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 .2017 يوليو 14 اإىل 10 من الفرتة يف الويبو قرمب واملزيانية الربانمج للجنةعرشون وال  السادسة ادلورة قدتع   .1

 ،وأأرمينيا ،الأرجنتني: التالية الأعضاء ادلول من 2017 أأكتوبر اإىل 2015 أأكتوبرخالل الفرتة من  اللجنة توتأألف .2
 ،(، والكونغو2015/16وكولومبيا ) ،والصني ،وش ييل ،وكندا ،والاكمريون ،والربازيل ،وبيالروس ،وبنغالديش ،وأأذربيجان

كوادور ،وامجلهورية التش يكية س تونيا ) ،والسلفادور ،ومرص ،واإ  ،واليوانن ،وأأملانيا ،وفرنسا ،ثيوبيا(، واإ 2016/17واإ
يطاليا ،والهند ،وهنغاراي ،وغواتاميل يران الإسالمية(، واإ يران )مجهورية اإ  ،( ومالزياي2015/16ولتفيا ) ،والياابن ،واإ
رومانيا، والاحتاد الرويس، والس نغال، و  ،مجهورية كورايونيجرياي، وابكس تان، وبامن، وبولندا، و  ،واملغرب ،واملكس يك

س بانيا، ورسيلوفينيا، وسسلوفاكيا، وس نغافورة، و  (، وقعهام لناك، والسويد، وسويرسا )حبمك وجنوب أأفريقيا، واإ
مريكية، وفيت والولايت املتحدة الأ (، وتركيا، وأأوغندا، واململكة املتحدة، 2016/17وطاجيكس تان، وترينيداد وتوابغو )

 .(53) زمبابويانم، و 

الربازيل، و وبنغالديش،  ،وأأذربيجان ،الأرجنتني: ادلورة ذههب اللجنةالتالية ممثةل يف  عضاءادلول الأ  تواكن .3
ثيوبيا، فرنسا، أأملانيا، اليوانن، يةهورية التش يك امجل الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، و  كوادور، مرص، السلفادور، اإ ، اإ

يرانهنغارايغواتاميل،  يطاليا، الياابن ، مالزياي، املكس يك، املغرب، نيجرياي، ابكس ت، الهند، اإ ان، بامن، بولندا، مجهورية ، اإ
لناك، السويد، سويرسا )حبمك  س بانيا، رسياإ  س نغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، كوراي، رومانيا، الاحتاد الرويس، الس نغال،

(. وابلإضافة اإىل ذكل، 46(، طاجيكس تان، تركيا، أأوغندا ، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، زميبابوي )وقعهام
ادلول التالية، الأعضاء يف املنظمة وغري الأعضاء يف اللجنة، ممثةل بصفة مراقب: أألبانيا، اجلزائر، أأنغول، أأسرتاليا، ت اكن

غابون، الالمنسا، جزر الهباما، بلجياك، بنن، البوس نة والهرسك، بواتن، بلغاراي، بوروندي، كولومبيا، كوت ديفوار، قربص، 
رسائيل،  ندونيس يا، واإ ليتوانيا، الكويت، مالطا، موريتانيا، موانكو، اجلبل الأسود، انميبيا، نياكراغوا، الربتغال، جورجيا، اإ

 قطر، مجهورية مودلوفا، اململكة العربية السعودية، رصبيا، اتيالند، تونس، أأوكرانيا، الإمارات العربية املتحدة، أأوروغواي
(37.) 

 افتتاح ادلورة 1البند 

جراء يف اأأمله عن معربة واملزيانية، الربانمج للجنة والعرشين سةالساد ادلورة الرئيس افتتح .4  لعملل ممثرة مناقشات اإ
ىل العام املدير ودعا املكثف، الأس بوع يفاملقبل   .الأولية تعليقاته تقدمي اإ

 لفرتة واملزيانية الربانمج مرشوع عرض لس امي املسائل، من عدد تناول يف رغبته عن العام املدير وأأعرب .5
ىل العام املدير أأشار الصدد، هذا ويف. 2018/19 ثنائيةال   يف شهرا 18 الآنقضت حىت  قد املنظمة أأن اإ

 عامة ماليةيجة بنت  الس نة أأهنت قد املنظمة نأأفاد أأ و . جدا جيدة اكنت الأوىل الس نة نتاجئ وأأن ،2016/17 الثنائية فرتة
 ادلولية احملاسبية املعايري عىل دخلتأ   اليت التسوايت الاعتبار يف أأخذت أأن بعد سويرسي فرنك مليون 32 قدره فائضب

ىل املنظمة أأصول صايف ارتفاع اإىل ذكل وأأدى. العام للقطاع  زايدة من املنظمة ميكن مما سويرسي، فرنك مليون 311 حنو اإ
ىل ةشار يف اإ و. الإجاملية الاحتياطيات يف السائةل للأصول املئوية النس بة  زايدة هو الأعضاء ادلول حددته اذلي الهدف أأن اإ
ىل املائة يف ابملائة 22 من الاحتياطيات يف السائةل الأصول نس بة ىل العام املدير أأشار ،ابملائة 25 اإ  جيدة النتيجة هذه أأن اإ
تسري  اخلصوص، وجه وعىل. املسائل من عددا تشمل بل حفسب، مالية ليست اجليدة النتاجئ أأن العام املدير وأأضاف. جدا
 املدير وأأضاف. ثنائيةال  فرتة منتصفخالل  الصحيح املسارعىل  الربامج أأداء مؤرشات أأهداف من املائة يف ابملائة 72 حنو
ل أأ  للغاية، مؤقتة اكنت العام هذا نتاجئ أأن من الرمغ عىل أأنه العام  الس نة أأداء لتكرار الصحيح الطريق عىل تسري املنظمة ناإ
 خالل حدث كام العام هذا يف اجليدة النتاجئ نفس املنظمة حتقق أأن يف أأمهل عن العام املدير وأأعرب. ثنائيةال  فرتة من الأوىل
ىل وتطرق. املايض العام يراداتوأأفاد أأنه من املقدر أأن  ،2018/19 للفرتة واملزيانية الربانمج مرشوع اإ  سرتتفع املنظمة اإ
 املرة يه هذه سويرسي، وس تكون فرنك مليون 826 للمنظمة الإجاملية الإيرادات تبلغ حبيث تقريبا، ابملائة 10.4 بنس بة
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يرادات املنظمة فهيا حتقق اليت الأوىل  تقديراتكام أأفاد أأن  .ثنائية بعيهنا فرتة يف سويرسي فرنك مليون 800 عىل تزيد اإ
ىلتستند  هذه الإيرادات  النقد صندوق وتوقعات واحلديث التارخيي الطلب تتبع اذلي الاقتصاديني اخلرباء كبري مكتب معل اإ
يداعات معدل أأعىل حققت اليت البدلان يف الإجاميل احمليل ابلناجت يتعلق فامي ادلويل  فرتاتار مد عىلذكر أأنه و . املنظمة دلى اإ

 العام املديرأأعرب  وذلكل الاقتصاديني، اخلرباء كبري مكتب تقديرات حصة من التحقق مت الأخرية، امخلس أأو الأربعالثنائيات 
ىل وأأشار الأساس، هذا عىل قدما امليض يف هارتياحعن   بشأأن متحفظة نظر وهجة احلال بطبيعة اعمتدت املنظمة أأن اإ

 اليت الشواغل ملعاجلة حماوةل ويف ابلنفقات، يتعلق وفامي. قاعدةال وحاةل منخفضة حاةلاليت قدمت حاةل مرتفعة و  الإسقاطات،
 يف املقدرة الزايدة عن تقل نس بة ويه ،ابملائة 2.7 قدرها زايدة عىل النفقات تقترص أأن اقرتح الأعضاء، ادلول عهنا أأعربت

 عربأ   شاغال اكنأأفاد أأن ذكل و . ابملائة 0.8س تكون عند  املوظفني تاكليف يف الزايدة أأنعىل  كبرية دلةل، ولها الإيرادات
 معاجلة يف جنحت املنظمة أأن العام املدير ورأأى السابقة، الس نوات يف واملزيانية الربانمج جلنة اجامتعات يف وتكرارا مرارا عنه
 من املنظمة هبا تفخر أأمور ةعد وهناك. اجلديدة ثنائيةال  فرتة يف بذكل القيام وس تواصل الأخرية، الس نوات يف القلق هذا
ىل العام املدير وأأشار. املاضية العديدة الس نوات خالل الإدارة حيث  يف زايدة أأي دون نتاجئها حتقيق من متكنت املنظمة أأن اإ
جيايب بشلك يقارن وهذا. ثنائية فرتات عدةار مد عىل الرسوم قلميية الوطنية الفكرية امللكية ماكتب بسجل للغاية اإ . والإ

آخر مثال وهذا. املقبةلثنائية ال  لفرتة املنظمة يف جديدة وظائفبقوهل أأنه مل يمت اقرتاح  العام املديراس تطرد و   عىل ملموس أ
 يف جديدة وظائف طلبيمت فهيا  مل اليت التوايل عىل اخلامسةالثنائية  فرتة يه هذه أأن والواقع. املوظفني تاكليف احتواء
نتاجية لزايدة يشء، لك وقبل أأول نتيجة، ذكل واكن. املنظمة  اليت املنظمة يف املعلومات تكنولوجيا نظم حققهتا اليت الإ
 ممارسات اتباع عن فضال اجملالت، من وغريها ولهاي مدريدنظام و  الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة العاملية النظم دمعت
دارية ىل وابلإضافة. حكمية اإ ىل العام املدير أأشار العام، املايل الوضع اإ  اذلي املقر، مباين لتجديد العام اخملطط عرض سيمت أأنه اإ
ىل يستند  ولكهنا س نوات املقبةل، عرشال  فرتة يف املنظمة ستتكبدها اليت الرأأساملية للتاكليف الس نوات متعددة توقعات اإ

 اجملالت تناولأأفاد أأن اخملطط العام لتجديد مباين املقر و . 2018/19 املقبةلثنائية ال  لفرتةابلنس بة  حمدد طلبتقترص عىل 
 والسالمة الأمن - طلوبةامل ضافيةالإ  ستامثراتالا ويه الرأأساملية النفقاتمتطلبات  متثل أأهنا املنظمة تعتقد اليت الرئيس ية

 السالمة لضامن املسار هذا مواصةل واقرتح الإضايف، الاستامثر هبذا اضطلعت املنظمة نذكر أأ و . الس يرباين والأمن ملاديةا
 نظمةلأ  اجليد الأداء عىل ترتكز اليت املعلومات تكنولوجياأأنظمة  أأمنوكذكل  املنظمة، زوار ومجيع والوفود للموظفني املادية
ذكر و . املنظمةدلى  املعلومات تكنولوجيا منصات يف الاستامثريمتثل يف  الثاين اجملالوأأفاد أأن . للمنظمة العاملية الفكرية امللكية
نتاجية يف كبرية ماكسبأأن   العام املدير وأأشار. مس مترا جتديدا تتطلب ولكهنا املعلومات، تكنولوجيا ملنصات نتيجةحتققت  الإ
ىل  التعاون ملعاهدة الإلكرتونية للبيئة املس متر التحسني ذكل شملي و . اجملال هذا يف اجلارية املشاريع من جدا كبري عدد وجود اإ

ىل وابلإضافة. الرباءات بشأأن التعاون معاهدة فهيا تعمل اليت الإلكرتونية البيئة أأي الرباءات، بشأأن  حااقرت هناك  ذكل، اإ
ماكنية مدى يف النظر وجيري. ولهاي مدريد لنظام املعلومات تكنولوجيا بيئة تجديدب  آزر أأوجه عىل احلصول اإ  خالل من التأ

ىل موحدة مس تخدم جتربة تقدمي يف رغبهتاأأبدت  املنظمةذكر أأن و . املنظمة خدمات مجليع واحدة عاملية منصة  حد أأقىص اإ
 منصات عىل املنظمةؤكد ت كام. فقط واحد نظام من بدل الأنظمة، مجيع يس تخدمونعادة ما  اذلين للمس تخدمني ممكن

ىل العام املدير وأأشار. فهيا واملسامهة املس تدامة التمنية برامج حتسني من متكن اليت املعلومات تكنولوجيا  امللكية أأمتتة نظام اإ
 هذاذكر أأن و . العامل أأحناء مجيع يف انتقالية مبرحةل متر واقتصادات ةانمي دوةل 80 من أأكرث يف نرشه مت اذلي( IPAS) صناعيةال 

ىل أأدى مما للغاية، مرتفعا الطلب واكن جدا شائعااكن  الربانمج ن وقال. الاستامثر مواصةل اشرتاط اإ  التكنولوجيا دمع مراكز اإ
آخر استامثر جمال يه ملنظمةى ادل (TISCs) واملعلومات  املنظمة أأن العام املدير وأأضاف. التمنية برانمج عىل مبارش تأأثري هل أ
هذا  من سابق وقت يف كرذ   كامأأفاد أأنه و . للرتمجة العميق العصيب الآيل تعملال  ابس تخدام جدا جيدة نتيجة حتقيق من متكنت
 أأنظمة أأيب مقارنة للغاية، جيدة حتققت اليت النتاجئ واكنت. نظمةى امل دل الاصطناعي لذلاكء تطبيق أأول هوذكل  اكن ،العام
 عىل الأمثةل ومن. أأمهية أأكرث اصطناعي ذاكء تطبيقات باعتأأ  عىل الآن املنظمةأأفاد أأن و . العامل أأحناء مجيع يف متاحة أأخرى
ىل العام املدير وأأشار .البرشية القدرات بناءيف  مساعدةل ل  الأاكدميية يف رمقي معمل تطوير اس تكشاف اقرتاح ذكل  أأن اإ
 مت اليت اجملال هذا يف الأولية النتاجئ لأن ونظرا عام، لك بعد عن للتعلمي املنظمة بربامج اضطلعوا قد طالب 60 000 حنو

وذكرا . املرحةل هذه يف تس تكشفه أأن ينبغي جمال هذا أأن املنظمة رأأت فقد جدا، واعدة اكنت أأخرى أأماكن يف علهيا احلصول
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ىل الرأأساملية، لنفقاتابلنس بة ل  كبريا قلقا يثري اذلي الثالث اجملالأأن   املعلومات، تكنولوجيا ومنصات والأمن السالمة جانب اإ
بقاء هو نفاق من الكبرية الاحتياجات لتفادي املنظمة مباين حياة دورة عىل الإ  قدما، امليض أأجل ومن. التجديد أأجل من الإ

 الأجل، الطويةل ابللزتامات يتعلق وفامي. املس تقبل يف كبرية وفورات حتقيق من كنميم  هاما عنرصااملقر  عىل حلفاظيعترب ا
ىل العام املدير أأشار  الس نوات يف اللجنة يف مناقشة موضع اكن اذلي اخلدمة انهتاء بعد الصحي التأأمني بند هو بند أأمه أأن اإ

 حوايل متويلها بلغي  اليتو  الالزتامات هذه متول املنظمة بأأن العام املدير وأأفاد. سابق وقت يف شاوراتامل  يفو السابقة،
 ويف واملزيانية المتويل ش بكة يف هبا الاضطالع جيري املتحدة الأمم منظومة نطاق عىل معلية يف املنظمة وتشارك. ابملائة 60

ىل العام املدير وأأشار. املس توى الرفيعة الإدارية اللجنة  أأو توصيات أأية بعد تنبثق ومل. جارية تزال ل العمليات هذه أأن اإ
 بعناية رزاحمل   التقدم وتراقب املناقشات هذه يف اكمةل مشاركة تشارك املنظمة ولكن ،امرساتوامل العمليات تكل من مقررات
جراء بأأي املتعلقة واملقرتحات لنتاجئاب الإبالغ وسيمت. فائقة  يف رغبته عن العام املدير وأأعرب. املطلوب الوقت يف مناسب اإ
آخرين بندين تغطية جياز أ ىل العام املدير أأشار للربانمج، العامة ابلبنود يتعلق وفامي. شديد ابإ أأن  ضامن عىل حرصت الويبو أأن اإ
طار يف انعكس ما وهو املنظمة، برامجية لتمنية هي توج  مبادئيه  التمنية وأأجندة املس تدامة التمنية أأهداف  أأشاركام . النتاجئ اإ
ىل العام املدير ىل يصل وما احلاليةثنائية ال  فرتةيف  واحد ويه اخلارجية، املاكتب حتديد مسأأةل تناقش الأعضاء ادلول أأن اإ  اإ
 رصدمت  ملزيانية،اخلاصة اب نظرال  وهجة ومن. الآن حىت اتفاق اإىل التوصل يمت مل بأأنه الأمانة بلغتوأ  . املقبةلثنائية ال  لفرتة ثالثة
ن امل  مثومن . الأربعة للماكتب اعامتد . فهيا قدما امليض يف ترغب اليت الأربعة املاكتب حتدد اليت الأعضاء ادلولختص  سأأةلفاإ
ىل العام املدير أأشار وأأخريا،  ملضاعف تنازيل تعديل بشأأن (ICSC) ادلولية املدنية اخلدمة جلنة مؤخرا اختذته اذلي القرار اإ

 العمل مركز اكنت اليت جنيف، يف لس امي النطاق، واسع نقاش موضع املوضوع هذاذكر أأن و . جنيف يف تسوية مقر العمل
 يتعلق فامي الواجبة العناية من جامعية مبامرسة لها مقرا جنيف من تتخذ اليت الواكلت اضطلعت وقد. ابذلات القرار هبذا املتأأثر
 العناية ببذل املتعلقة املامرسة هذه الويبو فوضت وقد. القرار ذكل تطبيق ملسأأةل تقيميها عند ادلولية، املدنية اخلدمة جلنة بقرار

 التنفيذيني للرؤساء ينبغي أأنه عىل نصت اليت ادلولية العمل ملنظمة الإدارية للمحمكة القضائية الاجهتادات خالل من الواجبة
 عىل قرار اختاذ لضامن الواجبة العناية بذل واجب علهيم ولكن معياء بصورة ادلولية املدنية اخلدمة جلنة قرارات يطبقوا أأل

 من اليت ادلولية املدنية اخلدمة جلنة اإىل جامعيا طلبا لها مقرا جنيف من تتخذ اليت الواكلت مجيع وقدمت. حصيحة أأسس
 قد جريأ   اذلي امجلاعي الاس تعراض أأن العام املدير ذكركام . الأس بوع هذا من لحق وقت يف فيينا يف جتمتع أأن املقرر
ليه يستند اذلي البياانت مجع وكذكل هاوتطبيق  املهنجية يف الهامة تصدعاتال  من عدد أأنه املنظمة تعتقد ما عن كشف  قرار اإ
 تنتظر ويه املسائل، هذه بشأأن ادلولية املدنية اخلدمة جلنة مع مس متر حوار يف املنظمة ذكر أأنو . ادلولية املدنية اخلدمة جلنة
ذا ما معرفة جراء س تعيد أأو تعدهل أأو قرارها اجامتعها يف س تؤكد ادلولية املدنية اخلدمة جلنة اكنت اإ  قرتحا   كام الاس تقصاء اإ
 يف ادلولية املدنية اخلدمة جلنة ستتخذه اذلي القرار بأأثر يتعلق وفامي. الصحيحة الطريقة أأهنا عتقدي   فامي املهنجية وتطبقعلهيا 
ىل وابلنظر هنايةال تصدعات  مبثابة أأنه للغاية دقيقة ممارسة بعد املنظمة اعتربته ما بسبب القرار بذكل يتعلق فامي اليقني عدم اإ

 املبلغ هذااكن و . تساؤل موضع تكون قد اليت املقرتحة النفقات مقدار عن معلومات توفري العام املدير اقرتح هامة، مهنجية
 وبعد. ابلقرار تأأثرت س  اليت Eوالفئة  D والفئة P الفئة موظفي مرتبات مبلغ ميثل ما وهو سويرسي، فرنك مليون 183 حوايل
 أأي أأو القرار أأثر نتيجة عىل للحصول الرمق هذا عىل ابملائة 2 أأو ابملائة 10 أأو ابملائة 5 أأو ابملائة 7.7 تطبيق ميكن ذكل،
 .القرار لهذا تعديل

 اعامتد جدول الأعامل 2 البند

ىل املناقشات استندت .6  .WO/PBC/26/1 Prov.2 الوثيقة اإ

 بنود جتميع مت واملزيانية، الربانمج جلنة مناقشات تسهيل أأجل من أأنه وأأوحض الأعامل جدول مرشوع الرئيس وعرض .7
 واملقرتحات، واملزيانية، والتخطيط املالية، واملراجعات الربانمج أأداء ويه خمتلفة، أأجزاء أأربعة يف الوثيقة يف الأعامل جدول

. 2016 لعام الويبو يف الأعضاء ادلول ومجعيات واملزيانية الربانمج ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة لقرارات التالية البنودو 
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ذا عام الرئيس وتساءل  مت فقد أأي تعليقات، هناك تكن مل أأنه ومبا. الأعامل جدول مرشوع اعامتد عىل موافقة الوفود اكنت اإ
 .القرار حتديد

 (.WO/PBC/26/1 الوثيقة) الأعامل جدول واملزيانية الربانمج جلنة واعمتدت .8

 الاعتبار يف أأخذاملبديئ قد  الأعامل بند جدول ختطيط أأن املؤقت، الزمين للجدول عرضه دلى الرئيس، وأأعلن .9
جراء هو الهدف وأأن بند للك اخملصص الالزم الوقت حساب  جدول من 10 البند وابس تثناء. البنود مجليع متوازنة مناقشة اإ
)تقرير  3 البند تناول وسيمت. الأعامل جدول بنود ترتيب الربانمج اتبع ،ماكتب خارجية جديدة للويبو بفتح املتعلق الأعامل

 يف النظر وس يجري. نفسه اليوم يف: النتاجئ الأولية( 2016)الوضع املايل يف هناية  4 والبند( 2016أأداء الربانمج لس نة 
. الأربعاء يوم ظهر بعد واختتامه الثالاثء يوم 2018/2019الثنائية  لفرتة املقرتح واملزيانية الربانمج مرشوع بشأأن 5 البند
. الأربعاء يوم صباح( اخلدمة انهتاء بعد الصحي التأأمني) 8والبند ( الاستامثر س ياسة عىل تعديالت) 6 البند تناول وسيمت
طار املشرتايت(  7 البند تناول وسيمت  9 والبند)اقرتاح تعديالت عىل النظام املايل ولحئته مبا يف ذكل تعديالت عىل اإ

ذا أأنه الرئيس كام أأعلن. امجلعة يوم صباح 10 والبند 9 البند وسيمت اختتام. امخليس يوم ظهر بعد( قضااي احلومكة)  يمت مل اإ
 غري املناقشات جتديد وس يجري الأعامل جدول من التايل البند تناول سيمت احملدد، الوقت يف حمددة بنود مناقشة من الانهتاء
ذا. لحق موعد اخملتمتة يف  بشأأن املناقشة طرح فسيمت اخملصص، املوعد قبل الأعامل جدول بنود من بند يف النظر ا ختمت واإ
. الواحدة بعد الظهر الساعة حىت العارشة صباحا الساعة يف ستبدأأ  الصباحية اجللسات أأن الرئيس توذكر . التايل املوضوع

 تكون قد ولكن اجللسات الليلية الالزم لتجنب اجلهد سيبذل أأنه الرئيس الثالثة بعد الظهر. وأأكدت الساعة يف وستس تأأنف
 طلبت العامة، ابلبياانت يتعلق وفامي. للويبو جديدة خارجية ماكتب فتح بشأأن امخليس يوم رمسية غري مشاورات هناك
قلميية الويبو مجموعات من الرئيس جياز تقدم أأن الأعضاء وادلول الإ  من الاكمل النص تسمل وأأن بياانهتا يف الأساس ية النقاط ابإ
ىل بياهنا  الأعامل جدول بنود يف للمسامهة الفرصة دلهيم س يكون أأنه حقيقة مراعاة مع ادلورة، هذه حمارض يف لإدراجه الأمانة اإ
قلميية الويبو مجموعات هبا أأدلت اليت العامة البياانت أأمام الباب الرئيس وفتحت. تناولها وقت  .الإ

 توجهيات تقدمي يف الرئيس بتجربة ثقته عن وأأعرب انتخاهبا عىل ابء، الرئيس اجملموعة ابمس الياابن، متحداث وفدهنأأ و  .10
 س تحقق واملزيانية الربانمج جلنة أأن من ابء وأأعرب عن ثقة اجملموعة. الصحيح الاجتاه يف الأمور لنقل الأعضاء لدلول حكمية
عداد لالجامتع، التحضري عىل الأمانة وشكر وفد اجملموعة. الرئيس قيادة حتت انحجة نتاجئ  واملزيانية الربانمج مرشوع لس امي اإ
 الإحاطة لإعداد تقديره عن ابء وفد اجملموعة كام أأعرب. املناسب الوقت يف الواثئق وتقدمي 2018/2019الثنائية  لفرتة املقرتح

قلميية للمجموعات الإعالمية  الثنائية لفرتة واملزيانية الربانمج وثيقة مرشوع عىل املوافقة أأمهية وأأبرز وفد اجملموعة. للويبو الإ
كام أأعرب وفد . املقبةل الثنائية لفرتة ومناسب اثبت أأساس لها يكون أأن ينبغي اليت الويبو مجعيات قبل من 2018/2019
 هذا لتحقيق 2018/2019 الثنائية لفرتة املقرتحة واملزيانية الربانمج مرشوع مناقشة يف للمشاركة اس تعداده عن ابء اجملموعة
ىل استنادا الهدف، ىل وأأفاد أأنه ابلإضافة. الأمانة دمتهق اذلي اجليد الأساس اإ  الثنائية فرتة خالل لأنشطهتا السلمي الأساس اإ
ىل أأيضا الويبو حتتاج املقبةل،  الأنشطة عن الناش ئة الاحتياجات لس امي احتياجاهتا، مع تتكيف وقوية حديثة حتتية بنية اإ
 لتجديد العام اخملطط) املقبةل العرش للس نوات الأمانة ابقرتاح ابء وفد اجملموعة رحب وذلكل،. الطويل املدى عىل التنفيذية
 فرنك مليون 32 مقداره فائض ذكل يف مبا ،2016 لعام معوما الإجيابية الأولية ابلنتاجئ الوفد علام كام أأحاط(. املقر مباين

 ابملائة 75 العام، للقطاع ادلولية احملاسبية املعايري أأساس عىل تشلك، الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم وأأن سويرسي،
هو  الرسوم املدفوعة اخلدمات من حافز الإيرادات واكن. ابملائة 15.4 املعتدةل للنظام الرسوم تشلك بيامن الإيرادات من

 عىل المنو يف الفكرية للملكية العاملي الإيداع نشاط اس متر ،2010 عام ومنذ. الفكرية امللكية س ندات عىل ادلويل الطلب
 من اجملموعة أأكد وفد ذكل، ومع .2008 عام يف بدأأت اليت العاملية املالية الأزمة من البطيء الاقتصادي الانتعاش من الرمغ
ىل ادلاعي بياهنا جديد دارة اإ  ابء، اجملموعة وذكر أأن. فهيا تعمل أأن الويبو عىل يتعني اليت الهشة ادلولية املالية للبيئة نظرا حذرة اإ
 وامليرسين الرؤساء عن فضال الأمانة، جبانب الأعضاء، ادلول أأن احلومكة، قضااي بشأأن الأعامل جدول من 9 ابلبند يتعلق فامي

 س نوات الثالث أأو الس نتني مدى عىل الويبو اجامتعات يف املتبع ابلهنج يتعلق فامي كبريا حتس نا حققت قد الاستباقيني،
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 اجلهد هذا أأن من وحذر وفد اجملموعة. وبشلك منظم املناسب الوقت يف بفعالية الاخنراط عىل القدرة وأأظهرت املاضية،
 من توضيحات ابء اجملموعة طلب وفد املس متر، للتحسني احملمتةل التدابري يف النظر وبغية. متواصلني وهجدا اهامتما يتطلب
 ساعة لك تلكفة (2احملددة، ) يداملواع  يف اليومية التلكفة لس امي أأس بوع، مدته اجامتع تلكفة (1): التالية البنود بشأأن الأمانة

( 4)الإضافية،  الاجامتعات وقت من ساعة للك للمرافق الإضافية التلكفة (3الشفوية، ) الرتمجة لأغراض الإضايف من العمل
ىل الوفد وأأشار. ادلورات بني ملا اخملصصة لالجامتعات الواحد اليوم تلكفة  يف التوجهيية اخلطوط اعمتدت الويبو مجعيات أأن اإ
نشاء يتعلق فامي 2015 عام  أأن من ستمتكن واملزيانية الربانمج جلنة أأن يف ثقهتا عن وأأعربت للويبو جديدة خارجية ماكتب ابإ

 املهنجية ابء وأأيد وفد اجملموعة. الهام القرار هذا حنو امليض قدما يف تنفيذ الطرق بأأنسب 2017 لعام الويبو مجلعيات تويص
نشاء ينبغي ل وأأنه ىل ابء وفد اجملموعة وأأشار. الثنائية احلالية خالل فرتة للويبو خارجية ماكتب ثالثة من أأكرث اإ  اذلي القرار اإ

 ق ىض حيث ونيجرياي، اجلزائر يف التوايل عىل للويبو جديدين خارجيني مكتبني ابفتتاح 2016 عام يف الويبو مجعيات اختذته
 بشأأن املناقشات أأن من واثقة ابء اجملموعة وذكر أأن. أأخرى لقضااي اخملصص الوقت أأعاق مما املسأأةل هذه يف الوقت من الكثري
وفد  وذكر. 2017 لعام الويبو ورؤساء مجعيات واملزيانية الربانمج رئيس جلنة قيادة حتت فعاةل بطريقة س تجرى املسأأةل هذه

شاكلية حتديد حل ينبغي أأنه ابء اجملموعة  ابملشاركة ملزتما يزال ل الوفد أأنه كام ذكر. الأولوية سبيل عىل الثنائية احلالية فرتة اإ
 بعملية يتعلق وفامي. املسأأةل لهذه ابلاكمل خيصص أأل ينبغي للمناقشة احملدود الوقت أأن مراعاة مع بناءة، بطريقة املناقشة يف

نشاء ىل أأس ئةل أأربعة ابلفعل ابء وفد اجملموعة طرح ،2018/2019 فرتة الثنائية يف اجلديدة اخلارجية الويبو ماكتب اإ  مقديم اإ
قلمييني املنسقني خالل من الطلبات ىل ابء وأأشار وفد اجملموعة. الإ نه الوقت، لضيق نظرا أأنه اإ  مقديم بردود يرحب فاإ
 ابء وفد اجملموعة كام تناول. مكتوب شلك يف تكون وأأعرب عن تفضيهل يف أأن امخليس، صباح جلسات انعقاد قبل الطلبات
غالق ينبغي أأنه أأي واملزيانية، الربانمج للجنة دورتني اس تخدام مسأأةل  تتفق أأن ميكن اليت والربامج البنود بشأأن املناقشات اإ
 يف املتبقية القضااي عىل الرتكزي أأجل من واملزيانية الربانمج للجنة والعرشين السادسة ادلورة يف الأعضاء ادلول مجيع علهيا
 س يرتك الأعامل، جدول يف املدرجة البنود ملناقشة الوقت توفري أأجل ومن. واملزيانية الربانمج للجنة والعرشين السابعة ادلورة

 .الصةل ذات الأعامل جدول بنود عىل تعليقاته ابء وفد اجملموعة

 ارتياحه عن وأأعرب انتخاهبا عىل الرئيس وهنأأ  والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس ابراغواي وفد وحتدث .11
 ادلول فيه تتخذ اذلي أأن أأصبحت املنتدى منذ الويبو يف ابرزة ماكنة اكتسبت جلنة ويه واملزيانية الربانمج للجنة لرئاس هتا
 كام. 2018/2019 الثنائية فرتة يف املرتقبة النتاجئ عىل املبارش الأثر ذات والقرارات املالية ابملزيانية تتعلق قرارات الأعضاء

عداد أأجل من الأس بوع خالل تناولها سيمت اليت القضااي خمتلف يف تقدم لإحراز دمعه عن أأعرب وفد اجملموعة  طموحة وثيقة اإ
 اجلنسني بني املساواة لتعزيز العام املدير يبذلها اليت للجهود تقديره الوفد عن كام أأعرب. للويبو املقبةل ابمجلعيات اعامتدها ميكن

الوفد  جشع اجملال، هذا يف كبرية حتدايت تواجه الأخرى، ادلولية املنظامت يف احلال هو كام بأأن املنظمة، واعرتافا. دلى الأمانة
جراء أأي اختاذ عىل  ابمليض الزتامه عن والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان وفد مجموعة أأعرب كام. اخلطة هذه لصاحل مس تقبيل اإ
 يف الوفد املشاركة س يواصل مث ومن. واملوظفني املديرين مس توى عىل املناطق مجليع املتوازن اجلغرايف المتثيل يف قدما

 وشفافة بفعالية الأصول واس تخدام الويبو يف البرشية للموارد اجليدة الإدارة وذكر أأن. التنس يق جلنة يف جتري اليت املناقشات
 مواصةل عىل العام الوفد املدير وجشع. الويبو ولية حتقيق يف قصوى أأمهية تكتسب والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة يف

 وفد اجملموعة ورحب. بوليته لالضطالع الأخالقيات ملكتب الالزمة املوارد وتوفري اجملال هذا يف املامرسات أأفضل تنفيذ
 مفيدة شك بال س تكون اليت 2030 لعام املس تدامة التمنية وخطة التمنية بشأأن الويبو أأعامل جدول مع الربامج مجيع مبواءمة
 عىل وأأثره الابتاكر بدور والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان وأأقر وفد مجموعة .املتحدة الأمم داخل الويبو معل توجيه يف جدا

 املس تدامة التمنية لأهداف للتجزئة القابل وغري واملتاكمل العاملي الطابع عىل وأأرص املس تدامة التمنية أأهداف من العديد
 اليت املعاهدات تعزيز عىل للجنة ادلورة هذه خالل س توافق الأعضاء ادلول بأأن ثقته عن كام أأعرب الوفد. عرش الس بعة
 ويه مراكش، معاهدة بتنفيذ ملزتمة تزال ل والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان وذكر الوفد أأن مجموعة. الأهداف هذه تعزز

 لأنشطة اكفية موارد نرش ضامن املهم من أأنه الوفد ذكر مث، ومن. الإنسان حقوق حامية يف الويبو جانب من هامة مسامهة
 الالتينية أأمرياك بدلان وفد مجموعة وشكر. مراكش معاهدة أأعضاء عدد توس يع وكذكل امليرسة، الكتب لحتاد التقنية املساعدة
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ىل املقدم ادلمع عىل الأمانة والاكرييب ىل وأأشار الوفد. ملنطقته ابلنس بة كبرية بأأمهية يتسم اذلي الفكرية امللكية ماكتب اإ  أأمهية اإ
ىل املقدم والتعاون والتمنية التقنية املساعدة لزايدة املوارد ضامن طار يف املاكتب اإ املتاكمل لإدارة املعاشات التقاعدية  النظام اإ
(IPAS) .النظام بنظام ةواقر وفد اجملموع. العامل قد اس تخدمته أأحناء مجيع يف الفكرية للملكية مكتبا 80 من وأأفاد بأأن أأكرث 

. الصباح خالل العام املدير بيان مع متش يا الفكرية امللكية لتعزيز أأساس يا موردا ابعتباره املتاكمل لإدارة املعاشات التقاعدية
آرائه بشأأن توافق يف رغبته عن وأأعرب الأعضاء، دلولها ابلنس بة أأولوية تشلك اخلارجية الويبو ماكتب أأن الوفد وذكر  أ

 أأمهية وأأبرز وفد اجملموعة. واملزيانية الربانمج للجنة والعرشين اخلامسة ادلورة يف ق دم رمسيا وأأفاد أأن الاقرتاح. ترش يح كولومبيا
كري أأن . الأعامل جدول من البند هذا مناقشة لأغراض لالقرتاح الرئيس ية ابلعنارص اللجنة يف واملشاركني الأعضاء ادلول تذم

نشاء قرار تنفيذ أأمهية عىل كام أأكد  يف الويبو مجعيات يف احملرز ابلتقدم وأأقر الس ياق، هذا يف للويبو جديدة خارجية ماكتب اإ
نشاء بشأأن 2016 عام  الالتينية أأمرياك بدلان وفد مجموعة وأأعرب. ونيجرياي اجلزائر يف للويبو جديدة خارجية ماكتب اإ

 العام املدير وفد اجملموعة وشكر. مرحبة للجميع نتيجة اإىل والوصول الإجيابية ادليناميكية هذه متابعة يف ثقته عن والاكرييب
 .الأعضاء لدلول الوطنية الأايم يف املناس بات لعقد الويبو مباين توافر عىل وفريقه

 عىل البلطيق، عن هتنئته للرئيس ودول الوسطى أأورواب بدلان جورجيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة وأأعرب وفد .12
ىل وابلنظر. املقبل الأس بوع خالل اللجنة به س تضطلع اذلي للعمل القدير توجهيها يف ثقته عن وأأعرب انتخاهبا  س نة أأهنا اإ
ىل املزيانية يف توصيات وتقدم الرئيس قيادة حتت تقدما س تحقق اللجنة أأن يف ثقته الوفد عن أأعرب مزيانية،  مجعيات اإ
عداد عىل الأمانة وفد اجملموعة وشكر. 2017  مرشوع لس امي همنية، وبطريقة املناسب الوقت يف الصةل ذات الواثئق اإ
 من عقدت اليت وعىل الاجامتعات الواثئق نوعية الوفد عىل كام أأثىن. 2018/2019 الثنائية لفرتة املقرتح واملزيانية الربانمج
 املبادرات الضوء عىل أأمهيةسلط  العاملية، الفكرية امللكية خبدمات يتعلق فامي الوفد أأولوايته وبيامن أأبرز. للجنة الإعداد أأجل
 وأأفاد الوفد أأنه يوصل اس تكشاف. ابلنس بة للمجموعة والاقتصادية الس ياس ية الأمهية ذات الفكرية امللكية ملعايري تروج اليت

 حتسني أأجل من املنطقة يف يزتايد الطلب وذكر أأن. التقنية املساعدة مبادرات خالل من الويبو تقدهما اليت الإماكنيات
 مشاريع لس امي التقنية، املساعدة مبادرات وتنفيذ الإقلميي التعاون تطوير عىل تعمل اليت الويبو أأنشطة خمتلف يف املشاركة
ىل وأأعرب عن تطلع. 13 والربانمج 11 والربانمج 10 الربانمج خالل من الطلب عىل القامئة الأعضاء ادلول  مجموعته اإ

نشاء ،2018/2019 الثنائية لفرتة املقرتح ملزيانيةوا الربانمج مرشوع بشأأن ممثرة مناقشات  للويبو، جديدة خارجية ماكتب واإ
 عىل للويبو جديدة خارجية ماكتب لإنشاء للخطوط التوجهيية تأأييده وفد اجملموعة وكرر. الأعامل جدول يف أأخرى هامة وبنود
يالء ينبغي أأنه عىل تنص اليت 2015 لعام الويبو مجعيات يف عليه املتفق النحو  فهيا يوجد ل اليت للمناطق الأولوية للويبو اإ
 الوسطى أأورواب بدلان مجموعة أأن الوفد جمددا وأأكد. واحرتامه العادل اجلغرايف التوزيع يف النظر وينبغي خاريج مكتب

الوفد  واختمت. خاريج مكتب لس تضافة ترش يحا وقدمت للويبو خاريج مكتب أأي دون الوحيدة املنطقة تزال ل والبلطيق
 .البناءة ومشاركته اللجنة بعمل الزتامه عىل جمددا ابلتأأكيد

آس يا بدلان ابمس طاجيكس تان وفد وحتدث .13  وأأعرب انتخاهبا، عىل الرئيس وهنأأ  الرشقية، وأأورواب والقوقاز الوسطى أ
 الوفد الأمانة وشكر. النتاجئ حتقيق حنو وموهجا تقدميا س يكون املهين وهنجها القديرة قيادهتا ظل يف اللجنة معل بأأن ثقته عن
عداد يف ادلؤوب معلها عىل  والكفء الأفضل اجملموعة التحضري لأعضاء أأاتح مما اللجنة، عىل املعروضة العمل واثئق ونرش اإ

 يف جدا فعاةل اللجنة هذه معليات بأأن وفد اجملموعة وأأقر. الاس هتاللية مالحظاته عىل العام كام شكر الوفد املدير. لدلورة
دراهجا املايض من ادلروس اس تخالص ىل الوفد وأأشار. املقبةل الويبو أأنشطة يف واإ  بسبب مس تقر بوضع مايل تمتتع الويبو أأن اإ

ىل واستنادا. الفكرية العاملي للملكية للنظام السلمية والإدارة املقدمة اخلدمات جودة  أأن التقديرات أأظهرت املقدمة، التقارير اإ
 61 قدره بفائض سويرسي فرنك مليون 826 أأو ابملائة 10.4 بنس بة تزيد أأن املتوقع من 2018/2019 الثنائية يف الإيرادات
عادة ميكن وأأعرب الوفد عن رأأي مفاده أأنه. سويرسي فرنك مليون ىل الفائض من الأموال توجيه اإ  وبناء التقنية املساعدة اإ
كام . 9 الهدف لس امي املس تدامة، التمنية أأهداف تنفيذ عن فضال انتقالية، مبرحةل متر اليت والبدلان النامية للبدلان القدرات
 وأأعرب وفد اجملموعة. 2018/2019 الثنائية يف الأعضاء ادلول ابشرتااكت ابملائة 10 ختفيض ابقرتاح ورحب الوفد علام أأحاط
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نفاذها الفكرية امللكية تعزيز يف للحكومات مضافة قمية س تكون الأموال هذه بأأن ثقته عن وأأفاد . الوطين املس توى عىل واإ
جراء هبدف مفاوضات الوفد بأأنه أأجرى عىل  املعروض الأعامل جدول بأأن واعرتافا. النتاجئ حتقيق حنو موهجة مناقشات اإ
 أأثناء الأعامل جدول من معينة بنود عىل بتعليقاته يديل هل أأن أأفاد الوفد أأنه ينبغي الوقت، ولصاحل جوهرية اجملموعة هو مسأأةل

اتحة اخملصص عىل وفريقه العام الوفد املدير وشكر. اللجنة اجامتعات  يف اجلانبية فعالياهتم اجملموعة لس تضافة لأعضاء الفرصة اإ
 تعزيز أأعضاء اجملموعة من الفعاليات مكنت من الأنواع هذه أأن وذكر وفد اجملموعة. الاجامتعات مع ابلزتامن الويبو مباين
آس يا بدلان مجموعة واختمت وفد. وطين منظور من الفكرية امللكية عىل الزتام  للرئيس الرشقية ابلتأأكيد وأأورواب والقوقاز الوسطى أ

كامل يف بناءة بطريقة اجملموعة ابملسامهة  .بنجاح ادلورة هذه أأعامل اإ

 امتنانه عن وأأعرب للجنة، لقيادة الرئيس ارتياحه عن وأأعرب الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .14
 جلنة بأأن ثقته عن الأفريقية وفد اجملموعة كام أأعرب. قيادهتا وكذكل وهمنيهتا الرئيس يف ثقته وجدد وفد اجملموعة. جلهودها
عداد ما لك عىل والأمانة العام املدير كام شكر. الرئيس قيادة حتت جيدة نتاجئ س تحقق واملزيانية الربانمج  لهذه قاما به لالإ
 من WO/PBC/26/INF/1 الوثيقة يف بشأأن الوضع املايل 2016 لعام الربانمج أأداء بتقرير علام الفريق وأأحاط. ادلورة
 الوثيقتني يف التوايل عىل املقر مباين لتجديد العام واخملطط 2018/2019الثنائية  لفرتة املقرتح واملزيانية الربانمج مرشوع

WO/PBC/26/3  و WO/PBC/26/9 .معل متثل التقارير تكل يف املبينة النتاجئ بأأن علام الأفريقية وفد اجملموعة وأأحاط 
 أأعامل عىل كبرية أأمهية تعلق اجملموعة وذكر أأن. املقبلني واملزيانية للربانمج مس تقبلية نظرة أأيضا توفر ولكهنا الفرتة خالل املنظمة
رشادات أأيضا وتقدم للمنظمة الأساس تشلك لأهنا واملزيانية الربانمج جلنة  أأن ينبغي اليت والتوهجات الطموحات بشأأن اإ

نصاف  تأأييدهوأأعرب عن . الويبو تتخذها  البدلان أأقل يف لس امي الإمنائية، للأنشطة املوارد ختصيص يف والتوازن القوي لالإ
 اليت أأدخلت عىل والتغيريات ابلستامثر، املتعلقة الس ياسات تعديل مبقرتحات علام وفد اجملموعة كام أأحاط. النامية والبدلان منوا

 ش بكة لتوس يع تأأييده عن الوفد أأعرب اخلارجية، الويبو مباكتب يتعلق وفامي. املشرتايت وكذكل املالية، والأنظمة القواعد
 ادلول من الويبو املناطق وتقريب من املزيد تغطية أأخرى، مزااي بني من يشمل، ذكل لأن العامل أأحناء مجيع يف الويبو

 لك قدهما اليت اجلودة ملفات عىل وكذكل الزتاهما عىل وهنأأها املوضوع هبذا اهامتهما عىل الأعضاء ادلول مجيع وشكر. الأعضاء
ىل معراب عن تطلعه لكمته الأفريقية وفد اجملموعة واختمت. املرحشني من  جدول يف املدرجة البنود بشأأن املناقشات يف املشاركة اإ

ىل توصية ادلورة تقود الأس بوع، وأأن مدار عىل املناقشات يف بناءة بطريقة يسهم يف أأن كام أأعرب عن أأمهل الأعامل،  اإ
 .2017 لعام الويبو مجعيات

ندونيس يا وفد وأأعرب .15 آس يا مجموعة ابمس حداث، متللرئيس اإ  ، عن حامسه لرئاس ته(الآس يوية اجملموعة) الهادئ واحمليط أ
 القديرة وقيادته الرئيس خربة أأن واعترب املؤقت والربانمج الأعامل جدول مرشوع وأأيد وفد اجملموعة. الهامة ادلورة هذه

ىل التوصل حنو الأعضاء ادلول س توهجان  معلها عىل الأمانة الآس يوية وفد اجملموعة وشكر. ادلورة تكل يف بناءة اس تنتاجات اإ
 الثنائية لفرتة املقرتح واملزيانية الربانمج مرشوع الصةل، لس امي ذات الواثئق مجيع وتقدمي الاجامتع ذلكل والإعداد ادلؤوب
ىل املقدمة الواثئق خمتلف أأمهل، بعد حفص الوفد عن وأأعرب. 2018/2019  املواد تشجع أأن واملزيانية، الربانمج جلنة اإ

اتحة الراهنة احلاةل تقيمي عىل الأعضاء ادلول اللجنة عىل املعروضة  أأن شأأهنا من اليت والتوصيات الأفاكر لطرح الفرصة واإ
 بشأأن  WO/PBC/26/INF/1 الوثيقة وأأفاد الوفد أأنه درس. املنظمة يف معل التحسني من مزيد حتقيق عىل تساعد

 أأنه سعادته ملعرفة الوفد عن وأأعرب. 2016 لعام الربانمج أأداء تقرير بشأأن WO/PBC/26/2 الوثيقة وكذكل الوضع املايل
 تقدم هناك يزال ل الوفد أأنه وأأقر. الصحيح املسار عىل ،ابملائة 72 أأو 329 تقيمي مت للأداء، مؤرشا 455 مجموعه ما أأصل من
 بقيت ،2016 عام هناية وحبلول. متوقعا اكن مما قليال أأبطأأ  عىل الرمغ من أأنه يسري بوترية الفكرية للملكية املعياري الإطار يف
ل معلقة، مسائل عدة  وقت أأقرب يف س ت حل وأأنشطته املعياري الإطار أأهداف بشأأن املعلقة املسائل بأأن أأنه لزال متفائال اإ
 عىل يدل مما الويبو، تسجيل لنظم ابلنس بة قياس ية س نة متثل 2016 س نة بأأن علام الآس يوية اجملموعة وأأحاط وفد. ممكن

 النامية للبدلانادلامعة  الفكرية امللكية سعادته للعمل أأن عن وفد اجملموعة أأعرب ذكل، عىل وعالوة. السابعة للس نة حتقيق منو
ماكانت تعزيز أأجل من الفكرية امللكية واس تغالل انتقالية، مبرحةل متر اليت والبدلان  متثل تزال ل الوطنية وقدرات الابتاكر اإ
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 لفرتة املقرتح واملزيانية الربانمج مبرشوع يتعلق فامي WO/PBC/26/3 الوثيقة أأفاد الوفد بأأنه درس كام. 2016 عام يف أأولوية
ىل وأأِشار الوفد الفريق. ابملائة 2.7 بنس بة النفقات وزادت ابملائة 10.4 املنظمة يف الإيرادات منو وبلغ. 2018/2019الثنائية   اإ

ىل استنادا أأنه  2019-2018الثنائية  فرتة يف الأعضاء ادلول مساهامت بتخفيض اقرتاح هناك للمنظمة، املمتاز املايل الأداء اإ
 الاقرتاح هذا وفوائد أأعرب الوفد عن رغبته يف الاطالع عىل تاكليف املقرتح الأخري، هبذا يتعلق وفامي. ابملائة 10 بنس بة
 يف وأأبرزها الرباجمية ابلجتاهات علام الآس يوية وفد اجملموعة أأحاط كام. املسأأةل هذه بشأأن املناقشات يف بنشاط ويسامه
 الثنائية لفرتة رئيس يا حمورا العاملي الفكرية امللكية نظام يظل سعادته بأأن عن وأأعربت واملزيانية، الربانمج مرشوع
ماكنية يف احملرز ابلتقدم يتعلق فامي تفاؤل لوجود سعادة اجملموعة عن كام أأعرب. 2018/2019  أأو دبلومايس مؤمتر عقد اإ
ذا دبلوماس ية مؤمترات ىل الأعضاء ادلول توصلت اإ  لختاذ العديدة الرئيس ية املناقشات جمالت من أأكرث أأو جمال يف اتفاق اإ
برام حنو الأخرية اخلطوة ىل أأن وأأشار وفد اجملموعة. معاهدات معاهدة أأو اإ الثنائية  لفرتة املقرتح واملزيانية الربانمج مرشوع اإ
 وأأيد. وأأجندة التمنية التمنية قطاع خالل من أأثناء تنس يقها املنظمة برامج مجيع يف الإمنايئ البعد بدمج مسح قد 2018/2019
ا  حتتل أأن ينبغي اليت املس تدامة التمنية أأهداف ذكل يف مبا براجمها ومجيع ابلنس بة للمنظمة رئيس ية أأولوية تشلك تزال ل أأهنه
جنازها الربامج تصممي يف ابرزة ماكنة  مناقشة مواصةل أأجل من املسأأةل س تتناول هذه اجملموعة يف الأعضاء وذكر أأن ادلول. واإ
 املناقشات بأأن متفائةل تزال ل وأأفاد بأأن مجموعته. وتنفيذها الربامج تصممي يف املس تدامة التمنية وأأهداف التمنية دمج مدى

 ورمبا ادلورة هذه خالل ق دمت واليت علهيا املعروضة الواثئق عىل املمكنة التعديالت ذكل يف مبا والتوصيات والتعليقات
ىل س تؤدي واملزيانية ربانمجال للجنة املقبةل والعرشين السابعة ادلورة خالل الثنائية  لفرتة واملزيانية متفق علهيا للربانمج وثيقة اإ
 املتفق والقرارات النتاجئ حتقيق يف بناء ستسهم بشلك الآس يوية وذكر أأن اجملموعة. املقبةل امجلعيات املزمع اعامتدها خالل املقبةل
 املنظمة ابلزتامات التنبؤ أأجل من املقبةل، العرش للس نوات مباين املقراخملطط العام لتجديد  ذكل يف مبا متبادةل، بصورة علهيا

 ذكل يف مبا ،(FRR)والقواعد املالية  املايل النظام عىل املدخةل التعديالت وكذكل حذر، حنو عىل هبا والوفاء املقبةل الرأأساملية
طار بشأأن  ابلنس بة هامة مسأأةل الويبو يف قضااي احلومكة وذكر أأن. الاستامثر س ياسة عىل تعديالت عن فضال املشرتايت، اإ

جياد أأن جملموعته اليت ترى  عىل اجملموعة أأعضاء وذلكل، س يعمل . الأعضاء ادلول بني املتبادةل الثقة يتطلب املسأأةل لهذه حل اإ
جيايب بشلك املسامهة ىل التوصل ميكن حىت الأعامل جدول من البند هذا يف اإ  ماكتب ابفتتاح يتعلق وفامي. الآراء يف توافق اإ
آس يا مجموعة أأفاد الوفد أأن اجلديدة، اخلارجية الويبو  عىل املوافقة وأأفاد أأنه متت. س تظل تعمل بشلك بناء الهادئ واحمليط أ

 اس تعداد عىل الآس يوية اجملموعة وذكر أأن. املوضوع هذا بشأأن الآراء تنوع وتعكس مطوةل مفاوضات بعد اخلطوط التوجهيية
 مقديم دول من هناك س تة حيث للويبو، اجلديدة اخلارجية املاكتب بشأأن القرارات اختاذ يف بناءة بروح بنشاط لالإسهام
يران الطلبات  .املتحدة العربية والإمارات السعودية العربية واململكة كوراي ومجهورية وعامن مه الهند واإ

 عىل الأمانة الوفد وشكر. قيادهتا حتت انحجة دورة عقد يف رغبته عن وأأعرب انتخابه عىل الرئيس الصني وفد وهنأأ  .16
جيابية نتاجئ الويبو حققت ،2016 عام وأأفاد أأنه يف. الاجامتع لهذا اللوجستية الاس تعدادات ومجيع الإعالمية الواثئق  يف اإ
 للس نة لالإجعاب مثري منو عىل حافظ الفكرية امللكية لتسجيل العاملي النظام أأن والواقع. التسعة الاسرتاتيجية أأهدافها حتقيق
ىل  حنو عىل التمنية أأجندة مشاريع كام ذكر أأن تقدم. للويبو سلامي ماليا أأساسا ذكل وشلك. التوايل عىل السابعة سلس أأدى اإ
 البياانت من حيث جحم المنو يف العاملية البياانت قاعدة واس مترت. منوا البدلان وأأقل النامية البدلان من واملزيد للمزيد فوائد
 وعن النتاجئ لهذه تقديره عن الوفد وأأعرب. ابلرباءات املتعلقة املعلومات اس تخدام تيرس الآلية للرتمجة حمددة أأداة تطويرومت 
 ادلورة أأن الوفد وذكر. الثنائية هذه بهناية املرتقبة النتاجئ مجيع وفريقه، العام املدير قيادة حتت الويبو، حتقق أأن يف أأمهل

 واملزيانية الربانمج وثيقة مرشوع مناقشة الرضوري من الواقع، ويف. جدا هممة واملزيانية الربانمج للجنة والعرشين السادسة
 يف أأمهل عن الوفد وأأعرب. املقبةل الثنائية فرتة خالل املنظمة معل سري حسن يضمن مما ،2018/2019 الثنائية لفرتة املقرتح
 خملتلف التنفيذ وابسرتاتيجيات الثنائية املقبةل لفرتة املدرجة ابلأولوايت الوفد ورحب. بشلك سلس الوثيقة اعامتد يمت أأن

 العاملية يف والتصالت املعلومات منصات تكنولوجيا ودمج الفكرية امللكية لتسجيل العاملي النظام توس يع ذكل يف مبا الربامج
 يف أأمهل عن الوفد وأأعرب. الربامج مجيع يف التمنية مميوتع العاملية التحتية البىن تطوير مواصةل عن فضال الفكرية امللكية جمال
 للنظام واملتوازنة الشامةل التمنية تعزيز أأجل من املعاهدات وتعزيز واملعايري القواعد وضع يف الرايدة من املزيد الويبو تقدم أأن
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يالء الويبو تواصل أأن يف أأمهل عن الوفد كام أأعرب. امجليع عىل ابلفائدة يعود اذلي الفكرية العاملي للملكية  للتمنية الاهامتم اإ
 بشأأن اتفاقا الصني أأبرمت ،2014 عام وذكر أأنه يف. ابلتمنية املتصل معلها دلفع املوارد من مزيدا ختصص وأأن املس تدامة

 يف الويبو مساعدة املس تقبل يف س يواصل كام ذكر أأنه. عام لك هذا الصندوق يف احلني ذكل منذ وسامهت صندوقا استامئنيا
طار يف منوا البدلان وأأقل النامية للبدلان التقنية املساعدة وسيشارك يف بصفهتا معلها  لكمته الوفد واختمت. الويبو تنس يق اإ
 ومفتوح نشط حنو عىل البنود مجيع بشأأن املناقشات يف للمشاركة الأخرى الوفود مع العمل مبواصةل الزتامه عىل جمددا ابلتأأكيد
 .بناءة نتاجئ ادلورة حتقق أأن يف أأمهل عن وأأعرب

 ادلورة تكل لقيادة سعادته لنتخاب الرئيس عن منوا، البدلان أأقل مجموعة ابمس بنغالديش، متحداث وفد وأأعرب .17
ىل التوصل توجهيات الرئيس وخربهتا وهجودها، بفضل للجنة، ميكن أأنه الهامة، وأأعرب عن ثقته من  حامسة اس تنتاجات اإ

 اجلوانب أأبرزت اليت القمية الاس هتاللية مالحظاته عىل العام الوفد املدير وشكر. املعنيني مجليع املتوقع النجاح وحتقيق
عداد يف الأمانة الوفد مبسامهة وأأقر. املقرتحة للمزيانية الرئيس ية  وفد اجملموعة كام شكر. اللوجستية املمزية والعنارص الواثئق اإ

 وأأعرب عن سعادته ملالحظة الإسقاطات. دلى الويبو تكل البدلان عضاءلأ  الكبري دمعهم عىل منوا البدلان مس ئويل أأقل
ىل زايدة. ابملائة 2.7 عند ستبقى املقرتحة النفقات وأأن الإيرادات، من ابملائة 10.4 البالغة  اخملصصات كام أأشار الوفد اإ
دارةالاقرار  وذكر أأن ذكل يس تحق. الثنائية املقبةل فرتة يف منوا البدلان لأقل املقرتحة  العام املدير جانب من وفعاةل ممتازة ابإ
 10 بنس بة الأعضاء ادلول مسامهة ختفيض اقرتاح عىل وشكره العام املدير اجملموعة أأيد وفد كام. الإدارة عن املسؤول وفريقه
 تدافع أأن يف أأمهل عن الوفد كام أأعرب. ذلكل نتيجة الإمنائية النفقات ختفيض عدم الوفد أأعرب عن امهل يف أأن بيد. ابملائة
ىل تستند وأأن منوا البدلان أأقل مبس تقبل املساس دون التمنية قضية عن دامئا الويبو . أأجندة التمنية يف املدرجة الأنشطة مجيع اإ

وشكر الويبو  ماكن، لك يف منوا البدلان لأقل ابلنس بة أأولوية ذات أأصبح مسأأةل املس تدامة التمنية أأهداف وأأفاد أأن حتقيق
 الويبو خربات من الاس تفادة عىل الرتكزي لرؤية ارتياحه عن الوفد وأأعرب. أأخرى دولية منظامت ملس مترة مععىل مشاركهتا ا

دراج املس تدامة، التمنية أأهداف تنفيذ دلمع ومعارفها طار كام ذكر املدير العام، يف ذكل، واإ  الأهداف س ياق يف املنظمة نتاجئ اإ
 وأأن املس تدامة التمنية أأهداف من عدد لتحقيق مطلوبة س تكون الويبو مسامهة أأن الوفد ورأأى. املرتقبة والنتاجئ الاسرتاتيجية

 بتحقيق تتعلق نفقات أأي الأعضاء ادلول تشجع أأن أأمهل يف عن وأأعرب. ومس مترة ومتنوعة واسعة س تكون الويبو مشاركة
 يف الأولوية سبيل عىل ابلهامتم حيظى البرشية القدرات بناء أأن لرؤية سعادته عن الوفد كام أأعرب. املس تدامة التمنية أأهداف
طار يف العمل لس امي املقرتحني، واملزيانية الربانمج  أأن يف أأمهل عن أأيضا منوا البدلان أأقل وفد مجموعة وأأعرب. الويبو أأاكدميية اإ

 منوا البدلان أأقل من مفيدا للمتعلمني الاصطناعي اذلي يس تفيد من اذلاكء عن للتعمل املقرتح اجلديد الرمقي يكون الربانمج
دخال عىل وفريقه العام الوفد املدير وشكر. حوهلم من الفكرية امللكية بشأأن جيد تعلمي عىل تقريبا حصوهلم لعدم نظرا  هذا اإ
 منوا، البدلان ابلنس بة لأقل الأعضاء لس امي ادلول مجليع الأمهية ابلغة جلنة يه واملزيانية الربانمج جلنة وأأفاد أأن. املبتكر النظام
. لأغراض التمنية الفكرية امللكية تعزيز كيفية لتحديد للويبو والتحليل الرقابة توفري يف حاسام دورا تؤدي اللجنة هذه أأن حيث

يرادات تأأمني ووسائل وس بل املس تقبلية، ومشاركتنا أأنشطتنا مجليع الطريق خارطة كام أأهنا حتدد  الس ياق، هذا ويف. املنظمة اإ
 يف الالحق التنفيذ وعىل الأولوية ذات الرتكزي جمالت بعض عىل الضوء تسليط يف رغبته عن وامن البدلان وفد أأقل أأعرب
طار  الويبو، مع الرشااكت من عدد من السابق اس تفادت يف منوا البدلان وذكر أأن أأقل. الثنائية املقبةل لفرتة املقرتحة املزيانية اإ
 وضع جمال يف بدل بلك اخلاصة املشاريع عىل القامئة التقنية املساعدة وأأنشطة املالمئة، التكنولوجيا بنقل املتعلقة املشاريع مثل

 والويبو منوا البدلان أأقل بني الثالثية العالقة وأأدت. وغريها الأساس ية والهيالك املؤسيس والتطوير والتدريب الس ياسات
ىل النظم من وغريها  موارد عىل احلصول يف رغبته عن الوفد وأأعرب. والتمنية الفكرية امللكية جمايل يف هائةل ماكسب حتقيق اإ
 اجلودة عالية همنية برشية موارد وجود رضورة عىل وفد اجملموعة وشدد. املذكورة اجملالت هذه يف الويبو هجود دلمع متواصةل
نتاجية للقطاعات ميكن حبيث  عن ابلنيابة خدماهتا تقدم أأن اسطنبول معل برانمج يف واملذكورة منوا البدلان أأقل دلى الإ
ىل الإشارة يف رغبته عن الوفد وأأعرب. الويبو . منوا البدلان لأقل الويبو ملساعدة شامال تقيامي أأمكل اذلي الرقابة شعبة تقرير اإ

 شعبة خالل من منوا البدلان لأقل الويبو ملساعدة مبثابة اس مترار اكنت اليت الإجيابية النتاجئ من أأبرز العديد وأأفاد أأن التقيمي
قلميية ومن خالل املاكتب منوا البدلان أأقل  أأعضاء مجموع ربع من أأكرث تتأألف من وذكر أأن اجملموعة. الاس مترارية تكفل اليت الإ
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 عند الأعامل جدول من حمددة بنود مناقشة أأثناء اجملموعة مداخالهتم أأعضاء وس يقدم. للجنة ودمعها بتعاوهنا وتعهدت الويبو
طار توجهيات الرئيس اللجنة بنجاح اجملموعة اقتناعوأأكد جمددا عىل . الاقتضاء  .يف اإ

 أأن يف ثقته عن وأأعرب واملزيانية الربانمج للجنة رئيسا انتخابه عىل الرئيس الأمريكية املتحدة الولايت وفد وهنأأ  .18
عداد عىل الأمانة الوفد وشكر. ابقتدار اللجنة مناقشات س يقود الرئيس  وشكر واملزيانية جالربانم للجنة ادلورة هذه واثئق اإ
 وذكر أأن. ابء اجملموعة ابمس الياابن وفد به أأدىل اذلي البيان يؤيد أأنه الوفد وأأضاف. الافتتاحية مالحظاته عىل العام املدير
هذا وميثل . 2018/2019 للفرتة املقرتح واملزيانية الربانمج ملرشوع الأوىل القراءة ميثل للويبو واملزيانية الربانمج جلنة اجامتع

ىل جانب ادلورة  يف مبا املقبةل للجمعيات رئيس ية قضااي عدة عىل لالتفاق للأعضاء ممتازة فرصة سبمترب يف القادمة الأس بوع اإ
 لقرتاح تقديره عن الصحي وأأعرب وضعها املايل عىل الويبو الوفد وهنأأ . الثنائية املقبةل لفرتة واملزيانية الربانمج اعامتد ذكل
 اخلطة يف ي درج مل لأنه نظرا الاقرتاح لهذا دهش ته الوفد وأأبدى. ابملائة 10 بنس بة الأعضاء ادلول اشرتااكت خفض

دخل  يف املزتايد الفائض مع الاقرتاح يتناسب كيف من الواحض يكن ومل ،2021-2016 لعام الأجل متوسطة الاسرتاتيجية
 من يرى أأنه لأنه الاقرتاح بشأأن قرار لختاذ وأأعرب عن عدم اس تعداده بعد .جتديد مباين املقر املقرتحة خطة وكذكل الرسوم
وأأفاد . املتاحة البدائل عن فضال لالقرتاح، احملمتةل والتداعيات الفوائد من مزيد ودراسة املعلومات من مزيد عىل احلصول املهم
ذا فضت ما أأنه اإ  ويبدو ما ماكن من تأأيت أأن جيب العمليات لهذه الالزمة الأموال فاإن الاحتاد، دخل من املموةل املسامهة خ 
يرادات أأهنا  معاهدة ونظام مدريد رسوم اس تخدام عىل الوفد واعرتض. الرباءات بشأأن التعاون معاهدة ونظام مدريد نظام اإ

ىل النظر وميكن. املس تدام غري لش بونة نظام لمتويل الرباءات بشأأن التعاون  املوحدة املسامهة يف ابملائة 10 بنس بة التخفيض اإ
ن بذكل، القيام جمرد أأنه عىل واس تطرد . املنظور هذا من وشواغل أأس ئةل أأاثر الوفد وهكذا،. مبارشة غري بصورة ذكل اكن واإ

 75 نس بة تشلك اليت الرباءات بشأأن التعاون معاهدة مبوجب احملصةل الرسوم من متناسب غري بشلك متول الويبو الوفد بأأن
 أأنه وذكر الوفد. عام لك كبري حتقيق فائض يواصل الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظام وأأن الاكمل الويبو لمتوي من ابملائة
 النظر ينبغي أأنه وتعتقد الربازيل اقرتاح عىل بناء الرسوم ختفيضات يف تنظر الرباءات بشأأن التعاون معاهدة مجعية أأن يتفهم
ماكنية مع للرسوم مبنح خصم الربازيل اقرتاح يف جراء اإ ضافية ختفيضات اإ  التعاون معاهدة رسوم ختفيض زايدة الوفد كام أأيد. اإ

ىل الوفد وأأشار. الرباءات بشأأن التعاون معاهدة مجعية فهيا تنظر اليت الرباءات بشأأن عادة مدريد احتاد أأن اإ  عائداته يشرتط اإ
ىل الزائدة  انحية، مفن. الثنائية الأخرية فرتة يف قام بذكل قد يكون أأن الوفد واقرتح. بشلك متساوي املسامهة الأطراف اإ
ىل تدعو أأعضاء دول هناك عادة عائدات الرباءات، بشأأن التعاون معاهدة رسوم ختفيض اإ ىل الفائضة الرسوم واإ  الأطراف اإ

طار يف جديدة جرى اقرتاح نفقات أأخرى، انحية ومن. الأموال هذه فائض بسبب مدريد نظام يف املتعاقدة  العام اخملطط اإ
 وشواغل أأس ئةل دليه س يثريون املصلحة أأحصاب أأن الوفد وذكر. الأعضاء ادلول خفض مساهامت مع املقر، مباين لتجديد
ىل س يحتاج مث ومن الاقرتاح، بشأأن خطرية ضايف وقت اإ  ذكل يف للموافقة مس تعد غري أأنه الوفد وذكر. الاقرتاح لتقيمي اإ
طار يف المتويل عىل الوقت ضافيني بندين عىل الضوء تسليط يف رغبته عن الوفد وأأعرب. املقر مباين لتجديد العام اخملطط اإ  اإ
 ذات البنود تكون عندما التفصيل من مبزيد وغريها البنود هذه ملناقشة اس تعداده عن وأأعرب كبرية، أأمهية هلام املزيانية يف

ىل الوفد وأأشار. للمناقشة مفتوحة الأعامل جدول من الصةل  الثنائية املقبةل فرتة يف دبلومايس مؤمتر لعقد اعامتد رصد مت قد أأنه اإ
طار اخملصصات وأأفاد أأن ذكل . 2018/2019 الثنائية لفرتة املقرتح واملزيانية الربانمج مرشوع من 15 الصفحة الواردة يف يف اإ

كر  وذكر أأن الولايت. 39 الصفحة يف ادلولية احلكومية واللجنة 30 الصفحة يف التصاممي قانون معاهدة س ياق يف أأيضا قد ذ 
 يكون أأن جيب أأول،. أأساس يني لرشطني خيضع مل ما املزيانية يف دبلومايس مؤمتر عقد بدمع لها يسمح وضع يف ليست املتحدة
 رمؤمت الأمني العام أأي يعقد أأل ينبغي واثنيا، الويبو، يف الأعضاء ادلول مجليع الاكمةل ابملشاركة مرشوطا دبلومايس مؤمتر أأي

ل دبلومايس ل الآراء بتوافق القرارات تكل اختذت الويبو أأن الوفد وذكر. الويبو يف الأعضاء ادلول مجيع من بقرار اإ  يف اإ
 يعرض أأن وميكن الأسايس طابعها س يغري الويبو يف القرارات اختاذ طريقة تغيري وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن. اندرة حالت
دارة مسأأةل وذكر أأن. مش بوهة أأيضا لك الأعضاء س تكون تأأييد دون تتحقق نتاجئ وأأي. للخطر الناحجة العملية  جنيف وثيقة اإ

 قد صدقوا الويبو يف أأعضاء أأي هناك يكن مل لأنه مبارشة العام لهذا امجلعيات أأو واملزيانية الربانمج جلنة عىل معروضة تكن مل
. لفرتة الثنائية القادمة خمصص غري دبلومايس مؤمتر عىل املوافقةالأعضاء  طلب من ادلول ولكن الآن حىت جنيف وثيقة عىل
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 أأن ميكن وذكر أأنه. جنيف بوثيقة يتعلق فامي اختاذه مت ما غرار عىل خطأأ  أأي لتجنب واحضا يكون أأن يود أأنه الوفد وأأضاف
ذا دبلومايس مؤمتر عقد عىل يوافق  الويبو يف الأعضاء ادلول مجيع موافقة بعد س يعقد ادلبلومايس املؤمتر أأن الواحض من اكن اإ
 ابلعمل توفري نص يسمح ميكن أأنه يف ثقته عن الوفد وأأعرب. الويبو يف الأعضاء لدلول الاكمةل للمشاركة مفتوحا س يكون وأأنه
 اعامتد عند املقبل ادلبلومايس املؤمتر أأو لش بونة اتفاق أأو جنيف وثيقة بشأأن الوفد مبوقف املساس دون قدما امليض عىل

جراء اإىل عن تطلعه وأأعرب الوفد. الثنائية املقبةل لفرتة العام هذا مزيانية   .الأس بوع خالل مفصةل مناقشات اإ

يران وفد وأأعرب .19 ىل املناقشات لتوجيه القديرة قيادهتا يف ثقته عن وأأعرب هامة للجنة الرئيس لرئاسة ارتياحه عن اإ  اإ
مانة امتنانه عن الوفد كام أأعرب. انحجة نتيجة عداد يف به اضطلعت اذلي الشاق العمل عىل للأ  صياغة لس امي ادلورة، اإ

ندونيس يا اذلي البيان الوفد وأأيد. الثنائية املقبةل لفرتة واملزيانية الربانمج آس يا مجموعة عن نيابة أأدىل به وفد اإ . الهادئ واحمليط أ
 وأأعرب. قصوى بأأمهية املزيانية يتسم بعملية يتعلق لس امي فامي الويبو، داخل والانفتاح والوضوح الشفافية أأن الوفد ورأأى
بداعها الويبو مزيانية يرى أأن يف رغبته عن الوفد  خالل من البدلان مجليع والثقافية والاجامتعية الاقتصادية لأجل التمنية واإ
تحدايت بشلك ال  تعاجل ومبادرات طرق خرائط وضع الرضوري وأأفاد أأنه من. الفكرية للملكية وفعال متوازن دويل نظام
 جلان مجيع يف ابس مترار تعمميها جيب معلية أأجندة التمنية توصيات بأأنه ينبغي اعتبار الراخس اعتقاده عن الوفد وأأعرب. فعال
 رئيس ية أأولوية الواقع ميثل يف الثنائية، فرتة الاعتبار خالل يف الفنية والربامج التوصيات وذكر أأن أأخذ هذه. وأأنشطهتا الويبو
 يف مبا ومزيانيهتا، الويبو برانمج يف اجلنوب بدلان بني فامي التعاون بتعزيز الإرساع ينبغي وأأفاد أأنه. الأعضاء وادلول للمنظمة
نشاء خالل من ذكل آلية اإ شارة ويف. خمصصة تنس يق أ ىل اإ  وحيركها شامةل تكون أأن جيب واملعايري القواعد وضع أأنشطة أأن اإ

ىل يستند اذلي املعياري بأأجندة العمل املتعلقة القضااي مجيع حتسني أأمهية عىل الضوء أأعرب عن رغبته يف تسليط الأعضاء،  اإ
 التقنية املساعدة أأمهية الوفد كام أأبرز. الأعضاء ادلول مجيع عىل ابلفائدة تعود نتاجئ لتحقيق س ياس ية واحتياجات متبادةل روح
 املرشوعات الصغرية بربوز الوفد وأأقر. الويبو أأاكدميية لأنشطة اخملصصة واملوارد الثنائية املقبةل لفرتة واملزيانية الربانمج وثيقة يف

يالء ينبغي وأأنه فامي يتعلق ابلبتاكر واملتوسطة  الأنشطة الوفد وجشع. واملزيانية الربانمج يف الأخري لهذا الواجب الاعتبار اإ
 وتوفري الرتوجيية الأنشطة وذكر أأنه مبا أأن. الثنائية املقبةل ةفرت  خالل واملتوسطة واملرشوعات الصغرية الويبو لأاكدميية الناحجة
نه ينبغي للويبو، الرئيس ية يه مضن الوظائف الفكرية للملكية العاملي للنظام مرتفعة اجلودة خدمات  عىل خاص بوجه الرتكزي فاإ
 الوفد رأأى الصدد، هذا ويف. ادلويل سجيلت لل  ولش بونة ولهاي وأأنظمة مدريد الرباءات بشأأن التعاون معاهدة أأنظمة تعزيز
 معاهدة ونظام مدريد نظام الأخرى مثل العاملي أأنظمة التسجيل مع لش بونة لنظام املالية الاس تدامة مقارنة ينبغي ل أأنه

ىل وأأفاد أأهنا تستند. الرباءات بشأأن التعاون  أأن الويبويتعني عىل  أأنه الوفد وذكر. لها املقابةل والتطبيقات اجلغرافية الأسامء اإ
 ختصيص ذكل ويتطلب. للمس تخدمني جاذبية أأكرث لش بونة نظام ذكل يف مبا الفكرية العاملية للملكية خدماهتا جعل بولية تفي

 الوفد ورأأى. والرتوجي الإعالم حفسب، بل من اجل أأنشطة لش بونة لسجل الفعاةل الإدارة أأجل من ليس الالزمة املالية املوارد
يالء ينبغي أأنه نشاء يتعلق وفامي. لش بونة لحتاد متساوية أأمهية اإ  ينبغي العملية أأن الوفد رأأى للويبو، جديدة خارجية ماكتب ابإ
وأأعرب . اجلغرايف التوزيع مبدأأ  مراعاة مع اكمةل، بشفافية القرار هذا ي تخذ أأن وينبغي. اخلطوط التوجهيية مع متاما تامتىش أأن

 .الأعامل جدول بنود من بند لك بشأأن اللجنة مداولت س ياق يف ضاتاملفاو  الوفد عن اس تعداده لالخنراط يف

 2016تقرير أأداء الربانمج لس نة  3 البند

ىل الوثيقة  .20  .WO/PBC/26/2استندت املناقشات اإ

ىل الرئيس وأأشار .21 حرازه  التقدم بنياذلي  ثنائيةال  فرتة منتصف تقرير هو 2016 لعام الربانمج أأداء تقرير أأن اإ اذلي مت اإ
طار يف املعمتدة املزيانية واردمب املرتقبة النتاجئ حتقيق يف ىل الأمانة الرئيس ودعا. احلالية ثنائيةال  لفرتة واملزيانية الربانمج اإ  تقدمي اإ

 .الوثيقة
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 الربانمج أأداء تقرير أأن الأمانة وأأوحضت. 2016 لعام الربانمج أأداء تقرير ،WO/PBC/26/2 الوثيقة الأمانة وقدمت .22
(PRR) ىل التقارير لتقدمي دلينا الرئيس ية املساءةل أأداة هو دارة من يتجزأأ  ل جزءا شلكي و  الأعضاء ادلول اإ طار اإ  الويبو اإ

 وأأكد املنظمة أأداء وحتسني التعمل منظور من جدا همم الربانمج أأداء تقرير أأن الأمانة وأأضافت(. RBM) النتاجئ عىل القامئة
حرازه  التقدم عىل يركزاذلي  الفرتة منتصف تقرير هو 2016 لعام الربانمج أأداء تقرير أأن جمددا  النتاجئ حتقيق حنواذلي مت اإ
دخال مت أأنه الأمانة وأأبلغت. 2016/17 لثنائيةفرتة ال واملزيانية الربانمج وثيقة يفاملعمتدة  ملوارداب املرتقبة  مبسطة صيغة اإ
ثنائية ال  فرتة من الأوىل للس نة الربانمج أأداء تقرير بني أأفضل بشلك المتيزي أأجل من 2016 لعام الربانمج أأداء لتقرير جديدة

حرازه التقدم عن الإبالغ) ىل استنادا أأنه الأمانة أأبلغتكام (. الإجنازات عن الإبالغ) الثانية لس نةل و ( اذلي مت اإ  الأداء تقيمي اإ
 (82)اكن " الصحيح املسار عىل"من املؤرشات  ابملائة 72 أأو مؤرش 329هناك  اكن ،2016 لعام وهدف أأداء مؤرش للك

مؤرش عىل أأهنا  18و متاحة، غري أأهناعىل  مهنامؤرش  20 ميتوق   ،"الصحيح املسار عىل ليست" الأداء مؤرشاتمؤرش من 
" الصحيح املسار عىل" من املؤرشات ابملائة 72 أأن الأمانة واعتربت. توقفتعىل أأهنا  أأداء مؤرشات 6و للتقيمي، قابةل غري
فرتة ل واملزيانية الربانمج وثيقة يف الاعتبار يف خذأ   قد احملددة اخملاطر أأثر تقيمي أأن ضيفوأ  . املدة منتصف يف جيدوضع  يه
 أأداء تقرير يف الأعضاء دلولل النتاجئ حتقيق عىل ثرالأ و  للمخاطر أأمعق حتليل تقدمي س يجري وأأنه ،2016/17 لثنائيةا

ىل الأمانة وخلصت. 2016/17 لفرتة الثنائية الربانمج  أأداء بتقرير الاسرتشاد يف سيس متر وختطيطها الويبو أأنشطة تصممي أأن اإ
 .2016/17للفرتة  الربانمج أأداء تقرير يف هميقدمت تسي التمنيةأأجندة  تنفيذ وأأن الربانمج

 .للتعليق الأعضاء لدلول اللكمة وأأعطى الأمانة الرئيس وشكر .23

عداد عىل الأمانة وشكر ،ابء اجملموعة ابمس ، متحداثالياابن وفدأأعرب و  .24  2016 لعام الربانمج أأداء تقرير اإ
(WO/PBC/26/2 .)وأأعرب ،"الصحيح املسار عىل" أأهنا عىل تقيميها مت قد الأداء مؤرشات من ابملائة 72 بأأن ورحب 
 ملؤرشات امللموسة الأرقام أأيدته اذلي ،2016 عام خالل جيد بعمل قامت الويبو بأأن عام شعور عن التعبري يف رغبته عن
ىل ابء اجملموعة وفد أأشار القواعد، بوضع يتعلق وفامي. الأداء ىل للتوصل طويال وقتا يس تغرق الأمر أأن اإ  وأأن ملموسة نتيجة اإ
 فاميبأأن مجموعته قد حققت النتاجئ  ابء اجملموعة وفد وأأقر. الأعضاء ادلول لقرارات ختضع اليت التحدايت هذه تواجه الويبو
 البنية تنس يق) الرابع الاسرتاتيجي والهدف( املمتزية العاملية الفكرية امللكية خدمات توفري) الثاين الاسرتاتيجي ابلهدف يتعلق
 ابء جملموعةأأشار وفد او  . للمنظمة الأساس ية ابلولية وثيقا ارتباطارتبطان م وهام ،(وتطويرها الفكرية للملكية العاملية التحتية
ىل  نه وذلكل الأعضاء، ادلول لقرارات ختضع السلطات اإىل والانضامم التصديقات أأناإ  اليت ابملدة بدقة التنبؤ الصعب من فاإ

ذا لالنضامم الأعضاء ادلول ستس تغرقها  عىل تليس"اليت  للمؤرشات معدل أأعىل أأن اجملموعةكام أأشار وفد . ذكل قررت اإ
طار يف اكن" الصحيح املسار  ،(18 الربانمج) العاملية والتحدايت الفكرية ابمللكية يتعلق فامي السابع، الاسرتاتيجي الهدف اإ
 ،"ويبواخلرضاء لل بياانتال  قاعدة يف السجالتعدد "و "ويبوحبوث ال بياانت قاعدة يف السجالتعدد " الأداء مؤرش لس امي

ىل و . الويبو منصات يف املصلحة أأحصاب ومشاركة  أأحصاب ملصلحة الأول املقام يف ختضع هذه الأداء مؤرشات أأنأأشار اإ
ىل  اليت الأس باب فهم من الأعضاء ادلول لمتكني هجودها مواصةل عىل الأمانة ابء اجملموعةوفد  جشع وذلكل،. املصلحة أأدت اإ
 أأن املتوقع من اليت التخفيف اسرتاتيجيات يه وما ،"الصحيح املسار عىل ليست" أأهنا عىل الأداء مؤرشات بعض تقيمي

ىل  تعيدها ىل ابء اجملموعةأأعرب عن تطلع و . القادمة الس نة يف" الصحيح املسار"اإ  لفرتة الربانمج أأداء تقرير رؤية اإ
 .التالية لس نةل  واملزيانية الربانمج جلنة يف 2016/2017 ثنائيةال 

 عىل الأمانة وشكر ،2016 لعام الربانمج أأداء بتقرير علام وأأحاط الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .25
عداده ىل  الأفريقية اجملموعةأأشار وفد و . اإ حرازه الكبري التقدم من الرمغ عىل أأنهاإ ل أأنه  ،اذلي مت اإ  خمتلف أأن الواحض مناإ
زاء قلقه عن وأأعرب. خمتلفة مبعدلت أأو خمتلفة برسعات فذتن   الربامج  عىل ليست" اليت الأداء ملؤرشات املرتفعة النس بة اإ
 خماطر وأأي احلذر هوامش مراعاة مع ،املؤرشات مجموع من ابملائة 28 متثل واليت تقيميها، ميكن ل اليت أأو" الصحيح املسار
 تكل لس امي، منوا البدلان وأأقل النامية للبدلان الإمنائية لأنشطةل خاصة أأمهيةوىل ت الأفريقية اجملموعة نأأفاد بأأ و . تغطهيا قد حممتةل
ىل الوصول عززت اليت  أأعربو . الفكرية لملكيةالعاملي ل  نظامال  يف التوازن زايدة اإىل هتدف اليت وتكل والتكنولوجيا املعارف اإ
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زاء قلقه عنالوفد   هذه تزويد اإىل هتدف مهنا ابملائة 60 لأن نظرا النامية، البدلان لصاحل املشاريع لتنفيذ املتوسط املس توى اإ
 واملوارد التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف) 4 ابلربانمج يتعلق وفامي. قدراهتا لتعزيز الالزمة ابلأدوات البدلان
جناز مس توى حتقق مل أأهنا الأفريقية اجملموعةأأشار وفد  ،(الوراثية  أأجل من أأنه اجملموعةى وفد ورأأ (. ابملائة 50) جدا جيد اإ
يالء ينبغي الاجتاه، هذا عكس  ابلس تخدام املتعلقة العديدة املتطلبات تلبية لأأج من 2.3ه املرتقبة للنتيجة خاص اهامتم اإ
 انتظار، أأثناء يةانتقال البدلان اليت متر مبرحةل و  منوا البدلان وأأقل النامية البدلان يف التمنية خدمة يف الفكرية للملكية الفعال
 والفوللكور التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية ابمللكية املعنية ادلولية احلكومية اللجنة يف املعياري العمل اختتام

(IGC) .ىل  الأفريقية اجملموعةأأشار وفد  ،(التمنيةأأجندة  تنس يق) 8 ابلربانمج يتعلق وفامي  بشأأن مؤرشات توجد ل أأنهاإ
طار ويف. التمنيةومشاريع أأجندة  لنطاق نظرا الويبو تقدهما اليت التقنية املساعدة  والبدلان ،ةفريقيالبدلان الأ ) 9 الربانمج اإ
آس يابدلان و  العربية، ىل  ،(لاكرييباو  الالتينية أأمرياكبدلان و  الهادئ، واحمليط أ  يمت مل اليت املشاريع من العديد هناك أأنأ شري اإ
طار يف حتقيقها  لإيداع الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظامل  فعالية كرثالأ و  نطاقا وسعالأ  س تخدامالا)اثنيا -1 املرتقبة النتيجة اإ
 الصغرية وعاتاملرش ) 30 ابلربانمج يتعلق وفامي. اجملموعة دلى اخملاوف بعض يف تسبب مما ،(ادلولية الرباءات طلبات

 لس امي الانزعاج، عىل يبعث ابملائة 30 البالغ الإجناز مس توى أأن الأفريقية اجملموعةى وفد رأأ  ،(الأعاملرايدة  ودمع واملتوسطة
 التمنية أأهداف معاملتسقة  الفكرية وامللكية الوطنيةالابتاكرات  وخطط اسرتاتيجيات) اثلثا-1املرتقبة  نتاجئابل  يتعلق فامي

 وأأشار(. الابتاكر دمعيف  الفكرية ابمللكيةبنجاح  الانتفاع عىل واملتوسطة الصغريةرشوعات امل  قدرة زايدة)اثلثا  -6و( الوطنية
ىل الأفريقية اجملموعة وفد  .الهنايئ ريرابلتق اهامتمه اإ

عداد عىل الأمانة وشكر البلطيق ودول الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس جورجيا وفد وحتدث .26  الربانمج أأداء تقرير اإ
 اإىل كذكلأأشار  اكمل،قد حتققت ابل الأداء مؤرشات من ابملائة 72 أأنب هارتياح عن موعةاجمل أأعرب وفدو . 2016 لعام

دراكه كام . الأعضاء ادلول مسؤولية حتت تقع اليت واملعايري القواعد وضع بأأنشطة مبارشة تأأثرت املؤرشات بعض بأأن الاكمل اإ
طار يف املرتقبة ابلنتاجئ املتعلقة الأداء مؤرشات مجيع أأنب هارتياحعن  والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة أأعرب وفد  اإ
. الأمانة به قامت اذلي املمتاز العمل عىل وأأثىن حتققت، قد( املتقدمة والبدلان انتقالية مبرحةل متر اليت البدلان) 10 الربانمج
 تساعد أأن شأأهنا من التدابري من الأنواع هذه أأن واعترب التخفيف، اسرتاتيجيات وتنفيذ اخملاطر بتقيمي موعةوفد اجمل ورحب
 .فعالية أأكرث حنو عىل بوليهتا الوفاء عىل املنظمة وتساعد الاسرتاتيجية الأهداف حتقيقعىل  الأمانة

 72 أأنب تقديره عن وفدال وأأعرب. 2016 لعام واملفيد التفصييل الربانمج أأداء تقرير عىل الأمانة الصني وفد وشكر .27
 حنو عىل 2016 عام يف معلت الويبو أأن بني، مما ي "الصحيح املسار عىل" بأأهنا حصهتا من التحقق مت قد املؤرشات من ابملائة
ىل الصني وفد وأأشار. التخمتلف اجمل يف حتققت قد النتاجئ وأأن سلس،  القواعد وضع مبجالت يتعلق فامي أأول،. عديدة نقاط اإ
 الرباءات بشأأن التعاون اتفاقيةتوس يع عضوية و  النفاذ، حزي مراكش معاهدة خولعادته دلسعرب الوفد عن أأ  واملعايري،
ىل  الصنيأأشار وفد  اثنيا،. شاوراهتامل  اللجنةئناف واس ت  املؤلف، حق بشأأن الويبو ومعاهدة  لتسجيل العاملي النظام أأناإ
دارة وهجود العمل أأعباء رفع مما التوايل، عىل السابعة للس نة كبري منو عىل حافظ الفكرية امللكية  بشأأن التعاون معاهدة اإ

 بشأأن التعاون معاهدةى دلواخنفاض تلكفة الطلب  الشلكي الفحصجودة و  كفاءةزايدة ل تقديره عن وأأعرب الرباءات،
ىل الفوائد من املزيد جلب مما التمنية،أأجندة  ملشاريع السلس ابلتقدم الصني وفد رحب اثلثا،. الرباءات  من واملزيد املزيد اإ
 وثالث الإنلكزييةاللغة  غطتالرباءات  واثئق يف املتخصصة الآلية الرتمجة أأداة لتغطية تقديره عن الوفد أأعرب رابعا،. البدلان
 ويف. من جانب املس تخدمني ابلرباءات املتعلقة ملعلوماتا لس تخدام تسهيال ذكل واعترب الصينية،اللغة  فهيا مبا أأخرى، لغات
ىل أأ الصني يف اخلاريج الويبو مكتب عىل الوفد علق اخلتام،  تبادل الصينية، احلكومة من بدمع واصل،املكتب  ن، مشريا اإ

 بشأأن التعاون معاهدة نظام عززو  الفكرية، امللكية ملس تخديم وتقنية قانونية خدمات وقدم الصينية، السلطات مع التصالت
 عن وأأعرب. املس تخدمني لحتياجات وفقا والوساطة للتحكمي الويبو خدمات عن فضال لهاي ونظام مدريد ونظام الرباءات
 أأهنا عىل تقيميها مت اليت ابملؤرشات يتعلق وفامي. 2017 عام هناية حبلول أأهدافها مجيع وحتقق معلها الويبو تواصل أأن يف أأمهل
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 أأهدافتعكس  املؤرشات يعمج  أأنتأأكيد ل ل  بتحليل الأمانة تقوم أأن يف أأمهل عن الوفد أأعرب ،"تتوقف" و" للتقيمي قابةل غري"
 .املس تقبل يف الربانمج أأداء وتقرير واملزيانية الربانمج وثيقة يف املناسب الوقت يف تعديلها يمت حبيث وأأنشطهتا، املنظمة

 القادرة الرئيس قيادة يف ثقته عن وأأعرب الاجامتع يرتأأس منطقته من ممثل لرؤية ارتياحه عن الربازيل وفد وأأعرب .28
ىل والتوصل الأعضاء ادلول توجيه عىل عداد يف ادلؤوب معلها عىل الأمانة الوفد وشكر. الأس بوع هناية حبلول اتفاق اإ  تقرير اإ
طار يف الويبو أأحرزته اذلي التقدم فهم عىل كثريا الأعضاء ادلول ساعد اذلي الربانمج أأداء  وأأشار ،الاسرتاتيجية أأهدافها اإ
ىل ىل امل  الوفدأأشار و . الأمانة أأجرته اذلي اذلايت التقيمي يف بعناية نظري  أأنه اإ  مشريا املس هتدفة، الإجنازات من تلفةاخمل  س توايتاإ
جيابية نتيجة ويه ،"الصحيح املسار عىل" الأهداف من ابملائة 72 أأن اإىل ىل أأيضا الوفد أأشار ذكل، ومع. اإ  من العديد أأن اإ

جنازها مس توى اكن منوا البدلان وأأقل النامية البدلان عىل مبارش تأأثري لها اليت املؤرشات  ابلهدف يتعلق وفامي. منخفضا اإ
جنازا عتربت  اليت مراكش، معاهدة نفاذ بدء عىل الضوء الوفد سلط الأول، الاسرتاتيجي  رضورة عىل وشدد للمنظمة، رئيس يا اإ

 أأو الترشيعية املساعدة حيث من سواء ابلفعلعلهيا  صدقت اليت املتعاقدة الأطرافدلى  لتنفيذها متواصةل هجود بذل
للرتوجي  ضافيةالإ  هوداجل  تؤخذ أأن ينبغي أأنه الوفد وذكر. احلدود عرب التكيفية الأعامل تبادل تيرس اليت التكنولوجية صاتاملن

ىل وابلإضافة. التالية الس نوات يف الاعتبار يفاملتعاقدة  غري الأطراف بني للمعاهدة ىل الوفد أأشار ذكل، اإ  اللجنة أأن اإ
حرازه  ابلتقدم مسحتثنائية ال  فرتة وأأن اجامتعاهتا أأيضا اس تأأنفت  املوارد محلاية أأكرث أأو صك بشأأن املفاوضات يفاذلي مت اإ
ىل الوفد أأشاركام (. TCES) التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية طار يف هأأن اإ  الاسرتاتيجي الهدف اإ
 عىل ليست" مدريد،نظام و  الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظام يف النامية البدلان بزايدة املتعلقة الأداء مؤرشات، الثاين
 اس هتداف مثل تدابري خالل من التايل الربانمج أأداء تقرير يف النتاجئ تتحسن أأن يف أأمهل عن وأأعرب ،"الصحيح املسار

 ابلهدف يتعلق وفامي. الرباءات بشأأن التعاون مبعاهدة املعين العامل الفريق يف الربازيل اقرتحهتا اليت الرسوم ختفيضات
ىل الوفد أأشار الثالث، الاسرتاتيجي  وأأعرب" الصحيح املسار عىل ليست" البدلان بتكل املتعلقة املؤرشات من العديد أأن اإ

ىل الوفد وتطلع. النتاجئ حتسني أأجل من تدابري العامة الأمانة تتخذ أأن يف أأمهل عن أأجندة  تنفيذ عن املفصل التقرير قراءة اإ
. واملزيانية الربانمج جلنة دورة واثئق يف التقرير هذا تقدمي عدم أأس باب بشأأن توضيحا وطلب التايل العام يف التمنية

ىل وابلإضافة  ،(الفكرية للملكية العاملية التحتية البنية وتطوير تنس يق) الرابع الاسرتاتيجي الهدف بنتاجئ الوفد رحب ذكل، اإ
 يدالتأأك  مت أأنه الافتتاحية مالحظاته يف ذكر العام املدير أأن اإىل الوفد وأأشار. النامية للبدلان ابلنس بة اذلي يكتيس أأمهية خاصة

 واهجة) الثامن الاسرتاتيجي ابلهدف يتعلق وفامي. للغاية مرتفع( IPAS) الصناعية امللكية أأمتتة نظام عىل الطلب أأن عىل
 واملاكتب والرشاكة اخلارجية العالقات) 20 والربانمج ،(املصلحة أأحصاب ومجيع وأأعضاهئا الويبو بني املس تجيبة التصالت
 دمع الوفد وأأبرز". الصحيح الطريق عىل" الأهداف مجليع قاد اذلي الربازيل يف الويبو مكتب معل عىل الوفد أأثىن ،(اخلارجية
 أأنشطة خالل من دالبال يف الفكرية امللكية ثقافة نرش يف كثريا ساعد اذلي الربازيل يف الويبو مكتب لعمل الربازيل حكومة
ىل الوفد أأشار ،(الفعال واملايل الإداري ادلمع) التاسع الاسرتاتيجي ابلهدف يتعلق وفامي .التوعية وأأنشطة التدريب  فرتة أأن اإ

 موظفي دلى اجلنسني بني التوازن مسأأةل عن أأمهل يف معاجلة الوفد أأعربكام . املنقح الرقابة ميثاقاعامتد  شهدتثنائية ال 
ىل وأأشار ،اليت تكتيس أأمهية كبرية الويبو  اذلي الكثري هناك يزال ل أأنه أأظهرت الربانمج أأداء تقرير يف املقدمة البياانت أأن اإ
 يف أأمهل عن وأأعرب املسأأةل هذه علهيا تنطوي اليت ابلتحدايت الوفد وأأقر. اجلنساين المتثيل يف التاكفؤ لتحقيق معهل ينبغي
حراز ىل أأن مسأأةل اختالل التوازن يف المتثيل. التاليةثنائية ال  فرتة يف تقدم اإ اجلغرايف ل تزال قامئة يف  ويف اخلتام، أأشار الوفد اإ
 .2014رمغ التقدم احملرز منذ عام  الويبو

 ،2016 لعام الشامل الربانمج أأداء تقرير عىل ادلويل للمكتب شكره عن الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأعرب .29
ىل الوفد وأأشار. 2016 عام يف العام لأداهئا الويبو عىل وأأثىن ة اكن تنوعبراجمها امل  جمالت مجيع يف تقدماالويبو  زاحر اإ  أأن اإ
طار يف املدرجة الأداء لوحاتخالل  من اواحض  اهامتم نقطة الوفد وشارك. للويبو التسعة الاسرتاتيجية الأهداف مجيع اإ
 من أأو الرسوم من اكفية أأموال توليد يف وفشهل لش بونة نظام أأداء ضعف ويه الأمريكية، املتحدة للولايت ابلنس بة رئيس ية
آخر جمال هناكذكر أأن و . أأنشطته لمتويل أأعضائه . الربانمج أأداء تقرير يف أأداهئا وعرض اخلارجية املاكتبوهو  القلق يثري أ
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ىل الوفد وأأشار  اخلارجية املاكتب أأنشطة اكف بشلك تس توعب ملرمبا  واملزيانية الربانمج يف وضعت اليت الأداء أأهداف أأن اإ
نه الأمر، اكن همام أأنه وأأضاف. واحضا يكون ل قد الربانمج أأداء تقرير أأن أأو  لك به قام اذلي النشاط معرفة الصعب من فاإ

نشاء مرحةل تدخل الويبو أأنلس امي  التالية،ثنائية ال  فرتة يف حتسني اإىل حيتاج جمال أأنه الوفد ورأأى. ابلفعل مكتب  ماكتب اإ
ضافية خارجية شارات بنظام يتعلق وفامي. ةاخلارجي تباملاك لش بكة املنظومة نطاق عىل تقيمي يعقهبا اإ  أأنه الوفد رأأى املرور، اإ
" للتقيمي القابةل غري"و" 2016يف  للتطبيق القابةل غري" والأنشطةلكيفات للت  الإضافية التوضيحات بعض وطلب للغاية مفيد
 .أأجلها من تطبيقها مت اليت" املتوقفة"و

عداد عىل الأمانة كندا وفد وشكر .30  ابء اجملموعة أأبدهتا اليت التعليقات ردأأو و  ابهامتم اس تعراضه مت اذلي الضخم التقرير اإ
 الربانمج أأداء تقرير أأن اإىل الوفد وأأشار. الس نة تكل يف للمنظمة اجليدالعام  الأداء بشأأن قبل من التعليقات من وغريها
 بعض أأن لوحظ حني ويف. املعلومات عرض بشأأندورات  بضع قبل كندا أأبدهتا اليت التعليقات يعكس مازال 2016 لعام

 لعام واملقارن السابق الربانمج أأداء تقرير يف تقرير أأي تعرض مل اليت الربامج ذكل يف مبا قصور، أأوجه أأظهرت قد الربامج
ىل مبارشة ويعز  ل هذه الأداء قضااي عدد بأأن أأيضا الوفد أأقر ،2014  يف موضوعا يكون أأن ينبغي ل أأنه الوفد ورأأى. الأمانة اإ
ذا ما ملعرفة الاعتبار يف ذكل س يضع أأنه اإىل مشريا واملزيانية، الربانمجموضوعا ابلنس بة  ولكن نفسه الربانمج أأداء تقرير  اكن اإ
دخال ميكن  الربامج من عددا بأأن الوفد أأقركام . املؤرشات وتصممي الأعضاء ادلول مسامهة خالل من ذكل يف مبا حتسينات، اإ
 الرتحيب كندا وفد وواصل. ابلثناء جدير أأمر وهو ،2014 لعام الربانمج أأداء تقرير مع ابملقارنة الأداء يف حتسينات أأظهر قد

 الوفد فهموت . املنظمة أأداء تقيمي يف واملزيانية، الربانمج جلنة أأعضاءلس امي  الأعضاء، لدلول رئيس ية كأداة الربانمج أأداء بتقرير
طار يف مقرتحات دلهيا الأمانة أأنب  املايل النظام عىل قرتحةامل تعديالتال ) واملزيانية الربانمج جلنة أأعامل جدول من 7 البند اإ

طار عىل التعديالت ذكل يف مبا ولحئته آاثر لها كونيس   أأنه رىي اليت( املشرتايت اإ  رب عنوأأع الربانمج، أأداء تقرير عىل أ
 .تطلعه اإىل سامع املزيد بشأأن ذكل

 بتحقيق يتعلق فامي 2016 لعام الربانمج أأداء بتقرير ورحب للجنة، رئيسا تعيينه عىل الرئيس املكس يك وفد وهنأأ  .31
 هدف لك بنتاجئ يتعلق فامي الأعضاء ودولها املنظمة بذلهتا اليت ابجلهود الوفد وأأقر. 2016/17ثنائية ال  لفرتة املرتقبة النتاجئ

 والهدف( الفكرية للملكية الاحرتامبناء  بشأأن ادلويل التعاون) السادس الاسرتاتيجي ابلهدف يتعلق وفامي. اسرتاتيجي
 بربانمج خاصة بصفة اهامتمه عن الوفد أأعرب ،(الفكرية امللكية وحتليل ملعلومات العاملي املرجع مصدر) اخلامس الاسرتاتيجي

ىل الوفد أأشار الرباءات، بشأأن التعاون مبعاهدة يتعلق وفامي. مراكش معاهدة مبوجب اخملرتعني مساعدة  الطلبات يف الزايدة اإ
 وأأخريا،. لش بونة اتفاق مبوجب التسجيالت وعدد ولهاي، مدريد نظايم عىل الطلبات زايدة عن فضال ،2015 عام يف

ىل، معربا عن سعادته، الوفد أأشار ىل الرامية التدابري تطبيق بشأأن الربانمج أأداء تقرير يفالواردة  النتاجئ اإ  حتسني اإ
 .التاكليف كفاءة

عداد يف ادلؤوب معلها عىل الأمانة وشكر هانتخاب عىل الرئيس وهنأأ  الوطنية بصفته الياابن وفد وحتدث .32  أأداء تقرير اإ
ىل الوفد وأأشار. 2016 لعام الربانمج  مؤرشات منمؤرش  455 مجموع من ابملائة 72 أأو مؤرشا 329 أأن ذكر التقرير أأن اإ
 عن أأعربكام ". الصحيح املسار عىل" أأهنا عىل تقيميها متقد  2016/17 ثنائيةال  لفرتة واملزيانية الربانمج وثيقة يف الأداء
 عىلليست "اليت  الأداء مؤرشات وضع أأمهية عىل وشدد الربامج، لتنفيذ الأمانة بذلهتا اليت املتواصةل اجلهود لرؤية رسوره
 الربانمج أأداء تقرير أأن الوفد رأأى الصدد، هذا ويف. التالية الس نة يف" الصحيحسار امل  عىل" أأخرى مرة" الصحيح املسار
 املؤرشاته سيمت الاس مترار يف التعامل وأأن اخملاطر حدة من للتخفيف الأمانة نفذهتا اليت الاسرتاتيجية بوضوح يبني أأن ينبغي
 الهدف مؤرشات من ابملائة 21 أأن ضوء يف أأنه الوفد وأأضاف. التالية الس نة يف" الصحيح املسار عىلليست "اليت 

 امللكية دماتخب مبارشة رتبطةامل ابملؤرشات خاص بشلك هممت الوفد فاإن ،"الصحيح املسار عىل ليست" الثاين الاسرتاتيجي
دارة يعزتم ل أأنه الوفد وأأوحض. املنظمة أأعامل أأمهمن  عتربهاي  لأنه الرباءات، بشأأن التعاون معاهدة نظام مثل العاملية، الفكرية  اإ
 تنعكس أأن ينبغيو  املسائل، تكل من للتخفيف هادفة تدابري اعامتد يف بشدة يأأمل ولكنه اجلزيئ، املس توى عىل الأمانة أأعامل
 .التاليةثنائية ال  لفرتة واملزيانية الربانمج وثيقة يف مناسب بشلك
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مانة شكره عن الوفد وأأعرب. التقرير بعرض ورحب لالجامتع رئيسا انتخابه عىل الرئيس أأسرتاليا وفد وهنأأ  .33  عىل للأ
عداد يف معلها  أأداء لس تعراض اجلاري لتقيميل  عام بوجهعن تأأييده  لوفدكام أأعرب ا. 2016 لعام الربانمج أأداء تقرير اإ

 بشلك للمتيزي احلالية التقارير يف املتبع ابلهنج الوفد ورحب. القامئ العمل لتعزيز املتاحة الفرص حتديد أأجل من املبادرات
. 2017 لعام عهنا الإبالغ سيمت اليت لإجنازاتعن او  2016 عام يف هز احر مت اإ اذلي  التقدم عن الربانمج أأداء تقارير بني أأفضل
ىل استنادا بأأنه الوفد رحبكام  ". الصحيح املسار عىل" بأأهنا ابملائة 72 تقيمي مت ،2016/17 زيانيةمل احلالية الأداء مؤرشات اإ
ىل الوفد وأأشار. جيد بشلك تدار براجمها وأأن جيدا أأداء تؤدي الويبو أأن عىل يدل ذكل أأن الوفد ورأأى  العوامل أأن اإ

 يف الويبو لعمل دمعه الوفد وواصل. الربامج أأداء عىل تؤثر قد املنظمة س يطرة عن خارجة تكون ما غالبا اليت اخلارجية
 .الوطنية الفكرية امللكية اسرتاتيجيات وتنفيذ تصممي يف منوا البدلان وأأقل النامية البدلان مساعدة

مانة اللكمة الرئيس وأأعطى .34  .الأعضاء ادلول من أأخرى طلبات توجد ل أأنه اإىل مشريا التعليقات، عىل للرد للأ

 مجليع شامةل معلية أأهنا اإىل مشرية الربانمج، أأداء تقرير خالل منملا مت الإبالغ به  تقديرها عىل الوفود الأمانة وشكرت .35
 مبؤرشات املتعلقة الشواغل اإىل الأمانة وأأشارت. خضمة هممة ويه املنظمة، عرب واملوظفون املديرون فهيا يشارك اليت الربامج
 الوفود مجليع الأمانة وأأكدت. وفود عدةواليت ذكرهتا  بياانت بشأأهنا تتوفر ل اليت أأو" الصحيح املسار عىل ليست" اليت الأداء
 تذكر  كام للتعمل أأداةهو  الربانمج ءأأدا تقرير أأنعىل  جديد من توأأكد ،املس متر لتحسنيل  معلية هو الربانمج أأداء تقرير أأن
جنازه، مت اذلي املسعىحتديدا  هو ذكل أأن ىلع الأمانة شددتكام . البداية يف  يتحقق مل ما يف نظرت قد الأمانة أأن أأي اإ

 لتحديد ممكن هجد لك يبذلون ومه العملية تكل يف متاما أأداهئم ضبط مت قد الربامج مديري أأن اإىل مشرية ،ابلشلك الصحيح
 حتديدا، الأكرث ابلأس ئةل يتعلق وفامي ثنائية.ال  فرتة بقية خالل الأداء سنحت  أأن اشأأهن من اليت التدابري أأو الاسرتاتيجيات

أأجندة  توصيات تعممي أأن اإىل وأأشارت. التمنيةأأجندة  توصيات عن الإبالغ بشأأن الربازيل وفد أأس ئةل عىل أأول الأمانة أأجابت
. الربامج من برانمج لك يف اجلوهر حيث من عنه تقارير تقدم اكنت الأمانة أأنأأصيل حبيث  جزءهو  الربامج معل يف لتمنيةا

 يف خذتأ   اليت التوصيات عن حمدد تقرير هناك س يكون ،ثنائيةال  فرتةالاكمل ل تقريرال  يفاكملعتاد  أأنه الأمانة وأأضافت
 وفدطرهحام  حمددين سؤالني الأمانة تناولت مث. اليت مت هبا ذكل طريقةال وعن برانمج لك معل هبا اسرتشد اليت أأو الاعتبار
شارات نظام بشأأن الأمريكية املتحدة الولايت ". تتوقف" أأو "2016يف  نطبقت  ل" ذكر أأو اس تخدام لس امي املرور، اإ
ل البياانت فهيا معجت   مل اليت احلالت يفقد اس تخدمت  "للتقيمي قابةل غري"  أأو" نطبقت  ل"الإشارة  أأن الأمانة وأأوحضت  مرة اإ
جراءمت  احلالت بعض يف أأنه يعين قد مما س نتني، لكواحدة   مثال الأمانة قدمت مث .س نتني لك اس تقصائية دراسات اإ

 عىل وليس س نتني لك أأساس عىل جريتأ   اليت ادلولية، التسجيل نظم يف العمالء خلدمة ىالكرب  الاس تقصائية لدلراسات
 ول واملزيانية الربانمج يف الأهداف أأو الأساس خطوط فهيا تظهر ل اليت احلالت يف أأنه الأمانة أأوحضتكام . س نوي أأساس
 ؤرشات يتعلق مبوفامي. الأداء تقيمي ميكن ل والأهداف، الأساس خطوط لتحديث ادلاخلية املامرسة بعد املس تمكةل الصيغة يف

ىلوأأشارت  صةل، ذات املؤرشات تعد مل احلالت بعض يف أأنه الأمانة أأوحضت املتوقفة، الأداء  34 الصفحة يف املذكور املثال اإ
 عىل وقعوا اذلين النارشين عدد) 3 الربانمج يف الوارد املؤرش اإىل شرياذلي ي  الربانمج، أأداء تقرير من الإنلكزيية النسخة يف

 الربانمج يف معمتد مؤرش أأنه من الرمغ عىل أأنه الأمانة وأأبرزت"((. امليثاق)" للتقيمي القابل للنرشأألف ابء جمي  ميثاق
ل أأن  واملزيانية،  بعدم للنارشين، ادلولية الرابطة ذكل يف مبا ،2016 عام مطلع يف قراراميثاق أألف ابء جمي اختذ  جملساإ
ىل أأدى مما التجاريني، النارشيندلى أألف ابء جمي  مليثاق الرتوجي  تقدمي مت أأنه الأمانة أأبرزتكام ". متوقف" أأنه عىل التقيمي اإ
 .الأداء بياانت يف للتطبيق املؤرش قابلية عدم ملدى موضوعي رشح

ىل الرامية وهجودهته قياد يف ثقته عن وأأعرب الرئيس ابكس تان وفد وهنأأ  .36  نأأ  الوفدذكر و . واملزيانية الربانمج جلنة جناح اإ
 تسهيل) الثالث الاسرتاتيجي الهدف بشأأن الوفد وتساءل. اجلاري والتعمل التعمل معلية عىل الأمانة تعليق هو تدخهل أأاثر ما

 حيث منعىل سبيل املثال،  الويبو، به تقوم مبا يتعلق الأول. مكونني يتضمن اذلي( التمنية لأغراض الفكرية ابمللكية الانتفاع
 أأو منطقة، بلك خاصة قضااي أأو بدل بلك خاصة قضاايين يتعاملون مع اذل أأولئك لس امي البرشية، اوموارده موظفهيا تدريب
 مدى عن السؤال خالل من الأخرية النقطة عىل الوفد وشدد. انالبدلقدرات  أأوقلميية الإ القدرات  ببناء ونقوماذلين ي
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قلميية املاكتب تدريب  تساءل مث. بدل بلك اخلاصة املشورة أأو املدخالت أأوالردود  عن احلديث عند املاكتب موظفي أأو الإ
ذا عام الوفد  ويتعلق. التدريبية ادلورات تكل تقدمي وكيفية واملهنجيات التدريبية ادلورات هذه بشأأن رمق أأي هناك اكن اإ
 اليت الأعضاء وادلول للبدلان التدريبية وادلورات العمل حلقات من سلسةلل  الويبوعقد ب املسأأةل هذه من الثاين كونامل

 عىل" مهنا العديد أأن نرى أأن جدا املشجع من اكن املؤرشات عن احلديث عند أأنه الوفد وأأضاف. القدرات بناء تس هتدف
آلية عن سأأل لكنه ،"الصحيح الطريق تؤيت و  مفيدة تكونس   فعال نقلها جيري اليت والربامج التدريب أأن من للتأأكد املتابعة أ

 .الطويلمثارها عىل املدى 

 ببناء يتعلق فامي واملزيانية الربانمج يف الواردة املؤرشات من كثريا أأن ابكس تان، وفد أأس ئةل عىل رداأأبرزت الأمانة، و  .37
 الرضا مدى لقياس مؤرشات هناك أأن الأمانةأأشارت و . واس تخداهما املهارات استيعاب التحديد وجه عىلتقيس  القدرات،
آخر  نوع أأيضاهناك  ولكن . الأحداث بعد ما وقت يف الواقع يف قياسها مت اليت املهارات اس تخدامبشأأن  املؤرشات منأ
ذا ما الاس تقصائية ادلراسات تكليس ق ت و  ذا وما ابلفعل مفيد التدريب اكن اإ أأشارت و . س تخدمتا   قد املهارة تكل اكنت اإ

ىل  الأمانة جيادها  ميكن املؤرشات من الأنواع هذه أأناإ  ابلتمنية، املتصةل الربامج معظم يف ذكل يف مبا الربامج، من العديد يفاإ
 وفامي. الأحداث وقوع بعد مفيدةكوهنا  مدى معرفة من الأعضاء ادلول متكني هو وجودها وراء السبب أأن كذكل وأأكدت
ىل الأمانة أأشارت الإمنايئ، العاملاملاكتب اذلين يتعاملون مع  يموظف بتدريب يتعلق ىل ينقسم التمنية قطاع أأن اإ قلميية ماكتب اإ  اإ

آس يا العربيةاملنطقة و  فريقياماكتب اإ  يه -  مجيع منوا البدلان أأقل شعبة وتناولت - والاكرييب الالتينية وأأمرياك الهادئ واحمليط وأ
ىل  ذكل بعد الأمانةأأشارت و . منواالأقل  البدلان  يف املاكتب مكوظفي املاكتبتعمل  أأن الافرتاض اكن احلالت مجيع يف أأنهاإ
من الناحية  ليس، البدلان يفالت اجمل مجيع يف خرباء يعتربون املاكتب يف العاملني املوظفني وأأن اخلارجية وزارات

نتاج يف الويبو ترغب مرة لك يف أأنه الأمانة أأوحضتكام . الس ياس يةحفسب، بل من الناحية  الفكرية وامللكية ةقتصاديالا  اإ
جراء أأو حدث أأو مرشوع جراء  انم، بدلدلة  اإ ذا ما ملعرفة تقيمييمت اإ  مع به، القيام يتعني اذلي املناسب النشاط هو ذكل اكن اإ
 خالل من الأمانة أأوحضت التقنية، مواقفهم أأو الأشخاص هؤلء بقدرة يتعلق وفامي. حتديدا البدل ذلكل الاكمةل الصورة مراعاة
دارةنظام  معلية  املتطلبات حيث من مشرتك بشلك احملدد اخلبري أأداءه مت تقيمي أأن ،(PMSDS) املوظفني وتطوير الأداء اإ
حلصول اب عام لك يف ملزتمون املوظفني أأن الأمانة أأوحضتكام . حمددة منطقة أأو بدل مع يتعامل اذلي للشخص املطلوبة املهنية
 .الويبو خارج أأو داخل سواء ،املسائل هذهللتعامل مع  اخلاصة ادلورات بعضعىل 

مانة تقديره عن ابكس تان وفد وأأعرب .38  بعض الوفد طرح مث. الاس تفسارات عىل الإجاابت وكذكل التقرير لتقدميها للأ
ذا ما أأي ابملتابعة، املتعلقة الأس ئةل ذا وما ابكس تان، اإىل ذهب قد ابكس تان مع ابلتعامل امللكف املوظف اكن اإ  اكنت اإ
 .الواقع أأرض عىل ابحلاةل الوعي زايدة من متكينهل  ومنتظمة روتينية معلية طريةالق   الزايرات

جيايب بشلك الأمانة وردت .39  مكتب لك يف خشص لك وأأن املعين البدل اإىل ذهبي ما كثريا خبري لك أأن وأأوحضت اإ
 قد ابكس تان مع التعامل عن املسؤولني املوظفني أأناختمتت بو  معها، يتعامل أأو مسؤوليهتا يتوىل اليت البدلان من عدد دليه
 .الأحيان من كثري يفهذا القطر  وازار 

ذا عام الس نغال وفد وسأأل .40  ليست" اليت املؤرشاتوضع  لضامن عديلالت تدابري يف ابلفعل فكرت قد الأمانة اكنت اإ
ذا الصحيح، الطريق عىل الوقت الراهن يف" الصحيح املسار عىل  أأواليت فكرت فهيا  التحولت يه مفا كذكل، الأمر اكن واإ

 .الواقع يفاليت قد تكون دلهيا 

مل يكن  ،ظاحل لسوء أأنه الأمانة أأوحضت للأهداف، ثلمل متت  أأوحتقيقها  يمت مل اليت املؤرشات مبسأأةل يتعلق وفامي .41
 يشري عندما أأنه عىل الأمانة شددت املثال، سبيل عىلف. الأمانة يد يفيف كثري من احلالت  الأهداف تكل حتقيق أأو الامتثال
ىل املؤرشات أأحد  عىل الأعضاء ادلول تساعد أأن للويبو ميكن مدريد، نظام يف عضوا يصبح أأن ينبغي البدلان من عددا أأن اإ
عداد ذكل، يف والتفكري احلالت، تقيمي ىل الأعضاء ادلول تدفع أأنمبقدور الويبو  كوني لن ولكن الأوراق، واإ  تصبح أأن اإ
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. نفسها الأعضاء ادلول من يأأيت الهنايئ القرار ولكن العملية، هذه يف تساعدها أأن ميكن الويبو أأنوأأضافت  ابلفعل، أأعضاء
 حتسيهنا كيفية بتقيمي حاةل لك يف الويبو قامت تحقق،ي  مل هدف هناك اكن اليت الأخرى اجملالت يف أأنه الأمانة وأأوحضت
ىل  الأمانةكام أأشارت . للهدف والامتثال  سهةل تعتربها لأهنا الأهداف بعض تعديل س يجري التالية،ثنائية ال  لفرتة ابلنس بة أأنهاإ
ذا أأنه الأمانة وأأوحضت. التنفيذ ن ما، حبدث" سعداء" اكنوا اذلين الأشخاص عدد عن سأألت اإ  يف عادة يكون الهدف فاإ
 ذكل، ومع. ادلراس ية احللقة حرضوا أأو املعلومات تلقوا أأو املعلومات عىل وحصلوا احلدث حرضوا لأهنم ابملائة 100 حدود
 صعب، أأمر وهو املعين، البدل يف الأنشطة تكل أأثر قياس حاولت الويبو أأن وأأضافت ذكل جتاوز أأمهية عىل الأمانة شددت
 حاةل يف أأنه كذكل الأمانة وأأوحضت. نفذأأن ن  جدا الصعب من ولكنأأن نسأأل  السهل منو  قولأأن ن السهل من أأنه حيث
جراءيمت  عام وبعد( ملدريد السابق املثال أأعقاب يف) ندوة عقد  تكل أأثر لتقيمي احملدد احلدث هذا عن اس تقصائية دراسة اإ
 وشددت. الآن بعد احلكومة يف نيعملون جتدمه ل الندوة تكل يف تدريهبم مت اذلينفاإن  احملدد، البدل ذكل يف ادلراس ية احللقة
 املشالك ىحداإ  هو املشالك من النوع هذا وأأن أأخرى، مرة العملية نفسيمت تنفيذ  أأن جيب احلالت، تكل يف أأنه عىل الأمانة
ىل الأمانة وخلصت. املؤرشات تكل حتقيق عىل وأأثرت الأحيان من كثري يف ااهجهتمتت مو  اليت  وس تواصل ذكل تدرك أأهنا اإ
 .الامتثال يف قدما امليض

ىل وأأشار تعليقاهتا عىل الأمانة الرئيس وشكر .42 آخر طلب وجود لعدم نظرا أأنه اإ لقاء أ  اللجنة أأن الرئيس رأأى اللكمة، لإ
 س امي ل ،5 البند يف الوفود يساعد أأن ميكن ذكل أأن ىورأأ  الربانمج، أأداء تقرير مناقشة بشأأن جدا مفيدة مناقشة أأجرت
ىل الرئيس وأأشار. واملزيانية الربانمج بشأأن ذ  :الربانمج أأداء بتقرير اخلاصة القرار فقرة اإ ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ اإ

مانة، أأوصت بأأن WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016اس تعرضت تقرير أأداء الربانمج  ت بطبيعة التقرير كتقيمي ذايت للأ ( وأأقره
 .حنو حتقيق الأهداف املرتقبة 2016تقره مجعيات الويبو ابلتقدم احملرز يف الربانمج يف عام 

ندونيس يا، وفد تساءلو  .43 طار يف املسأأةل هذه بشأأن يذكر نقاش هناك يكون لن أأنه رأأىحيث  اإ  جدول من 5 البند اإ
بدت  الأهن تعديلها مت اليت الأخرى الأهداف عن وسأأل ،تعديهل جيري قدمي هدف بشأأن الأمانة بيان عن واس تفرس الأعامل،
 .قدمية أأهداف أأهناعىل 

ىلوأأشارت  ابس مترار، 2018/19 واملزيانية الربانمج وثيقة يف الأهداف حتديث مت أأنه الأمانة وأأوحضت .44  ليس ذكل أأن اإ
. تغريقد  الهدف يكونرمبا ف ،ثنائيةة ثنائية بعد فرت  يف حرزأ   قد التقدم أأن مبا ولكن قدمية، تكون قد الأهداف لأن ابلرضورة

 قد الأهداف من العديد بأأن ،الأعامل جدول من 5 البند بشأأن املناقشات خالل التنويه س يجري أأنه الأمانة أأوحضتكام 
ىل وعادت تغريت ىل استنادا ولكن احلاليةثنائية ال  فرتة اإ حراز مت أأنه حقيقة اإ  .حتديهثا يتعني وابلتايل تقدم اإ

ندونيس يا وفد وشكر .45  أأن الأعامل جدول من 5 البند عرض أأثناء املفيد من يكون أأن واقرتح التوضيح، عىل الأمانة اإ
ىل استنادا تعديلها جيري اليت الأهداف فعال يبني  .احملرز التقدم اإ

 صةل هناك فاإن وذلكل ،2016 عام هناية يف الأداء متثل واملزيانية الربانمج يف الأساس خطوط أأن الأمانة وأأوحضت .46
 لأهنا يناجلديد واملزيانية الربانمج قراءة ستسهل أأهنا الأمانة أأضافتكام . واملزيانية والربانمج الربانمج أأداء تقرير بني مبارشة
ىل استنادا اجلديدة والأهداف الأساس خطوط وضع وجيري متصةل سلسةل  أأنه الأمانة أأوحضتو . هذه الأساس خطوط اإ
ذا ما رىن أأن ميكن الطريقة هبذه  اكنذكل  أأن رىن أأنكام ميكن  الكفاية، فيه مبا طموحة غري أأو طموحة غري أأو طموحة اكنت اإ
 .2016 عام يف حتقق اذلي الفعيل الأداء يف ساسخط الأ  عىل

ىل الرئيس أأشار أأن وبعد .47 آخر طلب أأي اكليس هن أأنه اإ لقاء أ بداء اللكمة لإ  لعدم ونظرا القرار، فقرة عىل تعليقات واإ
 .عمتدس ي   القرار أأن الرئيس اعترب اعرتاضات، وجود
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ذ اس تعرضت تقرير أأداء الربانمج  .48 ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ ت WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016اإ ( وأأقره
مانة، أأوصت بأأن تقره مجعيات الويبو ابلتقدم احملرز يف الربانمج يف عام  حنو  2016بطبيعة التقرير كتقيمي ذايت للأ

 .املرتقبة حتقيق الأهداف

  النتاجئ الأولية :2016الوضع املايل يف هناية  4البند 

ىل املناقشات استندت .49  .WO/PBC/26/INF/1 الوثيقة اإ

عالمية، طبيعة ذو البند هذا أأن الرئيس وأأوحض .50 ىل اللكمة مررو  ،2016 عام هناية حىت الأولية الأرقام قدم حيث اإ  اإ
يضاحات عىل للحصول الأمانة  .الصةل ذات الوثيقة بشأأن اإ

 يف رمسيا عهنا الإبالغ سيمت اليتو  2016 عام لأرقام أأولية هناية توفر الاس تعراض قيد الوثيقة أأن الأمانة وأأوحضت .51
 بتحفظات مشفوع غري رأأي تلقي مت بأأنه لإبالغهاعادهتا س عن الأمانة وأأعربت. واملزيانية الربانمج للجنة 2017 سبمترب دورة
كام  سويرسي، فرنك مليون 32بلغ  فائضا العام، املدير ذكر كام ،أأظهرت 2016 لعام املنظمة نتاجئأأفادت أأن و . 2016 لعام
جاميل بلغ  ذكل مقارنة وميكن. سويرسي فرنك مليون 355.7 النفقات مجموع وبلغ سويرسي فرنك مليون 387.7 الإيرادات اإ

 ومجموع سويرسي فرنك مليون 381.9 الإيرادات مجموع بلغ حيث ،2015 عام يف سويرسي فرنك مليون 33.3 البالغ ابلفائض
جاميل وارتفع. سويرسي فرنك مليون 348.6 النفقات  أأي سويرسي، فرنك مليون 5.8 مبقدار 2016 عام يف الإيرادات اإ
 رؤوس وصناديق الاحتياطية أأموالها من تتأألف اليت املنظمة، أأصول صايف وازداد. 2015 بعام مقارنة ابملائة 1.5 بنس بة
 ديسمرب 31 يف سويرسي فرنك مليون 311.3 اإىل 2015 عام يف سويرسي فرنك مليون 279.1 من العامةل، الأموال
 الاحتاد، حسب 2016 عام ونتاجئ الفردية، الربامج حبسب 2016 عام يف النفقات تفاصيل الوثيقة قدمت كام. 2016
 .2017 لعام للنتاجئ وتوقعات

 النفقات وأأن للس نة التقديرية الأرقام من قليال أأبعد ادلخل أأرقام بأأن، ابء اجملموعة ابمس ، متحداثالياابن وفدأأقر و  .52
 هجود يف يسهم أأن ميكن ذكل نذكر أأ و  الاجتاه هذا الهنائية الأرقام تؤكد أأنب اجملموعةأأعرب عن توقع و . املزيانية مع امتىشت

طار يف الأمانة  ينبغي أأنه اجملموعة وفد وأأضاف. التاكليف فعالية وتدابري ةالعاملي ابخلدمات املتصةل الاسرتاتيجية الأهداف اإ
ىلأأعرب عن تطلعه و  الإجيابية الوترية عىل احلفاظ جيابية نتيجة حتقيق اإ  .ثنائيةال  فرتة هناية يف اإ

 اكن عام قليال املرتفع ادلخل بزايدة، والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس ، متحداثجورجيا فدرحب و و  .53
ىل وأأشار مقدرا، نفاق مس توايت أأن اإ ىل اجملموعةأأعرب عن تطلع و . 2016 عام يف ابملائة 96 بلغت الإ  مالية أأرقام رؤية اإ
جيابية  . ثنائيةال  لفرتة اإ

الثنائية  فرتة خالل الويبو حققته اذلي للأداء ارتياحه عن وأأعرب الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .54
 ضامن أأجل من منوا البدلان وأأقل النامية البدلان لصاحل الإمنائية الأنشطة يف الفائض ستمثري   أأن يف أأمهل عن أأعرب، كام احلالية
 .التمنية مصمي يف الابتاكر يكون أأن

ىل الربازيل وفد وأأشار .55  لإعادة الأفريقية اجملموعة به وفد أأدىل اذلي البيان الوفد وأأيد. والصحي الإجيايب املايل الفائض اإ
 .للمنظمة الأساس ية الأهداف حيقق مما النامية، البدلان يف والإبداع الابتاكر لزايدة الإمنائية الأنشطة يف الأموال استامثر

 حيث الرباءات بشأأن التعاون معاهدة جمال يف لس امي، التسجيالت يف املس مترة الزايدة عىل الويبو الصني وفد وهنأأ  .56
ن الوفدذكر و . رسيعا المنو اكن  س تعمل وأأهنا الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة ادلعاية عىل خاصة أأمهية تعلق الصينية احلكومة اإ
سهاما يسهم مما املس توى، رفيعة س نوية دراس ية جولت تنظمي عىل الويبو مع  .النظام هذا يف أأكرب اإ
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 أأن ينبغي التاكليف كفاءة تدابري أأن مضيفا الإجيايب للفائض ارتياحه عن أأعربو  الوطنية بصفته الياابن وفد وحتدث .57
وتوقع الوفد أأن تدابري  فتؤجل معاجلة املشالك اإىل وقت لحق. واحدة وملرة مؤقتة تكون وأأل مناس بة طبيعة ذات تكون

 .س مترار عىل حنو مس تداماب كفاءة التاكليف ست نفهذ

 فقط للعمل خمصصة الوثيقة أأنعىل  اللكمة،أأخذ  بشأأن أأخرى طلبات ترد مل أأنه اإىل مشريا ،من جديد الرئيسوأأكد  .58
 .البند هذا بشأأن املناقشة ابب وأأغلق تخذ،ي   قرار يوجد ل وأأنه

  2018/19الربانمج واملزيانية للثنائية  مرشوع اقرتاح 5البند 

 2018/19الربانمج واملزيانية للثنائية مرشوع اقرتاح  )أأ(

ىل املناقشات استندت .59  .WO/PB/26/9 وWO/PB/26/3 الوثيقتني اإ

الثنائية  لفرتة املقرتح واملزيانية الربانمج مرشوع) WO/PB/26/3 الوثيقة مع البند مناقشة الرئيس وبدأأ  .60
 وفقا املمكنة، التعديالت ذكل يف مبا توصياهتا، وتقدمي دلراس ته، واملزيانية الربانمج جلنة اإىل واذلي ق دم ،(2018/2019
 بشأأن هنائية مناقشة س تعقد واملزيانية الربانمج جلنة أأن الرئيس وأأوحض. وللويب املالية والقواعد املايل النظام من 2.6 للامدة

ىل بشأأهنا توصيات تقدمي علهيا سيتعني حيث سبمترب، يف دورهتا يف واملزيانية الربانمج  أأمهية عىل الرئيس وشدد. امجلعيات اإ
 واملزيانية الربانمج للجنة ادلورة تكل يف الأوىل القراءة خالل ميكن حبيث بكفاءة الوثيقة عىل العمل أأجل من بناء هنج اتباع
 أأي وجتنب ممكن حد أأقىص اإىل سبمترب يف واملزيانية الربانمج جلنة بنود قامئة من يقلل مما اجلوانب، من ممكن عدد أأكرب تغطية

مانة اللكمة الرئيس وأأعطى. العمل يف ازدواجية  .الوثيقة لتقدمي للأ

ىل ق دم 2018/2019 لفرتة الثنائية املقرتح واملزيانية الربانمج مرشوع أأن الأمانة وأأوحضت .61  للجنة احلالية ادلورة اإ
 املايل النظام من 2.6 للامدة وفقا" املمكنة التعديالت ذكل يف مبا والتوصيات، والتعليقات للمناقشة" واملزيانية الربانمج
آلية ومعال للويبو، املالية والقواعد عداد يف الأعضاء ادلول اإرشاك مواصةل بأ وقدم مقرتح . املنظمة ومزيانية برانمج ومتابعة اإ
 يف الإيرادات أأن املنظمة وقدرت. التسجيل نظم يف المنو اجتاهات اس مترار 2018/2019 لفرتة الثنائية واملزيانية الربانمج
 ابملائة، 10.4 بنس بة زايدة املقدرة الإيرادات ومتثل. سويرسي فرنك مليون 826.2 ستبلغ 2018/2019 القادمة الثنائية
ىل ينظر أأن املفرتض ومن. 2016/2017 لفرتة الثنائية املعمتدة ابملزيانية مقارنة  عىل بناء الإيداعات زايدة س ياق يف ذكل اإ
يرادات ومتثل. 2016/2017 للفرتة املعمتدة ابملزيانية مقارنة ابملائة، 13 بنس بة الرباءات بشأأن التعاون معاهدة  عاونالت معاهدة اإ
تقديري  رمق لتوفري ابلإيرادات التنبؤ تعزيز مت أأنه الأمانة وأأوحضت. الإيرادات مجموع ابملائة من 76.7 وحدها الرباءات بشأأن

ىل استنادا موحد لدلخل  بناء عىل التقدير من بدل (،IPSAS العام للقطاع ادلولية احملاسبية الاس تحقاقات )املعايري اإ
ىل س يؤدي مما املقدمة بشلك منفصل، العام للقطاع ادلولية احملاسبية املعايري عىل تعديالت . والتتبع القراءة سهوةل حتسني اإ

عداد تقديرات ىل استنادا ادلخل ومت اإ  احمليل الناجت وتوقعات التارخيية الإيداع بياانت مراعاة مع الاقتصاديني، كبري توقعات اإ
 مصدر للك ختطيطية تفصيلية افرتاضات الوثيقة من 10 و 9 وتوفر الصفحات. ادلويل النقد صندوق نرشها اليت الإجاميل

مقدم للنظر  الاقرتاح هذا وأأن ابملائة، 10 بنس بة املسامهة قمية ختفيض املقرتح من أأنه الأمانة كام أأوحضت. ادلخل مصادر من
طار ويتضمن. الأعضاء فيه من جانب ادلول  من واحضة مساهامت تعكس ،مرتقبة نتيجة 38 2018/2019للثنائية  النتاجئ اإ

وذكرت أأن أأجندة . التمنية وحصة حسب النتيجة املقرتحة املوارد وحيدد جيدا، حمددة أأداء مؤرشات خالل من برانمج لك
 العام كام ذكرت أأن املدير. الاسرتاتيجية الأهداف مجيع بني متداخةل املس تدامة التمنية واملنظور اجلنساين وأأهداف التمنية
ىل ابلفعلأأشار   للفرتة الربامج عند تصممي املس تدامة التمنية أأهداف يف النظر ومت. وتوضيحاهتا الرباجمية الأولوايت اإ
طار وأأبرز ،2018/2019  تناول مت كام. املس تدامة التمنية أأهداف يف سامهت اليت والنتاجئ الاسرتاتيجية الأهداف النتاجئ اإ
نفاق مزيانية مجموع وا قرتح. جديد مرفق وهو الوثيقة، من التاسع املرفق يف املس تدامة التمنية أأهداف يف الويبو مسامهة لفرتة  الإ
 ،2016/2017 للفرتة املعمتدة ابملزيانية ابملائة مقارنة 2.7منو  عند نس بة كبري ومت احتوائه بشلك مليون، 725.9 مببلغ الثنائية
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 زايدة ميثل ما وهو سويرسي، فرنك مليون 460 املوظفني مزيانية وبلغت. ابملائة 10.4 بنس بة الإيرادات زايدة س ياق ويف
ىل الأمانة وأأشارت. السابقة بفرتة الثنائية مقارنة ابملائة فقط 0.8 بنس بة  حصة فهيا تتناقص اليت الأوىل املرة يه هذه أأن اإ
نفاق ىل احلالية فرتة الثنائية ابملائة يف 64.6 من املقرتحة الإجاملية املزيانية يف الإ لفرتة  اجلديدة املقرتحة املزيانية ابملائة يف 62.4 اإ
 ادلول اعمتدته اذلي التمنية لنفقات اجلديد التعريف أأساس عىل املزيانية فهيا ت قدم اليت الأوىل املرة يه وهذه. املقبةل الثنائية
 .املزيانية ابملائة من 18.3 الإجاملية التمنية حصة بلغت التعريف، هذا ومبوجب. الأعضاء

لك  التعليقات، حسب هذه بعد الفعلية الوثيقة يف سيمت النظر أأنه موحضا العامة، التعليقات ابب الرئيس وافتتح .62
 .اسرتاتيجي عىل حده هدف

 الفكرية امللكية خلدمات املس متر ابلمنو ورحب والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس جورجيا وفد وحتدث .63
. اخلدمات يف التوسع مع املس تخدمني احتياجات وتلبية النظم حتسني من يزيد أأن شأأنه من المنو هذا أأن العاملية ورأأى

 واقر بزايدة ،2019-2018 فرتة الثنائية ابملائة يف 10 بنس بة الأعضاء مساهامت ادلول خفض ابقرتاح ورحب وفد اجملموعة
 والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة وأأعرب وفد. املوظفني وبغري املرتبطة ابملوظفني التاكليف من ابملائة للك 2.7 قدرها
 واليت املنظمة لإيرادات الرئييس املصدر متثل اليت الفكرية العاملية امللكية خبدمات املتعلقة للربامج املمنوحة للأمهية تقديره عن
طار يف للعمل مت نح  تنفيذ مواصةل عىل الأمانة تشجيع يف رغبته الوفد عن وأأعرب. 30و 11و 10 الربامج الربامج، لس امي اإ
 البدلان يف الإيداعات زايدة تيرس الأنشطة هذه مثل أأن ورأأى. البدلان يف الفكرية ابمللكية والتوعية التقين التعاون برامج
وذكر الوفد أأنه . انالبدل تكل يف الفكرية امللكية محلاية العام الإيكولويج النظام أأيضا وحتسن سواء، حد عىل والنامية املتقدمة

 مزتايدا طلبا هناك أأن لوحظ حيث التقنية، املساعدة مبادرات خالل من الويبو تتيحها اليت الإماكانت يواصل اس تكشاف
 الفكرية، للملكية وطنية وتعديل اسرتاتيجيات وضع يف لس امي الويبو، أأنشطة خمتلف يف املشاركة عىل حتسني املنطقة يف

 واملتوسطة ابملرشوعات الصغرية املتعلقة املشاريع يف واملشاركة الاسرتاتيجيات هذه تكييف كيفية وتلقي املشورة بشأأن
 وتنفيذ ووضع الفكرية امللكية تشغيل وااكدمييات بدء ابلنس بة للجامعات الفكرية امللكية وتعلمي الفكرية امللكية وس ياسات
. وأأعرب 30 و 11 و 10 الربامج خالل من أأخرى مشاريع عن فضال التقنية واملساعدة القدرات بناء جمال يف التعاون خطط

 .البناءة مشاركته مبواصةل عن الزتامه الاكمل والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان وفد مجموعة

 ورأأى. والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس ابراغواي وفد به أأدىل اذلي الافتتايح البيان ش ييل وفد وأأيد .64
ىل قدمت الأمانة أأن الوفد دارة مع تتفق املقبةل لفرتة الثنائية مقرتحة مزيانية الأعضاء ادلول اإ  اليت املالية الإجنازات ومع املنظمة اإ
ىل وذكر أأن ذكل. املاضية القليةل الس نوات خالل حتققت . الأعضاء مساهامت ابملائة يف 10 بنس بة مقرتح ختفيض قد أأدى اإ
سقاطات أأن ويبدو جيابية الفكرية للملكية ادلويل ابلنظام علقةاملت البياانت اإ  هذا يف العام املدير وأأبرز الوفد رساةل. جدا اإ

جنازات بأأن الاقرتاح ىل تعزو فقط ل املنظمة اإ منا العقد من الأخري النصف يف حدثت اليت املرتفعة المنو معدلت اإ  حفسب واإ
ىل أأيضا نتاجية الإدارة يف التحسينات اإ جراءاهتا الفكرية امللكية نظم حوس بة بفضل والإ  يف التحسينات أأن الوفد وأأضاف. واإ
دارة جراءات أأمتتة خالل من املاكتب اإ  الويبو مساعدة وبفضل. الفكرية العاملية امللكية نظم مع لتنس يقها رضوري أأمر املاكتب اإ
 حادة زايدة أأاتح مما التقاعدية، املعاشات لإدارة املتاكمل النظام وتنفيذ تطوير بالده من متكنت هبا، امللكفني املهنيني وتفاين
نتاجية يف  اجلهود بذل تواصل أأن للمنظمة ينبغي أأنه ش ييل وفد ورأأى. وكفاءته (INAPIاملعهد الوطين للملكية الصناعية ) اإ

ىل والناحج حتوهلم الطويل يف املاكتب دلمع املالية الناحية من أأو املوظفني حيث من سواء  املعاشات لإدارة املتاكمل النظام اإ
 .التقاعدية

 برانمج مع ابملقارنة أأكرب معيل بطابع يتسم أأنه املقرتح، واملزيانية الربانمج وثيقة مرشوع دراسة بعد الصني، وفد واعترب .65
 أأن وأأضاف. الأداء مؤرشات من وضبط العديد وحتسني تنفيذ لسرتاتيجية واحض حتديد مع السابقة، فرتة الثنائية ومزيانية
 عىل الربامج، تطويرها تعممي تعمل عىل الويبو أأن ذكل وأأظهر. بأأجندة التمنية أأو ابلتمنية صلهتا أأوحضت الربامج من العديد
 يشء، لك وقبل تعليقني: أأول وقدم الوفد. للويبو السلمية املالية ابلقاعدة ورحب التحسينات لهذه تقديره عن الوفد وأأعرب
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 حيل أأن ميكن الاسرتاتيجي التنفيذ هذا وأأن اسرتاتيجي هدف للك متاكمةل تنفيذ اسرتاتيجية وضع املمكن من الوفد أأنه رأأى
 هدف للك التفصييل الوصف يف ابلفعل انعكست قد والنتاجئ املؤرشات هذه لأن الأداء ومؤرشات املرتقبة النتاجئ حمل

 .املزيانية معل حتسني ميكن حىت 2016/2017 يةالثنائ  بنتاجئ 2018/2019 مزيانية مقارنة الوفد اقرتح اثنيا،. اسرتاتيجي

 ابقرتاح علام الوفد وأأحاط. ابملائة 10.4 بنس بة للمنظمة املرتقبة الإيرادات منو لرؤية ارتياحه عن مالزياي وفد وأأعرب .66
 هذا عن املزيد معرفة يف أأمهل عن وأأعرب ،2018/2019 لفرتة الثنائية ابملائة 10 بنس بة الأعضاء ادلول اشرتااكت خفض

ل يذكر مل اذلي الاقرتاح من التلكفة بفائدة يتعلق فامي لس امي الاقرتاح، جياز اإ  عن الوفد وأأعرب. العام املدير مقدمة يف ابإ
 نفقات خمصصات أأن اإىل وأأشار املقبةل، فرتة الثنائية يف للويبو ابلنس بة أأولوية تشلك تزال ل التمنية أأن ملالحظة سعادته
ىل استندت اليت التمنية،  كيفية بشأأن التوضيح من ملزيد تقديره عن الوفد كام أأعرب. ابملائة 18.3 متثل اجلديد، التعريف اإ
 يف الإمنايئ والتعاون القدرات ابملائة لبناء 21ختصيص  اإىل جرت الإشارة أأنه الوفد وذكر. ابملائة 18.3 البالغ الرمق هذا حتديد
 ابلصفحة يتعلق وفامي. وتوضيحات الربانمج النتاجئ عن العام ذكل من سابق وقت يف العام املدير قدهما اليت الإعالمية الإحاطة

طار بشأأن واملزيانية الربانمج مرشوع من 11  الوفد رأأى النتاجئ، حسب التمنية نصيب ذكل يف مبا واملزيانية والربانمج النتاجئ اإ
 كام 17و 4 و 3 و 9 الأهداف من بدل املس تدامة التمنية أأهداف مجيع يف وستسهم تكون ما أأبعد الاسرتاتيجية الأهداف أأن
 .الوثيقة يف مبني هو

 عىل الوفود لإطالع جدا واحضة صورة وقدمت للغاية، مفيدة املقرتحة واملزيانية الربانمج وثيقة أأن الربازيل وفد ورأأى .67
 أأمهية عىل التشديد يف رغبته عن الوفد وأأعرب. املقبةل لفرتة الثنائية املقرتح للربانمج املنظمة معاجلة وكيفية املايل الويبو وضع
دراج وامللكية الفكرية  املعنية ابلتمنية اللجنة مبشاريع يتعلق ل ذكل أأن وأأفاد الوفد. الويبو أأعامل صلب يف أأجندة التمنية اإ
(CDIPبل ) اجلهود مع متش يا التمنية أأجل من العمل يف الفكرية للملكية الأطراف املتعدد النظام دلور أأوسع انعاكس هو 

ىل الوفد أأشار التمنية، نفقات بتعريف يتعلق وفامي. الأعضاء ادلول تبذلها اليت ليه التوصل مت أأنه اإ  عام يف مكثفة مناقشات بعد اإ
 رأأى اجتاه وهو احلايل، املس توى من أأقل املقبةل لفرتة الثنائية التمنية لنفقات املئوية النس بة أأن لحظ أأنه اإىل مشريا ،2015
 تقس مي ينبغي أأنه الوفد ورأأى. الويبو يف أأجندة التمنية يف الأعضاء ادلول معكوسا، كام انعكس طلب يكون أأن ينبغي أأنه الوفد
 التمنية بأأهداف يتعلق وفامي. بند للك املرتبطة املوظفني وغري املرتبطة ابملوظفني التاكليف عن تفاصيل التمنية ليك توفر نفقات

ىل الوفد أأشار املس تدامة،  واحض غري أأنه ورأأى ،16 الصفحة يف عليه منصوص هو كام 9 رمق الهدف عىل يقترص ذكل أأن اإ
 مزيد اإىل حاجة هناك أأن الوفد ورأأى. الاسرتاتيجية الأهداف عرب املس تدامة التمنية لأهداف فامي يتعلق بسبب تعممي الويبو

 ومل سطحي جدا، التاسع وذكر أأن املرفق – وأأهدافها املس تدامة التمنية لأهداف برانمج لك تنفيذ كيفية بشأأن املعلومات من
الاعضاء  لدلول املنظمة توفره اذلي والنظام املس تدامة التمنية لأهداف الويبو تنفيذ لتقيمي الأعضاء لدلول اكفية معلومات يقدم
ىل الرامية هجودها يف  من الاجامتعات لتنظمي الويبو ختطيط عن الوفد وتساءل. فردي بشلك املس تدامة التمنية أأهداف تنفيذ اإ
ىل وأأشار. الفكرية امللكية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق بشأأن الويبو جملس مع التداخل تفادي أأجل  جملس دوريت أأن اإ
ضافيا عبئا خلق مما الويبو يف اجامتعات مع تزامنت الأول الفصل خالل عقدت اليت تريبس  قدرة عىل ويؤثر الوفود عىل اإ

ىل التوصل املنظمتني عىل ىل الوفد وأأشار. قرارات اإ  أأيضا تضمن اذلي 1995 لعام العاملية التجارة بشأأن الويبو اتفاق اإ
 لعام تريبس جمللس الزمين اجلدول أأن الوفد وذكر. املنظمتني بوليتهيام وفاء ضامن مع الاجامتعات، جبدول يتعلق فامي التنس يق
م قد 2017  لعام الزمين ابجلدول يتعلق فامي التخطيط لأغراض الاكيف الوقت مبا يعطي السابقة، الس نة من نومفرب يف مع 
 املصلحة وأأحصاب الأعضاء لصاحل الفكرية للملكية العاملية التحتية البنية لتطوير املتواصل دمعه عىل الوفد وشدد. 2017

 جدا هام وذكر أأنه موضوع واس تخداهما، الفكرية لكيةابمل  املتعلقة املعلومات عىل احلصول مسأأةل لس امي الأخرى والأطراف
تطوير  الربازيل وفد طرهحا اليت الأخرى الهامة املسائل ومن. املس تخدمني بني املعلومات ونرش الشفافية تعزيز يف وأأسهم
وأأفاد أأن ذكل . ش ييل وفد اذلي أأكده النحو عىل التقاعدية املعاشات لإدارة املتاكمل للنظام الوطين الفكرية امللكية مكتب
نتاجية يف ماكسب حتقيق من ميكمن وذكر أأن النظام املتاكمل لإدارة . الروتينية الأعامل وماكسب يف للماكتب ابلنس بة الإ

ىل أأخرى مرة الإشارة يف رغبته عن الوفد أأعرب وأأخريا،. التجارية لأغراض العالمات املعاشات التعاقدية قد مت اعامتده أأيضا  اإ
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 تقرير يف الواردة وأأفاد أأن النتاجئ. D و P املس توى عىل لس امي اجلنساين، والتنوع املتوازن اجلغرايف المتثيل مبدأأ  بأأمهية متسكه
جراءات اختاذ اإىل حاجة وهناك. الأمانة قد اخنفض يف الالتينية متثيل أأمرياك أأظهرت أأن 2016 لعام الربانمج أأداء  لضامن اإ
 .العليا ابملس توايت لس امي املتوازن، اجلغرايف المتثيل حتقيق

ندونيس يا وفد وأأعرب .68 ىل أأن الإيرادات، يف املرتقبة الزايدة لرؤية ارتياحه عن اإ نفاق يف الزايدة وأأشار اإ  عند ظلت الإ
. ابملائة 10 بنس بة 2018/2019 لفرتة الثنائية الأعضاء مساهامت ادلول يف ابخلفض املقرتح علام الوفد وأأحاط. ممكن حد أأدىن
آس يا جملموعة تأأييد ويف  عىل الاطالع أأجل من لالقرتاح تفصييل تقدمي عرض يف رغبته الوفد عن أأعرب الهادئ، واحمليط أ

 التمنية وأأهداف أأجندة التمنية بتعممي املتعلقة الصياغة بشأأن لس امي واعدا، العام املدير معل الوفد واعترب. واملنفعة التلكفة
ىل يتطلع أأنه وأأفاد الوفد. املنظمة برامج مجيع يف الإدارة دمج ينبغي أأنه أأي املس تدامة،  حيث ادلمج، كيفية تنفيذ هذا رؤية اإ

ىل الوفد وأأشار ابرزة، مسة بأأنه العام املدير وصفه شارات سوى الوثيقة يف ترد مل أأنه اإ وذكر أأنه . 9 واملرفق 11 الصفحة يف اإ
 أأنه هممت وأأفاد الوفد للسبب، موضوعي تفسري أأيضا هناك اكنبل  ،17 و 9 و 4 و 3 جمرد هناك يكن مل ،11 يف الصفحة

 كام الربانمج، يف الأخرى الأهداف بني للعالقات ابلنس بة أأيضا احلال هو وذكر أأن هذا. أأصبح ذكل ابرزا كيف يرى بأأن جدا
جراء يف رغبته عن الوفد وأأعرب. 9املرفق  يف موحض هو  اخلتام، ويف. لحق وقت يف اسرتاتيجي هدف لك حول مناقشة اإ

 .الويبو يف اجلغرايف المتثيل يف أأفضل توازن حتقيق يف رغبته عن الوفد أأعرب

 يف الإضافية للشفافية تقديره املقرتحني وعن واملزيانية ابلربانمج ترحيبه عن الأمريكية املتحدة الولايت وفد وأأعرب .69
 الوفد كام أأعرب. لش بونة اخملصص لنظام 32 والربانمج مدريد لنظام اخملصص 6 الربانمج يوفره اذلي الوضوح وزايدة املزيانية
اتحة خالل من حومكة املنظمة يف واملزيانية الربانمج جلنة ملسامهة تقديره عن  الأولوايت عىل للموافقة الأعضاء لدلول الفرصة اإ

 واحلومكة اجليدة يف واملساءةل الشفافية ملبادئ قصوى أأمهية تويل املتحدة الولايت وأأفاد أأن. املقبةل للس نوات الأداء ومقاييس
 املقرتحني، واملزيانية الربانمج عىل املوافقة الوقت لتأأييد هذا وذكر أأنه غري مس تعد يف. الويبو فهيا مبا املتحدة، الأمم منظامت
برازها يود شواغل عدة دليه أأن حيث  اختالل اإىل ىأأد اذلي ادلفع عىل القدرة مبدأأ  تطبيق اس مترار هو أأولها أأن وأأوحض. اإ
ىل الوفد أأشار اثنيا،. الويبو مزيانية يف مزتايد يرادات أأن اإ  الرضوري من ورأأى أأنه ابس مترار، تزتايد الويبو يف اخلدمات رسوم اإ
طار يف لس امي الرسوم، ختفيضات دراسة . للويبو الإجاملية املزيانية ابملائة من 75 متول اليت الرباءات بشأأن التعاون معاهدة اإ
زاء قلقه عن الوفد أأعرب اثلثا، دراج عدم اإ  املزيانية يف أأعضائه بني بنظام مدريد الفائض لدلخل املتساوية التوزيعات اإ

 أأقل حاليا اذلي يبلغ املساهامت املقررة، يف املقرتح الإضايف التخفيض أأن يه القلق تثري اليت الرابعة املسأأةل وذكر أأن. املقرتحة
 عام يف أأثريت اليت الشواغل أأن الوفد ورأأى. واملزيانية الربانمج جلنة يف ي ناقش مل للويبو، الإجاميل المتويل ابملائة من 5 من

 اكمل، بشلك ت عاجل مل عادل يتحمالن تلكفة املنظمة بشلك غري مدريد ونظام الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظام بأأن 2015
ىل وابلإضافة. املساهامت بتخفيض الاقرتاح هذا يثقلها وسوف ضافية معلومات الوفد طلب ذكل، اإ  اقرتاح سبب عن اإ
ىل تفتقر املساهامت من املموةل الاحتادات ا عتربت عندما املساهامت خفض الأمانة  نفقات من عادةل حصة دفع عىل القدرة اإ
 نفقات من حصهتا دفع عىل قدرة املموةل من املساهامت أأقل الاحتادات جيعل املساهامت ختفيض أأن الوفد وأأضاف. املنظمة
 ادلول مساهامت ابملائة يف 10 بنس بة املقرتح التخفيض توقيت الوفد عن تساءل الافتتايح، بيانه يف أأشار وكام. املنظمة
ىل كام أأشار. الأعضاء طار يف الطلبات بعض خصم اقرتحت الربازيل أأن اإ . فهيا للنظر الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظام اإ
 املنظمة أأن بوضوح أأظهر الرباءات بشأأن التعاون مبعاهدة املعين العامل للفريق أأجري اذلي الأمانة حتليل أأن ذكر الوفد
 املساهامت، يف خصام الويبو أأعضاء منح أأنه، قبل الوفد رأأى. البدلان مجيع من اجلامعات مجليع اخلصم هذا حتمل تس تطيع

 ،2015 عام لأنه يف الوفد وأأضاف. اخلصم هذا تقدمي يف للنظر لرباءاتا بشأأن التعاون معاهدة يتعني أأن تتاح الفرصة مجلعية
عادة املتحدة الولايت اقرتحت عندما ىل مدريد احتاد من الفائضة الإيرادات اإ  عىل حتصل مل أأهنا أأفادت الأمانة أأعضائه، اإ
يرادات  من بدل املساهامت ختفيض تقرتح الأمانة وأأن كبريا، فائضا حيقق مدريد احتاد أأن الآن يبدو أأنه وأأفاد الوفد. زائدة اإ

عاانت تقدمي حنو تتجه املزيانية س يجعل املقرتح الاقرتاح أأن من قلقه عن الوفد وأأعرب. لأعضائه منح الأموال  عادةل غري اإ
 اتفق ،2003 عام واس تطرد الوفد أأنه يف. فيه املصلحة وأأحصاب مبصلحهتا ضارا املتحدة الولايت جتده اذلي التسجيل لنظام
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يرادات تنعكس أأن وتقرر. وعرضها، من بني أأمور أأخرى املزيانية ختصيص لتغيري الويبو اتفاقية تعديل رضورة عىل الأعضاء  اإ
 الاحتادات يف املسامهة نظام تنفيذ هو التعديل من وذكر أأن الغرض. وشفافة عادةل بطريقة املزيانية يف الاحتادات ونفقات
واحتاد  الرباءات بشأأن التعاون معاهدة مزيانية تتناول التعديالت ول الأصلية الويبو اتفاقية أأنه ل الوفد كام ذكر. املموةل الس تة
ىل أأنه نتيجة وأأشار. ولش بونة ولهاي مدريد  الربانمج يف تظهر الرسوم من املموةل الاحتادات ذلكل، اكنت مزيانيات الوفد اإ
 ابلحتادات املرتبطة والنفقات الإيرادات وأأعرب الوفد عن قلقه لأن. هبعد وما 2003 عام مس تقةل قبل مكزيانية واملزيانية
ىل وأأعرب عن تطلعه واحضة، ليست اخملتلفة ىل التوصل بغية املسائل هذه مناقشة مواصةل اإ  ميكن حىت مرضية نتيجة اإ
 .شهر سبمترب يف للجنة ومزيانية بربانمج التوصية

 واقرتاح للمنظمة اجليدة املالية احلاةل لرؤية ارتياحه الأفريقية، عن البدلان مجموعة ابمس الس نغال، متحداث وأأعرب وفد .70
 وفامي. املنظمة برامج مجيع يف التمنية مراعاة ضامن أأمهية عىل الوفد وشدد. ابملائة 10 بنس بة الأعضاء ادلول اشرتااكت ختفيض
 والسابع، والسادس واخلامس والرابع الثالث ابلأهداف خاصة بصفة مجموعته هممتة أأفاد أأن الاسرتاتيجية، ابلأهداف يتعلق
 وفامي. املرجوة النتاجئ حتقيق أأجل من الأداء مؤرشات لتحسني وسعه يف ما لك بذل عىل ادلويل املكتب حث يف وترغب
 مبسائل يتعلق وفامي. اجملال هذا يف الأنشطة نتاجئ تنتظر الأفريقية ذكر أأن اجملموعة ،30 و 14 و 9 و 8 ابلربانمج يتعلق

ىل الوفد أأشار املوظفني،  عن وتساءل. أأولوية ميثل ل فامي يبدو اجلغرايف التنوع وأأن جديدة وظائف أأي يف النظر يمت مل أأنه اإ
 10 الربامج لس امي الالزمة، الإضافية املوارد متويل معاجلة يعزتم وكيف الأمر هذا معاجلة ادلويل املكتب هبا خيطط اليت الكيفية

 .16 و 15 و 14 و 13 و

ىل زايدة ابء، اجملموعة متحداث ابمس الياابن، وأأشار وفد .71  املقرتحة املزيانية وثيقة ابملائة يف 10.4 بنس بة الإيرادات اإ
ىل أأساسا أأن ذكل يرجع اإىل مشريا  ميكن املس متر المنو بأأن اعتقاده عن وأأعرب. املعلومات تكنولوجيا خلدمات املس متر المنو اإ
ىل أأن . للخدمات الفعال والرتوجي املس تخدمني من جانب املزتايد للطلب والاس تجابة النظم لتحسني املس تدام ادلمع يعزو اإ

 مساهامت ادلول يف ابخلفض املقرتح الوفد علام وأأحاط. املرتقبة ابلنتيجة يتعلق فامي احليطة اختاذ املس تصوب من أأنه ورأأى
ىل تطلعه عن وأأعرب ،2018/2019 الثنائية يف الأعضاء نفاق يتعلق وفامي. بذكل يتعلق فامي املناقشة مواصةل اإ  الربانمج يف ابلإ
ىل زايدة املقرتحني، واملزيانية  يف الزايدة وذكر أأنه جرى الإقرار بأأن ابملائة، 0.8ابملائة و 6.1 أأي ابملائة، 2.7 قدرها أأشار اإ
 فرتة ابملائة يف 64.6 من اخنفض قد املزيانية يف النفقات مبجموع اجلزء وأأن النفقات، مبجموع ابملقارنة ضئيةل املوظفني تاكليف
اليت  للمنظمة، السلمي للعمل جيدا اجتاها ذكل ميثل الوفد أأن ورأأى. 2018/2019 ابملائة يف 62.4 اإىل 2016/2017الثنائية 
 أأن الأمانة ابء اجملموعةوفد  وطالب. (ICSCادلولية ) املدنية اخلدمة جلنة قرار تنفيذ مع التحسن من سزييد ذكل أأن تدرك
 املوحد املتحدة الأمم نظام لآلية وفقا املتخذ احلايل للقرار وفقا املوظفني نفقات تعكس اليت الفرتة املقبةل املزيانية وثيقة يف تدرج

 الوفد أأن وطلب. املتحدة امجلعية العامة للأمم يف الأعضاء ادلول مجيع علهيا وافقت اليت الأخرى اخلدمة ورشوط للمرتبات
 سطر عىل خاريج مكتب للك والصيانة ابملباين املتعلقة التاكليف 20 الربانمج يف املنقحة واملزيانية الربانمج وثيقة تكشف
ىل أأن. مضيف بدل لك مسامهة فيه حتدد منفصل  حدة عىل وصفها يرد خاريج مكتب للك الرباجمية الأنشطة وأأشار الوفد اإ

 الصفحتني حددت يف قد والأهداف الأساس وخطوط الأداء ومؤرشات املرتقبة النتاجئ وأأن 159 اإىل 157 من الصفحات يف
ىل أأن. 161 و 160  عن الكشف ينبغي رأأى الوفد أأنه وابلتايل،.  مكتب ابلنس بة للك ختتلف الأنشطة هذه وأأشار الوفد اإ
ىل وابلإضافة. مضيف بدل لك مسامهة مقدار حيدد منفصل سطر عىل مكتب لك مزيانية  يف رغبته الوفد عن أأعرب ذكل، اإ
نفاق يف الزايدة أأس باب فهم نفاق خضام يف ذكل اكن وملاذا أأفضل، حنو عىل 20 الربانمج عىل الإ  حبيث الأحيان، بعض الإ
ىل يصل  الاقتصادي الوضع هذا ظل يف متحفظة مزيانية اتباع رضورة مبدأأ  مراعاة ومع الس ياق، هذا ويف. ابملائة 1.488 اإ
ىل بذل املؤكد، غري العاملي  يف الوارد الإجراء معوما أأيد وفد اجملموعة والكفاءة، الادخار ضوء يف متواصةل هجود احلاجة اإ
 خبدمات املتعلقة املولة للربامج الكبرية للأمهية تقديره عن الوفد .  وأأعرب2018/2019 املقرتحني لعام واملزيانية الربانمج
 املتعلقة الأخرى املنظمة وبراجمها أأنشطه مجليع تقديره عن وأأعرب املنظمة، دخل أأساس تشلك العاملية اليت الفكرية امللكية
. النامية ويه الأمهية اليت تزداد للك من البدلان املتقدمة والبدلان وتقامسها، الفكرية ابمللكية املتعلقة املعلومات بنرش
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 الاحتياجات تلبية اإىل هتدف املقر مباين لتجديد س يةرئي  خطة ابقرتاح أأيضا ترحب ابء اجملموعة أأن قائال الوفد واس تطرد
 املس متر الاستامثر وأأفاد أأن. واملباين الس يرباين والأمن والرضائب والتصالت املعلومات تكنولوجيا جمالت يف للمنظمة الهامة
 مرتفعة اجلودة خدمات تقدمي لضامن أأسايس أأمر للمنظمة احملددة لالحتياجات تس تجيب اليت احلديثة الأساس ية الهيالك يف
ىل وابلإضافة. املس تقبل يف  الصيانة لأعامل الإجاملية س يجعل التاكليف الصيانة احلياتية يف ادلورة هنج اتباع فاإن ذكل، اإ

 .الوقت مرور مع الس يطرة حتت الالزمة

 ابلقتصاد التنبؤ مهنجيات مع صارما هنجا اختذت الأمانة بأأن ابء، ورحب اجملموعة بيان املتحدة اململكة وفد وأأيد .72
ىل أأن الوفد وأأشار. الفكرية وامللكية اجلزيئ نسبيا  منخفضة النفقات ظلت حني يف اكن كبريا الإيرادات يف املتوقع المنو اإ

 الأعضاء ادلول من دوةل لك عىل التأأثري أأن وأأضاف. ابملائة 10 املساهامت بنس بة خلفض املقرتح ابلقرتاح ورحب كذكل
ل أأن ادلخل، من الأعضاء ادلول حصة من يقلص ذكل أأن حني وذكر أأنه يف. الرصف أأسعار ابختالف خيتلف تبدو  املزيانية اإ
ىل التدفق، يف ادلخل يس متر أأن رشيطة معقول بشلك متوازنة  قبل الأمانة داخل التفكري لعملية وصف وأأعرب عن تطلعه اإ
ىل الوضوح بشأأن أأنه ذكر الوفد املوظفني، بنفقات يتعلق وفامي. الاقرتاح تتحرك قدما ابجتاه هذا أأن  يف وارد هو ما حباجة اإ

 الوفد وأأشار. املقبةل املزيانية عىل الأثر لإظهار توضيحها ينبغي اليت وعواقبه جنيف بدلت بتخفيض يتعلق فامي لس امي املزيانية،
ىل لهيا يف قد الهامة املعلومات هذه أأن يظن وذكر أأنه الصباح ذكل يف العام املدير به أأدىل اذلي البيان اإ  الوثيقة، أأشري اإ

 الفردية والاسرتاتيجيات الربامج يتناول أأن ميكن أأنه وذكر الوفد. املعلومات لهذا الغرض هذه تنعكس وأأعرب عن توقعه أأن
 .لحقة مرحةل يف ابلتفصيل

 وفد مجموعته به أأدىل اذلي البيان وأأيد للمزيانية، واجليد واملفصل الشامل لتقريرها الأمانة عىل ابكس تان وفد وأأثىن .73
 للغاية، مشجعة يعتربها اليت الإيرادات، يف وأأعرب عن ارتياحه للزايدة. الوفد هتم اليت الهامة اجلوانب مجيع حدد واذلي
ىل التاسع املرفق لإضافة تقديره عن الوفد أأعرب املس تدامة، التمنية بأأهداف يتعلق وفامي. املقرتحة املزيانية بوثيقة علام وأأحاط  اإ
دخاهل مت اذلي الهنج من النوع لهذا وفهمه تقديره عن كام أأعرب التقرير، هذا يف تقدميه مت اذلي الأصيل اخملطط  معل يف اإ
 جبميع املس تدامة التمنية أأهداف بني يربط تفصيال أأكرث عرض أأو تقرير لتقدمي تقديره عن الوفد أأعرب ذكل، ومع. الويبو
ىل قيام الويبو لكيفية ورشح الربامج  أأعرب ابلأمن، يتعلق املقر وما مباين لتجديد العام ابخملطط يتعلق وفامي. ذكل ابلإضافة اإ
ذا ما معرفة يف رغبته عن الوفد ذا أأو اخملاطر تقيمي مت قد اكن اإ  مواءمة أأن الامر جملرد أأن تمت ابلفعل، أأم تقيمي تقرير هناك اكن اإ
دارة مع الويبو أأمن  ما معرفة يف رغبته عن الوفد كام أأعرب بذكل. للبدء حممتال هتديدا هناك أأن أأم املتحدة، الأمن ابلأمم نظام اإ
 هناك س تكون أأنه الوفد ورأأى. ابملائة 10 املساهامت بنس بة خفض لقرتاح املنطقي اجته حنو الأساس اذلي التفكري هو

 يف املسامهة الويبو تواصل أأن يف رغبته عن الوفد وأأعرب. املسأأةل هذه مناقشات حول أأو املداولت من مزيد اإىل حاجة
ابلغة. وأأعرب عن  أأمهية ذات 30و 9 واجلامعات، وذكر أأن الربامج البحوث معاهد لس امي واملتوسطة، املرشوعات الصغرية

ضافة يرى رغبته يف أأن ىل أأكرث موضوعية اإ ماكنية بشأأن حتديثا الوفد وطلب. الربامج اإ  التقارير ومجيع قالواثئ اإىل الوصول اإ
لهيا تتطلب اليت الهامة وتساءل عن الوقت  هذه املنصة، مثل بوجود أأبلغت قد الأمانة بأأن اعتقاده عن كام أأعرب. الوصول اإ
 متاما يدرك أأنه أأفاد الوفد اخلتام، ويف. البوابة هذه من الاس تفادة ذكل بعد ميكن ومىت جاهزا، العمل فيه هذا س يصبح اذلي
 وتساءل عن الأمهية، ابلغة مسائل ميثالن هام قضيتان متداخلتان وأأهنام املس تدامة التمنية التمنية للويبو وأأهداف جدول أأن

 أأو الازدواجية هذا مثل حدوث وكيفية اجلاري العمل يف ازدواجية وجود عدم ضامن عىل الأمانة هبا س تعمل اليت الكيفية
آاثرها آاثر أأي ختفيض ميكن كيف أأو املالية، أ  .ذكل عن انمجة مالية أ

 الربانمج حيث من حتققت اليت النتاجئ عىل املنظمة وهنأأ  ابء أأدىل به وفد اجملموعة اذلي البيان فرنسا وفد وأأيد .74
 أأفضل أأداءم  حتقق الويبو أأن الوفد رأأى واملزيانية، ابلربانمج يتعلق وفامي. الفكرية امللكية أأشاكل مجيع حامية يف وجناهحا واملزيانية

ىل س نة من  احتاداهتا، خمتلف بني التضامن وتعزيز الويبو تعزيز الأعضاء لدلول يتيح أأن ينبغي ذكل أأن وذكر الوفد. أأخرى اإ
 جذور ونظام مدريد الرباءات بشأأن التعاون معاهدة س تكون حيث بشجرة، الويبو الوفد وقارن. التضامن أأمهية عىل مؤكدا
بقاء املهم من أأنه مضيفا وجذعها، الشجرة هذه  امحلاية نزعة من نوع أأي أأن وأأفاد الوفد. الاعتبار يف الصورة هذه اإ
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 الرضر هذا بأأن الوفد واس تطرد. الواقع ابلحتادات نفسها بأأمكلها، ويرض يف ابلشجرة الرضر يلحق أأن شأأنه من لالحتادات،
 ويه رشط حصية، تكون موجودة وأأن تكون أأن اإىل حتتاج الأمور هذه لأن أأطراف الفروع حىت اجلذور أأمعق من سيس متر
 هذا ويف الاحتادات. بني التعاون تعزيز خالل من العامل أأحناء مجيع يف الفكرية امللكية محلاية وحصة الويبو بقوة لبقاء أأسايس
ىل الوفد أأشار الصدد،  اذلي النحو عىل واملزيانية الربانمج مرشوع تؤيد فرنسا أأن وأأضاف الويبو، دس تور من 3 املادة اإ
 .الأمانة قدمته

 من مزيدا وطلب املقدمة، املساهامت ابملائة يف 10 البالغة التخفيضات عن اتفاقه مع الرويس الاحتاد وأأعرب وفد .75
لهيا تستند اليت للأس باب التوضيح  اختاذها مت اليت القرارات من املرتقبة ابلوفورات ببساطة وهل الامر يتعلق املبادرة، هذه اإ

 املزيانية أأن وأأفاد الوفد الاحتادات؟ بعض هبا تعمل اليت الطريقة يف والتصويبات التعديالت ىلاإ  ابلإشارة املثال، سبيل عىل
 هبا أ خذ اليت الطريقة بشأأن توضيحات وطلب ادلولية املدنية اخلدمة جلنة اختذهتا اليت املناس بة القرارات تعكس أأن ينبغي
ذا اكنت املوظفني، تاكليف قسم يف الاعتبار يف ذكل  يف أ خذت قد ومقرراهتا ادلولية املدنية اخلدمة جلنة توصيات وما اإ

 .من عدمه احلس بان

 رغبته عن وأأعرب لحقة، مرحةل يف حمددة اسرتاتيجية أأهداف بشأأن أأخرى توصيات يقدم قد أأنه أأوغندا وذكر وفد .76
 الربانمج جلنة لعمل جيدا أأساسا تشلك واملزيانية الربانمج وثيقة أأن الوفد ورأأى. العامة التعليقات بعض أأول يقدم أأن يف

ىل التوصل من ستمتكن اللجنة وأأعرب عن تفاؤهل بأأن واملزيانية،  امجلعية قبل لالعامتد من توصية بشأأن الآراء يف توافق اإ
ىل وأأشار. املنظمة أأنشطة يف املس تدامة التمنية أأهداف بتعممي الوفد ورحب. العامة  كيف يوحض مل الربانمج مرشوع أأن اإ
 التمنية أأهداف بعض اختيار خالل من العامة، الأمانة أأن يبدو أأنه مضيفا الويبو معل يف املس تدامة التمنية أأهداف تعممي ينبغي

وأأعرب . للتجزئة قابةل غري املس تدامة التمنية أأهداف بأأن العام العاملي التصور مع تتفق ل البعض الآخر، وترك املس تدامة
ىل أأدت اليت للأس باب املربرات من مزيد عىل عن رغبته يف احلصول الوفد  أأهداف من قليل عدد عىل الضوء تسليط اإ
 مواصةل يتوقع وأأنه جدا سلمي مايل وضع يف تزال ل املنظمة بأأن علام الوفد وأأحاط. الآخر البعض وجتاهل املس تدامة التمنية
ىل أأدت قد الويبو احتياطيات يف الزايدة أأن وذكر الوفد. فائضها زايدة  10 بنس بة الأعضاء مساهامت ادلول خفض اقرتاح اإ
نفاق ختفيض من قلقه عن الوفد أأعرب ذكل، ومع. اجملالت مجيع يف ابملائة  من تأأكيد عىل وطلب احلصول التمنية، عىل العام الإ
ىل ابلإضافة أأجندة التمنية مشاريع متويل كيفية بشأأن الأمانة  واليت ميكن املس تدامة التمنية لأهداف احملمتةل احملددة املشاريع اإ
 اليت اجلهود عىل الوفد أأثىن املتحدة، رواتب الأمم ومسأأةل ختفيض البرشية املوارد بتاكليف يتعلق وفامي. املس تقبل يف اقرتاهحا
ىل وأأشار املوظفني تاكليف ارتفاع لحتواء الأمانة تبذلها  من كربالأ  اجلزء تشلك تزال ل البرشية ابملوارد املتصةل التاكليف أأن اإ
ىل أأن. املنظمة مزيانية نشاء جتميد هو املوظفني تاكليف ارتفاع لحتواء العام املدير قدهما اليت املقرتحات أأحد كام أأشار اإ  اإ
 املوارد يف اجلغرايف التوازن تعزيز مواصةل العام املدير هبا يعزتم اليت الكيفية عن توضيحات الوفد وطلب. جديدة وظائف
 أأعرب املتحدة، رواتب الأمم ختفيضات مبسأأةل يتعلق وفامي. نفسه الوقت البرشية يف املوارد واحتواء تاكليفابملنظمة  البرشية
 رواتب مجيع ختفيض بشأأن ادلوليني املدنيني املوظفني رابطة من املقدمة التوصية بشأأن الأمانة رأأي الامتس يف رغبته عن

ذا وتساءل عام املتحدة، الأمم موظفي  .الأمانة موظفي عىل س يؤثر ذكل اكن اإ

ىل كوراي مجهورية وفد وأأشار .77  ونظام مدريد الرباءات بشأأن التعاون معاهدة عىل بناء املودعة الطلبات عدد أأن اإ
ىل س يؤدي مما املقبةل، فرتة الثنائية حبلول الطلبات هذه تنخفض أأن املتوقع من وأأنه ابس مترار ازداد ولهاي  ابملائة من 95.1 اإ
يرادات وأأن الرباءات ونظام لهاي ونظام مدريد، بشأأن التعاون معاهدة رسوم عن النامجة الإيرادات مجموع  معاهدة رسوم اإ
 ل الويبو مزيانية لأن نظرا أأنه غري. 2018/2019 فرتة الثنائية يف ادلخل ابملائة من 76.7 متثل وحدها الرباءات بشأأن التعاون
يرادات يف الزايدة توقع أأو حساب أأن الوفد رأأى ادلولية، الطلبات من الرسوم عىل تعمتد تزال  بشأأن التعاون معاهدة اإ

عداد بعناية تقديره ينبغي ونظام لهاي ونظام مدريد الرباءات  رسوم ختفيض حاةل مثل يف هبا، التنبؤ ميكن ل اليت للحالت لالإ
خبفض  يتعلق وفامي. خضع للنقاش بصورة مس مترة موضوع وهو الرباءات، بشأأن التعاون معاهدة عىل بناء املودعة الطلبات
 الأعضاء ادلول جانب من نسبيا اخملفضة املساهامت أأن كوراي رأأى وفد مجهورية ابملائة، 10 بنس بة الأعضاء ادلول مساهامت
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 الهويةمن  عدلت ادلويل قد التسجيل نظم من وغريها الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة الأساس ية الإيرادات عىل والاعامتد
 مساهامت ادلول ختفيض مسأأةل يف بعناية النظر ينبغي أأنه الوفد رأأى ذكل، عىل وبناء. العضوية ابملنظمة وخصائص وامللكية
 .الأعضاء

 كثريا وأأفاد أأن بالده تقدر. ابء اجملموعة منسق به أأدىل اذلي البيان متاما وأأيد الوطنية بصفته الياابن وفد وحتدث .78
عطاء  وذكل ولهاي، ومدريد الرباءات بشأأن التعاون معاهدة أأنظمة مثل العاملية الفكرية امللكية خدمات ملزيانيات الأولوية اإ
ىل استنادا يرادات ابملائة من 90 من أأكرث أأن اإ  مقابل هذه الطلبات مقدمو يدفعها اليت الرسوم عن نشأأت قد الويبو اإ
 الفكرية امللكية بياانت قواعد مثل الويبو يف املعلومات تكنولوجيا منصات جمال لأن ارتياحه عن الوفد وأأعرب. اخلدمات
ىل احلاجة لأن املقرتح واملزيانية الربانمج مرشوع يف الأولوية أ عطيت ( قدWIPO CASE) وحمفظة الويبو العاملية  تعزيز اإ
ماكنية ىل الوصول اإ آخذة الفكرية ابمللكية املتعلقة املعلومات اإ كام . والتسجيالت ادلولية الطلبات عدد لمنو نظرا الازدايد يف أ
ىل ادلاعي الوفد ابلقرتاح رحب  ويف. 2018/2019 فرتة الثنائية ابملائة يف 10 بنس بة الأعضاء ادلول مساهامت ختفيض اإ
بقاء ينبغيو  ابلتفصيل، ت فرس أأن ينبغي املقبةل فرتة الثنائية يف ابلإيرادات التنبؤ حصة تدمع اليت الأدةل أأن الوفد رأأى اخلتام،  اإ
 .الإماكن قدر الآمن اجلانب عىل التنبؤات

 بتخفيض مسحت اليت 2021 - 2016 لعام الأجل املتوسطة الاسرتاتيجية للخطة ارتياحه عن املكس يك وأأعرب وفد .79
 الأهداف حتقيق س يتيح ذكل أأن ورأأى. الثابتة الأصول عىل الاعامتد ابملائة وتقليل 10 بنس بة الأعضاء مساهامت ادلول
 عن اتفاقه مع الاقرتاح وأأعرب وفد املكس يك. 2030 لعام املس تدامة التمنية خبطة وثيقا ارتباطا ترتبط اليت الاسرتاتيجية

دراج ينبغي أأنه وأأضاف املعيشة، تاكليف تسوايت بشأأن ووفد ابكس تان ابء وفد اجملموعة من املقدم  وثيقة يف املعلومات هذه اإ
 .واملزيانية الربانمج

 بعض أأول س يقدم وأأنه الاسرتاتيجية، الربامج ببعض يتعلق فامي بعد فامي بتعليقات س يديل أأنه كندا وذكر وفد .80
ىل وذكر أأهنا ابلإضافة. لغرض التوضيح العامة الطلبات أأو الشامةل املالحظات  وقت يف به أأدىل اذلي ابء اجملموعة بيان اإ

 اإىل الاس امتع يف رغبته عن الوفد أأعرب الأخرى، الأعضاء ادلول مثل أأول،. أأعرب الوفد عن تأأييده واذلي الياابن سابق
ىل الوفد كام أأشار. ابملائة 10 بنس بة الأعضاء مساهامت ادلول خفض اقرتاح وضع بشأأن الأمانة من املزيد  مرشوع أأن اإ

 الثنائيات السابقة، فرتات يف عليه احلال اكن عىل حده كام لك برانمج يعرض مل 2018/2019 للفرتة واملزيانية الربانمج
ومزيانية  ختطيط وضع عىل اخلاصة هبا وساعد التخطيط وافرتاضات الأمانة لعمل مفيدا منظورا وفر قد الهنج هذا وأأضاف أأن

عادة وأأعرب الوفد. أأوسع س ياق مضن دخال عن ترحيبه، اكقرتاح، ابإ  الربانمج وليس الس ياق حسب ختطيط أأقسام اإ
 ابلنس بة الأمر هذا عليه ينطوي اذلي مقرا ابلعمل ،2020/2021فرتة الثنائية  يف املثال سبيل عىل ولكن حاليا، ابلرضورة
مانة، ىل الوفد وأأشار. املعلومات هذه فائدة عىل الضوء يسلط لكنه للأ ىل تفتقر الأمهية مؤرشات بعض أأن اإ  فعلية، أأهداف اإ

وأأعرب عن ترحيبه  الآن، متاحة تكون لن املعلومات هذه بأأن وأأقر. ذكل من بدل لحقا" "س يحدد مصطلح اس تخدام مع
ىل الوفد أأشار وأأخريا،. للمزيانية الهنائية حبلول موعد تقدمي الصيغة املعلومات بتقدمي هذه  يف عامة زايدة هناك أأن يبدو أأنه اإ
 الأنشطة نوع عن معلومات وأأعرب عن ترحيبه بأأي الربامج، من بشأأن عدد واملس تأأنفة اجلديدة النفقات ذكل يف مبا النفقات،

 .النفقات هذه تغطهيا أأن ينبغي اليت

 واملزيانية الربانمج مرشوع يف املبني النحو عىل للويبو الاسرتاتيجي التوجه بدمع سعادته عن أأسرتاليا وفد وأأعرب .81
عداد يف الشفافية عام بوجه بالده تؤيد وذكر أأن. القادمة 2018/2019 لفرتة الثنائية  املقرتحة املزيانية وتأأطري الويبو تقارير اإ

 واعتربها احملاس بة شفافية يف الزايدة وأأعرب عن ترحيبه هبذه مدريد، نظام عن لش بونة لنظام املنفصةل احملاس بة توفر اليت
 .الويبو تقارير مع متسقة
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جابة عىل الأس ئةل اليت طرحهتا الوفود واحدا تلو الآخر. وأأشارت الأ  .82 ىل أأن واعتىل ممثل الأمانة املنصة لالإ مانة أأول اإ
والفكرة اليت تمكن وراءها مضيفة أأن الفكرة من وراء  ،هناك العديد من الطلبات اليت تتعلق خبفض قمية مسامهة الوحدة

الثنائية يف من املقدر وأأوحضت الأمانة أأنه الاقرتاح اكنت بس يطة للغاية ومل يكن هناك مهنجية معقدة أأو عمل وراء الاقرتاح. 
يرادات املنظمة. واكن الاخنفاض يف قمية  ابملائة  10.4الإيرادات بنس بة منو ت أأن  2018/2019 ويه زايدة كبرية يف اإ

ن هذا هو يف  الاشرتااكت جمرد وس يةل لتقامس أأرابح زايدة الإيرادات من الرسوم مع مجيع ادلول الأعضاء يف املنظمة. وقال اإ
مقرتحات مماثةل يف ه مت تقدمي تنظر فيه ادلول الأعضاء، وأأضاف أأنالوحيد وراء الاقرتاح، وهو جمرد اقرتاح السبب الواقع 

ىل مداولترفعت املاضية اإىل جلنة الربانمج واملزيانية اليت الثنائيات  الاحتادات مجعيات  بعد ذكل ببساطة توصية تستند اإ
ذا اكن ينبغي أأن  ىل اتباع هنج حصيف يف التنبؤ هذا الاقرتاح أأم ل. وفامي يتعلق مبسأأةل ايمت مترير فامي يتعلق مبا اإ حلاجة اإ

ن هذا ممثل  ابلإيرادات، قال يف علهيا الطلب اخلدمات و وتطور  املرتقبةاإىل حد كبري، وأأن تفاصيل الإيرادات ما يمت الأمانة اإ
طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و  من  قد وردت يف املرفق الرابعاملتوسط عىل املدى لهاي نظام مدريد و نظام اإ

النسخة الإجنلزيية من الوثيقة. وأأضاف ممثل الأمانة أأن املدير العام قد اتبع مزيدا من احلمكة ملراعاة بعض العوامل اليت أأشارت 
لهيا الوفود بشأأن عدم اليقني يف البيئة العاملية من أأجل اخلروج بتقديرات لدلخل تبلغ حنو  ريبا. وبعد مليون دولر تق 826اإ

من الأس ئةل التفصيلية املتعلقة حبصة التمنية وأأهداف التمنية املس تدامة. وفامي يتعلق حبصة التمنية،  ذكل، اكن هناك عدد
لهيا يه حصة التمنية املقدرة يف الربانمج واملزيانية للفرتة ابملائة و   21.3أأوحضت الأمانة أأن حصة التمنية البالغة  املشار اإ

حصة التمنية املقدرة يف مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتحني للثنائية ابملائة ميثل   18.3البالغ املقدم و . واكن الرمق 2016/2017
ل ميكن مقارنهتا ابحلصة يف الثنائية  2016/2017يف الثنائية . وأأكدت الأمانة جمددا أأن حصة التمنية 2018/2019
د حلصة التمنية كام وافقت عليه ادلول جيري فهيا التعريف اجلديأأول ثنائية اكنت  2018/2019لأن الفرتة  2018/2019

ن الرمقني هتطبيقوكام مت الأعضاء  اكن هناك سؤال أأنه  الأمانةأأضافت ذكل، عالوة عىل غري قابلني للمقارنة. و اكان . ذلا فاإ
طار النتاجئ واملسامهة يف أأهداف التمنية املس تدامة  11مالزياي حول الصفحة طرحته  ىل أأن الوثيقة تقدم  وأأشارتواإ حملة عامة اإ

ن سامهة مبارشة. تسامه هبا م عن املساهامت يف أأهداف التمنية املس تدامة الأربعة اليت اكنت املنظمة  املرفق التاسع يبني يف اإ
يف الواقع عددا من أأهداف التمنية املس تدامة الإضافية اليت تسامه فهيا املنظمة أأيضا، وذلكل اكن من الرضوري النظر 

طار النتاجئالأساس اإىل  بأأهداف التمنية املس تدامة. الصةل اليت تربط الربامج  وامللحق التاسع معا. واس تفرست عدة وفود عن اإ
ابلفعل قد وردت وأأوحضت الأمانة أأن الطريقة اليت مت هبا توضيح املسامهة يف أأهداف التمنية املس تدامة يف الربانمج واملزيانية 

طار النتاجئ )النتاجئ املرتقبة( و من خالل  املرتقبةف الاسرتاتيجية. ومع ذكل، سامه لك برامج يف خمتلف النتاجئ الأهدايف يف اإ
أأهداف التمنية املس تدامة. ذلكل اكنت هناك روابط مبارشة يف الأهداف الاسرتاتيجية ومن مث يف مؤرشات أأداهئا، وابلتايل 

طار نتاجئ مجيع الرب بمس توى الربانمج عىل  ضايف وطلب أأهداف التمنية املس تدامة من خالل اإ امج. واكن هناك سؤال اإ
ضافية بشأأن املزيانية  ملاكتب اخلارجية. وس تقدم املعلومات الإضافية يف وثيقة الأس ئةل اباملوظفني و للحصول عىل معلومات اإ

ىل أأشار وفد كندا وأأضافت الأمانة أأن والأجوبة.  ىل أأن مؤرشات الأداء الرئيس ية تفتقر يف بعض احلالت اإ  أأهدافوجود اإ
ىل أأهداف يف الربانمج واملزيانية، ولكن هناك سببا وجهيا ذلكل. وأأحد لها ن هناك دامئا بعض املؤرشات اليت تفتقر اإ . وقال اإ

نه من غري املمكن أأنه عىل سبيل املثال، ذكل، أأس باب  ذا اكن املؤرش جديدا، فاإ وأأوحضت الأمانة أأن  هدف واقعي.وضع اإ
ىل أأن التخطيط للربانمج ثنائيةساس والأهداف يف بداية لك خلطوط الأ تمت هناك معلية حتديث دقيقة جدا  ، مشرية اإ

ابلرضورة يف ذكل الوقت. وكام متوافرة ديدة بوقت طويل، وذلكل مل تكن مجيع املعلومات الثنائية اجلواملزيانية بدأأ قبل بداية 
ية حتديث خطوط الأساس والأهداف السابقة، اكن هناك كشف اكمل لكيف  اتيتضح من تقرير أأداء الربانمج ووفقا للمامرس

مضن عىل السواء، وميكن مقارنة ذكل ابلربانمج واملزيانية. ويف تقرير أأداء الربانمج، أأدرجت مجيع خطوط الأساس والأهداف 
من  233أأن الصفحة  ةحول فئة التاكليف احملددة، مضيفو الأمانة سؤالا بشأأن السفر واملنح وتناولت معلية التحديث. 

زيية من الوثيقة تعطي وصفا لفئات التاكليف. ومشلت فئة تاكليف التدريب ومنح السفر ذات الصةل نفقات لجنالنسخة الإ 
السفر والبدل اليويم والتدريب وغري ذكل من الرسوم املتصةل ابملتدربني اذلين حيرضون دورات دراس ية وحلقات دراس ية 

آخر.مقدمة زماةل تكون هناك وزمالت عندما  ىل أ حلضور مسؤولون من بدل ، عىل سبيل املثال، يذهب ذلكل  من بدل اإ
آخر. واكن ذكل جزءا من فئة التاكليف احملددة عىل النحو املبني يف التذييل ابء، اذلي قدم تعريفيف زماةل  فئات ل  ابدل أ
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آخر تناولت التاكليف يف الربانمج واملزيانية. مث  فائض احتاد مدريد، بويتعلق  وفد الولايت املتحدةطرحه الأمانة سؤالا أ
عالمية أأعدت للجمعيات بشأأن فائض احتاد مدريد للثنائية  ىل أأن هناك وثيقة اإ . وقد نوقشت هذه 2014/2015مشرية اإ

ىل أأن هذه الفوائض  3املسأأةل يف امجلعيات. كام أأشارت الفقرة  ىل أأن تمتكن الأمانة العامة من تقدمي سيمت مضها لالاإ حتياطيات اإ
ستامثرات يف تكنولوجيا املعلومات الا يف 2014/2015عض تكل الاحتياطيات أأو الفائض يف الثنائية اقرتاح لس تخدام ب

 حيوايمتثل أأمرا والتصالت . وكام ذكر املدير العام، فاإن استامثرات تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف نظم التسجيل 
معلية مس مترة. واكن هناك ومتثل تكل العملية مقدمو الطلبات.  للحفاظ عىل المنو واحلفاظ عىل نوعية اخلدمات اليت حيتاهجا

الفائض من الثنائية  جزء مناس تخدام  تاقرتحاخلطة الرأأساملية الرئيس ية اليت اقرتاح يشلك جزءا ل يتجزأأ من 
. مدريدنظام منصة مدريد لتقدمي خدمات أأفضل ملودعي طلبات وتعزيز حتديث زايدة من أأجل حتديث أأو  2014/2015

وفد ابكس تان بشأأن بوابة املؤمتر، وكام ذكر سابقا يف جلسات الإحاطة الإعالمية غري الرمسية  بسؤال طرحهوفامي يتعلق 
جيري تطويره وهو الآن قيد التطوير والاختبار. وس تعود الأمانة مبزيد  نظاماملعروضة عىل جلنة الربانمج واملزيانية، اكن هناك 

ىل القضاء عىل من التفاصيل بشأأن هذه املسأأةل  اخملاطر البيئية يف جمالأأو ختفيف حدة . وفامي يتعلق بأأحد الأهداف الرامية اإ
هنا تس تجيب ذلكل، وأأهنا أأو السالمة الأمن دارة الأمن يف الأمم املتحدة هنا يف بفحص ابس مترار تقوم ، قالت الأمانة اإ نظام اإ
اليت وفرهتا الأمم التشغيلية معايري السالمة والأمن اتباع احلد الأدىن من بتنفيذ تكل التوصيات، و مضن الزتاماهتا جنيف 

دارة للأمن واملعلومات يف املنظمة تقوم  املتحدة بطبيعة احلال، فضال عن املعلومات املتعلقة ببيئة اخملاطر السائدة. وهناك اإ
جراء التقياميت قبل تقدمي التوصيات  ىل التنفيذ من أأجل ضامن املرشوعات أأو  التدابريأأنواع فامي يتعلق بأأساسا ابإ اليت حتتاج اإ

يتعلق الأمر ابلسالمة والسالمة من  حيثسالمة زوار املنظمة وموظفهيا وأأصولها. وأأخريا، بدأأ العمل ابلترشيع احمليل، 
يف بعض ة اكنت أأضافت الأمانة أأن املنظماحلرائق وغري ذكل من أأشاكل السالمة اليت يتعني عىل املنظمة أأن حترتهما أأيضا. و 

قرار جلنة ب. وفامي يتعلق املرشوعاتمع بعض املعايري أأمل يف تلبية هذه ت ت. واكنلمعايريمتتثل امتثالم اتمام لل هذه احلالت 
اكن و مسأأةل ابلغة الأمهية ميثل اكن هذا الأمر فقد بتخفيض الأجور يف منظومة الأمم املتحدة، اخلاص اخلدمة املدنية ادلولية 

وقد متت . املسأأةلهذه مل جتمتع بشأأن ، ما زالت هيئة احمللفني لكمته الافتتاحية، وكام قال يف يتولها بنفسهالعام  املدير
ىل  مناقش هتا يف جلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف وقت لحق من ذكل الأس بوع ملعاجلة بعض املسائل اليت يبدو أأهنا تشري اإ

جرا . ويف هذا الصدد، فاإن واكن هناك مناقشات وجدل مس مترء الاس تعراض بأأمكهل. وجود عيب يف الطريقة اليت مت هبا اإ
مليون فرنك سويرسي.  183الفئة املمتدة، ميثل حنو أأو   Dأأو  Pمن املزيانية، وهو موظفو الفئة الفنية أأو الفئةاملتأأثر اجلزء 

 وبغض النظر عن نتاجئ تكل املناقشات، س ت طلع الأمانة ادلول الأعضاء بذكل.

وحتدث وفد جورجيا بصفته الوطنية مرحبا ابس مترار منو خدمات امللكية الفكرية العاملية وتفهم أأهنا تدر اجلزء الأسايس  .83
. 13و 11و 10من دخل املنظمة. وابلرمغ من ذكل، فقد عرب عن تقديره للعمل اذلي مت يف الربامج الأخرى وخاصة الربامج 

امج التعاون الفين لأن مثل تكل الأنشطة مل تقم حفسب بتيسري معلية حفظ امللفات وجشع الوفد الأمانة عىل الاس مترار يف بر 
هتا مبرحةل حتول. وخاصة البدلان اليت متر اقتصادا لكهنا قامت بصفة عامة بتحسني نظام حامية امللكية الفكرية الشامل يف البالد
رحهتا الويبو من خالل أأنشطة ادلمع الفين وأأعرب وأأعرب الوفد عن رغبته يف الاس مترار يف اس تكشاف الاحامتلت اليت ط

عن اعتقاده بأأن الأمر يتطلب موارد لضامن تساوي اكفة ادلول الأعضاء فامي يتعلق بتقدمي اخلدمات والمتثيل اجلغرايف. كام 
جلهود املس مترة أأعرب عن تشجيعه للعمل اذلي يريم اإىل حتقيق المتثيل اجلغرايف كام أأثىن أأيضا عىل معل أأاكدميية الويبو وا

ادلامعة لدلول اليت اكنت يف حاجة للمساعدة. وقد عرب عن سعادته عىل التحسن املس متر اذلي مت حتقيقه من خالل تقيمي 
املرشوعات وقال أأنه يود أأن يرى مهنجا ذو نطاق أأرحب. ويف البداية، أأكد الوفد عىل ارتفاع مس توى تنظمي الفعاليات 

مانة عىل الهنج املهين اذلي ساعد عىل تعزيز ثقافات وتقاليد خمتلف البدلان.  الثقافية اجلانبية يف الويبو  وأأعرب عن شكره للأ

ىل  .84 ىل أأن اتتوضيحتقدمي ورأأى وفد الربازيل، فامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة، أأن هناك حاجة اإ ، مشريا اإ
طار الأهداف الاسرتاتيجية معلومات أأكرث وضوحا وأأن تظهر ب توفري العديد من ادلول الأعضاء طلبت  شلك مبارش يف اإ
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طار الربامج،  ىل تنظمي الاجامتعات من أأجل جتنب الوفد اقرتحكام ورمبا يف اإ اجامتعات وجود تداخل بني . وأأشار الوفد اإ
دخال حتسينات هنا. ذا اكن ميكن اإ  أأخرى مع جلنة الربانمج واملزيانية وطلب توضيحا ملعرفة ما اإ

ن الأس ئةل املتعلقة مبسأأةل التوازن بني  .85 ىل الأس ئةل اليت طرهحا وفد الس نغال، اإ شارهتا اإ وقالت الأمانة، يف معرض اإ
نه من املتوقع حدوث زايدات يف موارد من اجلنسني والتوازن اجلغرايف يه  دارة املوارد البرشية. وقالت الأمانة اإ اختصاص اإ

ومل يمت اقرتاح أأية لحتواء تاكليف املوظفني، هناك سعي يف عدة ثنائيات د اكن بعض الربامج. وكام ذكر املدير العام، فق
ضافية جديدة حىت الثنائية   ه مل يمت ختصيصأأولوايت وأأن ه مل تظهراخلامسة عىل التوايل. غري أأن هذا ل يعين أأنوظائف اإ

انية حمتوى لك برانمج ومعلومات عن مرشوع وثيقة الربانمج واملزي وقدم هناك أأولوايت اكنت الأولوايت. لتكل خمصصات 
ذا اكنت هناك موارد أأنه  الأمانةأأوحضت . و البرشيةاملوارد البرشية وغري  يكون فقد  من املوظفني يف بعض املناطقزائدة اإ

 مسعى مس مترواكن هناك مجمل الوظائف العامة عدم تزايد يف جمالت أأخرى. ومن املهم أأن نالحظ نقص يقابهل هناك 
ىل لتحقيق ذكل نتاجية الوظائف وأأساليب املتعلقة اباكسب امل. ويرجع جزء من ذكل اإ لكفاءة النامجة عن الاستامثرات يف اإ

معلية مس مترة لإدارة القوى واليت متثل العمل اجلديدة القامئة عىل نظم امللكية الفكرية. وهناك عدد من العوامل الأخرى، 
. الاضطالع بهالعمل اذلي جيري الاضطالع به أأو عبء العمل اذلي يتعني  جحمالعامةل واحتواءها عىل الرمغ من المنو يف 

وفامي يتعلق ابلشؤون املتعلقة ابملوارد البرشية، تناولت الأمانة النقاط املتعلقة ابلتنوع اجلغرايف، موحضة أأنه جيري حاليا 
جزء من متضمنة س توزع الوثيقة مقدما وضع اسرتاتيجية جديدة للموارد البرشية لتقدميها اإىل جلنة التنس يق. و اس تكامل 

اليت ختضع ملناقشات جارية يف جلنة التنس يق. ول ينطبق و الاسرتاتيجية املتعلقة بأأمهية اجلوانب اجلغرافية والتنوع اجلنساين 
ل عىل وظائف الفئة " ليني تعيني موظفني حم يشرتط " وما فوقها، وليس عىل فئة اخلدمات العامة، حيث Pالتنوع اجلغرايف اإ

 لهذه الوظائف.

نه جيري العمل عىل  .86 عداد وقال الرئيس اإ وفد الربازيل بشأأن أأهداف للسؤال اذلي طرحه وصف أأكرث موضوعية اإ
 وثيقة الأس ئةل والأجوبة.مضن التمنية املس تدامة 

مانة عىل .87  وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية، فامي يتعلق خبفض مساهامت ادلول الأعضاء، عن شكره للأ
شارهتا، يف مناس بات سابقة، اإىل وجود مقرتحات مماثةل، وطلب احلصول عىل معلومات عىل مثل هذه احلالت. وأأعرب عن  اإ
تفهمه لأنه يف مناس بة واحدة عىل الأقل من تكل املناس بات مل يمت قبول الاقرتاح. كام طالب الوفد مبعرفة نس بة مزيانية الويبو 

جراء  اليت يمت متويلها من قبل مساهامت ذا مت تبين املزيانية بدون اإ حكومية عندما مت طرح تكل املقرتحات. عالوة عىل ذكل، اإ
ذا اكنت القمية املمثةل، واذلي يعتقد أأهنا حوايل  مليون فرنك  3تقليل أأو ختفيض فئات املساهامت، تساءل الوفد عام اإ

 سويرسي، سيمت ختصيصها ملساهامت الاحتادات املموةل. 

ىل ازيل وفد الرب أأشار و  .88 اكنت حمدودة يف العديد من املنظامت ادلولية، اليت اكنت هناك مزيانيات وقات الأ أأنه يف اإ
نظام لصاحل . وشدد عىل أأمهية اس تخدام موارد الويبو اس تخداما جيدا لصاحل ادلول الأعضاء و مبوقف جيدل تزال تمتتع الويبو 

ىل أأن التحدايت ل تزال قامئة يف النظم ، ول س امي  النامية، وأأن هذا يدل عىل  يف البدلانامللكية الفكرية بشلك عام، مشريا اإ
اثرة جراءات واحضة وملموسة. وجوب القيام ابإ  من الوثيقة واليت تنص عىل رضورة ضامن  15نقطة يف الصفحة ال هذه ومتت اإ

. ويف هذا هناك طريقة فعاةل للقيام بذكل تتعلق ابلرسومل العاملي عىل نطاق أأوسع. واكنت اس تخدام نظام الويبو للتسجي
الصدد، أأعرب الوفد عن رغبته يف التذكري ابقرتاح الربازيل اذلي س بق ذكره بشأأن ختفيض رسوم معاهدة التعاون بشأأن 

يف شلك زايدة تظهر يودل حقائق ملموسة  الرباءات ابلنس بة للجامعات. ومن شأأن هذا التخفيض املس هتدف يف الرسوم أأن
وحتفزي الأنشطة املتعلقة يف الطلبات املقدمة من البدلان النامية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  ابملائة  7بنس بة 

يداع اجلامعات وزايدة تحقيق الأهداف الأساس ية للويبو، ب  اف رمق ويه الأهدمع عدة أأهداف اسرتاتيجية، ومتاش يه سلوك اإ
. ويف ادلورة الأخرية للفريق أأضاف الوفد أأن سويرسي فرنك 600000التقديرية . وستبلغ التلكفة الس نوية 7و 5و 4و 3و 2
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بدل متثل أأكرث من ثليث ادلول الأعضاء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ورأأى الوفد أأن  108هذا الاقرتاح حظي بتأأييد 
 متفاوتة.تمنية مبس توايت وتمتتع ناطق خمتلفة تنمتي مل طالب تكل البدلان اليت هناك حاجة ماسة اإىل الاس تجابة مل

ىل  .89 هنا حباجة اإ اكن يمت الزمالء بشأأن حاةل بعض املقرتحات واحلاةل املذكورة لأهنا تعتقد أأهنا التشاور مع وقالت الأمانة اإ
لرباءات. وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد يف هيئة أأخرى يه الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن امناقش هتا 

ىل بعض الوقت  هنا س تحتاج اإ املعلومات ذات الصةل للحصول عىل الولايت املتحدة بشأأن القرارات السابقة، قالت الأمانة اإ
لأعضاء يف مساهامت ادلول النسب املئوية حلصص من احملفوظات ملعرفة الس نة اليت اختذت فهيا تكل القرارات. وفامي يتعلق اب

هنا س تعد قامئة هبذه القرارات للوفد. وفامي يتعلق مبسائل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  تكل الس نوات، قالت الأمانة اإ
ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل بشأأن املناقشات اجلارية يف الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن  أأشارت الأمانة اإ

هنا ل تس تطيع يف هذه املرحةل اخلاصة ابالرسوم عىل دخال ختفيضات ابإ اقرتاح الربازيل خبصوص الرباءات  جلامعات، وقالت اإ
ل ال  تعاطف واسع النطاق مع املقرتحات. ويف ابلفعل أأن هناك  ة، مضيفاملناقشات يف هذا الصدد لزالت جارية أأنعىل تأأكيد اإ

عدد من املسائل اليت حالت دون موافقة الفريق العامل عىل لنظر يف حلقة معل ل  الأمانة العامة مستنظادلورة القادمة، 
الإيرادات احملمتل لالقرتاح بشأأن  وظهر الأثر. ةأأو خاص ةعام ة، مثل تعريف ما يشلك جامعالسابقةورة ادلقرتاح يف الا

لفريق يف اناقش هتا كبري الاقتصاديني ليقوم مب ، كام أأشار الوفد، يف ادلراسات اليت أأعدها معاهدة الرباءاتاملتأأتية من رسوم 
 حرصام للجامعات يف هذا اخلصم يف الرسوممنح العامل. وقد انعكست هذه ادلراسات أأيضا عىل الأثر اذلي س يرتتب عىل 

ذا ما واكن لبدلان النامية. ا ومت مجيع الأمور وفقا للخطة سارت هناك العديد من املسائل املعلقة اليت يلزم النظر فهيا. واإ
دخال هذا اخلصم اجلديد عىل الرسوم اعتبارا من التوصل اإىل  الثنائية اتفاق يف الفريق العامل، س يكون من املمكن النظر يف اإ

 توافق يف الآراء داخل الفريق العامل. بطبيعة احلال املقبةل، عىل الرمغ من أأن ذكل يتطلب

ىل  .90  .1حة بدءا ابلهدف الاسرتاتيجيواملزيانية املقرت  حفص لك هدف اسرتاتيجي يف وثيقة الربانمجوانتقلت الرئيسة اإ

طار وأأشار ، 1لربانمج اخلاصة ابالتعليقات وتناول وفد الربازيل  .91 ىل معلومات رسية يف اإ ىل أأن هناك بعض الإشارات اإ اإ
دراج  نه ل ينبغي اإ طار نتاجئه املرتقبة. وقال اإ ذات الصةل يف اللجان املعنية يمت نظرها ل  موضوعاتالربانمج وكذكل يف اإ

ن1ابلربامج. وفامي يتعلق ابلربانمج  كون اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. ويه تعمل أأنه مت تس   تكل اللجنة ، قال الوفد اإ
ىل برانمج معل متوازن للجنة يف الأس بوع السابق. ورأأى الوفد أأن ذكل يقلل من اخملاطر املدرجة يف الصفحة  . 28التوصل اإ

شاركة النشطة يف ادلورة الأخرية وأأعرب عن أأمهل يف احلفاظ عىل هذه الروح يف الاجامتعات املقبةل للجنة الوفد ابمل  وأأشاد
لعالمات التجارية ، واخلاص اب2املنظمة. وفامي يتعلق ابلربانمج يف جدا هممة هيئة  يعتربهاادلامئة املعنية بقانون الرباءات واليت 
نه يعمل أأن والبياانت اجلغرافية والرسوم والامنذ ، 2-1املزيانية املقرتحة فامي يتعلق ابلنتيجة املرتقبة، مبلغ ج الصناعية، قال الوفد اإ

طار هذه النتيجة اليت تمت عن الأنشطة وتساءل احلالية، ابلثنائية تقريبا مقارنة قد تضاعف  هذه الزايدة. وفامي واليت تربر يف اإ
طار واجملاورة،  ق املؤلف واحلقوقواخلاص حب، 3يتعلق ابلربانمج  ىل  اتاسرتاتيجييف اإ التنفيذ، فاإن ادلمع اذلي س يقدم اإ

ىل معاهدة مراكش. وذلكل أأعرب  دخال عن رغبته يف اقرتاح الوفد ادلول الأعضاء بشأأن املعاهدات ل يشري اإ تعديل عىل اإ
أأوحض ، يف الازدايدعدد الأطراف يف املعاهدة يس متر . ويف حني لإدراج معاهدة مراكش 34 الصفحة اسرتاتيجية التنفيذ يف

دوةل عضوا عىل معاهدة  189دوةل من أأصل  29. ومل تصدق سوى اذلي ينبغي القيام بهل يزال هناك الكثري الوفد أأنه 
بشأأن  2-1نرش وحتقيق هدف أأكرث طموحا بشأأن النتيجة املرتقبة  ةابملائة أأنشط 75عن رغبته أأيضا الوفد مراكش. وأأعرب 

، فقد لحظ الوفد  26واذلي ورد يف خط الأساس اكن اهدة مراكش. وعىل الرمغ من أأن العدد املذكور يف هذا الصدد مع
عضوا. وأأعرب الوفد أأيضا عن  40العدد املس هتدف وهو عضوا، وذلكل رأأى أأنه ميكن زايدة  29يف الواقع هناك أأنه اكن 

دراج اجملموعة ابء من جدول أأعامل التمني ، 3ة ابعتبارها واحدة من اجملموعات ذات الصةل اليت سامهت يف الربانمج رغبته يف اإ
يف ابملشاركة حاليا تقوم اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة لأن ينبغي أأن تدرج اليت ، 15ول س امي التوصية 

ة انطالق رضورية ملعاجلة هذه املسأأةل. وفامي أأنشطة وضع القواعد واملعايري يف جمال البث. واعترب الوفد هذه التوصية نقط
ىل أأن املزيانية املقرتحة قد خفضت بنس بة 2-3يتعلق ابلنتيجة املرتقبة  عن أأس باب هذا ابملائة وتساءل   75، أأشار الوفد اإ
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ذا  يه.يب.يسكونسورتيوم وفامي يتعلق ب. نشاط من الأنشطةأأي مت وقف التخفيض، خاصة اإ كتب ال عن عدد وفد تساءل ال، اإ
لهيا واليت حصلت علهيا  ؤرش الأداء يف ظل وعالقة ذكل مببدلان من البدلان النامية وأأقل البدلان منوا، اليت ميكن الوصول اإ

طار الربانمج 4-3 املرتقبةالنتيجة  طار النتيجة املرتقبة 3. ويف اإ ىل عدد  2-3، أأشار أأحد مؤرشات الأداء يف اإ منظامت من اإ
 يقدم التدريب وما هو الربانمجاذلي مزيد من املعلومات عن ذكل، مثل من تقدمي وطلب الوفد  الإدارة امجلاعية املدربة.

ىل النتيجة املرتقبة املقدم ىل املبادئ التوجهيية أأو قواعد البياانت املتعلقة ابلأطر القانونية 2-4. وابلنتقال اإ ، أأشار مؤرش أأداهئا اإ
ىلللرشاكت وتطبيقاهتا العملية. وتساءل الوفد  ذا اكن هذا يشري اإ ذا اكنت هناك قاعدة  قاعدة بياانت عام اإ ويبو ليكس أأو اإ

نه يود أأيضا أأن يطلب معلومات عن الكيفية اليت تعاجل هبا املناقشات احلالية للجنة  عدادها. وقال اإ بياانت أأخرى تقوم الأمانة ابإ
طار النتاجئ  ، واخلاص ابملعارف التقليدية، 4لربانمج وفامي يتعلق اباء. ومؤرشات الأد املرتقبةادلامئة بشأأن البيئة الإضافية يف اإ

ىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية و  أأن ادلورة الأخرية للجنة احلكومية ادلولية وافقت عىل أأشار الوفد اإ
. وذلكل رأأى الوفد أأن هناك معلهاوليهتا وبرانمج امجلعية العامة ابعامتد القادمة وأأوصت الثنائية رضورة مواصةل العمل يف 

ىل اتفاق يف هذا اجملال.الثنائية حاجة لضامن توافر املوارد الالزمة يف  ىل التوصل اإ  املقبةل نظرا اإ

ذا  170000مبلغ  تغطياذلي املؤمترات بند غطهيا يوتساءل وفد كندا عن عدد الاجامتعات اليت  .92 فرنك وتساءل عام اإ
والربامج  1للربانمج ميثل مسأأةل عامة ابلنس بة الأعضاء لتقيمي ما ميثهل ذكل. واكن هذا اكنت هناك قاعدة أأساس ية لدلول 

ىل زايدة صغرية حتت واخنفاض طفيف  1-1 النقطة الأخرى، حسب الاقتضاء. وفامي يتعلق بقضية بس يطة، أأشار الوفد اإ
الوفد أأيضا توضيحات فامي يتعلق ابلهدف وتساءل عن نوع التغيريات أأو التعديالت املتعلقة بذكل. وطلب  2-1النقطة حتت 

طار الربانمج  ن أأحد اخليارات  2الوارد يف اإ طار اسرتاتيجيات التنفيذ. وقال اإ تنطوي عىل لتعممي املساواة بني اجلنسني يف اإ
طار الربانمج 4و  3و  1النظر يف وضع أأهداف مماثةل للربامج  بشأأن  1-3، اكن هناك بند يتعلق ابلنتيجة املرتقبة 3. ويف اإ

نه مل يكن   حارضاالاسرتاتيجيات واخلطط الوطنية للملكية الفكرية مبا يتسق مع الأهداف الإمنائية الوطنية. وقال الوفد اإ
نه يرحب بأأي توضيحات هنا. وأأبدى قابل للتطبيقلوفد هو أأنه الأويل لفعل ال. واكن رد 2و  1للربانجمني ابلنس بة  ، وذلكل فاإ

طار  اهامتمه أأيضا ابلعالقة أأو النقطة حتت سريد ، وعىل سبيل املثال، ما 3يف الربانمج  1-3النقطة املقارنة بني الأنشطة يف اإ
طار الربانمج 10و 9يف الربانجمني   3-1 جراء ادلراسات 4. ويف اإ ىل اسرتاتيجيات التنفيذ "لتسهيل اإ شارة اإ ، اكنت هناك اإ

ذا اكن ينبغي أأن يعكس رسد عىل النحو اذلي قد تطلبه ادلول الأعضاء يف اللجنة احلكو  مية ادلولية ". وتساءل الوفد عام اإ
طار الربانمج الربامج  بشلك منفصل عن أأي نشاط من أأنشطة ادلول  4أأيضا أأعامل أأو حبواث أأخرى قد جترهيا الأمانة يف اإ

طار النتاجئ  ذا اكن الأمر كذكل. ويف اإ ىل أأن املؤرش حتدث ، أأشا4يف الربانمج اليت لزالت ، 1-1 املرتقبةالأعضاء، اإ ر الوفد اإ
ذا اكن يشء من قبيل "التقدم حنو" أأو "تطوير الأنشطة املعيارية" لن يكون  عن تنفيذ الأنشطة املعيارية وتساءل عام اإ

طار الإبالغ عن أأداء النتاجئ املرتقبة.أأنه يقدم انعاكسا أأفضل للحاةل الراهنة من املناقشات، كام   يف اإ

يران، فامي يتع .93 ذا اكن هناك اخلاص ب، 1لق ابلربانمج وطلب وفد اإ قانون الرباءات، توضيحا من الأمانة ملعرفة ما اإ
ابعامتد ختفيض الرسوم وكيفية تأأثري يتعلق اقرتاح، خالل ادلورة املقبةل للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، 

واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  4. وفامي يتعلق ابلربانمج املقبةليف الثنائية ذكل عىل الربانمج واملزيانية املقرتحني 
ىل النتيجة املرتقبة الأوىل لهذا الربانمج مع الاعرتاف ابلتقدم احملرز يف اللجنة احلكومية وابلإشارة التقليدي واملوارد الوراثية،  اإ

ىل عدم وجود اتفاق بشأأ أأملح ادلولية يف الس نوات املاضية،  يتوقف . و جلساهتان ولية اللجنة احلكومية ادلولية وعدد الوفد اإ
ماكنية عقد مؤمتر دبلومايس. وتساءل الوفد عن الكيفية ذكل  عىل املفاوضات اليت س تجري خالل امجلعية العامة، وكذكل اإ

لربانمج واملزيانية خالل امجلعية العامة، عىل ابشأأهنا اليت ميكن أأن تؤثر هبا هذه التطورات اجلديدة، اليت ميكن التفاق 
 املقبةل.للثنائية املقرتحني 

يران. وفامي  .94 وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وشارك املالحظات اليت أأدىل هبا وفدا الربازيل واإ
ىل  ةبشأأن العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والإشار  2يتعلق ابلربانمج  ىل عقد مؤمتر دبلومايس، أأشار الوفد اإ اإ
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أأن هذه املناقشة ل تزال جارية يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ولحظ كذكل أأن هناك تباينا يف الآراء يف هذا 
 .الصدد

طار الهدف الاسرتاتيجي، ولحظ التعديال .95 ت يف وأأعرب وفد الولايت املتحدة عن تأأييده للأنشطة املبينة يف اإ
 30والصفحة  15املذكور يف الصفحة و غري اخملصص  البنداملزيانية واملقاييس كام مت تقدميها. وأأبدى رغبته يف لفت الانتباه اإىل 

نه يود أأن يبني بوضوح، سواء يف الوثيقة أأو يف قرار اعامتد مزيانية ، أأن بعقد فامي يتعلق  39والصفحة  مؤمتر دبلومايس، وقال اإ
أأمام مجيع ادلول احلالية بأأن يكون مفتوحا املزيانية أأثناء اعامتد للرشط اذلي مت التفاق عليه خيضع يس أأي مؤمتر دبلوما

ىل الأعضاء، والرشط الثاين،  آراء ادلول الأعضاء يف توافق أأل يعقد سوى بعد التوصل اإ  الويبو. يفأ

ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، عن سعادته لرؤية مجيع الن  .96 والأهداف واملقاييس  املرتقبةتاجئ وأأعرب وفد اإ
طار الهدف الاسرتاتيجي. وأأعرب عن تأأييده لوهجات نظر الربازيل والس نغال وأأثىن عىل مجيع ادلول  واملؤرشات يف اإ

ن ذكل يقلل من اخملاطر ملوافقهتا الأعضاء  عىل العمل املقبل يف ادلورة الأخرية للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وقال اإ
، حتدث 4نتدى متعدد الأطراف بشأأن الرباءات. وفامي يتعلق ابلربانمج ابلنس بة مل اليت ورد ذكرها يف الوثيقة ول يزال مناس با 

ىل أأضافا الوفد أأنه مت التوصل يف ادلورات السابقة، والوفد مرة أأخرى عن بعض املالحظات اليت مت توضيحها بشأأن الولية.  اإ
ىل بتجدتقدمي توصية اتفاق بشأأن  يد ولية اللجان احلكومية ادلولية املعنية ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور اإ

ن مل يمت التفاق عىل برانمج العمل. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكد من وجود أأموال اكفية خمصصة  امجلعية العامة حىت واإ
طار الربانمج مالحظات مندو واتفق مع لأي برانمج ميكن التفاق عليه  نه يود احلصول  4ب كندا بشأأن التنفيذ يف اإ قائال اإ

ذا اكن س يكون أأكرث حمكة  عطاء عىل مزيد من الإيضاحات وتساءل عام اإ  لكمة "التنفيذ".اس تخدام الولية دون أأن يمت اإ

طار الهدف الاسرتاتيجي الأول ول س امي يف الرب الواردة وأأيد وفد املكس يك بوجه عام الأنشطة  .97 . 4و  2و  1امج يف اإ
طار الرباءات يف اللجنة  هورأأى الوفد أأن طار دويل متوازن بشأأن القضااي اليت نوقشت يف اإ من املهم للغاية مواصةل العمل يف اإ

ادلامئة املعنية بقانون الرباءات والعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية، وامحلاية الفعاةل للمعارف 
من املهم يف اللجنة احلكومية  هقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنالت 

وأأنه ينبغي اختاذ قرارات  يف تكل الس نةيف امجلعيات أأجنزته اللجان اضطلعت به و ادلولية أأن يؤخذ يف الاعتبار العمل اذلي 
ذا اكنت املزيانية تسمح بذكل بطبيعة احلال.املزيد من الاجامتعات ماكنية عقد ملتابعة املفاوضات والنظر يف اإ   ، اإ

فامي يتعلق ابلأمهية اليت أأعطيت خلطوط الأساس يف  3وأأيد وفد ش ييل التعليقات اليت أأبدهتا الربازيل بشأأن الربانمج  .98
، والتدريب عىل بناء القدرات اذلي 2-3النقطة ؤرشات الأداء، ول س امي يف مب املتعلقةالاقرتاح، وكذكل املشاورات 

. وشدد الوفد عىل أأمهية هذه 15، ابلشرتاك مع الربانمج كونسورتيوم اإي يب يس وأأنشطتهبه املنظمة من خالل  تاضطلع
 مزيد من املعلومات يف هذا الصدد.تقدمي املسائل وطلب 

ع املزيانية وأأعرب عن تقديره لزايدة وأأعرب وفد الصني عن ارتياحه لقرارات املؤمترات ادلبلوماس ية يف مرشو .99
ىل التعجيل اب ابملائة 15.4بنس بة  4املزيانية للربانمج خمصصات  عىل النجاح يف التصديق لتحقيق عملية ل ودعا البدلان املهمتة اإ

بشلك املشاركة  الوفد حتقيق نتاجئ رسيعة. وواصل يف الأمدتساعد املناقشات طويةل  أأن يف أأمهلمعراب عن معاهدة بكني 
ىل اختتام هذا العمل يف أأقرب وقت ممكن. نشط  يف هجود التنس يق قبل انعقاد املؤمتر ادلبلومايس، وتطلع اإ

ىل أأن الربانمج واملزيانية و وحتدثت الأمانة عن افرتاضات التخطيط،  .100  ة، مضيفاكن عبارة عن اقرتاح للثنائيةأأشارت اإ
ىل ئيةالثناأأن هذه العملية بدأأت قبل ثالث س نوات من هناية  عدد من الافرتاضات من وجود . وهذا يعين أأن هناك حاجة اإ

جراء التقديرات.  س ميثل اخلربة واملعلومات السابقة يف الاعتبار لرنى ما ومن أأجل وضع هذه الافرتاضات سيمت أأخذ أأجل اإ

مت يون دولر خصصت أأو يف الاعتبار، وهام مل جيب أأخذهام هناك جانبان هامان اكن تقيامي معليا وجيدا. ويف هذا الس ياق، 
ىل القرارات اليت اخملموال غري الأ هبا يف الاحتفاظ  جلنة تتخذها صصة لعقد مؤمتر دبلومايس حممتل ميكن عقده استنادا اإ
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مرتبطا ابلرضورة بأأي برانمج بعينه لأن نتيجة مناقشات ومداولت أأضافت الأمانة أأن هذا املبلغ مل يكن الربانمج واملزيانية. و 
ذا ما مت املسأأةل الثانية تتعلق بعد. و تكن قد عرفت انمج واملزيانية مل جلنة الرب ذا اكنت هناك موارد اكفية اإ بعدد ادلورات وما اإ

دراج التفاق عىل الولية. ورأأت الأمانة أأنه س تكون هناك موارد اكفية. و  ىل أأربع دورات للجنة احلكومية قد مت اإ ما يصل اإ
احلالية. الثنائية ، وهذا ما جرى يف يف املزيانية ة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكورادلولية املعنية ابمللكية الفكري

ذا أأدت افرتاضا معليا، أأن ذكل يعترب الأمانة  تورأأ  ىل واإ مزيد من عقد القرارات اليت تتخذ يف جلنة الربانمج واملزيانية اإ
، وهو أأمر معياري. ومت البحث عن حمددة صصات استنادا اإىل خوارزميةاخملسيمت حتديد زيد من العمل، القيام مباجللسات و 

ىل املوارد املتاحة )بسبب تنفيذ برامج خمتلفة مبعدلت خمتلفة(،  يفموارد داخل الربانمج و القطاع، وبعد ذكل، واستنادا اإ
، بصفة ههذ تواكن خارج القطاع.سينظر املدير العام يف حتويل املوارد من الأموال غري اخملصصة أأو من الربامج الأخرى 

وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد كندا بشأأن فئة أأو الأنشطة. الفعاليات عامة، الطريقة اليت مت هبا التخطيط لهذه 
التاكليف اخلاصة ابملؤمترات، وذكل يف مجيع الربامج، وما متثههل تكل التاكليف، رشحت الأمانة أأهنا تلكفة خاصة ابللجنة 

ل املندوبني اذلين اكنوا ومشلت تاكليف الرتمجة الشفوية وغريها من البنود، ولكن مل يمت متويادلامئة، ويه متثل تلكفة املؤمتر. 
نه الأمانة تسفر طرف اثلث. مث اتبعبند حتت  آخر اكن هناك سؤال  قائةل اإ  1-3والنتيجة املرتقبة  3عن الربانمج أ

دراهجا يف الربانجمني وعن والاسرتاتيجيات الوطنية حلق املؤلف،  . والسبب يف ذكل هو أأن 2و  1سبب عدم اإ
ىل امللكية الصناعية يف حني أأن الربانمج قد أأشارت  10و  9يف الربامج الواردة كرية الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الف  3اإ

النتيجة يف  939 000الرمق البالغ سبب زايدة  عنيغطي عنرص حق املؤلف. وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد الربازيل 
ىل أأن (، 32)الصفحة  2من الربانمج  2-1املرتقبة   . وأأشارت31من الصفحة  2.3البند اب قد ورد يف اجلو أأشارت الأمانة اإ
ىلالأمانة  ىل هذا الهنج،  بدقهة أأكرب.الأنشطة  ختصيص موارد لإدراجتوفري قدر أأكرب من الشفافية من خالل  اإ وابلستناد اإ

اكنت مدرجة  تبعد التحويال 2017-206يف مزيانية الثنائية  1.1اتهضح أأن جزءام من الأنشطة املدرجة يف النتيجة املرتقبة ه
ارتفاع  وأأسفر ذكل عن، 2019-2018يف املزيانية املقرتحة للثنائية  2.3و ه 2.1عىل حنو أأحسن يف النتيجتني املرتقبتني ه

ىل زايدة يف املبالغ 1.1مضن النتيجة املرتقبة ه املرتقبةمقابل يف املبالغ  ضافة اإ  2.1مضن النتيجتني املرتقبتني ه املرتقبة، اإ
ن 2مج تعممي املساواة بني اجلنسني يف الربانخيص وفد كندا فامي طرحه يتعلق بسؤال  . وفامي2.3ه و ن مل ، قالت الأمانة اإ واإ

ست نفسها لتحديد أأية عياريامل  تركزيه اجملال بسهوةل لتعممي املساواة بني اجلنسني بسبب 2 الربانمجيفسح  ن الأمانة كره ، فاإ
وفامي يتعلق ابملالحظة . 2019-2018خالل الثنائية  تعممي مراعاة املنظور اجلنساين مسأأةللتسليط الضوء عىل فرص ممكنة 

ىل أأن الفقرة تقول ابلفعل "رهنا  اليت أأبداها وفد الس نغال بشأأن الفقرة الأوىل حول اسرتاتيجيات التنفيذ، أأشارت الأمانة اإ
ىل قرار اختذته امجلع  عندما قررت أأن تواصل يف  2016ية العامة للويبو يف عام بقرار من امجلعية العامة للويبو". وأأشار ذكل اإ

اية النصف الأول من النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف هن 2017يف أأكتوبر التالية دورهتا 
 خطة معل ، أأجابت الأمانة عن الأس ئةل اليت املطروحة بشأأن ماكنة معاهدة مراكش يف3فامي يتعلق ابلربانمج . و 2018
ىل املعاهدات  الانضامملتعزيز املعاهدات، وبعبارة أأخرى، تعزيز  الربانمج ىل أأنه ابلرمغ من  تنفيذها. وتشجيعاإ وأأشارت الأمانة اإ

ىل معاهدة مراكش يف قامئة املعاهدات املذكورة يف ذكل اجلزء من الوثيقة، فاإن تكل القامئة  شارة اإ قامئة  ليستغياب أأية اإ
وليس هناك شكه يف أأن املنظمة س تواصل  ،دور هامب دون أأدىن شكمعاهدة مراكش  وتضطلع. فيضةتوضيحية ول مس ت 

دراهجا يف القامئة.  ومن املمكن الرتوجي لها ت الأمانة أأناإ جزءا كبريا من متثل  ل تزال معاهدة مراكش ولت طمنئ اللجنة، أأكده
لهيا عندما جشعت متت الإشارة دة من أأوىل املعاهدات اليت الأعامل الرتوجيية اجلارية اليت جيري الاضطالع هبا ويه واح اإ

معاهدة  خبصوص أأيضا اكنت ها وفد الربازيلعلهيا. والنقطة اليت أأاثر ادلول الأعضاء عىل التوقيع عىل املعاهدات والتصديق 
ىل أأن وفد الربازيل مراكش. وقد أأشار ىل  خط الأساس ذي الصةل يف المتعن اإ ىل معاهدة طرفا قد ا 26أأن يشري اإ نضم اإ

لهيا الآن. وأأظهر ذكل مدى ما اكن جيري ويوحض كيف اكن العمل عىل  مراكش. وهناك ابلفعل ثالثة أأطراف أأخرى انضمت اإ
من طلبات الانضامم، فاإن ذكل  ام طلب 40 ـا. وقد تكون الأمانة العامة قد ذكرت أأنه عندما يمت الاستشهاد بكياملعاهدة دينامي 
ذا جتاوز الرمق الثنائية حبلول هناية للوضع بعض اليشء من حيث توقع املنظمة متواضعا رمقا قد يكون   ذكل ، فاإن40املقبةل. واإ
جيابيا أأمرا س يعترب  نه س يكون من املمكن النظر يف وضع للغايةاإ اكنت الأمانة العامة مس تعدة  أأمر، وهذا معايري أأعىل. وقال اإ

ذ أأعربتللنظر فيه،  ىل معاهدة مراكش. وبشأأن  اعن ثقهت اإ ضافة يف أأن العديد من ادلول الأعضاء ستنضم ابلفعل اإ اإ
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ىل اجملموعة من توصيات أأجندة التمنية،  15 التوصية ىل. و ، ل ترى الأمانة أأي مشلكة يف هذا الأمرأأ اإ نقطة  متت الإشارة اإ
ىل أأن . و 4.3متعلقة ابلنتيجة املرتقبة ه أأخرى ابلفعل  حصلما و قد اخنفضت.  2.3للنتيجة املرتقبة ة املقرتح املزيانيةأأشري حبق اإ
عادة ختصيصهو  مل تكن لها مزيانية خمصصة من قبل. وقد مت ذكل من واليت  4.3اإىل ه 2.3النتيجة املرتقبة ه منزيانية امل اإ

ن الهدف هو جعل التعاون يفمتت الإشارةأأجل الرتكزي عىل تعاون أأكرث اس هتدافا يف هذا اجملال. وكام   هذا اجملال انعاكسا ، فاإ
ىل البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. يا لحتياجات البدلان ومتطلباهتاحقيق  . وقد مت ذكل يف حماوةل للوصول اإ

ىل نقطة أأخرى  وأأعرب عن أأمهل يف أأن تساعد هذه البدلان يف بلوغ الأهداف احملددة من خالل تعزيز التعاون معها. وعودة اإ
ا الربازيل حيث حتدثوا عن منظامت الإدارة امجلاعية والتدريب، وحتديدا ما تعزتم املنظمة القيام به من أأجل تعزيز الإدارة أأاثرهت

، ولكن للغايةبدو طموح ت أأنه قد يكون حصيحا أأن الأرقام ل بامجلاعية وطريقة معل مجعيات الإدارة امجلاعية، علقت الأمانة 
ىت الآن، يبدو أأنه قد مت القيام ابلكثري لتعزيز منظامت الإدارة امجلاعية، ولكن ل يزال هناك . وححبقطموحة اكنت املنظمة 

عادة توزيع غري املتوفرة يف ظل عدد كبري جدا من منظامت الإدارة امجلاعية اليت مل تكن يف حاةل مرضية مع عدم كفاية املوارد  اإ
املقبةل، حبلول هناية تكل الس نة، الثنائية امتد خطة لتوضيح فرتة مريض للمساهامت اليت قدمت لأحصاب احلقوق. وقد مت اع

أأول، سيمت حتديد البدلان  يف ثالث فئات. هارمس خرائط مجليع منظامت الإدارة امجلاعية يف مجيع أأحناء العامل. وسيمت وضع مع 
دارة امجلاعية عىل الإطالق، وس تكون هناك خطة طوارئ ل  هذه اخلطة، ويه خطة لبناء اليت ل توجد فهيا منظامت لالإ

ىل مس توى معيل يف أأرسع وقت ممكن. واثنيا، يف هذه اخلريطة، س تكون هناك فئة  منظامت دلهيا القدرات للوصول هبا اإ
دارة جامعية  هذا أأن يكون وينبغي عمل بشلك جيد للغاية. يولكن الإطار الترشيعي والتنظميي ل والنظم  اتالترشيعتدمعها اإ

ذا اكنمنظامت الإدارة امجلاعيةيد، فامي يتعلق ابلطريقة اليت تعمل هبا املعيار الوح هو  دارة جامعيةهناك  ت. اإ ل  منظامت اإ
الفئة حتت هذه ستندرج أأهنا ل تعمل بشلك حصيح. و فأأحصاب احلقوق، الأموال عىل توزيع ول تقوم ب املال حتصل عىل 

معيارا مبثابة الثانية. مث س تكون هناك فئة اثلثة من منظامت الإدارة امجلاعية اليت تعمل بشلك جيد للغاية، وميكن أأن تكون 
دارة امجلاعية الأخرى تقليدها للمشاريع الرائدة أأو للمامرسات اليت ميكن  ىل مس توى يف حماوةل من قبل منظامت اإ الوصول اإ

عد نظام تكل احملاور تدريب. وستتضمن حماور اد هذه اخلرائط اليت س تنشأأ عىل أأساسها أأربعة تشغييل. ومن مث س يجري اإ
آخر ، و للحومكة دارة، أ كيفية احلصول عىل الأموال يف ل لمسائل التجارية واملالية، والرتخيص، وعىل وجه اخلصوص، ل اثلث ولالإ

طار الإدارة امجلاعية، وس يكون  ن القدرات التقنيحمور الرابع احملور اإ ، من هجة، الفئات هذه اخلرائط س تبنية. ومن مث، فاإ
دارة جامعية، أأو تكل اليت دلهيا أأي  ت:املنظاماخلاصة بأأوضاع  ةالثالث  عىل الورقمنظامت البدلان اليت ليس دلهيا منظامت اإ
من شأأنه أأن يتيح لكثري من الناحية العملية وتكل اليت معلت بشلك جيد للغاية. وهذا تقم اب، ولكن دلهيا ماكتب مل فقط

ىل جانب ذكل،  ماكنية حتديد الاحتياجات، وس تكون هناك، اإ التدريب الأربعة. وعىل أأساس لك ذكل، سيمت وضع حماور اإ
. وس يجري رصد التقدم احملرز ملعرفة الكيفية اليت املقررة خطة تنفيذية أأو خطة معل حبلول هناية العام. واكنت هذه يه اخلطة

نشاء مجموعات من منظامت الإدارة امجلاعية اليت تكون من خالل  س امي ميكن هبا امليض قدما، ل تقريبا. وهذا يف نفس الوضع اإ
. وميكن دعوة أأخصائيني وخرباء يف اجملالت اليت يلزم فهيا التدريب حىت يكون مس هتدفامن شأأنه أأن يسمح للتدريب أأن 

ندوة ملدة حفسب يمت ارساهلم لعقد اثنني أأو ثالثة أأشخاص ميكن اكتساب املهارات الالزمة. وبعبارة أأخرى، لن يكون هناك 
س يكون هناك ورش معل. ويف حلقات العمل هذه، س يجري تدريب العاملني عىل اجلانب التقين، بل يومني أأو ثالثة أأايم، 

 تدريب ضعف، سيمتالنقطة اليت يوجد هبا متطلبات التعمل، أأو حتديد موضع وكذكل عىل اجلانب الإداري. واعامتدا عىل 
وبعبارة أأخرى، س يكون هناك تركزي عىل اجملالت اليت  .القيام بهالناس يف هذا اجملال حىت يمتكنوا من حتسني ما حيتاجون 

مت دعوة اخلرباء لذلهاب واملساعدة. وسيمت وضع جدول زمين لتقيمي التقدم احملرز تاملساعدة، ومن مث س تقدمي حقا اإىل حتتاج 
آخر جيب القيام به من أأجل ميكننا من رؤية أأي أأنه أأن ، وهذا من شيف الثنائية ىل غايهتميشء أ . مساعدة الناس يف الوصول اإ

ن الهدف هو مساعدة أأكرب عدد ممكن من البدلان عىل رفع مس توى منظامت الإدارة  املقبةلخالل الثنائية  وبعبارة أأخرى، اإ
بشأأن احلصول عىل  2-4املادة يف نقطة أأخرية وهناك يف العرص الرمقي. تمتزي ابلكفاءة امجلاعية من أأجل جعلها معلية وفعاةل و 

ىل اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلإطار القانوين ونظم الفضاء الصحيحة من أأجل تشجيع  املعلومات، أأو الوصول الرتوجيي اإ
يت س تكون قادرة عىل حتمل هذه البدلان المن اكنت هناك بعض املؤرشات، واملعايري املتعلقة بعدد و الابتاكر والإبداع. 

جراء دراسات عامة يف املايض املعلومات وتقامسها مع املس تخدمني عىل املس توى احمليل. ويبدو أأن ودراسات ه قد مت اإ
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، حان وبعد القيام بذكلادلراسات. املوضوعات يف مجيع وقد متت تغطية  مواضيعية عن فروع خمتلفة للصناعات الإبداعية،
آخر واختاذ هنج أأكرث اس هتدافا. الوقت لالنتقال  ىل مس توى أ ىل فهم نوعية النظام لك بدل واكنت اإ يصبح ، ومن مث، حتتاج اإ

ىل به عىل أأن يفرس ذكل ملس تخدميه وأأحصاب احلقوققادر  قواعد بياانت ميكن أأن تسمح مبعاجلة وجود . وهناك حاجة اإ
نشاء ش بكة مل  ىل البياانت عىل الصعيد احمليل للك بدل، كام يتعني اإ ش بكة وجود ساعدة الناس عىل العمل معا. وهناك حاجة اإ

نشاء هذا النوع من الش باكت حىت يمتكن  خاصة لالقتصاديني. ومن املؤكد أأنه س يكون من املمكن مساعدة الناس عىل اإ
لهيا الاقتصاديون من اسرتجاع املعلومات اليت حيتاجون واكن من . طرمس توى القعىل و والاس تفادة مهنا عىل الصعيد احمليل  اإ

أأن يساعد اخلرباء العامليون يف الويبو عىل وضع نوع املؤرشات واملعايري املوجودة يف قطاعات أأخرى حىت تمتكن املؤمل 
لك بدل. وجيب أأن تكون ادلول الأعضاء نفسها موثوق فهيا عن . ومن املهم احلصول عىل معلومات مواضعهاالبدلان من تقيمي 

 اتهفقت، 4فهيا. وفامي يتعلق ابلربانمج املتخصصني ومات ومجعها وأأن تتقامس أأيضا التوجهيات مع قادرة عىل تقامس هذه املعل
جراء ادلراسات. وميكن العثور اليت تغطي الأمانة مع وفد كندا عىل التعبري عن الصيغة الإضافية  العمل اذلي أأجنزته الأمانة يف اإ

لكمة "التنفيذ" حول  1.1هكندا، تتعلق ابلنتيجة املرتقبة  وفد ايت طرهح. والنقطة الثانية، العىل لغة موجزة جدا لتعكس ذكل
ندونيس يا بعد ذكل. واكن  وفد هااليت تناول  دراج هناك اقرتاح اإ "التقدم احملرز يف الأنشطة املعيارية املتعلقة ابمللكية الفكرية اإ
يف  "عىل النحو اذلي اتهفقت عليه ادلول الأعضاء وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي رد الوراثية واملعارف التقليديةواملوا

  املرشوع التايل للوثيقة.

ذا اكنت هناك أأية اعرتاضات عىل هذا الاقرتاح وبعدما وجدت عدم وجود اعرتاضات طالبت  .101 وتساءلت الرئيسة عام اإ
 الأمانة ابلقيام هبذا التغيري. 

أأن مسأأةل بالتجارية، ابلأرسار بشأأن  4.1النتيجة املرتقبة هو  1 سؤال يتعلق ابلربانمج وأأجابت الأمانة، ردا عىل .102
هة، فاإن معل الأمانة يف جمال 1املادة  الواردة يفمن فئات امللكية الفكرية الأرسار التجارية يه جزء   من اتفاقية ابريس. ومن مث

للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ابيتعلق  . وفاميمسأأةل الأرسار التجارية يتضمنفهم اتفاقية ابريس والتوجيه ل  تنفيذال و دارة الإ 
، اكن هناك أأيضا سؤال حول خط الأساس ومؤرش أأداء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. ويف مرشوع الربانمج 

ىل التقدم متت الإشارة واملزيانية املقرتح،  حرازه اإ لجنة ادلامئة املعنية يف تنفيذ العمل املتفق عليه وفقا جلدول أأعامل ال اذلي مت اإ
جيابية للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات كام اكن احلال ابلنس بة وجود بقانون الرباءات. وقد عكس ذكل أأنه يف حاةل  نتاجئ اإ

ة للجنة هذه النتيجة املتفق علهيا يف ادلورة التاليس تقوم بتنفيذ للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، فاإن الأمانة  26لدلورة 
 .قدرة الأمانة عىل تنفيذ ما مت التفاق عليه يس تخدم يف قياساملؤرش فاإن ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. ومن مث 

. وذكرت الرئيسة بأأن الوفود قد 2018/2019اس تأأنفت الرئيسة النظر يف مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح للثنائية  .103
ىل  1والربامج من  1الاسرتاتيجي انقشت اليوم الأول الهدف  وأأن الأمانة قدمت توضيحات وأأجابت عىل الأس ئةل اليت  4اإ

ىل البقاء عىل اتصال مع الأمانة ملتابعة أأي أأس ئةل قد تكون دلهيم والتأأكد من أأن هذه  طرحهتا الوفود. ودعت الرئيسة الوفود اإ
د اإىل أأخذ اللكمة للبدء مبناقشة الهدف الاسرتاتيجي الثاين، التفسريات قد انعكست يف الوثيقة املنقحة. ودعا الرئيس الوفو 

 .32و  31و  7و  6و  5وتوفري خدمات امللكية الفكرية العاملية املمتزية، وبراجمها 

يرادات  .104 ورصح وفد الصني بأأن خدمات امللكية الفكرية العاملية تشلك الأساس للوضع املايل السلمي للويبو من خالل اإ
ن تعزيز مس توى خدمة معاهدة التعاون  ابملائة  75شأأن الرباءات اليت متثل معاهدة التعاون ب  يرادات، ومن مث فاإ من مجموع الإ

بشأأن الرباءات من شأأنه أأن يسهم يف التمنية الطويةل الأجل يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأعرب الوفد عن رغبته 
املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأن يوفر خدمات الرتمجة الشفوية يف طرح ثالث نقاط. أأول، ينبغي للفريق العامل 

جبميع لغات الأمم املتحدة الست، ونظرا للتوسع العاملي لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يمت اس تخدام املزيد من اللغات 
ىل أأن اجامتعات الفريق العامل املعىن مبعاهدة التعاو  ن بشأأن الرباءات اكنت مبثابة مناس بات هممة اخملتلفة. وأأشار الوفد اإ

نوقشت فهيا مسائل حمددة تتعلق مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومن مث ينبغي أأن تليب خدمات اللغات احتياجات الغالبية 
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 العظمى من مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويف الوقت احلارض يمت اس تخدام ثالث لغات فقط من لغات الأمم
ن هذا الأمر يتعارض بشلك  ىل اإ املتحدة يف حني مت تزويد مجموعات معل أأخرى بست لغات من لغات الأمم املتحدة. وأأشار اإ
خطري مع الوضع املهم لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الويبو وتطوره العاملي، وذلكل طلب بشدة أأن يدرج الربانمج 

العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من المتتع خبدمات الرتمجة الشفوية جبميع لغات يف املزيانية بطريقة متكن الفريق  5
ىل أأنه ل يؤيد ختفيض الوظائف ذات الصةل مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملوارد  الأمم املتحدة الست. اثنيا، أأشار الوفد اإ

خفاق  . وأأبرز الوفد أأنه يف ظل ازدايد5البرشية يف الربانمج  ىل اإ ن ختفيض الوظائف يف ذات الوقت قد يؤدي اإ الطلبات فاإ
الويبو يف ضامن معاجلة طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الوقت املناسب وابجلودة املطلوبة مع احلفاظ عىل مس توى 

اءات اختاذ تدابري استباقية خدمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ورأأى الوفد أأنه ينبغي لإدارة معاهدة التعاون بشأأن الرب 
لالس تجابة لالحتياجات املتغرية لتوزيع اللغات وزايدة توظيف موظفني قادرين عىل العمل ابللغات املناس بة. وينبغي أأن 

ىل اخنفاض الكفاءة وزايدة عدم الاس تقرار يف  ينصب الرتكزي عىل الوظائف الطويةل الأجل لأن الوظائف املؤقتة قد تؤدي اإ
ىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية ملس تخديم معاهدة معليات مع اهدة التعاون بشأأن الرباءات. اثلثا، أأوحض الوفد أأنه استنادا اإ

التعاون بشأأن الرباءات، فاإن املس تخدمني داخل البدلان دلهيم مس توايت خمتلفة من اس تخدام وفهم معليات معاهدة التعاون 
مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خبدمات متنوعة ومتعددة الأبعاد بشأأن الرباءات، وذلكل ينبغي للويبو أأن تزود 

مثل املشورة القانونية واملعلومات والتدريب حبيث تتوافق مع احتياجات املس تخدمني اخملتلفة. واقرتح الوفد أأن تنرش الويبو 
طار الربانمج نتاجئ الاس تقصاء مع ردود الفعل. وذكر أأيضا أأن حتديث تكنولوجيا املعلومات يف ن أأمر همم  31ظام لهاي يف اإ

يالء اهامتم خاص لزايدة النطاق اجلغرايف لنظام لهاي. واقرتح  ويمت يف الوقت املناسب ولكنه ينبغي أأن يتطلع للأمام وينبغي اإ
 الوفد أأن توفر املنصة واهجة تغطي مجيع لغات الأمم املتحدة الست.

يجي الثاين اكن هدفا أأساس يا للويبو وسببا يف وجود فوائض مالية سلمية وشدد وفد الربازيل عىل أأن الهدف الاسرتات  .105
ن الربازيل دلهيا اهامتم قوي بأأن يعمل بطريقة حصيحة. وطلب الوفد توضيحا بشأأن اسرتاتيجية التنفيذ  دلى الويبو وذلكل فاإ

طار الربانمج  بطريقة حتافظ عىل اس تقاللية  . وأأوحض أأن تطوير مقاييس اجلودة ينبغي أأن يمت5والأهداف الواردة يف اإ
السلطات ادلولية يف توضيح معلها والاضطالع مبسؤولياهتا، مع احرتام متطلبات وقواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

ىل أأن الرمس الوارد يف ملحق الربانمج  لكرتونية.  5وأأشار الوفد أأيضا اإ يداعات اإ يبني أأن الغالبية العظمى من الإيداعات اكنت اإ
نتاجية وأأ  ىل التخلص التدرجيي من الأعامل الورقية لزايدة الإ ثىن الوفد عىل هذه النتيجة اليت تامتىش مع هجود الأمانة الرامية اإ

وتسهيل الإجراءات الالزمة لفحص الطلبات. مث أأشار الوفد اإىل التوقعات املتعلقة بطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف 
جتاه الإجيايب اذلي لوحظ يف الس نوات العرش الأخرية، وأأبرزت أأن الزايدة املتوقعة يف الفائض املس تقبل واليت واصلت الا

ميكن اس تخداهما لتقدمي ختفيض يف الرسوم لأحصاب مصلحة معينني عىل النحو اذلي اقرتحته الربازيل يف الفريق العامل املعين 
ىل زايدة  الأنشطة اليت تقوم هبا اجلامعات يف البدلان النامية عىل النحو مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وسوف يؤدي ذكل اإ

اذلي أأبرزته دراسة كبري الاقتصاديني، كام أأن هذا التخفيض لن يؤثر سلبا عىل قدرة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
اجية والشلكيات تزيد مبرور اليت تنص عىل أأن "الانت 54عىل مواصةل تقدمي معهل الرفيع املس توى.  وأأشار الوفد اإىل صفحة 

 1-2الوقت مبا يسمح ابلتعامل مع أأعباء معل أأكرب بعدد أأقل أأو مساوى من العاملني". واقرتح الوفد تعديل النتيجة املتوقعة 
دراج عبارة "مبا يف ذكل ادلول النامية والبدلان الأقل منوا" يف هناية النتيجة املتوقعة. وسوف يعكس ذكل رضورة  واقرتح اإ

 يام مبشاركة اخلدمات اليت تقدهما الويبو عىل نطاق واسع واليت تس هتدف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. الق 

نتاجية خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وسري معلها، ل س امي وأأن أأكرث  .106 وشدد وفد الياابن عىل رضورة تعزيز اإ
يرادات الويبو تأأيت من خالل ر  ابملائة  75من  سوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت يسددها املودعون. ورحب من اإ

الوفد جبمع املزيانية اخملصصة لهذا الربانمج وطلب معلومات أأكرث تفصيال عن الطريقة اليت ختطط هبا الأمانة لس تخدام 
نتاجية وجودة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  املزيانية املقرتحة لتحسني اإ
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لولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للربانمج واملزيانية املفصلني للثنائية املقبةل خلدمات تسجيل الويبو. وأأعرب وفد ا .107
كام أأعرب عن ارتياحه لتوقعات المنو يف الأنظمة اليت اكنت أأنظمة عاملية حقا محلاية امللكية الفكرية واكنت مبثابة حمرك منو الويبو 

ىل أأن املوافقة عىل املزيانية، غري املس بوق. وفامي يتعلق بنظا نه يود أأن يشري اإ ىل بيانه الافتتايح وقال اإ م لش بونة، أأشار الوفد اإ
ىل وثيقة جنيف، ل ينبغي اعتبارها موافقة من الولايت املتحدة عىل وثيقة جنيف اليت تديرها الويبو  شارات اإ اليت تتضمن اإ

دارة وثيقة جنيف مل تكن مطروحة يف غياب معلية موافقة منفصةل عىل النحو املبني يف ات فاقية الويبو. وذكر الوفد أأن مسأأةل اإ
أأمام جلنة الربانمج واملزيانية أأو امجلعيات هذا العام، ولكن أأعرب الوفد عن رغبته يف توضيح هذه النقطة نظرا لأهنا تتضمن 

ىل وثيقة جنيف. شارات اإ  اإ

لت الأساس ية املدرة لدلخل. وجشع الوفد الأمانة عىل اذلي يعترب من اجملا 5وأأعلن وفد كندا عن دمعه للربانمج  .108
مواصةل التحسني املس متر لهذا الربانمج لصاحل مس تخديم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وفامي يتعلق ابسرتاتيجيات 

يلية. وجشع الوفد الأمانة التنفيذ، أأكد الوفد عىل أأنه يؤيد بقوة أأية مبادرات هتدف اإىل حتسني أأداء النظام وزايدة كفاءته التشغ 
عطاء الأولوية لتحسني اجلودة عىل وجه التحديد لأهنا تتعلق مبنتجات معل من السلطات ادلولية. وفامي يتعلق  عىل اإ

ىل تعزيز التصالت مع العمالء وأأحصاب  5من الربانمج  6ابسرتاتيجيات التنفيذ احملددة الواردة حتت النقطة  واليت أأشارت اإ
عاهدة التعاون بشأأن الرباءات من أأجل التعرف عىل الاحتياجات وحتسني فعالية نظام معاهدة التعاون بشأأن املصلحة يف م

الرباءات، اقرتح الوفد أأن تنظر الأمانة يف التوسع يف هذه الاسرتاتيجية هبدف اس تخدام التعليقات الواردة من معالء معاهدة 
 احلصول علهيا من خالل ادلراسات الاس تقصائية وأأنشطة التوعية التعاون بشأأن الرباءات وأأحصاب املصلحة، اليت يمت

ىل جانب اخلدمات اليت تقدهما السلطات ادلولية اخلاصة مبعاهدة  الأخرى، من أأجل حتسني اخلدمات اليت تقدهما الويبو اإ
الأمانة سواء يف اجامتع  ، أأعرب الوفد عن اهامتمه ابحلصول عىل موجز من5التعاون بشأأن الرباءات. وفامي يتعلق ابلربانمج 

آخر تقرير مرحيل يف  ىل الفريق PCT/WG/10/6مايو بشأأن املعاوضة ) 17جلنة الربانمج واملزيانية أأو يف أ ( اليت مت تقدميها اإ
العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بشأأن العمل عىل تنفيذ ما يسمى ببنية املعاوضة للحد من تعرض ادلخل 

، أأعرب الوفد عن رسوره 31و  6عاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتقلبات أأسعار العمالت. ويف الربانجمني املس تقبيل مل
ىل بروتوكول مدريد، واتفاق لهاي، وأأهنا تتابع ابهامتم التطورات يف  ملالحظة مواصةل الويبو لعملها املتعلق بتعزيز الانضامم اإ

نه يمتىن  طار هذين الربانجمني. وقال الوفد اإ ضافية من الأمانة بشأأن التوسع املقرتح يف برانمج اإ احلصول عىل معلومات اإ
طار اخملصصات  6زمالت مدريد عىل النحو املذكور يف الربانمج  ذا اكن متويل هذا الربانمج يقع يف اإ وحتديدا توضيح ما اإ

ذا اكن مت  271000البالغة  طار التدريب وما يتصل به من منح أأو ما اإ طار بند الويبو فرنك سويرسي يف اإ دراج المتويل يف اإ اإ
نه هممت أأيضا ابحلصول عىل تفاصيل عن النفقات املقرتحة البالغة  فرنك  160000للزمالت ابلنس بة لهذا الربانمج. وقال الوفد اإ

 .2016/2017فرنك سويرسي يف الثنائية  1000سويرسي فامي يتعلق ابملس تلزمات واملواد اخلاصة ابلثنائية ابملقارنة مببلغ 

طار الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون  .109 وردا عىل مداخةل وفد الصني بشأأن خدمات الرتمجة الشفوية املقدمة يف اإ
بشأأن الرباءات، وطلب ختصيص الويبو ملزيانية لتوس يع نطاق تغطية لغات الرتمجة الشفوية للغات الأمم املتحدة الست مبا فهيا 

يف  5 الأرقام اخلاصة ابخلدمات التعاقدية )البند الفرعي للمؤمترات( الوارد يف الربانمج اللغة الصينية، أأشارت الأمانة اإىل
من النسخة الاجنلزيية. وأأظهرت هذه الأرقام أأن هناك زايدة كبرية يف املزيانية اخملصصة للمؤمترات واليت مشلت  49الصفحة 

وأأوحضت الأمانة أأهنا خصصت مزيانية لهذا الغرض حتس با  بدء تطبيق الرتمجة الشفوية جبميع اللغات الست للفريق العامل.
جيايب من جانب الفريق العامل نفسه  ىل اختاذ قرار اإ لطلب توس يع نطاق التغطية اللغوية. ومع ذكل، ل يزال هناك حاجة اإ

للك هيئة حرية اختاذ  لتنفيذ هذا التغيري، لأنه متش يا مع س ياسة الويبو املتعلقة ابللغات اليت اعت مدت منذ عدة س نوات، ت رك
هذا القرار أأم ل. وفامي يتعلق ببيان وفد الصني بشأأن نرش اس تقصاءات املس تخدمني، أأوحضت الأمانة أأن معاهدة التعاون 

بشأأن الرباءات أأجرت اس تقصاءين. ومت ختصيص أأحدهام للمس تخدمني أأما الآخر فقد قاس مدى رضا املاكتب عن خدمات 
ءات املقدمة. واكنت نتاجئ هذه ادلراسات الاس تقصائية متاحة مجليع أأحصاب املصلحة يف معاهدة معاهدة التعاون بشأأن الربا

مرتوك للك  ابلتأأكيد بتقامس العمل، أأوحضت الأمانة أأن الأمر بشأأنالتعاون بشأأن الرباءات. وفامي يتعلق بسؤال وفد الربازيل 
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الهدف و  لبحث والفحص( اليت توفرها معاهدة الرباءات،منتجات العمل )تقارير امكتب لتحديد مدى رغبته يف اس تخدام 
مانة هو حتسني فائدة منتجات العمل للماكتب، وهذا هو ما حاولت التعبري عنه يف صياغة اسرتاتيجية هذه  الرئييس للأ

الأمر مرتوك  التنفيذ. وذكَّرت الأمانة بأأن تقامس العمل ميثل يف الواقع جزء هام من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ولكن
طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  للك دوةل متعاقدة لتقرر مدى رغبهتا يف اس تغالل ما قامت به ماكتب أأخرى يف اإ

اليت تنص عىل "اس تخدام نظام معاهدة التعاون  1-2وردا عىل اقرتاح وفد الربازيل املتعلق بتعديل صياغة النتيجة املرتقبة 
ضافة عبارة "مبا يف ذكل عن طريق بشأأن الرباءات عىل نط يداع طلبات الرباءات ادلولية" واإ اق أأوسع وأأكرث فعالية يف اإ

البدلان النامية والبدلان الأقل منوا "، مل يكن دلى الأمانة اعرتاض عىل ذكل لأن مقديم الطلبات من البدلان النامية والبدلان 
 فاإن ذكل س ميثل زايدة يف التأأكيد عىل هذه النقطة. وفامي يتعلق ببيان الأقل منوا قد أ درجوا ابلفعل يف النص احلايل، ومن مث

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  وفدي الياابن وكندا عن اجلهود اليت تبذلها الأمانة لتحسني نوعية اخلدمات املقدمة يف اإ
امي يتعلق ابجلودة داخل ش بكة معاهدة التعاون أأكدت الأمانة للوفود أأن ذكل ميثل أأحد جمالت الاهامتم الرئيس ية يف معلها. وف

ا ميكن مم وذكل اجلهد هو هجد مشرتكبشأأن الرباءات، فقد مت بذل قدر كبري من العمل واجلهد من أأجل حتسني تكل اجلودة. 
مانة العامة أأن تقوم جب لزايدة فائدة  هباعىل ادلول الأعضاء واملاكتب الأخرى القيام هناك جوانب أأخرى يتعني ، و زء واحدللأ

النظام مجليع أأحصاب املصلحة. وقد بذلت الأمانة الكثري من اجلهد واملوارد حلث ادلول الأعضاء، ول س امي ادلول اليت تضطلع 
هبذا العمل الهام، عىل حتسني اجلودة، مبا يف ذكل من خالل اجامتعات الفريق العامل نفسه. وفامي يتعلق ابقرتاح تعديل النص 

طار اسرت  ليشمل تعليقات أأحصاب املصلحة، أأكدت الأمانة أأهنا قد أأخذت ابلفعل هذه  46اتيجيات التنفيذ يف الصفحة يف اإ
تقريرام هنا قدمت اإ الأمانة  وفامي يتعلق بقضية املقاصة اليت طرهحا وفد كندا، قالتالتعليقات يف الاعتبار لتحسني اجلودة. 

اث حده . املقاصةتعاون بشأأن الرباءات يف مايو بشأأن اجلهود املبذوةل لإنشاء هيلك مفصال للفريق العامل املعين مبعاهدة ال و  م 
نشاء نظام جترييب لإنشاء ش بكة معاوضة أأول مجلع رسوم البحث اذلي لن بهعلام  الفريق العامل أأحاط واذلي ىل اإ . وس هيدف اإ

ىل املكتب ادلويل حىت ينتقل يف املس تقبل من مكتب تسمل الطلبات اإىل سلطات البحث ولكنه س يعود بدل من  ذكل اإ
يتس ىن للويبو أأن تدير بفاعلية تدفق العمالت بني خمتلف اجلهات الفاعةل يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وس يجري ذكل 
ذا جنحت التجربة سيمت توس يع دائرة املشاركني ليصبح ذكل يف هناية  ابلعامتد عىل عدد صغري من املاكتب يف املرحةل الأوىل واإ

ىل املس تقبلني الهنائيني. وفامي خيتص بتعليق امل طاف الإجراء املعياري اذلي يمت مبوجبه مجع الرسوم ويقوم بنقلها املكتب ادلويل اإ
هنا تعمل عىل وضع خطة طويةل الأجل للقوى  وفد الصني بشأأن رضورة الامتناع عن ختفيض عدد املوظفني، قالت الأمانة اإ

يف احلس بان، مبا يف ذكل مك العمل وتوزيع اللغات واجلهود اجلارية يف جمال الأمتتة. ويف الأجل  العامةل، مع أأخذ عدد من املعايري
القصري، ميكن للمكتب ادلويل أأن يعاجل الاحتياجات عن طريق نقل الأشخاص داخل الإدارة من اللغات اليت يكون الطلب 

ىل تكل اللغات اليت يزيد علهيا الطلب. وشددت الأمان ة عىل أأنه س يكون دلهيا يف ختطيطها عىل مدى الس نوات علهيا أأقل اإ
القادمة ما يكفي من موارد املوظفني لتغطية الاحتياجات املزتايدة يف لغات معينة بصفة خاصة. وفامي يتعلق ببيان وفد الياابن 

دارة خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلهي آلياهتا ادلاخلية بشأأن اجلودة، أأوحضت الأمانة أأن الشعب الثالث يف اإ ا أ
املتعلقة مبراقبة اجلودة، ويه تتأألف من مراقبة اجلودة من خالل املوارد البرشية ومن خالل تطبيق تدابري الآلية. ويف حاةل 

أأو  ابملائة  5عىل حوايل  –مشاركة املوارد البرشية، ميكن للويبو أأن جتري رقابة نوعية عىل جزء معني من منتجات العمل 
ذا أأرادت زايدة هذا اجلانب من نظام مراقبة اجلودة. وابلإضافة اإىل ذكل، حنو ذكل. و  ىل مزيد من املوارد اإ س تحتاج الأمانة اإ

يوجد دلى الشعب الثالث أأيضا تدابري مؤمتتة ملراقبة اجلودة. وجيري حاليا وضع املزيد من نظم مراقبة اجلودة الآلية يف شعبة 
حيث جيري وضع العديد من الضوابط النوعية لتطوير الربجميات يدواي، وتقوم املنظمة الرتمجة، وأأيضا يف قسم نظم املعلومات 

بتطوير نظم متكهنا من العمل بصورة أأفضل مثل وضع نظم  أأرسع ملراقبة اجلودة لتطوير الربجميات. وردا عىل مداخةل وفد 
ديدة لنظام لهاي واهجة تغطي مجيع لغات الأمم واملطالبة بأأن توفر منصة تكنولوجيا املعلومات اجل 31الصني بشأأن الربانمج 

املتحدة الست، أأوحضت الأمانة أأنه يف حني يمكن القرار املتعلق بتوس يع اللغات يف نظام لهاي يف أأيدي مجعية احتاد لهاي، 
ن الهدف، كام ذكر يف النتيجة املتوقعة  حبروف لتينية  هو القدرة عىل تلقي البياانت وتسجيلها واسرتجاعها ونقلها 4-11فاإ

طار نظام لهاي.  وحروف غري لتينية. وأأفادت الأمانة بأأن هذا مؤرش قوي عىل أأن هناك تطلع لتوس يع نظام اللغات يف اإ
طار الربانمج  والبند ذي الصةل من املزيانية، أأوحضت الأمانة أأن هناك  6وفامي يتعلق بسؤال وفد كندا املتعلق ابلزمالت يف اإ
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ا حمددا للزمال ت يف الويبو اكن الغرض منه تغطية مجيع مرصوفات الزمالء اذلين س يكونون مقيدين يف جسل نظام خطم
مدريد. وأأوحضت الأمانة كذكل أأن التدريب وما يتصل به من سفرايت ميثل بند خمتلف من فئات التاكليف ويش متل ، مضن 

طار نظام مدريد، سواء اكنت ماكتب أأمور أأخرى، عىل تدريب موظفي ماكتب ادلول الأعضاء عىل تطبيق الإجراءا ت يف اإ
ضايف لها. وفامي يتعلق ابلسؤال عن مبلغ  فرنك سويرسي اخلاصة  160000جديدة أأو ماكتب قامئة وطالبت بتقدمي تدريب اإ

ىل الصفحة  وأأوحضت أأهنا حاولت تقدمي قدر أأكرب من التفاصيل للنفقات يف  63ابملس تلزمات واملواد، أأشارت الأمانة اإ
: مس تلزمات احلاسوب، والربجميات، وبعض ما ييلملزيانية، وأأنه من املفرتض أأن تغطي املس تلزمات واملواد مرشوع ا

دخال البياانت والنرش من بني أأمور أأخرى. ومل يمت عرض ذكل  الرتاخيص اليت تسدد ابنتظام من أأجل تشغيل معليات اإ
 ة، ولكنه ع رض لأول مره من أأجل توفري مزيد من الشفافية.بنفس القدر من التفصيل يف وثيقة الربانمج واملزيانية الأخري 

بداء مزيد من التعليقات. ونظرا لعدم  .110 ذا اكن أأي وفد يرغب يف طرح أأي أأس ئةل أأخرى أأو اإ وسأألت الرئيسة عام اإ
اليت وجود مزيد من التعليقات عىل الهدف الاسرتاتيجي الثاين، عربت الرئيسة عن شكرها لأعضاء الأمانة عىل التفسريات 
ىل الهدف الاسرتاتيجي الثالث، وهو تسهيل اس تخدام امللكية الفكرية لأغراض التمنية، واذلي مشل  قدموها، وانتقلت اإ

 . 30و  11و  10و  9و  8الربامج 

ورصح وفد الس نغال، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، بأأن الهدف الاسرتاتيجي الثالث هو أأحد أأمه الأهداف  .111
جية من وهجة نظر اجملموعة. وذكر الوفد أأن الربامج واملزيانيات قد ركزت يف هذا الوقت عىل قضااي التمنية. وبسبب الاسرتاتي 

ذكل، وجد الوفد أأنه يصعب فهم سبب أأن تشهد مسأأةل تيسري اس تخدام امللكية الفكرية لأغراض التمنية اخنفاضا يف املوارد 
ىل اخنفاض بنس بة  . وجاء ذكل يف الوقت 9للربانمج  ابملائة  3.5و  8يف موارد الربانمج  ابملائة  5.9اخملصصة. وأأشار الوفد اإ

نه مل يفهم ذكل ومل يس تطع قبول هذا التفاوت الصارخ. ابملائة  9.6بنس بة  10اذلي زادت فيه موارد الربانمج  . وقال الوفد اإ
، كام أأعرب 10املتعلقة ابلربانمج  3-10رة عالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن رغبته يف احلصول عىل توضيحات بشأأن الفق

ىل نقطة اثلثة، وأأشار اإىل أأن اقرتاح جنوب أأفريقيا  عن رغبته يف معرفة أأين متت مناقشة ذكل واملوافقة عليه. وانتقل الوفد اإ
وسأأل عن موضع ورود بشأأن نقل التكنولوجيا قد متت املوافقة عليه يف ادلورة الأخرية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، 

ىل اتباع هنج نوعي ملؤرشات الأداء بدل من الرتكزي عىل المك.  ذكل يف الوثيقة. وأأخريا، أأعرب الوفد عن رغبته يف ادلعوة اإ

وشدد وفد الربازيل عىل أأمهية الهدف الاسرتاتيجي الثالث للوفد. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التشديد عىل رضورة  .112
لهيا الوفد يف بيانه الافتتايح. وطلب الوفد منذ ختصيص مزيد من املوارد  لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية اليت أأشار اإ

. وأأدرك الوفد أأنه ليس يف مرشوع الربانمج واملزيانية، وأأنه ليس يف وضع ميكنه من 5-3البداية توضيحا بشأأن النتيجة املرتقبة 
ىل التقرير 8امي يتعلق ابلربانمج تأأييد حذفه، وذلكل طلب توضيحا بشأأن هذه املسأأةل. وف ، أأشارت اسرتاتيجية التنفيذ اإ

طار النتاجئ املرتقبة أأو مؤرشات أأداء الربانمج.  املتعلق مبسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة؛ غري أأنه مل يرد ذكر لها يف اإ
طار  ضايف وطلب الوفد مزيدا من املعلومات عن كيفية ترمجة ذكل يف شلك ممارسات يف اإ هذا الربانمج. وأأظهر حتليل اإ

ملزيانية الربانمج اخنفاضا يف مس توى املوارد اخملصصة لهذا اجملال، وهو اجتاه ابلغ الأمهية ابلنس بة للوفد، ومسأأةل طرهحا وفد 
 63000، يرى الوفد أأنه ينبغي أأن يكون أأكرث طموحا من 1، ومؤرش النتيجة املتوقعة 9الس نغال. وفامي يتعلق ابلربانمج 

ىل تعزيز  طلب للبدلان النامية واكنت هذه نتيجة طيبة، ولكهنا متضمنة أأساسا يف بدل واحد. وأأيد الوفد اجلهود الرامية اإ
اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وذلكل رمبا ميكن وضع مقياس من أأجل تقيمي الزايدة ابلنس بة 

ىل أأن الربانمج  الأقل منوا،للبدلان النامية الأخرى والبدلان  ذكر اجلامعات،  9ورمبا ابلنس بة للمنطقة كلك. وأأشار الوفد أأيضا اإ
ىل أأن املنظمة سرتكز اهامتهما عىل اجلامعات ومؤسسات البحوث  10ويف الربانمج  طار اسرتاتيجية التنفيذ اإ متت الإشارة يف اإ

انتقالية. غري أأن املشاورات الرسيعة اليت أأجرهتا قاعدة بياانت الويبو  مبرحةل اقتصاداهتايف البدلان املتقدمة والبدلان اليت متر 
الإحصائية تبني امتالك اجلامعات يف تكل البدلان لقدرات رفيعة املس توى عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية، ولسوء احلظ 

طي الأولوية للجامعات من البدلان النامية، مل يكن احلال كذكل يف البدلان النامية. ورأأى الوفد أأن موارد الويبو ينبغي أأن تع
ىل ادلول  9وأأبدى رغبته يف اقرتاح تعديالت عىل اسرتاتيجية تنفيذ الربانمج  ىل ادلمع املقدم اإ شارة واحضة اإ دراج اإ من أأجل اإ
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البحوث الأعضاء لزايدة اس تخدام املنصات والأدوات اليت تعمتد عىل أأساس امللكية الفكرية عن طريق اجلامعات ومؤسسات 
طار الربانمج  ىل أأن مؤرش الأداء يظهر عدم أأيضا، املتعلق بقاعدة بياانت و  9من البدلان النامية. ويف اإ يبو ماتش، أأشار اإ

ىل هذه النتيجة،  وجود معليات توفيق من خالل املبادرة، وذلكل طلب الوفد من الأمانة توفري معلومات عن كيفية النظر اإ
،  6-3ل عىل املزيد من معليات التوفيق من خالل النظام. وفامي يتعلق ابلنتيجة املتوقعة وما ميكن حتسينه من أأجل احلصو 

لحظ الوفد أأن أأحد مؤرشات الأداء تتعلق بعدد الرتتيبات اليت تمت مع املؤسسات يف البدلان النامية، وطلب توضيحا بشأأن 
لهيا والنتاجئ اليت متخضت عهنا. وانتقل ال ىل الربانمج نوع الرتتيبات املشار اإ نه يقدر معل أأاكدميية الويبو  11وفد اإ وقال اإ

ويشجعها عىل مواصةل تبادل املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وتوزيعها. واكنت الربازيل واحدة من البدلان اليت وضعت نسخة 
الية، ولكن أأيضا لأهنا ، واليت حققت جناحا كبريا، ليس فقط لأهنا اكنت متاحة ابللغة الربتغDL-101خمصصة من ادلورة 

شارة، يف اسرتاتيجيات تنفيذ الربانمج  دراج اإ ، اإىل 11انقشت جوانب حمددة من امللكية الفكرية يف الربازيل. واقرتح الوفد اإ
ىل قمية ىل البدلان لبناء وتعزيز قدراهتا الوطنية يف جمال التدريب عىل امللكية الفكرية. وذكر الوفد بأأنه أأشار اإ  ادلمع املقدم اإ

أأاكدميية الويبو، ولكنه أأراد أأيضا أأن يضيف أأنه يقدر التعاون مع أأاكدميية الربازيل الوطنية للملكية الفكرية بتوجيه من املكتب 
، وعىل وجه التحديد املرشوعات الصغرية واملتوسطة ودمع 30الوطين للرباءات، وأأكد عىل هذا اجلانب. وفامي يتعلق ابلربانمج 

وفد أأنه يوفر فرصا كثرية للتعاون عرب الربامج فامي يتعلق خبدمات امللكية الفكرية العاملية اليت تقدهما رايدة الأعامل، رأأي ال
الويبو، ول س امي من خالل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأظهرت ادلراسات أأن املرشوعات الصغرية واملتوسطة 

جرا ضافية حمددة من أأجل دمع هجودها. ورأأى الوفد أأن واجلامعات تلعب دورا رئيس يا يف الابتاكر وأأهنا تتطلب اإ ءات اإ
 6و 5الرمس البياين املتعلق ابلتعاون بني الربامج قد يتضمن برامج أأخرى يف الويبو لعرض هذه اجلوانب الشامةل مثل الربامج 

طار النتيجة املرتقبة املتوقعة املتعلقة ابس تخدام خدمات امللكية الفكرية العاملية. واقرتح الوفد وضع مؤرش حمدد للأداء يف اإ  7و
بغية متكني املنظمة من تتبع النتاجئ اليت حققهتا تكل الكياانت. واقرتح الوفد أأن يتخذ ذكل شلك عدد طلبات معاهدة  6

التعاون بشأأن الرباءات املودعة من اجلامعات، ول س امي من البدلان النامية وأأقل البدلان منوا، مع وضع خط أأساس وأأهداف 
ئية. وأأعرب الوفد عن ثقته يف قاعدة بياانت الويبو الإحصائية اليت اكنت جيدة للغاية وكثريا ما اس تخدمت يف الربازيل، للثنا

ورأأى أأنه من السهل تطبيق هذا الاقرتاح اإىل حد ما. كام س يثبت أأيضا الأثر الإجيايب لس تخدام نظام امللكية الفكرية عىل 
. ومن أأجل 30وتبادل املعارف والمنو الاقتصادي، وسيامتىش مع اسرتاتيجية تنفيذ الربانمج  القدرة التنافس ية للأعامل التجارية

 التوضيح، أأكد الوفد أأنه يريد وجود مؤرش أأداء لتتبع النتاجئ اليت حققهتا اجلامعات حتديدا، ول س امي من البدلان النامية.

ا الس نغال والربازيل ومل يكن يرغب يف تكرار تكل وحتدث وفد ابكس تان عن عدد من الأس ئةل اليت طرهحا ابلفعل وفد .113
براز العنارص  ىل الرشوح التفصيلية للأس ئةل املطروحة، وأأعرب عن رغبته يف اإ الأس ئةل. غري أأنه اكن يتطلع اإىل الاس امتع اإ

عن ارتياحه لوجود ، أأعرب الوفد 30احملددة لتكل الأس ئةل اليت طلب الوفد مزيدا من التفاصيل بشأأهنا. وفامي يتعلق ابلربانمج 
يف املائة. وأأعرب الوفد عن قلقه لأن الاخنفاض  3.5قد اخنفض بنس بة  9يف املائة، ولكنه رأأى أأن الربانمج  4زايدة بنس بة 

ضافة مزيد من املوارد اإىل هذه  9يف جدول أأعامل التمنية ويف الربانمج  ل ميثل عالمة جيدة للغاية، وأأنه يريد أأن يرى اإ
ىل أأن اسرتاتيجيات التنفيذ، ول س امي ابلنس بة للمرشوعات الصغرية اجلوانب. وانتقل  ىل تفاصيل حمددة وأأشار اإ الوفد اإ

عداد مواد تدريبية مصممة خصيصا لتلبية  30واملتوسطة واجلامعات ومنظامت الأحباث يف الربانمج  ىل اإ اليت تشري اإ
مع تصممي وتقدمي برامج خمصصة لبناء القدرات حول احتياجات اجلامعات ومنظامت البحث، وجعلها متاحة للتكيف احمليل، 

دارة امللكية الفكرية، مبا يف ذكل ترخيص امللكية الفكرية، مع الرتكزي عىل احتياجات امللكية الفكرية للجامعات ومنظامت  اإ
 ابملائة  84.4ة يف هذا الربانمج، وختفيضا بنس ب ابملائة  6.6البحث. ويف هذا الصدد، لحظ الوفد أأن هناك ختفيضا بنس بة 

جراء هذه  يضاحات حول سبب اإ يف مزيانية املؤمترات. ونظرا لوجود أأهداف متوقعة واسرتاتيجيات تنفيذ حمددة، طلب الوفد اإ
ىل نقل التكنولوجيا يف ذكل اجلزء من الربانمج  التخفيضات. وأأعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف مشاركة قلقه من عدم الإشارة اإ

 واملزيانية.
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. وقد أأراد الوفد أأن يفهم عىل وجه اخلصوص وبشلك 9فد كندا عن رغبته يف معرفة املزيد عن الربانمج وأأعرب و  .114
أأفضل العالقة بني معلية الربانمج واملزيانية من انحية والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية واخلطط القطرية من انحية 

دارهتا أأخرى: كيف تتفق هذه الأمور؟ فعىل سبيل املثال، هل ذ كرت هذه اخلطط القطرية مزيانيات حمددة، وكيف مت اإ
دراهجا يف بنود املزيانية للربانمج  ىل زايدة كبرية يف مزيانية اخلدمات التعاقدية يف الربانمج 9ابلاكمل واإ ، 9؟ وأأشار الوفد أأيضا اإ

ىل الربانمج  وأأثىن عىل مجيع الأنشطة اليت  ، ويتعلق بأأاكدميية الويبو،11وأأعرب عن رغبته يف معرفة السبب. وتطرق اإ
تضطلع هبا الأاكدميية. وأأدرك الوفد أأن الأاكدميية تساعد عىل تطوير قدرات الأعضاء عىل اس تخدام خدمات امللكية الفكرية، 
وأأعرب عن تقديره لكيفية معل الأاكدميية وعربت كندا عن سعادهتا للتعاون معها. ورأأى الوفد أأن هناك جمال لإدخال مزيد 

التحسينات، وجشع أأاكدميية الويبو بشدة عىل الرتكزي عىل توفري التدريب اذلي ميكن تقدميه بلغات الويبو الأخرى غري من 
ضافية يف املزيانية للربامج  آخر، ولحظ أأن هناك بنودا اإ عىل سبيل  11و  9اللغة الإجنلزيية. وانتقل الوفد اإىل سؤال حماس يب أ

ذا اكن يمت ح  ساهبا بشلك منفصل. وحتدث الوفد عن الصناديق الاستامئنية. وهل انعكست عىل حنو املثال، وتساءل عام اإ
أأم أأهنا تنعكس عىل مجيع اجملالت؟ وأأشار الوفد اإىل وجود جدولني، ومل يفهم متاما كيفية  11و  9خاص عىل الربانجمني 

ربامج مفيدة وقمية للغاية، وأأهنا تامتىش مع ارتباطهام ببعضهام البعض. وابلإضافة اإىل ذكل، ذكر الوفد أأنه يعتقد أأن هذه ال
أأولوايت ورؤية احلكومة الكندية ومكتب امللكية الفكرية الكندي. ورأأى الوفد أأنه من الأمهية مباكن الرتكزي عىل املرشوعات 

 6-3جة املرتقبة تأأييدا قواي. وانتقل الوفد اإىل النتي 30الصغرية واملتوسطة ودمع رايدة الأعامل، وذلكل اكن يؤيد الربانمج 
اتحة قياس أأفضل للتقدم احملرز يف هذا اجملال. ومل يكن واحضا  عادة صياغهتا هبدف اإ حيث رأأى أأنه قد يكون من الأفضل اإ
متاما للوفد أأن هذه يه أأفضل صياغة ممكنة فامي يتعلق بتقيمي الطريقة اليت يس تخدهما هذا الربانمج. وأأراد الوفد أأن يفهم 

جراء مسح أأو يشء ابلضبط ماهية املرشو عات الصغرية واملتوسطة املعنية وكيفية قياس التقدم احملرز ابلضبط، واقرتح القيام ابإ
، حدوث زايدة كبرية 30من هذا القبيل. وفامي يتعلق مبسأأةل حماسبية عامة أأخرى، لحظ الوفد، عند النظر يف موارد الربانمج 

لوظائف املؤقتة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ما ينطوي عليه ذكل، مقارنة ابلثنائية السابقة، ويبدو أأن ذكل يتعلق اب
ذا اكن ميكن أأن يكون هناك حتليل للفرق، وهو ميثل مبلغ   فرنك سويرسي. 430000وملاذا حدثت تكل الزايدة، وما اإ

ىل أأنه يف اسرتاتيجية تنفيذ الربانمج  .115 لأمانة عىل أأنه ، تنس يق جدول أأعامل التمنية، شددت ا8وأأشار وفد الصني اإ
،  2030ينبغي الرتكزي يف الثنائية املقبةل عىل تعممي الربامج وتقدمي تقارير عن مساهامت الويبو يف خطة التمنية املس تدامة لعام 

ات واملساعدة التقنية، وأأن ذكل يامتىش معوما مع نتاجئ املناقشات اليت أأجرهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف الس نو 
ىل أأنه تقرر يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف مايو  ضافة  2017الأخرية. وأأراد الوفد الإشارة اإ اإ

بند من بنود جدول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. غري أأن هذا التطور املهم مل ينعكس يف اسرتاتيجيات التنفيذ 
، ذكر الوفد أأن أأاكدميية الويبو تلعب دورا رئيس يا 11من الأمانة يف هذا الصدد. وفامي يتعلق ابلربانمج  وطلب الوفد توضيحا

، ول س امي توس يع نطاق نرش املواد التعلميية 11يف بناء قدرات امللكية الفكرية، وأأنه يقدر اسرتاتيجيات تنفيذ الربانمج 
بربانمج الويبو املشرتك للامجس تري يف جمال امللكية الفكرية، اقرتح الوفد أأن تزيد  املتعلقة ابمللكية الفكرية للش باب. وفامي يتعلق

ىل تنفيذ الهدف  من أأهداف التمنية  4الويبو استامثراهتا يف هذه اجملالت لأهنا متثل جزء ل يتجزأأ من اجلهود الرامية اإ
 حلياة للجميع.املس تدامة، وهو ضامن التعلمي اجليد واملنصف وتعزيز فرص التعمل مدى ا

آخر يف أأخذ اللكمة، طلبت الرئيسة أأن تس تجيب الأمانة للتعليقات املقدمة، بدءا  .116 ونظرا لعدم رغبة أأي وفد أ
 .8ابلربانمج 

ىل أأن الإشارة 8بدأأت الأمانة أأول ابلرد عىل التعليقات املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة والربانمج  .117 . وأأشارت الأمانة اإ
ىل أأهداف التمنية تتعلق ابلإبالغ عن مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة، واكن متضمنا  8املس تدامة يف الربانمج  اإ

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وذكَّرت الأمانة الوفود بأأنه مت تعيني  من أأجل دمع  ممثل للمدير العامهبا تقرير مقدم اإ
يف هذا اجملال. وس يعىن  س يكون مسؤول عن مجيع أأنشطة التنس يق، املس تدامة التمنية الأمم املتحدة بشأأن أأهداف
ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 8 الربانمج ىل املرشوع اذلي اقرتحته جنوب  . ويف غياببتقدمي التقارير اإ شارة اإ اإ
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طار الربانمج  أأفريقيا بشأأن نقل التكنولوجيا من مثه ها برامج خمتلفة يف املنظمة، و ملرشوعات تنفذذكَّرت الأمانة بأأن ا ،8يف اإ
طار الربانمج . 8تنعكس ابلرضورة يف الربانمج  لفهيي  بشأأن . وعالوة عىل ذكل، و 14ويف تكل احلاةل، يتجىل املرشوع يف اإ

ىل أأن قرار اللجنة بوضع بند جديد عىل ، املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية للجنة بند جدول الأعامل اجلديد أأشارت الأمانة اإ
ذا اكنت جلنة الربانمج واملزيانية تفضل ذكل، س تقوم الأمانة  عداد مرشوع الربانمج واملزيانية. واإ جدول الأعامل قد جاء بعد اإ

ىل أأهنا مل تعرف بعد اجلوانب املوضوعية لبند ج ىل املرشوع. وأأشارت الأمانة اإ ضافته اإ دول الأعامل، لأن هذا قرار بتنقيحه واإ
يتعلق ابللجنة. وس توفر ادلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، اليت س تعقد يف نومفرب من ذكل العام، مزيدا من 

مبلغ  ، تناولت الأمانة التعليق اخلاص ابخنفاض9املعلومات عن حوافز ذكل البند عىل جدول الأعامل. وفامي يتعلق ابلربانمج 
، ولكن الاخنفاض احلقيقي هو ابملائة 3.5ن الاخنفاض الإجاميل املذكور . واك107املزيانية املقرتحة. وقد ظهر هذا يف الصفحة 

، ولكن 9. وأأوحضت الأمانة أأن هذا التغيري ليس بسبب نقص أأو حمدودية املوارد املقدمة للربانمج ابملائة 4.8مجموع ابء، 
الرتاث الثقايف يف واحلفاظ عىل والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية  امللكية الفكرية والس ياحة"منية لت ا أأجندةبسبب أأن مرشوع 

. وذلكل فاإن املزيانية املرتبطة هبا مل تعد مدرجة يف مزيانية الربانمج 2018عام يف س يكمتل  مرص وغريها من البدلان النامية"
حات تعديل النص، وتطلب وقتا للتفكري يف ذكل. وفامي يتعلق بكيفية عرض . وابلإضافة اإىل ذكل، أأحاطت الأمانة علام مبقرت 9

ىل أأنه مت فصل خمتلف الصناديق تبعا للربانمج. وهكذا، 11متويل الصناديق الاستامئنية يف حاةل الربانمج  ، أأشارت الأمانة اإ
، وهكذا دواليك. وفامي يتعلق 11مج ، وكذكل يف الربان9عىل سبيل املثال، اكن هناك صندوق استامئين كوري يف الربانمج 

 ابلأس ئةل اليت طرهحا وفد الربازيل، طلبت الأمانة من الوفد أأن يكرر ما قاهل لأنه اكن يتلكم برسعة كبرية.

مانة عىل املعلومات املقدمة، وكرر أأس ئلته. واكن دليه سؤالا بشأأن حذف النتيجة  .118 وأأعرب وفد الربازيل عن شكره للأ
 9يف الربانمج  1-2ليس يف وضع يسمح هل حاليا بدمع حذفها. واقرتح الوفد أأيضا أأن تكون النتاجئ املتوقعة ، وأأنه 5-3املرتقبة 

بشأأن عدد الرتتيبات القامئة مع  6-3أأكرث طموحا. وطلب الوفد أأيضا معلومات عن ويبو ماتش، فضال عن النتيجة املتوقعة 
 مؤسسات من البدلان النامية.

الواردة يف الربانمج واملزيانية للثنائية  5-3) 5-3و 3-3ملتعلقة بدمج النتاجئ املرتقبة وفامي يتعلق ابملسأأةل ا .119
(، لحظت الأمانة أأن هذين النتيجتني اكنتا عىل مس توى خمتلف متاما، من حيث النواجت، وأأن الاندماج 2016/2017

فهم تعزيز  التمنية. وذلكل رأأت الأمانة أأن املقرتح يعكس النضج احلايل للمنظمة فامي يتعلق بتعممي توصيات جدول أأعامل 
دراج مجيع املوارد يف  جدول أأعامل التمنية قد حتقق ابلفعل، وهذا هو السبب يف اقرتاح الأمانة الرتكزي عىل تعزيز تعممي واإ

ن الأمانة قد فعلت ابلفعل الكثري من العمل  ذكل. وفامي يتعلق ابلفهم املعزز جلدول أأعامل التمنية بني مجيع أأحصاب املصلحة، فاإ
بشأأن ذكل وميكن اعتبار أأنه قد حتقق. ويف الواقع، اكنت هذه نتيجة فرعية للهدف الرئييس، وليس هدفا يف حد ذاهتا. وهذا 
هو سبب اقرتاح الأمانة لهذا ادلمج. وفامي يتعلق بسؤال وفد الربازيل بشأأن ويبو ماتش، قدمت الأمانة ملخصا موجزا ملنصة 

لأمانة أأهنا أأنشأأت يف الوقت احلارض ش بكة من املؤيدين اذلين يؤيدون أأساسا فكرة مساعدة البدلان النامية الويبو. وأأفادت ا
والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية عىل التوفيق بني مرشوعات امللكية الفكرية وبني اجلهات املاحنة احملمتةل من القطاعني اخلاص 

ىل والعام. وأأثناء الاجامتعات الأخرية للج  نة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، أأيدت اجملموعة ابء فكرة حتويل منصة ويبو ماتش اإ
براز منصة ويبو ماتش.  يه يب يس، من أأجل حتسني اإ منصة لأحصاب املصلحة املتعددين مثل ويبو جرين وويبو للأحباث واإ

حصاب املصلحة منربا لأ  ؤمنه تس  هنا لأ   بدلان اجلنوب،داة تمكيلية لتسهيل التعاون فامي بنيكأ منصة ويبو ماتش  فيدوميكن أأن ت 
جراء مبادلت يف س متكهنم من البدلان و يف هذه  عداد مقال يوزع عىل مجيع ساعدة التقنيةامل جمال اإ . واكنت الأمانة بصدد اإ

من أأحصاب وغريمه  قلمييةالإ موعات اجملوفود و عدد من الجامتعات مع ا بشأأن فوائد ويبو ماتش. وعقدتش باكت الويبو 
واثقة للغاية من أأن ادلول الأعضاء لعملية طويةل، ولكن الأمانة ا قد تكون. و املصلحة، وس تعقد اجامتعات جديدة أأيضا

ستس تفيد من مزااي ويبو ماتش. وذكرت الأمانة أأيضا أأهنا تلقت عرضا من رشكة ابتاكرية يف الربازيل أأعربت عن اهامتهما 
اون مع مثانية بدلان من أأمرياك الالتينية. واقرتحت الأمانة مناقشة هذا الأمر بشلك ابس تخدام برانمج ويبو ماتش ابلتع

، اليت 4-3، أأشارت النتيجة املرتقبة 9منفصل مع وفد الربازيل، حيث ميكن أأن ميثل ذكل بداية جيدة. وفامي يتعلق ابلربانمج 
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ىل تعزيز ترتيبات التعاون مع املؤسسات، فقد أأوحضت الأمانة  أأن الرتتيبات يه يف الأساس أأي نوع من التفاقات أأو أأشارت اإ
مذكرات التفامه املوقعة مع املؤسسات ادلاخلية يف لك بدل. ومن الأمثةل عىل ذكل وجود ترتيبات مع احلكومة السويدية 

بات تتعلق ملساعدة الويبو يف معلية تدريب موظفني من أأقل البدلان منوا. واكنت هذه معلية طويةل الأجل، واكنت الرتتي 
ابلعمل معا يف معلية تدريب الأفراد أأو اس تكامل برامج أأو مرشوعات حمددة. وفامي يتعلق بسؤال كندا بشأأن الاسرتاتيجيات 
ىل أأن أأحد املصاحل الرئيس ية عند العمل مع البدلان النامية تمتثل يف مساعدة ادلوةل  الوطنية للملكية الفكرية، أأشارت الأمانة اإ

طار العضو عىل وضع اس طار اسرتاتيجيهتا الوطنية الأكرب للتمنية. وس ميثل ذكل عادة اإ رتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية يف اإ
معل الويبو مع لك بدل. وانطالقا من تكل الصورة الكبرية حنو التطرق للتفاصيل، قامت الويبو بعقد مشاورات مع لك دوةل 

كون عليه مصاحلها ابلنس بة للأنشطة يف الس نة القادمة وعىل املدى من ادلول الأعضاء يف هناية لك س نة ملعرفة ما س ت
الأطول. وأأوحضت الأمانة أأهنا تناقش مع ادلول الأعضاء كيفية دمج أأنشطة املرشوع هذه يف الاسرتاتيجية الوطنية للملكية 

يجية الوطنية للملكية الفكرية الفكرية. ويعىن ذكل أأن الأنشطة اليت يمت التفاق علهيا للك س نة س تكون متسقة مع الاسرتات 
وأأهداف الويبو وس متثل الأنشطة اليت سيمت تنفيذها يف العام التايل. وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد كندا بشأأن 

ىل الفقرة  30الربانمج  ، اليت أأوحضت أأن السبب يف الزايدة  2-30فامي خيتص بزايدة املوارد البرشية املؤقتة، أأشارت الأمانة اإ
عدد املوظفني هو زايدة عدد املوظفني املؤقتني. وقد انعكس ذكل ابلفعل يف "املزيانية بعد التحويل"، وهو يتأألف من  يف

ىل الربانمج، وهو أأمر رضوري لتحقيق النتاجئ املرتقبة املوضوعة للربانمج، وقد انعكس ذكل مرة أأخرى  ضافية اإ حتويل موارد اإ
اليت ختتص  9، والأس ئةل املتعلقة ابلربانمج 30. وفامي يتعلق ابلأس ئةل املتعلقة ابلربانمج 2018/2019يف املزيانية املقرتحة لعام 

يتناول عىل نطاق واسع اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف جمال الابتاكر، واليت متثل  30ابجلامعات، أأوحضت الأمانة أأن الربانمج 
عطاء الأولوية لس تخدام املنصات يف هذا الس ياق املرشوعات الصغرية واملتوسطة واجلامعات. وأأ  ىل أأمهية اإ شار وفد الربازيل اإ

عىل حتقيق ذكل. واكن هناك  9ابلتعاون مع الربانمج  30اليت تعمتد عىل امللكية الفكرية من أأجل اجلامعات، ويعمل الربانمج 
برانجما شامال يتعامل مع الآن موقع عىل ش بكة الانرتنت خمصص للجامعات، وهو متاح الآن عىل الهواء مبارشة. وبوصفه 

يف مجيع أأحناء املنظمة، مبا يف ذكل التعاون مع معاهدة  30أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف جمال الابتاكر، يعمل برانمج 
معها، غري أأن  30التعاون بشأأن الرباءات. ومل يرسد مرشوع الربانمج واملزيانية مجيع الربامج اخملتلفة اليت يتعامل الربانمج 

ىل املرشوعات الأمان ن لك نشاط أأو دمع يقدم اإ ة أأكدت أأنه يتعاون مع مجيع الزمالء اخملتلفني يف املنظمة لتقدمي براجمهم. اإ
الصغرية واملتوسطة أأو اجلامعات يشمل معلومات وتدريب ومشورة من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام 

جراء تعديل عىل مؤرش الأداء وذلكل فاإن هناك تعاون كبري وميثل جز  لهاي. ء ل يتجزأأ من العمل. واقرتح وفد الربازيل اإ
ليشمل عدد طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املودعة من قبل اجلامعات، واليت ستنظر فيه الأمانة. وأأشارت الأمانة 

يداع طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف غضون ا ىل أأنه ليس من السهل حتقيق اإ لثنائية، ولكنه أأمر ميكهنا النظر فيه. اإ
وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد ابكس تان حول سبب ختفيض البعثات، ابلرمغ من أأن الربانمج دليه ولية للتدريب، 
ير أأوحضت الأمانة أأهنا حتاول جاهدة للغاية تقدمي أأنشطة التدريب وادلمع الربامج من خالل املوقع الإلكرتوين، ومن خالل تطو 
املواد واحملتوى، والقيام بأأنشطة التدريب بتلكفة أأقل بكثري. ول تعتقد الأمانة أأن بناء القدرات ميكن أأن يمت فقط عن طريق 
ىل البدل، وتعتقد أأنه ميكن أأيضا أأن يمت ذكل من خالل أأدوات عىل ش بكة الإنرتنت، ومن خالل تطوير احملتوى،  اذلهاب اإ

ذا اكنت املنظمة قد وهكذا، واكن دلهيا طرقا خمتلفة  تريد أأن توفر هبا هذا النوع من ادلمع. وأأخريا، أأاثرت كندا مسأأةل ما اإ
أأجرت أأي دراسات اس تقصائية لتحديد مدى استيعاب خدماهتا. وأأكدت الأمانة أأهنا قد أأجرت ابلفعل دراسات اس تقصائية 

 واس تبياانت أأثناء تقدميها خلدمات ادلمع.

وحتدث وفد جورجيا بصفته الوطنية ورحب ابلجتاه املس متر واملتعلق بتطوير اخلدمات اخلاصة ابلهدف الاسرتاتيجي  .120
نه عىل قناعة بأأن هذه التطورات ستسهل زايدة حتسني النظام من خالل الربامج  ، كام أأوحض 30و  11و  10الثالث وقال اإ

ىل املساعدة يف جمال بناء القدرات الوفد يف بيانه العام. وأأشاد بأأاكدميية الويبو ع ىل اجلهود املتواصةل دلمع البدلان اليت حتتاج اإ
ومساعدة البدلان عىل الاعرتاف ابدلور املهم للملكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية. وأأوحض الوفد أأن 

نشاء الأاكدمييات الناش ئة، وتدريب جورجيا أأقامت تعاوان ممثرا للغاية مع الأاكدميية يف اجتاهات متعد دة، ول س امي يف جمال اإ
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طار مرشوعات الأاكدميية الوطنية، ويف ختصيص دورات دراس ية مقدمة يف جورجيا حىت تناسب احتياجات  املدربني يف اإ
ها يف البالد. وشدد الوفد عىل أأن هذه ادلورات اخملصصة سوف يمت تقدميها ملعلمي املدارس، مث س يقومون مه بتدريس 

املدارس بعد ذكل. ونظرا لتعقيد جدول الأعامل املعروض عليه، فقد اعمتد الوفد عىل املساعدة الإضافية اليت تقدهما أأاكدميية 
 الويبو. وكرر الوفد رغبته يف مواصةل اس تكشاف هذه الأنشطة، وتشجيع التعاون التقين مع هذه الربامج.

مانة عىل ت .121 ىل أأنه سيشارك عىل املس توى  30قدمي معلومات عن الربانمج وأأعرب وفد الربازيل عن شكره للأ وأأشار اإ
ىل أأن مؤرش الابتاكر العاملي  الثنايئ مع الأمانة ملعرفة ما ميكن معهل لتطوير مؤرش الأداء هذا. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ

ات، وذلكل رمبا اكنت البياانت متاحة يتضمن معلومات عن الإيداعات اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من قبل اجلامع
ىل أأن تقرير أأداء الربانمج يف الثنائية 5-3ابلفعل يف ماكن ما يف الويبو. وفامي يتعلق حبذف النتيجة املتوقعة  ، أأشار الوفد أأول اإ

جنازه السابقة قد أأظهر أأن واحدا من اثنني من مؤرشات الأداء مل يكن عىل املسار الصحيح، وطلب معلومات بشأأن ما  مت اإ
من أأجل مواصةل  3-3مبؤرش الأداء هذا وماكن وجوده. وأأراد الوفد أأيضا معرفة الطريقة اليت ستمت هبا معاجلة النتيجة املتوقعة 

ىل أأن الأمانة ل ترى هذا الأمر بوصفة مبادرة تمت ملرة واحدة بل تراه عىل أأنه مناقشة  تعممي جدول أأعامل التمنية. وأأشار الوفد اإ
قا بشأأن امللكية الفكرية، وذلكل مل ير الوفد أأن الويبو قد استنفدت ذكل، بل رأأى أأن املؤرش حيتاج اإىل حتسني، أأوسع نطا

 وأأراد احلصول عىل املزيد من املعلومات عن ذكل املؤرش.

ىل الربانمج  .122  30وأأعرب وفد ابكس تان عن تقديره العميق للمدخالت والتفاصيل اليت قدمهتا الأمانة. وتطرق الوفد اإ
ىل املناقشات اليت دارت يف اليوم السابق بشأأن ادلورات والربامج اخلاصة بلك بدل أأو ادلورات  عىل وجه التحديد، وأأشار اإ
والربامج املس هتدفة، وكذكل فامي يتعلق مبسؤويل املاكتب وتدريهبم ومعرفهتم ابحتياجات لك بدل ذي صةل، ورأأى الوفد أأن 

عنرصا هاما من عنارص الربانمج لكه لأن اذلهاب الفعيل، ورؤية حاةل بدل ما أأو مؤسسة املهامت القطرية هممة، وأأهنا تشلك 
ىل تصممي أأنواع أأكرث موضوعية أأو أأكرث قمية من احللول. ويف هذا الصدد، طلب  صغرية أأو جامعة بصورة مبارشة س يؤدي اإ

 الوفد وضع هذا العنرص يف الاعتبار.

س تان، أأوحضت الأمانة أأن تفسريها السابق املتعلق ابلزايرات القطرية يتعلق وردا عىل التعليق اذلي أأدىل به وفد ابك  .123
ابملناقشات اجلارية حول تقدمي الربامج التدريبية. وفامي يتعلق ببعثات تقيمي الاحتياجات، تعكف الأمانة العامة ابلتأأكيد عىل 

جراء تقياميت أأكرث اس هتدافا فامي يتعلق ابملرشوعات 9 و 8القيام هبذه الربامج، وتعزتم الأمانة، ول س امي ابلنس بة للربانجمني  ، اإ
الصغرية واملتوسطة واجلامعات ونظام الابتاكر كلك، ومدى دمع نظام امللكية الفكرية ذلكل. وأأكدت الأمانة من جديد أأهنا 

وردا . مس توى الس ياساتتقدمي توصيات عىل تعزتم اس تخدام بعثات تقيمي مس هتدفة للغاية لفهم احلقائق الواقعية يف لك بدل و 
، أأوحضت الأمانة أأن هذا الاقرتاح يعزى اإىل 10عىل سؤال طرحه وفد الس نغال بشأأن املوارد الإضافية املقرتحة للربانمج 

ضافة وظيفتني، مقارنة ابملزيانية املعمتدة للفرتة  . واكن هذا، من انحية، نتيجة لضبط وظيفة مس مترة يف 2016/2017اإ
أأنه مت حتويل مورد مؤقت اإىل وظيفة حمددة املدة. وقد انعكس ذكل عىل عدد املوظفني املؤقتني، واذلي الربانمج، مبا يعين 

ىل الصفر يف املزيانية املقرتحة للفرتة  ضافية. مث، من انحية 2018/2019اخنفض اإ ، ويف مقابل ذكل، اكنت هناك وظيفة اإ
ضافية اكس تجابة للطلبات املزت  . ويف معرض تناولها 3-13ايدة. ولك ما ورد رشحه يف الفقرة أأخرى، اكن هناك أأيضا وظيفة اإ

أأدركت الأمانة متاما شواغل الوفد، واقرتحت العمل مع الوفد يف حماوةل   5-3لسؤال وفد الربازيل بشأأن النتيجة املتوقعة 
 املسار الصحيح يف ملعاجلة الشواغل، لأن الأمانة رأأت أأن املؤرش اذلي سلط الوفد الضوء عليه واذلي مل يكن يسري عىل

طار النتيجة املتوقعة  بدل من املاكن اذلي وضع فيه من قبل. وقد  5-3تقرير أأداء الربانمج، ميكن أأن يظهر بصورة أأفضل يف اإ
داء يقيس حقا التعممي، والتقدم احملرز يف تعممي جدول أأعامل التمنية.  ميكهنا التوصل لطريقة أأفضل لوضع مؤرش رئييس للأ

ىل اجللسة العامة.واقرتحت الأم  انة أأن تعمل بصورة ثنائية مع الوفد وتعود ابقرتاح اإ

ىل  ةالرئيس توأأشار  .124  وفد الربازيل عىل اقرتاح الأمانة وطلب منه أأن يناقش النتيجة املرتقبة مبارشة مع الأمانة.موافقة اإ
تعليقات أأو أأس ئةل أأخرى بشأأن  ةوبعد أأن أأجابت الأمانة عىل مجيع الأس ئةل الأخرى، ولحظت أأنه ليس دلى أأي وفد أأي
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ىل الهدف الاسرتاتيجي الرابع،  ةالرئيسانتقلت الهدف الاسرتاتيجي الثالث،  تنس يق وتطوير البنية التحتية العاملية وهو اإ
 .15و  14و  13و  12للملكية الفكرية، ويتأألف من الربامج 

ىل أأن أأكرث من  .125 مكتبا للملكية الصناعية  80حتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأشار اإ
أأن تأأخذ ذكل يف الاعتبار عند عىل  أأجرب الويبو هذاى أأن رأأ و يف مجيع أأحناء العامل تس تخدم حاليا نظام أأمتتة امللكية الفكرية. 

 هتامللماكتب ولكن أأيضا لزايد املقدمنيمزيانيهتا للثنائية، ليس فقط للحفاظ عىل املساعدة والتعاون النظر يف املوارد املتاحة يف 
جياد حلول ملشالك حنو وفقا ل أأفضل عىل لماكتب تنفيذ احللول اليت مت تكييفها لحبيث ميكن  منوذج الأعامل اخلاصة هبم واإ

عن املزيانية املعمتدة للثنائية احلالية،  ابملائة 5.6زايدة بنس بة  15، قدم الربانمج وبوجه عامتركيب وحتديث مناذج الأعامل. 
ن الزايدة  2016/17مبزيانية الثنائية  تهعند مقارن  ابملائة 1.4يف الواقع سوى  ليسولكن هذا  بعد التحويالت. وقال الوفد اإ

ىل الزايدة يف موارد املوظفني املؤقتني واخلدمات التعاقدية، ولكن هناك ت    الغرينقص يف البنود الفرعية للبعثات وسفر عزى اإ
هذه املزيانية املقرتحة تغطي الاحتياجات س تجعل  ابلأس باب اليتوفد عدم معرفة ال يفلوازم. هذا هو سبب الو  والأهجزة

وأأضاف الوفد،  ا.مالمئاملوحضة توضيحا أأنه من الرضوري العثور عىل مزيد من املوارد ملواهجة التحدايت  ورأأىاحلالية للويبو 
ىل بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب اليت  املوارديف هذه زايدة أأن ال جيب أأن تس هتدف زايدة بعثات خرباء الويبو اإ

 .صيانة النظام وحتديثه وحتسينهل  وكذكلتس تخدم نظام أأمتتة امللكية الفكرية، 

ان النامية والبدلان الأقل منوا رضورية لمتكيهنا من املشاركة الويبو يف البدلاليت تقدهما ساعدة امل ورأأى وفد ش ييل أأن  .126
هل  15بفعالية يف نظام امللكية الفكرية وتطوير أأنظمة امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل. وهذا هو السبب يف أأن الربانمج 

كة للأدوات. ومن شأأن تطوير أأمهية خاصة. وبعبارات رمسية، أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة أأس باب املعاجلة املشرت 
نتاجئ أأو مؤرشات أأداء مرتقبة حمددة أأو عىل الأقل خطوط أأساس حمددة حتقيق وخصوصية العديد من الأدوات أأن تس تحق 

جلوهر، ول س امي ابللك نظام. وأأعرب الوفد عن امتنانه لأي توضيحات ميكن أأن تقدهما الأمانة بشأأن هذه النقطة. وفامي يتعلق 
امللكفني  التابعني للويبو ملهنينيمن ِقبل االوفد عن امتنانه للمساعدة والتفاين  وأأعرببنظام أأمتتة امللكية الفكرية، فامي يتعلق 
وتنفيذ هذا النظام يف تسجيل مجيع فئات حقوق امللكية  تطويرجعل من املمكن لش ييل اذلي  الأمراملسؤولية، بتويل 

نت ىل زايدة حقيقية يف اإ اجية وكفاءة املعهد الوطين للملكية الفكرية يف البدل. وعىل الرمغ من لك مساعدة الفكرية، مما أأدى اإ
نظام أأمتتة امللكية الفكرية، رأأى الوفد أأنه ل يزال هناك بعض الاحتياجات اليت مل يمت الوفاء  اليت تقدهما الويبو لتنفيذ وحتديث

ليهلتسهيل نظام ال تطوير ل املوارد البرشية مزيد من  احلاجة اإىلهبا، مثل   مع هتيئة تتفقمعل  أأمناط سريوصياغة  الانتقال اإ
بعض الاحتياجات التدريبية للموظفني يه هذه و نظام أأمتتة امللكية الفكرية ووضع مناذج للواثئق الرمسية اليت يوفرها النظام. 

نتاج اليت تتطلب تعزيزها أأو  دارة التغيري، وهذ تدعميهايف مرحةل الإ يؤيد الوفد  جعلا هو السبب اذلي ابلإضافة اإىل معلية اإ
ن ىل توجيه  ه يتعنياقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب لإجياد املزيد من املوارد. وقال اإ هذه املوارد، قدر الإماكن، اإ

ىل بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب اليت ترغب يف ىل نظام زايدة البعثات اليت يقوم هبا خرباء الويبو اإ  الانتقال اإ
دخاهل عرب الإنرتنت. ورأأى أأن  خبري يف أأمرياك الالتينية  تعينيأأمتتة امللكية الفكرية من أأجل رشاء النظام وتنفيذه ومساعدته واإ

الوفد عن  وأأعربومنطقة البحر الاكرييب سيسامه اإىل حد كبري يف تطوير واعامتد نظام أأمتتة امللكية الفكرية يف املنطقة. 
س التغيريات يف عاكلنللعمل عىل بدائل لتحسني النظام وتقدمي املساعدة التقنية الفعاةل املطلوبة وأأفضل طريقة  ادهس تعدا

 .الربانمج واملزيانية

ىل أأنه ل يوجد  .127 وشدد وفد الربازيل عىل أأمهية اخلدمة اليت تقدهما الويبو ملاكتب الرباءات يف البدلان النامية. وأأشار اإ
أأعرب قواعد البياانت العاملية و كذكل واحد يتعلق مبس توى رضا املس تخدمني عن حلول الويبو التجارية و  حاليا مؤرش أأداء

يف اقرتاح وضع مؤرش لقياس مدى رضا هؤلء املس تخدمني. ورأأى الوفد أأن هذا منظور هام ينبغي مراعاته. وفامي  تهرغب عن 
ىل قواعد  وصول البدلان الناميةلالويبو تسهيل  أأمهية ضامن ، أأعرب الوفد عن رغبته يف التشديد عىل13يتعلق ابلربانمج  اإ

دراج  ىل املعلومات املتعلقة ابإ  الرباءات يف ركن الرباءات س ندات غريالبياانت، وأأشار يف هذا الصدد اإ
(PATENTSCOPE) ،دراهجا  عتربوا. وفامي يتعلق هبذه النقطة، طلب الوفد مزيدا من املعلومات عن الواثئق اليت سيمت اإ
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جيايب،  تب الرباءات، وأأن من املهم زايدة جودة حفص الرباءات. وفامي يوفر مدخالت قمية لأنشطة ماكحيث أأن هذا اقرتاح اإ
طار  12أأن التوصية  رأأى، اكن الوفد قد 15يتعلق ابلربانمج  ينبغي أأن تكون جزءا من قامئة توصيات أأجندة التمنية يف اإ

عادة تصممي نظام أأمتتة امللكية الفكرية. معلو ابلنس بة لل وكذكل الأمرالربانمج،  ومتت مات عن اسرتاتيجية التنفيذ املتعلقة ابإ
املزيد من خيارات التخصيص. وأأيد وكذكل املزيد من الاس تقاللية اإىل ماكتب امللكية الفكرية  ه سيمت منحأأن الإشارة اإىل

جحم ابختالف  خيتلف متتة امللكية الفكريةمس توى اس تخدام نظام أأ نظرا لأن الوفد، من حيث املبدأأ، هذه الإضافات، 
. الاس تقاللية شمهلت س اذلي هذه التخصيصات وما  ةوطلب املزيد من املعلومات حول ماهي ،وعبء العمل يف لك مكتب

. هتا فيهومشارك وطلب الوفد مزيدا من املعلومات عن مسؤولية ماكتب ادلول الأعضاء يف الفريق الاستشاري املقرتح
ي ورد اذل( WIPO Connect)اتصال الويبو منصة عن رغبته يف احلصول عىل مزيد من املعلومات بشأأن وأأعرب الوفد 

طار يف الفكرية امللكية ماكتب خدمةمتوسط  مس توى. وطلب الوفد مزيدا من املعلومات عن 15ذكره أأيضا يف الربانمج   اإ
وأأعرب الوفد عن تأأييده  لقياس هذا املؤرش. ةس تخدممل مبا يف ذكل الهدف وكذكل املعلومات ا (4املرتقبة رابعا ) النتيجة

للبيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب والتعليقات اليت أأدىل هبا وفد ش ييل بشأأن رضورة ضامن 
.  جداكبريعدد املس تخدمني  أأنبشأأن نظام أأمتتة امللكية الفكرية حيث  متخصصةمس توى اكف من املوارد لتوفري حلول 

ىل قامئة  ضافة امسه اإ  .التفاصيلقدرا أأكرب من  للحصول عىل قدمنيتامل وأأعرب الوفد عن رغبته يف اإ

نه لحظ أأن اسرتاتيجية التنفيذ الرئيس ية للربانمج تمتثل يف توس يع نطاق وقال  ،13الربانمج  عنوفد الصني  وحتدث .128 اإ
ن الزايدة يف اس تخدام قاعدة البياانت تتطلب الاس تقرار اعد البياانت العاملية للبياانت والتغطية اجلغرافية. و و ق قال الوفد اإ

ىل أأنه من خالل تنفيذ خوادم املرااي البعيدة ميكن  توالرسعة. وأأشار  جراءات التخفيف اإ اخلدمة وحتقيق التنوع  مضاعفةاإ
دخال هذا النوع ينعكس يف اسرتاتيجيات التنفيذ ومؤرشات الأداء ول يف املزيانية اجلغرايف. غري أأن ذكل مل . واقرتح الوفد اإ

صص املوارد الالزمة هبدف تقدمي خدمات أأفضل من اخلدمات يف البدلان اليت تس تخدم قاعدة البياانت العاملية كثريا وخت  
ىل أأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر14. وفامي يتعلق ابلربانمج اتوجتنب الانقطاعات يف الإنرتنت يف املقر    ، أأشار الوفد اإ

البدلان النامية بياانت عالية اجلودة وخدمات ذات قمية مضافة أأخرى، وأأنه يف الثنائية املقبةل س تكون  ني يفلمس تخدمل توفر 
ضافية   ققتوحالنامية البدلان عىل اعتبار أأهنا منترشة يف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، من هناك ست ش باكت وطنية اإ

أأن توسع الويبو نطاق التغطية اجلغرافية لش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وأأن عىل نتاجئ جيدة. واقرتح الوفد 
 الاحرتافيةلتوفري اخلدمات  اؤهانشيمت اإ س  لتكل اليتلش باكت احلالية وكذكل ل ختصص املزيد من املوارد لهذا العمل ابلنس بة 

 للمس تخدمني.

نه يود أأن12وقال وفد كندا، فامي يتعلق ابلربانمج  .129 يالحظ أأن بدله يعمل، كام هو احلال مع مدريد ولهاي، عىل  ، اإ
ىل اتفاق نيس  طار هذا الربانمج. وفامي يتعلق ابسرتاتيجيات التنفيذ، أأعرب الوفد عن و الانضامم اإ يتابع ابهامتم التطورات يف اإ

تفاين وحتسني قدرة املاكتب عىل تأأييده لتعزيز تصنيفات لواكرنو ونيس هبدف تزويد ادلول الأعضاء بقدر أأكرب من املرونة وال 
منصة ، أأعرب الوفد عن تأأييده لنقل 13حفص وتصنيف العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية. وفامي يتعلق ابلربانمج 

وضعا أأكرث مالءمة لقاعدة البياانت هذه. وفامي ماليت رأأى أأهنا تعكس  2018/19يف الثنائية  21الويبو ليكس من الربانمج 
، أأعرب الوفد عن تأأييده لسرتاتيجية التنفيذ املتعلقة بتوفري خدمات القمية املضافة يف مساعدة مراكز دمع 14يتعلق ابلربانمج 

ماكنية تقامس الويبو  قلميية للملكية الوطنية مع املاكتب التكنولوجيا والابتاكر، وأأعرب عن رغبته يف الاس تفسار عن اإ والإ
راكز دمع التكنولوجيا والابتاكر مل اخلدمات التحليليةالفكرية للمهنجية وأأفضل املامرسات الناجتة عن حتليالت الرباءات و 

طار خدمات التنفيذ لهذا الربانمج.  اخلدمات يف اإ

ىل أأنه فامي يتعلق ابلربانمج  .130 نه يقواعوهو ، 13وحتدث وفد الياابن بصفته الوطنية وأأشار اإ  دركد البياانت العاملية، فاإ
فراد وادلول الأعضاء مللكية الفكرية اأأمهية اس تخدام معلومات  ولأمهية تطوير هذه املعلومات واحلفاظ علهيا. وأأيد ابلنس بة للأ

ىل نتاجئ  للنفاذ املركزي الويبو نظامو  بياانت عاملية مثل ركن الرباءات لتطوير خدمات قاعدة اليت تبذلها الويبوهود اجل  بشدة اإ
العاملية. ورحب الوفد التصاممي لعالمات التجارية العاملية وقاعدة بياانت اوقاعدة بياانت   WIPO CASEالبحث والفحص
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بصفة خاصة بتوس يع نطاق التغطية اجلغرافية لقواعد البياانت العاملية وأأمهية اجلداول الزمنية للبياانت املقدمة وتعزيز قابلية 
حلول الأعامل ملاكتب امللكية وهو ، 15مزيانية أأكرب للربانمج  لتخصيصلوفد أأيضا عن تقديره البالغ الاس تخدام. وأأعرب ا

لويبو متكني ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية من تقدمي خدمات قامئة عىل لدوار الأساس ية الأ  من بنيالفكرية، لأن 
نشاء ما يلزم   ية التحتية وادلمع.البن من املعارف ملس تخدمهيا من خالل اإ

وفامي يتعلق ابلقرتاح اذلي تقدمت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بأأنه ينبغي ختصيص مزيد من املوارد  .131
لنظام أأمتتة امللكية الفكرية، ردت الأمانة بأأن املنظمة س تحاول تقدمي املزيد بزايدة متواضعة يف املوارد عن طريق نقل املعارف 

ضافة  وحزمة براجمهنظام أأمتتة امللكية الفكرية بربجميات  اإىل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والإقلميية، وأأيضا عن طريق اإ
ادلمع من ماكتب امللكية الفكرية يف املنطقة لتقدمي  من خالل حشدتدريب معيل ملديري برجميات نظام أأمتتة امللكية الفكرية و 

اتحة هؤلء اخلرباء للبدلا دلهيم نفس اخلرباء يف املنطقة أأن  حيثن اجملاورة مما س يوفر التاكليف ويعزز الكفاءة خرباهئا واإ
ويف هذا الصدد، س تحاول املنظمة تقدمي املزيد مبوارد أأقل، ولكن الأمانة أأحاطت  التحدايت املشرتكة اليت تواهجها املنطقة.

ىل زايدة املوارد لهذا الربانمج اذلي  أأيدته وفود أأخرى، مهنا ش ييل والربازيل وكذكل وفد الياابن. علام ابلقرتاح الرايم اإ
ىل السؤال  ت الأمانةوتطرق ها فامي يتعلق بدمع الويبو لبنيهتا التحتية وحلول اش ييل واملالحظة اليت أأبداذلي طرحه وفد اإ

هنا وفرت نظام أأمتتة امللكية الفكرية و  قلميية لبراجمه ملاكتب امللكية حزمة الأعامل، وقالت الأمانة اإ لوفاء الفكرية الوطنية والإ
ن تكل الاحتياجات احملددة، كام أأشار وفد ش ييل، قد تشمل تدريب  تعدد من الاحتياجات التجارية اخملتلفة جدا. وقالب اإ

عادة  عادة تعديل أأو اإ مدير نظام أأمتتة امللكية الفكرية، وترحيل البياانت، وترش يد التسجيل، وجتهزي ملفات الطلبات، واإ
 مكتب ادلمعيف الاعتبار يف برانمج ادلمع. وقد أأنشئت خدمات  هاخذمت أأ ل برجميات نظام أأمتتة امللكية الفكرية، وقد تشكي

قلميية اليت تس تخدم برجميات نظام أأمتتة امللكية الفكرية.  أأحاطت الأمانة علام و مؤخرا يف مقر الويبو دعام للماكتب الوطنية والإ
ىل أأن املنظمة تعاونت بنجاح مع بدلان يف أأمرياك ام النظضافة ختصيص لإ حتياجات لاب وختصيص املزيد من املوارد، وأأشارت اإ

قلمييني من ماكتب امللكية الفكرية اليت نرش  برجميات نظام أأمتتة  تالالتينية ومنطقة البحر الاكرييب لنرش خرباء حمليني واإ
ن الويبو  توقال ي مع ماكتب امللكية الفكرية اجملاورة الأخرى.مزيد من التعاون الإقلميتحقيق بنجاح ل  لتهامللكية الفكرية وشغ  اإ

، هناك العديد من املزااي تمرسورة جدا ابلنتيجة الأولية للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون يف املنطقة، لأنه، كام ذكر 
ية الفكرية يف املنطقة نفسها، وأأيضا يف التحدايت يف حلول ماكتب امللك تقامس و  ،والفوائد يف توفري التاكليف وتبادل اخلربات

والتعاون فامي بني تكل املاكتب يف نفس املنطقة. ويف حني أأن هذه الاحتياجات احملددة مل تنعكس يف الاسرتاتيجية،  التواصل
يتعلق ابلنتيجة لتقدمي املزيد من املعلومات عن مؤرشات الأداء والنتاجئ املرتقبة فامي  ادهاس تعدعن جاهزيهتا واالأمانة  أأعربت
ع ت دمج اليت الأداء مؤرشاتمع متوسط جتلأن مؤرشات الأداء  (4رابعا )املرتقبة  مه  ددةاحمل الاحتياجات من عددا وجت 
 اليت اخلدمات مبس توى يتعلق فامي الفكرية امللكية ماكتب رضا مدى لقياس داخليا مصفوفة مت وضع وقد. اخملتلفة للماكتب
ن الويبو، قدمهتا  وثيقة يف معلوماتيةهممتة ابلأمر، فاإن الأمانة عىل اس تعداد لتقدمي هذه املصفوفة كوثيقة  دوةل أأي اكنت واإ

البنية التحتية التقنية اس تجابة  ونرشالإجنازات وتقيمي املعلومات التفصيلية عن كيفية قياس  لتقدمي مزيد من الأس ئةل والأجوبة
م مخس فئات يف هذه ااس تخديمت ة من أأي ماكتب متنوعة للملكية الفكرية. و لحتياجات الأعامل التجارية املامتيزة واحملدد

ىل أأي مدى  الفكرية امللكية أأمتتة نظاماملصفوفة لقياس مدى اس تخدام برجميات الويبو ل  ع تكل املاكتب استيعاب يس تط ت واإ
نشاء البنية التحتية التقنية جملرد ، . فعىل سبيل املثال، عىل مس توى بس يط جداامونقل املعارف اليت تسعى الويبو اإىل حتقيقه اإ
دارة الواثئق ويه الأساس ية والإدارة، مث الطبقة الثانية،  دارة امللكية الفكرية، واثلثا، السجل الإلكرتوين، ورابعا، اإ نظام اإ

رجة اس تخدام امخلس املدرجة يف املصفوفة لقياس د واجملموعاتتكل الفئات  ويه، اخلدمات الإلكرتونية. االإلكرتونية، وخامس
برجميات الويبو. وفامي يتعلق ابلأس ئةل اليت طرحهتا الربازيل، وافقت الأمانة عىل أأن تعكس رضا املس تخدمني كأحد مؤرشات 
الأداء. وللك برانمج مجهور ومس تخدمون خمتلفون للخدمات، وذلكل اكن هناك سؤال معيل عن املس تخدمني اذلين ينبغي 

وفامي يتعلق  لأمانة من حيث املبدأأ أأن تدمج رضا املس تخدمني كأحد مؤرشات الأداء.طرح الأس ئةل علهيم. وس تحاول ا
، ميكن حتقيق املزيد من الاس تقالل اذلايت عن طريق نقل معارف الويبو بشأأن نظام أأمتتة امللكية الفكرية وكيفية 15ابلربانمج 

ىل ال  هذاترتيب الأعامل وتدفقات العمل يف بطريقة مثىل. وسيمت نقل  قلميي للملكية أأي نوع من املعارف اإ مكتب وطين واإ
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عادة تشكيل  ىل حلولها اخلاصة لتخصيص واإ نظام أأمتتة امللكية الفكرية، عىل سبيل  برجمياتالفكرية لمتكينه من التوصل اإ
بل السلطة القانونية. اللواحئ أأو املتطلبات الإجرائية للتسجيل الوطين للعالمات التجارية من ق أأو تعديل املثال، لكام مت تغيري 

ىل اخلطوات والإجراءات املثىل لسري العمل ومن  ويف هذه احلاةل، ينبغي أأن يكون مكتب امللكية الفكرية قادرا عىل التوصل اإ
عادة  وقد فعلت ذكل أأمانة الويبو يف املايض من  برجميات نظام أأمتتة امللكية الفكرية لتغيري خطوات سري العمل. تشكيلمث اإ
ىل املامرسات الراخسة. ويف املس تقبل، يف سيناريو مثايل، مبجرد نقل خالل النظ ر يف اللواحئ واخلطوات الإجرائية اليت تستند اإ

ىل املكتب الوطين، ينبغي منح املكتب الوطين مزيدا من الاس تقالل اذلايت أأو املرونة لإجراء التقيمي اذلايت واختاذ  املعارف اإ
عادة تشكيل هذا ال ربانمج. ومل يكن هذا سوى مثال واحد عىل حصول مكتب امللكية الفكرية عىل مزيد من قراره اخلاص ابإ

عادة تشكيل برجميات نظام أأمتتة امللكية الفكرية. وينبغي أأن تكون دينامية ومتطورة، وحتقيقا لهذه الغاية، من  الاس تقاللية واإ
ىل املاكتب الوطنية. وذلكل، اكن من ال رضوري وضع ترتيبات مع ماكتب مماثةل للملكية الفكرية الرضوري زايدة نقل املعارف اإ

يف املنطقة نفسها، مثل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف منطقة أأمرياك الالتينية، عن طريق تبادل املعلومات 
ىل املكتب ابء حىت يتس ىن للمكتب أألف و عىل  ينقادر  يكوانأأن ابء واملعارف يف شلك توفري خرباء حمليني من املكتب أألف اإ

نشاء ش بكة  يف جمال الأعامل التجارية. ومن شأأن ذكل  املشرتكة التحدايت ومعاجلةحلول الأعامل  لتقامس مؤسس ية عارفماإ
فريق ش به رمسي أأو  من خالل، بل أأيضا غري الرمسيبنحو أأن يوفر لتكل املاكتب القدرة عىل التعاون يف املنطقة، ليس فقط 

ىل أأمانة الويبو بشأأن الاحتياجات والتحدايت احملددة اليت رمسي من اخلرباء يكون  سداء املشورة اإ نشأأ يف ت قادرا عىل اإ
ن مل وجود هذه يه الاسرتاتيجية اليت جيري التفكري فهيا، وذلكل فاإن و  املنطقة. فريق استشاري هو فكرة جيدة جدا، واإ

نيني اذلين يتعاونون مع املنظمة لتدريب وتثقيف البدلان ستنظر الأمانة يف هذا الفريق من اخلرباء التق و يكن حمددا بوضوح. 
هنا ، نصة اتصال الويبولأعضاء فريق استشاري يف املس تقبل. وفامي يتعلق مب جدا اجملاورة، وينبغي أأن يكونوا مرحشني جيدين  فاإ

وى مكتبان مت جتهزيهام هناك س وليس. اكمالحتديثا موقع الويبو عىل ش بكة الويب  حتديثجيري تنفيذه ببطء، ومل يمت بعد 
منصة اتصال وهام برابدوس ومالوي. وسيتواصل تقدمي خدمات  نصة اتصال الويبومل ونرشهام ابس تخدام النسخة التجريبية 

ىل املاكتب اليت عىل اس تعداد لتثبيت تكل الربجم  الويبو غراض لأ  ياتالربجم  هوكذكل أأي كياانت مس تعدة لتوفري هذ ياتاإ
عالميمت لإدارة امجلاعية. وس ا من خالل موقع وذكل عن التقدم احملرز يف هذا اجملال  عىل اجلديد واطالعهاادلول الأعضاء  اإ

ابلتغطية  السؤال الأول واملالحظة الأوىل يتعلقوفد الصني،  اليت طرهحاالويبو عىل ش بكة الإنرتنت. وردا عىل الأس ئةل 
تغطية، تغطية جغرافية لأي قاعدة بياانت عاملية، ليس فقط أأي اجلغرافية للبياانت العاملية. وس تحاول الأمانة توس يع نطاق 

داء اجليد يف مجيع أأحناء العامل. وستس متر اجلهود يف حتقيق أأي هدف اسرتاتيجي للربانمج لللبياانت نفسها، بل أأيضا   13لأ
ىل التغطية اجلغرافية لأي قاعدة بياانت عامليةاملرجعية تقدم وتضيف الإشارة أأهنا س  الأمانة أأوحضت و  وأأضافت أأهنا  ،احملددة اإ

عام مدار  عىلالأمانة  وظلتمل تتاح لها فرصة الإبالغ عن أأي تقدم يف املرشوع التجرييب واخلوادم يف طوكيو يف السابق عام. 
وميكن أأن تتيح التكنولوجيات اجلديدة مثل اخلدمات السحابية  رييب.رصد وبدأأت يف تقيمي نتاجئ مرشوع جتلواحد تقوم اب

ن أأفضل اخليارات  دارة من خوادم املرااي ويف الوقت الراهن فاإ جيري النظر يف هو أأن فرصة للبحث عن حلول أأكرث قابلية لالإ
التكنولوجيات  تقوم عىلديدة هناك عدد قليل من اخليارات اجلو توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لأي قواعد بياانت عاملية. 

ماكنيات لتحسني أأداء قواعد البياانت العاملية سوف تس متر حفصها و يتعني اجلديدة خالل الثنائية القادمة  مراقبة واختبار أأي اإ
بنجاح. راكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ونرشها مب تتعلقوفد الصني  قدهمااملالحظة الثانية اليت واكنت  العامل.يف مجيع أأحناء 

آخر يف الثنائية املقبةل. وذلكل، مت الإحاطة علام ابقرتاح زايدة ختصيص اإ الأمانة  قالتويف هذا الصدد،  نه من املزمع نرش عدد أ
أأبداها وفد كندا، أأحاطت الأمانة طرهحا و املوارد، وستنظر الأمانة يف هذه الإماكنية. وفامي يتعلق ابلأس ئةل واملالحظات اليت 

دمع الربانمج والتكنولوجيا وكذكل أأي خربة مت احلصول علهيا من خالل برانمج مركز دمع املتعلقة بت الحظاملعلام اب
من مجهور ودوةل التكنولوجيا والابتاكر، وحتليالت الرباءات، وكذكل برانمج املساعدة. وسيمت تقامس النتاجئ واخلربات مع أأي 

عىل ش بكة الإنرتنت، عىل سبيل املثال، متاحة ورات وموارد ادلول الأعضاء عىل ش بكة الإنرتنت. وهناك ابلفعل منش
رد  وهذايف وقت سابق من العام، حتليالت الرباءات مبا يف ذكل أأدوات مفتوحة وجمانية متاحة عىل ش بكة الإنرتنت.  ،رشتن  

عىل حتليل مكية  عامة الناس بشأأن كيف ينبغي أأن يكون اس تخدام معلومات الرباءات قادراحلاجة من  اس تجابةعىل سؤال و 
املزيد من املراجع واملوارد يف املكل العام. وجشع وفد الياابن الأمانة عىل  وضع وسيمت، واحدمثال  وهذاكبرية من البياانت. 
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ابلسؤال  ذلت هجود معينة يف هذا اجملال وسيس متر ذكل. وفامي يتعلقتوس يع التغطية اجلغرافية لقواعد البياانت العاملية. وقد ب  
جراء البحث يف اذلي دراج واثئق املصنفات غري الرباءات أأثناء اإ أأوحضت  الرباءات،ركن  طرحه وفد الربازيل بشأأن مرشوع اإ

جناز املرشوعسيمت الاس تعانة جزئيا مبصادر خارجية  الأمانة أأنه آخر ملسات عىلعمل الأمانة تومن مثه، ، يف اإ ضفاء أ كتابة  عىل اإ
تأألف املرشوع ي س ي نرش عىل موقع الويبو الإلكرتوين خالل الأشهر املقبةل. و  مقرتحاتدويل لتقدمي طلب ل الرشوط املرجعية
فهرسة الواثئق حبيث ميكن  املفتوح املتاحة جمهاانم عىل الإنرتنت، املؤلفات العلمية ذات الوصولتدرجيي بشأأن  من تنفيذ حل

ىل لوفود اليتابركن الرباءات. وفامي يتعلق يف  اجعلها قابةل للبحث فهيو  ضافة موارد جديدة اإىل مجموعة  أأشارت اإ رضورة تعزيز واإ
ن الربامج، قالت الأمانة  ن الصفحة  تقال الكهن وتلقهياخدمات املنظمة عىل من املشجع جدا أأن نرى الطلب اإ من  136اإ

صدار اللغة الإجنلزيية من  ية بعد التحويالت لهذا الربانمج سواء يف املزيان  هاالزايدات اليت س بق منح تعرض  15ربانمج الاإ
ىل مس توى املوارد، عىل سبيل املثال، يف ال مجليع الربامج ميكن وعىل حنو مماثل  .املقرتحةاملزيانية ويف  هناك  13ربانمج النظر اإ

ىل  . والواقع أأن مديري ابملائة 5.6، بلغت هذه الزايدة حنو 15يف حاةل الربانمج و، ابملائة 53.5زايدة كبرية يف املوارد تصل اإ
عداد تقاريرمه ويف دمج الربانمج واملزيانية.ا  لربامج أأخذوا الزايدات والاحتياجات يف الاعتبار دلى اإ

، ول س امي النظر يف 15وطلب وفد ش ييل توضيحا فامي يتعلق بصياغة خطوط الأساس ومؤرشات الأداء يف الربانمج  .132
هذه خطوط أأساس ية أأكرث حتديدا من ل ، حيث أأن 13أأو  14حتليل خطوط الأساس للربامج الأخرى، الربانمج 

ىل تعقيد العالقة اخملتلفة بني15 الربانمج ونظام أأمتتة منصة اتصال الويبو  . وتساءل الوفد عن سبب وجود صيغة قد تؤدي اإ
 شأأنمن و  وفقا للأدوات داخل الربانمج، امبدل من تقس ميه معا اممت جتميعهي. ورأأى الوفد أأنه 15امللكية الفكرية يف الربانمج 

 أأن يسهل احلوار أأو عىل الأقل فهم مراحل التخطيط. ذكل

وأأجابت الأمانة بأأن هناك س بعة أأو مثانية برامج، وحسب لك مكتب، فاإن الاس تخدام يقترص أأحياان عىل برانمج  .133
ىل أأقىص حد. ومل يكن  مجيع الوظائفس تخدم واحد فقط، بيامن يف بعض احلالت الأخرى، كام هو احلال يف ش ييل، ت   من اإ

معامل أأو معلمة أأو نوع من املؤرشات، وهو ما ميثل مس توى اس تخدام  مت اس تحداثاملمكن مقارنة املكتبني. وقد 
، ختتلف التوقعات حسب لك مكتب بسبب اختالف القوانني واللواحئ. وأأحياان تس تخدم ماكتب امللكية واثنيا .الربجميات

ع ماكتب امللكية الصناعية. واس تخدمت املاكتب الأخرى، بسبب حمدودية الفكرية برجميات نظام أأمتتة امللكية الفكرية مجلي
 وتأأيت هذهالولايت، نظام أأمتتة امللكية الفكرية للعالمات التجارية فقط. وينبغي أأن تنعكس هذه الفروق يف البارامرتات. 

نصة اتصال لكية الفكرية. وهذا ل عالقة هل مب ركز عىل برجميات نظام أأمتتة امل تاملؤرشات واملعلامت الرتامكية نتيجة للمامرسة اليت 
مانة أأن تقدم معلومات حزمة برجميات الرتكزي عىل  وينصبأأو أأي أأنشطة أأخرى،  الويبو نظام أأمتتة امللكية الفكرية. وميكن للأ

ولكن نظرا  مت قياسها. وسيس متر هذا الرصديلك مكتب  ملعلامتتبني أأن الأرقام املرجعية س  عن املصفوفة أأو الصيغة اليت 
 معلام  80 من املمكن عرض ليسبرجميات نظام أأمتتة امللكية الفكرية،  خدمتتس  مكتبا من ماكتب الويبو يف العامل  80لوجود 
 من اذلي املتوسط هو الرمق وهذا. توفيقي كحليف اجلدول. وذلكل، وضعت الأمانة مؤرشا للأداء اللكي أأو املتوسط  فرداي
التقنية اليت تقدهما الويبو يف هذا اجملال عىل حتديث وتطوير  للمساعدة الإجيايب الأثر ومنصف معقول بشلك ميثل أأن شأأنه

 مكتبا. 80البنية التحتية التقنية ملاكتب امللكية الفكرية البالغ عددها 

ىل الهدف .134  ني اخلامسالاسرتاتيجي نيورأأى الرئيس أأنه ل توجد طلبات أأخرى بشأأن اللكمة، واقرتح الانتقال اإ
 سادس.ال و 

يف حتسني اإحصاءات امللكية الفكرية.  16وأأعرب وفد الربازيل عن رغبته يف تسليط الضوء عىل مسامهة الربانمج  .135
َّ الربانمج ورأأى أأن  عداد ادلراسات الق  أأيضا كن مي قمية كبرية لدلول اذلي ميثل  الأمرطرية، وخاصة يف البدلان النامية، من اإ

نشطة يف هذا اجملال الهام، الأعضاء، مبا فهيا الربازيل. وأأعر  التطورات الأخرية مبا يف ذكل ويه ب الوفد عن تأأييده الاكمل للأ
من أأجندة التمنية، ورأأى أأنه ينبغي مواصةل ذكل وتعمميه. وأأثىن الوفد أأيضا عىل العمل الرفيع املس توى اذلي قام به كبري 

 لهام جدا للمنظمة.ه وجشعهم عىل مواصةل تنفيذ هذا الربانمج او الاقتصاديني وموظف
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طار الربانمج  .136 . ومن شأأن زايدة نطاق ونرش 16وأأعرب وفد كندا عن ارتياحه لرؤية عنارص مثل نوع اجلنس يف اإ
جيابيا يف معل املنظمة وفرادى ادلول الأعضاء  سهاما اإ  يفالبحوث املتعلقة بنوع اجلنس يف نظام امللكية الفكرية أأن يسهم اإ

جراء حتليل شامل ومس تنري قامئ  عىل نوع اجلنس يف وضع قوانني وس ياسات امللكية الفكرية والتفاوض بشأأهنا وتنفيذها عىل اإ
نوع بشأأن  33ويف هذا الس ياق، رحبت كندا بورقة العمل املتعلقة ابلبحوث الاقتصادية رمق  الصعيدين الوطين وادلويل.

ورقة أأن امللكية الفكرية تضطلع بدور هام يف  الوتوحض. 2016جنس اخملرتعني يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف نومفرب 
جنس نوع الويبو عىل التوسع يف العمل اذلي أأجنزته بشأأن الورقة تعزيز املساواة بني اجلنسني، ويف هذا الس ياق، جشعت 

جر اخملرتعني بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ارية والرسوم حبوث بشأأن متثيل اجلنسني يف ميادين العالمات التج ءاواإ
الوفد أأن املنظمة تبذل هجودا متواصةل  ورأأى. 2018/19يف الثنائية  16الصناعية كجزء من تنفيذ الربانمج  والتصاممي

يداع.  ىل رتياح اب وأأشارلتصنيف بياانت امللكية الفكرية حسب نوع اجلنس ابس تخدام نظايم مدريد ولهاي لالإ الزايدة يف اإ
طار هذا الربانمج اخملصص لالستامثرات لتعزيز الإبالغ الإحصايئ والبحوث والتحليالت املوارد غري املتعلقة ابملو  ظفني يف اإ
 البياانت الضخمة. أأساليبالاقتصادية ابس تخدام 

هنا  16الأمانة وفدي الربازيل وكندا لتعليقاهتام عىل الربانمج  وشكرت .137 وأأكدت من جديد أأنه فامي يتعلق بنوع اجلنس، فاإ
ىل ايام مبزيد من العمل، وحتديدا لتحديد نوع اجلنس بني املصممني املدرجني يف طلبات التصختطط ابلفعل للق  ممي ادلولية، واإ

ىل أأنه مبوجب نظام مدريد ل ينطبق ةودعأأقىص حد ممكن ، يف العالمات التجارية امل  ذكل مبوجب نظام مدريد، مع التنبيه اإ
يداعات العالمات التجارية حيث يكون  ل عىل اإ يداعاتابلفعل فردا، وهو ما ل ينطبق عىل أأغلبية  ع الطلبموداإ العالمات  اإ

الرشاكت وليس الأفراد. ورأأت الأمانة أأنه ل يزال من املفيد القيام بذكل،  تودعهاالتجارية لأن معظم العالمات التجارية 
يوفر املعلومات املتعلقة بنوع اجلنس عىل سامء العاملية للأ أأهنا جمهزة جتهزيا جيدا للقيام بذكل لأهنا أأنشأأت معجم  تفاضوأأ 

أأنه عىل أأساس العمل املنجز ، فاإن عددا من املاكتب الوطنية  تذكرأأن با هتداسعوأأعربت عن ، بشلك أأسايس أأساس عاملي
الت مماثال عىل الصعيد الوطين. وق وقامت بعملالآن ابلركب  حلقتللملكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل، مبا يف ذكل كندا، 

ن ذكل ينبغي أأن يساعد عىل زايدة الوعي بشأأن البعد اجلنساين يف جمال الرباءات و  املزيد من البحوث اليت عىل فز حيالأمانة اإ
 جترهيا املنظمة وغريها من البحوث يف مجيع أأحناء العامل.

ىل الهدفني الاسرتاتيجيني الس .138 ابع والثامن، واملرتبطة نظرا لعدم وجود تعليقات أأخرى من احلضور، انتقلت الرئيسة اإ
 .20و  19و  18ابلربامج 

طار الربانمج  .139 . ورأأى أأن هذا العمل 19وأأعرب وفد ش ييل عن تقديره لعمل الويبو بشأأن التصالت اليت متت يف اإ
قامة احلوار. ورأأى الوفد أأن اعامتد ترخيص املشاع الإبدا عي رضوري وأأنه قد مت تبين العديد من الس ياسات لتسهيل النفاذ واإ
للمحتوى اذلي تقدمه املنظمة، وأأدوات التدفق البيث والتعليقات اليت تصاحب الأفالم، ودلَّ وأأسهم يف زايدة الشفافية 
ماكنية الوصول اإىل معل املنظمة. ويف هذا الس ياق، أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يكرر اقرتاحه، كام أأثري يف اللجنة،  واإ

ىل قاعدة بياانت حت  ن ذكل اتصال مس متر مع الويبو، اذلي اكن عىل توي عىل اتصالت الويبو. وقال الوفداملتعلق ابلنفاذ اإ ، اإ
 من شأأنه أأن يكون أأداة مفيدة للغاية.

طار هذا  .140 وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وأأكد جمددا عىل الطلب املقدم نيابة عن اجملموعة مضن بياهنا العام ويف اإ
، وتاكليف املباين والصيانة اخلاصة 20واملزيانية ينبغي أأن يكشف، فامي يتعلق ابلربانمج  البند اذلي ينص عىل أأن الربانمج

ىل أأن الأنشطة الربانجمية  ابملاكتب اخلارجية، عن خط منفصل حيدد املسامهة اليت يقدهما لك بدل مضيف. وأأشار الوفد اإ
ىل  157املوحضة يف الصفحات من  داء وخطوط الأساس والأهداف الواردة يف ، والنتاجئ املتوقعة ومؤرشات الأ 159اإ

، قد أأعطيت بصورة منفصةل للك مكتب خاريج. وذلكل، ينبغي تقدمي رشح يتعلق ابملزيانية 161و  160الصفحتني 
واملوظفني ابلنس بة للك مكتب خاريج عىل حنو مماثل مع وجود بنود منفصةل حتدد مبالغ املساهامت املقدمة من لك بدل 
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، مبقدار 20اإىل ذكل، أأعرب الوفد عن رغبته يف فهم سبب حدوث زايدات كبرية يف نفقات الربانمج  مضيف. وابلإضافة
 % يف خط واحد.1488

)امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( يرتبط ارتباطا وثيقا مبسامهة الويبو يف تنفيذ  18ورأأى وفد الصني أأن الربانمج  .141
ىل اجلهود اليت بذلهتا الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف  أأهداف التمنية املس تدامة. وأأشار الوفد مع لك التقدير اإ

ىل أأن املنربين ذوي أأحصاب املصلحة املتعددين،  الس نوات الأخرية اس تجابة للتحدايت العاملية. وأأشار عىل وجه اخلصوص اإ
. ومت تعيني ممثل للمدير العام بشأأن أأهداف وهام ويبو غرين وويبو ريسريتش، والذلين قد مت تطويرهام وجعلهام مس تدامني

التمنية املس تدامة، كام مت عقد منتدى جديد للتوفيق يسمى الابتاكر من أأجل املياه يف شهر يونيو. وعالوة عىل ذكل، أأشار 
صدار وي  ىل اإ ضافة اإ ىل أأن مؤرش الابتاكر العاملي ركز للمرة الأوىل عىل الأمن الغذايئ، اإ بو ريسريتش الوفد مع لك التقدير اإ

خطة مخس ية جديدة. وأأعرب الوفد عن تقديره لأن مجيع هذه املبادرات والأنشطة تعكس الزتام الويبو بتنفيذ أأهداف التمنية 
ىل أأنه سيمت يف مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح للثنائية  ، 2018/2019املس تدامة وأأهدافها ذات الصةل. وأأشار الوفد اإ

%. ورأأى الوفد أأنه  12.4% واليت تتضمن خفض موارد املوظفني بنس بة 10.7بنس بة  18للربانمج ختفيض املوارد اخملصصة 
مع التقدم يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة، قد تظهر مرشوعات تعاون جديدة وجمالت تنفيذية، من أأجل حتقيق جمالت 

س ية اجلديدة لويبو ريسريتش كام مت حتديدها يف الأمن الغذايئ والأهداف الاسرتاتيجية الأربعة الواردة يف اخلطة امخل 
ل فس يكون من الصعب تلبية  املرشوع. وسيتطلب القيام بلك ذكل دعام اكفيا سواء من املوظفني أأو من غري املوظفني، واإ

لتمنية احتياجات تنفيذ الربانمج. وابلإضافة اإىل ذكل، فاإن هذا التخفيض مل يامتىش مع الزتام الربانمج بتنفيذ أأهداف ا

 املس تدامة والاس تجابة للتحدايت العاملية. وتوقع الوفد أأن تويل أأمانة الويبو لك الاهامتم هبذه املسأأةل عند تنقيح املرشوع.

وأأعرب وفد الربازيل عن تقديره لسرتاتيجية الويبو يف جمال التصالت واعرتف ابلقمية اليت حققهتا للشفافية من أأجل  .142
دارة املؤسسة ونرش  املعلومات عن أأنشطهتا بني ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة. ويف هذا الس ياق، أأعرب الوفد عن اإ

عاليم أأو يشء مماثل، من أأجل مساعدة اجلهود املبذوةل، ول س امي  نشاء دليل اإ تأأييده لالقرتاح املقدم من وفد ش ييل بشأأن اإ
د أأن ذكل ميثل حاجة متكررة حيث يوجد للوفود اهامتمات تكل اليت تبذلها الوفود، يف التصال مبوظفي الويبو. وذكر الوف

، أأكد الوفد عىل النتاجئ 20خمتلفة وتغطي الويبو العديد من اجملالت الواسعة. وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية يف الربانمج 
مات املتعلقة ابمللكية الفكرية الإجيابية ملكتب الويبو يف الربازيل اذلي اكن هل دور فعال يف تعزيز خدمات الويبو ونرش املعلو 

يف الربازيل. وقد حظي ذكل بتقدير كبري من الوفد. وعالوة عىل ذكل، متكن مكتب الويبو يف الربازيل، بفضل موارده من 
الصناديق الاستامئنية يف الربازيل واخلاصة ابلتعاون بني بدلان اجلنوب، من تقدمي برامج مساعدة تقنية جيدة، مبا يف ذكل 

التدريب واحللقات ادلراس ية وحلقات العمل املتعلقة، عىل سبيل املثال، ابلعالمات التجارية والتحليالت اخلاصة  تقدمي
ابلرباءات ونقل التكنولوجيا. وشارك يف تكل املناس بات ممثلون من ماكتب امللكية الفكرية ومسؤولون حكوميون من بدلان 

ة ابللغة الربتغالية يف أأفريقيا وأأمرياك الالتينية. واكن التعاون فامي بني بدلان ومناطق خمتلفة، مبا يف ذكل من البدلان الناطق
ىل املنظمة من  اجلنوب من أأولوايت الأمم املتحدة والنظام املوحد للأمم املتحدة. وهذا مثال واحض عىل كيفية تقدمي قمية مضافة اإ

عىل أأمهية الربانمج فامي يتعلق بتنفيذ أأهداف التمنية  خالل دور مكتب الويبو يف الربازيل. وعالوة عىل ذكل، شدد الوفد
املس تدامة. ويف هذا الس ياق، طلب الوفد معلومات عن مشاركة الويبو يف الاجامتعات ذات الصةل، عىل النحو املبني يف 

طار النتيجة املرتقبة  تعزيز البنية التحتية بشأأن  4-4اسرتاتيجيات التنفيذ، فضال عن املعلومات املتعلقة بتخفيض املوارد يف اإ
 التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية.

واملبادرات اليت تندرج حتته. ومع ذكل، طلب الوفد  18وأأعرب وفد كندا عن رغبته يف مواصةل دمعه العام للربانمج  .143
درات مثل ويبو ريسريتش، تأأكيد تفهمه املتعلق بأأنه عىل الرمغ من اخنفاض المتويل يف بعض عنارص الربانمج، فاإن متويل مبا

، ومن مث سزييد بصفة عامة. وأأيد الوفد أأيضا مبادرات 1-7عىل سبيل املثال، سوف يدرج مع ذكل مضن النتيجة املتوقعة 
الويبو بشأأن امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة ورأأى أأن هذا اجملال ميثل جمال همام. وأأعرب الوفد عن اهامتمه ابحلصول عىل 

ضاف  طار ورد يف النتيجة املرتقبة تفاصيل اإ واخلاصة ابملشاركة الفعاةل للملكية  1-7ية بشأأن اخلطط املذكورة يف الرسد املتعلق ابإ
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ذا اكنت تس تخدم 19الفكرية يف الأمن الغذايئ. وفامي يتعلق ابلربانمج  ضافية من الأمانة عام اإ ، طلب الوفد معلومات اإ
ذا اكنت الويبو تس تخدم ش باكت اجامتعية غري غربية أأو ش باكت اجامتعية تتجاوز، عىل سبيل املثال،  تويرت ويوتيوب، وما اإ

أأكرث حملية تتكيف مع أأسواق حمددة. ورأأى الوفد أأن ذكل ميكن أأن يعزز شهرة الويبو ومعلها ومبادراهتا بتلكفة منخفضة 
حددهتا الياابن ابمس اجملموعة ابء، أأكد بشأأن املاكتب اخلارجية، وبعيدا عن املسائل اليت  20نسبيا. وفامي يتعلق ابلربانمج 

الوفد من جديد عىل رغبته يف احلصول عىل تفاصيل النفقات اخلاصة ابملكتب اخلاريج من خالل الربانمج واملزيانية. ورأأى 
ىل التوسع املتواصل لش بكة املاكتب اخلارجية للمنظمة، ونظرا لأن هذه املاك تب الوفد أأن هذا الأمر يزداد أأمهية ابلنظر اإ
اخلارجية تعمل يف الواقع بشلك شبيه ابلربامج. واكن الوفد عىل اتصال ابلأمانة بشأأن هذه املسأأةل، وقد أأجرى بعض 

املناقشات املمثرة للغاية. ورحب الوفد كثريا ابهامتم الأمانة وهنجها الشامل. وأأدرك الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن بعض واكلت 
ل ذكل مل ميثل ابلرضورة احلل السحري واكنت هناك بعض الأمم املتحدة الأخرى قدمت هذا  النوع من تفصيل النفقات، اإ

احلالت مع ذكل، عىل سبيل املثال، واليت يمت فهيا حساب التاكليف بطرق خمتلفة. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن اهامتمه بأأي 
ل املثال كنقطة بداية، واكن عىل اس تعداد معلومات ميكن أأن تقدهما الأمانة، من خالل وثيقة الأس ئةل والأجوبة عىل سبي

للعمل مع الأمانة بشأأن حتديد الطريقة املثىل لتقدمي هذه املعلومات. وفامي يتعلق ابسرتاتيجيات تنفيذ هذا الربانمج، طلب 
نشاء ماكتب خارجية يف اجلزائ ضافية بشأأن النقطة الثانية اليت ختتص بعمل الأمانة فامي يتعلق ابإ ر ونيجرياي. الوفد تفاصيل اإ

نه يرحب، بقدر 161و  160وابملثل، وفامي يتعلق ابلنتاجئ املرتقبة الواردة يف اجلداول الواردة يف الصفحتني  ، قال الوفد اإ
نشاؤها نتيجة  ضافة خطوط أأساس و/ أأو أأهداف للماكتب يف اجلزائر ونيجرياي، وأأي ماكتب خارجية أأخرى يمت اإ الإماكن، ابإ

 لأعامل مداولت اللجنة.

لهيا  .144 جياد قاعدة بياانت يسهل الوصول اإ وأأعرب وفد س نغافورة عن تأأييده لالقرتاح اذلي قدمه وفد ش ييل بشأأن اإ
ىل أأن قاعدة البياانت هذه قد أأنشأأهتا منظامت دولية أأخرى يف جنيف، ووجدت اهنا متثل  لالتصال مبوظفي الويبو. وأأشار اإ

الأمانة. ورأأى الوفد أأن هذه ليست املرة الأوىل اليت تثار فهيا هذه طريقة فعاةل لتيسري التصالت بني ادلول الأعضاء و 
ذا اكنت الفكرة قد مت النظر فهيا من قبل أأم ل. وفامي يتعلق ابلربانمج  ، أأعرب 20املسأأةل، وأأعرب عن رغبته يف معرفة ما اإ

امللكية الفكرية يف منطقة رابطة أأمم الوفد عن تقديره للعمل اذلي أأجنزه مكتب الويبو يف س نغافورة لتعزيز اس تخدام خدمات 
آس يا، فضال عن خدمات بناء القدرات واملساعدة التقنية املقدمة لدلول الأعضاء يف الرابطة من خالل هذا  جنوب رشق أ

قامة  ضافية يمت نرشها دوراي يف املكتب من أأجل اإ ىل أأن هناك موارد برشية اإ املكتب. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ
نطاقا، مثل تعزيز النظام املتاكمل لإدارة املعاشات التقاعدية، وهو يدمع هذا الهنج املوفر التلكفة لتقدمي  مرشوعات أأوسع

ىل املنطقة. وفامي يتعلق ابجلدول اذلي يبني خطوط الأساس ومؤرشات الأداء يف الصفحة  ، أأشار الوفد اإىل 160اخلدمات اإ
 ، وطلب توضيحا بشأأن كيفية حتديد تكل الأهداف.وجود بعض الاختالفات بني أأهداف املاكتب اخملتلفة

طار الربانمج  .145 للهنوض بقضااي  18وحتدث وفد الياابن بصفته الوطنية فأأعرب عن تقديره لأنشطة الويبو اجلارية يف اإ
ن الس ياسة العاملية اخملتلفة ول س امي ويبو ريسريتش و ويبو غرين اليت شاركت فهيا الصناعة الياابنية مشاركة نشطة. و  قال اإ

حكومة الياابن تقدم أأيضا خمتلف وسائل ادلمع يف هذه اجملالت من خالل الصناديق الاستامئنية املشرتكة بني الويبو والياابن. 
ىل أأنه وفقا لتقرير أأداء الربانمج لعام  ىل  54، زاد عدد أأحصاب املصلحة املشاركني يف ويبو غرين من 2016وأأشار الوفد اإ اإ

طار عىل أأساس س نوي بسب 70 نشاء اإ ب العمل الشاق واجلهد اذلي بذهل مكتب الويبو يف الياابن. وأأكد الوفد عىل أأمهية اإ
يف القضااي العاملية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل التعاون النشط مع طوعام من شأأنه أأن ميكن الصناعة من املسامهة 

جياز عىل وأأنشطة املاك 20الويبو يف هذا الصدد. وفامي يتعلق ابلربانمج  تب اخلارجية، أأعرب الوفد عن رغبته يف الإطالع ابإ
الأنشطة اليت اضطلع هبا مكتب الويبو يف الياابن. ومن أأجل تعزيز خدمات امللكية الفكرية العاملية للويبو، أأدركت الياابن أأنه 

دمات. وأأعرب الوفد عن اعتقاده من هذه اخل اميكهنم احلصول علهي املنافع اليتمن الرضوري أأن يفهم املس تخدمون احملمتلون 
جراء حماداثت وهجا لوجه مع املس تخدمني احملمتلني ومن خالل أأنشطة املتابعة الشامةل  بأأن ذكل ممكن أأن يتحقق من خالل اإ
اليت تأأخذ يف احلس بان املامرسات التجارية احمللية. ويف هذا الس ياق، فهم الوفد أأن مكتب الويبو ابلياابن، اذلي أأنشئ يف عام 
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، اكن يؤدي دورا هاما يف تنفيذ الأنشطة اليت تعزز نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي. 2006
ن املكتب حقق نتاجئ  عىل الرمغ من مزيانيته العادية الصغرية نوعا ما بفضل التعاون الوثيق مع حكومة الياابن يف  ممثرةوقال اإ

طار اتفاق الصندوق الاستامئين  للويبو يف الياابن. وعىل الرمغ من أأن الوضع املايل للياابن ل يزال شديدا للغاية، أأكد الوفد اإ
 أأن الياابن، بوصفها البدل املضيف ملكتب الويبو الياابن، ملزتمة مبواصةل دمع أأنشطة املكتب.

ىل تقدمي وثيقة ومت تعليق اجللسة العامة يف هناية ادلورة. وعند اس تئناف اجللسة العامة، دعت الرئي  .146 سة الأمانة اإ
 الأس ئةل والأجوبة.

لهيا وذكرت الأمانة أأهنا اس تطاعت أأن توزع عىل الوفود النسخة الأوىل من وثيقة الأس ئةل والأجوبة .147  للرجوع اإ
من جلسات الإحاطة غري الرمسية وخالل الواردة ذكل ردا عىل الأس ئةل املتكررة و ، كام حدث يف املايض. هاض اواس تعر 
ت الرمسية اليت جرت يف ذكل اليوم واليوم السابق. وأأوحضت الأمانة أأهنا لن تدخل يف الإجاابت التفصيلية ولكهنا املناقشا

عدادها لهذا  من وثيقة الأس ئةل والأجوبة. ويتعلق أأولها بكيفية مسامهة برامج الويبو يف  النسخةس تذكر الأس ئةل اليت مت اإ
سامهة الويبو مب  يتعلقتقدمي مثال موضوعي وملموس فامي يتعلق هبدف اسرتاتيجي حاولت الأمانة و أأهداف التمنية املس تدامة. 

ضافية ط   لبت أأثناء جلسات الإحاطة غري يف أأهداف التمنية املس تدامة يف عرض ختطيطي. وتناول السؤال الثاين معلومات اإ
جاابت مفصةل فامي يتعلق بتلكفة دورات اللجان  الرمسية ويف ادلورة الرمسية بشأأن تاكليف الاجامتعات. وذلكل قدمت الأمانة اإ

ضافية عن تاكليف ادلورات املمتدة، مبا يف ذكل تاكليف الرتمجة الشفوية املرتبطة هبا.   ويتعلقادلامئة اخملتلفة ومعلومات اإ
عدد  امطلهب نيذلاملقرتح للك مكتب خاريج، والاملوظفني  وتعينيالأمانة بتقس مي املزيانية عليه السؤال الثالث اذلي أأجابت 
 للك ناصبمكتب والثاين تفاصيل عن الوظائف وامل  للك تقس امي، أأوهلام يقدم ني جدولميقدمت تمن الوفود. ويف هذا الس ياق، 

البند الأخري اذلي تناولته وثيقة الأس ئةل والأجوبة بتقس مي تاكليف الصيانة للك مكتب خاريج يف الربانمج ويتعلق مكتب. 
 .نيواملزيانية املقرتح

عداد وعرض وثيقة الأس ئةل والأجوبة اليت رأأ  .148 أأهنا س تكون مفيدة جدا للمناقشات.  ىوشكر الرئيس الأمانة عىل اإ
 الهدفني الاسرتاتيجيني السابع والثامن. مبناقشةوأأعلن الرئيس اس مترار املناقشات 

ذا اكن ينبغي أأن يتفاعل مع وثيقة الأس ئةل .149 ذا اكنت ما والأجوبة أأو  وأأعرب وفد الربازيل عن رغبته يف توضيح ما اإ اإ
 ستتاح هل فرصة أأخرى يف املس تقبل للقيام بذكل.

ىلوأأفاد الرئيس بأأن الفكرة يف الوقت الراهن يه أأن تقوم الوفود بقراءة الوثيقة  .150 ذا اكن دلى أأي وفد  وأأشار اإ أأنه اإ
 شأأن الأهداف الاسرتاتيجية.ملواصةل النقاش ب  البابالتصال مبارشة ابلأمانة. مث فتح الرئيس فعليه شكوك أأو أأس ئةل 

، طلبت بعض الوفود معلومات عن مزيانية املاكتب اخلارجية، وابلتايل 20وذكر وفد الربازيل أأنه فامي يتعلق ابلربانمج  .151
، وشكر الأمانة عىل النتاجئ. وحذر الوفد من واحلومكةلشفافية ل  عن تأأييدهالوفد  وأأعربالأمانة يف الأس ئةل والأجوبة.  اعرضهت
فعىل سبيل املثال، من الصعب  صعوبة قياس مسامهة ادلول الأعضاء. أأوحضنشطة املاكتب اخلارجية و ارة التفصيلية لأ الإد

ناحية النقدية، وأأعرب الوفد عن ال قياس الأنشطة ابلتعاون مع املسؤولني احلكوميني، ول س امي من مكتب الرباءات، من 
واعتذر لعدم التعليق  18ب الوفد عن رغبته يف التعليق عىل الربانمج رغبته يف التحذير من ذكل. وعالوة عىل ذكل، أأعر 

، طلب الوفد معلومات عن ويبوربانمج البحث للبعن طريق اخلطأأ. وفامي يتعلق  عليه يف وقت سابق لأنه أأغفل هذا الربانمج
ذا النتاجئ من حيث املنتجات الطبية اجلديدة أأو وسائل التشخيص أأو غريها من الطرق، وأأعرب ع ن رغبته يف معرفة ما اإ

، طلب الوفد معلومات عن ربانمج الويبو الأخرضبطبق عىل هذه النتيجة. وفامي يتعلق اكنت هناك رشوط ترخيص حمددة ت  
 ويبوربانمج البحث للبالنتاجئ امللموسة فامي يتعلق ابلتكنولوجيا وما اإىل ذكل، ول س امي للبدلان النامية. وفامي يتعلق بلك من 

الويبو برانمج بأأهداف التمنية املس تدامة. وأأقر الوفد بأأن  امعالقهت مناقشة، أأعرب الوفد عن رغبته يف ج الويبو الأخرضوبرانم
ىل ي قد  الأخرض شارك يف أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة بتغري املناخ واسرتاتيجيات التخفيف من جانب البدلان وما اإ
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ذا اكنت هناك  3سامه يف حتقيق الهدف ي  ويبوذكل، وأأن برانمج البحث لل من أأهداف التمنية املس تدامة، ولكنه سأأل عام اإ
ن وجدت، يهأأهداف أأخرى للتمنية املس تدامة تتصل ابلعمل. وعالوة عىل ذكل، س يكون من املثري لالهامتم معرفة ما  ، اإ

جارة العاملية، ونتاجئ أأنشطة التعاون هذه. ومتش يا أأنشطة التعاون الثاليث الأخرية بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة الت
مع تعليقات وفد كندا، طلب الوفد معلومات تتعلق مبسامهة الويبو فامي يتعلق ابلقضااي املتعلقة بس ياسة املنافسة، وهو 

امي يتعلق ابلنتيجة موضوع هام فامي يتعلق ابمللكية الفكرية ومعل امللكية الفكرية يف النظام الاقتصادي للبدلان. وأأخريا، وف
ىل النصف تقريبا عىل الرمغ من أأن الويبو واكةل متخصصة اتبعة للأمم 5 -املرتقبة اثمنا  ، ذكر الوفد أأن املزيانية اخنفضت اإ

املتحدة. وأأيد الوفد معل الويبو يف التعاون والامتسك مع الأمم املتحدة، وطلب ابلتايل توضيحات بشأأن الأس باب الاكمنة وراء 
 تخفيضات.تكل ال 

يطاليا توضيحات بشأأن الربانمج  .152 )املاكتب اخلارجية(، ول س امي التأأكيد عىل أأن تعزيز خدمات امللكية  20وطلب وفد اإ
 ةارجياخلاجلغرافية، اليت رأأى الوفد أأهنا ذات صةل فامي يتعلق ابفتتاح املاكتب  املؤرشاتالفكرية العاملية يشمل أأيضا تعزيز 

كر أأيضا يف الاس تبيان اذلي ، املكتبان املقرر افتتاهحام يف أأفريقيا. وأأضاف الوفد أأن ذكل قد ذ  ، عىل سبيل املثالةديداجل
ىل الأمانة يف   .ديسمربشهر أأرسل اإ

ىل  الاكئنوأأعرب الوفد الرويس عن رغبته يف التعليق عىل املكتب اخلاريج  .153 يف روس يا. وأأشار الوفد ابرتياح كبري اإ
أأن ممثل الويبو يف روس يا دليه لك الوسائل الالزمة لضامن تعزيز أأنظمة التسجيل اخملتلفة.  للغاية ورأأى ءكفالالعمل املنجز 

يداع صك التصاممي، بعد التوقيع عىل  وأأضاف الوفد أأن ذكل اكن تطورا جيدا للملكية الفكرية. وجيري العمل حاليا عىل اإ
ىلالوفد  أأشارالتصديق عىل اتفاق جنيف. وفامي يتعلق بأأعامل الويبو الأخرى،  جراء  اإ وأأعرب عن  ابلفعلالأنشطة الابتاكرية اإ

ملبادرات اليت اختذهتا مع اجلامعات يف روس يا وغريها من املؤسسات ذات الصةل اليت توفر نرش املعارف عىل اامتنانه للويبو 
ملالية لتنفيذ هذه املهام عن نظام امللكية الفكرية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تس متر هذه الأنواع من اجلهود وأأن ختصص املوارد ا

 .20الاسرتاتيجية اليت لها أأمهية ابلنس بة لإجناز الربانمج 

ندونيس يا عن البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل بشأأن الربانمج  .154 واب الأمانة بشأأن جب فامي يرتبطو  ،18وحتدث وفد اإ
لشديد ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية وذكر كيفية مسامهة برامج الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة أأعرب عن اهامتمه ا

أأنه قد شهد أأنشطة جيدة، عىل سبيل املثال، الابتاكرات لأنشطة املياه اليت سامهت يف أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة 
طار امللكية الفكرية  ابملياه النظيفة والرصف الصحي. وهناك أأيضا أأهداف أأخرى للتمنية املس تدامة ترتبط بوضوح ابلويبو يف اإ

نتاج املسؤولني والطاقة امليسورة والنظيفة والعمل الالئق والمنو الاقتصادي  والتحدايت العاملية مثل الاس هتالك والإ
واحلياة عىل الأرض. والمتس الوفد مزيدا من التوضيح من الأمانة بشأأن الصةل املوضوعية  ئيةوالإجراءات املناخية واحلياة املا

ىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة ابرزة يف تنفيذ اليت أأعدها  الافتتاحيةاملس تخدمة يف  لصياغةل  اورشح املدير العام، مشريا اإ
برازه  ذا اكن بوضوح الربانمج واملزيانية. وأأكد الوفد أأنه ل يرى أأن هذا قد مت اإ فقط. كام  9و 4و 3الأهداف هذا هو أأو ما اإ

من النسخة الإنلكزيية. وفامي يتعلق بنقطة أأخرى، طلب  11و املبني يف الصفحة ، عىل النح17و 5لهدفني اهذا القسم  افتقد
عادة  املوظفنيبسبب اخنفاض موارد  ابملائة 10.7، اليت اخنفضت بنس بة 18الوفد توضيحات بشأأن موارد الربانمج  بعد اإ

ذا اكن ذكل  .2-أأول املرتقبةمورد مؤقت دلمع الأولوايت يف جمالت أأخرى، كام هو مبني يف النتيجة  تعيني وتساءل الوفد عام اإ
عادة تعيني املوظفني من النتيجة  طار النتيجة   2-أأول املرتقبةيعين اإ عادة تعيني املوظفني دلمع العمل يف اإ ذا اكن يعين اإ أأو اإ

ىل أأن خط الأساس لعام 2-أأولاملرتقبة  لس نة. الهدف الآن مخسة بدلان يف ا وأأن، اثنان ناهو بدل 2016. ويرجع ذكل اإ
ذا اكن  اخنفاض حدوث يمتكن الوفد من معرفة سبب  نتعيني املوظفني ابلفعل من هذه النتيجة املرتقبة، ل عادة هووذلكل، اإ

. وأأضاف الوفد أأن هذا الأمر ذكره وفدا كندا والربازيل فامي يتعلق بقضااي امللكية الفكرية واملسائل املتعلقة ابملائة 10.7 بنس بة
 بس ياسة املنافسة.
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قدرا كبريا من  أأجنزمكتب الويبو يف الصني. وذكر الوفد أأن املكتب عرض عن أأعرب وفد الصني عن رغبته يف تقدمي و  .155
عزز نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي. وعالوة عىل و حقق جناحا كبريا وبذكل العمل والتعاون 

مللكية الفكرية منتدى رفيع املس توى اخلاصة اب تهحصيف  ابلتعاون معوعقدت  أأبريل، 26ذكل، هناك يوم للملكية الفكرية يف 
يف معلومات عامة بشأأن حامية امللكية الفكرية واجامتع حتكمي لتعزيز أأنشطة التحكمي. ويف يونيه من العام املايض، عقد اجامتع 

عاملية. وقد حقق مكتب الويبو يف الصني منذ لابداعية الإ ؤرشات فعالية عن املالصني، ويف يونيه من ذكل العام اكنت هناك 
نشائه يف عام   الكثري من الإجنازات. 2014اإ

ىل التعليق عىل الربامج  .156  .20و 19و 18ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى بشأأن اللكمة، دعا الرئيس الأمانة اإ

د فامي يتعلق ابخنفاض املزيانية اذلي أأاثرته عدة وفو  18وأأبدت الأمانة رغبهتا يف تناول السؤال الأول بشأأن الربانمج  .157
. الإنلكزييةمن النسخة  151يف الصفحة  ةردالوا، 2016/17 للثنائيةعىل ما يبدو مقارنة ابملزيانية املعمتدة  ابملائة 10.7بنس بة 

ملية يف وأأوحضت الأمانة أأن الاخنفاض الطفيف يعكس الانهتاء من دورة التعمل عن بعد بشأأن امللكية الفكرية والتحدايت العا
ىل الأاكدميية. وأأضافت الأمانة أأن الأاكدميية تدير دورات التعمل عن بعد عىل  الثنائية احلالية، وبعد ذكل سيمت نقل التنفيذ اإ

ن الأثر الفعيل  . وفامي يتعلق مبوارد 18يف الربانمج  وظفنييف موارد غري املفعليا  ليس اخنفاضاأأساس يويم، ومن مث فاإ
عادة توزيع نة أأنه مت املوظفني، ذكرت الأما ىل أأولوايت تنظميية أأخرى، ولك ما ورد رشحه يف الفقرات اإ موظف مؤقت اإ

ىل  1.18 من . واكن ذكل هو التغيري الوحيد من حيث تكوين املوظفني لأن ابيق الاخنفاض يف موارد املوظفني يعكس 3.18اإ
رغبهتا يف طمأأنة الأعضاء بأأنه ليس ابلرضورة اخنفاضا تغيريا يف تكوين رتب املوظفني يف الربانمج. وأأعربت الأمانة عن 

الأمانة بتوجيه الشكر اإىل مجيع الوفود  وواصلت، بل اخنفاضا ضئيال جدا يعكس يف الواقع معل الربانمج. ابملائة 10.7 بنس بة
يف الرد عىل التعليقات الواردة )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( وأأبدت رغبهتا  18اليت أأعربت عن ارتياهحا لتنفيذ الربانمج 
. أأول، أأعربت الأمانة عن امتناهنا للبيان الشامل اذلي قدمه وفد الصني العمل يف 20بشأأن العالقات اخلارجية يف الربانمج 

 احملددة مثل الابتاكر من الفعاليات، ول س امي برانمج البحث للويبو وبرانمج الويبو الأخرض مبا يف ذكل بعض 18الربانمج 
يف الويبو. وأأبدت الأمانة رغبهتا يف طمأأنة وفد الصني بأأن املوارد املطلوبة لهذا الربانمج  أأقميتتوفيق  فعالية أأجل املياه؛ ويه

ىل مشاركة القطاع اخلاص والكياانت املرجوةس تكون اكفية لتنفيذ الأنشطة  . وتسعى طبيعة الربانمج عىل هذا النحو أأيضا اإ
جزء التعاون،  من هجةواذلي هو ن برانمج البحث للويبو هو منصة لأحصاب املصلحة املتعددين، الأخرى. وأأضافت الأمانة أأ 

مت متويهل حرصا من مساهامت رشاكت الأدوية من خالل املنظامت الرشيكة يف احتاد مشاريع تسخري التكنولوجيا الأحيائية 
املساعدة من هذه  املنصاتطرقا تلقت فهيا بعض تكل يف س ياتل. وذكرت الأمانة أأن هناك الاكئن  ،لأغراض الصحة العاملية

ىل زايدة تعزيز هذه املشاركة، ليس فقط من  هذه الصناعة. وابلإضافة اإىل ذكل، سعت اخلطة الاسرتاتيجية امخلس ية اإ
ماكنية زايدة املشاركة من خالل الصناديق الا هجاتالصناعة ولكن من  ستامئنية أأو المتويل العام. وتتوقع اخلطة الاسرتاتيجية اإ
لتعاون. وعالوة عىل ذكل، توهجت الأمانة ابلشكر اإىل حكومة أأسرتاليا اليت قدمت مساعدة مس مترة يف شلك أأوجه ل 
ركز تزمالت من علامء البدلان النامية يف البدلان املتقدمة أأو مؤسسات البحوث أأو رشاكت الأدوية. و  تقدميللمساعدة يف 

آس يا، ومت ابلفعل اختيار عدد من املرحشني اجلوةل احلالية عىل بدلان منطقة ا يف مؤسسات يف أأسرتاليا.  لتعييهنمحمليط الهادئ وأ
ويف هذا الصدد، ستبحث الأمانة عن ادلمع املقدم من الصني وغريها، من حيث املساهامت الطوعية لس تكامل املزيانية 

طار هذا الربانمج. وردا وعىل أأية حال، أأعربت الأمانة عن امتناهنا للبيان الشامل  املذكورة. ادلامع للأنشطة املضطلع هبا يف اإ
، أأوحضت الأمانة أأهنا يف املراحل املبكرة من املناقشات وتبادل 18عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد كندا بشأأن الربانمج 

وادلول الأعضاء الأخرى مناقشات خارجية يف الوقت املناسب. وأأضافت الأمانة أأهنا ستتواصل مع كندا  لهياالأفاكر اليت س ت
آراهئا  يف قضااي الأمن الغذايئ وكيف ميكن لنظام امللكية هبا العملية اليت ميكن للويبو أأن تسهم ابلطرق  فامي يتعلقللحصول عىل أ

سهاما ملموسا من شأأنه أأن يكون عىل دراية اكمةل ابلولية وولايت املنظامت الأخرى. وذكرت واذلي  ،الفكرية أأن يقدم اإ
ىل أأنشطة معلية وحمددة عىل غرار برانمج الويبو الأخرض الأما برانمج البحث للويبو. وابلإضافة اإىل ذكل، و نة أأهنا ستسعى اإ

تعليقات وفد الياابن بشأأن برانمج الويبو الأخرض وبرانمج البحث للويبو، وعدد أأحصاب عن امتناهنا ل الأمانة  أأعربت
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ىل وفد الياابن عىل دمعه املصلحة، والطرق اليت ميكن هبا زايدة املشار  كة. ويف هذا الصدد، توهجت الأمانة ابلشكر اإ
املتواصل من خالل التربعات ومن خالل الصناديق الاستامئنية لربانمج البحث للويبو وبرانمج الويبو الأخرض وكذكل 

ة أأن أأحدث عضو يف برانمج الصناعة الياابنية اليت شاركت بشلك كبري يف منصة أأحصاب املصلحة املتعددين . وأأضافت الأمان
يساي، اليت اكنت عضوا نشطا لفرتة طويةل. وس تعمتد الأمانة تأأكيداالبحث للويبو هو رشكة الأدوية اجلديدة،  ىل اإ ، ابلإضافة اإ

ندونيس يا عىل تعليقاهتام  عىل الياابن دلمعها املتواصل يف هذا الصدد. وعربت الأمانة عن شكرها للك من وفدي الربازيل واإ
ندونيس يا الربازيل من نشطني أأعضاءام ودمعهام للربانمج. وأأضافت الأمانة أأهنا تضم هماهامتو   يف نشط عضو وهناك. أأيضا واإ

طار  اءرب أأحد اخل قدمشارية اليت أأنشئت، حيث الاست  اللجنة يف ذكل يف مبا برانمج البحث للويبو، معل مشورته يف اإ
ىل الأمانة  وأأشارتبرانمج البحث للويبو وسامه يف صياغة اخلطة امخلس ية.  أأنه مت اإحراز تقدم كبري فامي يتعلق بزايدة عدد اإ

لك من برانمج البحث للويبو وبرانمج الويبو الأخرض. وأأوحضت الأمانة أأن برانمج البحث للويبو لتعاون أأوجه ال الأعضاء و 
جياد حلول يف جمالت ىسع ىل اإ مراحل  وذات، وأأن معلية البحث والتطوير طويةل جدا العالج والتشخيص واللقاحات اإ

ىل أأن عددا من علامء البدلان النامية أأتيحت هلم الفرصة، بدمع من حكومة  خمتلفة ميكن فهيا حتديد النجاح. وأأشارت الأمانة اإ
كيفية اس تخدام  عناملعارف  وللحصول عىلض ببحوهثم أأسرتاليا، للعمل مع رشاكء يف رشاكت الأدوية يف البدلان املتقدمة للهنو 

أأحدث التكنولوجيات واملركبات وغريها من الأصول من املنظامت الرشيكة، مما يبني أأن أأعامل بناء القدرات قد حتققت لعلامء 
لنقل  اتاتفاق كجزء من من خالل تشاطر الأصول واملواد نقل التكنولوجياأأنه مت اإىل كذكل  توأأشار من البدلان النامية. 

ىل أأن تكوين الكفاءات املواد ، ونقل املعلومات العلمية غري املنشورة من خالل اتفاقات احلفاظ عىل الرسية، وأأشارت أأيضا اإ
وفامي يتعلق ابلنتاجئ احملددة، أأبلغت الأمانة اللجنة بأأن بعض أأوجه التعاون قد ميثهل يف حده ذاته ب عدام همام يف نقل التكنولوجيا. 

ىل مراحل متقدمة، وصلت  لكتشافات نفسها، حيث أأن النجاح قد مت اب فامي يتعلقبأأن عىل املرء أأن يتحىل ابلصرب  وذكهرتاإ
نس يب. وشددت الأمانة عىل أأنه اكن هناك تركزي متعمد عىل جمال البحث والتطوير، ول س امي عىل جانب حنو  عىل حتديده

ىل أأن برانمج الويبو الأخ تالبحث، وأأشار  رض أأثبت يف الس نوات امخلس الأوىل أأن امللكية الفكرية ليست عائقا أأمام كذكل اإ
 النفاذالبياانت العلمية غري املنشورة، وتوفري  بشأأنزايدة البحوث للرشاكت والكياانت لتبادل ادلراية والأرسار التجارية 

ىل امل   هنا تقوم بتطوير قاعدة البياانت لتصبح وتراخيص براءات. وأأوحضت الأمانة أأيضا أأ  اتركبات ومكتبات املركبالواسع اإ
ىل اشي ستبدأأ يف هناية الس نة. و و منصة للموارد توفر معلومات حمددة ومفصةل عن مجيع أأوجه التعاون اجلارية واملس تمكةل  ر اإ

س تعرضها النظراء وأأهنا س تكون متاحة أأيضا يف منصة ي أأن الكثري من املعلومات قد نرشت أأيضا يف اجملالت العلمية اليت 
ىل تشجيع التعاون والتوفيق، ولكهنا حذرت من أأهنا ل تزال يف  ىل أأن منصة املوارد س هتدف اإ املوارد. وأأشارت الأمانة كذكل اإ

ات جديدة تطبيقمن أأجل حول حفص مركبات جديدة حممتةل أأو مركبات قامئة  يمتحورمرحةل مبكرة، أأي أأن معظم التعاون 
ىل س نوات  10س تغرق كن أأن ي ميوهو ما حممتةل،  ىل  ةس ن 15اإ ىل أأن بعض التعاون قد انتقل اإ لتطوير املنتج. وابلنظر اإ

مرحةل اثنية، أأوحضت الأمانة أأهنا ركزت يف اخلطة الاسرتاتيجية عىل تقدمي املساعدة بناء عىل طلب البدلان أأو مؤسسات 
رشوط الرتخيص وأأضافت أأن ، ةالتعاون الناحجأأوجه جية لإدارة امللكية الفكرية حول من البدلان النامية يف وضع اسرتاتي 

ر كذكل اشي و  شفافة متاما وترتكز عىل املبادئ التوجهيية اليت وقع ووافق علهيا لك عضو من أأعضاء برانمج البحث للويبو.
ىل أأن تكل املبادئ التوجهيية وضعت حد ج اسرتاتيجية ادر مت اإ  هوأأضافت الأمانة أأن أأدىن، وهو احلد الأدىن من الرشوط. ااإ

ل ابستامثراهتا  تاليت جنحو يف اخلطة الاسرتاتيجية مجلع املنح الصغرية للتعاون يف البدلان النامية  يف اجلوةل الأوىل واليت مل تمت اإ
س تأأيت خارج نطاق  التعاون وتيسري مقرتحات املنح لالستامثرات الأكرب جحام اليتأأوجه بخطوة  تقدمالوطنية من أأجل ال 

ىل برانمج الويبو الأخرض، موحضة أأن نقل التكنولوجيات السلمية بيئيا هو هدف  برانمج البحث للويبو. مث انتقلت الأمانة اإ
بناء القدرات. وفامي يتعلق أأنشطة التوفيق و  فعاليات، ولكنه نظام قامئ عىل السوق مت تعزيزه من خالل املنصةمن أأهداف 

ىل أأن برانمج الويبو الأخرض س  بأأهداف التمنية امل  يف جمال الرشاكة، يف  اكون، من خالل هنجهيس تدامة، أأشارت الأمانة اإ
أأهداف التمنية املس تدامة الأخرى أأكرث من يف أأن مس تخديم الويبو الأخرض ميكن أأن يقدموا مساهامت  توزمع ،صمميال

بشأأن املياه النظيفة  6التام عىل اجلوع، ويف الهدف القضاء  بشأأن 2الهدف  يفتكل اليت س بق ذكرها، عىل سبيل املثال. 
. وشددت الأمانة العمل املنايخبشأأن  13الهدف  ويف النظيفة وبأأسعار معقوةل بشأأن الطاقة 7الهدف يف و والنظافة الصحية

 340وايل مشارك يف العام املايض وح 300عىل أأن برانمج الويبو الأخرض قد شهد نتاجئ ملموسة تتعلق بصالته، أأي حنو 
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ىل الأمانة عقب املو عىل النحومشاراك يف الس نة احلالية،  الابتاكر من أأجل  فعاليةحض من عدد الاس تبياانت اليت أأعيدت اإ
ىل أأهنم فهيا أأشار املشاركون اليت ، املياه ىل  5قاموا ما بني أأ اإ ىل كذكل ومت الإشارة صةل مفيدة.  15اإ  الصالتأأن عدد هذه اإ

يف ادلراسة الاس تقصائية الس نوية. وشددت الأمانة عىل أأن برانمج الويبو الأخرض  ةواحضكون تس يؤدي اإىل صفقات 
ىل تقدمي ش بكة انبضة ابحلياة، عىل النحو املفصل يف الصفحة هي من وثيقة الربانمج  الإنلكزييةمن النسخة  147دف اإ

آخر العاملي، ول س امي دلى املبتكرين من البدلان ا الرتابطواملزيانية، وتيسري  لنامية. وسلطت الأمانة الضوء عىل أأن أ
ندونيس ية تدعى "كوبرنيك" ويه منظمة غري رحبية برانمج الويبو الأخرض عضو/رشيك يف  يف الولايت  وخرييةهو منظمة اإ

 هتدف أأساسا اإىل خدمة امليل الأخري وتوزيع التكنولوجيات منخفضة التلكفة عىل املس تفيدينو املتحدة الأمريكية )نيويورك( 
طوكيو. وأأوحضت الأمانة  ويه متكل أأيضا رشكة هتف اإىل حتقيق الرحب بدأأت معلها يفيف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، 

أأيضا أأن الويبو جترى مناقشات حول كيفية تعزيز بعض املنتجات واخلدمات اليت تقدهما الرشكة من خالل الابتاكر من أأجزاء 
ىل حتقيقها. وفامي الأخرض الويبو برانمج سعى ي والأنشطة اليت  الارتباطيدل عىل نوع أأخرى من العامل، وأأضاف أأن ذكل  اإ

يتعلق ابلسؤال الأخري عن الأنشطة الثالثية اليت اشرتكت يف تنظميها منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية والويبو، 
ىل  أأن  وأأكدتومة مضادات امليكروابت وامللكية الفكرية والتجارة، ندوة ثالثية يف العام املايض بشأأن مقاعقد أأشارت الأمانة اإ

أأن الندوة  ومتت الإشارة اإىلحىت الآن.  ارو قد يف قاعة املؤمترات اجلديدة للويبو واكنت أأفضل ندوة ثالثية حضالاجامتع ع  
العام املقبل. وأأشارت الأمانة س يتبعها عدد من الأنشطة بشأأن هذا املوضوع وأأن من احملمتل عقد ندوة ثالثية أأخرى يف أأوائل 

ىل أأن ادلراسة الثالثية حتولت اإىل دورة مكثفة للتعمل عن بعد عىل مس توى التنفيذ ىل واضعي  اتساع 10ملدة  ينياإ موهجة اإ
ىل أأن ادلورة س تكون متاحة جماان، وأأن الس ياسات وأأن أأاكدميية الويبو قد تولت املسؤولية الاكمةل عن ادلورة. وأ   شري أأيضا اإ

خة من ادلروس اخلصوصية س تكون متاحة، وأأن منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية س تقدمان ادلورة أأيضا نس
نرتنتعىل موقعهيام  ىل أأن ادلراسة الثالثيةعىل الإ جيري حتديهثا ليك  ،أأربع س نواتمدهتا  بلغتاليت  ،. وأأشارت الأمانة أأيضا اإ

آخر التطورات املتص جيابية عىل يقد حتققت تطورات وتطو و ةل ابلعمليات املعيارية والس ياساتية، تأأخذ يف الاعتبار أ رات اإ
ىل أأن  ضافة جديدة لدلراسة الثالثية. ويف اخلتام، أأشارت الأمانة اإ اجلديدة  النسخةاملس توى الوطين، وهو ما لن ينعكس يف اإ

 وفامي خيص الأس ئةل املتعلقة .ات الويبو الست يف العام التايلجبميع لغ و 2018مع هناية عام  س تكون متاحة
ماكنية توفري قاعدة بياانت للمندوبني العاملني مع الويبو ،19 ابلربانمج أأشارت الأمانة اإىل أأن وفد ش ييل طرح سؤالا بشأأن اإ

وفد كندا طرح سؤالا يتعلق بتنويع وسائل التواصل الاجامتعي، أأي تنويع وأأن تتضمن معلومات التصال ملوظفي الويبو 
الطريقة اليت تس تخدم هبا الويبو وسائل التواصل الاجامتعي من الناحيتني اجلغرافية والثقافية. وردا عىل السؤال الأول 

ابلفعل تطوير تطبيق للهاتف احملمول للمندوبني،  ه جيريوالقدرة عىل التصال ابملوظفني داخل الويبو، أأبلغت الأمانة اللجنة بأأن
أأن التطبيق س يكون هل اإىل كذكل  وأ شريلجمعيات. ل وقت لحق من العام ويف الوقت املناسب يمت يف  هاإطالقومن املرتقب 

 ة فرعيةتغيريات يف الاجامتعات وجلسال وظيفة تقوميية تطلع املندوبني عىل الاجامتعات و  "1"أأربع وظائف رئيس ية يه: 
امتعات واملواد الأخرى ذات الصةل املتعلقة اس تضافة واثئق الاج "2"لإخطار املندوبني يف غضون ثوان من حدوث تغيري؛ 

خباري "3"بأأحداث حمددة؛  شعارات اإ العديد من  يشرتك فهيا ابلفعلويبو اليت الإخبارية للنرشة ال ، يف املقام الأول من ةاإ
لهيا بسهوةل يف تطبيق الهاتف احملمول؛  النرشةأأن وأأضافت املندوبني،  لتواصل مع القدرة عىل ا "4"الإخبارية ميكن الوصول اإ

كون وظيفة مدجمة سيمت اختبارها يف وقت لحق من الصيف، وابلتايل س يكون من السهل الوصول ت س  يتموظفي الويبو، ال
التواصل الاجامتعي اليت تس تخدم  لوسائ ملنصاتالتصال الرئيس ية. وفامي يتعلق ابلسؤال الثاين بشأأن تنويع الويبو هجات اإىل 

ىل الأسواق، أأكدت الأ  مانة للجنة أأن الويبو تقدر أأمهية التعامل مع البدلان والثقافات يف مجيع أأحناء العامل بطريقة للوصول اإ
ىل أأن الويبو بدأأت نشاطها  وأأشارتفعاةل،  ، وخاصة يف سوق السائدةالاجامتعي ابس تخدام املنصات  التواصلوسائل يف اإ

ظهور منصات أأخرى،  يفة بعد ذكل أأهنا تدرس وتنظر . وأأكدت الأمانالأوىلأأمرياك الشاملية لأهنا اكنت منصات ادلخول 
بدلان ومناطق معينة. وأأشارت الأمانة أأيضا ى أأمهية مزتايدة دل باليت تكتس املتناميةبأأن هناك العديد من املنصات  وتدرك

ىل أأهنا تعاجل املسأأةل يف الوقت احلايل من خالل ترمجة التغريدات أأو  ة مرة أأخرى أأن الهامة بعدة لغات، مؤكداملنشورات اإ
احلالية. ويف اخلتام، شددت الأمانة أأيضا عىل أأهنا تدرس خيارات  منصاهتاطرقا بديةل لزايدة هذا الوجود مضن  تدرسالأمانة 

وضع اسرتاتيجية حيث جيري التعامل بفعالية أأكرب مع املنصات الأخرى، ورحبت ابلقرتاحات املقدمة من ادلول الأعضاء، 
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وتوفري املوارد لها عىل حنو فعال، ووضع اسرتاتيجية اتصال فعاةل ومنطقية يف مجيع أأحناء العامل عىل  اتنصلتحديد أأولوايت امل 
 .تتكل املنصا

يضاحات والإجاابت عىل الأس ئةل  .158 ندونيس يا الرئيس عىل فرصة أأخذ اللكمة. وأأعرب الوفد عن تقديره لالإ وشكر وفد اإ
ىل اس تنتاج ما  عىل حنواليت طرحت من قبل. وأأبرز الوفد،  ذكرته الأمانة، أأن الأنشطة يف الس نوات امخلس املاضية أأدت اإ

وابلتايل  عائقامفاده أأن امللكية الفكرية ليست عائقا. واتفق الوفد مع الرأأي القائل بأأن امللكية الفكرية يف الواقع ليست دامئا 
 18مج انربل تقدم امجليع. وفامي يتعلق ابلينبغي أأن تكون قادرة عىل دمع المنو الاقتصادي والأهداف الإمنائية من أأج

عمتد ي ن املعروف للجميع أأنه عندما مفحصاب املصلحة املتعددين، لأ املنتدايت الرئيس ية (، يةالفكرية والتحدايت العامل  امللكية)

أأهداف التمنية  يه ادلوافع الرئيس ية لتنفيذ ينأأحصاب املصلحة املتعدد منصات تكونرؤساء ادلول أأهداف التمنية املس تدامة، 
الوثيقة، عىل وجه اخلصوص،  اس هتاللاملس تدامة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف رؤية اللكمة اليت اس تخدهما املدير العام يف 

أأن أأهداف التمنية املس تدامة س تحتل ماكنة ابرزة يف تنفيذ الربانمج واملزيانية. وعوضا عن ذكل، ينبغي أأن يعكس ذكل حقا 
 4و 3كية الفكرية والتحدايت العاملية تساهامن يف حتقيق الكثري من الأهداف، وليس فقط الأهداف عليه، وأأن املل  يهما 
يضاحات والأجوبة اليت قدمهتا الأمان9و  ة.. وكرر الوفد تقديره وأأعرب عن رسوره لالإ

ب اخلارجية، ابس تثناء وأأبدت الأمانة رغبهتا يف تناول الأس ئةل والتعليقات اليت أأاثرهتا الوفود املتعلقة جبميع املاكت .159
ىل التعليقات اليت أأبداها وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، أأن تاكليف املباين والصيانة  نيويورك. وأأعلنت الأمانة، ابلإشارة اإ

ىل الأعضاء أأثناء اسرتاحة الغداء. للماكتب اخلارجية، اليت حتدد مبلغ املساهامت املقدمة من لك بدل مضيف، قد ق   دمت اإ
ل أأهنا أأشارت وذكرت ا لأمانة أأنه ل توجد مشلكة يف تقامس املعلومات التفصيلية عن املاكتب اخلارجية مع ادلول الأعضاء، اإ

ىل عبارات احلذر بشأأن الإدارة  ىل أأن تضع ذكل يف الاعتبار. ونهبتاملذكورة يف وقت سابق من ادلورة،  التفصيليةاإ  الوفود اإ
ف معني يف مرحةل يل عىل خط فئة تاك ابملائة 1488.6املتعلقة بزايدة النفقات بنس بة  وأأوحضت الأمانة أأهنا سرتد عىل املسأأةل

ىل وفد الياابن عىل تأأكيد دمعه والزتامه بأأنشطة مكتب الويبو يف الياابن  لحقة. وعالوة عىل ذكل، توهجت الأمانة ابلشكر اإ
املاكتب اخلارجية حسب  تقس ميكندا بشأأن قوم بعمل رائع، متش يا مع املاكتب الأخرى. واس تجابة لطلب وفد يي اذل

ذا مل تكن قد ق   س يقدمالنفقات، أأوحضت الأمانة أأن ذكل  ن املسأأةل الرئيس ية  تدم ابلفعل. وقاليف وثيقة الأس ئةل والأجوبة، اإ اإ
يف الثنائية  تمتثل يف أأن تلمتس ادلول الأعضاء مزيدا من املعلومات احملددة فامي يتعلق ابملكتبني اجلديدين الذلين س يفتحان

دراج خطوط الأساس والغاايت الإضافية. وأأعربت الأمانة عن رغبهتا يف  تاحلالية، وهام اجلزائر ونيجرياي، وطلب  اإطالعاإ
بشأأن حاةل املكتبني. وأأوحضت الأمانة أأهنا اكنت تعمل عن كثب مع حكوميت نيجرياي عىل املس تجدات ادلول الأعضاء 

اكنت هناك مشاورات نشطة للغاية يف لك من جنيف وكذكل يف نيجرياي و املباين والأمن. واجلزائر فامي يتعلق بقضااي مثل 
حراز واجلزائر و  قبل هناية هذا العام.  نيكتبامل لحكومتني، يف حماوةل لتفعيل ولمانة الويبو لأ الهدف املشرتك  يفتقدم مطرد يمت اإ

ىل أأن مجيع املشاركني ملزتمون الزتاما اتما، و  هنا ذكل ممكن،  عىل الرمغ من أأنوأأشارت الأمانة اإ س تكون هممة صعبة. ويف فاإ
ضوء ذكل، رأأت الأمانة أأن من السابق لأوانه البدء يف وضع خطوط أأساس وأأهداف للماكتب اليت ل توجد عىل أأرض 

جراء ل بد من  وما اإىل ذكلا بعد. وأأوحضت الأمانة أأنه من أأجل حتديد الأهداف وخطوط الأساس الواقع ومل يمت تفعيله اإ
 يف أأن تكون هناك مناقشات مع البدلان املضيفة وينبغي النظروينبغي اكتب وظيفية، املمشاورات، وينبغي أأن تكون 
من السابق لأوانه بوضوح وضع خطوط أأساس ادلول الأعضاء ابلفعل. وذلكل فوضته  اذليالأولوايت مضن الإطار العام 

هنا س تضع خطوط أأساس وأأهدافا  أأمل أأن توأأهداف. ويف هذا الس ياق، أأضافت الأمانة أأنه مبجرد فتح املاكتب وتشغيلها، فاإ
ىل ادلول الأعضاء يف أأقرب وقت ممكن بعد ذكل. وذكرت الأمانة أأن طلب وفد س نغافورة  حلصول عىل مزيد من ابتنقلها اإ

ل، ل س امي فامي يتعلق خبطوط الأساس ومؤرشات الأداء، سيمت الرد عليه يف مرحةل لحقة. وردا عىل تعليق من وفد التفاصي
يطاليا  عن رغبهتا يف لأمانة ا أأعربت، مبا يف ذكل تعزيز املؤرشات اجلغرافية، للملكية الفكرية خلدمات العامليةا يتعلق بتعزيزاإ

يطاليا أأن املاكتب اأأن تؤكد ل العالمات  وأأ سواء اكنت متعلقة ابلرباءات امللكية الفكرية  مجيع اخلدمات تعززخلارجية وفد اإ
ددها عامالن رئيس يان هام الطلب واحلاجة حياجلغرافية أأو التصاممي. وذكرت الأمانة أأن أأولوايت العمل  املؤرشات وأأ التجارية 
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ىل التعليقات اليت أأدىل هبا ن خيتلفان فعال من ماكن لآخر تبعا ملواقع املاكتب اخلارجياالذل ة. ويف هذا الصدد، أأشارت الأمانة اإ
م به مكتبه اخلاريج يف تنظمي ودمع ندوة عاملية بشأأن املؤرشات اجلغرافية، يف اوفد الصني فامي يتعلق ابدلور الرئييس اذلي ق

لويبو ول ينبغي أأن تشكك فهيا عزز مجيع خدمات اتالشهر السابق. وذكرت الأمانة أأن املاكتب اخلارجية جزء من الويبو و 
نشاء مكتب الصني يف  وأأشادت بعمل  2014يوليو  14ادلول الأعضاء. وشكرت الأمانة وفد الصني عىل دمعه وكفاءته يف اإ

املكتب الرائع. وذكرت الأمانة أأهنا تلقت تقارير نصف شهرية من مجيع املاكتب وطلبت مؤخرا تقامس تكل التقارير مع ادلول 
وثيقة أأمام امجلعيات توحض العمل املفصل اذلي تقوم به  عرضابلإضافة اإىل ذكل، أأعربت الأمانة عن أأملها يف الأعضاء. و

امجلعيات وابلتايل س تكون فرصة  ونحرض يرت الأمانة ادلول الأعضاء بأأن رؤساء املاكتب اخلارجية س  املاكتب اخلارجية. وذكه 
أأولوايت عىل  أأن يتعرفوابارشة، ويف املقابل، لرؤساء املاكتب اخلارجية م  أأس ئلهتمعلهيم  يطرحواممتازة لدلول الأعضاء أأن 

ن ونظرا لأ  ورصحيا. حرافيه. وشددت الأمانة عىل أأنه ينبغي أأن يكون تفاعال  واسري ي ادلول الأعضاء والاجتاه اذلي ينبغي أأن 
ضافة للش بكة،  ةهذه الأايم ل تزال مبكر  آخران خالل تكل الس نة، وس تقرر مكتبني قبل عامني، وس يضاف مكتبفقد مت اإ ان أ

معل املاكتب جتاه  راهابلطبع. وفامي يتعلق ابلتعليقات والأس ئةل اخملتلفة اليت تلقهتا الأمانة بشأأن ما تالبقية ادلول الأعضاء 
ذا اكنت تعمل بشلك جيد أأم ل، رأأت الأمانة أأهنا ليست يف  هن توقال حلمك أأو التعليق علهياها ابل يسمح  وضعاخلارجية وما اإ  ااإ

جراء تقيمي يف  ختوللويبو. وأأضافت الأمانة أأن املبادئ التوجهيية منظومة عاملية ليبذل قصارى هجده جلعلها فعاةل وجزءا من  اإ
، ومن مث س يكشف التقيمي املس تقل عن كيفية معل هذه املاكتب. ويف اخلتام، أأعربت الأمانة عن شكرها لوفود 2021عام 

ىل ماكتهبا اخلارجية، ويبدو أأهنا راضية متاما عن روس يا والربازيل وس نغاف ىل الصني، اليت أأشارت مجيعها اإ ورة، ابلإضافة اإ
عالمة جيدة وعالمة جيدة للش بكة. وأأبدت الأمانة رغبهتا يف تناول السؤال اذلي طرحه وفد الياابن ابمس  ههذ وت عدمعلها. 

زايدة كبرية يف فئة  تحدثأأنه لتشغيلية الأخرى. ووافقت الأمانة عىل اجملموعة ابء بشأأن الزايدة يف فئة التاكليف والتاكليف ا
التاكليف هذه. ورشعت الأمانة يف رشح أأن فئة التاكليف تغطي المتثيل والنفقات التشغيلية الأخرى مثل الإصالحات 

ىل ذكل. وتعكس الزايدة أأن الويبو دلهيا عدد مزتايد من املاكت ب اخلارجية ومن مث فقد مت الصغرية والشؤون الرضيبية وما اإ
طار الربانمج للمكتبني اجل ةختصيص مزياني . غري أأن الأمانة شددت 2018/19للثنائية  20ديدين يف اجلزائر ونيجرياي يف اإ

ليست من النسخة الإنلكزيية. و  162كام هو موحض يف الصفحة  ابملائة 6.9عىل أأن الزايدة يف الربانمج كلك تقترص عىل 
تعكس يف الواقع مزيانية و  الزايدة الإجاملية أأصغر بكثريف ،اليت متثلها هذه الزايدة يف فئة التاكليفيه انمج برمته الزايدة يف الرب

وفد الربازيل  اذلي طرحه السؤالمكتبني خارجيني جديدين يف أأفريقيا. وعالوة عىل ذكل، أأعربت الأمانة عن رغبهتا يف تناول 
طار النتي . وأأوحضت الأمانة أأن ذكل يعكس موارد خمصصة لنظام أأمتتة امللكية (4رابعا ) جة املرتقبةبشأأن اخنفاض املوارد يف اإ

آس يا  15الفكرية من الربانمج  آس يان( اذلي خيدم منطقة رابطة أأمم جنوب رشيق أ من مكتب س نغافورة، ورمغ أأن املوارد )أ
طار هذه النتيجة املرتقبة،اخملصصة من مكتب س نغافورة نفسه قد خ   اخلدمات املتعلقة بنظام  سوف يمت تعزيزف  فضت يف اإ

ىل السؤال  .أأمتتة امللكية الفكرية يف املنطقة الاختالف يف أأوجه أأوحضت أأن و وفد س نغافورة،  اذلي طرحهوتطرقت الأمانة اإ
عكس خمتلف الس ياقات اليت تعمل فهيا املاكتب وكذكل تخمتلف خطوط الأساس والأهداف ابلنس بة للماكتب اخلارجية 

 يف املواقع اجلغرافية اخملتلفة. ةالف يف التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ املرتقبالاخت

نه ل يعزتم أأن ي  .160  تدخل يفوشكر وفد الياابن الأمانة عىل تقدمي البياانت اليت اكنت مبثابة معلومات جيدة. وقال اإ
مانةأأن معل الأمانة و تفاصيل   ه كثريا.تجشع  اللكامت الإجيابية للأ

رد يمت الومفيدة جدا. وأأشار الوفد اإىل سؤالني مل  وافيةمعلومات من  هميقدما مت تربازيل الأمانة عىل وشكر وفد ال .161
طار الربانمج  الصةل بس ياسة ذات مسامهة الويبو فامي يتعلق بقضااي امللكية الفكرية واملسائل بشأأن . أأول، 18علهيام يف اإ

لهيا وفود أأخرى واثنيا، النتيجة املرتقبة اثمنا   .18يف الربانمج  (5)املنافسة واليت أأشارت اإ

ىل  .162 نه يتطلع كثريا اإ ملندوبني. وأأعرب الوفد عن رغبته يف ذكر جتربة خشصية اخلاص ابتطبيق ال وقال وفد ش ييل اإ
ن مجيع التصالت يف الويبو ميكن أأن تكون حامسة تبعا للحاةل. ويف هذا الس ياق، وجه الوفد نداء  وواصل ،مكندوب قائال اإ

 يث تكون حقا أأداة مفيدة للأعضاء.بأأن تكون هذه املعلومات شامةل قدر الإماكن وأأن تغطي مجيع جوانب املنظمة حب 
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 (5)فد الربازيل فامي يتعلق بتخفيض املزيانية للنتيجة املرتقبة اثمنا واعتذرت الأمانة عن عدم تساؤلها عن الأس ئةل اليت أأبرزها و 
(. املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى فاوضاتمغريها من معليات و مع مع الأمم املتحدة و  تاكارش وتعقد )تتفاعل الويبو بفعالية 

ىل أأن املوارد اخملصصة لتكل النتيج يه موارد من  18ة املرتقبة ابذلات يف الربانمج وكام هو موحض يف التعليق، جتدر الإشارة اإ
هنا ل تعكس مدى امل  مكتب املدير العام الربانمج نفسه وامللكية الفكرية والتحدايت جحم  ِصغرأأو ِكرب ساعد، وابلتايل فاإ

بب اخنفاض نس بة هناك اخنفاض بس و العاملية والتفاعل مع املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى ورشاكء الأمم املتحدة الآخرين. 
ىل زايدة 20دلمع معل الربانمج  هاص ي ص مت خت  ليتااملساعد املوظفني يف مكتب املدير العام موارد  . والواقع أأن ذكل يرجع اإ

هناك ف . وكام يتضح من ذكل، الويبو للبحثوبرانمج  وبرانمج الويبو الأخرضالرتكزي عىل امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 
عادة ختصيص من ىل النتيجة املرتقبة  حتديداهذه النتيجة املرتقبة  اإ وخالصة القول اإن الك التحولني يعكسان " 1" سابعااإ

 .يجتنيساعد يف النت امل وقت مكتب املدير العام 

جابة عن السؤال املتبقي .163  أأقل بدلان عليهبشأأن امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة ذكرت الأمانة أأن خط الأساس  ولالإ
ستند اإىل طلبات البدلان اليت المتست املساعدة يف هذا اجملال للويبو لتسهيل املناقشة بني امللكية الفكرية وسلطات ي . و عددا

 العمل، كام حدث يف املايض مع الربازيل. وأأكدت الأمانة لدلول الأعضاء أأن هذا النشاط سيس متر. غراض ورشاملنافسة لأ 

لعدم وجود طلبات أأخرى بشأأن اللكمة، ذكر أأنه ميكن اختتام املناقشات وشكر الرئيس الأمانة عىل هذا الرد، ونظرا  .164
املناقشة بشأأن الهدف الاسرتاتيجي التاسع )ادلمع ابب أأعلن الرئيس فتح و  بشأأن الهدفني الاسرتاتيجيني السابع والثامن.

ىل  21الإداري واملايل الفعال( املتعلق ابلربامج  ىل التعليق28اإ  .. ودعا الرئيس الوفود اإ

نه ي وشكر وفد املكس يك الرئيس و  .165 عن هذا الهدف اذلي اعتربه هاما ومثريا من يتلكم أأول كون رشفه أأن يقال اإ
لالهامتم. وأأعرب الوفد عن امتنانه مجليع املعلومات الواردة يف التقرير وعن الربامج قيد التدقيق حاليا. وأأعرب الوفد عن رغبته 

لصرب مقدما لأن بعض الأس ئةل قد تبدو مفصةل لتحيل ابالأمهية اخلاصة وطالب اب يف التعبري عن بعض الأس ئةل احملددة ذات
يف الربانمج  (3)جدا. وفامي يتعلق ابجلهود املبذوةل من حيث أأفضل املامرسات والأخالق، يف ضوء النتيجة املرتقبة اتسعا 

ىل الوفد  أأشار، 21 الويبو وس ياساهتا الأخالقية ابملقارنة مع العدد  ملوظفني اذلين يدركون مبادئمن ا ابملائة 86رمق الأساس اإ
ذا اكن بسبب حتديد هذا الهدف  معرفة. وأأعرب عن رغبته يف ابملائة 85الأقل وهو املس هتدف  أأقل من خط الأساس وما اإ

 من املوظفني يف املنظمة. وعالوة عىل ذكل، طلب ابملائة 100الوضع املثايل اذلي س يكون  فدس هتينبغي أأل يعكس امل 
ىل تعليقات املراجع اخلاريج. ويف الربانمج  ىل الوفد  أأشار، 22الوفد تعليقات الأمانة عىل التقدم احملرز، خاصة ابلنظر اإ أأنه اإ

طار س هتل يزال يتعني حتديد امل  دف واخلط الأسايس للمؤرش املتعلق بوعي الإدارة واملساءةل عن تطبيق الإطار التنظميي يف اإ
طار هذه النتيجة  (3)اتسعا النتيجة املرتقبة  ىل أأن املزيانية يف اإ حرازه. وأأشار أأيضا اإ وطلب معلومات عن أأي تقدم يمت اإ

مليون فرنك  1165مليون فرنك سويرسي مقابل 1626، حيث بلغت 2016املرتقبة تبدو أأقل بكثري مما اكنت عليه يف عام 
، رحب الوفد 23عليق عىل ذكل. وفامي يتعلق ابلربانمج من الأمانة الت  والمتستقريبا،  ابملائة 30سويرسي، أأي ابخنفاض قدره 

ابجلهود اليت بذلهتا الأمانة لبلوغ الهدف من حيث املساواة بني اجلنسني والتوزيع اجلغرايف. ورأأى الوفد أأن هذا أأمر ابلغ 
ظر فهيا لإحراز املزيد من الأمهية وأأنه ينبغي مواصةل اجلهود عىل هذا النحو، وأأعرب عن رغبته يف معرفة التدابري اليت مت الن

دخال أأي تغيريات  نه لن تكون هناك وظائف جديدة يف الثنائية املقبةل ولن يمت اإ نه قيل اإ التقدم يف هذا الصدد. وقال الوفد اإ
ا يف اسرتاتيجية التنفيذ عي، رأأى الوفد أأن هناك خطأأ مطب 24عىل سن التقاعد يف املس تقبل القريب. وفامي يتعلق ابلربانمج 

ىل اخنفاض انبعااثت الكربون اليت تنتج يشري  بقاء  ،عىل الأقل يف النسخة الإس بانية ،الهدفذكر أأنشطة الويبو، بيامن عن اإ الإ
، أأعرب الوفد عن تقديره 26ورأأى الوفد أأن الهدف هو خفض الانبعااثت. وفامي يتعلق ابلربانمج  عىل الانبعااثت.

معرفة ما مت القيام به يف جمال الغش، وهو موضوع يثري الاهامتم. ويف الربانمج عن رغبته يف و للمعلومات املتعلقة ابلوقاية، 
خطة العمل عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة مت النظر فهيا يف الفصل اذلي يتناول  عرفة أأن، أأعرب الوفد عن تقديره مل27

ذا اكنت الأمانة  ل هذه. ويف اخلتام، شكر الوفد الأمانة عىل خطة العمقد تتناول ابلتفصيل خدمات املؤمترات واللغات وما اإ
مجيع الواثئق التحضريية املنشورة جبميع اللغات الرمسية للمنظمة وشدد عىل أأهنا حمل تقدير كبري من جانب وفده فضال عن 
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بو يف الوقت الأمانة عىل مواصةل هذا اجلهد وضامن ترمجة الواثئق اليت تنرشها الوي  وحثالبدلان الناطقة ابلإس بانية الأخرى. 
 املناسب.

وحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأعرب عن رغبته يف الإدلء مبالحظة عامة  .166
بشأأن الهدف الاسرتاتيجي التاسع. وأأحاطت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب علام بتعليقات املدير العام عىل 

ىل أأنه، موظفي الويبو. و  ومزايىل مرتبات التعديالت اليت أأدخلت ع وفقا ملقرتحات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية، أأشار الوفد اإ
جراء معلية لقياس نطاق تكل التعديالت والنظر يف أأثر ذكل عىل الثنائية فاإ  بع مجموعة اتتوف . وس2018/19نه جيري حاليا اإ

لتنفيذ التدابري املتفق اخملصصة ثب، وكذكل أأي تغيريات يف موارد املزيانية بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب التقدم احملرز عن ك 
 علهيا ابلفعل.

براز البدلان عىل الصعيد  21وأأعرب وفد جورجيا، بصفته الوطنية، عن تأأييده للربانمج  .167 ىل اإ ملبادرات الأمانة الرامية اإ
 الفعالياتانة لتوفري خدمات رفيعة املس توى لتنظمي ادلويل. ويف هذا الس ياق، أأعرب عن تقديره للعمل اذلي قامت به الأم

ماكنيات وفرصا كبرية الثقافية واجلانبية اليت ع   التنوع الثقايف يف البدلان  عىل للتعرفقدت يف الويبو، الأمر اذلي أأاتح اإ
 بأأرسه. وبعد ذكل، امللكية الفكرية يف العامل تقامسالأخرى. ومن خالل الاس تفادة من هذه الإماكنيات، متكنت البدلان من 

برازها وتعزيز تراهثا  تأأييدهأأكد الوفد من جديد  مجليع املبادرات املتعلقة بتنظمي الفعاليات الثقافية اليت تدمع البدلان لزايدة اإ
مانة وأأعرب عن رغبته يف مواصةل هذه الأنشطة وكذكل تشجيع  وثقافهتا التقليدية. وسلط الوفد الضوء عىل الهنج املهين للأ

، شكر الوفد الأمانة عىل التفاصيل 23و 22مانة عىل العمل يف هذا الاجتاه للثنائية املقبةل. وفامي يتعلق ابلربانجمني الأ 
والتخطيط احملدد. ورحب الوفد مببادرة الويبو يف تنظمي أأنشطة التوعية يف البدلان املمثةل متثيال انقصا أأو غري املمثةل، وذلكل 

ام توحض النس بة املئوية لزايدة الطلبات الناجتة عن هذه الأنشطة. وفامي يتعلق ابلتنوع اجلغرايف، أأعرب عن رغبته يف تلقي أأرق
أأعرب الوفد عن رغبته يف رؤية أأرقام تبني النس بة املئوية للفرق بني خطوط الأساس وأأهداف التوزيع اجلغرايف، عىل النحو 

أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يرى توزيع جغرايف متساو لضامن اذلي وافقت عليه ادلول الأعضاء. وعىل غرار هذه اخلطوط، 
املساواة بني مجيع ادلول الأعضاء يف أأمانة الويبو. وأأعرب عن امتنانه للمبادرات املتخذة يف هذا الاجتاه، وحث الأمانة عىل 

نصافا.  مواصةل العمل من أأجل حتقيق متثيل جغرايف أأكرث اإ

جبدول الأوىل تعلق ت هبذا الهدف الاسرتاتيجي.  انيف بيانه الافتتايح تتعلق اتوشدد وفد الربازيل عىل نقطتني أأثري .168
العام املايض مع اجامتعات يف الويبو، وحث الأمانة عىل اختاذ التدابري  تاتداخل  اللتنيالاجامتعات، ودوريت جملس تريبس 

ىل توازن المتثيل اجلغرايف، اذلي أأشار ية، وفامي يتعلق ابلثان الالزمة لتجنب تكرار احلاةل مرة أأخرى يف العام التايل. و  شارة اإ يف اإ
ليه وفد جورجيا أأيضا،  ىل أأن أأمرياك الالتينية شهدت اخنفاضا يف المتثيل عىل النحو املبني يف تقرير أأداء أأشار الوفد اإ اإ

جراءات لضامن  ىل اختاذ اإ  س توايت العليا.جغرايف متوازن ل س امي عىل امل  متثيلالربانمج. وذلكل، س تكون هناك حاجة اإ

دارة املوارد البرشية  23. وفامي يتعلق ابلربانمج 21وأأعرب وفد الصني عن تقديره لسرتاتيجيات تنفيذ الربانمج  .169 )اإ
ضافية، ب اذلي يفيداملدير العام  اس هتالل ذكهروالتمنية(،  س تكون الأهداف و أأنه يف الثنائية املقبةل لن تكون هناك وظائف اإ

ملوارد البرشية يه التنوع اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن جحم العمل ذات الأولوية لس ياسة ا
، مما زاد من تأأثري الويبو عىل نطاق العامل، ومن مث س يكون من الرضوري زايدة امس متر  اازدايد يشهديف الس نوات الأخرية 

ضافية. وعالوة عىل ذكل، وفامي يتعلق بتمنية املوارد البرشية ملواهجة عبء العمل. وأأعرب الوفد عن ق لقه لعدم وجود وظائف اإ
ىل جانب التنوع اجلغرايف، مثل املتطلبات اخلاصة من نظم التسجيل  املوارد البرشية، ذكر الوفد أأن هناك اعتبارات أأخرى اإ

 التباحثلعمل وقدرة املوظفني عىل العاملية بشأأن املوارد البرشية والتنوع اجلغرايف داخل املنظمة يف لك جمال من جمالت ا
معلهم. واقرتح الوفد زايدة تنقل املوظفني عرب املنظمة واملزيد من معليات نقل املوظفني بني املاكتب اخلارجية واملقر  بشأأن

واملزتايدة الرئييس من أأجل أأن يكون هناك هيلك متنوع للموظفني يتسم ابلكفاءة والإبداع ويواكب العمليات املتغرية 
ىل احلفاظ عىل قدرهتا التنافس ية يف جمال يلويبو تعز عىل اس مترار. وابلإضافة اإىل ذكل، ذكر الوفد أأنه ينبغي اب ز اجلهود الرامية اإ
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التوظيف وأأنشطة التوعية اليت تضطلع هبا، مما يرفع مس توى الوعي دلى اجملمتع ادلويل فامي يتعلق ابلويبو كصاحب معل 
 منافس.

ن هذا  .170 هدف أأسايس، كام أأشار وفد املكس يك. وأأيد التعليقات اليت أأدىل هبا وفد ابراغواي ابمس وقال وفد ش ييل اإ
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل بشأأن تداخل جملس تريبس مع اجامتعات 

نه يدرك أأنه كثريا ما يكون من الصعب التوفيق بني جد اول الأعامل ولكنه يؤيد الطلب اذلي أأاثرته وفود الويبو. وقال اإ
أأخرى. وأأعرب الوفد عن رغبته يف تسليط الضوء عىل تعليق وفد الربازيل من حيث التنوع اجلغرايف وأأيد البيان اذلي أأدىل 

ة ابلعمل الفين للفرصة اليت تتيحها الويبو من خالل اس تخدام مبانهيا لالحتفالت والفعاليات املتعلق ابه وفد جورجيا تقدير 
والاحتفالت الوطنية  الندواتللمنظمة والسامح للأعضاء بتعزيز ثقافاهتم. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأنه متكن من تنظمي 

 ابلغ الأمهية، وأأعرب عن تقديره الكبري للجهود والتعاون من جانب الأمانة.أأمرا  ذكل اعتربو يف العطالت 

املتعلق بأأسعار  2018/19 للثنائية، عن رغبته يف تأأكيد املبلغ اخملصص 22انمج وأأعرب وفد كندا، فامي يتعلق ابلرب .171
يواجه  ه، وأأوحض أأن2016/17مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  2.4الفائدة السلبية عىل ودائع الفرنك السويرسي. وقد بلغ 

طار ايف العثور عىل  صعوبة ، رحب الوفد ابخلطط الرامية اإىل 24لربانمج تكل املعلومات يف وثيقة املزيانية احلالية. ويف اإ
يتفق ذكل اإىل حد و تعزيز التعاون مع الأمم املتحدة من أأجل "حتقيق أأقىص قدر من الوفورات من خالل وفورات احلجم". 

صل من كبري مع وهجة نظره الأوسع نطاقا فامي يتعلق بقمية املشرتايت يف منظومة الأمم املتحدة. وأأخريا، ذكر الوفد أأنه س يوا
 الآليات واجلهود اللغوية للويبو. تأأييد 27خالل الربانمج 

دارة خماطر املعلومات. غري أأنه  .172 وحتدث وفد الياابن بصفته الوطنية واعرتف بأأمهية تعزيز أأمن املعلومات عن طريق اإ
، ويه مكية ابملائة 30.3بنس بة  كام هو مبني يف الربانمج واملزيانية املقرتحة قد زادت 28لحظ أأن املزيانية املقرتحة للربانمج 

كبرية نسبيا، مقارنة ابلثنائية احلالية. وذلكل، طلب من الأمانة تقدمي املزيد من التوضيحات بشأأن خطط الويبو لس تخدام 
هذه املزيانية يف ضامن وتعزيز السالمة والأمن. وعالوة عىل ذكل، طلب معلومات أأكرث تفصيال عن الصةل بني ذكل الاقرتاح 

 .27-2018 للثنائيةطط العام لتجديد مباين املقر واخمل

طار نفس  للتحدثوحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، واعتذر  .173 للمرة الثانية يف اإ
 الهدف الاسرتاتيجي، ولكنه أأعرب عن رغبته يف تكرار بعض النقاط اليت ذكرها يف البداية. وأأعرب الوفد عن تقديره

أأن يمت املوازية وغريها من الاحتفالت. وابلإضافة اإىل ذكل، أأعرب الوفد عن رغبته يف  للفعالياتلس تخدام مباين الويبو 
 أأخذ مالحظات مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف الاعتبار يف مجيع املناقشات املتعلقة ابلأهداف الاسرتاتيجية.

الإحاطات الشامةل. ومتش يا مع املداخالت اليت أأدلت هبا وفود أأخرى يف وقت وشكر وفد ابكس تان الأمانة عىل  .174
عن رغبته يف زايدة الشفافية والكفاءة يف العمل العام لأمانة الويبو ومعلها. وجشع الويبو عىل مراعاة الوفد سابق، أأعرب 

، 21هذه العنارص. وفامي يتعلق ابلربانمج المتثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف التوظيف وطلبت مواصةل الرتكزي عىل 
أأنه فامي يتعلق بتحسني الوقاية والتعامل مع املظامل والزناعات، طلب غري جشع الوفد عىل رؤية اسرتاتيجيات التنفيذ احلالية. 

ذا اكنت قد خصصت مزيانية حمددة لهذا الغرض، واإ  ذا اكن معلومات عن املهنجية املس تخدمة ملعاجلة هذه املسائل، وما اإ
الأمر كذكل، فكيف سيمت اس تخداهما. وعالوة عىل ذكل، أأعرب عن رغبته يف احلصول عىل مزيد من املعلومات عن 

ام س يكون التعامل مع هذه املسائل يف املس تقبل. واثنيا، فامي يتعلق ابلتعليقات اليت أأبدهتا وفود أأخرى عالتجارب السابقة و 
ذا اكنت ادلول الأعضاء تدفع أأي رسوم. وأأفرتض الوفد أأن الويبو منظمة  ، تساءلفعالياتبشأأن اس تضافة الويبو لل الوفد عام اإ

ذا اكنت ابكس تان ترغب يف القيام بنشاط  ةاليقوية من الناحية امل  فهل هذامباين الويبو،  يفوطلب توضيحا مفاده أأنه اإ
 هناك رمس حمدد. أأمس يكون جمانيا 
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دمت اجملموعة الأفريقية، وشكر الأمانة عىل مجيع املعلومات اليت ق   ابمس للتحدثوأأعرب وفد الس نغال عن سعادته  .175
بعد ظهر اليوم. وأأعرب الوفد عن امتنانه بوجه خاص للمعلومات املتعلقة ابلهدف الاسرتاتيجي التاسع. وفامي يتعلق ابلربانمج 

دارة املوارد الب مت لك ما لن ممنت لأ ، شدد الوفد عىل أأنه 23 زاء اقرتحه فامي يتعلق ابإ رشية، وأأعرب عن ارتياحه بوجه خاص اإ
البعد اجلنساين والتوزيع اجلغرايف. ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار، تود اجملموعة الأفريقية، قدر املس تطاع، احلصول عىل 

ىل ر   شارة اإ تهبم. وأأوحض الوفد أأن هذا من شأأنه أأن اإحصاءات بشأأن خمتلف مس توايت التوزيع اجلغرايف داخل املوظفني واإ
ليه علهياي اذل والوضع الأمانة من حيث التوزيع اجلغرايف وضعفكرة أأوحض عن  يعطي . وأأعرب الوفد يف هذا الصدد الوصول اإ

اإحصاءات. وفامي يتعلق ابلربانمج احلصول عىل عليه حاليا، وكرر رغبته يف  عن رغبته يف احلصول عىل صورة أأوحض مما يه
، ول س امي مواصةل العمل من أأجل تعزيز التوزيع اجلغرايف الأكرث عداةل وزايدة التاكفؤ بني اجلنسني من خالل حتسني 23

وتعزيز أأنشطة التوعية يف جمال التوظيف والعمل بنشاط مع الأعضاء، طلب الوفد توضيحات بشأأن املقصود من الأعضاء 
 .غري النشطنيهناك يه معايري حتدد الأعضاء الناشطني و  تاكنما ذا النشطني، واإ 

ىل اس تخدام  عنمرة أأخرى  للتحدثوأأعرب وفد الربازيل عن اعتذاره  .176 هذا الهدف وأأعرب عن رغبته يف الإشارة اإ
ق ابمجلعية العامة مباين الويبو لتنظمي الفعاليات. وذكر أأن الربازيل نظمت يف الأشهر الثين عرش املاضية حدثني فامي يتعل

حرتاف موظفي الويبو ل وعرفانهرغبته يف تسجيل تقديره  ىواللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وأأبد
 ا.يف دمع ادلول الأعضاء اليت نظمت هذ مواس تعدادمه وحسن توقيهت

ض التفصيلية. وأأعرب عن تقديره وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأمانة عىل مجيع املعلومات والعرو .177
طار  املقراتللمعلومات املقدمة يف وثيقة الأس ئةل والأجوبة بشأأن تاكليف  ىل أأنه يف اإ والصيانة للماكتب اخلارجية. وأأشار اإ
اليت تظهر يف  املقراتولكن دليه سؤال عن تاكليف  املقراتالربانمج واملزيانية املقرتح يوجد برانمج واحد لتوحيد تاكليف 

جزاء أأخرى من الربانمج واملزيانية، عىل سبيل املثال يف برانمج معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اذلي يتضمن بند تاكليف أأ 
نه  العمل، لكنه ذكر أأن  مقراتأأن هذا التعريف رمبا اكن مشمول ابلتعريف اذلي يتجاوز  يدركاملباين والصيانة . وقال الوفد اإ
ضافية يف هذا الصد  د س تكون مفيدة.أأي معلومات اإ

بداء تعليق عام عىل الأس ئةل املطروحة بشأأن أأهداف التوعية ابلأخالقيات. ويف هذا  .178 وأأعربت الأمانة عن رغبهتا يف اإ
دف. وميكن أأن يكون الأداء اجليد س هتامل يف زايدة من خالل الس ياق، أأوحضت الأمانة أأن الأداء اجليد ل ينعكس ابلرضورة 

ن للمحافظة فعليا عىل مس توى م  الهدفعني من الأداء. ويتعلق ذكل أأيضا مبسأأةل انبعااثت الكربون. وعالوة عىل ذكل، فاإ
عتقد أأنه ممكن يف الثنائية املقبةل، استنادا اإىل نتاجئ دراسة اس تقصائية عكس حقيقة ما اكن ي  ياملتعلق ابلتوعية ابلأخالقيات 

ل يف وقت حيمكتب الأخالقيات مل بتوضيح أأن رئيس حديهثا الأمانة  وواصلت .2016أأجريت يف عام  رض ولن يكون متاحا اإ
ماكنية لزايدة امل سوف لحق من الأس بوع. ومع ذكل، فاإهنا  ذا اكنت سرتى أأي اإ دف للثنائية املقبةل والعودة س هتتس تفرس عام اإ

ىل ادلول الأعضاء. وفامي  يحا بشأأن زايدة من وفد املكس يك اذلي طلب توض املقدم  22ابلسؤال املتعلق ابلربانمج  يتصلاإ
ىل أأن التفسريات  ،ابملائة 33.2الربانمج بنس بة  يف النسخة الإنلكزيية. ومن حيث  174يف الصفحة  متوفرةأأشارت الأمانة اإ

للمشاريع اليت  ختطيط موارد املؤسسات حمفظةاملبدأأ، فاإن اجملالني الذلين يقودان التغريات يف مس توى املوارد هام أأول، 
الأعضاء منذ عدة س نوات واليت توشك عىل الانهتاء. وسيتعني تعممي مجيع املشاريع والنظم من تكل وافقت علهيا ادلول 

اذلي ينبغي  اتيف املزيانية العادية والعمليات العادية للمنظمة. وحدثت زايدة كبرية يف أأثر نظام ختطيط موارد املؤسس احملفظة
خر من التغيري فيتعلق بتنفيذ س ياسة الاستامثر، وابلتايل فاإن هناك أأن تدمعه الوحدة التشغيلية املعنية. أأما اجلانب الآ 
آنفا، ختطط الأمانة أأيضا لتجريب حل زايدات يف التاكليف املتصةل ابلستامثرات. وكام ذ   مع عدد قليل من ادلول  املقاصةكر أ

ج هذه التلكفة يف الربانمج. وعالوة عىل ذكل، هناك أأيضا بعض الإضافات لتاكليف املوظفني ادر يمت اإ  وكذكلالأعضاء، 
س تخدم ت د فيه املنظمة من خدماهتا التعاقدية و يز تبسبب حتسني خدمات احلساابت املس تحقة ادلفع. ويف الوقت اذلي 

دارة احلساابت املس تحقة هناك زايدة كبرية يف املدفوعات ل تكونمصادر خارجية ومزودين من طرف اثلث،  لموردين واإ
ادلفع اليت تعترب حاليا وحدة ضئيةل جدا من املوظفني. ويف هذا الس ياق، تعزتم الأمانة تعزيز ذكل للحفاظ عىل مس توايت 
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هذا أأيضا جمال  وي عداخلدمة. وابلإضافة اإىل ذكل، تعزتم أأيضا تعزيز معليات مكتب اخلدمات للعمالء اذلين يدفعون رسوما. 
ىل   سيتعني عىل، الطلبات مودعيحاسام يف املنظمة، ويف حني تواصل نظم التسجيل الاستامثر يف نوعية اخلدمات املقدمة اإ

ىل زابئهنا اذلين يدفعون رسوما. وعالوة عىل ذكل،  املالية وخدمات ادلفع دماتخلالأمانة الاستامثر يف حتسني ا املقدمة اإ
ضافية  بطريقة مامتسكة وفعاةل، وابلتايل  اتضامن اس مترار تطور نظام ختطيط موارد املؤسسب فامي يتعلقس يلزم توفري موارد اإ

ضافية من املوظفني يف هذا اجملال.  . ويف 22بعض التفسريات الرئيس ية للزايدات يف الربانمج  وهذهس يلزم توفري موارد اإ
فامي يتعلق  يتعني أأن حيددبعد أأو  حيدددف مل مالحظة أأخرى، أأعربت الأمانة عن رغبهتا يف تناول السؤال املتعلق بتحديد ه

. وأأوحضت الأمانة أأن السبب يف ذكل هو أأنه مؤرش جديد وأأنه سيمت حتديد الهدف وخط الأساس (3رابعا )ابلنتيجة املرتقبة 
ندا وفد ك  طرحهمبجرد الانهتاء من ادلراسة الاس تقصائية. وهذا هو السبب يف عدم ربط أأي عدد به بعد. وردا عىل سؤال 

، أأوحضت الأمانة أأنه اكن 2016/17يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  ووضوحهسعر الفائدة السليب اخلاص ب  البندبشأأن 
قامة بنديف السابق بشلك ابرز نظرا لوجود مزيانية خمصصة هل. ويف ذكل الوقت، مل يكن هناك أأي  اواحض  يتعلق ابإ

ائدة السلبية. ويف وقت لحق، وافقت ادلول الأعضاء عىل س ياسة الاستامثر ومبا الاستامثرات اليت حتاول جتنب أأسعار الف
. وأأضافت الأمانة أأن 2018/19 للثنائيةملعدلت الفائدة السلبية  بندأأن الأمانة تسري عىل الطريق الصحيح، لن يكون هناك 

ما يف وقت ل ىل مزيد من املعلومات حول هذا املوضوع اإ حق من ذكل اليوم أأو يف اليوم التايل تبعا ادلول الأعضاء ستس متع اإ
ىل ال  أأن تضيفادلورة. ويف اخلتام، أأعربت الأمانة عن رغبهتا يف  سريلكيفية  ن وفد الولايت املتحدة عن املقدم مسؤال اإ
ىل السؤال اذلي ط   مقراتتلكفة  نة أأن رح يف حمادثة غري رمسية يف اليوم السابق. وأأوحضت الأماالعمل والصيانة، وكذكل اإ

 ةرسور س تكون م  وأأهناالعمل  مقراتأأكرث بكثري من ما هو والصيانة يف مجيع الربامج يشمل  مقرات العملتوزيع فئة تاكليف 
 تقدمي قامئة العنارص املدرجة يف تكل الفئة من التاكليف.ب 

وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده التام جلهود الأمانة اليت هتدف اإىل ضامن توزيع جغرايف عادل ومنصف عندما  .179
الطريقة اليت وضعت هبا هذه املسأأةل  ةراقبميتعلق الأمر بوظائف اخلرباء أأو الاستشاريني. ورأأى الوفد أأنه من املهم جدا 

ىل أأدىن حد ممكن. وأأيد الوفد س ياسة  اطق اليت مل تكن ممثةل يف موظفي الويبول عدد البدلان أأو املنيتقل و عن كثب مراقبة  اإ
تعدد اللغات يف الويبو وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتوافر يف املس تقبل املزيد من الواثئق جبميع اللغات الرمسية للمنظمة ول س امي 

ىل مسأأةل لوفد الواثئق املتعلقة بأأنظمة التسجيل العاملية. وعالوة عىل ذكل، اعتذر ال غري سارة قليال، ولكنه رمبا تكون عودته اإ
أأعرب عن رغبته يف أأن يرى يف التقرير الهنايئ للجنة الربانمج واملزيانية معلومات عن الرمق ادلقيق للوفورات املرتقبة من تنفيذ 

ة بني منظامت جنيف وجلنة اخلدمة أأن هناك مفاوضات جاري وأأدرك الوفدنة اخلدمة املدنية ادلولية. جل ا هتالقرارات اليت اختذ
أأن هذه املناقشات جارية يف فيينا ومل ختتمت بعد. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن رغبته يف تعديل الأرقام  أأدركاملدنية ادلولية، كام 

انية يف هذا ملزي ابيف مارس. وذلكل، طلب توضيح قسم املوارد البرشية املنعقدة وفقا لنتاجئ دورة جلنة اخلدمة املدنية ادلولية 
 .مت اس تالهماالصدد، وتقدمي رد خطي يف وثيقة الأس ئةل والأجوبة اليت 

لالتينية والاكرييب، عىل وشكرت الأمانة وفود جورجيا والربازيل وش ييل وابراغواي، نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك ا .180
دارة تكل  مقراتاليت جرت يف للتظاهرات  تقديرها الأمانة الفكر اجلديد دلى الإدارة العليا . وأأوحضت الفعالياتالويبو واإ

ىل ادلول الأعضاء فهيا. وهذا هو السبب  امناإ درك أأن هذه البنية التحتية ل تنمتي اإىل الأمانة و ي اذليللويبو واملدير العام  تنمتي اإ

جدا ذلكل القرار،  جيدة وحمصالتيف أأنه تقرر فتح املبىن لس تخدام ادلول الأعضاء. ورأأت الأمانة أأنه اكنت هناك نتاجئ 
. وأأضافت الأمانة أأن هناك املقريف  الفعالياتوأأعربت عن ارتياهحا لرؤية العديد من ادلول الأعضاء تعرب عن تقديرها لإدارة 

 وأأضافتابلفعل قيودا وابلتايل س تكون هناك حاجة لوضع بعض املبادئ التوجهيية والعمل بطريقة أأكرث تنظامي يف هذا الشأأن. 
لنوعية، اب عدم املساس. وسيتعني علهيا أأن تضمن الفعالياتوأأنه سيتعني علهيا تقييد  مطلقةا ل ميكن أأن تكون هنأأ الأمانة 

هنا تقمي الفعاليات وحسبوأأكدت جمددا أأنه ل ميكن أأن تظل  مع ادلول الأعضاء بعض الواثئق يف  ستتقامس. وقالت الأمانة اإ
عداده يشءهناك س يكون  هالس نة وأأن وقت قريب جدا عن الكيفية اليت تنوي هبا تنظمي . وأأعربت الأمانة عىل غرار عقد مت اإ

هنا س تكون دامئا عىل اس تعداد للعمل مع ادلول الأعضاء فهيا.  مرة أأخرى عن شكرها لدلول الأعضاء عىل تقديرها وقالت اإ
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ذه النقطة وأأن أأحاطت علام هي اأأهنوفامي يتعلق مبسأأةل جدول الاجامتعات اليت أأاثرها وفدا الربازيل وش ييل، ذكرت الأمانة 
عداد اجلدول الزمين هممة ابلغة التعقيد. وعىل الرمغ من أأنه قد يبدو بس يطا كام ظهر يف صفحتني،  أأكدت الأمانة أأهنا فقد اإ

ل يف هممة ابلغة التعقيد. وعالوة عىل ذكل، أأوحضت الأمانة أأن هذه املهمة حديثة العهد اإىل حد ما ابلنس بة للويبو ومل تبدأأ اإ 
ىل أأن اجلدول الزمين لتكل الس نة قد  لدلول الأعضاء يف  مت تقدميهالس نوات الثالث أأو الأربع الأخرية. وأأشارت الأمانة اإ

ل مل يمت تقدميهالس نة السابقة، وهو حتسن ابملقارنة مع الس نوات السابقة عندما  فرباير من تكل الس نة. وكام تعمل  يف يناير أأو اإ
من العوامل اليت ينبغي أأخذها يف الاعتبار عدد اللجان اليت اكنت دلى الويبو، مثل اللجنة ادلامئة املعنية ادلول الأعضاء، اكن 

واللجنة احلكومية ادلولية  واللجنة ادلامئة املعنية ابلرباءات لعالماتحبق املؤلف واحلقوق اجملاورة واللجنة ادلامئة املعنية اب
اللجنة املعنية مبعايري الويبو والأفرقة العامةل وأأن معظم اللجان جلنة الربانمج واملزيانية و لفكرية و واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ا

آخر جيب أأن يؤخذ يف احلس بان هو العطالت. وشددت الأمانة  اجمتعت مرتني يف الس نة. وابلإضافة اإىل ذكل، هناك عامل أ
آخر يف ال جازات مثل أأي خشص أ عامل، وذكرت أأنه ل أأحد يرغب يف العمل يف أأغسطس أأو عىل أأنه حيق لها احلصول عىل اإ

ىل منتصف يناير. ىل أأن ادلول الأعضاء أأخربت الأمانة مرارا بأأهنا ل ترغب يف عقد  منتصف ديسمرب اإ وأأشارت الأمانة اإ
ن اكن ذكل مس تحيال يف بعض الأحيان. وعالوة عىل ذكل،  فاإن اجامتعات متتالية، وذلكل حاولت الأمانة جتنب ذكل، واإ

مشاركة املدير العام وسفره ينبغي أأن تؤخذ يف احلس بان نظرا لأنه اكن مطلواب من حضور هذه الاجامتعات. وشددت الأمانة 
عىل أأهنا تضع يف اعتبارها الاجامتعات الرئيس ية مثل مجعية الصحة العاملية وامجلعية العامة للأمم املتحدة. وشددت الأمانة عىل 

نتاجه. ومع ذكل، عتبارات أ  أأن العديد من العوامل والا كام أأشار الوفدان و خذت يف احلس بان قبل اختتام اجلدول الزمين واإ
مع جملس تريبس، وأأرادت الأمانة أأن تضمن للأعضاء أأن جملس تريبس سوف يوضع يف  تعارضبشلك حصيح، هناك 

وأأكدت الأمانة للأعضاء أأهنا س تضع  أأن العديد من الأعضاء يشاركون مبارشة فيه. أأدركتالاعتبار للس نة التالية، حيث 
ذا اكن هناك التعارض لتجنبوتبذل قصارى هجدها  اجملس اتفاق تريبس يف اعتباره . ويف هذا الس ياق، أأضافت الأمانة أأنه اإ

هنا س  تعارض صدار اجلدول الزمين، وتأأمل أأن ي  ت ، فاإ . الشأأن اريض ذكل الوفود يف هذتناقش أأول مع ادلول الأعضاء قبل اإ
ذا املقرر عقدها جامتعات الاادلول الأعضاء  حددتتام، أأضافت الأمانة أأنه يف مجعية أأكتوبر فقط، ويف اخل  للس نة التالية وما اإ

ذا اكن س  اللجنة احلكومية ادلولية أأم ل. وشددت الأمانة عىل  ندوات قبلعقد  متياكن س يكون هناك مؤمتر دبلومايس أأو ما اإ
لوفد ابكس تان عىل تعليقاته الإجيابية بشأأن اسرتاتيجية تنفيذ  اعن شكرهت عربه ا، و واصلت الأمانة حديهثتعقيد املهمة. و 

هن توقال 21الربانمج  ىل مس توى التوقعات. وردا عىل سؤال عن خمصصات املزيانية ملكتب أأمني تحاول أأن تس   ااإ رىق اإ
ن املزيانية الإجاملية تبلغ  فرنك  403 000فرنك سويرسي و 539 000املظامل ومكتب الويبو للأخالقيات قالت الأمانة اإ

سويرسي عىل التوايل. وأأوحضت الأمانة كذكل أأن هذا هو يف معظمه موارد من املوظفني ملرتبات أأمني املظامل ومسؤول 
نجزا العمل بنفسهام. وأأعطت ي الأخالقيات. ومل يكن لأي من املكتبني أأمني، وابلتايل اكان يعمتدان عىل مكتب املدير العام أأو 

غري معل هذين الزميلني. ولسوء الطالع، الكهام  وهوالأمانة أأولوية قصوى مجليع وسائل حل الزناعات، رمسية وغري رمسية، 
هنا س تكون متاحة يف  ذا طلبت ادلول الأعضاء مزيدا من املعلومات فاإ موجودين يف ذكل اليوم أأو يف اليوم التايل، ولكن اإ

الويبو، أأكدت  مقريف  الفعالياتناقش هتا. وشكرت الأمانة وفد ابكس تان وردا عىل السؤال املتعلق ابس تضافة وقت لحق مل 
ىل تلقي طلب من ابكس تان لتنظمي  الويبو. وفامي  مقريف  ةثقافي حدثالأمانة أأهنا ل تفرض رسوما. وأأضافت الأمانة أأهنا تتطلع اإ

ىل أأهنا س تقدم اإىل جلنة التنس يق بأأول القول  توجزهتا يف أأن ، أأعربت الأمانة عن رغب23يتعلق ابلربانمج  جلنة وكذكل اإ
. 2021-2017الربانمج واملزيانية التالية للعمل التقرير الس نوي للموارد البرشية جنبا اإىل جنب مع الاسرتاتيجية اجلديدة للفرتة 

ىل املعلومات  ويف هذا التقرير، سوف جتد الوفود مجيع التفاصيل املطلوبة بشأأن التنوع اجلغرايف والتنوع اجلنساين، ابلإضافة اإ
. وأأضافت الأمانة أأن الوفود س تجد أأيضا بعض املعلومات والأرقام يف 2016الواردة ابلفعل يف تقرير أأداء الربانمج لعام 

ن مل تكن مفصةل حسب املحىت من النسخة الإنلكزيية،  18الصفحة  ىل التنوع ب. وستشري الاسرتاتيجية اجلديدة اإ و طلواإ
اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني كأهداف ذات أأولوية متش يا مع الالزتامات اليت قطعها املدير العام. وس تجد ادلول الأعضاء 

. ورأأت الأمانة أأن لك هذه الأمم املتحدة أأيضا يف هذه الواثئق املعلومات املطلوبة بشأأن خطة العمل عىل نطاق منظومة
متشاهبة يف كثري من احلالت. وعالوة عىل ذكل، أأوحضت  ت عدات العديدة والأس ئةل اخملتلفة اليت املعلومات س تعاجل التعليق

مواءمة القوى العامةل مع احتياجات املنظمة وضامن التنفيذ حتسني الأمانة أأهنا ستس تخدم أأيضا ختطيط القوة العامةل من أأجل 
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ضافية، شغل الفعال دون  ذكل أأيضا بفضل املزيد من التاكمل بني نظم و ني أأيضا. الص هأأكدت عىل النحو اذليوظائف اإ
جراءات العمل وسري العمل واليت سوف تساعد عىل حتقيق  لن ظمكفاءة أأفضل  حتققتكنولوجيا املعلومات اليت  العمل واإ

سوف جتد مجيع  وستنظر الأمانة أأيضا يف املس تقبل يف موارد أأكرث مرونة. وأأكدت الأمانة جمددا أأن الوفود الكفاءة التشغيلية.
التفاصيل يف التقرير الس نوي للموارد البرشية واسرتاتيجية املوارد البرشية. وفامي يتعلق بلجنة اخلدمة املدنية ادلولية، كام أأشري 
نه سيتعني تناول ذكل يف وقت لحق.  ن املناقشات جترى حاليا يف فيينا، ومبا أأن النتيجة غري معروفة حىت الآن، فاإ سابقا، فاإ

ة عىل ذكل، شكرت الأمانة مجيع الوفود عىل اهامتهما جبميع مبادراهتا املتعلقة ابلتوازن بني اجلنسني والتنوع اجلغرايف. وكام وعالو 
 عن رغبهتا يفالأمانة أأعربت  ومع ذكل،س بق ذكره، فاإن هذه املعلومات سوف تكون أأكرث تفصيال يف تقرير املوارد البرشية. 

وظائف ل التخطيطرحت حول عدم . وأأحاطت الأمانة علام ابلأس ئةل اليت ط  للأس ئةل يس يةأأن حتاول معاجلة جمالت الرئ 
ىل زايدة دمع التنوع اجلغرايف واجلنساين عندما ل  ىل تعليقات وفد املكس يك بشأأن اخلطة الرامية اإ ضافية جديدة، وأأشارت اإ اإ

ذكرت أأن املزيد من التقدم يقترص ابلفعل عىل فتح و الأمانة عىل التنوع اجلغرايف، زت يكون هناك تغيري يف سن التقاعد. ورك
، وعىل الرمغ من 2020الوظائف الشاغرة. وكام ورد يف تقرير املوارد البرشية يف العام السابق اذلي يتضمن أأرقام حىت عام 

ن الزايدة املقررة يف عدد حالت التالتايليف تقرير املوارد البرشية  اهثيحتديمت أأن هذه الأرقام س  قاعد س تتيح فرصا لزايدة ، فاإ
مالمئة الوظائف الشاغرة. ويف هذا الس ياق، تعمل الأمانة وتس تعد لتقدمي املزيد من الرتش يحات للمناصب، اليت س تكون 

يف  يف املس توى الأول، أأي وظائفالمن  أأكربها أأن الأمانة تفضل فتح عدد احداإ هناك مبادرات خمتلفة، و . الإماكنقدر 
ىل P2و P1 الفنيتني الفئتني التنوع املزتايد. ومبا أأن  التعرف عىل. وحدثت زايدة مطردة يف هذه املس توايت ودعيت الوفود اإ

هنا أأكرث انفتاحا عىل املواهب الشابة يف مجيع أأحناء العامل.  هذه املس توايت ل تتطلب ابلرضورة الكثري من اخلربة ادلولية، فاإ
، وذكرت أأهنا تعمل أأيضا عىل زايدة الثابتة املدةغرايف تركز عىل الساكن ذوي وأأوحضت الأمانة أأن الأرقام الرمسية للتنوع اجل

التنوع والتوازن بني اجلنسني ابلنس بة للموظفني املؤقتني. وهناك أأيضا برامج أأخرى مثل برامج الزمالت والتدريب ادلاخيل. 
هنوأأضافت الأمانة أأنه عىل الرمغ من أأن برانمج التدريب ادلاخيل ليس حال عىل  أأنه وس يةل جيدة  ترى ااملدى القصري، فاإ

من جديد أأن الوفود س تحصل عىل الأرقام الواردة  تجدا لإعداد املواهب الشابة للوظائف املس تقبلية احملمتةل يف الويبو. وأأكد
ما يقرب من  هناكيف تنوع الساكن املتدربني. فعىل سبيل املثال،  أأحسنت صنعاأأن الويبو  تيف تقارير املوارد البرشية، وذكر 

آس يا واحمليط الهادئ، وهو رمق س يعرض يف تقرير املوارد البرشية.  ن برامج أأ الأمانة  وأأضافتثلث املتدربني من منطقة أ
أأيضا فرصة جيدة للعمل يف الويبو، خاصة وأأنه ل يوجد برانمج واحد فقط. فعىل سبيل املثال، برامج الزماةل  ت عدالزمالت 

نح ادلراس ية، أأي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي. ويف هذا الس ياق، حققت الناحجة جدا يه برامج امل 
كل مجموعة مزتايدة تعترب ت  قدموا يف هناية املطاف اإىل وظائف يف الويبو وجنحوا. و تلزمالء السابقني اذلين لالويبو عودة جيدة 

هناك أأيضا تركزي عىل نوع اجلنس يف و  ماكتب امللكية الفكرية. من املرحشني احملمتلني للويبو من مجيع أأحناء العامل ول س امي
ىل  P1من  الفئتني الفنيتنيالتوظيف. وهناك عدد أأكرب من النساء يف الويبو من  ىل دمع التطوير و . P3اإ تتطلع الأمانة اإ

خالل النظام، مما يسهم يف هناية  من التقدم من الوظيفي للنساء اللوايت يعملن ابلفعل يف الويبو يف الصفوف ادلنيا ليك يمتكنَّ 
آخر  P4يف الفئة الفنية املطاف يف حتقيق توازن أأفضل  وما فوقها. وفامي يتعلق ابلتنوع اجلغرايف، من الواحض أأن هناك تدبريا أ

اكتب الأمانة مع املتعمل هو التوعية. وأأوحضت الأمانة أأهنا تواصل هجودها للتوعية مبا يامتىش مع توصية جلنة التنس يق. و و 
قامة رشااكت. ويف هذا الس ياق،  قلميية لتحديد مراكز التنس يق يف البدلان، ول س امي يف البدلان غري املمثةل، من أأجل اإ الإ

تساءل عن املقصود من ادلول الأعضاء النشطة. اذلي من وفد الس نغال املوجه  السؤال توضيحأأعربت الأمانة عن رغبهتا يف 
ا من خالل اهنيه ادلول الأعضاء اليت تشارك بنشاط مع الأمانة يف الرشاكة حملاوةل دمع التواصل يف بدل اوأأوحضت الأمانة أأهن

، من خالل توفري معلومات عن أأفضل الطرق للتواصل، عىل سبيل املثال، معلومات عن يف املقام الأول وسائل خمتلفة.
ميكن القيام بعدد من الأمور يف هذا الس ياق. وأأضافت مواقع التوظيف احمللية اليت قد تكون خمصصة لأنشطة حمددة. و 

تطويرها. وفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد جورجيا، ذكرت الأمانة أأهنا ل  يس مترالأمانة أأن هذه العملية مس مترة وس 
نة السابقة، أأظهرت ورجيا. ومع ذكل، وكام يتبني من تقرير املوارد البرشية عن الس  جب املتعلقةتس تطيع تزويد الوفد ابلأرقام 

عىل النحو  ةشاغر وظائف ال ال معالأرقام حىت الآن أأنه بعد بعثات التوعية، ازداد عدد املرحشني، فضال عن تطابق املرحشني 
مت احلاةل، فقد زارت مخسة بدلان غري ممثةل يف العامني املاضيني،  يفاملعلن عنه. ويف هذا الس ياق، ذكرت الأمانة أأنه ابلنظر 
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ن يف فئة املوظفني املؤقتني. وذلكل، اكن هناك تقدم يف هذه ي أآخر نيل اثنيث مت مت املدة، و اثبتةفئة ال  مهنا يف نيل اثنيث مت 
. وأأكدت الأمانة عىل أأنه ابملائة 100اجملالت وميكن مالحظة وجود عالقة ارتباط، عىل الرمغ من أأهنا مل حتقق جناحا بنس بة 

للوفود قد أأعطت هذه التعليقات كون ر املوارد البرشية، ولكهنا تأأمل يف أأن تس يكون هناك مزيد من املعلومات يف تقري
 اجتاهات قليةل فامي يتعلق مبا قامت به الأمانة دلمع التنوع اجلغرايف واجلنساين يف الويبو.

ىل أأن الزمالء املعنيني اكنوا قد غادروا  .181 وأأعرب وفد ابكس تان عن رغبته يف الرد عىل تفسريات الأمانة لكنه أأشار اإ
ىل أأن أأمه مكتبني تعامال مع التظلامت واملسائل املتعلقة ابملوارد البرشية مل يكن هبام أأمناء رس كام  ابلفعل. وأأشار الوفد اإ

آنفا. وعرب الوفد عن  تفهمه لأن هناك بعض الاس تقاللية اليت تتعلق مبكتب أأمني املظامل ومكتب الأخالقيات أأوحضت الأمانة أ
قبال  ضافيني لهذين املكتبني حىت يصبحا أأكرث فاعلية ويزيد الإ ذا اكنت الويبو قد فكرت يف توفري موظفني اإ لكنه تساءل عام اإ

ىل أأنه مل يواجه أأي مشالكت يف عقد  علهيام. وابلنس بة لالجامتعات رصح الوفد بأأنه معل خالل أأجازة العيد. وأأشار الوفد اإ
اجامتعات يف شهري أأغسطس وديسمرب. ويف الهناية، شعر الوفد كثريا ابلتشجيع عندما عمل أأن الويبو اكنت تس تضيف 

 فعاليات لدلول الأعضاء بدون مقابل مادي. 

ىل أأهنا سوف تتناول الآن املسائل املتعلقة ابلربامج  .182 . وفامي يتعلق ابملسأأةل اخلاصة 28و 27و 24وأأشارت الأمانة اإ
ىل أأن انبعااثت الكربون ترتبط ابس هتالك الطاقة.  ابنبعااثت الكربون املس هتدفة واليت طرهحا وفد املكس يك أأشارت الأمانة اإ

أأو ل وأأضافت الأمانة قائةل أأنه عندما اكنت الويبو تس هتكل الطاقة فقد اكنت هناك عوامل معينة خترج عن نطاق س يطرهتا 
ذا  تس يطر علهيا بصورة اكمةل. واكن هذا هو سبب الإشارة اإىل وجوب احلفاظ عىل انبعااثت الكربون أأو بعبارة أأخرى، واإ

جيابية، احلفاظ عىل عدم زايدة انبعااثت الكربون يف الثنائية التالية. كام أأعربت الأمانة عن رغبهتا يف  نظران للأمر بصورة أأكرث اإ
ىل أأنه س يكون جراء تركيبات مواقع  الإشارة اإ هناك عدد من مواقع العمل الكربى يف مقر الويبو يف الثنائية التالية ويف أأثناء اإ

العمل، اس هتلكت الويبو قدر أأكرب من الطاقة، فاس هتلكت بصفة خاصة قدر أأكرب من الكهرابء لإدارة مواقع العمل. وقد 
 تقليل الاس هتالك. وهذا هو السبب اذلي مل يدع الأمانة قامت الويبو بعد ذكل فقط بدراسة الإجراءات اليت تساعد عىل

ىل تقليل الاس هتالك يف الثنائية التالية من حيث  . وأأضافت الأمانة أأنه من املمكن أأن يمت انبعااثت الكربونتس متر يف الإشارة اإ
الكربون يف تقرير أأداء  تقليل الاس هتالك وأأهنا يسعدها أأن تعد تقريرا حول خفض اس هتالك الطاقة ومن مث خفض انبعااثت

، رأأت الأمم املتحدة وردا عىل السؤال اذلي طرحه وفد املكس يك بشأأن خطة العمل عىل نطاق منظومةالربانمج التايل. 
خطة معل أأكرث تفصيال ابلقرتان مع اسرتاتيجية املوارد البرشية يف س يتناول الأمانة أأن التقرير الس نوي للموارد البرشية 

، أأعربت الأمانة أأول عن رغبهتا يف توضيح أأن 28لربانمج خبصوص ا الأس ئةل اليت طرهحا وفد الياابن الويبو. وردا عىل
تغطهيا س ياسة الاحتياطي، وقد وافقت علهيا ادلول و الاستامثرات يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية يه استامثرات ملرة واحدة 

دراهجا ية الأعضاء قبل بضع س نوات ، وأأن التاكليف املتكررة اجلار  يف الربامج. وردا عىل طلب احلصول عىل قد مت اإ
ضافية بشأأن الزايدة يف املزيانية، أأعربت الأمانة عن رغبهتا يف تصنيف الزايدة  ملوظفني شطر خاص اب اإىل شطرين:معلومات اإ

يشيئا عن غري املوظفني. وأأبدت الأمانة رغبهتا يف تقدمي شطر خاص بو  ضاحات بشأأن الس ياق قبل الرشوع يف تقدمي اإ
ىل أأن ادلول الأعضاء قد وافقت عىل عدد من اسرتاتيجيات 2016/17احلالية املوظفني. ويف الثنائية  ، أأشارت الأمانة اإ

الهتديدات املزتايدة جتاه  نياليت تركز عىل تعزيز احلومكة والإرشاف عىل الأمن، وتغيري سلوك املس تخدمو ضامن املعلومات ل
دارة  وحامية نظم تكنولوجيا املعلومات والتصالت وخماطر املعلومات، ، املرشوعاتلأمن املعلومات، والامتثال املس متر، واإ

الاسرتاتيجيات وتتطلب هذه احلساسة، وكذكل حتسني القدرات عىل كشف احلوادث الس يربانية والرد علهيا برسعة أأكرب. 
ضافة أأربع وظائف مؤقتة جديدة للبناء قدرات جديدة حفسب بل أأيضا ليس ة موارد مس تدامتوافر  يف لعمل بفعالية، ومن مث اإ
الس ياق عرض بعض . وأأعربت الأمانة عن رغبهتا يف يف الويبو املزيانية دلمع اسرتاتيجيات ضامن املعلوماتيف املوظفني شق 

ن اخملاطر اجليوس ياس ية اليت تؤثر عىل العامل ل تزال معقدة بوجه عام،  قبل امليض قدما يف التفسريات غري املتعلقة ابملوظفني. اإ
واس مترت يف مطلع عام  2015ول س امي ابلنس بة للويبو. ويف أأعقاب الهجامت الإرهابية اليت وقعت يف أأورواب يف ديسمرب 

تأأمني يبو جيب أأن يس تمكال بتدابري لو ى ادلواذلين يتوافرا ابلفعل ، أأصبح من الواحض جدا أأن امحلاية والردع املفرتضني 2016
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اليت و ش يا مع توصيات تقيمي اخملاطر الأمنية يف سويرسا، االويبو. وبناء عىل ذكل، ومتتواهجها اخملاطر اليت تس متد معلوماهتا من 
دارة الأمن التابع للأمم املتحدة يف يوليو  دااومت 2016وافق علهيا فريق اإ رة الأمن يف الأمم ش يا مع الزتامات الويبو جتاه نظام اإ

من خالل حتويالت هذه اخلطة ، مت متويل 2016ويف عام  املتحدة، رشعت الويبو يف وضع خطة لإدارة الأمن واخملاطر.
ىل مراجعة وتعزيز متطلبات الأمن املادي عىل الفور لتخفيف  ىل الربانمج. وأأوحضت الأمانة أأن اخلطة هتدف اإ املزيانية اإ

ىل العمل الهتديدات الناش ئة يف أأورو اب واليت تنطبق أأيضا عىل الويبو. وعىل املدى الأطول، حتتاج متطلبات الويبو الأمنية اإ
بأأمان وبنجاح يف بيئة معل مس تقبلية ديناميكية للغاية. وأأوحضت الأمانة أأن تكل اخلطط تأأخذ شلك جمالني حمددين من بنود 

. اثنيا، اكن هناك تعزيز والفعاليات اتر مجليع املشاركني يف املؤمتر املزيانية. أأول، أأن الويبو نفذت حفصا يف مجيع مرافق املق
نشاء قدرة رادعة وقائية، يف امتثال اكمل للواحئ الأمم املتحدة و  تمتثل السويرسية. و اللواحئ لوجود احلرس اخلاريج من خالل اإ

حاطات لهتديد واخملاطر لتقيمي اخملاطر املتعلقة اباملنفذة يه القدرة القدرات الأخرى  تتعلق ابلهتديدات اليت تواجه وتقدمي اإ
حاطات ا تتعلق ملوظفني اذلين يسافرون يف بعثات واذلين جيدون أأنفسهم يف مناطق معرضة خلطر كبري فضال عن اإ

ىل توافر أأماكن اليت ل تتعلق ابملوظفني زيانية املاملاكتب اخلارجية. وترجع الزايدة الهنائية يف ابلهتديدات اليت تواجه  الويبو يف اإ
ىل زايدة واليت عربت ادلول الأعضاء عن امتناهنا هل لس تضافة الفعاليات،  الفعاليات احلراسة دلمع زايدة قدرات ، مما أأدى اإ
ىل  آنفا. وكام 2016/17الفرتة النفقات الفعلية خالل واملؤمترات، استنادا اإ ن الفرق الرئييس بني الزايدات يف متت الإشارة أ ، فاإ

تعلق ابستامثرات رأأساملية ملرة واحدة يف جمال ت ادية واخلطة الرأأساملية الرئيس ية هو أأن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية املزيانية الع
ىل السالمة والأمن. واكن  توجهيية لإدارة نظام ال بادئ امل الامتثال لس ياسات و  منظورين هام:الهنج من خالل يمت النظر اإ

خمتلف يف  محلاية املوظفني واملندوبني والزوار واليت هتدف مة والأمن املس تنرية ابخملاطر الأمن يف الأمم املتحدة، وتدابري السال
عكس اللسالمة والأمن، عىل فامي يتعلق ابهنج الويبو أأحد ممزيات سيناريوهات الهتديد. وعالوة عىل ذكل، أأشارت الأمانة اإىل 

غالق حميطها. التحصن وراء الأسوار حاولت جتنب عقلية ويه أأهنا العديد من واكلهتا الشقيقة يف جنيف، من  أأو اإ
وأأوحضت الأمانة أأهنا حتاول حتقيق التوازن بني امجلاليات والوظائف، وقبل لك يشء السالمة والأمن يف مفهوهما العام، ورمبا 

تدابري لضامن عىل اختاذ للوفود أأكرث انفتاحا من غريه. وتود الأمانة أأن تؤكد عىل أأنه حرم الويبو ظهور السبب يف هذا هو اكن 
سالمهتا وأأمهنا فضال عن حامية أأصول الويبو. وأأخريا، أأعربت الأمانة عن رغبهتا يف تناول مسأأةل حتقيق أأقىص اهامتم ب 

تكرار ما قيل يف اليوم ومن أأجل عدم اخملاطرة ب وفد الاحتاد الرويس.  اأأاثرهاليت اس تعراض جلنة اخلدمة املدنية ادلولية 
يف أأن هذا أأمر سابق لأوانه. وذكرت الأمانة أأن هيئة احمللفني ل تزال ته يف رسال بصورة جلية  أأوحض املدير العام، السابق
جلنة اخلدمة املدنية ادلولية. وعىل الرمغ من داخل جري مناقش ته يف هناية ذكل الأس بوع يف فيينا تس  الأمر وأأن هذا اخلارج 

كام أأشار املدير العام بوضوح شديد، فقد أأبلغ بأأنه ينبغي للرؤساء التنفيذيني أأل و ة، أأنه مل يتضح بعد ما س تكون عليه النتيج
اختذ القرار قد يطبقوا قرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية بصورة معياء، ولكن علهيم واجب بذل العناية الواجبة لضامن أأن 

د املناقشات اليت جرت يف فيينا بني جلنة اخلدمة املدنية بعبدقة بناء عىل أأسس حصيحة. وهذا هو ما س تفعهل الأمانة العامة 
بلغ عاملي سيتعلق مب ادلولية واملنظامت اخملتلفة. وتود الأمانة أأن تؤكد للوفود، كام ذكر املدير العام يف اليوم السابق، أأن أأي أأثر 

مانة املزيد من املعلومات واملزيد من التف 183قدره  اصيل بشأأن تأأثري ذكل عىل الربانمج مليون فرنك سويرسي. وستتاح للأ
وجود واملزيانية يف جلنة الربانمج واملزيانية اليت عقدت يف سبمترب. وأأكدت الأمانة جمددا أأهنا تعمل عىل الربانمج واملزيانية مع 
ىل افرتاضات ختطيط معين ة مل تكن افرتاضات ختطيط معينة. وعند وضع هذا الربانمج واملزيانية عىل وجه التحديد، استند اإ
ن السيناريو ما زال غري واحض  وسيتضح يف ذكل الوقت تشمل هذا السيناريو. وأأضافت الأمانة أأنه فامي يتعلق ابلسيناريو، فاإ

مع ادلول س تقوم ابملتابعة يف فيينا وخالل فصل الصيف. وذكرت الأمانة أأهنا مت عقده يس بعد الاجامتع اذلي الأمر بصورة أأكرب 
املدير س تظهر مداخةل نة الربانمج واملزيانية يف سبمترب. وعالوة عىل ذكل، أأكدت لدلول الأعضاء أأهنا الأعضاء يف اجامتع جل 

 .وفقا ملا مت طلبهجوبة، الأ س ئةل و عىل أأهنا جزء من الأ العام 

مانة عىل املعلومات اليت قدمهتا. وبعد ذكل، فتحعن شكرها ل ةالرئيسأأعربت و  .183  ةأأيبداء للوفود لإ الباب  ةالرئيس تلأ
طار الهدف الاسرتاتيجي التاسع. ونظرا لعدم وجود مالحظات أأخرى، أأعلن ضافية يف اإ  ةالرئيس تمالحظات أأو أأس ئةل اإ
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 ةالرئيس تللوثيقة. مث دعمالحق أأن هناك عرشة مرفقات ومخسة  ةالرئيس تاملرفقات واملالحق. وذكر  تناول امليض قدما يف
ىل اغتنام الفرصة وطرح الأس ئةل أأو املالحظات بشأأن   املسائل.تكل الوفود اإ

ىل مداخلته السابقة، ول س امي بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة وكيفية مسامهة برامج الويبو يف  .184 وأأشار وفد ابكس تان اإ
ب مزيدا من التفاصيل عن الطريقة التاسع، بيد أأنه طلاملرفق أأهداف التمنية املس تدامة. وأأعرب الوفد عن تقديره لإضافة 

دراج الأهداف  ىل الربامج والصالت مبسامهة أأهداف التمنية املس تدامة واملهنجية والسبب يف عدم اإ اليت تنظر هبا الأمانة اإ
  الأخرى يف اجلدول الرئييس املعروض.

ىل امل   .185 . وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد رفق التاسع فامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامةوأأشار وفد الربازيل أأيضا اإ
ن املعلومات الواردة فيه سطحية ويبدو أأهنا ل تامتىش مع مقدمة املدير العام بشأأن  أأهداف التمنية وجاهة ابكس تان وقال اإ

مزيد من تقدمي بداية جيدة. ومع ذكل، طلب الوفد متثل املس تدامة. ورأأى الوفد أأن املعلومات املقدمة يف الأس ئةل والأجوبة 
طار لك هدف اسرتاتيجي، ورأأى أأنه  قد س يكون مفيدا. وعالوة عىل ذكل، لحظ أأن الرمس البياين ذكل املعلومات يف اإ

عىل أأن ، الأخرى سامهة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامةميكهنا امل لويبو اأأظهر ثالثة أأهداف للتمنية املس تدامة ورأأى أأن 
ىل املناقشات املتعلقة أأشار الوفد، ا. و أأكرث من غريهسهامات يف بعض الأهداف لها اإ  ابلنوع الاجامتعي عىل سبيل املثال، اإ

املزيد من تقدمي . وطلب الوفد من الأمانة تقوم ابلكثرييف جلنة الربانمج واملزيانية ورأأى أأن الويبو تس تطيع أأن اليت جرت 
 املعلومات عن أأهداف التمنية املس تدامة.

ترغب يف رشح الرمس البياين يف وثيقة الأس ئةل والأجوبة لأن ذكل مثال أأهنا مهية و وذكرت الأمانة أأنه موضوع ابلغ الأ  .186
عىل سبيل مثل منوذج الهدف الاسرتاتيجي السابع، يف أأهداف التمنية املس تدامة، ابلفعل جيد عىل كيفية مسامهة الربامج 

. وهناك برانجمان يسهامن يف حتقيق هذا الهدف املثال، اذلي تناول امللكية الفكرية فامي يتعلق بقضااي الس ياسات العاملية
ذا بدأأان ابالاسرتاتيجي احملدد عىل النحو املبني يف الربانمج واملزيانية. واكن أأحد الربامج،   3، هو الربانمج الرمقيلرتتيب اإ

يه يب بكو املؤلف واحلقوق اجملاورة( اذلي سامه من خالل مؤرشات الأداء اخلاصة به، واجملموعات املعنية  )حق نسورتيوم اإ
الاسرتاتيجية يف للويبو للمنصات القامئة عىل امللكية الفكرية، ومن مث  املرتقبة، اليت سامهت من خالل ذكل يف النتيجة يس

من أأهداف التمنية  4الهدف  أأيضا يفوالهدف اذلي يتناول امللكية الفكرية فامي يتعلق بقضااي الس ياسة العاملية، ومن مث 
ضايف أأسهم يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي لتعلمي مرتفع اجلودةوهو ا املس تدامة . وعالوة عىل ذكل، اكن هناك برانمج اإ

هناك جزأأين من هذا الربانمج يسهامن يف حتقيق أأهداف التمنية واكن السابع، وهو امللكية الفكرية والتحدايت العاملية. 
الميىن، حيث سامه من خالل مؤرش أأدائه يف النتيجة ، كام هو مبني يف الزاوية يتعلق ابلبحثاملس تدامة، أأحدهام 

من أأهداف التمنية املس تدامة. ومرة  3سامه بعد ذكل يف الهدف مث الهدف الاسرتاتيجي السابع، يف ، ومن مث 1-7 املرتقبة
آخر من معهل املرتبط ب 18أأخرى، سامه الربانمج  من خالل الويبو الأخرض والتكنولوجيا اخلرضاء، ربانمج من خالل جزء أ

اليت سامهت مرة أأخرى يف الهدف  1-7النتيجة املرتقبة يف ، هناكمؤرشات الأداء اخلاصة به، وهام الذلان أأدرجا 
من أأهداف التمنية  9الهدف يف الاسرتاتيجي السابع للويبو وامللكية الفكرية فامي يتعلق بقضااي الس ياسة العاملية وابلتايل 

أأن يكون شامال، وابلتايل مل حيدد مجيع الأهداف. وأأوحضت به أأن اخملطط ليس مقصودا املس تدامة. وأأوحضت الأمانة كذكل 
أأهداف التمنية املس تدامة و الربامج بني الأمانة أأنه اكن من املفرتض أأن يوحض الرمس البياين للوفود أأن هناك صةل مبارشة 

 الرمغ من أأنه مل يكن دلهيا مثل هذه الرسوم البيانية امجليةل ابلفعل يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة. وأأضافت الأمانة أأنه عىل
ىل أأن  ةرت الأمانة بتعليقات الوفود مشري اكنت موجودة ابلفعل يف الوثيقة. وذكَّ الصالت من الربامج، فاإن برانمج للك  الويبو اإ

سامهة يف عدد أأكرب من أأهداف التمنية مل جيب أأن هيمت أأيضا ابأأهداف التمنية املس تدامة الثالثة حفسب، بل ل ينبغي أأن هيمت ب
بارشة يف أأهداف التمنية ومن خالل املسامهة امل املس تدامة. وأأوحضت الأمانة أأن ذكل هو ما حاول املرفق التاسع توضيحه. 

من أأهداف التمنية املس تدامة، أأسهمت مسامهة  9من خالل الابتاكر واملسامهة يف حتقيق الهدف  9و 4و 3املس تدامة 
كذكل ساعد الابتاكر يف وضع الس ياسات من أأهداف التمنية املس تدامة،  13و 11و 8و 7و 6و 3و 2يف الأهداف مبارشة 
لفية يف  غري املبارشة. ويوحض الرمس  الصالت. وهذه يه الطريقة اليت تعمل هبا 15و 14و 8و 1حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
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أأهداف التمنية املس تدامة الأخرى. وقد أأدركت الأمانة وفهمت أأن تعلقة بامل غري املبارشة  والصالتاملبارشة  الصالتالبياين 
عمل بشلك مكثف للغاية مع ت تاكن اأأهن تدف اسرتاتيجي واحد، وأأوحضهبتعلق فقط ي جوبة الأ س ئةل و الأ يف  الشلك البياين

أأهداف التمنية املس تدامة لقة بالصالت املتعلخروج هبذا الرمس البياين لتوضيح حقيقة أأن لمنسق أأهداف التمنية املس تدامة 
ابلفعل يف الربانمج واملزيانية. وعالوة عىل ذكل، س تواصل وضع مجيع الأهداف الاسرتاتيجية لدلورة املقبةل موجودة اكنت 

امت للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ويف س ياق اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، جتري حاليا مناقشة املساه
أأهداف التمنية املس تدامة. وذكرت الأمانة أأهنا س تعمل مع منسق أأهداف التمنية املس تدامة من أأجل وضع خرائط اخلاصة ب

 اكمةل للمؤرشات املتعلقة جبميع الأهداف الاسرتاتيجية. وأأعربت الأمانة عن أأملها يف أأن يريض ذكل ادلول الأعضاء.

مانة عىل  .187 ذا أأدى لك هدف اسرتاتيجي اإىل جلب معلومات وأأعرب وفد الربازيل عن شكره للأ التوضيح ورأأى أأنه اإ
نه سيساعد أأحصاب املصلحة الأمشل يف الويبو عىل توضيح أأن الويبو تعمل  مماثةل فاإن ذكل لن يساعد املندوبني حفسب بل اإ

فقوا علهيا. عالوة عىل عىل حتقيقه. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأمهية تكل القضية ورصح بأأن اكفة زعامء دول الوفود قد وا
شارة، مبا يف ذكل يف جلنة املزيانية، بأأن الويبو تعمل من أأجل حتقيق ذكل.  رسال اإ ذكل، عرب عن اعتقاده بأأنه من املهم اإ

يضاحات.  مانة عىل ما قدمته من اإ  وأأعرب الوفد عن شكره مرة اثنية للأ

جراء املزيد من املناقشات واملداولت والفهم لهذا  .188 ىل اإ مانة وتطلع اإ ىل وفد الربازيل يف شكره للأ وانضم وفد ابكس تان اإ
 الأمر يف اللجنة وأأن تس متر املناقشات هبا. 

مانة عىل العرض التوضيحي ول س امي  .189 ملرفق الثالث اذلي عىل اوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للأ
رشوعات واثئق سابقة. غري أأن ذكل مل يغري حقيقة الشاغل الرئييس اذلي أأاثره ابلس تعانة مب مت التوسع فيه الآن بشلك كبري 

ن نظرة اترخيية لدلخل  ىل مبدأأ القدرة عىل السداد. وقال اإ وفقا الوفد فامي يتعلق بتوزيع املرصوفات بني الاحتادات استنادا اإ
جاميل الإيرادات ل ىل مرحةل ميول فهيا حملصةل االحتاد واإ ىل ارتفاع مطرد اإ من الرسوم كنس بة مئوية من متويل املنظمة تشري اإ

زاء هذا اخللل، و  ابملائة 75نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  جاميل نفقات املنظمة. وأأعرب الوفد عن قلقه اإ زاء من اإ أأن اإ
متناس بة من املرصوفات العامة واملشرتكة. وأأشار الوفد أأيضا اإىل الاحتادات الأخرى املمثةل يف املرفق الثالث مل تدفع حصص 

أأن احتاد لش بونة أأظهر مرة أأخرى أأنه يعمل يف ظل وجود جعز عىل مدى الس نتني املقبةل، وأأعرب عن رغبته يف أأن يعلن 
نه مل عن أأن هذا اجملال ميثل شاغال خاصا لوفد بدله. ويف حني أأعرب عن تقديره للتفسريات الإضافية الوار  دة يف امللحق، فاإ

الشاغل الأسايس اذلي أأعرب عنه مرارا وتكرارا بشأأن الربانمج واملزيانية احلاليني واملرشوع املعروض علهيام. حييد عن 
ىل أأنه قد يكون هناك بعض سوء الفهم ابلنس بة للبيان الافتتايح.  وأأخريا، أأشار الوفد فامي يتعلق ابخلطة الرأأساملية الرئيس ية اإ

املقرتحة يف تكل اخلطة، لكنه أأعرب عن  رشوعاتالوفد أأنه ل يعرب بأأي شلك من الأشاكل عن عدم موافقته عىل امل وأأوحض 
زاء خمصصات  طار هذا البند. الاحتاداتقلقه اإ  اليت يمت تناولها يف اإ

من بنود جدول  ر اللجنة بأأن اس تعراض الاحتاد ملهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات اكن بنداالأمانة أأن تذكهِ  ورأأت .190
أأعامل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية. وقد مت الانهتاء من حتليل شامل ومتعمق للمهنجية، بناء عىل طلب 
ادلول الأعضاء، مما وفر الكثري من التبرص فامي يتعلق ابلأمور اخملتلفة ومت اقرتاح بعض البدائل. وخلصت املناقشات اليت تلت 

ىل  أأنه لن يكون هناك تغيري يف املهنجية، وذلكل تلزتم الأمانة ابملهنجية القامئة. وعالوة عىل ذكل، فقد قامت الأمانة ذكل اإ
تسليط الضوء عىل املهنجية القامئة بطريقة أأكرث موضوعية لأهنا كام ذكر وفد الولايت املتحدة من خالل بأأفضل ما تس تطيع 

ف قصري وخمترص مل يكن من السهل قراءته ما مل يكن القارئ عىل دراية ابجلداول. وصعبارة عن الأمريكية اكنت يف املايض 
عداد املزيانية ابس تخدام املهنجية القامئة املطبقة. وذلكل قدمت الأمانة توضيحات أأكرث  موضوعية. غري أأنه مت اإ

ذا اكن وفد الولايت املتحدة الأمريكية يرغب يف  تالأمانة وسأأل ةالرئيس توشكر  .191 ضافية عام اإ بداء أأي مالحظات اإ اإ
لقاء لكمة فامي يتعلق  آخر يرغب يف اإ ذا اكن أأي وفد أ ملرفقات أأو املالحق. ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى بشأأن ابوما اإ
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الوفود  ةالرئيس ت. ودع2018/19اختتام القراءة الأوىل ملرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح للفرتة  ةالرئيس تالتحدث، أأعلن
ون دلهيا أأس ئةل حمددة أأو شكوك بشأأن نقاط معينة لالتصال ابلأمانة والتأأكد من الإجابة عىل أأس ئلهتم بشلك اليت قد تك

 بتعليق البند. تمراجعة الوثيقة وقام ةالرئيس تاكمل. مث اختمت

قة تعكس أأن الأمانة العامة أأعدت وثي ةالرئيس ترشوع الربانمج واملزيانية، لحظاملتعلقة مب وعند اس تئناف املناقشة  .192
التعديالت اليت أأدخلت عىل الربامج ذات الصةل، ومت توزيعها عىل اللجنة، ولحظت أأن الاجامتع ميكن أأن مييض قدما. 

دخال تعديالت عىل الربامج  ةالرئيس توأأوحض مانة لرشح 30و 13و 8و 5و 4و 3أأن الأعضاء طلبوا اإ ، وأأعطوا اللكمة للأ
 .التعديالت

ضافة معاهدة مراكش :ولحظت أأن هناك تغيريين هام 3ريات املدخةل عىل الربانمج التغيتناول وبدأأت الأمانة ب  .193 ىل " اإ اإ
ضافة التوصية  ،قامئة املعاهدات اليت سيمت الرتوجي لها يف النقطة الثالثة ىل قامئة توصيات جدول  15واإ من جدول أأعامل التمنية اإ

صورة. اكن عىل شلك يظهر كتغيري يف الوثيقة املوزعة لأنه أأعامل التمنية اليت توجه الربامج، مع مالحظة أأن التغيري مل 
طار الربانمج  ىل أأنه اكن هناك طلب يف اإ ىل معاهدة فامي يتعلق ابأأكرث طموحا  وابأأن يكون 3وأأشارت الأمانة أأيضا اإ لنضامم اإ

ىل  40الهدف من رمق مراكش وأأنه مت تعديل  ىل أأن هناك طلبا 45اإ تغيري مؤرش الأداء الأول يف ل . وأأشارت الأمانة بعد ذكل اإ
يف الأنشطة املعيارية اذلي مت اإحرازه "التقدم لتصبح تغيري الصياغة من "حنو تنفيذ الأنشطة املعيارية" من أأجل  4الربانمج 

، 5انمج املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي". وفامي يتعلق ابلرب
ادلراسة الاس تقصائية تعقيبات  ه ستمت مشاركةتعديل النقطة السادسة لتذكر عىل وجه التحديد أأنه مت أأوحضت الأمانة أأن

كذكل أأنه اكن هناك أأيضا طلب يف الربانمج  تملس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع مجيع أأحصاب املصلحة. وأأوحض
ضو  2-1بتعديل النتيجة املرتقبة  5 ىل هناية الوصف من قبل افة عبارة "مبا يف ذكل اإ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا" اإ

نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتقدمي طلبات ل  أأكرث اتساعا وأأكرث فعاليةاس تخدام " املرتقبةحبيث تصبح النتيجة 
طار الربانمج الرباءات ادلولية، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأق ، لحظت الأمانة أأن هناك 8ل منوا ". ويف اإ

ضافة مؤرش جديد للأداء الرئييس"  الربامج اليت تقدم تقارير موضوعية عن مدى توجيه توصيات جدول أأعامل عدد اقرتاحا ابإ
تعممي توصيات مدى اس من أأجل قيوهو أأمر مت اقرتاحه التمنية، عىل النحو املبني يف وثيقة الربانمج واملزيانية، لعملها "، 

ىل أأن13التمنية. وفامي يتعلق ابلربانمج  جدول أأعامل لتعكس عىل حنو أأفضل ما التغيريات املطلوبة  ه مت اقرتاح، أأشارت الأمانة اإ
ىل قواعد البياانت العاملية. ومن مث، لوحظ كذكل أأنه متالنفاذ تحقيق ل يف حماوةل تقوم به الأمانة  ضافة نقطة  تالأمثل اإ اإ

تنص عىل: "مواصةل اس تكشاف بنية ومنوذج معززين ومثاليني لتحديد املواقع اجلغرافية خلوادم البياانت من أأجل  ةلمنفص
ضافةىل قواعد البياانت العاملية"، وأأنالنفاذ الرسيع اإ  "مس توى رضا مس تخديم قواعد البياانت وهو مؤرش أأداء جديد  ه متت اإ
ىل  العاملية للويبو " ، مضيفا أأن خط الأساس والهدف سيمت حتديدهام خالل معلية حتديث خط 2-5النتيجة املرتقبة اإ

ىل أأنه اكن هناك طلب ه يقرتح أأن يمت الأساس والهدف، وأأن يتعلق ابلقيام بتقس مي املسح س نواي. وأأشارت الأمانة أأيضا اإ
ىل  طار النتيجةللمناطق ابلإضافة اإ . وأأكدت الأمانة أأن فئة 3-4املرتقبة  الأرقام الرتامكية ملؤرشات الأداء الثالثة الأوىل يف اإ

طار مجيع الأهداف املتعلقة ابلأجشار. وفامي يتعلق ابلربانمج  ، أأشارت 30البدلان املتقدمة، اليت اكنت مفقودة، س تضاف يف اإ
ىل أأن الرمس البياين لتوصيات جدول أأعامل التمنية، اذلي مل يدرج عن غري قصد يف النسخة الأولية لوثيقة  الربانمج الأمانة اإ

طار النتيجة املرتقبة ميثل واملزيانية، قد أأدرج الآن واكن  ىل أأنه مت 6-3تصويبا من جانب الأمانة. ويف اإ ، أأشارت الأمانة اإ
ضافة مؤرش أأداء جديد، وهو عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من جامعات البدلان النامية  اإ

 والبدلان الأقل منوا.

عداد الوثيقة وعىل العرض التوضيحي الواحض للغاية للتغريات اليت مت   .194 مانة عىل اإ وأأعربت الرئيسة عن شكرها للأ
ذا اكن دلى أأي من الوفود تعليقات مبدئية أأو رغبة يف احلصول عىل أأي توضيحات من الأمانة  دخالها. مث تساءلت عام اإ اإ

ىل البند رمق مضيفة أأن هناك وقت اكيف ملراجعة هذه الوثيقة والرج من جدول الأعامل. وأأشارت  5وع بشلك موضوعي اإ
ىل أأن التعديالت وبند جدول الأعامل س ترتك لتقدير ادلول الأعضاء وأأن اللجنة سوف تعود لتكل التعديالت  الرئيسة أأيضا اإ
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حول مرشوع الربانمج  فامي بعد. ولأنه مل يكن من املمكن يف تكل اللحظة التقدم للأمام، قامت الرئيسة بتعليق املناقشات
 واملزيانية. 

عرضهتا اليت تغيريات وال مرة أأخرى الوثيقة  ةالرئيس توعندما اس تؤنفت مناقشة مرشوع الربانمج واملزيانية، تناول .195
دراجاللجنة أأيضا بأأن ةالرئيس تالأمانة يف اليوم السابق. وأأبلغ ضافية يف الوثيقة املتعلقة ابلربانمج  ه قد مت اإ للنظر  4صفحة اإ

ىل أأرقام الصفحات يف النسخة الإجنلزيية من الوثيقة.  ة، مشري 3لربانمج اب ةالرئيس تفهيا. وبدأأ  يف واكن هناك تغيريان اإ
دراج التوصية  :33الصفحة  دراج الفقرة الثالثة من معاهدة مراكش، والثاين هو اإ من جدول أأعامل التمنية يف  15الأول هو اإ

ىل الصفحة  ةالرئيس تالرمس البياين. ونظرا لعدم وجود اعرتاضات عىل التغيريات، انتقل . ويف معود 3يف الربانمج  34اإ
ىل  40من  ان املس هتدفة اليت صدقت عىل معاهدة مراكشعدد البدلمتت زايدة ، 2-1 املرتقبةلنتيجة اأأهداف  . ونظرا 45اإ

ىل الربانمج  توانتقل 3التغيريات اليت أأدخلت عىل الربانمج  ةالرئيس تلعدم وجود اعرتاضات عىل التغيريات، اختمت . 4اإ
طار ا38اكن أأولها يف الصفحة  :4واكن هناك تغيريان يف الربانمج  سرتاتيجيات التنفيذ، ، حيث أأضيفت فقرة جديدة يف اإ

جراء البحوث ونرش ادلراسات واملواد الأخرى املتعلقة حبامية امللكية الفكرية  ةوفقا لالقرتاح املقدم من كندا، مشري  ىل اإ اإ
 . للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وقضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابملوارد الوراثية

ىل أأن هناك ابلفعل دمي تقوطلب وفد الربازيل  .196 شارة توضيحات بشأأن الفقرة اجلديدة املقرتحة مشريا اإ يف البند الرابع اإ
ذا اكنت الفقرة اجلديدة املقرتحة جتري راسات دلمن اسرتاتيجية التنفيذ  طار اللجنة احلكومية ادلولية. وتساءل الوفد عام اإ يف اإ

 التنفيذ.ا هو موجود ابلفعل يف اسرتاتيجية تعترب تكرارا ملل 

ذا اكنت الفقرة اجلديدة املقرتحة ل تكرر ما س بق ذكره يف النقطة رمق  .197 ندونيس يا أأيضا عام اإ  .4وتساءل وفد اإ

ىل ادلراسات اليت رمبا طلبهتا ادلول الأعضاء ووافقت علهيا يف  .198 نه يرى أأن النقطة الرابعة تشري فقط اإ وقال وفد كندا اإ
د، فاإن شعبة املعارف التقليدية قد اضطلعت بقدر كبري من العمل بشأأن القضااي املتعلقة اللجنة احلكومية ادلولية. وكام فهم الوف

معل  جانيبابملعارف التقليدية واملعارف الفنية واملوارد الوراثية، دون أأن يطلب مهنا ذكل، وأأعربت عن رغبهتا يف أأن تعكس 
ذا اكنت هناك طريقة و شعبة املعارف التقليدية.  ىل تقليل الشواغل ، 4رمق نقطة مني يف هذين املفهو دلمج اإ فقد يؤدي ذكل اإ

 لتكرار.املتعلقة اب

ندونيس يا مرونة فامي .199  7النقطة رمق املس تخدمة يف النقطتني. واقرتح النظر يف اس تخدام اللغة   يتعلق بدمجوأأبدى وفد اإ
ضافة فاصةل تلهيا عبارة "مبا يف ذكل تكل اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف اللج  نة احلكومية ادلولية". ورأأى الوفد أأن لغة واإ

. وقد انعكس ذكل ابلفعل يف مزيانية فقد اكنت فضفاضة للغايةتطلب فعال املزيد من العمل دون موافقة؛ ت  7رمق  النقطة
بل سيتعني عىل الشعبة املناس بة ؛ حفسب هناكوضعه يشء ميكن ذكل ، والأهداف. مل يكن املرتقبة، والنتاجئ 4الربانمج 

ذا املرتقبةملزيانية وبعض النتاجئ والأهداف املتعلقة اباخل الويبو القيام بذكل، وس يكون هل بعض الآاثر د . وتساءل الوفد عام اإ
 اكنت ادلول الأعضاء ترغب يف ادلخول يف تكل املناقشة يف هذه املرحةل.

ندونيس يا  -122 .200 ىل أأنه يفهم أأن وفد اإ  ، يف ذكل"مبا وافق عىل عبارة تقول س يوأأشار وفد كندا، من أأجل امليض قدما، اإ
ذا اكن الأمر كذكل، ميكن للوفد أأن يوافق عىل ذكل. وسوف وفقا ملا قد يطلب جراء تنص النقطة عىل ". واإ "تسهيل اإ

ندونيس يا.أأنه ميثل " وما اإىل ذكل، وهو ما فهم الوفد وفقا ملا قد يطلبادلراسات، مبا يف ذكل،   اقرتاح وفد اإ

ىل أأنه ميكن بعد ذكل تقدمي تقيمي مكتواب وأأعرب وفد الربازيل عن رغبته يف أأن يرى الاقرتاح  .201 قبل النظر فيه، وأأشار اإ
 هنايئ لالقرتاح.
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نه مرن وبناء وميكن أأن يقبل  .202 ندونيس يا اإ ىل أأن ذكل سيتوقف عىل بدمج وقال وفد اإ تقدمي النقطتني معا. غري أأنه أأشار اإ
وينبغي أأن ينعكس موافقهتم زيد من العمل دون القيام مبعىل يعىن فعليا املوافقة  الويبو لأن ذكل يفالشعبة املعنية من توضيح 

طلب من ادلول الأعضاء داخل اللجنة احلكومية بحبوث ونرش دراسات  سيشمل لأنهوالأهداف،  املرتقبةيف املزيانية والنتاجئ 
ىل مزيد من ال أأو بدون طلهبا ادلولية ىل أأن . وهذا يشء حيتاج اإ توضيح. واتفق الوفد مع وفد الربازيل عىل أأنه س يحتاج أأيضا اإ

 املناقشات.املشاركة من أأجل فتح تكل يرى الاقرتاح كتابة أأول من أأجل مناقش ته وطلب من ادلول الأعضاء 

ن اقرتاحه قد قدم بنية التعبري عام  .203 لبضع س نوات  تفعهلالشعبة ابلفعل وما اكن فهم ويتعلق مبا تقوم به وقال وفد كندا اإ
ظهار دون ذكر ذكل هناك. وأأعرب الوفد عن رغبته يف  هذا العمل يف اسرتاتيجيات التنفيذ. ومع ذكل، حسب الوفد اقرتاحه اإ

 يف هذا الوقت.

ىل الصفحة  ةالرئيس توشكر  .204 طار الربانمج  39وفد كندا وانتقل اإ آخر يف اإ . واكن 4حيث اكن هناك تعديل مقرتح أ
عبارة "حنو تنفيذ" ،  كام ييل: "التقدم احملرز يف الأنشطة املعيارية، نص صبح ي حيث س  ،1-1 املرتقبة تغيريا يف مؤرش النتيجة

ىل الربانمج  ةالرئيس توما اإىل ذكل". ونظرا لعدم وجود اعرتاض عىل التغيري، انتقل طار الربانمج 5اإ ، حدث 5. ويف اإ
دسة، سوف يدرج نص جديد يف هناية تكل الفقرة عىل النحو . ويف النقطة السا45اكن التغيري الأول يف الصفحة  :تغيريان
 ةالرئيس تتعليقات، انتقلوبسبب عدم وجود  مع مجيع أأحصاب املصلحة".اليت مت احلصول علهيا فعل الردود مشاركة التايل: "

ىل الصفحة  ضافةمتت ، حدث تغيري يف اللغة و 1-2 املرتقبةويف النتيجة  .46اإ عىل النحو التايل: "مبا يف يف هناية العبارة جزء  اإ
ىل الربانمج  ةالرئيس تذكل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا". ونظرا لعدم وجود اعرتاضات عىل التغيري، انتقل حيث  8اإ

ضافة مؤرش أأداء جديد يف هناية معود مؤرشويه : 98اكن هناك تغيري واحد فقط يف الصفحة  الأداء. ونظرا لعدم وجود  اتاإ
ىل الربانمج  تانتقلفقد  ةالرئيسما أأدرجته عىل تعليقات  ، حيث أأضيفت فقرة جديدة بعد الفقرة الأوىل 127، الصفحة 13اإ

طار اسرتاتيجيات التنفيذ.  يف اإ

، 8لربانمج من أأجل اوأأعرب وفد اململكة املتحدة عن اعتذاره عن التعليق املتأأخر؛ فقد س بق أأن ضغط عىل الزر  .205
وكيف سيمت تطويره وما  ،الهدف بتوضيحىل املؤرش املقرتح حديثا. وأأعرب الوفد عن اهامتمه وأأعرب عن رغبته يف العودة اإ 

 سيبدو عليه.

وأأوحضت الأمانة من خالل وهجة نظر عامة أأن هذا اكن اقرتاحا يتعلق ابملؤرش اجلديد ومل تكن هناك خطوط أأساس  .206
ساس واليت تمت عادة يف هناية العام وس تقوم أأو أأهداف حىت هذا احلني. وسوف يمت وضعها مضن جزئية حتديث خط الأ 

ىل ادلول الأعضاء يف الربانمج واملزيانية وفقا للمامرسات املتبعة.  رساهل اإ عداد تقرير واإ  الأمانة ابإ

ىل أأنه  .207 مع س يقوم حاليا بعقد مناقشات وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن تقديره لوجود وقت حمدود لتطويرها وأأشار اإ
  مزيد من التوضيح.الأمانة للحصول عىل

ىل الربانمج  ةالرئيس تمث انتقل .208 طار اسرتاتيجيات التنفيذ، بني 13اإ ضافة فقرة جديدة يف اإ ، حيث اكن الاقرتاح ابإ
ىل الصفحة  ةالرئيس ت. ونظرا لعدم وجود اعرتاضات، انتقلتنيالفقرتني الأوىل والثانية السابق  حيث اكن هناك عدد من  128اإ

طار النتيجة  التغيريات. أأول، يف ظل ضافة يف اإ ملؤرش الأداء اجلديد: "مس توى  2-4 املرتقبةمؤرشات الأداء اكن هناك اإ
رضا املس تفيدين من قواعد بياانت الويبو العاملية". ومل تكن هناك تعليقات عىل هذا الاقرتاح. ويف نفس الصفحة، اكنت 

ىل النتيجة  ضافات اإ ت عبارة "حسب املنطقة" اإىل "عدد السجالت الواردة ومؤرشات أأداهئا. وأأضيف 3-4-4 املرتقبةهناك اإ
ىل "عدد السجالت الواردة يف قاعدة بياانت العالمة التجارية العاملية و  ىل" قاعدة بياانت التصممي اإ يف ركن الرباءات" اإ

طار مؤل ذكر لك منطقة عىل وجه التحديد وفقا لالإشارة مت الاتساق، مراعاة العاملية". ومن أأجل  رشات الأداء. لمنطقة يف اإ
، حيث أأضيفت 117يف الصفحة  30يف الربانمج  ةالرئيس تومل تكن هناك أأية اعرتاضات عىل هذه التغيريات، وذلكل اس متر 

ىل الصفحة الرئيسة  تخطة توصية جدول أأعامل التمنية. مل يكن هناك تعليق عىل التغيري، ذلكل انتقل ، حيث اكن هناك 118اإ
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ضافة ملؤرش أأداء جديدا يشري ىل عدد الطلبات  اإ عاهدة التعاون بشأأن الرباءات الصادرة من اجلامعات واملؤسسات املتعلقة مباإ
 البحثية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا.

فامي يتعلق ابلتعديالت املقرتحة عىل مرشوع الربانمج واملزيانية سؤالا ، ابءابمس اجملموعة متحداث وفد الياابن، وطرح  .209
عدد الطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الصادرة من اإىل مؤرش الأداء اجلديد املقرتح وقد أأشار . 118الصفحة يف 

ذا اكنت  اجلامعات والبحوث واملؤسسات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. والمتس الوفد توضيحا من الأمانة بشأأن ما اإ
 لبدلان النامية والبدلان الأقل منوا.تتعلق ابو لصفحة موجودة ابأأية مؤرشات أأخرى هناك 

منايئ حبيث يكون املس تفيدون من معل الربانمج  .210 البدلان النامية يه وأأوحضت الأمانة أأن هذا الربانمج هو برانمج اإ
 والبدلان الأقل منوا. ومت التأأكيد عىل أأن املؤرشات الأخرى تقيس النتاجئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا عن شكره لوفد الياابن أأعرب و  .211 مانة عىل التوضيح. وأأفاد الوفد بأأن الإشارة اإ لأ
ىل اجلامعات  شارة اإ ضافة ما ييل حيامث تضمن املؤرش اإ ليست رضورية وذلكل ينبغي حذف هذا اجلزء. وطلب الوفد اإ

ىل املناقشة اجل ، مبا يف ذكل تعريف بلجنة الربانمج واملزيانية ارية والفريق العامل املعينومؤسسات البحث: "ل يشري رمقه اإ
 اجلامعات ومؤسسات البحث".

ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، فاإن  .212 وطلب وفد الربازيل تأأكيدا من الأمانة بأأنه عىل الرمغ من حذف الإشارات اإ
ىل هذه الأرقام. واثنيا، طلب الوفد من وفد الياابن تقدمي  الرمق اذلي سيمت تقيميه خلطوط الأساس والأهداف لن ل اإ يشري اإ

 الوفد من تقيميه.ليمتكن النص املقرتح كتابة 

 .كذكل وردت الأمانة عىل السؤال اذلي طرحه وفد الربازيل، وأأكدت أأن احلال .213

نه عىل اس تعداد  .214  املوقر لإجياد حل.الربازيل مع مندوب للنقاش وقال وفد الياابن اإ

نه وش .215 احلذف املقرتح وسيتعاون مع وفد الياابن فامي بعد بشأأن احلاش ية ل يعارض كر وفد الربازيل الأمانة وقال اإ
 املقرتحة.

 وفد الربازيل عىل مرونته يف التشاور الثنايئ مع وفد الياابن فامي يتعلق ابحلاش ية. ةالرئيس توشكر  .216

صل للتوجه الاسرتاتيجي والربامج اليت وضعهتا الويبو يف وأأعلن وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن دمعه املتوا .217
ىل  2016للفرتة من اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل عىل مرشوع الوثيقة واليت انعكست  مع التحذيرات الهامة  2021اإ

ن شواغل الوفد معروفة جيدا واكنت معروفةالأمرين والشواغل احلامسة اليت وضعهتا الويبو لالك جيدا منذ اعامتد  . وقال اإ
ن هذه الشواغل تتعلق بتخصيص التاكليف بني احتادات الويبو ورضورة احلفاظ منذ احلالية الثنائية مزيانية  عامني. وقال اإ

عىل التعاون بني احتادات الويبو وادلول الأعضاء من خالل اختاذ القرارات القامئة عىل توافق الآراء. وأأعرب الوفد عن تقديره 
ىل أأنه 2019و 2018 الأمانة بشأأن مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتحة لعايماذلي قامت به ليقات لتجميع التع  ، ولكنه أأشار اإ

دراج مفهوم توافق الآراء فامي يتعلق بأأي قرار ميكن اختاذه فامي  مؤمتر عقد بخيتص ل يعكس شواغهل احلامسة، ول س امي رضورة اإ
ن الوفد  39و 30و 15املنصوص عليه يف الصفحات و دبلومايس،  طار الهدف الاسرتاتيجي الأول. اإ ير لكمة توافق مل يف اإ
ىل اعامتد قرار من وجدت الآراء حيث  شارة اإ ىل اس مترار الشواغل املتعلقة قبل اإ امجلعية العامة. واثنيا، أأشار الوفد اإ
طار الهدف الاسرتاتيجي الثاين، وحتديدا  32 ابلربانمج تفاق لش بونة والاسرتاتيجيات اصة اباخلوثيقة جنيف ابلنس بة ليف اإ

املتعلقة به يف مرشوع املزيانية املقرتحة واسرتاتيجيات التنفيذ، ويشمل ذكل اس تخدام العضوية يف وثيقة جنيف ابعتبارها 
طار الربانجمني امقاييس أأحد  ما يمت . وأأاثر الوفد الشواغل الرئيس ية بشأأن مهنجية التخصيص، مبا يف ذكل 20و 32لأداء يف اإ

لعامتد هذا الربانمج واملزيانية، خالل مناقشات اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل، ومت توضيح اجلارية أأثناء املفاوضات 
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ضافة هذه الشواغل يف  . بيد أأن جتميع 2015وأأثريت يف لك دورة للجنة الربانمج واملزيانية منذ عام  A/56/10الوثيقة اإ
ىل التعليقات املعروضة عىل جلن زيد من العمل بشأأن هذه املسائل املثارة، ول القيام مبة الربانمج واملزيانية مل يعكس احلاجة اإ
الربانمج للسامح للوفد بأأن يويص ابملوافقة عىل مرشوع الالزمة ، كام أأهنا مل تتضمن التغيريات 3س امي فامي يتعلق ابمللحق 

النظر يف أأثر التخفيض املقرتح يف مساهامت ادلول الأعضاء. ورأأى أأمهية ا . وأأبرز الوفد أأيض2018/19 عايملاملقرتح واملزيانية 
ىل النظر يف  مزيانية الربامج مع اعامتد  2015يف عام اليت مت اعامتدها مماثةل لتكل اس تخدام صياغة الوفد أأن هناك حاجة اإ

 .2016/17 لعايم

سبمترب، وأأن تكل املسائل سوف شهر ى يف أأن هناك ابلفعل بعض الأس ئةل اليت ستناقش مرة أأخر  ةالرئيس توأأكد .218

الصادرة القرارات يف دورة هذه اللجنة، حيث ل تزال هناك خالفات يف الآراء بشأأن سيمت اختاذه اذلي القرار رصاحة يف ترد 
لهي يف  لمن جدول الأعام 5البند ابختتام  ةالرئيسقامت . ونظرا لعدم وجود أأي تعليقات أأخرى، القراريف مرشوع  اوسيشار اإ
 .الوقت احلايل

ىل أأن هناك مسأألتني ل تزالان  ةالرئيس ت، أأشار WO/PBC/26/3وعند اس تئناف مناقشة الوثيقة  .219  مطروحتنياإ
من  98. واكن هناك اقرتاح بوضع مؤرش جديد بشأأن عدد الربامج املتصةل جبدول أأعامل التمنية يف الصفحة 8يف الربانمج 
هو أأنه جرت بعض املشاورات فامي بني عدد من الوفود، وأأنه لن يكون هناك  ةرئيسللنص. واكن فهم ال ةزييلالإجنالنسخة 

دخال مؤرش جديد يف الربانمج  دراج هذا املؤرش اجلديد. وعالوة عىل ذكل، اكن هناك اقرتاح ابإ ، يف 30اعرتاض عىل اإ
امعات ومؤسسات حبوث من البدلان بعدد من طلبات جلنة الربانمج واملزيانية املتعلقة جبهذا املؤرش ، ويرتبط 118الصفحة 

ذا اكنت هناك أأية تعليقات ةالرئيستساءلت النامية والبدلان الأقل منوا. و   .تتعلق بذكل عام اإ

، فاإن 30والربانمج  118وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وأأفاد بأأنه فامي يتعلق ابلتعديل املقرتح يف الصفحة  .220
 اتتفهم اجلزء املتعلق ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا وأأن التعديل املقرتح ل خيل ابملناقشأأهنا تسجل اجملموعة ابء تريد أأن 

اجلارية يف جلنة الربانمج واملزيانية، مبا يف ذكل ما يتعلق بتعريف املؤسسة اجلامعية والبحثية. وهبذا الفهم، وافقت اجملموعة ابء 
 .القرارعىل مرشوع 

ام فامي يتعلق هبذا الربانمج. ووافق الوفد عىل حذف هيواجملموعة ابء عىل مرونت ةلرئيسشكره لعن وفد الربازيل  وعرب .221
ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وأأضاف الوفد أأن التوضيح اذلي قدمته الأمانة يف اليوم السابق  اجلزء اذلي يشري اإ

انعكس ابلفعل يف مؤرش الأداء هذا، مما جعل املؤرش اجلديد زائدا  أأظهر أأن عددا من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا قد
نه   هذا التعديل.يتقبل عن احلاجة. ومع أأخذ ذكل التوضيح يف الاعتبار، قال الوفد اإ

طار الربانمج  توفد الربازيل عىل تفهمه وخلص ةالرئيس توشكر  .222 دراج هذا املؤرش اجلديد يف اإ ىل أأنه ميكن اإ نظرا  30اإ
ىل   اليت أأديل هبا للتو. البياانتاإ

طار البند  القرارمرشوع  ةالرئيس توتناول  .223 عن طريق املنسقني مت توزيعه اذلي و من جدول الأعامل،  5يف اإ
 التالية:الثنائية فقط يف ذكل الوقت واملتعلق مبزيانية الإجنلزيية مرشوع املقرر اذلي اكن متوفرا ابللغة  ةالرئيس تالإقلمييني. وتل

)مرشوع  WO/PBC/26/3 ، الوثيقة2018/19للثنائية املقرتح الربانمج واملزيانية مرشوع  ،ول الأعاملمن جد 5البند "
ذ أأمكلت الاس تعراض الأول  .(2018/19للثنائية الربانمج واملزيانية املقرتح  ن جلنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية(، اإ اإ

وافقت عىل التعديالت " 1": 2018/19انمج واملزيانية للثنائية الشامل حبسب لك هدف اسرتاتيجي ملرشوع اقرتاح الرب
طار النتاجئ يف الربامج  المتست  "2" ؛30و 13و 8و 5و 4و 3اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء عىل وصف الربامج، مبا يف ذكل اإ

ةل ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ادلورة التالية  "1" اإىل ابلستناد  2018/19من الأمانة أأن تصدر صيغة معده
ملزيد من النظر يف ادلورة املقبةل للجنة ابلقضااي العالقة يف الربامج التالية أأحاطت علام، من بني مجةل أأمور، " 3"للجنة ؛

ت علام أأحاط "4".32ج الربانم؛ والوصف ومؤرشات الأداء يف 15مؤرشات الأداء الرئيس ية يف الربانمج  الربانمج واملزيانية:
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ىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية: )أأ( ختفيض قمية وحدة الاشرتااكت  رحت قد أأحيلت اإ بأأن القضااي التالية اليت ط 
عداد "املرفق الثالث الاحتادات  حتديد خمصصاتومهنجية  ؛)ب(ابملائة 10بنس بة  صيص الإيرادات والنفقات خت  -املتهبعة يف اإ
. يعمتد عىل املشاركة 2018/19"؛)ج( وطلب توفري المتويل ملؤمتر دبلومايس يف الثنائية لك احتاد حبسب 2018/19للثنائية 

لأنه مل يكن هناك  "1"يف رمق  30وأأوحضت الرئيسة أأهنا مضنت الربانمج  الاكمةل وقرار يقوم عىل أأساس التوافق يف الرأأي."
ذا اكن هناك من يريد اعتالء املنصة. وتساءلت ا30اعرتاضات عىل تضمني التعديالت يف الربانمج   للتحدث.  لرئيسة عام اإ

عن رغبته يف  أأنه يعرب، القرارمشاورات مع البدلان املهمتة ابلعنارص اخملتلفة ملرشوع عقد وأأعلن وفد فرنسا أأنه بعد  .224
، 9يف الربانمج  " حبيث يصبح نصها كام ييل: "مؤرشات الأداء3يف الفقرة " الفاصلتقدمي التعديالت التالية عىل اخلط 

كام ييل:" رشوط توفري المتويل لعقد  ا' )ج(، حبيث يصبح نصه4". وعرض الوفد تعديال اثنيا عىل الفقرة ' 32، و20، و10و
". وأأعرب وفد فرنسا عن شكره احلار مجليع الوفود اليت معلت معا من أأجل  2018/2019الثنائية مؤمتر دبلومايس يف 

ىل هذه الصياغة   شديدة.ال تفامه ال روح خالل من التوصل اإ

تأأخذ  يعكس قرار هذا البند من جدول الأعامل طلب اجملموعة بأأنأأن وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وطلب  .225
، يف الاعتبار يف ادلورة السابعة والعرشيناذلي ستمت مناقش ته  ،املقرتحالربانمج واملزيانية مرشوع الأرقام املتضمنة يف وثيقة 

 .جلنة اخلدمة املدنية ادلوليةقرار 

س بانيا أأنه .226 ىل أأمر ، مع وفود أأخرى، عىل اقرتاح اإضافة اكن يعمل وأأفاد وفد اإ من ينبغي . ورأأى الوفد أأنه "2"النقطة اإ
دراج  جراء مناقشة مس تنرية يف جلنة الربانمج واملزيانية التالية، اإ ىل ما اخلاصة ب رقام الأ أأجل اإ تقره نفقات املوظفني، استنادا اإ

جلنة اخلدمة املدنية ادلولية. واكن فهم الوفد هو أأن ادلول الأعضاء، بوصفها دول أأعضاء، تؤيد النظام املوحد للأمم املتحدة 
مناقشة نفقات املوظفني، حيتاج الوفد أأيضا اإىل هذه ومن أأجل وابلتايل،  .عىل حنو ما وافقت عليه امجلعية العامة للأمم املتحدة

ىل  ةمس بقيصدر أأحاكما أأن الوفد  الأرقام، وهذا ل يعين كون عىل تس  اليت "، 2"النقطة عىل نتاجئ املفاوضات. وأأشار الوفد اإ
صدار نسخة منقحة  رضورة  "، واقرتح الوفد 1" النقطة استنادا اإىل 2018/19للثنائية النحو التايل ابللغة الإجنلزيية: "اإ

ضافة  نتاجئ املشاورات بني املنظامت اليت تتخذ من جنيف و املدنية ادلولية  لنفقات وفقا لقرار جلنة اخلدمةاخلاصة ابرقام الأ "اإ
 ادلورة املقبةل للجنة الربانمج واملزيانية.من أأجل مقرا لها وجلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف فيينا "

الروح، لالقرتاح من خالل تكل  ،عن تأأييده الاكملمعراب وأأيد وفد اململكة املتحدة وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء،  .227
س بانيا.  اذلي تقدم به وفد اإ

س بانيا وفرنسا. .228  وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده لقرتاح اجملموعة ابء، فضال عن اقرتاحات وفدي اإ

اليت قامت هبا  للمداخةلوحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأعرب عن تأأييده  .229
 ابء وأأيد موقف اجملموعة ابء.اجملموعة 

س بانيا. اتالهاليت  "2" النقطة وأأيد وفد املكس يك أأيضا الاقرتاح وأأيد .230  وفد فرنسا واإ

س بانيا  .231 وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأعرب عن تأأييده لالقرتاح املعدل اذلي قدمه وفد اإ
 قرتاح املعدل اذلي قدمه وفد فرنسا.وكذكل الاالقرار من  "2"رمق مبوجب الفقرة الفرعية 

س بانيا. .232 آس يا واحمليط الهادئ وأأعرب عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد اإ  وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ

س بانيا بشأأن هذا البند. .233  وأأيد وفد الاحتاد الرويس اقرتاح وفد اإ
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ه مت اإحراز قدر كبري من يب. أأول، لحظ الوفد أأنوحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكري .234
اهامتم مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية. وأأكد الوفد عىل وجه التحديد التقدم يف 
ىل ، وس يواصل الوفد دراس ته خالل الفرتة الفاصةل بني ادلو القراراذلي انعكس يف مرشوع  15ابلربانمج  رات. مث انتقل اإ

الاقرتاح املتعلق ابلعملية اليت جرت بني املنظامت ادلولية اليت يوجد مقرها يف جنيف وجلنة اخلدمة املدنية ادلولية اليت 
واصل متابعة يعن نفسها، مبعىن أأن الوفد س  عربت عقدت يف فيينا، وأأضاف أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قد 

 ذكل مرة أأخرى يف الاجامتع التايل للجنة الربانمج واملزيانية.يس تأأنف ن كثب، و تكل العملية ع

س بانيا بشأأن  .235  عكس نتيجة قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية.بأأن ت "2"النقطة وأأبدى وفد مالزياي تأأييده لقرتاح وفد اإ

ىل أأنه ل يزال وأأيد وفد ش ييل ما قاهل وفد ابراغواي للتو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتين  .236 ية والاكرييب. وأأشار الوفد اإ
. وأأضاف الوفد 15لطلب الأصيل يف الاجامتع بأأن يكون هناك مزيانية أأكرب للربانمج ابهمامت بتحسني املعلومات يف الربامج و
ضافية من أأجل كيفية ينطوي عىل دراسة  الأمر أأنه يدرك صعوبة تكل التدابري لأن دة مزيانية زاياحامتل العثور عىل موارد اإ

الربانمج واملزيانية املقرتحة، سيسهل فهم عدد املوارد ادلاخلية اليت يف مزيد من املعلومات وجود . ورأأى الوفد أأن 15الربانمج 
دراج املعلومات الإضافية اليت نوقشت يف "الأس ئةل والأجوبة" اليت مت اكن خصصت للك برانمج. و  . وأأعرب توزيعهاميكن اإ

دراج هذه املعلومات يف الربانمج. وعالوة عىل ذكل، س يعمل الوفد مع مجموعة عن أأمهل يف أأ الوفد  ن يتس ىن يف املس تقبل اإ
يعتقد الوفد أأنه س يكون من حيث بني ادلورتني، الفاصةل بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن مؤرشات الأداء يف الفرتة 

ىل اس تعداده للمساعدة يف املزيد من العمل يف اذلي مت . وشكر الوفد امجليع عىل العمل اوحتديده ااملمكن زايدة صقله وأأشار اإ
 هذا الصدد.

 اللكمة للمستشار القانوين. توفد ش ييل وأأعط ةالرئيس توشكر  .237

ىل  القرارتعديل مرشوع مذكرا، يف اس تجابة لقرتاح  ةلرئيسعن شكره لاملستشار القانوين وأأعرب  .238 شارة اإ دراج اإ ابإ
لبيان اذلي أأدىل به املدير العام يف بداية هذه الإجراءات، واذلي أأشار ابمع جلنة اخلدمة املدنية ادلولية، اليت متت املشاورات 

ىل تعقيد هذا املوضوع. ويرى املستشار القانوين أأن ىل أأن تدرس هذه للجميع أأن املنظمة يف حاجة من املفهوم  هبوضوح اإ اإ
. وعالوة عىل ذكل، أأن تقوم بدراسة الأمر ابهامتم كبري املنظامت اليت يوجد مقرها يف جنيفمجيع ينبغي عىل املسأأةل، بل 

ىل أأن املناقشات جارية حاليا، ول س امي مع جلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف اجامتع عقد يف فيينا يف اليوم نفسه، كام  أأشار اإ
مع الأمم املتحدة اليت تعاجل هذه املسأأةل اإىل حد ما. ابتفاقيهتا أأشارت الوفود. وأأبرز املستشار القانوين أأن الويبو ملزتمة 

ن الويبو  وافقت، مبوجب التفاق، عىل "وضع معايري وأأساليب وترتيبات مشرتكة للموظفني، قدر قد واس تطرد قائال اإ
معلية تسهيل أأي و املس تطاع، لتفادي الفروق غري املربرة يف رشوط وظروف العمل، وجتنب املنافسة يف تعيني املوظفني، 

املدير العام، س تلزتم هبذا اجلزء من التفاق مع حتت قيادة بني املوظفني ". وشدد عىل أأن الويبو، ومرغوب فيه مفيد تبديل 
احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية، أأشار قبل واملطبقة من بذكل الصةل وثيقة الأمم املتحدة. ويف ضوء الاجهتادات القضائية 

ماكنية تطبيق قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية فامي املستش ىل أأن الويبو ملزمة ابلتقيمي ادلقيق والنظر يف اإ ار القانوين كذكل اإ
آنفايتعلق مبوظفهيا. وأأشار، كام ذكر  ، اإىل وجود فقه قضايئ وثيق الصةل فامي يتعلق ابلويبو، ول س امي يف احلالت اليت نشأأت أ

لقرارات جلنة اخلدمة مرشوع غري تنفيذا ا تبني أأنه مبمبوجهبا مبنح تعويض للموظفني اذلين تأأثروا يف املايض، وأأمرت الويبو 
العناية الواجبة يف تقوم ابتباع املدنية ادلولية. وذلكل، حذر املستشار القانوين من أأنه يتعني عىل الويبو أأن تتوىخ احلذر وأأن 

ذا اعمتدت الويبو قرارا نه اإ مل حيظ بتأأييد مناسب، فس يكون من الواحض أأن املنظمة ميكن أأن تتعرض  هذه املسأأةل. وقال اإ
ىل أأن املدير العام  سلط الضوء عىل قد للخطر من الناحية القانونية واملالية عىل أأساس الاجهتادات السابقة. وأأشار كذكل اإ

ق واسع. وقد خضعت هذه الشواغل هذه الشواغل عىل نطا وعرضبعض الشواغل املتعلقة بقرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية 
رمبا اكنت  -اإىل جلنة اخلدمة املدنية ادلولية مقدمة ورقة غرفة اجامتعات يه  –يف وثيقة  ومت تقدميهاملناقشة رصحية ومفتوحة، 

ىل أأنه نظرا للمناقشات اجلاريالنية. وأأضاف املستشار القانوين  ةشواغل حصيحة وحس نال الوفود قد شاهدهتا. واكنت هذه  ة اإ
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تكل من السابق لأوانه امليض قدما عىل هذا الأساس. ورأأى أأنه يف ضوء وعدم وجود تقيمي سلمي ملرشوعية القرار س يكون 
ليأأخذ ذكل يف الاعتبار. ويف هذا الصدد، أأشار املستشار القانوين أأيضا اإىل مسؤولية القرار الظروف، ميكن تعديل مرشوع 

مرشوعا يفي قرارا مرشوع املزيانية، عىل أأساسه ، واذلي س يعرض سيمت اعامتدهذلي املدير العام عن ضامن أأن يكون القرار ا
طار اتفاقها مع الأمم املتحدة.اخلاصة ابلويبو ابملتطلبات   يف اإ

لقاء لكامتاملستشار القانوين عىل التوضيح. ومل ترد طلبات أأخرى بشأأن  ةالرئيس توشكر  .239 وطلبت الرئيسة من . اإ
عداد نسخة حمدثة جديدة من مرشوع القرار حول مرشوع املزيانية املقرتحة مبا يف ذكل اقرتاحا تقدم به وفد فرنسا  الأمانة اإ

كام يأأخذ يف  "4"والفقرتني الفرعيتني )ج( و "4"والنقطة  "3"واذلي مل توجه أأية اعرتاضات هل واذلي يتعلق ابلنقطة 
س بانيا اذلي أأيده عدد من البدلان.  اقرتاحاحلس بان أأيضا  هناك ل يزال  "2"وأأضافت الرئيسة أأنه فامي يتعلق ابلنقطة وفد اإ

 مناقشة مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح.وقامت الرئيسة بتعليق نظر يف كيفية امليض قدما. 

فامي يتعلق مبرشوع الربانمج  ،5بشأأن البند القرار اذلي يتعلق ابب املناقشة بشأأن مرشوع فتح  ةالرئيسوأأعادت  .240
ىل أأنه مت توزيع نسخة منقحة تتضمن التغيريات اليت متت مناقش هتا  علهيا صباح اليوم. ومت التفاق واملزيانية املقرتح، مشرية اإ

ىل الفقرة الفرعية  ةالرئيس توأأوحض التوضيح اذلي قدمه عرض من أأجل  "2"أأنه بناء عىل طلهبا، أأضيفت مجةل أأخرى اإ
هذا مت اعامتد املقرتح. ونظرا لعدم وجود اعرتاضات، فقد  القرارر القانوين للويبو، واقرتحت أأن تعمتد اللجنة مرشوع املستشا
 القرار.

ملرشوع  ةالاسرتاتيجيالأهداف سب حب جلنة الربانمج واملزيانية، اس تعراضا أأوليا شامال وبعد اس تكامل  .241
 (:WO/PBC/26/3)الوثيقة  2018/19للثنائية الربانمج واملزيانية املقرتحة 

، مبا يف ذكل أأطر النتاجئ يف الربامجعىل التعديالت اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء عىل رسد  توافق "1"
 :30و 13و 8و 5و 4و 3الربامج 

صدار نسخة منقحة من مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح من  تطلب "2"  2018/19للثنائية الأمانة اإ
ىل  نفقات املوظفني وفقا لقرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ونتاجئ املشاورات بني املتعلقة ب رقام الأ  "1"استنادا اإ

جلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف فيينا، لدلورة املقبةل للجنة الربانمج و املنظامت اليت تتخذ من جنيف مقرا لها، 
 توضيح املستشار القانوين للويبوواملزيانية. ويف هذا الس ياق، أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام ب 

ابملسائل املعلقة يف الربامج التالية ملواصةل النظر فهيا يف  أأخرى، مجةل أأمورمن بني علام،  تأأحاط "3"
  :ويه ادلورة القادمة للجنة الربانمج واملزيانية

 ،15مؤرشات الأداء الرئيس ية يف الربانمج  )أأ(

 ،32و 20و 10و 9مؤرشات الرسد والأداء يف الربامج  )ب(

ىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة قد علام بأأن املسائل التالية اليت أأثريت  تأأحاط "4" أأحيلت اإ
 واملزيانية: الربانمج

 ،ملائةاب 10قمية مسامهة الوحدة بنس بة  ختفيض (أأ  )

عداد املرفق الثالث: ختصيص الإيرادات  اتالاحتادخمصصات مهنجية  (ب ) املس تخدمة يف اإ
 ،2018/19يف الثنائية  اتوالنفقات من جانب الاحتاد
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 .2018/19الثنائية رشوط توفري المتويل لعقد مؤمتر دبلومايس يف   (ج )

 27-2018اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  ( ب)

ىل الوثيقة   .242  WO/PBC/26/9استندت املناقشات اإ

مشرية  2027-2018، اخلاصة ابخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة WO/PBC/26/9وقامت الرئيسة بعرض الوثيقة  .243
ىل أأن اخلطة اكنت تس هتدف الاستامثرات الرأأساملية يف جمال التصالت وتكنولوجيا املعلومات . واملباين والسالمة والأمن اإ

ىل أأولوايت تلقي  2027-2018 وأأوحضت الرئيسة أأيضا أأنه بناء عىل اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة فقد أأشار املدير العام اإ
 . ودعت الرئيسة الأمانة تقدمي الوثيقة. 2019-2018حتياطي يف الثنائية متويل من الا

ىل  .244 ىل أأن املدير العام قد أأشار اإ أأمام اللجنة، وأأن ه الافتتاحية مالحظاتاخلطة الرأأساملية الرئيس ية يف وأأشارت الأمانة اإ
تنبؤ مبتطلبات الصيانة واحلفاظ عىل البنية أأعدت وفقا لأفضل املامرسات ووفقا ملبادئ الإدارة املالية احلكمية لل قد الوثيقة 

لويبو خدمة أأحصاب املصلحة ا أأن يكون بوسعالتحتية ونظم تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املنظمة، فضال عن ضامن 
ىل أأن اب -2018 اخلطة الرأأساملية الرئيس يةملس توى املناسب من اجلودة واملوثوقية والاس تدامة. وأأشارت الأمانة كذكل اإ

الويبو بقاء الاستامثر الرأأساميل عىل مدى الس نوات العرش القادمة من أأجل ضامن ملرشوعات ثل خطة املنظمة مت  2027
خطة ويه متثل ، متثل خطة ممتزية 2027-2018 اخلطة الرأأساملية الرئيس يةمالمئة للغرض املنشود. وأأوحضت الأمانة أأن 

، ومرشوعني رئيس يني 2027-2018س تغطي الفرتة و لأمن يف املباين السالمة وا ملرشوعاترئيس ية للأصول الرأأساملية 
عدد من ادلوافع الرئيس ية، مت رشهحا بعد النظر يف لالستامثر يف تكنولوجيا املعلومات الرأأساملية. ولوحظ كذكل أأن اخلطة قد 

فضال عن الاعتبارات البيئية ويه دورة احلياة واملتطلبات التنظميية، واحتياجات الأعامل التجارية، والسالمة والأمن، 
ماكنية الوصول والاعتبارات املتعلقة بكفاءة التاكليف. وأأضافت الأمانة أأن مجيع ا الاستامثرية الرأأساملية قد  ملرشوعاتواإ

ىل أأن وفقا ل حتققت متاما  لمبادئ املطبقة فامي يتعلق ابس تخدام الاحتياطيات الواردة يف س ياسة الاحتياطيات، مشرية اإ
ادلول الأعضاء يف دورة اعمتدهتا ت املعروضة عىل اللجنة متتثل امتثال اتما لس ياسة املنظمة بشأأن الاحتياطيات اليت املقرتحا

الاستامثر ملرشوعات خطة متجددة متثل  2027-2018اخلطة الرأأساملية الرئيس ية سابقة. وأأشارت الأمانة كذكل اإىل أأن 
تقديرات لتاكليف لك مرشوع. وضع و بعد تنقيح نطاقها الرأأساميل وسيمت حتديهثا وعرضها عىل ادلول الأعضاء مرة لك س نتني 

طار اخلطة الرئيس ية للأصول الرأأساملية طويةل الأجل، حددت الأمانة  الاستامثر يف مرشوعات وأأضافت الأمانة أأنه يف اإ
مت اقرتاح ، واليت 2018/19الثنائية السالمة والأمن يف أأماكن العمل لتنفيذها يف مرشوعات تكنولوجيا املعلومات وعددا من 

جاميل تلكفةمتويلها من الاحتياطي،  ىل غري متكررة  ابإ  مليون فرنك سويرسي. 25.5تصل اإ

طار جموعة للموحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ورحب ابلوثيقة عىل النحو اذلي أأعرب عنه يف البيان العام  .245 يف اإ
ىل تلبية الاحتياجات الهامة للمنظمة عىل املدى الطويل يف جمال  ىل أأن الوثيقة هتدف اإ هذا البند من جدول الأعامل، مشريا اإ

اخلطة الرأأساملية ، فضال عن املباين. وشددت اجملموعة عىل أأن والإلكرتوينتكنولوجيا املعلومات والتصالت، والأمن املادي 
أأمر ستامثر متواصل ومتعمق يف البنية التحتية احلديثة اليت ستس تجيب لالحتياجات احملددة للمنظمة وهو هو ا الرئيس ية

ىل أأن هنج دورة اجملموعة  تأأسايس لضامن قدرة الويبو عىل مواصةل تقدمي خدمات عالية اجلودة يف املس تقبل. وأأشار  كذكل اإ
 ية ملس توى أأعامل الصيانة الالزمة مبرور الوقت.الصيانة س يحافظ عىل التاكليف الإجامل معلية احلياة يف 

اذلي قدمته الأمانة بشأأن مجيع الأعامل املنجزة. وأأشار الوفد و املقرتح  خلطة الرأأساملية الرئيس يةابورحب وفد سويرسا  .246
ىل أأن الاستامثرات املقررة  آمنة لإجياد اإ مهية حامسة لضامن عاهدة التعاون بشأأن الرباءات تعترب، يف رأأيه، ذات أأ ومرنة ملمنصة أ

الأداء الصحيح لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدى توافر خدماته يف حاةل حدوث أأي يشء غري متوقع، وكذكل 
ىل أأن الاستامثرات  أأكرث تعقيدا. الإلكرتونيةالاس تجابة للتحدايت اليت أأصبحت فهيا الهجامت   املرتقبةوأأشار الوفد أأيضا اإ

وأأن تكل املنصة الفريدة س تيرس للمس تخدمني يك يمتكن النظام من تقدمي خدمات ذات جودة عالية لنظام مدريد هممة جدا ل
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تصممي رسيع عىل النحو املنصوص عليه يف تطوير دلول. وجشع الوفد عىل اخلاصة ابأأيضا معل ماكتب العالمات التجارية 
من املهم امليض  ه. وعرب الوفد عن رأأيه بأأناصة ابملرافقاخلوأأعرب عن تأأييده لرتتيب دورة احلياة  اخلطة الرأأساملية الرئيس ية
لهيا املس تخدم لقيام بعمليات التجديد املتعلق ابقدما يف العمل الأسايس  من أأجل منع اخملاطر اليت تتعرض لها اليت حيتاج اإ

ىل أأن امليض قدما يف هذا العمل يف وقت مبكر  النفقات حتت س يطرة عىل حنو استبايق سيبقي و تكل الأصول. وأأشار أأيضا اإ
مانة عىل املعلومات التفصيلية اليت قدمهتا بشأأن عن شكره لالوفد عرب املنظمة عىل املدى الطويل. و  اخلطة الرأأساملية لأ

 ملنظمة.اب اخلاصة وس ياسة الاحتياطي الرئيس ية

عداد الوثيقة اليت رحب هبا، وأأعرب عن موافقته عىل التدابري الرامية عن شكره لوفد الربازيل وأأعرب  .247 مانة عىل اإ لأ
ىل زايدة مس توى الأمن، ل س امي يف حاةل الهتديدات الإلكرتونية. وأأوحض الوفد أأن الربازيل تتخذ تدابري مماثةل عىل الصعيد  اإ

لكرتونيةالوطين، ول س امي يف مواهجة الهجامت   التدابري. والمتس الوفد توضيحا بشأأن املنرب العاملي الأخرية، وأأيد تكل الإ
امللكية الفكرية الوطين من وهجة النظر التشغيلية املتعلق مبكتب الأثر معرفة للملكية الفكرية املذكور يف امللحق الثاين وطلب 

ذا ما و  ضافية لضامن التوافق مع املنرب املقرت ابإ الربازيل اكن ستمت مطالبة اإ  .ح من الويبوجراء تعديالت اإ

عداد الوثيقة وأأعرب عن موافقته الاكمةل عىل الأهداف املبينة يف الوثيقة. والمتس الوفد  .248 وشكر وفد كندا الأمانة عىل اإ
ىل أأن الأمانة، بناء عىل فهمها، تطلب املوافقة عىل توضيح  فقط لأهنا تتعلق ابلثنائية دفعات مالية بعض النقاط. وأأشار الوفد اإ
ذا اكنت اخلطة  وتساءل، 2018/19 الإضافية، ادلفعات ادلول الأعضاء مرة لك س نتني للموافقة عىل عىل  س تعرضعام اإ

. والمتس الوفد مزيدا من اخلطة الرأأساملية الرئيس يةعىل  ذلكل مل تكن هناك نية للحصول عىل املوافقة الاكمةل يف ذكل الوقت
جراء تغيريات بعد ا ذا اكن من املمكن اإ عدادجلوةل الأوىل، وأأن تؤكد الأمانة أأنالتوضيح بشأأن ما اإ التحديثات اليت  ه سيمت اإ

عداد اس تخدام الأموال الاحتياطية، بوضع س تجرى لك س نتني، وحتديدا فامي يتعلق  أأمام جدول مس تمكل للوثيقة مثل اإ
 6حتياطي يف جدول اللجنة ابلإضافة اإىل حتديثات تتعلق ابلآاثر الواقعة عىل التدفقات النقدية ومس توايت الس يوةل يف الا

ىل أأن صياغة املبدأأ  يف الوثيقة. من الس ياسة املنقحة بشأأن الاحتياطي، عىل النحو الوارد يف  3وأأشار الوفد بعد ذكل اإ
 2015يوليو يف دورهتا الثالثة والعرشين يف من الوثيقة، ل تتطابق مع الصيغة اليت عدلهتا جلنة الربانمج واملزيانية  1امللحق 

ىل أأن التنقيحات اليت أأدخلت ومتت الإشارة عىل ما يرام.  WP/PBC/23/9 من الوثيقة 6ة الواردة يف الصفحة وأأن الصيغ اإ
هناتبدو  1عىل احتياطيات الس ياسة واللغة الواردة يف امللحق  لجنة عرضت عىل ادلورة الثالثة والعرشين ل اللغة اليت  اإ

 ا جلنة الربانمج واملزيانية.الصيغة اليت وافقت علهيوليست الربانمج واملزيانية 

نشاء املنتدى العاملي للملكية الفكرية ورأأى وفد الصني أأن  .249 س يكون هل تأأثري طويل الأجل عىل التطورات املس تقبلية اإ
خلدمات املنظمة وس يؤثر عىل اس تخدام خدمات الويبو املس تحقة ادلفع من قبل املس تخدمني يف خمتلف البدلان. وأأشار 

ىل أأنه  عن كثب الأعامل املتصةل هبذا اجملال وأأعرب عن أأمهل يف أأن تقدم الأمانة مزيدا من املعلومات املفصةل يف سيتابع الوفد اإ
هذا اجملال. وأأعرب الوفد أأيضا عن أأمهل يف أأن يؤخذ يف الاعتبار العمل املتعلق بسهوةل الاس تخدام والشمولية وموثوقية 

 الصينية.اللغة أأن ينظر يف تقدمي اخلدمات بلغات أأكرث مبا يف ذكل  املنتدىالش بكة وأأمهنا. وطلب الوفد بعد ذكل من 

ىل أأن الوثيقة حددت ثالثة أأنواع من  الياابن وفدوحتدث  .250 املتصةل  رشوعاتامل  :يهاملرشوعات بصفته الوطنية وأأشار اإ
 تلكفة لك مرشوعتقدير ومن أأجل ية. املتعلقة ابلبناء واملعدات والنظم الأمن  رشوعاتبتكنولوجيا املعلومات والتصالت وامل 

جامل للك التقديرية  ليفالتاكاحملددة املس تخدمة حلساب  الأساليبتفصيل زيد من ال ، طلب الوفد من الأمانة أأن توحض ابملاإ
ىل أأنه يف حني  مبلغ كبري من مت ختصيص مرشوع، وأأن حتدد التدابري احملددة املتخذة خلفض التاكليف. وأأشار الوفد أأيضا اإ

نه يود احلصول عىل رشح  رشوعاتاملتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت وامل  مرشوعاتملزيانية لل ا املتصةل ابلبناء، فاإ
 .وابلطريقة املناس بةيف الوقت املناسب  رشوعاتتفصييل لكيفية ختطيط الأمانة لتنفيذ تكل امل 
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للخطة الرأأساملية  الأمانةه تاذلي قدم التوضيحي وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره العام للعرض  .251
ذا اكن قد احلصول عىل ولكنه طلب  الرئيس ية ضافية عام اإ جراء معلومات اإ وما يه نتاجئ ذكل للمرشوعات حتليل لفوائد مت اإ

اليت  تاملرشوعاأأولوية، فضال عن اعتبار أأهنا ذات التحليل. وطلب الوفد أأيضا الاطالع عىل قامئة ابملرشوعات اليت مت 
. ويف بداية تكل املناقشات، ذكر الوفد أأنه ليس يف للخطة الرأأساملية الرئيس يةصورة اكمةل حبيث يكون جيري التفكري فهيا 

لعدة أأس باب تتعلق أأساسا  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةبشأأن وضع يسمح هل ابختاذ قرار بشأأن اقرتاح املزيانية املعروض عليه أأو 
، أأي منذ عدة احلاليةالثنائية  برانمج ومزيانية اعامتدحىت قبل  جلنة الربانمج واملزيانيةثريت يف مبسائل التخصيص اليت أأ 

ىل أأنه قد يثري س نوات يف  10بنس بة  ادلول الأعضاء اشرتااكت بشأأن ختفيضشواغل . وأأشار الوفد عىل وجه اخلصوص اإ
ىل نظايم معاهدة ال  أأكرث املائة، مما س يحول عبء متويل املنظمة . وشدد الوفد عىل أأن تعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريداإ
ليه أأيضا أأحصاب املصلحة يف الويبو عىل أأنه دمع غري خالل ختفيض متويل الاحتادات املموةل من  الاشرتااكت ميكن أأن ينظر اإ

طريق الاشرتااكت الاحتادات املموةل عن  ميكن أأن يزيد من تدهور قدرة ذكل وأأعرب عن اعتقاده بأأن ،مبارش لنظام لش بونة
ىل أأنه ل يوافق عىل التخصيص احلايل يف اقرتاح الربانمج عىل السداد بسبب تقليل احتياطياهتا . ومن مث، أأشار الوفد اإ

ىل أأن الوفد يعتقد أأن مهنجية التخصيص احلالية تاكئف النقاابت اليت  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةواملزيانية أأو يف  ، مشريا أأيضا اإ
تاكليف حصة املنظمة، فضال عن تاكليف حتسني رأأس املال. وأأشار الوفد يف من دفع حصة عادةل  منعهتاات اختذت قرار 
ىل أأن  يمت  عىل الطاوةل يف جلنة الربانمج واملزيانية، عىل الرمغ من أأنهمل تكن أأمرا مطروحا التخفيضات يف الرسوم مسأأةل أأيضا اإ

واخلطة الرأأساملية الربانمج واملزيانية   منيف الكاعمتد متويلها علهيا ليت واحدة عىل الأقل من الاحتادات انظرها من قبل 
اليت اكنت موجودة قبل س نتني فامي يتعلق ابحتاد لش بونة، ول س امي ه اكن دليه نفس املشلكة . وذلكل، ذكر الوفد أأنالرئيس ية

ىل أأن الإجراء اذلي اختذته لش بونومتت الإشارة متويهل. ب   يتعلقفامي قيام ابعامتد وثيقة جنيف تطلب  2015ة يف عام كذكل اإ
 .واخلطة الرأأساملية الرئيس يةلربانمج واملزيانية املتعلقة ابعىل وهجة نظر الاحتاد ابلرتكزي بصورة وثيقة أأمام اللجنة الوفد 

أأفضل املامرسات ومع  معأأهنام يامتش يان يع الوفود اليت رحبت ابملبادرة والاقرتاح وأأشارت اإىل عن شكرها مجل الأمانة وأأعربت 
مبادئ الإدارة املالية احلكمية لضامن أأن البنية التحتية للمباين وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت تناسب غرض خدمة 

لأنظمة التسجيل. وأأقرت الأمانة بأأن هناك بعض الأساسني واملس تخدمني بطلبات التسجيل أأحصاب املصلحة واملتقدمني 
ىل أأن  مبرشوعاتعدة أأس ئةل تتعلق عىل يف البداية مث جتيب علهيا الأس ئةل اليت سوف  حمددة. وأأشارت الأمانة كذكل اإ

تناول هلم عىل املنصة حىت يتس ىن يف نطاقها متواجدون  املرشوعاتمديري الربامج املسؤولني عن اجملالت اليت تقع تكل 
يقها. وردا عىل سؤال وفد كندا، اعرتفت الأمانة، أأول وقبل لك املسائل املتعلقة بفوائد التاكليف والنتاجئ اليت تسعى اإىل حتق 

ىل أأنه سيمت تصحيح اخلطأأ هذا يشء، بأأن الأمانة قد ارتكبت خطأأ واعتذرت عن  لمبدأأ اذلي مت ابلنس بة ل اخلطأأ، مشرية اإ
ىل أأن النقطتني الأخريني من ومتت املوافقة عليه تعديهل خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية،  يف امجلعيات. مث أأشارت الأمانة اإ

للخطة. وأأكدت الأمانة أأهنا س تكون معلية املس متر الاس تخدام والطابع  وضعباخلاصة تتعلقان ابجلداول اكنتا التدخالت 
تية وتكنولوجيا البنية التح املتعلقة مبرشوعات التجارب السابقة من خالل اس تعراض  ،ة، مع التذكريكيختطيط دينامي 

هناك عوامل مرتابطة ميكن أأن تتغري، وابلتايل يتعني عىل الأمانة اكنت  هأأنباملعلومات والتصالت، كام تدرك ادلول الأعضاء، 
ىل اللجنة مرة لك س نتني لتقامس أأي ضبط دقيق أأو صقل أأو تغيري، مبا يف ذكل مث العودة ابس مترار  اأأن تقوم بتحديهث اإ

ىل احلصول عىل اعامتدات تضمنت مبا تكون قد تغريت. ولوحظ أأيضا أأنه يف لك حاةل الافرتاضات اليت ر  مقرتحات تسعى اإ
مع الكشف الاكمل عن أأثر الاحتياطيات، كام هو وارد يف الاقرتاح احلايل، وأأن الس يوةل  ا اكنت تمتمن الاحتياطيات، فاإهن

دخالهاالتغيريات اليت من اكنت واحدة  جعلت املعايري أأكرث رصامة فامي يتعلق مبا ميكن أأن يكون و طي عىل س ياسة الاحتيا مت اإ
عند فقط املرشوعات ، ولكهنا س تضمن أأيضا أأن توافق ادلول الأعضاء عىل للخطة الرأأساملية الرئيس يةمؤهال مرشوعا 

ىل جانب الأثر لفوائد، تكل املرشوعات فامي يتعلق ابمعلومات اكمةل عن أأثر احلصول عىل  حتياطيات، وكذكل املايل عىل الااإ
ىل أأهنا ىل الأس ئةل املتعلقة س تنتقل الس يوةل. وأأشارت الأمانة اإ احملددة، ابملرشوعات ، بعد أأن غطت اجلوانب املالية العامة، اإ

وردت الأمانة أأول عىل وفد الياابن اذلي طلب توضيحا  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.مرونة يتعلق مبرشوع سؤال وأأولها 
، لوحظ أأن هناك جمالني والتقس مي. وفامي يتعلق ابلسؤال الأول املتعلق بكيفية حتقيق التاكليف املسائلبشأأن عدد من 

اجلزء ميثل رئيس يني لهذا املرشوع. ولوحظ كذكل أأن التقس مي الأوسع هو تقس مي تاكليف التحول التنظميي للمرشوع، وهو 
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. ما شابهتكنولوجيا سطح املكتب يف مركز البياانت و مثل لتقين، التحول ااس تخدم يف معلية الأصغر، مث املبلغ الأكرب اذلي 
ذا طلب مهنا ذكل. وفامي فامي يتعلق هبذا الأمروذكرت الأمانة أأنه س يكون من دواعي رسورها تقدمي مزيد من التفاصيل  ، اإ

ىل جانبني رئيس يني، أأوحضت الأمانة أأنه مت ت تحديد يتعلق بكيفية القيام ب  عيني رشكتني خارجيتني يعمالن التاكليف، استنادا اإ
معلية حتديد أأن الرشاكت اخلارجية قد جعلت ومت كذكل توضيح عىل هذين اجلانبني التحويليني، مبا يف ذكل التلكفة. 

للتأأكد من أأهنا تسري عىل الطريق الصحيح. بتقيميها الأمانة وقد قامت ، بعضامس تقةل عن بعضها التاكليف ومعليات التقيمي 
ىل نتاجئ مماثةل بشأأن تقدير تاكليف املرشوع الأول، وأأنقد الرشكتني  تانة للجنة أأن لك وأأكدت الأما ه توصلتا بصورة مس تقةل اإ
الكفاءة يف التاكليف يف احلس بان عىل خمتلف املس توايت. ولوحظ أأن الأمانة العامة دلهيا خطة صارمة جدا بشأأن  قد مت أأخذ

ذا مل واليت تعمل الاحنرافات والاس تثناءات،  املسار الصحيح. ولوحظ أأيضا أأن هناك أأيضا تسري يف كن تعىل الفور اإ
اللتان تساعدان عىل حتديد أأوجه الكفاءة يف التاكليف. ويف اخلتام، شددت الأمانة عىل و للتو،  ورد ذكرهامالرشكتني اللتني 

ذا اكنام بدقة بدراسة وضع وأأن يكون دورها القي، املوجهأأهنا س تعمل أأيضا مع رشكة ميكن أأن يطلق علهيا امس   تالأمانة وما اإ
بقاء  . وأأخريا، وفامي يتعلق ابجلداول الزمنية، أأكدت الأمانة جمددا أأم ل تاكليف عىل املسار الصحيحكفاءة ال التاكليف و تقوم ابإ
أأن هناك يف ذكل الوقت، مؤكدة مرة أأخرى وفقا للخطط املوضوعة حرتم أأن اجلداول الزمنية يف املرشوع س ت  للجنة عىل 

ىل أأن اليت اجلداول الزمنية يبدأأ تطبيقها مبجرد خروج املرشوعات عن خطة اس تثناء صارمة  مت تقدميها. وأأشري بعد ذكل اإ
ذا حدث تطور غري متوقع.احلواجز الزمنية اخلطة تضمنت أأيضا بعض  مث تناولت الأمانة  حبيث تظل الأمانة يف اخلطة، اإ

لملكية ل  املنتدى العامليلملكية الفكرية. وردا عىل سؤال وفد الربازيل بشأأن الأثر احملمتل عىل ل  ملنتدى العامليالأس ئةل املتعلقة اب
نظمة تكنولوجيا املعلومات يف لك مكتب وطين للملكية الفكرية، أأوحضت الأمانة أأنه لن يكون ابلنس بة لأ الفكرية العاملية 

ىل  قلميية ماكتب امللكية الفكرية قيام هناك أأي تأأثري أأو حاجة اإ دخال تغيريات عىل ابلس تعداد التقين الوطنية أأو الإ من أأجل اإ
ىل اخلاص ابلويبو للملكية الفكريةللمنتدى العاملي اجلديد نظم تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا لالمتثال  الفقرات . وابلإشارة اإ

تكنولوجيا معلية دمج وتاكمل بني برامج عىل أأن املرشوع ميثل مت التأأكيد ، املرتقبةأأهداف املرشوع والنتاجئ اخلاصة ب
أأنظمة مدريد ولهاي لصاحل مس تخديم نظايم اليت تدمع أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و واملتفرقة و املعلومات القامئة 

تاكليف اليت أأاثرهتا لن يكون لها أأي تأأثري عىل املاكتب الوطنية. وفامي يتعلق بكفاءة ال تكل، واليت امللكية الفكرية العاملية حامية 
ىل الفقرة املتعلقة بكفاءة التاكليف  زيية(، لمن املرفق الثاين )النسخة الإجن 2يف الصفحة والواردة بضعة وفود، أأشارت الأمانة اإ

لملكية الفكرية من حيث الاستامثر الطويل الأجل يف نظم تكنولوجيا العاملي ل  املنتدىفوائد مرشوع مت وصف حيث 
ىل أأناملعلومات. وأأش  برامجلزايدة تعزيز  ىاملدمتوسطة لخطة ابلنس بة لمن الناحية النظرية هناك خياران  ارت الأمانة اإ

 اهنج"أأ" ميثل لوحظ كذكل أأن سيناريو قد تكنولوجيا املعلومات يف أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي. و 
لتطوير نظام تكنولوجيا معلومات يدمع لك نظام عاملي للحامية ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي وهو  تقليداي

العاملي للملكية  املنتدىيف يمت اقرتاحه جيري اتباعه حىت الآن. وأأوحضت الأمانة كذكل أأن السيناريو ابء هو ما السيناريو اذلي 
السيناريو ابء أأجزاء معينة من نظم تكنولوجيا املعلومات اليت  ه من املتوقع أأن يتضمنىل أأنكذكل اإ كام متت الإشارة الفكرية. 

اذلي ينبغي أأن و الرسوم، سداد اكنت مشرتكة بني مجيع معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي، مثل منوذج 
مات، اليت ميكن أأن تس تخدهما مجيع أأنظمة معاهدة يكون قادرا عىل الاس تفادة من عنرص واحد من نفس تكنولوجيا املعلو 

تكل توفري التاكليف والاس تفادة من أأحدث تقنيات املعلومات يمت التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي، وابلتايل 
ذا معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي. وذكرت الأمانة أأ  ويه لأنظمة الثالثةيف التحديث منوذج دفع الرسوم  نه اإ

ىل أأهنا مس تعدة ملواصةل قامت ابعامتد  هنا س تكون قادرة عىل توفري تاكليف كبرية، وأأشارت اإ الهنج املتبع يف السيناريو ابء، فاإ
ضافية، ل س امي أأنمن خالل توضيح كفاءة التاكليف  من التلكفة  ابملائة 40ما يقرب من  ه ميكن توفريتوفري معلومات اإ
ضافية يف وثيقة  الاستامثرية ابعامتد الهنج الوارد يف السيناريو ابء. ويف اخلتام، أأعربت الأمانة عن اس تعدادها لتقدمي معلومات اإ
تكنولوجيا املعلومات. وفامي مرشوعات مث تناولت الأمانة املسائل املتعلقة ابلأمن وأأمن املعلومات و  .تتضمن أأس ئةل وأأجوبة

يف املرشوعات دة الأمريكية بشأأن تقديرات التاكليف وخطة تنفيذ تكل وفدي الياابن والولايت املتحبأأس ئةل طرهحا يتعلق 
الوقت املناسب وبطريقة فعاةل من حيث التلكفة، لحظت الأمانة أأن هناك عنرصين يف جانب السالمة والأمن يف الأمور 

ول يمتثل يف الامتثال للواحئ اليت من شأأهنا أأن يمت تغطيهتا يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية. وأأوحضت الأمانة أأن العنرص الأ 



WO/PBC/26/12 
86 
 

ىل أأن حمراكت الأعامل قد نتجت عن مراجعة حديثة للسالمة من  ةلحرائق، مشري احمللية للواحئ الالاحتادية السويرسية و  اإ
جراؤها احلرائق  نظمةحتقيق الامتثال هبدف مت اإ من التجارب السابقة ومن تس متد أأن التقديرات  ة، مضيفداخل الويبو للأ
دارة الأمن  تيف أأجزاء أأخرى من املنشأأة. وأأوحضل أأخرى بأأعامالقيام  ىل أأيضا أأن العنرص الثاين هو اإ حتقيق وهو هيدف اإ

دارة الأمن يف الأمم املتحدة، وأأضاف أأنه اكن ينظر يف عدد من جمالت التنفيذ لحتواء املسار   اتامتثال الويبو لنظام اإ
ىل تقيمي خماطر الهتديدات والضعف هذا الأمر  دافعأأن واملالذات الآمنة وما اإىل ذكل. وشددت الأمانة عىل  اكن يستند اإ

جراؤه اذلي  ىل أأقىص حد ممكن  ت، وأأشار 2017 يف املقر يف عاممت اإ ىل أأن أأوجه الكفاءة يف التاكليف تمت مواءمهتا اإ كذكل اإ
ىل اس تخدام قدرة مشرتكة وبصفة أأساس ية يف مساحات املقر و مع الأعامل الأخرى داخل املنظمة،  املباين. وأأشارت الأمانة اإ

ىل أأن هناك عدد من أأوجه  ةيف موقع معل املباين فضال عن السالمة والأمن مكثال عىل ذكل، مشري املرشوعات لإدارة  اإ
دراهجا يف التقديرات. . وبدأأت الأمانة ملقراباملتصةل  ابملرشوعاتمث تناولت الأمانة الأس ئةل املتعلقة  الكفاءة والتاكليف اليت مت اإ

ىل أأن ادلوافع الرئيس ية  اكنت مماثةل لتكل اليت تتعلق ابملشاريع الأمنية، حيث اكن هناك ابملقر املتعلقة للمرشوعات ابلإشارة اإ
ملبىن  عدد من املتطلبات املتعلقة ابلمتثال واللواحئ اجلديدة اليت يلزم تنفيذها، ول س امي فامي يتعلق بعمليات التجديد الرئيس ية

املقبةل. وابلإضافة اإىل ذكل، أأشارت الأمانة اإىل يف الثنائية الرئيس ية املرشوعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وهو أأحد 
انبعااثت الكربون اليت خفض يف تاكليف الصيانة واس هتالك الطاقة، فضال  املرتقبةأأهنا تنظر أأيضا يف مسأأةل التخفيضات 

عدد من نظم التشغيل الآيل لصيانة املتعلقة ب الأساليب التكنولوجيةهناك حاجة اإىل حتديث . ولوحظ كذكل أأن س تتبع ذكل
ىل املباين، وذكل يف أأعقاب  جراهئاقام دراسة من خالل نتاجئ التوصل اإ خارجيون همندسون  ،من الأمانة، بتلكيف ابإ

. وشددت الأمانة 2018/19يف الثنائية  رأأسامليةمعامريون، مضيفا أأنه يلزم معاجلة بعض املسائل يف دفعة من الاستامثرات الو 
ىل أأهنا قد  فوائد قامت بصورة مناس بة بتصنيف عىل أأمهية توقع الأعطال الرئيس ية أأو املشالك الرئيس ية يف املباين، وأأشارت اإ

آجةل عاجةلللقيام ابلعمل بصورة التلكفة  لأخرى يف جنيف ، مبا يف ذكل مقارنة التاكليف بني منظامت الأمم املتحدة اوليس أ
عن ارتفاع التاكليف. وأأشارت مبا أأسفر لأس باب متنوعة أأو الصيانة عالية اجلودة التجديدات تأأخرت وأأماكن أأخرى، حيث 

ىل أأنه ليس من السهل دامئا وضع مبلغ نقدي دقيق  أأنه  ةلتأأخر يف التنفيذ، مضيفنتيجة ل فارق التلكفة يتعلق بالأمانة كذكل اإ
ىل التجارب ا ، وسط مباين مأأهوةلن مواقع العمل تقع يف ونظرا لأ . لكام ارتفعت التلكفةلسابقة، لكام تأأخرت الأعامل، استنادا اإ

املوظفني واملندوبني اذلين قد حيرضون و العمل تعطيل مصمت للحد من املرشوعات قد أأوحضت الأمانة أأيضا أأن فقد 
غالق وذكل الاجامتعات،  ىل اإ من خالل ضامن اس تكامل مجيع الأعامل يف موقع معني خالل نفس الفرتة لتفادي الاضطرار اإ

ىل تكنولوجيات أأفضل وأأكرث موثوقية لإدارة املباين،  ىل أأهنا ستتحول برسعة أأكرب اإ عادة فتحه. وأأشارت الأمانة أأيضا اإ املوقع واإ
، املرشوعات. وردا عىل أأس ئةل بشأأن ترتيب أأولوايت ل املثالعىل سبي ليدال أأضواء اس تخدام معدات أأفضل مثل فضال عن 

ىل املرفق الثامن من الوثيقة،  قدم حملة عامة عن اجلداول الزمنية، ومن مث حتديد أأولوايت ي اذليأأحالت الأمانة اللجنة اإ
ىل املرفق الرابع مدريد لتكنولوجيا املعلومات. وأأشارت امبنتدى مث تناولت الأمانة الأس ئةل املتعلقة  .املرشوعات لوثيقة، للأمانة اإ
مدريد املقرتح لتكنولوجيا  اخلاصة مبنتدىوخطة التنفيذ  املرتقبةتوي عىل خمطط رفيع املس توى للفوائد حي وأأبرزت أأنه 
ىل أأن التنفيذ س يجري وفقا ملهنجية الويبو املوحدة لإدارة ومتت الإشارة املعلومات.  عداد ، مبا يف ذكل املرشوعاتاإ واثئق اإ

عالمية، وأأن تقديرات التاكليف قد وضعت مبساعدة خبري استشاري خاريج، مع مراعاة اخلربة املكتس بة يف  من و املنظمة اإ
توصيات املرشوع املقرتحة وتصممي وتطوير  حتليلامثةل، ول س امي مرشوع لهاي احلايل لتكنولوجيا املعلومات، و املشاريع امل 

ىل . وأأشارت املرشوعات والتنفيذ والتحول وكفاءة التاكليف، أأن حيدث  املرتقبةلفوائد أأهنا تتوقع، فامي يتعلق ابالأمانة أأيضا اإ
ذكل عىل وجه اخلصوص عن طريق الاس تعاضة عن العمل اليدوي اذلي يعد رضوراي حاليا لإدارة السجل الوطين يف 

ني يف املكتب ادلويل. وعالوة عىل ذكل، املوظفعدد ا س يؤدي اإىل ختفيض مب، داخليا وخارجياعمليات مؤمتتة ابلاكمل ب مدريد 
تكنولوجيا مرشوعات أأضافت الأمانة أأهنا س تكون قادرة عىل حتقيق كفاءة التلكفة من خالل توفري وظائف مشرتكة مع 

لملكية الفكرية ، اذلي من شأأنه أأن يوفر مزيات مشرتكة ل  املنتدى العاملياملعلومات اجلارية الأخرى، ول س امي مرشوع 
دارة الهوية والأمن  للمرشوع  .الإدارة املاليةو يف جمالت اإ
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ابدلول ولحظت أأنه مرشوع صغري ولكنه وثيق الصةل ابملوضوع وتناولت الأمانة املنصة املتاكمةل خلدمات املؤمترات، و  .252
ىل الأعضاء.  دماج النظم ومتت الإشارة اإ لأس باب تتعلق بكفاءة  الآن اجتميعه وسيمتعىل مر الزمن اليت مت تطويرها ، املتباينةاإ

ىل املناقشة اليت دارت يف اليوم السابق يف اللجنة  التاكليف والكفاءة التشغيلية وتغري احتياجات العمل. وأأشارت الأمانة اإ
ىل أأن هذا التطبيق من أأجل ابشأأن تطبيق احملمول اذلي مت تطويره  ، سيتعامل مع العوامل اخلارجيةدلول الأعضاء، مشرية اإ

مجموعة نظم متاكمةل معلية وشامةل تتعامل مع العوامل ادلاخلية، ملنصة املتاكمةل خلدمة املؤمترات س تكون مبثابة يف حني أأن ا
وأأكدت واملؤمترات.  وجحز القاعاتالتسجيالت والواثئق  :مور مهنابعدد من الأ لتقدمي خدمة أأفضل لدلول الأعضاء فامي يتعلق 

ن للخطة الرأأساملية الرئيس يةثل مبلغا صغريا ابملقارنة ابملبلغ الإجاميل مت املرشوع هذا قمية لرمغ من أأن ابالأمانة عىل أأنه  تأأثري ، فاإ
جاابهتا املتعلقة ابخلطة الرأأساملية الرئيس يةمع مرور الوقت س يكون همام للغاية. ويف ختام املرشوع  ، شددت الأمانة عىل أأن اإ
 قدرة عىل الصمود وضامن أأن املنظمة اكنت وس تظل صاحلة للغرضستساعد عىل احلد من اخملاطر وتعزيز الاملرشوعات مجيع 
لهيا أأنه سيمت اعتبار اخلطة الرأأساملية الرئيس ية كذكل اإىل ومتت الإشارة تنفيذ وليهتا. ول  مهنا وثيقة حية ميكن أأن تضاف اإ

 .ادلول الأعضاء للموافقة علهياعىل  تعرضأأخرى مرشوعات 

أأن املقرتحات املتعلقة  يف بيانه ويهيف وقت سابق اليت أأاثرها وفد سويرسا عىل النقطة مؤكدا وحتدث وفد فرنسا  .253
طار املقرتحات بتكنولوجيا املعلومات و  يف س ياق اخلطة الرأأساملية الرئيس ية قد مت اقرتاهحا الأمنية اليت قدمهتا الأمانة يف اإ

احلكومية ادلولية أأو الرشاكت اخلاصة ملنظامت البياانت، ول س امي يف املنظامت ادلولية و اقرصنة زايدة عاملية يف ه تساد
ىل أأنه من املهم يف هذا الس ياق التأأكيد عىل حقيقة الكربى تكنولوجيا  يف جمال هجامتال  مثل هذه. وأأشار الوفد أأيضا اإ

ىل أأن أأولئك اذلين يعرفون تكنولوجيا املعلومات سوف يفهمون  لكرتونية. كيفية معل املعلومات، مشريا اإ ومتت الهجامت الإ
ىل أأيضا الإشارة  للمرء أأن فميكن عىل سبيل املثال مزنل خاص اذلي ينطبق هنا هو املبدأأ اذلي ينطبق عىل أأن نفس املبدأأ اإ

آمنا و  ذا ترك الباب  هعىل النوافذ السفىل وما اإىل ذكل، ولكنيقوم بوضع قضبان حديدية جيعل الباب أ اخللفي للمزنل غري اإ
ىل املزنل، موصد لكرتونيةالهجامت وللربط بني ذكل وبني . فسوف يدخل لص اإ ، أأشار الوفد اإىل أأن الهجوم الإلكرتوين الإ

خرتاق قاعدة احياول القراصنة اكتشاف نقاط ضعف يف النظام، همام اكنت صغرية، من أأجل حيث يعمل بنفس الطريقة 
للخطة الرأأساملية الرئيس ية أأن وري حقا من الرض  هالبياانت. وأأعرب الوفد عن رغبته يف لفت انتباه الوفود والأمانة اإىل أأن

الأمن مؤكدا عىل أأن ترك ، ول س امي جمالت التسجيل الأربعة، الإلكرتوين، فامي يتعلق ابلأمن تغطي مجيع أأعامل الويبو
لكنه س يعرض منظومة تكنولوجيا ، للخطر لن يعرض تكل املكوانت حفسبدون تطوير يف بعض أأجزاء النظام  الإلكرتوين
 .برمهتا للخطرنظام الويبو ات يف املعلوم

ىل أأن أأحد عن شكرها لالأمانة وأأعربت  .254 وفد فرنسا عىل تعليقاته وشددت عىل أأمهية هذه املسأأةل. وأأشارت الأمانة اإ
دارة للضامن الأمين واملعلومايت هو معاجلة مسأأةل الأمن  نشاء اإ ومتاكمل وشامل يف مجيع مكرس بهنج  الإلكرتوينأأس باب اإ

  .النظام املس تخدمالنظر عن ة بغض املنظمأأحناء 

مانة عىل عن شكرها ل ةالرئيسأأعربت و  .255 ذا اكن تساءل و الإجاابت اليت قدمهتا لأ آخر يريد أأن هناك عام اإ  يلقيأأي وفد أ
تتضمن فقرة قرار أأيدهتا بعض حمل النظر الوفود بأأن الوثيقة  ةالرئيس تر لكمة. ونظرا لعدم وجود مزيد من التعليقات، ذكَّ 

زاهئا وأأعربت وفود أأخرى عن قلقها الوفود أأن اللجنة مل تكن يف وضع ميكهنا يف ذكل الوقت  ةالرئيس ت. ويف ضوء ذكل، ذكر اإ
يقاف املناقشة بشأأن  غالق البند واإ مع الوفود لعقد اجامتعات عىل اس تعداد  اأأهن ت، وأأضافاخلطة الرأأساملية الرئيس يةمن اإ

 الصدد. يف هذااملهمتة للنظر يف كيفية امليض قدما 

ن جلنة الربانمج  وعند اس تئناف املناقشات حول اخلطة الرأأساملية الرئيس ية، تلت الرئيسة مرشوع القرار التايل: .256 "اإ
ذ اس تعرضت  انقشت وأأيهدت عىل حنو شامل الأهداف والنتاجئ " 1" :27-2018اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة واملزيانية، اإ

عات الاستامثرات الرأأساملية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت والسالمة والأمن املرتقبة والعوامل ادلافعة ملرشو
وأأبرزت " 2"مليون فرنك سويرسي؛ 25.5، مببلغ اإجاميل قدره 2027-2018اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة واملباين مضن 
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ىل ادلورة السابعة والعرشين " 3" للغرض؛ أأمهية مرشوعات الاستامثرات الرأأساملية لضامن أأن تظل الويبو مالمئة وأأحالت اإ
دة من بيهنا ختصيص املرشوعات املقرتحة لالحتادات مضن  (PBC/27)للجنة املزيانية  اخلطة مسأأةل النظر يف موضوعات حمده

ذا اكنت أأي من الوفود ترغب يف التعليق.2027-2018الرأأساملية الرئيس ية للفرتة   ."وتساءلت الرئيسة عام اإ

عىل . ورحب الوفد أأيضا ابدلمع اذلي انعكس املتعلقة ابخلطة الرأأساملية الرئيس ية ابلإجاابتب وفد سويرسا ورح .257
أأعرب عن بعض اخملاوف قد القرار اذلي ستتخذه اللجنة. ومع ذكل، اعرتف الوفد بأأن وفد الولايت املتحدة الأمريكية 

اخلطة الرأأساملية ، ول س امي فامي يتعلق بمتويل ساملية الرئيس يةاخلطة الرأأ وأأعرب عن رغبته يف مواصةل مناقشة بعض جوانب 
جراء الرئيس ية . وانقشت الوفود املعنية، اليت تضم وفد سويرسا، تكل اجلوانب معا. وبناء عىل ذكل، اقرتحت تكل الوفود اإ

لأول يف النقطة الأوىل. واقرتح الوفد . واكن التغيري االيت مت التعبري عهناالشواغل  اينبغي أأن يعكس نالتغيريين التاليني، اذلي
هناء  ىل ما مجموعه اإ مليون فرنك سويرسي". واقرتح الوفد أأيضا حذف عبارة "متول من  25.5امجلةل بعد عبارة "تصل اإ

ىل ما مجموعه بالاحتياطيات وفقا لس ياسة احتياطي الويبو". و  مليون فرنك  25.5ذكل، يصبح نص امجلةل كام ييل: "تصل اإ
دراج عبارة " سويرسي ". ". وهكذا، يف" بعد لكمة "مجةل أأمور مهناواكن التغيري الثاين يف النقطة الثالثة. وتضمن الاقرتاح اإ

 2018/19 اخلطة الرأأساملية الرئيس ية املقرتحةختصيص مرشوعات يصبح نص امجلةل كام ييل: "أأحال النظر يف مجةل أأمور مهنا 
ىل ادلورة السابعة وااخلاصة اب  لعرشين للجنة الربانمج واملزيانية".لحتادات اإ

وفد سويرسا ووفد فرنسا عىل تعديالهتام عىل القرارات ل معراب عن شكرهوحتدث وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .258
ىل أأنه س يكون  ذا مل يعرب عن متنياته بيوم وطين سعيد لاملعروضة عىل جلنة الربانمج واملزيانية. وأأشار الوفد اإ وفد مقرصا اإ

 يف ذكل اليوم. فرنسا

بأأن اليوم هو اليوم الوطين الفرنيس. وهنأأ تذكريمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل ة عن شكرها لرئيسوأأعربت ال .259
لقاء لكامتالرئيس وفد فرنسا. ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى بشأأن  عداد مرشوع  ةالرئيس ت، طلباإ القرار من الأمانة اإ

ىل أأنه يتضمن التغيريات املقدمة من  ة، مشري املنقح مرشوع القرار ةالرئيس ت. وقرأأ ة الرئيس يةاخلطة الرأأساملياجلديد بشأأن  اإ
ذا مل يكن هناك اعرتاض، ميكن اعامتد القرار. ومبا أأنه مل تكن هناك   القرار.ت املوافقة عىل اعرتاضات، فقد متأأي سويرسا، واإ

ذ اس تعرضت  .260 ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ  :27-2018لية الرئيس ية للفرتة اخلطة الرأأساماإ

انقشت وأأيهدت عىل حنو شامل الأهداف والنتاجئ املرتقبة والعوامل ادلافعة ملرشوعات  "1"
الاستامثرات الرأأساملية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت والسالمة والأمن واملباين مضن 

 مليون فرنك سويرسي؛ 25.5 قدره ، مببلغ اإجاميل2027-2018اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة 

 وأأبرزت أأمهية مرشوعات الاستامثرات الرأأساملية لضامن أأن تظل الويبو مالمئة للغرض؛ "2"

ىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية  "3" مسأأةل النظر يف موضوعات  (PBC/27)وأأحالت اإ
دة من بيهنا ختصيص املرشوعات املقرتحة لالحتادات مضن  الرأأساملية الرئيس ية اخلطة حمده

 وتساءلت الرئيسة عام اكنت أأي من الوفود ترغب يف التعليق. .27-2018 للفرتة

 تعديالت عىل س ياسة الاستامثر 6البند 

ىل املناقشات استندت .261  ..WO/PBC/26/4 Rev الوثيقة اإ
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( A/55/4 الوثيقة) 2015 عام يف الاستامثرات بشأأن الويبو س ياسة اعمتدت امجلعية أأنموحضا  البند الرئيس وافتتح .262
 اعامتد تتطلب اليت التعديالت بعض واقرتح. الس ياسة تكل تنفيذ يف احملرز التقدم عن معلومات قدمت احلالية الوثيقة وأأن
ىل اللكمة الرئيس مررو . الويبو مجعية  .الوثيقةتقدمي ل  الأمانة اإ

 أأساس عىل الس ياسة هذه ابس تعراض س نواي تقوم ابلستامثرات املعنية الاستشارية اللجنة أأن الأمانة وأأوحضت .263
 الويبو عينت عروض، تقدمي طلب وعقب ،2016 عام ويف. املايل املراقب من ترد اليت ابلتعديالت املتعلقة التوصيات
 تنفيذ بشأأن 2016 عام خريف منذ املالية الشؤون شعبة أأعضاء مع وثيق بشلك معلت الاستامثر مستشاري من رشكة
دارة دراسة نتاجئ ومع املستشارين، هؤلء ومبساعدة. الاستامثر س ياسة  2015 عام يف هبا فيلك مت الت  اليت واخلصوم الأصول اإ

 من ابلستامثرات املعنية الاستشارية اللجنة متكنت الاسرتاتيجي، ابلنقد يتعلق فامي 2016 عام يف املستشارون واس تعرضها
 عوائد حتقيق اإىل دفهيس  الأسايس النقد أأن أأي، والاسرتاتيجي الأسايس النقد من للك العامة الأهداف ابلتفصيل حتدد أأن
 س هتدفي س  الاسرتاتيجي النقد وأأن املال، رأأس عىل احلفاظ وابلتايل س نوات مخس مدهتا زمنية فرتةار مد عىل سلبية غري

 التأأمني ابلزتام يتعلق فامي ابملائة 90 معدل تغطية حتقيق هبدف ،عاما 20ار مد عىل ابملائة 2 قدره س نوي عائدمتوسط 
 لصندويق استامثر اسرتاتيجيات اخلاريج الاستامثر مستشار أأعد الأهداف، هذه حتديد وبعد. خلدمةانهتاء ا بعد الصحي
 الأهداف هذه حتقيق عىل املنظمة قدرة من حتد قد الس ياسة يف عنارص أأي حتديد املايل املراقب همن وطلب ،النقد

جراء املستشارون أأوىص ذلكل، ونتيجة. السائدة الاستامثر وعائدات احلالية السوق ظروف مراعاة مع الرئيس ية،  تغيريات ابإ
 متكني اثنيا،. والاسرتاتيجي الأسايس النقد أأهداف توضيح أأول،. التايل النحو عىل أأمهها اكنتحيث  الس ياسة، عىل خمتلفة

 التعرض من احلد اثلثا،. التاكليف خفض مع اخملاطر من واحلد التنويع يعزز مما اجملمعة، الاستامثر وسائل يف الاستامثرات
زاةل رابعا،. اخملاطر من ويقلل التنويع حيسن نشأأن ذكل أأ  من، حيث واحد مقابل لطرف  عتربت  اليت الأصول فئات بعض اإ
 هذه أأنففامي يتعلق بصناديق التحوط، فاإن السبب هو . املبارشة العقارية ملمتلاكتوا التحوط صناديق ويه اخملاطر، عالية

مثلت  وقد. للمش تقات احملمتل التعرضحتتوي عىل و  أأصول فئة أأي يف الاس تدانة أأساس عىل تستمثر أأن ميكنالصناديق 
 تنويع حتقيق جدا الصعب من س يكون املبارشة، العقارية ابملمتلاكت يتعلق وفامي. مرتفعة بتاكليف أأيضاا ارتباطه مع كبريا خطرا
 السامح وأأخريا اكف، تنويع عىل احلصول أأجل من العقارية ابلصناديق السامح خامسا،. للويبو املتاحة الأموال مع اكف

 وهذه. الناش ئة الأسواق وس ندات العليا القروض ويه املرتفع، العائدو  الثابت ادلخل ذات املنتجات بعض يف ابلستامثرات
 وعند. الاستامثر مس توى دون الاستامثرات هذه أأن حيث التوضيح، من مزيدا وتتطلب خاصة أأمهية ذات الأخرية التوصية
 فئات تصنيف عىل الويبو اقترصت لو أأنه الواحض من اكن النقد، لصندويق املمكنة الاستامثرية الاسرتاتيجيات يف النظر
ىل س يؤدي ذكل فاإن فقط، الاستامثرية الأصول  الويبو عىل يتعني حيث الاسرتاتيجي، النقد حافظة يف التقلبات زايدة اإ
 فئات من فئات سوى يوجدحيث  ،الأسايس ابلنقد يتعلق وفامي. أأهدافها حتقيق أأجل من والعقارات للأسهم هاتعرض  زايدة

 ظل ويف. تقريبا أأضعاف بثالثة أأعىلحيث جاء  كبرية، زايدة سليب غري عائد حتقيق عدم احامتل زاد الاستامثرية، الأصول
ىلالرشود  من ابملائة 10.1 حبوايل احامتل هناك املقرتحة، الاسرتاتيجية . س نوات مخس فرتةار مد عىل سلبية عائدات اإ

ىل ويصلأأضعاف  ثالثة بنحو الاحامتل هذا سزييد الاستامثرية، غري الأصول فئات وبدون ذكرت و . ابملائة 27.7 حوايل اإ
ىل تصل بنس بة الاحتفاظ للويبو س يتيح الس ياسة عىل املقرتح التغيري أأن الأمانة  املنتجات هذه يف أأصولها من ابملائة 35 اإ
ن  ذكل، ومع. املرتفع عائدال ذات  وابلنس بة .املرتفع العائدو ذ يانالك  هذا من جودة الأعىل الرشحية اس هتداف هو القصدفاإ

 متوسط يزال ل حيث ،السداد عن للتخلف جدا ضئيلال  حامتلالا ذات الس ندات فاإن الناش ئة، الأسواق لس ندات
آند س تاندرد تصنيف أأي الاستامثر، درجة عند احلايل التصنيف  للقروض وابلنس بة. الأفضلية س يعطى الثاليث ابء بورز أ
ن القروض، مديري كبار اختيار عند العليا،  الأكرث ويه( B أأو BB) أأعىل درجات يف معظمها يف تستمثر اليت الأموال فاإ
 املضاربةأأصول  من كبري قدر حتقيق اإىلبشلك نشط  السعي تعزتم ل الويبو نأأ  الأمانةأأفادت و . مفضةل س تكون تنوعا
 ،الواثئق مقرتحات يف الوارد (Caأأو  Cاملنخفض ) الئامتين التصنيفالسعي حنو  وجيري(. B من أأقل) ةاملضطربالأصول و 
 تكون أأن دون القبيل هذا من مس توايت اإىل فضتاخن قد تكون قد بأأصول الاحتفاظ مبواصةل للويبو السامح أأجل من

 أأن البيع عىل الإكراه شأأن ومن. سيتحسن الئامتين تصنيفها أأنستتعاىف و  املعنيةلكية امل أأن  هو التوقع يكون عندما ابلبيع ملزمة
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ىل  الظروف هذه مثل يفيؤدي   الاستامثرية غريمتلاكت امل  هذه مجيع أأن مالحظة املهم ومن. جتنهبا للويبو ميكن خسارةاإ
 املنتجات من أأي يف مبارشة ابستامثرات الويبو تقوم ولن - جيد بشلك ومتنوعة مجمعة استامثر صناديق خالل من كتسبس ت  
حاطة جلسات أأثناءبأأنه  الأمانة أأفادتو . نسبيا صغري معينة حيازة لأي التعرض وس يكون ،عائد املرتفعال ذات  الربانمج جلنة اإ

ذا اكن و . هبا والإبالغ الويبو استامثرات حافظة برصد تتعلق مسأأةل أأثريت أأسابيع، ثالثة منذ واملزيانية  شاملني والإبالغ الرصداإ
نه  للغاية،  انهتاك أأيالإبالغ عن  مع يوميا) واحلارس ،(شهراي)عىل أأساس منتظم  الاستامثر مستشاري هبام س يقومفاإ

 اليت ابلستامثرات املعنية الاستشارية اللجنةو  ،(الفعيل الوقت ويف يوميا) املالية اخلزانة فريقو  ،(الفور عىل للس ياسات
 للرقابة املس تقةل الاستشارية اللجنة اإىل الاستامثر مستشارو يعدها اليت الشهرية التقارير وس تقدم. نتظمةامل  تقاريرال  ستتلقى

اتحة وميكن. دوراهتا من دورة لك يف ذا واملزيانية الربانمج للجنة س نوي تقرير اإ  ذكرت الأمانة أأنو . ذكل الأعضاء طلب اإ
 كام للويبو، املالية البياانت يف درجس ي   الاستامثرات عن العام للقطاع ادلولية احملاسبية ملعايرياخلاص اب الاكمل الكشف

دارة  تقرير يف تقرير درجس ي    املالية والقواعد املايل النظام عىل املقرتحة التغيريات أأنذكل  ويفرتض .املالية والإدارة الربانمجاإ
ذا. بلتق   قد دراج فسيمت قبولها، يمت مل واإ  .املالية الإدارة تقرير يف التقرير هذا اإ

 يف الواردة الس ياسة يف الاستامثر عىل دخلتأ   اليت التعديالت اإىل، ابء اجملموعة ابمس ، متحداثالياابن وفدأأشار و  .264
ضافية مرونة توفر أأن ينبغي املقرتحة التعديالت أأن هفهمأأعرب عن ت و  الاس تعراض، قيد الوثيقة  نطاق لتوس يع املنظمةدلى  اإ

 احلصول يف رغبهتم عنأأعربوا  ابء اجملموعة أأعضاءأأن  الوفد، أأضاف ذكل، ومع. عام تداول صندوق يف لس امي الاستامثرات،
ىل التوصل كيفية بشأأن الوضوح من مزيد عىل  هذه تعديل أأو تنفيذ عن تقرير بتقدمي الأمانة ابلزتاموفد ال ورحب. القرار اإ

 حول املناقشات من ملزيد تطلعه عن وأأعرب للرقابة، املس تقةل الاستشارية واللجنة واملزيانية الربانمج جلنة اإىل الاسرتاتيجية
 .املسأأةل هذه

 أأهنا اعترب اليت ابلتعديالت ، عن ترحيبهوالبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس ، متحداثجورجيا وفدأأعرب و  .265
ضافية مرونة توفر  .بشلك عام املتداوةل الس ندات صناديق يف املنظمة استامثرات لتوس يع اإ

 ابحلاجةو الوثيقة، يف الواردة الاستامثرات س ياسة عىل دخلتأ   اليت ابلتعديالت علمه عن املتحدة اململكة وفد وأأعرب .266
ضافية، مرونة توفري اإىل  ،بشلك عام املتداوةل الس ندات صناديق يف لس امي الاستامثرات، نطاق توس يع من املنظمة كنمي مما اإ
اذلي يعد و  مبكر، وقت يف القروض تسديد يف املنظمة لنجاح تقديره عن الوفدأأعرب و . املال رأأس عىل احلفاظ ضامنو 

ذا للأموال اس تخدام أأفضل  اسرتاتيجية ذتنفي عن تقارير بتقدمي ابللزتام ورحب. عقايب خروج رسوم هناك تكن مل اإ
ىل املعدةل الاستامثر ىل واملزيانية الربانمج جلنة اإ  والتأأكيدات لتفسريات، ورحب ابللرقابة املس تقةل الاستشارية اللجنة واإ
 .املرتفع العائد ذات الس ندات يف والاستامثرات الاسرتاتيجية النقد صناديق بشأأن املقدمة

 والطويل واملتوسط القصري املدى عىل الاستامثر س ياسة يف التعديالت مجيع بتحليل قام نهأأ  املكس يك وفدأأفاد و  .267
 الأهداف وحتقيق احملرز التقدم يف الوفد نظر كام. 2015 عام منذعمتد امل  النقد وتوزيع الاستامئنية الصناديق وكذكل

 الفورية الاحتياجات تلبية تيحي س  اعترب الوفد أأن هذا الاعامتد و . املتكبدة واخملاطر واخملصصات والوظائف واملسؤوليات
 التعديالت هذه ملزااي اكامتل أأكرث رؤية توفر أأن شأأهنا من اليت املعلومات من مزيدا الوفد وطلب. للمنظمة الأجل القصرية
 .ومساوهئا

 لإدارة الرئيس ية الأهداف الاعتبار يف أأخذ التعديالت، اس تعراضعند  نهأأ  الأمريكية املتحدة الولايت وفدذكر و  .268
 رأأس عىل احملافظةمتثل  الأمهية، حيث من اليت، الاستامثرية الويبو س ياسة يف الأعضاء ادلول علهيا وافقت اليت الاستامثر
ىل الوفد وأأشار. الأوليني الأولويتني مع يتسق اذلي العائد معدل وضامن والس يوةل، املال،  بني من اقرتحت، الأمانة أأن اإ

ىل يصل ما ختصيص التعديالت، بأأن  وأأفاد. املرتفع العائد ذات للس ندات الأجل وقصرية طويةل الاستامثرات من ابملائة 35 اإ
ذا عام الوفد تساءل السبب ولهذا. الاستامثرات من الأنواع لهذه فقط ابملائة 10 خصصت ادلولية املالية املؤسسات معظم  اإ
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آراء اهامتمه عن الوفد وأأعرب. حتفظا أأكرث هنج اتباع ينبغي اكن  أأن ورأأى ،اخملتلفة التعديالت بشأأن الأخرى الأعضاء ادلول بأ
بقاء الوفد طلب وذلكل. ادلراسة من مزيدا تس تحق معقدة مسائليه  الاستامثر س ياسة يف التغيريات  من البند هذا عىل الإ
 .الأس بوع خالل التعديالت هذه بشأأن املناقشات من مزيد لإجراء مفتوحا الأعامل جدول

 هذه لعامتد تأأييده عن أأعربكام . املتحدة اململكة وفد هبا أأدىل اليت لمالحظاتتأأييده ل عن سويرسا وفد وأأعرب .269
 ميكن معلقة تزال ل اليت الإجاابت مجيع أأن اإىل ابلطمئنان وشعر والعرشين، السادسة ادلورة خالل اللجنة قبل من الوثيقة
 .الوفود مجليع مرضية بصورة حلها

ىل تستند التنقيحات هذه أأن يدرك نهأأ  كندا وفدأأفاد و  .270 ىل كبري حد اإ دارة دراسة اإ ذا عام وتساءل. واخلصوم الأصول اإ  اإ
 قيد ابلتعديالت تتعلق لأهنا سبمترب، يف رمبا لدلراسة الرئيس ية يمت احلصول عىل النتاجئ أأن من العميل أأو املمكن من اكن

ىل تشري كتحديث، الوثيقة، أأن الوفد وذكر .الاس تعراض  العروض تقدمي طلب معلية عن الوفد وتساءل. عاملي وديع تعيني اإ
ذا عام كام تساءل العاملي، الوديع هوية بشأأن  أأو سابقة معلية يف اختيارها مت اليت الرشاكت نفس مه الاستامثر مستشارو اكن اإ
 ابلإيضاحات الوفد رحب الأسايس، والنقد الس ياسة بشأأن ،21 وفامي يتعلق ابلفقرة(. يكونوا كذكل قد أأهنم تفهم) خمتلفني
ذا عام وتساءل ،استامثري كهدف س نوات مخلس املمتدة الفرتة عىل املرتتبة العملية ابلآاثر املتعلقة  الأمانة رأأي من اكن اإ

ىل يعود ذكل أأن الاستامثر ومستشار دارة أأو بتعويض للويبو تسمح أأن املرحج منس نوات  سأأن مدة امخل اإ  التاكليف اإ
 لسؤالل  مماثل سؤال هيدل يكون أأن احملمتل من أأنه الوفد وأأضاف. أأقرص فرتاتخالل  حتقيقها ميكن اليت ابلستامثرات املرتبطة
 عن الوفد وأأعرب. املرتفع العائد ذات الس ندات يفمت ست اليت الاستامثرات نس بة بشأأن املتحدة الولايت وفد طرحه اذلي
ذا ما بشأأن توضيح لأي تقديره  للأمم اتبعة أأخرى واكلت ورمبا الويبو فهيا تعمل اليت الصعبة الاستامثر ببيئة يتعلق ذكل اكن اإ
ذا ،جنيف يف املتحدة  .احليازات مجموع ميثل ابملائة 35 الرمق اكن واإ

 القرار اختاذ كيفية بشأأن ابء اجملموعةوفد  سؤال عىل وردا. املطروحة الأس ئةل عىل التعليق يف رغبهتا الأمانة وأأبدت .271
دارة دراسة أأجنزت قد املنظمة بأأن الأمانة ردت املقرتحات، بشأأن  عىل العائد/للمخاطر حمااكة وأأجرت واخلصوم الأصول اإ
 الأساس سيشلك اذلي للأصول الأمثل التوزيع حتديد أأجل من الاستامثر، س ياسة يف املدرجة املؤهةل الأصول فئات أأساس

 يه اليت الاستامثر، اسرتاتيجيةأأفادت أأن و . الاستامثر أأهداف لتحقيق احامتل أأفضل توفر أأن شأأهنا من استامثر لسرتاتيجية
 وابلتايل،. الاستامثرات بشأأن احلالية الس ياسة يف علهيا املنصوص تكل من أأكرب مرونة تتطلب العائد،/اخملاطر حملااكة نتيجة
دخالها جيري اليتيه  املقرتحة، التعديالت فاإن  النيةأأن  لأمانةكام أأفادت ا. احلالية الس ياسة يف القيود هذه ملعاجلة خصيصا اإ
. للمنظمة الاستامثرية الأهداف وحتقيق هبا الاضطالع مت اليت الاستامثر معلية نتاجئ دلمع الالزمة الوسائل توفري مواصةليه 
س يكون  هأأن الأمانة أأوحضت ومساوهئا، التعديالت هذه مزااي عن التفاصيل من مزيدبشأأن  املكس يك وفد سؤال عىل وردا
 حتديدا حمددة ولية توفري خالل من ابلستامثرات املتعلقة احلالية الس ياسةتمكل س   الأساس، يف: التالية ملزاايا لتعديالتل 

. اخملاطر من احلد طريق عن الاستامثر س ياسةس تخفف من  التعديالتيبدو أأن و . النقد صندويق بأأهداف يتعلق فامي جيدا
زاةل خالل من ذكل انعكس وقد يتعلق  الأمانة، ذكرته أأن س بق وكام. املنظمة خملاطر مالمئة غري اعتربت اليت الأصول فئات اإ
دخال قيود و . املبارشة العقارية واحليازات التحوط بصناديق ذكل  تركزي خطر عىل القضاء ومت الواحد، املقابل الطرف عىلاإ

دراج يف ذكل وانعكس. احلافظة خماطر من يقلل مما التنويع، حتسني مت كام. معني طرفدلى  الاستامثرات  العقارية الصناديق اإ
جراء مت ذكل، اإىل ضافةابلإ و. الناش ئة الأسواق وس ندات العليا والقروض العقارية لالستامثرات مجمعة صناديق تاكن اليت  اإ
ىل ئامتنيةال للتصنيفات ممتزي عرض تقدمي لالخ من الس ياسة لتبس يط تالتعدي  حتديث ومت. مرتفع وعائد استامثرية درجات اإ

. الئامتنية التصنيفات يظهر قسم لك هناية يف جدول هناك الس ياسة، يفو. للمنظمة العامة الأهداف مع ليامتىش التخطيط
ىل وتصنيفه تخطيطال  تبس يطفيه  مت اذلي املاكن هو هذاو   الاسرتاتيجي، ابلنقد يتعلق وفامي. عائد مرتفعو  يةاستامثر  درجات اإ

 بنس بة وعائد س نة 20 مدهتا زمنية فرتةار مد عىل الأساس ية الالزتامات من ابملائة 90 بنس بة تغطية حتقيق هو الهدف اكن
 التعديالت مجيع دخلتوأ  . الاستامثر س ياسة عىل دخلتأ   اليت التنقيحات مضن الآن التفاصيل هذه درجتأ  و  .ابملائة 2

 املقرتحة الأهداف هذه لتحقيق واقعيال حامتلالا دلمع واملرونة املوارد وتوفري التحديد وجه عىل الاستامثرية الأهداف ملعاجلة
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دخاهل جيري حمدد عيب أأي ودون املنظمة يف الاستامثر مستشاري من مبشورة  يتعلق وفامي. ةاملقرتحتعديالت ال  من كجزء اإ
املرتفع  العائد ذات الس ندات يف ابملائة 35 البالغة احليازات حول سؤال رحط   املتحدة، الولايت وفد أأاثرها اليت ابلنقاط

دارة دراسة نتاجئ يف نظرت أأهنا أأخرى مرة الأمانة أأوحضت. التعديالت أأحد يفجاءت  اليتو   يف وساعدت واخلصوم الأصول اإ
 العام من سابق وقت يف جرت اليت الاستامثر معلية من كجزء الاسرتاتيجي النقد أأو الأسايس النقد سواء هدافالأ  حتديد
 العائد ذات الس ندات اإىل حاجة هناك أأن العملية هذه وأأظهرت .املنظمة يف الاستامثر مستشاري مع العمل جريعندما 
ىل الفعيل لوصولاملمتثل يف ا واقعيال حامتلالا توفري أأجل من املرتفع  ابلنقد يتعلق وفامي. لمنظمةل الاستامثرية  هدافالأ  اإ

ىل وابلنظر الاسرتاتيجي، ىل ابلنظرلس امي  العائد،/اخملاطر اإ  ذات الس ندات فاإن السويرسية، البنوك يف تستمثر املنظمة أأن اإ
ذا. للمنظمة ابلنس بة التقلبات من مقبول مس توى توفر املرتفع العائد  العائد ذات الس ندات يف استامثرات هناك تكن مل واإ
ن املرتفع،  مضن تندرج اليت تكلعىل  الاسرتاتيجي ابلنقد املتعلقة الأصول فئاتاقتصار  يف تمتثل البديةل الاسرتاتيجية فاإ
 من أأعىل مس توى وجود رضورةل نظرا التقلبات من مزيدا الأمانة اإىل س يضيف ذكلذكرت الأمانة أأن و . الاستامثر درجة

ىل ابلنظرأأنه  الأمانةاس تطردت  الأسايس، ابلنقد يتعلق وفامي. والعقارات الأسهم يف الاستامثر  أأخرى، مرة العائد/اخملاطر اإ
 التقلبات من مقبول مس توى توفر املرتفع العائد ذات الس ندات فاإن اجملمعة، لوسائلوا السويرسي ابلفرنك الاستامثرات وأأن

جيايب عائد حتقيق يف للنجاح أأكرب احامتل هناك الس ندات، وهبذه. للمنظمة ابلنس بة  مخس مدته زمين أأفق مدى عىل اإ
ذا أأنه الأمانة وأأوحضت. س نوات نه فقط، الاستامثرية ادلرجة أأصول فئات عىل تقترص أأن ملنظمةادت اأأر  اإ  اتباع يتعني فاإ

جيايب عائد حتقيق يف الفشل احامتلس يكون  البديةل، الاسرتاتيجية هذه ومع بديةل، اسرتاتيجية  س نوات مخسار مد عىل اإ
ىل ابملائة 10.1 بنس بة سليب عائد حتقيق احامتل من الانتقال يعين وهذا. أأعىل مرات ثالث حوايل  عىل ابملائة 27 حوايل اإ
 تستند واسرتاتيجيهتا املنظمة أأهداف أأن وأأوحضت كندا وفد طرهحا اليت الأس ئةل الأمانة تناولت مث. س نوات مخس فرتةار مد
ىل ىل كبري حد اإ دارة دراسة نتاجئ اإ آنفا، كرذ   وكام. واخلصوم الأصول اإ  دمتوق   ،2016 عام يف ادلراسة هذه جنزتأ   فقد أ

طار ويف. املنظمة يف الاستامثريني للمستشارين  مس توايت دراسة ومت خمتلفة سيناريوهات يف النظر مت ادلراسة، تكل اإ
ضافية  تغطيةأأو  ابملائة 70 بنس بة تغطية: التغطية من خمتلفة مس توايت يف النظر مت كام. الاسرتاتيجي النقدي المتويل من اإ
 اللجنة وساعدوا ادلراسة هذه يف املستشارون ونظر. الأسايس لاللزتام ابملائة 100 بنس بة تغطية أأو ابملائة 80 بنس بة

 وكذكل الاسرتاتيجية للصناديق ابلنس بة الاستامثر وأأفق الاستامثرية الأهداف حتديد عىل ابلستامثرات املعنية الاستشارية
 يف العاملي ابملرصف الوديع اخلاص العروض تقدمي طلبل س تكامااس تطردت الأمانة بأأنه مت و . الأسايس النقد موالابلنس بة لأ 

 هناية حبلول العملية هذه من الانهتاء يمت أأنعن توقعها ب الأمانةأأعربت و . ابملرصف الوديع ويصوأ   العام، هذا من سابق وقت
 مستشاري امس عن سؤال وأأثري املرصف الوديع.عن امس  فقط تفاصيل تقدمي وسعهاب س يكون حيث املقبل، الأس بوع
 السابقة الس نة أأواخر يف عروض لتقدمي طلب هناك اكن ،وديعال رصفمعلية امل يف تبعتا   اليت الطريقة وبنفس. الاستامثر
م يب اإس  تسمى رشكة تعيني ومت. للمستشارينابلنس بة   مسعة ذات رشكة ويه العملية، لهذه نتيجة الاستشارية اكبيتالاإ
 ل حيث العاملية، التجارة منظمة مثل منظامت مع الرشكة هذه معلتكام . تقريبا عاما 25 ملدة اجملال هذا يف تومعل راخسة
م" رشكة معلت كام. معها تعمل تزال  عاما، 25 ملدة ادلويل اجلوي النقل احتاد اإىل خدماهتا تقدمي عىل" اكبيتال اإس يب اإ
. جنيف جامعة مع الرشكة معلت كام. مرات عدةتلكيف ال ا هذ متديد ومت التقاعدية، املعاشات ندوقمع ص  أأخرى مرة معلتو 

ه مل يمت أأن الأمانة وذكرت. امشورهت حتت سويرسي فرنك مليار 30 من يقرب ماو  معيال، 25 حوايل مجموعه ما دلهيا واكن
 مبحتوايت يتعلق بسؤال يتعلق وفامي. الاستامثر س ياسة وضعيف  البداية يف تساعد اولكهن( Zanders) زاندرستعيني 
 ذكل أأن الأمانة ذكرت الأسايس، للنقد ابلنس بة س نوات مخس ملدة املتداول الأفق هذا عىل املرتتبة العملية الآاثر ،21 الفقرة
ل يتعلق ل ىل تصل لفرتات التشغيلية النقدية الاستامثرات وس تجرى. التشغييل ابلنقد وليس الأسايس، ابلنقد اإ  س نة اإ

 الأسايس للنقدابلنس بة  مخس ية استامثر بفرتةيوىص و . التشغييل النقد عىل تنطبق ل امخلس الس نوات فاإن وابلتايل واحدة،
 النقدا لهذ حمددة احتياجات حاليا توجد ول. العام هذا من سابق وقت يف املنظمة هبا اضطلعت اليت الاستامثر لعملية نتيجة
آفاقار مد عىل املال رأأس عىل احلفاظ هدف حتقيق جدا الصعب منوذكرت أأنه . املقبةل امخلس الس نواتار مد عىل  زمنية أ
ىل الأمانة عودة اإىل ذكل وأأدى. أأقرص  10 حوايل عىل احليازات هذهقرص ت اليت الأخرى املؤسسات مع جتري اليت املقارنة اإ
 10 عىل احليازات هذهل  املؤسسات بعض قرص سبب تفسري جدا الصعب من أأنه الأمانة أأوحضت الصدد، هذا ويف. ابملائة
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 تستمثرها اليت العمةل عىل يتوقف كبريا جزءا أأن املؤكد ومن حممتةل تفسريات هناك نأأفادت بأأ و . ابملائة 35 تطلب عندما ابملائة
 ابلفرنكيظل  النقدي الفائض وأأن السويرسي، الفرنك اإىل أأن الويبو يه منظمة قامئة عىل لأمانةكام أأشارت ا. املؤسسة

جيابية عوائد عىل احلصول صعوبة عىل الأمانة وشددت. السويرسي  املنظمة أأن يعين وهذا. السويرسي الفرنك عىل اإ
ىل اضطرت  مع الويبو مقارنة وعند. الأخرى الأصول فئات يف النظر يفرس اذلي اخملاطر حمور طول عىل قدما امليض اإ

 اليت الأخرى الأصول ةماهي وكذكل الأخرى، للمؤسسات الاستامثرية الأهداف ةماهي معرفة املهم من الأخرى،ملؤسسات ا
 عالية ستامثراتت أأهنا ااعترب  حيث التحوط صناديق تبين خيار عن التخيل يف رغبهتا الأمانة وأأبدت. فهيا ابلستامثر لها سمحي  

 التنويع من مناسب مس توى احتواء ميكن ل لأنه املبارشة العقارية الاستامثرات عىل نفسه اليشء ينطبقذكرت أأن و . اخملاطر
: الاعتبار يف الأخرى املؤسسات صورة أأخذ املهم من الأخرى، املؤسسات مع الويبو مقارنة وعند. للويبو املتاحة الأموال مع

 .لها املتاحة الأموال ةماهي وكذكل هبا، املسموح الأخرى الأصول هيةوما وأأهدافها الأساس ية معلهتا

 قيايس، حنو عىل يذكر أأن يف رغبته عن وأأعرب. أأس ئلته عىل الأمانة لردود تقديره عن املتحدة الولايت وفد وأأعرب .272
ىل البياانت س يعيد أأنه  .مفتوحا الأعامل جدول من البند هذا يظل أأنأأعرب عن رغبته يف و  املال، رأأس اإ

ىل عودته عندو . املطلوبة املشاورات لإجراء الالزم الوقت انتظار يف مفتوحا س يظل البند أأن الرئيس وأأعلن .273  هذا اإ
ذا عام الرئيس تساءل البند،  .أأخرى مالحظات أأو أأس ئةل أأية هناك اكنت اإ

 س ياسة عىل دخلتأ   اليت التعديالت بشأأن الأمانة قدمهتا اليت للمعلومات تقديره عن املتحدة الولايت وفد وأأعرب .274
 اليت التعديالت بشأأن املقرتح القرار يف للنظر اس تعداده عن الوفد أأعرب عامصته، مع أأجريت مشاورات وعقب. الاستامثر

 الويبو أأن لضامن املناسب الوقت يف التنفيذ تتطلب التعديالت هذه أأن يدرك أأنه حيث الاستامثر، س ياسة عىل دخلتأ  
دخال ميكن بأأنه علام الإحاطة يف رغبته عن الوفد أأعرب ذكل، ومع. التلكفة حيث من فعاةل استامثرية س ياسة دلهيا  من مزيد اإ

دارة حيث من الاستامثرات س ياسة عىل التحسينات ىل هتطلعكام أأعرب عن  والرقابة، اخملاطر اإ  الأمانة مع شاركةامل  مواصةل اإ
 .شواغلها بشأأن

 الاستامثر، س ياسات عىل املقرتحة التعديالت بشأأن للجمعيات به املوىصلقرار ا مرشوع قراءة يف الرئيس ورشع .275
 .املقرتحقرار ال اعامتد الرئيس أأعلن اعرتاضات، وجود عدم الرئيس لحظ أأن وبعد. .WO/PBC/26/4 Rev الوثيقة

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية بأأن توافق مجعيات الويبو، لك فامي يعنهيا، عىل التعديالت اليت أ دخلت عىل   .276
 (..WO/PBC/26/4 Revس ياسة الاستامثرات )الوثيقة 

دخالها ت تعديالال  7البند   عىل النظام املايل ولحئته مبا يف ذكل تعديالت عىل اإطار املشرتايتاملقرتح اإ

ىل الوثيقة  .277  .WO/PBC/26/5استندت املناقشات اإ

ىل أأن الوثيقة تتضمن مقرتحات  تر اشوأأ الرئيس البند،  تعرض .278 دخال اإ  ولالقسم الأ . ويتضمن قسمنيتعديالت يف ابإ
يف املنظمة، يف حني يتضمن الثاين تعديالت عىل ولحئته بنظام الرشاء  ذات الصةل تهتعديالت عىل النظام املايل ولحئ  مهنام
مانة ل تخرى. وأأعطالأ  واللواحئنظمة الأ   الوثيقة. عرضالرئيس اللكمة للأ

ىل أأن جلنة التنس يق أأوصت يف دورهتا لعام  .279 قابة ادلاخلية س ياسات بأأن تس تعرض شعبة الر  2016وأأشارت الأمانة اإ
جراءاهتا املتعلقة ابملشرتايت من أأجل تقدمي الاس تنتاجات أأو التوصيات الالحقة اإىل جلنة املزيانية ليك تنظر فهيا  الويبو واإ

لصياغة اقرتاحات ملعاجلة التوصية ووضع معايري لها مقارنة بأأفضل املامرسات  فريق عامل يف الأمانة اءنشمت اإ ادلول الأعضاء . و
. ومتثلت املقرتحات يف حتديد الفجوات احملمتةل يف معلية الرشاء ومعاجلهتا وتعزيز الضوابط وتوضيح الأخرى املنظامت ادلوليةو 

الأدوار واملسؤوليات يف معلية اختاذ القرارات املتعلقة ابملشرتايت، واس تعراض وتعزيز الإطار التنظميي. وقدم الفريق العامل 
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ىل رئييس  قدمتالرقابة ادلاخلية اليت  س تعرضها شعبةت مقرتحاته ل  ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، وكذكل اإ تعليقاهتا اإ
شعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل  قدمهتاقبلت الأمانة مجيع التعليقات اليت و امجلعية العامة وجلنة التنس يق. 

ما يف النص املالتعليقات  وانعكستللرقابة   يةتعلاميت املكتب ال مس توى مثل  الأقلراَجع املقرتح أأو يف الإصدارات الإدارية اإ
ا والكتيبات وما اإىل ذكل. ومن شأأن التغيريات املقرتحة أأن تعزز منوذج التفويض لسلطة الرشاء  ىل بدءم من املدير العام اإ

اإرشاك  تشرتطنواع من معليات الرشاء، و ثالثة أأ  وتنشئ ،املسؤول الرفيع املس توى امللكف ابملشرتايت ومدير املشرتايت
جراءات بديةل تتجاوز  اس تعراضجلنة  الرشاء  والتعاون مع معلية رس ي عتبة حمددة، وت أأي العقود يف حالت تطبيق اإ

تعزيز رسية معلية اختيار املندوبني. كذكل من شأأهنا وافقة، و امل اتمعليترسيع املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى من خالل 
ىل التعديالت املتعلقة ابملشرتايت، كام ذكر  النظام الرئيس، ومتش يا مع املامرسة اليت تتبعها الأمانة يف الإبقاء عىل  توابلإضافة اإ

. وتناولت قةيمفصةل يف املرفق الثاين ابلوث توجد أأخرى  التيتعدنتظمة، اقرتحت الأمانة امل مراجعة لل اضعاخ املايل ولحئته
ىل ادلول  ،أأول التعديالت،هذه  موضوع الإبالغ. وقد مت حتديد عدد من التداخالت والازدواجية يف التقارير املقدمة اإ

املعلومات املقدمة  طح تعديالت لتبس يااقرت مت الأعضاء بشأأن املعلومات املتعلقة ابلربامج واملزيانية واملعلومات املالية. وذلكل 
يمت لدلول الأعضاء. وس املقدمة عىل عدم ضياع املعلومات كذكل نة شددت ، ولكن الأماحد ممكنأأدىن  اإىللزدواجية  وتقليال

حاليا يف تقرير الإدارة املالية يف التقرير املناسب مع أأخذ ما ييل يف  والواردةعرض املعلومات اليت تقدم مرة لك س نتني 
تقرير الثاين ال قاق معدل يف صيغة معززة من اس تح املقدم عىل أأساس النوايح املاليةقرتح تقدمي تقرير املزيانية عن الاعتبار، ي  

. وسيس متر تقدمي املعلومات احملاسبية املقدمة عىل أأساس للثنائية، أأي تقرير الربانمج والإدارة املالية للثنائية داء الربانمجلأ 
كذكل مت ثانية من الثنائية. و احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف البياانت املالية الس نوية للس نة ال  معايريمل وفقا للاكاس تحقاق 

ىل تصحيح أأوجه عدم ادلقة أأو تقدمي توضيحات يف صياغة الأنظمة أأو ااقرت  اليت أأصبحت  اللواحئح تعديالت ملعاجلة احلاجة اإ
ىل  ولحئتهاملايل  نظامواحضة نتيجة للتطبيق العميل لل  داخل الأمانة وكذكل لضامن الاتساق يف التعاريف والإشارات اإ

 هح أأي تغيري عىل مضمون هذاقرت مت االيت وافقت علهيا ادلول الأعضاء مبارشة حيامث اكن ذكل مناس با. ومل يالس ياسات 
حداث أأي تغيري يف مضمون التعريةالأخري   .ف، ومل تعزتم الأمانة، من خالل هذه التعديالت، اإ

ىل أأن الهدف هو زايدة اشوأأ ، ولحئته وشكر وفد الصني الأمانة عىل التعديالت اليت أأدخلت عىل النظام املايل .280 ر اإ
، اكن دلى الوفد جانبان ابملسؤول الرفيع املس توى امللكف ابملشرتايتشفافية معلية الرشاء. ورحب الوفد بذكل. وفامي يتعلق 

ىل بعض التوضيح من الأمانة. أأول يضاحا بشأأن  رفةرغبته يف معأأبدى  ،حيتاجان اإ كيفية اختيار هذا املوظف. واثنيا، طلب اإ
رصد هذا املسؤول ومساءلته. ورأأى الوفد أأن هاتني النقطتني هممتان للغاية لضامن بذل العناية الواجبة من جانب  ضامنيفية ك 

 ن يف التعديالت.ان اجلانبا، ومل ينعكس هذاملسؤول الرفيع املس توى امللكف ابملشرتايت

عداد الو وشكر وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، حتدث و  .281  بشأأن التعديالت املقرتح PBC/26/5ثيقة الأمانة عىل اإ
دخالها  طار تهعىل النظام املايل ولحئ اإ طار املشرتايت، مبا يف ذكل تعديالت عىل اإ . وأأيد الوفد التعديالت املقرتحة املتعلقة ابإ

اذ القرارات يف معلية اختاملندرجة واملسؤوليات يه  هاتوضيح من خالل ن املبادئ العامة سه حت املشرتايت لأن هذه التعديالت 
ىل مزيد من املناقشة بشأأن  واللواحئ املاليةاملتعلقة ابملشرتايت. وفامي يتعلق ابلنظم  ىل أأنه حيتاج اإ الأخرى، أأشار الوفد اإ

 التعديالت املقرتحة.

عداد الوثيقة  .282  PBC/26/5وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر الأمانة عىل اإ
دخالها عىل النظام املايل ولحئ بشأأن التع طار امل  تهديالت املقرتح اإ عن اجملموعة  وأأعربت. تايرتشمبا يف ذكل تعديالت عىل اإ

ن املبادئ العامة وتوحض املسؤوليات يف معلية اختاذ دمعها للتعديالت املقرتحة، ورأأت أأن هذه التعديالت ميكن أأن حتسه 
 القرارات املتعلقة ابملشرتايت.

دخالها عىل النظام املايل  WO/PBC/26/5كس يك الأمانة عىل الوثيقة وشكر وفد امل  .283 املتعلقة ابلتعديالت املقرتح اإ
ىل قامئة الأنظمة  تهللويبو ولحئ  عىل النحو املقرتح تعديهل يف  واللواحئمبا يف ذكل املشرتايت. وأأشار الوفد اإ
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التقارير ادلورية  عرضرتحة. وأأبرز الوفد أأيضا أأمهية ، وأأبدى تأأييده الاكمل لهذه التعديالت املقWO/PBC/26/5 الوثيقة
ىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.  استنادا اإ

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للجهود اليت بذلهتا الأمانة لتعزيز معلية الرشاء يف الويبو من خالل  .284
دخالها عىلالتغيريات املقرتح  تعليقات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. وفامي يتعلق بتغيري   يف ذكلهيامتالنظام املايل ولحئ  اإ

ذا اكن 12.105 القاعدة عىل املسؤول الرفيع املس توى امللكف ابملشرتايت أأن ينشئ جلنة جيب ، طلب الوفد توضيحات عام اإ
جراءات الرشاء برصف النظرتراجع العقود  لس تعراض اليت تتجاوز  املعامالتفقط تراجع عن مبلغ املعامةل املالية، أأو  مجيع اإ

ذا اكنت اختصاصات جلنة  ىل التغيريات اليت أأدخلت  اداستنا ،العقود اس تعراضمبلغا معينا. وطلب الوفد أأيضا توضيحا عام اإ اإ
كتابية بشأأن الإجراءات البديةل مشورة اللجنة تقدم بأأن  ارشطستشمل دامئا بشأأن الإجراءات البديةل،  18.105عىل القاعدة 

دراج ذكل يف نطاق اختصاصات  ورأأىس نة.  يففرنك سويرسي  150 000للمعامالت اليت تزيد قميهتا عىل  الوفد أأنه ينبغي اإ
ىل املسؤول الرفيع املس توى امللكف ابملشرتايت بشأأن  عىل يتعنيالعقود ليك  اس تعراضجلنة  اللجنة تقدمي مشورة مكتوبة اإ

دخالها  البديةل. وأأحاط الوفد علام ابلتغيريات املقرتح الإجراءات التقارير املالية وأأراد التأأكد من أأن ادلول الأعضاء رفع عىل اإ
س تظل قادرة عىل الوصول اإىل مجيع املعلومات املالية ذات الصةل يف الوقت املناسب وبطريقة شفافة كام هو احلال حاليا. 

عميل. يف الواقع ال ةاملالي لرفع التقاريراجلديدة  واللواحئ النظمهذه هبا س تعمل  ية اليتكيف أأكرث ال الأمانة أأن ترشح  من وطلب
 3.101وابلإضافة اإىل ذكل، أأعرب الوفد عن رغبته يف اقرتاح تغيريات عىل القواعد والأنظمة التالية: القاعدة 

( تكل ه) 3.101وينبغي أأن تعكس القاعدة ( عىل النحو التايل. ن) 3.101القاعدةو  6.4والقاعدة (ط)2.102 القاعدةو 
ىل المتيزي ط) 2.102 ةابلقاعد. وفامي يتعلق يعنيهفامي  املوافقة من امجلعية العامة ومن الاحتادات، لك   (، طلب الوفد الإشارة اإ

يرى ذكل رصاحة أأن  يودالوفد أأن هذا حيدث ابلفعل، ولكنه  ورأأىالواحض بني املرصوفات املبارشة وغري املبارشة للك احتاد. 
أأن س ياسة الاحتياطيات قيقة ، أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يرى انعاكسا مس مترا حل 6.4ابلقاعدة(. وفامي يتعلق طيف الفقرة )

نه  الاحتفاظ هبذا العنرص من الصيغة يف  أأعرب الوفد عن رغبتهختضع للسلطة القانونية للك احتاد من الاحتادات. ومن مث فاإ
(، وابلتايل ن) 3.101نفس التعليق بشأأن كيفية تعريف الأموال الاحتياطية يف القاعدة ب الوفد  وأأدىل. 6.4للقاعدةالأصلية 

ىل أأن الفوائض وصناديق رؤوس الأموال العامةل ليست ن) 3.101اقرتح أأن تشري الفقرة  ( يف التنقيح املقرتح من الأمانة اإ
ظام املايل واسعة النطاق وتتطلب مزيدا من ادلراسة قبل املوافقة ورأأى الوفد أأن هذه التعديالت عىل الن .ما خاصة ابحتاد

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. وطلب الوفد أأن تقدم اللجنة رأأهيا بشأأن لك  علهيا. وذلكل أأوىص بتقدميها أأيضا اإ
آراء اللجنة الاستشارية املس تقةل التعديل حتس نا أأم ل من حيث الكفاءة والشفافية املالية. وينبغي تق ي عتربتعديل وملاذا  دمي أ

للرقابة اإىل جلنة املزيانية املقبةل يف سبمترب للنظر فهيا. ورأأى الوفد أأن هذه التعديالت تس تحق دراسة شامةل من قبل جلنة 
الوفد  املزيانية. وبعد احلصول عىل رأأي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن تكل التغيريات الأخرى، س يكون مبقدور

للنظر يف تعديالت  هاس تعداد عنالوفد  أأعربفهم هذه التعديالت والنظر فهيا عىل حنو أأفضل. ويف هذا الوقت، 
 املشرتايت للموافقة علهيا يف جلنة املزيانية هذه.

ىل الأمانة. توطلب .285 رسال التعديالت املقرتحة كتابة اإ  الرئيس من الوفد اإ

. وتوقع الوفد منع الازدواجية يف تهقرتاح تعديالت عىل النظام املايل ولحئ وشكر وفد مجهورية كوراي الأمانة عىل ا .286
 رأأىالتقارير املالية واتساق تقارير الأداء املايل من خالل تنفيذ التعديالت املقرتحة. وفامي يتعلق بنظام املشرتايت يف الويبو، 

نه من الرضوري أأيضا الرصد املتسق لنظام املشرتايت. بقدر أأمهيةالوفد أأنه   حتقيق الشفافية والرسية يف النظام، فاإ

عداد التعديالت املقرتحة. واكن دلى الوفد بعض الأس ئةل: أأول، فامي يتعلق ابلقرتاح  .287 وشكر وفد كندا الأمانة عىل اإ
ىل أأنه يدرك 18.105املتعلق ابلقاعدة املراَجعة  أأن يقرتح يف  أأعرب عن رغبتهأأن هذه قاعدة. ومع ذكل  )أأ(. وأأشار الوفد اإ

حول العمود  تفسري. واكن ھناك 18.105 القاعدة جبوار 5صفحة  1شيئا يتفق مع التفسري الوارد يف العمود الأمين يف املرفق 
ف ابملشرتايت. قرار املسؤول الرفيع املس توى امللكصدور جلنة اس تعراض العقود املشورة قبل  هاذلي س تقدم مبوجب نميالأ 
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ضافة مفهوم "قدر املمكن اوبغية التأأكد من أأن التسلسل واحض  تنص حيهنا " يف لغة القاعدة نفسها اليت س قبلقرتح الوفد اإ
تغيريات أأخرى. وفامي يتعلق  بدون أأي: "تقدم جلنة اس تعراض العقود املشورة اخلطية املس بقة" وما اإىل ذكل، ييلما  عىل

، أأعرب الوفد عن رغبته يف فهم هذا الأمر بشلك أأكرث 14.2 القاعدةلتقارير املنصوص علهيا يف  رفع اعىلابلتغيريات املقرتحة 
ذا اكن من شأأن ذكل، يف حاةل   25ادلورة التغيريات قبل س نتني، أأن يعين يف  هاملوافقة عىل هذافرتاض حتديدا، وسأأل عام اإ

 وثيقة واحدة؟ س يكواننأأداء الربانمج وتقرير الإدارة املالية،  ، أأي تقرير25/11و 25/7 يقتنيأأن الوث  جلنة املزيانيةمن 

لامتس رأأي اللجنة ابوأأيد وفد ابكس تان مداخةل وفد الصني املوقر. وأأيد أأيضا اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .288
عادة النظر يف هذه الوثيقة يف ادلورة املقبةل للجنة املزيان   ية.الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ

معليات الرشاء يف الويبو واليت توحض الأدوار واملسؤوليات يف معلية اختاذ عىل وأأيد وفد أأسرتاليا التنقيحات املقرتحة  .289
الوفد أأن التعديالت املقرتحة  ورأأىالقرارات املتعلقة ابملشرتايت وتعكس معوما أأفضل املامرسات املتبعة يف الأمم املتحدة. 

 املس توايت. ةتعددوم  دقيقةأأعقبت معلية تنقيح 

دخالها عىل النظام املايل ولحئ  .290 . وأأعرب الوفد عن ارتياحه تهوشكر وفد فرنسا الأمانة عىل التعديالت املقرتح اإ
للتغيريات املقرتحة فامي يتعلق بنظام املشرتايت، وأأعرب عن رغبته يف التشديد عىل أأمهية التعديالت املقرتحة فامي يتعلق 

عداد تقارير منتظمة  الإدارة اجليدة والتنفيذ اجليد للمزيانية. وأأعرب الوفد أأيضا عن ارتياحه عىل ادلول الأعضاء  طالعلابإ
(، واليت اعتربها ن( و)هيف الفقرتني ) 3.101لالقرتاحات الأخرى املقدمة، ول س امي الاقرتاحات املقرتحة بشأأن القاعدة 

فرنسا بشدة . واس تفرس الوفد عن  تنشدهااليت  ملنظمةوحدة اعزز أأيضا تتحرك حنو التبس يط وحتسني الامتثال و ت الوفد 
 َ  عىل نفس املنوال وبنفس القصد. النظام املايل ولحئتهقرتح هبا تعديالت أأخرى عىل الطريقة اليت ميكن أأن ي

جراءأأيضا ويسعى يف السجل  ضعهاأأخرى يريد أأن ي  قاعدةوفد الولايت املتحدة الأمريكية دلى  واكن .291 ىل اإ  تتغيريا اإ
ن صندوق رأأس املال العامل لمتويل أأخوذة مي قروض ملأ  املالمئتسديد ال نص عىل ت  يتال 4.4 القاعدة. وعىل غرار علهيا

لف يوحض أأن الس   4.4 القاعدةيف اقرتاح حمك جديد عىل غرار  تهرغب عن الولايت املتحدة  أأعرب وفداعامتدات املزيانية، 
ىل الصناديق الاحتياطية يف أأقرب وقت ممكن سدَ احتاد جيب أأن ت  العجز يف أأي املقدمة من الأموال الاحتياطية لتغطية  د اإ

ىل احلد اذلي يكون فيه ادلخل متاحا ذلكل الغرض.  تقدمي هذه أأن الوفد عن اعتقاده بأأن الأمانة ترغب يف  وأأعربواإ
 خطيا. لها

ىل الأمانة للرد عىل الأس ئةل. وأأعطت .292  الرئيس اللكمة اإ

ىل  .293 س تعاجل أأول اجلوانب املتصةل ابملشرتايت مع مدير شعبة أأهنا رغبهتا يف الرد من جزأأين. و وأأشارت الأمانة اإ
ىل أأن مقرتحات الرشاء، كام أأشار اإىل ذكل وفد  املشرتايت والسفر، مث اجلزء املايل مع املراقب املايل. وأأشارت الأمانة اإ

لك داخل الأمانة لس تعراض القواعد، فضال اذلي ش   أأسرتاليا املوقر، مرت بعملية صارمة للغاية، مع مدخالت من الفريق
جراء اس تعراضعن  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. وذلكل فاإن ما من جانب من جانب شعبة الرقابة ادلاخلية وأأخريا  اإ

جدا. وشكرت الأمانة الوفود اليت أأبدت تأأييدها للتغيريات اليت من شأأهنا أأن  دقيقةعملية مر ب  أأماهماشاهدته ادلول الأعضاء 
طار تنظميي أأقوى بكثري. وفامي يتعلق ابختيار املسؤول الرفيع املس توى  قام املدير فقد ملشرتايت، امللكف ابتؤدي اإىل وضع اإ

منوذج  ومس توىح منوهو أأمر جديد جمرد تسمية بل تفويض حقيقي للسلطة واملسؤولية،  تليس ههذو . بتسميتهالعام 
ىل املراقب املايل ويكرر التفويض القصد هو أأن يقوم املسؤول الرفيع املس توى للمشرتايت، وهو حاليا و . همن املدير العام اإ

ىل مدير املشرتايت.  أأن املسأأةل اليت أأاثرهتا الصني واملكس يك بشوتعترب الس يد أأميب سوندارام، بتفويض املسؤولية واملساءةل اإ
هناك تقرير س نوي عن أأنشطة الرشاء، و الرصد واملساءةل هممة جدا. ودلى املنظمة أأدوات خمتلفة للقيام ابلرصد والإبالغ. 

أأي حاةل رشاء تتجاوز عتبة معينة. وسيمت توس يع نطاق هذه  اعمتدتالعقود اليت  اس تعراضوابلطبع هناك حمارض جلنة 
عتبات معينة، وهو ما س تعكسه حمارض جلنة اس تعراض  تتجاوزعملية التنافس ية الولية، لأهنا س توافق أأيضا عىل بدائل لل 
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دراج  بني ومنالعقود.  يف تقرير  هياوتسليط الضوء عل هذهالاقرتاحات املقدمة من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ
ىل جانب حالت الاس تثناء اخملتلفة للمناف  وهو مااملشرتايت الس نوي،  ىل وابلإضافةسة. مت ابلفعل، اإ مت أأيضا ذكل،  اإ

ما من املراجعة ادلاخلية للحساابت أأو املراجعة اخلارجية من خالل  مجيع احلالت ضااس تعر  خمتلف معليات املراجعة اإ
الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن العتبة، أأكدت الأمانة أأن من املوقر  اذلي طرحه املندوب ابلسؤالللحساابت. وفامي يتعلق 

فرنك  150 000معليات الرشاء البديةل س تذهب اإىل جلنة اس تعراض العقود فوق عتبة معينة. وبلغت هذه العتبة مجيع 
اليت صيغت ابلفعل. وميكن الاطالع عىل ذكل أأيضا يف القاعدتني  يةتعلاميت املكتب ال سويرسي، عىل النحو املبني يف 

املسؤول الرفيع املس توى ض العقود مشورة خطية اإىل جلنة اس تعراتقدم نص بوضوح عىل أأن ت حيث  18.105و  12.105
جراءات الرشاء البديةل. وردا عىل سؤال مندوب  امللكف ابملشرتايت ضافة مفهوم مشورة  كندابشأأن اإ  خطيةبشأأن اإ

، نظرا يف الواقعاليت تمت الاقرتاح لأن هذه يه املامرسة  يف مشلكة، مل تر الأمانة أأي 18.105يف القاعدة  "مس بقة"
 .املسؤول الرفيع املس توى امللكف ابملشرتايتمن السلطة املسؤوةل عن القضية والقرار الهنايئ من قبل املس متر  س تعراضلال
ا ستتابع الأمانة أأشارت و  ىل أأهنه  ابلنظام املايلالأمانة اجلزء الثاين من التغيريات املتعلقة  وتناولت املناقشات مع وفد كندا.اإ

ىل أأهنا س تنتظر ق دمتلتعليقات اليت اب علامالأمانة  وأأحاطتصل ابملشرتايت، اذلي ل يتولحئته، الآخر   بشغف، وأأشارت اإ
. ومبجرد تلقي هذه ية تغيريهامعلومات مكتوبة عن القواعد أأو الأنظمة اليت ترغب ادلول الأعضاء ابلتحديد يف تغيريها وكيف 

جابةالتعليقات، ميكن تقدمي  الأمانة علام أأيضا بطلب احلصول عىل اس تعراض اللجنة أأكرث تنس يقا واستنارة. وأأحاطت  اإ
ىل أأنه نظرا لعدم حضور اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف  ت. وأأشار الاستشارية املس تقةل للرقابة قبل دورة سبمترب اإ

ىل رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، ولك االاجامتع، س يكون من دواعي رسوره هنا ل تس تطيع أأن مترر الطلب اإ
ىل أأنه ل عقد أأي دورة للجنة الاستشارية ت   نالالزتام ابلإطار الزمين اذلي ستمتكن فيه من تقدمي اس تعراضها. وأأشارت الأمانة اإ

املس تقةل للرقابة قبل اجامتع جلنة املزيانية يف سبمترب، ولكهنا ستبلغ ابلتأأكيد رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بطلب 
طار زمين ميكهن جلنة  .بذكل فيه القيام ماملزيانية وس تحاول احلصول منه عىل اإ

يف حماوةل أأاثرها وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره لردود الأمانة. وأأبدى رغبته يف توضيح نقطة  .294
ةل. وأأعرب الوفد عن رغبته بشأأن الإجراءات البدي 18.105لحصول عىل مزيد من املعلومات بشأأن التغيريات عىل القاعدة ل

لمشورة بشأأن الإجراءات ل  هايف احلصول عىل تأأكيد بأأن اختصاصات جلنة اس تعراض العقود ستشمل دامئا اشرتاط تقدمي 
 البديةل.

جراء  .295 وأأكدت الأمانة أأن نطاق مسؤولية جلنة اس تعراض العقود سيتضمن أأن تكون مسؤوةل عن املوافقة عىل أأي اإ
 ذكل رصاحة يف وليهتا. ي نص عىلذكورة. وسوف بديل يتجاوز العتبة امل

الرئيس الأمانة والوفود املعنية عىل مساهامهتا يف مرشوع قرار مراَجع مت توزيعه للنظر فيه وتال نص القرار  توشكر  .296
 املراَجع.

آخر موعد لإ واس تفرس وفد فرنسا  .297  بداء تعليقات بشأأن التعديالت املقرتحة.عن أ

ىل أأنهوأأعرب وفد ابكس تان عن  .298 توقع أأن تكفل التغيريات ولواحئ املشرتايت ي  تقديره لعرض الأمانة للوثيقة وأأشار اإ
زايدة الشفافية والكفاءة يف معلية الرشاء. كام كرر مرة أأخرى تأأييده للنظام املايل للويبو اذلي ستس تعرضه اللجنة الاستشارية 

 .د تقدميه مرة أأخرى يف سبمتربااملس تقةل للرقابة مث يع

دو  .299 َ اطم اهنلأ الأمانة من  رااكاإ دلورة املقبةل للجنة املزيانية، اليت ستبدأأ يف تقدميه لقرتاح مراَجع للتعديالت ل ابلرجوع اب ةبل
ىل  11 ىل أأنه ينبغي نرش الواثئق من الناحية الفنية يف الأس بوع املقبل. وبناء عىل ذكل، س تحتاج الأمانة اإ سبمترب، أأشارت اإ

ادلول الأعضاء يف موعد أأقصاه الأس بوع املقبل حىت تمتكن  الواردة منلتعليقات والطلبات الإضافية املعلومات واأأن يمت تقدمي 
 من النظر فهيا من أأجل تنقيح مرشوع الاقرتاح.
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ىل أأن تالرئيس الأمانة عىل هذا التوضيح، وأأشار  توشكر  .300 رسال املقرتحات أأن تفعل  ه يتعني عىلاإ الوفود الراغبة يف اإ
الرئيس أأن الاجامتع ميكن أأن مييض قدما يف  تل. ونظرا لعدم وجود طلبات أأخرى بشأأن اللكمة، أأكدذكل الأس بوع املقب
 من جدول الأعامل. 7املتعلق ابلبند  القرارد اعامتمت توا. و مت تالوتهاعامتد القرار اذلي 

ن جلنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية(: .301  اإ

بصيغهتا املعدةل املبينة يف املرفق الأول  11.5عىل املادة  أأوصت امجلعية العامة للويبو ابملوافقة "1"
 .WO/PBC/26/5 لوثيقةل

، 18.105، و17.105، و12.105" التعديالت املدخةل عىل القواعد 1وأأحاطت علامم مبا ييل: " "2"
، 21.105، و16.105، و13.105" وحذف القواعد 2من الالحئة؛ " 27.105، و26.105، و19.105و
دخال القاعدة اجلديدة املقرتحة  "3"حئة؛ من الال 23.105و )اثنيام(، عىل النحو املبني يف املرفق 17.105واإ

 .WO/PBC/26/5لوثيقة لالأول 

لوثيقة ليف املرفق الثاين النظام املايل ولحئته عىل املقرتحة وأأحاطت علامم ابلتعديالت  "3"
WO/PBC/26/5 ىل ادلورة السابعة م مرشوع نصه مراجع لهذه التعديالت اإ والمتست من الأمانة أأن تقده

هما ادلول الأعضاء.(PBC/27)والعرشين للجنة املزيانية   ، مع مراعاة التعليقات اليت تقده

لهيا يف البند  "4"  3والمتست من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تس تعرض التعديالت املشار اإ
ىل تقدمي رأأهيا بشأأهن، و هأأعال  .(PBC/27)ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية ا اإ

 التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة 8البند 

ىل الوثيقة  .302  .WO/PBC/26/6استندت املناقشات اإ

ذ يف املتعلق ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، موحضا أأن هذا البند اتبع القرار اذلي اخت   8الرئيس البند  توافتتح .303
من الفريق العامل املعين ابلتأأمني املقدم قدمت التحديث  WO/PBC/26/6ادلورة الأخرية للجنة املزيانية، وأأن الوثيقة 

 .طريق امليض قدما بشأأناخلدمة  ءاهتناالصحي بعد 

عدت عقب القرار اذلي اختذته جلنة املزيانية يف دورهتا اخلامسة والعرشين بأأن وأأوحضت الأمانة أأن هذه الوثيقة قد أ   .304
تواصل الأمانة املشاركة يف الفريق العامل املعين ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة اذلي أأنشأأته اللجنة الإدارية الرفيعة 

ىل امجلعية العامة للأمم يرصد املقرتحات احملددة اليت تواصل التنفيذيني و رؤساء لس الاملس توى التابعة جمل قدهما الأمني العام اإ
، ركز الفريق العامل عىل مواصةل معهل بشأأن لك توصية من 2016املتحدة يف دورهتا احلادية والس بعني. وخالل عام 

ىل امجلعية العامة يف دورهتا ىل ادلورة ميقدمت تالس بعني. و التوصيات الامثين اليت س بق أأن قدهما اإ  تقرير عن هذا العمل اإ
ىل تقدمييا ، قدمت الويبو عرضا 2017احلادية والس بعني للجمعية العامة. ويف فرباير  ىل الفريق العامل يستند اإىل حد كبري اإ اإ

دهما الفريق العامل التابع العمل اذلي قام به فريق عامل يف منظمة التجارة العاملية. وتضمن العرض التوصيات الرئيس ية اليت ق
ملنظمة التجارة العاملية. وبعد ذكل قدم ممثل منظمة التجارة العاملية اذلي حرض هذه ادلورة بصفة مراقب مزيدا من التفاصيل 

 امهن لبأأن أأمانة منظمة التجارة العاملية قد ط  عن عن العمل اذلي اضطلع به الفريق العامل التابع ملنظمة التجارة العاملية و 
عداد خطة اسرتاتيجية عىل أأساس هذا العمل لتقدميها اإىل جلنة املزيانية واملالية والإدارة التابعة ملنظمة التجارة العاملية. ونتيجة  اإ
عادة النظر يف تصممي خطة التأأمني الصحي وأأهليهتا الآن جزءا من خطة العمل للفرتة املتبقية من ولية  ذلكل، أأصبحت اإ

ىل امجلعية بعد ذكل . وس يقدم الفريق العامل 2018لتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة حىت عام اب املعينالفريق العامل  تقريره اإ
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العامة يف دورهتا الثالثة والس بعني. وقد وضع الفريق العامل خطة معل شامةل للفرتة املتبقية من وليته، واكن من املتوقع أأن 
ىل مقرتحات حمددة لحتواء تاكليف   يف املس تقبل. لتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمةايؤدي ذكل اإ

ش بكة وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وأأيد القرار املقرتح بأأن تواصل الأمانة املشاركة يف الفريق العامل التابع ل  .305
ىل امجلعية املعين ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، وأأن ترصد املقرتحات احملددة اليت س يقدهمو  واملزيانية املالية ا الأمني العام اإ

العامة للأمم املتحدة يف دورهتا الثالثة والس بعني. وواصلت اجملموعة ابء الاعتقاد بأأن الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء 
ة. اخلدمة ل تزال تشلك حتداي كبريا يتعني عىل الويبو أأن تويل اهامتما كبريا لها وينبغي معاجلهتا بصورة تدرجيية ولكن حامس

وذلكل، أأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف طلب تقدمي تقارير أأكرث تفصيال عن الزتامات الويبو املتعلقة ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء 
ىل ااخلدمة، ول س امي فامي يتعلق ابجلانب املايل  مم اإ طار الفريق العامل املشرتك بني الواكلت التابع للأ دلورات املقبةل ويف اإ

أأيضا من الأمانة النظر يف تدابري ملموسة ميكن للويبو اختاذها لإدراهجا يف تقرير التأأمني الصحي بعد انهتاء  تاملتحدة. وطلب
ىل املزمع تقدميه اخلدمة املقبل   للجنة املزيانية. 28ادلورة اإ

نه يؤيد القرار املقرتح مبواصةل .306 املشاركة يف  وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وقال اإ
 الفريق العامل التابع لش بكة املالية واملزيانية املعين ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة.

س بانيا عن تأأييده  .307 اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وأأضاف أأن التأأمني الصحي بعد  للبيانوأأعرب وفد اإ
واحدا من التحدايت الرئيس ية اليت تواجه املنظامت  ي عدقة للجنة، انهتاء اخلدمة، كام مت الإعراب عنه يف ادلورات الساب

العمل من خالل الفريق  فاإنادلولية، ومن مث قرار جلنة املزيانية يف العام املايض بشأأن تدابري ملموسة. وابلنس بة للوفد، 
بعة يف اللجنة اخلامسة بطيئة جدا العامل املشرتك بني الواكلت همم للغاية. ومع ذكل، رأأى الوفد أأيضا أأن الإجراءات املت 

ن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة واملزيانية مل تقبل الاقرتاح اذلي قدمته اللجنة فاإ الواقع يف وغالبا ما تكون مرهقة. و
لجنة تخذ أأي قرار بشأأنه يف ال اخلامسة خالل الس نة املاضية واذلي اكن ميثل زايدة يف اشرتااكت ادلول الأعضاء، وذلكل مل ي  

اخلامسة. ومن مث طلب الوفد، كام فعل ابلفعل يف ادلورة السابقة، مناقشة التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة داخل جلنة 
أأعرب الوفد ابلتايل ومن وهجة نظر متويهل.  ،أأولذكل،  وأأن يمتاس مترار املشاركة النشطة يف الفريق العامل.  وكذكلاملزيانية، 

ىل تقرير س نوي شامل عاملي عن التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. ومن شأأن ذكل أأن يتيح حتويل عن رغبته يف  التقرير اإ
قدم أأيضا معلومات عن النس بة املئوية يمقدار ما متثهل يف الزتامات املنظمة. وس   معرفةمناقشة التاكليف احلالية واملس تقبلية و 

لك عام. وفامي يتعلق ابلتغطية  اينبغي القيام هبو مفيدة  ةمعلياخملصصة لالحتياطيات. ورأأى الوفد أأن ذكل س يكون 
والتاكليف، رأأى الوفد أأنه من املهم البدء يف دراسة التغطية اليت يوفرها التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ورأأى أأن هذه 

آراء ادلول الأعضاء. و  ن هذا املوضوع يتطلب العملية ينبغي أأل تمت مع الأمانة حفسب بل ينبغي أأن تأأخذ يف الاعتبار أ قال اإ
س يكون من املهم البدء يف العمل بشأأنه عندما ميكن  عناوين متعددة، وذلكل أأضاف الوفد أأنه حتملمناقشة واسعة النطاق 

منظامت أأخرى قد بدأأت ابلفعل يف اختاذ هنج هناك اس تكامل القرار املقرتح ابلعتبارات السالفة اذلكر. وأأضاف الوفد أأن 
جيايب استبايق ليك ت ن ذكل ممكن لأن املنظمة دلهيا وضع مايل اإ كون أأفضل اس تعدادا حلني ظهور النتاجئ من نيويورك. وقال اإ

تطلب ي ول  ياذات  كون قدر الإماكن متوياليي ينبغي أأن اخلدمة، واذل انهتاءمع احتياطيات ميكن أأن تغطي التأأمني الصحي بعد 
 احتياطيات يف املس تقبل.

فريدة من خالل معلها الربة اخلأأن تس تخدم  املتحدة الأمريكية عن ارتياحه لأن أأمانة الويبو ميكهنوأأعرب وفد الولايت ا .308
س بانيا. ورأأى الوفد  مع القطاع اخلاص ملعاجلة املشلكة. وأأيد البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء والتعليقات اليت أأدىل هبا وفد اإ

أأنه ليس من و مناقشات املزيانية يف لك منظمة من منظومة الأمم املتحدة،  هتدد أأن مسأأةل التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة
يشعر الوفد تقريرا أأكرث تفصيال و  توقعاملمكن الادعاء بوجود حل واحض يف متناول اليد. ونظرا للأمهية املالية لهذه املسأأةل، 

ىل املعلومات املالية. وأأعرب الوفد عنخب  رغبته يف الاطالع عىل تقارير أأكرث تفصيال  يبة أأمل اإىل حد ما بسبب الافتقار اإ
اتحة هذه  عن الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة مثل مبلغ الالزتام والمنو املتوقع لاللزتام والمنو السابق. وطلب الوفد اإ
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لزمخ املزتايد بني ا عناجامتع جلنة سبمترب. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن رسوره لقراءته أأمام املعلومات يف الوقت املناسب 
ابهامتم كبري التوصيات العديدة املقدمة. وأأعرب عن تطلعه اإىل حتليل الأمانة للتوصيات  أأ مؤسسات منظومة الأمم املتحدة وقر 

 الفريق العامل للتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة وكيفية ارتباطها حباةل الويبو. ة منقدمامل

ني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ساعدت ادلول الأعضاء عىل فهم املوضوع ورأأى وفد مجهورية كوراي أأن وثيقة التأأم .309
املتعلق ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. ورأأى الوفد أأن التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف الأمم املتحدة مسأأةل مشرتكة 

 املناقشة. ابجتاهعمل  بني منظامت الأمم املتحدة وأأعرب عن أأمهل يف أأن تبقي الأمانة ادلول الأعضاء عىل

وأأعرب وفد الصني عن تقديره للمشاركة النشطة من جانب الأمانة يف الفريق العامل. ورأأى أأن التأأمني الصحي بعد  .310
التعويضات اليت تقدهما الويبو للموظفني، مما يسهم يف جاذبية الويبو وقدرهتا عىل التنافس  حزمةانهتاء اخلدمة عنرص همم يف 

كل ميكن أأن يساعد الويبو يف توظيف موظفني ذوي مؤهالت عالية والاحتفاظ ابملواهب. وذلكل كصاحب معل، وأأن ذ
الويبو مشاركهتا النشطة يف الفريق العامل للتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة من خالل وسائل خمتلفة  أأن تواصلاقرتح الوفد 

عد انهتاء اخلدمة حىت تمتكن املنظمة من مواهجة هذا التحدي مثل الاستامثرات لحتواء الزايدة يف الزتامات التأأمني الصحي ب
 بنجاح.

فض التاكليف وزايدة الكفاءة مثل خلوأأيد وفد الربازيل تدابري احلمكة املالية وختصيص املوارد، فضال عن تدابري  .311
خذ يف الاعتبار ؤ م أأن تاخلدمات. ومن انحية أأخرى، رأأى الوفد أأيضا أأنه من امله مزودياملفاوضات امجلاعية مع العديد من 

خذ يف الاعتبار أأن الأ زمة جذابة دلمع تعيني املوظفني. ورأأى الوفد أأنه من املهم حباحتياجات موظفي املنظمة، وهذا يتعلق 
آلية التأأمني الصحي ملوظفي الويبو أأصبح  أأكرث أأمهية، ويه مسأأةل جيب أأن تعاجل بعناية يف اللجنة. وبعد ذكل، أأمرا عدم كفاية أ

 حت وجشع أأمانة الويبو عىل مواصةل مشاركهتا يف الفريق العامل.عن رغبته يف تأأييد فقرة القرار اليت اقرت  أأعرب 

ىل التقدم اذلي أأحرزه الفريق العامل املعين ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة والتأأمني الصحي  .312 وأأشار وفد املكس يك اإ
ابحلاةل الراهنة لأصول والزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف لك  بعد انهتاء اخلدمة، وأأقر ابلعمل املنجز فامي يتعلق

هيئة. وقد أأاتح ذكل زايدة الكفاءة وخفض التاكليف. وحث الوفد الفريق العامل املعين ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة 
بقاء الأعضاء عىل عمل مبقرتحات حمددة قد تقدهما الأ  مانة اإىل الاجامتع التايل للجمعية العامة. عىل النظر يف املقرتحات واإ

ىل تقرير مفصل عن الالزتامات عىل املدى الطويل.  وأأخريا، اتفق الوفد مع اجملموعة ابء بشأأن احلاجة اإ

للنظر فيه وأأوىص مبواصةل  هميقدمت تاذلي  القراروحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأيد مرشوع  .313
 مشاركة الأمانة يف الفريق العامل.

وشكرت الأمانة الوفود عىل أأس ئلهتا وتعليقاهتا، وأأضافت أأن عدة وفود طلبت مزيدا من املعلومات عن الزتامات  .314
ن الوضع احلايل لاللزتامات يظهر بوضوح يف البياانت ا لك  ه يفأأنو ملالية التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. وقالت الأمانة اإ

، كشفاملعلومات احملاسبية لتعكس املوقف يف لك س نة مالية. ويف مالحظات ال  ويمت تعديلدراسة اكتوارية  ادعديمت اإ س نة 
ضافية عن   45بدأأ يف الصفحة ت اليت  13. وميكن الاطالع عىل ذكل يف املالحظة الالزتاماتواصلت الأمانة تقدمي معلومات اإ

 تفاصيل عن المنو املتوقع لاللزتامات املتعلقة ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. توجدالتقرير حيث وأأيضا يف بداية ذكل 

ىل أأن عددا من الوفود أأعرب عن تأأييده ملرشوع القرار، وأأن بعض الوفود اقرتحت  توأأشار  .315 عىل  احلصولالرئيس اإ
الرئيس الاجامتع مع الوفود الراغبة يف احلصول عىل مزيد من املعلومات يف املشاورات غري  تمزيد من املعلومات. واقرتح

ذا اكن فقرة مرشوع القرار ممكن دخال تعديل لينظر فيه ما عليه أأو  كام يه ةالرمسية ليك ترى مع الأمانة ما اإ ذا اكن ينبغي اإ اإ
طلبات بشأأن  نظرا لعدم وجودلقرار املتفق عليه بني الوفود. و الرئيس ا قرأأت. وعقب املشاورات غري الرمسية، ةالعام اجللسة
لقاء   .التصويت علهيا أأو تعليقات فامي يتعلق بفقرة القرار املعدةل، فقد مت تلكاماإ
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عن  (PBC/27)والمتست جلنة الربانمج واملزيانية أأن تعده الأمانة عرضا لدلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية  .316
دراج معلومات عن املقارابت اليت تبحهثا الويبو خبصوص متويل  الزتامات الويبو بشأأن التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، واإ

 .الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، هبدف الإسهام يف مواصةل املناقشات حول املسأأةل

، لك فامي يعنهيا، بأأن تلمتس ومجعيات الاحتادات الويبوادلول الأعضاء يف مجعيات جلنة الربانمج واملزيانية أأوصت و  .317
 ة:من الأمان

املشاركة يف الفريق العامل التابع لش بكة املالية واملزيانية واملعين ابلتأأمني الصحي بعد أأن تواصل  "1"
 ؛اخلدمة انهتاء

ىل امجلعية العامة للأمم املتحدة يف "2" دة اليت س يقدهما الأمني العام اإ  دروهتا وأأن ترصد الاقرتاحات احملده
م اإىل جلنة املزيانية تدابري ملموسة، ابلستناد اإىل تكل الاقرتاحات، فامي يتعلق الثالثة والس بعني ، وأأن تقده

ثة بشأأن التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، كام ورد يف البياانت املالية، يف دورهتا الثامنة  ابللزتامات احملدَّ
 نظام الأمم املتحدة املشرتك. والعرشين، مع التذكري بعضوية الويبو يف

 قضااي احلومكة 9البند 

ىل الوثيقتني  .318  .WO/PBC/26/10و WO/PBC/26/8استندت املناقشات اإ

ىل البند  توانتقل .319 ىل النظر يف  9الرئيس اإ من جدول الأعامل بشأأن قضااي الإدارة، ودعا ادلول الأعضاء اإ
. وأأحاطت الأمانة WO/PBC/26/10"، وبعد ذكل، الوثيقة عرض الإصالح ادلس توري" WO/PBC/26/8 الوثيقة

عداد عرض عن الإصالح ادلس توري لعام  لعرضه يف ادلورة  2003علام بقرار جلنة املزيانية يف دورهتا اخلامسة والعرشين ابإ
ىل تقدمي الوثيقة  تالسادسة والعرشين للجنة املزيانية. ودع  .WO/PBC/26/8الرئيس املستشار القانوين اإ

ن جلنة املزيانية "و  .320 من الأمانة يف دورهتا اخلامسة  المتستشكرت الأمانة )املستشار القانوين( الرئيس وقالت اإ
. واكن "، بغية الإسهام يف مزيد من املناقشات بشأأن املسأأةل2003والعرشين أأن تعد عرضا عن الإصالح ادلس توري لعام 

. وأأوحض أأنه يف حني WO/PBC/26/8ح ادلس توري، الوثيقة عرض الإصال يقدممن دواعي رسور املستشار القانوين أأن 
العرض تناول أأيضا هجود فاإن ، 2003للجنة املزيانية أأشار اإىل معلية الإصالح ادلس توري يف عام  الالامتس املوجهأأن 

د ادلول الإصالح ادلس توري اليت بدأأت يف أأواخر التسعينيات واليت اكنت وثيقة الارتباط. وأأسفرت تكل اجلهود عن اعامت
ابعامتد مجموعة من التعديالت عىل عدة معاهدات تديرها الويبو يف  ا، وبلغت ذروهت1999الأعضاء لتعديل واحد يف عام 

ىل أأن معلية الإصالح ادلس توري اب2003 عام مدت يف لتعديالت الأربعة اليت اعت  ابتتعلق لتايل . وأأشار املستشار القانوين اإ
ست لك مهنا املدير العام يف أأداء وليتني فرتة  لتحديد خدمةاتفاقية الويبو  ت عىل، ويه: تعديال2003و 1999عايم 

ضفاء طابع رمسي عىل نظام و س نوات؛  لغاء مؤمتر الويبو؛ واإ تعديالت عىل اتفاقية الويبو واملعاهدات اليت تديرها الويبو لإ
قامة دورات 1994لفعل منذ عام ات يف فئات الاشرتااكت اليت اكنت سارية ابري الاشرتااكت املوحد والتغي عادية س نوية ؛ واإ

ىل  )بدل من لك س نتني( للجمعية العامة للويبو وامجلعيات الأخرى لالحتادات اليت تديرها الويبو. وأأشار املستشار القانوين اإ
مت تصديق، ومل يأأنه عىل الرمغ من أأن هذه التعديالت قد اعمتدت بتوافق الآراء، فاإن ادلول الأعضاء مل تس تمكل معلية ال 

مانة ينف ت ل أأي من التعديالت حزي ال ادخاإ  . ونتيجة تعديهلأأن تقوم ب و  نص املعاهدةب خطار الإ ذ بعد، وهو ما اكن س يتيح للأ
ذلكل، ل تزال هناك جفوة بني معليات الويبو وهيلكها ادلس توري. ووفقا لأحاكم املعاهدة ذات الصةل، س تدخل التعديالت 

خطارات القبول من ثالثة أأرابع ادلول الأعضاء يف الويبو وقت اعامتد الهيئات اخملتصة  بعد شهر من التنفيذحزي  اس تالم اإ
بالغ دوةل عضوا يف الويبو  52سوى  تقمللتعديالت. وحىت الآن، مل  دوةل فقط لتعديالت  15، و1999قبولها بتعديل عام ابإ

. ومن خالل تقدمي الإخطارات WO/PBC/26/8قامئة هذه ادلول الأعضاء يف املرفق الأول للوثيقة  وتوجد. 2003عام 
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 الثغرةهذه  تسدذ، فاإن ادلول الأعضاء يف الويبو ينف ت اخلطية الالزمة اليت من شأأهنا أأن تسمح بدخول هذه التعديالت حزي ال 
خطاراهتا ابلقبول، وتمكل معلية ترش يد هيلك املنظمة اليت بدأأت قبل حنو عرشين ع يداع اإ اما. وجشع ادلول الأعضاء عىل اإ

نو  ممتنة لأي حتديثات أأو تطورات يف هذا الصدد. وأأضاف املستشار القانوين أأن الأمانة قد أأجرت، س تكون الأمانة  قال اإ
عداد العرض، اس تعراضا مفصال وشامال حلاةل التصديقات من جانب ادلول الأعضاء. وقد أ   دوةل عضو  لكاإىل  ترسلدلى اإ

مذكرة شفوية حتدد حاةل عضويهتا وقت اعامتد التعديالت. وتقدم املذكرة املعلومات الالزمة فامي يتعلق بتكل التعديالت اليت 
قبولها من أأجل اس تكامل التصديق علهيا. وقدمت الأمانة أأيضا أأداة منوذجية لالإخطار بقبول هذه التعديالت ب  الإخطاريلزم 

(. وأأخريا، شكر املستشار القانوين ادلول الأعضاء عىل اهامتهما النشط هبذه WO/PBC/26/8قة )املرفق الثاين للوثي
أأهنا تعيد تنش يط معليات التصديق عن عدة دول أأعضاء  أأعلنتها. ويف الواقع، االعملية والاس تجاابت امحلاس ية اليت تلق

خطارات القبول دلى املدير العام يداع اإ  يف الوقت املناسب. احمللية دلهيا للسامح لها ابإ

ىل أأخذ اللكمة. تودع 8الرئيس املستشار القانوين عىل تقدمي الوثيقة  توشكر  .321  وفد س نغافورة اإ

خطار .322 كامل اإ نه يواصل معلية اإ ويأأمل أأن يمتكن من القيام بذكل يف الأسابيع اخلاص به القبول  وقال وفد س نغافورة اإ
 القليةل القادمة.

 لإصالحابشأأن العرض  WO/PBC/26/8ابء وشكر الأمانة عىل تقدمي الوثيقة  وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة .323
جامتعات الويبو خالل الس نتني أأو الا مبقاربتهادلس توري. وقد أأدخلت ادلول الأعضاء يف الويبو حتسينات كبرية فامي يتعلق 

ن هذا اجلهد يتطلب اهامتما متواصال. الثالث س نوات املاضية وأأثبتت قدرهتا عىل املشاركة بفعالية يف هذه املسأأةل. غري أأ 
ىل أأن تكون وشكر الوفد الأمانة عىل الرد عىل أأس ئلته اذل ي اكنت مبثابة تذكري مفيد جدا مجليع ادلول الأعضاء ابلسعي اإ

من الوقت يف الاجامتعات. وأأعرب الوفد عن  اس تفادةمس تعدة وموجزة يف بياانهتا وطريقة مشاركهتا من أأجل حتقيق أأقىص 
ه يف تسليط الضوء عىل بعض املامرسات اجليدة اليت سامهت يف الس نوات القليةل املاضية يف حتسني الاجامتعات. وعىل رغبت

مت حتديثه طوال ادلورة. وابلنس بة يالأمانة ورئيس الاجامتع جدول زمنيا مؤقتا  تتقامسسبيل املثال، من املفيد للغاية عندما 
 بغرضخبيار تقدمي بيان خطي  ةجهيية بشأأن املهل الزمنية للبياانت الافتتاحية، مقرتنلبعض الاجامتعات، فاإن وضع مبادئ تو 

اتحة الواثئق جبميع اللغات التسجيل ن اإ ، قد أأاتح للجان القدرة عىل تكريس مزيد من الوقت للمناقشات املوضوعية. وقال اإ
عداد مناقشات موضوعية واملشاركة أأن تمتكن ادلول الأ  ضامنيف الوقت املناسب لدلول الأعضاء مفيدة جدا يف  عضاء من اإ

فهيا عىل حنو فعال. وأأعربت اجملموعة ابء عن تقديرها لعمل الأمانة عىل حتقيق هذا الهدف يف تكل الس نة. وأأعرب الوفد عن 
 مجيع الأطراف عىل قدرةمعل خاصة لضامن أأن  ورشأأو  نقاش يةاعتقاده بأأن اجامتعات اللجنة ينبغي أأن تشمل أأي حلقات 

دماهجا بشلك أأفضل يف  املشاركة بفعالية يف ادلورات التمكيلية، وأأن مفاهمي وانطباعات تكل ادلورات الاس تثنائية ميكن اإ
 .مناقشات اللجنة نفسها

ىل أأن اللجنة تنظر يف الوثيقة املتعلقة ابلإصالح ادلس توري وأأهنا  تالرئيس وفد الياابن عىل تعليقاته وأأشار  توشكر  .324 اإ
  لحقة الوثيقة املقدمة من اجملموعة ابء.س تتناول يف مرحةل

بشأأن الإصالح ادلس توري واجملموعة  WO/PBC/26/8وشكر وفد جورجيا املستشار القانوين عىل تقدمي الوثيقة  .325
نه س يوحض قال الوفد الاقرتاح املتعلق بقضااي احلومكة، ولكن عىلابء   موقفه يف مرحةل لحقة بشأأن هذه املسأأةل. اإ

الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وشكر املستشار القانوين والأمانة عىل تقدمي وحتدث وفد  .326
ن. WO/PBC/26/8 الوثيقة  .قيهمة تضمن معلوماتوت وثيقة مفيدة ال وقال اإ

ىل عامصته من أأجل  أأرسلوشكر وفد الربازيل املستشار القانوين عىل عرضه. وأأبلغ الوفد اللجنة بأأنه  .327 املعلومات اإ
ىل ادلول الأعضاء من أأجل تذكري الوفود  هعاجلة مجيع التعديالت. ورأأى الوفد أأنمواصةل م من الطرق املفيدة للوصول اإ
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. وأأعرب الوفد عن رغبته 2003و 1999 عدت يف عايمتكل الإصالحات الرئيس ية اليت أ   لفرضابلتصديق عىل التعديالت 
 العدد ادلقيق للتصديقات الالزمة يف املس تقبل القريب.أأل عن وسيف تشجيع الأمانة عىل مواصةل هجودها يف جمال التوعية، 

ن الإصالح ادلس توري للويبو هو جزء هام من اإصالح الويبو يف جمال احلومكة و  .328 سامه يف حتسني ي وقال وفد الصني اإ
نه الوفد قال نظام الاشرتااكت املوحد. و يف كفاءة املنظمة ول س امي  جيايب يف التعديالت، و اإ لكن ابلنظر اإىل سينظر بشلك اإ

ىل بعض الوقت دلراسة  12أأن هذه التعديالت تتضمن اتفاقية الويبو و هنا ل تزال حباجة اإ معاهدة رئيس ية أأخرى للويبو، فاإ
 املسأأةل.

عداد الوثيقة. ورأأى الوفد أأن العرض اكن مفيدا لدلول الأعضاء يف فهم اجلهود  .329 وشكر وفد مجهورية كوراي الأمانة عىل اإ
والتعديالت اليت أأدخلهتا مجعيات ادلول الأعضاء عىل املعاهدات يف  1999الوفد عىل تعديل عام  الالزمة. ووافق

. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن ترسي التعديالت يف أأقرب وقت ممكن عىل النحو اذلي اعمتدته مجعيات ادلول 2003 عام
ن الفجوة بني معليات الويبو وهيلكها  بتوافقالأعضاء   ادلس توري لن تكون موجودة بعد ذكل.الآراء. وقال اإ

ىل الإحاطة علام حباةل معلية الإصالح ادلس توري، عىل  تالرئيس وفد مجهورية كوراي ودع توشكر  .330 جلنة املزيانية اإ
 .فأأخذت التصويت عىل القرار الرئيس عدم وجود اعرتاضات ت. ولحظWO/PRBC/26/8النحو املقرتح يف الوثيقة 

 .WO/PBC/26/8معلية الإصالح ادلس توري الوارد يف الوثيقة  بوضعام وأأحاطت جلنة املزيانية عل .331

ىل اقرتاح اجملموعة ابء بشأأن قضااي  توانتقل .332 منسق اجملموعة  ت(، ودعWO/PBC/26/10)الوثيقة  احلومكةالرئيس اإ
ىل   بعض التعليقات الأولية عىل ذكل الاقرتاح.ب ء لدالإ ابء اإ

ىل أأنه نظرا لأن  .333 السابق فامي يتعلق بعرض الإصالح ادلس توري يتعلق أأيضا ابقرتاح اجملموعة  هبيانوأأشار وفد الياابن اإ
آخر يضيفه  نه ليس دليه أأي بيان أ  يف تكل املرحةل. WO/PBC/26/10الوثيقة  بشأأنابء، فاإ

ي . وأأعرب الوفد عن تأأييده لأ اوحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وشكر اجملموعة ابء عىل اقرتاهح .334
يقدم توضيحا اكفيا وميكن أأن  الوفد أأن الاقرتاح ل ورأأىز نوعية العمل لتحقيق أأقىص قدر من النتاجئ. يمبادرة من شأأهنا تعز 

هممة ادلول الأعضاء من أأجل احلفاظ عىل يه خيضع لتفسريات خمتلفة. ورأأى أأنه ليس من معل الأمانة تقدمي اقرتاحات، بل 
ها فامي يتعلق مبختلف املقرتحات الواردة من الوفود. ومل يمتكن الوفد من تأأييد هذا الاقرتاح عدوموضوعيهتا وب  الأمانة  حياد

ضافية. ماكنية صياغة مقرتحات اإ  تأأييدا اتما، وأأراد أأن يظل املوضوع مفتوحا، مما يتيح للوفود اإ

نه يتطلع ابهامتم اإىل مجيع  وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر اجملموعة ابء وقال .335 اإ
بشلك عام وكفاءة اللجان والاجامتعات عىل وجه اخلصوص. ورأأت مجموعة  احلومكةاملبادرات اليت تعمل عىل حتسني قضااي 

هنا بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأن قضااي احلومكة ينبغي أأن تكون جمال من جمالت التحسني و  جراء  ؤيدس تقالت اإ اإ
 ىل اقرتاحات من الأمانة.مناقشة تستند اإ 

ن موضوع  .336  املناقشات يف جلنة املزيانية وأأنالعديد من ادلول الأعضاء،  وتقر بهمعقد للغاية  احلومكةوقال وفد الربازيل اإ
من توصية من وحدة التفتيش املشرتكة التابعة للأمم املتحدة. وأأيد الوفد بيان الس نغال ورأأى أأيضا أأن معلية احلومكة تنشأأ 
 PBC/24/17ر الوفد بأأن اقرتاح انئب رئيس جلنة املزيانية وارد يف الوثيقة ن تبقى يف أأيدي ادلول الأعضاء. وذكَّ ينبغي أأ 
ضافيةفرتة الس نغال فامي يتعلق بمتديد وفد وأأيد   ادلول الأعضاء.من  تقدمي مقرتحات اإ
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جياد حل .337 نه مسأأةل معقدة تنطوي عىل عوامل كثرية وينبغي اإ . ورأأى الوفد أأنه ينبغي حتديد تدرجييا وقال وفد الصني اإ
وفقا لصلهتا وظهورها من أأجل حتديد التدابري اليت ينبغي اختاذها  وترتيهبايف الويبو  احلومكةاملشالك الفعلية املوجودة يف هيلك 

 مع ادلول الأعضاء.ابلتعاون لإجياد حلول  عن اس تعدادهالوفد  وأأعربوكيفية اختاذها. 

ندونيس يا  .338 ن ااجملموعة ابء عىل اقرتاهحوشكر وفد اإ  نيز احلومكة وحتسييؤيد أأيضا أأي مبادرات من شأأهنا تعز ه وقال اإ
ىل أأنه كفاءة الاجامتعات. و  طار املنظمة. حسه ي س  أأشار اإ مالحظات الس نغال والربازيل عىل الوفد أأيضا  ووافقن معهل يف اإ

 لدلول الأعضاء مبعاجلهتا.افق عىل أأن من الأنسب السامح و، و احلومكةوالصني بشأأن تعقد مسائل 

ن ادلول الأعضاء أأبدت اتفاقا واحضا خالل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة املزيانية،  .339 ىل أأن  وأأشاروقال وفد الياابن اإ اإ
الاقرتاح الوحيد أأن ة والعرشين للجنة املزيانية، و مساادلول الأعضاء س تعرض املسائل احملمتةل اليت ستناقش يف ادلورة اخل

قلميية ل ترغب يف املشاركة يف ورأأى الوفد اذلي قدمته اجملموعة ابء. هو  احلني منذ ذكل أأن ادلول الأعضاء واجملموعات الإ
ىل أأن اقرتاح  تذكل أأثناء ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة املزيانية وطلب أأن حتاول تقدمي اقرتاهحا اخلاص. وأأشار الوفد اإ

ذا مل تكن بعض ادلول الأعضاء عىل اس تعداد ملناقشة روح املطاجملموعة ابء هو الاقرتاح الوحيد  عىل الطاوةل، وأأضاف أأنه اإ
غالق هذه املناقشة وبند جدول الأعامل. عندئذ  ذكل، فاإن اجملموعة ابء س تحرتم هذا املوقف احرتاما اتما. وينبغي   اإ

غالق هذا البن توأأحاط .340 من  تد من جدول الأعامل وطلبالرئيس علام ابلقرتاح امللموس اذلي قدمه وفد الياابن ابإ
بداء الوفود الأخرى  آرااإ  يف هذا الصدد.هئا أ

جدول من بند هذا ال  غالقتأأييد اإ وأأوحض أأهنال ميكنه مع وفد الياابن ابحرتام،  اتفاقهوأأعرب وفد الربازيل عن عدم  .341
الويبو من خالل  مكةحو الأعامل. وأأشار الوفد اإىل رشح املستشار القانوين اذلي يعكس معلية اإصالح طويةل لهيلك 

الإصالحات ادلس تورية. وذلكل ينبغي أأل يقترص ذكل عىل دورة واحدة فقط للجنة املزيانية وأأن يظل مفتوحا. وعارض الوفد 
ىل اقرتاح ملموس اشوأأ أأيضا الادعاء بأأن اقرتاح اجملموعة ابء هو الاقرتاح الوحيد،   من انئب رئيس جلنة املزيانية.مقدم ر اإ

ىل أأن هناك مقرتحات أأخرى وأأبدى وفد الس   .342 مطروحة نغال احرتامه ملوقف الياابن نيابة عن اجملموعة ابء، لكنه أأشار اإ
 فقط عن موقف مجموعته. وأأوىص الوفد بأأن يظل بند جدول الأعامل مفتوحا. ربعيوفد الياابن أأن عىل الطاوةل، و 

نه مل يمت التوصل اإىل ت .343 وافق يف الآراء بشأأن الاقرتاح الوارد يف وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وقال اإ
نه خالل دورة سابقة للجنة املزيانية، أأكد املستشار القانوين هنجه اإ ، و PBC/24/17 الوثيقة ن الاقرتاح مل يقدم. وقال الوفد اإ

ذا مل يكن هناك أأساس للمناقشة.  غالق البند اإ الوفد املشورة من املستشار القانوين بشأأن هذه  والمتسبوضوح، وهو اإ
 املسأأةل.

ىل أأنه يود أأن  .344 ىلوأأحاط املستشار القانوين علام بطلب اجملموعة ابء وأأشار اإ مداولت اللجنة السابقة قبل أأن  يرجع اإ
ىل اللجنة. وأأضاف املستشار القانوين أأنه لأغراض املناقشة احلالية،  ذا هناك اتفاق بني ادلول  ليسيعود اإ الأعضاء بشأأن ما اإ

غالقاكن ينبغي   جدول الأعامل.من بند هذا ال  اإ

 للميضأأن تشارك ادلول الأعضاء يف مناقشات غري رمسية  تالرئيس املستشار القانوين عىل تعليقاته واقرتح توشكر  .345
الرئيس  ت، أأشار 9ند الرئيس هذا البند من جدول الأعامل. وعند اس تئناف املناقشة بشأأن الب  تذه املسأأةل. مث علققدما هب

ىل أأن الأمانة وزعت مرشوع  الأول القرار اذلي اعمتد ابلفعل، واذلي من  البندكرر يفرعية. و  بنودثالث  يتضمن قراراإ
 البندينالرئيس يف قراءة  ت، عىل النحو اذلي قدمته الأمانة. ورشعWO/PBC/26/8املقرر أأن حييط علام ابلوثيقة 
 القرار. التصويت عىلاعرتاضات، فقد مت  ونظرا لعدم وجوداعامتد مرشوع القرار. املتبقيني من القرار، واقرتح 

ن جلنة  .346  املزيانية:الربانمج و اإ
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 ؛WO/PBC/26/8لوثيقة اوضع معلية الإصالح ادلس توري املعروض يف علام بأأحاطت  "1"

 1999وجشهعت مواصةل هجود التواصل مع ادلول الأعضاء بشأأن معلية التصديق عىل تعديالت  "2"
 لتفاقية الويبو وسائر املعاهدات اليت تديرها الويبو؛ 2003و

ىل ادلورة  والمتست من "3" م تقريرا اإ للجنة املزيانية عن وضع تنفيذ تعديالت  28الأمانة أأن تقده
 .2003و 1999

 2018/2019خالل الثنائية  فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو 10البند 

ىل الواثئق  .347  .A/56/15و WO/PBC/26/7 Corr.2وWO/PBC/26/7 استندت املناقشات اإ

جراءاهت ةالرئيس توافتتح .348  ةالرئيس تمن جدول الأعامل، "افتتاح ماكتب الويبو اخلارجية اجلديدة". وذكر  10ابلبند  ااإ
افتتاح و ، A/56/15و  2018/2019الثنائية ، افتتاح ماكتب الويبو اجلديدة خالل 26/7أأن هناك بندين فرعيني، هام 
طار هذا البند من جدول الأعامل. وكام تذكر واليت سيمت النظر فهيام  2016/2017الثنائية ماكتب الويبو اجلديدة خالل  يف اإ

عدم فتح أأكرث من ثالثة ماكتب  2015الوفود، قررت امجلعية العامة للويبو يف ادلورة الأخرية للجمعيات املنعقدة يف عام 
، قررت امجلعية 2016. ويف ادلورة التالية لعام 2018/2019و  2016/2017 يف الثنائية خارجية جديدة لك فرتة س نتني

العامة فتح ماكتب يف اجلزائر ونيجرياي ومواصةل املشاورات مع الوفود لفتح مكتب خاريج واحد متبقي يف الثنائية 
ىل ثالثة ماكتب خارجية يف الفرتة  2016/2017 ىل  2018/2019وما يصل اإ ىل تقدمي مقرتحات من الأمانة استنادا اإ  دعوة اإ

ىل املبادئ التوجهيية. وأأشار الرئيس كذكل  2017خالل امجلعية العامة لعام مناقش ته بغية اختاذ قرار بشأأن ما س بق  استنادا اإ
جراء يتعني مبوجبه عىل ادلوةل العضو الراغبة يف اس تضافة مكتب خاريج أأن تقدم اق ىل أأن املبادئ التوجهيية تضع اإ رتاحا من اإ

ىل امجلعية العامة فامي  خالل املدير العام اإىل جلنة الربانمج واملزيانية حىت تمتكن جلنة الربانمج واملزيانية من تقدمي توصيات اإ
طار يتعلق ابفتتاح املاكتب اخلارجية اجلديدة.  قدمت الأمانة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية تقريرا وقائعا وتقنيا ، هذه العمليةويف اإ

. وكام هو مبني يف 2018/2019الثنائية عرض عىل الوفود بشأأن واذلي منفصال عن املاكتب اخلارجية اجلديدة املقرتحة، 
ىل تقدمي مقرتحات مماثال اب، اتبعت الأمانة اإجراء 26/7الوثيقة  عىل النحو اذلي اتبعته يف  2018/2019للثنائية دلعوة اإ

ىل تقدمي مقرتحات  . ووفقا لالإجراء اذلي اتبعته ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج 2016/2017للنائية ادلعوة اإ
اذلين  اتالوفود بأأنه سيمت اتباع الإجراء نفسه لتلقي العروض من مقديم الاقرتاح ةالرئيس تواملزيانية يف العام املايض، أأبلغ

عقد ، س يجري تبادل للآراء و التوضيحية . ويف ختام العروض2018/2019الثنائية يرغبون يف اس تضافة مكتب خاريج يف 
أأن ادلول  ةالرئيس تمشاورات غري رمسية. ولحظ ةعقد الرئيستوس   10مناقشة عامة. ويف وقت لحق، س يؤجل البند 
ىل أأن امجلعية العامة  2016/2017يف الثنائية الأعضاء مل تقرر بعد افتتاح مكتب خاريج اثلث  قررت يف عام قد نظرا اإ

ىل الوثيقة ستمت الإشارة نيجرياي واجلزائر. وبناء عىل ذكل، يف  خارجيني فقط فتح مكتبني 2016 يف جدول  A / 56/15اإ
بالغ أأعامل هذا الاجامتع. وعالوة عىل ذكل، وكام  الوفود من خالل املنسقني الإقلمييني، طلبت كولومبيا تذكري الوفود مت اإ
ىل اللجنة يف عام مت تقدميه ، واذلي 2016/2017ابقرتاهحا اس تضافة مكتب خاريج يف الثنائية  الطلب وقد حصل . 2016اإ

دمع مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، كام ذكرت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف بياهنا عىل املقدم من كولومبيا 
 اللكمة لوفد الياابن. ةالرئيس تالافتتايح. وأأعط

ضافية مكعلومة عىل تقدمي املعلومات الأساس ية وذكر  ةلرئيسل هشكر عرب عن موعة ابء و وحتدث وفد الياابن ابمس اجمل .349 اإ
الأس ئةل مع مقديم الطلبات من خالل املنسقني الإقلمييني وجشع مقديم الطلبات عىل الرد كتابة يف من قام بتبادل الوفد أأن 

 ،يه: )أأ( كيف تسهم املقرتحات يف حتقيق هدف الويبو وتنفيذ الربامج املطروحةدورة اكمةل. واكنت الأس ئةل عقد أأجل ضامن 
عطاء الأولوية و  قلميي الفرعي املقرتح أأن يليب احتياجات البدلان اجملاورة لهذا السؤال:ينبغي اإ  ،)ب( كيف ميكن للمكتب الإ

ذا مل يمت تقدمي تقرير يف الاقرتاح، ينبغي ج(  قع املكتب و / أأو الإجيار، أأو أأي تاكليف مو يتضمن لإنشاء املكتب تقمي تقدمي اإ
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ذا اكن البدل املضيف أأو الويبو  ىل معلومات عام اإ )د( كيف يمكل  ،املوقع س يقوم ابلتعامل الفعيل مع متكررة، ابلإضافة اإ
 الاقرتاح همام املكتب الوطين للملكية الفكرية.

ر اللجنة ابلعنارص الرئيس ية الواردة يف ة، وذكَّ ومجيع الأعضاء عىل هذه الفرص ةلرئيسعن شكره لوفد كولومبيا عرب و  .350
نشاء مكتب خاريج وطين يف كولومبيا  هذه الفرصة أأن تعىن . وعالوة عىل ذكل، 2016/2017للثنائية الاقرتاح املتعلق ابإ

قلميية وادلول الأعضاء. وذكَّ  هالوفد ميكن ىل الأس ئةل ذات الصةل للغاية اليت أأاثرهتا اجملموعات الإ ر الوفد اللجنة بأأن أأن يشري اإ
نشاء مكتب خاريج  بتأأييد اكمل من ادلول الأعضاء يف مجموعة دول أأمرياك الالتينية قد حظي يف كولومبيا وطين اقرتاح اإ

والاكرييب. وقد أأبدت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اهامتما ابملسامهة يف معلية فتح املاكتب اخلارجية وقدمت ترش يحا 
ليه مساهامت من مجموعة بدلان أأمرياك وسالمة رتف جبودة واحدا يع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد كولومبيا واذلي أأضاف اإ

التفاوض اليت وضعت املبادئ التوجهيية. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأنه مل يكن هناك فرق الالتينية والاكرييب وأأعضاء يف 
ضافيني من مجموعة بدلان أأمرياك الالتي  . وأأعرب الوفد عن 2018/2019للثنائية نية والاكرييب أأو أأي من أأعضاهئا مرحشني اإ

سهاما كبريا من جانب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف املناقشات واملفاوضات هبدف اختاذ  اعتقاده بأأن هذا ميثل اإ
خصوصيات . مث ذكر الوفد ببعض عايري املتبعةأأحد امل تنفيذ املبادئ التوجهيية ، ابعتبار2017قرار يف امجلعية العامة لعام 

حتقيق أأن كولومبيا تقدر وتقر بأأمهية تعزيز نظام امللكية الفكرية من أأجل  أأكد الوفد عىل فرضية أأساس ية مفادهاو  اقرتاحه.
وفد كولومبيا تديرها الويبو. وذكر معاهدة  26معاهدة من  13كولومبيا دوةل طرف يف متثل التمنية الاقتصادية والاجامتعية. و 

. ويمتثل الهدف الرئييس الأول لرتش يح كولومبيا هامزاايويقوم بتقيمي  أأخرىمعاهدات الانضامم اإىل معلية أأنه يدرس داخليا 
ا س يؤدي اإىل حامية مبمكتب وطين يف تعزيز وتقريب اخلدمات والتعاون التقين للملكية الفكرية اليت توفرها الويبو لإنشاء 
بداعأأكرب  وزايدة فهم امحلاية وتعزيز امللكية الفكرية من قبل املواطنني واملبدعني. ومن املهم أأن نأأخذ يف الابتاكر وتعزيز  لالإ

نشاء مكتب خاريج ينبع من أأعىل مكتب مؤسيس  املس توى مع مشاركة عىل الاعتبار أأن هدف كولومبيا املمتثل يف اإ
لكية الفكرية أأي اللجنة املشرتكة بني القطاعات املعنية ابمللكية الفكرية أأو الوزاري ومجيع اجلهات الفاعةل الوطنية املرتبطة ابمل 

وزارات أأعضاء ومثاين هيئات وطنية ملكفة مبهمة تنس يق وتوجيه الس ياسات املشرتكة  10اذلي يضم الربانمج القطري 
آخر اجامتع عقد عىل املس توى للملكية الفكرية وتنفيذها عىل أأعىل املس توايت. وقد صدقت اللجنة عىل هذه الولية يف  أ

ابلاكمل يف يمت دجمه مكتب خاريج ينبغي أأن نشاء . اثنيا، ترى كولومبيا أأن أأي اقرتاح يتعلق ابإ 2017مارس  30الوزاري يف 
قمية مضافة عىل مجيع مس توايت العمل يف املنظمة. ولهذا الغرض، وبرصف النظر عن ويمت تنس يقه وتزويده ب ش بكة مامتسكة 

ىل  ماكنية العمل السعي اإ تعزيز امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين، فاإن دلى كولومبيا الإرادة الس ياس ية والالزتام املؤسيس واإ
اليت رأأى أأنه ميكن بني دول اجلنوب و لتعاون ابللمامرسات اجليدة عىل الصعيد الإقلميي. وأأبرز وفد كولومبيا أأن دليه خربة مكعزز 
نشاء تعزيزها  تعزيز املؤسسات املتعلقة ب ريج يف كولومبيا. وهبذه الطريقة، واستنادا اإىل جتربة كولومبيا مكتب خامن خالل اإ

اليت تنفذها الهيئة الإرشافية للصناعة والتجارة واملدير الوطين حلق و لربامج امللكية الفكرية واليت مت وصفها يف الاقرتاح، 
قلميية املؤلف واليت تتعلق يف مجةل أأمور  صصة وتدريب داخيل يف خمتلف جمالهتا. وشدد وفد كولومبيا عىل متخبعقد دورات اإ

نشاؤه أأن املكتب اخلاريج للويبو  نشاؤه يف كولومبيا س يكون أأول مكتب يمت اذلي سيمت اإ يف بدل يتحدث ابللغة الإس بانية، اإ
حدى اللغات علام بأأن اللغة الإس بانية يه   العامل.مس توى عىل انتشارا خدمة اللغات املس تأأكرث لأمم املتحدة وأأحد يف االرمسية اإ

 عىل وجه التحديدويتضمن الاقرتاح من حيث املزيانية، أأنه اقرتاح مس تدام ورأأى الوفد أأن اقرتاحه سلمي من الناحية التقنية و 
ى لصناعة والتجارة، ويه هيئة مسجةل دلاملرشفة عىل ايف مرافق املقر الرئييس للهيئة  امنطقة مادية س بق تعريفهيف مكتبا 

املتاح جملال املادي املتعلق اب، أأيد هذا الكيان عرضه 2016مايو  9وزارة التجارة والصناعة والس ياحة. وذكر الوفد أأنه يف 
واليت تتضمن البياانت الرضورية يقدم اكفة للمكتب اخلاريج وكذكل عنرص املزيانية مع الأرقام احملدثة. وذكر الوفد أأن اقرتاحه 

واملعدات وتاكليف الصيانة والتاكليف التشغيلية والتأأجري واخلدمات العامة والتأأمينات. وتبلغ القمية  البنية التحتية والأاثث
ىل  91300حىت الآن احملدثة  متاحا لالس تخدام من قبل الأمر ، س يكون هذا ما س بق ذكرهدولر س نواي. وابلإضافة اإ

ىل املكتب اخلاريج  حتكمي وغرف التوفيق وغرف استشارية قانونية  غرف اجامتعات وقاعات تدريب وغرفابلإضافة اإ
نشاء اعىل بعد أأمتار قليةل من منطقة واليت تقع جزءا ل يتجزأأ من املديرية الوطنية حلق املؤلف س تكون مبثابة  ملكتب اإ
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أأنه من املهم يف أأقرب وقت ممكن. وفامي يتعلق ابملوقع، ذكر الوفد هذا الأمر عىل اهامتم كولومبيا بتنفيذ ذكل يدل و اخلاريج. 
ىل أأن الهيئة الإرشافية  مركز اقتصادي متثل جزء من املركز الاقتصادي ادلويل يف العامصة مع الفنادق، ويه  متثلالإشارة اإ

دارة التخطيط تعترب . كام مركز أأعاملو  الكياانت مثل وزارة الصناعة والتجارة والس ياحة واملديرية الوطنية حلق املؤلف واإ
دقيقة من املطار  25املركز التارخيي للمدينة. كام يقع املكتب عىل بعد متثل الوطين قريبة جدا من الناحية املادية، كام أأهنا 

لالتينية ومنطقة البحر الاكرييب. ويف اخلتام، شدد الوفد عىل بعض الرئيس ية يف أأمرياك ا اتادلويل اذلي يعد أأحد املطار 
ماكنيات التمنية يف كولومبيا. وذكر  اجلوانب املتعلقة ابلكيفية اليت يشلك هبا اقرتاح هذا املكتب اخلاريج جزءا ل يتجزأأ من اإ

وميثل نقطة تاليق  الأمريكتنييف متوسط  يف موقعالوفد أأن كولومبيا، ويه بدل متنوع للغاية ومتعدد الثقافات، تقع جغرافيا 
مليون نسمة، مما جيعلها اثلث بدل من حيث عدد  15بيئية وثقافية من مناطق خمتلفة. ويبلغ عدد ساكهنا حوايل ثروات 

ىل لالستامثر الأجنيب اذلي جاذبة الساكن يف أأمرياك الالتينية. وابلإضافة اإىل ذكل، أأصبحت كولومبيا وهجة  حوايل وصل اإ
وكولومبيا يه ادلوةل الثانية من حيث سهوةل ممارسة الأعامل التجارية يف أأمرياك  2016دولر أأمرييك يف عام  مليار 13.6

يأأمل يف هناية عام و بدل مرحش متثل  كولومبيا عالوة عىل ذكل، فاإن . 2017الالتينية وفقا لتقرير الأعامل للبنك ادلويل يف عام 
ىل منظمة التعا 2017  23جلنة من اللجان ال  20ون والتمنية يف امليدان الاقتصادي، وقد حصل ابلفعل عىل تأأييد الانضامم اإ
كولومبيا بأأمهية اعامتد أأفضل املامرسات يف املعايري ادلولية لتعزيز الس ياسات العامة للتمنية تؤمن و  .لالنضامم للمنظمةاملطلوبة 

طار التعاون ادلويل. وذكر اقرتاح كولومبيا مت طرح يف هذه اللجنة، والوفد أأنه منذ عام مىض  الاقتصادية والاجامتعية يف اإ
هناية فرتة كولومبيا وأأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب، أأي اترخي ابس تضافة مكتب خاريج للويبو يف وقت رائع يف 

ونتيجة لهذا التحول من مث و  ما بعد الرصاع.عرص الرصاع ادلاخيل، وحتقيق السالم، ودخول كولومبيا يف مرحةل جديدة من 
هذه احلكومة، جتاوزت املزيانية الوطنية فرتة حمك للمرة الأوىل منذ س نوات عديدة خالل عىل سبيل املثال اذلي حدث 

لأمن. وسيسهم مكتب خاريج للويبو يف كولومبيا يف تعزيز كولومبيا اقتصاداي واجامتعيا يف اخملصصة لزيانية امللكولومبيا للتعلمي 
من أأجل حتقيق منو مس تدام وشامل أأمرا همام بصفة أأساس ية تعزيز وحامية املعلومات املرحةل التارخيية اليت ميثل فهيا  هذه

 للجميع.

اللجنة قدما حنو تقدمي عروض توضيحية بشأأن الاقرتاحات املتعلقة ابس تضافة مكتب  متيض أأن الرئيسة واقرتحت .351
التوجهيية من أأجل العروض التوضيحية  املبادئالرئيسة أأنه مت تطوير بعض  . وذكرت2018/2019خاريج للويبو يف الثنائية 

واليت تضمنت ترتيب العروض التوضيحية وفقا لرتتيب أأسامء ادلول الأجبدي ابللغة الفرنس ية. وفامي يتعلق مبدة احلديث، 
هبيلك الاقرتاح والإجابة عىل  املتاحوميكن للمتحدثني ملء الوقت  عىل الأكرثدقيقة  15وميكن أأن تس تغرق مدة العروض 

الاس ئةل املكتوبة اليت قدهما املنسقون الإقلمييون. وانشدت الرئيسة وفد دوةل الإمارات العربية املتحدة أأن يقوم بتقدمي عرضه 
 . التوضيحي

نشاء نظام دويل فعال للملكية الفكرية أأعرب و  .352 يشجع وفد الإمارات العربية املتحدة عن أأمهل يف جناح الويبو يف اإ
مجليع. وأأثىن عىل ادلور اذلي تضطلع به الويبو محلاية امللكية الفكرية يف دوةل الإمارات العربية املتحدة بني االابتاكر واملنافسة 

بالغ اللجنة ابلسامت الرئيس ية  دوةل الإمارات العربية املتحدة  ابقرتاحاملتعلقة ودول املنطقة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف اإ
حاقرتاح دوةل الإمارات العربية املتحدة عىل أأساس املبادئ التوجهيية للويبو. ويقوم مكتب خاريج للويبو. س تضافة ل  ورصه

ماكنيات اس تثنائية يف العديد من اجملالت، وس يكون ت  الإمارات العربية املتحدة دوةل الوفد أأن مثاليا لس تضافة ماكان متتع ابإ
ملكية الفكرية وحافزا عىل الإبداع والابتاكر يف املنطقة. مث مركزا للم  من شأأنه أأن يكونخاريج مكتب   حملة عامة الوفد قده

كام أأهنا س يادة القانون ب وتمتزي . واقتصاد قويابس تقرار س يايس  وتمتتع دوةل الإمارات العربية املتحدةبعض هذه الإماكانت. ل 
ومتعدد  امفتوح اجممتعومتثل . ودلهيا بنية أأساس ية قوية يداذلين يتسامن ابلقوة والتنظمي اجل  املايل والنقدي بنظامهيامعروفة 

ومتثل متتع مبوقع اسرتاتيجي للغاية. عالوة عىل ذكل، فهيي ت مجيع أأحناء العامل. و من جنس ية  200الثقافات يس تضيف أأكرث من 
آس يا وأأفريقيا ويف رحةل ملدة أأربع ساعات ميكن للمرء  ىل الوهجة اليت يعيش الإمارات العربية املتحدة حلقة وصل بني أ أأن يصل اإ

. وأأكدت دوةل 55يف مطارات  104رحالت جوية من يس تقبل مليون خشص. وذكر الوفد أأن مطار أأبوظيب  200فهيا 
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بيئة فعاةل قادرة عىل جياد لإ رضوراي احلاجة اإىل وضع نظام شامل للملكية الفكرية ابعتباره أأساسا عىل الإمارات العربية املتحدة 
اقتصاد متنوع. ويف هذا الإطار، ل يقترص الترشيع الوطين دلوةل الإمارات العربية املتحدة عىل حامية قيق حت التوجه حنو 

ىل أأبعد من ذكل يسعى اإىل حامية املبتكرين وفقا للمعايري ادلولية. وتمتتع دوةل الإمارات حيث  امللكية الفكرية بل يذهب اإ
كس بو املشاركني يف تصادية كربى مثل قوى اق  وجتتذب مس تدامة ببيئةالعربية املتحدة   .يف ديباذلي يقام  2020معرض اإ

الإمارات العربية دوةل وحتتل ابملائة   80ازدهارا ومنوا كبريا يف اقتصادها وبلغت نس بة المنو الإجاميل  دوةل الإمارات وحققت
العربية دوةل الإمارات . ودلى املس توى العامليعىل الناجت احمليل من حيث دخل الفرد من اإجاميل املتحدة املرتبة اخلامسة 

طار قانوين قوي. وذكر الوفد أأن دوةل الإمارات  120املتحدة أأكرث من  جامعة معمتدة والعديد من جامعات البحث والتطوير واإ
امت الأخرى جامعات وتس تضيف أأيضا الاحتاد ادلويل لواكةل الطاقة والعديد من املنظعىل أأراضهيا العربية املتحدة تس تضيف 

العربية املتحدة الإمارات ضافة اإىل ذكل، تس تضيف دوةل مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ. وابلإ 
الصغرية واملتوسطة، للمرشوعات  ةالقمة العامليو العاملية،  اتالعاملي، ومقة احلكومالابتاكر أأيضا فعاليات دولية كربى مثل مقة 

ىل القمة العاملية ل ، ومؤمتر القمة العاملي للطاقات املس تقبلية، التواصل الاجامتعيوسائل ومقة  لصناعة والتصنيع. وقد ابلإضافة اإ
طار ترشيعي يؤيد  تمنيتنا املس مترة. ويدمع اختذت دوةل الإمارات العربية املتحدة خطوات هامة لإنشاء وتطوير بنية حتتية واإ

دوةل الإمارات العربية املتحدة أأنشأأت الابتاكر والانفتاح. وقد  لتشجيعة هجودا متواصةل وقد تبنت الإمارات العربية املتحد
وفقا . وقد حققت الإمارات العربية املتحدة تطورات كربى 2020للتطورات املتجددة تامتىش مع رؤية الإمارات مؤسسة 

حكومة الإمارات العربية طبقت العريب. وقد يف العامل رايدهتا ، حيث حافظت عىل 2013ؤرش الابتاكر العاملي يف عام مل
قامة اقتصاد تنافيس  املتحدة اسرتاتيجية لتحسني قدرهتا التنافس ية يف هذا القطاع الرئييس. وذكر الوفد أأن هناك اسرتاتيجية لإ

ية للمنتدى مؤرش التنافس ية العامل عىل  17املركز الإمارات العربية املتحدة وحتتل املعرفة والابتاكر. أأساس يقوم عىل 
ىل أأن دوةل الإمارات العربية املتحدة،  .2017-2016الاقتصادي العاملي  الأول عامليا يف جمال البنية حتتل املركز وأأشار الوفد اإ

يف مجيع أأحناء العامل املركز الثالث نوعية النقل اجلوي واملطارات، و املركز الثاين ابلنس بة ل التحتية فامي يتعلق بنوعية الطرق، و 
وحتتل ودة البنية التحتية الشامةل. واملركز الرابع فامي يتعلق جبالبنية التحتية املعنية والإجراءات امجلركية، يتعلق جبودة  فامي

البنك ادلويل. وفقا لتقيمي سهوةل ممارسة الأعامل التجارية جمال دوةل يف  190بني عامليا من  26الإمارات العربية املتحدة املرتبة 
ت العربية املتحدة املركز الثامن عرش عامليا يف تصنيف التنافس ية الرمقية وفقا لتقرير صادر عن املركز العاملي واحتلت الإمارا

 ايف املنطقة واحتلت املركز الرابع والعرشين ابعتبارهمراكز رايدية مارات العربية املتحدة لإ للقدرة التنافس ية. كام احتلت دوةل ا
 . 2016يف عام منظمة الشفافية ادلولية أأصدرته ة الفساد استنادا اإىل مؤرش الفساد اذلي فضل يف ماكحفالأ شفافية و الأكرث 

مؤرش تيسري عىل يف العامل العريب واملركز الثالث والعرشين عامليا الأوىل العربية املتحدة املرتبة دوةل الإمارات كام احتلت 
اخلطة الوطنية يف . وذكر الوفد أأن املكتب س يدمج هجوده املنتدى الاقتصادي العامليالصادر عن و  2016التجارة لعام 

مارات العربية املتحدة ليصبح واحدا من أأمه مراكز الابتاكر يف املنطقة مبا يامتىش مع الآليات والأهداف اليت حتددها  لالإ
ىل جانب ، ذات الأولوية الابتاكربقطاعات اسرتاتيجيته الوطنية عىل ثالثة حماور بدءا   تدمعهماذلين  لحةأأحصاب املصاإ

لبيئة واذلي يتعلق اباحملور الثالث مث  .واملؤسسات احملليةاملرشوعات الصغرية واملتوسطة وأأحصاب املرشوعات مثل  احلكومة
بتاكر. وتبذل حكومة الإمارات العربية املتحدة هجودا عديدة يف جمال الابتاكر والبحث والتطوير، وتتجه من أأجل الاالمتكينية 
من الإجنازات الهامة اليت عددا حكومة الإمارات العربية املتحدة حققت فكرية حنو املس تقبل. ويف هذا الس ياق، امللكية ال

القطاعات احليوية اليت بدأأت ابلتصديق عىل مجيع اتفاقيات الويبو وغريها من التفاقات تكل عززت ماكنهتا يف املنطقة يف 
يف طليعة البدلان اليت صدقت عىل معاهديت مراكش وبكني. كام وةل الإمارات اكنت د وذكر الوفد أأن املتعلقة ابمللكية الفكرية.

مع املعايري ادلولية. كام يرست الإمارات العربية املتحدة واكن مامتش يا صدقت عىل قانون جديد للملكية الفكرية مت حتديثه 
الويبو  يفمكنة امل معلية التحول اذلكية  يف وسامهتتسجيل براءات الاخرتاع وحقوق التأأليف والنرش والعالمات التجارية 

دوةل  التجاري يف الإمارات العربية املتحدة اكن من أأوائل املاكتب لتطبيق الأمتتة يف املنطقة. وذكر الوفد أأن كتبامل لأن 
لإجناز متتة. وقد جتسد هذا االأ الهواتف احملموةل و  اس تخدام خطوات كبرية يف جمال الرباءات من خاللحققت  الإمارات

نشاء مكتب جديد للرباءات يقدم ادلمع  دوةل الصغرية واملتوسطة يف جمال الابتاكر والصناعة. كام تويل للمرشوعات مؤخرا يف اإ
اليت  اتخلق الابتاكر جمال الصغرية واملتوسطة ورايدة الأعامل يف للمرشوعات الإمارات العربية املتحدة قدرا كبريا من الأمهية 
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اقتصاد املعرفة. وذكر الوفد أأن املكتب اخلاريج للويبو يف الإمارات  وتشجيعالتنويع الاقتصادي حتقيق عزز مسريهتا حنو ت
العربية املتحدة س يعمل عىل تنس يق الأهداف مع رؤية الويبو يف تقدمي خدمات متقدمة يف جمال امللكية الفكرية وجعلها 

س ية بدءا من تعزيز الأثر الإمنايئ راكئز أأسا ةمصدرا للتمنية الاقتصادية وتمنية القدرات يف املنطقة، وقد ركز ذكل عىل ثالث
للويبو ونظام امللكية الفكرية وحتسني الس ياسات والإجراءات وزايدة الوعي فامي يتعلق بأأنظمة امللكية الفكرية يف العديد من 

ن الإمارات العربية املتحدة س تعمل عىل تعزيز خدمات الويبو من أأجل توس يع نطا ق تطبيق البدلان اخملتلفة يف املنطقة. وقال اإ
آس يامنطقة الرشق الأوسوعىل نطاق أأوسع يف معاهدات الويبو  بتخصيص الإمارات العربية املتحدة س تقوم دوةل و . ط وأ

وس يع نطاق تطبيق معاهدات الويبو س يعمل املكتب عىل تجانب . وعالوة عىل ذكل، ية س نوية لهذا املرشوع التدرييبمزيان 
أأفضل تنفيذ للخدمات املتعلقة مبعاهدات الويبو. كام س تتيح دوةل لضامن  خاصه توجمنح ن خالل التدريب وبناء القدرات و م

لكرتونية حتتوي عىل معلومات تتناسب مع ماكنية الوصول اإىل مجيع خدمات الويبو من خالل بوابة اإ  الإمارات العربية املتحدة اإ
دلان الرشيكة يف التحكمي يف نزاعات امللكية للباملعلوماتية ، وس تقدم أأيضا الاستشارات احتياجات وشواغل ادلول اجملاورة

ىل أأن اس تضافة مكتب خاريج يف دوةل الإمارات  الفكرية عىل الصعيدين الوطين وادلويل من خالل الوساطة. وأأشار الوفد اإ
ماكنية الكويت والبحرين واململكة الأردنية الهامشية مع  :أأيضا ثالثة بدلان هممة يهس يغطي العربية املتحدة  ع نطاقه توس ياإ

الإمارات العربية املتحدة من تقدمي خدمات متاكمةل وفقا دوةل ليشمل بدلان أأخرى يف املنطقة. ومن شأأن ذكل أأن ميكن 
ن حكومة الإمارات لك لأحدث املعايري مبزيانية تغطي مجيع الاحتياجات و  ما س يكون رضوراي لإجناح هذا املكتب. وقال اإ

ىل اس تضافة مكتب الويبو اخلا تاجه من دمع ومتويل وخدمات لوجستية جلعهل منربا لرفع مس توى حي ريج وتوفري لك ما تتطلع اإ
 دوةل الإمارات العربية املتحدة ولكن عىل الصعيد الإقلميييف الوعي وتطوير الإطار الترشيعي للملكية الفكرية، ليس فقط 

مللكية الفكرية لدلول الأعضاء. وأأعرب الوفد عن ثقته لجهود اليت تبذلها الويبو لتطوير أأنظمة اعن تقديره ل الوفد  وأأعرب. أأيضا
ىل مزيد من التعاون بني  الإمارات العربية املتحدة والويبو وسزتيد من تعزيز الس ياسات دوةل يف أأن اجلهود س تؤدي اإ

ىل تعزيز امللكية الفكرية والتمنية. ومن شأأن ذكل أأن يساعد الإمارات العربية املتحدة حراز مزيد من  واملبادرات الرامية اإ عىل اإ
 التقدم والازدهار.

 ةالرئيس ت. ودعهل وفد الإمارات العربية املتحدة عىل الزتامه ادلقيق ابلوقت اخملصصة عن شكرها لالرئيسأأعربت و  .353
ىل تقدمي عرضه   من الأمانة البدء يف حساب الوقت. توطلبالتوضيحي وفد الهند اإ

ىل ا لانتباه ادلو  الهند الوفدولفت  .354 ، 2اليت تضمنت اقرتاحا شامال يف املرفق  WO/PBC/26/Revلوثيقة الأعضاء اإ
الوفد نسخة خمترصة من  وزع. كام A/55/INF/11حيث أأبرزت اقرتاحه وفقا للمبادئ التوجهيية الواردة يف الوثيقة 

نه  ذا مسح الوقت، سيتلقى الاقرتاح لتسهيل فهم الوفود الأخرى للفروق ادلقيقة اليت أأبرزها اقرتاح الهند. وقال الوفد اإ أأس ئةل اإ
ىل ادلول الأعضاء  ذا اكنت هناك الأس ئةلمضيفام أأنه س يعود اإ حتتاج اإىل مشاورات مع عامصته. وبدأأ الوفد العرض  املتناوةل اإ

خريطة امللكية الفكرية العاملية وذكر أأن ادلول الأعضاء متكنت يف العام املايض يف امجلعية العامة من التوضيحي ابس تعراض 
 يف القارة الأفريقية. وقد تأأخر ةتب خارجياكمأأية  حيهنا مكتبني خارجيني يف نيجرياي ويف اجلزائر لأنه مل يكن هناك عينيت 

نشاء ىل توافق يف الآراء و ، ومتكنت ادلول الأعضاء من التفاوض بنجاح لفرتة طويةلاملاكتب اخلارجية يف أأفريقيا  اإ التوصل اإ
ىل املرحةل التالية، ويه معرفة املوقع التايل. ورصح الوفد بأأن الاقرتاح . والآن ااملهمبشأأن هذا القرار  نتقلت ادلول الأعضاء اإ

ىل أأن الهند دلهيا  مكتب منظمة العديد من املاكتب القامئة منذ س نوات عديدة مثل ابلفعل اذلي قدمه هو اقرتاح سلمي يشري اإ
آس يا وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ واملكتب الإقلميي جلنوب رشق صناعية الأمم املتحدة للطفوةل ومنظمة الأمم املتحدة للتمنية ال  أ

هناك. وميكن التحقق من تعمل نظمة الصحة العاملية. واكنت مجيع هذه املاكتب تعمل بنجاح كبري ومبجرد فتحها، ظلت التابع مل 
هذه املاكتب،  ي حتققهقوا من النجاح اذلاملنظامت أأن يتحق ذكل بصورة موضوعية، وميكن لهؤلء اذلين مه عىل اتصال هبذه

بقاء علهيا  هناك مساحة شاغرةفاإن من تعزيز أأنشطة املقر، وكام ميكن لدلول الأعضاء أأن ترى، وكيف متكنت بنجاح  مت الإ
نشاء  مكتب خاريج للويبو. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمتكن، بدمع من ادلول الأعضاء، من فتح مكتب معدا من أأجل اإ

صدار مؤرش الابتاكر العاملي وخاريج آس يا الوسطى مل يكن هناك  للويبو يف الهند. وقد شهدت ادلول الأعضاء مؤخرا اإ يف أ
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جودة الابتاكر من حيث املرتبة الثانية و الهند املركز الأول يف مؤرش الابتاكر العاملي وحتتل واجلنوبية مكتب خاريج واحد، 
املرتبة الأوىل الهند حتتل  . وعالوة عىل ذكل،2017ر العاملي يف عام مؤرش الابتاك ادلخل املتوسط يفالبدلان ذات بني مجيع 
مؤرش الابتاكر العاملي ميثل و  صادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت كنس بة مئوية من اإجاميل التجارة.فامي يتعلق ب
رتبة املعامني، من يف خالل مرتبة  21وقد قفزت الهند  ذو مصداقية عالية وحيظى ابحرتام كبري يف مجيع أأحناء العامل،مؤرشا 
ىل  81 مي الهند لهذا الاقرتاح، وما هو تقدأأس باب توفري معلومات أأساس ية عن أأعرب الوفد عن اعزتامه قد . و 60تبة املر اإ

املكتب اخلاريج، وما يه الأهداف وما يه الصالت بني  يه املهام اليت س يضطلع هباالأساس املنطقي وراء ذكل، وما 
اليت اكنت ادلول الأعضاء تناقشها يف هذه اللجنة خالل الأايم القليةل املاضية، وأأهداف مكتب  ،أأهداف الويبو الاسرتاتيجية

خديم امللكية الفكرية يف احلالية ملس تالاحتياجات وما يه القمية املضافة خاريج يف الهند. وابلإضافة اإىل ذكل، س يربز الوفد 
ىل موضوعات ذات صةل مثلمن  كيف ميثل ذكل سببام هامام الهند و  الاس تقرار املايل  لفتح مكتب. وسيتطرق الوفد أأيضام اإ

م الوفد وحياد املزيانية، ىل املسوغات اجلغرافية. ويف هذا الصدد، قده عدم وجود مكتب خاريج  جحهة وجهية بشأأن ابلإضافة اإ
آس ياواحد يف وسط و  كون موقعا مثاليا. وذكر الوفد ما هو الأساس املنطقي وراء فتح مكتب خاريج تالهند س  أأن و  ،جنوب أ
هذا الاقرتاح. وقد وقعت الهند مذكرة تفامه يف من أأجل عالقة تعززت جيدا  تربطهامالهند والويبو  أأل وهو أأن للويبو يف الهند

الويبو والهند. وذكر الوفد أأن هناك عدة أأنشطة مت التخطيط لها، خطة معل مشرتكة بني  2014ونفذت يف عام  2009عام 
 ةساع 4.5هناك فارق زمين قدره ف فارق التوقيت، الآخر اكن املهم والأمر واكن من بني الأنشطة الهامة توفري برامج تدريبية. 

ن التداخل يف العمل حمدود وهو ما ميثل عيبا  3.5ويف الش تاء  وابفتتاح ، غب الهند يف معاجلتهوتر ساعة يف الصيف ذلكل فاإ
. والنقطة الثالثة يه الانتفاع الفعال مبعاهدة التعاون املهمة، سيمت التغلب عىل هذه املسأأةل يف الهند مكتب الويبو اخلاريج

، ومل يودع اخملرتعون الهنود سوى 1998بشأأن الرباءات. وأأصبحت الهند عضوا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام 
وأأظهر ذكل أأن الرشاكت الهندية تس تفيد طلبا.  1 428 ليصبحمرة  100، زاد هذا الرمق 2014طلبا دوليا. وحبلول عام  14

عاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومع املتعلقة مبدمات اخلاس تفادة اكمةل من عضوية الهند يف 
خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ليس فقط يف الهند بل  يتوسع نطاقمتل أأن افتتاح مكتب خاريج يف الهند، من احمل 

دارة البحث ادلويل عىل حنو أأكرث  يف البدلان اجملاورة أأيضا. وذكر الوفد أأنه من خالل فتح مكتب خاريج، ستس تخدم اإ
دارة حبث دويل يف أأكتوبر  قاعدة البياانت ومتتكل الهند . ةدي دوليحفص متهيكام اهنا هيئة ، 2013فعالية. وقد أأصبحت الهند اإ

ىل اخلدمات الأخرى يف مجيع أأحناء العامل، ونفاذ اخلاصة هبا  . للغاية معقوةلالتسهيالت بأأسعار قادرة عىل توفري هذه ويه اإ
دارة البحث تلكفة فعاةل للغاية فرناك سويرساي، ويه  150وتتقاىض الهند رسوما رمزية تبلغ حوايل  لتقدمي خدمة تقدهما اإ

أأحدها ادلويل يف مجيع البدلان الس تة عرش الأخرى. يف الس نوات القليةل املاضية، أأطلقت الهند بعض الربامج الرائدة، 
حول  2015لذلين اكنوا حارضين يف امجلعية العامة عام خاصة  تظاهرة جانبيةكام قامت الهند بتنظمي  "الهندَصنهِع يف "برانمج 

عطاء "يف الهندَصنهِع "برانمج لبياانت اجلغرافية للهند حتت عنوان ا . واكن الغرض من هذا الربانمج هو تشجيع الابتاكر واإ
آخر يسمى وهناك قطاع الصناعات التحويلية. دفعة ل يه اإطالق واكنت رسالته  ،"املرشوعات الناش ئة يف الهند"برانمج أ
غرايف هائل، وترغب الهند يف الاس تفادة من و وبدل ذو عائد دميفتية دوةل فالهند لش باب. لطاقة رايدة الأعامل دلى االعنان 
هند "يسمى و الهند تس تخدمه لرؤية همم لهناك شعار و . "املرشوعات الناش ئة يف الهند"من خالل برانمج العائدات هذه 

فرتة من الوقت. بعد ليت سيناقشها الوفد دعوة لس ياسة امللكية الفكرية يف الهند امبثابة . وهذه الابتاكرات": هند الإبداع 
الربانمج الرئييس املهم وراء  ويمكن الهدف كيفية اإطالق العنان لطاقة الهند الإبداعية وكيفية تعزيز الابتاكر.اكن الهدف هو و 

كن تحويل الهند اإىل جممتع تتعلق ب رؤية يف  "الهند الرمقية"الآخر  مَّ قوة البدل يف الوقت وتعمتد اقتصاد املعرفة. ميتكل رمقيا و م 
قتصاد املعرفة. والهند مدركة متاما لهذا الواقع، وهذا هو السبب يف اإطالق هذا الربانمج. وسلط الوفد عىل امتالكه لاحلارض 

. ويه وثيقة رؤية 2016الضوء عىل بعض جوانب الس ياسة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية يف الهند اليت مت اإطالقها يف عام 
آزر والاس تفادة مهنا بني مجيع ت ل مجيع حقوق امللكية الفكرية وتدمج و تشم تبين أأفضل املامرسات العاملية خللق أأوجه التأ

وهتدف  "خلية تعزيز حقوق امللكية الفكرية والإدارة"تسمى خلية خاصة، أأو هيئة خمصصة، ويوجد ابلهند الفكرية، امللكيات 
نشاء وتسويق امللكية الفكرية. و اإىل  نشاء محالت للتوعية من تتضاإ العنارص الهامة للس ياسة الوطنية للملكية الفكرية يف الهند اإ

نفاذ يف جمال حقوق امللكية الفكرية  حلقوق امللكية الفكرية. وذكر الوفد املشهد اخلاص بنظام امللكية الفكرية خللق الاحرتام والإ
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مللكية الفكرية يف يف جمال التدريب والبحث حرصي ل ر وهو مركز يف انجبو معهد ميثل مركز متزي متطور يف الهند. الهند دلهيا 
منتظمة مع هذا املعهد لتوفري التدريب ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو. ودلى الهند وتتعاون بصورة الهند. وتقدم الويبو مدخالت 

داري وقضايئ ترشيعي راخس، و  طار اإ خدام مواطن املرونة املنصوص علهيا متكنت الهند من الوفاء ابلزتاماهتا ادلولية ابس تقد اإ
واكن الهدف الهند نظام قوي ومتاكئف ودينامييك حلقوق امللكية الفكرية. ومتتكل شواغلها الإمنائية.  للتعامل معيف النظام ادلويل 

املصلحة و ، حقوق امللكية الفكرية من انحيةالتوازن بني احلقوق اخلاصة من خالل توفري أأي احلفاظ عىل التوازن ادلقيق، هو 
التوازن ابس مترار يف الهند من قبل صناع القرار، وقد جنحت الهند يف احلفاظ معلية . وقد مت رصد من انحية أأخرىالعامة 

متكنت الهند من تعيني فاحصني جدد للرباءات والعالمات كام هناك زايدة يف املوارد البرشية و عىل هذا التوازن ادلقيق. 
ماكنية الهند متتكل . التوضيحي الوفد يف وقت لحق يف العرضعرضها البياانت اليت  يفويظهر أأثر ذكل التجارية  الإيداع اإ

عىل ش بكة الإنرتنت. خدمات ويمت نرش مجيع املعلومات من خالل عىل مدى الأربع والعرشين ساعة يوميا عرب الإنرتنت 
ماكنية وهناك خطة هامة أأطلقهتا الهند ويه توفري  يداع امللكية الفكاإ ن اإ رية جماان مجليع الرشاكت الناش ئة يف الهند، وذلكل فاإ

يداع جماين للملكية الفكرية، وهذا ما يسمى ابملائة  100 امية امللكية الفكرية حب من الرشاكت الناش ئة يف الهند حتصل عىل اإ
ع والعالمات التجارية عند تقدمي براءات الاخرتا الناش ئةيع الرشاكت الإجراءات ابلنس بة مجل تسهيل والهدف هو الناش ئة. 
يداع الرباءات ابملائة ابلنس بة   80. وهناك خصم بنس بة لها توفر ادلمع الاكملب احلكومة الهندية تقوم والتصاممي و  ىل اإ اليت اإ
الصغرية واملتوسطة ، وتقدم الهند خصام للمرشوعات خاص بند الرشاكت الناش ئة يف أأي ماكن من العامل. وهناك تقوم هبا 
ىل أأنه متكن من عند يف الرسوم  ابملائة 50بنس بة  يداع الرباءات لهذه الرشاكت. وأأشار الوفد اإ املؤلف حتت  وقحقوضع اإ

دارة س ياسة الصناعة والرتوجي لها حىت يكون هناك متاسك  وتزتايد معليات س ياسات الهند. بني مظةل واحدة حتت عنوان اإ
يف ابملائة  5.8نس بة عىل سبيل املثال من تسجيل الرباءات فقد ارتفع . ةبصورة مس متر امللكية الفكرية يف الهند طلبات معاجلة 
بعام مقارنة  ابملائة 10، واكنت هناك زايدة بنس بة 2016/2017 الثنائيةيف ابملائة  16اإىل  2013/2014 الثنائية
يداعات ، وشهدت معدلت التخلص واإ ابملائة  132. وقد حتسن الفحص، وارتفعت املعدلت بنس بة 2013/2014

. واكن ابملائة 269ارتفاع يف الأداء. ويود الوفد الرتكزي عىل معدلت املنح اليت زادت بنس بة و العالمات التجارية ارتفاعا كبريا، 
شهرا اإىل شهر واحد فقط، ومت حتقيق  13الهدف ابلنس بة للهند هو دراسة العالمات التجارية، ومت تقليص املدة الزمنية من 

ىل س بع س نوات اإىل حوايل  الرباءات اتلطلب الفحص الأويلمت ختفيض مدة وقد  .2017س هذا الهدف يف مار  من مخس اإ
مؤرشا جغرافيا، واكنت  296لبعض املؤرشات اجلغرافية الأكرث حيوية وتنوعا، فقد جسلت  االهند موطنوتعترب شهرا.  18
للمؤرشات اجلانبية من خالل معرض الفعاليات د لهند. وقد عرضت الهند ذكل يف الويبو يف أأحافخر مدعاة لسأأةل امل هذه 

سمى املكتبة الرمقية للمعارف ي لهند. وابلإضافة اإىل ذكل، بدأأت الهند مرشوعا مبتكرا قبل بضع س نوات يف ااجلغرافية 
. وقد أأنشأأت الطبية التقليدية يف الهند ارفلمعلحامية دفاعية ووقاية واكن الهدف مهنا توفري . جتريبيةالتقليدية، ويه مبادرة 

ىل بعض اللغات ادلولية الرئيس ية ا، وترمجهتاضوئي هاتركيبة مت حتويلها، ومسح  330 000الهند قاعدة بياانت طبية تضم حنو  . اإ
املشاركة بني مكتب امللكية الفكرية الهندي والويبو ومت اس تعراض لهند. اخلاصة ابخطة معل الويبو ابس تعراض وسارع الوفد 

ىل أأن والأهدافذكر الغرض، مت يف عرض الرشاحئ. وقد  ، والوظائف، والتقياميت يف الرشاحئ. واختمت الوفد لكمته مشريا اإ
العالقات ذات أأن فتح مكتب خاريج يف الهند لن خيل بعالقة بدلان املنطقة ويه الهند تود أأن توحض النقطة بشلك واحض 
ىل تكل البدلاناملبارشة القامئة ابلفعل مع مقر الويبو.  ىل تقدمي خدمات اإ ترغب يف اليت  وسيسعى املكتب اخلاريج يف الهند اإ

برام اتفاقات ثنائية مع الهند،  أأنظمهتا الوطنية للملكية الفكرية. وذكر الوفد أأنه س يكون من دواعي  وس يعود ذكل ابلفائدة عىلاإ
 أأي أأس ئةل من ادلول الأعضاء. يتلقىرسوره أأن 

ىل تقدمي عرضه وطلب من الأمانة البدء يف حساب الوقت. .355 يران اإ  وشكر الرئيس وفد الهند ودعا وفد اإ

يران وأأعرب .356 يران ابس تضافة  عن رغبته الإسالمية( –)مجهورية  وفد اإ بأأن يوحض لدلول الأعضاء أأمه عنارص اقرتاح اإ
قلميية وبعض  مكتب خاريج للويبو يف طهران. وذكر الوفد أأنه س يحاول معاجلة مجيع الأس ئةل اليت قدمهتا بعض اجملموعات الإ

ذا مسح الوقت، وأأنه س يكون متاحا بعد ن الوفد سيتلقى أأس ئةل اإ ذا اكن دلى أأي  ادلول الأعضاء أأثناء العرض. وقال اإ العرض اإ
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يران، و  من ادلول الأعضاءدوةل  ىل قامئة التفاقيات اليت صدقت علهيا اإ أأشار أأس ئةل أأخرى. ولفت الوفد انتباه ادلول الأعضاء اإ
ىل أأن  يران ويه يف طور التصديق علهيا يف البالد. ولفت الوفد انتباه أأيضا اإ هناك بعض التفاقيات الأخرى اليت وقعت علهيا اإ

ىل الش بكة احلالية ملاكتب الويبو اخلارجية وأأشار اإىل وجود جفوة كبرية يف غرب أآس يا نظرا لعدم وجود ادل ول الأعضاء اإ
مكتب خاريج يف املنطقة. وعرض الوفد اخلريطة واملوقع اجلغرايف لإيران يف املنطقة، وذكر أأهنا جماورة لأربعة عرش بدلا، وأأهنا 

ن مكتب الرباءات يف تقع يف قلب املنطقة، ولها بنية حت  تية برية وحبرية ومطارات وي عد ذكل عنرصا همام لقتصادها. وقال اإ
يران  أأنشئ منذ أأكرث من  يران بقدرات ممزية للملكية  90اإ عاما وهل اترخي طويل يف تسجيل امللكية الفكرية وحاميهتا. وتمتتع اإ

نتاجية الفكرية وحترز تقدما رائعا يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعي ىل تعزيز القدرة الإ يران اإ دين الإقلميي وادلويل. وتسعى اإ
وتشجيع التعاون ادلويل عىل تبادل التكنولوجيا وتأأمل يف املشاركة بنشاط أأكرب يف أأنشطة الابتاكر لتعزيز المنو الاقتصادي 

يران تطورا كبريا يف جمال البحوث والتعلمي العايل وال  تكنولوجيات منذ التسعينيات. ومنذ والتمنية املس تدامة. وقد حققت اإ
ذكل الوقت، هناك ثالث طرق لتطوير س ياسة التكنولوجيا العلمية والابتاكر. يركز أأولها عىل تطوير التعلمي العايل وبدأأ يف 

، وأأحدث الثالث حتول اإىل الاقتصاد القامئ 2000. ويركز الثاين عىل تطوير البحوث والتكنولوجيا وبدأأ يف عام 1990عام 
ح الوفد أأن . و2010ىل املعرفة والابتاكر وبدأأ يف عام ع يران يف بيئة الابتاكر  من التحسينات يف اهناك عددرصه مسامهة اإ

ن. 2015حىت عام  2005خالل الفرتة من عام  العاملي يران يف جمال النرش العلمي  الرتتيب العاملي فعىل سبيل املثال، حتسه لإ
يران2015 يف عام 16 ركزامل اإىل 2005يف عام  34املركز من  ىل أأن اإ الزتمت يف العقدين املاضيني بتطوير  . وأأشار الوفد اإ

نظام ابتاكر دويل دينامييك والانتقال بثبات حنو الاقتصاد القامئ عىل املعرفة والابتاكر. وت عد امللكية الفكرية جزءا من 
صالحه وتنويعه الاقتصاد لتحويلالس ياسة الوطنية  يران من أأجل بناء اق  واإ تصاد فعال قامئ عىل املعرفة والابتاكر. وتدمع اإ

نتاجية وتشجع العلوم والتكنولوجيا والابتاكر والتمنية الثقافية والاستامثر والصناعة والقدرة التنافس ية  الابتاكر وتعزز التمنية الإ
نشاء مكتب خاريج اليت لها عالقة وثيقة بنظام امللكية الفكرية وتشلك عنارص هامة يف س ياسة التمنية الوط  نية. وي عترب اإ

نتاج الفكري يف وثيقة مس تقبلية مدهتا  ومته التأأكيد عىل تشجيعمساعدة كبرية لتكل الهيئات.  تطوير العلوم والتكنولوجيا والإ
ىل أأن سلسةل اللبدل وقواعد ل  سبيالم علميا شامال توفرعرشون عاما، ويه  القطاع خلطط الاقتصادية امخلس ية. وأأشار اإ

يران يه الاقتصاد الأكرث تنوعا مع أأقل اعامتد عىل  الصناعي النفط والغاز مقارنة مع البدلان الغنية  ادلخل املتأأيت منجيعل اإ
يران  طلبات شهدت ابلنفط الأخرى يف الرشق الأوسط. ونظرا للقدرات املتاحة والهنوض ابمللكية الفكرية وتطويرها يف اإ

يداع الرباءات والعالمات التجاري ليه ة واملؤرشات اجلغرافية والتصاممي الصناعية زايدة كبرية يف الس نوات الأخريةاإ ، كام تشري اإ
يران مدرجان يف قامئة أأفضل اإحصائيات الويبو مكتبا يف  20. وكذكل فاإن مكتب الرباءات ومكتب التصاممي الصناعية يف اإ

يران  أأيضا العديد من الربامج والفعاليات املشرتكة مع الويبو، ادلول الأعضاء يف الويبو نظرا لزايدة معدل الطلبات. ونظمت اإ
ونظمت مئات من ورش العمل والندوات احمللية والوطنية وادلولية عىل مس توى البدل. وذكر الوفد أأنه فامي يتعلق ببناء 

يران مذكرة تفامه مع أأاكدميية الويبو لإنشاء مركز وطين للتدريب يف جمال امللكية الفكرية يف  القدرات، وقهعت وزارة العدل يف اإ
طهران لأنه س يكون أأكرث قدرة عىل حتديد الاحتياجات واملطالب بدقة، مع الاس تفادة من كونه يعمل يف جمال يشهد 

س يكون يف خدمة مجيع برامج احتياجات فعلية. وس يعمل املكتب اخلاريج كواهجة غالبا بني أأاكدميية الويبو واملس تفيدين، و 
يران  أأن الأنشطة املقرتحة ملكتب الويبو اخلاريج يفالوفد  . وذكرريقة أأكرث كفاءة وفعاليةبطالويبو ذات الصةل  تعاوان  تشملاإ

نفاذ ن ظم الويبو العاملية للملكية الفكرية بفعالية مبا يف ذكل نظام  وثيقا مع املكتب الوطين للملكية الفكرية حىت يتس ىن لإيران اإ
يران عضوا فهيا، كام توفر خدمة تسجيل مدريد ولش بونة ومعاهدة التعاون بشأأن  الرباءات، والن ظم الأخرى اليت تشلك اإ

 وسوف تس تجيب تشكيةلملودعي الطلبات من خالل ن ظم امللكية الفكرية املذكورة أأعاله ابلتعاون مع املكتب ادلويل للويبو. 
يران أأنشطة م ى من خر أأ  بتاكر والإبداع وادلور اذلي ينبغي أأن تؤديه للأمهية املزتايدة اليومية لالكتب الويبو اخلاريج يف اإ

ىل املواطنني عن  يران، وسوف ينشئ أأيضا منصة لتقدمي خدمات الويبو اإ امللكية الفكرية يف اقتصاد قامئ عىل املعرفة يف اإ
اخلاص والبدل امللكية الفكرية ابلنس بة للمواطنني والرشاكت والقطاع  بفوائدطريق رفع الوعي مبعىن امللكية الفكرية والتعريف 

دماج منظومة قمَي للملكية  بأأرسه. ويعترب مكتب الويبو اخلاريج جزءا ل يتجزأأ من خدمات الويبو وأأهدافها ويساعد عىل اإ
يران من خالل تعزيز املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية ونرش أأصول امللكية الفكرية. وس يوفر مكتب الويبو  الفكرية يف اإ

ي طار ران العدياخلاريج يف اإ ويمكل أأيضا هجود الويبو الوطنية بشأأن نرش املعارف املتعلقة  املنظمة وليةد من املزااي يف اإ
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ابمللكية الفكرية وزايدة الوعي واحرتام امللكية الفكرية واذلي من شأأنه أأن يزيد من تعزيز الابتاكر والإبداع من خالل تعزيز 
ي ران ومنطقهتا. وذكر الوفد أأن تقدمي ادلمع التقين، فامي يتعلق بربامج الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية واخلدمات يف اإ

املقدمة لأحصاب احلقوق فامي خيص البنية التحتية العاملية يف الويبو واملشورة  قطاعاملساعدة التقنية اخملتلفة اليت تدار يف 
يران. امللكية الفكرية يف تمنية البدل وكذكل لنقل والتكنولوجيا، هو نشاط اس تخدام  آخر مقرتح ملكتب الويبو اخلاريج يف اإ أ

ن نظام امللكية الفكرية و  اس تخدام وطلب الوفد من ادلول الأعضاء أأن تضع يف اعتبارها أأمهية بناء القدرات يف تعزيز قال اإ
يف  وستساعد أأيضا. من قبل املكتب اخلاريج الأنشطة التعلميية ذات الصةل ابمللكية الفكرية س تحظى مبزيد من الأمهية

نشاء مكتب  تسويق امللكية الفكرية وتيسري التصال بني الصناعة والهيئات املسؤوةل عن املنتجات الفكرية. ومن شأأن اإ
يران أأن يكون مبقدوره   لصناعة الإبداعية وتيسري الرشااكتعزيز الاعرتاف ادلويل القامئ ابلفعل اباملساعدة عىل تخاريج يف اإ
ضافة اإىل املس تدامة وربط احملتوى احمليل  التعبري عن الروابط بني اجلامعات ومعاهد البحوث بسالسل القمية احمللية، اإ

والصناعات وأأحصاب املشاريع اخلاصة وتعزيزها. وميكن اس تنتاج أأن املكتب اخلاريج للويبو س يكون عىل بينة من احتياجات 
قيقه دامئا من مقر الويبو يف جنيف وميكن املنظامت الوطنية والأشخاص والرشاكت عىل أأرض الواقع. وهو أأمر ل ميكن حت 

للمكتب اخلاريج أأن يؤدي دورا هاما يف هذا الصدد. وذكر الوفد أأن املكتب ميكن أأن يسهم يف ضامن تقريب اخلدمات 
جع والتعاون التقين فامي يتعلق ابمللكية الفكرية من اجملموعات املهمتة هبا. ومن شأأن ذكل أأن يوفر حامية أأكرب لالبتاكر ويش

الابتاكر ويبين التفامه فامي يتعلق حبامية امللكية الفكرية وتعزيزها بني املس تخدمني واملبدعني يف اجملمتع الأوسع نطاقا واجملمتع 
الاحتياجات الإبداعي. ومن شأأن ذكل أأن حيسن من قمية املنظمة وخدماهتا وأأن يزيد أأيضا أأثرها احمليل من خالل معاجلة 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية منطقة الفرعيل ل اخلاصة  ة، أأي اس تخدام امللكية الفكرية من جانب الرشاكت الصغرية واملتوسطة واإ
قامة رشااكت جديدة ومبتكرة مع أأحصاب املصلحة. وفامي يتعلق ابملرافق اليت س تكون متاحة لإنشاء مكتب الويبو  يف اإ

مكتب خاريج يف رية س توفر مجيع التسهيالت الالزمة لإنشاء اخلاريج يف طهران، ذكر الوفد أأن الهيئة اخملتصة ابمللكية الفك
يران. و  ىل مركز امللكية الفكرية يف طهران اذلي  500مبىن مناسب منفصل مساحته  ابلفعليوجد اإ مرت مربع ابلإضافة اإ

ذا لزم الأمر. واملوقع قريب من مجيع  لحقةرحةل ويبو اخلاريج وميكن توس يعه يف مس يخصص لأغراض مكتب ال اجلهات اإ
احلكومية ذات الصةل، املطار واحلي التجاري واحلي املايل وكذكل اجلامعات واملؤسسات البحثية. وذكر الوفد أأنه وفقا للامدة 

من عائدات النقد  ابملائة 50الصناعية، من املمكن اس تخدام  من قانون تسجيل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي 3.6
للرتوجي للمكتب وتزويده ابلأهجزة. وابس تخدام هذه املصادر ومصادر الإيرادات  ةيل ادلوليالتسج  أأنظمةالأجنيب من 

يران توفري مجيع نفقات واحتياجات املكتب يف طهران. ومت تقدمي معلومات  اخلاريج الأخرى، س تضمن الهيئة اخملتصة يف اإ
ذا اكنت ادلول الأعضاء هم  ىل املعلومات املقدمة هناك. أأكرث تفصيال بشأأن التسهيالت يف الاقرتاح واإ هنا ميكهنا الرجوع اإ متة، فاإ

يران   اخلتاموأأشار الوفد يف  ىل أأن اإ الإسهام يف أأهداف الويبو واسرتاتيجياهتا ل الصارم لعزم الس يايس والإدارياب تتحىلاإ
نشاء لالطلبات، ازدادت الاحتياجات  عدد العاملية. ونظرا لزايدة س تغالل هذه امللكيات الفكرية وتسويقها، ومن الواحض أأن اإ

يران  يران موقعا جغرافيا مناس با يف  من شأأنهمكتب خاريج للويبو يف اإ يران. وحتتل اإ أأن يعزز احرتام امللكية الفكرية يف اإ
يران أأن يلعب دورا  املنطقة لإنشاء مكتب خاريج للويبو. ول يوجد مكتب خاريج يف املنطقة وميكن للمكتب اخلاريج يف اإ

قلمييا حممتال يف املس تقبل.  يران ميكنه أأن يكتسب وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ,اإ قلميي ابعداملكتب اخلاريج يف اإ ذا  ااإ اإ
ذا أأو اقتضت احلاجة لب منه  اإ يران أأن يضمن الهنوض بأأهداف  بذكل الاضطالعط  ادلور. وميكن ملكتب الويبو اخلاريج يف اإ
يران  تعاونت تعاوان دلنطقة أأكرث من أأي وقت مىض وأأن يكون مس تعدا الويبو يف امل  قلميية. وذكر الوفد أأن اإ مع الأنشطة الإ

وثيقا مع بدلان املنطقة يف توفري مجموعة متنوعة من اخلدمات وتطوير ادلورات التدريبية وتبادل أأفضل املامرسات وأأهنا 
ىل أأهنا ل ترض حبق آخر فامي يتعلق س تواصل العمل عىل ذكل. وأأشار اإ الويبو. ومن شأأن املاكنة العلمية  بربامجوق أأي بدل أ

ىل موقعها اجلغرايف، جامعات متنح درجة املاجس تري وادلكتوراه يف جمال امللكية الفكريةاملمتزية لإيران ووجود  ضافة اإ أأن  فهيا، اإ
والإقلميي. ومن شأأن مكتب الويبو اخلاريج تسامه بشلك كبري يف تعزيز أأهداف الويبو واسرتاتيجيهتا عىل الصعيدين الوطين 

يران أأن ي ع لصاحل امجليع. وقال من شأأنه أأن يتيح الإبدا ومتوازن فعالؤدي دورا هاما يف تطوير نظام امللكية الفكرية يف اإ
نشاء مكتب  ن اإ يران س يضيف قمية وتنوعا وحرصية يف ش بكة املاكتب اخلارجية للويبو وس يكون مبثابالوفد اإ ة خاريج يف اإ

ناستامثر للويبو يف املنطقة.  س يخدم املنطقة من خالل أأنشطة التعاون ومذكرة التفامه  ا كهذامكتب الوفد ومىض الوفد يقول اإ
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قلميية مع البدلان اجملاورة.  قلميية والإ الضوء عىل املعلومات التفصيلية بشأأن  املزيد منالوفد  وسلهطواملشاراكت الثنائية دون الإ
يران، مشل ذكل وضع امللكية الفكر  يران ، ويه معلومات س تكون متاحة الس ياسات والترشيعات الوطنيةية يف اإ يف صفحة اإ

 موقع الويبو الإلكرتوين.عىل 

ىل تقدمي عرضه وطلب من الأمانة البدء  .357 يران عىل الالزتام ابلقيود الزمنية ودعا وفد سلطنة عامن اإ وشكر الرئيس وفد اإ
 يف حساب الوقت.

اتحة الفرصة لعرض اقرتاحه ابس تضافة املكتب اخلاريج الوطين للويبو. وشكر وفد سلطنة عام .358   وبدأأ ن الأمانة عىل اإ
نقل ن  ماعند: "صاحب اجلالةل، سلطان عامنابلقتباس التايل من عبارات  واس هتل الوفد عرضه. بتقدمي حمتوى العرض

ىل مس توايت أأعىل، فاإن ذكل يتطلب ىل هذه املعارف املكتس بة معارف جديدة أأخرى. ويتعني  نضيفأأن  منا التعلمي اإ  علينااإ
لأهنا تنطوي عىل العديد من النظرايت، وختضع النظرايت  أأن نبحث وخنلق نفكر ونتأأمل وأأن نصحح معارفنا املوروثة

ن أأسالفنللتجديد. ول ينبغي  ىل املعرفةلنا أأن نقول اإ وأأشار  ...." للتجديدواملعرفة ليست مطلقة بل يه قابةل ...ا قد وصلوا اإ
ىل أأن مثه ذكر الوفد أأن السبب . وحيادها عىل الصعيد الس يايسواس تقرارها  وأأمهنااجلغرايف  هاوقع تمتزي مبسلطنة عامن  الوفد اإ

رساء أأساس لتعزيز اجلهود املؤسس ية التعاونية الرامية اجلوهري لس تفاضة مكتب خاريج للويبو يف سلطنة عامن يمكن يف  اإ
نشاء  ىل اإ طار ترشيعي شامل بشأأن امللكية اإ اقتصاد قامئ عىل املعرفة، من أأجل اكتساب اسرتاتيجية وطنية لالبتاكر واإ
دارةهناك العديد من املؤسسات اليت تدمع الابتاكر يف سلطنة عامن وتطورات اخلدمات يف لأن و ،سلطنةال الفكرية يف   اإ

نشاء الأس نشاء اقتصاد قامئ عىل امللكية الفكرية ووزارة التجارة والصناعة. وابإ ىل اإ اس لتعزيز اجلهود املؤسس ية التعاونية الرامية اإ
أأربعة أأراكن لتطوير امللكية الفكرية. وسوف يكون رأأس املال البرشي وضعت  والصناعة وزارة التجارةأأكهد الوفد أأن املعرفة، 

ىل اسرتاتيجية امل  موظفا يف جمال  14لكية الفكرية، وس يعمل والتنويع الاقتصادي والاقتصاد القامئ عىل املعرفة مستندا اإ
املشاريع الصغرية واملتوسطة ومؤسسات القطاع اخلاص، اليت سوف تس تفيد من املشورة القانونية واخلدمات الاستشارية 

ىل أأن الاسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر يف سلطنة عامن تقوم عىل أأراكن النظام الوطين ل  لملكية املقدمة يف هذه الإدارة. وأأشار اإ
الفكرية اليت من شأأهنا أأن حتمي الفكر والإبداع الإنساين الناش ئني عن الأنشطة الفكرية يف اجملالت الصناعية والعلمية 

آخر من خالل نظام فعال حيمي  قلميية. وهذا أأيضا مع رؤية جملمتع أ والأدبية والفنية عىل مجيع املس توايت ادلولية والوطنية والإ
ىل  حقوق امللكية الفكرية نتاج الأفاكر والسلع واخلدمات. وتستند مكوانت اسرتاتيجية الابتاكر يف سلطنة عامن اإ ويشجع اإ

س ياسات التصال والتواصل بني املؤسسات الوطنية واملؤسسات ذات الصةل، فضال عن س ياسات التصال والتواصل 
ل وس ياسات التنويع الاقتصادي وس ياسات الاقلميية وادلولية. وتعمتد س ياسات التصال والتصال عىل س ياسات الأعام

قلميية وادلولية تعمتد عىل س ياسات بناء البنية التحتية وس ياسات نقل  التعلمي. وذكر الوفد أأن س ياسات التصال والتواصل الإ
هداف العلوم والتكنولوجيات فضال عن س ياسات البحث والتطوير. وذكر الوفد أأن الاسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر لها س تة أأ 

رئيس ية تمتثل يف بناء القدرات الفردية واملؤسس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية وزايدة مؤسسات تشجيع الأعامل املنتجة للسلع 
واخلدمات ذات القمية املضافة ومتكني املؤسسات القانونية وضامن عائد اقتصادي من البحث والتطوير من خالل نقل املعارف 

مللكية الفكرية وأأمهيهتا يف حتقيق التمنية املس تدامة، والتطوير الفعال لس ياسات امللكية الفكرية يف وزايدة الوعي بشأأن ثقافة ا
ىل الهدف الأول، وهو بناء القدرات الفردية واملؤسس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية، وذكر الوفد  سلطنة عامن. وانتقل الوفد اإ

املبادرات وبعض الأمثةل تشمل وضع برامج تعلميية خاصة عن مفاهمي امللكية مجموعة من املبادرات والربامج. وهناك مجموعة من 
الفكرية واملعارف والتسويق ووضع برامج للتدريب والتأأهيل بشأأن مفاهمي امللكية الفكرية وأأدوارها يف الابتاكر ودمج امللكية 

مثةل عىل هذه الربامج الاسرتاتيجيات الفكرية يف مجيع البحوث واملؤسسات الأاكدميية ورشاكت القطاع اخلاص. ومن الأ 
نه ىل أأن  يعمتد عىل املبادرات والربامج. الوطنية، واملكتب الوطين للملكية الفكرية. وفامي يتعلق ابلهدف الثاين، فاإ وأأشار الوفد اإ

يع الصغرية واملتوسطة تفعيل املبادرات الوطنية دلمع الابتاكر القامئ عىل امللكية الفكرية من شأأنه أأن يوفر دعام ماليا للمشار 
ورايدة الأعامل، وأأن الربامج اخملصصة لهذا الغرض يه نقل التكنولوجيا للمكتب الوطين وبرانمج امحلاية ادلولية. وانتقل الوفد 
ن املبادرات تمتثل يف وضع س ياسات لنرش الوعي بدور امللكية  ىل الهدف الثالث، وهو متكني املؤسسات القانونية، وقال اإ اإ
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ىل هذه الغاية مثل صندوق التكنولوجيا والربامج الأخرى.  الفكرية يف متكني التمنية الرضورية ومجموعة من الربامج اليت تشري اإ
وذكر الوفد أأن الهدف الرابع هو ضامن الإيرادات الاقتصادية من البحث والتطوير من خالل نقل املعرفة. وهنا ركزت سلطنة 

ثقافة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والأعامل املكتبية الوطنية بشأأن الربامج يف  عامن عىل البحث والتطوير من خالل نرش
امليدان وكذكل برانمج الاستامثر يف امللكية الفكرية. ويمتثل الهدف اخلامس يف بناء املعرفة والوعي بثقافة امللكية الفكرية 

يه عددا من قنوات التواصل الاجامتعي لنرش ثقافة امللكية الفكرية وأأمهيهتا يف حتقيق التمنية املس تدامة. وذكر الوفد هنا أأن دل
وتعزيزها، وأأنه يضع برامج للتدريب والتأأهيل بشأأن مفاهمي امللكية الفكرية. وتمتثل الربامج اليت هتدف اإىل حتقيق هذه الغاية 

طوير الفعال لس ياسات امللكية يف رشاكت رأأس املال الاستامثري وصناديق التكنولوجيا. ويمتثل الهدف السادس يف الت
الفكرية يف سلطنة عامن. وهنا، رشعت سلطنة عامن يف حفظ املوارد الوراثية وحاميهتا يف مجيع الصناعات والرتاث الثقايف من 
نشاء وحامية املنتجات املس متدة من خالل حقوق املوارد الوراثية، ولتحقيق هذه الغاية فاإن دلهيا مجموعة من الربامج  أأجل اإ

ثل مركز املوارد الوراثية ومن هجة أأخرى مراكز التدريب عىل احلرف اليدوية وتدريب هذه الربامج لهذا الغرض. ويستند م 
الإطار القانوين ادلامع للملكية الفكرية يف سلطنة عامن اإىل مجموعة من الترشيعات واملدوانت، غري أأنه يتاكمل مع مجموعة من 

ىل أأن الأساس املنطقي الرابع هو قدرة العديد من  معاهدة واتفاقية دولية 20أأكرث من  يف جمال امللكية الفكرية. وأأشار الوفد اإ
املؤسسات والصناديق عىل دمع الابتاكر يف سلطنة عامن مثل جملس الابتاكر الصناعي والهيئة العامة لتمنية املشاريع الصغرية 

الوطنية مثل صناديق تمنية املشاريع الصغرية واملتوسطة  واملتوسطة وجملس البحوث والصناديق ادلامعة ملشاريع الأعامل
دارة  وصندوق عامن للتكنولوجيا ورشكة ابتاكر عامن للتمنية ش.م.ع. ويمتثل الأساس املنطقي اخلامس يف تطوير خدمات اإ

ل الرباءات وحق خدمة مث 60امللكية الفكرية ووزارة التجارة والصناعة اليت تقدم خدمات تشمل أأربعة جمالت ويف أأكرث من 
دارة امللكية الفكرية  املؤلف والتصاممي الصناعية والعالمات التجارية. وذكر الوفد أأن وزارة التجارة والصناعة حاولت تطوير اإ
من خالل زايدة املوارد البرشية املؤهةل يف جمال امللكية الفكرية وتوظيف فاحصني مؤهلني وخرباء تقنيني يف جمال الرباءات 

 أأهدافات امللكية الفكرية الإلكرتونية لإنشاء نظام اقتصادي شامل حتقيقا لهذه الغاية. ومن أأجل الربط بني لتطوير خدم
الاسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة، فاإن سلطنة عامن دلهيا العديد من اجملالت املتداخةل اليت 

حراز تقدم يف جمالمن شأأهنا  ع والفقر والقضاء عىل اجلوع وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. وفامي يتعلق ابلولية ماكحفة اجلو  اإ
نشاء نظام شامل للملكية الفكرية يف سلطنة عامن، من شأأنه أأن يضع نظاما  هنا تقوم عىل اإ املقرتحة للمكتب اخلاريج، فاإ

والقيام ابلكثري من الأنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية يف  للتوعية بأأمهية امللكية الفكرية، وتعزيز البحوث بشأأن الأنشطة الإمنائية
حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية للويبو واملسامهة يف أأدوات ومناذج امللكية  يفهذا اجملال. وتمتثل مسامهة املكتب اخلاريج 

ن سلطنة الفكرية اجلديدة القامئة عىل برامج الويبو التعاونية. مث انتقل الوفد اإىل اترخي التعاون بني  سلطنة عامن والويبو، وقال اإ
ىل الويبو يف  ىل  2017و 2009. وبلغ عدد برامج التعاون بني عايم 1997فرباير  19عامن انضمت اإ برانجما،  37ما يصل اإ

يق املعارف وذكر الوفد بعض الأمثةل يف هذا اجملال، من بيهنا الندوة التقنية ادلولية حول امللكية الفكرية والتمنية املس تدامة، توث 
نشاء  التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وهناك توصية رئيس ية واحدة من هذه الندوة، ويه أأن تقرتح سلطنة عامن اإ
ىل أأنه بدله غين مبختلف املعارف التقليدية مثل  جسل دويل للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأشار الوفد اإ

ة والطبية واملعرفة ابلأدوية التقليدية والصيد وصيد الأسامك ويه بعض الأمثةل القليةل جملالت املعارف التقليدية املعارف البيئي
دارة  2017/2018يف سلطنة عامن. وتتأألف خطة التعاون التقين مع ثنائية الويبو  من تدريب وتأأهيل فاحيص الرباءات يف اإ

عداد عدد من مذكرات التفامه مع الهيئة العامة للصناعات احلرفية امللكية الفكرية والتعاون مع وزارة الرتبي ة والتعلمي فضال عن اإ
يف الويبو، وهناك تنس يق مس متر لعامتد مذكرة تفامه بني الهيئة العامة لتمنية املشاريع الصغرية واملتوسطة والويبو. وهناك عدد 

سلطنة عامن يف جمال حقوق امللكية الفكرية، وذكر الوفد بعض من الأمثةل عىل برامج وأأنشطة امللكية الفكرية املنظمة يف 
، وورشة العمل بشأأن التعلمي والتدريب يف جمال امللكية 2017/2018الأمثةل تمتثل يف الاحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية 

لق حبقوق امللكية الفكرية. وذكر الفكرية ، ومسابقة عن احرتام حقوق امللكية الفكرية للطالب، والنشاط اجملمتعي فامي يتع
الوفد أأن املسامهة املقرتحة من سلطنة عامن بشأأن التعاون من أأجل املكتب اخلاريج ستتأألف من توفري موقع للمكتب 

اخلاريج وتوفري الأاثث واملواد الالزمة وتوفري ترتيبات أأمانة الرس ذات الصةل وتعزيز وتطوير ن ظم امللكية الفكرية يف سلطنة 
دوةل ابتاكرا  20ن ويف املنطقة. واختمت الوفد لكمته بأأن حكومة سلطنة عامن تتبىن اسرتاتيجية ابتاكرية لتضعها مضن أأكرث عام
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ىل التمنية املس تدامة. وتركز 2040حبلول عام  ل من خالل نظام وطين فعال لالبتاكر هيدف اإ . ول ميكن حتقيق هذا الهدف اإ
ة املتعلقة بتنويع التعلمي والاقتصاد والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والبنية التحتية الاسرتاتيجية عىل الس ياسات الوطني

طار ترشيعي شامل للملكية الفكرية، فضال عن عدد من املؤسسات ادلامعة لالبتاكر،  ورايدة الأعامل. وتمتزي سلطنة عامن ابإ
ن اقرتاح سلطنة عامن ابس تضافة  وتعزتم وزارة التجارة والصناعة يف السلطنة حتسني خدمات امللكية الفكرية. وقال الوفد اإ

مكتب خاريج هو تأأكيد عىل النية يف حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية للويبو والإسهام يف تطوير وحتديث أأدوات ومناذج 
قامة صةل بني اسرتاتيجية الابتاكر الوطنية وحت  قيق أأهداف التمنية جديدة للملكية الفكرية تقوم عىل برامج التعاون مع الويبو واإ

ذا اكن دلهيم أأية أأس ئةل، ميكهنم التواصل مع الوفد عىل عنوان الربيد الإلكرتوين  املس تدامة. وأأبلغ الوفد ادلول الأعضاء بأأنه اإ
ليه عىل الشاشة.  اذلي مت الإشارة اإ

ىل تقدمي عرضه وشكر الرئيس وفد سلطنة عامن عىل احرتامه للقيود الزمنية. ودعا الرئيس وفد مجهورية كوراي  .359 اإ
 وطلب من الأمانة البدء يف حساب الوقت.

اتحة الفرصة لتقدمي عرضه عن مكتب الويبو اخلاريج يف مجهورية كوراي.  .360 وشكر وفد مجهورية كوراي الرئيس عىل اإ
ن ال ويبو وبدأأ الوفد بعرض رشيط فيديو قصري يعرض مجهورية كوراي. مث ذكر الوفد أأهداف الويبو الرئيس ية. وقال الوفد اإ

هنا تعمل عىل تشجيع البدلان النامية عىل  ىل تطوير نظام عاملي للملكية الفكرية لتعزيز الابتاكر والإبداع. واثنيا، اإ تسعى اإ
الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية العاملي من خالل بناء قدراهتا يف جمال امللكية الفكرية. وميكن لدلول الأعضاء أأن ترى أأن 

ب خارجية لتحقيق هبذه الأهداف فضال عن حتسني دورة الابتاكر يف جمال امللكية الفكرية يف مجيع الويبو أأنشأأت ماكت
خدمات الوصول. ويف هذا الصدد، يتعني عىل ماكتب الويبو اخلارجية أأن تس تجيب لحتياجات وأأولوايت اجملمتع العاملي وأأن 

آس يا يبلغ حوايل ثليث ساكن العامل تعمل عىل توفري خدمات فعاةل وذات كفاءة للملكية الفكرية. وذ كر الوفد أأن عدد ساكن أ
آس يا ابلتأأكيد مركزا رئيس يا لالبتاكر العاملي وتسامه يف عامل امللكية الفكرية بطرق عديدة.  ومع كثافهتا الساكين العالية ت عترب  أ

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تأأيت من  وكام هو مبني يف الرشاحئ املقدمة من الوفد، فاإن نصف الطلبات العاملية املستندة اإىل
ماكانت غري  البدلان الآس يوية، وهناك حاجة ملطابقة عدد الساكن املزتايد مع مطالب ابتاكرمه. وعالوة عىل ذكل، هناك اإ
آس يا  نشاء املزيد من املاكتب اخلارجية يف أ مس تغةل تعاين من حواجز ادلخول يف وترية الرباءات ادلولية. ومن املنطقي اإ

وحتديدا يف مجهورية كوراي. وذكر الوفد أأنه مع الاس تفادة الاكمةل من قدرات مكتب الويبو اخلاريج يف مجهورية كوراي هناك 
ماكانت هائةل ملزيد من التطوير وحتقيق أأهداف الويبو. وت عد مجهورية كوراي ابلتأأكيد مصدر قوة للملكية الفكرية، وت ظهر  اإ

امه مسامهة كبرية يف عامل امللكية الفكرية. وحتتل مجهورية كوراي املرتبة الأوىل يف نس بة عدد الإحصاءات أأن مجهورية كوراي تس
طلبات الرباءات للناجت احمليل الإجاميل ولعدد الساكن، والرابعة يف طلبات الرباءات احمللية، واخلامسة للطلبات القامئة عىل 

لهاي. ويعين اس تخدام قدرات املكتب اخلاريج للويبو يف مجهورية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، والثالثة يف تطبيقات 
ىل القرب واللغة وما اإىل  كوراي اس تخدام الإماكانت اليت اكنت حمجوبة يف السابق بسبب حواجز فارق التوقيت والافتقار اإ

ن هناك رضورة  ن الوفد س يقول اإ ذا اس تطاعت الويبو احلصول عىل أأهدافها بشلك معقول، فاإ رشعية لإنشاء مكتب ذكل. واإ
غفاهل. ولقد قطعت مجهورية كوراي عىل نفسها الزتامات كبرية حنو الويبو وعامل امللكية  خاريج يف مجهورية كوراي ول ينبغي اإ

ناكر تفاين مجهورية كوراي يف الهنوض ابلنظام العاملي للملكية الفكرية. ومنذ عام  ، اس تخدمت 2004الفكرية. ول ميكن اإ
بدلا خمتلفا، مبا يف  50مليون فرنك سويرسي من الأموال لتنفيذ مشاريع خمتلفة يف أأكرث من  12ما يقرب من  مجهورية كوراي

ذكل اس تضافة مسابقة يف جمال التكنولوجيا، وتطوير دورات تعلميية يف جمال امللكية الفكرية وتنفيذ ن ظم لأمتتة امللكية الفكرية 
ة كوراي العديد من احملتوايت التعلميية عىل الإنرتنت وبدون التصال ابلإنرتنت يف جمال يف مجيع أأحناء العامل. كام أأعدت مجهوري

امللكية الفكرية العاملية لصاحل ادلول الأعضاء يف الويبو مثل "ابنوراما امللكية الفكرية" و"الإبداع يف رسوم بورورو املتحركة". 
لغة خمتلفة  24ون وهجة نظر وتتوفر ابنوراما امللكية الفكرية يف ملي 26ويضم الإبداع يف رسوم بورورو املتحركة أأكرث من 

نشاء حمتوايت للوصول اإىل مجهور يرتاوح بني الش باب 70تغطي ما يقرب من  ٪ من الساكن يف مجيع أأحناء العامل. ومت اإ
لنظام امللكية الفكرية يف واملهنيني. ويمتثل الهدف الرئييس يف عرض الاخرتاعات والابتاكرات وتثقيف املس تخدمني احملمتلني 
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ادلول الأعضاء يف الويبو. ومن منظور التعايش عن طريق تقامس امللكية الفكرية، معلت مجهورية كوراي عىل مشاريع خمتلفة 
لتوفري مساهامت مس تدامة طويةل الأمد. وقد قامت مجهورية كوراي بتطوير التكنولوجيا والعالمات التجارية املناس بة يف أأكرث 

، وهناك أأربع مسابقات أأخرى 2011. وعقدت مجهورية كوراي مؤمترات للتكنولوجيا منذ عام 2010بدلا منذ عام  20من 
جيري الإعداد لها هذا العام. كام نرشت مجهورية كوراي نظام معلومات للملكية الفكرية وقدمت استشارات بشأأن امللكية 

وراي، عىل العموم، قامت بدور نشط يتجاوز حدودها احمللية ويندمج الفكرية لعرشة بدلان خمتلفة. وذكر الوفد أأن مجهورية ك
جيابية. أأول، يعين  ىل تطورات اإ نشاء مكتب خاريج للويبو يف مجهورية كوراي أأن يؤدي أأيضا اإ يف اجملمتع العاملي. ومن شأأن اإ

مما يزيد الطلب عىل طلبات معاهدة املكتب اخلاريج توفري خدمة عاملية ممتزية للملكية الفكرية تتناسب مع الساكن الكوريني 
التعاون بشأأن الرباءات ولهاي ومدريد. ويف الوقت الراهن، ل تتجاوز نس بة الطلبات احمللية للرباءات اليت انتقلت للخارج 

٪ فقط من خالل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وهذا يعين أأيضا فرصة لزايدة كبرية يف طلبات معاهدة التعاون 6.3
شأأن الرباءات. ومع وجود مكتب خاريج يف مجهورية كوراي، س يكون هناك فرصة لزايدة طلبات معاهدة التعاون بشأأن ب 

طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ت قدر س نواي من  10000الرباءات، مما يعين زايدة قدرها ما يقرب من 
ىل زايدة قدرها  يرادات الويبو س نواي. واثنيا، متكنت مجهورية مليو 15مجهورية كوراي، مما قد يؤدي اإ ن فرنك سويرسي يف اإ

ىل واحدة من  50كوراي يف فرتة قصرية قدرها  عاما من الانتفاع بنجاح ابمللكية الفكرية للتحول من بدل من البدلان الأقل منوا اإ
هورية كوراي الآن بأأن الوقت قد حان للتقدم البدلان النامية يف العامل، وذكل بفضل ادلمع املقدم من اجملمتع ادلويل. وتشعر مج 

ىل الأمام من خالل تقامس خربهتا الفريدة يف التمنية الوطنية. ويعين وجود مكتب خاريج للويبو يف مجهورية كوراي ترتيب  اإ
منائية أأكرث كفاءة وفعالية. و  عدادها من خالل الصناديق الكورية يف الأمانة، وميكن تنفيذ مشاريع اإ عالوة عىل أأنشطة يمت اإ

ذكل، فاإن مجهورية كوراي دلهيا دراية بدمج همارات تكنولوجيا املعلومات املتقدمة يف تعلمي امللكية الفكرية ومن شأأن وجود 
مكتب خاريج يف مجهورية كوراي أأن يوفر دورات جيدة لتعلمي امللكية الفكرية عرب التصال ابلإنرتنت وبدون التصال 

ليب تدريس معمتدة ومدربني مؤهلني ابس تخدام دراية مجهورية كوراي وخربهتا. وتعزتم مجهورية ابلإنرتنت تعمل من خالل أأسا
كوراي أأن يقوم  املكتب اخلاريج بتصنيف التقدم احملرز يف النظام العاملي للملكية الفكرية من خالل نرش تعلمي امللكية الفكرية. 

ون وجود بيئة دامعة من الصعب أأن تزدهر. ويعترب مس توى ادلمع وذكر الوفد أأنه بغض النظر عن مدى أأمهية معلية ما، فبد
املقدم من حكومة البدل املضيف شيئا أأساس يا لنجاح مكتب الويبو اخلاريج. وهذا ل يعين فقط توفري مساحة للمكتب 

حلكومة الكورية وتقدمي املعدات والإنرتنت والأمن، ولكن أأيضا املوارد العملية مثل القوى العامةل والأموال. وس تدمع ا
الاس تدامة املالية ملكتب الويبو اخلاريج مثل تاكليف التشغيل ودفع تاكليف املوظفني ادلامعني، عالوة عىل أأن املوقع املتوقع 
نتشون ادلويل الشهري. وسيتعاون املكتب  ملكتب الويبو اخلاريج هو بنية حتتية جتارية كبرية ومجيةل ل تبعد كثريا عن مطار اإ

 مجهورية كوراي تعاوان وثيقا مع املكتب الوطين للملكية الفكرية واملعاهد ذات الصةل ابمللكية الفكرية مثل رابطة اخلاريج يف
تروجي الاخرتاعات الكورية واملعاهد الكورية ملعلومات الرباءات واملعهد الكوري للملكية الفكرية وما اإىل ذكل. وس يدمع 

د العامة ذات الصةل ابمللكية الفكرية تعاون مكتب الويبو اخلاريج يف مجهورية كوراي املكتب الكوري للملكية الفكرية واملعاه
يف توفري أأنشطة الويبو وفعاليات امللكية الفكرية ادلولية واحمللية. وأأضاف الوفد أأن مكتب الويبو اخلاريج يف مجهورية كوراي 

ز لش بكة امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي. وينبغي لن يمكل حفسب معل املكتب الوطين للملكية الفكرية بل س يعمل مكرك
أأن تأأخذ معايري اختيار موقع املكتب اخلاريج للويبو يف الاعتبار الاحتياجات والطلبات العملية ملس تخديم امللكية الفكرية 

حيث أأهنا جمهزة بقدرة  يف أأحناء العامل. وذكر الوفد أأن مجهورية كوراي ت عد، يف هذا الصدد، أأفضل ماكن ملكتب خاريج للويبو
جامل، س تضع هذه العنارص أأساسا للأداء الأمثل  كبرية يف جمال امللكية الفكرية وبيئة أأعامل عاملية ودمع حكويم قوي. واإ

نشاء مكتب خاريج  نه ميكن للك دوةل عضو أأن تس تفيد شيئا من اإ للمكتب اخلاريج للويبو يف مجهورية كوراي. وقال الوفد اإ
ية كوراي. وذلكل أأعرب الوفد عن رغبته يف الاعامتد عىل قرار ادلول الأعضاء ابلتأأييد. واس تخدم الوفد الوقت للويبو يف مجهور

جاابت عىل الأس ئةل اليت أأاثرهتا اجملموعة  جابة عن الأس ئةل اليت أأاثرهتا ادلول الأعضاء. وذكر الوفد أأنه قدم ابلفعل اإ املتبقي لالإ
ن كيفية مسامهة املكتب اخلاريج املقرتح يف حتقيق أأهداف الويبو وتنفيذ الربامج. ابء وسلطنة عامن. واكن هناك سؤال ع

وأأجاب الوفد بأأن الأهداف الرئيس ية للويبو تمتثل يف تطوير نظام عاملي للملكية الفكرية وحفز البدلان النامية عىل بناء قدرات 
يف حتقيق أأهداف الويبو وس يقدم الربامج من خالل توفري امللكية الفكرية. وسيسامه مكتب الويبو اخلاريج يف مجهورية كوراي 
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ىل أأن مجهورية كوراي تمتتع خبربة الانطالق كأحد البدلان  خدمات امللكية الفكرية العاملية الأوىل واملشاريع الأخرى. وأأشار اإ
ىل بدل يضم العديد من املش اريع الابتاكرية العاملية. وميكن الأقل منوا ومن خالل الانتفاع ابمللكية الفكرية بنجاح يف التحول اإ

أأن تكون تكل اخلربة أأكرث فعالية عندما يمت تقامسها مع البدلان الطموحة من خالل مكتب خاريج يف البدل وتسهيل التمنية 
اليت س تدمعها صناديق كوراي الاستامئنية. واكن هناك أأيضا سؤال عن الكيفية اليت يمكل هبا املكتب اخلاريج املقرتح همام 

ملكتب الوطين للملكية الفكرية. وأأجاب الوفد بأأن مكتب مجهورية كوراي للملكية الفكرية يضطلع بعدة أأنشطة مثل تلقي ا
دارة للبحث ادلويل ) (. ومع ذكل، توجد قيود يف الاس تجابة ISAالطلبات مككتب اس تقبال وطين وكتابة تقرير حبث دويل اكإ

وعقد ندوات بشأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ونظام لهاي. ومن الاكمةل للأس ئةل املتعلقة ابلتطبيق ادلويل 
خالل هذا املكتب يف مجهورية كوراي، ميكن حل مشلكة تأأخري التصالت بني مجهورية كوراي وجنيف واحلواجز اللغوية 

زاةل احلواجز، القامئة أأمام املس تخدمني احملليني، مما يس توعب احتياجات مس تخديم امللكية الفكرية احلا ليني واحملمتلني. ومع اإ
ماكن مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية أأن يزدادوا. وميكن ملكتب الويبو اخلاريج يف مجهورية كوراي أأن  س يكون ابإ

ن املكتب يتعاون تعاوان وثيقا مع املكتب الوطنية للملكية الفكرية واملعاهد العامة ذات الصةل ابمللكية الفكرية. وقال الوفد  اإ
اخلاريج للويبو يف مجهورية كوراي لن يمكل حفسب معل املكتب الوطين للملكية الفكرية بل س يؤدي دورا هاما يف ش بكة 

 امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي.

ىل تقدمي عرضه وطلب من الأمانة البدء يف حساب الوقت. .361  وشكر الرئيس وفد مجهورية كوراي ودعا وفد رومانيا اإ

اتحة الفرصة هل لعرض اقرتاحه اجلديد ابس تضافة مكتب خاريج وشكر وف .362 د رومانيا الرئيس وادلول الأعضاء عىل اإ
ماكنية الاس امتع مبارشة  نه يفضل أأن يتيح لدلول الأعضاء اإ للويبو يف بوخارست. وذكر الوفد أأنه، اس تعدادا لهذا العرض، فاإ

 تقدهما. وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأن شهادات خمتلف أأحصاب من املس تفيدين من خدمات الويبو واملساعدة املتخصصة اليت
املشاريع والأساتذة والباحثني واخملرتعني والفنانني سوف تمكل وتعزز عرض حكومة رومانيا لس تضافة مكتب خاريج للويبو 

أأهنا رضورية يف الهناية. مث  وتقدمي املساعدة اإىل مجيع بدلان املنطقة. واكن عىل الوفد أأن يتلقى أأية أأس ئةل ترى ادلول الأعضاء
قام وفد رومانيا بعرض رشيط فيديو ميكن الاطالع عليه عىل الرابط التايل: 

http://www.wipo.int/webcasting/en/index.jsp وأأعرب الوفد، بعد عرض الفيديو، عن اس تعداده لتلقي .
جاابت عىل أأس ئةل   اجملموعة ابء ولكنه ما زال مس تعدا للتفسري.أأس ئةل من ادلول الأعضاء، ولكنه أأوحض أأنه أأرسل ابلفعل اإ

ىل تقدمي عرضه وطلب من الأمانة البدء يف حساب الوقت. .363  وشكر الرئيس وفد رومانيا ودعا وفد تركيا اإ

متركيا  قال وفدو  .364 نه قده الاقرتاح وفقا للمبادئ التوجهيية املعمتدة  س تضافة مكتب خاريج يف تركيا وأأعدطلبا خطيا ل اإ
و  2016/2017. وذكر الوفد أأن اقرتاح تركيا ل يزال مطروحا للثنائيتني WO/PBC/26/7لوثيقة اليت أأرفقت اب

براز بعض النقاط اليت تتناول الوثيقة ويتضمن ثالثة أأجزاء رئيس ية يه 2018/2019 ىل تعزيز جحج تركيا واإ . وهيدف العرض اإ
وأأخريا املساهامت احملمتةل للمكتب اخلاريج يف التقدم احملرز يف قضااي امللكية الفكرية والأنشطة التعاونية اليت تضطلع هبا تركيا 

تركيا. وبدأأ الوفد بتطور اترخيي موجز للملكية الفكرية يف تركيا، نظرا لأن تركيا اكنت من أأوائل البدلان اليت اعمتدت حقوق 
ارة العاملية ويف امللكية الفكرية يف أأورواب يف القرن التاسع عرش. واكن أأكرب تغيري حدث هو أأن تصبح طرفا يف منظمة التج

نشاء الاحتاد امجلريك مع اجملمتعات الأوروبية وتركيا يف عام  . وبعد ذكل مبارشة أأصبحت تركيا طرفا يف 1995الوقت نفسه اإ
معاهدة  17س بع معاهدات للويبو ابلإضافة اإىل مجيع اتفاقيات الويبو املوقعة وبرن وابريس ومدريد. وحاليا، تركيا طرف يف 

. وي عد أأول تأأثري لهذا هو الزايدة احلادة يف 2000وأأصبحت تركيا طرفا يف التفاقية الأوروبية للرباءات يف نومفرب تديرها الويبو. 
ىل التفاقية الأوروبية للرباءات. وفامي يتعلق ابلحتاد الأورويب، مت تعزيز العالقة وبدأأت مفاوضات العضوية  الطلبات املقدمة اإ

ي مت التفاوض عليه هو الفصل املتعلق بدور امللكية الفكرية. وذكر الوفد أأن املفاوضات . والفصل اذل2005رمسيا يف عام 
بشأأن الفصل املتعلق بدور امللكية الفكرية ل تزال جارية يف الوقت الراهن، ول س امي فامي يتعلق ابلوفاء ابملعايري اخلتامية. 

ىل تقريبام  لك هذه التطورات حتتاجوبصفة رئيس ية،  مسائل امللكية الفكرية بطريقة أأكرث تنس يقا لأن امللكية الفكرية معاجلة  اإ
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نشاء جملس تنس يق  لها جوانب كثرية وليست مسؤوةل أأمام ماكتب امللكية الفكرية فقط. وي عد أأكرب تغيري يف هذا الصدد هو اإ
ىل الوزراء  أأعضاؤه والكء وزارة مجليع الوزارات ذات الصةل ويقومون برفع 2008امللكية الفكرية يف عام  التقارير مبارشة اإ

دارة للبحث ادلويل  وأأكرب غرفة للتجارة يف تركيا. ويمتثل التغيري الأخري يف تعيني املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية اكإ
ىل أأن اجل  دارات البحث. وأأشار اإ هات والفحص المتهيدي ادلويل. ورأأى الوفد أأن تركيا يه العضو الغريب اجلديد يف اندي اإ

عامل احلقوق يه احملامك، وأأن تركيا هبا  حممكة متخصصة يف جمال امللكية الفكرية مدربة عىل التعامل مع  23الفاعةل الرئيس ية يف اإ
آخر، حيث ازدادت أأعداد مراكز املعلومات،  القضااي والزناعات املتعلقة ابمللكية الفكرية. وت عترب الأنشطة املعززة جانبا هاما أ

مراكز يف اجلامعات وواكلت التمنية واملناطق الصناعية اليت توفر معلومات أأساس ية وعامة بشأأن تطبيقات  107وبلغ عددها 
مكتبا لنقل التكنولوجيا مقرها تركيا. وشارك الوفد بعض الإحصاءات املتعلقة  54امللكية الفكرية بشلك رئييس. كام متتكل تركيا 

 2000طلبا يف عام  71ت املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بأأرقام الطلبات يف تركيا. وبلغ عدد الطلبا
ىل ما يقرب من 2007. وابملثل، ارتفع الطلب الأورويب للرباءات منذ عام 2016طلبا يف عام  1 068و ، حيث وصل اإ

كتب الوطين امللكية طلب وطين يف املكتب الوطين للملكية الفكرية. ويتلقى امل  6 400طلب. ودلى تركيا حوايل  1 200
، ولكهنا ل تزال 2016الفكرية يف تركيا مكية هائةل من طلبات العالمات التجارية عىل الرمغ من أأهنا اخنفضت قليال يف عام 

طلب، وت ظهر الطلبات زايدة يف العالمات التجارية. ونتيجة ذلكل، ووفقا لأحدث منشورات الويبو،  100 000تزيد عن 
ن التاسع واحلادي عرش يف التصنيف العاملي من حيث نشاط امللكية الفكرية يف ادلاخل، ومجموع نشاط تشغل تركيا املركزي

يداع امللكية الفكرية )يف ادلاخل واخلارج( حسب املنشأأ عىل الرتتيب. مث ذكر الوفد أأنه وفقا ملؤرش الابتاكر العاملي، وهو  اإ
ىل  2011، أأحرزت تركيا تقدما منذ عام 2011 من أأكرث التقارير اليت أأصدرهتا الويبو قمية منذ عام وفقا للتقرير اذلي يستند اإ

املركز و . وحتتل تركيا املرتبة اخلامسة بني البدلان ذات ادلخل فوق املتوسط 43العديد من املؤرشات، والآن تأأيت يف املرتبة 
آس يا. كام حتتل تركيا املرتبة التاسعة يف  العامل وفقا لنس بة الكفاءة. ورأأى الوفد أأن تركيا الرابع يف بدلان شامل أأفريقيا وغرب أ

أأحرزت تقدما جيدا يف وقت قصري نسبيا واكتسبت الكثري من اخلربة يف جمال امللكية الفكرية. وحاول الوفد أأن يعرض بعضا 
ىل  ىل الأرقام. مث رشح الوفد بعض الأنشطة الرئيس ية اليت جتري يف تركيا واملنطقة. واشار اإ أأن تركيا يه أأحد مهنا استنادا اإ

عاما يف تركيا وتضطلع مبهام خمتلفة مع الهيئات  50الأعضاء املؤسسني للأمم املتحدة، وظلت الأمم املتحدة تعمل منذ أأكرث من 
واكةل اتبعة للأمم املتحدة. وقد  14احلكومية وغري احلكومية يف تركيا. وذكر الوفد أأن تركيا سعيدة يف الوقت احلارض ابس تضافة 

عاون يف جمال امللكية الفكرية بشلك أأسايس مع املنظامت ادلولية ومن خالل العالقات الثنائية. ودلى تركيا عالقات مت الت
مع الويبو. ويمت تعيني  2009فعالية منذ عام  30وثيقة مع املنظامت ادلولية املعنية مبسائل امللكية الفكرية، ونظمت أأكرث من 

م. وي عترب املكتب الأورويب للرباءات واحدا من أأكرب املاكتب يف العامل، ولكونه فاحص كزميل مبوجب ِقسم مدريد لك عا
جراء املشاريع ابلشرتاك معه. وقد مت  عضوا يف القانون الأورويب للرباءات التقليدية، تس تفيد تركيا من التدريبات والندوات واإ

عارة فاحصني للعالمات ، بعد 2009تعزيز مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية بعد عام  توقيع مذكرة التفامه. كام يمت اإ
ىل مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية ملدة س نة واحدة. وتتعاون تركيا تعاوان وثيقا مع الاحتاد  التجارية س نواي اإ

عة مشاريع، ول يزال هناك الأورويب، وتعقد اجامتعات منتظمة مع اللجنة الأوروبية املعنية بقضااي امللكية الفكرية، وأأمكلت أأرب
مليون يورو. وأأصبحت تركيا عضوا يف  9.5مرشوع منفرد جاراي فامي يتعلق ابمللكية الفكرية وتبلغ املزيانية الإجاملية للمرشوع 

آس يا، ولأول مرة مت بدء  10منظمة التعاون الاقتصادي اليت تضم  دول أأعضاء يف الاحتاد الأورويب، ول س امي بدلان غريب أ
ع بني أأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي، ومت عقد ثالثة اجامتعات حىت الآن. وابملثل، أأطلقت تركيا لأول مرة مرشو

بشأأن قضااي امللكية الفكرية ابلتعاون مع مكتب  2012مرشوعا يتعلق ابمللكية الفكرية وعقدت أأول اجامتع يف أأنقرة يف عام 
حدى ادلول الأ  عضاء يف منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي. وفامي يتعلق ابلعالقات الويبو العريب. وتركيا يه أأيضا اإ

مذكرة تفامه نشطة مع املاكتب الأخرى بشأأن قضااي التعاون عىل حنو  28الثنائية، يوجد دلى مكتب امللكية الفكرية يف تركيا 
دراج فصول عن امللكية الفكرية، كام يمت أأسايس. وعىل الصعيد الثنايئ يف اتفاقات التجارة احلرة اجلديدة يمت ابس   مترار تقريبا اإ

دراج أأساليب التعاون. وهناك اتفاقيات التجارة احلرة القامئة واليت يسامه فهيا مكتب الرباءات الرتيك من خالل املشاركة  اإ
هيا أأكرث املاكتب نشاطا يف بنشاط مع دول الرابطة الأوروبية للتجارة احلرة الياابن واملكس يك وبريو. ورأأى الوفد أأن تركيا دل

املنطقة اجلغرافية، وأأن تركيا ترتبط ارتباطا وثيقا مع الغرب والرشق بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية. ويف الس نوات 
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طراف، املاضية، اكتسبت خربة كبرية يف جمال التعاون يف قضااي امللكية الفكرية من خالل برامج التعاون الثنائية واملتعددة الأ 
ىل املساهامت احملمتةل ملكتب خاريج يف تركيا. ورأأى الوفد أأن املعرفة ابمللكية الفكرية  ول س امي يف املنطقة. مث أأشار الوفد اإ
ميكن نرشها وتقامسها بطريقة أأكرث فعالية من حيث التلكفة، ليس فقط يف تركيا ولكن يف املنطقة، ورمبا يف الرشق الأوسط 

وجود مكتب خاريج سيمت التواصل بشلك قوي مع أأحصاب املصلحة احملليني اذلين ل ميكن يف بعض والبلقان. اثنيا، مع 
لهيم ومساعدهتم ابلستشاريني املعينني من املركز، واذلين دلهيم قدرة حمدودة واحتياجات حملية وحقائق  الأحيان الوصول اإ

 يوفر فعالية يف التاكليف لالجامتعات والندوات وادلورات عىل أأرض الواقع يف املنطقة. وترى تركيا أأيضا أأن املكتب اخلاريج
التدريبية اليت تعقد يف تركيا واملنطقة )أأساسا تاكليف النقل وتاكليف اخلرباء وتاكليف الإجيار والصيانة(. كام أأن معدلت 

كيا يف الأنشطة التعاونية ليس فقط مرتبات الأمم املتحدة أأقل ابملقارنة مع جنيف. واثلثا، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن جتربة تر 
طار الأهداف الاسرتاتيجية. وتمتثل أأمه  جيايب عىل حتقيق أأهداف برانمج الويبو يف اإ يف تركيا ولكن يف املنطقة لها تأأثري اإ
الأهداف الاسرتاتيجية ذات الصةل يف تطور الإطار ادلويل املتوازن للملكية الفكرية وتيسري اس تخدام امللكية الفكرية 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ومعاجلة امللكية لأ  غراض تمنية البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتنس يقها وتطويرها واإ
الفكرية فامي يتعلق بقضااي الس ياسات العاملية. ورابعا، ينبغي أأن تكون الربامج ذات الصةل واملزيانيات ذات النتاجئ املرتقبة 

الأساس مزتامنة معا، وابلتايل يصبح تنفيذ الأهداف الاسرتاتيجية للويبو أأكرث قابلية للتحقيق.  ومؤرشات الأداء وخطوط
وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تركيا أأحرزت تقدما جيدا بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية وأأهنا أأكرث املاكتب نشاطا يف 

جمال التعاون يف جمال امللكية الفكرية عىل املس تويني الوطين وادلويل  املنطقة. ورأأى الوفد أأن تركيا اكتسبت خربة كبرية يف
نشاؤه يف تركيا س يكون دليه القدرة عىل حتسني احلصول عىل برامج الويبو ذات الصةل والنتاجئ  وأأن أأي مكتب خاريج يمت اإ

ت ادلولية والرشاكت ادلولية واملتعددة املرتقبة بطريقة فعاةل من حيث التلكفة. وتعلق تركيا أأمهية كبرية عىل اس تضافة املنظام
اجلنس يات. وابلنس بة للمواقع اجلغرافية اخلاصة، فضال عن ادلمع اللوجس يت واملايل، فاإن ذكل يشلك حافزا للمؤسسات 

 والرشاكت يف تركيا. وسيس تفيد مكتب الويبو اخلاريج أأيضا من هذا ادلمع.

 روضا، مث فتح ابب املناقشة.وشكر الرئيس وفد تركيا ومجيع الوفود اليت قدمت ع .365

ن امجلعية العامة لعام  .366 اعمتدت املبادئ التوجهيية املتعلقة بفتح  2015وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وقال اإ
بأأنسب سبيل  2017ماكتب الويبو اخلارجية. وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأن تمتكن اللجنة من أأن تويص للجمعية العامة لعام 

ن اجملموعة ابء ترى أأن قرار امجلعية العامة لعام للميض قدما يف يتضمن املبادئ التوجهيية  2015 تنفيذ هذا القرار الهام. وقال اإ
ىل ثالثة ماكتب خارجية مع الثنائية  اليت ينبغي اتباعها دون تغيري. وأأيدت اجملموعة ابء املهنجية وحتديد ما يصل اإ

ىل أأنه يف امجلعية العامة لعام ، ورأأت أأهنا ينبغي أأن تكون مسأأةل 2016/2017 خصصت  2016ذات أأولوية. وأأشار الوفد اإ
ادلول الأعضاء الكثري من الوقت لهذه املسأأةل ومتكنت من التفاق عىل مكتبني، ولكهنا مل حتدد مكتبا اثلثا أأو ليس دلهيا 

ن اجملموعة ابء ترى أأن املناقشات ينبغي أأ  ن جترى بكفاءة حتت قيادة الرؤساء الوقت الاكيف ملناقشة قضااي أأخرى. وقال اإ
خالل جلنة املزيانية وامجلعية العامة. وذكرت اجملموعة ابء أأهنا ل تزال ملزتمة ابملشاركة يف احلوار بطريقة بناءة، وأأنه ينبغي عىل 

عن تقديرها  ادلول الأعضاء أأل تكرس الكثري من الوقت لهذه املسأأةل نظرا لوجود مسائل هامة أأخرى. وأأعربت اجملموعة ابء
ود خطيا سلفا عىل للوفود املوقرة من الهند ومجهورية كوراي ورومانيا والإمارات العربية املتحدة وسلطنة عامن عىل تقدمي الرد

ىل أأن الردود جاءت مفيدة جدا لفهم كيفية مسامهة املاكتب اخلارجية املقرتحة يف حتقيق أأهداف الويبو. أأس ئلهتا. وأأشار  ت اإ
جابة عىل أأس ئلهتا ول س امي السؤال )أأ(، أأي  وأأعربت اجملموعة يران وتركيا لالإ ىل املندوبني من اإ ابء عن تطلعها اإىل الاس امتع اإ

كيف سيسامه املكتب اخلاريج يف حتقيق أأهداف الويبو وتنفيذ الربامج. وقد مت ابلفعل الرد عىل بعض أأس ئةل اجملموعة ابء 
ىل مزيد من الت اجملموعة ابء الفرصة لتشكر املندوب املوقر لكولومبيا عىل  واغتمنتوضيح. وأأعربت عن رغبهتا يف الاس امتع اإ

تقدمي الرد عىل أأس ئلهتا خطيا ومس بقا. وتساعد الردود اجملموعة ابء عىل أأن تفهم بشلك أأفضل كيفية مسامهة املكتب اخلاريج 
، وطلب الاطالع A/56/15املايض، الوثيقة  املقرتح يف حتقيق أأهداف الويبو. ونظر الوفد يف وثيقة امجلعية العامة يف العام

 عىل أأي معلومات مس تجدة بني امجلعية العامة يف العام املايض والآن، لأهنا س تكون مفيدة.
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وحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأعرب عن امتنانه للعروض املقدمة من خمتلف  .367
يت أأدىل هبا الرئيس. ورأأى الوفد أأن املبادئ التوجهيية لعبت دورا حموراي يف هذه املناقشات. الوفود واللكامت الافتتاحية ال

قلميية ابلإجامع لكولومبيا. ومت  أأعربت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عن رغبهتا يف التصديق عىل ترش يح مجموعهتا الإ
. وقد قدمت 2016/2017عرشين للجنة الربانمج واملزيانية وللثنائية تقدمي اقرتاح كولومبيا رمسيا يف ادلورة اخلامسة وال 

 الاقرتاح ة الاقرتاح. وابلنس بة للمجموعة، يفي هذاجملموعة ترش يح كولومبيا لأهنا تعكس اقتناعا جامعيا بسالمة وجود
أأيت ذكل انعاكسا للأمهية اليت ابملتطلبات املنصوص علهيا يف املبادئ التوجهيية وحتظى ابدلمع املؤسيس والتقين املطلوب. وي

دماهجا الإجيايب يف البيئة العاملية لتمنية بدلاهنا. وأأكدت اجملموعة جمددا ع ىل تولهيا اجملموعة للملكية الفكرية وتعزيز اقتصاداهتا واإ
عيات السابقة بعد أأهنا س تعتربها أأولوية لتنفيذ قرار فتح ماكتب خارجية للويبو يف اخلارج والاعرتاف ابلتقدم احملرز يف امجل 

املوافقة عىل افتتاح ماكتب خارجية جديدة يف اجلزائر ونيجرياي. وأأكد الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تسهم 
سهاما كبريا يف هذه العملية، ليس فقط يف املفاوضات اليت مسحت ابعامتد املبادئ التوجهيية ولكن أأيضا يف معلية التفاوض  اإ

قلميية داخليا وبتوافق الآراء ترش يح كولومبيا. وأأعربت اجملموعة عن  بأأمكلها اليت جرت يف العام املايض حيث أأيدت اجملموعة الإ
، وليس دون الإشارة 2016/2017أأملها يف أأن تمتكن هذه اللجنة من التوصية ابفتتاح مكتب خاريج يف كولومبيا للثنائية 

ىل أأهنا ل تتنافس عىل الثنائية  املقبةل، واليت ينبغي أأيضا الاعرتاف هبا مكسامهة جديدة يف تيسري املفاوضات ومعلية صنع أأول اإ
 كولومبيا. وفدالقرار. وبناء عىل ذكل، المتس الوفد من ادلول الأعضاء الاهامتم ابلعرض اذلي قدمه 

آس يا واحمليط الهادئ )اجملموعة الآس يوية( وشكر مجيع .368 ندونيس يا ابمس مجموعة أ ادلول الأعضاء املتقدمة  وحتدث وفد اإ
يران وسلطنة عامن ومجهورية كوراي ورومانيا  مبا يف ذكل وفود، 2018/2019لس تضافة مكتب خاريج للثنائية  الهند واإ

ن ش بكة الويبو للماكتب اخلارجية تشلك جزءا  وتركيا والإمارات العربية املتحدة عىل تقدميها عروضا شامةل ومفيدة. وقال اإ
ىل ادلول الأعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة والرشاكء. وينبغي  هاما من املنظمة ىل تقريب خدمات الويبو وتعاوهنا اإ هيدف اإ

عىل املاكتب اخلارجية أأن تضيف بوضوح قمية وكفاءة وفعالية اإىل حتقيق أأهداف الويبو وتنفيذ براجمها وأأن تس تجيب 
ليه يف العروض اليت لالحتياجات والأولوايت احملددة للبدلان واملناطق اليت يع مل فهيا املكتب اخلاريج. وقد مت التطرق اإ

لهيا ادلول الأعضاء، وأأعربت عن أأملها يف زايدة التفاعل مع مجيع مودعي الطلبات خالل ادلورات غري الرمسية  اس متعت اإ
يبو وتنفيذ براجمها. ومع بشأأن الكيفية اليت س تضيف هبا ماكتهبم اخلارجية املقرتحة قمية وكفاءة وفعالية لتحقيق أأهداف الو 

ىل  ىل البدلان اليت من املزمع أأن تس تضيف  10وصول العدد اإ متقدمني لس تضافة ماكتب خارجية للويبو فاإن معلية التوصل اإ
ماكتب خارجية للويبو س تكون قرار ل خيلو من التحدايت. وأأعربت اجملموعة عن اعتقادها بأأن معلية التفاوض بشأأن مناقشة 

جية جديدة للويبو ينبغي أأل تؤثر عىل املفاوضات يف قضااي أأخرى ويف جلان الويبو الأخرى والعكس فتح ماكتب خار 
ىل نتيجة مقبوةل للجميع يف مناقشة فتح  ن اجملموعة الآس يوية ستبقى بناءة وملزتمة بتيسري التوصل اإ ابلعكس. وقال الوفد اإ

لقضااي الأخرى داخل الويبو. وأأكدت اجملموعة لدلول ا ماكتب خارجية جديدة للويبو وكذكل يف مجيع املناقشات بشأأن
س تقف دامئا عىل أأهبة الاس تعداد للمسامهة بنشاط وبروح بناءة يف اختاذ القرار، وذكل يف ضوء تقدم س تة من الأعضاء أأهنا 

يران وسلطنة عامن ومجهورية كوراي واململكة العربية السعودية والإمارات   العربية املتحدة.مودعي الطلبات، ومه الهند واإ

ىل ادلول الأعضاء يف  .369 وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة دول أأورواب الوسطى ودول البلطيق. وتوهجت ابلشكر اإ
ىل أأن اجملموعة س تكرر  الويبو عىل طرهحا املقرتحات املتعلقة ابس تضافة مكتب الويبو اخلاريج وعىل العروض اجليدة. وأأشار اإ

عطاء الأولوية  2015مت التفاق علهيا يف امجلعية العامة لعام  تأأييدها للمبادئ التوجهيية اليت واليت تنص عىل أأنه ينبغي اإ
للمناطق اليت ل توجد فهيا ماكتب خارجية وينبغي النظر يف التوزيع اجلغرايف العادل وقبوهل. وأأعربت الوفد عن رغبته يف أأن 

ىل أأن مجموعة بدلان أأورواب الو  سطى والبلطيق يه املنطقة الوحيدة اليت ليس هبا أأي مكتب يلفت انتباه ادلول الأعضاء اإ
نشاء املاكتب اخلارجية جيب أأن  خاريج وأأن رومانيا ترحشت لهذا الغرض. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التشديد عىل أأن اإ

دة التقنية يضيف قمية عىل املس توى الوظيفي واملايل وأأن يتطابق مع الاحتياجات الفعلية للمنظمة من حيث تقدمي املساع
ىل أأن اجملموعة ستشجع ادلول الأعضاء عىل النظر يف املبادئ التوجهيية أأثناء مناقشة قضااي  وبناء القدرات والتدريب. وأأشار اإ
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املاكتب اخلارجية. وأأيدت اجملموعة مهنجية حتديد مكتب خاريج واحد للثنائية احلالية مكسأأةل ذات أأولوية. وقد مت تكريس 
ناقشة هذه املسأأةل خالل امجلعية العامة السابقة وأأيدت اجملموعة هنجا معليا وأأكرث كفاءة. ومع ذكل، يتعني الكثري من الوقت مل 

عداد قرار فتح املاكتب اخلارجية يف الثنائية  2016عىل اجملموعة أأن تأأخذ يف الاعتبار بيان رئيس امجلعية العامة يف عام  عند اإ
الوسطى والبلطيق أأهنا ل تزال ملزتمة ابملشاركة يف املناقشات البناءة بشأأن . واشارت مجموعة بدلان أأورواب 2018/2019

 هذه املسأأةل.

وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وشكر مجيع الوفود اليت أأبدت رغبهتا يف اس تضافة مكتب خاريج  .370
لتوس يع ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية يف مجيع  وهنأأ الوفود عىل تقدمي عروض ممتازة بشأأن هذا املوضوع. وأأعرب عن تأأييده

أأحناء العامل وأأنه س يظل يرى أأن مسأأةل فتح ماكتب خارجية جديدة هممة للغاية يف جدول أأعامل جلنة الربانمج واملزيانية. 
جيابية. وأأفاد بأأن  ىل اختاذ قرارات اإ اجملموعة ل وأأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة يف أأن تؤدي املناقشات بشأأن هذا املوضوع اإ

ىل تسهيل املناقشة بشأأن مسأأةل فتح ماكتب خارجية  سهاما بناء يف أأي معلية هتدف اإ تزال ملزتمة هبذه املسأأةل وستسهم اإ
 جديدة.

جابة عىل الأس ئةل اليت أأاثرهتا اجملموعة ابء.  .371 الويبو دلهيا تسعة أأهداف اسرتاتيجية ودلهيا  أأن وذكهروحتدث وفد تركيا لالإ
آليات خمتلفة لت  الربانمج واملزيانية من أأمه الأدوات اليت تساعد الويبو عىل حتقيق هذه ويعترب حقيق هذه الأهداف املعمتدة. أ

الأهداف بطريقة مهنجية واسرتاتيجية. وس تصبح بعض الأهداف أأكرث أأمهية من غريها ابلنس بة للمكتب اخلاريج يف تركيا من 
 للملكية الفكرية وتيسري اس تخدام امللكية الفكرية لأغراض التمنية أأجل حتقيق تطور متوازن يف الإطار املعياري ادلويل

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ومعاجلة امللكية الفكرية فامي يتعلق  وتنس يق وتطوير البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية، واإ
ليس فقط من جانب مكتب امللكية الفكرية  الوفد نوع الأنشطة اليت س تضطلع هبا تركيا ووصفبقضااي الس ياسات العاملية. 

ذاكء الوعي يف تركيا هو من بني أأمه الأنشطةبل أأيضا من جانب املنظامت احلكومية وغري احلكومية الأخرى.  ن اإ . ويف وقال اإ
خرى ندوة وورشة معل ومؤمتر وسامه فهيا. وأأجنزت هيئات أأ  118العام املايض، حرض مكتب امللكية الفكرية مبفرده أأكرث من 

جناز العديد  نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وقد مت اإ مثل وزارة امجلارك والس ياحة ووزارة العدل، مشاريع تتصل بصفة خاصة ابإ
بنجاح، ومن بني تكل املشاريع، اختيار أأحد ماكتب امللكية الاحتاد الأورويب امللكية الفكرية مع  مبواءمةمن املشاريع املتعلقة 

تذى  الفكرية . ولإظهار الأمهية املزتايدة ملسائل امللكية الفكرية يف تركيا، بدأأ العمل ابلقانون اجلديد حلقوق امللكية بهمكثال حي 
ندوة ومؤمترا وورشة معل يف  170، ومنذ ذكل احلني مت تنظمي أأكرث من 2017الصناعية، مبا يف ذكل حق املؤلف، يف يناير 

سهام للمكتب اخلاريج يف تركيا هو  تركيا من قبل اجلامعات واملنظامت غري احلكومية والواكلت الأخرى. ورأأى الوفد أأن أأمه اإ
ويمتتع لك من مكتب امللكية الفكرية وبعض الهيئات احلكومية الأخرى خبربة  تعزيز الوعي ابمللكية الفكرية جبميع جوانهبا،

هتا. اجملالت احملددة اليت س تكون ذات  من بنيو  وافرة، وميكهنا نرش هذه اخلرية ليس يف تركيا حفسب، بل يف املنطقة برمه
ن تركيا تعلق أأمهية كبرية عىل املؤرشات اجلغرافية وأأهنا تدرك  أأمهية كبرية للبدلان اجملاورة يه املؤرشات اجلغرافية. وقال الوفد اإ

حدى الأدوات الهامة لتمنيهتا ولبدلان املنطقة.  برانمج خاص ومزيانية  مكتب اخلاريجوس يكون لل متاما أأهنا ميكن أأن تكون اإ
أأكرث حتديدا فامي يتعلق ابلأنشطة والربامج ذات  زءا من برانمج الويبو ومزيانيهتا، ولكهنام س يكواننابلطبع ج نوس يكوانخاصة 

املكتب  وسيس تفيد النتاجئ املرتقبة والأهداف وخطوط الأساس ومؤرشات الأداء املصممة من أأجل املكتب اخلاريج.
تواصل قوي من شأأنه أأن ينشأأ من خالل املكتب اخلاريج عن طريق اجلهات املعنية احمللية، الأمر ن ماخلاريج يف تركيا 

اذلي ل ميكن أأن حيققه مقر الويبو. اثنيا، سيس تضيف املكتب اخلاريج يف تركيا اجامتعات وندوات للبدلان يف املنطقة بدل 
نظرا أأيضا للقدرة احملدودة للموارد البرشية للويبو، وخاصة يف من عقدها بصفة عامة، وهذا س يكون فعال من حيث التلكفة. و 

ن التشاور مع اخلرباء احملليني والعمل  الإملام ابلحتياجات احمللية والواقع يف املنطقة مبا يف ذكل الرشق الأوسط والبلقان، فاإ
ىل نتاجئ أأفضل للك ندوة أأو ورشة معل،  أأو غريها. معهم سوف يقلالن من التاكليف، وسوف يؤداين اإ

وشكر وفد كولومبيا مجيع الوفود عىل العروض وعىل الأس ئةل اليت طرحهتا خمتلف اجملموعات. وأأعرب عن رغبته يف  .372
الإجابة عن الأس ئةل اليت طرحهتا اجملموعة ابء. وذكر الوفد أأنه فامي يتعلق بكولومبيا، س يوحض أأن الاقرتاح الكولوميب اذلي ق دم 
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ليه يف الوثيقة يف العام املايض واملشار  مل يتغري عىل الإطالق ومل تتغري حمتوايته اإطالقا ول يزال الاقرتاح  A/56/15اإ
يف  مطروحا. وذكر الوفد أأن كولومبيا أأحرزت تقدما كبريا فامي يتعلق ابلتصديق عىل املعاهدات. وعندما مت تقدمي اقرتاح كولومبيا

من املعاهدات الس تة والعرشين اليت تديرها الويبو، وأأصبحت كولومبيا معاهدة  12اكنت كولومبيا دوةل طرفا يف  ، 2016عام 
آخرها معاهدة بودابست لإيداع الاكئنات احلية  13اليوم دوةل طرفا يف  معاهدة من تكل املعاهدات الس تة والعرشين، وأ

أأن القمي الواردة يف الاقرتاح تبلغ  ادلقيقة. ومل ترد هذه املعلومات يف الاقرتاح املقدم رمسيا. وأأطلع الوفد ادلول الأعضاء عىل
دولرا أأمريكيا س نواي تتعلق بتاكليف تشغيل املكتب. وقد مت حتديث هذه الأرقام وبلغ الرمق املناظرة  75 832
ىل أأن اخلطوة الأخرى اليت يتعني أأخذها يف الاعتبار يه  91 280 اللجنة املشرتكة بني القطاعات أأن دولرا أأمريكيا. وأأشار اإ
نشاء مكتب خاريج، وعقد الاجامتع الوزاري لهذا الغرض يف بداية هذا العام. كام ومبيا أأيهدت يف كول الاقرتاح املتعلق ابإ

أأيدت الهيئة، اليت س يعمل فهيا املقر الرئييس للمكتب اخلاريج، املوافقة عىل احلزي املادي املقرر ختصيصه لهذا الغرض. وهذا 
هو اقرتاح يتعلق  اقرتاح كولومبيا أأكهد الوفد أأن ،ويف اخلتامعليه عىل مر الزمن. يدل عىل الاهامتم، اذلي جيري احلفاظ 

كرت للتو.أأنه مبكتب خاريج وطين و   مل حيدث أأي تغيري ابس تثناء العنارص الرئيس ية اليت ذ 

يران .373 يران س ت الإسالمية( –)مجهورية  وحتدث وفد اإ ن اإ قدم ليجيب عن الأس ئةل اليت طرحهتا اجملموعة ابء. وقال اإ
يران مذكرة تفامه مع  ادلمع التقين فامي يتعلق بتنوع برامج املساعدة التقنية املقدمة يف البنية التحتية العاملية للويبو. ووقعت اإ

يران س تعمل كواهجة رئيس ية بني أأاكدميية الويبو  يران. ورأأى الوفد أأن اإ أأاكدميية الويبو لإنشاء مركز وطين للملكية الفكرية يف اإ
ن وس تعمل بطريقة أأكرث كفاءة وفعالية دون أأي ازدواج مع برامج الويبو ذات الصةل وتس تجيب للزايدة اليومية واملس تفيدي

نشاء  يران. ومن شأأن اإ لأمهية الابتاكر والإبداع وادلور اذلي ينبغي أأن تؤديه امللكية الفكرية يف اقتصاد قامئ عىل املعرفة يف اإ
ىل املواطنني وأأحصاب املصلحة يف امللكية الفكرية مبا يف ذكل املواطنني مكتب خاريج أأن يوفر منصة لتقدمي خدمات ا لويبو اإ

والرشاكت والقطاع اخلاص والبدل كلك. ويعترب املكتب اخلاريج جزءا ل يتجزأأ من تقدمي خدمات الويبو وأأهدافها، وسوف 
يران من خالل تعزيز املعارف ونرش دماج نظام قمي للملكية الفكرية يف اإ  أأصول امللكية الفكرية. وأأشار الوفد اإىل يرص عىل اإ

يران أأن يوفر العديد من املزااي يف الولايت ويمكل هجود الويبو الوطنية الرامية اإىل نرش الوعي  من شأأن مكتب خاريج يف اإ
ن ذكل ي عد مسأأةل ابمللكية الفكرية واحرتاهما. ومع مراعاة املنظامت الوطنية واملواطنني والأعامل التجارية عىل أأرض الواقع، فاإ 

ابلغة الأمهية ابلنس بة للويبو، ويرى الوفد أأن هذه املسائل الهامة ل ميكن أأن تتحقق دامئا من املقر. ويؤدي املكتب اخلاريج 
دورا هاما يف هذا الصدد. وميكن ملثل هذا املكتب أأن يسهم يف ضامن تقريب اخلدمات والتعاون التقين فامي يتعلق ابمللكية 

يران س يحسن من تعزيز املنظامت والقمي الفكرية اإىل  اجملموعات اليت لها مصاحل فهيا، كام أأن وجود مكتب خاريج يف اإ
نفاذ  واخلدمات ويزيد أأيضا تأأثريها احمليل من خالل معاجلة اس تخدام امللكية الفكرية من جانب الرشاكت الصغرية واملتوسطة واإ

أأحصاب املصلحة. وفامي يتعلق ابدلور الإقلميي احملمتل ملثل هذا املكتب يف حقوق امللكية الفكرية وتطوير وابتاكر رشاكة مع 
يران دلهيا موقع جغرايف مناسب يف املنطقة ل يوجد فيه مكتب خاريج يف املنطقة حاليا.  ىل أأن اإ يران، وأأشار الوفد ابلفعل اإ اإ

قلمييا يف املس تقبل. يران أأن يلعب دورا اإ ذا ظهرت  وميكن للمكتب اخلاريج احملمتل يف اإ يران لها بعد جغرايف اإ ويرى الوفد أأن اإ
يران أأن يضمن  ىل مثل هذه اخلدمات والأنشطة أأو اكن هناك طلب للقيام بذكل ادلور. وميكن ملثل هذا املكتب يف اإ حاجة اإ

قلميية. ودلى يران  الهنوض بأأهداف الويبو يف املنطقة أأكرث من أأي وقت مىض، وأأن يكون مس تعدا ملواصةل دمع الأنشطة الإ اإ
تعاون وثيق مع بدلان املنطقة يف توفري مجموعة متنوعة من اخلدمات وتطوير ادلورات التدريبية وتبادل أأفضل املامرسات 
وس تواصل العمل عىل ذكل. وأأبرز الوفد أأيضا أأن املاكنة العلمية ووجود اجلامعات واحلاصلني عىل درجة املاجس تري 

سهاما كبريا يف تعزيز أأهداف الويبو واسرتاتيجيهتا الهنائية وادلكتوراه يف جمال امللكية الفكرية ومي كن أأن يسهم املوقع اجلغرايف اإ
 عىل الصعيدين الوطين والإقلميي.

يران وكولومبيا عىل تفسرياهتم الوافية. .374  وأأعرب وفد الياابن عن تقديره للمندوبني املوقرين لرتكيا واإ

مهتا وعن رغبته يف مشاركة وفد املكس يك وأأعرب  .375 تعيني أأفاكره بشأأن معلية عن شكره للوفود عىل العروض اليت قده
جيابية وبنهاءة املاكتب اخلارجية ، وبعد مفاوضات طويةل ومكثفة، اتفقت ادلول الأعضاء عىل 2016. ويف أأكتوبر بروح اإ
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ة، عند اعامتدها، بطريقة موضوعية تقيمي املقرتحات املبادئ التوجهيية ملاكتب الويبو اخلارجية، وس توِجه املبادئ التوجهيي
ىل توصيات تعمتد عىل أأفضل املقرتحات. ويف  املطروحة. ورأأى الوفد أأن الويبو ستس تفيد من هذه العملية وس تؤدي العملية اإ

كيفية ذكل الوقت، وتطرقت املكس يك، شأأهنا يف ذكل شأأن ادلول الأخرى، اإىل هممة الفحص الضمريي والبحث املتعمق لل 
آلية امللكية الفكرية يف تعزيز معل الويبو من خالل مكتب خاريج من شأأنه أأن حيسن معلها وحيسن  اليت ميكن أأن تسهم هبا أ

عداد مقرتح ملكتب خاريج للثنائية  نتيجة مشاورات مكثفة  2016/2017نطاق أأنشطهتا انطالقا من أأراضهيا. وجاء قرار اإ
عا عىل ذكل. وذكر الوفد أأن جتربة الس نوات الأخرية أأظهرت أأن املبادئ التوجهيية جدا بني املؤسسات يف املكس يك تعمل م

مل تعد أأداة موضوعية وشفافة ولكهنا جمرد قامئة ابملتطلبات ذات الأمهية الثانوية وأأعرب الوفد عن أأسفه ذلكل. وأأظهرت 
ىل كيفية احنراف العملية، من وهجة نظره، املفاوضات بشأأن هذا املوضوع أأمهية طفيفة تتعلق ابملبادئ التوجهيية. وأأشار  الوفد اإ

نشاء املاكتب اخلارجية اليت ل  عن املسار الطبيعي، ورأأى الوفد أأنه من الصعب الآن رمس طريق لتحقيق الهدف، وهو اإ
ىل الشعور بقدر معني من املواهجة مل  نشاؤها. وجيب عىل ادلول الأعضاء أأن تدرك أأن العملية قد أأدت اإ ناقشة يزال يتعني اإ

هذا البند. ورأأى الوفد أأنه ميكن الأفضل اس تخدام التقرير الوقائعي والتقين عىل حنو أأفضل وميكن أأن يوفر ذكل عنارص 
ماكن الأمانة  وقائعية ولكن أأيضا عنارص جودة من وهجة نظر الأمانة اليت من املمكن أأخذها يف الاعتبار عند اختاذ القرار. وابإ

التوجهيية لتيسري العملية. ودعا الوفد اإىل التفكري يف املس تقبل القريب يف حقيقة أأن الصيغة املعمتدة أأن تفعل املزيد يف املبادئ 
للنظر يف املقرتحات ل تكفي لضامن اختاذ قرار موضوعي دون أأي اعتبارات س ياس ية متكن الويبو من توفري حامية أأفضل 

ىل تطوير امللكية الفكرية ونظام  لعملها يف أأحناء العامل. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حتقق املنظمة هدفها املمتثل يف املبادرة اإ
، بصفته املنسق الإقلميي ابراغوايالبيان اذلي أأدىل به وفد  للملكية الفكرية متوازن وموضوعي ومفيد للجميع. وكرر الوفد

 2016/2017دمي مرحش واحد للثنائية بأأن منطقة مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب اضطلعت بعملية صعبة لتقمذكرام 
، من أأجل هتيئة مناخ موات لختاذ قرار بشأأن املاكتب 2018/2019واختذت قرارا صعبا اثنيا بعدم اقرتاح مرحش اثن للثنائية 

نشاء ش بكة من املاكتب  نشاؤها. وذكر الوفد أأنه يف حني تعرتف املكس يك جبدارة اإ اخلارجية الأربعة اليت ل يزال يتعني اإ
اخلارجية وتلزتم الزتاما اكمال ابمللكية الفكرية فقد قررت حكومة املكس يك عدم تكرار اهامتهما ابس تضافة مكتب خاريج بعد 
حتديد نقاط الضعف يف العملية، وكذكل الإسهام يف الإمياءة اليت قدمهتا مجموعة دول أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب 

 تعزيزأأن املكس يك تمتسك ابلزتاهما بتعزيز نظام امللكية الفكرية وابلتنس يق مع الويبو س تحاول  لتيسري العملية. وذكر الوفد
ىل بذل هجد مشرتك أأخري  ملداخالتامللكية الفكرية عىل مجيع املس توايت. وأأعرب الوفد عن تأأييده  حامية خمتلف الوفود اإ

جيابية وبناءة مع مراعاة املبادئ التوجهيية لصاحل ن تبادل الآراء للعمل بروح اإ  املنظمة وامللكية الفكرية وجممتعاتنا. وقال الوفد اإ
فد اذلي مسعته ادلول الأعضاء اليوم ابس تخدام املهنجية اليت اقرتهحا الرئيس فامي يتعلق ابلأس ئةل وهذا احلوار هو أأمر يراه الو 

جيابيا وبناء للغاية. وأأعرب الوفد عن أأمهل أأيضا يف أأن ي   يف احلس بان  ش بكة جغرافية مس تدامة وعادةل وفعاةلوجود مبدأأ  ؤخذاإ
نشاء ماكتب خارجية جديدة مضن وأأن يكون للك مكتب من  ،املبادئ التوجهيية ، كام ورد يف هذه العملية املتعلقة ابإ

 املاكتب اخلارجية منطقة معليات جغرافية حمددة بوضوح.

ن الوفد س يقوم مقام ميرس املفاوضات بشأأن وهنأأ وفد لتفيا الرئيس عىل تعيينه رئيسا للجنة الربانمج  .376 واملزيانية. وقال اإ
املاكتب اخلارجية اليت جرت يف العام املايض أأثناء انعقاد امجلعية العامة. وطلب الوفد من ادلول الأعضاء أأن تذكر نفسها بأأن 

ولكهنا مفهومة للجميع. وشكر  هناك أأش ياء مت تسجيلها وك تبت يف الواثئق، ولكن هناك أأيضا أأش ياء مل يمت تسجيلها أأبدا،
الوفد اجملموعتني الإقلمييتني، وهام اجملموعة الأفريقية ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل احرتام تكل التفاهامت اليت 

لهيا ادلول الأعضاء خالل تكل املفاوضات الطويةل والصعبة واليت مل تسجل قط. وس تقوم هااتن اجملموعتان  بتيسري توصلت اإ
ىل اتفاق بشأأن املاكتب اخلارجية للثنائية املقبةل، وكام ترى ادلول الأعضاء، ليس هناك مرحشني أأفارقة أأو مرحشني  التوصل اإ

. وهذا أأمر حياول الوفد طرحه عىل الورق، ولكنه غري 2018/2019من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب للثنائية 
هذا الالزتام، ويرى الوفد أأن هناك دلةل جيدة جدا عىل الروح البناءة واملشاركة، وينبغي  ممكن. ومع ذكل، يمت احرتام

ىل أأن دعوة  احلفاظ علهيا أأيضا خالل املفاوضات بشأأن املاكتب اخلارجية املتبقية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف الإشارة اإ
ىل تعيني املضيفني الأربعة املتبقني ينبغي ات  ىل توافق يف الآراء يف اجملموعة الآس يوية اإ باعها برشط أأن تتوصل امجلعية العامة اإ
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نه لن يكون 2017عام  ىل توافق يف الآراء، فاإ ذا تعذر التوصل اإ ذا اكن هذا هو الهنج اذلي ميكن اتباعه، واإ . ورأأى الوفد اإ
ىل تفا مه غري رمسي بأأن الأولوايت جمرد احتفاظ ببدل مضيف ينبغي تعيينه يف الثنائية هذه كرهينة. وتوصلت ادلول الأعضاء اإ

ينبغي أأن ت عطى لتسمية مضيف لبدل مضيف للثنائية هذه، ورأأى الوفد أأنه س يكون منصفا متاما ويامتىش كذكل مع قرار 
ىل امجلعية العامة املقبةل توصية واحضة بشأأن 2015امجلعية العامة مجلعيات عام  . وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يقدم الرئيس اإ

 تب الويبو اخلارجية للثنائية احلالية والقادمة.متديد ماك

وشكر الرئيس وفد لتفيا عىل لك اجلهود اليت بذلها بوصفه رئيسا للجمعية العامة يف العام املايض وأأيضا يف هذا العام  .377
جياد حل لهذه املشلكة. وأأعرب الرئيس عن رغبته يف أأن تمتكن ادلول الأعضاء  جياد طريقة حللعندما حاول اإ هذه  من اإ

 املشلكة.

آس يا واحمليط الهادئ )اجملموعة الآس يوية( وأأضاف  .378 ندونيس يا ابمس مجموعة أ وأأيد وفد ابكس تان البيان اذلي أأدلت به اإ
نشاء املاكتب  زاء هذه املسأأةل. وشكر الوفد يف البداية ادلول الأعضاء عىل تقدمي عروض تفصيلية عن اإ موقفه الوطين اإ

ىل أأن أأحد أأس باب مرونة ابكس تان يف املبادئ التوجهيية هو النداء احلثيث اخلارجية، وأأحاط الوفد علام مبق رتحاهتم. وأأشار اإ
للمناطق املمثةل متثيال انقصا لإنشاء ماكتب خارجية مكسأأةل ذات أأولوية. وذكر الوفد أأن مبادئ التاكفؤ والشمول واملوضوعية 

نشاء ماكتب والرتكزي اخلاص عىل جوانب التمنية يف ابكس تان تتسم بأأمهية ق صوى. وأأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن اإ
ىل تمنية غري متاكفئة لقتصاد املعرفة بني البدلان اليت دلهيا ماكتب خارجية وتكل اليت  خارجية جديدة من شأأنه أأن يؤدي اإ

وسط فهيي اس تثناءات. وقال ليس دلهيا. أأما املناطق اليت ل تمتتع بتغطية مالمئة من املاكتب اخلارجية مثل أأفريقيا والرشق الأ 
آلية تسبب تفاوات يف الوقت اذلي تسعى فيه ادلول الأعضاء اإىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة امجلاعية واملقرتحات  ن أأي أ اإ
الوطنية اليت تتحول يف املنطقة لن تكون مقبوةل دلى الوفد. ورأأى الوفد أأن تزايد املاكتب اخلارجية مع لك بدل يطلب مكتبا 

نشاء ماكتب خارجية خار  ىل اإ جيا قد ل يكون الهنج الصحيح. وذكر الوفد أأنه يف الوقت اذلي تسعى فيه ادلول الأعضاء اإ
، فاإن هناك حاجة لإجراء املزيد من املشاورات لتطبيق املبادئ التوجهيية حبمكة عىل املقرتحات 2019جديدة حبلول عام 

جياد أأو  2021عام  بتوافق الآراء. ويكتسب الاس تعراض اذلي أأجري يف أأمهية يف حتديد الأثر احلقيقي للماكتب اخلارجية يف اإ
 تيسري أأوجه التفاوت يف املعارف.

 .10ونظرا لعدم وجود وفود ترغب يف أأخذ اللكمة، علق الرئيس املناقشة بشأأن البند  .379

 ر، وتال مرشوع القرار.، أأبلغ الرئيس اللجنة بأأنه جيري توزيع مرشوع قرا10وعند اس تئناف املناقشة بشأأن البند  .380

ىل أأن مرشوع القرار ذكر أأن جلنة الربانمج واملزيانية قد أأعادت النظر يف اقرتاح للثنائية  .381 يران اإ وأأشار وفد اإ
ىل اقرتاح غري واحضة، نظرا لأن 2016/2017 ىل اقرتاح حمدد. ورأأى الوفد أأن الإشارة اإ ذا اكن هذا يشري اإ ، وتساءل عام اإ

 عضاء قدم الكثري من املقرتحات لتكل الثنائية.عددا كبريا من ادلول الأ 

عالان يصف اخلصائص الرئيس ية لالقرتاح اذلي  .382 ىل أأن وفد كولومبيا قد أأصدر صباح يوم امخليس اإ وأأشار الرئيس اإ
قدمه يف الس نة السابقة وأأن ذكل أأعقبه عروضا للمقرتحات اجلديدة للثنائية التالية. وأأوحض الرئيس أأن هذا هو ما حتاول 

 قرات ذات الصةل أأن تعكسه.الف

ىل أأن هناك مقرتحات أأخرى ل تزال  .383 ل يف اقرتاح واحد فقط، وأأشار اإ يران عىل أأنه مل يعاد النظر اإ ووافق وفد اإ
مطروحة عىل قدم املساواة لتكل الثنائية. ورأأى الوفد أأنه جيب معامةل مجيع املقرتحات عىل قدم املساواة. وتساءل الوفد عن 

 الضوء عىل اقرتاح واحد فقط، وذكر أأنه ل يزال جيد صعوبة يف فهم ذكل. السبب وراء تسليط
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ىل أأنه من  .384 وأأكد الرئيس جمددا أأن القصد هو امجلع بني الوقائع كام حدثت يف مرشوع القرار هذا. وأأشار الرئيس اإ
تقدميه يف الس نة انحية، اكن هناك بيان من بدل يسجل طبيعة اقرتاحه بأأن يس تضيف مكتبا خارجيا، وهو اقرتاح س بق 

السابقة. وبعد ذكل، اس متعت اللجنة أأيضا اإىل عروض توضيحية بشأأن املقرتحات اجلديدة للثنائية املقبةل. وذلكل فاإن اليشء 
ذا  يران عام اإ ىل وفد اإ الوحيد اذلي حاول الرئيس القيام به هو مجع هذه احلقائق مضن مرشوع القرار. وبعد أأن توجيه سؤال اإ

اقرتح الرئيس أأن تعمتد اللجنة مرشوع القرار اذلي مت تالوته توا. ونظرا لعدم وجود اعرتاضات، مت اعامتد  اكن يتفق مع ذكل،
ىل أأن اليشء الوحيد املتبقي هو احلصول عىل قامئة القرارات اليت تعدها الأمانة، واليت سيمت توزيعها يف  القرار. وأأشار الرئيس اإ

ىل أأن تصل قامئة القرارات، وابلتايل ميكن للجنة الربانمج واملزيانية اختتام  بضع دقائق. واقرتح الرئيس تعليق اجللسة العامة اإ
 اجامتعها.

ن جلنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية(: .385  اإ

 ؛2018/2019اس تلمت عروضا عن الاقرتاحات اجلديدة لفتح ماكتب خارجية يف الثنائية  "1"

 ؛2016/2017ونظرت من جديد يف اقرتاح  للثنائية  "2"

ىل قرار بشأأن املاكتب اخلارجية اجلديدة قيد  "3" وأأجرت تبادل أأوليا لوهجات النظر بغية التوصل اإ
رت مواصةل املناقشات يف ادلورة السابعة والعرشين 2018/2019و 2016/2017النظر للثنائيتني  ، وقره

ىل امجلعية العامة يف دورة   .2017للجنة املزيانية هبدف تقدمي توصية اإ

 

 اختتام ادلورة 11البند 

ىل واذلي هو ، 11الرئيس عن البند التايل والأخري من جدول الأعامل، وهو البند  تأأعلن .386 اختتام ادلورة. وأأشارت اإ
لكرتونية من الوثيقة اإىل س ارات اليت اعمتدت وأأهناقر لأأن الأمانة قد أأعدت ووزعت وثيقة تتضمن قامئة جبميع ا رتسل نسخة اإ

ىل أأن جلنة املزيانية قد انهتت  ذا اكن  مناملنسقني الإقلمييني بعد ظهر اليوم نفسه. وأأشارت اإ أأي وفد دلى معلها وسأألت عام اإ
 يف أأخذ اللكمة. ةرغبال

جعل ادلورة الأوىل عمل الأمانة اذلي ل وتقديرهوأأعرب وفد املكس يك عن امتنانه لقيادة الرئيس طوال الأس بوع،  .387
نه دورة للجنة  دلورة السابعة ا س بقيت ت يؤيد ابلطبع القرارات اليت س تعمتدها جلنة املزيانية يف الفرتة الس  بناءة. وقال اإ

ىل املبادئ التوجهيية للويبو عىل النحو املتفق عليه ابلفعل يف جلنة املزيانية.   وأأشاروامخلسني للجمعيات، ويستند ذكل ابلطبع اإ
ىل  الوفد نه ل يرغب يف اإ لأنه يدرك أأن دورة جلنة املزيانية قد تناولت هذه النقطة، ولكنه  ار اكر تلموضوع ل أأن يكون تناوهلاإ

نه يشجع املدير العام عىل مواصةل التخطيط لتنفيذ  يود أأن يشدد عىل أأمهية املنظمة داخل منظومة الأمم املتحدة، وذلكل فاإ
منظومة الأمم املتحدة. وفامي يتعلق بتسوية مقر العمل اليت  حومكةمع  كرثنظمة عىل حنو أأ التوصيات اليت من شأأهنا مواءمة امل 

متت مناقش هتا يف وقت سابق، أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن نيته يف احلفاظ عىل الاتساق مع قرارات منظومة 
ىل  هتدفالأمم املتحدة ليست  الوفد أأن هذه املسأأةل  ورأأىلقاها موظفو املنظمة. تعديل أأو التأأثري عىل املرتبات اليت يتاإ

ىل أأن املكس يك،  حساسة بطبيعهتا يف الويبو وغريها من واكلت الأمم املتحدة والواكلت املتخصصة. غري أأن الوفد أأشار اإ
علام مبقرراهتا، أأاي  ونطيحي اس تقالل جلنة اخلدمة املدنية ادلولية، و  ونرتمحيبصورة عامة،  مجيع أأعضاء املنظمةو بصفة اترخيية، 

جراءاكنت، وفقا لوليهتا. وعرب الوفد عن تقديره للجهود اليت تبذلها الأمانة ورغبة الرئيس يف  اس تعراض  املساعدة عىل اإ
نه الوفد لوثيقة اليت مت توزيعها مؤخرا. وقال ل ينتظر ابهامتم معلومات عن نتاجئ املشاورات اليت جرت هذا الأس بوع يف س  اإ

 .للجنة املزيانية املقبةل يف سبمترباملزمع تقدميها عن أأمهل يف أأن تنعكس هذه املعلومات يف الوثيقة  فيينا، وأأعرب
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عىل قيادهتا طوال  يسوحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأعرب عن تقديره للرئ  .388
مانة عىل العمل املمتاز اذلي أأاتح للجنة املزيانية العمل بكفاءة عالية. وأأشار الوفد اإىل أأن التقدم احملرز يف هذا  ادلورة وللأ

ىل النتاجئ الهنائية املتعلقة ابعامتد املزيانية لعام   2018/19الأس بوع سيسمح لالجامتع املقبل للجنة املزيانية ابلوصول اإ
ابلتعاون الاكمل مع الرئيس والكياانت الأخرى اليت  هالزتمعن الوفد أأعرب س تعداد للجمعية العامة املقبةل يف أأكتوبر. و والا

ِ تعمل يف املسائل املعلقة. وكام ذكر املدير العام، فاإن املزيانية وثيقة ت   ف املنظمة فعال. ومن مث، رأأى الوفد أأن الويبو حباجة عره
تامتىش مع أأهداف التمنية املس تدامة وتنسجم مع بقية منظومة الأمم املتحدة. وفامي يتعلق ابملاكتب  اإىل خريطة طريق واحضة

هبا الرئيس هذا املوضوع، مما مسح للجنة املزيانية  تواملنظمة جدا اليت تناول اجلادةاخلارجية، أأعرب الوفد عن تقديره للطريقة 
عادة النظر يف الاقرتاح الكولوميب مكرحش ملك  . 2018/19 املقرتحات املقدمة لعامفضال عن ، 2016/17تب خاريج لعام ابإ

جموعة من الأس ئةل مبل تسمح فقط بتقدمي عرض رمسي جيد للمقرتحات بل أأيضا  ةس تخدممل ورأأى الوفد أأن املهنجية ا
ىل نقاش أأن والأجوبة ذات الصةل. و  الرئيس عىل املساعدة جدا يف ضوء مبادئنا التوجهيية. وشكر الوفد أأيضا  ثريذكل أأدى اإ

ىل توصيات للجمعية العامة، مع مراعاة أأن هناك أأوحض أأنه يف تيسري مجيع العمليات غري الرمسية. و  ليس من السهل التوصل اإ
وانشد الوفد  هناك عدد من املقرتحات الصحيحة والرشعية اليت ينبغي النظر فهيا.أأن فقط للماكتب اخلارجية، و  مقراتأأربع 

يسمح لدلول الأعضاء ابمليض قدما يف ادلورة املقبةل للجنة س ومتوازنة، مما  صاحلةرى العمل معا لإجياد بدائل اجملموعات الأخ
ىل أأنه أأبدى مرونة وقدم تنازلت، وأأنه يتوقع نفس اليشء من الآخرين.  املزيانية. وأأشار اإ

ياحه لأن اللجنة قد أأحرزت، وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأعرب عن ارت وحتدث  .389
جدول الأعامل. كام شكر من  بنود الهامةال حتت قيادة الرئيس، تقدما يف مناقشة مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية وغريها من 

عداد الواثئق ذات الصةل وللردود املفصةل  بذلهتاالأمانة عىل اجلهود ادلؤوبة اليت   عىل. ورأأى الوفد أأنه ينبغي والوافيةيف اإ
ىل اتفاق بشأأن املاكتب اخلارجية. واقرتح أأن تنظر اللجنة  تمتكن منللجنة خالل الاجامتع التايل للجنة املزيانية أأن ا التوصل اإ

أأي ماكتب خارجية وفقا للمبادئ التوجهيية  اليت ل يوجد هبا، وأأن تعطي الأولوية للمناطق وتراعيهيف التوزيع اجلغرايف العادل 
ىل أأنه ينبغي 2015امجلعية العامة يف عام املتفق علهيا خالل  للجنة أأن تنظر أأيضا يف بيان الرئيس بشأأن عىل ا. وأأشار الوفد اإ

عداد قرار فتح ماكتب خارجية يف الثنائية  2019امجلعية العامة يف عام  . وكام ذكر الوفد خالل البيان 2018/19عند اإ
فيه  ترحللمبادرات اليت اختذهتا الأمانة يف الوقت اذلي ط   اهعن تقدير  اجملموعة تالافتتايح والتدخالت الأخرى، أأعرب

بصفة  تأأولوايت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق يف نظام امللكية الفكرية العاملي فامي يتعلق ابملساعدة التقنية، وأأثن
طار الربانمج  دارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة يف اإ وأأاكدميية الويبو  30والربانمج  10خاصة عىل معل اإ

طار الربانمج  دمات خلكفل بشلك اكف الأداء السلمي والفعال ي مباتقدم البدلان  تعزز. ورأأى الوفد أأن هذه الأنشطة 11يف اإ
ىل مواصةل الأنشطة وتوس يع نطاق  هتطلععن الوفد وأأعرب للمنظمة.  دخالحيقق و عاملية الامللكية الفكرية  طار هذه  هااإ يف اإ

ىل  جراء الربامج لصاحل املنطقة واإ  مناقشات ممثرة وبناءة خالل ادلورة املقبةل للجنة املزيانية.اإ

ا وهمنيهتا اليت مسحت للجنة املزيانية وأأشاد ابلرئيس عىل قيادهت ،وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقيةوحتدث  .390
حراز تقدم كبري يف العديد من النقاط املدرجة يف جدول أأعاملها. كام شكر الأمانة عىل العمل الرائع اذلي أ   جنز يف جتميع ابإ

تنوع ال  لكونمرشوع الربانمج واملزيانية يس هتدف التمنية و  كونالواثئق خالل ادلورة. وأأعرب الوفد عن تقديره اخلاص ل
ابلأمهية اليت  التذكري يفاجملموعة عن رغبة  وأأعرباجلغرايف والبعد اجلنساين جزء ل يتجزأأ من ذكل كأهداف ذات أأولوية. 

طار معل املنظمة. وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية، أأكد الوفد من  4تعلقها عىل الربانمج  ومجيع املسائل الإمنائية اليت تدخل يف اإ
ىل أأنه قرر عدم تقدمي مرحشني للثنائية املقبةل من  وجودداده لتوس يع جديد الزتامه واس تع الويبو يف مجيع أأحناء العامل، وأأشار اإ

عىل عروضها  أأجل تيسري الاختيار بني املرحشني. وشكر الوفد الوفود اليت أأبدت اهامتما ابس تضافة مكتب خاريج وأأثىن
، WO/PBC/21/20الوثيقة  برضورة دراسةكد الوفد من جديد موقفه من جدول الأعامل، أأ  9املمتازة. وفامي يتعلق ابلبند 

دارة الويبو. وكرر الوفد ثقته ودمعه للأنشطة املقبةل وشكر املرتمجني  لأهنا تتضمن عددا من املقرتحات امللموسة لتحسني اإ
 الشفويني عىل معلهم خالل املؤمتر.
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آس يا الوسطى  ابمس وفد طاجيكس تانوحتدث  .391 ، وشكر الرئيس عىل قيادته والقوقاز وأأورواب الرشقيةمجموعة بدلان أ
يف الوقت املناسب. وأأشار الوفد  الأمانة عىل مساعدهتا يف تقدمي الواثئقشكر التقدم احملرز، و عىل القديرة يف اختتام ادلورة و 

ىل رغبته يف التعليق عىل البند  بشأأن مسأأةل الالزتام  ل س اميوقد مت تلبيهتا  موعةأأن شواغل اجمل موحضامن جدول الأعامل،  5اإ
بقرارات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وتنفيذ س ياسات متسقة يف النظام املوحد للأمم املتحدة. وأأعرب الوفد أأيضا عن رسوره 

يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة  هتامناقش م  ذلين سيمتال ،ملالحظة أأن الأرقام الواردة يف مرشوع الربانمج املقرتح والوثيقة
سوف تأأخذ يف الاعتبار قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ونتاجئ املشاورات الصيفية بني املنظامت اليت  ،املزيانية يف سبمترب

مي مزيد من ابلزتام الأمانة املعلن بتقدالوفد وابلتايل رحب  تتخذ من جنيف مقرا لها وأأمانة جلنة اخلدمة املدنية ادلولية.
حبلول ادلورة السابعة والعرشين للجنة  2018/19املعلومات عن الآاثر املرتتبة عىل الربانمج واملزيانية للثنائية و الوضوح 

املزيانية. ويف اخلتام، شكر الوفد ادلول الأعضاء عىل مناقشاهتا البناءة طوال ادلورة وأأعرب عن تطلعه لدلورة املقبةل للجنة 
 املزيانية.

ندونيس يادث وحت .392 آس يا واحمليط الهادئ، وشكر الرئيس عىل قيادهت ابمس وفد اإ القديرة واملذهةل يف توجيه  امجموعة أ
ىل املناقشة اجليدة بشأأن أأطر النتاجئ يف الربانمج واملزيانية املقرتحني فضال  ىل نتيجة مبكرة. وأأشار اإ الاجامتع حنو التوصل اإ

 هاديدمت حتساملية وأأكد أأنه ملزتم مبواصةل املناقشات بشأأن املسائل املعلقة اليت عن اخلطة الرئيس ية املقرتحة للأصول الرأأ 
حراز مزيد من التقدم يف تنفيذ تعديالت عايم  لدلورة املقبةل ىل اإ اليت  2003و 1999للجنة املزيانية. وتطلع الوفد أأيضا اإ
ىل أأن مسأأةل اخلعىل اتفاقية الويبو وغريها من املعاهدات اليت تديرها الويبو. وأأ أأدخلت  املقرتح يف مساهامت  فضشار أأيضا اإ

آس يا واحمليط  وأأعرب عن تطلعواصل املشاركة بنشاط يف هذه املناقشة. يس  أأنه الأعضاء ل تزال هتم اجملموعة، و  مجموعة بدلان أ
ىل تلقي الصيغة  الرائع  االرئيس عىل معله . وشكر الوفد2018/19ملرشوع الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية املراجعةالهادئ اإ

من جدول الأعامل بشأأن فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو.  10البند  حوليف تيسري املناقشات يف أأول تبادل للآراء 
ىل قرار بشأأن فتح ماكتب يرح أأعرب عن تو  ب اجملموعة جبميع الاقرتاحات اليت طرحت يف مناقشة الإجراء املتعلق ابلتوصل اإ

آس يا واحمليط الهادئ أأنه ينبغي معامةل مجيع الطلبات عىل قدم املساواة مع مراعاة املبادئ خارجية جديدة للويب و. ورأأت مجموعة أ
احللول املمكنة فامي  دراسةالتوجهيية والالزتام ابس تخدام الوقت من الآن وحىت ادلورة املقبةل للجنة املزيانية ملواصةل حماوةل 

ىل قرار بشأأن فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو. التوصمن  وذكل للمتكنيتعلق ابلإجراء،  مجموعة  الوفد عن الزتام وأأعربل اإ
آس يا واحمليط الهادئ كذكل  ىل نتيجة تكون مقبوةل للجميع يف املناقشة املتعلقة و  ةبناءال  ابملشاركةبدلان أ بتسهيل التوصل اإ

خرى داخل الويبو. وشكرت اجملموعة الرئيس مرة الأ قضااي البفتح ماكتب الويبو اخلارجية فضال عن مجيع املناقشات بشأأن 
 يف اللجنة.اليت دارت ابلتأأكيد املناقشات  أأفادتأأخرى والأمانة عىل التحضريات والإيضاحات والتفسريات اليت 

مانة  ،ابمس اجملموعة ابء ،وفد الياابن أأعربو  .393 عىل عن تقديره للرئيس عىل توجهياهتا املتفانية. كام أأعرب عن تقديره للأ
مع اللجنة طوال الأس بوع. وشكر الوفد  ادلامئ عىل وجودمهلمرتمجني الشفويني لما قدمته من مساهامت خالل الأس بوع و 

أأيضا مجيع املنسقني الإقلمييني وادلول الأعضاء عىل هجودمه ادلؤوبة خالل الأس بوع. وفامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية، قدمت 
ىل  املاكتب اخلارجية. وأأعربت اجملموعة ابء عن تقديرها للبدلان اليت  املتقدمني لس تضافةاجملموعة ابء ابلفعل أأربعة أأس ئةل اإ

ضافية من خطية ردود تلقي أأيضا ب  تقدمت ردودا خطية عىل هذه الأس ئةل. ورحب يكون ذكل قبل أأن  تل، وفضه املتقدمنياإ
دراج اسرتاحة الصيف، ملساعدة جلنة املزيانية عىل النظر بعناية ودقيقة يف الطلبا ت. ورحبت اجملموعة ابء ابلقرار املتعلق ابإ

الأرقام يف مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة اليت ستناقش يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية يف سبمترب، مع 
لربانمج واملزيانية النفقات قرتح لاملرشوع امل مراعاة قرار جلنة اخلدمة املدنية ادلولية. ورأأت اجملموعة ابء أأن من املهم أأن يعكس 

آلية النظام املوحد للأمم املتحدة للمرتبات والبدلت ورشوط اخلدمة الأخرى، وهو نظام  طار أ احملمتةل وفقا للقرار املتخذ يف اإ
بناءة يف ادلورة لأمم املتحدة. وأأكدت اجملموعة ابء الزتاهما ابملسامهة ال لمجيع ادلول الأعضاء يف امجلعية العامة بني تفق عليه م 

 املقبةل.
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حراز تقدم كبري يف مناقشة مزيانية الثنائية وب بذلها الرئيس ت وأأشاد وفد الربازيل ابجلهود اليت  .394 قيادهتا اليت أأاتحت للجنة اإ
ىل اتفاق بشأأن س تة برامج، من شأأهنا أأن تيرس املناقشة بشلك كبري خالل ادلورة املقبةل  وأأشاراملقبةل،  ىل أأنه مت التوصل اإ اإ

مانة عىل اجلهود ادلؤوبة اليت تبذلها يف حماوةل لبناء اجلسور بني الوفود اليت لها  يف سبمترب. وأأعرب الوفد أأيضا عن شكره للأ
للمرتمجني القادمني من العوامص وهجات نظر خمتلفة. كام شكر املرتمجني الفوريني عىل معلهم املمتاز خالل الأس بوع، ومتىن 

آمنة اإىل دايرمهعودة رحةل   .أ

هبا العمل املمتاز كرئيس للجنة املزيانية خالل الأس بوع  توشكر وفد الاحتاد الرويس الرئيس عىل الطريقة اليت أأدار  .395
ىل أأن الرئيس  كرث موضوعية. وشكر الوفد الأ د دامئا طرقا للتوصل اإىل حلول توفيقية حىت بشأأن املسائل جتبأأمكهل. وأأشار اإ

انفتاهحا عىل مناقشة مجيع بنود جدول الأعامل. وذكر الوفد أأن عىل معل، و زته من ما أأجنو  يةمن حرف  تهالأمانة عىل ما أأبد
يف سبمترب، وأأنه متأأكد أأيضا من أأن جلنة املزيانية س تعمل بطريقة فعاةل جدا يف ادلورة  القيام به اذلي ينبغيهناك الكثري 

 الويبو.املقبةل. وشكر املرتمجني الشفويني عىل العمل الفعال والرفيع يف خدمة 

ندونيس يا بصفته الوطنية وشكر الرئيس عىل قيادهت .396 القدير لالجامتع. وشكر أأيضا الأمانة عىل  اوتوجهيه اوحتدث وفد اإ
قلميية واملنسقني وادلول الأعضاء، وابلطبع خدمات املؤمترات واملرتمجني  الشفويني معلها املمتاز، فضال عن مجيع اجملموعات الإ

عقد اجامتع سلس وانحج. ورحب الوفد ابملناقشة اجليدة بشأأن الربانمج واملزيانية وكذكل اخلطة  مهناذلين من الصعب بدو 
ىل تلقي الصيغة املراَجعة ملرشوع الربانمج واملزيانية  هتطلعوأأعرب عن الرئيس ية املقرتحة للأصول الرأأساملية.  اإ

جياد حل يف أأقرب . وفامي يتعلق مبسأأةل فتح ماكتب خارجية ج2018/2019املقرتحللثنائية ديدة، أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإ
. وأأعرب الوفد اوقت ممكن. وشدد الوفد عىل أأنه سيبقى حمايدا ونزهيا بشأأن هذه املسأأةل، ولكنه س يواصل املشاركة البناءة فهي

ىل قرار بشأأن فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو لن تعرقل  جراء عن تفاؤهل بأأن معليات التوصل اإ واملداولت  املناقشاتاإ
 الأخرى داخل الويبو، مع مراعاة ش بكة املاكتب اخلارجية القامئة.

دارةوشكر وفد السويد الرئيس عىل  .397 خالل الأس بوع مبهارة وحمكة. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدلت به اجملموعة  اأأعامله اإ
ىل أأن يضيف بضع لكامت عن القرار الأخري بشأأن تسيف أأيضا  أأعرب عن رغبتهابء، ولكنه  وية مقر العمل. وأأشار الوفد اإ

ىل  أأشار الوفدالأس باب اليت قدمهتا الأمانة بشأأن الأس باب اليت جعلت الأرقام الواردة يف املزيانية ل تعكس هذا القرار. و  اإ
القرار  أأنوأأوحض املناقشات اجلارية بني جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وعدد من املنظامت ادلولية اليت تتخذ من جنيف مقرا لها، 

ىل أأرقام تعكس  هذااختمت اذلي  هذا يف هناية مارس ساري املفعول حاليا. وذلكل رأأى الوفد أأن املزيانية ينبغي أأن تستند اإ
دارة الويبو تنفيذ القرار الهنايئ للجنة اخلدمة املدنية ادلولية  عضو يف النظام املوحد للأمم بوصفها القرار. وتوقع الوفد من اإ

تسوية مقر العمل قد  فاإن، عىل حنو مفصل الأرقامناول الوفد أأنه يف حني أأن هذا ليس هو املاكن املناسب لت املتحدة. وذكر 
من الطبيعي أأن ختتلف هذه الأمور يف مجيع أأحناء و يف نيويورك؛  وارتفعتاخنفضت يف جنيف لأن الأسعار اخنفضت هنا 

مقر العمل يف جنيف أأيضا. وابلإضافة اإىل ذكل، أأشار  العامل. ويف اس تعراضات أأخرى جرت يف املايض، ارتفعت تسوية
ىل أأنه من املؤسف أأن منظامت جنيف تتحدث عن خفض الأجور، وهذا ليس واحضا.  عن نفقات  اهذا تعويضوي عد الوفد اإ

أأصدقاء  ماملعيشة. ورأأى الوفد أأنه ينبغي احلفاظ عىل الوحدة داخل النظام املوحد للأمم املتحدة يف مجيع الأوقات، وبوصفه
ول الوقت حتا منظامت جنيف هير جتومؤيدين للأمم املتحدة، أأعرب الوفد عن قلقه لأن املناقشة املطوةل وغري الرضورية اليت 

ىل ذكل، فاإن  لأمم املتحدة.ل ينسمعة اجليدال ابلمس و  هذا يرض والاهامتم بعيدا عن العمل الأسايس للأمم املتحدة. وابلإضافة اإ

لرئيس. وابلنيابة عن الوفد الصيين، شكر ل قيادة القديرةال الاجامتع حقق نتاجئ بناءة حتت ورصح وفد الصني بأأن  .398
عداد وتنظمي الاجامتع. وشكر أأيضا يف . ويف الوقت نفسه، شكر الوفد الأمانة عىل معلها ادلؤوب االوفد الرئيس عىل قيادهت اإ

 معلهم. مجيع الزمالء واملندوبني عىل تعاوهنم واملرتمجني الشفويني عىل
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آس يا واحمليط الهادئ. وشكر الوفد الرئيس عىل  .399 ندونيس يا ابمس مجموعة أ وأأيد وفد كوراي البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
الرئيس فكرة  تطرحقيادهتا وهجودها للميض قدما ابملناقشات املتعلقة ابملاكتب اخلارجية. ويف هذا الصدد، أأيد الوفد أأيضا أأن 

جراءات الاختيار خالل ادلورة غري الرمسية. ورأأى الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن الوفود مل تمتكن من التفاق عىل اجلوهر فقد  اإ
جراءات  ودراسةأأجرت مناقشات جيدة لفهم موقف لك مهنام الآخر  ىل املبادئ لقواعد واإ ختيار املاكتب اخلارجية استنادا اإ

ىل قواعد واحضة لالختيار من أأجل حتقيق روح املبادئ التوجهيية بشأأن املاكتب  التوجهيية. ورأأى الوفد أأن هناك حاجة اإ
ىل توضيح املسائل القانونية والأج وبة اخلارجية قبل ادلخول يف املناقشات اجلوهرية. ومن أأجل ذكل، هناك حاجة أأيضا اإ

 أأن يمتالوفد من الأمانة أأن تنظر يف هذه القضااي من أأجل  والمتساملتعلقة ابلأس ئةل اليت أأثريت خالل ادلورة غري الرمسية. 
مكتب  متقدما لس تضافةيف الاجامتع القادم للجنة املزيانية. ويف اخلتام، أأكد الوفد جمددا، بصفته عىل حنو أأفضل فهم القضااي 

  مسامهة بناءة خالل معلية املناقشات املقبةل.خاريج، الزتامه بتقدمي

هناءالوفد رغبته يف  وأأبدىلبيان اخلتايم اذلي أأدلت به اجملموعة ابء. ل  تأأييده عنوفد فرنسا  وأأعرب .400 بيانه الوطين  اإ
أأحصاب بني ل تفاعابل  همامتدبلوماس يا، و  بلممثل الوفد، من جانبه، خبريا يف امللكية الفكرية؛ ي عد  لمن التفاؤل. و بلفتة

مت ي وكذكلسمى. كام ي   -يوم الباستيل  -لمهرجان الوطين لفرنسا ويعد اليوم هو املوافق ل املصلحة واملصاحل الس ياس ية. 
يومني يف  الاحتفال مبرور قرن من ادلمع العسكري الأمرييك يف جانب فرنسا، مع وجود دواندل ترامب وزوجته ميالنيا

ميانويل ابريس. وبعيدا عن هذه الاحتفال ىل أأن الرئيس ترامب تناول العشاء مع الرئيس الفرنيس اإ ت الرمسية، أأشار الوفد اإ
يفل.  قرينتهيامماكرون و   خرباءمن املفهوم أأن هذا عشاء ودي أأعده أأحد و يف مطعم جول فرين يف الطابق الأول من برج اإ

آلن دواكس. وأأبرز الوفد أأنه يف هذا العشاء اخلاص جدا الطايه منتجات فرنس ية، ول س امي  أأحرض، املطبخ الفرنيس أ
الرئيس يني أأعراب  قرينيتأأن ب وأأفاداجلغرافية. وأأعرب الوفد عن ارتياحه ذلكل.  واملؤرشاتاملنتجات ذات "الأسامء الأصلية" 

لهيام. وشدد الوفد عىل أأنه ل شك يف أأن الرئيس ترامب س يعرب، بعد هذ ا عن تقديرهام اخلاص لنوعية العشاء املقدم اإ
يفل، عن حامسه لإدارته من أأجل الرتوجي ملنتجات عالية اجلودة من بدل يمتتع مبعرفة وهمارات الأشخاص اذلين  العشاء يف برج اإ

ذكل ابلطبع مع أأهداف الوفد هنا يف الويبو. وذلكل شكر الوفد الرئيس والأمانة ويامتىش أأراضهيم. ارتباطا معيقا ب يرتبطون
حتقيق حلول توفيقية و  جلنة املزيانيةيف روح التفاق أأن تسود مجيع الوفود احلارضة اليت مسحت ب وكذكلواملرتمجني الشفويني 

اليت  يف ادلورة املقبةل للجنة املزيانيةذاهتا روح السالم  تسودختدم املصاحل العامة للمنظمة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن 
 سبمترب.شهر يف س تعقد 

ىل الوفود الأخرى يف الإعراب عن تقديرها  .401 مانة عىل لعىل قيادهتا و  للرئيسوانضم وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ لأ
ىل  وأأشارروح بناءة طوال هذا الأس بوع. ما أأبدته من من معل شاق و  تهما بذل  نه مع القراءة الأولية للربانمج واملزيانية اإ اإ

ىل يام به اذلي ينبغي الق هناك الكثري من العمل  فاإنوالعمل اذلي أأجنز هذا الأس بوع،  يف املس تقبل، وأأعرب عن تطلعه اإ
 فرنسا.لوطين سعيد جدا بيوم للزمالء  أأعرب عن أأمنياتهيف الاجامتع، وأأخريا،  سادتمواصةل الروح البناءة اليت 

ىل أأن العمل اكن  وأأشارجدا،  الوافيةالرئيس مجيع املشاركني عىل تعليقاهتم  توشكر  .402 ذا اإ معال جامعيا حقا. وذلكل، اإ
 شكرال  ووهجتذكل بفضل الروح البناءة جدا اليت أأبدهتا الوفود،  فاإنمتكنت من عقد جلسة ممثرة، قد  جلنة املزيانيةاكنت 
، عىل معلها املمتاز، فضال عن خدمات املؤمترات اليت تقدهما الويبو العمل الرئيس الأمانة، ول س امي أأفرقة تشكر كذكل . و هلم
عداد العروض و   ابطبيعة احلال عن شكره توأأعرب ،اخلاصة ابملاكتب اخلارجية اجلديدةالتقدميية الفنيون العاملون معها يف اإ

عن أأمهل  تمجليع الوفود وأأعرب االرئيس شكره تلمرتمجني الفوريني اذلين أأاتحوا للمشاركني فهم بعضهم البعض. وكررلالكبري 
 اونية يف سبمترب.يف أأن يواصل امجليع العمل بروح تع
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