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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون اخلامسةالدورة 
ىل  29جنيف، من   2016سبمترب  2أأغسطس اإ

 
 

 من جدول  األعمال: قضايا احلوكمة 17اجملموعة باء بشأن البند اقرتاح 

 

 ىل ما ييل:ة، يف دورهتا الرابعة والعرشين، اإ جلنة الربانمج واملزياني خلصت .1

ذ تقّر  "1"" ىل معاجلة قضية احلومكة، طبقا لاللامتس الصادر عن مجعيات ادلول ]جلنة الربانمج واملزيانية[ اإ ابحلاجة اإ
من  16 والبند WO/PBC/24/17 من الوثيقة 16 بند)انظر ال  الأعضاء يف الويبو يف دورهتا الرابعة وامخلسني

 (؛WO/PBC/24/18 الوثيقة

خاضت يف مناقشات نشطة حول هذا املوضوع يف لك من دورتهيا الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين.  "2""
ىل الاقرتاحات املقدمة خالل ادلورة الثالثة والعرشين، عىل النحو املبنّي يف املرفقني الأول  وأأفضت تكل املناقشات اإ

مة خالل ادلورة الرابعة والعرشين )الواردة يف ، ويف وثيقة الرئيس املعWO/PBC/23/9 والثاين من الوثيقة مَّ
((. ويف حني ل تزال هناك اختالفات يف وهجات نظر الوفود، WO/PBC/24/18الأول من هذه الوثيقة ) املرفق

ن الوفود أأبدت اس تعدادها ملواصةل املناقشات بشأأن هذا املوضوع؛  فاإ

يف الويبو خالل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة يف ووافقت عىل مواصةل املناقشات بشأأن موضوع احلومكة  "3""
دارة والتس يري يف املنظمة  1 ضوء التوصية من التوصيات اليت متخض عهنا اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة لالإ

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

ت حمّددة يف الوقت املناسب قبل ادلورة ووافقت عىل أأن تقدم ادلول الأعضاء اقرتاحات خبصوص موضوعا "4""
، والمتست من الأمانة جتميع تكل الاقرتاحات كجزء من الواثئق 2016 يوليو 1اخلامسة والعرشين، ويف أأجل أأقصاه 

 "املُعدة لأغراض تكل ادلورة.
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ىل التبليغتبليغا ) رسلت الأمانةذلكل، أأ اس تجابة و  .2 ىل ادلول  (2016 يونيو 7املؤرخ  C.N. 3677 يُرىج الرجوع اإ اإ
ة اقرتاحات قد ترغب يف تقدميها بشأأن القضااي املبيّنة أأي، 2016 يوليو 1يف أأجل أأقصاه قدم، الأعضاء المتست مهنا فيه أأن ت

 أأعاله.

 )قضااي احلومكة(: 17 التايل بشأأن البندالاقرتاح ، ابمس اجملموعة ابء، (اليواننامجلهورية الهيلينية )وقدمت  .3

اجملموعة ابء[اقرتاح ]ييل ذكل 



 اقرتاح اجملموعة ابء
 من جدول الأعامل: قضااي احلومكة 17البند 

عدم كفاءة الاجامتعات، ة. ولكن القلق يظّل يساوان حيال طرهحا خبصوص احلومكدة تديليس دلى اجملموعة ابء أأية قضية ج
ىل ذكل، نوّد أأن نطلب من الأمانة تقدمي كفاءةتكل ال نيونرّحب بأأية اقرتاحات من الأمانة للمساعدة عىل حتس . وابلإضافة اإ

علومات حمدثة عن الثاثر املرتتبة عىل ذكل تزويد ادلول الأعضاء مب من أأجل 2003 عرض بشأأن الإصالح ادلس توري لعام
 بغرض تنفيذه. صالح وششجيعها عىل التصديق عليهالإ 

 ]هناية الوثيقة[


