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 ابالنلكزييةالأصل: 
 1024 يوليو 24التارخي: 

 
 
 

 البرنامج والميزانيةلجنة 

 
 والعشرون الثانيةالدورة 

ىل  2جنيف، من   1024 سبمترب 5ا 
 
 

اقتراح من وفود بلجيكا 

زيادة والمكسيك وإسبانيا: 

في اجتماعات  الفعالية

 الويبو

عدادمن   ا 

س بانياوفود بلجياك تقّدمت  صداره كوثيقة رمسية يف ادلورة الثانية  واملكس يك وا  ابالقرتاح املرفق طيه ملمتسًة ا 
طار البند تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن من جدول الأعامل ) 9 والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ليناقش يف ا 

 (.(: تعليقات الأمانةJIU/REP/2014/2لويبو( )اس تعراض اال دارة والتنظمي يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )ا

 

وفود  ]ييل ذكل اقرتاح
س بانيا واملكس يك بلجياك  [وا 
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 ابال س بانية[ :]الأصل

 اقرتاح بشأأن زايدة الكفاءة يف اجامتعات الويبو

 مقدمة
ن فعالية ود متضافرة للصوول عى الاجامتعات مسؤولية مشرتكة بني الويبو وادلول الأعضاء. وابلتايل، ال بد لنا من بذل هج ا 

 أ خذين بعني الاعتبار حشة املوارد. اجامتعاتناأأفضل النتاجئ املمكنة يف 

دارة املنظمة ويف الاجامتعات ارتباطا وثيقا جبوانب رئيس ية  فعاليةوترتبط  رريية والبناءة ابا  بني ادلول الأعضاء فامي لعقاقة امل
ممثيل دلول الأعضاء فيسهل فهم الأمور واملشاركة  سهل عى عداد لقاجامتعاتولكاّم أأحسن اال  وبني ادلول الأعضاء والأمانة. 

 .نيوففامل يقّل فهيا عددعهنا واختاذ القرارات فهيا، وهو أأمر همم خاصة ابلنس بة للبعثات اليت  وتقدمي املعلوماتفهيا بنشاط 

 الفعالية، نذكر عى سبيل املثال الاجامتعات اليت تمتد وترتتّب عى قةل الفعالية يف تنظمي الاجامتعات أ اثر مالية كبرية. ويف قةل
يافية يف معظم  ىل نتاجئ ا  ىل ما بعد جدولها الزمين وتس هتكل قدرا كبريا من املوارد املالية والبرشية دون الوصول يف املقابل ا  ا 

 احلاالت.

ىل  19، الفقرات من عن الويبوواكنت وحدة التفتيش املشرتكة قد نّّبت يف تقريرها  ىل أأن عدد الاجامتعات ومددها 44ا  ، ا 
. وقد أأوصت يف املرتتبة علهيا وكرثة الواثئق تس تدعي مراجعة املعايري احلالية واال جراءات التنظميية والتاكليف الباهظة

 الهيئات الرئاس ية وأأمانة الويبو بأأن تدرس هذه القضااي دراسة متأأنية من أأجل تسوية الويع. 44 الفقرة

ىل  ما س بق والاجتاهات اليت لوحظت يف الويبو يف الس نوات الأخرية )زايدة يف عدد أأايم الاجامتعات يف الس نة، ابلنظر ا 
(، من املهم حلسن سري العمل يف للجان واثئق التصضرييةالوزايدة يف عدد وجحم  ،وزايدة يف نفقات تنظمي الاجامتعات

 املنظمة. الرشوع يف مراجعة أأساليب معللتصسني الويع احلايل، مث املنظمة، أأن ترتخذ أأوال تدابري قورية الأجل يف حماوةل 

 التدابري قورية الأجل
ىل حتقيق قدر من الفعالية عى الأجل القوري دون أأن تمّس معل املنظمة العادي.   ،من املس تصسنو تسعى هذه التدابري ا 

 لمتديد لها.قرار يف اس مترار تطبيقها أأو االمرحةل الحقة، تقيمي النتاجئ واختاذ  يف

ال يف حاالت اس تثنائية20:00ة جيب أأن تنهتيي اجامتعات هيئات الويبو معوما يف الساع .2 يرى فهيا رئيس  ، ا 
 .29:00الاجامتع أأن المتديد رضوري للصوول عى نتيجة مريية، فميتد الاجامتع حىت الساعة 

فساح بضعة أأايم  اللجانالرمسية وتعاقب اجامتعات جيب جتنب الزتامن يف انعقاد اجامتعات  .1 اخملتلفة من غري ا 
 بني اجامتع وأ خر لميكن الاس تعداد لقاجامتع القاحق.

يتجاوز احلد الأقىص لعدد أأايم الاجامتع الرمسي عددها يف العام ينبغي أأن ، ال 1025ابتداء من عام  .4
 (.1024) السابق

ىل  5املدة املعتادة للجان الويبو من  ختفَّض .4 أأايم معل. وهذا لن يؤثر عى اللجان اليت حتدد مدة  4أأايم معل ا 
 انعقادها بقرار من امجلعية العامة.

 ختفيض متوسط طول الواثئق الرمسية. .5
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بقاغ ادلول الأعضاء النتاجئ احملققة  .6 . وس تقمّي القاحق جلنة الربانمج واملزيانية اجامتعتنفيذ التدابري يف  عقبا 
 ر يف تطبيق التدابري أأو ويع تدابري جديدة.اللجنة النتاجئ وجدوى الاس مترا

 أأساليب العمل مراجعة
ىل التدابري قورية الأجل املذكورة أأعقاه، من املهم لدلول الأعضاء  معل الويبو. أأساليب مراجعة يف  أأن ترشعابال يافة ا 

ضااي التنظميية الهامة. وللمسامهة من املمكن البدء بعقد سلسةل من الندوات غري الرمسية لتوعية ادلول الأعضاء بشأأن الق ولعلّ 
 يف هذا النقاش، نقرتح تنظمي ندوة غري رمسية بشأأن اجلوانب القانونية ال دارة الاجامتعات بعنوان

 لرئيس.لص  االقانوين مل والطابعمعلها، ونظاهما ادلاخيل  "ندوة غري رمسية بشأأن تكوين الأفرقة والقواعد اليت حتمك سري

 

 ]هناية الوثيقة[

 

 

 


