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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2023مارس  13التاري    خ: 

انيةلجنة  ز نامج والمي   الير

 والثالثون خامسةالالدورة 

 2023 يو ما 26إىل  22جنيف، من 

ي إعداد وثيقة 
 
اك الدول األعضاء ف انية ومتابعتهاتحديث آلية تعزيز إشر  برنامج العمل والمي  

 األمانة من إعداد 

 .
ً
 مقدمة أوال

ي عام  .1
ة المعقودتي   ف  انية، إّبان دورتيها التاسعة والعاشر نامج والمي   احات بشأن آلية 2006نظرت لجنة الير ي وثيقتي   بعنوان "اقير

، ف 
انية ومتابعتها" )الوثيقتان  نامج والمي   ي إعداد وثيقة الير

اك الدول األعضاء ف   (. WO/PBC/10/2و WO/PBC/9/4جديدة لتعزيز إشر
عدت هاتان 

ُ
ي الويبو لعام وقد أ

 لقرار جمعيات الدول األعضاء ف 
ً
 من  2005الوثيقتان استجابة

ً
التوصية باعتماد آلية جديدة اعتبارا

انية للثنائية  نامج والمي   نامج  . 2008/2009وثيقة الير ة بشأن مسار الير ي دورتها العاشر
انية ف  نامج والمي   وبناًء عىل توصية لجنة الير

انية )الوثيقة  ي عام WO/PBC/10/5والمي  
ي دورتها الثانية واألربعي   المعقودة ف 

عىل القرار التالي  2006(، وافقت الجمعيات ف 
 (: A/42/9الوثيقة بشأن )

ي تديرها الويبو، لالعامة جمعيات ال"إن 
ي الويبو واالتحادات التر

 : لدعوة إملدول األعضاء ف 

]...[ 

نامج والم ةوافقالم "2" ة للجنة الير ي الفقرة عىل توصيات الدورة العاشر
انية كما وردت ف  ي ل 25ي  

وثيقة الهذه من المرفق الثان 
A/42/9،[ .] 

ي ما ساس عىل أ الموافقة عىل هذه التوصية متتو 
فع تقريرها إل الجمعية العامة بشأن التقدم المحرز ف  انية سير نامج والمي    أن لجنة الير

انية ومتابعة تنفيذها، وتنفيذ تلك اآللية نامج والمي   ي إعداد وثيقة الير
اك الدول األعضاء ف   . يتعلق باآللية الجديدة لتعزيز اشير

ي إعداد وثيقة  .2
اك الدول األعضاء ف  ي "تنفيذ اآللية الجديدة لتعزيز اشير

انية ف  نامج والمي    بذلك القرار، نظرت لجنة الير
ً
وعمال

نامج  انية ومتابعتها" )الوثيقة الير ي عام  إّبان( WO/PBC/13/7والمي  
ة المعقودة ف  وأحاطت الجمعيات  . 2008دورتها الثالثة عشر

 ،
ً
ي عام  إّبانعلما

ي اآللية الجديدة وتنفيذها وبالجداول الزمنية لمسار 2008دورتها السادسة واألربعي   المعقودة ف 
، بالتقدم المحرز ف 

اتيجية  إدراج توزي    ع تعميم واستبيان عىل  عرض الخطة االسير
ً
انية. وطلبت الجمعيات أيضا نامج والمي   المتوسطة األجل ووثيقة الير

ي )الوثيقة 
ي الجدول الزمت 

 (. A/46/12الدول األعضاء بشأن أولويات الثنائية ف 
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نة القائمة عىل النتائج.  ومنذ تنفيذ اآللية الجديدة، انتقلت الويبو إل التنفيذ الكامل لإلدارة القائمة عىل النتائج، .3 ي ذلك المي  
 
 بما ف

ي نهاية الثنائية
 
ي أثناء التخطيط والرصد وتقييم األداء ف

 
 . وأسفر ذلك عن زيادة التشاور وتعزيز الحوار بشأن األداء مع الدول األعضاء ف

ت بعض عنارص اآللية منذ تنفيذها قد و  .4 ات ما يىلي تغي   : . وتشمل تلك التغي 

"1"  ّ ي ل تغي 
انية والجمعيات؛الجدول الزمت  نامج والمي   انية نتيجة تقدم مواعيد اجتماعات لجنة الير نامج والمي    مسار إعداد الير

وِقفعدد المشاورات غي  الرسمية و  اد ز  "2"
ُ
انية؛ أ نامج والمي    عقد الدورات غي  الرسمية للجنة الير

 أداة المساءلة الرئيسية لإلبالغ عن أداء  تطس  ب   "3"
ّ
عد التقارير المتعلقة باألداء السابق )مثل تقرير أداء الويبو الذي ي 

ي تقرير واحد.  المنظمة
 
نامج السابق ف  عن ذلك، توفر شعبة  ويدمج تقرير اإلدارة المالية السابق وتقرير أداء الير

ً
وفضال

 من موث
ً
 مستقال

ً
ي تقرير أداء الويبو للثنائية(. الرقابة الداخلية تحققا

 
 وقية وصحة معلومات األداء الواردة ف

انية  .5 نامج والمي   ي الدورة الرابعة والثالثي   للجنة الير
 
ي عام المعقودة وف

 
، عرضت األمانة وثيقة بعنوان "مراجعة النظام المالي 2022ف
ي دورتها الثالثة والستي   المعق

 
ي عام والئحته" وافقت عليها جمعيات الويبو ف

 
ي  2022ودة ف

 
  . 2023يناير  1ودخلت حي   النفاذ ف

ً
ووفقا

  ،من النظام المالي والئحته 16.2للمادة 
ً
انية التالية وفقا ة المي  

انية لفير اح برنامج العمل والمي  
ي إعداد اقير

 
"تكون مشاركة الدول األعضاء ف

ي اعتمدتها الدول األعضاء"
ي القرار بشأن مراجعة النظ . لآللية التر

 
انية "]...[ "وف نامج والمي   " طلبت من 3ام المالي والئحته، فإن لجنة الير

انية )الوثيقة  نامج والمي   ي إعداد ومتابعة الير
 
اك الدول األعضاء ف ( بغرض WO/PBC/10/2األمانة تحديث اآللية الجديدة لزيادة إشر

لة من النظام المالي والئحته كي ي  
ّ
انية". تجسيد الممارسة الراهنة والنسخة المعد ي الدورة الخامسة والثالثي   من لجنة المي  

 
 نظر فيها ف

 أفضل.  .6
ً
انية الذي يراعي االحتياجات وأساليب العمل الحالية مراعاة ث إلعداد برنامج العمل والمي  

َّ
م هذه الوثيقة المسار المحد

 
 وتقد

 .
ً
انية  ثانيا ز ات 2022/23الدرس المستفاد من برنامج العمل والمي  ة والخطة االسير  2026-2022يجية المتوسطة األجل للفير

ي عام  .7
انية المعقودة ف  نامج والمي   ي الدورة الثانية والثالثي   للجنة الير

اتيجية المتوسطة 2021ف  م المدير العام الخطة االسير
َّ
، قد

ة  اتيجية رفيعة المست . 2026-2022األجل للفير اتيجية المتوسطة األجل إرشادات اسير م الخطة االسير
 
وى إلعداد برامج العمل وتقد

اتيجية المتوسطة األجل.  ة الخطة االسير ي تغطيها فير
انيات التر ي عام  والمي  

ي الويبو عىل برنامج العمل 2021وف 
، وافقت الدول األعضاء ف 

انية   . 2022/23والمي  

ة  .8 اتيجية المتوسطة األجل للفير ي إطار إعداد الخطة االسير
اح برنامج العمل  2026-2022وف  انية واقير ، أجرى 2022/23والمي  

ي جنيف والمكاتب الوطنية للمل
كية المدير العام وفريق القيادة العليا للويبو اتصاالت واسعة مع الدول األعضاء، بما فيها الدول الممثلة ف 

ي  الفكرية بشأن برنامج العمل المقبل للمنظمة. 
من هذا القبيل الستكمال  اتصاالت  اطفيها الويبو بنش تجريوكانت هذه المرة األول التر
انية.  نامج والمي   ي الدورتي   الرسميتي   للجنة الير

 مناقشات الدول األعضاء ف 

مجت عنارص  .9
 
ي عمليات التخطيط، فقد د

ي التماس التعليقات وتعزيز الشفافية والشمولية ف 
 
ولما كانت هذه االتصاالت مفيدة ف

ي المسار المقبل إلعداد برنامج العمل وال
انية. هذا النهج ف   مي  

 
ً
انية . ثالثا ز  مسار إعداد المي 

ي كل سنة من سنوات  .10
انية ف  نامج والمي   عقد دورتان رسميتان للجنة الير

 
ي السنوات اعتماد ت

انية ودورة رسمية واحدة ف  المي  
نامج العمل والم األخرى.  ية لير ي مرفق هذه الوثيقة، األعمال التحضي 

ث، الواردة تفاصيله ف 
َّ
انية ويبي    المسار المحد ح  2024/25ي   قير وي 

ي الثنائي
 1التالية.  اتتكراره وتنفيذه ف 

 المبادئ الرئيسية ألف. 

11.  : انيات هي ه مسار إعداد برنامج العمل والمي  
ي توج 

 المبادئ الرئيسية التر

 زيادة الشفافية "1"

 زيادة مشاركة الدول األعضاء عن طريق عمليات تكرارية أكي   "2"

 . ولوجيات الحديثةتعزيز الكفاءة بزيادة استخدام التكن "3"

                                                
ي المرفق  لجدوالن الزمنيان الواردانا 1

 
ية الحالية و  انتعلقيف انية والجمعيات.  مواعيد دوراتعىل  انعتمديبالدورة التحضي  نامج والمي    لجنة الير



WO/PBC/35/4 
3 
 
 

 االستبيان باء. 

ي أكتوبر  .12
 
صدر ف

ُ
انية للثنائية  2022أ ي برنامج العمل والمي  

 
 . 2024/25االستبيان الذي يلتمس مدخالت الدول األعضاء ف

عتمد في
 
ي ال ت

ي السنوات التر
 
ي شهر سبتمير ف

 
 ف
ً
ونيا صدر االستبيان إلكير ي الثنائيات المقبلة، سي 

 
 لملء االستبيان ف

ً
ا انية، أي وتيسي  ها المي  

 
ً
 بتقديمه شهرا

ً
انيةو  . عن موعده سابقا اح برنامج العمل والمي  

 األمانة اقير
ّ
عد

 
ي ضوء  ست

 
 . من الدول األعضاء الواردة المدخالت ف

اء( الدول األعضاءوثيقة عرض عن  جيم.  انية لفائدة )خير  برنامج العمل والمي  

 عن وثيقة برنامج العمل  .13
ً
م األمانة عرضا

ِّ
اء( الدول األعضاء. ستنظ ها لفائدة )خير انية قبل نشر وهذا العنرص الجديد، الذي  والمي  

ي مارس 
 
دِخل ف

ُ
انية  2023أ  لهيكل الوثيقة وترتيبها لتيسي  2024/25عىل وثيقة برنامج العمل والمي  

ً
 مبكرا

ً
، يوفر للدول األعضاء فهما

اح.   فحصها االقير

 المشاورات غي  الرسمية دال. 

اح برنامج العمل سيتواصل المد .14 اتيجية عن اقير اء لتقديم لمحة اسير ير العام مع السفراء ورؤساء مكاتب الملكية الفكرية والخير
كي   عىل النقاط المالية والموضوعية البارزة. 

انية، مع الير  جلسات إحاطة للمجموعات اإلقليمية قبل أسبوع أو  والمي  
ً
م األمانة أيضا

ِّ
وستنظ

انية. أسبوعي   من موعد كل دور  نامج والمي   اء بشأن وثائق لجنة الير انية للتشاور عىل نطاق واسع مع الخير نامج والمي    ة من دورات لجنة الير

انية والجمعيات هاء.  نامج والمي    لجنة الير

انية  .15 اح برنامج العمل والمي  
جرى القراءة الشاملة األول القير

 
ي ت

ي سنة ف 
انية ف  نامج والمي   انية.  الدورة األول للجنة الير  اعتماد المي  

ي الدورة الثانية من سنة ا
انية ف  اح برنامج العمل والمي  

انية عىل البنود العالقة من اقير نامج والمي   عتماد ومن حيث المبدأ، تركز لجنة الير
انية.  انية، تراِج  المي   نامج والمي   ة الفاصلة بي   الدورتي   األول والثانية للجنة الير ي الفير

ي وافقت ع األمانة الوثيوف 
ات التر قة إلدراج التغيي 
نامج وا انية للنظر فيه إّبان الدورة الثانية للجنة الير اح برنامج العمل والمي  

 القير
ً
انية وتنشر تحديثا نامج والمي   انية. عليها لجنة الير  لمي  

ي الدورة ا
انية تقرير أداء الويبو للسنة السابقة ف  نامج والمي    عن ذلك، تستعرض لجنة الير

ً
انية. وفضال م  ألول من سنة اعتماد المي  

 
وتقد

انية، ألن البيانات المالية المدققة لن تكون متاحة  ي األمانة النتائج األولية لنهاية السنة إّبان الدورة األول من سنة اعتماد المي  
إال ف 

انية.  انية، ي الدورة الثانية من سنة اعتماد المي   نامج والمي   انية وتقرير أداء الويبو وبناًء عىل توصيات لجنة الير م برنامج العمل والمي  
َّ
قد

 والبيانات المالية السنوية إل الجمعيات للموافقة عليها. 

ي تقرير أداء الويبو للثنائية السابقة، وتثبيت شعبة الرقابة الداخلية لتقرير أداء الويبو، والبيانات المالية السنوية إّبا .16
نظر ف  ن وي 

عتمد فيه
 
ي سنة ال ت

انية. دورة ف  م تقرير أداء الويبو، وتثبيت شعبة الرقابة الداخلية  ا المي  
َّ
انية، يقد نامج والمي   وبناًء عىل توصيات لجنة الير

 لتقرير أداء الويبو، والبيانات المالية السنوية إل الجمعيات للموافقة عليها. 

حة.  .17  وترد فيما يىلي فقرة القرار المقير

انية مدعوة .18 نامج والمي   إل  إن لجنة الير
ثة عىل النحو المو 

َّ
ي  صوفالموافقة عىل اآللية المحد

ف 
الوثيقة المعنونة "تحديث من  16إل  10الفقرات 

ي إعداد وثيقة برنامج 
اك الدول األعضاء ف  آلية تعزيز إشر

انية ومتابعتها"  العمل والمي  
ي  (WO/PBC/35/4 )الوثيقة

وعىل النحو المبي َّ  ف 
 . مرفق الوثيقة نفسها 

 المرفق[]يىلي ذلك 
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