاركة المنظمات غب  الحكومية  أحداث الويبو". يحرصز وطلب الوفد معرفة السبب وراء هذا التغيب 
ي اجتماعات اللج

ز
 الويبو.  نااث الويبو" يشمل أحداث الويبو واجتماعات لجن، أو إذا كان تعريف "أحداالمعتمدة لم تعد محسوبة ف

ا، فيما يتعلق بال ً اكات العالمية. 2.2 نتيجة المرتقبةوأخب  ات األداء الرئيسية لقطاع التحديات والشر  ، أشار الوفد إل أنه تم حذف مؤرسر

التقديمي الخاص بقطاع التحديات وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية، وشكر األمانة عل العرض  .187
اكات وأعربت المجموعة عن اهتمامها بوضع صك  وقد أحاطت المجموعة علما بعمل القطاع وأيدت بقوة مجال عمله.  . العالمية والشر

ي التقليدي. 
ي دولي لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقافز

ي بذل المزيد إل أنه المجموعة  تشار وأ قانوتز
ينبغز

اف المجموعة بأنه تم المستوى العل  من الجهود ز المجتمعات المحلية واألصلية، عل الرغم من اعبر من الكثب  بذل عملي لتمكي 
ي هذا الصدد، الجهود 
ي مجال بناء القدرات، و  ال سيمافز

إطالع طلبت المجموعة أن يتم و  . ا لهذه الجهودرهيقدتأعربت المجموعة عن فز
ي منتظمأنشطة العمل هذه بشكل  األعضاء عل الدول

ز
ات  إمكانية تحديد، وال سيما جنيف، وأن تنظر المنظمة ف فيما يتعلق مؤرسر

ي جنيف باطالع
ز
ز عل مشاركة النساء والشباب ودعم  . عل هذه أنشطة الدول األعضاء أو البعثات الدائمة ف كب  ورحب الفريق بالبر

ي  مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية
بالنتائج المتعلقة والحظت المجموعة بقلق انخفاض الموارد  . المعايب  و  القواعد وضع مجال فز

ي مجال االمرتبطة "بوضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة المرتقبة 
واختتمت  . 2020/21مقارنة بالثنائية  وذلك لملكية الفكرية"فز

 المجموعة بتكرار سؤالها بشأن الموارد غب  المخصصة. 

ف وفد الجزائر بفكرة تقاطع القضايا العالمية.  .188 ي اتخذتها  بعض المبادراتأنه تم التطرق إل  إلالوفد  شار وأ واعبر
المهمة التر

تش. الويبو لالستجابة للتحديات العالمية ي أال أنه  عل شدد الوفد ومع ذلك، ، ال سيما ويبو غرين ويبو ريسب 
ي يكون  نينبغز

دور الويبو فز
وري لكنه يعتقدو وأشار الوفد إل أهمية المبادرات الحالية،  . محدودا اكاتالشر  مجال بناء ا أنه من الرصز

ً
ز عل إمكاني أيض كب 

وضع  ةالبر
ز منظمة الصحة  وتنفيذ برامج جديدة تستجيب للتحديات العالمية الناشئة.  جديد تصور  ي بي 

وأقر الوفد كذلك بأهمية التعاون الثالت 
ي وضع برامج ومبادرات جديدة  عالمية والويبو لمواجهة بعض التحديات. العالمية ومنظمة التجارة ال

ز
ح الوفد أن تنظر الويبو ف واقبر
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تش، لمعالجة القضايا العالمية الناشئة. حالياشبيهة بتلك القائمة  وشكر الوفد األمانة عل تنفيذ منصات  ، مثل ويبو غرين ويبو ريسب 
ا إل أنه يؤيد التعزيز  ً  المستمر لتلك المنصات. التعاون، مشب 

 الكلمة، وبالتالي أعىط الكلمة لألمانة. أخذ لم يطلب أي من الوفود و  وفتح نائب الرئيس باب التعليقات أو األسئلة.  .189

وأكدت أن اإلجابة عل  ها بهذه المسألةعل تذكب   ،وشكرت األمانة وفد جنوب أفريقيا، الذي تحدث باسم المجموعة األفريقية .190
ها اراجهإدسؤاله قد تم  ي تم نشر

ي وثيقة األسئلة واألجوبة التر
نت فز   . عل االنبر

، طلب نائب الرئيس من األمانة الرد عل أسئلة الوفود. و ورفع نائب الرئيس الجلسة لذلك اليوم.  .191 ي اليوم التالي
 فز

ي أعربت عن اهتمامها بمسألة الملكية الفكرية والتكنولوجيات ال .192
ي ذلك وفد وشكرت األمانة الوفود العديدة التر

رائدة، بما فز
 ووفد إسبانيا ووفد اإلمارات العربية المتحدة ووفد إندونيسيا. باسم المجموعة باء، ووفد االتحاد الروسي  الذي تحدث المملكة المتحدة

ي وقت سابق من األسبوع، تم توسيع نطاقو 
ي لم ، واالتكنولوجيات الرائدة ليشمل العمل كما ذكر المدير العام خالل مالحظاته فز

لتر
ا المجاالت المتطورة األخرى مثل 

ً
، ولكن أيض والبيانات الضخمة والحوسبة الكمية سلسلة الكتل تشمل فقط الذكاء االصطناعي

محادثة للويبو حول الملكية الفكرية م تنظيم تي، وسبهذا األمر وقالت األمانة إن العديد من الوفود كانت عل علم  والهندسة الوراثية. 
ابط تماًما -بعنوان "البيانات الرائدة  والتكنولوجيات ي عالم مبر

ي ما بعد الذكاء االصطناعي فز
وأشارت األمانة  . 2021سبتمبر  23و 22" فز

الذي طرحه  2.2وتناولت األمانة السؤال المحدد حول الهدف من النتيجة المرتقبة  إل أن التسجيل مفتوح وتتطلع إل مشاركة واسعة. 
ز متحدة ووفد إندونيسيا، وقالت إن القصد هو وفد اإلمارات العربية ال مشاركة من مختلف أنحاء العالم بهدف تحقيق التنوع  تأمي 

ي 
ي وقت سابق من ذلك العام، بلغت المشاركة من البلدان  . الجغرافز

ة فز ثم أطلعت األمانة اللجنة عل أنه خالل محادثة الويبو األخب 
ز من منطقة آسيا والمحيط  60النامية والبلدان األقل نموا أكب  من  ي المائة. وأعربت األمانة عن رسورها لمالحظة وجود مشاركي 

فز
ي محادثة الويبو القادمة الهادئ والمنطقة العربية، بم

ي فز
ي ذلك إندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة. وذكرت األمانة أن التنوع الجغرافز

ا فز
ي االعتبار. وفيما يتعلق بتعليقات وفد المملكة المتحدة، الذي تحدث باسم المجموعة باء، ووفد االتحاد الروسي ووفد إسبانيا 

سيؤخذ فز
، قالت األمانة أ . ووافقت األمانة بشأن المعايب  ي

، كما تم ذكر أهمية قابلية التشغيل البيتز نه تم تقديم العديد من التعليقات بشأن المعايب 
ي هي عنرص رئيسي مهم وسبب وجود معايب  الويبو 

سمحت ألجهزة أصحاب المصلحة المختلفة  وقدعل أن قابلية التشغيل البيتز
، أوضحت األمانة أن اللجنة المعنية بمعايب  الويبو قد سلسلة الكتلا يتعلق بتقنية فيمو  سلسة. طريقة بتبادل المعلومات والبيانات ب

ي عام فرقة العمل المعنية بسالسل الكتل أنشأت 
ي لسلسلة الكتل ورقة العمل تمت مشاركة مسودة و  . 2018فز

مع فرقة العمل فز
ي وقد حظيت بتقدير 

العمل بهدف االنتهاء من فرقة تعليقات أعضاء  ل علالحصو  إل عن تطلعها األمانةأعربت و  . هااألسبوع الماضز
ي الوقت المناسب.  اوإتاحتهورقة العمل 

ا الفرصة لشكر وفد جمهورية كوريا، الذي ذكر و  فز
ً
خالل ورقة العمل انتهزت األمانة أيض

ي وقت سابق من األسبوع، وكذلك لمساهمته الكريمة 
الصناديق  عمل منخالل تمويل هذا ال منورقة هذه الإلعداد مداخلته فز
، والذي كان يتعلق ST .90اعتمدت معيار الويبو فيما يتعلق بواجهة برمجة التطبيقات، ذكرت األمانة أن الدول األعضاء و  . االستئمانية

نتعبر  منظمةواجهة برمجة التطبيقات لتسهيل معالجة بيانات الملكية الفكرية وتبادلها بطريقة استخدام ب وقالت األمانة إنها  . االنبر
ز الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين  اعتمادتتطلع إل  ي تشغيل القابلية  هذا المعيار لتحسي 

ي طرحها وبالنسبة ل . البيتز
ألسئلة التر

ي بيانات ثالثية األ الثالثية األبعاد والصور الوفد االتحاد الروسي ووفد إسبانيا، قالت األمانة إنه فيما يتعلق باستخدام النماذج 
بعاد فز

ي إطار اللجنة فرقة العمل المعنية بالنماذج والصور الثالثية األبعاد  ضمنمستمرة هذا الموضوع  ووثائق الملكية الفكرية، كانت مناقشة
ز
ف

اح  المعنية بمعايب  الويبو.  ي إمكانية اقبر
ي دورة مقبلة للجنة المعنية بمعايب   مسودةوأعربت األمانة عن أملها فز

 . واعتماده  الويبو المعيار فز
 فيما يتعلق بالتعليق عل بوابة الويبو للملكية الفكرية الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، قالت األمانة إن قطاعو 

القطاعات، وأنه  من مختلفالبنية التحتية والمنصات يتعاون مع فرق تكنولوجيا المعلومات األخرى وكذلك الوحدات األخرى 
قواعد البيانات و  المتعلق بتعدد اللغات فيما يتعلق بالتعليق الذي أدل به وفد إسبانياو  القطاعات.  مع مختلفواصل تفاعله يس

ي تستخدمالعالمية واألدوات 
اءات،  التر ، أوضحت األمانة أن ركن البر  يتمتعقواعد بيانات الويبو الرئيسية،  ىحدإالذكاء االصطناعي

جمة اآللية ب ي تستعمل أداة وظيفة البر
، والالقائمة عل  WIPO Translateالتر ي الذكاء االصطناعي

ز ترجمة آلية بإجراء  سمحت تر  11 بي 
ي ذلك اإلسبانية. 

ز
ز أن  لغة بما ف ي حي 

ز
ا أنه ف

ً
ي بعض األدوات تتطلب اتفاقية ترخيصوأوضحت األمانة أيض

، فإن أدوات المنظمة التر
متاحة  (تصنيف فيينااألداة الخاصة بو البحث عن الصور المتشابهة  خدمة، و WIPO Translateمثل )اعي الذكاء االصطن تستخدم

فيما يتعلق بأهمية قواعد البيانات العالمية للمنظمة، أوضحت األمانة أنها و  رسوم.  أي دونمن لمكاتب الملكية الفكرية الوطنية 
اآلن لقاعدة بيانات العالمات التجارية  ةمتاحالبحث عن الصور المتشابهة، عل سبيل المثال، أصبحت  خدمةستواصل جهودها وأن 

انية بنسبة   العالمية.  ز ي المائة وتخفيض أرب  ع وظائف، أوضحت األمانة أن  4.6وفيما يتعلق باألسئلة المتعلقة بتخفيض المب 
هذه فز

تم إعادة تخصيص بعض الوحدات لقطاعات أخرى بينما تم دمج وحدات قد و  لية. نتائج إلعادة الهيكلة الداخكانت مجرد   اإلجراءات
ي قطاع البنية التحتية والمنصات. 

ز
ي قطاع البنية التحتية والمنصات. و  أخرى ف

ز
ا ف

ً
وأكدت  نتيجة إلعادة الهيكلة، أظهرت الوثيقة انخفاض

انية قطاع البنية التحتية ز ي مب 
ز
 والمنصات.  األمانة أنه لم يكن هناك تخفيض كبب  ف

اف بأهمية هذا القطاع  .193 وشكرت األمانة جميع الوفود عل مداخالتهم بشأن هذا القطاع. وأعربت األمانة عن امتنانها لالعبر
ة  انتقلتثم  . مهمتهاإلدارة الجديدة و عمل اأساسي ل هوالعتبار  ي أثارت أسئلة محددة أو قدمت إل الرد األمانة مبارسر

عل الوفود التر
ام لشعبة  وفد االتحاد الروسي  وقد أحاطت األمانة علما بتعليقات القطاع. هذا يتعلق ب تعليقات فيما فيما يتعلق بشعبة إذكاء االحبر
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فيما يتعلق و  . ، وشكرته عل هذه التعليقاتالملكية الفكرية وشعبة الملكية الفكرية وسياسة المنافسة وعمل القطاع بشكل عام
 لتخصيص موارد إضافية 

ً
ت األمانة أن هناك بالفعل مجاًل ي أدل بها وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، اعتبر

بالتعليقات التر
ويشمل ذلك دعم استجابة الويبو مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بشكل فعال. للقطاع، من أجل مساعدة الويبو عل 

والقدرة  الالزمة المعرفةتملك و  ةأسس جيدب أعربت األمانة عن اعتقادها بأن الويبو تتمتعشيا مع بيان المجموعة باء، تماو  . 19-لكوفيد
اكات مع القطاع المطابقةكما تتمتع المنظمة بالقدرة عل أتمتة عملية   بناء منصات لتكنولوجيا المعلومات. ل ، ولديها شبكة قوية من الشر

ي 
ة و تلك المن أن تستفيد الويبو توقع األمانة تلذلك و  عل حد سواء. الخاص والمجتمع المدتز كاالعالقات المتينة خبر من أجل  ئهامع رسر

ي 
اكات  ، وذلك من خاللجائحةالتصدي للعملية تطوير أفكار إبداعية من شأنها أن تساعد فز وبالتعاون العالمية قطاع التحديات والشر

ي المنظمة
ي ضو  . مع القطاعات األخرى فز

 هذه إدراجالمبادرات المؤثرة و  علء ذلك، قالت األمانة إنها مستعدة للعمل داخل األمانة وفز
ي 
اح المبادرات فز وع اقبر انية  مشر ز وأكدت األمانة لوفد إسبانيا أن نيتها كانت الحفاظ عل الروابط  . 2022/23برنامج العمل والمب 

، ووافقت األمانة عل أن ذلكوالتعاون الوثيق مع المنظمات الحكومية الدولية األخرى،  ي
وري بشكل  األمر  وكذلك المجتمع المدتز رصز

ي 
ي أدل بها وفد اإلمارات العربية المتحدة، أكدت األمانة أنها ستو  . ةالمستمر  الجائحة ظلّ خاص فز

 ضيففيما يتعلق بالتعليقات التر
ي 
ات األداء وخطوط األساس واألهداف التر  عل وفد كندا، شكرت األمانة الوفد عل تذكب  و  . 2.2 نتيجة المرتقبةالب ترتبطمؤرسر

ً
 هاردا

نامجالبإطالق  ي عام  السكان ممثلي ب الخاص بر
ز فز ذكر التعاون المثمر مع الحكومة تكان من دواعي رسور األمانة أن تو  . 2019األصليي 

ي ا
، الكندية من أجل تنظيم ورشة العمل العملية حول المعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقافز لتقليدي لبلدان منطقة القطب الشمالي

ي عام 
ي إيكالويت، كندا فز

ي تتطلع إل عل ألسنة العديد من األشخاصهذا الحدث الذي ال يزال و  . 2019فز ، وكانت بلدان الشمال األوروتر
ي أواخر عام عند هذا النموذج 

ي ه. وشكرت األمانة كندا 2021التخطيط لحدث ما فز
باإلضافة و  . ذا المجالعل عملها الذي يحتذى به فز

عات.  25000إل ذلك، أعربت األمانة عن امتنانها للحكومة الكندية لمساهمتها بمبلغ   سهلتوقد  دوالر كندي لصندوق الويبو للتبر
ي مداوالت اللجنة الحكومية الدولية. 

ة إل أنه هذه المساهمة مشاركة الشعوب األصلية فز د ق اوردت األمانة عل وفد إندونيسيا مشب 
ي يعلقها الوفد عل مسار اللجنة الحكومية الدولية واستمرار عملية بعلما  تأحاط

ي و ر يالمعاوضع القواعد و األهمية التر
عمل  تشملالتر

ز الشعوب  العمل الذي تقوم بهاألمانة أيضا  ذكرتو  . بشكل عام شعبة المعارف التقليدية شعبة المعارف التقليدية لبناء القدرات بي 
الملكية ومن األمثلة عل استخدام  . بشكل فعال واالستفادة منها لملكية الفكريةااألصلية والمجتمعات المحلية من أجل استخدام 

ز برنامج ريادة األعمال الفكرية بشكل فعال،  كيف يمكن للملكية الفكرية أن   ظهار العمل إلوسيواصل القطاع  . للنساء من السكان األصليي 
 مناسب. الشكل العند استخدامها بللقيام بأمور جيدة الملكية الفكرية استخدام  ه يمكنأن وإلثبات اتتسهل نقل التكنولوجيا والخبر 

اتيجية  112فيما يتعلق بالسؤال المطروح حول الفقرة و  وع ، أكدت األمانة 2026-2022متوسطة األجل المن الخطة االسبر أن مشر
اث اإلبداعي  اكات من قبل تهدار تتم إالويبو للبر ي قطاع التحديات والشر

وشكرت األمانة الوفد عل  . العالمية شعبة المعارف التقليدية فز
ي هذا السياق.  تقديم عرضه

ز فيما يتعلق بالنتو  الدعم فز ز الميجتي  ات من ربطهما ب ستتأكد، قالت األمانة إنها 2.4و 2.2 رتقبتي  المؤرسر
 من اجتماعات لجان الويبو، و  . مناسبةلا

ً
 اجتماعات اللجان.  تشملاألحداث  األمانة أن تعتبر فيما يتعلق باإلشارة إل أحداث الويبو بدال

ي السياق الخاص و
حت ت ،19-لجائحة كوفيدفز ، اقبر درك األمانة أنه ال يمكنها ضمان مستويات مشاركة أو أنواع مشاركة محددة، وبالتالي

 من االجتماعات. األمانة 
ً
ي مرحلة سابقة و اإلشارة إل األحداث بدال

تحدث باسم المجموعة األفريقية،  الذي أشار وفد جنوب أفريقيافز
ي مجال المعارف التقليدية تأييدوقد أحاطت األمانة علما ب ؛لمنظمةل بالنسبةإل أهمية عمل القطاع 

 . المجموعة للعمل المنجز فز
ز والنساء والمجتمعات األخرى الممثلة تمثيال  ترحب مجموعةأن البأحاطت األمانة علما أيضا و  بمشاركة الشباب والسكان األصليي 

ي هذا المجال.  ناقصا حتر اآلن. 
ي أن تؤكد للمجموعة أهمية عمل القطاع فز

عل سبيل المثال، نظم مكتب ف وأعربت األمانة عن رغبتها فز
ي نيويورك

ي رعايته الويبو فز
: )ال لا أحداث أو شارك فز ي 1حتفال بما يلي

( اليوم الدولي 2أكتوبر من كل عام؛ ) 11( اليوم الدولي للفتاة، فز
ي 
ز
ي مجال العلوم، ف

اير من كل عام؛ ) 11للمرأة والفتاة فز ي مايو 3فبر
ز
المنتدى السنوي المتعدد أصحاب المصلحة ، عل هامش 2021( ف

ي بتسخب  العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض و 
ا لدعم تحقيق خطة التنمية أهداف التنمية المستدامةالمعتز

ً
، نظمت األمانة حدث

.  بشأن من أهداف التنمية المستدامة 5الهدف  خاص وبشكل 2030المستدامة لعام  ز ز الجنسي  األمانة أنه كلما زاد تعتقد و  المساواة بي 
ي يستخدمن نظام الملكية الفكرية

ي مجال اال  عدد النساء الالت 
ي نهاية المطافسيؤدي ذلك ر، بتكاويعملن فز

ي النساء  إل مساهمة فز
فز

ي تعتمد عل االبتكار واإلبداع لتحقيقها. 
ي أدل بها وفد و  معظم أهداف التنمية المستدامة األخرى التر

فيما يتعلق بالمالحظات التر
تش  ح، لمعرفة متر يمكنها تنفيذ بالفعل مبادرات مهمة وأنها ستسغ، ك هماالجزائر، أكدت األمانة أن ويبو غرين ويبو ريسب  ما هو مقبر
اكات ب المتعلقة ودها عل المسائلواختتمت األمانة رد برامج ومبادرات جديدة استجابة للتحديات الناشئة.  قطاع التحديات والشر

ي تنفيذ عملها. الحراز إل والتوجيه المستمر للدول األعضاء  اإلرشادبالقول إنها تعول عل العالمية 
ز
ا إل الدول وستت تقدم ف

ً
طلع األمانة أيض

ي يمكن أن تشارك بفعالية مع المنظمة، عل سبيل  التوجيهاتاألعضاء للحصول عل 
بشأن الكيانات المحددة داخل كل بلد، والتر

ي مجال 
اكالمثال، فز األمانة أنه مع استمرار المساعدة والتوجيه من الدول تعتقد و  أخرى من عمل القطاع.  مجاالتالشباب، أو  ارسر
ي الدول األعضاء. ت نتائج تحقيق ستتمكن مناألعضاء، 

 رضز

وأشار الوفد إل أن بيان  فصلة. مالكلمة وشكر األمانة عل ردودها ال ، متحدثا باسم المجموعة باء،وأخذ وفد المملكة المتحدة   .194
باإلضافة إل لمنصة اتعزيز ل الموضوعة خططالبشكل خاص، طط منصة ويبو غرين، و خ حولالمجموعة باء طلب معلومات إضافية 

ي الفريق حول معلومات 
ا مستقبل الملكية الفكريةب المعتز

ً
هذه  التطرق إلأعرب الوفد عن ترحيبه بمواصلة و  . الذي تم تشكيله حديث

.  بشكل المسائل ي
 ثنات 

ة عل  .195 تعليقات المجموعة باء، ألنها كانت تعتقد أنه بما أن المجموعة قد أعربت واعتذرت األمانة عن عدم تقديم ردود مبارسر
ورة. وتأييدها عن دعمها فيما يتعلق بمنصة ويبو غرين، كانت هناك بالتأكيد خطط لالنتقال بها إل و  ، لم يكن الرد مطلوًبا بالرصز
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ي هذا السياق، كانت األمانة تتطلع إل حدث 
، وفز ي نجالسجو المستوى التالي

ي  وتتأمل األمانة أن يتم إجراء . 2021وفمبر فز حدث جانتر
ا. و  . خالل حدث جالسجو  لعرض برنامج ويبو غرين

ً
وفيما  سيكون من دواعي رسور األمانة تقديم مزيد من المعلومات، إذا كان ذلك مفيد

ا مالذي يمثل  عل هذا الموضوع مستمر يتم العمل بشكل  يتعلق بمستقبل الملكية الفكرية، فقد كان
ً
 جديد

ً
 للمنظمة. بالنسبة جاًل

وع  اح وأشارت األمانة إل مشر انية اقبر ز م العمل عليها. 2022/23برنامج العمل والمب  ز ،  ، حيث تمت اإلشارة إل ثالثة مجاالت تعبر
ً
أوال

ي جميع أنحاء العالم حول التصورات بشأن إجراء دراسة استقصائية 
 جمعبيل المثال، هي كانت الفكرة، عل س  -نظام الملكية الفكرية فز

. األفكار حول الملكية الفكرية من البلدان األفريقية ومن بلدان آسيا والمحيط الهادئ ومن بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري ي  تر
ي تحديد االحتياجات من خالل تحليل الثغرات و  االستقصاءهذا سيساعد و 

نظام بالتطرق إل مختلف المجاالت المتعلقة العالمي فز
ي مختلف المجاالت. 

ي هذه أيضا من شأنه أن يساعد و  الملكية الفكرية فز
ات فز ي تقييم المواقف العالمية تجاه الملكية الفكرية والتغب 

فز
ي مسار أما  المواقف. 

دعم مكاتب الملكية الفكرية أثناء تطور أدوارها فيشمالن مستقبل الملكية الفكرية عل عمل الالمجاالن اآلخران فز
ي 
ايد إل االبتكار واإلبداع. فز ز ا، ستقوم األمانة  عالم تتجه فيه االقتصادات الوطنية بشكل مبر ً نمو األصول شأن الوعي ب برفع مستوىوأخب 

ي  جانب أساسي من نظام الملكية الفكرية و ك  األمر  غب  الملموسة، وستنظر إل ذلك
 استخدامه عل أفضل وجه.  ةكيفيستبحث فز

لم تكن هناك طلبات أخرى للمشاركة فيما يتعلق بقطاع البنية و  لمزيد من التعليقات أو األسئلة.  وفتح نائب الرئيس الباب .196
اكات العالمية.  .  اختتامولذلك أكد نائب الرئيس  التحتية والمنصات أو قطاع التحديات والشر ز انتقل و  المناقشة بشأن هذين القطاعي 

انية إلنائب الرئيس  ز ي برنامج العمل والمب 
ومكتب  تنظيمالبتكار وقطاع اإلدارة والمالية والاالملكية الفكرية و أنظمة لقطاع  النظر فز

 ودعا نائب الرئيس الوفود إل أخذ الكلمة.  المدير العام. 

كز عل واالبتكار الملكية الفكرية أنظمة وشكر وفد االتحاد الروسي المدير العام عل مبادرة إنشاء قطاع  .197 الجديد، والذي سب 
وأعرب  لملكية الفكرية واألنظمة ذات الصلة، والموجه نحو تقديم حلول مبتكرة. لتسويق المتعلقة باألصول غب  الملموسة، و القضايا ال

وي    ج لالوفد عن اعتقاده بأن  كات والمبتكرين مهمالعمل عل البر ي تدعم  جدا لملكية الفكرية للشر
وكان الوفد مهتًما بالمشاري    ع التر

ة والمتوسطة كات الصغب  ي تهدف إل تعزيز إمكاناتها  الشر
إدارة الملكية الفكرية وتقييم أصول الملكية الفكرية فيما يتعلق بالحجم التر

وي    جوشدد الوفد عل أهمية  . المرتبطة بذلكعلما أنه لم يتم االنتهاء بعد من أعداد النهج  وتطوير مراكز لالبتكار البتكار لوالتسويق  البر
ي ورأى الوفد  . ودعم التكنولوجيا

ي التوصيات والدراسات ويمكن أن تنعكس النتائج فز
أن بعض هذه المشاري    ع يمكن أن تنعكس فز

ات األداء.  ات أداء  مؤرسر ا إل أنه لم يتم توفب  مؤرسر
ً
وفيما يتعلق بقطاع اإلدارة  . 4.3و 4.1و 3.2المرتقبة للنتائج وأشار الوفد أيض

وأيد الوفد مجال العمل هذا الرامي  المقدمة حول أولويات هذا القطاع.  المفصلة ، شكر الوفد األمانة عل المعلوماتالتنظيموالمالية و 
، حوالي  . التحول الرقمي و  الويبو  تعزيز فعاليةإل  ي التحول الرقمي

مليون فرنك  150وذكر الوفد أنه تم استثمار الكثب  من األموال فز
المشاري    ع  ههذ . وذكر الوفد كذلك أنخطة الرأسمالية الرئيسيةالوطلب الوفد توضيحا حول كيفية ارتباط هذه المشاري    ع ب سويشي. 

ة لتعزيز تعدد اللغعادة  ولي ت ي الصفحة وي . اتأهمية كبب 
مليون فرنك سويشي  21من الوثيقة أنه تم تخصيص  16ظهر الجدول فز

وري  لتعدد اللغات.  ات تحديدورأى الوفد أنه من الرصز ي من شأنهاو أداء  مؤرسر
ي والتقدم  مقاييس محددة والتر

أن تعكس الوضع الحقيقر
ي ستتم مناقشتها خالل الدورة الثانية المراجعةع تجريبية كجزء من سياسة اللغات ي    ر اويمكن أن يشمل ذلك تنفيذ مش المحرز. 

، والتر
انية.  ز نامج والمب  ز للجنة البر ا والثالثي 

ً
جمة منشورات الويبو بجميع اللغاتحديد  ويمكن أن يشمل أيض  مثلما تمت الرسمية، نسبة مئوية لبر

انية تحديده  ز ي مب 
ي  . 2022/2021فز

وعوأراد الوفد لفت االنتباه إل أنه فز ات أداء المشر ز  الحالي ال توجد مؤرسر ز المرتقبتي   2.2للنتيجتي 
 . 2.4و

القطاع  ورحب الوفد بهذا البتكار. الملكية الفكرية و نظمة اوشكر وفد إندونيسيا المدير العام عل إنشاء القطاع الجديد أل .198
ز القطاع  دفع النمو االقتصادي. ل هي أدوات أساسيةالملكية الفكرية واالبتكار  أنظمة الجديد وكان متحمًسا بشأنه ألن كب  ورحب الوفد ببر

ه عل المؤسسات القضائية  ز ز والمجتمعات، فضال عن تركب  كات والباحثي  عل العمل المتعلق باالقتصاد وتحليله، ودعم األفراد والشر
وكان الوفد  وأعرب الوفد عن تطلعه للعمل مع القطاع، وال سيما شعبة الملكية الفكرية لألعمال التجارية.  . الوساطةومراكز التحكيم و 
ة والمتوسطة الحجم و عل المسائل المتعلقة ب يعمل مع الويبو  كات الصغب  إل  هتطلعأعرب عن المتعلقة بالملكية الفكرية، و تلك الشر
ي تثر ألعل ا القائمةاألنشطة والمبادرات  رؤية المزيد من

ة والمتوسطة، لتعوالتر كات الصغب  كات، وال سيما الشر ز الشر زيز هدف إل تمكي 
امج و ، اإلدارة المعنية بالملكية الفكرية للمبتكرينوأشار الوفد أيضا إل أهمية  . لها تسويقالإدارة الملكية الفكرية و ب القدرات الخاصة البر
ونية، وسياسات الملكية الفكرية المؤثرة مثل م ة، يلجامعاراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ومراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار اإللكبر

ز والمبتكرين والجامعات.  WIPO INSPIREويبو إنسبب  منصة و  ي كانت موجودة لدعم الباحثي 
امج األخرى، والتر ورحب  وجميع البر

ي هذا المجال.  مؤثرةمبادرات الالب الوفد بالمزيد من األنشطة المتعلقة
ز
 و  ف

ُ
عتبر الملكية الفكرية لألعمال التجارية والملكية الفكرية ت

 بشأن هذا القطاع حددواحد مُ تم طرح سؤال قد و  الويبو كما ذكر المدير العام. عمل للمبتكرين جزًءا ال يتجزأ من جهود توسيع نطاق 
ات األداء الرئيسية  ات أداء وخطوط أساس وأهداف للنتائج  . الناقصةلتوضيح مسألة مؤرسر المرتقبة وأشار الوفد إل عدم وجود مؤرسر

ح األمانة بشأن الحاجة إل تجنب  . 4.3و 4.1و 3.2 ات األداء الرئيسية. من  كبب    عدداستخدام وأحاط الوفد علما بشر كما أوضح و  مؤرسر
ي مداخالت

ات أداء رئيإل  يسغسابقة، لم يكن ال هالوفد فز المرتقبة النتائج بعض ه يتساءل لماذا سية إضافية جديدة ولكنطلب مؤرسر
كة  كة، وهل ستتم مشاركة خطوط أساس وأهداف لديهاالمشبر ز لنتا مشبر ز الم يجتي  ز  4.3و 4.2 رتقبتي  قطاع حق المؤلف  بي 

اءات والتكنولوجياا قطاعو  والصناعات اإلبداعية اكات العالميةو  لبر يمكن و  . ة اإلقليمية والوطنيةقطاع التنميو  قطاع التحديات والشر
كة  مالحظة ات األداء الرئيسية المشبر كة المو حالة مماثلة لمؤرسر  4.4 نتيجة المرتقبةلل رتبطة بهاخطوط األساس واألهداف المشبر

بنتائج البتكار او  الملكية الفكريةأنظمة وقطاع  ةوالوطني ةقطاع التنمية اإلقليمي يتمتع إذ المتعلقة بمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار. 
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ات أداء رئيسية وخطوط أساس وأهداف مرتقبة  كة فيما يومؤرسر وأشار الوفد كذلك إل أن قطاع  . 4.4 نتيجة المرتقبةتعلق بالمشبر
ي توجه عمل المنظمة.  يانأساس ماومكتب المدير العام ه تنظيماإلدارة والمالية وال

اتيجية األرب  ع التر ي ت قدو  للركائز االسبر
ق يقحساهما فز

يةعل تخصيص الموارد وإدارتها، و يعمالن عل األداء العام، و  تعزز نتائج  اتيجية الموارد البشر  يقومان بالتفاعل بشكلكما   ،تنفيذ اسبر
ي  اتيجر ي ذلك الدول األعضاء. مع  اسبر

ز بما فز  إدارة مالية سليمة وحكيمة طبيقهاوأثتز الوفد عل األمانة لت أصحاب المصلحة الخارجيي 
ي هذا المجال وعملها

، بوأحاط الوفد علما  . المستمر فز ز عل  ال سيماالعمل الجاري والخطط المستقبلية المتعلقة بالتحول الرقمي كب  البر
اتيجية األفراد والثقافة، ي إطار اسبر

ية فز  هو وآمن  فعالألن ضمان نظام رقمي قوي و  وأعرب عن تأييده لهذه الجهود رقمنة الموارد البشر
ز عل  . وتقديمها بشكل سلس الويبو خدمات  لتشغيلأساسي  أمر  كب  اتيجيات االورحب الوفد بالبر والتنسيق  التفاعل زيز وتعاإلعالمية سبر

ي ذلك التواصل الهادف مع الدول األعضاء، 
، بما فز ز منتدى عالمي ك  يادير الا هدور تأدية الويبو  لتواصلمع أصحاب المصلحة الرئيسيي 

ي كل مكان. لقضايا الملكية الفكرية للج
ها من  وسلط الوفد الضوء عل رضاه عن جودة خدمات المؤتمرات لالجتماعات ميع وفز وغب 

جمة الفورية وخدمات األحداث ذات الصلة ي ذلك خدمات البر
وأطر  نصال حوللم يكن لدى الوفد أسئلة معينة و  لويبو. لالمراسم ، بما فز

ات أداء رئيسية للكل قطاع باستثناء اإلشارة إل عدم وجود مؤ لالنتائج   . 2.4 نتيجة المرتقبةرسر

إنشاء يشدد عل الحاجة إل قطاع منفصل مخصص لالبتكارات، وأعرب عن شكره للويبو عل كان ورصح وفد باكستان بأنه   .199
ا للغاية وقد سمح لباكستان  الجديد. االبتكار الملكية الفكرية و أنظمة قطاع 

ً
وأشار الوفد كذلك إل أن مؤرسر االبتكار العالمي كان مفيد

 تصنيفإ استناداوالعديد من البلدان األخرى، 
ً
ات الفرعية الفردية، ب اتل الدرجات والتصنيفات، وتحديدا تدخالت تنفيذ المؤرسر

ي لفت االنتباه إل . حددةفئات متستهدف 
مؤرسر الخاصة ببيانات الأحد التحديات الرئيسية المتعلقة بجمع  وأعرب الوفد عن رغبته فز

 . فقد فهم الوفد أن الويبو كانت تجمع البيانات من مختلف المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة، ولكنه تم تحديد  االبتكار العالمي
بيانات كانت ،  2020مؤرسر االبتكار العالمي لعام ل بةبالنسمشكلة مستمرة تتعلق بالبيانات القديمة أو الناقصة. فعل سبيل المثال، 

ة  ات فرعيةعشر ات فرعية. باإلضافة إل وجود  لباكستان غب  موجودة مؤرسر وطلب الوفد أنه عندما تنفذ  بيانات قديمة لسبعة مؤرسر
ي جنيف والبلدان  اإلجراءاتالويبو 

ي إجراء المزيد من االتصاالت مع البعثات فز
، ينبغز كائها لنشر مؤرسر االبتكار العالمي بالتشاور مع رسر

 للوفد وكذلك للبلدان األخرى.  امفيد نوع البيانات ومجموعات البيانات المفقودة أو القديمةل الشي    ع تحديدال كونيسو  المعنية. 

القطاع هذا كانت مبادرات و  . لهالملكية الفكرية واالبتكار وتخصيص األموال  أنظمة ء قطاعإلنشا تأييدهوأعرب وفد كندا عن  .200
ز ورجال إل حد كبب   تتماسر  كات والمبدعي  ي تهدف إل مساعدة الشر

اتيجيتها للملكية الفكرية، والتر ي إطار إسبر
مع أولويات كندا فز

دعم الويبو المستمر لوأعرب الوفد عن رسوره أيضا  لوصول إليها بشكل أفضل. األعمال والمبتكرين عل فهم الملكية الفكرية وحمايتها وا
ز والمبتكرين والجامعات ومؤسسات البحث.  سيؤدي هذا الدعم إل و  لتطوير الملكية الفكرية واالبتكار واألنظمة اإلبداعية ودعم الباحثي 

ز الوصول إل بيانات الملكية الفكرية واالبتكار والمعلومات األ  خرى ذات الصلة، لبناء المهارات وإنشاء منصات تستخدم الملكية تحسي 
جمة البحوث إل  اتيجية كندا للملكية الفكرية. ال علما أن كل هذه العنارص مهمة بالنسبة، قابلة للتسويق منتجاتالفكرية لبر  سبر

أعرب و  البتكار. واكية الفكرية المل أنظمة وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية ورحب بإنشاء قطاع .201
اتيجية المتوسط ي الخطة االسبر

ي إحياء رؤية المدير العام كما ورد فز
ي أن يلعب القطاع دوًرا حاسًما فز

األجل  ةالوفد عن أمله الكبب  فز
ن القطاع سيعمل كو ورحب الوفد ب ". عالم تدعم فيه الملكية الفكرية االبتكار واإلبداع من أي مكان، ولصالح الجميع ، "2022-2026

ي نظام 
اك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الجدد فز استخدام الملكية الفكرية كأداة للنمو بهدف لملكية الفكرية اعل إرسر

ة والمتوسطة ورواد األعمال، ألن االقتصادي والتنمية المستدامة.  كات الصغب  ز عل الشر كب  سيساعد أصحاب  ذا األمر ه ورحب بالبر
ي نمو تحقيق الالستفادة من الملكية الفكرية بشكل فعال لالمصلحة عل ا

ز
ة والمتوسطة  . همأعمالف كات الصغب  وأشار الوفد إل أن الشر

ي جميع أنحاء العالم. 
ي خلق فرص عمل فز

ي و وذكر الوفد أن  ستلعب دورا هاما فز يعتقد أنه المفتاح هو االبتكار هو أساس التقدم البشر
ي ذلك النتشال الناس من الفقر والتص

قوم وأعرب الوفد عن تطلعه إل أن ي . 19-جائحة كوفيددي للعديد من التحديات األخرى بما فز
ي نظام الملكية الفكرية واالستفادة منه. بمساعدة هذا القطاع 

ي أفريقيا عل لعب دور هادف فز
وأشار الوفد إل أن  أصحاب المصلحة فز

وهياكل نقل التكنولوجيا، من خالل تشجيع تبادل المعرفة لوجيا واالبتكار مراكز دعم التكنو القطاع سيعمل عل استدامة شبكات 
ز و  ونيمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار الشبكات الوطنية واإلقليمية والعالمية، و التنسيق الفعال بي  وتساءل الوفد عن الموعد  . ةاإللكبر

ي الوثيقة أنه سيتم تحديدها 4.2و 3.3و 3.1قبة المرتالمتوقع للحصول عل البيانات الخاصة بخطوط األساس للنتائج 
، بما أنه ورد فز

انية، أقر الوفد بأهميته، تنظيموفيما يتعلق بقطاع اإلدارة والمالية والالحقا.  ز نامج والمب  ات للجنة البر ي ذلك ما يتعلق بالتحضب 
، بما فز

ام ب ز ا م إنشاءورحب بااللبر
ً
وواصل الوفد الدعوة إل مزيد من  ع المضايقات والبلطجة. مكان عمل أكب  انسجاًما مع عدم التسامح مطلق

ز من خالل  ز الجنسي  ي العادل والتوازن بي 
ز
ي فيما يتعلق و  لتوظيف. وإجراءات اتوعية البرامج تعزيز التنوع الجغراف

بتحديد األماكن التر
اء الشباب، تساءلت المجموعة عما إذا كانت هناك  ي برنامج الخبر

ز
ي منها المشاركون ف

ر
ي سيأت

ز
ز ف أي أهداف محددة تم وضعها للمشاركي 

نامج.   هذا البر

ا باسم المجموعة باء، أن قطاع  .202
ً
البتكار كان إضافة مرحب بها إل واالملكية الفكرية أنظمة وذكر وفد المملكة المتحدة، متحدث

اتيجيات التنفيذ باهتمام. أنه الويبو و  ي هذا المجال وهي عل استعداد لدعم ولدى المجموعة اهتمام كبب  بتنمية قدرات الويب قرأ اسبر
ز
و ف

ي  المرتقبوأيدت المجموعة التحول  عملها. 
ز
 ةتجاهات التكنولوجياالمنشورات الويبو الرئيسية، مثل مؤرسر االبتكار العالمي أو  نصوصف
ات الملكية الفكرية العالمية،  . و للويبو أو مؤرسر ام عالمي ي تحىطز باحبر

ي  التر
ز عل تأثب  وأعربت المجموعة عن رغبتها فز كب  رؤية مزيد من البر

وقد شددت المجموعة مرات عديدة خالل األسبوع عل أهمية التعاون  تلك المنشورات عل كل من واضغي السياسات وصناع القرار. 
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ز  لمالية قطاع اإلدارة وا وذكرت أن هذا التعاون. ل أساسي  محور  يشكلالبتكار واالملكية الفكرية قطاع أنظمة القطاعات ورأت أن  بي 
وري لتشغيل أجهزة الويبو.  تنظيموال وع عن تفهمها المجموعةأعربت و  رصز انية  أنه ألغراض مشر ز ، تمت 2022/23برنامج العمل والمب 

وأشارت المجموعة إل فكرة جلب المواهب الشابة إل المنظمة ووافقت  تغطية المدير العام ومكتبه الصغب  من قبل هذا القطاع. 
ة األجلالالعقود  موعة أيضا أنوالحظت المج عليها.  تفع  قصب  ، مما قد يكون الزماالتداخلي و التدريب ال ال سيما عقود، بشكل كبب  سبر
ي  له تأثب   بالحصول عل مزيد من التفاصيل حول نهج  امهاهتما عن المجموعةوأعربت  . للمواهب الجديدةالويبو  استقطابعل  سلتر

ية الجديد للويبو  مبارسر مع الهيئات بشكل وأشارت المجموعة كذلك إل أن هذا القطاع كان يتعامل  بهذا األمر.  المرتبطالموارد البشر
ي ذلك الجمعية العامة. 

ي الجمعية العامة للويبو وشجعت المجموعة األمانة عل إيجاد طرق  الرئاسية للويبو، بما فز
وما  2022إلدراج فز

ي من شأنها جذب انتباه بعدها،
ي مجالي االبتكار واإلبداع،واضغي الس العنارص التر

 ياسات وصناع القرار بشأن الملكية الفكرية ودورها فز
ي هذا الموضوع معرفتهم تعزيز و 

ي أتيحت لها للتعليق عل الوثيقة و  انهامتنعن االمجموعة وأعربت  . فز
إل مزيد  هاتطلععن للفرصة التر

 . البناءة من المشاركة

ي  .203
قية وبصفته الوطنية، وأعرب عن رغبته فز وتحدث وفد بيالروس باسم مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

. وكانت المجموعة تقليديا تولي الكثب  من األهمية لتعدد اللغات. وخالل السنوات  التطرق إل البيان الذي أدل به وفد االتحاد الروسي
األمر عمل بجد مع الويبو بشأن هذا الموضوع. وشكرت المجموعة األمانة لمراعاة مالحظاتها ولتوضيح ذلك الماضية، كانت المجموعة ت

انية  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي مشر
ي  وسياسة اللغات المراجعة.  2022/23فز

نتائج متوقعة  تحديدوأعربت المجموعة عن رغبتها فز
ات أداء رئيسية ي مجال تعدد اللغات. قياس وتعكس اللل قابلة ومؤرسر

ي والتقدم المحرز فز
 تتم مناقشة وتأمل المجموعة أن وضع الحقيقر

ي الجلسة العامة.  المتعلقةاألهداف المحددة 
ي وقت الحق فز

 بسياسة اللغة فز

اتيجيات التنفيذ الخاصة بقطاع  .204 ز إل أن اسبر طوير البتكار ذكرت أن الويبو ستواصل تواالملكية الفكرية أنظمة وأشار وفد الصي 
ي تشكل مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار 

وأعرب الوفد  لملكية الفكرية. عالية الجودة لوسيلة مهمة للمبتكرين للحصول عل خدمات  التر
ا لدعم التكنولوجيا واالبتكار، وتوفب  خدمات 102بناء ل، تعاون الوفد مع الويبو 2017منذ عام و  عن تقديره لهذه الفكرة. 

عالية  مركزً
ي مجال الملكية الفكرية. ل ةالجود

ز وأصحاب المصلحة فز ي قدًما،  لملكية الفكرية للمبتكرين الصينيي 
 هاستعداد نالوفد ع أعربوللمضز

ي هذا المجال من أجل إنشاء نسخ أكب  ت
من مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار الصينية  طورالمواصلة تعزيز التعاون مع الويبو فز

ي شبكة مراكز د
ية، أعرب الوفد عن تقديره لمبادرة  عم التكنولوجيا واالبتكار العالمية. والمساهمة فز برنامج وفيما يتعلق بالموارد البشر

ز الشباب  ي وت ورحب بها. تمكي 
ي الويبو وزيادة التمثيل الجغرافز

وكما أشار ممثل جنوب  . هدف هذه المبادرة إل تجديد قوة العمل فز
ي إن
ا زيادة و  وظائف جديدة.  10شاء أفريقيا، فإن هذه المبادرة ستساعد فز

ً
الزماالت والتدريب برامج باإلضافة إل ذلك، أيد الوفد أيض

 . ي ذلك تشغيل خدمات الملكية  الداخلي
ز النوعية والكمية، بما فز ومن شأن ذلك أن يساعد المنظمة عل تنفيذ عملها من الناحيتي 

ي الويبو. 
ي تعزز الثقافة  لتعزيز وأيد الوفد فكرة الويبو  الفكرية فز

ي  . الجماعي  عملالالتر
ح الوفد أن تنظر الويبو فز التعاون  مسألة تعزيز واقبر

ي الموارد وتبادل ز  ةالبشر اءات ونظام مدريد.  بي  ، أيد الوفد بالتواصلباإلضافة إل ذلك، فيما يتعلق و  نظام معاهدة التعاون بشأن البر
ي الصفحة 

ز استخدامبشأن  63الفكرة المذكورة فز ي  تحسي 
وسائل التواصل االجتماعي استعمال وسائل التواصل االجتماعي والتوسع فز
ي جميع أنحاء العالم. 

، كانتو المتخصصة، من أجل توسيع تغطية الجمهور المستهدف الجديد للويبو فز ز ي الصي 
 WeChat منصة فز

ا لإلحصاءات، و  ومنصات التواصل االجتماعي األخرى هي األكب  استخداًما. 
ً
 WeChat منصةمليار شخص  1.09حوالي يستخدم وفق

ز وقد  يومًيا.  ي الصي 
، والمكتب التمثيلي لألمم المتحدة فز ز ي الصي 

ي ذلك مكتب الويبو فز
فتحت العديد من وكاالت األمم المتحدة، بما فز

ي عل العامة وحسابات أخرى  WeChat عل منصة حسابات
ز  مستخدتوسائل التواصل االجتماعي التر  . عئكل شابش من قبل الصينيي 

كان هذا موضع ترحيب كبب  من قبل و  غنية ومتنوعة حول منظومة األمم المتحدة.  معلوماتوقامت هذه الوكاالت بنشر أخبار و 
، وخاصة من قبل  ي

 . جيل الشبابالجمهور الصيتز

ي البتكار، واالملكية الفكرية أنظمة فيما يتعلق بقطاع  ،ورصح وفد إسبانيا أنه .205
 ةنظمأعل العمل الذي أنجزته الويبو لتطوير  يثتز

ي الدول األعضاء ا
ز  المبتكرين،مساعدة بهدف لملكية الفكرية من أجل االبتكار واإلبداع فز ز والموسيقيي  ز مثل الفناني  والمصممي 

ي السوق
ز
ة والمتوسطة، عل طرح أفكارهم ف كات الصغب  ز والصناعات الناشئة والشر ز الجامعيي  ي أن  أي كن هناكلم يو  . والباحثي 

ز
شك ف

ي المستقبل. األنظمة المبتكرة 
ي الملكية الفكرية فز

ي  ستلعب دوًرا رئيسًيا فز
وأثتز الوفد عل الموارد المخصصة لهذا القطاع الجديد فز

ي المستقبل. 2022/23
ها كافية وأساسية لعمل القطاع فز ي اعتبر

 لنشر وأعرب الوفد عن اعتقاده أنه من المهم إعطاء األولوية  ، والتر
ز جودة  ة والمتوسطة، وتعزيز مؤسسات البحث، من خالل تحسي  كات الصغب  بناء األبحاث و التكنولوجيا ونقلها، وال سيما للشر

ي نقل التكنولوجيا والملكية الصناعيةصحاب أل خاصةالقدرات، 
ز
ز ف وأشار الوفد كذلك إل أنه من المهم ضمان  . المصلحة المشاركي 

ي الدول األعضاء، من خالل تسهيل الوصول ذات جودة عالية لكية الصناعيةالوصول إل معلومات عن الم
ز
، مع مراعاة تعدد اللغات ف

ي أجرتها الويبو 
نت.  والمنشورة إل اإلحصاءات والدراسات التر ي  مسيساهو  عل موقعها عل اإلنبر

ز
ز تعاون ال تسهيل هذا األمر ف الدول بي 

ز المعلوماتاألعضاء ويتيح أيضا إعداد دراسات إحصائية  وستوفر هذه الدراسات  والشفافية.  المتاحة موثوقة من شأنها تحسي 
ي تحديد عرض االتجاهات، و من خالل  اإلحصائية تقييمات مفيدة للدول األعضاء

ي مجاالت القوة، والمجاالت التر
ي مجال  ينبغز

تعزيزها فز
ز  المنظمةدور و التحكيم والوساطة  تعزيز واصلة وشدد الوفد أيضا عل الحاجة إل م الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.  التعاون  لتحسي 

ي حالالوفد أشار و  مع الدول األعضاء. 
سيشكل هذا األمر  تم نشر مؤرسر االبتكار العالمي باللغات الرسمية األخرى لألمم المتحدة إل أنه فز

ه واستخدامه من أجل دعم السياسات العامة  همألنه سيسا ،مصدر سعادة له ي نشر
أن يحسن بشكل  ذا األمر ه ومن شأن الوطنية. فز

ي بلدانه
ز
ي الويبو تنظيم واعتبر الوفد أن أولويات قطاع اإلدارة والمالية وال . اكبب  قدرة المكاتب الوطنية عل أن يكون لها تأثب  سياسي ف

ز
 ف
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 :   هي
ً
  ،أوال

ً
ية بفعالية ،مراقبة برنامج عمل الويبو، وثانيا  إدارة التكاليف والموارد البشر

ً
ز والتنوع  ،، وثالثا ز الجنسي  تعزيز المساواة بي 

ي من خالل المراقبة المستمرة لسياسات الويبو والتخطيط عل المدى طول. 
 وضعأعرب الوفد عن اعتقاده أن دور القطاع هو و  الجغرافز

ي من شأنها أن تمكن الدول األعضاء من مراجعة تأثب  جائحة  
ه عل  عل 19-كوفيدآليات إلعداد التقارير التر المستوى العالمي وتأثب 
ي المستقبل. 

ي ظل  عمل الويبو فز
ز تحقيق النتائج فز اتيجيات لتحسي  ي االسبر

ا إل مواصلة النظر فز
ً
هذه وذكر الوفد أن المنظمة بحاجة أيض

ز عرض التقارير  الصعبة. الظروف  ي العوائد النتائج، من خالل الن حولوقال الوفد إن هناك حاجة إل بذل جهود متواصلة لتحسي 
ظر فز

ي المستويات  ةجنسانيال االعتبارات لمراعاةإل وضع خطة  أيضا حاجةوتدعو ال والمخرجات. 
ز فز ز الجنسي  ز التنوع بي  من أجل تحسي 

ي  العليا لإلدارة العليا. 
ز منصات التعلم. وينبغز وشدد الوفد عل الحاجة إل إعطاء زخم للغة اإلسبانية كلغة تقنية ولغة عمل  أيضا تحسي 

ي هذا السياق،  إطار التعددية اللغوية.  ضمنللمنظمة 
ي الصفحة وفز

والذي بلغ  69أعرب الوفد عن اعتقاده أن مؤرسر الرضا الوارد فز
ي رفع مستوى الرضا من قبل جمي 29.5

ورة ع أصحاب المصلحة. بالمائة يمكن أن يكون أعل وأنه ينبغز وأعرب الوفد عن اعتقاده برصز
ي مؤرسر الرضا هذا. لينعكس هذا األمر المعايب  مستوى رفع 

ي أيضاو  فز
تطوير تحالفات جديدة، عل سبيل المثال مع المركز الدولي  ينبغز

، من أجل  ي
وتز ا،  . بالشكل المناسب البياناتحماية إدارة تكنولوجيا المعلومات ل تعزيز للحساب اإللكبر بانخفاض عدد فيما يتعلق و وأخب 

ية، اعتبر الوفد أنه ال غتز عن الحفاظ عل  ي برنامج العمل. المستوى الالموارد البشر
 مناسب من اإلنفاق لتحقيق األهداف المحددة فز

ره بشكل خاص وأعرب الوفد عن رسو  وفد إيطاليا البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة الموقر باسم المجموعة باء.  أيدو  .206
اغماتية  وفود أخرى.  أشارت اليهالجديد كما  واالبتكار الملكية الفكرية  أنظمة قطاع نشاءإل ز  المطروحةورحب الوفد بالنهج البر كب  والبر

ي . عل األثر  اتيجر الجديد وأعرب الوفد عن تقديره الشديد ألن موضوع االحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يتماسر مع النهج االسبر
ة والمتوسطة ونقل األفكار إل السوق.  كات الصغب  ، وكان المعتمد وأعرب الوفد عن إعجابه بالنهج األكب  شمولية  الذي يركز عل الشر

ي سيتم تطويرها من قبل شعبة الملكية الفكرية لألعمال التجارية. 
ورحب الوفد بأي أداة يمكن  مهتًما عل وجه الخصوص بالمبادرات التر

كات الناشئة ورجال األعمال.  لتلبيةها تطوير  ة والشر كات الصغرى والصغب  ونيةويرحب الوفد باألدوات  احتياجات الشر وباألنشطة  االلكبر
ا.  الحضورية

ً
ي الحصول عل مزيد من المعلومات حول ما أنجزته أداة  عندما يكون ذلك ممكن

ي هذا الصدد، أعرب الوفد عن رغبته فز
وفز

نت ي أطلقتها الويبو منذ أكب  من عام ونصف.  التشخيص عبر اإلنبر
سيكون من دواعي رسور الوفد أن يفهم و  الخاصة بالملكية الفكرية التر

ي أي مناطق جغرافية. أي إل أي مدى تم استخدام هذه األداة، ومن قبل 
كات، وفز الملكية الفكرية قطاع نظًرا لوجود اهتمام كبب  بو  رسر

ي أصحاب  ، وخاصة منلألعمال التجارية
ة والمتوسطة فز كات الصغب  ز العام والخاص الذين يعملون لدعم الشر المصلحة من القطاعي 

ي ذلك قدر اإلمكانمع المنظمات الدولية األخرى بإقامة روابط أنشطتها اليومية، أوض الوفد الويبو 
ي أوروباا، بما فز

، لمنظمات النشطة فز
ي كانت تعمل عل تطوير المبادرات والمش

انية هذا. ع لتحقيي    ر االتر ز وع المب  ي مشر
ي أدرجتها الويبو فز

، أثتز الوفد  ق نفس النتائج التر
ً
ا وأخب 

ي تسليط الضوء عل أهمية المشاركة المستقبلية مع 
ي هذا الصدد عن رغبته فز

هيئة عل أنشطة مركز التحكيم والوساطة وأعرب فز
نت لألسماء واألرقام المخصصة )اإليكان( مساعدة أصحاب الملكية الفكرية عل الوصول إل قاعدة بيانات ، ال سيما فيما يتعلق باإلنبر

WHOIS . 

ورية ل .207 ي كانت رصز
، والتر ز ي وأشار نائب الرئيس إل أن العديد من البيانات قد أدلت بها الوفود بشأن هذين القطاعي 

لمساهمة فز
ة حتر تتمكن األمانة من و  تنمية المنظمة ومستقبلها.  احة قصب  ي أثارتها الوفود. طلب نائب الرئيس اسبر

بعد و  اإلجابة عل األسئلة التر
ي قدمتها الوفود المختلفة. 

 استئناف الجلسة، أعىط نائب الرئيس الكلمة لألمانة للرد عل البيانات التر

ي وردت بشأن إنشاء القطاع الجديد، وال سيما  .208
بدور فيما يتعلق وأعربت األمانة عن امتنانها للعديد من التعليقات اإليجابية التر

ي  الواردةتنفيذ رؤية المدير العام ل األساسي القطاع  هذا
ز
اتيجية المتوسطف وذكرت األمانة أنها قد  . 2026-2022 ة األجلالخطة االسبر

ي االعتبار عل النحو الواجب عند 
 2021خطة عمل القطاع لعام  إعدادأحاطت علما بالتعليقات الواردة من الوفود وأنه سيتم أخذها فز

ي 
مناقشات السياسات  علتأثب  مؤرسر االبتكار العالمي  حولوأشارت األمانة إل التعليق الذي أدل به وفد باكستان  المقبلة.  ئيةالثناوفز
ي و  االبتكار.  مجالب الخاصة سياساتالبتصميم  المسائل المتعلقةحول و 

ذكرت األمانة أن وفد باكستان قد ذكر التحديات المختلفة التر
ي 
.  تواجهها البلدان فز ي إعداد مؤرسر االبتكار العالمي

ي تم التوصل  المهمة االستنتاجاتوإحدى  جمع البيانات ذات الصلة الستخدامها فز
التر

مختلف القوى والموارد والهياكل لجمع البيانات حول  حشدأن البلدان كانت قادرة عل  إليها من خالل مؤرسر االبتكار العالمي هي 
. المسائل المتعلقة باالبتكار عل ا ي

ي هذا الصدد،  لمستوى الوطتز
ي إعداد عملية  تساهموفز

ي مؤرسر االبتكار العالمي عل الصعيد الوطتز
 فز

. عزيز ت ي
ي الوقت نفسه،ولكن الجهود المبذولة لجمع البيانات عل الصعيد الوطتز

مؤرسر  إعداد ، مثلالمشاري    ع الضخمة تواجه ، فز
ي العديد من المناسبات،التحديات كانت بعض هذهو  ، الكثب  من التحديات. االبتكار العالمي 

ز
بمشاركة  الدول األعضاءباهتمام رتبط ت ، ف

ورة بالملكية الفكرية  ي ال تتعلق بالرصز
ة مع الويبو بشأن القضايا التر ي تم  أيضا تتعلقبل ، فقطالبيانات مبارسر

 اختيارهابالبيانات التر
ي تقارير مختلفة صادرة عن االتحوتحليلها وتقديمها 

ز
 . اد الدولي لالتصاالت واليونسكو والبنك الدولي ومنظمات أخرىبشكل أساسي ف

ي تلك الحاالت، و
ز
لمنظمات المختلفة لتحليل تلك لترجمة البيانات الواردة من الدول األعضاء عملية تسهيل باألمانة عادة  تقومف

ي تلك التقارير المعنية. 
، و  البيانات وإدراجها فز ألمانة منفتحة للتواصل مع الدول األعضاء بشأن أي ا تبقر بعد نشر مؤرسر االبتكار العالمي

ي حال 
ي تحديث مطلوب فز

ز البيانات و  . إذا كانت قديمةالبيانات أو  وجود نقص فز ستعمل األمانة مع وفد باكستان لمعرفة كيفية تحسي 
ي وذكرت األمانة  المتعلقة بهذا البلد. 

ز جمع البياناتأن العمل الثنات  ز األمانة وباكستان لتحسي  فيما يتعلق بالنقطة و  . قد بدأ بالفعل بي 
ات األداء الرئيسية  ي أثارها وفد إندونيسيا والمتعلقة بمؤرسر

ي الناقصةالثانية التر
ت فز ، ذكرت األمانة أنها تعلم أن هذه المسألة قد أثب 

ي و  ذكرتكما و  جميع المجاالت حيث تم تقديم تعليقات مماثلة فيما يتعلق بالقطاعات األخرى. 
ي األمانة فز

ثيقة األسئلة واألجوبة التر
ي 
ز
ات األداء الرئيسية المذكورة عندما يتعلق األمر بأنشطة محددة للغاية ف ح األمانة سبب عدم استخدام مؤرسر سيتم توزيعها، سوف تشر
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فيما و  . وعموضوشجعت األمانة الوفود عل الرجوع إل تلك الوثيقة للحصول عل إجابة أكب  تحديدا عل هذا ال القطاعات المختلفة. 
ي سيتم تحديدها

، الحقا يتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد جنوب إفريقيا نيابة عن المجموعة األفريقية، حول خطوط األساس التر
مواقع الويبو وتصفح يتعلق أحد األسباب ببعض المعلومات األساسية حول استخدام و  أوضحت األمانة أن هناك عدة أسباب لذلك. 

ي طريقة تحديد الزوار تم إجراء ت إذ ،المختلفة
، فإن  الزوار بشكل عام إل الزوار الفريدين.  فقد تم انتقال منغيب  فز وبسبب هذا التغيب 

ي ال تتعلق فقط بقطاع و بعض خطوط األساس، 
ا، تحتاج إل واالملكية الفكرية نظمة أالتر

ً
 التعديلالبتكار، ولكن بالقطاعات األخرى أيض

ا لذلك.  2021قبل نهاية عام  ةشامل مقاربة هذا الموضوع متبعةوستعمل األمانة عل  مراجعة. الو 
ً
 وسيتم تحديث خطوط األساس وفق

ات األداء كانت جديدة، لذلك لم تكن  ي هو أن بعض مؤرسر
سيتم تقديم مزيد من المعلومات عند و  أساس.  خطوط لديهاوالسبب الثاتز
تحدة نيابة عن المجموعة باء، والمتعلق بأهمية المنشورات الرئيسية وفيما يتعلق بالتعليق المقدم من المملكة الم توفر البيانات. 

ي هذه المسألة. مهتمة أيضا لواضغي السياسات وعامة الجمهور، ذكرت األمانة أنها 
وأوضحت األمانة أن مؤرسر االبتكار العالمي والتقرير  فز

ز عملية اختيار  ةتجاهات التكنولوجياالالعالمي للملكية الفكرية وتقارير  ي أن تركز فقط عل تحسي 
للويبو أظهرت أن جهود الويبو ال ينبغز

ي 
ا عل ت ادعدبإ تقومالفرق التر

ً
عل ف . لكي تحدث أثرا أكبر  أوسع جمهور هذه التقارير إل  لو صعزيز فرص و تلك المنشورات، ولكن أيض

اتيجيات النشر األكب  تقدًما ويتم استخدامسبيل المثال، كان مؤرسر االبتكار العالمي أحد المنشورات الرئيسية  ه اسبر تشمل هذه و  . لنشر
اتيجيات  ا أنشطةتنفذ ألمانة ا تكانو  . 2021ستقام خالل شهر سبتمبر  جدامأدبة غداء سنوية بارزة االسبر

ً
مثل ورش العمل  أخرى أيض

مي كأداة مهمة لتعزيز الحوار حول سياسات االبتكار استخدام مؤرسر االبتكار العالبشأن مع سلطات مختلفة  لتفاعللالوطنية واإلقليمية 
وقد سمحت هذه األنشطة الوطنية واإلقليمية لألمانة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات الوطنية بشأن مختلف  واالبتكار بشكل عام. 

ء نفسه عل التقرير العالمي للملكية الفكرية وتقرير  القضايا.  ي
بذل المنظمة جهوًدا تلويبو، حيث ل ةتجاهات التكنولوجياالوينطبق السر

. عديدة   عل وضع عدد من أنشطة النشر  2021المساعدة لعام االتجاهات بشأن التكنولوجيا كان تقرير و  للوصول إل جمهور أكبر
ً
مثاال

فيما يتعلق بالتعليق و  نتائج مؤثرة. تحقيق  بهدفالملموسة للغاية لضمان تحقيق أقض أثر عل التبادالت والمحادثات حول التقرير 
، وأن هذا المنشور يجب أن يكون متاًحا باللغات الرسمية لألمم المتحدة،  حولالذي أدل به وفد إسبانيا  أهمية مؤرسر االبتكار العالمي

ي مؤرسر االبتكار العالمي قد تمت ترجمتها إل 
ية والعربية والفرنس 10أوضحت األمانة أن النقاط البارزة فز ز ية واإلسبانية لغات: اإلنجلب 

تغالية.   العديد من الجهات مهتمةعلم األمانة أن تباإلضافة إل النقاط البارزة، و  والروسية والصينية واأللمانية واليابانية والكورية والبر
جمة التقرير الكامل إل لغات أخرى،  ي حال ببر

ا.  صبحأن يمن الممكن توفر الموارد وفز
ً
ي ال األمر  هذاوقد طبق  ذلك ممكن

ي فز
لغات لماضز

كاء من القطاع الخاص أو من الحكومةبعض الدعم من بمحددة مختلفة  ي و  محددة.  اتللغ شر
سيكون من دواعي رسور األمانة الدخول فز

ي  للبحثمحادثة مع وفد إسبانيا 
جمة التقرير إل اللغة اإلسبانية. فز ا، تناولت األمانة التعليقات الواردة من و  الخيارات المتاحة لبر ً أخب 

فد إيطاليا بشأن أداة الويبو التشخيصية للملكية الفكرية باعتبارها أداة مهمة للغاية من أجل تقييم وضع الملكية الفكرية واستخدام و 
ة والمتوسطة الحجمالملكية الفكرية من قبل مختلف أصحاب المصلحة،  كات الصغب  وأوضحت األمانة أن أداة  . خاصة من قبل الشر

ا  وعً ي مرحلته التجريبية، وأن المنظمة تهدف إل الحصول عل التشخيص كانت مشر
ز األداة. وذكرت  مدخالتفز ومالحظات لتحسي 

 إل  2500األمانة أن أكب  من 
ً
ي جميع أنحاء العالم. واستنادا

ز  المالحظاتشخص استخدموا األداة فز الواردة من هؤالء المستخدمي 
، كانت الويبو تعمل عل نسخة منقحة من األ  ز ي من عام المختلفي 

بمظهر  2021داة، وستصبح األداة متاحة عالميا بحلول النصف الثاتز
وكان  . 2021قبل عام متاحة عالميا  وبعض العنارص الفنية لألداة ستصبحو  جديد ومضمون حديث ووظائف محسنة ولغات إضافية. 

ز بشكل متوازن ألداةمستخدمي ا ي جميع  موزعي 
ي الواقع، كانت إيط أنحاءفز

أرادت األمانة طمأنة و  ألداة. ا مستخدمي  من أكبر اليا العالم، وفز
ة والمتوسطة. ها وفد إيطاليا بأن كات الصغب  ي جميع أنحاء العالم لصالح الشر

ز األداة وإتاحتها عل نطاق أوسع فز  تعمل عل تحسي 
ي رأيه

، فز ي
ستبقر األمانة مستعدة و  اخاًصا من جانبه، تستحق رًدا اوخلصت األمانة إل أنها غطت بطريقة عامة للغاية تلك العنارص التر

 . إذا دعت الحاجة معلومات إضافية لتقديم

وردا عل السؤال الذي طرحه وفد االتحاد الروسي  . اعل عمله اأعربت األمانة عن تقديرها لتعليقات الوفود وشكرت فرقهو  .209
ي الصفحة  149.6بشأن مبلغ 

ز
ية، تحت المن النسخة اإلنجل 67مليون فرنك سويشي الوارد ف ز ، أوضحت األمانة 5.2 نتيجة المرتقبةب 

ي تعتمد عليها 
ي الواقع يغىطي مجموعة من التكاليف المرتبطة بمنصة التشغيل التر

أن الرقم ال يشمل فقط تكنولوجيا المعلومات وهو فز
ي إطار قطاع اإلدارة والمالية والتنظ

ز
ي مجاالت أخرى ف

ز
امج والشؤون األمانة. ويغىطي هذا المبلغ أيضا التكاليف ف يم مثل إدارة تخطيط البر

ي من انبعاثات الكربون وشعبة 
ي تعمل عل ضمان خلو المباتز

ي والبنية التحتية التر
يات والسفر، وشعبة المباتز األمن المالية، وقسم المشبر

ز المعلومات ، وشعبة اللغات، وإوتأمي  ي
دارة تكنولوجيا المعلومات ، وشعبة إدارة المعارف والخدمات العامة، ومكتب المستشار القانوتز

ي تتكنولوجيا المعلومات،  المبلغ ال يغىطي فقطا ذه كررت األمانة أنو  . واالتصاالت
 مليون فرنك سويشي.  70حوالي  تكاليفها بلغالتر

ي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. و 
محمل الجد، ستثمار مأخوذ عل وهذا اال ذكرت األمانة أن الويبو كانت تستثمر بشكل كبب  فز

ا 
ً
المستويات  قدمي حوكمةللتأكد من أن هيكل البهذا أمر وكانت األمانة تنظر  إدارة هذا االستثمار عل محمل الجد. تأخذ واألمانة أيض

انية التشغيلية ومشاري    ع  اتمن الضمان مناسبةال ز  . يةالخطة الرأسمالية الرئيسإلدارة هذا االستثمار الضخم وأن االستثمار يمر عبر المب 
انية العادية،  غطيهامنتظمة وتالخطة الرأسمالية الرئيسية بمرور الوقت، أصبحت عمليات مشاري    ع و  ز ي و المب 

لذلك كانت األمانة تبحث فز
سيكون من و  . وجودتها هذا المجال علرقابة ال فعاليةاستثمارات تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن فيما يتعلق بنموذج حوكمة الويبو 

ي إذا كانت هناك حاجة إل مزيد من المعلومات.  بشكلدواعي رسور األمانة المشاركة 
التعددية اللغوية مسألة باالنتقال إل و  ثنات 

ي أثارها وفد إسبانيا، أوضحت األمانة أنها لم 
ات المتعلقة بتعدد اللغات التر ات بشأن سياسة اللغات تدرجوالمؤرسر  المراجعة مؤرسر

ي ستنظر فيها الدول األعضاء لويبو، وال
ي وقت الحق من الدورة.  9إطار البند  ضمنلتر

ز
وذلك ألن األمانة ال تريد أن  من جدول األعمال ف

اتيجية تمثل قفزة  تدرككانت األمانة و  . بشأن هذا الموضوع قرار الدول األعضاءتستبق  ي يفكر  نوعيةبأن االسبر
ي الطريقة التر

إل األمام فز
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ي هذه المنظمة. بها مختلف أصحاب 
ي التعددية اللغوية فز

ورة الو  المصلحة فز ي مشاركة المساهمة و أشارت إل رصز
اتيجية التر ي هذه االسبر

فز
اتيجية باستخدامكيفية تفعيل   عل الفور  لم ترغب األمانة تحديدو  الدول األعضاء.  هاستخدمست ات محددة.  هذه االسبر ي حال   مؤرسر

وفز
ي ه

ي كيفية قيام الدول األعضاء بذا النهج الجديد،  قررت الدول األعضاء بالفعل تبتز
مساءلة ورصد كانت األمانة منفتحة للغاية للنظر فز

ي عمل 
ات الخاصة بالمشو  . هذا المجالاألمانة فز ي تتعلق بالمرحلة األول ي    ر اذكرت األمانة أن هناك إشارة إل المؤرسر

ع التجريبية، والتر
ي تم تصورها 

ي  للبحثلويبو، وكانت األمانة منفتحة للغاية ل المراجعة إطار سياسة اللغات ضمنالتر
ات لتلك المشاري    ع التجريبية. فز  مؤرسر

المنشورات وإدخال ، ولكنها أرادت تخىطي لويبو سياسة اللغات المراجعة لحكم مسبق عل مناقشة  لم تكن األمانة تسغ إل إصدار و 
ي النطاق الكامل لعمل الويبو. 

ات أداء القطاع، طمأنت وفيما  التعددية اللغوية فز يتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد إندونيسيا بشأن مؤرسر
ي إطار النتيج

ات فز ز األمانة الوفد بأن هناك مؤرسر ز الم تي  مليون فرنك سويشي كما هو  1.3 بقيمة استثمار  وتم تحديد، 2.1و 1.1 رتقبتي 
ي 
ز فز ي ال62صفحة المبي 

ز كتم البر  وقد مليون فرنك سويشي.  7.1ة استثمار بقيمتم تحديد  2.2 نتيجة المرتقبة، وفز  إل حد كبب  عل ب 
ي  مؤرسر لقياس خدمات المؤتمرات المقدمة إل الدول األعضاء وأصحاب المصلحة بالفعل جديو خدمات المؤتمرات و 

وقد تم ذكره فز
ه من المتحدة، أوضحت األمانة أنبشأن المشاركة عبر منظومة األمم  2.4 نتيجة المرتقبةفيما يتعلق باإلشارة إل الو . 65الصفحة 

ي   . 2022/23 الثنائيةفرنك سويشي خالل  165000توقع إنفاق الم
مختلف ويتعلق ذلك بالتكلفة اللوجستية لمشاركة الويبو فز

ي األمم المتحدة. ال
ز فز  ألن ،الوثيقة تصميمكيفية   بسبب لم يكن هناك مؤرسر واضح عل ذلكو  هيئات مثل مجلس الرؤساء التنفيذيي 

وع بتبسيط قامت المنظمة  انية و مشر ز نامج والمب  اح البر ات. قامت بتقليص اقبر حاولت األمانة جعل الوثيقة أكب  شفافية و  عدد المؤرسر
اكة و  مؤرسر أداء لكل فرنك سويشي يتم إنفاقه.  تحديدوسهلة القراءة وعدم  ي أدل بها وفد إسبانيا بشأن رسر

فيما يتعلق بالتعليقات التر
ي )الويبو مع مرك

وتز اكة مهمة للغاية و هذه ال (، أوضحت األمانة أنUNICCز األمم المتحدة الدولي للحساب اإللكبر هي لصالح شر
ز  ي مجموعة من الخدمات تألن الويبو  للطرفي 

ي فز
وتز مساحة  للمركز  وفر الويبو تبالمقابل و عتمد عل مركز األمم المتحدة للحساب اإللكبر

للويبو وقد اجتمعت مع مدير المركز الدولي للحساب  بالنسبةعالقة ال عل أهمية هذهنة األما وشددت خوادمه. من بعض وضع الل
ي قبل بضعة أشهر لمناقشة هذه العالقة وكيف 

وتز وذكرت األمانة أن الويبو قد استخدمت بعض  العمل مًعا بشكل أفضل.  يمكناإللكبر
ي فالنسيا، 

ي فز
وتز ي قام بها عن سعادتها ل األمانةأعربت و  إسبانيا. خدمات مكتب مركز األمم المتحدة للحساب اإللكبر

لزيارة الناجحة التر
ز العام لألمم المتحدة إل ي  هذا المكتب األمي 

ي و ذفالنسيا، والفز
وتز تم الذي ي كان جزًءا مهًما من مركز األمم المتحدة للحساب اإللكبر

ي الويبو  اللجوء اليه
ي البعض من  للحصول علفز

ية و  المنظمة.  تقتنيهاالخدمات التر تناولت األمانة األسئلة المتعلقة بقضايا الموارد البشر
ية سي ح والتوضيح المزيدقدمون وذكرت أن الزمالء من قسم إدارة الموارد البشر فيما يتعلق بسؤال وفد المملكة و  إذا لزم األمر.  من الشر

ة األجلالنيابة عن المجموعة باء، بشأن العقود  الذي تحث ،المتحدة ي العقود قصب 
ة األجل ال ال، أوضحت األمانة أن الزيادة فز قصب 

، بل كانت تتعلق بالتدريب الداخلي و  ز ي عدد الزماالت، تتعلق بمناصب الموظفي 
ي الواقع، كان هناك انخفاض طفيف للغاية فز

وفز
ولقد ُصممت  . سابقالمدير العام والزماالت برامج تستثمر فيها الويبو، كما ذكر االتدريب الداخلي كانت برامج و  الوظائف المؤقتة. 

ي 
ي عمل الويبو، وفز ي يمكن أن تب 

الستهداف الشباب، وجلب مواهب جديدة إل المنظمة، وكانت هذه المواهب الجديدة هي تلك التر
ي المواهب  تعود هذهكثب  من الحاالت يمكن أن 

ي بلدانهلتعمل فز
ي أو  امكاتب الملكية الفكرية فز

الهدف من و  أخرى من الحكومة.  قسامأفز
امج هو إعداد الشباب ليصبحوا  ي المستقبل. هذه البر

اء الملكية الفكرية فز امجساعدو  خبر ي  ت هذه البر
ز سمعةفز منظمة الويبو ك تحسي 

ي برامج الزماالال وأشارت األمانة إل . ة للعمل فيهاوممتاز  ةجيد
اء الشباب الجديد.  تسؤال حول الزيادة فز  المتعلق بإطالق برنامج الخبر

انية ذلك األسبوع.  ز نامج والمب  ي بداية لجنة البر
رت األمانة بأن المدير العام قد تحدث عنه فز

ّ
ز الذين رحبوا  وذك وشكرت األمانة المندوبي 

نامج.  نامج تعمل عل تحديد الجوانب العمليةاألمانة  ال تزالو  بهذا البر ي أن تمنح لذلك يو ، لهذا البر
بعض  ألمانةاالدول األعضاء نبغز

جاريا، واألمانة  عل هذا الموضوع كان العملو  لتقديم المزيد من المشورة لهم بشأن الجوانب العملية الدقيقة لتلك المبادرة.  الوقت
ي أقرب وقت ممكن.  عل هذه المعلومات همطلعست

ز
نيابة عن المجموعة األفريقية، قد سأل عن  الذي تحدث وكان وفد جنوب أفريقيا ف

ا لذكرها ، ولم يكن لدى األمانة أهداف محددة األهداف المتعلقة بالتنوع ً ولكنها طمأنت الدول األعضاء بأن التنوع كان يشغل بالها كثب 
نامج.  إعدادعند   إل البلدان النامية. و هذا البر

ً
نامج موجها ي تلك المرحلة، كان البر

ز  فز ي وقت سابق وعلق وفد الصي 
عل التنقل الداخلي  فز

ز القطاعات، ولم  ز تطرحنة األما تكنبي  وذكرت األمانة أن هذا  ولكنها أرادت اإلقرار بهذا التعليق. حول هذا األمر سؤاال  تعتقد أن الصي 
مت به المنظمة بشدة، و  الموضوع ز ية للويبو. هو يشمل البر اتيجية الموارد البشر ي تحديث اسبر

إل  128الفقرات من  وتناولت النظر فز
اتيجية  133 ز القطاعات المختلفة األجلمتوسطة المن الخطة اإلسبر من  االوارد فيها قريب االتجاهوكان  موضوع التنقل الداخلي بي 

ز القطاعات المختلفة. لتعزيز أن تسلكه  ي تريد األمانةذاالتجاه ال الذي  أشارت األمانة إل أن وفد المملكة المتحدةو  التنقل الداخلي بي 
 واضغي السياسات وصنباسم المجموعة باء، شجع األمانة عل إيجاد  تحدث

ز خاصة ع القرار، ا طرق لجذب االنتباه وزيادة الوعي بي 
ي اجتماعات الهيئات تعمل عل هذا الموضوع وكانت األمانة  . ه عل تشجيعهاتوشكر ، 2022عام لجمعيات الويبو  خالل

ورأت فز
ي دعمدور الملكيعل االبتكار واإلبداع و  مجالي  تسليط الضوء علالرئاسية للويبو فرصة ل

كانت هناك مسألتان تقنيتان و  . هماة الفكرية فز
ي وقت سابق من الدورة.  بشأنهما ل الدول األعضاءرد عآخرتان كانت األمانة قد وعدت بال

ي مجال  فز
، الخدمات التعاقدية فز

ً
أوال

ي وثيقة األسئلة واألجوبة ألنها كانت 
ي جدول فز

ي أدرجتها األمانة فز
األمانة وأعربت  قائمة طويلة من النفقات. تكنولوجيا المعلومات، والتر

سؤاال وفد الواليات المتحدة األمريكية ومن ناحية أخرى، طرح  . بشأن هذا الموضوع لإلجابة عل المزيد من األسئلة هااستعداد عن
امات حول  ز ز الصجي بعد البر  رسومال زيادةلتفاصيل حول مزيد من التقدم الإل األمانة  توجيه هذا السؤالتم  قدالخدمة، و انتهاء التأمي 
انية.  8 نسبة إل ز نامج والمب  وع البر ي مشر

ي المائة فز
  فز

ي طرحها وفد الواليات المتحدة األمريكية ووفد اإلمارات العربية المتحدة بشأن  إل معالجة األمانة انتقلتو  .210
امات األسئلة التر ز البر

ز الصجي بعد  ي الجدول  الواردة، وفقا لمعايب  إيبساسعل النفقات التعديالت ب علقفيما يتو  الخدمة. انتهاء التأمي 
ز
وع  1ف من وثيقة مشر
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اح  انية اقبر ز ي الصفحة  2022/23برنامج العمل والمب 
ت 4فز ها ، تساءلت الوفود عن سبب ارتفاع الرقم وما إذا كانت الويبو قد غب  خبب 

بالتعديل الذي تم إجراؤه ليعكس  ترتبطمليون  58.3 أصل من فرنك سويشي مليون 41.8وأوضحت األمانة أن  االكتواري مؤخًرا. 
ام االرتفاع ز ي البر
ز الصجي بعد  اتفز ي أكبر عنرص ضمنو  الخدمة. انتهاء التأمي 

،  بإهالكمليون فرنك سويشي  58.3 مبلغ يتعلق ثاتز ي
المباتز

ز الصجي بعد انتهاو  مليون فرنك سويشي.  70ن مقليل أكب  بوالذي كان  ء الخدمة، قامت الويبو بالفعل بتغيب  فيما يتعلق برقم التأمي 
ي عام 

ها االكتواري فز ي يو  2019خبب 
بع الخبب  االكتواري الجديد لألمانة.  ون هيويت،يأ سبهاتحاستند هذا التعديل إل التوقعات التر

ّ
 وات

اضات نظمة نهج مختلف عن الخبب  االكتواري السابق للم أيون هيويت ز تحبا الخاصةفيما يتعلق ببعض االفبر امات الموظفي  ز ساب البر
ي حسابات أيون هيويتكان هدف و  طويلة األجل. ال

ز المستقبلية فز  من تكاليف أقساط التأمي 
ً
 . هتحديد التكاليف الطبية المستقبلية بدال

ي المتوسط و
، تجاوزت التكاليف الطبية  الفئات العمرية وبحسب مختلففز ز ي هذا الصدد. أقساط للموظفي 

ز المدفوعة فز  كانو  التأمي 
ز  أخذيسغ إل  أيون هيويتنهج  ز االعتبار  هذا الفائض عل تكلفة التأمي  ي عي 

أن العديد من الوكاالت األخرى ب عل علم األمانةكانت و  . فز
وردت األمانة بعد ذلك عل السؤال الذي طرحه وفد  قد عينت أيون هيويت كخبب  اكتواري لها وبالتالي كانت تطبق نفس النهج. 

ام 8األمريكية حول ما إذا كانت نسبة  الواليات المتحدة ز ز الصجي بعد انتهاء الخدمة كافية لتمويل االلبر ي المائة المخصصة للتأمي 
 . اتفز

ي 
ي بدأت فز

ي المائة تعكس الممارسة المستمرة التر
ي تحميل و  2004/2005 الثنائيةوأوضحت األمانة أن نسبة الثمانية فز

المتمثلة فز
انية نسبة مئوية معينة من أ ز ي ، والمخصصات ماليةجل تكوين المب 

 لتغطية تكاليف ةمتاح ت كانتر
ً
، ل محددة أوال ز ومع الوقت لموظفي 

ستخدم لتغطية 
ُ
ز  مستحقاتأصبحت ت ي المائة  حددت وقد طويلة األجل. الالموظفي 

ي للمخصصات المالية األمانة نسبة ثمانية فز
فز

انية  ز ي استخدمت لتغطية حصة المنظمة من 2020/21مب 
ز الصجي  أقساط، والتر ف اإلعادة إل يلابالمتقاعدين، وتك الخاصةالتأمي 

اكمة اتالوطن واإلجاز  ي أصبحت مستحقة خالل  السنوية المبر
ك الالتر ي سيبر

ي الممبلغ ال كانو  المنظمة. الموظفون خاللها سنة التر
ي  تبقر

فز
ي المائة  8من نسبة نهاية العام 

اتيجية و  سيولةإل صناديق ال يضاففز امات لاره من أجل توفب  التمويل تم استثمياالسبر ز متعلقة الاللبر
ز  ستحقاتبم ي قيمة هذا ختلف تو  طويلة األجل. الالموظفي 

ز سنة وأخرى المتاح للتمويل الرصيد المتبقر ي تم  بي 
ا للنسبة المئوية التر

ً
وفق

ي األصل و 
ي تم سدادها خالل العام.  قيمةتحصيلها فز

ي عام ف المدفوعات التر
، كانت النسبة المئوية ستة 2019عل سبيل المثال فز

ي لالستثمار و بالمائة، 
ي عام  6.6كان المبلغ المتبقر

ي نسبة ثمانية بالمائة، كانت ال،  2020مليون فرنك سويشي بينما فز
وكان المبلغ المتبقر

امات  ارتفاعمع و  مليون فرنك سويشي.  10.1 ز ي السنوات المقبلة المتوقعها ارتفاعالسنوات السابقة، و  خاللااللبر
، كان الرصيد فز

ي من النسبة المئوية غب  كاٍف لتمويل
امات هذا المتبقر ز ي االلبر

ي  المدققواستجابة لتوصية وردت من نتيجة لذلك و  . االرتفاع فز
ي فز الخارحر

ز 2020تقريره عام  امات الموظفي  ز اح خطة عل الدول األعضاء لتمويل البر م الويبو اقبر ز  هذه الخطةسيتم تقديم و  ة األجل. طويلال، تعبر
ي عام 

ي سيتم تو إدارة األصول والخصوم حول دراسة  باالستناد إل 2022فز
ي من شأنها تحديث التقييم إل جهة محددة لزيمهاالتر

، والتر
ي 
ز الصجي بعد مجال  لمدى مطابقة األصول والخصوم فز المستهدف تحديد المستوى عملية وستسهل الدراسة  الخدمة.  ءهاتناالتأمي 

انية.  ز نامج والمب  ي لجنة البر
ي ستتم مناقشتها بعد ذلك مع الدول األعضاء فز

ي نهاية عام و لألموال المخصصة، والتر
، بلغت النسبة 2020فز

اماتاالالمئوية إلجمالي  ز ز  مستحقاتب المتعلقة لبر ي تم تمويلها الالموظفي 
ي المائة.  43.4طويلة األجل التر

ي عام  فز
، كانت 2019وفز

ي المائة بعد استثمار مبلغ مقطوع قدره  54.5ة النسب
ي والذي مليون فرنك سويشي،  38.3فز

وافقت عليه الدول األعضاء كضخ إضافز
ي 
اتيجيةلألموال فز ي النسبة المئوية أتر هذا و  . صناديق السيولة االسبر

ي عام االنخفاض فز
امات خالل عام نتيجة  2020فز ز ي االلبر

الزيادة فز
انية االقبر طرح وقبل  . 2019 ز نامج والمب   بنشاط مع الفريق العامل قد شاركت األمانةأن بما و  2022عام لاح المقرر عل لجنة البر

ز الصجي  ي بالتأمي 
ز الصجي بعد انتهاء الخدمة داخل  المعتز ي المناقشات المتعلقة بالتأمي 

انية التابعة لعدة سنوات وفز ز شبكة المالية والمب 
ي العمل و  الموضوع. هذا التطورات عبر منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق بواصلت األمانة رصد لألمم المتحدة، 

قد شاركت األمانة فز
حه الفريق العامل ذالو  تحليل التدابب  ب المتعلق ز الصجي ي اقبر ي بالتأمي 

امات  ارتفاعممكنة الحتواء  كوسيلةالخدمة  انتهاء بعد المعتز ز البر
ز الصجي بعد   الخدمة. انتهاء التأمي 

ام الوقت WO/PBC/32/4 ب الرئيس أن الطريقة األكب  فعالية لتحليل الوثيقةأوضح نائو  .211 هي البدء  المخصص لذلك مع احبر
ا بأجزاء أخرى من الوثيقة، ال سيما الجزء األول: النتائج الما

ً
 -لية بالجزء الثالث، المرفقات، حيث أن تلك المرفقات مرتبطة ارتباًطا وثيق

: ال ي
ز
من  ،إلقاء البيانات العامة بشأن المرفقاتأمام باب الثم فتح نائب الرئيس و  حسب القطاع. ب -نتائج المالية نظرة عامة والجزء الثات

ي الجزء الثالث من الوثيقة ،التاسع المرفق األول إلالمرفق 
ز
وبما أن الوفود لم يكن لديها أي بيانات، . WO/PBC/32/4 الواردة ف
 يق عل المرفقات. أعىط نائب الرئيس الكلمة لألمانة للتعل

ي المناقشات السابقة بالسؤال الذي طرحه وفد الواليات  .212
ز
وأوضحت األمانة أنه ليس لديها الكثب  لتقوله إال أنها أحاطت علما ف

ي  تدرجوسوف عل هذا السؤال أشارت األمانة إل أنها كانت تعمل عل اإلجابة و  المتحدة األمريكية بشأن المرفق الرابع. 
ز
اإلجابة ف

  النسخة التالية من وثيقة األسئلة واألجوبة. 

. وبناًء عل ذلك، يطلب أي وفد اإلدالء بأي تعليق، لم ولكننائب الرئيس الباب لمزيد من التعليقات من الوفود،  ومن ثم فتح .213

ح إغالق الجزء الثالث: المرفقات واالنتقال إل الجزء الرابع:  ي  103مالحق من الصفحة الاقبر
ية من الوثيقة. فز ز وفتح   النسخة اإلنجلب 

نظًرا لعدم وجود تعليقات عل المرفقات أو المالحق، اختتم نائب الرئيس المداوالت حول و  نائب الرئيس باب التعليقات عل المالحق. 
ي البند و  هذه األقسام. 

ح نائب الرئيس النظر فز وأوضح  تنمية المستدامة. عضوية مجموعة األمم المتحدة لل، من جدول األعمال 8ثم اقبر
ثم فتح نائب الرئيس  ومن . "نقطة نظام"نائب الرئيس أنه نظًرا لوجود أسئلة حول هذا البند من جدول األعمال، يمكن للوفود إثارة 

ي البند لباب ال
 . 8لنظر فز
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ي الو  .214
مقدم للدول األعضاء، ألنه أثار وفد الواليات المتحدة األمريكية نقطة نظام، وأشار إل أنه يفضل مراعاة الجدول الزمتز

  بسبب فارق التوقيت، لن تكون بعض الوفود مستعدة لمناقشة هذا البند من جدول األعمال. 

ه لم وخلص نائب الرئيس إل أنه نظًرا ألن . ه لوجهة نظرهتفهمأعرب عن وشكر نائب الرئيس وفد الواليات المتحدة األمريكية، و  .215
ي بشأن 

وع "من جدول األعمال  7البند يكن هناك أي تعليق إضافز اح مشر انية اقبر ز ، فيمكن إغالق هذا 23"/ 2022برنامج العمل والمب 
وبمجرد  من جدول األعمال.  7البند ب المتعلقةيعمل مع األمانة عل صياغة فقرة القرار لقام الرئيس بتأجيل االجتماع للحظات، و  البند. 

ي تم تناولها خالل صباح ذلك اليوماالنتهاء من ذلك، سيتم االنتهاء من بنود جدول األعما
جدول األعمال الرسمي ل وفقا ل الثالثة التر

 ويمكن اإلدالء ببيانات ختامية. 

، أعاد نائب الرئيس فتح البند و .216 ي اليوم التالي
ي قرار الفقرة مسودة وذكر أنه واألمانة كانا يعمالن عل صياغة  7فز

سيتم والتر
 مشاركتها مع الوفود. 

ي ذلك األسبوع، وسيتم نشر نسخة عل اجابات إعداد اإل أبلغت األمانة الوفود بأنها عملت عل و  .217
ت فز ي أثب 

ألسئلة المختلفة التر
طلبت األمانة من الوفود مراجعة الوثيقة للتأكد من الرد عل أسئلتهم، وسيتم تقديم المزيد و  محدثة من وثيقة األسئلة واألجوبة قريًبا. 

وع  7أشارت األمانة إل أن غالبية األسئلة كانت تتعلق بالبند و  لزم األمر.  من اإليضاحات إذا اح من جدول األعمال: مشر برنامج العمل اقبر
انية لعام  ز  . 2020تقرير أداء الويبو لعام بوبعض األسئلة األخرى  ،2022/23والمب 

ا لوثيقة األسئلة واو  .218
ً
ت تحديث من  7وأشار إل أن بعض األسئلة تتعلق بالبند  ألجوبة. أبلغ نائب الرئيس الوفود أن األمانة قد نشر

وع  اح جدول األعمال: مشر ح اقبر انية المقبر ز ي قد تطرحها و  . 2022/23برنامج العمل والمب 
أوضح نائب الرئيس أن األسئلة اإلضافية التر

اح التالية ال المناقشةخالل م أخذها باالعتبار تيالوفود س انية قبر ز ز للجنة  2022/23برنامج العمل والمب  ي الدورة الثالثة والثالثي 
فز

ي سبتمبر 
انية فز ز نامج والمب   تم فتح المجال للبيانات والتعليقات بخصوص وثيقة األسئلة واألجوبة المحدثة. و  . 2021البر

ا عل وثيقة األسئلة واألج .219
ً
ا باسم المجموعة باء، نائب الرئيس وشكر األمانة أيض

ً
 وبة. وشكر وفد المملكة المتحدة، متحدث

ي اجتماع و 
ز الحظت المجموعة أنها كانت وثيقة مفيدة، خاصة عندما يعمل المرء فز ي اإلجابات  إذ ،هجي 

يمكن لجميع الوفود النظر فز
ي  . المكتوبة

اجع الردود عل أسئلتها التر واختتمت المجموعة باإلشارة إل أن وثيقة األسئلة  إل األمانة.  أرسلتهاوذكرت المجموعة أنها سبر
 ستقوم المجموعة بمراجعة الردود والعودة إل األمانة قبل الدورة التالية، إذا لزم األمر. و  جيدة للرد عل األسئلة.  وسيلةواألجوبة كانت 

ا باسم مجموعة  .220
ً
قيةوشكر وفد بيالروس، متحدث ، األمانة وطلب توضيًحا بشأن وثيقة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

ي ذلك اليوم وإرسالها إل الجميع، أو إذا كانت الوثيقة هي و  األسئلة واألجوبة المنشورة. 
سألت المجموعة إذا تم إعداد نسخة جديدة فز

ي اليوم السابق. 
ها فز ي تم نشر

  اطلعت علوكانت المجموعة قد  التر
ُ
ي ن
ي اليوم السابق، وشكر الوثيقة التر

ت فز ت األمانة عل الرد عل شر
 سؤالها. 

ا سهيل االطالع عولت وأوضحت األمانة أن وثيقة األسئلة واألجوبة المنشورة كانت النسخة المحدثة.  .221
ً
سل الوثيقة أيض

ليها، سبرُ
 . ز ز اإلقليميي  أسئلة وأجوبة وإضافة أنه من المهم فهم أنها وثيقة واحدة يتم تحديثها باستمرار  عل األمانة كذلك شددتو  إل المنسقي 

ه لإلصدار السابق، إال أن ما  ةمطابق الوثيقة تبدو عل الرغم من أن و  . عليها جديدة عل الموقع هو النسخة المحدثة مع العديد تم نشر
ي تمت اإلجابة عنها. 

  من األسئلة التر

وطلب الوفد معلومات  لغاية. وشكر وفد إيطاليا األمانة عل ردودها عل األسئلة المتعددة وذكر أن الوثيقة كانت مفيدة ل .222
ي عام  أسباب توقيفو  WIPO Proofبرنامج ويبو بروف  حولإضافية 

ز
نامج ويبو  قدف . 2022األداة ف وي    ج لبر عمل الوفد عل البر

، و بروف  ي
ة والمتوسطة الحجم والمبتكرين، وتم إدراج المعلومات خاصةعل المستوى الوطتز كات الصغب  نامج للشر ي  المتعلقة بهذا البر

ز
 ف

 . ي
ات اإلخبارية عل الصعيد الوطتز ا من التفاصيل حول كيف مواقع الويب والنشر

ً
سيتم  ولذلك طلب الوفد من األمانة أن تقدم مزيد

ةنفس ال خالل اإلعالن عن ذلك األمر ألن ذلك سيسمح للوفد ب WIPO Proofبرنامج ويبو بروف عن توقف اإلعالن  وسيحتاج  . فبر
وي    ج  نامج ويبو بروف الوفد إل التوقف عن البر نامج موجودةولم تكن المعلومات لبر نتعل موقع الويبو عل اال بشأن توقيف البر ، نبر

اتيجيات من أجل  ال يزال قيد التشغيل. برنامج ويبو بروف أن لذلك اعتبر الوفد و   معلومات ايصالوأوضح الوفد أنه يجب مواءمة االسبر
ز ولتجنب  متسقة ي نهاية المطاف . تضارب المعلوماتللمستخدمي 

وي    ج ألداة لم تعد قيد االستخدام.  يرغب الوفديكن ، لم فقز ي البر
ز
  ف

ا باسم المجموعة األفريقية، عل األمانة إلعداد .223
ً
وأعربت المجموعة  وثيقة األسئلة واألجوبة.  هاوأثتز وفد جنوب إفريقيا، متحدث

ي الوثيقة. عن تقديرها لإلجابة عل سؤال
ز
تنظًرا ألن األمم المتحدة و  ها بشأن الموارد غب  المخصصة وإدراجها ف المعلومات المتعلقة  نشر

ي مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامةب
ز
ي وضع األحكام الالزمة لكي تنضم عضوية المنظمة ف

، فإن المجموعة تعتقد أنه ينبغز
ي بيانها.  واردالويبو، كما هو 

تبة عل ذلك يجب أن تنعكس وأوضحت المج فز ي موعة أن اآلثار المالية المبر
ي  فز

انية غب  المخصصة فز ز المب 
ي سبتمبر 

انية فز ز نامج والمب  ز للجنة البر   . 2021وثيقة الدورة الثالثة والثالثي 
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حتمل إل وشكرت األمانة وفد جنوب أفريقيا عل مالحظاته وطمأنت المجموعة األفريقية عل أن بند إمكانية االنضمام الم .224
انية قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية البالغة  ز ي مب 

درج بالفعل فز
 
فرنك  400000مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة قد أ

    سويشي. 

ي أظهرته جميع  وأحاط نائب الرئيس علما بحقيقة عدم وجود طلبات أخرى للكالم وأقر  .225
ز الكبب  التر كب  القراءة  خاللالوفود بالبر

وع األ اح ول لمشر انية اقبر ز وذكر نائب الرئيس أنه يأمل أن تكون وثيقة األسئلة واألجوبة المحدثة من  . 2022/23برنامج العمل والمب 
ي تقبل األمانة قد 

ي طرحها وفد إيطاليا سيتم الرد عليها  ح بعض القضايا. يوضساهمت فز
وأوضح نائب الرئيس أنه فهم أن األسئلة التر

ح: ومن  . الجارية تؤثر عل الوثيقة والمناقشات، وأنها لن الحقا ي تالوة القرار المقبر
ع نائب الرئيس فز  ثم رسر

وع  .226 انية، إذ انتهت من استعراض أولي شامل بحسب كل قطاع، وكذلك المرفقات والملحقات، لمشر ز نامج والمب  إن لجنة البر
انية للثنائية  ز اح برنامج العمل والمب   (: WO/PBC/32/4)الوثيقة  2022/23اقبر

انية  "1" ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي تيسب  قابلية القراءة والشفافية  2022/23رّحبت بتبسيط مشر
بما يسهم فز

 والمساءلة؛

دت أهمية منح الويبو األولوية الستجابتها لجائحة كوفيد "2"
ّ
ي الثنائية  19-وأك

ي ذلك المبادرات 2022/23فز
، بما فز

نامج و  ي وثيقة البر
، بما يضمن المبّينة فز ي بيانه االفتتاحي

انية والمبّينة كذلك بصورة أوضح من قبل المدير العام فز ز المب 
ي التصدي لجائحة كوفيد

ووضع األسس الالزمة لجهود االنتعاش  19-الموارد الكافية لمساعدة الدول األعضاء فز
ة ما ي فبر

 ؛19-بعد كوفيد االقتصادي فز

، وأبرزت أهمية تعزيز التنوع والشمولي "3" ي
ز والتنوع الجغرافز ز الجنسي  ي ذلك التوازن بي 

ي مجال الملكية الفكرية، بما فز
ة فز

 ؛وعمل األمانةمن خالل مبادرات الويبو 

حة من قبل الدول األعضاء:  "4"  ووافقت عل التعديالت التالية المقبر

اتيجية إل شكل إطار النتائج  - ة اسبر ز اتيجية بحسب كل ركب   (؛8)الصفحة إضافة األهداف االسبر

ي الحاشية )الصفحة A/55/4خص تعريف نفقات التنمية )يوتغيب  مرجع الوثيقة فيما  -
 (؛8( فز

( 31 وجدول الموارد بحسب غرض اإلنفاق فيما يخص العالمات والتصاميم )الصفحة 6وتحديث الجدول  -
" و"الخدمات التعاقدية" ز "النشر ي اإلنفاق المعنوني 

ي غرضز
وي    ج لنظام  بغرض بيان التصحيح فز فيما يتعلق بالبر

 الهاي؛

ي ذلك  -
وإضافة مؤرسر أداء رئيسي شامل للمنظمة كافة: "عدد المشاري    ع الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، بما فز

ي حققت منافعها المرتقبة أو استكملت مراحل مهمة"، ألغراض النتيجة 
اكة، التر تلك المنفذة من خالل أطر الشر

ي قطا 4.1المرتقبة 
ز
اءات والتكنولوجيا وحق المؤلف والصناعات اإلبداعية؛ف  عي البر

ز للمنظمة كافة: " - ز شاملي  ي أداء رئيسيي  اء 1وإضافة مؤرسر ي التكنولوجيا الخرصز  طالتر
ز " عدد أوجه التوفيق بي 

ي مجال البحث 2وعبر مشاري    ع التشي    ع؛ " WIPO GREENوموّرديها عبر منصة 
" وعدد أشكال التعاون فز

ي إطار والتطوير ال
ي هي بصدد اجتياز مراحل البحث والتطوير الشيرية، ألغراض  WIPO Re:Searchقائمة فز

والتر
ي قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية 3.3النتيجة المرتقبة 

 . فز

انية للثنائية  "5" ز وع برنامج العمل والمب   إل ما 2022/23وطلبت من األمانة إصدار نسخة مراجعة لمشر
ً
 ". 4ورد " استنادا

وأشار الوفد إل أنه  خالل الدورة. المقدمة خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات وشكر وفد إندونيسيا نائب الرئيس واألمانة عل  .227
ي من جدول األعمال  7يتفق مع القرار المتعلق بالبند 

ي الفقرة أمر تصحيح ولكن ينبغز
" 4إل " 5بسيط واحد: يجب أن تكون اإلشارة فز

 من "
ً
 ". 3بدال

ح نائب  ائب الرئيس لوفد إندونيسيا أن الخطأ قد تم تصحيحه وشكر األمانة عل اإلجراء الشي    ع الذي اتخذته. وأكد ن .228 واقبر
ح القرار الرئيس أن تتم مراجعة بند جدول األعمال مرة أخرى عل أساس   تم إرسال القرار إل الوفود لمراجعته والنظر فيه. و  . المقبر

ي قدمتها  7البند أعاد نائب الرئيس فتح وبعد ذلك  .229
حات التر وأشار إل أن الوفود كان لديها الوقت للتشاور بشأن مختلف المقبر

ي الجلسة الصباحية و 
اح المقدم من بشأن األمانة فز قيةاالقبر ثم فتح نائب الرئيس  . مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

ز الذين قدموا اال ز اإلقليميي  احات الباب لبيانات المنسقي   الوفود.  يليهمقبر
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ا باسم مجموعة  .230
ً
قيةورصح وفد بيالروس، متحدث ي الفقرة "بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

 مسودة" من 4، أنه فز
ي 
اح، ترغب المجموعة فز جمة.  إضافةاالقبر ات منفصلة تتعلق باللغات والبر اح إل األمانة  مؤرسر والحظت المجموعة أنها أرسلت االقبر

اح عل الشاشة. وطلبت  اح المعروض عل الشاشة كان عبارة عن  عرض االقبر ي وضعتهاوذكر وفد االتحاد الروسي أن االقبر
 الصيغة التر

اح  قية األمانة القبر اح مجموعة مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر بلدان آسيا وسأل عما إذا كان يمكن عرض اقبر
ي المجموعات اإلقليمية. قية الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر 

اح  المقدم إل األمانة ومنسقر ات ب أوضوأوضح الوفد أن االقبر إدراج مؤرسر
 . ز اح األول وذكر أن  أداء رئيسية إضافية لقطاعي  ي عام  يتماسر معاالقبر

انية السابقة فز ز نامج والمب  ي دورة لجنة البر
اح المقدم فز االقبر

انية  2019 ز احبله الذي تم استكما 2020/21لمب  ي المراجعة اتيتعلق بتنفيذ سياسة اللغ اقبر
ي فز وع تجريتر

، من خالل تنفيذ مشر
ي  فعالية تنفيذ السياسة.  التحقق منوالهدف من ذلك هو  المرحلة األول. 

ات فز ورة إدراج تلك المؤرسر وأعرب الوفد عن اعتقاده برصز
وع اح مشر انية  اقبر ز ات أداء قطاع  ات الويبو. الذي ستعتمده جمعي 2022/23برنامج العمل والمب  ي بمؤرسر

اح الثاتز أنظمة ويتعلق االقبر
ة للعديد من الوفود، و  االبتكار. و الملكية الفكرية  عن تأييده  الوفد أعرببما أن المجاالت ذات األولوية المطروحة كانت ذات أهمية كبب 

ة والمتوسطة ليتم باالعتبار  ،، مثل الدراسات المواضيعية أو التوصيات اإلطاريةبعض الجهود ألخذ كات الصغب  استخدامها من قبل الشر
ز اآلخرين  ي الدورة التالية للجنة  . للملكية الفكريةالحجم ومنظمات البحث والمستخدمي 

ح الوفد مناقشة األهداف المحددة فز واقبر
انية عقب العمل  ز نامج والمب  ز الدورات. الذي سيتم خالل الالبر ة ما بي   فبر

لكة المتحدة، متحدثا باسم المجموعة باء، أن كل منظمة لديها لغة محددة وأن الوثائق ال تتم قراءتها دائًما من ورصح وفد المم .231
ي الويبو. 

ز فز ي القرار. و  قبل المتخصصي 
حت المجموعة استخدام عدد أقل من االختصارات والمخترصات فز احات و  اقبر بشأن االقبر

ي تلك المرحلة. ليها ع، ال يمكن للمجموعة الرد طروحةالمحددة الم
ي  جميع وكمالحظة عامة، رحبت فز

الوفود بتبسيط الوثائق، بما فز
ات األداء الرئيسية.  ات األداء الرئيسية اإلضافية. و  ذلك تقليل عدد مؤرسر ح عدًدا من مؤرسر ولذلك، سألت المجموعة  تضمن القرار المقبر

اح مجموعة  قية بلدان آسيا الوسىط والقوقاز و األمانة إذا كان اقبر ات أداء رئيسية جديدة يتماسر مع محاولة أوروبا الشر بإضافة مؤرسر
انية.  ز نامج والمب  ا نقطة إضافية تحت الفقرة الفرعية )و  تبسيط وثيقة البر

ً
حت المجموعة أيض ي 4اقبر

( وسألت نائب الرئيس إذا كان ينبغز
ي تلك اللحظة أو انتظار 

اح مجموعة  االنتهاء منقراءتها فز قيةبلدامناقشة اقبر  . ن آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

اح  .232 ي اقبر
انية فز ز نامج والمب  مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وذكر نائب الرئيس أنه من وجهة نظر إجرائية، ستنظر لجنة البر

قية  حات األخرى. وأوروبا الشر  ثم تناقش المقبر
ً
  أوال

اح المقدم من  .233 ز االقبر قيةمجموعة بلدان آسوأيد وفد الصي  ات األداء الرئيسية  حول يا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر مؤرسر
احات األخرى، سيعو  اإلضافية بشأن تعدد اللغات.  ا.  عليها الوفد لقفيما يتعلق باالقبر

ً
 الحق

ا باسم مجموعة  .234
ً
آسيا والمحيط الهادئ، نائب الرئيس لمحاولته استيعاب وجهات نظر بلدان وشكر وفد بنغالديش، متحدث
ح.  ي ذلك الوقت. و  الوفود المختلفة بشأن القرار المقبر

ي وضع يمكنها من اإلدالء بتعليقات فز
ي الفقرة  رغمو  لم تكن المجموعة فز

ذلك، فز
حت المجموعة إضافة "... 5( السطر 2) ي التصدي لجائحة كوفيد" بعد "... وآثارها، اقبر

 ". ....  19-فز

وذكر نائب  آسيا والمحيط الهادئ، عل مساهمته. بلدان سم مجموعة وشكر نائب الرئيس وفد بنغالديش، الذي تحدث با .235
اح وفد بنغالديش "...  سيدرجانالرئيس أنه واألمانة  ي الفقرة "وآثارهااقبر

ز
حة للبند 2" ف  من جدول األعمال.  7" من فقرة القرار المقبر

ا، وبالتا ذكر يتفق تماًما مع ما األمر وأشار نائب الرئيس إل أن هذا 
ً
اح. سابق  أمام أيوفتح نائب الرئيس الباب  لي يمكن قبول االقبر

اح وفد بنغالديش.  اضات عل اقبر  اعبر

ح إضافة كلمة "برامجدول وتحدث وفد جورجيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط و  .236 ي الفقرة "هاالبلطيق، واقبر
ز
" من 3" ف

ح بعد عبارة "... من خالل مبادرات الويبو"   . داخل الهيكل التنظيمي الخاص بها""ب األمانة"  عمل"... ال واستبدالقرار المقبر

احه. دول وشكر نائب الرئيس وفد جورجيا، الذي تحدث باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط و  .237 إل  العودةبو  البلطيق، عل اقبر
اح المقدم من وفد بنغالديش نيابة عن مجموعة  آسيا والمحيط الهادئ، تساءل نائب الرئيس عما إذا كانت هناك أي بلدان االقبر

اح الفقرة " اضات عل اقبر اح، تساءل نائب الرئيس إذا و  ". وآثارها" إلضافة عبارة "... 2اعبر اضات عل هذا االقبر نظًرا لعدم وجود اعبر
اح المقدم من  اضات عل االقبر  ضافةالبلطيق إلدول موعة بلدان أوروبا الوسىط و وفد جورجيا نيابة عن مجقبل كانت هناك أي اعبر

ي الفقرة "هاكلمة "برامج
"... عمل األمانة" ب "داخل الهيكل التنظيمي الخاص واستبدال " بعد عبارة " ... من خالل مبادرات الويبو"3" فز

حها وفد بيالروسحات مضادة أو وجهات نظر بشأن التعداقبر احات أو اقبر اوفتح نائب الرئيس الباب لتقديم  . بها" ي اقبر
الذي  يالت التر

قية تحدث باسم مجموعة   . بتوضيحها وفد االتحاد الروسي قام و بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

وأشار الوفد إل أن أحد مخاوفه الرئيسية فيما يتعلق  وشكر وفد إندونيسيا األمانة عل وثيقة األسئلة واألجوبة المحدثة.  .238
وع اح بمشر انية  اقبر ز ات األداء الرئيسية المفقودة.  2022/23برنامج العمل والمب  استناًدا إل وثيقة األسئلة واألجوبة و  يتعلق بعدد مؤرسر

ز كان عل اإلنجازات الرئيسية ا كب  ي دارت خالل األيام القليلة الماضية، الحظ الوفد أن البر
ي قدمتها األمانة، وبعد المناقشات التر

ي التر
لتر

ز إل تحقيقها المنظمة  تسغ كب  ز البر ات األداء الرئيسية لتحسي  والتحكم فيها  الرئيسية المنظمة أولوياتعل وعل تقليل عدد مؤرسر
ات األداء الرئيسية تمثل  . بشكل أفضل ا إل أن األمانة ذكرت أن مؤرسر

ً
انية، وبالتالي فإن  98وأشار الوفد أيض

ز بالمائة لم  2بالمائة من المب 
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ات األد ، وطلب المزيد من المعلومات بشأن اتوشكر الوفد األمانة عل التوضيح ذلك.  تقّبلاء الرئيسية ويمكن للوفد تمثلها مؤرسر
حة الجديدة.  ات األداء الرئيسية المقبر ات أداء رئيسية  مؤرسر ي إضافة مؤرسر

ا عن اعتقاده أنه ال ينبغز
ً
 باستثناء ،جديدةوأعرب الوفد أيض

ات األداء الرئيسية ي ، كما المتعددة القطاعاتخطوط األساس واألهداف و  مؤرسر
قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية حصل فز

اءات والتكنولوجيا.  ا أن  وقطاع البر
ً
ي ال قطاع العالمات والتصاميموأكد الوفد أيض

، عل الرغم من أن 4.1 نتيجة المرتقبةلم يساهم فز
ي حال تم، لكن، و 4.1 نتيجة المرتقبةال شمللن يطلب الوفد و  . التنمية بشكل واضحنفقات  تشملهالقطاع 

ات أداء إضافة  فز مؤرسر
 . 4.1 نتيجة المرتقبةالمتعلقة بال المسألةمناقشة رئيسية، فسيعود الوفد إل 

اح المقدم من مجموعة  .239 قية وأشار وفد سويشا إل االقبر اللغات  بشأن سياسةبلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
اح يتطلب المزيد من الوقت  . مؤخراعليها إال  لعيّط لويبو وأشار إل أنه لم ل المراجعة آثار مالية ألنه قد يكون له وذكر الوفد أن االقبر

ي هذا الصدد. 
 وطلب توضيحات فز

اح مجموعة  .240 ، قيةبلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر وأوضح وفد الواليات المتحدة األمريكية أن تعليقاته ال تتعلق باقبر
 ، ا.  ه اآلن أو م تعليقاتيقدت يمكنهوبالتالي

ً
 الحق

ي مرحلة الحقة.  .241
 وطلب نائب الرئيس من وفد الواليات المتحدة األمريكية تقديم تعليقاته فز

اح مجموعة  .242 قيةوأيد وفد الجزائر اقبر ات  . بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر وأقر الوفد بجهود األمانة لتقليل عدد مؤرسر
ي أن يكون عل حساب المحتوى.  العدد هذا الوفد أن تخفيض لكن يعتقدداء الرئيسية، و األ 

وأعرب الوفد عن اعتقاده أن مؤرسر  ال ينبغز
انية  ز ي مب 

ح اآلن، ونظر  2020/21األداء الرئيسي فز ي توليها العديد من البلدان لمؤرسر  اهو نفس مؤرسر األداء الرئيسي المقبر
إل األهمية التر

ي الويبو، أشار الوفد إل أنه سيدعم 
اح مجموعة  يؤيدو  . إضافة هذا المؤرسر األداء الرئيسي وتعدد اللغات فز بلدان آسيا الوسىط الوفد اقبر

قية ي ضوء االهتمام الذي أعربت عنه الوفودوالقوقاز وأوروبا الشر
 فز
ً
األخرى، وال سيما من قبل الدول العربية ووفد  ، والذي كان معقوال

انية.  وفداالتحاد الروسي و  ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الحادية والثالثي 
ز فز  الصي 

ز عل  .243 ات األداء الرئيسية.  عرضوشكر وفد جمهورية كوريا زمالئه المندوبي  ح  المعلومات اإلضافية الجديدة حول مؤرسر واقبر
ا إضافًيا إلجراء مراجعة شاملة. الوفد أنه نظًرا ألن ا

ً
وأوض الوفد بإجراء مزيد من  لمعلومات كانت جديدة، فإن األمر يتطلب وقت

ز الدورات الالمناقشات خالل  ة ما بي  انية.  بشأن هذا الموضوع إل نتيجة للتوصلفبر ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الثالثة والثالثي 
  فز

ات و  بيانه.  وشكر نائب الرئيس وفد كوريا عل .244 نظًرا ألن العديد من الوفود قد طلبت من األمانة إبداء رأيها بشأن تبسيط مؤرسر
 األداء الرئيسية، طلب نائب الرئيس من األمانة أخذ الكلمة. 

 وفيما يتعلق بمؤرسر األداء الرئيسي  وشكرت األمانة نائب الرئيس، وأشارت إل أنه سيتم تقديم مزيد من المعلومات إل اللجنة.  .245
مة بتعدد اللغات وأعربت عن امتنانها للدول األعضاء لموافقتها عل سياسة اللغات ز  المراجعة لتعدد اللغات، ذكرت األمانة أن الويبو ملبر

ي اليوم السابق. ل
ات أداء ترصد يتم اعتمادسيكون من دواعي رسور الويبو أن و  لويبو فز لمرحلة األول ا تنفيذب المتعلقعمل المنظمة  مؤرسر
اتيجيةمن  رجمت الملخصات  . بشأن عملها هذا وتسمح بمساءلتها االسبر

ُ
ي ت
وذكرت األمانة أن النسبة المئوية للمنشورات الرئيسية التر

ي المائة.  100بلغت قد التنفيذية الخاصة بها إل جميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة 
ز
 تم القيام به بالفعل ما وأكدت األمانة أن هذا ف

م األمانة  . المائةبئة اوتمكنت المنظمة من تحقيقه من خالل بلوغ نسبة المالسابقة  الثنائيةف اهدأحد أكان   األمر  ذاهإل أن  انظر  ز وتعبر
إل كلها   تهاترجمهو ع المنشورة يضالمنشورات الويبو العالمية حول المو بالمثل، كان الهدف بالمائة، و  100االستمرار عند مستوى 

مة بنسبة أيضا هذا الهدف ألمانة قد حققت او  بالمائة.  100 أيمم المتحدة، جميع اللغات الرسمية لأل ز ي  100وستظل ملبر
ز
ي المائة ف

فز
م أهداف تحديد عادة، لم تكن المنظمة بحاجة إل و  . 2022/23 ز ي المائة.  100بنسبة عندما كانت تلبر

ز
يتم وأوضحت األمانة أنه عادة  ف

ات أداء رئيسية  وضع ي حال وجودمؤرسر
ي  فز

ز تحقيقه، وأكدت للدول األعضاء أن المطلوب قد تحقق وسيتم تسجيله فز هدف يتعي 
ي إطار سياسة  محرصز االجتماع. 

ز
امج التجريبية ف اح بعض عن تطلعها األمانة أعربت ، اللغات المراجعةوفيما يتعلق بتنفيذ البر إل اقبر

ي تعكس محتوى سياسة اللغات وموقف الدول ا
ات الملموسة التر ا أنه ليس لديها مشكلة ألعضاء. المؤرسر

ً
من  وأوضحت األمانة أيض

ين بشأن تسليمها لسياسة اللغات مسألة إضافةفيما يتعلق ب المبدأحيث  الدول  أن تنظر يجب و  . المراجعة للويبو  مؤرسر أو مؤرسر
ي 
احات.  وسيكو من دواعي رسور ، هذه المسألة األعضاء فز  األمانة تقديم االقبر

اح بشأن الفقرة "وأعرب وفد المملكة  .246 ي تقديم اقبر
ز
وأوضح الوفد أنه قدم  ". 4المتحدة، متحدثا باسم المجموعة باء، عن رغبته ف

اح عل الشاشة.  ز واألمانة ونائب الرئيس وطلب عرض االقبر ز اإلقليميي  احه كتابًيا إل جميع المنسقي  اح بقطاع و  اقبر يتعلق االقبر
اكات  ي قد و  19-كوفيدمانة لوباستجابة األ العالميةالتحديات والشر

اححىطز حت المجموعة إدراج و  . عدة دول أعضاء دييبتأ هذا االقبر اقبر
: " النص اتيجيات التنفيذ الخاصة بقطاع التحديات  19-تحديث المحتوى المدرج بشأن استجابة الويبو لجائحة كوفيدالتالي واسبر

اكات العالمية وبالتعاون مع القطاعات األخرى إلدراج  مبادرة )مبادرات( إضافية ترمي إل استخدام الدراية التقنية للمنظمة والشر
اكاتها ألغراض االستجابة لجائحة كوفيدت و امطابقة االحتياجو   3.3و 4.2و 2.2، وتعزيز الموارد المخّصصة للنتائج المرتقبة 19-رسر
 لذلك."  4.4و

ً
اح بوفقا ي أن تستجيب الوفود لالقبر

ز
ي و وأعربت المجموعة عن أملها ف حول  سؤالللرد عل أي  عن استعدادهاشكل إيجاتر

اح المجموعة.   اقبر
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قية وشكر وفد إندونيسيا مجموعة  .247 احها وأشار إل أنه سيعلق عل الجزء األول بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر عل اقبر
ا. 
ً
اح الحق اح، فهم الوفد أنو  من االقبر ي من االقبر

ات أداء رئيسية جديدة  ضافةإ سبب فيما يتعلق بالجزء الثاتز  إل أن قطاع يعودمؤرسر
ي إطار قطاع حق المؤلف اتحاد مقارنة مع برنامج بوقام الوفد  قطاع جديد.  هو الملكية الفكرية واالبتكار  أنظمة

ز فز الويبو للمبدعي 
ي  معلومات األمانة أدرجتوالصناعات اإلبداعية، والذي 

ز هو اتحاد ن برنامج أتوضح األجوبة األسئلة و وثيقة بشأنه فز الويبو للمبدعي 
ات األداء الرئيسية ذات الصلة خالل الثنائيةس هبرنامج جديد تماًما وأن اني يتم تصميم مؤرسر ز ي برنامج العمل والمب 

 الالحق.  ةإلدراجها فز
ي حال أرادت أن للدول األعضاءأشار الوفد أنه يمكن و 

امج الجديدة.  أن تستوحي من هذا المثال فز ات أداء رئيسية جديدة للبر  تطلب مؤرسر

ي أث .248
ي بيانه االفتتاحي فيما يتعلق بال هار اوشكر وفد الواليات المتحدة األمريكية نائب الرئيس وكرر القضية التر

 نتيجة المرتقبةفز
وع 3.1 ي مشر
اح  فز انية اقبر ز نا فضال عن، 2022/23برنامج العمل والمب  ي البر

انية السابقة لم يكن أن مستوى التفاصيل فز ز مج والمب 
اح الجديد. موجودا  ي االقبر
ي قدمتها األمانة لمعالجة المخاوف المثارة.  واألجوبةألسئلة وثيقة اوأعرب الوفد عن تقديره ل فز

 المحدثة التر
ي أعل الصفحة و 

انية أنظمة التسجيل والمبلغ الذي سيتم إدراج معلومات مفصلة عنمن الوثيقة  7قدم الجدول الجديد فز ز ي المب 
ه فز

ويجية لكل نظام تسجيل.  وي    ج أو األنشطة البر ي  لتكاليف البر
وع وطلب الوفد تقديم نفس المستوى من التفاصيل فز اح برنامج مشر اقبر

انية  ز ي سبتمبر  تهالمناقش 2022/23العمل والمب 
انية فز ز نامج والمب  ي دورة لجنة البر

 تفضيللم يكن لديه أي وذكر الوفد أنه  . 2021فز
ي الجدول  سواء ،مكان إدراج هذه التفاصيلبخصوص 

ي الصفحة  5سيتم عرضها فز
ي المرفق.  10فز

 تطلعالمهم أن تف من الوثيقة أو فز
ويجية ألنظمة التسجيل المختلفة.  الدول األعضاء عل انية لألنشطة البر ز ي المب 

نظام  نظام الهاي يعتبر وذكر الوفد أنه  المبالغ المدرجة فز
وي    ج لهتخصيص الموارد  د التأكد من أنه سيتميري، ولذلك واعد  بخصوص مسودةتوصيات محددة أي وذكر الوفد أنه ليس لديه  . للبر

وي    ج  5لجدول اتحديث لكنه يريد فقط إضافة القرار، و  ك لألمانة بليعكس توزي    ع تكاليف البر ، وسيبر حسب نظام التسجيل الدولي
اح    . المناسب بشأن هذا الموضوع نصالاقبر

قية وفد بيالروس باسم مجموعة وتحدث  .249 وشكر نائب الرئيس واعتذر ألخذ الكلمة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
اح المجموعة بال هادييعربت عن تأللغاية وأ االلجنة كان مثمر شارت المجموعة إل أن عمل وأ للمرة الثانية.  القرار  مسودةبشأن  اءقبر

ي ال
 . ا تم طرحهتر

قيةس وفد بيالروس، الذي تحدث باسم مجموعة وشكر نائب الرئي .250 ، عل بيانه بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
اح المجموعة باء. ال تأييدهو  ح نائب الرئيس أن تقوم الوفود بمراجعة االألخذ الكلمةنظًرا لعدم وجود طلبات أخرى و  قبر حات اقبر ، اقبر

قيةبلدان آسيا الوسىط المقدمة من مجموعة   . باءوالمجموعة  والقوقاز وأوروبا الشر

اح وفد الواليات المتحدة األمريكية.  .251 ثم أوضح نائب الرئيس أنه تم تجميع  وذكر نائب الرئيس أن األمانة كانت تعمل عل اقبر
احات المختلفة وسيتم  احات المقدمة م ه تم إدراجوأوضح نائب الرئيس أن مع جميع الوفود.  مشاركتهااالقبر ن وفدي بنغالديش االقبر

ز الثانية والثالثة وجورجيا ي الفقرتي 
ي  فز

ي قدمها وفد بيالروس، نيابة و  جميع. العليها  وافقوالتر
احات التر ا االقبر

ً
يعكس النص المحدث أيض

قيةعن مجموعة  اح وفدبلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر اح وفد المملكة المتحدة، باسم المجموعة باء، واقبر الواليات  ، واقبر
 المتحدة األمريكية. 

فيما و  . هذا التعديلوشكر وفد الواليات المتحدة األمريكية نائب الرئيس واألمانة عل تعديل صيغة القرار، وأكد أنه يوافق عل  .252
ي يتعلق 
ي المرفق، التعديلمكان فز

ي الوثيقة الرئيسية أو فز
ز
الوفد كلمته بالقول إن اختتم و  . المناسب ألمانة اتخاذ قرار ا منالوفد  طلب، ف
 احتياجاته قد تمت تلبيتها. 

اح وفد الواليات المتحدة األمريكية.  تأييدهوشكر وفد إندونيسيا نائب الرئيس وأعرب عن  .253 قد طلب  الوفد بالمثل، كانو  القبر
وعتوزي    ع نفقات التنمي بتحديدلب الوفد اولذلك ط . بشكل مفصل الجداول المتعلقة بنفقات التنمية عرض سابقا ي مشر

ز
اح ة ف  اقبر

انية ز ا إل أن األمانة ذكرت أن وثيقة األسئلة واألجوبة كانت جزًءا  . 2022/23 برنامج العمل والمب 
ً
وع وثيقةمن وأشار الوفد أيض  . المشر

وع  كان يريدإذا  تحديد طلبت األمانة من وفد إندونيسيا توضيح طلبه و و  .254 ي مشر
ز
ز اللذين طلبهما ف اح بإدراج الجدولي  ج رناماقبر

انية  ز   . 2022/23العمل والمب 

ي الوثيقة. يريد  هوأكد وفد إندونيسيا أن .255
ز
ز ف ز مقارنة  يعرض ولاجدال أحد وأوضح الوفد كذلك أن إدراج الجدولي   نفقات التنميةبي 

حسب القطاع بصيل نفقات التنمية اتفباإلضافة إل ، بحسب القطاع 2020/2021نفقات التنمية للثنائية و  2022/23 للثنائية
 . المرتقبةوالنتائج 

احه بشأن .256 ي أيدت اقبر
أعرب الوفد عن امتنانه لألمانة عل و  . تنفيذ سياسة اللغات للويبو  وشكر وفد االتحاد الروسي الوفود التر

ات األد المعلومات المقدمة.  ي قدمتها بعض الدول األعضاء وال سيما تخفيض عدد مؤرسر
اء وقد أحاط الوفد علما بالتعليقات التر

انية ومنهجية صياغة ب فيما يتعلقالرئيسية. وأشار الوفد إل أن الهدف الرئيسي هو ضمان أعل مستوى من الشفافية  ز حات اقبر االمب 
انية ل ز نامج العمل والمب  ات كمية  يعتبر لذلك، و  هدف تحقيق نتائج محددة للغاية ونتائج ملموسة. ببر ي إدراج مؤرسر

الوفد أنه من المنطقر
وع وقابلة للقيا ي مشر

اح س فز انية اقبر ز ا أنه . 2022/23برنامج العمل والمب 
ً
اح حديث للغاية وأكد  قد وأوضح الوفد أيض فهم أن االقبر
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ي المناقشات الجارية خالل الدورة، و  ا مرنانهجأنه سيتبع للوفود واألمانة 
ز للجنة وبناء فز ي الدورة الثالثة والثالثي 

ز الدورات وفز ة بي  ي الفبر
فز

نامج والم ي سبتمبر البر
انية فز ز  . 2021ب 

ا باسم مجموعة البلدان األفريقية، األمانة وطلب عرض  .257
ً
أكدت و  القرار عل الشاشة.  مسودةوشكر وفد جنوب أفريقيا، متحدث

اح المقدم من المجموعة باء مع منسقها مسودة المجموعة موافقتها المبدئية عل  القرار، ومع ذلك، طلبت المجموعة مراجعة االقبر
ي ترمي إل مزيد من المعلومات بشأن المبادرة أو المبادرات اإلضافية ال أنها تحتاج إل المجموعة إلوأشارت  . عل حدةمي اإلقلي

التر
اكاتها ألغراض استجابة الويبو لجائحة كوفيدمطابقة االحتياجات و استخدام الدراية التقنية للمنظمة و  كررت المجموعة و  . 19-رسر

اح ألنه تناول  احات من أن توحذر  واالستجابة لها.  19-الناجمة عن كوفيدتحديات التقديرها لالقبر وقد  محددة للغاية بعض االقبر
هذا الموضوع،  بشأنوقد أحاطت المجموعة علما بما قاله المدير العام عل مدار األسبوع  . أكب  عموماتكون يكون من األفضل أن 

 . نتائج المرتقبةوزيادة الموارد لبعض ال 19-كوفيد  شارات إل استجابةورحبت باإل

اح المجموعة باء. وفيما يتعلق  .258 وأعرب وفد المملكة المتحدة، متحدثا باسم المجموعة باء، عن تقديره لتعليقات الوفود عل اقبر
ي  الوفد أنه سيكون من دواعي رسورهذكر بالتعليق الذي أدل به وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية، 

مناقشة  التوسع فز
اح.  ة األمانة إلرشاد الدول األعضاء و  االقبر ي حكمة وخبر

ز و أعرب الوفد عن ثقته فز ي أن األمانة ستساعد المجموعتي 
لتوصل إل لعن ثقته فز

 . تتم حضورياإل مداوالت مستقبلية  هتطلععن كما أعرب تفاهم،  

اح المجموعة كما ه تريد الحفاظ عل نصكانت طلب نائب الرئيس من المجموعة باء توضيح إذا  وبعد ذلك،  .259 ي  أو  و اقبر
 ترغب فز

 . يلهدتع

ا باسم المجموعة باء،  أشار و  .260
ً
ي اآلراءإل وجود توافق وفد المملكة المتحدة، متحدث

إذا لزم  لتعديلهاجاهز  هو ، و حول المسودة فز
ا عن استعداده للمناقشة كان فريقيا  رده عل وفد جنوب أ ولكن األمر.  ي حكمة األمانة أكد الوفد و عل حدة تعبب 

تها وبأنه يثق فز ي خبر
فز

 التوجيهات المحددة وتعتقد المجموعة باء أن وفد جنوب أفريقيا يشاطرها هذا الرأي. ن إل مزيد من اال يحتاج الوفدين وأن

ا باسم المجموعة األفر  .261
ً
وأوضح  يقية، منسق المجموعة اإلقليمية للمجموعة باء عل تعليقاته. وشكر وفد جنوب أفريقيا، متحدث

ي الفريق أنه ربما 
اح لتجنب اإلشارة إل  ينبغز من أن التعديالت يمكن أن تتم  متأكدةكانت المجموعة و  . مسائل محددةتعديل االقبر

 بشعة. 

ة من تم تحو  حات. اقبر نائب الرئيس إذا كان هناك أي تعليقات أخرى عل اال سألو  .262 القرار لتشمل  مسودةديث الفقرة األخب 
اح وفد إندونيسيا " وتقسيم لنفقات التنمية بحسب  2020/21مقابل  2022/23إدراج مقارنة لنفقات التنمية بحسب كل قطاع اقبر

 . كل نتيجة مرتقبة وكل قطاع"

اح المجموعة باء وم .263 ي التعليق عل اقبر
ع وفد إندونيسيا فز ي من قبل األمانة وال ةالقرار المحدث سودةورسر

احه  ت تضمنتر اقبر
ي  النصفق مع واأكد الوفد أنه يو  الخاص. 

ي  إدراج هذه المعلوماتوترك األمر لألمانة لتقرير أين ينبغز
اح فز وع اقبر برنامج العمل مشر

انية  ز انية.  لمناقشتها 2022/23والمب  ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الثالثة والثالثي 
اح المجموعة باء، كان لدى الوفد فيما يتعلق باقو  فز بر

عل بالفعل  حصل نص المسودةقد ذكر أن  اءوكان الوفد قد أحاط علما بأن منسق المجموعة اإلقليمية للمجموعة ب بعض األسئلة. 
ي اآلراء. 

ز
ي شكل لكنو  توافق واسع ف

ز
ز ، نظًرا ألن االجتماع كان ف ا للمناقشهجي  ً ي األروقة.  عل حدة ة، ال يمكن للوفد أن يكون حارصز

ز
 أو ف

ي من  األمر  وقد سلط هذا
ز مختلف البلدانلم يكن  الجائحةالضوء عل حقيقة أن التعافز ي ةالنامي الدول، وأن بعض متكافئا بي 

، بما فز
ي أال يستمر هذا النوع من االجتماعات غب  الرسمية ألو  . بسبب الجائحة كافحتزال تذلك إندونيسيا، ال 

ز
نه لذلك، أعرب الوفد عن أمله ف

اح المجموعة بو ذلك،  رغمو  كان يمثل مشكلة بالنسبة للوفد.  ي المناقشات غب  الرسمية، و  ،اءفيما يتعلق باقبر
ز
بما أن الوفد لم يشارك ف

وتساءل الوفد عما إذا كان  ". 19-تحديث المحتوى المدرج بشأن استجابة الويبو لجائحة كوفيد" عبارةطلب الوفد توضيحات حول 
ي الصفحة 

ز
اكو التحديات  قطاعب المتعلق نصالأو إل  15هذا يشب  إل الملحق ف تساءل الوفد بناًء عل هذا السؤال، و  . ات العالميةالشر

ي سيتم تخصيصها للنتائج المرتقبة 
اكات العالمية.  3.3و 2.4و 2.2إذا كانت الموارد التر  مخصصة لقطاع التحديات والشر

ز لالجتماعات، و  .264 ي تواجه الشكل الهجي 
ي أدل بها وفد إندونيسيا بشأن بعض الصعوبات التر

رصح وفد تماشيا مع المالحظات التر
ا باسم المجموعة باء، أن

ً
بعض الزمالء من لندن لم يتمكنوا من االنضمام شخصيا ويمكنهم فقط المشاركة  المملكة المتحدة، متحدث

نت، و  ي  اء، كان منسق المجموعة اإلقليمية للمجموعة بلكنو  . سبب ذلكعن حزنها  أعربت المجموعةعبر اإلنبر
ا لرؤية الوفود التر

ً
سعيد

ي جنيف الذي جلس أمامه. 
ي ذلك مندوب إندونيسيا فز

ي االجتماع، بما فز
ة فز  لها حارصز

ً
وأعرب منسق المجموعة  تتخذ من جنيف مقرا

ي جنيف. مع المن اتاإلقليمية عن سعادته بإجراء مزيد من المناقش
 فيما يتعلق بالسؤال حول إدراج استجابة الويبو و  دوب اإلندونيسي فز

ي الصفحة  19-لجائحة كوفيد
ي المرب  ع الموجود فز

"، كان من دواعي رسور المجموعة 19-لجائحة كوفيد ، بعنوان "استجابة الويبو 15فز
ي 
ي قدًما فز

ي الصفحة المضز
ا من أن ترقيم الصف 15هذا التعديل فز

ً
 عل اطلعتوأكدت المجموعة أنها  . حات قد يتغب  ولكن كان قلق
اكات اتيجيات التنفيذ الخاصة بقطاع التحديات والشر اتيجيات ، تم إدراج نتائج المرتقبةما يتعلق بالوفي . العالمية اسبر ي كانت االسبر

التر
اك احات والتحديثات المحددة ضمن قطاع التحديات والشر كانت   نتائج المرتقبةجموعة أن الوذكرت الم . ات العالميةذات صلة باالقبر

 قطاعات.  تشمل عدةبوضوح 
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اح مجموعة  إلاألمانة  وانتقلت .265 قية الرد عل اقبر ومداخلة وفد االتحاد الروسي بشأن بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
اح.    هذا االقبر

ُ
ي ت
 وأوضحت األمانة أن تعليقاتهم سلطت الضوء عل األهمية التر

ّ
كات وأهمية عل ق عل مجال برنامج الملكية الفكرية للشر

ة والمتوسطة لنظام الملكية الفكرية. ب ما يتعلقفي خاصةلمبادرات المختلفة ا كات الصغب  حات اقبر وأوضحت األمانة أن اال استخدام الشر
ا عل 

ً
اتبع ي    ر االمش إمكانية ربطسلطت الضوء أيض اح كانت وكان من الوا حات مختلفة. اقبر او  أداء مؤرسر ضح أن الفكرة الرئيسية لالقبر
انية ي    ر امشال بدقة الحاجة إل تحديد ز نامج العمل والمب  ي قدما بهذه الطريقة لبر

حت األمانة المضز ي تفكر فيها األمانة، واقبر
ع المختلفة التر

 . ي هذا الصدد، هناك عنرصان يستحقان  التالي
،  . تسليط الضوء عليهماوفز

ً
اتيجيات الت تتمتعأوال الملكية أنظمة نفيذ الخاصة بقطاع اسبر

امج الملموسة، عل سبيل المثال: إنشاء بالبتكار االفكرية و  ا من البر
ً
نت تطبيقات عبر قائمة محددة جد تطبيقات أو  لألعمال اإلنبر

ي ل مخصصة
كات، ومساعدة مكاتب الملكية الفكرية الوطنية فز ي والية  تطوير لشر

ة والمتوسطة فز كات الصغب  الخدمات لمساعدة الشر
ي 
 مساعدة الحكومات عل إدراج الملكية الفكرية فز

ً
ا ، وأخب  ي

ي أنشطة تكوين الكفاءات عل المستوى الوطتز
قضائية معينة، والمساعدة فز

ز من الملكية الفكرية لألعمال التجارية.  ي مجال معي 
، كا خطط التنمية االقتصادية فز

ً
ات األداء لقطاعثانيا الملكية  أنظمة نت مؤرسر

ات المتعلقة بال تتطلبالفكرية واالبتكار  ي ذلك المؤرسر
كاتدقة للغاية، بما فز ة والمتوسطة الحجم.  شر  ترتبطعل سبيل المثال، ف الصغب 

ات األداء  كات الصغ عل المتوفرةعدد الزوار الفريدين للخدمات بمؤرسر عون والشر . موقع الويب، وكان المخبر ز ة والمتوسطة مستهدفي   ب 
ي تستخدم مواد ب وفيما يتعلق

ة والمتوسطة التر كات الصغب  ة والمتوسطة، كان هناك عدد من المؤسسات الداعمة للشر كات الصغب  الشر
ي مجال الملكية الفكرية. 

النصوص وذكرت األمانة أنه من أجل تلبية طلبات بعض الوفود، كان أحد الخيارات هو تنقيح  وأدوات الويبو فز
انية ب المتعلقة ز ي برنامج العمل والمب 

ي تنفيذها فز
ي سيتم النظر فز

اتيجيات التنفيذ لإلشارة بشكل أكب  دقة إل بعض المشاري    ع التر اسبر
 . ي هو أنه بما أن التالي

انية خط ه ينبثق عنوكان الخيار الثاتز ز ي علتم إعدادها عل أساس سنوي، فيعمل  طبرنامج العمل والمب 
 ينبغز

ي خطط العمل السنوية هذه. ي    ر اج القائمة الدقيقة للمشا در إع القطا 
وأوضحت األمانة أن هذه الخيارات تمثل آليات بديلة للتعامل  ع فز

اح،  ي أن تسهل ، بشكل خاصو مع االقبر
ي ينبغز

ات األداء الرئيسية تالطريقة التر ي عملية تم بها صياغة مؤرسر
تقييم وقياس أثر المشاري    ع التر

ات األداء الرئيسية بشكل صحيح. و ولهذا السبب،  األمانة.  تم تنفيذها من قبل  من وجهة نظر األمانة، كان من المهم استخدام مؤرسر
ي الخيارات  وبعد تقديم هذه

 . الممكنةاإليضاحات، توقعت األمانة من الوفود النظر فز

اح المفص هاالبتكار عل ردو الملكية الفكرية أنظمة وشكر وفد االتحاد الروسي رئيس قطاع  .266 مجموعة بلدان آسيا ل عل اقبر
قية حة.  هتوافقعن موأعرب الوفد عن استعداده للعمل بطريقة بناءة ومرنة و  . الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر  عل الخيارات المقبر

ز الدورات، إما ال خاللستعدا لمواصلة المشاورات المناسبة م الوفد ولذلك، كان ة ما بي  ز صياغةفبر اتيجيات التنفيذ  لتحسي  نص اسبر
شد بالنهج  النقاط.  هذهالقطاع، أو لتحديد خطوط عمل محددة لمعالجة  الخاصة بهذا احه، كان يسبر وأكد الوفد أنه أثناء إعداد اقبر

حه المدير العام.  ة والمتوسطة الحجم، وكذلك القائم عل المشاري    ع الذي اقبر كات الصغب  ي استهداف الشر
كات  ورأى الوفد أنه ينبغز الشر

ز الذين لألسف لم تشملهم خدمات الملكية الفكرية بعد. المتناهية الصغر  ي الختام، أوضح  والمجموعة األوسع من المستخدمي 
وفز

احه بشأن  ه يتحل بالمرونةالوفد أن ي هذا الصدد الملكية الفكرية واالبتكار أنظمة مستعد لمواصلة العمل مع قطاع  وهو  الكاملاقبر
 . فز

الرئيس إل أن وفد االتحاد الروسي قد تعهد بالمرونة فيما يتعلق بالصياغة لتوضيح المسألة. ولذلك، لتوضيح وأشار نائب  .267
ي النص: "إدراج مؤرسر 

ي االحتفاظ بهذه الفقرة المحددة فز
ي لمسودة القرار، تساءل نائب الرئيس عما إذا كان الوفد يرغب فز

النص النهات 
كات الصغب   : المشاري    ع للشر اح أو تعديله. وطلب نائب الرئيس من أداء رئيسي ي سحب االقبر

ة والمتوسطة ..." أو إذا كان الوفد يرغب فز
 الوفد الرد حتر يعرف كيفية صياغة القرار. 

وشكر وفد االتحاد الروسي نائب الرئيس وأبلغ اللجنة بأنه سيواصل العمل مع األمانة. ورصح الوفد بأنه عل استعداد لسحب  .268
ي الوقت ا

، عل أساس أنه الفقرة فز انية التالية دورة ستتم، خالللحالي ز نامج والمب  معالجة األسئلة المتعلقة بقطاع أنظمة ، لجنة البر
ي  ذلك وطلب الوفد أن يتم تسجيل . بشكل جماعي  الملكية الفكرية واالبتكار 

 أخرى.  مواضيعوأن تستمر المناقشة فز

ي وشكر نائب الرئيس وفد االتحاد الروسي عل مرونته، ا .269
ي من شأنها أن  شكلتلتر

تساعد عل قدوة يمكن للجميع اتباعها، والتر
ي اآلراء بشأن مختلف القضايا.  التوصل

، و  إل توافق فز ي الوقت الحالي
قال نائب الرئيس إنه بما أن الوفد قد وافق عل سحب الفقرة فز

ا إن األمانة  مطلوب.  كما هو فسيتم سحب الفقرة من الوثيقة  
ً
 وقال نائب الرئيس أيض

ُ
ي  لسّج ست

ز
ي محرصز االجتماع أن الوفد يرغب ف

ز
ف

 الحقا  المتعلق بأنظمة الملكية الفكريةتناول هذا الموضوع المحدد 
ُ
مستعد الملكية الفكرية واالبتكار أنظمة قطاع  أن ل أيضاسّج وست

ز و  النقاشثم انتقل نائب الرئيس إل  لمناقشة هذه المسألة.  متحدث باسم المجموعة باء ووفد جنوب إفريقيا الفد المملكة المتحدة بي 
ز سيكون لدى  ل أنه نائب الرئيس إ أشار و  متحدث باسم المجموعة األفريقية. ال بشأن  تقاربنقاط  للتوصل إلبعض الوقت  كال الفريقي 

اح المقدم من المجموعة باء.  اح  ذكر ثم  ومن االقبر احة، طرح وفد جنوب أفريقيا بعض األسئلة حول االقبر نائب الرئيس أنه بعد االسبر
ح صياغة بديلة، و  ز المجموعة األفريقية والمجموعة باء.  قدالمقدم من المجموعة باء، واقبر اح المتفق وينص  تم االتفاق عليها بي  االقبر

: "عل عليه  اتيجيات التنفيذ الخاصة بقطاع التحديات  19-ويبو لجائحة كوفيدتحديث المحتوى المدرج بشأن استجابة الما يلي واسبر
اكات العالمية وبالتعاون مع القطاعات األخرى إلدراج مبادرة )مبادرات( إضافية ترمي إل استخدام الدراية التقنية للمنظمة 

والشر
اكاتها ألغراض االستجابة لجائحة كوفيد  لذلك 4.4و 3.3و 4.2و 2.2ائج المرتقبة ، وتعزيز الموارد المخّصصة للنت19-ورسر

ً
ثم  ؛"وفقا

ي القرار.  تم تسجيل أي، وبما أنه لم يالتعليقات فتح نائب الرئيس باب
ز
اح تم إدراجه ف اض، أكد أن االقبر وتابع نائب الرئيس إل  اعبر

ي القرار الذي 
وي    ج  3.1 مرتقبةتوفب  تقسيم للموارد المرتبطة بالنتيجة ال: "عل ما يلي  نصيالسطر التالي فز والمخصصة ألغراض البر

احاالستند إل ي هذا النص وأشار نائب الرئيس إل أن . "لألنظمة العالمية للملكية الفكرية من وفد الواليات المتحدة  المقدم قبر
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اح جميع الوفودوافقت و  األمريكية.  ي ذلك وفد الواليات المتحدة األمريكية. عل االقبر
نظًرا و  . باب التعليقاتثم فتح نائب الرئيس  ، بما فز

اضلعدم  .  إدراج، تم تسجيل أي اعبر ي
ي القرار النهات 

اح فز اح وفد إندونيسيا، وأشار إل أن  االقبر ي ذ، الالنصثم انتقل نائب الرئيس إل اقبر
وتقسيم لنفقات التنمية  2020/21مقابل  2022/23إدراج مقارنة لنفقات التنمية بحسب كل قطاع : "هو التالي أدرجته األمانة، 

اض عل أي نظًرا لعدم وجود و  . بحسب كل نتيجة مرتقبة وكل قطاع" من جدول  7لبند المتعلق با مسودة القرار  حات بشأناقبر االاعبر
احات المتفق عليه ه سيتم إدراجاألعمال، خلص نائب الرئيس إل أن ي  ااالقبر

ي عل  ونص القرار.  فز
 : ما يلي القرار النهات 

انية، إذ انتهت من استعراض أولي شامل بحسب كل قطاع، وكذلك المرفقات والملحقات،  .270 ز نامج والمب  إن لجنة البر
انية للثنائية  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر  (: WO/PBC/32/4)الوثيقة  2022/23لمشر

انية  "1" ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي تيسب   2022/23رّحبت بتبسيط مشر
قابلية القراءة والشفافية  بما يسهم فز

 والمساءلة؛

دت أهمية منح الويبو األولوية الستجابتها لجائحة كوفيد "2"
ّ
ي الثنائية  19-وأك

ي ذلك 2022/23فز
، بما فز

، بما  ي بيانه االفتتاحي
انية والمبّينة كذلك بصورة أوضح من قبل المدير العام فز ز نامج والمب  ي وثيقة البر

المبادرات المبّينة فز
ي التصدي لجائحة كوفيديضمن 

وآثارها ووضع األسس الالزمة لجهود  19-الموارد الكافية لمساعدة الدول األعضاء فز
ة ما ي فبر

 ؛19-بعد كوفيد االنتعاش االقتصادي فز

ز والتنوع  "3" ز الجنسي  ي ذلك التوازن بي 
ي مجال الملكية الفكرية، بما فز

وأبرزت أهمية تعزيز التنوع والشمولية فز
، م ي

 ن خالل مبادرات الويبو وبرامجها وداخل الهيكل التنظيمي الخاص بها؛الجغرافز

حة من قبل الدول األعضاء:  "4"  ووافقت عل التعديالت التالية المقبر

اتيجية إل شكل إطار النتائج )الصفحة  - ة اسبر ز اتيجية بحسب كل ركب   (؛8إضافة األهداف االسبر

ي الحاشية )الصفحة A/55/4ت التنمية )خص تعريف نفقايوتغيب  مرجع الوثيقة فيما  -
 (؛8( فز

وجدول الموارد بحسب غرض اإلنفاق فيما يخص العالمات والتصاميم  6وتحديث الجدول  -
" و"الخدمات التعاقدية" فيما يتعلق 31 )الصفحة ز "النشر ي اإلنفاق المعنوني 

ي غرضز
( بغرض بيان التصحيح فز

وي    ج لنظام الهاي؛  بالبر

رئيسي شامل للمنظمة كافة: "عدد المشاري    ع الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، وإضافة مؤرسر أداء  -
ي حققت منافعها المرتقبة أو استكملت مراحل مهمة"، 

اكة، التر ي ذلك تلك المنفذة من خالل أطر الشر
بما فز

اءات والتكنولوجيا وحق المؤلف والصناعات اإلبداع 4.1 ألغراض النتيجة المرتقبة ي قطاعي البر
 ية؛فز

ز للمنظمة كافة: " - ز شاملي  ي أداء رئيسيي  ي التكنولوجيا 1وإضافة مؤرسر  طالتر
ز " عدد أوجه التوفيق بي 

اء وموّرديها عبر منصة  ي مجال 2وعبر مشاري    ع التشي    ع؛ " WIPO GREENالخرصز
ز
" وعدد أشكال التعاون ف

ي إطار 
ز
ي هي بصدد اجتياز مرا WIPO Re:Searchالبحث والتطوير القائمة ف

حل البحث والتطوير والتر
ي قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية؛ 3.3الشيرية، ألغراض النتيجة المرتقبة 

ز
 ف

اتيجيات التنفيذ الخاصة  19-وتحديث المحتوى المدرج بشأن استجابة الويبو لجائحة كوفيد - واسبر
اكات العالمية وبالتعاون مع القطاعات األخرى إلدراج مبادرة )مبادرات( إضافية ترمي إل  بقطاع التحديات والشر

اكاتها ألغراض االستجابة لجائحة كوفيد ، وتعزيز الموارد المخّصصة 19-استخدام الدراية التقنية للمنظمة ورسر
 لذلك؛ 4.4و 3.3و 2.4و 2.2للنتائج المرتقبة 

ً
 وفقا

- " : جم1وإدراج مؤرسر أداء رئيسي ي ُيبر
ملخصها العملي  " النسبة المئوية لمنشورات الويبو الرئيسية التر

" والنسبة المئوية لمنشورات الويبو العالمية بشأن 2%، "100بكل لغات األمم المتحدة الرسمية، الهدف 
ي الثنائية 

ز
جمة بكل لغات األمم المتحدة  2022/2023مسائل الملكية الفكرية الموضوعية المنشورة ف والمبر

ي إطار المرحلة وتنفيذ المشاري    ع التجريبية  "3%، "100 الرسمية، الهدف
من خريطة الطريق الخاصة  1فز

ي قطاع اإلدارة والمالية؛ 1.1بسياسة اللغات المراجعة، ألغراض النتيجة المرتقبة 
 فز

وي    ج لألنظمة العالمية  1.3وتوفب  تقسيم للموارد المرتبطة بالنتيجة المرتقبة  - والمخصصة ألغراض البر
 الفكرية؛ للملكية
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وتقسيم لنفقات  2020/21مقابل  2022/23تنمية بحسب كل قطاع وإدراج مقارنة لنفقات ال -
 التنمية بحسب كل نتيجة مرتقبة وكل قطاع. 

انية للثنائية  "5" ز وع برنامج العمل والمب   إل  2022/23وطلبت من األمانة إصدار نسخة مراجعة لمشر
ً
استنادا

ي " ورد ما
 . "4فز

 المتحدة للتنمية المستدامةعضوية مجموعة األمم  من جدول األعمال 8البند 

 . WO/PBC/32/5استندت المناقشات إل الوثيقة  .271

ي من جدول األعمال، عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. عقب المناقشات  8نائب الرئيس البند  عرضو  .272
التر

(، WO/PBC/31/10 )الوثيقة "عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة"من جدول األعمال،  12بشأن البند جرت 
ي سبتمبر 

انية فز ز نامج والمب  ز للجنة البر ي سبتمبر ، وبعد اعتماد 2020خالل الدورة الحادية والثالثي 
قائمة القرارات ل 2020الجمعيات فز

انية  ز نامج والمب  انية، طلبت الجمعيات من أمانة لجنة البر ز نامج والمب  ي اعتمدتها لجنة البر
يضاحات من أمانة مزيد من اإل التماس الالتر

 المستدامة؛مجموعة األمم المتحدة للتنمية 

من أجل تحقيق أهداف التنمية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة أقّرت بالعمل المهم الذي تضطلع به  "1"
ي تس

انية  من خالل الويبو فيها هم االمستدامة التر ز نامج والمب   ؛2020/21العديد من برامجها ومشاريعها وفقا للبر

وتقديم وثيقة إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وطلبت من األمانة التماس المزيد من التوضيح من أمانة  "2"
ز تتضمن معلومات مفصلة عن:  ي دورتها الثانية والثالثي 

انية فز ز نامج والمب   لجنة البر

د بالضبط لمساهمة الويبو استنادا إل استعراض  (أ  )
ّ
مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة المبلغ المحد

 ؛وإعداد التقارير لتخصيص التكاليف، وما يرتبط بذلك من آثار من حيث اإلدارة 

يبة تنسيق بقيمة  (ب) ي المصدر من 1وتطبيق رصز
قتطع فز

ُ
مخصصة الغب  أساسية والاألطراف الثالثة  مساهمات% ت

 برصامة ألنشطة األمم المتحدة اإلنمائية؛

ي المستقبل.  ةواستخدام مساهمة الويبو وإمكاني (ج)
 تقييمها فز

نامج مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وطلبت من األمانة استكشاف أثر انضمام الويبو إل  "3" من زاوية البر
نامج  انية وتقديم تقرير عن ذلك إل لجنة البر ز ."والمب  ز ي دورتها الثانية والثالثي 

انية فز ز  والمب 

 
 وأعىط نائب الرئيس الكلمة لألمانة لعرض التقرير. 

ي نوفمبر و  .273
ز
ي المرفق،، كتب المدير العام رسالة2020رصحت األمانة أنه ف

ز
ز العام لألمم المتحدة  ، يرد مضمونها ف إل نائبة األمي 

انية، وطلب مزيد من عن فيها  هاأبلغ ،مةبصفتها رئيسة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدا ز نامج والمب  التوضيحات قرار لجنة البر
ي أثارتها اللجنة.  المسائلبشأن 

تو  التر ّ
ز العام  ةنائب رد ي مارس عل النحو الواجب األمي 

ز
 و  . 2021عل رسالة المدير العام ف

ّ
 ةنائبدت حد

ز العام   إل استعراض مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لتخصيص التكاليفاستنادا الويبو  الذي ستساهم بهمبلغ القيمة األمي 
ا لعامي  200000بلغ والذي 

ً
ا إل أنه سيتم تحديث مخصصات تقاسم التكاليف كل وأشب   . 2023و 2022دوالر أمريكي سنوي

ً
أيض

ز وأن االستعراض التالي من هذا القبيل سي ي عامي 
يبة التنسيق  ةنائب تكدوأ . 25-2024 للثنائية 2023 عام تم فز ز العام أن رصز األمي 

  1بنسبة 
ُ
ي المائة ت

ز
موجهة  ، بغض النظر عما إذا كانت المساهمةاإلنمائيةلألنشطة  رصامةالمخصصة ب مساهماتطبق عل جميع الف
ي يستخدم و  . ةلمقر الرئيسي أو األنشطة الميدانيا ألنشطة

 
 . األمم المتحدة اإلنمائيةألنشطة  البيانات معيار  تعريفمكتب التنسيق اإلنمات

ي تهدف بشكل خاص إل تعزيز التنمية المستدامة  هايتم تعريفو 
ي االبر  ذيتنفيتم حيث  لبلدانلعل أنها األنشطة التر

مج )أو البلدان التر
ز علونالمقيم ونيغطيها المنسق كب  ي معيار بيانات األمم أما  طويل. ال أثر عل المدى إحداث ( مع البر

الفئات الثالث األخرى المحددة فز
مستثناة بشكل خاص  ، فهي والمساعدات اإلنسانية ،عمليات السالمو  ،هي جدول األعمال العالمي والمساعدة المتخصصةو المتحدة، 

ي نطاق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
يبة ألنها ال تدخل فز وعة األمم المتحدة للتنمية مجمقر إنشاء الذي أ 72/279من الرصز

ي اإلشارةالدول األعضاء  بوقد ترغ المستدامة. 
ز
ز عل  ف كب  إحداث أثر عل إل أن األنشطة الرامية إل دعم التنمية المستدامة مع البر

ي البلدان غب  التابعة لألمم المتحدة المدى الطويل 
ز
امج ف ف عل أنها أنشطة حيث يتم تنفيذ البر عرَّ

ُ
يبة ألإنمائية ال ت غراض فرض رصز

ي المائة، وبالتالي فهي معفاة 1بنسبة 
يبة فز  س ،األمانة وفقا لما تعرفهو  . من هذه الرصز

ُ
يبة فقط عل الصناديق االستئمانية طبق ت الرصز
ي تعريف األنشطة اإلو الموقعة بعد تاري    خ انضمام الكيان إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

ي تستوفز
 بموجبنمائية التر
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يبة عل الصناديق االستئمانيةب فيما يتعلقومع ذلك،  ألمم المتحدة. معيار البيانات ل ي تدعم تطبيق الرصز
 وضع، اإلنمائيةألنشطة ا التر

ي قائمة تحتوي علمكتب 
يبة.  استثناءات لتطبيق ةثماني التنسيق اإلنمات  ي حال ينطبق أحد هذه الرصز

االستثناءات عل اتفاقية  وفز
يبةن ماالتفاقية معفاة  هذهفستكون ، معينة ي المائة.  واحدال رصز

ي و  فز
يبة ترد تفاصيل االستثناءات الثمانية فز التوجيهات التشغيلية لرصز

ي تم التنسيق 
ي الوثيقةبشأنها  رابط إدراجالتر

در اإلشارة جوت : عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. WO/PBC/32/5 فز
يبة المطبقة عل صندأن إل لدول األعضاء إل ا ي و األثر المحتمل للرصز

ي الموارد  1تخفيض محتمل يصل إل  هو ق استئماتز
ي المائة فز

فز
 إذا أرادت الدول األعضاء االحتفاظ بالموارد المتاحة لألنشطة المخطط لها، فسوف تتحمل تكلفةو  المتاحة لألنشطة المخطط لها. 

يبة  و  ضافية. اإل هذه الرصز
ُ
ي ذلك جميع العتبر جميع الموارد، بت

ي تقاسم تكاليف مجموعة األمم المتحدة  مساهماتما فز
للتنمية فز

ز ، موارد أساسية مختلطة لتمويل نظام المستدامة ز المقيمي   وحوالي  وعملياته. المنسقي 
ً
 متفرغا

ً
 مقيما

ً
وتشمل التكاليف الممولة منسقا

ي األمم المتحدة، باإلضافة إل تكاليف التشغيل.  1,100
ي إل أن عضوية مجموعة األمم و  موظف من موظقز

أشار مكتب التنسيق اإلنمات 
 فرصة محتملة لتوسيع نطاق األنشطة بحيث ال تقترص فقط عل مجال الملكية الفكرية، 

ً
المتحدة للتنمية المستدامة تشكل أيضا

ي قد تؤثر عل نظام الملكية الفكرية. 
ي فهي مكتب  المشاورات معأما  وربطها باألنشطة اإلنمائية األخرى التر

 تغىطي و جارية التنسيق اإلنمات 
التأثب  عل و  ،لألنشطة اإلنمائية ةتأثب  عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة عل خطط العمل السنوي : قضايا مثل عدة

ي واإلقليمي اإلنمائية متطلبات إعداد التقارير لألنشطة و  ،عمل المكاتب الخارجية
اتيجيواس ،عل المستوى الوطتز  تهدفو  . التشغيل اتبر

اإلنمائية نشطة باأل المتعلقالمشاورات إل جمع مزيد من المعلومات حول كيفية تأثب  هذه المجاالت عل برنامج عمل الويبو  هذه
ي يغطيها المنسقون المقيمون. ل الويبو  نموذجعل و 

ي البلدان التر
ا و  تقديم الخدمات فز

ً
 المشاورات هذهحول ستقدم األمانة تقريًرا محدث

ي للتنمية المستدامة وعضوية مجموعة األمم المتحدة 
انية فز ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الثالثة والثالثي 

التخاذ قرار بشأن العضوية فز
 .  سبتمبر

ا باسم المجموعة باء، األمانة عل إعداد الوثيقة .274
ً
بشأن عضوية  WO/PBC/32/5 وشكر وفد المملكة المتحدة، متحدث

انية األمم المتحدة للتنمية المستدامة مجموعة  ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الحادية والثالثي 
وثيقة إلعداد بناًء عل الطلب المقدم فز

 
ُ
 ت

ّ
وقد أحاطت  مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة.  أثر انضمام الويبو إلعضوية و ال هذه مزيد من المعلومات حول تكاليفال مقد

النضمام إل مجموعة األمم الناجمة عن ا من حيث اإلدارة وإعداد التقارير المجموعة علما بالمتطلبات المالية الفعلية واآلثار المحتملة 
ا لعامي  200000، وال سيما التكلفة البالغة للتنمية المستدامةالمتحدة 

ت المجموعة أن  . 2023و 2022دوالر أمريكي سنويً واعتبر
 ه التكاليف معقولة نظر هذ

ً
ي يمكن  ا

ص، اخوبشكل   منظومة األمم المتحدة.  المقدم من دعمال خالل من الحصول عليهاإل الفوائد التر
ز أثبت نظام المنسق ز المقيم ي  ى أ ي  ي هميتيه الكبر

ز التكاليف المالية وقد يكون  19-كوفيد  جائحة ةمكافحفز من غب  المناسب الموازنة بي 
 ونظر  والطويل.  ى القصب  والفوائد عل المد

ً
ي للويبو واحتمال تأثب  األزمة االقتصادية العالمية األوسع نطاقا  ا إل االستقرار المالي النستر

ي بذل كل الجهود هذا االستقرار عل 
ي ذلك تعزيز األطر للوقاية ، سيكون من المنطقر

ي هذا المن هذه الصعوبات بما فز
متعددة األطراف فز

نسب إل أي جهة مانحة محددة  المجموعة أن مساهمة الويبو وبينما الحظت  الصدد. 
ُ
 و لن ت

ّ
عد
ُ
 ةساسياألرد امو الجزًءا من ست

ا إل أن انضمام الويبو إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة قد يحسن التعاون ةمختلطال
ً
متعدد ال، أشارت المجموعة أيض

ي سبيل تحقيقاألطراف 
ي المجموعة أن هذه النتيجة يمكن أن ت وتعتقد . أهداف التنمية المستدامة فز

 2.4االتجاه المستقبلي ل   ساهم فز
ي الوثيقة

ز فز ة أساسية إلحراز التقدمتشكل أهداف التنمية المستدامة وهي تعتبر أن   . WO/PBC/32/3 عل النحو المبي  ز ي  ركب 
 مجال فز

ي هذ ارئيسي ادور وتلعب التنمية والملكية الفكرية 
ي  . مجالال افز

ز وفز أقرت المجموعة بأن مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  حي 
ي هذ

ز
تها ودقتها ومعرفتها للمساعدة ف ت المجموعة أن الويبو لديها القدرة عل نقل خبر  . ا التطور وبعض مكوناتها تتطور وتتحسن، اعتبر

ي تنسيق االالة العمل مع مكتب عل أن تواصل األمانعن موافقتها بهذه المسألة و  اهتمامها عن المجموعةأعربت و 
 
التابع لألمم  نمات

اح.  ي أن تساعد هذه المكما   المتحدة بشأن هذا االقبر
ي االدول األعضاء عل النظر  ناقشةأعربت المجموعة عن أملها فز

بشكل  لدعوةفز
 نضمام الويبو إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. والسغي ال دقيق

ا باسم مجموعة  كرر و   .275
ً
ز للجنة  الذي أداله بيانالآسيا والمحيط الهادئ، بلدان وفد بنغالديش، متحدث ي الدورة الحادية والثالثي 

ز
ف

ز  انية بأن أهداف التنمية المستدامة تتطلب جهوًدا متضافرة من جميع أصحاب المصلحة المعنيي  ز نامج والمب  وسياسات متناغمة البر
اك الجميع. ضمن إطار بيئة مواتية للتنم وقد تم إنشاء مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  ية المستدامة من أجل ضمان ارسر

ي منظومة األمم المتحدة. 
ز الكيانات ذات الصلة فز ها وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة، كان من تصفبو  لدعم هذه الجهود بي 

ي الجهود الم
ز
 بذولة عل نطاق منظومة األمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. المهم أن تشارك الويبو مشاركة كاملة ف

ي الدعوة لالنضمام إل مجموعة األمم 
ز
ي اتخذتها الويبو للنظر بإيجابية ف

ورية التر ولذلك، رحبت المجموعة بجميع الخطوات الرصز
ي جمعتها الويبو م . للتنمية المستدامةالمتحدة 

ن أمانة مجموعة األمم المتحدة للتنمية والحظت المجموعة التوضيحات التر
ي قدما.  ةواضح تأن الوثيقة قدمت توجيهاأشارت إل المستدامة، و 

ي  المجموعةوأعربت  للويبو بشأن كيفية المضز
أن تعمل  عن أملها فز

ي الم شملاألمانة عل النحو الواجب مع أمانة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، لمواصلة تحديد كيفية 
لكية الفكرية فز

  واعتمادأنشطة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 
ً
أبدت المجموعة و  تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لنهج أكب  تكامال

ي  حصول تتطور إل  هاتطلعوأعربت عن استعدادها لالستماع إل آراء الدول األعضاء والمجموعات اإلقليمية  ي إيجاتر
ز
انضمام مسألة  ف

انية.  و إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة خاللالويب ز نامج والمب  ز للجنة البر  الدورة الثالثة والثالثي 

ت خالل الدورة الحادية  .276 ي أثب 
وشكر وفد جنوب أفريقيا األمانة عل عرض البند وتقديم التعليقات فيما يتعلق باألسئلة التر

ي عام
ز
انية ف ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة 2020 والثالثي 

ز
. والحظت المجموعة أنه تم إجراء مداوالت مستفيضة حول هذه المسألة ف
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انية وأوضحت خاللها المجموعة وجهات نظرها بشأن فوائد انضمام الويبو إل مجموعة األمم  ز نامج والمب  ز للجنة البر الحادية والثالثي 

نا ي قرار لجنة البر
انية، أقرت المتحدة للتنمية المستدامة. وكما يتجل فز ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الحادية والثالثي 

انية فز ز مج والمب 
ي تساهم 

ا بالعمل المهم الذي تقوم به مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التر
ً
اللجنة أيض

نامج  ا لبر
ً
انية فيها الويبو من خالل العديد من برامجها ومشاريعها وفق ز . وإن العمل الذي تقوم به الويبو 2020/21العمل والمب 

ا خالل الجلسة العامة،
ً
ة الثنائية التالية ومن بعدها، وكما تم ذكره سابق ي فبر

ي أهداف التنمية المستدامة سيستمر بالطبع فز
 للمساهمة فز

م الويبو تعزيز  ز ي ذلك من خالمساهماتتعبر
ي أهداف التنمية المستدامة، بما فز

ل التعاون مع األمم المتحدة والمنظمات الحكومية ها فز
ي يمكن للويبو المساهمة فيها. ويشمل ذلك حزمة الخدمات المقدمة من 

الدولية والمنظمات غب  الحكومية لدعم األهداف العالمية التر
ي سبيل مكافح

ز الويبو ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية فز ي بي 
وآثارها. وقد  19-ة جائحة كوفيدخالل التعاون الثالت 
اآلثار المالية النضمام الويبو إل مجموعة األمم ب المتعلقأمانة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  ردّ الحظت المجموعة 

مجموعة األمم استخدام مساهمة الويبو، الحظت المجموعة التوضيح الذي قدمته وجهة فيما يتعلق بو  . للتنمية المستدامةالمتحدة 
ي ذلك جميع ال

ي تقاسم تكاليف مجموعة األمم المتحدة  مساهماتالمتحدة للتنمية المستدامة بأن جميع الموارد، بما فز
للتنمية فز

ز ، تعتبر موارد أساسية مختلطة لتمويل نظام المنسقالمستدامة ز المقيم ي  نسب إل أي جهة مانحة  ي 
ُ
وعملياته وأن هذه الموارد لن ت

ي  التنسيقمع مكتب  الويبو  إطار عملوضمن ل ذلك، إلضافة إوبا محددة. 
الويبو أن االنضمام إل مجموعة األمم تم ابالغ ، االنمات 

كاء للتنمية المستدامة المتحدة  وأنه قد يلهم قد يحسن التعاون المتعدد األطراف مع كيانات منظومة األمم المتحدة األخرى والشر
 تفكب  جديد حول كيفية إدراج الب

ً
ي نهج أكب  تكامال

التفاعل المجموعة أن  تاعتبر و  أهداف التنمية المستدامة. لتحقيق ملكية الفكرية فز
ز  ي أدى إلتنسيق الأمانة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ومكتب و األمانة  بي 

 تحقيقه يمكن ماضح او شكل بتحديد  االنمات 
ومع ذلك، شجعت المجموعة األمانة عل مواصلة العمل مع  مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة.  إلالويبو  نتيجة انضمام

ي مكتب 
ي تحقيق للتنمية المستدامة مجموعة األمم المتحدة انضمام الويبو إل لتقييم أثر التنسيق االنمات 

عل عمل الويبو ومساهمتها فز
ز  ةدور بشأن هذا الموضوع خالل المل للسماح للدول األعضاء باتخاذ قرار أهداف التنمية المستدامة، وتقديم تقرير شا  الثالثة والثالثي 

انية ز نامج والمب  ي مجموعة و  . للجنة البر
ي قد تنجم عن عضوية الويبو فز

ي االعتبار اآلثار المالية التر
طلبت المجموعة من األمانة أن تأخذ فز

ا ز  . 2022/23 للثنائيةنية األمم المتحدة للتنمية المستدامة عند وضع المب 

، وشكر األمانة عل  .277 ي الوثيقة المتعلقة بعضوية  عرضوتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر
الويبو باألمم المتحدة، روابط  تعزيز  الرامية إلاإلجراءات  عدد ارتفاعوالحظت المجموعة  . للتنمية المستدامةمجموعة األمم المتحدة 

ي  تبعاتوطالبت المجموعة األمانة بمزيد من المعلومات حول  وال سيما فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. 
عضوية الويبو فز

 . وفوائدها وأثرها مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة

ا دول وتحدث وفد جورجيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط و  .278
ً
ي قدمت مزيد

البلطيق، وشكر األمانة عل إعداد الوثيقة التر
ي مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامةمن المعلومات حول 

ي ذلك تكلفة عضوية الويبو فز
والحظ الفريق  . وأثرهاعضوية ال، بما فز

ي  أيضا المتطلبات المالية وعبء العمل اإلداري
المناقشات حول هذه  مواصلةل هاتعداداس نالمجموعة عوأعربت  المحتمل.  اإلضافز

ورة مواصلةالمسألة و  اح.  عل العملاألمانة  وافقت عل رصز لتوحيد الجهود الستكشاف كما أعربت المجموعة عن استعدادها   هذا االقبر
 مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة.  إلالويبو  ما يمكن تحقيقه من خالل انضمام

نظرا إل الدور المهم الذي تلعبه  ،ده النضمام الويبو إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامةوأعرب وفد كندا عن تأيي .279
ي مجال التنسيق ضمن إطار منظومة األمم المتحدة اإلنمائية والدور األساسي الذي يمكن أن تلعبه جميع وكاالت األمم 

ز
هذه المجموعة ف

ي هذه المنظومة. 
ي واسع  ورغم أن المتحدة للمساهمة فز

ي تتطلب عملياتها تواجد ميداتز
ي ال يوازي عمل الوكاالت التر

ز
عمل الويبو الميدات

النطاق، مثل منظمة األغذية والزراعة أو مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، أشار الوفد إل أن للويبو بصمة إنمائية هامة عل 
، ال سيما من خالل مكاتبها الخارجية  ي

ي من المحتمل أن يرتفع عددها. الصعيد الميداتز
وبشكل عام، رغم أن الويبو تقدم أنشطة  والتر

ي أن يتم ذلك بما يتماسر مع أساليب العمل والمساءلة الجديدة عل النحو الذي اتفقت 
إنمائية ومساعدة تقنية للدول األعضاء، ينبغز

ة من شأنها أن تعزز التماسك والتنسيق األمر الذي يمكن عليه الدول األعضاء بموجب قرارات وأطر األمم المتحدة ذات الصلة وبطريق
ي  الذي يمكن أن تلعبه دور ومن أجل معرفة بشكل أفضل الومع ذلك، أن توفره مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

الويبو، بما فز
ي تنسيق الها، شجع الوفد األمانة عل مواصلة التواصل مع مكتب مساهماتإدارة  ستتم ذلك كيف

للحصول عل توضيحات  االنمات 
ا و  عل عمل الويبو. للتنمية المستدامة إضافية بشأن أثر عضوية مجموعة األمم المتحدة 

ً
ي الوثيقة، شجع الوفد أيض

ز
كما هو موضح ف

ي المناقشات حول هذه المسألة. 
ز
قّيمة  تمناقشاستكون هذه المعلومات والو  الدول األعضاء عل مواصلة المشاركة بشكل مثمر ف

ي مجموعة األمم المتحدة 
ز
ي اتخاذ قرار مستنب  بشأن العضوية ف

ز
ز للتنمية المستدامة لمساعدة الدول األعضاء ف ي الدورة الثالثة والثالثي 

ز
ف

 للجنة. 

ز األمانة عل  .280 ز الويبو ومكتب  مختلف التفاعالتوأعرب الوفد عن تقديره ل الوثيقة.  عرضوشكر وفد الصي  تنسيق الالنشطة بي 
ي التابع لاإلن

 
ي مجموعة األمم مات

ز
مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بمشاركة الويبو المحتملة ف

ي  يشكل 2030أهداف التنمية المستدامة لعام  تحقيقوأعرب الوفد عن اعتقاده أن  المتحدة للتنمية المستدامة. 
ز
المهمة األساسية ف

ة أمام تحقيق أهداف التنمية  19-كوفيد  ل القضايا العالمية الحالية مثل جائحةشكوت مجال التنمية.  وتغب  المناخ تحديات كبب 
ز من أجل توفب  استجابة جماعية، وتعزيز التآزر والتعاون و  المستدامة.  ز جميع أصحاب المصلحة والمشاركي  كانت الوحدة والتعاون بي 
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ز الويبو ومجموعة األمم المتحدة للتنمية ي  تتماسر مع ، خطوات أساسيةالمستدامة بي 
اتيجية ما ورد فز متوسطة األجل الالخطة االسبر

وشدد الوفد عل أنه عل الرغم من أن الملكية الفكرية أداة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إال أنه ال توجد  . 2022-2026
ي البحثلذلك، و  مة السبعة عشر والمهام المختلفة المرتبطة بها. إشارة محددة إل الملكية الفكرية ضمن أهداف التنمية المستدا

 ينبغز
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  نع

ي مجموعة األمم  أفضل طريقة لدمج الملكية الفكرية فز
ووافق الوفد عل مشاركة الويبو فز

ي الوقت نفسه، رأى الوفد أنه ين
ي ألمانة الويبو أن تواصل التبادالت مع مكتب المتحدة للتنمية المستدامة من حيث المبدأ، ولكن فز

بغز
ي تنسيق ال

ح  . وتقييمه مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة من أجل توضيح أثر هذه المشاركة عل عمل الويبو ل التابع االنمات  واقبر
ي مختلف 

ي أن و  الجوانبالوفد أن تنظر األمانة فز
الملكية الفكرية  تعتمد علتقيم اآلثار اإليجابية للمبادرات، مثل منصة ويبو غرين التر

وي    ج لل اء ومكافحة تغب  المناخ والتخفيف من أثره. لبر ي هذه الم عن الوفد أعربو  لتكنولوجيا الخرصز
ي إحراز التقدم فز

ائل ساهتمامه فز
ز للجنة البر ل ي الدورة الثالثة والثالثي 

انية. لتوصل إل قرار فز ز  نامج والمب 

ي  .281
وأيد وفد مرص البيان الذي أدل به وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية. وأحاط الوفد علما باالتصاالت التر

ي هذا 
ي فز
ز المدير العام للويبو ورئيس مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة والتوضيحات المقدمة عل المستوى الثنات  جرت بي 

ي تحقيق أهداف التنمية الصدد
. وأيد الوفد انضمام الويبو بشعة إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة نظرا لدورها الحيوي فز

ي 
ي وخططها. وشجع الوفد الويبو عل زيادة التفاعل مع مكتب التنسيق االنمات 

ي تتماسر مع جدول أعمال الويبو اإلنمات 
المستدامة التر

ز لتحديد الوسائل ال ي خطط وبرامج التنمية عل المستويي 
ز لضمان دمج الملكية الفكرية فز ز المقيمي   المحلي الزمة لدعم نظام المنسقي 

 . وأعرب الوفد عن اعتقاده أن االنضمام إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة سيعزز دور الويبو داخل منظومة األمم  واإلقليمي
اكات لمواجهة التحديات العالمية والناشئة. المتحدة وسيوفر المزيد من الفر  لويبو وفر الدعم لكما أنه سي  ص الستكشاف سبل تعزيز الشر

ز الويبو ومنظمة الصحة العالمية  لتنفيذ ي بي 
ي أنتجها التعاون الثالت 

ة التر ي ذلك المبادرة األخب 
اتيجياتها وخططها الطموحة، بما فز اسبر

ي تهدف إل
-كوفيداألسئلة المتعلقة ب معالجة و  19-جائحة كوفيدالتصدي ل عل مساعدة الدول األعضاء ومنظمة التجارة العالمية والتر

ز الويبو لجهة اتصال رئيسية للملكية الفكرية الدولقبل هذه من المطروحة  19  . ومسألة تعيي 

وشكر الوفد مختلف  وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء.   .282
ز الذين تحدثوا عن هذا الموضوع وذكر أنه من المفيد االستماع إل بعض وجهات النظر حول فكرة االنضمام إل مجموعة  المندوبي 

ي األمم المتحدة للتنمية المستد
ي وافق الوفد عل أنها يمكن أن تكون وسيلة مفيدة لمراجعة مشاركة الويبو فز

أهداف  تحقيقامة، والتر
ي الدورة الثالثة  التنمية المستدامة. 

اح األمانة بجمع المزيد من المعلومات ومناقشة هذه المسألة بمزيد من التفصيل فز وأيد الوفد اقبر
انية.  ز نامج والمب  ز للجنة البر رأى الوفد أن هناك حاجة إل مزيد من المعلومات لفهم تفاصيل عضوية الويبو المحتملة بشكل و  والثالثي 

تبة عل المنظمة وإدارتها ووضع  ز نظام المنسقتطبيق بدأت األمم المتحدة وقد  ها. الخاصة ب سياساتالأفضل، واآلثار المبر ز المقيم ي   ي 
ي عام 

ي كيفية عمل النظام. ي هذه المراجعة إل تغب ّ قد تؤدو  . قيد المراجعة النظام فقط، وكان 2019فز
تائج المراجعة، قد وفقا لن ات فز

ات المحتملة عل النهج العام للنظام.  ات التغب ّ  ن هذهوأعرب الوفد عن اعتقاده أنه سيكون لديه صورة أوضح ع تؤثر بعض هذه التغب 
ي سبت

انية فز ز نامج والمب  ز للجنة البر ي تقييم النظام وعضوية الويبو بشكل بحلول الدورة الثالثة والثالثي 
مبر / أيلول، وأعرب عن أمله فز

ي 
 . حينهاأفضل فز

ي إعداد  وأيد وفد اليابان البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء.   .283
وأثتز الوفد عل األمانة لعملها الجاد فز

الوفد أنه يؤيد عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  وذكر  . للتنمية المستدامةوثيقة عضوية مجموعة األمم المتحدة 
يبة التنسيق بنسبة  لذلك، طلب الوفد من األمانة و  عل عمليات الويبو.  %1بشكل عام. ومع ذلك، أعرب الوفد عن قلقه بشأن تأثب  رصز

ز  ةوازنللمجمع المزيد من المعلومات  ز استخدام نظام المنسق فوائدبي  ز المقيم ي  يبة التنسيق بنسبة وت ي  ويمكن أن يشمل  . %1أثب  رصز
ي تستخدم نظام المنسق

ز ذلك أمثلة عن منظمات األمم المتحدة األخرى التر ز المقيم ي  المعلومات هذه وأعرب الوفد عن اعتقاده أن  . ي 
 بدقة.  النضمام الويبو  من شأنها أن تساعد الدول األعضاء عل دراسة الدعوة

وتحدث وفد المملكة المتحدة بصفته الوطنية، وأيد البيان الذي أدلت به المجموعة باء. وشكر الوفد األمانة عل إعداد  .284
 إل الفوائد  200000الوثيقة. واعتبر الوفد أن تكاليف العضوية السنوية البالغة 

ً
ي يمكن الحصول دوالر أمريكي معقولة، ال سيما نظرا

التر
ز الواسع النمقدم من الدعم ال عليها نتيجة ز المقيمي  ي  اق. طنظام المنسقي 

ز
ى ف ز أهميتيه الكبر ز المقيمي  ولقد أثبت نظام المنسقي 

ز التكاليف المالية والفوائد عل المدى القصب  والطويل.  19-مكافحة جائحة كوفيد  إل  وقد يكون من غب  المناسب الموازنة بي 
ً
ونظرا

ي بذل كل الجهود للوقاية من هذه الصعوبات،احتمال تأثب  األزمة العالمية عل استق
ي ذلك تعزيز  رار الويبو، سيكون من المنطقر

بما فز
متعدد األطراف المن شأن انضمام الويبو إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة أن يحسن التنسيق و  األطر المتعددة األطراف. 

ي المناقشات حول  يعزز التطرق إلو 
ورأى الوفد  عند تقديم المساعدة التقنية. و أهداف التنمية المستدامة بشكل عام الملكية الفكرية فز

اتيجية  مر األ اأن هذ ة االسبر ز اتيجية  2.4، وال سيما القسم 2تتماسر بشكل جيد مع الركب  -2022متوسطة األجل المن الخطة اإلسبر
ي هذه العملية. إل واقع، و  هاخطط يجب ترجمت تمثلأهداف التنمية المستدامة وإن  . 2026

ز
وأقر  للملكية الفكرية دور رئيسي تلعبه ف

الويبو القدرة عل استخدام كان لدى و  وبعض مكوناتها كانت تتطور وتتحسن. للتنمية المستدامة الوفد بأن مجموعة األمم المتحدة 
ي هذا التطور. وعل

ز
تها ودقتها ومعرفتها للمساعدة ف مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لتكون قادرة  االنضمام إلالويبو  خبر

ي أن تؤدي  . وإحداث أثر عل المساهمة 
ز الدول األعضاء من اتخاذ نصائح اإلضافية و  التفاعالتوأعرب الوفد عن أمله فز األمانة إل تمكي 
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انية  ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الثالثة والثالثي 
ي أن تصبح هإل أن ، وخلصبشأن هذا الموضوعقرار فز

ي مجموعة  الويبو  ينبغز
عضوا فز

 األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

للتنمية المستدامة وشكر وفد االتحاد الروسي األمانة عل إعداد المواد المتعلقة بالدعوة لالنضمام إل مجموعة األمم المتحدة  .285
كاء من أجل إيجاد وأكد الوفد من جديد تمسكه بأهد وعل عقد المشاورات المواضيعية.  اف التنمية واستعداده للتعاون البناء مع الشر

ي الوقت نفسه، لم يكن لدى الوفد بعد إجابة شاملة عل ما ستجنيه الويبو بالضبط  حلول فعالة، مع مراعاة مصالح المجتمع بأرسه. 
وفز

ي  المستوىضور الويبو محدود للغاية عل وأشار الوفد إل أن ح . للتنمية المستدامةمن انضمامها إل مجموعة األمم المتحدة 
، الميداتز

ز  عملوعالوة عل ذلك، فإن  ز مع المنسقي  الويبو مرتبط بمسائل قانونية معقدة للغاية، مما يحد من إمكانية التعاون والتنسيق الفعالي 
ز الذين ال ةال يمتلكون المقيمي  ز الويبو و  المناسبة.  خبر ح الوفد أن تستمر المشاورات بي  ي تنسيق المكتب واقبر

مجموعة ل التابع االنمات 
ح بشأن الحاجة إل  األمم المتحدة للتنمية المستدامة.  وع القرار المقبر الحصول وفيما يتعلق بتنسيق أنشطة التنمية، أيد الوفد مشر

 هذا الموضوع.  بشأن التطوراتبشكل مستمر عل آخر 

وشكر الوفد األمانة عل  آسيا والمحيط الهادئ.  بلدان باسم مجموعةوأيد وفد إندونيسيا البيان الذي أدل به وفد بنغالديش  .286
ي وقت سابق  

ح الشامل الذي تم تقديمه فز ي  طلبللكمتابعة إعداد الوثيقة ورحب بالتقرير وأعرب عن تقديره للشر
الدورة  المقدم فز

انية للحصول عل مزيد من المعلومات حول القضايا الرئيسية، ال سيما القضايا المتعلقة  ز نامج والمب  ز للجنة البر الحادية والثالثي 
يبةو  مساهماتبال ات المقدمة وتحليل الويبو، ومع ذلك، أعرب الوفد عن اعتقاده أنه إذا  وأحاط الوفد علما ب التنسيق.  رصز كان التفسب 

 ةالواردالخطوات التالية وأشار الوفد إل المعلومات المتعلقة ب كن محاكاة المبالغ الفعلية، يمكن للوفود اتخاذ قرار أكب  استنارة. ممن الم
ي الفقرة 

 عن أثر عضوية مجموعة األمم المتحدة  11فز
ً
ي تقرير أكب  تفصيال

عل للتنمية المستدامة من الوثيقة، وأعرب عن تطلعه إل تلقر
انية، عمل الوي ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الثالثة والثالثي 

عل أمل التوصل إل قرار بو، وسيواصل مداوالته حول هذه المسألة فز
ي  ة  . إيجاتر ي فبر

ي حال 2022/23 الثنائيةوطلب الوفد من األمانة تقديم تقدير للتكاليف فز
انضمت الويبو إل مجموعة األمم المتحدة  فز

وع  ذات الصلةالتكاليف  تقديم معلومات حول مسألة تخصيصو  للتنمية المستدامة ي مشر
اح فز انية اقبر ز  . 2022/23برنامج العمل والمب 

ي عام 
ك والسغي نحو تحقيق جدول أعمال  2015وأشار الوفد إل أن قادة العالم فز

للتنمية المستدامة،  2030قد تعهدوا بالعمل المشبر
ي ذلك من خالل منظومة متماسكة وفعا

منظومة  جدا أن تعمل من المهم، وبالتالي تتمتع بموارد كافية وذات صلةلألمم متحدة،  لةبما فز
يحقق عالوة عل ذلك، فإن االنضمام إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة من شأنه أن و  . بشكل متناغماألمم المتحدة 

ز  تناغمال ي و أهداف التنمية المستدامة ب المتعلقعمل الويبو  بي 
ي هذا ال األمم المتحدةمنظومة  الجهود المبذولة فز

، كما سيعزز جالمفز
ي بالنسبة أهمية ومالءمة عمل الويبو 

وكالة من وكاالت  33علما أن و  تحقيق أهداف التنمية المستدامة. سبيل لمنظومة األمم المتحدة فز
 الويبو إل جهود أرسة األمم المتحدة امنضما شكل عدماألمم المتحدة قد انضمت إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، سي

 
ً
ز الويبو ومكتب التنسيق  . خطأ فادحا ي وأيد الوفد استمرار المناقشات بي 

 المناقشات االيجابيةإل مزيد من  هتطلعأعرب عن و  االنمات 
انية.  ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الثالثة والثالثي 

 حول هذه المسألة فز

وأيد الوفد البيان الذي أدل به وفد بنغالديش باسم  . هااإلسالمية( األمانة عل إعداد الوثيقة وعرض -إيران )جمهورية وشكر وفد  .287
ي أشار إل أن و  آسيا والمحيط الهادئ. بلدان مجموعة 

مع الوالية تتماسر مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة المشاركة فز
ي سبيلتنسيق عمل الويبو  هذا األمر أيضا ز سيعز و  . هاودور  للويبو  العالمية

 ستعزز عضويةو  ألمم المتحدة. ل الشاملة هدافاألتحقيق  فز
ي 
التنظيم الجاري داخل منظومة األمم المتحدة والعمليات والمفاوضات  العملمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  الويبو فز

مع  بشكل فعال تعاونالتفاعل و التطلب سيإعادة تنظيم بعض برامج الويبو إل أن  تجدر اإلشارةو  األخرى للمنظمات الحكومية الدولية. 
كائها إل مناقشة هذه المسألة لتمهيد  عن تطلعه الوفدأعرب و  . فضال عن توطيد العالقات معها أنظمة األمم المتحدة وكياناتها ورسر

انية. ية المستدامة للتنماالنضمام إل مجموعة األمم المتحدة بشأن الطريق التخاذ قرار  ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الثالثة والثالثي 
 فز

وإشارة للتنمية المستدامة ثر االنضمام إل مجموعة األمم المتحدة أوشكر وفد المكسيك األمانة عل المعلومات المتعلقة ب  .288
ي واالقتصادي عل المنظمة. 

 معلوماتبدعم من األعضاء يتطلب جميع البيانات والوذكر الوفد أن اتخاذ قرار  الوثيقة إل األثر التقتز
ال قراًرا مهًما للغاية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة كان انضمام الويبو إل و  عمل المنظمة.  عل لتداعياتا بشأن الالزمة

اف بعمل الويبو سيما من الناحية السياسية يد من االعبر ز ي سبيل ، وسب 
ز
وأعرب الوفد عن اعتقاده  المستدامة.  تحقيق أهداف التنميةف

اتيجية عل مدى العقد التالي الكثب   تحققأن  بأن المنظمة يمكن
أهداف التنمية المستدامة لعام  لتحقيق، ال سيما فيما يتعلق باالسبر

رسة منظمات األمم أهداف التنمية المستدامة، ودعًما لسياسة أالمرتبطة ب من الغايات واألهداف كبب    وفيما يتعلق بعدد . 2030
أعرب الوفد عن و  . اسيشكل أمرا ايجابي انضمام الويبو إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة أنالمتحدة بأكملها، رأى الوفد 

ي تم طلبها  هطلعت
ي انضمت إل مجموعة األمم المتحدة  ةتعلقوالمإل مراجعة المعلومات التر

بمنظمات األمم المتحدة األخرى التر
ي هذه المعلومات خالل لتنمية المستدامةل

ز
انية.  ليتم البحث ف ز نامج والمب  ز للجنة البر  الدورة الثالثة والثالثي 

 وأيد الوفد البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء.  وشكر وفد فرنسا األمانة عل إعداد هذه الوثيقة.  .289
ي يسوعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة مما سورحب الوفد بفكرة انضمام الويبو إل مجم

مح للمنظمة بإدماج عملها بشكل أفضل فز
وري مواصلة المشاورات مع مكتب  . 2030إطار أهداف التنمية المستدامة لعام  وأعرب الوفد عن اعتقاده أنه سيكون من الرصز

ي التنسيق 
 
ي مجال التنمية المستدامة.  االنمات

ز
 للسماح للويبو بالتأثب  بشكل أكبر عل القرارات المستقبلية ف
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 إلوأيد وفد سويشا البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء و  .290
ً
المعلومات المتاحة حتر اآلن،  استنادا

ي تحقيق أهداف اعتبر الوفد أن االنضمام إل مجموعة األمم المتحدة للتنمي
ة المستدامة سيسمح للويبو بالمساهمة بشكل أفضل فز

ز مكتب  التنمية المستدامة.  ي أن تسمح عمليات التبادل بي 
ي تنسيق الوأعرب الوفد عن أمله فز

للدول األعضاء  ،وأنشطة الويبو االنمات 
ز للجنالبالحصول عل المعلومات الالزمة التخاذ  ي الدورة الثالثة والثالثي 

انية. قرار فز ز نامج والمب  وأعرب الوفد عن اعتقاده أن الويبو  ة البر
ي أقرب وقت ممكن. 

ي مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة فز
ي أن تصبح عضوا فز

ح الوفد أن تحصل و  ينبغز عالوة عل ذلك، اقبر
ي األمانة عل مزيد من المعلومات من مكتب التنسيق 

ي مجال الملكية الفكرية خبر  استخدام لويبو يمكن ل حول كيفاالنمات 
تها الفريدة فز

ي إطار مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 
 فز

ي صدرت عن جميع التوجيهات دونت بدقةرصحت األمانة أنها و  .291
فيما يتعلق و  الدول األعضاء.  واإلرشادات والمالحظات التر

وع  اح بسؤال الوفود حول ما إذا كان مشر انية اقبر ز ي  يتضمن مخصصات لعضوية 2022/23برنامج العمل والمب 
مجموعة األمم  الويبو فز

ي قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية. للتنمية المستدامةالمتحدة 
 ، أكدت األمانة أن هذا التخصيص قد تم إدراجه فز

ي تم اعتمادها: و  .292
 نظًرا لعدم وجود تعليقات أخرى، تال الرئيس فقرة القرار التر

انية:  .293 ز نامج والمب   إن لجنة البر

ي من أجل الحصول عل توضيحات إضافية بشأن  "1"
تطلب من األمانة مواصلة العمل مع مكتب التنسيق اإلنمات 

ي المجموعة عل عمل الويبو؛
 أثر العضوية فز

ي الفقرة " "2"
" أعاله، من أجل تيسب  1وتطلب من األمانة تقديم تقرير بمشاورات األمانة اإلضافية المشار إليها فز

انية. مناقشة القرار  ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الثالثة والثالثي 
 بشأن عضوية المجموعة فز

ي الويبو من جدول األعمال 9البند 
 نسخة مراجعة لسياسة اللغات فز

 . WO/PBC/32/6 استندت المناقشات إل الوثيقة .294

ي الويبو نسخة مراجعة من جدول األعمال " 15أوضح نائب الرئيس أنه عقب المناقشات بشأن البند و  .295
" لسياسة اللغات فز

ي سبتمبر 
انية فز ز نامج والمب  ز للجنة البر ي سبتمبر  ، وبعد اعتماد2020خالل الدورة الحادية والثالثي 

قائمة القرارات ل 2020الجمعيات فز
انية، طلبت الجمعيات من األمانة تقديم  ز نامج والمب  ي اعتمدتها لجنة البر

ي لسياسة شاملة نسخة مراجعة التر
ي الدورة اللغات فز

الويبو فز
ي ذلك خارطة طريق مستدامة 

انية بما فز ز نامج والمب  ز للجنة البر نفذ عل عدة مراحل وخالل عدة السنواتالثانية والثالثي 
ُ
وأعىط نائب  . ت

 الوثيقة.  لعرضالرئيس الكلمة لألمانة 

ي بالوأوضحت األمانة أن المدير العام قد أنشأ فريق عمل  .296
نطاق عل القضية المهمة للغاية من أجل معالجة هذه  اتلغمعتز

ي رئاسته يتي ذق العمل، اليتألف فر يو  المنظمة. 
ورئيس قطاع اإلدارة والمالية والتنظيم، من أعضاء من مختلف المدير العام شارك فز

ي جميع أنحاء المنظمة. 
ام المنظمة باألمر هذا  ويشكل القطاعات فز ز  عل البر

ً
مًعا كمنظمة  الشاملةلتعامل مع القضايا تضافر الجهود لمثاال

أنشطة المنظمة، تم تقديم  ضمن إطار استجابة للقرار الذي اتخذته الدول األعضاء بشأن توسيع نطاق الخدمات اللغوية و  واحدة. 
ز لجمعيات الدول األعضاء لعام  شاملة لغاتسياسة  واعتمدتها تلك الجمعيات،  2011إل سلسلة االجتماعات التاسعة واألربعي 
ع التغطية بلغات األمم المتحدة الست لتشمل جميع وثائق اجتماعات هيئات الويبو الرئيسية ولجانها الدائمة وفرقها يوستم توبذلك 
ي تقرير أداء 2017المنظمة بنهاية عام  عل نطاقسياسة اللغات بنجاح  تطبيقالتوصل إل تم و  العاملة. 

ز
، كما ورد إل الدول األعضاء ف

انية، و . 016/2017برنامج الويبو  ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الثالثي 
وع المناقشات حول  وخاللفز انية مشر ز نامج والمب  اح البر اقبر

نامج 2020/21 للثنائية ي البر
ي أداء جديدين فز ترجمة الملخصات ( يغطيان التواصل) 19، وافقت الدول األعضاء عل إدراج مؤرسر

الملكية الفكرية إل جميع اللغات ب الجوهرية المتعلقة عيضامو الالويبو العالمية بشأن  التنفيذية لمنشورات الويبو الرئيسية ومنشورات
اح و  الرسمية لألمم المتحدة.  انية من األمانة اقبر ز نامج والمب  ز  نسخة منقحة لسياسة اللغاتطلبت لجنة البر ي الدورة الحادية والثالثي 

فز
انية.  ز نامج والمب  ي و  للجنة البر

ي وضع  ،19-كوفيد  فرضها جائحةنظًرا للقيود التر
ز
نسخة منقحة لسياسة تقديم ب يسمح لهالم تكن األمانة ف

ي اللغات 
ز
ا  ف

ً
انية ألن عملية مراجعة السياسة ستتطلب وقت ز نامج والمب  ز للجنة البر  ومشاورات مكثفة. طويال الدورة الحادية والثالثي 

نامج ، طلبت الدول األعضاء من األمانة إعداد نسخة منقحة بالتالي و  ز للجنة البر شاملة من سياسة اللغات للدورة الثانية والثالثي 
ي ذلك خارطة طريق مستدامة 

انية، بما فز ز نفذ عل عدة مراحل وخالل عدة السنواتوالمب 
ُ
 ويةاللغ يةتعددالأهمية بالويبو وتقر  . ت

ها  ح وتعتبر ي كل عل ملكية الفكرية ال قدرةقيمة أساسية للمنظمة ووسيلة للوصول إل جميع أنحاء العالم لشر
ز حياة الجميع فز تحسي 

كات  ذلك، وباإلضافة إل  والمجتمعات واألفراد الستخدام الملكية الفكرية كأداة للنمو والتنمية المستدامة. مكان ودعم الحكومات والشر
ة والمتوسطة اخاصة لتعدد اللغات الوصول الشامل إل معلومات وخدمات الويبو،  يسمح كات الصغب   ،ومن ناحية أخرى لحجم. لشر

قدرتها عل المنافسة و  ،مرونتهاو  ،تهافعاليتحافظ عل من أجل أن  يجب أن تتكيف المنظمة مع التطور الشي    ع للبيئة الخارجية
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ي هذا السياق، يتمثل الهدف من سياسة اللغاتو المستقبل.  تحديات مواجهةو 
ي تعزيز  جعةاالمر  فز

وي    ج فز لتعددية اللغوية بطريقة ل البر
ي األساليب مختلف فعالة من حيث التكلفة، واحتضان 

لوصول إل المعلومات وتلقيها واستخدامها، لأصحاب المصلحة  يستعملهاالتر
ي 
جمة ا التكنولوجياواالستفادة من الفرص الناشئة عن التطور الشي    ع فز ، ال سيما فيما يتعلق بالبر  آللية. القائمة عل الذكاء االصطناعي

ي  المراجعة تهدف سياسة اللغاتو  اتيجر ي عمل اإل اتباع نهج اسبر
جمة فز ي إجراء مراجعة شاملة هذه السياسة وتنظر  عل األثر.  قائملبر

فز
المستخدمة التواصل والجماهب  المستهدفة ووسائل التواصل الويبو، مع مراعاة أنواع قبل  المعتمد منلنهج التواصل  لوضع العامل

جمة. ودرجة  ي البر
جمة و  الدقة المطلوبة فز ايد عل البر ز ي ضوء الطلب المبر

من أجل توفب  مستوى ثابت من الخدمة ألصحاب المصلحة فز
ايد التعقيد إل  ا، ونظر الفورية ز اًحا بشأن أنظمة اللغات سياسة اللغات المراجعة ، تتضمن الذي تشهده االجتماعاتالمبر ا اقبر

ً
أيض

جمة  ا.  2026، و2025-2024و ،2023-2022ل ثالث مراحل: سياسة اللغات المراجعة عفيذ سيتم تنو  . الفوريةللبر
ً
 فصاعد

قية وتحدث وفد بيالروس باسم  .297 وشكر رئيس قطاع البنية التحتية مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
وعة األمانة عل إعداد السياسة، وإدراج خارطة وشكرت المجم . المراجعة والمنصات عل توفب  المعلومات المتعلقة بسياسة اللغات

ات جوهرية فيما يتعلق بالوصول إل موارد  حصلتوالحظت المجموعة أنه خالل السنوات العشر الماضية،  الطريق لتحقيقها.  تغيب 
جمة. واالتصاالت التكنولوجية المعلومات،  ي إمكانية استخدامو  وأدوات البر

ي النظر فز
ز  ينبغز جمة اآللية، كما  الذكاء االصطناعي لتحسي  البر

ي االعتبار. 
ي أخذ نطاق االتصاالت التكنولوجية الجديدة فز

ي إعطاء األولوية للغات  عن اعتقادها المجموعة توأعرب ينبغز
بأنه ينبغز

ي أن تؤخذ مالحظات الدول األعضاء وأصحاب المصلحة الالرسمية الست لألمم المتحدة، و 
ي االعتبار عند تحقيق ذلك، ينبغز

آلخرين فز
 . الوثائقصياغة 

منشورات الويبو الرئيسية بجميع اللغات  توفر عل  ىوعلق وفد المملكة المتحدة، متحدثا باسم المجموعة باء، أهمية كبر  .298
 الواردة وأعربت المجموعة عن تقديرها لجهود األمانة جمهور أوسع. إل المعلومات يسمح بإيصال عزز الشمولية و ذلك ي الرسمية ألن
ي الوثيقة

طويلة اللضمان إتاحة جميع منشورات ووثائق الويبو الرئيسية بلغات أخرى بهدف دعم أهداف السياسة  WO/PBC/32/6 فز
امنأعربت المجموعة عن تقديرها للتحديثات الجارية بشأن اآلثار المالية و  األجل.  ز عن المجموعة أعربت و  تنفيذ هذه السياسة. مع  بالبر
 لتحقيق النتائج المرجوة بتكاليف معقولة. استكشال ألمانةلب  كبال هاتقدير 

ً
  ف حلول مبتكرة ومتقدمة تقنيا

ز األمانة عل سياسة اللغات .299 ي الويبو، المراجعة وشكر وفد الصي 
ي  فز

، 2010ومنذ عام  . WO/PBC/32/6 الوثيقة الواردة فز
ي 
ا فز تستخدم هيئات الويبو الرئيسية واللجان الدائمة والفرق العاملة و  توسيع نطاق التغطية اللغوية. مجال أحرزت الويبو تقدما كبب 

ي الويبو خدمة عالية الجودة  تقدملغات األمم المتحدة الرسمية الست، و 
جمة فز وقد عززت هذه الخدمة  سنوات عديدة. منذ فرق البر

ي عمل المنظمة، وشجعت اإلدارة العالمية المتو ال
ا للوثيقةو  ازنة للملكية الفكرية. عالية الجودة مشاركة الدول األعضاء فز

ً
 وفق

JIU/REP/2020/6 ي
جمة عمل افرق المخصصة لالالويبو عدد محدود من  لدىاألمم المتحدة، منظومة ، التعددية اللغوية فز لبر

جومع ذلك، كانت الويبو واحدة من أنجح وكاالت األمم المتحدة  . األخرىجميع وكاالت األمم المتحدة ب مقارنة أكبر عدد من  مإذ أنها تبر
ي هذا المجالوأعرب الوفد عن سعادته  الكلمات. 

وثيقة مهمة للغاية من  المراجعة تعد سياسة اللغاتو  وهنأ المنظمة.  لنجاح الويبو فز
ز تغطية المنظمة  ي المرحلة التالية. لشأنها أن توفر إرشادات مهمة للويبو لتحسي 

وقد الحظ الوفد أن الويبو  تعدد اللغات بشكل شامل فز
جمة اآللية  بفعاليةستخدم التكنولوجيا المتقدمة ت ي تستند إل امثل البر

ي التر
، والتر ي تسهيللذكاء االصطناعي

 ترجمة الوثائق.  تساهم فز
ي 
جمات الرديئة التر ي مسألة التسامح وقبول البر

ي للويبو أن تنظر بعناية فز
ي الوقت نفسه، أشار الوفد إل أنه ينبغز

ي  وفز
ت ألول مرة فز أثب 

حة.  جمة المقبر جمة اآللية وذكر أن  سياسة البر ي الوقت الحارصز البر
ي حال تم نشر  . ال تزال غب  دقيقة فز

جمات وفز ي  الرديئة هذه البر
التر

ها للجمهور، فمن المؤكد أن ي وتوفب 
ز
وت ح ا لمنظمة. ابسمعة  ذلك سيرصز  تحتوي عل العديد من األخطاء عل الموقع اإللكبر لوفد واقبر

جمة اآللية فقط عندما ي من أجل ضمان وذلك  متخصص بمراجعتها شخصقوم أنه بالنسبة لهذا الجزء من الوثيقة، يجب استخدام البر
ا، الحظ الوفد أن "المعارف والمواد التقنية بما فيو  جودة وثيقة الويبو والحفاظ عل السمعة المهنية للمنظمة.  ً الوثائق الرسمية  هاأخب 

الوثائق  تحدد هذهوطلب الوفد من األمانة أن  تتم ترجمتها إال إذا لزم األمر.  اإلجرائية" متاحة فقط لجمهور محدود وال و أية القانون و أ
ي أشارت إليها 

ي التر
  هذه الوثائق فقط لجمهور محدود. ب  توفيتم ولماذا سفز

، وشكر ا .300 ي عن  المجموعةوأعربت  الوثيقة.  عرضألمانة عل وتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر
ها عل أنشطة المنظمة.  هذهمتينة اللغات ال أن سياسة اعتقادها ي مرضيا اللغات وكان تنفيذ سياسة  مهمة للغاية بسبب تأثب 

ي الماضز
ز
ف

عملية راجعة إل أكبر عدد من القراء، فإن هذه السياسة الم المعلوماتمن أجل ضمان وصول و  . ع الوقتظهرت تحديات جديدة مقد و 
اتيجيات ملموسة.  ي االستناد إلتعتقد المجموعة أنو  وفعالة ومستدامة وتستند إل اسبر

ألنشطة ا خالل تنفيذهذه السياسة  ه ينبغز
  المستقبلية. 

ا باسم مجموعة  .301
ً
قطاع البنية التحتية والمنصات عل العرض  آسيا والمحيط الهادئ، رئيسبلدان وشكر وفد بنغالديش، متحدث

ي توسيع التغطية الجغرافية ألنشطة الويبو، فإن  . المراجعةالموجز لسياسة اللغات 
 فز
ً
 هاما

ً
وبما أن التعددية اللغوية تلعب دورا

ي المنظمة. 
ة عل سياسة اللغات فز لة تعزز التعددية سياسة متماسكة وشاموضع وتتطلع المجموعة إل  المجموعة تعلق أهمية كبب 

 األدوات التكنولوجية المتقدمة المتاحة.  شملالمنشورات وت ال تقترص فقط عل، و ةماليمن الناحية الاللغوية بطريقة شاملة ومستدامة 
انية، طلبت  ز نامج والمب  ز للجنة البر رت المجموعة أنه خالل الدورة الحادية والثالثي 

ّ
ي خارطة طريق تسمح بتنفيذ موضع لجنة الوذك نهجر

ي ومرحلي لهذه السياسة عل المدى الطويل.  ة من راجعالم اتسياسة اللغ علبعناية شديدة اطلعت وذكرت المجموعة أنها  وتدريجر
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ي  اعن رسوره تأجل اإلحاطة علما بها، وأعرب
ي ذلك  مختلفألن العديد من توقعاتها قد انعكست بشكل جيد فز

ي أنحاء الوثيقة، بما فز
فز

احه للخدمات اللغوية الشاملة للمنظمة، شامل للغاية وأشارت إل أن  والمقدمة. الخلفية قسمي  النهج القائم عل األثر، الذي تم اقبر
 . ي سياسة اللغو  وواقغي

ا أن المناقشات الجارية بشأن المناطق المراجعة اتكما هو مذكور فز
ً
ي الهيئات  اتاللغو ، تعتقد المجموعة أيض

فز
ي هذه الوثيقة. المختصة األخرى يمكن أن تس

حة فز شد بالمبادئ المقبر ي أن بر
تنفيذ ل بال كللاألمانة  تعمل وأعربت المجموعة عن أملها فز

حة   سنوات. عل عدة السياسة بنجاح وفقا لخارطة الطريق المقبر

 WO/PBC/32/6البلطيق وشكر األمانة عل إعداد الوثيقة دول وتحدث وفد جورجيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط و  .302
حة.  توأعرب عن امتنانه للتحليال ي البيئة الحالية. بالمجموعة وتقر  والنهج المقبر

أعربت عن تقديرها و  أهمية تعزيز التعددية اللغوية فز
اتيجيات وحلول جديدة ومبتكرة مع محاولة    الفعالية من حيث التكلفة.  الحفاظلألمانة الستكشاف اسبر

حة بشأن  المراجعةتقديره للسياسة وعن  تأييده له تعدد اللغات وأعرب عنأهمية ب وفد الواليات المتحدة األمريكية أقر و  .303 المقبر
ي الويبو 

ي  الواردة اللغات فز
ي فهم تأثب  تنفيذ هذه  . WO/PBC/32/6الوثيقة فز

ي من شأنها أن تساعده فز
وطرح الوفد بعض األسئلة التر

اح إل أن السياسة عل عمل الويبو.  ، يشب  االقبر
ً
 . بشعة خالل تنفيذ سياسة اللغاتالتطور  االتكنولوجيالمتوقع ان تواصل ه من أوال
ي ظل هذا ال منها واالستفادة التكنولوجيا دمج مناألمانة  تمكنوتساءلت المجموعة كيف ست

ي التقدم فز شي    ع للغاية عل التكنولوحر
ي تغطيها خارطة الطريق

ة وبعد مدى السنوات الخمس التالية التر تقديرات أي األمانة  وضعتإذا عما  أيضاتساءلت و  . انتهاء هذه الفبر
ز الثانية والثالثة.   للتكلفة والوفورات الناتجة عن تنفيذ المرحلتي 

قية وشكر  .304 وأيد وفد االتحاد الروسي البيان الذي أدل به وفد بيالروس باسم مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
ي حلت محل سياسة عام الويبو عل س

، وعل وضع خارطة طريق لتحقيقها. وشكر الوفد مبادرة 2011ياسة اللغات المراجعة، والتر
ي ذلك قطاع البنية 

اك جميع القطاعات، بما فز ي بمختلف القطاعات، وذكر أنه من المفيد جدا إرسر
األمانة وإنشاء فريق العمل المعتز

جمة. التحتية والمنصات ألنه من المهم استخدام  ي ذلك تكنولوجيا البر
جمة اآللية وآلياتها.  التكنولوجيا، بما فز  وأيد الوفد استخدام البر

إل أن استخدام أشار دورات التعلم عن بعد، و ال سيما فيما يتعلق ب ،المطلوبالدقة  ىمستو بحسب  ختلفنهج م اعتمادالوفد  أيدو 
ء عل جودة ا ي أن يكون له أثر سي

جمة اآللية ال ينبغز ي الويبو. البر
جمة فز جمات و / أو خدمات البر ورأى الوفد أنه من أجل تنفيذ  لبر

ي إبشكل متسق لسياسةا
، من المراجعةاعتبر الوفد أنه عند تنفيذ السياسة و  ء األولوية للغات األمم المتحدة الرسمية الست. يال ، ينبغز

كة بشأن الت وأيد الوفد الحاجة إل مراقبة تنفيذ السياسة من  عددية اللغوية. المهم مراعاة توصيات التقرير األخب  لوحدة التفتيش المشبر
إدراج االستنتاجات المستقاة من هذا من الدول األعضاء واألطراف المهتمة األخرى، و والمالحظات تعليقات وضع نظام لجمع الخالل 
ي تقارير أداء الويبو. النظام 
ات ملموسة ليمكن تحديد و  فز ا ل مع اتتحقيق سياسة اللغمؤرسر

ً
 حالة. كل الوقت ووفق

آسيا والمحيط  بلدان ورصح وفد اإلمارات العربية المتحدة بأنه يؤيد البيان الذي أدل به وفد بنغالديش باسم مجموعة   .305
انية، و  وشكر الوفد األمانة عل الوثيقة.  الهادئ.  ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الحادية والثالثي 

خ  عقب القرارات المتخذة فز
ُّ
 ذ قرار ات

ي مختلف مجاالت عمل الويبو وجميع القطاعات بهدف تعزيز التعددية اللغوية.  اتمراجعة سياسة اللغ
وأعرب الوفد عن  بأكملها فز

ة  ز ي تعزيز التعددية اللغوية ألن الوفد يعتقد أنها ركب 
ي  مر األ اذكر المدير العام هذو  للمنظمة.  أساسيةرسوره الشديد لرغبة الويبو فز

فز
اتيجيةالخطة اال ة لتكنولوجيا  . 2026-2022ألجل ا المتوسطة سبر وأعرب الوفد عن رسوره ألن الويبو أولت أيضا أهمية كبب 
ي  تاالتصاال

ي أن  التر
ي هذا الصدد.  . اللغوية ها أيضا التعدديةشملتينبغز

ز
اتيجية ويجب وضع  وشكر الوفد األمانة عل كل جهودها ف اسبر

جمة  جمة اآللية و  تسمح باالستفادة منللبر ي نفس الوقت، بما أنه ترجمة الحصول عل البر
ي تواضحة فز

ي جميع طبيقينبغز
ها ودمجها فز

ي تقدمها الويبو، 
ي تستندالخدمات التر

ها من األدواتإل  خاصة الخدمات التر .  المتاحة الوسائل السمعية والبرصية وغب  ز  للمستخدمي 
وأشار الوفد إل أن  تنفيذها خالل السنوات القادمة. تطلعه إل عن ن اللغات و بشأ راجعةالسياسة المهذه لحماسه وأعرب الوفد عن 

سياسات بوجود  للغاية شور مالوفد  كانمليون شخص، ولذلك،   400اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية للويبو ويتحدث بها 
إل ع األساسية يضامنشورات الويبو العالمية حول المو ل ةتنفيذيال اتملخصال سيتم ترجمة وتساءل الوفد إذا تعزز التعددية اللغوية. 

ي وذكر أنه  مختلف اللغات. 
ي  2الجدول  فز

أنه تشب  إل التعاون من أجل التنمية  حولمن سياسة اللغات، توجد معلومات  8الصفحة  فز
ي وتساءل الوفد عما إذا كانت هناك استثناءات وإذا  . كحد أقض  يمكن استخدام ثالث لغات

جماتن ذلك أ يعتز  لتلك االجتماعات البر
 اللغات الثالث.  ستقترص عل هذه

ازيل األمانة عل إعداد سياسة اللغات .306 ي اعتماد  . المراجعة وشكر وفد البر
 سياسةوأشار إل أنه من أجل تحقيق نتائج مؤثرة ينبغز

ز عل و  اتللغ شاملة كب 
ي تلعب التكنولوجيا وذكر أن  الجمهور المستهدف. البر

ز
ي عددتوسع تسهيل الدوًرا مهًما ف

ز
المنشودة اللغات  ف

 . ز التغطية اللغوية  وبالتالي تعزيز الوصول إل جمهور أكبر الوسائل  باستخداموأيد الوفد جهود الويبو لمواصلة استكشاف سبل تحسي 
حة  التكنولوجية.  جمة الفوريةوتساءل الوفد عما إذا كانت السياسة المقبر الوفد أن سياسة يعتقد و  اسة الحالية. هي تحديث للسي للبر

جمة الفورية  ي أن تالبر
ي حاالت معينة، مثل اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ، قد ف بالمرونة الستيعاب حاالت محددة. تحل ينبغز

قز
ورة إحدى اللغات ب تتسم بالمرونة فوريةترجمة  سياسة اعتماد سمحي اء الذين ال يتقنون بالرصز الرسمية الست لألمم مشاركة الخبر

بعض  مشاركة أمام ةكبب  قد يؤدي ذلك إل عقبات  فإذا لم تكن هذه المرونة موجودة الستيعاب حاالت معينة، و  المتحدة. 
ز  ات المختلفة.  المتخصصي  اح الحالي رأياء عطوطلب الوفد من األمانة إ وتبادل الخبر

ي االقبر
ز
جمة  ها بشأن مراعاة المرونة ف لسياسة البر

 . الفورية
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اتيجية الجديدة و  .307 ي االسبر
ي أعربت عن ثقتها فز

تحدث الذي  وأكدت األمانة لوفد بيالروس ها لها. تأييدوشكرت األمانة الوفود التر
قيةباسم مجموعة  ي االعتبار مالحظات الدول األعضاء بشأن جودة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

، أن األمانة ستأخذ فز
جمة.  جمة. حاليا   تدرسنة أن المنظمة وأوضحت األما البر ، هناك و  كيفية قياس جودة البر عندما يتم استخدام التكنولوجيا بدرجة أكبر

ي يمكن من خاللها 
جمة التعليقات تقييمعدد من الطرق المختلفة التر ي الطرق  ىحدوكانت إ . والمالحظات بشأن البر

تم النظر فيها يالتر
ز لتقييم جودة هي  في  ز محبر جمي  ،  استخدام مبر ي

 المنتج النهات 
ً
ز أخذ رأي الحرص عل  عن فضال ز االعتبار  المستخدمي  ه هم الذين ألن بعي 

ز  ومالحظات من المهم الحصول عل تعليقات وبالتالي  هذه المعلومات،سيطلعون عل   . بشكل خاص الدول األعضاءو  المستخدمي 
ي أدل بها وفد المملكة المتحدة باسم و 

 عل التعليقات التر
ً
ي الوفود عل اطالع دائم ردا

المجموعة باء، أكدت األمانة أن المنظمة ستبقر
ي  يردفيما يتعلق بتكاليف المرحلة األول، و  باآلثار المالية. 

مليون فرنك سويشي  1.4الوثيقة أنه تم تخصيص من  28الصفحة فز
 عل سؤال من وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأن تكالو  للمرحلة األول. 

ً
ز الثانية والثالثة، ذكرت األمانة أنردا ه لم يتم يف المرحلتي 

ز  تقييم تكاليف ز المرحلتي  تبط ب ألن بعد هاتي  اك الدول  هاوذكرت األمانة أنها يمكن ج المرحلة األول. ائنتهذا األمر سب  م بإرسر ز أن تلبر
ي عملية تقياألعضاء 
ز المرحلتيتم التطرق إل التكاليف وس ميفز ي  الثانية والثالثة ي 

انية الالحقة. اقبر افز ز نامج والمب  وستتاح الفرصة  حات البر
انية.  المالية للوفود بعد ذلك لالطالع عل تلك التوقعات ز نامج والمب  ي الدورات المقبلة للجنة البر

فيما يتعلق باألسئلة المتعلقة و  فز
ي الوقت هذا الموضوع  ناقشفريق العمل ي بالجودة، كان

جمة اآللية فز الفريق يسغ إل  كانو  الحالي ليست مثالية. ألن أدوات البر
ي كثب  من الحاالت، ل

ي يتم الحصول عليها بواسطةكن ت ماستخدام هذه األدوات بشكل أكب  طموًحا، ولكن فز
جمة التر األدوات  هذه البر

ي معظم الحاالت، و ،، وبالتالي ةمثالي
ي نهاية العملية بفز

وري أن يقوم شخص متخصص فز جممن الرصز من المتوقع كن يلم و  . ةمراجعة البر
جمة اآللية  . ةمثالي لحصول عل ترجمةواإل تطبيق ما الويبو  وثائقجميع  إرسال اء و إن استخدام التكنولوجيا والبر جمة، خبر لمراجعة البر
ي تحقيق مستوى عاٍل سي

األعضاء، وبتوجيه من الدول  والمصطلحات واألسلوب.  وسهولة القراءةالدقة  من الجودة من حيث ساهم فز
ي س

جمة اآللية فقط فز حة األفكار وإحدى  . إلجراء بعض التجارب محددة مجاالت يتم استخدام البر اتيجية هي استخدام  المقبر ي االسبر
فز

ي لم تتم ترجمتها. 
جمة اآللية عل الصفحات األقل تقنية عل موقع الويب والتر جمة اآللية  مدى قدرةتحديد ويسمح هذا األمر ب البر البر

ة تتم هذه التجارب ، سلكنو  للمهمة.  مالئمةاألدوات األكب   استخداممن خالل  القراء ستجابة الحتياجاتعل اال عل مجموعة صغب 
جمة قد أنب اإلشارة للقراءسيتم و  شورات أو الوثائقمن المن ي صفحات الترجمة إذا تم ف . آلي  بشكلتمت  البر

وتز بواسطة  موقع االلكبر
ي  اتصفحالعن  بالتبليغتسمح لهم  آلية واضحة للقراءوسيتم توفب  بوضوح عل الصفحة نفسها،  اإلشارة إل ذلك يتمس تطبيق

لم  التر
ي أدل بها وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأن االستفادة من التقدم التبالنسبة للتو  ترجمتها بشكل صحيح. تتم 

ي عليقات التر ، كنولوحر
ي  والمنصات يتضمنقطاع البنية التحتية ذكرت األمانة أن 

اء فز ا من الخبر
وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد  . هذا المجال عددً

ال عن عملية تقييمها وإرسال التقارير فضاالتحاد الروسي بشأن الجودة، أوضحت األمانة أن الجودة تمثل أولوية قصوى لفريق العمل 
ات لوضعة أفضل طريقعن األمانة  تبحثسوف و  إل الدول األعضاء. بشأنها  ي  ،ولكن ،للجودة بعض المؤرسر

سيتم إدراج بوضوح فز
اتيجية وتقييم فيما يتعلق بسؤال وفد اإلمارات العربية المتحدة و  . ئهاألدا ااإلصدارات المستقبلية من تقارير أداء الويبو، نتائج هذه االسبر

اتيجية تلك ا ترجمة بشأن الملخصات التنفيذية للمنشورات الرئيسية، ذكرت األمانة أن سلطت الضوء لملخصات ستستمر وأن االسبر
ا بالنقطة السابقة ذلك رتبط يو  . والحفاظ عل جودتها العاليةأهمية المنشورات الرئيسية  عل

ً
ي طرحها أيض

. التر ز فيما يتعلق و  وفد الصي 
جمة  ازيل بشأن البر ي من وفد اإلمارات العربية المتحدة ووفد البر

ي األمانة أنه ستكون هناك استثناءات ، أوضحت الفوريةبالسؤال الثاتز
فز

ي  اإلشارة إلحاولت المنظمة و  اجتماعات هيئات الويبو. عدد من الحاالت ومن بينها 
ة فز ي التقرير وهناك عالمة نجمة صغب 

ذلك فز
ي  2العمود األول من الجدول 

ي االستثناءات األخرى عل أساس كل حالة عل حدة.  تنص علوالتر
 أنه سيتم النظر فز

ز بشأن المحتوى و  .308 جم إل لغات األمم المتحدة و  المتاح لجمهور محدودفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد الصي  بر
ُ
الذي لن ي

ا أو مناطق  او الفعاليات الرسمية الست، أوضحت األمانة أن تلك الحاالت تتعلق بجماهب  محدودة مثل األحداث
ً
ي تستهدف بلدان

التر
جمة إمعينة حيث  ز ف . ل لغات األمم المتحدة الرسمية الستال يلزم البر لغة أو سيتم خالله استخدام عل سبيل المثال، حدث معي 
ز فقط،  ي مثل هذه الحاالت لغتي 

ز
ي اتباع نهج مرن ف

 من محدد بعدد المواد ب  من حيث توفالمرتبطة بها  للتكيف مع الظروفوبالتالي ينبغز
ي تقدم مواكبة الفد الواليات المتحدة األمريكية حول كيفية فيما يتعلق بالسؤال األول الذي طرحه و و  اللغات.  ي السنوات  التكنولوحر

ز
ف

الخمس التالية وما بعدها، أوضحت األمانة أن هذه نقطة مهمة وأكدت أن مركز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة التابع لألمانة ضمن 
ي أحدث يملك  ،قطاع البنية التحتية والمنصات

اء فز ي  التكنولوجيات،خبر
الويبو منتجات خاصة، عل تملك و  . ذلك التعلم اآللي بما فز

ي تعتمد عل WIPO translateأداة سبيل المثال 
ي طورها  والتر

جمة اآللية القائمة عل الذكاء االصطناعي والتر ي الويبو.  ءزمال الالبر
 فز

ي يومي التطور  وكان هؤالء الزمالء يتابعون ي هذا المجال بالذات لالستفادة  استخدامالقدرة عل يتمتعون بو  االتكنولوحر
أحدث التقنيات فز

ي من  ي منتجات الويبو وأنشطتها. التطور التكنولوحر
، أشارت األمانة إلومالحظات فيما يتعلق بتعليقات و  فز ز ي  5الحاشية  المستخدمي 

 فز
ي الفقرة  9والحاشية  22الفقرة 

ز
التقدم المحرز فيما معلومات عن  تضمنستأن تقارير أداء الويبو  انتوضح انتلالو الوثيقة  من 26ف

 الخدمات عل يمكن للدول األعضاء استعراض التقدم المحرز والتعليقو  هذه وتطبيق التكنولوجيات الجديدة.  اتيتعلق بسياسة اللغ
ي االعتبار التعليقات الواردة من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين و  . وتقييمها

 اتن من سياسة اللغيستفيدالمستأخذ األمانة فز
 الجديدة هذه. 

ز األمانة عل ردودها.  .309 ا لطبيعة وخصائص " وشكر وفد الصي 
ً
المعارف والمواد التقنية بما فيها وأعرب الوفد عن اعتقاده أنه وفق

لخدمات  نظام العالمي بالتتعلق وثائق رسمية أو قانونية أو إجرائية  هي هذه الوثائق وبما أن ، الوثائق الرسمية أو القانونية أو اإلجرائية"
 الويبو منظومة األمم المتحدة، تلعب  ضمن إطار و  ، فيجب ترجمتها إل جميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة. الملكية الفكرية

ي وتبادل المعلومات التكنولوجية، و  ي تعزيز االبتكار التكنولوحر
ي التقنية  توسيع التغطية اللغوية للوثائق سيساهمدوًرا مهًما للغاية فز

فز
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ي مختلف البلدان والمناطق حول العالم. يعز ت
ي و وسيكون من المفيد للويبو أن تلعب الدور المذكور أعاله.  ز نشر هذه المعلومات فز

فز
ا بل كان واسع النطاق. جمهورا العالمي ت الملكية الفكرية النظام العالمي لخدما جمهور لم يكن بعض الحاالت، 

ً
فعل سبيل  ضيق

 دولة  124 نظام مدريد ميضالمثال، 
ً
ي ذلك ويغىطي ست مناطق لغوية رسمية لألمم المتحدة حتر اآلن  عضوا

 يةالصيناللغة بما فز
ية والفرنسية واإلسبانية والروسية ز ز وحدها لديها عدد كبب  من و  . تتوسع لهذا النظام الجغرافيةكانت التغطية و ، والعربية واإلنكلب  الصي 

ز  ز الحاليي  . المستخدمي  ز كانت و  . كبب  جداجمهور  لنظام العالمي لخدمات الملكية الفكرية متاحة لالخاصة باهذه الوثائق و  والمحتملي 
ي نظام خدمات الويبو، وخاصة الوثائق

ز وأصحاب المصلحة و  الرسمية الوثائق فز عل اإلجرائية والقانونية، مهمة للغاية للمستخدمي 
وثائق إل لغات األمم المتحدة الرسمية الست ستجعل من األسهل استخدام خدمات ولذلك، فإن ترجمة هذه ال . الصعيد العالمي 

ي يتحملها المستخدمون وتعزز جاذبية نظام الملكية الفكرية العالمي للويبو، 
جمة التر ي األمر الذي سيؤدي الويبو، وتقلل من تكاليف البر

 فز
ي  زيادة دخل الويبو.  نهاية المطاف إل

ي وأعرب الوفد عن أمله فز
 . محرصز االجتماعأن يتم تسجيل ذلك فز

ي تم اعتمادها. و  .310
ي تالوة فقرة القرار التر

ع الرئيس فز  نظًرا لعدم وجود طلبات أخرى للكالم، رسر

انية:  .311 ز نامج والمب   إن لجنة البر

 بمحتويات هذه الوثيقة؛ "1"
ً
 أحاطت علما

ي وأوصت جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، باعتماد السياسة المراجعة  "2"
حة بشأن اللغات والمبّينة فز المقبر

 أعاله
ً
 وسادسا

ً
 وخامسا

ً
 ورابعا

ً
 .األقسام ثالثا

 2021مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  من جدول األعمال 10البند 

اض عل بدء  .312  من جدول األعمال: مواصفات 10البند  حول مناقشاتالسأل نائب الرئيس اللجنة عما إذا كان هناك أي اعبر
ي لم تعد لها األمانة وثيقة. لذلك، يتطلب األمر أخذ 2021 لعام الويبو الخارجية تقييم مكاتب

ز بنود جدول األعمال التر . وهو من بي 

ز عن  ين أو المشاركي  اض عل االستمرار بهذه الطريقة، سواء من الحارصز الدول األعضاء الكلمة فقط. وسأل عما إذا كانت هناك أي اعبر
 بعد. 

ا باسم المجموعة األفريقية، إنه ما زال يجري مناقشات داخلية حول هذا البند من جدول وقال وفد  .313
ً
جنوب أفريقيا، متحدث

. و  ي اليوم التالي
الستماع إل أفكار المجموعات مستعدة ل إل أنها المجموعةأشارت األعمال، لذا يفضل أن تتناول اللجنة هذا البند فز

.  علمابشأن هذا البند، ما يقوله الزمالء اآلخرون و األخرى  ي اليوم التالي
  أن مداخلتها بشأن هذا البند من جدول األعمال ستتم فز

وبعد التشاور مع األمانة، قال نائب الرئيس إنه من المفهوم أن ممثل جنوب أفريقيا مستعد للتدخل نيابة عن المجموعة  .314
. وأكد نائب الرئيس أن هذا النقاش سيس ي اليوم التالي

ي اليوم التالي ويمكن للمجموعة األفريقية التحدث عندها. ولذلك األفريقية فز
تمر فز

تح البند 
ُ
مواصفات تقييم مكاتب الويبو "من جدول األعمال  16إل البند الرجوع اللجنة  من نائب الرئيس طلبللمناقشة. و  10ف

ي سبل "2021الخارجية لعام 
انية فز ز نامج والمب  ز للجنة البر انية الجمعية 2020تمبر لدورة الحادية والثالثي  ز نامج والمب  . وأوصت لجنة البر

ي عام العامة 
ز فز ي مواصفات ذلك التقييم، خالل دورتها الثانية والثالثي 

انية فز ز نامج والمب   لجنة البر
ّ
، مع مراعاة جميع 2021بأن تبت

ي  ي ذلك عل سبيل المثال ال الحرص تقرير المدقق الخارحر
ي  الوثائق ذات الصلة بما فز

. كما أوصت WO/PBC/31/3الوثيقة  الوارد فز

انية الجمعية العامة  ز نامج والمب  ي الوثيقة لجنة البر
ي A/59/13بالرجوع، حسب االقتضاء، إل قرارها الوارد فز

. من أجل ضمان الوقت الكافز

ناالستكمال التقييم ز وأعضاء لجنة البر ز اإلقليميي  ي ، أجرى الرئيس مشاورات غب  رسمية مع المنسقي 
انية فز ز . 2021يونيو  29مج والمب 

ز عل االستماع إل مزيد من اآلراء حول هذا الموضوع. وفتح  وشكر األعضاء عل مشاركتهم النشطة، وكان نائب الرئيس واألمانة حريصي 
 . باب المناقشةنائب الرئيس 

ي تقع نها تتمتع بفهم معمّ كو   وقال وفد جمهورية كوريا إنه يدرك تماًما الدور المهم للمكاتب الخارجية للويبو  .315
ق للمجاالت التر

انية  كما هو و ، ضمن نطاق مسؤوليتها ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي مشر
 المكاتب الخارجية ذراع المنظمةتشكّل  2022/23مذكور فز

ي مختلف المناطق
ز
الرئيسي للويبو تتعاون بشكل وثيق مع المقر و عمل المكاتب الخارجية كمحفز للعمل الذي تقدمه الويبو، تو  . ف
ي تقدمها المنظمة فاعل مع وتت

ةاالحتياجات واألولويات المت لتلبيةوأدواتها خدمات المساعدة التر ي عل  غب 
ز
ي هذا الصعيد الميدات

ز
. وف

ي أن يتم تنفيذ 
المكاتب الخارجية بسالسة، تقييم بشأن  2019الجمعية العامة لعام  قرار الصدد، أعربت جمهورية كوريا عن أملها فز

ي إجراء التقييمات، فإنها تعتقد أن هناك حاجة إل  انظر و 
ة أمانة الويبو فز ي جدول األعمال هذا. كما مزيد من المشاركة النشطة إل خبر

فز
ي لعام  ي التذكب  بتوصية المدقق الخارحر

ورة 2019وأعرب الوفد عن رغبته فز ي نصت عل رصز
ي إمكانية قيام ا، والتر

بدور  ألمانةالنظر فز
إل إجراء مناقشات بناءة عن تطلعها جمهورية كوريا أعربت مكاتب الويبو الخارجية. و  حولمحتويات التقرير  وذلك نظرا إل أكب  فاعلية

 مع الدول األعضاء بشأن هذا البند من جدول األعمال. 
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ي الجمعية الع .316
ا باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، إن اتخاذ قرار فز

ً
بشأن  2019امة لعام وقال وفد بنغالديش، متحدث

لتأخر هذه عن أسفها المجموعة  تيشكل تطوًرا مهًما. وأعرب "2021 لعام مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجيةوضع وثيقة "
اك األعضاء من خالل كما الجائحة.   الناجمة عنالخطوة بسبب التحديات  ي شكر الرئيس إلرسر

أعربت المجموعة عن رغبتها فز
. ات. والحظت المجموعة النهج البناءة واإليجابية لألعضاء خالل هذه المشاور حراز التقدممية إليجاد طريقة إل المشاورات غب  الرس

ز األعضاء تستند إل  كة بي  الدول  مالحظاتوطلبت المجموعة من نائب الرئيس أن يتقدم بتوجيهات حول مسألة إيجاد أرضية مشبر
ي تقرير  وتأخذ والمشاورات فيما بينها األعضاء ز االعتبار  المدقق الخارحر الدول  تقودها. ويجب أن تكون العملية برمتها عملية بعي 

لكنها رأت أن الخطوات التالية يمكن أن و األعضاء. ورحبت المجموعة باآلراء والتعليقات من المجموعات اإلقليمية األخرى واألعضاء، 
ي سيتم تناولها. ا بحسبم دمجها ثم جمعها إل األمانة ليت آرائها ومالحظاتهاالدول األعضاء  إرسالتشمل 

لمواضيع أو المجاالت التر
ة والتجربة ا بأن األمانة تتمتع بالخبر

ً
اف جراء التقييمات، طلبت المجموعة أن تشارك األمانة نماذج مختلفة من المواصفات إل  الالزمة واعبر

ي تنفذها الويبو  تقييم األخرىالعمليات من و 
. ويمكن أن تتضمن النماذج بعض هاجمع محظات الذي سيتاآلراء والمال إل جانب  التر

ا إعداد استبيان للحصول عل المزيد من التوضيح
ً
من األعضاء  اتالمعلومات األساسية ألنظمة التقييم الحالية. ويمكن لألمانة أيض

ي 
ي تم جمعها من الدول األعضاء األولية المعلوماتبشأن أي نقاط اختالف ظهرت فز

 هذه المعلومات المجمعة. ورأت المجموعة أن التر
 تحديد مجاالت التقارب لتسهيل إعداد المسودة األول للمواصفات. بألعضاء لح سموالنماذج ست

. وبالنسبة ل .317 ي ز استخدام شبكة لوأخذ وفد باراغواي الكلمة باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر مجموعة، إن تحسي 
ا لتوفب  الدعم للدول والمناطق، لذا، المكاتب الخارجية أم

ً
وري جد اللجنة بمراجعة موضوعية ومستقلة للشبكة من تقوم أن  يجبر رصز

ز  عتقدتخالل النظر إل المكاتب من وجهة نظر خارجية ومستقلة، ولهذا السبب  ز  المجموعة أنه يمكن تحسي  كب  الشبكة مع زيادة البر
ي أهمية هذه المكاتب الخارجية. . عل خطط العمل الداخلية لكل مكتب وكل بلد

 ورأت المجموعة أنه من المهم جدا أن تبحث اللجنة فز

اح الخاص ب .318 ا عل االقبر
ً
ي تنفيذ سياسات تسليط الضوء عل ووافق وفد االتحاد الروسي أيض

أهمية دور مكاتب الويبو الخارجية فز
ول مسألة والية وتقييم المكاتب الخارجية، يجب وضع مسودة الويبو. وأعرب الوفد عن اعتقاده أنه من أجل إجراء مناقشة مثمرة ح

ي 
ات التر اتيجية المتوسطة األجل الالنظر  يجبأولية لوالية المكاتب الخارجية، مع مراعاة المؤرسر -2022يها فيما يتعلق بالخطة االسبر

ة نفسها2026 نامج للفبر انية البر ز ي توجد المكاتب وعند إجراء التقييمات، يجب إيالء االعتبار ا ،، ومب 
لواجب لمواقف الدول األعضاء التر

ا عن  . الخارجية الحالية عل أراضيها ً ا كبب 
ً
ورة االعتماد عل نهج مرن ألن المكاتب الخارجية تختلف اختالف وأعرب الوفد عن إيمانه برصز

ة ي طريقة عملها، وفبر
منطقة. وكان الوفد عل استعداد للمشاركة ها ونطاق أنشطتها المتعلقة بأولويات البلدان أو العمل بعضها البعض فز
ي المشاورات 

 المتعلقة بوالية المكاتب الخارجية وتقييمها.  المهمةفز

ز شار وأ .319 ى عل المكاتب الخارجية للويبو وتقييم شبكة المكاتب الخارجية. ولقد أثرت جائحة إل أنه يولي وفد الصي  أهمية كبر
أن تعمل مع الدول األعضاء من أجل وضع خطة لتقييم والية المكاتب الخارجية من أجل عل عملية التقييم. وعل األمانة 19-كوفيد

ي و شأن داخلي للويبو هو أن التقييم علما إتمام هذا التقييم. و  ا شأن خارحر
ً
ح أن بالنسبة للكنه أيض لدول األعضاء، يود الوفد أن يقبر

احات وآراء الدول األعضاء  ي تستضيف مكاتب خارجية. تستمع األمانة بعناية إل اقبر
 خالل التقييم وال سيما تلك التر

اك الدول األعضاء من خالل العروض غب  الرسمية  .320 ي إرسر
انية عل جهوده فز ز نامج والمب  وتحدث وفد الهند وشكر رئيس لجنة البر

ي هذه المسألة الحاسمة. وأعرب الوفد عن أسفه ألن هذه المسألة حراز التقدملمحاولة إيجاد طريقة إل 
ز
منذ قرار  هاتناول يتم لم ف

ي لصياغة المواصفات 2019الجمعيات العامة لعام 
ي المشاركة بشكل بناء واستبافر

ة خالل. كان ال بد من االستمرار فز ي محدد فبر
. ةزمتز

ي مختلف المناطق. وإن
ي تنفيذ جدول أعمال الويبو فز

ي ضوء مساهمة المكاتب الخارجية فز
ز
ي قدًما ف

ا للمضز
ً
عدم  وقد حان الوقت أيض

ي مصلحة الدول األعضاء. وبالنسبة للوفد، يجب 
اح فتح مكاتب خارجية عدم إحراز أي تقدم ال يصب فز اح إجراء التقييم باقبر ربط اقبر

اف بأن الدول  جديدة. وبينما أقر الوفد بالحاجة إل إجراء تقييم للمكاتب الخارجية للويبو بطريقة موضوعية وهادفة، إال أنه يجب االعبر
ي تقييم أداء األعضا

ة التقنية والتجربة السابقة فز ي الوقت نفسه، تتمتع أمانة الويبو بالخبر
ة التقنية للقيام بذلك. وفز ء ال تتمتع بالخبر

ز يجب أن  ي حي 
ي تنفيذ ، إال أن عملية التقييم الشاملة الدول األعضاءتقود مكاتب الويبو الخارجية. وفز

دعم من أمانة الويبو بالتقييم التقتز
ي قدًما. ويجب أن  سيوفر 

المواصفات عل المعايب  الكمية والنوعية وأن تهدف إل تقييم القيمة  تشددللجنة نموذًجا موضوعًيا للمضز
ي تلك نية و تقالمضافة ألنظمة الملكية الفكرية اإلقليمية والعالمية ككل. كما يجب أن تؤخذ النهج ال

ز
القائمة عل الجدارة والتمثيل الجغراف

ي االعتبار 
ي المناقشات وكفاءتها الخارجيةللمكاتب  عند تقييم تقديم الخدماتفز

. وأكد الوفد عل استعداده لمواصلة المشاركة البناءة فز

 حول هذه المسألة الهامة. 

ي تأييد البيان الذي أدل به وفد بنغالديش بالنيابة عن مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ.  .321
ز
وأعرب وفد باكستان عن رغبته ف

ي مسألة تقييم شبكة المكاتب الخارجية بأكملها بسبب الوبين
 زال يولي ال، إال أنه جائحةما أعرب الوفد عن أسفه لقلة التقدم المحرز فز

ة لتلك العملية. ب ي غياب شكل متكرر ب قد أعرب الوفدكان إلضافة إل ذلك،  اأهمية كبب 
اح إنشاء مكاتب خارجية فز عن مخاوفه بشأن اقبر

ي و تنفيذ ة للمنظمة. وتدعو الحاجة إل الفوائد المثبت مصادر خارجية لتحديد الحاجة إل  باستخدامدراسات جدوى إعداد تقييم خارحر
ير أي معايب  أو منهجية أو وثيقة رؤية  تملك جنةللاكن تهذا التوسع. ولم  العملية برمتها. وكما أشارت وفود أخرى، سلط تقرير  لتبر

ي عام  ي أن  2019المدقق الخارحر ي الشبكة الحالية للمكاتب الخارجية. ويعتقد المدقق الخارحر
ز
ا ف

ً
الضوء عل بعض القضايا األساسية جد

ة ال وري قبل فتح أي مكاتب خارجية جديدة. وأقر الوفد بالخبر ي شامل أمر رصز نية لألمانة وكان منفتًحا عل الدور قتإجراء تقييم خارحر
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ي صياغة المواصفات 
انيةالداعم لألمانة فز ز نامج والمب  ا لتكليف الدول األعضاء ولجنة البر

ً
. ويود الوفد أن يشدد عل مركزية لألمانة وفق

ي ذلك صياغة المواصفات. وكخطوة منطقية تالية، شجع الوفد األمانة عل ا
لتماس آراء الدول األعضاء عمليات الدول األعضاء، بما فز

ي قامت بجمعهاحول محتويات المواصفات وتقديم 
انية المقبلة. وكما أشار إليه بيان مجموعة  المعلومات التر ز نامج والمب  خالل لجنة البر

ي تم جمعها بحسبترتيب اآلراء  يمكنبلدان آسيا والمحيط الهادئ، 
ول األعضاء لدمن قبل ا سهيل عملية االطالع عليهاع لتو موضال التر

ي سبتمبر لصياغة المواصفات.  قبل
انية فز ز نامج والمب  ز للجنة البر يجب أن تكون آراء الدول األعضاء مصحوبة و الدورة الثالثة والثالثي 

ي تم جمعها بالمواصفات
ي تقييماتها. و  التر

ي تستخدمها األمانة فز
 التر

ي وثيقة الجمعية العامة للويبو وأخذ وفد المملكة المتحدة الكلمة باسم المجموعة باء. وأشارت الم .322
جموعة إل القرار الوارد فز

A/55/13  ي اإلضافة الرابعة لوثيقة الجمعية العامة للويبو 2015لعام
. وأشارت المجموعة 2019لعام  A/59/13، والقرار الوارد فز

نام ز للجنة البر ز والحادية والثالثي  ين والثالثي  ا إل قرارات الدورات التاسعة والعشر
ً
انية. وأقرت المجموعة بأهمية وضع أيض ز ج والمب 

اتيجية واضحة حول إمكانية تطوير شبكة المكاتب الخارجية. و  ي اسبر
توضيح دور األمانة وتعزيز البيانات المتاحة حول الشبكة ينبغز

ا
ً
ت المجموعة أيض ي تنتجها المكاتب الخارجية. واعتبر

ي ذلك تقارير األنشطة والخطط التر
ي  لدعم تقييمها بما فز أن تقرير المدقق الخارحر

ي يمكن أن تشكل جزًءا  الذي
ا التر

ً
انية يحتوي عل بعض العنارص المفيدة جد ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الحادية والثالثي 

تم تقديمه فز
عرض عل اللجنة  هااستعداد نالمجموعة ع أعربتمن المواصفات. و 

ُ
حت المجموعة، كخطوة أول، أن ت لمناقشة هذا األمر. واقبر

ة منمسودة مواصفات  قدرة  جب أن تكون اللجنة واقعية بشأنيفبدون المسودة،  . باالستناد اليها المناقشة لتتمكن هذه األخب 
ي 
ز فز ي الوقت نفسه، وكما مواصفات للقيام بتقييم مستقل لشبكة مكاتب االالدورة عل تحديد المشاركي 

لويبو الخارجية بأكملها. وفز
ي عدة مناسبات، تشكل المواصفات وتقييم الشبكة بأكملها خطوات أول أساسية  أشارت اليه

ي  للتمكن من البحثالجمعية العامة فز
فز

ز  نامج والمب  ي حجم وتكوين شبكة المكاتب الخارجية للويبو. باإلضافة إل ذلك، نظرت لجنة البر
ي دورتها الحادية أي تغيب  فز

انية فز
ي عام 

ز فز ي لالنتهاء من التقييم المستقل.  2020والثالثي 
ي المستمر وأوصت الجمعية العامة بإتاحة الوقت الكافز

ي الوضع الوبات 
ا فز
ً
أيض

انية بدء المناقشات حول م ز نامج والمب  ح المجموعة أن تطلب الجمعية العامة من لجنة البر ي  سودةولذلك تقبر
موعد ال المواصفات فز

ز والبت  .  بشأنيتجاوز دورتها الرابعة والثالثي  ز ي الدورة الخامسة والثالثي 
 هذه المواصفات فز

وأخذ وفد جورجيا الكلمة باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق. وكانت مسألة افتتاح مكاتب خارجية جديدة للويبو  .323
ز الدول األعضاء. و مدرجة عل جدول أعمال المنظمة لعدة سنوات وكانت موضوع  ز عن االمجموعة أعربت مفاوضات مطولة بي   هامالبر

إجراء مراجعة للمكاتب الخارجية للويبو وكانت عل استعداد لمناقشة الذي ينص عل  2015بتنفيذ قرار الجمعية العامة للويبو لعام 
ي وتالمواصفات. 

ي المقتقرير عتبر المجموعة أن التوصيات الواردة فز نامج المدقق الخارحر ز للجنة البر ي الدورة الحادية والثالثي 
دم فز

ي تنفيذها. وكانت المجموعة 
انية صحيحة وينبغز ز ي فرضتها الجائحة المستمرة و مدركة للوالمب 

للمشاركة  ادهاستعدا أعربت عنقيود التر
انية التالية.  ز نامج والمب  ي المناقشات حول المواصفات خالل جلسة لجنة البر

 فز

 وضع شكلالذي أدل به وفد المملكة المتحدة بالنيابة عن المجموعة باء. وبقرار من الجمعية العامة،  وأيد وفد كندا البيان .324
ا  المواصفات طً ا لتقييم شبكة المكاتب الخارجية. وشدد الوفد عل وجهة نظره حيث يعتبر تقييم شبكة المكاتب الخارجية رسر

ً
تمهيد

ا للمداوالت بشأن فتح مكاتب جديدة. وأشار الوفد إل مواقف الدول األعضاء األخرى فيما يتعلق بنهج تقييم المكاتب 
ً
ا مطلق

ً
مسبق

ي  عل جميعتماد منهجية تقييم موحدة لتطبيقها الخارجية. وسيدعو الوفد إل اع
المكاتب الخارجية، لضمان االتساق والشفافية فز

ي التقييم. 
ي وبالتالي شجع الدول األعضاء عل  وأّيدالتقييم بما يتماسر مع أفضل الممارسات الدولية فز الوفد نصيحة المدقق الخارحر

حب الوفد بإعداد األمانة المواصفات لتقييم مكاتب الوي لوضعاتباع نهج مدروس  وفقا لما المواصفات لمسودة هذه بو الخارجية. وسب 
حت طرحه و   خرى. األ وفود الكما اقبر

ا إل أن ممثل جنوب أفريقيا أل وفود أخرى  طلبقال نائب الرئيس إنه رفع جلسة اليوم نظًرا لعدم و  .325
ً
خذ الكلمة، وبالنظر أيض

، وأشار إل أن اللجنة ستواصل مناقشة البند نيابة عن المجموعة األفريقية سيتحدث عن  ي اليوم التالي
ي اليوم  10هذه المسألة فز

فز
 .  التالي

ا باسم المجموعة األفريقية، إل  .326
ً
انية لم وأشار وفد جنوب أفريقيا، متحدث ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الحادية والثالثي 

أنه فز
. وبعد ذلك، أوصت ار بشأن المواصفات لتقييم عمل مكاتب الويبو الخارجيةيكن من الممكن إجراء مناقشات مستفيضة التخاذ قر 

انية يُ الدورة الحادية والثالثون للجمعية العامة بأن  ز نامج والمب  ي مواصفات  تبتأن بطلب من لجنة البر
الثانية  تهادور  خالل التقييم هذافز

ي عام 
ز
ز ف . مع مراعاة جميع الوثائق ذات الصلة بما  ،2021والثالثي  ي ي ذلك، عل سبيل المثال ال الحرص، تقرير المدقق الخارحر

ز
ووافقت  ف

انية عل النحو الواجب. وأ ز نامج والمب  ي  قرتالدورة الحادية والستون للجمعيات عل توصيات لجنة البر
المجموعة أن الظروف التر

ي هذا  مفصلالمواصفات بشكل حالت دون مناقشة 
ي الدورات السابقة ال تزال سائدة. كما أقرت المجموعة بالحاجة إل إحراز تقدم فز

فز
ي قرار الجمعية 

ي إمكانية فتح مكاتب خارجية جديدة عل النحو المنصوص عليه فز
الشأن لالستفادة من نتائج التقييم بهدف النظر فز

 العامة. ونظر 
ً
ز فإن ا ا ز خارجيي  للمكاتب الخارجية وشددت عل الدور الذي  ىلمجموعة تولي أهمية كبر إل أن أفريقيا تتضمن مكتبي 

ي الثنائية 
ي لعمل الويبو. ومع استعداد الويبو للدخول فز

ي البعد اإلنمات 
ز
 ، رأت المجموعة2022/23تؤديه لتعزيز والية الويبو، وال سيما ف

ي ضوء ال أن مكاتب الويبو الخارجية يمكن أن تلعب
ز
، ال سيما ف اتيجية مرؤية والرسالة المنصوص عليهدوًرا أكبر ي الخطة االسبر

ز
ا ف

ي أعطت األولوية للوصول إل جميع أنحاء العالم وربط أفراد الويبو من جميع  2026-2022المتوسطة األجل 
. أنحاء المنظمةوالتر
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وتعتقد داعًما رئيسًيا.  تلعب األمانة دوًرا وأنالدول األعضاء،  تقودهاالمجموعة أن عملية وضع المواصفات يجب أن  تعتقدو 
ا أن

ً
ي استشارة البلدان المضيفة للمكاتب الخارجية القائمة بالشكل المناسب المجموعة أيض

خالل مرحلة التقييم. باإلضافة إل ه ينبغز
ا، 
ً
ي االعتبار االحتياجات والخصائص المحتكون أن يجب ذلك، ولكي يكون التقييم مفيد

ددة المواصفات متوازنة ويجب أن تأخذ فز
ز العمليات وتبسيط  ز عل أفضل السبل لتحديث اإلدارة وتحسي  كب  الشبكة الحالية. وتجدر اإلشارة إل أن عمل للبلدان المضيفة، مع البر

 ، ي ا إل معايب  محددة لكل مكتب خارحر
ً
ز مكتب نظرا ألوجه اجراء تقييم عادل وواقغي وذلك إل التقييم يجب أن يستند أيض الختالف بي 

ي  ز و . وآخر  خارحر ي حي 
ا أن المكاتب الخارجية ت فز

ً
ي االعتبار أيض

واصل اللجنة مناقشة عملية تقييم المكاتب الخارجية، يجب أن تأخذ فز
ز من أجل تعزيز فعاليتها. ولذلك فيما يتعلق بحاجة إل موارد كافية ال سيما  غتنم المجموعة الفرصة للدعوة إل تخصيص تبالموظفي 
ز ا  المزيد من الموارد للمكتبي 

ُ
ز اللذين افت ي إفريقيا. وأحاطت المجموعة علًما باالت  لخارجيي 

ا فز
ً
ي طرحتها الوفود اقبر حا حديث

حات التر
ي اتباعها. و كيفية المختلفة بشأن  

ي ينبغز
ي ذلك األطر الزمنية التر

ي قدًما، بما فز
قد يكون المجموعة أنه بهدف تشي    ع العملية،  ىر تالمضز

ا مجموعة  ىحول محتو  آرائهام وجهات نظرها و ياألعضاء المهتمة لتقدإعطاء الفرصة للدول من المفيد 
ً
حته أيض المواصفات، كما اقبر

ي دورتها  للمواصفاتلألمانة بإعداد مسودة أول والمالحظات بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وستسمح هذه اآلراء 
لتنظر فيها اللجنة فز

 . ز  الثالثة والثالثي 

ي بدأت باألمس والمتعلقة بالموضوع، ولم يتمكن الوفد وأخذ وفد بيالروس الكلمة وأشا .327
ر إل أنه استمع بعناية إل المناقشة التر

قيةمن أخذ الكلمة نيابة عن  عن موقفها خالل قد أعربت المجموعة كانت لكن  و ، مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
ي يونيو مع الرئيس والمناقشا

ي جرت خالل الدورة. و المشاورات غب  الرسمية فز
اء التر ز الخبر ي وقت المجموعة قد أشارت ت بي 

إل سابق فز
رأت أنه يجب مراعاة األنشطة المختلفة للمكاتب و المشاورات،  إجراء تم بالطريقة المناسبة، وبعدين اتخاذ القرارات يجب أن أ

ي موسكو. و 
ي الدول األعضاء المهتمة من ،المجموعة أنه تعتقدالخارجية، مثل المكتب الناطق بالروسية فز

، يجب أجل فهم الوضع فز
ي القيام بدراسة للوضع

ي قدًما ويجب أن تتخذ بللجنة  تسمحيجب أن  تم إجراؤها حتر اآلن. ورأت المجموعة أن المناقشات التر
المضز

. ويتطلب هذا األمر وضع  ز ي الدورة الثالثة والثالثي 
ة قراًرا فز لع لتطّ و ، موعد الدورة التالية للجنةقبل حلول دراستها ل مسودةهذه األخب 
ا.  عليهاالجمعية العامة 

ً
 الحق

وأيد وفد اليابان البيان الذي أدل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء. ورأى الوفد أنه يجب االعتماد عل إجراءات  .328
ات والتدابب  القائمة عل  فضلن األمشفافة عند تقييم المكاتب الخارجية. وفيما يتعلق باإلجراءات العادلة والشفافة،  ي المؤرسر

النظر فز
ا، مثل المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكاتب الويبو الخارجية. وأشار الوفد إل أن اليابان 

ً
 ترغبالمبادئ التوجيهية المتفق عليها سابق

ي صياغة إجراءات عادلة وشفافة. 
 المساهمة فز

ورة تقييم الوالية ل وأخذ وفد المكسيك الكلمة ليشارك أفكاره حول .329 تمكن اللجنة من تشبكة المكاتب الخارجية للويبو، ورصز
ي حققتها المكاتب الخارجية الحالية و 

بأنه علما . و أم ال فتح مكاتب خارجية جديدةتحديد إذا كان من المستحسن تحديد النتائج التر
ي 
ا لخصوصيات كل منطقة واحتبشكل شامل و  تنفيذ بعض برامج الويبو ينبغز

ً
أنه من  يعتقد الوفدياجاتها وأولوياتها الخاصة، وفق

ز بعض مكاتب الويبو الخارجية  المناسب  ي كتحسي 
 تحديد احتياجات البلدان والمناطق مجال وسيلة لدعم المكاتب المركزية فز

اتيجية المتوسطة األجل  هو وارد. وكما والتخطيط لها واالستجابة لها ي الخطة االسبر
، عل المكاتب الخارجية أن تدعم 2026-2022فز

 عن توفب  المنتجات والخدمات والدعم والمساعدة بأي طريقة ممكنة الستخدام شأن ب نشر المعرفة أنشطة
ً
الملكية الفكرية، فضال

ي وعل ال
ورة. ويجب أن الملكية الفكرية كأداة للنمو والتنمية عل المستوى الوطتز المكاتب الخارجية  تشكلمستوى اإلقليمي عند الرصز

ي هذا المجال و وسيلة إليصال كل ما يقال عن 
ز
ي متناولنظام الملكية الفكرية لجعل الملكية الفكرية لألشخاص الذين يعملون ف

ز
 ف

ي المناطق المختلفة. وبغض النظر عن رأي الدول األعضاء، أعرب الو 
ز فز ز المحتملي  فد عن اقتناعه بالحاجة إل إجراء تقييم المستخدمي 

ي تحديد الفرص بشأن موضوعي 
ي المتاحة استخدام أمانة الويبو للمكاتب الخارجية وسيساهم هذا التقييم فز

ي والمجاالت التر
ينبغز

ي والذي يفيد بأن  ي تقرير المدقق الخارحر
وأنه سيكون من مكن مساءلة الشبكة أمر م تعزيز تحسينها. ووافق الوفد عل التعليق الوارد فز

ي ووسائل تقييم األثر ذات الصلة.  ز أولويات  المهم الحصول عل خطط عمل كل مكتب خارحر وعل المكاتب الخارجية أن تجمع بي 
ي االعتبار، يجب أن 

ز
تقييم مكاتب الويبو الخارجية  يكونالمنظمة العالمية واألولويات المحلية واإلقليمية. ومع أخذ كل هذه األمور ف

، التحقق من االمتثال واألنشطة و ما يلي  نحو ا موجه
ً
، تحديد وسائل  تنفيذ: أوال

ً
انية المخصصة لها. ثانيا ز خطط العمل وعالقتها بالمب 

ا لخطة 
ً
امات وفق ز ات واألنشطة وااللبر ا، تصميم أو تحديث المؤرسر

ً
ز التقارير والخطط الخاصة بأنشطة المكاتب الخارجية. ثالث تحسي 

. وخامًسا، تحديد اأنشطة تكلفة وفوائد  تحليلرابًعا،  العمل المتفق عليها.  ي ، مع مراعاة خصوصيات كل مكتب خارحر ي لمكتب الخارحر
ورة  ةتب الخارجيامساهمة شبكة المك ي االمتثال لوالية المنظمة. باإلضافة إل ذلك، وافق الوفد عل رصز

ز
ي  قيامف

ز
شعبة الرقابة الداخلية ف

ز المكاتب الخارجية والمقر الرئيسي تدقيق لعمليات المكاتب بالويبو  ي إجراء س األمر الذي ،الخارجية وتدفق المعلومات بي 
ز
يساهم ف

إجراء تقييم من شأنه أن يجمع عنارص كافية ستجعل من الممكن تقييم أفضل. وأعرب الوفد عن اعتقاده أن العنارص المذكورة أعاله 
ي أن االبتكار واإلبداع بكة المكاتب الخارجية، شفيما يتعلق بلتحديد اإلجراءات المستقبلية و  للتحليل

مع مراعاة الهدف المتمثل فز
ز عل الملكية الفكرية يجب أن يعودا بالفائدة عل الجميع.   القائمي 

يا عن تقديره ألهمية تقييم شبكة المكاتب الخارجية للويبو للتأكد من أنها فعالة ومؤثرة.  .330 يا هي وأعرب وفد نيجب  ونظًرا ألن نيجب 
ي إفريقيا، يعتقد الوفد أند مضيف بل

ز فز ز الحاليي  ز الخارجيي  المواصفات لتقييم المكاتب الخارجية بعناية  ه يجب إعدادألحد المكتبي 
ي تنفيذ برنامج 

ي المساهمة فز
ز أن جميع مكاتب الويبو الخارجية تتشارك الهدف نفسه المتمثل فز ي حي 

ز
ودقة لتكون متوازنة وواقعية. وف
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انية العمل و ال ز اتنفس  تتشاركالقائم عل النتائج، إال أنها لم مب  ز لتحقيق هذا الهدف. و  أو التجارب الخبر مدة  عل ذلك:  األمثلة من بي 
ي 
ي البلدان أو المناطق الموجودة فيها وأنواع الخدمات التر

من  قدمها. وسيكونتوجود هذه المكاتب ومستويات التنمية المختلفة فز
.  دواعي رسور  ي مناقشة المعايب 

ي إنشاء لقد تم التفاوض بشأن و الوفد توضيح هذا األمر أكب  عندما تبارسر اللجنة فز
المكاتب الخارجية فز

ي المنطقة باإلضافة إل عنارص أخرى. بشكل أساسي أفريقيا عل أساس المساهمة 
ي تطوير الملكية الفكرية فز

ولذلك سيكون من المهم فز
ي أفريقيا بشكل فعال ع الضوء التقييم أن يسلط

 مكاتب خارجيةال لضمان استمراريةل الحاجة إل دعم المكاتب الخارجية القائمة فز
ية الالزمة ي ذلك تسهيل استخدام  لها ق األهداف المحددةيتحقل وقدرتها عل العمل بشكل فعال وحيازتها عل الموارد البشر

بما فز
ي أفري

اتيجية  األمر تجسد هذا يقيا. و الملكية الفكرية من أجل تحقيق التنمية فز ي الخطة االسبر
ي للويبو وفز اتيجر ز االسبر كب  ي مجاالت البر

فز
ي الدول األعضاء  2026-2022المتوسطة األجل 

ا طموحة لتعزيز مشاركة الويبو مع أصحاب المصلحة فز
ً
ي طرحت أهداف

للمنظمة، والتر
ي الويبو. و 

ي أوقات  ،هذا النوع من المشاركةتدفعنا إل  19-جائحة كوفيدعن الناجمة متعددة األوجه الاالنتكاسات ذكر الوفد أن فز
فز

اتيجية المتوسطة األجل  ،األزمات والفرص هذه ي الخطة االسبر
إل وأعرب الوفد عن تطلعه ، 2026-2022عل النحو المشار إليه فز

ي اعتماد هذا النهج 
ي سيتم تحديدها. و  فز

ا فرصة لمراعاة توصيات جدول أعمال التنمية وحقيقة تالمواصفات التر
ً
شكل عملية التقييم أيض

يا استعدادها للمشاركة  و ه 2030-2020 عقدأن  ا، أبدت نيجب  ً عقد العمل والتنفيذ ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأخب 
ي 
ي الموضوع و العمل عل هذا فز

 يةفعالال تعزيز لتقييم المكاتب الخارجية القائمة من أجل  اسبةالمنالمعايب   اعتمادأشارت إل أنه ينبغز
ي يأثر إ إحداثو  ي المستقبل لويبو ل خارجية تسهيل عملية فتح مكاتبو  جاتر

 . فز

ي مناقشات جوهرية بسبب القيود إل وفد باكستان  أشار و  .331
انية لم تتمكن من الدخول فز ز نامج والمب  إنه من المؤسف أن لجنة البر

ي فرضتها الجا
احات الجيدة تم تقديمها منذ اليوم السابق. وقد دعت بعض الوفود والمجموعات التر ئحة. وقال الوفد إن بعض االقبر

ز وطلبت مجموعة بلدان آسيا  اإلقليمية إل تعزيز دور األمانة ودعت إحدى المجموعات اإلقليمية إل تأجيل الدورة الرابعة والثالثي 
انية. ولم هذه اآلراء بعد عضاء وتقديم والمحيط الهادئ التماس آراء الدول األ ز نامج والمب  تجميعها بحلول الدورة المقبلة من لجنة البر

حات متعارضة، ومن أجل  ة ال أقرّ يمكن الجمع بينها. و  تسهيل األمور تكن هذه الخيارات والمقبر ي تقالوفد أن األمانة تتمتع بالخبر
نية فز

ي التأكيد عل و عمليات التقييم، 
ا عن رغبته فز

ً
ح الوفد دمج ل المركزي دور ال أهميةلكنه أعرب أيض ي هذه العملية. واقبر

لدول األعضاء فز
احات  أن تسغ للحصول عل آراء الدول األعضاء و  ،بعض هذه االقبر

ً
ز إجراؤه. وتقدمت  علفيمكن لألمانة مثًل نوع التقييم الذي يتعي 

حات الخاصة بها. البلدان المضيفة بمجموعة من ا حات  مطلعة بشكل أكبر عل مختلف اآلراءأن تكون اللجنة ومن المحبذ لمقبر والمقبر
. و لة بحلول صوالمعلومات ذات ال ي سبتمبر

ز فز إرسال آرائها بعض الدول األعضاء  مناألمانة  تطلب يمكن أنفالدورة الثالثة والثالثي 
ي أن يكتابيا

ي العام التالي حضورياال عقد  تم. وأعرب الوفد عن أمله فز
، يمكن إل أنه بعد اختتام اللجنة لدورتهاص الوفد ل. وخاجتماع فز

ي يمكنها 
بعد جمعها ويمكن لألمانة عرض هذه اآلراء كتابيا وجهات نظرها   إرساللألمانة أن تطلب آراء الدول األعضاء المهتمة والتر

 خالل الدورة التالية. 

ها عن وجهات نظرها و وشكرت األمانة جميع الوفود عل مشار  .332 ي تقدمت بها. وقد عل كتها وتعبب 
احات التر التعليقات واالقبر

حات. وأعلنت األمانة أنها عل  احات والمقبر أحاطت األمانة علًما بتعليقات المجموعات اإلقليمية والوفود، والمالحظات واالقبر
الدول األعضاء.  تقودهااألمانة تماًما أن التقييم عملية  تتفهمو استعداد لمساعدة جميع الوفود بأي شكل من األشكال بناء عل طلبها. 

ي اقبر اوبما أن األمانة قد استمعت إل 
مزيد من التوجيهات بشأن الدور الذي الحات مختلفة من الدول األعضاء، فإنها تتطلع إل تلقر

ي تحديد مواصفات تقييم مكاتب الويبو ا
 . 2021لخارجية لعام يمكنها أن تؤديه من أجل مساعدة الوفود فز

  أدلتوقال نائب الرئيس إن العديد من الوفود  .333
ُ
 بمداخالت ت

ّ
حات  وجيهةحات اقبر ام قد وقد أخذت األمانة علًما بهذه المقبر

 واألفكار. 

ي استندت إل قرار الجمعية  -وأعرب وفد إيران )جمهورية  .334
ي شكر األمانة عل المالحظات الصحيحة التر

ز
اإلسالمية( عن رغبته ف

ي عام الع
ح أن تطلب األمانة من الدول األعضاء أن قود. وذكر الوفد أن التقييم هو عملية ت2019امة فز ها الدول األعضاء، ومن ثم اقبر
 إلعداد المواصفات.  آرائها ومالحظاتهاتقدم 

نائب الرئيس بأن  أقر و . من قبل عدد من الوفود تتعلق بدور األمانة ختلفةحات ماقبر ام يتقده تم وأشار نائب الرئيس إل أن .335
اح الملموس  منللوفود مواقف مختلفة  دور األمانة تجاه الدول األعضاء فيما يتعلق بمستقبل شبكة المكاتب الخارجية. وكان االقبر

انية. وفتح نائب الرئيس  علأن تحتفظ اللجنة بهذا البند  وفود أخرى هو الذي قدمه وفد باكستان و  ز نامج والمب  جدول أعمال لجنة البر
اح بالذات.  إضافيةالباب ألي تعليقات   عل هذا االقبر

ي جدول أعمال اللجنة. باختيار ما يتعلق يفوفد باكستان عن انفتاحه  أعربو  .336
احات لإلبقاء عل البند فز الوفد  يرصّ ولن  أحد االقبر

احه  ز الدورات، لكنه أكد أن اللجنة بعل اقبر ة ما بي 
ي العام التماس آراء الدول األعضاء خالل فبر

ي نقاش مماثل عندما تجتمع فز
ستدخل فز

ي الدورة التالية. و 
ز
مفيدة  اتمناقش إجراءعملية التقييم من أجل بشأن آراء الدول األعضاء  سيكون من األفضل معرفةالتالي أو ربما ف

ة  . لكن الوفد ال يمانع تأجيل بند جدول األعمال إل الدورة التالية. ومستنب 

استمع مع األمانة إل المداخالت وهما يعمالن عل وضع فقرة قرار لهذا البند من جدول األعمال. وطلب وقال نائب الرئيس إنه  .337
مواصفات تقييم مكاتب الويبو "من جدول األعمال  10فقرة القرار عل الشاشة للبند  مسودة تعرضنائب الرئيس من األمانة أن 
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اح 2021"الخارجية لعام  انية علًما بالمداخالت وطلبت ذي ينص عل ما يلي ال. وقرأ نائب الرئيس االقبر ز نامج والمب  : "أحاطت لجنة البر

الدول األعضاء  مساهماتوتوفب  تحديث عن وضع وتقدم  محتوى المواصفات بشأنإرسال آرائها إل من األمانة دعوة الدول األعضاء 
نامج ز للجنة البر حة تجسد جوهر النقاش الذي بدأ ". وأعرب نائب الرئيس عخالل الدورة الثالثة والثالثي  ن اعتقاده بأن فقرة القرار المقبر

ا خالل هذا اليوم. 
ً
ي اليوم السابق، والذي استمر أيض

 فز

قيةوأخذ وفد بيالروس الكلمة باسم  .338  لصياغة. وشكرت المجموعة األمانة مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
ي الوقت المناسب ذكرت أو ، إرسالهاالوثيقة الخاصة بالقرار و 

ي المجموعة اإلقليمية.  تهامناقشلنها لم تتلقها فز
مع الدول األعضاء فز

ي الحصول عل مزيد من الوقت لكي تجتمع المجموعة، 
 ،الوقتبعد ذلك حتر مساًء أو  3حتر الساعة وأعربت المجموعة عن رغبتها فز

 ألن بعض األمور تتطلب المناقشة داخل المجموعة قبل أن تقدم آراءها إل اللجنة. 

ي تم وأشار نائب الرئيس إل أنه سي .339
عدد ألن  ،إغالق المناقشة بعد تعبب  البعض عن آرائهم كن يريدلم يو . للوفد منح الوقت الكافز

ز و  من ز اإلقليميي  ي ال واالوفود األخرى أراد أعضاءالمنسقي 
ح بمزيد من التفصيل. وسالنظر فز نح اللجنة الوقت للمناقشة م تمينص المقبر

 خالل جلسة بعد الظهر. ودعا نائب الرئيس الوفود األخرى إل أخذ الكلمة لإلدالء بآرائهم. 

ورة وأهمية  .340 ة طويلة عن رصز انية قد تحدثت لفبر ز نامج والمب  ي تسليط الضوء عل أن لجنة البر
وأعرب وفد باكستان عن رغبته فز

ي عل عملية 
ي حدثت خالل العام ونصف العام الماضز

، وضع المواصفاتإجراء تقييم لشبكة المكاتب الخارجية. وقد أثرت الجائحة التر
اح الذي تم طرحه اآلن الوفد أعرب ورغم ذلك، هذا األمر أحد أسباب عجز اللجنة عن إحراز أي تقدم. شكل و  عن اعتقاده بأن االقبر

ي تستضيف مكتًبا خارجًيا عل أراضيها، لتقديم وجهات نظرها حول نوع التقييم  ال سيماعضاء، سيعىطي الفرصة للدول األ
تلك التر

اح. أنه مستعد لالمطلوب. وقال الوفد   دعم االقبر

اح هو معالجة جميع األسئلة المطروحة، وأعرب عن رسوره الكبب  لموافقة  .341  إن الغرض من االقبر
ً
وشكر نائب الرئيس الوفد، قائال

اح.  وفد  باكستان عل هذا االقبر

ز واألمانة عل جهودهم البناءة للتوصل  -وأعرب وفد إيران )جمهورية  .342 ز اإلقليميي  ي شكر جميع المنسقي 
اإلسالمية( عن رغبته فز

 القرار.  تأييده لمسودةإل حل وسط. وأعرب الوفد عن 

ح.  دهتأيياإلسالمية( عل مساهمته و  -وشكر نائب الرئيس وفد إيران )جمهورية  .343  لفقرة القرار المقبر

 . ةالقرار مقبول مسودةوأخذ وفد إندونيسيا الكلمة وأشار إل أنه وجد  .344

اح القرار. ب إل أنه قد فهم وفد المملكة المتحدة أشار و  .345 ي جلسة بعد الظهر للرد عل اقبر
أن الدول األعضاء ستتمكن من العودة فز

ي اال
ي صياغة حية للقرار. ولم ير الوفد المسودة عل الشاشة، ولم يرغب فز

حة ورغم ذلكنخراط فز ، أشار الوفد إل أن فقرة القرار المقبر
انية إل "دعوة الدول  ز نامج والمب  ح الوفد أن تشب  لجنة البر تشب  إل أن المواصفات موجودة من قبل خاصة بحسب النقطة األول. واقبر

ي الواقع أي وثيقة يمكن بشأن المواصفات المستقبلية للتقييإل إرسال آرائها األعضاء 
نظر الالتعبب  عن وجهات م"، إذ لم يتم وضع فز

ا مع اآلخرين وأنه سيتشاور مع المجموعة باء وضع ل ع عمل. وأعلن الوفد أنه سيبشأنها
ً
صياغة محددة وسيحاول مناقشتها مسبق

احات المحددة.  تقديمليتمكن من   بعض االقبر

،   هر ذكتم ، كما ن اللجنةإوقال نائب الرئيس  .346
ً
اح الذي استند إل سابقا كانت تستغل الوقت قبل جلسة بعد الظهر لمشاركة االقبر

وقت إلجراء المشاورات الالزمة مع المجموعات  صحات الدول األعضاء. وأشار نائب الرئيس إل أنه سيتم بالتأكيد تخصياقبر ا
 اإلقليمية. 

أن يطلب من الدول األعضاء التحلي  يودوأشار نائب الرئيس إل أن اللجنة كانت تعمل بجد منذ بداية األسبوع ولهذا السبب  .347
ي القيام به الوضع  تفّهملتوصل إل اتفاق و لبالمرونة 

ليكون عمل اللجنة مثمًرا قدر األيام القليلة الماضية،  خاللالقائم، كما نجحت فز
امج هي األساس. واللجنة  النواحي  حول أهمية المكاتب الخارجية للمنظمة، ولكنمن األمور الكثب   اإلمكان. ويمكن قول المالية والبر

. وشكر نائب الرئيس األعضاء عل نهجهم البناء الذي بقر تعامل مع الملكية الفكرية ويجب أن يت
ً
مزيد من ال حققالنظام فعاال

ي اليوم السابق  عرض ذكر نائب الرئيس أنه تماإلنتاجية. و 
قرار عل جميع الوفود، وعقدت المجموعات اإلقليمية اجتماعات ال مسودةفز

ي الموافقة عل 
ي مارست حقها فز

حات إل الوفود اقبر ل االارسفد تم إوإجراء التعديالت. و القرار  مسودةمختلفة مع الوفود المختلفة التر
ا، ثم 

ً
حة عل عرض عل اللجنة عل الشاشة جميع التعدتم مسبق من جدول األعمال.  10البند الخاص بالقرار  مسودةيالت المقبر

ي األيام السابقة إل أنه سيكون من المفيد نائب الرئيس أشار و 
ي جرت فز

ة تعكس بشكل أفضل المناقشات التر وضع فقرة قصب 
ا 
ً
ي قدمتها الوفود. وسيساهم هذا النهج أيض

احات المختلفة التر ي إبقاء المناقشاتواالقبر
ز
أن الهدف هو  الوفود جيدا . وتدركمنظمة ف

 ةدو مس كل فقرة منمناقشة  إل نائب الرئيس  انتقلالتوصل إل اتفاق. ثم تعزيز فرص أكبر لشكل السماح للدول األعضاء بالمشاركة ب
ي قدمتها الوفود. و التعديالت كل   عليها األمانةأدخلت  بعد أنعل حدة،  القرار 

احات التر ا لالقبر
ً
 إدراج عبارة "هو لتعديل األول اكان وفق



WO/PBC/32/8 
89 
 
 

 من استخدام عبارة كل الدول األعضاء المهتمة
ً
احاالفقط. ويشكل هذا  "الدول األعضاء"" بدًل ي األ تعديال قبر

سلوب وفتح نائب فز
 الرئيس باب التعليقات. 

اح  .348 وطلب وفد بنغالديش بعض الوقت إلجراء بعض المحادثات الداخلية مع مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ بشأن اقبر
 القرار الجديد.  مسودة

ح المحدد الذي تقدمت به  .349 وسأل نائب الرئيس وفد بنغالديش إذا كان يحتاج إل مدة محددة من الوقت لمناقشة التعديل المقبر
قية، أو إذا يحتاج إل وقت  مجموعة بلدان آسيا احات الثالثة أو أي  لمناقشةالوسىط والقوقاز وأوروبا الشر احاالقبر ي  آخر  اقبر

وارد فز
 الوثيقة. 

اح أو محتوى ولكن يتعلق بال .350 المستخدمة، وبالتالي سيحتاج إل  صيغةورد وفد بنغالديش بأن األمر ال يتعلق بالضبط بأي اقبر
 لمحيط الهادئ. مراجعة مجموعة بلدان آسيا وا

ي التعديال .351
ح النظر فز لمسودة الثالثة  توقال نائب الرئيس إن األمر نفسه قد ينطبق عل المجموعات اإلقليمية األخرى، ولذا اقبر

 المناقشة.  استكمال لتحصل الوفود عل مزيد من المعلومات قبل القرار 

اح معدل تقدمت به هذا الصباح مجمو  .352 قية، وسأل وفد جنوب أفريقيا عن اقبر عة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
اح نفسه ال ي موالذي لم يكن بالضبط االقبر

ا.  هذا عروض عل الشاشة. وأراد الوفد أن يفهم ما إذا سيتم النظر فز
ً
اح أيض  االقبر

اح قيد المراجعة يشمل جميع اال .353  للتأكيد عل هذا األمر. حات، لكنه منح الكلمة لألمانة اقبر وقال نائب الرئيس إن االقبر

قية هذا  .354 اح قيد المراجعة هو الذي تقدمت به مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر وأكدت األمانة أن االقبر
ي اليوم السابق، 

، أحدهما فز ز احي  قية قد تقدمت باقبر الصباح. وهو األحدث حيث أن مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
 خر هذا الصباح. واآل 

اح السابق، ألن بعض المصطلحات مثل "كتابًيا" لم  .355 .  تكن موجودةوطلب نائب الرئيس من األمانة طرح االقبر اح األخب  ي االقبر
 فز

ي  .356
قية، إن المجموعة حاولت أن تأخذ فز ا باسم مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

ً
وقال وفد بيالروس، متحدث

ز اآلخرين،  االعتبار مواقف ز اإلقليميي  األهمية بالنسبة لمجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا األقل إزالة النقاط و المنسقي 
قية، حتر لو كانت  ي اليوم السابق، وفيما يتعلق بالفقرة  مهمةالشر

كائها، حتر تتمكن اللجنة من اختتام دورتها بنجاح. وفز ، 2بالنسبة لشر
ي الذي  مسودةنقاط الحيوية بالنسبة للمجموعة، والقرار المعروض عل الشاشة هو بالفعل أدرجت المجموعة فقط ال

القرار النهات 
احه لتنظر فيه اللجنة. وشكل هذا  ي اقبر

اح حل وسط تأمل المجموعة أن يكون االترغب المجموعة فز كاء.  مقبوال منقبر واستنادا إل الشر
ز  ز والمندوبي  ز اإلقليميي  ي االعتبار. ، تعتقد المجموعة اآلخرينتعليقات المنسقي 

 أن التعليقات قد تم أخذها فز

اح. وتوجد مجموعة ثانية من  .357 ونظًرا لعدم وجود طلبات أخرى ألخذ الكلمة، طلب نائب الرئيس من اللجنة أن تراجع االقبر
ي ذلك "كتابًيا" و"

ز
اح المجموعة باء ". بشأن إعداد المواصفات، لتقييم مكاتب الويبو الخارجيةالتعديالت بما ف وقد تقدمت بهذا االقبر

ي تقديم تعليقاتها، يمكنها أن تطلب 
ز
ومجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وقال نائب الرئيس إنه كلما رغبت المجموعات اإلقليمية ف

ة للمشاورات والمناقشات. وسأل نائب ال احة قصب  ي ذلك، فستحصل اللجنة عل اسبر
ز
رئيس عما إذا كان الكلمة وإذا لم تكن ترغب ف

قية عند مناقشة التعديل  ي أخذ الكلمة، كما فعلت مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
ي يرغبون فز

مؤيدو التعديل الثاتز
ي سي مسودةاألول. لم تكن هناك طلبات أخرى ألخذ الكلمة، لذلك أشار نائب الرئيس إل أن 

يد اإلل هالارستم االقرار النهات  ي إل بالبر
وتز كبر

 . ز ز اإلقليميي   المنسقي 

اح جديد و  .358 ي أعلن نائب الرئيس عن وجود اقبر
ي ب التحلي وأنه ينبغز

ز
حالمناقشات. وبناًء عل ذلك،  المرونة ف ل عنائب الرئيس  اقبر

ز ا اح الجديد الذي أرسلته مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ إل جميع المنسقي  . المجموعات اإلقليمية مناقشة االقبر ز  إلقليميي 

اح الجديد المقدم من مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ والمعروض  .359 وبعد مزيد من المشاورات، أشار نائب الرئيس إل االقبر
ي الفقرة الثانية و  األجزاءعل الشاشة، والذي ألغز بعض 

ز
القرار. وطلب نائب الرئيس من المجموعات اإلقليمية  سودةعنوان م نحّس ف

 ة تفضيالتهم، بدًءا من المجموعات اإلقليمية. والوفود مشارك

اح .360 أو  جديد وأخذ وفد بنغالديش الكلمة باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وذكرت المجموعة أنها ال تعتبر أنه اقبر
ة، فعنرص جديد.  ي الفقرة الثانية عل سبيل المثال، قد قامت المجموعة ببساطة بإجراء بعض التعديالت الصغب 

ز
: تعديالن تنفيذتم ف

ي الفقرة األول الغاءاألول 
الدول األعضاء ستعبر عن آرائها أضيفت كلمة "كتابًيا" لإلشارة أن  االزدواجية والثانية توضيح الهدف. وفز

ي الفقرة األول وبسيتم جمع اآلراء همن الواضح أن بما أنه كانحول إعداد المواصفات "كتابًيا". و 
ا فز
ً
التالي فهناك ، وقد ورد ذلك مسبق

اح  ي الفقرة الثانية، فقد فهمت المسودةأساس آراء الدول األعضاء" إلعداد "عل  يستخدم العبارةتكرار للفكرة نفسها. وكان االقبر
. أما فز
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، يمكن  يمثل هذا األمر  مسودة مواصفات، لذلك نظًرا ألن وضعالمجموعة أن الهدف من هذه العملية هو   هياإلشارة إلالهدف الرئيسي
 من 

ً
ي البداية فقط بدال

ة. اإلشارة اليه فز ي الفقرة األخب 
ا فز
ً
 أيض

ح المفصل للتعديال .361 ومحتويات الوثيقة كما وشكرها عل مرونتها وقدرتها عل  توشكر نائب الرئيس المجموعة عل الشر
 التفاوض. 

حة، وأخذ وفد بيالروس الكلمة ليقول إن مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر  .362 قية قدمت التعديالت المقبر
 وقت للتشاور مع الدول األعضاء فيها. بعض ال الوفد طلبيوبالتالي س

ز لعقد جلسة غب  رسمية قبل  .363 ز اإلقليميي  ي حال لم يتم التوصل إل اتفاق، سيتواصل مع المنسقي 
وأشار نائب الرئيس إل أنه فز

انية من أجل التوصل إل اتفاق حول  ز نامج والمب  ي جدول األعمال.  مسودةالدورة الرسمية للجنة البر
ي قدًما فز

 القرار وذلك بهدف المضز

ح وسيتم وأعلن نائب الرئيس أنه  .364  ه تم عقدعل الشاشة. وقال نائب الرئيس إنه عل دراية بأن عرضهتم التوصل إل نص مقبر
ي اآلراء. 

اجتماع للمجموعات اإلقليمية وعل هذا األساس تشاور المنسقون اإلقليميون مع الدول األعضاء من أجل التوصل إل توافق فز
اض ونظر   وألنه لم يتقدم أحد بأي اعبر
ً
من جدول األعمال  10البند  قرار  جود طلبات ألخذ الكلمة لمناقشة صياغةإل عدم و  ا

ي اآلراء وتم اعتماد "2021مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام "
، خلص نائب الرئيس إل أن اللجنة قد توصلت إل توافق فز

 القرار. 

 بالمداخالت وب  هدف وضع مواصف .365
ً
انية علما ز نامج والمب  ات تقييم مكاتب الويبو الخارجية، وطلبت من أحاطت لجنة البر

 :  األمانة ما يلي

 بشأن إعداد المواصفات؛  -
ً
 دعوة كل الدول األعضاء المهتمة إل إرسال آرائها كتابيا

انية  مساهماتوتوفب  تحديث عن وضع وتقدم   - ز نامج والمب  ز للجنة البر الدول األعضاء خالل الدورة الثالثة والثالثي 
 ناقشة والبحث. لمزيد من الم

 منهجية تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد من جدول األعمال 11البند 

 . A/59/INF/6و A/59/11و A/59/10استندت المناقشات إل الوثائق  .366

انية بوجود ثالث وثائق تحت هذا البند:  وعرض .367 ز نامج والمب  ًرا لجنة البر
ّ
 A/59/10نائب الرئيس بند جدول األعمال، مذك

ي عام  ديحات من وفاقبر ا تمثل ، وهي A/59/INF/6و A/59/11و
. 2019الواليات المتحدة األمريكية وسويشا إل الجمعيات فز

ح   حاتهما. اقبر اوطلب نائب الرئيس من وفدي الواليات المتحدة األمريكية وسويشا أخذ الكلمة لشر

ة .368 ي  تؤدي إلطويلة أن منهجية التخصيص الحالية  ورصح وفد الواليات المتحدة األمريكية بأنه كان يعتقد منذ فبر
ز
عدم التوازن ف

انية منذ عام  ز انية تناقش منهجية بديلة لتخصيص المب  ز نامج والمب  انية الويبو. وكانت لجنة البر ز اح قدمه وفد 2015مب  ي ذلك اقبر
، بما فز

ي عام 
ي لكل من النفقات ابشأن ا 2017الواليات المتحدة األمريكية فز ز االتحادات. ونظرً لتخصيص النستر ة بي  ة وغب  المبارسر إل  المبارسر

انية، رأى الوفد أن إعادة  ز نامج والمب  ز للجنة البر ي انعقدت بها الدورة الثانية والثالثي 
مواقفه المختلفة بالتفصيل سيكون  تالوةالطريقة التر

ي مضيعة للوقت. 
ز
انية اجتماعاتها الحضورية ف ز نامج والمب  أعرب الوفد عن عل األرجح،  2021أوائل سبتمبر وبعد أن تستأنف لجنة البر

ي 
ز
. ومع ذلك، فقد فهم الوفد أنه لم للمنظمةلسالمة المالية ل األنسببما هو للقيام أن تستمر هذه المناقشات باهتمام متجدد  أمله ف

ي فريق لشبونة العامل حتر اآلن إليجاد حل، ورأى الوفد أن هذا األمر  تقدميتم تسجيل أي 
أكد الوفد أنه لن يتخل عن . و محبطفز

امات االتقيد ببالكل اتحاد من االتحادات الممولة بالرسوم   يقوم إرصاره عل أن ز وأن يجمع  المعاهدات بالمفروضة عليه بموجلبر
ي ذلك نصيبه العادل من النفقات العامة للمنظمة. 

ز
ي لتغطية نفقات االتحاد، بما ف

ز
 الدخل الكاف

ا، 2015وذكر وفد سويشا أن المناقشات حول هذا البند كانت تجري منذ عام  .369
ً
قدم الوفد  إذ، وكانت المواقف معروفة جيد

ي الوثيقة 
احه فز ي عام  A/59/11اقبر

اح. النقطة األول هي الحفاظ 2019فز ي هذا االقبر
ز فز ز رئيسيتي  . وسلط الوفد الضوء عل نقطتي 

ي تم
انية السابقة. واعتبر الوفد أن هذه المنهجية تشكل نهج عملي  اعتمادها عل المنهجية الحالية، والتر

ز ي العديد من دورات المب 
فز

ي جمعيات 
. وانبثقت النقطة الثانية من النقطة األول، وهي جعل 2019للويبو، وقد أقرت جميع الدول األعضاء تقريًبا بذلك فز

لمدة طويلة. وأكد الوفد أن المناقشات حول هذه المسألة استمرت لمدة ست المنهجية الحالية المنهجية الرسمية نظًرا الستخدامها 
ي جمعيات 

ز
ي أدل بها ف

ما ذكره حتر اآلن بشأن  دعمت 2019سنوات وأن الوقت قد حان التخاذ قرار. وخلص الوفد إل أن البيانات التر
 . هذا الموضوع
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لتتمكن و  للمنظمة سالمة الماليةالمن أجل الحفاظ عل جميع الوفود لوذكر نائب الرئيس أن هذا الموضوع موضع اهتمام  .370
 بعملها. ثم فتح نائب الرئيس الباب للوفود لتقديم وجهات نظرها. من القيام االتحادات 

ات اإليجابية فيما يتعلق ب -وأعرب وفد إيران )جمهورية  .371 ز نضممالعدد اإلسالمية( عن رسوره بالمؤرسر الجدد إل اتفاق لشبونة  ي 
 عن زيادة الطلبات المقدرة ووثيقة جنيف

ً
ي  المتوقعة إيرادات الرسوم وارتفاع، فضال

  النمو  هذاسيشكل و ، 2022/23 الثنائية فز
ً
عامال

 لتعزيز النظام
ً
ويجية وتقديم خدمات عالية الجودة لنظام الملكية الفكرية العالمي أساسيا ز . ويجب أن تكون األنشطة البر  من بي 

ي ذلك نظام لشبونة. وتتطلب االستدامة 
ز بشكل خاص عل تعزيز أنظمة التسجيل الدولية، بما فز كب  الوظائف الرئيسية للويبو، مع البر

ورية لموارداالمالية لنظام لشبونة تخصيص  ويج عالميةألنشطة اإلل أيضا من أجل اإلدارة الفعالة للسجل، بل فقط ، ليسالرصز . يةوالبر

تطلعه إل إعطاء أهمية لنظام لشبونة متساوية مع تلك الممنوحة لالتحادات األخرى. وأرص الوفد عل الحفاظ عل وأعرب الوفد عن 
ي من قبل األمانة تقديم المساعدة القانونية والتقنية ما زال المنهجية الحالية. و 

ز فز ز المحليي  إل الدول األعضاء، وال سيما إل المنتجي 
ي البلد

، البلدان النامية وفز
ً
ي جذب المزيد من الطلبات بموجب اهام ادور  يلعبان األقل نموا

النظام. واختتم الوفد بتوجيه الشكر  هذا فز
ي الثنائية 

 . 2020/21للعمل الممتاز ألمانة الويبو وسجل لشبونة فز

ر الوفد بأن فرنسا  .372
ّ
مت وأيد وفد فرنسا البيان الذي أدل به وفد سويشا. وذك ز ي ال أبمبدالبر

ز اتحاداتالتضامن فز انية بي  ز  الويبو  مب 
ي تحدثت عن هذه المسألة عدة مرات. وأعرب الوفد عن اعتقاده أن الحاجة تدعو إل بذل جهود متضافرة لدعم البلدان النامية قد و 

فز
األمر لذلك، رأى الوفد أن هذا و النفقات وتخصيص النفقات لمختلف االتحادات عل أساس قدرتها عل الدفع. ب المسائل المتعلقة

 أحد النقاط األساسية للمنظمة.  شكليجب أن ي

ا باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، موقفه بأن منهجية القدرة عل الدفع قد أسفرت  .373
ً
وأكد وفد بنغالديش، متحدث

ي وضعها المالي السليم وسيشعر بالقلق إزاء 
ي  التعديالتعن نتائج إيجابية للمنظمة كما يتجل فز

إل  انظر  السيماخصيص، تمنهجية الفز
ز االقتصادي العالمي   . القائمة حالياحالة عدم اليقي 

ل عستند هذه المنهجية تاتحاد. و كل حسب  ب نفقاتواليرادات عن المنهجية الحالية لتخصيص اإل  ٍض ار أنه وأكد وفد إيطاليا  .374
ز اتحادات الويبو المتبع حتر اآلن. وأعرب الوفد عن  تماسر والذي يمبدأ القدرة عل الدفع لتخصيص التكاليف  مع مبدأ التضامن بي 

ا 
ً
 تدابب   وضعتعزيز الذي نيص عل ، و لمعاهدة الويبو اقتناعه بأن المنهجية الحالية ساعدت الويبو عل تحقيق هدفها المؤسسي وفق

ي العالم وتحقيق التوافق
ي هذا المجال تستهدف تيسب  الحماية الفعالة للملكية الفكرية فز

يعات الوطنية فز . وأعرب الوفد عن مع التشر

اتيجية المتوسطة األجل  اعتقاده أن ي إطار الخطة االسبر
ي حددتها اإلدارة الجديدة فز

. 2026-2022هذا األمر يتماسر مع األهداف التر

اتيجية المتوسطة األجل، إن الويبو عل استعداد لمواصلة بناء وتطوير  ا للخطة االسبر
ً
نظام عالمي للملكية الفكرية متوازن وفعال ووفق

وشامل، والعمل مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين لضمان اعتبار الملكية الفكرية أداة أساسية لالقتصادات والمجتمعات 
ي خلق عالم 

لفكرية االبتكار واإلبداع تدعم فيه الملكية امن أجل بناء مستقبل أفضل وأكب  استدامة. ووافق الوفد عل الهدف المتمثل فز
ي تحقيق نجاح ي. لذلك، لم من أي مكان، ولصالح الجميع

ي ساهمت فز
فهم الوفد الحاجة إل االبتعاد عن هذه المنهجية الموحدة التر

، وعل الرغم من جائحة كوفيد
ً
 100تمتع بفائض مستقبلي يقدر بأكب  من فهي ت، 19-الويبو. فقد تم بناء منظمة قوية وسليمة ماليا

حاجة إلصالح أمر ال يشوبه أي عيب. ولألسباب المذكورة أعاله، أكد الوفد أنه يعتبر منهجية التخصيص فال مليون فرنك سويشي. 
ي ذلك جدول أعمال التنمية وأهدا

ز
ة والمستقبلية، بما ف ف التنمية المستدامة، الحالية مناسبة وأداة فعالة لتحقيق أهداف الويبو الحارصز

اكات لصالح كل من االتحادات الممولة من   الممولة بالرسوم. تلك و االشبر

ا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط و  .375
ً
البلطيق، عن اعتقاده أن منهجية التخصيص الحالية دول وأعرب وفد جورجيا، متحدث

ام مبدأ التضامن.  ي و ال تحتاج إل أي تغيب  ويجب احبر
ز
كر ف

ُ
ات  كما ذ ي وضع يسمح لها بدعم التغيب 

ز
مناسبات سابقة، لم تكن المجموعة ف

ي هذا الصدد. ورأت المجموعة أن المنهجية الحالية 
ز
اح المقدم ف ، ال يمكنها دعم االقبر أو التعديالت عل منهجية التخصيص، وبالتالي

اح برنامإلدراجها هي أفضل حل يمكن اعتماده وأعربت عن تقديرها  وع اقبر ي مشر
ز
انية ف ز  . 2022/23ج العمل والمب 

وشكر وفد االتحاد الروسي وفدي الواليات المتحدة األمريكية وسويشا عل الوثائق المقدمة والمتعلقة بمنهجية تخصيص  .376
اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد. ورأى الوفد أن مبدأ القدرة عل الدفع قد أظهر فعاليته. إن الويبو منظمة ذات هيكل معقد، 

، فإن وضع متطلبات وت ي مرحلة التطوير، وبالتالي
ز
ا من االتحادات المنفصلة. وما زال نظام لشبونة نفسه ف

ً
جمع تحت مظلة واحدة عدد

إضافية عليه يمكن أن يؤثر سلًبا عل قدرته عل اجتذاب أعضاء جدد ولن يعزز استقرار الموارد المالية للويبو أو اتحاد لشبونة. وأعرب 
 ، ورأى أنه نظر بشكل فعال لنظام الدولي للملكية الفكريةاده أن مراجعة المنهجية الحالية لن تؤدي إل عمل الوفد عن اعتقا

ً
إل آثار  ا

ز اتحادات الويبو. ودعا الوفد إل العمل 19-جائحة كوفيد ، يجب تجنب اتخاذ أي قرار يتعلق بالمبادئ والتمويل وال يضمن التضامن بي 
 و. مع جميع االتحادات والويب

ة عل .377  القرار المتعلق بهذا وشكر نائب الرئيس الوفود عل بياناتها وذكر أن األمانة والوفود سيعملون مًعا لوضع اللمسات األخب 
 البند. 
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حة من الوفود. وأشار نائب الرئيس  .378 ، أعاد نائب الرئيس فتح البند وأشار إل أنه لم يتم استالم أي تعديالت مقبر ي اليوم التالي
وفز

ح أعدته األمانة القرار ال مسودةإل أن  ي اليوم السابق لمراجعته والتعليق عليه. ونظًرا لعدم وجود طلبات و مقبر
قد تم إرساله إل الوفود فز
ي تم اعتمادها. 

ي تالوة فقرة القرار التر
ع نائب الرئيس فز  ألخذ الكلمة، رسر

 بالمداخالت وقّررت أن تواصل ا .379
ً
انية علما ز نامج والمب  لمناقشة بشأن منهجية تخصيص اإليرادات أحاطت لجنة البر

 . ز ي دورتها الثالثة والثالثي 
 والنفقات بحسب كل اتحاد فز

 اختتام الدورة  الممن جدول األع 12البند 

ي جدول األعمال،  أشار نائب الرئيس إل أنه قد تم تناول جميع البنود .380
ة و الموضوعية المدرجة فز ح اخذ فبر احةاقبر  ةمدل اسبر

انية"، ودعا المدير العام وجميع الوفود ز نامج والمب  ي اعتمدتها لجنة البر
إل  عشر دقائق إلتاحة الوقت لألمانة إلعداد "قائمة القرارات التر

ي وقت الحق الختتام الدورة. 
 االنضمام إل اللجنة فز

ا إل أن الل 12افتتح نائب الرئيس البند و  .381 ً جنة يمكن أن تفتخر بالعمل الجيد الذي من جدول األعمال، اختتام الدورة، مشب 
انية" عل الشاشة، ألنها تعكس العمل الذي تم  ز نامج والمب  ي اعتمدتها لجنة البر

حققته. وطلب نائب الرئيس عرض "قائمة القرارات التر
ي اللجنة خالل األسبوع. و 

ي بذلتها هود جالنائب الرئيس بحضور المدير العام الذي انضم إل اللجنة، وأقر برحّب إنجازه فز
األمانة التر

. ثم أعىط نائب الرئيس الكلمة للوفود. إل ز ز اإلقليميي  ي نهاية المطاف إل الوفود عبر المنسقي 
 عداد القائمة، وأضاف أنه سيتم إرسالها فز

ي  وشكر وفد بيالروس اللجنة واألمانة عل المرونة والنهج الجماعي  .382
ي استمرت  طوال الدورةالذي تم اتباعه  والقائم عل التالفر

التر
ا وا حاتها، مع استبعاد القضايا األقل أهميةلذأسبوعً ي العمل بشكلالمنظمة تقدم ضمان ل ي سمح للجنة بصياغة مقبر

.  فز ي  تدريجر

، عن شكره لنائب الرئيس وأقر بجهود .383 ي ا باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر
ً
لتوجيه  هوأعرب وفد باراغواي، متحدث

ي اللجنة بمهارة و 
ي سهلت التبادالت التر

إدارة جدول األعمال بكفاءة. كما أقرت المجموعة بالدعم المستمر الذي قدمته األمانة العامة التر
ي تم االضطالع بها خالل  خاللحدثت 

قيام اللجنة بتحليل الوثائق المختلفة. وأعربت المجموعة عن تقديرها للمناقشات واألعمال التر
ي أبدتها جميع الوفود األسبوع، وال سيما الروح ال

ي المقابل، سمح هاتعاملخالل بناءة التر
ت هذه مع مختلف بنود جدول األعمال. وفز

حات المقدمة إل اللجنة. ورحبت المجموعة بالتوجهات  الروح البناءة للجنة بدعم إدارة الويبو الجديدة مع تأكيد ثقتها ودعمها للمقبر
ات ي الخطة االسبر

اح برنامج 2026-2022يجية المتوسطة األجل والنهج الجديدة الواردة فز وع اقبر ، والحظت أن االستعراض األول لمشر
انية  ز ي  2022/23العمل والمب 

 المنظمة تحقيق أهدافسبيل يحدد أولويات المنظمة، حيث تشكل التكنولوجيا واالبتكار حجر الزاوية فز
ي هذا الصدد، أيدت المجموعة ا

ي التنمية الوطنية. وفز
ي القطاع ورحبت بوجهة النظر والمساهمة فز

احات الجديدة المقدمة فز القبر
ي 
ي هذا السياق، ستواصل المجموعة مراقبة المناقشات حول المراجعات تم الشاملة للويبو والتوقعات التر

طرحها للثنائية المقبلة. وفز
ي 
ي الختام، هنأت المجموعة المنظمة عل الخطوة الحازمة التر

انية عن كثب. وفز ز ي مراجعة سياسة اللغالمقبلة للمب 
ي ات اتخذتها فز

، والتر
ي تتيحها الويبو عل االستفادة من أنها ستساعد  تعتقد

. وبما أن الدول األعضاء قد أوضحت تماًما أنها تولي عل نطاق أوسع الفرص التر

ة النضمام الويبو إل مجموعة األمم المتحدة  ا بمعلومات واضحة ومحدثة، للتنمية المستدامةأهمية كبب 
ً
، يجب أن يكون القرار مصحوب

ات المحتملة  ي ضوء التغيب 
ز
ز واع الناجمةف ز المقيمي  ي الجمعية العامة لألمم المتحدة. لذن مراجعة نظام المنسقي 

ز
ي سيتم تحليله قريًبا ف

ي 
ز
ي أن يتم إحراز تقدم ف

ي هاتقييمجية للويبو و والية المكاتب الخار تحديد مجال وأعربت المجموعة عن أملها فز
، عل أساس التعليقات التر

ي الويبو الذين تم 
ي وموظقز

ي المجال التقتز
ز فز ز والعاملي  ز الفوريي  جمي  ي النهاية، أعربت المجموعة عن شكرها للمبر

ز
أبديت طوال الدورة. وف
لوا سب  الجلسات بسالسة من خالل 19-عل الرغم من جائحة كوفيد

ّ
 هم المهمة. مساهمات، سه

ة وتيسب  المناقشوشكر  .384 ا باسم المجموعة باء، نائب الرئيس عل توجيه اللجنة بخبر
ً
دعم و  اتوفد المملكة المتحدة، متحدث

ع وتفانيها طوال الدورة، يلجملل إل مختلف القرارات. وأعربت المجموعة عن تقديرها لألمانة لدعمها و وصال لتتمكن منالوفود باقتدار 
ز ومو شكرت و  ز الفوريي  جمي  ي المؤتمر المبر

نامج  دورةعقد  لم يكن من الممكن من دونهمالذين و  هممساهماتعل  ظقز لجنة البر
انية.  ز ي إحراز تقدم  أيضا شكرت المجموعةو والمب 

ز
ز والوفود عل جهودهم الدؤوبة خالل الدورة حيث نجحوا مًعا ف ز اإلقليميي  المنسقي 

ي القضايا المهمة. 
ي فز
ي بذلتها الوفود، وأعربت عن باإلضافة إل ذلك، الحظت المجو حقيقر

موعة المقدار الكبب  من الجهود المبتكرة التر
ي أن تستمر هذه المشاركة مع تقدم

ز
انية  عمل أملها ف ز نامج والمب  ي تم تقديمها إل لجنة البر

ز الوثيقة الرئيسية التر ابط بي  اللجنة. وتجل البر
اح برنامج العم وع اقبر انية والمتعلقة بسب  عمل المنظمة، وهي مشر ز اتيجية المتوسطة األجل 2022/23ل والمب  ز الخطة االسبر ، وبي 

ي أدت إل وضع الوثائق  ات، وسلطت المجموعة الضوء عل العملي2022-2026
ي قامت بها األمانة والتر

الشاملة والصياغة الماهرة التر
وع و  ي المشر

انية فز ز نامج والمب  ي نظرت بها لجنة البر
حة. والحظت المجموعة الروح اإليجابية التر ي  هاتطلعأعربت عن المقبر

إل المشاركة فز
ا، الحظت المجموعة اعتماد برنامج العم أن يتمالجمعية العامة للويبو، حيث تأمل  ً انية. أخب  ز أن اللجنة تمكنت من بارتياح ل والمب 

ي الويبو، والبند 9اعتماد قرارات متعلقة بجميع بنود جدول األعمال، وال سيما البند 
، مواصفات تقييم مكاتب 10، سياسة اللغات فز

ي أن تستمر المداوالت . 2021الويبو الخارجية لعام 
ز
ز القادمة  وأعربت المجموعة عن أملها ف ي الدورة الثالثة والثالثي 

ز
بروح إيجابية ف

ي سبتمبر وما بعدها. 
ز
انية ف ز نامج والمب   لدورة لجنة البر



WO/PBC/32/8 
93 
 
 

ا باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، نائب الرئيس عل إدارته الفعالة والناجحة للدورة  .385
ً
وشكر وفد بنغالديش، متحدث

ا خالل المداوالت المكثفة. وأعرب الوفد عن تقديره لجهود المج
ً
ي أبدت روًحا بناءة وتعاونية جد

موعات اإلقليمية والدول األعضاء التر
. كما أعرب الوفد عن شكره للمدير العام وقادة القطاعات واألمانة عل تقديم الدعم للدول األعضاء وشكر القرار وعمليات صنع 

ز عل عملهم الشاق طوال األسبوع.  ز الفوريي  جمي   المبر

ي توجيه اللجنة خالل وشكر وفد ج .386
ا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق، نائب الرئيس عل مهارته فز

ً
ورجيا، متحدث

انية من تحقيق تقدم كبب  عل مدار األسبوع. وأعربت المجموعة عن تقديرها ز نامج والمب  ن لجنة البر
ّ
ا إل أن تفانيه قد مك ً  الدورة، مشب 

ي لألمانة عل العمل الممتاز وال
ي بذلتها فز

ي العملالتحضب  لعمل اللجنة و  لسبيجهود الفعالة المستمرة التر
، وشكرت إحراز التقدم فز

ي خدمات المؤتمرات. وذكرت المجموعة أنها عل استعداد 
ز وموظقز ز الفوريي  جمي  ي  لتجديدالمبر

امها فز ز ي الدورة  العمل إلحراز البر
التقدم فز

ي سبتمبر 
ز فز ي المستقبل.  ، وتعهدت2021الثالثة والثالثي 

 بتقديم دعمها الكامل لعمل اللجنة فز

ا باسم المجموعة األفريقية، نائب الرئيس لتأديته الس   .387
ً
ي الدورة ل  وشكر وفد جنوب أفريقيا، متحدث

سة لدور الرئيس بالنيابة فز
انية، وعل قيامه بذلك بمهنية رائعة. وأقرت المجموعة بقيا ز نامج والمب  ز للجنة البر ة الثانية والثالثي  ي بداية هذه الدورة، مشب 

دة الرئيس فز
ي 
له التوفيق. وأعربت المجموعة عن تقديرها للخطة  تاالجتماع بسبب مشكلة عائلية طارئة، وتمن ترأسإل أنه تعذر عن االستمرار فز

اتيجية المتوسطة األجل  ي 2026-2022االسبر
نظام  التوصل إل، وأثنت عل المنظمة لوضعها خطة جريئة وطموحة ستساعد فز

ي جميع أنحاء العالم، خاصة أولئك الذين 
ي ملكية فكرية جديد وشامل يخدم الناس فز

ي الماضز
. وأعربت لم يتم خدمتهم بشكل جيد فز

ي معاركها ضد جائحة كوفيد
ام الويبو بمساعدة الدول األعضاء فز ز وعواقبه المدمرة،  19-المجموعة عن رسورها عندما علمت بالبر

ز  ام. وأكدت المجموعة من جديد دعمها للتعاون  تنفيذإل  هاتطلعأعربت عن لهذا المسغ، و  جهة تنسيقورحبت بتعيي  ز هذا االلبر
ز الويبو ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية. وشكرت المجموعة قطاع اإلدارة والمالية والتنظيم ومساعد  ي بي 

الثالت 
اح بر  وع اقبر انية المدير العام للقطاع عل إعداد مشر ز ، مؤكدة امتنانها الخاص لفريق الشؤون المالية عل 2022/23نامج العمل والمب 

الدعم الذي قدمه للدول األعضاء طوال هذا األسبوع واستعداده لإلجابة عن األسئلة. وشكرت المجموعة األمانة عل إجابتها عن أسئلة 
أعربت المجموعة عن إعجابها وترحيبها بالعديد من التطورات الوفود وتقديمها اإليضاحات والمعلومات الالزمة حسب الحاجة. و 

ي طور اإلعداد، مثل 
ي هي فز

ي تم إدخالها أو التر
ام بتعزيز التعاون  تعزيز اإليجابية التر ز ز القطاعات. وأعربت عن تقديرها لاللبر  معالتعاون بي 

ي تأمل أن  هاتطلععن وكاالت وبرامج األمم المتحدة األخرى، و 
انية، التر ز نامج والمب  ز للجنة البر ي الدورة الثالثة والثالثي 

إل المناقشات فز
بشأن أهمية  اموقفه ت المجموعةتقدم توصية إيجابية للويبو لالنضمام إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. وبعد أن كرر 

ي إل  أساسيةالمكاتب الخارجية كأدوات 
 لجدول تنفيذ حراز التقدم فز

ً
برنامج الويبو ولتعزيز االنتفاع بالملكية الفكرية كأداة للتنمية وفقا

تقييم الشبكة الحالية للمكاتب عملية متوازنة ستوجه  تإل بدء عملية تطوير مواصفا هاتطلع، أعربت المجموعة عن أعمال التنمية
ي الختام، دى إل نجاح أالذي و نهج بناء تباعها الخارجية. وشكرت المجموعة جميع الوفود عل ا

انية. وفز ز نامج والمب  دورة لجنة البر
ي عل دعمهم طوال األسبوع، وتمن

ز والفريق الفتز ز الفوريي  جمي  ي خدمات المؤتمرات والمبر
 تأعربت المجموعة عن امتنانها لموظقز

 للجميع دوام الصحة والعافية. 

ز الرئيس ونائبه عل عملهما خالل الدورة. و  .388 شارة إل الموقف البناء لجميع الوفود الذي أدى إل إلا بعدوشكر وفد الصي 
انية  ز نامج العمل والمب  اتيجية المتوسطة األجل  2022/23المراجعة الناجحة لبر ومراجعة سياسة اللغات  2026-2022والخطة االسبر

اح الخاص باالنضمام إل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، شعر الوفد ي الويبو واالقبر
 اجيد اأساس شكلأن كل هذه األمور ست فز

انية وللجمعية العامة للويبو. وأعرب الوفد عن شكره للدعم والتوضيح ال ز نامج والمب  ز للجنة البر ا المدير مقدمه ذينللدورة الثالثة والثالثي 
ي عملهااللجنة عل فهم   اساعد ذينالعام وفريقه، وال

 كيف ستحرز المنظمة التقدم فز
ً
ي خدمات المؤتمرات . وشكر الوفد أيض

ا موظقز
ي عواصمهم الصحة الجيدة، وتمتز رؤيتهم شخصًيا 

ي جنيف أو فز
ز فز ز المشاركي  ز عل عملهم، وتمتز لجميع المندوبي  ز الفوريي  جمي  والمبر

 . ي سبتمبر
ز فز ي الدورة الثالثة والثالثي 

ز
 ف

ي وقت سابق وفد المملكة المتحدة ب .389
ي أدل بها فز

اسم المجموعة باء، وشكر الرئيس ونائب الرئيس وأيد وفد إسبانيا البيانات التر
. وشكر الوفد األمانة عل العمل الدؤوب والفعال وليس فقط  ز تقديمها الخدمات  علعل العمل المنجز خالل الدورة الثانية والثالثي 

جمة ال جمة المكتوبة والبر ي م االه هااهم عملفورية. وقد ساإلدارية بكفاءة وإصدارها للوثائق الشاملة والمفصلة، ثم شكر خدمات البر
ز
ف

ز الدول األعضاء حول طبيعة واتجاه األنشطة، وتسهيل وتوفب  معلومات موضوعية ودقيقة حول  خلق مناخ مناسب لتعزيز النقاش بي 
ي رد عليها رؤساء مختلف قطاعا

ات التر ت الويبو األسئلة المطروحة خالل الجلسة العامة. ولفت الوفد االنتباه إل األسئلة والتفسب 
انية  ز اح برنامج العمل والمب  وع اقبر ي أبدتها و 2022/23بشكل مرض حول مشر

ها للجنة دعم. وشكر الوفد الوفود األخرى عل المرونة التر
ي  للوضعلتوصل إل اتفاقات مرضية للمنظمة والدول األعضاء. وأعرب الوفد عن ارتياحه ل

المالي الجيد للمنظمة والتقدم المحرز فز
ي عام 

ز
امج ف ي للمنظمة للسنوات الخمس التالية بهدف قيادة تطوير 2020البر اتيجر نظام . وهنأ الوفد الويبو عل تحديدها التوجه االسبر

ا أعرب الوفد عن رسوره يشجع االبتكار واإلبداع من أجل مستقبل أفضل وأكب  استدامة. كمعالمي متوازن وفعال للملكية الفكرية 
ي الختام، شكر الوفد المدير العام للويبو، السي

ز
ي المناقشات الحالية للويبو. وف

ز
ا ف

ً
د لمالحظة أن التعددية اللغوية احتلت موقًعا مركزي

ي مواجهة اجهوددارين تانغ، والمنظمة عل 
ز
لجائحة ها لمواجهة التحديات المقبلة، ومن بينها مواصلة مساعدة الدول األعضاء ف

ي بعد
وس كورونا. االنتهاء من  والتخطيط للتعافز  فب 
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ا وفد بنغالديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وشكر الوفد الرئيس  .390
ً
وأيد وفد إندونيسيا البيان الذي أدل به سابق

هم لالجتماع ونائب الرئيس عل قيادتهما وتوجيههما خالل األسبوع، كما شكر المدير العام وقيادات القطاعا ت واألمانة عل تحضب 
ا اوتنظيمه، باإلضافة إل التف

ً
شد ي ظل اإلدارة الجديدة، مسبر

امه بدعم عمل المنظمة فز ز ي تلت ذلك. وكرر الوفد البر
صيل والمناقشات التر

ز  كب  اتيجية المتوسطة األجل  المتجدد والنشط بالبر ي الخطة االسبر
ز فز بعد . و 2026-2022عل رؤيتها ورسالتها عل النحو المبي 

ي بيانال أحداالستشهاد ب
ي مالحظاته االفتتاحية،  اأدل به ات التر

انية ال ذكر الوفد أنالمدير العام فز ز نامج والمب  يقترص عل رؤية الويبو  البر
ا ورسالتها فحسب، بل يشمل

ً
ئلة رؤية ورسالة جميع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة. وشكر الوفد األمانة عل وثيقة األس أيض

ي تضمنت إجابات عل المالحظات وطلبات 
ي  التوضيحواألجوبة التر

ي أوضحت بعض القضايا. ورحب الوفد بجميع القرارات التر
والتر

ز بهدف التوصل إل  هتطلعأعرب عن عكست العمل المثمر المنجز خالل األسبوع، و  ي الدورة الثالثة والثالثي 
إل مواصلة المناقشات فز

انية قرارات إيجابية بشأن ج ز اح برنامج العمل والمب  ي ذلك اعتماد اقبر
ي من قبل ا 2022/23ميع المسائل، بما فز

لجمعية العامة للويبو. وفز
ز  ز الفوريي  جمي  ي مجال دعم تكنولوجيا المعلومات والمبر

ز فز ز العاملي  ي خدمات المؤتمرات والتقنيي 
الختام، أعرب الوفد عن شكره لموظقز

ي 
ي ااالمش لتسهيالذين ساهموا بشكل جماعي فز

 لدورة. ركة فز

 ، سلم نائب الرئيس الكلمة إل المدير العام. األخرى دو وفالالكلمة من ألخذ  طلبالحصول عل أي نظًرا لعدم و  .391

انية عل تر و  .392 ز نامج والمب  ي البداية عن شكره لرئيس لجنة البر
ي وقت سابق من هذا األسبوع، أأعرب المدير العام فز

سه المداوالت فز
ة ولتوجيه المناقشات باقتدار وكفاءة. وأعرب المدير العام عن لحلوله محل الرئيس نائب الرئيس أيضا وشكر  ي غضون مهلة قصب 

فز
 لتقديره للدعم الذي أبدته الدول األعضاء له ولألمانة، وال سيما 

ّ
ي الذي تم اتباعه خالل مناقشات األسبوع لن هج المنفتح والبناء واإليجاتر

ي خدمة ي ألهم اإلدارة وزاذوال
  لانتقلاللدول األعضاء اد من رغبتها فز

ً
ي األمانة الذين  معا

. وشكر المدير العام الزمالء فز إل الفصل التالي
ي سهلت المناقش

اتيجية المتوسطة األجل وجميع الوثائق التر ، اتظلوا عل مدى شهور يعملون بال كلل من أجل تقديم الخطة االسبر
ام المنظمة المس ز ي الختام، ونيابة عن وأكد من جديد البر

ي إجراء مناقشات ناجحة. وفز
تمر بالعمل مع الرئيس ونائبيه من أجل االستمرار فز

ي يستحقونها عن األمانة، تمتز المدير العام لجميع الوفود عطلة صيفية مريحة و 
رة، وأن يحافظ الجميع عل سالمتهم وصحتهم اجدالتر

ي سبتمبر 
 . 2021إل أن تجتمع اللجنة مرة أخرى فز

ي لما أظهره من وشكر نائب الرئيس المدير العام عل بيانه وأعرب عن شكره  .393
ة ولمشاركته البناءة والتعاونية فز مرونة كبب 

ي دارت حول مستقبل المنظمة. وبناًء عل تجارب الدورة الحالية،  
ي تنتظر اللجنة مهمة كانت المناقشات التر

فيما يتعلق المهام التر
ي سيتم اتخاذها عل جدول األعمال 

، مع السماح لعدد قليل بالقرارات التر ز ي شكل هجي 
ي إدارة الدورة فز

ي تمت مواجهتها فز
والتحديات التر

ز بالحضور  ز أن العديد من اآلخرين اضطروا إل المشاركة عن بعد، من مناطق زمنية مختلفة. وأعرب نائب  فعليامن المشاركي  ي حي 
فز

ي  الرئيس
ي قيادة المداوالت فز

ي بذلتها الوفود طوال األسبوع وللعمل الذي تم االضطالع به، وشكر كل من ساهم فز
عن تقديره للجهود التر

فه  بعر أبداية الدورة ولكن لسوء الحظ اضطروا إل المغادرة. و  أسعن تشر ي تقدم عمل المنظمة  اللجنة ببر
فيما يتعلق والمساهمة فز

ي تم الت
ي تم التعهد بها. وأعرب نائب الرئيس عن شكره لجميع الذين باالتفاقات التر

امات التر ز عل قدموا المساعدة وصل إليها وااللبر
جمون الفوريون وموظفو خدمات المؤتمرات، الذين يعملون بمن فيهم لعديد من الزمالء الذين يعملون وراء الكواليس، ولالمنصة،  المبر

ي و لمدير العام كل يوم من خالل توفب  وثائق الدورة والخدمات الفنية ذات الصلة لم دعقدموا الخلف األضواء، ولكنهم مع ذلك 
التر

ي إحراز تقدم بشأن القرارات المتخذة طوال الدورة. و 
ي ختام  المرحب به حضور المدير العام أشار نائب الرئيس إل أنساعدت اللجنة فز

فز
انية يؤك الدورة ز نامج والمب  العديد من التدخالت المثمرة عل مدار تنفيذ قد تم  وذكر أنهللمنظمة. بة بالنسد عل أهمية لجنة البر

ي أيد فضل ال سيما بو األسبوع، 
ز
ي عدد من األيام. ورأى نائب الرئيس أن الدول األعضاء ف

مشاركة قادة القطاعات الذين قدموا الدعم فز
ي عملهايسمح لألمانة بذلك األمر سأمينة للغاية و 

يادة المدير العام وقيادات القطاعات التابعة له. واختتم نائب تحت ق إحراز التقدم فز
ي قضاء الوفود بأعضاء بتمنيه لجميع  كلمته  الرئيس

ي أن جيد للغايةموسم صيقز
نظًرا . و معائالتهمع  قضائهمن  يتمكنوا، معرًبا عن أمله فز

ي الحذر عند السفر 19-للخطر الذي تشكله جائحة كوفيد
 والحفاظ عل سالمتهم وصحتهم. ، شجع الجميع عل توحز

 ونظًرا لعدم وجود طلبات أخرى ألخذ الكلمة، اختتم نائب الرئيس االجتماع.  .394
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Guillaume Olivier GONAT (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 

 

DJIBOUTI 

Oubah MOUSSA AHMED (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 

 

ESTONIE/ESTONIA 

Jaana PILIPÄRK (Ms.), Attachée, Permanent Mission, Geneva 

 

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 

Tebikew Terefe ALULA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

FINLANDE/FINLAND 

Vilma PELTONEN (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

GAMBIE (LA)/GAMBIA (THE) 

Muhammadou M.O. KAH (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Alexander DA COSTA (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
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GEORGIE/GEORGIA 

Khatuna TSIMAKURIDZE (Ms.), International Affairs Officer, National Intellectual Property 
Center of Georgia (SAKPATENTI), Mtskheta 

Ketevan KILADZE (Ms.), IP Adviser, Permanent Mission, Geneva 

 

GHANA 

Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

INDE/INDIA 

Garima PAUL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

IRAQ 

Maysoon ALHASAN (Mr.), Senior Manager, Industrial Property Division, Planning Ministry, 
Baghdad 

Suha Abdulkareem Zamil GHARRAWI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ISRAËL/ISRAEL 

Meirav EILON SHAHAR (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Mattan COHAY (Mr.), Deputy Superintendent of Patent Examiners, Israel Patent Office, Ministry 
of Justice, Jerusalem 

Tamara SZNAIDLEDER (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 

Nitzan ARNY (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

JAMAÏQUE/JAMAICA 

Rashaun WATSON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

JORDANIE/JORDAN 

Zain AL AWAMLEH (Ms.), Director, Industrial Property Protection, Industry, Trade and Supply, 
Amman  

 

KOWEÏT/KUWAIT 

Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

LESOTHO 

Mmari MOKOMA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

LIBAN/LEBANON 
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Salim BADDOURA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Sara NASR (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

LIBYE/LIBYA 

Hesham HUWISA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

LITUANIE/LITHUANIA 

Rasa SVETIKAITE (Ms.), Justice and IP Attachée, Permanent Mission, Geneva 

 

MALTE/MALTA 

Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva 

 

MONACO 

Gilles REALINI (M.), conseiller, représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 

 

MONGOLIE/MONGOLIA 

Angar OYUN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

NAMIBIE/NAMIBIA 

Vivienne Elke KATJIUONGUA (Ms.), Head, Business and Intellectual Property Authority, 
Ministry of Trade and Industrialization, Windhoek 

 

OMAN 

Ali AL MAMARI (Mr.), Director, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce, 
Industry and Investment Promotion, Muscat 

 

OUGANDA/UGANDA 

Allan Mugarura NDAGIJE (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

PARAGUAY 

Julio César PERALTA RODAS (Sr.), Embajador, Representante Permanente Adjunto, 
Encargado de Negocios a.i., Misión Permanente, Ginebra 

Walter José CHAMORRO MILTOS (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra  

 

PAYS-BAS/NETHERLANDS 

Hendrik EGGINK (Mr.), First Secretary, Economic and Development Division, Permanent 
Mission, Geneva 
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PHILIPPINES 

Felipe CARIÑO III (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva 

Jayroma Paula BAYOTAS (Ms.), Attachée, Permanent Mission, Geneva 

 

POLOGNE/POLAND 

Iwona BEREDA-ZYGMUNT (Ms.), Senior Expert, Patent Office of the Republic of Poland, 
Warsaw 

Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

PORTUGAL 

Rosmina HASSANE ANUAR (Ms.), Head, Organization and Management Directorate, Financial 
Resources Department, Ministry of Justice, Portuguese  Institute of Industrial Property (PIIP), 
Lisbon 

Fernando NUNES (Mr.), Executive Officer, Organization and Management Directorate, 
Financial Resources Department, Ministry of Justice, Portuguese Institute of Industrial Property 
(PIIP), Lisbon 

Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

QATAR 

Kassem Nasser FAKHROO (Mr.), Attaché Commercial, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 

Reem ABID (Ms.), Head, International Trademark Registration Department, Directorate of 
Commercial and Industrial Property Protection (DCIP), Ministry of Internal Trade and Consumer 
Protection, Damascus 

 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

KIM Sunkee (Ms.), Deputy Director, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Sejong  

JUNG Dae Soon (Mr.), Director of Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office, Daejon  

HUH Won Soek (Mr.), Deputy Director of Multilateral Affairs Division, Korean Intellectua l 
Property Office, Daejon  

PARK SiYoung (Mr.), Counsellor (Intellectual Property Attaché), Permanent Mission, Geneva  

SONG Pureun (Ms.), Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Seoul 

 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 

JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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SINGAPOUR/SINGAPORE 

Peishan LIANG (Ms.), Principal Assistant Director, Intellectual Property of Singapore (IPOS), 
Singapore 

Debra LONG (Ms.), Senior Executive, International Engagement Department, Intellectual 
Property of Singapore (IPOS), Singapore 

Kathleen PEH (Ms.), Senior Executive, International Engagement Department, Intellectual 
Property of Singapore (IPOS), Singapore 

Jachin AW (Ms.), Intern, Intellectual Property of Singapore (IPOS), Singapore 

Ariel QUEK (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Benjamin TAN (Mr.), Counsellor, Intellectual Property, Permanent Mission, Geneva 

 

SLOVÉNIE/SLOVENIA 

Smara ŠEĆEROVIĆ (Ms.), Senior Advisor, Promotion and International Cooperation 
Department, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana 

Špela KUČAN (Ms.), Counsellor, Economic Affairs, Permanent Mission, Geneva  

Barbara REŽUN (Ms.), Attachée, Permanent Mission, Geneva 

 

SOUDAN/SUDAN 

Sahar Mohammed Issheq GASMELSEED (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva  

 

SRI LANKA 

Piumi GAMAGE (Ms.), Management Service Officer, Permanent Mission, Geneva 

Rajmi MANATUNGA (Ms), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

Richard ACHING (Mr.), Manager, Technical Examination, Intellectual Property Office, Office of 
the Attorney General and Ministry of Legal Affairs, Port of Spain 

Steve MC EWAN (Mr.), Business Operations Coordinator, Intellectual Property Off ice, Office of 
the Attorney General and Ministry of Legal Affairs, Port of Spain 

Allison ST. BRICE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

UKRAINE 

Bohdan PADUCHAK (Mr.), Deputy Director, Department for Intellectual Property Development, 
Ministry of Economy of Ukraine, Kyiv 

Kateryna KOLODII (Ms.), Head, Planning and Finance Department, Ministry of Economy, State 
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent)”, Kyiv  

Vitalii PROKHORENKO (Mr.), Leading Legal Advisor, Ministry of Economy, State Enterprise 
“Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent)”, Kyiv 



WO/PBC/32/8 
Annex  
14 
 
Olena SYLKA (Ms.), Chief Accountant Ministry of Economy, State Enterprise “Ukrainian 
Intellectual Property Institute (Ukrpatent)”, Kyiv 

Kateryna PANCHENKO (Ms.), Leading Accountant, Ministry of Economy, State Enterprise 
“Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent)”, Kyiv 

Andriy NIKITOV (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 

Violeta Fátima FONSECA OCAMPOS (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanenente, 
Ginebra  

Genoveva Trinidad CAMPOS DE MAZZONE (Sra.), Consejera, Misión Permanenente, Ginebra  

 

ZAMBIE/ZAMBIA 

Muyumbwa KAMENDA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Patrick Harry MTONGA (Mr.), First Secretary, Legal Affairs, Permanent Mission, Geneva 

 

ZIMBABWE 

Stuart Harold COMBERBACH (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

 

III. BUREAU/OFFICERS 

 

Président/Chair:  Sabri BACHTOBJI (M./Mr.) (Tunisie/Tunisia) 

 

Vice-président/Vice-Chair: José Antonio GIL CELEDONIO (M./Mr.) 
(Espagne/Spain) 

 

Secrétaire/Secretary: Chitra NARAYANASWAMY (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 

 

 

IV. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (OMPI)/ INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 

Daren TANG (M./Mr.), directeur général/Director General 

Andrew STAINES (M./Mr.), sous-directeur général, Secteur administration et gestion/Assistant 
Director General, Administration and Management Sector 

Frits BONTEKOE (M./Mr.), conseiller juridique/Legal Counsel 
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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 

 

 

 والوثيقة[ المرفق]نهاية 

 


