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قدت الدورة  .1
ُ
ة من و والثالث الثالثةع   الفبر

ز
  مقر الويبو ف

ز
انية ف ز نامج والمب   . 2021سبتمبر  17إىل  13ن للجنة البر

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

، جمهورية التشيك، الجمهورية الدومينيكية، مرص، السلفادور، فرنسا، الغابون، 2021 2020) ز ، الصي  ازيل، كندا، شيل  (، بيالروس، البر

(، إيطاليا، اليابان، 2021-2020اإلسالمية( ) -(، إندونيسيا، إيران )جمهورية 2020-2019ألمانيا، اليونان، غواتيماال، المجر، الهند )

يا ) ز يا، عمان )2021 2020كازاخستان، كينيا، التفيا، مالب  و، 2020-2019(، المكسيك، المغرب، نيبال، نيجب  (، باكستان، بنما، بب 

ز ) ، السنغال، رصبيا، سنغافورة (، جمهورية 2020-2019(، جمهورية كوريا )2020-2019الفلبي  مولدوفا، رومانيا، االتحاد الروس 

(، تونس، 2021-2020(، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، سويشا )بحكم منصبها(، طاجيكستان، تايالند )2019-2020)

 (. 53ريكية، أوروغواي، فييت نام )(، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األم2021-2020تركيا، اإلمارات العربية المتحدة )

  هذه الدورة:  .3
ز
لة ف

َّ
  اللجنة ُممث

ز
،  بنغالديش، بيالروس، الجزائر ، أذربيجان، وكانت الدول التالية األعضاء ف ازيل،  كندا، شيل  البر

، الجمهورية التشيكية، مرص، السلفادور، فرنسا، ز اإلسالمية(،  -إيران )جمهورية ، إندونيسيا، هنغاريا ألمانيا، غواتيماال،  ،الغابون الصي 

يا كينيا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان،   ز و، جمهورية مولدوفا، رومانيا، االتحاد مالب  يا، باكستان، بنما، بب  ، المكسيك، المغرب، نيبال، نيجب 

، المملكة اإلمارات العربية المتحدة، تونس، تركيا، تايالند، رصبيا، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، سويشا،  السنغال، الروس 

 (. 47المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، فييت نام )

  الويبو و  .4
ز
  اللجنة، ممثلة بصفة مراقب:  غب  وباإلضافة إىل ذلك، كانت الدول التالية، األعضاء ف

ز
،  ألبانيا األعضاء ف ز ، األرجنتي 

اليا، أرمينيا،  ص،  كرواتيا،  ،، كولومبيا، كوت ديفوار ، كمبوديا بربادوس ، بوروندي أسبر ، قبر  
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جيبوتر

ستان، ، الكويت، األردنالعراق، إرسائيل، جامايكا،  الهند،فنلندا، جورجيا،  ز غب  ليتوانيا، موناكو، منغوليا، ناميبيا،  ليسوتو،لبنان، قب 

، عمان، ، مقدونيا الشمالية ز تغال، باراغواي، الفلبي  سنغافورة، سلوفينيا، المملكة العربية السعودية، جمهورية كوريا، بولندا، البر

ويال )جمهورية أوزبكستان،  أوغندا، ، ترينيداد وتوباغو، أوكرانيا،الجمهورية العربية السورية ز  (. 45زيمبابوي ) البوليفارية(، -فبز

 الدورةافتتاح  من جدول األعمال 1البند 

انية.  .5 ز نامج والمب  ز للجنة البر   الدورة الثالثة والثالثي 
 الموجودين جميعإىل تحية توجيه الانتهز الفرصة لو  رحب الرئيس بالجميع فز

  مناطق زمنية مختلفة. 
 بكل من كان يتابع عن بعد، فز

ً
 حارا

ً
  الغرفة ورحب ترحيبا

ز ال بعضأن إىل الرئيس  أشار و  فز إىل  ا نضمو قد امشاركي 

  أوقات مختلفة من اليوم، لكنجتماع اال 
الرئيس الكلمة  أعىطو  هذا االجتماع المهم للغاية. قرارهم بالمشاركة بل ه أعرب عن سعادتهفز

 مالحظاته االفتتاحية. لإلدالء بللمدير العام 

  أنحاء مختلفة من العالم المدير العام تحياته الحارة إىل جميع  وجهو  .6
إىل االجتماع،  انضموا الذين و األشخاص الموجودين فز

انية. به تداسععن  عربوأ ز نامج والمب  ز للجنة البر انية ونائبه  افتتاح الدورة الثالثة والثالثي  ز نامج والمب  وشكر المدير العام رئيس لجنة البر

ز  الكبب  وأعرب عن تقديره  التحضب  لعمل الدورة.  خالل بشكل مستمر  إىل األمانةواإلرشادات  تقديم التوجيهاتعل  للمنسقي 

ز والدول األعضاء لمشاركتهم البناءة معه ومع زمالئه    اإلقليميي 
ز للجنة ذكر المدير العام أنه و  . لجنةال عمل فز   الدورة الثانية والثالثي 

فز

وع  انية، أجرت الدول األعضاء استعراضا شامال لمشر ز نامج والمب  اح البر انية اقبر ز ت ، وقدمت التوجيها2022/23برنامج العمل والمب 

ز  واإلرشادات لألمانة وعلتحسي  ز و  . هذا المشر   كما تم االتفاق عليه بي 
ا من اللجنة، تضم  الدول األعضاء فز

ً
وع المنقح مزيد ن المشر

  عدة مجاالت  اإلجراءات المتخذة حولوشمل ذلك تفاصيل إضافية  . 19-جائحة كوفيدالمعلومات حول استجابة الويبو ل
لدعم  فز

اكات الالزمة لتوسيع نطاق اإلنتاج العالم   وإعادة البناء. الجائحة الدول األعضاء للتغلب عل  ، ستواصل الويبو دعم وتسهيل الشر
ً
أوال

  توزي    ع اللقاحاتللقاحات والعمل عل تحقيق 
عقد أوىل ورشو  . اإلنصاف فز

ُ
  عمل  ةست

، الذي تم اإلعالن عنه ضمن إطار التعاون الثالت 

  يو 
   نيو،فز

ز منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والويبو فز   أن ينضم  . 2021سبتمبر  27بي 
وأعرب المدير العام عن أمله فز

، ستواصل الويبو مساعدة الجميع إىل هذا الحدث. 
ً
  مجال الرعاية الصحيةل مواتيةبيئة األعضاء عل بناء  الدول ثانيا

خاصة  ،البتكار فز

  مجالالدعم تقديم من خالل 
امن مع ذلك نقل التكنولوجيا.  فز ز ة من لالمناسبة لكل دو ، ستواصل الويبو تقديم المساعدة التقنية وبالبر

   ،من جهة أخرىو  دعم بناء القدرات. فضال عن  لدول األعضاءا
ز ينبغز كب 

ا البر
ً
لدول ل الدعم الويبو قدم وست . يقتصادالا مجالال علأيض

  هذا المجال األعضاء 
كات توفب  بالملكية الفكرية، وكذلك من خالل  المعرفة والوع   تعزيز من خالل العمل عل فز دعم لمزيد من الشر

ة والمتوسطة الحجم ورجال األعمال والمجتمعات الستخدام الملكية الفكرية كأداة قوية لتحقيق النمو  كات الصغب  الناشئة والشر

امج عل تحتوي الو  والتنمية المستدامة.  قد تم تشمل جميع القطاعات و و  قائمة حاليا المبادرات ال حول مختلفكاملة التفاصيل البر

اتيجية.  تصميمها بطريقة تتماسر مع  الركائز االسبر
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ز فرنك سويشي لتدابب   .7   قدره ثالثة ماليي 
ز
  تنفذها ستجابة اال ولمواصلة دعم نهج الويبو هذا، تم تخصيص مبلغ إضاف

التر

  ي تم تقديمه ذالماىل  ال وضعلعل اكان هذا هو التغيب  الجوهري الوحيد و  الويبو. 
ز
انية.  ف ز نامج والمب  ز للجنة البر  الدورة الثانية والثالثي 

  حال وجود أي استفسار بشأن أي جانب من جوانب تلك االستجابة، يُ 
ز
يف سعد هللا، ارجر من الدول األعضاء وف التصال بالسيد رسر

  بنس  والمُ  يمية الويبو المدير التنفيذي ألكاد
   . 19-جائحة كوفيدب المتعلقةتدابب  الويبو ق المعتز

وبما أنه ال يمكن التنبؤ بالطريقة التر

 . بشكل رسي    ع االستجابة الحتياجات الدول األعضاءقادرة عل الويبو  يجب أن تبقر ، 19-كوفيد  جائحة الناتجة عن زمةاألستتطور بها 

   مع الدول األعضاء الخريف، ستتواصل األمانة فصلالمقبلة و وخالل األسابيع القليلة 
ز اإلقليم  والوطتز عل إلبقائها عل المستويي 

  تقدمها دعم تدابب  البحزمة بآخر المستجدات المتعلقة اطالع 
انية، و  الويبو.  التر ز نامج والمب  ز للجنة البر خالل الدورة الثالثة والثالثي 

  تقارير 
ز
انية، والبنود إعداد المالية، ووثائق التخطيط و  شؤوناألداء وال استعراضسيتم التدقيق والرقابة، و ستنظر الدول األعضاء ف ز المب 

  الويبو لعام المتعلقة 
ز
انية وجمعيات الدول األعضاء ف ز نامج والمب  ز للجنة البر إطار التدقيق وضمن  . 2020بالدورة الثانية والثالثي 

  التقارير ال
ز
 الخارجر  ومدير شعبة الرقابة الداخلية.  المدققواردة من لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة و والرقابة، ستنظر اللجنة ف

  تركز عليها  الرئيسيةالمسائل  من تعتبر الحوكمة والمساءلة والشفافية  وأشار المدير العام إىل أن
  شكر ا التر

ز
إلدارة، وأعرب عن رغبته ف

  
ز
  هذا الصدد،  عل العمل القيم الذي قاموا به نيابة عن الويبو. رير اتقهذه الإعداد كل من شارك ف

ز
ز وف أعلن المدير العام عن تعيي 

،  مكتبرئيسة  ز   فيلوجي 
  ستتوىل منصبو األخالقيات الجديدة، السيدة جوفاتز

   ها التر
ز
سيتم تخصيص ذكر أنه و  . 2021سبتمبر  15ف

ة  ز محددة فبر ، وأ ، و ز كتب األخالقيات، السيد ديفيد ميتشلمل المؤقت رئيساللعملية التسلم والتسليم بي  ز المدير  كد السيدة فيلوجي 

  المعتمدة اإلدارة بأن يرتكز عمل الويبو عل معايب  أخالقية قوية تستند إىل أفضل الممارسات  حرصالعام عل 
ز
منظومة األمم  ف

اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء اللجنة االستشارية األمانة تسغ للحصول عل الموافقة لتحديث وأشار إىل أن  المتحدة وخارجها. 

  تنفيذ توصيات  المحرز  تقدمالاألعضاء عل الدول  الطالع حماسهوأعرب المدير العام عن  وميثاق الرقابة الداخلية. المستقلة للرقابة 
فز

كة   مختلف المجاالت  وحدة التفتيش المشبر
مع  ومتناغمةإيرادات الويبو وإيداعاتها قوية  بقيتفيما يتعلق بالشؤون المالية واألداء، و  . فز

انية، و  الدول األرقام المقدمة إىل ز نامج والمب  ز للجنة البر   الدورة الثانية والثالثي 
ر واإلبداع ابتكاال  قطاع   مرونةهذا األمر عكس ياألعضاء فز

ز حافظت و . االقتصاد العالم   وقدرتهما عل التكيف عل صعيد    حي 
  حالة ماىل  جيد، ال يزال عل أداء الويبو فز

من عدم العالم غارق فز

 . ز ز  اليقي    خدمات الويبو وبرامجها  متأن  بشكل  واالستثمار  الحكمةولذلك ستواصل الويبو اتباع نهج متوازن إلدارة الموارد، يجمع بي 
فز

  االعتبار، كان من دواع  رسور األمانة أن تقدم  األمر  ومع أخذ ذلك وبنيتها التحتية. 
، 23-2022 الرأسمالية الرئيسية للثنائية الخطةفز

مليون فرنك  19.97 مبلغ تخصيص لهذه الخطة من خالل وكانت األمانة والمدير العام يسعيان للحصول عل دعم الدول األعضاء

  مستقبل الويبو سويشي لالستثمار 
 و  . فز

ُ
  ت

 ة إىل استمرار عل الحاجالخطة الرأسمالية الرئيسية ركز االستثمارات المنصوص عليها فز

ز بنيتنا التحتية األوسع العمل عل ز الخدمات و نطاقا  التحول الرقم  للويبو، وتحسي    الدعم الوسائل ، وتحسي 
 تعتمد عليه الدول تر

نت،  ةالعديد من الخدمات متاًح  تكانو  األعضاء.  ز أدى إىل األمر الذي عبر اإلنبر   بذل المزيد من  هالكفاءة والفعالية، ولكن تحسي 
ينبغز

لوظائف لدعم وفر الالنظام الذي ي عزيز أنظمة المؤتمرات، وت تحديثبوابة الويبو للملكية الفكرية، و  ال سيما فيما يتعلق بتطوير الجهود 

ها من الأمن بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعزيز و اإلدارية والمالية الرئيسية،  . وغب  أسمالية الرئيسية الخطة الر ضمن تسو  تدابب 

إذا لم وأشار المدير العام إىل أنه سيكون مقرصا  . ا وبعده 2022/23 حول المسائل األساسية خالل الثنائية متمحور  الويبو أن يبقر عمل 

  ته الخطة الرأسمالية الرئيسيةب المتعلقة الخارجر  عل التوصيات المختلفة للمدققيعرب عن امتنانه 
ز ف إىل دوالتر النواج  تحسي 

اتيجيةاال    التوصيات خالل دة عوقد تم اتخاذ  للويبو.  فائدةأكب  جعلها و  فيها  سبر
خطوات لتنفيذ بعض التوصيات وسيتم تنفيذ بافر

ز و  . 2022/23 الثنائية   أجهزة  امنبالبر
ا  حاجةال تدعو الويبو، وأنظمة مع االستثمارات فز

ً
أن تكون  بإذ يجإىل تطوير "قلب الويبو"،  أيض

  الويبو مدعومة بثقافة شاملة وتعاونية وديناميكية. 
  ينخرط بها األفراد ويتعاونون مًعا فز

ز األفراد يشكل و  الطريقة التر  إحدىتمكي 

اتيجية لساس األ األولويات الرئيسية للمنظمة و  التقرير  حول وضيح  عرض ت تقديم تمسي . 2026-2022متوسطة األجل اللخطة االسبر

  أكتوبر 
ية الجديدة إىل لجنة التنسيق فز اتيجية الموارد البشر ية واسبر خالل الدورة، سيناقش المشاركون و  . 2021السنوي للموارد البشر

  الويبو لعام مختلف البنود 
  أدِرجت بناء عل قرارات جمعيات الدول األعضاء فز

انية 32والدورة  2020التر ز نامج والمب  ت كانو  . للجنة البر

تم و  بشأن مسألة عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة.  ئهما والبحث الذي طلبت إجرا الدراسةاألمانة قد أكملت 

، وكررت األمانة تأكيد التخاذ قرار بشأن انضمام الويبو إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامةالدول األعضاء إىل  هما تقديم

امها الكامل بأي  ز ت األمانة أيضا  مسار عمل تقرره الدول األعضاء. البر   تلقتها المساهمات ونشر
مواصفات بشأن من الدول األعضاء التر

  قدمت آرائها.  تقييم مكاتب الويبو الخارجية. 
مستعدة لتقديم األمانة ذكر المدير العام أن و  وشكر المدير العام جميع الدول األعضاء التر

  قدةعمهذه القضية الطويلة األمد والب فيما يتعلقء لدول األعضا الدعم والمساعدة ل
  هذهتقدم  إحراز ، وأعرب عن أمله فز

المسألة  فز

  التوصل إىل و 
   تقارب فز

نامج وأشار إىل ان  . قريبوقت  اآلراء فز ز للجنة البر   الدورة الثالثة والثالثي 
البنود المعروضة عل الدول األعضاء فز

اتيجية انية اسبر ز انية، لم  الويبو.  وتطور  نمو ولها أثر كبب  عل  والمب  ز نامج والمب  ز للجنة البر   الدورة الثانية والثالثي 
وكما أكد المدير العام فز

 للويبو وحدها تكن هذه 
ً
ا ، الخطط الموضوعة خططا

ً
 للدول األعضاء أيض

ً
وتشكل هذه الخطط المجموعة أداة  . فقد كانت خططا
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كة  التوصل إىل "عالم تدعم فيه الملكية الفكرية ب ةالمتمثل ةالجماعيالرؤية الفرص وتحقيق فادة من االستلمواجهة التحديات و مشبر

 االبتكار واإلبداع من أي مكان، ولصالح الجميع". 

  تعامل .8
بها معه ومع فريقه وعل  تواختتم المدير العام بتوجيه الشكر إىل الدول األعضاء عل الطريقة المراعية والبناءة التر

انية.  ا مرونته ز نامج والمب  ز للجنة البر اك الدول  أثناء التحضب  للدورة الثالثة والثالثي  وأعرب المدير العام واألمانة عن استعدادهما إلرسر
  عمل

ز
 . حناجو  ، وتمتز للرئيس ونائبه والدول األعضاء أسبوع مثمر وتقديم التسهيالت لها  قبل  ستالم ها األعضاء ودعمها ف

  التأكيد عل الطريقة .9
ز
  والفعالة  البناءة وشكر الرئيس المدير العام عل بيانه المفصل والواضح للغاية. وأعرب عن رغبته ف

التر
انية.  ز نامج والمب  ز للجنة البر   الدورة الثانية والثالثي 

ز
األمانة هذه فقد أخذت  تفاعلت بها المنظمة مع التعليقات واألسئلة المطروحة ف

ة  والمالحظات التعليقات   االعتبار واستجابت لها بشعة كبب 
ز
أشار و  معلومات إضافية.  وفب  وت الالزمة إجراء التعديالتمن خالل ف

  مجال الويبو  إطار عملضمن  19-كوفيد  جائحةالرئيس باهتمام إىل زيادة الموارد المخصصة لمكافحة أثر 
ز
وشدد  ،لملكية الفكريةا ف

  حال 
ز
عل تكريس المنظمة لكل ما تملكه من معارف ومهارات للتصدي للجائحة مع األمل أن تتمكن من إنهائها لمصلحة العالم بأرسه ف

  . لتقديم إعالنات إداريةثم أعىط الرئيس الكلمة لألمانة  حالفها الحظ. 

رت األمانة الوفود بأنه تم إرسال وثيقة مفصلة مع إعالنات إداري .10
ّ
انية، ه  ة للجميع و وذك ز نامج والمب  متاحة عل موقع لجنة البر

  تلك الوثيقة  الواردةالتدابب   همستساو  . "وثائق أخرى ذات صلةتحت عنوان "
ز
  ف

ز
انية.  دورةلتوفب  بيئة آمنة  ف ز نامج والمب  من و  لجنة البر

  جميع األوقات.  اتالكمامالمشاركون  يجب أن يرتديأجل الحفاظ عل بيئة آمنة داخل غرف االجتماعات، 
ز
ز أن و  ف يمكن للمشاركي 

ينعند أخذ الكلمة لمخاطبة الكمامات يخلعوا    باإلضافة إىل ذلك، و  . الحارصز
ز  ينبغز ين بي 

ز الحفاظ عل مسافة مبر   حال   شخصي 
ز
كانا ف

ة تتعدى الن يايقضس ام الصارم بهذه التدابب  من قبل الجميع االوسيسمح  بضع دقائق بالقرب من بعضهم البعض. فبر ز
 تجنببلبر

   أنفسهمبعزل بعض األشخاص  الطلب مناالضطرار إىل حصول اضطرابات خالل الدورة و 
 19-شخص مصاب بكوفيد وجود حال  فز

ز  ينحال بي  البلد  الذي أطلقه عالناإل ىل استنادا إو  ،باإلضافة إىل ذلكو  . لهذه اإلجراءات وشكرت األمانة الوفود عل تفهمها  . ارصز
  المبتز الجديد دخول بال ةتعلقعديالت عل اإلجراءات المبعض الت إجراءالمضيف، تم 

يا الويبو فز ز التنفيذ  إىل كافيبر   دخلت حب 
والتر

. شخاص، عل جميع األ  هذه اإلجراءات نطبقوت . 2021سبتمبر  13اعتباًرا من  ز ز والمندوبي  ع أيضا مالتعديالت وتتماسر هذه  الموظفي 
  جنيف. 

  تطبقها جميع وكاالت األمم المتحدة فز
ز سيطلب حارس األمن من جميع و  التدابب  التر يا تقديم دليل عل القادمي   إىل الكافتب 
  األمم المتحدة، مثل شهادة سويشية أو بريطانية تحتوي عل دليل عل  من قبل ةمعتمد، أو شهادة رقمية 19-كوفيدلقاح  تلقيهم 

تلقر
ز دليل عل أو  19-لقاح كوفيد ة الستة أشهر الماضية.  19-اإلصابة بكوفيدنتيجة  التحصي  يمكن أن تتضمن هذه الشهادات و  خالل فبر

ا نتيجة اختبار 
ً
از المتسلسل  التشخيص  الشي    ع مستضدالالرقمية أيض  48آخر خالل الذي تم إجراؤه ( PCR)أو اختبار تفاعل البوليمب 

،  لقاحاتبالنسبة لألشخاص الذين تلقوا و  ساعة.  72أو    سويشا أو االتحاد األوروتر 
  اللقاح لم تكن متوفرة فز

يمكنهم إبراز دليل تلقر
 مُ 

 
يا. دخول صالحة لل 19-كوفيدوطنية أو نتيجة اختبار   اتسلطإحدى المن م قد تمكن لياإلجراءات هذه تم اتخاذ وقد  إىل الكافتب 

ي   الكافيبر
ز فز   حال أراد و لتناول الطعام.  كماماتهما من إزالة  األشخاص الجالسي 

يا  دخولشخص ما فز ة طعام ليتناولها وجبألخذ الكافتب 
يا    أال يزبل الكمامة عن وجهه وال داع  ، فخارج الكافتب 

ز  سيتم بشكل االجتماعبما أن و  . 19-كوفيدلتقديم شهادة  ينبغز ومن أجل  هجي 
ا مكتوبة من مداخالتها قبل  فورية توفب  أفضل ترجمة

ً
 . ها دالئإخالل الدورة، سيكون من المفيد للغاية أن ترسل الوفود إىل األمانة نسخ

جمة أيضا طلبت األمانة و    كان عملها أكب  صعوبة  الفوريةمن الوفود التحدث ببطء ووضوح عند أخذ الكلمة لمساعدة فرق البر
را ظنالتر

نت انية و  . الستخدام االنبر ز نامج والمب  ، يمكن إرسال المداخالت المكتوبة إىل األمانة بعد االنتهاء من يقدقشكل بإلعداد تقرير لجنة البر
يد ال يمكن إرسالها إىلو  إلعداد التقرير.  ا مكن استخدامهمن الم ليصبح، إدالئها     بر

وتز وشكرت األمانة الدول األعضاء عل  . للمراقب االلكبر
ت عن اتفهمها و  ز عبر انية نجاح بها التام مالبر ز نامج والمب  ز للجنة البر  آمن وفعال.  والتأكد من إجرائها بشكلالدورة الثالثة والثالثي 

  الحذر الشديد واالمتثال للقيود و  .11
وري توجز  . لم تنته  بعد  19-كوفيدجائحة  ألن شكر الرئيس األمانة وأشار إىل أنه من الرصز

انية أن  وبما  ز نامج والمب  ز للجنة البر    ،إىل حد ما  مكثفجدول أعمال الدورة الثالثة والثالثي 
واتخاذ  بشكل فعالتقدم الحراز إل التعاون  ينبغز

  أن و  القرارات المناسبة. 
 خالل األسبوع.  ةمثمر يتضامن الجميع لبذل جهود أعرب الرئيس عن أمله فز

 األعمالاعتماد جدول   من جدول االعمال 2البند 

 . WO/PBC/33/1 استندت المناقشات إىل الوثيقة .12

  الوثيقة عرضو   .13
وع جدول األعمال الوارد فز   مختلف  . WO/PBC/33/1 الرئيس مشر

وأوضح أنه من أجل تسهيل النظر فز
ض األداء استعرا( 2 ؛( التدقيق والرقابة1: تم تقسيم جدول األعمال إىل عدة مجموعات رفيعة المستوى وه  البنود ومناقشتها، 
انية؛( التخطيط 3 والشؤون المالية؛ ز ا،  وإعداد المب  ً   الويبو لعام ( 4وأخب 

  أدِرجت بناء عل قرارات جمعيات الدول األعضاء فز
البنود التر

انية. و  32والدورة  2020 ز نامج والمب  ، تلقت األمانة بعض 14الدول األعضاء بشأن البند آراء بذكر الرئيس أنه فيما يتعلق للجنة البر
   المساهمات

  فز
نت WO/PBC/33/13 ، وبعد نشر الوثيقة2021أغسطس  27من الدول األعضاء بعد الموعد النهات    و  ،عل اإلنبر

التر
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لويبو الخارجية مساهمات الدول األعضاء بشأن آرائها حول إعداد مواصفات تقييم مكاتب ا تحمل عنوان "تحديث عن وضع وتقدم
  و  ". 2021لعام 

ز
ة ف احات األخب 

   WO/PBC/33/13 لوثيقةا مرفقلذلك، قامت األمانة بجمع االقبر
  التر

ز
 . 14البند  سيتم التطرق اليها ف

، أشار إىل أن األمانة  قبل االنتقال إىل البند األول من جدول األعمال، أدىل الرئيس ببعض المالحظات العامة. و  .14
ً
   أرسلتأوال

ز
ف

   وقت سابق
  الجدول الزمتز

  أن يتم  المبدت 
ز
بالنسبة  ،أنهإىل الرئيس بعد ذلك  شار وأ . شكل فعالالبنود بالتطرق إىل وأعرب عن أمله ف

انية ز نامج والمب  نت، موقع كما هو موضح عل و  الجتماع لجنة البر كل منسق مجموعة إقليمية لإلدالء ل تم تخصيص ثالث دقائقاإلنبر
   . مراقبلكل وفود الدول األعضاء و لكل وفد من  ،عن مجموعته، ودقيقتان، كما هو معتاد بالبيانات نيابة 

وذكر الرئيس أن الجدول الزمتز
ح يتبع إىل حد كبب  ترتيب بنود جدول األعمال 

وع جدول األعمالالمقبر   مشر
ز
  حال و . عل النحو المحدد ف

ز
نامج ف أحرزت لجنة البر

انية تقدًما أرسع مما كان  ز إذا تعذر استكمال المناقشات حول بند  لكن،و  البند التاىل  من جدول األعمال. م االنتقال إىل متوقًعا، فسيتوالمب 
ز من بنود جدول األعمال  هذا  إىلالرجوع البند التاىل  من جدول األعمال، وسيتم م االنتقال إىل تي، فسلهالوقت المخصص  خاللمعي 

  مرحلة الحقة. لبند الما
ز
رفيعة الالرئيس أن الجلسة الصباحية ستبدأ ببيانات عامة، تليها دراسة موضوعية لألقسام أوضح و  علق ف

وع جدول األعمال.  تقرير لجنة "، 4البند  : بنود جدول األعمال التالية تحت قسم التدقيق والرقابةب م النظر تيسو  المستوى من مشر
اح ، 5، ثم البند "الويبو االستشارية المستقلة للرقابة مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة "اقبر

ة ب . للرقابة"   البند وخالل فبر
ز
انية ف ز نامج والمب  التقرير المدقق الخارجر  ، وسيقدم المدقق الخارجر  ، تقرير 7عد الظهر، ستنظر لجنة البر

اح بشأن مراجعة ميثاق الويبو للرق ،6وسيل  ذلك البند  عن بعد.  التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة "، 8ثم البند ابة الداخلية"، "اقبر
، يوم الثالثاء، سو . "الداخلية   صباح اليوم التاىل 

ز
  البنود الواردة يتم اختتام ف

ز
مناقشة البند من خالل والرقابة  تدقيققسم ال تحتالنظر ف

كة"، 9 والذي  األداء والشؤون المالية،استعراض القسم المتعلق بذلك  يل  وس، "تقرير مرحل  عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشبر
اكات ")ج(  10البند و ، 2020"التقرير الماىل  السنوي والبيانات المالية لعام ")أ(  10البند  يشمل   وضع تسديد االشبر

ز
يونيو  30ف

ية"، 11البند و ، 2021" ة بعد الظهر، و . "التقرير السنوي عن الموارد البشر   فبر
ز
إعداد القسم الخاص بالتخطيط و إىل  التطرق سيتمف

انية،  ز اح ، 12مراجعة البند و المب  انية "اقبر ز    العمل عل هذا البند وسيستمر  "2022/23 للثنائيةبرنامج العمل والمب 
 صباح األربعاء.  فز

ة    ، سيقدم "يةالمالالشؤون األداء و  "استعراض قسم )ب( تحت 10ضمن إطار البند بعد ظهر يوم األربعاء وخالل فبر
مستشار الويبو فز

ا مجال االستثمار 
ً
  الساعة بشأن االستثمارات تحديث

انية ستنتقل و  . بعد الظهر  3فز ز نامج والمب  الخطة "، 12بعد ذلك إىل البند لجنة البر
ة  انية. وإعداد تحت قسم التخطيط  "31-2022الرأسمالية الرئيسية للفبر ز   صباح يوم الخميس، سيتم النظر و المب 

  البنود فز
إىل  13 فز

  الويبو لعام  32"بنود أدِرجت بناء عل قرارات الدورة تحت قسم  الواردة 15
انية وجمعيات الدول األعضاء فز ز نامج والمب  للجنة البر

مساهمات تحديث عن وضع وتقدم " ،14، يليه البند "مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامةعضوية "، 13البند بدءا ب، "2020
 البند "2021ل األعضاء بشأن آرائها حول إعداد مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام الدو 

ً
ا منهجية تخصيص "، 15، وأخب 

ة بعد الظهر  ه سيتم تخصيصوأوضح الرئيس أن . "اتحادبحسب كل اإليرادات والنفقات  الجمعة للبنود يوم يوم الخميس وصباح من فبر
، استخدام الوقت بشكل فعالوسلط الرئيس الضوء عل أهمية  بعد ظهر يوم الجمعة.  إجرائها المقرر  الدورةاختتام  جلسة المعلقة قبل

ز فقط عل اإلدالء ببيانات عامة.  ز اإلقليميي  ز  ه ستتاح الفرصة أماموأكد الرئيس أن وشجع المنسقي  خذ أل جميع الدول األعضاء والمراقبي 
انية  اليةعفبنود جدول األعمال خالل الدورة، وشدد عل أهمية  كل بند من  واإلدالء ببيانات حول الكلمة ز نامج والمب  عمل لجنة البر

ام بالمواعيد  ز بعد  1 الساعة صباًحا حتر  10جلسات االجتماع الصباحية من الساعة  عقد وست لجميع االجتماعات. المحددة وااللبر
  تمامالظهر وستبدأ جلسات بعد ، الظهر 

ز لنظرا و . 3:00الساعة  فز انية دورةللشكل الهجي  ز نامج والمب  ، تم تشجيع هذه لجنة البر
ام بالمواعيد  ز ز عل االلبر .  المحددة المشاركي  ز ز الفوريي  جمي 

سيتم  واختتم الرئيس باإلشارة إىل أنه والتحدث ببطء لتسهيل عمل المبر
  مناطق زمنية مختلفة. 

ز الموجودين فز  األخذ باالعتبار احتياجات المشاركي 

   إدارتهما وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء وشكر الرئيس ونائب الرئيس عل  .15
للدورة وأعرب عن ثقته فز

وشكرت المجموعة المدير العام واألمانة عل عملهما الجاد، وأعربت عن تقديرها لمشاري    ع  قيادتهما للجنة لتوجيه المناقشات بنجاح. 
  تم تقديمها الوثائق 

انية. انعقاد المنظمة مع الدول األعضاء قبل ل لتفاعو التر ز نامج والمب  كما أعربت المجموعة عن   دورة لجنة البر
، واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، وشعبة الرقابة الداخلية ل دققامتنانها للم شعبة  تلعبو  إىل اللجنة.  المقدمة تقارير لالخارجر 

  مجال ال الخارجر   دققالرقابة الداخلية واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة والم
وأشارت المجموعة إىل  تدقيق للمنظمة. دورا أساسيا فز

ثم انتهزت المجموعة  إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة.  ضمنتقديم مالحظاتها الموضوعية بم قو الوقت، ستهمية أنه نظًرا أل
  بذلها المدير العام وفريقه لالفرصة لال 

اف مرة أخرى بالجهود التر وأعربت المجموعة عن اعتقادها  رؤية ونهج جديدين للويبو.  وضععبر
ز عل ب كب 

 ملموس سيُ ثر حداث أإأن البر
ّ
جتمعات الملكية الفكرية وجميع ختلف مإيجابية لمو ن المنظمة من تحقيق نتائج ملموسة مك

  
  جميع أنحاء العالم، بما فز

ز فز كات ذلك المبتكرين والمبدعي  ة والمتوسطة الحجم. الشر وأعربت المجموعة  المتناهية الصغر والصغب 
ناقشة لتحديات المقبلة، ورصحت بأنها عل استعداد لتقديم المشورة ومبا اقرارها وعن  المتبع عن دعمها الكامل للنهج الجديد 

ورية ل   قد تكون رصز
انية. حفاظ عل الوضع الجيد للمنظمة من حيث اللالتعديالت التر ز امج والمب  أشارت المجموعة بعد ذلك إىل و  بر

انية عن كثب  قامت بهأنها، كما  ز نامج والمب  اجع وثائق دورة لجنة البر
ا، سبر

ً
   للتأكد منسابق

ا فز
ً
اإلدارة المالية السليمة، وستنظر أيض

انية  والدعم الذين يمكن أن يقدمهما  مساعدةال ز وأعربت  . وتحقيق أهداف أكبر لعمليات الداخلية تعزيز ال 2022/23برنامج العمل والمب 
  توجيه

انية و ةالرئيس الحكيم اتالمجموعة عن ثقتها فز ز نامج والمب    للجنة البر
أن الجهود الجماعية للجنة طوال الدورة ستؤدي إىل فز

  ال بية. نتائج إيجاتحقيق 
نامج  للعمل الجاري خاللدعمها الكامل بأنها ستقدم ، أكدت المجموعة للرئيس ختاموفز دورة لجنة البر

انية.  ز  والمب 
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ا باسم مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيق ) .16
ً
انيةCEBSوشكر وفد جورجيا، متحدث ز نامج والمب  ، ونائبه (، رئيس لجنة البر

ف له مجموعةالوذكر أن إلقاء البيان االفتتاج  نيابة عن  امهما وتمن . هو رسر ز لهما  توشكرت المجموعة الرئيس ونائبه عل قيادتهما والبر
انية. ال ز نامج والمب    لجنة البر

ز
نامج  المجموعة الشكر لألمانة عل وجهتثم  نجاح ف تفاعلها مع الدول األعضاء قبل موعد دورة لجنة البر

ز    كانت إعداد الوثائقفيما يتعلق بالعمل الممتاز الذي أنجزته، ال سيما وعل  انيةوالمب 
وشكرت المجموعة  عالية الجودة. جميعها  التر

  قاموا بإعدادها  الخارجر  عل التقارير دقق أيضا اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة وشعبة الرقابة الداخلية والم
أعربت عن و  . التر

اح  ال سيما  ،بنود جدول األعمال مختلفمناقشات مثمرة وبناءة حول إجراء إىل  ها تطلع انية اقبر ز ، 2022/23للثنائية برنامج العمل والمب 
ا أحد أولويات اللجنة.  شكلوالذي 

ً
المناقشات حول بنود  خاللنتائج إيجابية تحقيق إىل المجموعة باإلضافة إىل ذلك، تتطلع و  أيض

  وضعانتهزت المجموعة الفرصة لتوجيه الشكر للمدير العام وفريقه عل و  جدول األعمال األخرى. 
ُ
هج جديدة للمنظمة، وأعربت عن ن

ز الاستذكرت المجموعة و  . 19-كوفيد  جائحةفعال ل بشكل رسورها الستجابة المنظمة   الدورة الثانية والثالثي 
ز
  أدلت بها ف

بيانات التر
انية وأكدت عل األهمي ز نامج والمب    توليها للتنوعللجنة البر

  الويبو و  والتمثيل ة التر
  لموظقز

ز
. لمسألة تحقيق الجغراف ز ز الجنسي   التوازن بي 

  تم تقوي بأن المنهجية الحالية ال ها اعتقادعن المجموعة  أعربتفيما يتعلق بمسألة منهجية التخصيص، و 
 ه  سنوات عدة ل ها قيطبالتر

ا، و  الحل األكب  عقالنية وواقعية ويجب الحفاظ عليها.  ً كدت المجموعة للرئيس أنها ستشارك أ المكثف القادم،  العمل ألسبوع نظرا أخب 
 . بشكل بناء وستدعم عمل اللجنة

اف .17   القيادة الحكيمة للرئيس ونائبه وقدرتهما عل اإلرسر
ز
ز عن ثقته ف انية.  بنجاح وأعرب وفد الصي  ز نامج والمب   عل دورة لجنة البر

اح نسخة معدلة المالية عل إعداد الالشؤون وشكر الوفد األمانة وشعبة  انيةقبر ز ووثائق االجتماع  2022/23 برنامج العمل والمب 
ها عل و  ،األخرى   ست . نشر

ة عل جميع بنود جدول األعمال التر وتوجه  طوال هذا األسبوع.  تها مناقشتم وذكر الوفد أنه يعلق أهمية كبب 
اف والرقابة، و  الوفد بالشكر إىل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة شعبة الرقابة شكر أيضا عل عملها المتعلق بالتدقيق واإلرسر

، باإلضافة إىل تقاريرهماالخارجر  عل العمل الجوهري الذي أنجز  دققالداخلية والم  
دورة  المقدمة إىل السنوية ا ه خالل العام الماضز

انية.  ز نامج والمب  حة التعديالتإىل مراجعة  باإلضافة إىل ذلك، ذكر الوفد أنه يتطلعو  لجنة البر ، عل ميثاق الويبو للرقابة الداخلية المقبر
اح مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة" ، وكذلك مناقشةWO/PBC/33/4 الوثيقة ، "اقبر
  المناقشات ذات  . WO/PBC/33/3الوثيقة 

احات بناءة خالل الدورة. وأشار الوفد إىل أنه سيشارك بنشاط فز  ذكر و  الصلة وسيقدم اقبر
كةقد أن األمانة    أن تواصل  تعدد اللغات وتقوم بتنفيذها.  ةبشأن سياس قبلت توصية وحدة التفتيش المشبر

وأعرب الوفد عن أمله فز
  جميع اجتماعات الويبو  لرفع مستوىالمنظمة جهودها 

  ستستخدم فز
فضال عن الوع  بجميع لغات األمم المتحدة الرسمية الست التر

  جميع أنظمة الملكية الفكرية األخرى. 
ها واستخدامها فز ات األداء و  نشر ستعراض الشؤون اعملية وأعرب الوفد عن ارتياحه لمؤرسر

  اتخذتها حتر اآلن بناًء عل قرارات الدورة الثانية وشكر  . بشكل عام للويبو المالية والوضع الماىل  السليم 
الوفد األمانة عل اإلجراءات التر

انية  ز اح برنامج العمل والمب 
انية، وال سيما اقبر ز نامج والمب  ز للجنة البر الفصل الخاص بجائحة  إضافة، وعل 2022/23للثنائية والثالثي 

  أشار الوفد بارتياح إىل أن األمانة قد أو  . 19-كوفيد
ز  خذت فز احات المقدمة من الدول األعضاء والم عي   بشأنالخارجر   دققاالعتبار االقبر

ة الخطة الرأسمالية الرئيسية   وفيما يتعلق بالقضايا  . 31-2022 للفبر
نامج  عالقة بقيتالتر ز للجنة البر من الدورة الثانية والثالثي 

  تلك المناقشات حول مختلف القضايا، وال سيما البند المتعلق ب
انية، ذكر الوفد أنه شارك بشكل بناء فز ز مواصفات تقييم مكاتب والمب 

اح األمانة بأن تنضم الويبو إىل مجموعة ا . 2021الويبو الخارجية لعام   ألمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد أحاط الوفد علما باقبر
  أن 

انية ةعالجتتم موأعرب الوفد عن أمله فز ز نامج والمب  ز للجنة البر بقيادة خالل هذه الدورة و  القضايا العالقة من الدورة الثانية والثالثي 
  الختامالرئيس، و
  المناقشات أنه مأكد للجنة  ،فز

  ستتم خالل ستعد للمساهمة بطريقة منفتحة وبناءة فز
 هذا األسبوع. التر

أس .18 ا باسم المجموعة األفريقية، عن رسوره لبر
ً
نامج ل الرئيس وأعرب وفد جنوب أفريقيا، متحدث ز للجنة البر لدورة الثالثة والثالثي 

انية، وأكد للرئيس ونائب الرئيس دعم المجموعة الكامل ل ز   سيتم بذلها خالل األ والمب 
لمجموعة عن أعربت او  سبوع المقبل. لجهود التر

  قامت بها  اتتقديرها لألمانة للتحضب  
انية التر ز نامج والمب    و  لدورة لجنة البر

 لدورة. من االنتائج المرجوة اعد عل تحقيق تسسالتر
انيةوالحظت المجموعة أن ز اح برنامج العمل والمب 

  اقبر
ز خالل  2022/23 للثنائية ه من المهم جدا النظر فز  للجنة. الدورة الثالثة والثالثي 

  أبدتها  مهامها بنجاح. عل إنجاز اللجنة مساعدة وذكرت أنها مستعدة للمشاركة بشكل بناء ل
ورصحت المجموعة بأن الروح الودية التر

انية شجعتها  ز نامج والمب  ز للجنة البر   أن ا عن ثقته ت، وأعربعل المشاركة والعملجميع الوفود خالل الدورة الثانية والثالثي 
 هذه فز

ا بنفس روح التعاون والمرونة. الدورة 
ً
ز أيض انية ب ما يتعلقفي أن التقدم الكبب   إىلالمجموعة أشارت و  ستتمب  ز اح برنامج العمل والمب 

اقبر
انية 2022/23 ز نامج والمب  ز للجنة البر   الدورة الثانية والثالثي 

   كبب    سيساهم بشكل ،الذي تم إحرازه فز
 لوثيقة النهائية ةصيغالوضع  فز

اح ، سيسمح بو الدورة،  هذهخالل  هذا االقبر وأعربت .  هذه الصيغةتقديم توصية إيجابية إىل الجمعية العامة للموافقة علبالتاىل 
  بذلتها  لجهود لالمجموعة عن امتنانها لألمانة 

ة التر انية. الكبب  ز نامج والمب  ز للجنة البر ىل وباإلضافة إ لتنفيذ قرارات الدورة الثانية والثالثي 
انية عل استجابة الويبو للذلك، أعربت المجموعة عن تقديرها بشكل خاص  ز ز برنامج العمل والمب  كب 
كما أعربت عن   . 19-كوفيدجائحة  بر

  بعد  ها تطلع
  جهود التعافز

قيام المنظمة ورحبت المجموعة ب . الجائحة نهايةلمعرفة كيف يمكن للمنظمة أن تساعد الدول األعضاء فز
  الوثيقة  استكمالبهدف  نتائج المرتقبةمختلف الافية لإضموارد بتخصيص 

 ها وضمان تنفيذ WO/PBC/33/10األنشطة المذكورة فز
  عمل اللجنة، والل بالنسبةالتدقيق والرقابة  عملياتالمجموعة بأهمية  قرتوا عال. بشكل ف

  ت تر
الشفافية والمساءلة  تعزيز  ساهم فز

ز نظم ل المستمر  المنظمةعمل  تضمنو  ثم أعربت المجموعة عن تطلعها لبقية تقارير التدقيق والرقابة  اإلدارة والحوكمة. تحسي 
 . لةصذات ال إطار بنود جدول األعمال ضمنإبداء مالحظاتها تقوم بباإلضافة إىل تقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة، وس

ة عل األداء الماىل  للمنظمة، وتتطلع المجموعة إىل   شؤوناألداء والالمتعلقة باستعراض تقارير الالنظر إىل وتعلق المجموعة أهمية كبب 
  ذلك التقرير الماىل  السنوي والبيانات المالية

ية.  باإلضافة إىل، 2020 السنوية لعام المالية، بما فز  التقرير السنوي عن الموارد البشر
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  أنوأع
ز
انية  تقدم ملحوظ يتم احراز  ربت المجموعة عن أملها ف ز نامج والمب  ز خالل الدورة الثالثة والثالثون للجنة البر بشأن المسألتي 

: عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، و  ز ز التاليتي  مساهمات الدول األعضاء بشأن التحديث عن وضع وتقدم المهمتي 
  قدمتها األمانة  المجموعة ورحبت. 2021فات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام آرائها حول إعداد مواص

بالمعلومات اإلضافية التر
  التابع لألمم المتحدةمع  عملها بشأن عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة بعد 

أحاطت و  . مكتب التنسيق اإلنمات 
 . 2021تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  مواصفاتآرائها حول إعداد المقدمة من الدول األعضاء بشأن ساهمات المجموعة علما بالم

أعربت عن تقديرها للرئيس الذي قام بتسهيل وتشي    ع كما   إىل المناقشات حول هذه المواضيع.  ها تطلععن المجموعة أعربت و 
تيب جلسات ومشاورات غب  رسمية قبل الدورة الثالثة  2021م مكاتب الويبو الخارجية لعا تقييممواصفات المناقشات حول  ولبر

انية.  ز نامج والمب  ز للجنة البر   مداوالت اللجنة.  والثالثي 
ز
امها بالمساهمة بشكل إيجاتر  ف

ز  واختتمت المجموعة بتأكيد البر

الرئيس مرة أخرى وعن ، وأعرب عن رسوره لرؤية (APG) آسيا والمحيط الهادئبلدان وتحدث وفد بنغالديش باسم مجموعة  .19
  قدر 

ز
انية عمل لجنة قيادةعل ته ثقته ف ز نامج والمب  ز و  البر وشكرت  . للجنةتحقيق النتائج المرجوة ألعمال الدورة الثالثة والثالثي 

  تم وأحاطت المجموعة علما بالعديد من بنود جدول األعمال ا الوثائق ذات الصلة. إعداد المجموعة األمانة عل التحضب  لالجتماع و 
لتر

  الوثائق وذكرت أنها ستدىل  بمالحظات
ز
عدد من  إىلالمجموعة أشارت و  إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة.  ضمن ها تناولها ف
اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء مراجعة بشأن من قبل لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة المقدمة  التوصية ها أولو ، التوصيات
، و  . االستشارية المستقلة للرقابةاللجنة 

ً
، و  المدقق تقرير  حولإىل إجراء مناقشات بناءة  عن تطلعها  المجموعةأعربت ثانيا عن الخارجر 

بيانات مالية عالية الجودة وأنظمة سليمة للرقابة الداخلية عل الرغم من الظروف الصعبة  الحفاظ علقدرة األمانة عل ل ها ر يتقد
ا، شكرت المجموعة األمانة عل و  . 19-فيدكو   جائحة الناجمة عن

ً
لعام  السنوية التقرير الماىل  السنوي والبيانات المالية إعداد ثالث

رابعا، أحاطت و  . عل وضع ماىل  سليم لمنظمةا حفاظاألمانة التدابب  الالزمة لضمان التخاذ  عن رسورها  المجموعة توأعرب . 2020
اح المجموعة علما ب انية اقبر ز ة بو  2022/23 للثنائيةبرنامج العمل والمب  واختتمت  . 31-2022الخطة الرأسمالية الرئيسية للفبر

انية. عل المجموعة باإلشارة إىل أن أعضائها  ز نامج والمب    المداوالت خالل دورة لجنة البر
 استعداد للمشاركة بشكل بناء فز

أس، وأعرب عن رسوره (GRULAC) نية والكاريتر  وتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتي .20  دورةلالرئيس  لبر
  مناقشة مختلف بنود جدول األعمال. 

انية، وأكد للجنة مشاركته الكاملة والبناءة فز ز نامج والمب  انتهزت المجموعة الفرصة و  لجنة البر
 . بطريقة أكب  وضوحا حاطة وبذل الجهود لتقديم الوثائق اإل وعقد جلسات  لهذه الدورةوثائق اللتوجيه الشكر إىل األمانة عل إعداد 

جمة الشفوية المقدمة و    س أشارت إىل أنو  األمانة.  فرهو الذي ت دعمالوأعربت المجموعة عن امتنانها لخدمات البر
تتم القضايا التر

من  االستفادة وأن يتمبالكفاءة والفعالية  عمل المنظمة تسمي أنمن المهم بالتاىل  و  ،ذات أهمية خاصةه  خالل الدورة  تها ناقشم
 وذكرت المجموعة أنها تود أن ترى المنظمة تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بشكل كامل.  وإنجازات السنوات الماضية.  دروس

   إىل أشارتو 
 فعالية وبالتاىل   صبحتحسينات لتببعض اللمنظمة ا أن تقوم أنه ينبغز

أفضل ب موارد الستخدام تنفيذ التوصيات وايجب أكب 
  تم تقديمها، ال سيما تقرير اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة و  . ةممكن طريقة

اح وأعربت المجموعة عن سعادتها بالوثائق التر اقبر
حة مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة.   كما أعربت المجموعة عن رسورها بالتعديالت المقبر

.  المدققتقرير و وعن امتنانها للتوصيات  ميثاق الويبو للرقابة الداخليةعل  العناية الواجبة  بذلوتأمل المجموعة أن يتم  الخارجر 
كة وأعربت والحظت المجموعة التقرير المرحل  عن تنفيذ توصيا الماىل  السليم للمنظمة.  الوضعللحفاظ عل  ت وحدة التفتيش المشبر

امج وإدارة المخاطر والمساءلة المالية.  ز تنفيذ البر   لتحسي 
افز كة عملها اإلرسر   أن تواصل وحدة التفتيش المشبر

وفيما يتعلق  عن أملها فز
اح ب انية اقبر ز وعل تعاونه ومشاوراته  ، هنأت المجموعة المدير العام عل نهجه البناء والحيوي2022/23 ثنائيةللبرنامج العمل والمب 

ز  الحاجة إىلإىل ت المجموعة أشار ثم  التقرير.  إعداد  من أجل   داخل المنظمة.  والتمثيل التنوع تحسي 
 تؤيد تعزيز وذكرت أنها  الجغرافز

  التعامل مع 
، ومساهمات الدول األعضاء 14أهمية البند  علالمجموعة  وشددت . ا وأثره 19-كوفيد  جائحةالتدابب  لدعم البلدان فز

بانضمام الويبو وفيما يتعلق  هذا البند خالل الدورة.  حول والمالحظات وذكرت أنها ستقدم المزيد من التعليقات هذا البند. ب ما يتعلقفي
  قدمتهإىل 

ستساعد  أشارت إىل أنها ا األمانة و مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، أعربت المجموعة عن امتنانها للمعلومات التر
  
. ا تقييم عملية فز   واإلقليم 

تبة عل عمل الويبو عل الصعيدين الوطتز نضمام ال  تأييدها واختتمت المجموعة باإلعالن عن  آلثار المبر
 . مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامةالويبو إىل 

ا باسم  .21
ً
قية )وشكر وفد بيالروس، متحدث عرب عن أ(، الرئيس و CACEECمجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

  قدمتها 
انية. إىل امتنانه لألمانة عل الوثائق التر ز نامج والمب  ، هلرئيس ونائبادعم ل إىل أنها مستعدة المجموعة وأشارت دورة لجنة البر

  ظل ق
  أن يتم تحقيق نتائج إيجابية فز

ا منظمة  الدورةوالحظت المجموعة أن وثائق  يادتهما للدورة. وذكرت أنها تأمل فز
ً
وفق

انيةإعداد ( التخطيط و 3 ؛المالية شؤوناألداء والاستعراض ( 2 ؛( التدقيق والرقابة1رفيعة المستوى التالية: الللمجموعات األربعة  ز  ؛المب 
ا،  ً   أدِرجت بناء عل قرارات جمعيات الدول األعضاء ( 4وأخب 

  الويبو لعام البنود التر
انية.  32والدورة  2020فز ز نامج والمب   للجنة البر

انيةعقد وشكرت المجموعة فريق اإلدارة عل المشاورات مع الدول األعضاء والمشاورات غب  الرسمية قبل  ز نامج والمب   دورة لجنة البر
المشاورات الرسمية وغب  الرسمية  أن تأوضحو  المكاتب الخارجية ومسائل أخرى.  مواصفات، ال سيما فيما يتعلق بمسألة هذه

قية،فهم الموقف العام للبلدانساعدت عل    ذلك بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
   ، بما فز

  ستتم مناقشتها فز
من القضايا التر

   عن أملها  المجموعةوأعربت  ،اللجنة
 عليها خالل الدورة. توافق والقرارات  التوصل إىل تؤدي إىل وأنأن تستمر هذه المناقشات فز

  تمثلها  واختتمت المجموعة بالتأكيد عل استعدادها واستعداد الدول األعضاء
  دورة. الللمشاركة والعمل بنشاط خالل التر
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وأعرب الوفد عن سعادته بعقد الدورة الثالثة  باسم المجموعة األفريقية.  وأيد وفد تونس البيان الذي أدىل به وفد جنوب أفريقيا  .22
ز    شكل والثالثي 

ز
انية ف ز نامج والمب  ز  للجنة البر انية،  . 19-كوفيد  جائحةعل الرغم من  هجي  ز نامج والمب  وتمتز الوفد دورة ناجحة للجنة البر
نامج عل للتحضب  للدورة و الكبب  الذي بذلته  جهد الواغتنم الفرصة لشكر األمانة عل  المشاورات غب  الرسمية ووثائق لجنة البر

انية  ز   سيتم  الممتازة. والمب 
انية، والتر ز نامج والمب   خالل األسبوع.  ها يالتطرق الثم أكد الوفد موافقته عل بنود جدول أعمال دورة لجنة البر

انية للثنائية وأشار الوفد إىل  ز اح برنامج العمل والمب 
  أن تلعب وذكر الوفد أنه  . تهسيتم مناقش " الذي2022/23أهمية بند "اقبر

ز
يأمل ف

  مساعدة الدول األعضاء عل مواجهة تأثب  دورً الويبو 
ز
  أن تساعد المنظمة المجتمعات 19-كوفيد  جائحةا أكبر ف

ز
، وأعرب عن أمله ف

  جهودها للتعامل مع ال
ز
   وآثاره.  جائحةالدولية ف

احات التر ز أساليب  تسغ إىلورصح الوفد بأنه عل استعداد للتعاون مع االقبر تحسي 
  كان عملها مرتبطا مع مراعاة عمل المنظمة، 

  منظومة األمم المتحدة، ال سيما تلك التر
ز
ز مختلف الوكاالت المتخصصة ف مبدأ التآزر بي 

   التجارة واالبتكار. و بالصحة 
  النظام العالم   قد وأشار الوفد إىل أنه ال يزال منفتًحا عل المبادرات التر

ز
تمكن المنظمة من لعب دور رائد ف

  أن يتينللملكية الفكرية، والذي 
  هذا الصدد، و . موليةشالتوازن و بال مسبغز

ز
احف انية  ُيعد اقبر ز ، والذي 2022/23برنامج العمل والمب 

األهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة وربطها بنشطة التنمية ه يجب إيالء األولية أل نتائج محددة، مهًما ألنلتحقيق شدد عل العمل ي
  هذه األنشطة تساعد سو ، بشكل واضح

ً
للشباب،  الدول األعضاء عل استخدام الملكية الفكرية كأداة لخلق فرص العمل، خاصة

  تطوير األعمال وتعزيز النمو االقتصادي
ز
ز المرأة  . لتحقيق النمو ف ز وتمكي  ز الجنسي    وذكر الوفد أيضا أنه يؤيد مسألة المساواة بي 

والتر
  مراعاتها 

  جدول أعمال الويبو وأنشطتها وسياسينبغز
ز
ية.  ةف   أن تزود الدورة  المنظمة إلدارة الموارد البشر

ز
، أعرب الوفد عن أمله ف

ً
ا وأخب 

  حددتها المنظمة لنفسها، 
لصالح وذلك فريق اإلدارة العليا للمنظمة وقيادتها الجديدة بالموارد الالزمة لتحقيق األهداف الطموحة التر

  جميع أنحاء العالم. 
ز
ز ف عي 

ز والمخبر  المبدعي 

دونيسيا البيان الذي أدىل به وفد بنغالديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وشكر الوفد الرئيس وأيد وفد إن .23
  
انية. وذكر الوفد أنه يتفهم تماًما التحديات التر ز نامج والمب  ز للجنة البر  تسببت والمدير العام واألمانة عل تنظيم الدورة الثالثة والثالثي 

،بالت، و 19-بها جائحة كوفيد   تم بذلها  فهو يقدر بشكل خاص اىل 
وشدد  لدورة. لجميع الوثائق والتقارير المختلفة إلعداد  الجهود التر

انية قبل ز نامج والمب    أكتوبر  الوفد عل أهمية الدورة ألنها كانت آخر دورة للجنة البر
الفرصة  وألنها تتيح 2021جمعيات الويبو فز

ثم شكر الوفد اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة وشعبة الرقابة  . المناقشات منالدروس استخالص و  ة مختلف المواضيعلمناقش
  قاموا بإعدادها  تقارير الالخارجر  عل  المدققالداخلية و 

التدقيق والرقابة المتعلقة ب مسائلال، وذكر أنه يتطلع إىل المناقشات حول التر
ية هتطلعوأعرب الوفد أيضا عن  دورة. الخالل  والتقرير  (WO/PBC/33/INF/1الوثيقة ) إىل مناقشة التقرير السنوي عن الموارد البشر

وأحاط الوفد علما بمختلف  . األمانة ما أعدته الذين، (WO/PBC/33/8الوثيقة ) 2020 السنوية لعام الماىل  السنوي والبيانات المالية
نا   الدورة السابقة للجنة البر

  تم اتخاذها فز
انية، ال سيما القرار المتعلق بالقرارات التر ز اح مج والمب  انيةاقبر ز  للثنائية برنامج العمل والمب 

ة الخطة الرأسمالية الرئيسية و ، 2022/23 عن الوفد  أعربو  . وعضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 31-2022للفبر
بشأن إىل الجمعية العامة توصيات إيجابية  تقديمستساعد عل  توجيهات الرئيس والروح اإليجابية لجميع الدول األعضاء بأناعتقاده 

انية.  ذات الصلة والقضايا  جميع المسائل ز نامج والمب    ختام دورة لجنة البر
  النهاية، أكد الوفد للجنة أنه سيواصل المشاركة  فز

طريقة بوفز
  األيام التالية.  خالل ةوبناء ةإيجابيب

وأشار الوفد إىل أن اجتماع  آسيا والمحيط الهادئ. بلدان به وفد بنغالديش باسم مجموعة وأيد وفد باكستان البيان الذي أدىل  .24
  أوقات صعبة، وأثتز عل قيادة 

انية ينعقد فز ز نامج والمب    تبذلها أمانة الويبو لتنظيم اللجنة البر
وشكر  دورة. اللجنة وأقر بالجهود التر

 الخارجر  ومدير شعبة الرقابة الداخلية واألمانة عل إعداد وثائق االجتماع. دقق لمالوفد لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة وا
  استئناف األنشطة  والوضع الماىل  السليم للمنظمة.  المحرز  وأحاط الوفد علما باألداء الماىل  اإليجاتر  والتقدم

وأعرب الوفد عن أمله فز
 إعداد وثيقةوشكر الوفد األمانة عل  . اليا حالقائم تحسن الوضع الصح   بعد وال سيما تلك المتعلقة بالتدريب والتعليم  الحضورية

انية  ز   سي . 2022/23برنامج العمل والمب 
ا أن لديه بعض األسئلة التر

ً
بنود جدول األعمال ذات  عند التطرق إىلطرحها قوم بوذكر أيض

انية ز نامج والمب  ز للجنة البر   وقت سابق بإرسال  امققد و  ؛الصلة خالل الدورة الثالثة والثالثي 
من جدول  14البند المتعلقة بآرائه الوفد فز

"تحديث عن وضع وتقدم مساهمات الدول األعضاء بشأن آرائها حول إعداد مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام األعمال، 
وذكر أنه كان يستعرض  هذا  األعمال بشأن بند جدول ا وشكر الوفد الوفود والمجموعات اإلقليمية األخرى عل إبداء آرائه". 2021

  الوثيقة 
 بند جدول األعمال ذي الصلة. تناول  عند مزيد من التعليقات  بإعطاء قوم، وأنه سيWO/PBC/33/13المعلومات الواردة فز

  الختام، أكد و
 خالل الدورة. سيقدم الدعم الالزم بأنه الوفد للجنة  فز

ز للجنة اإلسالمية( عن  -وأعرب وفد إيران )جمهورية  .25   قدرته عل ترأس الدورة الثالثة والثالثي 
رسوره لرؤية الرئيس وعن ثقته فز

انية بنجاح.  ز نامج والمب  ز  البر ثم أيد الوفد البيان الذي أدىل به وفد  المداوالت. الدورة و  خاللأكد الوفد للرئيس دعمه وتعاونه الكاملي 
للدورة ولتوفب  الوثائق ذات  إلعدادها ب الوفد أيضا عن تقديره لألمانة وأعر  آسيا والمحيط الهادئ.  بلدان بنغالديش باسم مجموعة

انية،عن اعتقاده بالوفد أعرب و  الصلة.  ز نامج والمب   لال سيما المناقشات بشأن الوضع الماىل  للويبو،  أن عمل لجنة البر
ً
آلثار مهم جدا نظرا

  يمكن أن يكون لها  19-كوفيد  جائحةالمتنوعة ل
 . عل المدى الطويل تأثب  محتمل عل موارد المنظمةأيضا عل االقتصاد العالم  والتر

انية بشأن التدقيق والرقابة، أعرب الوفد  الواردة عيضافيما يتعلق بالمو و  ز نامج والمب  ز للجنة البر عل جدول أعمال الدورة الثالثة والثالثي 
  قدمه

  ظل  دققمالا عن تقديره للتقارير التر
الخارجر  واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة وشعبة الرقابة الداخلية إىل اللجنة، ال سيما فز

   لهذه الجهاتأشار الوفد إىل المسؤولية الهامة و  . 19-جائحة كوفيد
وأحاط الوفد  شفافية المنظمة وفعاليتها وكفاءتها.  الحرص علفز

كة، والذي يحتوي عل معلومات قيمة  وريةعلما بالتقرير المرحل  عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشبر لفهم إجراءات عمل  ورصز
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، كما أعرب عن سعادته 2020لعام  السنوية وتقدم الوفد بالشكر إىل األمانة عل التقرير الماىل  السنوي والبيانات المالية األمانة. 
  باستجاب

وأحاط الوفد علما بتقرير الويبو السنوي عن  للمنظمة.  سليموضع ماىل  ساعدت عل الحفاظ عل ة األمانة االستباقية التر
  الويبو. 

  العادل لموظقز
ز
ة عل التوازن والتمثيل الجغراف ية وشدد عل أنه يعلق أهمية كبب  ا  الموارد البشر

ً
  الختام، شكر الوفد أيض

ز
وف

تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  ما يتعلق بمواصفاتفي ا وجهات نظرهو  مشاركة آرائها موعات اإلقليمية عل الدول األعضاء والمج
  إحراز مزيد من التقدم خالل 2021

ز
حول بنود جدول مالحظاته  سيقدموذكر الوفد أنه  . بشأن هذا الموضوعدورة ال، وأعرب عن أمله ف
 األعمال عل مدار األسبوع. 

وع جدول األعمال. واستفش  .26 اضات أو تعليقات، و  الرئيس عما إذا كانت الوفود قد وافقت عل اعتماد مشر نظًرا لعدم وجود اعبر
 تم اعتماد القرار. 

انية جدول األعمال )الوثيقة  .27 ز نامج والمب   (. WO/PBC/33/1اعتمدت لجنة البر

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

انية، وه  البند  .28 ز نامج والمب  ز للجنة البر انتخاب نائب "، 3أشار الرئيس إىل وجود مسألة أخرى معلقة من الدورة الثانية والثالثي 
انيةلبالنيابة رئيس  ز نامج والمب  ز للجنة قرار بشأن هذا البند بالذات أي اتخاذ  لم يتمو  . "لجنة البر   الدورة الثانية والثالثي 

ز
نامج ف البر

انية ز   والمب 
ز
  المجموعات اإلقليمية ف

  الحصول عل مرشح مناسب  أملأغسطس،  6، وبعد الطلب المرسل إىل منسقر
ز
هذا لالرئيس ف

ة واليته بفريق كامل،  . بشأن هذا الموضوع والتوصل إىل توافق منصبلا انية، كان من واجبه إنهاء فبر ز نامج والمب  وبصفته رئيس لجنة البر
  انتخاب نائب رئيس بالنيابة. ريولذا فهو ي

وع فز   شكر نائب الرئيس خوسيه أنطونيو جيل سيليدونيو  الرئيس أعربو  د الشر
عن رغبته فز

انية حيث اضطر الرئيس إىل المغادرة ألسباب عائلية.  ز نامج والمب  ز للجنة البر   الدورة الثانية والثالثي 
وشكر  الذي توىل مهام الرئيس فز

ة  خالل اللجنة عمل إدارةالرئيس نائب الرئيس عل حسن    توصل وأعرب الرئيس عن أمله  غيابه ألسباب خارجة عن إرادته. فبر
فز

ز إىل توافق  . لهذا المنصب حا قبر االرئيس إذا تم تقديم أي سأل و  مرشح مناسب لمنصب نائب الرئيس بالنيابة.  حول هذه المرة المشاركي 
  أن يكون لو 

ز ترشيح سيدة  أشار إىل أنه من الجيد ديه مرشح، سيدة أو رجل، و أمل فز ز الجنسي  أن يؤثر ذلك دون من لتعزيز المساواة بي 
  
وشدد الرئيس عل أهمية  نائب الرئيس بالنيابة. مرشح لمنصب  حا قبر األخذ الكلمة أو يتم التقدم بأي طلب لم و  . عل القرار النهات 

  وقت سابق من ذلك العام، وأشار إىل أنهمالدعم الذي قدمه نائب الرئيس له 
  تم و  ن العمل مًعا. سيواصال ا فز

قرأ الرئيس فقرة القرار التر
 اعتمادها: 

انية عدم اتخاذ  .29 ز نامج والمب   إجراء بشأن هذا البند من جدول األعمال. أي قررت لجنة البر

 تقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة  من جدول األعمال 4البند 

 . WO/PBC/33/2/REVاستندت المناقشات إىل الوثيقة  .30

ا لواليتها، اللجنة االستشارية المستقلة للرقابةمن واجب  وأشار الرئيس إىل أنه .31
ً
تقديم تقرير مكتوب عن أنشطتها إىل لجنة ، وفق

انية ودعا رئيس ز نامج والمب   التقرير.  هذا  عرضاللجنة االستشارية المستقلة للرقابة إىل  ةالبر

:  ةرئيس تأدلو   .32  اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة بالبيان التاىل 

.  رئيس. ال سيدي "شكرا جزيال لك اسم  تاتيانا فاسيليفا وأنا  أصحاب السعادة، المندوبون الموقرون، أود أن أقدم لكم نفس 
  نائب الرئيس او  للجنة االستشارية المستقلة للرقابة.  ةالحالي ةالمنتخب ةالرئيس

، السيد. يرافقتز .  لحاىل  ز ت كوبيبز أود أن و  بب 
ا من ال

ً
ة الخمس  دوراتأغتنم هذه الفرصة ألشكر السيد موكيش آريا، الذي ترأس ثالث   عقدناها خالل الفبر

الفصلية التر
ة، عقدت اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة و  . 2021يوليو  9إىل  2020أبريل  24المشمولة بالتقرير من  خالل هذه الفبر

اضية ومشاورات داخلية اج   ومنصات أخرى، لتتمكن من تقديم  باستخدامتماعات افبر
وتز يد اإللكبر المشورة للويبو كما هو البر

 عنجز سمحوا ىل  أن أقدم لكم اآلن مو او  . مطلوب منا 
ً
  تقريرنا السنوي،ا ا

الوثيقة  أي ألنشطة الهامة للجنة، عل النحو الوارد فز
WO/PBC/33/2/REV . 

وع التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة و "فيما يتعلق بالرقابة الداخلية،  ة المشمولة بالتقرير، استعرضت اللجنة مشر خالل الفبر
وع التقرير لعام و  الداخلية وقدمت تعليقات عليه.  ، أشارت اللجنة إىل أن شعبة الرقابة الداخلية قد 2019فيما يتعلق بمشر

ة إعداد التقرير ا لت فبر
 
 المدققلسنوي لتتماسر مع تلك الخاصة بالبيانات المالية وبيان الرقابة الداخلية، بناًء عل توصية عد

 . لشعبة الرقابة الداخلية وأعربت عن ارتياحها للتقدم  2020استعرضت اللجنة تنفيذ خطة العمل المعتمدة لعام و  الخارجر 
  فرض

وع خطة العمل السنوية للرقابة لعام   . 19-كوفيد  جائحةها تالمحرز، مع مراعاة القيود التر كما استعرضت اللجنة مشر
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  تم وضعها بما يتماسر مع الممارسات الجيدة. 2021
حت اللجنة أن  ، والتر    ا استباقينهجا شعبة الرقابة الداخلية  تعتمد واقبر

ز
ف

  أن المجاالت المحتملة حات محتملة إىل المدير العام بشاقبر اها عل الخروج بتالمناقشات مع اإلدارات األخرى وشجع
التر

ز  اتيجية للمنظمة. تحتاج إىل التحسي  استعرضت اللجنة سبعة تقارير تدقيق داخل  وستة تقارير و  ، مع مراعاة خططه االسبر
، والشكاوى وعددها عل وضع حاالت التحقيق  ستمر شكل ماللجنة ب م اطالعتي كانو  . ومالحظاتها  مشورتها  تقييم وقدمت

  المصالح من جانب و المثبتة، حسب فئة سوء السلوك. الواردة، والشكاوى 
ز
  تنطوي عل تضارب محتمل ف

  الحاالت التر
ز
ف

استعرضت اللجنة و  شعبة الرقابة الداخلية، استعرضت اللجنة كل حالة بالتفصيل وقدمت المشورة حسب الحاجة. 
حة عل ميثاق عديالت الت وع سياسة للرقابة الداخليةلويبو االمقبر ، ودليل التدقيق الداخل  المحدث، ، ومشر التدقيق الداخل 

  اللجنة نتائج تقييمات الجودة الخارجية  الحظتو  وسياسة النشر المنقحة لشعبة الرقابة الداخلية. 
التدقيق الداخل  لوظيفتر

  عام 
ز
  أجريت ف

  التقريرين بالتفصيل، وقدمت و  . 2020والتحقيق التر
ز
اللجنة المشورة تمت مناقشة جميع التوصيات الواردة ف

احات للتنفيذ   . وعرضت اقبر

، ناقشت اللجنة مع ممثل   بالتدقيقفيما يتعلق "   تدقيق الالخارجر  نتائج عمليات  المدققالخارجر 
ز
بيانات الويبو المالية ف

نتاج اللجنة استالحظت و  غب  مشفوعة بتحفظات. كانت اآلراء  أن أعربت اللجنة عن ارتياحها لمالحظة و  . 2020و 2019لعام  
ومدعومة بأنظمة سليمة للرقابة الداخلية  عالية الجودةذات البيانات المالية للويبو ال تزال الذي يفيد بأن الخارجر   المدقق

 وإعداد التقارير. 

  عام  ا لم يكن له 19-كوفيد  جائحةالتقارير المالية، أكدت اللجنة أن بفيما يتعلق "
ز
تأثب  سلتر  عل الوضع الماىل  للويبو ف

سياسة االستثمار ولم يكن هناك أي تأثب   عل تعديالتأي  إجراءصلت اللجنة عل تأكيد من اإلدارة بأنه لم يتم وح . 2020
  تصف  تم إطالع اللجنة عل تحديثات السياسة المحاسبيةو  عل اإلدارة المالية للويبو. 

  عتبات ر التر
ز
سملة الممتلكات التغيب  ف

 واعتبارات المحاسبة المتعلقة بمنتجات الويبو الجديدة. 

 . 2020و 2019إدارة المخاطر لعام  حول فيما يتعلق بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، استعرضت اللجنة التقارير السنوية "
  اتخذتها اإلدارة فيما يتعلقو 

  بإدماج  أعربت اللجنة عن تقديرها للخطوات االستباقية التر
أفضل ممارسات إدارة المخاطر فز

حت اللجنة و  أنشطة الويبو.  امج وال مراعاة المخاطر معاستعراض خارطة اقبر اتيجية والبر
 نتائج المرتقبةاألهداف االسبر

ات األداء.  بلغت اللجنة بقرار اإلدارة بو  ومؤرسر
ُ
  اجتماعات حضور أ

، فز
ً
فريق إدارة مدير شعبة الرقابة الداخلية، من اآلن فصاعدا

أعربت اللجنة عن و  اللجنة زيادة تعزيز الضوابط الداخلية باستخدام تحليالت البيانات. والحظت  . بصفة مراقب المخاطر 
وس كوفيدتقديرها لنتائج   بالطمأنينةذلك، شعرت اللجنة وباإلضافة إىل  . 19-االستعراض التنظيم  للمخاطر المتعلقة بفب 

ز أنظمة وعمليات الويبو المتعلقة باألمن نتيجة حسن عمل  يات. وتأمي  ية والمشبر أعربت و  المعلومات وإدارة الموارد البشر
  ظل جائحة كوفيداللجنة عن تقديرها لفعالية إدارة استمرارية األعمال 
 . 19-فز

ة المشمولة بالتقرير، استعرضت اللجنة التقارير ال سنوية لمكتب األخالقيات "فيما يتعلق بمكتب األخالقيات، وخالل الفبر
  و  2020، باإلضافة إىل خطة العمل النهائية لمكتب األخالقيات لعام 2020و 2019لعام  

ناقشت و  تنفيذها. التقدم المحرز فز
  حققها حتر اآلن 

تقاعد رئيس مكتب  بعد ، والذي تم تعيينه رئيس مكتب األخالقيات المؤقتاللجنة اإلنجازات التر
  األخالقيات 

 . 2021مارس  31 السابق فز

ز المظالم تقرير " ز المظالم، ناقشت اللجنة مع أمي  لمالحظة وأعربت عن رسورها  2019لعام أنشطته فيما يتعلق بمكتب أمي 
اعات المفتوحة والموحدة. ارتفاع عدد  ز استعراض األقران اللجنة أن وضحت وأ اإلجراءات الوقائية، مقارنة بطلبات حل البز

  
ز المظالم فز ا لوظيفة أمي 

ً
ا. الويبو قد يكون مفيد

ً
 أيض

ا، ناقشت اللجنة مسائل أخرى مثل تأثب   ً ، توقعات/تنبؤات نتائج الويبو الماليةواستجابة الويبو، و  19-كوفيد  جائحة "أخب 
كة. الخاصة باوتقارير االستثمار   لويبو، وتنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشبر

"بالنيابة عن اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، أود أن أعرب عن تقديري للمدير العام، ومساعد المدير العام لقطاع اإلدارة 
، و والتنظيموالمالية  ز  رئيس مكتب األخالقيات، ومدير شعبة الرقابة الداخلية، والمراقب الماىل  السابق والمؤقت، وأمي 
ز اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، لتوافرهم ووضوحهم وانفتاحهم  دققلمالقطاعات، وا رؤساءو المظالم،  ، وأمي  الخارجر 

  تفاعالتهم المنتظمة مع اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، وللمعلومات المقدمة
 . من قبلهم فز

 ."يرجر التفضل بطرح أي سؤال "شكرا جزيال. 

ع   .33
ُ
: لاللجنة االستشارية المستقلة للرقابة  ةنائب رئيس ود  قول بضع كلمات وأدىل بالبيان التاىل 

  الرئيسة  ا "شكرً 
. إىل أريد أن أتوجه بالشكر أيضا و سيدتر ز مي 

ز المحبر  دواع  رسوري أن أكون هنا  إنه لمن المدير العام والمندوبي 
  اللجنة و  تاتيانا فاسيليفا.  السيدةليس لدي ما أضيفه إىل هذا التقرير الشامل لرئيستنا،  . فيما بينكم

  أقدر فرصة العمل فز
إنتز
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  الويبو، وكما تعلمون، 
ز
  تلعب دوًرا مهًما ف

 ، ونظر تطوعنا للقيام بهذا العمل نحناالستشارية المستقلة للرقابة، التر
ً
الوضع  إىل ا

اضية، 19-كوفيد  السائد الناجم عن جائحة   أعتقد أننا كنا قادرين عل أداء و  . اضطررنا إىل العمل باستخدام بيئة افبر
لكنتز

 الموقرين، وبالتاىل  قد قدمنا ضمانات عل ذلك حافظنا عل حسن عمل آليات الرقابة و واجباتنا و 
ز  للمنظمة والمندوبي 

ّ
نا تمك

   من
ز
  سيدشكرا  المنظمة.  عملالمساهمة ف

 . تكمإنه لمن دواع  رسوري خدم  . رئيسةال تر

 . من جدول األعمال 4ن البند وفتح الرئيس باب التعليقات بشأ .34

  الوثيقة  .35
ز
وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عل تقريرها الوارد ف

WO/PBC/33/2 REV. ، وأعربت المجموعة عن  . هتالذي قدم اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عل العرض ةرئيسشكر أيضا و
  الويبو ب ما يتعلقجنة االستشارية المستقلة للرقابة فيالذي تلعبه اللتقديرها للدور األساس  

ز
لحفاظ من أجل ا ،آليات التدقيق والرقابة ف

للرقابة مع الدول تقديرها لتفاعل اللجنة االستشارية المستقلة كما أعربت عن عل فعالية وكفاءة ومالءمة إدارة المنظمة وأنشطتها،  
ز للجنة االستشارية المستقلة للرقابة، وشكرت الرئيس  . جائحةالبسبب صعوبة  والذي ازداد  األعضاء وهنأت المجموعة القادة المنتخبي 

أعربت المجموعة عن المستمر،  أثر الجائحةعل الرغم من و  . 59 وصوال إىل الدورة 57ة خالل الدور الذي بدأ  عملهالسابق عل 
  إحاطات بشأن أثر رسوره

  تلقر
ز
عل المنظمة، باإلضافة إىل إحاطات  19-كوفيد  جائحة ا الستمرار اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ف

  ذلك 
ز
ة توىل  المدير العام أخرى منتظمة، بما ف

 لحو وشاملة  بتكوين فكرة واضحةاألمر الذي سمح لهذه اللجنة ، منصبهلخالل فبر
  أل ها رسور وأعربت المجموعة عن   وأنشطتها. وظائف الويبو مختلف 

صتن عملية التقييم الذاتر
ُ
إىل أن اللجنة االستشارية المستقلة  خل

وس كوفيدالظروف غب  المسبوقة، وأن هذه للرقابة عملت بشكل فعال خالل  أن  ذكر  19-االستعراض التنظيم  للمخاطر المتعلقة بفب 
  تم تحديدها قد تمت إدارتها بشكل جيد، وأنه ال يوجد 

األمن شعبة ، أشار تقييم وباإلضافة إىل ذلك للقلق.  داع  جميع المخاطر التر
ز و  إىل الحصول عل مزيد من  عن تطلعها  المجموعةأعربت و  المعلومات إىل أن أنظمة وعمليات الويبو محمية بشكل جيد. تأمي 

  الفقرة "تباالعودة إىل المك"طط بشأن تنفيذ خ التوضيحات
 من تقرير اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة.  44، عل النحو المذكور فز

  تم استعراضها ومناقشتها، رحبو 
مع شعبة الرقابة الداخلية،  والتفاعل الوثيق عملبال ت المجموعةفيما يتعلق بالمسائل المحددة التر

ز اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة والشعبة  تفاعلأي وأيدت    المستقبلبي 
، ال سيما فيما يتعلق بنهج التقييم الخاص بالشعبة، فز

   رغبتها عن وأعربت 
ز للجنة االستشارية المستقلة فهم فز   الدورة الحادية والستي 

سبب استمرار تعليق أرب  ع قضايا تحقيق، كما ورد فز
  أعربت المجموعة عكما   للرقابة. 

  يوجد فيها تضارب فز
ن امتنانها ألن اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة قد استعرضت الحاالت التر

أنها  المجموعةذكرت و  . الجهات المعنية األخرىالمصالح مع شعبة الرقابة الداخلية وقدمت المشورة إىل مدير شعبة الرقابة الداخلية و 
،  المدقققابة مع تفاعل اللجنة االستشارية المستقلة للر  تقدر  ز عملية متابعة  األمر الذيالخارجر  إىل التوصيات و تنفيذ أدى إىل تحسي 

 أنالذي تم التوصل اليه وهو ، أعربت المجموعة عن ارتياحها لالستنتاج بشكل خاصالخارجر  بالتدقيق وفيما يتعلق  تعزيز التعاون. 
أما فيما يتعلق بالمخاوف البيانات المالية للويبو ال تزال ذات الجودة عالية ومدعومة بأنظمة سليمة للرقابة الداخلية وإعداد التقارير. 

  تقريرها، فقد أحاطت المجموعة علما 
  أشارت إليها اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة فز

   باالرتفاعالتر
امات الكبب  فز ز ز البر التأمي 

  تقرير و  . للمنظمة صح  بعد انتهاء الخدمةال
انية وفز ز   وثائق المب 

  أثرت  المدققكما هو موضح فز
، كانت أهم العوامل التر عل الخارجر 

ام ز    اتتقييم االلبر
اضات االكتوارية، عل سبيل المثال االتجاهات الديموغرافية أو معدالت الفائدة، والتر ه  العنارص المتعلقة باالفبر

ز عل  تعتقد و  مع المبادئ المعتمدة من قبل المنظمات الدولية.  كانت تتماسر  كب 
  للويبو البر

ز المجموعة أنه ينبغز    تأمي 
التمويل الكافز

ز الصح  بعد نهاية الخدمة بالتشاور مع الدول األعضاء.  امات التأمي  ز
ذلك، طلبت المجموعة توضيحات من األمانة  باإلضافة إىلو  اللبر

  يتم وضعها بشأن التدابب  
، التر    ال سيما بعد لضمان االستقرار الماىل 

، وأعربت عن اهتمامها استحقاقات التقاعد الزيادة الحادة فز
  الفقرة 

اح اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة فز وضع ضوابط بشأن  من تقريرها  39بمعرفة كيف تخطط األمانة لالستجابة القبر
اللجنة االستشارية أعربت المجموعة عن رسورها الستمرار باإلضافة إىل ذلك، و  التقاعد. قاقات استحبللتخفيف من المخاطر المتعلقة 

  المستقلة للرقابة 
اف  فز ز المظالم، وشكرت األمانة بشكل اإلرسر   المنظمة، ووظائف األخالقيات وأمي 

ية فز نشط عل إدارة الموارد البشر
اضية للجنة االستشارية ال كما   . خالل الجائحةللدول األعضاء  المقدمة اإلحاطاتعل مستقلة للرقابة و عل تيسب  الجلسات االفبر

ورة مراعاة  ز ومزدوجر  الميل الجنس  ومغايري الهوية الجنسانية أحاطت المجموعة علما برصز وأحرار مخاوف مجتمع المثليات والمثليي 
ز )مجتمع الميم(  ية للويبو. عند صياغة سياسة الهوية الجنسانية وحامل  صفات الجنسي  وفيما يتعلق باألخالقيات  الموارد البشر

   ومتابعة عمل مكتب األخالقيات عن كثب.  ها ، فإن المجموعة تتطلع إىل التعامل معةاألخالقيات الجديدمكتب  ةانضمام رئيسو 
وفز

   هذه اللجنة إىل استمرار  ها تطلعأعربت عن الختام، شكرت المجموعة مرة أخرى اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عل عملها، و 
فز

  المنظمة. التدقيق آليات ما يتعلق بالرئيس  والنشط في ها دور  تأدية
 والرقابة فز

عل وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية، وشكر اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عل تقريرها و  .36
 .  جزءباعتباره وأعربت المجموعة عن تقديرها لعمل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة  العرض التقديم 

ً
 أساسيا

ً
   ا

من آليات الرقابة فز
تنفيذ اللجنة االستشارية المستقلة الويبو، وأحاطت علما بالتعاون الذي قدمه مختلف أصحاب المصلحة داخل وخارج الويبو لضمان 

  تلقتها من  عةت المجمو شار أ. و للرقابة واليتها 
إىل أن اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة كانت راضية إىل حد كبب  عن التقارير التر

ا 
ً
  تضمنت أيض

  ذلك التقارير المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والتر
  الويبو، بما فز

االستعراض التنظيم  أصحاب المصلحة فز
وس كوفيد   قدمتها اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة،  للنصائحعربت المجموعة عن تقديرها أو ، 19-للمخاطر المتعلقة بفب 

التر
اح عندما رأت ذلك مناسًبا    ذلك اقبر

  ، بما فز
  المناقشات مع اإلدارات األخرى وفز

أن تعتمد شعبة الرقابة الداخلية نهجا استباقيا فز
احات محتملة إىل المدير العام بشأن المجاال  اتيجية. الخروج باقبر ، مع مراعاة الخطط االسبر ز   تحتاج إىل التحسي 

ت المحتملة التر
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مقدمة من اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة،  محددة وتوصيات نصائحإىل التقرير يتضمن إشارات والحظت المجموعة أن 
ينص الذي  عل سبيل المثال بالمقطعدت واستشه إذا كان من المفيد إطالع الدول األعضاء عل التوصيات الفعلية المقدمة.  توتساءل

  المصالح من جانب شعبة الرقابة الداخلية، استعرضت اللجنة  : عل ما يل  
ز
  تنطوي عل تضارب محتمل ف

  جميع الحاالت التر
ز
"... ف

ا لذلك"
ً
طلبت المجموعة و  ؛االستشارية المستقلة للرقابة كل حالة بالتفصيل وقدمت المشورة إىل مدير شعبة الرقابة الداخلية وفق

  مثل هذه الحاالت 
ز
  أث . توضيح طبيعة المشورة المقدمة ف

بشأن تقديرات استحقاقات  تب  والحظت المجموعة أيضا الشواغل التر
ز الصح  بعد انتهاء الخدمة،    تتألف أساسا من التأمي 

ز بعد التقاعد، والتر   سجلت و الموظفي 
مليون فرنك  139.1زيادة قدرها التر

  
ز
ام قيمةسويشي ف ز ا مع اتااللبر

ً
ت أيض .  المدقق، وه  مسألة أثب  ، هذا األخب  الرد الذي قدمه أحاطت المجموعة علما بو  الخارجر 

واختتمت المجموعة  أي تعليق.  مالحظةوتساءلت إذا كان هناك أي تعليق من اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة بما أنه لم يتم 
ز الذي أعدتهستشارية المستقلة للرقابة عل التقرير بتوجيه الشكر مرة أخرى إىل اللجنة اال  ، وشجعت جميع أصحاب المصلحة المعنيي 

 عل مراعاة التوصيات المتعلقة بمجاالت عملهم. 

اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عل شكر أيضا وشكر وفد المكسيك المدير العام واألمانة عل المعلومات المقدمة، و   .37
ز الصح  بعد مسألة االمتعلقة ب ها مخاوف اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة يشاركأشار إىل أنه و  . قدمته الذيعملها والعرض  لتأمي 
  المستقبل القريب. و انتهاء الخدمة، 

ز
 كرر السؤال الذي طرحه وفد المملكة المتحدة بشأن أفضل السبل للتعامل مع هذه المسألة ف

الوفد باهتمام شديد إىل خطاب المدير العام وأحاط علما بتقرير اللجنة االستشارية المستقلة  وفيما يتعلق بمكتب األخالقيات، استمع
ز مكتب األخالقيات واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة.  ز العالقة بي    وضعنظًرا و  للرقابة، والحظ أنه يمكن تحسي 

ز
خطة  للتأخر ف

األخالقيات  مكتب ةرئيس تجنة االستشارية المستقلة للرقابة عما إذا كانعمل مكتب األخالقيات، سأل الوفد كل من األمانة والل
  صاغها تستكمل تلقر خطة عمل منقحة أو من المتوقع أن تس ةالجديد

 األخالقيات السابق. رئيس مكتب خطة العمل التر

، عن امتنانه ل .38 ا باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر 
ً
ا وأعرب وفد باراغواي، متحدث

ً
ا محدد

ً
لتقرير، الذي قدم عرض

، واألخالقيات المهنية، ومك   ذلك التقارير المالية، وتقارير التدقيق الداخل  والخارجر 
  سيتم التعامل معها، بما فز

تب لمختلف البنود التر
ز المظالم و    وأثنت المجموعة عل اإلدارات المختلفة  خرى. األ مسائل الأمي 

  وقت  ،المقدمة إليها  ل للتوصياتامتثتعمل عل اال  التر
فز

بذل فيه الجهود ل
ُ
لدروس المستفادة من تنفيذ التوصيات ولتلبية طلب اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة استنادا إىل العمل توجيه ات
مخاوفها  وتشارك المجموعة أيضا اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة . رؤية كاملة للعملية ونتائج تطبيق التوصياتلحصول عل با

ز  امات التأمي  ز
  أن تراقب اإلدارة عن كثب التأثب  الذي قد يُ  الصح  بشأن البر

 عل الشؤون المالية.  ه هذا األمر حدثللمنظمة، وتأمل فز

ز اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عل التقرير  .39   جميع  . الذي أعدته وشكر وفد الصي 
المقدمة اإلحاطات وبعد أن شارك فز

. بالعمل الدؤوب للجنة االستشارية المستقلة للرقابة و ب قر الوفد األعضاء، أللدول   
  العام الماضز

  تحققت فز
   حظوال  اإلنجازات التر

أنه فز
ة عام واحد، تغلبت اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عل التحديات  وعقدت دورات منتظمة واجتماعات  جائحةال الناجمة عنفبر

اضية و  تافبر أنشطة واتصاالت  شعبة الرقابة الداخليةأجرت اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة و و  ير جميع االجتماعات. تقار  نشر
   معا  وقد حققا  وثيقة وقدمت توصيات جيدة للغاية. 

   تواصلالرقابة والتدقيق، ومن المأمول أن يستمر ال مجاىل  نتائج بارزة فز
الفعال فز

وما زالت تلعب أن اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة لعبت  الراسخ هداعتقعن االوفد  أعربو  . هز يتعز يتم العمل عل المستقبل وأن 
  
 عن تقييم األوضاع المالية للمنظمة. الحرص عل فعاليتها لويبو و لوظائف الرقابة  توفب  دوًرا مهًما للغاية فز

ً
كما   واستقالليتها، فضال

  التعاون الوثيق مع ا
  المستقبل أعرب الوفد عن أمله فز

  للعمل عل للجنة االستشارية المستقلة للرقابة فز
ز آليات الرقابة فز تحسي 

  المنظمة. 

وشكر اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عل  مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيقوتحدث وفد جورجيا باسم  .40
ز اللجنة االستشارية  المختلفة.  اتتقييم تقارير التدقيق والتقييمعل تقريرها وعرضها و  والحظت المجموعة بشور التعاون الوثيق بي 

  تنفيذ التوصياتتحقيق أدى إىل  هذا األمر أن أشارت إىل األمانة، و و  المستقلة للرقابة وشعبة الرقابة الداخلية
وذلك ، تحسن كبب  فز

كةال 38التوصيات ال  حالة تنفيذ وفقا ل رضا اللجنة لمالحظة  وفد أيضا عن ارتياحهوأعرب ال . صادرة عن وحدة التفتيش المشبر
  اتخذتها األمانة  ذات الصلة من المخاطر  وتدابب  التخفيف 19-كوفيدلجائحة  ستجابة اال االستشارية المستقلة للرقابة عن 

التر
  التقرير، تمت معالجة المخاطر بو  بإدارة األزمات.  والمتعلقة

ز فز .  مناسب وإدارتها بشكل جيد الشكل الكما هو مبي  أحاطت و  إىل حد كبب 
اح مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابةالمجموعة علما  مت باإلدالء ببيان باقبر ز ، والبر

 . ذات الصلةإطار بند جدول األعمال  ضمنموضوع  بشأن هذه المسألة 

ىل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر اللجنة االستشارية وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية البيان الذي أد .41
الوفد  قر وا . 19-كوفيد  الناجمة عن تحدياتالالمستقلة للرقابة عل التقرير الزاخر بالمعلومات وعل عملها طوال العام، عل الرغم من 

  تبذلها اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة لت
عزيز الرقابة عل المنظمة، وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه بالجهود القيمة التر

  جودة لوظال اتورحب الوفد بالنتائج اإليجابية لتقييم . يذ مهامها فمن أجل تن األمانة للجنة االستشارية المستقلة للرقابة
التدقيق  يفتر

  قامت بها اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة الداخل  والتحقيق
  تنفيذ ، إىل والتر

جانب التقدم الذي أحرزته شعبة الرقابة الداخلية فز
  و 2020خطة عملها لعام 

  فز
وضع وأعرب الوفد عن تقديره الستعراض  . 2021تطوير خطة عملها لعام  علالعمل بشكل تعاوتز

أشار الوفد إىل أنه يبدو أن هناك العديد من اإلحاالت إىل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة للحصول عل و ، حاالت التحقيق وعددها 
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ممارسة أن هذه الالوفد  عتبر وا ، بسبب تضارب المصالح المحتمل من جانب شعبة الرقابة الداخلية. ، كما الحظه اآلخرونإرشادات
  تكرار الت حددةم مسائل وجود  قد الحظتستشارية المستقلة للرقابة ممتازة، وتساءل إذا كانت اللجنة اال ممارسة 

ز
 مخاوفتسبب ف

  شعبة الرقابة الداخليةبشأن 
ز
 آراء، وإذا كان بإمكان اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة مشاركة أي معلومات أو تضارب المصالح ف

  تطلب تحديد ع، و و وضمالهذا أخرى حول 
اللجنة االستشارية  مالحظاتوأيد الوفد  ت مثل هذه اإلحاالت. العدد الفعل  للحاالت التر

ز المنظمة المستقلة للرقابة بشأن  ز ال ةسياسلإمكانية تحسي    مجاالت معينة موظفي 
ز
  ذلك مراعاة اهتمامات ف

ز
مجتمع المثليات ، بما ف

ز ومزدوجر  الميل الجنس  ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية  ز )مجتمع الميم(والمثليي  ، وحامل  صفات الجنسي 
ز بشأن تقديم و  واضح بشكل االتصال المناسبة لإلبالغ عن سوء السلوك، والحاجة إىل تحديد  جهاتالمزيد من التوضيحات للموظفي 

وتساءل  تحرش. قبل تقديم شكوى رسمية بشأن االستغالل الجنس  أو اإلساءة أو ال ا الذي يمكن اتباعه غب  الرسمية االستشارة اتإجراء
ز تعديالت عل الوفد إذا كان بإمكان األمانة مشاركة أي   تلك التوصيات المحددة.  تراع  سياسة الموظفي 

ر بالدور المهم الذي تؤديه اللجنة االستشارية  .WO/PBC/32/2 REVاإلسالمية( إىل الوثيقة  -وأشار وفد إيران )جمهورية  .42
ّ
وذك

ز    ضمان الحوكمة الرشيدة والحفاظ عل فعالية وكفاءة المنظمة من خالل جهودها المستمرة لتحسي 
ز
وظيفة  المستقلة للرقابة ف

ز اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة والدول  . الرقابة األعضاء، من خالل الجلسات وأعرب الوفد عن امتنانه للتفاعل اإليجاتر  بي 
انيةرفع اإلعالمية المنتظمة و  ز نامج والمب  لمالحظة أن  باإلضافة إىل ذلك، أعرب الوفد عن رسورهو  . دوريبشكل  التقارير إىل لجنة البر

وس كوفيد المخاطر التنظيمية اإلدارة قد حددت  ائحة بشكلالج تؤثر ، ونتيجة لذلك، لم قامت بإدارتها بشكل جيد و  19-المتعلقة بفب 
  عام 

ز
. تحسن بل  2020سلتر  عل الوضع الماىل  للمنظمة ف اح اللجنة االستشارية  43فيما يتعلق بالفقرة و  أداءها الماىل  من التقرير واقبر

ية، أعرب الوفد عن تحفظاته بشأن الجملة  ز عند صياغة سياسات الموارد البشر ورة مراعاة اهتمامات مجتمع معي  المستقلة للرقابة برصز
  تنص عل أن 48فيما يتعلق بالفقرة و  . ها تأييدأنه ال يمكنه  أشار إىلاألوىل من الفقرة، و 

أيدت شعبة الرقابة الداخلية " من التقرير، التر
 مع ذلك إىل وجود 

ً
ة ة عل الحوكمة والضوابط الداخلية، مشب  تقييم اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة بأنه ال توجد مخاطر كبب 

  
   بعض المجاالت ثغرات فز

ز تحتاج إىل التر ز ، تساءل الوفد إذا كان بإمكان األمانة توضيح تلك "تحسي    تحتاج إىل تحسي 
 . المجاالت التر

للغاية الذي تم إنجازه، وعل  الهاموشكر وفد االتحاد الروس  رئيس وأعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عل العمل   .43
، عل الرغم من القيود  ا اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة كان مثمر عمل  إعداد التقرير الذي أظهر أن  

  للغاية طوال العام الماضز
التر

خطة  حولقدمت تقريرا إيجابيا قد ن اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ألوأعرب الوفد عن ارتياحه  . 19-كوفيدجائحة   فرضتها 
ياتالمالية، والإعداد التقارير ، و الرقابة الداخلية اتيجية االستثمار مشبر المنظمة، وذكر أنه من المهم أن تحافظ اللجنة ب الخاصة، واسبر

ز المظالم ومكتب األخالقيات.  المدققمع شعبة الرقابة الداخلية و وثيق  تفاعلاالستشارية المستقلة للرقابة عل  وأعرب  الخارجر  وأمي 
ز جودة إعداد التقارير وتدابب  الرقابة،  اكة من شأنه أن يسالوفد عن اقتناعه بأن تضافر جهودهم المشبر    تحسي 

أعرب عن كما هم فز
سيساهم هذا و  سنوي بشأن اإلدارة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.  تدقيقاعتقاده أنه من المهم أن يقوم المدقق الداخل  بإعداد 

  
ز عمل نظم اإلبالغ والمساءلة داخل المنظمة. األمر فز  فريق، وال سيما من قبل حتر اآلنلما تم إنجازه  تأييدهوأعرب الوفد عن  تحسي 

 خاللخاص بتحليل العمل المتعلق بإدارة المخاطر الذي قامت به األمانة بشكل هتم م أنه أشار إىلباإلضافة إىل ذلك، و  إدارة المخاطر. 
اح  إدارة المخاطر ذات الصلة.  عند  الرقابة تطبيقستمر يمناسب، وأن الشكل الالوضع بتستمر مراقبة أن أمل الوفد و  الجائحة.  وأيد االقبر

  االعتبار قابلية تحمل المخاطر المقدم لتحديث بيان 
ا أشار ، و ا وآثاره 19-كوفيد  جائحة، مع األخذ فز

ً
ورة أيض خطة عمل  اعتماد إىل رصز

  الدورة القادمة للجنة ا هتطلععن  الوفد  وأعرب . محدثة
انية. إىل مناقشة الوثيقة فز ز نامج والمب  اح  لبر اهتمامات مراعاة وفيما يتعلق باقبر

  الويبو يجب أن يتمتعوا بحقوق 
ية للويبو، أعرب الوفد عن اعتقاده أن جميع موظقز فئات معينة عند صياغة سياسات الموارد البشر

 أمر يبدو ال بطريقة مختلفة عن اآلخرين فئة واحدة أو عدة فئات معاملة متساوية، وأن 
ً
 مناسب ا

ً
القيام بدور  الوفد  واصلرغم ذلك، سيو  . ا

ة المقبلة.  ية خالل الفبر اتيجية الموارد البشر   اسبر
  النظر فز

اح  نشط فز ا اقبر
ً
، ومراجعتها  لتوصيات الحاليةوضع قائمة باوأيد الوفد أيض

ة عديالت  الويبو ت أدخلت فقد  انية، و  علكبب  ز التوصيات الحالية ستجعل من الممكن  أن مراجعةهو يعتقد هيكل برنامج العمل والمب 
ز   . جودة العمل المنجز تحسي 

المالحظات والتعليقات المختلفة  للرد علولألمانة ونائبها  اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ةوأعىط الرئيس الكلمة لرئيس .44
ا لذلك. 

ً
  أبدتها الدول األعضاء، ولتقديم مزيد من المعلومات أو اإليضاحات، وفق

  التر

إىل أن القضية المتعلقة  توأشار  اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة بتعليقات ومالحظات مختلف الوفود.  ةرئيس تورحب .45
ز الصح  بعد انتهاء الخدمة ال  قضية عامة تتعلق بالسياسة المحاسبية لمنظومة األمم  ه  أيضا تقترص عل الويبو فحسب، بل  بالتأمي 

  تقرير ا
  أن األمانة ستعمل عل  ا عن ثقته ةالرئيس تللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، وأعربالمتحدة، كما ورد فز

 . هذا الموضوعفز
إدارة المتعلقة بجميع التحديثات  علاألمانة بشكل فعال مع اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عملت  فيما يتعلق بإدارة المخاطر،و 

انية أن اللجنة اتم التأكيد عل المخاطر، و  ز نامج والمب  الستشارية المستقلة للرقابة واألمانة ستواصالن العمل مًعا من أجل إبقاء لجنة البر
  هذا المجال. التقدم المعل اطالع دائم ب

  كانت و فيما يتعلق بالتحقيقات، و  حرز فز
، كانت اللجنة عالقةبالنسبة لبعض القضايا التر

 ا بحاجة إىل التشاور معهمألنها لجنة التنسيق، رئيس الجمعية العامة للويبو و ئيس للقاء ر االستشارية المستقلة للرقابة تنتظر الفرصة 
 . بشأن بعض المسائل قبل إسداء المشورة إىل شعبة الرقابة الداخلية ا توجيهاتهمالحصول عل و 
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 تلمستقلة للرقابة قد تناولاللجنة االستشارية ا ةاللجنة االستشارية المستقلة للرقابة إنه يشعر أن رئيس ةوقال نائب رئيس .46
  أثارتها الوفود المختلفة. 

اماتبشأن الذي تم إدالئه لبيان اذكر و  النقاط الرئيسية التر ز ز الصح  بعد نهاية الخدمة  البر   و التأمي 
سجلت التر

  لجنة االستشارية المستقلة للرقابة تعتقد الوأشار إىل أن  مليون فرنك سويشي، 139زيادة قدرها 
أن يسلط المدقق  أنه كان ينبغز

امات  حجم كانو  إىل حد ما.  مهمةالمسألة ألنها كانت الخارجر  الضوء عل هذه  ز   الواقع االلبر
ز
اضات االكتوارية، با يتأثر بشكل كبب  ف الفبر

  المستقبل كيف سيستمر التمويل  ةولذلك كان من المهم للغاية مناقش
ز
امات ف ز   أثارها و  . لهذه االلبر

وفد الواليات  فيما يتعلق بالنقطة التر
  شملت اإلدارة، والمدير 

  التحقيقات التر
ز
المتحدة األمريكية بشأن تضارب المصالح، لعبت اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة دوًرا ف

  أن تتابع ، و جهات أخرىالعام، ومدير شعبة الرقابة الداخلية، و 
 هذه المسائلاللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ينبغز

ُ
 . سابقا  كر ، كما ذ

  تكرار اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة أن هناك أي  ةيعتقد نائب رئيس ال و 
ز
، ولكن، تضارب المصالحمسائل محددة تتسبب ف

  
  حال وجود أو إمكانية وجود أي تضارب للمصالح كإجراء وقات 

ز
وريمن ال ،وف    رصز

ز
من قبل شعبة الرقابة  الحالةأال يتم التحقيق ف

  ستجري بدورها تقييًما أولًيا و يجب ، و الداخلية
ز ستلجأ إإحالتها إىل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، التر المعتمدين ىل االستشاريي 

  الضوابط ال ( حولاإلسالمية –سؤال وفد إيران )جمهورية إىل  ةوانتقل نائب الرئيس إلجراء تحقيق، إذا لزم األمر.  من قبلها 
ز
ثغرات ف

يمكن ، بطبيعة الحالولكن،  كما يجبأن الضوابط الداخلية تعمل  تعتقد اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة أشار إىل أن و  الداخلية. 
   إجراء تحسينات
ز
   بعض المجاالت  ف

  تقرير اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، مثل إدارة المخاطر،  يها تم تسليط الضوء عل والتر
ز
ف

 سلب أنها قد تؤثر ة لدرجة كبب  لكن الثغرات لم تكن  و 
ً
  الويبو. عل  ا

ز
  كانت، بشكل عام، جيدة للغاية وموثوقة ف

 جودة الرقابة الداخلية التر
ز عل الدعم الذي قدم ةواختتم نائب رئيس ه للجنة االستشارية المستقلة و اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة بتوجيه الشكر للمندوبي 

 لعملها.  مللرقابة وعل تقديره

حت األمانة أن يتم جمع جميع األسئلة المتعلقة بالموضوع مًعا، .47 ز الصح  بعد انتهاء الخدمة، اقبر  وفيما يتعلق بمسألة التأمي 
  تقريره، و  المدققمن قبل  وذلك لتتم معالجتها 

ز
ا ليتم التطرق اليها الخارجر  ف

ً
 عل السؤال الذي  عرض البيانات المالية.  خاللالحق

ً
وردا

  ال ةاألخالقيات الجديد مكتب ةرئيسعمل  طريقةبشكل مسبق  ال يمكن معرفةسيك، ذكرت األمانة أنه طرحه وفد المك
توىل ت ستر

ا المدير العام.  أشار اليههذا األسبوع داخل المنظمة، كما  ا منصبه
ً
وأكدت األمانة أنها كانت سنة انتقالية، وال سيما بالنسبة لهذا  سابق

منذ أن تولت  جديدة بشكل كبب  عل خلق ثقافة عمل منفتحة وآمنة وإيجابية وشاملةالدارة اإل  ركزتباإلضافة إىل ذلك، و  . المكتب
  و  . مهامها 

  لرئيسينبغز
  ، الةمكتب األخالقيات الجديد ةإعطاء الوقت الكافز

   ةكون حارصز ت ستر
 ا الستالم منصبه ،لجنة التنسيق دورةفز

  ضوء هذه التطورات. يقوت
ز إىل تأثب  وقد  يم عمل المكتب فز واصل تعل أنظمة المنظمة، و  19-كوفيد  جائحة أشار عدد من المندوبي 

مثل و تب"، افيما يتعلق بسياسة "العودة إىل المكو  . للمنظمة عل االستقرار االقتصادي هتأثب  تحديد عن كثب ل هذا األمر  األمانة مراقبة
خالل الصيف كيفية  ،الذي يرأسه المدير العامو  ،التابع لألمانة زماتإدارة األ فريقدرس  من منظمات األمم المتحدة،العديد  ما فعلت
عل بعض المبادئ األساسية: كيفية إعادة  تستند خطة  وضعتم و  بطريقة فعالة.  المتعلقة بهذه السياسة التشغيلية النواج  تنفيذ 

ز وسالمتهم.  يالء، مع إمركز العملالزمالء بأمان إىل  شدت المنظمة بتوصيات البلد المضيف،  األولوية لصحة الموظفي  وقد اسبر
  ذلك أطباء األمم المتحدة، وبنصائح منظمة الصحة 

وبالتوصيات والمناقشات داخل كانتون جنيف، ومنظومة األمم المتحدة، بما فز
ز عل الفور و العالمية.  عل عدة و قة تدريجية ، ولكن سيتم تنفيذ العملية بطريوبشكل يوم  أماكن العمل  إىللن يعود جميع الموظفي 
  المائة، وس 15منخفضة تبلغ حواىل   نسبةخالل موسم الخريف، بدًءا من  مراحل

  خاللزميل  200إىل  100حواىل  تتم إعادة فز
 إضافز

ز عند عودتهمب مانةلأل هذه الضوابط ستسمح و  . مرحلةكل   . بشكل أفضل تقديم الخدمات المؤسسية الداخلية الالزمة لدعم الموظفي 
  تم وصف مصحوًبا وكان هذا اإلجراء 

ا بسلسلة من االحتياطات الصحية األخرى، والتر
ً
  مقدمةها من بعضالأيض

 اعتماد االجتماع، مثل  فز
يا الويبو خالل  دخوللل 19-خاصة بكوفيدتصاري    ح  انية.  دورةإىل كافيبر ز نامج والمب    أن ت ا عن أمله ت األمانةوأعرب لجنة البر

هذه  جعلفز
ز لمو االجهود  ترتبط بتدابب  السالمة  هذه العملية، عل الرغم من أن مراكز عملهمإىل  ةتدريجيالعودتهم  خالل يشعرون بالطمأنينة ظفي 

  تتغب  بشكل مستمر 
 بسبب المعتمدة والتر

ّ
. ل المستمر  بالتقل ا  لحالة الوبائية بشكل شبه يوم 

ً
، سيتم اتخاذ القرارات اإلدارية وفق وبالتاىل 

  . مع مراعاة معايب  السالمة التدابب  تنفيذ مثل هذه إلمكانية 

ا ونائبها  اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ةوشكر الرئيس األمانة وكذلك رئيس .48 ً ات المقدمة، مشب  عل التوضيحات والتفسب 
ز الصح  بعد انتهاء   توضيحات إضافية بشأن مسألة التأمي 

انية ستتلقر ز نامج والمب    مرحلة الحقة، و إىل أن لجنة البر
حاول الخدمة فز

انية الرئيس  ز نامج والمب  اح قرار من قبل لجنة البر
 الذي تم عرضه عل الشاشة. و  ،بند جدول األعمال بشأناقبر

عل  ها ردعل اإلسالمية( اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عل العمل الممتاز الذي أنجزته و  -وشكر وفد إيران )جمهورية  .49
 مراعاةح ا اقبر  تم من تقرير اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، حيث 43األسئلة المطروحة، وذكر أن لديه تحفظات عل الفقرة 

ز ومزدوجر  الميل الجنس  ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحامل  صفات مخاوف  مجتمع المثليات والمثليي 
ز )مجتمع الميم   أنه ألنه يعتقد  ،(الجنسي 

ز مختلف الفئات. ال شكل من أشكال أي تجنبينبغز ز بي  وقال الوفد إنه ال يمكنه الموافقة  تميب 
  تعىط  األولوية الفئاتعل الجملة األوىل من الفقرة، ويفضل جملة عامة تشمل جميع 

 من تلك التر
ً
  هذا  عل األخرى.  لفئة، بدال

وفز
  . لمسألةالهذه  إيجاد حل قبلالبند هذا ب المتعلقالقرار  تأييد  هيمكنال ، قال الوفد إنه السياق

   بشكل مطوله تم النظر وأشار وفد المملكة المتحدة إىل أن .50
، خالل الجلسة العامة تقرير اللجنة االستشارية المستقلة للرقابةفز

انية اعتماد التقرير أو الموافقة عليه أو عدم  ا بو طلكن موبما أنه لم ي الدول األعضاء. وه  لجنة مستقل عن  ز نامج والمب  من لجنة البر
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اح الرئيس  تطبيقالموافقة عليه، كان الوفد يؤيد  ىل ذلك، حذر الوفد من محاولة التفاوض بشأن وباإلضافة إ علما به. باإلحاطة اقبر
 عضاء. راء ورغبات الدول األ تخضع آلمحتويات التقرير الذي قدمته هيئة مستقلة ال 

  وقت سابق، اغتنم وفد المكسيك الفرصة لتذكب  الوفود بأنه  .51
ز
 للبيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة ف

ً
، عندما عادةوتأييدا

ز من التقرير المقدم، كان الحل هو اإلحاطة علما    هذا الموقف الذي اتخذه بال يوافق أحد الوفود عل جزء معي 
ز
الوفد دون التسبب ف

اح الوفد  أيد بالتاىل  و  الجلسة العامة. خالل  عملالتأخب     بعض تعقيد األمور االستمرار عل هذا النحو، لتجنب و  هذا االقبر
ز
، كما حدث ف

 .  
  الماضز

ز
 األحيان ف

 عل أن القضية المطروحة ه  تقرير هيئة استشارية مستقلة.  وشدد اإلسالمية(  -وفد إيران )جمهورية  إىل الرئيستوجه و  .52
  إبداء تحفظات 

ز
  والدول األعضاء حرة ف

نامج يبقر ذلك،  رغمو  يتم تسجيلها عل النحو الواجب. والتر لب من لجنة البر
ُ
القرار الذي ط

انية اتخاذه هو مجرد اإلحاطة علما بالتقرير.  ز    للعديد أعرب عن ارتياحه العام قد والحظ الرئيس أن الوفد  والمب 
ز
من العنارص الواردة ف

، بالتقرير، و  ح أن التاىل  انية  تقوماقبر ز نامج والمب   . الوفد  تحفظ تسجيلبلجنة البر

حاإلسالمية( وفدي المملكة المتحدة والمكسيك عل تعليقاتهما و  -وشكر وفد إيران )جمهورية  .53 ح رسر إىل  االنتقالهما، لكنه اقبر
  وقت الحق.  نشأهذا الب ذ القرار اتخاالبند التاىل  و 

ز
 ف

  اآلراء بشأن نظرا لو  .54
ز
 اختتام البند لمرحلة الحقة.  تأجيل، وافق الرئيس عل هذا الموضوععدم وجود توافق ف

انية  أشار بند جدول األعمال المفتوح، وبالعودة إىل  .55 ز نامج والمب  ز تناولها ه  إىل نائب رئيس لجنة البر   يتعي 
أن النقطة المتبقية التر

  العديد من الجلسات غب  الرسمية من قبل الدول األعضاء.  مطوال الذي نوقش و التقرير، 
ز
   اآلراءأخذ تم وقد  ف

ز
المختلفة للوفود ف

  اآلراء بشأن هذه النقطة، وبالتاىل  ال يمكن اتخاذ قرار بشأن بند جدول األعمال.  يتملكن لم و االعتبار، 
ح نائب و  التوصل إىل توافق فز اقبر

، لم يتم التوصل إىل ةلو بذالجهود الممن جدول األعمال دون اتخاذ قرار ألنه، عل الرغم من  4البند  إغالق ، باالتفاق مع األمانة،الرئيس
 من جدول األعمال.  4البند  بشأنقرار عل قائمة قرارات الدورة  تحتويلن ، بالتاىل  و  اتفاق. 

  اإلسالمية( الفرصة لشكر نائب الرئيس واألمانة عل ك -واغتنم وفد إيران )جمهورية  .56
التوصل إىل  سبيلل الجهود المبذولة فز

ز الدول األعضاء.  توافق موأكد الوفد لنائب الرئيس أنه أظهر المرونة وأنه  بي  احات المقدمة بعناية قي    العديد من االقبر
ً
يجاد حل إل  سعيا

 إىل الوفد  شار ، ألكنو  وسط. 
ُ
 أنه، بسبب فقرة واحدة، ت

 
  هذا الصدد، أكد الوفد مرة أخرى أي ل بعض الوفود عدم اتخاذ فض

قرار، وفز
  أن تراع  و  الفقرة.  عل هذه الشديد تحفظه 

  تؤمن بها الدول  لجنة االستشارية المستقلة للرقابةلا أضاف أنه ينبغز
القيم والمبادئ التر

  قضايا 
ة للجدلاألعضاء والمنظمة وتراعيها، وأال تدخل فز اختتم الوفد بتوجيه الشكر إىل و  . 43، مثل الجملة األوىل من الفقرة مثب 

 إىل مناقشة هذه المسألة خالل الجمعية العامة.  هتطلعأعرب عن إليجاد حل وسط، و  الحثيثجميع الزمالء للعمل 

  مواقفها. تسجيل لسماح للدول األعضاء بل الواضحة هوأعرب وفد باكستان عن شكره لنائب الرئيس عل جهود .57
 
عدم ل ِسفوأ

انية من اتخاذ قرار بشأن مسألة تمكن  ز نامج والمب  يوجد قضايا أكب  حساسية من الممكن عل األرجح وذكر أنه  للغاية.  بسيطةلجنة البر
  أبدت تحفظات عل الجملة األوىل من الفقرة  ،وقد أظهر الوفد والعديد من الوفود األخرى . مناقشتها خالل األسبوع

من تقرير  43التر
ا من المرونة ،المستقلة للرقابةاللجنة االستشارية  ً ، وكان تجل بوضوح 43توافق اآلراء بشأن الفقرة  عدمأن أشار الوفد إىل و  . قدًرا كبب 

تحدد بشكل واضح دور اللجنة للويبو والئحته من النظام الماىل   9.1وذكر أن المادة  . بشأن هذا البند  التوصل إىل قرار  يفضل
  قضايا  ه   نةجأن هذه الل توضحهذه المادة االستشارية المستقلة للرقابة، و 

هيئة استشارية، ودورها هو مساعدة الدول األعضاء فز
  الحوكمة، و 

واختتم الوفد بيانه بتوجيه الشكر مرة أخرى لنائب  . ا مناسبالنهائية وفقا لما تراه تأخذ الدول األعضاء القرارات  أنينبغز
 . الذي بذلها  جهود الالرئيس عل 

 خاللالبناءة للغاية والمرونة  التفاعالتوتحدث وفد بنغالديش بصفته الوطنية، وشكر نائب الرئيس والدول األعضاء عل    .58
  جرت ضمن إطار بند جدول األعمال  بشأن اتالمناقش

   كان من األفضل لو تم اتخاذ قرار و  جلسات رسمية وغب  رسمية.  هذا والتر
توافقر

  ضوء و، لكنو  الوفد وجميع الدول األعضاء األخرى.  ذهحب  يوهذا ما  ،بشأن هذه المسألة
عدم اتخاذ ب، رحب الوفد ما آلت اليه األمور فز

من تقرير  43وعل الرغم من ذلك، سجل الوفد مخاوفه وتحفظه بشأن السطر األول من الفقرة  . هذا  بند جدول األعمال حولقرار 
   قبل أنعل أي من سياسات الويبو  يؤثر ذلك ال أ يجب هأشار إىل أناللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، و 

يتم التوصل إىل توافق فز
  المستقبلاآلراء 

 . حول هذه المسألة فز

يتم اتخاذ قرار  نأنه ل عل مضضمن جدول األعمال، وذكر أنه كان يدرك  4أعرب وفد المكسيك عن موقفه فيما يتعلق بالبند و  .59
  للتوصل إىل اتفاق. عدم إىل من وجهة نظره،  ،وذلك يعود 

  األيام واألسابيع القادمة إىل  الوفد  أملو  توفر الوقت الكافز
أن يتم التوصل فز

  مناقشة 
  شاركت فز

ز جميع الوفود التر ة، أقر الوفد بأهمية آراء جميع الوفود بشأن كو  مهم للغاية. الموضوع ال هذا اتفاق بي  مالحظة أخب 
  االعتبار؛ و أخذ كل بند من بنبأهمية ما يجب مناقشته و 

ذلك، أعرب عن اعتقاده أن من واجب المنظمة  رغمود جدول األعمال فز
ام يةالحفاظ عل استقالل  عملها. ل أدائها  خالل ذه االستقالليةه اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة واحبر
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60.   
ز
ا باسم المجموعة باء، البيان الذي تم اإلدالء ف

ً
أعرب ، عندما بشأن هذا البند  بداية الدورةوكرر وفد المملكة المتحدة، متحدث

  أمل عن
ز
بأن اللجنة االستشارية المتمثلة جددت المجموعة وجهة نظرها و  بقرار عادي.  هذا  أن يتم إغالق بند جدول األعمال ه ف

انية تقاريرها واالستماع إليها من قبل لجنة ال عرضالمستقلة للرقابة ه  هيئة مستقلة ذات وظيفة استشارية، وقد تم  ز نامج والمب  بر
  االعتبار، 

ز
 لجميع. من اإىل المشاركة بشكل بناء إليجاد حل مقبول  ها تطلعأعربت المجموعة عن والجمعية العامة، ومع أخذ ذلك ف

  المناقشة، وأعرب عن امتنانه لجميع    .61
ز
وأعرب وفد االتحاد الروس  عن تقديره للرئيس ونائب الرئيس عل مساهمتهما البناءة ف
انية ز نامج والمب  حت صياغة لمحاولة مساعدة لجنة البر   تحدثت بشأن هذه النقطة واقبر

ومن  لتوصل إىل اتفاق. عل ا الوفود التر
وأعرب  م، عل الرغم من أنه يبدو أن جميع األطراف قد عملت بجد لمحاولة التوصل إىل حل وسط. المؤسف أنه لم يتم إحراز تقد

  المستقبل، خالل الجمعيات العامة
ز
  التوصل إىل اتفاق ف

ز
وكرر الوفد امتنانه للجنة االستشارية  . عل سبيل المثال الوفد عن أمله ف

  قدمتها.  المستقلة للرقابة عل تقريرها وتعليقاتها والتوصيات
وأعرب الوفد عن امتنانه للجنة االستشارية المستقلة للرقابة عل  التر

اف عل أنشطة الويبو،     اإلرسر
ز
  أن تواصل عملكما دورها المهم للغاية ف

ز
اختصاصاتها، ألن بصارم بشكل مع االمتثال  ها أعرب عن أمله ف

ز الدول األعضاء اتالخالف هتجنب مثل هذسيساعد عل ذلك    ا بي 
ز
  الختام، أعرب الوفد مرة أخرى عن استعداده  . لمستقبلف

ز
وف

  المناقشات حول هذه المسألة. 
ز
  المستقبل ف

ز
 للمشاركة ف

 إىل وفد الواليات المتحدة األمريكية أشار و  .62
ُ
انية لم تتمكن من التوصية بأن ت ز نامج والمب  ا أن لجنة البر

ً
حيط أنه من المؤسف حق

اض علبسبب  فقط االستشارية المستقلة للرقابةالجمعية العامة علما بتقرير اللجنة    التقرير بأكمله.  االعبر
ز
ر  جملة واحدة ف

ّ
الوفود وذك

  ذلك كيفية 
ز
هد إليها بتقديم المشورة للدول األعضاء بشأن عدد ال يحص من القضايا، بما ف

ُ
بأن التقرير صدر عن هيئة مستقلة ع

ز بجميع أشكاله.  انية  ، رأىلذلكو  معالجة وتصحيح التميب  ز نامج والمب  وري تذكب  لجنة البر وحدة التفتيش  ببيانالوفد أنه من الرصز
كة التابعة لألمم المتحدة   عام  استعراض أصدرته خالل الذي المشبر

ز
 2019لجان التدقيق والرقابة التابعة لمنظومة األمم المتحدة ف

وط أساسيوالذي يؤكد  "، وأن العمل بفعالية منلجنة تدقيق ورقابة تمكن أي ة لتبأن "... االستقاللية والحياد والموضوعية ه  رسر
  اختصاصات ه  لذلك الضمانة 

" ... التأكد من أن جميع األنشطة مرتبطة بالواجبات والمسؤوليات، عل النحو المنصوص عليه فز
ر.  و أي ضغط ال تخضع ألمستقلة و وأن هذه األنشطة اللجنة أو ميثاقها،  وري و  تأثب  غب  مبر أال تقابل التوصيات لذلك، كان من الرصز

انية، بالتأنيب عملية الرقابة الخارجية للجنة االستشارية المستقلة للرقابة الموضوعية الصادرة عن  ز نامج والمب  تم علما أنه من لجنة البر
انية بتقديم المشورة  اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة تكليف ز نامج والمب  محتوى ب المساس دونمن و  ستقل. بشكل مللجنة البر

  تقريره
اح اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، عل النحو الوارد فز ا، التقرير، شعر الوفد بأنه مضطر إىل القول إنه يؤيد بالكامل اقبر

  ذلك من خالل  يةلضمان التنوع والشمول
  مكان العمل، بما فز

ز ومزدو مخاوف مجتمع  مراعاةفز جر  الميل الجنس  المثليات والمثليي 
ز )مجتمع الميم( ية  عند  ،ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحامل  صفات الجنسي  صياغة سياسات الموارد البشر

 للويبو. 

 اتفاق. أي دون من من جدول األعمال  4نظًرا لعدم وجود طلبات أخرى ألخذ الكلمة، أغلق نائب الرئيس البند و  .63

اح مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء اللجنة   األعمالمن جدول  5البند  اقير

 االستشارية المستقلة للرقابة

 . WO/PBC/33/3استندت المناقشات إىل الوثيقة  .64

مو  .65
 
اح مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة" ،5الرئيس البند  قد    وأشار إىل، "اقبر

أنه فز
   إجراءات، وافقت الجمعية العامة للويبو عل 2010عام 

ز فز اختيار أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، عل النحو المبي 
ا  . WO/GA/39/13الوثيقة 

ً
  اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة وفق

ز أعضاء جدد فز  من عقد، تم تعيي 
لهذه وعل مدى أكب 

ا،  وألسباب . اإلجراءات
ً
حها الحق بشكل أفضل مع أفضل  لك  تتماسر ، تنقيحها االختيار و  اتقد حان الوقت لمراجعة إجراءلسيتم رسر

 التقرير.  عرضاألمانة  من الرئيسطلب و  . تعزيز الفعاليةالممارسات ول

من المجموعات وأشارت األمانة إىل أن اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة تتألف من سبعة أعضاء يمثلون كل مجموعة  .66
  مرة واحدة، لقابلة للتجديد وهذه المدة لمدة ثالث سنوات، منصبهم اللجنة هذه أعضاء  وىليتو  اإلقليمية. 

وال يعمل أي عضو فز
  اإلجمال. 

ةو  اللجنة لمدة تزيد عل ست سنوات فز  هيئة تحكيم، يتم إطالق عملية اختيار من قبل اء عضاأل أحد  خدمة عندما تنته  فبر
  الويبو هيئة التحكيم  ساعد ويُ  مكونة من سبعة أعضاء يمثلون المجموعات اإلقليمية السبع. 

ز لهذه ال موظف فز  . هيئةيتم تعيينه كأمي 
  وخالل 

ز جولتر   من قبل المدير العام ك التعيي 
  مكتب المستشار القانوتز

ز رئيس قسم القانون اإلداري فز ، تم تعيي  ز ز السابقتي  هيئة ل أمي 
  عام  WO/GA/39/13، تم إصدار الوثيقة بشأن هذا الموضوعمزيد من المعلومات  وفب  لتو  . التحكيم

من قبل فريق عامل تم  2010فز
ز عل المسائل المتعلقة بلجنة الويبو للتدقيق، كما   كب 

اختيار ب الخاصة جراءاتاإل حددت الوثيقة وقد  آنذاك. كانت تسم تشكيله للبر
  عام أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة 

ا فز
ً
ز ه  ت، و 2010للرقابة المنشأة حديث تضمن عل وجه التحديد آلية للجولة األوىل من تعيي 

ز والتعاقب، أصبحت هذه اآللية  . وتعاقبهماللجنة واختيارهم هذه أعضاء  مالئمة غب  وبمجرد االنتهاء من تلك الجولة األوىل من التعيي 



WO/PBC/33/15 
18 
 
 

  الوثيقة وبعد العمل ضمن اإل  . للغرض الذي وضعت من أجله
ز
، ومع استخالص 2010منذ عام  WO/GA/39/13طار المحدد ف

ايد أن الدروس بمرور الوقت ز تحتاج اختيار أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة الخاصة بجراءات اإل ، أصبح من الواضح بشكل مبر
ز  جري استعراض إلجراءات االختيار بهدف  . إىل تحسي 

ُ
  وثيقة قائمةولذلك أ

ز
إرفاقها بالنظام الماىل  تم سي ذاتها ومستقلةحد ب دمجها ف

   اتهذا االستعراض، تم تحديد بعض عنارص إجراء تنفيذ  وخالل . والئحته
من الممكن تحسينها من خالل تبسيطها االختيار التر

االستشارية المستقلة للرقابة، ، واللجنة هيئة التحكيمكفاءة   تعزيز إىل هذه اإلجراءات المنقحة ؤدي تومن المتوقع أن  وتنقيحها. 
  الخاصة بجراءات اإل أخذت عملية استعراض و  واألمانة. 

ز
كة لعام االعتبار االختيار ف   تقرير وحدة التفتيش المشبر

ز
التوصيات الواردة ف

  منظومة األمم المتحدة، من أجل مواءمة الوث ،2019
ز
ز قيالمعنون "استعراض لجان المراجعة والرقابة ف ممارسات مع أفضل ال تي 

  حال . "الحالية
ز
اح إضافة مرفق للنظام الماىل  و وف

   الوارد عل النحو  ةاالختيار المنقح ات، يحتوي عل إجراءالئحتهتم اعتماد اقبر
ز
ف

اختصاصات اللجنة االستشارية المستقلة  إجراء تعديالت عليستلزم هذا األمر ، فإن WO/PBC/33/3المرفق األول من الوثيقة 
  الم

ز
ز ف   تتضمن اختصاصات اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة و  . والئحتهق الثالث من النظام الماىل  رفللرقابة، عل النحو المبي 

ز
ف

ز عل نسختها المنقحة الحالية    يتعي 
  تشب  إىل المهام التر

ا من العنارص التر
ً
وثيقة البها، وبالتاىل  تتداخل مع القيام  هيئة التحكيمعدد
  أصدرها الفريق العامل 

  تحدد إجراءات االختيار. 2010عام التر
وكان من المستحسن إزالة هذا التداخل من أجل ضمان إدراج  ، والتر

 من أن 
ً
  تحدد إجراءات االختيار، بدال

  الوثائق التر
ز
  اختصاصات اللجنة االستشار  يتم تكرارها هذه العنارص فقط ف

ز
 ية المستقلة للرقابة. ف

 مع ما ورد أعاله، 
ً
ات تبعا لذلك وتماشيا اح إدخال عدد من التغيب 

عل اختصاصات اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، كما هو تم اقبر
  للوثيقة 

  المرفق الثاتز
ز
ح إدخالها نص االختصاصات،  . WO/PBC/33/3موضح بالتفصيل ف ات المقبر ط التغيب  بسِّ

ُ
ومن المتوقع أن ت

ر  ز الثالث والرابع  ضافةإوأن تبر   المرفقي 
ز
باإلضافة إىل ذلك، تم و   من خالل ضمان وجود فرق واضح بينهما.  ،النظام الماىل  والئحتهف

اح  ات لاقبر كة 2019عكس محتويات تقرير تبعض التغيب  ، فيما يتعلق بالمتطلبات المهنية ألعضاء اللجنة لوحدة التفتيش المشبر
  أسبوع  االستشارية المستقلة للرقابة. 

ز
ز ف  5وساهمت األمانة مع اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة قبل اجتماعها الحادي والستي 

ات المقبر  2021يوليو  اح مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء اللجنة والتغيب 
  كل من اقبر

ز
حة تبعا لذلك عل اختصاصات ف

   اللجنة. 
ز هذه األمور مع اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، التر وناقشت األمانة خالل جلسة من جلسات االجتماع الحادي والستي 

، وقدمت تعليقاتها عليهما إىل األمانة.  ز   نسخ الوث استعرضت كال الوثيقتي 
  االعتبار وأدرجت فز

خذت تعليقاتها فز
ُ
ائق المعروضة وقد أ

انية.  ز نامج والمب    عل لجنة البر

 WO/PBC/33/3وشكر األمانة عل إعداد الوثيقة  مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيقوتحدث وفد جورجيا باسم  .67
  
ز ومرفقاتها، والتر حة بوضوح التعديالت تبي  التعديل  أن الغرض من المجموعةتعتبر و  . الذي قدمته عل العرضشكرها أيضا و  ،المقبر

  االختصاصات. تخفيف الهو تعزيز وتبسيط إجراءات االختيار و 
أعربت المجموعة عن تقديرها للجهود المبذولة لمواءمة و  تداخالت فز

ز مع أفضل الممارسات الحالية، و    االعتبار.  2019خذ توصيات تقرير عام أل الوثيقتي 
كة فز  تؤيد ، بالتاىل  و  لوحدة التفتيش المشبر

حة عل إجراءات االختيار واختصاصات اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة فيما يتعلق بالتوصية المقدمة المجموعة التعدي الت المقبر
 إىل الجمعية العامة للويبو. 

وعل العرض  WO/PBC/ 33/3وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء وشكر األمانة عل إعداد الوثيقة  .68
ز أنعة عن امتنانها ألنوأعربت المجمو  . وضيح  الت   ه قد تبي 

ُ
  أ
عملية ساعد عل تبسيط تدخلت عل االختصاصات التعديالت التر

  هذه التعديالتلاالستعراض، وأعربت عن تقديرها 
ُ
  ت
إجراء تعديالت  جدا  ومن المهم منع ازدواجية العمل. تاالختيار و  اتإجراء حسنالتر

ز تحديث عمليات  ترم  إىلشفافة عل إجراءات الويبو  للموافقة عل  ادها ستعدعن االمجموعة  وأعربت وتعزيزها وتبسيطها.  التعيي 
اح    المرفق األول من الوثيقة،  ةاالختيار الواردالخاصة ب اتإلجراءامراجعة اقبر

ح إدخالها عل فز باإلضافة إىل التعديالت المقبر
ورية    كانت رصز

ز الوثضمان المواءمة الكاملة لاختصاصات لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة والتر ز يبي   . قتي 

ز األمانة  .69 اح مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابةوشكر وفد الصي  ، الوارد عل اقبر
  الوثيقة 

وط الخضعت و عاًما،  11قبل أكب  من لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة  انشاءتم  وقد  . WO/PBC/33/3فز عضوية رسر
  
  كانت ورأى الوفد أن إجراءات االختيار واالختصاصات ذات الصلة   . لعدة تعديالتاللجنة هذه فز

الوضع  ظلبحاجة إىل مراجعة، فز
  المرفق ال سيما  كفاءةال لتعزيز أفضل الممارسات و وذلك لتتماسر مع ، القائمالجديد 

ز فيما يتعلق باالختصاصات المدرجة فز    ي 
الثاتز

مهامهم أن االختصاصات مهمة للغاية الختيار أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ولضمان قيامهم بإىل الوفد  أشار و  ثالث. الو 
  تعمل  صحيح. الشكل الب

كة لتوصيات الل وفقا ورحب الوفد بجهود األمانة، التر   تقرير وحدة التفتيش المشبر
واردة فز

(JIU/REP/2019/6" )منظومة األمم المتحدة  
اح "، الستكمالاستعراض لجان المراجعة والرقابة فز وط  يد وتحد هذا االقبر األهلية رسر

ورة  ألعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة.  اهة باللجنة تحل  أعضاء هذه وأشار الوفد إىل رصز ز واإلنصاف  يةواالستقاللقيم البز
 عن القيم األخالقية. 

ً
 النسخة المنقحةوالحظ الوفد أن  بنجاح.  مهامهم تنفيذ عل لصفات وستساعدهم هذه ا والموضوعية، فضال

لزم أي مرشح لعضوية الختصاصات ل
ُ
ة المهنية  10ما ال يقل عن االستشارية المستقلة للرقابة بأن يكون لديه اللجنة ت سنوات من الخبر

  منظمات 
  القطاع الخاص أو فز

  العمل فز
ة فز وقد فهم الوفد أن  . مشابهة من حيث الحجم والتعقيد عل مستوى اإلدارة العليا وخبر

   قد تمت بناء عل ما ورد المراجعة 
كة، ال سيما الفقرة  فز ذلك، أعرب الوفد  رغمو  والتوصية الخامسة.  103تقرير وحدة التفتيش المشبر

  اإلشار 
كة المذكور أعاله عن رغبته فز   منظومة األمم  المراجعةأن أعضاء لجان  يذكر ة إىل أن تقرير وحدة التفتيش المشبر

والرقابة فز
  المتحدة ي

ة الأن يتمتعوا بمزي    ج متوازن من  نبغز   خبر
ز العام والخاصفز وأشار الوفد كذلك  . مناصب عليا  شغلوا وأن يكونوا قد  القطاعي 

ط أن    تلك المناصب. إىل أن التقرير لم يشبر
ة فز   اإلدارة العليا، ولم يحدد مدة الخبر

ة فز   هذا الصدد،  يمتلك أي مرشح خبر
 اعتبر وفز
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  التعامل معالوفد أن
وذكر أنه  . ةمتوازنبطريقة و  بتأن  مراجعة معايب  األهلية ألعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة  عملية ه ينبغز

كة والموافقة عليه من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة، و تمت مراجعة تقرير وحدة التفتيش ال هو تقرير متوازن قد يحقق مشبر
ز ا   اآلراء بي 

ز
، بما أن الويبو ومن هذا المنطلق بشأن هذا الموضوع. لدول األعضاء توافق ف

ً
: أوال ز ، تمتز الوفد أن توضح األمانة مسألتي 

ة المطلوبةحددت مدة ال ، ف خبر ، قامت الويبو بتعديل المعايب  بعشر سنوات أو أكب 
ً
فقد بدلت  ما ه  المعايب  واألسس لذلك؟ ثانيا

ة العالية"...  العبارة كة الخبر   تقرير وحدة التفتيش المشبر
ز
  كانت موجودة ف

ة"...  بالعبارة التالية: "، التر  . "عل مستوى اإلدارة العليا الخبر
ز ما هو السبب والمعايب  لذلك، ف ز إذ يوجد فرق بير   ؟العبارتي 

 إعداد وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية، وأعرب عن تقديره للعرض المقدم وشكر األمانة عل  .70
اح مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابةبشأن  WO/PBC/33/3الوثيقة  وأحاطت  . اقبر

احالمجموعة علما بأن   ةاختيار معدل اتأن اعتماد إجراء وأضافتتماسر مع القرار المعتمد من قبل الجمعية العامة للويبو، ي هذا االقبر
ز وتعديله   مراجعة كال الوثيقتي 

، ينبغز من أجل ضمان  معا  ا مكان له تأثب  عل اختصاصات اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، وبالتاىل 
  أسفرت عن  . ا فيما بينهم الكامل التناغم

  أجرتها األمانة، والتر
احوأقرت المجموعة بالمراجعة الشاملة التر أشارت إىل ، و وضع هذا االقبر

ز أن التعديالت عل    الم الوثيقتي 
ز
ز واردة ف .  رفقي   

ا تعتبر ذلك، وباإلضافة إىل  األول والثاتز
ً
حة مدروسة جيد ات المقبر المجموعة أن التغيب 

ألن عملية مراجعة كل من إجراءات االختيار  ارتياحها أعربت المجموعة عن و  ب  بساطة وفعالية. إطار عمل أك وضع وستؤدي إىل
كة لعام    االعتبار توصيات تقرير وحدة التفتيش المشبر

ز
ز مع  2019واالختصاصات ذات الصلة أخذت ف من أجل مواءمة كال الوثيقتي 

، ال و  أفضل الممارسات الحالية.  ز   المرفق األول من الوثيقة ذكرت أن  23حظت المجموعة أن الفقرة فيما يتعلق بتقييم المرشحي 
ز
ف

ه من أ خىط  اختبار  جراءقد تقرر "إهيئة التحكيم    االعتبار وتساءلت إذا  ،"اتاالختبار  نواعأو غب 
ز
سيتم أخذ نتائج االختبار الخىط  ف

ز  خالل اتخاذ     ، يمثل أحد االختباراتنوع من أن قرار إجراء اختبار خىط  أو غب   ، أو قرار قبول أو استبعاد المرشحي 
السيناريوهات التر

ز وشددت عل أهمية وجود ارتياحها العام لعن المجموعة وأعربت  . التحكيم هيئة يمكن أن تتبناه حة لكلتا الوثيقتي 
لتنقيحات المقبر

  اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة لالضطال 
ز فز   الختام، أكدت المجموعة  ع بالمسؤوليات الهامة الموكلة إليهم. أعضاء مناسبي 

وفز
ا عل أهمية 

ً
   ضمانأيض

ز التوازن الجغرافز ا لعملية االختيار الرسمية.  بي 
ً
 أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، وفق

كما و  ا. عرضهانه لألمانة إلعداد الوثيقة و ، وأعرب عن امتنمجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  وتحدث وفد باراغواي باسم  .71
،  اليه  اشارت   بيانها االفتتاج 

ز و  االستفادة منألي مبادرة تهدف إىل  تأييدها المجموعة كررت سابقا فز اكمة عل مر السني 
ة المبر إىل الخبر

اح تحسينات عل الشفافية و  ورحبت المجموعة بمراجعة إطار عمل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة من أجل  لمنظمة. ا عملاقبر
ز  لوالية واختصاصات اللجنة االستشارية فضل استخدام الموارد، وجعل عملية االختيار أكب  مرونة، واالمتثال بشكل أ فعالية تحسي 

 المستقلة للرقابة. 

اختيار أعضاء الخاصة بجراءات اإل لمراجعة الجهد الكبب  الذي بذلته  لوشكر وفد الواليات المتحدة األمريكية األمانة ع   .72
ورية عل نظام الويبو الماىل  والئحته، واختصاصات 

هذه اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، إىل جانب التعديالت ذات الصلة والرصز
  والشاملو  اللجنة. 

آراء اللجنة  إىل استند ، والذي خالل عملها  ألمانةا الذي اتبعته أعرب الوفد عن تقديره بشكل خاص للنهج التعاوتز
كة.  لن تؤدي فقط  ها والتفاصيل الواردة فيالوثائق الوفد أن وضوح  اعتبر و  االستشارية المستقلة للرقابة وتوصيات وحدة التفتيش المشبر

ز أعضاء  ز عمليات تعيي  ا مثال تشكلرقابة، بل قد واللجنة االستشارية المستقلة لل هيئة التحكيمإىل تحسي 
ً
لمنظمات  يحتذى به أيض

  تسغ حالًيا إىل إدخال تحسينات عل 
ز الخاصة بلجنة المراجعة والرقابةاألمم المتحدة األخرى التر  . إجراءات التعيي 

اح مراجعة اإلجراءات الخاصة باالختيار والتعديالت ذات الصل .73 ة عل النظام وشكر وفد االتحاد الروس  األمانة عل إعداد اقبر
  تهدف إىل تجنب االزدواجية أو التداخل تأييدهالماىل  والئحته، وأعرب عن 

 الخاصة جراءاتاإل وتعزيز كفاءة وفعالية  للمراجعة التر
  إجراء اختيار أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة. ب

  هذا الصدد، طلب الوفد توضيًحا بشأن األحكام الواردة فز
االختيار،  اتوفز

ز  ما ورد وال سيما    الفقرتي 
ز فيما من المرفق األول  31و 30فز األعل تأهيال، وفقا لتقييم اللجنة، والذي ال مرشح اليتعلق بظروف تعيي 

 واختصاصاتها، ة اللجنة االستشارية المستقلة للرقابةوفقا لواليوذكر الوفد أن  ينتم  إىل نفس المجموعة اإلقليمية للعضو الخارج. 
ة تتألف  توازن لجميع المجموعات تمثيل موكان من المهم ضمان  من سبعة أعضاء من المجموعات اإلقليمية للويبو. هذه األخب 

  هذهاإلقليمية 
   4الفقرة  وتنص اللجنة.  فز

:  من المرفق الثاتز ، من كل من سبعة أعضاء  ،اللجنة، بالحد األقصتتألف  " عل ما يل 
  لذلك، و  ". يمية السبعمجموعة من المجموعات اإلقل

  تفادي الضبابية فز
يحفظ و  وواضحمفهوم  معيار ال هذا  إذ أن، المعايب  ينبغز

  تمثيل جميع المجموعات اإلقليمية التوازن والمساواة ويضمن 
هذا حذف بالوفد  أوض، وبالتاىل   اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة.  فز

   النص
حة، وأبدى استعداده لمناقشة هذه المسألة، عل وجه التحديد وبشكل منفصل.  فز  التعديالت المقبر

  تم اإلدالء بها تتطرق إىل تفاصيل ونقاط محددة،  .74
منح األمانة  المفيد الحظ الرئيس أنه سيكون من وبما أن بعض التعليقات التر
  القضايا 

ا من الوقت للنظر فز
ً
ة ما بعد الظهر  المناسبة الردود ديم تق لتتمكن من المطروحة مزيد   بداية فبر

 . فز

طبا وفيما يتعلق ، شكرت األمانة الوفود عل مشاركتها وتعليقاتها وأسئلتها المتعلقة بهذا البند. االجتماعاستئناف وبعد  .75  لشر
  بأن يكون لدى أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ما ال يقل عن 

ح الذي يقصز ة ذات الصلة عل  10المقبر سنوات من الخبر
ة " ورة أن تكون الخبر كة أوض برصز  إىل أن تقرير وحدة التفتيش المشبر

ً
أي أن يكون  "عاليةمستوى اإلدارة العليا، أشارت األمانة أوال
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ز وتماشيا مع معايب  الويبو  . مناصب عليا شغل  د المرشح ق ة "عالية" اإلشارة إىل تم تفسب  ، من المناصبهذا النوع ل للتعيي  عل أنها الخبر
ة 10   نهاية المطاف عل المستوى اإلداري.  سنوات من الخبر

هد إىل أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة بالوظيفة الهامة فقز
ُ
، ع

  أداء ال
ز
  أن المتمثلة ف

  ذلك إدارتها، وينبغز
ز
تهم المهنية  تكونرقابة عل المنظمة، بما ف وتجدر اإلشارة كذلك إىل  هذه المهمة. ل مالئمةخبر

ة عن عالن اإل أن    جولة التوظيف األخب 
ز
شر ف

ُ
ط ال تضمنالوظيفة الشاغرة الذي ن ة  10: "التاىل   ساس  األ شر سنوات عل األقل من الخبر

  الفقرة  بتوضيح مسألةفيما يتعلق و  . "ستوى اإلدارة العلياالمهنية ذات الصلة عل م
ز
من المرفق األول،  23إجراء االختبار المذكور ف

ه من أ ا خطيً والذي يمكن أن يشمل اختباًرا  ت األمانة ، اتاالختبار  نواعأو غب   بحرية اختيار هيئة التحكيم أن تتمتع  أنه من المناسباعتبر
، لضمان األنسب وسيلةال ز ز عملية  رصامة وشفافية الختبار المرشحي  ، و  . التعيي  للهيئة اللجوء إىل  يمكنباإلضافة إىل االختبار الخىط 

 يستأن هذه األمثلة لتجدر اإلشارة إىل االختبارات النفسية و / أو العروض التقديمية الشفوية، و  مثل أنواع مختلفة من االختبارات
  
  هذا الصدد. سب نأن تتمتع هيئة التحكيم بحرية تقرير ما هو األ  شاملة وينبغز

ز
الوظيفة الشاغرة عن عالن اإل عالوة عل ذلك، فإن و  ف

  جولة التوظيف
ز
ه ف ة الذي تم نشر :  األخب   . "خالل عملية االختياراختبارات / مقابالت إضافية  اللجوء إىل قد يتم"...  نص عل ما يل 

حاال  ات، فإن إجراءبالتاىل  و  ز  عكس أفضل الممارسات الحالية. ة تختيار المقبر من المرفق  31و 30وردا عل السؤال المتعلق بالفقرتي 
  أن  أكدت األمانةاألول، 

 أن التمثيل اإلقليم  هو المنطلق األساس  الذي ينبغز
ُ
 عليه عضوية اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة.  بتز ت

ز و    الفقرتي 
ز
  حال عدم تمكن أحد أعضاء اللجنة من )تعكس  31و 30السيناريوهات الموصوفة ف

ز
ا استثنائية ف

ً
شغل ( بدء 1ظروف

انية بتعيينه أو تعيينها(، أو ) منصبه ز نامج والمب   هذهاألمثلة عل  بعضو  . مدة واليتهمواصلة تنفيذ مهامه خالل ( 2)بعد قرار لجنة البر
  يتم تجدر اإلشارة إىل أنه و  غب  متوقعة. ال ةستقالاال وفاة أو ال تشمل االستثنائية حاالت ال

ز
بذل قصارى الجهود لضمان التمثيل الجغراف

ا و  بعضو من نفس المجموعة اإلقليمية.  الخارجاستبدال العضو و 
ً
  هذه الحالة فقطعندما ال يكون ذلك ممكن

ز
 نصب، يتم ملء الموف

فيما يتعلق بالسؤال و  . الذي ينتم  اليها  ، بغض النظر عن المجموعة اإلقليميةوفقا لتقييم اللجنة تأهيال،الشاغر من قبل المرشح األعل 
  الفقرة بالحد األقصالمتعلق بعبارة "... 

ز
اح إدراج  4،" ف العبارة حتر هذه من اختصاصات اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، تم اقبر

ام مطلقسبعة أعضاء)تشارية المستقلة اللجنة االس  عدد أعضاءأن ال يتم اعتبار  ز دون ومن  . ، رغم أهمية هذا المنطلق األساس  ( هو البر
   5مع الفقرة  4، ستتعارض الفقرة العبارةهذه 

توفر والنادر جدا المتمثل بعدم محتمل  غب  الالسيناريو  تذكر )ب( من االختصاصات، التر
اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة من  أن تتألف" إذا تم اعتبار معيار و  المنصب الشاغر.  لتوىل  أي مرشح من المجموعة اإلقليمية 

ا، فقد  "سبعة أعضاء من كل مجموعة إقليمية
ً
اًما مطلق ز   ال يتمالبر

  تكوين اللجنة، فز
حال عدم توفر أي مرشح مؤهل من طعن فز

  ينتم  إليها العضو 
وري لضمان استمرار اللجنة التدبب  أخرى، كان هذا وبعبارة  . الخارجالمجموعة اإلقليمية التر احتياطًيا، وهو أمر رصز

  العمل مع سبعة أعضاء
 . لتنفيذ مهامها ضمان وجود عدد كاف  من األعضاء و  االستشارية المستقلة للرقابة فز

ا إىل أن  .76   وقت سابق، مشب 
ز األمانة عل ردها عل السؤال المطروح فز االستشارية المستقلة للرقابة اللجنة عمل وشكر وفد الصي 

  الويبو، عمل إطار  ضمن جدا  مهم
قد قرأ  أنه الوفد  ذكر و  عمليات الويبو بشكل أفضل.  تتبعتساعد الدول األعضاء عل فه  الرقابة فز

وط  ز رسر   الحالية التعيي 
ان سبع منظمات تابعة لألمم المتحدة، وه  منظمة العمل الدولية، ومنلوالرقابة  المراجعةلجان فز ظمة الطب 

، واالتحاد الدوىل  لالتصاالت،    الدوىل 
بية والعلم والثقافة )اليونسكو(، والمفوضية السامية لألمم المدتز ومنظمة األمم المتحدة للبر

، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ز  أن الوفد  وجد قد )اليونيدو(، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية، و  المتحدة لشؤون الالجئي 
طال ت هذه المنظمات ة سنوات  10األعضاء لدى  أن يكون شبر  6وأشار الوفد كذلك إىل أن المادة  . عل مستوى اإلدارة العليا من الخبر

تنص عل أن أعضائها يجب  ،التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية والرقابة المراجعةلجنة وطريقة عمل من اختصاصات عضوية 
ة ز العام والخاص أن يتمتعوا بمزي    ج متوازن من الخبر   القطاعي 
   يشبه إىل حد كبب  ما ورد ما ، وهو وأن يكونوا قد شغلوا مناصب عليا  فز

 فز
كة.  ح الوفد تعديل صياغة بالتاىل  و  تقرير وحدة التفتيش المشبر من  WO/PBC/33/3من المرفق الثالث من الوثيقة  6لفقرة ا، اقبر

كة.  العباراتاستخدام خالل    تقرير وحدة التفتيش المشبر
  الوقت نفسه، الحظ الوفد أن الواردة فز

عل التوازن  الحرصه يجب وفز
  
   والتمثيل الجغرافز

واضحة وصارمة  االختصاصاتىل ذلك، يجب أن تكون وباإلضافة إ تكوين اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة. فز
 . غموضلتجنب أي 

  الذي قدمته  .77
إىل أن تمثيل  ا نظر و  العرض األوىل  وبعده.  خاللوشكر وفد االتحاد الروس  األمانة عل التوضيح اإلضافز

ح الوفد ترك الفقرة    تكوين اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، اقبر
 فز
ً
 رئيسيا

ً
  والفقرة  4المجموعة اإلقليمية كان مبدأ

من المرفق الثاتز
ب  ه  حالة غمن العثور عل مرشح من المجموعة اإلقليمية  هيئة التحكيمتمكن بما أن عدم  ،األول دون تعديلمن المرفق  31و 30

.  ةمحتمل ذلك، سيتم الحفاظ عل توازن وباإلضافة إىل  . هو ضئيل جدا أن خطر عدم وجود لجنة كاملة  إىلالوفد  شار وأ إىل حد كبب 
 . سيتم تمثيل جميع المجموعات اإلقليمية بشكل متساو  حيث لجنة االستشارية المستقلة للرقابة، ال

ز إلجراء  إىل وجود الرئيس  أشار  نظًرا لعدم وجود طلبات أخرى للكالم،و  .78 احي 
ز واآلخر يالتدتعاقبر : أحدهما قدمه وفد الصي 

، فيما يتعلق بصياغة فقرات معينة،    ال بر الخ أيضا مسألة وكانت هناك . 31و 30و 6و 4الفقرات ال سيما قدمه وفد االتحاد الروس 
ة التر

  و سنوات،  10 تقل عن
  تقرير المصطلحات ا استخدامالرغبة فز

كة.  لواردة فز وسأل الرئيس الوفود إذا كان لديهم  وحدة التفتيش المشبر
ز أم ال.  احي 

 أي تعليقات إضافية بشأن هذه المسألة، وإذا كان يمكن اعتماد االقبر

ا باسم المجموعة األفريقية، عرض النصوص عل الشاشات لرؤية  .79
ً
عل  هوإضافت فهحذما تم وطلب وفد جنوب أفريقيا، متحدث

  النص األصل  بشكل أفضل. 



WO/PBC/33/15 
21 
 
 

ة، طلب الرئيس أن يتم عرض الوثيقة عل الشاشة إلظهار و  .80 احة قصب 
حة.  التعديالتبعد اسبر ذكر الرئيس أنه كان هناك و  المقبر
اح بحذف   حالة غياب مرشح بديل متاح من تلك الشاكلة، سُينصب المرشح " عل:  نصي، والذي 30السطر األخب  من الفقرة  اقبر

ز
ف

". و  اضات أو تعليقات عل النص، انتقل الرئيس األعل تصنيفا المتاح حسب تقييم الهيئة، أيا كان تمثيله اإلقليم  نظًرا لعدم وجود اعبر
اح التاىل  ل

ة من الفقرة بعد ذلك إىل االقبر ا، يشغل المقعد الشاغر المرشح األعل تصنيفا "إذا  : 31حذف الجمل األخب 
ً
لم يكن ذلك ممكن

طبق نفس المنهجية إذا أصبح المقعد شاغًرا بعدما اتضح أن العضو غب  الئق لشغل المنصب، أو غب   . المتاح أيا كان تمثيله اإلقليم  
ُ
وست
  أداء واجباته". 

ز
 قادر أو غب  راغب ف

، وأعرب عن بعض  ظهر والحظ وفد الواليات المتحدة األمريكية أن االجتماع أ .81  
اضز   مؤتمر افبر

ز
تحديات وتعقيدات المشاركة ف

إىل أنه لم  ا مرة أخرى، نظرً  30، وبالتاىل  طلب مراجعة الفقرة مهامهالقلق بشأن ما سيحدث إذا لم يعد المرشح المختار قادًرا عل أداء 
حة التعديالتنت يكن من الواضح إذا كا ح الوفد أن تحيل األمانة  . فيها نوعا ما  ا مبالغ المقبر ز الذين المسودة واقبر ز اإلقليميي  إىل المنسقي 

 عن كثب.  ا دراسته لتتمعل أعضاء المجموعة  ا سيقومون بدورهم بتعميمه

حه وفد االتحاد الروس  عل القسم ي ذالتعديل الوأشار الرئيس إىل  .82   بذال 4، الفقرة "ج"اقبر
بالحد األقص إزالة "... ي يقصز

اح تعديل ..." من الجملة األوىل.    بآخر  وتم اقبر
سنوات عل األقل ..." و "... اإلدارة ..." من الجملة األوىل من  10إزالة "... يقصز

 . 6، الفقرة "ج"القسم 

حت تع .83   اقبر
ا باسم المجموعة األفريقية، الوفود التر

ً
 رغم، أنه ديالت عل النصوص، وأضافوشكر وفد جنوب إفريقيا، متحدث

، اقبر ا مستعدة لتأييد أن المجموعة  حنها ال تزال اإال حات وفد االتحاد الروس   تعتقد )ب(،  5فيما يتعلق بالمادة و  . تستعرض النص المقبر
  يل   الذيإىل التفسب   ا أنه نظر المجموعة 

ز
  بقية تلك الفقرة، يمكن حذف عبارة "من حيث المبدأ" ف

ز
وكان من الواضح  الجملة األوىل. ف

  استبدال العضو 
كن تلم أشارت المجموعة إىل أن عبارة "من حيث المبدأ" و  بمرشح من نفس المجموعة اإلقليمية.  الخارجأنه ينبغز
ور     يةرصز

 الجملة.  هذهفز

ا وافق الرئيس عل و  .84
ً
  االمنح الوفود مزيد

عن  ونعملي األشخاص ض، ال سيما أن بعشكل مفصلحات باقبر من الوقت للنظر فز
 بعد. 

، طلب الرئيس من األمانة أن تعرض المسودة الجديدة للفقرة  المناقشة استئناف عند و    .85   اليوم التاىل 
من المرفق األول  30فز

" :   تنص عل ما يل 
  وبدء توىل  عل الشاشة، والتر

انية قرارها النهات  ز نامج والمب  ز اتخاذ لجنة البر   بي 
  تنقصز

ة التر وإذا اتضح، خالل الفبر
  تحمل تعيينه المرشح الذي تم 

لمهامه، أن المرشح المذكور غب  الئق بشكل غب  متوقع لشغل المنصب، أو غب  قادر أو غب  راغب فز
مه بموجب القسم "واو" أعاله، سُينصب المرشح التاىل  األعل تصنيفا المتاح من المسؤولية، عل الرغم من التأكيد الذي تم استال 
: عل  31نص الفقرة يجب أن ت، وتبعا لذلك نفس المجموعة اإلقليمية بناًء عل تقييم الهيئة."   حالة استقالة أو وفاة أحد " ما يل 

فز
ة واليته، سيشغل المقعد الشاغر، قدر اإلمكان، المرشح األعل تصنيفا المتاح من نفس المجموعة  أعضاء اللجنة أثناء خدمته أو فبر

: "  4نص الفقرة  صبحأما بالنسبة للمرفق الثالث للوثيقة، فسي . "اإلقليمية تتألف اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة من سبعة كما يل 
  الويبو.  أعضاء، من كل مجموعة من المجموعات اإلقليمية السبع

ز األعضاء  للدول األعضاء فز انية تعيي  ز نامج والمب  وستتوىل لجنة البر
  ذلك اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة 

نشأ لهذا الغرض وتساعدها فز
ُ
القائمة السبعة عقب عملية اختيار تجري  ها هيئة تحكيم ت

  الفقرة و ". ا حالي
حذف عبارة 5فز

ُ
: "من حيث المبدأ "من الجملة األوىل، وبالتاىل  ي )ب( التالية، ت ُيستبدل كل عضو صبح النص كما يل 

  ينتم  إليها  خارج من أعضاء اللجنة
  أن ت ". االستشارية المستقلة للرقابة بمرشح من المجموعة اإلقليمية نفسها التر

 6نص الفقرة وينبغز
: عل  ز عل أعضاء اللجنة أن يتمتعوا بالمؤهالت " ما يل  ة المهنيةسنوات من  10وما ال يقل عن ذات الصلة ويتعي  ذات  العالية الخبر

  مجاالت مثل التدقيق والتقييم والمالية والمحاسبة وإدارة المخاطر والتحقيق والشؤون القانونية وتكنولوجيا 
الصلة والحديثة فز

ية. واإلدارة المعلومات   "واألخالقيات وإدارة الموارد البشر

ا إاوفد الواليات المتحدة األمريكية  شكر و  .86
ً
ضافًيا حتر تتمكن الوفود من التشاور بشأن القضية المطروحة، لرئيس لمنح وقت

وط وأعرب عن قلقه بشأن التطبيق العمل  لفرض    حال   ةصارم ةجغرافيرسر
   ال تملككانت إحدى المناطق األساسية فز

مرشح يستوفز
وريةالمؤهالت    هذا الصدد، التمس الوفد من مؤيدي  . الرصز

  التنقيحات المسودةوفز
البند الهدف من  علما أنعل النص،  إعادة النظر فز

ز هو  . فعالية تحسي  ز  إجراءات االختيار والتعيي 

احات المقدمة، ورأى أن الموقف  قر أو  .87 احات هذه وراء الكامن وفد المكسيك بالمنطق واألسباب الكامنة وراء االقبر االقبر
  شعرت أن بعض  األمور،، رغم عدم سعيه إىل تعقيد أعرب الوفد و  النص مفهوم تماًما. المتعلقة ب

عن موافقته مع العديد من الوفود التر
    لها داع   ال عملية االختيار يمكن أن تشكل تحديات محتملة ب المتعلقةالخصائص المحددة 

وط التر لجنة  حددتها إذا لم تتحقق الشر
  هذا النص. 

انية فز ز نامج والمب    ال فرصةسابقا له  ه سنحتذلك، أعلن الوفد أنوباإلضافة إىل  البر
   هيئة تحكيممشاركة فز

مماثلة لتلك التر
  كثب  من األحيان لم 

ز لم يكونوا من جميع المجموعات اإلقليمية، و  يتم استيفاءتتم مناقشتها وفز وط، ألن المرشحي  حرص  أنذكر الشر
  
ورة  تيار. عقد األمور لعملية االخيمنطقة معينة عندما ال يوجد مرشحون من تلك المنطقة يمكن أن  االختيار فز ولذلك، دعا الوفد إىل رصز

  الفقرة 
اح الوارد فز اح 4بذل المزيد من الجهود إليجاد حل لالقبر  عبارة "يجب". وإضافة " بالحد األقصعبارة " إزالة، حيث تم اقبر
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  المستقبل، من الالوفد أنه سيكون  يعتقد و 
ز
ز  لألشخاص خاصةمفيد ف ز عليهم اختيار المرشحي  بالحد "عبارة االحتفاظ ب ،الذين يتعي 

. عملية اختيار يعقد  أكب  وال عمل  فذلك "يجب"، وعدم استخدام "، األقص ز  المرشحي 

اح المقدم.    .88 اضات عل االقبر أي تعليق من وبما أنه لم يرد  وشكر الرئيس وفد المكسيك وسأل عما إذا كانت هناك أي اعبر
  اآلراء.  االنتقالالحضور، تم 

ز
  يبدو أنها تتمتع بتوافق عام ف

حة األخرى، والتر  إىل التعديالت المقبر

  االعتبار، و لوأعرب وفد االتحاد الروس  عن امتنانه لألمانة  .89
ز
  أدلت بها الوفود المختلفة ف

وفد لسعيها ألخذ جميع التعليقات التر
اح صياغة  ز الحارصز المكسيك لمحاولته اقبر  بتوافق أكبر بي 

اح الجديد سيلزم لجنة  الوفد  عتقد يرغم ذلك، و  . ينقد تحىطز أن االقبر
  
انية بالموافقة عل إضعاف أحد المبادئ الرئيسية التر ز نامج والمب  من هذا و  عليها وظائف اللجنة االستشارية المستقلة.  تقومالبر

، والذي كان يبالنسبة له الوفد أنه من الصعب للغاية  يرى، المنطلق احه األوىل 
  بحذف عبارة "سحب اقبر

" كما ورد بالحد األقصقصز
  التقرير األوىل  لألمانة. 

ز
 ف

اح وفد المكسيك.  تأييدهوأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن  .90   الكامل القبر

، ألنه يتعلق بمبدأ  -وأيد وفد إيران )جمهورية  .91 اح وفد االتحاد الروس    ااإلسالمية( اقبر
ز
 . ساس  أوهو مبدأ  لتمثيل الجغراف

ز عل مجال واحد ي إذ وأشار الرئيس إىل أنه تم إحراز بعض التقدم  .92 كب 
الصياغة  حولمزيد من المناقشة يحتاج إىل تم البر

  الحجج  رغمو  المناسبة. 
ز
احات ذلك، ستحتاج اللجنة إىل مزيد من الوقت للنظر ف جميع المناقشات وذكر أن  المتعلقة بهذا البند. واالقبر

أن تكون اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة قادرة عل العمل  علجميع الوفود  حرصعكس تة، ألنها مهمة للغايكانت حتر اآلن 
  جميع السيناريوهات الممكنة.  المناسبشكل الب

ز
ز األعضاء عل  وافقتاليجب أن يتم ومع ذلك،  ف . بي   

، تم  و  أي قرار نهات  ت بالتاىل 
ز المنسقدعوة  ز  اإلقليميي    اآلراء.  إىل مواصلة ي 

 المناقشات عل أمل التوصل إىل توافق فز

  فيما يتعلق بتكوين عضوية اللجنة  .93
  اليوم التاىل  وذكر أنه بعد التشاور مع مكتب المستشار القانوتز

وأعاد الرئيس فتح البند فز
احأحد االاالستشارية المستقلة للرقابة،  النص  صبحسيو  . 4ألول من الفقرة " من الجزء ابالحد األقصهو إزالة عبارة " ةمحتملال اتقبر

 : "تتألف اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة من سبعة أعضاء، من كل مجموعة من المجموعات اإلقليمية السبع للدول  كما يل 
  الويبو 

ز األعضاء السبعة عقب عملية اختيار تجري  ها هيئة تحكيم  . األعضاء فز انية تعيي  ز نامج والمب  نشأ لهذا الغرض وستتوىل لجنة البر
ُ
ت

  ذلك اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة القائمة حاليا. 
  حال تعذر و وتساعدها فز

أن تكون اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة فز
فة من سبعة أعضاء، 

ّ
  هذا الشأن. مؤل

 "من كل مجموعة من المجموعات اإلقليمية السبع، يجب استشارة الدول األعضاء واتخاذ قرار فز
اح    حال تعذر  إىلالدول األعضاء  يدعو وأوضح الرئيس أن االقبر

لعثور عل عضو سابع من المجموعة اإلقليمية االتوصل إىل قرار، فز
  أن نصالهذا  ضافةالسبب األساس  إل ، كان عالوة عل ذلكو  الشاغر.  لملء المنصب المعنية

 هو أن الدول األعضاء لها عادة الحق فز
  حال وجود منصب شاغر ، وبالتاىل   . باعتبارها مسائل حكومية دولية وأن تتخذ قراًرا بشأن هذه المسائل تتم استشارتها 

من ألي سبب  فز
اح إىل الدول األعضاء من خاللها وضع آلية يتم ت، األسباب   أن تتخذ و  تقديم اقبر

  ينبغز
شاور مع تقرار بشأن هذه المسألة بعد الالتر

 . ز ز اإلقليميي  ز سبعة أعضاء من كل مجموعة من المجموعات رئيس عل أن وشدد ال المنسقي  عملية االختيار توىل  األولوية لتعيي 
بعد أن تكون الوفود أكب  ارتياًحا  هأملعرب عن بعض الدول األعضاء، وأبشكل أفضل لالمبادرة وذلك لتوضيح ، اإلقليمية السبع

  تم تقديمها بشأن ا
 هذه العملية. لتوضيحات التر

  بذلها الرئيس واألمانة    .94
اح،  وضعلوأعرب وفد المكسيك عن تقديره للجهود التعاونية التر للدول قدمت المبادرة  أن إذ االقبر

 
ً
  تحدث  قد مشكلة إدارية لمعالجة أي األعضاء حال

سبعة أعضاء من كل  من اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة أليفتعذر ت الحفز
  حال  واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة وجود مخرج لهيئة التحكيم الدول األعضاء التأكد منمن واجب كان و  مجموعة إقليمية. 

فز
  هذا الصدد، أعرب الوفد عن  . الوقوع بمثل هذه المشكلة

اح  تأييدهوفز  . المطروحلالقبر

اح  .95 حة. وأعرب عن رضاه التام المطروح وأعرب وفد االتحاد الروس  أيضا عن امتنانه لالقبر وشكر الوفد  عن الصياغة المقبر
  وقت سابق، و  مراعاةاألمانة عل 

  أعربت عنها بعض الوفود فز
ة  أيضا  ر شكالمخاوف التر   أبدت مرونة كبب 

 خاللالوفود األخرى التر
 لتعامل مع هذه المسألة. ا

ا للرئي .96
ً
ا باسم مجموعة البلدان األفريقية، عن شكره أيض

ً
ا إىل أن وأعرب وفد جنوب أفريقيا، متحدث ً س واألمانة عل النص، مشب 
من الحكمة تطبيق نفس إجراء انه قد يكون  المجموعة تعتقد ورغم ذلك،  المجموعة.  عل تأييد المبادرة الجديدة ستحىطز عل األرجح 

  حال عدم العثور عل مرشح  5التشاور عل الفقرة 
  ينتم  إىل المجموعة اإلقليمية المعنية )ب(، فز

  المعايب  المحددة فز
عالن اإل يستوفز

ز  وأعربت المجموعة عن اعتقادها   الشاغر.  المنصبعن   . الجارية تامناقشلل وفقا مرتبطة إىل حد ما  5و 4أن الفقرتي 

 مناسًبا ألنه تناول بشكل مرض   المرحباإلسالمية( عن شكره وتقديره للنص  -وأعرب وفد إيران )جمهورية  .97
ً
به باعتباره حال

 ف الجميع. مخاو 
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 عديلإمكانية ت ،بالتحديد و  ،)ب( 5الفقرة  بشأن ودعا الرئيس األمانة إىل الرد عل االستفسار الذي طرحه وفد جنوب أفريقيا   .98
ة من تلك الفقرة.   الجملة األخب 

ة من الفقرة  .99   حال عدم )ب(.  5وردت األمانة بأنه يمكن بالفعل حذف الجملة األخب 
ز
المجموعة  نفس توفر أي مرشح من وف

  الفقرة  يمكن تطبيق، للعضو الخارجاإلقليمية 
ز
  و ، 4آلية التشاور الواردة ف

ل الدول األعضاء التخاذ ه سيتم طرح الموضوع عأنذلك  يعتز
 . بشأنه قرار 

ر الدول األعضاء مرة أخرى إىل الرئيس  أشار و  .100
ّ
مثل هذه ا و يواجهمن غب  المرجح أن  ، بشكل عام،أنهبأن الحل يبدو منطقًيا، وذك

  ظل الظروف الو . الحالة
ز
   نظرا ذلك،  رغم؛ و سيكون لكل مجموعة مرشحية، طبيعف

تم المجموعة األفريقية،  ا أبدتهللمالحظة التر
  الفقرة  الوارد  ح تطبيق نفس اإلجراءا اقبر 

ز
  من تطبيق لدول األعضاء ا ستتمكن التاىل  وب )ب(.  5، عل الفقرة 4ف

ز
مثل نفس اآللية للنظر ف

   إدراج هذه اآلليةذلك، فإن باإلضافة إىل و  نشأ. تواتخاذ قرار بشأنها إذا نشأت أو عندما مسائل هذه ال
ز
)ب( يوفر قدرا أكبر من  5الفقرة  ف

 الوضوح والشفافية والكفاءة. 

اح المقدم بشأن الفقرة    .101 ا، ستجعل الوثيقة  ذلك األمر  أعرب عن اعتقاده بأنو )ب(،  5وأيد وفد االتحاد الروس  االقبر
ً
أكب  اتساق

ا من الوضوح عل عملية اتخاذ القرار بشأن أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، يو 
ً
  مزيد

مبادئ عمل  من دون الخروج عنضقز
  المنظمة. 

لمنظمة ا الذي تتبعه البناء النهجيعكس  األمر الذيوشكر الرئيس جميع الوفود عل مشاركتها النشطة ومرونتها وتفهمها،  .102
لدول ، تمكنت امشاورات شفافة فقد حصلت . سائل كما يجبح الميوضولتالقرارات اتخاذ إجراء المناقشات و  خالللدول األعضاء وا

  خ األعضاء
   أمر مهم.  ذا بشأن العملية برمتها، وهاللها من اتخاذ القرار النهات 

وشكر الرئيس الوفود مرة أخرى عل روحها البناءة التر
نامج    اآلراء و مكنت لجنة البر

انية من تحقيق توافق فز ز ع الرئيس و  ح العملية برمتها. يوضتوالمب  نظًرا لعدم وجود طلبات أخرى للكالم، رسر
  تم اعتمادها. 

  تالوة فقرة القرار التر
 فز

103.  : انية الجمعية العامة للويبو بما يل 
ز نامج والمب   أوصت لجنة البر

اح مراجعة اإلجراءات الخاصة با "1" ختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة )إضافة المرفق الموافقة عل اقبر
انية والمرفقة بهذه  ز نامج والمب  ز للجنة البر لة أثناء الدورة الثالثة والثالثي 

 
الرابع إىل النظام الماىل  والئحته(، بالصيغة المعد

 الوثيقة؛

ح إدخالها عل اختصاصات ل "2" جنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة، بالصيغة والموافقة عل التعديالت المقبر
انية والمرفقة بهذه الوثيقة.  ز نامج والمب  ز للجنة البر لة أثناء الدورة الثالثة والثالثي 

 
 المعد

اح بشأن مراجعة ميثاق الويبو للرقابة الداخلية  من جدول األعمال 6البند   اقير

 . WO/PBC/33/4استندت المناقشات إىل الوثيقة  .104

اح بشأن مراجعة ميثاق الويبو للرقابة الداخلية" من جدول األعمال 6قدم الرئيس البند و  .105  الوثيقة.  عرض، ودعا األمانة إىل "اقبر

حت عدة تعديالت عل ميثاق الرقابة الداخلية.  .106  مشاركةوقد تم  وذكرت األمانة أن شعبة الرقابة الداخلية قد استعرضت واقبر
حة مع الدول   تم إدراج و  . بشأنها  لتشاور ل األعضاء ولجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة واألمانة التعديالت المقبر

التعديالت فز
حة هو هذه الهدف من و  . WO/PBC/33/4الوثيقة   التعديالت المقبر

ً
 والمنبثقة عن تقييم أوال

ً
تجسيد التوصيات الصادرة مؤخرا

لممارسة لالحاىل   لمعايب  الدوليةا مع إطار يتماسر الميثاق أن هذا عل الحرص ، و 2020 الجودة الخارجر  لوظيفة التدقيق الداخل  لعام
 .    المهنية للتدقيق الداخل 

دخلت عل القاعدةهو ، والهدف الثاتز
ُ
  أ
ز  11.4.1 تجسيد التعديالت التر   كانت  من الئحة الموظفي 

والتر
  مكان العمل و 

توصية وحدة التفتيش  تؤيد ، و شعبة الرقابة الداخلية من قبلالتحرش الجنس  شكاوى تتعلق بقبول شكاوى التحرش فز
كة ز مع الحرص عل أن هذا الميثاق يتماسر هو خب  الهدف األ و  . يالت أيضا دهذه التع المشبر  . سياسة الجزاءات الخاصة بالبائعي 

حة لميثاق الرقابة الداخليةوأوضحت األمانة أن    الرد ت النسخة المراَجعة المقبر
 يحتو ي، بينما WO/PBC/33/4لوثيقة ل األول مرفقفز

  عالم
ات". و ل جدول رفق الثاتز ع التغيب  حة بنسق "تتب 

ز التعديالت المقبر  أشارت األمانة بعد ذلك إىل أنه بعد نشر الوثيقة، لوحظيبي  
  إجراء

  هذا ، وكان من المقرر إجراء بسيطتعديل  أنه ينبغز
  من، العمود 16، الفقرة 2 المرفقالتعديل فز

، حيث يجب الجدول الثاتز
ز فاصلة وكلمت حذف   االتعديل  جعل هذا سيو   "المظالم الشخصية". ي 

ح فز ا مع الفقرة  2المرفق لنص المقبر
ً
من الميثاق كما  16متوافق

  
. لل جاهزةاألمانة أنها  أشارتثم  . 1المرفق هو معروض فز ز  رد عل أي أسئلة أو تعليقات من المندوبي 
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وأعربت المجموعة  . WO/PBC/33/4وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء وشكر األمانة عل إعداد الوثيقة  .107
  و عن امتنانها للتعديالت المذكورة 

ات" وظيفة دامخاست نتيجة يمكن تحديدها التر   استعراضها. عملية سهل األمر الذي ي "تتبع التغيب 
لم و النسخة المنقحة لميثاق الرقابة الداخلية  كما أعربت المجموعة عن سعادتها ألن اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة قد راجعت

اض علتسجل  المنبثقة عن تقييم توصيات المع جعلت ميثاق الرقابة الداخلية يتماسر  التعديالت هذه ألنها تعلم أنوذلك ، يها أي اعبر
دخلت عل القاعدة ، 2020لوظيفة التدقيق الداخل  لعام  الجودة الخارجر  

ُ
  أ
ز  11.4.1والتعديالت التر إجراءات و  من الئحة الموظفي 

ز    تضمن االتساق والوضوح. بالتعديالت عل ورحبت المجموعة أيضا  . الويبو اإلدارية للجزاءات الخاصة بالبائعي 
 إلجراءات التر

انية إىل الجمعية العامة بالموافقة عل التعديالت واختتمت المجموعة باإلعراب عن دعمها لتو  ز نامج والمب  ح صية لجنة البر المقبر
 عل ميثاق الرقابة الداخلية. إدخالها 

 WO/PBC/33/4وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية وشكر الرئيس واألمانة عل إعداد الوثيقة  .108
ح إدخالها عل والتعديالتوعرضها  حة وأعربت عن  .  ميثاق الرقابة الداخليةالمقبر ات المقبر وقالت المجموعة إنها درست التغيب 

ورية بالفعل لتوفب  مزيد من الوضوح بشأن دور ومهام مدير شعبة الرقابة الداخلية، ول ات رصز ميثاق تحديث اقتناعها بأن هذه التغيب 
حة عل الميثاق تهدف إىل  الرقابة الداخلية.  ة الصادرة عن  تجسيد والحظت المجموعة كذلك أن التعديالت المقبر التوصيات األخب 

دخلت  تعكسوه   2020تقييم الجودة الخارجر  لوظيفة التدقيق الداخل  لعام 
ُ
  أ
من الئحة  11.4.1عل القاعدة التعديالت التر

ز  . وتهدف أيضا إىل الحرص عل أن هذا الم ،الموظفي  ز  عنالمجموعة أعربت و  يثاق يتماسر مع سياسة الجزاءات الخاصة بالبائعي 
حة  عديالتلقبول الت ادها ستعدا حت لميثاق و عل االمقبر  أن توض  اللجنة الجمعية العامة بالموافقة عليها. اقبر

، وشكر األمانة عل إعداد   .109 الوثيقة  وعرضوتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر 
WO/PBC/33/4 .   

ز و  استندت إىلورحبت المجموعة بجميع المبادرات التر   تم جمعها عل مر السني 
ات التر   من بالخبر

التعديالت التر
ز عمل المنظمة.    بموعة رحبت المجكما   شأنها تحسي 

ح إدخالها عل ميثاق الويبو للرقابة الداخلية والتر  ستند إىلتالتعديالت المقبر
كة، .  توصيات وحدة التفتيش المشبر ز ز والئحته ومع سياسة الجزاءات الخاصة بالبائعي   وتضمن مواءمة هذا الميثاق مع نظام الموظفي 

  الصف : بشأن ما يل   وشكر وفد باكستان الرئيس وطلب توضيًحا  .110
  مع  4حة فز

اتنسق "من المرفق الثاتز   العمود "تتبع التغيب 
، فز

  
  السطر األول، تمت اإلشارة إىل ما يل  46لفقرة ا تحت الثاتز

ميُ  " -، وفز
ِّ
إذا وأراد الوفد أن يفهم  . "...  ،سنوي سنويعل أساس رب  ع  ،قد

 . أم هناك خطأ ما المقصود هو "سنوي" أو "رب  ع سنوي" أو كليهما، 

انية وأمانة الويبو عل  .111 ز نامج والمب  وتحدث وفد جورجيا باسم مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيق وشكر رئيس لجنة البر
حة عل  WO/PBC/33/4إعداد الوثيقة  وأعربت المجموعة مثل اآلخرين عن  . ميثاق الويبو للرقابة الداخليةوعل التعديالت المقبر
  من الرفتقديرها للم

حة ق الثاتز ات"وثيقة الذي أشار إىل التعديالت المقبر ع التغيب  ا أن التعديالت  . بنسق "تتب 
ً
والحظت المجموعة أيض

حة تتماسر مع دخلت 2020التوصيات المنبثقة عن تقييم الجودة الخارجر  لوظيفة التدقيق الداخل  لعام  المقبر
ُ
  أ
، والتعديالت التر

ز و  11.4.1عل القاعدة  . سيمن الئحة الموظفي  ز ا، ذكرت المجموعة أنها ترحب بالتعديالت وأنها و  اسة الجزاءات الخاصة بالبائعي  ً أخب 
 . يدها تؤ 

وشكر وفد الواليات المتحدة األمريكية الرئيس واألمانة، وأعرب عن شكره الخاص لشعبة الرقابة الداخلية لمراجعتها المتأنية  .112
  التعديالت لميثاق الرقابة الداخلية ول

حالمناسبة التر   قد شعبة الرقابة الداخلية  لكونوأعرب الوفد عن تقديره   . تها قبر
استندت فز

حة عل ميثاق الرقابة الداخلية إىل التعديالت تقييم الجودة الخارجر  لوظيفة التدقيق الداخل   التوصيات المهمة الصادرة عن المقبر
  الويبو ا عل هالذي تم ادخالتحسينات الو  2020لعام 

ا عن  خرى. األ مهمة العتبارات اال من ها وغب  نظام موظقز
ً
وأعرب الوفد أيض

حة ستالتعديالت اعتقاده أن    للوفاء بمه حسنالمقبر
، وتزود شعبة الرقابة الداخلية بدعم إضافز ، االساسيةمها االميثاق بشكل أكبر

 للمنظمة ككل. الميثاق كأساس للمساءلة والرقابة الداخلية والحوكمة الرشيدة اعتماد وتضمن استمرار 

ز الموقرين عل تعليقاتهم ودعمهم لجهود شعبة الرقابة الداخلية لمراجعة الميثاق وإجراء  .113  التعديالتوشكرت األمانة المندوبي 
  أشار إليها مندوب باكستان الموقر، شكرت األمانة المندوب و و  . عليه الالزمة

  النص الحاجة أن توضحأفيما يتعلق بالمسألة التر
ه يرد فز

  تقديم تقرير تقديم تقرير رب  ع سنوي و  إىل
اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة أن األمانة وأضافت   سنوي.  باإلضافة إىل ذلك ينبغز

  السنة، و تجتمع
  كل مرة أرب  ع مرات فز

، كل ثالثة أشهر.   يأ تها يتم تحديث التوصيات ومتابعفز   يتم تقديم تقرير  وبالتاىل 
أرب  ع مرات فز

حت األمانة إجراء تغيب  طفيف عل و  السنة.  وأعربت األمانة  "عل أساس سنوي ورب  ع سنوي"، لمزيد من التوضيح.  النص ليصبحاقبر
  
 . أن تكون قد عالجت السؤال الذي طرحه الوفد عن أملها فز

  أن يكون رد األمانة عل  .114
  قدمتها، وأعرب عن أمله فز

ثم  . كافيا لوفد باكستانالسؤال  وشكر الرئيس األمانة عل التوضيحات التر
نظًرا لعدم وجود تعليقات أخرى، خلص الرئيس إىل أن قرار قبول و  سأل الرئيس األمانة إذا كان لديها أي تعليقات أو توضيحات إضافية. 

اح بشأن مراجعة ميثاق الويبو للرقابة الداخلية حصل عل  : و  اإلجماع. االقبر  تم اعتماد القرار التاىل 

انية الجمعية العامة للويبو بالموافقة عل التعديالت  .115 ز نامج والمب  ح إدخالها أوصت لجنة البر عل ميثاق الرقابة المقبر
  من الوثيقة و الداخلية 

ز األول والثاتز   المرفقي 
 . WO/PBC/33/4الواردة فز
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 مدقق الخارجر  التقرير   من جدول األعمال 7البند 

 . WO/PBC/33/5استندت المناقشات إىل الوثيقة  .116

  المملكة المتحدة ودعا السيد  من جدول األعمال 7افتتح الرئيس البند و  .117
ز
  ف

، إىل داميان بريويت، مدير مكتب التدقيق الوطتز
.  المدققتقرير  تقديم  الخارجر 

: و  .118  قدم المدقق الخارجر  )ممثال بالسيد برويت( تقريره عل النحو التاىل 

ات "سيدي الرئيس،  ز المندوبحرصز   أن أقدم  دقق، بالنيابة عن المراقب الماىل  والمالكرام ي 
العام للمملكة المتحدة، يسعدتز

ة  انية مبارسر ز نامج والمب   و  . التدقيقنتائج للجنة البر
ُ
ككمن المهم بالنسبة لنا أن ن    مشر

  القضايا التر
ز
 ف

ّ
   ز نرك

ز
، والذي نا تدقيقعليها ف

ا لالختصاص نظرة لنمنحكميتم إجراؤه 
ً
ا بموجبها ات مستقلة وموضوعية وفق

 
ن ي 
ُ
  ع

 . التر

  العرض التقديم  المجاالت الرئيسية الثالثة لعملنا.  "
ز
 سأبدأ سأتناول ف

ً
  البيانات المالية واإلدارة  طرق إىلبالت أوال

ز
التدقيق ف

  تقريرنا، وهما الحوكمة والرقابة الداخلية، غىط  سأ من ثمالمالية، و 
ز
ز الواردين ف ز األساسيي    ذلك ترتيبات  بما  الموضوعي 

ز
ف

  
ز
ا عل إدارة المشاري    ع الممولة من  . حاليةال الجائحة ظل  االستمرارية ف

ً
، أو المشاري    ع الخاصةاألموال االحتياطية وسأركز أيض

 لما تكتسيه
ً
 للدول األعضاء. خاصة المسألة من أهمية  هذه نظرا

 
ً
  تدقيق النتائج ب ، فيما يتعلق" أوال

ز
  مرة أخرى أن أؤكد أن رأي اف

، وأن الخارجر    المدققلبيانات المالية، يسعدتز
ً
كان قاطعا

 
ُ
ها جوهرية لدقة البيانات المالية و التدقيق أظهر عدم وجود أخطاء أو مواطن ضعف ن

 
 ويُ  مالها وصالحيتها. تكا عد

ّ
ز تدقيقنا رك

 عل التأكد مما إذا كانت المعامالت
ً
ت بما يتفق مع النظام الماىل  الذي وضعته الدول األعضاء.  قد  أيضا

حديث لقد قمنا بتو  تم 
ز المالية المعمول بها  المستمر  المتثالاوضح أرأي التدقيق الخاص بنا لوصف بشكل  البيانات المالية وال تزال  . للقواعد والقواني 
  سياق  أنظمة سليمة للرقابة الداخلية وإعداد التقارير. ذات جودة عالية وتدعمها لها  للويبو والتعليقات المالية المصاحبة

وفز
  ظل جائحة كوفيد

ة عل 19-ممارسات العمل فز ف، أظهر ذلك أن المنظمة تتمتع بقدرة كبب   . التكي 

 العديد  خلق األمر  عل الرغم من أن ذلكو  عن ُبعد.  2020عملية التدقيق الخاصة بعام  تم انجاز ، 19-وبسبب جائحة كوفيد "
  للتدقيقالشؤون المالية شعبة إىل بذل جهود إضافية من قبل كل من أدى و  اتمن التحدي

، فقد تمكنا وفريق المكتب الوطتز
د يتحديتم تدقيق إيجابية ولم البشكل عام، كانت نتائج و  . التدقيق الخاص بنا  من الحصول عل أدلة كافية ومناسبة لدعم رأي

 ، وقد حصل تفاعلقمنا بإبالغ اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة بتفاصيل هذا العملقد و  مهمة ضعفمواطن أي أخطاء أو 
 جيد معها. و مثمر 

ز وفيما يتعلق باإلدارة المالية، ال تزال الويبو تتمتع بوضع ماىل  "    متي 
وتدفقات نقدية إيجابية مدعومة بتدفق ثابت لإليرادات فز

 وتتوقع اإلدارة أن يتواصل ذلك الطلباتعدد كبب  من  حصلنا عل، ائحةجال الوضع الذي فرضتهعل الرغم من و  المستقبل. 
، فإن المنظمة الوضع النقدي الجيد و  إىل ا نظر و   . االتجاه   وضع جيد يُ قوة االحتياط 

 فز
ّ
ز حالة  نها من التعامل معمك عدم اليقي 

.  المستمرة عل الصعيد  االقتصادي ز لكل اتحاد يوضح مدى اعتماد المنظمة عل لكن و  العالم  األداء والوضع الماىل  المختلفي 
اءات واتحاد مدريد اللذين اءات،اتحاد معاهدة التعاون بشأن البر عن  انعوضي ، وبشكل خاص اتحاد معاهدة التعاون بشأن البر

  أبلغ عنها اتحاد الهاي و  حاالت 
 لشبونة. اتحاد العجز التر

  هذا العام يسلط تقريرنا الضوء "و 
اماتاالعل النمو المستمر فز ز ز قاستحقااب المتعلقة لبر  ه  تشمل بشكل أساس  و  ،ت الموظفي 

ز الصح   ز التأمي  امات إعادتهم بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات للموظفي  ز اكمة. إجازاتهم إىل الوطن، والبر خالل عام ف المبر
2020 ،  

ز المذكورة  تم تسجيل ارتفاع فز امات الخاصة باستحقاقات الموظفي  ز
مليون فرنك سويشي،  139بنحو إجماىل  االلبر

ت و  . مليون فرنك سويشي 495.3لتصل إىل  اضات الحاليةإذا صح  امات الخاصة  ترتفعتوقع أن من الم، للويبو  االفبر ز االلبر
ز الصح  بعد انتهاء الخدمة     مليون فرنك سويشي 580.1لتصل إىل بالتأمي 

  أي   ،2024ديسمبر  31فز
ُ
زيادة بنسبة  لسج  أن ت

ايدة من إيرادات الويبو المستقبلية. االستحقاقات وستستهلك هذه  %. 28.1 ز   و  نسبة مبر
 19-كوفيد  جائحة آثار لقد نظرنا فز

امات تقييمعل  ز سلطنا الضوء كما    . نحن راضون عن ذلكو ر اثاآل  ههذ حول ةالمناسبقد حصلنا عل المعلومات ، و هذه االلبر
  تقرير التدقيق المطول الخاص بنا. عل و هذه اآلثار عل 

 االتجاهات المستقبلية فز

  ننتقل اآلن إىل الموضوع األول و "
   قضايا الحوكمة والرقابة الداخلية يتناولتقرير األداء، والذي الوارد فز

تعزز الثقة التر
ز ما زلنا  إدارة الموارد.  بشأنالدول األعضاء لدى  والطمأنينة ا معجبي 

ً
  الذي تتبعه الويبو جد

تطوير إطار  خاللبالنهج االستبافر
، والنهج الخاص بجودة بيان الرقابة الداخلية.   

 الرقابة الداخلية، وخط دفاعها الثاتز

 مع المكونات السبعة إلطار المساءلة،  ما زال"
ً
 مستوىيمنح الدول األعضاء  األمر بيان الويبو بشأن الرقابة الداخلية متماشيا

  عمليات الرقابة. 
الواجب لبيان الضمان المؤقت الذي قدمه االعتبار البيان، أوىل المدير العام  إعداد  خاللو  جيد من الثقة فز



WO/PBC/33/15 
26 
 
 

  بيان و المدير العام السابق. 
ز
  تمت مواجهتها خالل  2020تضمنت النقاط البارزة المهمة ف

تفاصيل المخاطر الرئيسية التر
  مجالها، من حدت تخفيفالم وكيف تم العا

ز
امج وخاصة ف    ،تنفيذ البر

  واجهتها والمخاطر المالية التر
ز
الويبو والتطورات ف

ز انتقلت المنظمة إىل بيئة عمل  كما شدد المدير العام عل أن ترتيبات استمرارية األعمال  أنشطة الرقابة.  أثبتت فعاليتها حي 
اضية خالل الجائحة.  شعبة الرقابة تعزيز البيان من خالل تسليط الضوء عل نتائج عمل من الممكن أنه  ةحظال تجدر المو افبر

  أن  نعتقد أن نحنو  . الداخلية
وري ألنها ينبغز للتأكيد  للمدير العام مصدًرا رئيسًيا  تشكلمشاركة شعبة الرقابة الداخلية أمر رصز

 . عل فعالية عمليات الرقابة الداخلية

جري خالل العام "
ُ
هو مطلوب و جيدة ال اتممارسمن ال التقييمعد هذا ويُ  . شعبة الرقابة الداخليةتقييم خارجر  للجودة عل وأ

  
ز من خاللو  . شعبةهذه ال تخضع لها بموجب المعايب  المهنية التر حقق مستويات تشعبة الرقابة الداخلية  التقييم أن تبي 

تم وضع وميثاق الرقابة الداخلية و  لإلطار الدوىل  للممارسات المهنيةمع العنارص اإللزامية  ماسر تعملها ي أنو  ،عالية من الكفاءة
  حددها المُ 

وإصدار سنوي شامل بإجراء تدقيق داخل   ذلك التوصية ويشمل  م. قيِّ خطط عمل لمعالجة الثغرات الطفيفة التر
مت شعبة الرقابة الداخلية برأي بشأنه ز   وضع، وقد البر

ّ
ن من تقديم رأي تدقيق سنوي شامل بحلول نهاية خارطة طريق للتمك

ز  . 2025عام    حي 
ز
  وقت أقرب من الممكن تطبيق هذه التوصية نعتقد أنه، األمر نؤيد هذا  وف

ز
 . ف

  و "
ز
العديد من المنظمات األخرى، كان لدى الويبو إطار عمل  وعل غرار  . الجائحةلمواجهة التنظيم  الويبو  تأهبنظرنا ف

ز المكونات الرئيسية  وسو  . فالتكي  / الصمود و لتأهب ل للتخطيطموثق، يجمع بي    فب 
سجل الويبو  كان،  19-كوفيد  قبل تفسر

  حدوث اضطراب   يةيتضمن احتمالللمخاطر 
ز
  أو  عمل المنظمةكبب  ف

 وتشملأو جائحة. خطر خارجر  بسبب حدث كارت 
  تؤدى الحيوية خطة استمرارية األعمال خطط عمل فردية للوظائف

.  التر   المقر الرئيس 
ز
أن خطط استمرارية األعمال ورغم  ف

  مراحل مختلفة من النضج قبل حيوية  لكل وظيفة 
ز
ة، كان مستوى بدء الجائحة كانت ف   رأينا تأهب مبارسر

ز
 الويبو قوًيا ف

ً
مقارنة

شاملة للدروس المستفادة من استجابة استعراض تتوقع الويبو استكمال و  العامة األخرى. هيئات األمم المتحدة والهيئات ب
 . 2021استمرارية األعمال خالل عام ضمان الويبو ل

اتيجية استخدام األموال االحتياطية  "وننتقل اآلن إىل مالحظاتنا عل المشاري    ع الممولة من األموال االحتياطية. لقد درسنا اسبر
  سياق 

اتيجية األوسعة الرأسمالية الرئيسيةالخطفز الختيار المشاري    ع اتخاذ القرار  اتوعملي نطاقا  ، وكيف يرتبط ذلك باالسبر
   ا لم يتم دمجهالخطة الرأسمالية الرئيسية الحظنا أن و . وإعداد تقارير عنها 

اتيجية الشاملة.  فز استعراضنا  تناولو  الخطة االسبر
  ذلك اختيار المش، الخطة الرأسمالية الرئيسيةتطور 

افع واإل ي    ر اوالحوكمة العامة، بما فز وسأسلط الضوء عل النتائج  . ا عليه رسر
  توصلنا إليها بناًء عل 

إلدارة فيما ل، قبل اإلشادة بالمشاركة اإليجابية للخطة الرأسمالية الرئيسيةالسابقة  االستعراضاتالتر
  قدمناها. 

 يتعلق بالتوصيات التر

عل و  . ا طموًح أكب  ، وأصبحت حافظة المشاري    ع للخطة الرأسمالية الرئيسيةاألموال المخصصة  قيمةارتفعت "بمرور الوقت، 
األولويات  ترتيبأو الضغوط إلثبات الحاجة إىل الدوافع عكس العديد من المنظمات الدولية األخرى، ليس لدى الويبو نفس 

ويزيد ذلك من أهمية أن تكون الخطة الرأسمالية الرئيسية ودراسات الجدوى  . من حيث التكلفةفعالية المبدأ  تطبيق أو 
  يتم فعالة، وأن لتقييمات للمشاري    ع الفردية شفافة وقوية، وأن تخضع 

 عملياتالتقييم النتائج لالستفادة من المالحظات فز
 . المقبلة الخطة الرأسمالية الرئيسيةداد خالل إعع و ي    ر اإدارة المشب المتعلقة

 بالخطط ترتيب أولويات المشاري    ع  تم كيف  بوضوح نتمكن من تحديد  لمو "
ً
أو أن نحدد مدى الحاجة المحتملة األخرى مقارنة

  أن يكون الدافع لقرارات االستثمار هو الحاجة 
وع من مشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية. وينبغز تحديد والالنسبية إىل كل مشر

  مستوى األموال المخصصة للمشو  و. لفرص المرتبطة بأهداف الويبالواضح ل
فرص إىل جانب ع ي    ر امن المهم أن تنظر الويبو فز

 ،  
  تتعرض لها ا المخاطر الماليةتقليل  و أاالستثمار األخرى، مثل تعزيز برامج التعاون التقتز

لمنظمة عن طريق تقليل التر
، أو مراجعة هيكل الرسوم.  ز امات استحقاقات الموظفي  ز

 البر

   بالغة أهمية ةالرشيد ةكمو لحول"
وع من مشاري    ع فردية وتتألف الخطة الرأسمالية الرئيسية  نجاح المشاري    ع. فز منها لكل مشر

م إىل الدول األعضاء لتنظر فيه ضمن إطار عملية االعتماد. موجز 
َّ
  تعريف سابق، و  ُيقد

أن المشاري    ع الخاصة يجب الحظنا، فز
التعريف ليصبح  هذا نطاق وسعت الدول األعضاء و  بطابع فريد.  الستثمار ا أن يتمتععل أهمية  يؤكد ، مما أن تكون استثنائية

 
ً
، وأكب  أوسع تعريفا

ً
  بعض و  . المنشآتمة، مثل صيانة اع هدافتمويل المشاري    ع ألمما أتاح إمكانية شموال

وجدنا أنه فز
حة كجزء من  ةقوي ةب منطقياسبا يوجد الحاالت، كان   األسبابلكن و  ،الرأسمالية الرئيسيةالخطة لتمويل المشاري    ع المقبر

اتيجية بالنسبة ل ا اقناعً أقل كانت   من اسبر
ً
 جزءا

ً
  تكون عادة

مشاري    ع أخرى، ال سيما مشاري    ع صيانة المرافق واألنظمة التر
 التمويل العادي لمنظمة ما. 

اتيجية والروتينية ضمن الخطة الرأسمالية " ز إن وجود مزي    ج من مشاري    ع الصيانة االسبر كب 
الرئيسية يهدد بفقدان البر

اتيحر  ويتعارض مع المفهوم المتمثل بأن تستند الخطة الرأسمالية الرئيسية إىل حافظة متسقة من المشاري    ع الخاصة  االسبر
ز  وجود الحظنا و  . والهامة ا تميب 

ً
ة جد ز االستثمارات الكبب  قد ترغب الدول و  . كثب  بواالستثمارات ذات النطاق األصغر بسيط بي 

  
   البحثاألعضاء فز

ة مزيد من المعلومات والبيانات  تستلزم الحصول علمعايب  وضع فز للتمكن من اتخاذ قرارات مستنب 
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  تتجاوز  لمشاري    عل بالنسبة
ا،  التر

ً
ا معين

ً
إذا كانت تكلفة  معينة مراحل الرئيسية أو ضماناتلل محددة إعداد تقارير  تتطلبو حد

ة أو ي    ر االمش  . المنظمة سمعةبإذا كانت مخاطرها تمس ع كبب 

 يُ و "
 
وعألإعداد دراسة جدوى خطوة مهمة  عد وع ناغمتمن تأكد ال: من أجل ي مشر  ؛ها وأهداف المنظمة مع أولويات المشر

 و  . نتائج المرتقبة؛ وتحديد الاستخدامها  أوقاتو  الموارد تحديد و 
ُ
 ت

ّ
 قرارات اتخاذ ن خطط العمل الجيدة صانغ  القرار من مك

ة    بشأن مستنب 
ز
قدم دراسات الجدوى   . المشاري    ع من عدمه السب  ف

ٌ
وقمنا بمراجعة مجموعة مختارة  ،عي    ر اكوثائق أولية للمشوت

  ليلاكان من الممكن تعزيز التفاصيل والتح  حيثمنها، وحددنا المجاالت الرئيسية 
ُ
 ع. ي    ر اس أقوى للموافقة عل المشُس لتوفب  أ

  النظر ورأينا 
، وأنه ينبغز

ً
  أن يكون أكب  تفصيال

  الخيارات ينبغز
ز
  الطرق البديلة لتحقيق النتائج. عل نحو أشمل أن النظر ف

ز
 ف

وع ل األوليةوثائق اللدى دائًما لم يكن و  واضح وكانت درجة التغيب  القابل للقياس المنسوبة إىل كل خيار أساس مرجغ  لمشر
دةمحدودة وغب  

َّ
 من دون توضيح و  . ُمحد

ً
 مفصال

ً
، كان من الصعب عل الويبو إثبات أن األهداف ومعايب  القياس توضيحا

وع   مقابل المال.  معينة قيمةوأنه قد تم تحقيق قد تحققت العامة أهداف المشر

انيات المشو "و  ز وع  تكاليف دورةصيل ومعلومات محدودة عن اع كانت عالية المستوى مع القليل من التفي    ر اجدنا أن مب  المشر
   الكاملة
ز
وع. لاألولية وثائق الف  ملفتةفإنها قد تكون أكب  األنشطة الرئيسية، نطاق ألن المشاري    ع الخاصة تقع خارج و  لمشر

ز  مخاطر تحمل بعض اللالنتباه، وقد  عام ولم تكن الوثائق  ذات طابع وجدنا أن العديد من المخاطر كانتو  . وتتسم بعدم اليقي 
ورة   مصممة بالرصز

ً
وع فردي. كل ل وخصيصا  مشر

  مشاري    ع  2018/2019 للثنائية تقرير األداء "ويوضح
ز
ةالخطة الرأسمالية الرئيسية التقدم المحرز ف من  الممتدة خالل الفبر

  ذلك المراحل الرئيسية 2019يناير إىل ديسمبر 
ز
نجزت ، بما ف

ُ
  أ
ا قيد التنفيذ ومعدالت استخدام الموارد التر

ً
وع ين مشر  . لعشر

انيات هذه  ز  44.2مليون فرنك سويشي، وبلغت النفقات المرتبطة بها حتر ذلك التاري    خ  83.8المشاري    ع وبلغ مجموع مب 
  وجدنا أن العديد و  مليون فرنك سويشي. 

  مراجعتنا للوثائق األولية للمشا تطرقنا من السمات التر
  ع مُ ي    ر اليها فز

كررة فز
  
انيات  . المشاري    عاالستعراضات التفصيلية للتقدم المحرز فز ز   المخاطر والمب 

ة فز ات الكبب   مقارنةوالحظنا وجود بعض التغيب 
حات األولية، وأن التقارير المرحلية ب . تفتقر إىل المقبر تسلط الضوء بوضوح عل رغم أن التقارير المرحلية و  قياس األثر الفعل 

 للقيمة المضافة من قبل المشاري    ع. وفكرة أوضح  أفضلنها يمكن أن تزود الدول األعضاء بقياس نعتقد باع، ي    ر اسمات المش

  قدمناها، وسعل الجيدة ستجابةاال إىل وننتقل اآلن  "
 من خالل تقديمإىل بدء معالجة هذه القضايا  يها إلدارة للتوصيات التر

حات جديدة للدول األعضاء.   ةاالحتياطياألموال أثر استخدام  إبراز اإلدارة ستمكن الويبو من  استجابةأن  قد نعتنحن و  مقبر
نياألمر الذي أهداف المنظمة، يحقق ذلك بشكل أفضل، وكيف  قد لو  استخدام األموال. ب فيما يتعلقالشفافية والمساءلة  حس 

  توصياتنا عل الفور، من خالل 
احنظرت األمانة فز   الوثيقة  الواردةالخطة الرأسمالية الرئيسية  تعديالت عل اقبر

فز
WO/PBC/33/11  قدمت إىل  

  الوقت المناسب، التعديالت ونتطلع إىل مراجعة نتائج هذه  جتماع. هذا اال التر
ذلك  وأثر فز

اف عل  عملية عل  . الخطة الرأسمالية الرئيسيةاإلرسر

  و"
  الختام، أؤكد أنه تم إحراز تقدم فز

توصية قيد التنفيذ.  13وتنفيذ ست توصيات من السنوات السابقة، مع بقاء  تحقيقفز
  بشأن المكاتب  2018بتوصياتنا لعام  معظمها تعلق تو 

  قدمناها العام الماضز
ية والتوصيات التر بشأن إدارة الموارد البشر

  
   تواري    خ تنفيذ تم تحديد الخارجية، والتر

 قو  مستقبل. ال لها فز
 
ية تاري    خ تنفيذ ثالث توصيات بسبب  لت إدارةد عد الموارد البشر

  هذا و  . الجائحةقيود التوظيف وآثار 
م إجراء متابعة موضوعية فز ز   المنظمة، فإننا نعبر

ية فز نظًرا ألهمية إدارة الموارد البشر
  الويبو خالل تدقيقنا لعام 

اتيجية موظقز ية قد ركزت بشكل  علما ، 2021المجال، ومراجعة حالة اسبر  كبب  بأن الموارد البشر
 . الناجمة عن الجائحةإدارة اآلثار التشغيلية عل 

ا و "   شكر اأود أن أ، أخب 
  الويبو عل دعمهم وتعاونهم فز

 تدقيق. عملية التسهيل سبيل لمدير العام والمدير العام السابق وموظقز
  الويبو  بفضلعن ُبعد، و بالكامل صعًبا بشكل خاص مع الحاجة إىل تنفيذه  2020كان تدقيق عام ولقد  

دعم لجهود موظقز
ام بالجداول االتدقيق عملية  ز  الرئاسية للويبو. لزمنية المقررة لدعم الهيئات تمكنا من االلبر

  أن أجيب عل أي سؤال أو  ،أشكركم عل انتباهكم "
تز م معلومات إضافية عن التدقيق الذي أجريناه. أن ويش 

 
 أقد

 "شكرا جزيال."

وقدم توصيات مة ليأن اإلدارة المالية للمنظمة س ذكر  حيث وشكر الرئيس المدقق الخارجر  عل بيانه الشامل والواضح .119
 هات للمستقبل. يوتوج

  بذلها فريق   .120
وتحدث وفد بنغالديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وأقر باإلنجازات والعمل الجاد والجهود التر

  
  المملكة المتحدة للتدقيقالويبو والمكتب الوطتز

اضية.  باستخدامالتدقيق عن ُبعد  إلنجاز  ،فز بجهود الوفد أيضا وأشاد  الوسائل االفبر
  
، للحفاظ عل جودة عالية للبيانات المالية أشار اليها الويبو التر   تدعمها أنظمة سليمة للرقابة الداخلية وإعداد  المدقق الخارجر 

التر
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   . 19-رغم التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد ،التقارير 
احات التالية التر قدمها  وطلبت المجموعة من األمانة أن تحيط علما باالقبر

، تقديم  . بشأنها  المدقق الخارجر  التخاذ إجراءات الحقة
ً
فكرة واضحة ورؤية أشمل عما جرى تنفيذه باستخدام الموارد، مثل إدراج أوال

ز  الحرص علثانًيا،  . التشغيليةنتائج أنشطتها  حولمزيد من معلومات األداء الرئيسية  كب 
   ل مستمر كبش البر

ز
عل كيفية التحكم ف

امات لالنمو المستمر ال سيما فيما يتعلق بالتكاليف المستقبلية  ز ز اللبر  . الخاصة باستحقاقات الموظفي 

 ،تقرير تدقيق شاملإلعداد لمدقق الخارجر  لوتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية، وأعرب عن تقديره  .121
  الوثيقة عل النحو ال

ز
، وأقرت بأن عملية التدقيق أكدت المجموعة عل و  . WO/PBC/33/5وارد ف أهمية دور المدقق الخارجر 

وأعربت المجموعة عن ارتياحها ألن المدقق الخارجر  قد  ونتائجها توفر ضمانات للدول األعضاء بشأن اإلدارة المالية للويبو وحوكمتها. 
   خلص إىل

ز
 من جميع النواج  الجوهرية.  2020ديسمبر  31 أن البيانات المالية تعرض الوضع الماىل  للمنظمة ف

ً
 نزي  ها

ً
أعربت و  عرضا

ورحبت المجموعة  جودة. عاىل  الورغم ذلك كان التدقيق ، 19-كوفيدعن ُبعد بسبب جائحة   التدقيقالمجموعة عن تقديرها إلجراء 
  مفادها أن الويبو 

ز بالمالحظة التر نها من التعامل مع حالة عدم اليقي 
ّ
  وضع جيد ُيمك

ز
.  ف    االقتصادي المستمرة عل الصعيد العالم 

ز
وف

، مثل النمو المستمر إىل المجموعة  أشارتالوقت نفسه،    أبداها المدقق الخارجر 
اماتلبعض المالحظات التر ز الخاصة  اللبر

. ب ز   مفادها  مالحظةال كما أشارت إىل  استحقاقات الموظفي 
التواصل  أنشطةالعمل عل أنه ال يزال هناك مجال للويبو لمواصلة  التر

إدراج مزيد من معلومات األداء الرئيسية  ، مثلفكرة واضحة ورؤية أشمل عما جرى تنفيذه باستخدام الموارد تقديم الرامية إىل الحالية 
وأعربت المجموعة عن سعادتها ألن . والتشديد عل التعليقات الخاصة بالمخاطر المالية الرئيسية حول نتائج أنشطتها التشغيلية

والحظت المجموعة كذلك  قوي مقارنة بالهيئات األخرى.  19-كوفيدلمواجهة جائحة  الويبو  تأهبدقق الخارجر  وجد أن مستوى الم
  قدمها المدقق الخارجر  بشأن مختلف 

ورأت أن التوصيات كانت مفيدة ويمكن  لمنظمة. ل التشغيلية جوانبالالتوصيات المختلفة التر
ز أنظمة الحوكمة واإلدارة. الذي ساألمر أن تضيف قيمة للمنظمة،  ز و يؤدي إىل تحسي    حي 

ز
جميع التوصيات أن عتبر المجموعة ت ف

اماتاالو الخطة الرأسمالية الرئيسية نها تقدر بشكل خاص المالحظات والتوصيات الشاملة بشأن إال أمهمة،  ز ز الصح  ب الخاصة لبر التأمي 
ورةالمجموعة عل  توافقو  بعد انتهاء الخدمة.    من لتخفيف لالكفاءة و  لتعزيز شاف الخيارات استك رصز

اماتاالالنمو المحتمل فز ز  لبر
ز الصح  بعد نهاية الخدمةب الخاصة   المستقبل التأمي 

ام بتنفيذ   . فز ز كما الحظت المجموعة استجابة إدارة الويبو للتوصيات وااللبر
  ال تتطلب موافقة الدول األعضاء

  طور التنفيذ، وأقرت المجموعة  . عل األقل التوصيات التر
بأن بعض التوصيات السابقة كانت فز

 إىل االنتهاء منها.  ها تطلعأعربت عن و 

  شكر  .122
ز عن رغبته فز كما   مرة.  مثل كل المحدد الوقت  خالل إعدادهوعل  التدقيق عل تقرير  المدقق الخارجر  وأعرب وفد الصي 

ع الممولة من األموال االحتياطية، ي    ر اوفيما يتعلق بالمش هذه العملية.  خالل المدقق الخارجر  أعرب الوفد عن تقديره لتعاون األمانة مع 
  هذا المجال المهم.  المدقق الخارجر  شكر الوفد 

احات والتدقيق الشامل والدقيق فز ، 2013والحظ الوفد أنه منذ عام  عل االقبر
انية  ارتفعت ز   عام  83.8 إىللتصل مليون فرنك سويشي  11.2من الخطة الرأسمالية الرئيسية مب 

، 2020مليون فرنك سويشي فز
  
وري تعزيز  ارتفاعحجم رأس المال و  زيادةإىل  ا ونظر  السنوات العشر القادمة.  خالل االرتفاعوستستمر فز عدد المشاري    ع، كان من الرصز

، الحظ الوفد المدقق الخارجر  اليه كما أشار و  . األموال االحتياطيةالممولة من الخطة الرأسمالية الرئيسية الرقابة والتدقيق عل مشاري    ع 
  مشاري    ع 

ا وجود بعض المشاكل فز
ً
السابقة، مثل عدم مشاركة أصحاب المصلحة، ونقص المعلومات الخطة الرأسمالية الرئيسية أيض

حة المقدمة إىل الدول األعضاء، وعدم  النتائج.  لتحقيق استكشاف البدائل المحتملة بشكل كاف   الشاملة والواضحة عن المشاري    ع المقبر
  يمكن االستفادة منها لتعزيز حوكمة الاألسئلة الرئيسية بعل تقديمه قائمة  المدقق الخارجر  وشكر الوفد 

  والواردة ع ي    ر امشالتر
فز

   40الصفحة 
ية من الوثيقة، والتر ز ز حوكمة مشاري    ع  ةساعدباإلضافة إىل م ،من النسخة اإلنجلب  الخطة الرأسمالية األمانة عل تحسي 

ا الدول األعضاء عل الرئيسية
ً
 . بشكل أفضل هذه المشاري    ع تقييم، ستساعد أيض

 لمالحظةوأعرب الوفد عن سعادته الشديدة  ه. عرضتقرير و العل إعداد  المدقق الخارجر  وشكر وفد االتحاد الروس     .123
فيما يتعلق بالمستوى العاىل  للرقابة الداخلية وحسن الموارد المالية للمنظمة وامتالك المنظمة  المدقق الخارجر  استنتاجات 

  فعالية عمل الويبو خالل  أيضا وشكره الوفد  الحتياطيات قوية. 
الويبو عل  لقدرةوأعرب الوفد عن رسوره  . ائحةجالعل النظر فز

  انتشر 
العمل خالل عدم التوقف عن ، وشكر األمانة عل اتخاذ التدابب  الالزمة و 19-يدكوفبها جائحة   تاالستجابة بشعة للطريقة التر

  مالحظة المستوى العاىل  لعمل شعبة الرقابة الداخلية،  . هذه الجائحة
، المدقق الخارجر   وفقا لما اشار اليهوأعرب الوفد عن رغبته فز

ز نظام الرقابة الداخلية. والنهج الذي تتبعه الويبو  شعبة الرقابة الداخلية بتقديم رأي سنوي إىل الموجهة  توصيةالوأيد الوفد  لتحسي 
  الويبو 

 التطرق إىلالوفد أراد ، الخطة الرأسمالية الرئيسيةوفيما يتعلق بمراجعة  . بشأن بيئة الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة فز
ز إعداد التقارير المالية  وأشار الوفد إىل أن  ع. ي    ر اوكذلك تحديد مخاطر المش الرئيسيةللخطة الرأسمالية التوصيات المتعلقة بتحسي 

ز إعداد التقارير  العام إلنجاز المشاري    ع داخل الويبو قد أظهر فعاليته.  النهج حة لتحسي 
وأعرب الوفد عن اعتقاده أن التدابب  المقبر

  تعزيز إدارة مش
، طلب المدقق الخارجر  وفيما يتعلق بتوصية  . للويبو بالنسبة الخطة الرأسمالية الرئيسية ذات األولوية  عي    ر استساعد فز

ز الصح  بعد نهاية الخدمة. و  المعاشات التقاعدية وضع يميتقالوفد من األمانة  وأعرب الوفد عن اعتقاده أنه فيما يتعلق بهذه  التأمي 
  إطار 

  االعتبار ما يتم القيام به فز
 وطلب الوفد تعليق . نظام األمم المتحدة الموحد  المسألة، يجب أن يأخذ النهج فز

ً
بشأن من األمانة  ا

  
  كانت بحاجة إىل تنسيق إضافز

وأعرب الوفد عن اعتقاده  المعلومات لهذه المبادرات. وإتاحة إدارة مشاري    ع تكنولوجيا المعلومات، والتر
 أنه سيكون من المفيد 

ً
ا  المدقق الخارجر  أن يكون ممثل  جدا ً   احارصز

انية، إىل ججتماعات شخصيا فز ز نامج والمب  نب ممثل  الجنة البر
الوضع  رغمممكن  األمر الوفد أن هذا  يعتقد و  وتقديم تقريره.  ةاألساسي مهامهاللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، لتمكينه من تنفيذ 

  المائة من التوصيات السابقة قد تم تنفيذها،  30وأشار الوفد إىل أن  . 19-الناجم عن جائحة كوفيد الحاىل  
ن تلك هذه نسبة أعل مو فز
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  تنفيذ أي توصيات معلقة.  . السابق جر  الخار  خالل التدقيقالمسجلة 
ز
عل تقريره  المدقق الخارجر  وشكر الوفد  وأعرب الوفد عن أمله ف

. المدقق وعل ردودها الشاملة عل أسئلة  المدقق الخارجر  وشكر الوفد أيضا األمانة عل تعاونها مع   وتوصياته.   الخارجر 

  الوثيقة  المدقق الخارجر  وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر  .124
ز
، WO/PBC/33/5عل تقريره الوارد ف

نامج وا انية. وعل العرض المفيد الذي قدمه إىل لجنة البر ز غب  مشفوع قد أصدر رأيا  المدقق الخارجر  والحظت المجموعة أن  لمب 
  تدقيق البشأن بتحفظات 

ز
  التقرير  األمانة وشعبة الشؤون المالية عل نتائج تالبيانات المالية للويبو، وهنأف

ز
ة إىل التحديات ف ، مشب 

  ظ
ز
 المدقق الخارجر  وفيما يتعلق باإلدارة المالية، أعربت المجموعة عن ارتياحها ألن  . 19-جائحة كوفيد لتوفب  المعلومات المناسبة ف

  وضع جيد 
ز
ز المستمرة عل الصعيد قد قيم الوضع الماىل  للويبو، وخلص إىل أن المنظمة ف نها من التعامل مع حالة عدم اليقي 

ّ
ُيمك

 . انية أعل يكون إ عامكل   أن تالحظ، كان من دواع  رسور المجموعة أن بشكل خاصو  العالم  ز كثب  من التوقعات بجماىل  فائض المب 
   حاطتأو  األصلية. 

ز
ز المجموعة علما بالنمو المستمر ف امات المتعلقة باستحقاقات الموظفي  ز

بشأن النمو  ها قلق وأعربت عن . االلبر
  المتوقع 

ز
اماتلاإلضاف ز ز الصح  بعد نهاية الخدمة. ب الخاصة اللبر لمدقق لإلدارة المالية الخاصة باشيا مع التوصية الثانية اتمو  التأمي 
  مناقشة الخياراتالخارجر  

ز
للتخفيف من النمو المستقبل  المحتمل  المتاحة ، كانت المجموعة مستعدة للمشاركة مع األمانة ف

امات ل ز ز الصح  بعد نهاية الخدمة. الخاصة باللبر ليات الحوكمة والرقابة الداخلية الخارجر  آل المدققورحبت المجموعة بمراجعة  التأمي 
ز ت من الممكنذلك، أشارت المجموعة إىل أنه  رغمو  والحظت التقييم اإليجاتر  للعديد من هذه اآلليات.  بيان الويبو بشأن الرقابة  حسي 

ز عل نتائج عمل شعبة الرقابة الداخلية، وس كب 
ا لذلك. تعديل بمعرفة إذا كان سيتم ة كون مهتمتالداخلية من خالل البر

ً
 البيان وفق

ز ألن ها عن رسور  ت المجموعةوأعرب  شارت إىل أنها مستعدة، وأمرتفع ائحةجالالويبو لمواجهة  تأهبمستوى  أن لمدقق الخارجر  ل ه تبي 
  عام الخاصة باستمرارية األعمال لدعم أي مراجعة للدروس المستفادة من استجابة الويبو 

ز
وفيما يتعلق بالتوصيات المعلقة  . 2021ف

ة توصية قيد التنفيذ ذلك، رغم و  . بالكاملللسنوات السابقة، الحظت المجموعة بارتياح أنه تم تنفيذ ست توصيات   . ال تزال ثالث عشر
العام  مكن تنفيذها خاللم يكن من المبأن العديد من هذه التوصيات ل ذكر قد  المدقق الخارجر  وبينما أشارت المجموعة إىل أن 

 ،  
ية شددت علالماضز   إجراء متابعة  المدقق الخارجر  للويبو، وأيدت نية  بالنسبة أهمية إدارة الموارد البشر

تلك التوصيات ل دقيقةفز
  الويبو خالل تدقيق عام ومراجعة حالة 

اتيجية موظقز  المفصلعل استعراضه  المدقق الخارجر  وشكرت المجموعة . 2021اسبر
والحظت المجموعة بقلق أن التكاليف المستقبلية المتوقعة للمشاري    ع المتعلقة  . ةاالحتياطياألموال ممولة من ع الي    ر اوتقييمه للمش

  تفوقت بكثب  عل المشاري    ع األخرى، ومن المتوقع أن 
. ترتفع هذه التكاليف بشكل  بالمباتز  ادها ستعدعن االمجموعة باء  وأعربت كبب 

 بعناية.  لها تخطيط الو  المتعلقة بهذه المشاري    ع والتكاليف للعمل مع األمانة لفهم االحتياجات

  إجراء التقييم عن بعد، كما شكره عل العرض المفيد والشامل بعد ظهر  المدقق الخارجر  وشكر وفد باكستان  .125
عل نجاحه فز

  الثناء عل األمانة للحفاظ عل الجودة العالية للبيانات المالية  و  ذلك اليوم. 
  التقرير.  كما هو وارد أعرب الوفد عن رغبته فز

وأشار الوفد  فز
امات ز   البر

ز الصح  بعد نهاية الخدمة، وه  الخاصة ب المنظمة بقلق إىل االرتفاع المستقبل  المحتمل فز   إطار  مسألةالتأمي 
ا فز
ً
ت أيض أثب 

  كيفية التحكم  المزيد من المعلوماتتقديم ودعا الوفد األمانة إىل  ن جدول األعمال. م 4البند 
للجنة بشأن هذه المسألة بهدف النظر فز

  التكاليف المستقبلية. 
التوصيات  علوحث الوفد األمانة عل بدء العمل  ست توصيات سابقة.  اكتمال تنفيذ إىل  بشور  وأشار الوفد  فز

  التقرير السابق ل
اتيجية وضع بالحاجة إىل  تتعلق هذه التوصياتو  . لمدقق الخارجر  المتعلقة بمكاتب الويبو الخارجية الواردة فز اسبر

  
  ذلك استعراض تواتر التقارير الرسمية عن أنشطة المكاتب الخارجية،  تعدها واضحة وتدابب  لتعزيز تقارير األنشطة والخطط التر

بما فز
ات أداء نوافذ نتائج، وتحديد ةتب الخارجيامكال أن وقد فهم الوفد أن بعض هذه التوصيات سوف تتطلب  . ذات صلة محددة ومؤرسر

  تنفيذ تلك التوصيات وأن تلتمس أشار الوفد إىل أنه و  من قبل الدول األعضاء.  يتم البحث فيها 
وري لألمانة أن تبدأ فز سيكون من الرصز

 . الحاجةمن اللجنة عند  اتالتوجيه

ا باسم  .126
ً
عل التقرير الخاص ببيانات  المدقق الخارجر  ، مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيقوشكر وفد جورجيا، متحدث

، تم تقييم البيانات المالية 2020الحظت المجموعة بارتياح أنه بالنسبة لعام و  عرض نتائج التدقيق. عل و  2020الويبو المالية لعام 
ال  ا جزءً يشكالن أعربت عن ارتياحها للتقرير الذي يشب  إىل أن النظام السليم للرقابة الداخلية والحوكمة الفعالة و  الجودة. عل أنها عالية 

  الوقت نفسه، أشادت  يتجزأ من المنظمة. 
ز والوضع الماىل  ال القويةمجموعة باحتياطيات المنظمة الوفز  عن المستوى العاىل  متي 

ً
، فضال

  ال يمكن التنبؤ بها مثل جائحة كوفيدلمواجهة ا التأهبمن 
 واإلدارة الفعالة لألزمات.  19-لتحديات التر

  أدىل بها المتحدث باسم المجموعة باء فيما يتعلق بالتقرير.    .127
   وأيد وفد إسبانيا التعليقات التر

، أعرب الوفد عن رغبته فز
ً
أوال

ديسمبر  31فيما يتعلق بالنتائج المالية للمنظمة حتر  ق الخارجر  المدقالذي أبداه  اتتحفظالمشفوع بتهنئة الويبو عل الرأي غب  
 و كما   . 2020

ً
 . ممتازة بالرقابة الداخلية وإعداد التقارير  المتعلقة النتائجأن أعرب الوفد عن رسوره لمالحظة أن الوضع الماىل  ال يزال جيدا

  أنهالوفد  ذكر ذلك،  رغمو 
 
  يتم  أن يوض   يود

ز الطريقة التر انية اتبعاها لبتحسي  ز أهمية دراسة أفضل شدد عل ، و قدر اإلمكانتنظيم المب 
  
ماىل  مع الحفاظ عل النهج الالويبو لتعزيز أهداف المنظمة والدول األعضاء وإدارة المخاطر حققتها طريقة الستخدام الفوائض التر

  هذا التقرير، و حكيم. ال
  التقارير وأعرب الوفد عن رسوره لمالحظة فز

ا األخرى فز
ً
مثل تقرير اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة،  نأيض

  قدمها  . 19-كوفيدجائحة  ب سلتر  أن الوضع الماىل  وعمل الويبو ككل لم يتأثر بشكل 
وطلب الوفد أن تدرس األمانة بعناية التوصيات التر

 من أجل ضمان استمرار هذه اإلدارة الممتازة.  المدقق الخارجر  
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  الوثيقة  المدقق الخارجر  وشكر وفد الواليات المتحدة األمريكية   .128
ز
  WO/PBC/33/5عل تقريره الوارد ف

ز
، وأعرب عن رغبته ف

السليم نظام الجودة البيانات المالية، و عل ، و الذي أبداه المدقق الخارجر   اتتحفظالمشفوع برأي غب  التهنئة الويبو مرة أخرى عل 
  مواجهة المنظمة عل التكيف والصمود  قدرةلرقابة الداخلية و ل

ز
ة طويلة بشأن  جائحة. الف ا منذ فبر

ً
اماالوكان الوفد قلق ز  ات الخاصةلبر

ز الصح  بعد نهاية الخدمة، والب   التأمي 
.  ةمولم تكنولم  ا استثنائيسجلت نموا  تر مليون  4.9ذكر أن المساهمة البالغة و  بشكل كاف 
  من المتوقع تقديمها 

  عام  فرنك سويشي التر
ز
  2021ف

ُ
 ت

ّ
وأعرب الوفد عن تطلعه لرؤية تقرير االستشاري الذي  ل أمرا ايجابيا للغاية. شك

   إعدادهقوم بسي
ز
حه 2022عام ف ز لالخطة أصول  تحديد أو  المدقق الخارجر  ، وأيد إما إنشاء كيان منفصل عل النحو الذي اقبر  تحسي 

، لتتماسر 2022/2023لعام الخطة الرأسمالية الرئيسية وشكر الوفد األمانة عل إجراء تعديالت عل  بهذا التمويل.  متعلقةالشفافية ال
  فقط تمويل المشاري    ع الخاصة و  . المدقق الخارجر  مع توصية 

  ال ووافق الوفد عل أنه ينبغز
تكرر من احتياط  المشاري    ع الخاصة، ت التر

  تمويل 
رة وينبغز انية االنفقات المتكر  ز  لعادية. من المب 

  تم االستماع إليها.  المدققوطلب الرئيس من ممثل   .129
 الخارجر  تقديم أي توضيحات أو تعليقات عل المالحظات التر

ا إىل الخارجر  الدول األعضاء  دققوطمأن الم  .130 وسيتطرق اليها السنة وتوصيات السنوات السابقة  هذهأنه سيتابع توصيات مشب 
 . ، و  بالتفصيل خالل العام التاىل   عل وفد االتحاد الروس 

ً
د ردا

ّ
قيود  ويشمل ذلكقيود السفر، به أنه عندما تسمح  المدقق الخارجر   أك

م الحضور شخصًيا، ال سيما  هو ، فذي يعمل فيهلاالمكتب  ز   وقت الحق من ذلك الشهر،  خالليعبر
ز
 وهو يعتبر الجمعيات العامة للويبو ف

  الموقع خالل العام حضور  أن
ز
 المدقق الخارجر  وشكر  . ئحةاجالالمتعلقة بظروف الإذا سمحت  ،مهم جدا  فريق التدقيق الخارجر  ف

  إعداد الدول األعضاء عل 
ز
  قدمها  المساعدة ف

ر الدول األعضاء بأن . مكتب التدقيق التوصيات التر
ّ
  حال أراد تحت ترصفها فريقه  وذك

ز
 ف

  الختام أعربو . ق الخارجر  يدقتلمتعلقة با ةمسألأي الزمالء الرجوع إىل 
ز
إىل العام المقبل ومشاركة الدول  هتطلع عن المدقق الخارجر   ف

 األعضاء. 

ات اإلضافي .131 ح الرئيس أن تقدم األمانة بعض التوضيحات وبعض التفسب   . ةواقبر

  المناقشة.  دققوشكرت األمانة الم .132
 تم طرح، خطة الرأسمالية الرئيسيةبالفيما يتعلق و  الخارجر  عل التقرير وعل مشاركته فز

. ب الخاصةالمستقبلية  عمالاأل أسئلة مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات و   
، رحبت األمانة بتوصيات  المباتز

ً
بشأن  المدقق الخارجر  أوال

اح استجابت لتلك وكانت األمانة قد  ووافقت عليها. الخطة الرأسمالية الرئيسية    اقبر
 الرأسمالية الرئيسية الخطةالتوصيات الواردة فز

  وقت الحق من ذلك األسبوع، 
  ويشملالذي سيناقش فز

 
ةب  ذلك: تجن ؛ ومحاولة نقل مشاري    ع الصيانة حجمال ةب  المشاري    ع الصغ كب 

انية العادية،  ز   س لمشاري    عل الكاملة دورةالتزويد الدول األعضاء بمعلومات عن تكاليف  مع الحرص علالدورية إىل المب 
   ها جادر يتم االتر

فز
 . وع رأسماىل 

انية العادية بعد االنتهاء من مشر ز فيما يتعلق بالخطة  من الجهود زيد م بذل ها يمكنها وأعربت األمانة عن اعتقادها أن المب 
  بعض األسئلة األ الرأسمالية الرئيسية

مة بالنظر فز ز   طرحها  ةبو صعكب  ، وه  ملبر
الخطة الرأسمالية الرئيسية  بشأن المدقق الخارجر  التر

احها.    سيتم اقبر
  المستقبل، والذي  اءالمجموعة ب الذي طرحتهسؤال األمانة ال ذكرتو  العادية المقبلة التر

  فز
حول اإلنفاق عل المباتز

  تقرير الم
.  دققتمت اإلشارة إليه فز الخطة الرأسمالية الرئيسية السابقة جاء من  المذكور وأعربت األمانة عن اعتقادها أن الرقم  الخارجر 

  منذ 
، وبالتاىل  تود األمانة أن تفكر فز

ز   محتوى أكب  لتحديد  هذه المسألة عامي 
اتيجية الرأسمالية العامة للمباتز  . بشكل أفضل االسبر

م األمانة بالعودة إىلتو  ز   الوقت المناسب.   هذا الموضوعلبر
، و  فز  

   (AB) أرباد بوكش مبتز  يمكن مالحظة أنعند النظر إىل المباتز
فز

  مرحلة ما  فهو ذا "منتصف العمر"، ول
  األمر  ،سيتطلب بعض العمل فز

احه فز فيما و  . يةلخطة رأسمالية رئيسية مستقب الذي سيتم اقبر
  
قالت ، ها تنفيذمن المتوقع  يتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد االتحاد الروس  بشأن شفافية إدارة مشاري    ع تكنولوجيا المعلومات التر

ا تطبق  ا أنه األمانة
ً
 مشاري    ع تكنولوجيا المعلومات إلدارة PRINCE2بشكل أساس  ه  تستخدم ، و إلدارة المشاري    عتقنيات جيدة جد

وع.  وفقا بشكل كاف إدارة المشاري    ع  تكييف نهج، ربما لم يتم المدقق الخارجر  ومع ذلك، وكما أشار  . بشكل ناجح وأعربت  لحجم المشر
ناألمانة عن اعتقادها أنها يمكن أن  ز ال يتم نهجها وتطوره للتأكد من أنه تحس  كب 

أو تلك ذات  حجما  األكبر المشاري    ع كاف  عل بشكل  بر
اتيجية الخاصة أو    ترتبط ب القيمة االسبر

اتيجيةالتر   هذا  ا كبب  أظهرت اهتماما  األمانة أن الدول األعضاء الحظت و  . معينة مخاطر اسبر
فز

منها شارت إىل أالمجال، وأ ز ز الصح  بعد انتهاء و  المشاري    ع.  خالل تنفيذ هذه ةشفافيالعمل بمواصلة  تلبر ا، فيما يتعلق بالتأمي  ً أخب 
لتالخدمة،     د عليها ، وسبر بهذا الموضوعاألمانة التعليقات واألسئلة المختلفة المتعلقة  سج 

تحت البند الخاص بالتقرير السنوي فز
ة إىل أنهذا الموضوع  خذ ت إىل أنها تأوأشار  . لمسألةا ههذ لصورة أوضح حو  نتكو  بعد أن  اليوم التاىل   حجم  عل محمل الجد، مشب 

امات كان   ز   حسابات ذلك العام. توقع ارتفاعها قبل حتر بالفعل  ا كبب  االلبر
ستدرج  ا وردا عل سؤال من المجموعة باء، ذكرت األمانة أنه فز

  
وفقا لتوصية المدقق  ةبيان الويبو بشأن الرقابة الداخليعنارص تقييم شعبة الرقابة الداخلية بشأن الحوكمة والمخاطر والضوابط فز

تقييم شعبة الرقابة الداخلية بتتعلق عنارص  وجود  عند و  . 2025 بحلول عاموكانت شعبة الرقابة الداخلية تخطط لتنفيذ ذلك الخارجر  
  بيان الرقابة الداخلية. للضوابط الداخلية

بيان الرقابة الداخلية  ىل أناألمانة إ أشارتو  ، ستعمل األمانة عن كثب لدمج تلك العنارص فز
ز نها ممتنة للغاية للمأعل محمل الجد و  أخذهتم ي   هذا  دققي 

ز عل توجيهاتهم وتوصياتهم فز كانت وقالت األمانة إنها   . المجالالخارجيي 
ز بيان    كل تعمل عل تحسي 

 تقييمه. الخارجر  ومبادرته و  دققبناًء عل توصيات الم مرةالرقابة الداخلية فز

  قدمها  .133
وأشار   واألمانة.  المدقق الخارجر  وأعرب الرئيس عن اعتقاده بأن الوفود المختلفة كانت راضية عن التوضيحات التر

  مثل هذه اإلدارة. و  جيدة". المالية الدارة اإل جيد و الماىل  ال الوضع" و الرئيس  ه العنوانالرئيس إىل أن 
 كان من المهم عدم وجود أخطاء فز

  االعتبار.  المحددة بعض النقاطتأخذ  نالمهم لألمانة أكان من و 
انيةب األمر  سمح هذا يسو  المذكورة فز ز من أجل  بشكل أفضل تنفيذ المب 
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يتم تسجيل أي ، حيث لم اآلنالبند  اختتامقال الرئيس إنه يمكن و  مستقبل واعدا. الويبدو  ضمان السالمة المالية المستمرة للمنظمة. 
اض أو دعو  :  ةاعبر  ألخذ الكلمة، مع اعتماد القرار التاىل 

انية جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، .134 ز نامج والمب  "  أوصت لجنة البر  بمضمون "تقرير المدقق الخارجر 
ً
باإلحاطة علما

 (. WO/PBC/33/5)الوثيقة 

 الرقابة الداخلية  شعبةالتقرير السنوي لمدير   األعمال لمن جدو  8البند 

 . WO/PBC/33/6الوثيقة  استندت المناقشات إىل .135

من ميثاق  47وذكر أنه وفقا للفقرة  . "التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية" من جدول األعمال 8قدم الرئيس البند و  .136
ز عل مدير شعبة الرقابة الداخلية   قدم أن يالرقابة الداخلية، يتعي 

ً
 موجزا

ً
 سنويا

ً
نامج إىل الجمعية العامة للويبو من خالل تقريرا لجنة البر

انية.  ز ة المشمولة بالتقرير من و  والمب    تم إجراؤها خالل الفبر
يناير  1يجب أن يقدم التقرير لمحة عامة عن أنشطة الرقابة الداخلية التر

 التقرير.  لعرضثم دعا الرئيس األمانة  . 2020ديسمبر  31إىل  2020

   ، كانميثاق الرقابة الداخليةشيا مع اذكرت األمانة أنه تمو  .137
من دواع  رسورها تقديم لمحة عامة عن أنشطة الرقابة التر

ة المشمولة بالتقرير، من  التقرير أشارت إىل أن و  . 2020ديسمبر  31حتر  2020يناير  1اضطلعت بها شعبة الرقابة الداخلية خالل الفبر
  الوثيقة 

ز
انية WO/PBC/33/6السنوي مدرج ف ز نامج والمب    الوثيقة للجنة البر

ز
رحبت شعبة الرقابة و  للجمعيات.  WO/GA/54/3 وف

  
مع المدير العام وقيادات  األوليةالتفاعالت  تشب  و  . 2020أكتوبر  1الداخلية بالمدير العام الجديد، دارين تانغ، الذي توىل منصبه فز

  حصول القطاعات إىل 
ات وتحسينات فز اتيجيات لتوجيه  التواصلتغيب    وأولويات ةالرقاب عملوالتعاون والمساءلة واالسبر

ها فز
  ذلك تصنيف  2020وتم إعداد خطة الرقابة من قبل شعبة الرقابة الداخلية لعام  . المستقبل

مع مراعاة عدد من العوامل بما فز
)أ(  28شيا مع الفقرة اتمو  ، ودورة الرقابة، وردود الفعل الواردة من إدارة الويبو والدول األعضاء والموارد المتاحة. مالءمةالمخاطر، وال

وع خطة عمل الرقابة أيضا إىل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة  تم إرسالمن ميثاق الرقابة الداخلية،  الستعراضه والتشاور مشر
ة عليه.    العمل مع المدير العام الجديد وقيادات القطو بشأنه، وذلك قبل وضع اللمسات األخب 

اعات بدأت شعبة الرقابة الداخلية فز
أسلوب إىل تعطيل  19-كوفيدجائحة  أدت ، 2020عام  خاللو . ها الرقابة وأولويات عملب ما يتعلقفيوآرائهم مالحظاتهم  لألخذ باالعتبار 

مع الوضع الجديد الذي فرضته الجائحة بتعديل خطة عملها للتكيف بشكل أفضل شعبة الرقابة الداخلية قامت و  . نا وعمل تنا حيا
  تاري    خ إعداد التقرير تفاعالت العمل. ووعواقبها عل 

، وكان 2020، كانت شعبة الرقابة الداخلية قد نفذت بالكامل خطة الرقابة لعام فز
ة المشمولة بالتقرير، و  عل المسار الصحيح.  2021تنفيذ خطة العمل لعام  تناولت عمليات التدقيق والتقييم والتحقيق خالل الفبر

ز الت التشغيلية الرئيسية التاليةلشعبة الرقابة الداخلية المجا ، ودورة التخطيط  ،واستحقاقاتهم: مزايا الموظفي  وخارطة العمل الرقاتر 
ام و  الشعبة اإلقليمية ألفريقيا،وتقييم ، 2018/2019 السنوي لشعبة الرقابة الداخلية، وتثبيت تقرير أداء الويبو للثنائية إذكاء االحبر

  للمكتب اإلقليم  آلسيا والمحيط الهادئ، والمعلومات المنقولة إىل بوابة األمم وإالملكية الفكرية، ونظام لشبونة، 
طار التعاون التقتز

  الفواتب  
ز جهود المنظمة لردع االحتيال فز يات، وتحسي 

بدأت و  . من قبل كيانات خارجية ضد عمالء الويبو  المتحدة العالمية للمشبر
  عام  المهام

 ، 2020التالية فز
ُ
 تقارير بشأنها وست

 
وتقييم قاعدة بيانات مطابقة  : تقييم شعبة البلدان العربية،2021خالل عام عد

  مجال الملكية الفكرية
واستعراض  تقييم تنفيذ توصيات قسم التقييم التابع لشعبة الرقابة الداخلية وأثرها،و  االحتياجات اإلنمائية فز

ة المشمولة بالتقرير، تم تسجيل خو  . 19-جائحة كوفيدإدارة الويبو لألزمات خالل  ا  قضية 21الل الفبر
ً
جديدة، وهو ما يمثل انخفاض

  المائة  9بنسبة 
قضية ومن بينها معلقة، قضية  11، كانت 2020ديسمبر  31واعتباًرا من  . قضية 21، وتم إغالق 2019عام مقارنة بفز

، وست    مرحلة التقييم األوىل 
  مرحلة التحقيق قضايا واحدة فز

  انتظار معلقة قضايا  الكامل وأرب  عفز
ز فز ومن  . قيام كيان آخر بإجراء معي  

ز    عام قضايا المعلقة، تم فتح ست القضايا بي 
  عام قضايا ، وأرب  ع 2020فز

  عام واحدة  قضيةو  2019فز
 31واعتباًرا من  . 2016فز

ة الزمنية  متوسط بلغ، 2020ديسمبر  ونصف، وهو ما كان ضمن الهدف المحدد بستة  المستغرقة إلكمال التحقيق خمسة أشهر الفبر
ة المشمولة بالتقرير، و  أشهر.    تم خالل الفبر

تمكنت شعبة الرقابة الداخلية من استخالص بعض الدروس من أنشطة التحقيق التر
  حول دور اإلدارة تقريرين  وصدر عل وجه الخصوصتنفيذها. 

بوابة األمم  قدمها الويبو إىلتيوفران توصيات بشأن المعلومات التر
  الفواتب  ضد عمالء الويبو من قبل كيانات خارجية

يات وردع االحتيال فز واصل شعبة الرقابة الداخلية إدارة وت. المتحدة العالمية للمشبر
امج ومندوبيهم من يسمح ب، الذي TeamCentralباستخدام نظام وتقديم تقارير بشأنها التوصيات  إجراء حوار تفاعل  مع مديري البر
  و . بشكل فعال تنفيذ التوصيات المفتوحة أجل متابعة

 28 من بينها مفتوحة  ةتوصي 103هذا التقرير، كانت هناك إعداد تاري    خ  فز
  المائة من جميع توصيات  80وشكلت توصيات شعبة الرقابة الداخلية  توصية ذات أولوية متوسطة.  75توصية ذات أولوية عالية و

فز
ز توصية  18ومن توصيات الشعبة توصية  48الرقابة المفتوحة. وأشارت األمانة إىل أنه تم إغالق  ز الخارجيي  ة،  هذه خالل للمدققي  الفبر

ز لتسعة منها كانت توصيات  ز السابقي  ز الخارجيي    تو لمدققي 
، واصلت شعبة عملها الرقاتر  باإلضافة إىل و  . راقبتها بمشعبة ال قومالتر

الرقابة الداخلية تقديم المشورة المهنية عل النحو المطلوب بشأن وثائق السياسات أو التقييمات أو العمليات التجارية أو اإلطار 
 . ة المشمولة بالتقرير، قدمت و  التنظيم   هادئ من خالل إجراء تقييم مسبق. شعبة المشورة إىل شعبة آسيا والمحيط الالخالل الفبر

 .  
  ونظام التقييم الذاتر

م وركز هذا العمل االستشاري عل إطار الشعبة للتعاون التقتز
 
التابع لشعبة الرقابة الداخلية قسم التقييم  وقد

تش' )لمرحلة اتخاذ القرار بشأن التقييم الخارجر   خاللاإلدارة إىل  المشورة  كان الغرض منو  . (WIPO Re:Searchمنصة 'ويبو ريسب 
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تش. من المتوقع أن تخضع له منصة  التقييم الخارجر  الذي كان لمواصفاتضمان الجودة التقنية  هو المهمة االستشارية  كما   ويبو ريسب 
م
 
تش'مرحلة تصميم التقييم الخارجر   خاللاإلدارة المشورة إىل قسم التقييم  قد ز  شارك قسم التقييموي . لمنصة 'ويبو ريسب    مهمتي 

ز
ف

  عام 
ز
ز بدأتا ف ز جاريتي    عام  ان، وستنتهي2020استشاريتي 

ز
والجودة والمدخالت  اتقدم المهمة األوىل المشورة بشأن العمليتو  . 2021ف

اتيجيات الملكية الفكرية الوطنية.  تغىط  أنشطة قطاع التنمية فيما يتعلق بوضع المعايب  تقنية الخاصة بأداة    السبر
 ا أم والتقييم الذاتر

  الحالية لشعبة بلدان أمريكا الالتينيةفه  تهدف إىل  ةالثانيالمهمة 
، من أجل تعزيز الفعالية ا ومراجعته تبسيط عنارص التقييم الذاتر

ز استخدام و  اتخاذ القرار واإلبالغ عن النتائج.  اتعمليو  التعميمات قدمت شعبة الرقابة الداخلية المشورة بشأن الفرص المتاحة لتحسي 
  نسقها مكتب المراقب الوثائق و اإلدارية 

ت  هذا العمل مستمًرا.  ال يزال، و الماىل  اإلدارية األخرى من خالل المناقشات التر وقد حرصز
تنفيذ خطة الرقابة الداخلية، وناقشت نتائج الرقابة  حولالشعبة بانتظام دورات اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، وقدمت تقارير 

  عدة مناسبات خرى المتعلقة بعمل وأداء الشعبة، وطلبتوالجوانب األ 
ز
خالل و  اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة. من مشورة ال ف

  يغطيها هذا التقرير، انعقدت 
ة التر  للجنة االستشارية المستقلة للرقابة.  59 الدورة إلوصوال  56 بدءا من الدورةدورات عدة الفبر
الخارجر  من خالل عقد اجتماعات منتظمة حول  المدققعالقات عمل جيدة مع  إىل الحفاظ علشعبة الرقابة الداخلية وتسغ 

اتيجيات والخطط  المدقق الخارجر  تبادل و  التدقيق والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. المتعلقة ب مسائلال وشعبة الرقابة الداخلية االسبر
عبة الرقابة عملت شو  ة الرقابية وتفادي أي ازدواجية محتملة أو عبء رقاتر  مفرط. بغية ضمان فعالية التغطي السنوية والتقارير الفردية

ز دالمالداخلية بنشاط مع  ز خالل عمليات التدقيق لعام  ققي   . حاجةالالزمة عند ال المعلومات والمالحظاتوقدمت  2020الخارجيي 
ز المظالم شكل مشعبة بالاجتمعت و  كجزء من جهودها و  الدعم. تكامل ان التنسيق الجيد و لضمورئيس مكتب األخالقيات نتظم مع أمي 

ح وظيفة الرقابة الداخلية التواصل مع الزمالء داخل الويبو عن شعبة ال لم تتوقف، بيقها طت تشجيع علوال بشكل أفضل المستمرة لشر
ز الجدد تقديم من خالل  ة اإلخبارية للشعبة لتدريب تمهيدي، ين يخضعون ذالعروض للموظفي  ومشاركة لوحات  ،إليهموإرسال النشر

ز عند الحاجة.  للحصول عل تعليقات الشعبة بشكل متواصل  وتسغ البيانات الخاصة بالشعبة، وتقديم عروض للمدراء وكبار اإلداريي 
، من خالل   أن ءاتاالستقصا نتائج الموحد ل تحليلالوأظهر  رضا العمالء بعد كل مهمة. استقصاء تنفيذ الزمالء حول جودة عملها الرقاتر 

  المائة  85 بلغرضا المعدل 
  المائة  78والمهمة عقب ستقصاءات اال فيما يخص فز

فيما يخص االستقصاءات المنجزة بعد سنة من فز
  األنظمة والسياسات أثر عمل الشعبة تقييم فرصة نتائج لألمانة ال هذه وأتاحت . المهمة

 واإلجراءات والعمليات. عل التحسينات فز
   ،ساعدت التعليقات اإلضافيةو 

  أرسلتها الوحدات التر
شعبة الرقابة الداخلية ، االستقصاءاتمن خالل خضعت للتدقيق/ التقييم التر

  يمكن العمل علعل تحديد 
ة المشمولة بالتقرير، واصلت الشعبة تعاونها النشط والمفيد و  . ها تحسين المجاالت التر خالل الفبر

  العديد من االجتماعات اخ وبشكل والتواصل مع منظمات وكيانات أخرى تابعة لألمم المتحدة. 
ص، شاركت الشعبة بنشاط فز

اضية لممثل  
  األمم المتحدة االفبر

  التحقيق دوائر ( وممثل  UNRIAS)دوائر التدقيق الداخل  فز
  و (، UNRISاألمم المتحدة )فز

التر
اير ونوفمبر  ز فبر ا  كما شاركت  . 2020ُعقدت بي 

ً
   أيض

  بالتقييم  االجتماع العام السنويفز
وندوة  2020لفريق األمم المتحدة المعتز

ز ممارسة التبادل    عقدت تقريًبا بي 
  بالتقييم من خالل أداء واجبات ، 2020يونيو  23و 22التر

  شبكة فريق األمم المتحدة المعتز
وفز

اء المكلف بإجراء اال    لألقران للمنظمة الدولية للهجرةنائب الرئيس وترأس فريق الخبر
  و ،ستعراض المهتز

نتفز  التدريب عبر اإلنبر
  منظومة األمم المتحدة بشأن "الجوانب المعرفية 

  تنظيمه شعبة الرقابة الداخلية ومكتب خدمات  والذي لمقابالت"للمحققر
ك فز اشبر

ة المشمولة بالتقرير، لم و  الرقابة الداخلية.   يةيهدد االستقالل أنأي حالة أو نشاط يمكن  يتم تسجيلأكدت الشعبة أنه خالل الفبر
انية تبلغ  لشعبة الرقابة الداخلية.  ةالتشغيلي ز ص للشعبة مب 

ص 
ُ
، 2020/2021مليون فرنك سويشي للثنائية  5.283ولتنفيذ واليتها، خ

اني 0.69وهو ما يمثل  ز ية والمالية الحالية اعبشكل و  . لثنائيةنفس اة الويبو لبالمائة من مب  تتمكن لمالئما م، كان مستوى الموارد البشر
  خطط عملها تغطية المجاالت ذات األولوية  منشعبة ال

ساعد تبادل خطط الرقابة والتنسيق المستمر و  فعال. شكل بالمحددة فز
ألدوات تكنولوجيا المعلومات عل تحقيق مزيد من الكفاءة وتغطية مجاالت الخارجر  واالستخدام الفعال المدقق ألنشطة الرقابة مع 

  المستمر، حرصز موظفو  وضمن إطار  . بشكل فعال المخاطر 
أنشطة تدريبية مختلفة الكتساب معارف جديدة  الشعبةالتطوير المهتز

  
  المتوسطو مهام الرقابة.  تنفيذ ومهارات تقنية وكفاءات أخرى لزيادة الفعالية التشغيلية للشعبة وكفاءتها فز

، حرصز كل موظف من فز
  
، وتحليل البيانات، حول المواضيع التالية:  أيام من التدريب 10الشعبة موظقز  

منع االحتيال واكتشافه، وتقنيات البحث االستقصات 
، واألخالق  

اتز ، وأمن المعلومات واألمن السيبر ، والتكنولوجيا ذات الصلةلمعلومات اب فيما يتعلقأهداف الرقابة ، و ياتواالبتكار الرقم 
وبعد أن اختتمت األمانة مالحظاتها،  "(. الدفع)"وعلم السلوك  ،والتفاوض ،القرار  وصنع ،والعلوم السلوكية ،ومكافحة الفساد واالمتثال

 تعليقات من الوفود.  الحصول علسئلة أو األ اإلجابة عل أشارت إىل أنه سيكون من دواع  رسورها و  متابعتها شكرت الوفود عل 

  تبذلها شعبة الرقابة الداخلية،  .138
وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وأعرب عن تقديره للجهود المستمرة التر

  المتمثل دورها الحاسم  ألداء المدقق الخارجر  بالتعاون مع اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة و 
فعالية الضوابط  الحرص علفز

  الويبو. الداخل
   ية واالستخدام الفعال للموارد فز

  هذا الصدد، شكرت المجموعة شعبة الرقابة الداخلية عل تقريرها السنوي الوارد فز
وفز

ته قد قدم التقرير نظرة عامة شاملة عن وظائف المنظمة و و  شعبة. الالعرض الذي قدمه مدير عل و  WO/PBC/33/6 الوثيقة اعتبر
 عن كونه مرجعالمجموعة مصدًرا قيًما 

ً
ورحب الفريق بالعمل الذي أنجزته شعبة الرقابة  عل مدار العام.  ا هاما للمعلومات، فضال

  عام 
نشر التقرير ل ها رسور وأعربت المجموعة عن  ، وأحاط علما بالنتائج الرئيسية وتوصيات الرقابة ذات األولوية. 2021الداخلية فز

  
اهة  حول النهات  ز ز و  بشأنالتدقيق واستعراض البز تقييم شعبة  األخذ باالعتبار ودعت المجموعة الويبو إىل  . تهمقاستحقاامزايا الموظفي 

ز بأنه يمكن  الذي يشب   الرقابة الداخلية ز إدارة  تحسي  من خالل تعزيز الضوابط الداخلية للتحقق من واستحقاقاتهم مزايا الموظفي 
ز الذين لديهم   ستقدم للموظفي 

 والمنظمات الدولية. نظام األمم المتحدة الموحد  ضمنأزواج يعملون  المزايا واالستحقاقات التر



WO/PBC/33/15 
33 
 
 

م الويبو اعتمادها لتحل محل الحصول عل الورحبت المجموعة ب ز   تعبر
ية ساسالطريقة األ مزيد من التفاصيل حول المنهجية التر

 المبلغ اإلجماىل  إلجازة زيارة الوطن.  الحتساب المعتمدة

ز مدير شعبة  .139 وظيفة ه الكبب  لتقدير عن الوفد أعرب و  الرقابة الداخلية وفريقه عل إعداد التقرير السنوي. وشكر وفد الصي 
  الويبو. 

ز
اتيجية المف الرقابة الداخلية ف ة رتقبمن شأن الرقابة الداخلية الفعالة والشفافة أن تساعد المنظمة عل تحقيق أهدافها االسبر
ز إدارتها.    إحاطة الدقد و  وتحسي 

ز
  نهاية عام  2021ول األعضاء لعام شارك الوفد ف

ز
  نظمتها شعبة الرقابة الداخلية ف

وقدم  2020التر
ز شعبة الرقابة الداخلية واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة والم اإلحاطة.  هذهخالل توصياته   دققورحب الوفد بالتعاون الجيد بي 

 .  
خطة الرقابة  تطوير  قد اتبعت المعايب  والمبادئ المهنية خالل لداخليةوأقر الوفد بأن شعبة الرقابة ا الخارجر  خالل العام الماضز

، الحظ الوفد ورحب  ثم قدم الوفد تعليقات محددة عل التقرير.  التقييم والتحقيق. عمليات و  ةالتدقيق الروتينيتنفيذ عمليات و 
ً
أوال

  
ز
  الويبو ال بخارطة العمل الرقاتر  ف

  التقرير، ال تزال هناك مجاالت عمل معينة و  . بإعدادها  شعبة الرقابة الداخلية قامت تر
ز
 ذاتكما ورد ف

، عل سبيل المثال، مخاطر أمن المعلومات. اال مستوى المخاطر متبقية عالية نسبًيا عل  اتيحر  وأعرب الوفد عن اعتقاده أنه عل  سبر
بة ارقال طبيقفيف منها والقضاء عليها من خالل تصميم وتالرغم من وجود مثل هذه المخاطر، ال يزال بإمكان الويبو اتخاذ تدابب  للتخ

اتيجيات ذات الصلة. عل  ز آليات  المخاطر لالسبر ز بي   فعالي 
ً
 وتعاونا

ً
عل مختلف مستويات المنظمة،  الرقابةوسيتطلب ذلك تنسيقا

 عن 
ً
، الحظ الوفد ودرس بعناي مكثف مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة. ال التفاعلفضال

ً
  ة التقييم السابق ثانيا

إلطار التعاون التقتز
ز شعبة الرقابة  شعبة الرقابة الداخلية.  أعدتهالذي للمكتب اإلقليم  آلسيا والمحيط الهادئ  وأعرب الوفد عن تقديره للتعاون بي 

  إجراء التقييم 
ز
   ص، أيد الوفد اخبشكل و  قبل تنفيذ المشاري    ع ذات الصلة. السابق الداخلية والمكتب اإلقليم  ف

ز
التوصية الواردة ف

  مفادها  التقرير 
ز  بالتعاون معجمع البيانات األساسية واالتفاق عل األسس المرجعية لشعبة عل ابأنه  التر أصحاب المصلحة الوطنيي 

ز كل دولة من أن  بما . و قبل تحديد األهداف  نهجنفس الاعتماد يجب عدم الدول األعضاء، فمستوى تطور الملكية الفكرية يختلف بي 
ا، أعرب الوفد عن رسوره لمالحظة أن شعبة الرقابة الداخلية قد استعرضت و  . أنشطتها تنفيذ المشاري    ع أو لجميع لل ً إدارة الويبو أخب 

.  هتطلععن الوفد  أعربو  . 2020منذ أواخر عام له مخطط ال عل النحو  الجائحة خالل لألزمات  
خالل الدورة الثانية و  إىل التقرير النهات 

ح الوفد أن  انية، اقبر ز نامج والمب  ز للجنة البر موالثالثي  قي 
ُ
، نظام خدمات الملكية الفكرية العالم  إطار ضمن الويبو العمل عن بعد  ت

  المستقبل هذا التقييم استخدامو 
 . الجوائحمثل  الخارجة عن المألوفالخاصة  الظروف خاللللمنظمة و  ةالعادي عملياتكمرجع لل  فز

ا إذا كان  لم يكنذكر الوفد أنه و 
ً
 اتالحاىل  قد تضمن التوصية السابقة للوفد ألن نظام خدماستعراض شعبة الرقابة الداخلية متأكد

اءات ونظام مدريد الذي يشمل و الملكية الفكرية،  وأعرب الوفد عن أمله  هو المصدر الرئيس  إليرادات الويبو.  ،معاهدة التعاون بشأن البر
  
  توصيتها.  فز

 أن تنظر الويبو بإيجابية فز

 التقرير السنوي للشعبة.  عرضوشكر وفد جنوب أفريقيا، متحدثا باسم المجموعة األفريقية، مدير شعبة الرقابة الداخلية عل  .140
 تو 

ّ
ورة أن تكون شعبة الرقابة الداخلية عل ة عل عمل شعبة الرقابة الداخلية، وشددت عل رصز مستقلة ومحايدة ق المجموعة أهمية كبب 

  جميع األوقات. 
  قد تابع مدير شعبة الرقابة الداخلية أن  لمالحظة عن رسورها  المجموعة توأعرب فز

أداء المهمة الرئيسية المتمثلة فز
   حكاماأل توفب  رقابة داخلية مستقلة وفعالة للويبو وامتثل لمتطلبات إعداد التقارير بما يتماسر مع 

قابة ميثاق الر المنصوص عليها فز
تعزيز الضوابط  من أجللويبو ها للدعم المتواصل الذي تقدمه شعبة الرقابة الداخلية لتقدير عن  لمجموعةأعربت او  الداخلية. 

ز الويبو  ستساعد خالل تقديم أدوات وممارسات مبتكرة ومالئمة وذلك من والمساءلة والشفافية والتعلم   الخاصة معايب  ال عل تحسي 
امج إدارة المخاطر وتنفيذ ب   ذلك شعبة الرقابة الداخلية  رحبت المجموعة بتعاونو  . بشكل خاص البر

مع هيئات الرقابة األخرى، بما فز
.  والمدققاللجنة االستشارية المستقلة للرقابة    قدمتها شعبة أحاطت المجموعة علما بو  الخارجر 

النتائج والتوصيات الرئيسية التر
  
ز فز عن  تالمكتب اإلقليم  ألفريقيا، وأعربعل  يالتقييم الذي أجر إىل المجموعة أشارت و  التقرير. الرقابة الداخلية عل النحو المبي 

ز من خاللألن ا رسوره   تم جمعها أثناء التقييم  ه تبي 
الذي لعبه  دور هذا التقييم الوقد أظهر  . كان مرضيا   المكتب أن عمل هذا األدلة التر

ز العديد من األطراف حول ا المكتب   الجمع بي 
  لقضايا األساسية وفز

  مجالتحقيق النتائج فز
، والمساعدة التقنية، بناء القدرات فز

اتيجيات، والسياس  ها المكتب وكيف يمكنبشأن التوصيات المقدمة إىل  أشارت المجموعةو  العامة.  اتوتطوير الملكية الفكرية، واالسبر
ز فعاليته، وأعرب    ا عن أمله تتحسي 

  أن يأخذ المكتب التوصيات فز
ز فز بأنه لم يرفض أي موظف تقديم المجموعة  توأقر  االعتبار. عي 
  عملية 

ة المشمولة بالتقرير الرقابة المعلومات أو المساعدة فز وشجعت المجموعة وأعربت عن تقديرها لهذا األمر.  جارية خالل الفبر
  و 

  الماضز
  التوصيات المعلقة المقدمة فز

  العمل عل هذه رساعاإل التأكد من عل الويبو عل النظر عن كثب فز
واختتمت  التوصيات.  فز

 . الذي أعده المجموعة بتوجيه الشكر إىل مدير شعبة الرقابة الداخلية عل التقرير 

وشكر مدير شعبة الرقابة الداخلية عل التقرير مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيق وتحدث وفد جورجيا باسم  .141
  الوثيقة 

ز ه  توأعربت المجموعة عن تقديرها الكبب  لعمل الشعبة و  . WO/PBC/33/6السنوي الوارد فز   تحسي 
عتقد أنه يساهم فز

ز اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة وشعبة كما   . بشكل مستمر  فعالية المنظمة وشفافيتها  أعربت عن تقديرها للتعاون الوثيق بي 
 عام   وأقرتق المنفذة، وأنشطة التحقي التدقيقبنتائج المجموعة  تورحب الرقابة الداخلية. 

ز بانخفاض عدد التوصيات المعلقة بي 
ة المشمولة بالتقرير. توصية 12إىل توصية  36، من 2016و 2013   الوقت نفسه، شجعت المجموعة األمانة  ، خالل الفبر

وفز
ز عل تنفيذ     تعذات األولوية، وتوق 28مفتوحة، ال سيما التوصيات ال   ةتوصي 103وأصحاب المصلحة المعنيي 

تنفيذ التوصيات فز
 الوقت المناسب. 
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انية، والمدير العام، و   .142 ز نامج والمب  ، ومدير والتنظيمقطاع اإلدارة والمالية  رئيسوأعرب وفد اليابان عن امتنانه لرئيس لجنة البر
  عملهم المتشعبة الرقابة الداخلية واألمانة ل

  بذلوها  جهود الو  فاتز
ز  التر انيةلتنظيم الدورة الثالثة والثالثي  ز نامج والمب   أعربو  . للجنة البر

وشكر مدير شعبة الرقابة الداخلية عل التقرير  لبيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء. ل عن تأييده الوفد 
  التقليل من أهمية الرقابة الداخ يعتقد و  شعبة. الالمفصل الذي يقدم نظرة عامة شاملة عن عمل 

وري ها لية ألنالوفد أنه ال ينبغز  ةرصز
  أن تتخذ األمانة الخطوات المناسبة لمعالجة  سليم داخل أي منظمة. بشكل لضمان تنفيذ ممارسات اإلدارة 

ز
وأعرب الوفد عن أمله ف

  قدمتها شعبة الرقابة الداخلية
نامج . التوصيات التر لعام نظام لشبونة، أعرب الوفد عن رسوره ألن التقييم ا ،32وفيما يتعلق بتقييم البر
  يمكن تعزيزها حدد التقرير لكن و  كان إيجابيا. 

ا بعض الجوانب التر
ً
  ومن بينها:  أيض

ً
نامج ، إعادة تحديد أولوياتأوال وتنفيذ أنشطة  البر

وي    ج ية؛  ،ا وثاني ؛البر انية والموارد البشر ز  وإعادة تقييم متطلبات المب 
ً
 لثاثو وضع خطة عمل أكب  تنظيما

ً
ات أداء ا  ؛عملية، تحديد مؤرسر

ح  نظام تكنولوجيا المعلومات.  إعادة هيكلة، رابعا و    وضعت تدابب  الوطلب الوفد من األمانة رسر
احات شعبة الرقابة التر ها لالستجابة القبر

 الداخلية. 

إىل التحديات  نظرا ، ال سيما 2020وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن تقديره لعمل شعبة الرقابة الداخلية خالل عام  .143
  
معالجتها عل و  دقتها وشكر الوفد شعبة الرقابة الداخلية عل التقرير الشامل وشكر األمانة عل  . 19-ها جائحة كوفيدتفرض التر

  شعبة الرقابة الداخلية ذات األولوية الصادرة عن تدقيق اللتوصيات 
ز
وشجع الوفد األمانة عل تنفيذ ما تبقر من  السنوات السابقة.  ف

  أقرب وقت ممكن، وال سيما توصياتصادرة عن  مفتوحة توصيات تدقيق
ز
 ذات األولوية 2019و 2018عام   شعبة الرقابة الداخلية ف

 العالية
ُ
  يمكن أن ت

ة عر  ، والتر   حالض المنظمة لمخاطر كبب 
ز
وطلب الوفد المزيد من المعلومات من األمانة فيما يتعلق  مفتوحة.  بقيت ف

 عام   والصادرةات األربعة عشر ذات األولوية المتوسطة المعلقة بالجهود الحالية المبذولة لتنفيذ التوصي
ز وأشار  . 2017و 2013بي 

ية توصيات المتعلقة بالالوفد إىل أن  نامج إدارة الموارد البشر   المائة من 42 تمثل ويرها طوتبر
ز
ين ) ف ( ذات 28التوصيات الثمانية والعشر

  ذلك الحصول عل ب عن رغبته الوفد أعرب و  . األولوية العالية
ز
  تنفيذ تلك التوصيات، بما ف

ز
مزيد من التفاصيل حول التقدم المحرز ف

ة المشمولة بالتقرير.  انتهاء بعد أي تقدم تم إحرازه  وع تحليل البيانات و  حولورحب الوفد بالمعلومات المقدمة  الفبر ركز عل الذي يمشر
م وقد فهم  . وعل استمراريتها  قدرات التدقيقالحفاظ عل  ز وع بحلول الرب  ع الثالث من  إنجاز الوفد أن شعبة الرقابة الداخلية تعبر المشر

، أشار الوفد إىل  وتساءل الوفد إذا كان بإمكان مدير شعبة الرقابة الداخلية توضيح الوضع الحاىل  لتلك المبادرة.  . 2021عام 
ً
ا وأخب 

  الذيالرضا والتقييم استقصاء النتائج اإليجابية بشكل عام لكل من 
   يا أجر  نالذاتر

وتساءل  التدقيق الداخل  والتحقيق.  من قبل وظيفتر
ز الوفد إذا كانت ه ز ال اتي  ز عمل شعبة الرقابة الداخلية،  ا قد أسفرت عمليتي   المدققتلك المقدمة من  باإلضافة إىلعن أي توصيات لتحسي 
 الخارجر  للشعبة. 

الذي تلعبه وذكر الوفد أنه يقدر الدور المهم  عل إعداد التقرير وعرضه. وشكر وفد االتحاد الروس  مدير شعبة الرقابة الداخلية  .144
.  من أجلشعبة الرقابة الداخلية  ز   للموظفي 

  مفادها أن تعزيز المساءلة والشفافية والتدريب المهتز
ه تم وأعرب عن ارتياحه للنتيجة التر

ات اإليجابية.  جراءإ   االعتبار اإلمكانيات المحددة كما   تغيب 
  أن تأخذ األمانة فز

ز بغية أعرب الوفد عن أمله فز تعزيز الشفافية وتحسي 
  تركز عل نتائج محددة. 

عمل طريقة وأقر الوفد بالعمل المنجز لتقييم عمل شعبة الرقابة الداخلية والذي يتماسر مع  آليات اإلدارة التر
  جميع أنحاء العالم. 

   تنفيذ عل الو  تأن  ب عملية التخطيط استعراضلوفد شعبة الرقابة الداخلية عل وشكر ا الويبو فز
 لمشاري    ع. ل الميداتز

  سياق سجل لشبونة. 
  كانت استخدام وأيد الوفد  وأشار الوفد إىل االستنتاجات وأهمية حجم العمل والتدابب  المتخذة فز

التوصيات التر
 ،   سياق التدقيق الداخل 

انية بشكل كبب  ورأى الوفد  إعادة هيكلة. عملية ل قد خضعت الويبو بما أن فز ز وقد تغب  هيكل برنامج العمل والمب 
ز أنظمة الرقابة الداخلية. عل أن مراجعة التوصيات الحالية ستسمح بمواصلة العمل  بيان ولفت الوفد االنتباه إىل أهمية تحديث  تحسي 

ز االعتبار، ال سيما الحقائق ا المخاطر ألخذ  الويبو بشأن قابلية تحمل   عي 
  حصلت والتطورات  19-كوفيدجائحة  لجديدة فز

داخل التر
  سياق العملو شعبة الرقابة الداخلية. 

ز نظام المساءلة، يؤيد الوفد توصية  بهدف الجاري فز ح ذالخارجر  ال المدققتحسي  إجراء ي اقبر
وأيد  . منه واستخالص النتائج هذا التدقيق وإصدار رأي بشأن ،حول إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخليةتدقيق داخل  سنوي شامل 

  
ات.  وانتهاءوأقر الوفد بالعمل الفعال المنجز  إدارة المخاطر.  فريقالوفد مشاركة شعبة الرقابة الداخلية فز وأعرب  العمل عل المؤرسر

ق لشعبة الرقابة يدقتنشر جميع تقارير الوأيد الوفد  إىل تنفيذ التوصيات.  هتطلععن و  مخالفاتعن رسوره لمالحظة عدم وجود 
واختتم الوفد بتوجيه الشكر مرة أخرى إىل مدير شعبة الرقابة الداخلية عل  . تدقيقشفافية نظام ال بتعزيز  سيسمح هذا األمر و  الداخلية. 

 للمنظمة.  األساسيةعمله الفعال وعل تنفيذ هذه المهمة 

  عملها  احراز التقدمشجع الشعبة عل ي هذا األمر ذي تقوم به الشعبة ألن وشكرت األمانة الوفود عل تقديرها للعمل ال .145
أداء و فز

ز بشأن تحديد المخاطر العالية المتبقية، ال سيما و  بفعالية.  مهامها  أمن ب المتعلقة مخاطر الفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد الصي 
ة محددةخارطة ه  خارطة العمل الرقاتر  المعلومات، والحاجة إىل التخفيف من هذه المخاطر والقضاء عليها، أوضحت األمانة أن   لفبر

مقدم  خدمات العمل بالتعاون مع جميع الخارطة  تطوير وقد تم اإلحاطة بالتقرير و  . تتغب  بمرور الوقت بطبيعتها  والمخاطر  من الوقت
  ذلك ، بما الرقاتر  

  فز
  مكتب المراقبوظائف الخط الثاتز

  هذه  وشعبة أمن المعلومات.  الماىل   فز
ويمكن لهذه المكاتب أن تساعد فز

 مهما كانوأشارت األمانة إىل أنه  كامل. شكل  ذلك، ال يمكن القضاء عل المخاطر ب رغمو  . بشأنها التدابب  المناسبة اتخاذ و  المسألة
، و  ،سيناريو، ستبقر بعض المخاطر ال ز   بيان هذا ما ورد ويمكن للمنظمة فقط تخفيف المخاطر وخفضها إىل مستوى مقبول معي 

 فز
   قابلية تحمل المخاطر.  الويبو بشأن

مراعاة المالحظات والمعلومات المقدمة من وذكرت األمانة أنها تقدر التعليق القائل بأنه ينبغز
بق للمكتب اإلقليم  آلسيا ابالتقييم الس ةتعلقالمواألهداف األسس المرجعية  اتخاذ قرار بشأنعند الدول األعضاء أو المكاتب الوطنية 

األشهر  خالل ذات الصلة ، سيصدر التقرير الذي هو قيد التنفيذ حاليا  الستعراض إدارة الويبو لألزماتبالنسبة و  والمحيط الهادئ. 



WO/PBC/33/15 
35 
 
 

  الويبو والدول األعضاء من خالل االستقصا  وقد حصل المقبلة. 
وأعربت األمانة عن امتنانها للدول  . ءاتتفاعل مكثف مع موظقز

وأشارت  . قيد اإلعداد هذا االستعراض ب الخاصوكان التقرير  للغاية بشأن إدارة األزمات.  مهمةاألعضاء لما تلقته من ردود إيجابية و 
  أثارها وفد  مسائلال ه سيتم توضيحوذكرت أن العمل عن ُبعد.  منافع علو  ا درًسا مستفاد 22 أن هذا التقرير يحتوي علإىل األمانة 

التر
وع تحليل البيانات، ذكرت األمانة أنل الوضع الحاىل   معرفة طلب وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأنفيما يتعلق بو  اليابان.  تم  همشر

  
ز
وع احراز تقدم كبب  ف كما هو   2021الرب  ع الثالث من عام  خالل والذي من المتوقع أن يتم انجازه نتهاء،الذي شارف عل اال المشر

 50حواىل  تتألف من محفظة إعداد  يتم العمل حاليا علالستفسارات، و اتختبر نصوص شعبة الرقابة الداخلية كانت و  . مخطط له
  ه  للحصول عل النتائج الصحيحة و  عل نطاق واسعشعبة الرقابة الداخلية تجري االختبارات كانت و  استفساًرا. 

ز
ال تريد التشع ف

بعض الرضا، أوضحت األمانة أن المنظمة قد تلقت تعليقات من وقت آلخر من قصاءات وفيما يتعلق باست مر غب  مفيد. األ  فهذا  عملها 
امج   االعتبار ساعد عل  األمر الذي، ومن المساهمات الفردية البر

ز
ز وهذه  السنوية. الخطة خالل إعداد  أخذها ف  المساهمات الفردية تبر

  
ز
  التعليقات الواردة ف

ز
تعليق وفد االتحاد الروس  حول نشر جميع تقارير شعبة الرقابة الداخلية وبالنسبة ل الرضا هذه.  قصاءاتاست ف

ا لميثاق الرقابة الداخلية، يتم نشر 
ً
جميع تقارير شعبة الرقابة بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة، ذكرت األمانة أنه وفق

  موقع الالداخلية عل 
وتز   حال كان . المتاح للجميع للويبو  اإللكبر

ز
 يُ بعض هذه التقارير  محتوى وف

ّ
ل خطرا محتمال عل سالمة وأمن شك

امج لتنقيح هذه التقارير أو حجبها ، يتم المنظمة  ،األعضاء عند الطلبمتاحة لجميع الدول  لكنها تبقر ، و بالكامل التشاور مع مديري البر
 ي من التقارير المنقحة أو المحجوبة. النسخة األصلية ألمشاركة ل مستعدةواألمانة 

كجزء من التقرير السنوي لشعبة الرقابة   إدراجهوشكرت األمانة شعبة الرقابة الداخلية عل تقرير تقييم نظام لشبونة و    .146
  يغطيها  الداخلية. 

ة التر ز التنفيذ.  تاري    خ هذا التقرير كانت قبل وأشارت األمانة إىل أن الفبر  دخول وثيقة جنيف التفاق لشبونة حب 
  تواجهها و 

  تحديد التحديات التر
ز
   الويبو  ساعدت عملية التقييم ف

من  أخرى أمانة الويبو أو موارد  أن تقدمها مكن من الموالحلول التر
  المستقبل. 

ز
انية ف ز   يغطيها  السنة األوىل ، وه  2016منذ عام و  خارج المب 

القطاع للوفود أن  رئيس، أكد اليوموحتر  ،تقرير التقييم التر
  اتحاد لشبونة قد تغب  بشكل كبب  نحو األفضل. 

 حول آخر الوضع،  هذا  زيد من التفاصيل حولتوفب  ملو  الوضع فز
ً
قدمت األمانة عرضا

 . المستجدات

وقد  وثيقة جنيف.  إىلأطراف متعاقدة  10 انضمامو وذكرت األمانة أن نظام لشبونة كان يتطور بشعة منذ إصدار تقرير التقييم  .147
  نهاية أغسطس. حصل 

، و  االنضمام األخب  إىل وثيقة جنيف قبل أيام قليلة فقط، فز وثيقة جنيف  أصبحتمع انضمام االتحاد األوروتر 
  انضمت إىل اتفاقية لشبونة هو أعل من عدد الدول عدد من الدول ال ذا فقط من اعتمادها، وه دولة بعد ست سنوات 34 تغىط  

التر
ة خالل   عام و عاًما.  60 فبر

  الطلبات الخاصة بالتسجيالت الدولية بزيادة قدرها  تم تسجيل، 2021فز
  المائة مقارنة  500نمو كبب  فز

فز
ات الجغرافية،   هذكر  وذلك وفقا لما السنوات الماضية،  بمتوسط   افتتاح الندوة العالمية حول المؤرسر

كما تم تسجيل زيادة المدير العام فز
  المعامالت األخرى 

عبء ارتفاع  هذا األمر إىل أدىوعل الرغم من ترحيب األمانة بهذه النتائج، فقد  . نظام لشبونةب الخاصةأكبر فز
  شعبة سجل لشبونةل لالعم

مو ن المعنيو الموظف كانذلك،   رغمو  . لذين يعملون فز ز ز ن ملبر بالتعامل عل أفضل وجه ممكن مع  تماًما ي 
  عدد الطلبات، 

ايد من طلبات المساعدة من قبل البلدانباإلضافة إىل هذه الزيادة فز ز  إىل نظام لشبونة أو تلك المنضمة العدد المبر
  طور تطوير نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص به حتر يتمكن و  . يهلإالمهتمة باالنضمام 

ا أن سجل لشبونة كان فز
ً
أوضحت األمانة أيض

  تقدمها خدمات الملكية الفكرية العالمية األخرى للويبو، 
ز وذلك بهدف من تقديم خدمات حديثة وفعالة مماثلة لتلك التر تمكي 

  المستقبل القريب،  مستخدم  نظام لشبونة من إجراء جميع المعامالت عبر 
نت فز  دوىل  التسجيل الطلب ا ببدءً اإلنبر

ً
إىل إدارة  وصول

  بوابة الويبو.  eLisbonسيتم إدراج خدمات و  (. للمحفظة دارة المركزيةاإل ) بشكل مركزي جميع المعامالت
  الختام، و الجديدة فز

فز
ونيةتلك الخدمات  ه ستتم اتاحةنأألمانة ذكرت   خالل العام  اإللكبر

ً
 . القادمتدريجيا

التوصيات المعلقة أو  إنجاز  أهمية حولل أن المنظمة قد أحاطت علما بتعليقات الدول األعضاء يسجتريد ت ا وذكرت األمانة أنه .148
  تنفيذها 

ة طويلة. ا، ال سيما تلك اإلرساع فز وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأن  لمعلقة منذ فبر
ية، ب المتعلقة توصياتال جر  تقديم المزيد من التعليقات الموارد البشر هذه المسألة إىل المناقشة المتعلقة  حولذكرت األمانة أنها سبر

  إطار البند 
ية الذي سيتم تناوله فز احتساب  طريقةبالمجموعة باء المتعلق  بسؤالوفيما يتعلق  . 11بالتقرير السنوي للموارد البشر

وهو سعر تذكرة  الرابطة الدولية للنقل الجويه تأوضحت األمانة أن المعيار السابق الذي حدد ،المبلغ اإلجماىل  إلجازة زيارة الوطن
المبلغ الحتساب واستخدم عدد من منظمات األمم المتحدة ذلك كأساس  . بضع سنوات منذ ، قد توقف العودة بالدرجة االقتصادية

كانت و  عادل. باحتساب المبلغ اإلجماىل  بشكل اإلجماىل  إلجازة زيارة الوطن وكانت الويبو تتطلع إىل تحديد منهجية جديدة تسمح 
  المائة من متوسط األسعار  80 وتوصلت إىل منهجية جديدة تستند إىل 2021خالل صيف عام  ألةسهذه المالمنظمة تعمل عل 

فز
ز لثالثة  اتثالث  خالل بائعي    ال فبر

( Carlson Wagonlitوكانت وكالة السفر المتعاقدة مع الويبو )كارلسون واغونل   . سنةمعينة فز
العديد من وكاالت األمم  ستخدموت . مرجعيةأسعار ، وذلك للحصول عل بهذه الطريقةتذكرة السفر تقوم باحتساب متوسط سعر 

حت و  . المبلغ اإلجماىل  إلجازة زيارة الوطن إىل تخفيض ة هذهالحساب الجديد طريقةؤدي تسو  من قبل.  المتحدة هذه الطريقة اقبر
المرحلة ألن  خالل هذهالتوقيت غب  مؤكد  أكدت األمانة أنو  . 2022اعتباًرا من يناير  طبيق طريقة الحساب الجديدة هذهالويبو ت
  ستقرار اال إىل عدم  تأد 19-كوفيدجائحة  

ان.  أسعار فز عل توفب   وكالة السفر كارلسون واغونل  قدرة  عل األمر سيعتمد و  تذاكر الطب 
ا، و  . أكب  موثوقيةأسعار مرجعية  ً ز فيما يتعلق بأسئلة المجموعة باء و أخب  اهة بشأن مزايا الموظفي  ز

حول التدقيق واستعراض البز
  الويبو واستحقاقاتهم

  منظمة أخرى لألمم المتحدة، أوضحالذين لديهم أزواج يعملون  ، ال سيما لموظقز
أن الويبو كثفت  مانةت األ فز

ز االستحقاقات عدم دفع من استفساراتها المنتظمة مع منظمات األمم المتحدة األخرى لضمان   تعزز إىل أنها وأشارت األمانة  . مرتي 
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  هذا المجا ضوابطها 
ز
الويبو  عدم دفع واصل الويبو العمل مع هيئات األمم المتحدة األخرى بشأن هذه المسألة للتأكد منتو  . لف

ز لالستحقاقات   . مرتي 

  تقرير العالية نسبًيا الخاصة بأوضحت األمانة أنه فيما يتعلق بالمخاطر المتبقية و  .149
ز
شعبة الرقابة أمن المعلومات كما هو مذكور ف

  الفقرة  الداخلية
ز
: ، ينص التقرير عل 23ف   " ما يل 

ز
ويرجع ذلك أساًسا إىل الطبيعة المتأصلة لهذه المخاطر وليس نقاط الضعف ف

 هذه منتظمبشكل  يتابعونأوضحت األمانة أن المدير العام وأعضاء فريق إدارة المخاطر و  . تصميم و/ أو تنفيذ الضوابط ذات الصلة"
ات قد تطرأ عل جميع فئات المخاطر األخرى باإلضافة إىلالفئة من المخاطر  وأشارت األمانة إىل أن مدير شعبة  . يها لتحديد أي تغيب 

  فريق إدارة المخاطر. 
ز
 الرقابة الداخلية كان مراقبا ف

رغبة مستمرة  وجود وكان من الواضح  وشكر الرئيس مدير شعبة الرقابة الداخلية عل العمل الدقيق للغاية الذي أنجزته الشعبة.  .150
  إحراز 

ز
  العمل تقدم الف

ز
حت معلقة و الالتوصيات وأشار الرئيس إىل  . ها وتنفيذ لتعزيز التوصياتف   اقبر

 رسعأ ها بشكلالوفود تنفيذالتر
  تعمل بها المنظمة ل

ز الطريقة التر نيابة عن الوفود، أوض الرئيس األمانة وشعبة الرقابة الداخلية و  لجميع. صالح امن أجل تحسي 
ز الشفافية باإلحاطة علما بجميع هذه التعليقات نظًرا لعدم وجود طلبات أخرى ألخذ الكلمة، تال و  . بشكل مستمر  من أجل تحسي 
  تم اعتمادها. 

 الرئيس فقرة القرار التر

151.  
ً
انية الجمعية العامة للويبو باإلحاطة علما ز نامج والمب  بة "التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابمضمون  أوصت لجنة البر

 (. WO/PBC/33/6الداخلية" )الوثيقة 

تقرير مرحل  عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش   من جدول األعمال 9البند 

كة  المشير

 . WO/PBC/33/7استندت المناقشات إىل الوثيقة  .152

كة"من جدول األعمال،  9قدم الرئيس البند و  .153 وذكر الرئيس أن هذا  . "تقرير مرحل  عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشبر
 معلومات م قدميالتقرير 

 
كة.  ةثحد   تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشبر

 كما   عن التقدم المحرز فز
ُ
 ت

 
ا أيضا م الوثيقة قد

ً
لتقدم عن اتحديث

  تنفيذ التوصيات المعلقة المُ 
يعية للويبو، المحرز فز   أجريت كة دراسات وحدة التفتيش المشبر المنبثقة من و وجهة إىل الهيئات التشر

التر
ز     ويرد . 2021نهاية مايو و  2010عام بي 

كة أيضا هذه الوثيقة  فز . إدارة المخاطر ب الخاصةتقييم األمانة لمعايب  وحدة التفتيش المشبر

 وأعىط الرئيس الكلمة لألمانة لتقديم الوثيقة. 

وأوضحت أن الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم استعراض لحالة تنفيذ توصيات  WO/PBC/33/7قدمت األمانة الوثيقة و  .154
يعية.  كة الموجهة إىل الهيئات التشر كة  وحدة التفتيش المشبر استعراضات توصية من تسعة  17وقد أصدرت وحدة التفتيش المشبر

  ه  المعلقة و  الحالية لويبو، وكانت التوصياتوجيهة لجديدة 
ز  صادرة عن ،بل الويبو قيد التنفيذ من قالتر   أجريت بي 

 االستعراضات التر
ذت التوصية المتعلقة و . 2020و 2016 عام  

ِّ
ف
ُ
  عام  ضمن أنظمة األمم المتحدة االحتيال بردعن

ه  و  2020واكتشافه واالستجابة له فز
 
ُ
  هذا التقرير. عتبر ت

  المرفق األول للوثيقة  علالدول األعضاء  بموافقةرهنا و  مغلقة فز
، ستكون WO/PBC/33/7التوصيات الواردة فز

  ستظل معلقة، وسيتم إغالق جميع التوصيات األخرى
يعية للويبو، والتر تم أي أنه سي هناك تسع توصيات موجهة إىل الهيئات التشر

كةأصدرت وحدة التفتيش و  أو غب  مقبولة. وجيهة أو اعتبارها غب   بالكامل تنفيذها    المشبر
ً
 توصية موجهة إىل الرئيس التنفيذي.  22 ايضا

بالمائة  8إغالق  مع، توصية 393البالغ عددها و  لويبو الوجيهة لو  2010المقدمة منذ عام  التوصيات جميعبالمائة من  82تنفيذ وتم 
  أكتوبر و . ولةبباعتبارها مق التنفيذ  قيد بالمائة  10 كانت، و أو غب  مقبولةوجيهة اعتبارها غب  بأخرى 

، أصدرت وحدة التفتيش 2020فز
 
ً
كة التابعة لألمم المتحدة تقريرا هج و ال"إدارة المخاطر المؤسسية:  : تحت عنوانالمشبر

ُ
  ستخدامات اال ن

مؤسسات منظومة األمم فز
حت التوصية و  (. JIU/REP/2020/5المتحدة" )التقرير    كل منظمة  دارة المخاطر إل من هذا التقرير إجراء استعراض شامل  1اقبر

فز
تضمن وي . الهيئات الرئاسيةنتائج هذا االستعراض إىل  حول بتقديم تقارير  4، وتتعلق التوصية كمرجع  9إىل  1المعايب  من  واستخدام

  من الوثيقة 
   . 2020يونيو  30 تاري    خ نتائج هذا االستعراض حتر  WO/PBC/33/7المرفق الثاتز

 تطبيقوكانت الويبو نشطة للغاية فز
  طليعة 

  هذا المجال األمم المتحدة منظماتإدارة المخاطر المؤسسية وكانت فز
إىل أنها تشاركت مع برنامج األغذية وأشارت األمانة  . فز

   إدارة المخاطر المعنية بعمل الفرقة العالم  رئاسة 
مع وحدة  بهذه الصفة عملتقد و ، أنشأتها اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى التر

كة  إدارة المخاطر  تطبيق حول تقريرا  األمانةقدمت و  . استعراضها إلدارة المخاطر المؤسسيةخالل بشكل مكثف التفتيش المشبر
  عام عن  و عبارةإدارة المخاطر وه فريقإىل المؤسسية 

أالمدير العام للويبو ال يزال و  . 2014هيئة داخلية تأسست فز س هذه الهيئة يبر
 و 
ُ
 ت

 
  تم تحقيق نتائجالمالحظاتها و فضال عن  من قبل هذه الهيئة المحرز  تقارير عن التقدم بشكل منتظم الويبو م قد

ها إىل اللجنة التر
كة ب أقرتو  االستشارية المستقلة للرقابة.    طليعة منظمات الويبو أن وحدة التفتيش المشبر

  األمم المتحدة ه  فز
 . ها تنفذ توصيات التر

كة عن تقديرها للويبو  خاللو  كة والمدير العام للويبو، أعربت وحدة التفتيش المشبر ز وحدة التفتيش المشبر اجتماع عقد مؤخرا بي 
ز عل العمل الدؤوب و  كة. ب المسائل المتعلقةمتابعة عل والموظفي  ز معدل تو  وحدة التفتيش المشبر عمل الويبو باستمرار عل تحسي 
كة. تنفيذ توصيات وحدة التفتيش ا   هذا الصدد، تم تنفيذ  لمشبر

المقدمة إىل الرئيس بشأن األمن و المعلقة  التوصيات الثالثعملًيا وفز
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  التقرير التاىل   2016التنفيذي عام 
ز
انية.  المقدم وسيتم تحديث حالة هذه التوصيات ف ز نامج والمب  التوصية قد تم تطبيق و  إىل لجنة البر

منذ تعيينه، لم و  . منصبهالمدير العام الجديد  توىل، عندما 2020أكتوبر  بدًءا منلمدير العام ل بالدرجة األوىل سفر الالمتعلقة بإلغاء 
  الدرجة األوىليس

ز
 عديالت الالزمةإجراء الت بعد  واعتبارها منفذةوسيتم تغيب  حالة هذه التوصية  رغم أنه من حقه القيام بذلك، افر ف

ز وإبالغ لجنة التنسيق.    كانو  عل نظام الموظفي 
ز
  تنته  مواعيد تنفيذها ف

  التوصيات األخرى التر
ز
 ف
ً
 جيدا

ً
 2021ت الويبو تحرز تقدما

بالنسبة درك تماًما مدى أهمية تعدد اللغات توأكدت األمانة أن الويبو  التعددية اللغوية.  استعراضشمل هذه التوصيات تو  . 2022و
  باللغات  اموق للعديد من الدول األعضاء. 

نامج بمعالجة فريق العمل المعتز   دورة لجنة البر
ز
  تم طرحها ف

التوصيات وسياسة اللغات التر
  يوليو و 

ز
انية ف ز   والمب 

الجمعيات القادمة، سيتم إغالق  عل سياسة اللغة خالل موافقةالوبعد الحصول عل  باعتمادها.  أوض  التر
رت الدول األعضاء ت تناقش مسألة سلسلة الكتل ما زالأشارت األمانة إىل أن الويبو و  التوصيات المتعلقة بالتعددية اللغوية. 

ّ
وذك

  سبتمبر سيبالحدث الذي 
ز
وذكرت  . سلسلة الكتل ألنظمة الملكية الفكريةحول ورقة عمل  والذي ستطلق خالله الويبو ، 2021عقد ف

كة  ز المعنع وأن جميع الزمالء يضامجموعة متنوعة من المو  تناولتاألمانة أن تقارير وحدة التفتيش المشبر عل استعداد لإلجابة عل  يي 
 ، سؤالأي 

ً
 تنفيذ كل توصية.  الطرف المسؤول عن واضحبشكل  حددتأن الويبو  علما

كة  .155 وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، ورحب بالتقرير المرحل  بشأن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشبر
  الوثيقة 

ز
وحدة التفتيش  توصيات توصية معلقة من 25كانت هناك   2021أنه حتر مايو وكان الوفد يدرك  . WO/PBC/33/7الوارد ف

كة،  كة  العمل عل يتوقع استمرار  وهو المشبر   الوقت  بالشكل المناسبلويبو ل الوجيهةتنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشبر
ز
وف

 المنظمة.  عل صعيد مة البيئية تعميم االستدابشأن ستعراض اال تنفيذ  لمالحظة عن رسورها  المجموعةوأعربت  المناسب. 

 WO/PBC/33/7وشكر األمانة عل إعداد الوثيقة مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيق وتحدث وفد جورجيا باسم  .156
  
كة.  تابعةملدول األعضاء ل سمحتالتر  قد  لمالحظة أن األمانة ا عن رسورهمجموعة  توأعرب تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشبر

كةعل  العملواصلت    تجري  ها الوحدة ضمن إطار والمقابالت  ءاتاالستقصا عل و  ،تنسيق الردود عل أسئلة وحدة التفتيش المشبر
 التر

 إما تم تنفيذها أو  2010كانت المجموعة تدرك أن الغالبية العظم من التوصيات المقدمة منذ عام و  الجارية والجديدة.  تعراضاتس اال 
  الوقت نفسه، شجعت المجموعة األمانة عل مواصلة العمل  قبولها.  تم

   التوصيات المتبقية.  علوفز
امها بالمشاركة فز ز وأشارت إىل البر

   المناقشات المتعلقة بتنفيذ التوصيات
  ينبغز

 . شأنها باإلجراءات المناسبة  الدول األعضاءأن تتخذ  التر

ية وشكر األمانة عل إعداد التقرير المرحل  بشأن تنفيذ توصيات وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريق .157
  الوثيقة 

كة عل النحو الوارد فز وحدة  معوأثنت المجموعة عل الويبو للتعاون المستمر  . WO/PBC/33/7وحدة التفتيش المشبر
كة بية والعلم والثقافة )اليونسكو( عملوتابعت  . التفتيش المشبر كة ال منظمة األمم المتحدة للبر إىل  فديهي ذوحدة التفتيش المشبر

  منظومة األمم المتحدة. يعز ت
  بعض و بشكل كامل. التوصيات المجموعة بنشاط لتنفيذ  سغتو  ز الكفاءة والفعالية والتنسيق فز

فز
كة مماثلة لسياسات وأنظمة  عل أنظمة  اتر  جاينعكس بشكل هذا األمر ي، و ةحاليالالويبو الحاالت، كانت توصيات وحدة التفتيش المشبر

كة  توصياتجميع  قد وافقت علها نأل لويبو ل ها تقدير  عنالمجموعة أعربت و  الويبو الداخلية.    عام  الصادرةوحدة التفتيش المشبر
فز

بالمائة  82ه تم تنفيذ والحظت المجموعة أن إما جاهزة للتنفيذ أو قيد التنفيذ.  فقط، باستثناء واحدة، التوصيات هذه جميعو  ،2020
كة المقدمة منذ عام  من بالمائة،  8توصية، مع إغالق  393والبالغ عددها  الوجيهة للويبو و  2010توصيات وحدة التفتيش المشبر

  تم اعتبارها غب  بالمائة قيد التنفيذ باعتبارها مقبولة.  10وكانت 
وأشارت المجموعة إىل أنه سيكون من المفيد معرفة التوصيات التر

إىل  باالستناد  ،وتقييمها إدارة المخاطر المؤسسية  حولجيد لعرض الويبو ال عن رسورها  المجموعة توأعرب مقبولة. لويبو أو غب  لوجيهة 
كة، وأعربت عن تقديرها    حددتها وحدة التفتيش المشبر

  الويبو بشكل عام،  لفعاليةالمعايب  التر
 عليهأكدت األمر الذي إدارة المخاطر فز

ا هيئات الرقابة األخرى، 
ً
  يمكن العمل عل المجاالت  رغم وجود بعضأيض

  الختام، و . ها تحسينالتر
انه يبدو أن المجموعة  ذكرتفز

  الصفحة  الوارد  AMCاختصار 
  أي مكان.  كتابته  لم تتممن الوثيقة،  2فز

 بالكامل فز

ز األمانة عل  .158 كة مرة أخرى وأعرب عن رسوره بشأن تحديث تقديم وشكر وفد الصي  تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشبر
  تبذلها األمانة، تم تنفيذ غالبية توصيات وحدة التفتيش  . مابشكل عتوصيات هذه اللتنفيذ بالعمل الجاري 

وبفضل الجهود الدؤوبة التر
كة.  ز عمل الويبو وساعد المنظمة عل االندما  هذا األمر وقد ساعد  المشبر   اإلطار العام لمنظومة األمم عل تحسي 

ج بشكل أفضل فز
  تنفذ توصيات الوفد أيضا  يعتقد و  المتحدة. 

  طليعة منظمات األمم المتحدة التر
كة. أن الويبو ه  فز لذلك، و  تقرير وحدة التفتيش المشبر

  عل المنظمة
  االعتبار المحتوى العام لتقارير الوحدة الروتيني ينبغز

ز عل ةأن تأخذ فز كب 
اتيجية، باإلضافة إىل البر  وتصاميمها االسبر

كة.    تقارير وحدة التفتيش المشبر
ز إىل أن األمانة قد أجرت تقييًما ذاتًيا  التوصيات ذات الصلة الواردة فز  إلدارة المخاطر  وأشار وفد الصي 

اح األمانة  كة ورحب باقبر   بإدراج التطورات العل أساس معايب  وحدة التفتيش المشبر
  تطرأ عل المخاطر فز

  تر
تقرير أداء الويبو فز

  مختلف الدول األعضاء.  لتتم مناقشتها من قبلالمستقبل 
  المخاطر فز

 وشجع الوفد الويبو عل تطوير المزيد من تدابب  التحكم فز
  ذلك أمن المعلومات المجاالت 

ية.  ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،بما فز  استخدام الوفد الويبو عل وشجع وأداء الموارد البشر
  المخاطر  بشكل أكبر  ليل البيانات ووثائق األدلةاتح

وافقت مالحظة أن األمانة لوأعرب الوفد عن سعادته  الداخلية. لتعزيز التحكم فز
كة  عل   منظومة األمم المتحدة )تقرير وحدة التفتيش المشبر

 تقوم بتنفيذه.  ه  ( و JIU/REP/2020/6التقرير بشأن تعدد اللغات فز
  يوليو، قدم الوفد و 

انية فز ز نامج والمب  ز للجنة البر حاته خالل المناقشة حول بند جدول األعمال الخاص اقبر اخالل الدورة الثانية والثالثي 
  أن تتمكن الويبو من ترجمة جميع الوثائق القانونية واإلجرائية الرسمية . المراجعةبسياسة اللغات 

المتعلقة  وأعرب الوفد عن أمله فز
أعرب عن اعتقاده أن هذا اإلجراء سيعزز كما   بأنظمة خدمات الملكية الفكرية العالمية إىل جميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة. 
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   بشكل كبب  
ز
  المستقبل بشكل إيجاتر  ف

ز
  أن تنظر الويبو ف

ز
.  هذا  تنفيذ هذه التوصية، وأعرب عن أمله ف ز اح المقدم من الصي 

 االقبر
  أن تتمكن األمانة من تنفيذ سياسة اللغات الم وأعرب

ز
مبادئها التوجيهية اإلدارية  تتماسر معبطريقة  راجعةالوفد عن أمله ف

  البقاء عل والتشغيلية
ز
  وأعرب الوفد عن تقديره للدور  . بشأن هذه المسألةمع الويبو  تواصل مستمر ، وأعرب عن رغبته ف

التنسيقر
ورةوشدد الوفد من جديد عل  شعبة اللغات. لعبه مدير يالذي اإليجاتر   استخدام جميع لتتمكن من جهودها  المنظمة أن تعزز  رصز

  مؤتمراتها واجتماعاتها و 
ز
  و مراسالتها اللغات الرسمية لألمم المتحدة ف

ز
 . خدمات الملكية الفكرية العالم  نظام ف

  هذا الصدد، شدد الوفد عل توصيات لمجموعة باء. وأيد وفد إسبانيا البيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة باسم ا .159
ز
 وف

  
ز
كة الواردة ف يعية للمنظمة. إىل االموجهة و المرفق األول  وحدة التفتيش المشبر ، سلط الوفد الضوء عل خاصوبشكل  لهيئات التشر

  منظومة األمم المتحدة وتساءل إذا كانتكنولوجيا سلسلة الكتل  استخدامالتوصية المتعلقة ب
ز
وأوض الوفد بأن  . من الممكن تطبيقها  ف

  منظومة األمم المتحدة تدرس الويبو بعمق كيف
ز
ز وتطبيقها ل ،يمكن استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل عمليا ف لعمليات اتحسي 

  الو  ه يتم اتخاذ وأن بشأن هذه المسألة قائمةمبادرة  بوجود الداخلية للدول األعضاء. وكان الوفد عل علم 
ز
 من قبلقت الحاىل  إجراءات ف

  يشارك فيها الوفد بنشاط. 
وتمتز أ العمل عل تنفيذها بديتوصيات أخرى لم وأشار الوفد إىل وجود  اللجنة المعنية بمعايب  الويبو التر

وع فيها.  وهذا األمر مهم جدا لويبو، لإدخال تحسينات واضحة عل األنشطة التشغيلية  أنه من الممكنالوفد يعتقد و  الوفد أن يتم الشر
  المستقبل القريب. لتتمكن الويبو من 

ز
   مواجهة تحديات الملكية الفكرية ف

ه  أهمية  عليها الضوء الوفد  سلطوالتوصية الثانية التر
  منظومة األمم المتحدة. 

ز
الوفد عل الحاجة إىل  شدد قيد التنفيذ، كانت العديد من التوصيات   أنعل الرغم من و  تعدد اللغات ف

  سبيلواصلة العمل الجيد للمنظمة م
ز
ة أساسية  ها الوفد عتبر ي حيثلتعددية اللغوية، ا تعزيز  ف ز  منظومة األمم المتحدة.  كائز ر من ركب 

قية وشكر األمانة عل وثيقة التقرير المرحل   .160
وتحدث وفد بيالروس باسم مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

كة. تنفيذ توصيات وحدة عل و   العمل عل تنفيذ التوصيات يسب  بشكل فعال.  أنالمجموعة  الحظتبشكل عام، و  التفتيش المشبر
  المائة من التوصيات البالغ عددها  80وأشارت إىل أن حواىل  

وأعربت المجموعة عن  تنفيذ. ال ه  قيد  أو  تنفيذها تم توصية  320فز
  
   ومة األمم المتحدةمنظ ضمنل مسألة تعدد اللغات ع تسليط الضوءرغبتها فز

الحظ أن تدول أعضاء أخرى، ويشها  طرقت اليها ت التر
  هذا المجال. يجري تنفيذ  هأنأيضا 

 العديد من التوصيات فز

قية وأيد وفد االتحاد الروس  البيان الذي أدىل به وفد بيالروس باسم  .161 وشكر مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
  قدما العمل عل تنفيذ هذه التوصيات بشكل عام،  ،ذكر الوفد أنهو  الوثيقة. األمانة عل إعداد 

ولفت الوفد االنتباه إىل  بنجاح. يمصز
  جميع أنحاء منظومة األمم ذال االستعراض

  من المهم تنفيذها فز
كة وتوصياتها بشأن تعدد اللغات، والتر ي أجرته وحدة التفتيش المشبر

  الويبو. 
ز ضمان لمهم للغاية  هذا األمر أن  ورأى الوفد  المتحدة وفز   الجميع  المساواة بي 

   فز
نفس مستوى  ايالءالمشاركة، وبالتاىل  ينبغز

  التأكيد عل أهمية  همية لجميع اللغات الست داخل الويبو. األ
   إدراجوأعرب الوفد عن رغبته فز

التقدم المحرز المتعلقة بوثائق الويبو فز
  تنفيذ توصيات وحدة التفتيش 

كةفز   المستقبل ،المشبر
  ال تقترص عل  معلومات مفصلة حول تنفيذ التوصيات ،فز

 المعلوماتوالتر
يعية  هذه  ضافةإه يمكن وأشار الوفد إىل أن أيضا تلك الموجهة إىل الرئيس التنفيذي. فقط، بل تشمل الموجهة إىل الهيئات التشر

  المرفق األول  هو كما ،  ا حالي المعتمدةالوثيقة بنفس الطريقة  إىلمعلومات ال
ىل أن المعلومات المتعلقة إالوفد  أشار و  هذا التقرير. لوارد فز

  وثيقة واحدةبالتوصيات الموجهة إىل الرئيس التنفيذي ستكون مفيدة وأن وجود نفس نوع المعلومات 
حول صورة أكمل  قدمسي فز

  
كة. تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش التقدم المحرز فز ورة وأيد لتقرير ل ووافق الوفد عل تقييم األمانة المشبر رصز

  لم يتم تنفيذها بالكامل علعمل ال
 . بعد  التوصيات التر

كة التابعة   .162 وشكر وفد الواليات المتحدة األمريكية األمانة عل هذا التقرير وعل جهودها لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشبر
  تنفيذ جميع التوصيات المعلقة لألمم المتحدة وأقر بإنجاز ال

  أجرتها وحدة التفتيش ويبو المتمثل فز
من االستعراضات ذات الصلة التر

ز  كة بي 
ة. االستعراضات تنفيذ توصيات  باإلضافة إىل، 2016و 2010 عام   المشبر    4شمل ذلك التوصية يو  األخب 

تقرير وحدة  الواردة فز
كة  باالستناد  من قبل المنظمة ةيمخاطر المؤسسالتنفيذ إدارة حالة بشأن إجراء استعراض شامل ل JIU/REP/2020/5التفتيش المشبر

   إىل
  المرفق الثاتز

كة، كما ورد فز الذي قامت به الويبو الجدير بالثناء العمل الوفد ب قر أو  الوثيقة. من معايب  معينة لوحدة التفتيش المشبر
يعية  اتالهيئلمساعدة  كة  الذي أجرته ستعراضاال ن ع المنبثقةصيات الرئيسية، ال سيما تلك لتو عل تنفيذ االتشر وحدة التفتيش المشبر

  العمل وأشار الوفد إىل أن هذا التقدم . (JIU/REP/2020/1الوثيقة ) وظيفة التحقيق حالةبشأن  2020عام 
 االستعراضات يشمل فز

  التوصية   ةالويبو للرقابة الداخلي دورية لميثاقال
وفقا  رؤساء مكاتب الرقابة الداخلية لمدة والية زمنية، ووضع حدود 1كما هو وارد فز

  شكاوىتضارب المصالح عند لمعالجة إجراءات رسمية  اعتماد و  ،5للتوصية 
ز الموظف ضد سوء السلوك  التحقيق فز    ي 

مناصب  فز
  ا  قيادية رئيسية

  حلول  هذا التقدم قد تم إحرازه قبلوأشار الوفد إىل أن  . 7لتوصية كما هو وارد فز
  الموعد النهات 

 رغم، و 2021عام فز
  ذلك التوصية  ،ذلك، شجع الوفد الويبو عل إعادة تقييم ومتابعة أو االنتهاء من تنفيذ التوصيات المعلقة

  استعراض  3بما فز
الواردة فز

ز س المنبثقة عن اال وظيفة التحقيق وتلك  حالة   أجريت بي 
 . ضمنا  2019و 2016 عام  تعراضات التر

وأشارت األمانة إىل أن مكتب  وأحاطت األمانة علما بجميع المداخالت وشكرت جميع الوفود عل مشاركتها وتشجيعها.  .163
امها الكامل بمواصلة تنفيذ التوصيات المعلقة المعنية ب جهة التنسيقالمراقب الماىل  هو  ز كة وأكدت للوفود البر وحدة التفتيش المشبر

السؤال الذي ب وفيما يتعلق وقد تعاملت األمانة دائًما مع هذا األمر عل محمل الجد وستواصل القيام بذلك.  المنظمة.  عل صعيد 
  ا ذه ، أوضحت األمانة أنAMCطرحه وفد جنوب إفريقيا باسم المجموعة األفريقية بشأن اختصار 

مركز التحكيم  االختصار يعتز
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ز عل التوصيات وبالنسبة ل . (Arbitration and Mediation Centre) والوساطة كب 
لسؤال الذي طرحه وفد روسيا بشأن البر

يعية فقط، أجابت األمانة أنه ، الحفاظ عل الفعالية،لوفود و الوقت المحدود ل ا تراع  دائما الموجهة إىل الهيئات التشر ركز ت ه  ف وبالتاىل 
يعية  انية بالنسبةنظرا ألهميتها عل التوصيات المقدمة إىل الهيئات التشر ز نامج والمب  المدير العام  وأشارت األمانة إىل أن . للجنة البر

ا،  هذكر تم كما و  باستمرار.  التوصيات الموجهة إىل الرئيس التنفيذي يراقب
ً
  العملية  إنسابق

عل صعيد األمانة  تطبقها مراقبة التر
إىل اللجنة التوصيات الموجهة إىل الرئيس التنفيذي قارير عن قدم دائًما تت ه  ذلك، فوباإلضافة إىل ، كانت وما زالت فعالةالمنظمة  

آلية إن لجنة االستشارية المستقلة للرقابة و عن حالة التوصيات إىل ا ةرير مفصلاتقاألمانة  قدمتلطالما و  االستشارية المستقلة للرقابة. 
 كانت اإلبالغ هذه  

 
  حال تم اتخاذ قرار بإضافة التوصيات الموجهة إىل ذلك، أعربت األمانة عن مرونتها  رغمو  ة. قائمة منذ سنوات عد

ز
ف

  حال إضافة مبشكل كبب  طول التقرير سيؤدي إىل زيادة  علما أن هذا األمر  ،التقارير المستقبلية الرئيس التنفيذي إىل
ز
 آخر.  رفق، ف

  ال  .164
ز
التوصيات الموجهة  بشأنوأكد الوفد أن المعلومات اإلضافية  مقدم. وشكر وفد االتحاد الروس  األمانة عل التوضيح اإلضاف

انية ككل.  ز نامج والمب  ف الوفد بأنه لم يتم  إىل الرئيس التنفيذي ستكون مفيدة لعمل لجنة البر اح اواعبر بشأن  القرار عل تعديل أي قبر
الدورة خالل  التوصيات الموجهة إىل الرئيس التنفيذي بشأنل عل هذه المعلومات اإلضافية و حصللو إذا لزم األمر، و  . هذه مسألة

انية ز نامج والمب  ح، القادمة للجنة البر انية أن تقوم الوفد  اقبر ز نامج والمب     سودةتعديل مبلجنة البر
ز
القرار لعكس هذه النقطة اإلضافية ف

 فقرة القرار. 

ز عل كلماته وفأيضا وشكرت األمانة الوفود عل تعليقاتها بشأن تعدد اللغات وشكرت  .165  بشأن مدير شعبة اللغات.  الطيبةد الصي 
مة  ز ز بشأن تعدد اللغات. إىل حد كبب  وأشارت األمانة إىل أنها ملبر ز التوصيتي  رت األمانة الوفود بأنه خالل الدورة السابقة  بتنفيذ هاتي 

ّ
وذك

انية، ناقشت  ز نامج والمب  الجمعيات العامة لتنظر فيه الدول األعضاء، ورهنا وسيحال هذا البند إىل  . اتجنة سياسة اللغاللللجنة البر
ز وتقديم تقرير  ستتمكنالجمعيات العامة، أشارت األمانة إىل أنها المنبثقة عن راء اآلب إىل لجنة  حول هذا الموضوع من إغالق التوصيتي 

انية.  ز نامج والمب   البر

   وردت األمانة عل السؤال الذي طرحه وفد جنوب أفريقيا نيابة عن المج .166
كانت غب  موعة األفريقية بشأن التوصيات الثالث التر

ز هذه توصيتان من ذكرت أن و  . ةقبولغب  مأو وجيهة    ترد التوصيات الثالث بي 
كة  فز  JIU/REP/2019/8تقرير وحدة التفتيش المشبر

ز وتدابب     مؤسسات منظومة األمم المتحدة": التوصية  المماثلة لتنقلا"استعراض تبادل الموظفي 
ز الوكاالت فز )تعتبر "غب   6بي 

  ل""( وجيهة
  إطار اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى، ينبغز

ز اآلخرين فز ز العام، بالتنسيق مع الرؤساء التنفيذيي   يراه مناسًبا، وفق ما ألمي 
رات المؤسسية ، 2022بحلول نهاية يونيو  أن يعرض، ز الوكاالت  للتنقلالمبر حققه ي يمكن لهذا التنقل أنتحديد ما  عن طريقبي 

ية وإسهامه  فضال عن سبل ،منظماتلل   أهداف إدارة الموارد البشر
  تحقيق فز

امجية. فز درس بشكل يأن  لهذا العرضيمكن و  النتائج البر
ز العام، ""( وجيهة)تعتبر "غب   7؛ التوصية "الوظيفيةمفيد قصص النجاح، مثل التأثب  عل المسارات    لألمي 

مع الرؤساء  بالتعاونينبغز
ز اآلخرين، أن    يقيادالطار اإل ثر أل تقييما  يجري التنفيذيي 

كة تدعم عقلية فز توحيد منظومة األمم المتحدة عل تطوير ثقافة إدارية مشبر
 عن ذوأن يقدم تقرير  ،مم متحدةأداء األ 

ً
  دور  كلا

  سياق تقريره عن أعمال مجلس  2022عام  ةإىل المجلس االقتصادي واالجتماع  فز
فز

 . ز   إمكانية استخدام هذا اإلطار لتعزيز ثقافة اإلدارة كما   الرؤساء التنفيذيي 
  أن ينظروا فز

   الموحدةينبغز
األمم المتحدة من  منظماتفز

ز الوكاالت جموعة من المديرين مخالل تنقل     الخدمة اإلدارة العليا ، عل النحو المتوجز من خالل بي 
ز كان تر مجلس الرؤساء التنفيذيي 

  عام قد خطط 
كة و  . "2004لتنفيذها فز "تعزيز إمكانية  JIU/REP/2018/6جاءت التوصية الثالثة من تقرير وحدة التفتيش المشبر

  ل)تعتبر "غب  مقبولة"(  9": التوصية واجتماعاتها وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل مؤتمرات منظومة األمم المتحدة
لرؤساء "ينبغز

ز التنفيذي ز 2021ينفذوا، بحلول كانون األول/ ديسمبر و  أن يضعوا  لمؤسسات منظومة األمم المتحدة ي  كة بي 
، من خالل اآلليات المشبر

كة عل  الوكاالت ذات الصلة، اإلعاقة وإمكانية قضايا اج مإد عل ة لتقديم تدريب إلزام  مو نظمال نطاقوحدة تدريب متخصص مشبر
ز لمو ا الوصول إىل ز بصورةظفي  عل سبيل المثال ال الحرص،  ن فيهمخدمة المؤتمرات واالجتماعات، بمب ةأو غب  مبارسر  ةمبارسر  القائمي 

يات، والخدمات القانونية، وتكنولوجيا المعلومات  ية، والمشبر موظفو إدارة المؤتمرات، وإدارة المرافق والخدمات، وإدارة الموارد البشر
كان رد الويبو عل هذه التوصية: "ترحب الويبو بفرصة و  . "، وخدمات السالمة واألمنشؤون اإلعالمة، و الطبيالخدمات واالتصاالت، و 

اح تطوير مواد تدريب ز الوكاالت ذات الصلة، اقبر كة بي 
يمكن تكييفها واستخدامها من قبل  أساسية يةمناقشة، من خالل اآلليات المشبر

ا لنماذج األعمال 
ً
" وغب  المرناال تدعم الطلكن الويبو و  كل منها.   تياجاتواحالمنظمات المشاركة وفق  . "لتدريبل القشي/ بع "اإللزام 

ز بما أن و  ز العام موجهتان التوصيتي  ،  ضمنوتقعان إىل األمي  ز رحب تفإنهما ال تنطبقان عل الويبو، و إطار عمل مجلس الرؤساء التنفيذيي 
ز الوكاالت ذات الصلةمن خالل اآلليات الويبو بفرصة مناقشة هذه المسألة  كة بي 

 تعتبر الويبو أنه بالتوصية الثالثة فيما يتعلقو  . المشبر
اح من المناسب قد ال يكون   اآلليات  ةنفس وحد اقبر

التدريب لجميع الوكاالت بطريقة ملزمة للغاية، وستواصل الويبو المشاركة فز
ز الوكاالت لتحديد كيف يمكن للويبو أن تتكيف،  كة بي 

حتياجات الويبو وفقا ال ثم تكييفه  ومن ،الذي يفعله النظام ككلوما المشبر
  تنفيذ التوصيات الموجهة إىل الرئيس التنفيذيمسألة ووافقت األمانة عل إضافة  وأولوياتها. 

 إدراج تقرير مفصل عن التقدم المحرز فز
  فقرة القرار 

 . فز

  تم اعتمادها: ، تال الرئيس فقرة القرار إضافيةنظًرا لعدم وجود تعليقات و  .167
 التر

انية: إن  .168 ز نامج والمب   لجنة البر
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 بهذا التقرير )الوثيقة  "1"
ً
 (؛WO/PBC/33/7أحاطت علما

  إطار الوثائق التالية:  "2"
ز
 وأبدت ترحيبها وتأييدها لتقييم األمانة لحالة تنفيذ التوصيات الواردة ف

• JIU/REP/2020/8  (؛2)التوصية 

• JIU/REP/2020/1  (؛10و 9و 8و 7و 6و 5و 1)التوصيات 

• JIU/REP/2019/6  هذا التقرير؛6و 4)التوصيتان  
ز
ز ف  (؛ عل النحو المبي  

 به؛ "3"
ً
كة بشأن إدارة المخاطر وأحاطت علما  وأبدت ترحيبها بتقييم األمانة لمعايب  وحدة التفتيش المشبر

  قدمتها وحدة "4"
اح تقييم للتوصيات المفتوحة التر كة ك  تنظر فيه الدول  ودعت األمانة إىل اقبر

التفتيش المشبر
 األعضاء؛

لة عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش  "5" ز التقارير المرحلية المقبلة معلومات مفص  وطلبت من األمانة تضمي 
كة الموجهة إىل الرئيس التنفيذي.   المشبر

؛ ووضع تسديد 2020البيانات المالية السنوية لعام  من جدول األعمال 10البند 

  االش 
ز
اكات ف  2021يونيو  30ير

 2020والبيانات المالية السنوية لعام )أ( التقرير الماىل  السنوي 

 . WO/PBC/33/8استندت المناقشات إىل الوثيقة  .169

 التقرير.  عرضودعا األمانة إىل  2020والبيانات المالية السنوية لعام )أ(، التقرير الماىل  السنوي  10قدم الرئيس البند و  .170

  ت 2020ذكرت األمانة أن البيانات المالية السنوية لعام و  .171
 31تضمن التقرير الماىل  السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية فز

ا للمعايب  المحاسبية الدولية للقطاع العام )البيانات  ه تم إعداد وأوضحت األمانة أن . 2020ديسمبر 
ً
أنها ( و معايب  إيبساسالمالية وفق

تضمن الوثيقة بيان الويبو بشأن الرقابة الداخلية، والذي كان قد تم تباإلضافة إىل ذلك، و  . مشفوع بتحفظاتتدقيق غب   ت تقرير ملاست
  تقرير 

ا فز
ً
.  المدققإدراجه سابق  يقدم و  يتطرق إىل نتائج العاموأشارت األمانة إىل أن التقرير الماىل  السنوي  الخارجر 

ً
حول هذه تحليال

 ويتناول  ،النتائج
ً
  نهاية ديسمبر  أيضا

ا  2020أظهرت نتائج المنظمة لعام و  . 2020تفاصيل الوضع الماىل  للمنظمة فز
ً
 135.9 قيمةبفائض

أم مليون فرنك سويشي،  365.8 النفقات مجموعمليون فرنك سويشي، و  468.3يرادات اإل  مجموعبلغ  فقد  مليون فرنك سويشي،
مليون فرنك  97.7ويمكن مقارنة ذلك بفائض قدره  مليون فرنك سويشي.  33.4 بلغت فقد  ستثمار اال  المحققة من عمليات مكاسبال

  عام 
مليون فرنك سويشي،  401.4النفقات  مجموعمليون فرنك سويشي، و  457يرادات اإل مجموع حيث بلغ ، 2019سويشي فز

  عام جموع مارتفع و  مليون فرنك سويشي.  42.1المكاسب المحققة من عمليات االستثمار لت سج  و 
٪ 2.5بنسبة  2020اإليرادات فز

 
ً
  عام النفقات مجموع وانخفض  . 2019 بعام مقارنة

 8.9بنسبة  2020فز
ً
  و  . 2019بعام  ٪ مقارنة

ديسمبر  31ذكرت األمانة أنه فز
  أصول المنظمة 2020

مليون فرنك سويشي ومجموع  1.390.9األصول مجموع مليون فرنك سويشي، وبلغ  387.1، بلغ صافز
  أصول المنظمة بمقدار  ارتفع، 2020خالل عام و  مليون فرنك سويشي.  1.003.8الخصوم 

وقوبل  مليون فرنك سويشي.  22.9صافز
امات الويبو  ارتفاعمليون فرنك سويشي ب 135.9 العام البالغ فائض ز   الخسائر االكتوارية المتعلقة بالبر

ز الصح  بعد الخاصة بفز التأمي 
  
   تسجيلها مليون فرنك سويشي وتم  114.9بلغ مجموعها انتهاء الخدمة، والتر

  األصول. فز
 صافز

  تم بعد ذلك إىل  األمانةانتقلت و  .172
ز الصح  بعد انتهاء الخدمة، ليس فقط تلك التر ت بشأن التأمي    أثب 

اإلجابة عل األسئلة التر
   المدققمالحظات  عقبتقديمها 

اح تقدمت به اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة فز ا األسئلة المتعلقة باقبر
ً
الخارجر  ولكن أيض

امات أنه وأوضحت األمانة  . التقاعد" باستحقاقاتمن المخاطر المتعلقة يتم وضع ضوابط للتخفيف "تقريرها بأن  ز بعد تسجيل االلبر
ز الصح  بعد نهاية الخدمة ارتفاعا ب   عام  139.1 قيمةالخاصة بالتأمي 

  طليعة ، 2020مليون فرنك سويشي فز
ة فز أصبحت هذه األخب 

امات المسجلة ز    االلبر
وريألهمية هذا البند، كان من نظرا و  . من حيث قيمتها  الماىل  للمنظمةالوضع بيان  فز التأكد من وجود  الرصز

امات هذهب يتعلقفيما ضوابط كافية  ز ز الصح  احتساب تم وي سابها. تحكيفية ايتعلق ب وأولها  الضوابط هذه أحد كان و  . االلبر ام التأمي  ز
البر

 يُ بعد انتهاء الخدمة من قبل خبب  خارجر  مستقل، و 
 
  م قد

   زمالءالمع  بالتعاونلويبو لالتابعة  شعبة الشؤون الماليةالعاملون فز
الموارد فز

ية  وأشارت األمانة إىل أن  حول البيانات المقدمة. قد يطرحها جابة عل أي أسئلة باإل  ونقوميو  جر  ر الالزمة للخبب  الخا بياناتالالبشر
من قبل  شاملة دقيقتلعملية  أيضا  خضعيالذي  عمل الخبب  االكتواريبمراجعة  اإلدارة تقوم أنأوضحت و  يتم داخليا.  ال الحساب 

.  دققالم   عام و الخارجر 
ز المدقق الخارجر  ، استعان 2020فز ز الداخليي  ائه االكتواريي  منظومة األمم وعل صعيد  . لهذا الغرض بخبر
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، أوضحت األمانة أنهتعل الرغم من أن المنظمات و المتحدة،  ز ز مختلفي  اء اكتواريي  كات  يتم التعامل مع عمل مع خبر أرب  ع أو خمس رسر
   لتحديد  المنظمات بشكل وثيق عملوت، طفقمختلفة 

اضات الرئيسية التر   ياالفبر
ز
اء االكتواريون ف يؤدي حساباتهم و ستخدمها الخبر

  جميع يُ ، فعل سبيل المثال منظومة األمم المتحدة. عل صعيد اتباع نهج متسق إىل  األمر  ذلك
ز
ستخدم نفس معدل الخصم ف

امات مستحقة بالفرنك السويشي ز   عليها البر
امات.  ،المنظمات التر ز ها االكتواري و  عند حساب هذه االلبر ت الويبو خبب  ، غب  ز قبل عامي 
  عام  وأعد الخبب  

ز
قام الخبب  االكتواري الجديد بتعديل بعض و  . 2020و 2019االكتواري الجديد الدراسات المستخدمة ف

اضات، عل األكبر وكان التعديل الرئيس  الذي كان له األثر  جعل الويبو أكب  انسجاما مع المنظمات الشقيقة.  وذلك بهدف االفبر
ز الحساب يتعلق بإدراج التكاليف الطبية الفعلية،    البدال من تكاليف أقساط التأمي 

 الموظف الفرد أو المتقاعد والمنظمة.  ا  يدفعهتر
  الجدول الموجود أعل الصفحة  األثر هذا  مالحظةيمكن و 

ز
ية من البيانات المالية، حيث تم وصفه بأنه  38ف ز من النسخة اإلنجلب 

اض أضاف هذا قد و  . وفق نظام الفئات العمرية" ةلمطالبات الطبيا"   عام  106.5االفبر
ز
امات ف ز  . 2020مليون فرنك سويشي إىل االلبر

  السابق، أي حتر نهاية عام و
ز
  االعتبار يأخذ الحساب كان ،  2018ف

ز
ز ف   المتوسطو فقط. تكاليف أقساط التأمي 

ز
 ت صحة، كانف

ز الموظف  والمتقاعدي 
ً
، وكان صحة من أسوءن ي األكبر سنا

ً
ز األصغر سنا مدعومة بشكل فعال من  لألكبر سنا  مطالبات الطبيةال تالموظفي 

 الذين كانت مطالباتهم الطبية أقل من تكلفة أقساط
ً
ز األصغر سنا ز  قبل الموظفي  ضمن  ا طبيعي د يعهذا الوضع و  المدفوعة لهم.  التأمي 

. ا إطار   الطتر 
ز  سبية الدولية للقطاع العام، كان عل الويبو أن تعتبر موظفيها مجموعة مغلقة. لسوء الحظ، لالمتثال للمعايب  المحاو  لتأمي 

ز    أن الحسابات االكتوارية الفعلية ال يمكن أن تشمل أي أعضاء جدد من الموظفي 
شملهم ت ذينال وبالتاىل  فإن األشخاصوهذا يعتز

 وأقل صحة. 
ً
  لدعماأثر  تالسر ي بالتاىل  و  الدراسة أصبحوا أكبر سنا

ً
ز األصغر سنا   قدما بهذه ن وذكرت األمانة أ . الناجم عن الموظفي 

المصز
 
ُ
ز الطريقة لم يكن واقعيا ألن الويبو ت ز جدد عي     االعتبار هم لن يتم ولكن بشكل مستمر   موظفي 

ز
ز الصح  بعد  عند أخذهم ف حساب التأمي 

. ف والمخاطر يلاثم أشارت األمانة إىل أهمية إدارة التكومن  نهاية الخدمة.   الطتر  الجماع 
ز المنظمة  أبرمتلقد و  المتعلقة بخطة التأمي 

ز يسمح بدفع قسط ، وبالتاىل  نستر  ل فردي عقد تأمي 
ز ز العاملي  ز والموظفي  خفض المبلغ المدفوع  ، أدى هذا األمر إىللمتقاعدين الحاليي 

   الخاصة بهم نيابة عن المتقاعدين األكبر سنا مقارنة بالتكاليف الطبية
، و  تكبدها. يتم التر  

ا لسياسة و بالنسبة لمجال الرقابة الثاتز
ً
وفق

، دراسة طلقالويبو بشأن االستثمارات، ست   العام التاىل 
ستخدم نتائج الدراسة لتحديد  إدارة األصول والخصوم.  حول المنظمة، فز

ُ
وست
وريا لتموي اتيحر  لألصول قد يكون رصز ز الصح  بعد نهاية االحتياجات من حيث التمويل وأي تحديث للتخصيص االسبر ام التأمي  ز

ل البر
ة لمثل هذه الدراسة الفوائد إحدى و  الخدمة.   كمجموعة مفتوحة، وبالتاىل  معاملة  ه تتمأنه  الكبب 

ز ز الموظفي    الجدد يؤخذ الموظفي 
فز

ز الصح  بعد نهاية الخدمة امات الخاصة بالتأمي  ز
ارة األصول والخصوم حول إددراسة اللذلك ستكون نتائج و  . االعتبار عند حساب االلبر
ز أكب  واقعية ويمكن أن  اماالتمويل إىل حاجة ال عدم تبي  ز ز الصح  بعد نهاية الخدمة بالكامل. ات الخاصة بلبر    التأمي 

 
إجراء دراسة  وُيعد

أحد  (تطلب من الويبو إجراء دراسة كل ثالث سنواتالسياسة الخاصة باالستثمارات )عل أساس منتظم حول إدارة األصول والخصوم 
ز الصح  بعد انتهاء الخدمة.  ةرئيسيال الضوابط خبب  اكتواري خارجر   الدراسة ستنفذ من قبل وأكدت األمانة عل أن فيما يتعلق بالتأمي 
ز النتائج راجع ستتم ممستقل، و    توجيه  لويبو. ا نالمعتمدين ممن قبل مستشاري االستثمار الخارجيي 

وستساعد مشورتهم بعد ذلك فز
  تم تخصيصها حتر اآلن لتمويل اللجنة اال عمل 

اتيجية، والتر امات االستشارية لالستثمارات فيما يتعلق باستثمار السيولة االسبر ز لبر
ز الخاصة ب   عام  الدراسة حول إدارة األصول والخصومنتائج  وبعد صدور  . الطويلة األجلاستحقاقات الموظفي 

، 2022المقرر إجراؤها فز
اماتاالالمالية خطة تمويل فيما يتعلق بلشؤون ل الويبو  ستضع شعبة ز ز ب الخاصة لبر   ذلك الاستحقاقات الموظفي 

طويلة األجل، بما فز
ز الصح  بعد انتهاء الخدمة.  اماتاالصول و األ إليواء باإلضافة إىل ذلك، ستتم مراجعة فكرة إنشاء كيان منفصل و  التأمي  ز  الخاصة لبر

ز الصح  بعد انتهاء الخدمة عل النحو ب كما سيتم تقديم خطة التمويل   الذي تسمح به المعايب  المحاسبية الدولية للقطاع العام. التأمي 
انية.  خاللتوصيات إىل الدول األعضاء ال ومختلف ز نامج والمب  ،  الدورة التالية للجنة البر

ً
ا الحاجة جيدا أنها تدرك إىل األمانة  اشارتوأخب 

اماتهذه االرتفاع المستمر لحجم جهود الحتواء الإىل بذل  ز    . االلبر
  ولهذا السبب شاركت المنظمة بنشاط فز

الفريق العامل المعتز
ز الصح   لم يعد و  ضم الغالبية العظم من منظمات األمم المتحدة. يمنذ عدة سنوات و  ا ي كان موجودذبعد انتهاء الخدمة، والبالتأمي 

ز الصح  بعد  ا، لكن المناقشات المتعلقة بالتأمي 
ً
انية، ويرجع الفريق العامل موجود ز انتهاء الخدمة استمرت داخل شبكة المالية والمب 

انية عل مناقشة قد و  الموضوع عل جدول األعمال. هذا ذلك إىل حد كبب  إىل جهود الويبو لإلبقاء عل  ز وافقت شبكة المالية والمب 
  اجتماعات هذه الشبكة األمانة ، وكانتبشكل منتظمالمخاطر المالية 

   اركتشو  تمثل الويبو فز
وستنتهز األمانة الفرصة كما  . ترأسها فز

امات  ز ايد االلبر ز   السابق للتأكيد عل الحاجة إىل مناقشة المخاطر المتعلقة ببر
.  الخاصةفعلت فز ز الويبو وكانت  باستحقاقات الموظفي 
اماتمن  الحد منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق بالتدابب  الرامية إىل  عل صعيد التطورات تراقب  ز ، االرتفاع المستمر لحجم هذه االلبر

حها الفريق العامل    اقبر
  باال سيما التدابب  التر

ز الصح  بعد انتهاء الخدمةالمعتز   إىل الجمعية العامة لألمم  ،لتأمي 
  تقريره النهات 

فز
ت  المتحدة.    أثب 

  أن تكون قد ردت عل األسئلة التر
ز الصح  بعد نهاية ول حمالحظات ال بشأنوأعربت األمانة عن أملها فز التأمي 

  قدمها 
 للرد عل المزيد من األسئلة.  عل استعداد اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، وقالت إنها و  المدقق الخارجر   الخدمة التر

ا باسم المجموعة األفريقية، األمانة عل إعداد التقرير الماىل  السنوي الشامل والبيانات المالية  .173
ً
وشكر وفد جنوب إفريقيا، متحدث

  عل فريق عمل الويبو 2020لعام  السنوية
. والحظت المجموعة الوضع الماىل  العام السليم والمستقر للويبو، واغتنمت الفرصة لتثتز

  منظومة األمم 
ا فز ً بأكمله لمراعاة الحيطة والحذر فيما يتعلق بموارد المنظمة. وذكرت المجموعة أن الويبو قد رسخت مكانتها أخب 

اىل  مثب  لإلعجاب وكان من المهم الحفاظ عل هذا السجل. وأعربت المجموعة عن أهمية تعزيز الضوابط المتحدة كمنظمة لها سجل م
ةالداخلية، حتر لو   .   أصال  متينة كانت هذه األخب  أعربت عن تقديرها للطابع التوضيح  للتقرير الماىل  كما   كما أشار اليه المدقق الخارجر 

  البيانات المالية. ا بتوضيحيسمح المالية، والذي  للبياناتالمصاحب 
ورحبت المجموعة بالنتائج المالية للمنظمة لعام  ألرقام الواردة فز

2020  
  اإليرادات والفائض ومكاسب االستثمار،  ارتفاع سجلت، والتر

  النفقات. و فز
 أحد أسبابكانت المجموعة تدرك أن و  انخفاض فز
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  النفقات 
ز
  ال 19-كوفيد  جائحة هو االنخفاض ف

والحظت المجموعة  السفر.  تكاليف مثلبشكل كبب   تكاليفبعض الض يخفتأدت إىل  تر
اءات ال يزال   المائة من مجموع  76.6حيث تمثل رسوم النظام أكبر مصدر لإليرادات  يشكل أيضا أن نظام معاهدة التعاون بشأن البر

ز
ف

اءات وأنظمة التسجيل األخرى أمر بالغ وذكرت المجموعة أن استمرار التشغيل الفعال لنظام معاهدة التعاون اإليرادات.  بشأن البر
دعت المجموعة الويبو إىل ضمان تمويل األنشطة و  . بأفضل طريقة ممكنةتشغيل األنظمة  الحرص علالويبو عل  تاألهمية، وشجع

 من موارد الويبو المالية، 
ً
 كافيا

ً
  نظام اال رفعتعتقد أن ذلك سيؤدي إىل  فه  التنموية تمويال

ز
تعزيز لملكية الفكرية، وبالتاىل  مشاركة ف

ز لخدمات التسجيل  عدد  وزيادة شموليته عل الرغم من أن المجموعة أعربت عن ارتياحها للوضع الماىل  و  الويبو. ب الخاصةالمستخدمي 
اماتاالالعام للويبو، إال أنها أكدت مخاوفها بشأن  ز ا عل ب الخاصة لبر ً   تمثل خطًرا كبب 

ز التر ومع ذلك،  المنظمة. استحقاقات الموظفي 
ز الصح  بعد انتهاء الخدمة   تم تبادلها بشأن التأمي 

حة. و  أشارت المجموعة إىل أنها تقدر المعلومات اإلضافية التر  خطة التمويل المقبر
 . السنوية واختتمت المجموعة بتوجيه الشكر مرة أخرى إىل األمانة عل التقرير الماىل  السنوي والبيانات المالية

والحظت وعرضها.  WO/PBC/33/8المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر األمانة عل إعداد الوثيقة وتحدث وفد  .174
ا للمعايب  المحاسبية الدولية للقطاع العام وأثنت عل المنظمة لحصولها عل رأي البيانات المجموعة أن 

ً
عدت وفق

ُ
 تدقيقالمالية قد أ

  عام باإليجابية للمنظمة و  ورحبت المجموعة بالنتائج المالية . ايجاتر  
ز
والحظت المجموعة انخفاض استخدام  . 2020نمو إيراداتها ف

  المقابل،نظام مدريد، ولكن 
ز
واختتمت المجموعة باإلشارة إىل  . سابقا  هاإلشارة الي تتما كمالمنظمة   نفقاتإجماىل   أيضا  انخفض ف
ايد بشأن  ز امات االالقلق المبر ز ز الصح  بعد نهاية الخدمة  الخاصة بلبر  . ا سابقكما ذكر التأمي 

اما صارما بالمعايب  المحاسبية الدولية للقطاع العام،  .175 ز
م البر ز  األمانة عل إعداد التقرير الماىل  السنوي الذي البر

ز وشكر وفد الصي 
ا 
ً
  اإلدارة المالية.  النهج المنفتح والشفاف والدقيق الذي تتبعهوالذي يعكس أيض

ز
عرب الوفد أيضا عن ارتياحه للوضع وأ المنظمة ف

  أصولها.  ولالرتفاعالماىل  السليم عل المدى الطويل 
ز
الوضع الماىل  المستقر للمنظمة أحد يشكل و  المستمر لفائض المنظمة وصاف

ز و  ز العالميي     زيد الثقةهو يالفوائد الرئيسية للمستخدمي 
اءاتفز خدمات الملكية عل و  والطلب عليه نظام معاهدة التعاون بشأن البر

  عام وأشار الوفد إىل أن الفائض الماىل  للمنظمة  . األخرى الفكرية الدولية
مليون فرنك  136غب  مسبوق، حيث بلغ  كان  2020فز

  أن  سويشي. 
ز نظام خدمات األ  هذهالويبو  تستخدموأعرب الوفد عن أمله فز موال بشكل جيد وأن تخصص المزيد من الموارد لتحسي 

  الويبو الملكية الفكر 
 التنمية.  تحقيق الملكية الفكرية من أجلتعزيز استخدام لو بشكل عام ية فز

ا باسم  .176
ً
انية وأمانة الويبو مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيقوشكر وفد جورجيا، متحدث ز نامج والمب  ، رئيس لجنة البر

  الوثيقة  ،2020ام لعالسنوية عل إعداد وتقديم التقرير الماىل  السنوي والبيانات المالية 
ز فز  . WO/PBC/33/8عل النحو المبي 

 ها عن تقدير  تأعربكما   . الجائحةعل الرغم من  الذي حققته وأعربت المجموعة عن ارتياحها لألداء الماىل  اإليجاتر  للمنظمة والفائض
 . عملالمسار نفس وعن اعتقادها أن الويبو ستحافظ عل لإلدارة المسؤولة للموارد المالية للمنظمة 

امج والوضع الماىل  السليم للمنظمة. المحرز وشكر وفد باكستان الرئيس وأحاط علما باألداء الماىل  اإليجاتر  والتقدم  .177   البر
وأثتز  فز

 ضمان استمرار تقديم خدمات الملكية الفكرية. من أجل  جائحةال خاللالوفد عل المدير العام واألمانة لتكييف أساليب عمل الويبو 
  النفقات المتعلقة بالسفر والتدريب قد بلغ  جيدا درك أنه يد الوفذكر و 

  المائة، وكان 90أن االنخفاض فز
ة  ذلك فز  ألثر نتيجة مبارسر

ال سيما فيما يتعلق ببناء  وجًها لوجه،العودة إىل سبل العمل التقليدية و  واختتم الوفد كلمته بالقول إنه يتطلع إىل . 19-كوفيدجائحة  
  العام المقبل. لخدمات الدعم للمكاتب الوطنية للملكية الفكرية و تقديم و القدرات 

 مستخدم  الملكية الفكرية فز

عام عل الرغم من الظروف النجاح الذي حققته هذا ال لويبو علا هنأ وشكر وفد الواليات المتحدة األمريكية الرئيس ثم  .178
  حققتها المنظمة تستحق وأشار إىل  ناجحةل خطة استمرارية األعماكانت   ه عل ما يبدو الوفد أنوذكر  الصعبة. 

أن النتائج اإليجابية التر
  المساهماتلالشديد  ارتياحهأعرب الوفد عن و  الثناء. 

ز الصح  بعد نهاية الخدمة عل مدى  المقدمة إىل لزيادة فز صندوق التأمي 
ز األموال لهذا وعل الرغم من ذلك،  السنوات الثالث الماضية.  ة للقلق وأعرب الوفد عن دعمه لبذل  فإن مسألة تأمي  الصندوق مثب 

  المستقبللمعالجة هذه القضية  من الجهود  المزيد 
اتحاد واختتم الوفد بعد ذلك باإلشارة إىل أنه من المؤسف أن اتحاد الهاي و  . فز

اءات يلشبونة ما زاال غب  مكتف ز ذاتًيا، وال يزال اتحاد معاهدة التعاون بشأن البر  . ما عجزهتمويل  يتحملي 

انية وأيد عبارات الشكر السابقة .179 ز نامج والمب  لحفاظ عل اعملها و بشأن ألمانة إىل ا الموجهة وشكر وفد المكسيك رئيس لجنة البر
  حالة سليمة عل الرغم من الظروف 

ز الصح  بعد و  . الراهنةالمنظمة فز   تم تبادلها بشأن التأمي 
أعرب الوفد عن امتنانه للمعلومات التر

 تمثل األمانةلكون أعرب الوفد عن سعادته  كما   نه يدرك أن منظومة األمم المتحدة بأرسها تواجه نفس التحدي. أ ذكر الخدمة، و انتهاء 
ز الصح  بعد نهاية الخدمة.  بشكل جيد  لمنظمةا   المناقشات حول التأمي 

 الوفد مزيدطلب و  فز
ً
ات حول  ا العمل الذي تقوم من التفسب 

ز الصح  بعد انتهاء الخدمة للحد من المخاط المنظمة به   هذا الصدد  إذا تم إنشاء كيان جديد تساءل و ر المرتبطة بالتأمي 
 . فز

   السنوية وشكر وفد االتحاد الروس  الرئيس وشكر األمانة عل إعداد التقرير الماىل  السنوي والبيانات المالية  .180
للعام الماضز

  األموالالوفد الحظ و  (. 2020)
  يتم وعل الرغم من النفقات اإلضافية  الجائحةلمنظمة عل الرغم من ل ةحتياطياال  االرتفاع فز

التر
 ف من الناحية المالية واضحةعل التكي  لويبو قدرة اعام، كانت  بشكلوقال الوفد إنه  لضمان استمرار عمل األمانة دون انقطاع.  تكبدها 

  تديرها. عل  ينطبق ذلك أيضا و 
  أن تظل خدموأعرب الوفد  جميع أنظمة التسجيل التر

الويبو العالمية مطلوبة وجذابة  اتعن أمله فز
ز عل الرغم من وضع السوق ومجال العمل.   للمستخدمي 
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ا بالنتائج المالية اإليجابية للمنظمة و  .181
ً
  عام  ارتفاعبوأيد وفد إسبانيا بيان المجموعة باء ورحب أيض

ز
، عل الرغم 2020إيراداتها ف

  رافقت هذا من 
.  خب  دليلالنتائج  وتشكل هذه . العامالظروف الصعبة التر ذلك،  رغمو  عل قوة الملكية الفكرية عل الصعيد العالم 

ألزمة الصحية ا عن ا ناجمالذي، بحسب ما فهمه الوفد، كان لنظام مدريد و  رتقبلدخل الماأعرب الوفد عن قلقه بشأن انخفاض 
   رغمو  (. جائحة)ال

ز
وي    جذلك، شدد الوفد عل أهمية االستمرار ف وفيما يتعلق بالعالمات التجارية، أشار الوفد إىل  نظام مدريد. لفوائد  البر

  الدورة االقتصادية. 
ز
ات ف    أن القطاع كان ديناميكًيا وحساًسا بشكل خاص للتغب 

ز
العمل عل ولذلك طلب الوفد أن تستمر المنظمة ف

ز جاذبية    تقدمها المنظمة. تحسي 
ز عل المنظمة أن تدرك الحاجة إىل  وباإلضافة إىل الخدمات التر  ستثمار اال ذلك، ذكر الوفد أنه يتعي 
ية   الموارد المالية والبشر

ز
ز الصح  بعد انتهاء الخدمة، . بشكل أكبر  ف امات الويبو المتعلقة بالتأمي  ز

ز والبر وفيما يتعلق بتكاليف الموظفي 
ية، وبالتاىل  ف عل يعتمد الويبو عمل رأى الوفد أن 

وريةمهمة و  ذات الصلةإن النفقات المواهب البشر ا.  رصز
ً
ا إىل  أشار  الوفد  لكنو  أيض

ً
أيض

  المائة  5بنسبة  ةزياد تسجيل ، ولهذا السبب، هنأ مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة علإدارة الموارد المالية بحكمة أهمية
ز
ف

  حققها  نتائجالمقارنة ب
  عام  التر

ز
انية ، وعل استمرار عمله خالل دور 2019ف ز  . رغم الصعوبات الناجمة عن الظروف الراهنةة المب 

ز فحسب، بل ا وبالتاىل  استنتج ا مصادر جديدة  شكلتلوفد أن أنشطة المنظمة الجديدة لم توفر قيمة مضافة للمستخدمي 
ً
أيض

 إليرادات المنظمة. 

بشأن  ديد شال قلقه نالوفد ع أعربوأيد وفد إيطاليا البيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء. ومن ثم  .182
ز الصح  بعد نهاية الخدمة، وشكر األمانة عل تقديم توضيحات من خالل وثيقة األسئلة  امات الخاصة بالتأمي  ز

زيادة حجم االلبر
  الحسابات،  بشكل دقيق األمانة تحدد وطلب الوفد أن  واألجوبة. 

ز
معدل خصم فان استخدام معدل الخصم المستخدم حتر اآلن ف

امات المنظمةله مختلف  ز المنظمة عل الرغم من صعوبة عام إنجازات اغتنم الوفد الفرصة لإلشادة بو  . بمرور الوقت أثر كبب  عل البر
  الختام، أعرب الوفد عن سعادته  وضع المنظمة الماىل  السليم. ل ارتياحهأعرب عن ، و 2020

ز
الذي تحىطز به االهتمام لمالحظة وف

 .  الملكية الفكرية عل الرغم من الظروف االقتصادية والمالية الصعبة عل الصعيد العالم 

موشكر وفد اليابان الرئيس وأيد البيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة  .183  وأعرب الوفد عن باسم المجموعة باء.  المحبر
  عام 

اإليداعات المدفوعة للطلبات الدولية واإلدارة عدد  ارتفاع، والذي جاء نتيجة 2020سعادته بالوضع الماىل  اإليجاتر  للمنظمة فز
 .   هذا الصدد.  الفعالة لمكتب الويبو لنظام اإليداع الدوىل 

 واختتم الوفد كلمته بالقول إنه يأمل أن تواصل األمانة جهودها فز

 عل سؤال من وفد المكسيك، فيما يتعلق و  وفود عل أسئلتهم وتعليقاتهم. وشكرت األمانة ال  .184
ً
بالعمل الذي تقوم به ردا

  هذا الصدد 
ز الصح  بعد انتهاء الخدمة وإذا تم إنشاء كيان جديد فز ، أوضحت األمانة أنه المنظمة للحد من المخاطر المرتبطة بالتأمي 

 ،   العام التاىل 
امن مع إعداد خطة التو فز ز امات الخاصة بمسألة إنشاء كيان منفصل  دراسةمويل، سيتم بالبر ز ز إليواء األصول وااللبر التأمي 

ا، 
ً
احها مسبق ز الصح  بعد انتهاء الخدمة قد تم اقبر ا إن فكرة إنشاء كيان منفصل للتأمي 

ً
الصح  بعد نهاية الخدمة. وقالت األمانة أيض

  ذلك الوقت، لم تكن الدول األعضاء تؤيد الفكر ولكن 
. ا قبر االفكرة مرة أخرى وإدراجها ك دراسةتم تسو  ة. فز   تقرير العام التاىل 

 ح فز
ز مع منتظم  تواصلباإلضافة إىل ذلك، قالت األمانة إنها عل و  المنظمات الشقيقة لمعرفة المزيد حول كيفية معالجة قضية التأمي 

اماتاالرتفاع الحتواء هذه المنظمات الصح  بعد انتهاء الخدمة وكيف تخطط  ز أنها  من جديد األمانة  وأكدت . المستمر لحجم هذه االلبر
  قدمها الفريق العامل 

  باتتابع التوصية الرئيسية التر
ز الصح  بعد انتهاء الخدمة إىل الجمعية العامة لألمم المتحدةالمعتز لمعرفة  ،لتأمي 

  آخر  تإذا كانت المنظمات األخرى قد نفذتها. وكان
هو أن التوصية ال تزال قيد  بشأن هذا الموضوع مانةاأل  ا هتلقت المستجدات التر

 منتظم مع المنظمات الشقيقة حول هذا الموضوع. بشكل  التواصلذلك، واصلت األمانة  عل الرغم منو  . الدراسة

  الصفحة  واردةردا عل مندوب إسبانيا، أشارت األمانة إىل أن معدالت الخصم و   .185
ية من البيانات  37فز ز من النسخة اإلنجلب 

ز الصح  بعد انتهاء الخدمة ومنح العودة إىل الوطن  المالية.    تم استخدامها لحساب التأمي 
وأوضحت األمانة أن معدالت الخصم التر

  نفس الصفحة، وتجدر اإلشارة إىل أن معدالت الخ
ا فز
ً
اكمة كانت أيض صم الثالثة المعنية قد انخفضت والسفر واإلجازة السنوية المبر

  عام 
 . 2020جميعها فز

  قدمتها.  .186
نظًرا لعدم وجود المزيد من التعليقات والطلبات، تال الرئيس فقرة القرار و  وشكر الرئيس األمانة عل التوضيحات التر

  تم اعتمادها: 
 التر

انية جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، بالموافقة عل .187 ز نامج والمب    "التقرير الماىل  السنوي والبيانات الماليةأوصت لجنة البر
 (. WO/PBC/33/8" )الوثيقة 2020لعام  السنوية

 )ب( تحديث بشأن االستثمارات

 . WO/PBC/33/Update on Investmentsاستندت المناقشات إىل الوثيقة  .188

 . هذا البند  لتقديموأعىط الكلمة لألمانة  . "تحديث بشأن االستثمارات")ب( من جدول األعمال  10وافتتح نائب الرئيس البند  .189
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اكم  الثنائيةوقالت األمانة إن إيرادات الويبو تجاوزت النفقات خالل  .190   نفس و  األصول. محفظة السابقة مما سمح ببر
ز
لكن ف

  المستقبل.  ارتفع حجم، الوقت
ز
امات المنظمة لتمويل الرعاية الصحية بعد التقاعد ف ز نفقات ال ، ستكوناألمانة تصور بحسب و  البر

  الرأسمالية ال
ز
  سياق  مخصصة مستقبلف

ز
 وضعالللحفاظ عل الممتلكات المادية للمنظمة، وتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وف

  حال انخفاض الطلب عل أنظمة الملكية الفكرية العالمية بشكل غب  متوقع. مستقر غب  العالم  القتصادي اال
ز
  محفظ إنشاءتم و  ، ف

 تر
اتيحر  محفظة النقد و  النقد األساس   )محفظة االستثمار  ز  (االسبر اير العائدتي    فبر

ز
ا لضمان إدارة أصول م، وتم تصميمه2018للويبو ف

امات وأنماط اإلنفاق المستقبلية.  تراع  المنظمة بطريقة  ز ز وتتألف هذه  طبيعة االلبر    اتاستثمار حرصًيا من  المحفظتي 
  األصول التر

ز
ف

، مثل األسهم وا
ً
 ذلك أدىو األصول، فئات  ه  تشمل عدة فئات منفتم تنوي    ع األصول االستثمارية وقد  لسندات والعقارات. تدر دخال

  هذا الصدد،  . بشكل عام لمنظمةعل احجم المخاطر  تخفيفالمخاطر أو  توزي    عإىل 
ز
  تهدفمح تتألفوف

، التر  ىلإ فظ النقد األساس 
اتيحر   سندات عالمية وأصول عقارية. من عائد إيجاتر  بالفرنك السويشي عل مدى خمس سنوات،  تحقيق  أما محفظة النقد االسبر

امات الويبو طويلة األجل  20يمتد عل فه  تتألف من استثمار  ز ة الزمنية اللبر . باستحقاقات  الخاصةسنة لتتماسر مع الفبر ز  الموظفي 
، ولكن محفظة نفس فئات األصول مثل  علالمحفظة وتحتوي هذه  وقد تم تحديد  . عليها  إضافة األسهم العالمية تم  النقد األساس 

    االستثمار  محج
ز
  ف

ز
ز كل فئة من فئات األصول ف ا  المحفظتي 

ً
طويلة األجل والمخاطر ال اتعوائد االستثمار ل المحددة ألهدافلوفق

  تحملها المسموح 
ً
ز  مفصلة معلومات تقديممن أجل و  سياسة الويبو بشأن االستثمارات.  إىل استنادا شيا مع توصية اوتم حول المحفظتي 

  مجال االستثمار إعداد تحديث مفصل عن أداء استثمارات الويبو  المدقق
ز
، طلبت األمانة من مستشاري  ها ف لجنة  لعرضه علالخارجر 

انية.  ز نامج والمب     البر
عيت الوفود التر

ُ
انية.  PDFمناقشات عن بعد لالطالع عل وثائق تابع التود ز نامج والمب   المتاحة عل موقع لجنة البر

ةإىل الطويل لتتناسب مع عل المدى المتوسط  اتاستثمار أنها قامت باألمانة  ذكرتو  امات المنظمة والنفقات  ةالزمني الفبر ز اللبر
  بعض السنوات، ويختلف أداء االستثمارات مع مرور الوقت، ف المستقبلية. 

  سنوات أخرى، األ  هذا  يكونقد قز
ز
ا، وف

ً
ا داء جيد

ً
 . سيئ

ة الزمنية ال بعد انتهاءتحقيق العائد المتوقع هو المهم    عام تسجيل عل الرغم من و  . لالستثمارحددة مالفبر
ز
عائد استثمار إيجاتر  ف

  عام  تاري    خ اليوم، وحتر 2020
ز
من المتوقع أن تؤدي حالة عدم االستقرار ف ظروف إدارة االستثمارات صعبة للغاية.  تبقر ، 2021ف

عزى جزئًيا إىل االقتصادي والسياس  عل الصعيد العالم  
ُ
  ت
  ال نهاية لها عل المدى القريب، 19-كوفيدجائحة  ، والتر

إىل استمرار  التر
  الوقت نفسو . اتالتقلبات الحالية ألداء عوائد االستثمار 

كون عائدات الفائدة المنخفضة المستمرة إىل جانب ته، من المحتمل أن فز
  المستقبل.  اتائد االستثمار و التقييمات المرتفعة لألصول بمثابة رياح معاكسة فيما يتعلق بأداء ع

  ضوء ذلك،  فز
واصل اللجنة توفز

ورات من أجل إدارة محافظ االستثمار لتحقيق االستشارية لالستثمارات التابعة للويبو، بدعم من مستشار االستثمار، رصد التط
 طويلة األجل. الاألهداف 

كةأعىط نائب الرئيس الكلمة لمستشار االستثمار و  .191    MBS Capital Advice SA ، رسر
  يمثلها السيد محمد نجافز

 . التر

وأشار مستشار االستثمار إىل أن الدوافع الرئيسية لمحفظة االستثمار عل المدى الطويل ه  الدخل الذي يمكن أن تولده  .192
  األصول المختلفة 

: "الدخل"  مليشو  المحفظة.  هذه الموجودة فز من االستثمارات  اتدخل الفوائد من اإلقراض، ودخل اإليجار  ما يل 
  العقارات، ودخل األرباح من ا

  فز
كات التر اءلشر ألسواق المالية. اتقدم تعكس التقلبات و  أسباب هذه العنارص وتوضح  . فيها  أسهم يتم رسر

سيغىط  و  من أجل فهم كيفية اتباع نهج طويل األجل لمحافظ االستثمار.  مهمةبعض العنارص األخرى تعد ، ب  عل المدى القصو 
جيدة للغاية خالل السنوات  اتكانت عوائد االستثمار و  . القائمةع ألنها كانت ذات صلة بالظروف يضامستشار االستثمار بعض هذه المو 

ة لم يكن لو  ألسواق المالية. لالثالث أو األرب  ع الماضية بما يتماسر مع االتجاهات العامة  قد تحققت هذه العوائد االستثنائية خالل فبر
ا بسبب 

ً
،   . 19-كوفيد  جائحةأداء االقتصادات فيها جيد    كانتوبالتاىل 

تلك العوائد  أدت إىلالتقييمات األعل بشكل عام ه  التر
 من 

ً
  تقوم عليها  األسسالمرتفعة، بدال

 تلك االستثمارات المختلفة. التر

  بعض أسواق األسهم،  .193
   تمت مالحظة هذا األمر أيضا و  . ا تاريخي المستويات المسجلة أعل إىلالتقييمات  وصلتفز

 سوق فز
  المقابل العقارات. 

 وكانت حتر منخفضة للغاية، الخالية من المخاطر منخفضة المخاطر أو الأسعار الفائدة عل األصول  بقيت، وفز
  حالة 

المتوسط عل و القصب  عل المدى وقد أدى ذلك إىل زيادة المخاطر  اليورو. و الفرنك السويشي ب المالية صولاأل سلبية فز
. المحافظ واستبدال بعض العائدات من   

، يمكن مالحظة أن عائدات األسهم كانت مزدهرة للغاية، عل  المستقبل إىل الماضز وبالتاىل 
  سويشا، و 13سبيل المثال، 

  المائة فز
  مناطق أخرى.  15فز

  أمريكا الشمالية وإيجابية للغاية فز
  المائة فز

حققت السندات الحكومية و  فز
العقارات عائدات ممتازة  سجلتعائدات جيدة للغاية و القروض  تحققو  . جدا كان منخفض المردود   عوائد إيجابية، عل الرغم من أن

  ترتبط بها هذهاالقتصادات رغم عدم تحسن وقد تحققت كل هذه العوائد  عل مدى السنوات الثالث الماضية. 
ورة.  التر  األصول بالرصز

مثال  . المردود نتيجة لذلك، انخفض و  عليه من قبل.  أغل مما كانت أساس  بشكل أن معظم هذه األصول أصبحت إىل ذلك يشب  و 
ز فرنك سويشي  10بسيط لتوضيح هذه النقطة هو أنه إذا كان شخص ما يمتلك مبتز بقيمة  مليون فرنك سويشي  وحصل علماليي 

ا اإل  فهذا كإيجار، 
ً
  المائة  10بنسبة و يجار جيد جد

. من قيمة افز ز فرنك سويشي إىل  10إذا ارتفع سعر هذا المبتز من و  لمبتز  50ماليي 
  المائة، بل  10 مردود بنسبة عل هذا الشخص مليون فرنك سويشي، فلن يحصل

  المائة، وهذا من شأنه أن يغب   2فز
العائد  تصنيففز

  المستقبل. 
، فإن تلك المكاسب الشديدة فز   السنوات القليلة الماضية قد  الناجمة عن ارتفاع األسعار  وبالتاىل 

  حدثت فز
أدت إىل  التر

  يمكن االستثمار فيها، سواء كانت أرباح األسهم، أو الفائدة عل أنواع مختلفة من السندات، أو ل انخفاض المردود 
جميع األصول التر

 ،  
 . ووصل المردود إىل أدتز المستويات المسجلة تاريخيا إيجار المباتز
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  استخدم مستشار االستثمار و  .194
ح حوللتقديم  التوضيح   العرض خالل رسم بياتز   تطور التقييم  يوضح األسهم.  رسر

الرسم البياتز
  ألسواق األسهم األمريكية وغب  األمريكية. 

  سعر سوق األسهم األمريكية مقسوًما عل  ويمثل التاريحز
الخط األزرق عل الرسم البياتز

كات األمريكية وكان عند مستوى مرتفع نسبًيا. متوسط    مستوى و أرباح الشر
ز
  الواقع، كان ف

ز
 عام  ف

ز  1998لم يتم مالحظته إال بي 
  الواقع ويعرض  . 2000و

ز
  ف

  االعتبار البيانات منذ عام  1990عام  البيانات منذ هذا الرسم البياتز
ز
فقط، ومع ذلك، حتر مع األخذ ف

  ذلك الوقت مرتفًعا للغاية. 1900
ز
رسم ، تم استخدام تأثب  هذه النسبة عل العوائد المستقبلية لتحديد و  ، كان المستوى الذي لوحظ ف

  
ات كانت فيها هذه النسبة منخفضة نسبًيا، مرور بعد  هأنويمكن مالحظة  النقطة. هذه آخر لتوضيح بياتز عندما يكون السوق  أيفبر

ا. 
ً
  ذلك الوقت، و  رخيًصا، كانت العوائد المستقبلية عالية جد

ز
عل العكس من ذلك، عندما كان للسوق تقييم مرتفع كما كان الحال ف

   ةحظال تمت مو  كانت العوائد تميل إىل االنخفاض. 
ز
  كانت و  العقارات.  سوق وضع مماثل ف

ز عل العقارات السويشية، التر كب 
كان البر

التقييم إىل توليد أكب  من نصف إجماىل  العائد المحقق عل  ارتفاععل مدى السنوات الثالث الماضية، أدى و  جزًءا من محفظة الويبو. 
 هذه األصول. 

  ظهر وي . مقارنة بالمستويات المسجلة تاريخيا  أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية تقيبو  .195
  العرض  رسم بياتز

ز
آخر ف

.  المسجلةأسعار الفائدة كانت و  . 2021إىل  1985التقديم  أسعار الفائدة من   
  ذلك الوقت منخفضة بشكل استثنات 

ز
سعار أل  وبالنسبة ف

إىل المستوى  ا نظر و  أقل.  كون أيضا هذه االستثمارات ستعوائد فائدة أقل، فإن  الحصول علالفائدة، كان من الواضح أنه إذا تم 
 الرتفاع 

ً
ز  التقييماتالمنخفض ألسعار الفائدة ونظرا   حي 

ز
  أن تكون توقعات العوائد المستقبلية متواضعة، ف

  األسواق المختلفة، ينبغز
ز
ف

  توق
اتينبغز من مكاسب االستثمارات القوية حافظ مال استفادتوقد  . ستقرار بسبب ارتفاع مستوى عدم اال  الشديدة اتتقلبال من ع فبر

  تحققت خالل السنوات القليلة الماضية
   سيسمحاحتياط   األمر الذي سمح بتشكيل، التر

ز
لن و  التقلبات المستقبلية.  الحد من أثر  ف

  ذلك الوقت من مثل هذا االحتياط  يستفيد المستثمرون الذين بدأوا 
ز
  استثمار األموال ف

ز
ا.  مهمتهمالذي سيجعل األمر ف

ً
 أكب  تعقيد

  ورغم
 
ات التقلب هذه وال يمكن التنبؤ بدق ، فإن المخصصات حدوثها ب اسباأو  ها ة بموعدأنه من المرجح أن تحدث فبر

اتيجيات الموضوعة ت هذه المخصصات تم مراجعة تو  مناسبة تماًما لتحقيق أهداف المنظمة عل المدى الطويل.  بقر واالسبر
اتيجيات  ، للتأكد من أنها ال تزال تخدم بشكل مستمر من قبل اللجنة االستشارية لالستثمارات بدعم من مستشار االستثمار واالسبر
  السنوا كل عامل "االنضباط" عامال اساسيا شسيو  . أهداف المنظمة

أقل إىل حد  اتحيث قد تكون عوائد االستثمار  مقبلةت القليلة الفز
ا، و 

ً
  تكون التقلبات أعل قد ما مما كانت عليه سابق

 
إعادة عملية حافظ االستثمار و مالنهج المنضبط للمحافظة عل سيشكل و  . وأشد

  التوازن ال
ز للغاية  عنرصينل، يالطو ل المدى المراد تحقيقه ع، مع مراعاة الهدف المحافظ بشكل منهحر  عل  ا  تم تطبيقهتر مهمي 

 . عل المدى الطويل لتحقيق أهداف المنظمة

  انتقل مستشار االستثمار إىل النتائج الفعلية لمحفظو  .196
، فقد  و  الويبو.  تر أكب  من  كان مردودها فيما يتعلق بمحفظة النقد األساس 

  المائة سنوًيا عل مد
  ذلك العام.  2.2السنوات الثالث الماضية منذ إنشاء المحفظة و ىثالثة فز

  المائة فز
العائدات رغم أن هذه و  فز

أفضل من العائد  نتيجة ي حددته المنظمة لنفسها، كان تحقيقذمالحظة أن الهدف الال تجدر ، قيمتها متواضعة من حيث كانت 
  المائة من العائد النقدي خالل هذه  4.5كان أفضل بحواىل  لمحقق  وأوضح أن العائد ا . عل أساس سنوي٪ 0.75-الذي بلغ  النقدي

فز
ة الزمنية.  ز أن هذا و الفبر   حي 

ات  لدعم احتياط  وجود  المحفظة عل المدى الطويل، كان من الجيد  عوائد  يعكسقد ال األمر فز الفبر
  المستقبل. 

  تم اتباعها و  الصعبة المحتملة فز
المحفظة كان  صميمت خاللرصح مستشار االستثمار أن أحد الجوانب األساسية التر

  الدخل الثابت  مصدر كان و  التنوي    ع العاىل  للغاية. 
كات وأكب  من اقر هو االمحفظة فز    70ض األموال لمئات من الشر

ض سيادي فز مقبر
  أكب  من  ر استثموفيما يتعلق بالعقارات، تم اال  جميع أنحاء العالم. 

  جميع أنحاء سويشا.  2000فز
كان أحد أهداف و  مبتز مختلف فز

 الحافظة هو عدم تعريض المنظمة ألي خطر مُ  إنشاء
 
ِ أو مُ واحد د منفرد يتعلق بأصل حد كة واحدة. واحد ض قبر ِ كان تأثب  مُ و  أو رسر ض قبر

  امبال تأجب  أحد عدم القدرة عل واحد يواجه صعوبات أو 
  تز

ً
ا  النقد  باالنتقال إىل محفظةو  عل نتائج المحفظة اإلجمالية.  صغب 
  كانت لديها أهداف أكب  طموًحا إىل حد ما مع 

، التر اتيحر    اإلسبر
أسواق األسهم، كانت العوائد أعل إىل حد ما من عوائد االستثمار فز

  المائة تقريًبا.  4.5بنسبة األساس  محفظة النقد 
ا أعل بكثب  فز

ً
  المائة الذي تم  2من معدل العائد المستهدف البالغ وكان هذا أيض

فز
  البداية. 

  حال  ا االحتياط  مرة أخرى، سيكون من المفيد وجود هذ تحديده فز
ات المرور فز التنوي    ع اعتماد وبالمثل، تم  أكب  صعوبة.  بفبر

  
  األسهم  45فقد استثمر . المحفظةفز

  كانت موزعة عل مليون فرنك سويشي فز
  جميع أنحاء  2000 أكب  منالتر

كة مختلفة فز رسر
  كل قطاع وكل بلد. 

  المحفظة كان التنوي    ع و  العالم فز
 ةالمحفظ وكانت المنظمة ألية مخاطر خاصة. لعدم تعريض  عامال أساسيا فز

  أشار مستشار االستثمار إىل و  . الموضوعة لها  طويلة األجلال هدافاألتحقيق ب بطريقة جيدة تسمح مصممة
بعنوان  رسم بياتز

اتيجيات االستثمار"، والذي  ز "خصائص اسبر   يتوقع أن تحققها كل من هذه المحافظ. لتقديرات  يبي 
ا التر

ً
 ألرباح عل المدى الطويل جد

اتيجية تهدف إىل تحقيق دخل وعائد بنسبة و    المائة عل المدى الطويل للغاية، بينما كانت المحفظة  2كانت المحفظة اإلسبر
فز

ا 
ً
  المائة عل المدى الطويل.  األساسية األكب  تحفظ

 عن واحد فز
ً
 تهدف إىل تحقيق عائد يزيد قليال

ا باسم المجموعة باء،  .197
ً
ه أنوذكر وفد المملكة المتحدة، متحدث ات  المكاسب االستثمارية القوية ستغىط   معرفة أنه يش  فبر

التقلبات المرتفعة للسوق وانخفاض توقعات العائد عل المدى الطويل بسبب انخفاض أسعار الفائدة والتقييمات المرتفعة لألسهم 
ز العوائد  التوصل إىلمع مستشاري االستثمار تمكنوا من بالتعاون والحظت المجموعة بارتياح أن الويبو  والعقارات.  توازن جيد بي 

اتيجية.  حولمستمر بشكل رير التقعداد اعالية المخاطر، وأعربت المجموعة عن تقديرها إل التثمارات اإليجابية واالس   هذه االسبر
  المستقبل.  ةالعالمي الجائحةلرصد أثر تمدة أساسية المعاإلبالغ وستكون آليات 

وشددت المجموعة عل  عل استثمارات الويبو فز
  أهمية آليات اإلبالغ هذه، و 

ام بعل  للحرص باهتمام ها عابتستالتر ز   المستقبلااللبر
 . ها فز
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ا باسم  .198
ً
 ه يمكن الحد من أثر ، عن رسوره لمالحظة أنمجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيقوأعرب وفد جورجيا، متحدث

  السوق التقلبات المتوقعة 
ز
خالل اإلدارة الذي تم إنشاؤه من  توقعات العائد عل المدى الطويل باستخدام االحتياط  ض اخفانو ف

  السنوات السابقة. 
ز
ة ف اتيحر  و  الجيدة ومكاسب االستثمار الكبب    هذا االتجاه.  المعتمد  رحبت المجموعة بالنهج االسبر

ز
 ف

والحظت المجموعة أن  علما بالعرض التقديم  الواضح.  وأحاط وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية،تحدث و  .199
  المستقبل الستثماراتلالنسب اإلقليمية  تحديد يد العالم  وطلبت عل الصع كانت موزعةاالستثمارات  

ز
أن والحظت المجموعة  . ف

ات الزمنية ة إىل  عن وجود تساءلت و معظمها كانت استثمارات طويلة األجل، أن ، و كانت مختلفة  الستثماراتل الفبر استثمارات قصب 
ز فيها إ وباإلضافة متوسطة األجل.    منتصف اقاياالستثمارات أو  تبديلىل ذلك، تساءلت المجموعة إذا كانت هناك حاالت تعي 

ز
فها ف

ة الزمنية ال  ألي سبب من األسباب.  حددة لها مالفبر

  عام و   .200
ز
اتيحر  ف  . 2020طلب وفد الواليات المتحدة األمريكية توضيح معدالت العائد عل النقد األساس  مقابل النقد االسبر

اتيحر  عل ثر األوتساءل كذلك عن  اتيحر   المدققتوصية  الناجم عنمعدالت العائد عل النقد االسبر ز النقد االسبر الخارجر  بأن يتم تعيي 
ز الصح  بعد انتهاء الخدمة   منفصل.   ،المخصص لتكاليف التأمي 

  كيان قانوتز
ز
 كأصول خطة أو ف

أن  وأشار إىل المجموعة األفريقية حول مسألة توزي    ع المحفظة.  حتهالذي طر سؤال البدأ مستشار االستثمار باإلجابة عل و  .201
  جميع أنحاء العالم، وموزعة للغاية  ةمتنوع تكان  المحفظة

ز
وقال إنه يمكن تقديم هذه األرقام  . بعد  النسب اإلقليمية يحسبلم وأنه ف

 القصب  أو المتوسط وفيما يتعلق بالسؤال حول العائد عل المدى إىل األمانة لتعميمها عل الوفود. 
 
د عل حقيقة أن المحفظة ، شد

ا تنوع  الباإلضافة إىل ذلك، كان و  كل فئة من فئات األصول.   عل مستوىشديدة التنوع  ز أيضا كبب  من أجل و  فئات األصول المختلفة.  بي 
  المحفظة، بعضها قصب  

ز
عل السندات  ، مثلاألجل بطبيعتهإدارة مخاطر المحفظة، كانت هناك مجموعة متنوعة من االستثمارات ف

  السندات  استثمارات وتحتوي المحفظة عل . المثال لسبي
ة األجل فز ز للغاية مما يضمن استقرار المحفظة قصب  ز آمني  ضي 

مع مقبر
  السوق.  رغم

ى المحفظة فئات استثمار أكب  تقلًبا حيث كان الهدف هو تحقيق معدالت عائد أعل عل المدوتتضمن  التقلبات فز
.  لهذه الفئات ديدةالع التقلبات رغمالطويل  ، من حيث المبدأ،   عل المدى القصب  ةالمحافظ كانت وبالتاىل   متنوعة أيضا من حيث الفبر
ز محفظة الزمنية.  سهم، ألن األسهم كانت استثمارات طويلة األجل االستثمار باأل عدم بأقرص و  ةزمني ةبر فاألساس  بطبيعتها ب النقد  وتتمب 
  محفظة النقد األساس  وكانت 

ّ
ز القصب  والمتوسط.  خاصبشكل  ز ترك ا عل السؤال الذي طرحه وفد الواليات المتحدة و  عل المديي 

ً
رد

  عام  النقد  األساس  مقابل عائد النقد األمريكية، حول عائد 
اتيحر  فز   ذلك  ا دقيق ا رقم يملك ، لم يكن مستشار االستثمار 2020االسبر

فز
. واردة حتر اآلن  2021 سنة د ائكانت عو و   الوقت.    العرض التقديم 

امات االالخارجر  بشأن تقييم  المدققأما بالنسبة لتوصيات  فز ز لبر
ز الصح  بعد نهاية الخدمة، فقد كان هذا موضوًعا سيتناوله مستشار االستثمار واللجنة االستشارية لالستثمارات خالل الخاصة ب التأمي 

وري إ لتحديد العام  اتيجية االستثمار من أجل إذا كان من الرصز اماتجراء أي تعديالت عل اسبر ز ثم تلقر مستشار  . تغطية هذه االلبر
 عائد حقق، وذكر أن النقد األساس  2020االستثمار المعلومات حول عائدات عام 

ً
اتيحر   5.1بنسبة  ا   المائة والنقد االسبر

 عائدحقق فز
ً
 ا

  المائة.  5.9بنسبة 
 فز

أخرى لطلبات الحصول عل توضيحات إضافية، أو ألي مسائل أخرى قد تطرحها الوفود بشأن  وفتح نائب الرئيس الباب مرة .202
هذا البند من جدول األعمال. ولم تكن هناك طلبات أخرى ألخذ الكلمة. وشكر نائب الرئيس مستشار االستثمار عل العرض التقديم  

 والردود عل األسئلة واختتم بند جدول األعمال. 

  د يسدت وضع)ج( 
ز
اكات ف  2021يونيو  30االشبر

 . WO/PBC/33/9استندت المناقشات إىل الوثيقة  .203

 )ج( من جدول األعمال وأعىط الكلمة لألمانة.  10وذكر نائب الرئيس أن اللجنة ستنتقل إىل البند  .204

اكاتوضع تسديد "وأوضحت األمانة أنه منذ إعداد وثيقة  .205    "االشبر
  االعتبار  ذ أختالتر

، تم 2021حتر نهاية يونيو المساهمات فز
  تم الحصول عليها األمانة  وذكرت . 2021يونيو  30مختلفة بعد استالم مساهمات 

 1424: ساهمت ميانمار ب  المساهمات التالية التر
  يوليو ساهمت كوت ديفوار و  . 2021فرنك سويشي لعام  305ساهمت غواتيماال بمبلغ و  . 2021فرنك سويشي لعام 

بدفعة جزئية فز
ا سويشًيا لعام  116 غتبل

ً
  أغسطس دفعة جزئية إضافية بو  2021فرنك

ساهمت الغابون و  . 2021فرنك سويشي لعام  201قدرها فز
  يوليو بلغت 

ا سويشًيا  284بدفعة جزئية فز
ً
  أغسطس قدرها  ،2020لعام  فرنك

ا سويشًيا.  67 وبدفعة جزئية إضافية فز
ً
ساهمت و  فرنك

ا سويشًيا لعام ف 74بدفعة جزئية قدرها ماىل  
ً
   . 2020رنك

ا سويشًيا و 25 وساهمت النيجر بمبلغز
ً
ا سويشًيا، وه 74فرنك

ً
ز  ما فرنك  دفعتي 

ز جزئي اك اتحاد باريس  تي  ا سويشًيا لعام  11395وساهمت قطر بمبلغ  . 1991لعام الشبر
ً
ا سويشًيا لعام  11395و 2020فرنك

ً
فرنك

اكفرنك سويشي  91158الهند، و  . 2021 اك فرنك سويشي  11395 ،ليتوانيا و  . 2021عام  الشبر  7193 ،فانواتو و  . 2021عام الشبر
اكاترصيد  يغىط  المبلغ  ذا وهفرنك سويشي،  ساهمت و  . 2021، باإلضافة إىل دفعة جزئية لعام 2020و 2019و 2018و 2017 اشبر
ا سويشًيا، و  34183اليونان بمبلغ 

ً
فرنك سويشي لعام  341842ورية كوريا بمبلغ جمه ساهمتو  . 2021لعام  ةجزئيدفعة هو فرنك

   -تيمورساهمت و  . 2021
اكفرنك سويشي  1424ب  ليشتر فرنك  45579وساهمت المملكة العربية السعودية ب   . 2019عام  عن اشبر

اك  تكون قد سددتسويشي، وبذلك  ا سويشًيا، وهو  5696ساهمت كينيا بمبلغ و  . بكامله 2021عام اشبر
ً
   المبلغفرنك

اك المتبقر الشبر
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ساهمت جمهورية الو الديمقراطية و  . 2021دفعة جزئية لعام  و فرنك سويشي، وه 2698 مبلغساهمت جامايكا ب و  . 2021عام 
ساهمت و  . 2021فرنك سويشي لعام  45579ساهمت إندونيسيا بمبلغ و  . 2021و 2020فرنك سويشي لعام   2848الشعبية ب  
ا سويشًيا  23377العراق بمبلغ  توساهم . 2021ي لعام فرنك سويش  2849نيكاراغوا ب  

ً
اكات عام غىط  ي الذيفرنك  2018رصيد اشبر

اكاتباإلضافة إىل  ساهمت ترينيداد وتوباغو ب  و  . 2021فرنك سويشي لعام  1424ساهمت بنغالديش ب  و  . 2020و 2019عام   اشبر
اك فرنك سويشي 5697 ا سويشًيا  3869225ت، بلغ إجماىل  المتأخرات هذه المدفوعاعد وب . 2021 عام عن اشبر

ً
   فرنك

ز
سبتمبر  13 ف

2021 . 

نظًرا لعدم وجود تعليقات أو طلبات ألخذ الكلمة، تم اعتماد و  وشكر نائب الرئيس األمانة عل العرض وفتح باب التعليقات.  .206
 :  القرار التاىل 

207.  
ً
انية علما ز نامج والمب  اكات  تسديد  وضع"بمضمون  أحاطت لجنة البر   االشبر

ز
" )الوثيقة 2021يونيو  30 ف

WO/PBC/33/9 .) 

ية من جدول األعمال 11البند   التقرير السنوي عن الموارد البشر

 . WO/PBC/33/INF/1استندت المناقشات إىل الوثيقة  .208

ية"من جدول األعمال،  11قدم الرئيس البند و  .209  التقرير.  عرضودعا األمانة إىل  "التقرير السنوي عن الموارد البشر

ية  .210 إىل لجنة مقدمة وثيقة إعالمية  هو  (WO/PBC/33/INF/1الوثيقة )وذكرت األمانة أن التقرير السنوي عن الموارد البشر
انية وسيتم  ز نامج والمب    أكتوبر  إرسالها البر

  الويبو فز
  وقت الحق خالل جمعيات الدول األعضاء فز

 . 2021إىل لجنة الويبو للتنسيق فز
ة  غىط  ين التقرير السنوي ذكرت األمانة أو    عشر شهًرا فبر

خمسة أجزاء عل النحو  هو مقسم إىلو  2021إىل يونيو  2020من يوليو االثتز
( :    (2)؛ للقوى العاملةتجاهات الرئيسية اال ( لمحة عن 1التاىل 

ز التر   شؤون الموظفي 
لجنة الويبو للتنسيق إىل  عنها تقديم تقارير  ينبغز

؛ و مثل إنهاء التعيينات؛  ز ز الجنسي  المكافآت والتقدير؛ وتمديد التعيينات المؤقتة إىل ما بعد و تنفيذ سياسة الويبو بشأن المساواة بي 
ة    (3)؛ المحددة لها  الزمنية انتهاء الفبر

ات التر ة الصعبة شهدتها التغيب   التقدم (4)؛ 19-كوفيد  الناجمة عن جائحة الويبو خالل الفبر
  خالل العام المسجلة المستجدات الو  بشكل عام المحرز 

ية عامة عل ( نظرة 5؛ )ماضز  المقبلة وما بعدها.  للثنائيةأهداف الموارد البشر
ية  كمل التقرير السنوي بكتيب عن الموارد البشر

ُ
وهو  القوى العاملةب المتعلقة معلوماتالحصاءات و اإل من  عل العديد  يحتويواست

نت   و  . متاح عل اإلنبر
نت، وأنه سيتم تحديثه كل ستة  بكامله علالكتيب تتم اتاحة ذكرت األمانة أن هذه ه  المرة األوىل التر اإلنبر

نت بجميع اللغات وأشارت األمانة إىل أن أشهر.  ز عل موقع الويبو عل اإلنبر ية والكتيب متاحي  التقرير السنوي عن الموارد البشر
 الرسمية لألمم المتحدة. 

  التقرير السنوي.  الواردة نة عددا من النقاط البارزةاألما عرضتو  .211
  الويبو مستقرة من حيث األعداد  بقيت فز

القوة العاملة فز
  اتسامها بالمرونة 

ز  70 حواىل  تمثل القوة العاملة األساسية  إذ واستمرت فز   المائة من إجماىل  القوة العاملة، أي الموظفي 
ز
ز  ف المعيني 

  المائة  30أما القوة العاملة المرنة فه  تشكل دائم،  مستمر أو  و أالمدة  بموجب عقد محدد 
ز من إجماىل  القوة العاملةفز ، أي الموظفي 

ز  ز المؤقتي  ، كان . والموارد من غب  الموظفي   
   121 توفيما يتعلق بالتنوع الجغرافز

  الويبو فز
ز موظقز  . 2021يونيو  30دولة عضو ممثلة بي 

ز ا ، شكلت النساء وفيما يتعلق بالتوازن العام بي  ز   الويبو والرجال  54لجنسي 
  المائة من موظقز

  المائة.  46فز
بالنسبة للمناصب و  فز

ز العليا    الدرجتي 
ز "4-"فو "1-"مد، حققت المنظمة أهدافها فز   الدرجتي 

ز فز ز الجنسي  ز التوازن بي   ، بينما واصلت السغ  إىل تحسي 
 . "5-" و"ف2-"مد

  . 19-عبة بالنسبة للويبو وموظفيها بسبب جائحة كوفيد سنة السابقة كانت صالذكرت األمانة أن و  .212
 
ر العمل اإللزام  عن وقد أث

ز و  العام اإلغالق نتيجةُبعد والعزلة االجتماعية  ا من حالتهم النفسيةعل صحة الموظفي 
ً
، واستجابة لذلك، أطلقت األمانة عدد

  ذلك جلسات حول الرفاه 
 يةانتقالبمرحلة  واتسمت هذه السنة أيضا بمرور المنظمة والوقاية من اإلرهاق.  والتأملالمبادرات بما فز

  أكتوبر  اتتغب   حصول عدة و 
ز فريق 2020مع وصول المدير العام الجديد فز   يناير  إدارة، واختيار وتعيي 

فضال عن ، 2021عليا جديد فز
  إعادة تنظيم الهيكل التنظيم  العملية 

  مارس من  ا  تم تنفيذهتر
ة المشمولة بالتقرير،و  ذلك العام. فز أدت الجائحة إىل إدراك  خالل الفبر

  القوى العاملة للويبو 
لم تكن األمانة و  ودفع الويبو إىل إعادة تقييم ممارسات عملها.  الحاجة إىل تعزيز القدرة عل التكيف والمرونة فز

ا إىل 
ً
ز بحاجة إىل إدارة قوة عاملة عن ُبعد فحسب، بل كانت بحاجة أيض   ثقافة عمل مرنة، وتمكي 

قوة عاملة مختلطة، وكان عليها تبتز
ز من التكيف    انخراطهم المستمر  ضمانو  لها واالستجابة  مع التحديات الناشئة الموظفي 

 . دهمجبغض النظر عن مكان تواعمل الفز
ز و  أشخاص وتوظيف، وبقدر ما تسمح به الظروف، ذكرت األمانة أنها تسغ جاهدة الجتذاب الجائحةوعل الرغم من  ز متنوعي  مؤهلي 

وي    ج جهود المن خالل    مجال البر
  تبذلها فز

أن جهودها ومشاركتها مع الدول األعضاء غب  الممثلة قد أسفرت عن نتائج أشارت إىل ، و التر
ا أكبر من طلبات التوظيف من الدول األعضاء غب  الممثلة.  إيجابية. 

ً
 صلت األمانة تنفيذ واو  ونتيجة هذه المبادرات، تلقت األمانة عدد

. ب الجديدة المتعلقة جراءاتاإل عمليات و الألدوات و من ا مجموعة ية من خالل عملية تحول رقم  ز المرونة  الموارد البشر ولتحسي 
للتكيف أكب  ديناميكية  بطريقةإعادة توزي    ع القوة العاملة  وذلك بهدفلقوة العاملة لتخطيط لل نهجا مرنا األمانة  اعتمدتالتنظيمية، 
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 ىل ذلك، فإن عملية التوظيف بأكملها، وباإلضافة إ العمل الجديدة.  أساليب والتأقلم مع اتالتغب   مع
ً
 واستقطابمن التخطيط بدءا

،إىل التقييم واالختيار والتووصوال  ،المواهب ز   بيئة  حاليا تم إجراؤها ي عيي 
ز
اضيف    وفضال عن ذلك، . ةافبر

ز
عت األمانة ف العمل عل رسر

  تسغ إىل تحقيق تمبادراالتعزيز 
  الرب  ع األخب  من عام يةالتنوع والشمول التر

ز
اء الشباب ف كان و  . 2021، وسيتم إطالق برنامج الخبر

ا لبناء قدرات الشباب 
زً اء الشباب برنامًجا متمب  ، ال سيما عل الصعيد برنامج الخبر  من البلدان النامية الشباب العالم 

ً
والبلدان األقل نموا

  
 تمر بمرحلة انتقالية. والبلدان التر

ز تطوير داء و األ  إدارةإلطار وأبلغت األمانة اللجنة أيضا أن شعبة الرقابة الداخلية قد أكملت مؤخرا استعراضا  .213 الخاص  الموظفي 
ز تو  . باألمانة صعيد عل ألداء ا وذلك بهدف تعزيز  توقع األمانة أن يؤدي هذا االستعراض إىل تبسيط نظام إدارة األداء وتطوير الموظفي 
ز بشكل أفضل.  قدرات وتطوير  المنظمة عل مواءمة التعلم والتطوير مع األولويات أيضا وذكرت األمانة أنها ستعمل  الموظفي 

اتيجية  ا مع إطار عمل منظومة األمم المتحدة بشأن التعلم لضمان التنسيق  وستنخرطإلدارة المواهب، الجديدة االسبر
ً
مع  والتناغمأيض

 النظام. 

اتيجية ه سيتم تقديماألمانة أنذكرت و   .214 ة ل جديدة اسبر ية تغىط  الفبر ز لموارد البشر إىل لجنة التنسيق  ،2026و 2022الممتدة بي 
  الويبو لعام  خاللللنظر فيها 

ز
ية هو خطة الويبو  . 2021جمعيات الدول األعضاء ف اتيجية الموارد البشر وأضافت األمانة أن أساس اسبر

اتيجية المتوسطة األ    تغىط  اجل الجديدة االسبر
  تزويد الويبو بالموارد التر

ز
ية ستلعب دوًرا رئيسًيا ف ة نفسها وأن الموارد البشر لفبر

  تتطور وتتغب  بشكل مستمر لمنظمة وموظفيها ا والتدريبات المصممة لتلبية احتياجاتالمناسبة 
تعزيز الفعالية  وذلك بهدف ،التر

  بيئة العمل بتكار اال تعاون و وال
ز
، ذكرت األمانة أن تغيب  ثقافة الويبو يمثل أولوية رئيسية لإلدارة الجديدة وسيكون لذلك تأثب   . ف

ً
ا وأخب 
  الويبو. 

ز
ية ف   الويبو، ستجري األمانة دراسة استقصائية  الحصول عل آراء ووجهات نظر من أجل و  كبب  عل إدارة الموارد البشر

موظقز
ز  ل مستوىحو    الرب  ع األ  انخراط الموظفي 

ز
ز  وسيتمتركز عل نبض المنظمة وثقافتها وقيمها،  2021خب  من عام ف كب 

بعض عل  أيضا  البر
 قطاع.  المسائل عل مستوى كل

  اليوم السابق بشأن توصيات التدقيق المعلقةو   .215
 عل سؤال طرحه وفد الواليات المتحدة األمريكية فز

ً
، 2013عام الصادرة  ردا

ز إدارة األداء نظام بشأن وال سيما  درجت  و  ،وتطوير الموظفي 
ُ
كمسائل ذات أولوية التعلم والتدريب، ذكرت األمانة أن هذه التوصيات قد أ

ية الجديدة اتيجية الموارد البشر   اسبر
 . فز

وتحدث وفد جورجيا باسم مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيق، وشكر األمانة عل إعداد وتقديم التقرير السنوي عن  .216
ية    الوثيقة الموارد البشر

ز فز ل والحظت المجموعة تحسن  . WO/PBC/33/INF/1عل النحو المبي 
 
لخطة العمل امتثال الويبو معد

ز المرأة ز وتمكي  ز الجنسي   عام  المطبقة عل نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بي 
ز   المائة بي 

 . 2020و 2019، بنسبة ستة فز
ز وباإلضافة إ ز الجنسي    تمثيل بأسف  الحظت المجموعةو  . 2022/23 للثنائيةىل ذلك، رحبت المجموعة بأهداف التوازن بي 

انخفاضا فز
  المناصب اإلدارية و 

.  خاللإىل تحقيق األهداف  ها تطلعأعربت عن المرأة فز ز ز المقبلي  دت المجموعة األنشطة الرامية إىل أيو  العامي 
ز جهات التنسيق المعنيتعزيز قدرات  امج والوظائف ة بقضايا الجنسي    البر

ز فز ز الجنسي    تعميم المساواة بي 
 . حتر تصبح أكب  فعالية فز

نت مع  و  ز أجرت األمانة سلسلة من الندوات عبر اإلنبر ز باالنضمام إىل الويبو و كبار المسؤولي  تفاعل وثيق مع جرى ، و األشخاص المهتمي 
.  يف وتحسنتالتوظ، ونتيجة لذلك، زاد عدد طلبات جهات التنسيق    وتوىل   جودتها بشكل كبب 

ة للتنوع الجغرافز المجموعة أهمية كبب 
ز  ز الجنسي  ز والتوازن المالئم بي  ز من الدول األعضاء غب   شدةشجع بفه  ت –للموظفي  ز المؤهلي  الجهود المبذولة الجتذاب المرشحي 

ة ةالعالم عل الصعيد  تها أهمي ازدادتتعتقد المجموعة أن الرقمنة و  المناطق األقل تمثيال. من الممثلة و  ، وأن مواكبة االتجاهات المتغب 
  هذا االتجاه. و أمر مهم، 

 . 19-كوفيد  جائحةأقرت المجموعة باالستجابة الفعالة لو  لذلك رحبت المجموعة بالجهود المبذولة فز
ية  اتيجية الموارد البشر اتيجية خالل لمناقشة وثيقةوإتاحة الفرصة  26-2022وشكرت المجموعة األمانة عل إعداد اسبر  االسبر

اتيجية الجديدة ستكون ه  تالجمعيات العامة المقبلة، و  اتيجية  الواردةتحقيق الرؤية ل أساسيةدر أن االسبر   الخطة االسبر
متوسطة الفز

 األجل. 

قية وتحدث وفد بيالروس باسم مجموعة  .217  م التقرير المفصل. وشكر األمانة عل تقديبلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
اتيجيتها تركز عل    عادل داخل األمانة، وستشجع المجموعة األمانة  تحقيقوالحظت المجموعة أن برامج األمانة واسبر

توزي    ع جغرافز
  هذا االتجاه. 

ا من المهم تمثيل المزيد من البلدان، ولكن رغم أهمية و  عل مواصلة العمل فز
ً
  نوع من  تحقيقأيض

مستوى  المساواة فز
  المناصب العالية المستوىلسوء الحظ، لم يكن للمجموعة تمثيل و  تمثيل. ال

  المجموعة  رغبداخل األمانة، وت فز
الحصول عل فز

ز  توزي    ع ز حسب المجموعات اإلقليمية ب الموظفي  هذه المعلومات اإلحصائية المجموعة أن تعتقد و  . مع تحديد مناصب الموظفي 
ز صورة أوضح  ستقدم   هذا االتجاه.  منمعممة الرسالة لل، وأعرب عن تقديره عن توزي    ع الموظفي 

تود و  األمانة حول الخطوات األوىل فز
  المستقبل عل التشغيل  تعتقد و  ألرقام. واالمزيد من التفاصيل  الحصول علالمجموعة 

أنه من المهم أن تستند أعمال المنظمة فز
اءات الوطنية.    افقد  الناجح لمكاتب البر

ات، ويمكن أن تكون هذه اكتسب العاملون فز لمكاتب الوطنية العديد من المهارات والخبر
ها عل مستوى الويبو.  اتالخبر   مفيدة للمنظمة إذا تم تسخب 

ية.  عرضو  إعداد وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية، وشكر األمانة عل    .218  التقرير السنوي عن الموارد البشر
يةوشكرت المجموعة إدارة الويب ، تلك المتعلقة بالتوازن ، وبشكل خاصو عل جهودها لضمان تحقيق األهداف الرئيسية للموارد البشر
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ز
ز الجغراف ز الجنسي    هذا الصدد، الحظت المجموعة أن  . والتوازن بي 

ز
دولة عضو ممثلة اآلن عل جميع مستويات وفئات  121وف

ز أن    حي 
ز
، ف ز   وظائف خاضعةدولة عضو م 109الموظفي 

ز
.  مثلة ف  

ز
 للتوزي    ع الجغراف

العرض عل و  WO/PBC/33/INF/1 وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر األمانة عل إعداد الوثيقة .219
ز أمًرا مهًما، وأعربتو  المفيد.  ز الجنسي  ام بالمساواة بي  ز

  عام  ا عن رسوره تعتبر المجموعة االلبر
ز
خطة ، واصلت الويبو تنفيذ 2020ألنه ف

ز المرأةالعمل  ز وتمكي  ز الجنسي  وهذه الخطة عبارة عن آلية مهمة  . المطبقة عل نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بي 
حيب بالمبادرات  معدل امتثال الويبو بنسبة ستة بالمائة. تحسن  لمالحظة، وأعربت المجموعة عن سعادتها للمساءلة ز تم البر   حي 

ز
وف

ورة بذل المزيد من الجهأشارت المجموعة إىل ، ظومة األمم المتحدةاإليجابية للويبو عل مستوى من ز تلد و رصز ز  حسي  التوازن بي 
  المناصب اإلدارية. 

ز
  المنظمة وضمان تمثيل المرأة ف

ز
ز ف   ف الجنسي 

ز
 2-الدرجة مدعل سبيل المثال، انخفضت النسبة المئوية للنساء ف

  المائة  8 االنخفاض نسبة إذ بلغت، 2017يونيو  30بشكل كبب  منذ 
ز
المجموعة بالجهود  تورحب . تراجع واضحيدل عل األمر الذي ف

ز و  ز الجنسي  ز التوازن بي  كات  اللجوء إىلبالحصول عل مزيد من المعلومات حول  أشارت إىل رغبتها المبذولة لتحسي   التوظيفرسر
  أيضا المجموعة  ترحبو  لضمان وجود مجموعة قوية من المرشحات المؤهالت. 

 ستهدفتبمزيد من المعلومات حول الحملة التر
فات  النساء  لو  تقييم أثرها.  تمي وكيفالمحبر

ً
 شامال

ً
-كوفيد  ات الناجمة عن جائحةتحديلكان من دواع  رسور المجموعة أن ترى تقييما

  ا وإدارته ا وأثره 19
ز
  تلك الظروف غب  المسبوقة، بما ف

ز
اكها ف ز اإلدارة الجديدة وإرسر  عن تعيي 

ً
 ذلك إعادة تنظيم أولويات المنظمة ، فضال

اتيجية الويبو للصحة العقلية والرفاه عن رسورها المجموعة  توأعرب وإعادة الهيكلة.   إىل تعزيز  الرامية األخرى والجهود لرؤية تنفيذ اسبر
ز  . الحياة المهنية والشخصية التوازن بي  ز   أدخلت عل سياسة  عديالتبالت أيضا  ترحبو  للموظفي 

بشكل و  . األمومة واألبوة إجازاتالتر
عد ، عام

ُ
ية الفعالة  ت ز الجزء األكبر من نفقات  تمثلو  المنظمة وأهدافها. مهام لتحقيق  مهمة جدا الموارد البشر تكاليف الموظفي 

  تمتلكها للمنظمةن والمواهب و الموظف يعد المنظمة، وبالتاىل  
عتبر لذلك، و  . من أهم األصول التر

ُ
ية أمًرا  ت اإلدارة المناسبة للموارد البشر

.  بالغ األهمية.  ز ز الجنسي  ز التوازن بي    لموظفيها وتحسي 
ز
امها بالتنوع الجغراف ز ذلك،  رغمو  وستشجع المجموعة األمانة عل مواصلة البر

أعل معايب  الكفاءة  د إىلباالستناعل أساس الجدارة و التوظيف من جديد عل أهمية أن يتم  أكدت المجموعةفيما يتعلق بالتوظيف، 
اهة، مع مراعاة الطبيعة التقنية للغاية للويبو  ز   تقدمها والبز

اتيجية الموارد عن تطلعها المجموعة وأعربت  . ونوع الخدمات التر إىل اسبر
ة    تغىط  الفبر

ية الجديدة التر   تأمل أن  اتوالمناقش 2026-2022البشر
  االعتبار بشأنها، والتر

جائحة  منفادة الدروس المستتأخذ فز
 انتهاء بعد  والمستعدة لتطبيق نموذج العمل الذي سيتم اعتماده القادرة عل التكيفلقوى العاملة المرنة و لدعم أن توفر الو  19-كوفيد

اء الويبو ل برنامج الشباب الذين تابعوا بنجاحمن  األوىل بالدفعةإىل ترحيب الويبو وأعربت المجموعة أيضا عن تطلعها  . جائحةال لخبر
 . للجميع الملكية الفكريةوإتاحة بناء القدرات والذي يهدف إىل الشباب 

ز األمانة عل إعداد التقرير السنوي، الذي كان  .220 وأعرب الوفد عن تقديره  المحتوى والمعلومات.  غنيا من حيثوشكر وفد الصي 
.  لتحقيق  

  العام الماضز
ية فز   إدارة الموارد البشر

  تلبية ما ك  الويبو نتائج إيجابية فز
أعرب عن اعتقاده أن الويبو ال تزال تواجه تحديات فز

ز لخدمات الملكية الفكرية، وهذا يتطلب من المنظمة اعتماد  ز العالميي  ايدة للمستخدمي  ز
مبتكر وأساليب فعالة  نهجاالحتياجات المبر

ية الموارد ال ةهيكل إلعادة اتيحر  بشكل بشر   ال جائحةقديره لالستجابة الفعالة للوأعرب الوفد عن ت التنوع.  مع مراعاةاسبر
 ا  قامت بهتر

، حرصت  مختلف إدارات الويبو.    تزامنت مع تغيب  قيادة المنظمة وتعديل هيكلها التنظيم 
وعل الرغم من التحديات غب  المسبوقة التر

  المنظمة بشكل عدم تأثر الويبو عل 
 هذه المتخذة لمواجهة تدابب  الكبب  ب  الخدمات األساسية العالمية للملكية الفكرية وإنتاجية موظقز

  الويبو الذين عملوا بجد  مثل العمل عن بعد.  التحديات
  اإلشادة بموظقز

ةوأعرب الوفد عن رغبته فز أعرب عن كما   . خالل هذه الفبر
  تنفيذ 

  حققتها الويبو فز
المتحدة بشأن المساواة خطة العمل المطبقة عل نطاق منظومة األمم رسوره لمالحظة النتائج اإليجابية التر

ز المرأة ز وتمكي  ز الجنسي  ز برحب الوفد بمبادرات الويبو الجديدة وشجعها، مثل ضمان و  . بي  حددة ممزايا  عل ت ال االزمحصول المنتفعي 
اء الشباب، إضافية كل هذه   ساهمستو  للوافدين الجدد.  الزمالة، واإلجازة التعويضية، ونظام ضافيةاإل عمل الوساعات ، وبرنامج الخبر

  المبادرات 
 هيكل القوة العاملة، وبالتاىل   فز

ز لة وتجعلها تحسن صورة المنظمة ستحسي 
َّ
  منظومة األمم المتحدة.  جهة عمل مفض

 فز

  وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن تقديره للتقرير  .221
ية عل  الغتز بالمعلومات وشكر األمانة، وخاصة إدارة الموارد البشر

ية للويبو  العمل عل جهودها لمتابعة اتيجية الموارد البشر  الناجمة عن جائحةعل الرغم من الصعوبات غب  العادية  2021-2017اسبر
  تهدف لمبادرات طالق اوأشار الوفد إىل سغ  الويبو المستمر إل  . 19-كوفيد

  التر
ز فز ز الجنسي    والمساواة بي 

ز التمثيل الجغرافز إىل تحسي 
ز  المفصلةديره للمعلومات وأعرب الوفد عن تق المنظمة.  المقدمة بشأن التواصل مع الدول األعضاء غب  الممثلة، ورحب الوفد بتعيي 

  ذوات مؤهالت عالية ثالث نساء 
وشكر الوفد أيضا المنظمة عل جهودها المتواصلة لتنفيذ  المدير العام للويبو.  ائباتصب نامن فز

ز وخطة  ز الجنسي  ز سياسة الويبو بشأن المساواة بي  ز الجنسي  العمل المطبقة عل نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بي 
ز المرأة ز  . وتمكي  ز وال سيما عل المستويي  ز الجنسي    تحقيق أهداف التكافؤ بي 

 "1-"مدورحب الوفد بالتقدم الذي أحرزته الويبو فز
  أن تمثيل  ذكر الوفد خرى، األ وفود ال اليه كما أشارتو ذلك،  رغمو  . "4-"فو

ز المرأة انخفض فز  للثنائية "5-"فو "2-"مد المستويي 
  الويبو  ةمراجع يستلزمثانية، األمر الذي ال

ز فز ز الجنسي  ز لبالنسبة هدف المساواة بي  الجهد وطلب الوفد معلومات عن  . هذين المستويي 
  تبذله

امها بمعالجة مخاوف الدول األعضاء خالل  . لمعالجة هذا الموضوعالويبو  التر ز   أظهرت بها البر
وشكر الوفد األمانة عل الطرق التر

  ذلك قرارها بإلغاء 
ة المشمولة بالتقرير، بما فز نامج المكافآت والتقدير لعام  المؤسس  األداء  مكافأةالفبر ، كما طلبت الدول 2020لبر

االنتقال إىل  من خالل استجابت المنظمة بشعةقد و  اتالتدريب توفب  عل كبب    شكلب تقد أثر  جائحةالوفد أن الدرك يُ و  األعضاء. 
نت وأدوات    بحسب األدوات عبر اإلنبر

ذلك،  رغمو  . خدمات التدريبتوفب  مجموعة متنوعة من  مع بتدر  رسعة تعلم المُ التعلم الذاتر
  هذا التقرير لم 

  ويكن واضحا فز
كيف و  بعها اوتت إذا كانت الويبو تطلب معدالت إتمام التدريبات 2021تقرير القوة العاملة للويبو لعام فز
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  ذلك  عزيز معرفةالمصممة خصيًصا لت التدريباتفيما يتعلق ال سيما  ،تقوم بذلك
ز
ز الرئيسية، بما ف القوى العاملة بسياسات الموظفي 

ز عن المخالفات، ومنع التحرش الجنس   الطريقة المعتمدة من قبلها ًحا من األمانة حول وطلب الوفد توضي . ومعالجته حماية المبلغي 
ا، و  . عن بعد تنفيذ مثل هذه التدريبات ل ً ية لعن تطلعه  الوفد أعرب أخب  اتيجية الموارد البشر  2026-2022فرصة مراجعة مسودة اسبر

 . 2021جمعيات  ومناقشتها خالل

ية  -وشكر وفد إيران )جمهورية  .222 ، والذي تضمن معلومات وعرضهاإلسالمية( األمانة عل إعداد التقرير السنوي عن الموارد البشر
  سبيل تحقيقعن التقدم المحرز 
ز
ية.  ف  أهداف التوظيف ولمحة عامة عن سياسات ومبادرات وأنشطة المنظمة المتعلقة بالموارد البشر

ز هذا ر المستمعمل ورحب الوفد بال ية  أساس  مصدر  يشكلالتقرير الذي  عل تحسي  للدول بالنسبة للمعلومات عن الموارد البشر
 مثل أي منظمة، و  األعضاء. 

 
عد
ُ
  الويبو العمود الفقري للمنظمة، و  ت

ز
ية ف من أداء عملها  المنظمةتتمكن عنرص أساس  ل ه  الموارد البشر

ة عل اإلدارة فعال. بشكل  ية، ألنها مرتبطة بشكل مبارسر بالكفاءة التنظيمية  وعلق الوفد أهمية كبب  وتوفب  السليمة للموارد البشر
  وضعتها إدارة  قيمالب عن ترحيبه الوفد أعرب و  التطورات الناشئة عل الفور وبالشكل المناسب. لتكيف مع ا بالقدرة عل، و الخدمات

التر
  اوالمبادر  الويبو 

وأشار الوفد بشكل خاص إىل التعاون المنتظم والوثيق  . 19-كوفيدخالل جائحة  بمركز العمل  فيما يتعلق أطلقتها ت التر
  تتخذ من جنيف مقرا لها لتبادل المعلومات والدروس المستفادة 

  مكان  لجائحةل التصديمن أجل مع المنظمات الدولية األخرى التر
ز
ف

  الويبو، وعل الرغم من  العمل. 
  لموظقز

ز
  هذا المجال الكبب   لتقدماوفيما يتعلق بالتوزي    ع الجغراف

ز
 إىل وجود ثغراتالوفد  اشار ، المحرز ف

  داخل أمانة الويبو. 
ز
  التمثيل الجغراف

ز
افه الوفد ب يرحت ورغم، وبالتاىل   ف   تبذلها األمانة واعبر

 يعتقد ، لمعالجة هذه الثغراتبالجهود التر
  الوفد أن

  ال تنفيذ ه ينبغز
ز
 المتوازن. مزيد من اإلجراءات لضمان التمثيل الجغراف

ية.  .223 بجميع الجهود المبذولة بشكل عام ورحب الوفد  وأعرب وفد المكسيك عن امتنانه للمعلومات المقدمة بشأن الموارد البشر
   جديدةال هبمساهماتو لتنفيذ النهج الجديد للمدير العام 

   قد تساهم التر
ز
ز ف ورحب الوفد بكل  الويبو.  عل صعيد طريقة التفكب  تحسي 

   الحظذلك،  رغمو  . بشدةالجهود المبذولة وأيدها 
ية لم يشر إىل القضايا ذات األولوية، والتر الوفد أن التقرير السنوي عن الموارد البشر

  مكان العمل و العدم التسامح ق إىل موضوع لم يتم التطر  عل سبيل المثال، ف كانت مهمة. 
 إىلمطلق مع التحرش الجنس  والتحرش فز

درك الوفد أنه لم تكن هناك دائًما معلومات محددة مقدمة بشأن هذه يو  . بشكل خاص ألشخاص ذوي اإلعاقةالمسائل المتعلقة با
 . ز ز المسألتي     حولأن يبعث برسالة إيجابية  األمر ومن شأن هذا  األمور، لكنه طلب مع ذلك إضافة سطر بشأن هاتي 

القيم المعتمدة فز
 المنظمة. 

  أدىل بها ممثل المجموعة باء وشكر الوفد األمانة عل  .224
ية.  إعداد وأيد وفد إسبانيا التعليقات التر  التقرير السنوي عن الموارد البشر

ية الموارد لل جيدة سياسة وضع وُيعد    أي منظمة، ولكنمسألة ذات بشر
تكتس  هذه المسألة المزيد من األهمية السيما  أولوية مطلقة فز

  كانت تمنظلبالنسبة 
انيةالمواهب ومهارات موظفيها، كما يتضح من تحليل  عل عتمد بشكل أساس  مة مثل الويبو التر ز وأعرب  . المب 

نالنظر ب األمر الذي سمح له، المعلوماتالتقرير عل المزيد من  هذا الوفد عن امتنانه الحتواء  عل الرغم من و  عنارص محددة. ب بتمع 
  ا
ز  لمراعاةلتقرير، يعتقد الوفد أن المنظمة يجب أن تبذل المزيد من الجهود التقييمات الجيدة الواردة فز   والتوازن بي 

التنوع الجغرافز
  مختلف

ز فز  المستويات، نظر و  الدرجات الجنسي 
ً
. تؤدي إىل وضع سإىل أن اإلدارة غب  المالئمة للتنوع  ا أن  وذكر الوفد أنه يجب غب  مثاىل 

استغرابه  عنالوفد  أعربولهذا السبب،  توظيف أفضل المواهب الخارجية. إىل و قدر اإلمكان المواهب الداخلية  تعزيز إىل  تسغ األمانة
 . ر خارجية للحصول عل الخدماتداللجوء إىل مصاأن الويبو ستحتاج إىل  إىل يشب   يذ، والمن الوثيقة 64محتوى نص الفقرة من 
ز ال من قبلعندما ال يكون من الممكن تنفيذها  ألداء مهام معينة خارجيةاستخدام مصادر يجب  أنهالوفد  يعتقد و  ز و الموظفي  أال داخليي 
 
ُ
ة للغاية تتعلق بالحفاظ عل قد يؤدي إىل كقاعدة عامة، ألن ذلك   عتمد هذه المقاربةت وريةمشكلة خطب  ات الرصز  المعارف والخبر
  الوثيقة.  مسألةال هولهذا السبب، طلب الوفد من األمانة توضيح هذ لمنظمة. ل

 النتقال المنظمة الشديد  امتنانهعن وأعرب الوفد  فز
ابتكار من لمنظمة ا من هذه العملية ستمكن، ويمكن استخالص دروس قيمة 19-جائحة كوفيد عقب ظهور بعد شعة للعمل عن ب

وأشار الوفد إىل أن العديد من المكاتب الوطنية  . نةو مر كب    أساليب عملباعتماد أيضا األمر الذي سيسمح ، هجينةأنظمة عمل 
اءات والعالمات التجارية، حيث مماثلة اعتمدت أسليب عمل   للبر

  ذلك المكتب اإلسباتز
ز احتياجات  للتوفيقالتدابب  تم دمج ، بما فز بي 

ز والخدمة العامة.  ، أعرب الوفد عن استعداده للتعاون مع الفريق الرئ واهتمامات الموظفي 
ً
ا اتيجية الموارد وأخب  يس  للمنظمة بشأن اسبر

ية  ز المكاتب الوطنية والويبو  إىل أهمية التعاون أشار الوفد و  . 2026-2022البشر ممارسات العمل الجيدة وأعرب عن اعتقاده بشأن بي 
 نجاًحا للجميع.  يشكلأن نجاح الويبو 

قيةوأيد وفد االتحاد الروس  البيان الذي أدىل به وفد بيالروس باسم  .225 وشكر  . مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
ية وتقديمه.    تنفيذ  الوفد األمانة عل إعداد التقرير السنوي عن الموارد البشر

خطة العمل المطبقة عل ورحب الوفد بالتقدم المحرز فز
ز المرأة.  ز وتمكي  ز الجنسي     التحسند أيضا الوف ذكر و  نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بي 

  مستويات الكبب  فز
تمثيل المرأة فز

  ظل جائحة  . اإلحصائيات تشب  اليهالمنظومة كما معينة داخل 
ز فز وأعرب الوفد عن امتنانه للمعلومات المتعلقة بإدارة الموظفي 

  تمكنت بها األمانة من تكييف  . 19-كوفيد
ن من لنظام مراقبة األداء وطلب الوفد توضيًحا حول الطريقة التر

ّ
 شخاصاأل  تتبع أداءتتمك

ز حفقامت بتالذين يعملون عن بعد، وكيف  ىل ذلك، وباإلضافة إ العمل عن بعد.  خالل المطلوبة حفاظ عل مستويات اإلنتاجيةلهم لب 
ية ز  االحتياطية طلب الوفد معلومات عن الموارد البشر   تملكها الويبو، وال سيما العدد التقريتر  للمرشحي 

 قائمةالموجودين عل التر
  يمثلونها.  الموارد 

تطوير برنامج الزمالة العمل عل الجهود المبذولة لدعم الشباب، وال سيما  بشدةوأيد الوفد  االحتياطية والمناطق التر
اء الشباب.  نامج و  بعض التوضيحات حولوطلب الوفد  وإطالق برنامج الخبر ت يفتح مجاال إذا كان برنامًجا بشكل خاص هذا البر
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اء الشباب و  لتوظيف المؤقت أو الدائم. ل   القطاعات عن وتساءل الوفد عن كيفية اختيار الخبر
عن الوفد  أعربو  . فيها  سيعملونالتر

ز الشباب و اقتناعه  ورة تشجيع المتخصصي    برصز
ز
إىل وه  خطوة أن هذه خطوة مهمة للغاية  الوفد  يعتقد و  حياتهم المهنية.  دعمهم ف

يةفعالة إدارة  ستسمح بضماناألمام    المستقبلالمرحلة  خالل هذه الويبو  عل صعيد  للموارد البشر
ز
امج  . وف وأشار الوفد إىل البر

  العادل. 
ز
  ركزت عل ضمان التمثيل الجغراف

  يدرسها فريق اإلدارة الجديد من  والمبادرات التر
وطلب الوفد معلومات عن التدابب  التر

  العاد
ز
ية يجب أن يتضمن معلومات  ل. أجل دعم مبدأ التمثيل الجغراف وأعرب الوفد عن اعتقاده أن التقرير السنوي عن الموارد البشر

  ال يات والدرجاتعن المستو 
تحديد ه لم يتم وأعرب الوفد عن اعتقاده أن كل مجموعة إقليمية داخل األمانة. و  كل بلد   فيها   تم تمثيلتر

ية   تقرير الموارد البشر
ز
 وجود هذا النوع من المعلومات إنو  . عل األرجح 2012منذ عدة سنوات، منذ سنة  هذا النوع من المعلومات ف

ية. ال يعىط     واإلقليم   تحديد سمح للدول األعضاء بي هو و  وفد صورة واضحة عن حالة الموارد البشر
األمر الذي ، مستوى التمثيل الوطتز

   فكرة أوضح عن نيتكو بسمح للبلدان ي
ز
  ترغب ف

 . ول اليها الوصحالة التمثيل التر

ز وشكر األمانة عل   .226 ز الجنسي    والتوازن بي 
ز
  تبذلها األمانة لضمان التنوع الجغراف

وأعرب وفد باكستان عن تقديره للجهود التر
ورة بذل المزيد من العمل لتحقيق التوازن  إىلالوفد شار ذلك، أ رغمو  دعمها.    رصز

ز
ز الدول األعضاء  توزي    ع القوى العاملةف وأثتز الوفد  . بي 

نامج يمكن أن إطالق  بشأن الحديثعل اإلعالن  اء الشباب وأعرب عن اعتقاده أن هذا البر   برنامج الخبر
ز
تعميم يساهم إىل حد كبب  ف

اءكما المدير العام،   أشار اليهالملكية الفكرية كما  اك الخبر نامج أعرب عن تطلعه إلرسر   البر
ز
اء من البلدان النامي ،ف ة والبلدان وال سيما الخبر

 
ً
 . األقل نموا

  مستوى  مساواةفيما يتعلق بال .227
ز
ز وانخفاض تمثيل المرأة ف ز الجنسي   يعود بشكل أساس  ، أوضحت األمانة أن ذلك "2-"مدبي 

  " 2-"مدمن فئة  ةواحد ةإىل تقاعد زميل
ز
ا من الوظائف ف

ً
لذلك كان األثر ، "2-الدرجة "مدوأضافت أن المنظمة لديها عدد قليل جد

ا عل هذا  كانت األمانة  مع ذلك،و  . ةالموظف ت هذهعندما غادر  ا ضًح او  ً    ستتمكن من معالجتهرجح األ علو  الموضوعتعمل كثب 
ز
ف

  سياق المسابقات الجارية والمقبلة. التواصل تالمستقبل وس
، أحاطت األمانة علما بجميع  جهود فز  

وفيما يتعلق بالتنوع الجغرافز
وأكدت  . تم اإلشارة اليه سابقا ، كما بالنجاح المرتبط بجهات التنسيقوستواصل األمانة جهودها وترحب  التعليقات والمالحظات. 

  التوعية  مبادراتلتعزيز الدول األعضاء مع األمانة  عملاألمانة عل أهمية 
 البلدان.  مختلف فز

   اتالمجموع ديد تح طلبطلب الحصول عل بيانات إضافية، شكرت األمانة وفد بيالروس عل وردا عل   .228
اإلقليمية فز

 .  
عل التقارير من أجل تزويد المناسبة المجموعات اإلقليمية لالتفاق عل التعديالت مع األمانة تواصل وست إحصاءات التوزي    ع الجغرافز

 . تفصيال بأرقام أدق وأكب  الوفود 

ز و  .229 ز الجنسي    ه  دون المستوى فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد الواليات المتحدة األمريكية حول أهداف المساواة بي 
التر

ف المستقبلخطط توظيف  تضع، ذكرت األمانة أنها لم المطلوب   و  عند تحديد األهداف السابقة.  تستشر
كانت األهداف الجديدة التر

  مستوى  انخفاضاألمانة التأكيد عل أنه فيما يتعلق ب وكررت األمانة أكب  عملية. تضعها 
نظًرا للعدد و ، "2-مد"تمثيل المرأة فز

ا للوظائف من 
ً
  المنظمة، كان من الصعب تحقيق األهداف. " 2-"مد ةالدرجالمنخفض جد

  تحقيق أهدافنظرا لو  فز
ز  لنجاح فز  الدرجتي 

   "،1-"مدو "4-"ف
كز األمانة جهودها عل التطوير الوظيقز  عن التوعية سبر

ً
كات اللجوء إىلو  للزمالء، فضال التوظيف للمناصب  رسر

 . العليا 

 عل و  .230
ً
 للحصول عل اللجوء إىل مصادر خارجية تشب  إىل 64وفد إسبانيا، قالت األمانة إن الفقرة  الذي طرحه سؤالالردا

  لم تكن 
ز يتمتعون بالمهارات المنظمة  فريق عمل كونيأن وذلك للحرص عل لعمل المنظمة،  أساسيةالخدمات التر يتألف من موظفي 

 . األساسية من دون زيادة العدد اإلجماىل  للوظائف

، ذكرت األمانة أنهو  .231   حال عدم  المدققتقرير  استنادا إىل ،فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد االتحاد الروس 
الخارجر  وفز

  
  مع 1975تفاق ال  وفقا وجود قرار من الدول األعضاء بشأن التوزي    ع الجغرافز

، فإنها ستواصل جهودها من أجل توسيع التمثيل الجغرافز
ز عل الدول األعضاء غب  الممثلة و  كب 

  المجموعات و  المناطق.  ضمنانتشار أفضل عل تحقيق البر
كررت األمانة أنها ستعمل مع منسقر

  الحصول عليها 
  ترغب فز

 حول هذه المسألة.  للتأكد من أن الدول األعضاء لديها جميع البيانات التر

ا عل استفسار من وفد الواليات المتحدة األمريكية حول التدريب، و  .232
ً
ا، رد ً ية  ذكرتأخب  اتيجية الموارد البشر األمانة أن اسبر

اتيحر  يشمل    أثارها الوفد.  المسائلالجديدة توض  بوضع إطار تدريب اسبر
 التر

ر الرئيس طلب ألخذ الكلمة وجود أي نظًرا لعدمو  التوضيحات.  وشكر الرئيس األمانة وفتح المجال لمزيد من األسئلة أو  .233
ّ
، ذك

ية أي اللجنة بأن هذا البند ال يتطلب اتخاذ  سياسة الموارد عل اللجنة  الطالعقرار وقد تم تقديم التقرير السنوي عن الموارد البشر
  المنظمة. 

ية فز    رحبت الوفود بالجهود المبذولة، ال سيما لقد بشكل عام، و  البشر
قد ركزت اللجنة أشار إىل أن و  . 19-جائحة كوفيد ظلفز

سوف و  والمرونة، وأعرب عن اعتقاده أن المنظمة قد استجابت بشعة لهذا التحدي، الذي يمثل تحديا عالميا. القدرة عل التكيف عل 
ية  اتيجية الموارد البشر   ستمكن المنظمة من االستجا 26-2022تسمع الوفود المزيد عن اسبر

بة لرغبات الدول األعضاء وتوقعاتها التر
  التوازن الاإلنصاف والمساواة، و تعزز إدارة أفضل  تحقيقومن 

ز الرجال والنساء،  ،جغرافز وكل هذه العوامل باإلضافة إىل التوازن بي 
ية.  ستشكل خب  دليل عل حسن  االستفادةتوقع المنظمة وت بالتأكيد. وعرصية المنظمة مستقبلية  توجهاتكانت و   إدارة الموارد البشر
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  األنشطة المتعلقة بو إىل أقص حد من األدوات الرقمية، 
ز
ز فه  قادرة عل الملكية الفكرية، بما أنها منخرطة ف   هذا مساعدة المبدعي 

ز
ف

ي عل االستفادة من أفضل األدوات عل و المجال  ز األدوات الرقمية من  تعد بطبيعة الحال، و  . المتاحةمساعدة الجنس البشر بي 
 األدوات الرئيسية. 

اح  من جدول األعمال 12البند  انية اقير ز  2022/23 للثنائيةبرنامج العمل والمي 

ز  .234  . WO/PBC/33/11و WO/PBC/33/10استندت المناقشات إىل الوثيقتي 

انية للثنائية  من جدول األعمال 12افتتح الرئيس المناقشات حول البند و  .235 ز اح برنامج العمل والمب 
فيما يتعلق و  . "2022/23"اقبر

  الدورة  هذا  بالوثيقة األوىل تحت
ز
  جرت والقرار الذي اتخذ ف

البند، ذكر الرئيس أن األمانة قدمت وثيقة منقحة بناًء عل المناقشات التر
انية.  ز نامج والمب  ز للجنة البر ثم تال القرار  ومن المعلقة المحتملة.  المسائلوأكد الرئيس أنه من المهم إحراز تقدم بشأن  الثانية والثالثي 

انية بشأن  ز نامج والمب  ز للجنة البر انية للثنائية الصادر عن الدورة الثانية والثالثي  ز اح برنامج العمل والمب 
وشكر الرئيس  . 2022/23اقبر

الثانية الموضوع خالل الدورة هذا نائب الرئيس، السيد خوسيه أ. جيل سيليدونيو، والوفود عل التقدم الممتاز الذي تم إحرازه بشأن 
انية.  ز نامج والمب  ز للجنة البر   الوثيقة المحدثة.  والثالثي 

ز
العمل من أجل و  وذكر أن األمانة عملت جاهدة لمعالجة جميع الطلبات الواردة ف

  اآلراء والتوصل إىل بفعالية 
ز
ز عل توافق ف كب 

  أجرتها األمانة  التعديالت، شجع الوفود بشدة عل البر
دمة من الطلبات المق بناًء علالتر

  أن تسمح هذه  الرئيس وأعرب الوفود. 
ز
انية بإحراز تقدم بشأن  التوضيحاتعن أمله ف ز نامج والمب  المعلقة خالل  المسائلللجنة البر

  أكتوبر.  للتمكن منعتمد عل المشاركة البناءة للوفود أشار إىل أنه يو  األسبوع. 
ز
ثم دعا  تقديم توصية واضحة إىل جمعيات الويبو ف

 التقرير.  عرضمانة لالرئيس األ 

انية االستعراض الشامل األول الذي أجرته الدول األعضاء  عقبأشارت األمانة إىل أنه و  .236 ز اح برنامج العمل والمب 
وع اقبر لمشر

 بقرارات اللجنة،  2022/23
ً
انية، وعمال ز نامج والمب  ز للجنة البر اح برنامج العمل خالل الدورة الثانية والثالثي  انيةتم تقديم اقبر ز  والمب 

انية للنظر فيه.  المنقح 2022/23 ز نامج والمب  ز للجنة البر وذكرت أنه  . عديالتالت ملخصا عن األمانةقدمت و  إىل الدورة الثالثة والثالثي 
اتيجية تمت إضافة أهداف التنمية المستدامة  ة اسبر ز   الصفحة  شكلإىل بحسب كل ركب 

ا فيم ،تم تغيب  مرجع الوثيقةو  . 8إطار النتائج فز
  الصفحة يخص تعريف نفقات التنمية 

  الحاشية فز
وجدول الموارد  6تم تحديث الجدول و  . A/55/4إىل  ،ضمن إطار النتائج 8فز

ز غرض االنفاق فيما يخص قطاع العالمات والتصاميم حسب ب   الصفحتي 
، 32و 21فز   ، عل التواىل 

  غرضز
بغرض بيان التصحيح فز

" و"الخدمات ز "النشر وي    ج لنظام الهاي اإلنفاق المعنوني  ت إضافة مؤرسر أداء رئيس  شامل للمنظمة  . التعاقدية" فيما يتعلق بالبر وتم 
  حققت منافعها 

اكة، التر   ذلك تلك المنفذة من خالل أطر الشر
كافة: "عدد المشاري    ع الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، بما فز

اءات والتكنولوجيا وحق المؤلف والصناعات  4.1قبة المرتقبة أو استكملت مراحل مهمة"، ألغراض النتيجة المرت   قطاع  البر
فز
ز للمنظمة كافة: " ز شاملي  ي أداء رئيسيي  ديها 1اإلبداعية. وتمت إضافة مؤرسر اء ومور   طالتر  التكنولوجيا الخرصز

ز " عدد أوجه التوفيق بي 
  مجال ا2وعبر مشاري    ع التشي    ع؛ " WIPO GREENعبر منصة 

  إطار " وعدد أشكال التعاون فز
 WIPOلبحث والتطوير القائمة فز

Re:Search  ه  بصدد اجتياز مراحل البحث والتطوير الشيرية؛ ألغراض النتيجة المرتقبة  
  قطاع التنمية اإلقليمية  3.3والتر

فز
  الصفحات من  19-وتم تحديث المحتوى المدرج بشأن استجابة الويبو لجائحة كوفيد والوطنية. 

الذي يوضح و  19إىل  16فز
اتيجيات التنفيذ    ستعتمدها المنظمةاسبر

  إطار النتائج ، لرئيسية التر
 . 4.4و 4.3و 3.3و 3.1و 2.4و 2.2و 1.1 المرتقبةوال سيما فز

اتيجيات  يتم تكرار ، ولتجنب االزدواجية، لم بطبيعتها قطاعات ال مختلفشمل نظرا لكون االستجابة تو    اسبر
اتيجيات فز هذه االسبر

حت األمانة19-الويبو لجائحة كوفيدلتمويل استجابة و  قطاع.  للكالتنفيذ     3,015تخصيص  ، اقبر
لموارد ل مليون فرنك سويشي إضافز

   النفقات مجموع، ارتفع وبالتاىل   . 4.4و 4.3و 3.3و 3.1و 2.4و 2.2المستخدمة ضمن إطار النتائج المرتقبة 
اح فز إطار برنامج اقبر

انية  ز ات األداء الرئيسية التالية: " مليون فرنك سويشي.  793,8إىل  790,8من  2022/23العمل والمب  " النسبة 1وتم إدراج مؤرسر
جم ملخصها العمل  بكل لغات األمم المتحدة الرسمية، الهدف 

  ُيبر
" والنسبة المئوية 2" ؛%100المئوية لمنشورات الويبو الرئيسية التر

  الثنائية لمنشورات الويبو العالمية بشأن مسائل الملكية الفك
جمة بكل لغات األمم  2022/2023رية الموضوعية المنشورة فز والمبر

  إطار المرحلة  "3" ؛%100 المتحدة الرسمية، الهدف
من خريطة الطريق الخاصة بسياسة اللغات  1وتنفيذ المشاري    ع التجريبية فز

  قطاع اإلدارة والمالية 1.1ألغراض النتيجة المرتقبة  ؛المراجعة
  الملحق مكتب ال /  فز

تقسيم للموارد  Xمدير العام. وتم توفب  فز
وي    ج لألنظمة العالمية للملكية 3.1المرتبطة بالنتيجة المرتقبة  الفكرية. وتم إدراج مقارنة لنفقات التنمية  والمخصصة ألغراض البر

 .   الملحق الحادي عشر
  الختام، أشارت و بحسب كل نتيجة مرتقبة وكل قطاع فز

اح  م تقديمه تاألمانة إىل أنفز برنامج العمل اقبر
انية  ز  إىل الدول األعضاء للنظر فيه.  2022/23والمب 

  تضمنت WO/PBC/33/10وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء ، وشكر األمانة عل إعداد الوثيقة  .237
، التر

   المفصلةوشكرت المجموعة جميع الدول األعضاء عل المساهمات  . WO/PBC/32/4الشامل للوثيقة  االستعراضبعد  التعديالت
فز

  دارت حول مناقشاتال
وع  التر اح مشر انية اقبر ز انية،  خالل 2022/23برنامج العمل والمب  ز نامج والمب  ز للجنة البر الدورة الثانية والثالثي 

ت أن الوثيقة المنقحة تعكس تلك المناقشات.    أدخلت عل الوثيقة، شددت المجموعة عل أهمية وفيما يتعلق بالتعديالت ا واعتبر
لتر

انية األول  ز نامج  اإلدارة الجديدة.  الذي وضعتهبرنامج العمل والمب  لشفافية مع إيالء أهمية خاصة ل لمنظمةايحدد رؤية وهذا البر
امج إىل تبسيط الوثيقة،  والمساءلة.  سؤوليةوالم  من البر

ً
ز عل القطاعات بدال كب 

تحدد أن للدول األعضاء  مر الذي سمحاأل وقد أدى البر
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كيمكن للمنظمة  حيثالمجاالت بسهولة   و  أكبر أثر ملموس.  أن تبر
ّ
ز  ي أدلتهذال بيانبالرت المجموعة ذك خالل الدورة الثانية والثالثي 

انية ز نامج والمب   الستعراضأعربت المجموعة عن امتنانها و  عمل القطاعات.  نبشأالعامة  يتضمن مالحظاتها وآرائها ، والذي للجنة البر
وع مع مراعاة تعليقات  ها المجموعة ذات أولوية رئيسية للويبو، ومالحظات المشر   تعتبر

  المجاالت التر
ز
أال الدول األعضاء، ال سيما ف

  مجال الملكية الفكرية، و والتنوع والشمولية  19-كوفيد  جائحةوه  استجابة الويبو ل
ز
ز  بشكل خاصف ز داخل التوازن بي   الجنسي 

  قطاع 19-المحتوى المدرج بشأن استجابة الويبو لجائحة كوفيدبورحبت المجموعة  . المنظمة
ز
اتيجيات التنفيذ ف ، وال سيما اسبر

اكات ام الويبو  بالتعاون مع القطاعات األخرى.  العالمية التحديات والشر ز   توزي    ع اللقاحات ورحبت المجموعة بالبر
ز
ودعمها باإلنصاف ف

ن الملكية الفكرية من تحقيق هذللتداب
ّ
  تمك

 فريق أساس   أيدت تكوينورحبت المجموعة بالطبيعة الشاملة لهذا العمل و  . ا األمر ب  التر
فيما يتعلق باألنشطة، أعربت و  . أي جهة أو طرف أو عزل تفادي انعزاليجتمع بانتظام وينسق العمل لتجنب االزدواجية و  للمنظمة

ت أنرتقبإلدراجها تحت كل نتيجة مالمجموعة عن امتنانها     توفر قائمة شاملة باألنشطة الوثيقة ة، واعتبر
  تنفيذها من قبل كل التر

ينبغز
   ينعكسهذا األمر ، و قطاع

ز
   الذي تلعبه دور الأيدت المجموعة و  . 2.2 نتيجة المرتقبةتحت ال 2النقطة ف

ز
 تقديم المشورة مجال الويبو ف

يعب فيما يتعلق  السياسات. متطلبات ة لتلبية تاحالخيارات المو والسياسات ألنها مكنت األعضاء من فهم أطر الملكية الفكرية  اتالتشر
  مناقشاتها.  ولقد فهمت

ز
اءات ف اءات والتكنولوجيا هو دعم اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر ، لكنو  المجموعة أن دور شعبة قانون البر

اءات والتكنولوجيا المشورة المجاال  أن الئحةالمجموعة  تعتقد    ستقدم فيها شعبة قانون البر
ال تعتقد المجموعة و  . للغاية ملزمةت التر

انية ه  الهيئة المناسبة لتقديم المشورة لهيئات الويبو األخرى بشأن جداول أعمالها.  ز نامج والمب  حت المجموعة لذلكو  أن لجنة البر ، اقبر
اءات. من بنود جدول أعمال اللهذه الالئحة حذف   بأثر  ألنه تم اإلقرار وأعربت المجموعة عن امتنانها  جنة الدائمة المعنية بقانون البر
ة والمتوسطة.  19-كوفيد  جائحة كات الصغب    تطوير العالمات التجارية والعالمات الجماعية الدعمأن  وأشارت إىل عل النساء والشر

ز
 ف

   يساهمسو  هو أمر قيم
ز
عن كثب إىل مراقبة تطور هذا العمل عن تطلعها المجموعة  أعربتو  االقتصادي. دعم االنتعاش بال شك ف

لملكية ادعم أن ترى طرق  أيضا  وكان من دواع  رسور المجموعة تطبيق الدروس المستفادة عل حقوق الملكية الفكرية األخرى.  طرقو 
وع لالفكرية    ذلك من خالل مشر

ز
  االبتكار وريادة األعمال، مية بشأن التن أجندةلمبدعات ورائدات األعمال، بما ف

ز
تعزيز دور المرأة ف

  تسغ إىل  والمشاري    ع واألدوات ،حق المؤلف تطوير وبرامج 
ز النساء المبدعات. التر مؤرسر أداء رئيس  إضافة  المجموعة أيدتو  تمكي 

ديها عبر منصة ويبو غرين 
اء ومور   طالتر  التكنولوجيا الخرصز

ز كان و  . WIPO GREENشامل للمنظمة كافة حول عدد أوجه التوفيق بي 
 ويبو غرينتعزيز إمكانات برنامج ل أساسيا دعم االنتعاش العالم  المستدام بيئًيا أمًرا  قادرة علالملكية الفكرية  تكون أن الحرص عل

ها  وذكرت المجموعة أن لديها  لويبو. إىل الجديد أنظمة الملكية الفكرية واالبتكار اقطاع إلضافة  عن ترحيبها  المجموعةأعربت و  . وتوفب 
  هذا المجال وأنها 

  تطوير قدرات الويبو فز
 مالحظةونتيجة لذلك، كان من دواع  رسور المجموعة  لدعمها. مستعدة مصلحة قوية فز

، إدراج مؤرسر أداء  ، مثل مؤرسر االبتكار العالم  ام عالم    تحىطز باحبر
رئيس  ينظر بشكل خاص إىل منشورات الويبو الرئيسية التر

ات الويبو بشأن الملكية الفكرية. واالتجاهات التكنولوجية للويبو  ترجمة تلك الوثائق إىل جميع اللغات الرسمية لألمم  شكلوسي ، ومؤرسر
وشكرت  صناع القرار. أصحاب المصلحة و ك المنشورات عل كل من واضغ  السياسات و المتحدة وسيلة مهمة لضمان تأثب  تل

  إىل المناقشات حول هذه الوثيقة.  ها تطلعأعربت عن المجموعة األمانة عل إعداد الوثيقة و 

انية  .238 ز اح برنامج العمل والمب 
ز األمانة عل اقبر ا لقرار الدورة الثانية  2022/23وشكر وفد الصي 

ً
نامج وفق ز للجنة البر والثالثي 

انية.  ز مليون فرنك  793.8مليون فرنك سويشي إىل  790.8 ارتفع مجموع النفقات منالنفقات ه بعد مراجعة وأشار الوفد إىل أن والمب 
ام الويبو باالستجابة ل ز   اتخذتها الويبو لتنفيذ هذا القر  . 19-كوفيد  جائحةسويشي لتعزيز البر

ار الصادر عن ورحب الوفد بالتدابب  التر
انية المعدلة  ز انية، وأشار إىل أن المب  ز نامج والمب  ز للجنة البر   القسم الخاص باستجابة الويبو  تعكسالدورة الثانية والثالثي 

لجائحة ذلك فز
 إذ ي . 19-كوفيد

 
  اتخذتها الويبو لالستجابة وض

  تشمل جميع القطاعات.  19-كوفيد  لجائحةح هذا القسم التدابب  التر
ار الوفد وأش والتر

انيةف يضالمبلغ الجديد الذي أ ه سيتم تخصيصإىل أن ز اكات إىل المب   أنظمة وقطاع العالمية بشكل أساس  لقطاع التحديات والشر
ز وقد زادت معدالت نمو  االبتكار. و الملكية الفكرية  ز من الموارد غب  المتعلقة بالموظفي  ز السابقة لهذين القطاعي  ة السنتي 

 9مقارنة بفبر
  
  المائة إىل  37.4المائة وفز

  المائة و 24.1فز
.  48.8فز   المائة عل التواىل 

  و  فز
الخدمات  ارتفاع نتيجة هذه الزيادة بشكل رئيس   تأتر

  أن  التعاقدية الفردية والخدمات التعاقدية األخرى. 
ز القطاعهذين بذل يوأعرب الوفد عن أمله فز ا  ي 

ً
مع القطاعات األخرى جهود

كة  انيةستخدام مواال مشبر ز   االستجابة العالمية للتحديات المتعلقة  بالطريقة األمثل رد المب 
حتر تتمكن الويبو من لعب دور أكبر فز

  الصفحة  3.1 رتقبةذكرت النتيجة المو  . 19-كوفيد  جائحةب
ية 18فز ز   المهل الزمنية المحددة  من النسخة اإلنجلب 

اعتماد المرونة فز
، ولكن لم نظام  مدريد والهاي لتوفب  ب ضمن إطار  ز نظام  تحديد إذا كان سيتم تطبيق تدابب  مماثلة عل يتمعض الراحة للمستخدمي 

اءات.   وطلب الوفد من األمانة توضيح هذه المسألة.  معاهدة التعاون بشأن البر

اح  استعراضوتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية، وشكر األمانة عل  .239 انية برنامج العمل والماقبر ز ب 
  ال جهود سهلة وأعربت عن تقديرها لللم تكن مهمة الأقرت المجموعة أن هذه و  . 2022/23

كما   . راجعةالنسخة الم إلعداد  بذلت تر
انية قد  أشارت إىل أنها تدركو المراجعة  عن ارتياحها للنسخةالمجموعة  أعربت ز نامج والمب  ز للجنة البر أن قرارات الدورة الثانية والثالثي 

اح اإلضافات أو التعديالت الالمطلوبة لم تكن محددة وتركت  يالتدالتعتم تنفيذها مع مالحظة أن بعض   . المناسبةمجال لألمانة القبر
  ذلك إضافة الموارد. 19-كوفيد  جائحةلوأعربت المجموعة عن رسورها بشكل خاص بتعزيز القسم الخاص باستجابة الويبو 

 ، بما فز
انية طلب من الويبو تعزيز استجابتها  ز نامج والمب  ز للجنة البر ز أن قرار الدورة الثانية والثالثي    حي 

لجائحة والحظت المجموعة أنه فز
ا موارد مالية إضافية ، فقد خصصت 4.4و 3.3و 2.4و 2.2من خالل زيادة الموارد المخصصة للنتائج المرتقبة  19-كوفيد

ً
األمانة أيض

  ، ولكنها مهتمة بمعرفة األسباب 4.3و 3.1المرتقبة حت المجموعة بأنها ال تعارض إضافة النتائج رص  . و 4.3و 3.1للنتائج المرتقبة 
التر

اموأعربت المجموعة عن سعادتها  . ذلكبدفعت األمانة إىل القيام  ز ز األمانة بتعزيز التنسيق  اللبر المبادرات  مختلفعل ت المنظما بي 
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ات حرصها عل فضال عنمع الدول األعضاء الفعالة ضمان المشاركة الكاملة و بو  األداء مراقبة  عمليةلتسهيل  المناسبة تطوير المؤرسر
ات.  رغبتها باالطالع عل عن المجموعةوأعربت  . إعداد التقارير و  وشددت عل أن الطريقة الفعالة والمستدامة لمواجهة  تلك المؤرسر

 عن 19-كوفيد  جائحة
ً
  وضع نظام الجائحات األخرى، فضال

ز
  المستقبل، تتمثل ف

ز
متوازن وفعال، والذي  فكريةالملكية لل دوىل   ف

المجموعة  تعتبر و  لصلة. ذات االمرونة  أوجه االعتماد علمن خالل  ال سيما يسمح للدول األعضاء باالستجابة لمختلف التحديات، س
.  2.1 رتقبةأن النتيجة الم ز كب 

ا من البر
ً
بشأن نقل المعرفة وتكييف  3.3المرتقبة لنتيجة ل بالنسبةأنه ه  تعتقد و  أساسية وتستحق مزيد

لتعزيز نقل التكنولوجيا لمواجهة التحديات العالمية، ال سيما من خالل إقامة  من الجهود  المزيد  تبذلالتكنولوجيا، يمكن للويبو أن 
اءات،    ذلك آليات الكشف عن البر

ز
  اتفاق تريبسعالقات تعاون ومبادرات جديدة، بما ف

ز
، والمشورة وتبادل أفضل وأوجه المرونة ف

  إعداد الوث رف. امعالالممارسات و 
ز
د عل أي وشكرت المجموعة األمانة عل جهودها ف   قسم ةح إضافا قبر ايقة وسبر

ز
 جائحة أو حذف ف

 من الوثيقة.  19-كوفيد

، وأعرب عن رسوره و  .240 اح عرضبالتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  برنامج  المقدم حول اقبر
انية  ز   بذلوها الستعراض ا جهود الوهنأت المجموعة المدير العام وفريقه عل  . 2022/23العمل والمب 

وعرض  ،هذه الوثيقة وتقديمها لتر
اتيجية  انية.  26-2022متوسطة األجل الالخطة االسبر ز نامج والمب  ز للجنة البر   الدورة الثانية والثالثي 

ز
 عن ارتياحها  المجموعةوأعربت  ف

  تدعم إل 
أعربت المجموعة عن كما   . 19-كوفيدة  الدول األعضاء لمواجهة جائحجهود دراج تعليقات الدول األعضاء، وال سيما تلك التر

 . ز ز شاملتي  ز باعتبارهما مسألتي  ز وعدم التميب  ز الجنسي  أنه تم  مالحظةكان من دواع  رسور المجموعة و  تقديرها إلدراج التنوع بي 
األدوات الالزمة  تملك الويبو كان من المهم أن و  . 19-كوفيد  جائحةمليون فرنك سويشي الستجابة الويبو ل 3,015 بلغم تخصيص

  مجال الملكية الفكرية.  الرياديللحفاظ عل دورها 
ز
ت المجموعة عن إيمانها الكبب  بالمدير العام وفريقه.  ف  وعبر

اح وشكر األمانة عل إعداد مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيق وتحدث وفد جورجيا باسم  .241 انيةاقبر ز  برنامج العمل والمب 
  الوثيقة عل النحو ال 2022/23

  االعتبار ي ذ، والWO/PBC/33/10وارد فز
احات أخذ فز   جرت المناقشات واالقبر

الدورة  خالل التر
انية ز نامج والمب  ز للجنة البر   هذا الصدد وشكرت المجموعة الدول األعضاء عل  . الثانية والثالثي 

  قدمتها فز
 . المعلومات والمالحظات التر

وعو  اح رحبت المجموعة بمشر انية  اقبر ز   الدورة السابقة،2022/23برنامج العمل والمب 
والذي يعكس رؤية الخطة  ، كما فعلت فز

اتيجية   طريقة عيش أثرت عل 19-كوفيدعل الرغم من الجهود العالمية، فإن جائحة  و  . سالتها ر و  26-2022متوسطة األجل الاالسبر
  المستقبل  اننساال 

  الوثيقة.  19-كوفيد  جائحةخاص بإدراج استجابة الويبو لذلك، رحبت المجموعة بشكل لو  . المنظور فز
رغم أن و  فز

ام الويبو بعل الصعيد العالم   العرضالطلب عل اللقاحات أكبر من  ز   توزي    ع اللقاحات تحقيق، رحبت المجموعة بالبر
 . اإلنصاف فز

ام الويبو بدعم الدول األعضاء للتغلب عل التحديات والت أيضا  رحبت المجموعةو  ز   بالبر
جراءات مثل اإل  بعض إنو  الجائحة.  منعافز

يعية األخرى يل قوانينها دتعو ، المتاحة مساعدة الدول األعضاء وإسداء المشورة لها بشأن التدابب   المعاهدات  لتنفيذ والمواد التشر
  اتفاق تريبسأوجه عل سبيل المثال، استخدام )الدولية 

  تحقيق أفضل ( المرونة فز
وأشارت  نتيجة ممكنة. ستلعب دوًرا مهًما فز

لمواجهة ، لن يكون التحضب  ا وجميع الصعوبات المرتبطة به 19-كوفيدجائحة   األزمة الناجمة عن دون تحليلالمجموعة إىل أنه من 
ا.  ةالقادم الجائحة

ً
  وضعتها  خططلل ارتياحها عن  ت المجموعةوأعرب أو األزمات الصحية األخرى ممكن

  هذا الصدد.  التر
 الويبو فز

 إىل مناقشات مثمرة.  ها تطلعوأعربت عن ت المجموعة األمانة عل إعداد الوثيقة وشكر 

قيةوتحدث وفد بيالروس باسم   .242 وشكر األمانة عل العمل الذي تم إنجازه  مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
  االعتبار تعليقات إلعداد 

  أخذت فز
أيدت المجموعة و  يتعلق بمسألة التعددية اللغوية.  فيما خاصة  ،مجموعةال ومالحظات الوثيقة التر

  تلك المرحلة. 
 الوثيقة وذكرت أنه ليس لديها أي تعليقات جوهرية لتقديمها فز

انية  .243 ز اح برنامج العمل والمب 
وأعرب عن تقديره للعمل الشاق الذي  2022/23ورحب وفد الواليات المتحدة األمريكية باقبر

انية.  تعديالتال دخالقامت به األمانة إل  ز نامج والمب  ز للجنة البر وأكد الوفد أنه يؤيد بشدة العمل  المطلوبة منذ الدورة الثانية والثالثي 
  
انية فز ز نامج والمب    عمل حوكمة مجال الالمهم الذي قامت به الويبو ويقدر مساهمة لجنة البر

المنظمة من خالل إتاحة الفرصة وفز
ح. أولويات ا عل لالتفاقللدول األعضاء  وأعرب الوفد عن تقديره لألمانة لمعالجة  لعمل للسنوات المقبلة ومقاييس األداء للعمل المقبر
ويجية ألنظمة التسجيل با فيما يتعلقالشفافية  ضعفمخاوفها بشأن  ورأى الوفد أن  . 3.1إطار النتيجة المرتقبة  ضمنألنشطة البر

وري المعلوماتقدم  Xالمرفق   19-بالمحتوى المدرج بشأن استجابة الويبو لجائحة كوفيدفيما يتعلق و  هذه النقطة.  لتوضيح ةالرصز
  الصفحة و 

ية، أيد الوفد البيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة نيابة عن المجموعة باء  16الذي يبدأ فز ز إذ أنه  ،من النسخة اإلنجلب 
اءات والتكنولايعتبر الئحة    ستقدم فيها شعبة قانون البر

اءات ملزمة لمجاالت التر وجيا المشورة إىل اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر
اح المجموعة باء أيضا وأيد الوفد  للغاية.  بنود جدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بقانون من  هذه الالئحةحذف المتمثل باقبر

اءات.  ا منت البر
ً
اءات ه  أيض  تستند و  ع ذات الصلة. يضادى للدول األعضاء لمناقشة المو وأقر الوفد بأن اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر

  
اءات والتكنولوجيا فز اءات عل المواضيع الواردة عل جدول أعمال هذه مساهمات شعبة قانون البر اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر

 ولقد  . اللجنة
 
ا  شكلتعل جميع الدول األعضاء و  19-كوفيدجائحة   تر أث للجنة الدائمة المعنية بقانون  بالنسبة أساسيا موضوعً

اءات واللجان األخرى.  انية، إن لم يكن  كان أيضا   موضوعوال شك أن هذا ال البر ز نامج والمب    لجنة البر
  أذهان الويبو والعديد من الوفود فز

فز
  عدم . جميعها 

   وبنفس الروح المتمثلة فز
   للويبو، أشار مستقلة لجنة فرض أمور معينة عل  اإلفراط فز

الوفد إىل أن أي مناقشات مقبلة فز
  أن 

اءات ينبغز   يجب ان تتداول بشأنها الدول األعضاء أمام عرضها م تياللجنة الدائمة المعنية بقانون البر
ا التر

ً
وتتفق عليها وفق

  عملية  البدءوبمجرد  . تمدةلإلجراءات المع
اءات والتكنولوجيا موضع ستكون ع الجديدة، يضاالمو  عرضفز مساهمة شعبة قانون البر
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.   ترحيب    WIPO Match"ويبو ماتش"  أداة يتمكن من تحديد أي إشارة إىل أنه لم الوفد  وذكر  كبب 
ز
اح ف انية اقبر ز  برنامج العمل والمب 

هذا الموضوع مهم أيضا فإن  ،لها  ةالموضوع المستقبلية يةطط التشغيلخالو  هذه األداة وضعوكان لديه فضول لمعرفة  2020/23
اءات والعالمات قد و  WIPO Matchأداة "ويبو ماتش"  يؤيد  الوفد  كانو  . بالنسبة له شارك من خالل مكتب الواليات المتحدة للبر
  مجال الملكية الفكريةكمقدم لخدمات الالتجارية  

ز
   . لهذه األداة دعم ف

ز
وأشار الوفد إىل أهمية الشفافية فيما يتعلق بتكوين الكفاءات ف

  تقوم بها الويبو 
 هذه بتحقيقتسمح  "ويبو ماتش"أن  الحظالدول األعضاء والقطاع الخاص، و و مجال الملكية الفكرية واألنشطة التر

ز منوأشار الوفد أيضا إىل أن الشفافية.    من نقصت األداةأن ل "ويبو ماتش" التقييم األخب   ه تبي 
   عاتز

ز
تماسر مع أولويات ت ا الموارد ولكنه ف

ح منوأعرب الوفد عن تطلعه إىل  الويبو.     هذا األمر. بشأن األمانة  الحصول عل رسر
ز
  أنالختاموف

ز
تعود  ، أعرب الوفد عن أمله ف

 . ستئناف االجتماعات الحضوريةا بعد المناقشات حول منهجية تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد إىل مسارها الصحيح 
  عله وأكد الوفد أن . مبدئًيا  15البند  خالل مناقشة إضافيةمداخلة يقدم  نلذكر أنه و 

أن كل اتحاد من االتحادات الممولة بالرسوم   ينبغز
امات المفروضة عليه بموجب المعاهد ز د بااللبر   لتغطية نفقات  ةيتقي 

ز
  ذلك نصيبه العادل من االتحاد، بما هذا وأن يجمع الدخل الكاف

ز
ف

 النفقات العامة للمنظمة. 

  لجهود لوأعرب الوفد عن تقديره الشديد  وأيد وفد إسبانيا البيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء.  .244
التر

يشب  و  ع. ي    ر اوالمشمن خالل مختلف القطاعات  19-كوفيد  جائحة مليون فرنك سويشي لمكافحة 3,015تخصيص ل بذلتها األمانة
ام االإىل ذلك  ز سمحا بتخصيص موارد إضافية الوضع الماىل  الجيد للمنظمة واإلدارة الممتازة  لمنظمة، وقد فهم الوفد أنل القويلبر

المنشورات الرئيسية للمنظمة إىل جميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة ألن تعدد  ةوأيد الوفد ترجم . لتلبية االحتياجات الجديدة
وري لضمان فعالية المنظمة.    عل الرغم من عدم  عل تها وسيعمل الوفد مع األمانة لمساعد اللغات رصز

ترجمة الوثائق األخرى، والتر
  فئة الوثائق الرئيسية، إال أنها 

ز
ن بعض أب شارك الوفد رؤية األمانةيف، يلاالتك قوف عل حجمومن دون الو  . مهمة أيضا دخولها ف

  مجال الملكية الفكرية والصناعيةفيما يتعلق ب ا ال سيم بطبيعتها  شاملةاإلجراءات والتدابب  
ز
ز ف ز الجنسي  والتنوع وعدم  ،المساواة بي 

ز     اعتماد و  ،التميب 
 جراءاتاإل من خالل  ،األمانة والدول األعضاء إىل إثباتتحتاج و  مكافحة تغب  المناخ.  تساعد علالتقنيات الجديدة التر

  تعتمدها،
 أن الملكية الفكرية والصناعية ليست جزًءا من المشكلة، ولكنها جزء من الحلول الالزمة لمواجهة تحديات المجتمع.  التر

انية األول للمدير العام الجديد وفريقه يع ز كس ذلك، وبالتاىل  يمكن االعتماد عل الوفد وأعرب الوفد عن اعتقاده أن برنامج العمل والمب 
 لتنفيذ هذه الخطة بنجاح. 

245.   . وشكر الوفد األمانة عل إعداد  وأيد وفد شيل  البيان الذي أدىل به وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر 
  الوثيقة.  الواردةللقرارات  تأييدهوأعرب الوفد عن  . الممتازة لوثيقةا

بتعزيز رؤية المدير العام وبرنامج عمله  ت هذه الوثيقةوقد سمح فز
  مجال  ةالرئيسي ةالفاعلالجهة جعل الويبو من خالل عل المدى الطويل 

وذكر الوفد أنه  الملكية الفكرية كأداة للتنمية. استخدام فز
اح المجموعة باء بشأن النتيجة الم   . 2.2ة رتقبسيحتاج إىل مزيد من الوقت لتحليل اقبر

قيةوأيد وفد االتحاد الروس  البيان الذي أدىل به وفد بيالروس باسم  .246 وشكر  . مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
انية.  باالستناد إىلالوفد األمانة عل إعداد الوثيقة  ز نامج والمب  ز للجنة البر   دارت خالل الدورة الثانية والثالثي 

وأشار الوفد  المناقشات التر
  ذلك التعليقات 

  الوثيقة، بما فز
  تلك الدورة انعكست فز

  أدىل بها فز
 وكانت تعزيز التعددية اللغوية.  بشأنإىل أن التعليقات التر

  قدمها الوفد 
احات التر ات حول عمل قطاع فةاإضفكرة تشمل  المجموعة الثانية من االقبر وشكر  . واالبتكار الملكية الفكرية  أنظمة مؤرسر

  أجريت و أنظمة الملكية الفكرية واالبتكار وفد األمانة وقطاع ال
  وثيقة األسئلة واألجوبة.  عل تحضب  عل المشاورات التر

 اإلجابات فز
ة ُيعد و  مهم للغاية. ركز عل احتياجات الدول األعضاء هو أمر ت بطريقة عملللسغ  القطاع  ورأى الوفد أن كات الصغب  وع دعم الشر مشر
  مجال الملكية الفكرية وتقييم الملكية الفكرية والتسويقالمتعلقة بمسائل الزيز والمتوسطة لتع

  تكتس  اإلدارة فز
ز المشاري    ع التر ، من بي 

  حال تم ،وتوقع الوفد أنه . أهمية خاصة
  المستقبل،  فز

  الدراسات  ها عنارص  االستفادة من سيتمتنفيذ تلك المشاري    ع فز
المهمة فز

  سيتم إجراؤها ابحواأل 
ة  ث التر كات الصغب    يمكن أن تستخدمها وكاالت الملكية الفكرية والشر

ا، والتر
ً
  توصيات الويبو أيض

وفز
ز ألنظمة الملكية الفكرية.  ز المحتملي  وشكر الوفد األمانة عل الحوار البناء وعل عملها  والمتوسطة والجامعات وجميع المستخدمي 

 المثمر. 

ز الوثيقة،  ها ساهمتم علاألعضاء  وشكر وفد عمان األمانة عل الوثيقة والدول .247   تحسي 
   الصعبة الحالية.  رغم الظروففز

وفز
  أن تتوصل الدول األعضاء إىل حلول  ، أيد الوفد العمل الذي تقوم به الويبو وجهودها. 19-كوفيدسياق جائحة  

وأعرب الوفد عن أمله فز
  جميع المجاالت المهمة من أجل تحقيق جميع أهداف التنمية ال

 مستدامة. بناءة فز

حو  .248 ة ل أخذ  شكر الرئيس الوفود عل أسئلتهم وبياناتهم واقبر احة قصب 
احة و  . يها عل لرد من األمانة تتمكن ااسبر بعد االسبر

ة، أعىط الرئيس الكلمة لألمانة للرد عل الوفود.   القصب 

ز  د علوشكرت األمانة الوفود عل مداخالتها وأشارت إىل أنها سبر  .249 ثم تعىط  الكلمة للزمالء اآلخرين لإلجابة عل األسئلة  سؤالي 
ز اللذين طرحهما وفد جنوب إفريقيا نيابة عن المجموعة األفريقية بشأن الموارد الجديدة ضمن النتائج  المتبقية.  وفيما يتعلق بالسؤالي 
ة الصيف 4.3و 3.1المرتقبة    فبر

اح نشأ خالل تمرين فز قطاع بإعادة  رئيسكلف المدير العام كل   دما عن، أوضحت األمانة أن هذا االقبر
  استجابة الويبو الكاملة لجائحة  

  كيفية مساهمة قطاعهم فز
القطاعات مع فرقهم، تمت رؤساء تشاور أن بعد و  . 19-كوفيدالتفكب  فز
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ز الإضافة  ز  فكرتي    حددتها الدول األعضاء رتقبإىل تلك النتائج الم التاليتي 
انية. الدورة الثانية وا خاللة التر ز نامج والمب  ز للجنة البر  لثالثي 

: "استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل 3.1ضمن إطار النتيجة المرتقبة  وبشكل خاص،

"، رأت المنظمة فرصة  : "مستوى أكبر من المعارف 4.3النتيجة المرتقبة  مركز التحكيم والوساطة.  ضمن إطار أوسع وفعالية أكبر

  االستجابة 
ز
ت ذات أهمية خاصة ف

 
عد
ُ
ا نتيجة مرتقبة أ

ً
  جميع الدول األعضاء"، كانت أيض

ز
والمهارات المتصلة بالملكية الفكرية ف

 منالمنشودة  األهدافج  من عدة نواوقد سلط عدد من الدول األعضاء الضوء عل أن المهارات والمعارف تدعم . 19-كوفيدلجائحة  
ات األداء الرئيسية  مسألةوفيما يتعلق ب . المرتقبةبعض النتائج األخرى  ، أوضحت األمانة 19-كوفيداالستجابة لجائحة  ب المرتبطةمؤرسر

ات األداء الرئيسية مطلوبة وأن هذا األمر عل  ىتعلق أهمية كبر  ها أن حت  خالل فصل الخريف.  يها ستعمل عل ها وأكدت أن مؤرسر واقبر
   الويبو  األمانة وضع هذه المعلومات عل موقع

وتز  . من االطالع عليها  لدول األعضاءتتمكن ال اإللكبر

  النتيجة المرتقبة  .250
ز
اءات ف ز عل السؤال عن سبب عدم ذكر معاهدة التعاون بشأن البر  . 3.1وشكرت األمانة وفد الصي 

اءات 1)رابعا(82ة بالقاعد ةمرتبط تكان  19-كوفيدوأوضحت األمانة أن جائحة   باعتبارها كارثة طبيعية أو  من معاهدة التعاون بشأن البر
المتعلقة وبناًء عل ذلك، فإن المكتب الدوىل  ال يملك حالًيا السلطة بمفرده لتمديد المهل الزمنية  . أي من األسباب المماثلة األخرى

اءات. ب    معاهدة التعاون بشأن البر
ز
القاعدة الذي وافق عليه الفريق عل  الجديد  تعديلالجمعيات الويبو ألن  تجاوز ولم ترغب األمانة ف

  يونيو 
ز
اءات ف   أكتوبر  2021العامل لمعاهدة التعاون بشأن البر

ز
اءات ف  . 2021ستتم مراجعته من قبل جمعية معاهدة التعاون بشأن البر

  ظل واإلداراتلمكاتب ل هذا األمر يسمح سو 
ز
اءات و معاهدة التعاون بش العاملة ف المتعلقة لمكتب الدوىل  بتمديد المهل الزمنية لأن البر

اءات عند ب   مارس و  تب. اؤثر عل عمليات المكتقاهرة  ظروفاضطراًبا عاًما ناتًجا عن  مواجهةمعاهدة التعاون بشأن البر
ز
أعلنت األمانة ف

اءات  2020 يد تعليق إرسال وثائق معاهدة التعاون بشأن البر يدية ال تعمل و ألن العديد من  بالبر عبر  فقطتم إرسالها سيالخدمات البر
  أو 

وتز يد اإللكبر   )البر
وتز اءات اإللكبر  (. ePCTبواسطة نظام معاهدة التعاون بشأن البر

  تقرير "ويبو ماتش"وردا عل سؤال من وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأن   .251
ز فز ، أوضحت األمانة أنه، عل النحو المبي 

وعو  . حتر اآلننتائج متواضعة أداة "ويبو ماتش" ، حققت الرقابة الداخليةشعبة تقييم  المقدم "ويبو ماتش"  أشار التقييم األصل  لمشر
  عام 

األخب  شعبة الرقابة الداخلية تقييم  ذكر و  . قلة استخدام قاعدة البياناتإىل  2012إىل اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية فز
ز ست أنه تم تحقيق   عام  أشارت األمانة إىل أنه و  . 2019و 2014 مطابقات فقط بي 

ز لويبو ا"ويبو ماتش" أداة ، كلفت 2020و 2016 بي 
مة  مليون فرنك سويشي.  1.41 ز اما وأكدت األمانة أنها ال تزال ملبر ز    سهيلتاًما بهدف تالبر

ز أصحاب المصلحة فز  مجال التعاون بي 
  مجال ومساعدتهم عل تلبية احتياجات بينهمروابط فيما إنشاء الملكية الفكرية و 

 هذا األمر تماسر يو  المساعدة التقنية.  محددة فز
  
ا مع الرؤية التر

ً
ت عنها أيض   عام  عبر

 ا هذفيما يتعلق بمسألة أفضل السبل لتحقيق و  . 2008اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية فز
  كيفية تعزيز فعالة من حيث التكلفعالة ومؤثرة و بطريقة  األمر 

م و  أداة "ويبو ماتش". فة، كانت األمانة تبحث فز ز نتائج األمانة تقييم تعبر
وأداة  . بالطريقة األمثل الستفادة منها لوتحديد أفضل السبل أداة "ويبو ماتش"  استعراضبهدف شعبة الرقابة الداخلية بدقة تقرير 

 أداة  "ويبو ماتش" ه  بشكل أساس  
ُ
.  لسه  ت  

ز بلدان الجنوب والتعاون الثالت  وأوضحت األمانة أنه عل الرغم من عدم  التعاون فيما بي 
  الوثيقة، إال أنها أداة "ويبو ماتش" شارة إىل اإل 

.  اساس ستمثلفز  
ز بلدان الجنوب والتعاون الثالت  وكانت الويبو تركز عل  التعاون فيما بي 

ز البلدان، التعاون  وبشكل خاصالتعاون،  ز البلدان المتقدمة والبلدان النامية. بي  ز البلدان النامية، ولكن أيضا بي   ليس فقط فيما بي 

  أن  .252
 قد حظيت المعلوماتتكون وشكر الرئيس األمانة عل تقديم توضيحات ومعلومات إضافية للوفود، وأعرب عن أمله فز

وري إجراء المزيد من المناقشات حول  عل األرجحورصح الرئيس أنه  . الوفود  استحسانعل  ز  هذا البند سيكون من الرصز بي 
 . لمزيد من التعليقاتفتح الرئيس الباب و  المجموعات اإلقليمية. 

وفقا لنفس النهج  مناقشة هذا البند ه ستتم وكان الوفد يعتقد أن وشكر وفد باكستان األمانة عل الوثائق والتوضيحات المقدمة.  .253
   المتبع
  كل قطاع، لكنه فهم أن الوفود الدورة الفز

انية فز ز نامج والمب  انية حيث ستنظر لجنة البر ز نامج والمب  ز للجنة البر ثانية والثالثي 
 ضمنوتساءل الوفد عن كيفية عمل المكاتب اإلقليمية  البند.  ضمن إطار هذا يمكنها طرح أسئلة أو إبداء تعليقات بشأن أي قطاعات 

الوفد إذا كانت  سألو  القطاع.  ضمنللمكاتب اإلقليمية  معينةمخصصات تحديد  يتموطنية وإذا إطار قطاع التنمية اإلقليمية وال
انية تحتوي عل  ز  ةيتم تخصيص أموال محددأو  المعنيةمتطلبات المكاتب ل يتم توزيعها وفقا خصصات عل مستوى القطاع وإذا مالمب 
  الد . عل المستوى القطري

  أثارها فز
انية بشأن مؤرسر االبتكار العالم  وأكد الوفد النقطة التر ز نامج والمب  ز للجنة البر ورة الثانية والثالثي 

كل المتعلقة بمجموعات البيانات، وأنه أبلغ لجنة ا وأشار الوفد إىل أن لديه بعض المش الملكية الفكرية واالبتكار.  أنظمة إطار قطاع ضمن
  الدورة السابقة بالبيانات

انية فز ز نامج والمب  ات الفرعية لوالقديمة الغب  موجودة  البر بينما كان الوفد يعمل مع و باكستان. لعدد من المؤرسر
ز لتوفب  البيانات المطلوبة للوكاالت الدولية المعنية،  ز األمانة والدول المعنية  خلل حصلأصحاب المصلحة الوطنيي    التنسيق بي 

فز
  م تجمع البيانات بشكل مبارسر ولكن وذكر الوفد أنه كان يدرك أن الويبو ل بشأن هذه المسألة. 

ز ال ينبغز ز الدول األعضاء تحسي  تنسيق بي 
 من نشر الفهرسو  واألمانة خالل مرحلة جمع البيانات. 

ً
معلومات غب  كاملة أو مفقودة، يجب أن تتاح للدول عل  الذي يحتوي بدال

وأعرب الوفد عن تطلعه إىل إصدار مؤرسر  لمؤرسر كل عام. مجموعات البيانات الناقصة أو القديمة قبل إصدار اوفب  األعضاء الفرصة لت
ها وسبل تحسينل الويبو  إمكانية عقد إىل و  2021االبتكار العالم  لعام  النقص  ها لتفاديجلسة إحاطة بشأن منهجية جمع البيانات ونشر

  
ا من المعلومات حول عملية نشر الفهرس و  قديمة. استخدام بيانات  و أالبيانات فز

ً
ا مزيد

ً
  ذلك معايب  برمتها طلب الوفد أيض

، بما فز
ز ااختيار  ات الفرعية الثماني  ز أو  ،لمؤرسر ، و  هو ، كما الواحد والثماني    الفهرس التاىل 

. وأشار  قيمة كل مؤرسر كيف يتم تحديد الحال فز فرع 



WO/PBC/33/15 
57 
 
 

يكة ل   المؤسسات الشر
ز
ات ف ا إىل التغيب 

ً
عملية اختيار  األمانة فكرة عامة حول أعرب عن رغبته بأن تقدمو  . 2021مؤرسر عام الوفد أيض

ات الفرعية والقيمة    اختيار المؤرسر
ز
يكة، فضال عن المنهجية المطبقة ف   يتم تحديدها لها المؤسسات الشر

  الفهرس.  التر
ز
 ف

انية  وردا عل سؤال من وفد باكستان بشأن قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية، أوضحت .254 ز  عل ئمقااألمانة أن برنامج العمل والمب 
  نفس الوقتو  تنازىل  نهج 

ز
ز  . تصاعدي ف   قطاع معي 

ز
  أن كل مجال من المجاالت المحددة ف

   يضعوهذا يعتز
خططه بناًء عل النتائج التر

  
يتألف قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية من العديد من و  تحقيقها وبعد ذلك يتم تحديد الموارد المطلوبة لتحقيق النتائج.  ينبغز

عب الكيانات التنظيمية، باإلضافة إىل 
ُ
  تضمو  ،اإلقليمية، فهو يشمل جميع مكاتب الويبو الخارجية وأكاديمية الويبو الش

ا  التر
ً
أقساًما  أيض

ل مختلفة.  شعًبا و 
ّ
ا يضم العد ويشك ً ا كبب 

ً
  كان لكلو يد من الكيانات التنظيمية قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية قطاع

منها نتائج  كيان  التر
ات وخطوط األساس واألهداف،  هذه النتائج ظهر تمحددة يجب تحقيقها، و    المؤرسر

ز
 . لة بعد ذلكصذات الالموارد تحديد  ويتمف

255.  . الطريقة  حول المزيد من التوضيحات األمانة قدمتو  وشكرت األمانة وفد باكستان عل تعليقاته بشأن مؤرسر االبتكار العالم 
  
ز  علمؤرسر االبتكار العالم  الدول األعضاء  بها  ساعد ي التر . عملية تحسي   

من فقد عملت الويبو،  جمع البيانات عل المستوى الوطتز
ز ل   يجب جمعها وتحديد الوحمختلف اخالل األمانة واألعضاء الوطنيي 

دات المسؤولة لحكومات، عل تحديد البيانات ذات الصلة التر
 .  
  هذا الصدد،  عن جمع هذه البيانات عل المستوى الوطتز

ز
 وف

ّ
لجمع البيانات المتعلقة باالبتكار عل المستوى  ا يً قو ا حافزً المؤرسر  لشك

 .  
  بعض الحاالت.  مفقودةالبيانات  تذلك، كان ورغم الوطتز

ز
  الحاالت  آليتان علالمنظمة  تعتمد و  ف

ز
ز عملية جمع البيانات ف لتحسي 

ة مفقودة.    كانت هذه األخب 
،  التر

ً
بإبالغ الدول األعضاء  تقوممعلومات عن البيانات المفقودة أو غب  المحدثة عندما تقدم المنظمة أوال
.  صدار األمانة بوجود تلك البيانات بعد إ ، و  مؤرسر االبتكار العالم 

ً
تقديم البيانات الوطنية إىل عملية  عل تسهيل األمانة تعملثانيا

 . سمحت هاتان اآلليتان للويبو وقد  الوكاالت الدولية ذات الصلة، مثل اليونيدو واالتحاد الدوىل  لالتصاالت واليونسكو والبنك الدوىل 
ز  إجراءاتبمساعدة البلدان عل جمع تلك البيانات ووضع   وأعربت التقرير.  صدار ها قبل أو بعد إعن غيبلالتو  ها جمع عمليةلتحسي 

  عاصم المعنية للمشاركة بنشاط مع وفد باكستان ومع السلطات ها استعداد ناألمانة ع
ما يمكن القيام به تحديد ها من أجل تفز

ز  ز ملية علتحسي  .  موقعجمع البيانات واألهم من ذلك، لتحسي    التصنيف العالم 
د من يعدقد شهدت باكستان اللو  الدولة فز

  السنوات السابقة و التحسينات اإليجابي
 ة فز

ُ
  مؤرسر االبتكار العالم  لعام  سجل تحسنمن المتوقع أيضا أن ت

 . 2021فز

ز  .256   تبذلها األمانة لتحسي 
مؤرسر ما يتعلق بوأشار الوفد إىل أنه في جمع البيانات. عملية وأعرب وفد باكستان عن تقديره للجهود التر

ا  17ب  المتعلقة ، كانت البيانات 2020االبتكار العالم  لعام  ً ز من مؤرسر ا إما مفقودة أو قديمة.  80 بي  ً وأعرب الوفد عن تقديره  مؤرسر
ز االبتكار.  يشجع العمل علقد  األمر الذي ،وضع البلد عن لمؤرسر االبتكار العالم  ككل ألنه يقدم صورة شاملة   نالوفد عأعرب و  تحسي 

  تم استخدامها اإلضافة إىل مجموعات البوبمع األمانة،  للعمل هاستعداد
ختيار بعض ال يانات، أراد الوفد معرفة المنهجيات والمعايب  التر

  عام 
ات الفرعية فز  . 2021المؤرسر

تلك البيانات إىل المنظمات  إرسالكررت األمانة أنه يمكنها تزويد الدول األعضاء بمعلومات لمساعدتها عل تحديد كيفية و  .257
  
ر ذات الصلة التر

 
.  المعلومات عل توف ا  82 المتعلقة ب  المعلوماتقدم تلك المنظمات وت المستوى الدوىل 

ً
ا مختلف ً   يمؤرسر

تم التر
 .   مؤرسر االبتكار العالم 

حت األمانة إجراء محادثة ثنائية مع وفد باكستان والسلطاتو  استخدامها فز   العاصمة ل المعنية اقبر
تحديد فز

  
  ينبغز

ز  اعتمادها التدابب  التر  القيام بهيانات ومشاركة البيانات مع المنظمات ذات الصلة وتحديد ما يمكن جمع البعملية لتحسي 
ز أداء البالد    مجال لتحسي 
  هذا الصدد  سيكون من دواع  رسور األمانة تقديم المساعدةو  االبتكار. فز

 . فز

  وقت وأعرب وفد جنوب أفريقيا، متحدثا باسم مجموعة البلدان األفريقية، عن تقديره لإلجابات عل األسئل .258
  طرحها فز

ة التر
وتساءلت إذا كان من الممكن أن تنظر  3.3 نتيجة المرتقبةبأنه من الممكن تعزيز الكررت المجموعة وجهة نظرها السابقة و  سابق. 

  هذا الموضوع. و 
اح نصعرضت المجموعة األمانة فز وفيما يتعلق  إىل األمانة يمكن مشاركته مع الوفود األخرى. بشأن هذه المسألة  اقبر

كات  19-كوفيد، أعربت المجموعة عن حماسها ألن الويبو ستستكشف آثار جائحة  4.3 نتيجة المرتقبةبال كات الناشئة والشر عل الشر
ة والمتوسطة. و  أثر ليشمل عملها  الويبو نطاق أن توسع مكنمن المخطوة إيجابية وتساءلت إذا كان التعتقد المجموعة أن هذه الصغب 

 ذات الصلة.  نتيجة المرتقبةال ضمن إطار المجتمعات األصلية والمحلية عل الجائحة 

ا باسم المجموعة باء، االطالع عل النص .259
ً
ح وطلب وفد المملكة المتحدة، متحدث توزيعه عل أعضاء المجموعة لالمحدد  المقبر

 المجموعة والحظت  . بشأنه للتشاور 
ُ
وذكرت المجموعة أنه سيكون من  مختلف.  قطاع هذا األمر قد يقع ضمن إطار  كر أنأنه قد ذ

 المفيد الحصول عل تلك المعلومات لتسهيل المناقشات حول هذه المسألة. 

  قدمها وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء ووفد   .260
احات التر وشكر الرئيس الوفود عل مالحظاتهم وطلب تعميم االقبر

ح الرئيس  . بشأنها  لتشاور لجنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية  اح حول مواصلة المناقشات واقبر انية اقبر ز برنامج العمل والمب 
  وقت الحق من االجتماع.  2022/23

الخطة الرأسمالية الرئيسية "، WO/PBC/33/11الرئيس باب المناقشة حول الوثيقة  فتحو  فز
ة    استثمارات رأسمالية مستمرة تحتاج إىل وذكر أن المنظمة  . "31-2022للفبر

  المباتز
، والسالمة واألمن، وتكنولوجيا والمرافق فز

الذي أنشأت من  بهدف الحفاظ عل مالءمتها للغرضوذلك  عند الحاجة، تعزيزها و المعلومات واالتصاالت للحفاظ عل البنية التحتية 
 وأعىط الرئيس الكلمة لألمانة لتقديم الوثيقة.  . أجله
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ة سية الخطة الرأسمالية الرئيذكرت األمانة أن و  .261 ع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ي    ر اتعلق بعدد من مشت 2023-2022للفبر
  تهجف إىل ذات األولوية العالية 

  بيئة آمنة. التر
ز
  سياق و مواصلة رقمنة خدمات الويبو والعمليات الداخلية ف

ز
اح ف تم تقديم االقبر

  عام  ي أجريذالاطية من األموال االحتيلمشاري    ع الممولة داء االخارجر  أل  المدققمراجعة 
ز
حيث تم تقديم عدد من التوصيات  2020ف

اتيحر  وحوكمة المشاري    ع و  ز االسبر كب 
.  المدققتوصيات  جميع وافقت األمانة علقد و  . لها تخطيط اللتعزيز البر اح و الخارجر    االقبر

ز
ف

، ت اتيحر  و  م التطرق إىلالحاىل  ز االسبر كب 
تم ربط المشاري    ع وقد  . للمشاري    عتخطيط الالعديد من التوصيات، وال سيما تلك المتعلقة بالبر

اتيجية   أكبر ، وتم توضيح الفوائد المتوقعة من المشاري    ع بشكل نتائج المرتقبةوال 26-2022متوسطة األجل الالفردية بالخطة اإلسبر
ز المعلومات المتعلقة بتكاليف دورة الحياة الكاملة للمشاري    ع مع   اضح. و بشكل هداف األساس و األ خطوط  وتحديد  كما تم تحسي 

  الويبو اآلخرين 
  تم ي    ر ابإدارة المش المتعلقةاإلشارة إىل التكاليف المتوقعة لموظقز

  الوصف ال إدراجها ع، والتر
ز
وع مف فصل لكل مشر

  المرفق األول. 
ز
ح ف   التوصيات  مقبر

ر
  النظر إىل  . الخطة الرأسمالية الرئيسية الالحقةت احاقبر من خالل اوسيتم تنفيذ باف

ولذلك ينبغز
اح انتقاىل  يقترص عل 

اح عل أنه اقبر  من أن  23-2022 الثنائيةاالقبر
ً
ذكرت و  عل المدى الطويل. خطة رأسمالية رئيسية  يمثلبدال

حةاألمانة أن  انية المشاري    ع المقبر ز   لإلجابة عل  ها استعدادوأعربت عن مليون فرنك سويشي.  19,971قد بلغت  مب 
قد  األسئلة التر

 الوفود.  ا طرحهت

ورحبت المجموعة  . WO/PBC/33/11وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر األمانة عل إعداد الوثيقة  .262
وأحاطت  وفعال وآمن.  رصيعبالخطة الرأسمالية الرئيسية باعتبارها وسيلة مهمة لضمان بقاء الويبو كمزود خدمة وصاحب عمل 

ات  ا ومشاريعهالخطة الرأسمالية الرئيسية المجموعة علما بتكييف  وشكرت  . 19-جائحة كوفيدالناجمة عن مع االحتياجات والتغيب 
  االعتبار  األمانة خذ أل  ا عن رسوره تالمجموعة األمانة عل العرض التقديم  وأعرب

ز
  قدمها  جميعف

الخارجر   المدققالتوصيات التر
ت أن  يرم  إىل التنفيذ ًحا انتقالًيا اقبر تمثل ا 23-2022الخطة الرأسمالية الرئيسية بشأن المشاري    ع الممولة من األموال االحتياطية واعتبر

ام األمانة بقر وا . المدقق الخارجر  الكامل لتوصيات  ز    ع، بما ي    ر المشلتخطيط الالخارجر  بشأن  المدققتوصيات  إدراجت المجموعة بالبر
ز
ف

   اتذلك تحليل التقييم
وع. ل األولية وثائقالوإدارة المخاطر فز وع تقديم   لمشر كما رحبت المجموعة بالمستجدات المتعلقة بمشر

إىل عن تطلعها المجموعة أعربت و  وحذرت المجموعة من ربط العمل عن بعد بخدمات الرعاية النهارية.  خدمات الرعاية النهارية. 
انية.  آخر مستجدات بشأنعلومات الحصول عل المزيد من الم ز نامج والمب  ز للجنة البر   الدورة الرابعة والثالثي 

وع فز أشارت و  هذا المشر
 الوثيقة. ب الخاصةعل فقرة القرار  ها وافقتإىل م

ة االحتياطي المستوى الجيد لألموال إىل ا نظر وذلك  23-2022الخطة الرأسمالية الرئيسية وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية  .263
ال نهاية لها  بوابة الويبو، مثل ،بعض المشاري    ع ه يشعر أنذلك، أشار الوفد إىل أن رغمو  المتاحة والفوائد المتوقعة الناتجة عن المشاري    ع. 

  عام ف . ترتفع بشكل مستمر  ها وتكاليف
وع ألول مرة فز ز فقط  ،2017عل سبيل المثال، عندما تم تقديم المشر  . كان يتألف من مرحلتي 

التكاليف والحظ أن  المزيد من المراحل.  سيتم إضافةوأشار الوفد إىل أنه ُيطلب اآلن من الوفود الموافقة عل مرحلة ثالثة وتساءل إذا 
وقد بلغت تكلفة المرحلة األوىل  المرحلة األكب  تكلفة. ه  المرحلة األوىل  تكون ه عادةوذكر الوفد أن . عتفقد ارت المرتبطة بالمراحل

 مليون فرنك سويشي.  7.5مليون فرنك سويشي، والمرحلة الثالثة بلغت  6.9مليون فرنك سويشي، والمرحلة الثانية  4.5 حواىل  
  . اإلضافية المحتملة تكاليف المراحلعن الوفد  سألو 

 . WO/PBC/33/11وشكر األمانة عل إعداد الوثيقة مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيق وتحدث وفد جورجيا باسم  .264
ى هميةاأل وأشار إىل   ألدوات  الكبر

   تعتقد و  . عد ب العمل عنب تسمحتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التر
المجموعة أن أي استثمار فز

ا لمستخدم  خدمات الويبو و 
ً
ولذلك، أيدت المجموعة األنشطة  عمل أمانة الويبو. لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سيكون مفيد

   ةالوارد
مهمة  ذه المجاالت ه ألنها كلالمرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسالمة واألمن، الخطة الرأسمالية الرئيسية فز

  المستقبل. ل
وع إدارة البيانات وأكدت و  عمل المنظمة فز  لهذه المبادرة.  تأييدها أعربت المجموعة عن تقديرها للمعلومات المتعلقة بمشر

   الواردةتمويل المشاري    ع  تعدادها لتأييد قرار توصية جمعيات الويبو بالموافقة علوأبدت المجموعة اس
الخطة الرأسمالية الرئيسية فز

 . من األموال االحتياطية 2022-2023

  أدىل بها وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء.   .265
  تبذلها المنظمة للتأكد  وأيد وفد إسبانيا البيانات التر

وأيد الوفد الجهود التر
ز هذه األدوات ومرونتها العمل الذي تقوم به لو  شكل جيد بوتعمل من أن أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت متاحة  تحسي 

  تكو  إن التحول الرقم  مهم لتحديث قطاع الملكية الفكرية والصناعية. و  . ها استخداموسهولة 
نولوجيا المعلومات يجب االستثمار فز

اتيجية.  االنتقال إىل  تتم عمليةيجب أن و  حماية وأمن البيانات. ب مخاوف المتعلقةوأعرب الوفد عن تقديره لل واالتصاالت بطريقة اسبر
  هو مقدم خدمات وذكر الوفد أن  أقص مستويات األمن. بطريقة تضمن السحابة 

وتز مركز األمم المتحدة الدوىل  للحساب اإللكبر
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن إطار متخص

عالقات وثيقة مع  عل األمانة بناءالوفد أن يعتقد و  منظومة األمم المتحدة. ص فز
ز للجنة.  أشار اليهلتحقيق أهدافها، كما  هذا المركز    الدورة الثانية والثالثي 

انية فز ز نامج والمب  ز لجنة البر  أمي 

ز األمانة عل إعداد الخطة الرأسمالية الرئيسية  .266  هوأشار الوفد إىل أن (. WO/PBC/33/11)الوثيقة  31-2022وشكر وفد الصي 
ز للجنة تمت إعادة جدولة  انية إىل الدورة الثالثة والثالثي  ز نامج والمب  ز للجنة البر هذا البند من جدول األعمال من الدورة الثانية والثالثي 

ز بدال من عشر سنوات وأنه تم تعديل ة سنتي 
   . الخطة الرأسمالية الرئيسية لتغىط  فبر

  عدد الطلبات فز
وأشار الوفد إىل أنه بسبب النمو فز

اءات، فإن    ذلك معاهدة التعاون بشأن البر
ة وفر المتاألموال النقدية واالحتياطية نظام الويبو العالم  لخدمات الملكية الفكرية، بما فز
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حة لمش ةافيكون كتلمنظمة سدى ال انيات السابقة والمقبر ز األداء  مراجعةورحب الوفد ب . الخطة الرأسمالية الرئيسية عي    ر الدعم المب 
  قدمها الو 

ن األمانة كانت تنفذ ألوأعرب الوفد عن رسوره  . ةاالحتياطي األموال الخارجر  بشأن المشاري    ع الممولة من المدققتوصيات التر
  أن 

ز
  المستقبل، مشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية  وضع خاللالويبو،  تقومبنشاط التوصيات ذات الصلة، وأعرب عن أمله ف

ز
بإيالء ف

  الصفحة كما هو وارد ع  ي    ر االجيدة للمش بالحوكمةللنقاط الرئيسية المتعلقة  األهمية
ز
  الوث المدققمن تقرير  40ف

ز
يقة الخارجر  ف

WO/PBC/33/5،  اح المتعلق بالمرحلة االنتقالية  فيما يتعلق بتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة.  والسيما وع وفيما يتعلق باالقبر لمشر
اءات" المكون السحاتر   العمل عل الويبو علقتعلما بأن الوفد أحاط ، "المنصة المرنة واآلمنة لنظام معاهدة التعاون بشأن البر

وع ووضعت مرح وع ل للسماحلة انتقالية للمشر   المشر
ز
مجيات والبنية التحتية االستمرار، بمسارات العمل األخرى ف مثل تحويل البر

اءاتنظام ل   أن يتم تنفيذ  . معاهدة التعاون بشأن البر
ز
 الوفد عل هذا النهج العمل  الذي تتبعه األمانة، لكنه أعرب عن أمله ف

وأثتز
وع، باإلضافة إىل   الخطة الرأسمالية الرئيسية  مشاري    ع المكون الحاىل  للمشر

"،  تتبع األخرى التر
ً
من خالل سياسة "الحوسبة السحابة أوال

اء عالمية أكب  انفتاًحا وشفافية.  ز وأكد عل أنه  عملية رسر ام األمانة بضمان أمن بيانات المستخدمي  ز
تنفيذ  خاللورحب الوفد بالبر

 "سياسة 
ً
  مراعاة "الحوسبة السحابية أوال

  المصالح المهمة، ينبغز
ً
 ،مثل أمن بيانات مستخدم  أنظمة الملكية الفكرية العالمية للويبو  أوال

وأعرب الوفد عن استعداده لمواصلة المناقشات حول تلك القضايا مع األمانة  . الزمنية مثل التكلفة والمهل ،قبل العوامل األخرى
 . ةمناسبال ولحلاليجاد إل والدول المهتمة 

ز و ، 2023-2022الخطة الرأسمالية الرئيسية  عرضالروس  األمانة عل  وشكر وفد االتحاد   .267 ء عل تحسي   
ز قبل كل سر كب 

البر
  الويبو إلدارة البيانات اإلداريةونظام التخطيط للموارد المؤسسية  ،نظام الكمبيوتر الخاص ببوابة الملكية الفكرية

ز
 ،المستخدم ف

  تهدف إىل تعزيز واألنظمة 
ز أنظمة إدارة البيانات.  باإلضافة إىل ،مستويات األمن التر ورةوشدد الوفد عل  تحسي  اتباع توصيات  رصز

ومن شأن االمتثال لتلك  . الخطة الرأسمالية الرئيسية والتخطيط لها الخارجر  بدقة، ال سيما فيما يتعلق بتنفيذ مشاري    ع  المدقق
  المستقبل عندما تقدم  وأعرب الوفد عن . الخطة الرأسمالية الرئيسيةالتوصيات أن يضمن شفافية 

ز
اعتقاده أنه سيكون من المفيد ف

ز نظام إدارة المش المالية، عل سبيل المثال، الوفورات والنفقات  التوقعاتبعض  توفب  ع، أن يتم ي    ر ااألمانة المعلومات المتعلقة بتحسي 
   سيساهم هذا و  . المتوقعة اإلدارية

اتيجية للمنظمة وتعز  النهج فز عل  النفقاتإن زيادة و  يز موثوقية أداء النظام. تحقيق األهداف االسبر
ز فعالية عمل المنظمة وري لتحسي  ايد  ،البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أمر رصز ز   من اإلجراءات نظرا للعدد المبر

أصبحت التر
نت  اضية وعل اإلنبر رات حول المسائل المتعلقة وشكر الوفد األمانة عل عقد سلسلة من المشاو  زيادة العمل عن بعد. فضال عن افبر

اءات.  اتبأمن المعلومات وحماية رسية البيانات وإيداع  لألمانة وأعرب الوفد عن تقديره للروح البناءة للغاية معاهدة التعاون بشأن البر
  تحقيق أعل مستوى ممكن من األمن للمعلومات الشية تها رغبلو 

ها عل ذلك فز ز عل مستوى عال  الحفاظ سيسمح هذا األمر بو  . وتركب 
  أنظمة التسجيل الدولية و 

  الحفاظ عل الطلب عل خدمات الويبو العالمية. أيضا يساعد سمن الثقة فز
الستنتاجات المتعلقة نظرا لو  فز

حة، أيد الوفد تمويل مشاري    ع  ن مليو  19,971بمبلغ الخطة الرأسمالية الرئيسية باالحتياطيات النقدية المتاحة لتغطية النفقات المقبر
 فرنك سويشي. 

الواردة المشاري    ع أشار إىل أن و  . 2023-2022حول الخطة الرأسمالية الرئيسية عداد وثيقة واضحة إل وشكر وفد سويشا األمانة  .268
  الوثيقة

 العمل عل بالنسبة للويبو لمواصلة أساسيةوالسالمة واألمن، وه  مجاالت كانت  ،بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تتعلق فز
ورأى الوفد أن المشاري    ع المتعلقة  . وأيد هذه الخطوة لمنظمةل ةحتياطياألموال اال الخطة من بتمويل ورحب الوفد  . أنظمتها  ثتحدي

ز بالملكية الفكرية. لك  تبقر خاص  مهمة بشكلبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ز جميع المعنيي    أعي 
 الويبو منظمة آمنة وجذابة فز

ز خدمات  علهذه المرحلة الجديدة  ساعد ستو  بتنفيذ المرحلة الثالثة من بوابة الملكية الفكرية. بشكل خاص ورحب الوفد  تحسي 
حتر يتمكن من تقديم خدمات لمستخدميه تجعل من الممكن حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم  للعمالء الشامل المركز 
وع و  فعال وسهل. بشكل  اءات""الكانت االستثمارات المتعلقة بمشر مهمة للغاية  منصة المرنة واآلمنة لنظام معاهدة التعاون بشأن البر

اءات لمواصلة  هذا لوأشار الوفد إىل التعليق المؤقت لمكون "السحابة"  تحسينه وتحديثه. العمل عل لنظام معاهدة التعاون بشأن البر
وع.  ونية، أعر  ا نظرً و  المشر   أن تجد الدول األعضاء إىل أهمية االستجابة لمخاطر الهجمات اإللكبر

قبل نهاية هذه ب الوفد عن أمله فز
 السنة 

ً
  البيئة السحابية.  للحفاظ عل أمنحال

اءات غب  المنشورة فز ، رحب الوفد عام شكلوب معلومات معاهدة التعاون بشأن البر
 
ُ
  تبذلها األمانة لمعالجة قضايا البنية التحتية والسالمة واألمن من خالل ن

 األجل.  ةوطويل ةومتوسط ةقصب   ةاستباقي هجبالجهود التر

وشكرت األمانة الوفود عل مالحظاتها. وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء بشأن  .269
وع الحضانة  ، ذكرت األمانة أنه مثل العديد من المنظمات، كانت الويبو تتجه نحو ترتيبات عمل و مشر  

اضز كان و  أكب  مرونة. العمل االفبر
  األسبوع وكانوا يفضلون

  السابق يأتون إىل المكتب خمسة أيام فز
  الرعاية األطفال وضع الزمالء فز

 وبسبب بالقرب من المكتب.  فز
  الرعاية باترتيبات العمل المرنة، يفضل هؤالء الزمالء 

ل  منلقرب وضع األطفال فز ز مكان إقامتهم عل أساس أنهم قد يعملون من المبز
  األسبوع. ع

  ورعاية األطفال. و  دة أيام فز
اضز سيكون من دواع  رسور األمانة تقديم المزيد من و  كان هذا هو الهدف من ربط العمل االفبر

  هذا األمر المعلومات حول 
ُ
انية، حيث ست ز نامج والمب  ز للجنة البر   الدورة الرابعة والثالثي 

 االحتياجات المتعلقةن فكرة أوضح عن كوِّ فز
بوابة الملكية الفكرية، أوضحت  بشأنفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد الواليات المتحدة األمريكية و  اية األطفال. خدمات رعب

  تغطيها األمانة أن 
وع بوابة الملكية الفكرية األول. وكانت بوابة الملكية  تقد تغب  ووظائفها بوابة الملكية الفكرية المجاالت التر منذ مشر

ز الالفكرية    تهدف إىللويبو ل األوىل عي    ر امشمن بي 
  الوقت الراهن  لن تحدد وذكرت األمانة أنها  رقمنة المنظمة.  التر

 مراحلال عدد فز
وع  ا بالتعليق  يرتبطن ذلك ألبوابة الملكية الفكرية المتوقعة لمشر

ً
ز المقدم أيض بشأن الخطة الرأسمالية الرئيسية من وفد الصي 

ة الخطة الرأسمالية الرئيسية يغىط  اح كررت األمانة أن اقبر و  . المستقبلية ز وذلك  فبر   الحذر و عامي 
بذل ألن اإلدارة الجديدة أرادت توجز



WO/PBC/33/15 
60 
 
 

  ورقمنة أمن تكنولوجيا المعلومات. بشكل أفضل  لتحديد العناية الواجبة 
  مجاالت المباتز

ز
 النفقات الرأسمالية المستقبلية المحتملة ف

  ذلك الوقت. لم يكن لدى اإلدارة الجديدة فرصة للقيام و 
ز
المزيد من التوضيحات وستقدم األمانة  بهذا المستوى من العناية الواجبة ف

  ب المتعلقةالمعلومات بشأن النفقات الرأسمالية المتوقعة عل المدى المتوسط و 
والبيئة المادية والمرافق المشاري    ع الرقمية والمباتز

ألمانة أن السؤال الذي طرحه وفد الواليات المتحدة األمريكية حول المراحل ذكرت او  . ةالكاملالخطة الرأسمالية الرئيسية عند تقديم 
  
ز
 مهًما للغاية ألن المنظمة ستنظر ف

ً
ة العشر سنوات القادمة المستقبلية لبوابة الملكية الفكرية كان سؤال  ولكنها بحاجة إىل مزيد منفبر

ز رتبط بتوصيات األمر ي هذا  العمل ألنو  الوقت . الخارجي المدققي  ز اح االنتقاىل  منح المنظمة الموارد الرأسمالية  ي 
وذكرت األمانة أن االقبر

ز    تحتاجها خالل العامي 
ز التر كما أتاح لألمانة الوقت للتفكب    . ي أنشأت من أجلهذال لضمان مالءمة البنية التحتية للويبو للغرض القادمي 
  
ز
  أدىل بها وفد إسبانيا بشأن  متوسط. المدى ال عل واالتجاهات التوقعاتف

مركز األمم المتحدة الدوىل  وفيما يتعلق بالتعليقات التر
  
وتز اكة عمل وثيقة معللحساب اإللكبر ز واالتحاد الروس  ذكرت و  مركز. ال هذا  ، أكدت األمانة أن الويبو لديها رسر األمانة أن وفدي الصي 
  جميع  ك أصحاب المصلحة. ارسر اع و ي    ر االخارجر  بشأن إدارة المش المدققأشارا إىل توصيات 

مة بتبتز ز وشددت األمانة عل أن الويبو ملبر
  و  . حول هذه المسألةالخارجر  المدقق توصيات 

ز
  لم يتم تنفيذها ف

سيتم تنفيذها  23-2022الخطة الرأسمالية الرئيسية التوصيات التر
  
ز
اتيجية الحوسبة السحابية وأحاطت األمانة علما بالتعليقات ا . الخطة الرأسمالية الرئيسية التاليةف ز بشأن اسبر   أدىل بها وفد الصي 

لتر
ز بعل أكدت األمانة و  للويبو وأهمية أمن البيانات.  وع "المنصة المرنة واآلمنة لنظام تنفيذ المكون السحاتر  أن بيان وفد الصي  لمشر

ا 
ً
اءات" ال يزال معلق   بعض المشاري    ع يجب أن تتمكن المنظمة من تحديد او  . معاهدة التعاون بشأن البر

ز
لوفورات المتوقع تحقيقها ف
  بعض األحيان وفورات مالية، خالل العمل عل الخطط الرأسمالية الرئيسية المستقبلية

ز
  كانت ف

واصل المنظمة وت . بشكل أفضل، والتر
  إدارة المشاري    ع، و 

ز
  أن تتطوير نهجها ف

  م بعمل أفضل و قينبغز
ز
امالوفورات المتوقعة و  تحديد  مجالف ز  به وكما أوض تحقيقها. ب االلبر

، يمكن تحقيق ذلك من خالل  المدقق ع واتباع نهج يتعامل مع كل حالة عل حدة حسب ي    ر اإلدارة المش متانةنهج أكب  اعتماد الخارجر 
وع ومخاطره وما إىل ذلك.   . الموضوع هذا كانت المنظمة تعمل علو  طبيعة المشر

يكية بشأن مراحل بوابة الملكية الفكرية، أوضحت األمانة أنه بالنسبة للمرحلة مداخلة وفد الواليات المتحدة األمر ل وبالنسبة .270
حة  مع العمالء  ةإدارة العالقوذكرت أن  العمالء.  ة مععالقالدارة كان من المتوقع إضافة بعض الوظائف الجديدة إل بوابة،  للالثالثة المقبر

  الويبو عل مستوى لم تكن 
بعض الوظائف توقع إدخال ومن الم األمانة حاجة قوية للغاية لتحقيق ذلك. وقد حددت  . المنظمةتدار فز

  
ود البوابة بالقدرة التر ز ، علما أن خالل المرحلة الثالثة لبوابة الملكية الفكريةالمنظمة العمالء عل مستوى مع  ةعالقالإدارة  عل سبر
 وذات حجم كبب  معقد من المتوقع القيام بعمل ق بتجربة العمالء، فيما يتعلو  . خالل هذه المرحلةه القدرة لن يتم تنفيذها بالكامل هذ

ز  ، كان و لحسابات الويبو.  بالنسبة مستخدمالتجربة  لتحسي    الوقت الحاىل 
كانت و  . يضم فقط الحسابات الفرديةنظام الحسابات فز

ز  تطلب جدا هناك مالحظات قوية  لمشاركة من خالل إضافة إمكانية ا ،عل سبيل المثال ،المنظمةوظائف عل مستوى ال تحسي 
ز الفرق، وست واجهة برمجة التطبيقات جديدة أخرى وه  إدارة  وظيفة إضافةتم و  المرحلة الثالثة هذه االحتياجات. عالج والتعاون بي 

(API .)  المرحلة الثانية من حيث  
مجيات تصميموقد تم إحراز بعض التقدم فز أن تنته  هذه  وتوقعت األمانة . هوالتحقق من هيكل البر

  المرحلة الثالثة، و . 2021نهاية عام حلول العملية ب
ز  سيتمفز إدارة واجهة برمجة التطبيقات ليصبح من الممكن االستفادة منها  تحسي 

اء الويبو ستتيح لبوابة للمطورين  ذلك من خالل إضافةو  المنظمة عل مستوى مختلف أصحاب المصلحة القدرة عل اكتشاف خبر
والجهات األخرى من  ومودع  الطلباتمع مسؤوىل  مكتب الملكية الفكرية األمر هذا  يتميمكن أن و  األتمتة.  لتنفيذ هم والتعاون مع

مجة حت . مزودي خدمات البر    المتعلقة بواجهة برمجة التطبيقات لوظائفلوالضوابط تعزيز مستوى األمن األمانة  وقد اقبر
أتاحتها التر

ا، و  ألطراف ثالثة. ل المنظمة ً مأخب  ز   المنظمة اعتماد األمانة  تعبر
ك لتصميم واجهات برمجة التطبيقات فز سوف و  . وتنفيذها  نهج مشبر

كة من التقنيات والعمليات  بشكل  ةساهمللميستخدم مجتمع المطورين الذي ينتج واجهات برمجة التطبيقات للويبو مجموعة مشبر
  بوابة المطورين 

ز  بيانات وتحليل البيانات، أكدت األمانة أنه تم إحراز تقدم كبب  فيما يتعلق بعلوم الو  . هذهمبارسر فز   هذين المجالي 
 . فز

 من النهجنظمة بشأنهما حل عل مستوى الم اعتماد وقد تم 
ً
  القائمة عل االنعزال ال أو الحلول ، بدال

  مختلف أرجاء تر
 لوحظت فز

كة تم اعتماد منصةوقد  . اآلنالمنظمة حتر    تشمل المنظمة،  عل مستوىت البيانا لتحليل مشبر
وكانت  الداخلية.  البيانات تحليلوالتر

جميع أنواع مجموعات  باستخدامعلوم البيانات الخاصة بعمليات القدرة أكبر عل أداء مما يتيح ، للبياناتوحدة ممنصة منصة ال هذه
ا األمر هذا  عزز سيو  البيانات. 

ً
كة. بفضل استخدام هذه البيئة الرسعة عمل المنظمة أيض    تموقد  مشبر

كثب  من الاعتماد هذه المنصة فز
  تشارك فيها الويبو مشاركة كاملة، مثل عمليات وسلطت األمانة الضوء كذلك عل  المنظمة.  ضمنمجاالت ال

مجيات التر تطوير البر
 . كة للتطوير والعمليات  أنشأت األمانة بيئةو  األتمتة والذكاء االصطناع    كانت المنصة تتمتع بقدرو  لجميع المطورين.  DevOpsمشبر

 تر
  تم دمجها. و ( CI / CDالمستمر )والتسليم التكامل المستمر 

ز كانت الفكرة ه  تفعيل و  التر ز القدرتي    فرض تقارب  هاتي 
واالستمرار فز

مجيات الذين  ز مطوري البر   هذا المجال.  يعملون معأكب  رصامة بي 
ز المرحلة التكاليف  حول ارتفاعوفيما يتعلق بالسؤال  الويبو فز بي 

  نهاية المرحلة األوىلو  ، أكدت األمانة أن هذا هو الحال بالفعل. الثالثة األوىل والمرحلة
 900000تمت إعادة حواىل   ،ذكرت األمانة أنه فز

د من كانت بوابة الملكية الفكرية بمثابة عملية أفقية شاملة لعدة قطاعات تنطوي عل العديفرنك سويشي إىل األموال االحتياطية. و 
العمل  كون من المغريقد يحذر ألنه عند التعامل مع التحول الرقم  ببشكل تدريحر  و  تعملكانت األمانة و  للمنظمة.  األساسيةالقدرات 

   تعتقد و  . واحراز التقدم بشعة
  انجاز القدراتاألمانة أنه ينبغز

  المستقبل بطريقة  والوظائف أن تفكر بشكل جدي فز
المتعلقة بالبوابة فز

ا. 
ً
ا وقد بدأت المنظمة  أكب  تحفظ

ً
  العمل بطريقة أكب  تحفظ

 هذا األمر ويمكن مالحظة  . زيادة رسعة العمل بشكل تدريحر  تمكنت من و فز
انية الذي يتماسر بشكل وثيق مع  ز   معدل استهالك المب 

اماتاالفز ز وع تمتد ت كانو  المرحلة األوىل.  منذ  المخطط لها  لبر دورة حياة المشر
ز  أنها كانت متحفظة إىل حد معقول  شعرتهذا السبب لكل مرحلة، و   عد انجاز بكانت المنظمة تكتسب المزيد من الزخم و عل سنتي 

  نفس الوقت كان لها ها ولكن
ا خالل كل مرحلة. رسعة العمل زيادة عد نظر بحيث قامت ببُ فز

ً
ا فشيئ

ً
 شيئ
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حها وشكر الرئيس األمانة عل  .271 نظًرا لعدم وجود و  . الحاجةوستستمر المناقشات والتوضيحات مع األمانة حسب  المفيد.  رسر
  تم اعتمادها:  23-2022بالخطة الرأسمالية الرئيسية طلبات أخرى ألخذ الكلمة، قرأ الرئيس فقرة القرار الخاصة 

 التر

 بأن هذا اال .272
ً
انية علما ز نامج والمب  ل ا قبر أحاطت لجنة البر

 
 يرم  إىل التنفيذ الكامل لتوصيات المدقق حاقبر اح يمث

ً
 انتقاليا

ً
ا

ل من أموال الويبو االحتياطية مشاري    ع الثنائية  موَّ
ُ
، وأوصت جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، بالموافقة عل أن ت الخارجر 

  الخطة الرأسمالية الرئيسية للثنائية  2022/23
ز
 يون فرنك سويشي. مل 19,971بمبلغ إجماىل  قدره  2023-2022الواردة ف

  بالحصول عل اطلب بعض الوفود ل ولالستجابة .273
ز
اح لمزيد من الوقت للنظر ف انية اقبر ز ح 2022/23برنامج العمل والمب  ، اقبر

  الجلسة العامة. 
ز
  وقت الحق ف

ز
وشكر الوفود عل عملهم الشاق  الرئيس استئناف المناقشات حول هذا البند من جدول األعمال ف

 الذين شاركوا عن بعد. والزمالء طوال اليوم 

، أعاد الرئيس فتح البند و .274   اليوم التاىل 
ز
اح ، 12ف انية "اقبر ز ر الوفود  . "2022/23للثنائية برنامج العمل والمب 

ّ
احات باالوذك قبر

  امن المجموعة باء والمجموعة األفريقية المقدمة تعليقات الو 
  ينبغز

.  وأعىط الرئيس الكلمة لألمانة لنظر فيها. والتر ز احي 
ح االقبر  لشر

حا لاألمانة  وقدمت .275 ز الواردين من المجموعة باء والمجموعة األفريقية بشأن استجابة الويبو رسر احي 
 19-كوفيد  لجائحةالقبر

اح   اقبر
ز
انية  الواردة ف ز اح المجموعة و  . 2022/23للثنائية برنامج العمل والمب    باء كان اقبر

ز
هو حذف جزء من نهاية الجملة الثالثة ف

  ذلك االستثناءات والتقييدات  2.2المرتقبة طة الثانية تحت النتيجة النق
ز
اءات، وجودة الحقوق المتعلقة ب"... بما ف   البر

ز
اءات بما ف بر

اض، و  اءات والصحةالذلك أنظمة االعبر اح المقدم من و  . "نقل التكنولوجيا فضال عن ،بر مجموعة البلدان األفريقية هو إضافة كان االقبر
اءات  3.3تحت النتيجة المرتقبة  يةالتال الجملة م الويبو بتشي    ع نقل التكنولوجيا وتكييفها من خالل تعزيز خدمات معلومات البر ز "تلبر

  وافقت عليها لجان الويبو، 
وبرامج وأدوات دعم االبتكار، وأيضا من خالل تنفيذ المشاري    ع واألنشطة المتعلقة بنقل التكنولوجيا التر

ز بشكل خاص عل تسهيل و  جندة التنمية. من أ 29تماشيا مع التوصية  كب 
ز سيتم البر اءات المتاحة وتحسي  الوصول إىل معلومات البر

  الدول األعضاء". 
ز مؤسسات البحث والتطوير فز ا إضافة نقطة  للجمهور وتعزيز التعاون والتبادل بي 

ً
حت المجموعة األفريقية أيض واقبر

  تنص عل4.4المرتقبة  إضافية ضمن النتيجة
  الثنائية ، والتر

: "فز ا آثار جائحة  د، ست2022/23 ما يل 
ً
عل  19-كوفيدرس الويبو أيض

الوحيدة  المسائلكانت تلك ه  وتنفيذها". و  تصميم المبادرات المناسبةلخدم هذه المعلومات ستالمجتمعات األصلية والمحلية وست
اح المعلقة من مناقشات اليوم السابق حول  انياقبر ز  . 2022/23 للثنائيةة برنامج العمل والمب 

اح المجموعة بو  .276   اقبر
 فز
ً
انية ستنظر أوال ز نامج والمب    ذلك االستثناءات والتقييدات  اءذكر الرئيس أن لجنة البر

بحذف "... بما فز
اءات والصحة، فضال عن نقل التكنولوجيا" اض، والبر   ذلك أنظمة االعبر

اءات بما فز اءات، وجودة البر لرئيس فتح او  . المتعلقة بحقوق البر
  لوفود. أمام اباب التعليقات 

قية وتحدث وفد بيالروس باسم  .277 وشكر المجموعة باء والمجموعة األفريقية مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
احات و  . شكر عل االقبر ز ز اإلقليميي  الوقت الالزم للتشاور داخل  ها حصلت علوذكرت المجموعة أن األمانة إلرسالها إىل المنسقي 

اح المجموعة األفريقية لتأييد  ادها ستعدوأعربت عن ا ةمجموعال اح المجموعة باء واقبر هذه  شعرت المجموعة أنو  . بروح بناءة اقبر
احات   . بيقها طلت المناسبةأجزاء الوثيقة وأن األمانة اختارت منطقية االقبر

اح المجموعة بال لوسىط ودول البلطيق وأعرب عن شكره وتأييدهمجموعة دول أوروبا اباسم  وفد جورجيا تحدث و   .278  . اء قبر

احها وشكر    .279 المنسق  بشكل خاصوتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة األفريقية، وشكر المجموعة باء عل اقبر
اح  الوفد  اإلقليم  للمجموعة باء الذي تواصل مع انية. إىل قبل تقديم االقبر ز نامج والمب  المجموعة أن اإلشارة إىل تلك  تعتقد و  لجنة البر

  تلك الفقرة 
وري إزالة هذه العنارص.  ليسو  لها أسبابها المنطقيةالعنارص فز الفقرة بأكملها كما الحفاظ عل المجموعة  تفضلو  من الرصز

 دون أي حذف. من  ه  

، وشكر المجموعة  .280 احها ومجموعة البلدان وتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  باء عل اقبر
حت المجموعة إضافة "... وإدراجها تحت بنود جدول األعمال عل النحو الذي  األفريقية لفتح باب المناقشة حول هذا الموضوع.  واقبر

اح المجموعة األفريقية وه  تعتبر أن هذه اإلضافة قد تحسن امكانية التوافق علاتفقت عليه الدول األعضاء"   . اقبر

اح أي مجموعة ال، توضيح إذا كان لدى نيابة عن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر   ،وطلب الرئيس من وفد باراغواي .281 اقبر
اح.  هذا  وإذا كان بإمكانها تقديم  االقبر

  منوتحدث وفد شيل  باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  ألن وفد باراغواي كان  .282
تمنعه من ة نيتقمشاكل  يعاتز

  تلك اللحظة
  النقطة الثانية ضمن النتيجة المرتقبة ، االنضمام إىل االجتماع فز

"...  2.2وطلب إضافة ما يل  إىل الجملة الثالثة فز
 وإدراجها تحت بنود جدول األعمال عل النحو الذي اتفقت عليه الدول األعضاء". 



WO/PBC/33/15 
62 
 
 

يا الرئيس عل  .283   تقدم الإحراز  عل حرصهوشكر وفد نيجب 
ز
ز عل  عمل ف ز الفوريي  جمي 

عملهم ليتمكن الدورة، وشكر األمانة والمبر
  النتيجة الم . اتلمناقشافهم  الجميع من

ز
ح الوفد إضافة ما يل  إىل النقطة الثالثة ف

 . لإلناث""... مع إيالء اعتبار خاص  4.3 رتقبةواقبر
  االستفادة مقد يكون له الذكور وأعرب الوفد عن اعتقاده أن 

ز
 متاحة الفرصة ال يريد أن تكونالوفد  كنول من فرص مماثلة.  مصلحة ف

  هذه المسألة بالذات. قد يكون من المو  فقط.  لإلناث
ز
  قدما ف

 مكن تقديم توضيح لكيفية المصز

قية وخلص الرئيس إىل أن  حاتهم. اقبر اوشكر الرئيس الوفود عل  .284 مجموعة و مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
اح المجموعة بأوروبا الوسىط ودول البلطيق، دول   . 2.2المرتقبة النتيجة  ضمنبحذف الجزء األخب  من الجملة الثالثة  اءأيدتا اقبر

حت مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  إضافة و    النقطة الثانية  نصاقبر
ز
  نهاية الجملة الثالثة ف

ز
 . 2.2ضمن النتيجة المرتقبة ف

ا  يا وتقدم وفد نيجب  
ً
اح بشأن النقطة الثالثة ضمن النتيجة بأيض ح الرئيس أن تقوم األمانة  لك  تنظر فيه الوفود.  4.3المرتقبة اقبر واقبر

  المجموعات اإلقليمية لاقبر بتعميم اال
  ال التعديالت عل النصوصتحديد من أجل  بشأنها  ا و شاور يتحات عل منسقر

 قد يوافق عليها  تر
 باب التعليقات.  فتح الرئيسو  جميع الوفود. 

ا باسم المجموعة باء، أنه قدم أسباًبا  .285
ً
اح المجموعة ب لدعموأكد وفد المملكة المتحدة، متحدث   اليوم السابق و  اءاقبر

ز
أرسلها ف

  المجموعات اإلقليمية قبل فتح البند. خطيا 
   إىل جميع منسقر

ز
حات المجموعة اقبر اوستحتاج المجموعة إىل مزيد من الوقت للنظر ف

ز أشارت المجموعة إىل أنه و  يقية. األفر    حي 
ز
اح المجموعة ب  ف اج  المجموعة األفريقية  اءكان اقبر بمثابة توضيح لمفهوم قائم، فإن اقبر

باالتصال  اءكما ذكرت وفود أخرى، قام منسق المجموعة بو  مفاهيم جديدة إضافية تحتاج إىل مزيد من التفكب  والمناقشة.  يشكالن
  
ز
اح المجموعة ببالعديد من المجموعات ف   إلبالغهم باقبر

  وقت مبكر.  اء األسبوع الماضز
ز
احوأضافت أن  ف ات المجموعة األفريقية اقبر

  اليوم السابق فقط 
ز
اح وثيقة علما أنتضيف مفاهيم جديدة وتم تقديمها ف انية  اقبر ز متاحة كانت   2022/23 للثنائيةبرنامج العمل والمب 

مع المؤيدين، إذا لزم األمر، لفهم والتفاعل ة إىل التشاور داخل مجموعتها ومع العواصم، لذلك، ستحتاج المجموعو  أغسطس.  16منذ 
احات    جلسة الصباح.  ومن بينها الجديدة بشكل أفضل، االقبر

يا فز اح الذي قدمه وفد نيجب 
 االقبر

احها   .286 وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية، وشكر مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  عل اقبر
اح المجموعة باء.  اح. و  بشأن الصياغة البديلة القبر   هذا االقبر

الحتياج المجموعة  تفهمها وأعربت المجموعة عن  ستنظر المجموعة فز
ها  احها. الوقت لل لبعضباء وغب    اقبر

 هو  19-كوفيد  جائحةأوضحت المجموعة أن التعديل الذي طلبته الستجابة الويبو لو  نظر فز
م الويبو بتشي    ع نقل المعرفة وتكييف التكنولوجيا من خالل  ز استبدال كلمة "التكنولوجيا" بكلمة "المعرفة" بحيث تصبح الجملة "تلبر

اءات... تعزيز     المرتقبةبالنتيجة  هالنص لربط تحويلاب هذا الخطأ عند لقد تم ارتك". و خدمات معلومات البر
نقل  تتناولنفسها والتر

ا لذلك.  النص طلبت المجموعة تعديلو  المعرفة وتكييف التكنولوجيا. 
ً
 وفق

احه   .287   هو لوأكد وفد باراغواي أن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  كانت مرنة وأن اقبر
 محاولة استيعاب الشواغل التر

 أعربت عنها المجموعة والمجموعات األخرى. 

، عل  وشكر الرئيس الوفود عل مالحظاتها.   .288 وشكر وفد باراغواي، الذي تحدث باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر 
ح منح الوقت للوفود  ته،مرون   ذلك اليوم  لمراجعةواقبر

احات المقدمة فز أن تتمكن عل أمل  ،الواجبعل النحو فيها يتم النظر لاالقبر
  أقرب وقت ممكن

  اآلراء فز
انية من التوصل إىل توافق فز ز نامج والمب   . لجنة البر

، تناول الرئيس البند  .289   اليوم التاىل 
انية للثنائية  12وفز ز اح برنامج العمل والمب 

وذكر أن الجلسة العامة  2022/23المعلق، اقبر
وري أن تتمكن المجموعات المختلفة من مواصلة مشاوراتها بشأن بنود جدول    وقت الحق من ذلك اليوم، حيث كان من الرصز

ستبدأ فز
  كانت

انية هو تعزيز المشاورات والمناقشات ورحب الرئيس بالمناقشات  األعمال المهمة التر ز نامج والمب  معلقة. والهدف من لجنة البر
انية باعتماد عدد من القرارات المهمة واحراز التقدم  ز نامج والمب    سمحت للجنة البر

  دارت خالل جلسة اليوم السابق والتر
المثمرة التر

ز عل بنود جدول األعمال  كب 
احات بشعة والبر احات كانت جارية. وتم إرسال االقبر المعلقة. وأشار الرئيس إىل أن المشاورات بشأن االقبر

  وقت الحق من ذلك اليوم.  19-كوفيدالمحدثة بشأن استجابة الويبو لجائحة  
  المجموعات اإلقليمية فز

 إىل منسقر

انية للثنائية  12وأعاد الرئيس فتح البند   .290 ز اح برنامج العمل والمب 
. شكر جميع الوفود المشاركة 2022/23"اقبر   اليوم التاىل 

" فز
  يمكن 

  المجموعات اإلقليمية الذين قاموا بعمل هائل. ولقد قدموا أفضل النصوص الممكنة التر
عن بعد وحضورًيا وال سيما منسقر

انية  النصوص االتفاق عليها، وقد تم التوافق عل هذه ز نامج والمب  وشكر  قدر اإلمكان.  قوافالتتحقيق ىل إ جاهدا  تسغألن روح لجنة البر
ز الرائع.  ز الفوريي  جمي 

ز عل النقاط  حصولوأشار إىل  فريق المبر كب 
طلب الرئيس و  . اتلمناقشل األساسيةتبادل مكثف لآلراء مما أتاح البر

  اليوم السابق عل عرض من األمانة 
  المجموعات اإلقليمية فز

  تم إرسالها إىل منسقر
احات التر  الشاشة. نص االقبر

   19-كوفيد  جائحةاألمانة التعديالت عل استجابة الويبو ل وقرأت .291
اح بفز انية اقبر ز يتعلق و  . 2022/23 للثنائيةرنامج العمل والمب 

  النقطة الثانية 
اءات  2.2 المرتقبةالنتيجة  ضمنالتعديل األول بالجملة الثالثة فز : "وسيدعم قطاع البر   تنص عل ما يل 

والتر
  مناقشاتها بشأن القضايا المتعلقة بجائحة كوفيدوالتكنولوجيا 

  ذلك فز
اءات، بما فز ، تحت 19-الرائد اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر
اءات والتكنولوجيا سيكون القطاع الرائد هو بنود جدول األعمال بحسب ما تتفق عليه الدول األعضاء". و  يتعلق التعديل و  . قطاع البر

  
  بالنص اإلضافز

ز لتشي    ع نقل  3.3النتيجة المرتقبة  نضمالثاتز : "وستعمل الويبو مع أصحاب المصلحة المعنيي    تنص عل ما يل 
والتر
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  ذلك عن طريق تنفيذ المشاري    ع 

ز
اءات وبرامج وأدوات دعم االبتكار، بما ف المعرفة وتكييف التكنولوجيا وستعزز خدمات معلومات البر

  
  إطار واليتها، بما يتماسر مع التوصية واألنشطة المتعلقة بنقل التكنولوجيا التر

ز
 . التنمية أجندةمن  29وافقت عليها لجان الويبو ف

ز بشكل خاص عل و  كب 
ز سيتم البر اءات المتاحة للجمهور وتعزيز التعاون والتبادل بي  ز الوصول إىل معلومات البر تسهيل وتحسي 

  الدول األعضاء". أما 
ز
اكات : قطاعه  فية القطاعات الرئيس مؤسسات البحث والتطوير ف قطاع أنظمة و  العالمية، التحديات والشر

: "ستوسع الويبو  4.4المرتقبة النتيجة  ضمنيتعلق التعديل الثالث بالنقطة الثالثة و  االبتكار. و الملكية الفكرية    تنص عل ما يل 
والتر

 
ّ
  التابعة لمركز التدريب الدوىل  لتعاونها الحاىل  مع أكاديمية التعل

وتز محتويات تعليمية حول الملكية الفكرية والتجارة دمج م اإللكبر
قد أشار بشكل  ITCأشارت األمانة إىل أنه تم تصحيح خطأ مطبغ  ألن االسم المخترص و  لفائدة المصدرين وال سيما النساء المصدرات."

 من مركز التجارة الدولية. 
ً
ضمن النتيجة المرتقبة كان التعديل الرابع هو إضافة نقطة جديدة و  غب  صحيح إىل مركز التدريب الدوىل  بدال

: "خالل الثنائية  4.4   تنص عل ما يل 
ا آثار جائحة  2022/23والتر

ً
عل المجتمعات المحلية، بما  19-كوفيد، ستستكشف الويبو أيض

، بغية توجيه عملية تصميم المبادرات المناسبة وتنف ز   ذلك مجتمعات الشعوب األصليي 
ز
سيكون القطاع الرائد هو قطاع  يذها". ف

اكات العالمية.   التحديات والشر

لوذكر الرئيس أن تلك التعديالت  .292
 
لتوصل إىل ل بالفرحوشكر الوفود وأشار إىل الشعور  الحل الوسط الذي تم التوصل إليه.  تمث

انية يشكل أساس قرار ألن  ز   بذلوها للتوصل إىل قرار. وشكر الوفود عل كل الجه لجنة. العمل برنامج العمل والمب 
نظًرا لعدم و  ود التر

  تم اعتمادها: 
 وجود طلبات أخرى ألخذ الكلمة، قرأ الرئيس فقرة القرار التر

انية  .293 ز اح برنامج العمل والمب 
انية جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، بالموافقة عل اقبر ز نامج والمب  للثنائية أوصت لجنة البر

   الواردة ،19-كوفيدلجائحة  مع استجابة الويبو  ،(WO/PBC/33/10)الوثيقة  2022/23
ز
 20إىل  18الصفحات من ف

لة أثناء الدورة ، )النسخة العربية
 
انية. بالصيغة المعد ز نامج والمب  ز للجنة البر  الثالثة والثالثي 

عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية   األعمال لمن جدو  13البند 

 المستدامة

 . WO/PBC/33/12استندت المناقشات إىل الوثيقة  .294

ر اللجنة بأن المناقشات  13قدم الرئيس البند و  .295
ّ
من جدول األعمال، عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذك

  يوليو 
انية، فز ز نامج والمب  ز للجنة البر   الدورة الثانية والثالثي 

  الوثيقة 2021المتعلقة بهذا البند قد بدأت بالفعل فز
ز فز ، عل النحو المبي 

WO/PBC/32/5 .  الوثيقة  
ز فز   الموضوع عل النحو المبي 

انية النظر فز ز نامج والمب  أشار و  . WO/PBC/33/12وستواصل لجنة البر
انية:  ز نامج والمب  ز للجنة البر   الدورة الثانية والثالثي 

 الرئيس إىل أن القرار التاىل  قد تم اعتماده فز

نامجإن " انية:  لجنة البر ز  والمب 

"1"   
  من أجل الحصول عل توضيحات إضافية بشأن أثر العضوية فز

تطلب من األمانة مواصلة العمل مع مكتب التنسيق اإلنمات 
 المجموعة عل عمل الويبو؛

  الفقرة " "2"
مناقشة القرار  " أعاله، من أجل تيسب  1وتطلب من األمانة تقديم تقرير عن مشاورات األمانة اإلضافية المشار إليها فز

انية ز نامج والمب  ز للجنة البر   الدورة الثالثة والثالثي 
 . بشأن عضوية المجموعة فز

نامج  للمهمة الموكلة اليها وقال الرئيس إنه تماشيا مع هذا القرار، عملت األمانة عل االمتثال  ز للجنة البر   الدورة الثانية والثالثي 
فز

انية.  ز    المنظمة تبع ذلك مناقشة حول عضويةيسو الوثيقة  بعرض بدأ ستأوضح الرئيس أن األمانة و  والمب 
مجموعة األمم المتحدة فز

 . WO/PBC/33/12الوثيقة  عرضدعا الرئيس األمانة إىل و  للتنمية المستدامة. 

وأوضحت أنه نظًرا للطبيعة  ،، عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامةWO/PBC/33/12قدمت األمانة الوثيقة و  .296
ا لعرض الوثيقة.  مناملة للبند، فإن زمالء آخرين الش

ً
ين أيض ز و  األمانة سيكونون حارصز   الدورة الثانية والثالثي 

أشارت األمانة إىل أنه فز
انية، طلبت اللجنة من األمانة  ز نامج والمب    ل األمم المتحدة مكتببشكل أكبر مع  تواصلالللجنة البر

بهدف الحصول عل لتنسيق اإلنمات 
   إضافية بشأن أثر توضيحات 

عمل الويبو، وتقديم تقرير إىل الدورة الثالثة  علمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  العضوية فز
انية لتسهيل نظر اللجنة ز نامج والمب  ز للجنة البر   هذا البند من جدول األعمال والثالثي 
، أجرت األمانة لذلكو  . هواتخاذ قرار بشأن فز

  مكتب األممشاورات مع 
  كانت معروضة عل اللجنة  WO/PBC/33/12الوثيقة أعدت و م المتحدة للتنسيق اإلنمات 

 لع الطالعها التر
  تم الحصول عليها، و 

  تحتوي علالمعلومات التر
  عضوية الثر ألتقييم  التر

عل العمل للتنمية المستدامة مجموعة األمم المتحدة فز
  للمنظمة. وأشار التقرير إىل طريقة 

  تقديم المساعدة  ،العمل الحالية ألنشطة الويبو اإلنمائيةاإلنمات 
وسلط الضوء عل التحوالت فز

  حالالتقنية 
باإلضافة و  م الفرص والتحديات المحتملة. وقي   ،قررت الويبو االنضمام إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة فز
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  WO/PBC/33/12إىل الوثيقة 
ز
تقدم معلومات  WO/PBC/33/Q&A وثيقة أسئلة وأجوبة 2021سبتمبر  13، عممت األمانة ف

 عل استفسارات محددة من الدول األعضاء. 
ً
   بالقول إن WO/PBC/33/12واختتمت األمانة عرضها للوثيقة  إضافية ردا

ز
القرار الوارد ف

انية إىل النظر  يدعو من الوثيقة  17الفقرة  ز نامج والمب    دعوةلجنة البر
ز
  لتصبح عضو الويبو  ف

ز
مجموعة األمم المتحدة للتنمية  ا ف

 . واتخاذ قرار بشأنها  المستدامة

عداد الوثيقة إل ألمانة ل أعرب عن امتنانهالرئيس و وشكر وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، تحدث و  .297
WO/PBC/33/12 الدورة  ، وذلك بناًء عل، عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعل عرضها  

ز
الطلب المقدم ف

انية  ز نامج والمب  ز للجنة البر   للحصول عل لل األمم المتحدة مع مكتب المشاورات حولتقرير بإعداد الثانية والثالثي 
تنسيق اإلنمات 

   عضويةالتوضيحات إضافية حول أثر 
ز
تحدة مكتب األمم الموقد قدم  عل عمل الويبو. للتنمية المستدامة مجموعة األمم المتحدة  ف

 و 
ً
 مفصال

ً
  تحليال

  المعلومات اإلضافية المطلوبة للتنسيق اإلنمات 
  ذلك هذا قرار بشأن  التخذ  ستستند اليها المجموعةوالتر

ز
الموضوع ف

  هذا البند، ذكرت المجموعة أنه من المهم الت بينما يتمو  اليوم. 
ز
لمنظومة والذي يهدف الشامل لاإلصالح مستقبل عل  شديد النظر ف

. إىل  ز كيانات األمم المتحدة عل المستوى العالم  ل  تعزيز التنسيق بي 
ّ
، اء للمجموعة ب بالنسبة ةمهمال افهداألمر أحد األهذا ويشك

  النظر فيها  المتعلقة بالسياسة والتطوير والنشر  المسائلولكن ال تزال هناك بعض 
  ينبغز

المجموعة أن االنضمام إىل  عتقد وت . التر
ز التعاون  علالويبو  قد يساعد ة للتنمية المستدامة مجموعة األمم المتحد ز مختلفتحسي    الجنسيات و الدول و  بي 

يحفزها عل تبتز
مجموعة  تنضم الويبو إىل وعندما  تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ل بشكل أفضل الملكية الفكرية االستفادة منجديد حول كيفية  نهج

ز عل المستوى القطري، وتحقيق أثر أفضل العملاالعتماد عل  ها األمم المتحدة للتنمية المستدامة، يمكن ز المقيمي    للمنسقي 
 التنسيقر

ز شعبيتها    الميداندون  من وتحسي 
ز
إىل  النضمامالقبول الويبو دعوة  تأييدها واختتمت المجموعة باإلعراب عن  . الحاجة إىل التواجد ف

انية بشأن الجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة عل أساس أن م ز نامج والمب   عمل المنفذ األمانة ستقدم تقارير سنوية إىل لجنة البر
ضمن إطار مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وما يرتبط بذلك من إنجازات وتحديات وآثار عل عملية وضع  من الويبو 
 . السياسات

ا باسم مجموعة  .298
ً
وأكد وضيح  (، األمانة عل العرض التAPGهادئ )آسيا والمحيط البلدان وشكر وفد بنغالديش، متحدث

ا أن 
ً
ز وسياسات متناغمة، ضمن يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجدد جهودا متضافرة من جميع أصحاب المصلحة المعنيي 

اك الجميع.  متحدة للتنمية أشارت المجموعة إىل أن مجموعة األمم الو  إطار بيئة تمكينية للتنمية المستدامة من أجل ضمان ارسر
ز هذه المستدامة قد تم إنشاؤها لدعم     المعنيةالكيانات  الجهود بي 

وبصفتها وكالة متخصصة تابعة لألمم   منظومة األمم المتحدةفز
  الجهود المبذولة عل نطاق منظومة األمم المتحدة لتحقيق أهداف أن تشارك الويبو من المهم  . وبالتاىل  المتحدة

مشاركة كاملة فز
  الدعوة إىل االنضمام  التنمية المستدامة. 

  يلزم للويبو اتخاذها من أجل النظر بإيجاب فز
ب بكل الخطوات التر وقال إن المجموعة ترح 

  الوثيقة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 
  قدمتها األمانة فز

وأحاطت المجموعة علما بالمعلومات اإلضافية التر
WO/PBC/33/12 .  المجموعة باإلشارة إىل أن أعضائها عل استعداد لالستماع إىل الدول األعضاء األخرى والمجموعات واختتمت

  دعوةأن تنظر اللجنة بإيجابية إىل  ها تطلععن  عربتاإلقليمية، وأ
 مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة.  لالنضمام إىل الويبو  فز

ا باسم المجمو  .299
ً
الوثيقة  إعداد عة األفريقية، نائب الرئيس وأعرب عن امتنانه لألمانة عل وشكر وفد جنوب أفريقيا، متحدث

WO/PBC/33/12 للتنمية النشط لألمانة مع أمانة مجموعة األمم المتحدة  تواصلللوأعربت المجموعة عن تقديرها  . ها وعرض
   المستدامة

ز اللجنة من اتخاذ قرار مستنب  بشأن  ، من أجل الحصول عل معلومات كافيةومكتب األمم المتحدة للتنسيق اإلنمات  لتمكي 
   الويبو  عضوية

بعد أن قامت المجموعة بتقييم المعلومات المقدمة خالل الدورة الثانية و  . للتنمية المستدامة مجموعة األمم المتحدةفز
انية، وتلك  ز نامج والمب  ز للجنة البر   وضع يمكنها من تقديم أن اللج ا عن اعتقاده تالدورة، أعربالمقدمة خالل هذه والثالثي 

نة كانت فز
وذكرت المجموعة أن  مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. إىل  االنضمامتوصية إيجابية إىل الجمعية العامة للويبو لقبول دعوة 

  أهداف التنمية المستدامة  عل المساهمة الملكية الفكريةقدرة 
  الدول األعضاء، وفز

  النمو والتنمية فز
ال تزال غب  معروفة ، عامبشكل فز

  إ وباإلضافة . أو مفهومة بما فيه الكفاية
اكة التر لويبو مع وكاالت األمم المتحدة األخرى من خالل نظام ا قد تبنيها ىل ذلك، يمكن للشر

ز  ز المقيمي    الخطط اإلنمائية للدول األعضاء.  توفر أن  ،المنسقي 
اتيجيات الملكية الفكرية فز  ويتماسر  منصة مهمة لتعزيز إدراج اسبر

اتيجية    الخطة االسبر
ز فز اتيجية عل النحو المبي 

متوسطة الاالنضمام إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة مع الركائز االسبر
ة االس 2026-2022األجل  ز اتيجية ، وال سيما الركب  ز  – 1بر   تحسي 

ح إمكانيات الملكية الفكرية فز الوصول إىل كل أرجاء العالم من أجل رسر
  كل مكان؛ 

اتيجية حياة الجميع فز ة االسبر ز كات والمجتمعات المحلية واألفراد الستخدام الملكية  – 4والركب  دعم الحكومات والشر
للتنمية المستدامة ة أن فوائد انضمام الويبو إىل مجموعة األمم المتحدة المجموع وتعتقد  . الفكرية كأداة للنمو والتنمية المستدامة
  تم تحديدها. 

   ذكر و  تفوق التكاليف المالية التر
  التقرير والتر

  أبدتها األمانة فز
إىل أنه من خالل االنضمام إىل  تشب  الوفد المالحظة التر

اكات  مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، يمكن خلق فرص جديدة   لبناء الشر
أو مجاالت المع كيانات األمم المتحدة فز

  العمل و المعنية وذلك  المهمة بالنسبة لألطرافالمشاري    ع 
نامج تعزيز لضمان التكامل فز خ، ذا اإلطار هوضمن  . إذا أمكن تنفيذ البر س   سبر

  كداخل أرسة األمم المتحدة ومع السلطات الوطنية   موقعها الويبو 
  المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية وتعز  وكالة رائدة فز

ز مكانتها فز
مجموعة األمم  انضمام الويبو إىلوستدعم المجموعة  وافقت عل هذه المالحظة(. قد الملكية الفكرية )و ب ات الخاصةسياسالمجال 

تها الفريدة إىل هذ ة وكاالت األمم المتحدة د وأن تستفي المنظومة هالمتحدة للتنمية المستدامة، ويمكن للويبو أن تقدم خبر ا من خبر
ً
أيض

 التقرير. إعداد واختتمت المجموعة بتوجيه الشكر لألمانة مرة أخرى عل جهودها وعل  األخرى. 
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أس االجتماع مرة أخرى.  .300 ز عن رسوره ألن نائب الرئيس يبر  بقرار الدورة  وأعرب وفد الصي 
ً
وشكر الوفد األمانة عل التقرير عمال

انية، وعل مواصلة التواصل مع  ز نامج والمب  ز للجنة البر   الثانية والثالثي 
وشكر الوفد األمانة عل  . مكتب األمم المتحدة للتنسيق اإلنمات 

   PBC/WO/33/12 الوثيقة عرض
ز
  وثيقة األسئلة واألجوبة 2021سبتمبر  13وأعرب عن امتنانه للمعلومات اإلضافية المقدمة ف

ز
 ف

PBC/WO/33/Q&A .   تنفيذ ب لويبو لفقط  سمحالوفد أن االنضمام إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لن ي يعتقد و
ا عل لمتحدة، ضمن إطار منظومة األمم ا أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل

ً
عمل المنظمة والملكية إبراز ولكنه سيساعد أيض

ز المزيد من الدول األعضاء  للتنمية ومن شأن االنضمام إىل مجموعة األمم المتحدة  . وداخل منظومة األمم المتحدة ككلالفكرية بي 
  أرسة األمم المتحدة، مما  وكالة رئيسية تابعة لألمم المتحدة مسؤولة عن شؤونكأن يعزز مكانة المنظمة  المستدامة 

ز
الملكية الفكرية ف

  موقع أفضل وأكب  موثوقية ليجعلها 
ز
الرؤية والرسالة المنصوص مع ويتفق هذا األمر  عالمية للملكية الفكرية.  اتسياسالصياغة ف
  
ز
اتيجية عليهما ف اتيجية ، وال سيما 2026-2022متوسطة األجل الالخطة اإلسبر ، ولذلك، 4.2و 4.1و 3.3و 2.4و 1.1ركائزها االسبر

  مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. و 
ز
قال الوفد إنه بعد انضمام الويبو إىل مجموعة األمم المتحدة يؤيد الوفد عضوية الويبو ف

اءات والعالمات  المرتبطةللتنمية المستدامة، ستضطلع المنظمة بعدد كبب  من أنشطة ومشاري    ع المساعدة اإلنمائية  التجارية بالبر
ات الصناعية التصاميم و    مجال التنمية المستدامة ضمنالجغرافية، والمؤرسر

ز
ح الوفد أن  . إطار عمل األمم المتحدة للتعاون ف  تقومواقبر

   مختلف إدارات الويبو لألموال ا مبالغ معقولة منتخصص أن نفقاتها اإلنمائية و  بتوسيع نطاقالمنظمة 
يجب أن يتم و  . للعمل االنمات 

  ستنهذه تعزيز فرص نجاح تخصيص األموال ألنشطة ومشاري    ع محددة، ل
  البلدان والمناطق المستفيدة. المشاري    ع التر

ز
 فذ ف

ا باسم  .301
ً
، WO/PBC/33/12 ، األمانة عل إعداد الوثيقةمجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيقوشكر وفد جورجيا، متحدث

انية و عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المست ز نامج والمب  ز للجنة البر   الدورة الثانية والثالثي 
ز
عل دامة، عل النحو المطلوب ف

. ا ا من المعلومات حول  لعرض التقديم 
ً
للتنمية مجموعة األمم المتحدة  انضمام الويبو إىلوقالت المجموعة إن الوثيقة قدمت مزيد

  عمل هذه العضوية عل الأثر حول ، و المستدامة
  تواجهها للوي اإلنمات 

  هذا المجال بو والتحديات التر
ز
  الوثيقة و  . ف

ز
ز ف كما هو مبي 

WO/PBC/33/12 أهمية الملكية الفكرية. بتعزيز الوع  يؤدي إىل  للتنمية المستدامة قد ، فإن االنضمام إىل مجموعة األمم المتحدة 
   الويبو  عضوية قد تساعد اإلضافة إىل ذلك، وب

منظومة  عل صعيد إبراز عمل الويبو عل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة فز
مجموعة األمم المتحدة للتنمية  إىلالويبو  باإلعالن عن تأييدها النضمامواختتمت المجموعة  . والسلطات الوطنيةاألمم المتحدة 

 المستدامة. 

ر أنه يؤيد البيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة وشكر وفد الواليات المتحدة األمريكية نائب الرئيس وذك  .302
  جرت المناقشاتحول  ةحدثتوفب  معلومات مثم شكر الوفد األمانة عل  باء. 

مع مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة،  التر
 وقال الوفد إنه ال يزال يساوره القلق بشأن أثر  . مجموعة، وأعرب عن امتنانه لتقديم الوثائقالواألثر المحتمل النضمام الويبو إىل 

  حال وجود  الملكية الفكرية.  اتتطوير الويبو لسياساالنضمام إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة عل 
ز  وفز اختالفات بي 

، أشار الوفد إىل أنه ال يمكن أن يدعم من جهة أخرىالملكية الفكرية، فكيف سيتم التعامل معها؟ و  اتوجهات النظر حول سياس
  حال إال انضمام الويبو إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

وط إل وضع فز أثر عضوية  تسمح بتحديد عداد تقارير معينة رسر
لب من الويبو تقديم تقارير سنوية إىل لجنة و  الويبو بشكل كامل. 

ُ
انيةكما ذكر المنسق اإلقليم  للمجموعة باء، ط ز نامج والمب  بشأن  البر

العمل المنفذ من الويبو ضمن إطار مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وما يرتبط بذلك من إنجازات وتحديات وآثار عل عملية 
 وضع السياسات. 

م باسم المجموعة  .303 باء. وشكر الوفد األمانة وشكر وفد اليابان نائب الرئيس وأيد البيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة المحبر
  إعداد وثيقة العمل 

، وعل تقديم إجابات مفصلة للعديد من األسئلة WO/PBC/33/12عل التوضيحات وأثتز عل عملها الجاد فز
  الوثيقة 

  مجموعة األمم المتحدة للتنمية WO/PBC/33/Q&Aالواردة فز
حا واضحا ألثر عضوية الويبو فز . وقدمت تلك الوثائق رسر

  تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن المستد
. ويعتقد الوفد أنه من المهم أن تساهم الويبو بشكل أكبر فز  

امة عل عمل الويبو اإلنمات 
تعزز تعاونها مع وكاالت األمم المتحدة األخرى. ولذلك، أعرب الوفد عن تأييده لقبول الويبو للدعوة لالنضمام إىل مجموعة األمم 

  نظام المنسقالمتحدة للتنمية الم
  أن تستخدم الويبو بشكل استبافر

ز ستدامة. واختتم الوفد كلمته بالقول إنه يأمل فز ز المقيم ي  لجعل  ي 
  تنفيذها  تعاونتعزيز الأنشطة التنمية أكب  فعالية و 

 . فز

بمواصلة ورحب الوفد  . مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئباسم  وأيد وفد إندونيسيا البيان الذي أدىل به وفد بنغالديش .304
  مع مكتب األمم المتحدة  العملاألمانة 

نامج  الدول ، بناًء عل طلبللتنسيق اإلنمات  ز للجنة البر   الدورة الثانية والثالثي 
األعضاء فز

انية،  ز   والمب 
   تقييم أثر عضويةللتوسع فز

فد أنه عل الو  الحظو  عل عمل الويبو. للتنمية المستدامة مجموعة األمم المتحدة  الويبو فز
  مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 

بصفتها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، و الرغم من أن الويبو لم تصبح بعد عضوا فز
  ذلك 

ك، بما فز   المجاالت ذات االهتمام المشبر
  منظومة األمم المتحدة فز

دليل إطار عمل األمم تعاونت الويبو مع كيانات أخرى فز
  مجال التنمية المستدامة المتحد

  الجزائر، والذي كان األداة الرئيسية ة للتعاون فز
لمساعدة اإلنمائية لمجموعة األمم للتخطيط لفز

  أن الويبو ستصبح للتنمية المستدامة أن االنضمام إىل مجموعة األمم المتحدة بالوفد أيضا الحظ و  المتحدة للتنمية المستدامة. 
ال يعتز

  ج
  تلقائيا عضوا فز

  البلدان واألقاليم.  الفرقميع وحداتها أو فز
الفرق القطرية تحديد  بحريةالويبو  وستتمتع القطرية لألمم المتحدة فز

  ستنضم إليها عل أساس برنامج عمل المنظمة وأولوياتها. لألمم المتحدة 
  االعتبار، رأى الوفد أن االنضمام إىل  التر

ومع أخذ ذلك فز
  سبيل أرسة األمم المتحدة، ضمنالويبو  عملمن شأنه أن يعزز للتنمية المستدامة مجموعة األمم المتحدة 

تنفيذ خطة التنمية  وذلك فز
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  الرأي  أيد باإلضافة إىل ذلك، و  . 2030المستدامة لعام 
ز
األمم المتحدة  منظومة عل صعيد عمل الويبو  ه سيتم إبراز بأن المتمثلالوفد ف

  الختام، حث والسلطات الوطنية. 
ز
  مجموعة األمم المتحدة  وف

ز
  للتنمية المستدامة الوفد الويبو مرة أخرى عل أن تصبح عضوا ف

ز
ف

انية وأعرب عن أملهأقرب وقت ممكن،  ز نامج والمب    دورة لجنة البر
ز
 . بشأن هذا الموضوع بمداوالت إيجابية ف

  أعدتها بشأن مسألة عضويةوشكر وفد االتحاد الروس  نائب الرئيس وأعرب عن امتنانه لألمانة عل الوثائق ا .305
   الويبو  لتر

ز
ف

انية. عل او للتنمية المستدامة مجموعة األمم المتحدة  ز نامج والمب    أجريت قبل دورة لجنة البر
وأعرب الوفد عن شكره  لمشاورات التر

م وأكد الو  ، عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. WO/PBC/33/12لوثيقة لاألمانة  لعرضبشكل خاص  ز فد أنه ملبر
كائه ومع المنظمات داخل منظومة األمم  بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  وقال إنه مستعد أيضا للتعاون بطريقة بناءة مع رسر

   تحديد هو الرئيس  كان الهدف و  تحقيق هذه الغاية. لالمتحدة 
  مجموعة من القرارات التر

اتخاذها لصالح المجتمع الدوىل  بأرسه،  ينبغز
  من شأنها دفع المجتمع

أشار الوفد إىل أنه درس بعناية المعلومات و  . 2030خطة التنمية المستدامة لعام تحقيق  باتجاه الدوىل   والتر
  الوثيقة 

ز
  وثيقة األسئلة واألجوبة  WO/PBC/33/12الواردة ف

ز
( 1: وه  ، ساسيةاأل  بعض األسئلة يهوكان لد . WO/PBC/33/Q&Aوف

  مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة؟ تكيف 
ز
؟ 2نظر األمانة إىل آفاق عمل الويبو ف ز ز المقيمي  ( ما هو شكل التعاون مع المنسقي 

  الميدان  مراعاةكيف يمكن 
ز
  االعتبار التواجد المحدود للويبو ف

ز
مسائل بال ترتبط بشكل أساس  المنظمة مهام  علما بأنذلك مع األخذ ف

شب  إىل أن االنضمام إىل مجموعة األمم المتحدة ت WO/PBC/33/12 من الوثيقة 16الفقرة  الوفد أنالحظ و  متخصصة. القانونية ال
  وأن ذلك سيشمل 

ا من العمل التنسيقر ً وطلب الوفد أن توضح  ألنشطة وتقديم التقارير. لتخطيط الللتنمية المستدامة يتطلب قدًرا كبب 
مجموعة  انضمام الويبو إىل عند عل سبيل المثال، هل سيتم إنشاء مكاتب أو أقسام جديدة  تخطط إلدارة حجم العمل. األمانة كيف 

ا لما فهمه الوفد من الوثيقة األمم المتحدة للتنمية المستدامة؟ 
ً
مكتب المعمول بها حالًيا، كان هناك  WO/PBC/33/Q&Aوفق

ا عل  الوكالة المحددةوقد يرتبط ذلك بتنسيق، لل
ً
،  حجملمنظومة األمم المتحدة، وسيعتمد أيض ز المعتمدة  والطريقةأموال المانحي 

ا من و  األموال.  لمنح
ً
وط مالية حول  التوضيحاتطلبت المجموعة مزيد  معلوماتطلبت الحصول عل و إذا كانت الويبو قد وضعت رسر

 مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وإذا كانت هناك عواقب مالية عل أموال الدول المانحة.  إىل لالنضمام محددة

انية واغتنم الفرصة للتعبب  عن امتنانه لألمانة عل المعلومات المقدمة  .306 ز نامج والمب  وشكر وفد المكسيك نائب رئيس لجنة البر
  عرض 

اغتنم الوفد الفرصة للتأكيد عل أن انضمام الويبو و  مة بعد ظهر ذلك اليوم. مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدا عضويةفز
رة.  يمثلإىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة    نهاية المطاففالتنمية المستدامة،  خطوة طبيعية ومبر

أحد أهداف  ه  ، فز
بعض اآلثار التقنية  وجود وأشار الوفد إىل  ر عل المستقبل. ولها آثا حاليا الرئيسية وجداول أعمال منظومة األمم المتحدة  اتالسياسي

بشأن انضمام الويبو إىل آخر المستجدات  يرغب بالحصول علواختتم الوفد بالقول إنه يؤيد القرار و  الواضحة عل عمل المنظمة. 
 . للتنمية المستدامةمجموعة األمم المتحدة 

مةوشكرت األمانة الوفود  .307 وكانت  الوثيقة الخاصة بعضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. بعل اهتمامها  المحبر
ذلك، كان لدى بعض  رغمو  . للتنمية المستدامةمجموعة األمم المتحدة للويبو إىل  حول انضماماألمانة قد أشارت إىل وجود إجماع 

وط   األمانة الوفود  ذكرت، ولذلك، مةللتنمية المستداقبول دعوة مجموعة األمم المتحدة ل الدول األعضاء بعض الشر
قدمت  التر

: وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، ووفد جنوب إفريقيا باسم المجموعة األفريقية، ووفد بنغالديش باسم وه   تعليقاتها 

ز وإندونيسيا مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيق، آسيا والمحيط الهادئ، ووفد جورجيا باسم بلدان مجموعة  ووفود الصي 
قالت األمانة إنها ال تحتاج إىل تكرار المواقف المختلفة للدول و  والواليات المتحدة األمريكية. واالتحاد الروس  واليابان والمكسيك 

   الويبو  ذلك، فإنها تقدر تأييدها لعضوية رغماألعضاء، و 
بعد ذلك أن األمانة وذكرت  مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. فز

ت عنثالث دول أعضاء   
وط محددة مرتبطة بعضوية  مشاكل عبر   الويبو أو رسر

عت األمانة فز ط األول ا الرد عل، ورسر وفد المملكة للشر
انضمام الويبو إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ولكنها  تؤيد قد ذكرت المجموعة باء أنها ف المتحدة باسم المجموعة باء. 

  تواجهها  تريد 
ات المكتسبة والتحديات التر انية بشأن الخبر ز نامج والمب   والمشاكلالتأكد من أن األمانة ستقدم تقارير سنوية إىل لجنة البر

  نشأت 
ا وفد الواليات المتحدة األمريكية  . انضمام الويبو إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة نتيجةالتر

ً
ط أيض وأيد هذا الشر

انيةالذي طل ز نامج والمب  ا تقديم تقارير سنوية إىل لجنة البر
ً
وشارك وفد  فهم كيفية سب  عضوية الويبو. عل جنة ستساعد الل ب أيض

 المكسيك الرأي نفسه. 

 عل سؤال من وفد االتحاد الروس  بشأن الفقرة  .308
ً
انية، أوضحت األمانة  16وردا ز نامج والمب  دمت إىل لجنة البر

ُ
  ق

من الوثيقة التر
  العمل أن الو 

ة فز  اللجنةب، عل سبيل المثال، تلك المتعلقة ة ومن بينها مختلف عل مسائلألمم المتحدة مع منظومة ايبو لديها خبر
باإلضافة إىل ذلك، كانت الويبو تقدم تقارير عن أنشطة مختلفة إىل مجلس و  والشبكات التابعة لها. الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة 

ز  ات،  . (Data Cube) لألمم المتحدة من خالل مكعب بيانات األمم المتحدةالرؤساء التنفيذيي  األمانة أنه  تعتقد وبناًء عل تلك الخبر
  
  يمكن أن تنشأ نتيجة  مع الويبو خالل تكيف سيكون هناك عمل تنسيقر

  مجموعة  كونها متطلبات العمل وإعداد التقارير التر
عضًوا فز

لن ُيعرف التأثب  الكامل لعضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة إال بعد انضمام الويبو و  األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 
  اكتساب بعض الخبر 

ا   بحد ذاتها  أشارت األمانة إىل أن مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامةو  . اتبالفعل والبدء فز
ً
كانت كيان

ا نسبًيا، تم إنشاؤه مؤخًرا، وال يزال ال
ً
.  عليها  عملجديد

ً
أنه إذا انضمت  تدرك جيدا األمانة أن الدول األعضاء  تعتقد ومع ذلك،  جاريا
ات إضافية.  وط المفروضة عل انضمام الويبو إىل لكن و  الويبو فستحصل المنظمة عل معلومات وخبر سيحدث ذلك بناًء عل الشر

  
  مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتر

انية. تقديم تتتمثل فز ز نامج والمب  إىل األمانة  شارتوأ قارير سنوية إىل لجنة البر
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وطل الويبو  استعداد  إىل وتقديمها تقارير ال إلعداد معلومات العل األمانة حصول ستسهل امكانية ألن عضويتها  ،المتثال لجميع الشر
  أداء وظائفها وكيف. عضوية المنظمة ت توعندئذ يمكن للدول األعضاء أن تقرر إذا كان الدول األعضاء. 

ز
طريقة فيما يتعلق بو  ساعدها ف

  اتباعها الستيفاء التقارير، ذكرت األمانة أنها  إعداد وتقديم
  ينبغز

ة ستوضح النهج التر امات إعداد التقارير، ويمكن أن يتم ذلك مبارسر ز البر
انية أو من خالل آليات أخرى  ز نامج والمب  حها األمانة للدول اسمن خالل لجنة البر  ألعضاء. تشر

  أعربت عن اهتمامها  عملفيما يتعلق بمسألة و  .309
، أوضحت األمانة أن ذلك سيعتمد عل الدول األعضاء التر ز   بلد معي 

ز
الويبو ف

  
ز
 وأوضحت األمانة أن الويبو لن تقدم طلبات إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.  بإدراج قضايا الملكية الفكرية ف

  بلد
ز
  ، ان معينةللعمل ف

 التنمية. و أنها مهتمة بعمل الويبو بشأن قضايا محددة تتعلق بالملكية الفكرية  الدول األعضاء أن تعلنلكن ينبغز
  لن تكون قادرة األمانة أنه تعتقد و 

ز
   عضويةأثر المرحلة عل تقديم معلومات محددة بشأن  هذهف

ز
مجموعة األمم المتحدة  الويبو ف

وأكدت األمانة  . حول هذا األثر  معلومات مبدئية ويوفر التقرير  . ، وتعتبر هذا األمر سابق ألوانهلدول األعضاء للتنمية المستدامة عل ا
   من خاللللدول األعضاء أنه 

ود الدول األعضاء ه  ملزمة بإعدادها التقارير التر ز ورية  بالمعلومات، سبر    تجربة حولالرصز
ز
 الويبو ف

لدول ستساعد هذه المعلومات او  الدول. هذه سيتم االتفاق عليه مع  وفقا لما مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة سنوًيا، 
وريةاتخاذ أي قرارات إضافية قد تكون  علاألعضاء     رصز

ز
 . حينها ف

  تبسيط وفيما يتعلق بطلب تقديم التقارير السنوية، أوضحت األمانة أنها أمضت بالفعل قدرا كب .310
ز
ا من الوقت ف    رير اتقالب 

التر
  تقرير أداء الويبو  الواردة تم دمج المعلوماتوقد  إىل اللجنة.  ها قدمت

ز
  التقارير المالية وتقارير األداء ف

ز
ويدرك بعض أعضاء اللجنة الذين ف

ة ال باس بها من الوقت فيها ذلك جيدا  حت األمانة عل اللجنة أن يتم دمج  . امضوا فبر ، من خالل مرفق أو قسم التقارير السنويةواقبر
  تقرير أداء الويبو 

ز
 . مخصص، ف

 عل تعليق  .311
ً
يبة  وفد االتحاد الروس  بشأنوردا   المائة رصز

 ا نها تعتقد أن اللجنة لديهأوآثارها العملية، أوضحت األمانة الواحد فز
يبة وكيفية تقييم حولكل المعلومات المطلوبة    ستناد باال  ، وذلكها أثر الرصز

  المائة فز
يبة الواحد فز إىل تجربة سابقة تم خاللها تطبيق رصز

  سيتم القيام بها خالل المفاوضات بشأن  إحدى أكبر وكاالت األمم المتحدة. 
وأوضحت األمانة أنها كانت عملية تشاورية مكثفة، والتر

  كانت تتفاوض بشأن تلك االتفاقات لذلك، ستتاح للدول األعضاء و  . جدا  وواضحةمفصلة  تحققكانت هناك قائمة و  االتفاقات. 
التر

يبة و  . هذا األمر مناقشة تم الفرصة لمعرفة ما يتم تقييمه، وست باإلضافة إىل ذلك، ال يمكن إبرام مذكرة التفاهم دون االتفاق عل رصز
  المائة.  الواحد 
دفع  لة بإدارةتقوم الوكا( 1ن: يخيار  WO/PBC/33/Q&A وثيقة األسئلة واألجوبةتتضمن عالوة عل ذلك، و  فز
يبة يبة ( 2، أو الرصز ، بشكل دفع الرصز   تنسيق لل األمم المتحدة جري الدول األعضاء مناقشات مع مكتبوستالمصدر،  منمبارسر

اإلنمات 
يبةفيما يتعلق بخيار و  . بشأن هذا الموضوع تنسيق المن مكتب  ةالصحيح تملك التعليماتعتقد األمانة أنها ت، إدارة الوكالة لدفع الرصز

  اال 
يبة واالستثناءات. نمات    شفافية العملية تشاور مع الدول األعضاء لضمان م إجراء تسيو  حول كيفية تطبيق الرصز

يبة فز  تطبيق رصز
  المائة

 وأكدت األمانة للدول األعضاء أن العملية كانت وستكون شفافة للغاية وتشاورية.  . الواحد فز

حها وفتح المجال  .312  لمزيد من التعليقات. وشكر نائب الرئيس األمانة عل رسر

   وشكر وفد االتحاد الروس  نائب الرئيس ثم شكر األمانة عل التوضيحات المتعلقة بعضوية .313
مجموعة األمم المتحدة  الويبو فز

تبة عل . و للتنمية المستدامة ز طلب الوفد إجابة عل السؤال المتعلق باآلثار المبر ية نتيجة انضمامبو الموظفي   مسؤوليات الموارد البشر
 . للتنمية المستدامةالمنظمة إىل مجموعة األمم المتحدة 

ية عل ا أي آثار إضافيةتحدد حتر اآلن لم  ا وردت األمانة عل وفد االتحاد الروس  بالقول إنه .314   حال الموارد البشر
النضمام إىل فز

وستفهم  الويبو  عضويةالموافقة عل  تدريحر  بمجرد ستتم بشكل  عمليةال وذكرت أن هذه مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 
ا أنها كانت تتشاور مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، ولكن  األمانة مع مرور الوقت كيف تسب  األمور. 

ً
حسب بوأوضحت األمانة أيض

ية عل آثار  اي علمها لم يتم تحديد    الدورة الثانية أشارت األمانة إىل أن مساهمة الدول األعضاء تم و  . حتر اآلنالموارد البشر
تناولها فز

انية، و  ز نامج والمب  ز للجنة البر   س 400000نصف سنوية الالمساهمة  تبلغوالثالثي 
الموارد غب  المتعلقة كون من تفرنك سويشي، والتر

ز    . بالموظفي 

ز نائب الرئيس عل الكلمة وأعرب عن امتنانه لألمانة عل التوضيحات المقدمة بشأن البند  .315 من جدول  13وشكر وفد الصي 
كر من قبل، وأكد  األعمال، عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

ُ
وكالة تابعة لألمم  ه   الويبو  بما أنالوفد أنه كما ذ

  الملكية الفكرية،
  أن  المتحدة متخصصة فز

إىل مجموعة األمم  امها عند انضم المنظمة باألعمال المتعلقة بالملكية الفكرية تضطلعينبغز
  الختام، ذكر و متحدة للتنمية المستدامة. ال

  ناالوفد  فز
  مجال الملكية الفكريةالمنظمة أن تواصل ه ينبغز

إىل  بعد انضمامها  واليتها فز
 مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

.  ستقدم معلومات إضافية علوقالت األمانة إنها  .316 ه بعد انضمام ألمانة أنوأوضحت ا ردها األوىل  عل سؤال وفد االتحاد الروس 
، الويبو إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة سيتم استخدام موارد المنظمة الحالية للعمل عل المسائل الناجمة عن ذلك

  و 
انية ال هذه الموارد محددة فز ز معية لجإىل ابشأنه توصية تقديم عل الموافقة عليه و  يتم العمل حاليا عل ذيبرنامج العمل والمب 

   قطاعات لعضويةالمتعدد الإىل الطابع  نظرا ثم أشارت األمانة إىل أنه  العامة. 
سيكون من مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية،  الويبو فز
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  المنظمة متخصص فريق دواع  رسور األمانة إنشاء
ز
  مرحلة الحقة ليستفش بوضوح عن كل قطاع ف

ز
ويمكن لهذا  . إذا دعت الحاجة ف

  تريد  النقطةو  . نتائج تقييمهب الدول األعضاء يطلعأن إىل موارد إضافية و  م الحاجةيقي   الفريق أن
 أن األساسية التر

 
ه   حها األمانةتوض

ط النضمام الويبو إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة،    وضعتها الدول األعضاء كشر
امات اإلبالغ التر ز أنه من خالل البر

  المستقبل. بشأن الحاجة إىل الموارد ًما عل العودة إىل الدول األعضاء ستكون األمانة قادرة دائ
ز
 ف

وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية البيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء. وذكر الوفد أن مسألة  .317
ورية بمستوى كاف  من التفاصيل ليتمكن الوفد من شكل التقرير لم تكن بنفس أهمية محتوى التقرير الذي سيوفر المعلومات  الرصز

  مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 
ز
  عضويتها ف

ز
، لكنه إعداد وفضل الوفد  اتخاذ قرار بشأن استمرار الويبو ف

ً
تقريًرا منفصال

  هذه المسألة وفقا لما 
ز
 تراه مناسًبا.  طلب من األمانة البت ف

طلب وأشار نائب الرئيس إىل أن وفد الواليات المتحدة قد  يات المتحدة األمريكية عل تعليقاته. وشكر نائب الرئيس وفد الوال  .318
   بشأن عضوية تقرير لاختيار الشكل المناسب لمن األمانة 

 تقرير. المجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، واألهم من ذلك هو تلقر
 . ألخذ الكلمة مال، فتح نائب الرئيس الباب لمزيد من الطلباتقبل قراءة فقرة القرار الخاصة ببند جدول األعو 

المناقشة أكب  من ذلك، وأعرب عن ثقته  تأخب  وقال وفد جنوب أفريقيا، متحدثا باسم مجموعة البلدان األفريقية، إنه ال ينوي  .319
  
ز
انية بشأن الجمعية العامة  قرار ف ز نامج والمب    حال و . للتنمية المستدامةاألمم المتحدة  مجموعة بانضمام الويبو إىلتوصية لجنة البر

ز
ف

واختتمت المجموعة بقولها إنها واثقة من أن األمانة سوف تتوصل  اعتماد الجمعية العامة للتوصية، ستقدم أمانة الويبو تقريًرا سنوًيا. 
  ستقدمها  المناسب للتوصية النصإىل 

 إىل الجمعية العامة.  التر

ح عل فقرة القرار للبند وقال نائب الرئيس إن األمانة أحا .320 "...  : استبدال عبارةمن جدول األعمال 13طت علما بالتعديل المقبر
ونظرا لعدم وجود أي طلب ألخذ الكلمة،  أخرى نائب الرئيس إذا كانت هناك أي طلبات سألثم  . طلب ..."وال"...  بعبارة..."  توطلب
 وأغلق البند.  من جدول األعمال 13للبند اعتماد فقرة القرار تم 

انية جدول األعمال )الوثيقة واعتمدت  .321 ز نامج والمب   (: WO/PBC/33/12لجنة البر

انية الجمعية العامة للويبو بقبول دعوة االنضمام إىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية  .322 ز نامج والمب  أوصت لجنة البر
  تقرير أداء الويبو عن 

 فز
ً
  تلك المجموعة وما يرتبط بذلك من المستدامة والطلب من األمانة اإلبالغ سنويا

تنفيذ عضوية الويبو فز
 إنجازات وتحديات وآثار عل عملية وضع السياسات. 

تحديث عن وضع وتقدم مساهمات الدول األعضاء  من جدول األعمال 14البند 

 2021بشأن آرائها حول إعداد مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام 

ز استندت المناقشات إىل ال .323  . WO/PBC/33/13 Addو WO/PBC/33/13 وثيقتي 

"تحديث عن وضع وتقدم مساهمات الدول األعضاء بشأن آرائها من جدول األعمال،  14وافتتح الرئيس المناقشات حول البند  .324
  جرت بعد المناقشات  . "2021حول إعداد مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام 

األعمال، من جدول  10حول البند التر
انية، أحاطت 2021تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام مواصفات " ز نامج والمب  ز للجنة البر لجنة علما ال" خالل الدورة الثانية والثالثي 

  تبالمداخالت 
إىل من األمانة دعوة جميع الدول األعضاء المهتمة  توطلب ،تقييم مكاتب الويبو الخارجيةمواصفات  إىل وضعهدف التر

 بشأن آرائها   إرسال
ً
ز  خاللوضع وتقدم مساهمات الدول األعضاء وتقديم تحديث عن  إعداد المواصفاتكتابة الدورة الثالثة والثالثي 

انية لمزيد من المناقشة وال ز نامج والمب     4078رقم  التعميمأشار الرئيس إىل أن األمانة قد أرسلت و  . بحثللجنة البر
، 2021يوليو  30فز

 بشأن إعداد المواصفات.  ألعضاء المهتمة إىللدعوة جميع الدول ا
ً
حات من البلدان التالية بحلول اقبر اتلقت األمانة و  إرسال آرائها كتابة

27  . ازيل وجمهورية كوريا واليابان وباكستان والمجموعة باء وسلوفينيا واالتحاد الروس  جمع هذه وقد تم  أغسطس: شيل  والبر
  
احات وإدراجها فز   اقبر اوقدمت بعض الدول األعضاء  . WO/PBC/33/13الوثيقة  مرفقاالقبر

  المحدد فز
 27حاتها بعد الموعد النهات 

مشاورات غب  رسمية حول هذا الموضوع  حصولوأشار الرئيس إىل  . WO/PBC/33/13لوثيقة مرفق ا تها إىلإضافأيضا أغسطس وتم 
  تلك المساهمات بمزيد من وستتاح  وكان من المهم للغاية تقييم وجهات النظر المختلفة. 

انية للنظر فز ز نامج والمب  الفرصة للجنة البر
  جرت يوم الجمعة قبل الجلسة العامة. الرئيس وشكر  التفصيل. 

  المشاورات غب  الرسمية التر
  شاركت فز

كانت تلك و  الوفود التر
قطاع التنمية  لرئيسثم أعىط الرئيس الكلمة  . المشاورات غب  الرسمية مفيدة للغاية من أجل تبادل األفكار وتسهيل العمل عل البند 

 اإلقليمية والوطنية. 

المطروح عل والموضوع  وذكرت األمانة أن مسألة مكاتب الويبو الخارجية قد نوقشت من قبل الدول األعضاء لعدة سنوات.  .325
انية  ز نامج والمب  ز للجنة البر ا  المساهماتكانت و  . المواصفاتإعداد هو الدورة الثالثة والثالثي  عل  قويا المقدمة من الدول األعضاء مؤرسر
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ورة ةمنذ هذه المناقشات بدأت  قد ، و المواصفاتتفاصيل بمناقشة الدول األعضاء قيام  رصز إعداد وأشارت األمانة إىل أن  . فبر
  الدول األعضاء، فإن األسئل مساهماتأشكال  اختالفورغم  الدول األعضاء.  تقودها كانت عملية المواصفات  

تطرقوا ة الرئيسية التر
  اليها ه  

  اتباعها : ما ه  العملية التر
مواصفات  ما هو شكلإجراء التقييمات؟  المسؤول عنالكيان  من هو ؟ المواصفاتإلعداد  ينبغز

  هو  التقييم؟ ما 
ذكرت األمانة أن و وإجراء التقييم؟ ما هو الغرض من التقييمات؟ المواصفات إلعداد المحتمل الجدول الزمتز

  بشكل واضح حددت المساهمات 
ز
  يبدو أن هناك تقارب فيها، ولكن ف

الدول  قدمتاألخرى، بعض المجاالت بعض المجاالت التر
  كانت و  وأجوبة مختلفة عل األسئلة المذكورة أعاله.  آراءاألعضاء 

ز
وأكدت األمانة  . واضحة المساهماتمجاالت التقارب واالختالف ف

ز  تتم مناقشتها أن هذه المسألة  ات حول لمواصلة دعم وتسهيل المناقش أشارت إىل أنها مستعدةو  عدة سنوات. منذ الدول األعضاء  بي 
 بأي طريقة تراها الدول األعضاء مناسبة.  هذه المسألة

قية وشكر األمانة عل البيان المقدم من قبلها  .326 وتحدث وفد بيالروس باسم مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
  أثارتها األمانة. وشكرت المجموعة الدول األعضاء عل تقديم تعليقاتها عل مواصفات مكاتب الويبو  وذكر 

د عل القضايا التر أنه سب 
وع متوازن للمواصفات    تلخص مواقف البلدان. ورأت المجموعة أنه من الحكمة وضع مشر

الخارجية وشكرت األمانة عل الوثيقة التر
  االعتبار االقبر 

ز
  لديها مكتب خارجر  للويبو. وقد فهمت المجموعة يأخذ ف

  قدمتها الدول األعضاء ومواقف البلدان التر
احات التر

  االعتبار احتياجات المكاتب وأنشطة البلدان وأولوياتها و 
ز
 ولويات اإلقليمية. األوالحظت أن هناك حاجة إىل اعتماد نهج مرن يأخذ ف

   المحددةالمبادئ إىل  االستناد الممكن  من ، إلعداد المواصفات،المجموعة أنه وتعتقد 
ز
اتيجية المتوسطة األجل  ف -2022الخطة االسبر

انية ، والمبادئ التوجيهية بشأن مكاتب الويبو الخارجية2026 ز حصلت هذه الوثائق عل قد ف. 2022/23 للثنائية، وبرنامج العمل والمب 
ات وأهداف اتفقت عليها ال ةوافقم وذكرت  رأت المجموعة أنه من الحكمة إجراء التقييم. و  دول. الوفود وه  تحتوي عل مؤرسر

  بالتقييم هو فريق
ا من قبل  يتمتع باالستقاللية المجموعة أن فريق األمم المتحدة المعتز الخارجر   المدققوأنشطته لقيت ترحيبا كبب 

وععل  مع األمانة لمواصلة العمل ها استعداد نالمجموعة ع أعربتوالدول األعضاء. و   . المواصفات مشر

  قدمت  .327
  تحتوي عل معلومات وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر األمانة والدول األعضاء التر

آرائها التر
  أن يستند إىل المبادئ واألهداف  هذه العملية. لومفيدة جدا  قيمة

وشددت المجموعة عل أن تقييم مكاتب الويبو الخارجية ينبغز
فريق األمم المتحدة الخاصة بتقييم الأن قواعد ومعايب  إىل المجموعة  شارتوا الستقاللية والشفافية. وال سيما ا األساسية، العامة

  بالتقييم 
لالمعتز

ّ
ز وموحد وشفاف لتقديم و  . المواصفات إلعداد نقطة انطالق منطقية  يمكن أن تشك   أن يكون التقييم غب  متحب 

ينبغز
  بوخاضع للمساءلة تقييم فعال 

عتبر المجموعة أنه من المهم للغاية أن يتم ت، هدفال ا تحقيق هذلو  المعلومات للدول األعضاء. وغتز
  قدًما عتقد المجموعة أن أفضل طريقة تفيما يتعلق بالخطوات التالية، و  إجراء التقييم بطريقة مستقلة تماما. 

ه  أن تطلب للمصز
وع  انية للسماح قبل أر المواصفات الدول األعضاء من األمانة تقديم مشر ز نامج والمب  بعة أشهر عل األقل من الدورة المقبلة للجنة البر

الخيار  ه  المجموعة أن شعبة الرقابة الداخلية للويبو  تعتبر . و خالل هذه الدورةللدول األعضاء بدراسته بشكل كامل واتخاذ قرار مستنب  
 . المواصفات عو إلعداد مشر األفضل 

لطالما شددت و  آسيا والمحيط الهادئ، األمانة عل تقديم البند.  بلدان باسم مجموعةوشكر وفد بنغالديش، متحدثا  .328
وشكرت  الدول األعضاء.  تقودها عملية  ه   2021الويبو الخارجية لعام تقييم مكاتب مواصفات إعداد عملية المجموعة عل أن 

ز للجن   الدورة الثانية والثالثي 
انية المجموعة الدول األعضاء عل موافقتها فز ز نامج والمب  ، وأعربت عن بإعداد المواصفاتلبدء عل اة البر

وأحاطت  من الدول األعضاء.  بشأن هذا الموضوع المساهماتلعملية من خالل السغ  للحصول عل لاألمانة  إلطالقتقديرها 
  مناقشة بناءة ح ها استعدادوأعربت عن المقدمة،  المساهماتالمجموعة علما باآلراء و 

 ول هذه المسألة. للمشاركة فز

  أعربت عن آرائها بشأن إعداد  .329
وتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  وشكر الدول األعضاء التر

  ختام  الذي ادلته بيانالكررت المجموعة و  ها. عرضو  هذه اآلراء مكاتب الويبو الخارجية وشكر األمانة عل تجميعمواصفات تقييم 
فز

انية بأن األداء الجيد لتلك المكاتب و  ز نامج والمب  ز للجنة البر بما يتماسر مع الخطة  والمنظمالفعال  عملها الدورة الثانية والثالثي 
اتيجية  انية  2026-2022متوسطة األجل الاالسبر ز   هذا السياق،  ، هو أمر مهم جدا. 2022/23 للثنائيةوبرنامج العمل والمب 

 تعتقد وفز
ز وتعزيز دور  عملية إعداد المواصفات هذه تشكلوعة أن المجم مالمكاتب عل أساس تقييم  هذهفرصة لتحسي  ز : أن التالية المبادئب يلبر

 حتوييأن و أن يتم تنفيذه بالمشاركة مع المكاتب والدول المضيفة لتلك المكاتب؛ و يتم تنفيذه بواسطة كيان مستقل عن الويبو؛ 
ات  التقييم احات وتوصيات للتقييم المقبلتحتوي جميع المكاتب؛ وأن لموحدة تقييم  ومعايب  عل مؤرسر وأن يحتوي  ؛النتائج عل اقبر

ات التقييم عل   ونتائج األنشطة الجارية.  تتبعمؤرسر

الدول األعضاء بشأن إعداد  آراءوتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية، وشكر األمانة عل تجميع  .330
  قدمت و  ولتقديم البند.  2021تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  مواصفات

أعربت المجموعة عن تقديرها للدول األعضاء التر
   ها مساهماتها ألن

انية فز ز نامج والمب    هذا الموضوع المهم.  احراز التقدمستساعد بالتأكيد لجنة البر
ة عل تو  فز علق المجموعة أهمية كبب 

يا.  إذ مكاتب الويبو الخارجية،    الجزائر ونيجب 
ز فز   هذا الصدد،  تستضيف أفريقيا مكتبي 

 عدة مرات إىل أنها ذكرت المجموعة أشارتوفز
ز الدول األعضاء  تقودها يجب أن  ه  عملية التقييم الالحق للمكاتب الخارجيةالمواصفات و أن عملية إعداد    حي 

الدعم  األمانةتوفر فز
. ال  

  هذا الصدد،  تقتز
من الدول  بتوجيهبالفعل  تمت المساهماتتقديم ب المتمثلةن الخطوة األوىل أل عن ارتياحها  المجموعة أعربتوفز
تقييم مكاتب الويبو الخارجية يجب أن تكون متوازنة وشفافة وعادلة، وأن التقييم يجب أن  مواصفاتكررت المجموعة أن و  األعضاء. 
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   لمكاتب الخارجيةوتجدر المالحظة أن ا يتم بالتشاور مع البلدان المضيفة. 
ز
ة ف إذ تتمتع بخصائص فريدة مناطق مختلفة  المنتشر

ز مكتب وآخر  ةنفس الموارد و  وه  ال تملك، يختلف مستوى النمو بي    االعتبار عند أخذ هذا األمر يجب و  . نفس عدد سنوات الخبر
ز
ف

  الضوء عل المجموعة  سلطتوقد  وعند إجراء التقييم. المواصفات  إعداد 
ز
من  هانوتعتبر المجموعة  مداخالتها السابقة. تلك النقاط ف

  أقرب وقت ممكن للسماح للدول األعضاء بالحصول عل المسودة األوىل إلعداد المواصفات العملية الفعلية تبدأ  المهم أن
ز
ف

انية. بشكل كاف  لنظر فيها لتتمكن من ا للمواصفات ز نامج والمب  ز للجنة البر ه من ت المجموعة إىل أنأشار و  قبل الدورة الرابعة والثالثي 
ل الجداول الزمنية المتفق يعطأدت إىل ت 19-كوفيدعل الرغم من أن جائحة  و  . 2021عام  خاللقييم الت المتوقع إنجاز مواصفات

انية أي تأخب   أن تتجنبعليها، يجب  ز نامج والمب  وري.  آخر لجنة البر للعمل بشكل وثيق مع  ها استعداد نالمجموعة عأعربت و  غب  رصز
  جميع األطراف 

ز
 . المسألةهذه إلحراز التقدم ف

تحديث عن وضع وتقدم ، وشكر األمانة عل إعداد مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيقوتحدث وفد جورجيا باسم   .331
وشكرت المجموعة الدول  . 2021مساهمات الدول األعضاء بشأن آرائها حول إعداد مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام 

وكان افتتاح مكاتب خارجية جديدة للويبو عل  وشكرت المجموعة األمانة لتقديم هذا البند.  . ا األعضاء والمجموعة باء عل مساهماته
ز الدول األعضاء.  المجموعة أن تقييم مكاتب الويبو  تعتقد و  جدول أعمال المنظمة لعدة سنوات وكان موضوع مفاوضات مطولة بي 

  صياغة المواصفات و  لخارجية يجب أن يتم بطريقة شفافة ومستقلة وموضوعية للغاية. ا
ز
  أن تلعب األمانة دور حيوي ف

 نظرا ينبغز
تها ل   هذا االتجاه. و مبادرات جديدة إطالق إىل  عن تطلعها  المجموعةأعربت و  . الواسعةخبر

ز
وذكرت المجموعة أنه يمكن  ملموسة ف

  هذا المجال مثمر وبناءبشكل  العملوأعربت عن تطلعها إىل العملية  هذه خاللاالعتماد عليها لدعم األمانة 
ز
 . ف

ز األمانة عل تقديم البند.   .332 ة عل تقييم مكاتب الويبو الخارجية. أشار إىل أنه يو  وشكر وفد الصي  تأخرت ولقد  علق أهمية كبب 
ا أقوى ذا التقييم هوسيتطلب  . 19-كوفيد  جائحةعملية التقييم بسبب التأثب  غب  المسبوق ل

ً
ز تعاون لتتمكنا األمانة والدول األعضاء  بي 

  قدمت تعليقات مكتوبة  . من تنفيذه معا بشكل سلس
وفد االتحاد الروس   ايضا وشكر  . المواصفات بشأنوشكر الوفد الوفود التر

. لتشاور عل نطاق واسع مع الدول األعضاء، بما لصياغة وثائق مناقشة التقييم و  ة عمليةلقياد ز   ذلك الصي 
وأعرب الوفد عن  فز

لم يكن تقييم المكاتب الخارجية مسألة و  بناء والبقاء عل اتصال مع مختلف األطراف بشأن هذه المسألة. بشكل استعداده للمشاركة 
   لعديد من الدول األعضاء. ل مهما  موضوعا  أيضا  داخلية للويبو فحسب، بل كان

االعتبار  وشدد الوفد عل أن التقييم يجب أن يأخذ فز
  ذلك البلدان المضيفة للمكاتب الخارجية. 

احات الدول األعضاء، بما فز ات و  تعليقات واقبر ات التقييم ومؤرسر   أن تكون مؤرسر
ال ينبغز

  االعتبار خصوصيات البلدان المضيفة  موحدةللتقييم  الالحقةاألداء 
ا فز
ً
لتجنب اتباع نهج  المستهدفةفحسب، بل يجب أن تأخذ أيض

 يع. لجملواحد 

ازيل إىل  .333   وأشار وفد البر
عام،  شكلو  . 2021تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  مواصفاتبشأن إعداد  ا قدمه المساهمة التر

  حس  أن يالوفد أن إجراء تقييم جيد لشبكة المكاتب الخارجية للويبو يمكن أن يضيف قيمة إىل عمل المكاتب و  يعتقد 
ن الخدمات التر

ة الالزمة لتقديم المسودة األوىل للمواصفاتجوانب العملية وفيما يتعلق بال تقدمها.  ، أعرب الوفد عن اعتقاده أن األمانة لديها الخبر
  
   بالجهةوفيما يتعلق  الدول األعضاء.  قدمتها للوثيقة بناًء عل التعليقات واآلراء التر

  أن التر
أنه سيكون  الوفد  يعتقد التقييم،  تنفذ ينبغز

. د إجراء تقييم من األفضل   لل ضح وأوسع نطاقا أو  نظرةن بعضهما البعض وتوفر االعمليت نال هاتفقد تكم   اخل  وخارجر 
مسائل التر

المكاتب الخارجية الحالية  االستماع إىل آراء المهم جدا هذه التقييمات، كان من  وإلجراء مثل لدول األعضاء. ا يجب أن تتطلع عليها 
  نهاية المطاف.  فيها  فرصة للمساهمةإعطائها و 

ز عملها وتعزيز نطاق أنشطتها فز احات حول كيفية تحسي 
 وذلك بهدف وتقديم االقبر

انية  عملالكفاءة وفعالية برنامج   تعزيز  ز   المقر الرئيس  للويبو. والمب 
عل الرغم من أن الوفد و  بطريقة منسقة ومتكاملة مع العمليات فز

ات مجموعة موحدة من المعايب  ا تحديد  أهمية يرى   استخدام المؤرسر
تقييم نوع   لتنفيذ لموضوعية للتقييم، فقد فهم الوفد أنه ينبغز

 .   أشار الوفد إىل أنه و  لكل مكتب خارجر 
المختلفة  ها وظروف ها وسياقات مهامها مثل  من هذه المكاتب ة كل مكتبصوصيخ مراعاةينبغز

 إىل مناقشة مثمرة حول هذا البند. عن تطلعه الوفد أعرب البلدان المضيفة وأنظمة الملكية الفكرية المحلية. و  نمو ومستوى 

  البداية، أعرب الوفد عن خالص تقديره و وأيد وفد اليابان البيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء.   .334
فز

  الوثيقة. الرأي الذي عبر عنه  ورد قد و  WO/PBC/33/13 لألمانة إلعداد الوثيقة
، كان من المهم تقييم  ه. خص عنملوقدم الوفد  فز

ً
أوال

ز وعادل وشفاف للغاية.  ا إلجراء غب  متحب 
ً
،  شبكة مكاتب الويبو الخارجية بأكملها وفق

ً
المبادئ إىل الجمعية العامة للويبو  تستند ثانيا

  يو  مكاتب الويبو الخارجية لفتح مكاتب خارجية جديدة.  بشأنالتوجيهية 
المبادئ هذه عتبر الوفد أن العديد من النقاط الرئيسية فز

ا لتقييم الشبكة الحالية للمكاتب الخارجية. 
ً
ا أيض

ً
ا، من أجل  التوجيهية ستكون مفيدة جد

ً
الحاىل  إلجراءات التشغيل  الوضع تحديد ثالث

  جميع المكاتب الخارجية، سيكون من المناسب الشكل الب
  عملية التقييم باب الخارجية فرصة للمكاتاتاحة المناسب فز

لمشاركة فز
  التقييمات.  ئها وتقديم آرا

  جمعها وفد  ينعكس هرأيأشار الوفد إىل أن باإلضافة إىل ذلك، و  حول المعايب  المستخدمة فز
  اآلراء التر

ا فز
ً
أيض

  مناقشة عن نيته المشاركة بنشاط  الوفد  أعربو  المملكة المتحدة باسم المجموعة باء. 
لعام الخارجية  الويبو  تقييم مكاتب مواصفاتفز

2021 . 

مة.  .335 وأعرب  وشكر وفد ألمانيا األمانة عل تجميع وجهات نظر الدول األعضاء وشكر الدول األعضاء عل تقديم مساهمات قي 
فضل يو  ستقل. الكامل للبيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء وشدد عل الحاجة إىل تقييم م تأييدهالوفد عن 
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وهذا من شأنه أن يضمن أعل درجة ممكنة من  خارج الويبو. من الوفد إجراء تقييم خارجر  لمكاتب الويبو الخارجية من قبل كيان 
 الدول األعضاء.  عل موافقة العديد منالتقييم سيحىطز الموضوعية، وبالتاىل  

  قدمت   .336
وأشار إىل أنه  حات وأفكار حول هذا الموضوع. اقبر اوشكر وفد شيل  األمانة عل تقديم البند وشكر الدول األعضاء التر

اتيجية  ز عمل شبكة مكاتب الويبو الخارجية ككل ومواءمته مع الخطة اإلسبر   اعتبار العملية إيجابية وفرصة لتحسي 
متوسطة الينبغز

  كل ا لتعزيز  2026-2022األجل 
ز
  العمل ف

ز
الذي قدمه بشأن هذا  الوفد  رأيوكان  المكاتب الخارجية. هذه من  مكتبلشفافية ف

وري إجراء التقييم من قبل هيئة مستقلة خارج الويبو يعتبر الوفد أنه  و  . يتماسر مع ما ذكره حتر اآلنالموضوع   ناضملكان من الرصز
 نتائج إيجابية حول هذا الموضوع.  للتوصل إىلوأنه مستعد للعمل  وذكر الوفد أنه يمكن االعتماد عليه . ة التقييمموضوعي

337.  ، وأيد وفد باكستان البيان الذي أدىل به وفد بنغالديش باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وشكر الوفد وفود شيل 
، وإيرا ازيل، وجمهورية كوريا، واليابان، والمجموعة باء، وسلوفينيا، واالتحاد الروس  اإلسالمية( عل ما قدموه من  -ن )جمهورية والبر

كر أنه يمكن أ
ُ
ا. وأشار الوفد إىل أنه عند تقديم األمانة للبند، ذ

ً
ن مساهمات ضمن إطار هذا البند، وأشار إىل أن وفده قدم مساهمات أيض

  المساهمات، ولكن ال تزال هناك بعض 
ز
كة ف   يجب معالجتها مثل من سي المسائلتكون هناك بعض العنارص المشبر

قوم األساسية التر
وذكر الوفد أن موقفه الثابت بشأن هذه  والغرض منه.  مهامهبإجراء التقييم وما هو نطاق التقييم و  من سيقوم، و بصياغ المواصفات

 عن المبادئ التوجيهي يرتبطالمسألة 
ً
مكاتب الويبو  بشأنة بمبادئ الحياد والموضوعية والشمولية والشفافية واالستقاللية، فضال

  عام 
ز
  وافقت عليها الجمعية العامة للويبو ف

  تقرير  والتوصيات الواردة 2015الخارجية التر
ز
الخارجر  المقدم إىل الدورة  المدققف

انية.  ز نامج والمب  ز للجنة البر ل تحتوي عالخارجر  المدقق المبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة عن  كانت هذهو  الحادية والثالثي 
من المبادئ التوجيهية  22المهمة مستمدة من الفقرة المعلومات هذه و  لتقييم الالحق. لو  المواصفات إعداد  معلومات مفيدة لعملية

  تنص عل أن "
انية حجم وأداء شبكة المكاتب الخارجية بأكملها كل خمس سنوات، ويجوز لها أن تلتمس التر ز نامج والمب  م لجنة البر تقيِّ

  تضطلع بها المكاتب الدعم من المدق
ز مع مراعاة الواليات والوظائف المختلفة التر ز الخارجيي  ز المستقلي  مي  ز أو المقيِّ ز الخارجيي  قي 

انية مواصفاتتحدد الخارجية. و  ز نامج والمب  انية لمركزي الدور الالمبادئ التوجيهية " وتوضح هذا التقييم.  لجنة البر ز نامج والمب  لجنة البر
  
نامج  المدققدور  يضا أ وتوضح  عملية التقييم. والدول األعضاء فيها فز م الخارجر  المستقل بناًء عل طلب لجنة البر الخارجر  أو المقيِّ

انية.  ز   تتخذها  سيكونباإلضافة إىل قياس أداء المكاتب الخارجية، و  والمب 
  توجيه القرارات المستقبلية التر

ا مفيد للغاية فز
ً
التقييم أيض

انية ف ز نامج والمب  إىل  المقدم الخارجر   المدققسلط تقرير و  . للويبو  يما يتعلق بالطلبات الجديدة الستضافة مكاتب خارجيةلجنة البر
انية الضوء عل بعض القضايا  ز نامج والمب  ز للجنة البر كما   للغاية بشأن الشبكة الحالية للمكاتب الخارجية.  المهمةالدورة الحادية والثالثي 

عدم و  موحد الخارجر  تعليقات وتوصيات مفيدة بشأن عملية فتح مكاتب خارجية جديدة، مثل عدم وجود نموذج المدقق تضمن تقرير 
  
وبدون إصدار حكم مسبق عل نتيجة التقييم، سيكون من  كل طلب جديد. ل وقائم عل الحقائق قدرة األمانة عل تقديم تقرير تقتز

وري دراسة هذه  ا.  المسألةالرصز
ً
 مع الوفود األخرى إليجاد حل مقبول للجميع.  للعمل هاستعداد نلوفد عا أعربو  المهمة أيض

   عملهوشكر وفد الهند الرئيس عل  .338
  ساعدت فز

 احراز التقدمالمستمر مع الدول األعضاء من خالل المشاورات غب  الرسمية التر
  هذه المسألة الحاسمة. 

لمقدمة من الدول األعضاء بشأن ا المساهمات وضعوشكر الوفد األمانة عل تقديم تحديث بشأن  فز
اح المقدم من االتحاد الروس  بشأن  تقديم البند. عل و  مواصفاتال قدم للت جيدة ألنه قدم نقطة انطالقالمواصفات وأيد الوفد االقبر

  المناقشات حول تحديد 
  دعت إىل إالمساهمات وأيد الوفد  . المواصفاتبشكل بناء فز

  قدمتها الدول األعضاء والتر
جراء التقييم التر

  يمكن أن تقدمها األمانة  بطريقة شفافة وغب  منحازة. 
ة الفنية التر ز دور الدول األعضاء والخبر وكانت هناك حاجة إىل إيجاد تآزر بي 

ز أن عملية التقييمو لعملية التقييم.    حي 
  إال ا، بشكل شامل الدول األعضاء تقودها يجب أن  فز

يوفر ساألمانة  المقدم منن التقييم الفتز
  قدًما. 

  هذا السياق، لم يؤيد الوفد اال نموذًجا موضوعًيا للمصز
خارجر  مستقل ألن  مدققحات الداعية إىل إجراء التقييم من قبل اقبر وفز

  العملية، و 
ة األمانة.  الحلول محل  ذلك من شأنه إضعاف دور الدول األعضاء فز اح المقدم من الدول  خبر وأشار الوفد بقلق إىل االقبر

انية األعض ز نامج والمب  وشدد الوفد عل  . مواصفاتال لوضعاء الداع  إىل عملية حكومية دولية أو فريق عامل يتم إنشاؤه داخل لجنة البر
انية نفسها ه  هيئة حكومية دولية مكونة من الدول األعضاء.  ز نامج والمب  أخرى إىل عملية صياغة  مستوياتإن إضافة و  أن لجنة البر

  لن يؤدي إال المواصفات 
   صبي ال و  . كبب  تأخب   لبالفعل  تعرضت إىل إطالة العملية التر

عدم إحراز تقدم بشأن هذه المسألة الحاسمة فز
  الواقع، لقد أرصز و مصلحة الدول األعضاء. 

   ذلك فز
وكرر  تستفيد من أنشطة مكاتب الويبو الخارجية. قد بمصالح الدول األعضاء التر

اح  المتمثلةالوفد وجهة نظره    ربطه ب الويبو  إجراء تقييم لمكاتببأن اقبر
ويجب  حات فتح مكاتب خارجية جديدة. اقبر االخارجية ال ينبغز

  أن تؤخذ و  . واضحةجداول زمنية  أن تشدد المواصفات عل المعايب  الكمية والنوعية وأن تحدد 
وتلك القائمة عل الفنية النهج ينبغز

  االعتبار الجدارة
  فز
وأكد الوفد عل استعداده  . الخدمات المقدمة من المكاتب الخارجية وكفاءتها  عند تقييم، والتمثيل الجغرافز

  المناقشات حول هذه المسألة المهمة والعمل مع جميع الدول األعضاء 
المواصفات بأقرب وقت  لوضعلمواصلة المشاركة البناءة فز

 . ممكن

339.   
  قدرته عل توجيه الوفود خالل وشكر وفد اإلمارات العربية المتحدة الرئيس عل التقدم المحرز فز

الدورة، وأعرب عن ثقته فز
مة ووجهات نظرها   الدورة بنجاح. وأثتز الوفد عل األمانة إلعدادها الوثائق وتنظيم الدورة. ورحب الوفد بمساهمات الدول األعضاء القيِّ

  ساعدت عل ابراز الدور األساس  لمكاتب الويبو الخارجية للدول األعضاء ومساه
  تحقيق أهداف المنظمة. وكان موقف التر

متها فز
ا دائًما بشأن هذه المسألة

ً
نهج إيجاتر  وتدريحر  وقائم عل الحلول. وأيد الوفد قيام األمانة بصياغة مواصفات ويتمثل باعتماد  الوفد ثابت

  المن
ز فز اء العاملي    قدرة الخبر

ظمة عل إعداد مواصفات تراع  تقييم مكاتب الويبو الخارجية الحالية. وأعرب الوفد عن ثقته فز
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المساهمات المقدمة من الدول األعضاء. وردد الوفد ما قالته الوفود األخرى مؤكدا أن العملية يجب أن تكون عادلة وموضوعية وغب  

ورة تصميم  ة وشفافة للغاية. وأعرب عن اعتقاده برصز ز ة كل وخصوصي بطريقة تراع  االحتياجات المختلفة للمكاتبمواصفات المتحب 
  أن  . "نهج واحد للجميع"مبدأ  اتباعب تفادي جوأشار إىل أنه ي بلد 

كفاءة وفعالية جميع   تعزيز  علتركز المواصفات ومع ذلك، ينبغز
امج مكاتب الويبو الخارجية الحالية  لويبو اعمل الشبكة الحالية لمكاتب  مواءمةووافق الوفد عل فكرة التوصية ب . فيما يتعلق بتنفيذ البر

اتيجية  رجيةالخا   أن تواصل المنظمة االستفادة من مكاتب الويبو الخارجية و  . 2026-2022متوسطة األجل المع الخطة االسبر
ينبغز

وي    ج استخدام الملكية الفكرية كأداة للنمو والتنمية عل المستوى  تسهيللو  ،دعماللملكية الفكرية، وتقديم المشاري    ع والخدمات و ل للبر
، وعند   

وذكر الوفد أنه يمكن االعتماد عل كيان مستقل إلجراء التقييم بموضوعية، وذلك  . عل المستوى اإلقليم  ، الحاجةالوطتز
  الويبو، و 

ز
عبتوافق هذا التقييم مع خطة التقييم الحالية لجميع  أكد علببساطة بمساعدة شعبة الرقابة الداخلية ف

ُ
 هالويبو وحفاظ ش

  تنص عل أنبشأن مكاتب الويبو الخارجية من المبادئ التوجيهية  22ار الوفد إىل الفقرة وأش مستدام لهذه الممارسة. النهج العل 
ه والتر

انية ز نامج والمب  وأعرب الوفد عن استعداده  كل خمس سنوات. مكاتب الويبو الخارجية بأكملها  شبكة  وأداء حجم يجب أن تقيم لجنة البر
  مناقشة الموضوع بهدف 

ز
 عملية واضحة وأقل تعقيدا.  إىل لتقدم والتوصلاحراز اللمشاركة البناءة ف

 تعزيز لو نمو المنظمة لأداة مهمة  فه  ارتياح إىل األداء الفعال لشبكة مكاتب الويبو الخارجية بوأشار وفد االتحاد الروس   .340
  مختلف أنحاء العالم. المقدمة الخدمات 

ز
ز بنية المنظمة. لخطوة منطقية  يشكل توسيع الشبكةوذكر أن  ف وشكر الوفد الدول  تحسي 

ز من  . WO/PBC/33/13األعضاء عل تقديم آرائها وشكر األمانة عل إعداد الوثيقة  حات أن جميع األطراف اقبر تحليل هذه االوتبي 
اتيجية المتوسطة األجل قد ذكر المكاتب الخارجية. و  بشأنأشارت إىل المبادئ التوجيهية  -2022عدد من الوفود أهمية الخطة االسبر

انية  2026 ز لذلك، شعر الوفد و  لجميع الدول األعضاء.  هامة يةهذه الوثائق أدوات إرشادعد تو  . 2022/23 للثنائيةوبرنامج العمل والمب 
  تم 

ات التر   تلك الوثائق  ذكرها أن المبادئ والمؤرسر
ز
النتائج  المواصفاتيمكن أن تتضمن و  إعداد التقييم. عملية جزًءا مهًما من تشكل ف
  التقييم. 

ز
  البداية ف

ز
ها ف   لم يتم توفب 

  سبق ذكرها،   التر
ات، التر   الوثائق المذكورة كانت مدرجة وذكر الوفد أن تلك المؤرسر

ز
بالفعل ف

  سبق أن وافقت عليها الدول األعضاء. 
 مراعاة االحتياجات المحددة والتر

ً
ةو  لكل مكتب ومن المهم أيضا   عمل ال فبر

 البلد واألولوياتفز
  المواصفات يجب أن ت عملية إعداد  ورأى الوفد أن اإلقليمية. 

  االعتبار آراء الدول األعضاء التر
 مكاتب خارجية للويبو.  تستضيفأخذ فز

  الويبو وذكر أن  . اخل  دالوفد أن القرار األمثل هو إجراء تقييم يعتقد و 
  الوقت نفسه، كان و هيئة مستقلة. ه  شعبة الرقابة الداخلية فز

فز
  المنفذ لمهم النظر من ا

  العمل الميداتز
وأعرب الوفد عن اعتقاده أن شعبة الرقابة  . 19-كوفيدجائحة   وخالل، خالل الظروف العادية فز

احه ب مكاتب الويبو الخارجية بطريقة مهنية. لتقييم الالداخلية يمكنها إجراء    أن يحىطز اقبر
كبب  من الوفود تأييد  وأعرب الوفد عن أمله فز

  تشارك
تسييس تجنب الإىل  ودعا الوفود  وشكر الوفد الرئيس عل عقد مشاورات غب  رسمية حول هذا الموضوع.  . ها نفس األفكار التر

ز عل العمل الموضوع   كب 
الوفد أنه من المهم  اعتبر و  . خالل المناقشات القادمة ،ةتب الويبو الخارجيامكلإجراء تقييم ب فيما يتعلقوالبر

  الوقت المناسب اقبر اأن ترسل الدول األعضاء 
سيكون من المثاىل  الحصول عل و  . المناسبشكل التحليلها ب للتمكن منحاتها فز

  الوقت المناسب 
احات فز   الوقت عل الالدول األعضاء  لتحصلاالقبر

انية التالية انعقاد دورةقبل  ،كافز ز نامج والمب  لتحليلها  ،لجنة البر
  سيسمح هذا األمر و  إذا لزم األمر. والعمل عليها خالل المشاورات غب  الرسمية، 

للوفود تكوين فكرة عن توقعات الدول األعضاء فز
انية.  ز نامج والمب    أن يسهل هذا  الدورة التالية للجنة البر

  المستقبل. اللجنة عمل األمر وأعرب الوفد عن أمله فز
وأعرب الوفد عن  فز

  اآلراء
  المناقشات للتوصل إىل توافق فز

 بشأن هذه المسألة.  استعداده للمشاركة فز

  عقدت بشأن  -وشكر وفد إيران )جمهورية   .341
البند قبل الدورة الثالثة هذا اإلسالمية( الرئيس عل الجلسة غب  الرسمية التر

انية.  ز نامج والمب  ز للجنة البر   إطار التحضب   يعتقد و  البند.  عرضوشكر الوفد أيضا األمانة عل  والثالثي 
تقييم  لمواصفاتالوفد أنه فز

  أن 
  وثيقة مكاتب الويبو الخارجية، ينبغز

 ورأى الوفد أن . "مكاتب الويبو الخارجية بشأنالمبادئ التوجيهية "يتم النظر بشكل رئيس  فز
  أن تقودها  العمليةهذه 

  هذه المبادئ التوجيهية تمت اإلشارة وقد  الدول األعضاء.  ينبغز
انية. فز ز نامج والمب  يمكن أن و  إىل دور لجنة البر

انية  تلتمس ز نامج والمب  م خارجر  مستقل. خارجر  أو مُ  من مدقق دعماللجنة البر م خارجر  مستقل  يعتقد و  قيِّ الوفد أن التقييم من قبل مقيِّ
ز األنسبالخيار  هو  ز مستقلي  ز خارجيي  ح إنشاء لجنة تضم ثالثة أو خمسة مقيمي 

واحد من فريق األمم عل سبيل المثال، ). واقبر
  بالتقييم والبقية من مؤسسات مماثلةالمتحدة ا

  هذا الصدد.  . ألغراض التقييم (لمعتز
 وأعرب الوفد عن تطلعه إلجراء مناقشة بناءة فز

هذا قد قامت الوفود بعمل هام، و لو  جميع مداخالت الوفود. إىل استمع  وأشار إىل أنه وشكر الرئيس الوفود عل تعليقاتهم.  .342
ز من الحضور  تمنع 19-كوفيدرصح الرئيس أن جائحة  و  . بهرحب م األمر   مواصلةهذه المناقشات، لكنه يأمل  إىل جميع المندوبي 
ا جعل العمل عن بعد  كنلو  . حول هذه المسألةبشكل مفصل  مشاوراتال

ً
   صعب إجراء مشاورات عاديةمن الكان   فقد األمر معقد

والتر
  قدمتها الوفود ستمكن بشأن بعض القضايا. وأعرب الر تعد أساسية للتنسيق 

  أن غالبية المداخالت والمساهمات التر
ئيس عن ثقته فز

 . انية من إحراز تقدم كبب  ز نامج والمب  انية التعامل مع هذا الموضوع  لجنة البر ز نامج والمب  وقد سهلت هذه المساهمات عل لجنة البر
انية لعدالموضوع كان مدرًجا عل جدول أعمال لجنة هذا أن بما و  . الحساس ز نامج والمب    أن تواصل اللسنوات،  ةالبر

عملها جنة ينبغز
  اآلراء تقارب  ويمكن مالحظة . ةوواقعي ةبناء بطريقة بنفس الزخم

  يجب أن فز
ز غالبية الدول األعضاء حول المبادئ التر  ستند اليها تبي 

شد العمل أنذكر فافية والفعالية و وأشار الرئيس إىل التعليقات حول أهمية الش . هذه إعداد مواصفات التقييمعملية  ه يجب أن يسبر
  
  أكتوبر  . مكاتب الويبو الخارجية بشأنالمبادئ التوجيهية  بالقواعد الواردة فز

  الجمعية العامة  2015وقد تم اعتماد تلك المبادئ فز
فز

  يقدمها النظام و  للويبو. 
  يالشدد الرئيس عل أهمية تقييم األدوات التر

عمل لجنة تكون مفيدة جدا لمكن أن متعدد األطراف والتر
  المستقبل. 

انية فز ز نامج والمب    يمكن أن تشكل أساًسا بعص  عل تحديد وساعدت المداخالت  البر
كان اإلجماع و  . للتوافقالعنارص التر

  المستقبل ولكن
ا من القيود  خلقتقد  19-كوفيدأكد الرئيس أن جائحة  و  الكمال.  تحقيق ال نرم  إىل نا مهًما من أجل إحراز تقدم فز

ً
عدد
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  االعتبار. 
ز
  يجب أن تؤخذ ف

ز والوفود المهتمة، وليس فقط و  التر ز اإلقليميي    ال تلكدعا الرئيس المنسقي 
المكتوبة، إىل  آرائها  تقدم تر

  نهاية الدورة.  المشاورات غب  الرسمية. 
ز
  إمكانية التوصل إىل قرار بشأن البند ف

ز
القرار األساس أن يشكل  الرئيس وأمل وأعرب عن أمله ف

انية خالل األشهر  ز نامج والمب  ك الذي يمكن أن يوجه عمل لجنة البر
غرفة للجلسة غب   إعداد طلب الرئيس من األمانة و  . القادمةالمشبر

 الرسمية. 

  المؤتمر و  .343
تيبات اللوجستية للمشاور  بشأنطلبت األمانة بضع دقائق للتشاور مع موظقز  غب  الرسمية. ات البر

احة رس و  .344  متوفرة، لم تكن هناك غرف 19-كوفيدجائحة   الناجمة عن قيود اليعة، أبلغ الرئيس الوفود أنه بسبب بعد اسبر
 . ز  الستيعاب جميع المشاركي 

ورية.  اتوشكر االتحاد الروس  الرئيس عل مبادرته الرائعة لتنظيم المشاور  .345 ح الوفد  غب  الرسمية ألنها كانت مهمة ورصز واقبر
  استخدام قاعة مؤتمرات الويبو 

  جرت حول البند قبل  التر
  المحادثات غب  الرسمية التر

ز
ز انعقاد تم استخدامها ف الدورة الثالثة والثالثي 

انية.  ز نامج والمب  اضيةتم و  للجنة البر   مقاعدها. لك   Interprefy استخدام المنصة االفبر
ز
 تتمكن الوفود المهتمة من البقاء ف

اح وفد االتحاد الروس  بعقد مشاور وأ .346 ز اقبر   قاعة مؤتمرات الويبو.  اتيد وفد الصي 
ز
 غب  رسمية ف

اض عل  .347   قاعة مؤتمرات الويبو ولم يكن لديه اعبر
ز
اح إجراء مشاورات غب  رسمية ف

وشكر الرئيس االتحاد الروس  عل اقبر
احه.   اقبر

، أعاد الرئيس فتح البند و   .348   من  14بعد ظهر اليوم التاىل 
  وقت متأخر  بدأتجدول األعمال بعد المشاورات غب  الرسمية التر

ز
ف

   جلسة بعد الظهر. بقيت حتر من الصباح و 
  الجلسة المشاورات وذكر الرئيس أن النص الذي تم االتفاق عليه فز

ح فز غب  الرسمية سُيقبر
 وفتح الرئيس باب التعليقات.  الرسمية. 

  مقدمة هذا القرار تشمل شعبة الرقابة الداخلية. قد  هنوذكر وفد الواليات المتحدة األمريكية أ  .349
 فهم أن اإلشارة إىل األمانة فز

350.   . ز ز غب  الرسميي  اء االستشاريي  ح.  وكرر وفد باكستان موقفه من الخبر وع الوفد أن  يعتقد و  ورحب الوفد بالقرار المقبر المشر
  وجهات النظر خيارات مختلفة، ال سيما فيما يتعلق حتوي عل ييجب أن  التمهيدي

  ال يزال هناك اختالف فز
كما   بشأنها  بالمجاالت التر

  التقارير المقدمة من الدول األعضاء. 
  مراعاةو  هو موضح فز

   ينبغز
وع التمهيديهذه النهج والخيارات المختلفة فز  . المشر

  المشاور  الذي عبر عنه موقفالاإلسالمية(  -وأكد وفد إيران )جمهورية   .351
وع التمهيدي ن غب  الرسمية بأ اتفز  للمواصفاتالمشر

 . هو مستند غب  رسم  

نامج  .352   مكنت لجنة البر
  نظم بها وقاد الجلسة غب  الرسمية والتر

وشكر وفد االتحاد الروس  الرئيس عل الطريقة الممتازة التر
  الوفود. ورحب الوفد بالقرار وأشار إىل أن ا

انية، بعد مناقشات طويلة، من التوصل إىل نص يرضز ز   أبدتها العديد من والمب 
لمرونة التر

، سمحت بال وع التمهيدي هو وأيد الوفد التعليق القائل بأن  وصل اىل هذا القرار. تالوفود، ومن بينها وفد االتحاد الروس  مستند  المشر
من عن الويبو  قلةوأكد الوفد أنه عل الرغم من أن شعبة الرقابة الداخلية هيئة مستقلة ذات والية محددة، إال أنها مست . غب  رسم  

 . الناحية القانونية

ا يوشكر الرئيس الوفود عل جهودهم غب  العادية من أجل التنسيق والعمل مًعا وهو ما  .353
ً
 ممتاز

ً
انية مثال ز نامج والمب  جعل لجنة البر

: و  للدبلوماسية بشكل عام.   نظًرا لعدم وجود طلبات أخرى ألخذ الكلمة، تم اتخاذ القرار التاىل 

 بوضع وتقدم المساهمات المقدمة من الدول األعضاء بشأن آرائها حول إعداد أحاطت لجنة  .354
ً
انية علما ز نامج والمب  البر
:  2021مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام   وطلبت من األمانة ما يل 

وع تمهيدي للمواصفات مع مراعاة المساهمات المذكورة أعاله المقدمة من الدول األعضاء  - بما يعكس كل اآلراء إعداد مشر
  ذلك، عل سبيل الذكر ال الحرص، المبادئ التوجيهية 

مكاتب الويبو الخارجية بشأن الواردة فيها وكل الوثائق الوجيهة، بما فز
(A/55/INF/11 ( وتقرير المدقق الخارجر  )الوثيقةWO/PBC/31/3؛) 

وع تمهيدي للدول األعضاء قبل الدورة الرابعة والثالث - انية بستة أشهر عل األقل من أجل وتوفب  مشر ز نامج والمب  ز للجنة البر ي 
ز    الدورة الرابعة والثالثي 

ك لمحتوى المواصفات وزيادة تطوير ذلك الفهم واتخاذ قرار بشأن المواصفات فز مناقشة الفهم المشبر
انية.  ز نامج والمب   للجنة البر
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 بحسب كل اتحادمنهجية تخصيص اإليرادات والنفقات  من جدول األعمال 15البند 

 . A/59/INF/6و A/59/11و A/59/10استندت المناقشات إىل الوثائق  .355

وأشار إىل أنه خالل  االتحاد.  كل  حسببمن جدول األعمال، منهجية تخصيص اإليرادات والنفقات  15قدم نائب الرئيس البند و  .356
  يوليه 

ز
قدت ف

ُ
  ع

انية التر ز نامج والمب  ز للجنة البر  A/59/11و A/59/10إىل الوثائق  واستنادا  ،2021الدورة الثانية والثالثي 
  أدلت بها مختلف الوفود وقرر أحاطت ، A/59/INF/6و

انية علما بالبيانات التر ز نامج والمب  مواصلة المناقشة حول منهجية  تلجنة البر
ز للجنة. بحسب كل االتحاد تخصيص اإليرادات والنفقات    الدورة الثالثة والثالثي 

ز
 ف

 باب التعليقات. فتح نائب الرئيس و  .357

  عدة اجتماعات ونظرا ل .358
ز
وأشار إىل رغبة  سابقةعدم وجود أي طلبات ألخذ الكلمة، ذكر نائب الرئيس أن هذا البند قد نوقش ف

  مواصلة هذه المناقشات عندما 
ز
اح فقرة و  جنيف.  إىلمن الممكن حضور المزيد من الوفود  يصبحالوفود ف طلب الرئيس من األمانة اقبر

 قرار. 

ل أي بعد قراءة فقرة القرار التالية، لم و  .359 اض أو طلب ألخذ الكلمة، وبالتاىل  تم اعتمادها: ُيسج   اعبر

انية  .360 ز نامج والمب    قررت لجنة البر
ز
مواصلة المناقشة بشأن منهجية تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد ف

انية.  ز نامج والمب  ز للجنة البر  الدورة الرابعة والثالثي 

 اختتام الدورة من جدول األعمال 16البند 

  اعتمدتها لجنة  من جدول األعمال، اختتام الدورة.  16افتتح نائب الرئيس البند  .361
وطلب نائب الرئيس عرض "قائمة القرارات التر

ا إىل عدم وجود قرار بشأن البند  ً انية" عل الشاشة، مشب  ز نامج والمب  ز عل مر  . 4البر ونتهم، وأضاف وهنأ نائب الرئيس جميع المشاركي 
.  إرسال هذه القائمة إىلأنه سيتم  ز ز اإلقليميي   ثم أعىط نائب الرئيس الكلمة للوفود.  الوفود عن طريق المنسقي 

  وعملهما الممتاز الذي  .362
وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر الرئيس ونائب الرئيس عل توجيههما المتفاتز

وقد أعجبت  وللمدير العام. خالل هذه الدورة  وأعربت المجموعة عن تقديرها لألمانة عل دعمها  ت. القرارااتخاذ سهل المناقشات و 
  الويبو ومساهم

  موظقز
ا. االمجموعة بتفاتز

ً
   تهم ووجدتها رائعة حق

ا موظقز
ً
ز خدمات المؤتمرات وشكرت المجموعة أيض جمي 

والمبر
ز  ز الفوريي  انيةمن دونهم لم يكن من الممكن عالذين و ، البارعي  ز نامج والمب  ز  . قد دورة لجنة البر وشكرت المجموعة أيضا المنسقي 

ز والدول األعضاء عل جهودهم الدؤوبة وأعربت عن رسورها  انية  للتقدم المحرز من قبلاإلقليميي  ز نامج والمب    لجنة البر
القضايا  فز

انية الواضحة المهمة، وال سيما التوصية اإليجابية و  ز وذكرت  . 2022/23 للثنائيةإىل الجمعيات العامة بشأن برنامج العمل والمب 
ا بالغة األهمية

ً
ا بنود

ً
انية قد ناقشت أيض ز نامج والمب  للدول األعضاء، مثل الرقابة عن طريق التدقيق،  بالنسبة المجموعة أن لجنة البر

وتأمل المجموعة أن  بشأنها. المناسبة جراءات اإل  تمن التوصيات واتخذوالتقارير المالية الداخلية والخارجية، باإلضافة إىل العديد 
مت بالمساهمة فيها لتحقيق هذه الغاية.  خاللتستمر المداوالت بروح إيجابية  ز انية التالية وما بعدها، والبر ز نامج والمب   دورة لجنة البر

  وتحدث وفد جنوب أفريقيا باسم مجموعة البلدان األفريقية وشكر المدير ال .363
انية فز ز نامج والمب  عام عل انضمامه إىل لجنة البر

  نجاح تلك  اختتام تلك الدورة المهمة. 
  ساهمت إىل حد كبب  فز

وشكرت المجموعة الرئيس غيابًيا عل مهاراته القيادية الرائعة، والتر
ا نائب الرئيس الستعداده مرة أخرى للتدخل عند الحاجة و  الدورة. 

ً
أعربت المجموعة عن ثقتها و  قتدار. رئاسة الجلسة بالوشكرت أيض

ز بروح التعاون والمرونة، وهو ما تم تأكيده  ز ستتمب    بداية الدورة بأن الدورة الثالثة والثالثي 
الدورة، عل الرغم من عدم وجود  خاللفز

الجمعية العامة للويبو ىل بتقديم توصية إاللجنة  وسعادتها لقياموأعربت المجموعة عن ارتياحها  قرار بشأن أحد بنود جدول األعمال. 
انية  ز انية  ا ، نظر 2022/23 للثنائيةباعتماد برنامج العمل والمب  ز امج واألنشطة  2022/23للثنائية إىل أن برنامج العمل والمب  يتضمن البر

  
اتيجية المتوسطة األجلل تحقيق رؤية ع ستساعد المهمة التر ية االبتكار واإلبداع أال وه  "عالم تدعم فيه الملكية الفكر ، الخطة اإلسبر

تعزيز استجابتها بوشكرت المجموعة المدير العام واألمانة بشكل عام عل االستجابة لطلب اللجنة للويبو  من أي مكان لصالح الجميع". 
ام  ها ارتياح وأشارت المجموعة إىل . 19-كوفيد  لجائحة ز جزًءا من االستجابة الفعالة والعالمية  لتصبحالويبو بتكثيف جهودها اللبر
  تحديثات بشأن تنفيذ التدابب   ها تطلعأعربت عن ، و للجائحة

  الوثيقة.  الواردةإىل تلقر
أعربت المجموعة عن رسورها ألن الدورة كما   فز

ز قد قدمت توصية إيجابية إىل الجمعية العامة  المتحدة للتنمية المستدامة، إىل مجموعة األمم  الويبو  انضمام بشأنالثالثة والثالثي 
ورحبت  . األخرى المنظمة وستعزز التعاون مع وكاالت األمم المتحدة عود بالفائدة علبأن عضوية الويبو ستورصحت بأنها مقتنعة 

   المقدمةالتدقيق والرقابة اإليجابية تقارير مختلف ل ها تقدير أعربت عن المجموعة مرة أخرى بالوضع الماىل  الجيد للمنظمة، و 
تلك فز

  تم تحديد  كبب  وشجعت المجموعة الويبو عل إيالء اهتمام   الدورة. 
ز من قبل هيئات التدقيق بحاجة إىل ها أن للمجاالت التر تحسي 

لوذكرت المجموعة أن مكاتب الويبو الخارجية  والرقابة. 
ّ
  مختلف  تشك

أدوات مهمة للويبو للوصول إىل مختلف أصحاب المصلحة فز
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ة ألداء المكاتب وعملها عل النحو األمثل موعة األفريقيةالمج المناطق، وأن وأعربت المجموعة عن سعادتها ألن  . توىل  أهمية كبب 
وشكرت  الخارجية.  الويبو  تنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن تقييم شبكة مكاتب باتجاه إىل األمام خطوة أخرىب قامتالدورة قد 

نامج  ة بشأن هذه المسألة. المجموعة جميع الوفود عل روحها التعاوني واختتمت المجموعة باإلعراب عن امتنانها ألمانة لجنة البر
انية تحت  ز افوالمب  أعربت المجموعة عن إعجابها بالعمل الجاد وعن كما   . التنظيممساعد المدير العام لقطاع اإلدارة والمالية و  إرسر

  الذين شكرت المجموعة خدماتو  لدعم المقدم للدول األعضاء. لامتنانها 
ز والفريق الفتز ز الفوريي  جمي 

من دونهم لما  المؤتمرات والمبر
 . سارت الدورة بسالسة

 وذلك آسيا والمحيط الهادئ، أن الدورة كانت ناجحة ومثمرة للغاية، بلدان ورصح وفد بنغالديش، متحدثا باسم مجموعة .364
  أظهرتها  قيادة الرئيس ونائب الرئيس المقتدرةبفضل 

وقد سمح هذا األمر فضال عن التعاون فيما بينها، ل األعضاء الدو والمرونة التر
ز عل  عدد من القرارات البناءة. باختتام الدورة ب ز الفوريي  جمي 

وشكرت المجموعة الدول األعضاء واألمانة وخدمات المؤتمرات والمبر
  
ز
انية.  سبيل عملهم الممتاز ف ز نامج والمب   دعم لجنة البر

ز الرئيس ونائبه .365 ة. أر تعل  وشكر وفد الصي  انية مرة أخرى بكفاءة كبب  ز نامج والمب  وذكر الوفد أن الدورة  س اجتماع لجنة البر
انية  ز اح برنامج العمل والمب 

  ذلك اقبر
ز
الخطة الرأسمالية ، و 2022/23 للثنائيةناقشت بنجاح العديد من بنود جدول األعمال، بما ف

اح مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء حدة للتنمية المستدامة، و ، وعضوية مجموعة األمم المت2022/23 للثنائية الرئيسية اقبر
 أساًسا ستشكل هذه المسائل ، و اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة

ً
وهنأ الوفد الويبو عل ذلك وأعرب  للجمعية العامة القادمة. متينا

  اتخذتها قف البناءامو للعن تقديره لجميع الوفود 
الكبب   الحجماألمانة عل وشكر وشكر الوفد المدير العام،  االجتماعات.  خالل ة التر

  عززت فهم الدول األعضاء لهذه القضايا، و 
مت قبل االجتماع وخالله، والتر

 
د
ُ
  ق

  المحرز التقدم عل من المعلومات والتوضيحات التر
ز
ف

  شكر خدمات المؤتمرات عل المساعدو  المشاورات. 
ز
 أيضا  وشكر الوفد  فنية. الكل ا مشال المقدمة لحلة أعرب الوفد عن رغبته ف

ز الذين تمكنوا من تقديم خدمة ترجمة فورية جيدة ز الفوريي  جمي 
عل الرغم من الضغط الشديد الناجم عن الطبيعة الهجينة  المبر

ز بعيد منتصف الخريف التقليد خاللوأبلغ الوفد نائب الرئيس أنه  . لالجتماعات ز يالذي و ي، أيام قليلة، ستحتفل الصي   بلم شمل تمب  
  الثقافة الصينية. 

  و  األرسة فز
فوق البحر من بعيد، نتشارك جميًعا  لمعالقمر الساطع وييرتفع  عندما : "التاىل   شارك الوفد المثل الصيتز

  جنيف، ذكر و  نفس اللحظة". 
لم شمل األرسة، لكنه يعتقد أن  من عل األرجح لن يتمكنوا أن بعض الوفود، وخاصة بعض الزمالء فز

  الختام، تمتز و . ستنته  قريًبا  الجائحة
  رؤية الجيدة، و الصحة الالوفد للجميع  فز

  العمل، وأطيب التمنيات، وأعرب عن أمله فز
تقدم فز

 جميع الدول األعضاء العام المقبل. 

 البارعس ونائب الرئيس عل توجيههما وشكر الرئيمجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيق وتحدث وفد جورجيا باسم  .366
انية.  خاللوقيادتهما  ز نامج والمب  ز للجنة البر ن الدول األعضاء  عمل الدورة الثالثة والثالثي 

ّ
  الرئيس ونائبه مك

وذكرت المجموعة أن تفاتز
  بذلتها الفعالة  جهود الالمجموعة عن تقديرها لألمانة عل عملها الممتاز و  تعربأو  تقدم كبب  خالل األسبوع.  احراز من 

لتحضب  ل التر
  عملللجنة و 

ز خدمات المؤتمرات و وشكرت المجموعة المدير العام عل انضمامه إىل الدورة وشكرت  . اللجنة احراز التقدم فز جمي 
المبر

ز الذين    مكنت وأعربت المجموعة عن تقديرها للمشاركة البناءة لجميع األطراف المعني ظروف عمل ممتازة للجنة.  وفروا الفوريي 
ة والتر

  اآلراء بشأن العديد من بنود جدول األعمال، وقدمت التوصيات ذات الصلة إىل الجمعيات العامة، 
ال الجميع من التوصل إىل توافق فز

اح  انية سيما تلك المتعلقة باقبر ز ز والدول األعضاء  . 2022/23 للثنائيةبرنامج العمل والمب  ز اإلقليميي  وشكرت المجموعة جميع المنسقي 
  المستقبل. 

  ستظل قائمة فز
   عل تعاونهم ومرونتهم وروحهم البناءة التر

واختتمت المجموعة بتأكيد الدعم الكامل للدول األعضاء فز
  المستقبل لعمل اللجنةدول أوروبا الوسىط ودول البلطيق مجموعة 

 . فز

قيةوتحدث وفد بيالروس باسم  .367 وشكر الرئيس ونائب الرئيس عل قيادتهما  مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
  العمل كما شكرت المجموعة الوفود عل نهجها البناء، والذي مكن الجميع من إحراز تقدم  المقتدرة لالجتماع خالل األسبوع. 

 . فز
اح  السيما التوصل إىل اتفاق بشأن الوثائق المهمة، إذ تم وهنأت المجموعة زمالئها عل الدورة المثمرة،  انيةاقبر ز  برنامج العمل والمب 

    . 2022/23 للثنائية
  العمل اإلضافز

وأشارت المجموعة إىل أهمية ممارسات  تقييم المكاتب الخارجية. المتعلق بكما تم إحراز تقدم فز
ز الجديدة لتعاون ا ز اإلقليميي    نظمتها األمانة قبل عقد الدورت من خاللمع البلدان والمنسقي 

ز الثانية المشاورات غب  الرسمية التر ي 
انية.  ز نامج والمب  ز للجنة البر ز والثالثة والثالثي  ومساعد المدير واختتمت المجموعة بتوجيه الشكر إىل األمانة، والمدير العام،  والثالثي 

ز الذين  طاقم عملوفريقه، و  والتنظيماإلدارة والمالية  العام لقطاع ز الفنيي  ماع ناجح عقد اجتبلجميع ل سمحوا األمانة بأكمله، والموظفي 
م المجموعة  عل مدار االسبوع.  ز   المستقبل و  مع الويبو  ةبناء بطريقة تعاونواللمشاركة باوتلبر

  تطوير أنشطة الويبو. بفز
 المساهمة فز

. لدورةل الممتاز  سأالبر وتحدث وفد باراغواي باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  وشكر الرئيس ونائب الرئيس عل  .368

ورحبت  المستمر، ال سيما خالل المناقشات حول الوثائق المختلفة.  دعمتوفب  الوأعربت المجموعة عن امتنانها لألمانة عل 
  جرت والعمل المنجز خالل األسبوع، وأ

  أبدتها جميع  عربت عنالمجموعة بالمناقشات التر
إعجابها بشكل خاص بالروح البناءة التر

كة والموفيما يتعلق بتقارير  الوفود.  ، ذكرت المجموعة أنها  دققاللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، ووحدة التفتيش المشبر الخارجر 
  قدمتها األمانة بشأن مختلف البنود المتعلقة بالتمويل. ولمعلومات مفيدة للغاية وأعربت عن امتنانها لذلك  حصلت عل

 لعروض التر
انية من التوصل إىل اتفاق لجنة  تمكنل عن امتنانها  المجموعة تأعربكما  ز نامج والمب  اح  حولالبر انية اقبر ز  للثنائيةبرنامج العمل والمب 

  حددتها الويبو والدول األعضاء.  ذات مجاالت ال، مع مراعاة 2022/23
كما أعربت المجموعة عن تقديرها لجهود منظمة   األولوية التر
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  إدارة جائحة  الالصحة العالمية والويبو لتوفب  
ز
ز  للحد من، وحثت الويبو عل مواصلة العمل مع الدول األعضاء 19-يدكوفدعم ف التميب 

قرار هذا الت اعتبر و للتنمية المستدامة ورحبت المجموعة بانضمام الويبو إىل مجموعة األمم المتحدة  وضمان المساواة داخل الويبو. 
وأشارت  التنمية المستدامة. أجندة مهم وخطوة ممتازة إىل األمام للويبو بشكل عام ولمنظومة األمم المتحدة فيما يتعلق بتحقيق 

انية قد أحرزت تقدًما بشأن  ز نامج والمب  تتقييم مكاتب الويبو الخارجية، و  مواصفاتالمجموعة إىل أن لجنة البر  هذا األمر أن  اعتبر
  صالح 

ز
  الدورة  الجميع. سيكون ف

ز
  الوثيقة ف

ز
  ستنعكس ف

  تم وضعها والتر
  المبادئ التر

ز
  أن يتم النظر ف

ز
وأعربت المجموعة عن أملها ف

انية.  ز نامج والمب  ت  القادمة للجنة البر  
ز و وعبر ز الفوريي  جمي 

ز العن امتنانها لفنت   الصوت والمبر ، الذين قدموا جميًعا  عن القاعةمسؤولي 
 الدورة.  نجاحلمساهمة ممتازة وهامة 

وسلط الوفد الضوء عل العمل الفعال الذي  باسم المجموعة باء.  وأيد وفد إسبانيا البيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة .369
  
ز
  بذلتها االجتماع، و  ترأسقام به الرئيس ونائب الرئيس ف

استجابت األمانة ألي طلب و  األمانة، مما جعل العمل أسهل.  عل الجهود التر
   عدة والمعلومات بطريقة إيجابية للغاية طوال االجتماع. للمسا

  اللجنة، والتر
ز
  أبدتها الوفود ف

وأشار الوفد إىل الروح البناءة للغاية التر
انية، وه ز نامج والمب    سياق لجنة البر

ز
  المناقشات من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن العديد من القضايا ف

ز
 ذا ساعدت عل إحراز تقدم ف

جمون الفوريون  أيضا وأعرب الوفد عن امتنانه  لغاية للعمل متعدد األطراف. مر مهم لاأل  جمونو للعمل الذي أنجزه المبر وأقر الوفد  . المبر
انية والهيئات األخرى  ز نامج والمب    المسائل المتعلقة ببالعمل الذي أنجزته لجنة البر
ز
اف وإدارة الشؤون المالية للمنظمة. ف عل و  اإلرسر

  ، الجائحةلصعبة للغاية بسبب الرغم من الظروف ا
 الوضع الماىل  إيجابًيا. وسلط الوفد الضوء عل جوانب محددة كانت مهمة بقر

  أدالها بشأن مختلف بنود جدول األعمال
  للغاية من خالل البيانات التر

انية المتوازنة التر ز الويبو  وضعتها ، ورحب الوفد بشكل عام بالمب 
  
  بذلوها  جهود الوأعرب الوفد عن امتنانه للمدير العام وفريقه عل  الحرص الواجب.  وموظفوها، وبتوجز

-كوفيدلمواجهة جائحة   التر
  من األزمات. لو  عل مواجهتها مساعدة الدول األعضاء لو  19

ز
الوفد أن تطوير نظام متوازن  وذكر  النتقال من إدارة األزمات إىل التعاف

  جميع أنحاء العالم 
ز
 وفعال للملكية الفكرية ف

ّ
وأكد للمنظمة أنه يمكنها االعتماد عل إسبانيا  خطوة مهمة للغاية إىل األمام.  لسيشك

  تنفيذ 
اح للمساعدة فز انية  اقبر ز   الحصول عل  ، بمجرد الموافقة عليه. 2022/23 للثنائيةبرنامج العمل والمب 

وأعرب الوفد عن أمله فز
اح الموافقة د ، و ما هو بحاجة اليهمجتمع الملكية الفكرية العالم  سيؤمن ل هذا األمر أن  إذ يعتبر خالل الجمعيات،  عل االقبر

 
عل  شد

  هذا المجال. 
ز عل اورحب الوفد  دور الويبو الريادي فز كب 

الدول األعضاء فيها و  مناقشات الويبو وحث الويبو  خالللتعددية اللغوية بالبر
األمر الذي سيسمح من أجل تعزيز استخدام هذه األنظمة،  االستفادة من أنظمة الحماية الدولية والعمل بشكل متماسك مواصلةعل 

. بتعزيز هذه األداة  ز   التنمية  ةهماسمومن شأن ذلك أن يساعد الملكية الصناعية والفكرية عل ال مفيدة للمستخدمي 
بشكل أفضل فز

 الحذر اك إدارة فعالة قائمة عل عندما كانت هن واضحنجح بشكل األمر وأعرب الوفد عن اعتقاده أن هذا  االقتصادية واالجتماعية. 
  الويبو. المالية  واالستدامة  الماىل  

 كما كان الحال فز

إجراء المشاورات التعاون من خالل العمل عل تعزيز وعل  تهما وشكر وفد االتحاد الروس  الرئيس ونائب الرئيس عل قياد .370
انية.  ز نامج والمب    عدد من القرارات واحد  أسبوع وخالل داخل لجنة البر

 جوانب رئيسية لعمل الويبو ب المتعلقة، كان من الممكن النظر فز
انية  األهم أنهو  . واعتمادها  ز اح برنامج العمل والمب 

، والذي حدد االتجاهات الرئيسية لتنمية الويبو 2022/23 للثنائيةتم اعتماد اقبر
ز  ز للسنتي  احات الدول األعضاء.  القادمتي  ز  بقر أن ي يجبالوفد أن تطوير التعددية اللغوية داخل الويبو  ورأى وعكس نهج واقبر  من بي 

انية قرارات مهمة بشأن أنشطة الرقابة الداخلية و  المجاالت الرئيسية لعمل المنظمة.  ز نامج والمب  باإلضافة إىل ذلك، اعتمدت لجنة البر
كة. الخارجر  ووحدة ا المدققعمل ل ىأهمية كبر وذكر الوفد أنه يوىل   . والخارجية  ه يمكن االستناد إىلواعتبر الوفد أن لتفتيش المشبر

 مبدأ التمثيل اإلقليم  مع مراعاة ز المبادئ األساسية لتشكيل اللجنة المستقلة يتعز لاللجنة االستشارية المستقلة للرقابة اختصاصات 
وأعرب الوفد  للرقابة وأكد عل طبيعتها المستقلة. وأشار الوفد إىل العمل المثمر والمفيد للجنة االستشارية المستقلة  . وهذا أمر إيجاتر  

  اختصاصاتها. 
  تم تبنيها وإعادة التأكيد عليها فز

  أن يستند عمل اللجنة إىل المبادئ التر
مع بشكل وثيق لقد عملت الويبو و  عن أمله فز

وشكر الوفد المدير العام، والفريق بأكمله،  . بينهما فيما مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويتطلع الوفد إىل مزيد من التعاون 
، وخدمات المؤتمرات، ز ز الفوريي  جمي 

نامج  والمبر   العمل خالل لجنة البر
، إذ لم يكن من الممكن إحراز التقدم فز ز ز الفنيي  والموظفي 

امهم.  ز   والبر
انية من دون عملهم المهتز ز ز الذين عملوا  والمب  نامج  واختتم الوفد بتوجيه الشكر لجميع المندوبي  خالل تلك الدورة للجنة البر

انية.  ز  والمب 

.  إلدالءوأعىط نائب الرئيس الكلمة للمدير العام  .371  بيانه الختام 

انية من قبل إدارة جديدة كان دائًما موضع اهتمام خاص للدول األعضاء، و  .372 ز نامج والمب    الأعلن المدير العام أن العرض األول للبر
تر

  تم قد لو   . ن أن تقدمه اإلدارة الجديدةكانت متحمسة ومهتمة لمعرفة ما يمك
  ترغب الويبو فز

اتيجية والنتائج التر عرض الفلسفة واالسبر
  العملية  لمشاركةتحقيقها عل الدول األعضاء للحصول عل موافقتها، وأعرب المدير العام عن امتنانه الشديد 

الدول األعضاء فز
  ةرياإلدامن الناحية قال المدير العام أنه، و  برمتها. 

أكتوبر  1، كانت عملية مكثفة للغاية لألمانة، عل الرغم من أنه توىل منصبه فز
   رؤساء، وتوىل غالبية 2020

ا وأشار المدير العام إىل أن الوقت   . 2021يناير  1القطاعات مهامهم فز ً ، إلعداد جميع الوثائق كان قصب 
  الجولة الموسعة للغاية  علوشكر المدير العام الزمالء  . لك  تنظر فيه الدول األعضاء  الويبو المستقبل   توجهترسم هذه الوثائق و 

 تم التر
اتيجية  العمل عل استعراض المشاورات الداخلية والخارجية، عل الرغم من أنه يجري خاللها  متوسطة األجل، الإعداد الخطة االسبر

اح و  انية اقبر ز وأعرب المدير العام عن امتنانه لمشاركة الدول األعضاء ودعمها،  ووثائق أخرى.  2022/23 للثنائيةبرنامج العمل والمب 
اتيجية  لتحمسن رسوره عو  وأعرب المدير العام عن تقديره للدول  متوسطة األجل. الالدول األعضاء لإلحاطة علما بالخطة االسبر
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انية  ز هما من الوثائق، الرئيسية الرأسمالية  الخطةو  2022/23 للثنائيةاألعضاء لموافقتها عل برنامج العمل والمب  يؤكد  األمر الذيوغب 
لدول األعضاء للم تكن مجرد خطط لإلدارة، بل كانت خطط الوثائق المدير العام أن هذه  شدد و  دعم الدول األعضاء وتشجيعها. عل 
ا. 
ً
 المقبلة.  الثنائيةوأكد المدير العام أن الخطط سيتم تنفيذها بشكل جماع  خالل  أيض

ا أنه تم بذل الجهود  .373
ً
ا العديد من الدول األعضاء  للتواصل بطريقة منفتحة وشفافة معوأكد المدير العام مجدد

ً
واطالعها ُمسبق

ز بطريقة إيجابية و  الوفود  العديد من لتجاوبوأعرب عن رسوره  . عل الخطط الموضوعة ز اإلقليميي  عزم  ولتأكيدهم علالمنسقي 
  نجاح  والحماس وقد ساهمت روح التعاون والمرونة مواصلة العمل مع الدول األعضاء. عل فافة و الويبو عل أن تظل منفتحة وش

ز
ف

األمانة، بحرارة الرئيس ونائبه عل رعاية وتوجيه هذه المناقشات المهمة خالل عن وشكر المدير العام، نيابة عن زمالئه و  . المداوالت 
انية الحافل.  ز نامج والمب  ز أيضا شكر المدير العام و  أسبوع لجنة البر ز اإلقليميي  ، من مختلف اقسام المنظمة، عل اهتمامهم المنسقي 

  األسابيع القليلة الماضية. وطاقتهم و 
ز
ين ف الوقت  تكريسالدول األعضاء من طلب الوقال المدير العام إنه سيواصل  الذين كانوا حارصز

  أولت ا المدير العام وشكر  . مرارا وتكرارا  ا لالتصال به مسامحة األمانة مقدًما  ا ، وطلب منهلمسائل معينة هتمامواال
لدول األعضاء التر

نامج األمانة عل دورها الفعال أيضا وشكر  . من قبلها  الكثب  من االهتمام لعمل الويبو وأعرب عن امتنانه للدعم المقدم   عمل لجنة البر
ز
ف

انية  ز المدير العام المساعد وأمانة لجنة  كما شكر جميع الوثائق،  دة إلعداد عل الجهد الذي بذلته خالل أشهر ععل مدار أسبوع و والمب 
انية وشعبة الشؤون المالية عل توجيهاتهم.  ز نامج والمب  ز عن شكره لالمدير العام  واعرب البر ز الفوريي  جمي 

خدمات المؤتمرات والمبر
ز  ز والموظفي  انيةسهلوا عمل والفرق والزمالء الذين عملوا خلف الكواليس، والذين  الفنيي  ز نامج والمب  من األسبوع  خالل هذا  لجنة البر

واصل المدير العام بيانه الختام  بالتعبب  عن تقديره للدول األعضاء لدعمها و  سب  بسالسة. وجعلوه يالناحية اللوجستية واإلدارية 
عالم تدعم فيه تكنولوجيا الستعداد إلحياء رؤية وأكد أن اإلدارة ستكون عل أهب ا وموافقتها عل تقديم الوثائق إىل الجمعيات العامة. 

حتر موعد واختتم المدير العام بيانه الختام  متمنيا للجميع الصحة والعافية المعلومات االبتكار واإلبداع من أي مكان ولصالح الجميع. 
 . انعقاد الجمعيات

دىل به المدير العام وشكر الرئيس عل العمل الذي أنجزه وأيد البيان الذي أ . الطيبةوشكر نائب الرئيس المدير العام عل كلماته   .374
  تم 

ف ليها خالل الدورة. ا التوصللتحقيق النتائج التر   طريقة العمل هذه.  وقد تشر
 وجهو  نائب الرئيس بقيادة المناقشات والمشاركة فز

  القاعة عل
ين فز انية والزمالء الحارصز ز نامج والمب  اللجنة  ترأسالعمل المنجز، والذي ساعده عل  نائب الرئيس الشكر ألمانة لجنة البر

ز  والرد عل جميع األسئلة.  ز اإلقليميي  ز  وشكر نائب الرئيس الدول األعضاء والمنسقي  مي 
ز بذلو . المحبر   حي 

ةالوفود  تفز ، كان جهودا كبب 
ز  ز اإلقليميي  انية لتتمكن  بذل ضعف هذه الجهود عل المنسقي  ز نامج والمب  وشكر نائب  القرارات.  حولإىل توافق  التوصلمن لجنة البر

ز  ز الفوريي  جمي 
ز للجنة و  سد أي ثغرات لغوية. الذين حرصوا عل  الرئيس خدمات المؤتمرات والمبر قبل اختتام الدورة الثالثة والثالثي 

انية،  ز نامج والمب  نائب  وأعرب اللجنة.  عمل عتقد أنها ستساعد الدول األعضاء عل فهم طبيعةينائب الرئيس تجربة شخصية  شاركالبر
  اتيحت له للفرصة عن فخره لالرئيس 

اح لعمل عل التر انية األول اقبر ز ، جنًبا إىل جنب مع المدير 2022/23للثنائية برنامج العمل والمب 
باإلضافة إىل  ،همعملوفرق  ،ومساعد المدير العام ،ونائب المدير العام ،تنظيمالعام، ومساعد المدير العام لقطاع اإلدارة والمالية وال

 ، ز  عل العمل الرائع الذي تم إنجازه. وشكرهم المندوبي 

دائًما أن المنظمات الدولية كانت يقول مشاكل أو خالفات، كان نائب الرئيس  حصول أخطاء أو  وأشار نائب الرئيس إىل أنه عند   .375
، كان العمل المنجز خالل جيدة أو سيئة مثل الدول األعضاء فيها.  ا، لج دورة وبالتاىل 

ً
ا جد

ً
انية جيد ز نامج والمب   واضحا وكان ذلك نة البر

ا إىل أنه لم طوال األسبوع.  ً األمر  معظم النقاط المهمة للغاية، علكل نقطة عل حدة، ولكن يتم التوافق عل   وتابع نائب الرئيس مشب 
   بإحراز التقدمسمح للجنة  الذي

  الختام، أشو جدول األعمال.  عل مختلف بنود  العمل فز
   نائب الرئيسال ار فز

إىل أن العمل جاري فز
  ظل جائحة

  لم تنته بعد  19-كوفيد  مختلف البلدان بأفضل طريقة ممكنة فز
  الحذر و التر

موعد  حتر الحيطة ، وحث الجميع عل توجز
 الجمعيات.  نعقاد ا

انية. و  .376 ز نامج والمب  ز للجنة البر  اختتم نائب الرئيس الدورة الثالثة والثالثي 

 

 المرفق[]يل  ذلك 
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I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES 

 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 

Mandla NKABENI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ALGÉRIE/ALGERIA 

Nadji AICHE (M.), directeur, promotion des innovations et transfert des techniques, Ministère de 
l’industrie et des mines, Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Alger 

Rabha KHETTAL (Mme), directrice de l’administration et des moyens, Institut national algérien 
de la propriété industrielle (INAPI), Alger 

Mohamed BAKIR (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

ALLEMAGNE/GERMANY 

Tim WERNER (Mr.), Judge, Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, Berlin 

TECHERT (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 

Seymur MARDALIYEV (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Rustam AGAYEV (Mr.), Head, Intellectual Property Analysis and Policy Department, Intellectual 
Property Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku 

Gulara MUSTAFAYEVA (Ms.), Head, Economy and Finance Department, Intellectual Property 
Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku 

 

BANGLADESH 

Shanchita HAQHE (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Md. Mahabubur RAHMAN (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

BÉLARUS/BELARUS 

Tatsiana TRYFANKOVA (Ms.), Head, Accounting and Reporting Department, National Center 
of Intellectual Property (NCIP), Minsk 

Dmitry DOROSHEVICH (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

BRÉSIL/BRAZIL 

Larissa ORMAY (Ms.), Analyst, Division of Multilateral Relations, National Institute of Industrial 
Property of Brazil, Ministry of Economy, Rio de Janeiro 

Lais TAMANINI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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CANADA 

Nicholas GORDON (Mr.), Deputy Director, Trade Policy and Negotiations, Global Affairs, 
Ottawa 

Romina RAEISI (Ms.), Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division, Global 
Affairs, Ottawa 

Nicolas LESIEUR (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

CHILI/CHILE 

Martin CORREA (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 

 

CHINE/CHINA 

BAI Guangqing (Mr.), Director General, International Cooperation Department, China National 
Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 

LIU Jian (Mr.), Deputy Director General, International Cooperation Department, China National 
Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 

ZHANG Ling (Ms.), Deputy Division Director, China National Intellectual Property Administration 
(CNIPA), Beijing 

YANG Ping (Ms.), Consultant, International Cooperation Department, China National Intellectual 
Property Administration (CNIPA), Beijing 

ZHONG Yan (Mr.), Consultant, International Cooperation Department, China National 
Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 

XIE Zhangwei (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ZHENG Xu (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ÉGYPTE/EGYPT 

Ahmed Mohamed Ibrahim MOHAMED (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

EL SALVADOR 

Coralia OSGUEDA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

 

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 

Abdelsalam Mohamed A. AL ALI (Mr.), Director, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 

Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 

 

ESPAGNE/SPAIN 

Miriam VERDE TRABADA (Sra.), Subdirectora Adjunta, Secretaria General, Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid 
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Eva María PÉRTICA GÓMEZ (Sra.), Jefe de Servicio, Departamento de Coordinación Jurídica 
y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, Madrid 

Javier SORIA QUINTANA (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

Jimmy MAULDIN (Mr.), Deputy Director, Office of Intellectual Property Enforcement, 
Department of State, Washington, D.C. 

Scott EWALT (Mr.), Deputy Chief Policy Officer, Office of Policy and International Affairs, United 
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 

Todd REVES (Mr.), Senior Attorney, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 

Carrie LACROSSE (Ms.), Foreign Affairs Officer, International Organization Affairs, Department 
of State, Washington, D.C. 

James SHUSTER (Mr.), Program Analyst, Office of Management Policy and Resources, Bureau 
of International Organization Affairs, Department of State, Washington, D.C. 

Hollie MANCE (Ms.), Financial Advisor, Office Management Policy and Resources, Bureau of 
International Organizations, Department of State, Falls Church 

Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Attorney-Advisor, United States Patent and Trademark Office 
(USPTO), Geneva 

Yasmine FULENA (Ms.), IP Advisor, Permanent Mission, Geneva 

Marina LAMM (Ms.), IP Attachée, Permanent Mission, Geneva 

Helene LIWINSKI (Ms.), IP Attachée, Permanent Mission, Geneva 

 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Galina MIKHEEVA (Ms.), Director, International Cooperation Department, Federal Service for 
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

Tatiana KOLOTILINSKAYA (Ms.), Head, Multilateral Cooperation Division, Federal Service for 
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

Maria RYAZANOVA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Vadim SERGEEV (Mr.), First Secretary, International Legal and Social Section, Permanent 
Mission, Geneva  

Ivan NOVIKOV (Mr.), Second Secretary, Section of Administrative and Budgetary Matters of 
International Organizations, Permanent Mission, Geneva 

Evgeniia KOROBENKOVA (Ms.), Senior Specialist, International Cooperation Department, 
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 

 

FRANCE 

Josette HERESON (Mme), conseillère politique, Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères, Mission permanente, Genève 

Élodie DURBIZE (Mme), responsable du pôle international, Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), Courbevoie 
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Jean-Philippe MULLER (M.), responsable, service juridique et international, direction juridique 
et financière, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 

Carole BREMEERSCH (Mme), chargée de mission, département juridique et international, 
Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 

 

GABON 

Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 

 

GUATEMALA 

Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

 

HONGRIE/HUNGARY 

Csaba BATICZ (Mr.), Head, Legal and International Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 

Kinga UDVARDY-MARTON (Ms.), Legal Advisor, Industrial Property Law Section, Hungarian 
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 

 

INDONÉSIE/INDONESIA 

Indra ROSANDRY (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Intellectual Property and Trade Disputes Officer, Directorate of 
Trade, Commodities and IP, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 

Reyhan Savero PRADIETYA (Mr.), Trade Disputes and IP Officer, Directorate of Trade, 
Commodities and IP, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 

Rudjimin RUDJIMIN (Mr.), Coordinator for Trade Disputes and IP Issues, Directorate of Trade, 
Commodities and IP, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 

Otto GANI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Ditya Agung NURDIANTO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 

Bahram HEIDARI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

ITALIE/ITALY 

Simona MARZETTI (Ms.), Head, International Affairs Division, Italian Patent and Trademark 
Office (IPTO), Ministry of Economic Development, Rome 

Delfina AUTIERO (Ms.), Senior Officer, Italian Patent and Trademark Office (IPTO), Ministry of 
Economic Development, Rome 

Laura CALLIGARO (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Tiziana ZUGLIANO (Ms.), Attachée, Permanent Mission, Geneva 
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JAPON/JAPAN 

Masataka SAITO (Mr.), Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division, Policy 
Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Yuki SHIMIZU (Mr.), Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division, Policy 
Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Hinako AKASHI (Ms.), Administrative Officer, Multilateral Policy Office, International Policy 
Division, Policy Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 

Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Kosuke TERASAKA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

KAZAKHSTAN 

Svetlana SHADIKOVA (Ms.), Head, Department of Finance and Logistical Support, National 
Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan 

 

KENYA 

Dennis MUHAMBE (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

MALAISIE/MALAYSIA 

Yusnieza Syarmila YUSOFF (Ms.), Assistant Director General, Administration and Finance, 
Polica and International Affaire, Intellectual Property Corporation of Malaysia, Kuala Lumpur 

Dhiya Durani ZULKEFLEY (Ms.), Assistant Director, Policy and International Affairs Division, 
Intellectual Property Corporation of Malaysia, Kuala Lumpur 

Nur Mazian MAT TAHIR (Ms.), Assistant Director, Policy and International Affairs Division, 
Intellectual Property Corporation of Malaysia, Kuala Lumpur 

 

MAROC/MOROCCO 

Dalal MHAMDI ALAOUI (Mme), directrice par intérim, Bureau marocain du droit d’auteur, Rabat 

Benali HARMOUCH (M.), chef, Département coopération et affaires juridiques, Office marocain 
de la propriété industrielle et commerciale, Casablanca 

Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 

 

MEXIQUE/MEXICO 

Diana HEREDIA GARCÍA (Sra.), Directora, Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 

Sonia HERNÁNDEZ ARELLANO (Sra.), Subdirectora Divisional de Planeación, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 

Paulina CEBALLOS ZAPATA (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 

María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Raúl VARGAS JUÁREZ (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
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NÉPAL/NEPAL 

Uttam Kumar SHAHI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Amar RAI (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

NIGÉRIA/NIGERIA 

Amaka Gold ELOM (Ms.), Assistant Director, International and Comparative Lae Department, 
Federal Ministry of Justice, Abuja 

Adija NYAM (Ms.), Senior State Counsel, International and Comparative Lae Department, 
Federal Ministry of Justice, Abuja 

Temitayo Lucia LAWAL (Ms.), Assistant Chief State Counsel, International and Comparative 
Lae Department, Federal Ministry of Justice, Abuja 

Chichi UMESI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Akindeji AREMU (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

PAKISTAN 

Muhammad Salman Khalid CHAUDHARY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

 

PANAMA 

Krizia MATTHEWS (Sra.), Representante Permanente Alterna, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra  

 

PÉROU/PERU 

Alison Anabella URQUIZO OLAZABAL (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, 
Ginebra 

 

RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE/REPUBLIC OF MOLDOVA 

Tatiana MOLCEAN (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Cristina AVOMIC (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Luděk CHURÁČEK (Mr.), Director, Economic Department, Industrial Property Office (IPO), 
Prague 

Petr FIALA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ROUMANIE/ROMANIA 

Simona GEORGESCU (Ms.), Director, Economic Department, Romanian Office for Copyright 
(ORDA), Bucharest 
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Daniela GĂGENAU (Ms.), Expert, Economic Department, Romanian Office for Copyright 
(ORDA), Bucharest 

 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Simon MANLEY (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Rahul RAGHAVAN (Mr.), Head, Multilateral and Africa Team, International Policy, Intellectual 
Property Office (IPO), London 

Beverly PERRY (Ms.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office (IPO), Newport 

John THOMAS (Mr.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office (IPO), Newport 

Jan WALTER (Mr.), Senior Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Nancy PIGNATARO (Ms.), Intellectual Property Attachée, Permanent Mission, Geneva 

 

SÉNÉGAL/SENEGAL 

Mountaga Amadou Aly WAGNE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

SERBIE/SERBIA 

Andrej STEFANOVIC (Mr.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

SLOVAQUIE/SLOVAKIA 

Emil ŽATKULIAK (Mr.), Head, International Affairs Department, Industrial Property Office of the 
Slovak Republic, Banská Bystrica 

Miroslav GUTTEN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

SUÈDE/SWEDEN 

Malin WILKUND (Ms.), Controller, Finance, Swedish Patent and Registration Office (PVR), 
Bollnäs 

Mattias ARVIDSSON (Mr.), Head, Controlling, Swedish Patent and Registration Office (PVR), 
Djursholm 

 

SUISSE/SWITZERLAND 

Charlotte BOULAY (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Christophe SPENNEMANN (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 

Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 

 

TUNISIE/TUNISIA 

Wadie BEN CHEIKH (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève 
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TURQUIE/TURKEY 

Tamer AYAR (Mr.), Head, International Relations Department, Turkish Patent and Trademark 
Office (TURKPATENT), Ankara 

Duygu MERT (Ms.), International Relation Expert City Planner, Directorate General for 
Copyright, International Relations Section, Ministry of Culture and Tourism, Ankara 

Sadettin AKIN (Mr.), IP Examiner, Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), 
Ankara 

Tuġba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Bahar DOĞAN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

VIET NAM 

Ngoc Lam LE (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

 

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 

 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 

in the alphabetical order of the names in French of States) 

 

ALBANIE/ALBANIA 

Aferdita RROKAJ (Ms.), Director, Finance and Budget, Ministry of Finance and Economy, 
General Directorate of Industrial Property, Tirana 

Ina STEFA (Ms.), Head, Directory of Finance and Human Resources, Ministry of Finance and 
Economy, General Directorate of Industrial Property, Tirana 

 

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 

Ibrahim Hassan ALHIFTHI (Mr.), Executive Director, Organizational Excellence, Saudi Authority 
for Intellectual Property (SAIP), Riyadh 

Ahmed ALJASSER, Senior International Partnership Officer, Saudi Authority for Intellectual 
Property (SAIP), Riyadh 

Ahmed Abdulrahman ALZENAIDI (Mr.), Human Resources Senior Operations Officer, Saudi 
Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh 

Sultan ALFURAIHI (Mr.), Senior Budgeting and Planning Analyst, Saudi Authority for Intellectual 
Property (SAIP), Riyadh 

Meshaal Mansur ALMUBAREK (Mr.), Senior Budgeting and Planning Analyst, Saudi Authority 
for Intellectual Property (SAIP), Riyadh 

 

ARGENTINE/ARGENTINA 

Betina Carla FABBIETTI (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
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ARMÉNIE/ARMENIA 

Kristine HAMBARYAN (Ms.), Acting Head, Intellectual Property Office, Ministry of Economy, 
Yerevan 

Shushik MKHITARYAN (Ms.), Acting Deputy Head, Intellectual Property Office, Ministry of 
Economy, Yerevan 

 

AUSTRALIE/AUSTRALIA 

Alexander MCCAFFERY (Mr.), Policy Officer, Policy and International Affairs, IP Australia, 
Canberra 

Oscar GROSSER-KENNEDY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

BARBADE/BARBADOS 

Tamar GRANT (Ms.), Deputy Registrar, Office of Corporate Affairs and Intellectual 
Property (CAIPO), Ministry of Industry, Business and Trade, Bridgetown 

Ricardo KELLMAN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

BURUNDI 

Deo NYYUNGEKO (M.), directeur, Département de la propriété industrielle, Ministère du 
commerce, du transport, de l’industrie et du tourisme, Bujumbura 

Jean-Claude GAHUNGU (M.), conseiller, Département de la propriété industrielle, Ministère du 
commerce, du transport, de l’industrie et du tourisme, Bujumbura 

Déogratias NAHUMUREMYI (M.), conseiller, Département de la propriété industrielle, Ministère 
du commerce, du transport, de l’industrie et du tourisme, Bujumbura 

Alice NAHIMANA (Mme), conseillère, Département de la propriété industrielle, Ministère du 
commerce, du transport, de l’industrie et du tourisme, Bujumbura 

Evelyne NGIRAMAHORO (Mme), conseillère, Département de la propriété industrielle, 
Ministère du commerce, du transport, de l’industrie et du tourisme, Bujumbura 

 

CAMBODGE/CAMBODIA 

Prasith SUON (Mr.), Adviser, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 

 

CHYPRE/CYPRUS 

Evangelia KONSTANTINOU (Ms.), Attachée, Humanitarian Affairs, Permanent Mission, Geneva 

 

COLOMBIE/COLOMBIA 

Álvaro Alejandro GÓMEZ OCAMPO (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Carolina ROMERO ROMERO (Sra.), Directora General, Cundinamarca, Dirección Nacional de 
Derecho de Autor de Colombia, Bogotá, D.C.  

Yesid Andrés SERRANO ALARCÓN (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
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CÔTE D’IVOIRE 

Guillaume Olivier GONAT (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 

 

CROATIE/CROATIA 

Ljiljana KUTEROVA (Ms.), Head, Industrial Property or Copyright Office, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Zagreb 

Irena TUSEK (Ms.), Acting Head, Department for Planning, Financial and Legal Affairs and 
Human Resources Management, State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb 

Jelena SEKULIĆ (Ms.), Adviser, European and International Affairs, State Intellectual Property 
Office (SIPO), Zagreb 

 

DJIBOUTI 

Kadra AHMED HASSAN (Mme), ambassadrice, représentante permanente, 
Mission permanente, Genève 

Oubah MOUSSA AHMED (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 

 

FINLANDE/FINLAND 

Vilma PELTONEN (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

GEORGIE/GEORGIA 

Nino CHIKOVANI (Mr.), Deputy Chairperson, National Intellectual Property Center of Georgia 
(SAKPATENTI), Mtskheta 

Manana PRUIDZE (Ms.), Acting Chairperson, National Intellectual Property Center of Georgia 
(SAKPATENTI), Mtskheta 

Ketevan KILADZE (Ms.), IP Adviser, Permanent Mission, Geneva 

 

INDE/INDIA 

Garima PAUL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

IRAQ 

Hussein Ail DAWOOD (Mr.), Acting President, Central Origination for Standardization and 
Quality Control (COSQC), Planning Ministry, Baghdad 

Ahmed F. KAREEM (Mr.), Director, Directorate of Patents and Industrial Models, Ministry of 
Planning, Central Organization for Quality and Standardization Control, Baghdad 

Naeim Ahmad AZ-ZKI (Mr.), Director, Central Origination for Standardization and Quality 
Control (COSQC), Planning Ministry, Baghdad 

Amel HAMMOD (Ms.), Head, Patent and Industrial Samples Section, Directorate of Patents and 
Industrial Models, Ministry of Planning, Central Organization for Standardization and Control 
Quality (COSQ), Baghdad 

Maysoon ALHASAN (Mr.), Senior Manager, Industrial Property Division, Planning Ministry, 
Baghdad 
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Hameedah ABID KADHIM (Ms.), Senior Chief Chemist, Iraqi Patents and Industrial Models 
Directorate (IPO), Ministry of Planning, Central Organization for Standardization and Control 
Quality (COSQ), Baghdad 

Suha GHARRAWI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ISRAËL/ISRAEL 

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.), Counsellor, Ministry of Foreign Affairs, 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  

 

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 

Mirbek MONOLOV (Mr.), Associate Director, Management, State Service of Intellectual 
Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 

Saltanat ZHUMGULOVA (Ms.), Head, Financial and Economic Planning and Public 
Procurement Division, State Service of Intellectual Property and Innovation under the 
Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 

 

KOWEÏT/KUWAIT 

Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

LESOTHO 

Mmari MOKOMA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

LIBAN/LEBANON 

Salim BADDOURA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Sara NASR (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

LITHUANIE/LITHUANIA 

Rasa Svetikaite (Ms.), Justice and IP Attachée, Permanent Mission, Geneva 
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MACÉDOINE DU NORD/NORTH MACEDONIA 

Goran GERASIMOVSKI (Mr.), Director, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopj 

Ismail JASHARI (Mr.), Adviser, Finance Department, State Office of Industrial Property (SOIP), 
Skopj 

 

MONACO 

Carole LANTERI (Mme), ambassadrice, représentante permanente, Mission permanente, 
Genève 

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 

Albalushi FATMA (Ms.), Patent Specialist, National Intellectual Property Office, Ministry of 
Commerce, Industry and Investment Promotion, Muscat 

 

OUGANDA/UGANDA 

Allan Mugarura NDAGIJE (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 

Nargiza RAMAZONOVA (Ms.), Head, International Cooperation Department, Agency on 
Intellectual Property under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Tashkent 

 

PARAGUAY 

Walter José CHAMORRO MILTOS (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

PHILIPPINES 

Felipe CARIÑO III (Mr.), Minister, 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 
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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 

 

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 

JUNG Dae Soon (Mr.), Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property Office 
(KIPO), Deajeon 

HUH Won Soek (Mr.), Deputy Director of Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual 
Property Office, Daejon  

CHOI Eunhye (Ms.), Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Seoul  

SONG Pureun (Ms.), Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Seoul 

PARK Si-Young (Mr.), Counsellor (Intellectual Property Attaché), Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 

JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

SINGAPOUR/SINGAPORE 

Peishan LIANG (Ms.), Principal Assistant Director, Intellectual Property of Singapore (IPOS), 
Singapore 

Debra LONG (Ms.), Manager, 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 
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TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

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 

Iryna MATSIUK (Ms.), Head, Department for IP, Ministry of Economy, State Enterprise 
“Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent)”, Kyiv 

Olena SYLKA (Ms.), Chief Accountant Ministry of Economy, State Enterprise “Ukrainian 
Intellectual Property Institute (Ukrpatent)”, Kyiv 

Nararii KHUDYK (Mr.), Expert, Ministry of Economy, State Enterprise “Ukrainian Intellectual 
Property Institute (Ukrpatent)”, Kyiv 

 

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 

 

ZIMBABWE 

Stuart Harold COMBERBACH (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 

 

 

III. CONSEILLER EN PLACEMENTS/INVESTMENTS ADVISOR 

 

Mohammed Reza NADJAFI (M./Mr.)   Directeur/Director 

 

 

IV. AUDITEURS EXTERNES/EXTERNAL AUDITORS 

 

Damian BREWITT (M./Mr.) Directeur/Director 

Simon IRWIN (M./Mr.) Responsable de l’audit/Audit Manager 

 

 

V. ORGANE CONSULTATIF INDÉPENDANT DE SURVEILLANCE DE L’OMPI (OCIS)/ 
 WIPO INDEPENDENT ADVISORY OVERSIGHT COMMITTEE (IAOC) 

 

Tatiana VASILEVA (Mme/Ms.)  Présidente/Chair 

Bert KEUPPENS (M./Mr.)   Vice-président/Vice-Chair 
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VI. 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) 

 

 

VII. 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 

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 

 

 
 

 الوثيقة[المرفق و ]نهاية 

 


