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 (ويبو)ال منظمة العاملية للملكية الفكريةلل  التابعة)اللجنة(  للجنة الربانمج واملزيانية رشونوالع  الثانية ادلورة قدتع   .2
ىل  2 منيف الفرتة  املنظمة مقر يف  .1022 سبمترب 5اإ

 والربازيل بوتسواان بننو  وبيالروس وبنغالديش أأذربيجانو والأرجنتني اجلزائر: يةالأعضاء التال  ادلول اللجنة تضمو  .1
كوادورو  يةالتش يك  امجلهوريةو  كرواتياو  كولومبياو الصنيو ش ييلو  كنداو  الاكمريونو ثيوبياو  السلفادورو  اإ  غابونو  فرنساو  اإ
ندونيس ياو  الهندو هنغارايو  غينياو  غواتاميلو  اليواننو  أأملانياو  جورجياو  يران مجهوريةو  اإ يطالياو لإسالميةا اإ  كينياو  الياابنو  اإ
 س نغافورةالرويس و  الاحتادو رومانياكوراي و  مجهوريةو  بولنداو  ابراغوايو ابكس تانو املغربو  املكس يكو  قريغزيس تانو 
س بانياو  أأفريقيا جنوبو  سلوفينياو سلوفاكياو  املتحدة  اململكةو تركيا( وامنصهب حبمك) سويرساو السويدو  ناكل رسيو اإ
 (.53) انم تيفي املتحدة الأمريكية و  الولايتو

 وبنن بيالروسو  وبنغالديش أأذربيجانو والأرجنتني اجلزائر :اكلتايل هذه ادلورة يف لوناملمث   اللجنة أأعضاء واكن .3
كوادورو  يةالتش يك  امجلهوريةو  كرواتياو  كولومبياو  الصنيو  ش ييلو  كنداو  الاكمريونو الربازيلو ثيوبياو  السلفادورو  اإ  فرنساو  اإ
ندونيس ياو  الهندو هنغارايو  غينياو  غواتاميلو  اليواننو  أأملانياو  جورجياو  يران مجهوريةو  اإ يطالياو الإسالمية اإ  كينياو  الياابنو  اإ
 سلوفينياو سلوفاكياو  س نغافورةالرويس و الاحتادو رومانياكوراي و  مجهوريةو  بولنداو  ابراغوايو ابكس تانو املغربو  املكس يكو 
س بانياو  أأفريقيا جنوبو  املتحدة الأمريكية  الولايتاملتحدة و اململكةو تركيا( وامنصهب حبمك) سويرساو السويدو  ناكل رسيو اإ
 :مراقب بصفةممث ةل  ،اللجنة الأعضاء يف وغري ويبويف ال الأعضاء ،التالية ادلولاكنت  ،اإىل ذكل وابلإضافة(. 50) انم تيفي و 

القمر  جزرو بورونديو  فاسو وبوركينا الهرسكو البوس نةو  بلجياكو  برابدوسالهباما و جزرو أأسرتالياو رمينياوأأ  أأنغول
 مالزيايو  مدغشقرو  ليبياو ليتوانياو  لتفياو الأردنو  جاماياكو  ايرلنداالرسويل و والكريس غاانو  فنلنداو امجلهورية ادلومينيكية و
 الس نغالمودلوفا و مجهوريةو الربتغالو  بريوو  بامنو  نيجريايو  نياكراغواو هولنداو نيبالو  انميبياو ميامنارو موانكوو موريتانياو 
 المين( و البوليفارية - )مجهورية فزنويالاملتحدة و  تزنانيا مجهوريةو  أأوكرانياو توابغوو ترينيدادو  توغوو  اتيلندو وسرياليون رصبياو
 .هذه الوثيقة مرفق يف ابملشاركني قامئةترد و (. 27) مبابويزو  زامبياو 

 ادلورة افتتاح 2 البند

 العام. املدير قبلمن  ادلورة افتتاح مت .2

ىل أأن هذه لعرشين للجنةوا ثانيةال  ادلورةيف  ابلوفوداملدير العام  ورحب .5 أأول اللكامت الرمسية  اكنت اللكامت. وأأشار اإ
لقا اليت ىل اس تكامل خالل  اليت بس يطةبعض العنارص ال  هناكبأأنه بيامن لزالت  أأفادقاعة املؤمترات اجلديدة و  يفها ؤ يمت اإ حتتاج اإ

لاملقبةل،  الأسابيع  وأأعرببه.  حتفالاملؤمترات يف املوعد احملدد لها ويعد ذكل مبثابة أأمر يس تحق الا قاعة اس تكامل متقد  هأأن اإ
 ثالث ارعىل مد تحديابل  يتسم مرشوعمبثابة  اكنتاليت  البناء معليةاملدير العام عن تقديره مجليع زمالئه اذلين شاركوا يف 

ىل  أأشارجامعيا،  هجدا ذكل اكن وبيامنس نوات.  مساعد املدير  سوندارام،/ اميب الس يد مساهامتاملدير العام بشلك خاص اإ
يزابيل بوتيلون، والس يدةالعام،   اللكامتيه  هذهتكون  قد بيامن بأأنهالعام  املدير أأفادالتحتية. و  البنية مرافقشعبة  ةمدير / اإ

ل بى،هذا امل  يف أألقيتالأوىل اليت  لقا اليتت هناك العديد من اللكام كونأأنه س ت اإ . قبةلالأشهر والس نوات امل  يفها ؤ سيمت اإ
ىل أأن  وأأشار حول دور وقمية  اءاجلديد ماكان حلوار بن   املبى يكون". وأأعرب عن أأمهل يف أأن اءبن  " لكمةب ةمرتبط" بناء" لكمةاإ

العام  املدير وتقدمالقضية الكربى.  هيف هذويبو الامللكية الفكرية يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية، وحول دور  ومسامهة
ىل  ابلشكر مبا يف ذكل من خالل املشاورات غري الرمسية  ،ناءة جدا يف التحضري لهذه ادلورةالب  االوفود عىل مشاركهت مجيعاإ

ىل بعض النقاط البارزة شهر أأغسطس. مث أأشار اليت جرت بشلك رئييس خالل   ةاملاضيالثنائية املنظمة خالل  أأداء يفاإ
ىل أأن أأكرث من  ادلولمت التفاق عليه بني  حس امب املرتقبة ابلنتاجئ( فامي يتعلق 1021-1023)  من% 70الأعضاء. وأأشار اإ

وأأوحض  الرسورمن دواعي  ذكل واكنأأهنا قد حتققت ابلاكمل.  عىل ،مس تقل بشلك ،مؤرشات أأداء الربانمج قد مت تقيميها
ىل  ملنظمة،اب اخلاصةاملالية  ابلنتاجئيتعلق  فامي وأأشار،املس تقبل.  يفل املرتفع املعد هذايف رؤية مثل  رغباملدير العام انه ي اإ

جيابية 1023-1021)الثنائية أأن  جاميل  منمليون فرنك سويرسي  32.6حوايل  يبلغهناك فائض عام  واكن. جدا( اكنت اإ اإ



WO/PBC/22/30 
5 

. الثنائيةيف املزيانية لإيرادات  املدرج% أأعىل من املبلغ 5.2 مبعدل جاءمليون فرنك سويرسي، واذلي  680يبلغ  اذلي ادلخل
الرمق  من% 5.6 نس بةأأقل بـ  أأيمليون فرنك سويرسي،  621أأنفقت  قد الويبو أأنب لنفقات،املدير العام، فامي يتعلق اب فادأأ و 

جيابية أأخرى نتيجةوبذكل اكنت هناك  ،املدرج يف املزيانية نفاق من خالل مجموعة  توىرتاجع يف مس  . وحتقق هذا الجدا اإ الإ
نتاجية، مبا  التاكليف اتمن كفاء دخال خدمات  جمال يشملوزايدة الإ  وأأدواتالاستامثر يف أأنظمة تكنولوجيا املعلومات واإ
 ليفتاك ارتفاععىل  لس يطرةا بغرض لس امي حصيف بشلكخارجية  مبصادراس تعانت  قد املنظمة. واكنت ديدةالإدارة اجل
ىل أأن هناك اس تعانة مبصادر خارجية ابشأأهن اقلقه عنالأعضاء  ادلولالقضية اليت أأعربت  ويه املوظفني . وأأشار املدير العام اإ
 بناء نظمةمن امل  ذكل تطلب قديف جمالت الرتمجة وتطوير نظم تكنولوجيا املعلومات. و  لس امي التيف بعض اجمل كبري بشلك
ىل أأن صايف الأ  ابحتياطياتيتعلق  فامي وأأشار،. كنا خبالف بذكلمما مل يكن مم د، و العق لأغراض مراقبةخربات   صولاملنظمة، اإ

ىل أأن هناك  املس توىأأعىل من  أأيسويرسي،  فرنك ماليني 109 بلغ  لس ياسةمتعلقتني اب قضيتنياملس هتدف. وأأشار اإ
وأأوحض يف هذا الشأأن أأن . تامثرالاس  بشأأن الويبوالأوىل يه س ياسة  القضيةو يف هذا الصدد.  الوفود مأأما طرح اإىلوحتتاجان 
العائد  مس توى بشأأن همنيةو  عقالنيةو  ةجدي أأكرثامجليع  ليكونالوقت قد حان رأأى أأن و  ،كبرية املنظمةواحتياطيات  متويالت

 هتدفتوازن  مسأأةلاملسأأةل املطروحة يه  . وأأكد املدير العام أأنابحلذر الشديدالالزتام، طبعا،  مع رضرورةعىل الاستامثر 
اخملاطر  تلكام ارتفع أأنهتقول ب اليت احلقيقةضوء  يفانحية، جيب احتواء اخملاطر  مفنحتقيق قمية مناس بة عىل الاستامثرات.  اإىل

قميهتا لك عام.  س تفقد الاحتياطيات فاإن شيئا نفعلمل  ذااإ  ،الناحية الأخرى ومن. احلال حسبأأو اخلسارة،  العائدارتفع 

ىل أأن بناء وأأشار، دارة املالية للمنظمة. وأأ  ابلنس بة جدا خطريةالقضية  ههذ عىل ذكل، اإ الثانية  قضيةاإىل أأن ال  شارلالإ
 بصناديقالقضية عىل الأخص  هذهتتعلق و املنظمة.  احتياطيات هبا ع رضتاليت  لطريقةاب تتعلق الوفوداملطروحة عىل 

 يفمت اقراضها  لأنهل ينبغي لتكل الصناديق أأن تكون مدرجة مضن الاحتياطات  أأنه الأمانةترى  اليت العامةل الأموال سؤو ر 
. ورأأى املدير العام أأن الوقت قد حان الويبو العاملية للملكية الفكريةالأصل من ادلول الأعضاء لمتويل بدء تشغيل أأنظمة 

ىل تب  يؤدي قد اذلي الأمراملايل للمنظمة،  التارخيهذه املرحةل من  هناءلإ   الأمر. وأأضاف أأن هذا ويبولل املالية الإدارةس يط اإ
أأخرى يف  مرة ابلنظرالأعضاء  ادلول تقوم أأنيف  تأأمل. وذكر املدير العام أأيضا أأن الأمانة اشهر  21سيمت البت بشأأنه خالل 

أأن اجملال الأخري بالعام  املدير أأفاد. و طرهحا ويه مسأأةل قد ي س تفاد من ،للمنظمة احتياطي مناملس توى املس هتدف  ةلمسأأ 
دارةابختصار هو  عنه يتحدثأأن  يوداكن  اذلي  وأأشار. لأخرية للجنةادلورة ا منذ كبرياتضمن هذا اجملال حتراك  لقداخملاطر.  اإ
دارة اخملاطر  اإىل جمددا  مضنمل يمت اس تكاملها ، وأأنه التقومي الاسرتاتيجي ربانمجب اخلاصةواحدة من املوضوعات  ت عدأأن اإ
احلايل للتحسني املس متر اذلي حل حمل برانمج التقومي  الأسلوبمن  جزءيه هل. و اأأو خمطط امقصود اكنبقا ملا ط  جالربانم
ىل أأن سرتاتيجيالا ل اخملاطر بيا أأصدرتجيدا و  تقدما تقد حقق الويبو. وأأشار اإ س ياسة لإدارة  تووضعان عن قابلية حتم 

صدار اخملاطر ىل  ابلشكرالعام  املدير تقدمواملوظفني. ويف اخلتام،  ملديرينا لفائدة لمخاطرل دليل، مبا يف ذكل اإ  اللجنةاإ
 اللجنة مثيلقر  ابلعرفان مل وأأ  املاضيةعرش  ثيخالل الأشهر ال ي قامت بهاذل لك العمل عىل للرقابةالاستشارية املس تقةل 

 .ادلورة هذهالتحضري ل يف الذلين شاراك اللجنة  املذكورة

 الرئيس وانئيبالربانمج واملزيانية  جلنةانتخاب رئيس  1 البند

 .يهوانئب لتعيني رئيس اللجنة  ابب الرتش يحاتاملدير العام  افتتح .6

ىل  ابلشكرامجلهورية التش يكية  وفد وتقدم .7 تعكس  ملأأن قاعة املؤمترات اجلديدة وأأضاف  ترصحياته عىلالعام  املديراإ
ليهأأشري  كاميف الآراء  التوافق وبناء ءةابن  روح ال ابل الشعوربل  حفسب ابحلداثة الشعور العام. ومن هذا  ملديريف بيان ا اإ

 لوفد. كام رحش الجنةال ملنصب رئيس  ،دويك، سفري كولومبيا غابرييل الس يد ترش يحمهل يف أأ  عن الوفد أأعرباملنطلق، 
س بانيا( والس يد بيلمونتخافيري  الس يد  .الرئيس انئيب يشغال منصيب( ل بولندا) فويتشخ بياتكوسيك رودلان )اإ

 اجملموعةعن رغبة  وأأعرباجلديدة.  املؤمترات قاعة اس تكاملاملدير العام عىل  ،ابء اجملموعةعن  نيابةالياابن،  وفد وهنأأ  .8
 .ئبيهوان الرئيسامجلهوية التش يكية بشأأن ترش يح  وفداقرتاح  دمعيف  ابء
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ىل ابلشكرالالتينية والاكرييب،  أأمرياك بدلان مجموعةعن  نيابةابراغواي،  وفد وتقدم .9 العام عىل بيانه الافتتايح  املدير اإ
ىل  يفموعة اجملعن رغبة  أأعرباملؤمترات اجلديدة. كام  قاعة اس تكاملوهنأأه والأمانة عىل  قلميية  اجملموعاتالتقدم ابلشكر اإ الإ

ن . و لجنةال السفري/ غابرييل دويك لرئاسة  لرتش يح دمعها عىلالأخرى   واخلربة الأاكدمييالتدريب  بأأنقناعة  عىلموعة اجملقال اإ
س بانيامن  لمرحشنيلموعة اجملدمع وأأعرب عن الرئاسة بنجاح.  مبهامدويك س متكنه من الاضطالع  للسفرياملهنية  وبولندا  اإ
 .رئيسلا انئيب نصيبلشغل م 

املؤمترات  قاعة اس تكاملعىل أأيضا املنظمة  هنأأ و  يهوانئب  الرئيسبرتحش  اخلاص قرتاحالاوفد مجهورية كوراي  أأيدو  .20
 .ديدةاجل

 خافيريانت خب الس يد و  ؛غابرييل دويك )كولومبيا( رئيسا للجنة الربانمج واملزيانية السفري نةجل  تانتخبو  .22
س بانيارودلان ) بيلمونت  .للجنةارئيس ل نيانئب( بولندا)فويتشخ بياتكوسيك  ( والس يداإ

اليت  الثقة عىلو  همدمع  عىل ،والاكرييب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية أأعضاء ةخاص بصفةالرئيس مجيع الوفود، و  وشكر .21
بناء عىل مدار  بشلكمعا  الثالثة يعملعن أأمهل يف أأن  وأأعرب ههنأأ الرئيس انئبي كام. لجنةال  انتخابه لرئاسة يف اهتأأظهر 

 .الأس بوع لضامن جناح ادلورة

 جدول الأعامل اعامتد 3 البند

 .WO/PBC/22/1 Prov اىل الوثيقة املناقشات استندت .23

كام اكن  قد مت تقس مي بنود جدول الأعامل اإىل مخس مجموعات بأأنهعرض مرشوع جدول الأعامل،  عند ،الرئيس أأفادو  .22
أأداء الثانية  جملموعةا صوخت ؛والرقابة التدقيق قضااياجملموعة الأوىل ن ضتت مناقشات اللجنة. و  تسهيلهبدف  احلال يف السابق

 املوضوعاتاجملموعة الرابعة  ضمنتوت  ؛اطرهح متاملقرتحات اخملتلفة اليت  ةالثالثاجملموعة تضمن وت  ؛يةاملال  واملراجعات الربانمج
ىلأأحيلت  اليت اجملموعة اخلامسة تقارير تقدم سري  تضمنوت ؛1023لعام  ويبوالادلول الأعضاء يف  مجعياتمن قبل  لجنةال  اإ

ىل الكربى شاريعامل العمل بشأأن  وفنلندا ونيوزيلندا  أأسرتاليا وفودالوفود بأأن  الرئيس وأأبلغالإدارية.  املسائلجانب  اإ
ضافة تقد طلبوسويرسا الرسويل  والكريس  فصةلامل علوماتعىل امل احلصول ميكنو بند جديد اإىل مرشوع جدول الأعامل.  اإ
الأصلية واحمللية  ممثيل امجلاعاتشاركة حتت عنوان "م  ،WO/PBC/22/24الوثيقة  يفالوفود  تكلب  اخلاص قرتاحالا بشأأن

املعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة املعمتدة يف معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية و 
ضايف متويلل : اقرتاح احلكومية ادلولية( لأعضاء من خالل ا مجيععىل  طلبال ذكل". ومت تعممي العاديةالويبو من مزيانية  اإ
ىل ئيسالر  دعاو مذكرة شفوية.   .جدول الأعامل املقرتح مرشوعتقدمي املالحظات بشأأن  اإ

ضافة الوفد لبوط ،انتخاهبم عىل هالأفريقية، الرئيس وانئبي اجملموعةعن  نيابةكينيا،  وفد هنأأ و  .25 ىل بند اإ جدول  مرشوع اإ
 أأعربمن جدول الأعامل،  10و 9ين دلبنابيتعلق  وفامي . التمنيةيف جدول أأعامل  لجنةال  يتعلق مبسامهة بند وهو عامل،الأ 

طار البند مناقشةمهل يف أأ  عن الوفد الأفريقية أأن تكل  جملموعةا وفد. وأأوحض 10أأثناء مناقشة البند  9 املقرتحات املدرجة يف اإ
ل، توخيا للكفاءة،  يلوابلتا ،ومكةاحلبشأأن  ق دمتاملقرتحات اكنت جزءا ل يتجزأأ من العديد من املقرتحات اليت  مناقشة ي فض 

طار البند يف هذا املوضوع ابذلات مرة واحدة طار  يفمرتني ) وليس 10 اإ  (.منفصلني بنديناإ

ماكنية  عدم يتفهم أأنهب الرئيس ورد .26 ضافةاإ اجلدول الزمي  لكن. و يف هذه املرحةل الأعامل جدول بنودجديد من  بند اإ
دراج املقرتح يف. وطلب الرئيس من وفد كينيا  10البند  مضن WO/PBC/22/26 بشأأن الوثيقة ناقشةامل  س يعكس اإ

ضافة  توضيح اقرتاحه  .الأعامل جدولاإىل جديد  بندبشأأن اإ

يف جلان  أأيضاتنفيذه  متو قبل من لبأأعامل، واذلي اكن قد ط   ولبند جد ضافةابإ  يتعلقاقرتاحه  بأأنكينيا  وفد وأأجاب .27
ددت يف  ابلتلكيفات الوفاءهو  ذكلالغرض من و التمنية.  جدول أأعاملتوصيات  تنفيذيف  جنةالل  مسامهة بشأأنأأخرى،  اليت ح 
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جدول مسامههتا يف تنفيذ توصيات  بشأأن تقاريراملعنية  هيئات الويبو مجيع رفع: جدول أأعامل التمنية خبصوص 1020عام 
ىل امجل  أأعامل ضافة  الوفد طلب ببهو س  وهذا. العامة عيةالتمنية اإ  .ابذلات هذا الوقت يف خمصصبند اإ

يرانوفد مجهورية  وهنأأ  .28 . وأأعرب هيئات الويبو أأمه من ةواحديه  اليت ،لجنةال  الرئيس عىل توليه رئاسة الإسالمية اإ
احلالية انحجة. كام شكر الوفد الأمانة عىل العمل  ادلورةنتاجئ  س تكون للرئيس البارعةيف ظل القيادة  أأنهب ةتالوفد عن ثق 
طار يفقامت به  اذليالشاق   تسليطمهل يف أأ عن  أأعربالأفريقية و  اجملموعة وفداذلي أأدىل به  البيان أأيدو الإعداد لدلورة.  اإ

آلية التنس يق اليت وضعهتا  اجزء ابعتبارها لجنةال  الضوء عىل أأمهية ىل اريرتقال  رفعوابلتايل  ،ويبوة للالعام امجلعةمن أ امجلعية  اإ
الوفد أأنه عىل  وأأضاف. جدول أأعامل التمنية يف تنفيذ توصيات مسامههتا أأنبش الفكرية وامللكية ةلتمنياملعنية اب واللجنة العامة

آليةب  تعترب اللجنة من الهيئات املعنية فامي يتعلقادلول الأعضاء ل بعض أأنالرمغ من   ،التمنيةدول أأعامل اخلاصة جب تنس يقال  أ
نه يرى  مثل تمنية،ال  تؤثر يفالعديد من القرارات اليت  عن مسؤوةلأأهنا املنظمة و  داخلدورا أأوسع  تلعب اللجنة أأن فاإ
أأمهل يف  عن الوفد أأعربو . يف الويبوالتمنية  تعمميب  اخلاص هدفال  مع امتسق ليةالآ  يفلجنة ال دمج  وس يكوناملوارد.  ختصيص

اإىل نتيجة بشأأن هذه املسأأةل يف  وصللتا اإىلمجيع الوفود  ودعاالتمنية  جدول أأعامل توصيات تنفيذ بشأأن تقريرا اللجنةتقدم  أأن
 .هاوبراجم نشطة الويبو أأ  لك عىلالوقت املناسب لضامن تعممي أأنشطة التمنية 

 ابء اجملموعةوفد  وتقدم. خاهبمانت عىل ئبيهوان الرئيسرغبته يف هتنئة  عنابء،  اجملموعةعن  نيابةالياابن،  وفد أأعربو  .29
مانةابلشكر ل ضافة بند جديد  قرتاحابفامي يتعلق قال، . و دلورةالإعداد ل يف ادلؤوبهجدها  عىل لأ ىلاإ  حس امبالأعامل  جدول اإ
نوفد كينيا،  طرحه  لجنةال  أأن تعتقد ،معروف هو كام ،اوضع يسمح لها بقبول هذا الاقرتاح لأهن يفليست ابء  اجملموعة اإ

آليةبيست من الهيئات املعنية ل  دراج  ،معلوماتهحسب  الآن حىت، يمت مل هالتنس يق. وأأضاف أأن أ من هذا القبيل يف  بنداإ
 التقدمسلبا عىل  اليةاحل املناقشةبأأل تؤثر  اجملموعة عن أأمل أأعرب. و حىت عىل أأساس خمصص ،هذه اللجنة أأعاملجدول 
النظر اليت  وهجةل اجملموعة دمعأأبدى الوفد  ،هبا ذات الصةل والواثئق ومكةاللجنة. وفامي يتعلق مبسأأةل احل ناقشاتالسلمي مل 
طار أأ  بشأأناملناقشة  جيب تعممي هأأن مفادها  .بنود جدول الأعامل حدهذه املسأأةل يف اإ

حراز هبدفادلورة  أأعاملالرئيس لتوهجات  ةثقته يف قياد عنوأأعرب  الرئيسالهند  وفد وهنأأ  .10 تقدم يف خمتلف بنود  اإ
ىلالوفد شار وأأ جدول الأعامل.  اذلي تقدمت به اجملموعة الأفريقية.  احالاقرت  عىل هذه املرحةل يفتقترص س  أأن مالحظاته  اإ

ميانه ب الاقرتاح ذكلالوفد  دمعو  من  اوجزء هامةاللجان ال  ت عد مناليت  ،اللجنة ونالعدل أأن تك من أأنهبشلك اكمل معراب عن اإ
ىل امجلعيات  ريراتقال الهيلك الإداري للمنظمة، قادرة عىل مناقشة وتقدمي   التمنية. أأعامل جدول تنفيذبشأأن  العامةاإ

ىل يةالتش يك  هوريةامجل  دوف وانضم .12  جمددا. وأأشار مانتخاهب ىلع هوانئبي لرئيسل هتهتنئ عن  وأأعربالسابقني  املتحدثني اإ
 يمت. وعالوة عىل ذكل، مل جنةأأعامل ادلورة السابقة لل  جدوليف  مدرجا كنيمل  الإفريقيةأأن البند اذلي اقرتحته اجملموعة  اإىل

بالغ  ضافة  عضاء بأأي طلبالأ  ادلولاإ ىل  بندبشأأن اإ نه ،وابلتايلعامل وفقا للنظام ادلاخيل. الأ جدول اإ  ابلنس بةمن الصعب  فاإ
بدلان أأورواب  مجموعة أأعضاءسائر  وموقف ،الوفدموقف  فقد ظل  . ويف الوقت نفسه، حينهيف  الاقرتاحيرد عىل  أأن وفدلل

نه ،جلنة هممةجلنة الربانمج واملزيانية  أأناليت مفادها وفد الهند  فكرةمتاما يدمع  بيامن أأنهب ،البلطيقالوسطى و  هذه يعترب ل  فاإ
آليةفامي يتعلق ب من الهيئات املعنيةلجنة ال   .التمنية جبدول أأعامل اخلاصةالتنس يق  أ

متاما الاقرتاح  وفدال ودمعانتخاهبم.  عىل هوانئبي لرئيسل تههتنئ عن  وأأعربالأخرى  الوفود اإىلوفد الربازيل  ضموان .11
شارة اذلي تقدمت به اجملموعة الأفريقية ىل. ويف اإ من الهيئات  لجنةال  أأن الوفد اعترب، جنةلل  سابقةتدخالته يف ادلورة ال  اإ

 .الأعضاء دورها وفقا لآلية التنس يق يناقش املهم أأن من فاإن ،التمنية. وابلتايل جدول أأعامل فامي يتعلق بتنفيذ املعنية

ىلتان وفد ابكس   انضمو  .13  أأنعن وهجة نظره ب أأعربيف اللجنة. و  متويل مناصهب عىل ئبيهوان الرئيس وهنأأ الأخرى  الوفود اإ
أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدمت به  ،ابلتايلاملوارد. و تخصيصب يتعلق  فامي لس امي ، ةالهام من أأهجزة الويبو ت عد لجنةال 

 .اجملموعة الأفريقية
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دخال بشأأناملستشار القانوين لتقدمي رأأيه  الرئيس ودعا .12 يكن هناك  مل أأنهبند جديد يف هذه املرحةل املتأأخرة، وخاصة  اإ
 .اتفاق بني الأعضاء عىل القيام بذكل

الأعامل قبل شهر من  لجدو  بنودتقدمي  يمتمبوجب النظام ادلاخيل، أأن  ،من املتوقعالقانوين أأنه  املستشار وأأوحض .15
ىلية. وأأشار اجامتع اللجنة املعن  املعنية عىل قبول بنود جدول  اللجنةفهيا  وافقتمناس بات  ،سابقيف ال اكنت هناك  أأنه اإ

ضافة بند  ااتفاق هناكادلورة احلالية ل يبدو أأن  يفأأنه  وحيث. الاجامتع عقد يوم ذاتالأعامل الإضافية املقرتحة يف  عىل اإ
أأن  أأن ي فهم من ذكل عىل ،هوكام  عاملجدول الأ  عامتداب لجنةال  تقوم أأن نوينجديد اإىل جدول الأعامل، اقرتح املستشار القا

الاقرتاح  منالاقرتاب  حنوحتديد أأفضل الس بل  هبدف التايل واليوماليوم هذا خالل  مع ادلول الأعضاءيتشاور س  الرئيس 
 .اذلي تقدمت به اجملموعة الأفريقية

لإجراء مشاورات غري  اس تعداده عىلالرئيس أأن يمت اعامتد مرشوع جدول الأعامل عىل النحو الوارد وأأكد  اقرتحو  .16
 .جدول الأعامل مرشوعاعامتد  متو أأخرىمالحظات  أأيتكن هناك  ملورمسية بشأأن اقرتاح اجملموعة الأفريقية. 

 (.WO/PBC/22/1 )الوثيقة عاملالربانمج واملزيانية جدول الأ  جلنة واعمتدت .17

ىل أأن جدول أأعامل ادلورة  لمناقشات،ل  زميال دولاجلتقدمي  وعند .18  فرصة هناكوأأضاف أأن  ،مزدمحأأشار الرئيس اإ
 حبيث اللجنةأأمام  املطروحة موروالأ  لقضاايومبارشة عىل ا اءةبن   بصورة تعمل ،كأعضاء اأأهنعىل  للتأأكيدالأعضاء  ادلول دلى

حاطة  اإىل جمددامن الأمانة. وأأشار الرئيس  بدمعميكن للعمل أأن يسري حنو الأمام بشلك حثيث  أأن الأمانة نظمت جلسة اإ
قلميية  الرئيس  أأكد أأول،عرض اجلدول الزمي املقرتح للمناقشات. يف  رئيسالرشع و. ايالأس بوع امل خاللللك مجموعة اإ

صباحا وتس متر  العارشةالساعة متام يف  صباحيةجلسة  لك ستبدأأ : جلسةلك  ءلبد احملددالعمل والتوقيت  كفاءةأأولوية  عىل
 نيالأعضاء جممتع أأن يعمل وجيب. بعد الظهر الثالثةالساعة  منوسيمت اس تئناف العمل اعتبارا  ظهرا الواحدة الساعة حىت
نتاجية هذه ادلورات.  قمية بشأأنمن ادلول الأعضاء حتفظات قوية  العديد دلى حيثمسائية،  جلسات عقد جتنبعىل  واإ
لهي عتس تفيد كثريا من الاس امتس  اللجنة أأن الرئيسيرى الوفود يف الإدلء ببياانت عامة و  بعضيرغب  قداثنيا،  . ومع ذكل، ااإ
بند من  لكللمسامهة يف  لوفودا أأمامفرصة تاح ست  أأنه جدول الأعامل و  ازدحام اهاعتبار  يف تضعالوفود أأن  من الرئيس طلب
املشاركة مبوجز  عىلالراغبة يف الإدلء ببياانت عامة  اءالأعض وادلول موعاتاجمل لك الرئيسجشع  ،ابلتايل. وطرحه نود عندالب 

ىل الأمانة لإدراهجا يف تقرير ادلورة. وأأعلن أأن منسقي اجملموعات س   الاكمةل تالبياان تقدميو  احمتوى بياانهت من  أأول ونكونياإ
ىل اجلدول الزمي املقرتح  ببياانت يديل ن ،لمناقشاتل عامة. مث أأشار اإ تسلسل بنود يت بع معوما الزمي املقرتح  اجلدول وقال اإ

 السفري يكوناخلارجية بعد ظهر يوم الثالاثء، عندما  ملاكتباب اخلاص 12 البندتناول  سيمتجدول الأعامل. ومع ذكل، 
 بشأأنمن جدول الأعامل  10 البندتناول  يمتملوضوع. كام اقرتح الرئيس أأن ا ذاهب اخلاصة وثيقةليك يقدم ال موجودافيتشني 

جراء بعد ومكةاحل  كفاءةابل اخلاصالتفتيش املشرتكة والاقرتاح  حدةو من قبل والتنظمي ة الإدار  اس تعراض حول املناقشات اإ
طار احل توصياتتضمن ي املشرتكة  التفتيشوحدة  تقريرأأن  حيثمن جدول الأعامل(،  9)البند  تناول  وسيمت. ومكةبشأأن اإ
حارضا.  اخلاريجاحلساابت  مراجع يكونامخليس عندما  صباح رتابطةاملاملسائل املالية  تتناولاليت  26و 21و 22و 5 البنود
نه قالمجيع بنود جدول الأعامل. ويف هذا الس ياق،  بشأأن نتاجئالتوصل اإىل  رضورة يعيأأنه رئيس ال أأوحض ،الهناية يفو  عىل اإ

ىل أأحيلتمن جدول الأعامل قد  11و 12و 10عمل بأأن البنود  نه و  للويبومن امجلعية العامة  بقرارات لجنةال  اإ حراز  جيباإ اإ
ىل امجلعيات يف هذا الصدد. و  توصياهتا متقد أأن لجنةحبيث ميكن ل  بشأأهنا تقدم حول  حث  الرئيس، لعلمه ابختالف املواقفاإ

غري رمسي، مبا يف ذكل من خالل  حنوالأعضاء حول تكل املوضوعات عىل  استشارةمن  نميك   هنج اتباع عىلالبنود املعنية، 
حراز تقدم جيد   وانئبيه هأأن. وأأكد الرئيس العامة اجللسةتناولها يف  عنداملوضوعات  هذهيف املنسقني الإقلمييني، حبيث ميكن اإ

ىل الأهداف املشرتكة الوصولهبدف  الأس بوع والطغري الرمسية  ناقشاتوامل  ملشاوراتابفامي يتعلق  الأعضاءترصف  حتت  .اإ

يرانمجهورية  وفد ورأأي .19 القضيتني  هاتنيمل يكن اكفيا ملناقشة  11و 10 لبندينل يوم  نصف ختصيص أأنب الإسالمية اإ
ىلأأس ندهتا امجلعية العامة  يتالولية ال وحتقيق تنيالهام   .اللجنة اإ
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ينبغي أأن تبدأأ عىل الفور،  اليت غري الرمسية لمشاوراتل  تشجيعهأأن هذا هو سبب  وأأوحضذكل  عىل رئيسال وافقو  .30
 اللجنة تقومأأيضا يف املناقشات حبيث عندما  اساعدي أأن  الرئيسلنائيب  ميكن هأأنب. واقرتح الرئيس تنس يقهاب  القياموعرض 
الأس بوع. وابلإضافة  هناية حبلوللإحراز مزيد من التقدم  وقتهناك  يكونيوم الأربعاء،  عامةال لسةاجل النقاط يف  تكل بتناول

داإىل ذكل،   .الأس بوعسابق من  وقت يف ت سوىمعلقة مل  بنود أأيلتناول  خمصصكيوم  امجلعةيوم الزمي  اجلدول حد 

لقاء ا الاجمل الرئيس وفتح .32  .العامة لبياانتلإ

ن قال انتخاهبم. و  عىل هالأفريقية، الرئيس وانئبي اجملموعةعن  نيابةكينيا،  وفد وهنأأ  .31 يف ظل  أأنهب ةثق عىل اجملموعةاإ
يف  اجملموعةعن أأمل  أأعرب. و اعليةف أأكرثو  ممثرةقادرة عىل الانهتاء من معلها بطريقة  للجنةس تكون ا لرئيسلالقيادة احلكمية 
يالء  اقهتو  اللجنةأأن تس تغل   عددخالل  من لعملاري تيس متوبنود جدول الأعامل.  يعمجل الالزمة  العنايةبكفاءة حبيث ميكن اإ
دارةمراجعة  بشأأناللجنة مثل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة  عىلرضت ع   يتمن التقارير ال احلساابت  راجعم تقريرو  الويبو اإ

 .القضااي املطروحة عىل اللجنة خمتلفحمددة بشأأن  توصياتقدم  ياذل ادلاخيل والرقابة الإدارية التدقيقوتقرير  اخلاريج
ىل اجملموعة وفد وأأشار ىل مرجعاعددا من القضااي املطروحة عىل جدول الأعامل قد أأحيلت  أأن اإ عن طريق امجلعية  للجنةا اإ

لالنهتاء  الالزمةحشد الإرادة الس ياس ية  عىل نيقادر املرة  هذه الأعضاءيف أأن يكون  عن أأمهل وأأعرب ،1023لعام  عامةال
. كبريةذات أأمهية  هايعترب اليت  الضوء عىل عدد من القضااي تسليطيف  جملموعةا ةرغب عن أأعرب. وذلكل، من تكل القضااي

ىل احلاجةالأوىل يف  القضيةتمتثل و  اكنت الأمانة  ،لجنةالسابقة ل  ادلورة خاللو . ةاملاكتب اخلارجي شأأناملناقشات ب  اختتام اإ
 والولايت املتحدة والاحتاد الرويس الصني منأأفريقيا وواحد يف لك  يف : اثنانخارجية ماكتبقد اقرتحت فتح مخس 

 لجنةاحلالية ل  ادلورة تنجح أأنيف  اجملموعةأأمل  عنوفد ال أأعربو ، اخلارجية املاكتبالأمريكية. وقد مت ابلفعل فتح اثنني من 
 عملت تظلالأفريقية  اجملموعةأأن وفد أأوحض الو أأفريقيا.  يفخارجيني  مكتبني افتتاحالمتكن من  هبدف املناقشاتيف اختتام 
 قيادته عىلفيتشني  السفري اإىل شكرعن رغبته يف تقدمي ال  أأعربو  ،اخلارجية املاكتببشأأن  املداولت خالل بناءبشلك 

ىل التوجهيية  للمبادئ حمدد نص تقدمي الأعضاءمل يس تطع  وبيامنخالل جوةل املشاورات.  ن  للجنة،ااإ جنازه  مت ياذل العملفاإ اإ
يف  اجملموعةعن رغبة وفد ال أأعرب. و النص بشأأن اوفاليت أأعربت عن بعض اخملوفود طمأأنة الو الأمور  توضيح عىل ساعدقد 

رحتاجلديدة اليت  القضاايأأن يمت التعامل مع  يف أأفريقيا دون مزيد  اكتبامل فتحمت ي أأنو  املشاورات بشلك منفصل خالل ط 
. قضيةبشأأن هذه ال  اموقفهعن جمددا يف التعبري يقية الأفر  اجملموعةعن رغبة وفد ال أأعربمن التأأخري. ويف هذا الصدد، 

 كحزمة دهااعامت فقطوميكن  متشابكةاخلارجية قضااي  املاكتب ومواقعوأأعداد  التوجهيية املبادئ ت عد للمجموعة، وابلنس بة
ىل نتيجة بشأأن اإ التوصل  ادلورة احلالية خالليف أأن يس تطيع الأعضاء  اجملموعة لأأم عنوفد الأأعرب  وذلكل،واحدة. 
خارجيني  مكتبني تتاحاملبادئ التوجهيية ومتهيد الطريق لف  عامتدتوصية للجمعة العامة ابتقدمي   لجنةال تس تطيع  وأأنالقضيتني 

 واليت ة،وحدة التفتيش املشرتكصادرة عن ال توصيةال  اإىلوفداجملموعة  أأشار ،ويبوال يف ةمكو فامي يتعلق ابحلو  نيا،أأفريقيا. اث يف
طار راجعت نيتعني عىل امجلعية العامة أأ  هأأنمفادها   توجيه عىل الرئاس ية الهيئاتتعزيز قدرات  هبدف يف الويبو احلومكة اإ
غريه من الأفريقية و  اجملموعةوفد قد تقدم . و قضيةال  هذه تناولاقرتاحات حمددة بشأأن كيفية  التقرير عرض. و نظمةامل ومراقبة 
 هذهالعامة بطبيعة احلال  امجلعيةو  لجنةال تويل أأن يف أأبدى الأمل هذا املوضوع و  حولخمتلفة  ابقرتاحات الأعضاء ادلول وفود

غري  شاوراتمعل أأو عقد م  فريقيف تشكيل  جملموعةاأأمل  عنوفد الأأعرب  ،القضية الاهامتم اجلاد اذلي تس تحقه. وذلكل
 هيئاتال و  كةالتفتيش املشرت  وحدةصادرة عن والتوصيات ال الأعضاء ادلول وفودمن  املقدمة قرتاحاترمسية ملناقشة مجيع الا

ىل امجلعية العامة.  ذاتالأخرى هبدف تقدمي توصية   أأفاد وفد ،التوزيع اجلغرايف داخل الأمانة قضيةفامي يتعلق ب و  اثلثا،مغزى اإ
قدمت توصيات حمددة يف  دقاملشرتكة  التفتيشوحدة  اكنتو . متثيل منخفض دلهيااليت من ادلول  اعدد هناك أأنب اجملموعة

فامي يتعلق مبسأأةل و فورا لتصحيح هذا الوضع. رابعا،  هاتقوم الأمانة بتنفيذ أأن يف اجملموعةأأمل  وفدأأبدى الو  ،هذا اجملال
ىل اتفاق بشأأن هذه ال  التوصلالإخفاق يف حيال  اجملموعةعن قلق وفد ال عربأأ  ،التعريف املقرتح لنفقات التمنية  الأمر ،قضيةاإ

ىل عدم كفاية املوارد اليت  اذلي ماكنية  اجملموعة أأمل عنوفد ال. وأأعرب لأغراض جدول أأعامل التمنية ختصيصها يمتأأدى اإ يف اإ
ىل اتفاق حول  التوصل  امجلاعات متويلب وفامي يتعلق  .27/ 1026 للثنائية زيانيةاملربانمج و الحبيث ميكن تطبيقه عىل  تعريفال اإ

ىلاجملموعة  وفد أأشاريف معل اللجنة احلكومية ادلولية،  ةملشاركا هبدفالأصلية واحمللية   متر  ادلولية  احلكوميةاللجنة  أأن اإ
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اجملموعة عن أأمل وفد ال أأعرب. و جدا هامأأمر اللجنة  مسارالأصلية واحمللية يف  امجلاعات مشاركةأأن  اعتربحرجة و  رحةلمب
جياد من واملزيانيةالربانمج  جلنة نمتكت  أأنيف  الأفريقية ىل املزيانية العادية ابلإضافةالقضية  هذه متويلوس يةل ل  اإ  .اإ

ادلورة احلالية  س تحققيف ظل قيادة الرئيس  أأنهبانتخاهبم وأأعرب عن اعتقاده  عىل ئبيهوفد الصني الرئيس وان هنأأ و  .33
والفخر  رضاابل يشعر أأنهب. وأأضاف اجلديدة ملؤمتراتاافتتاح قاعة  عىلويبو الالفرصة أأيضا لهتنئة  الوفد انهتزنتاجئها املتوقعة. و 

ويف  يف مجيع جمالت العمل تقدما ويبوال أأحرزت، جنةلل منذ ادلورة املاضية  أأنهب أأفاد. و جنةلل  احلالية دلورةا يف تهمشارك جتاه 
من  شملي  ياكمل يف جدول أأعامل ادلورة، واذل بشلك ذكل نعكسا. وقد ادلاخيل والرقابة الإداريةالتنس يق الإداري  حتسني
طاربندا بشأأن و  ،ميثاق الرقابة ادلاخلية عىل جرتاليت  بشأأن التعديالت بندا أأخرى، بنودبني   اذليالأمر  ،املساءةل اإ

ىل من الأمور اليت س تؤديالإدارة ادلاخلية وزايدة الكفاءة  تعزيزيعتقد أأن  نهالوفد بأأ  أأفاد. و هلتقديره  عن الوفدأأعرب   اإ
ىل  ابلشكر الوفد تقدممجيع ادلول الأعضاء. و  أأيضا فيدمما س ي  ،للمنظمة الاسرتاتيجية هدافالأ حتقيق  عداد عىل الأمانةاإ  اإ

املتحدة. وعالوة عىل ذكل، مت  لأممل الس تة لغاتلاب هامجيع الواثئق الرمسية قد مت توفري  أأنبوأأضاف  شامةلال واثئق العمل 
 عاهدةمب املعيالفريق العامل  ذكل االعمل، مبا فهي أأفرقةل شمي ل  الس تة لغاتابلنطاق التغطية  توس يعب  املعيتنفيذ الهدف 
 قضيةل  نظمةتولهيا امل  اليت الأمهيةظهر ذكل ي نظام لهاي. و ل القانوين  يرلتطو اب املعيالعامل  والفريقالرباءات التعاون بشأأن 

املشاركة يف  س يواصل بأأنه الوفد أأفادمشاركة مجيع ادلول الأعضاء يف املناقشات بطريقة أأكرث كفاءة. و رس ي ي  كام. اللغة
 .نتاجئ بناءة ادلورة حتقق أأنعن أأمهل يف  أأعربو  وبناءة مفتوحةبنود جدول الأعامل بطريقة  ميعجب  املتعلقةاملناقشات 

آس يا واحمليط الهادئ، بدلان لنيابة عن مجموعة ابوفد مجهورية كوراي،  تقدمو  .32 ىل الرئيس وان هتانيهبأ وأأعرب عن ثقته  ئبيهاإ
عداد  هتاجلاد اذلي بذل  عملال عىللأمانة ا موعةاجمل وفد شكرادلورة حنو نتيجة بناءة. كام  هجودس يقود  يسالرئ  أأنيف  يف اإ

جترب ادلول  أأنميكن  هادفة وهممة وثيقةب اجملموعة وفد أأقرالطاوةل،  عىل املطروحةالواثئق  دراسةيتعلق ب وفاميواثئق ادلورة. 
اس تعراض " عنوانالوثيقة املعنية حتمل يس ية بشأأن مس تقبل املنظمة. و الرئ  النقاط يفالأعضاء عىل التفكري بشلك خمتلف 

حمتوى  راجعةتقوم مب أأن لجنةأأنه من املهم ل  وفد اجملموعة وجدو وحدة التفتيش املشرتكة. من قبل " يف الويبو والتنظمي الإدارة
 يفب ذل  اذلي صادقال هداجل وحدة التفتيش املشرتكة و  فتيشمب  اخلاصاملمتاز  لعمللتقديره  عن الوفد أأعربو هذا التقرير. 

عداد التقرير. وفامي يتعلق   أأنتفيد ب واليت تقيميل ابملعلومات اخلاصة اب علام وفد اجملموعة أأحاط ،23/ 1021أأداء الربانمج  تقريرب اإ
وأأفاد بأأن . تحققت  ملعىل أأهنا  هاتقيمي % فقط مت 8هناك  أأنعىل أأهنا حتققت ابلاكمل و  تنفص   قدمؤرشات الأداء  من% 71

جيابياكن الأداء  ذا ما اعتربان ااإ  أأكدأأساس املزيانية القامئة عىل النتاجئ. و  ىلع داءيه املراجعة الأوىل للأ  هذه أأن بشلك عام اإ
ادلاخيل والرقابة  التدقيق بشعبة اخلاص التثبيتالواردة يف تقرير  التوصيات تنفيذب  الأمانةقيام  وجوبأأيضا عىل وفد اجملموعة 

املوضوعية  ملالحظاتاب امعل جملموعةوفد ا أأحاط، 1023احلساابت اخلاريج للس نة املالية  مراجع تقريرب . وفامي يتعلق الإدارية
دارة املنظمة.  هبا ضطلعخمتلف الربامج والأنشطة اليت ت تنفيذبشأأن  ددةاحمل توصياتال و  ىل  ابلشكر موعةوفد اجمل وتقدماإ اإ

يف مزيد من املناقشات بشأأن هذا  اركةاملش اإىلعن تطلعه  أأعربادلقيق املس متر و  لعملا عىلاخلاريج  احلساابتمراجع 
ىل أأيضااجملموعة  وفد أأشارالبند من جدول الأعامل. و   الويبووظفي هناك بعض التقدم فامي يتعلق ابلمتثيل اجلغرايف مضن م أأن اإ

ىل  ،لكنعن كفاءة القوى العامةل. و  فضال آس يايف  ةالعاملي امللكية الفكرية خدمات مس تخديمعدد  تزايدابلنظر اإ واحمليط  أ
 ميثاق عىل املقرتحة ابلتعديالت. وفامي يتعلق تدرجيي بشلكمن تكل املنطقة اجلغرافية  متثيلال جيب تشجيع  هالهادئ، يبدو أأن

املعنية هبدف  التعديالت ابقرتاحاللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  لقيامتقديره  عنوفد اجملموعة  أأعربادلاخلية،  رقابةال
ىلالأعضاء  دلولاضامن سهوةل وصول  وفد  واعتربادلاخيل والتقيمي من خالل موقع املنظمة عىل الإنرتنت. تدقيق ال  تقارير اإ

ذا اكنت ادلول الأعضاء  مل ولكن،. أأييده ابلاكملوت هدمع ينبغيكبري  تقدمعىل أأنه  ذكل اجملموعة عىل  س تحصليتضح بعد ما اإ
ىل تقارير التحقيق اإ  للوصولالفرصة  لهيا يفاكن هناك اهامتم صادق  ناإ جراء و . الوصول اإ التعديالت  بشأأن النقاشمن  مزيداإ
زالتحقيق  تقاريرب املتعلقة  حاكمالأ  عىل  قضية أأناجملموعة ب وفد علقو الأعضاء.  ادلول تقودها نظمةفكرة أأن الويبو م  س يعز 
يف تقرير وحدة التفتيش  أأيضاقد أأثريت  قضيةال  هذهحيث أأن  ،قد تكون "قضية ساخنة" يف ادلورة احلالية ويبوال يف ومكةاحل

جياد حلول لهذه القضية وفد اجملموعة  رأأىو املشرتكة.  فيا وثقة وقتا اك يتطلبالأمر  هذا أأن وأأضافبعد غري مؤكد  أأمرأأن اإ
جيايب منيعملوا  أأن موعةاجمل أأعضاءيتعني عىل  ادلول الأعضاء. وذلكل، بني متعمقة خالل ادلورة. وفامي  أأجل املسامهة بشلك اإ
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ن  قال الوفدالتمنية،  نفقات تعريفب يتعلق  ليه يف الاجامتع  مت اذلي التوافق متابعةيف  يمتثل موعةاجملموقف اإ  احلاديالتوصل اإ
 عنأأول، ،اجملموعةوفد  أأعرباخلارجية،  ابملاكتب علق. وفامي يتالتوافق استنادا اإىل ذكل مناقشات عقدو  للجمعياتوامخلسني 

 شاوراتاليت متت مناقش هتا خالل امل  ملقرتحاتا يقدر أأنهبفيتشني من أأملانيا، وأأضاف  للسفري تقديرهرغبته يف التعبري عن 
 بناءأأمهل يف أأن مييض الأعضاء قدما  عن اجملموعةوفد  أأعربو  اخلارجية.الويبو  بماكتالتوجهيية بشأأن  املبادئحول  الأخرية

ليه توصلمت ال  يعىل التوافق اذل  دورات يفية الأصلية واحملل  امجلاعاتممثيل  ملشاركة الفرعي لمتويلا. وفامي يتعلق مبقرتح اإ
ىل  ابلتوصلاملعنية  الأطراف الزتام أأمهيةدراية ب عىل اجملموعةأأن وفد ال أأعلن ،احلكومية ادلولية اللجنة  مناس بة اس تنتاجاتاإ
 حيث املبدأأ  مناجملموعة  وفدوافق  ،الويبوفامي يتعلق ابقرتاح زايدة الكفاءة يف اجامتعات و هذه املسأأةل. وأأخريا،  بشأأنوممكنة 
ىل  اللجنة تس تطيع نأأ يف  أأمهل عن جملموعةلك تكل الس ياقات، أأعرب وفد ا ويفالاقرتاح.  ذاهب اخلاصة نواايعىل ال  التوصل اإ
جيايبتوافق  ن الوفد يدرك  وحيث. قضيةهذه ال  بشأأن اإ ىل احلأأمهية احلاجة  جيدااإ  ؤهعضاأأ  مدس يقوار البناء خالل ادلورة، اإ

 .عاملالأ  جدول بنودبند من  لكمالحظات بشأأن 

 يقودممثل عن منطقته  رؤيةلعن ارتياحه  ،ييبالاكر و  بدلان أأمرياك الالتينية مجموعةعن  نيابةابراغواي،  وفد وأأعرب .35
للعمل بشلك بناء مع الرئيس بشأأن القضااي املعروضة عىل اللجنة يف ادلورة احلالية  اس تعدادهموعة اجمل. وأأكد وفد  لجنةال  معل

ىل  أأعربو  ادلورةواثئق  عىل موعةاجملوفد  واطلعويف املس تقبل.   عملالعىل  الأمانةعن رغبته يف التقدم ابلشكر حتديدا اإ
عداد الواثئق،  اتح لس اميالشاق والتفاين يف اإ  تقدمواحدة من اللغات الرمسية للمنظمة. كام  ويه س بانيةابللغة الإ  الواثئق هتااإ

ىل اابلشكر  موعةاجملوفد  قلميية تنظمي عىل لأمانةاإ عالمية للمجموعات الإ اكنت مفيدة جدا وساعدت ادلول  واليت دورات اإ
ىل الأمانةرد  نقللطرح الأس ئةل بشأأن القضااي ذات الاهامتم حبيث ميكن  فرصة ووفرتالأعضاء عىل فهم أأفضل للقضااي   اإ

ن يف العوامص.  السلطات  موعةاجملوفد  ديليس  هناك الكثري من العمل اذلي يتعني القيام به يف ادلورة احلالية، وابلتايل اإ
 26املوارد البرشية( والبند  )تقرير 23 البند لس اميالأعامل،  جدولجرت مناقشة بند من بنود  لكامأأكرث تفصيال  بياانتب 
دخال تغيريات)  (.)الس ياسة اللغوية 17 البند( و ارجية)املاكتب اخل 12وأأيضا البند  (الاستامثرات ةس ياسعىل  اإ

متى و  ،انتخاهبم عىل ئبيهوان الرئيس ،والبلطيقأأورواب الوسطى  بدلان مجموعةعن  نيابة ،يةالتش يك  هوريةامجل  وفد هنأأ و  .36
 يفاضطلعت به  اذليعىل العمل العظمي  الأمانة موعةاجمل وفد املقبل وما بعده. كام هنأأ  الأس بوع يفاملزيد من النجاح للرئيس 

عداد واثئق شامةل وواحضة  يف به تاجليد اذلي قام لعملا عىل هاوشكر  دلورةل عدادالإ   وأأعربجدا.  مزدمحأأعامل  جلدولاإ
ىلأأرض  قدالواثئق  تكلل  الكبري جماحلو  عددال أأنمن وفد اجملموعة عن أأسفه  وفد  ذك ر. و معوماالاس تعدادات  جبودةحد ما  اإ

ىل أأ  موعةاجمل واحتياجات ادلول  أأفاكر جتسد يتوال 25/ 1022 للثنائية زيانيةاملربانمج و الوأأعرب عن تقديره لعامتد  حبر  نهاإ
 يف وأأفاد،. س مترامل  تنفيذلل اهامتما كبريا  يويلأأنه  اجملموعةوفد  . وأأضافابلشلك املناسب ويبولالأعضاء والأنشطة اخملططة ل

شارة ىل اإ  ادلاخيل والرقابة الإداريةالتدقيق  شعبة توصيات أأمهية كبرية عىل تنفيذ علقي بأأنهجدول أأعامل ادلورة احلالية،  اإ
 املقدم قرتاحالا"وتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة"  تنفيذ بشأأن رحيلامل تقريرال " بـ الوفدالتفتيش املشرتكة. ورحب  وحدةو 
س بانياوفود بلجياك واملكس يك و  من  قرتاحالا يف وردالرأأي اذلي  أأيضا الوفدشارك ي و  ،"الويبوالكفاءة يف اجامتعات  زايدة: اإ

 من حتسن أأناملقرتحة  لتدابريل  ميكنبأأنه  وأأفادالأخرية.  الس نوات خالل تتناقص يبوالو اجامتعات  كفاءةمفاده أأن  واذلي
ىل مناقشة هذا املوضوع. وأأضاف تطلعت  اجملموعةأأن و  ،احلايل الوضع التعديالت املقرتحة عىل ميثاق الرقابة  دمعيميكن أأن  أأنهب اإ
 الربانمج أأداء بتقرير موعةاجمل وفد. ورحب والرقابة الإداريةادلاخيل التدقيق  شعبة أأهداف قيف حتقي يسهم ، مباادلاخلية
 لتقدمل تقديره  عن أأعربو  .تقرير أأداء الربانمجاخلاص بتثبيت  ادلاخيل والرقابة الإداريةالتدقيق  شعبة وتقرير 1021/23
حرازه بشأأن  اذلي التقرير  عرضبأأن  وأأفادالسابق.  التقرير يفاملشموةل  فرتةابلأأهداف ومؤرشات الأداء مقارنة  تنفيذمت اإ

 عىل أأنهو  نياحلالي عامنيالمدار  عىلهذا الاجتاه سوف يس متر  أأنب اعتقاده عن وأأعرب. اوشفاف امفهوم اكنلنتاجئ الأداء 
دارة كفاءة رفعتسهم بال شك يف  أأن ميكنواليت  ،ادلاخيل والرقابة الإداريةالتدقيق  شعبة توصيات تنفيذتقوم ب  أأنالأمانة   اإ

عن  أأعربو فرتة عامني عىل وميتد  ومتاكمل شاملأأداء  تقريرنتقال اإىل الاالأمانة  قرتاحاب موعةاجمل وفدوتقيمي الربامج. ورحب 
مع الأخذ يف  ،املقبةل للجنة ادلورةومضمون هذا التقرير يف  شلك بشأأناقرتاح مفصل  تقدميب  الأمانةرغبته يف أأن تقوم 

الويبو  وضعراجعة مل الاهامتم أأوىل أأنه عىلاجملموعة  وفد أأكدو منظم.  اس تقصاءمن خالل  الأعضاءول تعليقات ادلالاعتبار 
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يدمعها رأأي مراجع احلساابت  اليتو ذات الصةل  احلجج املقدمة يف الوثيقة أأنب وأأفاد. لحتياطياتابوس ياساهتا املتعلقة  املايل
واصل  ،يف الويبو ومكةاحل قضية. وفامي يتعلق ب للويبو املايلز الاس تقرار يف تعزي تسهمأأن  جيباملبينة  التدابري كذكلو  اخلاريج

نشاء أأي أأنهاجملموعة دمعه لوهجة النظر اليت مفادها  وفد اجلهود الرامية  جملموعةوفد ا دمعو جديدة.  هيئة ةليس من الرضوري اإ
ىل تعزيز وتعميق جمدية  اقشةلدلخول يف من عىل اس تعداد دامئ هأأن عىل أأيضا الوفد. وأأكد القامئالويبو الكفاءة وحتسني هيلك  اإ

 بلقطعة من الورق  متثل لاملبادئ التوجهيية  أأنبالقوي  موقفهد جمددا وأأك، اخلارجيةالويبو  ماكتبحول موضوع ش بكة 
 واصلو خطوات مقبةل.  أأي اختاذ قبل امهنالانهتاء  جيبالقضية وابلتايل  هيف هذ الأجل وطويلاسرتاتيجيا حيواي  عنرصا
الربانمج  جلنةقيادة  وجوبب هاعتقاد عن أأيضاقمية مضافة. وأأعرب  وذاتخارجية فعاةل  ماكتب ش بكةمطالبته ب  الوفد

دارة  هبدفامجلاعي  لجهدل  واملزيانية ضايف وقت أأوأأي تأأخري  دون اعليةبكفاءة وف الاجامتعاتعقد واإ  ،ختاماو . مربر غري اإ
 .يف مداولت اللجنة ةللمشاركة بطريقة مرنة وبناء اس تعداده عن اجملموعةوفد  أأعرب

مانة وأأضاف  عن أأعربو  ساىل الرئي هتنئةابل ابء،  اجملموعةعن  نيابةالياابن،  وفد وتقدم .37 مع  متامايتفق  أأنهبشكره للأ
 حتقيقهاما يف  عنرصا ي عدفعاةل وأأن الالزتام ابملواعيد  بطريقةجدول أأعامل ادلورة احلالية  ازدحاممعاجلة  رضورةالتوجه حنو 

 .الأعامل جدولمن بنود  موضوعيبند  لك بشأأنبياان  تقدمابء س   اجملموعةالأعضاء بأأن الوفد  أأبلغ. و ذكل

 الاستشارية املس تقةل للرقابةالويبو  جلنة تقرير 2 البند

ىلاملناقشات  استندت .38  .WO/PBC/22/2 الوثيقة اإ

 :التايل البيانللرقابة الاستشارية املس تقةل  الويبو رئيس جلنة ةانئب تقدمو  .39

، وأأمثل أأان وزمييل للرقابةالاستشارية املس تقةل  الويبو جلنة"امسي ماري نكوب، وأأمعل بصفة انئب رئيس 
آمون اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف هذا احلدث الهام  الس يد يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة  املمتثلغابور أ
 .املزيانيةو  انمجالرب

 "أأول، أأود أأن أأهنئمك عىل انتخابمك رئيسا للجنة الربانمج واملزيانية، وأأهئن انئيب الرئيس.

سبمترب  2من  ة"يرسين أأن أأعرض التقرير الس نوي للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اذلي يغطي الفرت 

ىل  1023 . وخالل هذه الفرتة، عقدت اللجنة أأربع جلسات. وجتدون النص الاكمل للتقرير 1022أأغسطس  32اإ
 .WO/PBC/22/2 يف الوثيقةالس نوي اخلاص بنا 

عرش شهرا  املتعلقة بعمل اللجنة خالل الثي"امسحوا يل أأن أأسلط الضوء الآن عىل بعض القضااي البارزة 
 تقةلتنص ولية اللجنة الاستشارية املس  و ناول أأول مسأأةل ولية اللجنة وعضويهتا وأأساليب معلها. املاضية. وسأأت 

ىل ادلول  نةللرقابة عىل أأن اللج  "يه جلنة خرباء استشارية مس تقةل وهجة رقابية خارجية أأنٍشئت لتقدمي الضامانت اإ
ىل مساعدة ادلول الأعضاء يف يبوو الالأعضاء بشأأن مدى مالءمة وفاعلية نظام الرقابة ادلاخلية يف  . ويه هتدف اإ

 ".ويبوللدورمه الرقايب واملامرسة الأفضل ملسؤولياهتم اخلاصة ابحلومكة فامي يتعلق ابلعمليات اخملتلفة 

. وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، حدث تناوب يف اءتضم اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة س بعة أأعضو "
لأعضاء الثالثة اجلدد ومه الس يد غابور لالإجراءات اليت اعمتدهتا امجلعية العامة. وترحب اللجنة ابعضوية اللجنة وفقا 

آمون والس يد اغربت اكلتنباش والس يد ىل الأعضاء الثالثة ،تشانغ غواجنالينغ أ اذلين غادروا اللجنة  وتتقدم ابلشكر اإ
ندو فران ما فانغ. وانتخبت اللجنة الس يد ريدرادو والس يد كجيل لرسون والس يد -ومه الس يدة بياتريس سانز

 ختصاصات اللجنةرئيس عىل التوايل ملدة س نة واحدة، وفقا لللنيكيتني والس يدة ماري نكويب، أأان، كرئيس وانئب 
 ادلاخيل. انظاهمو 



WO/PBC/22/30 
13 

 شعبةيف أأداهئا ملهاهما، اجمتعت اللجنة وتفاعلت مع املدير العام خالل ثالثة دورات من دوراهتا، ومع مدير و"
ومراجع  الويبولك دورة فصلية. كام اجمتعنا وتفاعلنا مع كبار املسؤولني املعنيني يف  يف ادلاخيل والرقابة الإداريةالتدقيق 

 احلساابت اخلاريج وفريق وحدة التفتيش املشرتكة.

اللجنة  تقوم. للحساابت عمك عىل مسأأةل الرقابة، ويف البداية عىل املراجعة اخلارجيةلأأود الآن أأن أأطو "
متش يا مع اختصاصاهتا، بتبادل وهجات النظر مع مراجع احلساابت اخلاريج وتقدم  ،الاستشارية املس تقةل للرقابة

ىل امجلعية  املالحظات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن تقرير مراجع احلساابت اخلاريج لتسهيل رفع تقرير اللجنة اإ
والرابعة  والثالثني لثانيةيف ادلورة ا مراجع احلساابت اخلاريجتقةل للرقابة مع العامة. واجمتعت اللجنة الاستشارية املس  

تقرير اخلاص ابلبياانت املالية ومراجعة ال  1022/25 ثنائيةلل  مراجع احلساابت اخلاريجمعل والثالثني ملناقشة خطة 
ىل مراجع احلساابت اخلاريج  عىل التوايل. وقدمت اللجنة، يف دورهتا الرابعة والثالثني، اقرتاحات 1023عام ل اإ

ىل الإدارة للمساعدة يف تقدير أأفضل للتعرض للمخاطر ومس توى أأولوية  هبدف تعزيز تقريره وقدمت اقرتاحات اإ
 التوصيات املقدمة.

التوصيات املقدمة من مراجع احلساابت اخلاريج واليت نوقشت بشلك مطول مع الإدارة ما  عضتشمل بو "
نشاء اح 2ييل: ) وحتسني الإفصاح عن الاحتياطيات يف البياانت  شاريعتياطي منفصل لأغراض متويل امل ( رضورة اإ

احلاجة اإىل حتسني صون البياانت احملاسبية املتعلقة ابلرسوم الواردة واملس تحقة بشأأن معاهدة التعاون و ( 1املالية، )
جراءات تشغيل قياس ية هبدف صياغة خطو ( 3بشأأن الرباءات، ) ط املساعدة القطرية، احلاجة اإىل تطوير اإ

ىل أأن تكون مجيع املقرتحات املس تقبلية اخلاصة مب و  (2) التاكليف مقابل فوائد للمصحوبة بتحليل  البناء شاريعاحلاجة اإ
 .ملقرتحالاستامثر افامي خيص 

املالية. لقد قامت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مبراجعة البياانت  البياانتأأود الآن أأن أأطلعمك عىل و "
ىل رأأي املراجعة غري املشفوع بتحفظات اذلي أأعرب  1023ديسمرب  32املالية للس نة املنهتية يف  مع الإدارة وأأشارت اإ

والإفصاح عن  الويبويات . وواصلت اللجنة حوارها مع الإدارة بشأأن اس تخدام احتياط مراجع احلساابت اخلاريج نهع 
 WO/PBC/22/28املالية، ورحبت ابجلهود املبذوةل من قبل الإدارة يف وثيقة جلنة الربانمج واملزيانية  البياانت

 هبدف توضيح هذه املسأأةل بشلك أأفضل.

ىل التحسينات اليت جرت عىل جودة  ت، أأشار املايل س تعراض يتعلق بأأداء الربانمج والافاميو " اللجنة اإ
ىل WO/PBC/22/8املشمول يف الوثيقة  1021/23 لثنائيةيف تقرير أأداء الربانمج ل  لومات الواردةاملع . وقد أأرشان اإ

. أأداء الربانمج والأداء املايلدمت يف جمال دواجية يف حمتوى التقارير اليت ق  قلقنا بشأأن مسأأةل العدد واحلجم والاز 
ننا نرحب ابقرتاح الأم عداد التقارير املالية عىل النحو الوارد يف  لربانمجأأداء ا لإصالح وحتسني انةوذلكل، فاإ واإ

 .WO/PBC/22/27 الوثيقة

 ،مبوجب اختصاصاهتا ،: تقوم اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةادلاخيل والرقابة الإدارية"شعبة التدقيق 
تنفيذ  ومتابعة ادلاخيل واخلاريج التدقيقبني همام  التنس يقوتعزيز  الويبوادلاخلية يف  التدقيقفاعلية هممة  س تعراضاب

ىل أأن خطة معل شعبة التدقيق  ارية. وأأشارت اللجنة الاستشتدقيقالتوصيات اخلاصة ابل  املس تقةل للرقابة ابرتياح اإ
 تسري يف مسارها الصحيح. 1022قد مت تنفيذها ابلاكمل وأأن خطة معل عام  1023عام ل ادلاخيل والرقابة الإدارية

خاضعة  ادلاخيل والرقابة الإداريةشعبة التدقيق اليت اضطلعت هبا  يميوالتق  ادلاخيل التدقيقام "لقد اكنت هم
ها عن التقارير ستشارية املس تقةل للرقابة عن رضااللجنة الاتعرب خلارجية خالل هذه الفرتة. و تقياميت اجلودة ال 

ىل مراجعة تنفيذ ا  لتوصيات اليت مت تقدميها.الإجيابية اليت صدرت عن هذه التقياميت وتتطلع اإ
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جتدر الإشارة هناك تقرير واخيل. و ادل التدقيقتقارير من اللجنة مثانية  اس تعرضت، الاس تعراضفرتة خالل و "
ليه وهو التقرير  دارة مزااي واس تحقاقات املوظفنياإ والآاثر املالية اليت  الضوابط ادلاخليةاليت تثري عددا من قضااي  عن اإ

 ول الأعضاء علهيا.تود اللجنة اإطالع ادل

"وفامي يتعلق مبهمة التحقيق، مت اإطالع اللجنة ابنتظام عىل عدد احلالت ونتاجئ التحقيقات. وترحب اللجنة 
تكثف الويبو وتتوقع بأأهنا س تجعل  ادلاخيل والرقابة الإداريةاذلي تقدمت به شعبة التدقيق  الغشأأيضا بتقيمي خماطر 

 .اومواهجهت االغش والفساد وكشفهحالت هجودها لتعزيز الوقاية من 

ها عن قيام الإدارة ابلفعل بوضع خطة ش املشرتكة، أأعربت اللجنة عن رضابتقارير وحدة التفتي لق"وفامي يتع
ىل أأن هناك تقدما يف تنفيذ التوصيات القدمية اليت طرحهتا وحدة  معل ملعاجلة القضااي املطروحة. كام أأشارت اللجنة اإ

حرازه يف اجامتعاتنا الالحقة.التفتيش املشرتكة. و   سنس متر يف متابعة التقدم اذلي يمت اإ

نفسها  اللجنة"متابعة التوصيات ذات الصةل ابلرقابة: واصلت اللجنة متابعة توصيات الرقابة اليت تقدمت هبا 
عددا من ووحدة التفتيش املشرتكة وقدمت  ادلاخيل والرقابة الإداريةومراجع احلساابت اخلاريج وشعبة التدقيق 
 التوصيات لتحسني وتعزيز معلية املتابعة.

بعد التشاور مع  ،للرقابة املس تقةل"التعديالت املقرتحة عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية: قامت اللجنة الاستشارية 
يه  مبراجعة ميثاق الرقابة ادلاخلية واقرتحت بعض التعديالت، كام ،ادلاخيل والرقابة الإداريةاملدير وشعبة التدقيق 

اللجنة بأأهنا س تعزز وحتسن من  رىاملقرتحة اليت ت الرئيس ية . وتمتثل التغيرياتWO/PBC/22/22واردة يف الوثيقة 
ىل بند "تضارب املصاحل" واذلي يتناول خمتلف حالت 2جودة الرقابة ادلاخلية فامي ييل: ) دخال قسم جديد اإ ( اإ

ماكنية التقدم بشاكوى بشأأن سوء السلوك  وس يعتو ( 1يقات، )تضارب املصاحل احملمتةل، ولس امي فامي يتعلق ابلتحق  اإ
آخر"، ) ىل تقارير املراجعة والتقيمي اخلو ( 3املزعوم ضد "أأي طرف داخيل أأو خاريج أ بشعبة  اصةتوفري وصول عام اإ

عادة الصياغة  مع وجود رشط بشأأن ادلاخيل والرقابة الإداريةالتدقيق  توضيح و ( 2أأو احلجب لأس باب حمددة، )اإ
قاةل  بأأس باب حمددة.سوى ترتبط ل حبيث  ادلاخيل والرقابة الإداريةشعبة التدقيق مدير  رشط اإ

خالل دورهتا الرابعة والثالثني اليت عقدت قبل أأس بوعني، اجمتعت اللجنة وتبادلت وهجات النظر مع اثنني و "
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل   للرقابة تتعلق ابلتعديالت املقرتحة عىلمن وفود ادلول الأعضاء اليت قدمت واثئق اإ

جيابية وقمية وبناءة. وتشجع اللجنة ادلول الأعضاء عىل  لرقابةميثاق ا ادلاخلية. ووجدت اللجنة أأن التفاعالت اكنت اإ
جيابية  ضافية. وسيمت مناقشة التعديالت و  ،اإىل الاقرتاح واملوافقة عليهالنظر ابإ تظل مس تعدة للنظر يف أأي اقرتاحات اإ

 من جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية. 7قرتحة للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشلك مطول كبند رمق امل

الإرشاف عىل همة مب  تأأسيسها،منذ  ،اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لك  فت"مرشوعات البناء اجلديدة: 
اللجنة من جانب الإدارة عىل التحديثات اخلاصة ابلتقدم  البناء اجلديدة. ويف لك دورة من دوراهتا، مت اإطالع مشاريع

حرازه يف  دارة التدقيق ادلاخيل ومراجع احلسااب مشاريعاذلي مت اإ ت البناء. كام قامت مبراجعة التقارير الصادرة عن اإ
جانب مراجع احلساابت اخلاريج حول هذا  منعدد من القضااي ذات الصةل  اخلاريج عىل التوايل. وقد أأثري

 التوصيات. تكلاللجنة متابعة تنفيذ الإدارة ل ملوضوع، ويه واردة يف تقرير مراجع احلساابت اخلاريج. وس تواصل ا

سرتاتيجية الأوىل  تقدمت هبا الأمانة. املسأأةل الاسرتاتيجية واملقرتحات اليتسأأطلعمك الآن عىل املسائل الاو "
طار راجعت اللجنة الاستشارية وقد . طة الرأأساملية الرئيس يةاخل يه التقرير املرحيل بشأأن املشاريع الواقعة يف اإ

واقرتحت عددا من  1029-1022للفرتة  طة الرأأساملية الرئيس يةاخليف دورهتا الثانية والثالثني، ، للرقابة ةلاملس تق
أأن تقوم الإدارة ابش امتل  ىل. وتتطلع اللجنة اإ هباهبدف تعزيز قمية املعلومات اخلاصة  اخلطةالتغيريات عىل شلك 
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جراء حتليل طة الرأأساملية الرئيس يةاخلالتغريات يف النسخ املقبةل من  ىل اإ التاكليف الفوائد مقابل ، مبا يف ذكل احلاجة اإ
 للمشاريع املقرتحة.

اللجنة الاستشارية  أأحاطتقد فر الس نوي بشأأن املوارد البرشية. سرتاتيجية الثانية يه التقرياملسأأةل الاو "
دارة املوارد البرشية اب امعلاملس تقةل للرقابة  ووافقت عليه، لتقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية اذلي قدمه مدير اإ

 جلهود املقرتحة لتناول شواغل ادلول الأعضاء فامي يتعلق ابلمتثيل اجلغرايف العادلأأحاطت علام عىل وجه اخلصوص ابو 
 .ويبويف ال

لية اليت مت عرضها عىل جلنة الربانمج واملزيانية للمناقشة خالل ادلورة الأخرية: قدمت الإدارة املقرتحات التاو "
عداد التقارير املالية( اقرتاح لتحسني أأداء ا2) . وفامي ستامثراتبشأأن الا الويبواقرتاح لتعديل س ياسة و ( 1) ؛لربانمج واإ

دارة أأموال فو  فتاكلي س تعراضايتعلق ابلقرتاح الثاين، تويص اللجنة أأيضا بتوس يع الاختصاصات لتشمل  وائد اإ
 .لحئتهونظام املايل ( اقرتاح لتعديل ال 3لأخري )ويف ا ؛ية اخلدمة سواء داخليا أأو خارجياالتأأمني الصحي بعد هنا

اذلين تعاملت معهم عىل تواجدمه وانفتاهحم  الويبو"يف اخلتام، تود اللجنة أأن تشكر املدير العام ومجيع موظفي 
يف  اومالحظاهت اول الأعضاء عىل املشاركة بأأس ئلهت. كام تود أأن تشكر ادلاسبللواثئق يف الوقت املن مهوتوفري

ىل اس مترار املشاركة واحلوار.  ،اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اليت نظمهتا الإعالمية اجللسات شكرا و وتتطلع اإ
 ".لمك

جراءات وضع خطط ادل السلفادور سؤالا وفد طرحو  .20 شارةطري مع مع الق  حول اإ  ملالنامية والع ولادل اإىل حمددة اإ
 اللجنة رئيس انئب سؤال عىل طرحالوفد عن رغبته يف  أأعربالاكرييب. و الالتينية و  أأمرياكبه مكتب بدلان  قام اذلي زياملم

 عند لس امي تنفيذه،س بق  االفرق اذلي ميكن مقارنته مبخلطط ادلمع القطري و  ةاملضاف القمية بشأأن الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .الاكرييبن أأمرياك الالتينية و بدلا يف تنفيذهالنظر يف املعايري القامئة وما س بق 

وعىل الرمغ من  لتايالند،القطرية  احملفظة تقيمي خالل منالاستشارية املس تقةل للرقابة بأأنه  اللجنة رئيس انئب وأأفاد .22
 الأهداف من شأأنه توضيحاكن  اذلي الأمرالبداية،  يفمل تكن موضوعة  طريةالق اخلطةأأن  بدا تنفيذه،التقيمي اليت جيري 

جراء هذا التقيمي بدون وجود الأ  وذلكل،. اليت تقدهما الويبو ساعدةامل  منوالفرعية  الأساس ية  الالزم ساسمن الصعب اإ
ىل امل وهناكلإجرائه.  ذاف. املتوقعة والإجنازاتمت ختطيطها  اليت الإجنازاتو  الأساس ية علوماتحاجة اإ خطة ادلمع  وضعمت  اإ

 .دى جناح املساعدةمل ينيواقع وتقيمي  قياسجراء لإ  معقوةل وس يةلهناك  كونتفس   ما، بدل ساعدةمب  الويبو تبدأأ  ماالقطري عند

 يفحتديدا عن رغبته  وأأعربطري. املضافة خلطط ادلمع الق   القمية بشأأنمن املعلومات  مزيداالسلفادور  وفدالمتس و  .21
 هبذهتعمل ابلفعل  السلفادور بأأن ِوأأفادالاكرييب. ن منطقة أأمرياك الالتينية و لبدلا ابلفعلمت وضعها  اليتع اإىل خطط ادلمع الرجو 
جراءذكل مبثابة أأن و  ،دمع مع أأهداف وتقياميت طةخب أأي ،الطريقة أأعرب عن رغبته يف أأن  ،. وذلكلاملنطقةتفعيهل لفائدة  مت اإ

جراء من  ابلنس بة لبدله، ،احملمتةل القمية فهمي   .جديدتفعيل اإ

 املساعدةالويبو  تقدم حيث ابلبدلان تتعلق املعنيةأأن التوصية  ابةالاستشارية املس تقةل للرق اللجنة رئيس انئب وأأوحض .23
 .حيث ل توجد خطط دمعو 

. واعترب التقرير اللجنة تقرير عرض عىل الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة رئيس نائبشكره ل  عن الهندوفد  عرب  و  .22
ىل مساعدة ادلول الأعضاء يف د دفهي لأنه الربانمج واملزيانية جلنة وثيقة قمية للمناقشة يف يف الرقابة وممارسة  ورهااإ

رغبته  عنأأيضا  الوفد وأأعرب. اليت تقوم هبا الويبو اخملتلفة لعملياتيتعلق اب فاميابحلومكة عىل حنو أأفضل  اخلاصة لياهتامسؤو
ىل  1023سبمترب  2الس نوي للفرتة من  لتقريرا عىل الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة أأعضاءلتقدم ابلشكر اإىل يف ا اإ
بداء بعض املالحظات ويتطلع اإىل سامع ردود بشأأهنا عىل الأرحج  نهبأأ  أأفاد. و 1022أأغسطس  32 ادلورة  يفيرغب يف اإ
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دخالها حاملقرت املالحظة الأوىل ابلتعديالت  وتتعلقاحلالية.   اعددهناك  أأنلرقابة ادلاخلية. ووجد الوفد الويبو ل ميثاق عىل اإ
ماكنية أأ و من مضن ما مت تقدميه للغاية  فيدةامل من املقرتحات  هذا  ويفيف دورات لحقة. هتا مناقش عرب عن اقتناعه من اإ

توصيات  يكون هناك مساحة لأ تن أأ  يفتس متر وأأعرب عن أأمهل  أأن بجي ةهذه العملي بأأناعتقاده  عن الوفدأأعرب  الوقت،
تفيد بوجوب قيام الإدارة  اليت الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة بتوصية الوفديف تقرير املناقشات لدلورة املقبةل. ورحب 

صدار   ممارسة مبثابة س يكونذكل  بأأنعن اعتقاده  أأعربو  ،منفصال املكتب الأخالقيات ابعتباره تقرير  نويالس   التقريرابإ
بشأأن تقرير مراجع  موضوعية مالحظات تقدمي تس تطع مل الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة أأنالوفد ب وتفهميدة. مف 

ىل أأهنا مل  اخلاريج، احلساابت  أأعربيف دورهتا الأخرية. ومع ذكل،  التقريرعىل  لالطالع فرصةعىل  حتصللس امي ابلنظر اإ
ىل  الأكيدةعن رغبته  الوفد آراءيف الاس امتع اإ مراجع  تقرير بشأأن الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة جانب مفصةل من أ

 هنائية،العامة. ومكالحظة  امجلعية داخل أأو الربانمج واملزيانية جلنةبني و  بيهناالتفاعالت الالحقة  خاللاحلساابت اخلاريج 
ىلالوفد  أأشار  اخلاريج، احلساابتملالحظات مراجع  نتيجة رزتب اليت ابلحتياطياتفامي يتعلق  اكبري  اهامتما لحظأأنه  اإ
طار املتابعة ادلقيقة  بأأهنا وفدتفهم ال يتوال مع  تفاعلهايتعلق ب  مامبا يف ذكل  ،الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة قبل منيف اإ

 حتياطياتالا بشأأنمع الإدارة  ناقشاهتام  س تواصل الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة بأأن تهالإدارة. وأأعرب الوفد عن ثق 
عداد التقارير امل طار اإ طالع  س تقومو  اليةيف اإ هذه  أأناملقبةل، حيث  امدوراهت يف العامة وامجلعية الربانمج واملزيانية جلنةابإ

 .حساسة املسأأةل

املقدمة من  اتواملساعد عىل الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة أأعدته اذلي لتقريرتقديره ل  عنابكس تان  وفد أأعربو  .25
 رضورية ت عد الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة وفرهتااليت  والرقابة خدمات الاس تعراضبأأن  أأفادالأمانة يف هذا الصدد. و 

 ،يف الوقت احملدد  اخلاريج احلساابتمراجع  تقرير توافر عدممن املؤسف  فاإن وابلتايلوكفاءة أأداء املنظمة.  لشفافيةا ضامنل
اإصدار التقرير الس نوي  بشأأن املقدمة التوصيةالوفد  وأأيداملس تقبل.  يفهذا الأمر  تصحيحأأمهل يف  عن الوفدأأعرب ذلا 

ىل مس تقةل كوثيقةملكتب الأخالقيات  صدارهبدل من  ،الربانمج واملزيانية جلنة اإ  املوارد بشأأنللتقرير الس نوي  مكلحق اإ
يف  املعلومات جودة تحسنيل تقديره أأيضا  عن الوفدجدا. وأأعرب  مفيدة ةوثيق ذكل التقرير أأنهب عن اعتقاده أأعربالبرشية، و 

توحيد  اقرتاحأأن يمت تنفيذ  يفأأمهل  عن أأيضاوأأعرب  ،الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة أأقرته حس امبتقرير أأداء الربانمج، 
زيد من املهناك  يكونأأن  يفأأمهل  عن الوفد أأعرب كاميف املامرسة العملية.  الواثئق مكيةالتقارير وجتنب الازدواجية وتقليل 

 .البرشية يف املنظمة للمواردالنقاش والتنفيذ الفعيل ملبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل 

س بانيا، بصفته الوطنية وليس  وفد وأأعرب .26  اإىل ضاممالان يفرغبته  عن ،الربانمج واملزيانية جلنة انئب رئيس بصفتهاإ
 عىلها، وكذكل و املعلومات اليت قدم عىل رقابةالاستشارية املس تقةل لل اللجنة الشكر اإىل أأعضاء توجيهل الأخرى  الوفود
 عن الوفد أأعربورحب ابلأعضاء اجلدد. و  ماملنهتية وليهت لأعضاءلشكره  عن الوفد. وأأعرب فرمهتوا عىلاجلاد و  معلهم
عىل  حيصلمل  رمبابأأنه  وأأفاد. اخلاريج احلساابتحول تقرير مراجع يف طرح مزيد من الأس ئةل  ،الأخرى الوفودمثل ، رغبته
الاستشارية املس تقةل  اللجنةعن رغبته يف طرح بعض الأس ئةل عىل  أأعربوابلتايل  التقريرعىل  لالطالعالاكيف  الوقت
ى مجيل بدون شك. وأأعرب قاعة املؤمترات اجلديدة، وهو مب بناءحول  ،املثال يلالآراء الأوىل، عىل سب  بعض بشأأن للرقابة

 عىل الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنةهممة تقرص  ملتقرير مراجع احلساابت اخلاريج،  اس تعراض عندبأأنه  ثقتهالوفد عن 
 مرشوع تطورمثل  بشأأن ما حدث خالل الأشهر املاضية مالحظاته مشلت أأيضا بل اخلاريج احلساابتتوصيات مراجع 

رغبته  عنأأيضا  الوفد وأأعربالآن.  حىتو هتا البناء اجلديدة من بداي مشاريع تتابعاللجنة  اكنت حيث ،سبيل املثال عىل البناء
. ودةاجل عايل امعله وأأن ينبغي كامابلعمل تقوم يعتقد أأن اللجنة  نهأأفاد بأأ  حيث ،اللجنة معليف تقدمي مالحظات عامة بشأأن 

حتديد مصدر  يف استباقيةأأكرث  تكون أأنو  ربأأك تفاعيل دور رية املس تقةل للرقابةالاستشا لجنةل  يكونجيب أأن  هأأن يعتقدو 
 بطريقةو  ،اجملالت اليت ميكن لها تحديدب  الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة تقوم أأنب يويصرمبا  بأأنه وفدال وأأفاد. املعلومات
 يف ذكل عكسأأن ت وحتاولأأهنا ذات أأمهية خاصة،  عتقدت و/ أأو متابعة ورصد النقاط اليت  التوصياتأأن تقدم  ،استباقية
 أأهنا الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة أأعضاء يرىتكل املسائل اليت  حتديد يفالأعضاء  ادلول ذكل سيساعدتقاريرها. و 

 .الأعضاء لدلول ابلنس بةأأمهية خاصة  ذات
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ىل  الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة رئيس ةانئب توتقدم .27 بشأأن تقرير مراجع و . مالحظاهتاعىل  الوفودابلشكر اإ
 أأس بوعني، قبل ادلورة الأخرية للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةأأثناء انعقاد أأنه بالرئيس  ةانئب تأأفاد ،احلساابت اخلاريج

هذه لكن و ايئ التقرير الهنا قيل أأهنحصلت عىل نسخة التقرير. وخالل ادلورة، مرشوع نسخة من عىل  اللجنةحصلت 
قعتكن قد النسخة مل ت راجع متقرير أأن يمت الانهتاء من بشلك عام  الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنةبعد. وتتوقع  و 
 تاكنة. و الربانمج واملزياني جلنةمن موعد دورة جدا  قريب وهو موعد ،أأغسطسة اخلاريج حبلول موعد دوراحلساابت 

يف جتاه مسأأهل أأهنا حتفظات  اولكن اكن دلهيحنو فعال  عىل حمتوايت التقريرقد راجعت  الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة
 الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنةوتتوقع قليل يف النسخة الهنائية. مت تغيري ال ، حىت لو تقرير راجعة مرشوعتقوم مب الواقع

يف القضااي اليت أأثريت يف التقرير، ونظرت اللجنة هذا العام. مه تسلمبكر مقارنة مبوعد ت تقرير يف وقال تلقي مس تقبال أأن ت 
طار عمق ب هتاناقش م الرئيس  ةانئب توقعتدد من القضااي اليت أأثريت واليت هناك عتشييد املباين. و ب يتعلق  مالس امي  هذا يف اإ
الأمانة أأن  من الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة طلبتتقرير مراجع احلساابت اخلاريج. ومع ذكل، اذلي يتعلق ب البند 

 الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة وتلقت اخلاريج. احلساابت تأأخذ بعني الاعتبار القضااي اليت أأثريت يف تقرير مراجع 
حاطات من  احلساابت مراجع  رتقرييف ننظر مشاريع البناء اجلديدة يف لك دورة فصلية. ومع ذكل، عندما بشأأن دارة الإ اإ
الإدارة. من قبل  كراخلاريج وما ذ  احلساابت مراجع من قبل كر أأن هناك بعض اخلالف بني ما ذ  ميكن أأن نشعر باخلاريج، 

ىل ردودها يف دارة وعىل لك حال، أأشارت الإ  الطرفني، يف أأن حتث  الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنةواكن عىل موقفها. اإ
برام اتفاق بشأأن القضااي اليت أأثريت.  الكثري من اجلهدعىل بذل ير، التقر صدور وقت  وفامي يتعلق ابستباقية عىل الأقل لإ
س بانياوفد مالحظات  أأنبالرئيس  ةانئب تأأفاد ،الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة هبا الطريقة اليت مت عن  ترمبا نتج اإ

يف أأن أأيضا دارة الإ  تساعدكام دارة. الإ قضااي وانقش هتا مع  ةس تقةل للرقابالاستشارية امل  اللجنةلقد أأاثرت كتابة التقرير. 
ىل الأمام. واكنت واحدة من هذه القضاب متيضأأن تكون س باقة و  حتدثت سابقة، دورة يف وقضية اخملاطر. ممتثةل يف  اايلقضااي اإ

ىل الإدارة حول وضع س ياسة لل الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة لع  قدالأمر أأن هذا نرى الآن ، وميكن أأن مخاطراإ اضط 
آخر  عددا من القضااي مع  الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة. وأأاثرت وهو اخلطة الرأأساملية الرئيس يةبه. وهناك مثال أ

ن. مس تقبلل من جانب الإدارة ل بعني الاعتبار وأأخذت بشلك جيد ويه القضااي اليت مت تناولها الإدارة،  الاستشارية  اللجنة اإ
حتيط علام  أأهناب الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة انئب رئيسأأفادت . ومع ذكل، ابلفعل قضااي قد أأاثرتاملس تقةل للرقابة

س بانيا و اب  .يف تقاريرها املقبةل اللجنة معلالإبالغ بطريقة أأكرث تفصيال عن  ميكن هأأنتعتقد لنقاط اليت أأاثرها وفد اإ

ها عن تقديره دلور وأأعرب لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةل اجملموعة ابء، عن شكره نيابة عن الياابن،  وفدأأعرب و  .28
آلية الرقابة هتا ومسامه احلامس الاستشارية  اللجنة لتقريرتقديره عن التعبري يف نه يرغب أأيضا أأفاد بأأ . و ويبولاخلاصة ابيف أ

عىل ابء اجملموعة  وفد رحبو ع الأنشطة املدرجة يف هذا التقرير. يومجل WO/PBC/22/2  يف الوثيقة الوارد املس تقةل للرقابة
تحسن ل ابو ،ادلاخيل والرقابة الإداريةالتدقيق  شعبةل التقيمي و املراجعة ادلاخلية همميت بشأأن لنتاجئ الإجيابية اب وجه اخلصوص

الاستشارية املس تقةل  لجنةالإجيايب ل  ردالالوفد . ودمع الربانمج أأداء تقرير وضوح املعلومات الواردة يفاذلي طرأأ عىل كبري ال 
عداد التقارير املالية. معلية اإصالح وتعزيز أأداء الربانمج و بشأأن عىل اقرتاح الأمانة  للرقابة  تواصل أأنويتوقع وفد اجملموعة ابء اإ
آلية  رلعب دو  الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة دارة املنظميف حتسسامهة امل تواصل و ، لرقابةالويبو لهام يف أ  ة.ني اإ

للجنة  هشكر أأعرب عن ابء. و  اجملموعةمت الإدلء به نيابة عن وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي  دمعو  .29
عىل ميثاق  أأدخلتللتعديالت اليت اللجنة عىل الاهامتم اذلي أأولته و  الإعاليمالاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها 

طار ميعاخلاصة جب  الأساس يةواثئق ال اس تعراضه جيب أأنه برأأىأأعرب الوفد عن الرقابة ادلاخلية. و  لمساءةل ل  الويبو جوانب اإ
كام . املامرسة هعن تقديره للجهود اليت بذلت يف هذالوفد أأعرب ابلتايل ابنتظام للتأأكد من أأهنا ذات صةل وشامةل. و والرقابة

ىل  املقرتح اذلي دعا اإىلدمعه اخلاص للتعديل أأعرب عن  ماكنية نفاذ امجلهور اإ شعبة اليت تعدها  والتقيمي التدقيقتقارير اإ
خطوات مماثةل حنو مزيد من  تتخذمنظومة الأمم املتحدة عىل مس توى نظامت امل ما فتئت . و ادلاخيل والرقابة الإداريةالتدقيق 
برانمج الأمم املتحدة  -لأمم املتحدة اتبعة لجملالس التنفيذية لعدة صناديق وبرامج اعمتدت ا، مثال 1021في عام فالشفافية. 

برانمج الأغذية و  لأمم املتحدة للمرأأةابرانمج خلدمات املشاريع و  حدةمكتب الأمم املتو  الإمنايئ وصندوق الأمم املتحدة للساكن
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شهر . ويف 1021 حبلول هناية عام ادلاخيل التدقيقن تقارير لالإفصاح عقرارات  - وصندوق الأمم املتحدة للطفوةلالعاملي 
ام العلإفصاح اب السامحبشأأن لقرار اذلي اختذته ادلول الأعضاء نفس الهنج اباملتحدة  ممامجلعية العامة للأ اتبعت ، 1023أأبريل 

برانمج الأمم يشمل هذا الإجراء ل امتد . و 1022ديسمرب اعتبارا من عن تقارير مكتب الرقابة ادلاخلية عىل أأساس جترييب 
ت منظمة الأمم نرش و . مم املتحدة للمس توطنات البرشيةبرانمج الأ املعي ابخملدرات واجلرمية و  ةومكتب الأمم املتحد املتحدة للبيئة

ىل عام  ائية( تقارير التقيمي الهناليونسكو) لثقافةل للرتبية والعمل و املتحدة   وخطط التقيمي الس نوية 1001اليت يعود اترخيها اإ
التقرير الس نوي ملكتب بشأأن رضورة تقدمي اقرتاح اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مع الوفد  اتفق. و اخلاصة هبا

دراجهبدل من كتقرير مس تقل الأخالقيات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية  وارد البرشية. بشأأن املتقرير الس نوي رفق يف ال مك اإ
ملناقشة معل الاكيف الوقت جيب ختصيص منظمة. و  عنرصا هاما لإطار املساءةل يف أأي ي عدمكتب الأخالقيات أأفاد بأأن و 

عن رغبته يف أأيضا الوفد أأعرب . و املتلقاةلتوعية والتدريب وأأنواع الاس تفسارات ابيتعلق  مامكتب الأخالقيات، لس امي 
قبل وضع الصيغة خطة معهل الس نوية عىل  بةاللجنة الاستشارية املس تقةل للرقا اإطالععىل تشجيع مكتب الأخالقيات 

طار الرقابة ادلاخليةداخل نقاط الضعف احملمتةل أأن تقدم رأأاي بشأأن جنة تكل الل ميكن ل حيث  ،لها يةالهنائ  ضافة اوميكهن اإ رأأي  اإ
 مكتب الأخالقيات. معلاذلي يتخذه جتاه الابشأأن  خمتلف

شكر و  اللجنة تقرير تقدميعىل  الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة رئيس ةنائبعن شكره ل وفد املكس يك أأعرب و  .50
آمون، الثالثة ابلأعضاء الوفد . ورحب من أأعاملاللجنة عىل لك ما قدموه  أأعضاء نة جل دورة يف  احلارضاجلدد، الس يد أ

 اللجنة شكركام اللجنة،  هالعمل اذلي نفذت وأأعرب عن رضاه عىلالس يد اكلتنباش والس يد تشانغ. و  الربانمج واملزيانية
دارة اس تحقاقات  حيالاخملاوف جمددا عىل وفد أأكد الميثاق الرقابة ادلاخلية. و بشأأن  معلهاعىل  قابةالاستشارية املس تقةل للر  اإ

دارة املنظمة بشلك عام. ومكة تتعلق ابحلبل  ،قضية ل تقترص عىل تقرير التدقيق ادلاخيلى أأهنا اليت رأأ و  املوظفنيومزااي  واإ
الإجراءات والس ياسات يف هذا اجملال  تنس يقبشأأن  الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة توصية رضاه عىلوأأعرب الوفد عن 

تنفيذ بشأأن منظومة الأمم املتحدة. وطلب الوفد من اللجنة أأن تواصل أأعامل املتابعة مضن أأخرى جمالت يف  القامئةمع تكل 
 عن رغبتهأأيضا وأأعرب الوفد . مفتوحة ظلت اليةعخاطر مب املتعلقة هناك بعض التوصيات الهامةوأأفاد بأأن التوصيات القدمية. 

جراء أأن يف  ىل رأأي  وانضم . واتثالث س نار عىل مداليت ق دمت لتوصيات ل عن كثب  اس تعراضيمت اإ الوفود الأخرى اإ
معل مكتب الأخالقيات قبل وضع  ةخطابس تعراض  الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنةرضورة قيام املوافقة عىل بشأأن 
لضامن مس تقةل. و  كوثيقة الربانمج واملزيانية جلنة التقرير الس نوي ملكتب الأخالقيات اإىلجيب تقدمي  هوأأن االهنائية لهالصيغة 

الوارد يف فقرة القرار مرشوع تعديل عىل عن رغبته يف اقرتاح لوفد أأعرب ا ،الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة متابعة تقرير
 فامي ادلورات السابقة للجنة الربانمج واملزيانية سادتاليت يف الآراء عىل أأساس روح التوافق  ،WO/PBC/22/2 وثيقةال

 .املذكورة القرارفقرة يتعلق ب

عىل  اللجنة رئيس ةئبانشكر تقريرها و  عىل الاستشارية املس تقةل للرقابة لجنةعن شكره ل   وفد جنوب أأفريقياأأعرب و  .52
زيد من الشفافية املحتقق  اهنأأ يرى اليت و  ميثاق الرقابة ادلاخليةعىل املقرتحة ابلتعديالت رحب اذلي قدمته و  عرضال

ماكنية نفاذ امجلهوره بشأأن كام أأعرب عن رضامعل املنظمة. بشأأن والوضوح  اتحة اإ ىل  اإ ادلاخيل والرقابة التدقيق تقارير شعبة اإ
 اللجنةتكل  الأخالقيات ورحب ابقرتاح ومكتب الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة أأيد الوفد زايدة التفاعل بني. و الإدارية

ىل  .تقرير مس تقلل مكتب الأخالقيات تقدمي  ادلاعي اإ

هبدف ( مت تعمميهاذلي و وفد املكس يك، املقدم من  قرتاحالالقرار )وفقا لفقرة نص ه مت تعديل أأنبالرئيس  أأعلنو  .51
ة. وقام الرئيس بتالوة فقرة الاستشارية املس تقةل للرقاب اللجنة ىلاإ املقدم  والطلب توضيح الفرق بني توصية امجلعية العامة

 الويبو علام بتقرير جلنةط أأن حتيأأ( ):مبا ييل ويبوامجلعية العامة لل بأأن تقوم جلنة الربانمج واملزيانيةأأوصت ( 2"املقرتحة: القرار 
مانة توأأن ب( )،WO/PBC/22/2 وثيقةيف الالوارد للرقابة  الاستشارية املس تقةل اختاذ الإجراءات مواصةل طلب من الأ

الاستشارية  اللجنةمن  الربانمج واملزيانية جلنة طلبتكام  (1. املس تقةل للرقابة ستشاريةالا اللجنة توصياتردا عىل املناس بة 
مامل تخذة من قبل  جراءاتالإ مراقبة و  اس تعراض مواصةل املس تقةل للرقابة ىلتقارير رفع وفقا لوليهتا و  انةالأ  يف هذا الشأأن اإ

 " الربانمج واملزيانية جلنة
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ضافوفد أأملانيا  واقرتح .53 ما اإ ، أأو 1" الواردة يف الفقرة الإجراءات امل تخذة من قبل الأمانة" عبارة" بعد عن كثب"ة عبارةاإ
 .ارينالقر يمت توحيد نص حبيث  (6بند )القرار املقرتح لل نص " من عن كثب" عبارةحذف 

ذا اكن عام رئيس ال تساءلو  .52 ضافة هو قرتاح الااإ  عن كثب"." عبارةاإ

ضافة أأو حذف  ه ميكنأأنبوفد أأملانيا  وأأوحض .55  ." لأغراض الاتساقكن كثب" عبارةاإ

 .هياملك رينالقرا يمرشوع يف" عن كثب" عبارةوفد املكس يك وفد أأملانيا واقرتح الإبقاء عىل  وشكر .56

ذا اكن وفد أأسرتاليا عام وفد أأملانيا  تساءلو  .57  املكس يك. الاقرتاح اذلي تقدم به وفدس يدمع اإ

 .قرتاح وفد املكس يكعىل ارتياحه لوفد أأسرتاليا  أأكدو  .58

ىل اوفد الولايت املتحدة الأمريكية  أأشارو  .59 ىل و  1لفقرة اإ  امربكة قليال لأهنرأأى أأهنا واليت  ،"وفقا لوليهتا"عبارة اإ
تنص حبيث  عبارة "وفقا لوليهتا" يف تكل الفقرةيمت تقدمي من حيث الوضوح، اقرتح الوفد أأن و هناية الفقرة.  ت قربوضع

مع واصةل )..("، موفقا لوليهتا،  ،الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة من الربانمج واملزيانية جلنة طلبتكام ييل: "الفقرة كام 
 .6و 2 ينبند من ال لكابلنس بة لغوي كام هو اللالإبقاء عىل ابيق املنطوق 

 .الاقرتاحتالوة وفد من الرئيس ال طلبو  .60

الاستشارية املس تقةل  اللجنةمن  الربانمج واملزيانية جلنة طلبتكام "عىل النحو التايل: بتالوة الاقرتاح الوفد قام و  .62
 جلنة يف هذا الشأأن اإىلرفع تقارير و  انةالأمامل تخذة من قبل  جراءاتالإ مراقبة و اس تعراض  مواصةل ،وفقا لوليهتا ة،للرقاب

بيامن اقرتاح الوفد(  يف) الاستشارية املس تقةل للرقابة للجنةاب تتعلقأأن الولية  يهالوفد أأن الفكرة  وأأوحض ."الربانمج واملزيانية
ىل ولية الأمانةت لأنه قد ة يف البداية مربكقرأأت هبا الطريقة اليت اكنت   .شري اإ

ىل أأن  الرئيس وأأشار .61  .غري موجودة عن كثب"" عبارةاإ

 ة،الاستشارية املس تقةل للرقاب اللجنةمن  الربانمج واملزيانية جلنة طلبتكام ": الاقرتاح التايلبقراءة وفد أأملانيا وقام  .63
 جلنة يف هذا الشأأن اإىلرفع تقارير و عن كثب  انةالأمامل تخذة من قبل  جراءاتالإ مراقبة و اس تعراض  مواصةل ،وفقا لوليهتا

 ".الربانمج واملزيانية

 .القرار التايلمت اعامتد جدول الأعامل وبنود أأخرى عىل هذا البند من  مالحظاتهناك أأي مل تكن و .62

 :مبا ييلويبو امجلعية العامة للبأأن تقوم  جلنة الربانمج واملزيانيةأأوصت  .65

 ؛WO/PBC/22/2الوثيقة يفالوارد  للرقابةالاستشارية املس تقةل الويبو ط علام بتقرير جلنة يأأن حت  )أأ(

أأن تطلب من الأمانة مواصةل اختاذ الإجراءات املناس بة ردا عىل توصيات اللجنة الاستشارية املس تقةل و  )ب(
 للرقابة.

كام طلبت جلنة الربانمج واملزيانية من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، وفقا لوليهتا، مواصةل اس تعراض  .66
 .أأن اإىل جلنة الربانمج واملزيانيةامل تخذة من قبل الأمانة عن كثب ورفع تقارير يف هذا الشومراقبة الإجراءات 
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 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج 5البند 

 1022يونيو  30 يف الاشرتااكت تسديد ووضع؛ 1023البياانت املالية الس نوية لعام  22ند الب 

 1023لعام الس نوية  التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية )أأ(

 1022يونيو  30وضع تسديد الاشرتااكت يف  )ب(

 )أأ( و )ب( معا. 22اخلاس والبند  تقرر مناقشة البند .67

)تقرير مراجع احلساابت اخلاريج( والوثيقة  WO/PBC/22/3واستندت املناقشات عىل الوثيقة  .68
WO/PBC/22/5 ( والوثيقة 1023 لعام )التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نويةWO/PBC/22/7 ( وضع

 (.1022يونيو  30تسديد الاشرتااكت يف 

 1023لعام الس نوية من جدول الأعامل املمتثل يف التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية  22وعرض الرئيس البند  .69
ير املقدم من مراجع احلساابت من جدول الأعامل املمتثل يف التقر  5، والبند 1022يونيو  30يف  ووضع تسديد الاشرتااكت

ن البياانت املالية للمنظمة للعام  1023لعام الش نوية اخلاريج. ورشح الرئيس أأن التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية  تضم 
 أأن جلنة الربانمج واملزيانية، يتعني عىل النظام املايل ولحئتهمن  8-22. ومبوجب القاعدة 1023ديسمرب  32املنهتيي يف 
ىل امجلعية العامة مرفقًا هبم التعليقات والتوصيات. ويف أأوائل شهر تفحص  البياانت املالية وتقرير التدقيق املتعلق هبا وحتيلهم اإ

عداد  وتضمنت تفاصيل حاةل سداد املدفوعات  1022يونيو  30وفقًا ملا اكنت عليه يف  الاشرتااكت تسديد وضعيوليو مت اإ
ق رأأس املال يداصنمبا فهيا املعلومات املتعلقة باكفة جمالت املساهامت واملدفوعات جتاه  1022يونيو  30حس امب اكنت يف 

 32ه مراجع احلساابت اخلاريج رأأهيا بشأأن البياانت املالية للمنظمة عن العام املنهتيي يف العامل. وأأوحض التقرير اذلي أأعد
ناش ئة من معليات التدقيق اليت متت يف عام وتوصيات مراجع احلساابت اخلاريج الأساس ية ال  1023ديسمرب 
 . وتضمنت الوثيقة أأيضا ردود املنظمة عىل اكفة توصيات مراجع احلساابت اخلاريج.1023/1022

الس نوية تضمنت التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية  1023وأأوحضت الأمانة أأن البياانت املالية الس نوية لعام  .70
عداد هذه البياانت املالية مبا يتفق مع 1023 ديسمرب 32للعام املنهتيي يف   العام للقطاع احملاسبية ادلولية املعايري. ومت اإ
هنايئ. وتضمنت البياانت املالية مناقشة وحتلياًل لنتاجئ العام ابلإضافة اإىل تقدمي رشح شامل تقرير تدقيق وُأدرجت يف 

نة للبياانت املالية نفسها )نظرة عامة عىل لزامية  للأجزاء املكو  البياانت املالية(. وتىل البياانت عدد من اجلداول مل تكن اإ
ضافية مفيدة لدلول الأعضاء. وتضمن  العام للقطاع احملاسبية ادلولية لمعايريلأغراض الامتثال ل ولكهنا قدمت معلومات اإ
دمة من وحدة الأعامل، فامي قدم املايل للمنظمة والأداء املايل لها مق والثاين معلومات مفصةل عن الوضع اجلدولن الأول

اجلدول الثالث موجزًا لدلخل والنفقات املتعلقني ابحلساابت اخلاصة، واملعروفة أأيضا ابلصناديق الاستامئنية. وتبني من نتاجئ 
يرادات قميته  25.2وجود فائض قميته  1023املنظمة لعام  جاميل اإ مليون فرنك  352.6مليون فرنك سويرسي للعام ابإ
جاميل نفقات قميته سويرسي   1023ديسمرب  32مليون فرنك سويرسي. وفامي يتعلق ابلأصول الصافية للمنظمة يف  336.5واإ
يرادات خالل عام  108.8فقد بلغت  ممتثاًل يف الرسوم اليت يفرضها نظام  1023مليون فرنك سويرسي. واكن أأكرب مصدر لالإ

جاميل الإيرادات. ومثلت الرسوم اليت يفرضها نظام  73.1حيث بلغت نسبهتا  التعاون بشأأن الرباءات معاهدة يف املائة من اإ
جاميل الإيرادات. واكنت النفقات  25.8مدريد اثين أأكرب مصدر لإيرادات املنظمة، حيث بلغت نسبهتا  يف املائة من اإ

نفاق يف املائة م 63.7مليون فرنك سويرسي مبا يعادل  122.2الشخصية يه أأكرب نفقات املؤسسة حيث بلغت  ن الإ
 الإجاميل.

واليت تضمنت معلومات بشأأن املساهامت واملدفوعات  الاشرتااكت تسديد ت الأمانة الوثيقة املتعلقة بوضعوقدم .72
. وأأضافت الأمانة أأنه منذ ذكل التارخي اكنت املدفوعات اليت مت 1022يونيو  30الس نوية ابجتاه صناديق رأأس املال العامل يف 
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مضافة اإىل مسامهة  1005فرنك سويرسي )مسامهة  18290، املتعددة القوميات(-بوليفيا )دوةل: تلقهيا عىل النحو الآيت
ىل تسوية رصيد عام فرنك سويرسي  29633(؛ والربازيل، 1006 مسامهة  ل يتبقى مس تحقًا سوىوبذكل ، 1023أأدت اإ
يطاليا، فرنك سويرسي 92258وقدرها  1022عام  ات مس تحقة؛ والياابن، فرنك سويرسي، بدون متأأخر  2268؛ واإ

فرنك سويرسي، بدون متأأخرات مس تحقة؛  5932فرنك سويرسي، بدون متأأخرات مس تحقة؛ ونياكراغوا،  2239275
فرنك سويرسي، بدون متأأخرات مس تحقة؛  22395فرنك سويرسي، بدون متأأخرات مس تحقة؛ وقطر،  32288وبولندا، 

 22395؛ والإمارات العربية املتحدة، 1022من مسامهة عام  فرنك سويرسي حيث سدد جزءاً  17197، الاحتاد الرويسو
فرنك سويرسي، ومل يعد دلهيا الآن أأي  2212فرنك سويرسي، بدون متأأخرات مس تحقة؛ ومجهورية تزنانيا املتحدة، 

ىل ذكل،  جراء اس تقطاعات مدريد ولهاي الصغرية مقابل نفس املساهامتمتأأخرات غري مجمدة. وابلإضافة اإ ذكل مت ، وبمت اإ
فرنك  62فرنك سويرسي( والنيجر ) 11فرنك سويرسي( ومايل ) 276سداد بعض املتأأخرات عن كوت ديفوار )

سويرسي(. وأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة تضمنت أأيضا ظهور متأأخرات يف املساهامت وصناديق رأأس املال العامل منذ عام 
1003. 

 .WO/PBC/22/3وثيقة قدم المراجع احلساابت اخلاريج س ي وأأعلن الرئيس أأن .71

 عىل النحو التايل: وقدم مراجع احلساابت اخلاريج تقريره .73

ىل س يادة الرئيس والوفود املوقرين، وُأعرب عن امتناين لإاتحة هذه الفرصة يل لأن أأعرض  "أأتوجه ابلشكر اإ
مالحظات  1023. لقد تضمن تقرير مراجع احلساابت اخلاريج لعام 1023عن الفرتة املالية  الويبوعليمك نتاجئ تدقيق 

حالته اإىل امجلعية العامة.  وتوصيات هممة بشأأن التدقيق ومت تقدميه منفصال بغية اإ

"ومبوجب اختصاصات مراجع احلساابت اخلاريج، يتعني علينا أأن نعرب عن رأأينا خبصوص البياانت املالية 
. ولقد مقنا يف يونيو/يوليو 1023ديسمرب  32وتقريرها املايل بشأأن العمليات املالية للفرتة املالية املنهتية يف  للويبو
جراء التدقيق للس نة املالية  1021 وفق خطة تدقيق وضعت عىل أأساس حتليل اخملاطر املتعلق ابلويبو.  1023ابإ

آس يا للويبو و  9لأداء الربانمج  ومشل التدقيق مراجعة للبياانت املالية للويبو ومراجعة البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ
اً  ومراجعة امتثال ختص ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة.  واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل منو 

ستيفاء متطلبات املعايري احملاسبية من اوتضمن التدقيق تنقيحًا للبياانت املالية للتأأكد من عدم وجود أأخطاء جوهرية و 
ديسمرب  32متحفظ بشأأن البياانت املالية للويبو للفرتة املالية املنهتية يف غري  أأبدينا رأأايً للقطاع العام. ولقد  ادلولية
للقطاع  املعايري احملاسبية ادلوليةوأأقرت  1020للقطاع العام يف عام  املعايري احملاسبية ادلولية. واعمتدت الويبو 1023

 1023. وبلغ الفائض عن العام املنهتيي يف ديسمرب 1023املتعلقة ابلصكوك املالية خالل عام  30و 19و 18العام أأرقام 
 مليون فرنك سويرسي. 23.2قمية 

قرار العائد من طلبات  1023"وابلنس بة لإعداد البياانت املالية لعام  مت تغيري الس ياسة احملاسبية املتعلقة ابإ
قرار أأثر هذا التغيري يف الس ياسة احملاسبية بأأثر رجعي، ومت تعديل الأرقام املالية لعام  . 1021الرباءات ادلولية. ومت اإ

ىل ملي 25.7من  1021وبناء عليه زاد فائض عام  مليون فرنك سويرسي. وبلغ فائض عام  29.5ون فرنك سويرسي اإ
. وابلنس بة 1021يف املائة ابملقارنة بفائض عام  11.56مليون فرنك سويرسي ابخنفاض بلغ  25.2ما قميته  1023
يرادات الويبو 1023للعام  جاميل يف املائة ابملقارنة  3.2مليون فرنك سويرسي بزايدة قدرها  352.6، بلغ اإجاميل اإ ابإ

يرادات خالل عام  322اذلي بلغ  1021الإيرادات املعدل لعام   1023مليون فرنك سويرسي. واكن أأكرب مصدر لالإ
يرادات. وزادت  73.1حيث بلغت  التعاون بشأأن الرباءات معاهدةممتثال يف رسوم نظام  جاميل الإ يف املائة من اإ
يرادات رسوم نظام   .1021يف املائة ابملقارنة بعام  1.1بنس بة  1023عام ت يف التعاون بشأأن الرباءا معاهدةاإ

يف املائة ابملقارنة  2.7مليون فرنك سويرسي بزايدة قدرها  336.5بلغت نفقات الويبو  1023"ويف عام 
جاميل نفقات عام  مليون فرنك سويرسي. وعىل حنو يعكس طبيعة العمل اذلي اضطلعت  312.5اليت بلغت  1021ابإ
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يف  63.7مليون فرنك سويرسي، مبا نسبته  122.2نفقات الأفراد أأكرب نفقات املنظمة حيث بلغت  به املنظمة، مث لت
 .1021يف املائة ابملقارنة بعام  0.8املائة من مجموع النفقات. وزادات نفقات الأفراد بنس بة قدرها 

ابلرصيد املعاد مليون فرنك سويرسي ابملقارنة  108.8، بلغ صايف أأصول املنظمة 1023ديسمرب  32"ويف 
عداد مزيانية الثنائية. 1021مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  293.7حسابه اذلي بلغ  وافقت و . وتقوم الويبو ابإ
 يفمليون فرنك سويرسي 627.2 دلول الأعضاء يف الويبو عىل مزيانية الثنائية البالغةل امجلعية العامة

يرادات الويبو يف الثنائية  1021/23 الثنائية . ويف1022 سبمترب 19 جاميل اإ مليون فرنك سويرسي أأي  680.73بلغ اإ
 622.82مليون فرنك سويرسي عن املبالغ املقدرة يف املزيانية. وبلغ اإجاميل النفقات يف الثنائية  33.3بزايدة قدرها 

 .زيانيةاملبالغ املقدرة يف اململيون فرنك سويرسي عن  36.3مليون فرنك سويرسي أأي ابخنفاض قدره 

نشاء احتياطي منفصل بغرض متويل 1021"ويف تقريران عن الس نة املالية  ، قدمنا توصية بأأن تنظر الويبو يف اإ
ل أأن البياانت املالية للويبو للعام  مل تفصح عن أأي احتياطي منفصل لغرض متويل املشاريع. ومل  1023املشاريع. اإ

 12.80سوى عن الرصيد املتبقي ) 1023املالية للويبو لعام  اليت اكنت جزءًا من البياانت 12تكشف املالحظة 
قامهتا اعتبارا من  مليون  22.10، ومبلغا قدره 1023ديسمرب  32مليون فرنك سويرسي( بشأأن املشاريع اجلاري اإ

مليون فرنك سويرسي(  13.30والرصيد املتبقي ) 1022فرنك سويرسي مت اعامتدها للمشاريع اجلديدة اليت تبدأأ يف 
نشائية اعتبارا من ا الأموال ولكن مل تكشف املالحظة عن مقدار . 1023ديسمرب  32خملصص لإقامة مشاريع اإ

ل جزئيًا أأو لك يًا من  الاحتياطية عىل أأساس أأن  الأموال الاحتياطيةاملس تخدمة يف مشاريع البناء اليت اكنت ت مو 
َةل. اطيةالأموال الاحتيالنفقات املتكبدة يف ذكل مل تؤثر يف مس توى  َرمسم  لأهنا اكنت م 

نشاء احتياطي منفصل لغرض متويل املشاريع وأأن تدرجه يف البياانت املالية من  "وأأوصينا بأأن تكفل الويبو اإ
 أأجل حتسني فهم املعامالت املتعلقة ابس تخدام فائض الاحتياطيات املرتامك.

مليون  61.20" البالغة  ن بشأأن الرباءاتالتعاو  معاهدة دينة لنظام"وتشمل احلساابت املدينة "احلساابت امل
والطلبات اليت ظلت رسوهما غري مدفوعة يف اترخي الإبالغ اعت ربت حساابت . 1023ديسمرب  32فرنك سويرسي يف 

جاميل املبالغ اليت تلقهتا الويبو  صم مهنا اإ ابس تثناء احلصة مدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بعد أأن خ 
يف البياانت تعقيدات  لوجود نظراً  التعاون بشأأن الرباءات معاهدةالطلبات الفردية املقدمة من شعبة املس تحقة عن 

معاهدة التعاون نظام احلساابت اجلارية ل  –ولوحظ أأن اخلصوم الأخرى  املرفقة الواردة من ماكتب تَسملم الطلبات.
مليون فرنك سويرسي ميثل رسوم الطلبات املس تلمة من ماكتب تسمل الطلبات  6.60مشلت مبلغ  – بشأأن الرباءات

يطاليا والياابن نظري الطلبات املودعة.  صةواكن هذا املبلغ يف الأغلب رسومًا غري يف اإ خص   ،ويف حوزة الويبتوجد  م 
وقد أأسفر عدم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  لنظام للحساابت املدينةامل َوح د صم من الرمق خي  واكن من املقرر أأن 

 املدينةعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عن املبالغة يف احلساابت نظام متسوية املبلغ املوجود يف احلساابت اجلارية ل 
يداع الطلبات املس تلمة.عن ذكل  ونتجوكذكل يف اخلصوم الأخرى   مبلغ يتعلق برسوم اإ

 أأن تقوممن ماكتب تسمل الطلبات و الواردة الرسوم املدفوعة غري  الطلبات حاةلالويبو تراجع نويص بأأن و "
احلساابت عاهدة التعاون بشأأن الرباءات من اجلارية ملساابت احل  تدخل يف اليترسوم الطلبات املودعة ابلفعل بتسوية 
معاهدة التعاون بشأأن  تطلبا عن املس تحقةمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتعكس املبالغ الفعلية لنظام  املدينة
 .الرباءات

وامل الحظ أأيضا أأن املاكسب واخلسائر غري احملققة والنامجة عن بلورة احلساابت املدينة لنظام معاهدة "
وابلتايل ل  التعاون بشأأن الرباءات امل عدة بعمالت غري العمةل اليت تعمل هبا الويبو مل تكن تقي د يف بيان الأداء املايل

املعلنة ة ياحملاسب الس ياسة عن  فضالً  العام للقطاع احملاسبية ادلولية املعايريمن  2 تثاًل ملتطلبات املعياري عد ذكل ام 
 منظمة.لل 
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"ونويص بأأن تنظر الويبو يف الاحتفاظ ابلبياانت احملاسبية اليت تتعلق ابلرسوم احملصةل واملس تحقة فامي خيص 
عرة ابلعمالت املس تخدمة يف لك طلب/ مكتب تسمل الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون  س  بشأأن الرباءات م 

 طلبات.

حيال  الزتاهماالعوامل احلامسة يف تقيمي  هئا أأحدلأعضاادلميغرايف  "وابلنس بة لأي منظمة، يعد التوزيع
تقاعد بشلك كبري العضو امل  سنحيث يؤث ر ، اخلدمةهناية لتأأمني الصحي بعد ايف حاةل  لس امي اخلدمةهناية  مس تحقات

ة ميغرافي. ولوحظ أأن الافرتاضات ادليف مدى اخلصوم املتعلقة بأأقساط التأأمني الطيب اليت تتحملها املنظمة ومدهتا
نح العودة املتعلقة مب  واملس تحقات للخصومالتقيمي الاكتواري يف  املس تخدمةالتقاعد ودوران املوظفني حبالت املتعلقة 

ىل الوطن والسفر  ىل البياانت احلالية  ةستندكن م ت مل اخلدمةهناية الصحي بعد  لتأأمنيوااإ ة الاجتاهات ادلميغرافي بشأأناإ
 املوظفني. دورانلتقاعد /حلالت ا

وحتديث الافرتاضات ادلميغرافية املتعلقة حبالت التقاعد/دوران  مراجعةنويص الويبو بأأن تنظر يف و  "
 اخلدمة. ما بعدملس تحقات  الفعيلاملوظفني واملعمتدة يف التقيمي 

. 1008 مياًل لالخنفاض منذ عام 9وفقًا لوثيقة الربانمج واملزيانية، شهدت خمصصات املزيانية للربانمج "و 
اكنت املصدر الرئييس لمتويل و ابملائة خالل تكل الفرتة  51.22واخنفضت خمصصات موارد خالف املوظفني بنس بة 

 ومرصوفات التشغيل.  واملؤمترات وأأتعاب اخلرباء والنرشريوأأسفار الغوظفني تنفيذ أأنشطة التمنية ومشلت بعثات امل
وحيوية ورئيس ية س تظل مبثابة مبدأأ توجهييي لتنفيذ أأنشطة النطاق واسعة  وت عد توصيات جدول أأعامل التمنية أأهدافاً 

 سوى، مل ت درج 1022/25 زيانية للثنائيةقرتح يف وثيقة الربانمج واملاملساعدة التقنية يف البدلان النامية. ولكن وفقًا ملا ا  
مقارنة ابلتوصيات املدرجة يف وثيقيت  9 مخس توصيات من مجمل توصيات جدول أأعامل التمنية لإرشاد الربانمج

 توصية عىل التوايل. 17و 11وعددها  1021/23و 1020/22 الثنائيتني

التمنية املعنية يف تصممي أأنشطة  "ونويص بأأن تضمن أأمانة الويبو مراعاة مجيع توصيات جدول أأعامل
 املساعدات.

طاراً تقدم و  وثيقة يتفق علهيا البدل املعي مع الويبوطرية يه واخلطة الق   " يكفل ختطيط  وشامالً  خمصصاً  اإ
 هذهاملعي خالل س نتني. ورمغ الأمهية القصوى اليت تكتس هيا  يف البدلذها وتنفيالويبو  وفرهااليت تالتقنية ملساعدة ا

ل يف الوثيقة، فقد وجدان أأن اخلطط الق    .بدلاً  238بدلًا من أأصل  60طرية مل ت عد اإ

ىل الأنشطة املزمع تنفيذها لتحقيق النتاجئ املرتقبة " أأما خطة العمل الس نوية فهيي أأداة ختطيط وتنفيذ تشري اإ
آلية رمسي الواردة ل ة لإخطار البدلان الأعضاء خبطة العميف وثيقة الويبو للربانمج واملزيانية. ولحظنا عدم وجود أأية أ
لهيا يف خطة العمل الس نوية استنادًا اإىل مؤرشات أأداء الربانمج املت فق علهيا، وعدم قياس أأنشطة التمنية املشار اإ

 واملزيانية.

جراء"ونويص بأأن تضع  طرية. وميكن أأيضا اعتبار صياغة لصياغة اخلطط الق   معيارايً  اً تشغيلي اً أأمانة الويبو اإ
طار هذا الربانمج. خلطة القطرية مؤرشاً ا قلميية وتقيمي أأداهئا يف اإ  من مؤرشات الأداء اخلاصة برصد املاكتب الإ

ن ذكل أأن التمنية" ميكنه أأن يصف نطاقها أأو مكوانهتا. والأمه م مرصوفاتول يتوافر أأي تعريف ملفهوم ""
املشموةل وأأثرها املنشود عىل تمنية البدلان من خالل التمنية يغفل طبيعة أأنشطة التمنية  رصوفاتالتعريف الراهن مل

أأدوات امللكية الفكرية. ودلى تقيمينا حلصة التمنية مضن الربامج املوضوعية، وجدان أأن مرصوفات عادية، مثل بدل 
 ً  يف حصة التمنية. درجت أأيضاً السفر وبدل املعيشة اليويم، قد أأ
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فأأن "ونويص ب مضن لك برانمج  التمنيةحصة ة بشلك واحض وتصوغ طريقة لتحديد لويبو نفقات التمنيا ت عر 
 .موضوعياً  ونشاط حىت يتس ى تقيمي فعالية معلية التعممي تقياميً 

ىل أأحصاب املصاحل رشًطا أأساس يرسالهاإ عداد التقارير بشأأهنا و اإ ملالية و عد تتبع املوارد اي  "و  دارة املالية  اً ا اإ لالإ
دم ختصيص رمز مزيانية فامي يتعلق بتسجيل حصة نفقات التمنية يف الربامج وقد لحظنا ع والشفافة. ادلقيقة

 املوضوعية، ونظرا لغياب هذه الصةل مل يتسن تتبع النفقات الفعلية للتمنية.

نفاق الفعيل عىل التمنية مقارنة  قويويبو تنفيذ نظام تتبع الأأن تواصل "ونويص ب لضامن توافر بياانت بشأأن الإ
 ابلتقديرات.

وظيفي  دقيق  حئته، جيب أأن يكون للك وظيفة وصف  ول الويبو من نظام موظفي 2-1بقا للقاعدة "وط 
 .9 لربانمجاملعمتدة لابملائة من الوظائف  15ورمغ ذكل، لوحظ عدم وجود أأوصاف وظيفية يف  وحديث.

 .9ميكن حتديث الأوصاف الوظيفية املتعلقة ابلربانمج "ونويص بأأنه 

آلية ي  " دارة اخملاطر مبادرة جيدة من الويبو لتعزيز أ طار اإ جسل حتديث  عدموقد لوحظ  ادلاخلية. الرقابةعد اإ
 وشعبة املشاريع اخلاصة. اً بل شعبة البدلان الأقل منو ر من قِ حتديد خماط وعدم 9لربانمج لاخملاطر 

 .عىل حنو منتظم جسالت اخملاطرنويص بأأن يراقب انئب املدير العام املسؤول عن قطاع التمنية جودة "و 

ن " دارة هامة تضمن الاس تفادة من ادلروس املس تخلصة من  اء الربانمجتقرير أأداإ اذلي تعده الويبو هو أأداة اإ
ولحظنا أأن  دراهجا عىل النحو الواجب يف تنفيذ أأنشطة الويبو يف املس تقبل.اإ اء احملق ق يف الفرتات السابقة و الأد

ونتيجة  ، مل ي سجل يف وثيقة تقرير أأداء الربانمج.املنشودة الربانمج واملزيانية، وهو الأهداف الأسايس يف وثيقة املكون
منا س يضطرو املنشود الهدف و  ما حتققبني مقارنة عقد /أأحصاب املصاحل القارئر عىل تعذ  ي ذلكل،  ىل الرجوع اإ ىل  اإ اإ

ذا اكن الأداءوثيقة الربانمج واملزيانية لك مرة للتأأكد مم  .ل مم يف مساره الصحيح أأ تقدي  ا اإ

دراج الأهداف املنشودة يف تقرير أأداء الربانمج."ونويص   الويبو بأأن تنظر يف اإ

مل توفر أأية معلومات عن القضااي التقنية  قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية "ولحظنا أأن
أأو نوقشت خالهل، أأو عن مضمون العروض أأو القضااي جمال امللكية الفكرية، واليت مشلها احلدث تقع مضن  اليت

بري اخل عده أأ ي رفع التقرير اذلي  ملفضال عن ذكل، و  حمرض املناقشات. عن أأواخملتلفة اليت طرهحا املشاركون 
ىل انئب املديما الاستشاري عن حدث  ل من خالل مدير املكتب الإقلميي،  راإ العام املسؤول عن قطاع التمنية اإ

م ل عىل قاعدة بياانت املسا ، مما حرم البدلان الأعضاء من الاس تفادة من أأنشطة التمنية أأو عدة التقنيةدون أأن حي 
 يف بدلان أأخرى.جرت  اليتالأحداث ذات الصةل 

آلية رصد عىل مس  "ونويص بأأن تضمن ا قلميية بغية لويبو وضع أ  التثبت من حصةتوى مديري املاكتب الإ
دخالها يف نظام العمل الإلكرتوين و  يف جمال  قاعدة بياانت املساعدة التقنيةاملعلومات اخلاصة بأأنشطة التمنية واجلاري اإ

 ملذكورة.ت جديدة يف قاعدة بياانت الويبو ابياانت، ميكن اس تحداث معليات تثبامللكية الفكرية. وضاماًن لسالمة ال 

قدت "و  ت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف سلسةل اجامتعاهتا السابعة والأربعني، اليت ع   يف الفرتة منأأقر 
جاملية قدرها 1009أأكتوبر  2اإىل سبمترب  11 مليون فرنك  68.10، مرشوَع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة مبزيانية اإ

لك ِ  وانتقتسويرسي.  ومت توقيع  .1022يف فرباير ًا عام مقاول ،ت لختيار مقاول للمرشوعجلنة الاختيار، اليت ش 
مليون فرنك سويرسي، شاماًل الأتعاب والرسوم  53.12السعر بقمية  اثبتيف صورة عقٍد  1022 يف مايوالعقد 
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آت،  نح للمقاول العام عىل حدة لغري شامٍل  ولكنواخملاطر واملاكفأ  1021 يف مارسلعقد اخلاص مبركز النفاذ، واذلي م 
. 1023الانهتاء منه حبلول أأبريل  اً ، واكن مقرر1022 مليون فرنك سويرسي. وبدأأ العمل يف أأغسطس 3.27مقابل 

م احملرز يف معل املقاول العام ولوقوع خالف بشأأن بعض الأعامل ا ل أأن ه، ونظًرا لبطء التقدم ملنجزة، فقد ف سخ العقد اإ
. وتولت أأمانة الويبو املسؤولية املبارشة عن تنفيذ 1021 يف يوليو الطرفنيي أأبرم بني اتفاق فسخ ودمن خالل 

متام العمل حبلول املرشوع املرشوع عرب تعزيز دور املهندس املعامري وقيادة  واملهندسني املتخصصني. واكن من املتوقع اإ
ل  الاقرتاحأأن وثيقة تبني  و  .1022يونيو  مل  رشوع اليت مت تقدميها بغرض اعامتدهااخلاص ابملرحةل الثانية من امل املفص 

م ت حتقيق  ومن ابب احلرص عىل تسهل علهيم اختاذ قرار مس تنري بشأأن املرشوع.لدلول الأعضاء معلومات جوهرية قد ِ
، وليس لاكملاب هعىل مدى معر اللكية للمرشوع قمية ال  اتوضع أأمام متخذي القرار أأن ت أأفضل ممارسة، يتعني
نشايئالأولية حفسب. ول ميكن قياس الأثر اللكي ملرشوع  التاكليف الرأأساملية ل بعد  اإ جديد عىل تقدمي اخلدمات اإ

دارة املنشأأة.  مة بني تاكليف أأعامل البناء وتاكليف اإ ىل تاكليف املبى مقس  جيار مساحات تاكليف أأن  والواقعالنظر اإ اإ
 68.10ة مقارنة بتلكفة الإنشاءات اليت بلغت عن الأعوام امخلسة الأخري مليون فرنك سويرسي  0.2 بلغتاملؤمترات 

 مليون فرنك سويرسي. 0.39مليون فرنك سويرسي والتلكفة الس نوية للصيانة اليت قدرت بـ 

املرتتبة عىل  حتليل للتاكليف والعوائدعىل املقبةل اخلاصة مبشاريع البناء  اتالاقرتاحش متل ت أأن ب "ونويص
ىل   احلالية. قميهتاالبناء والتشغيل والصيانة وفقًا ل  ليفتاكالاستامثر املقرتح استناًدا اإ

نحلحظنا أأن  العقد قد "و دارة الويبو اكنت 1022 مكقاول عام يف مايوImplenia رشكةل  م  ، ابلرمغ من أأن  اإ
أأعامل يف التأأخريات يف  واليت متثلتعىل دراية ابلصعوابت اليت تسب ب فهيا املقاول العام يف مرشوع البناء اجلديد، 

(، وتغيري عضو رئييس اتلأسقف الزجاجية للردهات، والأرضيفامي خيص الواهجات، وا اً التشطيب والإصالح )أأساس
دارة املقاول العام. كام أأن  جملس الاختيار ُأحيط علًما من قبل فريق التقيمي التابع للويبو ومن القيادة  يف فريق اإ

التدقيق ادلاخيل قد  شعبة اكنتوعالوة عىل ذكل،  .1022فرباير  لوأأوائ 1020 ابلتأأخريات والصعوابت يف ديسمرب
ل بعد اس تالم املبى اجلديد يف حاةل جيدة 1022 أأوصت )يف مايو ( بعدم توقيع عقد مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة اإ

قررت أأمانة ومع ذكل، فقد  وتسوية التعويض عن التسلمي املتأأخر حسب الرشوط التعاقدية ملرشوع البناء اجلديد.
مت أأس باهبا اخلاصة ) مزيانية املرشوع، وتاليف التأأخريات،  صونالويبو أأل تنف ذ التوصية حتقيقًا ملصلحة الويبو وقد 

ى(. ىل أأجل غري مسم  طلع مل ت   كام أأن  الأمانة واحملافظة عىل حصة العقود، وعدم الإبقاء عىل موقع العمل قيد التعليق اإ
ذكرت الإدارة أأن ه فامي اكن معروفًا و  شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وردها علهيا. اتجملس الاختيار عىل توصي

أأن  الواهجات والأسقف الزجاجية للردهات تشوهبا عيوب، فقد اكن من املتوقع، كام هو احلال  1020 يف أأواخر عام
ح املقاول العام  ىل أأن   ةالوقت؛ ومل يكن مث  العيوب مبرور  تكليف أأي مرشوع للبناء، أأن يصح ِ مل يكن  ذكلما يشري اإ

نف ذ بأأي حال من الأحوال يف ش تاء عام حبلول اترخي توقيع و وربيعه لأس باب واحضة تتعلق ابلأحوال اجلوية.  1020 لي 
ارية شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإد توصييتيف  فعالً قد ن ظر اكن عقد مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة 

  أأعاله.نياملذكورت

فامي يتعلق ابملشاريع  ل س اميلمقاولني حق املراعاة يف معايري الاختيار، لداء السابق الأ  ىنويص بأأن ي راع"و 
 امل نفذة حلساب الويبو.

ا اكنت فعالً التدقيق توصية"وقبلت املنظمة  ىل أأهن  قيد التنفيذ من قبل أأمانة الويبو فامي خيص  ، مشريًة اإ
 املناقصات معوًما.

، واكن ي فرتض أأن تنهتيي 1022 بدأأت أأعامل البناء يف مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة يف أأغسطس"و 
ل أأن  الويبو 1023 حبلول أأبريل العمل يف املرشوع، بسبب تأأخر العمل ومسائل متعلقة ابجلودة، يف عقد  أأهنت. اإ

هناء العقد ) من خالل اتفاق فسخ ودي أأبرم بني الطرفني. 1021 يوليو (، اكن 1021يوليو  12ويف وقت اإ
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ىل  12.22 مبلغ فع اإ . وحبسب البيان اذلي قدمته الرشكة يف Implenia رشكةمليون فرنك سويرسي قد د 
ىل مليون فرن 20.63، اكنت قمية الأعامل املنف ذة مبوجب العقد تبلغ 1021أأغسطس  3 ك سويرسي. وقد أأد ى ذكل اإ

مليون فرنك سويرسي يف اترخي فسخ العقد. وقد ُأبلغنا بأأن  الويبو قد قبلت مببلغ  23.28مدفوعات زائدة بقمية 
 مليون فرنك سويرسي قميًة للأعامل املنف ذة. 22.11

دارة العقد مع املقاول العام"و  ة السداد يف العقد من خط 6-6 حبسب الفقرة( 2، لوحظ ما ييل: )خبصوص اإ
يوًما، رشيطة أأن يكون  25الأصيل مع املقاول العام، تكون ادلفعات مبوجب اخلطة مس تحقة السداد يف غضون 

ل أأن  العقد اثبت السعراملقاول العام قد أأرسل تقريره الش  جناز حمددة  هري عن التقدم احملرز. اإ مل ينص عىل مراحل اإ
د ِ ( 1) لسداد الأقساط الشهرية. ( 3) دت ادلفعات دون التحقق مما أأحرزه املقاول العام من تقدم يف العمل.وس 

مدى التأأخريات اليت وقعت يف مرشوع عن  لتس توحضوسعت الأمانة للحصول عىل مشورة قانونية من رشكة حماماة 
ا لتكل ادلراسة اكن بناء قاعة املؤمترات اجلديدة )من خالل دراسة قام هبا خرباء دوليون يف جمال ختطيط البناء(. ووفقً 

، يف حدود أأربعة أأشهر، ل شهرين كام أأعلن املقاول العام يف أأوائل يونيو 1021التأأخمر الفعيل، يف منتصف يوليو 
رة بقمية 1021 مليون فرنك سويرسي عىل املقاول  2.1. ويف هذا الصدد، مل ي ذكر سبب عدم فرض الغرامة املقر 
ىل املشورة القانونية حس امب ُأفيد به. ومع ذكل، مل تكن مضن  اً ة الودية للعقد استناديبو التسويواختارت الو ( 2) العام. اإ

 املتبعةجراءات الإ مع املقاول العام. كام أأن   تويص بتسوية العقد ودايً السجالت مشورة مكتوبة من رشكة احملاماة 
ومل يوافق املقاول ( 5) مبوجب لواحئ جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري ادلويل مل تكن بدورها متوافرة يف السجالت.

 10 مرور حلساب الويبو، حيث مل توجد وثيقة موق عة من الك الطرفني، حىت بعد اً لعام السابق ابملبلغ الهنايئ وفقا
د ابلاكمل بعد، مما أأد ى اإىل خسارة الفوائد املس تحقة عىل من فسخ العقد، ومل يكن املبلغ الز  شهراً  ائد املدفوع قد اسرت 

مبرشوع البناء اجلديد، فقد لحظنا أأن  غرامة التأأخري، يف  يث أأن  اتفاق فسخ العقد اكن مرتبطاً وح ( 6) أأموال الويبو.
ف ِضت اإىل  قمية الغرامة املنطبقة البالغة  من سويرسيمليون فرنك  1.115مرشوع البناء اجلديد أأيًضا، قد خ 

ىل أأن  قمية الغرامة يه  5.8 ن  مبلغ  15000مليون فرنك سويرسي. وابلنظر اإ فرنك سويرسي عن اليوم الواحد، فاإ
ل  1.115 ي اإ بالغ ادلول الأعضاء بأأن  هذا اً يوم 89مليون فرنك سويرسي ل يغط ِ . ومل ي ذكر يف السجالت سبب اإ

ي فرتة ا ىل  1020أأكتوبر  من املمتدةلتأأخري املبلغ يغط ِ ل . وعالوة عىل ذكل، مل يَ 1022مايو اإ رد أأي تسويغ مفص 
 لأحاكم العقد. اً جاء خمالفلتخفيض الغرامة، اذلي 

ا حافظت عىل مصلحة الويبو من خالل ال  " ىل اتفاق فسخ ودي أأبرم بني الطرفني، توصوذكرت الإدارة أأهن  ل اإ
مجيع املدفوعات اليت سددهتا الويبو حىت مارس لأجل غري مسمى. كام أأن لعمل موقع ا تعطيلومن خالل تفادي 

خطة السداد تقوم و العقد الأسايس مع املقاول العام السابق، من  وقريبةوفقًا خلطة السداد التعاقدية  جاءت 1021
لإطار التعاقدي القامئ عىل عىل مبالغ شهرية اثبتة غري مرتبطة بتنفيذ مراحل بعيهنا من املرشوع. وقد اكن هذا اهذه 

لمنوذج املقاول العام وهو منوذج النقابة السويرسية للمهندسني واملهندسني  اً هري الثابت هو اخليار املتبع وفقالسعر الش 

م املقاول العام يف العمل والمتكني من سداد دفعات شهرية متساوية. وقد  مبع ذكل المنوذج لتيسري تقدم املعامريني. وقد ات
ك   من العقد الأسايس بشأأن مرشوع البناء اجلديد، اكنت القمية التعاقدية القصوى اليت اكن  7-7ر بأأن ه مبوجب املادة ذ 

ذا مل ي سمل  املبى عىل الإطالق ومل ي س تمل عىل  5.80ميكن للويبو املطالبة هبا يه  مليون فرنك سويرسي، وذكل اإ
ف ِض املبلغ الإطالق. لكن الأمانة قررت التخطيط لسلسةل م ن معليات التسلمي عىل مراحل. ونتيجة ذلكل، خ 

مليون فرنك سويرسي ابلنس بة والتناسب مع الاس تالم الفعيل للمساحات، وتسلميها،  5.80وهو  املس تحق نظرايً 
 واس تخدام الويبو خملتلف املساحات والطوابق.

أأل ي ربم ولحئته ينص عىل النظام املايل للويبو  وينبغي، يف رأأينا، ربط املدفوعات بتنفيذ مراحل البناء. كام أأن  "
أأداء و عىل احلساب قبل تسلمي معجةل ابمس املنظمة يس توجب دفع مبلغ أأو مبالغ  أأي صيغة أأخرىأأي عقد أأو 

ل الأس باب ادلاعية ذلكل". اخلدمات. ويف حاةل التفاق عىل دفع مبلغ معجل،  ت سج 
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مليون فرنك سويرسي  5.80يف رأأينا، حتصيل الغرامة الـبالغة  وعالوة عىل ذكل اكن يتعني عىل الويبو،"
ذ أأن  املبى مل ي سمل  اكمال يف التارخي املنصوص عليه يف العقد. وابملثل، اكن يتعني علهيا حتصيل الغرامة  باكمل قميهتا، اإ

 0.30ن حتصيلها ملبلغ قدره مليون فرنك سويرسي يف حاةل مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة، بدل م 2.1الـبالغة 
 .الفسخ كتعويض عن املطالبات املس تقبلية احملمتةل مليون فرنك سويرسي مبوجب اتفاق

 .مبراحل البناء امل نفذة قاولنينويص بأأن يرتبط تسديد الأقساط للم"و 

ية، ول س امي بأأحاكم الأطر التنظميية أأو غريها من الأطر القانونية السويرس "وقبلت املنظمة التوصية، رهنًا 
أأن احمللية املطب قة يف جنيف. وقد تس تلزم تكل الأحاكم  قانون الالزتامات وغري ذكل من الأحاكم الاكنتونية أأو

جراءات موازية لإدارة املدفوعات لضامن ربط املدفوعات مبراحل البناء.تس تحد  ث الأمانة اإ

ىل " للعقد اذلي حيمل  16خالل الإضافة  ، منBehnischArchitekten املهندس املعامريعهدت الويبو اإ
، ابلتلكيف املتعلق مبرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة، 1002أأبريل  27خ واملؤر   PCS/2K/BBP-12 رمق

 36 القامئ، ومركز النفاذ، واحمليط الأمي. وُأصدرت الإضافات حىت رمق أأرابدبوكش وتعديالت املبي الرئييس، ومبى
، 1021يوليو  13فسخ العقد مع املقاول العام يف  وعند ايدة رسوم/أأتعاب املهندس املعامري.لتنقيح نطاق العمل وز

دراج 1023يف العقد املربم مع املهندس املعامري يف مارس  37 ُأدرجت الإضافة ِز من دور املهندس املعامري ابإ ، لتعز 
هما بدلً  ضافية ليقد ِ وفامي يتعلق  مليون فرنك سويرسي. 1.5ضايف قميته من املقاول العام السابق، نظري مبلغ اإ  خدمات اإ

، فقد لحظنا أأن ه عند حساب الرسوم الإضافية املس تحقة للمهندس املعامري نظري اخلدمات الإضافية، 37 ابلإضافة
مليون فرنك سويرسي مقابل املبلغ اذلي قبلت به  20.631اعت ربت قمية الأعامل اليت أأجنزها املقاول العام السابق 

للمقاول العام السابق نظري أأعامل قميهتا  سويرسي. كام سددت الويبو أأتعاابً  مليون فرنك 22.11لويبو وهو ا
يف حاةل تأأخر املهندس  اً جزائي اً رشط 37 الإضافة تتضمنوعالوة عىل ذكل، مل . مليون فرنك سويرسي 22.11

ذا ما  ضافية اإ املعامري يف تنفيذ الأعامل املتعلقة مبسؤولياته الإضافية. ومن انحية أأخرى، هناك بند ينص عىل رسوم اإ
ىل ما بعد أأغسطس امتد  .1022 العمل اإ

مع املهندس  للعقد الأويل املربم داخل الإطار الأصيل القامئ وفقاً  وذكرت الإدارة أأن  الويبو اختارت أأن تظل"
آخرًا من الضامانت لصاحل الويبو، يف صورة اس تقطاع بنس بة  ـاً ، واذلي يتضمن نوع1002 املعامري يف ابملائة من  20أ

املهندس املعامري. ولو اكنت الويبو قد اختارت تغيري ذكل الإطار لس تحداث مثل هذا  يدفعهامجيع الأتعاب اليت 
مع املهندس املعامري، خبصوص تكل الإضافة، يف سبيل حتقيق توازن جديد الرشط اجلزايئ، لاكن علهيا أأن تتفاوض 
آلية حساب غرامة التأأخري ، وهو ما اكن يعي خماطرة حممتةل بزايدة الأتعاب عىل مدار املدة الباقية من بني أأتعابه وأ

دارة موقع الع العقد. ز ليتوىل اإ ِ ز  جناز  رشط اجلزايئ لزماً مل، فقد اكن ال وحيث أأن  دور املهندس املعامري قد ع  لضامن اإ
 .العمل يف وقته

ىل قمية العمل الفعيل اذلي أأجنزه."و  بأأن  نويص أأيضاً و  نويص بأأن يستند تسديد أأتعاب املهندس املعامري اإ
 يتناسب أأجر املهندس املعامري واجلزاءات املفروضة عليه مع دوره ومسؤوليته.

بأأحاكم الأطر التنظميية أأو غريها من  اً ملشاريع املس تقبلية، رهناملنظمة التوصية لتنفيذها رمسيًا يف ا وقبلت"
الأطر القانونية السويرسية، ول س امي قانون الالزتامات ومعايري النقابة السويرسية للمهندسني واملهندسني املعامريني 

رة. وقد وغري ذكل من الأحاكم الاكنتونية أأو احمللية املطب قة يف جنيف، وكذكل بنطاق املرشوع امل عي وتلكفته املقد 
دارة املرشوع عىل هذا الهنج منذ بداية عام عرب جحز املبالغ املس تحقة بفواتري املهندس املعامري،  1022 سارت اإ

ابلرمغ من أأن  مواصفات اجلودة . وواملوافقة عىل رصف الأتعاب يف اترخي لحق حسب التقدم احملرز يف أأعامل البناء
ن  منصوص علهيا يف العقد  .من العقود لتضمن الامتثال ملتطلبات اجلودة جزءاً طة مل تكن اخل، فاإ
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دراج تدابري مراقبة اجلودة رصاحة يف العقود املتعلقة ابملشاريع الرأأساملية."و   نويص ابإ

ىل أأن  مبلغًا قميته و  " ، مقارنة ابملزيانية 1023 ديسمرب 32مليون فرنك سويرسي قد ُأنفق حىت  69.21أأرشان اإ
لت من املزيانيةمليون فرنك سويرسي. وابلإضاف 68.1اليت ُأقرت بقمية  ِ و  العادية نفقات بقمية  ة اإىل ذكل، م 

مليون فرنك سويرسي )معولت الارتباط اخلاصة ابلقرض املرصيف وراتب مدير املرشوع(، ويه جزء ل  0.87
ديسمرب  32ة يف التلكفة، يف بلغت الزايدة الإجاملييتجزأأ من مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة. وابلنظر اإىل ذكل، 

ر لإمتامه بنحو وأأرشان  مليون فرنك سويرسي. 2.79 مبلغًا قميته 1023 ذا  22اإىل جتاوز املرشوع للموعد املقر  شهًرا، اإ
ل 1022 حبلول يونيو جنز فعالً أُ اكن قد ما   .وفقًا للجدول الزمي املعد 

مليون  2.5ملعمتدة ملرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة مشلت مبلغًا قدره صصات ااخملوذكرت الإدارة أأن  "
 1008 صصات املزيانية اليت ُأقرت يف عايمابلإضافة اإىل خم 1022 فرنك سويرسي أأقرته ادلول الأعضاء يف عام

ة املؤمترات اجلديدة مليون فرنك سويرسي. ومن مث  بلغ اإجاميل خمصصات املزيانية اليت ُأقرت لقاع 68.1بقمية  1009و
مليون فرنك  69.21مقدار الالزتامات وهو  مقارنة ينبغي. ومن مث  1022مليون فرنك سويرسي يف أأكتوبر  71.7

 68.10مليون فرنك سويرسي، وليس ابملبلغ الأصيل وهو  71.70سويرسي مبخصصات املزيانية اليت اعت مدت بقمية 
حس امب أأقرهتا ادلول الأعضاء ، وع ادلاخيل من املزيانية العاديةاملرش مليون فرنك سويرسي. وُأنفقت تاكليف مدير 

دماج  هتا.انمج الثنائية ومزيانيرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة يف س ياق برلفائدة م  بقمية  مبلغ متوفرةوفامي خيص اإ

ملزيانية املعمتدة بقمية مليون فرنك سويرسي من تاكليف مرشوع البناء اجلديد، لحظنا أأن ه ابملقارنة مع ا 2.5
، اإىل 1022 ونيو 30مليون فرنك سويرسي ملرشوع البناء اجلديد وصل اس تخدام مزيانية املرشوع، يف  262.72
ىل وفورات بقمية  259.27 مليون فرنك سويرسي. وحيث أأن  أأعامل البناء  1.17مليون فرنك سويرسي، مبا يشري اإ

ن  الوفورات البالغة مل تكن قد اكمتلت بعد يف مرشوع البناء  مليون فرنك سويرسي مل تكن حقيقية.  2.5اجلديد، فاإ
ت مليون فرنك سويرسي فامي خيص  68.10بقمية  وبناء عىل ذكل مقنا مبقارنة التلكفة الزائدة ابلتلكفة الأصلية اليت ُأقر 

دراج راتب  مدير املرشوع ومعولت الارتباط مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة. وعالوة عىل ذكل، ينبغي أأيًضا اإ
 .اخلاصة ابلقرض املرصيف مضن تاكليف البناء الإجاملية للمرشوع

مرشوع قاعة بشأأن  يمت مراجعهتانويص بأأن حتصل أأمانة الويبو من ادلول الأعضاء عىل موافقة مالية "و 
 مليون فرنك سويرسي. 68.1نظرًا اإىل جتاوز التاكليف املزيانية اخملصصة البالغ قدرها  املؤمترات اجلديدة

لإدارة ابس مترار التجاوزات يف الوقت والتلكفة وأأن تتخذ الإجراءات الإصالحية اأأن ترصد أأيضا بنويص "و 
 املالمئة عند الاقتضاء.

مة من مكتب مدير شعبة التدقيق ادلاخيل الغش /حتليل معلومات الغش الفعيل يشري"و  الافرتاي امل قد 
ومل تكن  .حاةل مهنا 27، ُأغلقت 1023 افرتاي جديدة يف عامغش /غش فعيل حاةل29تسجيل والرقابة الإدارية اإىل 

 الافرتاي، بل مشلت أأيضًا حالت سوء سلوك.الغش مجيع التحقيقات متعلقة ابلغش الفعيل أأو 

يتضمن و "وميثل رصد تنفيذ التوصيات املقدمة من مراجع احلساابت اخلاريج جزءًا همامً من معلية املسائةل. 
عظم التوصيات الواردة يف هذا وتأأيت متقرير مراجعة احلساابت السابق.  التقرير حاةل تنفيذ التوصيات الهامة الواردة يف
"س يادة  .ختاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ التوصياتاباملنظمة  أأطالبالتقرير يف مراحل خمتلفة من التنفيذ. وأأود أأن 

جياز القضااي الهامة اليت متت مناقش هتا يف تقريران. وقبل أأن أأ  ُأبرزحاولت أأن ، املندوبون املوقرون، لقد الرئيس خمت، ابإ
وموظفي  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقو  املراقب املايلو  لمدير العامل يأأود أأن أأعرب عن خالص تقدير 

 ".مك مجيعاشكر أأ . اليت مقنا هبا تدقيقمعلية ال خالل  به من روح الود وملا مغروان متعاوهناملنظمة ل 
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 وفتح الرئيس الباب لالإدلء ابلتعليقات عىل تقرير مراجع احلساابت اخلاريج والتقرير املايل الس نوي والبياانت املالية .72
طار 1023لعام  الس نوية . وذك ر الوفود بأأن تقرير مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن مشاريع البناء س تجري مناقش ته يف اإ
 .12 البند

مانة عىل تقدميها للنتاجئ املالية الرئيس ية. ويعد هذا هو العام الثالث عىل التوايل اذلي  .75 ه وفد املكس يك الشكر للأ ووج 
ىل الوفد  . وأأشارالعام للقطاع احملاسبية ادلولية لمعايريت ق دم فيه البياانت املالية وفقًا ل معيارًا  19و  30-18املالية  الصكوكأأن اإ

 9لربانمج اب اخلاصعرض التقرير عىل اخلاريج احلساابت مراجع وشكر الوفد  لأول مرة. 1023يف عام عها مجي  تعمتدا  
وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الإدارة ينبغي أأن تس تجيب لاكفة التوصيات  قاعة املؤمترات.ب املتعلق مرشوع البناء اجلديدو 

دارة املنظمة.  املقدمة من مراجع احلساابت اخلاريج، وحَث الأمانة عىل أأن تأأخذ يف حس باهنا اكفة التعليقات بغية حتسني اإ
ومتى لو اكنت الوثيقة  نة الربانمج واملزيانيةجل واعترب الوفد أأن تقرير مراجع احلساابت اخلاريج مبثابة أأداة ل تقدر بمثن لعمل 

أأن تلقي علهيا نظرة  الاستشارية املس تقةل للرقابة لجنة الويبوقد ق دمت يف وقت سابق. ومل يمتكن الوفد من حفصها ومل يتسن ل 
نة الربانمج لج فاحصة. وأأعرب الوفد عن رسوره بتقدمي مراجع احلساابت رأأاًي غري متحفظ. ويف أأثناء اجللسة الأخرية ل 

نشاء صندوق احتياطي خمصص لمتويل املشاريع.  واملزيانية مانة بأأن تدرس اإ أأحاط الوفد علامً بتوصيات مراجع احلساابت للأ
واس تغل الوفد حضور مراجع احلساابت اخلاريج واس تفرس عن مزااي وعيوب ختصيص أأموال احتياطية ملشاريع حمددة، مع 

وضوع يف الويبو وطلب توضيحًا عن كيفية تسجيل تكل احلساابت يف النظام احملاس يب وفقًا الأخذ يف الاعتبار خلفية هذا امل
ذا اكن هذا سوف يؤثر عىل س ياسة الويبو جتاه الأموال الاحتياطية أأو ل. وفامي  العام للقطاع احملاسبية ادلولية لمعايريل وما اإ

ل ، أأشاد الوفد ابلتعليقات الإجيابية اليت 9يتعلق ابلربانمج  ُأبديت بشأأن حتسني الأنشطة اليت تضطلع هبا املاكتب اخلارجية. اإ
ىل التدقيق املتعلق مبرشوع  أأن تطبيق بعض التوصيات سوف يعمتد عىل القرارات اليت تقرها ادلول الأعضاء. وأأشار الوفد اإ

مانة عىل انفتاهحا الكبري يف قاعة املؤمترات اجلديدة وأأضاف بأأنه اكن يتابع عن كثب مراحل تطور املبي. وقد برهنت الأ 
حاطات شهريةاإطالع ادلول الأعضاء مبس تجدات حاةل التقدم احملرز يف املرشوع من خالل موافاهتم  حىت مت اختاذ قرار  ابإ

ىل التعليقات اليت أأبداها لك ابلتوقف عن ذكل. وأأشار مراجع احلساابت ادلاخيل والرقابة  شعبة التدقيقمن  اخلاريج اإ
مل  الاستشارية املس تقةل للرقابة جلنة الويبوحول هذه املسأأةل. وحيث أأن  الاستشارية املس تقةل للرقابة ة الويبوجلنو  الإدارية

ىل  يتسن لها تقيمي هذه التعليقات بعد، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه قد يكون مفيدًا أأكرث لو اكنت املناقشات استندت اإ
. ويف 1025قرر أأن ت غلق احلساابت بشلك هنايئ حبلول هناية العام/وبداية عام تعليقات وانطباعات اللجنة نظرا لأنه من امل

الوقت نفسه، اكن من الرضوري أأن يتواصل احلوار بني الأمانة ومراجع احلساابت اخلاريج وأأن يوحضا عددًا من الفروق بني 
حلساابت اخلاريج، أأبدى الوفد رغبته من توصيات مراجع ا 23التقارير اليت ُأعدت عن ذكل املوضوع. وفامي خيص التوصية 

جراء  براز رضورة اإ العوائد لالستامثرات املقرتحة فامي يتعلق مبشاريع البناء املقبةل وأأعرب عن اعتقاده بأأنه حتليل التاكليف و يف اإ
بقت هذه التوصية ينبغي أأن ت طبق عىل املشاريع املقبةل. وجيب أأن يراعى ذكل ليس من قبل الأمانة حف  ذا ما ط  سب بل أأيضا اإ

ىل واجباهتم فامي خيص الإرشاف. وأأضاف الوفد  جراء حتليل اكن بأأنه لو من قبل ادلول الأعضاء من أأجل الامتثال اإ قد مت اإ
ل أأن املرشوع اكن قد ُأقر ابلصيغة اليت مت عرضه هبا عىل مجعيات ادلول التاكليف والعوائد  ذكل لاكن الأمر مفيدًا للغاية اإ

 الأعضاء.

ىل مر  وحتدث وفد .76 بشأأن البياانت املالية  اجع احلساابت اخلاريج عىل تقريرهالياابن ابمس اجملموعة ابء ووجه الشكر اإ
مانة لقياهما ابلرد عىل اكفة التوصيات. وأأبدت اجملموعة  9والربانمج  ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة. كام أأعرب عن شكره للأ

جراء التدقيق خمتصا بأأمور ابء خماوف كبرية بشأأن نطاق التدقيق. فلقد اك ، فامي اكنت اجلوانب الإدارة املاليةن التفويض ابإ
املتعلقة بأأداء املنظمة واملسائل اجلوهرية مثل تعممي أأنشطة التمنية أأو توصيات جدول أأعامل التمنية ل تقع مطلقًا مضن التفويض. 

ب ابلتوصيف وفامي يتصل بردود الأمانة، أأعرب الوفد عن امتنانه لقيام الأمانة اب لتعامل مع بعض التوصيات ابلفعل. كام رح 
ىل الردود اليت قدمهتا. وتوقعت اجملموعة ابء تنفيذ  ادلقيق اذلي قدمته الأمانة بشأأن الوضع القامئ وطبيعة القضااي ابلإضافة اإ

أأبدهتا اجملموعة ابء بشأأن التوقيت التوصيات اليت قبلهتا الأمانة، بطريقة مالمئة ويف الوقت املناسب. وذكر الوفد اخملاوف اليت 
بوقت  جلنة الربانمج واملزيانيةاذلي ق دم فيه تقرير مراجع احلساابت اخلاريج وردود الأمانة واذلي اكن قبل انعقاد جلسة 
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قصري. ومن مث اكن من الصعب التشاور بشأأهنا عىل حنو مناسب يف ظل تكل القيود الزمنية. وعىل الرمغ من تفه م الطبيعة 
ل أأنه جيب تفادي مثل ذكل املوقف يف املس تقبل. وطلبت اجملموعة تفسريًا لأس باب التأأخري ا ملعقدة والصعبة لعملية التدقيق اإ

، أأبدى الوفد 2مبا فهيا جدول الأعامل الأصيل وجدول الأعامل الفعيل )واملواعيد الأساس ية احملددة(. وابلنس بة للتوصية رمق 
لرأأي حول مسأأةل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة بني مراجع احلساابت اخلاريج والأمانة خماوفه بشأأن الاختالفات يف ا

الاستشارية املس تقةل  جلنة الويبووأأعرب عن رغبته ابلتعرف عىل الأس باب اليت دعت اإىل ذكل. ويف الوقت نفسه، أأقر بأأن 
حاطة ادل للرقابة ىل العزم عىل اإ ه اإ ول الأعضاء علامً بنتاجئ ما يقومون من مشاورات. اكنت تعمل عىل حل هذه املشلكة ونو 

اتحة الوقت يف املس تقبل ملزيد من املناقشات حول هذه املسأأةل عندما ت علن نتاجئ مناقشات  الاستشارية  جلنة الويبوويتعني اإ
 .املس تقةل للرقابة

س بانيا بأأنه سيشري اإىل وثيقتني هام البياانت املالية وتقرير مراجع احل  .77 ساابت اخلاريج. وبدأأ ابلبياانت املالية وقال وفد اإ
وأأعرب عن رغبته، يف املقام الأول، بأأن هيئن الأمانة عىل جودة البياانت املالية حيث حتسنت البياانت عىل مدار الس نوات 

ا فامي خيص املاضية. وأأشاد الوفد مبا أأجنزته الأمانة من معل يف هذا الشأأن. وهنأأ املنظمة عىل النتاجئ الإجيابية اليت حققهت
الفوائض لكنه لحظ من خالل البياانت املالية أأن نفقات الويبو زادت عن دخلها يف تكل الس نة، عىل الرمغ من الفائض. 

براز بعض النقاط الإضافية. أأوًل، فامي  واكن لهذا تأأثري عىل صايف القمية اخلاص ابملنظمة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل اإ
ف ض.  اخلدمةهناية بعد  لتأأمني الصحيمن البياانت املالية عىل أأن مبلغ ا 28الأجل، نصت الفقرة  يتعلق ابخلصوم طويةل قد خ 

ضعاف للموقف يف املس تقبل. ومن خالل مواصةل حتليل وضع ا لتأأمني وقد بدا هذا توفريًا لكن، يف الواقع، بدا أأكرث مبثابة اإ
ة تقرير مراجع احلساابت اخلاريج أأيضًا، سعى الوفد للحصول عىل يف البياانت املالية وبدراس اخلدمةهناية بعد  الصحي

: زادت يف هذا العام معدلت اخلدمةهناية بعد  لتأأمني الصحيتوضيح بشأأن اثنني من العنارص. أأول، فامي يتعلق خبصوم ا
نفاق عىل امع ختفيض ابلتبعية يف اخلصوماخلصم يف املنظامت الأخرى  . ومع ذكل، اخلدمةهناية  بعد لتأأمني الصحي، ويه، الإ

يف الويبو. واس تفرس الوفد عن رس وجود هذا التناقض، وملاذا اكن املوقف عىل النقيض يف املنظامت الأخرى.  اخلصومزادت 
ادلميغرافية مل  الافرتاضاتعىل أأن  2ورأأى الوفد أأن تقرير ماجع احلساابت اخلاريج، وفامي يتعلق ابخلصوم، نصت التوصية 

ذا اكن هناك افرتاض بأأن تتفق مع الو   اخلصوماقع. وسأأل الوفد مراجع احلساابت اخلاريج والأمانة عن كيف اكن الواقع، وما اإ
ذا اكن هذا من شأأنه أأن ينعكس يف البياانت املالية. وظهرت مسأأةل أأخرى يف تقرير مراجع  اكن من املقرر أأن تزيد، وما اإ

ا املنظمة؛ ويه مسأأةل مت تناولها يف عدد من الواثئق قيد املراجعة احلساابت اخلاريج تتعلق ابلقروض اليت حتصلت علهي
ىل أأهنا اكن لها تأأثري عىل مشاريع البناء. وأأظهرت املالحظتان  يف البياانت  25و 22وتتعلق جزئيًا ابلستامثرات ابلإضافة اإ

دراج  صلتاملالية أأن الويبو ح عىل قروض للمباين اجلديدة، عىل الرمغ من توفر النقد. واكنت القروض من مرصفني ومل يمت اإ
ن الويبو اكنت تسدد فائدة  نه، لو أأنه فهم املعلومات بشلك حصيح، فاإ تلكفة القروض يف تاكليف املباين اجلديدة. وقال الوفد اإ

نه مل تكن هناك مساءةل يف ب 1.6بسعر  ذا اكن يف املائة. وقال اإ دارة تكل القروض، ما اإ عض اجملالت وتساءل، فامي يتعلق ابإ
برازها  ن النقطة الأخرية اليت يرغبون يف اإ هناك سبيل فامي س بق لس تخدام صناديق الويبو عىل حنو أأفضل. وقال الوفد اإ

دمت يف احلساابت اليت تتعلق ابلأموال الاحتياطية. فقد ا س تقطعت بعض النفقات من جزء من الأموال الاحتياطية وا س تخ
وردت يف البياانت املالية، حىت عىل الرمغ من املوافقة الفعلية عىل أأن اس تخدام الأموال الاحتياطية يف املشاريع جيب أأن 
يكون خاضعا للقواعد املس تخدمة يف الاستامثرات الرأأساملية. ونظرًا لكون احلساب صار أأحد النفقات، فقد وجد الوفد 

ىل عدد من النقاط يف تقرير اختالفًا بني وهج ة النظر الاسرتاتيجية ووهجة النظر احملاسبية. وأأعرب عن رغبته يف الإشارة اإ
جعابه بقاعة املؤمترات  مراجع احلساابت اخلاريج تتعلق حتديدًا مبرشوع البناء اجلديد. وعند هذا احلد، أأعرب الوفد عن اإ

هنا مبى مجيل وعرب  عن رغبته يف هت  ىل تقرير مراجع احلساابت اجلديدة وقال اإ جنازها. وابلعودة اإ نئة لك اذلين اشرتكوا يف اإ
جراءات لعملية صنع القرار اكن لضامن أأن تكون القرارات اليت يمت  اخلاريج، بدأأ الوفد ابلتذكري بأأن الغرض من وضع قواعد واإ

بعض القرارات اليت ا ختذت بشأأن  اختاذها قرارات مدروسة. وذكر تقرير مراجع احلساابت اخلاريج يف عدد من املواضع
ضعت ملرشوع البناء اكنت لضامن القدرة عىل اختاذ القرارات  ن القواعد والإجراءات اليت و  مرشوع البناء. وقال الوفد اإ

املناس بة. وأأبرزت مراجع احلساابت اخلاريج عددًا من احلالت اليت مل متتثل بوضوح لبعض الإجراءات. ومل يرغب الوفد يف 
ن هذا غري ذي صةل، ولكنه رأأى أأنه اكن من املس تحيل أأن يمت تربير عدم الامتثال بوصفه انجامً عن تعقيد يف أأن يق ول اإ
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املهنج املتب ع والإجراءات. وجنم قدر كبري من التعقيد عن حماوةل الامتثال، يف نفس الوقت، للقواعد الاكنتونية املطبقة يف 
ب عن اعتقاده بأأن كثريًا من املسائل اليت أأبرزها التقرير نتجت من هذه احلقيقة. جنيف يف سويرسا ولقواعد املنظمة. وأأعر 

بقدر كبري من التفصيل. وعرب  عن رغبته يف توجيه الشكر  بأأن مراجع احلساابت اخلاريج عرض هذا اجلزء من تقريره وأأفاد
ن كثريًا من النقد اكن وثيق ا ذا اكنت ملراجع احلساابت اخلاريج عىل التقرير وقال اإ ل أأنه مل يكن واثقًا مما اإ لصةل ابلنتاجئ. اإ

ىل  التوصيات الواردة متوازنة عند مراجعة الإجراءات اليت مل ت تبع، وعالوة عىل ذكل، تكل اليت مل تؤد، يف الوقت نفسه، اإ
نشاء قاعة املؤمترات اجلديدة، مل ليكن دل ىل توصية حفسب. وعندما قررت ادلول الأعضاء اإ منا اإ هيا اكفة املعلومات تصحيح واإ

ىل الفقرة  من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج، واليت جاء فهيا أأن تاكليف الصيانة  71املتعلقة ابلتداعيات املالية. وأأشار اإ
جيار مساحة املؤمترات خالل الس نوات امخلسة الأخرية  0.39الس نوية تبلغ   0.2مليون فرنك سويرسي يف حني بلغت تلكفة اإ

ذا اكن مبلغ مليون فرنك سو  مليون فرنك سويرسي س نواًي أأو  0.2يرسي. وطرح الوفد سؤالني. حيث سأأل، أأول، عام اإ
ذا اكن املبلغ الإجاميل بقمية  ذ أأن هذا حي دث فارقًا فامي يتعلق ابلتاكليف الفعلية. اثنيًا، سأأل عام اإ  69مشل الفرتة ابلاكمل، اإ

تلكفة املبى. ومل يمت تقدمي هذه املعلومات. وذكر التقرير أأيضا عدم مليون فرنك سويرسي مشل اس هتالك ادلين فضاًل عن 
وجود معلومات بشأأن التنبؤ ابلإيرادات الناجتة من اس تخدام القاعة من ِقبل أأطراف خارجية. ومل يرد ش ئي عن هذه 

ذا اكنت ادلول الأعضاء قد تتخذ قرارات خمتلفة يفالعنارص،   حاةل توافر هذه وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإ
جابة علهيا يف تقرير مراجع احلساابت اخلاريج، وأأراد الوفد  املعلومات. جياد اإ واكنت هذه نقطة مناس بة اكن من املس تحيل اإ

نه لن يفحص اكفة النقاط اخملتلفة اليت أأوردها مراجع احلساابت  معرفة رأأي مراجع احلساابت اخلاريج حول هذا الأمر. وقال اإ
ىل اخلاريج فامي ي  نشاء قاعة املؤمترات اجلديدة. ومع ذكل، أأعرب عن اعتقاده بأأن بعض القرارات اكنت يف حاجة اإ تعلق ابإ

ماكن ادلول الأعضاء تغيري طريقهتم أأثناء معلية اختاذ القرار. وذكر التقرير أأن بعض التاكليف مل يمت  توضيح حيث اكن ابإ
ذا اكنت تكل التاكليف سي يوحضلكنه مل اسرتدادها  ن هذا يتعلق مببلغ  مت اسرتدادها.ما اإ  8وقال الوفد، بشأأن هذه النقطة، اإ

ذا  ذا اكن يرتتب عىل هذه املسأأةل فعل شئ ما أأو ما اإ مليون فرنك سويرسي حمل النقاش. وعرب  عن رغبته يف معرفة ما اإ
تربًا. ومثة نقطة أأخرى هممة مليون فرنك سويرسي متثل مبلغا  مع  8اكنت جمرد موقف قد حدث. ورأأى الوفد أأن هذا همامً لأن 

ىل الفقرة  ىل التحكمي. وابلإشارة اإ من تقرير  72متثلت يف املشورة القانونية ابلتسوية الودية مع املقاول العام وعدم اللجوء اإ
 53مليون فرنك سويرسي قد ُأعطي وأأنه اكن ميكن أأن يكون  68مراجع احلساابت اخلاريج، أأحاط الوفد علامً بأأن مبلغ 

ىل القضاء. وأأعرب الو  فرنك سويرسيمليون  ذا اكن مراجع احلساابت اخلاريج لو جلأأت الويبو اإ فد عن رغبته يف معرفة ما اإ
دث الفارق بني  قد أأدرج يف حساابته  68و مليون فرنك سويرسي 53اخلدمات التعاقدية الأخرى، اليت اكن من شأأهنا أأن حت 
ماكنهمليون فرنك سويرسي نه اكن ابإ ل أأنه لن يفعل  . وقال الوفد اإ أأن يتناول مزيدا  من التفاصيل ويطرح مزيدًا من الأس ثةل اإ

كيف اكن ميكن اختاذ –ذكل. وأأعرب عن رغبته يف التشديد عىل املسائل اليت متثل أأمهية دلى الوفد، ويه: الإجراءات 
ها بتكل لنقاط اليت أأبرزومات أأفضل بشأأن اقدم مراجع احلساابت اخلاريج معلرارات بشلك خمتلف؛ وكيف ميكن أأن يالق

الطريقة املفصةل يف التقرير لمتكني ادلول الأعضاء من فهم التداعيات الفعلية لقراراهتم؛ وماذا اكنت الإجراءات؛ وما مدى 
 مالءمهتا وأأمهيهتا اليوم.

ىل  .78 عن عام  بشأأن البياانت املالية للويبو مراجع احلساابت اخلاريج عىل عرضه لتقاريرهووجه وفد الهند الشكر اإ
ىل الرأأي غري املتحفظ اذلي أأبدا ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة. ولفت ابهامتم 9وكذكل عىل تدقيق الربانمج  1023 ه اإ

مراجع احلساابت اخلاريج بأأن البياانت املايل عرضت بوضوح، يف لك اجلوانب الأساس ية، الوضع املايل للمنظمة ولهذا 
ىل املالحظات املوضوعية والتوصيات احملددة اس تحقت الإدارة املالية للويبو الت قدير الاكمل من ادلول الأعضاء. ولفت الوفد اإ

ضعت يف  ت خمتلفة. عىل سبيل املثال، أأشاراليت وردت يف التقرير فامي يتعلق مبجال ىل توصية و  مراجع احلساابت اخلاريج اإ
نشاء صندوق احتياطي منفصل لأغراض متويل املش 1021عام  . اثنيًا، أأوحض 1023اريع ومل يمت تنفيذه بعد يف عام فامي خيص اإ

 خمصصات موارد خالف املوظفني. كام اخنفضت 1008أأن مزيانية هذا الربانمج شهدت تراجعا  منذ عام  9تدقيق الربانمج 
ومؤمترات يف املائة يف هذه الفرتة واليت اكنت املصدر الرئييس لمتويل مشاريع وأأنشطة التمنية والبعثات  51.22بنس بة 

الأطراف اخلارجية وأأتعاب اخلرباء والنرش وتاكليف التشغيل الأخرى. وعالوة عىل ذكل، أأوحض التقرير أأنه، وفقًا للربانمج 
دراج سوى 1022/25 للثنائية واملزيانية دراج  9توصيات من توصيات جدول أأعامل التمنية يف الربانمج  5، مل يمت اإ مقارنة ابإ
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عىل التوايل. وكذكل أأفاد الوفد  1021/23و 1020/22 الثنائيتني يات جدول أأعامل التمنية يفمن توص  17و 11التوصيتني 
أأن  وهو ما أأدركه مراجع احلساابت اخلاريج اذلي رأأى التمنية نفقاتتعريف  خبصوص تتجادلادلول الأعضاء ل تزال بأأن 

آاثر عىل نطاق ونوع العمل اذلي رغب مراجعو احلساابت يف أأدائه. وبناء عىل ذكل، تضمن  اتحة ذكل التعريف اكن هل أ عدم اإ
عىل أأن أأمانة الويبو يتعني علهيا  5التقرير توصيات عديدة هممة أأعرب الوفد عن رغبته يف التعليق علهيا. ونصت التوصية 

يات جدول أأعامل التمنية الإحدى عرش عند صياغة أأنشطة املساعدة التقنية. ورأأى الوفد أأنه التأأكد من أأنه مت مراعاة اكفة توص 
قرارها عىل حنو فعال. واكن جدول  جيب تطبيق اكفة توصيات جدول أأعامل التمنية الإحدى عرش عىل لك الربامج من أأجل اإ

عادة  ىل مراجعة واإ توجيه معل الويبو عىل حنو اكمل بغرض وضع نظام أأكرث أأعامل التمنية عالمًة ابرزًة حقًا حيث أأدرك احلاجة اإ
اليت أأكدت عىل رضورة أأن تضع الويبو تعريفًا واحضًا لنفقات التمنية وتصوغ طريقة لتحديد  7مشوًل. وفامي يتعلق ابلتوصية 

ا بشلك موضوعي، حصة جدول أأعامل التمنية مضن لك برانمج ونشاط من أأجل ضامن فعالية معليات التعممي اليت ميكن تقيميه
اشرتكت يف هذه املداولت حتت القيادة القديرة للغاية من ِقبل الرئيس وأأعرب عن أأمهل  جلنة الربانمج واملزيانيةرأأى الوفد أأن 
اقرتحت  9من اخلروج برأأي مقبول دلى الطرفني. وذكر، عالوة عىل ذكل، أأن التوصية  جلنة الربانمج واملزيانيةيف أأن تمتكن 
اتحة البياانت املتعلقة بنفقات التمنية الفعلية مقارنة ابلتقديرات. وقال أأنه ميكن لل ويبو أأن تواصل تطبيق نظام تتبع قوي لضامن اإ

ر بأأهنا  ن هناك بعض التوصيات اليت َشع  عامل العقل من قِ الوفد اإ ىل مزيد من اإ ادلول الأعضاء وكذكل من قبل  بلحتتاج اإ
عت فامي يتعلق مبشاريع البناء ول س امي مرشوع قاعة املؤمترات الإدارة. ولحظ أأيضا أأن هناك توصيات ع ديدة مفيدة وض 

اجلديدة، مثل تكل اليت تتعلق بتحليل التاكليف والعوائد لالستامثر املقرتح وتدابري الرقابة عىل اجلودة، وما اإىل ذكل. وأأعرب 
جرائية  برازها وحازت  ات حاولوتعاقدية هائةل يف التوصيعن اعتقاده بأأن هناك مسائل نقدية واإ مراجع احلساابت اخلاريج اإ

ىل  دارة الويبو. وعرب  عن رغبته يف توجيه الشكر اإ املضي يف  مراجع احلساابت اخلاريج عىل معهلعىل اهامتم كبري للغاية من اإ
عداد هذه الاقرتاحات اجلوهرية واملفيدة. وأأعرب أأيضًا عن تقديره العميق لإدارة الويبو عىل ردها عىل  توصيات مراجع اإ

احلساابت اخلاريج والإجراء اذلي اختذته لإدخال حتسينات يف خمتلف اجلوانب. وأأعرب عن رغبته يف أأن يمت تنفيذ 
التوصيات يف الوقت املناسب. وكام هو معلوم، فاإن مالحظات التدقيق تكون مبثابة مبادئ توجهيية لأي منظمة وحتسن 

منا معلية متواصةل. وبدا أأيضا ابلفعل كفاءهتا وأأسلوب معلها. وبدا ا لوفد متأأكدا من أأن هذا ليس معاًل يمت ملرة واحدة حفسب واإ
متأأكدًا من تواصل العمل املشرتك بني ادلول الأعضاء والإدارة ومراجع احلساابت اخلاريج للتأأكد من أأن الويبو، مكنظمة، 

آراء اخلرباء اليت جاءت مؤيدة ملراجع احلسا  ابت اخلاريج.حققت أأقىص اس تفادة من أ

ىل مر  .79 ىل  اجع احلساابت اخلاريج عىل تقريرهوتوجه وفد أأملانيا ابلشكر اإ وأأوحض أأنه همم للغاية. كام وجه الشكر أأيضا اإ
الأمانة عىل ردودها الشامةل. وأأعرب عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء فامي يتعلق بتفويض مراجع احلساابت اخلاريج. ورأأى أأنه 

راجع احلساابت اخلاريج بذكل التفويض وأأن ميتنع عن تقدمي بياانت حول القضااي املوضوعية اليت ل من الرضوري أأن يلزتم م
نه اكن يرسه أأن يرى التقرير يف وقت  حداهام ابلإجراء. وقال اإ ضافيتني، تتعلق اإ تقع مضن التفويض. ولفت الوفد اإىل نقطتني اإ

الاستشارية  جلنة الويبووأأعرب عن أأمهية ذكل. وقد مسع أأن  أأس بق حىت يتس ى هل أأن يك ون رأأاًي عىل حنو أأكرث معقًا،
مل يكن أأماهما فرصة سوى الاطالع عىل مرشوع التقرير ورأأى الوفد بأأنه من املهم، فامي هو قادم، أأن تتاح  املس تقةل للرقابة
الهنائية من التقرير. واكن دلى  لأن تطلع بشلك جيد مس بقًا عىل النسخة الاستشارية املس تقةل للرقابة جلنة الويبوالفرصة أأمام 

نه بناء مجيل وقاعة مؤمترات جديدة مجيةل. ومن واقع خربة الوفد، عادة ما تصبح  الوفد سؤاًل بشأأن مرشوع البناء وقال اإ
د أأن هذا مشاريع البناء أأكرث تلكفة يف الهناية عام اكن متوقعًا وعادة ما تس تغرق وقتًا أأطول من املتوقَع ليك تكمتل، ومل جيد الوف

نشاء املبى.  غري عادي. وقدر رأأى الوفد أأن اليشء غري العادي، يف هذه احلاةل، اكن تغيري املقاول العام يف منتصف مراحل اإ
 Impleniaوطالب بتوضيح نقطتني. واكنت النقطة الأوىل تتعلق ابلختالف بني الهدف من العقد اثبت السعر املربم مع 

ذا اكن ليزل ممكنًا رفع  والتلكفة الفعلية، ويه، ماذا اكن الرمق وما يه الأس باب وراء أأي اختالف. وتعلقت النقطة الثانية مبا اإ
 يف حاةل وجود عيوب. Impleniaدعاوى ابلأرضار ضد 

يف توجيه الشكر اإىل لك الوفود عىل ما طرحوه من أأس ئةل وعىل تلقهيم  مراجع احلساابت اخلاريج عن رغبته وأأعرب .80
س بانيا بشأأن الأموال الاحتياطية، للتقرير بتكل ال طريقة الطيبة. وفامي يتعلق ابلأس ئةل الواردة من وفود املكس يك والياابن واإ
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ن هذا هو ما دعاه لأن يمراجع احل  قال نشاء احتياطيساابت اخلاريج اإ منفصل.  قول بأأنه من الرضوري أأن تفكر الويبو يف اإ
نشاء احتياطي من كام عل ق فصل للمشاريع اليت يتعني متويلها من الأموال الاحتياطية وأأن توحض  يف يف العام السابق عىل اإ

ضافية يف  البياانت املالية كجزء من س ياسة اس تخدام الأموال الاحتياطية. ويف هذا العام أأفصحت الإدارة عن معلومات اإ
ل رصيد الصناديق اذلي تبقى ليك ي 12املالحظة  ل مت اس تخدامه لفائدة املشاريع اليت متو  من البياانت املالية ولكهنا مل توحض اإ

ن هذه املالحظة جيب أأن ت فِصح عن املبلغ  من الأموال الاحتياطية. وأأفاد مراجع احلساابت اخلاريج بأأنه علق قائال اإ
ل من الأموال الاحتياطية. وطبقًا لهذه املعاجلة املطروحة، ذكرت الإدارة بأأهنا س ت  ضافة املس تغ ل يف املشاريع اليت متو  عيد اإ

ىل الفوائض املرتامكة للمنظمة وسوف يمت الإفصاح بشلك منفصل  املبلغ املس تغ ل يف املشاريع الرأأساملية خالل تكل الس نة اإ
نشاء ذا قامت ابإ مراجع احلساابت  احتياطي. وأأعرب عن الرصيد غري املس تغ ل يف هناية تكل الس نة من املبلغ اخملصص، اإ

ن الغرض اخلاصة بس ياسة اس تخدام الأموال الاحتياطية، للمحافظة عىل بأأنه، يف  اخلاريج عن شعوره حاةل القيام بذكل، فاإ
عادة  ذ أأن املبلغ املس تخدم يف الاحتياطيات الرأأساملية سوف يمت اإ ف للأموال الاحتياطية، س ينتفي اإ املس توى املس هتد 

ص نفس املبلغ مرارًا وتكر  ضافته اإىل الاحتياطي املرتامك، وسوف خيص  للمنظمة عىل  ارًا. وقد يسبب هذا مشلكة يف الس يوةلاإ
سوف تنظر يف اكفة هذه اجلوانب عندما تقرر يف  جلنة الربانمج واملزيانيةمراجع احلساابت اخلاريج أأن املدى البعيد. ورأأى 

ذا جيب عىل الويبو أأن تنشئ احتياطيًا منفصاًل. واكن هدف مراجع احلساابت اخلاريج أأن ينص البيان املايل  هناية الأمر ما اإ
لو اكن يعاد اذلي جيري اس تخدامه يف أأي مرشوع بناء. و  الاحتياطي امللزتم بهرصاحة عىل مقدار الفائض املرتامك ومقدار 

ىل الفائض لاكن من املس تحيل معرفة القمية املتبقية. وأأعرب  ضافته حفسب اإ يف أأن  مراجع احلساابت اخلاريج عن رغبتهاإ
ى "احتياطي رى بيااًن ماليًا يذكر بوضوح ماذا اكن الوضع. ي واكنت مسأأةل عرض بطريقة تيرس من معرفة مقدار ما اكن يسم 

مراجع احلساابت  حفسب أأن يوفر فهامً أأفضل. وأأعرب ومن شأأن هذا الفصل ي ملزتم به".حر"، ومقدار ما يسمى"احتياط
بأأن ادلول الأعضاء ميكهنا اختاذ هذا القرار فامي يتعلق ابلأموال الاحتياطية. وفامي هل شأأن ابلنقطة اليت  اخلاريج عن اعتقاده

س بانيا حول ا أأن  يع ادلميغرايف، قال مراجع احلساابت اخلاريج أأنه أأوىصوالتوز اخلدمةهناية بعد  لتأأمني الصحيأأاثرها وفد اإ
 الفعيلالافرتاضات ادلميغرافية املتعلقة حبالت التقاعد/دوران املوظفني واملعمتدة يف التقيمي تنظر الويبو يف مراجعة وحتديث 

بدًل من البياانت  1001ت عام قاما ابس تخدام بياان اخلبري الاكتواري اخلاريجواكنت الإدارة و  اخلدمة. ما بعدملس تحقات 
ىل عام  1007احلالية. وابلنس بة لبياانت التقاعد الفعلية للفرتة من عام  ، بلغت النس بة الإجاملية حلالت تقاعد املوظفني 1023اإ

ىل بياانت الفرتة 15يف املائة بدًل من  19.5 ىل عام 1001من عام  يف املائة وفقًا لدلراسة الاكتوارية املستندة اإ  . وقال1009 اإ
نه ينبغي حتديث البياانت قدر الإماكن من أأجل وضع افرتاضات حصيحة. وفامي يتعلق بتحليل  مراجع احلساابت اخلاريج اإ

نه مل يالتاكليف والعوا ن ادلول الأعضاء لن يتخذوا القرار ئد لقاعة املؤمترات اجلديدة، قال مراجع احلساابت اخلاريج اإ قل اإ
م مراجع احلساابت اخلاريج تقريرًا عن أأي مرشوع لدلول الأعضاء يكون غرضه رضورة أأن تكون اذلي اختذوه. وعندما يقد

البياانت عىل النحو اذلي مي كهنم من اختاذ قرار مس تنري. وفامي يتعلق ابلبناء اجلديد، ينبغي أأن توضع يف احلس بان صيانة املبى 
مراجع احلساابت اخلاريج. وفامي خيص نطاق التدقيق، اكنت تكل  اكل يه النقطة اليت قدهمواكفة التاكليف الأخرى. اكنت ت

مراجع  . وهبذه الكيفية قام، واملبادئ الواردة يف مرفق الالحئةالنظام املايل ولحئتهمن  20-8القاعدة النقطة تتفق مع 
جراء التدقيقات الثالثة مجيعها ىل. واكن مراجع احلساابت اخلاريج هياحلساابت اخلاريج ابإ مساعدة الإدارة عىل  دف اإ

بق فيه أأنظمة أأكرث قوة للتعامل مع احلقائق القامئة عىل أأرض الواقع. وابلنس بة ملرشوع البناء، جاءت  الوصول اإىل وضع تط 
جراء تدقيق بشأأن مرشوع البناء اجلديد قرارًا ا خِتذ يف  دارة املشاريع املقبةل. واكن قرار اإ معظم التوصيات متعلقة بكيفية اإ

 .الاستشارية املس تقةل للرقابة جلنة الويبوناقشات اليت جرت مع س ياق امل 

ت الأم .82 ىل الوفود عىل ما أأبدتووهج  ه من تعليقات ودية حول جودة التقارير املالية. وردًا عىل الأس ئةل اليت انة الشكر اإ
جيابية لعام  س بانيا، أأكدت الأمانة أأن النتاجئ اكنت اإ ارتفعت عىل مدار العام السابق وأأن النفقات قد  1023طرهحا وفد اإ

لقاء نظرة 1023، وهو أأمر معتاد، حيث أأن النفقات غالبًا ما تكون أأعىل خالل العام الثاين من الثنائية )(1021) (. وعند اإ
نفاق عىل  عىل الثنائية كلك، جند أأن النفقات اكنت أأعىل من الثنائية السابقة. واكن السبب يف هذا يمتثل اإىل حد كبري يف الإ

، أأكدت الأمانة عىل أأن معدل اخلدمةهناية بعد  لتأأمني الصحياملوظفني. وفامي يتعلق بسؤال حول اخلصوم طويةل املدى ل 
. ومع ذكل، ختفيضا  يف اخلصوم، وبذكل تكون الإجابة "نعم"، من الناحية النظرية، ميكن أأن نتوقع 1021اخلصم زاد من عام 
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يف النسخة الإجنلزيية( أأن الكسب اذلي حتقق نتيجة للزايدة يف معدل  25)صفحة  أأوجض اجلزء الوارد يف البياانت املالية
مل يكن، يف الواقع، اكفيًا لتعويض الرمق اذلي يعلوه مبارشة يف املقام مليون فرنك سويرسي. لكن ذكل املبلغ  3889اخلصم بلغ 
العمولت ، واثنيًا، أأو اخلسائر الاكتوارية  املاكسبالقامئة عىل اخلصوممليون، واذلي اكن ميثل تغريًا يف  2.6وقميته  الأول،
)تظهر الأرقام يف أأعىل الصفحة(، "تلكفة اخلدمة احلالية" و"تلكفة  اليت تَعني  عىل املنظمة أأن تدفعها يف ذكل العام الفعلية

ىل أأي وفد من الوفود املهمتة بعد  الفائدة"، عىل سبيل املثال. وأأبدت الأمانة اس تعدادها لأن ترشح هذا بشلك أأكرث تفصياًل اإ
ىل  ىل اخلبري الاكتواري واليت أأدى اإ انهتاء الاجامتع. وأأعربت الأمانة عن رغبهتا يف أأن تذكر مسأأةل املعلومات اليت قدمهتا اإ

ىل هنايةالتوصية املقدمة من مراجع احلساابت اخلاريج. واكنت الأمانة قد قدمت للخبري الاكتواري  عام  معلومات متتد اإ
وهبذا يكون قد تسمل معلومات حالية. واعمتدت الأمانة بوضوح عىل العمل اذلي أأجنزه اخلبري الاكتواري وفريقه حيث  1023

اكنوا متخصصني يف ذكل اجملال، واعمتدت أأيضًا عىل رأأهيم. وحصل اخلبري الاكتواري عىل اكفة املعلومات، واختار أأن 
هنا 1009حىت عام يس تحدث رمق دوران يقوم عىل البياانت املتوفرة  مراجع احلساابت  اطلعت عىل توصية. وقالت الأمانة اإ

ل أأهنا س توحض أأيضًا أأن هذه التوصية قد مت  اخلاريج. وسوف تقدم الأمانة معلومات متجددة للخبري الاكتواري مرة أأخرى، اإ
 ية هذا العام.وضعها ابلفعل، وقد حَي ث ذكل اخلبري الاكتواري عىل أأن يراجع فعليًا البياانت حىت هنا

ىل مر  .81 ب ابلتوصيات اجع احلساابت اخلاريج عىل تقريرهوحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية ووجه الشكر اإ . ورح 
وأأعرب عن رسوره بتأأكيد مراجع احلساابت اخلاريج عىل أأن البياانت املالية َعرضت بوضوح الوضع املايل للمنظمة. ولفتت 

ىل أأن  ىل اخنفاض  9تدقيق الربانمج اجملموعة الأفريقية اإ يف املائة عند مقارنهتا  51بنس بة  احلصة املقررة يف املزيانيةيشري اإ
بسبب تعممي أأنشطة التمنية يف الربامج املوضوعية الأخرى. وابلإضافة اإىل ذكل، لفتت اإىل رضورة  1008مبس توايت عام 

جياد تعريف لنفقات التمنية للمساعدة يف حتسني العملية احملا  5سبية. ويف هذا الصدد، رحبت اجملموعة الأفريقية ابلتوصيات اإ
ِضعت بغرض حتسني تعممي وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وأأعربت عن أأملها بأأن تتوىل الأمانة  8و 7و 6و اليت و 

بت الأمانة ابلتوصيات  ىل ما س بق، رح  ضافة اإ دار  26و 25و 20تنفيذها اكمةل. واإ ة مشاريع البناء. اليت هتدف اإىل حتسني اإ
 وأأعربت عن أأملها بأأن ت نَفذ تكل التوصيات بشلك اكمل لتفادي اخلسائر واملدفوعات الزائدة يف تكل املشاريع.

ىل مر  .83 وأأعرب عن رغبته يف اغتنام هذه الفرصة  اجع احلساابت اخلاريج عىل تقريرهوتوجه وفد سويرسا ابلشكر اإ
ىل الهيئات الرقابية الأخرى التابعة للويبو و  الاستشارية  جلنة الويبوو  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقلتوجيه الشكر اإ

. وأأعلن الوفد تأأييده للبيان اذلي أأدلت به اجملموعة  املس تقةل للرقابة ابء وعرب  عن رغبته يف عىل ما بذلوه من معل عظمي وقمَي ِ
ىل أأن تقرير مراجع احلساابت اخلاريج وصل متأأخرًا، مل يتسن للوفد أأن يفحصه  أأن يثري النقاط الإضافية التالية. وابلنظر اإ

آراء  حول ذكل التقرير حيث مل تتلق اللجنة  الاستشارية املس تقةل للرقابة جلنة الويبوابلهامتم املطلوب ول أأن يس تفيد من أ
ىل  ذاهتا ل مرشوع التقرير عند هناية اجامتعها مبارشة. ووجه الوفد الشكر اإ عىل  الاستشارية املس تقةل للرقابة جلنة الويبواإ

ىل ادلول الأعضاء بشأأن تقرير مراجع احلساابت اخلاريج، وانتظر بشغف صدور  املعلومات المتهيدية والتعليقات اليت قدمهتا اإ
يف جلس هتا اليت تنعقد يف شهر نومفرب، حىت يتس ى لدلول  الاستشارية املس تقةل للرقابة الويبوجلنة نتاجئ التقيمي اذلي تقوم به 

ىل التوصيات اخملتلفة واملتابعة املقرتحة. وأأعرب الوفد أأيضًا عن أأمهل بأأل تتكرر  الأعضاء أأن يعرفوا عىل حنو أأفضل كيفية النفاذ اإ
لزتم مراجع احلساابت جه عام، أأكد الوفد عىل أأمهية أأن ييف املس تقبل. وبو هذه التأأخريات، اليت شهدها هذا العام، مرة أأخرى 

آراءًا حول مزيد من ىل مراجع احلساابت اخلاريج وأأل يللتفويض املقدم اإ  ابملبادئ التوجهييةاخلاريج عىل حنو صارم  قدم أ
طار تكل املبادئ التوجهيية واليت اكنت موضوعاً  للمداولت اليت دارت بني ادلول  القضااي املوضوعية اليت تقع خارج اإ

الأعضاء، ومهنا، عىل سبيل املثال، توزيع حصص املزيانية مضن برامج متنوعة. وعند هذه احلد، أأعرب الوفد عن رغبته يف 
دراج اكفة  ىل أأن الغرض من تاكمل وتعممي جدول أأعامل التمنية داخل أأنشطة الويبو مل يكن يقتيض اإ لفت انتباه الاجامتع اإ

ىل النفقا ت يف ماكن واحد. ولكن اكن من املفرتض أأن يمت توزيعها يف لك ماكن. واكن من الطبيعي أأن تذهب بعض النفقات اإ
املواضع اليت مت توزيع حصص املزيانية فهيا. وتَعني  عىل ادلول الأعضاء أأن ت لقي نظرة شامةل عىل هذه الأنشطة والكيفية اليت 

ىل أأن تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ونطاق تنفيذها، ابملقارنة مت هبا تفعيل التوصيات. وعىل نفس امل  نوال، أأشار الوفد اإ
ىل التقرير ذاته، أأعرب مبوجب امليثاقابلأنشطة املركزية للويبو وفقًا لتفويضها  ، يعمتدان عىل قرارات ادلول الأعضاء. وابلعودة اإ



WO/PBC/22/30 
35 

غري متحفظ وهنأأ الأمانة عىل جودة الواثئق املقدمة، وبوجه عام، الوفد عن رسوره بأأن البياانت املالية للويبو حظيت برأأي 
عىل النتاجئ اليت مت حتقيقها يف العام قيد املراجعة. وفامي يتعلق مبتابعة التوصيات وابلتوصيات يف حد ذاهتا، أأعرب الوفد عن 

ساابت اخلاريج، حبسب ما قاهل الوفد أأمهل يف أأن تكون وثيقة الصةل أأكرث، يف املس تقبل، ابلإطار احملدد لتفويض مراجع احل 
ىل املكتب ادلويل عىل الردود اليت مت تقدميها والتدابري اليت مت اختاذها ابلفعل، وتكل اليت يف سبيهل  ه الشكر اإ ابلفعل. كام وج 

وكرر الوفد . ببعض الاختالفات احلقيقيةلختاذها بغية تنفيذ تكل التوصيات، وأأيضا عىل ما قدمه من توضيحات فامي يتعلق 
حول التدابري اليت تعزتم الأمانة اختاذها  الاستشارية املس تقةل للرقابة جلنة الويبوالقول بأأنه اكن يتطلع للحصول عىل تعليقات 

 حىت يتس ى لدلول الأعضاء احلصول عىل رؤية اكمةل ويمتكنوا من تقدمي تعليقاهتم.

ه وفد كندا ابلشكر اإىل لك .82 ه من عروض وتقارير شامةل. حلساابت اخلاريج عىل ما قدمااجع امن الأمانة ومر  وتوج 
مانة  بشأأن الرأأي غري وأأعرب أأيضًا عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي ق ِدم ابمس اجملموعة ابء. وأأعرب الوفد عن امتنانه للأ

وفامي خيص مراجع احلساابت ه مراجع احلساابت اخلاريج فامي يتعلق ابلتدقيق بشأأن البياانت املالية للويبو. املتحفظ اذلي أأبدا
لهيا، يف تعليقاته عىل نتاجئ  ادلاخيل والرقابة  شعبة التدقيقاخلاريج، كرر الوفد خماوفه اليت عرب  عهنا، أأو عىل الأقل أأملح اإ

جاميل عدد البدلان اليت نف ذت فهيا الويبو برامج ق طرية. الإدارية ويرى  فامي هل شأأن بعدد قليل من خطط البدلان املتعلقة ابإ
ابلتخطيط السلمي والإبالغ الصحيح جعل من اخلطط الق طرية أأمرًا رضوراًي، مبا  الوفد أأن هذا يتعلق ابهامتم عام أأوسع نطاقاً 

دارة الويبو القامئ عىل النتاجئ طار اإ وهجات . وعالوة عىل ذكل، يتعلق هذا أأيضا بيف ذكل ما يتعلق بدمج الربامج الق طرية يف اإ
ل جيب أأن تكون موهجة لأغراض واثئق مثل الربامج الق طرية  ومفادها أأن الأنشطة الوفد سابقاً عهنا أأعرب اليت نظر ال 

ض املعلومات ذات الصةل عىل ادلول الأعضاء الربانمج واملزيانية ، يف ظل صيلية عهنا، عىل حنو خمَطط مع رفع تقارير تف وعرم
اكن هذا أأحد اخملاوف غري املتعلقة مبخاوف الوفد بشأأن الربامج ومرة أأخرى،  .، عىل سبيل املثالواسع النطاق مؤرش واحد

الق طرية ومل ي بِد الوفد خماوف أأخرى عندما مل تس تفد الأنشطة املقاِرنة من التخطيط والإبالغ الاكفيني. وأأضاف الوفد بأأنه 
ص لمتويل املشاريع عند ىل البند املقابل س يكون دليه تعليقات بشأأن الإنشاء املقرتح لحتياطي منفصل خيص  ما تصل املناقشة اإ

 يف جدول الأعامل.

يرانمجهورية وتوجه وفد  .85 ب  الإسالمية اإ ىل مراجع احلساابت اخلاريج عىل التقرير والعرض. ورح  ابلشكر اإ
. وأأعرب عن رغبته يف حث الأمانة عىل تنفيذ اكفة التوصيات اكمةل ويف الوقت 7و 6و 5ابلتوصيات ول س امي التوصيات 

والسبب وراء  1008منذ عام  9اسب. وسأأل الوفد عن السبب يف اخنفاض اخملصصات املقررة يف املزيانية للربانمج املن
دراج مخس توصيات من توصيات جدول الأعامل لتوجيه الربانمج  . وطرح أأيضًا سؤاًل حمددًا حول اخلطط الق طرية. وذكر 9اإ

طارًا خمصصًا وشاماًل لتخطيط املساعدة التقنية وتقدميها من ِقبل التقرير أأن اخلطة الق طرية انلت موافقة البدل وا لويبو وقدمت اإ
عداد تكل اخلطط لفائدة اكفة البدلان املعنية. عىل سبيل املثال،  ىل تكل البدل خالل س نتني. واكن السؤال ملاذا مل يمت اإ الويبو اإ

عدادها،  يران قد مت اإ ذا اكنت خطط اإ ذا اكن الأ تساءل الوفد عام اإ عداد مر كذكلواإ ذا مل يكن مت اإ بالغ الوفد هبا. واإ ، ِلام مل يمت اإ
 تكل اخلطة، أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة السبب يق ذكل.

خمصصًا  9. واكن الربانمج 9 وأأعرب وفد كينيا عن رغبته يف الرد عىل البياانت اليت قدمهتا اجملموعة ابء والربانمج .86
مة اختذت قرارًا بتعممي جدول أأعامل التمنية يف اكفة أأعاملها. ونتيجة ذلكل، مت نقل بعض ابلاكمل للتمنية وما حدث هو أأن املنظ

ىل الربامج الأخرى للمساعدة يف حتسني التعممي. ويف هذا الصدد، اكن من  9الأنشطة اليت اكنت يف البداية مضن الربانمج  اإ
خارج نطاق اختصاصات التفويض اذلي منحته ادلول لزامًا عىل ادلول الأعضاء أأن تفهم بشلك واحض للغاية أأنه مل يكن 

ىل برانمج بعينه. وبناء عليه، لو اكن الربانمج  ذن مل يعرف السبب يف وجود مشلكة  9الأعضاء اإ ن الوفد اإ خمصصًا للتمنية فاإ
ىل أأن جدول أأعامل التمنية مت تعمميه يف اكفة أأعامل الويبو. واكن  ذا اكن مراجع احلساابت اخلاريج أأشار اإ املعى املقصود أأن، اإ

للتمنية للجدول الأعامل ابلاكمل لاكفة الربامج  الرئييسهو اخملطط  9لو اكنت ادلول الأعضاء اختذت قرارًا جبعل الربانمج 

الأخرى، لاكن لزامًا علهيا وأأمرًا ل مفر منه أأن تتحدث عن جدول أأعامل التمنية. وذلكل مل يعرف الوفد السبب يف وجود 
ذا اكن مراجع احلساابت اخلاريج دليه يتمشلكة فامي  .9تفويض بتدقيق الربانمج  علق ابلتساؤل حول ما اإ
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ب ابلرأأي الإجيايب  .87 ىل مراجعي احلساابت عىل التقرير املهم واملدروس بعناية ورح  وتوجه وفد اململكة املتحدة ابلشكر اإ
نشاء احتياطي لعملية التدقيق. وأأضاف أأنه يؤيد متامًا البيان اذلي قدمته اجملموعة  ابء. وحول بعض التوصيات، مل يؤيد الوفد اإ

ضايف لمتويل املشاريع )التوصية  ىل اخنفاض الس يوةل 2اإ ىل أأن الأموال الاحتياطية املنفصةل أأدت اإ (. ويعود السبب يف ذكل اإ
ذا اكنت املنظمة قادرة عىل حتمل التلكفة واكنت تكل املشاريع ت تفوق التلكفة مبا  عوائدوفر وينبغي الاضطالع بتنفيذ املشاريع اإ

نشاء الاحتياطي كام ينبغي أأل تتوفر احلوافز. وجيب أأيضًا  يتناسب مع الوقت واخملاطر. وينبغي أأل تنتظر املشاريع حىت يمت اإ
دراج حتليل التاكليف والعوائد يف لك القرارت املتعلقة ابلستامثرات الكبرية وينبغي أأن توجد جسالت خماطر مناس بة. و   بيامناإ

فائدة فامي يتعلق ابملشاريع املنفذة ل أأن الأداء السابق للمقاول، وخاصةخبصوص  22يف التوصية الواردة أأقر الوفد املسأأةل 
 ةالويبو أأسري ل تصبح بعض احلذر حىت بتويخ وفد نصح ال فقدالرتجيح الواجب يف معايري الاختيار،  أأن ينال ميكنويبو، ال

ىل عدد قليل من املقاولني  وضوح مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، أأاثر املرشوع بلق وفامي يتع من قبل. ممعلت معهاذلين اإ
بعض  حولنظمة امل و احلساابت  بني مراجعياليت تبدو متباينة القضااي وادلروس املس تفادة. واكنت وهجات النظر عددًا من 

أأفضل  واملتفق عليه يودالالانفصال فهيا  اكنك مرات أأن هنا قد يكون جيداً و . ةالنقاط واحلقائق الرئيس ية أأكرث من مؤسف
فهيا اإىل واحض يف احلاةل اليت قد ينظر  عوائدحتليل تاكليف و  وجود يف انتظاروفد ال ول يزالل أأمده. و طيمن الزناع اذلي 

ذا اكنت هناك قضااي جعلت و عىل التعويض الاكمل.  صلابعتبارها مل حتنظمة امل  هنا ل ميكن  مثاراً  التعاقدي التفاقاإ للجدل، فاإ
ل من خالل عقد واحض يف بداية املرشوع.  عندما مت ربط املدفوعات بشلك واحض  ،25لكن، وكام أأشارت التوصية و حلها اإ

برام تكون هناك خالفات، و س  ما  يف الواقع، كثرياً و. ةلوسهالأمر أأكرث اكن البناء،  مبراحل . اً رئيس ي اختصاصاً حصيح عقد اكن اإ
ىل   .القضااي اليت أأاثرها تقارير أأخرى للمساعدة يف توضيحاحلصول عىل وأأضاف الوفد أأنه اكن يتطلع اإ

الأس ئةل اليت  عىل التامة هافقتعن مو  أأعربمراجع احلساابت اخلاريج عىل الأس ئةل اليت طرحهتا الوفود. و  ورد   .88
يران هوريةمج ندا واململكة املتحدة و وفود كينيا وسويرسا وك طرحهتا  ، اكنت مسأأةل أأن قال س بق التقرير. وكام الإسالمية بشأأن اإ

ىل توجيهيا  احتاجتدعوة  ةحتياطيالأموال الا الأموال اس تغالل  أأن يكررونمراجعو احلساابت واكن ادلول الأعضاء. اإ
حدى س ياسات  اكنملشاريع الرأأساملية يف ا ةحتياطيالا  ،عىل الأقل ،واحضةالويبو الويبو. ومع ذكل، ينبغي أأن تكون من اإ

أأنه أأن التقرير قد تأأخر و باخلاريج احلسابت اعرتف مراجع و النقطة الوحيدة.  يه تكل ت. واكناس تخدمتهاملبلغ اذلي  بشأأن
ىل أأن املرشوع الهنايئ . وأأشارهذا التأأخري يف املس تقبلعدم تكرار ضمن يس   غسطس عندما اكن أأ  10يف جاهزًا  اكن اإ

التقرير يف تقدمي يضمنون س  أأهنم عىل  التأأكيد وأأعاد. الاستشارية املس تقةل للرقابة جلنة الويبوع م يتناقشون مراجعو احلساابت
 .قبةلالوقت احملدد يف املرة امل 

ه و  .89 عىل الأس ئةل املتعلقة مبشاريع  ردالأمانة لل االطمأأنة ودع ههذعىل مراجع احلساابت اخلاريج اإىل شكر ال الرئيس وج 
 البناء.

ىل أأن حالت  توأأشار  .90 توصيات. واكنت ابل لرواايت وليس تتعلق اب هامجيع  اكنتيف التقرير الواردة الآراء  تباينالأمانة اإ
تأأكد من أأن ادلروس سوف ت  أأهنا يف توضيح أأعربت عن رغبهتاتوصيات بشأأن مرشوع البناء، و ال الأمانة قد قبلت مجيع 

برازها  متعقد املو  املرك باملس تفادة من خالل هذا املرشوع  اضطرت  ال س امي وأأهن، الإغالق الهنايئ للعام املقبل يرتقر يف اإ
 جزءاً  توصيات اكن أأيضاً تطبيق ال  كام أأن املقاول العام نفسه.يه  تصبحأأ منتصف الطريق و يف رشوع عن امل  املسؤولية ويللت

يف العديد من  ابلتأأكيدستبحث الأمانة ابلطبع، ولأمانة يف هذا النوع من املشاريع. اليت تبنهتا امن دورة التحسني املس متر 
قامة  عند بل ادلول الأعضاءاجلوانب اليت أأثريت من قِ  وائد. ععىل سبيل املثال، حتليل التاكليف وال قبةل،أأي مشاريع م اإ

ىل الويبو اليت قدمهتا تسليط الضوء عىل أأن مجيع املدفوعات يف  عن رغبهتا الأمانةوأأعربت  اليت اختذهتا ت املقاول والإجراءااإ
 غريها الأحاكم الاكنتونية أأوو  النقابة السويرسية للمهندسني واملهندسني املعامرينيمعايري  مع ومتش ياً  لعقدل وفقاً  متتقد  هجتاه

مراجع مع من جانهبا غي أأن يكون هناك حوار مس متر أأنه ينباليت تفيد بقرتاحات ابلبت الأمانة أأيضا . ورح  املطب قة يف جنيف
ىل ادلورة املقبةل الأمانة  تقدم وسوفاخلاريج حول هذه القضااي اخملتلفة. ساابت احل  بشأأن  اً تقرير  جنة الربانمج واملزيانيةل ل اإ

ن الأس ئةل اليت أأاثرها وفد أأملانيا و هذه املسائل.   اضطالعهامن  بدلً  Impleniaالفرق بني البقاء مع  حولقالت الأمانة اإ
واكن "ماذا لو". سؤاًل من نوع اكن هذا و . عليه لردا جداً صعب ي ، اكن سؤالً السعر عقد اثبت من خالل انفسهب لعمل اب
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مانة أأن  مبا قد  التنبؤ للغايةمن الصعب  رحةل الزمنية احملددة. ومع ذكل، فقد اكنهذه امل عندالوضع اكن  كيف ترشحميكن للأ
. عليه هبذا الشلكس تطيع الإجابة ت ل  شيئاً ذكل  يكون  أأنواكنت الأمانة ختىش .فصاعداً  1021من عام صار عليه الوضع 

قطع  قداكن تعقيدا لأن املرشوع الأمر  وزادتغيريات  نظرًا حلدوثكون أأكرث تلكفة اكن ميكن أأن ياملرشوع  أأن توأأضاف
ل  يصدرمل ، ون التقرير قد تأأخر قليالً اإ  ،ىل صدور التقرير املرحيلاإ شارة اإ يف  ،وقالت الأمانة. شوطاً  بضعة أأايم ب قبل ادلورة اإ

ىل أأن  لسبب وجيه. التدقيق شعبة بل من قِ املقدمة  ةالتوصيات الس تمن  متبقياً ل يزال اذلي العدد الأخري ويعود ذكل اإ
نهلقول سعادهتا اب عنالأمانة أأعربت و  الآن اً غلقصار مادلاخيل،  ىل أأخريًا مت التوصل  اإ بشأأن فسخ ( أأغسطس 16)يف  اتفاقاإ

الاستبدال أأعامل ا يكفي من الأموال لتغطية تلكفة مبالويبو الآن  احتفظتمع املقاول العام السابق. ونتيجة ذلكل،  ودايً لعقد ا
ىل الويبو الرصيد الهنايئ املس تحق عىل دفع  ، اجلديد. اثنياً ملبىاب اخلاصة . مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدةاملقاول السابق اإ
حاةل  يفذكل وب، قاولنيمجيع امل عىلضامانت  أأخذتادلول الأعضاء، ذكرت الأمانة أأن الويبو  طرحتهعىل سؤال حمدد  ورداً 

 تكل الضامانت.ب  تطالبو  عودأأن تالويبو  تسطيعالقاعة،  اس تخدامخلل يف أأعقاب حدوث 

آخر يف الأمانة عىل السؤال املتعلق ورد  ع .92 ن . 9لربانمج ابضو أ من برامج مج انرب 32من  اكن واحداً  9الربانمج وقال اإ
ادلول الأعضاء الربامج أأقرت معلية واسعة النطاق ومكثفة يقودها ادلول الأعضاء و املزيانية الربانمج و معلية  تالويبو. واكن

ة أأن التعممي يف الويبو قد أأضافت الأمانلتوضيح، ول . ومع ذكل، 1022/25و 1021/23و 1020/22 الثنائياتزيانيات مو 
 مدفوعاً و ، اً مس متر  اً مسععىل النتاجئ. واكن تعممي التمنية يف مجيع الأهداف الاسرتاتيجية  والإدارة قامئلتخطيط ل اإىل هنج  انتقل
عن الاسرتاتيجيات الوطنية وبناء  مسؤولً  9من قبل، اكن الربانمج توضيحه  مت، وكام جدول أأعامل التمنية توصياتب أأيضا 

والأنشطة املوهجة حنو  التقنيةتقدمي املساعدة بتنس يق  9قام الربانمج العديد من الربامج الأخرى وابلتعاون مع القدرات. 
رح املنظمة. ويف هذا الس ياق،  أأرجاءالتمنية يف مجيع  فقط من توصيات  وصياتتهناك مخس يف أأنه  عن السببسؤال ط 

يجيات الوطنية وبناء القدرات، لسرتات اب يتعلق 9أأن الربانمج واكنت الإجابة يه الربانمج جدول أأعامل التمنية يه اليت قادت 
 ذا الربانمج.هبالتوصيات ذات الصةل يه التوصيات امخلس  وأأن

آخر يف الأمانة عىل سؤال  وأأجاب .91 يرانوفد مجهورية  طرحهعضو أ طري للمنظمة، الإسالمية بشأأن التخطيط الق   اإ
 اإىل هتدفاكنت  الق طريةطة ع اخلوضفكرة اخلاريج. وأأوحضت الأمانة أأن احلساابت راجع متوصيات  أأحدذلي اكن أأيضا ا

فذت بطريقة خمصصة. ن   تقنيةمن أأنشطة املساعدة ال  اً أأن كثري . واكنت الأمانة قد وجدت اخملصصة عن الأنشطة نقلها بعيداً 
البدلان لوضع اسرتاتيجيات  ة ملكية فكرية تعمتدها، س ياسيف املقام الأول، دلهيا أأن يكونعن رغبهتا يف الأمانة  وأأعربت

احتياجات  حقاً الاسرتاتيجيات هذه أأن تليب  رضورة عىل لك احلرص، واكنت الأمانة حريصة اخلاصة هبم امللكية الفكرية
نت الأمانة قد قررت أأن يكون . ويف هذا الس ياق، اكمعاً هبا  مت جتميعهالطريقة اليت اب ةكون مامتسكتالتمنية يف تكل البدلان و 

النقطة تقوم  وأأن تطوير تكل اخلطة عىل جزء من هذا البدلهنجية تطب ق م ن للك بدل، وأأن اعام مدهتا ق طريةخطة  ادلهي
رشاك أأو ماكتب حق املؤلف، ا تكون ماكتب امللكية الفكرية احملورية، وعادة م وجلب مجيع أأحصاب املصلحة واملؤسسات ابإ
أأيضا مجيع القطاعات تتوىل  ،الويبووعىل جانب لتعاون مع الويبو. ضع خطة واسرتاتيجية ل تالصةل و  ويأأحصاب املصلحة ذ

 فامي بيهنا والتوصلنس يق القيام ابلت مع البدل املعي ابلتعاون  تقنيةاملساعدة ال تقدمي اليت تعمل يف جمال  ذات الصةل يف املنظمة
ىل اليت الأنشطة  اكفةلضامن أأن خمصصة ن، لتفادي احلاجة اإىل طلبات وأأنشطة اعام مدهتا مامتسكة ذلكل البدل ق طريةخطة  اإ
طار تكل اخلطةمضن  تقع  لتحقيق ذكل، وضعت الويبو منوذجاً و . وتعززها لخطة الاسرتاتيجية للبالدلحقا تس تجيب  الق طرية اإ

خالل العام السابق.  ايئ داخلياً قالب الهنمس متر حيث مت اعامتد ال، اإىل حد كبري، معل هناك اكن ل يزالو لهذا الغرض. 
 مهم دورالاضطالع بالبدل يف حد ذاته عىل ولكن حفسب نظمة تَعني  ليس عىل امل اجتاهني: ذي  مبثابة طريقعملية ال واكنت 
خيدم  مبايف هذه املهنجية  أأن تشاركلك بدل عىل ، وس يكون يتطورل يزال ذكل املفهوم اكن و . تفعيلهاو  ق طريةخطة يف وضع 

يرانهورية مج وفد طرحه  اذليسؤال ال عىل أأكرث للرد بشلك مبارش و اوهنا مع املنظمة. تع حول السبب يف عدم الإسالمية،  اإ
يران، لفائدة حىت الآن  ق طريةتنفيذ خطة  . وأأضافت الأمانة أأن العمل ل يزال مس متراً ، كام س بق بيانه، بس يطال اكن اجلواب اإ

آس يا واحمليط الهادئ،  تعاون، يف املس تقبل، لن يكون هناك هأأن  .هياأأو التفاق علخطة مناس بة لإيران  لوضعمع مكتب أ
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ىل اخلاريج و احلساابت مراجع اإىل شكر ابل وفد الياابن توجه و  .93 طروحة. وبعد ردودها عىل الأس ئةل املعىل الأمانة اإ
ويف هذا الشأأن، مل . ابلتفويض الأوىل النقطة ت. وتعلقنقطتنياإىل عن رغبته يف الإشارة لوفد أأعرب ا الردود،الاس امتع اإىل 

بشأأن عن رأأيه  بأأن ي عرِب راجع احلساابت اخلاريج ملقد يسمح  النظام املايل ولحئتهل بَ وفد بأأن التفويض املمنوح من قِ يقتنع ال
عن الوفد  أأعرب. و جدول أأعامل التمنية املسائل املوضوعية اليت تقع مضن اختصاص ادلول الأعضاء، عىل سبيل املثال تعممي

لتأأخري يف ابالنقطة الثانية تعلقت موقف اجملموعة ابء. و الإبقاء عىل رشح، اس متر ال ىل اإ  اعس متعالابعد أأنه ل سجرغبته يف أأن ي 
اتحة لن يتكرر يف العام التايل. وأأشار ذكل  أأنب هتأأكيدعىل كر الوفد مراجع احلساابت اخلاريج التقرير. ويف هذا الصدد، شَ  اإ

ىل أأن   الفعيل الأعاملدول جالأصيل و  الأعاملدول لحصول عىل جل اً ن طلبتضم  رشح سبب التأأخري خبصوص  هطلبم الوفد اإ
دراج ال  مع مانة والتارخي اذلتقداترخي ددة، مثل احملرئيس ية التوارخي اإ . وقال من دراسة التقريرالأمانة  انهتت فيه يمي التقرير للأ

نه الوفد  ىل املهمةكل املعلومات ل يرى أأي صعوبة يف الإفصاح عن تاإ كون هذه املعلومات تس  ، وابلتايل احلقائق، استنادا اإ
 موضع ترحيب من الوفد.

ذا اكن يرغب يف مناقشة تفاصيل  وسأأل .92  ةأأس باب التأأخري يف اجللسعن و  الأعاملدول جالرئيس وفد الياابن عام اإ
جراء ياً س يكون راض  أأنهالعامة أأو   املسأأةل. تكل حولمناقشة ثنائية  ابإ

 املعلومات يف اجللسة العامة. رغبته يف أأن يمت تقدمي تكل عىلأأكد وفد الياابن و  .95

تقدمي الويبو يه  تاكن الأوىل املرحةلأأن ، اجلدول الزمي ة ابء بشأأنعىل سؤال اجملموع هارديف  ،الأمانة تأأوحضو  .96
ىل مراجع احلساابت اخلاريجلبياانت املل  رى . 1022مارس  32 يف الية اإ املالية ملدة  للبياانت اخلاريج التدقيقوبعد ذكل جي 

خطاب الإدارة بشأأن املتفق عليه لتسلمي  هو املوعد 1022مايو  30واكن يوم . 1022مايو،  1 -أأبريل  7أأربعة أأسابيع، من 
 تسمل   ثالثة أأسابيع منيف غضون املالية  خطاب الإدارة بشأأن البياانتلرد عىل تقوم الويبو اب. وبعد ذكل، املالية البياانت

هو  1022يوليو  25اكن يوم . و 1022يونيو  10يوم أأن تقدم ردودها الأمانة من شأأن  اكنذلكل،  وفقاً و خطاب الإدارة. 
بل املراجع اخلاريج( عىل اجلدول الزمي الفعيل للتسلمي )من قِ واكن . اخلاريج للتدقيق وللتقرير الهنايئ املط  ا تسمل  موعد 

م من املالية  مت تسمل  خطاب الإدارة بشأأن البياانت 1022يونيو  21النحو التايل: يف  ومت . اخلاريجاحلساابت مراجع املقد 
 بشأأنالإدارة  خطابعىل  ترداكنت الويبو قد . و 1022يونيو  13يف امتثال التدقيق اخلاريج تسمل  خطاب الإدارة بشأأن 

 20وكذكل وردت يف . 1022 يوليو 1 الرد يف رسلوقد أُ  خطاب الإدارة. تسمل  ثالثة أأسابيع من يف غضون البياانت املالية 
التدقيق  مالحظاتعىل الويبو ابلرد  وقامت. حول التدقيق راجع احلساابت اخلاريجأأخرى مل مالحظات 1022يوليو 

 . وكذكل مت1022يوليو  27يف امتثال التدقيق خطاب الإدارة بشأأن عىل الويبو ت رد  كام . 1022يوليو  25قبل الأخرى 
لأأن ب، مبا يف ذكل طلب 1022يوليو عام  13يوم  اخلاريج للتقرير املطول بشأأن التدقيق املرشوع الأولتسمل   تعليقات  ت رس 
ساعة  28 اذلي مدتهلموعد الهنايئ ل وفقاً  طولاملتقرير ال  مرشوعتعليقات الويبو عىل وقد ُأرسلت . 1022يوليو  12 يفالويبو 
 كام مت تسمل  ، 1022أأغسطس  22يف  اخلاريج تدقيقال بشأأن  طولاملتقرير لل  املرشوع الثاينورد وقد . 1022 يوليو 12 يف
، بطبيعة احلال، التقريررش ن واكن اترخي . 1022أأغسطس  12اخلاريج يف  تدقيقال بشأأن  طولاملتقرير ال  وقعة مناملنسخة ال 
عداد غسطس لأ أأ  12 بعد ىل اإ ىل الرتمجة. أأن التقرير قد مت اإرساهلمن  والتأأكدالإدارة  ردودن الأمانة قد اضطرت اإ  اإ

عن وفد الياابن  أأعرب، يةارج الزمنية اخل للقيودمل تكن هناك طلبات أأخرى للحصول عىل معلومات. ولكن نظرا و .97
قرارل قب ابءتقدمي بيان اجملموعة رغبته يف  يراداتبت اجملموعرح  و  .22و 5 ينقرارات بشأأن البندال اإ بلغت  اليتاملنظمة  ة ابإ
الرمق املقدر يف الربانمج واملزيانية يتجاوز  مباعن العام السابق، يف املائة  3.2قدرها زايدة ي بفرنك سويرس مليون  352.6

لزايدة املطردة يف اس تخدام اب مدفوعاً هذا اكن مليون فرنك سويرسي. و  25.2بلغ فائض صايف  عنتكل الإيرادات أأسفرت و 
عىل و هذه النتيجة. حتقيق هداف يف الأ ا الأمانة وأأحدث هتبذلاليت هود كذكل سامهت اجل العاملية و خدمات امللكية الفكرية 
أأن الوضع بال بد من القول فدلخل، يف االزايدة املطردة حتقيق بشلك مس متر يف ذكل  ي سفرأأن  توقعتالرمغ من أأن اجملموعة 

يرادات الويبو وابلتايل ملبشد رأأث   يالاقتصاد عىل ، يف بعض احلالت. وينبغي احلفاظ علهيايف  مانةهجود الأ ت فلح  ة عىل اإ
يرادات الويبو،  تأأثريهيف الاعتبار، فضال عن  ذكل أأخذدلول الأعضاء أأن تواصل ا  مانمن الأ  يوِفر املزيد موقفاً  وتتخذعىل اإ
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تدابري كفاءة التاكليف  الناجت عن تطبيقتأأثري ابء عن تقديرها لل اجملموعة  تالتخطيط للربانمج واملزيانية. كام أأعرب عند
دت ىل أأن ادلول ابء هذه اجلهود. وفامي يتعلق ابلتقرير املايل والبياانت املالية، أأشارت اجملموعة اس مترار  بقوة عىل رضورة وشد  اإ

هذه املعلومات يف  ت درجاخلصوم طويةل الأجل و  فضعن التدابري املتخذة خل الأعضاء قد طلبت من الأمانة أأن تقدم تقريراً 
دارة  جلنة الربانمج واملزيانيةاملقدم من قرتاح الا ابء اجملموعة وسوف تعرب  .اخلدمةهناية بعد  لتأأمني الصحيصناديق ابشأأن اإ
 الأمانة يف هذا الصدد.اذلي تقدمه توضيح لل  هار يقدعن ت

 .تدمِ عت   ا  يترير مراجع احلساابت اخلاريج(، ال)تق 5املقرتحة للبند  القرارالرئيس فقرة  وتال .98

بتقرير  يط علامً حت أأن ب دلول الأعضاء يف الويبولخرى الأ عيات امجل جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة و أأوصت  .99
 (.WO/PBC/22/3 مراجع احلساابت اخلاريج )الوثيقة

الس نوي التقرير املايل ) WO/PBC/22/5يف الوثيقة واردتني ال 22 بندل ل  تنياملقرتح  اينالقرار  يترئيس فقروتال ال .200
( عىل 1022يونيو  30ىف  الاشرتااكت تسديد وضع) WO/PBC/22/7والوثيقة  (1023لعام الس نوية املالية  بياانتوال 

 .الفقرتني مت اعامتد الكوالتوايل. 

 1023لعام الس نوية املالية  بياانتالتقرير املايل الس نوي وال 

ملوافقة عىل التقرير اب دلول الأعضاء يف الويبولخرى الأ عيات امجل جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة و  أأوصت .202
 (.WO/PBC/22/5)الوثيقة  1023لعام الس نوية املالية  بياانتاملايل الس نوي وال 

 1022يونيو  30ىف  الاشرتااكت تسديد وضع

 1022يونيو  30ىف  وضع تسديد الاشرتااكتعلامً ب جلنة الربانمج واملزيانيةأأحاطت  .201
 (.WO/PBC/22/7 )الوثيقة

 ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقدير ملاملوجز التقرير الس نوي  6البند 

ىل الوثيقة  .203  .WO/PBC/22/4استندت املناقشات اإ

ىل تقدمي  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقودعا الرئيس مدير  .202  .WO/PBC/22/4تقريره الوارد يف الوثيقة اإ

كام الأنشطة اليت اضطلعت هبا الشعبة،  حولالتقرير الس نوي  ادلاخيل والرقابة الإدارية التدقيقشعبة دير مم قد  و  .205
 . واكن الرتكزي1022يونيو  30 اإىل 1023يوليو  2من  يف الفرتةأأنشطة الشعبة  حولالاس تنتاجات الرئيس ية للتقرير  أأبرز

التحقيق، مبا يف ذكل و نتاجئ أأنشطة التدقيق والتقيمي وكذكل عىل  الإجراءاتلس تقةل امل طبيعة ال ، عىل بصفة خاصة، ينصب
ومسأأةل املوارد.  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيق، ل س امي التقيمي اخلاريج لأنشطة الأخرى متابعة التوصيات والأنشطة

ىل أأن الشعبة اكنت مس تقةل و  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقمدير وأأشار  بشلك  س نةتكل ال مج معلها ل أأنشأأت براناإ
ادلاخيل  شعبة التدقيق واس تحدثتوالتقيمي والتحقيق.  الفردية للتدقيقهام فامي خيص امل كيفية تنظمي معلها  وحددت مس تقل

مت و الاستشارية املس تقةل للرقابة جلنة الويبوابنتظام من قبل  هامت حفص واكن ي ،س تقالل اتمابالتقارير والنتاجئ  والرقابة الإدارية
شعبة مدير  ولحظ. ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقعىل اس تقالل  من قبل هجات خارجية التأأكيد مؤخراً 

ادلاخيل والرقابة  شعبة التدقيقمعلت و . يةسؤول امل  عدم حتملل يعي الاس تقالل  أأن ادلاخيل والرقابة الإدارية التدقيق
عدادالتقيمي والتحقيق. وقد الأمر بعمليات  تعلقاملهنة عندما  تكلق عىل طب  للمعايري اخملتلفة اليت ت  وفقاً  الإدارية خطة معل  مت اإ

اليت تقوم لويبو، لدارة العليا الإ  ابلإضافة اإىل الاستشارية املس تقةل للرقابة جلنة الويبووفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية وابلتشاور مع 
ىل  برفع ىل  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيق وصلتوت. امجلعية العامةو  جلنة الربانمج واملزيانيةالتقارير اإ نتاجئ يف اجملالت اإ
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دارة الربامج واملرشوعاتالرئيس ية التا  لهاي ونظام مدريد بناء عىل نظام توليد الإيرادات اتليومع خالل خمتلف املهام،  لية: اإ
دارة الأحداث، وتبادل املعرفة، وأأمن املعلومات؛  دارة املوارد البرشية، واإ ومخسة  تدقيقمن خالل مثانية تقارير  هاذينف ومت ت واإ

شلك ب  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقنتاجئ معل  وقد مت تسمل  حتقيق. تقرير  10وأأكرث من  تتثبيتقرير و تقيمي  تقارير
رى رضا اليت اليف مسوحات مبني   هوجيد للغاية، كام  ادلاخيل والرقابة  شعبة التدقيقمدير وأأكد معالء الشعبة. ابنتظام مع جت 

دمت أأثناء مت ابلفعل تنفيذ العديد من التوصيات اليت ق  وأأن مجيع التوصيات اليت قدمهتا الشعبة قد مت معاجلهتا.  الإدارية
ىل  والتقيمي، مشرياً التدقيق  معليات أأن التقرير يقدم حملة  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقمدير وذكر قبولها. أأنه مت اإ

توصيات  من أأصل مثاينتوصيات  ثالثوقد مت تنفيذ والتقيمي.  لتدقيقمعليات افيه عامة عن الوضع يف الوقت اذلي أأجريت 
 مضنبقية ال ابلفعل. وجيري النظر يف  ااملائة مت تنفيذهيف  20ا ميثل مبعىل الإدارة القامئة عىل النتاجئ، التدقيق يف تقرير  تردو 

طار خطة معل غالقحاةل جديدة و  16أأنشطة التحقيق خالل الفرتة قيد النظر، مت تسجيل  وخبصوص. حمددة اإ يف  حاةل 26 اإ
غالقو حاةل  26تسجيل مقابل  اجلديدة  دد احلالتأأنه يف حني أأن ععىل يدل ذكل و  .السابقةالس نة حاةل مضن تقارير  18 اإ

ل أأن ، اً ظل مس تقر  غالق قد الشعبة اإ الت يف الفرتة احلتعاملت مع تكل احلالت يف فرتة زمنية مناس بة. واكن متوسط مدة اإ
من املعايري اليت  ذكل املتوسط أأقل وي عدس تة أأشهر خالل الفرتة السابقة، يف مقابل  غطهيا التقرير أأقل من ثالثة أأشهراليت ي

جراءات التحقيق. س ياسة التحقيوضعهتا  شأأن مسأأةل حديثه ب  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيق مديروواصل ق ودليل اإ
ىل  املضافةتابعة امل  لهي واذنف  قد الربانمج يف الويبو  مديروتوصيات الشعبة. واكن اإ ابنتظام يف  متابعهتمومت  مالتوصيات املوهجة اإ

 222عدد مج انالرب ومدير  فتقريرها، وص ادلاخيل والرقابة الإدارية التدقيق شعبةفيه أأرسلت يف الوقت اذلي وهذا الصدد. 
ِصفت بأأهنا معلقة،  ةتوصي الفعيل  نفاذل اب تتعلقانجدا عاليتا اخملاطر  انتالتوصي  اكنتطر. و اعالية اخمل بأأهنا امهن توصية 95وو 

ىل مباين الويبو  شعبة هناك أأي توصية مقدمة من ِقبل  يكنمل و. نظام ساعات احلضور والانرصافوالغش داخل اإ
ادلاخيل  شعبة التدقيقمدير وأأكد بل القطاع املعي. من حيث التنفيذ من قِ  هتاعاجليمت ممل  ادلاخيل والرقابة الإدارية التدقيق

ن  وقالوظيفة استشارية اضطلعت بأأن الشعبة  والرقابة الإدارية سات، صياغة الس يا بشأأنم املشورة ادلاخلية الشعبة تقداإ
ادلاخيل  شعبة التدقيقل والتقيمي  التدقيقهام مل  التقيمي اخلاريجاكن و  .WO/PBC/22/4 لوثيقةل 2يف امللحق  هو مبني  كام 

جيابية للغاية  معليتنيجريت أُ و خالل العام املاي.  للشعبة امً هم حداثً  والرقابة الإدارية والويبو كلك.  للشعبةواكنت النتيجة اإ
جلودة  ضامانً  أأعطتو  للمعايري املهنية قد معلت وفقاً  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقن أأن وارجياخلن وقميامل واعترب 
جراء  يمت وسوفوالتقيمي.  ابلتدقيق فامي يتعلقالإجراءات اليت جيري تطبيقها لالعمل و   التحقيق ةتقيمي خاريج مماثل لأنشطاإ
ىل مسأأةل املوارد، أأشار مدير  ابلنتقال، و. وأأخرياً داريةادلاخيل والرقابة الإ  شعبة التدقيقاخلاصة ب  ادلاخيل  شعبة التدقيقاإ

ىل  والرقابة الإدارية ذكل  رِبَ عت  وايف املائة من موظفي الويبو  0.88يف املائة من مزيانية الويبو و 0.75أأن موارد الشعبة مثلت اإ
تقارير وحدة التفتيش املشرتكة. ومع ذكل، مسحت املوارد  اليت وردت يفنسب ابل ها من الهيئات أأو ري غبابملقارنة  اً منخفض
شعبة  ومتكنتاجملالت ذات الأولوية العالية مضن خطة العمل.  تغطيبأأن  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقل املتاحة 
جراء عدد من  منأأيضا  ادلاخيل والرقابة الإدارية التدقيق عداد  معياتاإ تحقيق يف احلالت قامت ابل التقيمي و بشأأن تقارير اإ

وبذكل مناسب.  عىل حنورصدها  طريقة مت  بلك هذا مت  بشلك مناسب، واحلالت اخلاصة هبا  ةدارة حمفظاملتعلقة ابإ لطريقة اب
هبذا العمل يف س ياق بيئة الأعامل احلالية للمنظمة  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقلقيام  ةمناس ب ظهرت املوارد

ىل  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقمدير وتوجه لرقابة ادلاخلية. ل اهطار اإ و  لشكر عىل اهامتهمم وأأعرب عن ابالوفود اإ
 .اس تعداده للرد عىل أأية أأس ئةل

ه و  .206 ىل وفد املكس يك وج  عرض التقرير الس نوي اذلي عىل  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقمدير الشكر اإ
الشفافية داخل  عززتأأن الشعبة عىل كد الوفد أأ رد يف ميثاق الرقابة ادلاخلية. و الشعبة كام و  ويضتفعنارص  اكفةمشل 

دخلت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية، واليت من شأأهنا أأن تسمح املنظمة. وأأعرب الوفد عن رسوره لرؤية التعديالت اليت أُ 
لس تنتاجات والتوصيات ابويعزز اس تقاللها. وفامي يتعلق للجمهور  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقتقارير بنرش 

طار عن رغبته يف الوفد أأعرب ، ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقالرئيس ية اليت قدمهتا  وجشع الأمانة  يمت وضعهرؤية اإ
ابلآاثر املالية، بسبب اس تنتاجات  شعر ابلقلق، فامي يتعلقه ي أأن تقدم معلومات بشأأن تنفيذ التوصيات. وأأضاف الوفد أأنعىل 

لهيا دارة  بشأأن ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيق اليت توصلت اإ هتم. وذكر الوفد أأن قاس تحقاااملوظفني و  مس تحقاتاإ
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ذا عام  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقالوفد مدير  وسأألالتدابري املؤسس ية جيب أأن تطبق برصامة.  أأي  اكنت هناكاإ
. التعلاميت الإداريةلنظام الأسايس للموظفني أأو ل جنمت عن عدم الامتثال  التدقيقأأثناء معلية  نظمةامل خسائر مالية من 

معلقة  بقيتأأكد الوفد أأن بعض التوصيات اليت تتعامل مع قضااي اخملاطر العالية  يتعلق بتنفيذ توصيات املاضية، فاميو ، وأأخرياً 
دخال من جدول الأعامل،  2ابلنس بة للبند  ، كام فعلالوفد أأيضاً  واقرتحاجلهتا عىل وجه الرسعة. لأكرث من عامني وينبغي مع اإ

جنة الربانمج ل ل  12ـ خالل ادلورة ال امثلاملتتوافق مع نص القرار املتخذ بشأأن البند  حىتالقرار املقرتحة عىل فقرة  تتعديال
 .واملزيانية

 ملوافقة عليه.خذ الأ  هسيمت تعممي القرارأأن التعديل املقرتح عىل فقرة بالرئيس  وأأفاد .207

أأعرب عن دمعه املتواصل لشعبة و ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق،  يةهورية التش يك امجل وفد  حتدثو  .208
ه ال التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، و  شامل. ال  هاتقرير عىل دارية مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإ اإىل شكر وج 

، ول لفائدة الويبوأأمهية أأنشطة شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق جيداً  وأأدركت
قيس ت د و رصاليت تالتجارية،  اومعلياهت هاشاريع م و  هاوبراجم اخلاصة ابلويبو ادلاخيل وتقيمي نظم الرقابة  التدقيقس امي يف جمال 
. ما اإىل ذكلو اليت تقوم هبا التحقيق كذكل أأنشطة و  هاالاس تخدام الفعال والكفء ملواردابلويبو و الرقابة اخلاصةفعالية بيئة 

لعمل اذلي قامت به شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ل امجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن تقديره تأأعربو 
هجود الأمانة حنو التنفيذ العميل لتوصيات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة اجملموعة  تالاس تعراض. كام دمعخالل الفرتة قيد 

فتوحة امل ن العدد احلايل للتوصيات لأ  نظراً  عىل حنو أأكرثاكن ينبغي تعزيز هذه اجلهود أأنه  اجملموعة رأأتالإدارية. ومع ذكل، 
واصةل مشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية من  ن أأورواب الوسطى والبلطيقمجموعة بدلا وطلبتما.  نوعاً  اً مرتفع يبدو

نظمة كبرية، وابلتايل ينبغي أأن امل  جتاه. واكنت مساهامت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية هتازايدة حتسني نشاطها وكفاء
 الصةل. يعكس هذه الأمهية عىل حنو أأفضل يف فصل املزيانية ذتن

ىل الرئيس مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ه وتوج .209 هورية امجل املكس يك و  يدوفاإىل وكذكل ابلشكر اإ
مدير شعبة التدقيق ادلاخيل وواصل لعمل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية.  دمعهامب فامي يتعلق ن حتداثيلذلا يةالتش يك 

العام املاي يف فتوحة م  ةتوصي 205صيات املعلقة وذكر أأن املقارنة اكنت بني تناول قضية التو حديثه ب والرقابة الإدارية 
ذا ما قورنت للغايةالعام احلايل، وهو ما ميثل زايدة طفيفة يف  ةتوصي 220مقابل س بق تنفيذها  اليت التوصيات. ومع ذكل، اإ
صمتو  ىل مالتوصيات الواردة يف  يف اكفة ممتثةل، ُأحصيت وخ  الحظات مراجع احلساابت اخلاريج والتوصيات املقدمة اإ

(، اكنت الزايدة الناجتة توصية 30اخلارجيني )حوايل احلساابت  مراجعيشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية من قبل 
تدقيق ادلاخيل س نوات. واكنت شعبة ال  ةلعد معلقةقصوى الولوية ذات الأ التوصيات عالية اخملاطر  وظلت. للغايةطفيفة 

وكذكل اكنت الرتكزي علهيا منذ البداية. الشعبة  تقليةل وحاولال ذه التوصيات هب للغاية كبرية درايةوالرقابة الإدارية عىل 
ىل  ابلنفاذبقطاع تكنولوجيا املعلومات و جدًا تتعلقاطر اخملالتوصيات عالية  حىت يمت  اً وقت اس تغرقتالويبو، و مقرات الفعيل اإ

ىل  نفذواالوفود عندما النحو اذلي رمبا لحظته  عىل التوصيات عىل وشك الاكامتل تكلبب المتويل. واكنت بس  هاتنفيذ اإ
أأعامل  تجنز أُ و املدفوعة للموظفني.  س تحقاتامل  مسأأةلمدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وأأاثر املبى اجلديد. 

ذا اكنت تكل املدفوعبغية االتدقيق   وتبني  مبا يامتىش مع الإجراءات والعقود املناس بة الصادرة عن الأمانة. متت ات لتحقق مما اإ
عاانت السكن، مل تكن هناك حالت اإ نح التعلمي و ، عند النظر يف مِ هأأن مس تحقات املوظفني واس تحقاقاهتم  من خالل تدقيق

ىل  استناداً أأحيااًن ما تمت أأن املدفوعات  أأظهر التدقيق. ومع ذكل، غري معتادة معينة علهيا يف  اً نصوصم كن يالواثئق اليت مل اإ
دارة املوارد البرشية لفت عندما مت و القواعد.  ىل انتباه اإ جراءات فورية. واكنت الأمانة قد الإدارة هذه النقطة، اختذت اإ اإ

امتىش وتمناس بة  س تحقات اكنتامل لك موظف للتأأكد من أأن الشهادات املقدمة لتربير منح  دعتاختذت التدابري املناس بة و 
جلنة و شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأن شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية مدير عايري الويبو. وأأضاف ممع 

 .بصورة مشرتكة مع هذه القضااي تعامال الاستشارية املس تقةل للرقابة الويبو
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ه الشكر اإ  .220 شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية عىل تقريره ىل مدير وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية ووج 
من  12طرية، الفقرةتقيمي احلافظة الق  ب ، فامي يتعلق من القضااي فامي يتعلق ابلتقرير. أأولً  قليالً  اً اجملموعة عدد وأأاثرتاجليد.  ومعهل

املوحدة. وعالوة عىل  طرية أأو الأطراخلطط الق   لأولوية كجزء مناب حظي تأأن الربامج اخملتلفة يف اتيالند  تالوثيقة، ذكر 
 وتساءلتعدم وجود معق يف التقيمي والتخطيط. ل نظراً سهم يف بناء القدرات ت أأن أأنشطة الويبو مل  اجملموعة تذكل، لحظ

ادلاخيل والرقابة وما يه وهجات نظر شعبة التدقيق ابلتحديد التوصية  تكللأمانة جتاه تفعهل ا تام اكنعاجملموعة الأفريقية 
لربانمج واملزيانية، ل الرئيس ية وفقاً  ه، عىل الرمغ من تسلمي مجيع نتاجئ2رمق أأن برانمج الويبو  17الفقرة  أأظهرت، اثنياً . الإدارية
. نيمتوازن يةارسات دول ممو دويل التطوير التدرجيي لقانون املمتثل يف  سوى تقدم متواضع حنو حتقيق هدفه العاممل حيرز 
لأنه يف  بل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، نظراً للغاية من قِ وثيقة الصةل  مالحظة هذهاجملموعة الأفريقية ربت واعت
الكيفية اليت تعزتم الأمانة معاجلة اجملموعة عن  وتساءلتلنتاجئ. ابولكن أأيضا حفسب كفاءة ابل حقاً الأمر يتعلق هناية، مل يكن ال

، توازن. اثلثاً امل وخاصة الإطار املعياري  - حتديداً نتاجئ فامي يتعلق هبذا الربانمج ال حصول عىل مزيد من لل -هبا هذه املسأأةل 
دارة املوارد البرشية،  أأن شعبة التدقيق اجملموعة علامً ب أأحاطت، الإهناء الطوعي للخدمة برانمجمسأأةل ، ولس اميبشأأن مسأأةل اإ

ىل أأن أأشارت ادلاخيل والرقابة الإدارية  توظيف ل  ينبغي اس تغالل املناصب الشاغرة هأأنيفيد ب اً اقرتاحقدمت  ادلول الأعضاءاإ
 برضورة عدماقرتاح الأمانة  هأأنب أأفادت اجملموعة. وعالوة عىل ذكل، توفرة داخلياً م همارات وكفاءات غري أأشخاص ذوي 

ىل اخنيؤ املدى )مما املوظفني اذلين يعملون يف وظائف طويةل مناصب  استبدال . يمت تنفيذه( مل العددفاض صايف يف دى اإ
. وطلبت اجملموعة خاليةوظيفة  87شغل  يفعرفة كيف مت الالزتام مببدأأ المتثيل اجلغرايف مب أأيضاً  اهامتهماً اجملموعة  وأأبدت
جراءالأفريقية   متثل فتوحةمل اتوصيات اجملموعة أأن ال  والبدل. ويف اخلتام، اعتربت بل املنطقةمن قِ  املعيننيلموظفني، تصنيف ل ابإ

ىل أأن عدد التوصيات املعلقة اكن  من الأمانة أأن تأأخذ اجملموعة  ت، طلبوبناء عليهعىل ادلوام.  مرتفعاً مشلكة خطرية ابلنظر اإ
 متابعة تكل التوصيات املعلقة. أأن تواصلاجلد وطلبت من شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية  مأأخذهذه القضية 

وشعبة التدقيق  الاستشارية املس تقةل للرقابة لجنة الويبول وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وأأعرب عن شكره وحتدث  .222
به  اذلي قامدلور احلامس عن تقديرها لاجملموعة  وأأعربتادلاخيل والرقابة الإدارية ومراجعي احلساابت اخلارجيني عىل تعاوهنم. 

ت ، و شأأنيف هذا ال ووالرقابة الإدارية يف الاس تخدام الفعال للموارد يف الويبو. التدقيق اخلاريج وشعبة التدقيق ادلاخيل  هج 
ىل اجملموعة  فامي يتعلق و . WO/PBC/22/4 وثيقةالتقدمي عىل مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ابء الشكر اإ

 الإبالغفرتة  يفنصف املدة  يعادل الإبالغرتة أأغلقت خالل فاليت أأن متوسط مدة احلالت  أأثنت اجملموعة عىلابلتحقيقات، 
جراءات التحقيق امل لنسخة اس ياسة التحقيق و الًك من اإصدار أأن  اجملموعة واعتربت. ةالسابق مبثابة  اكننقحة من دليل اإ

جنازات كبرية لفرتة الإ  جراء سامه يف مما ، بالغاإ لرقابة ل اعن تقديرهاجملموعة  تحتقيقات أأكرث شفافية وحيادية. كام أأعرباإ
توليد  اتليشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف العديد من اجملالت، مبا يف ذكل مع هبا  اليت قامتادلاخلية 
دارة معل وأأداء الويبو. وفامي يتعلق  يفالأجزاء الأساس ية  مثلت، واليت لهاي ونظام مدريد بناء عىل نظام الإيرادات بنظام اإ
عداد  ابء ابلنتيجة اليت تفيد بأأن اجملموعة تبرح  لهاي،  ونظاممدريد  ىل اإ حتديد املنوط هبا سرتاتيجية الاواثئق هناك حاجة اإ

ىل املدى توسط دى م لملخارطة طريق  ابء احلصول  ويف هذا الصدد، طلبت اجملموعة طويل الأجل واملوافقة علهيا.الأجل اإ
ضافية عن واثئق عىل  ماكنية  سرتاتيجية، مبا يف ذكلالامعلومات اإ ىل تكل الواثئق.  النفاذاإ الأمر أأن يمت تشغيل الك  وتطل باإ
من . واكن املزتايدة، وكذكل بطريقة تليب املطالب عىل حد سواء نظمةامل بطريقة مس تدامة، ابلنس بة للمس تخدمني و  نيمانظال 

نشاء املكوانت الأساس ية  ، وكذكل خدمات مناسبعىل حنو  هاحتسني املوارد البرشية وختصيص و  رسومللهيلك فعال اإ
من انحية هاي نظام لمدريد و مراجعة نظام بقوة ة اجملموعوأأي دت لهامتم الواجب. اب حظيت يتالعمالء ومراقبة اجلودة ال
جراء فكرة تقنية املعلومات وساندت  بأأن تتوىل  ءموعة اباجمل. وأأوصت همت الانهتاء منيمراجعة ما بعد التنفيذ للمرشوع عندما اإ

جراء الويبو  سهل التعمل أأن ل ي هذا ومن شأأن . اذلي يليهملرشوع االنتاجئ يف اجامتع بدء  وتقدميبعد لك مرشوع  مراجعاتاإ
س تفادة من العنارص الافرصة فوات  عدميضمن كذكل ولكن أأيضا يساعد عىل جتنب تكرار نفس الأخطاء و  حفيباملس متر 
ابلنس بة لإدارة واملواضيع الهامة. بتكل  املتعلقةالتوصيات يف بصدق  الأمانةتنظر  أأناجملموعة  وتوقعت. حققت جناحاً  اليت

الإدارة القامئة عىل  بشأأنأأن توصيات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية  ملعرفة ة عن رسورهااجملموعأأعربت الأداء، 
طار املساءةل اذلبشأأن الأمانة  قرتاحت اجملموعة ابوأأن الإدارة ادلاخلية قد حتسنت. ورحب  مت مراعاهتا  قدالنتاجئ  ي اكن جيري اإ
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ماكنية ابءاجملموعة  وتوقعتجنة الربانمج واملزيانية. لل  ورة احلاليةادل يفعرضه  زيد من التحسن يف هذا اجملال من حتقيق امل اإ
جراء املراجعة  ممثيل ادلول الأعضاءهدف ، مبا يف ذكل ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيق خالل تنفيذ توصيات من اإ

دارة القامئةالس نوية ل أأن اذلي يفيد بس تنتاج ة ابء ابلاجملموع تب، رح  ةدارة الصناديق الاستامئنيابإ . وفامي يتعلق عىل النتاجئ الإ
 هايل لصناديق الاستامئنية واملوافقة علهيا وتسج ابمن الامتثال لالإجراءات املقررة لبدء املعامالت املتعلقة  ياً هناك مس توى عال 

تصور  وتقدميالإدارة، لاسرتاتيجية رمسية وضع  بشأأنتأأييدها لتوصية شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأعلنت و 
ىل  ابءاجملموعة  وأأشارت. نطاقاً  أأهداف أأوسع ذات ةاستامئني صناديقل  براز  هأأنق طرية وذكرت بفظة الاحملتقيمي اإ بعض قد مت اإ

ىل تقويضروج، مما خوعات الويبو مع الأولوايت الوطنية وعدم وجود اسرتاتيجيات ربط مرش بأأوجه القصور املتعلقة   أأدى اإ
آاثر اسرتاتيجية ختفيفوضع  احلاجة اإىل الاس تدامة عىل املدى الطويل للمشاريع وأأظهر لحظت ابلإضافة اإىل ذكل، و. أ

دارة املوارد البرشية، أأناجملموعة،  خاص للتأأكد من أأن املامرسات املتعلقة  ماهامتاكنت هناك رضورة لإيالء  هفامي يتعلق ابإ
 اتالنشاطأأحد  منع الغش والتقيمي اكانبأأن  ابءاجملموعة أأفادت  ويف اخلتام،مع لواحئ الويبو.  تفق متاماً ت س تحقات املوظفني مب 

رى أأن مبادرات مثل تأأن ب هارسور  عنموعة أأعربت اجملمثل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، و  لالإدارت يةالرئيس  
اجملموعة تنفيذ منع  وأأيدتمواصةل يقظهتا. عىل اخلط الساخن اكنت تس تخدم. وحثت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية 

جراء  تالاحتيال، واقرتح منعاختاذ خطوات معلية لتعزيز و حيامث أأمكن  هالاحتيال وتعممي لزايم ماجملموعة اإ  ع دتدريب اإ
ىل جانب الكبرية طر اخمللموظفني يف املناطق املعرضة لل خصيصاً  جراء اإ  املوظفني. اكفةتدريب عام لاإ

لقاؤه نيابة عن اجملموعة ابء. وعرب الوفد عن تقديره للعمل اجلاد  .221 ودمع وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي مت اإ
شعبة التدقيق ادلاخيل جشع الوفد املدير العام عىل تنفيذ توصيات و . داريةشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإ اذلي قامت به 
وعرب الوفد عن رسوره أأن ما قرأأه حول أأن برانمج الإهناء الطوعي للخدمة، يف الفرتة من يف الوقت املناسب.  والرقابة الإدارية

ىل يونيو  1009أأكتوبر  لفجوات اليت تتعلق ابملهارة وأأسهم يف تنظمي ، نتج عنه توفري يف التلكفة، وساعد عىل ملء ا1020اإ
وفقا لحتياجات املنظمة. وعرب الوفد عن تشجيعه للمدير العام عىل الاس مترار يف متابعة فرص املدخرات.  الويبوالتشغيل يف 
عىل متابعة اقرتاحات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية املتعلقة بوضع أأولوايت لتطوير وتطبيق  الويبوكام جشع الوفد 

ىل التعرف بصورة  طار مساءةل غري رمسي دلمج الهيلك احلايل وحتسني احلومكة املؤسس ية الشامةل. وعرب الوفد عن تطلعه اإ اإ
طار املساءةل يف  شعبة التدقيق من جدول الأعامل. وشعر الوفد ابلقلق جتاه تعليقات  22 دأأثناء مناقشة البن الويبوأأكرث عىل اإ
املتعلقة بعدم وجود معلية فعاةل لتبادل املعلومات واملعرفة يف خمتلف القطاعات. وعرب الوفد عن  ادلاخيل والرقابة الإدارية

مانة لختاذ خطوات لتطوير أأدوات ومعليات عىل مس توى املنظمة لتسهيل  دارة احملتوى وتوضيح الأدوار تشجيعه للأ اإ
ىل أأن القيام بتنظمي تدريب منتظم بشأأن الأخالقيات  واملسؤوليات فامي يتعلق ابلإمساك ابلسجالت. وأأخريا، أأشار الوفد اإ

% من الشاكوى اليت 69( أأن WO/PBC/22/4س يكون أأمرا حيواي للحفاظ عىل ثقافة الزناهة. وأأشار الوفد )يف الوثيقة 
عداد التقارير تتعلق ابلتحرش، والمتيزي العنرصي، خرق الزتامات املوظفني املدنيني وخمالفات املوارد يمت تلقهيا أأثن اء فرتة اإ

جباري يف الأخالقيات لاكفة املوظفني يف  الويبوالبرشية. وبناء عىل معرفته بأأن  ،  1023و  1021قد طالبت بتقدمي تدريب اإ
 ملامرسة من خالل املتابعة وادلورات التنش يطية. قام الوفد بتشجيع املنظمة عىل تسهيل هذه ا

شعبة التدقيق عىل اجلهود اليت قامت هبا  شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةسرتاليا عن شكره ملدير وعرب وفد أأ  .223
 والرقابة الإداريةشعبة التدقيق ادلاخيل ومعلية تنفيذ التوصيات. وأأوىص الوفد بتناول توصيات  ادلاخيل والرقابة الإدارية

املتعلقة بوضع اسرتاتيجية أأكرث رمسية لأنشطة الصناديق الاستامئنية: الأنشطة اليت تعمل عىل توفري مزيد من الشفافية بشأأن 
زدواجية موارد املاحنني وساعد  يف برانمج الأنشطة. عالوة عىل ذكل، وافق الوفد  الويبواحتياجات املس تقبلني قد منعت اإ

الأمشل. وأأشار الوفد  الويبوون هناك تنظمي أأفضل لأنشطة الصناديق الاستامئنية يف جدول اجامتعات وأأهداف عىل أأنه قد يك
ىل أأن الصندوق الاستامئين لأ   ابعتبارها جزء من هذا الربانمج. ابلرسور أأسرتاليايعترب برانمج ذوق قمية كبرية وتسعر  سرتاليااإ

عىل التقرير. وقد اعمتد الوفد بصورة اكمةل البيان  دلاخيل والرقابة الإداريةشعبة التدقيق اعن شكره ل  أأملانياوعرب وفد  .222
ويه نقطة  شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةاذلي أأصدرته اجملموعة ابء وعربت عن الأمهية الكبرية لس تقاللية معل 

توصية لزالت مفتوحة مبا يف ذكل  222اك من جدول الأعامل. ولحظ الوفد أأن هن 7 تطويرها بصورة أأكرب حتت البندسيمت 
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توصية تتعلق مبسائل مرتفعة اخلطورة، وجشع عىل تطبيق اكفة التوصيات يف الوقت املناسب. واقرتح الوفد تغيري، أأو  95
ضافة، الصياغة اخلاصة بق  2 من وفد املكس يك ابلنس بة للبندالربانمج واملزيانية عىل أأساس اخلطوط املقرتحة جلنة  رارمعل اإ

شعبة عىل جدول الأعامل، واذلي اكن مماثال للقرار اذلي مت تبنيه يف ادلورة الأخرية للجنة الربانمج واملزيانية فامي يتعلق بتقرير 
 (.WO/PBC/21/21وثيقة ال) التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية

س بانيا وأأعرب  .225 عىل جودة  خيل والرقابة الإداريةشعبة التدقيق ادلابيان اجملموعة ابء وشكر مدير ل  عن دمعهوفد اإ
التقارير والعمل اذلي مت القيام به. وقد انعكس العمل الرقايب اذلي مت من خالل تقارير عالية اجلودة بصورة جيدة عىل الشعبة 

ىل أأن العديد من النقاط اليت أأاثرهتا  ىل عدد من النقاط اليت اكنت موضع الاهامتم، مشريا اإ الوفود والأمانة. وأأشار الوفد اإ
الأخرى اكنت أأيضا موضع اهامتم الوفد. وأأكد الوفد عىل أأحد التوصيات اليت تتعلق بتقيمي املرشوعات اليت يمت تنفيذها يف 
دوةل ما عىل مدى الس نوات املاضية واذلي قد يكون قد تضمن بعض أأوجه القصور. واكنت أأوجه القصور تكل يف تقارير 

ودراس هتا يف جلنة التمنية. وأأبرز الوفد أأن أأوجه القصور قد اس مترت واقرتح قيام هجة  التقيمي اخلاريج واليت متت مناقش هتا
أأخرى، رمبا جلنة التمنية، بدراسة أأوجه القصور تكل واقرتاح تدابري مالمئة لعالهجا وجتنب التكرار يف املس تقبل. وفامي يتعلق 

ري وشارك وهجات نظر الوفود الأخرى. وفامي يتعلق بربانمج الإهناء بتقرير املوارد البرشية، قام الوفد بدراسة التقرير ابهامتم كب
ذا اكنت التعويضات اليت يتلقاها الأشخاص اذلين تقبلوا برانمج الإهناء  الطوعي للخدمة، مل يكن الوفد متأأكدا بشأأن ما اإ

الأخرى. وعرب الوفد عن رأأيه بأأنه الطوعي للخدمة مامتش ية أأو غري مامتش ية مع املامرسات املوجودة يف منظامت الأمم املتحدة 
ذا اكن ذكل ممكنا، فاإن املدخرات اليت دلى  ل جيب أأن تكون مدخرات للأمم املتحدة هبذه الصورة. وميكن لدلول  الويبواإ

، واذلين مه دول أأعضاء يف املنظامت الأخرى أأيضا، أأن يكون لها رأأاي يف هذا الأمر. ورصح الوفد بأأمهية الويبوالأعضاء يف 
تاحة وعرب عن أأمهل يف أأن تصبح التقارير القادمة م  شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةالعمل واملتابعة اليت قامت هبا 
 بسهوةل لطالع امجلهور كلك.

لإعداد التقرير ادلقيق. واكن الوفد، مثل ابيق  شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةشكره ملدير وعرب وفد كندا عن  .226
ىل أأن  12 ة للتعليقات املتعلقة ابلفقرةالوفود، معنيا ابلطبيعة العامة واملهنجي من التقرير واخلاصة ابلعمليات يف القطر، مشريا اإ

سهاما كبريا يف بنا الويبوأأنشطة  ء القدرات عىل املس توى الوطي بسبب غياب التقيمي والتخطيط املتعمق. وعرب مل تسهم اإ
دارة يعمتد عىل  الوفد عن اعتقاده أأنه من الأمهية مباكن ابلنس بة للحومكة اجليدة أأن تقوم ابلتخطيط للأنشطة وتطبيق نظام اإ

لتالية عىل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة النتاجئ وهذه النقاط اكنت تعترب أأوجه قلق للوفد. وقام الوفد بطرح الأس ئةل ا
من التقرير واذلي مت تطبيقه؟ هل اكن ذكل أأمر مت يف لك دوةل  29 مي املس تقل املذكور يف الفقرةالإدارية: ما هو نوع التقي

 عىل حدا؟ هل يعترب من الأنشطة املنتظمة؟ هل تعترب مشلكة غياب اخلطط القطرية مشلكة متكررة؟ ويف اخلتام، عرب
مانة عىل اختاذ التدابري املناس بة لتغيري الوضع والنظر يف املشالكت اليت أأثريت يف تقرير شعبة التدقيق  الوفد عن حثه للأ

 ادلاخيل والرقابة الإدارية.

يطاليا الرئيس وانئب الرئيس عىل انتخاهبام .227 . وعرب الوفد عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء. وعرب الوفد عن شكره وهنأأ وفد اإ
دير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية عىل التقرير الس نوي املوجز، وعىل العمل اذلي قامت به شعبة التدقيق مل

عداد التقارير. وأأثى الوفد عىل التعاون بني شع  بة ادلاخيل والرقابة الإدارية والنتاجئ اجلديرة ابلثناء واليت مت حتقيقها أأثناء فرتة اإ
قابة الإدارية وبني اجلهات الرقابية الأخرى واحلوار البناء اذلي جرى بني شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة التدقيق ادلاخيل والر 
دارة  عدادها شعبة التدقيق ادلاخيل الويبوالإدارية وبني اإ . وعرب الوفد عن ثنائه أأيضا لتقارير التدقيق والتقيمي اليت قامت ابإ

ىل الإجراء ات اليت قامت الأمانة ابختاذها بشأأن التوصيات اليت تضمنهتا. وعرب الوفد عن تشجيعه والرقابة الإدارية ابلإضافة اإ
ىل تعزيز الإدارة اليت تقوم  مانة لستيعاب نتاجئ تقارير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وخاصة تكل اليت هتدف اإ للأ

 ملنظمة.نب اخلسائر املالية يف اعىل أأساس النتاجئ، وحتقيق الكفاءة، وجت 

جراءات جلنة الربانمج واملزيانية. وعرب الوفد عن تأأييده للبيان  .228 وعرب وفد فرنسا للرئيس عن متنياته ابلتوفيق يف تس يري اإ
عداد تعليقاهتا بصورة جامعية وأأقرها الوفد. ومل يكن  اذلي تقدمت به اجملموعة ابء وادلول الأخرى يف مجموعة جنيف واليت مت اإ
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تعلق مبدى متزي حزمة التدابري اليت اقرتحهتا شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ورأأي أأن العمل دلى الوفد أأي شكوك ت 
ىل التقارير، رأأي الوفد أأن هذه  ماكنية النفاذ اإ اذلي قامت به شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يرشف املهنة. وحول اإ

اثرهتا دامئا وأأنه عىل ادلو  ىل املعلومات: ومت ذكر امجلهور يف املسأأةل اكنت تمت اإ ل الأعضاء النظر يف كيفية حتسني النفاذ اإ
ىل املعلومات.  املناقشات، لكن املوظفني يف املنظمة اكنوا ذوو أأمهية أأيضا. وأأكد الوفد عىل أأمهية نفاذ املوظفني يف املنظمة اإ

قةل ابملوضوعات، مل يكن من السهل دامئا ابلنسب وأأكد الوفد عىل توافر تقارير الرقابة، لكن يف ظل وجود جداول أأعامل مث
ن وجود أأكواد خاصة أأو لكامت مرور لدلخول عىل املعلومات عىل الانرتنت سيسمح  للويبوللوفود أأن تأأيت  للتشاور معهم. اإ

ع وجود جدول للوفود مبعرفة معلية متابعة خمتلف التوصيات. واقرتح الوفد اس تخدام معلية تتبع للتنفيذ ابس تخدام الانرتنت م
حرازه عىل مدار العام. وفامي يتعلق  يسمح للمس تخدمني ابلنقر عىل أأي فقرة يقومون ابختيارها للتعرف عىل التقدم اذلي مت اإ
ابملاكتب اخلارجية، فقد أأشار الوفد أأن املوضوع تفجر يف اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية يف العام املاي ويف امجلعيات 

اءل الكثري من السفراء ورؤساء الوفود عن ماهية املاكتب اخلارجية وما تقوم به املاكتب الثالثة املتبقية وعام العامة عندما تس
ذا اكنت هناك تقارير عهنا. وقام الوفد ابلتصال مباكتب المتثيل الفرنس ية يف خمتلف ادلول مث قامت برشح معل املاكتب  اإ

يق ادلاخيل والرقابة الإدارية بتضمني املاكتب اخلارجية يف نطاق أأنشطهتا، مبقدار اخلارجية. واقرتح الوفد أأن تقوم شعبة التدق 
ىل جانب معلها املمتاز. وأأثناء  ما تسمح املوارد. وأأثى الوفد عىل اس تقاللية وهمنية شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية اإ

ىل أأنه هتنئة الوفد لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية عىل معل  ها، اذلي سهل بدوره كثريا من معل الوفود، أأشار الوفد اإ
 والرقابة الإدارية ابهامتم كبري.سيس متر يف متابعة معل شعبة التدقيق ادلاخيل 

عداد  .229 وهنأأ وفد اململكة املتحدة الرئيس عىل انتخابه. وشكر الوفد فريق شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية عىل اإ
حرازه يف العديد من اجملالت. وأأثى الوفد عىل فريق شعبة التدقيق التقرير الس نو  آه من تقدم مت اإ ي وعرب عن رسوره ملا رأ

ادلاخيل والرقابة الإدارية للجهود اليت قام ببذهل. وأأقر الوفد البيان اذلي صدر ابلنيابة عن اجملموعة ابء وأأعلن أأنه سوف يتقدم 
دارة الأدا ضافية. وحول معلية اإ حرازه لكنه يريد أأن يرى حافز مس متر عىل بنقاط اإ ء، وافق الوفد عىل أأن هناك تقدم جيد مت اإ

ىل أأن هناك بعض ادلروس اليت جيب  النظر يف النتاجئ اليت تعمتد عىل الأثر. وفامي يتعلق بتقيمي احلافظة القطرية، أأشار الوفد اإ
ة للعمل اذلي مت ابلنس بة للصناديق الاستامئنية وقانون أأن يمت تضميهنا يف أأي مرشوعات مس تقبلية مماثةل. وابملثل، ابلنس ب

ىل التعليقات  الرباءات، فاإن هناك بعض التوصيات اليت يرغب الوفد يف أأن يراها تطبق. وأأشار الوفد بيشء من الإحباط اإ
دارة املوارد البرشية وممارسة فصل املوظفني. ورأأى الوفد أأنه من الأمهية مباك ن أأن يمت تطبيق اليت صدرت فامي يتعلق ابإ

ذا مت وضع أأي دروس مس تفادة من هذه املامرسة وأأي ممارسة مس تقبلية  العمليات املالية أأيامن وجدت. وقال الوفد أأنه يرحب اإ
آت والتشجيع لأنه ميثل هجدا طيبا ملاكفأأة  يف القالب املوىص به. ودمع الوفد التوصيات اخلاصة ابلربانمج التجرييب للماكفأ

ىل التوسع يف الربانمج ليتضمن ماكفأأة الفرق. وفامي يتعلق بأأمن املعلومات ونقل البياانت وتشجيع العمل امل  متزي. ودعا الوفد اإ
ىل أأنه مت تسليط الضوء عىل ادلروس املس تفادة من  للويبوعرب الوفد عن هتنئته  للحصول عىل اعامتد الأيزو. وأأشار الوفد اإ

ىل منع  املامرسات حيامث متت مواهجة مشالكت يف معلية نقل البياانت وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يؤدي تبادل هذه النتاجئ اإ
تكرار املشالكت. لكن مل حترز معلية تبادل املعلومات التقدم اذلي أأمل الوفد يف حتقيقه. لقد اكنت التكنولوجيا تلعب دورا 

لمعلومات. وسوف يتحقق هذا الهدف من هاما يف هذا الأمر لكن الأمر اكن يتوقف يف هناية الأمر عىل تبادل الأفراد ل
خالل تسهيل التواصل بني الأفراد. وميكن أأن يساعد عىل ذكل، اس تخدام خمتلف الوسائل: وبعضها بس يط بصورة كبرية مثل 
اس تخدام امللصقات والندوات وبعضها الآخر يعمتد اعامتدا كبريا عىل الوسائل التكنولوجية. وهناك املزيد من العمل اذلي جيب 

القيام به، لأن "العمل كفريق واحد" اكن ميثل أأساس أأمهية برانمج التقومي الاسرتاتيجي وحبث الوفد عىل حتديثات لهذا 
دارة الفعاليات، عرب الوفد عن اتفاقه الاكمل مع رضورة التخطيط وجحز السفر مبكرا للحصول عىل  الأمر. وفامي يتعلق ابإ

نرتنت. لالجامتعات مثل عقد الندوات واملؤ أأفضل خصومات متاحة واس تخدام أأساليب بديةل  مترات عن بعد ابس تخدام الإ

وحتدث وفد الياابن بصفته الوطنية وعرب عن شكره ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية عىل التفسريات اليت  .210
لأمانة عىل هجودها املس مترة لتطبيق قدهما ومثلت اس تعراضا شامال لعمل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية  كام شكر ا

توصيات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية السابقة. وشارك الوفد وهجة النظر اليت ترى أأنه ل جيب التقليل من أأمهية 
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نفاذ أأنشطة املنظمة. وهبذا اخلصوص، عرب الوفد عن ت دارة سلمية يف أأي منظمة مع اإ قديره الرقابة ادلاخلية حىت نضمن وجود اإ
لقيام الأمانة ابلتعامل مع توصيات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ابلإضافة اإىل ختصيص موارد اكفية لشعبة التدقيق 
ادلاخيل والرقابة الإدارية، ابملقارنة ابلعامني املاضيني. ومن بني خمتلف الاس تنتاجات والتوصيات، قام الوفد ابلتأأكيد عىل أأمهية 

درار دخل. وقد اكنت املنظمة تقوم ابلتأأقمل بصورة مس مترة مع البيئة احلالية ورأأي الوفد أأنه  نظايم مدريد ولهاي فامي يتعلق ابإ
س يكون من اجليد أأن يمت استيعاب الاحتياجات املتغرية واملزتايدة ملس تخديم النظام العاملي للملكية الفكرية. أأما فامي يتعلق 

دارة الصناديق الاستامئنية، أأش ىل أأمهية حتسني فاعلية وكفاءة وأأمهية أأنشطة الصناديق الاستامئنية للربانمج ابإ ار الوفد اإ
واملزيانية العادية. وذلكل، دمع الوفد احلاجة اإىل وضع اسرتاتيجية رمسية حول املصادر خارج املوازنة مبا يف ذكل الصناديق 

 الويبو لهذا الغرض.يف التعاون مع  الاستامئنية. وأأكد الوفد، بصفته ميثل أأكرب دوةل ماحنة، سيس متر

وأأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل دمعه للمداخةل اليت قامت هبا اجملموعة الأفريقية. وقام الوفد، مثلام فعل وفد أأملانيا،  .212
توصية من  95ابلتعبري عن أأوجه قلقه بشأأن وضع تطبيق التوصيات السابقة لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وأأن 

، قال الوفد أأنه قلق بشأأن حتقيق الربانمج لتقدم 2توصيات املعلقة تتعلق بأأمور عالية اخملاطر. وفامي يتعلق بتقيمي الربانمج ال 
طار أأكرث معيارية وتوازان.  متواضع فقط وأأنه يرحب ابلعمل من أأجل وضع اإ

ىل  نضم وفد ابرابدوسوا .211 ىل  الوفد الوفود الأخرى يف هتنئة الرئيس عىل رئاس ته. وقد أأشاراإ شعبة اجلهود اليت بذلهتا اإ
يالؤها للحوار داخل املنظومة. وابلرمغ من ذكل،  التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأثناء هذا العام وأأكد عىل الأمهية اليت يمت اإ

ىل  للتيسري التوص الويبوشارك الوفد هؤلء اذلين ذكروا رضورة وضع خطة رقابة تامتىش مع أأولوايت س ياسة وبرامج  مهنج اإ
دارة اليت تقوم عىل أأساس النتاجئ. وقد أأشار الوفد بكثري من الرضا ىل  أأفضل لالإ أأن الإدارة قامت ابلتعامل مع اكفة اإ

ىل أأنه قد مت تسجيل التوصيات من خالل خطة قامت ابقرتاح بعض املناجه. و توصية عىل  222ابلرمغ من ذكل، أأشار الوفد اإ
توصية تعاملت مع قضااي شديدة اخلطورة. كام أأشار الوفد أأيضا اإىل رضورة التعامل مع  95أأهنا توصيات ابرزة مبا تضمن 

زاء العمل  التوصيات املفتوحة. ويف اخلتام، أأثى الوفد عىل مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وعىل موظفيه اإ
 اجلدير ابلثناء اذلي قاموا به ومتى هلم النجاح يف معلهم.

ىل أأنه، وفقا للبند وأأشار وف .213 ميثاق الرقابة  مرشوع، قد خطط لتقدمي مقرتحات لتحسني 7د الولايت املتحدة اإ
 ادلاخلية ولأهنا قامت بتدويهنا فقد وضع نسخا عىل مكتب الواثئق للوفود اليت ترغب يف الاطالع علهيا.

الوفود وشكر الوفود اليت عربت عن دمعها وقد قام مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ابلرد عىل تساؤلت  .212
ىل املوظفني املسؤولني عن هذا  بالغ هذه التعليقات الإجيابية والثناء اإ لتقرير أأنشطة الشعبة. وقد أأعلن عن أأنه سوف يقوم ابإ

و لقلق العمل. وقد أأفاد مدير الشعبة أأن العديد من التعليقات اكنت تتعلق بعدد من التوصيات املفتوحة وهو أأمر اكن يدع
ىل أأن يوضع يف  ىل عام ولكن الرمق حيتاج اإ ادلول الأعضاء. كام قال أأن عدد التوصيات اليت ترتك عالقة خيتلف من عام اإ

توصية مفتوحة لزالت عالقة. وابلرمغ من  295توصية عالقة والآن هناك  92املنظور الصحيح: ففي العام املاي اكن هناك 
حراز تقدم بشأأن تنفيذ  1023سبمترب  2الفرتة من توصية يف  95ذكل، مت التعامل مع  حىت الآن. وهذا ل يعى أأنه مل يمت اإ

سبمترب  2التوصيات لكنه يعى زايدة يف عدد التوصيات اليت مت تقدميها. وقد مت تقدمي املزيد من التوصيات يف الفرتة بني 

جاميل عدد 1023من عدد التوصيات اليت تركت مفتوحة يف عام  1022سبمترب  2و 1023 . واكنت هناك زايدة بسبب زايدة اإ
.  وعند 1022وسبمترب  1023سبمترب  2توصية يف الفرتة بني  100فقد مت تقدمي  -التوصيات يف تكل الفرتة زايدة كبرية

ىل التقياميت املس تقةل أأوحض مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأن التقياميت املس تقةل، مثل تقيمي احلافظة  الانتقال اإ
القطرية يف اتيالند قد قامت هبا شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. واكنت مس تقةل عن الربامج الأخرى اخلاصة ابلأمانة. 
أأما ابلنس بة لتقدير التقياميت، فقد أأوضع مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأنه اكنت هناك خماوف كام ظهر يف 

علقت قطرية( وت واليت مثلت التقيمي السابق حملفظةيف اتيالند وكينيا ) الويبووقد صدقت هذه اخملاوف عىل أأنشطة  التقرير.
للأنشطة القطرية. وقد أأشارت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية  الويبوسرتاتيجية وختطيط املتعلقة اب بغياب الواثئق

ىل عدم وجود اسرتاتيجيات قطرية مدونة يف الس نوات السابقة ووجود اس تجاابت خاصة مبطالب ادلول املعنية. وقد ذكر  اإ
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طار  مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، ابلرمغ من ذكل، أأن غياب مثل هذه الاسرتاتيجيات قد حدث يف اإ
دارة املؤسسة اليت تعمتد عىل النتاجئ مل تكن عىل نفس مس توى اجلودة كام يه  الآن. وقد متت مالحظة التغيري حدث فيه أأن اإ

يف تقيمي احلافظة التالية واليت اكنت ستبدأأ خالل أأايم يف أأحد دول أأمرياك الالتينية حيث وجدت شعبة التدقيق ادلاخيل 
، رصح مدير شعبة التدقيق ادلاخيل 2والرقابة الإدارية جسالت للتخطيط الإسرتاتيجية لتدخالهتا. وابلنس بة لنتاجئ الربانمج 

. واكن اس تنتاج التقيمي 1021/23و 1020/22 الثنائيتنيالرقابة الإدارية أأن التقيمي قد مت من خالل العالقة ابلربانمج مبزيانيت و 
ن الربانمج واملزيانيةهو أأنه ابلرمغ من التسلمي يف ابلنس بة مجليع النتاجئ الرئيس ية وفقا للربانمج  قد حقق تقدما متواضعا  2، فاإ

)برانمج الإهناء  الشامةل أأي التطور التدرجيي يف القانون واملامرسة ادلولية املتوازنة. وعند احلديث عنيف حتقيق أأهدافه 
دارة املوارد البرشية  قام  الطوعي للخدمة( ىل التقرير القادم لقسم اإ مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ابلإشارة اإ

ىل  لكنه أأشار ىل املؤسسات العاملية الأخرى ويه مسأأةل ذات يل أأن الشعبة مل تقم بعمل حتل اإ للمسامهة اجلغرافية وادلخول اإ
آلية احلزمة ابلنس بة لهؤلء اذلين مل يبلغوا سن ما قبل التقاعد. وابلنس بة للفئة  آلية ما قبل التقاعد أأو أ بعدين. اكن هناك أ

ابلنس بة للخيار الثاين اكن هناك فرتة س بع الأوىل، اكن من الواحض أأهنم ل ميكن توظيفهم يف مؤسسة دولية أأخرى لكن 
س نوات حمددة يف التفاق. وعند تطبيق التوصية اخلاصة بنظام مدريد ولهاي )مت معل طلب من اجملموعة ابء( لدلخول عىل 

ىل أأنظمة مدري قرتح مدير الشعبة أأن تقوم الوفود املعنية أأن تقوم ابذلهاب اإ لهاي د وخطة العمل املطلوبة وفقا للتوصيات اإ
دارة ويطالبوا بتكل الواثئق نشاء مجموعة  الويبو. وعند تقيمي اإ قامت الشعبة بوضع عدد من التوصيات. ولتطبيق التوصيات، مت اإ

معل تتكون من خمتلف قطاعات الأمانة وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية لتحديد خطة معل مفصةل ذات مسؤوليات 
ذا حمددة بدقة يف حبلول هناية أأ  كتوبر أأو بداية نومفرب. وابلنس بة لالطالع عىل تقارير التدقيق والتقيمي أأوحض مدير الشعبة أأنه اإ

ن الإفصاح العام عن تقارير التدقيق والتقيمي لن متثل مشلكة بعد  أأقرت ادلول الأعضاء تنقيحات ميثاق الرقابة ادلاخلية فاإ
من ادلول الأعضاء اليت ترغب يف الاطالع عىل تقرير تدقيق أأو ذكل. ويف الوقت احلايل، ذكر مدير الشعبة أأن أأي دوةل 

تقيمي ميكهنا القيام بذكل ببساطة من خالل التصال ابلشعبة اليت ميكهنا ان توفر الاطالع عىل نسخة الكرتونية من التقرير 
ادلول الأعضاء بأأن الشعبة مل تقم  ، فقد أأبلغ مدير الشعبةيف بيئة مؤمنة. أأما ابلنس بة لتدقيق وتقيمي أأنشطة املاكتب اخلارجية

لكهنا س تقوم مبشاورة ادلول الأعضاء عندما تقوم بوضع خطة معلها املتعلقة ابلعام  1023بتضمني مثل هذه املراجعة يف خطة 
 .للماكتب اخلارجيةالقادم وسوف تقوم بدراسة أأمهية القيام بتدقيق 

ضافية. أأول، أأكدت عىل أأهنا  ردوداً مت الأمانة وقد .215 مل ترد أأن ترتك ادلول الأعضاء ومه دلهيم الانطباع بأأن الأمانة أأو اإ
ىل أأهنا شاركت بصورة نشطة يف مراجعة  الإدارة مل تأأخذا التوصيات املتعلقة ابلرقابة عىل محمل اجلد. وأأشارت الأمانة اإ

قامت الشعبة بتقدميها، حيث  ، اليتقاعدة بياانت الفرق املركزيةالتوصيات املفتوحة ابس تخدام خمتلف الأنظمة مثل نظام 
تقوم الأمانة بصورة دامئة مبراقبة، وتقوم الشعبة بتقدمي تعقيبات عىل التوصيات املفتوحة وملاذا يه مفتوحة. واكنت الأمانة 
ىل نظام وحدة التفتيش املشرتكة  والشعبة جتراين مناقشات دامئة حول هذه التوصيات املفتوحة. وأأشارت الأمانة عندئذ اإ

ع ابس تخدام ش بكة الإنرتنت واليت مسحت مبراقبة حاةل التوصيات املفتوحة لوحدة التفتيش املشرتكة واليت اكن يرحب للتتب
ابس تخدام ادلول الأعضاء لها. كام قامت الأمانة أأيضا ابلتأأكيد عىل أأنه، كام ذكر مدير الشعبة، أأن عدد التوصيات املغلقة قد 

ىل العدد تفوق علهيا عدد التوصيات اجلديدة اليت صدارها يف عام ما. وذكرت الأمانة أأننا جيب أأن ننظر اإ  قامت الشعبة ابإ
املطلق للتوصيات املفتوحة يف فرتة ما لأن ذكل يف حد ذاته ل يعطي مس توى التفاصيل اليت قام مدير الشعبة مبشاركهتا مع 

ىل التوصيات اليتجلنة   اعتربهتا ادلول الأعضاء مفتوحة لفرتة طويةل الربانمج واملزيانية يف مالحظاته. وتطرقت الأمانة اإ
وأأوحضت أأهنا اكن جيب، حبمك الرضورة، أأن تبقى مفتوحة فعىل سبيل املثال ستس تغرق توصيتان متعلقتان بأأنظمة تكنولوجيا 

املعلومات وقات يك تصبح مغلقة مثل التوصيات املتعلقة بنظام ختطيط موارد املؤسسات واذلي اكن يسري يف طريقه، 
غالق أأحد التوصيات اليت تمتتع بأأولوية قصوى. أأما التوصية الأخرى ذات  ويتقدم يف مراحل التطبيق، ونتيجة ذلكل يمت اإ

الأولوية القصوى اكنت تتعلق مبحيط الأمن، واذلي مت تناوهل كام اكن ميكن مشاهدته من قبل ادلول الأعضاء اذلين اكن جيب 
تركيهبا عىل اكفة املداخل تقريبا. وقد أأكدت الأمانة عىل احلوار اجلاري مع مدير الشعبة  أأهنم قد لحظوا بواابت الرسعة اليت مت

ن  ، عالوة عىل ذكل،  اكنت مفيدة،  كام ظهر يف تقرير اللجنة ادلي تناول هذه القضية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةواإ
ة ومدير الشعبة حول العديد من القضااي العالقة. مث قامت وعلق عىل كيفية تسهيل املراجعة واحلوار اذلي جرى بني الإدار 
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ىل أأنه من بني الس بعة  الأمانة ابلرد عىل التعليقات اخلاصة بربانمج الإهناء الطوعي للخدمة والتنوع اجلغرايف. وأأشارت الأمانة اإ
%من غرب  66، اكن 1022و 1020يف عايم  والامثنني دوةل الأعضاء اذلين غادروا نتيجة لربانمج الإهناء الطوعي للخدمة

% من املناطق الأخرى. وابلرمغ من ذكل، من بني الس بعة والامثنني دوةل 16% مهنا من الولايت املتحدة وكندا و8أأورواب و
وقد لفتت دوةل، تصنف مضن الفئات املتخصصة والعليا، ويه الفئات ذات الصةل ابلتنوع اجلغرايف.  19اكن الثلث فقط أأي 

ىل املرفق الأمانة انتب : واذلي أأظهر اجتاها عاما (WO/PBC/22/11)للتقرير الس نوي للموارد البرشية  1اه ادلول الأعضاء اإ
%. وقد 50اكن أأقل من  1022%، يف حني أأنه يف يونيو  52.2اكن مكون غرب أأورواب من قوة العمل ميثل  1009يف عام 

ىل   ميكن عزوهالأرقام مساعدة حىت لو اكن الاجتاه لاعتربت الأمانة أأن  ربانمج الإهناء الطوعي عامل حمدد. وفامي يتعلق باإ
ىل اتفاق  ىل أأنه قد مت التوصل اإ للخدمة والادخار يف التلكفة عىل مس توى النظام يف الأمم املتحدة،  أأشارت الأمانة اإ

عادة وصادقت عليه جلنة التنس يق بأأن الأشخاص اذلين يغادرون بناء عىل برانمج الإهناء الطوعي للخد مة سوف مينعون من اإ
بالغ جلنة التنس يق بأأي  الويبوتوظيفهم من قبل  وفقا لأي نوع من العقود ملدة س بع س نوات عىل الأقل وأأنه جيب اإ

عادة توظيف أأي موظفني مت فصلهم وفقا  ىل أأهنا مل تقم بعمل أأي اس تثناءات. فمل يمت اإ اس تثناءات للقاعدة. وأأعلنت الأمانة اإ
ىل املنظامت ادلولية  الويبواكن مقصورا عىل  وابلرمغ من هذا، فاإن حظر التوظيف. لربانمج الإهناء الطوعي للخدمة ومل ميتد اإ

عادة توظيف عىل املنظامت  الأخرى. وقد رأأت الأمانة أأنه من املس تحيل يف جمال التطبيق وأأنه من غري القانوين حظر اإ
الأمانة تدرك أأنه ليس مع املنظامت الأخرى التابعة للأمم املتحدة، اكنت  الويبوادلولية الأخرى. وفامي يتعلق بتنظمي ممارسات 

بدفع بعض اس تحقاقات الإعاةل واملامرسات يف منظامت الأمم املتحدة الأخرى ولكن من  الويبوهناك اتساق بني طريقة قيام 
سرتاتيجية تتعلق بتصحيح املوقف  تباع املشورة القانونية املتعلقة مبسأأةل احلقوق املكتس بة، قام املدير العام ابعامتد اإ خالل اإ

ملشلكة. وابلنس بة ملسائل املوارد البرشية، أأكدت الأمانة أأنه مل يكن هناك تسديد للفوائد والاس تحقاقات، اليت مل وعالج ا
اليت جيب تقدميها وبعض الأمور الإجرائية اليت اكن يمت  نت هناك مشالكت تتعلق ابلواثئقتكن مس تحقة للموظفني، لكن اك

دارة أأداء املؤسسات يف جمال املوارد  1022ربع الأول من عام التعامل معها. وقد أأعلنت الأمانة أأنه يف ال دخال نظام اإ مت اإ
ىل  البرشية وهو ما يسمح للمنظمة ادلولية للملكية الفكرية ابلس يطرة بصورة أأكرب عىل أأنظمة الرقابة هذه. وعادت الأمانة اإ

ىل أأنه يف هناية لك مع  ىل مسأأةل متابعة التوصيات املفتوحة وأأشارت اإ عداد خطة التطرق اإ لية تدقيق وتقيمي قامت الأمانة ابإ
دارية واليت اكنت موضع معلية متابعة مس مترة مبا يف ذكل معايري الإغالق )واليت مت حتديدها ابلتشاور مع شعبة التدقيق  معل اإ

ىل الصناديق الاستامئ غالق التوصيات. وتطرقت الأمانة اإ نية  وذكرت ادلاخيل والرقابة الإدارية( واليت عىل أأساسها سيمت اإ
ية اليت تولهيا ادلول . وابلرمغ من ذكل، أأكدت الأمانة الأمه الويبوالوفود أأن الصناديق الاستامئنية متثل نس بة صغرية من موارد 

طار س ياسة شامةل لإدارة وتطبيق برانمج معل الأعضاء للصناديق الاستامئنية.  عداد اإ وقالت أأن الأمانة اكنت تعمل عىل اإ
اكنت تقوم بصورة مزتايدة بدمج تقارير الصناديق  الويبوالاستامئنية . وأأكدت الأمانة أأيضا عىل أأن  وفقا ل الصناديق

من أأجل حتقيق الشفافية واليت طالبت هبا العديد من ادلول الأعضاء. وبيامن مل تكن  واملزيانيةالاستامئنية  يف مقرتحات الربامج 
ضافية ومعلومات واحضة حول سبب توافر مصادر الصناديق الاستامئنية  كام  هذه خاضعة لالعامتد، اكنت متثل مرجعية اإ

اكنت تربط أأنشطة الصناديق الاستامئنية  بنتاجئ املنظمة بصورة موضوعية ومهنجية بصورة مزتايدة. ويف أأثناء اس تعراض تقيمي 
 اتيالند: أأوحضت الأمانة أأن هناك احلافظة القطرية لتايالند وخاصة مسأأةل غياب ش بكة متاكمةل تتعلق ابلأنشطة اليت تمت يف

طاران متعلقان ابسرتاتيجية امللكية الفكرية الوطنية يف اتيالند، واسرتاتيجية الابتاكر، واسرتاتيجية الإبداع يف اتيالند.  اإ
ابلنس بة  وابلرمغ من ذكل، أأقرت الأمانة بأأن هناك جمال للتحسني فامي يتعلق بتنظمي أأنشطة املنظمة العاملي للملكية الفكرية

لهذين الإطارين. وقد رصحت الأمانة بأأهنا أأخذت يف احلس بان وبذكل هجودا كبرية لدلخول يف معلية التخطيط يف دوةل 
اتيالند من أأجل خلق حلول متاكمةل للخطة باكملها. وفامي يتعلق بغياب التقيمي العميق الالزم لتناول التغريات ووجود خطة 

ىل أأهناالعالمات التجاريةعلق مبرشوع ختارج من املرشوع خاصة فامي يت  قد أأخذت التوصية عىل محمل اجلد. ، أأشارت الأمانة اإ

واذلي مت تعديهل وفقا ملا مت التفاق عليه أأثناء مناقشة نص قرار  6وقام رئيس اللجنة بقراءة فقرة القرار اخلاصة ابلبند  .216
 .2البند 
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لرمغ من ذكل، عىل أأنه سريحب، ولزال يتوقع، ابس مترار احلوار عىل الصياغة املقرتحة وأأوحض، اب أأسرتالياووافق وفد  .217
مثن الوفد ادلور ها بأأكرث الطرق كفاءة وفاعلية. و املنظمة أأهداف حتقق والإدارة من أأجل ضامن أأن  الويبوبني الأهجزة الرقابية يف 

ف حيث ل يكون من العميل أأو ل يكون الهام اذلي تلعبه الأهجزة الرقابية وخربة أأعضاهئا لكنه أأقر بأأنه قد تكون هناك ظرو
أأن تنفذ توصيات معينة بصورة اكمةل. ويف هذا الس ياق، رصح الوفد بأأنه مل  الويبوابلرضورة أأفضل احللول ابلنس بة لإدارة 

لهيا من جانب اجلهات ال رقابية. يأأخذ بوهجة نظر القائةل بأأنه يتحمت عىل املنظمة أأن تقوم، ابلرضورة ،بتنفيذ لك توصية موهجة اإ
نه يف حاةل اختاذ الإدارة قرارا بعدم تطبيق توصية بصورة اكمةل أأو عدم تطبيقها عىل الإطالق، يتوقع  وابلرمغ من ذكل، فاإ

دارة   سريا وتربيرا اكفيا لهذا القرار.بتقدمي تف  الويبوالوفد أأن تقوم اإ

ل اس تعراضه لإقرار فقرة القرار، قام . وخالأأسرتالياواعتقد الرئيس أأن العديد من الوفود تتفق مع وهجة نظر وفد  .218
ذا اكنت هناك أأية اعرتاضات تتعلق ابلنص املقرتح. ومل تكن هناك اعرتاضات ومت تبي القرار التايل  الرئيس ابلتساؤل عام اإ

 بصورة اكمةل: 

 أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية بأأن تقوم امجلعية العامة للويبو مبا ييل: .219

شعبة التدقيق دير لتقرير الس نوي املوجز مل)ا  WO/PBC/22/4الوثيقةضمون أأن حتيط علامً مب  ( أأ )
 ؛ادلاخيل والرقابة الإدارية

جنة الاستشارية وأأن تطلب من الأمانة مواصةل اختاذ الإجراءات املناس بة ردا عىل توصيات الل  ( ب)
 ؛املس تقةل للرقابة

للرقابة، وفقا لوليهتا، مواصةل كام طلبت جلنة الربانمج واملزيانية من اللجنة الاستشارية املس تقةل  .230
اس تعراض ومراقبة الإجراءات امل تخذة من قبل الأمانة عن كثب ورفع تقارير يف هذا الشأأن اإىل جلنة الربانمج 

 واملزيانية.

 قرتاح بشأأن مراجعة ميثاق الرقابة ادلاخليةا 7البند 

 .WO/PBC/22/22 الوثيقةاعمتدت املناقشات عىل  .232

ابلتعديالت اليت تقرتح تطبيقها يف هذا  وثيقةقبل افتتاح هذا البند، بتوزيع  تحدة الأمريكية،وقام وفد الولايت امل  .231
 البند

، اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، وعضو جلنة ميثل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوعرض انئب رئيس  .233
. ورصح عضو  WO/PBC/22/22 الوثيقةالتنقيحات املقرتحة من قبل اللجنة ابلنس بة مليثاق الرقابة ادلاخلية كام ورد يف 
مبا يف ذكل: تغيري اإمس شعبة التدقيق  الويبواللجنة بأأن التنقيحات تضمنت بعض التعديالت الأساس ية عىل الرقابة يف 

ة ادلاخلية؛ توضيح الطابع الإلزايم للمعايري املطبقة عىل املراجعة والتقيمي والتحقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية اإىل شعبة الرقاب
عداد خطة معل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية؛  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةادلاخيل؛ تعزيز مشاركة  يف اإ

دراج قسم جديد عن "تعارض املصاحل"؛ مد احامتلية الشاكوى ضد زمع آخر داخيل أأو اإ ىل "أأي طرف أ  وقوع سؤ سلوك اإ
خاريج". وقال أأن أأكرث التغيريات وضوحا اكن يتعلق ابلطالع العام عىل تقارير مراجعة احلساابت والتقيمي. وتضمنت 
يات التنقيحات الأخرى زايدة التفاعل بني شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وهجات التأأكد الأخرى مثل مكتب الأخالق 

 ومكتب أأمني املظامل والقيام مبد فرتة بقاء مدير الشعبة، غري القابةل للتجديد، للمرحشني اجلدد، ملدة ست س نوات.

ىل  .232 . ورحب ابلتغيريات املقرتحة، واليت س متكن ادلول اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوتقدم وفد كينيا ابلشكر اإ
ىل املرفق ظمة. وابالأعضاء من الإرشاف بصورة فعاةل عىل املن تساءل الوفد عن ، WO/PBC/22/22 للوثيقة 1لإشارة اإ
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. ومن وهجة نظر الوفد، فاإن لكمة "حفص" جيب 1سبب حذف لكمة "حفص" من الصف الثالث من اجلدول يف املرفق 
نشاء املباين لأن الفحص سوف يوفر طريقة لعالج املشالكت من خالل اختاذ  الاحتفاظ هبا، عىل سبيل املثال، يف س ياق اإ

ىل القيام بعملية مراجعة وتقيمي شامةل أأو القيام بعملية حتقيق. كام تساءل الوفد أأيضا عن سبب  تدابري عالجية بدون احلاجة اإ
ىل تقيمي الأنشطة اليت تمت خارج املوازنة من الصف السابع. ويرى الوفد أأن هذه الأنشطة ميكن أأن تكون  حذف الإشارة اإ

، طالب الوفد بتوضيح املالحظة التفسريية" النشاط 23)أأ( املقرتح مراجعهتا، يف الصف  9يتعلق ابلفقرة  مرحشة للتقيمي. وفامي
الرقايب ل يضمن، لكنه يقمي، حتقيق الالزتام". وبناء عىل التوضيح املقدم، قال الوفد أأنه ميكنه اقرتاح بعض التعديالت. كام 

، كام تساءل أأيضا 27)و(، يف الصف  25ذف املقرتح للفقرة الفرعية طلب توضيحا ابملثل حول السبب املنطقي وراء احل
. وأأخريا، طالب الوفد فهم السبب املنطقي وراء الفقرة اجلديدة 52و 53عن سبب عدم ذكر لكمة حتقيق يف الصفني 

ه املدير العام بعد حصوهل واليت تتعلق بتقيمي أأداء مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، واذلي يقوم ب 25 املقرتحة
. ومل يكن هذا البند يف امليثاق احلايل وأأراد الوفد اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةعىل مدخالت من، وابلتشاور مع، 

 معرفة سبب وجوب خضوع معل مدير الشعبة لتقيمي الأداء من قبل املدير العام.

اللجنة طنية، عن  تقديره للتنقيحات املقرتحة من قبل وعرب وفد مجهورية كوراي، من خالل حديثه بصفته الو  .235
عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية للمنظمة ادلولية للملكية الفكرية. وقال أأن العديد من التنقيحات  الاستشارية املس تقةل للرقابة

يل والرقابة الإدارية وعرب املقرتح قد أأوحضت تقدما هائال فامي يتعلق ابطالع ادلول الأعضاء عىل تقارير شعبة التدقيق ادلاخ
ضافية حول معلية الاطالع هذه. وقد اكن الوفد مدراك لأن هناك  ضايف ومعلومات اإ عن رغبته يف احلصول عىل توضيح اإ

اختالفات بني تقارير التحقيقات وتقارير رقابة شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية الأخرى. وابلرمغ من ذكل، يف مواقف 
اتحة معينة وذات  صهل اكنت ادلول الأعضاء هتمت اهامتما شديدا مبراجعة تقارير التحقيق. واكن أأول سؤال للوفد يتعلق بكيفية اإ

. واكن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةتقارير التحقيق لدلول الأعضاء عىل أأساس البنود احلالية أأو التنقيحات املقرتحة من 
ذا اكن  تقدمي مزيد من املعلومات حول ممارسات املنظامت  لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةميكن ل السؤال الثاين يتعلق مبا اإ

ادلولية الأخرى فامي يتعلق ابطالع ادلول الأعضاء عىل تقارير التحقيق. أأما السؤال الأخري اذلي يتعلق ابلختالف بني 
حقيق. وأأراد الوفد التعبري عن شكره وفد الولايت املتحدة التنقيحات احلالية واملقرتحة فامي يتعلق ابلطالع عىل تقارير الت 

 الأمريكية عىل تعديالته املقرتحة ورأأي انه س تكون هناك مناقشات بناءة حول هذا املوضوع.

فامي يتعلق ابلتنقيحات املقرتحة مليثاق الرقابة  لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوعرب وفد املكس يك عن امتنانه ل  .236
اليت أأيدها. كام هنأأ أأعضاء اللجنة اذلين معلوا عن كثب مع مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. ومن ادلاخلية، 

ن التنقيحات وفرت وضوحا أأكرب حول الوظائف واملزااي وأأنه سوف يمتخض عهنا اس تغالل أأفضل للموارد  وهجة نظر الوفد فاإ
أأحد  الويبونه من املهم بصفة خاصة، يف ظل التغيريات املقرتحة، أأن تصبح . وقد رأأى الوفد أأ الويبوورقابة داخلية أأفضل يف 

( ومنظمة الأمم املتحدة للطفوةل UNDPأأهجزة منظمة الأمم املتحدة، واليت تتضمن برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ )
(UNICEFوأأمانة الأمم املتحدة وبرانمج الأغذية العاملي اليت جعلت تقارير الرقابة متاح ) ة لالطالع العام. واكن الوفد يقوم

بدراسة التعديالت املقرتحة من وفد الولايت املتحدة الأمريكية واليت ظهر ان بعضها ذو صةل ووفر مزيد من الوضوح. وأأراد 
ضافية مقرتحة من قبل الوفود حتت هذا  البند الوفد، من خالل رئيس جلنة الربانمج واملزيانية ، املطالبة بتوزيع أأي تعديالت اإ

 يل.يف صورة كتابية حبيث ميكن للوفود دراسة النص بىشء من التفص 

 وتقدم الرئيس ابلشكر لوفد املكس يك عىل طلبه الواحض واملنطقي. .237

عىل  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوحتدث وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء وأأراد يف البداية أأن يشكر  .238
عداد  للويبومراجعهتا مليثاق الرقابة ادلاخلية  مانة عىل اإ وتنقيحاهتا ها املقرتحة كام تقدم ابلشكر للأ

ىل أأنه من املفضل ابلنس بة  WO/PBC/22/22 وثيقةال للجنة اليت تضمنت هذه املقرتحات. وأأشارت اجملموعة ابء اإ
ىل ادلول الاستشارية املس تقةل للرقابة الأعضاء بصورة مبكرة يف دورة املراجعة. ويف هذه احلاةل، تكون  أأن تقدم تنقيحاهتا اإ

ادلول الأعضاء قد حصلت عىل شهر تقريبا للمراجعة وتقدمي التعليقات اليت ل ميكن تضميهنا يف نسخة اثنية متت مراجعهتا 
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اللجنة حبت اجملموعة ابء ابقرتاح . ورواملزيانيةمن دورة جلنة الربانمج  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةبسبب قرب دورة 
بوصفه خطوة حنو حتسني الرقابة ادلاخلية وخاصة املراجعة املقرتحة املتعلقة مبنح أأحقية الاطالع  الاستشارية املس تقةل للرقابة

العام عىل تقارير الرقابة الإدارية والتقيمي. وتتضمن هذه التقارير معلومات ذات أأمهية كبرية ومل تكن حمدودة عىل التوصيات 
ملنظمة. وميكن أأن يؤدي وجود مزيد من الشفافية والاطالع عىل فقط وسوف تسهم يف القيام مبزيد من التحسني يف معل ا

ىل اس تغالل أأكرث فاعلية لنتاجئ معل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف حتسني  املعلومات بناء عىل هذه املراجعة اإ
دارة املنظمة. وطالب الوفد بتوضيح أأس باب التنقيحات املقرتحة واملتعلقة بتعيني مدي ر شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة معل واإ

ىل أأنه وفقا ملقرتح  لتعيني  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةفاإن اعامتد  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةالإدارية. وأأشار اإ
فقط حول  للرقابةاللجنة الاستشارية املس تقةل مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية مل يعد رضوراي. وسيمت استشارة 

هذا الأمر. وأأرادت اجملموعة ابء معرفة سبب هذا التغيري. عالوة عىل ذكل، تساءلت بشأأن سبب التغيري املقرتح فامي يتعلق 
جراءات فصل مدير شعبة الت  دقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية.ابإ

للجنة لبلطيق وعرب عن شكره ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى وا يةهورية التش يك امجل وحتدث وفد  .239
سهاماهتا. وابلنس بة جملموعة بدلان أأورواب  الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل مراجعهتا مليثاق الرقابة ادلاخلية والأمانة عىل اإ

الوسطى والبلطيق اكن تعزيز الشفافية والاطالع عىل املعلومات من الأمور الرضورية لعملها يف املنظمة. وذلكل، اكنت 
جناز أأهداف اجمل موعة يف موقع جيعلها تويص امجلعية العامة ابعامتد التنقيحات املقرتحة واليت تعتقد اجملموعة أأهنا ستسهم يف اإ

 شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية.

أأةل املتعلقة وقام مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ابلرد عىل التعليقات املثارة حول التعريفات. وحول املس .220
بتضمني لكمة "تفتيش"، مل يكن يواجه أأي مشلكة مع ذكل ابلرمغ من أأنه يعتقد أأهنا غري رضورية ابلنس بة لنوع العمل اذلي 
ليه وهو املراجعة املوجزة حملاوةل حل بعض املشالكت برسعة. واعتقد ان تعريف لكمة الرقابة الإدارية  يبدو أأن الوفد يشري اإ

د غطت ذكل. ومل يس تطع التفكري يف أأي حالت فعلية ميكن أأن يمت فهيا تضمني لكمة "تفتيش" كتعريف والتقيمي والتحقيق ق
. وفامي يتعلق حبذف من أأجل القيام مبثل هذه املراجعة املوجزة والتقيمي لأي نشاط. لقد اكن مفهويم التدقيق والتقيمي شاملني

من  3ازنة فامي عدا املرشوعات، والربامج والس ياسات"، يف الصفحة )ب( املتعلقة ب"الأنشطة اليت تمت خارج املو  7 الفقرة
من الوثيقة، قال أأن تعريف التقيمي يف امليثاق قد مت أأخذه من جزء من املعايري اخلاصة بفريق الأمم املتحدة املعي  1املرفق 

ذا اك لزامية يف مراجعة امليثاق. ومن وهجة نظره، اإ ن هناك نشاط معني ينبغي النظر فيه، اكن ابلتقيمي. ومل يكن من الأجزاء الإ
شارة  ذا رأأت جلنة الربانمج واملزيانية أأنه ل حاجة لإضافة اإ ميكن القيام بذكل حتت تصنيف املرشوعات. وابلرمغ من ذكل، اإ

نه مل يكن دليه مشلكة فامي يتعلق بذكل. أأما فامي يتعلق ابلحتفاظ بعبارة "الرقاب ىل الأنشطة خارج املوازنة فاإ ة الفعاةل من حيث اإ
ن دور شعبة التدقيق 1من املرفق 5صفحة الالتلكفة" يف  ، فقد اكن يشعر من منطلق خربته أأن ذكل ليس رضوراي. اإ

ادلاخيل والرقابة الإدارية مل يكن الإدارة ابلنيابة عن الزمالء اذلين حتملوا هذه املسؤولية. لكن دورها اكن اقرتاح حتسينات 
دارة الربامج  ن الاحتفاظ ابلعبارة قد يعطي انطباعا بأأن شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية تتحمل تتعلق ابإ واملرشوعات. اإ

دارية ولكن تقدمي مقرتحات لتحسني الإدارة. وفامي  مسؤولية الإدارة يف حني أأن وظيفهتا مل تكن الاطالع بأأي مسؤوليات اإ
ىل  27يتعلق ابلفقرة الفرعية  ن مقدمة الفقرة "الأ )ج( واليت أأشارت اإ تضمنت  1 من املرفق 23يف الصفحة  22صول" قال اإ

ىل الفقرتني  حول  32و  33تعريفا نص عىل أأن املدير يقوم بأأنشطة معينة ومل تكن قامئة الأنشطة شامةل. وعند التطرق اإ
ن شعبة التدقيق ادلاخيل التدابري املس تخدمة والتوقعات قال أأهنا تتعلق بتأأكيد احلقائق. ومن خالل تأأكيد احلقائق مل تك

ىل الهفوات. ولهذا  والرقابة الإدارية تتوقع وجود خطة معل واكن عىل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأن تشري اإ
ىل الفقرتني  السبب مل يمت التعامل مع تقارير املراجعة احلسابية والتقيمي بنفس طريقة التعامل مع تقارير التحقيقات. وأأشار اإ

 تعاملت مع شلك تقارير التحقيقات. 30 قائال أأن الفقرة 27و 26صفحيت يف  30و 19يدتني اجلد

ىل املسأأةل املتعلقة برضورة معل تقيمي أأداء ملدير شعبة  ،اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوقال عضو  .222 مشريا اإ
ىل املدير حول جودةن تقدمي ت الإدارية، اإ  التدقيق ادلاخيل والرقابة ن مشاركة  معهل عقيبات اإ اكن يعترب من أأفضل املامرسات. اإ

 ت ل تؤثر عىل اس تقاللية املدير.يف العملية اكن لضامن أأن التعقيبا اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
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عىل  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوشكر وفد كينيا مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وعضو  .221
جاابهتام ضافة أأنه ميكن التفكري يف القيام مبراجع اإ وأأن تقيمي الأداء ميكن  25 ة الرتتيب الإجرايئ يف الفقرةاملسهبة. كام رغب يف اإ

ابلتشاور مع املدير العام. ومل يكن الوفد عىل ثقة من أأن ذكل منطقيا لكن  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةأأن تقوم به 
عطاء مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية تقديرا متدنيا أأو مرتفعا الغرض من ذكل اكن ضامن الاس ت قاللية وجتنب اإ

عدادها. وقال الوفد أأنه يوافق عىل رضورة تقدمي تعقيبات ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل  ىل تقارير التدقيق اليت يمت اإ استنادا اإ
يه اجلهة اليت تقوم هبذا  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةيتكون والرقابة الإدارية حول أأدائه. ويف هذا الصدد، ميكن أأن 

ن تغيري ترتيب الفقرة حبيث تكون "تقوم  لعام" ميكن أأن ابلتشاور مع املدير ا اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةالأمر. اإ
 يضمن الاس تقاللية.

ة استشارية جتمتع ملدة أأس بوع أأربعة مرات يف العام ن اللجنة يه هجاإ  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوقال عضو  .223
ىل قدرة اللجنة عىل ممارسة أأنشطة تشغيلية. عالوة عىل ذكل، اكنت هناك  وجيب أأن يؤخذ ذكل يف احلس بان عند النظر اإ

ملاذا لن يكون من نوايح قانونية لعملية تقيمي الأداء، ميكن ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية رشهحا، واليت توحض 
 هذه العملية املكونة من خطوتني. أأن تقود للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةالعميل ابلنس بة 

وذلكل  الويبووقال مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأن العاملني يف الشعبة ومديرها يعملون مكوظفني يف  .222
ىل موظفي املنظمة مبا يف ذكل تقيمي الأداء. وتنص تدابري تقيمي الأداء يف املنظمة تنطبق علهيم اللواحئ والقواعد اليت تنطبق ع

نه  عىل وضع أأهداف يف بداية دورة التقيمي وتقيمي يف منتصف املدة، اخل. وهذا هو الإجراء املطبق عىل املوظفني وذلكل فاإ
ن تقيمي الأداء قد يتعارض مع اس تقاللية ينطبق أأيضا عىل مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. ولعدة أأ  س باب فاإ

املدير والعاملني يف شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ولهذا السبب ميكن لسلطة خمتلفة ضامن الأداء فامي يتعلق 
دارة املوارد البرشية   دقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية.، اخل يف شعبة التواملزيانيةابلأنشطة الفنية واإ

ىل نفس الفقرات وذك ر اب أأشار وفدو  .225 ملسأأةل اليت أأاثرهتا اجملموعة ابء حول اس تقاللية مدير شعبة التدقيق فرنسا اإ
 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةمل يفهم ملاذا يمت استشارة  23ادلاخيل والرقابة الإدارية. أأما ابلنس بة للفقرة اجلديدة املقرتحة 

ن تقيمي الأداء ميكن أأن يتسبب يف مشالكت. ومتت فقط بيامن اكن للجنة دورا  أأكرث فاعلية يف السابق. وكام أأشار وفد كينيا فاإ
ذا اكن ذكل،عىل س بل  مناقشة أأفضل املامرسات. وتساءل الوفد عام ميكن اعتباره أأداء سئ من قبل املراقب ادلاخيل وما اإ

ىل الفقرة املقرتحة املثال، ميكن أأن ميثل أأداء ل يروق للمدير العام. وقال أأنه م ن الصعب وصف الأداء السئ. وابلإشارة اإ
املتعلقة بقدرة املدير العام عىل فصل مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، قال الوفد أأن اجملموعة ابء قد  22اجلديدة 

 22بدل من ابلتشاور معها. ويرى الوفد أأن الفقرة املقرتحة  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةأأاثرت قضية الاعامتد من قبل 
 قد تتطلب بعض التعديل محلاية اس تقاللية مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية.

عىل الوثيقة املمتزية. ودمع بشدة املبادئ اليت  للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوعرب وفد اململكة املتحدة عن شكره  .226
علهيا املقرتح وغالبية التعديالت املقرتحة. وأأراد الوفد مشاركة بعض اخملاوف اليت عرب عهنا فامي يتعلق بتغيري النص املتعلقة قام 

بطريقة تعيني واستبدال وفصل مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. وقد عرب الوفد عن اعتقاده بأأن النص الأصيل 
. وعرب الوفد عن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةد أأي تغيريات من قبل جلنة التنس يق و اكن أأفضل لأنه تطلب اعامت

ارتياحه بصورة أأكرب ابلنص الأصيل. اثنيا، بيامن شعر الوفد ابلرتياح ابلنس بة لفرتة س تة س نوات اخلاصة مبنصب مدير شعبة 
ىل أأن فرتة التواجد يف املنصب ل جيب أأن تتداخل مع فرتة تواجد  التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأراد الوفد أأن يشري اإ

ذا جاز التعبري، سوف يكون  ذا مت تغيري الفرق يف نفس الوقت، ويف الك اجلانبني، اإ مراجع احلساابت اخلاريج يف منصبه. واإ
ابة الإدارية يف منصبة مع هناك العديد من املراقبني اجلدد. ول جيب ان تتداخل مدة بقاء مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرق

 راجع احلساابت اخلاريج يف منصبه.مدة بقاء م
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س بانيا عن شكره  .227 عىل معلها وعىل التغيريات املقرتحة واليت اعتقد الوفد  للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوعرب وفد اإ
وكام أأشار وفدي اململكة املتحدة وفرنسا، أأهنا ستساعد بصورة كبرية يف حتسني أأداء شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. 

ن الوفد مل يكن مقتنع متاما بأأن التعديل املقرتح اذلي مبوجبه يمت جمرد استشارة اللجنة فقط يعترب حتسينا للنص الأصيل. وقد  فاإ
جيب  نصت نفس الفقرة عىل أأن "الفصل س يكون نتيجة لأس باب حمددة فقط". واعتقد الوفد أأن عبارة "وأأن تكون موثقة"

ذا اكنت هذه الأس با ضافهتا بعد أأس باب حمددة لأن امحلاية لن تكون اكفية اإ  ب احملددة غري موثقة بصورة جيدة.اإ

ىل وأأشار الرئيس  .228 اللجنة . ودعا عضو 23 ة ليس دليه اعرتاض عىل الفقرةأأن وفد الولايت املتحدة الأمريكياإ
ىل الرد عىل الأس ئةل امل  الاستشارية املس تقةل للرقابة  .25و 22و 23تعلقة ابلفقرات اإ

أأن اللجنة اعتقدت أأن التغيريات املقرتحة قد عكست حقيقة أأن ب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةورصح عضو  .229
ن اللجنة لن ت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عرتض مل تكن هجة استشارية أأو هجة تتخذ قرارات. وابلرمغ من ذكل، فاإ

 ص الأصيل.عىل الاحتفاظ ابلن

اللجنة وأأراد وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن يعرب عن شكره لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية و   .250
عىل اجلهود اليت بذلتاها يف اقرتاح بعض التنقيحات الاجيابية يف ميثاق الرقابة ادلاخلية. وقد أأثى  الاستشارية املس تقةل للرقابة

عليقات ومطالب ادلول الأعضاء يف املنظمة ادلولية للملكية الفكرية عىل مدى الس نوات العديدة عىل الاهامتم الشديد بت 
ىل تضمني هذه التعليقات واملطالب يف النسخة املقدمة اإىل جلنة الربانمج  . واكنت العديد واملزيانيةاملاضية، وهجودهام الرامية اإ

ي سزييد من شفافية معلية الرقابة من خالل نرش تقارير التدقيق من التنقيحات ذات أأمهية كبرية وخاصة النص اجلديد اذل
عىل الانرتنت خالل ثالثني يوما من صدورها. وعرب الوفد عن اعتقاده، كام ذكر عدد من الوفود، أأن  الويبووالتقيمي عىل موقع 

يف  ستشارية املس تقةل للرقابةاللجنة الاذكل يعترب خطوة جيدة عىل الطريق الصحيح. عالوة عىل ذكل، فاإن زايدة مشاركة 
تقيمي وفصل مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية اكنت تعترب مسامهة جيدة أأيضا يف وضع الضوابط واملوازين 

صدار   ميثاق الرقابة ادلاخلية مرشوعاملناس بة يف همام الرقابة يف املنظمة. وكام متت الإشارة يف بيان اجملموعة ابء، فاإن توقيت اإ
. ويف املس تقبل، أأوىص الوفد واملزيانيةمل يوفر أأي فرصة لدلول الأعضاء لتنقيحه وتقدمي تعليقات قبل دورة جلنة الربانمج 

بشدة بتوفري فرصة اكرب لتبادل الآراء. وعند هذه املرحةل، عرب الوفد عن رغبته يف اقرتاح بعض التنقيحات اليت اعتقد أأهنا 
ي ىل بعض البنود الإضافية اليت اعتقد أأهنا ستساعد يف توفري مزيد من الإ ضاحات للمهام يف ميثاق الرقابة ادلاخلية ابلإضافة اإ

رضورية من أأجل حتقيق املس توى الرضوري للشفافية واملسائةل لمتكني ادلول الأعضاء من تنفيذ الزتاماهتا املتعلقة ابلرقابة عىل 
ذن رئيس جلن ، اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةة الربانمج واملزيانية وممثيل املنظمة. واقرتح الوفد، بعد احلصول عىل اإ

لتعقيباهتا يف الهناية. وقد  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةاس تعراض التعديالت اليت قامت ابقرتاهحا نقطة نقطة مع تقدمي 
 7 ما عىل سعة صدرمه. ويف الفقرةلوفود مقدوافق رئيس جلنة الربانمج واملزيانية عىل هذا الاقرتاح وعرب الوفد عن شكره ل

املنقحة اقرتح الوفد اإضافة عبارة لتوضيح أأن التحقيقات ميكن القيام هبا بشلك  للويبوميثاق الرقابة ادلاخلية  من مرشوع
ي لتقيص استبايق من قبل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية حبيث تصاغ الفقرة اكلتايل: " التحقيق هو اس تجواب رمس

ساءة ترصف...." واكن الغرض هو توضيح أأن التحقيقات ميكن أأن  احلقائق هيدف اإىل حفص مزامع أأو معلومات تتعلق ابإ
، 22 هبا نتيجة ملزامع. ويف الفقرةتبدأأها شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بصورة استباقية ول جيب ابلرضورة القيام 

ىل أأن اقرتاحه يت ضافة لكمة "الأخرى": " يكون مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية والعاملون أأشار الوفد اإ علق ابإ
...". اكن ذكل تعديال بس يطا واكن الهدف منه ببساطة الويبوهبا مس تقلني عن اكفة الربامج والعمليات والأنشطة الأخرى يف 
ىل القسم اجلديد الويبوالتأأكيد عىل أأن شعبة الرقابة ادلاخلية اكنت متثل أأحد برامج  . وقد أأشار الوفد بىشء من التقدير اإ

لقاء الضوء عىل مبدأأ "تضارب املصاحل" كأحد املبادئ شديدة الأمهية.  اخلاص ب "تضارب املصاحل" واذلي اكن مفيدا يف اإ
حتقيق الثقة  وابلرمغ من ذكل، بعد القيام مبراجعة عن كثب بدأأ أأن هناك بعض الثغرات اليت حتتاج اإىل سدها من أأجل

ىل هيئة حتقيق خارجية بديةل. وأأوىص  10 ابة. وبصفة خاصة، نصت الفقرةالاكمةل يف فاعلية هممة الرق حاةل موضوع اإ عىل اإ
ىل هي  ىل النية يف أأن الإحاةل ستمت اإ ئة خارجية مس تقةل. الوفد ابس تخدام لكمة "مس تقةل" بدل من "بديةل" لأن ذكل يشري اإ

ىل أأن طبيعة اإرشاف وتقيمي املدير العام عىل شعبة ، أأشار الو 12 ويف الفقرة ىل أأن الفقرة قد أأشارت بصورة جزئية اإ فد اإ



WO/PBC/22/30 
54 

ساءة ترصف جتاه املدير  الرقابة ادلاخلية قد خيلق تصورا بوجود تضارب مصاحل يف احلالت النادرة اليت يكون فهيا مزامع ابإ
آنفا، فاإن هناك بع ابلتعامل معها بصورة اكمةل. ونتيجة  12 لثغرات اليت مل تقم الفقرةض االعام. وابلرمغ من ذكل، كام ذكر الوفد أ

القادمة مبناقشة كيفية التعامل مع هذه احلالت  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةذلكل عرب عن رغبته يف القيام يف اجامتعات 
لرقابة تعمل بوضوح وبصورة ميكن التنبؤ هبا. بصورة خمتلفة يف امليثاق حبيث يشعر مجيع أأحصاب املصلحة ابلثقة يف أأن معلية ا

واليت بدأأت ابلقول: "تقارير التحقيق  12 قل العبارة الأخرية يف الفقرةويف هذه املرة، عرب الوفد عن رغبته يف اقرتاح يتعلق بن
عداد التقارير حيث يصبح مو  ىل القسم اذلي يتعلق ابإ ، 13 مالمئة. ويف الفقرةقعها أأكرث الهنائية...." وحىت هناية هذه الفقرة اإ

ضافة عبارة: "جيب أأن تتضمن أأنواع  عرب الوفد عن اعتقاده بأأن القيام ابلتحديد بصورة أأكرب هنا س يكون مفيدا جدا واقرتح اإ
)و( عرب الوفد عن  12التدقيق، ول تقترص عىل، تدقيق الأداء، والتدقيق املايل، وتدقيق الالزتام". ويف الفقرة الفرعية 

أأنه س يكون من املفيد أأن يمت حتديد جدول زمي لتنفيذ التقيمي لأن ذكل مل حيدد حاليا. وميكن القيام بذكل من خالل اعتقاده ب
ضافة عبارة يف هناية الفقرة الفرعية  ، 15 ل لك مخسة أأعوام." ويف الفقرة)و(: "يمت القيام ابلتقيمي اخلاريج مرة عىل الأق12اإ
ىل أأن شعبة  . وعرب الوفد عن رغبته يف تعزيز هذه العبارة حبيث الويبوالرقابة ادلاخلية يه جزء من أأشارت مقدمة العبارة اإ

من خالل  الويبوتصبح "وبصفة خاصة، يقوم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية بتقيمي:....". بدل من العبارة احلالية "مساعدة 
ضافة "تقوم  15تقيمي:..." ويف الفقرة الفرعية  نتاج" : "كفاية الهيالك التنظميية والأنظمة والعمليات  يبوالو )ب( اقرتح الوفد اإ ابإ

لهيا  وفد، كام حدث مع ، اقرتح ال16 لأهداف املوضوعة". ويف الفقرةتامتىش مع ا الويبوالالزمة لضامن أأن النتاجئ اليت تتوصل اإ
جراء التحقيقات..."15 مقدمة الفقرة ضافة :"ميكن ، عبارة "يقوم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأيضا ابإ . واقرتح الوفد أأيضا اإ

ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يتخذ قرارا يتعلق ابلقيام بصورة استباقية ابلبدء يف حتقيقات بناء عىل نقاط ضعف مت 
لقاء الضوء عىل أأن شعبة الرقابة ادلاخلية ميكهنا )ويه تقوم بذكل ابلفعل  حتديدها". ورأأي الوفد أأن ذكل س يكون مفيدا يف اإ
كام يدرك الوفد( بدء حتقيقات بشلك استبايق بناء عىل أأوجه ضعف مت حتديدها من خالل معليات التدقيق والتقيمي. وفامي 

، وبعد أأخر فاصةل يف العبارة اخلتامية، جيب أأن تكون العبارة كام 18 الفقرة يتعلق ابلقسم ز "التقارير" اقرتح الوفد، لتوضيح
التقرير." أأما الصياغة احلالية للفقرة فهيي  مرشوعة خالل فرتة معقوةل يمت حتديدها يف ييل :" واذلي س يعطى فرصة الإجاب

، 32 ا من أأجل الإيضاح. ويف الفقرة"اذلي س يعطى فرصة الإجابة خالل الفرتة احملددة هنا". واكن ذكل تعديال بس يطا مقرتح
ىل التقارير واليت عمل مؤخرا أأن شعبة الر  شارة اإ ضافة اإ عدادها. وقد أأطلق عىل التقارير اقرتح الوفد اإ قابة ادلاخلية قد قامت ابإ

دارة  امس تقارير تورط الإدارة واليت أأعدت بعد حتقيقات جرت واكنت هناك دروس ميكن تعلمها واليت اكنت مفيدة لالإ
ا وتفهم لتطبيقها يف املس تقبل. وقال أأن هذه التقارير س تقدم معلومات مفيدة لدلول الأعضاء حىت تصبح عىل دارية هب

ىل تقارير تورط 32 الرقابة ادلاخلية. ويف الفقرةمضموهنا وتفهم كيفية تطبيق توصيات شعبة  ضافة " ابلإضافة اإ ، اقرتح الوفد اإ
عداد تقارير التدقيق والتقيمي". وس تصبح العبارة عندئذ:"يقوم مدير شعبة الرقابة  الإدارة اليت تنجم عن التحقيقات بعد اإ

ىل تقارير تورط الإدارة اليت تنتج عن التحقيقات عىل موقع  ادلاخلية بنرش تقارير  الويبوالتدقيق والتقيمي ادلاخيل ابلإضافة اإ
صدارها.. عادة صياغة بس يطة 32 ."ويف اجلزء الأخري من الفقرةعىل الانرتنت خالل ثالثني يوما من اإ ، اقرتح الوفد اإ

ل، أأو أأجزاء ادلاخلية ، بناء عىل تقديره، أأن حيجب تقريرا ابلاكمللتوضيح، حبيث تصبح العبارة :"ميكن ملدير شعبة الرقابة 
، واليت شعر بأأهنا من الأفضل وضعها يف 12اقرتح الوفد أأن تتضمن الفقرة عبارات مأأخوذة من الفقرة  31 منه". ويف الفقرة

قات الهنائية واملتعلقة بنواب قسم التقارير يف امليثاق. عالوة عىل ذكل، اقرتح الوفد أأيضا تقدمي نسخة من تقارير التحقي
ىل رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق. والسبب وراء ذكل هو أأن جلنة التنس يق أأقرت  ومساعدي املدير العام اإ
تعيني فريق الإدارة العليا وذلكل جيب أأن يكون رئيس جلنة التنس يق عىل عمل بنتاجئ التحقيقات اليت تتعلق بأأعضاء فريق 

جراء الإدارة العل  ىل رئيس امجلعية العامة. كام اقرتح اإ رسالها فقط اإ ن الصياغة تعي أأن التقارير سيمت اإ يا. ويف الوقت احلايل، فاإ
، واليت تتعلق بتقارير التحقيق الهنائية اليت تتعلق ابملدير العام. وكام متت 12  العبارة املس متدة من الفقرةنفس التعديل، يف

آنفا، اكن الوفد مييل ىل زايدة الشفافية اليت تنتج عن جعل تقارير التدقيق والتقيمي متاحة بصورة اكمةل واعتقد  الإشارة أ كثريا اإ
أأن هذه املبادرة جيب أأن تتضمن التقارير الهنائية أأيضا. وأأدرك الوفد أأن املنظامت الأخرى، مبا فهيا مكتب الأمم املتحدة 

رير التحقيق الهنائية متاحة لدلول الأعضاء بناء عىل الطلب. وتعترب خلدمات املراقبة ادلاخلية، قد قامت ابلفعل بتوفري تقا
مبا يتضمن تعيني أأفراد الإدارة العليا ومدير العام املنظمة وتقيميهم. وذلكل،  للويبوادلول الأعضاء مسؤوةل عن الرقابة الفعاةل 

تحقيقات اليت لها تأأثري عىل فاعلية الضوابط اقرتح الوفد بند جديد لضامن القيام ابلإفصاح بصورة متحمك فهيا عن نتاجئ ال 
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:"ميكن ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، 32وفاعليهتا التشغيلية. واكن هذا هو سبب اقرتاح الوفد للفقرة اجلديدة  للويبوادلاخلية 
ملدير العام لدلول بناء عىل الطلب، تقدمي النسخ الهنائية من تقارير التحقيقات املتعلقة مبساعدي ونواب املدير العام وا

الأعضاء. وابلرمغ من ذكل، ميكن ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، ابلتشاور مع املستشار القانوين، تعديل أأو جحب التقارير 
فراد. جراءات التقاي السلمية للأ وميكن مراجعة تقارير الأفراد يف مكتب شعبة الرقابة ادلاخلية،   لضامن اخلصوصية وحقوق اإ

ذن بذكل. وحيظر قيام ادلول الأعضاء بتوزيع التقارير." ويقال أأن الوفود اليت متتكل نسخ مطبوعة من عند احلصول ع ىل اإ
ىل أأن الوفد قد قام بنفس الاقرتاح ابلنس بة للفقرة  ضافة . 36التعديالت املقرتحة سوف تشري اإ وقال أأنه لو أأنه اكن جيب اإ

ضافة عىل الفقرةاج، كام أأوردها الوفد، فلن تكون هناك ح32فقرة جديدة  دخال اإ ىل اإ ضافة فقرة 36 ة اإ . واقرتح الوفد اإ
ثبات وصف حالت التحقيق ومعل الرتتيبات اخلاصة هبا،  39 فرعية )أأ( لتدعمي التقرير الس نوي بصورة أأكرب كام ييل: "مت اإ

نفاذ القانون الوطنية، والعقوابت الأخرى". ويف )ج( أأقرتح  39 الفقرة الفرعية مثل التدابري التأأديبية، والإحاةل اإىل سلطات اإ
استبدال لكمة "أأس باب" بلكمة "تفسريات" للتوضيح لأنه س يكون من املنطقي ابلنس بة لوصف التوصيات اليت مل يقبلها 

ة الأخرى )ح(، اقرتح الوفد، لضامن الاتساق مع الفقرات الفرعي39املدير العام أأن يرد بصياغته هو. ويف الفقرة الفرعية 
دخال تعديل طفيف حبيث تبدأأ الفقرة اكلآيت :"التأأكد من الاس تقاللية التشغيلية..."حتت 39 ت الفقرةاملوجودة حت ، أأن يمت اإ

 ة" بلكمة "املنفذة" يف الفقرةقسم "تعيني وتقيمي أأداء وفصل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، واقرتح الوفد استبدال لكمة "املقدم
عطاء صيغة املبي 21 س بانيا املتعلق بأأن مدير 22 الفقرةللمعلوم. ويف . والهدف هنا هو اإ ىل أأن تعليق وفد اإ ، أأشار الوفد اإ

شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية جيب فصهل فقط لأس باب حمددة و"موثقة"وهو اقرتاح وافق الوفد عليه. واقرتح الوفد 
عطاء صيغة املبي للمعلوم يف هذه الفقرة حبيث تصبح كام ييل: " ميكن للمدير العام أأن يفصل مدير شعبة الرقابة أأيضا اإ

ىل أأن الفصل  ادلاخلية، بناء عىل أأس باب حمددة فقط...". ورغب الوفد يف أأخذ تعليقات الوفود الأخرى يف احلس بان وأأشار اإ
قراره من قبل  رغبته يف عرب الوفد عن  26 وجلنة التنس يق. ويف الفقرة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةجيب أأن يمت اإ

ىل أأنه فهم أأن الغرض من هذه الفقرة هو تطبيقها عىل الأمانة وليس ادلول الأعضاء أأي أأن ادلول الأعضاء لن يمت  الإشارة اإ
ضافة مجةل قصرية ويه "من واملزيانيةمنعهم من تقدمي اقرتاحات ابلتعديالت عىل امليثاق اإىل جلنة الربانمج  . وذلكل اقرتح اإ

كون الفقرة املنقحة اكلتايل:" أأي تعديالت مقرتحة مقدمة من قبل الأمانة فامي يتعلق ابمليثاق ستمت قبل الأمانة". وبذكل ت
واملدير العام...". والهدف من ذكل هو رضورة تأأكد الأمانة أأن علهيا أأن  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةمراجعهتا من قبل 
واملدير العام قبل القيام بأأي تعديالت يف امليثاق. واختمت الوفد مداخلته  لرقابةاللجنة الاستشارية املس تقةل لتقوم ابلتشاور مع 

ابلتعبري عن شكره لدلول الأعضاء عىل سعة صدرمه وعىل دراس هتم املتأأنية للتنقيحات اليت أأوىص هبا الوفد واليت رأأي أأهنا 
ىل أأن اكفة الاقرتاحات اليت تقدم هبا مل تكن متثل  تساير الاجتاهات السائدة يف الأمم املتحدة وأأفضل املامرسات. وأأشار اإ

ذا اكنت اقرتاحات الوفد  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةسابقة جديدة وانه يرحب بتعقيبات  عىل اقرتاحاته أأي عام اإ
ذا اكنت ستسهم يف حتسني مس توى الشفاف   ية واحملاس بة يف امليثاق اجلديد.منطقية وما اإ

ىل الأمانة عىل  .252 نقطة بداية جيدة لتحسني  ا اعتربهواليت WO/PBC/22/22وثيقة الوتقدم وفد أأملانيا ابلشكر اإ
الإجراءات وجعلها أأكرث شفافية. وعرب عن اعتقاده بأأمهية تطبيق املنظمة لأعىل املعايري والقيام ابلتحقيق يف أأي خمالفات حممتةل 

الوفد عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء وأأنه ميكن أأيضا، من حيث املبدأأ، أأن يؤيد اقرتاح بطريقة مس تقةل وتمتزي ابلشفافية. وعرب 
وفد الولايت املتحدة الأمريكية اذلي أألقى الضوء عىل نقاط شديدة الأمهية، واليت تضمنت ومل تقترص عىل: مسأأةل تضارب 

ىل هيئة حتقيق خارجية مس تقةل؛ وجود دور أأكرث حاةل التحقيق اإ  فاعلية ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة املصاحل؛ اإ
ىل  16 دارية كام هو مقرتح يف الفقرةالإ  ماكنية القيام ببدء التحقيقات بصورة استباقية. وأأشار الوفد بصفة خاصة اإ ومبا يتضمن اإ

ىل التغيريات ا فامي  32 قرتحة يف الفقرةملالاطالع عىل التقارير واذلي ميكن ادلول الأعضاء من الاضطالع مبهاهمم الرقابية واإ
ىل الفقرة اجلديدة  31 الإدارة. وفامي يتعلق ابلفقرةيتعلق بنرش تقارير تورط  ىل دور جلنة التنس يق ابلإضافة اإ  32والإشارة اإ

املقرتحة من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكية، عرب وفد أأملانيا عن رغبته يف أأن يصبح من الواحض بصورة أأفضل أأن اطالع 
التعديالت اليت متت يف ول الأعضاء عىل النسخ الهنائية من تقارير التحقيقات سوف يمت فقط بصورة رسية. وأأقر الوفد ادل

املتعلقة ابلتقرير الس نوي. وأأخريا، وفامي يتعلق بتعني وفصل مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، أأيد  39 الفقرة
س بانيا بىشء من الوضوح، فاإن الوفد مل يكن مقتنعا بأأن الوفد بيان اجملموعة ابء، وكام أأش ارت وفود اململكة املتحدة وفرنسا واإ



WO/PBC/22/30 
56 

س تكون اكفية وأأنه جيب أأن يكون هناك بدل من ذكل رأأي موثق  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةجمرد املشاورات مع 
س بانيا بأأن الفقرة قرتاح وفدعىل الأقل. كام أأقر ا للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة جيب أأن تنص عىل أأن مدير شعبة  22 اإ

التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ميكن فصهل فقط بناء عىل أأس باب حمددة و"موثقة". وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن وفد 
 .ملس تقةل للرقابةاللجنة الاستشارية االولايت املتحدة الأمريكية قد تقدم ابقرتاح جيد جدا وأأنه يف انتظار سامع تقيمي 

بأأن التعديالت املقرتحة من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكية  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةورصح عضو  .251
طار احملاس بة يف  تعليق  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. واكن دلى الويبواكنت منطقية للغاية وأأهنا سزتيد من شفافية اإ

ل الإضافة واملقرتحة من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكية جتع 32د أأن الصياغة اجلديدة للفقرة اجلديدة صغري وهو أأهنا تعتق
)و( فاإن معايري التحقيقات العاملية اكنت 12مكررة.  وفامي يتعلق ابلتعديالت املقرتحة عىل الفقرة الفرعية  32 املقرتحة يف الفقرة

س س نوات. وذلكل فاإن الاقرتاح اكن ميثل تكرارا للمتطلبات اخلاص ابملعايري اليت تتطلب القيام بعمل مراجعة مرة لك مخ
اللجنة ، فاإن تعريف أأنواع التدقيق املقرتحة يه أأنواع التدقيق املتوقعة ومل تكن 13 امليثاق. وابملثل، ففي الفقرةيقوم علهيا 

ذا اكن وجود تعريف اإضايف الاستشارية املس تقةل للرقابة  س يكون مبثابة تقييد لها من عدمه.  متأأكدة مما اإ

ىل أأنه يبدو أأن هناك تبادل .253 لوهجات النظر. ولأن هناك العديد من النقاط اليت لزالت حمل  اممثر  وأأشار الرئيس اإ
عداد نص منقح يتناول  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةنقاش، وأأنه لزال من املبكر أأن يمت اختاذ قرار، فقد اقرتح قيام  ابإ

اكفة أأوجه القلق اليت أأاثرهتا الوفود مع وجود معود يتناول مقرتحات اللجنة. وميكن اس تخدام هذه النسخة املنقحة من قبل 
اكفة الوفود ملراجعة اكفة التنقيحات الآن أأمام جلنة الربانمج واملزيانية لمتكيهنا من اختاذ قرار بشأأن تقدمي أأي مقرتح يتعلق 

 ىل امجلعية العامة. ابلتوصية بتنقيح امليثاق اإ 

ضافة  .252 س بانيا مقرتحات وفد الولايت املتحدة الأمريكية بصفة عامة. وعرب الوفد عن رغبته يف اقرتاح اإ وأأقر وفد اإ
جراءات مت  39 للفقرة فامي يتعلق ابلتقرير الس نوي، وحتديد مك أأي رضر وقع بسبب خمالفات مت اكتشافها، بل والأمه، أأي اإ

ضافةتبنهيا أأو مت التوصية  ىل أأن التقرير سوف  39 فقرة فرعية جديدة حتت الفقرة بتبنهيا لإصالح الرضر. واقرتح اإ تشري اإ
ىل التلكفة املالية للرضر الواقع والإجراءات اليت مت اختاذها أأو  شارة، عىل أأساس اخملالفات اليت مت اكتشافها، اإ يتضمن اإ

 التوصية ابختاذها لإصالح أأو عالج الرضر.

ىل أأنه يرى أأ س يك وأأشار وفد املك  .255 مة من لكمة "أأوجه الضعف" يف الفقرة مة "خطر" ميكن أأن تكون أأكرث مالءن لكاإ
 .16املقرتحة 

وعرب وفد كينيا عن شكره لوفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل التعديالت اليت اقرتهحا. ولأن املقرتحات اكنت كثرية  .256
ذا اكن جيب تضمني وأأهنا مت تقدميها يف هذا اليوم، اكن الوفد حيتاج اإ  ىل مزيد من الوقت دلراس هتا قبل اختاذ قرار يتعلق مبا اإ

:"... ميكن ملدير جلنة 32التعديالت املقرتحة يف النص املنقح. ويف الوقت نفسه، أأشار اإىل لكمة "تعديل" يف الفقرة اجلديدة 
تعليقاته السابقة بشأأن . وأأكد الوفد أأيضا عىل الرقابة ادلاخلية، ابلتشاور مع املستشار القانوين، تعديل..." تقرير التحقيق

ذا  25 الفقرة وأأراد معرفة الإجراءات احلالية املتبعة لتقيمي أأداء مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. واس تفرس عام اإ
جراءات أأخرى اكن يمت حاليا تقيمي مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية من قبل املدير العام أأو ما اإ  ذا اكنت هناك اإ

 متبعة حاليا يف هذا الصدد. 

عىل التنقيحات املقرتحة للميثاق، واليت يعتقد أأهنا،  للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةسرتاليا عن شكره وعرب وفد أأ  .257
طار الرقابة. كام عرب الوفد أأيضا عن شكره لدلول الأ  عضاء اليت تقدمت يف مجملها، منطقية للغاية وستساعد عىل تعزيز اإ

مبقرتحات. وعرب عن رغبته يف تأأييد التعليقات اخلاصة بدراسة هذه املقرتحات. وقال أأن ادلول الأعضاء اكن أأماهما شهر 
التنقيحات املقرتحة  مرشوع، ومخسة عرش دقيقة يف فرتة الغذاء دلراسة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةدلراسة تنقيحات 

من وفد الولايت املتحدة الأمريكية ووقت أأقل دلراسة بعض التعليقات اليت مت تقدميها للتو. واكن غري مقتنعا بفكرة تضمني 
ىل أأهنا تنقيحات قامت هبا  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة لقرتاحات ادلول الأعضاء لتنقيحات ملقرتحاهتا مما يشري اإ
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. وطالب ادلول الأعضاء اليت تتقدم مبقرتحات تتعلق بتنقيح امليثاق أأن تقدهما يف صورة مكتوبة ستشارية املس تقةل للرقابةالا
عطاء الوفود وقتا اكفيا مبا يف ذكل وقتا اك ىل جانب اإ  فيا لعواهمها دلراسة التنقيحات.اإ

ذا اكن وفد  .258 هيل وضع اكفة املقرتحات يف صورة نص واحد وتوزيعه يقرتح قيام الأمانة بتس أأسرتالياوتساءل الرئيس عام اإ
ذا اكن ذكل س يكون مهنجا أأفضل من قيام  اللجنة الاستشارية املس تقةل حبيث يتوافر للوفود الوقت الاكيف ملراجعته وعام اإ

 هبذا العمل. للرقابة

ملقدمة جيب أأن تعزى ت اعىل أأن ذكل س يكون طريقة فعاةل للسري قدما وأأن اكفة املقرتحا أأسرتالياووافق وفد  .259
 ملصادرها.

عداد النسخة املنقحة، واليت جيب أأن توحض أأيضا مصادر املقرتحات، لأن  .260 وطالب الرئيس من الأمانة املساعدة يف اإ
ذكل سيسهل معلية املراجعة من قبل ادلول الأعضاء واملشاورات غري الرمسية املتعلقة بأأي حتفظات معينة. وميكن وضع 

د حتفظات عليه بني قوسني. وميكن للجنة الربانمج واملزيانية تنقيح النص يف حاةل توفر الوقت الاكيف النص اذلي يكون للوف
ذا توافر للوفود وقتا اكفيا للتشاور مع عواهمها. كام طالب اكفة الوفود املتقدمة مبقرتحات التأأكد من اس تالم الأمانة لهذه  واإ

 فرصة ممكنة. النص املنقح يف أأقرباملقرتحات حبيث يمت توزيع 

ىل أأسامء الوفود اليت قامت ابلتقدم مبقرتحات حبيث يتضح امس .262 الوفد اذلي قام  وطالب وفد جنوب أأفريقيا ابلإشارة اإ
 بتقدمي املقرتح.

ىل  .261 ن الأمانة سوف تقوم بوضع أأسامء الوفود أأمام املقرتحات. واختمت الرئيس لكمته بتوجيه الشكر اإ وقال الرئيس اإ
عىل مقرتحاهتام وقال أأنه يعتقد أأن ادلول  شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةو  ملس تقةل للرقابةاللجنة الاستشارية ا

 الأعضاء قد قامت بتقدمي تعقيبات جيدة. ومت تأأجيل هذا البند.

عادة فتح البند يف اليوم التايل ودعا  .263 أأعيدت لتقدمي النص اذلي  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوقام الرئيس ابإ
 صياغته.

يس. وبدأأ بقراءة الوثيقة املنقحة واليت مت توزيعها بناء عىل طلب الرئ  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوقدم عضو  .262
 البيان الرمسي التايل:

حة عىل أأنه من املهم أأن تقوم جلنة الربانمج واملزيانية ابعامتد التنقيحات املقرت  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة"ترى 
من  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةميثاق الرقابة. وتعترب هذه اخلطوة خطوة هامة يف حياة املنظمة. ومل تمتكن 

ىل توافق لأنه بدون توافق لن ميكن تنفيذ  القيام ابلتأأكيد بصورة اكفية عىل مدى تشجيعها لدلول الأعضاء للتوصل اإ
بأأن امجليع  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةاس بة والتقيمي وهو تعديل تؤمن التعديالت الهامة مثل نرش تقارير احمل
ىل الأمام"  يرى أأنه مبثابة قفزة هائةل اإ

ىل أأنه قىض جزء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةواس تطرد عضو  من صباح هذا اليوم يف مناقشات مع  اكبري  اابلإشارة اإ
التعديالت من أأجل توضيح وهجات النظر وفهم الأس باب املنطقية وتقدمي تعقيبات اللجنة. ادلول الأعضاء اليت قامت ابقرتاح 

نه سوف يقوم بعرض مقرتحات  ولأن ادلول الأعضاء قد قامت بتقدمي مقرتحاهتا بشأأن التعديالت يف ادلورة العامة، فاإ
نه لن يقوم بعرض التعديالت اليت قامت بتقدميها ادلول الأعضاء واليت يكون للجنة تعليقات علهي ا. وبعبارة أأخرى، فاإ

. وقال أأن عرضه التوضيحي سوف يعمتد فقط عىل الوثيقة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةالتعديالت اليت وافقت علهيا 
اللجنة الاستشارية ، قال عضو 22 الصفحة ،16الأخرية اليت مت توزيعها وليس عىل أأي وثيقة أأخرى. وابلنس بة للفقرة 

ضافة :"ميكن ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يتخذ قرارا بشأأن بدء  قةل للرقابةاملس ت أأن وفد الولايت املتحدة الأمريكية اقرتح اإ
حتقيقات بصورة استباقية بناء عىل نقاط الضعف اليت مت حتديدها". واقرتح وفد املكس يك استبدال لكمة "نقاط الضعف" 
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، 32اقرتاح وفد املكس يك. وابلنس بة للفقرة اجلديدة املقرتحة  ارية املس تقةل للرقابةاللجنة الاستشبلكمة "خماطر". ودمعت 
عادة صياغة" بدل من "تعديل". وأأيدت  الاقرتاح. واكنت العبارة  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةاقرتح وفد كينيا لكمة "اإ
ضافهتا  وفد الولايت املتحدة الأمريكية كام ييل : "وابلرمغ من ذكل، فاإن مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، ابلتشاور اليت اقرتح اإ

ىل "بعد التشاور" لتصبح "وابلرمغ من ذكل، فاإن مدير شعبة  مع املستشار القانوين..."و اقرتحت اللجنة تغيري "ابلتشاور" اإ
أأن  ارية املس تقةل للرقابةللجنة الاستشالرقابة ادلاخلية، بعد التشاور مع املستشار القانوين..." واكن السبب املنطقي 

عبارة"ابلتشاور مع" تويح بأأن القرار مشرتك. ولأن املستشار القانوين غري مس تقل عن الإدارة، وأأن العملية تتضمن الإدارة 
أأنه لن يكون من املالمئ أأن يشارك موظف غري مس تقل يف هذه الأمور.  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةالعليا، شعرت 

التعديل عىل أأن القرار يكون يف يد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وأأنه س يقوم ابلتشاور فقط مع املستشار القانوين. وقد أأكد 
ضافة عبارة جديدة :"يف احلالت اليت تتعلق فهيا 25، يف صفحة 36وابلنس بة للفقرة  ، اقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

الإبالغ هبا، يف أأقرب فرصة ممكنة،  ملدير العام، ينبغي للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةلتحقيق ابنتاجئ و/أأو توصيات تقرير ا
ذا وافقت ادلول الأعضاء عىل الفقرة اجلديدة  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةلدلول الأعضاء." ورأأت  ، واليت 32أأنه اإ

نه لن تكون هناك حاجة لإجراء تعديل عىل الفقرة 36 رةقدمت مزيد من املعلومات عام هو مطلوب يف الفق ، وتقرتح 36، فاإ
، املتعلقة التقرير الس نوي ملدير شعبة 26، صفحة 39 الإضافة املقرتحة. ويف الفقرةحسب  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

س بانيا فقرة فرعية جديدة :"مؤرشا عىل الأثر املايل للمخالفات والإجراءات العالجية اليت مت  الرقابة ادلاخلية، اقرتح وفد اإ
أأن هذه املسائل قد مت التعامل معها بصورة مناس بة يف النص احلايل  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةاختاذها". واعتقدت 

ثبات وصف حالت التحقيق...". وترى  39للفقرة  ن أأن الوصف يتضم اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة)ب(: "جيب اإ
ن وجدت. وابلرمغ من ذكل، للتأأكيد عىل اجلانب املايل، اقرتحت  ضافة  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةالآاثر املالية، اإ اإ

ن وجدت، لتكل...". واعتقدت  اللجنة عبارة جديدة للفقرة الفرعية حبيث تصبح كام ييل:"وصفا، يتضمن الآاثر املالية، اإ
الأثر املايل سيمت تغطيته من خالل هذه الإضافة كام سيمت تغطيته )فامي يتعلق أأوجه العالج  أأن الاستشارية املس تقةل للرقابة

"وصف اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة)ب( من مقرتح 39والتوصيات( من خالل الفقرات الفرعية التالية: الفقرة الفرعية 
عداد التقارير"؛ فقرة لاكفة التوصيات ادلاخلية ذات الأولوية القصوى اليت يقدهما م دير شعبة الرقابة ادلاخلية أأثناء فرتة اإ

ىل جانب  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة)ج( من اقرتاح 39 فرعية "وصف لاكفة التوصيات اليت مل يقبلها املدير العام اإ
"حتديد  ستشارية املس تقةل للرقابةاللجنة الا)د( من توصية  39أأس باب عدم قيامه/قياهما ابملوافقة علهيا."؛ والفقرة الفرعية 

التوصيات ذات الأولوية القصوى يف التقارير السابقة واليت مل يمت اس تكامل الإجراءات العالجية اخلاصة هبا." واعتقدت 
أأن ذكل سوف يوفر معلومات مناس بة لدلول الأعضاء. عالوة عىل ذكل، أأراد عضو  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

ىل أأن ستشارية املس تقةل للرقابةاللجنة الا ىل الفقرة الإشارة اإ )اخلاصة بنرش تقارير تورط الإدارة( اكنت  32 الاضافة املقرتحة اإ
س بانيا. وأأوحض عضو  أأنه ميكن  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةمتثل تعديال كبريا س يكون هل أأثرا مبارشا وفقا ملقرتح وفد اإ

عداد نوعني من التقارير اب لنس بة للتحقيقات: أأحدها هو التقرير الهنايئ للتحقيق، وهو عبارة عن تقرير تقيص حقائق ركز عىل اإ
خمالفات فرد ما أأو بعض الأفراد أأما الثاين فاكن تقرير تورط الإدارة، واذلي قدم ادلروس املس تفادة، وحدد أأوجه الضعف يف 

ىل التحقيقات ويعطي وصفا للمسائل وحيدد نقاط الرقابة اليت مسحت بوقوع اخملالفات. أأما التقرير الأخري  فسوف يشري اإ
أأن  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةالضعف يف الرقابة اليت مسحت بوقوع اخملالفات ويقوم بتقدمي توصيات أأيضا. ورأأت 

ءات اليت قامت نرش تقارير تورط الإدارة اكنت خطوة هامة ابلنس بة لدلول الأعضاء س متكهنا من فهم ما حدث والإجرا
 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، قال عضو 29صفحة اليف  22و 23الأمانة ابختاذها لتصويب اخلطأأ. وابلنس بة للفقرتني 

اللجنة ، جيب أأن تقوم اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةأأن ادلول الأعضاء قد اقرتحت أأنه بدل من جمرد التشاور مع 
اللجنة الاستشارية املس تقةل ابعامتد تعيني أأو فصل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية. ومل يكن دلى  للرقابة الاستشارية املس تقةل

ليست  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةأأي اعرتاضات عىل هذا املقرتح وقامت بتأأييده طاملا أأن هناك تفامه عام بأأن  للرقابة
ذا اكن هناك تفامه عام هبذا الشأأن ميكن  قةل للرقابةاللجنة الاستشارية املس تهجة اختاذ قرارات.  للجنة يه جلنة استشارية. واإ

أأن تدمع هذا التعديل. وبناء عىل اقرتاح وفد اململكة املتحدة بتضمني عبارات تتعلق بعدم ثبات  الاستشارية املس تقةل للرقابة
اللجنة الاستشارية قابة الإدارية، قام عضو فرتة منصب مراجع احلساابت اخلاريج ومدير شعبة التدقيق ادلاخيل والر 

ابجلهر بقراءة العبارة اجلديدة املقرتحة ويه:"جيب اختاذ خطوات، لكام أأمكن، لضامن أأن بداية فرتة منصب  املس تقةل للرقابة
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ل عضو مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ل جيب أأن تكون مشاهبة لبداية فرتة منصب مراجع احلساابت اخلاريج اجلديد". وقا
أأن اخملاوف هنا تتعلق الغياب أأو التغيري املزتامن لهاتني الآليتني الرقابيتني واذلي قد يؤثر  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
اللجنة الاستشارية املس تقةل . واكنت هذه اخملاوف مربرة. وابلرمغ من ذكل، اكن دلى الويبوسلبا عىل جودة أأعامل الرقابة يف 

تعتقد أأن خطر حدوث ذكل ليس كبريا بسبب مس توى  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةيقان: الأول هو أأن تعل  للرقابة
حىت عند رحيل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية. وسيبقى رؤساء أأقسام التدقيق  الويبواذلاكرة املؤسس ية الضخمة اليت ستبقى يف 

أأن رحيل مدير الشعبة س يؤثر  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةتقد والتقيمي والتحقيق يف مناصهبم. وبناء عليه، ل تع 
ذا  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةبصورة خضمة عىل جودة الآليات الرقابية. اثنيا، ترى  أأنه ل يوجد جمال كبريا للمناورة. فاإ

ذا قرر املدير أأن رحل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، جيب عىل ادلول الأعضاء العثور عىل بدي ل جديد ملدة س تة أأعوام واإ
يغادر عند بدء مراجع احلساابت اخلاريج لفرتة منصبه فال يوجد طريقة لتجنب تداخل فرتات البقاء يف املنصب. وأأخريا، 

 يف عام اكن من املهم مالحظة انه اكن يوجد يف الوقت احلايل اختالف يف فرتات البقاء يف املنصب لأن املدير احلايل بدأأ معهل
اللجنة ملدة س تة أأعوام. واختمت عضو  1021ملدة مخسة أأعوام أأما مراجع احلساابت اخلاريج فقد بدأأ فرتة معهل يف  1021

ليس دلهيا مزيد من التعليقات وأأنه سوف يقوم  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةبقوهل أأن  الاستشارية املس تقةل للرقابة
ذا أأرادت أأن تناقش حبضور اجامتعات جلنة الربان معه أأي مج واملزيانية طوال الأس بوع وس يكون حتت أأمر ادلول الأعضاء اإ
 جوانب للتغريات املقرتحة.

جراء  .265 ىل أأن بعض الوفود قد طالبت مبزيد من الوقت لإجراء مشاورات وأأنه ذلكل ل يقرتح ابإ وأأشار الرئيس اإ
ن وفد اسرتاليا طالب بفرصة لطرح أأس ئةل عىل مناقشات يف جلنة الربانمج واملزيانية يف هذا الوقت لخت اذ قرارات. وقال اإ

 اسة املقرتحات واليت وافق علهيا.الأنصار فامي يتعلق ابقرتاحاهتم اخلاصة مبساعدة ادلول الأعضاء عىل در 

ىل أأعضاء اجملموعة  .266 رسالها اإ لكرتونية من الوثيقة اليت مت توزيعها حبيث ميكن اإ وطالب وفد كينيا بتوزيع نسخة اإ
 وعواهمهم. وأأراد الوفد املطالبة بتفسري للمامرسة احلالية املتعلقة بتقيمي أأداء مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. 

قيق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأن املوظفني يف شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة وردا عىل ذكل، قال مدير شعبة التد .267
دارة أأداء  لويبوويمت تقيميهم بنفس الطريقة اليت يمت هبا تقيمي موظفي املنظمة. ويوجد اب الويبوالإدارية مه موظفني يف  نظام اإ

عىل أأساسها يف بداية لك عام. ومت حتديد الأهداف ابلنس بة وتطوير عاملني واذلي يمت مبوجبه حتديد معايري معينة يمت التقيمي 
للموظفني، ويف هناية العام، أأو بهناية شهر مارس من العام التايل، يقوم املرشف بتقيمي مدى تلبية خمتلف الأهداف ويعطي 

دخال بعض تقيامي شامال. وميكن أأن يكون درجات التقيمي ممتازة وأأنه قد مت حتقيق الأهداف أأو أأن هناك حاجة  للقيام ابإ
التحسينات، أأو أأن الأداء مل يرىق ملس توى التوقعات. وهذا هو النظام اذلي اكن مطبقا ابلنس بة لاكفة العاملني. ومن حيث 
املبدأأ، يوجد اثنني من املرشفني للك موظف: أأحدهام هو املرشف املبارش والثاين اكن فوق املرشف املبارش واذلي اكن 

واذلي يقدم التقيمي الهنايئ. ويف هناية الأمر، اكن املدير العام ابلطبع يأأيت عىل مقة النظام الهريم يرشف عىل الشعبة كلك 
جناز الأهداف، واليت قاما  ذا اكن قد مت اإ واذلي اكن، يف حاةل مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، يقوم بتحديد ما اإ

ية واكنت جزء من خطة معل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. ومتت معا ابختاذ قرار بشأأهنا. الأهداف مل تكن رس 
مناقشة خطة العمل هذه مع ادلول الأعضاء وأأصبحت جزءا من برانمج معل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. لقد 

ف. وهذه يه الطريقة اليت سيمت ابلفعل أأصبح امجليع عىل عمل ابلأهداف وميكن ابلطبع أأن يمت تقيمي الأداء يف ضوء هذه الأهدا
ن التغيري اذلي س ينتج عن التنقيح املقرتح للميثاق اكن يتعلق  تقيمي مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية من خاللها. اإ

اللجنة ولن تقوم  ، اليت تعترب هجة خارجية، عىل التعبري عن رأأهيا يف جوهر العمل.اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةبقدرة 
بعمل التقيمي لكهنا س تقدم معلومات وبذكل تسهم يف تقيمي جوهر العمل اذلي تقوم به شعبة  الاستشارية املس تقةل للرقابة

 دقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية.الت

القليةل القادمة. ابلشكر لدلول الأعضاء عىل تنقيحاهتم املقرتحة واليت س يقوم بدراس هتا يف الأايم  أأسرتالياوتقدم وفد  .268
ذا  ىل اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية املتعلق ابلطالع عىل تقارير التحقيقات. وأأراد أأن يسأأل هذا الوفد عام اإ وأأشار اإ
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اكن قد قام بدراسة ترتيب مقرتحاته وفقا للمامرسات الواكلت املتخصصة الأخرى يف الأمم املتحدة ومبا يامتىش مع املبادئ 
ىل تقدمي معلومات للسامح ابدلراسة الاكمةل ملقرتحه. واكن الوفد همامت أأيضا العامة  لرسية التحقيقات الإدارة. ودعا هذا الوفد اإ

ذا اكنت هناك مشلكة ملموسة يعرفها الوفد واليت ينوي الاقرتاح تناولها.  مبعرفة ما اإ

عود لحقا لهذا املوضوع املتحدة الأمريكية أأن يأأجل أأن تكون هجودان بناءة، ميكن لوفد الولايت وقال الرئيس أأنه من  .269
ذا مل يكن دلي  ه رد حمدد يف هذه املرحةل.اإ

عىل السؤال اذلي اكن يتناول عنارص قليةل  أأسرتالياوعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للرئيس ولوفد  .270
ذا اكن اقرتاحه مامتش يا مع الواكلت املتخصصة للأمم املتحدة فامي يتعلق  خمتلفة. وقد فهم الوفد أأن السؤال تضمن ما اإ

آخر يف السؤال يتعلق ابملبادئ العامة للرسية.  بس ياسات الإفصاح اخلاصة بواكلت الأمم املتحدة الأخرى. واكن هناك عنرص أ
 واعتذر الوفد عن أأنه مل يمل ابملدى الاكمل للسؤال وطلب تكراره.

 الاقرتاح مع املبادئ العامة للرسية يف التحقيقات الإدارية.أأنه تساءل بشأأن توافق  أأسرتالياوقال وفد  .272

نه متت التايل. وكرد مبديئ، قال الوفد اإ  نه س يعود برد أأكرث تفصيال يف اليوموفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ وقال  .271
عليه أأن يبحث بصورة دراسة س ياسات الإفصاح الأخرى، كام أأشار أأثناء مداخلته عند التقدم ابقرتاحاته. وقال الوفد أأن 

ذا اكنت هذه الواكلت اليت متت دراس هتا لها ماكنة واكلت متخصصة يف الأمم املتحدة. كام سيبحث الوفد عن  أأكرث معقا فامي اإ
ملاما بنطاق  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةرأأي خبري من شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية و  لأهنا س تكون أأكرث اإ

سات احلالية. وابلرمغ من ذكل، فقد قام الوفد بدراسة العديد من الس ياسات الأخرى وانه، كام أأشارت يف اليوم الس يا
السابق، مل ير انه يقرتح أأي أأمر يعترب سابقة. ورأأي أأن اقرتاحه ميثل أأمرا يامتىش بصورة أأساس ية مع الاجتاه حنو الشفافية 

لتحرك حنو حتقيق املزيد من الشفافية يف تقارير التدقيق والتقيمي، رأأي الوفد، يف واحملاس بة يف منظومة الأمم املتحدة. ومثل ا
نفس الوقت، أأن الواكلت اليت تبنت املهنج حمل ادلراسة، قامت بتضمني تقارير التحقيقات يف المنوذج. وذلكل فاإن الاقرتاح 

ة. أأما اجلزء الثاين من السؤال، واذلي يتعلق بتوافق يتعلق مبا فهم الوفد أأنه اجتاه حنو تطبيق أأفضل املامرسات يف هذه الفرت 
حيتاج لأن يعود اإىل هذه  الاقرتاح مع املبادئ العامة لرسية التحقيقات الإدارية فميثل قضية قانونية معقدة وأأشار الوفد أأنه

 النقطة.

ذا دعت احلاجة. وميكن نه يقرتح دعوة ادلول الأعضاء لعقد مشاورات غري رمسية ومشاورة عواهمهم اإ وقال الرئيس اإ  .273
ماكنية التشاور وطرح الأس ئةل عىل مدير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةطرح الأس ئةل والتشاور مع  . واكن عىل ثقة من اإ

شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. وقد حث ادلول الأعضاء عىل النقاش بني بعضهم البعض وخاصة بصورة مبارشة مع 
ئل املتعلقة ابلأهداف املتعلقة بأأي تغيريات. وعرب عن رغبته يف حث ادلول الأعضاء عىل مراجعة املقرتحات أأنصار املسا

ن أأمكن يف ه ىل هذا البند اإ ن أأمكن العودة اإ ذه اجللسة. ومت والتشاور مع عواهمهم واملشاركة يف حماداثت بناءة. وسريى اإ
 تعليق هذا البند.

اللجنة الاستشارية املس تقةل أأن وذك ر الرئيس بخرى يف اليوم الرابع من هذه ادلورة. ومت فتح النقاش بشأأن البند مرة أأ  .272
ضافية من العديد من الوفود. وافقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل رضورة  للرقابة قدمت مقرتحاهتا، واليت اتبعها مقرتحات اإ

عداد وثيقة تظهر اكفة التعديالت املقرتحة مع ذكر أأسامء الوفود ال اللجنة الاستشارية يت تقدمت هبا ابلإضافة اإىل مالحظات اإ
عىل التعديالت. ومت عرض الوثيقة يف ادلورة العامة. وطالبت بعض الوفود مبزيد من الوقت للتشاور ومت  املس تقةل للرقابة

مع عواهمها. واكن يدرك، تشجيع القيام مبناقشات ثنائية. وعرب الرئيس عن أأمهل بأأن يكون قد توفر للوفود وقتا اكفيا للتشاور 
يف هذه املرحةل، أأنه قد يكون من غري املمكن تنقيح اكفة العنارص. لكن الهدف الآن هو احلصول عىل أأي تعقيبات من الوفود 

اليت  رشوععىل بعض الفقرات عىل الأقل. وهبذه الطريقة ميكن تنقيح الوثيقة بقدر الإماكن وهو ما س يرتك فقط عنارص امل 
بني الوفود بشأأهنا معلقة. ورأأي أأنه ميكن العودة لهذا البند مرة أأخرى. وقال الرئيس أأنه سوف يقرأأ الوثيقة يوجد خالفات 

واذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية واذلي دمعته  7 س أأن أأول تعديل اكن يف الفقرةالآن فقرة فقرة. وقال الرئي
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، 22 اكن التعديل التايل يف الفقرةه ليس دليه أأي اعرتاضات عىل هذا التعديل. و . وقال أأناللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
آخر لوفد الولايت املتحدة الأمريكية ودمعته أأيضا  ذا اكن . وتساءل عام اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةواكن مقرتح أ اإ

 هناك حتفظات من أأي وفود.

ية وقال أأن أأعضاء اجملموعة مل يمتكنوا مجيعا من تقدمي تعليقات. ومل يعتقد وحتدث وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريق  .275
دلى اجملموعة الأفريقية أأي تعليقات حمددة حول هذه الفقرة لكن أأحد الأعضاء دليه تعليقات ابلنس بة لإضافة لكمة  هالوفد أأن

 كل طالب الوفد ابملزيد من الوقت."أأخرى". ذل

ن ذكل يامتىش مع الغرض من هذا العمل أأي جتنيب أأي عنارص لزالت يمت كينيا وقال اإ الرئيس عن شكره لوفد وعرب  .276
لهيا يف وقت لحق. ومل يكن دلى ادلول ا ىل  7 لأعضاء أأي حتفظات بشأأن الفقرةالتشاور بشأأهنا والرجوع اإ لكهنم س يعودون اإ

 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةيس أأن )و(، قال الرئ 12، والفقرة الفرعية 13و 12و 10.وابلنس بة للفقرات 22الفقرة 
نه  ذا اكن الأمر يسري برسعة أأكرث من الالزم. وقال اإ تدمع التعديالت املقرتحة. ومل ير أأي معارضة من املنصة. وتساءل عام اإ

ورة جيدة. عىل امجليع أأن يشعروا ابلراحة أأثناء القيام هبذا العمل وهو أأمر مس تغرب يف دورة عامة مثل تكل لكنه يسري بص
واليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية مع  16 )ب( أأو الفقرة 15قرة الفرعية ومل ير الرئيس أأي معارضة بشأأن الف

 .18 لفقرة. ومل جيد أأي معارضة جتاه االلجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةتعديل مقرتح من وفد املكس يك دمعته 

نه يرى أأن حرية ترصف مدير  الياأأسرت ، قال وفد 32وابلنس بة للفقرة  .277 أأنه ل يزال يدرس الفقرة لكن كتعليق مبديئ فاإ
جراءات للحفاظ عىل السالمة والأمن واخلصوصية جيب أأن تتوافر يف اكفة  شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف اختاذ اإ

 ليس يف الظروف الاس تثنائية فقط.الأوقات و 

جراء مناقشات ثنائية ومناقشات أأيضا مع  أأنه مت حث مجيعوذك ر الرئيس ب .278 اللجنة الاستشارية املس تقةل الوفود عىل اإ
 أأيضا. شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةومدير  للرقابة

قد  32 بشأأن الفقرة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةأأن تفامه  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةأأوحض عضو  .279
ىل ت عادة الصياغة.كل احلالت الاس تثنائية عندما حيتاج تقريأأشار فقط اإ ىل اإ  ر اإ

ن عىل ال  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةعن شكره لعضو  أأسرتالياوعرب وفد  .280 توضيح. وابلرمغ من ذكل، قال اإ
لوفد أأن يقوم مبزيد من الصياغة لزالت غري واحضة بصورة اكفية للوفد وأأنه فرسها ابلطريقة اليت مت رشهحا للتو. ذلكل أأراد ا

 ادلراسة لهذا الأمر.

. وابلنس بة للفقرة الأخرية، حث عىل 32 والفقرة 22ضاء دلهيا حتفظات بشأأن الفقرة الرئيس عىل أأن ادلول الأعوذك ر  .282
جراء مزيد من املناقشات بني وفد  مل جيد وأأي وفود أأخرى هممتة ابملوضوع. و اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةو  أأسرتاليااإ

. وقد اقرتح وفد 32اكن يتعلق ابلفقرة اجلديدة  33. ولحظ أأن التعديل املقرتح للفقرة 31 لرئيس أأي اعرتاضات عىل الفقرةا
اللجنة الاستشارية . كام اقرتحت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةواليت دمعهتا  32كينيا وأأملانيا تعديالت للفقرة اجلديدة 

ضايف لهذه الفقر  املس تقةل للرقابة دخال لكمة "بعد".فامي بعد تعديل اإ  ة ويه اإ

 وذلكل أأراد أأن يتحفظ بشأأن موقفه. 32 أأنه ل يزال يدرس الفقرة أأسرتالياوقال وفد  .281

وود انهتاز  32لأس ئةل اليت طرحت يف البداية حول الفقرة اجلديدة املقرتحة الولايت املتحدة الأمريكية اب وفدوذك ر  .283
ذا اكن اقرتاح الفقرة اجلديدة  ىل ما يتعلق مبا اإ جابة عىل هذه الأس ئةل بصورة اكمةل. وأأراد العودة اإ املتعلق  32هذه الفرصة لالإ

ذا اكن ذكل يامتىش مع  جبعل التحقيقات الهنائية سهةل الاطالع علهيا بصورة يمت الس يطرة علهيا طار اخلصوصية وما اإ ويف اإ
مبادئ رسية التحقيقات الإدارية. وقد قدم مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية مشكورا بعض املعلومات الإضافية 

جراء التحقيقات وخاصة تكل  اليت تتعلق مبؤمتر حول مبادئ والقواعد التوجهيية املوحدة اليت اتبعها حمققو الأمم املتحدة يف اإ
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القواعد التوجهيية املوحدة للتحقيقات اليت جيرهيا احملققون ادلوليني. ورأأي الوفد أأن حتقيقات املنظمة ادلولية للملكية الفكرية 
قد متت أأيضا وفقا لهذه القواعد التوجهيية. وهذه يه مجموعة فقط من املبادئ اليت تضمنت مبادئ عن اخلصوصية اليت جيب 

 الويبوشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وموظفيه الالزتام هبا. عالوة عىل ذكل، متثل س ياسة التحقيقات يف  عىل مدير
عداد التقارير. فعىل سبيل املثال، أأشارت س ياسة  ضافيا لحرتام اخلصوصية يف أأنشطة التحقيقات مبا يف ذكل اإ طارا اإ اإ

ىل أأن انه:" جيب احلفاظ عىل اخلص وصية فامي يتعلق باكفة أأمور التحقيق اليت يقوم هبا مدير شعبة التدقيق التحقيقات اإ
ادلاخيل والرقابة الإدارية واحملققني املعينني واكفة املشاركني يف الأمر. وتقوم شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ابحلفاظ 

ىل املعرفة فقط عندما حيمت عىل رسية هوية مصدر التقرير الأويل عن احامتل وجود خمالفة والإفصاح  عهنا عىل أأساس احلاجة اإ
جراءات قضائية لحقة. وتقوم شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية  ذكل احتياجات مرشوعة تتعلق ابلتحقيق و/أأو أأي اإ

لتدقيق ادلاخيل حبامية املعلومات اليت مت مجعها خالل أأنشطة التحقيق من الإفصاح غري املرصح به. وشكر الوفد مدير شعبة ا
تباعها لجناز همام  والرقابة الإدارية عىل تقدمي هذا الرشح املفصل لالإجراءات اليت قام هو واحملققون املهنيون الآخرون ابإ

. وقد قام الوفد حبمل عبء هذه املسؤولية الويبوالتحقيق. وقد أأصبحت ادلول الأعضاء أأخريا مسؤوةل عن الرقابة الفعاةل يف 
ىل أأعضاء بصورة جدية وع يشاركون هذا  الويبورب عن اعتقاده أأن ادلول الأعضاء يف جلنة الربانمج واملزيانية ابلإضافة اإ

الالزتام اذلي يريم اإىل جعل املنظمة أأكرث مساةل أأمام أأعضاهئا. وعندما اكنت هناك حتقيقات خطرية تتضمن قادة املنظمة، 
ىل التوصية ابختاذ اإجراءات. ورأأي أأن هذا البند اكن دلى ادلول الأعضاء احلق يف معرفة احلقائق والا س تنتاجات ابلإضافة اإ

وأأنه سيمت الإفصاح عن  الويبواجلديد س يضمن أأن يكون لس تنتاجات التحقيق تأأثريا عىل فاعلية الضوابط ادلاخلية يف 
جراءات التقا ي السلمية. ورأأي الوفد أأن الفاعلية التشغيلية مع القيام بصورة رصحية بتعزيز الاهامتم ابخلصوصية وحقوق اإ

جراءات التقاي  32صياغة الفقرة اجلديدة  ىل اخلصوصية واإ اليت اقرتهحا قد حققت توازن مناسب بني احرتام احلاجة اإ
ىل الشفافية واملساءةل يف أأنشطة  واختاذ القرار وخاصة عىل مس توى القيادة يف املنظمة. ويف الواقع أأنه  الويبوالسلمية واحلاجة اإ

ىل توضيح مت تع ضايف من وفد أأملانيا "برشط احلفاظ عىل اخلصوصية" ابلإضافة اإ زيز مبدأأ اخلصوصية الهام من خالل اقرتاح اإ
ن الأمر الهام اذلي جيب عىل أأعضاء جلنة الربانمج  جراء تعديالت" كام دمع الوفد بلك حامس التقدم بعد مراجعة الفقرة. اإ "اإ

ذا اكنت هذه ىل تعزيز الشفافية واملساءةل مبا يزيد من تعزيز قدرة ادلول  واملزيانية بدراس ته هو ما اإ املامرسة سوف تؤدي اإ
، ويه اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةالأعضاء عىل ضامن احلومكة اجليدة للمنظمة. ومت حث الوفد عىل أأن يسمع أأن 
ليات املنظمة العاملية حلقوق امللكية الفكرية، قد اجلهة الاستشارية اخلبرية املسؤوةل عن مساعدة ادلول الأعضاء يف مراقبة مع 

دمعت التحسينات املقرتحة. وعرب الوفد عن شكره لرئيس جلنة الربانمج واملزيانية للسامح هل ابلعودة ابلتعليقات الإضافية وأأمل 
 .32املمكن امليض قدما يف الفقرة  يف يكون من

للخروج بنتيجة تتعلق هبذا البند. وحث امجليع عىل املشاركة يف  ر الرئيس الوفود بأأن دلهيم فرصة حىت ظهر الغدوذك   .282
ذا اكن من املمكن توضيح النقاط. أأما فامي  ، عرب عن متنياته حلث وفود الولايت 32 يتعلق ابلفقرةاملشاورات حىت يعرفوا ما اإ

نيا، والذلان اكن دلهيام عنارص معينة مرتبطة يف القيام مبشاورات بناءة وأأل يرتاك وفدي أأملانيا وكي  أأسرتاليااملتحدة الأمريكية و 
شعبة التدقيق  ، ويه اليت تؤيد التنقيحات املقرتحة عىل امليثاق كلك، واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةهبذا املقرتح، و 

 واليت ستتأأثر بصورة مبارشة بسبب أأي قرار يتعلق هبذه الفقرة. ادلاخيل والرقابة الإدارية

ىل   WO/PBC/22/22ملقرتح الأصيل املقدم يف الوثيقةتعديالت امليثاق يف ا ارايهنغودمع وفد   .285 ابلإضافة اإ
. ومل 32املقرتحات اليت تقدمت هبا خمتلف ادلول الأعضاء. وابلرمغ من ذكل، فاإن دليه خماوف تتعلق ابلفقرة اجلديدة املقرتحة 

جراء مناقشات أأكرث تفصيال يف دورة جلنة الربانمج واملزيانية يتاح لها الوقت للقيام بتقيمي وحتليل دقيق للتبعات وحتتاج اإ  ىل اإ
 يعها ووقوعها يف أأيد غري مناس بة.القادمة فامي يتعلق ابلضامانت القوية املطلوبة لتجنب توزيع التقارير احلساسة وتوز

ىل أأن دليه ختوفات تتعلق ابلعنرص الأخري من البيان اخلاص بوفد  .286 تعلق ابلوقت الإضايف امل  هنغارايوأأشار الرئيس اإ
ىل قرار. وقد بدأأت معلية املشاورات يوم الثالاثء مع ادلول الأعضاء ومع العوامص مع ادلول الأعضاء. وقد  الالزم للتوصل اإ
ىل نقاط معينة.  دراك أأن ادلول الأعضاء سوف تعود اإ اقرتح أأن ما ميكن القيام به الآن هو تنقيح النص بقدر الإماكن مع اإ
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ىل هذه النقاط حىت اليوم التايل  هنغارايفد واس تفرس من و  ذا اكن مصيبا يف فهمه أأنه قال أأنه ليس دليه وقت للعودة اإ عام اإ
 قادمة للجنة الربانمج واملزيانية.وأأهنا جيب تركها حىت ادلورة ال

نه اعتقد أأن لك ما مت اقرتاحه تقريبا ميكن تبنيه. ومل يكن هناك سوى الفقرة اجل هنغارايوقال وفد  .287 يه اليت  32ديدة اإ
جراء واملزيانيةتعترب مثار جدل. وليست هذه املرة الأوىل اليت تطرح فهيا عىل جدول أأعامل جلنة الربانمج  ىل اإ . وحيتاج الوفد اإ

مناقشات مفصةل حول الضامانت. وقد مت معل الاقرتاحات يف مرحةل متأأخرة. ورأأى الوفد أأنه ل يوجد وقت اكيف ول تعتقد 
س تكون اكفية للقيام مبناقشات دقيقة حول نوع الضامانت الرضورية يف الفقرة أأو الأجزاء الأخرى من النص  أأن بعض الأايم

قادمة للجنة الربانمج لتحقيق التوازن خبصوص هذه املسأأةل. وقد اقرتح الوفد القيام مبناقشة بعض العنارص يف ادلورة ال
 واملزيانية.

ذا اكنت هناك العديد من العنارص الأخرى اليت لزالت الوفود  .288 واقرتح الرئيس اس مترار الوفود يف مناقشاهتا ملعرفة ما اإ
ىل قرار مناسب يف هناية املناقشات. وسوف يكون هناك مشاورات غري رمسية حول النتاجئ  دلهيا تساؤلت بشأأهنا للتوصل اإ

ىل موافقة جزئية أأ  و الاحتفاظ ابملراجعات كبند عىل جدول أأعامل ادلورة القادمة للجنة الربانمج املتوقعة مثل التوصل اإ
 نة الربانمج واملزيانية احلالية.الوثيقة اليت نتجت عن املناقشات يف دورة جل  مرشوعواملزيانية بدءا من 

 ارية املس تقةل للرقابةاللجنة الاستش وفد الولايت املتحدة اذلي أأيدتهودمع وفد مجهورية كوراي بصورة اكمةل مقرتح  .289
ىل توافق يف الرأأي بشأأن فقرة ما او عىل صياغة ما جيب تركها بني أأقواس حىت عقد امجلعية  ذا مل يمت التوصل اإ ورأأي أأنه اإ

 س بة لتعزيز الشفافية يف املنظمة.العامة لتمت مناقش هتا هناك. ورأأي أأن هذه الفقرة يه فقرة حامسة ابلن 

غالق هذا ملزيانيةواح رئيس جلنة الربانمج ورص   .290 آنفا، أأنه س يقوم ابلتعرف بصورة غري رمسية عىل احامتلت اإ ، كام ذكر أ
ىل  آخر ابلعودة اإ البند بصورة مناس بة. وقد خرج وفد مجهورية كوراي ابقرتاح جديد وهو ترك البند مفتوحا. واكن هناك اقرتاح أ

عداد . واقرتح الر واملزيانيةالبند يف ادلورة القادمة للجنة الربانمج  ذا اكن مرشوعئيس اس تكامل معلية تنظيف النص مث اإ ، اإ
ذكل منطقيا، مع وضع أأقواس لتسهيل الأمر عىل لك املشاركني يف املشاورات. وميكن للجنة الربانمج واملزيانية اختاذ قرار 

عنرصا مثريا للجدل  حول أأفضل طريقة لس تكامل الأمر. واكن جيب أأن يكون ذكل قرارا جامعيا. واكنت الفقرة اجلديدة متثل
ىل اس تكامل املناقشارشوعيف امل  . ولحظ يلاحلاالوثيقة  ت حول العنارص املعلقة يف مرشوع. وقد اقرتح تركه مفتوحا ودعا اإ

الآن لأهنا تعمتد عىل قرار يتعلق بفقرة  36 ذا اكن ميكن تسوية أأمر الفقرةوتساءل عام اإ  32 مرتبطة ابلفقرة 36أأن الفقرة 
، قال 39وابلنس بة للفقرة . 36التعليقات حول الفقرة  لفقرتني مرتبطتني ببعضهام بعضا. وذلكل، مل يقم بفتح اببأأخرى. اكنت ا

ىل الوصف الأصيل ملا جيب تضمينه يف تقرير  ضافات اإ س بانيا اقرتحتا اإ شعبة الرئيس أأن وفود الولايت املتحدة الأمريكية واإ
اللجنة الاستشارية ومن املقرتحات أأيضا اكنت الفقرة الفرعية )ب( اليت أأيدهتا  الس نوي. التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية

ضافة : "...مبا اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. واقرتحت املس تقةل للرقابة ضافيا يمتثل يف  اإ دخال تعديال اإ يتضمن الآاثر  اإ
ن وجدت، ضافة املالية، اإ س بانياتتعلق ابلضافة اليت اقرتهحا وفد  للرقابةاللجنة الاستشارية املس تقةل ...". واكنت اإ وسوف  اإ

وقال أأنه التعديالت املقرتحة قد أأدخلت عىل الفقرات الفرعية تنتج عن حذف هذا الاقرتاح. ومل جيد الرئيس أأي اعرتاضات. 
ستبدال لكمة "املقدم" ، اكن التعديل املقرتح يتعلق اب21)ز( ومل جيد أأي اعرتاضات. وابلنس بة للفقرة  19)ج( و 39الأصلية 

، قامت 23. ومل جيد الرئيس أأي اعرتاضات. وابلنس بة للفقرة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةبلكمة "املنفذ" واذلي أأيدته 
ذا اكنت  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة ابلتعليق عىل فهمها "لالعامتد" لكن الرئيس قال انه ليس من الواحض ما اإ

 اقرتحته بعض وفود اجملموعة ابء. تؤيد التغيري اذلي ستشارية املس تقةل للرقابةالا

اللجنة فهم  فاإن"الاعامتد". وابلرمغ من ذكل،  تؤيدأأن اللجنة  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةرصح عضو و .292
اللجنة الاستشارية املس تقةل هو أأن "الاعامتد" لينطوي عىل وجود سلطة اختاذ القرارات دلى  الاستشارية املس تقةل للرقابة

أأيضا التعليق حول اختالف فرتة وجود  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةحيث أأهنا هيئة استشارية. وأأوحض عضو  للرقابة
واكنت النقطة اخلاريج يف منصبه.  مراجع احلساابتوجود  يف املنصب وفرتة شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةمدير 
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يه أأن اختالف فرتات التواجد يف املنصب يه أأمر ل ميكن التحمك فيه  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةاليت أأكدت علهيا 
اللجنة أأكد عىل أأن تعرف كيف سيمت يف جمال التطبيق. و  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةأأو تغيريه وذلكل مل تكن 

 مغ من ذكل عىل الإضافة املقرتحة.ليس دلهيا اعرتاض ابلر الاستشارية املس تقةل للرقابة

وطالب مبزيد من  عىل تفسرياته اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوعرب وفد اململكة املتحدة عن شكره لعضو  .291
ذا اكن موقف  هو أأهنا س تقوم أأو لن تقوم ابعامتد قرار. وأأجاب عضو  للرقابة اللجنة الاستشارية املس تقةلاملعلومات حول ما اإ
بأأن موقف اللجنة هو أأهنا ميكهنا اعامتد قرار. وقال وفد اململكة املتحدة أأنه يشعر ابلرضا  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

ذا اكن هناك تفامه عام حول للفقرة. وتساءل رئيس جلنة الربانمج وا اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةعن فهم  ملزيانية عام اإ
 اكنت تشعر ابلراحة ابلنس بة للتعديالت.  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةهذه النقطة بعد أأن مسع أأن 

ذا اكن مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ليزال ميكن تعيينه يف  هنغارايوطالب وفد  .293 بتوضيح يتعلق مبا اإ
ذا مل يكن ذكل ممكنا، فاإن الاعامتد ميكن أأن يفهم أأنه سلطة اختاذ اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةغياب اعامتد من  . واإ

ذا اكنت  قد فهمت الاعامتد عىل أأنه نصيحة أأو  لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةال قرار. وعرب الوفد عن رغبته يف توضيح ما اإ
 يكون أأمرا مواتيا أأو غري موات.رأأي، واذلي ميكن أأن 

ذا اكن فهم  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوسأأل الرئيس عضو   .292 أأهنا  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةعام اإ
أأن اللجنة ميكن أأن تعرب عن رأأي  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةرات. وقال عضو س يكون لها قوة الاعرتاض عىل القرا

اللجنة الاستشارية املس تقةل وس تقوم  .شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةلكن اللجنة ليست مسؤوةل عن توظيف مدير 
هنا لن تشارك يف أأي جوانب من  ابلتعبري عن رأأهيا ابملوافقة أأو الرفض ابلنس بة لتعيني مقرتح. للرقابة وابلرمغ من ذكل، فاإ

ذا اكنت أأي من الوفود مسرتحية للصياغة احلالية املقدمة.  معلية الاختيار مثل معلية تصفيات املرحشني. وتساءل الرئيس عام اإ
ذا اكن الأمر رض  ن جلنة الربانمج واملزيانية ميكن أأن تعود لهذه الفقرة اإ ىل ومل جيد أأي اعرتاضات وقال اإ وراي. وابلنتقال اإ

ضايف 22 الفقرة س بانيا لعنرص اإ ضافة وفد اإ ن التعديالت املقرتحة من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكية مع اإ ، قال الرئيس اإ
أأصبحت :"ميكن للمدير العام فصل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية فقط بناء عىل أأس باب حمددة ومدونة بعد اعامتد الأمر من 

، قال الرئيس أأن ذكل 26وجلنة التنس يق." ومل جيد أأي اعرتاضات. وابلنس بة للفقرة  الاستشارية املس تقةل للرقابةاللجنة قبل 
ليه عىل أأنه حمل جدل أأثناء املناقشات. وقام الرئيس  توضيحا مقدما من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكية واذلي مل ينظر اإ

واملسائل املتعلقة هبا واليت تتعلق أأيضا  32؛ الفقرة 22لوفود علهيا ويه: الفقرة بعمل قامئة ابلفقرات اليت يوجد حتفظات ل
. وسوف يمت الاحتفاظ هبذه الفقرات بني أأقواس يف انتظار نتاجئ املناقشات. وسوف تبدأأ مشاورات غري رمسية 36ابلفقرة 

ماكنية السري قدما بشأأن هذا البند يف دورة جلنة الربانمج   ومجهورية كوراي بتقدمي هنغارايوقد قامت وفدي  .واملزيانيةحول اإ
 اقرتاحات بشأأن اخلطوات التالية.

ىل أأنه لزال يدرس الفقرة  أأسرتالياوأأشار وفد   .295 لهيا رئيس جلنة الربانمج  32اإ . واقرتح الرئيس واملزيانيةاليت أأشار اإ
صدار وثيقة منقحة تبني بوضوح املسائل اليت لزالت حمل ادلراسة وتتطلب مز   يد من املشاورات.اإ

. واكن موقفه هو 32وعرب وفد مجهورية كوراي عن رغبته يف توضيح أأنه مل يقم بتقدمي أأيه اقرتاحات فامي يتعلق ابلفقرة  .296
ىشء  فامي يتعلق مبوقفه ومل يرغب يف اقرتاح أأي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةأأنه دمع املقرتح. وسوف يتشاور مع عضو 

 حىت الآن.

الرئيس أأنه فهم أأن وفد مجهورية كوراي اكن يقرتح الاس مترار يف هذه املناقشات مث يمت اس تكاملها يف امجلعية ورصح  .297
ىل تعليقات مجهورية كوراي عىل الفقرة  واليت مت تناولها بصفة عامة من قبل الوفود  32العامة. وقال الرئيس أأنه يشري فقط اإ

ذا مل يقم الوفد بتقدمي مقرتحات  ذا اكن الوفد الأخرى. واإ تتعلق هبذه الفقرة، سأأل عن الإجراء املتعلق ابلسري قدما. وسأأل عام اإ
. واملزيانيةيقرتح مناقشة الأمر يف امجلعية العامة كبند من بنود جدول الأعامل أأو مناقش ته يف ادلورة القادمة للجنة الربانمج 

املزيانية اختاذ قرار. وأأوحض وفد مجهورية كوراي أأنه اكن وقال أأنه اكن عىل وشك بدء مشاورات حبيث ميكن للجنة الربانمج و 
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 يأأمل يف أأن تتاح هل فرصة التعبري عن موقفه أأثناء الاجامتع العام احلايل رمبا يف اليوم التايل. وقال رئيس جلنة الربانمج واملزيانية
ىل هذا البند لختاذ قرار جامعي ابلنس بة للخطوات التالية . واكن بند جدول الأعامل معلقا. وسوف يمت أأنه اكن ينوي أأن يعود اإ

 ة حبيث تعكس ما مت اختاذه من قرارات بشأأنه.املنقح الوثيقةتوزيع نسخة نظيفة من 

عادة فتح بند جدول الأعامل يف اليوم اخلامس من ادلورة. وسأأل .298 ذا اكن دلهيا ومت اإ وقت اكف  الرئيس الوفود عام اإ
ذا اكنت للمشاورات وما ىل امجلعية  حباجة ملزيد من اإ ىل البند يف فرتة بعد الظهرية بقرار أأو توصية لتقدميها اإ الوقت قبل العودة اإ

حرازه يف اليوم السابق فامي يتعلق بتنقيح الوثيقة. ومت توزيع نسخة حمدثة. واكنت  العامة. وذكر الرئيس الوفود ابلتقدم اذلي مت اإ
حراز  . وسأأل وفد36و 32و 32و 22املسائل املعلقة يف الفقرات  ذا اكن قد مت اإ ذا اكن قد أأجرى مشاورات وعام اإ كينيا عام اإ

دخال لكمة "أأخرى" يف الفقرة   .22تقدم فامي يتعلق ابإ

. وقال رئيس جلنة 22أأنه مل يتلق أأي تعقيبات وليس يف موقف ميكنه من الرد فامي يتعلق ابلفقرة بورصح وفد كينيا  .299
 أأسرتاليانه لن يمت اختاذ قرار حىت تشعر اكفة الوفود ابلرضا. وسأأل الرئيس وفدي الربانمج واملزيانية أأن ذكل ل ميثل مشلكة وأأ 

ذا اكن دلهيام أأي تعليقات ختتص ابلفقرة  ذا اكن هناك أأي تعديالت 22والولايت املتحدة الأمريكية عام اإ . وسأأل عام اإ
 ور بشأأن الفقرة.واكن يقوم ابلتشاعن حتفظه  أأسرتاليا. وقد عرب وفد 32تعديالت مقرتحة للفقرة 

ليه ، كام أأشار أأسرتالياوقال وفد  .100 نه سيشعر ابلرضا ابلنس بة للفقرة اإ آنفا، اإ ذا مت حذف عبارة "يف ظروف  32أ املقرتحة اإ
اس تثنائية". والسبب يف ذكل هو أأن اخلصوصية متثل ابلنس بة للوفد أأمرا ينبغي حاميته يف اكفة الظروف، وليس يف الظروف 

ذا لزم الأمر" حبيث يصبح من اجليل ابلنس بة ملدير الاس تثنائية فقط. ذلا جي شعبة التدقيق ب أأن تكون العبارة كام ييل :"اإ
ذا لزم الأمر لأس باب تتعلق ابلسالمة والأمن أأو ابخلصوصية.   ادلاخيل والرقابة الإدارية   بأأنه ميكنه جحب هذه املعلومات فقط اإ

الوفود التفكري فيه والتشاور بشأأنه. ومل يتوقع اختاذ قرار الآن. وقد ورأأي الرئيس أأن ذكل مبثابة تعديل بناء ينبغي عىل  .102
ابلتقدم ابقرتاح ابلتقدم فامي يتعلق هبذه الفقرة واليت س تعود جلنة الربانمج واملزيانية لها يف فرتة بعد الظهرية،  أأسرتالياقام وفد 

لتالية اليت ميكن أأن تتخذ خبصوص هذا البند. وتساءل وفقا لقرتاحه حيث ميكن اختاذ قرار يتعلق بكيفية التقدم واخلطوات ا
لقاء لكمة حول الفقرتني  ذا اكن أأي وفد يرغب يف اإ ذا36و 32عام اإ حراز أأي تقدم  ، والذلان يرتبطان بعضهام ببعض، وعام اإ مت اإ

 يف املشاورات.

وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره لوجود تبادل جيد للمعلومات ووهجات النظر فامي يتعلق باكفة  .101
املقرتحات اليت تقدم هبا الوفد من أأجل حتسني امليثاق عالوة عىل املقرتحات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء الأخرى. ورأأي 

جيابية لتبادل وهجات النظر. وابلرمغ أأن الوفد أأن هناك تزايد يف الوعي والفهم املتع لق بوظيفة الرقابة يف املنظمة ويه نتيجة اإ
عدادها بعناية قد اعمتدهتا  وأأن هناك اهامتم قوي  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةالوفد قد فهم أأن اكفة توصياته اليت مت اإ

ل أأن هناك عضو من أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية ل يشعر لزايدة الشفافية اإ  32يف املفهوم اذلي اقرتحه الوفد يف الفقرة 
بتخصيص الوقت الالزم يف عدة  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةابلرضا عن املقرتح. وقد عرب الوفد عن رغبته يف مطالبة 

ىل اجامتعات قادمة يف انتظار جلسة جلنة الربانمج واملزيانية القادمة ملناقشة القضية مع ادلو  ل الأعضاء املهمتني ابلأمر ابلإضافة اإ
حالهتا يف بداية الأس بوع فامي يتعلق ابلطريقة املثىل للقضاء عىل مشالك تضارب املصاحل اليت تعتقد  آنفا ابإ املسأأةل اليت قام الوفد أ

ابملزيد من تبادل الآراء أأهنا لزالت مس مترة يف امليثاق. واعتقد الوفد اعتقادا راخسا أأن اكفة الأعضاء سيس تفيدون من القيام 
حول هذه املسائل املعلقة واليت ظلت مفتوحة يف النسخة احلالية من امليثاق وعرب الوفد عن تطلعه ملناقشة وس يةل للوصول 
فصاح القوي املتعلق باكفة تقارير الرقابة. وابلنس بة للجمعية العامة، قال الوفد أأنه ميكنه دمع السري قدما  ىل مهنج شامل لالإ اإ

نس بة للتنقيحات اليت وافق مجيع الأعضاء علهيا يف هذه املرحةل حبيث يمت تطبيق ميثاق حمسن عىل الفور. وعرب الوفد عن ابل 
 أأمهل يف أأن يكون قد أأوحض الأمور.

وقال الرئيس أأن هناك حاجة ملعرفة ردود فعل اكفة الوفود جتاه هذا املقرتح لأنه س تكون هناك حاجة لختاذ بعض  .103
 .36فرتة ما بعد الظهرية فامي يتعلق ابلوثيقة. وسأأل الرئيس وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تبعات فقرة القرارات يف 
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أأنه لزال جيري بعض املناقشات الثنائية حول كيفية فهم الفكرة املقصودة من بورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .102
. ومل يكن الوفد مس تعدا للعودة ملناقشة هذه النقطة بعد لكنه سوف 36فقرة وراء الصياغة الإضافية اليت اقرتهحا الوفد يف ال
ذا مت قبول ذكل.  يكون قد أأعد شيئا قريبا اإ

جراء مناقشات غري رمسية. كام طالب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  مقبولوقال الرئيس أأن ذكل  .105 وجشع عىل اإ
رشاك وفد   ل يعتقد أأن جلنة الربانمج واملزيانية قد تدرس امليثاق يف اترخي لحق. يف هذه املناقشات واذلي ل يزا هنغارايابإ

. واكن هذا 32يف التعبري عن شكره لوفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل تفامههام حول الفقرة  هنغارايورغب وفد  .106
اخلاصة ابمليثاق فامي عدا هذه  هو ممكن اخلوف الوحيد دلى الوفد واكن مس تعدا متاما للسري قدما ابلنس بة لاكفة التنقيحات

الفقرة. وقد متت مناقشات ممثرة يف اليوم السابق. ورأأى الوفد أأنه ميكنه املوافقة، وشاركه وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف 
ية القادمة. أأنه من املمكن الاس مترار يف املناقشات حول هذه الفقرة يف دورة جلنة الربانمج واملزيان  هنغارايتفامهه. ورأأي وفد 

 ري قدما وتبي ميثاق رقابة منقح.أأما ابلنس بة للتنقيحات الأخرى املقرتحة اكن الوفد سعيدا ابلس

ىل اقرتاحات معينة تقدمت هبا اجملموعة الأفريقية فامي  .107 ىل العودة اإ وأأكد الرئيس عىل أأن جلنة الربانمج واملزيانية س تحتاج اإ
 .22يتعلق ابلفقرة 

ا عن رغبته يف شكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وقد شارك يف املناقشات ورغب يف أأيض أأسرتالياوعرب وفد  .108
ىل أأنه يفكر جبدية يف الاقرتاح. وسوف يس متر الوفد يف التشاور حول هذه املسأأةل مع وفد الولايت املتحدة  الإشارة اإ

 لأمريكية وادلول الأعضاء الأخرى.ا

ن ذلكل معلقتني. واقرتح الرئيس أأن تعود جلنة الربانمج واملزيانية اإىل س تظال 36و 22ورصح الرئيس أأن الفقرتني  .109
ىل اتفاق بشأأن اقرتاح امليثاق املنقح. ويدرك أأن وفد الولايت  ذا اكن ميكن التوصل اإ الفقرتني يف فرتة ما بعد الظهر لرتى ما اإ

ل مع هذه املسأأةل وميكن أأن يكون ذكل جزء من للتعام اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةاملتحدة قد اقرتح املشاركة مع 
ذا رأأت جلنة الربانمج واملزيانية أأن ذكل مناس با. ويف املقابل، ميكن أأن تقوم جلنة الربانمج  قرار جلنة الربانمج واملزيانية اإ

ذا اس تطاعت حل مسأأةل الفقر   .36و 22تني املتبقيتني أأي فقريت واملزيانية ابلتوصية ابعامتد امليثاق اإ

عىل عقليهتا املتفتحة ومهنجها املهي يف  للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةراد وفد مجهورية كوراي أأن يعرب عن شكره وأأ  .120
التعامل مع التنقيحات املقرتحة للميثاق يف أأثناء هذه ادلورة. كام أأراد التعبري عن شكره لوفد الولايت املتحدة الأمريكية 

نة حول هذا البند. واعتقد الوفد أأنه اكنت هناك حاجة لالإطار اذلي مت تضمينه يف هذا البند لتقدميه مقرتحات ملموسة ومتواز 
ىل املزيد من املناقشات املتأأنية واملفصةل. وعند 32وخاصة الفقرة  . وابلرمغ من ذكل، أأكد عىل أأن بعض البنود اكنت حتتاج اإ

 هذه البنود اخلاصة يف املس تقبل.أأخذ ذكل يف احلس بان، اكن الوفد مران ابلنس بة لكيفية مناقشة 

قرار امليثاق اكن ممكننا خالل هذه ادلورة. وجشع  .122 وعرب الرئيس عن شكره لوفد مجهورية كوراي عىل مرونته. واعتقد أأن اإ
ىل هذا البند ومن املؤمل أأن يمت اختاذ قرار خالل  الوفود عىل التشاور بصورة مناس بة حبيث تعود جلنة الربانمج واملزيانية اإ

جنازا كبريا أأن يمت اختاذ قرارات هذ ه ادلورة من أأجل التوصية بتبي ميثاق منقح يف امجلعية العامة. وسوف يكون قد مت حتقيق اإ
. واقرتح الرئيس أأن تعود جلنة الربانمج واملزيانية لهذا البند يف فرتة واملزيانيةبشأأن اكفة البنود عىل جدول أأعامل جلنة الربانمج 

قرار امليثاق املنقح ما بعد الظهرية لإ  ماكن جلنة الربانمج واملزيانية اإ ذا اكن ابإ عطاء الوفود وقتا اكفيا للتشاور قبل دراسة ما اإ
 وتقدمي توصية يف امجلعية العامة. ومت تعليق البند. 

ذا اكنت قد  .121 عادة فتح املناقشات خبصوص البند يف فرتة لحقة من هذا اليوم. وسأأل الوفود عام اإ وقام الرئيس ابإ
 .36أأحرزت تقدما يف مشاوراهتا وخاصة فامي يتعلق ابلفقرة 

ضايف للمشاورات مع وفد الولايت املتحدة الأمريكية حول الصياغة. أأسرتالياوطالب وفد  .123  بوقت اإ
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ذا اكن قد أأحرز تقدما فامي يتعلق بلكمة "أأخرى" يف الفقرة  .122  .22وسأأل الرئيس وفد كينيا عام اإ

ىل الصياغة اليت تري من ا أأسرتالياوبعد انهتاء وفد  .125 لتشاور مع وفد الولايت املتحدة الأمريكية قال أأنه مت التوصل اإ
 . واملزيانيةويمت توزيع هذه الصياغة دلراس هتا من قبل أأعضاء أأكرب يف جلنة الربانمج  36مجيع الأطراف فامي يتعلق ابلفقرة 

، اليت مت 36يد من الوفود وفهم أأن صياغة الفقرة وبعد فرتة اسرتاحة قصرية، قال الرئيس أأنه قام ابلتشاور مع العد .126
والولايت املتحدة الأمريكية. وقرأأ  هنغارايو  أأسرتاليا، اكنت من اقرتاح وفود واملزيانيةتوزيعها عىل أأعضاء جلنة الربانمج 

ن الصياغة اجلديدة اليت اكنت كام ييل:"يف احلالت اليت تنطبق فهيا نتاجئ و/أأو توصيات تقرير التحقيقا ت عىل املدير العام، فاإ
بالغ ادلول الأعضاء هبذه النتاجئ و/أأو التوصيات اليت مت  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة تقوم، يف أأقرب فرصة، ابإ

لهيا."  نه مل ير أأي طلبات من القاعة. وأأضاف الرئيس أأنه اكن هناك اتفاق بشأأن التعديل اذلي مت اقرتاحه يف التوصل اإ وقال اإ
ذا لزم الأمر محلاية الأمن، والسالمة أأو اخلصوصية...". وقال أأن الوفود  32فقرة البداية اليوم فامي يتعلق ابحلذف يف  لعبارة:"اإ

ن وفود 32و 33نت مس تعدة لعامتد التنقيح. وفامي يتعلق بفقريت اليت عربت عن خماوفها حول هذه الفقرة اك ، قال الرئيس اإ
اللجنة الاستشارية املس تقةل والولايت املتحدة الأمريكية قد اتفقت عىل العودة للفقرات وفقا لقرتاح  هنغارايو  أأسرتاليا
قرتاح بشأأن الاس مترار يف تطبيق فقرات ميثاق . وقال لأن هناك وفد مل يس تطع املوافقة عىل ذكل، فقد مت تقدمي اللرقابة

من ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل. واكنت  12و 29الرقابة ادلاخلية احلايل. ورصح أأنه يفهم أأن البنود ذات الصةل اكنت فقريت 
دخال لكمة "أأخرى" يف ال22املسأأةل الوحيدة املعلقة تتعلق ابلفقرة  فقرة. واقرتح . وأأوحض الرئيس أأنه ليس من الرضوري اإ

ىل امجلعية العامة  الرئيس بأأن يمت توزيع فقرة قرار خاصة هبذا البند واليت قرأأها كام ييل :"أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية اإ
كام مت تعديهل يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج  للويبوابعامتد التعديالت املقرتحة عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية  للويبو
التعديالت اليت قامت  هتظهر في الوثيقة."وأأوحض الرئيس أأن املرشوع اذلي متت املوافقة عليه، واذلياملزيانية واملرفق هبذه و 

رفاقهواملزيانيةهبا جلنة الربانمج  بوثيقة القرارات. وسوف يتضمن املرفق جدول به معودان يوحضان التنقيحات  ، سوف يمت اإ
. وفامي يتعلق واملزيانيةوالتعديالت التالية اليت قامت هبا جلنة الربانمج  ية املس تقةل للرقابةاللجنة الاستشار اليت قامت هبا 

فاإهنام سوف ختتفيان من النسخة اليت مت التفاق علهيا مع جلنة الربانمج واملزيانية ويمت استبدالها  32و 33 ابلفقرتني
قد أأكدت أأن ذكل من  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةاف أأن من ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل. وأأض 12و 29 ابلفقرتني

ن الوثيقة املرفقة بوثيقة  شأأنه أأن يعمل بشلك جيد لن الصياغة مثلت التغيريات املقرتحة عىل هذه الفقرات. وقال الرئيس اإ
( مالحظة أأن 1ا واليت تتضمن: ")"قامئة القرارات" سوف توحض اكفة التعديالت اليت قامت جلنة الربانمج واملزيانية ابعامتده

ىل أأنه مل يكن هناك  الأقسام ذات الصةل ابلنظام املايل ولحئته سوف يمت تعديلها وفقا ذلكل". ويتبع ذكل ")ب( وابلإشارة اإ
، فقد متت مطالبة ادلول الأعضاء املعنيني ابلس مترار يف املشاورات. و 32و 33توافق عىل التعديالت املتعلقة ابلفقرتني 

ىل ادلول الأعضاء  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة")ج( طالبت  ابلس مترار يف تقدمي نصاحئها املس متدة من خربهتا اإ
 32و 33ملساعدهتم يف مشاوراهتم حول الفقرتني." وسوف يكون القرار مامتش يا متاما مع رغبة وفد مجهورية كوراي لأن فقريت 

 هنغاراياق احلايل وستس متر ادلول الأعضاء يف املناقشات، كام مت التفاق من قبل وفود من امليث 12و 29هلام عالقة بفقريت 
 من الأمانة توزيع مرشوع القرار. . وطلب الرئيسأأسرتالياوالولايت املتحدة الأمريكية و 

ذا وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للرئيس ملا قال أأنه يبدو أأنه مهنج منطقي. وتساءل ال .127 وفد عام اإ
س يكون من املمكن أأن يكون هناك مرفق ابلقرار اذلي يمت توزيعه. واعتقد الوفد أأن الوفود قد تكون قد تكون قد التبس 

 علهيا الأمر خالل املناقشات فامي يتعلق ابلتعديالت اليت س تظهر.

عداد املرفق وأأنه من والأمانة س تقوما اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوعرب الرئيس عن اعتقاده أأن  .128 ن بسهوةل ابإ
الأفضل توزيع املرفق مع القرار وطالبت بتوزيعه يف أأقرب وقت ممكن. كام شكر اكفة الوفود عىل مناقشاهتم اجليدة للغاية يف 

ذا متكنت جلنة الربانمج واملزيانية حرازه. وقال أأنه اإ من  نطاق هذا البند من بنود جدول الأعامل والتقدم امللحوظ اذلي مت اإ
ىل قرا  ر، فاإن ذكل س يعترب اجنازا كبريا.التوصل اإ
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فقرة القرار. وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن  مرشوعالقرار قام الرئيس بقراءة  مرشوعويف أأعقاب توزيع  .129
بته يف اعتقاده أأن الصياغة يف الفقرة الفرعية )ج( جيب أأن تكون "ادلول الأعضاء" بدل من "الأعضاء". كام عرب عن رغ 

ىل ما بدا وكأنه حذف يف هناية امجلةل الأخرية من الفقرة  يف قالب املرفق. واكن الاقرتاح اذلي مت تقدميه هو  32الإشارة اإ
عادة صياغة، أأو جحب تقرير اكمال أأو جزء منه" واعتقد الوفد  :"ميكن ملدير،شعبة الرقابة ادلاخلية، بناء عىل تقديره/تقديرها اإ

 املقرتح أأثناء هذا مت نس يانه أأثناء معلية تدوين التسجيالت الصوتية وأأنه ل يوجد أأي اعرتاض عىل التغيريأأن هذا التعديل قد 
 الأس بوع.

ىل أأن الوثيقة املرفقة حتتاج للتعديل مبا يتفق مع اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية. ومل جيد أأي  .110 وأأشار الرئيس اإ
 ليت مت تبنهيا.القرار املقرتحة ااعرتاضات وقرأأ فقرة 

ن  .112  :واملزيانيةجلنة الربانمج اإ

 مبا ييل: للويبوامجلعية العامة أأوصت  )أأ(

كام مت تعديهل أأثناء ادلورة الثانية  ،للويبويثاق الرقابة ادلاخلية اعامتد املراجعة املقرتحة مل  "2"
 ؛والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية واملرفق هبذه الوثيقة

 ؛وفقا ذلكلاملايل ولحئته ت عدل  النظامالبنود ذات الصةل من أأن الإحاطة علام ب "1"

ذ أأخذت يف اعتبارها أأنه )ب( ، 32و 33عة الفقرتني مل يكن هناك توافق يف الرأأي حول مراج واإ
 ؛ادلول الأعضاء الاس مترار يف املشاوراتطلبت من 

 نصاحئها املس متدة من أأن تس متر يف تقدمي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةطلبت من و  )ج(
ىل ادلول الأعضاء ملساعدهتا يف مشاوراهتاخرب   حول هاتني الفقرتني. هتا اإ

 توصيات وحدة التفتيش املشرتكة تنفيذ عنمرحيل قرير ت 8 بندل ا

 .WO/PBC/22/23ىل الوثيقة نقاشات اإ امل  استندت .111

ىل الأمانة لتقدمي .113 التقرير املرحيل حول تنفيذ توصيات جلنة التفتيش املشرتكة ابلنس بة ملراجعة   وأأعطى الرئيس اللكمة اإ
 .الويبوالأهجزة الترشيعية يف 

وقدمت الأمانة الوثيقة اليت تمت مناقش هتا كوثيقة حمدثه منذ تقدمي التقرير الأخري حول التوصيات املتعلقة ابلأهجزة  .112
نة عىل أأن التقرير الأول اكن عبارة عن قامئة شامةل تغطي الفرتة من عام الترشيعية املقدمة يف العام املاي. وأأكدت الأما

لقاء الضوء أأيضا عىل أأن التقرير تضمن توصيات من تقرير  1020 حىت الآن بيامن ميثل التقرير احلايل تقرير تدرجيي. ومت اإ
ىل واليت مت توجهيها اإىل وحدة التفتيش املشرتكةمراجعة التنظمي والإدارة اذلي أأصدرته   الأهجزة الترشيعية. وأأشارت الأمانة اإ

صدار التقرير الأخري مت قبول وتطبيق   20بيق، بيامن تمت دراسة توصية، ومت قبول توصيتني ولزالتا قيد التط  21أأنه منذ اإ
 توصيات.

مانة عىل املعلومات اليت قدمهتا واليت اعتربها متسقة وموجزة. وعرب ال .115 وفد عن وعرب وفد السلفادور عن شكره للأ
ذا اكن هناك موعد هنايئ للتوصيات العرشة اليت اكنت قيد ادلراسة. ويف رأأي الوفد، أأن املوعد الهنايئ  رغبته يف معرفة ما اإ
جيب أأن يكون الاجامتع التايل للجنة الربانمج واملزيانية عندما جيب ان تتلقى الوفود تقريرا حول العرشة توصيات. وطالب 

 من الأمانة.فد بتأأكيد هذا الأمر الو 
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ىل أأن الوثيقة متزيت ابدليناميكية واحلياة ويعكس حاةل التوصيات احملدثة لك س نة. وأأشارت الأمانة  .116 وأأشارت الأمانة اإ
ىل أأهنا مل تس تطيع حتديد اترخي حمدد لتطبيق التوصيات حمل النقاش لكهنا أأكدت عىل أأن التحديث الس نوي س يظهر مىت  اإ

ذا ذا اكنت الوفود  اكنت التوصية حمل نقاش، وما اإ لهيا. واإ ذا مت قبولها، ما يه مرحةل التطبيق اليت وصلت اإ مت قبولها أأم ل، واإ
تبحث عن حتديثات حمددة أأشارت الأمانة أأنه ميكن العثور علهيا يف عىل نظام التعقب عىل الانرتنت واخلاص بوحدة التفتيش 

ذا اكنت التوصية املشرتكة واليت ميكن مجليع الوفود ادلخول عليه. وميكن لأي و  فد العثور عىل أأي توصيه يرغب يف متابعهتا. واإ
ن قد مت تقدمي تتعلق ابلنظام كلك، ميكن العثور عىل اكفة الاس تجاابت القادمة من كياانت الأمم املتحدة الأخرى اليت تكو

 نفس التوصيات لها.

يضاح .117 ىل تقرير حول التخطيط الاسرتاتيجي وطالب بتقدمي اإ  5توصية رمق ال ات فامي يتعلق ابلرد عىل وأأشار وفد كندا اإ
( فامي يتعلق ابلعالقة بني اخلطة الإسرتاتيجية متوسطة املدى ودورة التخطيط اليت JIU/Rep/2012/12يف هذا التقرير )

ىل أأن فرتة دورة التخطيط حاليا يه ست س ن وات. متتد عىل مدى ست س نوات، لأنه يف الرد عىل التوصية أأشارت الأمانة اإ
ابلإشارة  الويبومة بني دورات التخطيط يف الأمم املتحدة. وذلكل تساءل الوفد عن سبب قيام ت التوصية تتعلق ابملواءواكن

ىل أأن فرتة دورة التخطيط اكنت "س تة س نوات حاليا" لأنه بدا للوفد أأنه ل يوجد تعارض بني العنرصين. أأما السؤال الثاين  اإ
يف هذا  8(. وطالبت التوصية رمق JIU/REP/2010/3تقرير منظومة الأمم املتحدة )للوفد فقد اكن يتعلق ابلأخالقيات يف 

التقرير من املدراء التنفيذيني للهيئات الترشيعية "ضامن أأن مدير مكتب الأخالقيات ميكنه الوصول بصورة غري رمسية اإىل 
ماكنية الوصو  اجلهات الترشيعية". وتساءل الوفد الاعتبارات والعقبات اليت تقف يف سبيل منح ل مدير مكتب الأخالقيات اإ

 هبذه الطريقة بصورة غري رمسية.

وحتدث وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ورحب ابلتقرير املرحيل حول تطبيق توصيات وحدة التفتيش املشرتكة  .118
ىل أأنه ، يف التقارير املس تقبلية، يرحب واذلي ساعد يف فهم تقدم اجلهود اليت قامت هبا الأمانة يف هذا الصدد. وأأشار الوفد اإ

ىل اجلهات الترشيعية واليت مت تضميهنا يف مرفق  ىل التوصيات املوهجة اإ ىل الأمانة ابلإضافة اإ دراج التوصيات املوهجة اإ ابإ
 .WO/PBC/22/23 الوثيقة

ىل أأنه قرأأه بعناية كبرية. ورأأي الوفد ان .119 مانة عىل التقرير مشريا اإ س بانيا عن شكره للأ ه من اخلطوات اجليدة وعرب وفد اإ
للأمام ابلنس بة للهيئات الترشيعية أأن تكون عىل دراية مبا اكن قد مت توصيات وحدة التفتيش املشرتكة أأم ل وكيفية تطبيقها. 
ىل املدير العام  ىل أأنه يرغب، كام قال منسق اجملموعة ابء، يف املس تقبل، أأن يمت توجيه التوصيات أأيضا اإ وأأشار الوفد أأيضا اإ

ىل اجلهات الترشيعية حىت جنعل الوفود عىل دراية بكيفية والأم انة ويمت تضميهنا يف التقرير كلك وليس فقط تكل اليت توجه اإ
)مبوجب املدفوعات الإجاملية يف حمل  3اس تجابة الأمانة للتوصيات املوهجة لها. وأأكد الوفد عىل أأمهل يف تطبيق التوصية رمق 

 ظهرت أأيضا يف تقرير العام املاي وتعاملت مع القيام بتعليق بدل السفر يف ( واليتJIU/REP/2012/9الاس تحقاقات 
ىل أأنه، من خالل رد الأمانة، تمت دراسة هذا الأمر، لكن رأأي الوفد أأنه من الأمهية مباكن تطبيقه يف  أأقرب فرصة. وأأشار اإ

جراء نظايم ذو أأقرب فرصة حبيث ل تمت دراسات مطوةل عليه، يتبعها فرتة انتقالية، وهو ما مي كن أأن يعيق ما رأأي الوفد أأنه اإ
ىل أأن  أأمهية كبرية، وبصفة خاصة يف س ياق السعي وراء املدخرات واذلي ينطبق عىل اكفة هجات الأمم املتحدة، ابلإضافة اإ
ىل موارد لمتويل سفر ممثيل  ذكل يمت يف وقت يوجد به طلبات أأخرى عىل جدول أأعامل ادلورة واليت جيب النظر فهيا وحتتاج اإ

 أأيضا يف الس ياق العام للمدخرات.جممتعات الشعوب الأصلية. ورأأي الوفد أأن هذا الأمر ذو أأمهية كبرية 

ىل أأنه، يف رأأيه، مل يكن هناك أأي تعارض بني رد الأمانة وبني  .130 وأأجابت الأمانة أأول عىل سؤال من وفد كندا يشري اإ
ىل أأهنا مؤيدة ىل بدء دورة جديدة يف عام  هذه التوصية. واكنت الأمانة تشري فقط اإ ، وأأن 1026لالقرتاح اذلي يريم اإ

س بانيا فامي يتعلق ابلتوصيات املوهجة  6التخطيط يسري يف دورة تس متر ملدة  س نوات. وأأجابت الأمانة عىل وفدي الياابن واإ
ىل املدراء التنفيذيني مؤكدة عىل أأن املنظمة، كام متت الإشارة يف العام السابق،  اكنت تعمل  عن كثب مع وحدة التفتيش اإ

املشرتكة للبحث عن طريقة للحصول عىل التقارير بدون ازدواجية يف اجلهود. وقد مت احلصول عىل التقرير املاثل أأمام الوفود 
عادة صياغته وتنس يقه ليخرج يف الشلك احلايل وهو  من نظام التعقب اخلاص بوحدة التفتيش املشرتكة واذلي قامت الأمانة ابإ
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ازدواجية يف اجلهود. وأأشارت الأمانة أأهنا تود أأن تس تطيع أأن حتصل عىل تقارير مبارشة من نظام التعقب عىل ما ميثل 
عداد التقارير يف املس تقبل بصورة جتعل الإبالغ ابلتوصيات اليت توجه اإىل لك من اجلهات الترشيعية  الانرتنت حيت يمت اإ

ة غالف مكتوب علهيا عىل سبيل املثال "نرجو مراجعة التقرير املرفق واملدراء التنفيذيني يمت بصورة موجز، مع وجود صفح
اثرهتا املشرتكةحول تطبيق توصيات وحدة التفتيش  ىل أأن هذه اكنت أأحد املسائل اليت س تقوم املنظمة ابإ ". وأأشارت الأمانة اإ

كتوبر. وفامي يتعلق بس ياسات السفر يف اجامتع مع النقاط الرئيس ية اخلاصة بوحدة التفتيش املركزي واملقرر عقده يف بداية أأ 
والتخطيط للسفر، أأوحضت الأمانة أأن هذا الأمر ميثل عنرصا واحدا من بني العديد من العنارص اليت تقوم املنظامت داخل 

وقد وجد أأن هناك العديد من الاختالفات والتعديالت يف اكفة كياانت الأمم املتحدة عندما يرتبط  –النظام ابلنظر فهيا 
ىل أأن الأمم املتحدة، وللأسف، اس مترت يف تغيري اخلط الأسايس،  الأمر ابلتوافق مع الأمم املتحدة. وأأشارت الأمانة أأيضا اإ

ىل الزتامن يف هذا الصدد. و  أأكدت الأمانة أأيضا عىل أأنه قد يكون هناك بعض اجملالت حيث تبقى وهو ما جيعلها دامئا تفتقر اإ
. وسوف للويبواس تحقاقات الطرائق الأخرى خمتلفة متاما عن الأمم املتحدة، لأن الأخرية ليس ابلرضورة أأن تكون مناس بة 

 ترشح الأمانة لدلول الأعضاء اجملالت اليت ميكن وقوع مثل هذه احلالت فهيا. 

كس يك عن تقديره للتقرير اذلي أأعد عن التقدم اذلي مت احرازه يف تطبيق توصيات وحدة التفتيش وعرب وفد امل  .132
ىل اجلهات الترشيعية وهجود الأمانة لاللزتام هبا. وعرب الوفد عن رغبته يف التعليق عىل تنفيذ بعض هذه  املشرتكة الوهجة اإ

ىل تقرير وحدة التفتيش املشرت  واملدفوعات الإجاملية واثنني من التوصيات.  1021كة من عام التوصيات. أأول، أأشار الوفد اإ
جازات يف بدل املنشأأ وهو ما يرتبط بتعليقات  ضافيتني حول مسأأةل احلصول عىل اإ شعبة التدقيق طالب الوفد بتفصيلتني اإ

ىل أأنه دمع 1021لعام  ادلاخيل والرقابة الإدارية س ب 3توصية رمق ال . وأأشار اإ انيا، بتطبيقها بصورة وطالب، مثلام فعل وفد اإ
ضافية يف حالت سفر املس ئولني مبزيانيات وضعهتا املنظمة. وفامي يتعلق  قامة يومية اإ اكمةل، مع تعليق أأي بدلت اإ

عداد التقارير    JIU/REP/2013/1التقريريف الواردة ،  5 رمق ابلتوصية "اتفاقات الرشاء طويةل املدى"، رأأي الوفد أأن اإ
أأداء الربامج. وتطبيقا لهذه التوصية، مت حث املنظامت بأأن يكون دلهيا اسرتاتيجيات وخطط واحضة لبد أأن يتخطى تقرير 

نفاق والاس تحواذ الرئيس ية يف  1023تعكس املنظور طويل املدى. وقد أأشار التقرير املايل لعام  ىل أأن معليات الإ لها  الويبواإ
عداد التقارير جيب أأن يتخطى ذكل عالقة مبشرتايت املعلومات وأأهجزة المكبيوتر والسفر وعن ارص أأخرى. وشعر الوفد أأن اإ

ىل الأخالقيات يف تقرير منظومة الأمم املتحدة ) ( اذلي أأورده وفد JIU/REP/2010/3ويقدم تفاصل اكرب. كام أأشار أأيضا اإ
ىل أأن " لبد عىل اجلهات الترشيعية توجيه مدراهئا التنف  26توصية رمق ال كندا وخاصة  ىل القيام بتقدمي واليت تشري اإ يذيني اإ

فصاح مايل، واذلي جيب مراجعته بنفس الطريقة اليت تمت ابلنس بة لاكفة املوظفني اذلين يطالبون بتقدمي مثل هذه  بيان اإ
ىل قيام عدد من الوفود، مبا فهيا وفد املكس يك،   . أأشار الوفد اإ البياانت" وأأن هذه البياانت تس تحق نرشها عىل امللأ

ىل وج ماكنية لالإطالع الرمسي اإ ابلإشارة اإ ىل جانب التقدمي الفعيل وب توافر تقرير الإفصاح املايل وجيب أأن يكون هناك اإ
 للتقرير.

عداد التقرير اخلاص بتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. وأأراد الوفد  .131 مانة عىل اإ وعرب وفد الهند عن شكره للأ
اثرة نقطة تتعلق اب حول التخطيط الاسرتاتيجي يف منظومة الأمم املتحدة.  JIU 2012/12 يرالواردة يف التقر  2لتوصية رمق اإ

ىل أأنه، كام متت الإشارة يف الوثيقة، بسبب طبيعة ادلمع، قد يكون من الصعب القيام ابلتخطيط بصورة مبارشة  وأأشار اإ
ذا اكنت هناك مناقشات منف لفية. وتساءل الوفد عام اإ صةل يف جلنة التمنية حول وعزو ذكل لتحقيق الأهداف الإمنائية للأ

لفية، ودور  ذا اكن ميكن حتديد جمالت خضمة ميكن عزوها اإىل حتقيق الأهداف الويبوتطبيق الأهداف الإمنائية للأ ، وما اإ
ىل مثانية(، مت حتديدها يف جمال الع لفية معينة )ترتاوح ما بني س تة اإ منائية للأ لفية، لأن هناك أأهداف اإ لوم ونقل الإمنائية للأ

تساءل الوفد عن الفرتة اليت حتتاهجا الأمانة لتسوية هذا الأمر، أأيضا من منطلق أأن همةل تطبيق الأهداف كنولوجيا. و الت 
ذا اك لفية أأوشكت عىل الانهتاء. وسعى الوفد للحصول عىل معلومات حول ما اإ ن سيمت معل ختطيط فامي يتعلق الإمنائية للأ

كام أأكد أأيضا عىل أأنه، من وهجة نظر الوفود الأخرى، أأهداف التمنية املس تدامة.  أأو 1025التمنية ملا بعد عام  جبدول أأعامل
ىل جانب التعاون بني دول اجلنوب، واليت لتزال حمل دراسة ومل يمت  اكنت هناك توصيات تتعلق ابحلومكة يف املنظمة، اإ

 تطبيقها بعد.
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عىل التقدم اذلي  للويبوكام عرب عن تقديره  تيش املشرتكةوحدة التف لعمل اجلاد لت املتحدة الأمريكية ابوفد الولايوأأقر   .133
ىل تعليقات الأمانة فامي يتعلق ابلتوصيات املعلقة، وأأن هذه وحدة التفتيش املشرتكةأأحرزته يف تطبيق توصيات  . كام أأشار اإ

ىل املرفق، واذلي رمس التقدم يف جمال التطبيق. وأأشار ا لوفد أأيضا أأنه اكن دليه بعض وثيقة قابةل للتعديل.  كام أأشار أأيضا اإ
صدارها منذ ثالثة أأعوام عىل الأقل. وحث الوفد   الويبواخملاوف بشأأن أأن مخسة من التوصيات اليت تمت دراس هتا حاليا قد مت اإ
عىل غلق هذه التوصيات بصورة مناس بة ويف الوقت املناسب. ويف الهناية، اكن الوفد قلقا بصفة خاصة بشأأن التوصيات 

ىل أأن اثنني من  وحدة التفتيش املشرتكةاخلاص ب   2010/3تقرير  املعلقة يف )الأخالقيات يف منظومة الأمم املتحدة(. وأأشار اإ
ىل اعتقاده أأن هممة الأخالقيات اكنت هامة ابلنس بة لبناء منظامت فعاةل وتمتزي  التوصيات املعلقة مرتبطة ابلأخالقيات وأأشار اإ

 هذه التوصيات من بني أأولوايهتا. عىل جعل تطبيق الويبوابلشفافية وحث 

يران الإسالمية عن تقديره للجهود اليت بذلهتا الأمانة والتقدم اذلي مت احرازه يف تطبيق بعض  .132 وعرب وفد مجهورية اإ
، طلب الوفد من الأمانة توضيح كيفية تطبيق هذه التوصية، وخاصة ابلنس بة لتطوير 7التوصيات. وفامي يتعلق ابلتوصية رمق 

جاابت الأمانة ابلنس بة  خطة معل ىل أأن هناك تعارضا ، من وهجة نظره، بني اإ لتوس يع دائرة التنوع اجلغرايف. كام أأشار اإ
، أأجابت الأمانة بأأنه يمت تطوير س ياسة شامةل حول املساواة بني اجلنسني وأأن 8. فبالنس بة للتوصية رمق 8و 7للتوصيتني رمق 

عدادها. أأما اب ، قالت الأمانة أأنه سيمت وضع برانمج معل ابلتشاور مع 7لنس بة للتوصية رمق هناك خطة معل ذات صهل يمت اإ
. ومن وهجة نظره، هناك حاجة لوضعها ابلتشاور 8ادلول الأعضاء. وتساءل الوفد حول خطة العمل املذكورة يف التوصية رمق 

جراءات وأأهداف مع ادلول الأعضاء. ورحب الوفد هبذه املبادرة وأأراد أأن حيث الأمانة عىل وضع خطة  معل تنطوي عىل اإ
 .7خاصة لتحقيق املساواة يف المتثيل اجلغرايف كام يظهر يف التوصية رمق 

س بانيا واملسأأةل اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة  اوأأجابت الأمانة أأول عىل الأس ئةل اليت طرهحا وفد .135 املكس يك واإ
ىل أأهنا قامت ابلتعامل مع هممة الأخالقيات بصورة جادة. ويه تعمل عىل  الأمريكية حول هممة الأخالقيات. وأأشارت الأمانة اإ

ىل ادلول الأعضاء يف التقرير التايل. وفامي قامة اليويم، هذه القضية، واليت اكنت حمل دراسة، وسوف تعود اإ  يتعلق ببدل الإ
أأوحضت الأمانة أأن هذا الأمر يمت النظر فيه من خالل س ياق العديد من العنارص الأخرى اخلاصة مبسائل متعلقة ابلسفر. 

صدار س ياسة منقحة  حول السفر لتحقيق التوازن بيهنا وبني بقية منظومة الأمم املتحدة.  للويبووأأكدت الأمانة عىل أأنه مت اإ
ىل ادلول الأعضاء. ولزا لت هناك بعض العنارص اليت جيب النظر فهيا وسوف تقوم الأمانة بنظر هذه العنارص مث الرجوع اإ

ىل أأهنا س تدرس كيفية تقدمي املزيد من  وحول مسأأةل املشرتايت، عربت الأمانة عن شكرها للوفود عىل مقرتحاهتا، وأأشارت اإ
ىل أأهنا س تقوم ابملزيد م ىل فهم أأفضل ملا تتوقع ادلول الأعضاء املعلومات. وأأشارت اإ ن املتابعة الثنائية للمقرتحات للتوصل اإ

ىل أأن النقاط اليت أأاثرها الوفد ستمت  يران الإسالمية، مشرية اإ احلصول عليه. وأأجابت الأمانة عىل اس تفسار وفد مجهورية اإ
اليت تتضمن بعض التوصيات املتعلقة ابلتوزيع ، و وحدة التفتيش املشرتكةتغطيهتا يف مراجعة التنظمي والإدارة اليت تعدها 

سهام  لفية، أأكدت الأمانة أأن  الويبواجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. وفامي يتعلق ابلسؤال املتعلق ابإ يف الأهداف الإمنائية للأ
ورة القادمة للجنة هذا النقاش اكن يدور يف جلنة التمنية. وأأكدت أأنه، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء، س تعود الأمانة يف ادل

التمنية يف نومفرب مبراجعة للتقرير املقدم يف دورهتا السابقة، مع دراسة اس تقصائية مفصةل عن املنظامت الأخرى، وكيفيه قياهما 
لفية، يف حاةل  لفية وكيف قامت بربط أأطر نتاجئها ابلأهداف الإمنائية للأ سهاهما يف الأهداف الإمنائية للأ عداد تقارير حول اإ ابإ

،  1026/27حدوث ذكل. وسوف توفر املناقشة اليت جتري يف جلنة التمنية املعلومات الالزمة للتخطيط لربامج وموازنة 
 واليت ستبدأأ يف العام املقبل.

لقاء لكمة، قرأأ فقرة  .136 لقاء لكمة. ولأنه مل يكن هناك من يريد اإ ذا اكن هناك أأي وفد يرغب يف اإ وتساءل الرئيس عام اإ
ذا البند عىل جدول الأعامل. وبسبب عدم وجود معارضة من أأي من الوفود، أأعلن الرئيس أأن القرار التايل القرار اخلاصة هب
 قد مت تبنيه.
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ىل  وحدة التفتيش املشرتكةأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام حباةل تطبيق توصيات  .137 الويبو  هيئاتواملوهجة اإ
ىل أأن هناك  التنفيذ، ولزالت عرشة  قيدوهام  توصيتنيقها، ومت قبول توصية مت تطبي  21الترشيعية وأأشارت اإ

 (WO/PBC/22/23 الوثيقةادلراسة ) قيدتوصيات 

 نظمة العاملية للملكية الفكريةامل التنظمي يف و الإدارة املشرتكة بشأأن اس تعراض تقرير وحدة التفتيش  9 بندال 

(JIU/REP/2014/2تعليقات الأمانة :) 

 .WO/PBC/22/26و WO/PBC/22/20 الوثيقتنيىل استندت املناقشات اإ  .138

والاقرتاح املشرتك لوفود  وحدة التفتيش املشرتكةجدول الأعامل واذلي تضمن تقرير من  9بند ال عرض الرئيس و  .139
س بانيا. واكنت  جابة الأمانة عىل WO/PBC/22/20 الواثئق ذات الصةل يهبلجياك واملكس يك واإ ، واليت اكنت متثل اإ

س بانيا:   WO/PBC/22/26و JIU/REP/2014/2 الوثيقتني واليت محلت عنوان :" اقرتاح وفود بلجياك واملكس يك واإ
 ".الويبوزايدة الكفاءة يف اجامتعات 

دخال  الويبوحول مراجعة التنظمي والإدارة يف  وحدة التفتيش املشرتكةواكن تقرير  .120 تقريرا شامال ميكن أأن يسهم يف اإ
. وقد تضمن التقرير عرش توصيات أأساس ية مت توجيه مثانية الويبوت التنظمي والإدارة يف مزيد من التحسينات عىل معليا

ىل امجلعية العامة  ىل املدير العام؛ ومت توجيه توصية اإ ووهجت توصيه اإىل جلنة التنس يق  للويبوتوصيات موضوعية مهنا اإ
يوليو  25غري رمسي لعرض املعلومات عقد يف  . واكن مضمون التقرير قد مت عرضه عىل ادلول الأعضاء يف اجامتعلويبواب

جاابت بني ادلول الأعضاء وحدة التفتيش املشرتكةمن قبل مفتيش  1022 . وأأعقب هذا العرض مناقشات وجلسة أأس ئةل واإ
ت ءا. وقد تضمنت الوثيقة اليت تمت مراجعهتا الإجاابت املتعلقة ابلتوصيات املقدمة وتفاصيل الإجراوحدة التفتيش املشرتكةو 

 اليت قامت الأمانة ابختاذها.

من  2وبناء عىل املناقشات والطلبات املقدمة أأثناء اعامتد جدول الأعامل، اقرتح الرئيس أأن يمت حفص التوصية رمق  .122
يف جدول الأعامل اذلي مت اعامتده واذلي يتعلق  10حتت بند  وحدة التفتيش املشرتكةمراجعة التنظمي والإدارة اليت تعدها 

ىل أأن املفتش اترازوف لن يس تطيع، للأسف، احلضور بسبب ارتباطات مس بقة الويبويف ابحلومكة  . وأأشار الرئيس أأيضا اإ
 وحدة التفتيش املشرتكة.وقدم املفتش فلوريس اكليجاس من 

دول وحتدث وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية وعرب عن رغبته يف التأأكيد عىل ملحوظات اجملموعة أأثناء اعامتد ج .121
س بانيا واملكس يك وبلجياك لبد من أأن ميثل جزءا من  الأعامل. وعربت اجملموعة عن اعتقادها أأن املقرتح املقدم من وفود اإ

كأحد بنود جدول الأعامل ويف حاةل وجود أأي توصيات س تكون  وحدة التفتيش املشرتكةوذلكل تود اعتبار تقرير  10بند ال 
ذا س بانيا لبد أأن  من أأجل هذا التقرير بصفة خاصة. واإ جرت أأي مناقشات أأخرى حول اقرتاح وفود بلجياك واملكس يك واإ

ىل مسأأةل احلومكة ومسأأةل الاجامتعات تندرج حتت ذكل وبذكل يكون هناك قرار واحد  10يمت ذكل حتت بند  لأنه أأشار اإ
امل، أأن تقوم ادلول الأعضاء ابلنظر عىل جدول الأع 9 ت اجملموعة فامي يتعلق ابلبند. وذلكل، اقرتحالويبوخبصوص احلومكة يف 

ىل تقرير  دراجه حتت  وحدة التفتيش املشرتكةاإ س بانيا واإ  10بند ال كبند منفصل وأأن يمت نقل اقرتاح وفود بلجياك واملكس يك واإ
 من جدول الأعامل.

تعليقاهتا لكنه اكن وأأيد وفد املكس يك الاقرتاح اذلي تقدم به الرئيس. وعرب الوفد عن امتنانه للمجموعة الأفريقية عىل  .123
بقاء عىل البند يف موضعه احلايل. وتفهم الوفد أأن هناك قدر معني من اخملاوف واليت تتعلق مبسائل خاصة ابحلومكة  يفضل الإ

س بانيا وبلجياك يتعلق جبانب معيل من تنظمي اجامتعات  . وعرب الوفد عن الويبولكن الاقرتاح اذلي تقدمت به املكس يك واإ
احلومكة مسأأةل هامة وحتتاج أأن تمت مناقش هتا، لكهنا تضمنت نوايح ختطت جمرد تنظمي الاجامتعات. ولهذا  شعوره بأأن مسأأةل

بقاهئا  منفصةل عن هذه املناقشات. السبب، عرب الوفد عن رغبته يف اإ
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 احلومكة. واتفق وفد كينيا مع وفد املكس يك عىل أأمهية املسأأةل املتعلقة ابلجامتعات لكنه رأأي أأهنا تندرج حتت مسأأةل .122
ىل أأن اجملموعة الأفريقية تقدمت مبقرتحات من قبل، مثل ادلول الأعضاء الأخرى، واليت مل تتعلق ابلقضااي  وأأشار الوفد اإ

ىل تنظمي الاجامتعات وأأمور أأخرى. وذلكل، عرب الوفد عن رغبته يف القيام  الكربى اخلاصة ابحلومكة حفسب ولكهنا تطرقت اإ
عة واحدة. وسواء اختارت ادلول الأعضاء يف الهناية تطبيق تدابري قصرية املدى أأو متوسطة املدى بعالج شامل لهذا البند دف

أأو طويةل املدى بصورة منفصةل، فاإن ذكل س ميثل أأمرا منفصال. وسعى الوفد  لإجياد عالج شامل أأو مناقشة شامةل لهذه 
ىل أأن تقرير  قد تقدم بتوصيات وخيارات فامي يتعلق بتنظمي الاجامتعات حتت  وحدة التفتيش املشرتكةالقضية وأأشار اإ

جراء مناقشات منفصةل حول تنظمي الاجامتعات واحلومكة، لأن ادلول الأعضاء الأخرى  توصيات احلومكة. ومل يرغب الوفد يف اإ
ة عىل الطاوةل. وعرب الوفد تقدمت مبقرتحات يف املاي وجيب أأن تكون لها معامةل تفضيلية  فامي يتعلق ابملقرتحات املطروح

عن شعوره أأن اكفة التوصيات املطروحة عىل الطاوةل جيب ان يمت التعامل معها عىل قدم املساواة، وعندما يتعلق الأمر 
ظهار مرونة عند التعامل مع هذه املسأأةل، لكن فامي يتعلق ابملناقشات، رغب الوفد يف أأن تمت  بوضع الأولوايت، جيب اإ

 مناقش هتام معا.

عملية قدر الإماكن لأن املوضوعات قد وضعت يف مجموعات وستمت تسم ابل وطالب الرئيس ادلول الأعضاء بأأن ت  .125
جدول الأعامل يتضمن يف الأصل مسأألتان موضوعتان معا، بناء عىل طلب من وفود من  9بند ال مناقش هتا ابلرتتيب. وقد اكن 

س بانيا واملكس يك ودول أأخرى. واقرتح الرئيس تقدمي رأأي جابة الأمانة. أأما عرض املؤيدين فيمت  وحدة التفتيش املشرتكة اإ واإ
تأأجيهل ويتبعه املسائل املتعلقة ابحلومكة. لقد قام نفس الأعضاء يف نفس احلجرة مبناقشة نفس املسائل ذلكل ميكن لدلول 

 الأعضاء أأن تتواصل بشأأن الأفاكر اليت تتعلق هبذا املوضوع. 

ىل الطريقة اليت سار هبا الاجامتع، فاإن ادلول الأعضاء اكنت تقوم ابختاذ قرارات ورصح وفد كينيا بأأنه عندما ن .126 ظر اإ
ىل مسأأةل احلومكة، يكون دلى ادلول الأعضاء بندين ميثالن  حامكة من خالل بنود جدول الأعامل. ذلكل عندما تطرق الأمر اإ

لهيا مبوجب بند  التوصية جزء من املقرتح املقدم من بلجياك من جدول الأعامل وسوف تعكس هذه  9توصية ميكن التوصل اإ
س بانيا. وس يكو ىل قرارين منفصلني، يتعلقان  10 ن هناك قرار أأيضا مبوجب البندواملكس يك واإ عىل جدول الأعامل، ينقسم اإ

عارض بنفس املسأأةل وهو ما مل يرى الوفد أأنه ميثل اس تغالل فعال للوقت أأو ميثل مهنج معيل. وعرب الوفد عن أأنه مل يكن ي
ل أأن الوفد أأراد مناقشة املقرتح من  س بانيا وبلجياك واملكس يك واكن مس تعدا ملناقشة هذا املقرتح اإ املقرتح اذلي قدمته وفود اإ

طار اكفة املقرتحات الأخرى اليت اكنت مطروحة عىل الطاوةل. وواصل الوفد حديثه عن أأن تقرير  طار احلومكة واإ خالل اإ
وز بعض املسائل اليت طرحهتا اجملموعة الأفريقية والوفود الأخرى واليت اكن لها صةل قد جتا وحدة التفتيش املشرتكة

ابلجامتعات. ولهذا السبب مت التقدم ابملقرتح؛ وبناء عىل هذا التقرير وداخل هذا التقرير. وتندرج املسأأةل حتت احلومكة، 
عندما يتعلق الأمر ابختاذ القرارات، س يكون هناك . واقرتح الوفد مض املسأألتني معا لأنه شعر أأنه 2وحتت التوصية رمق 

آخر يتعلق ابحلومكة. واقرتح الوفد مهنجا شامال يمت من خالهل اختاذ  قراران وهو ليريد التعامل مع قرار يتعلق ابلجامتعات وأ
اقشات سواء اكنت قرار واحد خاص باكفة املسائل اليت تتعلق ابلجامتعات واحلومكة واقرتح أأن يكون هناك تسلسل يف املن

تتعلق ابلتدابري قصرية املدى أأو طويةل املدى أأو متوسطة املدى، حىت نكون أأكرث فاعلية فامي يتعلق بكيفية التعامل مع البنود 
وليك يمت جتنب عدم الاتساق يف فقرات القرارات. وفامي يتعلق ابملشاورات، اقرتح الوفد أأيضا عقد مشاورات واحدة، لأن 

ن من جدول الأعامل واك 10بند ال فامي س بق اعامتد جدول الأعامل، لأن الوفد يريد مناقشة هذه املسأأةل حتت  الوفد قد اقرتح
 واحضا فامي يتعلق هبذه النقطة.

يران الإسالمية عن دمعه الاكمل لالقرتاح اذلي تقدم به وفد كينيا  .127  ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية.وعرب وفد مجهورية اإ

فريقيا املداخةل اليت قام هبا وفد كينيا. وكام ذكر يف بداية ادلورة، وقبل اعامتد جدول الأعامل، تقدم ودمع وفد جنوب أأ  .128
من اقرتاح وفود بلجياك  1. وطالب الوفد بقراءة الفقرة الويبووفد كينيا بطلب بوضع هذا البند حتت موضوع احلومكة يف 
س بانيا: " ترتبط كفاءة الاجامتعات ارتباط ا وثيقا ابجلوانب الأساس ية للحومكة يف املنظمة...". واكن هذا اقرتاح واملكس يك واإ
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بني عدد من املقرتحات اليت قدمت فامي يتعلق ابحلومكة. وذلكل، عرب الوفد عن رغبته يف مناقشة املقرتح، وتقديره، مع اكفة 
طار احلومكة الاملقرتحات الأخرى اليت متت مناقش هتا يف الاجامتعات السابقة حتت   عريض.اإ

 ا وأأيد موقف الوفود الأخرى.ودمع وفد اندونيس يا اقرتاح وفد كيني .129

س بانيا عىل اقرتاهحم، واذلي رأأى أأن هل عالقة  ابلنوايح و  .150 عرب وفد الهند عن شكره لوفود املكس يك وبلجياك واإ
دارة الوقت. واب الويبوالتنظميية والإدارية يف الاجامتعات اليت تعقدها خمتلف جلان  لرمغ من ذكل، فكام أأشار وفد مبا يتضمن اإ

ابلأعامل. ومن خالل وهجة النظر تكل،  الويبوجنوب أأفريقيا، اكن ذكل ميثل جزء فقط من الصورة الأكرب للحومكة: كيفية قيام 
شعر الوفد أأهنا جيب أأن تكون جزء من مسأأةل احلومكة، ابلرمغ من أأن الوفد مل يرغب يف ربطها بصورة غري رضورية أأو الزج 

ىل اتفاق حول بعض النقاط واملقرتحات اليت اكنت مطروحة عىل الطاوةل لعدة هبا  ذا مت التوصل اإ يف اجلدل الأكرب، ولكن اإ
 نوات، فس يكون قد مت حتقيق اجناز.س  

ىل الآراء اليت عربت عهنا الوفود الأخرى ومل يرغب يف الاس مترار يف النقاش  .152 ورصح وفد املكس يك بأأنه اس متع بعناية اإ
جرائية. وميكن أأن يدمع الوفد اقرتاح مناقشة هذه املسأأةل حتت البند حول مسأأةل  لكنه يرغب يف التعليق عىل ما قاهل  10اإ

وفد الهند. ويشعر الوفد بأأنه ل جيب اخللط بني املسائل الأمشل وطويةل املدى ابملسائل العملية اليت جيب التعامل معها 
ذا اكن هناك توافق يف الرأأي بني الأعض اء. وقد يكون لهذه املسأأةل عالقة مبارشة مبسائل احلومكة لكن اكنت هناك برسعة اإ

ىل أأنه لزال  مسائل أأكرث تعقيدا واليت جيب عىل ادلول الأعضاء التعامل معها هبدوء وستس تغرق وقتا أأطول. وأأشار الوفد اإ
جراء   مناقشات بناءة مع الوفود الأخرى.مران وأأن هدفه اكن اإ

لوفود عن سلوكها اذلي جيب عىل ادلول الأعضاء اتباعه عند التعامل مع جدول أأعامل معقد وعرب الرئيس عن شكره ل .151
جابة الأمانة يف البداية. مث يمت عقد مناقشات حول مسأأةل وحدة التفتيش املشرتكةنوعا ما واقرتح تناول تقرير  احلومكة ومع  واإ

 املؤيدين فامي بعد.

شكره عىل النقطة اليت أأثريت. ودمع الوفد النقطة اليت أأاثرها وفد كينيا اليت رئيس عىل تعيينه و وهن أأ وفد الاكمريون ال .153
يل أأننا س نحافظ عىل الوقت بأأل تمت مناقشة النقطتني  تتعلق بعدم تضييع كثري من الوقت وتناول املسأأةل عىل الفور، مشريا اإ

 حدا لأن ذكل سيس تغرق وقتا طويال.لك عىل 

 .وحدة التفتيش املشرتكةجاس من م الرئيس احملقق فلوريس اكليوقد .152

بتقدمي عرض توضيحي حقيقي  وحدة التفتيش املشرتكةالرئيس واقرتح عدم قيام  وحدة التفتيش املشرتكة ممثلوشكر  .155
 ح البدء يف املناقشات عىل الفور.لأن ذكل س ميثل تكرارا ملا قيل ابلفعل وما مت اقرتاحه واقرت 

ىل ر وكام أأشار يف لكمته الافتتاحية، ذك   .156 الرئيس الوفود بأأنه اكن هناك ابلفعل عرضا قدمته وحدة التفتيش املشرتكة اإ
 .1022يوليو  25ادلول الأعضاء خالل اجامتع غري رمسي بشأأن املعلومات بتارخي 

وأأفادت الأمانة بأأهنا رحبت بتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة اليت سامهت يف معلية التحسني والتعزيز املس متر  .157
توصيات رمسية وعدد من التوصيات الإضافية غري الرمسية، واليت اكنت مبثابة  20. وتضمن التقرير للويبوللعمليات الإدارية 

طار الإدارة واملام ضافية لتعزيز اإ ىل املعايري واملامرسات اجليدة اخلاصة الويبورسات ذات الصةل داخل "اقرتاحات اإ ، مع الإشارة اإ
بتنفيذ أأو اكنت بصدد  تنفيذ التوصيات اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة كام وردت  الويبومبنظومة الأمم املتحدة ". وتقوم 

ادلول الأعضاء يف الوثيقة اليت أأعدهتا  طلع عليهميكن أأن ت ي، اذلJIU/REP/2014/2يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة 
  يتعلق بلك توصية قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة.تفاصيل ردود الأمانة فامي تتضمنالأمانة واليت 
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وأأعرب وفد كينيا، نيابة عن اجملموعة الأفريقية، عن شكره لوحدة التفتيش املشرتكة عىل تقريرها الشامل. ورحب وفد  .158
وصيات العرشة والتوصيات غري الرمسية يف املراجعة اخلاصة ابلإدارة. وعىل وجه اخلصوص رأأى وفد اجملموعة أأن اجملموعة ابلت

وقضااي املوارد البرشية مثل التنوع اجلغرايف  لويبوالتقرير قدم بياانت تتصل ببعض القضااي الشائكة مثل احلومكة اخلاصة اب
 الويبوالاحتفاظ باكفة التوصيات لفائدة لك من ادلول الأعضاء و  الويبون أأمانة والتوازن بني اجلنسني. وطلب وفد اجملموعة م

 كلك.

دارة املنظمة  .159 ىل أأن اإ ورحب وفد جنوب أأفريقيا ابلتوصيات ودمع البيان الصادر عن اجملموعة الأفريقية وأأشار اإ
ن تقديره للجهود اليت ب ذلت ابلفعل قيد التنفيذ وأأعرب ع يهستتحسن أأكرث من ذكل. وأأقر الوفد بأأن بعض التوصيات 

التوصية الأوىل ذات أأمهية خاصة ابلنس بة ت عد . و الويبولتناول التنوع اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني مضن القوى العامةل دلى 
طار احلومكة اخلاصة اب اتضح ، كام جل دلى جلنة الربانمج واملزيانيةمبثابة قضية طويةل الأ  يه لويبوللوفد، حيث أأن مراجعة اإ

طار احلومكة وسدها هبدف ضامن الشفافية والقدرة عىل  من عدد املقرتحات املطروحة لتحديد الثغرات احلالية املوجودة يف اإ
ىل  ىل مقرتحات اجملموعة الأفريقية بشأأن هذه الغاية، ويف هذا الصدد، دعا الوفد اإ التنبؤ. ولفت الوفد الانتباه خالل الاجامتع اإ

 ت وحدة التفتيش املشرتكة.التنفيذ الاكمل لتوصيا

وأأعرب وفد الهند عن شكره لفريق مفتيش وحدة التفتيش املشرتكة عىل التقرير الشامل بشأأن التنظمي والإدارة داخل  .160
حاطة لفريق وحدة التفتيش املشرتكة والأمانة العامة وأأقر أأيضا ابس تجابة الإدارةالويبو  ،. وأأقر الوفد بفرصة وجود جلسة اإ
زاء  يهواليت تقوم هبا ابلفعل  لأعامل اليتابو قيد التنفيذ. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يؤكد جمددا عىل قلقه اإ

التنوع اجلغرايف يف وأأيضا بعض القضااي اليت مت تسليط الضوء علهيا أأيضا يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة فامي يتعلق ابحلومكة 
جراءات ابعامة وجلان التنس يق عىل البدء يع ادلول الأعضاء ورؤساء امجلعية ال. وحث الوفد مج الويبوالقوى العامةل دلى  ختاذ اإ

العديد من التوصيات ذات  يوجدللتعامل مع تكل القضااي العالقة منذ فرتة طويةل، ولس امي قضية احلومكة. ويف هذا الصدد، 
ا الشأأن، وأأعرب الوفد عن رغبته يف املشاركة الصةل واليت صدرت عن وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن كيفية التوجيه يف هذ

 بشلك بناء يف تكل املداولت.

وأأعرب وفد الياابن، نيابة عن اجملموعة ابء، عن امتنان اجملموعة ملفتيش وحدة التفتيش املشرتكة عىل العمل اذلي  .162
(. وأأعرب الوفد عن اعتقاده JIU/REP/2014/2" )الويبوالإدارة يف التنظمي و  جتسد يف التقرير الصادر بعنوان "مراجعة

لهيا وستتخذ  بأأن التقرير تضمن توصيات مفيدة. ورحب الوفد برد الأمانة بأأهنا س تقبل مجيع التوصيات الرمسية املوهجة اإ
ىل امجلعية العامة وجلنة التنس يق. وتوقع وفد اجملموعة ابء بقوة أأن  الإجراءات املناس بة فامي يتعلق بتكل التوصيات املوهجة اإ

ىل الأمانة جيب أأن تنفذ يف الوقت املناسب وبطريقة مناس بة وأأن تمت متابعة التنفيذ أأيضا يف الوقت التو  صيات املوهجة اإ
ابلإضافة اإىل التوصيات الرمسية،  ،املناسب وبطريقة شفافة. ورأأى وفد اجملموعة أأنه ينبغي الانتباه اإىل حقيقة أأن التقرير

 تطويرال س بة لدلول الأعضاء والأمانة العامة بشأأن مناقشة كيفية زايدة اش متل أأيضا عىل "غذاء للفكر" مفيد ابلن 
لهيا تلقائيا عىل أأهنا توصيات واجبة التنفيذ، ينبغي لدلول الأعضاء والتحسينل  لمنظمة. ويف الوقت اذلي ل ينبغي النظر اإ

جراءاهتم ا ىل أأقىص حد، عند وضع مقرتحاهتم واإ حملمتةل ذات الصةل موضع التنفيذ والأمانة أأن تنظر يف هذه التوصيات، واإ

بالغ ادلول الأعضاء مبوعد النظر فهيا عند اختاذ الإجراءات ذات الصةل.  مانة أأيضا اإ هبدف مواصةل تطوير املنظمة. وينبغي للأ
 لرقابةالاستشارية املس تقةل ل واللجنةكام أأعرب وفد اجملموعة ابء عن اعتقاده بأأن شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية  

ينبغي أأن تأأخذ الأفاكر الواردة يف التقرير يف الاعتبار يف معلها املس تقبيل. وعىل الرمغ أأنه سيمت التعامل مع الاقرتاح املقدم من 
طار البند اإ وفود بلجياك واملكس يك و  من جدول الأعامل، أأعرب وفد اجملموعة عن رغبته يف التعليق عىل  10س بانيا يف اإ

مثال  ي عددة التفتيش املشرتكة والاقرتاح. واعترب وفد اجملموعة ابء أأن الاقرتاح املقدم من الوفود الثالثة العالقة بني تقرير وح
ىل اقرتاح اكمل ومعيل سيمت  جيدا عىل كيفية استيعاب رؤى املفتشني اليت وردت يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة وحتويلها اإ

حلالية. وقدم الاقرتاح كيفية معل الوفود بشلك جيدعىل الأفاكر الواردة يف تقرير مناقش ته من قبل ادلول الأعضاء يف ادلورة ا
 وحدة التفتيش املشرتكة.
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ىل وحدة التفتيش املشرتكة واملفتش فلوريس اكييجاس، اذلي اكن حارضا  .161 يف وتقدم وفد املكس يك ابلشكر اإ
شات مع املفتش خالل مؤمتر حصفي للمعلومات ولكن جامتع. وتوفرت لوفود ادلول الأعضاء ابلفعل فرصة لعقد بعض املناق الا

ىل الأمانة عىل الوثيقة اليت تضمنت الردود عىل  الوفود أأعربت عن رغبهتا يف أأن تكرر شكرها هل. كام تقدم الوفد ابلشكر اإ
دة التفتيش عمل وحبالتوصيات الرمسية اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة. وأأوىل وفد املكس يك قدرا كبريا من الأمهية 

املشرتكة بشأأن الإدارة. لقد قامت وحدة التفتيش املشرتكة بأأعامل قمية جدا لفائدة نظام الأمم املتحدة بأأمكهل، واذلي دمعه 
ىل أأبعد من ذكل. ورأأى  وفد أأن هناك فائدة من العديد من التوصيات الالوفد. ومع ذكل، س هيمت الوفد مبناقشة بناءة ذهبت اإ

تفتيش املشرتكة واكن الوفد قد ذكر يف وقت سابق عىل وجه التحديد برضورة وجود مجموعة من اليت قدمهتا وحدة ال 
اتحهتا بعد دلى  . ورأأى الوفد أأيضا أأن الويبوالنصوص الأساس ية اليت قد تكون متاحة مجليع ادلول الأعضاء، واليت مل يمت اإ

 الية والإدارية واليت أأولها الوفد قدر كبريا من الأمهية.هناك بعض النصاحئ اجليدة حول كيفية حتسني الشفافية والإدارة امل

نتاج  .163 س بانيا عن شكره لوحدة التفتيش املشرتكة عىل القدر الكبري من العمل اجليد اذلي ب ذل هبدف اإ وأأعرب وفد اإ
مانة عىل تسهيلها لهذا العمل وعىل اس تعدادها لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املش رتكة وتوفري التقرير وتقدم ابلشكر للأ

جيابيا للغاية وأأعرب عن رضائه عن التقرير لأنه وفر مسارا ميكن اتباعه  املتابعة املناس بة للتقرير. وأأفاد الوفد بأأن التقرير اكن اإ
ىل مزيد من التحسينات دلى  . ويف نفس الوقت، قدم التقرير أأحد ادلروس الأساس ية وهو أأنه يف بعض الويبووقد يؤدي اإ

من خارج املنظمة. ويف بعض الأحيان وجدت ادلول الأعضاء أأنه من  هجةد أأن يمت مراجعته من قبل الأحيان من املفي
ىل اتفاق بشأأن بعض اجلوانب ابلطريقة اليت معلت هبا املنظمة عىل أأساس يويم. ومن وقت لآخر،  الصعب جدا التوصل اإ

لوفد أأن التقرير قد وفر ذكل بلك دقة. وجيب ورأأي ا ،ميكن لكيان بعيد بعض اليشء أأن يساعد يف التغلب عىل الصعوابت
أأن تترصف ادلول الأعضاء بناء عىل هذه التوصيات، ورأأى الوفد أأنه ميكن للأعضاء أأن يأأتوا اإىل الاجامتعات املقبةل ومه أأكرث 

قدرة أأكرب  ابلنس بة للمنظمة وبطبيعة احلال لدلول الأعضاء اذلين س يكون دلهيم عندئذ اانفتاحا ومرونة. وس يكون ذكل مفيد
عىل املشاركة والتأأثري يف تطوير الهنج اذلي تقوم املنظمة ابتباعه. وأأفاد الوفد بأأن التوصيات ممتازة وأأضاف بأأنه أأوىل أأمهية 

كبرية للتوصيات غري الرمسية أأيضا. لقد احتوت عىل جوانب مثرية لالهامتم واليت رأأى الوفد أأنه ميكن يف الأشهر القليةل املقبةل 
ىل جانب وفدي بلجياك واملكس يك اقرتاحا ملناقش ته يف وقت لحق واذلي العمل عل س بانيا اإ هيا بشلك أأكرب. وقدم وفد اإ

أأعرب الوفد عن أأمهل بأأنه ميكن امجليع الاس تفادة من التوصيات والقيام ببعض الإجراءات العملية لتحسني التشغيل اليويم 
س بانيا بأأن العديد من التوصيا ىل للمنظمة. وأأفاد وفد اإ ت ذات فائدة كبرية ومثن بشلك خاص التوصية اليت تتعلق ابحلاجة اإ

دخال حتسينات مس مترة عىل التنس يق ادلاخيل واخلاريج اذلي شاركت فيه  عندما قدمت برامج املساعدة التقنية.  الويبواإ
الوفد من الأمانة اإطالع  وأأقر الوفد بأأهنا مل تكن هممة سهةل ولكن أأعرب عن اعتقاده بأأن هناك جمال لتنفيذ ذكل. وطلب

ادلول الأعضاء عىل املتابعة اخلاصة ابلتوصيات الرمسية وأأيضا اإطالعهم عىل التقدم اذلي مت اإحرازه بشأأن تقيمي مزيد من 
س بانيا عن أأمهل يف تسجيل رغبته بأأن تمتكن  التوصيات غري الرمسية عىل مدار الأشهر الثالثة املقبةل. ويف اخلتام، أأعرب وفد اإ

آخر للت وحدة  نتاج تقرير أ  الوفد اذلي أأعربو من التقدم  ثبتالتفتيش املشرتكة خالل الس نوات الأربع أأو امخلس املقبةل من اإ
حرازه يف   .الفرتة تكلعن أأمهل يف أأن يمت اإ

ىل ادلول الأعضاء  .162 ىل مفتيش وحدة التفتيش املشرتكة عىل تقريرمه والعرض اذلي قدموه اإ وتقدم وفد الربازيل ابلشكر اإ
ىل الأمانة عىل للردود اليت 1022يوليو يف  ، حيث مت توفري الفرصة لالإدلء مبالحظات حمددة. كام تقدم الوفد ابلشكر اإ

ىل الوفود الأخرى يف التع  وحدة التفتيش عن  العرش الصادرةتوصيات بري عن أأمهل بأأن يمت تنفيذ ال قدمهتا. وانضم الوفد اإ
س بانيا، ويه أأن هناك أأيضا توصيات املشرتكة ولكنه أأعرب عن رغبته يف الرتكزي  عىل النقطة اليت أأثريت من جانب وفد اإ

ل أأنه اكنت هناك  غري رمسية، وعىل الرمغ من أأن الوفد اكن يدرك أأنه من امللزم فقط تنفيذ التوصيات الرمسية العرشة، اإ
ورأأى الوفد بأأنه مت التأأكيد عىل أأمهية  توصيات غري رمسية مثرية لالهامتم. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف الرتكزي عىل واحدة مهنا.

اس تخدام لفظ "املعامل" بل اكنت نقةل نوعية يف دون التمنية أأكرث من مرة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة ب جدول أأعامل
آلية التنس يق كتوصية غري رمسية و الويبوطريقة العمل داخل  يود . وذلكل، يف مرحةل ما سيمت حث ادلول الأعضاء عىل تنفيذ أ

 الوفد أأن يرى ذكل قيد التنفيذ.
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ىل الوفود الأخرى يف توجيه الشكر اإىل وحدة التفتيش املشرتكة عىل التقرير  .165 يران الإسالمية اإ وانضم وفد مجهورية اإ
 2والتوصيات الشامةل. وطلب الوفد من الأمانة أأن تنفذ مجيع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ابلاكمل وخاصة التوصية رمق 

دارة اليت ت  عداد خطة معل حبلول هناية  7و 6رمق  تني، والتوصي الويبوتعلق ابإ اليت تتعلق ابلتنوع اجلغرايف. وطلب الوفد اإ
 فريق وحدة التفتيش املشرتكة. به ت، حس امب أأوص1025 عام

اثرهتا ويه:  .166 نقاط عامة بشأأن وأأفاد وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن دليه مجموعة متنوعة من النقاط اليت يرغب يف اإ
احلومكة، بعض الأفاكر امللموسة اليت اكنت دلى الوفد واليت أأاثرها تقرير وحدة التفتيش املشرتكة والاقرتاح اجلديد اذلي 
س بانيا واملكس يك وبلجياك وردود الأمانة عىل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة. وفامي يتعلق ابلنقاط العامة اليت  قدمه وفد اإ

جنة أأشار وفد الولايت املتحدة بأأنه مت حتديد احللول اخلاصة ابحلومكة يف معظم احلالت اليت نفذهتا الل  تتعلق ابحلومكة،
ضايف. ورأأى الوفد أأن هيالك  الويبووادلول الأعضاء يف  الاستشارية املس تقةل للرقابة ىل أأي هيلك حومكة اإ دون احلاجة اإ

قةل للرقابة وجلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق وما اإىل ذكل اكنت احلومكة احلالية مثل هيلك اللجنة الاستشارية املس ت
جعابه ابجلهود اليت تبذلها اللجنة  اكفية لدلول الأعضاء ملامرسة الإرشاف واحلومكة داخل املنظمة. وأأعرب الوفد عن اإ

نة التدقيق. ومنذ س نوات قليةل سابقة، الاستشارية املس تقةل للرقابة  والأمانة يف تناول التوصيات املعلقة من سلفها ويه جل 
توصية للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واليت مت حتديدها لفائدة املنظمة هبدف املعاجلة، بعضها  300اكن هناك أأكرث من 

هبدف ذات خماطر مرتفعة ومرتفعة جدا. وب ذلت هجود كبرية من قبل الأمانة العامة واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 
التنفيذ الاكمل لهذه التوصيات. وس يواصل الوفد املشاركة بشلك نشط مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن 

التوصيات املتبقية وأأية توصيات مس تقبلية وذكل يف حماوةل ملامرسة حومكة أأكرث فاعلية للمنظمة. وأأعرب الوفد عن رضائه 
والربانمج اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واذلي أأدى اإىل حتسن كبري عىل مدار  الكبري عن التفاعل بني جلنة املزيانية

الس نوات القليةل املاضية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التقدم ابلشكر اإىل وحدة التفتيش املشرتكة ععىل مسامههتا املفيدة يف 
. ورأأى الوفد أأن التوصية الويبولإدارة والتنظمي داخل املناقشة بشأأن احلومكة ورحب بتقرير وحدة التفتيش املشرتكة اخلاص اب

طار احلومكة "هبدف تعزيز قدرات الهيئات احلامكة يف توجيه ومراقبة معل املنظمة" اكنت  2رمق  بشلك خاص بشأأن مراجعة اإ
جراء هذه املناقشات. ورحب الوفد بتقرير الأمانة اذلي  مبثابة مالحظة مفيدة. واقرتح الوفد بأأن يقوم رئيس امجلعية العامة ابإ

. وأأعرب الوفد عن رضائه عن قيام الأمانة بتقدمي WO/PBC/22/20قدمته ردا عىل التقرير وعىل النحو الوارد يف الوثيقة 
ردود تفصيلية يف تقريرها وتولت اكفة التوصيات. وأأشاد الوفد عىل وجه اخلصوص ابلأمانة بشأأن التقدم اذلي أأحرزته فامي 

عادة هيلك ىل يتعلق ابإ ة املنظمة حبيث أأصبحت أأفضل متاش يا مع الأهداف والأنشطة التنظميية. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ
التنفيذ الاكمل لهذه التوصية وأأعرب عن اعتقاده بأأن اش امتل اختصاصات مجليع الوحدات التنظميية سيساعد يف توضيح 

ابختاذ خطوات  الويبووفد عن رضائه عن قيام وظيفة  ودور تكل الوحدات داخل املنظمة. وعالوة عىل ذكل، أأعرب ال
. وأأعرب الوفد عن تطلعه لس مترار التقدم بشأأن للويبويف الثقافة التنظميية  ادئ  برانمج التقومي الاسرتاتيجيلزايدة دمج مب

س بانيا بشأأن هذه املبادرة. وفامي يتعلق ابلقرتاح احملدد املعي ابملسامهة الهامة اليت أأدلت هبا وفود لك من بلجياك  واملكس يك واإ
، أأيد الوفد بشلك عام الفرضية اليت تؤكد عىل الاقرتاح، وعىل الأخص التأأكيدات اخلاصة الويبوزايدة الكفاءة يف اجامتعات 

بأأن عدد وفرتات الاجامتعات واحلجم الكبري من الواثئق والتاكليف التنظميية واخلاصة ابدلول الأعضاء قد أأسفرت عن القليل 
. ومع ذكل، وفامي يتعلق ابلندوة املقرتحة الويبواجئ. وأأيد الوفد التدابري قصري الأجل املقرتحة وأأيد مراجعة أأساليب معل من النت

، اكن دلى الوفد بعض الأس ئةل لطرهحا عىل مؤيدي هذا الاقرتاح، ويه عىل سبيل املثال: الويبوملراجعة أأساليب معل 
ضافيا  (2) ما هو املقصود حتديدا بـ )اقتباس( "سلسةل و ( 1بمتويل الندوة؟ ) الويبويف س تقوم ك  -هل تتطلب الندوة متويال اإ

ما يه املدة املتوقعة للندوة؟ و ( 2هل سيمت عقد الندوة ملرة واحدة أأو سيمت عقدها س نواي؟ )و ( 3من الندوات الرمسية"؟ )
ملنتظمة لعقد الندوة؟ ما هو نوع الواثئق هل سيس تخدم ختفيض مدة الاجامتعات او ( 6مك مرة سيمت عقدها لك س نة؟ )و ( 5)

ىل بعض الآراء والأفاكر امللموسة اليت تودلت من املناقشة العامة، قدم الوفد أأفاكرا  املطلوبة من الندوة؟ وعند الانتقال اإ
اك وأأعرب عن شكره مرة اخرى عىل املساهامت املقدمة من وفود بلجي الويبوواسعة النطاق بشأأن قضية كفاءة اجامتعات 

زاء وضع الش ئون اخلاصة ابللجان، وأأفاد جمددا  س بانيا وتقرير وحدة التفتيش املشرتكة. وأأعرب الوفد عن قلقه اإ واملكس يك واإ
س بانيا بشأأن ارتفاع وزايدة التاكليف املالية دون تسفر عن نتاجئ  بدمعه للرأأي اذلي ورد يف اقرتاح وفود بلجياك واملكس يك واإ
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ذا ضافية يف معل اللجان. واإ ىل الهيلك والوضع احلايل فامي يتعلق بلجان  اإ ابس تخدام الهنج البس يط لتحليل  الويبونظر أأحد اإ
التاكليف والفوائد، فس يكون من الواحض أأن نقص انجت العمل التقي واملوضوعي اذلي اكن ينتج عن هذه اللجان ادلامئة ل 

عات. لقد مت اس تغراق معظم الوقت يف جلسات اللجنة بشأأن يربر املبالغ املالية اليت تنفق عىل العدد املزتايد من الاجامت
املسائل غري املوضوعية. وخصصت ادلول الأعضاء وقهتا بشأأن خطط العمل املتوازنة دون التعمق يف العمل الفعيل أأو السعي 

جياد توافق يف الآراء بشأأن كيفية قيام اللجان بتقدمي تقرير عن تقدم سري العمل، عىل الرمغ من ىل اإ عدم وجود أأي تقدم  اإ
حقيقي يف القضااي اجلوهرية. ورأأى الوفد أأن الواقع هو عدم وجود توافق يف الآراء يف عدد من اجملالت داخل هذه اللجان 

ىل التساؤل حول احلاجة اإىل  ىل الكثري من الاختناقات يف خمتلف اللجان، الأمر اذلي دعا اإ ادلامئة واكن عدم التوافق يؤدي اإ
عادة تركزي املناقشات عىل املسائل التقنية مقابل هيلك اللجنة ك لك. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تدابري ادخار التلكفة واإ

. الويبواملناقشات الس ياس ية اليت ل تنهتيي اكن مضن الأولوايت احلامسة اذا رغبت ادلول الأعضاء يف حتسني الرفاهية داخل 
ىل اتساق يف الهن ج املعي خبفض التاكليف واس تغالل وقت الوفود بشلك أأكرث حمكة ابلنس بة ورأأى الوفد بأأن هناك حاجة اإ

لدلول الأعضاء. وقد طلبت ادلول الأعضاء عىل وجه التحديد بأأن تقوم الأمانة بتنفيذ تدابري توفري التلكفة خالل فرتة العامني 
، ورمبا 1025بعقد عدد اجامتعات أأقل يف عام  بوالوي احلاليني لتعويض النفقات املزتايدة. وكخطوة أأوىل، اقرتح الوفد بأأن تقوم 

عقد دورة واحدة بدل من دورتني س نواي ابلنس بة ملعظم اللجان. ورحب الوفد مبواصةل هذا النقاش والبدء يف تبادل الأفاكر 
 مع وفود ادلول الأعضاء بشأأن كيفية حتسني الوضع فامي يتعلق ابللجان.

بعض التساؤلت اليت مت طرهحا وذكل عند تناول الاجامتع لالقرتاح  تناولوشكر الرئيس الوفود وأأفاد بأأنه سيمت  .167
س بانيا، وفامي يتعلق جبزء من ذكل الاقرتاح، قصد الرئيس أأن يعطي اللكمة  احملدد املقدم من وفود بلجياك واملكس يك واإ

مانة ووحدة التفتيش املشرتكة قبل فتح ابب النقاش أأمام وفود ادلول الأعضاء.  للأ

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التقدم ابلشكر ضم وان .168 وفد كندا اإ
جراء مراجعة شامةل ومرتفعة اجلودة وقمية واليت مت طرهحا أأمام ادلول  اإىل وحدة التفتيش املشرتكة وأأقر بعملها الشاق يف اإ

بري. وشكر الوفد املفتش اكييجاس عىل العرض اذلي قدمه أأمام جلنة الربانمج الأعضاء وقام وفد كندا مبراجعهتا ابهامتم ك 
واملزيانية وشكر املفتشني الآخرين اذلين مل يكونوا حارضين يف ذكل اليوم. كام شكر الوفد الأمانة عىل ردودها عىل مراجعة 

الأعضاء للنظر فهيا. وأأشار الوفد مع  وحدة التفتيش املشرتكة وأأقر بأأن بعض التوصيات مت طرهحا بشلك فعال عىل ادلول
ىل أأن الأمانة اكنت ابلفعل بصدد تنفيذ بعض توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. وأأعرب الوفد عن اهامتمه ليس فقط  التقدير اإ

ابلعدد الرمسي للتوصيات احملددة بل أأيضا كام ذكر زمالء أآخرون ابملالحظات العديدة اليت قدهما املفتشون خالل 
واكن بعضها، يف الواقع عبارة عن توصيات غري رمسية، وأأعرب عن تطلعه اإىل سامع وهجات نظر الأمانة  بشأأن  راضالاس تع

هذه التوصيات غري الرمسية وأأي أأنشطة متابعة. وفامي يتعلق ابلتوصيات احملددة، اتفق الوفد مع مالحظة وحدة التفتيش 
ىل التفاق بشأأن رؤية  الويبوحيث احتاجت ادلول الأعضاء يف  الاس تعراضتقرير من  25املشرتكة الواردة يف الفقرة  اإ

مشرتكة ومصلحة الأساس ية، الأمر اذلي قد يثري بعض الأس ئةل احملددة بشأأن املتابعة. واس تفرس الوفد عن وضع اسرتاتيجية 
. وطلب الوفد أأيضا معلومات ر الاس تعراضتقريمن  92تعبئة املوارد املعلقة واليت تناولهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف الفقرة 

فامي يتعلق بصياغة س ياسة خاصة  1023( من تقرير  مراجع احلساابت اخلاريج لعام 1اكمةل عن وضع تنفيذ التوصية )
دارة النقد واليت  قامت  وحدة التفتيش املشرتكة بـ "حث أأمانة  جراءات " بشأأهنا يف  الويبوابخلزينة واإ ىل اختاذ اإ عىل اإ

تقرير من  238. واس تفرس الوفد عن وضع تنفيذ توصيات املفتشني الواردة يف الفقرة تقرير الاس تعراضمن  220 ةالفقر 
ىل )اقتباس( "أأنه من الأفضل تسجيل الأساس املنطقي لأية معلية الاختيار" اذلي أأشار  الاس تعراض ودعا الأمانة اإ

بيل الأولوية". واتفق الوفد بشدة مع مالحظة املفتشني الواردة املفتشون اإىل رضورة تنفيذه، عالوة عىل )اقتباس ( "عىل س 
نشاء املاكتب اخلارجية حيتاج )اقتباس( "منطق واحض" و "املعايري ذات  تقرير الاس تعراضمن  291يف الفقرة  ومفادها أأن اإ

ىل التنس يق بني املاكتب اخلارجية واملقر الرئييس وكذكل  فامي بني املاكتب اخلارجية الصةل"، وكذكل فامي يتعلق ابحلاجة اإ
هبدف جتنب الازدواجية. وجشع الوفد مجيع ادلول الأعضاء عىل العمل عىل التأأكيد عىل أأن هذه املالحظات قد انعكست يف 
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س بانيا ومفادها أأن املبادئ التوجهيية بشأأن املاكتب اخلارجية. ويف اخلتام، كرر الوفد املالحظات اليت  معلية قدهما وفد اإ
 ابلهامتم بشأأن مسار التحسني املس متر. ادلول الأعضاء بدليل جيد وجدير زودتاملنبثقة عهنا  توصياتال و  الاس تعراض

والتوصيات  معلية الاس تعراضوتقدم وفد أأملانيا ابلشكر اإىل وحدة التفتيش املشرتكة عىل العمل اذلي قامت به يف  .169
ىل البيان اذلي أأدىل به  وانضم ىل جلنة الربانمج واملزيانية. اليت تلت ذكل وشكر أأيضا الأمانة عىل الوثيقة اليت قدمهتا اإ  الوفد اإ

وفد اجملموعة ابء وأأعرب عن رضائه التام بأأن يرى الأمانة ملزتمة بتنفيذ التوصيات الرمسية لوحدة التفتيش املشرتكة. وأأعرب 
قدم تقارير املتابعة بشأأن تنفيذ هذه الوفد عن أأمهل يف رؤية ذكل كعملية وليس حداث ملرة واحدة، وطلب من الأمانة أأن ت

التوصيات. وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يرى اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة التدقيق ادلاخيل 
لق ابلقرتاح والرقابة الإدارية تأأخذ يف اعتبارها توصيات وحدة التفتيش املشرتكة فامي يتعلق خبطهتا املس تقبلية للعمل. وفامي يتع

ىل الوفود عىل ما يعد اقرتاحا مفيدا للغاية. ويف تقرير  س بانيا، تقدم الوفد ابلشكر اإ اذلي تقدمت به وفود بلجياك واملكس يك واإ
ىل مراجعة  وحدة التفتيش املاي، مت التأأكيد عىل أأن قضااي مثل عدد ومدة الاجامتعات واحلجم الكبري من الواثئق واحلاجة اإ

جراءات القامئة والتاكليف التنظميية املرتفعة يه قضااي اكن جيب أأن يمت التعامل معها، ورحب الوفد ودمع التدابري املعايري والإ 
س بانيا يف هذا الصدد. وعالوة عىل ذكل، س يكون هناك مراجعة  قصرية الأجل اليت اقرتحهتا وفود بلجياك واملكس يك واإ

ىل داخلية متعمقة لفائدة معل اللجان فامي يتعلق اب لتلكفة والوقت املستمثر والناجت الفعيل واحتفظ الوفد مبوقفه يف العودة اإ
ذا اكن من  التدابري قصرية الأجل اليت وردت يف الاقرتاح وأأيضا فامي يتعلق ابلتساؤلت حول عدد الاجامتعات وما اإ

 الرضوري ابلفعل عقد عدد الاجامتعات اليت يمت عقدها حاليا.

حدة التفتيش املشرتكة والأمانة العامة عىل التقرير والردود الأولية للتقرير واليت قام وشكر وفد فرنسا مفتش يي و  .170
ىل النظر يف التقرير يف ضوء الأولوايت  بدراس هتا بعناية. وفامي يتعلق هبذه العملية، س متيل لك دوةل من ادلول الأعضاء اإ

ىل بعض التحزي ب عن اعتقاده بأأن خارطة الطريق مع توصياهتا العرشة ولكن الوفد أأعر  ،اخلاصة هبا، الأمر اذلي قد يؤدي اإ
وغريها من التوصيات س تكون مبثابة خارطة طريق للأشهر القليةل املقبةل وعىل الأقل خالل العامني املقبلني. وأأكد الوفد عىل 

عتقد الوفد أأهنا هممة مثل بعض النقاط املأألوفة ابلفعل واليت مت التأأكيد علهيا من قبل املفتشني من وهجة نظر خارجية واليت ا
أأمن البياانت عىل سبيل املثال، اليت اكنت ذات أأمهية أأساس ية نظرا لوجود عدد من الأرسار الصناعية اليت جيب حاميهتا. 

وأأعرب الوفد عن تأأكده من أأن املدير العام س يكون هممت جدا ابلفصل اخلاص ابلأمن. وابلإضافة اإىل ذكل، أأقر الوفد بأأنه مت 
سأأةل املاكتب اخلارجية منطقة رمادية من جانب املفتشني. واكن ذكل هو السبب وراء قيام ادلول الأعضاء بوضع اعتبار م 

املبادئ التوجهيية يف حماوةل للتصدي لهذه املنطقة الرمادية. وعالوة عىل ذكل، اكنت هناك مسأأةل عدد مرات شغل املنصب 
تامتىش مع  الويبوشأأن مرتني ملدة مخس س نوات، الأمر اذلي جيعل وطول مدة عضوية املدير العام. واكنت هناك دعوة ب 

ىل  املنظامت الأخرى ويه القضية اليت أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي النظر فهيا. وفامي يتعلق مبسأأةل احلومكة، أأشار الوفد اإ
ىل أأن املفتشني أأكدوا  عىل احلدود اخلاصة ابلطرق غري أأن لك يشء عىل ما يبدو قد مت اش امتهل يف هذا الفصل وأأشار اإ

ىل الأساس يات أأو احرتام اتفاقية  يف لك الأحوال  الويبوالرمسية وبدا الأمر من وهجة نظر الوفد عىل أأنه دعوة للعودة اإ
والاس تخدام ادلقيق للأموال املتاحة. ومل يكن ذكل طلبا لإجراء اإصالح جذري للمؤسسة واذلي سيس تغرق الكثري من 

ىل ادلول الأعضاء لالس تفادة الاكمةل من املؤسسات القامئة وليس فقط جلنة الوقت واملال ول  كنه اكن نداءا موهجا أأيضا اإ
منا من جلنة التنس يق اليت حىت الآن مل تفعل الكثري ولكن اكنت مبثابة هجة مساندة بشلك أأكرث أأو أأقل،  الربانمج واملزيانية واإ

ىل ادلول الأعضاء واملدير العام الويبواتفاقية  وتس تخدم أأحياان وليس دامئا ابلطرق اليت حددهتا . وذكر الوفد أأن الأمر يعود اإ
والاختصاصات املوجودة ابلفعل بشأأن احلومكة. وأأيد الوفد أأيضا عىل الصدق الفكري  الويبوللتأأكيد عىل الالزتام ابتفاقية 

ير. ومن الواحض انه س يكون هناك متابعة ولكن من واحرتام ادلول الأعضاء ذاهتا والتفاقيات القامئة. وقد لوحظ ذكل من التقر 
ىل أأن الأمانة قدمت ردها الأويل، وحث الأمانة عىل  الناحية الأخرى ميكن اس تخدام ما هو موجود ابلفعل. وأأشار اإ
م قد الاس مترار ووضع جدول. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تقوم الأمانة ابتباع هذه التوصيات املفصةل وأأقر بأأن املدير العا

حاطات أأكرث تنظامي جلعلها ذات طابع مؤسيس أأكرث اكختيار عدد من التوصيات والرتكزي  يرتد عن ذكل عن طريق اس تخدام اإ
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ىل الأمانة حفسب بل  عىل املتابعة عىل سبيل املثال. ورأأى الوفد بأأن ذكل اكن ممارسة حصية وأأكد عىل أأهنا مل تكن موهجة اإ
ىل ادلول الأعضاء، وأأعرب عن  رغبته يف القيام بدور بناء يف هذه املسأأةل. أأيضا اإ

مانة عىل ردها. وفامي يتعلق  .172 وتقدم وفد الصني ابلشكر اإىل وحدة التفتيش املشرتكة عىل معلها والتقرير الشامل وللأ
بشأأن قضااي مثل الإدارة ادلاخلية والتنس يق  الويبو، أأعرب الوفد عن تقديره لالإجنازات اليت حتققت يف الويبوابحلومكة دلى 

عادة النظر يف ميثاق الرقابة  والرقابة. وعكست بعض بنود جدول الأعامل املطروحة عىل جلنة الربانمج واملزيانية مثل اإ
قضية معقدة مبثابة  الويبولتحسني احلومكة. واكن الوفد قد ارتأأى أأن احلومكة دلى  الويبواجلهود اليت ت بذل داخل و ادلاخلية 

للغاية تتضمن العديد من العنارص. واقرتح الوفد بأأنه جيب عىل ادلول الأعضاء أأن تناقش هذه املسأأةل بطريقة بناءة لإجياد 
، مع املزيد واملزيد من املهام والقضااي امللحة فامي يتعلق هبيالك احلومكة، الويبوحلول للقضااي اخملتلفة بشلك تدرجيي. ويتعني عىل 

يد بشلك اكمل وتقوم بتطوير هيئات احلومكة احلالية وتقوم بتعزيز التنس يق والقياس وحتسني الكفاءة، مبا يشمل أأن تس تف 
بشلك فعال وتعود الفائدة عىل  الويبووظائف وأأدوار جلنة الربانمج واملزيانية. وهبذه الطريقة فقط ميكن تطوير احلومكة داخل 

 ادلول الأعضاء بشلك أأفضل.

مفتيش وحدة التفتيش املشرتكة عىل تقريرمه وعىل الاجامتع غري الرمسي اذلي عقد قبل بضعة  وشكر وفد ش ييل .171
ىل نقاش مثري بني ادلول الأعضاء. كام أأيد الوفد جمددا عىل أأمهية وجود املنظور اخلاريج وفرته وحدة  أأشهر، واذلي أأدى اإ

ن فهيا فرصة للتحسني. وابلإضافة اإىل ذكل، أأعرب الوفد التفتيش املشرتكة بشأأن ما اكن حيدث واذلي أأظهر اجملالت اليت اك
التمنية يف الاعتبار عىل أأهنا حماوةل رمسية من قبل املنظمة  جدول أأعاملضوء عىل أأمهية التقرير مع أأخذ عن امهل يف تسليط ال

آراء الوفود الأخرى فامي يتع الويبوجلعل احتياجات ادلول النامية يف  لق ابلتوصيات غري الرمسية. مناس بة. وأأيد الوفد أأيضا أ
س بانيا هو اقرتاح جيد. وفامي يتعلق  ماكنية تنفيذها عىل النحو اذلي اقرتحه وفد اإ ورأأى أأن اإطالع ادلول الأعضاء عىل اإ

س بانيا واملكس يك، أأعرب وفد ش ييل عن  الويبوابقرتاح بشأأن زايدة الكفاءة يف اجامتعات  واذلي تقدمت به وفود بلجياك واإ
ىل أأن مدة  امتنانه لهذا الاقرتاح وشارك يف مغزى الاقرتاح. وذكر الاقرتاح فقرات من تقرير وحدة التفتيش. وأأشار الوفد اإ

وفق بني وهجات النظر املتباينة. تاكنت الاجامتعات وادلورات جاءت موازية للتحدي املمتثل يف حتقيق التفاقات اليت دامئا ما 
واكن هناك تأأثري معني لتحديد عدد ومدة الاجامتعات. وس يكون هناك تأأثري عىل اجلوهر، عىل الرمغ من وبطبيعة احلال، أأنه 
ىل أأي اتفاق يف كثري من الأحيان. ىل العمل لساعات طويةل دون التوصل اإ  مت الرتحيب بذكل من قبل أأولئك اذلين اضطروا اإ

ورأأى الوفد بأأن املزيد من املعلومات حول عدد الاجامتعات قد يساعد ادلول الأعضاء عىل اس تكامل هذا الاقرتاح. 
ماكنية تأأثري هذا الاقرتاح عىل املشاورات غري الرمسية اليت  وابلإضافة اإىل ذكل، أأعرب الوفد عن عدد من الشكوك بشأأن اإ

( نص فقط عىل جتنب تداخل الاجامتعات 1قرتاح الوارد يف الفقرة )جتري ابلتوازي مع اجللسات العامة، حيث أأن الا
ذا اكن هذا يشلك أأيضا املشاورات غري الرمسية اليت كثريا ما حتدث ابلتوازي مع  الرمسية. وطلب الوفد توضيحا حول ما اإ

هل مضاعفات. وطلب الوفد من اجللسات العامة، وأأقر بأأنه ابلنس بة للوفود الصغرية قد ميثل ذكل حتداي ورمبا أأيضا قد يكون 
 الأمانة توفري املزيد من املعلومات حول هذه النقطة.

سرتاليا وحدة التفتيش املشرتكة عىل تقريرها املفيد والبناء. وأأيد الوفد معلية قيام امجلعية العامة ابملزيد من أأ وفد وشكر  .173
وممارساهتا احلالية هبدف تشجيع الهيئات القامئة عىل  بولوي ، فامي يتعلق مبراجعة ابحلومكة اخلاصة اب2النظر يف التوصية رمق 

متابعة أأعامل املنظمة. واكن الوفد قد أأعرب عن انفتاحه عىل مزيد من املناقشات بشأأن كيفية زايدة كفاءة املنظمة واملزيد من 
يع ادلول الأعضاء. ويف ، ويه املنظمة اليت تعمل بشلك حصيح وحققت نتاجئ يف مصلحة مج الويبوادلمع بشأأن اجامتعات جلان 

هذا الس ياق، مل يكن من مصلحة ادلول الأعضاء أأن تس تغرق اللجان الكثري من الوقت ملناقشة جداول الأعامل وخطط 
ىل دراسة كيفية تناول بعض هذه القضااي. وأأعرب الوفد عن تقديره لعمل الأمانة واللجنة  العمل املس تقبلية، وتطلع الوفد اإ

من توصيات  وغريهاالتوصيات هذه تنفيذ  امي خيصخيل والرقابة الإدارية فللرقابة وشعبة التدقيق ادلا الاستشارية املس تقةل
 وحدة التفتيش املشرتكة.
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ىل ال وانضم الوفد بشلك اكمل  وهنأأ وفد اليوانن الرئيس عىل توجهياته الفعاةل واحلكمية للجنة.  .172 بيان اذلي أأدىل به وفد اإ
وأأعرب الوفد عن شكره لوحدة التفتيش املشرتكة عىل التقرير الشامل وشكر الأمانة عىل ردودها الياابن ابمس اجملموعة ابء. 

س بانيا بصفته هنج معيل وواقعي،  التفصيلية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف دمع الاقرتاح املقدم من وفود بلجياك واملكس يك واإ
 ات بشأأن سلسةل من الندوات غري الرمسية املقرتحة.وعالوة عىل ذكل أأفاد بأأنه س يويل اهامتما بسامع مزيد من املعلوم

ىل الرئيس وهنأأه عىل انتخابه. واكن مفتش وحدة التفتيش املشرتكة  .175 وتقدم مفتش وحدة التفتيش املشرتكة ابلشكر اإ
رساةل قد اس متع بعناية فائقة مجليع الوفود اليت قدمت مداخالت وأأعرب عن امتنانه نيابة عن وحدة التفتيش املشرتكة بأأن ال

املوهجة من التقرير قد مت استيعاهبا، ليس فقط من جانب الوفود ولكن أأيضا من جانب الأمانة. وأأكدت وحدة التفتيش 
ىل امجلعية العامة 20أأن هناك )باملشرتكة  ، وتوصية موهجة اإىل جلنة التنس يق ومثانية للويبو( توصيات من بيهنا توصيه موهجة اإ

ىل املدير العام . واعتربت وحدة التفتيش املشرتكة أأن مجيع التوصيات هامة، ولكن ابلإضافة اإىل ذكل، توصيات موهجة اإ
حتدث املفتش عن عدد من التوصيات غري الرمسية اليت وردت يف التقرير عىل وجه التحديد لتعزيز احلوار بني الوفود 

جدا واس تغلت هذه الفرصة لتشكر الأمانة لتوصيات الرمسية أأمر همم اواملنظمة. ورأأت وحدة التفتيش املشرتكة بأأن متابعة 
اكنت دامئا متقدمة عن  الويبوعىل هجودها، ليس فامي يتعلق هبذا التقرير حفسب بل التقارير الأخرى أأيضا وأأفادت بأأن 

منظامت الأمم املتحدة الأخرى يف هذا اجلانب. وأأعرب مفتش وحدة التفتيش املشرتكة عن شكره للك موظفي وحدة التفتيش 
عداد هذا التقرير وأأيضا موظفي املش اذلين ساعدوا وحدة التفتيش املشرتكة يف احلصول  الويبورتكة عىل دمعهم للوحدة يف اإ

 .هذه املساعدة لأصبحت املهمة صعبةعىل الواثئق ذات الصةل ابلتقرير وأأقر أأنه بدون 

ىل اظاهتكة وادلول الأعضاء عىل مالحوتقدمت الأمانة ابلشكر اإىل وحدة التفتيش املشرت  .176 . ويف البداية أأشارت الأمانة اإ
فادة وفد أأملانيا بأأن هذه معلية وهبذا الشلك س تكون معلية مس مترة. وعالوة عىل ذكل، لقد شلكت أأيضا جزءا من التحسني  اإ

أأضافت ابلفعل قمية من خالل  معلية الاس تعراضعىل مدار عدد من الس نوات وأأن تنفيذه  املنظمة يف بدأأتاملس متر اليت 
ياهتا الرمسية وغري الرمسية. وذكرت الأمانة بأأن الس ياسات اليت ق دمت خالل العام هبدف حتسني الاس تجابة للتوصيات، توص 

املقدمة من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة التدقيق ليس فقط توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ولكن أأيضا مالحظات 
ومراجعي احلساابت اخلارجيني، اكنت جزءا من هذه العملية كلك ودفعت املنظمة  وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية

ىل الأمام عىل طريق التحسني املس متر. وأأفادت الأمانة، يف رد عىل السؤال اذلي طرحه عدد من الوفود بشأأن كيفية تعامل  اإ
ابة لأن التوصيات العرشة قد ق بلت الأمانة مع هذه التوصيات، بأأن دلى ادلول الأعضاء ابلفعل العنرص الأول لالس تج

ابلاكمل. وكام لحظت الوفود من التقرير اذلي مت تقدميه يف اليوم السابق بشأأن وضع توصيات الرقابة اخلاصة بوحدة التفتيش 
ىل الهيئات الترشيعية قد ُأدرجت ابلفعل يف هذا التقرير بصفة البندين  الأولني املشرتكة، هناك اثنتان من التوصيات املوهجة اإ

ىل نظام التتبع اخلاص بوحدة  ابلصفحة الأوىل كجزء من نظام التتبع . وكام ذكر سابقا، س تجد مجيع هذه التوصيات طريقها اإ
التفتيش املشرتكة حيث ستمتكن ادلول الأعضاء من متابعهتا خالل مسارها التقديم. وجيري النظر يف التوصيات غري الرمسية 

مانة بشأأن بشلك نشط. وتتعلق بعض الأس ئ دراج ردود الفعل الأولية للأ ةل اليت أأاثرها وفد كندا ابلتوصيات غري الرمسية ومت اإ
ضافية ميكن الاطالع علهيا يف أأسفل موقع جلنة الربانمج واملزيانية. ودعت الأمانة ادلول  هذه التوصيات يف ورقة معلومات اإ

ىل مراجعة هذه الورقة اليت أأوحضت خطة الأمانة بش أأن بعض التوصيات غري الرمسية وأأبرزت أأيضا تكل التوصيات الأعضاء اإ
اليت جيري النظر فهيا. واختمتت الأمانة مالحظاهتا ابلتأأكيد جمددا عىل ان ذكل اكن جزءا من دورة التحسني املس متر لتعزيز 

 الضوابط ادلاخلية وحتسني الفاعلية والكفاءة.

وعا ما يف املناقشة ولكنه اكن يرغب يف الاس تفادة من ردود فعل واعتذر وفد اجلزائر عىل حتدثه يف مرحةل متأأخرة ن .177
خفاء بعض  الأمانة وفريق وحدة التفتيش املشرتكة قبل التحدث. وفامي يتعلق مبسأأةل احلومكة، أأعرب الوفد عن قلقه من اإ

ن معرفة وهجة امجليع. دو  العاجزاذلي يقود  عاجزالقضااي وأأن املنظمة اكنت تعاين بعض اليشء يف ذكل الوقت من مشلكة ال
وذكر الوفد أأنه ل يبدو أأن هناك اتفاقا عىل الاجتاه العام اذلي ينبغي عىل املنظمة أأن تسلكه ويبدو أأن مجيع الأطراف املعنية 
حتاول أأن تلعب دور النعامة من خالل اختاذ قرارات بشأأن اجلدول الزمي ومدة الاجامتعات وبشأأن خطة معل هنا وخطة 

ىل أأن تؤخذ بعني الاعتبار، ويه توصية وحدة التفتيش معل هناك. وم ن وهجة نظر الوفد، هناك توصية واحدة فقط حباجة اإ
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طار  ،الهيئة العليا للمنظمة، ابعتبارها للويبواليت مفادها أأنه جيب عىل امجلعية العامة  2املشرتكة رمق  أأن تعيد النظر يف اإ
ن امجلعية العامة يه لويبواحلومكة اخلاص اب وجيب أأن تتحمل املسؤولية الرئيس ية  الويبوأأعىل هيئة من حيث املس توى يف . اإ

ىل رئيس امجلعية العامة واذلي، حسب فهم الوفد، هل احلرية  لالإرشاد اخلاص ابلتوجه. ومع ذكل، لك ما اكن متاحا هو رساةل اإ
ذا اكنت هذه النقطة تس تحق النظر ابلفعل. وواصل الوفد القول بأأ  ن انطباعه هو أأن يف أأن يقرر مبا اإ ن مل يكن خمطئا، فاإ نه اإ

ذكل مل  يكن أأفضل اس تجابة ميكن لدلول الأعضاء أأن تقدهما لهذه التوصية. وابلتأأكيد مل يعترب الوفد أأن الأمر كذكل لأنه وكام 
ن اكنت س متتد عىل هنا اكنت معلية واكن جيب أأن يمت النظر فهيا عىل املدى الطويل. ومع ذكل، اإ  املدى أأفادت الأمانة، اإ

ىل الأبد.  نه يتعني البدء فهيا، ورأأى الوفد أأنه من الرضوري التحمك يف هذه املشلكة ووضع حل لها مرة واحدة واإ الطويل فاإ
دون معرفة وهجة امجليع ابلفعل وأأن ادلول الأعضاء اكنت حتاول جتاهل  عاجز يقود عاجز،وكرر الوفد أأنه يعترب الوضع وكأنه 

ىل  مشلكة موجودة منذ وقت طويل. ويف اخلتام طالب الوفد الأمانة بتوفري معلومات حول متابعة الرساةل اليت ُأرسلت اإ
 رئيس امجلعية العامة وما يه عواقب ذكل عىل جدول أأعامل امجلعيات.

آخرين، وأأن وفد كندا يف الواقع أأاثر مشلكة وأأفاد الرئيس بأأن بعض م .178 الحظات وفد اجلزائر قد أأثريت من قبل ممثلني أ
طار بند جدول الأعامل التايل.  مشاهبة وأأنه سيمت مناقشة قضية احلومكة يف اإ

ىل هذه املناقشات، توردت الأمانة بأأن املناقشات بشأأن هذا البند اخلاص ابحلومكة سوف  .179 أأيت لحقا. وابلإضافة اإ
يقوم رئيس جلنة الربانمج واملزيانية ابلتشاور مع رئيس امجلعية العامة حبيث ميكن لرئيس امجلعية العامة عندئذ أأن يقرر س  

ىل رئيس امجلعية العامة، الزتمت الأمانة يف الواقع  2بشأأن ماهية اخلطوات القادمة. وفامي يتعلق ابلتوصية  اليت اكنت موهجة اإ
رئيس شد النقاش اذلي سري  هوامتم رئيس امجلعية العامة يف هذا الشأأن. وما س يتبع ذكل هبذه التوصية عن طريق حرص اه

 يف انتظار مشاركته. يهت ترصف رئيس امجلعية العامة وامجلعية العامة. واكنت الأمانة قد وضعت نفسها حت

ضافة نقطة مفادها أأن وح .180 دة التفتيش املشرتكة رأأت وتناولت وحدة التفتيش املشرتكة الاجامتع لأهنا اكنت ترغب يف اإ
شرتكة برانمج معل لوحدة التفتيش امل لمنظمة. و ل وحدة اليت س تجرهيا ال القادمة الاس تعراض معليةأأنه من املهم التأأكيد عىل 

 اس تعراضقبل س بع س نوات، ما مل يكن هناك ابلطبع  لويبومقرر ل اس تعراضيعتقد أأنه س يكون هناك  ولكن املفتش ل
س بانيا.جرائهالتفتيش املشرتكة رمسيا ابإ  وحدة املنظمة تلك ف  . واكن ذكل ردا عىل النقطة اليت أأاثرها وفد اإ

واقرتح الرئيس أأن ينظر الاجامتع يف فقرة القرار )ابعتبارها جزء من بند جدول الأعامل العام اذلي أأصبح الآن البند  .182
حاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامً بتعليقات الأمانة أأ : "الاكمل جلدول الأعامل( كام مت توزيعه يف الوثيقة الأصلية ونصه كام ييل

يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية"  نظميبعنوان "اس تعراض الإدارة والت عىل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة 
(JIU/REP/2014/2 الوثيقة( )WO/PBC/22/20:اليت تشمل ما ييل ،) "رسال اخلطوة اليت اختذها املدير العام ابإ  "2

ىل التوصيات اليت وهجهتا وحدة التفتيش  رسالتني اإىل لك  من رئيسة امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق لسرتعاء انتباههام اإ
ىل الهيئات الترشيعية، ىل املدير العام.و  "1" املشرتكة اإ م احملرز عىل صعيد تنفيذ التوصيات املوهجة اإ  "التقد 

ومل يكن دلى وفد املكس يك أأي صيغة حمددة ملرشوع قرار يف هذه املرحةل ولكنه اعتقد أأن هناك ممارسة يمت عادة  .181
معلية الأخرى مبنظومة الأمم املتحدة عندما يمت الإحاطة بتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة نتيجة  هيئاتتباعها دلى ال ا

هذه املامرسة عبارة عن طلب تقرير متابعة بشأأن تطبيق التوصيات. . و ن التنظمي والإدارة دلهيااليت تمت بشأأ  الاس تعراض
صياغة بعض الربانمج واملزيانية قد ترغب يف واقرتح الوفد ذكل للنظر فيه من قبل جلنة الربانمج واملزيانية لأنه اعتقد أأن جلنة 

براز هذه النقطة.أأعر بناء عىل ذكل خرى، و الأ النصوص وكرر الوفد بأأن هذا هو الواقع دلى املنظامت   ب عن رغبته يف اإ

هناك بند دامئ جبدول الأعامل جلنة الربانمج واملزيانية يتعلق مبتابعة ف انة توضيحا من وفد املكس يك. وطلبت الأم .183
توصيات وحدة التفتيش املشرتكة واذلي قد يشمل التقارير بشأأن هذه التوصيات وكذكل مجيع توصيات الهيئات الترشيعية 

ن اكن يسأأل عن صياغة بشأأن هذا التقرير حتديدا لأنه الأخرى. واس تف  كام ، مت ابلفعلرست الأمانة من وفد املكس يك اإ
 دمج توصيات الهيئة الترشيعية يف البند ادلامئ بشأأن مراجعة وحدة التفتيش املشرتكة. ،أأفادت الأمانة يف وقت سابق
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جدول أأعامل جلنة يف  املدرجالبند بأأن  رذك  ه لكنو  ،بطبيعة احلال تكل الإماكنية موجودةاملكس يك بأأن  وأأجاب وفد .182
ىل التوصيات امل ل يشري سوىالربانمج واملزيانية بشأأن توصيات وحدة التفتيش املشرتكة  ىل الهيئات الترشيعية. ولاإ  وهجة اإ

ىل الأمانةيش أأن أأنه قد يكون من املفيد رأأى الوفد فاإن ، الويبومن جانب  اس تثناء ي عد ذكلأأن ا ومب .مل التوصيات املوهجة اإ
ىل تقرير اإىل لك التوصيات وليس فقط يشري ال  ىل الهيئات امل تكلاإ ىلالوفد  ما دفعهو  ذكلالترشيعية، و وهجة اإ تقدمي هذا  اإ
 الاقرتاح.

واقرتح الرئيس بأأنه ليك يكون الأمر بناءا يف هذه املرحةل، يتعني عىل الوفود الانتظار حىت يكون هناك تعديل مقرتح  .185
ن ماكنه  عىل فقرة القرار ومن مث ميكن لدلول الأعضاء أأن تنظر يف ذكل لحقا. وطلب الرئيس من ادلول الأعضاء اإ اكن ابإ

لهيا عندما يكون التعديل املقرتح من وفد  ااحلصول عىل موافقهت غالق املناقشة يف هذه املرحةل ومن مث العودة اإ بشأأن اإ
 .كتابيا متاحااملكس يك 

ه يف العام املاي طلبت وفود ادلول الأعضاء من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأيضا متابعة وأأوحضت الأمانة أأن .186
والتوصيات  ،واليت اكنت مبثابة بنود دامئة ،الهيئات الترشيعيةختص توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. واكنت هناك توصيات 

ىل الرؤساء التنفيذيني. ومت معل تقارير مرجعية بشأأن الأمانة تنظر فهيا جبدية واليت اك ما فتئتاملتبقية اليت  نت موهجة اإ
ىل الرؤساء التنفيذيني من خالل التقارير املقدمة لل  . اس تعراضهاهبدف  جنة الاستشارية املس تقةل للرقابةالتوصيات املوهجة اإ

عداد التقاري  ر.وأأكدت الأمانة عىل أأنه من املهم جتنب الازدواجية أأو الثالثية يف هجود اإ

س بانيا عن دمعه للمداخهل اليت أأدىل هبا وفد املكس يك. ورأأى الوفد أأيضا أأنه قد يكون من الرضوري  .187 وأأعرب وفد اإ
ىل أأنه س يكون من املفيد للجنة، مبجرد مرور فرتة معينة  جياد بعض الصياغات احملددة اليت تقبل هبا ادلول الأعضاء. وأأشار اإ اإ

بني العنارص الواردة يف التقارير وليس فقط التوصيات ابملعى ادلقيق لللكمة. من الزمن، أأن تكون قادرة عىل املقارنة 
حراز أأي تقدم من عدمه. ومل تكن املسأأةل يه مطالبة الأمانة بتنفيذ  ذا اكن قد مت اإ واحتاجت ادلول الأعضاء أأن تعرف ما اإ

جراء مقارنة. ويف هذه  مجيع العنارص الواردة يف التقرير لأن العديد مهنا ل خيص الأمانة. لقد اكنت مسأأةل تتعلق ابلقدرة عىل اإ
عداد التقرير ولكن عندما مير املزيد من الوقت، س تكون ادلول الأعضاء  اللحظة، اكن القليل جدا من الوقت قد مر منذ اإ

حرازه بشأأن اكفة العنارص الواردة يف التقرير وليس فقط تكل العنارص اليت وردت يف  حباجة اىل النظر يف مك التقدم اذلي مت اإ
ىل وفد املكس يك. اثنيا، اكن الوفد يأأمل بأأن يكون ذكل أأيضا جزءا من القرار،  التوصيات الرمسية. وابلتايل، احناز الوفد اإ
ذا اكن ذكل مناس با، قد تود  حيث سيمت تقدمي طلب من قبل هذه اللجنة بأأنه خالل مخس س نوات عىل سبيل املثال، اإ

جراء مراجعة أأخرى. وقد ترى أأو ل ترى اللجنة ذكل رضوراي ولكنه يف اللجنة أأن تدعو وحدة التفتيش  املشرتكة للقيام ابإ
ذا رأأت أأنه رضوري، قد ترغب يف اللجنة يف التلكيف ابلتقرير، واقرتح الوفد اختاذ قرار يف الوقت الراهن بشأأن  حاةل ما اإ

ذا اكن هناك رضورة لوجود تقر  آخر من وحدة التفتيش املشرتكة من عدمه.اختاذ قرار يف غضون مخس س نوات حول ما اإ  ير أ

س بانيا وطلب تضمني بعض النصوص يف فقرة  .188 وأأعرب وفد الهند عن تأأييده للفكرة اليت طرهحا وفدا املكس يك واإ
رتكة القرار ليك تعكس رفع بعض التقارير املس مترة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن املتابعة املتوالية لتقرير وحدة التفتيش املش

س بانيا والنظر بعد مخس س نوات أأو بعد عدة س نوات يف أأمر  آخر اس تعراضومبا يامتىش مع اقرتاح وفد اقرتاح اإ  .أ

للفكرة، أأن ينتظر الاجامتع تقدمي اقرتاح حمدد لتعمميه واقرتح أأن يمت ترك  اقرتح الرئيس، بعد أأن رأأى أأن هناك تأأييداو  .189
جراء بند جدول الأعامل معلقا. وجشع الرئيس الوفو  د عىل امليض قدما يف أأقرب وقت ممكن حنو توفري نص حمدد، واقرتح اإ

س بانيا والهند بشأأن الصيغة املناس بة حبيث ميكن تعمميها عىل امجليع وطلب من ادلول الأعضاء  مناقشات مع وفود املكس يك واإ
 .اهنيف الوقت الر جدول الأعامل من  9بند ال الانتقال اىل بند جدول الأعامل التايل وغلق 

من جدول الأعامل وقام الرئيس بعمل حتديث لالجامتع بأأن التعديل املقرتح  9ومت اس تئناف املناقشات بشأأن البند  .190
( قد مت تعمميه عىل الوفود. واقرتح الرئيس أأن تناول الاجامتع هذه WO/PBC/22/20عىل فقرة مرشوع القرار ) الوثيقة 

ذا اكن ابلإماكن التوصل ىل قرار وقرأأ النص اجلديد املقرتح، حيث مت يف البداية قراءة نص القرار الأصيل  املسأأةل ملعرفة ما اإ اإ
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حاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامً بتعليقات الأمانة عىل أأ " مت تسليط الضوء عىل الإضافات. من جدول الأعامل مث 9للبند 
يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية"  نظميبعنوان "اس تعراض الإدارة والت تقرير وحدة التفتيش املشرتكة 

(JIU/REP/2014/2 الوثيقة( )WO/PBC/22/20:اليت تشمل ما ييل ،) "رسال  "2 اخلطوة اليت اختذها املدير العام ابإ
ىل التوصيات اليت وهجهتا وحدة التفتيش  رسالتني اإىل لك  من رئيسة امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق لسرتعاء انتباههام اإ

ىل الهيئات الترشيعية، ىل املدير العام.و  "1" املشرتكة اإ م احملرز عىل صعيد تنفيذ التوصيات املوهجة اإ  "التقد 

أأن تطلب من  "2"واتبع الرئيس الإضافة املقرتحة لفقرة القرار ونصها كام ييل: "قررت جلنة الربانمج واملزيانية أأيضا:  .192
ج واملزيانية املقبةل بشأأن تنفيذ تقرير الإدارة اخلاص بوحدة التفتيش املشرتكة وغريها الأمانة تقدمي تقرير متابعة اإىل جلنة الربانم

دارة أأن تنظر، خالل أأربع س نوات، فاميو  "1"ات اليت اختذت ردا عىل التقرير، من الإجراء ذا اكن ينبغي طلب تقرير اإ  اإ
 ذلي مت عرضه ومناقش ته.ن هذا هو النص ااإ املشرتكة". واتبع الرئيس بقوهل  جديد من وحدة التفتيش

وشكر وفد اململكة املتحدة الرئيس وأأولئك اذلين معلوا عىل مرشوع النص وقدم مالحظات الوفد فامي يتعلق ابلنص  .191
ىل الفقرة  من النص. وأأعرب الوفد عن قلقه بشأأن هذه الصياغة لأنه مع الأخذ بعني الاعتبار  "1"اجلديد املضاف وخاصة اإ

راجعهتا للتو ووجدت يف وضع سلمي، خاصة يف س ياق جنيف، فاإن يتعني عىل الوفود النظر يف قد مت م الويبوحقيقة أأن 
وهجة النظر هذه. لقد اكنت ادلول الأعضاء عىل دراية بأأن وحدة التفتيش املشرتكة دلهيا خطة العمل اخلاصة هبا. وقد أأجرت 

، اكن ميكن لدلول الأعضاء دامئا أأن تعود اإىل وحدة وحدة التفتيش املشرتكة حفوصات عىل فرتات منتظمة. ويف أأسوأأ احلالت
يف موقع متقدم عىل جدول  الويبوالتفتيش املشرتكة وتعجيل العملية عن طريق مطالبة وحدة التفتيش املشرتكة بوضع 

رسال رساةل خاطئة من خالل مراجعة أأخرى خالل أأربع س نوات، وابلتايل مل يكن ن الوفد ل يرغب يف اإ قادرا  الأعامل. وقال اإ
ضافهتا، واكن عىل دراية بأأن  "1"عىل دمع الفقرة  ىل الوفود اليت طلبت اإ كام وردت. ومن انحية أأخرى، اكن الوفد اس متع اإ

بعض الوفود تود احلصول عىل شلك من أأشاكل الاعرتاف بعمل وحدة التفتيش املشرتكة، واقرتح أأنه بدل من النص الوارد 
، ميكن اس تخدام صياغة أأخرى تقر بعمل الوحدة وادلور الهام اذلي قامت به وحدة كام يه واردة حاليا "1"يف الفقرة 

جراء هذه  . وأأيد الوفد بقوة الاقرار ابدلور املهم لوحدة التفتيش املشرتكة ولكنه املنتظمة الاس تعراضاتالتفتيش املشرتكة يف اإ
 قد ترسل برساةل خاطئة." 1"يعتقد أأن الفقرة احلالية 

ن يقوم وفد اململكة املتحدة بتقدمي اقرتاح واحض ومناقشة ذكل مع مؤيدي النص املعدل قبل عرضه واقرتح الرئيس أأ  .193
نبقية الاقرتاح،  ىلع مل تبد اعرتاضاحيث أأن الوفود عىل املائدة. و   يف الأساس.يه اليت اكنت موضوع النقاش  "1"الفقرة  فاإ

 نص عىل ما هو عليه حاليا غري جمداملتحدة. ورأأى الوفد أأن ال وأأيد وفد هنغاراي الطلب اذلي تقدم به وفد اململكة  .192
ىل أأن وحدة التفتيش املشرتكة لها جدول الأعامل اخلاص هبا ولكنه اعتقد أأنه اقرتاح جيد.  ابلنظر اإ

س بانيا، املؤيدين  .195 جراء مناقشات مع وفدي املكس يك واإ وطلب الرئيس من الوفود التوصل اإىل مرشوع نص معني واإ
 مرة أأخرى عىل املائدة. "1"لتعديل، قبل طرح نص الفقرة الرئيس يني ل 

جراء مزيد من املشاورات، فقرة القرار املنقحة للنظر فهيا ، وطرح الرئيس .196 الاجامتع. وحيث مل يكن هناك  خاللبعد اإ
 أأي مالحظات عىل املائدة، مت اعامتد فقرة القرار التالية.

ت الأمانة عىل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بعنوان "اس تعراض حاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامً بتعليقاأأ  .197
(، اليت WO/PBC/22/20( )الوثيقة JIU/REP/2014/2يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية" ) نظميالإدارة والت 

 تشمل ما ييل:

رسال رسالتني اإىل لك  من رئيسة امجلعية العامة  "2" ورئيس جلنة التنس يق اخلطوة اليت اختذها املدير العام ابإ
ىل التوصيات اليت وهجهتا وحدة التفتيش ىل الهيئات الترشيعية لسرتعاء انتباههام اإ  ؛املشرتكة اإ



WO/PBC/22/30 
85 

ىل املدير العام.و  "1" م احملرز عىل صعيد تنفيذ التوصيات املوهجة اإ  التقد 

ىل و  .198 جلنة الربانمج واملزيانية املقبةل قررت جلنة الربانمج واملزيانية أأيضا أأن تطلب من الأمانة تقدمي تقرير متابعة اإ
 ؛ختذت ردا عىل التقريررتكة وغريها من الإجراءات اليت ابشأأن تنفيذ تقرير الإدارة اخلاص بوحدة التفتيش املش

الإدارة  الاضطالع بعمليات اس تعراضأأقرت جلنة الربانمج واملزيانية بأأمهية دور وحدة التفتيش املشرتكة يف و  .199
عىل فرتات  بتكل العملياتشرتكة يف الاضطالع الأمم املتحدة ورحب مبامرسة وحدة التفتيش امل واكلت والتس يري يف 

 منتظمة.

 1021/23 ثنائيةل ل تقرير أأداء الربانمج  20البند 

 1021/23 ثنائيةل ل تقرير أأداء الربانمج )أأ( 

ىل الوثيقة  .300  .1و 2 ويبانوالتص WO/PBC/22/8استندت املناقشات اإ

 1021/23تقرير أأداء الربانمج  بشأأن تدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةشعبة ال ل يث تقرير التثب )ب( 

 .WO/PBC/22/9 استندت املناقشات اىل الوثيقة .302

ىل تقدمي تقرير أأداء الربانمج  .301 وأأعلن الرئيس بأأنه سيمت مناقشة البنود )أأ( و )ب( معا، ودعا الأمانة اإ
 .1021/23 لللثنائية

ىل ، وأأشارت جمددا 1و 2 ويبنيوالتص WO/PBC/22/8وقدمت الأمانة الوثيقة   .303 ثنائية أأداء الربانمج لل أأن تقرير اإ
جنازات النتاجئ املتوقعة، اليت مت قياسها بواسطة ، تقريرا لهناية الثنائية ي عد 1021/23 حرازه واإ واذلي قمي التقدم اذلي مت اإ

حراز تقدم بشأأن مجيع 1021/23مؤرشات الأداء واملوارد اليت مت اعامتدها يف برانمج ومزيانية  . وخالل الثنائية، اكن قد مت اإ
 1021/23% من مجيع الأهداف عىل أأان حتققت ابلاكمل. ومزيت الثنائية 70الأهداف الاسرتاتيجية ومت تقيمي أأكرث من 

الربانمج عن الفرتة الفرصة الأوىل للمنظمة ليك تقدم تقريرا عن مزيانية مبنية عىل أأساس النتاجئ. وابلتايل، اش متل تقرير أأداء 
عىل العديد من التحسينات الرئيس ية اخلاصة ابلتقارير مبا يف ذكل وهجات النظر الثنائية بشأأن النفقات الفعلية  23/ 1021

عىل  1021/23للثنائية حسب النتاجئ املتوقعة. ومتاش يا مع الطلبات املقدمة من ادلول الأعضاء، اش متل تقرير أأداء الربانمج ل 
جسالت الأداء الثنائية للك هدف من الأهداف الاسرتاتيجية التسعة وكذكل رأأي بشأأن الإجنازات احملققة حسب النتاجئ 

الفردية. وابلإضافة اإىل ذكل، مت تعزيز جداول الأداء بشلك ملحوظ ليك تعكس خطوط الأساس الأصلية واليت مت 
عداد 1022/25انمج ومزيانية (، وأأيضا الأهداف وفقا لرب1022حتديهثا)يف هناية  . ومت أأيضا تعزيز معلية ضامن اجلودة خالل اإ

عداد التقرير  1023/ 1021تقرير أأداء الربانمج للفرتة  مبا يشمل داخل التطبيق اخلاص بتصنيفات العالمات املرورية. واكن اإ
لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية قد تضمن بشلك منتظم نتاجئ وتوصيات التثبت اخلاصة بتقرير أأداء الربانمج ابلنس بة 

وسوف تس متر هذه املامرسة يف الإعدادات اخلاصة ابدلورات الالحقة. ومتت الإحاطة حسب الأصول بأأن هيلك تقرير أأداء 
، 1021/23ثنائية ال الربانمج عىل النحو التايل: وفرت املقدمة رشحا ملهنجية تقيمي الأداء املعمول هبا، ملخص ابلإجنازات يف 

نفاق عىل التمنية يف 1021/23يف الثنائية معلومات عن املزيانية املوحدة كام مت مقارهنا ابلنفقات الفعلية  ، تقرير عن الإ
نفاق عىل التمنية واذلي قدم تقارير أأكرث د 1021/23 الثنائية ابملقارنة مع فرتة الثنائية السابقة  1021/23 للثنائيةقة عىل الإ

نشاء نظام تتبع أأفضل من خالل تنفيذ مشاريع ختطيط املوارد. كام اش متل (. واكنت 1020/22) التحسينات ممكنة بسبب اإ
ىل أأن 1021/23الثنائية تقرير أأداء الربانمج عىل تقرير يتضمن نبذة هنائية عن تنفيذ تدابري كفاءة التلكفة يف  . كام أأشري اإ

ضافية تتجاوز التقرير يعكس الزتام الأمانة مبتابعة لك اخليارات املمك  نة لتعزيز تدابري كفاءة التلكفة، مبا يشمل حتديد تدابري اإ
جنازات الربانمج حسب الهدف 1021/23تكل التدابري اليت الوارد وصفها يف وثيقة برانمج ومزيانية  . وتضمنت الوثيقة أأيضا اإ
ا بواسطة مؤرشات الأداء ونظام حسب قياسه 1021/23الثنائية الاسرتاتيجي، واليت قدمت ملخصا للنتاجئ املتوقعة يف 
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العالمات املرورية ذي الصةل، مما يعكس درجة التنفيذ احملققة للربامج اليت تسامه يف لك هدف اسرتاتيجي. واش متل ملحق 
 .1023تقرير أأداء الربانمج عىل نبذة شامةل لتنفيذ الصناديق الاستامئنية يف عام 

ىل تقدمي الوثيقة ودعا الرئيس مدير شعبة التدقيق ادلاخيل وال .302 ت يتثب ال )تقرير  WO/PBC/22/9رقابة الإدارية اإ
( وأأعرب عن أأمهل يف مناقشة الوثيقتني 1021/23 لثنائيةربانمج ل تقرير أأداء ال بشأأنشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ل 

 معا.

شعبة بشأأن تقرير أأداء الربانمج أأعدته ال اذلي ت يوأأشار مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأن تقرير التثب  .305
اكن املامرسة املس تقةل الرابعة للتثبت اليت أأجرهتا شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. واكنت شعبة  1021/23للثنائية 

تيارها بطريقة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية قد نفذت التثبت استنادا اإىل حتليل متعمق لعينة من مؤرشات الأداء مت اخ 
عشوائية. واكن الهدف من التثبت هو الفحص املس تقل ملوثوقية وحصة املعلومات بشأأن تنفيذ الربانمج وكذكل معدل تنفيذ 

ىل أأنه مت 1020/22ت السابق للثنائية يالتوصيات الواردة يف تقرير التثب  . وأأشارت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية اإ
حراز تقدم كبري يف هذا الصدد. ومت التأأكيد عىل أأن معليات النقل اليت جرت خالل الثنائية قد مت تنفيذها وفقا لالحئة املالية.  اإ

يف املائة من مؤرشات الأداء اليت مت مراجعهتا ذات صةل  82واكنت النتاجئ الرئيس ية لعملية التثبت كام ييل: اكنت نس بة 
يف املائة من  68يف املائة اكنت اكفية ومفهومة. واكنت نس بة  72، ونس بة يف املائة اكنت واحضة وشفافة 77وقمية، ونس بة 

كرت يف الوقت  لهيا بسهوةل ودقيقة وقابةل للتثبت وذ  عت بكفاءة وميكن الوصول اإ مؤرشات الأداء اليت مت مراجعهتا قد مج 
ىل أأن هناك جمال للتحسني. واكن هناك تسعة برامج، أأي  ئة، ل يزال هبا صعوابت يف امجلع يف املا 19املناسب. وُأشري اإ

والتحليل والإبالغ ابلبياانت الاكفية واملفصةل بشأأهنا دلمع مؤرشات الأداء، واكنت اس تنتاجات التدقيق بشأأن التنفيذ  املبي 
عىل أأساس النتاجئ يه أأن البياانت ميكن أأن تكون ذات صةل أأكرب يف بعض احلالت. وعىل أأساس الاس تنتاجات، مت صياغة 

فراد ادلاخلني و ( 1( زايدة حتسني ضامن اجلودة لإطار أأداء الربانمج، )2س توصيات: )مخ جراءات أأفضل ابلنس بة للأ تطوير اإ
بالغهم بشأأن تدابري أأداء الربانمج، ) حتسني الأنظمة وأأدوات املتابعة للتأأكد من أأن البياانت و ( 3واخلارجني اذلين يتعني اإ

تطوير مسح قيايس بشأأن املعلومات اخلاصة ابدلول الأعضاء، و ( 2ا بشلك حصيح، )اخلاصة ابلتنفيذ يمت مجعها وحتليله
 حتسني عرض املزيانية املعمتدة والنقل حسب الربانمج يف الربانمج واملزيانية.و  (5)

عداد تقرير أأداء الربانمج  .306 . 1021/23للثنائية وأأعرب وفد الياابن، نيابة عن اجملموعة ابء، عن شكره الأمانة عىل اإ
يف املائة من مؤرشات الأداء قد حتققت ابلاكمل. وأأفاد بأأنه يرغب يف  71ورحب وفد اجملموعة ابء حبقيقة أأنه مت اعتبار 

، واذلي دمعته الأرقام الاكمةل 1021/23التعبري عن شعور عام بأأن املنظمة العامة للملكية الفكرية قد قامت بعمل عظمي يف 
ىل بعض التحسينات، مبا يف ذكل ملخص  من مؤرشات الأداء. وفامي يتعلق ابحملتوى املعلومايت للتقرير، أأشارت وفد اجملموعة اإ
الإجنازات اخلاص بتحقيق الأهداف الإسرتاتيجية اذلي مكن ادلول الأعضاء من فهم مس توى الإجناز من منظور لكي أأوسع. 

رب وفد اجملموعة ابء عن رغبته يف أأن يثي عىل الأمانة عىل التحسينات كبرية اليت متت عىل نظام عالمات املرور يف كام أأع
هذه الطبعة من تقرير أأداء الربانمج وذكل متاش يا مع املالحظات اليت أأبدهتا وفود ادلول الأعضاء يف جلنة الربانمج واملزيانية 

ىل أأن1023يف عام  هذه التحسينات عززت من جودة رفع التقارير اخلاصة ابلأداء وأأيد الإدارة القامئة عىل  . وأأشار الوفد اإ
النتاجئ. ويف هذا الصدد، رحب وفد اجملموعة ابلتقيمي اذلي أأجري من قبل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بأأنه مت 

وبشأأن التوصيات الامثنية املفتوحة ابلتثبت  1020/22ربانمج اخلاص بتقرير أأداء التنفيذ التوصيات الأربعة الواردة يف التثبت 
ت اخلاص ي. واتفق وفد اجملموعة ابء أأيضا مع التوصيات امخلس الواردة يف تقرير التثب 1008/09اخلاص بتقرير أأداء الربانمج 

الأمانة عىل التنفيذ الاكمل لهذه  ، وجشع1021/23للثنائية بشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بشأأن تقرير أأداء الربانمج 
التوصيات ابلطريقة املناس بة. وفامي يتعلق ابلتوصية اخلامسة بشأأن الشفافية يف نقل الأموال، رحب وفد اجملموعة ابء مبواصةل 

ىل أأنه ل ينبغي أأن تؤثر تكل الإجراءات سل  با عىل تعزيز الشفافية يف طرق الإبالغ يف تقرير أأداء الربانمج. وأأشار الوفد اإ
املرونة يف اس تخدام الأموال لفائدة أأنشطة الربانمج. كام جشع وفد اجملموعة ابء الأمانة عىل مواصةل هجودها ليك تمتكن ادلول 

ىل أأنه مت اعتبار  جنازات املنظمة وما ينبغي تطويره خالل الثنائية التالية. وأأشار الوفد اإ يف املائة من  18الأعضاء من فهم اإ
ىل مزيد من التحسينات والتطويرات مؤرشات الأداء ق د حتققت جزئيا أأو مل تتحقق أأو غري ذكل، وهذا يعي أأهنا س تحتاج اإ
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ليك يمت تقيميها عىل أأهنا حتققت ابلاكمل، أأو بدل من ذكل، ينبغي وضع مؤرشات أأداء أأكرث مالمئة. ومن أأجل حتقيق هذه 
ماكنية تقيمي تكل مؤرشات الأداء عىل التحسينات، جيب عىل الأمانة وادلول الأعضاء معرفة الأس با ب واخللفية وراء عدم اإ

ىل توقعاته  أأهنا حتققت ابلاكمل، لأن أأي اإسرتاتيجية ختفيف س تعمتد لكيا عىل تكل الأس باب. وأأشار وفد اجملموعة ابء اإ
ىل جانب اسرتاتيجيات التخفيف املقابةل ليمت تضميهنا بطريقة سهةل وق ابةل للقراءة يف تقارير أأداء ابلنس بة ملثل هذه املعلومات اإ

الربانمج املس تقبلية. كام رحب وفد اجملموعة ابء ابلنجاح يف تنفيذ الهدف الاسرتاتيجي الثاين وتقدمي خدمات امللكية الفكرية 
، العاملية من ادلرجة الأوىل وأأقر بأأن املنظمة متكنت بنجاح من تقدمي خدمات مرتفعة اجلودة وتعزيز خربات العمالء من هجة

نتاجية من خالل مبادرات مصممة بشلك جيد من اجلهة الأخرى. وملزيد من التطوير يف هذا اجلانب الأسايس  مع حتسني الإ
ذا لزم الأمر، مبا يف ذكل الويبومن معل  ، أأعرب وفد اجملموعة ابء عن أأمهل يف توفري اسرتاتيجيات التخفيف املناس بة، اإ

طار هذا الهدف الاسرتاتيجي، مثل القضااي اخملصصات املناس بة واملوارد الاكفية لب عض العنارص اليت مل تتحقق ابلاكمل يف اإ
املس مترة اخلاصة مبراقبة النظام. وابلنس بة للهدف الاسرتاتيجي الرابع، وتنس يق وتطوير البنية التحتية للملكية الفكرية العاملية، 

ياانت للملكية الفكرية العاملية والتصنيفات وحتديث مكتب أأعرب وفد اجملموعة عن سعادته لوجود تقدم جيد يف جمال قواعد ب 
ىل أأنه للويبوامللكية الفكرية. ومع الأخذ يف الاعتبار أأمهية هذا الهدف الاسرتاتيجي من وهجة نظر الولية الأساس ية  ، ُأشري اإ

ذا لزم ا دخال مزيد من التحسينات من خالل تطبيق اسرتاتيجيات التخفيف املناس بة، اإ لأمر، مبا يف ذكل ختصيص ي توقع اإ
دراج التقرير الهنايئ بشأأن تنفيذ تدابري  املوارد املناس بة والالزمة. وابلإضافة اإىل ذكل، شكر وفد اجملموعة ابء الأمانة عىل اإ

تباعها بشلك مس متر يف 1021/23كفاءة التلكفة يف الثنائية  . وأأعرب وفد اجملموعة عن أأمهل القوي يف التدابري اليت جيب اإ
جيابية لتحسني الأداء يف الث  نائيات املقبةل. وأأخريا، أأكد وفد اجملموعة ابء أأنه جيب اس تخدام هنج برانمج الأداء بطريقة اإ

ىل ثقافة أأداء داخل  ، حيث مت حتديد الويبوالثنائيات التالية بدل من حتديد ما مل يعمل بشلك حصيح. ودعا الوفد بقوة اإ
ىل دمع الصعوابت اخلاصة ابلربانمج حبيث ميك جراء املتابعة من خالل الإجراءات املناس بة والفورية اليت هتدف اإ مانة اإ ن للأ

برانمج أأو دمع مرشوع، مبا يف ذكل التوجيه الاسرتاتيجي واسرتاتيجيات التخفيف وتدريب املوظفني والتشاور مع أأحصاب 
غالق املصلحة، وحسب الاقتضاء زايدة املوارد بعد مناقشة بلجنة الربانمج واملزيا ىل أأن اإ ذا لزم الأمر. كام أأشري اإ نية، اإ

الربانمج و/أأو ختصيص العمل جيب أأن يكون املالذ الأخري وجيب أأن حيدث فقط حيث ميكن اس تعراض الأداء من خالل 
عادة الهيلكة. وجرى  جيب دجمههو ما ادة وتعزيز تبادل املعرفة، و تأأييد اس تخدام الإجراء اخلاص ابدلروس املس تف ، بشدة،اإ

تفادي ازدواجية  وذكل هبدف ،شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةمن قبل  الإدارة املقرتح مهنج السعي اإىل حتسني يف
 الأخطاء.

مانة عىل العرض املفصل للتقرير. وأأعرب الوفد  .307 سعادته بأأن التوصيات عن وأأعرب وفد السلفادور عن شكره للأ
ها وأأن هناك معلومات حمددة حول السلفادور والربامج املتعلقة هبا موجودة يف الصادرة عن الثنائيات السابقة قد مت تطبيق 

الصادر عن شعبة  تقرير التثبيت من النسخة الإس بانية لتقرير أأداء الربانمج. وأأعرب الوفد عن رضائه عن  228الصفحة 
ىل أأن هذا هو رابع تثبت تقوم به شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وأأقر ابلطبيعة املس تقةل للتقرير. وأأشار أأيضا  اإ

جراء تثبت مس تقل بشأأن  1008التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية لتقرير أأداء الربانمج منذ عام  وأأن التثبت نص عىل اإ
ذا اكن قد مت تطبيق التوص  يات من املوثوقية والطبيعة احلقيقية للبياانت الواردة يف تقرير أأداء الربانمج ويؤكد أأيضا عىل ما اإ
ىل أأن  ىل أأن معليات نقل الأموال بني الربامج قد جرت وفقا للنظام املايل. وأأشار الوفد اإ تقرير  عدمه. وأأكد التثبت أأيضا اإ

 مكنه من الفهم الأفضل حملتوى تقرير أأداء الربانمج. التثبيت

حرازه ، نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الرشقية والبلطيق، عيةهورية التش يك امجل وأأعرب وفد  .308 ن تقديره للتقدم اذلي مت اإ
يف تنفيذ الأهداف احملددة ومؤرشات الأداء ابملقارنة ابلفرتات السابقة وكذكل العرض الأكرث فهام والشفاف للأداء اذلي مت 

نه عىل الرمغ من  حتقيقه. وفامي يتعلق ابلربانمج العارش ذو الأمهية اخلاصة ابلنس بة جملموعة بدلان أأورواب الرشقية والبلطيق ، فاإ
أأن النتاجئ اكنت بشلك عام تبدو مرضية، جشع وفد اجملموعة الأمانة عىل النظر يف زايدة حتسني مؤرشات الأداء، لس امي فامي 

ىل أأنه ينبغي عىل  الويبويتعلق ابملواءمة الأكرث وضوحا بني مؤرشات الأداء وأأنشطة  أأن تس متر يف  الويبوذات الصةل. وُأشري اإ
ىل أأن نتاجئ بعض الربامج لزالت غري مرضية، تقدمي تقارير شفا فة ومفهومة خالل الثنائية احلالية. ومع ذكل، أأشار الوفد اإ
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. وذلكل، طلب وفد اجملموعة من الأمانة معلومات بشأأن التدابري اليت يتعني اختاذها 13و 22و 21و 32و 6لس امي الربامج 
ن أأمكن خالل  شعبة التدقيق ادلاخيل ل ت يالثنائية احلالية. وفامي يتعلق بتقرير التثب حىت يتحسن الوضع بشأأن هذه الربامج، اإ

حاطة وفد مجموعة بدلان أأورواب الرشقية والبلطيق علام ابلتقرير. ول شك سيسامه تنفيذ توصيات  والرقابة الإدارية، جرى اإ
دارة وتقيمي الربامج. و ذلكل، أأعرب وفد اجملموعة عن رغبته يف أأن شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف زايدة كفاءة اإ

 شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية.ل ة بتنفيذ التوصيات امخلس تلزتم الأمان

عالمية بشأأن تقرير أأداء الربانمج  .309 عداد واثئق اإ ىل الأمانة عىل اإ ، وأأشار 1021/23للثنائية وتقدم وفد الصني ابلشكر اإ
ىل فائدة التقرير ابلنس بة لدلول  عىل مدار العامني املاضيني. وأأشار  الويبوالأعضاء من حيث تزويدمه بنبذة عامة عن أأنشطة اإ

ىل أأن املنظمة قد أأحرزت تقدما يف حتقيق أأهدافها الإسرتاتيجية التسعة، حيث أأكرث من  يف املائة من املؤرشات  80الوفد اإ
ىل أأن بعض املؤرشات مل تتحقق، قد حتققت بشلك لكي أأو جزيئ، ورحب الوفد هبذه النتاجئ. ويف الوقت  نفسه، أأشار اإ

ىل عدم حتقيق تكل املؤرشات هبدف اس تخالص ادلروس  وأأعرب عن رغبة يف أأن تقوم الأمانة بدراسة الأس باب اليت أأدت اإ
دارية ت الصادر عن شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإ ياملس تفادة للس نوات املقبةل. وأأعرب الوفد عن تقديره أأيضا لتقرير التثب 

 وُأحيط علام ابلتوصيات امخلس. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتبى الأمانة هذه التوصيات امخلس بشلك جوهري.

فرصة احلديث وهبدف الإفصاح الاكمل، أأشار  هلأمريكية عن شكره للرئيس عىل منحوأأعرب وفد الولايت املتحدة ا .320
ىل أأن بيانه س   اذلي أأدىل به وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء وشكر الأمانة عىل تقرير  كون مطول. وأأيد الوفد البيانيالوفد اإ

ىل أأن تعليقاته سرتكز عىل الربانمج رمق  1021/23للثنائية أأداء الربانمج ل  .  وفامي يتعلق 6ورمق  30وتصويباته. وأأشارت اإ
الأداء اخلاصة به عىل النحو املبني يف تقرير ، أأعرب الوفد عن سعادته بأأن هذا الربانمج حيقق اكمل أأهداف 30ابلربانمج رمق 
ىل أأن جناح الربانمج مكن 1021/23أأداء الربانمج  آزر، هبدف تأأييد وتدريب  الويبو. وأأشار اإ من الاس تفادة من التأ

منوا الأعضاء بشأأن تسويق  قلالأ  مس تخديم املرشوعات الصغرية واملتوسطة، لس امي من تكل من ادلول النامية والبدلان
ىل أأن الربانمج ركز قدر املس تطاع عىل جانب من اجلوانب الأساس ية حلقوق امللكية امل  لكية الفكرية. وأأشار الوفد كذكل اإ

قد سلط الضوء  30الفكرية، وهو حتفزي الابتاكر من خالل التسويق. وخالل جلنة الربانمج واملزيانية املاضية، اكن الربانمج 
أأعرب الوفد عن تقديره لتلقي حتديث بشأأن املوارد الاكمةل، مبا يف ذكل املوظفني. عىل عدد معني من الوظائف واملناصب. و 

ىل  قطاع  رباءات والتكنولوجيا. وتساءل الوابلإضافة اإىل ذكل، تفهم الوفد بأأن امس قطاع التكنولوجيا والابتاكر قد مت تغيريه اإ
ذا اكن هذا التغيري همم ابلنس بة للربانمج  حتت هذا  30بتاكر من هذا العنوان واندرج الربانمج حيث مت حذف الا 30عام اإ

ىل أأن مسامهة المتويل املس متر ومس توايت املوظفني احلالية يه يف املاكن املناسب لتنفيذ هماهما قد  القطاع. وأأشار الوفد اإ
جيابية لفائدة هذه الشعبة. وواصل الوفد النظر يف هذا الربانمج ابهامتم كبري وتطلع  ىل نتاجئ اإ ىل التأأكيد بأأن موارده أأدت اإ اإ

ىل الربانمج  ىل أأن  8يف الصفحة  6سوف تس متر ليك يس متر جناحه. وعندما تطرق الوفد اإ من تقرير أأداء الربانمج، أأشري اإ
. وذكر الوفد أأنه فوجئ هبذا القرار لأن 1025قرر عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  1023احتاد لش بونة خالل مجعيته يف عام 

نص عىل ما ييل: "فامي يتعلق ابملوضوعات اليت هتم أأيضا الاحتادات الأخرى اليت تديرها ()ب( ي 1)9مادته اتفاق لش بونة يف 
من تقرير أأداء  8املنظمة، تصدر امجلعية قراراهتا بعد الاطالع عىل رأأي جلنة التنس يق." وكام هو موحض يف الصفحة 

. البياانت اجلغرافيةثرية لالهامتم مبا يف ذكل توس يع التفاق ليشمل الربانمج، اكن احتاد لش بونة يتناول العديد من القضااي امل 
ىل  مثلها مثل تسميات املنشأأ  البياانت اجلغرافيةوميكن أأن تكون  محمية كعالمات جتارية، وابلتايل فاإن توس يع اتفاق لش بونة اإ

يد بشلك واحض. وعالوة عىل ذكل، ذكل النطاق اذلي ميكن أأن يكون محميا مبوجب نظام مدريد اكن مضن اهامتم احتاد مدر 
ىل أأن احتاد لش بونة مل يوفر الأموال الالزمة دلفع نفقاته وأأنه من خالل اختاذ قرار بعقد مؤمتر دبلومايس دون توفري  أأشري اإ
نفاق موارد الاحتادات الأخرى، الامر اذلي قد يكون من الواحض أأيضا أأنه مضن اهامتمات الاحتادات  نه سيمت اإ المتويل فاإ

ذا مل يتبع رشوط الأ  ىل قرار احتاد لش بونة عىل انه قرار مرشوع اإ ماكنية النظر اإ خرى. وذلكل، طلب الوفد توضيحا لكيفية اإ
من تقرير أأداء الربانمج  8. وطلب الوفد بأأن تشري الفقرة ذات الصةل يف الصفحة ()ب(1)9التفاق اخلاص به مبوجب املادة 

ىل أأن أأحاكم اتفاق لش بونة وحتديدا امل مل يمت اتباعها وأأن هناك اعرتاض قد مت تقدميه. وعالوة عىل ذكل، فامي  ()ب(1)9ادة اإ
طار تقرير أأداء الربانمج، أأكد الوفد جمددا عىل تعليقه اذلي مت تقدميه يف امجلعية  6يتعلق ابلقسم الوارد بشأأن الربانمج  يف اإ
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ب وصف نظايم مدريد ولش بونة معا. واكن العرض اخلطي ، بأأنه ل جي1023العامة الاس تثنائية اليت عقدت يف شهر ديسمرب 
الوارد يف وثيقة الربانمج واملزيانية ويف تقرير أأداء الربانمج مرباك ومل يسهل التقيمي السلمي للنظامني. وطلب الوفد بأأن يمت فصل 

( 82-81ت الأداء )الصفحات النظامني بشلك اكرث وضوحا ويف الربانمج ويف تقارير املزيانية. وينبغي تقس مي خمططات بياان
آخر لنظام لش بونة، حيث أأهنا اكنت احتادات منفصةل وجيب أأن تكون  من تقرير أأداء الربانمج اإىل خمطط لنظام مدريد وأ

( لالك 85و  82 انتصفح ال بياانت الأداء للك احتاد منفصةل. وابملثل، جيب تقس مي املزيانية وجداول النفقات الفعلية )
النظامني لتوفري عنرص الوضوح. وأأشري كذكل اإىل وجود تباين بني الأرقام الواردة يف املزيانية والنفقات الفعلية حسب جدول 

طار النتيجة املتوقعة بعنوان الاس تخدام الأفضل  82النتيجة املتوقعة الوارد يف الصفحة  من تقرير أأداء الربانمج، وحتديدا يف اإ
ريد ولش بونة مبا يف ذكل من قبل ادلول النامية والبدلان الأقل منوا، ويف اخملطط املوحد للنتيجة املتوقعة يف الصفحة لنظايم مد

مليون فرنك  7.203اكنت املزيانية املعمتدة  1021/23يف الثنائية أأنه  82. وعىل وجه التحديد، أأشري يف الصفحة 19
نفاق خالل تكل الس نوات  7.361سويرسي واكنت املزيانية بعد التحويالت  مليون فرنك سويرسي.  7.156مليون واكن الإ

ىل أأن املزيانيات خمتلفة اإىل حد كبري. وتضمنت املزيانية املعمتدة 19ومع ذكل، يف الصفحة  مليون فرنك  7.822، أأشري اإ
ىل أأن املزيانية بعد التحويالت اكنت  ىل أأن النفقات اكنت مليون فرنك سويرسي. وأأشري أأيض 7.936سويرسي. وأأشري اإ ا اإ

مليون فرنك سويرسي. وطلب الوفد توضيحا بشأأن أأي مجموعة من الأرقام اكنت حصيحة.  7.696أأيضا خمتلفة، أأي مببلغ 
حدى أأكرب املشالك فامي يتعلق هبذه الأرقام يه أأهنا مجعت لتشمل أأرقام لك من نظام لش بونة ونظام مدريد. وطلب  واكنت اإ

نفاق ب ىل نظام لش بونة، والفصل بني الأرقام. الوفد حتليال لالإ نفاق اذلي اكن يف الواقع يعزى اإ ني النظامني، وحتديدا مبلغ الإ
وعىل الأخص، طالب الوفد بتقرير واحض ومنفصل عن املسائل املالية للك احتاد، واذلي ميكن أأن يكون متسقا مع فقرة 

ضامن مراعاة اكمةل عىل ما ييل: "" 2("د)3 عضاء. ونصت الفقرةالقرار يف تقرير أأداء الربانمج اليت مت عرضها عىل ادلول الأ 
مج واملزيانية يف تنفيذ وثيقة الربان 1021/23لدلروس املس تخلصة من تنفيذ وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

ات الأفضل لأنظمة من تقرير أأداء الربانمج، وفامي يتعلق ابلنتيجة املتوقعة "العملي 83". ويف الصفحة 1022/25 للثنائية
ىل أأنه خالل  مدريد ولش بونة"، طلب الوفد أأن يمت حتديث القسم ليك يتناول الوضع املايل غري الواحض لنظام لش بونة. وأأشري اإ

طار نظام لش بونة  مليون فرنك سويرسي. وابلنس بة للثنائية القادمة، ينبغي  1.522مثان س نوات، اكن العجز اللكي يف اإ
ضافة مؤرش الأداء امل  تعلق بنس بة الاكتفاء اذلايت املايل. وأأخريا، أأشار مؤرش الأداء اذلي يقمي زايدة الوعي لنظام لش بونة اإ

يف املائة عىل الأقل من املشاركني يف فعاليات نظام لش بونة  85( أأن الهدف قد "حتقق ابلاكمل" مع شعور 82)صفحة 
حاطهتم ابلتوعية أأو تعزيز الوعي. وأأعر  ب الوفد عن اهامتمه بتلقي املعلومات حول فعاليات التوعية هذه ابلرضا، دون أأن يمت اإ

ىل أأنه، من حيث الوعي ابلقضية املرتبطة بنظام لش بونة،  والوعي اذلي مت اكتسابه من خالل هذه الفعاليات. وأأشار أأيضا اإ
عليه حاليا نتيجة اقرتاح نظام  للحكومات والرشاكت مربكة أأكرث مما اكنت لبياانت اجلغرافيةأأصبحت املناظر الطبيعية اخلاصة اب

يف نظام التسجيل اخلاص به. وتضمن الاقرتاح الأسايس املقدم اإىل جملموعة معل  البياانت اجلغرافيةلش بونة ابش امتل نظم 
دلى العديد من ادلول  البياانت اجلغرافيةلش بونة معايري املواءمة املوضوعية اليت اكنت تتعارض بشلك مبارش مع معايري حامية 

طار قوانيهنا الوطنية. وأأعرب الوفد عن حريته بشأأن الكيفية اليت ميكن هبا لأغلبية كبرية من املشاركني  الويبوالأعضاء يف  يف اإ
البياانت "راضية" مع هذا المنوذج املقلق اذلي أأثر حاليا عىل مجموعة فرعية من  التوعية اخلاصة بلش بونة أأن تكون يف

 البياانت اجلغرافيةعىل وجه التحديد، ولكن ميكن أأن يكون هل تأأثري حممتل ليك يؤثر عىل مجيع وعىل تسميات املنشأأ  اجلغرافية
طار هذا الاقرتاح الأسايس. ولسد هذه الفجوة، وكام مت توضيحه من قبل، وليمت المتيزي  والعديد من العالمات التجارية يف اإ

لنتيجة املتوقعة ويه "زايدة الوعي بنظايم مدريد بوضوح بني معل هذين الاحتادين، أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن ا
ىل  ىل  "1"زايدة الوعي بنظام مدريد، و "2"ولش بونة"، جيب أأن يمت تقس ميها اإ زايدة الوعي بنظام لش بونة. كام أأشري أأيضا اإ

مؤرشات أأن نظام لش بونة ينص حاليا عىل حامية تسميات املنشأأ املسجةل دلى املكتب ادلويل وليس ملثل هذه امحلاية لل
اجلغرافية عىل وجه التحديد. واقرتح الوفد أأن يمت اش امتل مؤرش أأداء جديد هبدف قيمي "التقدم يف احلوار ادلويل بشأأن 

والعالمات التجارية". ومع وجود اخملاوف املوضوعية بشأأن لش بونة وعقد من  البياانت اجلغرافيةالعالقة بني تسميات املنشأأ و 
ومأأزق يف  اجلغرافية بياانتالصناعية وال  اممينون العالمات التجارية والتصجنة ادلامئة املعنية بقااملناقشات املتوقفة دلى الل 

، وعىل الأخص التفاقيات البياانت اجلغرافيةوتداول قوامئ  البياانت اجلغرافيةمفاوضات منظمة التجارة العاملية ومفاوضات 
ىل أأن يكون هناك  ىل أأن هناك حاجة اإ مقابل  البياانت اجلغرافيةنقاش بني ادلول الأعضاء بشأأن عالقة التجارية، أأشري اإ
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العالمات التجارية ومؤرش الأداء اذلي يعكس الواقع احلايل بأأن هناك عدم اتفاق بشأأن هذه املسأأةل اليت اكنت يف غاية 
 مقياس س ياسة غري رمسي الأمهية ابلنس بة للوفد. ولإجياد التاكفؤ وكذكل الفصل بني هذين النظامني، جرى الاقرتاح بتوفري
حراز التقدم يف احلوار ادلويل بشأأن الس ياسات بني ادلول الأعضاء يف  حول حامية العالمات  الويبولنظام مدريد مثل: "اإ

ىل أأنه مع التقارير الأكرث وضوحا ومؤرشات الأداء الإضافية، ميكن  التجارية من خالل اس تخدام نظام مدريد". وأأشار الوفد اإ
دارة القامئة عىل النتاجئ، لس امي تقيمي أأداهئا وتقاريرها ذات الصةل". كام اكن ذكل أأيضا جزء أأن ت  للويبو قتبس: "تعزيز تنفيذها لالإ

 من فقرة القرار املزمع اعامتده من قبل ادلول الأعضاء.

مانة عىل تقرير أأداء الربانمج ل و  .322 عايري املقررة . لقد اكنت يه امل1021/23للثنائية أأعرب وفد املكس يك عن شكره للأ
. كام ردد الوفد الثناء اذلي تقدمت به الوفود 1022يف الربانمج واملزيانية للثنائية وفقا ملا مت اعامتده من قبل امجلعيات يف عام 

طار تقيمي أأكرث فاعلية مبي عىل النتاجئ وأأشار اإىل سعادته برؤية أأن  يف  71الأخرى بشأأن التقدم اذلي مت اإحرازه يف وضع اإ
ىل أأنه يتعني تسليط الضوء عىل بعض الإجنازات اليت حتققت وكذكل املائ ة من الأهداف قد حتققت. وأأشار كذكل اإ

من أأجل حتقيق أأهدافها بشأأن حق املؤلف، الأمر اذلي  الويبوالتحدايت املس تقبلية. ومضن الإطار ادلويل، أأقر الوفد بعمل 
ىل معاهدتني جديدتني هام معاهدة بكني ومعاهدة م ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص أأدى اإ راكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ىل أأن املنظمة قد  -املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ معاهدة مراكش. كام أأشار كذكل اإ
ول الأعضاء فامي يتعلق اس تخدمت املوارد البرشية واملالية بشلك فعال وأأن هناك دليل عىل الأثر الإجيايب للتوافق بني ادل

بتقيمي خدمات امللكية الفكرية ادلولية، ل س امي يف ما يتعلق بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وفامي يتعلق بنظام مدريد، 
ىل أأن الوثيقة أأبرزت الأهداف مرضية اليت حتققت، مبا يف ذكل عدد أأطراف الربوتوكول واس تخدام النظام،  أأشار الوفد اإ

ىل توس يع النطاق اجلغرايف وأأشار ع ىل أأن انضامم املكس يك وكولومبيا اكن حداث هاما، الامر اذلي أأدى اإ ىل وجه اخلصوص اإ
ضافيتني من بدلان أأمرياك الالتينية. ومبوجب نظام لهاي، اكن هناك نتاجئ حتققت ونتاجئ مل تتحقق، خاصة فامي يتعلق  بدولتني اإ

ة واملوارد املعمتدة الالزمة لتوس يع النظام اكنت حمدودة وأأثرت يف حتقيق الأهداف. وفامي بزايدة اس تخدام النظام. وذكر ابملزياني
قلميية املعنية ببناء القدرات واليت متت لس امي من خالل  يتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي الثالث، أأقر الوفد ابلفعاليات الوطنية والإ

دوةل خمتلفة.  229خشص من  82000مفيدة، اس تفاد مهنا أأكرث من  منصة مركز التعمل عن بعد. وأأفاد ابن الربانمج اكن أأداة
وهنأأ الوفد املنظمة بشأأن التدريب اذلي قدمته للناس يف الأوساط الأاكدميية وكذكل العاملني يف جمال امللكية الفكرية، وأأشار 

ىل أأن املكس يك قد اس تفادت أأيضا من هذه الربامج. و منوا والبدلان اليت متر مبرحةل قل الأ البدلان يف س ياق ادلول النامية و اإ
مع ماكتب امللكية الفكرية يف حتقيق الأهداف الأاكدميية. واكنت  الويبوانتقالية، تساءل الوفد عن الكيفية اليت ساعد هبا تعاون 

املكس يك قد حصلت عىل فرصة لس تضافة ادلورات الصيفية لأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب، واليت وفرت الفرصة 
قلميية لتعمل الكثري، الأمر اذلي ساعدمه عىل تعزيز  قدراهتم يف التعامل مع خمتلف للعاملني يف ماكتب امللكية الفكرية الإ

جوانب نظام امللكية الفكرية عىل املس توى ادلويل. واعرب الوفد عن ارتياحه وسعادته بأأن لك ذكل حيسب للمنظمة. وأأشار 
طار الهدف الاسرتاتيجي التاسع، حتديدا الأهداف  ىل أأنه اكنت هناك صعوبة يف حتقيق بعض الأهداف احملددة يف اإ أأيضا اإ

يف املائة فقط من الأهداف قد حتققت  35مع الإداري واملايل الفعال. وأأشارت البياانت الواردة يف التقرير بأأن املتعلقة ابدل
دارة املوارد البرشية لسوء احلظ حققت فقط  ىل أأن شعبة اإ يف املائة من  33ابلفعل يف هذا القسم. وأأشار الوفد أأيضا اإ

حتسني مس توى املوارد هبدف حتديد التحدايت والاسرتاتيجيات اليت أأهدافها. وبناء عىل ذكل، حث الوفد املنظمة عىل 
عداد الربانمج واملزيانية لفرتة  ميكن تعديلها ليك تساعد بشلك أأفضل يف حتقيق الأهداف. وس يكون ذكل ذو أأمهية خاصة يف اإ

ه بأأنه اكن مثال جيدا لأفضل . وبشأأن مسأأةل التقدير والتقيمي، أأعرب الوفد عن تقديره ملامرسة التثبت وعن اعتقاد1026/27
حرازه يف  طار الإدارة  الويبواملامرسات داخل منظومة الأمم املتحدة يف املساءةل. وأأقر ابلتقدم الكبري اذلي مت اإ بشأأن حتسني اإ

 القامئة عىل النتاجئ، ويف الوقت نفسه، وافق الوفد عىل أأنه من الرضوري حتسني املهنجية للتأأكد من أأن الربامج س تكون يف
ىل الأمام بدل من املنتجات أأو اخملرجات. كام هو مبني )يف الفقرة  يف  19(، هناك 81وضع ميكهنا من قياس ونقل النتاجئ اإ

ل تزال تواجه صعوابت من حيث مجع وحتليل وتقدمي البياانت املناس بة والشامةل لأساس مؤرشات  الويبواملائة من برامج 
سة لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وحث الأمانة عىل تنفيذها عند تنفيذ الربانمج الأداء. وأأقر الوفد ابلتوصيات امخل 
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عداد الربان1022/25 لثنائيةواملزيانية ل  . واكن الوفد قد قدم اقرتاحا لتعديل مرشوع 1026/27 لثنائيةمج واملزيانية ل ، ويف اإ
ىل الأمانة   .كتابيافقرة القرار وسلمه اإ

يطالي ضموان .321 ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر الأمانة عىل تقريرها بشأأن الثنائية وفد اإ ا اإ
ىل تصنيفات مؤرشات الأداء عىل أأهنا حتققت ابلاكمل، لس امي 1021/23 ىل ارتياحه اإ . كام أأشاد ابرتفاع جودة التقرير وأأشار اإ

ىل الأمانة تقريرها بشأأن تدابري كفاءة لفائدة املرشوعات الص الويبوتكل املتعلقة بأأنشطة  غرية واملتوسطة. وتوجه ابلشكر اإ
ىل مواصةل املامرسة اجليدة اخلاصة برفع التقارير عن تدابري الكفاءة وجتديد اجلهود يف حماوةل لقياس  التلكفة ودعا الأمانة اإ

، أأعرب الوفد عن 1021/23دخلت خالل فرتة . وابلنس بة للتدابري احملددة اليت أُ 1022/25الوفورات اليت حتققت يف ثنائية 
تقديره بشلك خاص للتعاون مع منظامت الأمم املتحدة الأخرى يف قضااي رشاء السلع واخلدمات. وجشع الأمانة عىل مواصةل 

 ت اخلاص مبؤرشات أأداء الربانمج، رحب الوفد ابلتقدم اذلي متيالسري عىل هذا الطريق. وأأخريا، فامي يتعلق بتقرير التثب 
حرازه يف حتسني املساءةل بشأأن النتاجئ اخلاصة ابملنظمة، وفامي يتعلق بعملية معلية الإدارة القامئة عىل النتاجئ، جشع الوفد  اإ

 شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية.ل ت يالأمانة عىل أأن تأأخذ يف الاعتبار بشلك اكمل التوصيات الواردة يف تقرير التثب 

ان اذلي مت الإدلء به يف اليوم السابق من قبل وفد الياابن، نيابة عن اجملموعة ابء، وقدم شكره وأأيد وفد كندا البي .323
ىل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية عىل تقرير  عداد تقرير أأداء الربانمج واإ مانة عىل اإ . وأأشار اإىل يتيالتثب  هاللأ

يف املائة من الأهداف ابلاكمل خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.  71قيق الاس تنتاجات الواردة يف التقرير، اليت طبقا لها مت حت 
ىل أأن املعلومات اليت قدمهتا شعبة الت ت أأبرزت بعض ييف تقرير التثب دقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ومع ذكل، أأشار أأيضا اإ

ه، أأشار الوفد اإىل أأن هناك حتس نا كبريا يف الصعوابت فامي يتعلق ابلتنفيذ وفامي يتعلق بأأمهية بعض البياانت. ويف الوقت نفس
ورحب هبذا التحسن. كام رحب الوفد ابلتحسينات الكبرية اليت جرت عىل عرض بياانت الأداء، خاصة  1020/22 الثنائية

ه بأأن بعد الترصحيات اليت أأدلت هبا وفود ادلول الأعضاء يف جلنة الربانمج واملزيانية للعام املاي. وأأعرب الوفد عن اعتقاد
التحسينات اليت ُأدخلت قد عززت بشلك كبري جودة التقرير كجزء من تنفيذ الربانمج القامئ عىل النتاجئ. كام علق الوفد أأمهية 
كبرية عىل تقدمي تقارير ذات جودة عالية وحث الأمانة عىل مواصةل تنفيذ هذه التحسينات، لس امي مبا يامتىش مع التوصيات 

 التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. امخلس اليت قدمهتا شعبة

ىل أأنه .322 عداد الوثيقة. وأأشار اإ مانة عىل معلها الشاق يف اإ  وأأعرب وفد الياابن، متحداث بصفته الوطنية، عن شكره للأ
عىل أأهنا  امؤرش 199يف املائة( من بني  71)أأو ا مؤرش 125، مت تقيمي 1021/23 لثنائيةوفقا مؤرشات أأداء الربانمج ل 

ىل أأن تقرير أأداء الربانمج لهذا العام مشل بياانت أأداء الثنائية للك من الأهداف  حتققت ابلاكمل. وابلإضافة اإىل ذكل، أأشار اإ
الإسرتاتيجية التسعة للمرة الأوىل. وأأعرب الوفد عن رضائه عن اجلهود الشاقة اليت بذلهتا الأمانة من أأجل تنفيذ الربامج. ومع 

ىل أأنه مبقارنة تقرير أأداء الربانمج ذكل، أأشار ا ، اذلي اكن قد 1021 عاممع تقرير أأداء الربانمج ل 1021/23للثنائية لوفد اإ
يف املائة من البنود اليت جرى تقيميها اكنت عىل الطريق الصحيح، س يظهر أأن عدد النتاجئ املرضية قد  80أأشري فيه بأأن 

ذا اكنت ه  ىل أأنه فامي يتعلق اخنفضت. وذلكل، تساءل الوفد عن ما اإ ناك أأي أأس باب خاصة لهذا الاخنفاض. وأأشار أأيضا اإ
مبؤرشات الأداء اليت مت تقيميها عىل أأهنا حتققت جزئيا، أأو مل تتحقق، يتعني عىل الأمانة تناول تكل املؤرشات بشلك مناسب 

ن تقرير أأداء الربانمج ينبغي أأن يشري عند تنفيذ الربانمج واملزيانية خالل الثنائية احلالية. وأأعرب الوفد عن رأأي مفاده أأ 
ىل الأس باب اليت جعلت هذه املؤرشات مل تتحقق ابلاكمل ووضع اسرتاتيجية ختفيف ابلنس بة لهذا املوقف. وأأعرب  بوضوح اإ
الوفد عن اهامتمه بشلك خاص ابملؤرشات اليت اكنت مرتبطة مبارشة خبدمات امللكية الفكرية العاملية، مثل النس بة املئوية 

جاميل عدد الطلبات اليت وردت يف الربانمج السادس. وأأكد الوفد عىل أأنه مل يكن ينوي التدخل يف ل  لتسجيالت مقارنة ابإ
ادارة أأعامل الأمانة ولكنه يف الوقت نفسه اكن يأأمل بقوة يف اعامتد تدابري ذات مغزى للتخفيف من القضااي وتطبيقها بشلك 

لثنائية احلالية. وابلنس بة لتدابري كفاءة التلكفة، أأعرب الوفد عن تقديره للجهود الكبرية مناسب يف الربانمج واملزيانية لفرتة ا
ىل أأنه قد مت توفري أأكرث من  مليون فرنك سويرسي يف  20.1اليت بذلهتا الأمانة يف جمال زايدة كفاء الإدارة دلهيا وأأشار اإ

فعل املزيد من حيث خفض لك من عدد واثئق العمل ميكن أأن ت الويبوالتاكليف خالل هذه الثنائية. ورأأى الوفد أأن 
ضافة امللخصات التنفيذية لواثئق العمل الويبووالصفحات اليت قدمت يف اجامتعات  . وبيامن اكن الوفد يقدر معل الأمانة بشأأن اإ
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ىل عند الاقتضاء، أأعرب عن أأمهل يف أأن تكون الأمانة قادرة عىل تقليص جحم واثئق العمل، الأمر اذلي س يؤدي  يف الهناية اإ
. وأأكد الوفد جمددا عىل أأن تدابري كفاءة التاكليف للويبوختفيف عبء العمل عىل ادلول الأعضاء ويقلص التاكليف ابلنس بة 

جيب أأن تنفذ بشلك مس متر ومس تدام، مع الأخذ بعني الاعتبار رضورة وجود مزيد من التوفري يف التاكليف. وابلنس بة 
، أأعرب 1021/23للثنائية شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بشأأن تقرير أأداء الربانمج ي أأعدته ت اذليلتقرير التثب 

ىل أأنه ما زال هناك  الوفد عن سعادته بوجود حتسن كبري ميكن مالحظته مقارنة بفرتة الثنائية السابقة. ومع ذكل، أأشار الوفد اإ
جراء املزيد من الإدارة ادلقيقة  جمال للتحسني كام هو موحض يف الوثيقة. ذلكل، أأعرب الوفد عن رغبته يف قيام الأمانة ابإ

ىل بعض  للربانمج عن طريق تنفيذ مجيع التوصيات اليت قدمهتا شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية. وأأخريا، أأشار الوفد اإ
الياابنية. وأأفاد بأأنه س يقدم نصا منقحا أأخطاء اليت تتعلق ابحلقائق يف تقرير أأداء الربانمج بشأأن أأنشطة الصناديق الاستامئنية 

 يعكس تصحيح تكل الأخطاء.

عداد تقرير أأداء الربانمج  .325 والواثئق ذات الصةل. وأأعرب الوفد عن  1021/23للثنائية وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل اإ
تبار دامئا بأأن ذكل اكن مبثابة أأمهل يف تقدمي بعض التعليقات العامة واخلاصة فامي يتعلق مبضمون التقرير، مع الوضع يف الاع 

آراء ادلول الأعضاء بشأأن تنفيذ برامج  ىل أأن الويبوممارسة للتقيمي اذلايت، وابلتايل ل يعكس ابلرضورة مواقف وأ . وأأشار الوفد اإ
حرازه يف تنفيذ  مج قد التمنية وأأن لك بران جدول أأعاملتقرير أأداء الربانمج اكن بشلك عام يعكس التقدم املس متر اذلي مت اإ

التمنية. ومع ذكل، أأوحض احملتوى أأهنا اكن  دول أأعاملجل 25وضع التقيمي اخلاص به بشأأن كيفية مسامهته يف تنفيذ التوصيات الـ 
ذا اكنت الفقرة  جنازه. ويف هذا الصدد، تساءل الوفد عام اإ ( تعكس بدقة 8)الربانمج  8.1معلية مس مترة وليست نشاطا مت اإ

حراز تقدم جيد يف بعض  جدول أأعامل تنفيذ تقدم اذلي مت اإحرازه يفال  التمنية خالل الثنائية. ووافق الوفد عىل أأنه مت اإ
املشاريع واملبادرات، كام ورد يف نفس الفقرة. ومع ذكل، وحيث أأن القضااي الأساس ية مثل التنفيذ الاكمل لآلية التنس يق 

نه يبدو أأن والركن الثالث من ولية امجلعية العامة واللجنة املعنية ابلت  منية وامللكية الفكرية قد وصلت اإىل طريق مسدود، فاإ
، أأشار الوفد ابرتياح كبري اإىل 3هناك الكثري اذلي يتعني القيام به هبدف حتقيق تقدم كبري يف هذا اجملال. وفامي يتعلق ابلربانمج 

حراز تقدم جيد يف جمال حق املؤلف. ويتضح من خالل اعامتد معاهدتني جديد قادرة  الويبوتني يف فرتة الثنائية أأن أأنه مت اإ
ماكنية حتقيق نتاجئ يف فرتة الثنائية  جيابية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اإ عىل تناول اهامتمات ادلول الأعضاء بطريقة متوازنة واإ

ىل أأنه من املؤسف أأن ادلورتني الأخريتني من اللجنة ادلامئة املع  نية حبق املؤلف احلالية. ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار، أأشار اإ
قد أأخفقت يف اختتام أأعاملها. وعلق الوفد بأأنه جيب اس تخدام معاهديت مراكش وبكني مبثابة تذكري ملا اكنت  واحلقوق اجملاورة

ىل الربانمج  شارة اإ ، حلول الأعامل لفائدة 25ادلول الأعضاء قادرة عىل القيام به عندما معلت حقا يف التعاون البناء. ويف اإ
ىل أأنه يف ادلورات السابقة للجنة الربانمج واملزيانية سلطت وفود والربازيل ودول أأمرياك ماكتب امللك  ية الفكرية، أأشار الوفد اإ

دارة امللكية الفكريةالالتينية الأخرى الضوء عىل أأمهية بر ابلنس بة للعديد من ماكتب الرباءات يف تكل املنطقة  انمج نظام اإ
. وشكر الوفد الأمانة عىل هجودها يف توضيح الويبواملصدر للربانمج اذلي وضعته  شفرةوأأعربوا عن حاجهتم للحصول عىل 

يالء الاهامتم الاخملاوف والتساؤلت اليت أأاثرها مكتب  رباءات يف هذا الصدد، وأأشار بأأنه ل يزال يدرس هذه املسأأةل مع اإ
جياد حل ميكن أأن يليب احتياجات املاكتب اليت تس تخدم هذا امل ىل اإ ، رحب الوفد 28 صدر . وفامي يتعلق ابلربانمجوالسعي اإ

وأأكد  عنية ابلتمنية وامللكية الفكريةواللجنة امل ت رباءاالابلتقارير املقدمة يف ادلورات الأخرية من اللجنة ادلامئة املعنية بقانون 
جمددا عىل أأنه ينبغي أأن تصبح ممارسة منتظمة. وأأفاد بأأن ذكل سيسمح لدلول الأعضاء بفهم أأفضل للأنشطة اليت يضطلع هبا 

، وابلتايل ليس لها ولية معمتدة من ادلول للويبوالربانمج، حيث أأهنا غري مدرجة يف جدول أأعامل الهيئات احلكومية ادلولية 
ىل أأن القضااي اليت تناولها الربانمج  الأعضاء. وأأشار الوفد أأيضا قد نوقشت أأيضا يف احملافل ادلولية الأخرى، وابلتايل أأل  28اإ

جنازها يف احملافل ول يكون تكرارا جلهودها. وطلب الوفد مزيدا من  يتداخل العمل اذلي قام به الربانمج مع الأعامل اليت مت اإ
ىل الأحباث املعنية ابلأمراض املدارية  يبوالو التفاصيل حول كيفية تعزيز أأعامل البحث دلى  للتكنولوجيا الفعاةل ونقل الابتاكر اإ

 (.5.28املهمةل ومرض السل واملالراي )كام جاء يف الفقرة 

ىل الرئيس وانئبه. و  .326 أأيد وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به منسق مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وتقدم ابلهتنئة اإ
ىل الأمانة عىل التقارير والواثئق ذات الصةل اليت قدمهتا وأأعرب عن امتنانه للعروض اليت ق دمت حىت كام تقدم ابلش كر اإ
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جنازها ابملنظمة، وأأعرب عن شكره  ىل أأن تقارير وفرت صورة اكمةل وأأكرث وضوحا للأعامل اليت مت اإ الآن. وأأشار الوفد اإ
امي يتعلق هبذا التقرير، طالب الوفد بتوضيح نقطة أأو نقطتني. أأول، . وف1021/23للثنائية اخلاص عىل تقرير أأداء الربانمج 

، حلول الأعامل لفائدة ماكتب امللكية الفكرية، طلب الوفد حتليل أأكرث حتديدا بشأأن توزيع الأموال 25ابلنس بة للربانمج 
دارة امللكية الفكرية. وقدم تقرير أأداء الربانمج فكرة ع دارة املرتبطة بلك نظام من أأنظمة اإ ن الأهداف اخلاصة بتحديث نظم اإ

دارة امللكية الفكرية. ومع ذكل، مل توفر الوثيقة أأي معلومات حمددة أأو حتليل  امللكية الفكرية، مبا يف ذكل حوس بة نظام اإ
طار هذا جراء حتليل أأكرث تفصيال لأثر املزيانية يف اإ ذا مت اإ البند،  تفصييل للمعلومات املرتبطة بلك مسار. وذكر الوفد بأأنه اإ

فس يكون من الرضوري وجود حتليل أأكرث حتديدا أأو أأكرث تفصيال للمخرجات والأهداف احملددة للك مسار تكنولويج، 
دارة امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مثل هذا التحليل قد يساعد عىل ضامن أأخذ العمل  لس امي ابلنس بة لنظام اإ

دارة امللكية الفكرية، لس امي املس تقبيل دورات التخطيط الس نوية  ىل أأن الوظيفة الصحيحة لنظام اإ يف الاعتبار. وأأشار أأيضا اإ
متويل املساعدة التقنية، اكنت رضورية لكفاءة وفاعلية املاكتب اليت تس تخدم املسار مثل املعهد الوطي للملكية الصناعية يف 

ماكنية اس مترار العمل يف حاةل ش ييل. ذلا س يكون لتوافر الأموال من خالل املزيانية للم  ساعدة التقنية أأمهية حامسة لضامن اإ
ىل الربانمج  ، حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، أأشار الوفد أأن هناك ثالثة 3املس تقبل. وعالوة عىل ذكل، وعند الانتقال اإ

آخرا  تعزيز تطوير البنية التحتية حلق املؤلف،و ( 1( الإعداد املعياري أأو القيايس، )2جمالت للعمل، ) وأأخريا وليس أ
منوا. وكام ذكر وفدا املكس يك والربازيل يف وقت الأقل البدلان والبرشية يف ادلول النامية و  تطوير القدرات املؤسس ية (3)

سابق، رحب الوفد مبا مت حتقيقه بشأأن الإعداد املعياري أأو القيايس. وفامي يتعلق بتعزيز وتطوير البنية التحتية حلق املؤلف، 
دارة حق املؤلف وأأيضا زايدة اس تخدام اخلرباء اخلارجيني. ومع ذكل، أأفاد   الويبورير أأن ذكر التق قرر احلفاظ عىل دمع نظام اإ

الوفد بأأن بدله تلقت مراسالت رمسية من املنظمة ختطر فهيا بقرار تعليق املساعدة التقنية لهذا النظام بدءا من العام املقبل. 
ىل أأن تعليق أأعامل املساعدة التقنية ملاكتب حق وذلكل، طلب الوفد مزيد من املعل ومات حول قرار تعليق اخلدمة وأأشار اإ

ىل املنصة  املؤلف الامثنية عرشة اليت تس تخدم نظام معني ل يبدو متسقا مع التوسع الأخري لعدد املاكتب، اليت انتقلت اإ
ىل أأن الإخطار اذلي تلقته بالده بشأأن تعليق ادلمع وأأصبحت الآن تعمتد عليه يف معلياهتا. وابلإضافة اإىل ذكل، أأكد الوفد ع

الفي اكن شيئا ميكن أأن تشلك خطرا عىل العمليات الصحيحة للماكتب اليت تس تخدم النظام يف الوقت احلايل. وابلتايل، 
ماكنية تقدمي ادلمع الفي لهذه املنصة. وأأخريا، وفامي يتعلق ابلنقاط اليت الويبوحث الوفد  ذكرها وفد الولايت  عىل النظر يف اإ

طار الربانمج  من اتفاق لش بونة اكن ذو ()ب( 1)9، أأفاد الوفد أأن ما قيل عن املادة 6املتحدة الأمريكية بشأأن النظام يف اإ
أأمهية خاصة وأأنه جيب توفري النظر الالزم يف التطبيق املناسب لهذا الرشط. وعالوة عىل ذكل، رأأي الوفد بوجه عام أأن 

ة بشأأن حتري قدر أأكرب من ادلقة حول الطريقة اليت مت عرض النتاجئ هبا قد توفر قدرا أأكرب من الوضوح املقرتحات املقدم
للبياانت، وهو اليشء اذلي اكن ابلطبع دامئا موضع ترحيب. وأأفاد بأأن هناك حوار دويل مس متر حول القضااي، لس امي حول 

يات املنشأأ. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه من الرضوري أأن يمت وضع والعالمات التجارية تسم  البياانت اجلغرافيةالعالقة بني 
حرازه اب كجزء من هذا احلوار ادلويل  لويبواملوقف يف الاعتبار أأثناء تنفيذ العمل اذلي يتعني القيام به والتقدم اذلي يتعني اإ

 اجلاري.

ىل الأمانة عىل تقرير أأداء الربانمج ورحب اب .327 ملس توى اجليد من الإجناز. وأأعرب عن وتقدم وفد أأسرتاليا ابلشكر اإ
جياد املزيد من الوفورات من خالل كفاءة التلكفة ورحب بتحسني عرض التقرير. وأأيد الوفد ادلور  تقديره جلهود الأمانة يف اإ

نشاء معايري دولية جديدة للملكية الفكرية. وأأفاد بأأن املعايري ادلولية الشامةل والواسعة قد ز  للويبواملركزي  ادت من يف اإ
حرازه يف  ىل التقدم اذلي مت اإ مس توى اليقني وخفضت التاكليف يف الأسواق العاملية املزتايدة يف الوقت الراهن. وأأشار أأيضا اإ
املفاوضات حول املعاهدة احملمتةل لقانون التصممي واللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل 

ثقايف التقليدي. واكنت مجيع الوفود قد شاركت يف هذه املنتدايت ابلزتام وحسن نية. وأأفاد الوفد بأأن أأسرتاليا وقعت التعبري ال 
. وأأعرب الوفد عن سعادته الويبومؤخرا عىل معاهدة مراكش وهو الأمر اذلي يؤكد دمعها لتطوير املعايري ادلولية داخل 

ة وخفره مبساهامهتا يف الأنشطة اليت طورت أأنظمة امللكي  للويبوالاستامئنية  لكون بالده أأصبحت جزءا من برانمج الصناديق
الثاين )الصناديق  رفقديره للمعلومات الواردة يف املمنوا. وأأعرب الوفد عن تقالأقل البدلان الفكرية يف ادلول النامية و 

أأنه عىل الرمغ من أأن بالده ليست طرفا يف نظام (، اليت من شأأهنا أأن حتد من ازدواجية الأنشطة. وأأفاد بللويبوالاستامئنية 
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ل أأنه اكن يشارك بشلك فعال وبناء يف اجامتعات مجموعة العمل بصفة مراقب، وأأضاف بأأن أأي تعديل يمت عىل  لش بونة، اإ
 جذاب اتفاق لش بونة ل ينبغي أأن يكون جمرد تكرار للنظام القامئ وحماوةل لإضفاء الطابع املؤسيس عىل هنج جعل النظام غري

ىل أأن ولية مجموعة العمل مشلت جعل التفاق أأكرث جاذبية للأعضاء احملمتلني مع احلفاظ عىل  ابلنس بة للكثريين. وأأشار اإ
ىل املؤمتر ادلبلومايس الناحج يف مراكش،  مبادهئا وأأهدافها. وجيب أأل يكون الهدفان حرصيني بشلك متبادل. وأأشار الوفد اإ

 قدم املساواة بني املشاركني من مجيع اجلهات هو سبب جناحه. وأأفاد ابن أأي مؤمتر دبلومايس اذلي اكن النقاش املفتوح عىل
 الويبوملراجعة اتفاق لش بونة يتطلب روح مماثةل من الانفتاح واملساواة. وعىل أأقل تقدير، جيب أأن يكون لدلول الأعضاء يف 

جراءات خاصة ابملؤمتر واملراقبني حقوقا متساوية مع حقوق ادلول الأعضاء يف نظام لش   بونة فامي يتعلق بأأية أأعامل أأو اإ
 ادلبلومايس وجيب طرح مجيع القضااي عىل املائدة.

مانة عىل نوعية الواثئق. ويف رده عىل املالحظات اليت س بق تقدميها بشأأن بعض  .328 وأأعرب وفد فرنسا عن شكره للأ
جوانب التعامل مع نظام لش بونة، ذكر الوفد مدافعا عن الأمانة بأأن التسميات يف تقرير أأداء الربانمج قد مت التصويت علهيا 

عيات العامة ويه أأعىل هجة لصنع القرار، واكنت تأأيت من الربانمج واملزيانية، والتقرير بشأأهنا من قبل ادلول الأعضاء يف امجل 
، ومت اعامتدها أأيضا من قبل ادلول الأعضاء ذاهتا. وعلق الوفد بأأن 1022/25 الثنائيةأأو  1021/23للثنائية سواء ابلنس بة 

ىل أأنه ميكن تنفيذ املقرتحات / احللول اخملتلفة يف  أأي نقاش أأو تغيريات اكن جيب أأن يمت يف تكل املرحةل يف الوقت وأأشار اإ
ىل  1026/27 الثنائيةالفرتات املالية املقبةل، مثل  أأن جلنة الربانمج واملزيانية ل ميكهنا تغيري عىل سبيل املثال. وأأشار الوفد اإ

سقاطها. وأأشار  التسميات بني عش ية وحضاها وأأن القرارات اليت جرى التصويت علهيا من قبل امجلعيات العامة ل ميكن اإ
ىل أأن برانمج ومزيانية   نصت عىل عقد مؤمتر دبلومايس ومت جتنيب الأموال. ومن وهجة النظر 1022/25 الثنائيةكذكل اإ

الرمسية، مت اختاذ القرار. وردا عىل الوفود اليت دلهيا خماوف بأأن بعض ادلول قد أأبرمت اتفاقيات مس بقة، طمأأن الوفد تكل 
ىل املشاركة والعمل بشأأن هذه القضية. وأأقر الوفد  ادلول بأأنه مل تكن هناك أأي نية لستبعاد أأي خشص، ودعا مجيع الوفود اإ

اليا. وأأفاد بأأن الاحتاد سوف جيمتع ويناقش ذكل يف شهر سبمترب. ومت تقدمي اقرتاحات بأأن نظام لش بونة قد أأظهر ضعفا م
خمتلفة بشأأن زايدة الانضاممات. واكن هناك أأيضا اقرتاح بزايدة تدرجيية يف رسوم التسجيل. وأأضاف الوفد بأأن التعليقات 

ينبغي أأن ننىس أأن نظام لش بونة مل يكن منظمة  اليت أأدلت هبا الوفود خالل الاجامتعات ذات الصةل قد مت تفهمها ولكن ل
جاء من معاهدة  الويبويف املائة من دخل  75يه تكل املنظمة وينبغي لنا أأيضا أأن نأأخذ يف الاعتبار أأن  الويبودولية. واكن 

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلنس بة ل لربامج الأخرى. التعاون بشأأن الرباءات. وس يكون من اخلطأأ أأن ننكر منافع اإ
واكن هناك هامشا للمناورة ولكن ادلول الأعضاء أأرادت أأن متنح نفسها الوسائل تكون مس ئوةل عن هذه القضية. كام اكنت 
هناك قطاعات ابملنظمة دلهيا ما يسمى بـ "املتغريات الهندس ية"، وأأعرب الوفد عن أأمهل بأأن تتواجد تكل الامنذج اخملتلفة معا 

اكنت منظمة ثرية، مبعى أأن دلهيا ثروة من ادلول الأعضاء ذات التارخي الطويل والتقاليد  الويبواد بأأن .  وأأفالويبوداخل 
يه ما مجعت اكفة ادلول معا. وأأضاف الوفد بأأنه مت دعوة  الويبواخملتلفة والأقالمي املتعددة. واكنت الامنذج اخملتلفة اليت قدمهتا 

ىل أأنه مل يكن حياول التسوية بني اكفة الأنظمة. وأأفاد بأأنه جيب أأن يكون دلى مراقبني أأيضا للمشاركة يف النقاش. وأأش ار اإ
نظمة اخملتلفة، وأأعرب عن أأمهل يف تبادل هذه الفلسفة وتفهمها. واختمت الوفد بأأنه مل يكن  امجليع قناعة ابلأوضاع اخملتلفة للأ

 حياول تطبيق تغطية شامةل عىل امجليع.

س بانيا يف موق وانضم  .329 تقرير أأداء الربانمج وعن تقديره حيال جملموعة ابء وأأعرب عن ارتياحه بيان وفد ا اإىلفه وفد اإ
ملهنية الأمانة. وأأثى الوفد عىل الأمانة بشأأن حتقيقها ملاكسب تتعلق ابلكفاءة. ورأأى الوفد بأأنه مت حتقيق وفورات كبرية أأدت 

ىل زايدة كفاءة املنظمة. وأأفاد بأأنه اكنت هناك زايدة يف الا حتياطيات وزايدة يف الأموال اخملصصة للربامج والأنشطة. اإ
وأأعرب الوفد عن سعادته بشأأن اكفة الأنشطة اليت قامت هبا الأمانة وحهثا عىل مواصةل تكل اجلهود واملامرسات. وأأعرب 

طار الادخار والكفاءة، الأمر  اذلي س ميكن ادلول الوفد عن اعتقاده بأأنه س يكون من املفيد أأن يمت اش امتل املؤرشات يف اإ
جنازها: عىل سبيل املثال، ميكن للمقارنة بني عامني أأن  الأعضاء من مالحظة تطور الوفورات والكفاءات اخملتلفة اليت مت اإ
ذا اكنت هناك عالقة بني اس تخدام الأموال الاحتياطية والوفورات اليت حيمتل أأن تكون قد حتققت عىل مدار  تظهر اإ

لأمانة أأن تويل اهامتما وثيقا ابحملاس بة اخلاصة ابلوفورات اخملتلفة يف تقاريرها. عىل سبيل املثال، الس نتني. وطلب الوفد من ا
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طار هذا القسم، اكن  ل ينبغي أأن يندرج صندوق املبى اذلي ل يعتربه الوفد بأأنه ادخار أأو كفاءة، مضن هذه الفئة. ويف اإ
مع تكل املامرسات اخلاصة بأأرسة الأمم املتحدة. وأأعرب الوفد  لويبوالسفر عنرصا همام وجيب أأن تنسجم املامرسات اخلاصة اب

عن قلقه بشأأن التأأخري يف تطبيق الفرتة الانتقالية وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون مثل هذه الفرتات قصرية قدر الإماكن. وفامي 
ثل العقود والاس تعانة مبصادر خارجية يف يتعلق مبسأأةل الوفورات، أأفاد الوفد بأأهنا حتققت يف العديد من اجملالت اخملتلفة م 

أأعامل الطباعة والرتمجة، أأنه ممنت كثريا ذلكل. ويف تعليقه عىل التوفري يف جمال املوارد البرشية، أأعرب الوفد عن أأسفه لرؤية أأن 
داخل  الويبوعالقة الادخار قد مت فقط فامي يتعلق ابملتدربني، مما يعي أأن الش باب مه اذلين ترضروا من ذكل. وفامي يتعلق ب

ىل احلوار املس متر واجلهود اليت ب ذلت من أأجل ضامن اس تخدام النظم املشرتكة. وأأعرب الوفد  أأرسة الأمم املتحدة، أأشار الوفد اإ
ىل الربانمج  شارة اإ ، جشع الوفد 13عن رغبته يف تشجيع الأمانة عىل مواصةل هذا احلوار مع مجيع الواكلت املتخصصة. ويف اإ

طار الربانمج الأمانة ع ، طلب الوفد من الأمانة 12ىل مواصةل هجودها يف حماوةل للحد من ظاهرة الغياب دون عذر. ويف اإ
حماوةل حتديد معيار أأو مؤرش ميكن ادلول الأعضاء من معرفة وفورات السفر اليت حتققت. وفامي يتعلق خبدمات املؤمترات 

ىل  واللغات، اعترب الوفد احلد من تلكفة صفحة الرتمجة جيايب للغاية وأأعرب عن اعتقاده بأأن هذه الفورات الكبرية أأدت اإ اإ
ذا اكن ميكن توفري مؤرش  زايدة التغطية اللغوية دلى جلان أأخرى. وأأخريا، أأفاد الوفد بأأنه يف العام املاي اكن قد طلب ما اإ

ذا اكن من املمكن ضامن توافر الواثئق جبم  يع اللغات قبل شهرين من الاجامتعات. فامي يتعلق ابللزتام، وذكل ملعرفة ما اإ
ذا اكن قد مت طرح ذكل يف تقرير أأداء الربانمج.  واس تفرس الوفد عام اإ

. 27و 5و 1و  2وشكر وفد أأملانيا الأمانة عىل وثيقة تقرير أأداء الربانمج وأأعرب عن رغبته يف التعليق عىل الربامج  .310
رباءات يه موضوع جيب التعامل معه يف قانون لأأن املرونة املتعلقة ابرباءات(: اعترب الوفد ال)قانون  2وابلنس بة للربانمج 

)العالمات التجارية  1رباءات. ول ينبغي التعامل معها يف جلنتني خمتلفتني جتنبا لالزدواجية يف العمل. وابلنبة الربانمج ال
معاهدة  كيف اكن عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن (: مل يمتكن الوفد من التعرف عىلالبياانت اجلغرافيةوالرسوم والامنذج الصناعية و 

قد "حتقق جزئيا". وتساءل عن كيف ميكن للمرء أأن "حيقق جزئيا" عقد مؤمتر دبلومايس. وواصل الوفد  قانون التصاممي
يف أأقرب وقت ممكن. ومع ذكل ويف الوقت نفسه، أأفاد بأأن  معاهدة قانون التصامميتأأييده لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن 

ذا اكن الهدف هو معاهدة أأو مجموعة من التوصيات.  مضمون املعاهدة املقرتحة قد مت متييعه دلرجة أأنه مل يكن من الواحض ما اإ
ل أأنه ل يرغب يف املزيد من النقاش حول  واعترب الوفد ذكل عىل أأنه موضوع همم، ولكن عىل الرمغ من تأأييده للمؤمتر اإ

مؤمتر دبلومايس، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه جيب النظر يف جتميد املفاوضات  اللجنة. وحيث مل يكن هناك اتفاق عىل عقد
)نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(: انتقد الوفد خفض الرسوم  5. وابلنس بة للربانمج معاهدة قانون التصامميبشأأن 

ىل أأن ختفيض رسوم املرش  وعات الصغرية واملتوسطة مل يمت متابعته اخلاصة ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة واجلامعات وأأشار اإ
ن اكن هناك أأي هجود تبذل بشأأن خفض رسوم اجلامعات فاإن ذكل جيب أأن يمت بطريقة املزيانية  أأبعد من ذكل. وأأفاد بأأنه اإ

ذاكء) 27احملايدة. وابلنس بة للربانمج   ذكرقد لملكية الفكرية(: أأعرب الوفد عن سعادته بأأن تقرير أأداء الربانمج ل  الاحرتام اإ
نفاذدور وأأكد  انطباع العديد من الوفود بعد مما يتفق مع دل اخلربات البناءة، منتدى لتبابوصفها  اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 .1022ادلورة الأخرية للجنة يف مارس 

مانة عىل الوثيقتني )تقرير أأداء الربانمج وتقرير لعن اجملموعة الأفريقية، عن شكره وأأعرب وفد كينيا، متحداث نيابة  .312 لأ
حرازه يف معدلت الأداء، أأي أأنه مت حتقيق التثبيت يف املائة من الأهداف. ومت  71(. وأأفاد وفد اجملموعة بأأن التقدم اذلي مت اإ

ىل و  جود حتسن يف عدد من برامج التثبت من تكل النتاجئ وفقا لتقرير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، اذلي أأشار اإ
. وفامي يتعلق ابلإطار ادلويل للملكية الفكرية، أأفاد الوفد بأأنه 1021/23مجع وتقدمي البياانت املتعلقة مبؤرشات الأداء لثنائية 

ل س يكون من املهم اختاذ تدابري مع الأخذ بعني الاعتبار احتياجات البدلان. واكن ذكل حاسام حيث أأن املؤرشات المكية قد 
تعكس ابلرضورة اجلوانب النوعية واليت اكنت أأكرث أأمهية من الأرقام الصعبة. وذلكل، س يكون من املهم ابلنس بة للربانمج 

 املعي أأن يتخذ التدابري الالزمة ملعاجلة هذا القصور.

عداد تقرير أأداء الربانمج  .311 ىل امل1021/23للثنائية وشكر وفد هنغاراي الأمانة عىل اإ الحظات التالية . وأأشار الوفد اإ
حرازه فامي يتعلق بتشغيل نظايم مدريد ولش بونة. ومن 6بشأأن الربانمج  ىل التقدم الكبري اذلي مت اإ . أأول، أأشار الوفد ابرتياح اإ
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انحية أأخرى، أأعرب الوفد عن رغبته يف الرد عىل مداخالت الوفود الأخرى. واكن هناك اقرتاح بأأنه جيب فصل بياانت 
زاء هذا الطلب. ومن الأداء اخلاصة املت علقة بنظايم مدريد ولش بونة يف تقرير أأداء الربانمج. وأأعرب الوفد عن قلقه الشديد اإ

جراء مثل هذا التعديل حيث أأن تقرير أأداء الربانمج  اكن لبد هل من  1021/23للثنائية وهجة نظره، ل ميكن ول ينبغي اإ
( مل يمت 6كر الوفد ادلول الأعضاء بأأن تكل الطلبات )بشأأن الربانمج املعمتدة. وذً  1021/23متابعة هيلك برانمج ومزيانية 

اثرهتا خالل املناقشات حول الربانمج واملزيانية املقرتحة  ذا 1021/23للثنائية اإ . وأأفاد بأأن تنفيذ هذه الفكرة قد يثري مسأأةل ما اإ
ىل العجز الناجت عن نظام اكنت مؤرشات الأداء الأخرى )املرتبطة ابعامتد املزيانية( ستتأأثر ويمت تعد يلها. لقد جرت الإشارة اإ

لش بونة. نعم، اكن هناك جعزا ولكن ميكن للمرء أأن يالحظ بسهوةل أأن هذا العجز اكن مرتبطا ابلعمل اذلي قامت به مجموعة 
، اكنت 1008م العمل بشأأن تطوير نظام لش بونة هبدف حتقيق الولية الواحضة اليت  لكفهتا هبا مجعية احتاد لش بونة. ويف عا

مجعية احتاد لش بونة قد شلكت مجموعة معل ولكفهتا مبراجعة اكمةل لنظام لش بونة هبدف جعل النظام أأكرث جاذبية 
ىل تنقيح الإطار  للمس تخدمني والأعضاء اجلدد احملمتلني. واكن من الواحض أأن مثل هذا العمل الضخم اذلي اكن هيدف اإ

ضا ىل تاكليف اإ فية واليت اكنت يف معظمها مرتبطة بعقد دورات مجموعة العمل )انظر القانوين بأأمكهل حباجة اإ
(. واكن لبد من الأخذ يف الاعتبار أأن التعامل مع زايدة التاكليف الناجتة عن أأعامل مجموعة LI/WG/DEV/9/6 الوثيقة

ام لش بونة مل يكن اكفيا العمل مل تكن رشطا مس بقا لإعادة النظر يف نظام لش بونة. كام اكن من املعروف جيدا أأن دخل نظ
للحفاظ عىل خدمة التسجيل الوطي. ورأأى الوفد أأن هناك حاجة اإىل هنج حذر جد عند حتليل كفاءة التلكفة والمتويل 
اذلايت املمكن لنظام لش بونة. ومل يكن من املمكن مقارنة الاس تدامة املالية لهذا النظام مع أأنظمة التسجيل العاملية الأخرى 

د أأو معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، حيث أأن رسوم الصيانة أأو رسوم التجديد اكن لها غرض خمتلف جذراي مثل نظام مدري
يف النظام الأخري. وينبغي لنا أأل ننىس أأيضا تسميات املنشأأ. وخالفا ملا يف أأنظمة التسجيل الأخرى، لن يكون هناك تدفق 

وتسميات املنشأأ. واكنت ولية مجموعة معل لش بونة واحضة.  جلغرافيةلبياانت امس متر من التطبيقات اجلديدة فامي يتعلق اب
وينص عىل حامية واحدة  البياانت اجلغرافيةوس ينتج عن تعديل اتفاق لش بونة صك واحد يشمل لك من تسميات املنشأأ و 

 بياانت اجلغرافيةال رفيعة املس توى للكهيام. وميكن للصك اجلديد أأن يؤسس جسل دويل واحد يشمل لك من تسميات املنشأأ و 
ىل النظام. ويف عام  ماكنية الانضامم اإ ، وافقت مجعية احتاد لش بونة عىل 1023وميكن منح املنظامت احلكومية ادلولية اخملتصة اإ

. ومت ختصيص املوارد املالية الالزمة لهذا املؤمتر ادلبلومايس يف 1025عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املنقح يف عام 
املعمتدة. ورأأى الوفد أأن القرار اذلي اختذته مجعية احتاد لش بونة بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس ل ميكن  1022/25انية مزي 

 التشكيك فيه يف جلنة الربانمج واملزيانية.

ىل الوفود اليت شاركت بنشاط يف ذكل احلوار اخلاص بتقرير أأداء الربانمج. ومثنت الأمانة  .313 وتقدمت الأمانة ابلشكر اإ
ذا احلوار اخلاص ابلأداء لأن الهدف الرئييس لتعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ هو التعمل من اخلربة والاس تفادة من تكل ه

اثرة العديد من التساؤلت. ويف الاس تجابة  ادلروس يف ادلورة املقبةل للتخطيط والتنفيذ. ومت تقدمي عددا من املالحظات واإ
جاابت أأكرث تفصيال حول لها، س تنتقل الأمانة من اجلوا ىل اجلوانب الأكرث حتديدا. ويف الهناية سيمت تقدمي اإ نب العمومية اإ

 الربامج من قبل مديري الربامج املعنيني.

وتقدمت الأمانة ابلشكر اإىل مجيع الوفود عىل الإقرار الإجيايب ابلتحسينات اليت أأدخلت عىل تقرير أأداء الربانمج،  .312
عضاء هبدف شامل اكن حمل تقدير كبري، حيث اكن اجلزء الأول من تقرير أأداء الربانمج عبارة وأأشارت بأأن تزويد ادلول الأ 

طار النتاجئ لعدة برامج، مثل  عن تعزيز عرب الإصدارات السابقة. ورحبت الأمانة ابلقرتاحات املقدمة بشأأن حتسني اإ
عداد وثيقة الربانمج واملزيانية لفرتة . وأأفادت بأأن هذه الاقرتاحات سوف تؤخذ بعني الا20والربانمج  6 الربانمج عتبار عند اإ
، وكذكل عند القياس الأفضل للأداء يف هذه الربامج. ورحبت أأيضا ابلقرتاحات املقدمة لتحسني املعلومات يف 1026/27

دراج التقارير املقبةل، مما يوفر حتليل أأفضل للأس باب وأأس باب عدم حتقيق الأهداف أأو حتقيقها بشلك جزيئ، فضال ع ن اإ
، مس تعدة بشلك أأفضل يف املؤسس يةمؤرشات كفاءة التلكفة. وس تكون الأمانة، جبهودها لتنفيذ نظام التخطيط للموارد 

الس نوات / الأشهر املقبةل لتوفري هذا النوع من املعلومات وتتبعها. وأأكدت الأمانة لدلول الأعضاء أأنه ابلنس بة لتكل النتاجئ 
ىل تنوير دورة التخطيط  اليت مل تتحقق ابلاكمل، جيري حتديد ادلروس املناس بة ابلتعاون مع مديري الربامج وس يؤدي ذكل اإ
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نفاق اخل اص املقبةل ودورة التنفيذ احلالية. وفامي يتعلق ابملسأأةل احملددة اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة بشأأن مبالغ املزيانية والإ
ل6ابلربانمج  ن الفرق بني املبالغ املشار اإ لهيا يف الربانمج 3هيا يف اجلدول املوحد يف الباب )، فاإ ، 6( من التقرير واملبالغ املشار اإ

ىل الربانمج  ىل  10، وصل الربانمج 6انجت عن حقيقة أأنه ابلإضافة اإ الاس تخدام الأفضل لأنظمة  يه، و8-1املتوقعة  النتيجةاإ
منوا. ويرس الأمانة أأن تتبادل التفاصيل مع وفد الولايت  الأقلالبدلان نامية و مدريد ولش بونة، مبا يف ذكل من قبل ادلول ال 

، 30املتحدة عىل أأساس ثنايئ وتقدم تفسريات مفصةل. وفامي يتعلق ابلأس ئةل اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة بشأأن الربانمج 
نفاق ا  1021/23يف الثنائية لفعيل للربانمج مت توضيح املعلومات املفصةل بشأأن املزيانية املعمتدة واملزيانية بعد التحويالت والإ

ىل جانب مالحظات تفصيلية توضيحية )الفقرات  218و  217يف الصفحات  ىل  9-30من التقرير اإ (. وأأفادت بأأن 22-30اإ
تغيري امس القطاع اكن مسأأةل تتعلق يف املقام الأول ابلهيلك التنظميي والتصال، وابلتايل فهو ل يؤثر عىل معل أأو حمتوى 

درااك مهنا بأأن جحم الواثئق اكن كبريا 1022/25مج كام مت املوافقة عليه من قبل ادلول الأعضاء يف برانمج ومزيانية الربان . واإ
جدا، أأعدت الأمانة اقرتاحا سيمت مناقش ته يف وقت لحق من ادلورة حول كيفية تبس يط الأداء والتقارير املالية )واذلي قد 

عضاء( وطريقة الوصول اإىل املعلومات. ويف هذا العرص الرمقي ميكن أأن تكون معلومات يتطلب مسحا أأكرث تفصيال لدلول الأ 
أأكرث متاحة عىل ش بكة الإنرتنت. وطلب وفد الياابن توضيحا بشأأن الأس باب اليت جعلت تقرير أأداء الربانمج السابق يظهر 

أأظهر  1021/23للثنائية تقرير أأداء الربانمج يف املائة من املؤرشات تسري يف املسار الصحيح يف حني أأن  80بأأن أأكرث من 
ىل أأن تقرير أأداء الربانمج احلايل اكن تقرير ثنائية يغطي  71اخنفاض مس توى الإجناز، أأي معدل  يف املائة. وأأشارت الأمانة اإ

م يسري يف الس نة الأوىل )حيث ميكن أأن يكون التقدم يسري يف املسار الصحيح( والس نة الثانية )حيث ميكن أأن يكون التقد
املسار الصحيح أأو ل يسري يف املسار الصحيح(، مبا يشمل العوامل اخلارجية اليت أأثرت عىل تنفيذ الربانمج . لقد اكن معدل 

، أأظهر التقرير الفعيل املوقف 1023، ولكن بناء عىل هناية ادلورة مبا يف ذكل عام 1021يف املائة هو التقيمي يف هناية عام  80
يف املائة(. واكن من الطبيعي جدا أأن يظهر التقرير الاكمل للثنائية فروقا مقارنة بتقرير  71ية الثنائية )معدل الهنايئ يف هنا

دقيق شعبة التي أأعدته ت اذليمنتصف الثنائية. وطمأأنت الأمانة ادلول الأعضاء بشأأن الأمهية اليت تعلقها عىل تقرير التثب 
أأداء الربانمج. كام اكن الوضع يف املاي، س تؤكد الأمانة عىل التنفيذ الاكمل مجليع تقرير بشأأن ادلاخيل والرقابة الإدارية 

ىل أأن نضع يف اعتباران  التوصيات. ومع ذكل، ويف س ياق مناقشة الأايم السابقة بشأأن التوصيات املفتوحة، ميكن أأن حنتاج اإ
يمت تقدمي تقرير أأداء الربانمج القادم وجتري شعبة أأنه جيب الانهتاء من هذه التوصيات خالل عامني من الآن. وذلكل، عندما 

هنا  التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية أأعامل التثبت اخلاصة بذكل التقرير، عندئذ ميكن الانهتاء من هذه التوصيات. وابلتايل فاإ
 س تظل مفتوحة حىت حيني ذكل الوقت.

آخر من الأمانة عىل طلب التوضيح املقدم من وفد الرب  .315 . WIPO Re:Search برانمجازيل بشأأن ورد عضو أ
ا صمبعى أأنه اكن مرشوعا أأو صاك خا طريقة مبتكرة للتعاون الإمنايئ، اكن WIPO Re:Search برانمجأأن وأأوحضت الأمانة 

عضوا من مجيع أأحناء العامل، من  86فيه بصفة حمفز. ويضم الاحتاد حاليا  الويبوبأأحصاب املصلحة املتعددين، واذلي معلت 
مزودا. وقدموا مجيع أأنواع  55عضوا اكن هناك  86ول املتقدمة وكذكل ادلول النامية. ومن بني هؤلء الأعضاء الـ ادل

املعلومات ذات الصةل اليت ميكن اس تخداهما لتعزيز الابتاكر يف جمال الأمراض الاس توائية املهمةل والسل واملالراي. وحاليا، 
رباءات وعرضت أأيضا نوعا عاما من ال. ومشلت هذه املساهامت الويبوغيلها يف مسامهة بقاعدة بياانت يمت تش  281هناك 

املعلومات، مثل بياانت الاختبار واملكتبات اجملمعة وأأي يشء ميكن أأن يساعد يف تعزيز الابتاكر يف جمالت الأمراض 
ر الوحيد للتعاون. ويف الوقت احلارض، الاس توائية املهمةل والسل واملالراي. واكنت هذه املساهامت هممة لكهنا مل تكن املصد

ون حبيث برعاية املؤسسات البحثية واملزودين. وانطوت عىل تعاونيات فامي بني بدلان الشامل وبدلان الشامل اتع 66هناك 
واجلنوب وكذكل بعض التعاونيات فامي بني بدلان اجلنوب. واكنت هناك منظمة غري حكومية متخصصة يف هذا النوع من 

حىت  الويبوتسمى ابيو فنرشز للصحة العاملية ومقرها يف س ياتل. واكن هذا ملخص قصري عن ما حققته حبوث   التعاون
الآن. وابلإضافة اإىل ذكل، اكنت هناك مخسة ترتيبات اس تضافة مموةل من صندوق استامئين برعاية أأسرتاليا، واذلي من خالل 

جراء البحوث يف خمتربات الأحباث يف الهند وسويرسا والولايت اس تطاع الباحثون من الاكمريون ونيجرياي ودول أأخرى  اإ
كنافذة مس هتدفة يف أأنشطة بناء القدرات الأخرى دلى  WIPO Re:Search برانمجاملتحدة الأمريكية. كام مت اس تخدام 

حداهام يف كيب اتون برامج تدريبية موهجة للباحثني الأفارقة يف مناس بتني عىل الأقل الويبو. وهبذا املعى، قدمت الويبو ، اإ
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. ويف الوقت الراهن، مت ختطيط ورشة معل تدريبية أأخرى 1021والأخرى يف جنيف مبناس بة اجامتع س نوي يف عام 
 وي عدن هذا العام. للباحثني من ادلول النامية، حيث مت ختطيط تنفيذها مبدئيا يف شهر نومفرب م

مانة  اجيد امنتج WIPO Re:Search برانمج أأن تشجع ادلول الأعضاء عىل حث املؤسسات أأو الرشاكت دلهيا وميكن للأ
لكام اكن هناك الكثري مهنا لكام   -عىل أأساس اقتصادايت احلجم  الأنه اكن أأيضا مبني ذكل الربانمجعىل املشاركة بنشاط يف 

رغبهتا أأيضا يف أأن تشكر  اكن النظام أأكرث أأمهية وأأكرث قوة. وتقدمت الأمانة ابلشكر لدلول الأعضاء عىل دمعهم وأأعرب عن
 الزمالء اذلين اكنوا يديرون النظام ويبذلون الكثري من الوقت واجلهد يف القيام بذكل.

آخر يف الأمانة للأس ئةل املتعلقة مبنصة تكنولوجيا املعلومات. ويف البداية تقدمت الأمانة ابلشك .316 ىل واس تجاب عضو أ ر اإ
دارة امللكية الفكرية بدمع نظامالشديد  اادلول الأعضاء عىل اهامتهم طار الربانمج  اإ . واكنت الأمانة 25يف املنصات الأخرى يف اإ

تقوم بتوس يع هذه املنصات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات عىل نطاق واسع جدا، لس امي يف ادلول النامية، عىل مدار 
ىل أأنه اكن هناك اهامتم قوي هبذه  املنصات يف لك ركن من أأراكن العامل. الس نوات الأربع املاضية، وأأشار عضو الأمانة اإ

ىل  دارة امللكية الفكرية ليك تصل اإ دوةل خالل فرتة تقرير أأداء الربانمج )زايدة بنس بة ما يقرب من  62واتسعت أأنظمة اإ
ئية يف املائة(. وأأشارت الأمانة اإىل أأن التعامل مع الزايدة احلادة اكن مبثابة حتد، حيث أأن املوارد اخملصصة خالل الثنا 20

املاضية اكنت ضيقة جدا لتغطية عدد ادلول اليت طالبت بنرش هذه املنصات. وذلكل، فهمت الأمانة متاما أأن بعض ادلول قد 
شعرت بنقص يف ادلمع أأو يف المتويل. واكنت الأمانة قد حددت عدم تطابق وعدم توازن ومسامهة املوارد أأثناء التنفيذ خالل 

نشاء نظام دمع مركزي يف جنيف،  الثنائية املاضية واكنت قد بدأأت ابلفعل يف تصحيح هذا اخللل أأو عدم التوازن من خالل اإ
ىل  20مبا يشمل اخلرباء الإقلمييني. عىل سبيل املثال، يف حاةل أأمرياك الالتينية، زاد عدد املس تخدمني من  دوةل،  22دول اإ

قلميي. وس تواصل الأمانة العامة تعديل امل  سامهة وتعديل ختصيص املوارد الالزمة دلمع ونرش نظام واكن قد مت توفري خبري اإ
دارة امللكية الفكرية، حيث أأنه اس متر يف التطور يف الس نوات املقبةل. وأأعربت الأمانة عن سعادهتا ملناقشة مس توى املوارد  اإ

ذا نظران اإىل مؤرشات الأداء ومعايري الأدا نه اإ ء فس نجد أأن عدد ماكتب خالل الثنائية املقبةل. ومبا أأهنا أأفادت بذكل، فاإ
امللكية الفكرية اليت تس تخدم منصات تكنولوجيا املعلومات اكنت يه أأول مؤرش ابتدايئ. واكنت الأمانة حريصة جدا عىل 

ن الأمانة ستنظر الويبودرجة الارتياح من جانب املس تخدمني وماكتب امللكية الفكرية ومس توى ادلمع املقدم من  . وذلكل، فاإ
خالل هذه الثنائية وخالل الثنائية املقبةل، حبيث تنظر مؤرشات الأداء يف مس توى الارتياح وادلمع املقدم يف مس توى ادلمع 

ىل أأن يمت  الويبومن  لهؤلء املس تخدمني. وسيس متر تطوير املنصات اجلديدة، مما يعي أأن الزايدة يف طلبات ادلمع حتتاج اإ
ىل أأن توفريهاعىل الرمغ من القيود املفروضة عىل املوار  د. وس تقوم الأمانة بتقدمي املزيد مبوارد أأقل. واكنت الأمانة حباجة اإ

تتشاور مع ادلول الأعضاء ومس تخديم املنصة بشأأن الكيفية اليت ميكن هبا تعزيز مس توى ادلمع عىل الرمغ من حمدودية 
قلميي وس تواص ل القيام بذكل. ويف أأمرياك املوارد. واكنت الأمانة قد تشاورت ابلفعل مع ادلول الأعضاء عىل أأساس اإ

الالتينية، جرت املشاورات يف كوس تارياك واكوادور. وينبغي أأن تكون هذه املشاورات قادرة عىل أأن تسمح للمكتب ادلويل 
 ومس تخديم املنصة بوضع نظام دمع أأفضل.

آخر يف الأمانة عىل سؤال مقدم من وفد ش ييل بشأأن الربانمج  .317 بدلان أأمرياك والنظام يف عدد من  3وأأجاب عضو أ
الالتينية بشأأن التسجيل الطوعي. واكنت الإجابة "نعم"، قامت الأمانة ابلنظر يف التعهد اذلي تقدمت به عدد من بدلان 

 أأمرياك الالتينية واتفقا عىل توس يع نطاق ادلمع.

مانة عىل تعليقاهتا ردا عىل مالحظات الوفد .318 . 6بشأأن الربانمج  وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للأ
طار  وأأفاد بأأن الوفد قد تفهم وهجة النظر اليت أأعربت عهنا العديد من الوفود فامي يتعلق ابلتغيريات اليت مت املطالبة هبا يف اإ

ىل أأنه قدم هذه التعليقات من قبل، لس امي أأمام  امجلعية العامة دورة تقرير أأداء الربانمج. ومع ذكل، أأشار الوفد جمددا اإ
، عندما أأعرب عن قلقه بشأأن مجع نظايم مدريد ولش بونة معا. وهذا الأمر جعل من 1023ديسمرب املعقودة يف  نائيةالاس تث 

الصعب جدا عىل ادلول الأعضاء تقيمي وحتليل أأداء البياانت فامي يتعلق هبذين النظامني. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التقدم 
دخال نص جديد يف فقرة  بنداء مرة أأخرى. وملساعدة الأعضاء عىل تذكر ذا اكن من املمكن اإ هذا النداء، تساءل الوفد عام اإ

طار النتاجئ بناء عىل الاقرتاحات اليت  القرار وذكل لضامن أأن الأمانة سوف تس متر يف تنفيذ التحسينات بشأأن بياانت الأداء واإ
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ذا اكن ذكل س يؤثر 1021/23للثنائية ق دمت بشأأن تقرير أأداء الربانمج  أأو يكون ذي صةل ابلنس بة دلورة تقرير أأداء ، وما اإ
. وأأعرب الوفد أأيضا عن قلقه واعرتاضه بشأأن الإجراءات املتبعة لعقد املؤمتر ادلبلومايس 1026/27الربانمج القادمة وثنائية 

اثرة هذه القضية يف ديسمرب عام  ة. ولغرض يف اجامتع امجلعيات غري العادي 1023حول اتفاق لش بونة. واكن قد مت ابلفعل اإ
ىل اعرتاضه يف تقرير أأداء الربانمج.  الوضوح والاس تكامل أأعرب الوفد عن رغبته يف الإشارة اإ

. وطلب الوفد عىل الأخص تصحيح خطأأ 30و 9 الربانجمنيوأأعرب وفد اجلزائر عن رغبته يف تقدمي تعليقات بشأأن  .319
سرتاتيجية وطنية بشأأن . وأأفاد ب9واقعي يف معود بياانت الأداء يف اجلدول اخلاص ابلربانمج  أأن اجلدول أأوحض أأنه مت تبي اإ

، وهو الأمر اذلي مل الابتاكر يف جمال امللكية الفكرية يف اجلزائر، لكن احلقيقة يه أأنه مت تقدميها للحكومة اجلزائرية لعامتدها
تنفيذ أأنشطته  9هبا الربانمج  ن. كام طلب الوفد أأيضا مزيدا من املعلومات من الأمانة بشأأن الطريقة اليت نسقحيدث حىت الآ 

دليه انطباع بأأنه يف بعض  ند اإ الوفقال عب الأخرى. و التنس يق مع الش   9مع الربامج الأخرى، أأي كيف أأدار مدير الربانمج 
من الازدواجية ويف أأحيان أأخرى نقص طفيف يف التصال أأو الإبالغ. وطلب املزيد من التفاصيل  نوعالأحيان اكن هناك 

عداد نقل ماكتب التكنولوجيا، بأأنه وفقا 30ناول مسأأةل التنس يق. وأأفاد الوفد فامي يتعلق ابلربانمج عن كيفية ت  ، لس امي برانمج اإ
نشاء ماكتب  مانة اكن اإ جنازه ابلاكمل. وأأعرب النقل للأ ذا اكن هذا أأ وفد عن عدم تالتكنولوجيا هو الهدف اذلي مت اإ كده مما اإ

. التكنولوجيا نقلمخسة مشاريع لإنشاء ماكتب عىل الأقل ية اكن ينبغي أأن يكون هناك حصيحا لأنه ابلنس بة للمنطقة العرب 
نشاء املكتب. واكنت بعض ادلول العربية  مت، حىت الآن،و اإطالق الأنشطة يف دوةل واحدة وحىت يف تكل ادلوةل مل يمت اإ

الهدف مل يتحقق حىت بشلك جزيئ يف ادلول متخلفة بأأكرث من ذكل ول تزال تنتظر اإطالق املرشوع. ذلا رأأى الوفد أأن هذا 
 من املعلومات حول هذه النقطة. االعربية. وطلب مزيد

جاابهتا الشامةل واجليدة عىل الأس ئةل اليت طرحهتا ادلول الأعضاء، وأأعرب عن  .330 وشكر وفد الياابن الأمانة عىل اإ
ما جاء يف بيان اجملموعة ابء. وأأعرب الوفد أأيضا  سعادته بأأن يسمع أأن تقرير أأداء الربانمج سيتطور، مع الأخذ يف الاعتبار

عن سعادته مبا مسعه من الس يد/ ويشارد، انئب املدير العام، بشأأن النتاجئ اجليدة اليت حتققت يف هذه الثنائية. وفامي يتعلق 
س يةل جيدة للميض ، رأأى الوفد أأن اس مترار الإحاطات وتفسريات يف س ياق جلنة الربانمج واملزيانية س يكون و 28ابلربانمج 

طار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. أأعرب الوفد عن  حاطة قصرية واحدة  يف اإ ىل أأنه اكنت هناك اإ قدما. وأأشار جمددا اإ
دراهجا ابلسجل حيث ان الإحاطات بشأأن الربانمج  طار جلنة الربانمج  28امهل يف اإ ينبغي أأن يمت بشلك مس متر يف اإ

جاابهتا الشامةل والغنية ابملعلومات عىل السؤال اذلي طرحه واملزيانية. واعرب أأ  مانة عىل اإ يضا عن رغبته يف التقدم ابلشكر للأ
 الوفد.

دارة امللكية الفكرية وأأضاف  .332 وشكر وفد ش ييل الأمانة عىل املعلومات اليت قدمهتا ردا عىل أأس ئةل الوفد بشأأن نظام اإ
 قبل املاكتب الوطنية.بأأن هذه املعلومات س تكون موضع ترحيب كبري من 

جراء التصويبات اخلاصة ابحلقائق اليت طلهبا وفد الياابن )بشأأن الصناديق الاستامئنية(  .331 وأأكدت الأمانة بأأهنا س تقوم ابإ
 (.9ووفد اجلزائر )بشأأن الربانمج 

دارة امللكية الفكرية و  .333 ضافية بشأأن نظام اإ مانة عىل توفري معلومات اإ أأكد جمددا عىل وأأعرب وفد الربازيل عن شكره للأ
ىل  املصدر، مما  شفرةأأنه اعترب هذا النظام مبثابة برانمج همم جدا. وأأضاف بأأنه يعمل مع الأمانة عىل اجياد س بل للوصول اإ

 سهال وجمداي. امر أأ جعل المتتع مبزااي هذا الربانمج س ي

لعمهل مع الربامج الأخرى، وأأوحضت أأن املاكتب  9وأأجابت الأمانة عىل السؤال املطروح بشأأن كيفية تنس يق الربانمج  .332
وضعت اخلطة الرئيس ية للربانمج ابلنس بة لدلول النامية. وهذا يف الأساس يعي أأن املاكتب مسؤوةل عن أأن تضع مع ادلول 

الوطنية خملتلف ادلول الأعضاء والإرشاف عىل الأنشطة اليت اكن جيب القيام  الأعضاء اسرتاتيجيات امللكية الفكرية واخلطط
طار تنفيذ تكل الأنشطة اخملتلفة الالزمة لوضع الاسرتاتيجيات املناس بة. ويف مجيع أأحناء املنظمة اكن دلى خمتلف  هبا يف اإ

لب. وذلكل، حيث وردت طلبات ادلول القطاعات خربات حمددة يف جمالت معينة. كام اكنت املنظمة منظمة مدفوعة ابلط
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النامية، مت تلكيف املكتب بتنس يق العمل ادلاخيل لتناول تكل الطلبات. فعىل سبيل املثال، يف حاةل مراكز دمع تكنولوجيا 
املعلومات، سامه املكتب يف الربامج ذات الصةل اليت اكنت مس ئوةل عن ذكل، وقامت الأمانة جبانب املاكتب بتنس يق 

ة اخلاصة ابملنظمة. ويف كثري من الأحيان، س تكون مبثابة معلية ويقوم املكتب مبراقبة هذه العملية يف الأساس، الاس تجاب
لس امي للتأأكد من أأن مدخالت الأمانة اس تجابت لسرتاتيجيات امللكية الفكرية دلوةل معينة واكنت متنامغة معها. واكنت هذه 

س يق ادلاخيل. ومن حيث التصال أأو الإبالغ، اكنت املاكتب يه مركز التنس يق التن  9يه الطريقة اليت نفذ هبا الربانمج 
ىل لقطاعات ذات الصةل والاجامتع معها لالس تجابة  بالغ ذكل اإ لتبادل التصالت وعىل عمل بلك التطورات ومس ئوةل عن اإ

 حول الإسرتاتيجية الوطنية لالتصال أأو الإبالغ. مث ردت الأمانة عىل التعليق بشأأن الأهداف اليت حتققت بشلك جزيئ
بشأأن الابتاكر )فامي يتعلق ابجلزائر(. ووافقت عىل أأن ذكل مل يمت اعامتده بعد من قبل اللجنة الوزارية. وأأفادت بأأن تقرير أأداء 
الربانمج أأظهر ذكل عىل أأنه "حتقق جزئيا" لأن جلنة التنس يق الوطنية قد أأقرت ووافقت عىل املرشوع، عىل الرمغ من أأنه 
ىل النقطة اليت أأاثرها وفد  عىل املس توى الس يايس، مل يمت بعد تقدميه اإىل جملس الوزراء أأو اعامتده. ومع ذكل، أأشارت الأمانة اإ

هنا مل تتحقق حىت الآن بشلك اكمل.  اجلزائر أأنه ابلقدر اذلي يتعلق هبذه النقطة فاإ

مانة عىل التوضيح. كام أأضاف الوفد  .335 أأيضا أأنه مت فهم تنس يق العمل داخل الربامج وعرب وفد اجلزائر عن شكره للأ
لهيا عندما ت  بحث عن التاسع الآن بصورة أأفضل كام دعا اإىل حتسني التعاون، ليك تعمل الوفود اجلهة اليت جيب أأن تتوجه اإ

 أأس ئةل تتعلق بأأوجه قلقها.

نشاء ماكتب نقل التكنولو  30وأأجاب أأحد أأعضاء الأمانة عن السؤال املتعلق ابلربانمج  .336 جيا. وقد حتدث مؤرش واإ
نشاء مثانية ماكتب نقل تكنولوجيا.  نشاء ماكتب لنقل التكنولوجيا. واكن الهدف هو اإ طار للملكية الفكرية واإ الأداء عن تطوير اإ

نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا. وقد مت  نشاء أأو حتسني أأو توجيه النصح أأو تسهيل اإ وقد اكن تفسري مؤرش الأداء يتعلق ابإ
نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا لكهنا قامت بتسهيل ذكل. وحتدث  الويبوا النحو لأن تفسريه عىل هذ مل تكن تعمل يف جمال اإ

بتسهيلها وتوجهيها ليس يف املنطقة العربية حفسب  الويبوتقرير أأداء الربامج عن خمتلف ماكتب نقل التكنولوجيا واليت قامت 
آس يا. وذلكل، فاميلكن أأيضا يف و  ، فقد متت تلبية متطلبات الويبويتعلق ابلتسهيل والتوجيه اذلي قدمته  ش ييل وغاان وغرب أ

مؤرش الأداء. وفامي يتعلق مباكتب نقل التكنولوجيا اخلاصة مبرشوعات ادلول العربية فقد اكنت هناك بعض التحدايت واكن 
 التعامل مع هذا الأمر ومتت مراجعة المتويل ميثل أأحد هذه التحدايت الكبرية، حىت يمت جتاوز املرحةل الأوىل والثانية. ومت

وتعديل بعض اخلطط ومت اقرتاهحا مرة اثنية لدلول حبيث ميكن حتقيق تقدم يف ماكتب نقل التكنولوجيا اخلاصة مبرشوع ادلول 
ميه العربية، بدون انتظار متويل الربانمج باكمهل كام اكن التصور يف البداية. ومت حتقيق متطلبات مؤرش الأداء وفقا لتصم 

وتفسريه. وابلرمغ من ذكل، ظلت الأمانة هممتة للغاية وحريصة عىل العمل عىل ماكتب نقل التكنولوجيا اخلاصة ابدلول العربية 
عادة تعريف هذه املرشوعات.)اجلزائر واملغرب والأردن وتونس( ومعلت مع ادلول العربية ع  ىل اإ

نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا وابلرمغ من  الويبووفهم وفد اجلزائر، بناء عىل تفسري الأمانة، أأن  .337 ليست مسؤوةل عن اإ
جنازه ابلاكمل، فاإن ذكل لويبواب ارشوع خاصامل ذكل فقد اكن  ىل أأن الهدف قد مت اإ . ذلكل فعندما أأشار تقرير أأداء الربامج اإ

نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا، أأيامن اكنت. وابلرمغ من ذكل، فاإن تقدمي املشورة القا نونية فامي يتعلق مباكتب نقل اكن يعى اإ
التكنولوجيا اكن يعترب هدفا خمتلفا. وذلكل، طالبت الوفود من الأمانة تقس مي املؤرشات اإىل مؤرشات متعلقة ابلإطار 

نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا )وهو اجلزء اذلي لميكن  الترشيعي أأو التدريب )وقد مت اجناز هذا اجلزء( واملؤرشات املتعلقة ابإ
عادة صياغة املؤرشات واليت قد تيسء تفسريها ادلول املتأأثرة اعتبا ر أأنه مت اجنازه(. وعرض الوفد العمل مع الأمانة من أأجل اإ

 ابلربانمج.

ضافة نص وفدي املكس يك والولايت املتحدة الأمريكية. " مرشوعوتال الرئيس  .338 ن جلنة الربانمج فقرة القرار مع اإ اإ
مانة، تويص 1021/23لربانمج الشامل للثنائية اء اواملزيانية، بعد اس تعراض تقرير أأد ، والإقرار بطبيعته كتقيمي ذايت للأ

والإحاطة علام )ب(  الإقرار مبسامهة الربانمج يف حتقيق النتاجئ املرتقبة؛)أأ(  مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو مبا ييل:
والإحاطة علام بأأن الأمانة نفذت مجيع توصيات شعبة )ج(  ابلتحسينات املدخةل عىل التقرير وفقا ملا المتس ته ادلول الأعضاء؛
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ذ حتيط علام ببياانت )د(  ؛1020/22التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية الواردة يف تقرير تثبيت تقرير أأداء الربانمج للثنائية  واإ
اكمةل لدلروس املس تخلصة من تنفيذ ضامن مراعاة  "2" ادلول الأعضاء حول تقرير أأداء الربانمج، تلمتس من الأمانة ما ييل:

وضع خطة معل ذات  "1" ؛1022/25يف تنفيذ وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  1021/23وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
رية تناول التوصيات امخلس الواردة يف تقرير التثبيت اذلي أأعدته شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدال  حمدد جدول زمي

دارة القامئة عىل النتاجئ، ول  "3" ؛1021/23بشأأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية  ومواصةل هجودها لتحسني طريقة تنفيذها لالإ
 ."س امي البياانت املتعلقة بأأداهئا وأأطر النتاجئ وتقيمي الأداء وأأدوات الرصد وما يتعلق بذكل من تقارير

رغبته يف أأن يرى فقرة جديدة تتضمن النص اذلي اقرتحه عىل أأن ينص  وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن .339
دخال ال عىل "  طار النتاجئ بناء عىل املقرتحات  عىل اتتحسينمواصةل هجودها يف اإ ادلول من  املقدمةببياانت الأداء واإ

ربانمج التقرير أأداء الربامج و ل  التاليةورة ادلواذلي ينطبق عىل  1021/23 للثنائيةالأعضاء فامي يتعلق بتقرير أأداء الربامج 
 ."1026/27 للثنائية زيانيةاملو 

عن شكره للوفود عىل تعليقاهتا الاجيابية حول تقرير أأداء الربامج.  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقوعرب مدير  .320
 حمدد ، أأشار مدير شعبة من نص القرار وطلب وضع خطة معل ذات جدول زمي" 1" املقرتحة وفامي يتعلق ابلفقرة الفرعية

ىل أأن خطة العمل واجلدول الز  من  32حة صفاليف مي اخلاص هبا موجودان ابلفعل ويردان التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية اإ
 تقرير التثبيت.

تناول لتنص عىل " "1"ووافق وفد املكس يك، فامي يتعلق هبذه املعلومات، عىل تبس يط نص الفقرة الفرعية  .322
 .."امخلس..التوصيات 

ة متثل تكرارا للنص احلايل وعرب وفد سويرسا عن اعتقاده بأأن الإضافة املقرتحة من قبل وفد الولايت املتحدة الأمريكي .321
عداد تقارير أأداء ملرشوع القرار، مبا أأنه ي  ىل ادلروس املس تفادة وأأنه جيب أأخذ تعليقات الوفود بعني الاعتبار عند اإ شري اإ
ىل مزيانية الربامج يف املس تقبل. و  فسوف تمت مناقش هتا عندما تقوم ادلول الأعضاء بعقد  1026/27فامي يتعلق ابلإشارة اإ

. ويف هذا الصدد، عرب الوفد عن رغبته يف أأن يؤكد عىل التعليقات اليت 1026/27مداولت بشأأن مسودة اقرتاح مزيانية 
ىل  تقدم هبا وفد فرنسا عندما حتدث حول التعليقات اليت قام بتقدميها  مرشوعوفد الولايت املتحدة الأمريكية. وابلعودة اإ

ضافة أأي يشء لها. ويف الهناية، وفامي يتعلق مبوقف الولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق  القرار، ل يعتقد الوفد برضورة اإ
ن الوفد ل يتذكر أأن هذا الاعرتاض قد مت تقدميه عند اختاذ القرار.  ومت تلقي تعليقات مكتوبة فامي بعد. ابملؤمتر ادلبلومايس، فاإ

 س به مبا يف ذكل الفقرة الأخرية.وأأكد الوفد عىل أأن نص القرار اذلي قرأأه الرئيس اكن ل بأأ 

وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للتعليق اذلي تقدم به وفد سويرسا فامي يتعلق بفقرة القرار. واكن  .323
ىل الفقرتني الفرعيتنيتضمنه تقرير أأداء الربامج ملمصدر قلق الوفد يتعلق بأأن ما  )فامي " 1" و"2"  يكن مرضيا. وابلنظر اإ

يتعلق ابدلروس املس تفادة وتطبيق النتاجئ(، قال الوفد أأهنا قد ذكرت بصورة مناس بة يف تقرير أأداء الربامج. وأأكد الوفد عىل 
مقاييس أأفضل فامي يتعلق  عليقاته املتعلقة بفصل البياانت ووضعأأنه ل توجد نية لتغيري تقرير أأداء الربامج احلايل ليعكس ت 

مدريد ولش بونة. واكن الاقرتاح التايل يتعلق ابلنظر اإىل دورة تطبيق تقرير أأداء الربامج التالية ودورة املزيانية التالية.  بنظايم
ولكنه مل يدر كيف يقوم بذكل يف ظل  وقد عرب الوفد عن تفهمه لأوجه قلق وفد سويرسا وعرب عن رغبته يف التوصل لتسوية

عدم عكس املعلومات املتضمنة يف تقرير أأداء الربامج للواقع فامي يتعلق بلش بونة. واكن الوفد متقبال لالقرتاحات حول كيفية 
 ن يريد أأن تضيع مسأأةل أأوجه قلقه.التعامل مع ذكل، لكنه مل يك

جعة تقرير أأداء الربامج يف هذه املرحةل )واليت تفهم الوفد واقرتح وفد أأسرتاليا، يف ظل وجود بعض املعارضة ملرا .322
دارة الربامج. وسوف يكون يف الأساس طلب للحصول عىل  أأس باهبا(، أأن يطالب القرار بتوفري املعلومات كتمكةل لتقرير اإ

 ش بونة(، واذلي فرق بوضوح بيهنام.معلومات مفصةل حول برانجمني )مدريد ول 
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مانة يف صياغة نص قرار ميثل تسوية من خالل وضع العنارص اخملتلفة بدون وجود مساعدة الأ وطلب وفد سويرسا  .325
 ، يف احلس بان.1026/27تكرار مع أأخذ النقاط اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة،واليت تتعلق بربانمج ومزيانية 

جديدة. ومت تأأجيل عقد مزيد فيقية تو وأأيد الرئيس اقرتاح الوفد واقرتح قيام الأمانة والوفود املعنية ابلعمل عىل صياغة  .326
 .20من املناقشات حول الفقرة 

ىل النص املنقح اذلي مت توزيعه يف صباح  20 قشات حول نص القرار اخلاص ابلبندوأأعاد الرئيس فتح املنا .327 وأأشار اإ
ويه  "3"عية هذا اليوم. وقام ابحلديث بصورة موجزة عن أأن النص قد تضمن خمتلف الأفاكر اليت جاءت حتت الفقرة الفر 

دارة القامئة عىل النتاجئ، ول س امي الفقرة الوحيدة اليت مت تغيريها لتصبح :" ومواصةل هجودها لتحسني طريقة تنفيذها لالإ
البياانت املتعلقة بأأداهئا وأأطر النتاجئ وتقيمي الأداء وأأدوات الرصد وما يتعلق بذكل من تقارير، استنادا اإىل الاقرتاحات اليت 

، ومراعاة تكل الاقرتاحات حق املراعاة، عند 1021/23دلول الأعضاء بشأأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية تقدمت هبا ا
 ".1026/27الاقتضاء، يف ادلورة القادمة لتقرير أأداء الربانمج ويف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

ووافق عىل فقرة القرار. وابلرمغ من ذكل،  "1"ودمع وفد الولايت املتحدة الأمريكية الصياغة اجلديدة للفقرة الفرعية  .328
)مدريد ولش بونة(  النظامنيعرب الوفد عن رغبته يف تسجيل أأنه، فامي يتعلق بفقرة القرار هذه، يتوقع من الأمانة أأن تفصل بني 

ىل أأوجه قلقه املس مترة فامي يتعلق 1026/27ادمة وابلنس بة لربانمج ومزيانية يف دورة تقرير أأداء الربامج الق . وأأشار الوفد اإ
طالق مؤمتر لش بونة ادلب ()ب( 1)9 وفقا للامدة العمل به، ومسأأةل العمل به لش بونة اجلاري لومايس وخاصة فامي يتعلق ابتفاقابإ

 تنس يق القادم.يف اجامتع جلنة ال  يس متر الوفد يف التعبري عن هذا القلقوس 

 (WO/PBC/22/8)وثيقة  1021/23الربانمج القرار التايل فامي يتعلق بتقرير أأداء  اعامتدومت  .329

ن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد اس تعراض تقرير أأداء الربانمج الشامل للثنائية  .350 )الوثيقة  1021/23اإ
WO/PBC/22/8  مانة، تويص   مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو مبا ييل:(، والإقرار بطبيعته كتقيمي ذايت للأ

 الإقرار مبسامهة الربانمج يف حتقيق النتاجئ املرتقبة؛  )أأ(

 والإحاطة علام ابلتحسينات املدخةل عىل التقرير وفقا ملا المتس ته ادلول الأعضاء؛  )ب(

ة الإدارية الواردة يف تقرير والإحاطة علام بأأن الأمانة نفذت مجيع توصيات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقاب  )ج(
 ؛1020/22تثبيت تقرير أأداء الربانمج للثنائية 

ذ حتيط علام ببياانت ادلول الأعضاء حول تقرير أأداء الربانمج، تلمتس من الأمانة ما ييل:  )د(  واإ

 1021/23ضامن مراعاة اكمةل لدلروس املس تخلصة من تنفيذ وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  "2"
 ؛1022/25تنفيذ وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  يف

وتناول التوصيات امخلس الواردة يف تقرير التثبيت اذلي أأعدته شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة  "1"
 ؛1021/23الإدارية بشأأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية 

دارة القامئة عىل ا "3" لنتاجئ، ول س امي البياانت املتعلقة ومواصةل هجودها لتحسني طريقة تنفيذها لالإ
بأأداهئا وأأطر النتاجئ وتقيمي الأداء وأأدوات الرصد وما يتعلق بذكل من تقارير، استنادا اإىل الاقرتاحات 

، ومراعاة تكل 1021/23اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء بشأأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية 
ادلورة القادمة لتقرير أأداء الربانمج ويف وثيقة الربانمج  الاقرتاحات حق املراعاة، عند الاقتضاء، يف

 .1026/27واملزيانية للثنائية 
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حول تقرير  ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقبتقرير التثبيت ل وقام الرئيس بتالوة نص القرار املقرتح واخلاص  .352
 كام ييل.  عامتدهامت  ( واذليWO/PBC/22/9)الوثيقة  1021/23 أأداء الربامج للثنائية

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامً بتقرير التثبيت امل عد من قبل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية  .351
 .(WO/PBC/22/9)الوثيقة 1021/23بشأأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية 

 1021/23 لثنائيةتقرير الإدارة املالية ل   21 البند

ىل  .353  .WO/PBC/22/6الوثيقة استندت املناقشات اإ

أأوحض نتاجئ  1021/23موحضا أأن تقرير الإدارة املالية للمنظمة لعايم  البندوقام الرئيس بفتح ابب املناقشة حول  .352
، وفقا للمعايري احملاسبية 1023وهناية عام  1021املايل يف هناية عام  املنظمة ابلنس بة لهذا البند، ابملقارنة ابملزيانية والوضع

 .شات املمثرة للغاية اليت جرت معهوعىل املناق  مراجع احلساابت اخلاريج عىل وجودهادلولية للقطاع العام. وشكر فريق 

من  7-6مج واملزيانية وفقا لالحئة مت عرضه عىل جلنة الربان 1021/23أأن تقرير الإدارة املالية للثنائية  وأأوحضت الأمانة .355
واليت تطالب بعرض تقرير الإدارة املالية عىل اكفة ادلول الأعضاء املعنية. وأأوحض تقرير الإدارة املالية نتاجئ  النظام املايل ولحئته

اء املايل للمنظمة أأثناء ابملقارنة ابملزيانية اخلاصة ابلعامني السابقني. كام قدم تفاصيل أأيضا عن الأد 1021/23املنظمة لعايم 
وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام. وقالت  1023وهناية عام  1021وموقفها املايل يف هناية عام  1021/23عايم 

ىل  1021/23الأمانة أأن النفقات الشامةل يف املزيانية واخلاصة ابلعامني  مليون فرنك سويرسي وهو ما ميثل  622.8وصلت اإ
% يف مقابل املزيانية املعمتدة، وأأضافت أأن ذكل يوحض اجلهود الناحجة اليت قامت هبا الأمانة 92.5خدام قدره معدل اس ت

جراءات كفاءة التلكفة. وقد وصل ادلخل احلقيقي عىل أأساس املزيانية اإىل  مليون فرنك  680.7لتقليل النفقات من خالل اإ
% ابملقارنة بتقديرات املزيانية. وأأضافت الأمانة 5.2ك سويرسي أأو مليون فرن 33.3سويرسي وهو ما ميثل زايدة مقدارها 

أأن الأداء املايل الصحي للمنظمة قد انعكس من خالل النتاجئ اخلاصة ابلعامني. وبصفة خاصة، فقد مت حتقيق فائض قدره 
طي اخلاص ابملرشوعات مليون فرنك سويرسي ابملقارنة ابملزيانية ووصلت النفقات مقابل القمية اخملصصة لالحتيا 68.9

مة نتاجئ دلويل للقطاع العام من مواءمليون فرنك سويرسي. وقد مكنت معلية تعديل املعايري احملاسبية ا 25.3اخملتلفة اإىل 
ىل  الويبو مليون فرنك سويرسي  22عىل أأساس املزيانية مع نتاجئها وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام واليت وصلت اإ

 ون فرنك سويرسي ابلنس بة للثنائية.ملي 32.6واكنت النتاجئ الشامةل متثل فائض قدره 

عداد الواثئق اليت يمت اس تعراضها وعرب وفد الياابن، اذلي حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن شكره للأم .356 انة عىل اإ
من املعلومات املفيدة لدلول الأعضاء عن كيفية اس تخدام  اقدم مزيدة ابلحتياطي ميكن أأن تاخلاص الوثيقةوأأضاف أأن 

ىل احلفاظ عىل مس توى الاحتياطي املس هتدف، فقد عرب عن رغبته يف التأأكيد  الاحتياطي. وابلرمغ من تمثني الوفد للحاجة اإ
عىل اعتقاده بأأن الاحتياطي ل جيب اس تخدامه يف متويل أأمور ل ميكن التنبؤ هبا. ومن خالل وهجة النظر هذه، قالت 
اجملموعة، أأن املطالبة ابس تخدام الاحتياطي بصفة خاصة يف احلالت الاس تثنائية جيب تفسريه بصورة صارمة لأن ذكل 

احلالت احلرجة واليت قد تواهجها املنظمة يف املس تقبل، مبا يؤمن  س يحافظ عىل قدر اكيف من الأرصدة لس تخداهما يف
ىل السري حبذر يف ظل وجود بعض العنارص الهامة أأماهما مبا يف ذكل  املنظمة. وأأضافت أأنه ل جيب جتاهل حاجة املنظمة اإ

عداد اقرتاح شامل حول الا حتياطي وصناديق رأأس املال اخلصوم طويةل املدى. وتوقعت اجملموعة ابء أأن تعمل الأمانة عىل اإ
عداد  ىل الإدارة والاس تخدام واإ العامل واذلي تضمن وضع أأهداف خاصة ابلحتياطي الصايف واعتبارات الس يوةل ابلإضافة اإ

 تقارير حول الفائض احلايل يف املس توى املناسب. وطالبت بتضمني بيان اجملموعة يف القرار.

 القرار املقرتحة، اليت اعت مدت. ويف غياب تعليقات أأخرى، تال الرئيس فقرة .357

ابملوافقة عىل تقرير الإدارة املالية  الويبوول الأعضاء يف صت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلأأو  .358
 (.WO/PBC/22/6)الوثيقة  1021/23 للثنائية
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 وس ياساهتا املتعلقة ابلأموال الاحتياطيةاملايل  وضع الويبواس تعراض   )أأ( 21

ىلاستندت املناق   .359  .WO/PBC/22/28الوثيقة  شات اإ

واليت مت تقدميها لتسهيل اس تعراض ادلول الأعضاء  WO/PBC/22/28دعا الرئيس الأمانة لعرض الوثيقة و  .360
 والس ياسات املتعلقة به. الويبولحتياطي 

" ل الاحتياطيةوس ياساهتا املتعلقة ابلأموااملايل وضع الويبو وأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة اليت حتمل عنوان "اس تعراض  .362
عدادها لتسهيل معلية اس تعراض ادلول الأعضاء لحتياطي   الويبووس ياساهتا املتعلقة ابلحتياطي. وأأضافت أأن  الويبوقد مت اإ

ن  قد اس متدت غالبية دخلها من رسوم اخلدمات ويه عرضة بصورة كبرية لتأأثري تغريات الاقتصاد العاملي. عالوة عىل ذكل، فاإ
صايف  الويبواملنظمة اكنت تعمتد بشلك كبري عىل منتج واحد وهو معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وميثل الاحتياطي يف 

جاميل الأ  جاميل خصوم املنظمة. ومن أأجل ختفيف خماطر اخنفاض ادلخل عام هو أأصول املنظمة أأي الفارق بني اإ صول واإ
وجوب احلفاظ عىل حد أأدىن من صايف الأصول. وهذا ما ميثل املس توى املس هتدف  الويبومتوقع، قررت ادلول الأعضاء يف 
ىل  الويبو، وصلت صايف أأصول 1023من الاحتياطي. ويف هناية عام  ، أأي أأكرث من مليون فرنك سويرسي 108.8اإ

بشلك متسق ابحلفاظ عىل صايف  الويبومليون فرنك سويرسي. وقد قامت  82.2مس توى الاحتياطي املس هتدف حبوايل 
أأصولها فوق مس توى الاحتياطي املس هتدف وفقا لقرار ادلول الأعضاء. وهذا التطور يف الاحتياطي قد ذكر يف مرفق الوثيقة 

ماكنية اختاذ القرار  الويبوفامي س بق. عالوة عىل ذكل، احتفظت ادلول الأعضاء يف وفقا لطلب العديد من ادلول الأعضاء  ابإ
فامي يتعلق ابس تخدام الاحتياطي املتاح أأي الأصول اليت تزيد عىل املس توى املس هتدف اذلي قامت بتحديده. وقد 

. وكام رصح 1020ملوضوعة يف عام اسرتشدت هذه القرارات بس ياسة اس تغالل الاحتياطي واكنت تامتىش متاما مع الس ياسة ا
ن تعزيز الإدارة املالية اكنت أأحد الأولوايت الأساس ية للمنظمة. ويف هذا الس ياق،  املدير العام، يف مالحظاته الافتتاحية، فاإ

قامت الوثيقة بتحديد عدد من الفرص. أأول، اكن هناك اس تعراض للمس توى املس هتدف من الاحتياطي، واذلي مل يمت 
 للويبو. اثنيا، اكن هناك دراسة ملعايري وأأهداف الس يوةل.  ول تتناول الس ياسات احلالية 2990أأو حتديثه منذ عام  اس تعراضه

عداد التقارير  هذا الأمر. اثلثا، مت اقرتاح التفكري يف توصيات املدقق اخلاريج خللق احتياطي منفصل لمتويل املرشوعات واإ
جراء مراجعة  لرأأس املال العامل واذلي ظل راكدا ومل خيدم الغرض الأصيل اذلي وضعته ادلول عهنا. رابعا، مت اقرتاح اإ

الأعضاء من أأجهل. وأأضافت الأمانة أأهنا ترحب ابس تجاابت ادلول الأعضاء املبكرة وتوجهياهتا حول هذه اجلوانب حبيث يمت 
ذا دعت   الرضورة. أأخذها يف احلس بان عند اس تعراض ومراجعة الس ياسة املتعلقة ابلحتياطي، اإ

واعترب وفد امجلهورية التش يكية، اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، أأن وجود س ياسة  .361
. واعتربت اجملموعة أأن التوصيات للويبومناس بة لالحتياطي ورأأس املال العامل متثل أأمرا هاما ابلنس بة لالس تقرار املايل 

ىل جانب اخلطوط العريضة لالإجراءات حمل النقاش، سوف تسهم يف املقدمة يف الوثيقة، واليت دمعه ا رأأي املدقق اخلاريج، اإ
 قرتاح القرار املقدم يف الوثيقة.. وبناء عليه، عرب الوفد عن تأأييده لللويبوتعزيز الاس تقرار املايل 

شكر الأمانة عىل العمل اذلي قامت وعرب وفد كندا عن تأأييده لبيان وفد الياابن اذلي أألقاه ابلنيابة عن اجملموعة ابء و  .363
عداد وتقدمي الواثئق. وقال الوفد أأن دليه عدد من الأس ئةل اليت تتعلق بوجود صندوق احتياطي ممتزي، ومنفصل  به من أأجل اإ
قامة املرشوعات.  وطالب مبعلومات مفصةل من الأمانة حول  عن صندوق رأأس املال العامل، واذلي ميكن اس تخدامه يف اإ

نشاء هذا النوع من الصناديق. اثنيا، تساءل بشأأن الفارق بني الوضع احلايل، حيث يوجد املمزيات  احملاسبية اليت قد تقرتن ابإ
خطة رئيس ية لرأأس املال بدون صندوق خاص هبا، ابملقارنة بوجود صندوق منفصل. وطلب الوفد تزويده ابملعلومات 

ذا اكن  املتعلقة بتبعات الاحتياطي اخملتلف ومتويل املرشوعات عىل الس يوةل يف املنظمة. وعرب أأيضا عن رغبته يف معرفة ما اإ
ذا اكن الأمر كذكل، مفن أأين  ىل أأرصدة رأأس املال العامل، واإ ىل خض أأرصدة جديدة تضاف اإ وجود احتياطي منفصل حيتاج اإ

ذه املسأأةل بصورة أأمعق، تأأيت. وقال الوفد أأنه يمثن أأي معلومات تس تطيع الأمانة توفريها لدلول الأعضاء، حبيث تدرس ه
 متكن من اختاذ قرار حول املوضوع.وت 
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وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده لبيان اجملموعة ابء حول الس ياسات املتعلقة ابلحتياطي. وهنأأ الوفد  .362
 الأصول واعتبارات الأمانة عىل طلهبا من جلنة الربانمج واملزيانية تقدمي اقرتاح س ياسات شامل يتضمن وضع هدف لصايف

رشادات  عداد التقارير حول الفائض املتوافر فوق املس توى املس هتدف مع أأخذ تعليقات واإ الس يوةل، والإدارة والاس تخدام واإ
ىل جانب توصيات أأهجزة الرقابة والتدقيق يف هذا الشأأن. ورحب الوفد أأيضا بتقرير الإدارة  ادلول الأعضاء يف احلس بان اإ

احملاسبية  املعايريبوصفها من بني أأوائل واكلت الأمم املتحدة اليت تطبق  لويبووأأشاد اب 1021/23املالية لعايم 
واليت وفرت الشفافية املالية للمنظمة. وفامي يتعلق خبطوط املوازنة اخلاصة ابدلخل اخلاصة ابحتاد لش بونة  العام للقطاع ادلولية

 الوفد عن رضاه بسبب قيام احتاد لش بونة أأخريا بتقدمي اقرتاح برفع الرسوم واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، فقد عرب
اخلاصة ابلأداء املدر لدلخل مضيفا أأنه اكن يدرك أأن اقرتاح زايدة الرسوم هذا ستمت مناقش ته يف اجامتع احتاد لش بونة يف هناية 

جراء زايدة مل ذا اكن اإ فرنك  500رة واحدة يف رسوم التسجيل ادلولية، من الشهر. وقد عرب الوفد عن خماوفه اليت تتعلق مبا اإ
ىل  فرنك سويرسي واملتضمنة يف الاقرتاح، سوف تكفي للتعامل مع العجز ادلامئ يف لش بونة. ورأأي أأن  2000سويرسي اإ

جمرد اجلديد ميكن أأن حيس من الوضع املايل للش بونة. وابلرمغ من ذكل، بدا أأن هذه الفكرة يه  البياانت اجلغرافيةتسجيل 
ىل زايدة كربى يف الرسوم من أأجل حتقيق الاس تدامة املالية لنظام  ختمني وليس معلية تقدير.  ورأأي أأن هناك حاجة اإ

لش بونة. واقرتح الوفد أأن تقوم الأمانة بدراسة مالية لتقيمي جدول الرسوم اذلي س يكون رضوراي لتغطية تاكليف النظام حبيث 
سهامات  تزيد املساءةل والشفافية يف ماليات آلية متويل بديةل مثل عائدات عىل اإ نظام لش بونة. ورأأي أأيضا وجود تبي أ

الأطراف املتعاقدة كام هو منصوص عليه يف اتفاقية لش بونة أأو بناء عىل نس بة من الطلبات املنشأأ اليت تقوم الأطراف 
 ميهنا يف السجل.املتعاقدة بتض 

مانة عىل اجلودة ال .365 س بانيا عن شكره للأ عالية للوثيقة املقدمة. وعرب عن رسوره بصفة خاصة لأن الوثيقة وعرب وفد اإ
ىل جانب جوانب أأخرى ل ميكن فصهل عهنا، مثل الس ياسة املالية، والاستامثرات وما شابه، واليت  تعاملت مع الاحتياطي، اإ

ة عن اجملموعة ابء. وأأضاف أأن وفد اعتربها الوفد مقبوةل للغاية. وقد عرب الوفد عن دمعه لبيان وفد الياابن اذلي أألقاه ابلنياب
س بانيا اكن دامئا معنيا ابلحتياطي لأنه ميثل أأمن املنظامت ولزال يؤمن بوهجة النظر هذه. وعرب عن رضاه بسبب وجود  اإ
فائض يزيد عن الأعوام املاضية مضيفا أأنه من الرضوري أأن نكون حريصني بشأأن الاحتياطي عند وجود فائض لتغطية 

جيابية للغاية. وانقش الوفد مسأأةل اخلصوم طويةل املدى واليت مل يمت متويلها بصورة اكمةل حىت الآن الس نوات اليت  ل تكون اإ
كام يه احلال ابلنس بة خلصوم التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة. وأأضاف أأنه أأيد بصورة اكمةل س ياسة الأمانة وس ياسة املنظمة 

لأهنا قامت عىل أأسس سلمية. وعرب الوفد عن رغبته يف مناقشة الاحتياطي  حول الاحتياطي وقال أأنه يدمع هذه الوثيقة
اخلاص ابملرشوعات مفرتضا أأن هناك سوء فهم يف هذا اجملال. ويرى الوفد أأن هناك احتياطي عاملي ميثل ثروة املنظمة ورمبا 

نشاء صن دوق خاص ويمت القيام بعملية تكييف. اكن هناك قرار بمتويل املرشوعات من الاحتياطي. وبعبارة أأخرى، قد ل يمت اإ
ويف هذه احلاةل،  س تكون العملية خمتلفة عام مت عرضه لأن ادلول الأعضاء يه اليت س تقوم ابختاذ القرارات بشأأن متويل 

شارة بأأن جزء من الاحتياطي اذلي سيمت اس تخدامه يف  عطاء اإ نشاء صندوق خاص فيعى اإ املرشوع من الاحتياطي أأما اإ
خصص ملرشوع معمتد. وبعبارة أأخرى، لن يكون هناك ما يعرض الاحتياطي للخطر بل العكس. ومبجرد اختاذ املس تقبل س ي

نذار بأأن هناك  % مهنا مت 10أألف يف الاحتياطي ولكن  200قرار بمتويل مرشوع من خالل الاحتياطي، سينطلق اإ
ذا اكنت احلال كذكل )وطلب الوفد تأأكيدا لفهمه للمو  قف( قال الوفد أأنه ليس دليه اعرتاض، لأن هذا ختصيصها للمرشوع. واإ

قامة املرشوع بناء عىل الاحتياطي أأو متويهل  ذا اكن املهنج املتبع هو اإ الأسلوب جيد. وابلرمغ من ذكل، الأمر اخملتلف هو ما اإ
ذا اكن املهنج املتبع هو املهنج الثاين، جيب حتديد التلكفة التقديرية للمرشوعات وس ي ي خضع الاحتياطمن الاحتياطي. واإ

 لإرشاف هجاز ميارس رقابة أأعىل.

دارة اخملاطر. وعرب عن رغبته  .366 سرتاتيجية اإ وقال وفد املكس يك أأنه وجد أأن هذه املامرسة ذات صةل وخاصة فامي يتعلق ابإ
ذا اكن احلال  سهامات ادلول الأعضاء. واإ ىل أأن القيام بتغيري س ياسات الاحتياطي س يكون هل أأثرا عىل اإ كذكل، يف الإشارة اإ

. وأأيد الوفد القيام 17قال الوفد أأنه جيب وضع برانمج تدرجيي وليس فوري لزايدة مس توى الاحتياطي وفقا للفقرة 
ابس تعراض شامل للس ياسات املتعلقة ابلحتياطي والأرصدة بصفة عامة، وعرب عن رغبته يف وجود وضوح أأكرث يف مزااي 
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س بانيا، لأن ذكل س يؤدي اإىل وجود اإرشاف وشفافية. وجود احتياطي معني ملرشوعات خاصة مبا يامتىش  مع ما قاهل وفد اإ
ورأأي الوفد أأنه من املهم، عند اس تعراض هذه الس ياسات، أأن يمت أأخذ الرشوط اليت جيب الالزتام هبا يف احلس بان عند 

لأعضاء يف الس ياسة متويل املرشوعات من الاحتياطي. ويف اجللسات السابقة للجنة الربانمج واملزيانية شكك عدد من ا
 .يف غايةالليونة واملرونةحلالية لأهنم اعتربوها ا

وعربت الأمانة عن شكرها لاكفة الوفود لتشجيعهم فامي يتعلق ابس تعراض الس ياسات اخلاصة ابلحتياطي. وعربت  .367
ىل أأنه يف املاي اكنت ادلول الأعضاء تقرر وقف  اس تخدام أأو ختصيص الأمانة عن رغبهتا يف عرض نقطتني. أأول، أأشارت اإ

صندوق احتياطي منفصل للمرشوعات لأن ذكل يتطلب توفري س يوةل وهو أأمر ل يعترب ابلرضورة من احلمكة من الناحية 
املالية. ويبدو أأن ذكل أأحد أأس باب توقف صندوق الاحتياطي اخلاص بتكنولوجيا املعلومات والأبنية يف التسعينات. ذلكل، 

نشاء صندوق ا حتياطي منفصل أأو صندوق احتياطي خاص وفقا لتوصيات املدقق، جيب عىل الأمانة ففي حاةل وجوب اإ
النظر يف تأأثري ذكل عىل الس يوةل مع الأخذ يف الاعتبار أأن هذا احلاجة لهذا الأمر ليست ملحة لأن املنظمة تدر نقدا. وطاملا 

عداد التقارير حول صايف الأصول ومس توى الأصول املتوافرة فوق ذكل ميك ن أأن يمت بوضوح، فاإن اقرتاحات اس تخدام أأن اإ
الاحتياطي ميكن أأن تقدم يف س ياق تفسري صارم لس تخدام املوارد واليت جيب أأن تكون اكفية لتسمح لدلول الأعضاء ابختاذ 
ىل أأن الرمس س بانيا حول كيفية تفسري خلق احتياطي، أأشارت الأمانة اإ  قرارات تتعلق ابملرشوعات. وفامي يتعلق بسؤال وفد اإ

يف الوثيقة يوحض صايف الأصول اليت مت حتليلها من منظور الس ياسات اخلاصة ابلحتياطي.  3البياين املوجود حتت اجلدول 
أأما الرسوم البيانية، اليت اعمتدت عىل القرارات اليت قامت ادلول الأعضاء ابختاذها، فامي يتعلق ابملس توى املس هتدف 

ها ابلفعل للمرشوعات اخلاصة والرصيد املتاح اذلي ميكن اس تخدامه يف املس تقبل بناء لالحتياطي، فقد أأظهرت قمية مت اعامتد
عىل موافقة ادلول الأعضاء عىل املرشوعات اجلديدة. وقالت الأمانة أأن اكفة القرارات اليت قامت ادلول الأعضاء ابختاذها 

ىل املداخال ت اخملتلفة فامي يتعلق هبذا املوضوع، رأأت أأن اكنت تامتىش متاما مع س ياسة الاحتياطي، لكن بعد الاس امتع اإ
الوقت مناسب لس تعراض املس توايت املس هتدفة لأن هذه املس توايت املس هتدفة قد مت وضعها يف التسعينات ومل يمت 
اس تعراضها منذ ذكل احلني. وأأضافت الأمانة أأن املدققني اخلارجيني السابقني قد أأوصوا بزايدة يف نس بة الاحتياطي 

نفاق خالل فرتة س نتني اإىل 28.5دف من املس توى احلايل اذلي يبلغ املس هت نفاق خالل فرتة س نتني. 15% من الإ % من الإ
% واذلي يغطي أأربعة 28.5ويف الوقت احلايل، مل توافق ادلول الأعضاء عىل هذه الزايدة وذلكل يمت الاحتفاظ مبس توى 

 أأي فرتة. وذلكل ترى الأمانة أأنه من املناسب أأن يمت اس تعراض مس توى أأشهر تقريبا من النفقات املتوقعة يف فرتة الس نتني يف
ن ذكل جيب أأن يمت بصورة الاحتياطي املس هتدف مع أأخذ النقطة اليت أأاثرها وفد املكس يك يف احلس بان واليت تتعلق بأأ 

 تدرجيية.

س بانيا  .368 ذا اكن اس تخدام املوارد يتبع املوافقة عىل املرش  اتوضيحوطلب وفد اإ وع اذلي يمت متويهل من حول ما اإ
ذا اكن  جاميل الاحتياطي يف احلس بان وما اإ نشاء صندوق مع أأخذ اإ الاحتياطي أأو بعبارة أأخرى مىت اكن يمت اختاذ قرار ابإ

الصندوق لعدة س نوات يمت ختصيص أأرصده هل حبيث يتجاوز العام املايل؟ وما هو الاحتياطي اذلي مت ختصيصه للمرشوع؟ 
نشاء احتياطي خاص، مث يتبعه قرار حول أأي مأأم أأن الأمر يمت خبال ن هذه الاحتياطيات سيمت ف ذكل ، أأي يمت أأول اإ

 ختصيصها.

نشاء صندوق احتياطي خاص، لكن ذكل يتبع توصية قام هبا املدققون  .369 وأأكدت الأمانة، أأول، عىل أأهنا ل تقرتح اإ
ها جيب أأن تدرسها دراسة مس تفيضة. ولهذا السبب اخلارجيون ويه توصية تعتقد الأمانة أأن ادلول الأعضاء والأمانة نفس 

ذا اكن  عادة النظر يف املسأأةل يف العام التايل. وفامي يتعلق مبسأأةل ما اإ اقرتحت الأمانة القيام بعملية اس تعراض قبل ان تمت اإ
ىل ادلول الأعضاء لس تعراضه واعامتده، أأ  كدت الأمانة أأن هذه الاحتياطي احلايل يمت اس تخدامه فقط بناء عىل اقرتاح يقدم اإ

اكنت احلال وأأن معلية الاس تعراض والاعامتد اكنت تس بق اس تخدام الأرصدة يف مرشوع ما. وأأضافت الأمانة أأنه يف أأعقاب 
موافقة ادلول الأعضاء عىل مرشوع ما، طالب املدقق اخلاريج بنقل قمية املبالغ احملددة من الفائض املرتامك ووضعه يف 

نشاء احتياطي خاص.ه العملية اكناحتياطي خاص أأي أأن هذ  ت تتبع قرار ابإ
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ىل الفقرتني وط .370 من الوثيقة، توضيحا يتعلق بتحديد طبيعة الاس تعراض املذكور يف  32و 2لب وفد كندا، ابلإشارة اإ
 الأعضاء. وما نوع الواثئق اليت سيمت تقدميها لدلولاملذكورتني الفقرتني 

ىل أأن فقرة القرار  .372 ىل  ون من جزأأين. يتعلق الأولتتك 32وأأشارت الأمانة اإ مهنا ابعرتاف ادلول الأعضاء ابحلاجة اإ
طالب الأمانة ابلقيام ا اجلزء الثاين من فقرة القرار فياس تعراض الس ياسات اخلاصة ابلحتياطي وصناديق رأأس املال العامل. أأم

الربانمج واملزيانية مبا يف ذكل توصيات ابلس تعراض والفحص بناء عىل الإرشادات اليت مت احلصول علهيا أأثناء اجامتع جلنة 
دارة واس تخدام الاحتياطي.  املدقق اخلاريج والعوامل الأخرى ذات الصةل مبا فهيا الأهداف، واملسائل املتعلقة ابلس يوةل، واإ

 ذلكل رصحت الأمانة أأن هذه العملية تتكون من خطوتني فقط.

مانة عن التفسريات وتساءل  .371 بشأأن اجلدول الزمي اذلي يمت التفكري فيه خبصوص املرحةل وعرب وفد كندا عن شكره للأ
ذا اكنت اللجنة قد أأخذت ذكل يف احلس بان وقامت بتبنيه أأم ل. وأأضاف الوفد أأنه س يكون من املفيد أأن  الأوىل والثانية وما اإ

ل  ذا قبلته اللجنة، سيمت وفقا ملا أأشار اإ ىل اجلدول الزمي لأن الاس تعراض، اإ شارة اإ ، وجيب يه وفد املكس يكتكون هناك اإ
 القيام به بصورة تدرجيية.

آراء ادلول الأعضاء، وقالت الأمانة اإ  .373 ىل أ اخلطوات التالية بتحليل النوايح اليت بدأأت ابلفعل ستتعلق نه بعد الاس امتع اإ
الربانمج واملزيانية بتحليلها يف الوثيقة اليت تقوم ابس تعراضها وس تعود فامي بعد ابقرتاح، وتأأمل يف أأن يكون ذكل يف جلسة جلنة 

يف سبمترب العام التايل )مع الأخذ يف احلس بان أأنه س تكون هناك دوراتن للجنة الربانمج واملزيانية يف العام التايل يف يونية ويف 
 الزمي املقرتح. سبمترب  لأهنا س تكون س نة وضع املزيانية(. وهذا هو اجلدول

 وتال الرئيس القرار املقرتح. .372

ن جلنة الربانمج .375  واملزيانية، بعد اس تعراض وضع املنظمة املايل )صايف الأصول( وتطوره: اإ

جراء اس تعراض للس ياسات اخلاصة ابلأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس  "2" ىل اإ اعرتفت ابحلاجة اإ
 الأموال العامةل؛

ملس توى والمتست من الأمانة تزويد جلنة الربانمج واملزيانية ابقرتاح س ياسة شامةل يتضمن حتديد ا "1"
دارة الفائض املتاح فوق املس توى  املس هتدف فامي خيص صايف الأصول، والاعتبارات اخلاصة ابلس يوةل، واإ
رشادات ادلول الأعضاء و توصيات هيئات  املس هتدف واس تخدامه والإبالغ عنه، مع مراعاة تعليقات واإ

 التدقيق والرقابة يف هذا الصدد.

 البرشية بشأأن املواردالتقرير الس نوي  23البند 

ىل ال .376   WO/PBC/22/11وثيقة استندت املناقشات اإ

دارة  13ربانمج لاملوارد البرشية( واذلي يتعلق اب بشأأنجدول الأعامل )التقرير الس نوي  بندوقام الرئيس بتقدمي  .377 )اإ
دارة املوارد البرشية لعرض وتطويرهااملوارد البرشية   WO/PBC/22/11وثيقة ال( وقام بدعوة مدير اإ

املوارد البرشية، ابلعمل اجليد والإجنازات اليت حققها العاملون يف  بشأأنوأأشادت الأمانة، قبل عرض التقرير الس نوي  .378
ىل  الويبو . مث قامت الأمانة بعرض التقرير الويبودوةل ويقدمون خربات كبرية التنوع وقدرة عىل اجناز برامج  228اذلين ينمتون اإ

سرتاتيجية املوارد البرشية اليت أأقرهتا جلنة تنس يق املوارد البرشية ) بشأأنالس نوي  ىل أأن اإ يف   الويبوالتقرير الس نوي( مشرية اإ
مبا يامتىش مع احتياجات امللكية الفكرية العاملية املتنامية من  الويبواكنت تتضمن أأربعة أأهداف: أأول، حتسني متثيل  1023عام 

يف مرتبة هجة ممتزية تقدم خدمات عاملية للملكية  الويبوة. اثنيا، وضع خالل قوى عامةل نشطة ومتنوعة من الناحية اجلغرافي
يه هجة التوظيف املفضةل من قبل اخلرباء ادلوليني يف جمال امللكية الفكرية واملتخصصني  الويبوالفكرية. اثلثا، التأأكيد عىل أأن 
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ية من خالل تسخري املوارد بصورة فاعةل. ويف الآخرين وموظفي ادلمع. وأأخريا، القيام مبزيد من التحسني للكفاءة التنظمي 
فهو أأكرب جزء  3. أأما القسم 1، مث أأتبعها حملة عن القوى العامةل يف القسم 2التقرير الس نوي، مت تقدمي نظرة عامة يف الفصل 

سرتاتيجية املوارد البرشية. ومتت مناقشة أأمور أأخرى متعلقة اب ملوارد البرشية يف يف التقرير واكن حيتوى عىل حتديث لتنفيذ اإ
ىل جانب حفص ادلراسة الإسترشافية يف القسمني  2القسم  الأمور اليت تناقش عادة يف جلنة  6.  وتناول القسم 5و 2اإ
. أأما املرافق فقد تضمنت اإحصاءات مفصةل عن املوارد البرشية ومعلومات حول التنوع اجلغرايف يف الفرتة من الويبوتنس يق 
. مث قامت الأمانة مبناقشة ثالثة فقرات 3تضمني التقرير الس نوي ملكتب الأخالقيات مكرفق  . وقد مت1022وحىت  1000

سهاب يف  . وعربت 1023مفصةل يف التقرير الس نوي: التنوع اجلغرايف والكفاءة والإصالح. وقد متت مناقشة التنوع اجلغرايف ابإ
. 2975مسأأةل تأأسيس نظام رمسي ليحل حمل اتفاقية ادلول الأعضاء عن عدد من وهجات النظر يف هذا الصدد، مبا أأاثر 

وحىت مت حل املسأأةل، قامت الأمانة ابلتعهد ابلتوظيف من قاعدة متنوعة جغرافيا بقدر الإماكن. ولتحقيق هذا الهدف، مت 
قلميية لتتبع املتقدمني املؤهلني. ومت الإعالن عن س بعة وظائف متخصصة يف ا ملناطق التعاون مع عدد من اجملموعات الإ

حداهام يف عام  ىل زايدة عدد الطلبات من 1022والثانية يف عام  1023املس هتدفة من خالل محلتني حمددتني، اإ ، مبا أأدى اإ
هذه املناطق. ومت تعيني مخسة مرحشني من املناطق اليت اكن من املقر زايدة متثيلها. وقد مت حتقيق ذكل مع الاحرتام الاكمل 

ء واذلي يتعلق بتوظيف مرحشني عىل أأساس اجلدارة. واكنت هناك مشاورات مبارشة مع بعض للطلب الواحض لدلول الأعضا
ادلول الأعضاء اليت مل يمت متثيلها أأو اليت ل يمت متثيلها ابملس توى املطلوب هبدف زايدة عدد املتقدمني من هذه ادلول. واكن 

حفل توعية أأثناء اجامتعات امجلعية من أأجل اس هتداف ادلول هناك كثري من اجلهد جيب القيام به يف هذا اجملال وميكن تنظمي 
الأعضاء اليت ل يمت متثيلها للسعي للحصول عىل مساعدهتا يف احلصول عىل معلومات حول الوظائف الشاغرة هبا اليت تناسب 

تقوم  الويبو، اكنت 1020م املرحشني املؤهلني يف تكل ادلول الأعضاء. واكنت هناك انتاكسات تتعلق ابلتنوع اجلغرايف. مفنذ عا
لك عام بتثبيت عدد من املوظفني اذلين معلوا يف املنظمة لفرتات قصرية منذ فرتة طويةل وفقا لربانمج أأقرته جلنة تنس يق 

% من العاملني لفرتات قصرية عىل مدى فرتة طويةل من 71. وبعد مسأأةل العاملني لفرتات قصرية ولفرتات طويةل، اكن الويبو
وحدها اكن من بني لك تسعة متخصصني يمت توظيفهم مبوجب هذا الربانمج، مثانية حيملون  1022. ويف عام غرب أأورواب

جيايب متثل يف اقرتاب انهتاء برانمج التاكمل بني اخلدمة لفرتة قصرية عىل  جنس يات دول غرب أأورواب. واكن هناك تطور اإ
وابلرمغ من ذكل، اكنت هناك حتدايت أأخرى. اس متر دوران مدى طويل لأنه بقى عدد قليل من احلالت للتعامل معها. 

ومن املتوقع أأن  1025موظفا فقط يف ادلرجات املتخصصة أأو الأعىل يف عام  22منخفضا حيث سيتقاعد  الويبواملوظفني يف 
هنا مل تكن اكفية لإحداث حت  سن رسيع يرتك عدد مماثل العمل لأس باب أأخرى. وابلرمغ من أأن ذكل أأوجد وظائف شاغرة فاإ

يف التنوع اجلغرايف. وفامي يتعلق ابلكفاءة، فاإن معلية احتواء التلكفة اكنت أأحد اجملالت اليت طالبت ادلول الأعضاء ابلعناية 
نفاق مس تقرا عند  . عالوة عىل ذكل، فقد اس تطاعت 1020% ومل يتغري بشلك كبري منذ عام 66.6فهيا. ظل اإجاميل الإ

عادة تنظمي  الويبو تدرجيي لقوهتا العامةل مع دمع املناطق ذات الأولوية بدون زايدة احلجم الإجاميل للقوى العامةل. أأن حتدث اإ
عادة التنظمي من خالل التقاعد والتفريق. ومل يمت فصل سوى عدد قليل من املوظفني. ومن  وقد مت اجلزء الأكرب من معلية اإ

نتا جية بيامن ظل جحم القوى العامةل مس تقرا. وقد وصل التوازن خالل معلية الأومتة ومن خالل حتسني العمليات زادت الإ
ىل  الويبواجلنسانيي الشامل يف  % لكن اكن جيب القيام مبزيد من اجلهد لتحقيق التوازن عىل اكفة املس توايت حبلول عام 53اإ

لقاء بعض الضو 1022. وأأخريا، اخنفضت معدلت الغياب عن العمل يف عام 1010 ء عىل الإصالحات. . مث قامت الأمانة ابإ
ابعامتد نظام العداةل ادلاخلية واذلي اكن مبثابة معلية اإصالح موسعة واليت مت  الويبو، قامت جلنة تنس يق 1023ويف عام 

جيابيا. واكنت  آت والتقدير واكن التقيمي الأويل اإ تطبيقها عىل نطاق واسع. وقد رحب العاملون ابدلراسة التجريبية اخلاصة ابملاكفأ
دارة وتقدمي توصيات بهناية عام ادلراسة  . وقد مت تطبيق 1022التجريبية الثانية قيد التنفيذ وسوف يمت عقد اجامتعات جملس اإ

املساواة بني اجلنسني بعد مباحثات موسعة مع اكفة أأحصاب املصلحة. ويف الهناية، اكن هناك تقدم يف سري العمل املتعلق 
. وقد انتقل املرشوع اإىل جمال 1022ة الرواتب يف شهر فرباير بنظام ختطيط موارد املؤسسات مع اإطالق وحد

ماكنية ادلخول الفوري عىل املعلومات الإدارية املتعلقة ابلعاملني دلهيم. وقد مت  الاس تخبارات التجارية واذلي يعطي املدراء اإ
دخال نظام التصويت الالكرتوين أأيضا بنجاح يف بداية هذا العام. وابلنس بة للفرتة من  يمت الرتكزي عىل  1025وحىت  1022اإ

عادة  تطبيق مزيد من التنوع اجلغرايف وتقدمي خطة معل للمساواة بني اجلنسني. وهناك حاجة أأيضا ملزيد من اجلهد حول اإ
ضافية اكفية للمجالت اليت حيدث هبا توسعات بدون زايدة جحم القوى  تنظمي القوى العامةل وختطيطها لضامن توفري قدرات اإ
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ن رشوط اخلدمة يف العامةل مشارك نشط يف مجموعات العمل اليت  الويبووبيئة العمل هبا تنافس ية اإىل حد كبري. اكنت  الويبو. اإ
قوى عامةل  الويبوأأنشأأهتا اللجنة ادلولية للخدمات املدنية لس تعراض النظام احلايل للتعويضات يف الأمم املتحدة. ويوجد دلى 

مام ويف   وضع يؤهلها لتنفيذ أأهداف برانجمها.صلبة وملزتمة وتتطلع للأ

آخر من الأمانة بلك أأسف عن وفاة رئيس مكتب الأخالقيات، الس يد  .379 وفامي يتعلق مبكتب الأخالقيات، أأعلن عضو أ
آفارد بيشوب يف شهر يوليو بعد رحةل مرض، معربا عن تقديره العميق لالإسهامات الهامة للس يد بيشوب واذلي اس تطاع  أ

. 1020حيث معل بال لكل وكرس هجوده لهذه املهمة الهامة منذ عام  الويبوة الأخالقيات وهيلكها يف مبفرده أأن ينىشء وظيف
واكنت معلية شغل منصبه جارية يف الوقت احلايل، ومت تعيني الس يد سريجيو سانشو رئيسا ملكتب الأخالقيات ابلنيابة. وقد 

تشارية املس تقةل بأأن يكون تقرير مكتب الأخالقيات مس تقال ول عرب العديد من الوفود عن دمعهم لتوصية جلنة الرقابة الاس 
دراجه يف التقرير الس نوي للموارد البرشية. ووافقت الأمانة عىل أأن يمت تقدمي تقدير مكتب الأخالقيات بصورة مس تقةل  يمت اإ

الأخالقيات يف عام  يف املس تقبل. وقد وفر تقرير مكتب الأخالقيات اذلي مت تقدميه للوفود تفاصيل عن أأنشطة مكتب
. ومن الأدوار الهامة لرئيس مكتب الأخالقيات أأن يقوم بتقدمي النصح الرسي للمدراء واكفة العاملني. وبناء عليه، مل 1023

تس تطع الأمانة التحدث عن جوانب معل مكتب الأخالقيات هذه. وفامي يتعلق ابلأولوايت العاجةل، اكن هناك تقدما كبريا يف 
فصاح مايل جديدة )يمت اس تكاملها خالل الشهور القليةل القادمة( لكبارمعلية وضع س يا آخرين  سة اإ املوظفني وموظفني أ

 حمددين.

وخاصة وهجات   WO/PBC/22/11ورحب وفد الياابن، ابلنيابة عن اجملموعة ابء، ابملعلومات املتضمنة يف الوثيقة  .380
اجللسة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية. وعرب ممثل اجملموعة ابء  النظر النوعية والكيفية يف ضوء املناقشات اليت جرت أأثناء

عن رغبته يف تقدمي بعض التعليقات الأولية حول الوثيقة قبل اجامتعات سبمترب. ووافق ممثل اجملموعة ابء عىل الأمهية الكبرية 
بة لبيئة امللكية الفكرية العاملية رسيعة التغري. عىل تلبية احتياجات العمل لمتكني املنظمة من الاس تجا للويبوللتصممي املؤسيس 

دخال  عادة تنظمي املهارات ابس تخدام املزااي اليت يمت احلصول علهيا من خالل الأومتة واإ كام رحب بزايدة الرتكزي عىل تطوير واإ
ىل جانب اإصالح الإطار التعاقدي واذلي ميكن أأن ميثل أأساسا للمرونة التن  ظميية املطلوبة. كام أأساليب تكنولوجية جديدة اإ

رحب ممثل اجملموعة ابء بتقليص زمن التوظيف وهو ما ميكن أأن يرسع من تكيف املنظمة مع البيئة املتغرية. وجيب متابعة 
من الاس مترار كجهة رائدة تقدم خدمات امللكية الفكرية العاملية. ومن هذا املنظور، ميكن تقدمي  الويبوهذا املبادرات لمتكني 

وهو ما يعكس طلبا قواي عىل الك  1022/25يف عام  5النوعي اذلي يتعلق بدمع معليات مدريد يف القسم بعض ادلمع 
النظامني. وجيب ضامن تنفيذ اإسرتاتيجية املوارد البرشية فامي يتعلق ابلحتياجات اخلاصة ابحتادات التسجيل. ومن اجلدير 

ىل املناصب املتخ ىل زايدة التلكفة وهو ابلإشارة أأن النقل من اخلدمة العامة اإ ىل زايدة عدد العاملني ولكنه أأدى اإ صصة مل يؤد اإ
ذا اكن رضوراي لتحقيق الأهداف  أأمور ذات أأمهية كبرية ابلنس بة لدلول الأعضاء.  وذلكل، جيب أأن يمت النقل فقط اإ

ىل زايدة عدد الوظائف زايدة كبرية عىل مس توى املدراء وما فوق ذكل وجيب  الإسرتاتيجية للمنظمة. وينبغي احلذر من امليل اإ
أأن يؤخذ متوسط عدد هذه املناصب يف منظمة الأمم املتحدة يف احلس بان. وتمتتع الاس مترارية املؤسس ية بنفس أأمهية التغيري 
آلية فعاةل لتعاقب املوظفني يعترب عنرصا أأساس يا يف أأسس التنظمي الوظيفي. ودمع ممثل اجملموعة  املؤسيس. وذلكل، فاإن وجود أ

دخال بياانت مقارنة توحض ابء  آلية ختطيط رمسية لتعاقب املوظفني. كام عرب أأيضا عن ترحيبه ابإ ىل أ بقوة تنفيذ معلية الانتقال اإ
ىل أأسفل يف التقرير. وتعترب تلكفة املوظفني من اجلوانب الأساس ية للموارد البرشية. وقد تضمن التقرير فقط  وجود اجتاه اإ

. وسوف نقدر احلصول عىل املزيد من 6لقة ابلعاملني ونسبهتا من اإجاميل التلكفة يف جدول رمق اترخي اإجاميل قمية النفقات املتع
ن املقدرة والزناهة من الأمور الرضورية من أأجل  املعلومات املفصةل يف هذا اجملال.وفامي يتعلق بتأأمني أأعىل معايري الكفاءة، فاإ

رحب الوفد أأيضا جبهود الأمانة املتعلقة ابلتنوع اجلغرايف واملتضمنة يف  . وبيامنالويبوحتقيق الأهداف املطلوبة وفقا لتفاقية 
ىل القصور يف املهارات يف   الويبو. ولبد من اس مترار الويبوالتقرير، فقد أأشار تقرير وحدة التفتيش املشرتكة ابلرمغ من ذكل اإ

سهام يف س ياسات املوارد البرشية ويف الإصالحات يف التعاون مع جممتع وجلان املوارد البرشية يف منظومة الأمم املتحدة والإ 
ىل  اجلهود الضخمة اليت بذلهتا الأمانة فامي يتعلق بقضا اي املس مترة يف نظام التعويض يف الأمم املتحدة. وأأشار ممثل اجملموعة ابء اإ

ىل امليض يف تنفيذ   قضااي املوارد البرشية.نتظرة لامل  ومعليات التدقيقموارد برشية للس ياسة املوارد البرشية ودعا اإ
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ووجد وفد ابراغواي، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، أأن العرض اذلي قدمته الأمانة  .382
للتقرير الس نوي يقدم صورة لجتاهات املوارد البرشية عىل مدى الس نوات الثالثة املاضية وهو ما يس تدعي التعليق علهيا. 

قارن يعكس اجتاهات تطبيق س ياسات املوارد البرشية. ودعا ممثل مجموعة بدلان وجيب أأن تتضمن مثل هذه التقارير حتليل م
ىل  ىل تقدمي تقارير موارد برشية يف املس تقبل توفر مثل هذه املعلومات املقارنة وهو ما يشري اإ أأمرياك الالتينية والاكرييب اإ

حتليل مفصل للمتثيل اجلغرايف وفقا للمناطق حىت يونيه الفاعلية احلقيقية للس ياسات اليت مت تبنهيا. وعرض املرفق الأول للوثيقة 
% من العاملني، تأأيت من أأمرياك الالتينية والاكرييب. 7.1موحضا أأن فئة الوظائف املتخصصة باكملها، ويه متثل فقط  1022

انتظار وقد أأكد ذكل عىل أأمهية تبي س ياسة توزيع جغرايف جديدة بأأرسع ما ميكن وفقا لتوصيات اليت مازالت يف 
ىل معدل تطبيق يبلغ  12. وأأشار اجلدول رمق الاس تعراض وترغب مجموعة بدلان أأمرياك  % فقط. 12من نفس املرفق اإ

دارة املوارد البرشية من أأجل تنفيذ  % من الس ياسة اجلديدة ابلإضافة 90الالتينية والاكرييب يف معرفة اجلهود اليت س تقوم هبا اإ
ذا اكن من الواقعي توقع ىل ما اإ أأيضا فاإن مجموعة  12. وابلنس بة جلدول رمق 1022التطبيق الاكمل لهذه الس ياسة بهناية عام  اإ

آلية اس تعراض اجلودة وفقا للتوصية رمق   9بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تود التعرف عىل اجلهود اليت بذلت لتطبيق أ
توصية لكن التقرير أأكد )يف  13. وأأشار املرفق اإىل 11 ابلإضافة اإىل مصري دليل املوارد البرشية املذكور يف التوصية رمق

( أأن مراجعة جرت مؤخرا قد متخضت عن مثانية توصيات جديدة. واكن من املطلوب احلصول عىل املزيد من 83 الفقرة
ىل الإجراء اذلي تنوي الأمانة اختاذه يف هذا الصدد. واقرتح ممثل مجموعة بدلان  التفاصيل حول هذه التوصيات ابلإضافة اإ

ىل فقرة القرار يف املذكرة التقدميية للتقرير الس نوي لتكون كام ييل :"بناء عىل اقرتاح  ضافة عبارة اإ أأمرياك الالتينية والاكرييب اإ
الأمانة، نقرتح تضمني اللكامت التالية ونويص مبطالبة امجلعية العامة بأأن يمت تضمني املقرتحات اليت تصيغها ادلول الأعضاء يف 

ملوارد البرشية اجلديد واذلي سيمت توزيعه خالل التسعني يوما القادمة." وسوف يمت توزيع املقرتح مكتواب حبيث ميكن تقرير ا
 فقرة القرار. اعامتدورة مالمئة يف لدلول الأعضاء الإسهام بص

يران الإسالمية أأن التقرير الس نوي ميلء ابملعلومات ومفيد. واكن المتثيل اجل  .381 غرايف هاما يف ووجد وفد مجهورية اإ
هجات صناعة القرار ويف عدد املتخصصني اذلين يعملون يف املنظمة. وقد مت التأأكيد عىل ذكل يف تقرير وحدة التفتيش 

ىل أأنه لبد عىل جلنة تنس يق  6املشرتكة وخاصة توصية رمق  أأن تعيد النظر يف املبادئ اليت حتمك التوزيع  الويبوواليت أأشارت اإ
زاء الويبود من التنوع اجلغرايف داخل القوى العامةل املتخصصة يف اجلغرايف لضامن مزي . وبناء عليه قام الوفد بتسجيل قلقه اإ

هذه القضااي عىل أأمل تبي توصيات يف اللجنة لتغيري احلاةل احلالية لفائدة ادلول الأعضاء واملنظمة. ومتثل حالت التقاعد 
غرافية. وكام طلب أأثناء اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية العام املاي، حث الوفد القادمة فرصة أأمام املنظمة لتتبع التوصيات اجل

عداد شلك بياين حول حتسني المتثيل اجلغرايف خالل الفرتة بني  مثل الشلك البياين اخلاص  1022و 1020الأمانة عىل اإ
 من التقرير الس نوي. 6صفحة الابلتوازن بني اجلنسني يف 

لنيابة عن اجملموعة الأفريقية، ووجد أأن التقرير قد قدم الكثري من املعلومات حول املوارد البرشية وحتدث وفد كينيا، اب .383
ىل مزيد من املعلومات لمتكني ادلول الأعضاء من اختاذ القرار. ويف جمال التنوع اجلغرايف، عىل سبيل  لكنه شعر ابحلاجة اإ

ور املرفق الأول والثاين املواقف اخملتلفة املتعلقة ابلحامتلت اجلغرافية: املثال، مل توحض املعلومات املقدمة توجه الأمانة. ويص
واكن المتثل منخفضا يف املرفق الأول لكن املرفق الثاين أأظهر أأن أأمرياك الالتينية والاكرييب قد مت متثيلها بصورة أأكرث من الالزم 

آس يا ا لوسطى أأقل متثيال. أأما غرب أأورواب وأأمرياك الشاملية ومنطقة يف الأمانة بيامن جند أأن الرشق الأوسط وأأورواب الرشقية وأ
آس يا والباس يفيك فهيي ممثةل وفقا للمس توى املطلوب. وابلرمغ من ذكل، فقد متت مناقشة زايدة التنوع اجلغرايف واخلربات  أ

قلميية عىل أأهنا حلول حممتةل للموقف. واكن هذا الأمر حمريا اإى حد ما وذلكل اكن ينبغي القي ام بتوضيح كبري. وأأشار الوفد الإ
جراءات مثل تغيري احلاةل ابلنس بة للعاملني املؤقتني ملدد طويةل وبرانمج الانفصال الطوعي مل ينتج عهنا  ىل أأن اإ أأيضا اإ

ذا 1ابلرضورة زايدة يف التنوع اجلغرايف. وقد زاد متثيل غرب أأورواب بنس بة  %. ومل تمتكن اجملموعة الأوروبية من التأأكد مما اإ
اكنت الأمانة وادلول الأعضاء يتبعون نفس الس ياسة. ولأن مجيع العاملني يمت حتليلهم وفقا لنوع العقد، اكن من الصعب تقيمي 
ذا اكن التنوع اجلغرايف املتبع اإجراء مؤقتا أأم طويل املدى. ومتت مطالبة الأمانة بتحليل العاملني وفقا لنوع العقد وادلرجة.  ما اإ
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عادة النظر يف التنوع اجلغرايف لأغراض التوضيح وجيب الأخذ يف احلس بان رضو عالوة عىل ذكل، جيبو  رة متثيل اكفة اإ
 ادلول يف الأمانة.

س بانيا عىل بيان وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء. واكن .382 ثل نسخة حمس نة من ة ومت مفيد الوثيقة توصادق وفد اإ
طار س ياسة املوا رد البرشية املقدمة هنا. وكام حدث يف الأعوام املاضية، اكنت القضية نسخة العام املاي. وقد اتفق مع اإ

ىل أأن يتضمن التقرير الس نوي بياانت مالية أأكرث حتديدا تتعلق ابملوارد البرشية. فعىل سبيل املثال، تقدم  البارزة يه احلاجة اإ
لهيا خطوط املزيانية الأكرث أأمه  ية واملتعلقة ابملوارد البرشية. عالوة عىل ذكل، النسب املئوية فهام أأوحض للنسب واليت أأشارت اإ

ىل ما تضمنته فئات املوارد البرشية اخملتلفة لأن بعض النفقات ميكن أأن تفرس كنفقات موارد برشية  جيب أأن يشري التقرير اإ
ا ملا ميكن اعتباره بوضوح ولبعضها ل ميكن تفسريه كذكل. وبناء عليه، لأغراض املقارنة من املفيد أأن يكون دلينا تعريفا واحض

صدار  نفقات متعلقة ابملوارد البرشية. وقد رحب الوفد ابلبيان اذلي أأوحض أأنه متت املوافقة عىل التقاعد املبكر حىت ميكن اإ
ىل توظيف موظفني جدد واحلصول عىل همارات جديدة. وابلرمغ من ذكل، ففي  ومنظامت  الويبوعقود جديدة للوفاء ابحلاجة اإ

اجتاه حنو استبدال الوظائف الإدارية بوظائف متخصصة. وبيامن قد يكون ذكل مربرا بسبب املهارات أأخرى لوحظ وجود 
لهيا املنظامت، فاإن ذكل قد يتطلب زايدة عدد العاملني، من الناحية النظرية ابلنس بة للوظائف الإدارية.  اجلديدة اليت حتتاج اإ

الاستبدال سوف تؤثر عىل نفقات املوارد البرشية اللكية وذلكل وهذه نقطة هامة جيب أأن نضعها يف احلس بان لن معليات 
جيب مراقبهتا حبرص. وقام الوفد ابلتصديق عىل نظام التقدير واجلوائز لأن التقياميت الأولية أأظهرت أأنه مرحب به وقد جنم 

جيابية للغاية. كذكل فقد اكن تقرير املدقق ادلاخيل بنفس درجة الأمهية من حيث  آت املالية جيب أأن عنه نتاجئ اإ أأن املاكفأ
 ل جيب ابلرضورة أأن تكون مالية. تكون ممتزية وحمدودة ومن الأفضل الرتكزي عىل اجلوائز اليت

كوادور ابلتصديق عىل بيان وفد ابراغواي ابلنيابة عن مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقد أأشارت  .385 وقام وفد اإ
سرتا ىل أأن اإ ىل تسهيل تقدمي اخلدمات املتاكمةل عىل املس توى مقدمة التقرير الس نوي اإ تيجية املوارد البرشية اكنت هتدف اإ

لحتياجات امللكية الفكرية العاملية الناش ئة من خالل قوى  الويبوالعاملي واكن أأحد الأهداف الأساس ية هو حتسني اس تجابة 
ىل أأن احملاولت امل  بذوةل من أأجل زايدة المتثيل اجلغرايف بني القوى العامةل عامةل نشطة ومتنوعة جغرافيا. وأأشار البيان أأيضا اإ

تضمنت تنظمي محالت توعية لكهنا مل تكن اكفية. ومت الاعرتاف ابملشلكة. وحاولت املنظمة عالج أأوجه عدم التوازن احلالية 
ت العليا.  وأأوحضت واكنت هناك نس بة مرتفعة من العاملني من أأورواب الرشقية وخاصة يف املس توايت املتخصصة واملس تواي

زيد من التنوع اجلغرايف واكنت هناك نية لوضع برانمج حول امل 1025-1022املتعلقة بعام يف التقرير التكهنات  خامساالنقطة 
معل لضامن تضمني المتثيل اجلغرايف يف اكفة املس توايت املتخصصة. وطالب الوفد مبعلومات عن نوع الأنشطة اليت س تقوم 

 ا من أأجل اإرشاك ادلول الأعضاء يف العملية ولإجياد حل للمشلكة اليت مت الاعرتاف هبا يف التقرير.الأمانة بتنفيذه

ودمع وفد بريو البيان املقدم من وفد ابراغواي ابلنيابة عن مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقد قدم التقرير  .386
حيدد الاجتاهات والتطورات احلالية. وطالب الوفد ابملزيد من املطروح أأمام الوفود نبذه بيامن اكن املطلوب حبق هو نص 

سرتاتيجية املوارد البرشية اليت متتد عىل مدى ثالث س نوات واليت صدرت يف يوليو  املعلومات حول التوقعات املتعلقة ابإ
جراءات وأأهداف حمددة لتو  1025عن وضع خطة معل حبلول هناية عام  7وحول التوصية رمق  1023 س يع التنوع تتضمن اإ

القرار واعتقد أأن التقرير ميكن أأن  عدد من املقرتحات املتعلقة مبرشوعاجلغرايف للقوى العامةل املتخصصة. واكن دلى الوفد 
يصبح أأكرث وضوحا وجيب أأن يأأخذ يف احلس بان اكفة املقرتحات ذات الصةل اليت مت تقدميها. وميكن تقدمي توصية مؤداها أأنه 

جراء يف هذا الصدد.اجيب عىل امجلعية الع  مة أأن تأأخذ اإ

سرتاتيجية املوارد البرشية ذات الثالث  .387 ودمع وفد أأسرتاليا البيان الصادر عن وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء واإ
املوارد البرشية. ومت حث الأمانة عىل اس مترار اجلهود الرامية لتحسني  بشأأنورحب ابلتقرير الس نوي  لويبوس نوات اخلاصة اب

ىل اختيار املرحشني املؤهلني يف احلس بان. وقد  الويبولتنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني بني العاملني يف ا مع أأخذ احلاجة اإ
جيابية عىل الإصالحات اليت جرت مؤخرا يف جمال املوارد البرشية  انعكس الاخنفاض يف نس بة التغيب عن العمل بصورة اإ
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من التطورات املرحب هبا. وطالب الوفد احلصول عىل مزيد من املعلومات حول مشاركة واكن الرتكزي عىل تدريب العاملني 
 الأمانة يف اس تعراض مس تحقات العاملني يف خمتلف أأرجاء منظومة الأمم املتحدة واذلي تقوم به جلنة اخلدمة املدنية ادلولية.

أأمرياك الالتينية والاكرييب وعربت عن عزائه يف  ودمع وفد املكس يك البيان املقدم من وفد ابراغواي ابلنيابة عن مجموعة .388
ابلتعاون مع جلنة اخلدمة املدنية ادلولية مطالبا مبزيد من املعلومات املفصةل  الويبووفاة الس يد بيشوب. ورحب الوفد ابلزتام 

تلكفة عاملني.  وجيب أأن مع تقدمي توضيح دقيق للتلكفة اليت تعترب  6واملصنفة حول تلكفة العاملني املذكورة يف اجلدول رمق 
حصاءات معمتدة عىل أأهنا جزء من موازنة  6يتضمن اجلدول رمق  سرتاتيجية املوارد البرشية اليت مت 1022/25اإ . وتضمنت اإ

قرارها يف  ىل انه، ابلرمغ من أأن  1023اإ دلهيا قاعدة مالية قوية فقد واهجت ضغوطا  الويبوقسام عن اخملاطر والتحدايت أأشار اإ
دارهتا بصورة قوية. ويكون هذا التحدي ذو صةل عند حفص القضااي املالية اليت تؤثر عىل   الويبوتتعلق ابلتلكفة واليت جيب اإ

آليات للحد من التلكفة من خالل تنظمي س ياسات  نشاء أ ىل اإ ىل منظومة تنمتي اإ مع املنظامت الأخرى اليت  الويبووهناك حاجة اإ
 الأمم املتحدة.

ودمع وفد أأملانيا بيان وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء. وحث الوفد الأمانة عىل ضامن أأن اإسرتاتيجية املوارد البرشية  .389
عطاء الاهامتم الالزم ابلتوصيات اخلاصة بعمليات  قد مت تطبيقها مع الالزتام ابلحتياجات اخلاصة ابحتادات التسجيل واإ

 قيق املنتظرة يف جمال املوارد البرشية، وتقدمي املزيد من التفاصيل، واملعلومات املصنفة حول تلكفة العاملني. التد

ودمع وفد الولايت املتحدة الأمريكية بيان وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء. وقد رحب الوفد ابلتقدم اذلي مت  .390
حرازه فامي يتعلق بنظام العداةل ادلاخلية،  دارة الأداء، والتوظيف وعرب عن تعازيه يف وفاة الس يد اإ والتخطيط التنظميي، واإ

بيشوب. وجيب الثناء عىل املنظمة بسبب نظام تقيمي الأداء القوي واذلي متت مراجعته واذلي تضمن طريقة للتعامل مع 
راد وأأداء املنظمة والأهداف. وطالب والربط بني أأداء الأف ماخنفاض مس توى الأداء وزايدة التواصل بني املرشفني ومرؤوس هي

 التعامل مع اخنفاض مس توى الأداء.الوفد ابحلصول عىل مزيد من املعلومات حول كيفية 

سرتاتيجية املوارد البرشية وعرب عن أأمهل يف أأن تقوم  .392 حرازه فامي يتعلق ابإ  الويبووأأكد وفد الصني عىل التقدم اذلي مت اإ
يف وزايدة التنوع اجلغرايف مع ربط ذكل بأأداء العاملني. وطالب الوفد ابحلصول عىل توضيح بتعزيز الشفافية فامي يتعلق ابلتوظ 

 .2لأرقام الواردة يف اجلدول رمق يتعلق اب

سرتاتيجية املوارد البرشية وخاصة  .391 يطاليا عن دمعه لبيان وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ولأهداف اإ وعرب وفد اإ
س تجابة للبيئة العاملية رسيعة المنو اخلاصة ابمللكة الفكرية. كذكل اكنت هناك أأمهية كبرية للجهود عىل الا الويبوحتسني قدرة 

دارة ومواءاليت قامت هبا الأمانة فامي يتعلق ابلس تغالل الأمثل للعاملني من أأجل ضامن وجو  مة د تصممي تنظميي مناسب واإ
املقدمة من خالل العقود اليت أأبرمت مؤخرا للعاملني. وجيب أأخذ املهارات مع احتياجات املنظمة واس تخدام أأوجه املرونة 

احتياجات امللكية الفكرية العاملية يف احلس بان عند تطبيق س ياسات املوارد البرشية. ومت تشجيع الأمانة عىل الاس مترار يف 
ة الأمم املتحدة. وجيب مراعاة التعاون مع أأهجزة الأمم املتحدة فامي يتعلق بتطوير س ياسات موارد برشية عىل مس توى منظوم

أأعىل مس توايت الكفاءة والقدرة والزناهة املمكنة كام جيب أأخذ التنوع اجلغرايف يف احلس بان عند القيام ابلتوظيف. واكنت 
 ن املعلومات حول تلكفة العاملني.هناك حاجة للحصول عىل املزيد م

ىل تعليقات اجملموعة ابء. واكن نظام مد .393 ريد جمال اهامتم خاص واكن من الواحض أأن هناك حاجة للقيام والتفتت الأمانة اإ
صالحات من أأجل السامح بعملية التوسع. واكنت هناك خطط لبناء القدرات أأيامن تطلب الأمر. وابلرمغ من حتويل عدد من  ابإ

اكن اخليار الأقل وظائف اخلدمة العامة اإىل وظائف متخصصة فاإن املس توى الأول لاللتحاق ابلوظائف املتخصصة يف الواقع 
تلكفة يف جنيف. وقد أأصبحت بعض العمليات اليت تعاملت معها املنظمة أأكرث تعقيدا واكنت هناك حاجة مرتبطة بذكل 

تتعلق ابلوظائف املتخصصة. وابلرمغ من ذكل، مت القيام جبهود من أأجل ضامن عدم زايدة التلكفة الإجاملية للعاملني. وسوف 
آلية رمسية للتخطيط لتعاقب املوظفني كجزء من معلية ختطيط القوى العامةل. وقد بدأأت الأمانة يمت التعامل مع مسأأةل وجو  د أ

حرازه يف  1023فقط يف مجع البياانت حول التغيب عن العمل يف عام  وسوف تقوم ابلإبالغ يف وقت لحق حول ما مت اإ
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ماكنية املشاركة يف هذا الصدد. ولسوء احلظ، مل تتوافر بياانت مقارنة تتعلق ابملنظامت ا لأخرى واكنت الأمانة تفكر يف اإ
. وسوف يمت أأخذ التعليقات، الويبودراسة ذات صةل تقوم هبا حاليا جامعة وبسرت. واخنفض نس بة التغيب عن العمل يف 

ن املتعلقة ابحلاجة عىل توظيف عاملني بناء عىل اجلدارة، يف احلس بان. وفامي يتعلق بنظام التعويضات يف الأمم امل  تحدة، فاإ
ىل عدد من اجملموعات العامةل وشاركت يف مناقشات مع جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وممثيل العاملني وأأهجزة الأمم  الويبو تنمتي اإ

املتحدة الأخرى فامي يتعلق ابلطرق الالزمة لتبس يط النظام. وقد اكنت احتياجات الأهجزة اخملتلفة شديدة التنوع مبا جعل 
يه منظمة متخصصة ومقرها جنيف، فقد اكن لها احتياجات خاصة فامي يتعلق ابلتوظيف واكنت  الويبوولأن  العملية صعبة.

تتنافس مع هجات التوظيف املنافسة اليت ميكهنا تقدمي مرتبات أأعىل. ويوجد متطلبات خمتلفة دلى اجلهات الأخرى، فتحتاج، 
ىل اجتذاب النو  عية املناس بة من العاملني لإدارة العمليات يف مراكز معل يف ظل عىل سبيل املثال، املنظامت امليدانية اإ

ىل امجلعية العامة للأمم املتحدة يف  حراز تقدم وهناك خطط لتقدمي تقرير اإ ظروف غاية يف الصعوبة. وابلرمغ من ذكل، فقد مت اإ
جمعيات خبصوص ادلول الأعضاء غري هذا الصدد. وفامي يتعلق ابلتنوع اجلغرايف، يمت التخطيط لإقامة محةل توعية ابلنس بة لل 

ىل املرحشني املؤهلني وزايدة عدد الطلبات. وقد مت ابلفعل تنظمي محليت توعية. واكنت امحلةل الأوىل  املمثةل هبدف التوصل اإ
ىل أأي مرحشني مناس بني. أأما امحلةل الثانية فقد ركزت عىل  واليت مت فهيا الإعالن عن عدد من الوظائف العليا مل تتوصل اإ

مبا نتج عنه احلصول عىل عدد كبري من الطلبات وجناح عدد من املرحشني. وسوف تس متر الأمانة  P3 و P2وظائف مس توى 
خفاق  ىل اإ يف تنظمي محالت توعية وشاركت بصورة مبارشة مع عدد من ادلول الأعضاء يف دراسة الأس باب اليت تؤدي اإ

ىل قوام التصفيا ت.  ومت التعامل مع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة حول نظام املرحشني من هذه ادلول يف الوصول اإ
وس تعمل الأمانة مع اللجنة يف هذا الصدد. وتضمن املرفق الثاين فقط معلومات  الويبوالتوزيع اجلغرايف يف جلنة تنس يق 

عداد تقارير مالية أأساس ية فقط. وفامي يتعلق ابلطلبات اخلاصة ابحلصول عىل معلومات مالية أأكرث تفصيال، اكنت هناك د ورة اإ
داري مايل يعد مرة لك  عداد التقارير من خالل القوامئ املالية الس نوية وتقرير اإ ىل جانب والربانمج واملوازنة ومت اإ مطبقة، اإ

عداد التقارير املالية. واكن من املهم  مرا بشأأنعامني. وليس ابلرضورة أأن يتوافق التقرير الس نوي  عاة املوارد البرشية مع دورة اإ
ن مسأأةل مس توى التفصيل يف املعلومات املقدمة  عدم ازدواجية املعلومات املالية يف التقارير اليت تتعلق ابجملالت الأخرى. اإ
ىل رئيس  عداد التقارير. وقدمت املنظمة معلومات مفصةل اإ ميكن التعامل معها يف س ياق التحسينات املقرتحة خبصوص اإ

نشاء  جملس الإداريني للتنس يق واذلي مجع معلومات من اكفة أأجزاء املنظومة حول التلكفة املتعلقة ابملوارد البرشية.  ومت اإ
نظام اس تطاع من خالهل املدراء اذلين يواهجون حالت تدين الأداء وضع خطط حتسني ابلتنس يق مع مرؤوس هيم. ومتت 

ىل العاملني املعنيني بصورة من  ىل مس توى متابعة تكل اخلطط عن كثب ومت تقدمي تعقيبات اإ تظمة ملساعدهتم عىل الوصول اإ
الأداء املطلوب. ويف احلالت اليت مت فهيا تسجيل الأداء عىل أأنه أأقل من املس توى دلورتني متتاليتني، مل يمت منح زايدة 
دارة الأداء مزيد من اخلالفات بني املرؤوسني واملدراء أأكرث من أأي مسأأةل أأخرى لكهنا لعبت  دورا تريق. وقد خلقت معلية اإ

دارة الأداء ليزال جديد نسبيا واكن سيس تغرق وقتا قبل أأن يشعر امجليع ابلراحة أأثناء املناقشات  رضوراي. وقد اكن نظام اإ
آت والتقدير تبادل وهجات النظر يف هذا الصدد ومثل فرصة للتحدث عام  اليت تتعلق ابلأداء املناسب. وقد حفز نظام املاكفأ

تقدير العام للعاملني اذلين حققوا نتاجئ مؤثرة ومس توايت أأداء مرتفعة شديد الفائدة. لكن اكنت اعترب أأداء جيدا. وقد اكن ال 
ىل القيام ببذل مزيد من اجلهد حول التوصيات اخلاصة ابلتدقيق. ومت وضع التوصيات من  ىل  25هناك حاجة اإ الواردة  13اإ

تحقاقات. وقد مت التعامل مع بعض هذه التوصيات بصورة يف التقرير كنتيجة لعملية أأداء جرت مؤخرا خبصوص املزااي والاس  
دارة اجلودة واليت اكن سيمت تطبيقها اكنت  آلية اإ اكمةل واكن العمل ل يزال جاراي خبصوص التوصيات اليت لزالت معلقة. أأما أ

جراءات الانفصال واكن العمل جاري يف هذا الصدد. وقد اكن اجلدول الزمي اخلاص بتوصية ال   21تدقيق رمق تتعلق ابإ
 اية لكن بدأأ العمل يف هذا الصدد.املتعلقة بس ياسة التوزيع اجلغرايف فقد اكن قصريا للغ

عداد رمس بياين حول الاجتاهات املتعلقة ابلتنوع اجلغرايف يف  .392 يران الإسالمية من الأمانة اإ وطالب وفد مجهورية اإ
 .1022وحىت  1020املنظمة يف الفرتة من 

جدول الأعامل ، كام هو مقرتح من قبل من  23 مراجعة من فقرة القرار املتعلقة ابلبندسخة وقام الرئيس بقراءة ن  .395
 اعامتد فقرة القرار.مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب. ويف غياب أأي معارضة، مت 
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ن جلنة الربانمج واملزيانية .396  :اإ

 ؛(WO/PBC/22/11وثيقة ال) رير الس نوي بشأأن املوارد البرشيةيف مضمون التق نظرت "2"

دراج الاقرتاحات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء خالل ادلورة  "1" وأأوصت بأأن تلمتس امجلعية العامة اإ
 .الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف التقارير الس نوية القادمة بشأأن املوارد البرشية

طا 22البند   ر املساءةلاإ

ىل  .397  .WO/PBC/22/12الوثيقة استندت املناقشات اإ

مانة لتقدمي الوثيقة  .398  WO/PBC/22/12.وأأعطى الرئيس اللكمة للأ

وأألقت الأمانة الضوء عىل أأن الوثيقة متثل متابعة للتوصيات اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف تقريرها حول أأطر  .399
يف  الويبويق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف وتوصيات شعبة التدق  (JIU/REP/2011/5)املسائةل يف منظومة الأمم املتحدة 

طار للمساءةل يامتىش مع املكوانت الأساس ية كام هو حمدد  دارة اليت تعمتد عىل النتاجئ لتحديد وطلب املوافقة عىل اإ تدقيقها لالإ
ة املسؤولية البيئيو  "1" ؛النتاجئ " املساءةل عىل2" الويبو املمتثةل يفقمي ير وحدة التفتيش املشرتكة. و وموىص به يف تقر 

عادة التقومي  واليت مت وضعها وتعزيزها " والتوجه حنو تقدمي اخلدمات؛3" والاجامتعية والإدارية؛ من خالل برانمج اإ
طار عنرص لك  الاسرتاتيجي، تتناول من العنارص الأساس ية اليت مت حتديدها من قبل وحدة التفتيش املشرتكة لإنشاء اإ

طار املساءةل يف   الويبومساءةل قوي. وقد ربطت الوثيقة اليت مت تقدميها اإىل جلنة الربانمج واملزيانية بني خمتلف عنارص اإ
ىل ادلول الأعضاء يف صورة متسقة لتمتكن من دراس هتا واملواف طار املساءةل يف وقدمهتا اإ يعمتد عىل  الويبوقة علهيا. وقد اكن اإ

ثالثة راكئز تامتىش بصورة اكمةل مع عنارص املساءةل الرئيس ية اليت حددهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف تقريرها. وقد اكنت هذه 
دارة اخملاطر  الويبووادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ومس تخديم خدماهتا؛ نظام  الويبوالراكئز مبثابة اتفاقية بني  اخلاص ابإ

آلية راخسة وعامةل للشاكوى والاس تجابة. وقد أأسهمت هذه الراكئز معا يف خلق ثقافة مساءةل وشفافية  والضوابط ادلاخلية؛ وأ
آليات شاكوى واس تجابة  ساعدت الأمانة  ىل أ دارة خماطر ابلإضافة اإ من خالل اتفاقيات واحضة وأأداء اسرتاتيجي مؤسيس واإ

اس تجاابت من مس تخديم خدماتنا. وقدمت الوثيقة نظرة عامة عن لك من هذه الراكئز والعنارص الأساس ية اليت عىل تلقي 
طار املساءةل عىل رضورة اس تخدامه كدليل يويم يف مع الويبوتقوم علهيا. وقد أأكد مهنج  ل املدراء والعاملني اخلاص بتطبيق اإ

 يف املنظمة.

ىل أأنه قد أأحاط ابملعلومات املدرجة يف الوثيقة. كام أأشار أأيضا اإىل وشكر وفد املكس يك الأمانة عىل عرضه .200 ا وأأشار اإ
رسوره لرؤية الاهامتم بصفة خاصة ابلتوصيات اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية 

طار للمساءةل يف  مانة ع الويبويف حتديد اإ ىل هذا الإجناز. وقد دمع الوفد دمج مكوانت املساءةل كام تقدم ابلهتنئة اخلالصة للأ
 س ية كام متت الإشارة يف الوثيقة.الرئي 

التأأكيد عىل أأن  (iوشكر وفد كندا الأمانة عىل العرض. وطالب بتوضيح القضااي واللغة املس تخدمة من أأجل ) .202
( الاس تفسار عام iiلثالثة راكئز معا و )مصطلح "ادلمج" واذلي ظهر للمرة الأوىل يف الوثيقة اكن يشري أأساسا اإىل مجع ا

يس تتبع ذكل ادلمج مع الأخذ يف الاعتبار أأن الأمانة تقوم ابلفعل بعملية تطبيق الأسس املرجعية املوضوعة من قبل وحدة 
 التفتيش املشرتكة. 

ا وحدة التفتيش حنو تطبيق الأسس املرجعية اليت حددهت الويبوورحب وفد الولايت املتحدة الأمريكية بتقدم هجود  .201
مة الاكمةل لإطار املساءةل اخلاص هبا مع املعايري واملامرسات اليت اعرتفت هبا وحدة اخلاصة ابملواء الويبواملشرتكة وهجود 

التفتيش املشرتكة. وقد عربت عن تقديره لتقرير الأمانة ووهجات النظر املفيدة اليت قدمهتا لدلول الأعضاء فامي يتعلق ابملساءةل 
اخلاصة بتنفيذ الأسس املرجعية املتعلقة ابلإفصاح  الويبوواملسؤوليات اخلاصة ابلرقابة. وأأشار الوفد اإىل هجود  ويبواليف 
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حرازه لتوفري تقارير تدقيق اكمةل لدلول الأعضاء. وأأشار اإىل رسوره  الرمسي عن املعلومات وعرب عن تقديره للتقدم اذلي مت اإ
ىل نرش التدقيق ادلاخيل وتقارير التقيمي عىل موقع بصفة خاصة لالطالع عىل ميثاق التدق  شارة اإ يق ادلاخيل  اذلي تضمن اإ

صداره وهو ما اكن ميثل أأحد املامرسات الشائعة يف منظومة الأمم املتحدة وأأظهر  الويبو عىل الإنرتنت خالل ثالثني يوما من اإ
ىل رغبهتا يف التعامل مع الزتام الإدارة بتحديد نقاط الضعف اليت قد توجد داخل الضوابط ادلاخ  لية يف املنظمة ابلإضافة اإ

 لضعف هذه بصورة تمتزي ابلشفافية.نقاط ا

ليه جيمع ثالثة راكئز معا يف الوثيقة. كام  .203 وردت الأمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد كندا مؤكدة أأن الإدماج املشار اإ
ىل أأنه، كام ميكن أأن نرى من الوصف الوارد يف الوثيقة، مل  يمت تقدمي عنارص جديدة. فلقد اكنت الأمانة ببساطة جتمع أأشارت اإ

لهيا من قبل امجليع. كام أأكدت الأمانة أأيضا أأهنا اكنت  العنارص اخملتلفة اخلاصة ابملساءةل حىت جتعلها واحضة وسهل الوصول اإ
طار املساءةل هباختترب نفسها يف مقابل الأسس املرجعية بيامن اكنت تطبق وتس    .متر يف تعزيز اإ

 اعامتد القرار.وقرأأ الرئيس فقرة القرار املقرتحة يف الوثيقة. ويف غياب أأية تعليقات، مت  .202

 أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ويف الاحتادات، الك فامي يعنيه، مبا ييل:  .205

" العهد املربم مع ادلول 2التالية: "التصديق عىل توحيد عنارص املساءةل الرئيس ية وفقا للراكئز الثالث   "2"
دارة اخملاطر واملراقبة ادلاخلية؛ "1الأعضاء وأأحصاب املصلحة واملنتفعني خبدمات الويبو؛ " آليات  "3" واإ وأ

طار املساءةل يف الويبو"؛ WO/PBC/22/12الشاكوى والاس تجابة، الواردة يف الوثيقة   ، لتشلك معا "اإ

ت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ووحدة التفتيش املشرتكة لتحديد الإحاطة علام بتنفيذ توصيا  "1"
طار للمساءةل يف الويبو واحلصول عىل املوافقة عليه.  اإ

 قابلية حتمل اخملاطربيان  25البند 

 .WO/PBC/22/17الوثيقة  استندت املنتقشات اإىل .206

ىل تقدمي  .207  جدول الأعامل. هذا البند منودعا الرئيس الأمانة اإ

ىل أأن الاقرتاح قد سار وفقا للطلبات اليت تقدمت هبا جل  .208  الاستشارية املس تقةل للرقابة نة الويبووأأشارت الأمانة اإ
من أأجل القيام ابلتطبيق الفعال لإدارة اخملاطر  بيان قابلية حتمل اخملاطرلعمل  لويبووشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية اب

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية اكنت 1026/27 يف املؤسسة حبلول هناية عايم ن تعزيز اإ . وكام عرف العديد من الوفود، فاإ
. ومت التقومي الاسرتاتيجيواس متر حتسيهنا عندما جتاوزت املنظمة برانمج  التقومي الاسرتاتيجيمبادرة رئيس ية يف ظل برانمج 

صدار  دارة اخملاطر هبا ونظام الضوابط ادلاخلية. ومن يف س ياق معل الأمانة املس مت بيان قابلية حتمل اخملاطراإ ر هبدف تعزيز اإ
ليه   الاستشارية املس تقةل للرقابة نة الويبوجل املكوانت الهامة يف العمل اكن تأأسيس تقبل اخملاطر يف املنظمة وهو ما دعت اإ

عىل مس توى مرتفع للغاية، مقدار  ،بيان قابلية حتمل اخملاطر. وقد حدد لويبووشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية اب
طار معلياهتا اليومية. وابلرمغ من  اخملاطر اليت وافقت ادلول الأعضاء والأمانة عىل أأهنا تعترب مقبوةل ابلنس بة للمنظمة يف اإ

ة اكنت هناك حماولت املنظمة لتقليل تأأثري اخملاطر اليت تتعرض لها أأثناء سعهيا لتحقيق أأهدافها الإسرتاتيجية والنتاجئ املتوقع
هنا  ىل توقع قدر ما من اخلطر واذلي أأكد عليه امللكية املشرتكة لدلول الأعضاء والأمانة. وعند تعريف هذه العتبة فاإ حاجة اإ

دارة خماطرها مقارنه به. وقد قامت  الويبوس متثل الأساس املرجعي اذلي تقوم  بتعريف تقبلها للمخاطر فامي يتعلق  الويبوابإ
ابخملاطر التشغيلية واخملاطر املالية واخملاطر الإسرتاتيجية عالوة عىل تأأثري بعض هذه اخملاطر عىل السمعة. وقد مت التعبري عن 

عن اخملاطر تكل اخملاطر عىل أأهنا خماطر متبقية أأي خماطر تبقى بعد وضع تدابري وتطبيقها وتطبيق الضوابط. أأي خماطر تزيد 
ويمت قبولها فقط بعد القبول  لويبوخماطر مقبوةل يمت تقيميها من خالل مدراء الربامج و/أأو جلنة اخملاطر اب الويبواليت اعتربهتا 

الرصحي لها عندما تكون مضن مس توايت تفويض السلطة مبا يامتىش مع الإطار التنظميي للمنظمة وبعد التأأكد من أأن تدابري 
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عداد الاقرتاح، أأضافت الأمانة أأهنا اكنت تدرس ما متكنت منظامت الأمم املتحدة التخفيف املطبق ة مناس بة ومالمئة. وخالل اإ
 وردت الأخرى من تأأسيسه من خالل املفاوضات مع ادلول الأعضاء هبا ومتت صياغة الاقرتاح عىل غرار بعض الأمثةل اليت

 يف منظومة الأمم املتحدة.

ذا اكنت الأمانة قد قامت  وشكر وفد كندا الأمانة عىل .209 يضاح بعض النقاط. وتساءل الوفد عام اإ عرضها وطالب اإ
بتقدمي تعريفات، داخليا عىل سبيل املثال، ملصطلحات مثل الأثر الطفيف، والأثر امللحوظ والأثر احلامس واملتوسط 

ذا اكنت قد وفرت حرية الترصف ملدراء الربامج يف تعريف هذ جابة واملنخفض والأدين، وعام اإ ه املصطلحات. وبناء عىل اإ
الأمانة، أأراد الوفد معرفة كيفية قيام الأمانة ابلسعي لضامن التطبيق املتسق لعتبات تقبل اخملاطر يف ظل أأن هذه املصطلحات 
ذا مت تعريفها بصورة مركزية من قبل  ل اإ ميكن أأن تكون غري موضوعية أأو قد يكون للمصطلحات تعريفات غري موضوعية اإ

 ة. الأمان

ىل أأن، وفقا لوحدة التفتيش املشرتكة، الإدارة العليا يف املنظمة يه اليت س تكون مضطرة  .220 وأأشار وفد املكس يك اإ
واذلي  لويبواخلاص اب بيان قابلية حتمل اخملاطرلتخصيص وقت لالإرشاف عىل موارد املؤسسة وذلكل أأشاد الوفد بعرض 

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخ  نشاء نظام تقبل س يكون ممكال لنظايم اإ لية ابملنظمة. واكنت املنظمة تدرك متام الإدراك أأن اإ
خماطر يعترب هممة معقدة مث أأثى عىل اجلهود اليت بذلهتا الأمانة يف سبيل تقدمي هذا البيان اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. مث هنأأ 

ىل فئات خماطر خمتلفة أأي تشغي  سرتاتيجية وخماطر تتعلق ابلسمعة وهو ما أأيضا الأمانة عىل قياهما بتقس مي البيان اإ لية ومالية واإ
ىل أأنه يعتقد 1020يامتىش مع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة وتقريرها لعام  . وفامي يتعلق ابخملاطر الإسرتاتيجية، أأشار الوفد اإ

ىل فهم عام ملزااي نظام امللكية ادلول  ية املتوازن وحتديد واملوافقة عىل أأن هناك مزيد من اجلهود اليت ينبغي أأن تبذل للوصول اإ
ىل تسهيل التوسع يف الإطار ادلويل. ومن وهجة نظره، ابلرمغ من أأن العديد من اخملاطر تواجه  الفرص اليت سوف تؤدي اإ

ن الأمانة يه اليت ميكن أأن تلعب دورا استباقيا فامي يتعلق بتقليل اخملاطر الإسرت   اتيجية املتضمنة يف معلادلول الأعضاء، فاإ
 املنظمة.

دارة خماطر شامةل  .222 ىل أأن املنظمة ل متتكل س ياسة اإ واليت مت وضعها لتوفر مبادئ توجهيية  للويبووأأشارت الأمانة اإ
ىل أأهنا يرسها مشاركة نسخة مهنا مع الوفد. كام  ىل فهم متسق للمصطلحات املذكورة وأأشارت اإ وتعريفات لضامن التوصل اإ

ىل أأن هناك حتدايت وأأن املنظ جلنة مة اكنت يف مرحةل مبكرة أأو يف منتصف رحلهتا وأأضافت أأن علهيا أأن تشكر أأشارت اإ
ىل جانب العمل اذلي قامت به أأثناء تنفيذ برانمج  الاستشارية املس تقةل للرقابة الويبو التقومي عىل وضعها عىل هذا الطريق اإ

دارة اخملاطر الاسرتاتيجي   والضوابط ادلاخلية. وهو ما ساعد عىل حتقيق تقدم هائل فامي يتعلق ابإ

وشكر الرئيس الأمانة وعندما مل جيد أأي طلبات من احلضور طلب النظر يف فقرة القرار املتعلقة هبذا البند من  .221
 اعامتد القرار.تعليقات، مت وردت يف الوثيقة: ويف غياب كام  ،جدول الأعامل

مل اخملاطر، وفقًا لتوصيات هيئيت التدقيق أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامً بوضع الويبو بيان قابلية حت  .223
 . WO/PBC/22/17والرقابة، وذكل عىل النحو املبني يف الوثيقة 

دخال تغيريات عىل س ياسة الاستامثراتاقرتاح  26البند   بشأأن اإ

 WO/PBC/22/19.ىل الوثيقة استندت املناقشات اإ  .222

ىل أأنه يف ديسمرب  .225 ، مت تقدمي س ياسة 1020وقدمت الأمانة مقرتحا بتعديل س ياسة الاستامثرات من خالل الإشارة اإ
. وبعد دراسة الوثيقة،طالبت (WO/PBC/15/8) 20-2لالستامثرات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وفقا لالحئة املالية رمق 

ح معاد الصياغة يف جلسة لحقة مع الأخذ يف احلس بان املالحظات والتعليقات جلنة الربانمج واملزيانية من الأمانة تقدمي مقرت 
ىل  1020اليت قدمهتا ادلول الأعضاء. وبناء عليه، مت تقدمي س ياسة منقحة ذات مضمون أأبسط من مضمون س ياسة عام  اإ

 29امجلعية العامة أأثناء ادلورة ( ومت اعامتدها يف  WO/PBC/17/6)وثيقة  1022جلنة الربانمج واملزيانية يف جلساهتا عام 
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. وقد قامت هذه الس ياسة املنقحة ابلأخذ يف احلس بان املالحظات والتعليقات اليت قامت هبا ادلول 1022يف خريف عام 
ىل أأن املنظمة  ىل اس تخدام مدراء الاستامثرات اخلارجية لإدارة أأرصدة املنظمة. وأأشارت الأمانة اإ شارة اإ الأعضاء حلذف أأي اإ

ىل قد قام ت مؤخرا ببعض معليات التطوير يف بيئة الإدارة املالية هبا وذلكل قامت بتجميع سلسةل من املقرتحات اليت أأدت اإ
ىل جانب العمل الواجب القيام به وهو ما مت ذكره ابلتفصيل يف الوثيقة للقيام مبزيد من التطوير عىل  معليات التطوير هذه اإ

ىل أأن التغريات الأساس ية اليت جرت يف جمال الإدارة املالية وبيئة الاستامثر أأساس تعقيبات ادلول الأعضاء. وأأشارت ا لأمانة اإ
قد جنمت عن قيام املنظمة حاليا بوضع ودائعها البنكية يف دوةل سويرسا خالل الإدارة املالية الاحتادية لكهنا تلقت مراسالت 

 الويبومتوافرة ابلنس بة للمنظامت العاملية الأخرى مبا فهيا من السلطات السويرسية مفادها أأن هذه العالقة البنكية لن تعود 
ىل أأن الس ياسة الاستامثرية اليت قامت ادلول الأعضاء بتبنهيا يف السابق قد أأشارت اإىل 1025بهناية عام  . وأأشارت الأمانة اإ

الوثيقة بعض التبعات املتعلقة  هذه العالقة البنكية ذلكل جيب حتديهثا وتنقيحها مبا أأن هذه العالقة لن تس متر. وذلكل ذكرت
ابلس ياسة الاستامثرية فامي يتعلق هبذه التغيري وأأن التغيري الأسايس سوف يتعلق ابلتصنيفات الئامتنية اليت س تطبق عىل 

جابة عىل سؤال أأاثره يداع أأرصدهتا هبا. واكن هذا هو الأمر امللح بصورة فورية. ويف اإ  البنوك الأخرى اليت س تقوم املنظمة ابإ
دارة اخلزانة  ىل أأن دراسة اإ دارة اخلزانة النقد يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة أأشارت الأمانة اإ سابقا وفد كندا حول توصيات اإ

بريل  1023والنقد قد مت القيام هبا يف نومفرب  دخال عدد من التوصيات من قبل 1022ومت اس تكاملها يف مارس/اإ . وقد مت اإ
ىل تبعاهتا املتعلقة بس ياسة الاستامثر، قد مت تضميهنا يف الوثيقة اليت تمت دراس هتا حاليا من خرباء اخلزانة وبعضها، ابلإضا فة اإ

ىل أأن تعزيز الإدارة املالية هو من بني الأولوايت  قبل ادلول الأعضاء. وذكرت الأمانة الوفود بأأن املدير العام قد أأشار اإ
والاسرتاتيجيات احلالية اخلاصة سرتاتيجيات الاستامثر طويةل املدى الرئيس ية. وس تحتاج املنظمة اإىل دراسة المتيزي بني ا

س بانيا، واليت ل يمت متويلها بصورة اكمةل.  وقد مبطالبات الرعاية الصحية اليت تعقب انهتاء اخلدمة يف املنظمة ، كام أأشار وفد اإ
لاكمل أأو ش به الاكمل ملطالبات الرعاية اس تطاعت العديد من منظامت الأمم املتحدة حتقيق تقدم أأكرث ابلنس بة للمتويل ا

عىل املس توى احلايل  حاليا عىل نس بة عائدات متكهنا من احملافظة الويبوالصحية اليت تعقب انهتاء اخلدمة. ول حتصل أأرصدة 
 من التغطية.

مانة عىل تقد .226 مي املقرتحات وعرب وفد ابراغواي، متحداث ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب، عن شكره للأ
املتعلقة ابلتغيريات احملمتةل يف س ياسة الاستامثر. وسوف يتطلب اختاذ قرار هبذا الشأأن القيام بدراسة متأأنية لأنه همام اكنت 

ن القرار س يكون هل تأأثري عىل الوضع املايل للمنظمة. وبسبب الطبيعة بعيدة الأثر للمسأأةل، رأأي الوفد أأن اختاذ قرار  النتيجة فاإ
ورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية س يكون سابق لأوانه للغاية وطالب الأمانة بوضع اقرتاح مفصل للس ياسة اجلديدة يف ادل

ىل العنارص اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء أأثناء املناقشات.  مع اخذ العنارص اخملتلفة املتضمنة يف الوثيقة يف احلس بان ابلإضافة اإ
عادة سداد القروض للمؤسسة اجلديدة  القرار. مرشوعمن " 1البند "ل الفقرة )ج( حتت ورأأي الوفد أأنه ينبغي تعدي ن اإ اإ

ذا اكن يس تتبع ذكل ف رض أأي غرامات مالية عىل سوف يكون ممكنا، لكن قبل القيام بذكل، من الرضوري التأأكد مما اإ
 املنظمة.

ىل تنقيح الس ياسة وأأكد وفد امجلهورية التش يكية، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الو  .227 سطى والبلطيق، عىل احلاجة اإ
يف ضوء أأن الفائض النقدي ابلفرانك السويرسي لن يمت الاحتفاظ به مع السلطات السويرسية. وقد قامت السلطات 

. لكن البنوك التجارية يف سويرسا مل تقم بذكل للويبوالسويرسية ابلوفاء ابلرشوط املطلوبة وفقا لس ياسة الاستامثر احلالية 
وأأضاف الوفد أأن التوصل اإىل حل لهذه املشلكة يعترب من الأمور الأساس ية ابلنس بة للمنظمة اليت جيب أأن تضع يف حس باهنا 

. وذلكل، اكن التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمةأأيضا الالزتامات احلالية املتعلقة مبرشوع الإنشاءات اجلديد ومتطلبات نظام 
ة واحللول املمكنة ابلتفصيل وتقدمي مقرتحات مفصةل، تقدم بصورة شامةل، يف الاجامتع من الرضوري القيام بتحليل املشلك

 التايل للجنة الربانمج واملزيانية.

للآاثر اليت قد تنجم عن تغيري اجملموعة ابء، بأأنه من الرضوري القيام ابدلراسة املتأأنية واعتقد وفد الياابن ابلنيابة مع  .228
يف املس تقبل. ويف هذا الصدد جيب الإفصاح عن أأي تبعات أأي تغريات ممكنة يف  ويبوالس ياسة الاستامثر عىل أأصول 

ذا مسحت الس ياسة  ابلستامثر يف  للويبوس ياسة الاستامثر، سواء مبارشة أأو غري مبارشة، لدلول الأعضاء بصورة شامةل. واإ



WO/PBC/22/30 
118 

ضايف من املوظفني املتخصصني عدد كبري من املنتجات، وهو ما يكون هل نس بة خماطر أأعىل، فس تحتاج املنظمة اإ  ىل عدد اإ
للعمل يف جمال الاستامثرات وهو ما يعى زايدة نفقات العاملني. وأأضاف الوفد أأنه بسبب أأمهية هذه املسأأةل جيب عرض 
خيارات خمتلفة لمتكني ادلول الأعضاء من مقارنة وهجات النظر اخملتلفة يف ظل توافر معلومات اكفية. ومن هذا املنظور، 

صدار أأحاكم مس بقة عىل أأي  1025ب املهةل اليت تنهتيي يف ديسمرب وبسب نه س يكون من السابق لأوانه اعامتد أأو اإ فاإ
اجتاهات أأساس ية يف هذه املرحةل. ودمعت اجملموعة ابء تقدمي مقرتح مفصل يف اجللسة التالية للجنة الربانمج واملزيانية عىل أأن 

در الإماكن عن التبعات املالية والتبعات اخلاصة ابملزيانية ابلنس بة للك خيار. يتضمن اخليارات املمكنة ومعلومات شامةل بق
وأأضاف الوفد أأن اجملموعة ابء تفضل املهنج املتحفظ واذلي يتضمن استامثرات منخفضة اخملاطر طاملا حتقق الأهداف املتعلقة 

واليت يكون الرتكزي مة لس ياسة الاستامثر احلالية، ابخلصوم املس تقبلية للمنظمة. كام عرب أأيضا عن اعتقاده بأأن املبادئ العا
مع ضامن توافر الس يوةل الالزمة لتلبية متطلبات الأسايس فهيا عىل تقليل اخملاطر اليت تتعرض لها الأرصدة الأساس ية 

ىل االتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمةالتدفقات النقدية للمنظمة. وفامي يتعلق بنظام  حلصول عىل دراسة ، تطلعت مجموعة الوفد اإ
جراءات متويل  ىل جانب القيام مبزيد من ادلراسة لقرتاح مس تقبيل عن س ياسة استامثر منفصةل تتعلق ابإ الأصول واخلصوم اإ

من جدول الأعامل، حتتوي وتقلل اخلصوم طويةل  22 البند، لكن كام هو مذكور يف التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمةنظام 
ة املؤمترات وسداد القروض اخلاصة مبرشوع الإنشاءات اجلديدة، وبناء عىل توافر الس يوةل الاكفية، املدى. وفامي يتعلق بقاع

دمع الوفد بصورة أأساس ية الاجتاه املقرتح من قبل الأمانة.  وابلرمغ من ذكل، عرب عن رغبته يف معرفة أأس باب اختيار 
علومات حول غرامات سداد ليمت سداده وطالب مبزيد من امل احلالية الويبوالقرض احملدد املذكور يف الوثيقة من بني قروض 

 ادليون.

ىل  .229 ىل اضطرار املنظمة اإ س بانيا عىل أأن الوثيقة قد تناولت أأمر خارج س يطرة املنظمة. وقد أأدى املوقف اإ وأأكد وفد اإ
وفد قيام الأمانة بدراسة تغيري قواعد الاستامثر هبا فامي يتعلق ابلتصنيفات اليت تبحث عهنا من أأجل املستمثرين. واقرتح ال

نفاق بعمالت أأخرى. وجيب أأن تتضمن ادلراسة  ذا اكنت املنظمة تقوم ابلإ احامتلت جديدة تتعلق ابلستامثر بعمالت أأخرى اإ
ماكانت تقليل اخملاطر من خالل تنويع العمالت. كام وافق الوفد أأيضا عىل ماقيل بشأأن سداد  اليت سيمت القيام هبا البحث يف اإ

هناك قروض اكن لها معدلت فائدة مرتفعة، واكن ذكل أأعىل مما ميكن للمنظمة أأن حتصل عليه من عائدات عىل  القروض.
سرتاتيجية استامثرية لأرصدة نظام  ىل اإ وجيب أأن تضمن  التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمةاستامثراهتا. واكنت هناك حاجة اإ

املنظمة أأل ميثل ذكل، عىل املدى املتوسط والطويل، أأي خماطر استامثرية. جيب أأن تضمن ادلراسة الاستامثرية أأن عائدات 
الاستامثر تسمح للمنظمة ابلس مترار يف خططها احلالية. واقرتحت الوثيقة عىل سبيل املثال تقدمي قروض للعاملني وميكن ان 

ىل دراسة اس تدامة يمت التوسع يف ذكل  ليشمل اكفة منظامت الأمم املتحدة يف حاةل توافر املوارد الالزمة. وحتتاج املنظمة اإ
. ول يعمتد ذكل عىل عائدات الاستامثر حفسب ولكن عىل دراسة ما قامت به التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمةأأرصدة نظام 

 ن أأجل احتواء التلكفة املتضمنة.ممنظامت الأمم املتحدة الأخرى والأمور اليت تقوم هبا 

ىل اقرتاح متويل قاعة املؤمترات اجلديدة من خالل الأرصدة املتوفرة لالستامثر بدل من  .210 وطالب وفد كندا، مشريا اإ
ىل املصطلح "اكف"  احلصول عىل قروض، بتوضيح عبارة "مس توايت اكفية من الس يوةل" والهامش املتضمن اذلي يشري اإ

ىل أأب ، فهم الوفد من التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمةعن نقص الس يوةل. وفامي يتعلق بمتويل نظام  الويبوعاد وهو ما س يؤدي اإ
ىل  30الفقرة  ىل احلفاظ عىل احلصول عىل عائدات تصل اإ التأأمني الصحي % عىل أأرصدة نظام  1.3)ب( أأن املنظمة حتتاج اإ

للوهةل الأوىل بدا أأن حتقيق هذا املعدل سوف يستبعد خيار وجتنيهبا من أأجل احلفاظ عىل التناسب. و بعد هناية اخلدمة
الاستامثر يف أأصول منخفضة اخملاطر وخاصة عند التفكري يف املعدلت اليت اكنت تقدهما السلطات السويرسية واليت اكنت 

آلك رأأس املال أأمرا حمتيا وجيب تعويضه بصورة ما. وطالب الوفد ابحل1.3تقل بكثري عن  صول عىل %. وسوف يكون تأ
املزيد من التفاصيل من الأمانة حول كيفية القيام بعملية التعويض هذه. ورأأي أأن ذكل سوف يتضمن خض دامئ لأرصدة 

مانة الإشارة عن  ذا اكن ميكن للأ للتعويض عن العجز احلادث وأأن هذه الأرصدة جيب توفريها بصورة ما. وتساءل الوفد عام اإ
أأن حتافظ عىل  للويبوذه الأرصدة. ورأأي الوفد أأن الطريقة الوحيدة  اليت ميكن املصدر اذلي ميكن احلصول منه عىل ه

ضايف  التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة% املطلوبة عىل أأرصدة نظام 1.3عائدات  ووضعها جانبا بدون اللجوء اإىل خض اإ
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رات مرتفعة اخملاطر. ويبدو أأن لأرصده س يكون من خالل احلصول عىل عائدات مرتفعة واليت تتوافر فقط من خالل الاستامث
ىل  ذكل مل يرتك أأمام املنظمة خيارات عديدة كام هو احلال ابلنس بة للمنظامت احلكومية الأخرى. ويعى ذكل مضنا اللجوء اإ

التأأمني مدراء الأرصدة اخلارجيني أأو توظيف مدراء أأرصدة وجيب التفكري يف ذكل الأمر بصورة مس تقةل. وفامي يتعلق بنظام 
بصفة عامة، عرب الوفد عن رغبته يف التعرف من الأمانة عىل مدى  الويبوبصفة خاصة وس ياسة  ي بعد هناية اخلدمةالصح

توافر أأية وسائل ابلفرانك السويرسي تقدم بديال للبنك الوطي السويرسي وتقدم معدل فائدة مساوي هل أأو أأعىل، بغض 
عال املنظامت العاملية اليت مقرها يف سويرسا  عىل حسب القدرة عىل النظر عن مس توى اخملاطرة. اثنيا، تساءل عن ردود أأف

الاستامثر مع السلطات السويرسية وما يه البدائل اليت تفكر فهيا هذه املنظامت. اثلثا، تساءل عن نوع العائدات أأو اخلسائر 
ليه يف اجل التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمةاملتعلقة ابستامثرات نظام  يف الوثيقة كام تراها منظمة  2دول رمق كام هو مشار اإ

ذا اكن ميكن للمنظمة القيام ابستامثرات بعمالت  العمل ادلولية واملنظمة العاملية للأرصاد اجلوية. رابعا، تساءل الوفد عام اإ
مدراء أأرصدة أأجنبية وما اذلي س يرتتب عىل ذكل. وأأخريا، تساءل عن التلكفة املتعلقة ابلإدارة اخلارجية للأرصدة أأو توظيف 

داخليني . وافرتض الوفد أأن مثل هذه التلكفة س تكون مرتفعة للغاية يف جنيف بصفة خاصة. وعرب الوفد عن عدم رغبته يف 
جاابت فورية عن الأس ئةل لكنه اعتقد ان هذه العنارص جيب أأن تكون جزءا من املقرتح املفصل و/أأو دراسة  احلصول عىل اإ

دارة الأصول واخلصوم.  اإ

دارة اخملاطر وضامن وأأشار و  .212 ىل أأن س ياسة الاستامثر متثل توازان مناس با بني مفهويم اإ فد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
عطاء خيارات متواضعة لتعديالت س ياسة  الويبومعدل عائدات معقول عىل الاستامثرات. وعرب عن تقديره لقرتاح  املتعلق ابإ

يث ميكن لدلول الأعضاء أأن ترى الأداء املايل لالستامثرات بوضوح. كام عرب الاستامثر. ومن املهم ضامن حتقيق الشفافية حب 
عن تقديره للتفاصيل ادلقيقة للتوصيات اليت قدمهتا الأمانة فامي يتعلق بأأنواع الاستامثرات والتصنيفات اليت حصلت علهيا 

تامثر دقيقة للغاية وشامةل وسوف املنظامت من هيئات التصنيف. وقد أأظهر هذا املس توى من التفاصيل أأن س ياسة الاس 
تدمع التغريات الهامش ية اليت حتدث نتيجة لظروف السوق. وحذر الوفد من الاستامثرات الأكرث خماطرة ابلنس بة للخصوم 

ورحبت بوجود مهنج أأكرث حتفظا. وعرب عن رغبته يف أأن يرى  التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمةطويةل املدى اخلاصة بنظام 
ليه يف  التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمةعامل مع نظام كيفية الت من قبل امجلعية العامة للأمم املتحدة. ول يزال اخليار املشار اإ

ىل التعامل مع مسائل مثل كيفية قيام  بضامن أأن حاةل كيان الاستامثر تمتزي ابلشفافية ابلنس بة لدلول الأعضاء  الويبوحاجة اإ
 البياانت املالية الس نوية للمنظمة وأأن تمتزي ابلشفافية يه أأيضا. كام أأكد الوفد أأيضا عىل وكيفية تضمني املعلومات عهنا يف

رضورة تعديل س ياسة الاستامثرات وطالب من الأمانة أأن تقدم مقرتح مفصل يتعلق بنسخة منقحة من الس ياسة يف جلس هتا 
قرارها من قبل اللجنة الاستشارية لالستامثر  ات. ورحب الوفد بدراسة جلنة رصد الأصول واخلصوم التالية بعد مراجعهتا واإ

قرارها من قبل اللجنة  التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمةوتقدمي س ياسة استامثرية منفصةل لمتويل نظام  يف أأعقاب مراجعهتا واإ
ىل أأنه نتيجة لعدم توفر املس توايت الالزمة من الس يوةل قد يمت متويل  قاعة املؤمترات من الاستشارية لالستامثرات. وأأشار اإ

أأرصدة الاستامثرات بدل من القروض. وسوف يكون ذكل الأمر املفضل ابلنس بة للوفد. وابلرمغ من ذكل، حذر من 
 ويل قاعة املؤمترات وسداد ادلين.اس تخدام الك اخليارين معا أأي اس تخدام أأرصدة الاستامثرات لمت

ىل مس توايت لزالت يف حاةل تغري مس متر مع وصول أأسعار الفاوعلق وفد اململكة املتحدة بأأن الأسواق املالية  .211 ئدة اإ
يداع أأرصدهتا يف الإدارة  للويبوومع تغيري قواعد الإدارة الفيدرالية واملالية السويرسية واليت ل تسمح منخفضة قياس ية.  ابإ

بصورة جديدة لس ياس هتا الاستامثرية  أأصبحت املنظمة جمربة عىل النظر 1025الفيدرالية واملالية السويرسية حبلول هناية عام 
ىل ما تريم املنظمة اإىل حتقيقه من وراهئا وتقبل اخملاطر ووسائل الاستامثر املتاحة اليت تتوافق مع معايري الاستامثر الناجتة.  واإ

ذا اكنت وأأضاف الوفد أأنه مع بقاء معدلت الفائدة منخفضة عىل الإيداعات أأصبح من غري املنطقي حتمل مزيد من ادليون  اإ
معدلت الفائدة اليت يمت احلصول علهيا أأعىل بكثري من املعدلت اليت يمت اكتساهبا. وهكذا، وبرشط توافر الس يوةل الالزمة، 
دمع الوفد من حيث املبدأأ اس تخدام الاحتياطي بدل من رأأس مال القروض يف مرشوعات مثل مرشوع مركز املؤمترات. 

التأأمني الصحي بعد الأمانة يف التعامل مع املوقف اكن حصيحا ودمعه. واس مترت خصوم نظام  وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مهنج
ىل  هناية اخلدمة % من هذه 77.5يف الزايدة، واكنت مسؤوةل عن زايدة اكفة اخلصوم املتعلقة مبزااي املوظفني وارتفعت اإ
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ىل  واكن دلى الوفد مقرتحات لحتواء  للويبوملدى % يف عام واحد. وقد مثل ذكل أأكرب هتديد مايل طويل ا79.2اخلصوم اإ
أأن تليب اخلصوم طويةل املدى بدون املساس بأأهدافها. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مهنج الأمانة جتاه  للويبوالتاكليف. وميكن 

مانة.املوقف اكن حصيحا وعرض ت  قدمي أأي مساعدات مطلوبة للأ

ىل توفري املزيد من املعلومات املتعلقة ابلتبعات املالية واملتعلقة ابملزيانية وعرب وفد أأملانيا عن اعتقاده بأأن هناك حاجة  .213 اإ
ىل احلصول عىل مقرتح مفصل يف الاجامتع املقبل للجنة الربانمج  حىت ميكن اختاذ قرار مبي عىل معلومات اكفية وتطلع اإ

 ابء. ام أأشارت اجملموعةواملزيانية. وفامي يتعلق ابملضمون، أأضاف الوفد أأنه يفضل املهنج املتحفظ ك

وعرب وفد املكس يك عن رغبته يف معرفة املس توى الاكيف للتنويع، فامي يتعلق ابملؤسسات اليت س تعمل معها املنظمة.  .212
ذا اكنت هناك مبادئ توجهيية ميكن  ذا اكن مس توى اخملاطر معلوما وعام اإ اس تخداهما يف هذا الصدد.  للويبووتساءل عام اإ

ية تقدم معدلت فائدة منخفضة عىل الودائع واكنت مؤسسات ملكفة يف نفس الوقت. وذلكل عرب اكنت البنوك السويرس 
الوفد عن اعتقاده أأنه من الرضوري احلصول عىل مزيد من املعلومات حول التلكفة التقديرية خملتلف اخليارات الاستامثرية 

التنويع ولكن ذكل ل جيب أأن يمت عىل حساب مس توى اليت تتوافر من خالل هذه املؤسسات. واكن من املهم القيام بعملية 
يداع أأرصدة يف اخلارج، للويبواملوارد املتوافرة  ماكنية اإ . وأأضاف أأنه، كام ذكرت الوفود الأخرى، هناك حاجة لس تكشاف اإ

خماطر برشط أأن تكون معدلت الفائدة مرتفعة بصورة اكفية حىت لو اكن ذكل بعمةل غري الفرنك السويرسي. واكن هناك 
تتعلق بتبادل العمالت لكن لبد من دراسة هذا احلل. وعرب الوفد عن رغبته يف احلصول عىل املزيد من املعلومات حول 

. كام أأضاف أأنه يف 16الأدوات املتاحة، ومس توايت عائداهتا عىل الاستامثرات ومس توايت أأماهنا، كام هو مذكور يف الفقرة 
ربات الإدارة الرضورية لإدارة الاستامثرات اليت سيمت حسهبا من دلى السلطات السويرسية الوقت احلايل مل تتوافر للمنظمة خ

مانة فامي  وذلكل عرب عن رغبته يف التعرف عىل تلكفة التعاقد عىل احلصول عىل خدمات خارجية وما هو الهيلك املتوافر للأ
اجلدد اذلين جيب توظيفهم وتلكفة ذكل. ووافق عىل فكرة يتعلق ابلستامثرات يف منظامت الأمم املتحدة الأخرى وعدد الأفراد 

عداد دراسة للأصول واخلصوم تساعد عىل تعديل س ياسات الاستامثر اخلاصة بأأرصدة نظام  التأأمني الصحي بعد هناية اإ
نشاؤها بني كبار املوظ اخلدمة فني يف هيئات الأمم وعرب عن رغبته يف قيام  الأمانة ابلتشاور مع امجلاعة رفيعة املس توى اليت مت اإ

. التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمةاملتحدة حىت يمت التعرف عىل كيفية قيام املنظامت الأخرى ابلتعامل مع استامثر أأرصدة نظام 
ويف الهناية، وافق الوفد عىل قيام الأمانة ابلس تفادة من املوارد املتاحة يف الإنشاءات اجلديدة أأو يف سداد ادليون برشط أأن 

ون ذكل يف صاحلها. وطالب ابحلصول عىل بعض املعلومات الإضافية حول رشوط القروض ومفهوم السداد. وقد يكون يك
أأعىل بكثري من العائدات اليت حتصل علهيا عىل الاستامثرات وقد مت أأخذ مسأأةل مس توايت  الويبوسعر الفائدة اذلي تدفعه 

ىل القيام ابلتفكري املتأأين يف القيام مبراجعة الس يوةل الرضورية أأيضا يف احلس بان. وقبل اختاذ قر  ار هنايئ اكنت هناك حاجة اإ
مالمئة لإسرتاتيجية الاستامثر. ودمع الوفد البيان اذلي تقدم به منسق مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب لأنه رأأي أأنه من 

 الفرعية )ج( من القرار املقرتح. الفقرة اعامتدالسابق لأوانه أأن يمت 

ت  .215 جاابت عىل لك ابلتوجهيات والإسهامات الهامة اليت قدهم الأمانةوأأقر  ا العديد من الوفود وأأضافت أأهنا ل متتكل اإ
سؤال لأن ذكل س يكون الغرض من وراء مراجعة س ياس هتا. واكن من الواحض أأن الوفود اكنت ترغب يف أأن ترى اخليارات 

عىل معلومات اكفية. وفامي يتعلق مبسأأةل سداد ادليون، أأوحضت الأمانة أأن  وتقيمي جيد للخيارات حبيث تقوم ابختاذ قرار مبى
لهيام بوضوح يف القوامئ املالية. واكنت املنظمة قد حصلت عىل قرض من  هناك قرضني رئيس يني قامئني، وأأهنام متت الإشارة اإ

ع أأي فوائد عليه وبذكل فاإن الاقرتاح مؤسسة مباين املنظامت ادلولية واذلي مت احلصول عليه منذ عده س نوات ومل تقم بدف
ىل هذا القرض. أأما القرض الثاين فقد مت احلصول عليه من بنكني: بنك اكنتوانل جبنيف  بسداد بعض الأقساط مل يكن يشري اإ
وبنك اكنتوانل يف فود ومت احلصول عليه من أأجل الإنشاءات اجلديدة. وقد مت احلصول عىل هذا القرض عىل أأربعة أأجزاء 

فة عىل مدى فرتة زمنية وميكن سداد لك من هذه الأجزاء الأربعة يف هناية فرتة زمنية مت حتديدها عند احلصول عىل لك خمتل
جزء من القرض. وتشري معليات السداد املقرتحة يف النقطة )ج( اإىل جزأأين من القرض واذلين مت احلصول علهيام من أأجل 

. أأما اجلزء الثاين فقد مت احلصول 1029واكن مس تحق السداد يف  1009عام املبى. وقد مت احلصول عىل اجلزء الأول يف 
لهيام يف 1025ومس تحق ادلفع يف نومفرب عام  1020عليه يف عام  . أأما اجلزء الثالث الوثيقة. واكن هذا هو أأحد املبلغني املشار اإ
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واكن  1022ل عىل اجلزء الأخري يف عام بيامن مت احلصو  1015واكن مس تحق السداد يف  1020فقد مت احلصول عليه يف عام 
ليه يف الوثيقة. وابلنظر اإىل موعدي السداد، اكن دلى 1026مس تحق السداد يف يناير  . واكن هذا هو املبلغ الثاين املشار اإ

عادة التفاوض خبصوص أأ  ىل أأن تقوم ابلسداد، لكن اكن أأماهما أأن تقوم بدل من ذكل ابإ جزاء املنظمة اخليار. ومل تكن مضطرة اإ
القرض ومدها لفرتة زمنية أأخرى. وبسبب الاختالف يف معدل الفائدة )الفارق يف معدل الفائدة اذلي تقوم املنظمة بسداده 
فامي يتعلق بأأجزاء القرض وعائدات الاستامثر( فقد عربت الأمانة عن اعتقادها بأأنه أأمام املنظمة فرصة جيدة، يف حاةل توافر 

سداد أأجزاء من القرض. اكفة هذه الأجزاء تتعلق بنفس القرض وهو القرض اخلاص ابلإنشاءات التدفقات النقدية، للقيام ب 
ذا اكنت هناك غرامات خبصوص سداد هذه  اجلديدة. وأأجابت الأمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد ابراغواي حول ما اإ

اتفاقية القرض كام تضمنت التفاقية الأجزاء بأأنه لن تكون هناك أأي غرامات. واكن احلصول عىل جزء من القرض جزء من 
 رض يكون دلهيا القدرة عىل سداده.أأيضا أأنه عندما تصل املنظمة اإىل هناية العمر الافرتاي جلزء من الق

ىل أأن  .216   ح فامي يتعلق ابلس يوةل "الاكفية"من كندا خبصوص التعبري يف القرار املقرت  هناك تساؤلوأأشار الرئيس اإ

جراءات س يوةل معينة. وقد ورد ذكل يف احلاش ية املوجودة يف  .217 ىل اإ شارة يف الوثيقة اإ ىل أأن هناك اإ وأأشارت الأمانة اإ
)النسخة الاجنلزيية( حيث مت توضيح حساب املعدلت احلالية ومعدلت الس يوةل، حيث مت رشح حساابت  8صفحة 

تدابري قياس ية معروفة يف عاملي احملاس بة واملصاريف،  النسب اجلارية ونسب الس يوةل. وقد اكنت هذه النسب عبارة عن
ىل مثل هذه التدابري لنقيس الس يوةل دلى  وملقارنة س يوةل املنظمة مع س يوةل املنظامت الأخرى. ورمبا  الويبووميكننا أأن ننظر اإ

اجعة مثل هذه النسب مع يكون هناك نسب أأخرى أأيضا لكن اكنت هذه يه التدابري القياس ية املقبوةل. وقد قامت الأمانة مبر 
ىل أأهنا اكنت تتابع  عدادها يف قسم املاليات بصفة منتظمة. وقد أأشارت الأمانة أأيضا اإ التدفقات النقدية املتوقعة واليت يمت اإ
نفاق املس تقبيل لكن أأيضا من أأجل ضامن توافر س يوةل اكفية لتغطية  توقعات التدفقات النقدية ليس فقط لضامن تغطية الإ

وضوعة لس ياسة الاحتياطي. وبيامن يقرتب وقت سداد ادلين، جيب عىل الأمانة أأن تأأخذ اكفة هذه العنارص يف الأهداف امل
احلس بان مع دراسة نسب الس يوةل وضامن توافر نقد اكيف للوفاء ابلنفقات املس تقبلية. مث قامت الأمانة بتناول فكرة الاستامثر 

جابة بس يطة ومعقدة. الإجابة البس يطة يه يف معالت أأجنبية واذلي مت اقرتاحه من قبل قل  يل من الوفود موحضا ان هناك اإ
أأن املنظمة ميكهنا الاستامثر يف معالت أأخرى. ويف دول أأخرى، اكنت هناك نسب فائدة متوفرة أأعىل من تكل اليت اكنت 

الاستامثر ابدلولر الأمرييك يف متوافرة يف سويرسا عىل الفرانك السويرسي. ولنأأخذ مثال، فس يكون من املمكن حاليا أأن يمت 
%. وذلكل ميكن للمنظمة أأن تقوم بتحويل مجيع أأرصدهتا ابلفرانك السويرسي 3جزيرة موريش يوس واحلصول عىل عائدات 

ىل أأرصدة ابدلولر الأمرييك وتضعها يف بنوك يف جزيرة موريش يوس. مث اتبعت الأمانة ابلإجابة املعقدة. ويف نفس املثال،  اإ
ىل أأرصدة ابدلولر الأمرييك بسعر التحويل احلايل مث يمت استامثرها يف بنوك ميكن حتوي ل اكفة الأرصدة ابلفرنك السويرسي اإ

لأهنا منظمة حتتاج لس تعادة أأموالها يف هناية املطاف، %. ولأن املنظمة 3يف موريش يوس حيث حتصل عىل نس بة عائدات 
نفاقها تقريب يداع ملدة عام. وابفرتاض أأنه تعمتد عىل الفرنك السويرسي واكفة اإ ا اكن ابلفرنك السويرسي فقد افرتض املثال فرتة اإ

أأثناء هذا العام مل حيدث شيئا جذراي، وظلت املاكنة النسبية لدلولتني، سويرسا وموريش يوس، كام يه، فاإن سعر التحويل 
ىل أأرصدة ابلفرنك السوي  رسي س تكون عند املس توى اذلي يضمن اذلي سيمت احلصول عليه عند حتويل الأرصدة ادلولرية اإ

حصول املنظمة عىل نفس جحم أأرصدة الفرنك السويرسي اذلي اكن س يصبح دلهيا لو أأهنا احتفظت ابلأرصدة ابلفرنك 
السويرسي منذ البداية وقامت ابستامثرها يف الأسواق السويرسية. وهذه يه الطريقة اليت تعمل هبا أأسواق النقد الأجنيب. 

ىل فرانك وابلرمغ من ذكل ، اكن من املمكن احلصول عىل أأدوات التحوط محلاية سعر النقد اذلي يمت حتويل ادلولر عليه اإ
سويرسي. وميكن تطبيق أأدوات التحوط محلاية سعر النقد وبعض، ولكن ليس لك، الفائدة الإضافية اليت مت احلصول علهيا 

ىل أأن السيناريو أأك رث تعقيدا لأن أأدوات التحوط ستس تفيد من بعض أأنواع الشذوذ يف جزيرة موريش يوس. وأأشارت الأمانة اإ
ىل أأن الاستامثر يف سوق العمالت ميكن أأن حيتاج اإىل خربة كبرية  ىل الوثيقة واإ يف أأسواق العمةل الأجنبية. وأأشارت الأمانة اإ

ت الاستامثر اليت جيب فامي يتعلق مبعرفة السوق، وفهم أأدوات التحوط، والتعرف عىل الفرص، والقدرة عىل حتديد منتجا
تباعه، وأأدوات التحوط اليت جيب اس تخداهما، وحتديد الفرتة الزمنية اليت تس تغرقها  اس تخداهما، واملدى الزمي اذلي جيب اإ
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املرشوعات. وأأضافت أأن املنظمة ليس دلهيا مثل هذه اخلربة داخليا. أأما منظامت الأمم املتحدة الأخرى فمل تستمثر يف معالت 
 ارجيني ميتلكون اخلربة الالزمة.مت ذكل من خالل مدراء أأرصدة خأأخرى لكن 

أأنه ل يزال من السابق لأوانه أأن يمت اختاذ قرار بشأأن سداد ادلين. وبيامن فهم أأن وعرب وفد املكس يك عن اعتقاده ب .218
عداد تقرير 1026س يكون موعد أأول قسط سداد مث يكون الثاين يف يناير  1025نومفرب  اكمل عن اكفة  ، ومن املطلوب اإ

اخليارات حىت يمت المتكن من اختاذ قرار يعمتد عىل معلومات اكفية. واكن هناك العديد من خيارات الاستامثر املتاحة وعرب 
الوفد عن رغبته يف أأن تقوم الأمانة بعرض مزاايها وعيوهبا مجيعا. واكنت هناك خماطر أأيضا لالستامثر يف أأدوات معينة يف 

ىل أأن املبدأأ الأسايس سويرسا. واكنت هنا ك أأيضا مسأأةل رسوم البنوك اليت جيب أأن تسدد يف سويرسا. وأأشار الوفد أأيضا اإ
ابلنس بة لأي استامثر هو ضامن توافر رأأس املال من أأجل الاستامثر. واكن من الرضوري أأن تمت دراسة اخليارات احملمتةل 

كن تبي العديد من اخليارات لستامثر الأرصدة اخلاصة ابملنظمة لأنه وتنويعاهتا ومل يكن عىل املنظمة أأن تنتقي خيارا واحدا. فمي
ن الس يوةل ل جيب أأن مت  ىل مس توى معني من الس يوةل فاإ  % من مواردها الاستامثرية.200ثل يف حني أأهنا حتتاج اإ

س بانيا وهجة نظر وفد املكس يك يف أأن الأمر معقد. وقد اكن هذا املثال بس يطا اذلي يتع .219 لق بتحويل وشارك وفد اإ
ن استامثر الفراناكت السويرسية يف  اكفة الأرصدة ابلفرنك السويرسي اإىل معةل أأخرى لكن هذه هو ما مت ابلفعل اقرتاحه. اإ
معةل أأخرى مثل منذ البداية نوعا من اخلطر الاكمن لكن يف املوقف احلايل اكنت هناك أأيضا خماطر ولن مينع أأاي مهنا املنظمة 

ستامثرات احملمتةل. وأأضاف الوفد أأن الوفد هو عضو يف اللجان املالية يف منظامت أأخرى لها أأرصدة من تقدمي دراسة حول الا
ذا اكن هناك دفعات سداد للقرض، ميكن للمنظمة أأن تدخر الأموال. وابلرمغ  للمعاشات وقد واهجت العديد من اخملاطر. واإ

ن هذا الأم  ىل رضورة وجود دراسة مفصةل.ر اكن معقدا وأأكد الوفد عمن ذكل، ميكن أأن تفرض غرامة عىل ادلفع املبكر. اإ

ىل فقرة القرار  .230 ذا قامت املنظمة ابلسداد يف التوارخي احملددة فلن يمت فرض أأية غرامات. وابلإشارة اإ وأأوحض الرئيس أأنه اإ
ذا اكنت مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب ستتفق عىل ا جلزء الأول من الفقرة أأي وخاصة للفقرة الفرعية )ج( تساءل عام اإ

وبرشط توافر مس توايت اكفية من الس يوةل، متويل قاعة املؤمترات من الأموال املتاحة لالستامثر بدًل من حسب أأقساط "
نح لهذا الغرض  ".القرض اذلي م 

مانة عن التوضيحات اليت قدمهتا حول عدد من النقاط اليت أأاثرها فامي ي  .232 تعلق وعرب وفد ابراغواي عن شكره للأ
ىل املس توى الاكيف من الس يوةل. ويف ظل هذه الإيضاحات ميكنه  ابلغرامات وتوارخي ادلفعات اخلاصة بسداد ادلين ابلإضافة اإ

 ليل النقطة باكملها لختاذ قرار.أأن يفهم الفقرة )ج( بصورة أأفضل حبيث ميكنه حت 

ن جلنة الربانمج  ة )ج( وفقا لقرتاح الأمانة : وقام الرئيس بقراءة فقرة القرار، واذلي مت تعديهل يف الفقرة الفرعي .231 اإ
تقدمي اقرتاح مفصل بشأأن  )أأ(  وطلبت من الأمانة ما ييل:" 1" أأقرت ابحلاجة اإىل تعديل س ياسة الاستامثر؛ " 2"" واملزيانية:

جراء  )ب(  جتزيها؛نسخة منقحة من الس ياسة يف دورهتا املقبةل بعد أأن تس تعرضها اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر و  واإ
لهيا  دارة الأصول واخلصوم وتقدمي س ياسة استامثر منفصةل بشأأن متويل التأأمني الصحي بعد فرتة اخلدمة وتقدميها اإ دراسة بشأأن اإ

وبرشط توافر مس توايت اكفية من الس يوةل، متويل  )ج(  بعد أأن تس تعرضها اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر وجتزيها؛
نح لهذا الغرض.قاعة املؤ  ". وأأضاف أأن الأمانة عىل مترات من الأموال املتاحة لالستامثر بدًل من حسب أأقساط القرض اذلي م 

يضاحات مطلوبة.اس    تعداد لتقدمي أأي اإ

وقام الرئيس بقراءة فقرة القرار اليت مت تعديلها يف الفقرة الفرعية )ج( يف أأعقاب القيام ابملزيد من املشاورات مع مجموعة  .233
 ول أأمرياك الالتينية والاكرييب.د

يضاحات  .232 القرار. وأأضاف  اكنت مفيدة فامي يتعلق بفهم مرشوعوعلق وفد ابراغواي بأأن الأمانة قد قامت الآن بتقدمي اإ
الوفد أأنه اكن يفضل أأن تظهر بعض هذه الإيضاحات يف القرار اذلي سيمت اعامتده. وقد شعر الوفد ابلرضا جتاه التوضيحات 

 رمسية وميكنه أأن يقبل الاقرتاح. همها بعد أأن مت تقدميها بصورة غرياملقدمة وف 
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ن جلنة الربانمج واملزيانية:  .235  اإ

ىل تعديل س ياسة الاستامثر؛  "2"  أأقرت ابحلاجة اإ

 :وطلبت من الأمانة ما ييل  "1"

تقدمي اقرتاح مفصل بشأأن نسخة منقحة من الس ياسة يف دورهتا املقبةل بعد أأن تس تعرضها   )أأ(
 اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر وجتزيها؛

دارة الأصول واخلصوم وتقدمي س ياسة استامثر منفصةل بشأأن متويل   )ب( جراء دراسة بشأأن اإ واإ
لهيا بعد أأن تس تعرضها اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر  التأأمني الصحي بعد فرتة اخلدمة وتقدميها اإ

 وجتزيها؛

وايت اكفية من الس يوةل، متويل قاعة املؤمترات من الأموال املتاحة لالستامثر وبرشط توافر مس ت  )ج(
نح لهذا الغرض.  بدًل من حسب أأقساط القرض اذلي م 

 اقرتاح بشأأن اإصالح وحتسني تقارير أأداء الربانمج والتقارير املالية  27البند 

 .WO/PBC/22/27ىل الوثيقة استندت املناقشات اإ  .236

ىل التحسني املس متر لآليات التقارير ابلنس بة لدلول وعرضت الأمانة الوثي .237 قة وأأكدت عىل أأمهية الإفصاح واحلاجة اإ
عدادها للجنة الربانمج  الأعضاء وجعل التقارير أأكرث سهوةل يف الاس تخدام والاطالع. وأأضافت الأمانة أأنه، خالل اإ

عداد التقارير احلالية واملزيانية، لحظت أأن هناك تكرار كبري يف املعلومات املقدمة. وأأكدت عىل ىل القيام بتقيمي لآلية اإ  احلاجة اإ
مع ادلول الأعضاء من خالل معل دراسة ميدانية تؤكد عىل نطاق التقارير وفائدة خمتلف العنارص اخلاصة ابلتقارير املقدمة.  

دارة مالية، عداد التقارير احلالية، فاإن هناك تقرير اإ ىل أأنه، وفقا لآلية اإ وقوامئ مالية، يمت تدقيقها من قبل  وأأشارت الأمانة اإ
دارة  . وتتداخل هذه  العام للقطاع احملاسبية ادلولية املعايريمدققني خارجيني، وعنارص القوامئ املالية اليت جشع علهيا جملس اإ

مج ابملقارنة العنارص مع تقرير الإدارة املالية واذلي قدم لدلول الأعضاء حتليل لأداء املزيانية ومناقشات حول أأداء الربان
ابملزيانية، وسبب وجود اختالفات حول اس تخدام املزيانية. واكن هناك تكرار بني القوامئ املالية وتقرير الإدارة املالية. عالوة 
عىل ذكل، اكن هناك تقرير أأداء الربانمج واذلي أأصبح، مبرور الس نوات، يقدم وهجيت نظر شامةل للغاية. أأحدهام اكنت وهجة 

ضايف من التقارير  نظر تقوم عىل أأساس النتاجئ والأخرى اكنت تقوم عىل أأساس الربانمج. وقد نتج عن ذكل وجود مس توى اإ
ىل تقرير أأداء الربانمج. وقالت الأمانة، عالوة عىل ذكل، يف اس تجابة للمطالبات وتوصيات قدمهتا أأهجزة التدقيق  أأضيفت اإ

دخال حت  سينات عىل معلية عرض املعلومات املالية واملعلومات املتعلقة ابملزيانية يف والرقابة ودمعهتا ادلول الأعضاء، أأنه قد مت اإ
آخر من التكرار. وقدت الأمانة أأن مس توى التكرار يف هذه الواثئق  تقرير أأداء الربانمج وأأن ذكل قد نتج عنه مس توى أ

ىل  10اخملتلفة اكن يرتاوح تقريبا بني  ذا متت دراسة ذكل جبميع ال30اإ لغات ميكن التعرف عىل مدى خضامة % مضيفة أأنه اإ
ىل ادلول الأعضاء. وأأوحضت الأمانة أأنه اكنت هناك أأس باب وراء رغبهتا يف احلصول عىل مدخالت وأأفاكر  الواثئق املقدمة اإ

دخال  رشادات من ادلول الأعضاء فامي يتعلق كيفية اإ من ادلول الأعضاء من خالل دراسة هميلكة والسعي للحصول عىل اإ
آراء اخلرباء املاليني بشأأن رؤوس املال. وقالت الأمانة أأن ذكل مفيد للغاية ويسمح بدمج حتسينات مضي فة أأهنا ترحب بأ

التعقيبات اليت يمت احلصول علهيا وجتميعها مع التقيمي اذلي سيمت القيام به لتقدمي مقرتح أأكرث تفصيال لدلول الأعضاء العام التايل 
 جلسة جلنة الربانمج واملزيانية. يف

عرب وفد الياابن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن شكره للرئيس والأمانة حول الرشح املقدم خبصوص حتسني و  .238
عداد التقارير املالية كام هو وارد يف الوثيقة  . وعرب الوفد عن دمع اجملموعة للتوجهيات الأساس ية WO/PBC/22/27معلية اإ

ميانه بأأن تاكمل  املقرتحة لتقومي املعلومات املقدمة ابلصورة اليت تسمح ابحلفاظ عىل الإفصاح أأو تعزيزه. وعرب الوفد عن اإ
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املعلومات اخلاصة ابلربانمج واملزيانية واملعلومات الأخرى ذات الصةل، يف تقرير الأداء اذلي يعد لك عامني ميكن القيام به 
مانة بطريقة متكن من التوصل لوهجة نظر أأكرث مشولية مضيفا أأن اجملموعة ابء ت  ىل احلصول عىل املقرتح امللموس للأ تطلع اإ

 وميكن القيام ابملزيد من املناقشات عىل هذا الأساس.

وقال وفد املكس يك أأنه يساند أأي تدابري تقوم بتنظمي وحتسني املعلومات املتضمنة يف التقارير اليت يمت ارسالها لدلول  .239
من الأمانة دلمج الربانمج واملزيانية واملعلومات املالية يف تقرير  الأعضاء، ومن منطلق هذه الروح، رحب ابملقرتحات املقدمة

واحد. وأأضاف الوفد أأن ذكل سوف يقلل من العبء امللقى عىل عاتق الأمانة ويقلل تلكفة ترمجة التقارير وجيعل من السهل 
انتظار احلصول عىل مقرتح مفصل  عىل ادلول الأعضاء أأن تقوم بتحليل املعلومات الواردة يف التقارير. وأأضاف الوفد أأنه يف

هدار مبدأأ شفافية  حول حمتوى وشلك التقرير وعرب عن رغبته يف التأأكيد عىل رضورة الاهامتم ابحملتوى حبيث ل يمت اإ
 املعلومات.

وقام الرئيس بعرض فقرة القرار املتضمنة يف الوثيقة دلراس هتا من قبل ادلول الأعضاء. ومل تكن هناك أأي تعليقات ومت  .220
 القرار. عامتدا

ن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد أأن اس تعرضت الوثيقة  .222  : WO/PBC/22/27اإ

 ؛أأقرت ابلفرصة املتاحة لتحسني تقارير الأداء واملالية للثنائية  "2"

ىل تقرير أأداء شامل ومتاكمل للثنائية؛  "1"  ورحبت ابقرتاح الأمانة الانتقال اإ

ابقرتاح مفصل بشأأن صيغة ومضمون هذا التقرير يف دورهتا املقبةل، مع وطلبت من الأمانة أأن توافهيا   "3"
 .مراعاة ردود أأفعال ادلول الأعضاء الواردة من خالل دراسة اس تقصائية منظمة

دخالها عىل النظام املايل ولحئته  28البند   التعديالت املقرتح اإ

ىل  .221  .WO/PBC/22/10الوثيقة استندت املناقشات اإ

ىل تقدمي  .223 دخالها عىل النظام املايل ولحئتهاملقرتح تعديالت ال ودعا الرئيس الأمانة اإ  .اإ

ىل أأن التعديالت املتعلقة اب .222 واليت مبوجهبا ميكن للمدير  2-20قد متت وفقا لالحئة لنظام املايل ولحئته وأأشارت الأمانة اإ
ت من قبل امجلعية العامة. وتضمنت الوثيقة احلالية مقرتحات العام أأن يقرتح تعديالت عىل اللواحئ وجيب اعامتد هذه التعديال

. ومثلت 9-8و  2-8و 22-5و 20-5و  8-1مع اقرتاح تعديالت للواحئ رمق  نظام الويبو املايل ولحئتهابلتعديالت اخلاصة ب 
 مع امموامئهت "2من أأجل:"النظام املايل ولحئته معليات متهيدية جيدة وتناولت بصفة أأساس ية احلاجة اإىل حتديث   التغيريات

الاعرتاف بتطور املامرسات احلالية ومتطلبات العمل اخلاصة " و1؛ "للويبوتطور العنارص الأخرى يف الإطار التنظميي 
التعامل مع الاختالفات والنقاط غري "و 3معينة؛ " ابملنظمة أأو تقدمي الإيضاحات املطلوبة يف العمليات اليومية حول قضااي

ىل أأن  النظام املايل ولحئتهادلقيقة اليت يمت اكتشافها يف  عندما قامت املنظمة ابس تخداهما للقيام بعملها. وأأشارت الأمانة اإ
ضافته مبا يتفق مع املعاهدات اليت تقرها املنظمة والتعامل مع تو  جلنة صيات التغيريات الأساس ية املتعلقة ابلنص املقرتح اإ

ولتعكس السيناريو اذلي ميكن عدم تبي برانمج ومزيانية املنظمة يف الوقت املناسب  الاستشارية املس تقةل للرقابة الويبو
عىل سبيل الهبة . واكن التغيري الثاين املقرتح يتعلق ابملدفوعات 8-1لبداية فرتة العامني اجلديدين. واكن ذكل يتعلق ابلالحئة 

)ويه مدفوعات ل يوجد مسؤولية مالية عىل  التأأكيد عىل جمال تغطية مدفوعات عىل سبيل الهبة" 2: "هو حيث اكن املقرتح
بصورة  الويبومة ممارسات " ومواء1جيعل من املفضل القيام بسدادها(؛ " املنظمة يف القيام بسدادها لكن الالزتام الأخاليق

زاةل  قيود العرشين أألف فرنك سويرسي املفروضة عىل هذه املدفوعات أأفضل مع ممارسات منظومة الأمم املتحدة من خالل اإ
ىل هذا التغيري انمجة بصفة أأساس ية عن موقف حدث يف  لك عامني. وابلنس بة لهذه النقطة، أأضافت الأمانة أأن احلاجة اإ
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بسداد مبلغ ظمة العامني املاضيني، واكنت تكل املدفوعات عىل سبيل الهبة يه الوحيدة اليت مت سدادها، حيث قامت املن
فرنك سويرسي واكن ذكل يتعلق ابلتلكفة الطبية لأحد املندوبني. واكنت التغيريات أأعىل بقليل من حد الـعرشين أألف 

مة تعريف املشرتايت ومبادهئا الإرشادية عن كثب مع رتايت، واليت اقرتحت من أأجل مواءالأساس ية الأخرية تتعلق ابملش
 (.22-5 الأمم املتحدة الشائعة )ويتعلق هذا الأمر ابملادةت تكل اليت تتعلق بأأنظمة منظام

دخالهاوأأحاط وفد  .225 . وعرب عن اعتقاده أأن تعديالت النظام املايل ولحئتهعىل  املكس يك علام ابلتعديالت املقرتح اإ
ىل التعبري عن سيناريو ل يمت 8-1الالحئة  ىل أأن هناك حاجة اإ فيه تبي  اكنت بصفة خاصة يف الوقت املناسب. وأأشار اإ

ىل أأن  الربانمج واملزيانية يف الوقت املناسب لبداية العامني اجلديدين وذلكل رأأي أأن التعديالت مناس بة. كام أأشار أأيضا اإ
تباعها. وحث الوفد الأمانة  التعديالت اخلاصة ابملشرتايت مفيدة من أأجل تعزيز الضوابط والرقابة وحتديد املبادئ اليت جيب اإ

جراءات الرشاء امجلاعية ورأأي أأن الأمانة جيب أأن عىل تعزيز التعاون  مع الأهجزة الأخرى فامي يتعلق ابدلعوة للمناقصات أأو اإ
جراءات الرشاء يف  من الوثيقة  7و  2بقدر الإماكن. ذلكل، دمع الوفد القرار املقرتح يف الفقرات  الويبوتسعى اإىل حتسني اإ

WO/PBC/22/10نه عندما يتعلق الأمر ابلنظر يف الإدارة  . عالوة عىل ذكل، وفقا لتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة فاإ
آخر الويبووالتنظمي يف  ، فقد طالب الوفد من الأمانة تقدمي تقرير مجمع لاكفة النصوص الأساس ية اخلاصة ابملنظمة مبا يتضمن أ
 اء.وطالبت بتوزيع هذا التقرير عىل اكفة ادلول الأعض النظام املايل ولحئتهنسخة من 

مانة عىل الوثيقة وع .226 ، اليت WO/PBC/22/10رب وفد الياابن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن شكره للأ
نظام قدمت عددا من التعديالت املقرتحة. ووافق الوفد عىل أأن العديد من التعديالت اكنت مفيدة ورضورية حبق لتحديث 

ىل أأنه يرحب بتوضيح بشأأنالويبو املايل ولحئته بصفة خاصة. وابلرمغ من ذكل، اكن معنيا ابلقرتاح  8-1 املادة . وأأشار اإ
زاةل احلدود املفروضة عىل املدفوعات عىل سبيل الهبة. ومل يكن يعتقد أأن احلاةل قد متت لتغيري مهنج املنظمة العاملية  املتعلق ابإ

وعات اكن رضوراي من أأجل لضامن أأن للمكية الفكرية الصارم. واعتقدت اجملموعة ابء أأن وضع حد صارم عىل مثل هذه املدف
بقاؤها يف مس توى احلد الأدىن بصورة الويبوأأي مدفوعات يمت سدادها )حيث ل يوجد مسؤولية قانونية عىل  ( سوف يمت اإ

ىل أأنه، وفقا  11-205مطلقة. عالوة عىل ذكل، وفامي يتعلق ابلتغيري املقرتح يف القاعدة رمق  )املتعلقة ابلعقود( أأشار الوفد اإ
. ومن وهجة نظر الوفد، فاإن ذكل التعلاميت الإداريةلمقرتح، جيب نقل مواصفات املعلومات املطلوبة من القواعد اإىل مس توى ل

يضاحا خبصوص الاختالف بني القواعد و  ىل التضحية ابلشفافية ابلنس بة لدلول الأعضاء. وطالب الوفد اإ التعلاميت قد يؤدي اإ
 . الإدارية

ىل أأن غالبية التعديالت املقرتحة  .227 س بانيا يف تقدمي تعليقني. أأول، شكر الوفد الأمانة عىل هجودها وأأشار اإ ورغب وفد اإ
ىل ما قاهل منسق اجملموعة  اكنت عبارة تعن حتسينات عىل النص احلايل. وفامي يتعلق ابملدفوعات عىل سبيل الهبة أأشار الوفد اإ

اةل اليت نشأأت أأي التاكليف الطبية للعضو اذلي عاىن من مشلكة طبية أأثناء أأحد ابء لكنه رغب يف الاس تفسار عن احل
ذا اكن، يف مثل هذه احلالت، اكن هناك تأأمني  ذا اكن تأأمني العضو يغطي  للويبوالاجامتعات. وأأراد الوفد معرفة ما اإ وعام اإ

جابة تتعلق ب  ىل احلصول عىل اإ ىل أأنه يتطلع اإ  .11-205تغيري القاعدة النفقات الطبية. وأأشار أأيضا اإ

مبا يف  ،املنظمة ن ظمعن  اأأساس ي امجمع اأأي أأن الأمانة جيب أأن تقدم تقرير  ،ودمع وفد السلفادور بيان وفد املكس يك .228
 وتوزيعه.  النظام املايل ولحئته،ذكل 

ومت  الالحئةتغيري  بيامن ميكن للمدير العام عىل ادلول الأعضاء لعامتده ع رضقد  النظام املايلوأأوحضت الأمانة أأن  .229
الإفصاح عهنا عىل أأهنا قد مت تعديلها أأو حتديهثا. وفامي يتعلق مبسأأةل املدفوعات عىل سبيل الهبة، أأجابت الأمانة بأأن هناك، 
وفقا لفهمها، تغطية تأأمينية. وابلرمغ من ذكل، هناك عنرص التلكفة اذلي ل يغطيه التأأمني واكن عىل املنظمة أأن تدفع مبلغا 

ىل أأن الأمر برمته، ابلطبع، اكن يف أأيدي  10قليال من أأكرث  أألف فرنك سويرسي لتغطية هذه النفقات. كام أأشارت الأمانة اإ
ادلول الأعضاء. ومسعت بيان اجملموعة ابء حول كيفية السري قدما يف هذه املسأأةل وميكن احلفاظ عىل العتبة الأصلية كام مت 

سبيل الهبة قد مت الإفصاح عهنا يف القوامئ املالية وبناء عىل التدقيق املايل ويه أأحد حتديدها. وأأكدت عىل أأن املدفوعات عىل 
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( أأشارت الأمانة 11-205النقاط الإضافية اليت رغبت يف مشاركهتا. وحول السؤال اذلي طرحه وفد الياابن )حول القاعدة 
ىل أأن الأمر متثل يف أأهنا اكنت حتاول أأن تصبح أأكرث كفاءة وبساطة يف  جراءاهتا، فقامت بتحديد التكرار يف اإ معلياهتا واإ

داريةوقامت بنقل غالبية هذه القاعدة لتصبح  الواثئقخمتلف  وهو ما حيمك التطبيق العميل. وهذا التغيري ل ميكن أأن  تعلاميت اإ
 ه.قيام بيؤثر بأأي طريقة عىل الضوابط ادلاخلية من حيث قوهتا. ول يتعدى الأمر جمرد تبس يطا حاولت الأمانة ال 

ىل أأنه اكن من الصعب عىل ادلول الأعضاء معرفة العنارص املتضمنة يف  .250 س بانيا اإ . ورأأي التعلاميت الإداريةوأأشار وفد اإ
زاء عدم التعرف عىل احملتوى الفعيل التعلاميت الإداريةوتضمني أأمه العنارص يف  الالحئةأأنه من الصعب تغيري  . وعرب عن قلقه اإ

 ة.التعلاميت الإداريلهذه 

ن وضع  .252 ىل التعلاميت املكتبية لكن مل يمت فقدان أأي حفوى. اإ وأأوحضت الأمانة أأن قامئة املتطلبات املفصةل قد مت نقلها اإ
جعل من السهل القيام بعمليات متهيدية واحلفاظ عىل هذه الإجراءات لكن مع عدم حذف أأي  التعلاميت الإداريةالتفاصيل يف 

الإطار التنظميي للمنظمة. وفامي يتعلق ابملتطلبات اليت جيب عىل املنظمة الالزتام هبا فامي من املتطلبات اليت جتعلها جزء من 
يتعلق ابملشرتايت فقد ظلت جزءا من الإطار التنظميي للمنظمة. ويعى ذكل أأنه مت تدقيقها مبقارنهتا هبا. وعندما اكن 

جميعه مع املتطلبات حتت الإطار التنظميي، اكنوا املدققون، سواء داخليون أأو خارجيون، يفحصون ما قامت املنظمة بت 
ن املتطلبات مل تفقد أأي من  التعلاميت الإداريةيفحصون اللواحئ والقواعد و  ىل دليل التعلاميت. وفامي يتعلق بقوهتا، فاإ ابلإضافة اإ

ذا اكن هناك أأي مشلكة تتعلق ابللزت  ام، لاكن املدققون قوهتا ومل يكن هناك أأي فقد يف وضوح الرؤية أأو الشفافية. واإ
ذا اكنت  صبعهم علهيا بغض النظر عام اإ دارية.أأو  قواعدأأو  موادادلاخليون أأو اخلارجيون قد قاموا بوضع اإ  تعلاميت اإ

ىل أأنه يف هذه احلاةل، ميكن لدلول الأعضاء املطالبة برؤية  .251 ىل أأنه حصل عىل فهم أأفضل وأأشار اإ س بانيا اإ وأأشار وفد اإ
داريةلأن الأمانة حصلت عىل احملتوى من القواعد ووضعهتا يف شلك  ريةالتعلاميت الإداحمتوى هذه  . وابلرمغ من تعلاميت اإ

ول تعرف ادلول الأعضاء ابلأمر. ول يوجد  التعلاميت الإداريةذكل، قد حيدث يف هذه احلاةل أأن تقوم الأمانة بتغيري حمتوى 
ىل أأنه ليس من السهل عىل ادلول الأعضاء أأن  دلى الوفد أأي مشلكة فامي يتعلق بذكل، لكنه رغب يف التأأكيد عىل والإشارة اإ

 .التعلاميت الإداريةتفحص احملتوى اذلي اكن ابلفعل يف 

ىل أأن  .253 ، قد حددت ما جيب القيام به. وكام متت الإشارة، النظام املايل ولحئته، املتضمنة يف الالحئةوأأشارت الأمانة اإ
ن التطبيق اكن حيمكه تعلاميت مكتبية ع ىل تقليل فاإ ىل مس توى أأقل وكام متت الإشارة مل يؤد ذكل بأأي حال من الأحوال اإ

ذا اكنت الأمانة قد فهمت الأمر بصورة حصيحة. وجيب أأن تنص  الضوابط ادلاخلية. اكن سؤال الوفد يتعلق ابلتوثيق، اإ
ذا وجد املدققون أأثناء بوضوح عىل أأنواع التوثيق املطلوبة وهو ما سيمت تدقيق أأعامل املنظ التعلاميت الإدارية مة بشأأنه. واإ

اثرة هذه القضية يف هذا  جراء معلية التدقيق أأن هناك عدم الزتام من خالل التسلسل الهريم لالإطار التنظميي، ميكهنم اإ اإ
ن حتديث  ميثل جزء من التحديث الروتيي وقامت الأمانة بذكل لأنه اكنت هناك تغيريات  النظام املايل ولحئتهالوقت. اإ

ن جاز التعبري فاإن هممة العمليات المتهيدية يه احلفاظ عىل الإطار التنظميي مامتش يا مع ما تقوم به املنظمة. ومت رضو رية. واإ
رشح التسلسل الهريم لالإطار التنظميي عىل أأنه يبدأأ ابللواحئ، واليت تعمتد عىل موافقة ادلول الأعضاء، حيث ميكن تغيريها 

عضاء. مث يأأيت املس توى التايل وهو القواعد واليت ميكن للمدير العام حتديهثا وتغيريها لكن عليه فقط بناء عىل موافقة ادلول الأ 
أأن يفصح عن اكفة التغيريات، كام ميكننا أأن نرى يف املقرتح احلايل كذكل. وبعد مس توى اللواحئ والقواعد جند مس توى 

قيام املنظمة ابلعمل. ومن أأفضل املامرسات ابلنس بة لوضع  واليت تتكون من النوايح الإجرائية لكيفية التعلاميت الإدارية
وتصممي الأطر التنظميية أأن يمت الفصل بني مس توى اللواحئ والقواعد املرتفع عن النوايح الإجرائية املفصةل، وهو التسلسل 

ابلرمغ من ذكل، وكام الهريم املطلوب يف الأطر التنظميية. مث هناك دليل التشغيل وهو ما يعطي الكثري من التفاصيل. و
ىل التسلسل الهريم الاكمل للواحئ والقواعد و   التعلاميت الإداريةأأوحضنا، فاإن املدققني يفحصون مدى الامتثال وينظرون اإ

ذا اكنت املنظمة ممتثةل أأم ل. وقامت الأمانة ابلإضافة اإىل ذكل ابلتأأكيد عىل أأن  ودليل الإجراءات أأو دليل التشغيل لتقيمي ما اإ
والس ياسات والإجراءات اكن يمت حتديهثا بصورة مس مترة ويمت نرشها عىل ش بكة املعلومات ادلاخلية واكنت  التعلاميت الإدارية

متوافرة ابلنس بة لاكفة العاملني واملدراء اذلين اكن علهيم الاسرتشاد هبا. وأأكدت الأمانة أأيضا عىل أأنه يف حاةل رغبة ادلول 
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ىل أأن هناك مك خضم من الأعضاء الاطالع عىل أأي تع نه سيرسها أأن تطلعهم علهيا لكهنا أأشارت اإ التعلاميت لاميت مكتبيه، فاإ
 قيام املنظمة بعملها ومعلياهتا. اليت طبقت يف أأثناء الإدارية

ىل أأنه ل يعرف مدى رضا الوفود عن التفسري اذلي قدمته الأمانة، لأنه فهم من مداخالت اجملموعة  .252 وأأشار الرئيس اإ
ا مل تكن تشعر ابلراحة بتوصية امجلعية العامة ابلقيام هبذه التغيريات وخاصة تكل اليت تتعلق ابملدفوعات عىل سبيل ابء أأهن

. ومن وهجة نظر الرئيس، فقد حاولت الأمانة تفسري املنطق من وراء املقرتح وأأظهرت 11-205الهبة والتغيري يف القاعدة 
عادة تقدمي حد املدفوعات عىل س  بيل الهبة مبا مت اعتباره رضوراي. وعرب الرئيس عن رغبته يف السري قدما يف مرونة يف اإ

س بانيا واجملموعة ابء يشعران ابلراحة جتاه التفسري اذلي تلقته  11-205تفسري املسأأةل الأخرى املتعلقة ابلقاعدة  ذا اكن وفد اإ اإ
ذا اكان يريدان أأن تبقى العنارص املفصةل كجزء من هذه ال  قاعدة. الأمانة، أأو اإ

ىل أأنه فهم بصورة 11-205وقال وفد املكس يك أأنه اتبع اجلدل عن كثب وخاصة النقاشات املتعلقة ابلقاعدة  .255 . وأأشار اإ
اكمةل املعاجلة اخملتلفة للقواعد واللواحئ املالية. واكن من الواحض أأن املدير العام قام بتعديل القواعد ومت عرض التعديالت عىل 

لشفافية. وفهم الوفد أأيضا مما قاهل ممثل الأمانة أأن هذه التغيريات قد قامت بتبس يط الإطار ادلول الأعضاء لأغراض ا
ىل  داريةالتنظميي، لأهنا مت حتويلها اإ ميكن أأن ترتك نسخهتا الأصلية وهو  11-205. ويف رأأي الوفد، فاإن نص القاعدة تعلاميت اإ

داريةما لن يؤثر عىل أأي  ن املدير العام بنفسه هو اذلي يس تطيع تغيريها وتقدمي لحقة. وعىل أأية حال،  تعلاميت اإ فاإ
ىلالتعديالت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. ومن وهجة نظر الوفد، فاإن ذكل اكن أأمرا يتعلق ابلوضوح ابلنس بة لدلول   املنمتية اإ

ذا مل يمت تعديلها فاإن ذكل لن يكون هل أأي  واثئقاجملموعة ابء ولن تؤثر عىل أأي  نه طاملا داخلية. واإ تأأثري. وابلرمغ من ذكل، فاإ
 ادلول الزمالء يف اجملموعة ابء. أأن الوفد مل يقرتح هذا الاقرتاح، فقد عرب عن رغبته يف معرفة رأأي

داري لأنه  .256 ىل أأن مشلكة احلفاظ عىل الوصف يف أأكرث من موقع تمتثل يف أأن ذكل يتسبب يف عبء اإ وأأشار الرئيس اإ
نه س يكون هناك أأش ياء خمتلفة ينبغي أأن يمت تعديلها. ومن أأن نصبح بنائني جتاه الوقت عندما يكون هناك تغيري مقرتح، ف اإ

آخر من بنود  ىل أأنه سيسمح بعقد مشاورات غري رمسية حول هذا الأمر. وينبغي للجنة البدء يف التعامل مع بند أ أأشار اإ
ىل هذا البند لحقا.جدول الأعام  ل والرجوع اإ

حراز تقدم فامي يتعلق ببند رمق وتساءل الرئيس، يف أأعقاب املش .257 ذا اكن قد مت اإ عىل جدول الأعامل.  28اورات، عام اإ
ودعا الأمانة اإىل رشح املوضوعات اليت متت مناقش هتا بصورة غري رمسية فامي يتعلق ابلتعديالت املقرتحة والتحفظات اليت دلى 

 ة ابء جتاه التغيريين املقرتحني.اجملموع

ىل أأنه  .258 بشأأن احلفاظ عىل احلد اخلاص ابملدفوعات عىل سبيل الهبة لكن مع  ايبدو أأن هناك اتفاقوأأشارت الأمانة اإ
ىل  10 000تغيري احلد من  فرنك سويرسي. أأما ابلنس بة للمسأأةل الأخرى، عربت الأمانة عن اعتقادها أأنه مت حلها  50 000اإ

س بانيا واجملموعة ابء يشعرا  رضا عن التفسريات.ن ابلبناء عىل التفسريات املقدمة وبدا أأن وفد اإ

وقام الرئيس بفتح ابب املناقشة لطرح أأية تعليقات أأخرى تتعلق ابلتسوية الظاهرة لهذا املوضوع. مث طفق يقرأأ فقرة  .259
ىل  ضافة العبارة التالية اإ فرنك  50 000ول جيوز أأن يزيد املبلغ الإجاميل لتكل ادلفوعات عىل : "20.5 املادةالقرار املقرتحة مع اإ

 ي يف الفرتة املالية الواحدة."سويرس 

، 9.8و 2.8و 22.5و 20.5و 8.1أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابملوافقة عىل املواد   .260
ىل املادة  WO/PBC/22/10ابلصيغ املعدةل الواردة يف الوثيقة  ضافة امجلةل التالية اإ : "ول جيوز أأن يزيد 20.5، مع اإ

 يرسي يف الفرتة املالية الواحدة.فرنك سو  50 000لتكل ادلفوعات عىل املبلغ الإجاميل 

دخالها عىل قواعد الالحئة املالية الواردة يف الفقرة و   .262 من  5أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية ابلتعديالت املقرتح اإ
 . WO/PBC/22/10 الوثيقة
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ونيوزيلندا وسويرسا: مشاركة ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية اقرتاح من أأسرتاليا وفنلندا والكريس الرسويل    29 البند

املعمتدة يف معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور 

 )اللجنة احلكومية ادلولية(: اقرتاح لمتويل اإضايف من مزيانية الويبو العادية

 .WO/PBC/22/24ىل الوثيقة اقشات اإ استندت املن .261

ىل تقدمي املقرتح املتضمن يف الوثيقة من  29بند ال وفتح الرئيس ابب املناقشة حول  .263 جدول الأعامل ودعا وفد سويرسا اإ
WO/PBC/22/24. 

ا: وقام وفد سويرسا بتقدمي املقرتح اذلي تقدمت به وفود أأسرتاليا وفنلندا، والكريس الرسويل، ونيوزيلندا، وسويرس  .262
مشاركة ممثيل اجملمتعات الأصلية واحمللية املعمتدة يف معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية 

ىل والفوللكورواملعارف التقليدية  لمتويل  2فرنك سويرسي مبوجب الربانمج رمق  60 000. واقرتح ختصيص مبلغ يصل اإ

صلية واحمللية املعمتدة يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف مشاركة ممثيل اجملمتعات الأ 
. وجيب حسب اخملصصات، لكام أأمكن، من وفورات يف التلكفة أأو الفاعلية. واس هتدف 1025يف عام  والفوللكورالتقليدية 

ىل لأن توا 2املقرتح املشاركة يف نتاجئ الربانمج رمق  جد واملشاركة النشطة للمثيل اجملمتعات الأصلية واحمللية املعمتدة قد أأدى اإ
حتسني فهم املسائل اليت جيب عىل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ا يف دورة اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية التعامل معها. رصح الوفد بأأن تفاصيل الاقرتاح قد مت رشهح والفوللكور
وقد أأخذ الاقرتاح احلايل يف  1022الثامنة والعرشين يف يوليو  والفوللكورالفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

عىل أأن الاقرتاح مل هيدف  احلس بان اخملاوف اليت مت التعبري عهنا أأثناء املشاورات اليت عقدهتا ادلول الأعضاء. وأأكدت الوفد
ىل زايدة املزيانية اللكية للعامني  مانة، فاإن املشاركة لن 2أأو مزيانية الربانمج رمق  1022/25اإ . وفامي يتعلق ابلقمية، ووفقا للأ

جياد مصدر متويل فرعي لمتويل ممثيل اجملمتعات  2تعرض الأنشطة اخلاصة ابلربانمج رمق  ىل اإ للخطر. وقد هدف الاقرتاح اإ
الأصلية واحمللية املعمتدة من خالل صندوق طوعي ولن يمت حتويل أأي أأرصدة من املزيانية العادية للصندوق الطوعي. وبعبارة 

ىل أأن اخملاوف اليت عربت عهنا بعض الوفود فامي  للويبو النظام املايل ولحئتهأأخرى، سيمت احرتام  احرتاما اكمال. وأأشار الوفد اإ
أأخذها يف احلس بان. وعرب عن اعتقاده يف أأن الآلية املقرتحة لن ختلق سابقة يف املنظمة. وسوف  يتعلق تأأصيل سابقة قد مت

يعمتد القرار املتعلق بمتويل ممثيل اجملمتعات الأصلية واحمللية املعمتدة بلك وضوح عىل قرار ينبغي أأن يتخذه اجمللس الاستشاري 

اح الشفافية املطلوبة فامي يتعلق ابس تخدام الأموال واملبلغ املقرتح لأن للصندوق الطوعي. وفامي يتعلق ابلشفافية، وفر الاقرت 
ىل  رسالها اإ الاقرتاح احرتم اكفة القواعد واللواحئ املالية. وسوف يمت تضمني معلومات حول التخصيص يف املعلومات اليت سيمت اإ

مضن تقرير حول صندوق  والفوللكورعارف التقليدية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية وامل
ىل جانب اكفة الوفود املشاركة يف رعاية الاقرتاح، عن أأمهل يف أأن يمت الرتحيب ابلقرتاح. وهبذه  التربعات. وعرب الوفد، اإ

حلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الطريقة، يمت متويل ممثيل اجملمتعات الأصلية واحمللية املعمتدة يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة ا
 والفوللكور.الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

. وعرب ونيوزيلندا، وسويرسا عىل اقرتاهحاوعرب وفد الربازيل عن شكره لوفود أأسرتاليا وفنلندا، والكريس الرسويل،  .265
م لأن هذه اجملمتعات اكنت، يف هناية الأمر، اجملمتعات الوفد عن اعتقاده بأأن الهدف من وراء الاقرتاح اكن جدير ابلهامت

املتأأثرة ابلقرارات اليت تقوم ابختاذها اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
اخلاصة مبشاركة هذه اجملمتعات قد . وقد عرب الوفد عن معيق أأسفه لأن املوارد املتوفرة يف صندوق للتربعات و والفوللكور

ىل املس توى املذكور يف الاقرتاح. وفامي يتعلق بتفاصيل الاقرتاح، اكن الوفد مس تعدا دلمع  املبادرة، يف ضوء اتساقه وصلت اإ
. واكن من الرضوري، ابلرمغ من ذكل، ضامن أأن التغريات املقرتحة مل تؤثر 21ورمق  28التمنية رمق  جدول أأعامل يتمع توصي

نفسها  والفوللكورعىل ادلمع املقدم من اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف ودمع مشاركة املسؤولني احلكوميني يف جلسات ا

 .والفوللكورالتقليدية 
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ميانه العميق أأن الاقرتاح ميثل حال ميكن تطبيقه ملشلكة  يف الامشاراك دا، واذلي يعترب وعرب وفد فنلن .266 قرتاح، عن اإ
ف املعنية من املشاركة يف املفاوضات. وقد متكنت من القيام بذكل طوال قامئة. ومن الأمور الهامة للغاية أأن تمتكن اكفة الأطرا

نشاء صندوق التربعات عام  . وقد اس تطاع الساكن 1005س نوات عديدة بفضل التربعات اليت قدمهتا ادلول الأعضاء منذ اإ
رد الوراثية واملعارف التقليدية الأصليني تقدمي رؤى تتعلق بعمل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوا

مل يمتكن سوامه من تقدميها. وس يكون من املؤسف لو مضت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  والفوللكور
آراهئم. وهناك حل بس يط يتعلق بتلقى تعهدات  والفوللكورواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  يف معلها دون أأن حتصل عىل أ

لصندوق التربعات يف املس تقبل القريب. لكن بغض النظر عن اجلهود املتكررة، مل يمت التربع بأأي مبالغ. ول شك أأن الظروف 
الاقتصادية العصيبة قد تكون يه السبب. واكن وفد فنلندا حياول العثور عىل أأرصدة للتربع لصندوق التربعات لكن للأسف 

آليات مثل  مل ينجح يف سعيه. وسوف يكون الاقرتاح حال عىل املدى القصري ولن يشلك سابقة. ومل متتكل اللجان الأخرى أ
آلية فريدة يف هذا الصدد. ذلكل، قام الوفد بدعو   ة اكفة الوفود اإىل دمع الاقرتاح.صندوق التربعات،واذلي يعترب أ

يران الإسالمية عىل أأمهية مشاركة ممثيل اجملمتعات الأصلية واحملل  .267 ية. وعرب عن شكره لوفود أأسرتاليا وأأكد وفد مجهورية اإ
وفنلندا، والكريس الرسويل، ونيوزيلندا، وسويرسا عىل اقرتاهحا. وابلرمغ من ذكل، اكنت هناك بعض النقاط الإجرائية 

واملوضوعية امللتبسة واخملاوف بشأأن الاقرتاح. وسوف يمت تغطية النفقات من خالل املوارد احلالية للمزيانية العادية اخلاصة 
قلميية اخلاصة ابلوفاء مبهمة اللجنة 2لربانمج رمق اب ، بيامن تكل اليت خصصت لالجامتعات املعتادة بني اجللسات والاجامتعات الإ

املتعلقة ابس تكامل النصوص خالل  والفوللكوراحلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
ن ختصيص مزيانية ملشاركة مشاركني غري حكوميني س ميثل سابق واختا 1022/25عايم  ذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس. اإ

ىل  والفوللكورسيئة يف املنظمة. ومل تصل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  اإ
يدية وطرق التعبري الثقافية التقليدية واملوارد العامة وهناك دول عديدة مثل أأي اإجامع يف الرأأي بشأأن تعريف املعرفة التقل 

يران الإسالمية ل يوجد هبا شعوب أأصلية. عالوة عىل ذكل، مل يمت حتديد دور ادلول يف تعيني املمثلني الأكفاء  مجهورية اإ
 للمجمتعات احمللية يف الاقرتاح.

وفنلندا، والكريس الرسويل، ونيوزيلندا، وسويرسا عىل تقدمي اقرتاهحا وعرب وفد املكس يك عن شكره لوفود أأسرتاليا  .268
وأأشار بىشء  والفوللكورالهام بشأأن معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ىل الوضع املايل لصندوق التربعات وتقرر العمل عليه بصورة تمت زي ابلبتاكر والعملية لضامن مشاركة ممثيل اجملمتعات من القلق اإ
. أأشار والفوللكورالأصلية لإثراء مناقشات اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ىل أأن املزيانية املعمتدة للربانمج رمق  فرنك سويرسي ابملقارنة ابلعامني  226 000 قد مت خفضها مببلغ 1022/25لعايم  2الوفد اإ
املاضيني. واكن من الرضوري أأن تكون هناك تأأكيدات بأأن الاقرتاح لن يؤثر بأأي صورة عىل الأنشطة اخلاصة ابلربانمج رمق 

ذا اكن ختصيص 2 فرنك سويرسي لصندوق التربعات سوف يعرض هذه  60 000. ويف هذا الصدد، سأأل الوفد الأمانة عام اإ
طة للخطر وفقا خلطط العمل الأصلية اخلاصة هبا. عالوة عىل ذكل، بسبب أأن املساهامت يف صندوق التربعات سوف الأنش

تأأيت من املزيانية العادية، فقد دمع الوفود اليت عربت عن قلقها حيال السابقة اليت قد حتدث فامي يتعلق ابملزيانية وحتويل 
قرتاح، برشط أأل متثل اخملصصات سابقة، ولن تتسبب يف زايدة يف املزيانية املعمتدة املوارد. وميكن للوفد املوافقة عىل هذا الا

ولن تؤثر ابي صورة اكنت عىل معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية  1022/25للعامية 
من اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  . وفكر يف تقدمي اخملصصات لعامتدهاوالفوللكورواملعارف التقليدية 

ىل أأن الاقرتاح 2برشط أأل تؤثر عىل الربانمج  والفوللكورواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  . عالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ
جراءات تمتزي اب ماكنية احلصول عىل اخملصصات من خالل التوفري يف التلكفة من خالل اإ لكفاءة. واكن ذكل مبوجب تضمن اإ
مانة أأن حتقق التوفري يف التلكفة  جراءات تمتزي مناقشات سابقة حول بعض اجملالت احملددة حيث ميكن للأ من خالل اإ

 ابلكفاءة.

وعرب وفد سويرسا عن اعتقاده بأأن عددا من النقاط اخملتلفة اليت مت طرهحا قد متت الإجابة علهيا ابلفعل من خالل  .269
رب عن رغبته يف التعاون مع الوفود حول النقاط الأخرى. وقد حاول الوفد ابلفعل جتنب وجود سابقة يف الاقرتاح. وع
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الاقرتاح وهو ما ميثل أأحد الأفاكر الأساس ية به. فمل يطرح زايدة املزيانية احلالية. واكن هناك أأس ئةل حول اجلهات اليت سيمت 
تربعات لك مرة أأثناء دورات اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية متويلها. وسوف جيمتع اجمللس الاستشاري لصندوق ال 

وينظر يف السرية اذلاتية للأشخاص املتقدمني للحصول عىل متويل  والفوللكورالفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
جامتع اجمللس الاستشاري. وحيدد الأفراد املس تحقني للمتويل يف ادلورة التالية. وحرض ممثلو اجملمتعات الأ  صلية واحمللية أأيضا اإ

وهذه يه الطريقة اليت معل هبا اجمللس الاستشاري. ومت حتديد الإجراءات قواعد الصندوق. وبصورة أأكرث حتديدا، اكن 
ىل أأنه قبل ثالثني يوما من دورة اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد ا لوراثية واملعارف الاقرتاح يشري اإ

ذا اكن به أأرصدة اكفية والفوللكورالتقليدية  ذا اكن به أأي أأرصدة. واإ ، تقوم الأمانة ابلنظر اإىل صندوق التربعات ملعرفة ما اإ
لشخص واحد، تقوم الأمانة بنظر وضع الشخص اذلي قام اجمللس الاستشاري ابختياره يف ادلورة السابقة ويمت اس تخدام 

هذا الشخص. ولن تقوم الأمانة ابختيار الشخص اذلي حيصل عىل المتويل. وسيمت ذكل وفقا للقرارات هذه الأرصدة لصاحل 
يران  اليت يقوم اجمللس الاستشاري ابختاذها. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يكون قد رد عىل السؤال اذلي طرحه وفد مجهورية اإ

متزي ابلشفافية كام أأهنا حمددة بشأأن طريقة اختاذ القرارات. الإسالمية. وميكن الاطالع عىل قواعد صندوق التربعات ويه ت 
 ينة مع الوفود اليت دلهيا خماوف.وسوف يس متر الوفد يف مناقشة نقاط مع 

قرتاح لعقد مشاورات مع الوفود املعنية. ومت تعليق هذه الفقرة وأأعيدت مناقش هتا يف املشاركني يف الاودعا الرئيس  .270
 اليوم التايل. 

ودمع وفد الولايت املتحدة بقوة املشاركة النشطة للجامعات الأصلية يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  .272
ويف املناقشات املتعلقة ابلنصوص يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية  والفوللكورواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

. وبغض النظر عن احلاجة الهامة لوجود أأطراف ذات صةل عىل والفوللكورالوراثية واملعارف التقليدية الفكرية واملوارد 
ن الوفد ل يس تطيع دمع اقرتاح يسمح للمزيانية الأساس ية  بأأن تدفع مقابل هذا النشاط. ومن حيث املبدأأ،  للويبوالطاوةل، فاإ

فاإن الأرصدة اليت ستسهم يف صندوق التربعات جيب أأن يمت وضعها جانهبا بعيدا عن املزيانية العادية وميكن لدلول الأعضاء 
عادة استامثر م اكسب املسامهة بلك حرية يف الصندوق ولكن لن يدمع أأحدهام الآخر يف أأي وقت عىل الإطالق. وينبغي اإ

الكفاءة يف املزيانية الأساس ية وفقا لإرشادات ادلول الأعضاء. وعرب الوفد رغبة الولايت املتحدة يف املشاركة يف الصندوق. 
أآلف دولر أأمرييك وسوف يقوم بتحديد تفاصيل ذكل لك من مكتب  20وعرب الوفد عن رسوره لالإعالن عن تعهد مبقدار 

لايت املتحدة ووزارة اخلارجية الأمريكية. وعرب الوفد عن أأمهل يف حتقيق ذكل بأأقىص رسعة. رباءات والعالمات التجارية ابلوال
وعرب الوفد عن تمثينه ملشاركة ومسامهة اجملمتعات الأصلية واحمللية يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد 

ىل املشاركة يف صندوق التربعات. عالوة عىل ذكل، اقرتح الوفد ودعا ادل والفوللكورالوراثية واملعارف التقليدية  ول الأعضاء اإ
. لويبوأأن تقدم الأمانة دراسة تقديرية لقمية الأرصدة الس نوية اليت يقدهما املسامهون املتطوعون يف صندوق التربعات اخلاص اب

ية لصندوق التربعات للتعامل بصورة أأفضل مع والهدف من هذه ادلراسة التقديرية هو املساعدة عىل ضامن الاس تدامة اذلات 
ضافيني.نقص الأرصدة. واقرتح الوفد أأن تقوم الأمانة بعملية توعية لدلول الأع  ضاء للحصول عىل متربعني اإ

 وفد الولايت املتحدة الأمريكية.ودمع وفد أأملانيا بيان  .271

لجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية ش ييل أأنه دمع الاقرتاح عندما مت تقدميه يف البداية يف ال وأأعلن وفد  .273
. ورأأي أأن نقص الأرصدة اخلاصة مبشاركة اجملمتعات الأصلية ميثل مشلكة جيب والفوللكورواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ري عهنا. وابلرمغ من حلها. وبطريقة ما، اكن الاقرتاح حياول حل املشالكت اليت تتعلق ابخملاوف املرشوعة اليت متت التعب
ذكل، فقد فهم أأن هناك بعض الوفود اليت لتزال متشككة يف الأمر. وعرب عن امتنانه لوفد الولايت املتحدة الأمريكية 

تعداده بسبب تقدمي حل بديل. وعىل أأية حال، جيب عىل ادلول الأعضاء أأن توجد حال يف املس تقبل وعرب الوفد عن اس  
 للمشاركة يف هذه العملية.
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ورصح وفد السويد، يف دمع للوفود الأخرى، وخاصة وفدي الولايت املتحدة وأأملانيا، أأنه يرى مشلكة حممتةل يف  .272
يف متويل أأنشطة خارجية وتساءل عن تبعات ذكل يف املس تقبل. وقد رأأي أأن ذكل سوف  للويبواس تخدام املزيانية العادية 

 تحدة. يعترب سابقة سلبية ابلنس بة لاكفة أأهجزة الأمم امل 

ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، أأنه درس الاقرتاح جيدا. وأأكد عىل أأن مشاركة اجملمتعات الأصلية  .275 ورصح وفد اإ
هو أأمر هام بدون  والفوللكورواحمللية يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

من املصداقية والشفافية والأمهية هبدف اس تكامل مسودات نصوص متعلقة ابملوارد العامة واملعرفة شك. فقد زادت مشاركهتا 
التقليدية وطرق التعبري الثقافية التقليدية. ومن املؤسف أأن صندوق التربعات قد نفدت أأرصدته دون أأي ابدرة ملده 

ىل النقاط التالية ( ل ميكن تقليل املزيانية احلالية املتعلقة ابللجنة احلكومية 2: )  ابلأرصدة. وفامي يتعلق ابلقرتاح، أأشار الوفد اإ
 1022/25واخلاصة ابلعامني  2والربانمج رمق  والفوللكورادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

جلسات اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية من أأجل توفري خمصصات لمتويل فرعي. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن عدد أأايم 
. 1022ل جيب أأل تقل عن مثيلهتا يف عام  1025املوضوعية يف عام  والفوللكورالفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ماكنية عقد مؤمتر دبلومايس يف 2عالوة عىل ذكل، ل جيب أأن متنع املزيانية اخملصصة للربانمج رمق  . وذلكل، اكن 1025عام  اإ
. ومل يضمن  2من الصعب عىل الوفد قبول المتويل الفرعي اذلي يمت احلصول عليه من املزيانية العادية مبوجب الربانمج رمق 

الاقرتاح وجود حل طويل املدى لمتويل اجملمتعات الأصلية واحمللية بصورة ميكن التنبؤ هبا وبصورة مس تدامة. ذلا وجب 
جراءات مترسعة يقوم بوضع سابقة ويقلل من معلية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية احلذر. فيجب جت  نب اختاذ أأية اإ

من الاقرتاح واليت  2( فامي يتعلق ابلفقرة رمق 1عىل املدى البعيد.) والفوللكورالفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
، بدون زايدة املزيانية احلالية، قدر الإماكن، من خالل التوفري 2من الربانمج رمق تنص عىل : "يمت احلصول عىل اخملصصات 

جراءات تمتزي ابلكفاءة"، طالب الوفد من الأمانة مد جلنة الربانمج واملزيانية ابلتفاصيل اخلاصة بقمية  يف التلكفة من خالل اإ
واحمللية يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  التوفري اليت ميكن اس تغاللها يف متويل مشاركة اجملمتعات الأصلية

. عالوة عىل ذكل، عرب الوفد عن رغبته يف تبادل بعض الآراء 1025يف عام  والفوللكورواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
والبنك ادلويل يف جمال املوارد العامة  الويبوبغرض حل املشالكت املالية املتعلقة بصندوق التربعات. واقرتح وجود تعاون بني 

واملعرفة التقليدية وطرق التعبري الثقافية التقليدية. ويوجد دلى البنك ادلويل برامج تدمع املعرفة التقليدية اخلاصة ابلتمنية، مبا 
آليات المتويل اليت د الويبويف ذكل املوارد العامة. وحتتاج  معت املنظامت غري احلكومية للتعاون مع البنك ادلويل فامي يتعلق بأ

ماكانت وضع "اتفاقية حول  ومنظامت اجملمتع املدين الأخرى. وطالب الوفد الأمانة، وخاصة املستشار القانوين، التعرف عىل اإ
 56دة واملا 55( املادة 2ادلولية احلالية: ) الصكوكمتويل مشاركة اجملمتعات الأصلية واحمللية املعمتدة" وفقا للأحاكم التالية يف 

من ميثاق الأمم املتحدة اذلي ينص عىل  الالزتام القانوين لدلول الأعضاء يف الأمم املتحدة وأأهجزة الأمم املتحدة املتخصصة، مبا 
)أأ( من التفاقية املربمة بني الأمم  26واملادة  1واملادة  2(  املادة 1، ابلتعاون ابلطرق اليت تتعلق ابلتمنية )الويبويف ذكل 
من  8( القسم 3كجهاز متخصص يف منظومة الأمم املتحدة ) الويبوواليت نصت عىل وضع  2975املوقعة يف  الويبوو املتحدة 
نشاء والتعمري املعدةل يف  5املادة  نشاء البنك ادلويل لالإ تفاقية اإ ( 2اليت نصت عىل عالقته ابملنظامت ادلولية ) 1021من اإ

ليت تطالب ادلول الأعضاء "ابلإرساع يف معلية حامية املوارد العامة واملعرفة ا 20ورمق  28التمنية رمق  توصييت جدول أأعامل
"بتكثيف تعاوهنا فامي يتعلق ابلقضااي اخلاصة ابمللكية الفكرية مع أأهجزة الأمم املتحدة"  الويبو" ومطالبة  والفوللكورالتقليدية 

التمنية". وذلكل، اقرتح الوفد أأن تقوم جلنة الربانمج هبدف "تعزيز التنس يق لتحقيق أأعىل درجات الكفاءة يف تنفيذ برامج 
مطالبة  1022يف سبمترب  الويبوواملزيانية ابلتوصية يف ادلورة الرابعة وامخلسني من اجامتعات امجلعية العامة لدلول الأعضاء يف 

 الويبومجلعية العامة لدلول الأعضاء يف ( تقدمي تقرير يف ادلورة الرابعة وامخلسني من اجامتعات ا2مبا ييل: ) للويبواملدير العام 
برام اتفاقية بني  ( 1والبنك ادلويل خبصوص متويل مشاركة اجملمتعات الأصلية واحمللية املعمتدة ) الويبوحول النتاجئ املتعلقة ابإ

ية ابمللكية الفكرية واملوارد متابعة هذه النتاجئ مبوافقة ادلول الأعضاء أأمام ادلورة التاسعة والعرشية للجنة احلكومية ادلولية املعن 
قامة  جدول أأعامل. ومن أأجل تنفيذ توصيات 1025يف عام  والفوللكورالوراثية واملعارف التقليدية  التمنية، اقرتح الوفد أأيضا اإ
جراء مزيد مللويبوعىل أأن يعقد أأثناء عقد اجامتعات امجلعية العامة  للويبومؤمتر س نوي للتعهد ابلتربع  ن . وأأوىص الوفد اإ

املناقشات ابلنس بة لقرتاحه أأثناء ادلورة الرابعة وامخلسني لجامتعات امجلعية العامة واختاذ قرار أأمام ادلورة التاسعة والعرشين 
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. وأأضاف الوفد أأن الغرض من والفوللكورللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
اقرتاحه هو ضامن توافر متويل ميكن التنبؤ به ومتويل مس تدام ملشاركة اجملمتعات الأصلية واحمللية املعمتدة يف اللجنة احلكومية 

الوفود.  . ورحب بأأي تعليقات ومداخالت منوالفوللكورادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
 دة الأمريكية لختاذ موقف مشابه.وعرب الوفد يف الهناية عن شكره لوفد الولايت املتح

وعرب وفد سويرسا عن شكره لاكفة الوفود عىل تعليقاهتا، واكن بعضها متوقعا. وابلرمغ من ذكل، عرب الوفد عن شكره  .276
ت املتحدة سوف تقوم بوضع مبالغ يف صندوق التربعات. واكن للولايت املتحدة عىل بياهنا وللمعلومات اليت تتعلق بأأن الولاي

ذا اكن ابلإماكن اجتذاب متويل لصندوق التربعات بسبب وجود طلبات لتقدمي  ذكل أأيضا أأحد أأهداف الاقرتاح، وهو ما اإ
ضافية. وفامي يتعلق ابلقرتاحات الأخرى، اليت تتعلق سهامات اإ ضايف عىل مدى س نوات ومل يكن هناك اإ عىل سبيل  متويل اإ

مانة أأن  جياد رشااكت خارجية، عرب عن اعتقاده أأن الأمانة قد حاولت ابلفعل ومل حتقق جناحا يذكر. ورمبا ميكن للأ املثال ابإ
ن املسامهة اجلديدة سوف تقوم بمتويل خشصني فقط دلورة تس متر ملدة  ترشح للجنة الربانمج واملزيانية لك ما قامت به. اإ

. وسوف تظل املشلكة والفوللكورادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية أأس بوعني للجنة احلكومية 
جياد حل للعام املقبل. ورأأي أأن الاقرتاح لن هيدد  ىل اإ كام يه يف حاةل عدم تسمل مبالغ يف القريب واكن الاقرتاح هيدف اإ

ذا من والفوللكورلكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية متويل معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمل  . وتساءل عام اإ
مانة أأن تقوم ابلرشح املفصل لكيفية احلصول عىل  فرنك سويرسي. وعرب الوفد عن رغبته يف  60 000اجملدي ابلنس بة للأ

ذا اكن جيب الاس مترار يف مناقشة غالق عىل جدول  29الفقرة رمق  ترك الأمر للرئيس لختاذ قرار يتعلق مبا اإ الأعامل أأم يمت اإ
 املناقشات.

ندونيس يا ووفد سويرسا وعقد مشاورات )تنسقها  .277 ىل التفكري يف املقرتحات اليت تقدم هبا وفد اإ ودعا الرئيس الوفود اإ
عداد   بند جدول الأعامل.قرار. مث قام بتعليق  مرشوعسويرسا( هبدف اإ

عادة فتح  .278 ليه يف املشاورات التالية :جدول  بندوقام الرئيس ابإ  الأعامل وقرأأ نص القرار املقرتح اذلي مت التوصل اإ
سهام ممثيل اجملمتعات الأصلية واحمللية املعمتدة يف معل اللجنة احلكومية " أأقرت جلنة الربانمج واملزيانية بأأمهية وقمية مشاركة واإ

ودارت مناقشات بناء عىل اقرتاح قدمته  . التقليدية والفوللكور ة واملعارفادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثي
مشاركة ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة يف معل  أأسرتاليا وفنلندا والكريس الرسويل ونيوزيلندا وسويرسا بعنوان "

  : ليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية ادلولية(اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التق 
ذ أأعربت بعض ادلول عن اهامتهما ابملسأأةل  ضايف من مزيانية الويبو العادية" وتباينت الآراء بشأأن الاقرتاح. اإ اقرتاح لمتويل اإ

آراهئا بشأأن وضع متويل متوقَع ومس تدام ملشاركة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة يف معل الل  ذ تقر اللجنة بأأمهية و  جنة.وأ اإ
وقمية صندوق تربعات الويبو لصاحل اجملمتعات الأصلية واحمللية املعمتدة )"الصندوق"(، أأشادت ابجلهود اليت بذلهتا الأمانة 

ىل أأنه طاملا أأن للعثور عىل مصادر تربعات جديدة يف الصندوق وجشعت الأمانة عىل مواصةل تكل اجلهود. " وأأشار الرئيس اإ
صدار قرار بشأأن لك  الهدف ن النص املقرتح سوف ميثل نوعا م بنودمن  بندهو اإ ن "القرار النامع" جدول الأعامل، فاإ

ذ أأنه ي29ابلنس بة للبند  شجعها، وهو العنرص اذلي مت التفاق عليه بصورة جامعية لأنه مل يكن هناك ي ود الأمانة و هرحب جب ، اإ
 ل نقاش وتفكري حىت اليوم التايل.وقد طرح الرئيس النص ليكون حماإجامع يف الرأأي خبصوص عنارص النقاش الأخرى. 

عادة فتح املنا .279 جدول الأعامل وأأعاد تالوة النص املقرتح  من 29 قشات حول نص القرار اخلاص ابلبندوقام الرئيس ابإ
 اعامتد القرار التايل.يف اليوم السابق. ومل تكن هناك أأية تعليقات من الوفود ومت 

سهام ممثيل اجملمتعات الأصلية واحمللية املعمتدة يف معل اللجنة أأقرت جلنة الرب .280 انمج واملزيانية بأأمهية وقمية مشاركة واإ
 .احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

مشاركة  يل ونيوزيلندا وسويرسا بعنوان "ودارت مناقشات بناء عىل اقرتاح قدمته أأسرتاليا وفنلندا والكريس الرسو .282
ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة يف معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 
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العادية" وتباينت الآراء بشأأن اقرتاح لمتويل اإضايف من مزيانية الويبو   : التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية ادلولية(
آراهئا بشأأن وضع متويل متوقَع ومس تدام ملشاركة امجلاعات الأصلية  ذ أأعربت بعض ادلول عن اهامتهما ابملسأأةل وأ الاقرتاح. اإ

 واحمللية املعمتدة يف معل اللجنة.

ذ تقر اللجنة بأأمهية وقمية صندوق تربعات الويبو لصاحل اجملمتعات الأصلية واحمللية  .281 املعمتدة )"الصندوق"(، أأشادت واإ
 ابجلهود اليت بذلهتا الأمانة للعثور عىل مصادر تربعات جديدة يف الصندوق وجشعت الأمانة عىل مواصةل تكل اجلهود.

 الويبواحلومكة يف   10 البند

 WO/PBC/22/20و WO/PBC/19/26و WO/PBC/18/20ىل الواثئق الأساس ية استندت املناقشات اإ  .283
 .WO/PBC/22/26 و

عىل جدول الأعامل، أأكد الرئيس عىل أأنه تقرر أأن "الاقرتاح اذلي تقدمت به وفود بلجياك  10 البندافتتاح ودلى  .282
س بانيا: زايدة الكفاءة يف اجامتعات  ( ميكن سوف تمت مناقش هتا أأيضا حتت WO/PBC/22/26")الوثيقة الويبوواملكس يك واإ

 الويبوالأخرى ذات الصةل يه: "احلومكة يف  الواثئقهذا البند من بنود جدول الأعامل. واكنت 
ىل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة( ابلإضافة WO/PBC/18/20 )الوثيقة " الويبويف الإدارة والتنظمي  اس تعراض" اإ

، مبناقشة 1023يف اجللسة الرابعة والأربعني يف  للويبو(. كام أأكد أأيضا عىل قيام امجلعية العامة WO/PBC/22/20 وثيقةال)
( مبا يف ذكل املقرتح املقدم من اجملموعة الأفريقية. اثنيا، طالب الأمانة A/51/1)كام وردت يف الوثيقة  الويبوقضية احلومكة يف 

قبل ادلورة  الويبودارة يف بتنظمي اجامتع معلومات مع وحدة التفتيش املشرتكة فامي يتعلق بتقريرها حول مراجعة التنظمي والإ 
ىل تقدمي مقرتحات حول احلومكة يف  ىل ادلول الأعضاء اإ ملناقش هتا  الويبوالثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية. اثلثا، دعا اإ

عية العامة يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية. عالوة عىل ذكل، أأوصت وحدة التفتيش املشرتكة "بقيام امجل 
ىل املامرسات احلالية بغرض تعزيز قدرة اجلهات احلامكة عىل توجيه ومراقبة  للويبو طار احلومكة يف املنظمة ابلإضافة اإ مبراجعة اإ

معل املنظمة. ومن خالل القيام بذكل، ميكن لدلول الأعضاء أأن ترغب يف القيام ابلنظر يف مداولهتا يف اخليارات املطروحة 
واخلاصة بوحدة التفتيش املشرتكة. وفامي يتعلق ابلقرار اخلاص بدعوة ادلول الأعضاء  2ير"، ويه التوصية رمق يف هذا التقر 

، مل ير الرئيس أأي مقرتحات مت تقدميها غري تكل اليت قامت جلنة الربانمج واملزيانية الويبوبتقدمي مقرتحاهتم حول احلومكة يف 
ودعا الرئيس ادلول الأعضاء اإىل مالحظة أأن هناك عدد من املقرتحات مت تضميهنا يف بدراس هتا يف دورهتا احلادية والعرشين. 

واذلي قد يرغبون يف حفصه يف  (JIU/REP/2014/2)القسم الثاين )بعنوان "احلومكة"( من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة  
طار  طار  WO/PBC/22/26بأأن املقرتح املتضمن يف الوثيقة جدول الأعامل. وذكر الوفود بنداإ سيمت التعامل معه أأيضا يف اإ

س بانيا لتقدمي هذه الفقرة من جدول الأعامل. ولعدم وجود مسائل أأخرى حاليا ملناقش هتا، دعا وفود بلجياك  واملكس يك واإ
 مقرتهحا.

س بانيا عن شكره للرئيس والوفود  .285 يف  ببعض التدابري الواردة اليت عربت يف بياانهتا السابقة عن اهامتهماوعرب وفد اإ
نه س يعطي اللكمة اإىل وفد بلجياك لعرض هذه مل، قال الوفد اإ املقرتح اذلي مت عرضه. وحول ندوات املعلومات وطرق الع

ىل ادلول الأعضاء عن أأس باب تطبيق هذه  الفقرة والإجابة عىل الأس ئةل بىشء من التفصيل. وأأكد الوفد عىل أأنه حتدث اإ
لقليةل املاضية اكنت هناك زايدة يف عدد الاجامتعات وعدد الواثئق واليت اكن الإجراءات. ولحظ أأنه عىل املدى الس نوات ا

لها تبعات ليس ابلنس بة للمزيانية حفسب ولكن ابلنس بة لدلول الأعضاء مبا يف ذكل صعوبة جماراة جحم العمل ورسعة اجنازه مبا 
جيا بية يف غالب الأحيان. وأأحياان اكنت سلبية جنم عنه قدر من الضغط النفيس والإرهاق. ولحظ أأن الاجامتعات مل تكن اإ

ىل أأن ذكل اكن ميثل اجتاها لكنه  بسبب عدم توافر وقت اكيف للمشاركني لستيعاب النتاجئ اخلاصة ابلجامتع السابق. وأأشار اإ
ىل نتاجئ أأفضل وأأعطى مثال معليا لجامتعات اللجنة اليت تنهتيي بعد منتصف الليل. ويف الهن اية، عندما اكن مل يؤد ابلرضورة اإ

ىل أأنه يف بعض املناس بات اكن هناك  ىل اتفاق. وأأشار الوفد أأيضا اإ ذكل حيدث، اكنت ادلول الأعضاء تنهتيي دون التوصل اإ
ىل اتفاق.  تغري يف التوجه دلى بعض الوفود عندما اكنت تدرك أأن "الهناية قد اقرتبت"، لو جاز التعبري، واكن علهيم التوصل اإ

ذا قللت ادلول الأعضاء من طول الاجامتع فقد يتحدث تغيري يف  وأأوحض الوفد أأن أأحد ىل أأنه اإ الاقرتاحات اكنت تشري اإ
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التوجه بصورة مبكرة قليال. وبعبارة أأخرى، فلن يكون دلى الوفود متسع من الوقت لتغيري موقفها. وقال الوفد أأن الاقرتاح 
ماكنية انهتاء الاجامتعات الساعة السادسة مساء و ىل اإ يف الأوقات الاس تثنائية ميكن أأن تس متر حىت السابعة مساء، أأشار اإ

ن الوفد مل يكن يريد أأن يرى اجامتعات تس متر  ىل اتفاق. وابلرمغ من ذكل، فاإ ذا رأأي الرئيس أأن الوفود تقرتب من التوصل اإ اإ
جيابية. وحول تقاطع الاجامتعات الرمسية،  ىل أأي نتاجئ اإ أأشار الوفد اإىل مشلكة اجلدوةل بال انقطاع لأهنا يف الهناية ل تؤدي اإ

أأي أأن اجامتعات اللجنة تنهتيي يف نفس الوقت تقريبا اذلي تبدأأ فيه اللجنة التالية. وهذا ل يرتك للأعضاء أأي وقت للراحة أأو 
 للقيام ابلإعدادات املناس بة لالجامتع التايل. وقال أأنه من أأجل التوصل اإىل حل ملشلكة معينة يف جلنة ما، اكن من السهل
ذا حدث نفس  ىل أأهدفها. ولكن اإ ذا شعرت الوفود أأهنا مل تتوصل اإ دامئا زايدة عدد الاجامتعات ، وهو أأمر متفهم، وخاصة اإ
الأمر مع لك اللجان، فاإن عدد الاجامتعات سوف يزتايد بصورة خترج عن الس يطرة. وقد عرب الوفد عن رغبته يف حتقق ما 

. 1025 عدد أأايم الاجامتعات وحناول أأل نتجاوز هذا العدد يف الس نة التالية، مكؤرش وأأن ننظر اإىل 1022ييل: أأن نأأخذ عام 
وأأوحض الوفد أأنه مل يقل أأنه عىل ادلول الأعضاء أأن تقوم بتجميد عدد الاجامتعات أأو عدد الأايم لكهنا جيب أأن تضع حد أأقىص 

دراك الأمر، فزييد عدد الاجامتعات و/أأو الأايم. وحول اقرتاحه رمق  لها حبيث ل تسقط يف الرشك بصورة تدرجيية، بدون اإ
ىل أأربعة، أأكد الوفد عىل أأن ذكل لن يؤثر عىل اللجان اليت يوجد طول 2 ، أأي تقليل مدة الاجامتعات من مخسة أأايم معل اإ

فكرية واملوارد معني لجامتعاهتا مت حتديده من خالل قرار من امجلعية العامة مثل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية ال
ىل تقليل متوسط طول الواثئق لأن والفوللكورالوراثية واملعارف التقليدية  . وحث الوفد الأمانة ابلس مترار يف اجلهود الرامية اإ

بصورة أأسهل.  الواثئقذكل يف حد ذاته سوف جيعل الأمور أأيرس ابلنس بة للمندوبني. وس ميكهنم قراءة واستيعاب حمتوى 
ذا اكنت هذه الإجراءات سوف تمتخض عن نتاجئ وعرب الوفد أأيضا ع ن رغبته يف أأن تكون هناك عام جترييب ملعرفة ما اإ

ذا اكنت تريد متديد، احلفاظ عىل، أأو التخلص من  مرضية أأم ل. مث تقوم ادلول الأعضاء ابلنظر يف النتاجئ وتقرر ما اإ
قد قاموا جبهود خاصة للنظر فامي هو ممكن. واس متعوا ملا الإجراءات. وقال الوفد أأنه، كام لحظت ادلول الأعضاء، املؤيدين 

قالته الوفود الأخرى وشاركوا يف العديد من اللجان عىل مدى الس نوات القليةل املاضية. وهذه يه الإجراءات قصرية املدى 
اية جيدة للنقاش واليت شعر الوفد أأهنا ميكن أأن تفيد اكفة الأعضاء. وسوف تساعد ادلول الأعضاء أأيضا عىل القيام ببد

ذا جنحت الإجراءات، فاإن ذكل سوف يثبت أأن الأعضاء قادرين عىل  املس متر حول الإصالحات املتعلقة ابملنظمة، لأنه اإ
ىل اتفاق.القيام بتغ  جيايب يف التوصل اإ  يري اإ

س بانيا، املؤلفني املشاركني يف الا وعرب وفد بلجياك عن شكره لوفدي املكس يك .286 قامت ابلفعل قرتاح، وللوفود اليت واإ
بدمع الاقرتاح يف مداخالهتام املبكرة. ورغب الوفد يف تقدمي املزيد من املعلومات الأساس ية، مبا يامتىش مع ما قاهل وفد 

س بانيا. وأأكد الوفد أأنه منذ ثالث س نوات اكنت وهجة نظره يه أأن  بتوفري الكثري  الويبويه أأش به ابلأحراج: قامت  الويبواإ
وما اكن يتحقق مل يكن طريف النقيض لكن اكن هناك دامئا درجات متفاوته ومن وقت لآخر، كام من احللول الإبداعية 

قد أأصبحت مؤخرا مثل الأدغال. أأول،  الويبوشهدت قاعة اجلديدة الرائعة للمؤمترات. وأأشار الوفد، ابلرمغ من ذكل، ان 
اجئ ملموسة يف بعض الأحيان. ذلا اكن عىل ادلول اس متر عدد اللجان واللجان اليت تتخلل ادلورات يف الزايدة، بدون نت

ن القواعد  الويبوالأعضاء أأن تقوم حبل هذه املشلكة. اثنيا، اكنت  تكرس هجودها لالبتاكر وحمك القانون. وابلرمغ من ذكل، فاإ
وغالبا ما اكنت غري املناس بة، يف صورهتا الواحضة املكتوبة، اكنت غائبة أأحياان، ومل تكن مقننة، وأأحياان ما اكنت متناقضة 

لرشح أأو  الويبوحمدثة. ذلكل، مل يكن من املدهش أأن ادلول الأعضاء قد اس تفادت، أأكرث من مرة، من املستشار القانوين يف 
ىل اخلروج من املنطقة الغامئة اليت دخلوها. وبدا أأن هذه املنطقة مل تكن  تفسري كيفية تطبيق قاعدة مدونة. وسعى الأعضاء اإ

ىل  يف مجملها يف الأدغال ولكهنا تقع حيث يقوم ذئب الوضوح القانوين الكبري والس ئي ابلصيد، وقد اكن ذكل أأمر حيتاج اإ
توضيح. وقال الوفد أأن تنظمي الأمانة لندوة قانونية أأو أأكرث سوف تكون مناس بة لهذا التوقيت ول جيب أأن تكون ابهظة 

ىل مشاركة الإدار  ات القانونية لتوضيح أأمرين عىل أأمل الاعامتد عىل هذه الإيضاحات التلكفة. وحتتاج ادلول الأعضاء فقط اإ
بقاء هناايهتا  فامي بعد، بصورة رمسية ملصلحة امجليع. وحول نوعية املوضوعات اليت مت حتديدها، عرب الوفد عن رغبته يف اإ

ونية احملمتةل للمناقشة، ليس من قبل مفتوحة. وقال الوفد أأنه يرحب بتنظمي ندوة قانونية أأوىل يمت فهيا حتديد املوضوعات القان
س بانيا، والوفود  ىل جانب وفدي املكس يك واإ ادلول الأعضاء حفسب ولكن من قبل الأمانة نفسها أأيضا. ولهذا أأراد الوفد، اإ
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لس تعادة أأحراج امللكية اليت رغبت يف دمعها، يف القيام ببعض أأعامل التنقيح الإجرايئ والواقعي، من خالل اقرتاح بس يط، 
 الفكرية.

عن شكره لوفود بلجياك  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوعرب وفد امجلهورية التش يكية، ابلنيابة عن  .287
س بانيا عىل الاقرتاح. وقد أأخذت كفاءة اجامتعات  يف الرتاجع يف الس نوات الأخرية ورأأي مجموعة بدلان  الويبوواملكس يك واإ

ىل نتاجئ أأورواب الوسطى والبلطيق أأن الإجراءات قص جراءات سوف تؤدي اإ رية املدى املقرتحة جديرة ابلهامتم للغاية وأأهنا اإ
ىل أأن الإجراءات املقرتحة ميكن أأن  لاكفة الأعضاء، حىت ابلنس بة للوفود الصغرية اليت تتكون مهنا اجملموعة. وأأشار الوفد اإ

عداده للعمل مع املؤيدين عىل الوصول اإىل طرق تؤدي اإىل حتسني الوضع احلايل اذلي اكن وضعا ملحا يف رأأيه. وعرب عن اس ت
ووسائل لتطبيق املقرتحات لكنه أأكد عىل أأنه غري هممت ابملشاركة يف ما أأطلق عليه املفاوضات اليت لتنهتيي. ويف حاةل 

لندوة. لطرق العمل، عربت اجملموعة عن اهامتهما ابملشاركة يف املناقشات ورحبت ابلقرتاح املتعلق اب الاس تعراض املقرتح
ىل أأنه، يف حاةل قبول املقرتح، جيب متابعة تأأثريات الإجراءات، سواء قصرية املدى أأو طويةل املدى.  وأأشارت اإ

ىل أأنه قبل التعليق عىل الاقرتاح املقدم من قبل وفود  .288 وأأشار وفد كينيا، يف حديثة ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، اإ
نه يرغب يف س بانيا، فاإ . ورحبت اجملموعة الويبو أأن يقول بعض اللكامت فامي يتعلق مبسأأةل احلومكة يف بلجياك واملكس يك واإ

طار احلومكة يف  ىل  الويبوالأفريقية بتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة واليت طالبت امجلعية العامة مبراجعة اإ ابلإضافة اإ
رشاد ومراقبة العمل يف املنظمة، مبا يف ذكل اخليارات  ىل تعزيز قدرات الهيئات احلامكة يف اإ املامرسات احلالية وهو قد يؤدي اإ
املطروحة يف التقرير. وأأكد عىل أأن اجملموعة الأفريقية قد تقدمت ابقرتاحات يف هذا اجملال وكذكل ادلول الأعضاء الأخرى. 

س بانيا وبلجياك واملكس يك، مضن املقرتحات املقدمة من ويف هذا الصد د، جيب دراسة الاقرتاح احلايل املقدم من وفود اإ
ادلول الأعضاء. ومن وهجة نظر الوفد، جيب أأن يكون لدلول الأعضاء رأأاي شامال يف اكفة املقرتحات اليت مت تقدميها من قبل 

لأفريقية يف أأن اللجنة ستمتكن من الاهامتم بشلك اكمل باكفة املقرتحات ملعاجلة املوضوع بصورة شامةل. ومل تفكر اجملموعة ا
ىل أأخذها يف احلس بان خالل الإطار  املطروحة وتتناول اكفة التعقيدات وتقوم ابدلراسة املتأأنية لاكفة املسائل اليت حتتاج اإ

فتوحة أأو تقوم مبشاورات غري رمسية مبا يف الزمي احملدد للجنة. ذلكل فقد أأوىص الوفد أأن يكون لدلول الأعضاء مجموعة معل م 
لهيا يف الاقرتاح حىت تمتكن من فصل املسائل والتفاق يف أأثناء التقدم للأمام. وقد نصح الوفد  ذكل تنظمي الندوة املشار اإ

ىل توصيات تعمتد عىل معلومات  اكفية حول ادلول الأعضاء بأأن تقوم ابتباع مهنج واقعي يف التعامل مع املسائل حىت تتوصل اإ
ىل أأن جزء من اجملموعة، واذلي معل لفرتات  كيفية السري قدما. ومل تس متتع اجملموعة الأفريقية ابلجامتعات غري املمثرة وأأشارت اإ
آلية  ىل أأن يكونوا واقعيني وفعالني. ويف رأأهيا، جيب أأن تفكر ادلول الأعضاء يف أ طويةل يف الاجامتعات، قد شعر ابحلاجة اإ

ظر اكفة املسائل. ولحظت أأن هناك مقرتحات وخيارات ملموسة للغاية قد وضعهتا وحدة التفتيش املشرتكة تتعلق بكيفية ن
يف هذا التقرير ويه تغطي بعض املسائل ذات الصةل واملتعلقة ابجملالت الترشيعية أأو املناطق الغامضة اليت ذكرها وفد 

ذا قام الأعضا ء بفحص بعض مقرتحات وحدة التفتيش املشرتكة يف هذا اجملال بصفة بلجياك. وشعرت اجملموعة الأفريقية بأأنه اإ
ىل أأمهية تقرير وحدة التفتيش املشرتكة، واكنت سعيدة به، لأنه فرس بعض اجملالت  خاصة، س ميكهنا السري قدما. وأأشارت اإ

ايئ، لكنه اكن يطالب ابتباع الغامضة وقدم حلول لبعض املسائل. وأأضاف الوفد أأنه مل يكن حمددا، فامي يتعلق ابملنتج الهن
كل البحث عن أأفضل الس بل للتقدم اإىل معلية نظامية وقال أأنه سريحب ابملشاركة يف اكفة املقرتحات املطروحة مبا يف ذ

 .مامالأ 

س بانيا عىل اقرتاهحا وعىل اجلهود املبذوةل يف سبيل التوصل  .289 وعرب وفد الربازيل عن شكره لوفود بلجياك واملكس يك واإ
. وبصفة عامة، عرب الوفد عن اعتقاده الويبوللتغلب عىل بعض املشالكت العملية اليت تواهجها ادلول الأعضاء يف اإىل طرق 

أأن الاقرتاح قد تناول هذه املصاعب وأأنه ميثل نقطة بداية جيدة للمناقشات. وقبل تقدمي تعليقات حمددة حول لك اقرتاح من 
القول انه مس تعد للمشاركة بصورة بناءة يف املناقشات لكنه أأكد يف البداية الاقرتاحات الس بعة، عرب الوفد عن رغبته يف 

، كام هو موحض يف عنوان الاقرتاح. وقال الوفد الويبوعىل أأن النتاجئ جيب أأن تقترص عىل الإجراءات لزايدة كفاءة اجامتعات 
الأولوايت املوضوعة للأمور اليت متت مناقش هتا  أأنه يف الهناية جيب أأن تكون النتاجئ حمايدة للغاية من حيث أأهنا ل تتدخل يف

يف اللجان، أأو يف نس بة الزمن اخملصص خملتلف املوضوعات. عالوة عىل ذكل، ل جيب تفسري نتاجئ هذه املناقشات عىل أأهنا 
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ول يف . ويف تعليقه عىل املقرتح الأ الويبوعقبة يف سبيل عقد اجامتعات بني ادلورات واليت تقرها اجلهات اخملتصة يف 
وافق الوفد عىل أأن وضع حد لوقت انهتاء الاجامتعات يوميا لن يؤثر سلبا عىل أأي نتاجئ لكية. WO/PBC/22/26 الوثيقة

جبار ادلول الأعضاء عىل زايدة الكفاءة. وحول الاقرتاح الثاين، وافق الوفد عىل أأن عقد  ىل اإ وسوف يؤدي ذكل فقط اإ
وخاصة ابلنس بة للوفود الصغرية، وغالبا ما تكون من ادلول النامية. ولأن الاقرتاح اجامتعات متداخةل خيلق مزيد من الأعباء 

الثاين ميكن أأن يساعد عىل تعزيز الشمولية يف املناقشات، فقد دمعه الوفد بصورة اكمةل. وعند احلديث عن الاقرتاح الثالث، 
عات الرمسية واليت تعمتد عىل خربة الس نوات السابقة، عرب الوفد عن اعتقاده بأأن الفكرة املتعلقة ابحلد من عدد أأايم الاجامت

ىل أأن ادلول الأعضاء تعريض بعض معليات بعض اللجان للخطر وخاصة العمليات اليت  ىل مزيد من التفكري. وأأشار اإ حتتاج اإ
ن تتعلق ابلتسوايت. وفامي يتعلق ابلقرتاح الرابع، قال الوفد أأنه فهم الرشح اذلي قدمه انئب الرئيس. واب لرمغ من ذكل، فاإ

ىل املزيد من التفكري لأهنا قد تتسبب يف مصاعب وخاصة  الويبوفكرة تقليل فرتة جلان  ىل أأربعة حتتاج اإ من مخسة أأايم معل اإ
ىل أأنه طاملا أأن املندوبني جيب أأن حيرضوا اإىل جنيف  قلميية. وأأشار اإ ابلنس بة لتبادل وهجات النظر داخل اجملموعات الإ

نه ل يبدو أأنه من الضار أأن نطلب مهنم البقاء ليوم خامس.  وفامي يتعلق ابلقرتاح اخلامس،  حلضور اجامتع ملدة أأربعة أأايم فاإ
الرمسية  الواثئق، يبدو أأن معلية ترش يد متوسط طول الويبوقال الوفد أأنه بناء عىل التقرير اخلاص بتطبيق س ياسة اللغة يف 

ذا اكنت تمت ابلفعل ذلكل مل ير رضورة يف بدء نقا ىل أأنه اإ ش حول هذه النقطة. وفامي يتعلق ابلقرتاح السادس، أأشار الوفد اإ
نه سوف يوافق عىل فكرة تقيمي تطبيقها أأثناء الاجامتع التايل  ىل قرار حول املوضوع أأثناء اجللسة احلالية، فاإ توصل الاجامتع اإ

الندوات غري الرمسية حول املسائل التنظميية، عرب  للجنة الربانمج واملزيانية. وفامي يتعلق ابلقرتاح اخلاص ببدء سلسةل من
الوفد عن اعتقاده بأأن الاقرتاح نفسه كلك قد أأكد عىل أأن جدول أأعامل املنظمة مل ترتك مساحة كبرية لأي فعاليات جديدة. 

ناس بة ولحظ أأنه ابلرمغ من التوضيحات املقدمة من قبل وفد بلجياك يبدو لأول وهةل عىل الأقل أأن اللحظة ليست م 
 لعامتده.

نه يرغب وقال وفد اململكة املتحدة .290 يف أأن يعرب عن ثنائه ، الويبو، نظرا لأن ادلول الأعضاء تناقش مسأأةل احلومكة يف اإ
ىل أأن الكثري من الوفود تقوم  للرئيس لرتأأس الاجامتع وكونه منوذجا حيتذي بطريقة تمتزي ابلكفاءة والعملية. وأأشار الوفد اإ

عات وتواظب علهيا وعرب عن رغبته يف الثناء عليه لهذا السبب. وعرب الوفد عن دمعه لقرتاح وفود حبضور هذه الاجامت
س بانيا. وقد تضمن الاقرتاح ابلتأأكيد حلول معلية وواقعية وبس يطة وغري جدلية للمشالكت اليومية اليت  بلجياك واملكس يك واإ

س بانيا. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ذكل س ميثل نتيجة  كام تقدم ابلرشح بصورة الويبوتواهجها ادلول الأعضاء يف  اكفية وفد اإ
جراءات أأخرى قصرية املدى ميكن  جيدة يف هذه ادلورة وأأضاف أأن ادلول الأعضاء ميكهنا أأيضا أأن تس هتدف التفكري يف اإ

ملنطقي ملثل هذه الفعالية التثقيفية . وأأشار الوفد اإىل أأن دليه تعليقا واحدا يتعلق ابلندوة. وقد رأأي التفسري االويبوتطبيقها يف 
وخاصة ابلنس بة للزمالء يف جنيف. وابلرمغ من ذكل، يفضل الوفد أأن يكون هناك عنوان أأكرث معومية، عنوان يتعلق 

ىل كيفية قيام  الويبومبسائل مثل املرجعية والإجراءات الأخرى يف  مثل اس تنتاجات الاجامتعات وملخص الرئيس ابلإضافة اإ
عضاء ابلتعامل مع مسأأةل وضع جدول الأعامل بصورة مس بقة. ولحظ أأنه ميكن التعامل مع العديد من القضااي ادلول الأ 

ىل بعض  ذا اكن عنوان الندوة عاما بصورة أأكرب: وهو أأمر س يقوم وفده بتأأييده بصورة اكمةل. وقال أأنه بعد ان اس متع اإ القانونية اإ
ملقرتح، فهم أأن ذكل قد ميثل مشلكة ابلنس بة للوفود اليت اكنت بعيدة عن جنيف. الوفود فامي يتعلق ابخليار الرابع اخلاص اب

ىل  ىل أأنه اكن يتطلع اإ وذلكل، عرب الوفد عن رغبته يف مناقشة كيفية التوصل اإىل حل مناسب. ويف اخلتام، أأشار الوفد اإ
 وأأن يكون ذكل أأحد نتاجئ ادلورة. التفاق بشأأن الإجراءات قصرية املدى

يران الإسالمية عن اعتقاده بأأن مسأأةل احلومكة تتطلب قدر وعرب وفد  .292 ادلول جانب ن ا من الاهامتم مكبري  امجهورية اإ
مبادئ املساواة والشفافية والمتثيل املتاكئف يف اكفة القطاعات. وعرب الوفد عن رغبته يف  الويبوالأعضاء. وتتضمن احلومكة يف 

ابلسري قدما ابلنس بة لهذه  للويبومج واملزيانية بناء عىل التوصيات مبا يسمح أأن يمت حتقيق توافق يف الرأأي يف جلنة الربان
ضايف مع أأخذ الهيلك احلايل يف احلس بان. وعرب  املسأأةل. واكن ذكل اقرتاحا يتعلق بدراسة احلاجة اإىل وجود هيلك حومكة اإ

 ا اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعاملهبالوفد عن  اعتقاده بأأن الاقرتاح ل يتعارض مع الاقرتاحات الأخرى اليت تقدمت 
التمنية. وقد اكنت هناك العديد من الاقرتاحات املطروحة أأمام ادلول الأعضاء وهو ما جعل الوفد يؤيد للغاية ختصيص يوما 
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مثرة للغاية مبا ابلاكمل لهذا الأمر أأثناء اجللسة التالية للجنة الربانمج واملزيانية. وميكن اس تغالل مثل هذا الوقت بصورة م 
يسمح للوفود ابلتعامل مع خمتلف الاقرتاحات واخليارات املطروحة عىل الطاوةل وليست الاقرتاحات اليت قدمهتا مجموعة 

معينة من ادلول. وعند القيام بذكل، ميكن لدلول الأعضاء أأن خترج ابقرتاحات ملموسة معينة ميكن تقدميها يف امجلعية العامة 
نشاء مجموعة معل خاصة لتتناول احلومكة يف القادمة. وعرب الو  ودلراسة خمتلف املقرتحات حول  الويبوفد عن رغبته يف اقرتاح اإ

نشاء مجموعة معل مل تكن ابلفكرة اجلديدة. فقد اقرتحت العديد من ادلول  ن فكرة اإ الإصالح ادلس توري. ويف الواقع، اإ
نشاء مجموعة معل حول . وفامي يتعلق 2999 عام أأو 2998الإصالحات ادلس تورية يف عام  الأعضاء، مبا فهيا اجملموعة ابء، اإ

س بانيا، عرب الوفد عن رغبته يف التعبري عن شكره عىل الاقرتاح وشارك  ابلقرتاح اذلي تقدمت به وفود بلجياك واملكس يك واإ
طار املوارد احملدودة. واحلاجة اإىل حتقيق أأفضل النتاجئ املمكنة يف الاج الويبوالقلق اذلي يتعلق بكفاءة اجامتعات  امتعات يف اإ

بصفة عامة. وقد  لويبوواكن من رأأي الوفد أأنه للأسف اكن هناك عدد من أأوجه القصور اليت تتعلق ابملسائل اخلاصة اب
ىل مراجعة املوقف احلايل  ىل اخلروج بنتاجئ ملموسة بصورة أأكرب. واكنت هناك حاجة ماسة اإ اضطر املوقف ادلول الأعضاء اإ

فيه بصورة أأكرث اس تدامة. واكنت كفاءة املنظمة حتتاج اإىل الاهامتم بصورة أأكرب من قبل ادلول الاعضاء. ويف  والتفكري
الواقع، ان املشلكة اكنت تمتثل يف غياب التفامه املشرتك ودرجة منخفضة من التواصل البناء واجلاد اذلي جعل ادلول 

 ملرحةل التشكك يف كفاءة املنظمة.الأعضاء تصل 

وفد جنوب أأفريقيا عن دمعه لبياانت اجملموعة الأفريقية ووفد الربازيل. وعرب الوفد أأيضا عن شكره لوفود بلجياك  وعرب .291
س بانيا عىل اقرتاهحم املثري لالهامتم واذلي يتعلق ابجلوانب الأساس ية للحومكة. وقد مثل الاقرتاح جزءا من  واملكس يك واإ

. وقد قامت اجملموعة الويبوالعديد من الاقرتاحات املفيدة حول فاعلية وكفاءة مناقشات أأوسع حول قضااي احلومكة لأنه قدم 
الأفريقية بطرح اقرتاح حول احلومكة أأثناء ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية وقامت العديد من الوفود بتقدمي ردود كتابية 

ة. واكنت هناك أأفاكر عديدة مثرية لالهامتم يف واليت جيب أأن تمت مناقش هتا بصورة مس تفيض الويبوحول احلومكة يف 
ة والياابن وأأسرتاليا واكنت تس تحق املزيد من املناقشة والمتحيص. وبعضها تقدمت هبا وفود موانكو واململكة املتحد تالاقرتاحا

التمنية واجملموعة الأفريقية والولايت املتحدة الأمريكية ومجهورية كوراي وأأملانيا وفرنسا. وتضمنت هذه  ومجموعة جدول أأعامل
الاقرتاحات عدد ومدة الاجامتعات وهو ما قد خيتلف مع املقرتح املطروح واملتعلق بتقليل أأايم الاجامتعات من مخسة أأايم 

ىل أأربعة أأايم. وأأكد الوفد عىل أأنه أأثناء اجامت ع اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اذلي عقد مؤخرا مت اإ
ختصيص ساعة لدلول الأعضاء يف اليوم الأخري ملناقشة التعلمي ومل حيققوا تقدما كبريا يف هذه القضية الهامة ابلنس بة جلنوب 

ىل مزااي تتعلق أأفريقيا ودول انمية أأخرى. وفامي يتعلق بتقليل متوسط طول الواثئق الرمسية ، أأدرك الوفد أأن ذكل س يؤدي اإ
جيازا للحقائق ذات الصةل. وابلرمغ من ذكل، عرب عن رغبته يف الإشارة  ابلتوفري يف التلكفة وقد يؤدي اإىل عرض تقدميي أأكرث اإ

ىل أأن التقارير احلرفية جيب أأن تبقى همام اكن طولها. ورحب الوفد ابقرتاح يتعلق بعقد ندوة معلوماتية. و  ىل أأن ذكل اإ أأشار اإ
يوفر فرصة لتبادل املعلومات واملناقشات واجلدل. وابلرمغ من ذكل فقد رصح بأأن الندوة جيب أأن تتضمن اكفة املقرتحات 

املطروحة عىل املائدة مبا يف ذكل تكل املقرتحات املتضمنة يف الاس تجاابت املقدمة من قبل العديد من ادلول واليت مت ذكرها 
ىل آنفا ابلإضافة اإ جيابية يف أأي  أ اكفة اخليارات املقرتحة من قبل وفد اململكة املتحدة. وعرب الوفد عن رغبته يف املشاركة بصورة اإ

 مناقشات حول احلومكة.

س بانيا عىل اقرتاهحا املتعلقة بزايدة كفاءة اجامتعات  .293 . وعرب الويبووعرب وفد الهند عن شكره لوفود بلجياك واملكس يك واإ
اكيف لهذا البند من بنود جدول الأعامل حبيث ميكن مناقشة املقرتحات اليت مت تقدميها ابلإضافة  عن أأمهل يف ختصيص وقت

ىل املقرتحات املطروحة ابلفعل عىل الطاوةل. وعرب الوفد عن رغبته يف مشاركة بعض أأرائه وتعليقاته حول الإجراءات قصرية  اإ
ىل أأربعة أأايم يبدو غري معيل وخاصة املدى اليت مت حتديدها يف الاقرتاح احلايل. ورأأي الوفد  أأن تقليل عدد أأايم الاجامتعات اإ

ن الوفود متثل  يف معل اللجان احملددة يف اجملالت املعيارية. ويف اجامتعات اللجان اليت تناقش فهيا مسودات املعاهدات فاإ
العوامص الأخرى وأأرادوا اس تغالل فرتة املفاوضني الأساس يني. ويف أأثناء هذه الاجامتعات اكن دلهيم فرصة للقاء نظراهئم من 

آلية  قامة امخلسة أأايم يف جنيف. ولحظ الوفد أأن املفاوضات وتبادل الآراء يف منظامت الأمم املتحدة ل ميكن استبدالها بأأي أ اإ
ذا أأرادت ادلول الأعضاء اجناز هدف ما جي ب أأن أأخرى. وذلكل مل ير الوفد أأن تقليل فرتة الاجامتعات حال حقيقيا لأنه اإ
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يتوافر دلهيم الوقت الاكيف لس تكشاف اكفة الطرق والوسائل. ول ميكن تكبيلهم من خالل فرض قيد زمي زائف. وأأشار 
ىل أأنه بيامن جند أأنه من العميل تطبيق ذكل ابلنس بة لبعض اللجان، قد ل يكون الأمر كذكل ابلنس بة للجان الأخرى.  الوفد اإ

ىل أأن  الرمسية. وفامي يتعلق ابلندوة  الواثئقت ابلفعل ابختاذ خطوات يف سبيل تقليل طول قد قام الويبووأأشار أأيضا اإ
املعلوماتية، ل يعتقد الوفد أأهنا رضورية يف الوقت احلايل. فادلول الأعضاء حتتاج اإىل نرش مناسب للمعلومات املتعلقة باكفة 

أأن تقدهما يف صورة ملف يوزع عىل اكفة الوفود عند  بوللوي القواعد واللواحئ احلالية حول معل اجملموعات واللجان. وميكن 
ابلفعل بتنظمي جلسة تدريبية لدلبلوماس يني اجلدد واليت ميكن خاللها توفري مثل هذه  الويبووصولها. وأأكد الوفد عىل قيام 

نهتاز الفرصة للرتكزي عىل بعض الاقرتاحات الأخرى ذات ال صةل، وخاصة تكل املعلومات. وعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف اإ
اليت تتعلق بفعالية جلنة التنس يق. وقد اقرتح تقرير وحدة التفتيش املشرتكة فامي س بق )وقد تكون جلنة الويبو الاستشارية 
املس تقةل للرقابة قد اقرتحت ذكل أأيضا( أأنه قد ل تكون هناك حاجة لوجود هجاز جديد وينبغي عىل ادلول الأعضاء أأن 

مبا يف ذكل جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق واليت جيب أأن تعقد اجامتعات  الويبواحلالية يف تس تغل بفاعلية الأهجزة 
منتظمة حبيث ميكهنا مناقشة اكفة البنود عىل جدول الأعامل بطريقة تمتزي ابلشفافية ومبشاركة اكفة ادلول الأعضاء. واكن رأأي 

فامي يتعلق بكيفية قياهمم بعقد مزيد من املشاورات يف جلسات رمسية وغري الوفد انه جيب عىل الرئيس توجيه ادلول الأعضاء 
 الية للجنة الربانمج واملزيانية.رمسية يف امجلعية العامة أأو ادلورة الت

وعرب وفد الياابن، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن اعتقاده أأن املناقشات املتعلقة بتحسني املنظمة جيب أأن  .292
ت ملموسة وحقيقية واهجهتا ادلول الأعضاء ول ينبغي أأن تمت فقط لغرض "التغيري من أأجل التغيري". ترتكز عىل مشالك

ذا اكنت املنظمة ل تعمل بشلك جيد. ومل تس تطع اجملموعة ابء املوافقة  عالوة عىل ذكل، ميكن أأن يكون التغيري مربرا فقط اإ
هذه اللحظة من خالل خلق أأهجزة جديدة مثل الأهجزة التنفيذية أأو  يف الويبوعىل التغيريات الكبرية يف هيلك احلومكة يف 

الاستشارية. وفامي يتعلق بتعزيز الأهجزة احلالية مثل جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق قال الوفد أأنه ليس ضد الاجتاه 
ىل تعزيز هيلك احلومكة. وقد حتسنت احلومكة يف املنظمة بشلك وا اليت تعمتد عىل حض من خالل الإدارة العام اذلي يسعى اإ

عادة تركزي اجلهود عىل املناقشات اليت تعمتد عىل التقومي الاسرتاتيجيبرانمج حتقيق النتاجئ و  . ويف الوقت احلايل، ينبغي اإ
ن وجدت، بدل من الاس مترار يف املناقشات حول كيفية تغيري الهيلك بدون  مشالكت حقيقية وملموسة يف هذا اجملال، اإ

ب وجيه يربر التغيريات. وأأكدت اجملموعة ابء عىل أأن املناقشات جيب أأن تعمتد عىل مشالكت حقيقية، كام أأشار تقرير سب
 17وحدة التفتيش املشرتكة. واكن أأولها وثيقة املرجعيات واليت مت دمج التلكيف واملهام اخلاصة بلجنة الربانمج واملزيانية )فقرة 

ة(. وميكن القيام بنفس اليشء مع جلنة التنس يق. أأما الثاين فقد اكن وثيقة شامةل مرتبطة من تقرير وحدة التفتيش املشرتك
طار احلومكة يف املنظمة )الفقرة  س بانيا  8ابإ من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة(. وفامي يتعلق ابقرتاح وفود بلجياك واملكس يك واإ

ىل اختاذ خطوات ملموسة حلل (، عربت اجملموعة ابء عن تقديرها لل WO/PBC/22/26)الوثيقة  جهود اليت تسعى اإ
جراءات  املشالكت اليت واهجهتا الوفود أأثناء معلها اليويم. ويف هذا الصدد، دمعت اجملموعة ابء العنارص املذكورة بوصفها اإ

ىل التعرف عىل ما ميكن أأن تكتس به املنظمة من خالل هذه الإجراءات. ومل تدمع اجملموعة ابء امليل  قصرية املدى وتطلعت اإ
وذلكل اكن ينبغي التعامل مع هذه املشلكة. أأما ابلنس بة لإنشاء مجموعة معل، مل ترغب  الويبوجتاه زايدة فرتة اجامتعات 

نشاء هجاز رمسي أآخر  ميكن أأن يزيد من تعقيد املسأأةل. اجملموعة يف دمع فكرة اإ

ابء. كام شكر أأيضا وفود بلجياك واملكس يك وعرب وفد كندا عن دمعه للبياانت اليت قدمت ابلنيابة عن اجملموعة  .295
س بانيا عىل اقرتاهحا. وبصفة عامة، دمع الوفد اس تخدام طرق معل فعاةل ومعلية متكن الوفود من اس تخدام مواردها بأأفضل  واإ

شلك ممكن. وابلرمغ من ذكل، أأرادت أأن ترى مرونة يف ردود أأفعال ادلول الأعضاء لأن أأمه ىشء ابلنس بة للوفد ليس 
رضورة أأن تكون هناك أأرقام جيدة تتعلق بطرق العمل ولكن املهم هو ضامن تلبية طرق العمل لحتياجات لك مجموعة ابل

وجلنة معينة مع أأخذ مصاحلها ومس توى نشاطها يف احلس بان. وميكن، بل جيب، تعديل معايري وطرق العمل من أأجل ضامن 
س بانيا. الوفد عىل دمعه لالقرتاح املقدم من الاس تخدام الأمثل للوقت وموارد املزيانية. وذلكل أأكد  وفود بلجياك واملكس يك واإ

ليه وفد اململكة املتحدة حول الطريقة املمتازة اليت قام من خاللها وعرب وفد  .296 ش ييل عن رغبته يف التأأكيد عىل ما أأشار اإ
س بانيا، قال  الوفد أأنه تشارك يف املبادئ اليت الرئيس بتوجيه املناقشات. وابحلديث عن اقرتاح وفود بلجياك واملكس يك واإ
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أأوحت ابلقرتاح. كام اتفق أأيضا مع ما قاهل وفد الربازيل حول اخليار الأول والثاين. أأما ابلنس بة للخيار الثالث، فقد أأشار 
ذا اكن من املمكن أأن يتسبب يف مشلكة ابلنس بة لحتياجات  ىل أأنه اكن مثل اخليارات الأخرى وتساءل عام اإ الوفد اإ

لية معينة، مل تعرف طبيعهتا بعد. واقرتح قول :"مع أأخذ أأقىص عدد أأايم لالجامتعات الرمسية اخلاصة ابلعام املاي يف مس تقب 
ذا قام املندوبون من  ىل "أأل جيب جتاوزها". ويف تعليقه عىل اخليار الرابع، قال أأنه اإ احلس بان"، ولكن مع استبعاد الإشارة اإ

ضايف، فاإ  ضافية. وأأقرتح الوفد أأن تقوم ادلول الأعضاء عاهمة ابلسفر ملدة يوم اإ ن ذكل ل يعى ابلرضورة حتمل نفقات اإ
بدراسة لك حاةل عىل حدا بدل من وضع قاعدة عامةل تتعلق بطول الاجامتعات ويمت تطبيقها عىل لك اللجان. وهناك بعض 

ذا اكن مي كن مناقشة ذكل أأثناء جلسات الإحاطات الوفود اليت دلهيا عدد من الشكوك بشأأن املسأأةل. وتساءل الوفد عام اإ
املنتظمة اليت تنظم لدلول الأعضاء. وفامي يتعلق جبلسات الإحاطة عرب الوفد عن اعتقاده بأأن فكرة نرش املعلومات من خالل 

جياد طريقة ميكن من خاللها متكني امجليع من مسايرة القواعد  ملفات س تكون فكرة جيدة. لقد اكنت املسأأةل تتعلق ابإ
دارة الاجامتعات. لإجراءات املطبقة عىلوا  طريقة تنظمي واإ

ىل  .297 وقام وفد الولايت املتحدة الأمريكية بدمع بيان وفد الياابن اذلي قدمه ابلنيابة عن اجملموعة ابء. كام أأراد الإشارة اإ
س بانيا، وتقرير وحدة ا لتفتيش املشرتكة وتعليقات أأن التعليقات اليت قام هبا فامي يتعلق ابقرتاح وفود بلجياك واملكس يك واإ

الأمانة، جيب أأن توحض مضن هذا البند من بنود جدول الأعامل. كام أأكد عىل أأنه يدمع اقرتاح الوفود الثالثة وعرب عن تقديره 
ذكورة للردود اليت قدمهتا فامي يتعلق ابلأس ئةل املتعلقة ابلندوة. واس تكامل للمناقشات املتعلقة بأأوجه القصور يف الاجامتعات وامل
جراءات توفري التلكفة وتغيري نقطة مركز اهامتم  يف الاقرتاح املذكور، عرب الوفد عن اعتقاده بأأن تكل مسائل هامة وأأن اإ

. وللتأأكيد عىل فكرة تقليل عدد الويبواملناقشات عىل الأمور الفنية يه أأولوايت هامة ابلنس بة لدلول الأعضاء لتحسني أأوضاع 
، اقرتح الوفد أأن يمت نرش جلساهتا بصورة متفرقة عىل مدى العام. ويمتثل 1025ة واحدة يف عام اجامتعات اللجنة اإىل جلس

املهنج يف تقليل العدد من أأجل تقليل مبالغ المتويل اليت تنفق عىل اجامتعات تصل اإىل طريق مسدود وخلق مناقشات تركز 
مجموعة معل مدريد، ومجموعة معل معاهدة التعاون بشأأن بصورة أأفضل عىل القضااي يف هذه اللجان. فعىل سبيل املثال، فاإن 

الرباءات ومجموعة معل لهاي، ومجموعة معل جلنة املعايري تقوم حاليا ابلجامتع مرة لك عام. وتتسق فكرة تقليل عدد 
ائية تتعلق الاجامتعات مع املامرسة احلالية. وابلرمغ من ذكل، فاإن هذه الفكرة لن متس أأي مفاوضات أأو نتاجئ مطلقة هن

واليت س تكون  – والفوللكوربتفويض اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
 1025منفصةل. وفامي يتعلق بوضع جدول، عرب الوفد عن رغبته يف اقرتاح عقد اللجنة ادلامئة حول قانون الرباءات لجامتع يف 

يمت يف شهر فرباير، وأأن جتمتع اللجنة ادلامئة حول العالمات التجارية، والتصماميت الصناعية، والإشارات  ومن املمكن أأن
ومن املمكن ان جتمتع اللجنة ادلامئة املعنية حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف شهر  –اجلغرافية يف بداية هذا العام أأيضا 

بريل. واكن الوفد يرى أأنه من املهم أأن ادلول الأعضاء متسقة مع رسالهتا املتعلقة مارس وجلنة التمنية وامللكية الفكرية يف شه ر اإ
. ورحب ابملناقشات والعصف اذلهي املس متر 1025ابلتلكفة ولهذا السبب اس تغرقت بعض الوقت للتفكري حول جدول عام 

الوفد عىل أأن هذه يه النقطة اليت أأاثرها بصفة خاصة. وأأكد  1025حول كيفية تقليل اجامتعات اللجان وعدد اللجان يف عام 
ىل أأن أأحد املناجه يتعلق بدراسة تقرير وحدة التفتيش املشرتكة  آلية ملناقشة ذكل. وأأشار اإ تباع أ وفد كينيا واكن مرحبا بفكرة اإ

 بعض املناقشات حول هذا املوضوع. وبصفة خاصة التوصية الأوىل وقيام رئيس امجلعية العامة ابدلعوة لعقد

س بانيا  وعرب .298  واملكس يك، واذلي يتناولوفد برابدوس عن دمعه للمبادرة والاقرتاح اذلي طرحته وفود بلجياك واإ
. وقد أأثرت هذه املسائل بصورة كبرية عىل الوفود الصغرية وقدراهتا عىل القيام بصورة الويبوالكثري من املسائل التنظميية يف 

. وعرب عن اعتقاده أأهنا تعترب خطوة أأوىل جيدة وجشع عىل اس مترار اجلهود لويبواعقالنية بتغطية العديد من القضااي الهامة يف 
جيب مراجعهتا عىل  الويبواملتعلقة بتنظمي وحتسني هذا اجملال. وابلرمغ من ذكل، عرب الوفد عن اعتقاده بأأن احلومكة يف 

ش املشرتكة أأمهية كربى يف حتسني معل مس توى هيلكي أأعىل. ويف هذا الصدد، اكن للتوصية الأوىل يف تقرير وحدة التفتي
. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هناك نقطة ضعف أأساس ية يف الهيلك حيث أأنه ل يوجد أأساسا هجة متوسطة بني الويبو

امجلعيات وبني الإدارة وأأنه لبد من وجود مثل هذه اجلهة ليمت تلكيفها بضامن تنفيذ التلكيفات الصادرة من امجلعية العامة يف 
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داري أأو هجة ا لوقت املناسب وبصورة فعاةل. وميكن لدلول الأعضاء أأن تنظر ملنظامت الأمم املتحدة الأخرى اليت دلهيا جملس اإ
ىل النقاش وظلت متواجدة ل   لمشاركة الاكمةل.مماثةل تقوم بتنفيذ التلكيف. وتطلع الوفد اإ

ىل املتحدثني السابقني يف التعبري عن دمعه لوف .299 س بانيا حول اقرتاحات حول وانضم وفد كوراي اإ ود بلجياك واملكس يك واإ
. وعرب عن اعتقاده بأأن تبي وتطبيق هذه الاقرتاحات قد يكون أأمرا صغريا لكهنا بداية جيدة لتعزيز الويبوكفاءة اجامتعات 

جيابيا عىل احلومكة يف  الويبواجامتعات   .الويبووميكن أأن تكون معلية طويةل املدى لها أأثرا اإ

ل وأأشار وفد  .500 س بانيا واملكس يك وبلجياك. ولبد اإ ىل أأنه طلب من وفد فرنسا التعبري عن دمعه لقرتاح وفود اإ بلجياك اإ
قرتاح وفد يقوم اقرتاح ابستبعاد الاقرتاحات الأخرى املطروحة عىل الطاوةل. ويف هذا الصدد، رحب ابلإضافة اجلديدة أأي ا

ذا اكن الهدف من ملف  ش ييل ابس تخدام ملف املعلوماتالهند واذلي أأيده وفد  من قبل الوفود اجلديدة. ومن وهجة نظره، اإ
نه جيب أأن يتضمن القواعد املكتوبة فقط، سواء مت تقنيهنا أأم ل، أأو اليت قد الويبواملعلومات هو أأن جيمع اكفة قواعد  ، فاإ

ذا تضمنت الأصناف الثالثة فكيف تتأأكد ادلول الأعضاء بصورة مطلقة من أأن ه ليس هناك مبادئ أأو تكون موجودة. فاإ
دراهجا ذلكل يف ملف املعلومات. ممارسات أأخرى موجودة لكهنا مل تقنن ومل يمت  اإ

ىل  .502 س بانيا. فقد اكن اقرتاحا مبتكرا يسعى اإ وعرب وفد غواتاميل عن امتنانه لالقرتاح املقدم من وفود بلجياك واملكس يك واإ
اليت يمت حتقيقها. ومن وهجة نظره، فاإن ذكل يامتىش متاما مع جعل ادلول الأعضاء تعمل بفاعلية ويضمن حتسني النتاجئ 

توصيات وحدة التفتيش املشرتكة. أأما فامي يتعلق ابلندوة املقرتحة، فقد وافق الوفد عىل أأهنا س تكون أأحد الأدوات املفيدة 
 للغاية. وذلكل اكن الوفد سعيدا يف الاس مترار يف مناقشة املسأأةل. 

س بانيا واملكس يك وبلجياك عىل اقرتاهحا. وأأكد عىل وأأقر وفد موانكو البيان  .501 اذلي تقدمت به اجملموعة ابء وشكر وفود اإ
ىل  الويبوأأن وفد بلجياك قد وصف  ذا اكن الأعضاء س يعودون اإ ىل أأدغال. ومل يكن متأأكدا مما اإ ابلأحراج اليت حتولت اإ

ة تساعد ادلول الأعضاء عىل التوغل يف أأدغال الأحراج الأصلية من خالل هذا الاقرتاح أأم ل ولكنه س يكون ول شك أأدا
بشلك أأكرث كفاءة. وس تكون الإجراءات قصرية املدى بس يطة ومفيدة لأننا سنشعر ابملزااي عىل الفور. وقال الوفد أأن  الويبو

كن من ادلول الأعضاء لبد أأهنا لحظت العدد الكبري من الاجامتعات اليت تس متر حىت الساعات الأوىل من الصباح مل تمت
زايدة كفاءهتا. بل عىل العكس فقد جعلهتا أأقل كفاءة وأأقل فاعلية، لأس باب من بيهنا أأنه اكن من الصعب عىل املندوبني 
الإعداد لالجامتعات وأأن ذكل مثل عبئا ثقيال عىل الأمانة. ويف رأأيه، أأن ذكل نقطة جيدة لبدء املناقشات. وفامي يتعلق 

ن الوفد متأأكدا من أأن الأعضاء ميكهنم دامئا التحسن وأأنه ميكن التفكري يف املزيد من ابحلومكة من املنظور الأمشل، اك
التعديالت. وقدم تقرير وحدة التفتيش املشرتكة مؤرشات هامة حول كيفية القيام بذكل. وابلرمغ من ذكل، وعىل غرار ما 

الأعضاء ل تريد حدوث ثورة كبرية يف هيلك قاهل وفد فرنسا عىل البند السابق من جدول الأعامل، رأأي الوفد أأن ادلول 
. لقد اكن الأمر يتعلق ابلس تغالل الأمثل للأدوات اليت ميتلكوهنا مبا يامتىش مع دس تورها والنصوص الأساس ية دلهيا. الويبو

نشاء هجاز حومكة جديد فكرة مناس بة وأأكد عىل ذكل عدة مرات حىت يف الواثئق املكتوبة  اليت ومل ير الوفد أأن فكرة اإ
قدمت. وبغض النظر عن خشصية الرئيس، أأو الطريقة اليت اختارت ادلول الأعضاء أأن تس متر هبا يف املناقشات، أأكد الوفد 
نشاء مجموعة معل لأن هناك العديد من  ىل اإ لالجامتع مشاركته النشطة. وأأكد عىل أأنه يف هذه املرحةل مل يكن مقتنعا ابحلاجة اإ

 وخاصة جلنة الربانمج واملزيانية.كن من خاللها مناقشة مسأأةل احلومكة املنتدايت ذات الصةل واليت مي

مبا يامتىش مع اقرتاح وفود بلجياك واملكس يك  الويبووعرب وفد أأسرتاليا عن دمعه املس متر لتحسني سري اجامتعات جلان  .503
وفرنسا. وجيب بصفة خاصة توافر الأوراق اخلاصة ابلجامتعات قبل الاجامتعات بوقت اكيف وجيب تقدمي البياانت الافتتاحية 

وفقا قصارى هجدمه لضامن سري الاجامتعات  ايف شلك مكتوب لكام اكن ذكل ممكنا ومناس با. وجيب عىل الرؤساء أأن يبذلو 
ىل أأربعة أأايم، مىت اكن ذكل  نه يف حني قد يؤدي الاقرتاح بتقليل فرتة الاجامتعات اإ جلدول الأعامل. وابلرمغ من ذكل، فاإ

ىل زايدة الكفاءة، فاإن ذكل سيتطلب وجود مهنج واقعي يتعلق ابلأول  وايت عىل جدول أأعامل الاجامتعات.مناس با، اإ
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ل تعمتد فقط عىل أأداء  الويبوعىل اقرتاهحا. وأأكد عىل أأن كفاءة اجامتعات وعرب وفد الصني عن شكره للوفود الثالثة  .502
املنظمة ولكن عىل نس بة مشاركة ادلول الأعضاء أأيضا، واليت تكون مصاحلهم عىل احملك. وذلكل، عرب الوفد عن أأمهل أأن 

يل املثال تقليل فرتة الاجامتعات وتقليل تقوم املنظمة ابختاذ املزيد من الإجراءات لزايدة الكفاءة. فقد ذكر الاقرتاح عىل سب 
. ويف نفس الوقت، عرب الوفد عن اعتقاده بأأن التوجه البناء لدلول الأعضاء سوف يزيد من كفاءة الاجامتعات. الواثئقجحم 

آليات احلومكة احلا الويبووفامي يتعلق ابحلومكة، عرب عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن  لية وتقوم سوف تس تفيد اس تفادة اكمةل من أ
 أأنه ينبغي جتنب ازدواجية اجلهود.بتعزيز التعاون والتنس يق، حىت توفر قدرات تشغيل اكمةل لآلية احلومكة احلالية. وقال الوفد 

ورد وفد الهند عىل السؤال اذلي طرحه وفد بلجياك. وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه عىل الأمانة أأن ترشح ماهية القواعد  .505
لس نوات عديدة، لزالت ادلول الأعضاء يف حرية  الويبوية املامرسات لأنه حىت بعد املشاركة يف اجامتعات املقننة احلالية وماه 

. ويف هذا الصدد، ميكن لدلول الأعضاء أأن تطلب من الأمانة أأن تقوم بتقنني اكفة هذه الويبوبشأأن املامرسات اليت تتبعها 
ىل لإقامة حوار ممهنج بني ادلول الأعضاء حتت املامرسات خالل شهر أأو ما شابه. ورأأى الوفد أأن ذكل  يشري ابلفعل للحاجة اإ

ىل متكني ادلول  اإرشاف رئيس امجلعية العامة وجلنة التنس يق ومشاركة املدير العام وكبار املدراء الآخرين. وسوف يؤدي ذكل اإ
قلميية مبوجهبا أأو قواعد تناوب الأعضاء من احلصول عىل نفس املس توى من املعرفة أأي معرفة القواعد اليت تعمل امجلا عات الإ

الرؤساء. واكنت املسأأةل الأخرية تتعلق بصفة أأساس ية ابحلومكة ولهذا اكنت ادلول الأعضاء تعمل جاهدة عىل هذه املسأأةل لفرتة 
فد اإىل طويةل. وحول موضوع تضمني هذا النوع من املعلومات/العرض التقدميي يف برانمج تدرييب للقادمني اجلدد، أأشار الو 

أأنه عندما تقوم ادلول الأعضاء ابملطالبة بتنظمي ندوة غري رمسية تثار مسأأةل التلكفة واملزيانية. واكن اقرتاحه جتنب أأي مناقشة 
قامة  ن الوفد مل ير حاجة لإ آليات موجودة ابلفعل واليت ميكن توفري املعلومات من خاللها وذلكل فاإ من هذا النوع. وهناك أ

لوحيد يتعلق بعمل مناقشات منظمة، يف أأي صورة، وحماوةل القيام بصورة غري رمسية بوضع بعض ندوة. واكن الطلب ا
 هيئات الأمم املتحدة.القواعد اليت ميكن تطبيقها وتامتىش مع قواعد 

ورحب وفد اجلزائر ابلنقاش حول املوضوع وعرب عن رغبته يف القيام بتقدمي بعض التعليقات. أأول، أأن الوفد يعتقد  .506
جيب تعريف احلومكة بأأهنا ضامن أأن الهيلك العام للمنظمة ميكن ادلول الأعضاء من توجيه معلها. وجيب أأن تنبع مجيع أأنه 

الإجراءات اليت تقوم هبا الوفود من هذا التعريف. اثنيا، قال الوفد أأن هناك ثالثة عنارص حتتاج اإىل أأن تؤخذ يف احلس بان 
ات يف املنظمة وأأن اتفاقية املنظمة يمت تطبيقها بصورة سلمية. ويعترب ذكل رشطا ضامن احرتام القواعد والإجراء "2ويه: "

ضامن الشفافية اجليدة فامي يتعلق بعمل الأمانة والعمل اذلي تقوم به ادلول الأعضاء و  "1؛ "لغى عنه للحومكة الرش يدة
ن الأخذ بأأحد العنارص الثالثة وترك حتسني طرق العمل. ورأأي الوفد أأ " و 3الهيئات الأخرى؛ "والعمل اذلي تقوم به 

أأن الرغبة يف حتسني طرق العمل عىل سبيل املثال مع عدم الالتفات حلقيقة أأن  ذكلالعنرصين الباقني لن يكون أأمرا ممثرا. 
والإجراءات س يكون أأمرا غري للشفافية أأو أأن هناك حاجة حقيقية لوجود درجة أأفضل من الاحرتام للقواعد  هناك غيااب
للغاية. ومل يكن يعتقد أأنه عىل ادلول الأعضاء حذف أأي من هذه الفقرات.  ليبس ، يف رأأيه، وسوف يكون هل أأثرمعقول

جراء عاملي عام وشامل. واكن ذكل شعور الوفد واعتقد أأنه أأيضا  ىل اختاذ اإ وعندما متت مناقشة احلومكة، اكنت هناك حاجة اإ
ىل أأن الأمر الواقع يف الوقت احلايل  موقف اجملموعة الأفريقية، اليت عربت عن تأأييده. اثلثا، عرب الوفد عن رغبته يف الإشارة اإ

. وكام أأشار تقرير وحدة التفتيش املشرتكة، قامت ادلول الأعضاء نفسها بتطوير طرق غري للويبولميثل احلاةل املثىل ابلنس بة 
زيانية وجلنة التنس يق. ووفقا لالتفاقية، اكن من املقرتح وخاصة يف حاةل جلنة الربانمج وامل الويبومنتظمة ل تامتىش مع اتفاقية 

جراء جعل من جلنة الربانمج  أأن تكون جلنة التنس يق هجة تنفيذية، بيامن سارت ادلول الأعضاء يف طريق جعلها تتبع اإ
 ميثل خمالفة فاحضة واملزيانية تقوم بذكل ادلور، وهو دور مل يكن لها تلكيف يف التفاقية للقيام به. ووفقا للوفد، فاإن ذكل

تباع ادلول الأعضاء اجنرفت للأسف حنو اللغاية وعرب عن اعتقاده أأنه لبد من النظر فهيا والتعامل معها جبدية. وأأكد عىل أأن 
ىل التوقف عهنا. والطريقة الوحيدة للقيام بذكل يه ليس ابلرضورة اإصالح املنظمة جراءات تنطوي عىل خمالفات وحتتاج اإ  -اإ

ولكن من خالل احرتام القواعد. وبناء عىل ذكل، دمع الوفد ادلعوات  -الوفد أأن هناك من يتحدث عن هذا الأمرومل يعتقد 
نشاء مجموعة معل أأو مجموعة معل خمصصة أأو  جراء اليت أأعلنهتا الوفود الأخرى من أأجل اإ مشاورات غري رمسية يرتأأسها اإ

ن اكنت تفضل ذكل. واكنت هذه يه الآلية اليت يرغب الوفد الرئيس احلايل للجنة الربانمج واملزيانية أأو رئيس امجل  عية العامة، اإ
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ىل ما بدايف رؤيهتا، ورأأي أأنه من الرضوري تطبيق هذه الآلية وكأنه تعارض يف موقف اجملموعة ابء.  . وأأراد الوفد أأن يشري اإ
ل تفضل مثل مجموعة العمل هذه ابلرمغ من تعبري فقد قالت أأهنا مجموعة منفتحة لكن الوفد يعتقد أأنه مسع اجملموعة ابء تقول أأهنا 

ذا اكن قد أأساء الفهم، أأن هناك  ل اإ ىل أأنه يبدو،اإ وفدي الولايت املتحدة الأمريكية وبلجياك عن تأأييدهام لها. وأأشار الوفد اإ
لقاء بعض الضوء عىل الأمر. وأأنه اتعارض  جيب اإ

س بانيا. وعرب وفد الياابن، متحداث بصفته الوطنية، عن تقديره ل .507 القرتاح املشرتك املقدم من وفود بلجياك واملكس يك واإ
ودمع الاقرتاح بصورة عامة. ونصح  الويبووعرب الوفد عن نفس اخملاوف اليت شعر هبا املؤيدون فامي يتعلق بوضع اجامتعات 

دارة  ىل أأكرب قدر ممكن من الكفاءة وهو ما لن  الويبوادلول الأعضاء ابلس مترار يف جعل اإ ىل تصل اإ يؤدي يف هناية املطاف اإ
ىل تقليل جحم العمل ابلنس بة لدلول الأعضاء أأيضا. وعرب الوفد عن أأمهل الشديد يف قيام ادلول  ترش يد التلكفة حفسب ولكن اإ

 .  وردا عىل ماالويبوالأعضاء والأمانة معا الاعامتد عىل حمكهتم للوصول اإىل طريقة تمتزي ابلكفاءة والفاعلية لتنظمي اجامتعات 
اهل طرحه وفد اجلزائر، أأوحض أأنه ذكر فقط "شلك مجموعة العمل". وذلكل مل يكن هناك تعارض بني ما قاهل مكنسق، وما ق

 أأعضاء اجملموعة ابء الآخرون.

وعرب وفد بلجياك عن رغبته يف تكرار ما قام منسق اجملموعة ابء برشحه، أأي أأنه مل ير أأي تعارض. واقرتح قيام ادلول  .508
 لتعامل مع املشلكة.ةل التوصل اإىل طريقة واقعية ل الأعضاء مبحاو

ىل أأن هناك مناقشات مثرية لالهامتم وتبادل لوهجات النظر تتعلق ابملوضوع. وقال أأنه عند أأخذ  .509 وأأشار الرئيس اإ
عداد موجز أأويل فاإن يرى أأنه ميكن تناول هذا املوضوع بصورة عد أأكرث تفصيال يف جلسة ب الوقت يف احلس بان وقبل القيام ابإ

 الظهر.

لب وفد جنوب أأفريقيا توضيحا من اجملموعة ابء لأن ذكل اكن يتعارض مع شلك مجموعة العمل وذلكل أأراد معرفة وط .520
ذا اكن ذكل يتعلق ابلشلك أأو بنطاق العمل. ومن وهجة نظر الوفد، ميكن أأن يكون الشلك يف صورة مجموعة العمل  ما اإ

 نطاق العمل ما تقوم به اجملموعة.ويكون 

د وفد الياابن أأنه حتدث فقط عن شلك مجموعة العمل وليس أأكرث. وأأرص عىل أأنه مل يذكر جمال العمل أأو أأي ىشء وأأك .522
 ل تريد قبول شلك مجموعة العمل. من هذا القبيل. ولك ما قاهل هو أأن اجملموعة ابء اكنت

ة. وأأوحض أأن منسق اجملموعة ابء أأن وقال وفد اجلزائر، كرد فعل لهذا الأمر، أأنه رمبا جيب التحدث ابللغة الإجنلزيي .521
رمبا  اهنالأمريكية يقولن اإ املتحدة  بعد مسع أأن وفدي بلجياك والولايت اجملموعة ابء اكنت ل حتبذ شلك مجموعة العمل وفامي

كن فكرة جيدة أأن يمت تشكيل مجموعة معل أأو عقد مشاورات غري رمسية. وأأكد عىل أأن الك الوفدين قد ذكرا مجموعة العمل ل
 ذكل، ذلكل جيب تصحيح الأمر. نمنسق اجملموعة قال أأهنام ل حيبذا

ذا اكنت هناك  .523 وردا عىل ذكل، أأنكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه اس تخدم لكمة "مجموعة معل" وتساءل عام اإ
ذا اكنت  آلية" يه اليت مل يمت مشلكة تتعلق ابلرتمجة. وقال الوفد أأنه اهمت ابلنقاش اللكي حول الآلية، وتساءل عام اإ لكمة "أ

ماكنية قام رئيس امجلعية  شارة الوفد اكنت للتوصية الأوىل من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة. وفامي يتعلق ابإ ساءة فهمها، لأن اإ اإ
العامة بعقد بعض املناقشات حول السري قدما فامي يتعلق مبوضوع احلومكة، اكن وجه قلق الوفد الوحيد هو هيلك اللجنة 

ىل أأن ذكل س يكون حمل تركزيها يف املناقشات مضيفا أأنه يركز عىل النقطة اليت 1025دد الاجامتعات يف عام وع . وأأشار اإ
 ا، منسق اجملموعة ابء، فامي س بق.ذكرها وفد كيني

آلية للتعامل .522 مع  وقال وفد بلجياك أأنه سواء اكن ندوة أأو أأكرث مفن املهم أأن يكونوا واقعيني. وعرب عن رغبته يف وضع أ
آ   ليات، بأأي شلك اكنت.املشلكة، وأأنه يتقبل أأي أ
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ىل أأن اجملموعة الأفريقية أأظهرت مرونة بشأأن مجموعة العمل، واملشاورات غري الرمسية أأو أأي شلك  .525 وأأشار وفد كينيا اإ
قامة منتدى ميكهنا فيه مناقشة القضية بصورة شام ةل. ومل تكن من أأشاكل الآليات. وعربت اجملموعة الأفريقية عن رغبهتا يف اإ

بة صدره جتاه كيفية اجملموعة مس تقرة عىل الامس ولكهنا اس تقرت عىل أأنه س يكون منتدى ملناقشة احلومكة. وأأكد عىل رحا
 القيام بذكل.

وتقدمي ملخص شامل ملا مت سامعة أأثناء املناقشات فامي يتعلق ببند جدول الأعامل. بعد الظهر جلسة وقام الرئيس بفتح  .526
ىل بند جدول الأعامل. وأأشار وأأكد عىل أأنه، ب  س بانيا واملكس يك اإ ضافة اقرتاح وفود بلجياك واإ ناء عىل طلب وفد كينيا، مت اإ

ىل أأنه بناء عىل ما مسعه هذا الصباح، فقد اس مترت املناقشات حول الإجراءات قصرية املدى يف الاقرتاح املقدم من الوفود  اإ
وفود لكن اكنت هناك بعض التحفظات املعينة فامي يتعلق ببعض النقاط يف العديد من ال الثالثة. وقد حاز الاقرتاح عىل دمع

ىل بعض التحفظات اليت تتعلق بعنرص الندوة وكيفية ذكرها يف الاقرتاح الأصيل.  وهناك وهجة نظر أأمشل الاقرتاح ابلإضافة اإ
سأأةل احلومكة الشامةل يمت التعامل أأخرى تتعلق ابقرتاح معني وهو أأل جيب التعامل معه عىل أأنه اقرتاح خمتلف برشط أأن م 

معها لبعض الوقت، وأأن هناك اقرتاحات أأخرى مطروحة. وأأكد، كام ذكر يف املقدمة، أأن بيانه املبديئ سيتعلق ابقرتاح أأن 
آلية غري رمسية للقيام مبناقشات يقودها الأعضاء حول نص معني ميكن هلم تبنيه كقرار بشأأن هذا  ادلول الأعضاء تقوم بوضع أ

آنفا فاإن جلنة الربانمج واملزيانية يوجد لها انئيب رئيس رائعني واذلين اكان متواجدين للعمل. امل وضوع. وأأضاف أأنه كام ذكر أ
ىل نص قرار يرحي مجيع الأعضاء.  وذلكل، اقرتح الرئيس أأن يبدأأ أأحد انئيب الرئيس يف العمل عىل القضية وحماوةل التوصل اإ

ماكانت تتعلق ىل قرار يتضمن عنارص خاصة باكفة املوضوعات اليت متت مناقش هتا أأثناء  واكن رأأيه أأن هناك اإ ابلتوصل اإ
شارة ميكن للجنة الربانمج واملزيانية أأن  اجللسة الصباحية: حول الإجراءات قصرية املدى وحول نوع من التوصيات، ويه اإ

خدهما وفد كينيا، فامي يتعلق بعملية منتظمة تتناول تقدهما للجمعية العامة فامي يتعلق ابلتأأكيدات، واس تخدام التعبريات اليت اس ت
جراء مناقشات يف جلسة عامة يف هذه املرحةل.وعرب  املسأأةل ابلأمهية اليت تس تحقها. واكن متأأكدا من أأنه س يكون من املفيد اإ

ر فامي يتعلق عن اعتقاده أأن املناقشات يف جلسة عامة س تكون مطلوبة ما أأن يكون دلى ادلول الأعضاء اقرتاح خاص بقرا
ابملوضوع. واكنت فكرة الرئيس تمتثل يف أأن يقوم الأعضاء ابلسري قدما ويقوموا بتغطية فقرات أأخرى عىل جدول الأعامل. 
ىل قرار  وأأضاف أأنه يدرك أأن الفقرة التالية اكنت هامة بصورة ل تصدق وكام مسع من الأمانة فاإن ادلول الأعضاء حتتاج اإ

ذا سارت بصورة جيدة س يكون هناك وقت اكيف أأثناء اليومني القادمني يتعلق بتعريف نفقات التمن  ىل أأهنا اإ ية. وأأشار اإ
ىل قرار وتوصيات بشأأن  ىل ان هناك أأراء جيدة هذا  هذا البند منلس تكامل املناقشات والوصول اإ جدول الأعامل. وأأشار اإ

هنائية. وذلكل فلقد اكن اقرتاحه يمتثل يف بدء معلية الصباح من وفد الهند واليت ميكن أأن تصبح جزءا من القرار والتوصيات ال
جراء مناقشات منفصةل يف غرفة منفصةل، لكنه يدعو أأحد انئيب الرئيس للحضور،  ىل اإ غري رمسية. وأأكد عىل أأنه ل يدعو اإ

ىل نص القرار املقرتح اذلي سيتضمن اكفة العنارص املذ س بانيا، للتوصل اإ آنفا. وهو يف هذه احلاةل انئب رئيس من اإ كورة أ
ىل مقرتحات  واكنت الفكرة تمتثل يف أأن يصبح انئب الرئيس مبثابة نقطة حمورية ويقوم ابلتوازي مع الاجامتع العام ابلتوصل اإ

ىل أأن امللخص اذلي  ذا اكن هناك وفد دليه أأفاكر أأخرى، وأأشار اإ لفقرة قرار تتعلق هبذه الفقرة. وعرب عن رغبته يف معرفة ما اإ
ىل قرار يتعلق طية لك النقاط اليت أأثريت هذا الصباح. وعرب الرئيس عن أأمهل أأن تمتكن الوفود من التقدمه مل حياول تغ  وصل اإ

 هبذه الفقرة.

ن الصعوبة الوحيدة تتعلق بعقد مشاورات غري رمسية  .527 يران الإسالمية اقرتاح الرئيس. وقال اإ وأأيد وفد مجهورية اإ
علق بشأأن التواجد ترغب يف املشاركة يف احلدثني وس تكون هناك مشلكة تت ابلتوازي مع الاجامتع العام لأن بعض الوفود قد

 يف الاجامتعني.

ىل أأن فكرته اكنت تمتثل يف أأن الأمر لن يس تغرق وقتا  .528 وردا عىل ذكل، شكر الرئيس الوفد عىل دمعه وأأشار اإ
. وقام بتشجيع الوفود عىل القيام طويال. واكن عىل الوفود أأن تبدأأ العمل من نقطة احلوار غري الرمسي بني بعضها البعض

مبناقشات قصرية بدءا بيشء أأسايس عند تناول فقرات جدول الأعامل. واكن الهدف هو توافر وقت طويل أأثناء املناقشات 
العامة حول القرار الهنايئ. ومل يرغب الرئيس يف وقف اجللسة العامة لأن ذكل س يجعل الوفود تقلق بشأأن الوقت املتبقي 

ية الفقرات املوجودة عىل جدول الأعامل. وميكن أأن يمت احلوار غري الرمسي ابلتوازي مع اجللسة العامة ولكن ميكن أأن لتناول بق 
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نه  يمت أأيضا بعدها أأو قبلها بناء عىل تواجد انئب الرئيس. وأأكد عىل أأنه لأن اجللسة العامة س تنهتيي الساعة السادسة مساء فاإ
وهجات النظر. وقد ترغب ادلول الأعضاء القيام بذكل قبل الاجامتع الصبايح  س يكون هناك وقت بعد ذكل لتبادل بعض

ىل مناقشة املوضوع يف اجللسة العامة )بعد الانهتاء من اكفة  اليوم التايل أأو أأثناء اسرتاحات الغذاء حبيث أأهنم عندما يعودون اإ
ىل أأن هذه ليست الفقرة تقارير متابعة سري العمل عىل جدول الأعامل( ميكهنم الرتكزي عىل الفقرا ت املعلقة. وأأشار الرئيس اإ

الوحيدة املعلقة وأأكد عىل أأن هناك وقت اكيف للمناقشة وأأنه يأأمل يف أأن تتوصل ادلول الأعضاء اإىل حل يوافق امجليع. ومت 
 ليق املناقشات حىت اليوم التايل.تع 

عادة فتح  .529 ىل أأن معلية غري  بندوقام الرئيس ابإ رمسية بدأأت مبناقشة مبدئية للموضوع قد بدأأت جدول الأعامل وأأشار اإ
يف اليوم السابق. وقام بتشجيع انئيب الرئيس عىل التحدث للوفود ابلتوازي مع اجللسات العامة حىت يمت التوصل اإىل 
فامي اقرتاحات حول كيفية متكن الاجامتع من حتريك بند جدول الأعامل للأمام. وقال، من خالل فهمه ملا أأخربه به النائبان 

ن هناك قرار مقرتح يتعلق ابملسأأةل يتضمن، بدرجة ما، لك ما متت مناقش ته ولك ما ينبغي القيام به. وطلب من  س بق، اإ
ىل قرار مقرتح، لإعطاء فرصة للأعضاء  عداد تقرير حول ما مت اجنازه، ومن حتدثوا معه، وكيف توصلوا اإ انئيب الرئيس اإ

ىل هذه الفقرةللقراءة، والتفاعل ، والتشاور بشأأن الأم  فامي بعد. ر مث الرجوع اإ

بالغ احلارضين يف الاجامتع بأأنه يرغب يف معل عرض تقدميي موجز. وقال، ابلنظر  .510 س بانيا( ابإ وقام انئب الرئيس )اإ
ىل املناقشات اليت جرت حول  نه  بنداإ قلميية، اإ جدول الأعامل وبعض املشاورات غري الرمسية مع بعض الوفود واجملموعات الإ

هناك اتفاق حول حتديد بعض نقاط الضعف يف تنظمي الاجامتعات أأو عىل الأقل حول طرق حتسني كفاءة  يرى أأن
. ورصح بأأن هناك اهامتم كبري ابلبحث عن حل، كخطوة أأوىل، لكيفية التعامل مع احلومكة عىل الويبوالاجامتعات املنتظمة يف 

ن الغرض من الاقرتاح الأويل هو ان يتضمن العنرصين أأساس أأكرث مشول يف الاجامتعات املس تقبلية. وذلكل فقد ق ال اإ
الذلين ذكرهام الرئيس وهام الإجراءات قصرية املدى والتفاق بشأأهنا، مث التوصية للجمعية العامة ابس مترار املناقشات بصورة 

تضبط بعض املقرتحات أأكرث مشولية. وأأبلغ احلارضين يف الاجامتع بأأنه قد حاول أأن تضمني املقرتحات والتعديالت اليت 
لهيا ذكرت أأنه ل جيب أأن تكون قاطعة للغاية وأأن تتضمن مس توى معني من املرونة  احملددة، لأن بعض الوفود اليت حتدث اإ
ىل املرونة الالزمة حبيث ل نعرض أأهداف املنظمة للخطر.  يف التوصيات اليت تقدهما جلنة الربانمج واملزيانية حبيث ل تفتقر اإ

ىل النقطة الأوىل يف مسودة الاقرتاح. وأأوحض أأن اخليار الأول يف مسودة الاقرتاح اكن نسخة غري مبارشة  ولفت انتباه الوفود اإ
س بانيا أأما اخليار الثاين فاكن عبارة عن اقرتاح برز يف املشاورات غري الرمسية واذلي  من مقرتح وفود بلجياك واملكس يك واإ

اعتبار العام السابق مكعيار، " 2"املوافقة عليه. واكن اخليار الأول ينص عىل:"وضعه كبديل للخيار الأول، اكقرتاح ميكن 
جاميل عدد أأايم الاجامتعات الرمسية يف الس نة التالية من مخسة  للويبوتقليل مدة الاجامتعات املعتادة و  "1" ؛وجتنب جتاوز اإ

ىل أأربعة أأايم معل. ولن يؤثر ذكل عىل اللجان اليت قامت امجلعية العامة بتحديد مدة اجامتعاهتا." واكن اخليار  أأايم معل اإ
ذا اكنت مثل هذه املقرتحات قد أأحرزت ابلفعل  الثاين، من وهجة نظره، هو اذلي أأعطى الاجامتع الفرصة للتعرف عىل ما اإ

طالق جوةل مشاورات غري رمسية لتناول مسأأةل النتاجئ املرجوة أأم ل. واك نت النقطة الهامة التالية مطالبة امجلعية العامة ابإ
ع احلومكة وتقدمي نتاجئها اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة يف العام القادم أأو اذلي يليه. ونص اخليار الثاين عىل:"جتمت

،وجلنة التمنية وجلنة الرباءات مرة واحدة اجلغرافية بياانتالصناعية وال  امميالتجارية والتص نون العالماتاللجنة ادلامئة املعنية بقا
ذا لزم الأمر، فامي 1025يف عام  ليه، اإ قلميية بقضاء الوقت الالزم يف حتليل الاقرتاح والقدوم اإ ". وطالب الوفود واجملموعات الإ

ذا لزم الأمر، يف اجللسات بعد أأو حىت يف أأثناء اجللسة العامة حبيث يمت تدوين  مالحظاهتم، مث القيام ببعض التعديالت، اإ
، فقد رأأي احامتل وجود توافق حول الفكرة العامة املتعلقة بكيفية حتسني كفاءة الويبوالتالية. وقال أأنه، من خالل جتربته يف 

قصرية املدى حبيث تبدأأ العملية الهامة  وفاعلية الاجامتعات. وميكن للوفود أأن تصبح أأكرث جرأأة يف حماوةل القيام بتحسينات
طالق مشاورات عن احلومكة.املت  علقة ابإ

نه اكن من الواحض ان الوفود س تحتاج اإىل القيام مبشاورات لنائب الرئيس، قال الرئيس اإ وردا عىل العرض التقدميي  .512
آراء حولها. ويف هذه املرحةل تتعلق ابلقرتاح لأن هناك العديد من العنارص اجلديدة واكن من املهم ابلنس بة لالجامت ع أأن يتلقى أ

ىل مناقش هتا فامي بيهنا مث عرضها  ىل تقدمي انطباعاهتم الأولية لأن هناك رضورة لعقد مشاورات اتلية. ودعا الوفود اإ دعا الوفود اإ
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 أأثري يف يف اجامتعات اجملموعات ودراسة الاقرتاح اذلي قدمه للتو انئب الرئيس. ولأن ذكل اكن جمرد اقرتاح مبديئ
ذا  جياد حل للمسأأةل. وأأكد عىل أأن أأي تدخالت،اإ املناقشات، فقد قال أأن هناك فرصة حىت هناية اجللسة التالية حملاوةل اإ

شعرت الوفود ابلراحة جتاه ذكل، ستمت بناء عىل الاعتقاد بأأن أأن ذكل اكن انطباعا أأوليا عىل مجموعة من الاقرتاحات. مث قام 
جنازه، الرئيس بفتح ابب املناق  شة ليس بشأأن الأمر فقط ولكن بشأأن كيفية تناوهل. واكن يرى أأنه همام اكن العمل اذلي مت اإ

 أأن يتبلور يف صورة قرار. فالبد من

وعرب وفد كينيا عن شكره لنائب الرئيس عىل العرض التقدميي وعىل جتميعه لالقرتاح. وأأكد الوفد عىل أأن اجملموعة  .511
غالق أأو تأأمني، لكهنا تفضل، مكجموعة، أأن تكمتل الصورة دلهيا. الأفريقية اكنت مرنة فامي يتعل جراءات اإ ق ابملناقشات، بدون اإ

جراءات غلق يف جلسة جلنة الربانمج واملزيانية. وأأكد عىل  صدار قرار يتعلق بتطبيق اإ وتنبأأت اجملموعة ابلتحدايت فامي يتعلق ابإ
رصح بأأنه يرحب ابلطرق ادلميقراطية اليت تتعلق ابلتوصية أأنه يرحب مبناقشة هذه العنارص يف مشاورات غري رمسية. و

ثة اكقرتاح أأخري للجمعية للجمعية العامة بعقد مشاورات غري رمسية. وأأضاف أأنه س يكون أأكرث راحة عند تقدمي الفقرة الثال 
 العامة.

يران الإسالمية عن شكره لنائب الرئيس عىل العرض التقدميي. وعرب الوفد .513 عن اعتقاده أأنه ل  وعرب وفد مجهورية اإ
 اذ قرار مترسع بدون دراسة وتدبر.جيب اخت

س بانيا اذلي قام بعمل جيد يف حماوةل لس تطالع الآراء  .512 وعرب وفد جنوب أأفريقيا عن شكره لنائب الرئيس ووفد اإ
جراءات  قصرية املدى وتقريب وهجات النظر. ورأأي أأنه ل شك أأن بعض الأفاكر اليت طرحت اكنت مفيدة وأأهنا اكنت متثل اإ

جيدة. ووافق الوفد عىل الأفاكر لكنه أأكد عىل أأن رأأي هذه املسائل كجزء من مناقشة اوسع حول احلومكة. ودمع بيان 
تباع أأسلوب  اجملموعة الأفريقية اذلي من خالهل مل يعرتض الوفد عىل مناقشة اكفة املسائل، ورغب، بصورة أأساس ية يف عدم اإ

س بانيا واملكس يك اليت جتزئة تناول املسائل بل وجوب  تباع مهنج أأكرث مشولية. وعرب الوفد أأيضا عن شكره لوفود بلجياك واإ اإ
تباعا ملوقف وفد كينيا، قام بدمع الفقرة الثالثة ومناقش هتا بصورة  ىل تسهيل عقد مناقشات جيدة. واإ طرحت اقرتاحا أأدى اإ

 ل وفقا لإرشادات وقيادة الرئيس.أأمش

ائب الرئيس وأأشاد جبهوده الرامية اإىل حماوةل التقريب بني املواقف وحماوةل التحدث وعرب وفد الربازيل عن شكره لن .515
ىل امجليع. وقد شارك الوفد منذ بداية املناقشات اليت اكنت تبحث عن بدائل لتحسني طريقة القيام ابلأمور داخل املنظمة.  اإ

ىل أأنه، يف هذا الصدد، اختلف بلك اح رتام مع انئب الرئيس عندما قال أأن اقرتاحه اكن وابلرمغ من ذكل فقد أأشار الوفد اإ
يقوم عىل خطوات صغرية. ورأأي الوفد أأن مس توى الطموح قد خرج عن الس يطرة لأن الاجامتع قد بدأأ يف مناقشة طرق 
ن النقطتني الأولتني تبدوان مثرياتن للجدل وهو  التحسني حبيث ينهتيي يف الساعة السادسة مساء، وكام ذكر يف مداخلته فاإ
ىل عقد مزيد من املناقشات حول  ما حدث. وقال الوفد، يف هذا الصدد، أأنه يتفق مع وفد جنوب أأفريقيا فامي يتعلق ابحلاجة اإ

ذا اكنت الوفود راغبة يف القيام بيشء هبذا احلجم فهم يف حاجة  ىل عقد مزيد من املناقشات املوضوع بعد امجلعية العامة لأنه اإ اإ
 حوهل.

شكره لنائب الرئيس عىل هجوده الرامية لتحقيق توافق يف الرأأي. وقال أأنه لن يكون من وعرب وفد املكس يك عن  .516
ىل اتفاق يف اجللسة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية حول بعض عنارص  املدهش أأن نسمع أأن الوفد يرغب يف التوصل اإ

ىل أأنه اكن ي  سعى للتوصل لقرار لكن يف ظل اخملاوف اليت أأثريت الاقرتاح اذلي قام الوفد ابملشاركة يف رعايته. وأأشار الوفد اإ
نه همام اكن القرار اذلي قد يمت تبنيه، فقد اكن الوفد مدراك عىل الأقل للحاج قامة حوار بناء ومتعمق. فاإ ىل اإ وقال الوفد أأنه ة اإ

 ملنظمة لكن س تفيد اكفة املنظامت.يرغب يف التفاق بشأأن بعض الإجراءات اليت لن تؤثر عىل معل ا

لهيا من خالل و  .517 حتدث وفد مجهورية كوراي بصفته الوطنية وعرب عن شكره لنائب الرئيس عىل الوثيقة اليت مت التوصل اإ
املشاورات اليت متت مع ادلول الأعضاء. وأأكد الوفد عىل الاقرتاح اذلي قدمته الوفود الثالثة وأأنه اكن نقطة الانطالق 

الوفد بتقدمي ادلمع الاكمل لقرتاح انئب الرئيس. وفامي يتعلق ابخليارات، عرب ملناقشات مس تقبلية حول احلومكة. وذلكل، قام 
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ىل توافق يف الرأأي حول التو  صية املتضمنة يف الفقرة الوفد عن ميهل للخيار الأول، وعرب عن أأمهل يف أأن تتوصل اكفة الوفود اإ
 الثانية.

. وعرب الوفد عن دمعه لالجتاه العام اذلي يتكون وعرب وفد الياابن عن شكره لنائب الرئيس عىل هجوده اليت ل تلك .518
جراءات طويةل املدى. وظن أأنه من الواقعية واحلمكة أأن حتصل عىل  جراءات قصرية املدى واإ من مرحلتني، عبارة عن اإ

جراءات جيدة لتحسني املنظمة بصورة مبكرة قدر الإماكن. وتساءل عام اكنت الوفود  "القطوف ادلانية" من أأجل تطبيق اإ
نهتاء العمل وما   يه تكل الوفود، يف حال حدوث ذكل.ترغب يف قضاء فرتة أأطول بعد اإ

يطاليا عن دمعه للموافقة، يف أأرسع وقت ممكن، عىل الإجراءات قصرية املدى، لأنه يف رأأهيا أأن هذا  .519 الأمر وعرب وفد اإ
 هام من أأجل حتقيق الكفاءة.

 يقات اليت تقدم هبا وفد الياابن.متزي. كام رغب يف ترديد التعل وأأراد وفد كندا أأن يشكر انئب الرئيس عن العمل امل  .530
وأأشار الوفد اإىل الاقرتاحات الواردة يف الفقرة الأوىل من مقرتح انئب الرئيس. وابلرمغ من ذكل، عرب عن رغبته يف التأأكيد 

كندا اكنت دوةل تبعد عن  عىل ما قيل يف اجللسة العامة وقام هو وانئب الرئيس ابلتعبري عن خماوف معينة، يف ظل أأن
تباعه بناء عىل املوقف اذل ي قد جنيف وأأن القدوم اإىل جنيف ابلنس بة لها يعترب استامثرا كبريا. وذلكل فقد دمع املهنج اذلي مت اإ

 يتخذه الوفد  يف املس تقبل.

ود اإىل حتقيق وعرب وفد اليوانن عن خالص شكره لنائب الرئيس عىل هجوده. ورأأي الوفد أأن الاقرتاح ميكن أأن يق .532
 . للويبوالكفاءة ابلنس بة 

ىل  .531 كوادور، مثل الوفود الأخرى، عن تقديره لنائب الرئيس للعمل اذلي مت اجنازه خالل تقدمي الاقرتاح اإ وعرب وفد اإ
ىل س نوات من النقاش، واشرتكت ادلول الأعضاء  ادلول الأعضاء. وقد اكنت اكفة الوفود مدركة لأن مسأأةل احلومكة قد أأدت اإ

نفس شعور هؤلء اذلين اكنوا يرون أأن احلومكة يف حاجة لتناولها بصورة شامةل. وقال الوفد أأن الاقرتاح تضمن عديد من يف 
ىل قرار  اخليارات وظن أأن هناك رضورة لتحسني احلومكة وخمرجات الاجامتعات. وذلكل، عرب الوفد عن رغبته يف التوصل اإ

 فامي يتعلق ابقرتاح انئب الرئيس.

ىل احلذر  وعرب وفد .533 ندونيس يا عن شكره لنائب الرئيس عىل العرض التقدميي اذلي قام به. ونصح بأأن هناك حاجة اإ اإ
ذا اكنت قد متت استشارة املستشار القانوين.  ذا اكن متت دراسة القرار ابلتفصيل وعام اإ عند اختاذ قرار. وتساءل الوفد عام اإ

نه سوف يؤثر عىل النظام وقال الوفد أأن ادلول الأعضاء علهيا أأن تأأخذ يف احل  س بان أأنه همام اكن القرار اذلي يقومون ابختاذه فاإ
ذا حدث ذكل، جيب تغيري النظام ادلاخيل. وذلكل نصح الوفد بأأن تقوم ادلو   ل الأعضاء بنظر لك قرار عىل حدا.ادلاخيل. واإ

، واذلي يتعلق بتقليل عدد جلسات وأأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل دمعه الواحض فامي يتعلق ابخليار الثاين .532
،وجلنة اجلغرافية بياانتالصناعية وال  اممينون العالمات التجارية والتصاللجنة ادلامئة املعنية بقا، وخاصة 1025اللجان يف عام 

ىل أأن العمل اكن فوق طاقهتا. ورصح بأأنه، من  وهجة التمنية وجلنة الرباءات. وأأكد أأن هناك عدد من الوفود اليت أأشارت اإ
نظر احلومكة، اكن من املهم ابلنس بة لدلول الأعضاء أأن تس تقطع بعض الوقت وتفكر بصورة حقيقية حول الاجتاه اذلين اكنوا 
لهيا. ولهذا السبب أأيد  ىل جانب مك املوارد اليت اكن يمت اس تخداهما ابملقارنة ابلنتاجئ اليت اكن يمت التوصل اإ يسريون به ابللجان اإ

رب الوفد عن شكره لنائب الرئيس عن هجوده املتعلقة بتجميع الاقرتاح واذلي اكن مفيدا للغاية. ومن وهجة اخليار الثاين. وع
س بانيا اكنت اقرتاحات جيدة. ويف ضوء  نظره، فاإن الإجراءات قصرية املدى املتضمنة يف اقرتاح بلجياك واملكس يك واإ

جراءات جيب أأن يمت تطبيقها مبكرا ابملقارنة ابلإجراءات املناقشات اجلارية واملناظرات فامي يتعلق بأأن هذه الإجراء ات يه اإ
ذا اكنت  طار عقد مشاورات غري رمسية. وتساءل الوفد عام اإ ىل أأن الفقرة الثالثة سوف تكون هامة يف اإ الأخرى، فقد أأشار اإ

آجال. وعرب الوفد عن أأمهل أأن يمت  الفرتة الزمنية مناس بة، يف ضوء أأن هناك اهامتم بتناول بعض هذه الإجراءات عاجال وليس أ
ذا مسح الوقت ويف حاةل توافر  املوارد. القيام بذكل قبل امجلعية العامة اإ
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جيابيا يف البداية جتاه  .535 وعرب وفد السويد عن شكره للرئيس عىل تناول املسأأةل بىشء من التفصيل. وقال أأنه اكن اإ
ذا اكن ابلإماكن احلصول عىل نسخة الاقرتاح لكنه يف حاجة لستشارة حكومته قبل أأن يعطي رأأاي حم ددا. وتساءل الوفد عام اإ

رس  اهل اإىل حكومته.رمقية من الكتيب حىت يس تطيع اإ

وعرب وفد أأملانيا عن شكره لنائب الرئيس عىل الورقة البناءة للغاية اليت أأعدها حول قضية غاية يف الصعوبة واليت  .536
نون العالمات التجارية اللجنة ادلامئة املعنية بقااذلي يقلص اجامتعات جلان دمعها بصورة اكمةل. كام عرب عن ميهل للخيار الثاين 

ىل اجامتع واحد خالل عام  ،وجلنة التمنية وجلنة الرباءاتاجلغرافية بياانتالصناعية وال  امميوالتص . وقال الوفد أأنه جيب 1025اإ
ا العمل عىل املؤمتر ادلبلومايس احملمتل. وقال أأن أأن جيمتع مرة واحدة فقط س نواي لكن ذكل يقترص عىل اللجان اليت ليس علهي

عليه أأن يتناول اخملاوف اليت تتعلق بأأن ادلول الأعضاء تقوم بتقليص الإجراءات للغاية يف الس نوات القادمة. ورصح بأأنه 
ن الورقة اليت حتمل اخليار الثاين س تكون أأساسا  1025طاملا أأنه اقرتاح لعام  ىل ت فقط، فاإ  سوية ودمع ذكل.جيدا للتوصل اإ

س بانيا  .537 وعرب وفد اجلزائر عن شكره للرئيس وانئب الرئيس عىل اجلهود اليت مت بذلها كام شكر وفود بلجياك واإ
جراءات  واملكس يك عىل اقرتاح يتعلق مبسأأةل حمددة. وقد اكن الوفد واحضا للغاية بشأأن كون احلومكة قضية لكية وتتضمن اإ

بصفة خاصة للفقرة الثالثة من الاقرتاح بدون رفض العنارص داعام السبب اكن الوفد  الكفاءة، ودمع منظور النقاش. ولهذا
الأخرى من الاقرتاح. لكن من وهجة نظره أأن أأول ىشء ينبغي عىل ادلول الأعضاء القيام به هو بدء التفكري يف الاقرتاحات 

س بانيا حبيث يمت التعامل معها مجيعا بنفس الأسلوب. وقام الوفد  مبا يف ذكل الاقرتاح املقدم من وفود املكس يك وبلجياك واإ
طالق مشاورات غري رمسية. وأأكد الوفد عىل أأن  بنصح اللجنة أأن تتحىل ابحلمكة وتقرر، يف هذه املرحةل، أأن تقوم ابإ

جراءات الكفاءة  جراءات اإ سم التايل بعمل خمطط يت هامة ابلنس بة للحومكة وأأنه عىل ادلول الأعضاء أأن تعود يف العام يه اإ
 مبزيد من الطموح.

وعرب وفد الهند عن شكره لنائب الرئيس عىل معهل اجلاد وأأكد عىل ما اقرتحه اليوم السابق بشأأن أأنه حىت الإجراءات  .538
آخر اقرتاح مقدم من قبل ثالثة وفود(. واكن هناك عدة  قصرية املدى جيب أأل تؤخذ من خالل اقرتاح واحد فقط )اكن أ

ليت قدمت يف الأعوام السابقة واكن جيب عىل ادلول الأعضاء توفري معامةل متساوية ابلنس بة اقرتاحات مطروحة للنقاش، وا
طار زمي حمدد ملدة الاجامتعات سواء اكن أأربعة أأايم أأو مخسة أأايم ل هيم. ما  ىل أأن وجود قيود أأو اإ لها مجيعا. وأأشار الوفد اإ

ابلنس بة للك فقرة من فقرات جدول الأعامل والوقت الالزم  هيم هو أأن يتوافر لدلول الأعضاء وقت اكيف لإصدار الأحاكم
للمداولت واختاذ قرار. ورصح بأأنه ل يرى أأي رضورة لختاذ قرار جملرد اختاذ قرار "يف هذا املاكن ويف هذا الزمان" ابلرمغ 

ه. وابلرمغ من ذكل، يف هناية من أأنه اكن يبدو، يف البداية، أأن ذلكل مزااي وأأنه جيب أأن يكون هناك يشء ميكن التداول بشأأن
 اء مضطرة لختاذ قرار يف حيهنا.املطاف، مل يبدو أأن ادلول الأعض

وردا عىل ذكل، رصح الرئيس بأأنه مل تكن هناك نية لإجبار الوفد عىل اختاذ قرار، ولكن اكنت ادلول الأعضاء مهنمكة  .539
ئيس لعرضه الاقرتاح. وقال أأن فكرته اكنت تتعلق يف رد فعل أأويل يتعلق ابلقرتاح. وعرب الرئيس عن شكره لنائب الر 

ابحلصول عىل رد فعل أأويل من الوفود لكنه يفهم أأن أأي وفد عليه الرجوع اإىل مجموعته للتشاور معها حول املوضوع. واس مترت 
جراء مناقشات عادية ول فقرات ح املناقشات يف صباح اليوم التايل. ورصح الرئيس قبل اجللسة اخلتامية، أأنه يعزتم دعوة اإ

 أأخرى عىل جدول الأعامل.

ىل دمج عنارص الاقرتاحات الأخرى وعرب وفد  .520 ش ييل عن شكره لنائب الرئيس عىل الاقرتاح البديل واذلي سعى اإ
مع بعض الإضافات. وكام مسعت ادلول الأعضاء، اكن الاقرتاح جزء من مناقشة أأكرث مشولية حول احلومكة، لكنه مل يسع اإىل 

عادة التقيمي.  1025عضاء يف السري قدما يف جمال معني يتعلق بتعزيز كفاءة الاجامتعات يف عام مساعدة ادلول الأ  بناء عىل اإ
وقد أأظهر رغبة يف القيام بتنظمي معل ادلول الأعضاء بصورة أأفضل، حىت يكون ذو صةل بصورة أأكرب، بناء عىل اخلربة 

عنارص جديدة يف الاقرتاح كام ذكر الرئيس وأأنه اكن ينظر فهيا مع املتعلقة ابجامتعات العام احلايل. وقال الوفد أأن هناك 
آراء الوفود الأخرى.سلطات بالده. وأأكد الوفد عىل تقديره لالقرتاح وعرب عن س  عادته لسامع أ
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ىل اختاذ  .522 وعرب وفد الصني عن شكره لنائب الرئيس عىل الاقرتاح. وكام رصح يف اليوم السابق، اكنت الصني تسعى اإ
زيد من الإجراءات اليت تتعلق بتحسني كفاءة اجامتعاهتا. أأما ابلنس بة لالإجراءات قصرية املدى يف الاقرتاح، قال مل الويبو

الوفد أأنه يمتتع ابملرونة وأأنه يتقبل الاقرتاحات وسوف يقوم ابملشاركة بفاعلية يف أأي مناقشات ذات صةل. وأأكد عىل أأن 
نه ينبغي أأن دى وتتضمن العديد من العنارص. وذلكل حذر ادلول الأعضاء من أأ احلومكة اكنت قضية معقدة للغاية وطويةل امل

 تكون واقعية وحصيفة.

وعرب وفد سويرسا عن رغبته يف التعبري عن نفس التعليقات اليت قدمهتا الوفود الأخرى واملتعلقة بشكر انئب الرئيس  .521
اوةل السري قدما بشأأن هذه املسأأةل اليت تمتتع بأأمهية عن اكفة ما قام به من هجود. فقد قام انئب الرئيس جبهد هجيد يف حم

ابلغة. وعرب الوفد عن رغبته ابلتعاون مع من يعتقدون أأنه من املهم ابلنس بة لدلول الأعضاء أأن تقوم ابختاذ عدد من الإجراءات 
ىل توافق يف الرأأي هبذا الشأأن. وعرب عن اعتقاده بأأنه عىل ادلول الأعضاء أأن تبدأأ يف  املؤقتة عىل الأقل، ما أأن يمت التوصل اإ

ىل اتفاق بشأأن بعض الفقرات ) يف النقطتني الأوليني يف الاقرتاح( للتقدم بعض اخلطوات  ىل التوصل اإ العمل عىل التوصل اإ
ذا وافق امجليع عىل انهتاء  للأمام. وقد أأدرك الوفد أأيضا أأن ادلول الأعضاء تتحمل مسؤولية معرفة القواعد. وأأكد عىل أأنه اإ

ج الوارد يف جامتعات الساعة السادسة فاإن ذكل س يكون مؤرشا جيدا وخطوة يف الاجتاه الصحيح. وأأيد الوفد الهنالا
 الاقرتاح.

وعرب وفد بولندا عن شكره لنائب الرئيس عىل الاقرتاح املقدم. وعرب عن رغبته يف أأن يشكر وفود بلجياك واملكس يك  .523
جنازه والاقرت  س بانيا عىل العمل اذلي مت اإ احات املقدمة يف بداية ادلورة. وعرب عن تأأييده للهنج الثنايئ الاجتاه، وذلكل أأيد واإ

الاقرتاح املطروح يف اخليار الأول. واكن مدراك متاما أأن املناقشات املتعلقة ابحلومكة اكنت مس مترة لعدة س نوات بدون أأية 
مام وهو أأمر س يكون غاية نتاجئ. وتقدم الوفد بنصيحة مؤداها أأن تقوم ادلول الأعضاء ابختاذ خط وة صغرية، عىل الأقل، للأ

 طبع، ابلنغامس يف مناقشات أأمشل.يف الأمهية ابلنس بة لها، مث يقوموا،فامي بعد ابل 

وعرب وفد غواتاميل عن شكره لنائب الرئيس عىل الوثيقة اليت قام بتوزيعها. وشعر أأن الوثيقة تضمنت بعض  .522
ساعد ادلول الأعضاء عىل عقد اجامتعات أأكرث كفاءة. وقال الوفد أأنه سيس متر يف حتليل الإجراءات اخلاصة واليت ميكهنا أأن ت 

 مبزيد من التعليقات يف وقت لحق.الاقرتاح وسوف يتقدم 

وعرب وفد امجلهورية التش يكية عن شكره لنائب الرئيس عىل الاقرتاح واذلي قام بتجميع عدد من وهجات النظر  .525
ناء ادلورة احلالية واملاضية. وابلرمغ من أأن الوفد مل يتشاور حول هذه املسأأةل بصفة خاصة ووهجات خمتلفة واليت عرضت أأث 

ىل نتاجئ كبرية،  مع وفد بولندا، فيبدو أأن مندوب بولندا قد قرأأ من الورقة أأمام املتحدث. وقال الوفد أأنه عد حماوةل التوصل اإ
ت كبرية تس تغرق وقتا طويال. ورأأي الوفد أأن اقرتاح انئب يكون أأحياان من املهم أأن نقوم خبطوات صغرية بدل من قفزا

الرئيس يتضمن بعض اخلطوات الصغرية ولكهنا حكمية واليت اندت هبا العديد من الوفود بل رمبا لك الوفود. وذلكل، س يكون 
 م مبشاورات أأخرى حول خطوات أأكرب.من احلمكة ابلنس بة لدلول الأعضاء أأن تبدأأ بذكل مث حتاول القيا

ال وفد س نغافورة أأنه معروف عنه أأنه ميارس قدر كبري من احلرص قبل التحدث ذلكل فقد اس تطاعت دولته بقدر وق .526
ذا مل يأأخذ اللكمة ويشكر وفود بلجياك  بس يط أأن تظهر كفاءة. وقد أأخذ اللكمة لأنه ظن أأنه س يظهر قدرا من الالمبالة اإ

س بانيا عىل الاقرتاح، ويشكر انئب الرئيس  ىل املناقشات اجلارية،  شعر الوفد واملكس يك واإ عىل معهل اجلاد. وبعد الاس امتع اإ
ىل امجليع  ذا مل تقم ادلول الأعضاء بتحقيق قدر من التقدم بشأأن هذه املسأأةل وخاصة بعد الاس امتع اإ أأنه س يكون من املؤسف اإ

الاجامتعات الساعة السادسة  ومه يناقشون نقاط مسودة الورقة، واليت اكن معظمها نقاط أأساس ية ومنطقية، مثل انهتاء
جراءات قصرية املدى أأول، لأنه عىل املرء تعمل السري  مساء. وعرب الوفد عن رغبته يف أأن تقوم جلنة الربانمج واملزيانية ابختاذ اإ

ذا متكنت ادلول الأعضاء من حتقيق تقدما وانهتاز الفرصة للقيام خبطوة صغري  ة قبل أأن يتعمل الطريان. وشعر الوفد أأنه اإ
 فعلوا شيئا جيدا من أأجل أأنفسهم. فسيشعر أأن امجليع قد
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وأأكد الرئيس عىل التفامه اذلي يتعلق بأأن املناقشات يه مناقشات أأولية فقط. وأأكد عىل أأن ادلول الأعضاء ميكهنا أأن  .527
ة واليت من املؤمل تشكر انئب الرئيس أأو تش يد جبهوده الرائعة املتعلقة ابلقرتاح. ورأأي أأن الوفود قد قامت بتفاعالت بناء

أأن تقودها اإىل حتقيق يشء ملموس. وأأضاف الرئيس أأن ادلول الأعضاء س يكون دلهيا وقت اكيف للتفكري خارج الاجامتع 
قلميية. ودعا انئب الرئيس  ىل التعليق عىل مالحظات الوفود.واستشارة مجموعاهتا الإ  اإ

س بانيا( عن شكره للوفود اليت دمعت  .528 هجوده وعىل التعليقات اليت تقدموا هبا واليت قامت وعرب انئب الرئيس )اإ
بدراس هتا بعناية واليت أأظهرت أأيضا اهامتهمم الكبري ابلقرتاح. لقد اكن من الصعب حبق اختاذ قرارا عند وجود اقرتاحات 

ذا  جديدة ومل يكن امجليع يعرفون تبعات مثل هذا القرار. ولكن من وهجة نظره أأن ادلول الأعضاء ميكهنا العمل معا ملعرفة ما اإ
اكن ميكهنا التفاق بشأأن بعض الاقرتاحات. ورصح بأأنه ل حياول الضغط عىل أأي وفود للموافقة عىل أأمر ل يفضلونه لكن 

ىل اتفاق حول بعض الإجراءات قصرية املدى. وسوف يكون  اكن التفامه العام هو أأن هناك بعض الاهامتم ابلسعي للتوصل اإ
ذا قامت الوفود جراءات أأخرى. وأأقر أأن النص  ممتنا اإ ىل بعض الإجراءات اليت تس تطيع التفاق بشأأهنا أأو اقرتاح اإ ابلإشارة اإ

يعمتد عىل الاقرتاح الأصيل اذلي شارك فيه عدد من الوفود، مبا فهيا وفده، لكن الورقة متت صياغهتا نتيجة للمناقشات مع 

هنا تقدر وجود الوفود الأخرى. ورصح بأأنه بناء عىل احلوارات اليت جرت  قلميية والوفود الأخرى، فاإ مع اجملموعات الإ
جراءات  ىل اإ ذا أأمكن القيام بذكل يف اليوم التايل، فقد تمتكن ادلول الأعضاء من التوصل اإ اقرتاحات حقيقية بشأأن الصياغة. واإ

طار لالس مترار يف مناقشات أأمشل حول احلومكة. وقال انئ ب الرئيس أأنه يرحب ابملزيد من تفيد امجليع، وميكهنا التفاق بشأأن اإ
ذا اكنت الوفود قادرة عىل التوصل اإ   ىل اتفاق يف اليوم التايل.التعليقات ملعرفة ما اإ

ن املناقشات ستس تأأنف يف اليوم التايل.وعرب ال .529  رئيس عن شكره لنائب الرئيس وقال اإ

عادة فتح مناقشة  .550 ليه  10 البندودعا الرئيس، عند اإ ىل تذكري احلضور مبا توصلوا اإ عىل جدول الأعامل، انئب الرئيس اإ
ذا اكنت دليه أأفاكر تتعلق هبذه الفقرة. وأأبلغ الرئيس  ذا اكن قد قام بأأي مشاورات أأو اإ بشأأن مسائل احلومكة وأأن يبلغها مبا اإ

ندونيس يا لتق   الرأأي القانوين حول املسأأةل.دمياحلضور أأيضا بأأن املستشار القانوين متواجد بناء عىل طلب وفد اإ

س بانيا( عن شكره للوفود عىل التعليقات العامة اليت قدموها يف اليوم السابق وخاصة الوفد  .552 وعرب انئب الرئيس )اإ
اذلي قدم تعليقات ملموسة هل. وقد أأقر أأن بعض الإجراءات قصرية املدى اكنت طموحة ابلرمغ من أأهنا ينبغي أأن تكون 

ذا مل يكن دلى ادلول الأعضاء طموحة حىت تمتكن ادل ىل اتفاق. وابلرمغ من ذكل، حذر من انه اإ ول الأعضاء من التوصل اإ
نه ل يدري مىت سيمتكنون من أأن يكونوا طموحني. وقال أأن ادلول الأعضاء ترغب يف تضمني العنارص اليت  أأهداف خضمة فاإ

دخالها عىل النص. وفامي يتعلق ابلإجراء قصري املدى تضمن حتقيق توافق يف الرأأي وأأنه سوف يقوم برشح التعديالت اليت  مت اإ
ذا أأراد ان يس متر الاجامتع فرتة أأطول حىت  الأول، رأأى عدد من الوفود أأن الرئيس جيب أأن تتوافر هل مساحة للمناورة اإ

ىل الساعة  ىل اتفاق. وذلكل، فاإن الإشارة اإ ذا أأراد اس تخدام وق  7يتوصل اإ ته بصورة تمتزي مساء سيمت حذفها لأن الرئيس اإ
جراءات ثورية بأأي حال من  جراءات جديدة واليت مل تكن اإ نه سيس تطيع حتقيق ذكل. مث اكنت هناك ثالثة اإ ابلكفاءة فاإ

ىل اتفاق حول أأمور  الأحوال. وميكن أأن تساعد ادلول الأعضاء يف معلية اختاذ القرارات وتوحض أأهنم قادرين عىل التوصل اإ
ىل توفري  صغرية. وبداية، اكن هناك طلب ىل الأمانة ابلس مترار يف هجودها اليت تريم اإ باكفة اللغات الرمسية  الواثئقمقدم اإ

قبل الاجامتعات بشهرين. ومل تكن هذه النقطة هامة حفسب ولكهنا اكنت مفيدة لاكفة الوفود ومتكهنا من املشاركة بصورة أأكرث 
ق برتش يح الرئيس ونواب الرئيس مبكرا بقدر الإماكن حبيث فاعلية يف الاجامتعات. واكنت النقطة الثانية يه طلب يتعل

عداد لالجامتع قبل انتخاهبم بصورة رمسية. وهذه أأحد الأفاكر اليت تساعد ادلول  ن أأمكن، هلم لالإ يتوافر الوقت الالزم، اإ
الاختالفات  –ها الأعضاء يف معلها. اثلثا، هناك مسأأةل مأأخوذة عن اقرتاحات أأخرى، واس تطاع املستشار القانوين توضيح 

يف الوظائف بني جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق. ورأأي انئب الرئيس أأن هذا الأمر س يكون هاما ابلنس بة للمناقشات 
ىل أأربعة أأايم يف املتوسط. وقد تسبب هذا الاقرتاح  ىل تقليل مدة الاجامتعات من مخسة أأايم اإ املس تقبلية. وقال أأنه قد أأملح اإ

ن أأمكن، للمناورة حبيث ل يمت حتديد كيفية معل الوفود يف بعض اخمل اوف دلى بعض الوفود وذلكل جيب ترك جمال، اإ
جراءات قصرية املدى،  برصامة. ويف الهناية، اقرتح انئب الرئيس قرارا يقوم عىل أأساس جانبني. أأحدهام يتعلق بقرار حممتل، اإ
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ة مفاوضاهتا يف املس تقبل. واكن من املهم تضمني هذه النقطة لأهنا لكن أأيضا جدول زمي لكيفية قيام ادلول الأعضاء هبيلك
عداد املناقشات يف امجلعية العامة  جراء  –رضورية ابلنس بة للعديد من الوفود حىت تمتكن من اإ ماكنية اإ ويكون دلهيا اإ

دخالها. وأأض نه مشاورات من الآن وحىت بداية امجلعية العامة. وهذا هو ملخص التغيريات اليت مت اإ اف أأنه من وهجة نظره فاإ
ذا اكن الاقرتاح يتعا  رض أأم ل مع النظام ادلاخيل.س يكون من املفيد احلصول عىل رأأي قانوين حول التغيريات ومعرفة ما اإ

ىل أأن العديد من  .551 ىل أأن أأي ردود أأفعال علهيا س تكون أأولية، كام فهم. وأأشار اإ ىل العنارص اجلديدة، واإ وأأشار الرئيس اإ
 ديدة قد نشأأت عن اقرتاحات معينة واليت اكنت جزء من املناقشات اللكية حول اإصالحات احلومكة.التغيريات اجل

 حات احلالية اليت تتعلق ابحلومكةوردا عىل التوضيح املطلوب، قال املستشار القانوين أأنه ل يرى أأي أأمر يف الاقرتا .553
رة أأخرى، مل ير أأي مشلكة قانونية تتعلق هبذه الاقرتاحات. . وبعباالويبويتعارض مع أأي من قواعد النظام ادلاخيل املطبقة يف 

ىل أأنه يف بعض الاقرتاحات، عىل سبيل املثال، طالبت الوفود الأمانة بأأن تبلغ ادلول الأعضاء بتقس مي املسؤوليات  وأأشار اإ
، أأن مسؤوليات جلنة التنس يق بني جلنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق. وميكن القيام بذكل لكن، كام تعمل ادلول الأعضاء

بيامن جند أأن جلنة الربانمج واملزيانية يه جلنة اتبعة للجمعية العامة. واختمت قائال أأنه من وهجة النظر  الويبومذكورة يف اتفاقية 
 وجد أأي مشلكة تتعلق ابلقرتاحات.القانونية، فال ت

ىل أأنه ابلرمغ من أأنه ليس خبريا قانونيا ف وأأشار وفد الهند .552 في املنظامت ادلولية، فاإن دليه سؤال للمستشار القانوين. اإ
ذا اكن نفس الىشء ينطبق عىل  6صباحا وحىت  20يمت تنظمي الاجامتع من الساعة   الويبومساء، وأأراد الوفد أأن يعرف ما اإ

 أأم ل.

احدة ظهرا و من الثالثة صباحا وحىت الو  20من  الويبونه عادة ما تنظم الاجامتعات يف ورد املستشار القانوين قائال اإ  .555
عرصا وحىت السادسة مساء. لكن من وهجة نظره، أأن الاقرتاح املتعلق ابحلومكة اكن رد فعل عىل ممارسات وأأنه حدث، عدة 
مرات، أأن امتدت الاجامتعات ملا بعد الساعة السادسة. وابلرمغ من أأن الوقت الرمسي احملدد هو "حىت السادسة مساء" 

 ة السادسة حىت عند عدم توقع ذكل.ات فرتة أأطول بعد الساعفقد اس مترت الاجامتع

حدى املسائل اليت مت تلقي ردود فعل أأولية علهيا يف النسخة السابقة من اقرتاح  .556 ىل أأن هذه اكنت اإ وأأشار الرئيس اإ
بداء الرأأي، عىل الأقل فامي يتعلق بعنارص الا ذا اكنت ادلول الأعضاء مس تعدة لإ قرتاح، يف ضوء انئب الرئيس وتساءل عام اإ

ىل اتفاق حول  آراء تتعلق جبدوى التوصل اإ ذا اكنت هناك أأي أ عقد املشاورات يف الليةل السابقة وهذا اليوم. وتساءل عام اإ
 ه الفقرة من فقرات جدول الأعامل.أأمر يتعلق هبذ

ذا اكن اً مزيدوطلب وفد الهند  .557 قد قدمت  الويبوت من الإيضاحات بشأأن جدول الاجامتعات لأنه ل يزال ل يعرف ما اإ
ذا اكن نفس الأمر  الويبوجدول الاجامتعات أأم ل. ورأأي أأن  ميكهنا أأن تضع جدول اجامتعات امجلعية العامة ولكنه تساءل عام اإ

ذا اكن النظام ادلاخيل حيدد أأن اجلدول من الساعة   6صباحا وحىت  20ينطبق عىل الاجامتعات الأخرى أأم ل. وتساءل عام اإ
ذا اكن ذكل يعى أأن ادلول الأعضاء قد قامت من حيث مساء يف اجململ ، مع وجود اسرتاحة غذاء. وتساءل الوفد عام اإ
 اك هذا اجلدول.التطبيق ابنهت

ىل أأن الاجامتعات تس متر من الساعة وأأوحض املستشار القانوين أأنه مل يقل اإ  .558 صباحا  20ن هناك قاعدة حمددة تشري اإ
ىل أأن الأمانة اكنت تقوم دامئا بتنظمي وحىت الواحدة ظهرا ومن الساعة الثالث ة عرصا وحىت السادسة مساء. لكنه اكن يشري اإ

الاجامتعات كام ذكر املندوب متاما كام تفعل الأمم املتحدة من العارشة وحىت الواحدة ومن الثالثة وحىت السادسة وهذا هو 
ىل أأنه ميكن لدلول الأعضاء أأن حتدد ا لفرتة اليت جيب أأن يس تغرقها الاجامتع وأأرسع ابلقول أأن نطاق الاجامتع املتوقع. وأأشار اإ

 سادسة.الاجامتعات يف السابق اكنت متتد أأحياان ملا بعد ال 
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ىل القاعدة  .559 ومن وهجة نظر . للويبو( من النظام ادلاخيل 2)23وأأكد وفد اجلزائر عىل السلطات العامة للرئيس مشريا اإ
ن البند املذكور يوفر احلرية الاكمةل غالق اجللسات وفقا لتقديرمه. وذلكل، تساءل عام  الوفد فاإ للرئيس، أأو الرؤساء، بفتح واإ

ذا اكن تقليص هذه السلطات بصورة ما وفرض انهتاء الاجامتع الساعة السادسة مساء والقول بأأنه ميكن متديد املناقشات يف  اإ
وغلق اجامتعاته وفقا ملا يراه مناس با. وذلكل عرب احلالت الاس تثنائية ميثل يف حد ذاته تقليصا لسلطات الرئيس املتعلقة بفتح 

 عن رغبته يف احلصول عىل رأأي قانوين أأكرث تفصيال حول هذا املوضوع.

ىل القاعدة  .560  "يعلن من النظام ادلاخيل واليت تنص عىل 23وردا عىل ذكل أأشار املستشار القانوين أأن الوفد قد أأشار اإ
م مثال عىل اقرتاح الأمانة أأن يس متر الاجامتع من العارشة وحىت الواحدة ومن ". وقدوانهتائه الاجامتعالرئيس عن بداية و

الثالثة وحىت السادسة. يف الساعة العارشة يعلن الرئيس بدء الاجامتع. ويف الساعة السادسة، ابفرتاض انهتاء الاجامتع 
ذا اس متر الاجامتع ح عالن انهتاء الاجامتع. واإ ىت منتصف الليل، يعلن الرئيس أأن الاجامتع الساعة السادسة، يقوم الرئيس ابإ

انهتيى يف منتصف الليل. وبعبارة أأخرى، فاإن افرتاض أأن الاجامتعات بصفة عامة تعقد من العارشة صباحا وحىت الواحدة 
ظهرا ومن الثالثة عرصا وحىت السادسة مساء ل يعى أأن الرئيس ل ميكنه أأن يقرر أأن يس متر الاجامتع ملا بعد الساعة 

 سيس متر بعد الساعة السادسة مساء.سادسة مساء أأو أأن ادلول الأعضاء ل ميكهنا أأن تقرر أأن الاجامتع ال 

وخلص الرئيس املناقشات وأأكد عىل أأنه أأمام الوفود اقرتاح حول الإجراءات قصرية املدى واليت أأيدهتا معظم الوفود.  .562
لإجراءات يف هذه املرحةل مع اعتبار أأن الاقرتاحات جيب ويوجد دلى بعض الوفود حتفظات حول أأمهية ومالمئة اختاذ هذه ا

أأن تكون جزء من العملية العامة. واكنت بعض الوفود حتث عىل تبنهيا وقالت أأن هذه الإجراءات يه "الامثر ادلانية" واليت 
أأخوذة من اقرتاحات حان قطافها. وأأكد عىل أأن الفقرتني الأوليني حتداث عن الإجراءات قصرية املدى واليت تضمنت عنارص م

معينة )اقرتاح اجملموعة الأفريقية عىل سبيل املثال(. وميكن لالإجراءات قصرية املدى أأن حتسن الكفاءة ويكون لها أأثرا 
ىل أأن  اقتصاداي عىل معل املنظمة. واكنت الفقرة الثانية متثل اس تعراضا لاللزتام املتعلق بتأأثري هذه الإجراءات. وأأشار الرئيس اإ

ىل الزتام معني وأأعطت الإشارة الفقرة ا لأوىل والفقرة الثانية اكنتا جزءا من القرار قصري املدى، بيامن أأشارت الفقرة الثالثة اإ
آراء  ذا اكن دلى بعض الوفود أأس ئةل أأو أ للجمعية العامة لإطالق معلية هميلكة بناء عىل طلب الوفود. وتساءل الرئيس عام اإ

ماكنية عادة التفكري يف املسأأةل لرتى  حول امللخص اذلي قدمه بشأأن اإ ىل تسوية. ورأأي أأن الوفود ميكهنا التشاور واإ التوصل اإ
ذا اكن ميكن لالجامت ىل قرار.ما اإ  ع متكيهنم من التوصل اإ

ىل أأن هناك العديد  .561 ورأأي وفد الهند أأن بعض الوفود قد تكون هممتة بتقدمي بعض الأفاكر اجلديدة والبناءة. وأأشار اإ
ىل التشجيع عىل القيام بيشء. وعرب عن فهمه أأن من فقرات القرارات  جراءات لكنه حيتاج اإ ىل تبي اإ ل حيتاج الاجامتع فهيا اإ

هناك بعض العنارص اليت ل تس هتدف ادلول الأعضاء أأو الأمانة. وقال الوفد أأنه س يرتك القرار يف يد الرئيس وتساءل عام اكن 
جراءات.من املمكن حتس  ني الكفاءة دون تبي أأي اإ

ىل املساعدة عىل و  .563 ذا اكن تعديل الصياغة جلعلها أأش به بتوصية عامة بدل من تعلاميت س يؤدي اإ تساءل الرئيس عام اإ
ذا اكنت الإجابة بنعم، فقد جشع الوفود عىل عقد مشاورا ىل اتفاق أأم ل. واإ  ت مع انئب الرئيس حول هذا الأمر.التوصل اإ

يران الإسالمية عن شكره لنائب الرئيس عىل الاقرتاح. وأأكد الوفد عىل أأنه اقرتح صياغة جديدة  .562 وعرب وفد مجهورية اإ
. ويه تنص عىل ما ييل :"تويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة 10 ح كجزء من البندوطالب توزيع الاقرتا 3للفقرة 

وتقدمي  الويبويف واملامرسات القامئة  والهيلكاف رئيس اللجنة ملراجعة احلومكة بعقد مشاورات غري رمسية مفتوحة حتت اإرش 
رشاد ومراقبة  الرئاس ية الهيئات، هبدف تعزيز قدرة التوصيات املناس بة بشأأهنا  لكمع أأخذ  فعاليهتا،املنظمة وزايدة  معلعىل اإ

ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة  الرئيس نتاجئ املداولت اإىلحات ذات الصةل يف احلس بان. ويرفع الاقرتا
 ."بشأأهنا واختاذ قرار للنظر فهيا 1025لعام 
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دراجهنه مت الرئيس الوفد عىل اقرتاحه وقال اإ  وشكر .565 يف الاقرتاح الرئييس واذلي اكن ميثل أأساس املناقشات.  اإ
ذا اكن دلى وفود أأخرى اقرتاحات لأن بعض الوفود عربت يف البداية عن حتفظات حول خمتلف عنارص  وتساءل عام اإ

آراهئا.الاقرتاح. وجش  ع هذه الوفود عىل مشاركة أ

ضافة بعض العبارات واليت قام  .566 يران الإسالمية وأأراد اإ ندونيس يا عن تأأييده لالقرتاح املقدم من مجهورية اإ وعرب وفد اإ
ىل انئب الرئيس هذا الصباح.  بتقدميها ابلفعل اإ

ندونيس يا بقراءة اقرتاحه اذلي نص عىل ما ييل:"وبناء عىل طلب الر  .567 تويص جلنة الربانمج واملزيانية ئيس، قام وفد اإ
يف واملامرسات القامئة  والهيلكامجلعية العامة بعقد مشاورات غري رمسية مفتوحة حتت اإرشاف رئيس اللجنة ملراجعة احلومكة 

عداد  الويبوأأمانة طالبة "وم –دة " وأأضاف نقطة جدي،وتقدمي التوصيات املناس بة بشأأهنا الويبو جراء دراسات مقارنة واإ ابإ
 الهيئاتهبدف تعزيز قدرة الأمم املتحدة املتخصصة" وظلت العبارة التالية كام يه :"    واكلتتقارير بشأأهنا حول اإصالح 

رشاد ومراقبة  الرئاس ية  "..احلس بان حات ذات الصةل يفالاقرتا لكمع أأخذ  فعاليهتا،املنظمة وزايدة  معلعىل اإ

ىل أأن جدوى احتفاظ ادلول الأعضاء ابلفقرة الثالثة   .568 ورحب الرئيس باكفة التعديالت عىل الفقرة الثالثة لكنه أأشار اإ
ذا اكنوا سيتفقون بشأأن حزمة  س يعمتد عىل اختاذ قرار بشأأن بقية الوثيقة. وجشع الوفود عىل التشاور حولها حبيث يرون ما اإ

ىل بعض ال وفود ل ترى أأن هناك أأمهية لوجود أأي معلية هميلكة. ورصح أأن جلنة الربانمج واملزيانية ل حتتاج العنارص. وأأشار اإ
ىل بعض الوفود اكنت ترى  ىل امجلعية العامة. ومن انحية أأخرى، أأشار اإ رسال أأي طلب مفصل لأي معلية ما أأو اقرتاح اإ ىل اإ اإ

اإن جدوى أأي قرار هنايئ تمتثل يف أأن يضم الك العنرصين. عدم رضورة أأخذ الإجراءات القصرية املدى. ومن وهجة نظره، ف
ورصح بأأنه ل يقول أأن طريقة معل التعديالت س تكون جمدية. وأأوحض أأنه ل يعرف رد فعل بعض الوفود عىل صياغة 
لأعضاء الاقرتاح هذا لكنه أأضاف أأنه قبل وقف الاجامتع للتشاور جيب أأن تكون اكفة الوفود مدركة ملواقفها. ونصح ادلول ا

بأأن يفكروا يف نوع القرار اذلي سيتخذونه يف حاةل عدم وجود اتفاق بشأأن املسأأةل. وجيب عىل ادلول الأعضاء أأن تتحمل 
ي اتفاق جمدي. وأأكد  ىل اإ املسؤولية وأأن تفكر دامئا يف خطة بديةل وتكون جاهزة يف حاةل عدم توصل املناقشات احلالية اإ

نفاق التمنية.ععىل أأنه أأاثر نفس املسأأةل فامي يت  لق بوضع تعريف لإ

آنفا، أأن الاقرتاح املقدم من قبل  .569 وشكر وفد جنوب أأفريقيا انئب الرئيس عىل الاقرتاح البناء. وقال الوفد، كام ذكر أ
س بانيا وفر لدلول الأعضاء فرصة مناقشة الأمر، وهو أأمر اكن الوفد يشعر ابلمتنان جتاهه. ومل ير  وفود بلجياك واملكس يك واإ
ماكنية وضع اخملاوف اليت أأاثرها وفد اجلزائر يف النقطة  الوفد أأي مشلكة ابلنس بة للجزء العلوي من الاقرتاح. وتساءل عن اإ

. وكام ذكر يف اليوم السابق أأيضا، ل يوجد دليه رأأي فامي يتعلق ابخليار الأول واخليار الثاين 2الثانية، يف نقطة مس تقةل بعد رمق 
ىل أأنه يف الوقت احلايل، لأن ه اكن ابلقطع ل حيبذ اخليار الثاين. أأما ابيق النص يف هناية الصفحة فقد اكن ل بأأس به. وأأشار اإ

ىل البدء يف نقطة ما وحث الوفود عىل التفكري  يران الإسالمية ويعتقد أأن هناك حاجة اإ اس متع ابهامتم لقرتاح وفد مجهورية اإ
 جبدية يف الاقرتاح.

كام هو. ورأأي الوفد أأنه من املهم أأن حتدد ادلول الأعضاء موقفها بوضوح وترصح مبارشة مبا  وأأيد وفد بولندا الاقرتاح .570
نتريده "يف الوقت احلارض" ولي ، يف جلنة ول الأعضاء، يتوقف علهيا، كام تدرك ادلالأمر س "يف هناية الأمر". وقال الوفد اإ

ىل أأن املوافقة عىل املس  خيص، فاميالويبوالربانمج واملزيانية ويف  ىل أأهنم مل يس تطيعوا التفاق حىت الآن. وأأشار اإ ائل وأأشار اإ
دخالها، لكن ل احد يريد قبول ذكل. ومن وهجة نظر الوفد، فقد حان الوقت  اكفة الوفود ترى أأن هناك تغيريات جيب اإ

عىل الفقرة الثالثة كام يه. للتقدم ببيان واحض حول ما جيب القيام به. وابلنس بة للفقرة الثالثة، يرى أأهنم جيب ان يوافقوا 
دخال التغيريات املقرتحة مؤخرا س يجعل  الاقرتاح غري مقبول ابلنس بة هل. ورصح الوفد بأأن اإ

ىل نقطة  الرئيس وأأشار .572 ىل أأن الاجامتع قد سار اإ جنة جدول الأعامل. وأأضاف أأن الل من بنود  بندسيمت فهيا تعليق اإ
ليه يف مرحةل لحقة. سهاماته الواحضة. وأأكد عىل أأن وعرب عن شكره لنا س تعود اإ ئب الرئيس عىل ما قام به من معل واإ

الاجامتع سوف يعود لهذه الفقرة وأأضاف أأنه من الأفضل أأن يمت اختاذ قرار مشرتك حول "كيفية ذكل". وميكن للوفود عقد 



WO/PBC/22/30 
153 

اجلزائر وجيب عىل الأعضاء مناقشة مشاورات أأثناء فرتة الاسرتاحة. وفامي بعد، تقوم الأمانة بتقدمي التفسريات اليت طلهبا وفد 
 ه الفقرة من فقرات جدول الأعامل.اخلطوات التالية بشأأن هذ

ذا اكن من املمكن وتساءل وفد اجلزائر،  .571 عبارة تضمني الفقرة ال رغبة منه يف الإسهام بصورة بناءة يف الاقرتاح، عام اإ
". ومن وهجة نظره لن تكون  2-23ن املساس ابلقاعدة :"جيب أأل تنهتيي الاجامتعات بعد الساعة السادسة مساء بدو التالية

ىل القاعدة هناك مشلك  .2-23ة يف الإشارة اإ

 واعتربه اقرتاحا بناًء.وشكر الرئيس الوفد عىل الاقرتاح  .573

عادة فتح ابب املناقشات حول احلومك .572 عدادها.وأأعلن الرئيس، عند اإ  ة، أأن هناك وثيقة معل قام انئب الرئيس بتيسري اإ

اس مترت  مرشوع القرار اذلي قام بتوزيعه يف اليوم السابق واذليابراغواي عن شكره لنائب الرئيس عىل وعرب وفد  .575
ىل  ادلول الأعضاء يف العمل عليه. وشاركت الوفود وهجة نظر انئب الرئيس الطموحة واذلي اس متر يف دعوة ادلول الأعضاء اإ

ة املدى. ومن خالل وهجة النظر هذه، أأراد الوفد أأن يعرب أأن تكون أأكرث جرأأة قليال وحتاول حفص بعض الاقرتاحات قصري 
عن شكره عىل الوثيقة وأأراد تقدمي تعليقني ورمبا يود تقدمي اقرتاح بشأأن الفقرة الثالثة. وعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف التعرف 

ذا اكن دليه أأي أأفاكر عن خطة  من الرئيس، طاملا أأن هذا الأمر قد أأثري للمرة الثانية، عن رأأيه منذ بدء املشاورات، وما اإ
ب أأو ج أأو حىت د. وعرب الوفد عن رغبته يف التعرف عىل الرتتيب اذلي خطط انئب الرئيس وضع الفقرات املقرتحة فيه. 

قرار، مع تضمني التعليقات اليت مت  قرتح اختاذ الفقرة الثالثة مكرشوعوقال الوفد أأنه حاول التفكري يف الأمر بطريقة بناءة وا
ىل اتفاق يف الهناية، مؤقت عىل الأقل، حول دراسة وتطبيق عدد من تق دميها يف اجللسة الصباحية ورمبا يمت التوصل اإ

الإجراءات املذكورة يف الفقرة الأوىل حبيث جنعل القرار قصريا ويغطي فكرة عقد مشاورات غري رمسية أأيضا، مع القيام، يف 
ىل أأن الاقرتاحات الواردة يف  نفس الوقت، مبحاوةل تضمني النقاط املطروحة يف الاقرتاح املشرتك للثالثة وفود. وأأشار الوفد اإ

الفقرة الأوىل اكن مثار الاهامتم لكن تدويهنا بشلك واحض سوف جيعلها أأقوى وس يؤدي اإىل حتسني كفاءة الاجامتعات. وقال 
 لرئيس.وطالبت مبعرفة رأأي انئب ا أأنه س يقرص تعليقاته املبدئية عىل ما قالت للتو،

نه س يكون داعام هل عند طرحه يف املراجع. وقال الوفد اإ وشكر وفد امجلهورية التش يكية انئب الرئيس عىل الاقرتاح  .576
ىل أأول نقطة يف الفقرة الأوىل وميكن للوفد  املناقشات. كام عرب عن شكره لوفد اجلزائر عىل اقرتاحه. وقد أأضاف توضيحا اإ

ندونيس يا. املوافقة عليه. وابلرمغ من ذكل، لن  يران الإسالمية واإ يمتكن الوفد من دمع الاقرتاحات اليت قام هبا وفدي مجهورية اإ

ضافات عىل الفقرة الثالثة. وفامي يتعلق ابلقرتاح املقدم للتو من قبل  دخال اإ وأأكد عىل أأن هذين الوفدين هام الذلين اقرتحا اإ
ىل  نتاجئ أأول )واملتضمنة يف الفقرة الأوىل( يف قرارها أأو توصياهتا وفد براجواي، شعر الوفد أأن عىل ادلول الأعضاء أأن تصل اإ

من جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة.  الفقرة الثانية يه عبارة عن مراجعة هذه النتاجئ يف املس تقبل. ومن وهجة نظره، 
ام أأحدها كقرار والآخر كفقرة فرعية. وعرب يوجد منطق وراء ترتيب الفقرات الثالثة ول يؤيد الوفد تغيري ترتيهبا أأو اس تخد

 ميكن للأعضاء السري قدما. الوفد عن أأمهل يف أأن يكون النص مامتساك بصورة اكفية حبيث

وأأخرب وفد الربازيل الاجامتع أأنه حاول التشاور مع حكومته هذا الصباح لأن التطورات خرجت عام اكن خمططا هل.  .577
يد الاقرتاح وشارك يف املناقشات من البداية لأن املسودة تضمنت بعض القضااي غري وكام ذكر يف مداخلته السابقة، فقد أأ 

اخلالفية اليت ميكن البدء هبا. وابلرمغ من ذكل، خرجت الأمور عن الس يطرة لأن هناك العديد من النقاط اليت تس تحق 
ىل أأن الوثيقة اخلاصة ابجللسة احلالية اكنت أأكرب، ذلكل جيابية املناقشة. وأأشار الوفد اإ  سريى ما ميكن القيام به بصورة اإ

بالغ ادلول الأعضاء بتقس مي  لختصاره ملا ميكن أأن يكون مقبول. وأأكد عىل أأنه يوافق عىل اكفة الفقرات وطالب الأمانة ابإ
لني كام هام الآن ن اخليار الأول واخليار الثاين غري مقبو انية وجلنة التنس يق. وقال الوفد اإ املسؤوليات بني جلنة الربانمج واملزي 

وعرب عن اعتقاده يف أأنه ينبغي مناقش هتام فامي بعد. وفامي يتعلق ابلفقرة الثالثة، كام ذكر وفد ابراغواي، اعتقد انه من الأفضل أأن 
ذا  ىل أأن هذه يه القضية الأساس ية لأنه اإ يمت عقد مشاورات عندما حتصل ادلول الأعضاء حول مرجعياهتا. وأأشار الوفد اإ

ن الوفد ل يعرف ما اذلي س يكون ابلفعل أأساسا قامت ادلو  طالقها عىل أأساس النص كام هو مصاغ حاليا، فاإ ل الأعضاء ابإ
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للمشاورات. وتبى الوفد وهجة النظر هذه لأن بعض الوفود رأأت أأن بعض النقاط اليت أأثريت أأثناء جلسة جلنة الربانمج 
 زيانية غري مقبوةل ابلنس بة لها.وامل

عن شكره لنائب الرئيس عىل هجوده ومعهل اجلاد املتعلق بعرض بعض النقاط اليت متكن الاجامتع وعرب وفد الياابن  .578
ىل أأنه جيب عىل ادلول  من الاقرتاب من "منطقة هبوط". ومثل اجملموعة ابء،  دمع الوفد خط الاقرتاحات املطروحة وأأشار اإ

ىل مبا يف ذكل اخليار الأول واخليار الثاين. وتعليقا عىل الأعضاء بذل بعض اجلهد معا بشأأن القضااي الأصعب يف الفقرة الأو
ىل أأهنام تضمنا جمال اوسع،  يران الإسالمية عىل اقرتاهحام لكنه أأشار اإ ندونيس يا ومجهورية اإ الفقرة الثانية، شكر الوفد وفدي اإ

ليه، وأأن الصياغة متثل بعض التحزي ل جتاه النقاش. ومل تكن اجملموعة وهو ما خرج عن نطاق ما اكنت ادلول الأعضاء تتطلع اإ
 التغيريات املقرتحة من الوفدين. ابء يف موقف ميكهنا من قبول

وعرب وفد بولندا عن تأأييده للبيان اذلي أألقاه منسق مجموعته، امجلهورية التش يكية، ويف هذا الس ياق عرب عن رغبته  .579
يف القول بأأنه يؤيد النقطة الأوىل مع الإضافة اليت قام هبا وفد اجلزائر. وفامي يتعلق ابخليار الأول واخليار الثاين أأكد الوفد عىل 

نه مس تعد حلذف اخليار الأول ما قاهل يف اليوم السابق م ىل تسوية فاإ ن أأنه يؤيد اخليار الأول لكنه من منطلق التوصل اإ
يران الإسالمية عىل اقرتاهحام لكنه أأضاف أأنه ل ميكنه قبوهلام.  ندونيس يا ومجهورية اإ واخليار الثاين من النص. كام شكر وفدي اإ

 ت، رأأي الوفد أأنه ميكن بدء مشاورات غري رمسية مبناقشة املرجعيات. وفامي يتعلق مبا قاهل وفد الربازيل فامي يتعلق ابملرجعيا

نه ميكن التعامل مع اخليار الأول  .580 ورصح وفد كينيا، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، بأأنه، فامي يتعلق مبجموعته، فاإ
ىل املزااي فامي يتعلق مبعرفة الأ  عضاء ما اذلي يتفقون بشأأنه والتبعات اليت قد حىت النقط اليت تنهتيي بلكمة "طلب" والانتقال اإ

تنشأأ، حبيث يشارك امجليع يف الأمر. وعرب الوفد عن تأأييده للفقرة الثانية، وقال أأن ادلول الأعضاء ميكهنا العمل عىل التغيريات 
يران الإسالمية. ورأأي أأن ادلول الأعضاء ميكهنا أأن تصل  ندونيس يا ومجهورية اإ ىل تسوية فامي يتعلق املقرتحة من قبل وفدي اإ اإ

 ملسأأةل اليت ذكرها وفد الربازيل.باكفة الاقرتاحات املعروضة وحتسيهنا مبا يف ذكل ا

وعرب وفد املكس يك عن رغبته يف القول، لأس باب واحضة، بأأنه يؤيد الفقرة الأوىل، مبا يف ذكل اخليار الأول. وفامي  .582
ىل الاحتفاظ ابلصياغة الأصلية اليت قدهما انئب الرئيس. وقال الوفد أأنه يتعلق ابلفقرة الثانية والثالثة عرب الوفد عن ميهل اإ 

ىل املالحظات اليت تقدم هبا وفد الربازيل حول املرجعيات لكن التفامه اذلي بناه من مطلق املناقشات اكن  اس متع بعناية اإ
ن املناقشات ل ينبغي أأن تقترص عىل مؤداه أأن العديد من ادلول الأعضاء ترى احلومكة عىل أأهنا مسأأةل شامةل للغاية وذل كل فاإ

املرجعيات. وابلرمغ من ذكل، وكام قال وفد بولندا، ميكن خالل املشاورات غري الرمسية حتديد املرجعيات وعندها ستتعرف 
الثة كام ادلول الأعضاء يف هذا الوقت عىل ما جيب أأن تكون عليه املرجعيات. وأأكد الوفد عىل ميهل لبقاء الفقرة الثانية والث

 ت صياغهتام من قبل انئب الرئيس.مت

وعرب وفد اململكة املتحدة عن رأأيه الإجيايب فامي يتعلق ابلقرتاح ومعل انئب الرئيس حول هذه املسأأةل. ذلكل، فقد دمع  .581
فهم أأن  العنارص اليت وردت يف الورقة بصورة مطلقة. وابلرمغ من ذكل، فبعد الاس امتع بعناية خملاوف الوفود الأخرى، فقد

ىل أأن هذه يه العنارص احلامسة يف الاقرتاح لكنه فهم أأنه من  بعض الوفود تعرتض عىل اخليار الأول واخليار الثاين. وأأشارت اإ
ىل قبول، عىل الأقل، الأجزاء اليت مت التفاق بشأأهنا، ومن خالل ما مسعه، فقد  الأصعب تقبلها. لقد اكن الوفد يتطلع ابلطبع اإ

طة الأوىل عنارص متعلقة ابخليار الأول واخليار الثاين. ورصح الوفد بأأنه سوف يؤيد حىت اخلطوات الصغرية اكن هناك يف النق
اليت ميكن القيام هبا يف ادلورة احلالية ملصلحة ادلول الأعضاء ولرفع مس توى الاجامتعات. وذلكل فقد رصح بأأنه يف حاةل متكن 

ىل توافق اكيف يف  ن الوفد سوف يقوم ابلطبع بتأأييدها ويأأمل ادلول الأعضاء من الوصول اإ الرأأي حول هذه النقاط الأوىل، فاإ
ةل أأن تقوم اللجنة يف ادلورة القادمة مبناقشة القضااي الواردة يف اخليار الأول واخليار الثاين. وفامي يتعلق ابلفقرة الثالثة، فاإن امجل

ميكن عقد اجامتع للتشاور" لأنه ل يوجد أأن تنص عىل "الأخرية، فقد اقرتح الوفد تغيريها، وبدل من "مشاورات" جيب 
ىل أأنه اكنت هناك قضااي هامة أأخرى حتتاج للمناقشة، واق وقت اكف رتح أأن يمت لعقد مناقشات قبل امجلعية العامة. وأأشار اإ

 وضعها يف منوذج موحد.
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ىل  .583 يران الإسالمية عن تأأخره يف الوصول وأأخرب الاجامتع أأنه، من املؤسف، أأنه مل يس متع اإ واعتذر وفد مجهورية اإ
ذات الصةل والاقرتاحات  الواثئقاقرتاح وفد الربازيل لكنه يريد أأن يثري نقطة تتعلق ابلقرتاح. ورصح بأأن اقرتاحه يعمتد عىل 

نه حاول أأن جي ىل أأنه يفضل تقدمي الفقرة الثالثة لتصبح الفقرة الأوىل. املطروحة حىت الآن. وقال اإ عهل موجزا ومنظام. وأأشار اإ
 أأنه ل يوافق عىل اخليار الأول. وفامي يتعلق ابخليار الأول واخليار الثاين، قال الوفد

لقاء لكامت، أأن يقوم انئب الرئيس بعرض كيفية رؤيته لهذه ال  .582 عنارص، وكيفية واقرتح الرئيس، طاملا ل يوجد طلبات لإ
 ات اليت قام هبا.املزج بيهنا وبني املعلومات اليت حصل علهيا من خالل املشاور

س بانيا( عن شكره للوفود لأن بياانت الرئيس قد أأوحضت هل أأن هناك رغبة يف أأن تكون أأكرث  .585 وعرب انئب الرئيس )اإ
حول الفقرة الأوىل والفقرة الثانية والفقرة الثالثة( عىل جرأأة مما اكنت عليه يف املاي. ووافقت اكفة الوفود )فامي يتعلق بقرار 

تفاق. وقد أأوىص بأأن تقوم ادلول الأعضاء بعقد مناقشات حول اكفة الفقرات اخملتلفة مث تقوم ابختاذ قرار  ىل اإ رضورة التوصل اإ
نه لن يكون من الواحض ما اذلي سيمت ابلن  ذا قرصوا مناقشاهتم عىل نقاط حمددة فاإ س بة للنقاط التالية. وقال أأنه شامل لأهنم اإ

دخال تغيريات طفيفة علهيا )فامي يتعلق بعدم اس مترار  ىل اجملالت اليت مت اإ نه يرغب يف الإشارة اإ ىل املناقشة فاإ بعد اس امتعه اإ
الاجامتعات بعد الساعة السادسة مساء(  وكام قال وفد اجلزائر، ميكهنم القول "دون املساس ابلنظام ادلاخيل"، أأو 

تشهاد ابلنظام ادلاخيل عىل الأقل. ومن وهجة نظره، س يكون من املمكن تضمني هذه العبارة مع الاحتفاظ بروح الاس 
هناء الاجامتعات يف السادسة مساء(. وقال أأن اخليار الأول واخليار الثاين  التوصية ابلرمغ من أأهنا لن تكون قاطعة )أأنه جيب اإ

 يتعلق مبس توى الطموح. ول غرو أأن الأمر مل يتجاوز ما قالته ادلول الأعضاء يف مل جيعلها ادلول الأعضاء تتقدم للأمام فامي
ىل أأنه س يكون من الصعب اختيار اخليار الثاين يف ادلورة احلالية واقرتح أأن تعمل الوفود عىل الفقرة الأوىل  املاي.  وأأشار اإ

ىل من اخليار الأول للتوصل اإىل صياغة أألطف وأأقل تقييدا، دون وضع حد ص ارم لعدد أأايم الاجامتعات. وتوجه ابلنصح اإ
ذا مت التوصل  دخال تغيريات طفيفة عىل الفقرة الثالثة، اإ ماكنية اإ ادلول الأعضاء ابلرتكزي عىل الفقرة الأوىل من اخليار الأول واإ

ذا اكن سيمت التفا ىل اتفاق. وأأبلغ الاجامتع أأن دليه بعض العبارات اليت يقرتح عرضها ملعرفة ما اإ ىل أأن اإ ق بشأأهنا. وأأشار اإ
يران الإسالمية، واذلي أأيده عدد من الوفود واذلي يتعلق بفكرة مشاورات غري رمسية  الوفود ميكهنا البدء ابقرتاح مجهورية اإ

 قرتاحات اليت مت طرهحا حىت الآن.مفتوحة أأو فكرة القيام بعمل مشاورات غري رمسية حول اكفة الا

هنا جيب أأن تكون حريصة بشأأن ما توافق عليه واقرتح أأن يعمل انئب الرئيس وحذر الرئيس ادلول الأعضاء من أأ  .586
عدادعىل  عداد الوثيقة اجلديدة.  بنودمن ة جديدة. وقام بتعليق مناقشة هذا البند وثيق اإ  جدول الأعامل حىت الانهتاء من اإ

عداد تقر  .587 ىل ما ذكره انئب الرئيس للتو وهو مطالبة الأمانة ابإ ير حول ممارسات املنظامت الأخرى وأأشار وفد بولندا اإ
ضافية، وكيفي ترغ ضافيني، وتلكفة اإ ب الأمانة يف القيام وتساءل عن أأثر ذكل عىل الأمانة، وهل يعى ذكل حاجهتا ملوظفني اإ

 هبذا الأمر.

ىل  وعاد .588  عرض النص اجلديد.وطلب من انئبه جدول الأعامل بندالرئيس اإ

س بانيا( عن شكره للوف .589  يكن من السهل التوصل اإىل حل مرض ود عىل تعاوهنا وخاصة أأنه ملوعرب انئب الرئيس)اإ
رضاء اكفة الوفود ابقرتاحه.  بصورة اكفية للجميع. وأأضاف أأنه من الواحض أأنه لن يمتكن، ابلرمغ من بذهل لأقىص هجده، من اإ

ذا وجدوا أأنه مل يع كس اكفة اهامتماهتم يف وقد قام ببذل لك ما يف وسعه مكيرس ويأأمل أأن تشارك ادلول الأعضاء معه اإ
ىل التغيريات والعنارص الهامة اليت يرى أأنه جيب أأن يتفقوا بشأأهنا. وأأضاف أأنه يرى  نه سوف يشري اإ الاقرتاح اجلديد. وقال اإ
ذا اكن ميكهنم التفاق  أأن هناك بعض العنارص اليت حتتاج اإىل حتسني وذلكل حث الوفود عىل القيام مبحاوةل أأخرية ملعرفة ما اإ

ضافة فكرة مؤداها بشأأن  هذه النقاط لأهنم قضوا س نوات عديدة يف مناقش هتا. وقال أأنه يف البداية، ويف الفقرة الأوىل، قام ابإ
جياز العبارة اليت تقول ان للويبوأأن الإجراءات ل جيب أأن تكون متعارضة مع النظام ادلاخيل  ن قام ابإ . عالوة عىل ذكل، فاإ

ىل أأنه " يف حالت اس تثنائية فقط، برشط أأن يرى  الاجامتعات "جيب السعي لإهناهئا يف السادسة مساء". وأأشار النص اإ
رئيس الاجامتع أأن متديد فرتة الاجامتع أأمرا رضوراي للحصول عىل نتاجئ مرضية، يمت متديد الاجامتع ويفضل أأن يكون ذكل 
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الأفضلية وذلكل فمل تكن كثرية حىت السابعة مساء"، ومن خالل اس تخدام لكمة "يفضل" لأن الوفود اكنت تتحدث عن 
املطالب. وفامي يتعلق ابلنقطة الأخرية يف الفصل الأول، اكن يرى أأن ادلول الأعضاء قد اس متتع لبعضها بعضا للتعرف عىل 
مس توى الطموح. وقال أأنه قام حبذف اخليارين اذلين ل ميكن التفاق علهيم. كام قام أأيضا حبذف الفقرة )ب( لأنه مل ير أأنه 

عادة صياغهتا لتصبح مرنة بقدر الإماكن. وحث ادلول مي ىل اتفاق يف الوقت احلايل بشأأهنا وقام ابإ كن للأعضاء التوصل اإ
الأعضاء عىل النظر يف الصياغة لأنه قام ابس تخدام تعبريات مثل "اعتبارها أأساس" لكام أأمكن و"بدون التأأثري عىل الأولوايت 

عتقد أأن اللغة املس تخدمة تعطي املرونة الرضورية حبيث ميكن تغطية الاهامتمات " و"السعي لتجنب". واللويبواملعيارية 
والأولوايت املعيارية والأمور اليت تقلق الوفود بطريقة أأو بأأخرى. ومتت صياغة النقطة حمل النقاش كام ييل "اعتبار الس نة 

والسعي لتجنب جتاوز اإجاميل عدد أأايم الاجامتعات  ،للويبواملاضية كأساس، لكام أأمكن ودون التأأثري عىل الأولوايت املعيارية 
الرمسية أأثناء العام". وحتدث النص اجلديد أأيضا عن املشاورات من خالل املشاركة املفتوحة واملغلقة. ومن وهجة نظره، فاإن 

ذا رأأي رئيس جلنة الربانمج واملزي  انية أأن ذكل مناس با، أأكرث فقرة أأمهية تضمنت املسائل اليت اتفقوا حولها. وقال بداية أأنه اإ
نه سيمت بدء مشاورات غري رمسية حول املسائل املتعلقة ابحلومكة ويمت تقدمي نتاجئ هذه املشاورات اإىل جلنة الربانمج  فاإ

 قاده بأأن هناك اتفاق هبذا الشأأن.واملزيانية وامجلعية العامة يف العام التايل. وعرب انئب الرئيس عن اعت

آنفا، واذلي اكن يتعلق بتقرير حول ادلراسات  وأأشار وفد بولندا، ردا عىل .590 بيان انئب الرئيس، اإىل سؤاهل اذلي طرحه أ
ذا اكن مثل هذا التقرير سيتطلب  هيئاتاملقارنة اخلاصة هبيلك احلومكة يف  آنفا عام اإ الأمم املتحدة الأخرى. وذكر أأنه قد تساءل أ

 تلكفة جديدة وموظفني جدد أأو أأي يشء من هذا القبيل.

ضافية لإعداد تقرير عىل النحو املطلوب، وردًا ع .592 ىل موارد اإ ن الأمانة لن حتتاج اإ ىل ذكل، قال املستشار القانوين اإ
رسال اس تبيان اإىل واكلت الأمم املتحدة الأخرى واحلصول عىل الردود وجتميعها  عداده سيس تغرق وقتا لأنه يتضمن اإ ولكن اإ

 يف تقرير لإرساهل اإىل جلنة الربانمج واملزيانية.

وأأعرب وفد املكس يك عن تأأييده للنص املقرتح. وأأحاط علام بأأنه عىل الرمغ من أأنه مل يكن عىل النحو اذلي أأراده،  .591
نه، مع ذكل، نص متوازن تضمن، بطريقة أأو أأخرى، اكفة الاهامتمات اليت ذكرهتا ادلول الأعضاء. ومن أأجل حتقيق تقدم  فاإ

 الاقرتاح، وأأعرب أأن أأمهل بأأن توافق عليه الوفود الأخرى كذكل.ونظرا لأن الوقت اكن يوشك أأن ينفد، أأيد الوفد 

يران وشكر وفد مجهورية  .593  2الإسالمية انئب الرئيس وأأثى عىل تيسريه للعملية. ومل يكن الوفد عىل ثقة ابلنقطة اإ
ملراجعة احلومكة  "، ولكن ميكن قبولها رشيطة أأن يمت استبدال عبارة 2يف الفقرة  6والنقطة  مساء" السابعة"حىت الساعة 

 ."ملعاجلة"بلكمة  3يف الفقرة  "والهيلك واملامرسات القامئة يف الويبو وتقدمي التوصيات املناس بة بشأأهنا

وتوجه وفد اندونيس يا ابلشكر اإىل انئب الرئيس عىل املسودة اليت مت مراجعهتا. وأأعرب عن تقديره جلهود انئب  .592
ىل أأ  دراج رغبة الأعضاء وأأشار اإ دراهجا يف الفقرة الرئيس يف اإ . وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يقرتح تعديال 2ن رغبته مت اإ

 "هيلك"وطالب ابستبدال لكمة  "هيلك حومكة واكلت الأمم املتحدة".، امجلةل الأخرية، السطر اذلي يتضمن 5عىل النقطة 
 .الويبو""قضااي حومكة ، اليت حتدثت عن معاجلة 3، وهو ما ينسجم مع الفقرة "قضااي"بلكمة 

امجلهورية التش يكية انئب الرئيس عىل هجوده املتواصةل وأأعرب عن أأمهل بأأن تسمح ادلول الأعضاء بأأن وشكر وفد  .595
نه س يوافق عىل  ىل السادسة مساء. وقال الوفد اإ يهنيي هجوده عىل وجه الرسعة، نظرا لأن الساعة قد وصلت ابلفعل اإ

واليت  "ملعاجلة قضااي حومكة الويبو"، اليت تقول 3تصحيح خطأأ مطبعي يف الفقرة الاقرتاح كام هو. واقرتح الوفد تغيريا طفيفا ل 
. وجاء اخلطأأ "أأي"وليس  "اليت وردت يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة"من بني أأمور أأخرى، تكل ينبغي أأن تكون 

ئق فقط. ورأأى الوفد أأن النص اكن ، لتناول بعض املقرتحات اليت مت تقدميها قبل بضع دقاالصياغةاملطبعي نتيجة الترسع يف 
ذا بدأأت الوفود يف تغيري لكمة هنا وهناك، مفن غري امل  توقع، يف رأأي الوفد، أأهنا س هنيي مبثابة اقرتاح "خذه أأو اتركه". واإ

 اجللسة.
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ىل اقرتاح توافقي. وأأعرب عن رغبته يف  .596 ىل انئب الرئيس عىل هجوده يف التوصل اإ ووجه وفد سويرسا الشكر اإ
ذا اكن دلى ادلول الأعضاء ما تقوهل عن لك شئ، فاإهنم لن ينهتوا مطلقا. كام يةهورية التش يك امجل نفس طريقة وفد التعليق ب  : اإ

ذا اكنوا  أأراد الوفد أأيضا الرد عىل وفد اندونيس يا. ومل يكن متأأكدا مما ميكن أأن تطالب به ادلول الأعضاء من خالل تقرير، فاإ
اي حومكة واكلت الأمم املتحدة فاإهنم لن يمتكنوا من الرتكزي عىل موضوع املناقشة. والتحدث عن قضا 5بصدد تغيري النقطة 

عداد شئ ذي جدوى هلم خالل فرتة زمنية حمددة حبيث  واقرتح الوفد أأن يقدم الوفد تفويضا واحضا للغاية حىت يتس ى اإ
ة. وأأدرك الوفد ما وضعه انئب الرئيس يمتكنون من دراسة التقرير وبذكل يس تطيعون التوصل اإىل شئ مفيد بعد تكل ادلراس

يف اقرتاحه، واذلي اكن يفيد برضورة التوصل اإىل صورة لهيلك الواكلت اخملتلفة للأمم املتحدة والكيفية اليت اكنت يمت هبا 
مت توجهيهم تنظمي اللجان اخملتلفة. واعترب الوفد أأن مثل هذه ادلراسة مالمئة. وعىل حنو خمتلف مل يعمل الوفد بدقة أأين اكن ي

 .وأأفاد بأأنه يفضل احلفاظ عىل النص الأصيل

ىل انئب الرئيس عىل اقرتاحة الأخري وما بذهل من هجد يف هذه العملية. واقرتح الوفد  .597 وتوجه وفد الصني ابلشكر اإ
نة التنس يق: ، اجلزء املوجود يف امجلةل الثانية اذلي يتحدث عن جلنة الربانمج واملزيانية وجل 2حتت الفقرة  5تعديل النقطة 

ىل  "كفاءته"جيب تغيري عبارة  . وفامي يتعلق هبيلك احلومكة يف نفس النقطة، أأيد الوفد رأأي وفد اندونيس يا حول ""كفاءهتاماإ
ذات املسأأةل، وذكل لأن ادلول الأعضاء مل تشأأ أأن حتمك مس بقا عىل نتيجة املشاورات غري الرمسية أأو ادلراسات املقارنة. وقال 

ن ادلو  جراء دراسة، مع مقارنة تشمل لك القضااي الوفد اإ ىل اإ ل الأعضاء مل تكن عىل ثقة ابملسائل احملددة وبناء عليه احتاجت اإ
، اقرتح الوفد تعديلها أأيضا. ولحظ أأن احلومكة قضية طويةل ومعقدة ومن أأجل الوصول 3املتعلقة ابحلومكة. وفامي يتعلق ابلفقرة 
ىل توافق يف الآراء بأأرسع قدر ممكن، اقرتح الوفد تبس يط الفقرة. وعند هذا احلد، أأعرب الوفد عن رغبته يف اقرتاح ما ييل:  اإ

 ."قضااي احلومكة"يلزم حذف النص بعد "أأي" حىت هناية امجلةل ليك تنهتيي امجلةل بعبارة 

ىل انئب الرئيس. ورأأى الوفد أأن الن .598 قاط اليت وأأعرب وفد ش ييل عن رغبته يف تأأييد لكامت الشكر اليت مت توجهيها اإ
ابختبار الوثيقة  يةهورية التش يك امجل أأثريت يف بياانته قد مت مراعاهتا. واتفق مع النداء اذلي وهجته وفود املكس يك وسويرسا و 

واعامتدها. ولو بدأأت ادلول الأعضاء يف حتليل خمتلف الاقرتاحات، لاكن الأمر بدا أأهنا أأصبحت متعارضة. عىل سبيل املثال 
ولكن مل يلهيا شئ حمدد. وظهر تعارض بني بعض اللكامت  "قضااي احلومكة"، لوحظت لكامت مثل 3، ويف الفقرة 3يف النقطة 

الوفد أأن المتسك ابلنص الأصيل، مع بعض التعديالت يف الكتابة، ميكن أأن يكون بديال وبذكل ميكن ولكامت أأخرى. ورأأى 
جنازه عىل مدار الأس بوع، الأمر اذلي ساعد ادلول الأعضاء عىل امليض قدما يف هذه  تاليف ضياع العمل اجليد اذلي مت اإ

 القضااي.

ن ادلول  ووافق وفد املكس يك عىل أأن املناقشات قد جتاوزت الوقت .599 احملدد لها وأأن الوفود أأصاهبا التعب. وقال اإ
الأعضاء اكنت تتالعب ابللكامت، وهو الأمر اذلي مل يكن أأحياان ذا مغزى كبري. وأأشار الوفد حتديدا اإىل الاقرتاح اذلي قدمه 

شارة وفد الصني. وأأفاد بأأن انئب الرئيس أأدرج الاقرتاح وأأخذ يف الاعتبار املقرتحات املقدمة من وفود  دراج اإ عديدة أأرادت اإ
ىل التقرير. واكن من الرضوري جدا، كام اكن احلال يف الأايم القليةل الأخرية، أأن تأأخذ الوفود بعني الاعتبار اكفة الاقرتاحات  اإ

ىل املربع رمق واحد يف مناقشاهتم. ومن مث طالب الوفد اكفة الوفود ب أأن املقدمة. وبذكل، لو مت حذف امجلةل، لعادت الوفود اإ
 تنظر يف الاقرتاح، لأن بعض هذه الأس ئةل مل يكن ذا أأمهية جوهرية.

دراج  .600 ىل انئب الرئيس عىل ما قام به من معل وحماولته اإ ىل املتحدثني الآخرين يف توجيه الشكر اإ وانضم وفد موانكو اإ
ل الأعضاء أأن تكون ممتنة هل الاهامتمات اليت أأعربت عهنا معظم الوفود يف وثيقة واحدة. واكنت تكل هممة صعبة، وعىل ادلو 

( ووافق عىل التعليق اذلي 2من الفقرة  5وحده عىل ذكل. وحتدث الوفد عن الاقرتاح املقدم من وفد اندونيس يا، )النقطة 
ىل قضااي أأخرى للحومكة. ويف هذه احلاةل، مل تكن الوفود عىل عمل ابلقضااي اليت اكنوا  أأدىل به وفد سويرسا اذلي أأشار اإ

ىل منظامت أأممية أأخرى، للك مهنا مشالكه وقضاايه اخلاصة. وحتدثت النقطة يتحدثون ع  5هنا لأن الإشارة اليت متت اكنت اإ
عن املسؤوليات اخملتلفة للجنة الربانمج واملزيانية وجلنة التنس يق، واليت اكنت حتديدا مسأأةل تتعلق هبيلك احلومكة. وحذر 

اليت حتدثت عن توزيع املسؤوليات بني هيئتني هممني  5 عدم الرتكزي عىل الفقرة الوفد من تناول القضااي الأخرى مبا يؤدي اإىل
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يف الويبو. وجيب الإبقاء عىل الصياغة املقرتحة للفقرة. وبوجه عام، رأأى الوفد أأنه جيب الإبقاء عىل اقرتاح انئب الرئيس الوارد 
 يف النص لأنه جاء حمصةل توافق.

س بانيا( وأأجاب انئب الرئي .602 ىل تعليقات الوفود قائال اإ س )اإ نه نه قد اس متع اإ ىل واإ يرى أأن ادلول الأعضاء ميكهنا التوصل اإ
نه أأعرب عن رغبته يف العمل مع الوفود اليت عربت  حل. كام اس متع أأيضا اإىل شكوكهم، ويف حاةل عدم وجود شكوك أأخرى، فاإ

ىل اتفاق. ذا اكن مبقدورها أأن تتوصل اإ آراهئا ملعرفة ما اإ  عن أ

ىل أأنه، بقدر ما ميكنه أأن يرى، اكن هناك اقرتاحان مل يتضمنا حقا حتداي عىل هذا النحو. واكن هناك وخلص الر   .601 ئيس اإ
ىل  "أأي". واكن الثاين هو تغيري 5تغيري يف الصياغة يف الفقرة الفرعية )ج(، أأو النقطة  . واكن هناك "من بني أأمور أأخرى"اإ

املكس يك أأيضا أأن انئب الرئيس حاول أأن يدرج اخملاوف، يف العمل  أأيضا سؤالا عن احلذف، طرحه وفد الصني. وذكر وفد
السابق، ليس فقط اليت أأعربت عهنا وحدة التفتيش املشرتكة ولكن أأيضا اليت أأعربت عهنا اكفة الوفود اليت اكن تدرس 

يران عادة النظر يف طلبه. وطالب وفد مجهورية اإ الإسالمية ابلنظر يف  املقرتحات. وبناء عليه، انشد الرئيس وفد الصني ابإ
 اجتاه املشاورات غري الرمسية ومعرفة الاجتاه اذلي يتعني أأن تأأخذه ادلول الأعضاء. وهو ما قد يبدو أأكرث تعقيدا اإىل حد ما.

ناس بة البدائل امل  يف اجلانب الآخر من الغرفة يدرس م متكنه من متابعة املناقشة لأنه اكنواعتذر وفد الربازيل عن عد .603
آراءهللنقطة الأ  ىل انئب الرئيس. خرى، ولكن أأعرب عن رغبته يف القول بأأن أ  قد ن قلت ابلفعل اإ

ىل قرار، س يكون ذكل حداث هاما. وبعد ذكل  .602 ذا متكنت الوفود من الوصول اإ حراز تقدم كبري واإ ولحظ الرئيس اإ
آخر ميكن سينطلقون ابلتأأكيد يف اجتاه احلومكة. وطلب من انئب الرئيس العمل مع الوفود ملعرفة ما اإ  ذا اكن دلهيم اقرتاح أ

 طرحه عىل مائدة النقاش. مث قام بتعليق مناقشة هذا البند لإاتحة الوقت ملزيد من املشاورات.

 انئب الرئيس لتقدمي تقرير عن حمصةل املشاورات. من جدول الأعامل ودعا 10ىل البند وانتقل الرئيس اإ  .605

ن هذا اكن هجد .606 س بانيا( قائال اإ ا معقدا اإىل حد ما: نظرا لعدد الطلبات وحماوةل العمل عىل كيفية وعلق انئب الرئيس )اإ
ىل قرار ذي مغزى اكن أأمرا مرباك. واكنت أأسهل طريقة يه، ابلطبع، ترك املسأأةل  حداث جتانس بيهنم من أأجل التوصل اإ اإ

دما اكن من شأأنه أأن جيعلهم برمهتا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية التالية. ولحظ أأن أأي قرار قد يساعد الوفود عىل امليض ق
جراء احملاوةل الأخرية وسؤال  نه اكن بصدد اإ مقتنعني اإىل حد ما، ويف رأأيه، اكن سيتعني عىل الوفود القبول ابلأمر الواقع. وقال اإ

ذا اكنوا يريدون اتفاقا أأم ل، واع  ذا اكنوا يقبلون النص أأم ل. واكن عىل ادلول الأعضاء أأن يقرروا ما اإ تذر للوفود الوفود عام اإ
 3اليت رمبا تكون قد شعرت بأأن رغباهتا مل تؤخذ ابلاكمل يف الاعتبار. مث قرأأ الاقرتاح املتعلق ابلسطر الأخري من الفقرة 

عقد مشاورات غري رمسية مفتوحة حتت اإرشاف رئيس اللجنة لتناول قضااي احلومكة يف الويبو و)هيلك( احلومكة، أأي " فقط:
ىل ادلورة التالية للجنة الربانمج واملزيانية تكل املذكورة يف تقرير و  فع نتاجئ تكل املشاورات اإ حدة التفتيش املشرتكة. وسرت 

ن ابيق النص ظل بدون تغيري. ".وامجلعية العامة للنظر فهيا واختاذ قرار بشأأهنا  وقال اإ

جياد حل وسط وأأن انئب الرئي يةهورية التش يك امجل ورأأى وفد  .607 س قد تشاور مع الوفود أأن الوفود اكنت تتحرك حنو اإ
نه اكن دليه انطباع بعدم وجود معارضة لقرتاحه ابستبدال  "من بني بعبارة  "أأي"اليت اقرتحت خيارات خمتلفة. وقال الوفد اإ

 لتصحيح خطأأ مطبعي. أأمور أأخرى"،

ذا اكن من املفرتض تغيري  .608 ىل انئب الرئيس وتساءل عام اإ ني أأمور "من بلتصبح  "أأي"ووجه وفد الربازيل الشكر اإ
 .أأخرى"

ىل تقرير وحدة  .609 وأأكد انئب الرئيس عىل أأنه اكن موافق. واكن يعتقد أأن القضية الأمه يه أأن النص ينبغي أأن يشري اإ
التفتيش املشرتكة، لأن ذكل التقرير تعامل مع اكفة القضااي. وأأضاف أأن تكل الفقرة غطت لك يشء اكنت تناقشه ادلول 

ن هذا أأمر أأسايس، فمل يكن هو القضية الوحيدة. وتركت الأعضاء. ومع ذكل، عىل الرمغ من أأ  ن ادلول الأعضاء قد قالت اإ
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الصياغة جمال للمناورة لأن القرارات املعقدة جعلت الوفود، مع ذكل، يشعرون ابلرضا التام. وشدد عىل أأنه رمغ ذكل فاإن 
 تقرير وحدة التفتيش املشرتكة ساعد الوفود عىل الرتكزي عىل قراراهتم.

ن مشلكة فعالية اجامتعات الويبو مل تكن وأأعر  .620 يران الإسالمية عن رغبته يف أأن يقول مرة أأخرى اإ ب وفد مجهورية اإ
تتعلق بوقهتا أأو مدهتا ولكن بعدم وجود تفامه متبادل وشئ س يايس. وكرر الوفد أأنه مل يس تطع قبول النسخة الأخرية اليت 

 اقرتهحا انئب الرئيس.

ىل أأن اخلطة اب .622  ء، يف هذه املرحةل، بدت مالمئة.وأأشار الرئيس اإ

ىل اكفة الوفود عىل ورأأى انئب الرئيس )اإ  .621 س بانيا( أأن عليه أأن يديل ببيان أأخري. وأأعرب عن رغبته يف توجيه الشكر اإ
ىل اتفاق، ولكن ينقصه عنرص بس يط واحد. ورأأى أأنه  ما بذلته من هجود وأأقر بأأهنا مل تكن معلية سهةل. وأأفاد بأأهنم توصلوا اإ

ن ادلول الأعضاء مل تكن س تعمل لصاحل هذا الأ  مر اكن من املمكن أأن يكون مؤسفا لو تسبب يف عرقةل التفاق. وقال اإ
ثقة نفسها ول ستسامه يف حتقيق الرغبة اليت مت الإعراب عهنا، ويه الرغبة اليت وافق علهيا انئب الرئيس، لتحقيق التفامه وال 

 املتبادلني.

ذكره يف البداية حول خطوات صغرية وواحضة للغاية وغري قابةل للجدل. وأأضاف بأأنه حاول وذك ر وفد الربازيل مبا قد  .623
ىل أأنه حىت  أأيضا بناء موقف وسط جديد بشأأن املشاورات غري الرمسية لو اكنت اقترصت عىل بعض النقاط احملددة. واشار اإ

ىل اختصاصات واحضة. ورأأى الوفد أأن النص  لن يس تجيب لهذه اخملاوف وبناء عليه مل ابلنس بة ذلكل س تكون هناك حاجة اإ
 .3يس تطع الوفد املوافقة عىل لغة الفقرة 

ن خطته ابء مل تكن موجزا قدمه الرئيس ولكهنا اكنت اس تنتاجا واقرتاحا من جلنة الربانمج واملزيانية.  .622 وقال الرئيس اإ
قراره. ذا ما اكن ميكن اإ  وبعد ذكل طلب من الأمانة توزيع النص ملعرفة اإ

ىل أأن مجموعته اكنت بناءة للغاية ورأأى أأنه اكنت هناك حاجة لالنهتاء وحتدث  .625 وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأشار اإ
من قضية احلومكة، اليت بقيت لوقت طويل عىل جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية. ورأأى الوفد أأن عىل ادلول الأعضاء 

جراء مشاورات غري رمسية متكهنم من مناقشة ىل تدابري ميكهنا ليس فقط رفع الكفاءة  اإ اكفة القضااي وأأن يتوصلوا يف الهناية اإ
ولكن التعامل مع بعض املوضوعات اليت أأثريت مرارا وتكرارا من ِقبل وحدة التفتيش املشرتكة ومراجعي احلساابت الآخرين. 

يتعلق مباهية الناجت الهنايئ اذلي ميكن احلصول وأأعرب عن اعتقاده بأأن هذه قضية هممة للغاية، ومكجموعة، مل يمت حلها فامي 
عليه، ولكنه عرب عن رغبته يف عقد منتدى تمتكن من خالهل ادلول الأعضاء من مناقشة الأمور عىل حنو موضوعي وبعقل 

 مفتوح ويتوصلوا اإىل طريق واحض للميض قدما بدون حمك مس بق عىل احملصةل الهنائية.

ئب الرئيس قد بذل هجدا كبريا يف توحيد ذكل الرأأي، واس متر يف قراءة خامتة اخلطة وأأعرب الرئيس عن اعتقاده بأأن ان .626
ن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد أأن شاركت يف مناقشة بناءة بشأأن القضااي املتعلقة ابحلومكة، مبا يف ذكل الاقرتاح املقدم ابء:  "اإ

، أأدركت أأمهية معاجلة قضااي احلومكة وحتديد WO/PBC/22/26الوثيقة والوارد يف من وفود بلجياك واملكس يك واإس بانيا، 
 .التدابري قصرية الأجل وطويةل الأجل، وأأوصت بأأن تقوم امجلعية العامة للويبو مبواصةل النظر يف هذه القضية"

وأأدرك وفد املكس يك أأن رئيس امجلعية العامة سيبحث عن وس يةل للتعامل مع قضية احلومكة، نظرا لوكهنا واحدة من  .627
ىل أأن جلنة الربانمج واملزيانية اكنت أأو ىل التوصيات اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف تقريرها بشأأن الإدارة. وأأشار اإ

مسؤوةل عن بعض املهام احملددة، ول س امي فامي خيص التوصية ببعض املهام لتجنب املناقشات املطوةل. وأأعرب الوفد عن 
ادلول الأعضاء قد لحظت، مرة أأخرى، عدم وجود انفتاح وثقة حىت الآن بني الأعضاء رغبته يف التعبري عن خيبة أأمهل لأن 

نه س يظل، مع ذكل، منفتحا وبناًء، كام اكن دامئا، يف مناقشة القضااي  يف التعامل مع القضااي ذات الاهامتم املشرتك. وقال اإ
الوفود وتذكريها بأأنه، نظرا لأن امجلعيات العامة اكن ذات الأمهية الكبرية. وأأعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف توجيه نداء اإىل 
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نه مل يكن متأأكدا من توافر الوقت الاكيف لها لإجراء مناقشة اكمةل  دلهيا العديد من البنود اخملتلفة اليت ينبغي التعامل معها، فاإ
هنم اكنوا قد أأجروا م  جراهئا. وقال اإ شاورات حول العديد من القضااي بشأأن احلومكة اليت أأعربت بعض الوفود عن رغبهتا يف اإ

 اخملتلفة، وأأكد أأنه اكن يرغب يف امليض قدما لبعض خطوات أأولية عىل الأقل.

ذا اكن جيب عليه تعديلها لتصبح موجزا مقدما من  .628 ىل أأن الفقرة املذكورة قد مت توزيعها، وتساءل عام اإ وأأشار الرئيس اإ
اليت تفيد بأأنه ينبغي مواصةل معاجلة القضية من قبل امجلعية العامة.  الرئيس. وعندئذ لن حيتوي النص عىل التوصية امجلاعية

من جدول  10وأأوحض الرئيس أأنه طرح للنظر اخليارات اخملتلفة ليتعرف عىل الكيفية اليت ينبغي عىل اللجنة أأن تغلق هبا البند 
عداد موجز وادلخول نه لو رغبت ادلول الأعضاء، لأمكنه أأن يقوم ابإ يف بعض التفاصيل عن التقدم اذلي مت  الأعامل. وقال اإ

حرازه، ويرتكه عند ذكل احلد بدون أأية توصية يف اخلتام. وبدل من ذكل، اكن ميكن للأعضاء أأن يتفقوا عىل أأن هذا ل يزال  اإ
ذا اكن دلى الوفود أأي اعرتاضات قضية ختص امجلعية العامة عىل  ويوصوا بأأن تواصل امجلعية العامة النظر فهيا. وسأأل عام اإ

النص اذلي اكن قد طرحه أأماهمم للنظر فيه. وسأأل أأيضا عن وهجات نظر الوفود، ابلنظر اإىل خربهتم يف اللجنة حول الكيفية 
اليت س يغلقون هبا القضية. ورأأت مجيع الوفود أأهنا اكنت س تحرز بعض التقدم بعد ما قدموه من مشاركة بناءة، وبدا الأمر 

ماكهنا بأأهنم اكنوا قريبني ولكهنم مل ي  متكنوا من ذكل. وعرض الرئيس أأن يعيد قراءة النص، وأأضاف أأن ادلول الأعضاء اكن ابإ
ما أأن تعتربه فقرة قرار أأو تطلب منه أأن يقدم شيئا خمتلفا، عىل سبيل املثال، وصفا أأكرث تفصيال من جانب الرئيس ملا  اإ

ذا اكنت مجيع الوفود قد شع رت ابلرتياح حيال أأهنا فقرة قرار، وطلب من حدث. وبعد قراءة النص، سأأل الرئيس عام اإ
 ادلول الأعضاء تقدمي توجهيات بشأأن كيفية امليض قدما.

ىل قرار حصيح يلخص الأفاكر الأساس ية لكنه  .629 ىل الرئيس عىل ما بذهل من هجد للتوصل اإ وتوجه وفد الربازيل ابلشكر اإ
 اكن هناك نقاش حول القضااي الواردة يف الاقرتاح.أأضاف أأنه اكن يفضل قرارا يكون عىل شلك ملخص يركز فقط عىل أأنه 

ذا اكن النص جيب أأن يكون  .610 ن الوفد جيب أأن يوحض ما اإ "جلنة الربانمج واملزيانية، بعد أأن شاركت يف وقال الرئيس اإ
الوفد أأن ، أأو ينبغي عىل "أأحرزت بعض التقدم اجلزيئ"أأو  مناقشة بناءة بشأأن القضااي املتعلقة ابحلومكة، مل حترز أأي تقدم"

 يقرتح طريقة بديةل لإهناء هذه املسأأةل.

ن الاقرتاح الأخري يعد أأساسا جيدا. .612 نه س يرتك اللغة يف يد الرئيس لكنه قال اإ  وردا عىل ذكل قال وفد الربازيل اإ

ولحظ الرئيس أأن هذا مل يكن بوضوح فقرة قرار وأأن احملتوى س يكون مسؤوليته هو. ولن يكون قرارا ولكن نصا  .611
 الرئيس حول كيفية تصوره للمناقشات. مقدما من

ذا اكن من املناسب أأن تقدم  .613 ن سؤاهل اكن معنيا ابجلزء الأخري من فقرة القرار. ومل يكن متأأكدا مما اإ وقال وفد الياابن اإ
العامة  جلنة الربانمج واملزيانية توصية بعرض القضية عىل امجلعية العامة. ولحظ الوفد أأنه قد ل يغري من حقيقة أأن امجلعية

 تعاملت مع قضااي احلومكة بطريقة ما. وأأضاف أأنه ليس معرتضا عىل القرار.

حراز أأي تقدم يف هذه القضية  هنص وأأكد الرئيس أأنه س يعد .612  هووس يكون مسؤول عن ذكل، وأأضاف أأن عدم اإ
القضية. ابلتأأكيد مسؤولية جامعية لدلول الأعضاء. وسوف ينتظر الأعضاء لريوا ما قالته امجلعية العامة عندما تعاملت مع هذه 

نه س يعد نصه  يكون مضن مسؤوليته اخلاصة.رئيس عىل أأن النص س  وس يحاول جتنب الاحنياز. وأأرص ال وقال الرئيس اإ

ىل الولية اليت ن جلنة الربانمج واملزيانيةاإ : الرئيسملخص  .615 ىل التصدي ملوضوع احلومكة، استنادا اإ ذ تقر  ابحلاجة اإ ، اإ
لهيا امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الرابعة والأربعني )الوثيقة  (، قد رشعت يف مناقشات بن اءة  WO/GA/44/6أأس ندهتا اإ

س بانيا )الوثيقة  م من وفود بلجياك واملكس يك واإ حول املسائل املتصةل ابحلومكة، مبا يف ذكل الاقرتاح املقد 
WO/PBC/22/26  حت عدة وفود بأأن الأفاكر والتدابري الواردة يف الاقرتاحات السابقة تس تحق مزيدا من (. ورص 

لت اعامتد مهنج أأ  كرث مشولية. وقد ُأحرز بعض التقدم، مبا يف ذكل النظر يف تدابري عىل املدى القصري وتدابري البحث وفض 
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ىل التقدم احملرز  ن املناقشات املقبةل قد جتد فائدة يف الاستناد اإ ىل أأي قرار فاإ عىل املدى الطويل، وهكذا فرمغ عدم التوصل اإ
ا أأن تأأخذ يف احلس بان النصوص اليت خرج هبا انئب الرئيس من خالل هذه ادلورة الثانية والعرشين. ولتكل املناقشات أأيض

رحت خالل اجللسة العامة.  املشاورات غري الرمسية والأفاكر واملقرتحات اليت ط 

 املاكتب اخلارجية 12البند 

ىل الوثيقة  .616 اخلاصة بقامئة  /WO/PBC/22والوثيقة املرجعية  والتصويب WO/PBC/22/25استندت املناقشات اإ
 .البدلان

فيتشني وأأوحض أأن اللجنة اس تفادت من وجود سفري أأملانيا الس يد  س املناقشة حول املاكتب اخلارجيةوافتتح الرئي .617
 اذلي حرض لتقدمي رشح لهذه العملية والواثئق املرسةل بشأأن املبادئ التوجهيية لفتح املاكتب اخلارجية.

ىل الرئيس والوفود لإ فيتشني ووجه السفري  .618 اتحة الفرصة لعرض الوضع الراهن عىل املاكتب اخلارجية )أأملانيا( الشكر اإ
وذكر أأنه تقرر، يف السلسةل الأخرية من اجامتعات امجلعيات، مواصةل املشاورات املفتوحة، بتوجيه من رئيس امجلعية العامة، 

نشاء  A/52/5ة حول املبادئ التوجهيية املقرتحة بشأأن املاكتب اخلارجية للويبو عىل النحو الوارد يف ملحق الوثيق وبشأأن اإ
ماكتب خارجية للويبو، للنظر فهيا والتوصية بشأأهنا من قبل جلنة الربانمج واملزيانية واختاذ قرار بشأأهنا من امجلعية العامة 

تيسري املشاورات بشأأن املسائل املتعلقة ابملاكتب اخلارجية  فيتشنياملقبةل. واكن رئيس امجلعية العامة قد طلب من السفري 
 فيتشنياليت تتضمن نتيجة الاجامتعات التشاورية الامثنية املفتوحة اليت سعد السفري  WO/PBC/22/25بو والوثيقة للوي 

ىل يوليو عام  جراهئا خالل الفرتة من مايو اإ ىل التفامه العام اذلي شلك أأساسا لهذه  فيتشني. وأأشار السفري 1022ابإ اإ
ت التنظميية أأجراهام الرئيس يف مارس وأأبريل مت التفاق عىل أأنه ينبغي املشاورات غري الرمسية. ويف جولتني من املشاورا

للمشاورات اليت جترى بتلكيف من امجلعية العامة أأن تنظر، كخطوة أأوىل، يف مسودة املبادئ التوجهيية حيث أأهنا قد 
من ادلول يف  خرجت من عدة جولت س نوية سابقة من املفاوضات حتت اإرشاف سفريين خمتلفني، وقدهما عدد معني

ل بعد أأن حتظى مسودة A/52/5)الوثيقة  (. ول جيب البدء يف املناقشات بشأأن عدد ومواقع املاكتب اجلديدة كخطوة اثنية اإ
ىل املضمون ادلقيق الواحض متاما للمبادئ التوجهيية  املبادئ التوجهيية بدمع اكفة الوفود ابلفعل، ويعي هذا أأنه مبجرد التوصل اإ

جانبا وتدخل املشاورات يف املرحةل الثانية حول عدد ومواقع املاكتب. ومت التفامه املشرتك حول رضورة أأن يمت  توضع املسودة
معا أأو بشلك متواٍز الإقرار الهنايئ للمبادئ التوجهيية واختاذ قرار بشأأن الأعداد واملواقع. وجاء هذا انطالقا من أأن مجموعة 

ىل هنم حباجة اإ توافر الوضوح الاكمل حول املعايري اليت سيمت تطبيقها عىل املاكتب اجلديدة  واحدة من ادلول قالوا اإ
قامهتا والعكس حصيح.  قامهتا، قبل أأن يمتكنوا حىت من ادلخول يف أأي نقاش حول ماكن اإ والإجراءات املتعلقة بكيفية اإ

بادئ التوجهيية دون توافر وضوح وأأرصت مجموعة أأخرى عىل أأهنا ليست يف وضع ميكهنا من أأن توافق عىل أأي مجموعة من امل 
قامة اجملموعة الأوىل فهيا. واكنت هذه يه الصةل بني  اتم بشأأن أأماكن املاكتب اجلديدة، أأو عىل الأقل الأماكن اليت من املقرر اإ

آخرها يف  فيتشنياملسأألتني. واستنادا لهذا أأجرى السفري   يوليو عام 22مثاين جولت من املشاورات غري الرمسية، اكن أ
. وابملقارنة مع النسخة الأولية الصادرة يف 1022يوليو  13، بتارخي WO/PBC/22/25، ووردت نتيجهتا يف الوثيقة 1022
، اليت مت اختاذها كنقطة انطالق، خضع النص لتغيريات كبرية وحتسن بشلك كبري، ولكن كام يتضح اكنت ل 1023ديسمرب 

ليه فامي 11مكرر و 3، 2ت يه تزال هناك أأقواس معقوفة متبقية يف ثالث فقرا زاةل لك ما تبقى ابملعى املشار اإ . واكن قد مت اإ
، اليت يه فقرة جديدة ق دمت أأصال من ِقبل مجموعة واحدة، يه 11س بق. ومن بني الفقرات الثالث املذكورة، اكنت الفقرة 

اثرة للجدل حىت هناية املشاورات غري الرمسية. ويف ختام املشاورات اكن ت هناك ثالث صيغ بديةل مقدمة من ثالث الأكرث اإ
تمت العمل ابلفقرة  بأأمكلها بني  11مجموعات خمتلفة من البدلان. ونظرا لعدم ظهور اتفاق يف الأفق، اكن من الرضوري أأن خي 

ىل الرئيس لإاتحة الفرصة لعرض نتاجئ املشاورات غري الرمسية. فيتشنيقوسني. واختمت السفري   حديثه بتوجيه الشكر اإ

ىل السفري  .619 عىل حضوره وتقدميه العرض وذك ر الوفود بأأن املسأأةل يه بند يف جدول فيتشني ووجه الرئيس الشكر اإ
ىل أأن الأمانة ليس دلهيا ما تضيفه مكقدمة وهكذا فتح الباب للتعليقات وطلب من الوفود الامتناع  الأعامل. وأأشار الرئيس اإ

ىل امجلعية العامة. عن تكرار مواقفها السابقة وتقدمي وهجات نظرمه  بشأأن تقدمي توصية اإ
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ثيوبيا عىل السفري  .630 وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا، متحداث ابمس اجملموعة  فيتشنيوأأثى وفد اإ
نشاء مكتبني خارجيني يف أأفريقيا. وشدد عىل أأن أأ  عطاء الأولوية اإىل اإ حد الأفريقية، يف اليوم السابق. وذكر الوفد أأنه ينبغي اإ

الطرق ملساعدة أأفريقيا وسد الفجوة يف جمال امللكية الفكرية وضامن الابتاكر والإبداع، وأأيضا ضامن أأن يس تفيد الأفارقة من 
 52أأدوات امللكية الفكرية ومواردها، اكن من خالل فتح ماكتب خارجية. ومع ذكل، مل يكن دلى منطقة أأفريقيا )اليت تضم 

نشاء مكتبني لأفريقيا من بني دوةل( حىت مكتب خاريج واحد للو  يبو. وحىت الآن اكن هناك اقرتاح مقدم من الأمانة ابإ
ىل اختاذ 1023اليت متت املوافقة علهيا يف عام  1022/25املاكتب امخلسة للثانئية  . وأأعرب الوفد عن اعتقاده القوي ابحلاجة اإ

 عىل أأساس لك بدل عىل حدة.قرار بشأأن افتتاح مكتبني خارجيني لأفريقيا، قبل النظر يف الطلبات 

عىل جوةل املشاورات. وكام ورد يف البيان الافتتايح فيتشني وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية وشكر السفري  .632
ىل أأن تتوىل هذه اللجنة حتقيق ذكل. وشكر  نشاء املاكتب اخلارجية أأمرا ذا أأمهية قصوى، وتتطلع اإ ىل اإ اعترب أأن التوصل اإ

ثي ضافة شئ اإىل ذكل، لكنه أأوحض رضورة الوفد وفد اإ وبيا عىل ما قدمه من توضيح بشأأن املنطقة الأفريقية ومل يرغب يف اإ
قرار لك ذكل كحزمة واحدة، واكن هذا أأمرا ابلغ  الانهتاء من املبادئ التوجهيية وأأعداد ومواقع املاكتب اخلارجية. وينبغي اإ

 ت اجملموعة اذلي مل تتنازل عنه.الأمهية ابلنس بة للمجموعة. واكن هذا املوقف الثاب

لمتسكه يف  فيتشنيوحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأعرب عن شكره للسفري  .631

ىل اتفاق بشأأن املبادئ التوجهيية لفتتاح املاكتب اخلارجية. ومع ذكل، عىل الرمغ من اجلهود اليت  املشاورات الامثنية ابلتوصل اإ
ها السفري واملرونة الكبرية اليت وفرهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، مل ميكن للأسف التفاق عىل أأي وثيقة بذل 

ظهار الإرادة الس ياس ية  جامع الآراء. وحثت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اكفة الوفود عىل العمل بطريقة منفتحة واإ ابإ
كر يف مناس بات سابقة، علقت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأمهية كبرية جدا للموافقة عىل املبادئ  التوجهيية. وكام ذ 

عىل هذه املسأأةل عىل اعتبار أأنه من الرضوري أأن وجود وثيقة لالسرتشاد هبا يف افتتاح املاكتب اخلارجية من خالل معليات 
يف  1022/25أأمرياك الالتينية والاكرييب ابمتالك مكتب خاريج يفتتح يف واحضة وشفافة. وأأكد الوفد اهامتم مجموعة بدلان

 املنطقة.

فيتشني وأأعرب وفد السلفادور عن تأأييده للبيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر السفري  .633
، لس امي ادلمع يف بعض اجلوانب اليت اكن عىل املشاورات والزمخ اذلي قدمه لها. وشكر أأيضا الأمانة عىل التوجيه وادلمع

مما مكن الوفد من مواصةل  22للوفد بعض اخملاوف بشأأهنا يف املاي. وأأقر الوفد ابدلمع اذلي قدمته وفود أأخرى بشأأن الفقرة 
 .11هذه العملية، كام رحب جبميع املساهامت اليت قدمهتا اجملموعات الأخرى والوفود الصديقة بشأأن الفقرة 

ابمس مجموعة مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأعرب عن تقديره للعمل اذلي  يةهورية التش يك امجل وفد  وحتدث .632
جنازه بشأأن موضوع املاكتب اخلارجية للويبو ولس امي، ولكن ليس عىل سبيل احلرص، ما بذهل السفري  . وذكر أأن فيتشنيمت اإ

و بناء يف مجيع مراحل املشاورات غري الرمسية اليت جرت حىت الآن، مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق شاركت عىل حن
ىل عدم القدرة عىل التوصل اإىل حل. ومع ذكل، نظرا لأن التوجه الاسرتاتيجي طويل املدى للمنظمة  وأأشار، خبيبة الأمل، اإ

ة. وأأكد الوفد أأن مجموعة بدلان اكن عىل احملك، فاإن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اكنت مس تعدة ملزيد من املشارك
أأورواب الوسطى والبلطيق اعتربت املبادئ التوجهيية وثيقة من شأأهنا أأن توجه اخلطوات يف هذا الصدد، ليس فقط خالل 
د الثنائية احلالية ولكن فامي وراهئا، مبا يف ذكل التوجيه بشأأن معل ماكتب الويبو احلالية. وذلكل، مل تكن املبادئ التوجهيية جمر 
ىل احلجم والشلك اذلين من املقرر أأن تكون علهيام ش بكة املاكتب اخلارجية للويبو يف  وثيقة يتعني الانهتاء مهنا والانتقال اإ
ىل  الثنائيات املقبةل. وبقيت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اثبتة عىل موقفها بأأنه اكن من الرضوري أأول التوصل اإ

بادئ التوجهيية قبل اختاذ أأي خطوات أأخرى وأأن تفهم مجيع الوفود ما اذلي س تقدمه الش بكة اإجامع يف الآراء بشأأن امل 
املس تقبلية كلك، فضال عن عنارصها الفردية، اإىل اكمل املنظمة وأأعضاهئا. وواصلت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق 

دارته لش بكة  ماكهنا أأن تدمع اعرتاضها عىل التوسع اذلي ل ميكن الس يطرة عليه ول اإ املاكتب اخلارجية للويبو، ولكن اكن ابإ
تطوير ش بكة ماكتب خارجية تعمل بشلك جيد وتضيف قمية، مع رضورة مواصةل احلوار البناء مع مجيع ادلول الأعضاء بشأأن 
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بادئ التوجهيية تاكليف وفوائد املاكتب اخلارجية، ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل الاسرتاتيجية أأيضا والانهتاء من امل 
ىل أأن املبادئ التوجهيية ل تزال متثل اجلزء احملوري  يف أأقرب وقت ممكن. وأأشارت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اإ

للعمل وأأن اجملموعة واصلت دعوة مجيع ادلول الأعضاء اإىل الانهتاء من نص املبادئ التوجهيية يف أأقرب وقت ممكن. 
ذا اكنت قامئة الطلبات اليت ن رشت حتت الواثئق ذات الصةل عىل موقع جلنة الربانمج واملزيانية واس تفرست اجملموعة عام اإ 

ىل امجلعية العامة لإجراء مناقشات حول هذه النقطة.  س تصبح وثيقة رمسية للجنة الربانمج واملزيانية أأو سيمت نقلها اإ

جراء  فيتشنيوأأعرب وفد الهند عن تقديره وامتنانه للسفري  .635 املشاورات من أأجل الانهتاء من وضع املبادئ عىل اإ
التوجهيية بشأأن املاكتب اخلارجية للويبو، وكذكل لسفراء بيالروس وس نغافورة عىل املشاورات اليت عقدت سابقا، واليت 

ان وفرت يف الواقع الأساس للمبادئ التوجهيية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التعليق عىل املالحظة اليت أأبدهتا مجموعة بدل
دارته لش بكة املاكتب اخلارجية عىل  زاء التوسع اذلي ل ميكن الس يطرة عليه ول اإ أأورواب الوسطى والبلطيق بشأأن القلق اإ

النحو امللحوظ يف العديد من منظامت الأمم املتحدة املمتثةل يف اكفة الواكلت املتخصصة اليت دلهيا العديد من املاكتب الق طرية 
ىل أأنه نظرا لأن الويبو رأأت مدى قمية ورضورة زايدة نرش امللكية الفكرية يف أأو املاكتب اخلارجية أأ  قلميية. وأأشار اإ و الإ

خمتلف أأحناء العامل، أأرادت الويبو الوصول اإىل تكل الأجزاء من العامل. ذلكل، عندما اكن هناك مطلب عام وجدوى، اكن 
لهيا من جانب ادلول الأعضاء ابلويبو يف جلنة  الربانمج واملزيانية أأو امجلعية العامة لتلبية تكل احلاجة وتوفري ينبغي النظر اإ

نشاء  ىل اإ مكتبا خارجيا للويبو حيث أأن مجيع  280متطلبات املاكتب اخلارجية. وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأن هذا لن يؤدي اإ
جراء  الوفود اكن دلهيا قدر اكف من احلمكة. وشدد الوفد مرة أأخرى عىل دمعه لالقرتاح املقدم من رئيس امجلعية العامة ابإ

: لوضع املبادئ التوجهيية ومن مث اختاذ قرار بشأأن عدد وموقع املاكتب. فيتشنيمعلية من خطوتني حس امب أأوحض أأيضا السفري 
جراء مشاورات امتدت لس نتني  وأأعرب عن تطلعه اإىل الانهتاء من وضع املبادئ التوجهيية، بعد أأن شارك بشلك بناء يف اإ

واصةل املشاركة يف حماداثت بناءة. ورأأى الوفد أأنه، يف العديد من املناطق، اكن هناك حاجة للمساعدة الفنية تقريبا، وم
ىل اجلدوى املالية واملساعدة التقنية والتمنية وبناء القدرات مسائل  والتمنية عىل حنو ل ميكن جتاههل. واكنت الاحتياجات اإ

 جل اختاذ قرار بشأأهنا.يتعني النظر فهيا أأيضا بطريقة شامةل من أأ 

ىل أأنه اكنت هناك مسودة للمبادئ التوجهيية، ومت التفاق تقريبا عىل النص الوارد هبا من  .636 وأأشار وفد مجهورية كوراي اإ
ىل املرحةل السابقة من النقاش مل تكن جمدية. وذكر الوفد أأن موقف مجهورية  قبل ادلول الأعضاء. ورأأى الوفد بأأن العودة اإ

ا ومتسقا: جاء تأأسيس املبادئ أأول وجيب أأن يتبع ذكل أأعداد ومواقع املاكتب اجلديدة. وبدا الأمر للوفد كوراي اكن واحض
س يان فامي يتعلق بتخصيص أأعداد املاكتب اخلارجية يف بعض املناطق أأو تقييد الأعداد قبل الانهتاء من وضع املبادئ. 

زاةل الأعداد، عىل سبيل املثا ل، انعكست ابلفعل يف املبادئ وأأنه ميكن النظر أأيضا يف خماوف وأأضاف أأن اخملاوف بشأأن اإ
 اجملموعة الأفريقية يف س ياق تنفيذ املبادئ.

عىل هجوده ادلؤوبة واخمللصة للتوصل  فيتشنيوحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وأأعرب عن خالص امتنانه للسفري  .637
ىل توافق يف الآراء عرب مثاين جولت من املشاورات مت  خاللها سد بعض الفجوات وتعميق التفامه املتبادل، عىل الرمغ من اإ

اس مترار الاختالف يف وهجات النظر حول بعض النقاط. وذكر الوفد أأن اجملموعة ابء قد شاركت يف هذه املسأأةل وسامهت 
جيايب فهيا، مبا يف ذكل معلية التشاور غري رمسية، مع الأخذ يف الاعتبار أأن املاكتب اخل ارجية س تكون ماكتب اتبعة بشلك اإ

نشاء املاكتب اخلارجية بقدر ما  للويبو وأأن ش بكة املاكتب اخلارجية س تكون جزءا هاما من املنظمة. ورحبت اجملموعة ابإ
تكون ش بكهتا مامتش ية مع الأهداف الاسرتاتيجية للويبو وتسهم فهيا ول تقلل الاس تدامة املالية للمنظمة. وواصلت اجملموعة 

طار ميكن ش بكة من املاكتب اخلارجية من املسامهة يف حتقيق ابء الاعت قاد بأأن املبادئ التوجهيية جيب أأن تكون مبثابة اإ
أأهداف املنظمة بطريقة مس تدامة، وعىل الرمغ من بقاء عدة نقاط هامة وحامسة، فقد أأعربت اجملموعة ابء عن رغبهتا يف 

نية قد س بق معاجلهتا ابلفعل وأأن امجلعية العامة يه الهيئة املناس بة ملواصةل توضيح أأن القضااي املتعلقة بلجنة الربانمج واملزيا
ىل امجلعية العامة وأأن تويص بأأن تويل  حاةل النص اإ معاجلة النقاط املتبقية. واقرتحت اجملموعة أأن تقوم جلنة الربانمج واملزيانية ابإ

ص، وتتخذ قرارا يف ادلورة املقبةل. وعالوة عىل ذكل، فاإن امجلعية العامة مزيدا من الاهامتم للمسأأةل استنادا عىل ذكل الن
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املناقشات اليت جترى يف جلنة الربانمج واملزيانية، مثل معلية تشاور غري رمسية أأخرى، قد تزيد من تعقيد العملية املقبةل 
 وجيب جتنهبا.

فد أأن ابكس تان قد أأكدت . وذكر الو فيتشنيوأأعرب وفد ابكس تان عن تقديره للعمل الشاق اذلي قام به السفري  .638
ىل الأمام، مع الأخذ يف الاعتبار  ابس مترار عىل رضورة التوصل اإىل صيغة هنائية للمبادئ التوجهيية قبل امليض ابلعملية اإ
نشاء ماكتب خارجية جديدة  جراء دراسة اجلدوى ملعرفة كيفية اإ املوارد احملدودة للمنظمة. ورأأى أأن حتديد الاحتياجات واإ

 ار العام للمنظمة س يكون همام جدا وأأعرب الوفد عن تطلعه ملزيد من املسامهة يف العملية,تدخل مضن الإط

ىل أأنه مل يكن هناك أأي تغيريات يف املواقف وذكر بيان قدمته اجملموعة ابء أأن القضااي املتعلقة .639 بلجنة  وخلص الرئيس اإ
كد الرئيس أأن الس ياق الوحيد للعمل يف هذه املرحةل اكن الربانمج واملزيانية بشأأن هذا القرار قد انلت حظها من الاهامتم. وأأ 

آلية تقاربية عندما اجمتعت  ىل أ ىل رئيس امجلعية العامة من أأجل التوصل اإ حالته مبارشة اإ بالغ امجلعية العامة هبذا واإ يمتثل يف اإ

مانة للرد عىل سؤال سابق.  امجلعية العامة يف هناية هذا الشهر. وأأعطى الرئيس اللكمة للأ

عداد قامئة وذك .620 رت الأمانة أأنه خالل املشاورات غري الرمسية قبل الاجامتع احلايل، اقرتحت بعض الوفود رضورة اإ
ابدلول اليت أأعربت عن رغبهتا يف اس تضافة مكتب خاريج وأأن تكون يف شلك وثيقة غري رمسية ليمت توزيعها عىل الوفود 

ذا رأأت جلنة الربانمج  خالل انعقاد جلنة الربانمج واملزيانية. وأأضافت أأن هذه اكنت معلية تقودها ادلول الأعضاء وبذكل اإ
صدار قامئة البدلان كوثيقة رمسية وجعلها جزًء من التوصية املقدمة اإىل امجلعية العامة، تكون  واملزيانية أأنه من الرضوري اإ

ذا اكنت هناك اقرتاحات الأمانة سعيدة للقيام بذكل. وأأدركت الأمانة أأن هذا اكن اقرتحا من ِقبل وفد امجلهوري ل اإ ة التش يكية اإ
 مقدمة من وفود أأخرى.

ومل تكن هناك تعليقات أأخرى واعترب الرئيس املناقشة حول هذا البند قد انهتت. وذكر الرئيس أأيضا أأنه س يعد نصا  .622
نه ومن س بقوه، وقال  فيتشنيقصري جدا يعرب عن الشكر والتقدير للتيسري اذلي قدمه السفري  تغيريات يف  مل تكن هناكاإ

ىل امجلعية العامة، واكن هذا يف رأأي الرئيس ما أأسفرت عنه املناقشات، حيث مل يكن  املواقف وأأرسل املسأأةل مرة أأخرى اإ
 هناك أأي تقدم بشأأن هذا البند من جدول الأعامل.

أأعربت جلنة الربانمج واملزيانية عن امتناهنا وشكرت سعادة "وعند اس تئناف املناقشة اقرتح الرئيس فقرة قرار نصها: .621
السفري فيتشن من أأملانيا فضاًل عن سفراء أآخرين لتيسريمه املشاورات املتعلقة مبسائل ختص ماكتب الويبو اخلارجية، واليت 

أأوصت امجلعية العامة . واإذ تالحظ اللجنة عدم تغري مواقف الوفود واجملموعات، WO/PBC/22/25ترد نتاجئها يف الوثيقة 
 "للويبو مبواصةل حبث هذه املسأأةل.

 واعترب وفد اململكة املتحدة أأن النص صاحل لالعامتد. .623

وسار وفد ابراغواي عىل نفس منوال وفد اململكة املتحدة وأأعرب عن تأأييده لقرتاح الرئيس ورأأى أأن الاقرتاح  .622
ىل أأن سوف يسمح مبواصةل املناقشات حول هذه القضية والنظر يف  الوثيقة بعد املشاورات مع امليرسين. وأأشار الوفد أأيضا اإ

اليت س تكون، من الناحية املنطقية، جزًء من  11مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قدمت اقرتاحا بشأأن الفقرة 
 املناقشات املس تقبلية حول هذه املسأأةل.

قرار النص.وأأعاد الرئيس تالوة نص القرار املقرتح. ويف ظل عدم و  .625  جود أأي اعرتاض أأعلن الرئيس اإ

آخرين  .626 أأعربت جلنة الربانمج واملزيانية عن امتناهنا وشكرت سعادة السفري فيتشن من أأملانيا فضاًل عن سفراء أ
لتيسريمه املشاورات املتعلقة مبسائل ختص ماكتب الويبو اخلارجية، واليت ترد نتاجئها يف 

ذ تالحظ الل WO/PBC/22/25 الوثيقة جنة عدم تغري مواقف الوفود واجملموعات، أأوصت امجلعية العامة للويبو . واإ
 مبواصةل حبث هذه املسأأةل.
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 التعريف املقرتح بشأأن "نفقات التمنية" يف س ياق الربانمج واملزيانية  11البند 

 .WO/GA/43/21 املرجعيةوثيقة الىل استندت املناقشات اإ  .627

ىل احل11وعند افتتاح البند  .628 ىل قرار بشأأن التعريف املقرتح لنفقات التمنية يف س ياق ، أأشار الرئيس اإ ىل التوصل اإ اجة اإ
ىل أأنه خالل املوافقة عىل الربانمج واملزيانية لـ  أأن  جلنة الربانمج واملزيانية ، قررت1021/23الربانمج واملزيانية. وأأشار كذكل اإ

 . واكنت1021/23أأغراض وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية تعريف نفقات التمنية اكن من املقرر أأن ي عترب تعريفا مؤقتا لفائدة 
مشاورات غري رمسية "هبدف صياغة تعريف  جلنة الربانمج واملزيانية قررت أأيضا أأن يعقد رئيس جلنة الربانمج واملزيانية قد

ىل ادلورة التاسعة عرشة أأكرث دقة لنفقات التمنية يف س ياق برانمج ومزيانية الويبو. وسيمت تقدمي التعريف املن للجنة قح اإ
عداد وثيقة  الربانمج واملزيانية للنظر فيه والتوصية ابحلصول عىل موافقة امجلعية العامة. وسوف ي س تخدم التعريف املنقح يف اإ

جنة وأأحاطت للجنة الربانمج واملزيانية "رحبت الل ". ويف ادلورة التاسعة عرشة 1022/25الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل 
ىل تعريف أأكرث دقة لنفقات التمنية وأأحاطت علام بتعليقات ادلول الأعضاء". ودعت  علام ابقرتاح الرئيس بشأأن التوصل اإ
ىل تطبيق التعريف احلايل  اللجنة الأعضاء ملواصةل املشاورات بشأأن اقرتاح الرئيس وطلبت أأيضا من الأمانة "ابلإضافة اإ

قرتح، عىل النحو اذلي صيغ به قبل ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية مقابل مسودة املؤقت، أأن ختترب التعريف امل
وأأن توحض الفروق الهامة بني التعريفني احلايل واملقرتح". واكن هذا دون املساس مبواقف  1022/25الربانمج واملزيانية للثنائية 

. واكنت اللجنة قد قررت أأن تكون مسأأةل WO/PBC/19/25وثيقة ادلول الأعضاء بشأأن اعامتد اقرتاح الرئيس الوارد يف ال
ذا متت  للجنة الربانمج واملزيانيةة بندا يف جدول أأعامل ادلورة الـعرشين تعريف نفقات التمني وسيمت تطبيق تعريف منقح اإ

، علام ابختبار التاسعة عرشةورهتا . وأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية، يف د1026/27املوافقة عليه للربانمج واملزيانية للثنائية 
وأأوحضت الفروق الهامة بني التعريفني احلايل واملقرتح وقررت  1022/25التعريف مقابل املسودة املقرتحة للربانمج واملزيانية 

ا انمج واملزيانية. ويف دورهتلجنة الربالعرشين ل مواصةل املناقشات حول التعريف املقرتح لنفقات التمنية خالل ادلورة 
، وأأوصت بأأن تنظر امجلعية العامة للويبو WO/PBC/19/25يف وثيقة اخللفية،  جلنة الربانمج واملزيانية ، نظرتالعرشين

، يف الوثيقة 23يف هذه القضية وتتخذ الإجراءات املناس بة. ونظرت امجلعية العامة للويبو، يف دورهتا الـ 
WO/GA/43/21اورات غري رمسية هبدف الانهتاء من تعريف نفقات التمنية و"طلبت من ادلول الأعضاء ادلخول يف مش

عداد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  11يف ادلورة الـ  . "وأأكد الرئيس أأمهية 1026/27للجنة الربانمج واملزيانية يف موعد اإ
مانة بشأأن تعريف نفقات التمنية لإعداد وثيقة الربانمج واملزيانية للث  ، وأأضاف أأن هناك 1026/27نائية تقدمي الإرشاد للأ

 وثيقتني معروضتان عىل اللجنة هام التعريف احلايل وتعريف نفقات التمنية املقرتح من قبل الرئيس.

بعنوان  WO/GA/43/21أأن الوثيقة املعروضة عىل جلنة الربانمج واملزيانية اكنت يه الوثيقة جمددا وأأكدت الأمانة  .629
حتتوي عىل التعريف احلايل لنفقات التمنية كام ورد  ة". ويهية يف س ياق الربانمج واملزيانينفقات التمن "التعريف املقرتح بشأأن 
 تضمنوالتعريف املنقح اذلي اقرتحه عندئذ رئيس جلنة الربانمج واملزيانية. وت  1022/25و 1021/23يف الربانمج واملزيانية 

لب عدد من الاس تفسارات والتوضيحات بشأأن نفقات الوثيقة أأيضا الأس ئةل والأجوبة. وعقدت عدة جلسات مت خاللها ط
لهيا يف الوثيقة. وتضمنت الوثيقة أأيضا رسائل الربيد الإلكرتوين والتصالت اخلاصة ابجملموعات  التمنية ومت جتميعها لكها للرجوع اإ

 اخملتلفة متضمنة وهجات نظرمه بشأأن اقرتاح الرئيس.

ن جيري اس تخدامه حيهنا املرفق اللجنة صادفت التعريف اذلي اكوفتح الرئيس الباب للتعليقات مؤكدا عىل أأن  .650
 ، اذلي تضمن قامئة توضيحية ابلأنشطة.املرفق ابءوالتعريف املنقح اذلي قدمه رئيس جلنة الربانمج واملزيانية  أألف

وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وأأكد أأنه ل يزال يعتقد أأن التعريف احلايل لنفقات التمنية جيد وبناء عليه مل تكن  .652
هناك أأس باب موضوعية لتربير رضورة تغيري التعريف. ومن انحية أأخرى، اكنت املعوانت املالية ملعاهدة التعاون بشأأن 

ذن أأن يمت مراعاة هذه الفائدة مضن التعريف الرباءات تشلك جزًء همام من الفائدة ل  لبدلان النامية. وس يكون من املنطقي اإ
احلايل. وأأعرب الوفد عن قلقه من أأن مثل هذين التفسري والتطبيق غري الاكفيني للتعريف من شأأهنام أأن يقدما صورة انقصة 

ىل البيان امل وجز بشأأن الأنشطة الإمنائية للويبو اذلي قدمه الرئيس للمساعدة اليت تقدهما الويبو للبدلان النامية. وأأشار أأيضا اإ
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جعابه  12التنفيذي يف يوليو وعرض من خالهل هذه الأنشطة ابس تخدام الرمق  يف املائة وفقا للتعريف احلايل. وأأبدى الوفد اإ
لكبرية من الأنشطة الإمنائية بشمولية املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو وأأعربت اجملموعة ابء عن تقديرها الكبري للمجموعة ا

ىل الوقائع املقدمة من الأمانة، بأأن الويبو )اليت اكنت املدعومة غالبا من  جعابه، استنادا اإ اليت تقدهما الويبو. وجدد الوفد أأيضا اإ
آخرا، أأعرب الوفد عن نشطة الإمنائية. وأأخريا وليس أ اعتقاده  ادلخل املقدم من املس تخدمني( ختصص مبلغا كبريا من املال للأ

بأأن أأي تعريف لـ "نفقات التمنية" جيب أأن يكون وصفيا حفسب وخيدم الأغراض احملاسبية فقط وحتديدا لقياس هجود الويبو 
يف هذا اجملال. ورأأى الوفد أأيضا رضورة أأن تشمل مثل هذه اجلهود عىل املساعدة املقدمة لصاحل املبتكرين من البدلان 

 النامية.

اجملموعة الأفريقية وأأعرب عن تأأييده للتعريف املنقح لنفقات التمنية عىل النحو اذلي اقرتحه وحتدث وفد كينيا ابمس  .651
رئيس جلنة الربانمج واملزيانية. واكن التعريف أأكرث وضوحا ومن شأأنه أأن مينح ادلول الأعضاء القدرة عىل التحقق من النفقات 

قد اخنفضت وتشلك حاليا  9اريج أأن املوارد الالزمة للربانمج اخملصصة للتمنية وتتبعها. وأأوحض تقرير مراجع احلساابت اخل
ىل التعريف احلايل لنفقات التمنية وطبيعة الأنشطة 1008/09يف املائة ابملقارنة مع مس توايت  51.12 . وأأشار التقرير أأيضا اإ

قامة اليويم يف حصة دراج نفقات مثل السفر وبدل الإ يف  7التمنية. وذكرت التوصية  املشموةل والأثر املرجو عىل التمنية واإ
طار لك برانمج ونشاط  ذكل التقرير أأنه حيق للويبو أأن ت عرف بوضوح نفقات التمنية وتصوغ طريقة لتحديد حصة التمنية يف اإ
حبيث ميكن تقيمي فعالية ممارسة التعممي مبوضوعية. وعالوة عىل ذكل، أأوصت مراجع احلساابت اخلاريج بأأن تواصل الويبو 

ظام تتبع قوي لضامن توافر البياانت املتعلقة ابلنفقات الفعلية التمنية مقابل التقديرات. وأأشارت مراجع احلساابت تنفيذ ن
ىل عدم وجود رمز مزيانية خمصص لتسجيل نفقات التمنية يف الربامج املوضوعية، ونظرا لعدم وجود مثل هذه  اخلاريج أأيضا اإ

ىل أأنه خالل الاجامتع الأخري للفريق العامل املعي مبعاهدة التعاون الصةل مل ميكن تتبع النفقات الفعلية. وأأش ار الوفد أأيضا اإ
بشأأن الرباءات مت اعامتد معايري جديدة لتحديد أأهلية احلصول عىل ختفيضات عىل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومل 

ان املتقدمة والنامية وسيشمل املس تفيدون البدلان ت فرق املعايري اجلديدة، عىل أأساس ادلخل ومس توى الابتاكر، بني البدل
املتقدمة، أأي البدلان التابعة لالحتاد الأورويب. وابلتايل، مل حتبذ اجملموعة الأفريقية أأن يشمل تعريف نفقات التمنية ختفيضات 

لنامية عىل حد سواء. وأأفاد الرسوم كجزء من حصة التمنية نظرا لأن احلافز س يكون متاحا حينئذ للبدلان املتقدمة والبدلان ا
الوفد أأيضا بأأن التخفيضات عىل الرسوم مثلت ادلخل املتاح للمنظمة كلك وأأن املعايري اجلديدة ل ينبغي أأن ت س تخدم ملعاقبة 
جراء ختفيضات بسبب مبادرة ما، ينبغي أأن تطبق يف مجيع الربامج والأنشطة. وأأخريا،  ذا اكن ل بد من اإ البدلان النامية. واإ

ر الوفد أأن تاكليف املوظفني ل ميكن اعتبارها بوصفها نفقات تمنية ابملعى ادلقيق لللكمة. ويف اخلتام، حث الوفد اللجنة ذك
 عىل اعامتد التعريف عىل النحو اذلي اقرتحه رئيس جلنة الربانمج واملزيانية.

يران الإسالمية أأنه خالل املو  .653 جلنة الربانمج  ، قررت1021/23انية للثنائية افقة عىل الربانمج واملزي وذكر وفد مجهورية اإ
. وأأوحض 1021/23أأن تعريف نفقات التمنية ينبغي أأن ي عترب تعريفا مؤقتا لفائدة أأغراض الربانمج واملزيانية للثنائية  واملزيانية

جراء مزيد من التنقيح للتعريف من خالل مشاورات غري رمسية جيرهيا رئيس الوفد أأنه قد انمج واملزيانية جلنة الرب تقرر اإ
هبدف صياغة تعريف أأكرث دقة لنفقات التمنية يف س ياق برانمج ومزيانية الويبو. وقد نوقش التعريف املقرتح لنفقات التمنية يف 

عىل  1023و 1021للجنة الربانمج واملزيانية، اليت عقدت يف عايم  12و 10و 29س ياق الربانمج واملزيانية يف ادلورات 
تصل ادلول الأعضاء بعد لأي توافق يف الآراء حول تعريف نفقات التمنية. واكنت هناك، مع ذكل، حاجة  التوايل، ولكن مل

عداد وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة  ىل أأن تقوم ادلول الأعضاء بتوجيه الأمانة من أأجل اإ . وأأعرب الوفد عن 1026/27اإ
ي ميكن أأن حيظى بثقة ادلول الأعضاء وميكن أأن يوحض بدقة اعتقاده القوي برضورة وجود تعريف دقيق، وهو التعريف اذل

مكية املوارد اليت اكنت تنفقها املنظمة عىل الأنشطة الإمنائية. وقد مت التفاق عىل التعريف املؤقت من أأجل مواصةل مناقشة 
ذا اكن من  املفرتض أأن يستند الربانمج كيفية حتسني التعريف وجعهل أأكرث دقة. وذكر الوفد أأنه س يكون أأمرا يس ئي للمنظمة اإ

ىل تقرير مراجع احلساابت اخلاريج فامي يتعلق  ىل تعريف غري دقيق لنفقات التمنية. وأأشار الوفد أأيضا اإ واملزيانية القادمان اإ
قلميية والربامج املوضوعية الأخرى اليت مل   :تكن واحضة ودقيقة. وذلكل فقد أأوىص املراجع مبا ييلبتخصيص املوارد للماكتب الإ

مضن لك برانمج ونشاط حىت ‘ حصة التمنية’ميكن للويبو أأن تعر ف نفقات التمنية بشلك واحض وتصوغ طريقة لتحديد  "
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ىل أأن هذا اكن يعي أأن التعريف احلايل مل يكن دقيقا.  ".يتس ى تقيمي فعالية معلية التعممي تقيامي موضوعيا. وأأشار الوفد اإ
رث دقة يكون من شأأنه أأن يساعد ليس فقط البدلان النامية ولكن يساعد ادلول وذلكل اكن من الرضوري وجود تعريف أأك

الأعضاء أأيضا عىل تقيمي نفقات التمنية بصورة أأفضل. وذكر الوفد أأنه يود أأن يرى تعريفا لنفقات التمنية عىل النحو اذلي اقرتحه 
ىل تعريف أأكرث دقة لنفقات التمنية رئيس جلنة الربانمج واملزيانية ودعا مجيع الوفود للمشاركة يف النقاش م ن أأجل التوصل اإ

ىل أأنه س يجد صعوبة، خالل جلنة الربانمج واملزيانية املقبةل، يف املوافقة عىل  ىل اقرتاح الرئيس. وأأخريا لفت الوفد اإ استنادا اإ
 الربانمج واملزيانية عىل أأساس التعريف احلايل.

ىل أأن هذه اجللسة يه الراب .652 عة عىل التوايل للجنة الربانمج واملزيانية اليت جيري فهيا مناقشة وأأشار وفد الربازيل اإ
تمت النقاش يف ادلورة احلالية. وذكر الوفد أأن أأفضل طريقة  تعريف نفقات التمنية. وذلكل أأعرب الوفد عن خالص أأمهل بأأن خي 

ية أأكرث دقة متكنت ادلول لتحديد مسار العمل س يكون من خالل التشخيص ادلقيق. وذلكل، لكام اكن تعريف نفقات التمن 
الأعضاء من ختصيص املوارد بصورة أأفضل. وذلكل أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن التعريف اذلي اقرتحه الرئيس 

د السابق للجنة الربانمج واملزيانية ينبغي أأن ي س تخدم للربانمج واملزيانية يف الثنائيات املالية املقبةل. وأأفاد بأأنه اكن س يديل مبزي
ن التعليقات، شأأنه يف ذكل شأأن الوفود الأخرى، ولكن من الناحية الفعلية، جاء التعريف اجلديد متضمنا للعنارص الرئيس ية م

املنبثقة عن املشاورات مع ادلول الأعضاء. وعىل وجه اخلصوص، رحب الوفد بأأن التعريف أأوحض مبزيد من التفاصيل 
 طة مع املوارد املقابةل ليك يمت تصنيفها عىل أأهنا من نفقات التمنية.املتطلبات اليت تقيض برضورة أأن تتناسب الأنش

وأأفاد وفد الصني بأأن قضية التمنية هممة جدا ابلنس بة للويبو. واكن وجود تعريف أأكرث حتديدا لنفقات التمنية ميثل أأمرا  .655
مت هبا اس تخدام تكل املوارد. واكنت  يف غاية الأمهية أأيضا لضامن ختصيص أأفضل للموارد املتاحة ومتابعة أأفضل للطريقة اليت

نفقات التمنية أأيضا متثل أأمهية كبرية للبدلان النامية، ل س امي البدلان الأقل منوا. ورأأى الوفد رضورة أأن ت س تخدم نفقات التمنية 
هذا التعريف من  مبارشة ملساعدة وتشجيع التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وعرب عن اعتقاده بأأن وجود مثل

شأأنه أأن يساعد مجيع الأطراف عىل فهم الأنشطة الإمنائية اجلارية للمنظمة بصورة أأفضل. وأأن الربط بني التاكليف غري 
املبارشة املتعلقة بأأنشطة التمنية قد يؤدي اإىل سوء فهم للموارد اخملصصة لهذا اجملال وقد يعقد التحليل اجليد للأنشطة اجلارية. 

أأن التعريف احلايل اكن دقيقا جدا. وأأبدى الوفد اس تعداده ملواصةل املناقشات مع الأطراف الأخرى من أأجل ورأأى الوفد 
ىل توافق يف الآراء. ىل تعريف ميكن أأن يستند اإ  التوصل اإ

ذا اكن يؤيد التعريف احل .656 من  لفأأ  ايل، أأي التعريف الوارد يف املرفقوطلب الرئيس من الوفد توضيح ما اإ
 .WO/GA/43/21 الوثيقة

 وأأوحض وفد الصني أأنه يؤيد التعريف اجلديد اذلي اقرتحه الرئيس السابق للجنة الربانمج واملزيانية. .657

وأأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وذكر الوفد أأنه يفضل التعريف املنقح  .658
جراء العمليات احملاسبية بصورة سهةل. ورأأى الوفد أأن التعريف احلايل واسع لنفقات التمنية نظرا لأنه اكن أأضيق نطاقا  ومسح ابإ

جدا، ومل يكن متأأكدا من الكيفية اليت ميكن هبا توزيع نفقات التمنية فقط عىل البدلان النامية وما طبيعة املساعدة املقدمة. 
ىل أأن النفقات العادية، وذكر الوفد أأن املسأأةل ذات أأمهية واحضة واكن مراجع احلساابت اخلا ريج قد أأبرزها حيث أأشار اإ

طار نفقات التمنية. وتضمن تقرير مراجع احلساابت أأيضا التوصيتني  قامة اليومية، مت تناولها يف اإ يف  8و  7مثل السفر ونفقة الإ
 ح هو الأفضل.هذا الصدد. وأأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة يف مزيد من املناقشات ولكنه رأأى أأن التعريف املنق

س بانيا البيان اذلي مت الإدلء به ابمس اجملموعة ابء. ورأأى رضورة أأن تغطي نفقات التمنية النفقات اليت تقابل وأأيد وفد اإ  .659
ىل مثال تطوير نظم حتصيل  التمنية فعليا. ومع ذكل، رأأى الوفد رضورة عدم وجود أأي متيزي بني أأنواع نفقات التمنية. وأأشار اإ

عداد نفقات أأو معونة مالية لغرض س ياسة حمددة، ميكن للمرء حساب النفقات بطريقتني. الرضائب يف خمتل ف البدلان. وعند اإ
عفاء من الإيرادات العامة وحيس هبا النظام الرضييب ويقيسها  ذا تطلب الأمر معل اس تثناء، ختفيضات رضيبية، يمت تقدمي اإ اإ

نفاق. ويف حال مل يمت ذكل هبذه الطريقة، فاإن املرء لن ويضعها يف النظام لأن ذكل من شأأنه أأيضا أأن يعترب نوع ا معينا من الإ
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جراء احلساابت املناس بة. واختمت الوفد قائال، وابلتايل، ل  يأأخذ يف اعتباره الاكمل ابلضبط اجلهد اذلي ب ذل ولن يمتكن من اإ
 لنفقات.ينبغي أأن تتعرض نفقات التمنية للمتيزي عىل أأساس الطريقة اليت مت هبا تنفيذ ا

وأأعرب وفد السلفادور عن تأأييده للتعريف اذلي اقرتحه الرئيس السابق للجنة الربانمج واملزيانية نظرا للجهد الكبري  .660
ضايف مطلوب  ىل هذا التعريف. وأأعرب الوفد، مع ذكل، عن اس تعداده املتواصل لالخنراط يف أأي معل اإ اذلي ب ذل للتوصل اإ

ىل توافق يف الآراء.بشأأن هذه املسأأةل من أأجل التوصل   اإ

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. واكن هدفهه من  .662
ىل تعريف أأكرث دقة من أأجل تعريف أأفضل لاكفة التاكليف ذات الصةل اخملصصة للأنشطة الإمنائية  هذه املسأأةل هو التوصل اإ

زاء التعريف اجلديد املقدم من الرئيس لأنه اكن مفصال بشلك مفرط. وأأفاد بأأن يف املنظمة. و  اكن الوفد ل يزال يشعر ابلقلق اإ
هذا التعريف ل ينبغي أأن يتضمن قامئة شامةل ابلأنشطة اليت تعترب مضن املساعدة الإمنائية. ورأأى رضورة أأن يكون أأي 

لتعريف العمل الشامل واخلدمات اليت تقدهما الويبو وادلول الأعضاء فهيا تعريف وصفيا للأغراض احملاسبية وأأن يرصد نطاق ا
ىل البدلان النامية، مبا يف ذكل خمتلف الصناديق الاستامئنية اخملصصة لمتويل أأنشطة الإمنائية ومشاريع حتديث ماكتب امللكية  اإ

دراج ختفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كعا مل يف التعريف. وأأعرب الوفد عن قلقه حول ما الفكرية. أأيد الوفد اإ
ذا اكنت اللجنة ميكن أأن توافق عىل التعريف اجلديد اذلي أأخذ يف اعتباره عىل حنو اكف التأأثري الإمنايئ للويبو يف جمال  اإ

ذا مل تكن اكفة أأنشطة الويبو يف هذا اجملال جزًء من  دراج قامئة شامةل. اإ التقيمي، سيمت اعتبار امللكية الفكرية. ومل يكن معليا اإ
بقاء عىل التعريف احلايل.  التعريف غري اكف من ِقبل الوفد. وذلكل أأيد الوفد الإ

وذكر وفد كينيا أأن ختفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مل تعد تنطبق عىل البدلان النامية وحدها.  .661
عاهدة التعاون بشأأن الرباءات الأخرية عىل ادلخل والابتاكر ومل واستندت املعايري اجلديدة اليت اقرتهحا الفريق العامل املعي مب

هنا تطبق ابلتساوي عىل مجيع البدلان املؤهةل لها. وذكر الوفد أأن  ذا اكن املس تفيد بدلا انمية أأو متقدمة. اإ متزي بني ما اإ
 يعد المتيزي بني البدلان النامية ختفيضات الرسوم مل تكن جمرد حافز للبدلان النامية ولكهنا اكنت حافزا للك بدل. ذلكل مل

واملتقدمة أأمرا ذا صةل يف س ياق قضية ختفيض الرسوم. وأأفاد الوفد أأيضا بأأن أأحد الأسس املنطقية لعرض ختفيضات الرسوم، 
ىل أأنه، من هذا 1007أأو عام  1006يف عام  ، اكن لتقليص الفائض، واليت رأأت ادلول الأعضاء أأنه كبري جدا. وأأشار الوفد اإ

نظور، تعدت ختفيضات الرسوم املعايري الأولية. واكنت املقرتحات املتعلقة بتخفيض رسوم اجلامعات واملشاريع الصغرية امل 
ذا اكنت اجلامعات أأو املشاريع الصغرية واملتوسطة من البدلان النامية أأو املتقدمة.  واملتوسطة مامتثةل، أأي بغض النظر عام اإ

ذا اكن هناك فائض مل ترد  ادلول الأعضاء أأن يعود عىل املنظمة، فهذا يعي أأنه لن ميثل أأي فائدة للمنظمة أأو لدلول وبذكل اإ
يرادات  الأعضاء. وذلكل تساءل الوفد ملاذا ميكن للمرء أأن يريد عندئذ أأن يأأخذه يف احلس بان مرة أأخرى وكيف ميكن اعتباره اإ

تساءل الوفد كيف ميكن لتدخل س ياسة مبارش أأن ضائعة يف حني أأنه اكن ممارسة متعمدة للحد من مثل هذا الفائض. و 
ذا اكن هذا يتجاوز كونه حافز للبدلان النامية. وذلكل فاإن اجملموعة الأفريقية جتد صعوبة يف قبول  يرادات ضائعة اإ يصبح اإ
ن تعريف تضمن ختفيض الرسوم كجزء من النفقات. وشدد الوفد أأيضا عىل رضورة أأن يكون واقعيا وموضوعيا جدا. ومل يك

يف املائة من نفقات التمنية لكنه شدد عىل رضورة توفر القدرة عىل التحقق من جحم  12.5يس هتدف مس توى معني، مثل 
املوارد والتأأثري. واكنت الإدارة القامئة عىل النتاجئ يه أأداة قياس الأثر واكنت هناك حاجة لكوهنا حمددة وواحضة جدا يف حتديد 

قادرة عىل قياس هذا الأثر. ومل يكن النقاش اذلي دار يف جلنة الربانمج واملزيانية منصبا ما ينبغي قياسه من أأجل أأن تكون 
ذا اكن  ذا اكنت الأموال اليت تنفق اكنت تنفق عىل الأمور الصحيحة، وما اإ عىل مقدار املال اذلي ُأنفق ولكن انصب عىل ما اإ

نه س يكون هل تأأثري لها تأأثري. واكن الأمر الأكرث أأمهية، وس يكون اكفيا، هو أأنه حىت  لو مل ي نفق سوى القليل جدا من املال فاإ
ظهار حلصة تمنية كبرية جدا. فليس من شأأن حصة التمنية الكبرية أأن حتل  ركزا دون اإ كبري. وذلكل متى الوفد أأن يرى تعريفا م 

صص حلصة التمنية وأأن تسهم هذه أأي يشء لفائدة البدلان النامية ول املتقدمة. ومتى الوفد التعرف عىل املوارد اليت س تخ
 املوارد يف التغيري ما يعود ابلنفع حقا عىل البدلان النامية.
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منا تأأييد خليارين مطروحني عىل  .663 وأأفاد الرئيس بأأنه ل يبدو هناك أأي تغيريات يف مواقف الوفود ول أأي اقرتاح جديد واإ
ىل أأن اجملموعة ابء شعرت ابلرتياح حيال التع ريف احلايل واستبعاد من هذا التعريف الإيرادات الضائعة الطاوةل. وأأشار اإ

الناجتة عن ختفيض الرسوم. وأأفاد الرئيس بأأن هذا ظهر متعارضا مع البياانت اليت أألقيت مبا فهيا املتعلقة بتخفيض الرسوم. 
ذا اكن لهذا عالقة مبناقشة عبارة   رد يف الاقرتاح اجلديد.الوا "للحد من تلكفة اس تخدامه"وطالب الرئيس بتوضيح حول ما اإ

ورد وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه يرى أأن املهمة اليت أأمام جلنة الربانمج واملزيانية تمتثل يف التفكري يف وضع  .662
ذا مل يتسن التفاق حول هذا التعريف  دراج ختفيض تاكليف رسوم الرباءات. واإ ذا اكن سيمت اإ تعريف جديد ملعاجلة مسأأةل ما اإ

ذا مل يمت  12أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الرمق املوحض كنفقات التمنية، حوايل اجلديد،  يف املائة، قد يكون منخفضا جدا اإ
ىل أأنه نظرا  دراج ختفيضات رسوم الرباءات. وذلكل، من الرضوري أأن يتضمن التعريف اجلديد ذكل. وأأشار الوفد أأيضا اإ اإ

نه يعتقد أأن التعريف احلايل سوف يبقى. وأأفاد الوفد أأيضا  بشأأن التفاق حول صياغة تعريف طريق مسدودلوجود  جديد، فاإ
جيايب مبارش عىل التمنية. وقدم  دراهجا اكن هل أأثر اإ دراج ختفيض رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات متثل يف أأن اإ بأأن سبب اإ

أأحصاب براءات ولزايدة التمنية الاقتصادية يف لكياانت يف البدلان النامية الفرصة للمشاركة يف نظام الرباءات، وابلتايل ليكونوا 
 هذا اجملال.

وأأعرب وفد أأملانيا عن تأأييده للبيان اذلي مت الإدلء به ابمس اجملموعة ابء ووفد الولايت املتحدة الأمريكية. وذكر الوفد  .665
ل التعريف القدمي وجيد حرية اتمة بشأأن التعريف اجلديد لأنه اكن مفصال جدا  ووصفيا يف حني أأن التعريف القدمي أأنه ل يفهم اإ

ىل الفقرة  اليت تنص عىل  1021/23 للثنائية يف وثيقة الربانمج واملزيانية 30اكن بس يطا جدا وأأسهل فهام. وأأشار الوفد أأيضا اإ
دمني أأن نفقات التمنية استبعدت الإيرادات الضائعة الناجتة عن ختفيض الرسوم املمنوح مبوجب أأنظمة التسجيل ادلولية للمتق

دراج هذه النفقات، س يكون الرمق الإجاميل لنفقات التمنية أأعىل. وذلكل  ذا اكن من املقرر اإ من البدلان النامية. وأأفاد الود بأأنه اإ
 اكن الاستبعاد استبعادا طوعيا ليشء اكن مدرجا حتت تعريف احلايل.

ري من التفاصيل. وأأفاد الوفد بأأن هناك وأأعرب وفد فرنسا عن قلقه بشأأن التعريف اجلديد نظرا لحتوائه عىل قدر كب .666
آخرا من البريوقراطية مجليع الربامج من  ضافة روتني مفرط للعبء اذلي تتحمهل الأمانة، لأن ذكل س يضيف قدرا أ خطورة يف اإ

ىل أأكربها، مبا فهيا الربامج غري املعنية مبارشة. ومن انحية املضمون، أأبدى الوفد سعادته التامة بأأنه، عىل الرمغ من  أأصغرها اإ
وجود صعوابت يف املزيانية، اس متر احلفاظ عىل مس توايت املعونة الثنائية ومتعددة الأطراف، مبا يف ذكل من خالل منظومة 

ىل أأن بدله قد اختارت من بني املنظامت املوجودة داخل منظومة الأمم املتحدة تكل املنظامت اليت  الأمم املتحدة. وأأشار اإ
ىل أأن هذا اجلدل مل حيدث عادة قدمت بدله من خاللها مسا عدات التمنية مثل برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ وغريها. وأأشار اإ

ىل  12.2داخل واكلت الأمم املتحدة املتخصصة. وتساءل الوفد عن املشلكة يف وجود نفقات التمنية بنس بة  يف املائة، وأأشار اإ
 لأي منظمة مل ترش واثئقها الأساس ية حىت اإىل كوهنا منظمة ذات صةل أأنه يرى أأهنا واحضة مبا فيه الكفاية، وأأهنا نس بة هائةل

ابلتمنية. ومن الواحض أأن الفوائد اكنت س تأأيت يف وقت لحق، ولكن مكؤرش، اكن هذا اكفيا متاما للوفد. واكن راض متاما عن 
قراطية من شأأنه تشويه الهوية الأولية املعلومات املقدمة حاليا، وابلتايل، مل ير رضورة ول داع للخوض يف يشء شديد البريو

 للمنظمة.

ىل تقرير مراجع احلساابت اخلاريج، اذلي أأوحض أأن املوارد اخملصصة للربانمج  .667 اليت اكن من  9وأأشار وفد كينيا اإ
ىل الربام 50املفرتض أأن تكون اجلزء الأسايس يف نفقات التمنية، قد اخنفضت بنس بة  ج يف املائة نظرا لنقل بعض املوارد اإ

الفنية الأخرى. واكن من املفرتض أأن يكون الربانمج هو احلارس الأمني للخطط الرئيس ية اليت اكن من املفرتض أأن تنفذها 
لاكن من الأسهل مراقبهتا. وأأشار تقرير مراجع  9الربامج الفنية الأخرى. ولو اكن قد مت اس تخدام املوارد من ِقبل الربانمج 

ىل أأنه اكن  من الصعب متابعة املوارد يف برامج أأخرى. وشدد عىل أأن املسأأةل مل تكن حماوةل لتحقيق أأي احلساابت اخلاريج اإ
ظهار الكيفية اليت مت هبا نقل املوارد. ومع  الزتام قانوين يمت مبوجبه تلبية نس بة من نفقات التمنية. ولكن املسأأةل اكنت تمتثل يف اإ

بل مت تعمميها يف الربامج الفنية الأخرى.  9مل تكن تندرج حتت الربانمج  ذكل، مل يكن من املمكن التأأكد من هذه املوارد لأهنا
ىل  ىل تعريف واحض. وشدد عىل أأن املبلغ املايل املنقول اإ ومن أأجل توفر القدرة عىل التحديد والرصد، اكنت هناك حاجة اإ
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منا الأثر الناجت عن هذا. ومن أأجل  تقيمي هذا الأثر عىل حنو أأفضل اكنت هناك التمنية مل يكن حقا هو القضية ابلغة الأمهية واإ
نفاق تكل املوارد. وذكر الوفد أأنه اكن  ذن من اإ ىل تعريف واحض. ويف حاةل عدم وجود أأثر فعيل للموارد، فال جدوى اإ حاجة اإ

قيق نتاجئ معليا جدا. ومل يكن الأمر يتعلق ابحلصول عىل حصة والرضا هبا. فالقضية اكن تمتثل يف تعزيز الكفاءة والفعالية وحت 
نفاق املال عىل التمنية ومل  ذا قد اكن مت اإ ل بتعريف واحض. وأأكد الوفد أأنه اكن سيشعر ابلفزع اإ ملموسة. ول ميكن تقيمي هذا اإ

ذا أأنفقت بال  80أأو  50يكن هناك أأي أأثر. فالأثر اكن هو ما هيم حقا البدلان النامية. وسواء اكنت حصة التمنية  يف املائة، اإ
نفاقها. وميكن ختصيص هذه املوارد ليمت اس تخداهما عىل حنو أأفضل يف أأماكن أأخرى.  أأي أأثر، فلن ىل اإ يكون هناك حاجة اإ

واكن هذا هو السبب يف أأن الوفد اكن يرص عىل وجود تعريف واحض. وفامي يتعلق خبفض الرسوم، اكنت ذكل متاحا للك من 
 دلان النامية فقط.يس تحقه، وعىل هذا النحو، مل تقترص الاس تفادة منه عىل الب

وذكر الرئيس أأنه، خشصيا، واجه بعض الصعوابت مع القضية لأنه عند الاخنراط يف معلية الربانمج واملزيانية، سوف  .668
تقرر ادلول الأعضاء وتقرتح ليس فقط ختصيص املوارد لربامج حمددة ولكن أأيضا ما ميكن أأن يفيد البدلان النامية واملؤرشات 

ن مل يكن ملعظم الوفود، أأن يكون دلهيا صك احملاس بة ذات الصةل. وابلتايل أأ  درك الرئيس أأنه من املهم ابلنس بة للكثريين، اإ
هذا. ومع ذكل، عند الاخنراط يف معلية الربانمج واملزيانية، اكن اليشء الأمه هو الكفاح من أأجل الربامج واملؤرشات حمل 

 الاهامتم.

ىل وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن رغبته يف تذكري .669  الوفود املنخرطة يف العملية بشأأن هذه املسأأةل حىت الآن. وأأشار اإ
أأنه اكنت هناك أأوقات مل يكن هناك فهيا تعريف لنفقات التمنية. وجاءت املبادرة من اجملموعة ابء، لأهنا اكنت ترغب يف 

ية. وعندما مت اإطالق املبادرة اليت احلصول عىل معلومات شفافة جدا من الأمانة بشأأن مجيع النفقات، مبا يف ذكل نفقات التمن 
ىل تعريف مل  ىل تعريف يكون مدعوما من ِقبل الوفود الأخرى كذكل. واكنت الأمانة قد توصلت اإ تطالب الأمانة ابلتوصل اإ
يكن مثاليا وميكن حتسينه. وعند هذه احلد، تقرر أأن تكون هناك معلية، بقيادة الرئيس السابق للجنة الربانمج واملزيانية. 

وأأطلق الرئيس عدة مشاورات ومفاوضات ومناقشات غري رمسية، ومعلت الوفود جبد لصياغة تعريف أأفضل. وذكر الوفد أأن 
ىل تعريف دقيق يكون مناس با مجليع الوفود. وشدد الوفد  هذه العملية قد فشلت، رمبا لأنه اكن من الصعب جدا التوصل اإ

ىل اكفة املعلومات بشأأن عىل أأن املسأأةل الأمه مل تكن التعريف ولكن يه أأ  ن ادلول الأعضاء اكن دلهيا القدرة عىل الوصول اإ
النفقات، مبا يف ذكل نفقات التمنية، بطريقة شفافة. ورأأى الوفد أأن هذا اكن هو احلال يف الوقت الراهن، وابلتايل، ينبغي 

جياد حل معيل جدا دون تكرار للقضااي اليت أأثريت ابلفعل يف املاي. وشدد الوفد عىل أأن خرباءه املاليني يعتقدون أأنه يف  اإ
دراج لك يشء حتت التعريف، ينبغي أأن ينطبق هذا عىل ختفيضات الرسوم أأيضا لأهنا عادت ابلفائدة أأيضا عىل البدلان  حاةل اإ

 النامية.

ن هناك وسأأل الرئيس الوفود عن الكيفية اليت يرغبون من خاللها يف امليض قدما نظرا للحاجة اإىل وجود تعريف، واك .670
بقاء عىل التعريف القدمي اذلي اكن بوضوح غري مقبول دلى معظم الوفود اليت أألقت البياانت، أأو  ما اتفاق لالإ خياران: اإ

ىل تعريف جديد. ذلكل اكن هناك حاجة اإىل معلية. ورأأى الرئيس أأن اجللسة العامة مل تكن الشلك املثايل لإجراء  التوصل اإ
نت هناك حاجة اإىل معلية غري رمسية. واقرتح الرئيس أأن يمت تيسري العملية غري الرمسية مناقشات موضوعية بشأأن النص. واك

بداء  من ِقبل أأحد نواب الرئيس وأأن تبدأأ ابلنص املتاح حاليا عىل أأن تشمل العملية مناقشات هامة مع مجيع الوفود بشأأن اإ
 املرونة من جانهبم.

جراء التقيمي وأأعرب وفد كينيا عن تأأييده لقرتاح الرئيس. وأأش .672 ىل أأن مجيع ادلول الأعضاء خصصت ماكفأأة عىل اإ ار اإ
ومراجعة احلساابت. وعندما توصلت مراجع احلساابت اخلاريج )اليت اكنت مسؤول تعاقدت معه املنظمة ملراجعة براجمها 

ىل التعريف اجلديد نظرا لأن التعريف احلايل مل يكن دقيقا، ىل توصية بأأن هناك حاجة اإ واكن من املمكن حدوث  وأأنشطهتا( اإ
ىل أأن التعريف قد مت اختباره وأأن مراجع احلس بات  ن التوصية ليست مفيدة. وأأشار الوفد اإ مشلكة لو قالت ادلول الأعضاء اإ
ىل ادلليل التجرييب  قدمت توصيهتا، واكن من الواحض أأن هذا جزء مما ستمت مناقش ته. وأأكد الوفد عىل أأنه اكن يعمل استنادا اإ

. وأأكد الوفد أأيضا عىل أأن القضية قد أأحيلت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية من قبل التدقيقمبا ورد يف تقرير والاستشهاد 



WO/PBC/22/30 
171 

امجلعية العامة، وعىل رضورة أأن يؤخذ التقرير اذلي أأعدته وحدة التفتيش املشرتكة وتقرير مراجع احلساابت بعني الاعتبار 
ىل أأن بعض التقارير أأوحضت عدم المتكن من التحقق  أأثناء املناقشة. وشدد الوفد عىل أأن الأثر اكن هو الأمر املهم وأأشار اإ

ذا اكن هناك أأثر أأم ل. وهذا هو  نفاق املال برصف النظر عام اإ ذا اكن سيمت اإ ن السؤال يتعلق مبا اإ من الأثر، وابلتايل فاإ
 السبب يف رضورة وجود تعريف دقيق.

ىل أأن اللجنة لن تكون قادرة عىل .671 ىل تعريف من شأأنه توضيح وتغيري وهجات النظر اليت وأأشار الرئيس اإ  التوصل اإ
ىل  س تعرضها مراجع احلساابت اخلاريج عىل اللجنة يف وقت لحق. وذلكل، ينبغي أأن تركز اجلهود عىل حماوةل التوصل اإ

جراء تقيمي أأفضل يف املس تقبل ىل تعريف للعملية املقبةل من شأأنه أأن يساعد مراجع احلساابت اخلاريج عىل اإ . وأأشار الرئيس اإ
أأن التعريف اجلديد املقرتح اكن جيري اختباره من قبل الأمانة وسيمت عرض النتاجئ عىل اللجنة. ويف غضون ذكل، أأعرب 

الرئيس عن رغبته يف الرتكزي عىل العملية. واقرتح أأن حياول انئب الرئيس )بولندا( أأن يبدء املناقشة حول هذه املسأأةل. ومت 
جراء املشاورات.تأأجيل املناقشة   للسامح ابإ

ىل التعريف  .673 واس تأأنف الرئيس املناقشة وطلب من انئب الرئيس تقدمي رشح للكيفية اليت مت من خاللها التوصل اإ
جراء مزيد من املشاورات.  املقرتح بشأأن نفقات التمنية من أأجل تسهيل اإ

ا منذ زمن طويل عىل جدول أأعامل جلنة وأأشار انئب الرئيس )بولندا( اإىل أأن مسأأةل نفقات التمنية اكنت بندا قامئ .672
ىل أأنه تبني من خالل املشاورات أأن وهجات النظر حول هذا املوضوع جاءت متباينة جدا.  الربانمج واملزيانية. وأأشار اإ
ىل تعريف الرئيس السابق ولكن يتضمن أأيضا عنارص من التعريف احلايل. واكن  وذلكل، اكن يقرتح تعريفا منقحا يستند اإ

املنقح نسخة أأقرص حاولت الإملام جبوهر التعريفني املطروحني عىل مائدة النقاش وأأن تعكس الآراء والأفاكر اليت  التعريف
رحت خالل املشاورات غري الرمسية.  ط 

وأأفاد الرئيس بأأن أأي رد فعل عىل التعريف املنقح س يكون متهيداي فقط ولكن هذا، يف الأساس، اكن اندماجا بني  .675
من وثيقة امجلعيات. واقرتح أأن يبدأأ يف اليوم التايل بردود فعل الوفود عىل املقرتح املعدل. ويف تكل الأثناء،  ءواب لفأأ  املرفقني

 جشع الرئيس الوفود عىل الاخنراط يف مناقشات غري رمسية بشأأن هذا املقرتح.

مانة، من أأجل تسهيل اختاذ قرار بشأأن مقرتح  .676 ذا اكن ميكن للأ نفقات التمنية، أأن تقوم وتسائل وفد اجلزائر عام اإ
 ابختبار املقرتح املنقح.

حرازه يف املشاورات غري الرمسية. .677  ويف اليوم التايل دعا الرئيس انئب الرئيس أأن يقدم تقريرا بشأأن التقدم اذلي مت اإ

ية، وأأشار انئب الرئيس )بولندا( اإىل أأن املشاورات قد بدأأت يف اليوم السابق مع اجملموعة ابء واجملموعة الأفريق  .678
وأأضاف أأنه تلقى ردا من اجملموعة ابء وأأنه ل يزال يف انتظار ورود تعليقات من اجملموعة الأفريقية. ومع أأخذ التنوع الكبري يف 
عداد نسخة اثلثة من التعريف. واستندت هذه  الآراء حول التعريفني يف الاعتبار، قرر انئب الرئيس، مبوافقة من الرئيس، اإ

ىل ال  ن هذا ميثل احلاةل الراهنة املسودة الثالثة اإ تعريف الثاين مع بعض التغيريات الطفيفة. واختمت انئب الرئيس قائال اإ
 للمفاوضات.

قلميية. .679  ومت تأأجيل اخلوض يف مزيد من املناقشة نظرا لغياب بعض اجملموعات الإ

ىل أأن الوفود اكن أأماهما ثالثة نصوص مقدمة، من بيهن .680 ا اثنان بقيا مع اللجنة لبعض وأأعاد الرئيس فتح املناقشة وأأشار اإ
. وتضمن لفأأ  التعريف احلايل الوارد يف املرفق الوقت. وجاء التعريف الثاين نتيجة لعملية تشاورية. واكن التعريف الأول هو

ىل اتفاق. واكن هناك أأيضا املرفق ابء  قراره نظرا لعدم التوصل اإ التعريف املقرتح من قبل الرئيس السابق، واذلي مل يمت اإ
ريف وس يط تضمن عنارص من لكهيام، ولكنه أأيضا أأغفل بعض الأمور. واس تفرس الرئيس عن الاجتاه اذلي ترغب الوفود تع

امليض قدما فيه، وعندما اكنت ادلورة توشك عىل الانهتاء، مل يكن هناك تعريف لنفقات التمنية، واذلي بدونه لن توجد 
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ىل أأن عدم آخر،  حماس بة لنفقات التمنية. وأأشار الرئيس اإ وجود حماس بة لنفقات التمنية قد يكون احامتل واحدا. وهناك احامتل أ
ىل التعريف احلايل، ويف هذه احلاةل سوف يتعني عىل اللجنة أأن تكون  ىل اتفاق، س يكون هو اللجوء اإ يف حاةل عدم التوصل اإ

اكنت النتيجة احملمتةل الثالثة يه رضورة رصحية وواحضة يف توجيه الأمانة لس تخدام هذا التعريف دلورة املزيانية املقبةل. و 
ىل تعريف متفق عليه. ويف حاةل وجود أأي من النتيجتني الأوليني، ميكن أأن يكون هناك تفويض مبواصةل  التوصل اإ

ىل نتيجة حممتةل اثلثة، أأي اتفاق بشأأن  ماكنية للتوصل اإ ذا اكن هناك أأي اإ املناقشات. وجشع الرئيس الوفود عىل النظر فامي اإ
ىل الأبد وابلتايل تفعيل التفويض املمنوح اإىل جلنة الربانمج واملزيانية الت عريف املنقح وفرز القضية بشلك جامعي مرة واحدة واإ

ذا ظل اخليار  ، بعد تبادل وهجات النظر، غري قابل للتطبيق، سيتعني عىل 3من قبل امجلعية العامة. وأأضاف الرئيس أأنه اإ
 .1و  2الأعضاء حبث اخليارين 

اد وفد الياابن بأأنه يوافق متاما عىل اس تخدام التعريف احلايل خالل الثنائية املقبةل. ورأأى الوفد أأن التعريف احلايل وأأف .682
دقيق مبا فيه الكفاية ومناسب لالس تخدام. ولحظ الوفد، مع ذكل، أأن بعض اجملموعات الأخرى أأرادت تعريفا أأكرث دقة. 

. وجشع اجملموعات الأخرى أأيضا عىل املشاركة بشلك بناء يف املناقشة استنادا اإىل وذلكل اخنرط الوفد يف النقاش بروح بناءة
 اقرتاح انئب الرئيس.

 1022/25و 1021/23قد مت اس تخدهمام يف الثنائيتني ن التعريفني الواردين يف املرفقني أألف وابء وأأفاد وفد كينيا بأأ  .681
 عىل التوايل.

، نظرا لعدم وجود 1022/25و 1021/23وأأوحضت الأمانة أأنه اكن هناك تعريف واحد فقط مس تخدما يف الثنائيتني  .683
 بق. ويوجد هذا التعريف يف املرفق أألف.اتفاق عىل اقرتاح الرئيس السا

ذا اكن التعريف الوارد يف  .682  .1022/25قد مت اختباره خالل الثنائية  املرفق ابءوطلب وفد كينيا توضيحا عام اإ

. ومت تطبيق التعريف احلايل 1021/23وأأوحضت الأمانة أأن التعريف قد مت جتربته حقا ولكن عىل الربانمج واملزيانية  .685
 .1022/25يف الثنائية 

أأن اجملموعة الأفريقية فضلت التعريف املنقح اذلي اقرتحه الرئيس السابق. ومع ذكل، مفن أأجل جمددا وأأكد وفد كينيا  .686
حراز تقدم، اكن ىل النص. اإ عادة العنارص اليت مت حذفها اإ ت اجملموعة عىل اس تعداد للعمل عىل اقرتاح انئب الرئيس طاملا مت اإ

دخال قامئة الأنشطة. عادة اإ  وهذا س يعي اإ

ذا اكن هذا يعي أأن الوفد س يكون مس تعدا ملناقشة اقرتاح انئب  .687 وطلب الرئيس توضيحا من وفد كينيا بشأأن ما اإ
ذا اكن الوفد الرئيس بعد أأن يعاد اإ  ىل الاقرتاح العنارص املتعلقة ابلقتصادات اليت متر مبرحةل انتقالية. كام تساءل الرئيس عام اإ

 الواردة يف الفقرة الأوىل. "مبارشة"س يوافق عىل حسب لكمة 

أأيضا  وأأوحض وفد كينيا أأنه س يكون عىل اس تعداد للنظر يف بعض من التغيريات اليت مت اقرتاهحا طاملا سريكز النقاش .688
 عىل العنارص اليت مت حذفها.

دخال العنارص اليت مت حذفها ومواصةل املناقشات بشأأن  .689 وأأيد وفد الربازيل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد كينيا لإعادة اإ
 مزااي احملتوى.

اح انئب واقرت أألف وابء  لتعاريف الواردة يف املرفقنيأأن هناك ثالثة اقرتاحات أأمام اللجنة ويه اجمددا وأأكد الرئيس  .690
ولكن ميكهنا أأن تنظر يف اقرتاح انئب الرئيس. وذكر  ا تفضل التعريف الوارد يف املرفق أألفالرئيس. وذكرت اجملموعة ابء أأهن

، عىل الرمغ من أأن الرئيس مل يكن املرفق ابءوفد كينيا أأنه ميكنه النظر يف بعض التعديالت الطفيفة عىل التعريف الوارد يف 
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د التعديالت. وأأعرب وفد الربازيل عن تأأييده لالقرتاح اذلي قدمه وفد كينيا. وأأفاد الرئيس بأأنه مل ير كثريا واحضا متاما يف حتدي
لقاء لكامهتا. ضافية لإ  من احملاولت لتقدمي تنازلت ولكنه دعا وفودا اإ

ئيس استند عىل اقرتاح وأأكد وفد الياابن أأن اجملموعة ابء تفضل التعريف احلايل. ومع ذكل، أأفاد بأأن اقرتاح انئب الر  .692
ىل  الرئيس السابق، وابلتايل ميكن اس تخدام ذكل الاقرتاح كأساس للمناقشات. وأأعرب الوفد عن اس تعداده لأن يعيد اإ

اقرتاح انئب الرئيس العنارص اليت مت حذفها من اقرتاح الرئيس السابق ليجعل من هذا أأساسا للمناقشات. وتساءل الوفد عام 
ذا اكن ميكن حتديد  عادهتا.اإ  العنارص املقرتح اإ

وأأكد وفد اململكة املتحدة عىل أأنه ميكنه قبول التعريف القدمي. وأأقر الوفد الاعرتاضات اليت أأبدهتا اجملموعة الأفريقية  .691
ىل أأهنم قد نظروا يف اقرتاح انئب الرئيس وعلقوا عليه، وأأن وفد اململكة املتحدة ابلتايل عىل اس تعداد  ووفد الربازيل، وأأشار اإ

دخال العنارص املتباينة يف هذا الاقرتاح. ويف هذا الس ياق، أأوحض الوفد أأن  عادة اإ أأيضا للنظر يف اقرتاح انئب الرئيس واإ
ىل  العنارص اليت اكنت جزًء من اقرتاح الرئيس السابق مثلت قامئة شامةل رغب الوفد يف جتنهبا. وذلكل س تكون هناك حاجة اإ

كون من احملمتل أأيضا أأن يمت النظر يف الأنشطة اليت مل ت ذكر رصاحة. وذلكل أأعرب الوفد لغة حمددة لوضع تكل القامئة وبذكل ي
ىل قامئة غري شامةل.  عن رغبته يف التوصل اإ

ىل املرونة اليت أأبداها وفدا الياابن واململكة املتحدة. وأأفاد بأأنه قد درس الأس ئةل والأجوبة اليت مت  .693 وأأشار الرئيس اإ
ذا اكن التعريف املقرتح شامال أأو غري شامل، وجاء جواب  جتميعها فامي يتعلق هبذا البند احملدد. واكن أأحد الأس ئةل يتعلق مبا اإ

الأمانة بأأهنا ترى أأن قامئة الأنشطة والتعاريف املقرتحة من ِقبل انئب الرئيس عكست اسرتاتيجيات التنفيذ الرئيس ية وليس 
رشادات اكفية لفائدة الأغراض احملاسبية جمرد كوهنا قامئة شامةل ابلأنشطة. ومل يكن الهدف أأ  ن تكون شامةل بل أأن تقدم اإ

الالزمة لإعداد الربانمج واملزيانية. وميكن جعل الطبيعة التوضيحية للقامئة أأكرث وضوحا من خالل اس تحداث بعض اللغة لهذا 
ة بشأأن العنارص اليت ترغب الوفود الغرض. كام كرر الرئيس مطالبة وفد الياابن، ابمس اجملموعة ابء، بتلقي تفسريات حمدد

دخالها. عادة اإ  الأخرى يف اإ

ىل الوفود الأخرى ملا أأبدته من مرونة، وذكر أأنه سينخرط بشلك بناء يف املناقشات من  .692 وتوجه وفد الهند ابلشكر اإ
ذا اكنت املقصود هو املشاركة يف معلية ص  ىل تعريف متفق عليه. وطلب الوفد توضيحا حول ما اإ ياغة اكمةل أأجل التوصل اإ

والانهتاء من صياغة القرار، ويه معلية ميكن أأن تكون صعبة. وفامي يتعلق بقامئة الأنشطة، أأحاط الوفد علام بأأنه س يكون من 
الصعب الانتقاء والاختيار من تكل القامئة، عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الياابن، حيث اكنت اكفة الأنشطة جزًء من العمل 

ي اس تفادت منه البدلان النامية. وطلب الوفد أأيضا توضيحا بشأأن السبب اذلي دعا انئب الرئيس لأن املرتبط ابلتمنية اذل
"هذه املبالغ ل وهو النص اذلي متت مناقش ته سابقا، ولكن ابس تثناء امجلةل الثانية:  املرفقني أألف وابءيقرتح أأخذ النص من 

لنحو اذلي أأوحضته الأمانة العامة، مل ت درج هذه املبالغ حاليا لأغراض . وعىل اتشمل الإيرادات الضائعة نتيجة ختفيض الرسوم"
اختبار اقرتاح الرئيس السابق ومل تكن أأيضا جزًء من التعريف اذلي قدمه الرئيس السابق. وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة 

دراج هذا يف الاقرتاح املقدم من انئب الرئيس. ذا اكن سيمت اإ  ما اإ

 هذا مل يرد ذكره بوضوح يف أأي ماكن وطلب من وفد الهند مزيدا من التوضيح.وأأوحض الرئيس أأن  .695

من احلساابت اليت أأجرهتا الأمانة عند اختبار التعريف املقرتح  ىل أأن ختفيضات الرسوم مل تكن جزءاً وأأشار وفد الهند اإ  .696
السبب يف عدم ذكر هذا رصاحة يف املنقح من قبل الرئيس السابق للجنة الربانمج واملزيانية. وذلكل اس تفرس الوفد عن 

 الاقرتاح الثالث من قبل انئب الرئيس.

يران الإسالمية عن تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا وفود كينيا والربازيل والهند. وأأوحض أأن عدم  .697 وأأعرب وفد مجهورية اإ
ىل اتفاق حول تعريف جديد لن يعي ابلرضورة أأن التعريف احلايل س يطبق عىل   .ة الربانمج واملزيانية القادمةوثيقالتوصل اإ
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مانة ابس تخدام أأي تعريف من  .698 ىل أأي اتفاق لن يكون هناك تفويض للأ ذا مل يتسن التوصل اإ وذكر الرئيس أأنه اإ
التعاريف، وابلتايل لن تكون هناك حماس بة لنفقات التمنية. وذكر أأن هذا يعد نتيجة ممكنة وابلتايل فاإن هناك حاجة لأن يكون 

ذ ا مل يمت التوصل اإىل اتفاق حول التعريف اجلديد، يتعني اإطالع الأمانة عىل كيفية حساب نفقات التمنية. ومن واحضا جدا. واإ
آخر سوف يمتثل يف التعريف املنقح اذلي اكن السبب يف اخنراط  شأأن التعريف احلايل أأن يكون أأحد البدائل. ومثة بديل أ

ىل اتفاق.  اللجنة بنشاط يف التوصل اإ

عادهتا اىل  وتوجه وفد كينيا .699 ىل وفدي الياابن واململكة املتحدة ملا أأبدايه من مرونة. وذكر أأن العنارص اليت متى اإ ابلشكر اإ
. وس يكون من املهم أأيضا المتسك مبا املرفق ابءاملقرتح املنقح يه تكل الواردة يف اجلزء الثاين من التعريف املقرتح املنقح يف 

تيجيات وس ياسات وخطط للملكية الفكرية يف البدلان النامية، ووضع الأطر اكن حيقق مبارشة تأأثريا مثل وضع اسرتا
رساء أأحدث البى التحتية الوطنية للملكية الفكرية، ووضع  التنظميية الوطنية اليت تعزز وجود نظام متوازن للملكية الفكرية واإ

ية، وتشجيع الابتاكر والإبداع ونقل التكنولوجيا نظم دمع ملس تخديم امللكية الفكرية والتدريب وبناء القدرات يف البدلان النام 
ظهار أأن هذه اكنت بعض الأنشطة اليت س يكون لها أأكرب الأثر يف بناء  ىل املعرفة. وأأوحض الوفد أأن املقصود هو اإ والوصول اإ

من هذا أأن يكون القدرات الالزمة يف البدلان النامية لتمتكن من الاخنراط بشلك اكمل يف نظام امللكية الفكرية. ومل ي قصد 
يف املائة من الأنشطة اليت  10قامئة شامةل ولكن أأن تسامه هذه الأنشطة ابكرب قدر يف حتقيق التأأثري. واكن املقصود تسجيل 

ىل تأأثري قدره   يف املائة. 80من شأأهنا أأن تؤدي اإ

ن النقاش الأمه بشأأن  .700 عداد الربانمج واملزيانية ل  التمنيةوقال الرئيس اإ لثنائية املقبةل. ويف تكل س يجري يف وقت اإ
 الأثناء، سوف تبحث اللجنة يف حمتوى خمتلف الربامج وأأمهيهتا وتناقشها كذكل.

نه س يكون لزاما يف هناية املطاف أأن يمت العمل للتوصل اإىل حل لغوي لتوضيح الطبيعة  .702 وقال وفد اململكة املتحدة اإ
دخال لكامت مثل  . وذكر الوفد أأيضا أأنه يف حاةل وجود اتفاق بني أأمور أأخرى""من غري الشامةل لقامئة الأنشطة عن طريق اإ

عىل تعريف منقح يف ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية، سيتعني عىل الأمانة اس تخدام التعريف احلايل. واكن هذا هو 
ل أأنه اكن يشارك عىل حنو  التعريف الصاحل اذلي اكن يس تخدم حىت هذه اللحظة. وأأكد الوفد أأنه يوافق عىل التعريف احلايل اإ

بقاء عليه  ىل اتفاق حول تعريف جديد. وذكر أأنه اكن هناك حيهنا تعريف أأرادت الوفد حتديدا الإ بناء يف النقاش للتوصل اإ
 للثنائية املقبةل حيث اكن امجليع هيمتون ابحلصول عىل معلومات دقيقة وحمددة بشأأن نفقات التمنية.

ىل اقرتاحه حيث  املرفق ابءانئب الرئيس ابس تعادة العنارص التوضيحية من  واقرتح الرئيس أأن يمت مطالبة .701 ضافهتا اإ واإ
ىل الأولوايت واكن وفد  أأن هذا يعترب أأمرا همام دلى بعض الوفود. وذكر وفد كينيا أأيضا أأن هذه العنارص أأشارت بوضوح اإ

ىل أأن هذا اكن من أأمه ما متى أأن يراه يف التعريف مع التوضيح الرصحي بأأنه ليس قامئة شامةل. ودار النقاش  الربازيل قد أأشار اإ
اذلي اكن ل يزال معلقا حول املسأأةل اليت أأاثرها وفد الهند بشأأن ختفيضات الرسوم. ومع ذكل، اقرتح الرئيس أأول أأن يمت 

 .املرفق ابءواردة يف النظر يف املقرتح املنقح املقدم من انئب الرئيس، واذلي من شأأنه أأن يش متل عىل العنارص التوضيحية ال

وأأكد انئب الرئيس )بولندا( أأنه س يقدم نسخة جديدة من التعريف املقرتح اذلي سيشمل العنرص الأول من اقرتاحه  .703
. وابلإضافة اإىل ذكل، اكن ل بد من معاجلة لكمة "مبارشة املرفق ابءاحلايل وجزًء اثنيا من التعريف املنقح املقرتح الوارد يف 

 أأمور أأخرى" وطلب انئب الرئيس توضيحا من الرئيس بشأأن الكيفية اليت يرغب من خاللها يف امليض "وعبارة " من بني
 قدما.

دراج لكمة  "من بني أأمور أأخرى"وأأكد الرئيس أأن النص جيب أأن يتضمن عبارة  .702 من أأجل أأن يكون اكمال ول ينبغي اإ
. وسيمت معاجلة السؤال الوارد من "مبارشة"تضمن لكمة حيث أأن املقرتح الأصيل املقدم من انئب الرئيس مل يكن ي  "مبارشة"

 وفد الهند يف وقت لحق.
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ضافة العنارص التوضيحية الواردة من التعريف املقرتح املنقح يف  .705 وأأفاد وفد الياابن بأأنه بناء عىل طلب الوفود سيمت اإ
ن تثار عنارص أأخرى يف مرحةل لحقة. وأأكد اإىل الاقرتاح املنقح املقدم من انئب الرئيس. ومع ذكل، ميكن أأيضا أأ  املرفق ابء

ىل اتفاق خالل ادلورة احلالية للجنة  الوفد أأنه مؤيد متاما للتعريف احلايل ولكن ملصلحة املنظمة س يكون من املفضل التوصل اإ
 الربانمج واملزيانية.

 وأأكد الرئيس أأن أأي اس مترار يف العمل ابقرتاح منقح س يكون مبوجب تكل الرشوط. .706

وذكر وفد الربازيل أأن الاقرتاح املنقح املقدم من انئب الرئيس وفقا ملا أأوحضه الرئيس س يكون نقطة انطالق جيدة  .707
دراهجا س تكون موجودة. وذكر الوفد أأنه سيشرتك يف  وأأساسا جيدا للمناقشات، لأن العنارص اليت اكن يرغب الوفد يف اإ

ىل اتفاق فاإن  معلية املوافقة عىل تعريف جديد، لكنه أأضاف أأنه ل يتفق مع اخليار الافرتاي بأأنه يف حاةل عدم التوصل اإ
التعريف احلايل سوف يطبق. ورأأى الوفد أأن تعريف الوحيد اذلي اكن نتيجة املشاورات، واحلل الوسط الوحيد، هو 

 .املرفق ابءالتعريف املقرتح املنقح الوارد يف 

ىل وفد الربازيل عىل بيانه ا .708 ىل أأنه، مع ذكل، يرى أأنه مل يكن ووجه الرئيس الشكر اإ ذلي من املقرر تدوينه. وأأشار اإ
مانة لتقدمي املرفق ابءهناك أأي قرار بشأأن التعريف الوارد يف  ىل توجيه تعلاميت رصحية للأ . ومن مث س تكون هناك حاجة اإ

مرشوعة جدا من املشاورات، اكن ميكن أأن يكون نتاجا لعملية  املرفق ابءتفويض واحض. وأأكد الرئيس أأن التعريف الوارد يف 
 ولكن مل يمت يف الواقع التفاق عليه. وذكر الرئيس أأيضا أأنه، بناء عىل ذكل، مل يعرف كيف ميكن اس تخدامه مكرجع.

نه يوافق عىل أأن ي طلب من انئب الرئيس  .709 ذا مل تكن هناك عنارص أأخرى ميكن مناقش هتا فاإ وأأكد وفد الياابن عىل أأنه اإ
عداد اقرتاح جديد. وذ  يف الاقرتاح اجلديد. "مبارشة"كر الوفد أأنه ينبغي، مع ذكل، حذف لكمة اإ

ذن اس تخدام  .720 ذا ما ظلت بعض الوفود تواجه مشالك مع ذكل، يتعني اإ وأأكد الرئيس أأن هذا حقا اكن رأأيه أأيضا. واإ
ما عدم اس تخدام أأي تعريف و/أأو اس تخدام التعريف احلايل و/أأو مواصةل معلية ا  لتشاور.خطة بديةل مبا يعي اإ

وأأنه قد فهم أأن الأوىل يه  املرفق ابءوردت مرتني يف التعريف املنقح املقرتح يف  "مبارشة"وذكر وفد كينيا أأن لكمة  .722
 اليت سيمت حذفها يف حني سوف تبقى الثانية.

ن الظهور الوحيد للكمة  .721 ىل اقرتاح انئب الرئيس، فاإ يف  ""مبارشةوأأفاد الرئيس بأأنه نظرا لأن املناقشات استندت اإ
ي درج يف الاقرتاح املنقح املقدم من س  من النص اذلي اكن  الأخرى جزءاً  "مبارشة"النص اكن يف الفقرة الأوىل. واكنت لكمة 

 انئب الرئيس ومل يمت مناقش ته من قبل الوفود.

دراج لكمة  .723 ذا مل يف اجلزء الأول وكذكل يف اجلزء الثاين. وذكر  "مبارشة"وأأعرب وفد الهند عن أأنه رغبته يف اإ الوفد أأنه اإ
 يمت ذكل فاإن الاقرتاح املنقح س يكون غامضا مثل التعريف احلايل أأو حىت كام لو مل يكن هناك تعريف.

اثرة الوفود لأية أأس ئةل حول لكمة  .722 الثانية عىل هذا النحو، فقد ذكر  "مبارشة"وذكر وفد الياابن أأنه عىل الرمغ من عدم اإ
من أأجل الاتساق مع اجلزء الأول. ويف  املرفق ابءالقامئة التوضيحية للأنشطة من  من "مبارشة"الوفد أأنه ينبغي حذف لكمة 

نه س يكون عندئذ جمرد نسخة من التعريف املقرتح  عادة لك يشء اإىل الاقرتاح املنقح املقدم من قبل انئب الرئيس، فاإ حال اإ
 ن هذا ل ميكن أأن يكون أأساسا للمناقشة.املنقح اذلي قدمه الرئيس السابق للجنة الربانمج واملزيانية. وذكر الوفد أأ 

وأأوحض الرئيس أأنه اكن يقصد احلصول عىل وثيقة معل ل تكون بأأي حال نوعا من وثيقة متفق علهيا مس بقا توحض  .725
التقدم. وبناء عليه، مفن أأجل توفري الشفافية طلب من انئب الرئيس تقدمي وثيقة معل ليمت مناقش هتا مبا يف ذكل العنارص 

ىل اتفاق،  "مبارشة"ومبا يف ذكل أأيضا لكمة  املرفق ابءة الواردة من التوضيحي ذا مل يتسن التوصل اإ بني قوسني. وذكر أأنه اإ



WO/PBC/22/30 
176 

ىل اللجنة  جراء مناقشة واحضة حول نوع التفويض اذلي ينبغي منحه اإ ىل اخلطة ابء مع اإ ىل اللجوء اإ ذن اإ سوف تضطر اللجنة اإ
 سأأةل.والأمانة فامي يتعلق ابمليض قدما يف هذه امل 

ىل أأن لكمة  .726 سوف ت عاد  "مبارشة"وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن وأأشار اإ
وسوف تبحث اللجنة بعد ذكل يف التعريف اذلي مل تمتكن اجملموعة ابء والعديد من الوفود الأخرى من املوافقة عليه. وذكر 

نقاش لأنه اعتقد أأن اللجنة سوف تعمل عىل اقرتاح انئب الرئيس وأأن الوفد ميكن أأن الوفد أأنه شارك عىل حنو بناء يف ال 
يبدي بعض املرونة عليه. واكن اقرتاح انئب الرئيس نقطة انطالق جيدة والأساس الوحيد للميض قدما. ويف حاةل عودة 

ضافية وميكن اللجنة مع ذكل اإىل الاقرتاح املنقح اذلي قدمه الرئيس السابق، لن يمتكن الوفد ع  ظهار أأي مرونة اإ ندئذ من اإ
 أأن تتوقف املناقشات عىل الفور.

واتفق الرئيس يف الرأأي مع وفد اململكة املتحدة وذكر أأن انئب الرئيس قد ل حيتاج لأن يعود ابقرتاح منقح لأن القرار  .727
. وقد ذكرت اجملموعة ابء أأنه ميكهنا ابء املرفقاذلي اكن أأمام اللجنة يف الأساس هو اعامتد أأو عدم اعامتد الاقرتاح الوارد يف 

ذا مت حمو املرجعني الذلين يشريان اإىل لكمة  دراج عبارة  "مبارشة"املوافقة اإ ذا مت اإ يف الفقرة اليت  "من بني أأمور أأخرى"واإ
ضافة  "مبارشة"ابس تثناء املرجعني اإىل لكمة  ءاب عريف هو ابلضبط التعريف الوارد يف املرفقس بقت القامئة. وس يكون الت واإ

ىل القامئة التوضيحية للأنشطة. "من بني أأمور أأخرى"عبارة   افرتاضيا اإ

دخاهل. وميكن أأن يكون نص امجلةل اكلآيت:  .728 "من املفهوم أأن وأأوحض وفد اململكة املتحدة أأن املفهوم هو أأكرث ما اكن يريد اإ
ث ىل حتقيق الأ . وذكر الوفد أأنه س يكون منفتحا أأمام ر املذكور أأعاله"الأنشطة التالية ينبغي أأن تسعى، من بني أأمور أأخرى، اإ

 أأي حل أأفضل.

وقام الرئيس بتالوة اقرتاح مقدم من الأمانة يعكس فهمها للمناقشات: "من املفهوم أأن الأنشطة التالية ينبغي أأن  .729
التعريف املطروح عىل  تسعى، من بني أأمور أأخرى، اإىل حتقيق الأثر املذكور أأعاله". وأأوجز الرئيس القول بأأن هذا اكن هو

ذا اكنت س توافق عىل وضع تعريف جديد. وأأوحض الرئيس كذكل أأن  الطاوةل. وذكر أأنه سيتعني عىل اللجنة أأن تقرر ما اإ
الاقرتاح اجلديد املقدم من انئب الرئيس سيشمل أأيضا الإشارة اإىل الاقتصادات اليت متر مبرحةل انتقالية. واكن الاقرتاح 

، مع اس تحداث الإشارة اإىل الاقتصادات اليت متر مبرحةل ملرفق ابءلأساس هو نفس التعريف الوارد اباجلديد ابلتايل يف ا
دخال عبارة "من بني أأمور أأخرى" بعد لكمة "أأنشطة" يف  انتقالية، واستبعاد املرجعني الذلين يشريان اإىل لكمة "مبارشة" واإ

 اجلزء الثاين من الفقرة.

ن للوفد احلق وأأكد وفد الربازيل أأن هناك أأجز  .710 ضافة التغيريات فاإ ذا اكن سيمت اإ اء من التعريف ل يوافق علهيا وذلكل اإ
يف العودة مبجرد أأن يطلع عىل املقرتح املنقح يف مجمهل. وذكر الوفد أأنه قد يقبل التغيريات املقرتحة ويوافق عىل استبعاد 

ضافة عبارة  "مبارشة"الإشارات اإىل لكمة  ىل الاقتصادات اليت متر مبرحةل . ورأأ "من بني أأمور أأخرى"واإ ى أأيضا أأن الإشارة اإ
انتقالية اكنت ذات مغزى ولكنه رغب يف أأن حيذف، يف النقطة الأوىل، الإشارة اإىل خفض تلكفة اس تخدام نظام امللكية 

املرفق ابء قرتح يف الفكرية. وأأكد الوفد أأنه ل يوافق عىل هذه الإشارة ولكنه اكن عىل اس تعداد لقبولها لأن التعريف املنقح امل
ذا تقرر حذف الإشارة، فاإن الاقرتاح املنقح املقدم  اكنت نتيجة لعملية املشاورات اليت اضطر فهيا امجليع لتقدمي تنازلت. واإ

 من انئب الرئيس س يكون أأكرث توازان.

ن مواقف الوفود اكنت واحضة. وأأكد من جديد عىل أأن دليه اخلطة ابء جاهزة .712 واليت تمتثل يف  وأأوجز الرئيس قائال اإ
 مواصةل املناقشات حول تعريف جديد. وحث الوفود عىل التشاور بشأأن اقرتاح اخلطة ابء.

وأأعاد الرئيس القول بأأن هناك اقرتاحني جيري النظر فهيام: أأوهلام الاقرتاح املنقح بشأأن تعريف نفقات التمنية اذلي مت  .711
بداء بعض املرونة يف هناية املطاف بشأأن  ، واثنهيام اخلطة ابء. وأأوحض "يتعني"أأو لكمة  "ينبغي"اس تخدام لكمة تعمميه، مع اإ



WO/PBC/22/30 
177 

يكون من شأأهنا عدم قول أأي يشء وتعي مضنا عدم احلديث هنائيا عن قضية  جميالرئيس أأنه ميكن، يف هناية املطاف، وضع 
 نفقات التمنية مرة أأخرى.

ذا اكنت اخلط .713 ن الوفود ل تزال تتشاور حول ما اإ س تكون جمدية. وذكر أأنه ل يزال هناك  أألفة وقال وفد كينيا اإ
مسائل معلقة ولكن الوفود تتشاور بشأأن الكيفية اليت ميكن من خاللها حل هذه املسائل نظرا للحاجة اإىل الانهتاء من هذه 

 املسأأةل عىل حنو يكون ذا مغزى.

املشاورات بشأأن مسأأةل  وطلب وفد اململكة املتحدة من الرئيس تقدمي جدول زمي للمدة اليت سوف تس تغرقها .712
حراز تقدم كبري يف ادلورة احلالية، ولكنه أأعرب عن رغبته يف معرفة اجلدول الزمي بغية  نفقات التمنية. ورأأى الوفد أأنه قد مت اإ

لقضااي حماوةل حل القضااي العالقة. ويف حاةل بقاء بعض القضااي العالقة بعد انهتاء ادلورة احلالية، رأأى الوفد أأنه ميكن حل هذه ا
 حبلول ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية.

. ويف هذه الأثناء طلب توزيع الوثيقة اليت تتضمن اكفة مساءً عن عزمه املواصةل حىت الساعة الـسابعة وأأعرب الرئيس  .715
دول الأعامل. وأأفاد بأأن الوثيقة القرارات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية ابس تثناء القرارات املتعلقة ابلبندين العالقني من ج

ىل أأن اثنني فقط من القرارات اكنت معلقة، وهام القرار بشأأن نفقات التمنية  متوفرة جبميع اللغات الست. وأأشار الرئيس اإ
والقرار بشأأن احلومكة. مث طلب من وفود كينيا والربازيل والهند تقدمي توضيح بشأأن حاةل املشاورات حول تعريف نفقات 

 ة.التمني

نه أأعرب عن رغبته، قبل اختاذ أأي اقرتاح،  .716 نه اكن يقوم بدراسة بديل ابلتعاون مع وفد الياابن واإ وقال وفد الربازيل اإ
ذا اكن دليه الفرصة لتدارس هذه الفكرة مع زمالء من مجموعته.  يف أأن يسأأل وفد الياابن عام اإ

نه، من أأجل توفري الشفافية، ل يس تطيع أأن ي .717  قول أأي يشء قبل أأن يمت وضع فكرة عىل الطاوةل.وقال وفد الياابن اإ

ذا اكن ابس تطاعته عرض الفكرة املقرتحة. .718  وسأأل الرئيس وفد الربازيل حول ما اإ

نه مل ينو .719 ن الأساس  وقال وفد الربازيل اإ أأن يكون املؤيد الوحيد للفكرة لأهنا اكنت مشرتكة بني مجموعة صغرية. وقال اإ
ىل مناقشات املنطقي لإجراء تغيري صغري يف الن قطة الأوىل اكن يمتثل يف القدرة عىل الإنهتاء من وضع التعريف والإشارة اإ

ن الفكرة اكنت يف الأساس تمتثل يف وضع عبارة  حمددة دارت ابلفعل حول النقطة اخلاصة ابحلد من التلكفة. وقال الوفد اإ
"متكني البدلان النامية من الاس تفادة من نظام : "للحد من تلكفة اس تخدامه" يف اخلتام مع حتذير صغري. وقرأأ الوفد ما نصه

امللكية الفكرية، لتوفري حامية أأفضل لالخرتاعات والإبداعات يف مجيع أأحناء العامل وفقا للمعايري املطبقة يف الهيئات اخملتصة، 
ىل املناقشات اليت جرت ابلفعل يف هيئات مثلللحد من تلكفة اس تخدامه" ن هذا أأشار اإ الفريق العامل املعي  ، وقال الوفد اإ

 مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

ىل اجملموعة. .730 ذا اكن قادرا الآن عىل الرد بأأن الفكرة قد مت تقدميها رمسيا اإ  وسأأل الرئيس وفد الياابن عام اإ

ن املداخةل اليت أأدىل هبا وفد الربازيل تعي أأن وفد الربازيل ل يس تطيع أأن يقبل الصيغة  .732 احلالية وقال وفد الياابن اإ
ىل موقف اجملموعة ابء اذلي اكن قد ذكره الوفد بوضوح من قبل يف  لقرتاح انئب الرئيس عىل النحو اذلي عليه. وابلنظر اإ
نه ميكن أأن يقبل الصيغة احلالية الواردة يف اقرتاح انئب الرئيس عىل النحو اليت عليه ولكن لن يقبل التغيريات  مداخةل، فاإ

 من ذكل.اجلوهرية اليت ذهبت أأبعد 

ن اخلطة  .731 ن ما س يفعهل يف هذه املرحةل هو توجيه الشكر للوفود عىل هجودمه واللجوء للخطة ابء. وقال اإ وقال الرئيس اإ
 ابء اكنت قرارا واحضا جدا تاله فامي قبل وسيتلوه مرة أأخرى.
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ىل أأن القضية املتبقية املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل .733 نه، ابلنظر اإ حدى  وقال وفد كينيا اإ اكنت فعال مسأأةل ختص اإ
آليات تتيح  نه يعتقد أأنه رمبا بدل من تأأجيلها اإىل جلنة الربانمج واملزيانية املقبةل، قد يكون من املمكن دراسة أ العبارات، فاإ

عادهتا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ذا تعذر هذا، فميكن اإ ىل امجلعية العامة. واإ حالهتا اإ املقبةل. ورأأى  للجنة الربانمج واملزيانية اإ
الوفد أأنه، نظرا لكوهنا مسأأةل اثنوية نسبيا وصغرية، ونظرا للروح املتضافرة اليت أأبدهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف ذكل 

ذا اكن بوسعها حماوةل التغلب عىل هذه املشلكة القامئة  الأس بوع، ميكن للجنة الربانمج واملزيانية أأن جتي الفائدة وتعرف ما اإ
 طويل خالل هذا العام احلايل، للجمعية العامة. منذ أأمد

ذا اكن دليه أأي اقرتاح حمدد بشأأن الكيفية  .732 نه يعتقد أأن مجيع الوفود مس تعدة لهذا وسأأل وفد كينيا عام اإ وقال الرئيس اإ
ن القرار  اكن لبد أأن يصدر اليت ميكن أأن يمت هبا هذا نظرا لأن دورة جلنة الربانمج واملزيانية اكنت عىل وشك الانهتاء. وقال اإ

ىل امجلعية  رسال القرار اإ ذا اكن الوفد يرغب يف اإ نه ل يعرف ما اإ من جلنة الربانمج واملزيانية أأو من امجلعية العامة. وقال اإ
 العامة، أأو نوع الآلية اليت اكن يود الوفد اقرتاهحا.

ن جلنة الربانمج واملزيانية رمبا مل تمتكن من مالحظة .735 حرازه بشأأن هذا البند  ورد وفد كينيا قائال اإ التقدم اذلي مت اإ
حرازه من تقدم، لن تفقد جلنة  ىل ما مت اإ ىل امجلعية العامة ليك تنهتيي مهنا. وابلإشارة اإ حاةل القضية اإ حتديدا ومل تس تطع اإ

انية ميكهنا الربانمج واملزيانية عىل الأقل ما حققته من تقدم خالل هذه ادلورة حتديدا. ورأأى الوفد أأن جلنة الربانمج واملزي 
ذا اكن بوسعها الانهتاء من هذه املسأأةل علام بأأهنا مسأأةل ملتبسة نتجت من بعض القرارات اليت مت اختاذها يف  معرفة ما اإ
حرازه ومطالبة امجلعية العامة ابلنهتاء من  هنا بذكل تعد مسأأةل تمتثل يف الإحاطة ابلتقدم اذلي مت اإ املاي. وقال الوفد اإ

 صل اإىل يشء قريب من ذكل.املسأأةل، أأو التو 

عادة أأي يشء  .736 نه يرى أأن هذا من شأأنه أأن يتعارض حتديدا مع تفويض امجلعية العامة اخلاص بعدم اإ وقال الرئيس اإ
ن مجيع الوفود شعرت بأأهنا اكنت قريبة جدا ولكن وقت جلنة الربانمج واملزيانية اكن قد أأوشك عىل النفاد ومل  لهيا. وقال اإ اإ

جياد وقت نه ل يرى أأي مؤرش قريب جدا يدل عىل الانهتاء.تمتكن من اإ  . وقال اإ

نه يتفق مع وفد كينيا يف الاعتقاد بأأنه نظرا لأن جلنة الربانمج واملزيانية اكنت قريبة جدا من انعقاد  .737 وقال وفد الهند اإ
نعت من ِقبل رئيس امجلعية العامة أأن حتيل عددا من البنود من اللجا ل أأهنا م  ىل امجلعية العامة، نظرا امجلعية العامة، اإ ن اإ

لوجود الكثري من بنود جدول الأعامل ابلفعل هناك، بشأأن هذا البند من جدول الأعامل، وعندما أأبدت مجيع الوفود رغبهتا يف 
هناء هذه املناقشة أأخريا واعامتد ت عريف حتقيق بعض النتاجئ، اكن يتعني عىل جلنة الربانمج واملزيانية أأن تويص للجمعية العامة ابإ

أأضاف أأن امجلعية العامة سوف تس تفيد أأيضا من وجود وفود من العوامص ورمبا أأولئك اذلين اكنوا يتعاملون مبارشة و منقح. 
مع ماكتب امللكية الفكرية، وهو ما ميكن أأن يكون مفيدا. والآن، ل يوجد يف جلنة الربانمج واملزيانية سوى عدد قليل من 

التوجيه. وقد يكون هذا شيئا ميكن تناوهل ابدلراسة يف امجلعية العامة، ولن يكون غري مأألوف  الوفود ممن دلهيم هذا الرأأي أأو
نظرا لأن بعض اللجان الأخرى قد أأرسلت أأيضا بنود جدول أأعامل ذات أأمهية حقيقية للجمعية العامة. وميكن لدلول الأعضاء 

ىل امجلعية العامة. ووفقا ملا فهمه، ليس هناك  حاةل املسائل اإ حاجة لأن يعرتض رئيس امجلعية العامة عىل أأي من قرارات اإ
ىل امجلعية العامة.  امجلعية، أأي أأن جلنة الربانمج واملزيانية ميكن أأن حتيل ذكل اإ

نه شعر أأن هذا اكن قضية ختص بوضوح جلنة الربانمج واملزيانية. وأأعرب عن خشيته  يةهورية التش يك امجل وقال وفد  .738 اإ
م جلنة الربانمج واملزيانية مبارشة يف بداية شهر سبمترب، لن يكون دلى امجليع فرصة لالطالع من أأنه بعد الصيف ومع قدو 

عىل جدول أأعامل امجلعية العامة اذلي اكن ابلفعل اكمال متاما. وأأعرب الوفد عن رغبته الشديدة يف أأن يلزتم ابلتوجهيات 
رهاق امجلعية العامة.  حاةل هذه الصادرة عن رئيس امجلعية العامة بعدم اإ وأأضاف أأنه عندما قامت جلنة الربانمج واملزيانية ابإ

ىل امجلعية العامة يف املرة الأخرية، حتدثت امجلعية مرارا وتكرارا، وأأن نفس الأشخاص مه من حتدثوا وتفاوضوا يف  القضية اإ
ذا مل تمتكن جلنة امجلعية العامة، وأأن امجلعية العامة قد أأعادت القضية اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. ومن  وهجة نظر الوفد، اإ

الربانمج واملزيانية من املوافقة عىل ما اكن جيري اقرتاحه، ميكهنا أأن تراقب التقدم وتواصل النقاش يف جلنة الربانمج واملزيانية. 
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ىل  ىل وفد الربازيل حملاولته التوصل اإ اقرتاح شعر بأأنه واس تعرض الوفد رسيعا ما اكن قد اقرتحه وفد الربازيل. ووجه الشكر اإ
ضافة بعض  نه قد تسبب يف حدوث ارتباك أأكرث من اإ قد يكون معليا، ولكن اكن عىل الوفد أأن يقول، ابلنس بة للوفد، اإ

الوضوح، وتوقع أأنه جيب عليه أأن يكون عىل دراية ابملعايري اليت وضعهتا اجلهات اخملتصة وهمل جرا وهكذا دواليك. وأأعرب 
من مساء اليوم الأخري للجنة الربانمج واملزيانية، مل يكن يف موقف يسمح هل يف  6:25الساعة الوفد عن خشيته من أأنه، يف 

ذا اكن الاقرتاح معليا أأم ل.  تكل املرحةل بتحديد ما اإ

ىل امجلعية وأأ  .739 عرب وفد الياابن عن رغبته يف التأأكيد عىل مبدأأ رضورة عدم تقدمي اعتبارات جلنة الربانمج واملزيانية اإ
آخر همم ينبغي معاجلته، رأأى العامة. و ىل الوقت احلايل وأأن جلنة الربانمج واملزيانية اكن ل يزال دلهيا جدول أأعامل أ ابلنظر اإ

 الوفد أأن من احلمكة أأن يوافق عىل اخلطة ابء اليت أأعدها الرئيس.

رأأي الوفد، فقد أأبدت وأأعرب وفد أأملانيا عن تضامنه مع اجملموعة ابء ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. ويف  .720
اجملموعة ابء أأكرب قدر ممكن من املرونة، وفقا ملا رصح به الرئيس، لعدة أأس باب. ورأأى الوفد أأنه ينبغي عىل جلنة الربانمج 

ىل اخلطة ابء، مما يعي أأنه سيتعني عىل جلنة الربانمج واملزيانية التعامل مع هذه القضية.  واملزيانية الانتقال اإ

ىل احلجج اليت طرهحا ببالغة وفد الهند. ومع ذكل، رأأى أأن وقال وفد الرباز  .722 نه ل يرغب يف التطرق مرة أأخرى اإ يل اإ
جلنة الربانمج واملزيانية اكنت قريبة ومل ير أأي سبب لعدم التأأجيل. وكام قال وفد امجلهورية التش يكية، مل يكن دلى جلنة 

مبزيد من بعض الوقت س يكون من املمكن رشح الكيفية اليت تتطور هبا الربانمج واملزيانية الوقت الاكيف. ورأأى الوفد أأنه رمبا 
ن هذا قد يكون اكفيا لأنه، عىل الأقل عندما حتدث يف مجموعة صغرية، فقد أأوحض رضورة عدم تناول  الإضافة اجلديدة. وقال اإ

ت اذلي س يكون قابال للتطبيق. هذه املناقشة هنا حول التفاصيل املتعلقة ابملاكن اذلي سوف تطبق فيه أأو نوع خفض النفقا
ذا اكنت هذه املناقشة قد جرت ابلفعل يف بعض اجملموعات، فقد اكن هذا اكفيا. ومل يشأأ الوفد اخلوض يف التفاصيل، أأول  واإ
لأن اكفة التفاصيل مل تكن معلومة يف الوقت احلايل، واثنيا لأن هذا اكن ميكن أأن يمت من خالل مناقشة صغرية لالنهتاء من 

ىل امجلعية العامة. وضع ذعان جلنة الربانمج واملزيانية اإ  هذا التعريف. وذلكل مل ير الوفد أأي سبب حيول دون اإ

يران الإسالمية أأنه من الرضوري حل هذه املشلكة القامئة منذ أأمد طويل قبل موعد جلنة  .721 ورأأى وفد مجهورية اإ
عىل الوفد املوافقة عىل أأي برانمج ومزيانية مع وجود ما يسمى الربانمج واملزيانية املقبةل. وكام ذكر من قبل، اكن من الصعب 

ن الآلية الوحيدة يه امجلعية العامة. ورأأى الوفد أأنه  التعريف احلايل لنفقات التمنية. وقال الوفد، مثلام قالت الوفود الأخرى، اإ
ىل امجلعية العامة لإجياد حل ل   ها.س يكون من الأفضل تأأجيل هذه املسأأةل، مكالذ أأخري، اإ

نه لن يكون مفاجأأة للرئيس أأو أأي وفد يف  .723 أأنه اكن يعتقد أأن جلنة الربانمج واملزيانية  القاعةوقال وفد اململكة املتحدة اإ
ىل تعريف بشأأن نفقات  دلهيا تفويض من امجلعية العامة، وأأن جلنة الربانمج واملزيانية دلهيا من اخلربة ما يسمح لها ابلتوصل اإ

لهذا القرار وهذه املناقشة أأن حيداث يف هذه اللجنة. واكنت جلنة الربانمج واملزيانية قريبة جدا واكن الوفد التمنية. وذلكل، ينبغي 
قرار التعريف يف جلنة الربانمج واملزيانية املقبةل، ويه جلنة الربانمج واملزيانية رمق  ىل اإ  .13يتطلع اإ

من قبل امجلعية العامة بأأن تنظر يف هذه املسأأةل، وأأنه يتعني وذكر وفد اجلزائر أأن جلنة الربانمج واملزيانية مت تلكيفها  .722
ىل امجلعية العامة بشأأن هذه املسأأةل. ورأأى الوفد أأن جلنة الربانمج واملزيانية اكنت  عىل جلنة الربانمج واملزيانية أأن تقدم تقريرا اإ

ىل امجلعية العامة وسيمت يأأخرى يف امجلعية العامة. وس  ، لأنه سيمت مناقش هتا مرةوجهيةتناقش مسأأةل غري  رسالها تلقائيا اإ مت اإ
. واكنت امجلعية العامة قد طلبت من لأن ذكل أأمر تلقايئالنظر فهيا. وابلتايل مل يفهم الوفد ملاذا اكنت الوفود تعارض ذكل. 

لهياجلنة الربانمج واملزيانية أأن تنظر يف هذا وأأن ترفع تقريرا  فع. اإ ىل امجلعي فاإن تكل املسأأةل سرت   ة العامة.اإ

جراء بعض  .725 نه س يقرأأ اخلطة ابء لأهنا اكنت تامتىش كثريا مع ما قيل، وقد تقوم جلنة الربانمج واملزيانية ابإ وقال الرئيس اإ
جيايب للغاية، العنرص  ن جلنة الربانمج واملزيانية قد تصنف، عىل حنو اإ التعديالت عىل الفقرة فامي يتصل هبذه املسأأةل. وقال اإ

ذا اكنت تر  ن جلنة الربانمج واملزيانية )غب يف حتسينه. وقرأأ الرئيس ما ييل: الأول اإ ( واصلت املناقشات حول التعريف 2"اإ
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نه بصدد تغيري ترتيب ما 1اجلديد للتمنية والنفقات يف س ياق الربانمج واملزيانية ) ( وقررت )يف هذه النقطة، قال الرئيس اإ
تب هنا( أأن تواصل املشاورات غري الرمسية بشأأن هذ ن هناك اثنني أأو ثالثة خيارات. اكن أأحدها عدم ه املسأأةل"ك  . مث قال اإ

ىل اتفاق. واخليار الآخر هو أأنه لن يكون  قول أأي يشء عام سوف تطبقه الأمانة، يف حال مل تصل جلنة الربانمج واملزيانية اإ
عداد الربانمج واملزيانية للثنائية  ويفيد اخليار الثالث بأأن التعريف  .1026/27هناك تعريف لنفقات التمنية س يطبق عىل اإ

لأن جلنة الربانمج واملزيانية جيب أأن تكون واحضة بشأأن ما ينبغي  1026/27احلايل س يطبق عىل الربانمج واملزيانية للثنائية 
ذا مل تكن جلنة الربانمج واملزيانية قادرة عىل حلها. وأأضاف ا لرئيس أأنه، فامي تلكيف الأمانة ابلقيام به فامي يتعلق هبذه املشلكة اإ

خيص الفقرة الفرعية )ج(، اكن قد اقرتح أأن يكون لك تعريف من تعاريف نفقات التمنية بندا من بنود جدول الأعامل لدلورة 
ومبا ميكن جلنة الربانمج  قرار، حبيث تمتكن الوفود من حبثهال مرشوعللجنة الربانمج واملزيانية. وطلب الرئيس توزيع  13الـ 

ىل امجلعية العامة. واملزيانية من  الرتكزي عىل هذا فقط، وهو، كيف ميكن للجنة الربانمج واملزيانية أأن ترفع تقاريرها اإ

عداد تقرير من الرئيس لأن ما  مرشوعوبعد توزيع  .726 القرار، اقرتح الرئيس أأنه، ابلنس بة لبند نفقات التمنية، جيب عليه اإ
ض القرارات بشأأن مواصةل املناقشات يف جلنة الربانمج واملزيانية اعتقد أأنه ميكن أأن يكون اخلطة ابء سيتطلب اختاذ بع

ىل امجلعية العامة. ونظرا لأن  ن هذه املسأأةل جيب أأن ت رفع اإ ىل بعض الوفود تقول اإ املقبةل، ولكنه اكن قد مسع أأيضا بوضوح اإ
ىل اتفاق، اقرتح أأن يكون نص الرئيس جامع والتوصل اإ ىل اإ ماكنية للوصول اإ "واصلت جلنة عىل النحو التايل:  الرئيس مل ير اإ

الربانمج واملزيانية املناقشات حول تعريف جديد لنفقات التمنية يف س ياق الربانمج واملزيانية. وابلرمغ من وجود مشاركة 
ىل قرار. واقرتحت بعض الوفود رضورة مواصةل املناقشة يف امجلعية العامة املقبةل،  ولكن البناءة وبعض التقدم، مل يمت التوصل اإ

ن هذا س يكون هو تقرير الرئيس للجنة الربانمج واملزيانية" 13اقرتحت مجيع الوفود مواصةل املناقشات يف ادلورة الـ  . وقال اإ
ىل امجلعية العامة. ومل يعتقد الرئيس أأنه س يفتح الباب  وسيشلك جزًء من الوثيقة اليت سرتسلها جلنة الربانمج واملزيانية اإ

ماكنية لختاذ قرار.للمناقشات نظرا لعدم وج  ود اإ

نه، نظرا لواقعية الأمر .727 شارة مرجعية وقال وفد اجلزائر اإ ضافة اإ نه اكن يرغب فقط يف اإ ، مل يكن هناك يشء يقال. وقال اإ
ىل القرار اخلاص اذلي اختذته امجلعية العامة بشأأن هذه  . WO/GA/43/22 الوثيقةمن  20الفقرة يف  ورد، واذلي املسأأةلاإ

ىل القرار اذلي اختذته امجلعية العامة حول هذه  ضافة هذه الإشارة اخلاصة اإ لبت املسأأةل لأن امجلعية العامة قد ط وأأراد الوفد اإ
ىل نة الربانمج واملزيانية مناقش هتاجل من  شارة اإ ضافة اإ  القرار. ذكل، ورأأى الوفد أأنه من الإنصاف اإ

ن جلنة الربانمج واملزيانية دلهي .728 ا تفويض من امجلعية العامة. واكنت هناك مشاركة بناءة ومل يمت التوصل وقال الرئيس اإ
دخال الاقرتاح اذلي قدمه وفد اجلزائر. وأأضاف أأنه اكن يتحمل املسؤولية الاكمةل  ىل قرار. ورأأى عدم وجود مشلكة يف اإ اإ

نه يأأمل أأن واكن حياول أأن يكون واقعيا يف تلخيص املناقشة. وتوجه ابلشكر اإىل مجيع الوفود عىل مشا ركهتم البناءة وقال اإ
تتوصل جلنة الربانمج واملزيانية اإىل قرار عندما تعاجل هذه القضية يف املرة القادمة. ووفقا ذلكل، جشع الوفود عىل مواصةل 

ذا اكنت جلنة الربانمج واملزيانية القادمة ميكن أأن تبدأأ  املشاورات وعدم الانتظار للجنة الربانمج واملزيانية القادمة، لأنه اإ
قراره. وذلكل أأعرب عن رغبته يف تشجيع احلوار املس متر.  ابتفاق، فاإن هذا ميكن فقط اإ

لهيا امجلعية العامة للويبو يف دورهتا : ملخص الرئيس .729 ىل الولية اليت أأس ندهتا اإ ن جلنة الربانمج واملزيانية، استنادا اإ اإ
ىل أأي قرار فقد ُأحرز (، قد رشعت يف مناق WO/GA/43/21الثالثة والأربعني )الوثيقة  ل اإ شات بن اءة، ورمغ عدم التوص 

ىل مرفقات الوثيقة  واقرتاح انئب الرئيس بدمج  WO/GA/43/21بعض التقدم يف هذا الشأأن. واستندت املناقشات اإ
مة عنارص التعاريف الواردة يف تكل املرفقات. وللمناقشات املقبةل أأن تأأخذ يف احلس بان الاقرتاحات السابقة والنصوص ا ملعم 

 والأفاكر واملقرتحات اليت طرحت خالل اجللسة العامة.

 تقرير مرحيل عن مرشوع حتسني معايري السالمة والأمن يف مباين الويبو احلالية 13البند 

ىل الوثيقة  .750  .WO/PBC/22/13استندت املناقشات اإ
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معايري السالمة والأمن يف  ع حتسنيوأأبلغ الرئيس اجللسة أأن هذه الوثيقة قدمت معلومات حتديثية حول "مرشو .752
 .1023" منذ تقدمي التقرير السابق يف سبمترب احلاليةباين الويبو م 

حرازه يف املرشوع. وقد شارف  .751 وذكرت الأمانة أأن هذا اكن تقريرا س نواي قياس يا قدم معلومات عن التقدم اذلي مت اإ
ىل أأن املرشوع يمت  أأمن احمليط اخلاريج واجلوانب الأمنية الأخرى املرتبطة هبذا املرشوع عىل الانهتاء. وأأشارت الأمانة اإ

بمتويل مشرتك مع البدل املضيف وأأعرب عن امتنانه لهذا. وذكرت الأمانة أأن املرشوع اكن مضن حدود املزيانية وأأعربت عن 

 .1022أأملها بأأن يكمتل حبلول هناية من لك 

ىل الأمانة وأأعرب عن رغبته يف الإ  .753 ىل أأن املرشوع اكن عىل وتوجه وفد املكس يك ابلشكر اإ شارة بشلك خاص اإ
وشك الانهتاء وأأعرب عن أأمهل يف أأن ينهتيي يف الواقع بنجاح مضن حدود املزيانية اليت وافقت علهيا واعمتدهتا ادلول الأعضاء. 

 ادلروس وسوف يراقب الوفد نرش التقرير الهنايئ مبجرد الانهتاء من املرشوع. وأأعرب الوفد عن أأمهل أأيضا يف أأن يمت تعمل
دارة للمشاريع  املس تفادة من تنفيذ املرشوع. ومن شأأن هذه ادلروس أأن تشمل، ولكهنا ل تقترص عىل، كيفية حتقيق أأفضل اإ

 28من هذا النوع. وأأعرب عن أأمهل أأن يتس ى تقدمي تقرير مرة أأخرى اإىل جلنة الربانمج واملزيانية، كام حدث يف ادلورة الـ 
جراء للجنة الربانمج واملزيانية ىل اإ ، بشأأن اجلوانب التقنية واجلوانب الأخرى اليت مل يمت الاطالع علهيا يف البداية، واليت أأدت اإ

 بعض التعديالت الكبرية جدا يف مسار تنفيذ املرشوع.

وأأكدت الأمانة أأنه سيمت توزيع هذه املعلومات عىل الفقرات املتعلقة ابدلروس املس تفادة من تنفيذ املرشوع يف التقرير  .752
 الهنايئ حول املرشوع مبجرد الانهتاء منه، ل س امي أأن هذا اكن هجدا مشرتك مع البدل املضيف.

 وعرض الرئيس فقرة القرار املقرتحة لهذا البند من جدول الأعامل اذلي مت اعامتده. .755

 مباين أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامً ابلتقرير املرحيل عن مرشوع حتسني معايري السالمة والأمن يف .756
 (.WO/PBC/22/13الويبو احلالية )الوثيقة 

 تقرير مرحيل عن مرشوعات البناء 12البند 

ىل الوثيقة  .757  .WO/PBC/22/14استندت املناقشات اإ

ىل أأن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة مشل القاعة اجلديدة يف حد ذاهتا  .758 وأأشارت الأمانة يف تقدميها للتقرير املرحيل اإ
ىل جانب مقصورات  ىل )اإ قدت هبا دورة جلنة الربانمج واملزيانية، ابلإضافة اإ الرتمجة وغرفة التحمك السمعي والبرصي(، اليت ع 

( وردهة مبى أأرابد بوكش 1022أأغسطس  2غريها من املناطق التالية: مركز الوصول اجلديد اإىل مجمع الويبو )مفتوح منذ 
ق الأوسط ملبى أأرابد بوكش وعدة مناطق مت جتديدها يف الطابق وسلسةل من قاعات الاجامتعات الصغرية اجلديدة يف الطاب

السفيل )قيد الاس تخدام ابلفعل(. ومن املقرر أأن يكمتل الهبو الاكئن أأسفل القاعة اجلديدة مبارشة يف الوقت احملدد لفائدة 
ىل املرافق ذات الصةل خل ضافة اإ نرتنت ومنضدة للواثئق اإ دمة الاجامتعات. وأأوحضت امجلعيات: ويشمل غرفة حصافة وصاةل اإ

غالق ودي وهنايئ مع املقاول العام الرمسي يف  ىل اإ ، عىل 1022أأغسطس عام  16الأمانة العامة أأهنا متكنت من التوصل اإ
لهيا يف يوليو عام  ، وأأن هذا 1021أأساس اتفاقات الفسخ الودي للعقود الأولية املربمة مع هذا املقاول اليت مت التوصل اإ

آليات حلل الزناع. ونتيجة ذلكل، احتفظت الويبو بأأموال الإغالق الهنايئ آليات قانونية أأو أ ىل أ ىل اللجوء اإ  حتقق دون احلاجة اإ
اكفية لتغطية تاكليف أأعامل الاستبدال للمبى اجلديد، واكن املقاول العام السابق قد سدد للويبو الرصيد الهنايئ املس تحق 

التقرير املرحيل عن مرشوع البناء اجلديد التفاصيل التنفيذية للك من أأعامل عىل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة. وتضمن 
، وللأعامل املتبقية اليت يتعني القيام به 1023التصحيح أأو الأعامل املتعلقة بوضع اللمسات الهنائية اليت اكمتلت منذ سبمترب 

جلديدة التفاصيل التنفيذية للك من الأعامل . وتضمن التقرير املرحيل عن مرشوع قاعة املؤمترات ا1025حىت هناية عام 
املنجزة ابلفعل والأعامل املتبقية اليت يتعني الانهتاء مهنا. وأأوحضت الأمانة أأنه اكنت هناك حاجة اإىل مبلغ يصل اإىل 

اية من فرنك سويرسي من أأجل اس تكامل البنود املتبقية ملرشوع البناء اجلديد اذلي اكن من املتوقع تغطيته يف البد 200000
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يرادات متنوعة". وفامي يتعلق املزيانية والوضع املايل  خالل غرامة التأأخري اليت سددها املقاول العام السابق واملعروفة بأأهنا "اإ
نفاق مضن اإجاميل مظروف املزيانية املنقحة 1022ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف هناية شهر يوليو عام  ، بقي مس توى الإ

. ونظرا لأن املرشوع اكن 1022فرنك سويرسي عىل النحو اذلي وافقت عليه ادلول الأعضاء يف عام  مليون 71.7وقدره 
غالق مجيع احلساابت اليت تضم أأكرث من  ضافية من  70عىل وشك الانهتاء، فاإن اإ ىل أأموال اإ مقاول بدأأ يبني احامتل احلاجة اإ

ة: )أأ( فامي يتعلق بعدة عقود تقوم عىل مسح المكية، أأوحض أأجل تغطية التاكليف الإضافية النامجة عن ثالثة عوامل رئيس ي
ىل  يف املائة أأكرث، مما اكن متوقعا  20بعض املقاولني أأن المكيات الفعلية املس تخدمة لعدد من املواد اكنت أأكرب بكثري، وتصل اإ

دم كفاية التنس يق بني . )ب( التأأخريات النامجة عن ع1021و  1020يف الأصل عندما قدموا عروضهم الأولية بني عايم 
التخصصات من قبل خمتلف الرشاكت املهنية يف املوقع. )ج( واهجت بعض الرشاكت صعوابت يف الاس تجابة بطريقة مرنة 

ضافية يف اجلدول الزمي للأعامل يف  ومنسقة ويف الوقت املناسب للمطالب املفروضة علهيم، مما تسبب يف حدوث تأأخريات اإ
ىل أأن هذه الرشاكت قد اضطلعت ابلزتامات يف أأماكن أأخرى، نظرا لأهنا مل تتوقع احلاجة املوقع )اكن هذا اإىل حد  كبري يعود اإ

ىل ما بعد ربيع عام  ىل البقاء يف املوقع اإ (. ونتيجة ذلكل، مت تقدمي طلب اإىل جلنة الربانمج واملزيانية للحصول عىل متويل 1022اإ
ىل  ضايف يصل اإ غ 1.5اإ . وأأفادت الأمانة بأأنه، وفقا 1025الق اكفة احلساابت حبلول عام مليون فرنك سويرسي من أأجل اإ

للمؤرشات املرجعية املتاحة ملشاريع البناء الكربى ذات الطبيعة والنطاق املشاهبني، مل يكن من غري املعتاد يف وقت الإغالق 
ىل  3وجود مزيانية تمكيلية بنس بة  مليون فرنك سويرسي  1.5داية. واكن مبلغ يف املائة تقريبا من املزيانية املعمتدة يف الب 5اإ

 71.7البالغ  1022يف املائة فوق اإجاميل مظروف املزيانية املنقحة املعمتدة لعام  3.22اذلي مت طلبه ميثل زايدة قدرها حوايل 
يالء العناية ال واجبة للنقاط مليون فرنك سويرسي. وأأكدت الأمانة أأهنا سوف تراجع بعناية مجيع احلساابت مع املقاولني مع اإ

املذكورة أأعاله، ول س امي من أأجل حتديد حصة املسؤوليات بني خمتلف املقاولني واملهندسني املعامريني واملهندسني والتقامس 
املرتتب عىل ذكل للتاكليف الإضافية بيهنم سواء جلزء مهنا أأو لكها. وسوف تبذل الأمانة قصارى هجدها للحد قدر الإماكن من 

لوب للموارد الإضافية الالزمة. وسوف تقدم الأمانة تقريرا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعيات بنتاجئ لالس تغالل املط
مراجعهتا وادلروس املس تفادة وحاةل احلساابت اخلتامية. واختمتت الأمانة بتوضيح أأنه، عند أأخذ املرشوعني معا وعند النظر 

ضال عن غرامة التأأخري اليت عادت عىل "الإيرادات املتنوعة"، أأظهرت ، ف1021يف الوفورات اليت مت تسلميها يف عام 
جاملية مقدرة لالك املرشوعني بلغت حوايل  فرنك سويرسي، عىل النحو املبني  675000الاحتياجات الناجتة للموارد زايدة اإ

 .WO/PBC/22/14يف اجلدول املرفق ابلوثيقة 

ىل الأمانة عىل عر  .759 ضها للتقرير املرحيل عن الك املرشوعني. وأأحاط علام ابلتحديث وتوجه وفد املكس يك ابلشكر اإ
اذلي أأضيف بشأأن املفاوضات اليت جترهيا الأمانة مع املقاول العام السابق، واليت اختمتت ابلإغالق الهنايئ لالك املرشوعني. 

ىل الوضع احلايل ملزيانية م  ىل التأأخريات واإ رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، وأأشار وأأحاط الوفد علام أأيضا ابلأس باب اليت أأدت اإ
بقاء علهيا داخل حدود  ىل أأن مشاريع البناء غالبا ما تتعرض خملاطر جتاوز التاكليف، عىل الرمغ من اجلهود اليت تبذل لالإ اإ
ف مظروف املزيانية، ول س امي ملشاريع حبجم مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة. وأأدرك الوفد أأنه اكن من الصعب، يف ظل ظرو
تنفيذ املرشوع، جتنب مثل هذا التجاوز للتلكفة. وذكر أأنه أأحاط علام عىل حنو دقيق ابلطلب املقدم من الأمانة العامة 

ىل  غالق احلساابت، وأأن هذه الأموال سيمت  1.5للحصول عىل موافقة عىل مبلغ يصل اإ مليون فرنك سويرسي من أأجل اإ
ن تفعل لك ما بوسعها محلاية مصاحل املنظمة وحسب أأقل قدر ممكن من حسهبا من الاحتياطيات. وانشد الوفد الأمانة بأأ 

جراء مناقشة بناءة وأأكرث مشول يف املس تقبل لدلروس املس تفادة من التجربة  ىل اإ الاحتياطيات. واختمت الوفد بأأنه يتطلع اإ
 املكتس بة من مشاريع البناء احلالية.

 من جدول الأعامل. ومل تكن هناك تعليقات ومت اعامتد القرار. 12وتال الرئيس القرار املقرتح فامي يتعلق ابلبند  .760

 أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ويف الاحتادات، الك فامي يعنيه، مبا ييل: .762

الإحاطة علامً مبضمون التقرير املرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  "2"
 (؛WO/PBC/22/14وثيقة )ال
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فرنك سويرسي لصاحل مرشوع البناء  200 000 أأقصاهواملوافقة عىل اقرتاح الترصحي بتخصيص مبلغ  "1"
ىل  20اجلديد )الفقرات من   (؛WO/PBC/22/14الوثيقة من  25اإ

فرنك سويرسي من الأموال  1 500 000 أأقصاهواملوافقة عىل اقرتاح الترصحي بتخصيص مبلغ  "3"
ىل  26الاحتياطية لصاحل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة )الفقرات من  من  12اإ

 (.WO/PBC/22/14 الوثيقة

 تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية 15البند 

ىل الوثيقة  .761  .WO/PBC/22/15استندت املناقشات اإ

ىل  .763  هذا البند من جدول الأعامل. تقدميودعا الرئيس الأمانة اإ

من قبل ادلول  مشاريع التخطيط املركزي للموارد دمت الأمانة التقرير املرحيل التايل. ومتت املوافقة عىل حمفظةوق .762
. وقد مشلت تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط املركزي للموارد غطى اكفة جمالت التنظمي 1020الأعضاء يف سبمترب 

نتاجية وتوجيه اخلدمة للعمليات الإدارية والتنظميية للويبو. وأأوحضت والإدارة، ول س امي ابلرتكزي عىل حتسني الكفاءة و  الإ
دارة الويبو القامئ عىل النتاجئ اكن احملور الأسايس لتنفيذ حمفظة التخطيط املركزي للموارد واحملرك لاكفة  الأمانة أأن ادلمع لهنج اإ

كزي للموارد سعت اإىل حتسني نوعية املعلومات املقدمة املشاريع طوال فرتة التنفيذ. وأأضافت الأمانة أأن حمفظة التخطيط املر 
ىل ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة والإدارة. ومشل أأحد هذه التحسينات التعزيزات اليت أأدخلت عىل تقرير أأداء الربانمج  اإ

تقديرمه اذلي مت عرضه عىل ادلول الأعضاء للنظر فيه يف وقت سابق من هذا الأس بوع. وأأعرب العديد من الوفود عن 
لتحسني نوعية املعلومات املقدمة وجشعوا عىل مواصةل تقدمي هذه النوعية من املعلومات. وتعلقت التحسينات الأخرى اليت 
عداد التقارير، وقد أأصبح هذا ممكنا من خالل اس تخدام  متت يف املعلومات املقدمة بنوعية وضع املزيانية القامئة عىل النتاجئ وابإ

زي للموارد. وأأوحضت الأمانة أأن التقرير احلايل يمكل التقرير اذلي مت تقدميه يف سبمترب من العام املاي. حمفظة التخطيط املرك
وتضمنت بعض الإجنازات اليت حققهتا حمفظة التخطيط املركزي للموارد ترقية النظم املالية واملوارد البرشية اجلديدة والتشغيل 

ىل تطوي ر ونرش قدرات ذاكء الأعامل. وأأوحضت الأمانة أأن التخطيط املركزي للموارد احتاج الناحج لنظام الرواتب، ابلإضافة اإ
اإىل مجع الكثري من البياانت ولكن القدرة عىل تقدمي معلومات هميلكة عىل حنو جيد للغاية اإىل لك من الإدارة وكذكل أأحصاب 

يدا. واكنت هذه منطقة حتظى برتكزي خاص. وقد مت املصلحة يه اليت جعلت التخطيط املركزي للموارد أأمرا مثريا لالهامتم ومف 
نرش تطبيق ختطيط الثنائية مبا يوفر ادلمع للمزيانية اليت مت مراجعهتا واملوافقة علهيا من قبل ادلول الأعضاء العام املاي. 

يط والتنفيذ وكذكل مت نرش تطبيقات ختطيط العمل واليت مضنت أأن يتوافق العمل اذلي قامت به الربامج من حيث التخط 
مع النتاجئ واملؤرشات اليت اكن ل بد من حتقيقها. وأأضافت الأمانة أأن هناك معلية رمسية ملراجعة خطط العمل هذه واملوافقة 
جراء تقيمي  علهيا من قبل املدير التنفيذي. ويف فرتة الثنائية احلالية، سيمت نرش أأدوات مراقبة التنفيذ حىت يتس ى الرتكزي عىل اإ

دارة املشاريع، ويف الوقت اذلي أأفضل للت قدم احملرز حنو حتقيق النتاجئ ومؤرشات الأداء. وطبقا لأفضل املامرسات املتبعة يف اإ
جراء معلية حتقق مس تقل للمحفظة  اكنت حمفظة التخطيط املركزي للموارد قد اقرتحت عىل ادلول الأعضاء، مت اقرتاح اإ

جراء هذا وقدم الاستشاريون والقادة يف جمال تنفيذ التخطيط املركزي وتثبت مهنا يف منتصف معلية التنفيذ. مت ابلف عل اإ
، عندما مت تقدمي التقرير املرحيل 1023للموارد عددا من التوصيات املفيدة للغاية. ويف الاجامتع الأخري اذلي عقد يف سبمترب 

مشاركة نتاجئ هذا التحقق والتثبت املس تقل. وبناء الأخري اإىل جلنة الربانمج واملزيانية، طلب وفد واحد عىل الأقل من الأمانة 
عليه، أأوحضت الأمانة أأهنا أأرفقت التوصيات ابلتقرير وأأنه قد مت تنفيذها ابلفعل. وأأضافت الأمانة أأنه أأثناء حمفظة التخطيط 

تقدم الكبري اذلي مت املركزي للموارد مت حتديد فرص جديدة، مبا يف ذكل اس تحداث أأداة لإدارة اخملاطر يف املؤسسات دلمع ال 
دارة اخملاطر وتعزيز الضوابط. وأأضافت الأمانة أأنه ليس من قبيل الاس تدامة حماوةل القيام بذكل دون  حرازه يف تنفيذ اإ اإ

حدى الأدوات وسيمت نرشها خالل الأشهر  اس تخدام أأدوات تكنولوجيا املعلومات يف املدى الطويل. وبناء عليه، مت اختيار اإ
ىل أأحدث 1025وأأوحضت الأمانة أأيضا أأنه: )أأ( خالل عام  القليةل املقبةل. ، سوف يمت ترقية نظم املوارد البرشية والنظم املالية اإ

الإصدارات من أأجل السامح للويبو ابلس تفادة من اكفة اخلصائص والفرص املتاحة يف هذه املنتجات اجلديدة؛ )ب( اكن 
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احلومكة وفقا للتوصيات اخملتلفة للتحقق والتثبت املس تقل واكن اس تخدام  جيري مراقبة اس تخدام املزيانية عن كثب. ومت تعزيز
نفاق ما يقرب من  مليون فرنك سويرسي من املزيانية  21املزيانية يتناسب مع حتقيق التقدم والهدف. ويف هناية مايو، مت اإ

ر التأأخري البس يط يف نرش املوارد مليون فرنك سويرسي اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء. وقد أأث 15الإجاملية البالغة 
ىل متديد اجلدول الزمي حملفظة املشاريع مع عدم حدوث تغيري عىل  البرشية عىل املشاريع الأخرى ذات الصةل، مما أأدى اإ

مي املزيانية العامة اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء. وأأوحضت الأمانة أأيضا أأنه عند حتديد جداول زمنية، اكنت القدرة عىل تقد
اتحة الفرق املسؤوةل عن العمليات التجارية اخملتلفة عوامال رئيس ية حبيث تكون قادرة عىل استيعاب واحتواء التغيريات  واإ

 املتضمنة يف العملية.

مليون فرنك سويرسي قد اس تخدم، يف  26.2)اس تخدام املزيانية( أأظهرت أأن مبلغ  12وأأوحض وفد كندا أأن الفقرة  .765
مليون فرنك سويرسي، مما يعي أأن مبلغ الأربعة مليون فرنك سويرسي قد مت  21ت للتو رمقا قدره حني أأن الأمانة قد ذكر 

 تكبده يف النفقات يف شهر واحد. وطلب الوفد من الأمانة تأأكيد أأنه عىل الرمغ من التأأخري، سيمت احرتام املزيانية.

مليون فرنك  21نية الواردة يف التقرير بلغت وردا عىل الأس ئةل اليت أأاثرها وفد كندا، أأكدت الأمانة أأن املزيا .766
. وأأكدت 1022مليون فرنك سويرسي اكن هو النفقات املقدرة مع هناية عام  26، وأأن مبلغ الـ 1022مايو  32سويرسي يف 

يف  مليون فرنك سويرسي، عىل النحو اذلي أأقرته ادلول الأعضاء 15الأمانة أأيضا أأن مظروف املزيانية الإجاملية سيبقى عند 
 ، حىت مع اجلدول الزمي املوسع املتوقع.1020عام 

 ونظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى، تال الرئيس فقرة القرار املقرتحة اليت مت اعامتدها. .767

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامً ابلتقرير املرحيل اخلاص بتنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد  .768
 (.WO/PBC/22/15املؤسس ية )الوثيقة 

 تقرير مرحيل عن مرشوع استامثر رأأس املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت 16البند 

ىل االوثيقة  .769  .WO/PBC/22/18استندت املناقشات اإ

حرازه يف مرشوع الاستامثر  WO/PBC/22/18وأأوحض الرئيس أأن االوثيقة  .770 قدمت حتديثا حول التقدم اذلي مت اإ
. 1023تصالت مقارنة ابلوضع اذلي مت عرضه عىل جلنة الربانمج واملزيانية السابقة يف سبمترب يف تكنولوجيا املعلومات وال

ىل تقدمي هذا التقرير املرحيل.  ودعا الأمانة اإ

ىل  16)الـتاسعة والأربعني  الاجامتعاتوذك رت الأمانة بأأنه يف سلسةل  .772 ( وافقت مجعيات 1022أأكتوبر  5سبمترب اإ
ادلول الأعضاء يف الويبو عىل اقرتاح استامثر رأأس املال لمتويل بعض أأنشطة تكنولوجيا املعلومات والتصالت )الوثيقة 

WO/PBC/18/13ديدة (، مبا يف ذكل ما ييل: املرافق ذات الصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت لقاعة املؤمترات اجل
وغرف اجامتعاهتا امللحقة وغرف الاجامتعات الأخرى يف مباين الويبو، واستبدال البدال الهاتفي نورتل مرييداين القدمي، 

آخر 1023سبمترب  23-9) 12واستبدال أأهجزة المكبيوتر املكتبية. ويف دورهتا الـ  ( مت اإطالع جلنة الربانمج واملزيانية عىل أ
(. وزود التقرير احلايل ادلول الأعضاء مبعلومات WO/PBC/21/14ذا املرشوع )الوثيقة مس تجدات التقدم احملرز يف ه

ىل مجعيات  . ويف اخلتام، أأوحضت الأمانة أأنه قد مت استبدال أأهجزة المكبيوتر املكتبية 1023تمكيلية للتقرير املرحيل املقدم اإ
ملرشوع وحتققت مجيع أأنشطة الأعامل الرئيس ية كام اكن . ومل يكن هناك أأي تغيري يف نطاق ا1023القدمية حبلول هناية عام 

 مقررا لها أأصال. وأأضافت الأمانة أأن الوثيقة قدمت أأيضا جدول مفصال عن املزيانيات والنفقات الفعلية.

 ومل يكن هناك أأي تعليقات عىل هذا البند من جدول الأعامل. وتال الرئيس نص القرار املقرتح اذلي مت اعامتده. .771
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نة الربانمج واملزيانية علامً ابلتقرير املرحيل عن مرشوع استامثر رأأس املال يف تكنولوجيا املعلومات أأحاطت جل  .773
 (.WO/PBC/22/18والتصالت )الوثيقة 

 تقرير مرحيل عن تنفيذ س ياسة الويبو بشأأن اللغات 17البند 

ىل الوثيقة  .772  .WO/PBC/22/16استندت املناقشات اإ

لأمانة اوطالب  تقرير مرحيل عن تنفيذ س ياسة الويبو بشأأن اللغاتمن جدول الأعامل:  17وافتتح الرئيس البند  .775
 .WO/PBC/22/16بتقدمي الوثيقة 

ىل أأنه يف ادلورة التاسعة والأربعني وأأشار  .776 اجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو اليت سلسةل من ت الأمانة اإ
تفاق عىل أأن التغطية اللغوية لواثئق اجامتعات جلان الويبو والهيئات الرئيس ية واملنشورات مت ال 1022عقدت يف عام 

الأساس ية واجلديدة جيب أأن تتسع تدرجييا لتشمل مجيع اللغات الرمسية الست للأمم املتحدة وجيب أأن يمت تقيمي تلكفة 
ويف س ياق الربانمج واملزيانية للثنائية  1021/23ل الثنائية التغطية اللغوية لواثئق الفريق العامل يف ضوء اخلربة املكتس بة خال

ادلول الأعضاء مبعلومات تمكيلية للتقرير املرحيل عن الس ياسة  WO/PBC/22/16. وزودت الوثيقة 1025/  1022
 .1023اللغوية اذلي مت تقدميه اإىل مجعيات 

يب ورحب ابملعلومات املقدمة عن الوفورات املالية وحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكري .777
اليت حتققت نتيجة لتطبيق تدابري الرتش يد. ودعت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب الويبو اإىل ترمجة النسخ املنقحة من 

ضا ىل اللغة الإس بانية، مبا يف ذكل تصنيفات نيس ولواكرنو وفيينا للرباءات اإ ىل التصنيفات ادلولية التصنيفات ادلولية اإ فة اإ
للرباءات. واكن من املهم مراقبة جودة الرتمجة واحلصول عىل ردود فعل مبارشة من ادلول الأعضاء فامي يتعلق بتنفيذ الس ياسة 

جراء مسح اس تقصايئ.  اللغوية عن طريق اإ

لهاي العامل يس تخدمان الآن ورحب وفد الصني بكون الفريق العامل املعي مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفريق  .778
اللغات الرمسية الست ملنظومة الأمم املتحدة، ودعا الأمانة اإىل وضع جدول زمي أأكرث وضوحا للتوسع يف الس ياسة اللغوية 

 لتشمل مجيع الفرق العامةل واكفة واثئق العمل، مع اخذ فعالية التلكفة بعني الاعتبار.

اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأعرب وفد الأرجنتني عن تأأييده للبيان  .779
وأأعرب عن تأأييده الاكمل للك من مبدأأ تعدد اللغات واملساواة يف املعامةل بني مجيع اللغات الرمسية الست ملنظومة الأمم 

ىل مواصةل تنفيذ تدابري ا ىل اخنفاض يف اإجاميل املتحدة. وشدد الوفد عىل الأثر الإجيايب واحلاجة اإ لرتش يد والرقابة، مما أأدى اإ
ىل مصادر خارجية ميكن  1023عدد اللكامت املرتمجة يف عام  س ناد أأعامل الرتمجة اإ والتاكليف ذات الصةل. وعىل الرمغ من أأن اإ

ىل فعاليات كبرية يف التاكليف، اكن من الرضوري ضامن احلفاظ عىل اجلودة.  أأن يؤدي اإ

ىل  .780 الأثر الإجيايب لتدابري الرتش يد واملراقبة فامي يتعلق ابلرتمجة، والفعاليات يف التاكليف اليت بلغت وأأشار وفد كندا اإ
س ناد أأعامل  35مليون فرنك سويرسي، وأأنه عىل الرمغ من حدوث زايدة يف عبء العمل بنس بة  1.1 يف املائة، فاإن تلكفة اإ

ىل مصادر خارجية قد اخنفض بنس بة   يف املائة. 11الرتمجة اإ

وأأعرب وفد ش ييل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وذكر  .782
، اكن من الرضوري أأن يمت نرش ترجامت الواثئق بطريقة مالمئة ويف WO/PBC/22/16من الوثيقة  20أأنه وفقا للفقرة 

ىل املعلومات الوقت املناسب وجبودة معينة من أأجل السامح لدل ول الأعضاء ومجيع الأطراف املعنية الأخرى ابلوصول اإ
وحفصها. وعالوة عىل ذكل، ينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة لتوس يع نطاق تغطية اللغات الست ليشمل موقع الويبو عىل ش بكة 

 .WO/PBC/22/16من الوثيقة  28الإنرتنت يف أأقرب وقت ممكن، وفقا للفقرة 
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عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأعرب وفد املكس يك  .781
 وشدد عىل أأمهية احلفاظ عىل جودة الرتمجة.

س بانيا ابلتخفيض يف تاكليف الرتمجة للك صفحة، وأأعرب عن أأمهل يف حتقيق املزيد من الوفورات املالية  .783 ورحب وفد اإ
 20مبساعدة احلاسوب والأدوات الاصطالحية. وينبغي أأن ترتمج الواثئق اليت تزيد قليال عن من خالل اس تخدام الرتمجة 

صفحات اإىل مجيع اللغات الست من أأجل ضامن املساواة يف املعامةل مجليع الوفود. وأأكد الوفد أأن جلنة الربانمج واملزيانية، بدل 
يه املنرب الوحيد املناسب لأي نقاش بشأأن تقدمي التقارير احلرفية.  من الفريق العامل املعي مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،

ىل أأمهية احلفاظ عىل جودة  شارة اإ ىل الرتكزي عىل الفعاليات يف التلكفة، ينبغي أأن تتضمن فقرة القرار اإ وأأخريا، ابلإضافة اإ
 الرتجامت التحريرية والشفوية والإاتحة املبكرة للواثئق ابللغات الرمسية.

س بانيا بتقدمي صيغة حمددة يف هذا الصدد.وطالب ال .782  رئيس وفد اإ

ىل احلاةل اليت نشأأت فامي س بق داخل الفريق العامل املعي مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي  .785 وأأشار وفد املكس يك اإ
بالغ خمتلف هيئات الويبو أأن جل  نة الربانمج واملزيانية يتعلق بتقدمي التقارير احلرفية ابللغة الإجنلزيية فقط وطلب من الأمانة اإ

 تناقش حاليا الس ياسة اللغوية املتبعة يف لك أأحناء الويبو وأأهنا يه الهيئة اخملتصة يف هذا الصدد.

ىل الفريق وقالت الأمانة اإ  .786 ىل اكفة الهيئات واللجان الرئيس ية يف الويبو، وكذكل اإ ن تغطية اللغات الست قد متتد اإ
الرباءات والفريق العامل املعي ابلتمنية القانونية يف نظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل العامل املعي مبعاهدة التعاون بشأأن 

، سيمت متديد التغطية لتشمل الفريق العامل املعي ابلتمنية القانونية يف نظام مدريد 1025للتصماميت الصناعية. ويف عام 
يف ادلويل للرباءات والفريق العامل املعي خبدمات النفاذ للتسجيل ادلويل للعالمات والفريق العامل املعي مبراجعة التصن 

ىل واثئق الأولوية. وسيمت متديد التغطية لتشمل الفرق العامةل املتبقية خالل الثنائية التالية. وعىل الرمغ من أأن جحم  الرمقي اإ
ىل مصادر خارجية قد ارتفع من  ىل  1020/22يف املائة للثنائية  38العمل املس ند اإ ، فقد مت 1021/23املائة للثنائية  يف 56اإ

اختاذ خطوات لضامن احلفاظ عىل جودة الواثئق، مبا يف ذكل تدابري مراقبة اجلودة املتعلقة ابدلقة والشمول والاكامتل ودقة 
ىل  س ناد العمل اإ املصطلحات وسهوةل القراءة والأسلوب وسهوةل الاس تخدام. وقد مت خفض التاكليف بشلك كبري من خالل اإ

لت الرتمجة. واكن قد مت تبي هذا الهنج يف البداية فامي يتعلق بلغتني اثنتني، ومن املقرر توس يعه ليشمل لغة اثلثة يف واك
يف املائة بني عايم  28املس تقبل القريب. أأما ابلنس بة لتدابري الرتش يد واملراقبة، فقد مت خفض عبء معل الرتمجة بنس بة 

صفحات عىل طول واثئق الويبو. ومع ذكل، مل ينطبق هذا التقييد عىل  20الـواكن قد مت تطبيق حد  1023و  1021
ىل  275التقارير احلرفية لالجامتعات، واليت اكنت ترتاوح يف املتوسط بني  صفحة. وسوف تتاح هذه التقارير جبميع  100اإ

اتحة الواثئق لغات الأمم املتحدة لتكل الهيئات واللجان الرئيس ية والفرق العامةل اليت تس تفيد من  تغطية اللغات الست. ومت اإ
صفحات جبميع اللغات الست. ومع ذكل، يف حاةل الواثئق الطويةل، مت ترمجة امللخص  20اليت جتاوزت هامش يا حد الـ 

اتحة الوثيقة الأصلية ابللغة اليت أأعدت هبا فقط.  التنفيذي اإىل مجيع اللغات الرمسية، مع اإ

ن  .787 دخال تعديل طفيف عىل اجلزء  ار قد أأعدمرشوع فقرة القر وقال الرئيس اإ س بانيا اكن دليه اقرتاح ابإ وأأن وفد اإ
أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علاًم ابلتقرير املرحيل بشأأن فقرة القرار:  مرشوعالأخري من هذا النص. مث تال رئيس اجمللس 
تدابري الرتش يد واملراقبة املعززة اليت  )أأ( وأأقرت مبا ييل:"2"(:WO/PBC/22/16تنفيذ س ياسة اللغات يف الويبو )الوثيقة 

عامل اخلارجية مع ضامن ( )ج أأوجه الفعالية احملققة؛ )ب( ن فذت للحد من زايدة عبء أأعامل الرتمجة؛ النس بة املزتايدة للأ
مانة عىل مواصةل هجودها يف هذا الإطار، مع مواصةل احلفاظ عىل خدمة عالية اجلود "1" جودة الرتمجة؛ ة وتوافر وحثت الأ

ر للواثئق بلغات الأمم املتحدة الست، وموافاة جلنة الربانمج واملزيانية بتقرير عن ذكل يف س ياق تقرير أأداء الربانمج لعام  مبك 
 وسأأل الرئيس احلارضين عن الاقرتاح اذلي يفضلونه من بني الاقرتاحني. "..1022

ىل أأن من بني الاقرتاحني الذلين  .788 س بانيا اإ جيابية من حيث أأنه جشع الأمانة عىل وأأشار وفد اإ قدهمام، اكن الأول أأكرث اإ
اتحة الواثئق جبميع اللغات الست يف أأقرب وقت ممكن.  احلفاظ عىل اخلدمة عالية اجلودة القامئة ومواصةل ضامن اإ
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 أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامً ابلتقرير املرحيل بشأأن تنفيذ س ياسة اللغات يف الويبو )الوثيقة .789
WO/PBC/22/16:) 

 وأأقرت مبا ييل: "2"

 تدابري الرتش يد واملراقبة املعززة اليت ن فذت للحد من زايدة عبء أأعامل الرتمجة؛ )أأ(

 أأوجه الفعالية احملققة؛ )ب(

 النس بة املزتايدة للأعامل اخلارجية مع ضامن جودة الرتمجة؛ )ج(

مواصةل احلفاظ عىل خدمة عالية اجلودة وتوافر وحثت الأمانة عىل مواصةل هجودها يف هذا الإطار، مع  "1"
مبك ر للواثئق بلغات الأمم املتحدة الست، وموافاة جلنة الربانمج واملزيانية بتقرير عن ذكل يف س ياق تقرير أأداء 

 .1022الربانمج لعام 

 تقرير مرحيل بشأأن مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية 18البند 

ىل الوثيق .790  .WO/PBC/22/21ة استندت املناقشات اإ

طار  WO/PBC/22/21وذكر الرئيس أأن الوثيقة  .792 اخلطة الرأأساملية قدمت تقريرا مرحليا عن املشاريع الس بعة يف اإ
مليون فرنك سويرسي من  22.1مببلغ يقدر بـ  1023( اذلي وافقت عليه مجعيات الويبو يف عام CMP) الرئيس ية

ىل تقدمي هذا البن  د من جدول الأعامل.الاحتياطيات. ودعا الأمانة اإ

ىل أأن  .791 دراج املشاريع يف ادلورة احلادية وامخلسني وأأشارت الأمانة اإ اخلطة للجمعيات أأقرت املبادئ اليت مبوجهبا مت اإ
مليون فرنك سويرسي للمشاريع الس بعة الرئيس ية كام هو موحض  22.1واعمتدت المتويل مببلغ اإجاميل قدره  الرأأساملية الرئيس ية

حرازه حىت الآن فامي يتعلق مبشاريع WO/PBC/22/21يف الوثيقة  . وقدم التقرير املرحيل حملة عامة عن التقدم اذلي مت اإ
نشاء هيلك حومكة قوي يامتىش مع الهيلك اخلطة الرأأساملية الرئيس ية . ووركزت اجلهود املبذوةل حىت الآن يف الأساس عىل اإ

دراج ادلروس املس تفادة عىل النحو املناسب لتعزيز القيادة اذلي يمت تنفيذه لإدارة مشاريع التخطيط املركزي للموا رد، واإ
الواحضة والاتساق عرب املشاريع، وركزت أأيضا عىل معاجلة القضااي اليت حددهتا جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة. 

شفافية بشأأن تقديرات التاكليف ومشلت تكل تنفيذ التغيريات املقرتحة لتعزيز التخطيط ورفع التقارير لتوفري مزيد من ال 
والصالت الواحضة ابلسرتاتيجيات التنظميية. وسوف يمت اإطالع ادلول الأعضاء عىل هذه التغيريات يف التحديثات الالحقة 

 للمخطط العام لتجديد مباين املقر. وسوف يمت تقدمي تقارير مرحلية موضوعية حمددة عن تنفيذ املشاريع الفردية املعمتدة.

ىل القرار اذلي اختذته جلنة الربانمج واملزيانية يف العام السابق وأأعرب عن ارتياحه للتقرير املرحيل وفد اإ  وأأشار .793 س بانيا اإ
لكنه لحظ عدم وجود توقعات مفصةل عن التلكفة ول حتليل تاكليف وعوائد للمشاريع املقرتحة. واكن الوفد قد توقع أأن 

ىل تلقي معلومات عن تتضمن الوثيقة معلومات عن الوفورات املا لية اليت مت حتديدها عىل املدى املتوسط والطويل وتطلع اإ
والوفورات املالية اليت مت جعلها متثل قمية معادةل. واكن  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةالصةل بني اس تخدام الاحتياطيات لتنفيذ 

بفضل التدابري اليت مت اختاذها وأأن حيصل عىل الوفد يأأمل أأن يكون دليه فكرة واحضة عن املنافع اليت أأوشكت أأن تتحقق 
 معلومات عن الوفورات املالية اليت حتققت.

ىل رؤيته يعمل. وأأعرب عن اعتقاده  .792 نشاء جملس حمفظة مشاريع وأأعرب عن تطلعه اإ ورحب وفد اململكة املتحدة ابإ
ظة. وفامي يتعلق ابلقرتاحات اليت قدمهتا جلنة بأأن جملس احملفظة من شأأنه أأيضا أأن يتعامل مع قضااي الرتابط والقدرات عرب احملف

الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة، أأفاد الوفد بأأن دورات املرشوع مل تنسجم دامئا بدقة مع جداول الاجامتعات واتفق يف 
اخلطة الرأأساملية ود الرأأي مع جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة حول أأمهية معرفة الافرتاضات الرئيس ية اليت اكنت تق
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من وهجة نظر اسرتاتيجية تتعلق ابلأعامل. وسوف يتطلب ذكل حتديد املعامل الرئيس ية ومعايري النجاح، وتطلع الوفد  الرئيس ية
جراء حتليل تاكليف وعوائد يكون أأكرث حتديدا ويكون، من الناحية  اإىل حتقيق فوائد ملموسة. وسوف يرحب الوفد أأيضا ابإ

 خبطط لتحقيق الفوائد. املثالية، مزودا

نشاء هيلك احلومكة  .795 س بانيا واململكة املتحدة. ورحب ابإ وأأعرب وفد كندا عن تأأييده للترصحيات اليت أأدىل هبا وفدا اإ
واتفق متاما مع توصيات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اليت تعاجل بعض اخملاوف اليت أأعرب عهنا الوفد يف العام 

ضافية من الأمانة بشأأن الكيفية اخلطة الرأأساملية الرئيس يةعلق بوضوح السابق فامي يت . وذلكل سوف يرحب بتلقي معلومات اإ
 اليت اكن يمت هبا معاجلة توصيات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة.

وأأشار وفد املكس يك اإىل هيلك احلومكة وأأعرب عن رسوره لإجراء التغيريات والتحسينات. ولحظ أأن اقرتاحات  .796
ىل مزيد من الشفافية يف طريقة عرض تاكليف املرشوع.  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة قد مت تفعيلها مما أأدى اإ

والهيالك املؤسس ية للويبو.  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةني مشاريع وشدد الوفد أأيضا عىل أأمهية وجود صةل واحضة تربط ب
ىل افتقاد التقرير املرحيل لأمرين أأساسني اكنت قد طلبهتام جلنة الربانمج واملزيانية يف العام السابق وهام معلومات  وأأشار أأيضا اإ

ضافية عن الوفورات املالية اليت حتققت يف املشاريع املعمتدة ونظرة عامة مف صةل عن تاكليف املرشوع اليت ميكن أأن تعوضها اإ
ظهار الارتباط مع املزيانية العادية عىل حنو  الوفورات. واكنت جلنة الربانمج واملزيانية قد طلبت أأيضا أأن ترى كيف ميكن اإ

التدفقات أأفضل، ل س امي من خالل تنفيذ توصيات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بشأأن س ياسة السفر واس تخدام 
ىل تقليل جحم الأموال اليت يمت حسهبا من الاحتياطيات. ولفت الوفد  النقدية. واكن الوفد يعتقد أأن هذا من شأأنه أأن يؤدي اإ
ىل الإشارة اليت متت بشأأن مليوين فرنك سويرسي من املفرتض اعتبارها من الوفورات، مما يعي أأنه لن يتعني حسهبا من  اإ

 الاحتياطيات.

للجنة الربانمج واملزيانية طلبت من الأمانة أأن تقدم تقريرا عن ياابن بأأن ادلورة احلادية والعرشين وذك ر وفد ال  .797
دارة اخلزانة، وتفاصيال عن اس هتالك ورمسةل النفقات املتعلقة ابملشاريع.  الوفورات احملققة، مبا يف ذكل من خالل حتسني اإ

بني الوفورات املتعلقة ابملشاريع والوفورات الأخرى املتعلقة ابملزيانية  واكن الوفد قد أأحاط علام بأأنه اكن من الصعب المتيزي
العادية وتقدمي تقارير عهنام بشلك منفصل. ونظرا لهذه الصعوبة، طلب الوفد من الأمانة أأن تقدم تقاريرا عن الوفورات بطريقة 

اخلطة الوفورات خالل مراحل معلية تنفيذ  مكية يف ضوء الس ياق العام للوفورات بشلك عام. كام شدد عىل رضورة تتبع هذه
 امتثال لقرار ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية. الرأأساملية الرئيس ية

وأأوحضت الأمانة أأن أأحد الأس باب اليت حالت دون حتقيق املشاريع الكثري من التقدم هو أأن الأمانة ركزت عىل  .798
نشاء هيلك معاجلة القضااي اليت أأاثرهتا جلنة الويبو الا ستشارية املس تقةل للرقابة وادلول الأعضاء. وفامي يتعلق ابحلومكة، فقد مت اإ

دارة للمشاريع والطريقة اليت من خاللها يرفع مديروا املشاريع تقاريرا اإىل  حومكة أأكرث قوة لاكفة املشاريع يقوم بتحديد جمالس اإ
نشاء هيالك احلومكة ب دارة املشاريع. وقد اس تغرق اإ ل أأن الأمانة أأكدت لدلول الأعضاء بأأنه سيمت جمالس اإ عض الوقت اإ

الامتثال لاكفة طلباهتا والتوصيات الصادرة عن الاجامتعات احلالية والسابقة. واكنت توصيات جلنة الويبو الاستشارية 
ما تلقت اللجنة املس تقةل للرقابة قد نوقشت عىل نطاق واسع مع جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة يف مارس عند

. ويف دورة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اخلطة الرأأساملية الرئيس يةتوجهيات واحضة من الأمانة حول كيفية حتسني 
يف شهر أأغسطس أأعادت الأمانة اإىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اخلطط املتعلقة بكيفية معاجلة التوصيات. ومل 

دراج هذه التحسينات يف واثئق ادلورة  يسمح توقيت املناقشات اليت دارت مع جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ابإ
احلالية للجنة الربانمج واملزيانية. ومع ذكل أأعربت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة عن تقديرها للجهود املبذوةل 

. واكنت الأمانة ل تزال تعمل عىل حتليل التلكفة والعوائد للمشاريع نفسها وخطط والطريقة اليت مت هبا قبول اكفة توصياهتا
بالغ ادلول الأعضاء هبذه  حتقيق الفائدة. وس يكون حتقيق الفائدة مركز الاهامتم داخل هيلك احلومكة اذلي مت حتسينه وسيمت اإ

تنفيذ املشاريع. ومع ذكل، اكن من الرضوري حتقيق  الأمور يف تقارير مرحلية لحقة. واكن ميكن تقدير الوفورات النامجة عن
هذه الوفورات قبل المتكن من تقدمي تقرير بشأأهنا، أأي بعد أأن يكون قد مت تنفيذ املشاريع وأأصبحت تعمل بشلك مس تقر. 
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ل يف هناية املشاريع من مراجعة الوفورات الفعلية لأن قياس الوفورات مل يكن ابلأمر  وسيتطلب هذا وقتا ولن يمتكن املرء اإ
قامة املشاريع،  السهل. وفامي يتعلق ابلتشجيع اذلي أأبدته جلنة الربانمج واملزيانية حنو تقليل احلاجة لس تخدام الاحتياطيات لإ
أأكدت الأمانة أأهنا اكنت تركز بشلك كبري عىل تعزيز الإدارة املالية ورأأت أأن هذا اكن اإىل حد كبري جدا ميثل الاجتاه اذلي 

ري فيه. وأأوحضت الأمانة، يف هذا الس ياق، أأن الوفورات اليت حتققت يف فرتة مالية واحدة سوف تدخل يف أأرادت أأن تس
الاحتياطيات، وابلتايل مل تكن متاحة، يف تكل املرحةل من الوقت، لس تخداهما يف املشاريع. وابلتايل رأأت الأمانة أأن تنفيذ 

ل من خالل املزيانيات احلالية  املقدرة للمشاريع. ومع ذكل، ونظرا لأن الأمانة اكنت حتقق وفورات بيامن اكنت املشاريع لن يمت اإ
الفرتات املالية مغلقة، سوف تذهب هذه الوفورات تلقائيا اإىل الاحتياطيات وسيمت رفع تقارير عهنا عىل هذا النحو. واكنت 

لالس تخدام، وفقا للقرارات الصادرة عن ادلول العملية ابلتايل معلية مياكنيكية حيث س تكون الوفورات يف فرتة واحدة متاحة 
 الأعضاء، يف الفرتات املس تقبلية.

حراز مزيد من التقدم بشأأن  .799 مانة ملا قدمته من تفسريات. وأأعرب عن أأمهل يف اإ س بانيا عن شكره للأ وأأعرب وفد اإ
ىل أأنه س يكون من املهم للغاية ابلنس بة لدلول  هذه املسأأةل يف الس نة التالية، مبجرد معرفة الوفورات والفوائض. وأأشار اإ

نفاق الفعيل عىل املشاريع. وس يكون من املفيد أأيضا لدلول الأعضاء أأن  الأعضاء معرفة املدى الاكمل للوفورات ابملقارنة مع الإ
ذا اكن قد مت اختاذ تدابري حمددة اس تجابة للتوصيات الواردة يف دراسة اخلزينة وتكل املقدمة من مرا جعي تكون عىل عمل مبا اإ

 احلساابت ادلاخليني.

هيلك  "2" أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علاًم مبا ييل:"من جدول الأعامل:  18وقرأأ الرئيس فقرة القرار بشأأن البند  .800
الإدارة اذلي و ضع لإدارة تنفيذ حافظة مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية والإرشاف علهيا واإعداد تقارير بشأأهنا )الوثيقة 

WO/PBC/22/21دخالها عىل شلك  "1" (؛ احلوار اجلاري مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة والتحسينات املزمع اإ
 "(.WO/PBC/22/21اخلطة الرأأساملية الرئيس ية )الوثيقة 

س بانيا من الأمانة التأأكد من أأن التقرير املرحيل املقبل سيتضمن اكفة املعلومات الإضافية املطلوبة أأ  .802 ثناء وطلب وفد اإ
 ادلورات احلالية والسابقة للجنة الربانمج واملزيانية.

لبت. .801  وأأكدت الأمانة عىل أأن تقرير العام القادم سوف يشمل اكفة العنارص اليت اكنت قد ط 

 ومل تكن هناك تعليقات أأخرى ومت اعامتد فقرة القرار. .803

 أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامً مبا ييل: .802

ضع لإدارة تنفيذ حافظة مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية والإرشاف علهيا  "2" هيلك الإدارة اذلي و 
عداد تقارير بشأأهنا )الوثيقة   (؛WO/PBC/22/21واإ

دخالها عىل شلك اخلطة  "1" احلوار اجلاري مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة والتحسينات املزمع اإ
 (.WO/PBC/22/21ثيقة الرأأساملية الرئيس ية )الو 

 قامئة القرارات 19البند 

ىل  .805 اليت حتتوي عىل قامئة القرارات اليت مت اختاذها خالل ادلورة.  WO/PBC/22/29الوثيقة  مرشوعأأشار الرئيس اإ
ل يف وقت متأأخر من بعد ظهر ذكل اليوم  7وأأفاد بأأن الوثيقة استبعدت نص القرار اخلاص ابلبند  اذلي مل يمت اختاذه اإ

قر 11و  10)واذلي مت توزيعه منفصال( واملوجز اذلي قدمه الرئيس بشأأن البندين  ار اكفة القرارات عىل . وأأضاف أأنه مت اإ
قرارمه مرة أأخرى يف الوثيقة. ىل اإ  النحو املطلوب وابلتايل مل تكن هناك حاجة اإ

 ابلفعل. اعامتدهاوطلب وفد اجلزائر التأأكيد عىل أأن مجيع القرارات قد مت  .806
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نه اهمت للغاية مبراعاة الإجراء وأأكد أأنه تال النص وأأقر لك قرار مت اختاذه. و  .807 ذا رغب ورد الرئيس ابلقول اإ أأضاف أأنه اإ
قرارمه مرة أأخرى. نه ميكنه اإ  الوفد فاإ

وطلب أأن يمت نسخه حرفيا يف  29وأأعرب وفد اجلزائر عن رغبته يف أأن يديل ببيان قصري بشأأن القرار اخلاص ابلبند  .808
املزيانية أأدركت من هذا القرار، واذلي نص عىل أأن جلنة الربانمج و  2تقرير ادلورة. وذكر الوفد أأن دليه تفسريا حمددا للفقرة 

أأمهية وقمية مشاركة ومسامهة ممثيل جممتعات الساكن الأصليني واجملمتعات احمللية املعمتدين يف معل اللجنة احلكومية ادلولية. 
ورأأى الوفد أأن هذا النص اكعرتاف بأأكرب مسامهة يف مفاوضات، مل يعن أأن الوفد اعرتف هبم بوصفهم مس تفيدا من نتاجئ هذه 

 املفاوضات.

 اختتام ادلورة 30لبند ا

قبل اختتام ادلورة، وجه الرئيس الشكر للوفود عىل تعاوهنم وتعاملهم مع البنود الصعبة يف جدول الأعامل بشلك همي  .809
نه عىل الرمغ من الأعضاء  جدا. كام شكر انئيب الرئيس الذلين قدما الكثري من املساندة طوال أأس بوع من العمل. وعلق قائال اإ

حرازه يف تكل املناقشات. مل يمتكنوا من ل أأن امجليع يعرتف ابلتقدم الهائل اذلي مت اإ  الانهتاء من القضااي اليت تناولوها، اإ

ىل الرئيس للطريقة اليت أأدار هبا مناقشات اللجنة. ورأأى الوفد أأن  .820 وأأعرب وفد نيجرياي عن رغبته يف توجيه الشكر اإ
حراز تقدم ملموس. وشدد عىل أأن هذا التقدم الرئيس اكن ينبغي عليه، يف املوجز املقدم من الرئ  ىل اإ يس، أأن يشري مع ذكل اإ

هامهل، وأأن عىل الأعضاء أأن يبنوا عىل ما أأجنزوه حىت الآن.  ل ينبغي اإ

ضافة النص بنفس الكيفية متاما، عىل أأمل أأن يكون هبذه الطريقة. .822  وأأكد الرئيس أأنه اكن ينوي اإ

ىل الرئيس وانئ .821 جعابه بتوجهيات وتوجه وفد الياابن ابلشكر اإ يب الرئيس واملرتمجني الفوريني والأمانة العامة. وأأكد عىل اإ
 الرئيس وقيادته املمتزية، وأأنه يرغب يف الإعراب عن امتنان الأعضاء الصادق للرئيس عىل ذكل.

الأمانة ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر الرئيس وانئيب الرئيس و  يةهورية التش يك امجل وحتدث وفد  .823
 واملرتمجني الفوريني ومجيع الزمالء عىل ما أأجنزوه من معل خالل ادلورة.

آس يا واحمليط الهادئ وأأعرب عن خالص تقدير اجملموعة مجليع ادلول الأعضاء  .822 وحتدث وفد مجهورية كوراي ابمس مجموعة أ
 لويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة.وللرئيس عىل قيادته القديرة ولنائيب الرئيس عىل مساهامهتم وكذكل لأعضاء جلنة ا

وأأعرب وفد الصني عن خالص شكره للرئيس عىل قيادته املمتازة وانئيب الرئيس جلهودمه خالل الاجامتع اذلي امتد  .825
جعابه الشديد بقيادة الرئيس والتنظمي ذي الكفاءة العالية. واكن عىل يقني من أأن مجيع الأعضاء  مخلسة أأايم. وأأبدى الوفد اإ

ا عىل أأنه مت الالزتام ابلتوقيت عىل حنو دقيق عىل مدار الأايم امخلسة املاضية حيث انهتت الاجامتعات يف الواحدة مساء اتفقو 
 والسادسة مساء. وأأعرب الوفد عن أأمهل ابتباع نفس الأسلوب يف املس تقبل.
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ما بذلوه من هجد يف قيادة معل  وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية ووجه الشكر للرئيس وانئيب الرئيس عىل .826
اللجنة طوال الأس بوع. وعربت اجملموعة عن تقديرها الشديد للطريقة الفعاةل اليت أأدار هبا الرئيس الاجامتع. كام شكرت 

 اجملموعة الأفريقية الأمانة عىل حضورها وعىل التحضري لدلورة وادلمع الشامل املقدم لدلول الأعضاء. كام شكرت اجملموعة أأيضا
املرتمجني الفوريني عىل العمل اجليد اذلي قاموا به وكذكل الزمالء الآخرين عىل روح التعاون اليت أأبدوها. ومع أأن اللجنة مل 
ل أأهنا قامت بعمل جيد من حيث حماولهتا أأن تكون بناءة بقدر  هناء مجيع بنود جدول الأعامل والتفاق علهيا، اإ تمتكن من اإ

 لأفريقية عن أأملها بأأن تس متر الروح البناءة يف املس تقبل.الإماكن. وأأعربت اجملموعة ا

 وأأعلن الرئيس اختتام ادلورة. .827

 ]ييل ذكل املرفق[


