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A/55/4 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 سبمترب 23التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون اخلامسةسلسلة االجتماعات 
ىل  5من جنيف،   2015 أأكتوبر 14اإ

 
 

 القرارات التي اختذتها جلنة الربنامج وامليزانية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

والعرشين  الثالثةاليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا  "قامئة القرارات"حتتوي هذه الوثيقة عىل  .1
ىل 13) ىل 14ودورهتا الرابعة والعرشين ) (WO/PBC/23/9 )الوثيقة (2015 يوليو 17 اإ ( 2015 سبمترب 18 اإ

 .(WO/PBC/24/17 )الوثيقة

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .2

ن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو  .3 اإ
 والاحتادات اليت تديرها الويبو، لّك فامي يعنيه:

 "بقامئة القرارات" أأحاطت علام "1"
 WO/PBC/23/9 الوثيقتان)
 (؛WO/PBC/24/17 و

ووافقت عىل التوصيات اليت  "2"
تقّدمت هبا جلنة الربانمج واملزيانية، كام 

 WO/PBC/23/9 الوثيقتنيوردت يف 
 WO/PBC/24/17 و
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ىل النظر يف ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لّك فامي يعنيهومجعيات  .4 ، مدعوة بوجه خاص اإ
لهيا يف الوثيقة  .13( و6)10( و2)10( و1)10 مضن البنود WO/PBC/24/17 القضااي املشار اإ

 WO/PBC/23/9 الوثيقتان]تيل ذكل 
 [(؛WO/PBC/24/17و

 



 

 

A 

WO/PBC/23/9 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 يوليو 17التارخي: 

 
 

 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثالثةالدورة 
ىل  13جنيف، من   2015 يوليو 17اإ

 
 

 قائمة القرارات

عداد مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة جدول الأعامل. من 1البند 

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل. 2البند 

 WO/PBC/23/1 الوثيقة

متدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول الأعامل.  اع

 2014تقرير أأداء الربانمج لس نة  من جدول الأعامل. 3البند 

 WO/PBC/23/2 الوثيقة

ذ اس تعرضت تقرير أأداء الربانمج  ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ ( وأأقّرت بطبيعة التقرير WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014اإ
مانة، أأوصت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو   مبا ييل:كتقيمي ذايت للأ

 ؛حنو حتقيق الأهداف املرتقبة 2014لتقد  ارحمر  يف الربانمج يف عا  أأن تقّر اب "1"

مانة أأن تعري العناية الال مة  "2" أأن حتيط علام ابلتقرير املرحيل الثاين عن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية؛ وتطلب من الأ
ىل اللجنة عن طريق تقرير أأداء الربانمج.  للمرشوعات اليت دلهيا تأأخر كبري وأأن ترجع بتقرير اإ
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 اجئ الأولية: النت2014الوضع املايل يف هناية  من جدول الأعامل. 4البند 

 WO/PBC/23/INF.1 الوثيقة

 2016/17اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  من جدول الأعامل. 5البند 

 WO/PBC/23/3 الوثيقة

مكلت قراءة أأوىل وشامةل ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ذ أأ ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ  برانجما   ، برانجما  2016/17اإ
  هدف اسرتاتيج::حتت لك

طار النتاجئ يف الربامج  "1" وافقت عىل التعديالت اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء بشأأن وصف الربامج، مبا يف ذكل اإ
 ؛30و 28و 25و 18و 17و 16و 14و 13و 11و 10و 9و 1

مانة أأن تصدر صيغة معّدةل ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  "2" متست من الأ ىل  2016/17ال ابلستناد اإ
ثة لوثيقة "الأس ئةل والأجوبة"؛1" غراض ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية، وصيغة حمدَّ  " لأ

 أأحاطت علام، من بني مجةل أأمور، ابلنقاط التالية ملزيد من النظر يف ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية: "3"

 (TAG): اتغ 3الربانمج  (أأ 

ىل تقس مي الربانمج 6والربانمج  (ب ىل برانجمني منفصلني وبيان  6: اقرتاح يريم اإ )نظاما مدريد ولش بونة( اإ
هذا التقس مي يف مجيع الفصول واجلداول واملرفقات من املرشوع املعّدل للربانمج واملزيانية 

 ؛2016/17 للثنائية

ماكن 20والربانمج  (ج )يف العرض املايل  33ية الإحاةل يف الفقرة : املاكتب اخلارجية اجلديدة مبا يف ذكل اإ
 وعرض النتاجئ( ومكتب الويبو للتنس يق دلى الأمم املتحدة يف نيويورك.

ىل ادلورة الرابعة  6وأأحاطت علام بأأن القضااي التالية طرحهتا بعض الوفود فامي يتعلق ابلربانمج  "4" وأأحيلت اإ
 والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية:

 أأي برانجمني منفصلني بنتاجئ مرتقبة منفصةل؛ -ت نظايم لش بونة ومدريد فصل حسااب (أأ 

وضامن بيان اس تخدا  نظا  لش بونة واإسهامه يف خدمات الويبو وتاكليفها التشغيلية بدقة مكرصوفات،  (ب
يرادات حسب ما هو مناسب؛  سواء مبارشة أأو غري مبارشة، أأو كإ

ليه يف اتفاق لش بونة، مبا يف ذكل وثيقة جنيف لتفاق وموا نة مزيانية لش بونة كام هو منصوص ع  ج(
يرادات احتادات أأخرى، أأو اشرتاكت ادلول  لش بونة، عند دخولها حزي النفاذ، دون اس تخدا  اإ

متدة من احتاد لش بونة؛ يرادات غري مس   الأعضاء العامة أأو اإ

مانة دراسة عن الاس تدامة املالية لنظا  لش بونة؛ د(  والامتس أأن تعّد الأ

 مرشوطة مبشاركة كمةل؛ 2016/17والامتس أأن تكون اخملصصات ملؤمتر دبلومايس يف الثنائية  (ه
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ماكنية  (و مانة املرفق الثالث، مبا يف ذكل ختصيص الإيرادات املتنوعة، ومدى اإ والامتس أأن تس تعرض الأ
يرادات الإجيار  ىل اإ كرب، كام هو احلال ابلنس بة اإ س ناد الإيرادات املتنوعة بدقة أأ ىل اإ املس ندة مبارشة اإ

صول من تكل الإيرادات وكيفية ارحمافظة علهيا.  احتاد مدريد، اعامتدا عىل كيفية اكتساب الأ

مانة ما ييل: "5" متست من الأ  ال

ىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، لحتواء الزتامات  أأ( تقدمي اقرتاحات ملموسة اإ
. وميكن لتكل الاقرتاحات أأن تراع:، دون الاقتصار عىل، النتاجئ اخلدمةالتأأمني الصح: بعد انهتاء 

اللجنة الإدارية الرفيعة املقدمة من الفريق العامل املعين ابلتأأمني الصح: بعد هناية اخلدمة اذلي أأنشأأته 
 ؛لا الراساء التنفيذينيالتابعة جمل املس توى

وفورات والفعالية من حيث التلكفة وأأن ترفع ومواصةل هجودها من أأجل حتديد وتنفيذ مزيد من ال (ب
ىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج  تقريرا عن التقد  ارحمر ، مبا يف ذكل التقيمي المك:، اإ

 واملزيانية من خالل تقرير أأداء الربانمج؛

تقد  ارحمر  فامي وتزويد ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية بأ خر املس تجدات حول ال  (ج
( كام WO/23/REFلإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) لتحّوطاسرتاتيجية يتعلق بتنفيذ ا

 وافق علهيا الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

"اس تعراض تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة الواردة يف  من جدول الأعامل. 6البند 
 الإدارة والتس يري يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو("

 WO/PBC/23/4 الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية:  اإ

دة بشأأن تقرير وحدة التفتيش املشرتكة "اس تعراض الإدارة والتس يري يف  "1" مانة اجملدَّ أأحاطت علام بتعليقات الأ
، WO/PBC/23/4( كام وردت يف الوثيقة JIU/REP/2014/2ة )الويبو(" )املنظمة العاملية للملكية الفكري

ىل املدير العا ، قد نُّفذت تنفيذا كمال؛10و 9و 8و 5و 4و 3و 2ولحظت أأن التوصيات   ،املوهجة اإ

مترار يف التقرير عن  "2" مانة الاس  متست من الأ طار تقاريرها ادلورية املق ال وال بةل توصيات متبقية يف املس تقبل يف اإ
ىل ادلول الأعضاء بشأأن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة.  اإ

صالح وحتسني أأداء الربانمج والتقارير املالية من جدول الأعامل. 7البند   اقرتاح بشأأن اإ

 .WO/PBC/23/5 Rev الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد أأن اس تعرضت الردود اجملمّعة لدلول الأعضاء عىل الاس تبيان بشأأن شلك ومضمون تقرير  اإ
مانة: متا من الأ داء يف الثنائية، تل  شامل وموحد للأ

 أأن تواصل العمل ابلتقارير احلالية، "1"

عداد وحتسني "2" أأداء الربانمج والتقارير املالية يف دورات  وأأن تراع: الإسهامات النوعية لدلول الأعضاء يف اإ
عداد التقارير املقبةل.  اإ
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 س ياسة الاستامثر من جدول الأعامل. 8البند 

 (2015ديسمرب  1س ياسة الاستامثر املراجَعة )تدخل حزي النفاذ يف  "1"

 WO/PBC/23/6 الوثيقة

ن  .1 ذ تقرّ جلنة الربانمج واملزيانيةاإ ىل وجود س ياسة استامثر انفذة حبلول  ، اإ مترب  1ابحلاجة اإ ، تويص مجعيات 2015سب
، ، املرفق الثاينWO/PBC/23/6ادلول الأعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل س ياسة الاستامثر املراجعَة الواردة يف الوثيقة 

 التايل: ابلتعديل

 لتصبح كل يت: 2تغيريات مقرتحة عىل الفقرة  "1"

دارة املنظمة لستامثراهتا فهي: مرتبة فامي ييل حسب أأمهيهتا: "وأأما  " صون رأأس 1الأهداف الرئيس ية من اإ
 ".2" و"1"يف حدود البندين " ومعدل العائد 3" والس يوةل؛ "2املال؛ "

 لتصبح كل يت: 3تغيريات مقرتحة عىل الفقرة  "2"

عىل أأربع  الاستامثريةف أأن تُقسم الأموال حبيث يكون الهدتوَّ ع استامثرات املنظمة عىل مؤسسات عدة، 
ن أأمكن، يف حّد ل يتجاو   يف املائة من الأموال الاستامثرية اليت متسكها أأية  30مؤسسات كحد أأدىن، اإ

متتع مبخاطر س يادية ومعدلت ثقة  يداع مجيع استامثرات املنظمة دلى مؤسسة واحدة ت مؤسسة بعيهنا. وميكن اإ
 .(AAA/Aaa1مرتفعة )

متا من املدير العا  التنس يق مع سائر وكلت الأمم املتحدة أأو  .2 صت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو بأأن تل
مم املتحدة، من خالل  ىل السلطات اخملتصة للبدل املضيف واإىل امجلعية العامة للأ جملا يف جنيف بشأأن رساةل مشرتكة لنقل اإ

، انشغالت ادلول الأعضاء اإ اء الوقع عىل مالية الويبو من جراء مم املتحدة املعين ابلتنس يقالراساء التنفيذيني يف منظومة الأ 
س ياسة أأسعار الفائدة السلبية احلالية للبنك الوطين السويرسي والتحدايت اليت تطرهحا أأما  الوكلت ذات مقر جبنيف يف 

 رسي يه مرتبطة مبقارها ومعامالهتا اليومية يف سويرسا.معامالهتا املالية اليومية، علام بأأن أأنشطهتا ابلفرنك السوي 

ضافية لس ياسة الاستامثر "2"  اقرتاح بشأأن مراجعات اإ

 WO/PBC/23/7 الوثيقة

ساس ية  حداهام س يوةل التشغيل والس يوةل الأ ىل س ياس تني لالستامثر )تغط: اإ ذ تقّر ابحلاجة اإ ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ اإ
خرى الس يوةل  عداد الك الس ياس تني لتوافق علهيام  يف دورهتا القادمة وبأأن تشمل وتغط: الأ الاسرتاتيجية(، تويص ابإ

 الس ياس تان املذكوراتن ما ييل:

جل بأأهنا استامثرات حيّل موعد اس تحقاقها يف غضون عا  واحد؛ "1"  تعريف الاستامثرات القصرية الأ

فامي خيص البنوك  A-2/P-2القصرية الأجل كام ييل:  تكون التصنيفات الئامتنية ادلنيا بشأأن الاستامثرات "2"
 فامي خيص س ندات الرشكت؛A3-P3 والس ندات احلكومية، و

جل كام ييل:  "3"  تكون التصنيفات الئامتنية ادلنيا املراجعة بشأأن الاستامثرات املتوسطة الأجل والطويةل الأ
A-/A3 وفامي خيص البنوك والس ندات احلكومية ،BBB-/Baa3 ؛فامي خيص س ندات الرشكت 
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خفض العدد الأدىن للمؤسسات املالية )من بني العرشة املنصوص علهيا يف س ياسة الاستامثر احلالية( اليت  "4"
ىل أأربع مؤسسات، يف املائة من الأموال الاستامثرية اليت  30يف حّد ل يتجاو   ميكن حيا ة س يوةل تشغيل دلهيا اإ

 ؛متسكها أأية مؤسسة بعيهنا

ساس ية والس يوةل الاسرتاتيجية؛ "5"  اس تخدا  مديري صناديق خارجيني لإدارة الس يوةل الأ

تسديد الك القسطني املقّررين من القرض املتعلق ابملبىن اجلديد والذلين س يحّل موعدا اس تحقاقهام يف نومفرب  "6"
 ؛2016ويناير  2015

صول املقبوةل كام ييل: "7"  قامئة مراجعة بفئات الأ

ساس ية: مضن أألف.  س ياسة الاستامثر امُلطبقة عىل س يوةل التشغيل والس يوةل الأ

 الس يوةل أأو ما يعادلها: أأول.

 حساب الإيداعأأو احلساب حتت الطلب أأو حساب التوفري  )أأ(

جل )ب(  شهادات الإيداع/ودائع لأ

 الودائع املهيلكة )ج(

 الودائع املتقاطعة العمالت )د(

 السوق املالية: استامثرات نيا.اث

 الورقة التجارية )أأ(

عادة الرشاء املعاكا )ب( عادة الرشاء/اتفاق اإ  اتفاق اإ

 القبول املرصيف )ج(

جل أأو  لثا.اث جل أأو املتوسطة الأ خرى )القصرية الأ الس ندات أأو الس ندات الإذنية أأو الالزتامات الأ
جل( وغ  :ريها من املنتجات الثابتة العائدالطويةل الأ

 ت احلكوميةالس ندا )أأ(

ميية عىل  س ندات املقاطعات أأو الس ندات ارحملية أأو –الس ندات ش به الس يادية  )ب( الإقل
 سبيل املثال

 الس ندات املتجاو ة للسلطة الوطنية )ج(

 س ندات الرشكت )د(

 الطرح اخلاص )ه(

 صناديق الاستامثر العقاري رابعا.

 الاسرتاتيجية:مضن س ياسة الاستامثر امُلطبقة عىل الس يوةل  ابء.

ساس ية؛ )أأ( صول املنصوص عىل اس تخداهما مع س يوةل التشغيل والس يوةل الأ  لك فئات الأ

 املمتلاكت العقارية املبارشة )ب(

سهم؛ )ج( سهم وصناديق الأ  الأ

 صناديق التحّوط. )د(
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 الأصول(اقرتاح بشأأن س ياسة الويبو املتعلقة ابلأموال الاحتياطية )صايف  الأعامل. من جدول  9البند 

 WO/PBC/23/8 الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد اس تعراض اقرتاح الس ياسة الشامةل املراجعة اليت تتضمن املس توى املس هتدف،  .1 اإ
والاعتبارات اخلاصة ابلس يوةل، واإدارة الفائض املتاح فوق املس توى املس هتدف واس تخدامه والإبالغ عنه، مع مراعاة 

دلول الأعضاء وتوصيات هيئات التدقيق والرقابة يف هذا الصدد، تويص مجعيات ادلول الأعضاء يف تعليقات واإرشادات ا
الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لّك فامي يعنيه، املوافقة عىل الس ياسة املتعلقة ابلأموال الاحتياطية الواردة يف املرفق 

 ، بشأأن اس تخدا  الأموال الاحتياطية، كام ييل:3، مع تعديل املبدأأ WO/PBC/23/8الأول من الوثيقة 

املتاحة حمدودة وملرشوعات غري متكررة اقرتاحات اس تخدا  الأموال الاحتياطية تكون :  ينبغ: أأن 3املبدأأ "
، لك فامي يعنيه ويف حدود حتاداتادلول الأعضاء والاوظروف اس تثنائية، كام تقّرره مجعيات  لتحسينات رأأساملية

جل وقد حُتّدد احة هلاملوارد املت د املرشوعات الرأأساملية عادة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية الطويةل الأ . وحُتدَّ
مترار مرافق املنظمة  جنا ها لضامن اس  مكرشوعات تتعلق ابلبناء/التجديد وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ويلز  اإ

جراء توس   ضافات هممة.وأأنظمهتا يف الوفاء ابلغرض املنشود مهنا وذكل ابإ  "يعات أأو اإ

ن جلنة الربانمج واملزيانية تويص مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لّك فامي يعنيه،  .2 اإ
ىل ادلول الأعضاء يف  بأأن يعاد رصيد عنرص صندوق رأأس املال العامل لحتاد معاهدة الرباءات البالغ ملوين فرنك سويرسي اإ

 .2016/17معاهدة الرباءات عرب خصومات من مبالغ فواتري الاشرتاكت يف الثنائية احتاد 

 احلومكة يف الويبو الأعامل.من جدول  10البند 

 .WO/PBC/21/20و WO/PBC/19/26و WO/PBC/18/20الواثئق الأساس ية: 

دلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج قّررت جلنة الربانمج واملزيانية مواصةل مداولهتا بشأأن "احلومكة يف الويبو" يف ا
 واملزيانية عىل أأساس النص املرفق طيّه.

 )انظر املرفق الأول والثاين من هذه الوثيقة(

 اقرتاح مقد  بشأأن تعريف "نفقات التمنية" يف س ياق جلنة الربانمج واملزيانية الأعامل.من جدول  11البند 

 WO/GA/43/21 الوثيقة

ن منية"، قّررت مواصةل مداولهتا حول هذه املسأأةل يف  اإ ذ أأجرت نقاشا بنّاء حول تعريف "نفقات الت جلنة الربانمج واملزيانية، اإ
 ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية عىل أأساس مرشوع النص املرفق طيّه.

 )انظر املرفق الثالث من هذه الوثيقة(

 اختتا  ادلورة امل.من جدول الأع 12البند 

 

 ]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول

 اقرتاح انئب الرئيا بشأأن احلومكة
 (2015يوليو  17 ،)الصيغة الثالثة

 

تويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة ابعامتد التدابري التالية، دون مساس ابلنظا  ادلاخيل للويبو، بغية  ايدة الفعالية 
 والكفاءة يف حومكة الويبو واجامتعات الويبو:

اول قضااي احلومكة يف بدء مشاورات مفتوحة وغري رمسية وهادفة، بتوجيه من رئيا جلنة الربانمج واملزيانية، بغية تن .1
. وس تعمل هذه املشاورات أأول عىل 2014من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لعا   1الويبو، مبا يامتىش مع التوصية رمق 

 2016وامجلعية العامة عا   2016تعريف املواضيع اليت يمت تناولها. وس تعرض نتاجئ املشاورات عىل جلنة الربامج واملزيانية عا  
 ا واختاذ قرار بشأأهنا.للنظر فهي

ىل الانهتاء يف الوقت املناسب. ويف حالت اس تثنائية فقط، وحسب ما يلز  للحصول  .2 ينبغ: أأن تسعى الاجامتعات اإ
.  عىل نتاجئ مرضية، ميكن متديد الاجامتعات خارج ساعات العمل العادية، ويس تحسن أأل يتجاو  ذكل الساعة السابعة مساء 

ذا كنت  تفادي التداخل بني .3 ل اإ الاجامتعات الرمسية وتفادي، قدر الإماكن، عقد اجامتعات متتالية خملتلف اللجان اإ
 بيهنا صةل واحضة.

ينبغ: أأن تواصل الأمانة هجودها لنرش واثئق العمل جبميع اللغات الرمسية قبل الاجامتعات بشهرين اثنني يك يتاح  .4
 حولها. للوفود الوقت الال   من أأجل حتليلها والتشاور

ن أأمكن، قبل افتتاح دورة اللجنة.املبكر لتعيني ال  ايدة  .5  لرئيا وانئيب الرئيا بطريقة شفافة، اإ

بالغ  .6 حول املزيانية وجلنة التنس يق و الربانمج و حول تقس مي املسؤوليات بني جلنة ادلول الأعضاء الطلب من الأمانة اإ
سات بشأأن الهيلك الإداري لوكلت الأمم املتحدة الأخرى مع مراعاة التدابري املمكنة لزايدة كفاءهتا والإبالغ عن درا

 خصوصياهتا.

عند اقرتاح اجلدول الزمين لالجامتعات الرمسية، ينبغ: للمدير العا  أأن يراع: يف املقا  الأول جحم العمل املتوقع ويويل  .7
ن أأمكن.يف زايدة الالرمسية للس نوات امخلا املاضية، وجتنب  اتالاهامت  ملتوسط عدد أأاي  الاجامتع  هذا العدد اإ

ن أأمكن، من املدة الاعتيادية للجان الويبو، مع الأخذ بعني الاعتبار جد .8 ول أأعامل اللجان. وهذا لن يؤثر عىل ااحلد، اإ
 اللجان اليت حتدد امجلعية العامة مدهتا.

بالغ ادلول الأعضاء ابلنتاجئ ارحمصل علهيا عقب تنفيذ هذه التدابري يف دورة املزيانية من االربانمج و  تطلب جلنة .9 لأمانة اإ
 املزيانية هذه التدابري وتقرر اس مترارها أأو تعديلها.الربانمج و  جلنة س تقميّ بعد ذكل، املزيانية املقبةل. و الربانمج و جلنة 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 الثايناملرفق 

 اقرتاح من مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق
 يف الوبيو( احلومكة من جدول الأعامل: 10البند )

من تقرير وحدة  1ىش مع التوصية رمق ستنظر جلنة الربانمج واملزيانية يف مواطن النقص املمكنة يف احلومكة يف الويبو مبا يامت
ىل امجلعية العامة. 2014التفتيش املشرتكة لعا    بغية حتديد احللول حسب احلاجة ورفع تقرير اإ

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 لثالثااملرفق 

 

 التعريف املعدل "لنفقات التمنية"
 (2015يوليو  17اترخي )حىت 

ف اليت تقدهما الويبو املوهجة حنو التمنية  ة/الأنشطة[املساعد]اس تخداهما لمتويل يف حال منية" ت ال "نفقات عىل أأهنا النفقات  تعرَّ
ىل البدلان النامية ىل البدلان املتقدمة.املقابةل نفقات تقدَّ  ال ، ول والبدلان الأقل منوا اإ ىل ذكل،  اإ ن وابلإضافة اإ الأنشطة فاإ

 : ييلفامي]يتعنّي أأن/يه تكل اليت تُعترب عىل أأهنا[ تسامه الويبو اليت متّولها الإمنائية 

  ،وتوفري حامية أأفضل ه[وخفض تاكليف اس تخدام]متكني البدلان النامية من جين فوائد من نظا  امللكية الفكرية ،
 ،العامل أأرجاءيف خمتلف ]اخلاصة هبا[ لالخرتاعات والإبداعات 

  ىل املعارف ودمع و تقليص الفجوة املعرفية بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية عن طريق تيسري نفاذ البدلان النامية اإ
بداع نتاج واس تخدا  واستيعاب التكنولوجيات وأأشاكل جديدة من التعبري والإ  .مشاركهتا يف ابتاكر واإ

ىل/تُعترب عىل أأهنا تسامه يف[ أأن الأنشطة  املفهو من  الوقع حتقيق ال تية، ]من مجةل أأمور أأخرى[، ]يتعنّي أأن تسعى اإ
 :أأعاله املذكور

 ،اسرتاتيجيات وطنية وس ياسات وخطط للملكية الفكرية يف البدلان الناميةتطوير  -

اليت تهنض (، حسب ما هو مناسب ،والإقلمييةالوطنية )الأطر الترشيعية والتنظميية والس ياساتية تطوير  -
 ،(املتصةل هبانظا  متوا ن للملكية الفكرية )مبا يف ذكل البحوث ب 

قلمييواحلوارات العاملية  اتالقرار اختاذ دمع مشاركة البدلان النامية يف معلية  -  ،بشأأن امللكية الفكرية ةوالإ

قامة - دارية حتتية بنية  اإ  ،للملكية الفكريةومتطّورة حديثة وطنية اإ

 ،ملس تخديم نظا  امللكية الفكرية يف البدلان الناميةأأنظمة دامعة  -

 ،يف البدلان الناميةوتكوين الكفاءات البرشية تدريب  -

ىل املعرفة والتقنيات يف البدلان النامية )مبا يف ذكل  - الهنوض ابلبتاكر والإبداع ونقل التكنولوجيا والنفاذ اإ
 .البحوث املتصةل هبا(

من أأن من املفهو  أأيضا ] ن متويل ل تُس تخد  ل  ية""نفقات الت أأنشطة املنظمة أأو وظائفها املتعلقة ابلإدارة والتس يري واملالية. / اإ
أأنشطة املنظمة أأو وظائفها املتعلقة ابلإدارة والتس يري واملالية اخلاصة ابملساعدة املوهّجة حنو التمنية ينبغ: أأن تُفهم عىل أأهنا 

منية"  .["نفقات الت

 والوثيقة[]هناية املرفق الثالث 

 



 

 

 

A 
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 سبمترب 18التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الرابعةالدورة 
ىل  14جنيف، من   2015سبمترب  18اإ

 
 

 قائمة القرارات

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل 1البند 

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل 2البند 

 ..WO/PBC/24/1 Provالوثيقة 

متدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول الأعامل الوارد يف الوثيقة   ..WO/PBC/24/1 Provاع

 املس تقةل للرقابةتقرير جلنة الويبو الاستشارية  من جدول الأعامل 3البند 

 .WO/PBC/24/2الوثيقة 

ن جلنة الربانمج واملزيانية أأوصت امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة  اإ
 (.WO/PBC/24/2 )الوثيقة

 التعاقب عىل العضوية يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة )أأ(

 .WO/PBC/24/3 الوثيقة
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ن جلنة الربانمج واملزيانية:  اإ

قّررت تشكيل هيئة حتكمي تتأألف من س بعة أأعضاء لختيار أأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وفقا  "1"
 ؛WO/GA/39/13 من الوثيقة 19و 18 للفقرتني

مانة ستبدأأ من مث معلية اختيار أأعضاء اللجنة الاستشارية  "2"  2016 املس تقةل للرقابة يف عا وأأحاطت علام بأأن الأ
حاك  الواردة يف الوثيقة واختصاصات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة هبدف أأن  WO/GA/39/13 وفقا للأ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا اليت س تعقد يف مترب ترفع هيئة التحكمي توصياهتا اإ  .2016 سب

 لختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة مراجعة مقرتحة من جدول الأعامل 4البند 

 .WO/PBC/24/4الوثيقة 

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابملوافقة عىل التعديالت املقرتحة لختصاصات جلنة الويبو الاستشارية 
 .WO/PBC/24/4 املس تقةل للرقابة الواردة يف املرفق الأول للوثيقة

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج من جدول الأعامل 5د البن

 .WO/PBC/24/5الوثيقة 

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة علام  بتقرير مراجع احلساابت 
 (.WO/PBC/24/5 اخلاريج )الوثيقة

 وي ملدير شعبة الرقابة ادلاخليةالتقرير الس ن من جدول الأعامل 6البند 

 .WO/PBC/24/6الوثيقة 

 (.WO/PBC/24/6 أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام  ابلتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية )الوثيقة

 تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة من جدول الأعامل 7البند 

 .WO/PBC/24/7الوثيقة 

ن   جلنة الربانمج واملزيانية:اإ

 " أأحاطت علم ا هبذا التقرير؛1"

مانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف التقارير 2" (؛ 2)التوصية  JIU/REP/2014/8"وقبلت وأأيدت تقيمي الأ
JIU/REP/2014/6  (؛ 4و 3)التوصيتانJIU/REP/2014/3  (؛ 2)التوصيةJIU/REP/2014/1 

(؛ 12)التوصية  JIU/REP/2011/4(؛ 8)التوصية  JIU/REP/2012/10(؛ 2و 1 )التوصيتان
JIU/REP/2011/1  (؛ 2)التوصيةJIU/REP/2010/3  ( عىل النحو املبني يف هذا التقرير؛8و 6)التوصيتان 

ىل ادلول 3" مانة اقرتاح تقياميت خبصوص التوصيات املفتوحة اليت وهجهتا وحدة التفتيش املشرتكة اإ " وانشدت الأ
 تنظر فهيا. الأعضاء ليك
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 2015يونيو  30؛ ووضع تسديد الاشرتاكت يف 2014البياانت املالية الس نوية لعا   من جدول الأعامل 8البند 

 2014التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعا   )أأ(

 .WO/PBC/24/8الوثيقة 

خرى  لدلول الأعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل التقرير الس نوي املايل أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وامجلعيات الأ
 (.WO/PBC/24/8 )الوثيقة 2014والبياانت املالية لس نة 

 2015يونيو  30وضع تسديد الاشرتاكت يف  )ب(

 .WO/PBC/24/9الوثيقة 

 (.WO/PBC/24/9 ة)الوثيق 2015يونيو  30أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام بوضع تسديد الاشرتاكت يف 

 التقرير الس نوي عن املوارد البرشية من جدول الأعامل 9البند 

 .WO/PBC/24/INF.1الوثيقة 

 2016/17اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  من جدول الأعامل 10البند 

 ..WO/PBC/24/16 Revو WO/PBC/24/11 تانالوثيق 

ن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد الانهتاء  .1 ابلصيغة  2016/17 من قراءة اثنية شامةل لقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائيةاإ
دراج التعديالت التالية املوافق علهيا يف دورهتا الرابعة والعرشين يف نسخة WO/PBC/24/11 الواردة يف الوثيقة ، طلبت اإ

ىل مجعيات ع 2016/17 مراَجعة لقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  :2015 ا تُقد  اإ

طار النتاجئ يف الربانجمني "1" العرض املايل )يف  33 والفقرة 20و 3 تغيريات عىل وصف الربامج، مبا يف ذكل اإ
 وعرض النتاجئ(؛

، مما يس تدع: 6 الفصل، يف عرض املزيانية، بني نظايم مدريد ولش بونة، املدرجني حاليا مضن الربانمجو  "2"
طار النتاجئ، مبا يف ذكل مجموعة منفصةل  متل لك مهنام عىل كمل تفاصيل اإ ىل برانجمني خمتلفني يش  تقس مي ذكل الربانمج اإ

من النتاجئ املرتقبة للك من نظا  مدريد ونظا  لش بونة، ومزيانية حبسب النتاجئ، ومزيانية حبسب غرض الإنفاق، 
 ية واملرفقات ذات الصةل.فضال عن مراجعة للجداول التلخيص 

 وأأحاطت اللجنة علام بأأنه مل يتحقق أأي توافق يف ال راء بشأأن القضيتني التاليتني اللتني طرحهتام بعض الوفود: .2

ماكنية مشاركة ادلول  2016/17 أأن يكون ختصيص أأموال لأي مؤمترات دبلوماس ية يف الثنائية "1" مرشوطا ابإ
 (؛20  تكل املؤمترات )فامي خيص الفقرةالأعضاء يف الويبو عىل حنو ات  يف

ىل مراجعة املهنجية و  "2" املتعلقة بتخصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد، مبا يف ذكل ختصيص احلاجة اإ
ىل الطابع الشامل لهذا املوضوع،  يرادات املنظمة املتنوعة. ويف هذا الصدد، أأقّرت اللجنة بأأنه جيب، ابلنظر اإ اإ

 ن العمل واإجراء املزيد من املناقشات بني ادلول الأعضاء مبساعدة من أأمانة الويبو.الاضطالع مبزيد م
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ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة، عىل النحو املبنّي يف  ةوأأحاطت اللجنة علام ابخليارات اخلاص .3
تسميات املنشأأ  تفاق لش بونة بشأأن حاميةبأأن ينظر احتاد لش بونة، طبقا لوأأوصت  .WO/PBC/24/16 Rev الوثيقة

، يف خيارات هبدف معاجلة الاس تدامة املالية ملزيانيته يف ادلورة القادمة الثانية والثالثني مجلعية وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل
مانة تقدمي ادلمع الال   يف هذا الصدد.  احتاد لش بونة. وطلبت اللجنة من الأ

امسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، دعوة لك وأأوصت اللجنة بأأن يمت، خالل سلسةل الاجامتعات اخل .4
ىل الاجامتع قبل مناقشة اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية يف مجعيات الويبو  2016/17 الاحتادات املموةل ابلرسو  اإ

 .2015 لعا 

متة مواصةل املشاورات ب  .5 عضاء امله بغرض اعامتد اقرتاح الربانمج  شأأن القضااي العالقةوطلبت اللجنة من ادلول الأ
 خدمة ملصاحل الويبو وادلول الأعضاء فهيا. 2015 أأثناء مجعيات ادلول الأعضاء لعا  2016/17 واملزيانية للثنائية

ىل امجلعية العامة لعا  .6  .2015 وقّررت اللجنة، بعد مناقشة قضية املاكتب اخلارجية اجلديدة، أأن حتيل تكل القضية اإ

متست وذّكرت الل  .7 مانة وال ىل الأ  مهنا ما ييل:فيه جنة بطلهبا اذلي وهجته يف دورهتا الثالثة والعرشين اإ

ىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، لحتواء الزتامات التأأمني  "1" تقدمي اقرتاحات ملموسة اإ
قتصار عىل، النتاجئ املقدمة من الفريق العامل الصح: بعد انهتاء اخلدمة. وميكن لتكل الاقرتاحات أأن تراع:، دون الا

املعين ابلتأأمني الصح: بعد هناية اخلدمة اذلي أأنشأأته اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى التابعة جمللا الراساء 
 التنفيذيني؛

ا عن ومواصةل هجودها من أأجل حتديد وتنفيذ مزيد من الوفورات والفعالية من حيث التلكفة وأأن ترفع تقرير  "2"
ىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية من خالل تقرير أأداء  التقد  ارحمر ، مبا يف ذكل التقيمي المك:، اإ

 الربانمج؛

 حتديث بشـأأن اقرتاح الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املتعلق ابسرتاتيجية التحّوط لإيرادات املعاهدة

 .WO/PBC/24/INF.3الوثيقة 

، أأحيطت جلنة PCT/WG/8/15 فامي خيص توصية الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة يف الوثيقة
، بعدة قضااي تتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية حتّوط خبصوص WO/PBC/24/INF.3 الربانمج واملزيانية علام، من خالل الوثيقة

ات. وبعد النظر بعناية يف القضااي الواردة يف تكل الوثيقة، أأوصت اللجنة مجعية احتاد رسو  معاهدة التعاون بشأأن الرباء
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مبا ييل:

جراء تقيمي سلمي للك  "1" متّكن من اإ مانة املزيد من الوقت لزايدة حتليل تكل القضااي ابلتفصيل حىت ت عطاء الأ اإ
 اسرتاتيجية التحّوط املذكورة؛ وبناء عىل ذكل،التحدايت املرتبطة بتنفيذ 

رجاء قرارها خبصوص التوصية املذكورة أأعاله حىت جُيرى ذكل التحليل. "2"  اإ
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 الس ياسة املراَجعة بشأأن الاستامثرات من جدول الأعامل 11البند 

 .WO/PBC/24/10 الوثيقة

، لٌك فامي يعنيه، ابملوافقة عىل س ياس يت الاستامثر )س يوةل أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء والاحتادات
ساس ية والس يوةل الاسرتاتيجية( )الوثيقة  ، بصيغهتام املعدلتني كام ييل:(WO/PBC/24/10 التشغيل والس يوةل الأ

 ل جيو  العهد ابستامثرات س يوةل التشغيل والس يوةلمن املرفق الأول: و 23نص امجلةل الأوىل من الفقرة  "1"
جل  ل ملؤسسات لها تصنيف قصري الأ ساس ية اإ جل  A-2/P-2الأ  أأو أأعىل من ذكل. A-/A3أأو تصنيف طويل الأ

ول جيو  العهد ابلستامثرات اليت جيرهيا مديرو )ب( من املرفق الثاين: 20نص امجلةل الأوىل من الفقرة  "2"
جل  ل ملؤسسات لها تصنيف قصري الأ جل  أأو A-2/P-2الصناديق اخلارجيني اإ أأو أأعىل  A-/A3تصنيف طويل الأ

 من ذكل.

 التقرير الهنايئ عن مرشوع حتسني معايري السالمة والأمن يف مباين الويبو احلالية من جدول الأعامل 12البند 

 .WO/PBC/24/12 الوثيقة

ىل الإحاطة علام  ابملعلومات الواردة يف التقرير الهنايئ عن ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ مرشوع حتسني معايري السالمة  اإ
 (.WO/PBC/24/12 والأمن يف مباين الويبو احلالية )الوثيقة

 تقرير مرحيل عن مرشوعات البناء من جدول الأعامل 13البند 

 .WO/PBC/24/13الوثيقة: 

ىل أأحالت جلنة الربانمج واملزيانية مناقشة التقرير املرحيل الهنايئ عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاع ة املؤمترات اجلديدة اإ
 مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو.

 تقرير مرحيل عن تنفيذ نظا  شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو من جدول الأعامل 14البند 

 .WO/PBC/24/14الوثيقة 

تاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام  ابلتقرير املرحيل اخلاص بتنفيذ نظا  شامل وم 
 (.WO/PBC/24/14 )الوثيقة

 التقرير الهنايئ عن مرشوع استامثر رأأس املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت من جدول الأعامل 15البند 

 .WO/PBC/24/15الوثيقة 

 امي يعنيه، مبا ييل:أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات، لك ف

 ؛WO/PBC/23/15 الإحاطة علام  مبضمون الوثيقة "1"

قفال مرشوع استامثر رأأس املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت. "2"  واملوافقة عىل اإ
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 احلومكة يف الويبو من جدول الأعامل 16البند 

 .WO/PBC/23/9وWO/PBC/21/20 وWO/PBC/19/26 و WO/PBC/18/20الواثئق املرجعية 

ىل معاجلة قضية احلومكة، طبقا لاللامتس الصادر عن مجعيات ادلول الأعضاء يف  ذ تقّر ابحلاجة اإ ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ اإ
 الويبو يف دورهتا الرابعة وامخلسني:

ين. يف لك من دورتهيا الثالثة والعرشين والرابعة والعرش  حول هذا املوضوعخاضت يف مناقشات نشطة  "1"
ىل الاقرتاحات املقدمة خالل ادلورة ال  ثالثة والعرشين، عىل النحو املبنّي يف املرفقني الأول وأأفضت تكل املناقشات اإ

، ويف وثيقة الرئيا املعمَّمة خالل ادلورة الرابعة والعرشين )الواردة يف املرفق WO/PBC/23/9 والثاين من الوثيقة
ن ((WO/PBC/24/17الأول من هذه الوثيقة ) . ويف حني ل تزال هناك اختالفات يف وهجات نظر الوفود، فاإ

 الوفود أأبدت اس تعدادها ملواصةل املناقشات بشأأن هذا املوضوع؛

ووافقت عىل مواصةل املناقشات بشأأن موضوع احلومكة يف الويبو خالل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة يف  "2"
س تعراض وحدة التفتيش املشرتكة لالإدارة والتس يري يف املنظمة من التوصيات اليت متخض عهنا ا 1 ضوء التوصية

 ؛(JIU/REP/2014/2 )الوثيقة العاملية للملكية الفكرية

عىل أأن تقد  ادلول الأعضاء اقرتاحات خبصوص موضوعات حمّددة يف الوقت املناسب قبل ادلورة ووافقت  "3"
متست2016 يوليو 1اخلامسة والعرشين، ويف أأجل أأقصاه  مانة جتميع تكل الاقرتاحات كجزء من الواثئق  ، وال من الأ

غراض تكل ادلورة.  امُلعدة لأ

 تعريف مقرتح "لنفقات التمنية" يف س ياق الربانمج واملزيانية من جدول الأعامل 17البند 

 .WO/PBC/23/9و WO/GA/43/21الوثيقتان املرجعيتان 

والاحتادات، لك فامي يعنيه، ابملوافقة عىل التعريف املعدل لنفقات أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء 
منية كام هو وارد يف املرفق  مانة ما ييل: WO/PBC/24/17من الوثيقة  1الت  وطلبت من الأ

منية يف مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية  "1" غراض تقدير نفقات الت منية لأ تطبيق التعريف املعدل لنفقات الت
 ؛2018/19 للثنائية

منية حبسب لك نتيجة،  "2" طار النتاجئ والربانمج واملزيانية، مبا يف ذكل حصة الت بيان، يف الشلك املعنون "اإ
 املعلومات الإضافية التالية:

ىل أأن التخفيضات تُمنح وفقا ملعايري  املبلغ املقدر لتخفيضات الرسو  كنس بة من ادلخل الإجاميل مبا يشري اإ
قل منوا، دون  الأهلية اخلاصة ببعض املودعني من بعض البدلان )ويه أأساسا البدلان النامية والبدلان الأ

الاقتصار علهيا( واملنصوص علهيا يف جدول رسو  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )معلومات تُبنّي يف حاش ية 
 وبلون خمتلف(.

 اختتا  ادلورة من جدول الأعامل 18البند 

[ان]ييل ذكل املرفق
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 الأول املرفق

 اقرتاح رئيا جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن احلومكة
 (2015سبمترب  18)كام يف 

 كمال ايدو  الكهام يوم ،أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية )اللجنة( امجلعية العامة بعقد جلس تني مفتوحتني غري رمسيتني أألف.
ويتوىل توجهيهام رئيا اللجنة، قبل انعقاد ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة، وذكل ملعاجلة قضااي احلومكة يف الويبو طبقا 

. وس يكون الغرض من اجللس تني غري الرمسيتني 2014 من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن الويبو لعا  1 للتوصية
املذكورتني حتديد املوضوعات املمكنة، مثل الإدارة وعدد الاجامتعات وهيلك احلومكة يف الويبو ودور جلنة الربانمج واملزيانية 

الأمانة عىل رمسية يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة. وستساعد اللمناقشات ل وجلنة التنس يق، واملساعدة عىل التحضري 
سهامات ادلول الأعضاء بشأأن هذا املوضوع تسهيال للنقاش.  جتميع اإ

بنظا  الويبو ادلاخيل القامئ، بغرض  ايدة كفاءة  املساسوتويص اللجنة امجلعية العامة ابعامتد التدابري التالية، دون  ابء.
 وفعالية احلومكة يف الويبو واجامتعات الويبو:

 ىل اختتا  أأعاملها يف الوقت املناسب. وينبغ: أأل تُتاح، سوى يف احلالت  ينبغ: أأن تسعى الاجامتعات اإ
ىل ما بعد  للحصول عىل حس امب يلز ئية، الاس تثنا ماكنية متديد الاجامتعات اإ ساعات العمل العادية، نتاجئ مرضية، اإ
. السابعةل تتجاو  الساعة ويُفّضل أأ   مساء 

 ل يف  تفاديعند الإماكن، عىل تداخل الاجامتعات الرمسية واحلرص،  تفادي عقد اجامتعات متتالية للجان خمتلفة اإ
 بيهنا.واحضة حال وجود صةل 

  ينبغ: أأن تواصل الأمانة بذل ما يلز  من هجود لنرش واثئق العمل بلك اللغات الرمسية الست قبل انعقاد
 .لتحليلها والتشاور بشأأهنا الاكيف وقتالوفود يك يُتاح للالاجامتعات بشهرين 

 قيا  بذكل، عند الإماكن، قبل افتتاح أأعامل دورة بطريقة شفافة وال   ايدة التعيني املبكّر للرئيا وانئيب الرئيا
 اللجنة.

  ينبغ: للمدير العا ، دلى اقرتاح جدول  مين لالجامتعات الرمسية، أأن يراع: يف املقا  الأول جحم العمل املتوقّع ويويل
 .عند الإماكنالعدد  ذكل ايدة ب تجنّ ي عات الرمسية للس نوات امخلا املاضية، و ملتوسط عدد أأاي  الاجامت الانتباه

 عىل اللجان  ذكللن يؤثر و جداول أأعامل اللجان.  راعاةمبدة الاعتيادية للجان الويبو، ، من املعند الإماكن، دّ احل
 د امجلعية العامة مدهتا.اليت حتدّ 

بالغ ادلول الأعضاء ابلنتاجئ ال  لمتات و  لجنة. القادمة ل ورة ادليف )النقطة ابء( تنفيذ هذه التدابري ب  ارحمققةلجنة من الأمانة اإ
 أأو تعديلها. مواصلهتا البّت يفهذه التدابري و  بتقيميبعد ذكل، س تقو  اللجنة، و 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 الثاين املرفق

 التعريف املعدل "لنفقات التمنية" للأغراض ارحماسبية

ف النفقات عىل أأهنا  منية"تعرَّ ىل البدلان  "نفقات الت يف حال اس تخداهما لمتويل الأنشطة املوهجة حنو التمنية اليت تقدهما الويبو اإ
ىل البدلان املتقدمة.  ىل و النامية والبدلان الأقل منوا، ول تقدَّ  النفقات املقابةل اإ وفقا للمامرسات السابقة، تُدرج البدلان املنتقةل اإ

ن الأنشطة الإمنائية اليت متّولها الويبو  انيةنظا  الاقتصاد احلر لأغراض الربانمج واملزي  ىل ذكل، فاإ يه تكل اليت وابلإضافة اإ
 :تسامه فامي ييل تُعترب أأهنا

 يف خمتلف  امية أأفضل لالخرتاعات والإبداعات، وتوفري حفوائد من نظا  امللكية الفكرية متكني البدلان النامية من جين
 أأرجاء العامل،

  ىل املعارف ودمع وتقليص الفجوة املعرفية بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية عن طريق تيسري نفاذ البدلان النامية اإ
بداع نتاج واس تخدا  واستيعاب التكنولوجيات وأأشاكل جديدة من التعبري والإ  .مشاركهتا يف ابتاكر واإ

 :أأعاله حتقيق الوقع املذكور تُعترب أأهنا تسامه يف ال تيةمن املفهو  أأن الأنشطة 

 ؛وير اسرتاتيجيات وس ياسات وخطط وطنية للملكية الفكرية يف البدلان الناميةتط -

تطوير الأطر الترشيعية والتنظميية والس ياساتية الوطنية )والإقلميية، حسب ما هو مناسب(، اليت تهنض  -
 ؛بنظا  متوا ن للملكية الفكرية )مبا يف ذكل البحوث املتصةل هبا(

قلميية بشأأن امللكية الفكرية دمع مشاركة البدلان النامية يف -  ؛معلية اختاذ القرارات واحلوارات العاملية والإ

دارية وطنية حديثة ومتطّورة للملكية الفكرية - قامة بنية حتتية اإ  ؛اإ

 ؛أأنظمة دامعة ملس تخديم نظا  امللكية الفكرية يف البدلان النامية -

 ؛البدلان النامية لفائدةتدريب وتكوين الكفاءات البرشية  -

ىل املعرفة والتقنيات يف البدلان النامية )مبا يف ذكل  - الهنوض ابلبتاكر والإبداع ونقل التكنولوجيا والنفاذ اإ
 .البحوث املتصةل هبا(

داري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها و  من املفهو  أأن أ لية النفقات مضن الهدفني الاسرتاتيجيني املرتبطني بدمع اإ
ومجيع أأحصاب املصاحل غري مشموةل يف حساب نفقات التمنية للأغراض ارحماسبية ولو تواصل متجاوب بني الويبو والأعضاء 
 أأن بعضا مهنا يسامه يف أأنشطة التمنية.

 والوثيقة[الثاين ]هناية املرفق 


