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 .2019 مایو 10ٕاىل  6الرب�مج واملزيانیة يف الویبو دورهتا التاسعة والعرش�ن يف مقر الویبو يف الفرتة من عقدت جلنة  .1

، تتأٔلف اللجنة من ا�ول أ�عضاء التالیة: اجلزا�ر ؤأنغوال وأ�رجنتني 2019ٕاىل ٔأكتو�ر  2017ويف الفرتة من ٔأكتو�ر  .2
) 2018) و�وس�تار�اك (2019ون وكندا وش�یيل والصني و�ولومبیا (ؤأذربی�ان وبنغالد�ش والربازیل وبلغار� وا�اكمري 

وامجلهوریة التش�یكية وٕا�وادور ومرص والسلفادور وٕاس�تونیا وٕاثیوبیا وفر�سا و�ابون ؤأملانیا والیو�ن وغوات�ال وهنغار� والهند 
ا ولیتوانیا ومالزي� واملكس�یك واملغرب إالسالمية) وٕایطالیا والیا�ن واكزاخس�تان وقري�زيس�تان والتفي -وٕا�ران (مجهوریة 

ونی�ري� وعامن وب� ومجهوریة �ور� ورومانیا و�حتاد الرويس وس�نغافورة وجنوب ٔأفریقيا وٕاس�بانیا والسوید وسو�رسا (حبمك 
 .(54) أ�مر�كية املوقع) وطاجيكس�تان و�یلند و�ر�یا ؤأوغندا وإالمارات العربیة املت�دة واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة

اجلزا�ر وأ�رجنتني والربازیل وكندا والصني وامجلهوریة التش�یكية : واكن ٔأعضاء اللجنة املمثلني يف هذه ا�ورة مه .3
إالسالمية) وٕایطالیا والیا�ن واكزاخس�تان  -وٕا�وادور والسلفادور وفر�سا ؤأملانیا وغوات�ال وهنغار� والهند وٕا�ران (مجهوریة 

والتفيا ولیتوانیا ومالزي� واملكس�یك وعامن ومجهوریة �ور� ورومانیا و�حتاد الرويس وس�نغافورة وٕاس�بانیا  وقري�زيس�تان
إالمارات العربیة املت�دة واململكة املت�دة والوال�ت ٔأو�رانیا و ر�یا ؤأوغندا و �والسوید وسو�رسا (حبمك املوقع) وطاجيكس�تان و 

 ).37املت�دة أ�مر�كية (

ٔأفغا�س�تان : ذ�، اكنت ا�ول التالیة أ�عضاء يف الویبو و�ري أ�عضاء يف اللجنة ممث� بصفة مراقبوٕاضافة ٕاىل  .4
هندوراس و �ا� و فنلندا و جيبويت و �رواتیا و بوروندي و املتعددة القوميات)  -بولیفيا (دو� و بلجیاك و جزر ا�هباما و ٔأسرتالیا و 
��س�تان ونیاكراغوا و نيبال و �ميبیا وميامنار و مالطا و الكویت و �ینيا و �اما�اك و ٕارسائیل و العراق و ٕاندونيس�یا و جزر �وك و 
ٔأو�رانیا و �رینيداد وتو�غو و تو�س و الس�نغال و الكريس الرسويل و مجهوریة مو�وفا و الربتغال و بولندا و بريو و هولندا و 
 ).36( ا�مينو �م  فيیتو 

 افتتاح ا�ورة 1البند 

للجنة الرب�مج واملزيانیة ؤأشار ٕاىل ٔأم� مبناقشات ممثرة �الل ٔأس�بوع العمل افتتح الرئيس ا�ورة التاسعة والعرش�ن  .5
 املقبل، ود�ا املد�ر العام ٕاىل تقدمي تعلیقاته أ�ولیة.

ورحب املد�ر العام �لك املشاركني يف ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة الرب�مج واملزيانیة وشكر الرئيس �ىل مع�  .6
ثين عرش شهرا املاضیة و�ىل املسا�دة اليت قد�ا يف ٕا�داد مرشوع الرب�مج واملزيانیة للثنائیة ا�ؤوب وال س�� طوال اال

، وهو 2018. ؤأعرب املد�ر العام عن رغبته يف تقس�مي مالحظاته ٕاىل ثالثة ٔأجزاء، خيصص ٔأولها لعرض نتاجئ �ام 2020/21
ال من املالحظات املوجزة �شأٔن التقدم احملرز حىت ا�ٓن يف �ام العام أ�ول من الثنائیة احلالیة، وبعد ذ�، سيبدي �ددا قلی

، وهو العام الثاين من الثنائیة اجلاریة. و�نیا، ٔأوحض املد�ر العام ٔأنه س�ینتقل ٕاىل 2019والتوقعات املتعلقة ببقية �ام  2019
قا لالقرتا�ات املقدمة �شأٔن الثنائیة قدمت س�یا 2018/19، مضیفا ٔأن الثنائیة 2020/21مرشوع الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 

اجلدیدة. مث سيتطرق املد�ر العام ٕ�جياز ٕاىل بعض العنارص املالیة والرب�جمیة الرئيس�یة، ولكن سيت�دث عن ٔأ�رز  2020/21
ؤأوحض  معاملها فقط، وتلهيا بعض السامت إالداریة. ؤأ�ريا، سيت�دث عن بعض جوانب إالدارة املالیة واملساء� ٔأمام اللجنة.

املد�ر العام ٔأن مالحظاته س�تكون �لرضورة موجزة ف� یتعلق بأٔي بند بعینه نظرًا لعدد البنود املدر�ة يف �دول أ�عامل. 
، واملعروفة مجلیع احلارض�ن، فأٔوحض املد�ر العام ٔأن املنظمة شهدت ز�دة يف الطلب 2018وابتدٔأ �لنتاجئ اليت حتققت يف �ام 

 لك جماالت اخلدمات، سواء ٔأنظمة امللكية الفكریة العاملیة للمنظمة ٔأو اخلدمات إالمنائیة اليت تقد�ا �ىل �دماهتا. وذ� يف
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، ا�ي اكن �اما 2018املنظمة. وقال ٕان ذ� یتضح من �س�بة اخنراط ا�ول أ�عضاء، مثلام �دث �الل العام السابق ٔأي 
�ا� انضامم ٕاىل املعاهدات. واس�متر هذا التو�ه يف  46املنظمة، مع قياس�یا يف �االت �نضامم ٕاىل املعاهدات اليت تد�رها 

العام احلايل بوترية مماث�، ٔأو حىت بوترية ٔأ�ىل، وهو �المة ٕاجيابیة ٔأدت ٕاىل �سجیالت قياس�یة يف مجیع ٔأحناء العامل، ف� یتعلق 
طلب، ومبعدل  253 000بناء �ىل معاهدة الرباءات  بنظم امللكية الفكریة العاملیة للمنظمة. وبلغ �دد الطلبات ا�ولیة املود�ة

ٔأحسن من الس�نة السابقة، ؤأ�ىل من املعدل املدرج يف املزيانیة بنس�بة وا�د يف املائة. وشهد نظام مدرید معدل منو �بري  منو
ملدرج يف يف املائة عن الرمق ا 5طلب دويل، وهو مس�توى ٔأ�ىل بنس�بة  61 000بلغ ٔأكرث من س�بعة يف املائة، ٔأي حنو 

املزيانیة. ويف نظام الهاي، اكن مس�توى التسجیالت ٔأقل من الرمق املدرج يف املزيانیة، ولكن هذا النظام ما زال قيد التكو�ن 
وهو ٔأقل نض�ا من النظامني السابقني. واكن الطلب �ىل �دمات مركز التحكمي والوساطة جيدًا للغایة، سواء �ىل �دمات 

بأٔسامء احلقول �ىل إالنرتنت ٔأو �دمات التحكمي والوساطة العامة. واس�تطرد املد�ر العام قائال ٕان  �سویة املناز�ات املتعلقة
ملیون فرنك  42.5لك هذا النشاط و�اكثف الطلب قد ٔأسفر عن صورة مالیة ٕاجيابیة للغایة للمنظمة. وبلغ الفائض إالجاميل 

 261ما مقداره  2018د�سمرب  31صايف ٔأصول املنظمة يف . وبلغ 2018سو�رسي يف الس�نة أ�وىل من الثنائیة، ٔأي �ام 
ملیون فرنك سو�رسي. وقال املد�ر العام ٕانه لن ید�ل يف خمتلف تفاصیل إال�رادات والنفقات ٔ�هنا متا�ة للجمیع، ولكن 

 املائة، وهو يف 58.7ٔأبدى رغبته يف إالشارة ٕاىل ٔأن نفقات املوظفني، ويه مصدر قلق دامئ �لنس�بة ل�ول أ�عضاء، بلغت 
. 2018، ٔأي الس�نة الثانیة من الثنائیة، جفمیع البیا�ت حىت ا�ٓن مماث� لت� املس�� يف �ام 2019رمق ممتاز. وف� خيص �ام 

، والطلب إالجيايب �ىل �دمات املنظمة مس�متر، ومعدل �نضامم ٕاىل 2019وذ�ر ٔأن املنظمة �ىل املسار الصحیح لعام 
 �ىل ذ�. وقال املد�ر العام ٕان التوقعات، اليت يه جمرد توقعات وٕاصدارها ٔأمر خطري ال س�� يف املعاهدات مؤرش ٕاضايف

ملیون فرنك  80املناخ �قتصادي املتقلب ا�ي یؤ�ر �ىل �قتصاد العاملي يف الوقت احلايل، تفيد بفائض ٕاجاميل قدره 
من اخلارج. ؤأضاف املد�ر العام قائال ٕان ذ�  ادیة �بريةٕان مل حتدث صدمات اقتص 2018/19سو�رسي تقریبا يف الثنائیة 

، ا�ي سينظر فيه أ�عضاء. وبنظرة موجزة ٕاىل املقرت�ات 2020/21یوفر س�یاقا ٕاجيابیا ملرشوع الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 
 املائة. واستندت تقد�رات يف 7.1، یقّدر ٔأن د�ل املنظمة سريتفع بنحو 2020/21املقدمة ليك ینظر فهيا أ�عضاء يف الفرتة 

إال�رادات ٕاىل حتلیل ٔأجراه �بري �قتصادیني ومكتبه بناء �ىل تقد�رات منو �قتصاد العاملي، ال س�� من �انب صندوق 
ٔأساس ما النقد ا�ويل. واستندت ٔأیضا ٕاىل بیا�ت �رخيیة ملاكتب إالیداع الرئيس�یة العرشة نظرًا ٔ�ن هذه البیا�ت اكنت 

طلبات الرباءات ا�ولیة، مبا ٔأن املرء �س�ل �ادة طلبات معاهدة الرباءات �ىل الصعید الوطين مث بعد ب بعدها عرف یٔأصبح 
شهرا �ىل املس�توى ا�ويل. و�� فٕان البیا�ت التارخيیة �لغة أ�مهیة يف توفري مؤرش ملا هو أٓت. وبلغت  12ذ� بغضون 

ملیون فرنك سو�رسي  900يف املائة، مما س�یعطي ٕا�رادات بقمية  7.1حنو  2020/21الز�دة املقدرة يف إال�رادات للثنائیة 
ملیون فرنك سو�رسي) للثنائیة. و�ستند هذا التقد�ر ٕاىل احلا� أ�ساس�یة، ٔأي أٔن مكتب �بري �قتصادیني  888تقریبًا (

ىن للتقد�رات. ورمغ ٔأّن من املتوقع �دوث ٔأ�د ٔأفضل �ا� ؤأدىن �ا� ؤأن أ�رقام �ستند ٕاىل هنج حمافظ یأٔ�ذ �حلا� أ�د
ملیون فرنك  753يف املائة، وهو مبلغ ٔأقل �كثري؛  3.7يف املائة، فقد اقرتح احتواء الز�دة يف النفقات ٕاىل  7.1ارتفاع بنس�بة 

ثنائیة ملیون فرنك سو�رسي يف ال  116سو�رسي. و�شمل بعض السامت البارزة احتواء النفقات وحتقيق فائض ٕاجاميل قدره 
. وأٔشار املد�ر العام ٕاىل �دم اقرتاح ٕا�شاء وظائف �دیدة للثنائیة الرابعة �ىل التوايل. وقد افتتحت ٔأربع 2020/21املقب� 

وظائف �دیدة يف أ�شهر أ��رية، واكنت نتي�ة تطبیق معاد� املرونة يف نظام مدرید. وذ�ر املد�ر العام مبعاد� املرونة اليت 
�ال جتاوز مس�توى الطلب املس�توى املدرج يف املزيانیة هبامش معني، فهناك جمال ٕال�شاء وظیفة �دیدة. تنص �ىل ٔأنّه يف 

. وف� 2020/21. و�ملثل، مل تطرٔأ ٔأیة ز�دات يف الرسوم للفرتة 2020/21وف� �دا ذ�، مل تقرتح وظائف �دیدة للفرتة 
يف املائة قد ٔأدرج يف املزيانیة، و�� وضعت  61يف املائة ٕاىل  63یتعلق حبصة املوظفني يف النفقات، ذ�ر ٔأن اخنفاضا من 
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بعض املعایري يف مرشوع �قرتاح ملعاجلة الشوا�ل اليت ٔأعربت عهنا ا�ول أ�عضاء �س�مترار ف� یتعلق مبختلف البنود. 
قدرا �بريا من التفاصیل ولكن �رغب  وانتقل املد�ر العام ٕاىل بنود الرب�مج وبعیدا عن املعطیات املالیة، وقال ٕانه لن یعرض

يف املائة من ٕا�رادات  93يف تأٔ�ید بضعة نقاط. فأٔوال، ال �زال أ�نظمة العاملیة ذات ٔأمهیة قصوى للمنظمة، فهيي توفر 
املنظمة، ويه النشاط أ�سايس للمنظمة ا�ي ال ميكن بدونه حتقيق ٔأي يشء أٓخر. والرتكزي هنا هو �ىل حتسني بيئة 

املعلومات اليت یعمل فهيا لك نظام من ٔأ�ل مواص� حتسني نطاق �نتشار اجلغرايف لٔ�نظمة. وهناك بعض  �كنولوجيا
أ�خبار إالجيابیة يف هذا الصدد، نتي�ة �االت �نضامم ٕاىل املعاهدات يف الس�نوات أ��رية. و�سبب احتواء التاكلیف مل 

�د �بري، ال حرصا، نتي�ة لالست�رات يف بيئات �كنولوجيا املعلومات �رتفع الرسوم. وقد حتسنت إالنتاجية اليت اكنت ٕاىل 
لت� أ�نظمة. ومن و�ة نظر الرب�مج، مفن املتوقع اس�مترار الطلب �ىل نظام معاهدة الرباءات وتوس�یع نطاقه. ویضم النظام 

العاملي. ويف �ا� نظام مدرید، لوحظ  طرفا متعاقدا یغطون جزءا �بريا من الب�ان اليت �كّون الناجت احمليل إالجاميل152
�سارع وترية �نضامم و�دد الب�ان اليت تغطهيا أ�طراف املتعاقدة. ونظام الهاي ٔأقل نض�ا، ولكنه أٓ�ذ يف التحسن. ومن 

ر املتوقع ٔأن تد�ل وثیقة جنیف التفاق لش�بونة �زي النفاذ يف الثنائیة املقب�، ٔأو حّىت قبل ذ�. وهذا نظام �املي أٓخ
س�یكون � ٔأ�ر �بري �ىل معلیات املنظمة؛ ٔأ�ر طفيف من حيث املوارد املالیة ولكن �بري من حيث التغطیة واملوضوع. 

ورشح املد�ر العام ٔأس�باب اقرتاح ٕادراج �دمة �دیدة، ويه �دمة ٔأختام التوقيت الرمقیة. فقد ٔأعرب كثري من الوفود عن 
 عكس الس�ل يف بعض النوا� ٔ�ن الس�ل مفتوح وشفاف. ولكن خمت اه�مه هبذه اخلدمة ٔ�هنا ليست جسال، بل يه

التوقيت الرمقي ليس جسال مفتو�ا ٕاىل ٔأن خيتار الشخص، ا�ي ٔأودع اليشء وقّدم دلیال �ىل ٕایدا�ه، إال�الن عنه. و�� 
يم مدرید والهاي، جزء فهو ليس جسال، ٔ�نه ال ینشئ حقوقا يف امللكية. ولك �دمات املنظمة، ٔأي معاهدة الرباءات ونظا

من معلیة تنشأٔ عهنا حقوق ملكية. وقال ٕان املقصود من دا�رة خمت التوقيت الرمقي هو توفري جسل راخس لوجود أ�ش�یاء 
الرمقیة، وهو ال یعدو ٔأن �كون دلیال �ىل وجود هذه أ�ش�یاء، ومسعى لالس�ت�ابة لنظرة �ستند ٕاىل مشورة اخلرباء املعنیني 

بة ملا حيدث يف �قتصاد الرمقي. ففي �قتصاد الرمقي، وف� یتعلق �لبیا�ت، هناك عنارص ٔأو مكو�ت مب�ال معني اس�ت�ا
رئيس�یة مما یثري الكثري من الشوا�ل �شأٔن أ�من والزناهة. وتوفر �دمة خمت التوقيت الرمقي ببساطة جسال یدل �ىل وجود 

دة. وقد �كون ذ� �ام �لنس�بة ٕاىل املبد�ني، مكؤلف ٔأغنیة قلق من ٔأن يف فرتة زمنیة حمد -يشء رمقي  -مجمو�ة من البیا�ت 
حيصل ٔأو �س�ت�دم الغري �ىل ٔأغنيته. وتقترص اخلدمة �ىل تدو�ن �سجیل بأٔن خشصا ما ٔأودع شيئا يف ذ� التارخي، وهو ما 

من قبل الغري. وميكن اس�ت�دام قد �كون مفيدا للغایة يف التقايض ٔأو يف تأٔ�ید وجود أ�غنیة يف �رخي سابق الس�ت�دا�ا 
اخلدمة يف �سجیل روایة ٔأو مصنف ٔأديب يف طور الكتابة، وميكن اس�ت�دا�ا ٕالثبات وجود مجمو�ة ٔأو مجمو�ات من البیا�ت 

ىل العلمیة اليت جيري مجعها يف جتربة ٔأو ابتاكر، و�� تو�د �دمات مماث� يف مجیع ٔأحناء العامل. وقال املد�ر العام ٕانه س�یعود إ 
هذه املسأٔ� مبعلومات ؤأس�ئ� ؤأجوبة ٕاضافية. و�شأٔن اخلدمات إالمنائیة للمنظمة، أٔكد املد�ر العام �ىل ٔأّن قامئة غنیة 

ٔأصبحت متا�ة ل�ول أ�عضاء ف� خيص �كو�ن الكفاءات من ٔأ�ل نظام مالمئ لالبتاكر ٔأو نظام صنا�ات ٕابداعیة �ستند 
�ة واسعة من نظم �كنولوجيا املعلومات وأ�دوات الالزمة لزتوید ا�ول أ�عضاء، بدءا ٕاىل امللكية الفكریة. و�شمل ذ� مجمو 

من نظم التشغیل ا�ٓيل للماكتب وانهتاء بنظم إالدارة امجلاعیة ومراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر و�ريها. كام ٔأن املشورة 
ل ا�ٔاكدميیة والرشأاكت العاملیة مثل احتاد الكتب الترشیعیة وإالداریة متا�ة، كذ� �كو�ن الكفاءات البرشیة من �ال

والقامئة غنیة �دا ويه عنرص رئييس من عنارص �ر�مج اخلدمات إالمنائیة �ىل  امليرسة، ٔأو قا�دة بیا�ت ویبو ر�سور�ش.
املس�متر للمنظمة. ٔ�نه  . وكنقطة �لثة يف الرب�مج، شدد املد�ر العام �ىل ٔأمهیة التحول الرمقي2020/21النحو املقرتح للثنائیة 

ٔأمر یؤ�ر �ىل لك يشء. ومن شأٔن ٕا�شاء مجمو�ة متاكم� من البیا�ت ٔأن خيدم النظم إالداریة للمنظمة ملا فيه منفعة املد�ر�ن 
وهیئات الرقابة ومجیع ا�ول أ�عضاء. ویؤ�ر ذ� ٔأیضا �ىل تقدمي اخلدمات �لك الطرق؛ ليس فقط النظم العاملیة بل ٔأیضا 
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ل اخلدمات اليت تقد�ا اخلدمات إالمنائیة. ؤأعرب املد�ر العام عن رغبته يف رشح نقطتني ٔأ�ريتني. ٔأوال، ف� یتعلق لك ٔأشاك
�خلدمات املقدمة يف جمال إالدارة القضائیة للملكية الفكریة، ذ�ر املد�ر العام ٔأن الرد �ىل ٕادراج هذا البند مرة ٔأخرى يف 

لغایة. ؤأ�ريا، ٔأبلغ املد�ر العام عن بعض الصعو�ت يف التقدم يف وضع قوا�د �دیدة يف إالطار الثنائیة املقب� اكن ٕاجيابیا ل
املتعدد أ�طراف للملكية الفكریة. فرمغ ٔأن املناقشات اليت جرت يف مجیع الل�ان وشار�ت فهيا ا�ول أ�عضاء اكنت بناءة 

دد �بري من ا�االت. وهذا �لطبع مصدر قلق �بري ملنظمة للغایة، ٕاال ٔأن بعض الصعو�ت �رزت يف عبور خط ا�هنایة يف �
دولیة تتعامل مع موضو�ات تتغّري �رس�ة فائقة. وقال ٕان �دول أ�عامل املعیاري هو معل خيص ا�ول أ�عضاء ٔأساسا، و�ا 

ارة ٕاىل نقطتني هامتني يف یعود ل�ول أ�عضاء ٔأن تقرر ما ینبغي فع� يف هذا ا�ال. ؤأعرب املد�ر العام عن رغبته يف إالش
ويف هذا املوضوع، صدر تقر�ر عن واقع  هذا الصدد. ٔأوال، نقطة تتعلق �لرتكزي الكبري القامئ �شأٔن ا�اكء �صطناعي.

وحظي التقر�ران �س�تحسان شدید �عتبارهام یوفران  الرباءات وتقر�ر عن النرش العلمي يف وقت سابق من هذا العام،
لتجربة للمناقشات العدیدة اجلاریة يف جماالت خمتلفة �شأٔن ا�اكء �صطناعي. وهناك حماو� من ا�متع ٔأساسا مبنیا �ىل ا

ا�ويل لصیا�ة القضا� ا�تلفة اليت �شمل طیفا واسعا من ا�االت مثل الزناهة والبیا�ت وأ�من وامللكية واملنافسة وقانون 
س�هتالل نقاش �شأٔن هذه القضا� �الل الس�نة اجلاریة وعقد اج�ع قبل امجلعیات امللكية. ؤأعرب املد�ر العام عن ٔأم� يف ا

املقب� مبارشة. ٕاذ س�تكون هذه ا�االت حمط اه�م يف الثنائیة املقب�. ومل یُقرتح ٔأي �شاط لوضع القوا�د، بل تبادل دويل 
مجلیع من فهم املسائل اليت یلزم صیاغهتا يف هذا ٔأوسع للمعلومات يف هذا ا�ال ا�ي یبدو ذا ٔأمهیة ٔأساس�یة، يك �متكن ا

ا�ال �ىل حنو ٔأفضل. و�نیا، هناك مسأٔ� حامیة أ�رسار الت�اریة ٔأو حامیة املعلومات الرسیة اليت شهدت الكثري من النشاط 
ا املوضوع يف نومفرب �ىل الصعید الوطين. ويه ٔأیضا جزء من �ر�مج الثنائیة اجلاریة منذ التخطیط لعقد مؤمتر دويل �شأٔن هذ

ملیون فرنك سو�رسي يف الس�نة  42.5من ذ� العام. وحتدث املد�ر العام عن الفائض فقال ٕان الفائض إالجاميل بلغ 
ملیون فرنك سو�رسي للثنائیة بأٔمكلها. ؤأشار اقرتاح  80املاضیة. وقد ٔأشارت التوقعات ٕاىل فائض ٕاجاميل قدره حوايل 

ملیون فرنك سو�رسي يف الثنائیة املقب�. وهذه ٔأرقام �برية ٕاىل  116أ�عضاء ٕاىل فائض ٕاجاميل قدره  املزيانیة املقدم ٕاىل ا�ول
�د معقول، وقد ٔأكد املد�ر العام �ىل ثالث نقاط �شأٔن الفائض ؤأس�باب ٔأمهیته. فأٔوال، هناك است�رات �برية للغایة تقوم هبا 

وهناك الكثري من   افيس للنظم العاملیة للمنظمة، ٔ�هنا ٔأساس تولید ا��ل لها.املنظمة. ویلزم �س�مترار هبا لضامن الطابع التن
الربامج يف جمال �كنولوجيا املعلومات، وقد ذ�ر بعضها يف مقدمة املد�ر العام. فعىل سبيل املثال، هناك �ر�مج ٕال�شاء بوابة 

رات املنظمة. ٕاضافة ٕاىل نقل العدید من النظم، ولكن �املیة للملكية الفكریة هبدف توفري جتربة عرفية مو�دة �رب خمتلف ٕادا
ليس �لرضورة مجیعها، ٕاىل احلوس�بة الس�ابیة �ىل ٔأساس تدرجيي وجتریيب، و�ست�رات يف قدرة النظم �ىل الصمود 

بات امللكية ؤأماهنا، ومتابعة تطو�ر قوا�د البیا�ت ؤأدوات ا�اكء �صطناعي ٔ�غراض إالدارة الفعا� لعدد مزتاید من طل 
الفكریة يف مجیع ٔأحناء العامل. وتتعلق هذه النقطة أ��رية حبالتني رئيس�یتني: الرتمجة بواسطة �دمة قامئة �ىل ش�بكة عصبیة؛ 

والبحث عن الصور يف العالمات الت�اریة، وبعدها، يف التصاممي. وف� یتعلق ��منوذج املايل، اقرتحت خطة رٔأساملیة رئيس�یة 
ٔ�عضاء حتدیثات منتظمة �شأٔهنا. وس�تعرض اخلطة الرٔأساملیة الرئيس�یة لهذا العام �ىل ا�ول أ�عضاء يف دورة تتسمل ا�ول ا

جلنة الرب�مج واملزيانیة يف شهر یولیو. وتتناول اخلطة الرٔأساملیة الرئيس�یة �شلك ٔأسايس مسائل است�رات �كنولوجيا 
وا�مع. ومتول اخلطة من الفائض عن طریق أ�موال �حتیاطیة. ٕاذ یصبح املعلومات ذات الطابع الرٔأساميل وصیانة املباين 

ٔأساملیة الرئيس�یة من هذه أ�موال ر الفائض يف هنایة فرتة مالیة معینة جزءا من أ�موال �حتیاطیة، ومتول اخلطة ال
لثاين ٔ�مهیة أ�موال �حتیاطیة �حتیاطیة. وذ� ٔأمر �م للغایة یربر �ا�ة املنظمة ٔ�موال احتیاطیة سلمية. والسبب ا

ومس�توى سلمي من الفائض، هو التعامل مع �لزتامات الطوی� أ��ل املرتبطة ٔأساسا مبوظفي املنظمة. ويف هذا الصدد، 
يف  30قّدمت ورقة تقرتح ز�دة مس�توى متویل التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة من املس�توى احلايل ا�ي �زید قلیال عن 
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يف املائة. و�لثا، السبب التقلیدي لوجود أ�موال �حتیاطیة هو التعامل مع �االت �نكامش ذات الطبیعة  50ٕاىل  املائة
�ري املتوقعة اليت قد تؤ�ر �ىل مس�تو�ت ا��ل. واملنظمة معرضة للتغريات يف الطلب واضطرا�ت �قتصاد العاملي، وقد 

ا�ة ٕاىل أ�موال �حتیاطیة نظرًا ٔ�ن ٔأساس متویل املنظمة هو اخلدمات . وهناك ٔأیضا �2008/09بدا ذ� بوضوح يف 
يف املائة. ؤأ�ريا، قال املد�ر العام ٕان الرقابة، ٔأي تقار�ر  4.1اليت تقّد�ا وليس اشرتأاكت ا�ول أ�عضاء، اليت تبلغ حوايل 

شهر یولیو، ؤأضاف ٔأن اجلزء الوحيد من الرقابة  خمتلف هیئات الرقابة، س�تكزن �ىل �دول ٔأعامل جلنة الرب�مج واملزيانیة يف
الوارد يف �دول ٔأعامل �ج�ع احلايل هو حتدیث �شأٔن اختیار العضو�ن اجلدید�ن يف اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة. 

ز تقدم �بري يف تنفيذ وانتقل املد�ر العام بعد ذ� ٕاىل اخلطة التجریبية للمقاصة قائال ٕان تعاون ا�ول أ�عضاء ٔأمثر عن ٕاحرا
اخلطة يف ٕاطار معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. ؤأضاف ٔأن نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ال یقترص كنظام �ىل ضامن 
تدفق البیا�ت بني خمتلف املشاركني، ٔأي ماكتب �سمل الطلبات واملكتب ا�ويل واملاكتب املعینة وإالدارات ا�ولیة، ولكنه 

قلبات ٔأسعار العمالت. والهدف من خطة املقاصة هو �شجیع التعاون بني ت ت مالیة وهذه التدفقات عرضة ل �شمل تدفقا
ا�ول أ�عضاء �ىل احلد من التعرض لتقلبات ٔأسعار الرصف، ومن مث التوصل ٕاىل نظام ٔأكرث كفاءة. ؤأشار ٕاىل طرح و�ئق 

لیة حتمل ا�اطر. وشكر املد�ر العام الرئيس �ىل الفرصة اليت للنقاش �شأٔن ٕاطار الویبو للمساء� وبیان الویبو �شأٔن قاب 
�لنس�بة ملس�تقبل  2020/21ٔأتیحت � ٕاللقاء بضعة لكامت، وشدد �ىل ٔأمهیة وثیقة الرب�مج واملزيانیة املقرت�ة للثنائیة 

 املنظمة.

 : اع�د �دول أ�عامل2البند 

 .WO/PBC/29/1 Prov. 2استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .7

وعرض الرئيس مرشوع �دول أ�عامل ؤأوحض ٔأنه لغرض تيسري مناقشات جلنة الرب�مج واملزيانیة، فقد مت جتمیع بنود  .8
�دول أ�عامل الواردة يف الوثیقة يف ٔأربعة ٔأجزاء ويه: املراجعة والرقابة، وأ�داء و�س�تعراض املايل، والتخطیط واملزينة، 

 للمالحظات. وملا مل تطرح ٔأي مالحظة، اعمتد مرشوع �دول أ�عامل.واملقرت�ات. وفتح الرئيس الباب 

 ).WO/PBC/29/1 Prov.2اعمتدت جلنة الرب�مج واملزيانیة �دول أ�عامل (الوثیقة  .9

و�ى عرض اجلدول الزمين املؤقت، ٔأ�لن الرئيس ٔأن بند �دول أ�عامل املؤقت یقرتح ختصیص الوقت بأٔكرب قدر  .10
اجلدول الزمين املقرتح �رتيب البنود املدر�ة يف �دول أ�عامل. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأنه يف �ال انهتاء ممكن من احلمكة. ویتبع 

حفص بند من بنود �دول أ�عامل قبل الوقت ا�صص ��، فس�یقّدم مو�د مناقشة املوضوع التايل �س�تثناء القراءة أ�وىل 
صبا�ا. وأٔ�لن الرئيس ٔأیضا ٔأنه يف  10اليت لن تبدٔأ قبل یوم الثال�ء ، 2020/21ملرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للفرتة 

�ال مل ختتمت مناقشة بند معني يف الوقت ا�صص، سيمت تناول البند التايل من �دول أ�عامل واس�تئناف ٔأي مناقشات 
لميیون ٕ�لقاء البیا�ت العامة. معلقة يف مر�� الحقة. وحرصا �ىل الزتام الكفاءة، حّث الرئيس �ىل ٔأن یضطلع املنسقون إالق 

ؤأضاف الرئيس ٔأن لك أ�عضاء واملراقبني س�یحصلون �ىل فرصة إالدالء مبدا�الهتم يف ٕاطار لك بند من بنود �دول 
بعد الظهر و�س�تأٔنف يف  1:00صبا�ا ٕاىل السا�ة  10:00أ�عامل �الل �ج�ع. وستبدٔأ اجللسات الصباحية من السا�ة 

 لظهر. وفتح الرئيس �ب إالدالء �لبیا�ت العامة من قبل املنسقني إالقلميیني للمجمو�ات.بعد ا 3:00السا�ة 

وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة ب�ان أٓس�یا واحملیط الهادئ، ؤأعرب عن تقد�ره لرؤیة الرئيس و�ئبيه �رشدان  .11
معل اللجنة، وعن ثقته يف ٕاماكنیة التوصل ٕاىل اس�تنتا�ات بناءة حتت قيادهتم. وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد �ج�ع ومجیع 
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جعة والرقابة، ٔأعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل �س��ع ٕاىل التقر�ر املر�يل ا�ي الو�ئق ذات الص�. وف� یتعلق مبسائل املرا
ٔأ�ده فریق �ختیار يف معلیة اختیار عضو�ن �دید�ن يف ٕاطار جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة. وف� یتعلق مبسأٔ� 

 ، الوثیقة2018ویبو املايل والرب�جمي يف �ام أ�داء و�س�تعراض املايل، ٔأ�اط الوفد �لام �الس�تعراض أ�ويل ٔ�داء ال
WO/PBC/29/INF/1 وقال ٕان مجموعته تتطلع 2018�اط �لام �ٔ�داء املايل والرب�جمي إالجيايب معوما للمنظمة لعام أٔ ، و .

 ٕاىل عرض الوثیقة املذ�ورة. ؤأ�اط الوفد �لام ٔأیضا �لت�دیث عن مرشوع املقاصة التجریيب الوارد يف الوثیقة
WO/PBC/29/INF/2. وأٔشار ٕاىل ٔأن ٔأهداف هیلك املقاصة يه احلد من خماطر التعرض لتقلب ٔأسعار رصف ،

العمالت �لنس�بة للمكتب ا�ويل، وخفض التاكلیف واجلهود اليت تبذلها ماكتب �سمل الطلبات وٕادارات البحث ا�ويل يف 
يف �دد من ماكتب �سمل  2018ة التجریيب ا�ي بدٔأ �ام معاجلة الرسوم. وقال ٕان مجموعته تتطلع ٕاىل حتدیث مرشوع املقاص

، 2020/21الطلبات وٕادارات البحث ا�ويل. وشكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد مرشوع الرب�مج واملزيانیة املقرتح للثنائیة 
لثنائیة . وأٔعرب عن رسوره مبعرفة ٔأنه رمغ التقد�رات املتوقعة �منو ٕا�رادات املنظمة يف اWO/PBC/29/3 الوثیقة
. ؤأشار ٕاىل ٔأنه استنادا ٕاىل أ�داء املايل املمتاز للویبو، يف املائة 3.7، فٕان الز�دات يف النفقات �ددت بنس�بة 2020/21

من نفقات الثنائیة. ؤأعرب عن تطلعه ٕاىل سامع املزید عن  يف املائة 25ورد اقرتاح �ز�دة أ�موال �حتیاطیة للمنظمة ٕاىل 
ٕان مجموعته وا�ول أ�عضاء فهيا �ىل اس�تعداد للمشاركة البناءة يف املداوالت �شأٔن مرشوع الرب�مج  هذا �قرتاح. وقال

واملزيانیة املقرتح هذا أ�س�بوع. ؤأ�اط �لام بتو�ات الرب�مج ومعامله البارزة الواردة يف مرشوع الرب�مج واملزيانیة املقرتح. 
ل �كنولوجيا املعلومات والبيئات التشغیلیة ٔ�نظمة امللكية الفكریة العاملیة وقال ٕان مجموعته �رحب �الست�رات يف جما

للمنظمة. ؤأعرب عن سعادته الس�مترار تعممي التمنیة �متكني ا�ول أ�عضاء من املسامهة يف �بتاكر والصنا�ات إالبداعیة. 
ریة، وحتدید مزيانیة خمصصة ٕالماكنیة عقد مؤمترات ؤأعرب عن رسوره الشدید لرؤیة مكّ التفاؤل ٕ�حراز تقدم يف الربامج املعیا

دبلوماس�یة يف �ال توصلت ا�ول أ�عضاء ٕاىل اتفاق يف ٔأ�د جماالت املناقشة، وتت�ذ اخلطوة أ��رية حنو ٕا�رام معاهدة ٔأو 
طر وخطة ا�متویل معاهدات. ؤأ�ريا، تطلع الوفد ٕاىل املناقشات �شأٔن ٕاطار املساء� احملدث يف الویبو، وتقبل الویبو للم�ا

الس�تعادة تغطیة اس�تحقاقات املوظفني الطوی� أ��ل يف الویبو. ؤأشار الفریق ٕاىل ٔأن هذه املسائل ليست �س�یطة كام تبدو، 
 ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن �سفر املناقشات �شأٔهنا عن النتاجئ املرجوة لصاحل املنظمة وا�ول أ�عضاء فهيا ؤأحصاب املصل�ة.

، مت�د� �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، عن شكره للرئيس و�ئبيه وأ�مانة العامة ؤأعرب وفد �رواتیا .12
�ىل أ�عامل التحضريیة مجلیع الو�ئق فضال عن اجللسة إال�المية اليت عقدت يف أ�س�بوع السابق. وقال ٕان مجموعته مقتنعة 

اقشات. و�اصة مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة بأٔن هذه أ�عامل التحضريیة ستسهم يف ٔأس�بوع بناء من املن
، وجلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة ملا قدمته من مساهامت �امسة يف �ج�ع. ؤأكد من �دید الزتام 2020/21

 جلنة الرب�مج واملزيانیة.ا�مو�ة بعمل جلنة الرب�مج واملزيانیة ؤأهنا س�تدا�ل �شأٔن خمتلف بنود �دول أ�عامل �الل دورة 

ؤأعرب وفد غوات�ال، مت�د� �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب، عن ارتیا�ه لرؤیة الرئيس یو�ه جلنة  .13
الرب�مج واملزيانیة. ؤأعرب عن ثقته يف ٔأن القرارات املت�ذة يف ظل قيادته ستسهم ٕاجيابیا يف النتاجئ املتوقعة يف الثنائیة 

. ؤأ�اط �لام �لو�ئق اليت ٔأ�دت ل�ورة، وشكر أ�مانة �ىل تفانهيا يف ٕا�دادها و�ىل �لسات إال�اطة إال�المية 2020/21
اليت نظمت �تلف ا�مو�ات إالقلميیة. وف� یتعلق جبدول أ�عامل، ٔأعرب الوفد عن اه�مه الشدید مبناقشة اقرتاح الرب�مج 

، مضیفا ٔأنه حيتفظ �حلق يف إالدالء مبدا�الت WO/PBC/29/3 النحو الوارد يف الوثیقة �ىل 2020/21واملزيانیة للثنائیة 
حمددة ٔأثناء مناقشة هذا البند احملدد. ؤأعرب عن تطلع ا�مو�ة ٕاىل عرض املعلومات احملدثة عن معلیة اختیار ٔأعضاء اللجنة 



WO/PBC/29/8  
9 
 

ن دمع ا�مو�ة للمسامهة يف ٕاحراز تقدم �شأٔن املواضیع �ستشاریة املس�تق� للرقابة، ومرشوع املقاصة التجریيب. ؤأعرب ع
 .ا�تلفة اليت ستناقش �الل أ�س�بوع

وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر الرئيس �ىل الزتامه املس�متر بعمل اللجنة، ؤأعرب عن حرصه �ىل  .14
أ�مانة �ىل معلها يف ٕا�داد ا�ورة والو�ئق اليت �س�مترار يف �ع�د �ىل قيادته لالسرتشاد هبا يف املناقشات. وشكر الوفد 

. ؤأعرب عن امتنان ا�مو�ة املتواصل ملراجع احلسا�ت 2020/21تضمنت مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 
يف تقدمي التقار�ر اخلار� واللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة وشعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة إالداریة �ىل معلهم اجلاري 

آلیة مراجعة حسا�ت املنظمة ويف دمع ا�ول أ�عضاء يف ممارسة دورها  ٕاىل اللجنة. ؤأعرب عن امتنانه �ورمه أ�سايس يف أ
القيادي. وبغیة توفري الوقت للمناقشات املقب�، قال ٕانه س�یديل بتعلیقات موضوعیة يف ٕاطار لك بند من بنود �دول أ�عامل 

كد دمعه للجهود امجلاعیة ل�ورة ؤأعرب عن ثقته يف ٔأن تؤدي هذه اجلهود ٕاىل مناقشات ممثرة ونتاجئ ٕاجيابیة ذات الص�. وأٔ 
 بتوجيه من الرئيس.

ؤأعرب وفد ٔأوغندا، مت�د� �لنیابة عن ا�مو�ة أ�فریقية، عن تقد�ره لعمل الرئيس ؤأعضاء املكتب ا��ن بذلوا  .15
واملزيانیة. ؤأكد �ىل تعاونه ودمعه ا�اكملني، وشكر أ�مانة �ىل أ�عامل التحضريیة املمتازة �ودا مضنیة ٔ�عامل جلنة الرب�مج 

ل�ورة، ومهنا ٕا�داد مجیع الو�ئق اليت من شأٔهنا ٔأن ترثي املداوالت وكذ� �لسات إال�اطة �ري الرمسیة واملشاورات اليت 
ىل بنود حمددة من �دول أ�عامل ٔأثناء تناولها للمناقشة، ٔأوحضت بعض املسائل مس�بقا. وقال ٕانه س�یقدم تعلیقات مفص� �

ویود ٕابداء بعض املالحظات أ�ولیة. وف� یتعلق مبسائل مراجعة احلسا�ت والرقابة، ٔأ�اط الوفد �لام �لتقر�ر املر�يل لفریق 
ا�ٓن لالس�تعاضة عن ٔأعضاء اللجنة �ختیار التابع للجنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة واخلطوات اليت قامت هبا حىت 

، ود�ا اللجنة ٕاىل �رسیع معلها. ؤأعرب عن تطلعه 2020�ام  �ستشاریة املس�تق� للرقابة ا��ن س�تنهتيي مدة عضو�هتم يف
واملايل يف �ام ٕاىل مناقشة التقر�ر ا�هنايئ للفریق يف ا�ورة الثالثني للجنة الرب�مج واملزيانیة. وف� یتعلق بأٔداء الویبو الرب�جمي 

، رحب �لتقر�ر أ�ويل ا�ي ٔأشار ٕاىل ٔأن املنظمة �سري �ملسار الصحیح لتحقيق معظم النتاجئ املتوقعة مهنا وفقا لوثیقة 2018
. وقال ٕان مجموعته تتطلع ٕاىل اس�تعراض هذا التقر�ر وكذ� تقر�ر أ�داء ا�هنايئ يف 2018/19الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 

الثني للجنة الرب�مج واملزيانیة. وف� خيص التقر�ر املر�يل عن مرشوع املقاصة التجریيب لبعض الرسوم املنصوص ا�ورة الث
�لهيا يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، ٔأعرب عن رسوره ملالحظة ٔأن املرشوع حقق نتاجئ ٕاجيابیة منذ ٕا�شائه يف �ام 

سبب تقلبات ٔأسعار رصف العمالت وخفض التاكلیف اليت تتكبدها يف احلد من اخلسا�ر يف ٕا�رادات الرسوم �  2018
ٕادارات البحث ا�ويل يف معاجلة الرسوم. ؤأید ٕاماكنیة توس�یع املرشوع ليشمل ماكتب ٔأخرى يف ٕاطار نظام معاهدة التعاون 

وفد �ىل أ�مانة ملواص� تنفيذ �شأٔن الرباءات ٔأو نظام مدرید ٔأو نظام الهاي. وف� یتعلق ٕ�طار مساء� الویبو احملدث، ٔأثىن ال
آلیات للمراقبة ا�ا�لیة وٕاجراءات لتسویة املناز�ات  مجیع توصیات و�دة التفتيش املشرتكة ومعایريها، مبا يف ذ� وضع أ

وٕاجراءات للشاكوى و�س�ت�ابة، فضال عن ٕادارة أ�داء وا�اطر. وف� یتعلق مبرشوع الرب�مج واملزيانیة املقرتح للثنائیة 
، ٔأعرب عن ارتیاح ا�مو�ة �منو ٕا�رادات املنظمة ونتاجئها، ما س�ميكهنا من متویل خطهتا �سرتاتیجیة القصرية 2020/21

أ��ل واملتوسطة أ��ل من املزيانیة العادیة، فضال عن متویل خططها إالمنائیة الطوی� أ��ل و�لزتامات املتوسطة أ��ل 
ٔ�فریقية، بوصفها ٔأ�د اجلهات الرئيس�یة اليت تطلب و�س�تفيد من املسا�دة التقنیة و�دمات من الفوائض. وقال ٕان ا�مو�ة ا

�كو�ن الكفاءات اليت تقد�ا الویبو، تود ٔأن تؤكد �ىل ٔأمهیة ختصیص ما �كفي من املوارد البرشیة و�ري البرشیة لٔ��شطة 
بيل التمنیة. ورحب �القرتاح ا�اعي ٕاىل ز�دة مجموع املو�ة حنو التمنیة من ٔأ�ل �سهیل �نتفاع �مللكية الفكریة يف س 

. 2020/21ملیون فرنك سو�رسي يف الثنائیة  136ٕاىل  2018/19ملیون فرنك سو�رسي يف الثنائیة  132.8النفقات من 
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ضامن  �ر�جما، مبا يف ذ� مشاریع حمس�نة ٔ�جندة التمنیة. و��، هناك �ا�ة ٕاىل 23ٕاذ س�تغطي هذه النفقات ما مجمو�ه 
متویل اكمل للمشاریع اجلدیدة ٔ�جندة التمنیة اليت س�توافق �لهيا جلنة التمنیة وامللكية الفكریة. وأٔثىن الفریق �ىل أ�مانة 

الس�مترارها يف تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة يف الرب�مج واملزيانیة، وشدد �ىل رضورة ضامن ربط توصیات ٔأجندة التمنیة 
ء �ىل ذ�، قال ٕان مجموعته س�تقدم اقرتا�ات �شأٔن لك نتي�ة من النتاجئ املتوقعة يف هذا الصدد. وف� �لنتاجئ املتوقعة. وبنا

یتعلق مبعاجلة ٔأهداف التمنیة املس�تدامة يف مرشوع الرب�مج واملزيانیة، رحب �لطریقة اليت وضعت هبا هذه أ�هداف. وقال 
ة املس�تدامة ذات الص� اليت �سهم فهيا، وف� یتعلق بأٔهداف التمنیة ٕانه وللمرة أ�وىل، �رتبط لك �ر�مج بأٔهداف التمنی

املس�تدامة اليت يه �امعة بطبیعهتا، مت الربط عن طریق إال�ا� املرجعیة. ومع ذ�، مل یبني ٕاطار الرب�مج واملزيانیة �یف 
�ساءل عن �یفية قياس جحم هذه ميكن �لك �ر�مج ٔأن �سهم يف ٔأهداف التمنیة املس�تدامة اليت تنطبق �لیه. و�نیا، 

املسامهة، و�لثا عن �یفية تفا�ل ٔأهداف التمنیة املس�تدامة مع أ�هداف احملددة �لك �ر�مج. وقال ٕان ا�مو�ة تتطلع ٕاىل 
ء مناقشة س�بل معام� ٔأهداف التمنیة املس�تدامة يف وثیقة الرب�مج واملزيانیة. ويف اخلتام، ٔأعرب عن تطلع ا�مو�ة ٕاىل ٕاجرا
مناقشات بناءة �شأٔن مجیع بنود �دول أ�عامل، ؤأعرب عن ٔأملها يف ٔأن حتقق اللجنة �الل أ�س�بوع نتاجئ مقبو� للجمیع 

 بفضل املشاركة البناءة مجلیع ا�ول أ�عضاء.

وحتدث وفد طاجيكس�تان �مس مجمو�ة ب�ان أٓس�یا الوسطى والقوقاز ؤأورو� الرشقية، ؤأعرب عن امتنانه لٔ�مانة  .16
ىل جحم العمل املنجز يف ٕا�داد دورة اللجنة. ؤأ�اط �لام بوثیقة الرب�مج واملزيانیة املفص� بدقة �ىل مدى الثنائیة �

اليت عرضت يف شلك مناسب. ؤأشار ٕاىل التوقعات املتفائ� �شأٔن ا�منو والطلب �ىل اخلدمات اليت تقد�ا  2020/21
ؤأعرب عن �رحيب ا�مو�ة  .ل الرئيس�یة يف الرفاه املايل للمنظمة لكهااملنظمة. وقال ٕان ذ� ميثل بال شك ٔأ�د العوام

�لتدابري املت�ذة لتعز�ز نظام امللكية الفكریة ودمع اجتذابه لٔ�عضاء احملمتلني، ؤأبدى قنا�ة بأٔن الز�دة يف جحم الو�ئق الرمسیة 
من  �ويل للتسجیل اليت ٔأطلقت �للغات الرمسیة،واملنشورات واملواد املرجعیة والت�لیلیة ومنصات التسجیل يف النظام ا

شأٔهنا ٔأن �سامه يف توس�یع نطاق النفاذ ٕاىل منت�ات الویبو و�دماهتا. وكام ذ�ر سابقا، ف� یتعلق مبسأٔ� رشوط �دمة موظفي 
ٔأنه ینبغي متابعة ذ�. وف�  الویبو، ٔأ�اطت ا�مو�ة �لام بقرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة وجلنة اخلدمة املدنیة ا�ولیة، ورٔأت

یتعلق مبسأٔ� متویل �لزتامات املالیة الطوی� أ��ل للویبو، استندت ا�مو�ة يف رٔأهيا ٕاىل رضورة �متثال للمامرسة املتبعة 
 وضع صكوك يف منظومة أ�مم املت�دة �شأٔن هذه املسأٔ�. ؤأعرب الوفد عن تأٔیید ا�مو�ة جلهود أ�مانة الرامية ٕاىل العمل �ىل

آلیة الویبو لتحقيق أ�داء أ�مثل للوظائف إالداریة لٔ�مانة اليت  �ىل ٔأساس ا�اكء �صطناعي، معتربا ٔأن املعلومات املتعلقة بأ
آلیة مثرية لاله�م. ؤأشاد �لتقدم الكبري احملرز يف جمايل ٕادارة ا�اطر وتعز�ز نظام املساء�. وقال  تؤدي ٕاىل حتقيق وفورات أ

نطقة أٓس�یا الوسطى والقوقاز ؤأورو� الرشقية ممث� متثیال �قصا يف املنظمة، ؤأن هذا الوضع مل یتحسن. ويف هذا ٕان م 
الصدد، د�ا أ�مانة ٕاىل اتباع مبدٔأ التوازن اجلغرايف ومواص� العمل �ىل حتسني متثیل ب�ان أٓس�یا الوسطى والقوقاز ؤأورو� 

آلیة مؤسس�یة تبعا ٔ��د شلكني، ٕاما �ة تنس�یق من الرشقية دا�ل أ�مانة، ورٔأى ٔأن من امل  ناسب النظر يف ٕاماكنیة ٕا�شاء أ
معل �راسة مسأٔ� ا�متثیل اجلغرايف دا�ل أ�مانة. ؤأعرب عن ارتیاح ا�مو�ة بو�ه �ام ٕازاء معل  دا�ل أ�مانة، ٔأو فرقة

ن اس�تعدادها للمسامهة �ىل حنو بناء يف ضامن حتقيق املنظمة والتدابري املت�ذة لتقدمي املسا�دة ٕاىل الب�ان يف منطقهتا، وع
نتاجئ ٕاجيابیة لعمل اللجنة �الل ا�ورة. ؤأعرب جمددا عن امتنانه للمد�ر العام ومجلیع العاملني يف أ�مانة �ىل التفا�ل املمتاز 

 .مع مجمو�ة ب�ان أٓس�یا الوسطى والقوقاز ؤأورو� الرشقية واملسا�دة املفيدة اليت قدموها

، ؤأعرب عن ٔأم� 2018كر وفد الصني أ�مانة �ىل ٕا�دادها للو�ئق إال�المية ؤأعامل املؤمترات أ�خرى يف �ام وش .17
يف ٔأن یاليق �ج�ع، ا�ي �رشف �لیه الرئيس و�ئباه، جنا�ا �بريا. ورٔأى الوفد ٔأن املنظمة حققت الكثري من النتاجئ 
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 س�� منو النظام العاملي لتسجیل امللكية الفكریة للس�نة الثامنة �ىل التوايل، إالجيابیة يف حتقيق أ�هداف �سرتاتیجیة، وال
وهو ما حيفظ للویبو وضعها املايل اجلید. ؤأشاد الوفد �لتقدم ا�ي ٔأحرزته الویبو، ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن �متكن الویبو 

یة جلنة الرب�مج واملزيانیة، اليت متثل جوهر العمل حبلول هنایة فرتة الس�نتني من ٕاحراز مزید من التقدم. وشدد الوفد �ىل ٔأمه 
. وس�تضمن املوافقة �ىل هذا املرشوع حسن 2020/21الرايم ٕاىل مناقشة واع�د مرشوع الرب�مج واملزيانیة املقرتح للثنائیة 

واسرتاتیجیات التنفيذ  سري معل الویبو يف العامني املقبلني، و�لتايل فهو ذو ٔأمهیة �برية. ورحب الوفد �لنقاط الرئيس�یة
الرئيس�یة للربامج املدر�ة يف الثنائیة، مبا يف ذ� تقدمي �دمات فعا� ويف الوقت املناسب وفعا� من حيث التلكفة يف ٕاطار 

بل، نظام امللكية الفكریة العاملي، فضال عن تقدمي �دمات متنو�ة ٕاىل الب�ان النامية والب�ان املنتق�. وف� یتعلق �لعمل املق 
ٔأعرب عن ٔأمل حكومة الصني يف ٔأن �متكن الویبو من ٔأداء دور قيادي ٔأكرب يف أ��شطة املعیاریة وٕاحراز تقدم يف املعاهدات 

حىت یصبح النظام العاملي للملكية الفكریة ٔأكرث �املیة ومشوال وتواز�. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تواصل الویبو حتسني 
ریة هبدف توس�یع لغات معل نظايم مدرید والهاي عن طریق ٕادراج اللغتني الصینية والروس�یة نظا�ا العاملي للملكية الفك

لتلبیة الطلب املزتاید للمس�ت�دمني. ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن تويل الویبو مزیدا من �ه�م ٔ�عامل التمنیة بغیة ٕاحراز تقدم يف 
ا ا�ال. وقال الوفد ٕانه �ىل اس�تعداد للعمل مع الوفود أ�خرى العملیات ذات الص� �لتمنیة وختصیص املزید من املوارد لهذ

 �الل ا�ورة ملناقشة خمتلف بنود �دول أ�عامل �روح ٕاجيابیة ومنفت�ة �ىل ٔأمل ٔأن �سفر �ج�ع عن نتاجئ بناءة.

 ا�صصة  لتحكميتقر�ر مر�يل من هیئة ا –ة : التعاقب �ىل عضویة جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقاب3البند 

 .WO/PBC/29/2استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .18

من �دول أ�عامل املوضوعي أ�ول یتعلق �لتعاقب �ىل عضویة جلنة الویبو  3ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن البند  .19
صة یبني التقدم �ستشاریة املس�تق� للرقابة (جلنة الرقابة). ؤأن التقر�ر قيد النظر هو تقر�ر مر�يل من هیئة التحكمي ا�ص

. وذ� وفقا 2020احملرز يف معلیة �ختیار لتعویض عضوي جلنة الرقابة ال��ن س�تنهتيي فرتة عضو�هتام يف هنایة ینا�ر 
لالختصاصات اليت تنص �ىل تعیني مجیع ٔأعضاء اللجنة ملدة ثالث س�نوات قاب� للت�دید مرة وا�دة. ومع ذ�، تو�ه 

 ا�صصة التابعة للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، ود�اه ٕاىل تقدمي التقر�ر.الرئيس ٕاىل رئيس هیئة التحكمي 

 :ؤأدىل رئيس هیئة التحكمي، سعادة السفري فيس�نا تیلیتيتش �وش (�رواتیا)، �لبیان التايل .20

ادة، �رشفين ، حرضات املندوبني املوقر�ن، ا�ول أ�عضاء يف جلنة الرب�مج واملزيانیة، الس�یدات والس"الس�ید الرئيس
ٔأن ٔأعرض �لیمك الیوم التقر�ر املر�يل لهیئة التحكمي ا�صصة التابعة للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، واكن يل 

رشف �رأٔسها. ؤأود ٔأن ٔأبدٔأ بتوجيه الشكر ٕاىل مجیع ٔأعضاء هیئة التحكمي �ىل معلهم املتفاين يف أ�شهر القلی� 
 موظفيه، ملا قدموه من دمع قمي وروح �نیة �الیة ومسا�دة ٕاىل ٔأعضاء الهیئة.املاضیة، وكذ� ٕاىل ٔأمني الهیئة و 

ؤأود ٔأن ٔأذ�ر بأٔن هیئة التحكمي ٔأ�شئت لتعویض عضو�ن يف اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة من مجموعتني "
وفقا ل�آلیة اليت وافقت �لهيا ٕاقلميیتني هام مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق وا�مو�ة �ء. ؤأود ٔأیضا ٔأن ٔأذ�ر، 

، بأٔن ٔأي هیئة حتكمي س�تويص �ملرحشني اجلدد WO/GA/39/13والواردة يف الوثیقة  2010ا�ول أ�عضاء يف �ام 
 جلنة الرب�مج واملزيانیة للموافقة. للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة ٔأمام
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، وتغطي الفرتة حىت WO/PBC/29/2 ٔأي الوثیقةوقد "ٔأحرزت العملیة تقدما �ىل النحو املبني يف التقر�ر، 
. والتقر�ر ا�ي ورد�مك �س�ة منه یصف العملیة �لتفصیل؛ ولكن، ٔأود ٔأن ٔأسلط الضوء 2019منتصف مارس 

 ٕ�جياز �ىل �دد من املسائل.

 وثیقةٕاّن إالجراءات اخلاصة �ختیار ٔأعضاء اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة وتعاقب ٔأعضاهئا �رد يف ال"
WO/GA/39/13  ويف اختصاصات اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة. ومتاش�یا مع هذه إالجراءات، عینت لك

مجمو�ة من ا�مو�ات الس�بع ل�ول أ�عضاء ممثال وا�دا للهیئة املكونة من س�بعة ٔأعضاء. واعمتدت هیئة التحكمي 
نة �ستشاریة املس�تق� للرقابة من نفس ا�مو�ات إالقلميیة نظا�ا ا�ا�يل. ؤأعطیت أ�ولویة مللء الشواغر يف اللج 

اليت ینمتي ٕا�هيا العضوان اخلار�ان، وذ� لضامن ٔأال تت�اوز العضویة يف اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، قدر 
لوظیفة الشاغرة إالماكن، عضوا وا�دا عن لك مجمو�ة من ا�مو�ات إالقلميیة الس�بع. و�رز هذا الرتتيب يف ٕا�الن ا

  .واملذ�رة الشفهیة املو�ة من املد�ر العام ٕاىل مجیع ا�ول أ�عضاء، ا�اعیة ٕاىل تقدمي الطلبات

طلبا. ووردت طلبات من مواطنني من لك ا�مو�ات إالقلميیة الس�بع. وقامت  157وبلغ �دد الطلبات الواردة "
طلبا لت�دید ٔأهلیة املرحشني. ونتي�ة  157دها خبرية استشاریة �ارجية بفحص لك من الطلبات البالغ �د

 61مرحشة و 17طلبا �س�تويف معایري رشوط أ�هلیة، ومهنم  78لالس�تعراض الفردي ا�ي ٔأجرته، و�دت ٔأن 
طلبا من مرحشني ینمتون ٕاىل مجمو�ة  68طلبا، اكن  78مرحشا. ومن مضن الطلبات املس�توفية للرشوط والبالغ �ددها 

 ى والبلطیق وا�مو�ة �ء.ب�ان ٔأورو� الوسط

وهذا هو الوضع كام ورد يف التقر�ر، ومبا ٔأّن التقر�ر صدر منذ �دة ٔأسابیع، فأٔود ٔأن ٔأقدم بعض املعلومات التمكیلیة "
ٕاىل اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة ٕالجراء تقيمي �راتيب، مع  78�ىل شلك حتدیث. ٔأحيلت الطلبات و�ددها 

املعقودة يف الفرتة  52املرحشني. ؤأجرت اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة التقيمي يف دورهتا  ٕاخفاء ٔأسامء و�نس�یات
. وقامت اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة بتصنیف �راتبية املرحشني �س�ت�دام 2019مارس  22ٕاىل  19من 

ستشاریة املس�تق� للرقابة. وقامت اللجنة مصفوفة تقيمي ٔأ�دهتا هیئة التحكمي وجرى التشاور �شأٔهنا مع اللجنة �
 �ستشاریة املس�تق� للرقابة ٕ��ا� تقيميها ٕاىل هیئة التحكمي اليت أٔ�ادت بعدها أ�سامء واجلنس�یات.

"ونظرت هیئة التحكمي، يف اج�عها الثاين يف ٔأ�ریل، يف التقيمي ا�ي ٔأجرته اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، ومنذ 
  وضعت قامئة قصرية �ملرحشني للمر�� التالیة من معلیة �ختیار، مع مرا�اة ا�متثیل إالقلميي.ذ� احلني

ؤأود ٔأیضا ٔأن ٔأذ�ر ٕ�جياز، يف اخلتام، اخلطوات املقب�. بعد �نهتاء من معلیة �ختیار، س�تعّد هیئة التحكمي تقر�را "
عتبارا من �رخي ٕا�داد التقر�ر ا�ي ٔأماممك. وس�یحتوي یفصل معلیة �ختیار اعتبارا من منتصف شهر مارس، ٔأي ا

هذا التقر�ر ٔأیضا �ىل توصیات هیئة التحكمي املقدمة ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانیة �شأٔن املرحشني لعضویة اللجنة يك 
 توافق �لهيا جلنة الرب�مج واملزيانیة يف دورهتا املقب� يف شهر یولیو.

 .د رئيس اللجنة"س�یحرضة ال "ولمك جزیل الشكر، 

وبعد ٔأن و�ه الرئيس الشكر ٕاىل رئيس هیئة التحكمي �ىل ما عرضه من حتدیث للمعلومات، فتح �ب التعلیقات  .21
 .وتوجيه أ�س�ئ� لهیئة التحكمي
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وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة وٕاطالع اللجنة �ىل مس�ت�دات إالجراءات  .22
یار عضو�ن �دید�ن يف اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة. وقال ٕانه یتطلع ٕاىل النظر يف التقر�ر ا�هنايئ املتعلقة �خت 

واملرحشني ا��ن س�توىص هبم هیئة التحكمي، �ىل ٔأمل ٔأن �سمح اختیار العضو�ن �متثیل مجیع ا�مو�ات إالقلميیة يف اللجنة 
 �ستشاریة املس�تق� للرقابة.

یا، مت�د� �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، أ�مانة �ىل ٕا�داد وشكر وفد �روات  .23
، وشكر الرئيس ؤأعضاء هیئة التحكمي ا�ٓخر�ن �ىل معلهم والت�دیثات املتعلقة ٕ�جراءات WO/PBC/29/2 الوثیقة

عن املرحشني املوىص هبم �الل  اختیار عضو�ن �دید�ن يف جلنة الرقابة. ؤأعرب عن تطلع مجموعته ٕاىل التقر�ر ا�هنايئ للهیئة
 دورة جلنة املزيانیة يف یولیو.

وحتدث وفد غوات�ال �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب، فأٔعرب عن شكره لعرض التقر�ر، وقال ٕانه ینتظر  .24
 النتي�ة ا�هنائیة يف دورة جلنة املزيانیة يف شهر یولیو.

من طلبات ٔأ�ذ ا�لكمة، ٔأ�اد الرئيس التذكري �خلطوة إالجرائیة املقب� للجنة وبعد اسرتا�ة للسامح بتقدمي املزید  .25
 .املزيانیة، ويه إال�اطة �لام �لتقر�ر املر�يل

 ونظرا لعدم وجود ٔأي تعلیقات، انتقل الرئيس ٕاىل قراءة فقرة القرار اليت اعمتدت: .26

عن هیئة التحكمي ا�صصة للجنة �ستشاریة ٔأ�اطت جلنة الرب�مج واملزيانیة �لام �لتقر�ر املر�يل الصادر  .27
 .املس�تق� للرقابة

 2018حملة أٔولیة شام� عن أٔداء الویبو املايل والرب�جمي يف �ام  4البند 

 .WO/PBC/29/INF/1 استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة .28

مج واملزيانیة املقرتح ؤأوحض الرئيس ٔأن الغرض من هذا البند هو حماو� توفري س�یاق مفيد ملناقشة مرشوع الرب� .29
. ؤأفاد الرئيس بأٔن الوثیقة قد ٔأدرجت يف �دول ٔأعامل املندوبني لیحیطوا �لام هبا، ؤأعطى ا�لكمة لٔ�مانة 2020/21 للثنائیة

 لعرض مزید من إالیضا�ات.

ع للمراجعة ، اليت س�تخض2018، قدم أ�رقام أ�ولیة لعام 2018ؤأوحضت أ�مانة ٔأن بیان الوضع املايل يف هنایة �ام  .30
. وقدمت 2018، كجزء من البیا�ت املالیة املراجعة لعام 2019ویبلغ عهنا رمسیا يف دورة جلنة املزيانیة اليت س�تعقد يف یولیو 

، 2018حسب لك �ر�مج �ىل �دة، والنتاجئ حبسب لك احتاد لعام  2018الوثیقة أٔیضا تفاصیل عن النفقات يف �ام 
ملیون  42.5، كام ذ�ر املد�ر العام، فائضا قدره 2018رت نتاجئ املنظمة �ري املراجعة لعام . ؤأظه2019وتوقعات نتاجئ �ام 

ملیون فرنك سو�رسي.  375.8ملیون فرنك سو�رسي ومجموع النفقات  430.6فرنك سو�رسي، وبلغ مجموع إال�رادات 
ن مقارنة هذه النتي�ة بفائض بلغ ملیون فرنك سو�رسي. وميك 12.2ما قميته  2018وبلغت خسا�ر �ست�رات يف �ام 

 394.8ملیون فرنك سو�رسي ومجموع نفقات بلغ  409.1ومجموع ٕا�رادات قدره  2017ملیون فرنك سو�رسي يف �ام  18.6
يف املائة  5.2ملیون فرنك سو�رسي، ٔأي بنس�بة  21.4مبقدار  2018ملیون فرنك سو�رسي. وارتفع مجموع إال�رادات يف �ام 

 ن املتوقع ٔأن �كون �البیة مؤرشات ٔأداء الرب�مج �ىل الطریق الصحیح يف مر�� منتصف الثنائیة. . وم2017عن �ام 
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�شري ٕاىل ٔأن املنظمة �سري  2018ؤأقر وفد كندا، مت�د� �مس ا�مو�ة �ء، بأٔن أ�رقام الفعلیة املس�� يف د�سمرب  .31
. 2018/19زيانیة وفقا لوثیقة الرب�مج واملزيانیة للثنائیة معوما �ىل الطریق الصحیح لتحقيق النتاجئ من حيث اس�ت�دام امل

ورحب ��منو يف اس�ت�دام ٔأنظمة الویبو للتسجیل ا�ويل يف البنية التحتیة للملكية الفكریة وقوا�د بیا�هتا وأ��شطة اجلاریة 
)، وٕاطالق ABCاد الكتب امليرسة (واملزتایدة يف ٕاطار مبادرة ویبو غر�ن وقا�دة البیا�ت ویبو ر�رس�ش وا�منو الرسیع الحت

) (مبادرة معلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دویة). ؤأعرب عن رسور ا�مو�ة مبواص� الویبو Pat-INFORMEDمبادرة (
تعاوهنا مع مجمو�ة من املنظامت أ�خرى، مبا فهيا منظمة الص�ة العاملیة ومنظمة الت�ارة العاملیة، ورحب �ملس�ت�دات املتعلقة 

 .2018تاجئ إالجيابیة للمؤمتر ا�ويل املعين ��رتام امللكية الفكریة ا�ي عقد يف ٔأكتو�ر �لن 

ؤأعرب وفد �رواتیا، مت�د� �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، عن رضاه للنتاجئ اجلیدة اليت حققهتا الویبو  .32
اس�ت�دام ٔأنظمة الویبو للتسجیل ا�ويل يف البنية التحتیة  . ورحب ��منو يف2018/19ف� یتعلق ٕ�دارة املزيانیة للثنائیة 

للملكية الفكریة وقوا�د بیا�هتا، فضال عن منو ٔأ�شطة احتاد الكتب امليرسة ومبادرة ویبو غر�ن. ؤأعرب عن رسور ا�مو�ة 
ة الت�ارة العاملیة، ورحب مبواص� الویبو تعاوهنا مع مجمو�ة من املنظامت أ�خرى، مبا فهيا منظمة الص�ة العاملیة ومنظم

 . 2018�ملس�ت�دات املتعلقة �لنتاجئ إالجيابیة للمؤمتر ا�ويل املعين ��رتام امللكية الفكریة ا�ي عقد يف ٔأكتو�ر 

وهنأٔ وفد الصني الویبو �ىل الز�دة املتواص� يف الطلبات يف نظام امللكية الفكریة العاملي و�ىل إالجنازات احملققة يف  .33
�سرتاتیجیة. وأٔشار الوفد �ىل و�ه اخلصوص ٕاىل فوائد نظايم معاهدة الرباءات ومدرید يف احلفاظ �ىل الوضع  أ�هداف

املايل السلمي للویبو. وذ�ر الوفد ٔأن الطلبات املقدمة مبوجب نظايم معاهدة الرباءات ومدرید يف الصني قد زادت ٔأیضا �شلك 
لصني دومًا اه�ما �بريا للتواصل والرتوجي لنظايم معاهدة الرباءات ومدرید، مطرد يف الس�نوات أ��رية. وقد ٔأولت حكومة ا

مبا يف ذ� �رب ٕاقامة فعالیات خمتلفة مثل احللقة ا�راس�یة الرفيعة املس�توى، واحللقات ا�راس�یة ا�تلفة للمس�ت�دمني، فضال 
لصني إالسهام بنشاط يف تطو�ر نظايم معاهدة عن أ��شطة الرتوجيیة لنظام معاهدة الرباءات. ويف املس�تقبل، س�تواصل ا

 الرباءات ومدرید.

ؤأعرب وفد الربازیل عن تقد�ره لعمل الرئيس يف رئاسة ا�ورة، وعن ثقته يف ٔأن قيادته القد�رة سرتشد معل جلنة  .34
ٕال�رادات املتأٔتیة من الرب�مج واملزيانیة �الل أ�س�بوع. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن املنظمة ال �زال تظهر وضعا مالیا حصیا ؤأن ا

نظايم معاهدة الرباءات ومدرید اكنت ٔأ�ىل مما اكنت �لیه يف املزيانیات املعمتدة. ورحب الوفد ٔأیضا �لتطورات يف ٔأدوات 
، ونظام ٔأمتتة امللكية الصناعیة، ٔ�ّهنا WIPO Translateالبنية التحتیة للملكية الفكریة اليت تنتجها الویبو، مثل ٔأداة 

ات اليت تقد�ا ماكتب امللكية الفكریة الوطنیة وإالقلميیة. ؤأید الوفد تطو�ر الویبو ٔ�دوات تعریف الصور يف حسنت اخلدم
العالمات الت�اریة. وف� خيص نظام ٔأمتتة امللكية الصناعیة، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن ماكتب امللكية الفكریة سا�دت، يف املتوسط، 

مس�تو�ت ممكنة، مما یؤكد ٕاماكنیة التحسني يف الثنائیة املقب�. وسلط الوفد  5من  3.1منطقة ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب يف 
. 2017يف املائة مقارنة بعام  41الضوء �ىل ا�منو القوي يف الكتب امليرسة املتا�ة يف ٕاطار احتاد الكتب امليرسة �ز�دة قدرها 

يذ معاهدة مراكش، ومن الرضوري تعز�زها �لتصدیق �لهيا من وقال ٕان ا�آلیة �بتاكریة ٔأمر �امس �لنس�بة للنظام يف تنف 
�انب الوال�ت املت�دة أ�مر�كية و�حتاد أ�ورويب، وهو ما من شأٔنه ٔأن حيدث ز�دة �برية يف العدد املتاح من الكتب 

 امليّرسة �للغة إالنلكزيیة و�ريها من اللغات.

م احملرز �ىل النحو الوارد يف الوثیقة. وف� یتعلق �س�ت�دام امللكية إالسالمية) ٕاىل التقد-ؤأشار وفد ٕا�ران (مجهوریة .35
الفكریة ٔ�داة للتمنیة، رحب الوفد مبعدل ا�منو القوي يف �ر�مج التعلمي عن بعد واملدرسة الصیفية. وف� یتعلق برب�مج مسا�دة 
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رحب الوفد بأٔن ذ� الرب�مج ٔأصبح �اهزا للعمل ا�رت�ني، وهو مبادرة مشرتكة بني املنتدى �قتصادي العاملي والویبو، 
 �شلك اكمل، ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن �س�تفيد �دد ٔأكرب من الب�ان من هذه املبادرة يف الس�نوات املقب�.

. وف� یتعلق 2018ؤأعرب وفد مجهوریة �ور� عن امتنانه لٔ�مانة ٕال�دادها تقر�ر أ�داء املايل والرب�جمي أ�ويل لعام  .36
ف �سرتاتیجي الثاين، أٔي تقدمي �دمات �املیة يف جمال امللكية الفكریة من الطراز أ�ول، ٔأظهر تقر�ر أ�داء لعام �لهد

منوا يف �دد الطلبات املود�ة بناء �ىل نظايم معاهدة الرباءات ومدرید نتي�ة لز�دة إالیدا�ات يف الب�ان ا�ٓس�یویة.  2018
�ز ا�هنج واخلدمات احمللیة �مع مودعي الطلبات يف ت� املناطق، مما سيسهم يف هنایة و�� رٔأى الوفد ٔأن من الرضوري تعز 

 املطاف يف جناح �دمات امللكية الفكریة العاملیة أ�ساس�یة اليت تقد�ا الویبو.

�ىل  ؤأید وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية البیان ا�ي ٔأدىل به وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء. وشكر الوفد الویبو .37
. ؤأشار الوفد ٕاىل 2018ؤأثىن �ىل الویبو ٔأداهئا العام يف �ام  2018�س�تعراض أ�ويل ٔ�داء الویبو املايل والرب�جمي يف �ام 

ٔأن أ�رقام املالیة العامة �شري ٕاىل ٔأن الویبو �سري �ىل الطریق الصحیح ف� یتعلق �ٕال�رادات والنفقات وفقا لوثیقة الرب�مج 
�شأٔن النفقات اليت تفوق املزيانیة املتوقعة.  31و 23. واس�تفرس الوفد عن الرب�جمني 2018/19ملعمتدة للثنائیة واملزيانیة ا

يف املائة وقد اقرتح ٕاجراء مزید من  8.6، الرقابة ا�ا�لیة، نفذ �شلك �قص بنس�بة 26ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن الرب�مج 
يف املائة مقارنة �ملس�توى السابق  10.3لیبلغ مجموع التخفيض  2020/21ة التخفيضات يف هذا الرب�مج يف مزيانیة الثنائی

املعمتد. وشدد الوفد �ىل ٔأنه یعترب الرقابة ا�ا�لیة �مة هامة، وأٔعرب عن رغبته يف معرفة املزید عن سبب تقلیل موارد 
ع جماالت �راجمها املتنو�ة بدا �لیا يف الرب�مج واقرتاح مزید من التخفيضات. وقال ٕان التقدم ا�ي ٔأحرزته الویبو يف مجی

التقار�ر أ�ولیة �شأٔن مجیع أ�هداف �سرتاتیجیة التسعة للویبو، ؤأعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل اس�تعراض تقر�ر ٔأداء الویبو 
ن ٔأ�د الشوا�ل ا�ي تعده أ�مانة ل�ورة الثالثني للجنة املزيانیة يف یولیو. وقال إ  2018الرمسي وتقر�ر ٔأداء الرب�مج لعام 

املس�مترة للوفد هو القصور يف ٔأداء نظام لش�بونة، و�دم تولیده ��ل اكف من الرسوم ٔأو من ٔأعضائه �متویل ٔأ�شطته. 
مالیني فرنك سو�رسي تقریبا. ؤأن خسا�ر �ست�ر يف  10ؤأضاف الوفد ٔأن نظام الهاي شهد ٔأیضا خسارة قدرها 

ملیون فرنك سو�رسي. وقال الوفد ٕانه  11معاهدة الرباءات �برية ٔأیضا، مببلغ یقارب �حتادات املمو� من �شرتأاكت ونظم 
. ومن ا�االت أ�خرى اليت 2020/21س�یواصل معاجلة هذه املسائل ٔأثناء مناقشة مرشوع الرب�مج واملزيانیة املقرتح للثنائیة 

ٔأداء الویبو السابقة. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن یعكس تثري القلق مسأٔ� املاكتب اخلارجية وتقدمي تقار�ر أ�داء وتقار�ر 
بوضوح أ��شطة اليت یضطلع هبا لك مكتب من املاكتب اخلارجية والنتاجئ احملققة، اعتقادا منه  2018تقر�ر ٔأداء الرب�مج لعام 

اء املاكتب اخلارجية قد بدٔأت، بأٔن تقار�ر أ�داء عن املاكتب اخلارجية حبا�ة ٕاىل حتسني، ال س�� ؤأن املر�� أ��رية ٕال�ش
 ومن مث سيتأٔ�ر التقيمي الالحق ا�ي س�یجرى �ىل نطاق النظام لش�بكة املاكتب اخلارجية.

، وهنأٔ املنظمة 2018وشكر وفد ٔأسرتالیا أ�مانة �ىل ٕا�داد �س�تعراض الشامل ٔ�داء الویبو املايل والرب�جمي يف �ام  .38
. 2018/19ملتوقعة قبل وقت من �دوث النفقات املتوقعة بعد الس�نة أ�وىل من الثنائیة �ىل ٔأداهئا املايل مع تتبع إال�رادات ا

ؤأید الوفد اس�مترار ممارسات إالدارة املالیة السلمية واسرتاتیجیات �ست�ر اليت تعزز �س�تدامة اجلاریة يف الویبو. وف� 
لت�د�ت امللكية الفكریة من �الل منصاهتا العاملیة، وال س��  خيص أ�داء الرب�جمي، هنأٔ الوفد الویبو �ىل معلها يف التصدي

�ر�مج ویبو ر�سري�ش واحتاد الكتب امليرسة ومبادرة ویبو غر�ن. ؤأعرب الوفد عن خفره ��متكن من دمع هذه أ��شطة عن 
ار الصندوق �ست�ين طریق �ر�مج صنادیق ٔأسرتالیا �ست�نیة يف الویبو. ونظرا ٕاىل أ��شطة املضطلع هبا يف ٕاط

ٔ�سرتالیا، جرى توس�یع ش�بكة �ر�مج ویبو ر�سري�ش لتشمل مخسة معاهد �دیدة للبحث والتطو�ر، ومهنم عضوان 
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�دیدان من ٔأسرتالیا وهام معهد �رنيت و�امعة جميس �وك. وقد ٔأ�ّر ا�مع املقدم من الصندوق �ست�ين ٔ�سرتالیا ٕاىل احتاد 

خشص يف بنغالد�ش ونيبال ورسي الناك  51 000�ىل �دد من أ�ش�اص معايق البرص فاق �ددمه  الكتب امليرسة، ٕاجيا�
وٕاندونيس�یا ومنغولیا وفيیت �م. وحث ا�ول أ�عضاء �ىل مواص� النظر يف املسامهة يف الربامج املامث� عن طریق الصنادیق 

ه، ٔأو قد ٔأ�دثته، امللكية الفكریة يف التصدي للت�د�ت العاملیة والرتتيبات �ست�نیة، ٔ�هنا تبني أ��ر ا�ي ميكن ٔأن حتدث
 الكبرية.

. 2018وشكر وفد الیا�ن أ�مانة �ىل معلها اجلاد يف ٕا�داد �س�تعراض أ�ويل ٔ�داء الویبو املايل والرب�جمي يف �ام  .39
، ٔأعرب 2018وف� یتعلق �لوضع املايل يف �ام ؤأعرب عن رسوره لرؤیة اجلهود احلثيثة اليت تبذلها أ�مانة يف تنفيذ الربامج. 

ملیون فرنك سو�رسي بعد ٕاجراء التسو�ت بناء �ىل معایري  42.5الوفد عن رسوره لسامع ٔأن الویبو جسلت فائضا قدره 
ري ٕایبساس. ؤأعرب عن اعتقاده بأٔن تدابري حتقيق الفعالیة من حيث التلكفة ینبغي ٔأن تتسم بطابع مس�تدام ؤأال �كون تداب

مؤقتة ملرة وا�دة تنفذها الربامج وتعاجلها يف وقت الحق. و��، ٔأعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل تنفيذ هذه أ�نواع من تدابري 
يف املائة من املزيانیة املعمتدة  80حتقيق الفعالیة من حيث التلكفة �س�مترار و�ىل حنو مس�تدام. ؤأضاف الوفد ٔأن ما �سبته 

، يف �ني اكن �دد الطلبات 2018، قد اس�ت�دمت حبلول هنایة �ام 31لنظام الهاي، الرب�مج ا�صصة  2018/19للثنائیة 
يف املائة. وتوقع الوفد ٔأن ز�دة �دد أ�طراف املتعاقدة يف احتاد  90املود�ة يف ٕاطار نظام الهاي ٔأقل من التقد�رات بنس�بة 

ل الوفد ٕانه س�یكون ممتنا لو متكنت الویبو من �ضطالع الهاي قد حتّسن وضع �حتاد يف املس�تقبل و�زید ٕا�راداته. وقا
�س�مترار بأٔ�شطة �روجيیة لز�دة �دد أ�طراف املتعاقدة يف اتفاق الهاي، ؤأعرب عن ٔأم� القوي يف اع�د تدابري هادفة 

 ملزيانیة للثنائیة املقب�.لتخفيف من مسأٔ� نفقات نظام الهاي، وٕادراج ت� التدابري �ىل النحو املناسب يف وثیقة الرب�مج وا

وشكرت أ�مانة خمتلف الوفود �ىل تعلیقاهتا إالجيابیة وقالت ٕاهنا س�ت�اول إال�ابة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �س�ت�دام  .40
وملاذا مل �كن  23اليت طر�ا وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. واكن السؤال أ�ول �شأٔن الرب�مج  2018/19مزيانیة الثنائیة 

يف املائة. ؤأوحضت أ�مانة ٔأن التوقع الطبیعي ٔأو املنطقي هو ٔأن یبقى اس�ت�دام املزيانیة عند حنو نصف  65عدل عند م
املزيانیة املعمتدة للثنائیة بعد الس�نة أ�وىل مهنا. ولكن یلحظ يف كثري من الربامج وجود ٔأ�شطة یرتكز تنفيذها يف البدایة، ٔأو 

ّمحلت �ىل الس�نة الثانیة من الثنائیة. �ري ٔأن هذا أ�مر یتعلق، يف ت� احلا� يف بعض الربامج أ�خرى وجود ٔأ�شطة 
اكنت ٔأ�ىل من املبلغ ا�صص  2018��ات، بتاكلیف التقايض اليت تتكبدها املنظمة. و�� فٕان التاكلیف الفعلیة يف �ام 

، نظام الهاي، طرٔأت �لفعل ز�دة �برية يف 31. ويف �ا� الرب�مج 23يف املزيانیة. هذا هو اجلواب �لنس�بة للرب�مج 
اس�ت�دام املزيانیة يف الس�نة أ�وىل من الثنائیة، ویعزى ذ� يف املقام أ�ول ٕاىل �نهتاء من مرشوع ٕا�شاء منصة الهاي ٔأو 

ت، ارتبط تنفيذه. وهو مرشوع يف جمال �كنولوجيا املعلومات اضطلعت به أ�مانة. وقد وا�ه املرشوع من �دد من التعقيدا
ٔأ�دها �لتجربة أ�وىل يف �نتقال ٕاىل احلوس�بة الس�ابیة.  و�رزت ٔأیضا جوانب ٔأخرى مثل التاكمل مع منصة ا�فع 

املس�ت�دمة لتوفري �دمات ا�فع ملس�ت�ديم نظم امللكية الفكریة بطریقة �دیدة. ومعوما، وكام هو احلال �لنس�بة لكثري من 
�دد من املشألك اجلدیدة اليت وجبت معاجلهتا واليت اس�تغرقت وقتا ٔأطول واكنت عقبات  مشاریع �كنولوجيا املعلومات، �رز

ٔأكرب من املتو� يف أ�صل. و�لتايل، تعزى الز�دة يف اس�ت�دام املبالغ ا�صص لنظام الهاي يف املقام أ�ول ٕاىل مرشوع 
غر ا�ي اكن موجودا منذ بضعة ٔأشهر وا�ي انعكس يف ، فأ�مر نتي�ة للشا26�كنولوجيا املعلومات. وف� یتعلق �لرب�مج 

. ونظرا لعدم رغبة أ�مانة يف استباق 26الز�دة املس�� يف اس�ت�دام املزيانیة. ومل یقرتح ٕاجراء ٔأي ختفيضات �ىل الرب�مج 
 .26الرب�مج  مناقشات الیوم التايل، اليت س�یحرضها مد�رو الربامج، ٔأضافت أ�مانة ٔأهنا س�تقدم توضی�ات أٔكرب لوضع
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 ونظرا لعدم وجود تعلیقات ٔأخرى، تال الرئيس فقرة القرار اليت اعمتدت. .41

 .WO/PBC/29/INF/1 ٔأ�اطت جلنة الرب�مج واملزيانیة �لام مبضمون الوثیقة .42

 مس�ت�دات عن مرشوع املقاصة التجریيب 5البند 

 .WO/PBC/29/INF/2 استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة .43

البند هو تقر�ر مر�يل عن املرشوع لت�لیل ٕاماكنیة وضع هیلك مقاصة مجلیع معامالت رسوم ؤأوحض الرئيس ٔأن هذا  .44
 معاهدة الرباءات، هبدف احلد من التعرض لتغريات ٔأسعار رصف العمالت، ؤأ�ال ا�لكمة ٕاىل أ�مانة ملزید من الرشح.

املقاصة التجریيب لبعض تعرض تقر�را مر�لیا عن مرشوع  WO/PBC/29/INF/2 ؤأوحضت أ�مانة ٔأن الوثیقة .45
رسوم معاهدة الرباءات، وهو مرشوع لت�لیل ٕاماكنیة وضع هیلك مقاصة مجلیع معامالت رسوم معاهدة الرباءات. والهدف 
من هیلك املقاصة هو احلد من التعرض لتغريات ٔأسعار رصف العمالت ف� خيص ٕا�رادات رسوم املكتب ا�ويل، وحتسني 

سوم املرصفية، وحتسني كفاءة معلیات معاهدة الرباءات من �الل تبس�یط ٕاجراءاهتا. وقالت أ�مانة ٕادارة النقد، واحلد من الر 
ٕان املقاصة �ريم ٕاىل حتقيق فوائد ملاكتب �سمل الطلبات وٕادارات البحث ا�ويل وكذ� للمكتب ا�ويل. وقد ٔأطلق 

�دد من ماكتب �سمل الطلبات وٕادارات البحث  يف 2018املرشوع التجریيب �شأٔن مقاصة بعض رسوم معاهدة الرباءات �ام 
ا�ويل، حيث غطى �ىل حنو ٔأسايس رسوم البحث ورسوم إالیداع ا�ويل. ؤأشار �س�تعراض أ�ويل للنتاجئ احملققة حىت 

لنتاجئ  ا�ٓن ٕاىل ٔأن املرشوع التجریيب حقق نتاجئ ٕاجيابیة. ولتأٔ�ید ت� النتاجئ أ�ولیة، ٔأجرى املكتب ا�ويل تقي� دا�لیا
، وس�یقدم هذا التقيمي ٕاىل الفریق العامل ملعاهدة الرباءات كجزء من التقر�ر املر�يل الشامل، 2018املرشوع التجریيب لعام 

 یونیو من ذ� العام. 14ٕاىل  11ليك ینظر فيه الفریق العامل يف دورته الثانیة عرشة املقرر عقدها يف الفرتة من 

ا�مو�ة �ء، أ�مانة �ىل ٕا�داد وثیقة املس�ت�دات عن مرشوع املقاصة التجریيب، وشكر وفد كندا، مت�د� �مس  .46
و�ىل التنفيذ اجلاري للمرشوع. وقال ٕان مجموعته تدرك ٔأن النتاجئ ٔأولیة يف ت� املر��، ؤأن أ�مانة س�تقدم يف دورة یونیو 

ة ٔأن املرشوع الرائد اقرتح ٔأن للمقاصة �ددًا من للفریق العامل ملعاهدة الرباءات تقي�ً ٔأمشل. ؤأعرب عن رسوره ملالحظ
املنافع، مهنا خفض التاكلیف �ىل املشاركني وٕاجراءات مبسطة قد تفيد نظام معاهدة الرباءات معوما ورمبا نظم التسجیل 

الفرعیة اليت ا�ولیة أ�خرى. وقال ٕان ا�مو�ة �رحب بتقدمي تفاصیل ٕاضافية �شأٔن اخلطط الرامية ٕاىل التخفيف من املسائل 
س�یجري تناولها، واحملددة يف الوثیقة، مثل مسائل التدریب والتغیريات يف �كنولوجيا املعلومات يف ماكتب �سمل الطلبات 

املشاركة. ؤأعرب عن ارتیا�ه للهنج احلذر ا�ي اتبعته أ�مانة يف هذه العملیة وقال ٕانه یتطلع ٕاىل ٕاجراء مناقشات يف الفریق 
 .لرباءاتالعامل ملعاهدة ا

 وشكر وفد �رواتیا، مت�د� �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة .47
WO/PBC/29/INF/2  و�ىل التنفيذ اجلاري للمرشوع التجریيب للمقاصة. ؤأعرب عن ارتیاح ا�مو�ة لوجود ٔأد�، يف

ن تطلعها ٕاىل مزید من املعلومات عن إالجراءات ا�ٔكرث تبس�یطا ت� املر��، �ىل الفوائد النامجة عن املقاصة، ؤأعرب ع
وخفض التاكلیف �لنس�بة للمشاركني. ورٔأى ٔأن املقاصة قد تفيد نظام معاهدة الرباءات ؤأنظمة التسجیل ا�ولیة أ�خرى 

 .ٔأیضا
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التقي�ت ا�ا�لیة، ال  ؤأشار وفد الصني ٕاىل ٔأن النظام التجریيب قد حقق فوائد مجة. وقال الوفد ٕانه یود رؤیة بعض .48
س�� �شأٔن اح�ل ٔأن یعود هذا املرشوع التجریيب ببعض املشألك �ىل ٕادارات البحث ا�ويل وماكتب �سمل الطلبات، ومن 

 حيث ٔأ�ره السليب احملمتل. ؤأبدى الوفد اس�تعداده ملواص� مناقشة ذ� ودراسة �دوى املرشوع التجریيب.

ي ٔأ�ذ ا�لكمة ٔ�ول مرة، عن ارتیا�ه لرؤیة الرئيس یرتٔأس اللجنة ؤأعرب عن ٔأم� ؤأعرب وفد �حتاد الرويس، ا� .49
يف العمل البناء املمثر. ورحب الوفد �لعمل املتعلق مبرشوع املقاصة ؤأشار ٕاىل ٔأن هذه املبادرة قد �كون ٔأساسا لتحسني 

�ىل املشألك النامجة عن تقلبات ٔأسعار العمالت.  النظم إالداریة املالیة �ىل النحو أ�مثل، مبا ٔأهنا س�تقلل ا�اطر وتتغلب
ورٔأى الوفد ٔأن العمل �شأٔن هذه املسأٔ� �رتبط �ملرشوع التجریيب للمقاصة، من و�ة نظر الویبو ومن و�ة نظر أ�طراف 

�لتعل�ت إالداریة. املعنیة �ىل �د سواء، وینبغي أٔن �س�متر نظرًا ٕالماكنیة ٕادرا�ه يف ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات وف� یتعلق 
 .ورٔأى الوفد ٔأن من الرضوري توفري التدریب للعاملني املعنیني يف خمتلف املاكتب

ؤأید وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية البیان ا�ي ٔأدىل به وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر املكتب ا�ويل �ىل  .50
ویبو للنتاجئ إالجيابیة أ�ولیة. ؤأعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل اس�تعراض الت�دیث املتعلق مبرشوع املقاصة التجریيب. ؤأثىن �ىل ال

التقيمي ا�ا�يل للنتاجئ أ�ولیة يف اس�تقصاء للماكتب املشاركة يف ا�ورة الثانیة عرشة للفریق العامل ملعاهدة الرباءات يف 
مقاصة مجلیع معامالت الویبو، مبا يف ذ�  یونیو. وقال ٕانه ال زال �شعر ببعض ا�اوف �شأٔن �قرتاح ا�اعي ٕاىل وضع هیلك

بأٔن تعدل املاكتب نظمها ليك تقدم مجیع املعامالت، برصف  29نظايم مدرید والهاي، وال س�� �قرتاح الوارد يف الفقرة 
النظر عن الغرض مهنا، من �الل حساب وا�د. وسيسبب هذا النظام مشألك للمكتب ا�ي �یه مكو�ت نظام منفص� 

مالت الواردة والصادرة وكذ� للرباءات والعالمات الت�اریة. و�لتايل، فٕان نظام املقاصة املشرتك س�یكون تغیريا �بريا للمعا
�لنس�بة لهذه املاكتب، ومن املرحج ٔأن یؤدي ٕاىل �كبد �اكلیف ونفقات �برية �سبب تعدیل املوارد. وكام ذ�ر الوفد سابقا، 

وفقا للنتاجئ املالیة أ�ولیة لعام  2018مالیني فرنك سو�رسي يف �ام  10ست�ر قدره شهد احتاد معاهدة الرباءات خسارة ا
. ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن یتضمن التقيمي ا�ا�يل حتلیال للتاكلیف والفوائد یبني �لكفة مجیع التعدیالت املقرت�ة لنظام 2018

ل الوفد ٕان الوثیقة ٔأشارت ٕاىل تدریب املوظفني والتغیريات املقاصة حىت یتس�ىن اس�تعراضه �ملقارنة مع الوفورات احملمت�. وقا
املد�� �ىل نظام احملاس�بة ونظام �كنولوجيا املعلومات، �ا ینبغي ٕادراج التاكلیف املرتبطة مبا س�بق لتسهیل معلیة اختاذ 

 القرارات.

ٕان هذه مبادرة ميكن ٔأن �زید من  ؤأید وفد الربازیل العمل ا�متهیدي املنجز �شأٔن مقاصة رسوم معاهدة الرباءات. وقال .51
الكفاءة وتقلل التاكلیف املالیة للمكتب ا�ويل و�لك املاكتب ٔأیضًا. ؤأید ما ذ�رته الوفود أ�خرى سابقا، ٔأي وجود مسائل 
خمتلفة تتعلق بتنفيذ املرشوع مثل بناء القدرات وتعدیالت �كنولوجيا املعلومات يف ماكتب الرباءات الوطنیة. ؤأعرب عن 

 طلعه ٕاىل مناقشة ت� املسائل يف ا�ورة املقب� للفریق العامل ملعاهدة الرباءات.ت

وقال وفد الیا�ن ٕان مكتب الیا�ن للرباءات �شارك يف املرشوع التجریيب للمقاصة �ىل مس�توى ٕادارة البحث ا�ويل  .52
بات ٕاىل خفض العمل إالداري . وقد ٔأدت املشاركة بصفته مكتبا لتسمل الطل 2018ومككتب �سمل الطلبات منذ �ام 

والتاكلیف العادیة. ؤأعرب الوفد عن ارتیا�ه ملرشوع املقاصة التجریيب، ؤأعرب عن تقد�ره للجهود اليت بذلت من ٔأ��. 
ولكن قال ٕانه ال �زال من الرضوري القيام �لعمل إالداري للطلبات ا�ولیة املرس� من ماكتب �سمل الطلبات اليت مل �شارك 

وع التجریيب. ؤأعرب الوفد عن رغبته يف ٔأن یطلب من املكتب ا�ويل مواص� �شجیع ٕادارات البحث ا�ويل �ري يف املرش 
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املشاركة �ىل �نضامم ٕاىل املرشوع التجریيب. وقال ٕان الیا�ن تعترب املرشوع مرشو�ا مفيدا للطلبات املود�ة بناء �ىل 
 معاهدة الرباءات وسوف �س�متر يف املشاركة فيه.

ؤأعرب وفد مجهوریة �ور� عن امتنانه للمكتب ا�ويل �ىل �وده املتواص� يف تنفيذ �رتيبات املقاصة ملعامالت رسوم  .53
معاهدة الرباءات من ٔأ�ل احلد من ا�اطر النامجة عن تقلب ٔأسعار الرصف و�اكلیف املعامالت يف ٕاطار نظام معاهدة 

 تب س�یاسات مالیة یلزم مرا�اهتا عند تنفيذ مرشوع املقاصة التجریيب.الرباءات. ؤأشار الوفد ٕاىل أٔن �ى فرادى املاك

وشكرت أ�مانة مجیع الوفود �ىل تعلیقاهتا، ؤأشارت ٕاىل �دم وجود ٔأس�ئ� كثرية ولكن تعلیقات خمتلفة �شأٔن احلا�ة  .54
لعاملني يف املاكتب، وليس فقط ٕاىل ٕادراج التلكفة ا�اكم� للمرشوع التجریيب يف التقيمي. وهذا یعين رضورة توفري التدریب ل

العاملني يف املكتب ا�ويل، ورضورة ٕادراج التغیريات اليت یلزم ٕاد�الها �ىل �كنولوجيا املعلومات. وقد ٔأد�لت تغیريات �ىل 
�كنولوجيا املعلومات يف املنظمة ولكن أ�مانة رٔأت ٔأن هناك تغیريات مطلوبة يف خمتلف املاكتب، وقالت ٕاهنا س�تدرج ذ� 

ورقة التقيمي اليت جيري ٕا�دادها. وردا �ىل النقطة اليت ٔأ�رها وفد الیا�ن، قالت أ�مانة ٕاهنا ال �زال �شجع املاكتب �ري  يف
املشاركة �ىل املشاركة يف املرشوع التجریيب. وسوف یو�ه �دد ٔأكرب من ا�عوات يف الس�نة اجلاریة ٕان الىق تقيمي الفریق 

ت أ�مانة ٕاهنا تدرك، من �الل بعض الردود الواردة من املاكتب، ٔأن املاكتب ال توا�ه حتد�ت العامل ردة فعل ٕاجيابیة. وقال
�سبب الطریقة اليت ٔأ�شئت هبا نظمها حفسب، بل ٔأیضا حتد�ت �سبب الترشیعات احمللیة. وأ�مانة �ىل وعي �م هباتني 

لها يف ٔأن تؤدي التغیريات املقرتح ٕاد�الها �ىل الالحئة املسأٔلتني. وف� یتعلق �ملشألك الترشیعیة، ٔأعربت أ�مانة عن ٔأم 
التنفيذیة ملعاهدة الرباءات والتعل�ت إالداریة، واليت تأٔمل ٔأن یقرت�ا الفریق العامل ملعاهدة الرباءات، ٕاىل التخفيف من �دة 

جيا املعلومات، ٔأشارت أ�مانة �سمل الطلبات وٕادارات البحث ا�ويل. ومن �حية �كنولو  املشألك اليت توا�ه خمتلف ماكتب
ٕاىل �لمها حبا�ة بعض املاكتب ٕاىل ٕاجراء بعض التغیريات الطفيفة يف �كنولوجيا املعلومات، ؤأعربت عن اعتقادها بأٔن هذه 
التغیريات يه تغیريات صغرية معوما. والعاملون يف قسم �كنولوجيا املعلومات ملعاهدة الرباءات يف املنظمة سعداء �لعمل مع 

 ملاكتب ملسا�دهتا �ىل بناء أ��ساق وامللفات املطلوبة. وف� یتعلق �ملسأٔ� احملددة اليت ٔأ�رها وفد الوال�ت املت�دةا
، قالت أ�مانة ٕاهنا تدرك البنية احملاسبية يف مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة، ؤأضافت ٕاهنا مل أ�مر�كية

مكتب أٓخر، ولكن هذا ٔأمر �ادي. ويف هذا الصدد، ذ�رت أ�مانة ٔأهنا �ري متأٔكدة مما ميكن ٔأن  �شهد �� مماث� يف ٔأي
 تفع�، ولكهنا ٔأعربت عن سعادهتا ��خول يف حماد�ت ٕاضافية مع وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.

 ونظرا لعدم وجود تعلیقات ٔأخرى، تال الرئيس فقرة القرار اليت اعمتدت. .55

 .WO/PBC/29/INF/2 لرب�مج واملزيانیة �لام مبضمون الوثیقةٔأ�اطت جلنة ا .56

 2020/21مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة  6البند 

 .WO/PBC/29/3استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .57

، 2020/21ثنائیة ، مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة لل WO/PBC/29/3لوثیقة �البند حول ناقشة امل بدٔأ الرئيس و  .58
"، احملمت�رض �ىل دورة جلنة الرب�مج واملزيانیة من ٔأ�ل "املناقشة والتعلیقات والتوصیات، مبا يف ذ� التعدیالت عُ ي وا�

بند �دول أ�عامل، ؤأشار ٕاىل  تناوليف هن�ه من النظام املايل والقوا�د املالیة للویبو. وذكّر الرئيس الوفود � 6-2وفقًا للامدة 
توقيت ال ٔأشار ٕاىل ٔأن كام املالیة السابقة. لثنائیات هذا العام مقارنة �مت تقدميه جلنة الرب�مج واملزيانیة قد دورات ٔأن توقيت 
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أٔن التوقيت بشعر � للوفود اليت تغذیة راجعة �ورات س�هيدف ٕاىل اختتام املفاوضات قبل الصیف، و�لتايل تقدمي املبكر ل
ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأن و �ىل اس�تعداداهتا يف الوقت املناسب للجمعیة العامة. یؤ�ر انیة جلنة الرب�مج واملزي �ورات الالحق 

ٕا�الق ٔأكد الرئيس �ىل ٔأمهیة كام التفسريات ومناقشة القضا�. تقدمي الفرصة لطرح أ�س�ئ� و وفود القراءة أ�وىل س�تتيح لل
القضا� العالقة، أ�مر ا�ي سيتطلب املزید من العمل ٕاجامع واحض �ىل احلصول �ىل �دد ممكن من البنود يف املزيانیة و ٔأكرب 

اقرتح الرئيس و یولیو. اج�ع لجنة الرب�مج واملزيانیة يف یولیو و ا�ورة املقب� ل يف جنیف قبل  ةوفود املوجودمن �الل ال
 الوثیقة. عرضمث د�ا الرئيس أ�مانة لومن ٕاجراء مناقشات وفقا لرتتيب مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة. 

افتتحت أ�مانة مالحظاهتا �شأٔن البند، وأٔشارت ٕاىل ٔأن ا�ول أ�عضاء قد طلبت من أ�مانة تقدمي تفسري شفوي و  .59
كام هو وارد بقرار ٕال�رادات والنفقات حسب �حتاد، اومهنجیة ختصیص  2020/21 لفرتة ملرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة

مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة ؤأفادت ٔأن مالحظات الرئيس، جمددا �ىل ٔ�مانة اؤأكدت . 2018عام لمجعیات الویبو 
قد قُدم ٕاىل ا�ورة احلالیة للجنة الرب�مج واملزيانیة من ٔأ�ل "املناقشة والتعلیقات والتوصیات، مبا يف ذ�  2020/21للفرتة 

الرب�مج واملزيانیة لفرتة ؤأفادت بأٔن مرشوع من النظام املايل والقوا�د املالیة للویبو.  6-2التعدیالت احملمت�"، وفقًا للامدة 
ملیون فرنك سو�رسي، �ز�دة قدرها  888.8بنحو  2020/21ثنائیة ٕا�رادات املنظمة يف فرتة ال یقدر  2020/21ثنائیة ال 

يف س�یاق ز�دة يف یأٔيت هذا وذ�رت بأٔن . 2018/19ئیة فرتة الثنامقارنة ٕ��رادات الرب�مج واملزيانیة املعمتدة يف % 7.1
ٔأفادت ٔأن . و 2018/19املعمتدة لفرتة مقارنة �لرب�مج واملزيانیة % 8.6ٕایدا�ات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات بنس�بة 

مت ٕا�داد وذ�رت ٔأنه . ثنائیةمن ٕاجاميل إال�رادات املتوقعة لفرتة ال % 76و�دها متثل ٕا�رادات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 
تقد�رات ا��ل بناًء �ىل توقعات �بري �قتصادیني، مع أ��ذ يف �عتبار بیا�ت إالیداع التارخيیة وتوقعات الناجت احمليل 

فرتة مت احلفاظ �ىل قمية مسامهة الو�دة يف نفس املس�توى يف ؤأفادت ٔأنه إالجاميل اليت �رشها صندوق النقد ا�ويل. 
توقعة، واليت تعكس مساهامت واحضة من لك نتي�ة م  38�ىل حيتوي  2020/21ٕاطار النتاجئ لعام دت ٔأن ؤأفا. 2018/19

وذ�رت ٔأن ٔأجندة املوارد املقرت�ة حسب النتي�ة وحصة التطو�ر. حيدد �ر�مج من �الل مؤرشات ٔأداء واحضة املعامل، و 
احلد من ٔأو�ه �دم املساواة، و التمنیة املس�تدامة، ٔأهداف اخلامس من هدف ال الویبو �شأٔن التمنیة، واملساواة بني اجلنسني، 

اكنت �امسة التمنیة املس�تدامة، السابع عرش من ٔأهداف هدف ال الرشأاكت، و التمنیة املس�تدامة، العارش من ٔأهداف هدف ال 
 . ؤأفادت ٔأنهالبارزة اتتوضی�مجلیع أ�هداف �سرتاتیجیة للمنظمة. وقد ٔأشار املد�ر العام �لفعل ٕاىل أ�ولو�ت وال �لنس�بة 

الرب�مج. ومت تضمني ملخص ملساهامت  �تسامه هبا الربامج يف رسد� ٔ�ول مرة، ٔأهداف التمنیة املس�تدامة اليت  ،مت توضیح
ة ثنائیمت اقرتاح ٕاجاميل مزيانیة املرصوفات لفرتة ال كام ذ�رت ٔأنه �لوثیقة. الویبو يف ٔأهداف التمنیة املس�تدامة يف امللحق العارش 

مقارنة �لرب�مج واملزيانیة % 3.7ملیون فرنك سو�رسي ٔأو  27.2ا ميثل ز�دة قدرها مبملیون فرنك سو�رسي،  753مببلغ 
كام السابقة. ثنائیة ظل �بتة تقریبا مقارنة بفرتة ال تملیون، واليت  461.4بلغت مزيانیة املوظفني و . 2018/19عمتدة لفرتة امل 

 19.8ملعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العام التقد�ریة حسب ابلغت التسو�ت و ملیون.  291.7بلغت مزيانیة �ري املوظفني 
النتي�ة بلغت ملیون، و  772.8املعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العام حسب تسو�ت ال ملیون. وبلغ مجموع النفقات بعد 

ملیون فرنك سو�رسي، مما ميثل ز�دة قدرها  461.4مبلغ عند نفقات املوظفني  احتواء متملیون. و 116التقد�ریة التشغیلیة 
املالیة السابقة، مت ٕادراج ثنائیات احلال يف ال �لیه كام اكن ؤأفادت ٔأنه السابقة. ثنائیة عن فرتة ال % 0.3ملیون فقط ٔأو  1.4

. نفقات املوظفنيمزيانیة  التفصیل يفاملزید من ا�قة و تيح ی نفقات املوظفني يف املزيانیة �ىل ٔأساس التاكلیف الفعلیة، مما 
. ؤأوحضت أ�مانة ٔأنه ینبغي النظر ٕاىل النتي�ة %61ٕاىل % 62.4املوظفني من ٕاجاميل املزيانیة من ت حصة نفقات واخنفض

ملنظمة يف جماالت ملیون فرنك سو�رسي يف س�یاق �ست�رات الكبرية اليت حتتا�ا ا 116البالغة تقد�ریة التشغیلیة ال 
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متویل  أٔن ا�ول أ�عضاء قد وافقت �ىلكام مت التوضیح ب �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملباين والسالمة وأ�من.
بدورها من الفوائض املرتامكة قد �شلكت حتیاطیات ذ�رت أ�مانة أٔن ��ست�رات الرٔأساملیة من احتیاطیات املنظمة. و 

ن ا�فعة التالیة من مقرت�ات �ست�ر يف ا�طط العام لت�دید مباين املقر لعام رت إال�اطة بأٔ جملنظمة. و اصة �اخل
فرتة يف هو احلال كام ٔأفادت ٔأنه یولیو. و شهر س�ُتعرض �ىل ا�ورة الثالثني للجنة الرب�مج واملزيانیة يف  2020/21
من املزيانیة املقرت�ة. % 18.1شلك � دم للمرة الثانیة، و ، استندت نفقات التطو�ر ٕاىل التعریف اجلدید ا�ي اس�ت�2018/19

ٔأوحضت أ�مانة ٔأنه بعد �س�تعراض أ�ول ملرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة، س�تعقد جلنة الرب�مج واملزيانیة مناقشات و 
ٔأشارت أ�مانة و لجمعیات. یولیو وتقدم توصیات ٕاىل ا�ورة التاسعة وامخلسني ل شهر الرمسیة الثانیة يف دورهتا هنائیة �الل 

حسب �حتاد، يف امللحق الثالث من مرشوع  2020/21الثنائیة ختصیص إال�رادات والنفقات لفرتة  ه یمت عرضٕاىل ٔأن
مت ختصیص النفقات وذ�رت ٔأنه يف الوثیقة. �رد مبادئ ختصیص إال�رادات وصف ٔأوحضت ٔأن كام اقرتاح الرب�مج واملزيانیة، 

، الحتاد، املرصوفات إالداریة املبارشةلرصوفات �ري املبارشة املالحتاد، املبارشة لرصوفات املحتت ٔأربع فئات: حتادات لال
 لفرتة ٔأن التطبیق الصارم للمهنجیة املس�ت�دمة يف الرب�مج واملزيانیةٕاىل أ�مانة ؤأشارت املرصوفات إالداریة �ري املبارشة. 

، الس�� القدرة �ىل 2020/21يف س�یاق الرب�مج واملزيانیة حتادات املرصوفات لاللتخصیص إال�رادات و �لنس�بة  2018/19
ن واحتاد الهاي واحتاد لش�بونة ل �شرتأاكتاملمو� من حتادات ، �حتادات�البیة � ٔأنرٔأس املال، س�یؤدي ٕاىل سداد 
ضامن مسامهة امسیة من مجیع ولغرض ٕاداریة �ري مبارشة. نفقات ٔأو احتادات مبارشة �ىل حتمل ٔأي نفقات ة قادر �كون 

الهاي، واحتاد لش�بونة بنس�بة احتاد ، و �شرتأاكتاملمو� من حتادات قرتح ٔأن �سامه �يف النفقات املشرتكة، اُ حتادات �
املرصوفات إالداریة املبارشة، وفقا مرصوفات �حتادات و ف� یتعلق بتخصیص و ن ٕا�راداهتا يف النفقات املشرتكة. % م1
لمامرسة السابقة، مت تنقيح احلسا�ت لتعكس �شلك ٔأفضل تقيمي معل املنظمة �ىل النحو ا�ي �سمح به ٔأنظمة ختطیط ل

). واختمتت أ�مانة عرضها الشفوي، ؤأكدت مجلیع الوفود ERM( رشو�ات) ونظام ٕادارة ٔأداء امل ERP( رشو�اتموارد امل 
من شأٔن تقر�ر ؤأفادت ٔأنه هنا مدر�ة ��اكمل يف اقرتاح الرب�مج واملزيانیة. حمور �ركزي مس�متر لٔ�مانة وأٔ يه التلكفة  ةٔأن كفاء

 یولیو ٔأن یوفر نظرة �ىل كفاءة التاكلیف.دورة يف ا�ي سيمت عرضه  2018ٔأداء الویبو لعام 

التعلیقات حسب الوثیقة بعد ت� ه سيمت النظر يف لتعلیقات والبیا�ت العامة، موحضا ٔأنلٕالدالء �باب ال فتح الرئيس و  .60
 الهدف �سرتاتیجي.

كام ٔأعرب وفد تو�س عن امتنانه للرئيس �ىل مع� ٔأثناء دورة جلنة الرب�مج واملزيانیة ؤأكد للرئيس دمعه ا�اكمل. و  .61
 ٔأدىلشكر الوفد ٔأمانة الویبو �ىل اجلهود املبذو� للتحضري لهذه ا�ورة و�ىل الو�ئق املفص� املقدمة. ؤأید الوفد البیان ا�ي 

ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فریقية يف افتتاح هذه ا�ورة. ؤأعرب الوفد عن ارتیا�ه الس�تقرار الوضع املايل وإالدارة املمتازة وفد به 
�ىل و  ،2018شكر الوفد أ�مانة �ىل التقر�ر املوجز أ�ويل عن النتاجئ املالیة وأ�داء املايل للویبو يف �ام كام لرب�مج الویبو. 

، مما س�یتيح ل�ول أ�عضاء احلصول �ىل رؤیة ٔأوحض للوضع �الل مناقشة 2018ومات املتعلقة �ٔ��شطة يف �ام املعل
، 2020/21 ثنائیة. وف� یتعلق مبرشوع الرب�مج واملزيانیة لفرتة ال 2020/21ثنائیة مرشوع الرب�مج املقرتح ومزيانیة فرتة ال 

�حتیاطیات يف املنظمة، مما سيسمح �متویل اخلطة �سرتاتیجیة �ىل ٔأساس ٔأعرب الوفد عن سعادته �ز�دة إال�رادات و
عكس الراك�ز یو  2020/21امج يف فرتة نظرة شام� للرب یتيح مرشوع الرب�مج واملزيانیة وذ�ر ٔأن موارد املزيانیة العادیة. 

يل. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �مت �شلك الرئيس�یة لٔ��شطة، مبا يف ذ� �االت الطوارئ ذات الص� �لوضع �قتصادي ا�و
�اص بقضیة التمنیة، من حيث أ�هداف وتوس�یع امللكية الفكریة ٔ�غراض التمنیة. مث ٔأشار الوفد ٕاىل سعادته لرؤیة تعممي 

�دهتا �ىل للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا والب�ان اليت متر مبر�� انتقالیة ملسا�لنس�بة التمنیة يف مجیع ٔأ�شطة الویبو 
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) عبارة عن مجمو�ة من SDGsحتقيق ٔأهداف التمنیة املس�تدامة (ؤأفاد ٔأن املشاركة يف ٔأ�شطة �بتاكر واملشاریع إالبداعیة. 
فعال. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن المل توفري العوس�تكون رضوریة يف  ع�دها،ل�ول أ�عضاء ال�لنس�بة أ�هداف احملددة بوضوح 
 يدة يف هذا اجلهد ومل تدخر �دا ٕال�شاء نظام �املي متوازن وفعال للملكية الفكریة.الویبو قد بدٔأت بدایة ج 

 ثنائیةوحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر املنظمة �ىل ٕا�داد مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة لفرتة ال  .62
ٕاىل �د �بري ٕاىل الرسوم الناجتة عن و یعز  وا�يؤأشار ٕاىل ٔأن الویبو حمظوظة ملواص� ا�متتع بوضع مايل مواٍت  ،2020/21

توقعات رئيس اخلرباء ٕاىل ا�مو�ة كام ٔأشار وفد ٔأنظمة الویبو للتسجیل ا�ويل و�زاید الطلب �ىل هذه اخلدمات. 
معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ومدرید والهاي �الل فرتة منا� ٔأنظمة داء، حيث سيس�متر ا�منو يف مجیع ل�ٔ �قتصادیني 

ٔأمهیة ضامن اس�مترار توافر هذه أ�نظمة و�اذبيهتا واس�تدامهتا ٕاىل ا�مو�ة �ء ٔأشار وفد املقب�. ويف هذا الس�یاق،  ثنائیةال 
ٔأن إال�رادات ٕاىل ا�مو�ة كذ� فد و كام ٔأشار الشام� ورحب �جلهود املس�مترة اليت تبذلها أ�مانة لتحقيق هذه الغایة. 

، تُعزى يف معظمها ٕاىل 2019-2018 الثنائیة عن فرتة% 7.1 قدرها فرنك سو�رسي، ٔأي �ز�دةملیون  888ا�ططة البالغة 
 116ملیون فرنك سو�رسي س�تؤدي ٕاىل فائض قدره  753البالغة ططة ا�منو يف ٔأنظمة التسجیل ا�ولیة، ؤأن النفقات ا�

ٔأن أ�مانة ٔأعرب عن رسوره الرمق. ومع ذ�،  مثل هذاتناول ا�مو�ة ٕاىل تو� احلذر يف ا وفد د�و ملیون فرنك سو�رسي. 
ٔأعرب عن كام يف �اكلیف املوظفني، % 0.3�لام �لز�دة املقرت�ة البالغة  ءا�مو�ة �وفد ٔأ�اط و ذا الرٔأي. هبقد شار�ت 

ملیون  2.8بلغ ٔأن م ٕاىل ا�مو�ة ٔأشار وفد ام ك رسوره ٔ�ن أ�رقام املقاب� تعكس النظام املو�د اجلدید ومجمو�ة التعویضات.
طلب و . 2018/19مزيانیة بعینه عن س�ميثل ز�دة �برية لهذا البند تقد�ر فرنك سو�رسي املقرتح لرب�مج الویبو للماكفأٓت وال 

 ااستناد تقد�رأ�مانة ٕاىل وضع ٕاطار لرب�مج الویبو للماكفأٓت وال  ءا�مو�ة �ا وفد د�و ا�مو�ة توضی�ًا للز�دة الكبرية. وفد 
لجنة �شأٔن ت� ال ، وا�ي یعكس قرار 2017) لعام ICSCلحق السادس من تقر�ر جلنة اخلدمة املدنیة ا�ولیة (ٕاىل امل

ٕاذا  اكون ممتنیا�مو�ة بأٔنه س� وفد واملبادئ التوجهيیة الواردة يف ت� الوثیقة. ورصح سس �دود املزيانیة واملرتبات وا�ٔ 
ناس�بة وعرضها �ىل ا�ول أ�عضاء امل شاورات مع امل املس�تق� للرقابة  ٔأمكن مراجعة الوثیقة من قبل اللجنة �ستشاریة

ا�مو�ة عن اه�مه �ز�دة الشفافية ف� یتعلق �كيفية ختطیط املزيانیة وتأٔثريها �ىل وفد ملناقش�هتا واع�دها. كام ٔأعرب 
و�ة �لز�دة املقرت�ة يف رسوم التأٔمني ا�موفد رحب كام �سو�ت املوظفني، وطلب ٕاىل أ�مانة تقدمي معلومات �مكیلیة. 

اخلدمة يف املنظمة انهتاء ٕاىل ٔأن الزتامات التأٔمني الصحي بعد  ا، مشري %8ٕاىل % 6) من ASHIالصحي بعد انهتاء اخلدمة (
 ال �زال �مة ومن مث یلزم رصدها ومعاجلهتا بعنایة.

ؤأشار �رتیاح ٕاىل ا�ٓفاق الصحیة للغایة للنتاجئ  وحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، .63
مو�ة �ىل توقعات ا�منو املس�تقبيل لنظم التسجیل، واليت من املتوقع وفد ا�احلالیة. و�لق ثنائیة املالیة للمنظمة �الل فرتة ال 

يف ظل هذا واحلالیة.  یةثنائ لفرتة ال تقد�ریة عن إال�رادات ال % 7.1عن ز�دة بنس�بة  2020/21ثنائیة ٔأن �سفر يف فرتة ال 
املقب� تبدو معقو� ثنائیة يف النفقات لفرتة ال % 3.7أٔن الز�دة املقرت�ة بنس�بة ٕاىل ا�مو�ة ٔأشار وفد السيناریو املتفائل، 

ملیون فرنك سو�رسي �الل فرتة املزيانیة س�یوفر  116ٔأن وجود فائض ٕاجاميل یقدر بـ ٕاىل ا�مو�ة كام ٔأشار وفد وعقالنیة. 
ٔأشار وفد ، الب�ان اليت متر مبر�� انتقالیة والب�ان املتقدمة، 10ف� یتعلق �لرب�مج و موثوق لل�االت �ري املتوقعة. تیاطي اح 

ٔأهنا ستسهم يف حتسني ٕادارة ٔأنظمة امللكية الفكریة يف �رى ز�دة ا�صصات ٔ��شطة بناء القدرات، اليت ٕاىل ا�مو�ة �رتیاح 
 دامئا ٔأ�شطة ٔأاكدميیة الویبو ؤأعربتقدر بأٔن ٔأعضاء مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق الوفد رصح  كام. ا�مو�ة ب�ان

توضی�ا �شأٔن أ�ساس وفد تأٔثري ٕاجيايب �ىل فعالیة الرب�مج. مث طلب الٕاىل  11تغیري هیلك الرب�مج دي ن ٔأم� يف ٔأن یؤ ع
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مهنا �س�تفيد ، حيث 21دمع أ��شطة املنفذة يف ٕاطار الرب�مج عن ذ� ا�مو�ة ككام ٔأعرب وفد املنطقي لهذه التغیريات. 
 سامه يف حتقيق أ�هداف �سرتاتیجیة للمنظمة.� مبعىن ٔأهنا  ،لك من املنظمة وا�ول أ�عضاء

 إالسالمية) ٕاىل ٔأن الشفافية والوضوح و�نفتاح دا�ل الویبو، الس�� �شأٔن معلیة وضع -ؤأشار وفد ٕا�ران (مجهوریة  .64
شام� لصیا�ة وٕا�داد تقر�ر الرب�مج ال لطریقة �ىل ا. ؤأعرب الوفد عن تقد�ره لٔ�مانة املزيانیة، ذات ٔأمهیة قصوى �لنس�بة �

التمنیة معلیة جيب تعمميها ٔأجندة راخس بأٔنه ینبغي اعتبار توصیات عن اعتقاده الالوفد ٔأعرب املقب�. و ثنائیة واملزيانیة لفرتة ال 
ٔأ�شطة الویبو وجلاهنا. وبناء �ىل ذ�، لوحظ ٔأن مرا�اة ت� التوصیات يف الربامج املوضوعیة �الل فرتة  �س�مترار يف مجیع

ٕاىل ٔأن ٔأ�شطة وضع القوا�د يف ٕاشارة و املقب� ینبغي ٔأن �كون ٔأولویة رئيس�یة �لك من املنظمة وا�ول أ�عضاء.ثنائیة ال 
العمل ٔأجندة أ�عضاء، ٔأ�رز الوفد ٔأمهیة حتسني مجیع القضا� املدر�ة يف مدفو�ة من �انب واملعایري ینبغي ٔأن �كون شام� و 

املعیاري واليت �ستند ٕاىل روح متعددة أ�طراف وإالرادة الس�یاس�یة لتحقيق النتاجئ اليت تعود �لنفع �ىل مجیع ا�ول أ�عضاء. 
املقب� واملوارد ا�صصة ٔ��شطة ٔأاكدميیة ثنائیة فرتة ال شدد الوفد ٔأیضا �ىل ٔأمهیة املسا�دة التقنیة يف الرب�مج واملزيانیة لكام 

لالبتاكر يف ٔأ�شطة الویبو اليت ینبغي ٕایالء �لنس�بة ) SMEsالصغرية واملتوسطة (رشو�ات ربوز امل بالویبو. مث أٔقر الوفد 
الصغرية رشو�ات الویبو وامل  �عتبار الواجب لها يف الرب�مج واملزيانیة. وجشع الوفد أ��شطة املعززة والناحجة �ٔاكدميیة

شدد الوفد �ىل ٔأن أ��شطة الرتوجيیة وتوفري �دمات �الیة اجلودة لنظام امللكية كام املقب�.  ثنائیةواملتوسطة �الل فرتة ال 
معاهدة ٔ�نظمة الفكریة العاملي ینبغي ٔأن �كون ٕا�دى الوظائف الرئيس�یة للویبو، مع الرتكزي �شلك �اص �ىل الرتوجي 

ن �شأٔن الرباءات ومدرید والهاي ولش�بونة للتسجیل ا�ويل. ويف هذا الصدد، رٔأى الوفد ٔأن �س�تدامة املالیة لنظام التعاو 
حفسب، بل ٕالدارة الفعا� للس�ل لفائدة الش�بونة ال ینبغي اعتبارها عقبة ؤأن ذ� سيتطلب ختصیص املوارد املالیة ليس 

ىل ٔأنه یتطلع ٕاىل ٕاعطاء ٔأمهیة متساویة لنظام لش�بونة ٕاىل �انب إ ٔأشار الوفد كام  .یة�شطة الرتوجي ا�ٔ ملعلومات و لفائدة أأیضا 
�حتادات أ�خرى. ؤأ�ريًا، رحب الوفد بتنفيذ ٔأهداف التمنیة املس�تدامة �عتبارها ٔأ�د مؤرشات الرب�مج واملزيانیة لفرتة 

 املقب�. ثنائیةال 

التمنیة يف ٔأجندة جز يف ٕا�داد الوثیقة. وشدد الوفد �ىل ٔأمهیة تعممي شكر وفد الربازیل أ�مانة �ىل العمل الشامل املنو  .65
معل الویبو املوضوعي. وذك�ر الوفد بأٔن أ�مر ال یتعلق مبرشو�ات اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة حفسب، بل هو 

ٔأ�ل التمنیة متش�یًا مع �ود ا�ول  انعاكس ٔأوسع ف� یتعلق بدور نظام امللكية الفكریة املتعدد أ�طراف يف العمل من
 یمت إالشارة هرحب الوفد حبقيقة ٔأنكام التمنیة يف مجیع ٔأحناء املنظمة. ٔأجندة أ�عضاء. وجشع الوفد الویبو �ىل مواص� تعممي 

یجیة يف ٔأهداف التمنیة املس�تدامة يف ٕاطار لك �ر�مج ٔ�هنا مرتبطة هبا �شلك فردي ؤأن �داول أ�هداف �سرتات ٕاىل  ا�ٓن
معلومات عن �یفية مسامهة لك هدف اسرتاتیجي يف ٔأهداف التمنیة املس�تدامة اكنت وس�ی� سه� توفر املقدمة اليت 

�س�ت�دام لتقيمي ذ�. ومع ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه س�یكون من املهم �لنس�بة ل�ول أ�عضاء احلصول �ىل مزید من 
ٔأشار الوفد ٕاىل  ٔأهداف التمنیة املس�تدامة و�یف سيمت قياس هذه املساهامت. و املعلومات حول �یفية مسامهة هذه الربامج يف

الویبو ٕاظهار وضع مايل حصي من �الل تواصل ملزيانیة احملدودة يف املنظامت ا�ولیة أ�خرى، اليت تتسم �وقات ا�ٔ يف ٔأنه 
ملیون  116مت توقع فائض قدره یريا ٕاىل ٔأنه معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ونظام مدرید، مشمن نظام معها جت الرسوم اليت 

تقد�رات ٕاذا مت وضع ٕاذا اكن التارخي ميكن ٔأن �كون دلیًال يف هذا الشأٔن و ؤأفاد ٔأنه . ثنائیةفرنك سو�رسي يف هنایة فرتة ال 
 ٔأن یتيح املقب�. ومن شأٔن ذ�ثنائیة �قتصادیني يف �عتبار، فٕان ا��ل سوف �س�متر يف ا�منو يف فرتة ال �بري مكتب 

ا�ول أ�عضاء ؤأحصاب املصل�ة ونظام امللكية الفكریة معوما يف شلك است�رات يف البنية فائدة للمنظمة �رش هذه املوارد ل
من شأٔن ذ� ٔأن یعزز احلوافز ٕال�شاء و�رش منت�ات مبتكرة كام ٔأنه ومبادرات �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت و�ريها. 
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ع وال�ت الویبو وأ�هداف العلیا اليت تربر حامیة امللكية الفكریة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ٕا�دى ٔأولو�ت ؤأعامل ٕابداعیة متش�یا م
هذا عن اتفاقه مع الوفد ٔأعرب املقب� يه ز�دة اس�ت�دام الب�ان النامية لنظم التسجیل العاملیة. و ثنائیة الویبو يف فرتة ال 

�س�تفادة ا�اكم� من نظام امللكية الفكریة. وواصل الوفد دمعه لتطو�ر البنية الهدف، ا�ي س�یتيح مجلیع ا�ول أ�عضاء 
ن هناك مشلكة وذ�ر ٔأنه إال�اطة بأٔ . خرىأ�عضاء ؤأحصاب املصل�ة وأ�طراف ا�ٔ فائدة التحتیة العاملیة للملكية الفكریة ل

يف تعز�ز الشفافية  تسامهقد  ،وضو�ا �ام للغایةمعینة تتعلق �لوصول ٕاىل معلومات امللكية الفكریة واس�ت�دا�ا �عتبارها م
هناك مسأٔ� �مة ٔأفاد ٔأن و�رش املعلومات بني املس�ت�دمني وز�دة جودة العمل ا�ي تقوم به ماكتب امللكية الفكریة. و 

امللكية الس�ت�دامه من قبل ماكتب ) IPASالنظام املتاكمل ٕالدارة املعاشات التقا�دیة (ٔأخرى �لنس�بة للوفد ويه حتسني 
طلبات امللكية لفحص ا اكسب ٕانتاجية يف ٕاجراءاهتمبسمح � مت التعرف �ىل النظام ٔ�داة قمية ؤأفاد ٔأنه الفكریة الوطنیة. 

بدٔأ ا�متثیل مب . ؤأوىل الوفد ٔأمهیة �برية 15. وذ�ر الوفد ٔأنه سوف یقدم تعلیقات ٕاضافية �ىل املوضوع يف ٕاطار الرب�مج الفكریة
يف �س�تعراض الواردة ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن النتاجئ  .)D(و )P(س�توي امل والتنوع بني اجلنسني، الس�� �ىل اجلغرايف املتوازن 

ٔأظهرت ٔأن ٔأمر�اك الالتینية شهدت اخنفاًضا يف متثیلها �الل الس�نوات.  WO/PBC/29/INF/1أ�ويل الوارد يف الوثیقة 
 دد موظفي الویبو القادمني من منطقة ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب.ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف عكس �جتاه ٕالظهار ز�دة يف �

بذلها الویبو لنرش ثقافة امللكية الفكریة واس�ت�دام ٔأنظمة امللكية الفكریة. ت ؤأعرب وفد ٕایطالیا عن تقد�ره للجهود اليت  .66
ٕاىل مشريا ، سدادمبدٔأ القدرة �ىل ال  عوف� یتعلق �لتخصیص والتاكلیف املبارشة، ذ�ر الوفد ٔأن �قرتاح احلايل ال ی�ىش م

ٔأنه یتكون �شلك ملموس من تغیري مهنجیة التخصیص. وذكّر الوفد أ�مانة بأٔنه مل �كن هناك توافق يف ا�ٓراء �شأٔن هذه 
 جراء مثل هذا التعدیل.�ٕ هناك والیة للویبو ال تو�د املسأٔ� و�لتايل 

ما �سمى بتعز�ز �ر�مج الویبو حول �شأٔن اقرتاح أ�مانة لشدیدة ا �ىل خماوفهٔأكد وحتدث وفد كندا بصفته الوطنیة، و  .67
، ٔأعربت 2018د�سمرب  22ٔ�داء. وذكّر الوفد بأٔنه يف املتعلقة �، مبا يف ذ� ماكفأٔة الویبو املثرية لل�دل تقد�رللماكفأٓت وال 

�اصة  یة للملكية الفكریة بدفع ماكفأٔة ٔأداءامجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة �ٕالجامع عن "قلقها الشدید من قرار املنظمة العامل 
قترص �ىل رفض وقف هذه املامرسة ت . ؤأعرب الوفد عن خيبة ٔأم� الشدیدة من ٔأن أ�مانة مل 2018" يف �ام �ملنظمة

 يفسعي ٕالضفاء الطابع املؤسيس �لهيا يف دفعة متكررة �ىل الرمغ من و� �س�مترار و  هااملشكوك فهيا، لكن يف الواقع تضاعف 
النظام املو�د لٔ�مم بدهيیات جتاهل حمبط للقلق اخلطري ا�ي ٔأعربت عنه ا�ول أ�عضاء يف أ�مم املت�دة ويف حتایل �ىل 

 2000قميهتا اليت بلغت  ،�ٕالضافة ٕاىل �دم اه��ا �لقلق ا�ي ٔأعربت عنه ا�ول أ�عضاء، فٕان املاكفأٔةؤأفاد ٔأنه املت�دة. 
��ساق يف  % يف الرواتب للموظفني �ىل املس�توى املهين، تقوض1.2�ز�دة صافية قدرها فرنك سو�رسي يف املتوسط 

لتعویضات اليت ال ميكن ٔأن تقابلها ٔأي منظمة ٔأخرى �بعة ملنظومة أ�مم توقعات ل النظام املو�د لٔ�مم املت�دة عن طریق حتدید 
من مرشوع الرب�مج واملزيانیة ٔأن تعز�ز  143 الصف�ة يف 54ٔأن أ�مانة قد ادعت يف احلاش�یة كام جرت إال�اطة املت�دة. 

ٔ�داء يف الویبو نفسها ی�ىش مع وثیقة جلنة اخلدمة املدنیة ا�ولیة اخلاصة �اكفأٔة املو/ ٔأو  لتقد�ر�ر�مج الویبو للماكفأٓت وا
A/72/30 .ددت ، 2017ملدنیة ا�ولیة لعام الوثیقة املعنیة، تقر�ر جلنة اخلدمة اوذ�ر ٔأن . و�ارض الوفد �شدة هذا التأٔ�ید�

الویبو لٔ�داء، ال ماكفأٔة ، مثل اخلاصة �ٔ�فرقة املاكفأٓت. وقد ٔأوحض ذ� إالطار جبالء ٔأن تقد�رٕاطارا لربامج ��رتاف وال 
 ميكن ٔأن تنطبق ٕاال �ىل ٔأعضاء الفرق اليت قدمت مسامهة �رزة / اس�تثنائیة يف ٔأعامل املنظمة. ومع ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل

ٔأكرب من خمصص جحم ذات ملیون فرنك سو�رسي ا�ي طلبته أ�مانة، وا�ي ميثل ز�دة بعدة ٔأوامر  2.8ٔأن مبلغ 
ومل یقرتح دفع  2018�شلك ٔأو بأٓخر يف �ام رصفه مع املبلغ ا�ي مت ٔأو ال یتوافق مبلغ �بري یتوافق هو املقابل،  2018/19

مضنیا ٔأن أ�مانة قد خططت مرة ٔأخرى یو� اس�تثنائیة"، ولكن  /رزة �املاكفأٓت فقط للموظفني ا��ن قدموا "مسامهة 
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ذ� ٔأن ذ� اكن �ىل الرمغ من جتاهل امجلعیة العامة لٔ�مم كام جرت إال�اطة كمدفو�ات شام� مجلیع املوظفني تقریبا. 
وحض رصا�ة ٔأن ٔأي یٔأن من شأٔنه  23يف الرب�مج نص املت�دة �ٕالجامع �شأٔن هذه املسأٔ�. و��، طلب الوفد ٕادراج 

"لالس�ت�دام فقط �ىل ٔأنه سيمت الت�ذ�ر منه لٔ�داء متویل توافق �لیه ا�ول أ�عضاء ف� یتعلق مباكفأٔة الویبو خمصص 
املمتزي�ن ٔأو �س�تثنائیني"، مع حتدید ذ� من قبل أ�مانة بطریقة موثوقة وواقعیة �ستبعد لعدد حمدود من املوظفني مكاكفأٓت 

ٕاذا مل یمت تضمني هذا الت�ذ�ر، فلن �كون كندا يف وضع �سمح لها �ملوافقة �ىل و یع املوظفني �شلك ٔأسايس. املدفو�ات مجل 
يف لتقد�ر طلب الوفد تعدیل خمصص �ر�مج املاكفأٓت واكام  .تقد�رٔأي ز�دة يف ا�متویل املرتبط برب�مج الویبو للماكفأٓت وال 

فق ��اكمل مع جلنة اخلدمة املدنیة ا�ولیة، مما یعكس فقط املبلغ الالزم لتقدمي الویبو لت�ىش مع �ر�مج املاكفأٓت املتوا
ٕاىل املوظفني ا��ن حققوا مسامهة �رزة / اس�تثنائیة يف ٔأعامل املنظمة. ورصح الوفد بأٔنه سيشعر خبیبة ٔأمل  أ�فرقة ماكفأٓت

قة ا�ول أ�عضاء �ىل هذا ا�متویل. ورصح الوفد بأٔن املاكفأٓت �ىل ٔأساس تقد�ري يف �ا� �دم موافمبالغ شدیدة ٕاذا مت دفع 
أ�داء  يموقفه من هذه املسأٔ� مل �كن بأٔي �ال من أ�حوال تعلیقا �ىل العمل املمتاز ا�ي حققته الویبو وموظفوها ذو 

�دم رب الوفد عن . ومع ذ�، ٔأعمن الل�ان و�ريهاهذه اللجنة بعد �ام، وهو ما ٔأثىن �لیه الوفد �دة مرات يف  ا�امرتفع امل
ٔأفاد ارتیا�ه لوضعه يف موقف اضطر فيه ٕاىل �كرار ا�اوف اليت یعتقد ٔأهنا ٔأعربت عهنا بوضوح امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة. و 

يف ا�هنایة، ٔأي مدفو�ات متكررة للماكفأٓت الشام� يف جتاهل ملبادئ جلنة اخلدمة املدنیة ا�ولیة وأٓراء امجلعیة العامة لٔ�مم ٔأنه 
قوض مسعة الویبو. ؤأعرب الوفد عن رغبته يف ٔأن تظل الویبو معروفة، مبا يف ذ� ٔأوساط امللكية تٔأن  ااملت�دة، من شأٔهن

ٕالجنازات الفنیة واملوظفني الفنیني املتفانني. و�لتايل، حث �جلودة واليت �متزي �الفكریة العاملیة، �كفاءهتا و�دماهتا أ�ساس�یة 
 .زية املثرية لل�دل من جحب معل الویبو املمتیجراءات إالدار االٕ  منع الوفد ٔأمانة الویبو �ىل

ؤأشار وفد �حتاد الرويس �رتیاح ٕاىل الوضع املايل املس�تقر للمنظمة وا��ل وا�منو والتوقعات املتفائ� املرتبطة  .68
هيدف ٕاىل حتقيق  اده يف الوثیقة وهنجه�لطائفة الواسعة من أ��شطة اليت تضطلع هبا ٔأمانة الویبو. ورٔأى الوفد ٔأن ما مت ٕا�دا

�ىل البنية التحتیة لتكنولوجيا املعلومات ٔأمر إالنفاق ٔأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن ز�دة كام أ�هداف �سرتاتیجیة للمنظمة. 
 فيذن رضوري لز�دة كفاءة نظام التسجیل واحلد من ا�منو يف إالنفاق �ىل اخلدمات. وشاطر الوفد املوقف القائل بأٔن ت 

ٕاماك�ت �برية لتخفيف املشألك إالداریة وحتسني ٔأداء  وذهو ٔأمر الرب�مج وتعز�ز ٕاماك�ته وٕاد�ال ٔأنظمة ا�اكء �صطناعي 
ا�ولیة وٕاد�ال التكنولوجيا، ميكن طلبات يف ظروف ا�منو املنتظم ملؤرشات ال ؤأفاد ٔأنه وضامن جودة اخلدمات املقدمة. 
. وقد انعكس ا�هنج ا�ي اتبعه الوفد �شأٔن �دد من الربامج أ�ش�اصسوم والنفقات �ىل تنش�یط العملیات دون ز�دة الر 
الكتیبات س�تكون مو�ة ملس�ت�ديم �دمات الویبو وذ�ر ٔأن الكتیبات واملواد املهنجیة. من يف التوصیة �ز�دة املنشورات 

 8و 31و 6و 5و 3و 2و 1الربامج ختص و  ةحيوی أٔ�سامل  هوتوس�یع جحم احملتوى �للغات الرمسیة للویبو. ورصح الوفد بأٔن هذ
. ويف هذا الصدد، ٔأعرب الوفد عن قلقه ٕازاء س�یاسة حرصیة، مشريا ٕاىل ٔأن قامئة الربامج ليست 19و 16و 12و 30و

اس�بة. املنظمة واقرتح ٕادراج فقرة يف الرب�مج واملزيانیة حول اس�ت�دام اللغات الرمسیة و�رمجهتا لو�ئق الویبو واملؤرشات املن
أٔن توس�یع نطاق احملتوى جبمیع اللغات الرمسیة للویبو سيسا�د �ىل حتقيق أ�هداف الرئيس�یة املمتث� بؤأعرب الوفد عن رٔأیه 

حتسن املس�توى العام للمعلومات املقدمة، ٔأن يف توس�یع نطاق الوصول ٕاىل �دمات الویبو ومنت�اهتا. ومن شأٔن هذه اخلطوة 
من ؤأفاد ٔأنه  .ملواد إالداریة�عرفة املالصغرية واملتوسطة، وتوس�یع نطاق الوصول ٕاىل املعلومات و  فائدة املرشو�اتمبا يف ذ� ل

�الل الرتمجة، ميكن للوفد الرتوجي بنشاط الس�ت�دام أ�دوات القامئة �ىل ا�اكء �صطناعي. ورصح الوفد بأٔنه جيب ٔأن 
كفایة، و�لتايل، ینبغي ٔأال �كون هناك اخنفاض يف إالنفاق �ىل �كون مجیع هذه التفسريات �الیة اجلودة وشام� مبا فيه ال

 ثنائیةفرتة ال عن يف س�یاق ٕاماكنیة متدید مناقشة املزيانیة، طلب الوفد ٕا�داد مقرتح وٕادرا�ه يف الرب�مج واملزيانیة والرتمجة. 
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ٔأعرب عنه �دد من الوفود �شأٔن النفقات �ري لجنة الرب�مج واملزيانیة. وشاطر الوفد القلق ا�ي اخلاصة ب املقب� �ورة یولیو 
ؤأشار ٕاىل ٔأن النظام يف مر�� التطو�ر ؤأن ز�دة الزتامات إالنفاق ميكن ٔأن جتع� ٔأقل �اذبیة لٔ�عضاء حتادات املبارشة لال

ٕالصدارات ا�تلفة و�ل یأٔ�ذان يف �عتبار مجیع ا�اطر احملمت� وامتوازن احملمتلني يف ت� �حتادات. وطالب الوفد بقرار 
  من ا�هنج اليت تأٔ�ذ يف �عتبار وضع لك ب�.

معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات املود�ة مبوجب طلبات ال ؤأشار وفد مجهوریة �ور� ٕاىل ٔأنه من املتوقع ٔأن �زداد �دد  .69
س�متثل ٕا�رادات رسوم معاهدة و من ٕاجاميل إال�رادات. % 95.2املقب�، مما یؤدي ٕاىل ثنائیة ومدرید والهاي �الل فرتة ال 

. و��، رٔأى الوفد ٔأن اع�د 2020/21ثنائیة من ٕاجاميل إال�رادات يف فرتة ال % 75.6التعاون �شأٔن الرباءات و�دها 
 .نعاكسوهن�ا حمافظا �شأٔن االٕ �ذرا مزيانیة الویبو �ىل رسوم الطلبات ا�ولیة یتطلب حساً� دقيقا و 

ولٔ�مانة ٕال�داد مرشوع اقرتاح الرب�مج  ورةطریقة اليت ید�ر الرئيس هبا ا�ٔأعرب وفد ��س�تان عن تقد�ره للو  .70
والو�ئق أ�خرى. وشاطر الوفد بعض املالحظات و�قرتا�ات بصفته الوطنیة. ٔأوال، ف�  2020/21 ثنائیةواملزيانیة لفرتة ال 

اض التمنیة)، طلب الوفد من أ�مانة حتدید یتعلق �لهدف �سرتاتیجي الثالث (تيسري �نتفاع �مللكية الفكریة ٔ�غر 
 يسأ��شطة اليت جيري اختاذها يف ٕاطار هذا البند من �دول أ�عامل ٔ�ن أ��شطة احلالیة متنا�رة بني خمتلف الربامج ول 

نة تقدمي كذ�. كام طلب الوفد من أ�ماليس �شطة ا�ٔ ل�ول أ�عضاء ٔأي أ��شطة مو�ه حنو التمنیة ؤأي �لنس�بة واحض متاما 
املعلومات املتعلقة بأٔ�شطة التمنیة يف شلك مو�د، ویفضل ٔأن �كون ذ� يف شلك رمس بیاين ٔأو يف ٔأي شلك من ٔأشاكل 

ة وكفاءة هذه یالرسوم البیانیة، حبیث �كون ا�ول أ�عضاء يف وضع ٔأفضل لفهمها وتوجيه اللجنة �شأٔن لك من كفاعروض 
دمت مكنظمة لالبتاكر، ؤأن هذا اجلانب مذ�ور بوضوح يف ىل الرمغ من ٔأن الویبو قد قُ أ��شطة. �نیا، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �

ٔأشار الوفد �ىل سبيل املثال ٕاىل ٔأن و هناك جتزئة �برية للو�دات اليت تتناول املسائل املتعلقة �البتاكر. ٕاال ٔأن بیان �مهتا، 
وتتعامل املاكتب مع بعض جوانب �بتاكر، وتتناول بعض تعامل مع بعض أ�جزاء، قد ت مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر 

وضعها وهر، هناك و�دات خمتلفة تتعامل مع جوانب خمتلفة من �بتاكر ویمت ومن حيث اجلالو�دات �رامج بناء القدرات. 
 تلفة تعمل �شلكد صعوبة �لغة يف �س�تفادة مهنا ٔ�ن الو�دات ا� جتٔأن ا�ول أ�عضاء  ٕايلالوفد كام ٔأشار �شلك منفصل. 

ا ف� یتعلق �لوظائف اليت تؤدهيا هذه الو�دات. وطلب الوفد من أ�مانة ٔأن تنظر يف مفردي، وميكن ٔأن تصبح مهبمة متا
قسم یتناول هذا املوضوع ليس هناك  ٕا�شاء قسم مس�تقل منفصل �شأٔن املسائل املتعلقة �البتاكر ٔ�نه يف الوقت احلايل

تعاين من نقص املوارد ٔ�هنا  �بتاكر ال�شأٔن د من أ�مانة التأٔكد من ٔأن أ�قسام املوجودة �شلك رصحي. كام طلب الوف
(العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب  20، ف� یتعلق �لرب�مج ا�شلك ٔأیضا حتدً� ل�ول أ�عضاء لالس�تفادة مهنا. ؤأ�ري 

كام جرت الوفد. هذا وفة جيدا يف هذا املوضوع، مبا يف ذ� اخلارجية)، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن مواقف خمتلف الب�ان معر 
الوفد ٔأعرب أٔن املناقشات ال �زال مس�مترة ؤأن الكثري یعمتد �ىل التقيمي اخلار� لفتح املكتب اخلار� اجلدید. و إال�اطة ب

مصادر اكفية وفري أ�مانة تاملراجعة. مث ٔأعرب الوفد عن ثقته يف العملیة وطلب من �ام كون یالتايل س� عام ٔأن العن ٕادراكه 
 للتقيمي املس�تقل والشفاف واخلار� للماكتب اخلارجية.

ؤأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن تأٔییده ا�اكمل للبیان ا�ي ٔأدىل به وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء. ورحب  .71
ٕال�داد. ؤأید الوفد �شدة العمل الهام ا�ي قامت ذل يف اؤأعرب عن تقد�ره للجهد ا�ي بُ  ةالوفد �لرب�مج واملزيانیة املقرت�

قد�ا جلنة الرب�مج واملزيانیة يف ٕادارة املنظمة من �الل ٕا��ة الفرصة ٔ�عضاء املنظمة تاملسامهة اليت ٔأثىن �ىل به الویبو و 
وثیقة ٔأ�دهتا أ�مانة واليت يه لالتفاق �ىل أ�ولو�ت ومقایيس أ�داء للس�نوات املقب�. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن الرب�مج واملزيانیة 
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وىل الوفد ٔأمهیة یدة مرات، ٔأ�اط �لام لعكام و یضا ٕارشادات للمنظمة. أٔ ثل ميكن ٔأن �سا�د أ�عضاء يف ت� العملیة بي� مت 
ليس يف منظامت أ�مم املت�دة، مبا يف ذ� الویبو. ورصح الوفد بأٔنه  ةالرش�ید ةمكو قصوى ملبادئ الشفافية واملساء� واحل

 174يف الصف�ة وذ�ر انه ح �دة ٔأس�ئ�. د ٔأوًال طر یر �مس�تعد �مع املوافقة �ىل الرب�مج واملزيانیة املقرت�ة يف ذ� الوقت و 
هدف صندوق رٔأس املال العامل �حتیاطي بعد النتي�ة التشغیلیة  ٕادراج، مت 11من الرب�مج واملزيانیة املقرت�ة، اجلدول 

) ٔأي معىن RWCFلهدف هدف صندوق رٔأس املال العامل �حتیاطي ( ليسيف هذا الس�یاق، و. ثنائیةاملتوقعة لفرتة ال 
الرصید يف  ٕادراجرصید هدف صندوق رٔأس املال العامل �حتیاطي املتوقع. و�ساءل الوفد عن سبب �دم  ٕادراج یمت ٔ�نه مل

، �ساءل الوفد عن �یفية ٕاجراء هذا التغیري، %25ٕاىل %22ف� یتعلق �قرتاح ز�دة احتیاطیات املنظمة من و  .11اجلدول 
ذ�ر الوفد ٔأن كام ل�ول أ�عضاء ملراجعهتا.  متوفرة شأٔن �حتیاطیاتعام ٕاذا اكنت هناك س�یاسة منق�ة �  ٔأیضاو�ساءل 
، و�یف حتاداتالزمنیة الرمقیة املقرت�ة مل یمت رش�ا �شلك اكمل، و�ىل و�ه الت�دید، اليت س�تعمل مبوجهبا �ختام �دمة ا�ٔ 

هات الفا�� اخلارجية. ؤأقر الوفد بأٔن سيمت حتدید الرسوم، وما يه الضام�ت املوجودة ملنع ا�متثیل �حتیايل من قبل اجل 
حتادات ف� یتعلق �الو أ�مانة قد ٔأصدرت وثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة يف اللی� السابقة ؤأهنا سرتاجعها يف الوقت املناسب. 

ا)، فيین، ، نيس، لواكرنو)IPCاحتاد التصنیف ا�ويل للرباءات ((احتادات �ر�س، برين،  �شرتأاكتالست املمو� من 
، حتاداتٔأشار الوفد ٕاىل تقد�ره للتفسري الوارد يف امللحق الثالث، وا�ي ٔأوحض �یف سيمت تقس�مي نفقات الرب�مج بني �

عند مراجعة امللحق الثالث، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن أ�مانة اقرتحت دفع و ظل �ري واحضة. تلكنه �ذر من ٔأن بعض القرارات 
 املمو� من �شرتأاكت حتادات�اجلغرافية، من ؤرشات الصناعیة واملتصاممي ة وال ، العالمات الت�اری2نفقات الرب�مج 

اجلغرافية، ؤرشات شمل امل� ، ا�ي 2واحتاد مدرید واحتاد الهاي. و�ساءل الوفد عن سبب �دم وجود نفقات للرب�مج 
املدر�ة يف احتاد لش�بونة. و�ملثل، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن الویبو تعمل ویعتقد ٔأن الویبو س�تواصل العمل لتعز�ز قدرات املوارد 

یعتقد ٔأنه فٕانه ٕاذا اكن أ�مر كذ�، ٔأشار ٕاىل ٔأنه و  ،�ساءل الوفد عام ٕاذا اكن ذ� دقيقاو البرشیة لتنفيذ اتفاق لش�بونة. 
مدر�ًا  32ٕاذا مل �كن الرب�مج و مبارشة. احتادات مكرصوفات  32، ینبغي ٔأیضا ٕادراج الرب�مج 2املرتقبة �نیا �لنس�بة للنتي�ة 

جرت بعد ذ�، و ٔأنه ینبغي للویبو ٔأن تت�ىل عن ٔأي معل يف هذا ا�ال یتعلق �تفاق لش�بونة. یعتقد الوفد فٕان يف القامئة، 
الویبو لٔ�داء، من ماكفأٔة تقد�ر ز�دة �برية، مبا يف ذ� ال ماكفأٓت الویبو و لویبو للأأن أ�مانة اقرتحت ز�دة �ر�مج إال�اطة 

�شأٔن هذه ا ملیون. ؤأید الوفد متاًما املدا�� اليت قد�ا وفد كند 2.8احلالیة ٕاىل ثنائیة فرنك سو�رسي يف فرتة ال  120.000
ؤأن النطاق  ؤسيساكن السبب هو متویل ماكفأٔة أ�داء امل املسأٔ�. ورصح الوفد بأٔنه ال ميكنه دمع ز�دة هذا الرب�مج ٕاذا

) 1�ىل و�ه اخلصوص، ینبغي بذل �د من ٔأ�ل: (و املايل ؤأمهیته سيتطلبان مزیدا من ا�راسة من قبل ا�ول أ�عضاء. 
) مرا�اة الشوا�ل 2؛ (التأٔكد من توافق الرب�مج مع مبادئ النظام املو�د لٔ�مم املت�دة وتوصیات جلنة اخلدمة املدنیة ا�ولیة

) وضع 3؛ (A/RES/73/273قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة من �انب عرب عهنا �شأٔن هذا املوضوع اخلطرية اليت أ� 
ودور ا�ول أ�عضاء يف الویبو يف اختاذ مثل هذه القرارات. ؤسيس معایري من شأٔهنا توجيه القرارات املتعلقة �ٔ�داء امل

، واليت اكنت يف جزء مهنا انعاكسا حتاداتف اليت ٔأعرب عهنا الوفد �شأٔن توزیع املسؤولیة املالیة �رب ��لنظر ٕاىل ا�او و
�ىل املس�توى مجیع ا�االت يف املاكفأٓت املالیة قدمي الفردیة، فٕان الوفد ال یعتقد ٔأن تحتادات لالختالل امللحوظ يف ٔأداء �

یعين ٔأن موظفي الویبو يف املنظمة ال �س�تحقون التقد�ر �ىل العمل الشاق أٔن هذا ال جرت إال�اطة بمناس�بة. و املؤسيس 
ا�ي یقومون به. ورصح الوفد بأٔنه یدعو فقط ٕاىل ٕاجراء مناقشة مدروسة حول �یفية ٕادارة �ر�مج املاكفأٓت واملعایري اليت 

ة مثل هذا الرب�مج. ؤأعرب الوفد عن ثقته دار �ٕ ؤأدوار لك دو� عضو يف الویبو يف قيادة أ�مانة ؤسيس حتمك تقيمي أ�داء امل
يف ٕاماكنیة حتدید هنج یليب احتیا�ات املنظمة وحيافظ �ىل سالمة النظام املو�د لٔ�مم املت�دة ویضمن إالرشاف املسؤول 

  من قبل ا�ول أ�عضاء يف الویبو.
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كندا وفد هبا  املالحظات اليت ٔأدىلؤأید وفد هولندا البیا�ت اليت ٔأدىل هبا وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وكذ�  .72
ٔأشار كام بصفته الوطنیة. ؤأعرب الوفد عن قلقه ٕازاء املقرت�ات املتعلقة برب�مج املاكفأٓت والتقد�ر يف مقرتح املزيانیة اجلدید. 

دنیة ا�ولیة قرارات جلنة اخلدمة املقصد ٕاىل ٔأن قرار منح ماكفأٓت �ىل نطاق املنظمة ملوظفي الویبو يف ا�ٓونة أ��رية یفسد 
نظام مو�د لٔ�مم املت�دة قد ُوضع لیكون � النظام املعمول به وذ�ر ٔأن ٔ�مم املت�دة. مقر العمل اخلاص �ف� یتعلق بتسویة 

ملیون فرنك سو�رسي ا�ي  2.8 الـ ن مبلغبأٔ حيث یمت تعویض املوظفني عن معلهم. و�لق الوفد قائًال  �ىل قد املساواة
انطبا�ًا بأٔن  يعطیو  2018/19فرتة ز�دة �برية مقارنة �ملبلغ الوارد يف املزيانیة احلالیة يف ميثل املقب� ثنائیة طلبته أ�مانة لفرتة ال 

�ىل ظفني فقط ماكفأٔة بعض املو ليس قوض النظام املو�د، و ة ت�بري  ةأ�مانة ٔأرادت مرة ٔأخرى ماكفأٔة مجیع املوظفني بدفع
ٔأداهئم �س�تثنايئ. ؤأكد الوفد من �دید موافقته �ىل �قرتاح املقدم من وفد كندا، وا�ي ٔأوحضه أٓخرون، بأٔنه ینبغي ٔأن 

 .س�تثنائیة�داءات یوحض  ٔأن املاكفأٓت متا�ة فقط لعدد حمدود من ا�ٔ 

. وأٔشار الوفد ٕاىل ٔأن مرشوع اقرتاح 2019-2018ؤأثىن وفد الصني �ىل الوضع املايل اجلید ا�ي ظهر �الل الفرتة  .73
تضمن ت مفص� للغایة و �اءت �م للغایة لتحقيق أ�هداف �سرتاتیجیة التسعة، اليت  2020/21الرب�مج واملزيانیة للفرتة 

نه قد مت للمنظمة. ؤأشار الوفد ٕاىل أٔ  املقب�ثنائیة أٔن الوثیقة س�تو�ه العمل املس�تقبيل لل كام جرت إال�اطة بخطة معل شام�. 
ومعاهدة مراكش، �ٕالضافة ٕاىل االتفاقات أ�خرى ؤأنه مت ختصیص موارد لتنفيذ ی�ني �رتيب اجلهود لتعز�ز معل معاهدة ب 

مركز املعرفة يف خمتلف الب�ان لنقل املعرفة والتكنولوجيا. ؤأثىن بىن ٔأیضا الوثیقة التمنیة. ويف الوقت نفسه، ستشجع ٔأجندة 
الوفد ٔأن الویبو مل تِف بتوقعات ا�ول أ�عضاء يف حتقيق س�یاسة اللغة، ٔأشار ود. ويف الوقت نفسه، الوفد �ىل لك هذه اجله

ٔأنظمة الهاي ومدرید، يف الوقت احلايل، مل توفر مجیع اللغات ٔأن مبا يف ذ� أ�عامل املتعلقة �ملوقع إاللكرتوين واملنشورات و 
الهدف الس�� �ر �ىل حتقيق العدید من أ�هداف �سرتاتیجیة، . وهذا من شأٔنه ٔأن یؤ لمنظمة يف معلهامل الرمسیة 

ن املنظمة �هيا وضع مايل جيد للغایة، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن ختصص الویبو �ٔ �سرتاتیجي الثاين واخلامس. ونظرًا 
تأٔسيس س�ت�دمة يف املنظمة، و املزید من املوارد لتنفيذ س�یاسة اللغات يف الویبو تنفيذًا اكمًال وتوس�یع اللغات الرمسیة امل 
سيمت اس�تعراضه يف اج�ع جلنة ي املؤرشات ذات الص� اليت ینبغي ٔأن تنعكس يف مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة، وا�

 .يف شهر یولیو الرب�مج واملزيانیة

ره البالغ حلقيقة ٔأن أ�ولویة قد كندا �مس ا�مو�ة �ء. ؤأعرب الوفد عن تقد�وفد به  ؤأید وفد الیا�ن البیان ا�ي ٔأدىل .74
الهاي،  نظاممدرید و نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات و نظام ٔأعطیت ملزيانیات �دمات امللكية الفكریة العاملیة مثل 

هذه اخلدمات. مقابل الطلبات ودعو م�سددها نتج عن الرسوم اليت ی من د�ل الویبو % 90استنادا ٕاىل حقيقة ٔأن أٔكرث من 
منصة الوفد عن رسوره ٔ�ن جمال منصة الویبو لتكنولوجيا املعلومات، مثل قوا�د البیا�ت العاملیة للملكية الفكریة و ؤأعرب 

، قد ٔأعطیت أ�ولویة يف مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة )WIPO CASE نظام الویبو للنفاذ املركزي للبحث والفحص (
. ورٔأى التسجیالتلومات امللكية الفكریة �زداد مع �زاید �دد الطلبات ا�ولیة و ٔ�ن احتیا�ات تعز�ز ٕاماكنیة الوصول ٕاىل مع

املقب� �لتفصیل، وجيب ٔأن یظل التنبؤ يف اجلانب ثنائیة الوفد ٔأنه ینبغي رشح أ�د� ا�امعة لص�ة التنبؤ �ٕال�رادات يف فرتة ال 
من امللحق الثالث یوحض التوزیع إالجاميل لٕال�رادات  11ا�ٓمن قدر إالماكن. ويف هذا الس�یاق، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن اجلدول 

عجز. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن المن نو�ا والنفقات حسب �حتاد. وتوقع الوفد ٔأن یعاين احتاد الهاي واحتاد لش�بونة 
قق مجیعها متویًال حىت حت حتاداتتنظر مجیع ا�ول أ�عضاء وأ�مانة يف س�بل تصحیح اخللل يف إال�رادات والنفقات بني �

رٔأى الوفد ٔأن ٔأمانة كام ، ٔأید الوفد البیان ا�ي ٔأدىل به السفري الكندي. تقد�رسل�ً. وف� یتعلق برب�مج الویبو للماكفأٓت وال 
، ا�ي ٔأعربت فيه امجلعیة العامة A/RES/73/273قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة بالویبو ینبغي ٔأن تويل اه�ما �اصا 
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. ؤأقر الوفد بأٔمهیة دمع 2018يف �ام  "مؤسيسمم املت�دة �ٕالجامع عن "قلقها الشدید ٕازاء قرار الویبو بدفع ماكفأٔة ٔأداء ل�ٔ 
 "والتقد�ر"ٕاطار �ر�مج املاكفأٓت  النظام املو�د لٔ�مم املت�دة ؤأعرب عن قلقه ٔ�ن ممارسة الویبو الشام� ال تتسق مع روح

 .A/72/30املدنیة ا�ولیة املوحض يف وثیقة جلنة اخلدمة 

وحتدث وفد ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فریقية، ورحب �لتوقعات إالجيابیة للمنظمة، واليت ستشهد ز�دة يف ٕا�راداهتا  .75
لنفقات متوسطة أ��ل وتلبیة اخلطط واملسؤولیات ا من شأٔن ذ� ٔأن یضمن قدرة املنظمة �ىل متویلٔأفاد ٔأنه فائضها. و ويف 

ٔأساًس جيد ملناقشات يه الرب�مج واملزيانیة  یة ملرشوعطار االٕ وثیقة الٔأیضا نتاجئ غنیة. ورٔأى الوفد ٔأن ضمن تطوی� أ��ل و 
ؤأعرب عن تفاؤل سعى لتحقيق التوازن بني مشاركة امللكية الفكریة و�ريها من القضا� العاملیة املرتابطة. ؤأفاد اهنا � ا�مو�ة. 

ف� و ة �ىل التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �شأٔن �دد من القضا� قبل اج�عها يف یولیو. ا�مو�ة بأٔن هذه اللجنة س�تكون قادر 
مع ٔأفاد ٔأنه ا�مو�ة أ�فریقية �لز�دة يف ٕاجاميل نفقات التمنیة؛ و وفد یتعلق مبخصصات املزيانیة لٔ��شطة إالمنائیة، رحب 
التمنیة املعمتدة. ٔأجندة ، مبا يف ذ� مشاریع 32و 30و 21و 20و 8-1ذ�، حيتاج هذا إالنفاق ٕاىل توضیح �شأٔن الربامج 

ف� یتعلق و التمنیة. جندة �شأٔن �یفية موافقة جلنة التمنیة �ىل مرشو�ات �دیدة �ٔ وذ�ر ٔأن ا�مو�ة ليس �هيا الوضوح ا�اكيف 
التمنیة يف الرب�مج ٔأجندة ات ا�مو�ة �ملامرسة الراخسة املمتث� يف تعممي توصیوفد التمنیة، رحب ٔأجندة بتعممي توصیات 

التمنیة املعمول هبا �لك �ر�مج أٔجندة ا�مو�ة ٔأن توصیات  ى وفد. ومع ذ�، رأٔ يف هذا الشأٔن�ىل أ�مانة  واملزيانیة ؤأثىن
مبینة يف ٕاطار اسرتاتیجیات التنفيذ فقط ؤأنه مل تمت إالشارة ٕاىل ٔأي ٔأهداف ٔأو مؤرشات قياس مقاب� ٔأو نتاجئ متوقعة. 

ا�مو�ة من أ�مانة ٕالقاء مزید من الضوء �ىل ذ� من ٔأ�ل ٕاجياد طرق حول �یفية حتسني تعممي توصیات وفد طلب و 
ا�مو�ة أ�مانة �ىل الطریقة اليت مت هبا توضیح ذ�، وربط وفد ف� یتعلق بأٔهداف التمنیة املس�تدامة، شكر و التمنیة. ٔأجندة 

ٕاىل  ابیانه �فتتا� مشري ٕاىل ا�مو�ة ٔأشار وفد ملس�تدامة ا�ي ینطبق �لیه. مث لك �ر�مج �لك هدف من ٔأهداف التمنیة ا
ٔأن �رى عن رغبة مجموعته يف ا�مو�ة ؤأعرب وفد �ري واحضة. ٔأهداف فرعیة � التمنیة املس�تدامة ٔأن لك هدف من ٔأهداف 
یة املس�تدامة مع النتاجئ املتوقعة من ٔأهداف التمن  فرعي و�یف ميكن ٔأن یتفا�ل لك هدف فرعي �یف سيمت قياس لك هدف

صص ٕالدارة ، وا�ي خُ 21ا�مو�ة أ�فریقية �لام �لرب�مج اجلدید املقرتح يف ٕاطار الرب�مج وفد ٔأ�اط و . �ٓخرللرب�مج ا
لٕالنفاذ. أٔن املنظمة تقوم ببعض أ�عامل يف هذا ا�ال يف ٕاطار اللجنة �ستشاریة ه بفهمٔأعرب الوفد عن ت امللكية الفكریة. و 

اكن هناك نقاش معلق حول تنفيذ مرشوع بناء قدرات القضاة يف ٕاطار اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة. ومع ذ�، كام 
ا�ي یتناول �شلك  ،�یف ٔأصبح هذا الرب�مج مس�تقًال عن الهدف �سرتاتیجي السادس �لنس�بة للوفدمل �كن واحضا 

ا�مو�ة من أ�مانة تقدمي توضیح حول حمتوى هذا الرب�مج وفد طلب و ٕاىل ماكن أٓخر. وانتقل  ٔأسايس ٕانفاذ امللكية الفكریة،
وفد  ف� یتعلق �لتوازن اجلغرايف، ٔأقرو و�یف ی�ىش مع نفقات التمنیة وكذ� مسامهته يف ٕارشاك ٕاطار دويل متوازن. 

یضا ٔأن هناك �ا�ة ٕاىل مزید من اجلهود املتضافرة ٔأشار أٔ ا�مو�ة جبمیع اجلهود اجلاریة لتحسني ا�متثیل اجلغرايف، ولكنه 
ا�مو�ة بأٔن املد�ر العام ٔأشار ٕاىل ٔأن وفد لقضا� املعیاریة، ذكّر اخلاص �لتحقيق املزید من التوازن. وف� یتعلق ��متویل 

، وكذ� تعاون �شأٔن الرباءاتمعاهدة ال املنظمة تتوقع معاهدات حممت� يف ثالثة جماالت، مبا يف ذ� حقوق هیئات البث، و 
أٔنه قد مت كام جرت إال�اطة باملوارد الوراثیة. و محلایة املعارف التقلیدیة وأٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي  وكٔأو صكصك 

 تقيیداتٕالماكنیة عقد ثالثة مؤمترات دبلوماس�یة، ومع ذ�، اكن هناك نقص يف القامئة ف� یتعلق �ل الالزم توفري ا�متویل 
حيدث فيه نضج ٕالجراء توقع ا�مو�ة ٔأن ت ، وهو جمال ث، مثل املكتبات ومؤسسات البحؤسسات�س�تثناءات املتعلقة �ملو

 ٕاىل مناقشات بناءة.ه تطلعؤأعرب الوفد عن املقب�. ثنائیة مفاوضات معاهدة رفيعة املس�توى يف فرتة ال 
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كندا وفد به  . ؤأید الوفد البیان ا�ي ٔأدىل2020/21شكر وفد بلجیاك أ�مانة �ىل ٕا�داد الرب�مج واملزيانیة للفرتة و  .76
وطنیة ف� یتعلق برب�مج املاكفأٓت والتقد�ر ودمع �قرتاح املتعلق �لرب�مج ته بصف اليت ٔأدىل هبا �مس ا�مو�ة �ء ومالحظاته 

23. 

، ؤأعرب عن ثقته يف ٔأن الرئيس س�یكون قادرا للجنة عربیة املت�دة الرئيس �ىل تعیينه �رئيسوهنأٔ وفد إالمارات ال .77
نیابة عن ا�مو�ة يف بیانه وفد ٕاندونيس�یا عن تأٔییده الوفد ٔأعرب للجمیع. و  امفيدأ�مر ا�ي س�یكون �ىل حتقيق النتاجئ، 

يف فرتة  2020/21ثنائیة رشوع الرب�مج واملزيانیة لفرتة ال شكر ٔأمانة الویبو �ىل �ودها املس�مترة ٕال�داد م ، حيث ا�ٓس�یویة
وفر للوفد ٔأساسا سل� لفكرة الوضع املايل للمنظمة. ورحب الوفد �لتنبؤات تزمنیة قياس�یة. وأٔشار الوفد ٕاىل ٔأن الوثیقة 

ٔأعرب كام دة النفقات ا�ولیة. املقب� ؤأعرب عن ارتیا�ه للوضع السلمي دون احلا�ة ٕاىل ز�ثنائیة اخلاصة �لتطو�ر لفرتة ال 
�ذ يف �عتبار، مبا يف ذ� أ�هداف من ٔأهداف التمنیة املس�تدامة قد أ�  10الوفد عن رسوره ملالحظة ٔأن الهدف 

الویبو يف مسامهة ٕاىل ، و 17و 5املشرتكة، قبل لك يشء، كجزء من الربامج اليت تنفذها املنظمة. ؤأشار الوفد ٕاىل الهدفني 
ٔأن هذه يه املر�� أ�وىل �مج ٔأهداف  هدااعتقٔأعرب عن لتحقيق ذ�، و معلها النشط لتمنیة املس�تدامة و حتقيق ٔأهداف ا

ثل ٔأولویة �لنس�بة للب�ان النامية حيث أٔن حتقيق ٔأهداف التمنیة املس�تدامة مي التمنیة املس�تدامة يف تطو�ر �رامج املنظمة، 
مرا�اة التقدم التكنولو� يف �رامج �ست�ر اليت تضطلع هبا املنظمة،  والب�ان أ�قل منوًا. وشدد الوفد �ىل مدى رضورة

شدد الوفد �ىل ٔأنه قطاع حيوي للمنظمة وینبغي ٕادرا�ه يف الربامج. ؤأقر الوفد كام الس�� يف جمال �دمات امللكية الفكریة. 
ٕادارة ٔأعامل امللكية الفكریة. يرس واليت ميكن ٔأن ت  ببيا�ت املد�ر العام املتعلقة �لتحوالت حنو اخلدمات التكنولوجية الرمقیة،

وف� یتعلق مبسأٔ� التوزیع اجلغرايف وا�متثیل اجلغرايف، رحب الوفد جبهود الویبو يف هذا ا�ال لضامن ا�متثیل اجلغرايف املتوازن. 
العرش املاضیة. ؤأعرب الوفد  الس�نواتار �نس�یة خمتلفة ممث� يف موظفي الویبو �ىل مد 120ٔأن ٔأكرث من ٕاىل الوفد ٔأشار و 

ؤأید الوفد البیان ا�ي ٔأدىل به وفد �حتاد الرويس ووفد الصني �شأٔن اللغات الرمسیة ، عن ٔأم� يف اس�مترار هذه اجلهود
وا�دة من ت� اللغات يه لغویة قد تو�د يف �دمات الویبو. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن اللغة العربیة عوائق للویبو ٕالزا� ٔأي 

العربیة. ورٔأى الوفد ٔأنه ال غىن عن مرا�اة ذ� �قرتاح ا�ي ٔأشار اللغة ملیون خشص یت�دثون  400ة ؤأن ٔأكرث من الرمسی
طمأٔنة اللجنة هو هدفه قو� ٔأن ٕالیه وفدا �حتاد الرويس والصني يف الرب�مج واملزيانیة احلالیني. واختمت الوفد لكمته ب

 الربامج مع مرا�اة أ�هداف �سرتاتیجیة يف ٕاطار خطة العمل العامة. �س�تعداده للمسامهة ا�اكم� يف مناقشة

ؤأثىن �ىل املهمة أ�مانة وهنأٔ وفد مالزي� الرئيس ؤأقر �لطریقة الفعا� اليت ٔأدار هبا مداوالت اللجنة. وشكر الوفد  .78
 متزي.هنأٔ الوفد الویبو �ىل ٔأداهئا املايل امل كام . 2020/21الهائ� اليت اضطلعت هبا يف ٕا�داد الرب�مج واملزيانیة املقرت�ة للفرتة 

يف فرتة  %7.1يف ا�منو مع ز�دة يف إال�رادات بنس�بة مس�مترة ؤأعرب الوفد عن رسوره ٔ�ن ٔأوضاع املنظمة املالیة سلمية 
ٕاال ٔأن الز�دة يف  ٔأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة ٔأنه �ىل الرمغ من الز�دة املتوقعة يف إال�رادات،كام املقب�. ثنائیة ال 

ؤأعرب الوفد عن تطلعه  ملیون فرنك سو�رسي. 116، مما ٔأدى ٕاىل فائض بنحو %3.7قد ظلت عند النفقات 
الس�تكشاف مقرت�ات اس�ت�دام فائض املزيانیة �متویل ثالثة جماالت، يه تعز�ز ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات �مع خمتلف 

اخلصوم �متویل  ثنائیةمزيانیة النفقات لفرتة ال ز�دة و  %25احتیاطي الویبو ٕاىل �دمات إالیداع ومباين الویبو، وز�دة هدف 
أٔعرب الوفد عن سعادته كام الرمقیة املقرت�ة. ختام أ��ل. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف معرفة املزید عن �دمات ا�ٔ  طوی�

ملیون فرنك  136حيث مت ختصیص  ،2020/21 لفرتة الس�مترار اعتبارات التمنیة ٔ�ولویة للمنظمة يف الرب�مج واملزيانیة
التمنیة �س�مترار يف �راجمها ٔأجندة للنفقات إالمنائیة. وجشع الوفد الویبو �ىل تعممي توصیات % 18سو�رسي ٔأو حوايل 

ؤأ�شطهتا ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن تنعكس هذه التوصیات بوضوح ٔأكرب يف الرب�مج واملزيانیة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن توصیات 
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ٔأن �رى مدى ارتباطها �لنتاجئ املرتقبة. ؤأثىن ٔأعرب عن ٔأم� يف التمنیة تنعكس �الیا يف اسرتاتیجیة التنفيذ فقط و دة ٔأجن
الوفد �ىل الزتام الویبو املس�متر �ملسامهة يف حتقيق ٔأهداف التمنیة املس�تدامة، ؤأشار ٕاىل ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن مساهامت 

ال یقدم العارش مة متعددة ومتنو�ة، ٕاال ٔأن ذ� مل ینعكس بوضوح. ورٔأى الوفد ٔأن امللحق الویبو يف ٔأهداف التمنیة املس�تدا
سوى حملة �س�یطة للغایة وال ینصف مقدار العمل ا�ي ٔأجنزته الویبو �شأٔن ٔأهداف التمنیة املس�تدامة. ورٔأى الوفد ٔأنه ميكن 

ؤأعرب  ،لتمنیة املس�تدامةالفرعیة ل هداف ا�ٔ ددة من حتسني ٕا�داد التقار�ر، مبا يف ذ� عن طریق ربط الربامج بأٔهداف حم
ٔأعرب الوفد عن تقد�ره �تلف التقار�ر الرئيس�یة و�ريها من كام عن ٔأم� يف معرفة املزید حول �یفية قياس هذه املساهامت. 

دامئا مفيدة. ا �كون �ادة ماملنشورات اليت ٔأصدرهتا الویبو ؤأثىن �ىل الویبو يف هذا الصدد، مشريا ٕاىل ٔأن ت� املنشورات 
لعمل املعیاري، رحب الوفد بتخصیص وف� یتعلق �ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف توفري ٔأموال اكفية للعمل يف هذا ا�ال. 

املقب�. مث ٔأشار الوفد ٕاىل مالحظات ثنائیة أ�موال ملا یصل ٕاىل ثالثة مؤمترات دبلوماس�یة حتس�با لنتاجئ ٕاجيابیة يف فرتة ال 
تعددیة أ�طراف ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن تتقدم اخلاصة ب عایري املم يف الیوم السابق �شأٔن التقدم احملرز يف وضع املد�ر العا

الناجضة الختاذ عایري املفاوضات �شلك جيد ؤأن �متكن ا�ول أ�عضاء من التوصل ٕاىل اتفاق يف ٔأي من جماالت وضع امل
اجلغرايف يف املنظمة، مما ٔأدى اجلنساين و أ�مانة قد بذلت �ودا لز�دة التنوع . ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ٕا�را�ااخلطوة أ��رية حنو 

وحصیة. واختمت الوفد المئة مث� يف الوقت احلارض، وجشع الویبو �ىل تعز�ز اجلهود جلعلها منظمة مامل  ٕاىل مزید من اجلنس�یات
یعكس أ�مهیة املزتایدة اليت تو�هيا ا�ول أ�عضاء  ن الطلب املزتاید �ىل �دمات امللكية الفكریة العاملیةبأٔ لكمته �لقول 

لالبتاكر وامللكية الفكریة. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تواصل الویبو مسا�دة ا�ول أ�عضاء يف حتقيق هذا الهدف من 
 �الل �رامج القمية املضافة والتعاون ا�ويل يف جمال �بتاكر وامللكية الفكریة.

 ،لتنظر فيه ا�ول أ�عضاء 2020/21مانة �ىل ٕا�داد مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للفرتة وشكر وفد ٔأسرتالیا ا�ٔ  .79
ثنائیة وهنأٔ الویبو �ىل النظرة املالیة إالجيابیة الواردة يف ت� الوثیقة. ورحب الوفد �لشفافية املس�مترة يف مزيانیة فرتة ال 

املمو� من  حتاداتلالا�اتیة واصل الوفد دمعه لالس�تدامة املالیة ، مبا يف ذ� ف� یتعلق �حتاد لش�بونة. و 2020/21
 وجشع �شلك �اص احتاد لش�بونة �ىل تطو�ر �لول ملموسة ذات ٔأطر زمنیة واحضة ملعاجلة العجز املايل املتوقع. شرتأاكت�

. 2020/21ٔأعرب وفد الهند عن تقد�ره لٔ�مانة ٕال�دادها وثیقة شام� ومفص� عن مرشوع الرب�مج واملزيانیة للفرتة و  .80
ؤأعرب الوفد عن تقد�ره للوضع املايل السلمي للمنظمة، ؤأ�ر النقاط التالیة ف� یتعلق مبرشوع الرب�مج واملزيانیة. ف� یتعلق 

�ىل تيسري �نتفاع �مللكية الفكریة والتمنیة، أٔشار الوفد ٕاىل ٔأن دمج توصیات  �ي �ركزا�لهدف �سرتاتیجي الثالث، 
اللجنة املعنیة �لتمنیة اعمتدهتا يف �ني ٔأن تنفيذ املرشو�ات اليت وذ�ر ٔأنه التمنیة يف ٔأ�شطة الویبو أٔمر البد منه. ٔأجندة 

ؤأشار الوفد ٕاىل  الرتكزي املزتاید �ىل التعاون التقين وبناء القدرات.جزءا من الهدف، ٕاال ٔأنه ینبغي دمج ميثل وامللكية الفكریة 
�الل عقد من الزمن، س�یكون دور الویبو الفعال يف حتقيق ٔأهداف التمنیة املس�تدامة وٕادما�ا يف  2030ٔأنه مع اقرتاب �ام 

یة وتطو�رها، رٔأى الوفد ٔأن أ�رقام املتعلقة �ىل ٕادارة املوارد البرش  ا�ي �ركز، 23ف� یتعلق �لرب�مج و . �ا حيور �راجمها ٔأم
�لتنوع اجلغرايف يف الوثیقة ال تبدو متوازنة ومتناس�بة. و�لتايل، طلب الوفد من أ�مانة العمل �ىل تصحیح هذا اخللل واقرتح 

ما مل الوفد ٕاىل ٔأنه ؤأشار ملعاجلة هذه املسأٔ�.  23(االتصاالت) �لرب�مج  19ٔأن �كون هناك وس�ی� فعا� لربط الرب�مج 
دامئًا �ىل مت إالبقاء اخللل سوف یظل وسي فٕان�كن هناك وعي �شأٔن امللكية الفكریة والویبو �شلك �ام يف مجیع ٔأحناء العامل، 

عن تفهمه الوفد ٔأعرب (العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية)،  العرش�نف� یتعلق �لرب�مج و قا�دة التوظیف. 
ل املاكتب اخلارجية جيب ٔأن یتاكمل �شلك جيد مع املقر الرئييس. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه من املهم الفصل اجلغرايف أٔن معب

�شئت لز�دة وصول للماكتب اخلارجية عن املقر الرئييس لتفادي ازدواجية أ��شطة والتشغیل السلمي لت� املاكتب اليت أ� 
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حول ٕا�شاء احلادي والعرش�ن . مث طلب الوفد معلومات من أ�مانة �شأٔن الرب�مج وعي يف مجیع ٔأحناء العاملز�دة الاملنظمة و 
 �ر�مج خمصص لٕالدارة القضائیة للملكية الفكریة.

وفد املدا�� اليت قد�ا كام ٔأید  ،كندا يف وقت سابق نیابة عن ا�مو�ة �ء به وفد ؤأید وفد السوید البیان ا�ي أٔدىل .81
�ىل وشك ٕاضفاء الطابع املؤسيس �لیه ٔأصبح لوطنیة ف� یتعلق برب�مج املاكفأٓت والتقد�ر ا�ي كندا يف وقت سابق بصفته ا

املاكفأٓت،  سيمت دفع ٔأنه ٕاذا اكننص یوحض . ود�ا الوفد ٕاىل صیا�ة 2020/21املقرت�ة لفرتة زيانیة املوا�ي زاد بدر�ة �برية يف 
 .للجمیعس�تثنايئ وليس �ٔ�داء لفينبغي أٔن �كون 

دمعه ٔأثناء العمل. وشكر الوفد أ�مانة �ىل ٔأكد �ىل اللجنة و لهذه الرئيس  سأٔ لرت رب وفد فر�سا عن سعادته ٔأعو  .82
. مث ذكّر الوفد مبعارضته املس�مترة لٔ�داء املو�د للویبو، الس�� التاكلیف WO/PBC/29/3عرض الرب�مج واملزيانیة، الوثیقة 

�ري املبارشة اليت تتحملها املنظمة من قبل خمتلف �حتادات حسب قدرهتا �ىل ا�فع والتشكيك يف تغیري مهنجیة توزیع 
رقت وقتا �بريا وطاقة �برية منذ �ام �دیدة واس�تغليست طریقة توزیع املزيانیة حسب �حتاد ؤأفاد ٔأن ا��ل والنفقات. 

ٔأشار الوفد ٕاىل �دم وجود توافق يف ا�ٓراء �شأٔن املادة منذ ذ� احلني. وواصل كام من قبل ا�ول أ�عضاء وأ�مانة.  2015
ام كمناس�با. ليس الوفد طرح موقفه، مشريا ٕاىل ٔأن حكومة فر�سا تعتقد ٔأن تغیري توزیع ا��ل من املزيانیات حسب �حتاد 

ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن النتاجئ املالیة للویبو ممتازة، كام ذ�ر املد�ر العام يف الیوم السابق يف اجللسة �فتتاحية. و�ساءل الوفد عن 
للمنظمة بتحقيق ت� النتاجئ. وف� یتعلق مبتطلبات إالدارة والشفافية الفعا� يف �سمح  سبب رضورة النظر يف تغیري مهنجیة

متاما عن ة راضیت� الوفود شارك يف ذ�. ورٔأى الوفد ٔأن � املزيانیة، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن مجیع الوفود عرض الرب�مج و 
التوزیع املناسب ل��ل رضوري حلیویة املنظمة، ؤأن التوزیع الو�دوي وذ�ر ٔأن املهنجیة احلالیة، ؤأن العكس مل یتحقق بعد. 

لویبو املمتثل يف "تعز�ز حامیة امللكية الفكریة يف مجیع ٔأحناء العامل"، عنرص رضوري لتحقيق الهدف التأٔسييس لهو واملتضامن 
ن الوثیقة التأٔسيس�یة للمنظمة تتضمن ذ�. الثالثة م". ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن املادة حتاداتو"ضامن التعاون إالداري بني �

ابقة، بأٔنه لن یقبل ٔأن �كون العمل املو�د ويف اخلتام، ذ�ر الوفد، مذكّرًا اللجنة بأٔهنا ٔأبدت نفس املالحظات يف مجعیات س
يمت التساؤل، ٔ�ن س وفقا لقدرهتا �ىل ا�فع حتادات، حيث ٔأنه للمنظمة، الس�� حتمل النفقات �ري املبارشة للمنظمة وفقا لال

 جحر أ�ساس للویبو.هو فر�سا �لنس�بة و ،سبب تعاون الب�ان الناميةهو ذ� 

صل �ىل طلبات مزتایدة �ىل �دماهتا حقيقة ٔأهنا حتاملالیة املمتازة للمنظمة، و ؤأشار وفد املكس�یك ٕاىل النتاجئ  .83
يف تلبیة الطلب �ىل النحو املناسب من �الل اجلهود و�ست�رات املبينة يف الو�ئق. ورٔأى الوفد ٔأن مواءمة مس�مترة و 

وشدد  مع بقية منظومة أ�مم املت�دة.وافق ٔأن تت�رامج الویبو تتوافق مع ٔأهداف التمنیة املس�تدامة، مما یعين ٔأن املنظمة ميكن 
ؤأشار ٕاىل ٔأنه من املهم التأٔكد من ٔأن املنظمة �هيا تدابري مصاحبة  ،الوفد �ىل ٔأمهیة ٕادارة ا�اطر اليت مت اقرتا�ا �ىل اللجنة

یتعلق برب�مج املاكفأٓت والتقد�ر كندا ف� وفد به  الوفد ٕاىل البیان ا�ي ٔأدىلؤأید ٕاىل مس�تو�ت ا�اطر. أٔن متیل �سمح لها ب
 لضامن ٔأن ذ� ميكن ٔأن یمت مبا ی�ىش مع مزا� املوظفني لعوامل حمددة للغایة.مت تقدميه للموظفني. ؤأید الوفد �قرتاح ا�ي 

 ، ؤأثىن2020/21 لثنائیةوهنأٔ وفد مرص الرئيس �ىل رئاس�ته للجنة، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الرب�مج واملزيانیة ل  .84
ٔأید الوفد البیا�ت كام �ىل أ�داء املايل للمنظمة. ؤأید الوفد البیا�ت اليت ٔأدىل هبا وفد ٔأوغندا �لنیابة عن ا�مو�ة أ�فریقية. 

اليت ٔأدلت هبا يف وقت سابق وفود �حتاد الرويس والصني وإالمارات العربیة املت�دة �شأٔن ٔأمهیة توس�یع اس�ت�دام لغات 
يف ذ� اللغة العربیة، يف املوقع الرمسي للویبو. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ذ� سوف �سهم يف توس�یع نطاق  الویبو الرمسیة، مبا

 عترب ٔأ�د أ�هداف الرئيس�یة للمنظمة.أ�مر ا�ي ی الوصول ٕاىل �دمات الویبو ومنت�اهتا، 
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ٔأ�ل متكني أ�مانة من  إالشارة ٕاىل ٔأنه منجرت حيث  ،ؤأشار وفد كندا ٕاىل �اكلیف املوظفني وافرتاضات التخطیط .85
املزيانیة يف بند منفصل مضن ة یر �قدتٕادارة ومراقبة نفقات العمل إالضايف �شلك ٔأفضل، اس�مترت �اكلیف العمل إالضايف ال 

تطبیق �رتيبات العمل املرنة، نتي�ة مالیني فرنك سو�رسي  3نظرا لز�دة ا�صصات ٕاىل و املوظفني �ري ا�صصني. حول 
 ومات ٕاضافية عن العالقة بني متطلبات ز�دة مزيانیة العمل إالضايف وتطبیق �رتيبات العمل املرنة.كندا معلوفد طلب 

شكر الرئيس الوفود �ىل السؤال التفصیيل اخلاص �لنظرة العامة وو�ه ا�لكمة ٕاىل أ�مانة للرد �ىل أ�س�ئ� والقضا� و  .86
 املثارة.

ص خيوبعضها ا�ٓخر �امسة ٔأن بعض أ�س�ئ�  ٔأشارت ٕاىللعامة و النظرة ا �شأٔنشكرت أ�مانة الوفود �ىل ردودها و  .87
سيمت تناولها مضن ت� الربامج، حيث س�تقوم و أ�س�ئ� احملددة املتعلقة �لرب�مج وفقا �هنج الرئيس. معاجلة مت يس و لربامج. ا

ا�تلفة وافرتاضات  تصصاقدمت أ�مانة تعلیقا �اما �ىل معىن ا�و �ر�مج. لك اللجنة �الطالع �ىل الوثیقة حسب 
املقب�. ثنائیة ا من هنایة فرتة ال یبالرب�مج واملزيانیة قبل ثالث س�نوات تقر ه مت ٕا�داد التخطیط يف الرب�مج واملزيانیة، موحضة ٔأن

ضع واكنت فرتة زمنیة مضغوطة للغایة ٕال�دادها، �� مت و مبكرا ٕال�داد �أ�مانة قامت يف هذه احلا�، كام ذ�ر الرئيس، و
ٔأرقام الرب�مج واملزيانیة عبارة عن خمصصات يف املزيانیة بناًء �ىل تقيمي أ�مانة ؤأفادت ٔأن افرتاضات �شأٔن �دد من اجلوانب. 

للغایة قام به مد�رو الربامج، ا��ن �ددوا تصممي الربامج ا�تلفة  ةوقوی مفص�متثل ممارسة ٔأیضا  املا �دث يف املايض، ولكهن
معلیة العملیة هذه تعترب كام ذ�ر املد�ر العام، و املوضوعیة. م كد ٔأ�شطهتتؤتنفيذ مث �فرتاضات الرئيس�یة اليت واسرتاتیجیات ال 

وضو�ا سيمت مناقش�ته مبزید من التفصیل يف ذ� مرب�مج املاكفأٓت والتقد�ر، س�یكون یتعلق ب ف�و ختطیط مفص� للغایة. 
ستمت و قدم ببساطة بعض التغیريات اليت تقود الز�دات إالجاملیة يف الرب�مج واملزيانیة. تٔ�ن النظرة العامة  23ٕاطار الرب�مج 

الزمين مت ف� یتعلق �ٔ�س�ئ� املتعلقة �خلو . احلادي والعرش�نمناقشة أ�س�ئ� املتعلقة �لتدریب القضايئ يف ٕاطار الرب�مج 
ٔأقرت أ�مانة و عرض تقدميي يف وقت الحق من أ�س�بوع. وفري يمت تٔأنه س أٔشري ٕاىل الرمقي، �ٕالضافة ٕاىل أ�س�ئ� وأ�جوبة، 

ٔأوحضت و بوجود �دد من الوفود، الس�� وفد الیا�ن ووفد مجهوریة �ور�، ا��ن ذ�روا احلمكة املتعلقة بتقد�رات ا��ل. 
دت املنظمة تقد�رات ٕا�راداهتا �ىل كام ذ�ر املد�ر العام، اعمتو أ�مانة ٔأن �قرتاح احلايل �ستند ٕاىل تقد�رات حكمية للغایة. 

يف تقد�ریة و�ا� منخفضة ملس�تو�ت إالیداع ال  مرتفعةقدم �بري �قتصادیني �ا� ٔأساس�یة و�ا� و توقعات �بري �قتصادیني. 
طبق أ��ذت القضیة أ�ساس�یة �ىل سبيل احلمكة، لكن �ٕالضافة ٕاىل ذ�، من الناحية املالیة، و أ�نظمة الرئيس�یة الثالثة. 

رمق  ٕاىل ذ� ال�ملیو 888�ىل سيناریو احلا� أ�ساس�یة، مث استند التقد�ر البالغ % 3املراقب املايل ختفيضا أٓخر بنس�بة 
، هناك افرتاضات ختطیط مفص� وميكن �طالع �ىل مزید 9الصف�ة حول النظرة العامة و ويف ٕاطار احملافظ ٕاىل �د ما. 

املعلومات املتعلقة بتطور الطلب يف ٕاجياد ٔأنه �لنس�بة �لك نظام، ميكن ٕاىل أ�مانة ٔأشارت  كام من التفاصیل يف امللحق الرابع.
اجلانب ا�ٓخر ا�ي مت �سلیط الضوء �لیه �لنس�بة للوفود هو ٔأن إال�رادات والنفقات إالجاملیة للمنظمة �متثل امللحق الرابع. و 
رتٔأسها ی)، اليت RMG�ي مت يف ٕاطار مجمو�ة ٕادارة ا�اطر (وا�قيقة للغایة من �الل العمل ا عن كثبختضع للمراقبة 
مت مراقبته یأ�ساس املايل للمنظمة، و�لتايل، هو ا��ل من ٔأنظمة امللكية الفكریة العاملیة  كام جرت إال�اطة بأٔناملد�ر العام. 

ة ٕادارة ا�اطر �ىل ٔأساس ربع س�نوي عقد اج��ات مجمو�تاس�مترت أ�مانة يف توضیح ٔأن املنظمة و بدقة شدیدة طوال العام. 
عند تناول أ�س�ئ� املتعلقة بتوس�یع اللغات، و ٔأیضا بت�دیث التقد�رات �ىل ٔأساس ربع س�نوي. وم قیؤأن �بري �قتصادیني 

اء من مت �نهتوقد نفذهتا أ�مانة ��اكمل.  2011ا�ول أ�عضاء يف �ام اعمتدهتا  اليتٔأوحضت أ�مانة ٔأن س�یاسة الویبو للغة 
أٔن العمل قد مت يف ٕاطار �ر�مج مدرید من حيث التوسع يف لغات نظام مدرید. كام جرى التوضیح ب. 2017التنفيذ يف �ام 

وسيمت مناقشة ذ� يف مجمو�ة العمل يف یولیو. و�ملثل، اكنت هناك تعلیقات �ىل املوقع إاللكرتوين تتعلق �للغات اليت ميكن 
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�لفعل اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية اعمتدهتا التمنیة، واليت ٔأجندة متویل مشاریع ٔأفادت ٔأن . و 19مناقش�هتا يف ٕاطار الرب�مج 
ت� املرشو�ات، اليت وذ�رت ٔأن ويف لك �ر�مج ومزيانیة.  2020/21لفرتة جزء ال یتجزٔأ من اقرتاح املرشوع ليه الفكریة، 

 اعمتدهتأأوحضت أ�مانة ٔأن ا�آلیة اليت و ، مل �كن يف الرب�مج واملزيانیة. 2020ٔأو يف �ام  2019يف ٔأواخر �ام اع�دها مت یقد 
توقع ٔأن یمت توفريها، ٕاىل ٔأقىص �د ممكن، من �الل الكفاءة ووفورات التاكلیف ی  2010ا�ول أ�عضاء مرة ٔأخرى يف �ام 

س�توفر أ�مانة املوارد من �الل التوفري و . نييت، يف الرب�مج واملزيانیة املقبلللتوق  ادرج، وفقيف الربامج أ�خرى ٔأو ٔأهنا س�تُ 
الوثیقة املشار ٕا�هيا، واليت اكنت معلیة موازنة مطبقة �ىل املرشو�ات اليت اقرتحهتا اللجنة املعنیة وذ�رت ٔأن وفعالیة التاكلیف. 

ف� یتعلق �لسؤال و  ..WO/PBC/15/6 Rev، يه الوثیقة �لتمنیة وامللكية الفكریة لتنفيذ توصیات �دول ٔأعامل التمنیة
ه مت عن �یفية حتدید التو�ه إالمنايئ ٔ��شطة الویبو بوضوح ٕاذا اكن ميكن تقدمي ذ� يف شلك رسوم بیانیة، ذكّرت أ�مانة بأٔن

ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن و توقعة". خمتلفة، ٔأ�دها هو "النتاجئ امل و�ات نظر الرب�مج واملزيانیة �ىل مس�تو�ت خمتلفة ولها  ٕا�شاء
ٔأو نفقات التقد�ریة ٔأو حصة التمنیة ٔأو حصة التطو�ر لتقد�ریة من الوثیقة یتضمن ٕاجاميل املزيانیة ا 11اجلدول يف الصف�ة 

اجئ قدم نظرة �امة جيدة �دا �ىل مجیع النتیأ�شري كذ� ٕاىل ٔأن اجلدول املذ�ور ٔأ�اله كام التطو�ر �لك من النتاجئ املتوقعة. 
من منظور نفقات وذ�رت ٔأنه شمل عرضا للرب�مج. � لعرض النتاجئ املتوقعة، و  ممكل، املتوقعة اليت تضمنت عنرص تطو�ر

تضمن هذا اجلدول وی من النس�ة إالجنلزيیة.  24يف الصف�ة الوارد  )6(التمنیة، مت تقدمي عرض موجز للرب�مج يف اجلدول 
ف� یتعلق �ش�بكة املاكتب اخلارجية، ٔأكدت و . تقد�ریةتضمن نفقات التطو�ر ال ی وي و ملخصا مجلیع الربامج ذات التو�ه التمن

ؤأفادت بأٔنه سيمت أ�مانة ٔأنه قد مت توفري مبلغ، �ىل غرار اجلوانب أ�خرى مثل املؤمترات ا�بلوماس�یة ٔأو فتح ماكتب �دیدة. 
بند مت وضع املبلغ حتت وهذا التقيمي ٔأو نطاق هذا التقيمي. مبلغ للتقيمي، رهنًا بقرار ا�ول أ�عضاء �شأٔن �یفية ٕاجراء ٕادراج 

هذا مبجرد اختاذ قرار، سيمت نق� ٕاىل الرب�مج ذي الص� ا�ي ٔأجرى و ٔأموال �ري خمصصة ومل یمت ختصیصه ٔ�ي �ر�مج. 
ة من التوصیات، بعضها ، أٔوحضت أ�مانة ٔأن هناك ٔأنوا�ا خمتلفةالتمنیٔأجندة ف� یتعلق بتوصیات و . �رس ٕاجراءهٔأو التقيمي 

طریقة تنفيذ ت� التوصیات وذ�رت بأٔن  مبادئ �امة ومعظمها ینبغي تنفيذها من �الل معلیة، واليت �ادة ما �كون مرشو�ا.
كذ� ٔأن تعممي التوصیات یعمتد �ىل نتاجئ ت�  تٔأوحضكام �ادة بناًء �ىل طلب أ�عضاء. و يه تطو�ر ذ� املرشوع، 

املبادئ التوجهيیة وأ�د� وا�راسات احملددة لقضا� حمددة وقوا�د البیا�ت عبارة عن وع النتاجئ هو نؤأفادت ٔأن املشاریع. 
حتت ترصف أ�عضاء  تعتربمن الناحية العملیة، هناك بعض العنارص اليت و واملهنجیات وطلبات التدریب وما ٕاىل ذ�. 

الس�ت�دا�ا مثل أ�د� وا�راسات وما ٕاىل ذ�، بي� تتطلب عنارص ٔأخرى نو�ا من العملیة مع ا�و� العضو اليت تعمتد �ىل 
جزء من خطط يه اس�مترت أ�مانة يف توضیح ٔأن هذه أ��شطة و �یفية طلب �شاط معني جتاه هذه النتي�ة من املرشوع. 

س�تلزم البعض ا�ٓخر ٕا�شاء بعض املؤسسات ا�ا�لیة، �ىل سبيل � وقد  للس�نوات التالیة للمرشوع. العمل ٔأو �رامج العمل
احلال  هوالس�مترار يف تنفيذ قا�دة البیا�ت هذه، كام ٔأموال لاملثال، ٕاذا مت ٕا�شاء قا�دة بیا�ت، فسيتطلب أ�مر موظفني و 
نفذ من �الل ٔأن التدریبات تُ كام ٔأشري ٕاىل ن ت� املشاریع. مع مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر، وهو عنرص أٓخر خرج م

ف� یتعلق و دورات ا�ٔاكدميیة والتعمل عن بعد ؤأنواع �دیدة من التدریب یمت تطو�رها لك �ام من �الل ا�ٔاكدميیة. 
ملنظمة خطوة ٕاضافية اقطعت ، 2018/19فرتة أ�مانة ٔأنه، مقارنة بأٔشارت �ملالحظات املتعلقة بأٔهداف التمنیة املس�تدامة، 

الص� القامئة بني ٔأ�شطة الویبو ؤأهداف التمنیة املس�تدامة يف ٔأساس لك �ر�مج �ىل �دة، �ىل  ،ويه النظر يف العام احلايل
ا لعدم ر ٔأوحضت أ�مانة كذ� ٔأنه نظكام ٔأنه اكن �دا دقيقا. ٔأشري من قبل أ�مم املت�دة. و  2015�ىل النحو احملدد يف �ام 

، فٕان املنظمة 2030عام التمنیة لة مبارشة ٕاىل ٔأهداف التمنیة املس�تدامة يف املؤرشات وأ�هداف الواردة يف خطة وجود ٕاشار 
�اولت املنظمة و وضع خرائط مجلیع أ��شطة ؤأنظمهتا العامة. �ىل ، 2018، كام �دث �لنس�بة للجنة التمنیة لعام اقترصت

. ومت 2030عام التمنیة لة، مع النظر يف املؤرشات ا�تلفة الواردة يف خطة ٕاقامة ت� الروابط مع ٔأهداف التمنیة املس�تدام



WO/PBC/29/8  
35 
 

تبس�یط ال �سبب الرغبة يف  2020/21احلد أ�دىن من التفاصیل يف الرب�مج واملزيانیة للفرتة ٕاجياد التأٔ�ید �ىل ٔأنه سيمت 
یغطي بتفصیل أٔكرب من العام السابق، مجیع ، س� 2019يف �ام وذ�رت ٔأنه تقدمي تقر�ر شامل ٕاىل اللجنة.  ٕاماكنیة الكفاءة يفو 

رتبط �شلك مبارش ٔأو �ري مبارش بأٔهداف التمنیة �أ��شطة والربامج اليت اضطلعت هبا املنظمة العاملیة للملكية الفكریة واليت 
توزیعها لغرض  مت ٕاىل وثیقة اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة، اليتوذ�رت ٔأنه مت بعد ذ� توجيه الوفود املس�تدامة. 

�یفية تقيمي تأٔثري �رامج الویبو من حيث حتقيق ٔأهداف التمنیة ردا �ىل السؤال حول عقد بعد ٔأس�بو�ني. و ج�ع ا�ي س�یُ �
مت ؤأن هذه القضیة توا�ها أ�مم املت�دة نفسها ومجیع ا�ول أ�عضاء، �ىل الصعید�ن الوطين وا�ويل. ٔأشري ٕاىل املس�تدامة، 
، ویمت تنقيحها وحتد�هثا �س�مترار. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن الویبو تتابع عن كثب معل فریق 2017 املؤرش يف �ام اع�د �ا�

ٔأنه ال ٕاىل بعد ذ� كام ٔأشري اخلرباء املشرتك بني الواكالت التابع لٔ�مم املت�دة �شأٔن مؤرشات ٔأهداف التمنیة املس�تدامة. 
ٕاىل ٔأن الویبو قد سعت  ةثري امللكية الفكریة �ىل ٔأهداف التمنیة املس�تدامة، مشري امللكية الفكریة وتأٔ  �شأٔنتو�د مؤرشات 

أ�شري كذ� ٕاىل وجود ملحق رئييس، مت ٕا�داده �ىل كام . �هياحىت ا�ٓن ٕالقامة هذا الرابط من �الل مؤرشات أ�داء 
�سرتاتیجیة للویبو ومجیع الربامج اليت  نطاق واسع يف العام السابق، لتقدمي رمس بیاين ل�ول أ�عضاء �ىل ٔأساس أ�هداف

�مة سامهت يف حتقيق ٔأهداف التمنیة املس�تدامة من �الل رابط مت ٕا�شاؤه مبؤرشات ٔأداء الویبو. ؤأقرت أ�مانة بأٔهنا مل �كن 
ذلت حماوالت خللق يشء مع املؤرشات احملددة للغایة اليت تقمي أ��ر احلقيقي للویبو واملسامهة اليت تقد�ا يف مثالیة ولكن بُ 

ٔأنه سيمت النظر بعنایة يف ٔأي تعلیقات ٔأو  كام ٔأشري ٕاىلصعبة ومعقدة. تعد �مة حتقيق ٔأهداف التمنیة املس�تدامة، واليت 
نوال. وف� یتعلق �لتعلیق ا�ي طر�ه وفد مالزي� �شأٔن ٔأمهیة ربط �رامج الویبو قد�ا ا�ول أ�عضاء �ىل هذا امل تاقرتا�ات 

ومن هداف التمنیة املس�تدامة، ذ�رت أ�مانة أٔن هذه ممارسة شار�ت فهيا املنظمة من حيث التفكري. �ٔ  الفرعیة هدافا�ٔ و 
كن التعبري �شلك ٔأفضل عن �رتباط �ٔ�هداف ، مت تناول أ�مر مع مجیع الو�دات املناس�بة ملعرفة �یف ميةا�لیالناحية ا�

مزید من التوضیح حول هناك احملددة اليت تندرج مضن ٕاطار ٔأهداف التمنیة املس�تدامة يف منشورات الویبو املقب�. وس�یكون 
ر، ٔأوحضت لالبتاك شعبةذ� وعرض نتاجئ العمل املنجز يف املس�تقبل القریب. وف� یتعلق بتعلیقات وفد ��س�تان �ىل ٕا�شاء 

�ىل حنو مزتاید، نظرا ٔ�ن و �لهیلك التنظميي ا�ا�يل لكيفية هیلكة الو�دات ا�تلفة.  هتمتأ�مانة ٔأن الرب�مج واملزيانیة ال 
�ىل العدید من الربامج یتعني املنظمة قد حتر�ت حنو إالدارة القامئة �ىل النتاجئ، مع مجمو�ة من النتاجئ املرتقبة التنظميیة، 

ملنظمة. و�لقت أ�مانة بأٔن هناك الكثري من التنس�یق والتعاون املطلوبني، ليس من صاحل اق والتعاون لتحقيق النتاجئ لالتنس�ی
مجیع املوضو�ات الشام� للمنظمة. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن اسرتاتیجیات التنفيذ وهیلك بل من ٔأ�ل ، حفسبٔأ�ل �بتاكر 

ٔأكدت ، لالحتاداتتخصیص ال ف� یتعلق مبهنجیة و  التنفيذي ٔأو املد�ر العام. الرئيسائل یقررها مسيه التنظمي ا�ا�يل 
، سدادمل یتغريا، موحضة ٔأنه عندما مت تطبیق مبدٔأ القدرة �ىل ال سداد ٔأن املهنجیة ومبدٔأ القدرة �ىل ال من �دید أ�مانة 

الویبو قد خرجت احتادات و ٔأن �البیة همرة ما ظهر يف الوقت احلارض ؤ�ول فٕان صیغة، عبارة عن وا�ي اكن يف الواقع 
لك من هذه �حتادات تقدم . ويف هذا الس�یاق، قُدم مرشوع اقرتاح ٕاىل الوفود للنظر يف ٔأن سدادمن فئة القدرة �ىل ال 

من إال�رادات املتوقعة لت�  %1مسامهة امسیة يف النفقات العامة. وبلغت هذه املساهامت سداد اليت ال مت� القدرة �ىل ال 
 133.000و فرنك سو�رسي الحتاد لش�بونة، 7.700من حيث املبلغ، متت �رمجهتا ٕاىل و �حتادات كام هو موحض يف الوثیقة. 
ٔأكدت أ�مانة و . �شرتأاكتفرنك سو�رسي تقریبا لالحتادات املمو� من  361.000و ،فرنك سو�رسي تقریبا الحتاد الهاي

سداد ري، مشرية ٕاىل ٔأنه مبجرد تطبیق الصیغة و�دم وجود قدرة �ىل ال مل یتغسداد من �دید ٔأن مبدٔأ القدرة �ىل ال 
 ، مت تقدمي �قرتاح لتنظر فيه ا�ول أ�عضاء.حتاداتاليت �شلك �البیة � ةلثالثاحتادات لال
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. لالحتاداتتخصیص ال أ�مانة �شأٔن مهنجیة  عهنا وطلب وفد ٕاندونيس�یا توضی�ًا �شأٔن النقطة أ��رية اليت ٔأ�ابت .88
�ىل �قرتاح املقدم من أ�مانة  یمت طرحمل یتغري ؤأنه مت تطبیقه ؤأنه وللمرة أ�وىل سداد فهم الوفد ٔأن مبدٔأ القدرة �ىل ال ت و 

من ٕا�راداهتا للتلكفة �ري املبارشة. % 1ختصیص سداد، و اليت ال مت� القدرة �ىل ال  حتاداتوا�ي یتعلق �ال ،ا�ول أ�عضاء
 .%1تخصیص سداد ب ال مت� القدرة �ىل ال �حتادات  ٔأن تقومن �رشح السبب وراء فكرة وطلب الوفد من أ�مانة أٔ 

للتعلیقات اليت ٔأبداها �دد من الوفود �شأٔن اللغات، توس�یع نطاق تغطیة  واقرتح وفد �حتاد الرويس، دعام .89
� العمل �شأٔن هذه املسأٔ� كجزء من مناقشة املنشورات �للغات الرمسیة للویبو. ؤأید الوفد املبادرة اليت اختذهتا أ�مانة ملواص

جمرد موقع املنظمة �ىل إالنرتنت، ولكن ٔأیضا منشورات الویبو،  تنحرص يف . ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن املسأٔ� ال12الرب�مج 
الویبو الت�لیلیة واملواد املهنجیة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه من بني ٔأ�دث املنشورات يف الوقت احلايل �ىل موقع والكتیبات 

منشورا  21منشورا ٕاىل الروس�یة والعربیة، كام متت �رمجة  17ا �للغة إالجنلزيیة، بي� متت �رمجة رمنشو  66 هناك الرمسي،
ٕاىل الصینية. ويف هذا الس�یاق، د�ا الوفد ٕاىل التفكري يف مسأٔ� توس�یع احملتوى �للغات الرمسیة يف ٕاطار الهدف �سرتاتیجي 

الوفد ٔأعرب والهدف �سرتاتیجي اخلامس �شأٔن إالحصاءات والت�لیل. و  ،طاق الوصول ٕاىل املعلوماتالرابع �شأٔن توس�یع ن
ل�خول يف مزید من احلوار �شأٔن �رامج حمددة، مشريا ٕاىل ٔأن هناك �ا�ة ٕاىل ٕانفاق املزید �ىل هذه القضا�.  هاس�تعدادعن 

مؤرشات  . ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه س�یكون من الرضوري ٕادراج2011ورحب الوفد بتنفيذ س�یاسة الویبو للغة املعمتدة يف �ام 
الویبو منشورات قاب� للقياس حتدیدًا يف مرشوع الرب�مج واملزيانیة تعكس الوضع الفعيل احلايل الواقعي ف� یتعلق برتجامت 

 مجیع اللغات الرمسیة.ٕاىل يف ٔأشاكل خمتلفة 

ا ف� یتعلق �قرتاح اجلوانب املتعلقة �البتاكر. وطلب الوفد مزیدًا ؤأعرب وفد ��س�تان عن امتنانه لٔ�مانة الس�ت�ا�هت .90
ق مع بعضها البعض، ف� یتنس� ال  يةو�یف  شعبمن التوجيه من أ�مانة، ٕاذا مل �كن جلنة الرب�مج واملزيانیة مرتبطة �كيفية معل ال 

 یتعلق �للجنة اليت س�تثري هذه القضیة.

تان، ٔأهنا مل تذ�ر ٔأن جلنة الرب�مج واملزيانیة ليست معنیة �كيفية معل املنظمة، ٔأوحضت أ�مانة، ردا �ىل وفد ��س� و  .91
صاحل اليت تنفذ الرب�مج �سرتاتیجیات والربامج ا�تلفة �لفعل لشعب ولكن اقرتاح الرب�مج واملزيانیة مل حيدد الهیألك ٔأو ال 

قرر �یفية ٕا�شاء و�دات خمتلفة وٕادارهتا یيذي ؤأن املد�ر العام الرئيس التنف قرار ٔأن الهیلك ا�ا�يل هو ت أ�وحضكام ملنظمة. ا
احملتوى من حيث ماهیة اسرتاتیجیات التنفيذ، یوفر عرض الرب�مج وذ�رت ٔأن من ٔأ�ل املسامهة يف النتاجئ املرتقبة للمنظمة. 

 �ر�جما، ٔأوحضت أ�مانة ٔأنه ال 31تقف وراء نظًرا ٔ�ن العدید من الو�دات و مت تنفيذها. یوالنتاجئ اليت جيب تنفيذها، و�یف 
وراء الربامج یقف هیلك تنظميي معقد هناك هناك �دد �بري من الو�دات و و و�دة وا�دة تتوافق مع �ر�مج وا�د. تو�د 

  اليت تعمل معا لتحقيق النتاجئ.

س�تتناول كام . 27الرب�مج  وفد روس�یا �شأٔن اللغات الرمسیة يف ٕاطار سؤالٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأن أ�مانة س�تتناول و  .92
. 3مناقشة الرب�مج حق املؤلف �الل ٔأوغندا �لنیابة عن ا�مو�ة أ�فریقية �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات و سؤال أ�مانة 

 الرئيس ا�لكمة لوفد إالمارات العربیة املت�دة.منح مث 

ا وفد روس�یا ؤأشار ٕاىل ٔأن �اجز اللغة ليس املالحظات اليت ٔأبداهجمددا �ىل وفد إالمارات العربیة املت�دة  ؤأكد .93
و�رامج ٔأخرى. وشدد  19للرب�مج �لنس�بة للطبا�ة، كام ذ�رت أ�مانة �لنس�بة مسأٔ� شام� ه ولكن 27فقط يف الرب�مج 

 .27 الوفد �ىل ٔأنه ینبغي ٕادراج ذ� يف �رامج ٔأخرى �ري الرب�مج
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 د�ا الرئيس أ�مانة للرد �ىل السؤال.و  .94

مانة خمتلف الوفود اليت ٔأ�ذت ا�لكمة �شأٔن مسأٔ� اللغة. وأ�شري ٕاىل ٔأن هذه مسأٔ� معقدة ٕاىل �د �بري، شكرت ا�ٔ و  .95
واس�تغرق أ�مر �دة س�نوات للوصول ٕاىل هنایة املر�� أ�وىل من هذا الرشط اللغوي، ملعاجلة  2011واليت مت تناولها يف �ام 
جمیة خمتلفة مبا يف ذ� ت� املسؤو� عن �قد مت ذ�ر جماالت �ر ،احلارضيف الوقت ؤأشري ٕاىل ٔأنه هذه املتطلبات اللغویة. 

مت يقبل الرد، س و . ا�انبا أٓخر مهن 19الرب�مج ا، كام ميثل �انبا وا�دا مهن 27الرب�مج وميثل املنشورات واملواقع إاللكرتونیة. 
 ميكن تقدمي ٕا�ابة ٔأكرث مشوًال. مناقشة رسیعة بني مد�ري الربامج يف جماالت الرب�مج املعنیة حىتٕاجراء 

ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأنه ال تو�د طلبات ٔأخرى للحصول �ىل ا�لكمة، ورشع يف فتح �ب املناقشات �شأٔن الرب�مج و  .96
 ، قانون الرباءات.1

. ؤأشار الوفد ٕاىل �دد من البنود املدر�ة يف ٕاطار املمتزية �لكفاءةوشكر وفد أ�رجنتني الرئيس �ىل قيادته الفعا� و  .97
ٔأشار الوفد ٕاىل التطور إالجيايب ا�ي مت �سلیط الضوء �لیه يف النقطة الثالثة، �شأٔن التصدیق كام اسرتاتیجیات التنفيذ. 

للغایة. و�ساءل الوفد عام والتنفيذ ا�اكمل التفاقية �ر�س ومعاهدة بودا�ست ومعاهدة قانون الرباءات �عتبارها تطورا ٕاجيابیا 
 ٕاذا اكن من أ�فضل ٕادراج التصدیق �ىل املعاهدات ا�ولیة أ�خرى، مثل نظام لش�بونة و�روتو�ول جنیف.

من امللحق الثالث، ٕاىل ٔأن  175وإالشارة ٕاىل الصف�ة  1ؤأشار وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ف� یتعلق �لرب�مج  .98
�سامه فرنك سو�رسي، و  1.351.000مببلغ  احتاد الهاي�سامه فرنك سو�رسي، و  175.769.000احتاد مدرید �سامه مببلغ 

 �ساءل الوفد عن �یفية حتدید هذه املبالغ ٔأو حساهبا.و . فرنك سو�رسي 79.000مببلغ احتاد لش�بونة 

لك اكٍف قد تقدمت �ش 1) يف ٕاطار الرب�مج SCPؤأعرب وفد الربازیل عن تقد�ره ٔ�ن ٔأ�شطة جلنة الرباءات ( .99
ظهر ز�دة �برية يف ی من النس�ة إالجنلزيیة  )29(بطریقة متوازنة ومتسقة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن اجلدول الوارد يف الصف�ة 

الوفد عن أ�س�باب ا�اكمنة وراء هذه الطفرة وما �ساءل ) واخلدمات التعاقدیة أ�خرى. و ICSاخلدمات التعاقدیة الفردیة (
�الوة �ىل ذ�، ٔأكد الوفد ٔأیضا ٔأن املؤرش�ن يف ٕاطار النتي�ة و توفريها يف ٕاطار هذه املوارد. يه ٔأ�شطة اخلدمة اليت یمت 

يف هذا الس�یاق، وهلام ٔأهداف ٔأقل �كثري من خطوط أ�ساس ؤأن نتاجئ خطوط أ�ساس ٕاجيابیة للغایة.  1�نیا املرتقبة 
من اخلدمة اليت مرتفع افظ �ىل مس�توى حت�عتبار ٔأهنا  يفتأٔ�ذ الوفد عام ٕاذا اكنت أ�هداف قد �كون ٔأ�ىل قلیًال ل �ساءل 

طط ا� طلب الوفد معلومات ٕاضافية من أ�مانة ف� یتعلق �ملؤمتر ا�ويل املعين �ٔ�رسار الت�اریةكام . 1یقد�ا الرب�مج 
رباءات وما هو أ�ساس املنطقي ، ٔأي ما ٕاذا اكن قد متت مناقش�ته يف اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون ال2019يف نومفرب لعقده 

 أ�سايس لتنظمي هذا املؤمتر.

من  28نه یعلق ٔأمهیة �برية �ىل معل اللجنة. وانتقل الوفد ٕاىل الصف�ة ذ�ر أٔ وحتدث وفد ٔأوغندا بصفته الوطنیة، و  .100
�ى املنظمة �ىل  ، فٕان اخلطر ا�ي مت حتدیده حيث �كونمهنا النس�ة إالجنلزيیة، فأٔشار ٕاىل ٔأنه يف ظل ا�اطر والتخفيف

رباءات مكنتدى معیاري متعدد أ�طراف. وطلب الوفد توضی�ا �شأٔن القلل من ٔأمهیة جلنة یأ�رحج ٔأدىن شهیة للم�اطر قد 
 �یفية تعامل أ�مانة مع هذا اخلطر.

ر ؤأعرب وفد الصني عن قلقه �شأٔن الهدف �سرتاتیجي أ�ول. ؤأعرب عن رٔأیه يف ٔأن الویبو ستس�متر يف لعب دو  .101
لرؤیة ٔأن الویبو قد خصصت موارد للمؤمتر ا�بلومايس احملمتل من ٔأ�ل �شعر �لسعادة قيادي يف هذا اجلانب، لكنه 
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نضامم ٕاىل �معلیة فزي و�ريها من املعاهدات. وجشع الوفد ا�ول أ�عضاء �ىل حتی�ني ختصیص املزید من املزيانیة ملعاهدة ب 
املعارف التقلیدیة واملؤرشات مناقشات �شد الوفد ٔأن �سفر كام حىت تد�ل �زي النفاذ يف ٔأقرب وقت ممكن. ی�ني معاهدة ب 

ٔأن حيقق ، كام ٔأعرب عن ٔأم� يف بنشاط يف مناقشات املؤمتر ا�بلومايسٔأعرب عن مشاركته و  اجلغرافية عن نتاجئ ٕاجيابیة.
 هذا العمل نتاجئ ٕاجيابیة.

نظام لش�بونة حول ف� یتعلق �سؤال وفد أ�رجنتني و . 1علقة �لرب�مج د �ىل أ�س�ئ� املتؤأ�ذت أ�مانة ا�لكمة للر  .102
ٔأن ت� املعاهدات ختضع لربامج خمتلفة وسوف یمت خماطبهتا من قبل ٕاىل أ�مانة ٔأشارت ووثیقة جنیف التفاق الهاي، 

نتني، ؤأعربت عن تقد�رها الكبري للرئيس السابق ورددت أ�مانة البیان ا�ي ٔأدىل به وفد أ�رج  ،مد�ري الربامج املعنیني
للجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات لقيادته وتوجهياته القد�رة، مما ٔأدى ٕاىل نتاجئ �حجة للجنة. وف� یتعلق �لسؤال املتعلق 

اضیة اكنت فهيا اللجنة �ىل ا�ي ٔأ�ره وفد ٔأوغندا، ٔأوحضت أ�مانة ٔأن هناك �االت يف الس�نوات القلی� امل ةرو بعامل اخلط
حلسن احلظ، وبتوجيه من الرئيس من أ�رجنتني، و �الف وال �س�تطیع االتفاق �ىل طریقة للميض قدمًا يف �ر�مج معلها. 

ذ� اكن و نفسها ٕاىل �د �بري ؤأصبحت اللجنة ا�ٓن قادرة �ىل العمل بطریقة ٔأكرث ٕانتاجية. من تلقاء هذه التو�رات تالشت 
يف الس�نوات السابقة قد وفرت ثنائیة ٔأوحضت أ�مانة ٔأنه يف �ني ٔأن مزيانیة فرتة ال و . 1دة مزيانیة الرب�مج ٔأ�د ٔأس�باب ز�

ثالث دورات للجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات، وذ� �سبب الصعو�ت اليت وا�هتا الل�ان يف ٕاجياد طریق للميض قدمًا 
 ٔأربع دورات، حبیث �كون هناك اج��ان للجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات اللجنة ٕاىلدورات اقرتح رفع �دد ، يف معلها

ٔأمهیة اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون يف  التشكيكيف اح�ل  املمتث� ةرو ٔأن اخلطٕاىل أ�مانة ٔأشارت . و ثنائیةلك س�نة من فرتة ال 
 تجتد ٔأغراضًا مشرتكة يف �دول ٔأعامل ت� اللجنة. ؤأشار ٔ�ن ا�ول أ�عضاء  انفسهتتالىش من تلقاء  االرباءات یبدو ٔأهن

. وف� یتعلق �ٔ�س�ئ� اليت طر�ا 1جزًءا من السبب يف وجود ز�دة يف مزيانیة الرب�مج ميثل ٕاىل ٔأن هذا التطور إالجيايب 
�شأٔن ة املعنیة بقانون الرباءات وفد الربازیل، ٔأعربت أ�مانة عن امتناهنا للمشاركة النشطة من وفد الربازیل يف اللجنة ا�امئ

مزيانیة ل�ورة الرابعة للجنة كتوفري �ٕالضافة ٕاىل ٔأمه الز�دات املقرت�ة اليت س�بق ذ�رها، وا�تلفة. و�ات العدید من املوض
، واليت 1مج ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات، هناك العدید من الربامج واملشاریع إالضافية اليت جيري تنفيذها يف ٕاطار الرب�

تنفيذ �ر�مج اع�د صیا�ة يف أ�ول و�متثل املرشوع من �ري املوظفني. موارد تتطلب بعض املوارد إالضافية، ومجیعها 
أ��رية نتي�ة لز�دة ثنائیة رباءات. ؤأوحضت أ�مانة ٔأن الرب�مج وسع نطاق ٔأ�شطة التدریب �ىل صیا�ة الرباءات يف فرتة ال ال

ورشة معل حول  19، اكنت هناك 2017ٔأنه يف �ام كام ٔأشري ٕاىل التمنیة. ٔأجندة �مع الس�� الطلب من ا�ول أ�عضاء، 
. ؤأوحضت أ�مانة ٔأن �ر�مج العمل لعام 2018ورشة معل يف �ام  17صیا�ة الرباءات �ىل الصعید�ن إالقلميي والوطين و

هو ذ� ٔأفادت بأٔن . و 2020يف �ام دولیة مت ٕاضافة �ر�مج صیا�ة �راءات يس و من النشاط  یعكس نفس املس�توى 2019
ذ�رت كام اس�ت�ابة ملطالب العدید من الب�ان للحصول �ىل مسا�دة من املنظمة يف حتسني �ارات صیا�ة �راءات شعهبا. 

من ا�ول أ�عضاء.  اتلس�یاساخلاصة �لترشیعیة و أ�مانة ٔأن الرب�مج یوا�ه ز�دة �برية للغایة يف طلبات تقدمي املشورة ا
اس�ت�دام جرب ولالس�ت�ابة لت� الطلبات، أٔوحضت أ�مانة ٔأن الرب�مج لن �س�ت�دم موظفني ٕاضافيني يف الویبو، بل س�ی

مث  �رباء �ارجيني س�یربمون عقودًا مع املنظمة لتقدمي مقاربة ٔأوىل يف الصیا�ة الترشیعیة واملشورة ٕاىل ا�ول أ�عضاء.
ستس�تعرض أ�مانة ذ�، وس�تقدم تعلیقاهتا ٕاىل ا�ول أ�عضاء �شأٔن �رشیعاهتا الوطنیة املقرت�ة. ویعكس ذ� الز�دة 

ٔأشارت �ٕالضافة ٕاىل ذ�، و. اتلس�یاساخلاصة �املشورة الترشیعیة و �مة املقرت�ة يف اخلدمات التعاقدیة الفردیة �مع 
)، ا�ي مت تنفيذه �لتعاون مع املنتدى IAPنتي�ة لرب�مج مسا�دة ا�رت�ني (يه نیة ٔأن ز�دة ٔأخرى يف املزيإاىل ٔ�مانة ا

�ىل اس�تعداد یكونوا ا��ن س�  لو�ءربط ا�رت�ني يف الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوًا �لحماو� يف �قتصادي العاملي، 
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مت  ذ�رت بأٔنهطلبات الرباءات من �الل النظام ا�ويل. و التقايض �شأٔن لتقدمي مسا�دة جمانیة يف ٕا�داد طلبات الرباءات و 
نظرا لوجود ز�دة يف �دد ا�رت�ني ا��ن یطلبون املسا�دة و�دد و مخسة ب�ان. �ر�مج مسا�دة ا�رت�ني ليشمل توس�یع 
آلیة �سا� مهرباءات ا��ن و�ء ال معل أ�مانة يسري د يف ت �ىل اس�تعداد لتقدمي مسا�دة جمانیة، س�یقوم الرب�مج ٕ��شاء ٔأداة أ

ٕاىل أ�مانة شارت أٔ و  شارك يف هذا الرب�مج.� يف دمع �روتو�ول إالنرتنت ويف توفري أ��شطة يف عوامص الب�ان امخلسة اليت 
ف� یتعلق �ملؤمتر و تعلیق وفد الربازیل �شأٔن احلا�ة ٕاىل الرتكزي �ىل ٔأهداف الرب�مج للنتاجئ املتوقعة ومؤرشات أ�داء. 

ويل حول أ�رسار الت�اریة و�بتاكرات، ا�ي من املقرر عقده يف نومفرب، ٔأكدت أ�مانة ٔأنه مل جتر مناقشات �شأٔن هذا ا�
مت التذكري بأٔن موضوع أ�رسار الت�اریة ٔأو حامیة املعلومات الت�اریة ٔأو واملوضوع يف اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات. 

لس�نوات �دیدة، �ىل الرمغ من ٔأن أ�مانة مل �كن �شطة للغایة يف هذا  1ًءا من ٔأ�شطة الرب�مج التكنولوجية الرسیة اكن جز 
ٕاقلميیة وا�دة �الل العامني املاضیني حول هذا املوضوع ��ات، مع الرتكزي �ىل أ�رسار الت�اریة  ندوةا�ال (عقدت 

ٔأن املوضوع لفت �نتباه يف ٕاىل أ�مانة ٔأشارت ومع ذ�، �بتاكر، النظر يف املوضوع من منظور �بتاكر). ورباءات الو 
جممتعات امللكية الفكریة �الل الس�نوات أ��رية. ورٔأت أ�مانة ٔأن ذ� س�یكون وقتًا مناس�بًا للنظر يف ت� القضا�، دون 

املزید من من �الل ٔأي نوع من �دول أ�عامل ٔأو �قرتا�ات �شأٔن أ��شطة املس�تقبلیة يف هذا ا�ال ��ات، ولكن 
ف� و علومات حول هذا املوضوع، جنبا ٕاىل جنب مع ا�ول أ�عضاء. مجع املو الشام� التقيمي وٕاجراء بعض املناقشات  اتمعلی

آالف الفرناكت السو�رسیة، ولكنه �لفرنك السو�رسي. ب، ٔأ�لنت أ�مانة ٔأنه ليس )13(یتعلق �جلدول  مت  هٔأنكام ٔأشارت ٕاىل أ
 �س�تة تصویبات.توزیع قامئة 

طر�ه سابقا، عام ٕاذا اكن سيمت الرد �ىل اس�ت�ابة قام بلسؤال ة متابعيف و�ساءل وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية،  .103
 .یعود ٕالیهسوف  1وما ٕاذا اكن مد�ر الرب�مج ، أ�مانة عند مناقشة امللحق الثالث

ؤأفادت بأٔن زيانیة � ثالث و�ات نظر ممتزية. ا�لكمة مرة ٔأخرى ؤأوحضت ٔأن مرشوع الرب�مج واملأ�مانة ٔأ�ذت و  .104
اخلاصة نظر ال مت تطو�ر و�ة والحتاد. �اصة �و�ة نظر و لرب�مج و�ة نظر �اصة �و�ة نظر �ستند ٕاىل النتاجئ، و  ا�هي

 اتحتاديه مسامهة �) 13(يف اجلدول الواردة املسامهة وذ�رت ٔأن . لالحتاداتتخصیص ال الحتاد نتي�ة لتطبیق مهنجیة �
سيمت رشح ذ� يف و . لالحتاداتتخصیص ال نتي�ة لتطبیق مهنجیة ؤأفادت ٔأن ذ� ا�تلفة يف نفقات الربامج ا�تلفة. 

ن عن تصممي وتطو�ر والربامج مسؤول يمد�ر ، حيث ٔأن مد�ري الربامج خيصهذا ال وذ�رت ٔأن مناقشة امللحق الثالث. 
مت التعامل مع ٕا�رادات ؤأفادت بأٔنه ی. فقط �ىل التلكفة ولها النفقات املرتبطة هباالربامج �ركز وذ�رت ٔأن و�سلمي �راجمهم. 

وعرض املزيانیة حسب �حتاد.  لالحتاداتتخصیص ال ومهنجیة  يف �س�تعراض املايلیمت ذ�رها املنظمة �شلك منفصل و 
�ىل مجیع الربامج أ�خرى، فس�یكون سأٔ� ؤأنه ٕاذا مت تطبیق نفس امل  1ال یتعلق �لرب�مج ذ� ٔأكدت أ�مانة من �دید ٔأن و 

 �رادات املنظمة ونفقاهتا.لالحتادات �لنس�بة الٕ تخصیص ال ذ� مرتبطا بتطبیق مهنجیة 

وطلب وفد إالمارات العربیة املت�دة توضی�ا �شأٔن ا�اطر وٕاجراءات التخفيف، مشريا ٕاىل ٔأن الر�ن الثاين  .105
عن توفري حتدیدا الوفد اءل سو� قد ٔأزیل من �دول ٕاجراءات التخفيف. أ��رية ثنائیة ٕالجراءات التخفيف يف فرتة ال 

 معلومات دقيقة وموضوعیة يف الوقت املناسب ل�ول أ�عضاء.

ؤأنه سيمت ٕا�ادته. وشكرت أ�مانة وفد إالمارات �ىل إالشارة ٕالیه ؤأشارت ٔأزیل ؤأقرت أ�مانة بأٔن الر�ن الثاين قد  .106
 ٔ�نه �م للغایة.ٕاىل ٔأنه سيمت ا�ادته ٕاىل إالطار 
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واس�تفرس وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن �س�تعانة مبصادر �ارجية للعاملني يف الت�لیل الترشیعي و�یف سيمت  .107
 ذ�.

ٔأوحضت أ�مانة ٔأن �دد الطلبات الواردة من ا�ول أ�عضاء لتقدمي املسا�دة يف صیا�ة ٔأو حتسني �رشیعاهتا الوطنیة و  .108
تفكر يف اليت ن ٔأ�ل ٔأن �كون قادرة �ىل الوفاء �لزتاماهتا مبوجب املعاهدات اليت قبلهتا �لفعل ٔأو �شأٔن امللكية الفكریة م

ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن املنظمة قدمت املسا�دة ٕاىل ا�ول أ�عضاء يف كام جحم �بري �دا من العمل. یضم �نضامم ٕا�هيا، 
هذا العمل ال �زال مطلو� للغایة. ؤأوحضت  وذ�رت ٔأن ق �لرباءات.صیا�ة اسرتاتیجیات امللكية الفكریة الوطنیة ف� یتعل

تصادم مع سقف ت ٔأهنا ٕاىل أ�مانة ؤأشارت �رامك يف القدرة �ىل �س�ت�ابة ل�ول أ�عضاء. �هيا أ�مانة ٔأن املنظمة لٔ�سف 
اخلیار ٕاما فٕان ت مالیة. و�لتايل، املوظفني، ؤأن ا�ول أ�عضاء قررت �دم ز�دة مظروف التوظیف بأٔي مبلغ �بري لعدة فرتا

صعب للغایة يف ت� البيئة املقيدة، ٔأو �س�مترار كتجربة يف هو ٔأمر املقب�، و ثنائیة طلب وظائف ٕاضافية يف مزيانیة فرتة ال 
تنفيذ  للمسا�دة يف مت دعوهتاموذ�رت ٔأنه  قانون الرباءات. ل�حتفاظ خببري�ن استشاریني من أ�ساتذة البارز�ن وممارسني

أ�وىل لبعض طلبات املسا�دة الترشیعیة اليت مت تلقهيا. مث یقوم موظفو شعبة قانون الرباءات مبراجعة ذ� للتأٔكد رشوع امل 
. 2019سيمت ٕاجراء هذه التجربة يف �ام ٔأفادت بأٔنه من ٔأن التعلیقات املرس� ٕاىل ا�ول أ�عضاء س�تكون ذات جودة �الیة. و 

العمل مرضیة وميكن ٔأن یمت ذ� بتاكلیف معقو�، فٕاهنا ستسمح للمنظمة بتلبیة جودة نه ٕاذا اكنت ٔأشارت أ�مانة ٕاىل أٔ كام 
هنا فإ  التجربةٕاذا مل تنجح  ٔأنه ىلؤأشارت أ�مانة إ احتیا�ات ا�ول أ�عضاء دون طلب وظائف ٕاضافية دامئة من املوظفني. 

 قد تطلب من ا�ول أ�عضاء ٕا�ادة النظر يف هذا ا�هنج.

العالمات ، 2، رشع الرئيس يف فتح �ب النقاش حول الرب�مج 1نظرا لعدم وجود تعلیقات ٕاضافية �ىل الرب�مج و  .109
 اجلغرافية.ؤرشات الصناعیة واملتصاممي الت�اریة وال 

 والتصامميالعالمات الت�اریة قانون وشكر وفد الربازیل أ�مانة �ىل دمعها يف �س�یري ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنیة ب .110
ٔأنه الوفد ؤأفاد )، ؤأشار ٕاىل ٔأهنا جلنة �مة للغایة �لنس�بة للربازیل والب�ان أ�خرى. SCT(الصناعیة واملؤرشات اجلغرافية 

. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأنه ميكن ٔأوًال التوصل ٕاىل اتفاق ٕال�رام هباوغنیة �ملعلومات �ریة ٕاجراء مناقشات متكن من 
�المة قویة س�یكون مبثابة ممي ااملؤمتر ا�بلومايس لالتفاق �ىل معاهدة قانون التصوذ�ر ٔأن ). DLTممي (امعاهدة قانون التص

يف عن ٔأم� هذا الهدف و عن دمعه ل الوفد ٔأعرب للنظام ا�ويل �ىل ٔأن الویبو متكنت من التقدم يف �دول ٔأعاملها املعیاري. و 
یئة إالنرتنت . وذ�ر الوفد أ��شطة املتعلقة هب 2019ایة �ام هن�مجلعیة العامة مو�د انعقاد االتوصل ٕاىل �ل وسط حبلول 

ٔأن جلنة العالمات تناقش ٔأشار ٕاىل ، و 7اليت متت مناقش�هتا يف ٕاطار الرب�مج ) ICANNلٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة (
جنة، ٔ�ن ٕادارة �ىل إالنرتنت. وشدد الوفد �ىل ٔأمهیة قيام ا�ول أ�عضاء مبناقش�هتا يف الل قول جوانب حامیة أٔسامء احل
، مت �ذف 2ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه يف الرب�مج كام تأٔ�رت ٕاىل �د �بري �ٕالنرتنت. قد اجلغرافية ؤرشات العالمات الت�اریة وامل

�شأٔن  1مشابه للغة املس�ت�دمة يف الرب�مج وذ�ر ٔأن الوضع من النس�ة إالجنلزيیة.  31التخفيف يف الصف�ة  اتٕاجراء
طلب و تعلق بتوفري معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب ٕاىل ا�ول أ�عضاء. ت  ةالتخفيف احملذوف اتٕاجراءٔأن الرباءات، و 

. ورٔأى الوفد ٔأنه من املهم توفري التوجيه واملعلومات ٕالجراء مناقشة وثیقةالٕاىل  ةالتخفيف احملذوف اتالوفد ٕا�ادة ٕادراج ٕاجراء
 تقنیة وموضوعیة يف هذه املنظمة.

، رسد الربامج حسب الهدف �سرتاتیجي، قدمت أ�مانة �داول مفيدة الثاينؤأشار وفد كندا ٕاىل ٔأنه �رب القسم  .111
 يةأ�مور ذات أ�مهیة اخلاصة �یف بني من واكن للغایة حتدد املوارد العامة حسب فئة التلكفة �لك �ر�مج من �رامج الویبو. 
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زيانیة مبوكذ�  2018/19لفرتة �ملزيانیة املعمتدة قد قورنت املقرت�ة  2020/21ٔأن مزيانیة  يةكيف ل اجلداول توضیح 
، اكنت الثاين كندا ٕاىل ٔأنه يف �دد من ا�االت مضن اجلداول الواردة يف البابوفد  ٔأشاركام بعد التحویالت.  2018/19

مزيانیة يف انیة السابقة وكذ� يف املزي وما مت اع�ده  2020/21هناك احنرافات ملحوظة بني ما هو مقرتح يف مزيانیة 
كندا من أ�مانة تقدمي تفاصیل ٕاضافية للموارد الزائدة ٔأو ا�فضة املقرت�ة يف ا�االت  وفد طلبو بعد التحویالت.  2018/19

یة من املزيان % 20زائد ٔأو �قص مثل  احنرافات قویةفهيا اليت مل یمت حتدیدها �لفعل يف الو�ئق واليت تضمنت التغیريات 
ٔ�غراض وواملزيانیة بعد التحویالت. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ذ� مت توضی�ه يف �دد من الربامج.  2018/19 لفرتة املعمتدة

 ، ٔأشار الوفد ٕاىل اخلدمات التعاقدیة الفردیة.2الرب�مج 

ر مجیع ٕاجراءات ف� یتعلق بعدم ذ�و من وفدي الربازیل وكندا. املطرو�ني ا�لكمة لتناول السؤالني مانة ٔأ�ذت ا�ٔ و  .112
�ىل خط ٔأكرث معومية و . 2تنطبق �ملثل �ىل الرب�مج  1السابقة ف� یتعلق �لرب�مج  امالحظاهتٔأفادت أ�مانة ٔأن التخفيف، 

لتقدمي بعض املعلومات أ�ساس�یة، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل عبء العمل من حيث تقدمي املشورة الترشیعیة ٕاىل ا�ول أ�عضاء. 
�دم تقدمي  ةرو ت� الطلبات، قامت أ�مانة بتقيمي خطس�ت�ابة ل �ىل �دد الطلبات الواردة واملوارد املتا�ة لال بناءً ؤأفادت ٔأنه 

 ، �اصة ف�مت مناقشة ذ� دا�لیا مع مكتب املراقب املايلذ�رت بأٔنه الردود يف غضون ٕاطار زمين مقبول مبا فيه الكفایة. و 
ه سؤال حول �یفية توضیح هذیعترب ٔأن هذا ٕاىل أ�مانة كام ٔأشارت جراءات تقيمي ا�اطر والتخفيف من �دهتا. یتعلق �ٕ 

ٔأفادت تخفيف. و ال يف وثیقة الرب�مج واملزيانیة الشام�، مع مرا�اة ا�هنج أ�فقي بدًال من �دم ٕادراكه ٔأو اختاذ ٕاجراءات اطر ا�
 ٔأن هناك طلبا من اللجنة، ميكن �سهو� ٕادراج ٕاجراءات التخفيف هذه يف الوثیقة. بعد مناقش�ته دا�لیا، و�ىل ٔأساسٔأنه 

و�ىل ، 2يف اخلدمات التعاقدیة الفردیة يف الرب�مج % 230ف� یتعلق �لسؤال احملدد للغایة �شأٔن ز�دة مقرت�ة بنس�بة و 
ٕاىل أ�مانة كام ٔأشارت . 2018/19ة املعمتدة يف ٔأن هذه الز�دة جتاوزت املزيانیٕاىل أ�مانة ٔأشارت سؤال وفد كندا، أ�خص 

ي ، قد وا�ه طلبا معینا �ىل ٔأ�شطة املشورة الترشیعیة، وا�1، مثل الرب�مج 2ٔأنه �لنس�بة للمزيانیة احلالیة، فٕان الرب�مج 
لتعاقدیة. وهذا مت تلبيته من �الل �س�تعانة مبصادر �ارجية لبعض اخلدمات، مما ٔأدى بدوره ٕاىل ز�دة مكیة اخلدمات ا

مع أ��ذ يف �عتبار ٔأن هذا �شاط ؤأفادت ٔأنه  تحویل.یفرس ٔأیضا الز�دة يف مكیة اخلدمات التعاقدیة يف املزيانیة بعد ال 
، وهو املرشوع جرى اع�دهالتمنیة ا�ي ٔأجندة مس�متر، فقد وضعت أ�مانة مزيانیة �، وكذ� مزيانیة لتنفيذ مرشوع 

يف ا�هنایة ٕاىل س�یحتاج هذا املرشوع وذ�رت ٔأن �ىل النحو ا�ي اقرت�ه وفد بريو.  طعامكریة وس�یا�ة الاملتعلق �مللكية الف
ٕا�رام �دمات تعاقدیة فردیة مع استشاریني �ىل ٔأرض الواقع يف الب�ان أ�ربعة اليت نفذت هذا املرشوع. ونتي�ة ��، 

% 230�ىل الرمغ من ٔأن الز�دة بنس�بة ٔأفادت أ�مانة ٔأنه اخلتام،  يفوقرتحت ز�دة يف مقدار اخلدمات التعاقدیة الفردیة. اُ 
تبدو مرتفعة، ٕاال ٔأن الز�دة يف املزيانیة بعد التحویالت ٔأصغر �كثري، مما یعكس احلا�ة احلالیة واملتوقعة لل�دمات التعاقدیة 

 .ذ�ور�نيف ا�الني امل

اكن يف املزيانیة السابقة حول توفري ي ا� النصصیا�ة ٔأشار الرئيس ٕاىل �قرتاح املقدم من الربازیل ٕ��ادة و  .113
 املعلومات يف الوقت املناسب. مث د�ا الرئيس الوفود للرد ٕاذا مل یعتقدوا ٔأن هذا هو املسار الصحیح للعمل.

طول الهدف �سرتاتیجي �ىل ود�ا ٕاىل ��ساق  1موقفه من الرب�مج �ىل ٔأكد وفد إالمارات العربیة املت�دة و  .114
 .2للرب�مج �لنس�بة التخفيف  اتعادة ٕاجراءس�تل. ؤأید الوفد طلب الربازیل �ٔ�و ا

، حق املؤلف 3، فتح الرئيس �ب النقاش حول الرب�مج 2الرب�مج �شأٔن نظًرا لعدم وجود تعلیقات ٕاضافية و  .115
 واحلقوق ا�اورة.
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من النس�ة  38ٕاىل الصف�ة  34من الصف�ة و�ٕالشارة ٕاىل اجلزء وطلب وفد ٕاندونيس�یا �ددًا من إالیضا�ات.  .116
أٔنه قد یمت عن تفهمه بالوفد ٔأعرب ٔأصبحت ا�ٓن صفر. و  1رتقبة �لثا ٔأن النتي�ة املٕاىل الوفد ٔأشار إالجنلزيیة من الوثیقة، 

 2018/19نائیة ث فرتة ال مثیلهتا يف ٔأقل من  9ٔأن املزيانیة ا�صصة يف الرب�مج ٕاىل الوفد كام ٔأشار . 9ٕاىل الرب�مج  احتویله
�شأٔن �سرتاتیجیات الوطنیة للملكية  9و�ساءل الوفد عام ٕاذا اكن هناك حتول ٕاىل الرب�مج  .1 ا�لث�لنس�بة للنتي�ة املتوقعة 

الوفد ٔأنه ٕاذا اكن هذا هو السبب ٔأكد الفكریة و�رش أ�هداف إالمنائیة ا�طط لها، فكيف س�تكون املزيانیة ا�صصة ٔأقل. و 
، فٕان 9�شأٔن �سرتاتیجیات الوطنیة للملكية الفكریة اليت حتولت ٕاىل الرب�مج  3د مزيانیة خمصصة يف الرب�مج يف �دم وجو 

الصف�ة ، 2رتقبة �نیا لنتي�ة امل یتعلق �ف�و . 1�لثا يف النتي�ة املرتقبة ثنائیة اكنت يف الواقع ٔأقل من فرتة ال  9مزيانیة الرب�مج 
ٔأن املزيانیة ٕاىل الوفد ٔأشار ومع ذ�،  .2021و 2020دو� يف �ايم  24يه  2ة املرتقبة �لثا النتي� ، س�تكون ٔأهداف35

ي�ة املرتقبة للنت �لنس�بة  2018/19ثنائیة فرتة ال تحویل مقارنة باكنت ٔأقل من املزيانیة بعد ال  2020/21ثنائیة املقرت�ة لفرتة ال 
ثنائیة ٕاذا اكنت قدرات املوارد البرشیة س�تكون اكفية لتغطیة ٔأهداف فرتة ال . واس�تفرس الوفد عام 3يف ٕاطار الرب�مج  2�لثا 

ٔأهنا عن تفهمه الوفد ٔأعرب ، 1رتقبة �منا ف� یتعلق �لنتي�ة املو . 4رتقبة �لثا . ورحب الوفد �ز�دة النتي�ة امل2020/21
صاالت). ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه اس�تعرض مجیع (االت 19�القة �لرب�مج  اقد �كون له 1النتي�ة املرتقبة �منا  صفر ٔ�ن

ؤأن مؤرشات أ�داء هذه لها �القة ٔأكرب �سمعة العالمة الت�اریة للویبو مكنظمة ولكن ال  19مؤرشات أ�داء يف الرب�مج 
�شأٔن  �ٕالبالغامللكية الفكریة ٔأو حق املؤلف للجمهور. وطلب الوفد توضی�ا حول �یفية قيام املنظمة بالغ �القة لها �ٕ 

يف الغالب �ىل مسعة الویبو الت�اریة  19امللكية الفكریة نفسها ٔأو حق املؤلف للجمهور عندما �ركز مؤرشات ٔأداء الرب�مج 
 مكنظمة دولیة.

ٕالجيابیات � هرسور ٔأعرب عن وحتدث وفد غوات�ال �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب وبصفته الوطنیة، و  .117
للمجمو�ة. ومع ذ�، ٔأعرب �لنس�بة فائدة �برية � تنفيذ املوارد لهذا النوع من املرشوع ٔأفاد ٔأن . و 4البند يف ٕاطار الواردة 

 تٕاندونيس�یا ف� یتعلق ��االت اليت خصصوفد الوفد عن قلقه ف� یتعلق ببعض املواقف اليت ٔأثريت والشوا�ل اليت ٔأ�رها 
ٔأن ٕاىل الوفد ٔأشار ، 1ٔأوال النتي�ة املرتقبة ويف ٕاطار یعترب املسأٔ� �مة للغایة. مزيانیة صفر. وطلب الوفد توضی�ا ٔ�نه لها 

اخنفاضا �لنس�بة للمزيانیة السابقة. مث أٔشار ٕاىل ٔأن العدید من أ�عضاء ینفذون قوا�دمه ومعاهداهتم ؤأنه من املهم ميثل ذ� 
  ٔأن �كون �هيم موارد حمددة ��.

ٔأ�شطة ؤأفاد ٔأن غوات�ال �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب. وفد به  ي أٔدىلؤأید وفد الربازیل البیان ا� .118
احلالیة، ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن ثنائیة �حجة للغایة �الل فرتة ال اكنت ) SCCRاللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف (

ٔأن مفاوضات معاهدة البث قد تقدمت بعد فرتة طوی� من  يف ٕاشارة ٕاىلاملقب�. وثنائیة �س�متر هذا �جتاه يف فرتة ال 
املقب� كذ�. مث ٔأشار الوفد ٕاىل ثنائیة املفاوضات املتوقفة، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٕاماكنیة عقد مؤمتر دبلومايس يف فرتة ال 

ٔأن تأٔثري التكنولوجيات الرمقیة �ىل حق املؤلف قد نوقش يف اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة ومل �كن 
س�مترة . وقد ٔأدت الوترية امل من القرن املايض التسعیناتتعود ٕاىل ٕالنرتنت اخلاصة �معاهدات الویبو ؤأفاد ٔأن موضو�ا �دیدا. 

للتطور التكنولو� ٕاىل تغیري يف توزیع احملتوى، وا�ي یعمتد ا�ٓن ٕاىل �د �بري �ىل التدفق بدًال من ٕا�ادة ٕانتاج ا�لكامت. 
بعد اقرتاح مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب، مشلت املناقشات اليت دارت يف اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف ؤأفاد ٔأنه 

يف �اطة الوفود املقب� يف ٕانتاج دراسات الٕ ثنائیة ٔأن �س�متر فرتة ال ٔأعرب عن ٔأم� يف اورة موضوع البيئة الرمقیة، و واحلقوق ا�
ذ�ر الوفد ٔأن معاهدة مراكش اكنت ٔأرسع املعاهدات منوًا يف �رخي الویبو، ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن كام مناقشاهتم ا�ا�لیة. 

س�تقبل، ٔ�ن هؤالء أ�فراد مه يف �ا�ة ماسة ٕاىل معاهدة من ٔأ�ل الوصول ٕاىل تصبح متعددة أ�طراف ��اكمل يف امل 
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ومواص� تطو�ره. ؤأشار حتاد ٕایه يب يس ، یؤید تأٔییدا اكمًال الرتوجي البناء �ىل ذ�املصنفات املكيفة. ورصح الوفد بأٔنه، 
. ؤأثىن الوفد �ىل هذه حتادميي ٔأنتجها �تعل حق  6.610�رت ٔأن خط أ�ساس یضم �لثا ذ الوفد ٕاىل ٔأن النتي�ة املرتقبة

، الس�� يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا. ؤأشار الوفد االنتي�ة واس�تفرس عن �دد الكتب املتا�ة اليت مت الوصول ٕا�هي
ٔأنه سيمت نقلها ٕاىل ه عن تفهمالوفد ٔأعرب . و 3ٕاىل �انب مؤرشاهتا، مل تعد متا�ة يف الرب�مج �لثا،  ٕاىل ٔأن النتي�ة املرتقبة

من قبل شعبة حق للمسا�دة  یجیات حق املؤلفت املسا�دة �شأٔن اسرتا. واس�تفرس الوفد عن �یفية تقدمي 10و 9الرب�جمني 
�یف تصوروا تنفيذ ت� و ؛ 10و 9حتت ٕارشاف املد�ر العام �لتنس�یق مع الرب�جمني ا�اكئنة قانونیة الو�دة املؤلف ٔأو ال

ؤأفاد ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن التكنولوجيا الرمقیة قد تأٔ�رت ٕاىل �د �بري. كام . ثنائیةیتعلق حبق املؤلف يف فرتة ال �سرتاتیجیة ف� 
�ئب املد�ر العام �شارك من املهم ٔأن وذ�ر ٔأنه حق املؤلف يف �دد من الب�ان یقوم بعمل حتدیث �رشیعات حق املؤلف. ٔأن 

 یة للغایة.وفریقها يف ت� املناقشات ٔ�هنا معقدة وفن 

وشارك وفد إالمارات العربیة املت�دة نفس ا�اوف اليت ٔأعربت عهنا وفود ٕاندونيس�یا وغوات�ال والربازیل �شأٔن النتاجئ  .119
، كام هو مذ�ور يف 4�لثا وطلب توضی�ا من أ�مانة يف هذا الصدد. كام طلب الوفد ٕایضا�ا للنتاجئ املرتقبة  1ة �لثااملرتقب

ٔأنه ميكن عن تفهمه الوفد ٔأعرب مل �كن هناك ختصیص لت� النتي�ة املرتقبة. و ٔأفاد ٔأنه . و 36لصف�ة � 3ج اجلدول يف الرب�م
ذ�ر الوفد ٔأن مؤرش أ�داء لت� النتي�ة املرتقبة قد كام . 15ٔأن �كون هناك مشلكة يف نقل مسؤولیة اتصال الویبو �لرب�مج 

�شأٔن �دم الوصول ٕاىل املعلومات التقنیة  ةرو ، هناك خط15الرب�مج  �ٕالضافة ٕاىلو. 15ٔأزیل ومل ینعكس يف الرب�مج 
دعوة هو التخفيف ٔأن ٕاجراء ، حيث 15اليت حيتفظ هبا ٔأحصاب املصل�ة املعنیني، واملشار ٕا�هيا يف الرب�مج یة و�ح�ل 

ا�اطر ت عام ٕاذا اكن �ساءل الوفدو . )WIPO Connect( اتصال الویبو �ر�مج ٔأحصاب املصل�ة املعنیني للمشاركة يف
 .3 التخفيف ذا ص� �لرب�مجٕاجراءات و 

ا�لكمة للرد �ىل أ�س�ئ� اليت طرحهتا الوفود. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن السؤال أ�ول ا�ي �رره �دد  أ�مانةٔأ�ذت و  .120
ؤأفادت ٔأنه لتمنیة الوطنیة. من ا�ول أ�عضاء یتعلق �السرتاتیجیات واخلطط الوطنیة للملكية الفكریة مبا یتوافق مع ٔأهداف ا

يف �سرتاتیجیات واخلطط الوطنیة  3مل تظهر مد�الت الرب�مج و، مل تعد هناك مزيانیة خمصصة. 1�لثا  يف النتي�ة املرتقبة
من ٔأ�ل حتقيق ��ساق والوضوح للقوا�د ذات الص� للماكتب ا�تلفة  1�لثا  للملكية الفكریة يف ٕاطار النتي�ة املرتقبة

درجت يف اليت أ�  ،يف اسرتاتیجیات امللكية الفكریة الوطنیةاملؤلف  . وس�تواصل أ�مانة تصممي وتنفيذ مكون حق3الرب�مج و 
�قشت أ�مانة هذا ا�هنج اجلدید مع املاكتب، اليت تعتقد أ�مانة ٔأهنا س�ت�دم مصل�ة ا�ول . و4و�لثا  2�لثا  النتي�ة املرتقبة

قطاع حق املؤلف والصنا�ات إالبداعیة. �حية ا ال متثل بأٔي �ال ختيل عن هذا الواجب من أ�عضاء �شلك ٔأفضل، ولكهن
وز�دة  4ٕاىل رابعا  2رابعا ، فٕان ٕا�ادة ختصیص املزيانیة من4رابعا ٕاىل  2رابعا  ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه بني النتي�ة املرتقبةو 

ومشل  يف �ر�مج تعاون یتعلق ٕ�دارة احلقوق يف العرص الرمقي.وضوح عكس جمهودا لتحقيق املزید من الكفاءة والرابعا ی مزيانیة
ردًا �ىل سؤال من وفد الصني و . )WIPO Connectالویبو ( � یتعلق بنرش اتصالف 15ذ� تعاوً� ٔأوثق مع الرب�مج 

ی�ني ة �برية للرتوجي ملعاهدة ب صصت موارد �رشیة ومالیاحلالیة، خُ ثنائیة أ�مانة ٔأنه �الل فرتة ال ٔأشارت �شأٔن معاهدة بی�ني، 
. ورٔأت أ�مانة نتي�ة ت� اجلهود يف ز�دة معدل �نضامم ٕاىل معاهدة بی�ني 2020/21طط ملواص� القيام بذ� يف ختو 

يف ز�دة ا�ول أ�عضاء عن ٔأملها أ�مانة عربت �خول املعاهدة �زي النفاذ. وأٔ الالزمة الویبو من عتبة الثالثني  حيث تقرتب
ٔأهنا ختطط ملواص� دمعها ل�ول أ�عضاء ٕاىل أ�مانة كام ٔأشارت دو� قبل هنایة العام.  30دو� ٕاىل  26احلالیة البالغ �ددها 

ٔأنه �دثت ٕاىل كذ� كام ٔأشري يف سعهيا لالنضامم ٕاىل معاهدة بی�ني وتنفيذها يف �رشیعاهتا الوطنیة املتعلقة حبق املؤلف. 
ف� یتعلق مبسأٔ� املوارد الالزمة لعقد مؤمتر دبلومايس یتعلق و املقب�. ثنائیة دة يف مزيانیة هذا النوع من املسا�دة لفرتة ال ز�
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�شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات  2019�الس�تثناءات والتقيیدات، ٔأوحضت أ�مانة ٔأن قدرًا �بريًا من العمل قد بدٔأ يف �ام 
. ومشل ذ� ثالثة اج��ات 2018عمتدهتا اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة يف �ام لتنفيذ خطة العمل اليت ا

، وكذ� العدید من دراسات اخلرباء يف مجیع ا�االت املتعلقة هبذا البند. 2019ؤمتر ا�ويل ا�ي س�یعقد يف �ام امل، و ٕاقلميیة
، من املتوقع ٔأن تنظر اللجنة 2020/21ثنائیة �لنس�بة ٕاىل فرتة ال وهذا العمل.  وقد مت ختصیص موارد �رشیة ومالیة �برية �مع

وتبت يف  2019يف نتاجئ ت� املساعي يف �ج�ع املقبل للجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة يف ٔأكتو�ر 
ف� و ذ� العمل �ىل صك دويل بأٔي شلك اكن.  واليت ميكن ٔأن تتوقع مجمو�ة من اخلیارات، مبا يفأ�مر اخلطوات التالیة، 

(تعز�ز التعاون بني ا�ول  1أٔوال  یتعلق �لسؤال ا�ي طر�ه وفد غوات�ال �شأٔن �خنفاض الواحض يف مزيانیة النتي�ة املرتقبة
املزيانیة املعمتدة املقرت�ة ٔأ�ىل من  2020/21أ�عضاء يف وضع ٕاطار معیاري دويل متوازن)، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن مزيانیة 

 2019ٔأ�ىل بعد التحویالت. ویعكس جزء من ذ� طلب أ�مانة يف �ام  2018/19الفرتة  مزيانیةوتعترب . 2018/19فرتة ل
حلصول �ىل مزید من ا�مع لعمل اللجنة ا�امئة املعنیة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة ٔ�ن هناك �دول طموح للغایة ا

متر مت تلقي دمع ٕاضايف من ٔأ��. وقد انعكس ا�مع إالضايف يف العدد أ��ىل يف العمود أ�وسط، لالج��ات إالقلميیة ومؤ 
 1ا ٔأوحضت أ�مانة أٔن مزيانیة صفر ا�صصة لثامنو التالیة. ثنائیة احلالیة وفرتة ال ثنائیة ولكن يف الواقع، هناك ز�دة بني فرتة ال 

ها تفهم ؤأعربت أ�مانة عن لمد�ر العام. التحمك �ري املبارش ل نقلها حتت �شأٔن االتصاالت تعكس حقيقة ٔأن االتصاالت قد مت
هامة �دا قلق وفد ٕاندونيس�یا وس�تفكر يف احلا�ة ٕاىل املعلومات املتعلقة بقطاع حق املؤلف. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأهنا مسأٔ� ل

ا وكذ� �ىل املس�تو�ت الثنائیة هئمت ٕاجرای وتأٔمل ٔأن �س�تجیب لهذا النوع من القلق �لفعل من �الل ٔأ�شطهتا ا�تلفة اليت
 ٔأو إالقلميیة ٔأو ا�ولیة.

وشكر وفد الربازیل أ�مانة �ىل التوضی�ات املفيدة ؤأ�اط �لام �ىل النحو الواجب. ؤأشار الوفد �شلك �اص ٕاىل  .121
 2رتقبة �نیا ٔ��شطة ٕاىل النتاجئ امل�ساءل الوفد عام ٕاذا اكن سيمت ٕا�ادة توجيه ا. و 1رتقبة �لثا التوضیح املتعلق �لنتي�ة امل

، موحضا السبب 3لرب�مج ا، موارد 36الوفد عام ٕاذا اكنت هذه املعلومات ال ميكن ٔأن �كون يف الصف�ة اءل س� . كام 4و�لثا 
غ صفر، يف ٔأن املبلغ اكن صفرا. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه س�یكون من املفيد للجمیع قراءة ذ� ورؤیة ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن املبل

اصل مشاركهتا يف تو س�یخفف من خماوف امجلیع و�رسل ٕاشارة واحضة ٕاىل ٔأن الویبو ذ�ر أٔن ذ� فلن یمت ٕایقاف أ��شطة. و 
 هذا النوع من النشاط.

الربازیل، مشريًا ٕاىل ٔأنه س�یكون من املفيد للغایة ومن املرحي للوفود ٔأن تعمل ٔأن وفد ؤأید وفد ٕاندونيس�یا تأٔ�یدات  .122
نتيجتني املاضیة واحلالیة. وف� یتعلق �ل ثنائیة س�یظل یقوم بعمل مفيد وممتاز للغایة �شأٔن ما قاموا به يف فرتة ال  3الرب�مج 

، بصیا�ة 3يف ٕاطار املوارد ا�صصة للرب�مج  ام، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه س�یكون ٔأكرث ارتیاً�ا ٕاذا مت التعبري عهن1و�منا  2رابعا 
حبق املؤلف املعلومات والنرش العام ف� یتعلق توفري ن صفرا ؤأن أ�مانة س�تواصل القيام ب لرشح السبب يف ٔأن املبلغ اك

مللكية الفكریة �شلك �ام. وشدد الوفد �ىل ٔأن منصب �ئب املد�ر العام حلق املؤلف والصنا�ات إالبداعیة �م للغایة. وا
والصنا�ات إالبداعیة  املؤلف  ميكن توجهيها ٕاال ٕاىل حقؤأقر الوفد بأٔنه س�یكون هناك الكثري من أ��داث وأ��شطة اليت ال

و�منا  2رتقبة رابعا وال ميكن توجهيها حنو ٕادارة ٔأخرى. ؤأعرب الوفد عن رغبته يف التأٔكد من ٔأن أ��شطة يف ٕاطار النتاجئ امل
 متا�ة ل�ول أ�عضاء.س�تظل الربامج و  1

الوفد وفدي الربازیل وٕاندونيس�یا يف طلب تقدمي مذ�رة يف ؤأید ة. وشكر وفد غوات�ال أ�مانة �ىل التوضی�ات املقدم  .123
ملنطقة مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب. �لنس�بة اه�م �بري ل حميه الرب�مج، ؤأشار ٕاىل ٔأن الصنا�ات إالبداعیة ٕاطار 
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مت تناو� يف ٕاطار �رامج یمل یضیع �لفعل بل و��، رٔأى الوفد ٔأنه من املهم ٔأن �كون هناك ٕاشارة �شري ٕاىل ٔأن هذا املوضوع 
 املنظمة ا�تلفة.

وشكر وفد إالمارات العربیة املت�دة أ�مانة �ىل توضی�اهتا ؤأید اقرتاح وفد الربازیل وكذ� وفد ٕاندونيس�یا وبیان وفد  .124
 غوات�ال.

مع مرا�اة بعض الصیا�ة والتأٔ�ید �ىل ٔأن  ،الوفود �ىل نطاق واسع �لرب�مجسعادة ٔأعرب الرئيس عن تقد�ره و  .125
ٔأفاد بني خمتلف البنود. �نیا، نتقل أ��شطة مل یمت ختفيضها يف املزيانیة، مشريا ٕاىل ٔأن أ��شطة اس�مترت نتي�ة للتغیريات اليت ت 

الكتب اليت مت )، و�دد ABCحول �دد الكتب مضن احتاد الكتب اليت ميكن الوصول ٕا�هيا (�م اكن �ى الربازیل سؤال ٔأنه 
 .4شكر الرئيس أ�مانة �ىل توضی�اهتا وانتقل ٕاىل الرب�مج و �ىل هذه النقطة. سرتد أ�مانة وذ�ر ٔأن اس�ت�دا�ا. 

ٔأشار كام اكف كام هو، ؤأشار ٕاىل العمل املمتزي ا�ي قامت به أ�مانة.  4أٔن الرب�مج عن اتفاقه بوفد الربازیل ؤأعرب  .126
بعمل ؤأفاد بأٔهنام اضلعا بة املعارف التقلیدیة حتت ٕارشاف مد�ر الشعبة ومسا�د املد�ر العام الوفد ٕاىل ٔأن ما قامت به شع 

جيد للغایة. وذ�ر الوفد ٔأن اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور 
)IGC یة العامة �شأٔن معلها. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن یمت االتفاق �ىل ) ستناقش يف ا�ورة القادمة توصیة ٕاىل امجلع

للربازیل حفسب، بل للب�ان �لنس�بة املقب�، مشريا ٕاىل ٔأن هذا املوضوع �م للغایة ليس ثنائیة مؤمتر دبلومايس يف فرتة ال 
اتفاق متوازن، ؤأ�ذ اه�مات امجلیع يف ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف التوصل ٕاىل كام أ�خرى مبا فهيا الب�ان النامية الكربى. 

قابال للتنبؤ مبتطلبات الكشف عن املنشأٔ، ٔ�ن ذ� س�یكون رضور� ملنح موارد اكفية لهذا هذا االتفاق �عتبار، وجعل 
وافقة �ىل عقد مؤمتر املشمل توفري ملیون فرنك سو�رسي يف �ا� � ا�ال. ؤأشار الوفد ٕاىل وجود موارد �ري خمصصة 

 دبلومايس.

اكفية كام يه. ؤأید الوفد بیان وفد الربازیل �شأٔن معل ؤأداء شعبة  4 ؤأشار وفد ٕاندونيس�یا ٕاىل ٔأن مزيانیة الرب�مج .127
ملناقشة يف ٕاطار حول امليض قدما يف اؤأیضا الشعبة املعارف التقلیدیة حتت ٕارشاف �ئب املد�ر العام مينیلیك ومد�ر 

 .�شأٔن امللكية الفكریة یة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكوراللجنة احلكومية ا�ولیة املعن 

ؤأید وفد ٔأوغندا بیان وفدي الربازیل وٕاندونيس�یا. ؤأشار الوفد ٕاىل التقدم ا�ي مت ٕاحرازه يف اللجنة احلكومية ا�ولیة  .128
شعبة املعارف التقلیدیة. ؤأكد الوفد �ىل احلا�ة ٕاىل ه �شأٔن ٕاجناز ا�ي مت �ىل العمل الشعبة وشكر �ئب املد�ر العام ومد�ر 

ٔأعرب الوفد عن احتیا�ه لالتفاق �ىل والیة �دیدة. و�لتايل، �ارضة ٔأشار ٕاىل ٔأن امجلعیة العامة ، كام ختصیص موارد اكفية
 امجلعیة العامة.س�تعمتدها ٕاىل ضامن توفري موارد اكفية يف �دد من ا�ورات اليت 

هو ضعت به املوارد يف املزيانیة ردًا �ىل التعلیق ا�ي ٔأدىل به وفد ٔأوغندا، ٔأن املس�توى ا�ي وُ  ،أ�مانة ٔأوحضتو  .129
 4وفقا للتوجهيات الصادرة عن قرار امجلعیات، سيمت توفري املوارد للرب�مج و احلالیة. ثنائیة فرتة ال املس�توى �الل س نف

دورات اللجنة احلكومية ا�ولیة ، هناك نو�ان من العمل، 4س�بة للرب�مج من املهم معرفة ٔأنه �لن كام ٔأنه حسب احلا�ة. 
بناء القدرات. يف جمال ٔأقل ٕاىل �د ما  �كون ٔأ�شطة، فعادة ما وراتٕاذا اكن هناك املزید من ا�و ؤأعامل بناء القدرات. 

قررت ا�ول أ�عضاء ذ�، فسيمت  ٕاذا مل �كن موارد مس�توى الرب�مج اكفية ل�ورات إالضافية، وٕاذاؤأفادت أ�مانة ٕانه 
 توفري ت� املوارد من موارد �ري خمصصة.
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 .5نظرا لعدم وجود تعلیقات ٕاضافية من احلضور، انتقل الرئيس ٕاىل الهدف �سرتاتیجي الثاين، الرب�مج و  .130

�شأٔن الرباءات،  رحب وفد سو�رسا �سرتاتیجیات التنفيذ املقرت�ة الرامية ٕاىل مواص� حتسني نظام معاهدة التعاونو  .131
لنظام ؤأفاد ٔأن امبا يف ذ� ما یتعلق بتقس�مي املهام وتقامسها بني املاكتب ا�تلفة والتعاون بني املكتب ا�ويل واملاكتب. 

ٔأمهیة �اصة  والتعاون ذكام ذ�ر ٔأن ٔأداة �مة يف هذا الصدد. هو  )ePCT( إاللكرتوين ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات
) من ٔأ�ل حتسني IAs ا�ي ميكن ٔأن یقدمه املكتب ا�ويل ملاكتب �سمل الطلبات وإالدارات ا�ولیة (�لنظر ٕاىل ا�مع

وأ�من يف البنية  القدرة �ىل الصمودٔأیضا �لرتكزي �ىل مواص� تعز�ز عن رسوره الوفد ٔأعرب و  جودة املنت�ات املقدمة.
لضامن التشغیل اجلید لنظام معاهدة التعاون  ا �اسامب�ان ميثل ذ� ٔأن التحتیة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث 

نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �دد اكف من املوظفني ذوي ى �شأٔن الرباءات. ورٔأى الوفد ٔأنه من املهم ٔأن �كون �
 یتعلق �ٔ�عامل أ�ساس�یة املؤهالت املطلوبة واملالمئة وینبغي ختصیص ت� أ�ولویة لالحتیا�ات التشغیلیة والتحسينات ف�

 للمعاهدة. وف� یتعلق ��متویل، رحب الوفد بعملیة تبس�یط ٔأنظمة الرقابة وحساب املدفو�ات.

معاهدة �حجة للغایة ؤأن ذ� مل �كن عن طریق الصدفة،  يهؤأقر وفد الربازیل بأٔن معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  .132
س�توى یعمل �لهيا. ؤأید الوفد اس�مترار توفري املوارد ا�اكفية ��، مبا يف ذ� ٔأدوات ٕاىل ٔأن هناك فریقا حمرتفا و�ايل امل مشريا 

ٔأیضا تقار�ر من ماكتب �سمل الطلبات وإالدارات ا�ولیة، واليت ٔأنتجت املعاهدة ؤأفاد بأٔن �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
ن �س�ت�دام املزتاید كام ذ�ر بأٔ العمل ا�ي قام به الفاحصون. اكنت مفيدة يف املر�� الوطنیة، ٔ�هنا زادت إالنتاجية وجودة 

ودعي لٔ�دوات واخلدمات إاللكرتونیة قد مسح لٔ�طراف يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات بتقدمي �دمة رسیعة وفعا� مل
ت املناسب. ؤأشار الوفد ٕاىل ن النظام ا�ي یوفره املكتب ا�ويل ٔأسايس لتحقيق نتاجئ �الیة اجلودة يف الوقؤأفاد أٔ الطلبات. 

هو حتسني املزيات احلالیة للنظام، الس�� ف� یتعلق �ملشاركة. ثنائیة ٔأن اسرتاتیجیة التنفيذ ذ�رت ٔأن ٔأ�د ٔأهداف فرتة ال 
مت  رخيا هوف� یتعلق مبشاركة العمل، مشريا ٕاىل ٔأن ذ� ثنائیة وطلب الوفد من أ�مانة توضیح أ��شطة ا�ططة لفرتة ال 

التوقعات املتعلقة وذ�ر أٔن اس�تكشافه من قبل العدید من ماكتب الرباءات لز�دة إالنتاجية وجتنب ازدواجية العمل. 
يف �جتاه إالجيايب ا�ي لوحظ �الل الس�نوات العرش قد اس�مترت ٕ��رادات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف املس�تقبل 

زتاید املتوقع ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �ىل حنو جيد من �الل توفري ميكن اس�ت�دام الفائض املذ�ر ٔأنه املاضیة. و 
عاهدة التعاون �شأٔن املعين مبالفریق العامل  �ىلختفيض يف الرسوم ٔ�حصاب املصل�ة املعنیني. وهبذا املعىن، اقرتح الوفد 

ة فعا� لز�دة �شاط الرباءات من ِقبل هذه ن هذه طریقكام ٔأشري ٕاىل أٔ لب�ان النامية. �ل�امعات لالرباءات ختفيض الرسوم 
أ�هداف الهدف الثالث واخلامس والسابع من  وكذ� مع ،1النتي�ة املرتقبة �نیا ش�یة مع اجلامعات ؤأهنا س�تكون م�

هدف ولن یؤ�ر سلبا �ىل قدرة نظام معاهدة التعاون �شأٔن هو ن ختفيض الرسوم أٔ  �سرتاتیجیة. واختمت الوفد بقو�
 اءات �ىل مواص� تقدمي ٔأعام� رفيعة املس�توى.الرب 

إالنتاجية وجودة �دمات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، الس��  ه ینبغي ٔأوال تعز�ز�ىل ٔأنجمددا وفد الیا�ن  ٔأكدو  .133
ا الطلبات. ويف هذ ودعوجت عن رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات اليت یدفعها ممن د�ل الویبو �% 75ؤأن ٔأكرث من 
الیا�ن ٕ�عطاء أ�ولویة للمزيانیة ا�صصة للرب�مج يف مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة. ويف هذا  وفد الصدد، رحب

الس�یاق، طلب الوفد معلومات ٔأكرث تفصیًال حول �یفية ختطیط أ�مانة الس�ت�دام املزيانیة املقرت�ة لتحسني ٕانتاجية نظام 
 دته.معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات وجو 



WO/PBC/29/8  
47 
 

�ىل مدار و املوظفني �شلك مس�متر. و�اكلیف وظائف �دد الر الس�نني، مت ختفيض دأأنه �ىل مٕاىل وفد الصني ؤأشار  .134
نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، وسيس�متر �جتاه يف املس�تقبل ٕاطار يف الطلبات املقدمة الس�نوات املاضیة، زادت 

املقدمة طلبات ال املوظفني س�یضمن حسن توقيت وجودة و�دد وظائف البثبات. ؤأعرب الوفد عن قلقه من ٔأن اخلفض يف 
أٔن الرباءات احلايل. نظام معاهدة التعاون �شب دمة اخلمعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، وكذ� احلفاظ �ىل مس�توى يف ٕاطار 

قد تغري. ورٔأى الوفد ٔأن قطاع معاهدة التعاون �شأٔن طلبات ٔأن التوزیع اجلغرايف للغات املس�ت�دمة يف ال ٕاىل الوفد  ٔأشاركام 
�ىل العمل بلغات معینة، القادر�ن الرباءات ینبغي ٔأن یتعامل بنشاط مع التغیريات من �الل تعیني املزید من املوظفني 

كام قلل من الكفاءة مع ز�دة �دم �س�تقرار. تالوظائف املؤقتة ٕاىل �د ما س� حركة التعیينات احملددة املدة ٔ�ن  والس�� تعز�ز
 ٔأید الوفد اقرتاح وفد الربازیل ف� یتعلق بتخفيض الرسوم.

و�ىل الرمغ من  لعدد املوظفني�لنس�بة ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن املنظمة حتافظ �ىل غطاء حممك للغایة ٕاىل أ�مانة ؤأشارت  .135
ٔأوحضت أ�مانة ٔأنه و يف �رتفاع.  مس�مترةٔأهنا متكنت من ختفيض �دد املوظفني، ٕاال ٔأن ٕانتاجية وجودة معل الفاحصني 

�ىل القيام بعمل ٔأفضل ؤأیضا �ست�ر يف التدریب و�ريها من  ة املوظفني�سبب �ست�ر يف �كنولوجيا املعلومات ملسا�د
العمل محل أٔعباء جتربة معلهم ٔأكرث متعة، من ٔأ�ل �س�مترار يف القيام بجعل ٔأكرث ٕانتاجية و  وظفنيامل الطرق حملاو� جعل

ا�ي یأٔيت ٕاىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. وف� یتعلق �ملالحظة اليت ٔأبداها وفد الصني، ٔأقرت أ�مانة بأٔن ٔأصل طلبات 
 امش �بري، �اءت من املنطقة ا�ٓس�یویة.هب�البیة الطلبات، رت ٔأن وذ�يف التغري. مس�متر معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 

س�نة. ودعت أ�مانة  65املوظفني خيار تأٔجيل سن التقا�د ٕاىل  نحقبل �دة س�نوات، صوتت امجلعیة العامة مل وذ�رت ٔأنه 
لرت�یبة الساكنیة س�ت�ابة لحبیث �س�تطیع �ٕادارة �س�تزناف يسري بتأٔ�ري تنفيذ هذا التغیري من ٔأ�ل ت ها الوفود ٕاىل السامح ل 

ملعیار مع ايف هذه احلا�، مسحت ا�ول أ�عضاء لٔ�مانة بتأٔجيل املطابقة ومعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. طلبات املتغرية ل 
 توقع ٔأنن ی ٔأدى هذا القرار ٕاىل تضخم دميوغرايف للموظفني ا��و بعد س�نة وا�دة فقط عن بقية منظومة أ�مم املت�دة. ل اجلدید 
مارسوا حقهم يف العمل ما بني ثالث ومخس س�نوات ٔأطول من م مبوجب القوا�د القدمية، ولكهن 62ٔأو  60يف سن  وایتقا�د

بغري توقع يف املوظفني ا��ن یت�دثون لغات �ري أٓس�یویة، وا��ن امل املتوقع. ��، مل �كن �ى أ�مانة مقدار �س�تزناف 
اكن �ىل أ�مانة ٕاجراء �دد من التعدیالت �ري ا�اكم� و وحيل حملهم موظفني یت�دثون اللغات ا�ٓس�یویة.  نسيتقا�دو ذ� 

يف الس�نوات املقب�  عن توقعهاأ�مانة ؤأعربت للتعامل مع عبء العمل ٔأثناء انتظارها لل�اق �سن التقا�د اخلاص �ملوظفني. 
الرت�یبة الساكنیة للموظفني. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن العدید من الوفود، مبا فرصة لتغیري ها زید من �س�تزناف، مما س�یتيح ل مل

. مقديم الطلباتٔأنه قد �كون هناك تغیري يف الرسوم املفروضة �ىل فئات معینة من وا يف ذ� وفدا الربازیل والصني، ذ�ر 
ٔأن مسأٔ� ختفيض الرسوم احملمت� لل�امعات ىل وا�ي ٔأشار إ وذكّرت أ�مانة �ملالحظات السابقة اليت ٔأدىل هبا وفد الربازیل، 

مكتب �بري �قتصادیني یبذل قصارى ؤأفادت بأٔن نوقشت بنشاط يف الفریق العامل ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. قد 
من  �ده لزتوید ا�ول أ�عضاء بتوقعات حىت �متكن ا�ول أ�عضاء من حتدید النتاجئ املرتتبة �ىل ٕاجراء ٔأنواع خمتلفة

يف ا�هنایة یقع �ىل �اتق ا�ول ر قراالهذا ؤأفادت ٔأن . الطلبات قديممالتعدیالت �ىل هیلك الرسوم لفئات خمتلفة من 
، مع ختاذهامت ما أ�مانة �ىل �مل هبا وختطط لها، ٕاذا تعترب من احملمتل ٔأن �كون � بعض العواقب املالیة اليت و أ�عضاء. 

ثنائیة ف� یتعلق �لسؤال املتعلق بتقامس العمل وما ا�ي سيمت القيام به يف فرتة ال و ل �لهيا بعد. افرتاض حقائق مل یمت تقدمي دلی
أ�مانة بأٔن معاهدة التعاون �شأٔن ٔأشارت املقب� �مع هذا الر�ن الرئييس الثاين لنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، 

. مودعي الطلباتللماكتب لصاحل �لنس�بة لطلبات ؤأداة لتبادل العمل ملودعي ا�لنس�بة يف أ�ساس نظام ٕایداع يه الرباءات 
يف مصمي ما متت یأٔيت جمال العمل أ�ول ؤأفادت بأٔن ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأربعة جماالت معل رئيس�یة يف هذا الصدد. كام 
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البحث والفحص، اليت مناقش�ته �الل الس�نوات العرش املاضیة ٔأو حنو ذ�، ٔأي اجلهود املبذو� لتحسني جودة تقار�ر 
ن فكرة ت� التقار�ر يه ٔأن املاكتب، ٔأثناء وذ�رت أٔ تصدرها إالدارات ا�ولیة مبوجب نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. 

أٔ�ذ يف �عتبار ما ٔأنتجته إالدارات ا�ولیة كنتي�ة للمر�� تمضطرة للبدء من الصفر، بل ليست معاجلة املر�� الوطنیة، 
اجلهود املبذو� لتحسني جودة ت� التقار�ر مس�مترة يف لك من الفریق ٔأفادت ٔأن اهدة التعاون �شأٔن الرباءات. و ا�ولیة ملع

ٔأیضا �ود مبذو� لتوفري روابط هناك العامل واج�ع إالدارات ا�ولیة يف ٕاطار معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. �نیا، اكنت 
مدر�ة  ،دا�ات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ومعاجلة الطلبات يف املر�� الوطنیةوطنیة أ�وىل وٕایإالیدا�ات الٔأفضل بني 

شمل ذ� اجلهود املبذو� لتحسني ربط العمل ا�ي ٔأجنزه مكتب إالیداع أ�ول والعمل � يف �دول ٔأعامل الفریق العامل. و 
هدة التعاون �شأٔن الرباءات، واجلهود املبذو� معا لمعاجلة مبوجبا�ي ٔأجنزته ٕادارة البحث ا�ويل �الل املر�� ا�ولیة ل

من أ�مث� ذ�رت ٔأنه ملر�� الوطنیة. و اخلاصة �عاجلة امللتحسني الص� بني ما �دث يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات و 
ا �الیا ماكتب امللكية اجلیدة للغایة �ىل اجلهود املبذو� لتحسني تقامس العمل �الل املر�� ا�ولیة، التجربة الرائدة اليت جترهي

املاكتب امخلسة الكربى يف �امل وذ�رت ٔأن س�نوات.  3ملدة اس�مترت �شأٔن البحث والفحص التعاوين، واليت امخلسة الفكریة 
زمام  داراتتولت ٕا�دى االٕ و ٕالجراء جتربة هتدف ٕاىل ٕا�شاء تقر�ر حبث دويل مشرتك �ايل اجلودة. تعاونت امللكية الفكریة 

أٔ�ذ يف یاكتب أ�ربعة أ�خرى، هبدف ٕا�شاء تقر�ر حبث �ايل اجلودة للغایة، املاملبادرة ومجعت التعلیقات واملد�الت من 
، ف� یتعلق مبشاركة العمل، اواملاكتب الوطنیة. �لثمودعي الطلبات وهر لفائدة من حيث اجل�عتبار أٓراء مخسة فاحصني 

منصة سمح �لوصول ٕاىل منت�ات العمل يف املاكتب أ�خرى، مثل � د البیا�ت احلالیة اليت حتسني اس�ت�دام قوا�ٔأفادت ٔأن 
، مما ٔأ�ح الوصول �سهو� ٕاىل نتاجئ البحث اليت تنتجها )WIPO CASE نظام الویبو للنفاذ املركزي للبحث والفحص (

حيب �ار من �دد من الب�ان، اكن تدریب برت  ىظحين النشاط الرابع، ا�ي ذ�رت أٔ املاكتب أ�خرى. و�ىل نفس املنوال، 
الفاحصني يف ماكتب امللكية الفكریة الصغرية واملتوسطة احلجم �ىل �یفية اس�ت�دام منت�ات العمل من قبل املاكتب أ�خرى. 

، ولكن �ىل العكس من ذ�، حماو� فهم ما قامت به املاكتب املوافقة �لهيا دون مناقشةمل �كن ذ� هبدف وذ�رت ٔأنه 
ؤأفادت  .��رتاعأ�خرى الس�تغالل هذا النوع من العمل واس�ت�دامه وفقا لقوانيهنا الوطنیة لتقر�ر منح ٔأو �دم منح �راءة 

تقامس وذ�رت ٔأن هناك الكثري، الس�� من �حية �كنولوجيا املعلومات. و جمرد ٔأمث� قلی� �ىل مشاركة العمل. اكنت ت� ٔأن 
ني ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات وس�یظل مدر�ا يف �دول أ�عامل للس�نوات القادمة. وف� ٔأ�د الركنني الرئيس�یميثل العمل 

یتعلق �لسؤال املتعلق �ٕالنتاجية واجلودة، ٔأوحضت أ�مانة ٔأن بعض املعلومات املطلوبة واردة يف مرفق معاهدة التعاون �شأٔن 
 % يف11بنحو زاد الرب�مج ٔأفادت ٔأن ف� یتعلق �ٕالنتاجية، و الرباءات، والس�� مؤرشات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. 

. وهذا یدل �ىل ٔأن أ�مانة قد ٔأولت ٔأمهیة �برية ملسأٔ� إالنتاجية ودامئا ما فعلت ذ� 2018يف �ام % 4وبنس�بة  2017�ام 
التشغیيل ملعاهدة التعاون �شأٔن الثالثة يف اجلزء شعب مجیع ال �ى ف� یتعلق �لعمل ا�ا�يل، و يف تطبیق التدابري لتحسينه. 

أ�خرى من معاهدة التعاون قسام أ�مانة �ىل حتسيهنا �س�مترار، وتعمل ٔأیًضا مع ا�ٔ  تعملالرباءات تدابري حمددة ملراقبة اجلودة 
عة ٔأو �ىل ٔأهنا لكها ٕاما مرتفٕاىل أ�مانة ٔأشارت عند النظر يف مؤرشات أ�داء، و �شأٔن الرباءات لز�دة نظام مراقبة اجلودة. 

أ�قل يف نفس املس�توى يف العام السابق. وف� یتعلق مبسأٔ� ماكن ختصیص املوارد، ٔأوحضت أ�مانة ٔأهنا عینت موظفني يف 
وظیفة من  20يف الس�نوات املاضیة، نقلت أ�مانة ٔأكرث من وت� اللغات اليت �دثت فهيا ز�دة �اصة يف الطلبات. 

وظفت أ�مانة مزیدا من كام یا�ات حقيقية. هبا احت ات اللغات ٕاىل ت� اللغات اليت املوظفني املتقا�د�ن يف بعض مجمو�
كفل �ٔأیضا ٔ�هنا حسنت التعاون مع املاكتب ا�تلفة، و�لتايل بل ، حفسب الزمالء، ليس للحصول �ىل موارد قصرية أ��ل

ا�ٓيل. كام مت ٕایالء اه�م �اص الس�ت�دام وجود مشألك ٔأقل يف االتصال سواء �ىل املس�توى الشخيص ٔأو إاللكرتوين ٔأو 
ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأهنا ستنفق بعض أ�موال �ىل حتسني كام التعرف �ىل الصور. �سق و  XML�سق مثل  تقنیات معینة
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�ىل عمل أ�مانة تح املزید من أ�متتة ٕالجراءات معینة ومن شأٔنه ٔأن یعزز إالنتاجية. كام يت ی التعرف الضويئ �ىل احلروف، مما 
شعبة يف وحتسينات الرتمجة ا�آلیة، مثل حتر�ر النرش، مشرية ٕاىل ٔأن املنظمة كلك قد بدٔأت تبحث يف ا�اكء �صطناعي. 

ت� يه ٔأكرث ا�االت ذات الص� اليت  وذ�رت ٔأنٔأمتتة العملیات.  �شأٔن�دمات املعلومات، هناك الكثري من العمل املنجز 
موظفني من الصني، عیني قد بذلت لت  ادًا �ىل سؤال وفد الصني، ذكّرت أ�مانة ٔأن �وداس�ت�دمت فهيا املوارد املالیة. ور

حمل ��اكمل ال ميكن ٔأن حتل املوارد قصرية أ��ل ؤأفادت ٔأنه اكن هناك طلب معني.  وكذ� من �نس�یات ٔأخرى، حي�
ا� معینة يف توظیف املوارد قصرية أ��ل ٕاذا الرضوریة طوی� املدى. ومع ذ�، هناك مز رایة املوارد الالزمة لضامن ا�ت� 

ح لٔ�مانة مرونة ف� یتعلق �لتعامل مع عبء يت ذ�رت ٔأن ذ� ی �س�بة مئویة صغرية �سبيا. و قصور �ىل م مهاكن هناك �دد
�ىل قوة  ف� یتعلق بأٔ�دث التقنیات. ؤأ�ريًا، ذ�رت أ�مانة ٔأهنا س�ت�افظ �لتأٔ�یدرایة سمح �حلصول �ىل ا�� العمل، كام 

 .مهنا ٕان مل �زد ،�ام� مس�تقرة بت� اللغات

إالسالمية) عن رٔأي مفاده ٔأن معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات وكذ� جلنة الرباءات  -ٔأعرب وفد ٕا�ران (مجهوریة و  .136
زید من ، طلب الوفد امل%40تعمالن �شلك جيد للغایة. وف� یتعلق بتخفيض املزيانیة ا�صصة للموظفني املؤقتني بنس�بة 

ف� یتعلق مبشاركة العمل بني املاكتب، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن هناك أٓراء متباینة بني ا�ول و التوضی�ات �شأٔن هذا التخفيض. 
طلب الوفد توضی�ا �شأٔن ما ٕاذا اكن تقامس العمل كام . رباءاتأ�عضاء �شأٔن تقامس العمل �ىل ٔأساس املناقشة يف جلنة ال

 �مج واملزيانیة خيتلف عن املوقف املتبا�ن احلايل بني ا�ول أ�عضاء يف جلنة الرباءات.احلايل بني املاكتب يف الرب

�ىل نقطهتا السابقة اليت مفادها من �دید أ�مانة  دتكأٔ ا�لكمة مرة ٔأخرى للرد �ىل ٔأس�ئ� الوفود. و أ�مانة ٔأ�ذت و  .137
ٔأشارت ٕاىل ٔأن معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات كام ات، �لفعل الر�ن الثاين ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءهو ٔأن تقامس العمل 

من ٕا�شاء تقر�ر البحث والفحص لصاحل �ري ذ� اذا س�یكون الغرض ؤأفادت بقولها مٕاىل �د �بري بتقامس العمل. تتعلق 
ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن أ�مر مرتوك �لك مكتب وطين بعد ذ� لیقرر ٕاىل ٔأي مدى �رغب يف اس�تغالل منتج كام املاكتب. 

، �ىل لك مكتب وطين ٔأن یقرر ٕاىل ٔأي مدى، ٕان و�د، و�ملثلالعمل املقدم مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. 
معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٕاىل توفري منتج  هتدفو  �رغب يف اس�تغالل نتاجئ البحث والفحص من قبل ٔأي مكتب أٓخر.

أ�مر مرتوك للمكتب الختاذ قرار بناًء �ىل س�یاساته ذ�رت ٔأن للمكتب. و یمت ٕا�حته �ايل اجلودة للبحث والفحص، وا�ي 
ٔأفادت ٔأن . و ذ�الوطنیة وبناًء �ىل قوانينه وممارساته الوطنیة، ٕاىل ٔأي مدى �رغب �ىل إالطالق يف اس�تغالل منتج العمل 

ٔأن �سعى ٕاىل حتقيق ٔأ�ىل هو ت� املاكتب اليت �رغب يف اس�تغالل ت� أ�نواع من منت�ات العمل �لنس�بة ل الهدف 
أٔن ختفيض املزيانیة بح یوض ذ�رت ٔأنه مت التمعل ت� املاكتب يف املر�� الوطنیة. و يسري مس�تو�ت اجلودة واليت من شأٔهنا ت 

منة ا�ٓ املنصة  رئييس ٕاىل مرشوع �بري لتأٔمني معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �سمى "ا�صصة للوظائف املؤقتة �رجع �شلك
عندما بدٔأ هذا املرشوع، انعكست بعض الوظائف املؤقتة يف املزيانیة ؤأفادت ٔأنه ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات".  املرنة

يف مشاریع ا�طط العام لت�دید مباين املقر، متت عندما اتفقت ا�ول أ�عضاء �ىل رضورة ٕادراج هذا املرشوع و العادیة. 
ٕازا� ت� الوظائف املؤقتة ٔأو نقلها ٕاىل مزيانیة ا�طط العام لت�دید مباين املقر، و�لتايل ميكن ختفيض املزيانیة العادیة وفقًا 

.�� 

 .6ج ٔأي وفد أٓخر يف ٔأ�ذ ا�لكمة، اقرتح الرئيس �نتقال ٕاىل الرب�م�ى نظرا لعدم رغبة و  .138

، مشريا ٕاىل ٔأنه من أ�مهیة مباكن بذل اورحب وفد سو�رسا بتأٔ�ید اخلدمات املقدمة وإالنتاجية لنظام مدرید وحتسيهن .139
لك اجلهود الالزمة لضامن حسن سري النظام مع جودة اخلدمة املقدمة والتسجیالت، الس�� ف� یتعلق جبودة �رمجة املنت�ات 
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من �دم الرضا املزتاید  ةرو هناك خطؤأفاد ٔأن ل مع القضا�، وكذ� نظام املعلومات. واخلدمات املدر�ة، وتوقيت التعام
للعمالء، واليت ميكن ٔأن تلحق الرضر جباذبیة النظام. ورحب الوفد �لتدابري املقرت�ة للتغلب �ىل ذ� ف� یتعلق �ملنصة 

ثنائیة وتعز�ز املوظفني مقارنة بفرتة ال  %4.8یة بنس�بة اجلدیدة وكفاءة املوظفني. و�ىل هذه اخللفية، فٕان ز�دة النظم املال 
 مربرة حفسب بل رضوریة �لفعل.ليست السابقة 

يف الكونغرس الربازیيل قد وافقت �ٕالجامع �ىل تصدیق الربازیل �ىل  سفيلٔأ�لن وفد الربازیل ٔأن القا�ات ال و  .140
ن الطیف الس�یايس �ىل ذ�، مما یدل �ىل توافق �روتو�ول مدرید يف الشهر السابق. وقد وافقت أ�طراف من لك �انب م

من املقرر ٔأن ؤأفاد ٔأنه د يف أ�سواق العاملیة. يف ا�ٓراء �شأٔن رضورة حتدیث نظام امللكية الفكریة يف الربازیل ودمج البال
�لیه، سيهنيي یصوت جملس الش�یوخ الربازیيل �ىل التصدیق �ىل الربوتو�ول يف أ�س�بوع التايل، وا�ي، ٕاذا متت املوافقة 

دون احلمك مس�بقا �ىل نتي�ة التصویت يف جملس و العملیة يف الكونغرس و�سمح للوفد ٕ�یداع وثیقة �نضامم �ى الویبو. 
بتحسني قام  مكتب العالمات الت�اریة الربازیيلؤأفاد ٔأن الوفد �لفعل يف مر�� متقدمة للغایة من إال�داد. یعترب الش�یوخ، 

ات الت�اریة من �الل الرمقنة وز�دة إالنتاجية والقضاء �ىل العمل �ري الرضوري. وقد ٔأ�ح ذ� ٕاجراءات تطبیق العالم
حفص طلبات العالمات الت�اریة بعد �سعة ٔأشهر من ٕایداعها يف الربازیل، مبا ی�ىش مع املعایري اليت �ددها �روتو�ول مدرید. 

عد املوافقة ا�هنائیة �ىل الربوتو�ول يف جملس الش�یوخ وٕایداع وثیقة بوذ�ر ٔأنه وتطلع الوفد ٕاىل تقلیل وقت �نتظار ٔأكرث. 
س�یكون ا�مع املقدم من الویبو هو املفتاح لضامن و ربوتو�ول مدرید حبلول هنایة العام. بتوقع ٔأن یبدٔأ العمل فٕانه ی �نضامم، 

مدرید �رمجة قامئة سلع و�دمات مدرید ٕاىل  سري العملیات �سالسة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه یناقش �الیا مع الشعبة القانونیة يف
مت ٔأیضا دمج �اكمل وذ�ر ٔأنه . بالدهالربتغالیة، مما یتيح حسن سري نظام �روتو�ول مدرید يف مكتب العالمات الت�اریة ل 

د. ؤأشار مكتب العالمات الت�اریة الربازیيل مع نظام مدری س�ت�دمه� ا�ي  النظام املتاكمل ٕالدارة املعاشات التقا�دیةٕاصدار 
 2020لعام مس�هتدف مع % 45بنس�بة ، واليت اكنت 2017أ�ساس يف �ام خط الوفد ٕاىل وجود خمالفات تصنیف يف 

ف� یتعلق حبسن و . وطلب الوفد من أ�مانة تقدمي معلومات �شأٔن إالجراءات املت�ذة خلفض هذه النس�بة. %30بنس�بة 
توقيت املعامالت، طلب الوفد من أ�مانة توضیح سبب ارتفاع �دد أ��م. ؤأ�ريًا، طلب الوفد املزید من التفاصیل ف� 

ا�مو�ة املكتبیة للنظام املتاكمل ٕالدارة املعاشات یتعلق بتطو�ر منصة مدرید اجلدیدة لتكنولوجيا املعلومات و�اكملها مع 
 .التقا�دیة

�ين ٔأكرب مصدر ٕال�رادات الویبو. وتوقع ه ، نظام مدرید، ٔ�ن6وفد الیا�ن �ز�دة خمصصات املزيانیة للرب�مج  رحبو  .141
ا�ٓخر�ن، املتعاقد�ن ورحب بتفسري مفصل عن �دمات  %20.7الوفد ٔأن �زید املوارد من املوارد �ري الشخصیة بنس�بة 

  �شلك �بري. تزاد واليت

�الل وذ�ر ٔأنه . 2020/21فرتة اخنفضت �الل  مه،دا�دأٔ لیف املوظفني، مبا يف ذ� ؤأشار وفد الصني ٕاىل ٔأن �اك .142
يف ظل هذه و�ىل التوايل. % 4و% 18نظام مدرید بنس�بة طلبات اخلاصة ب ، سزتید التسجیالت وال العامني املقبلني

يف ا�ٓونة ؤأشار ٕاىل ٔأنه درید. ، ینبغي توفري موارد اكفية للرب�مج لضامن كفاءة اخلدمة ونظام اخلدمة يف نظام مفالظرو
نظام مدرید جغرافيا. و��، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تأٔ�ذ أ�مانة ٔأو املنظمة املود�ة يف ٕاطار  طلباتتغريت ال  ةأ��ري 

ه وذ�ر ٔأنيف املس�تقبل يف �عتبار هذا التغیري يف التوظیف. ويف الوقت نفسه، ٔأكد الوفد �ىل مشلكة اللغة يف نظام مدرید. 
الصینية والروس�یة والعربیة لغات ، بي� ال تعد إالجنلزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة م�الغات العاليف الوقت احلارض، تضمنت 

آلیة اللغة هذه، ٕاىل �د ما، �ىل تؤ�ر �لنس�بة للوفد، و النظام. �ام� يف وذ�ر الرشاكت الصینية واس�ت�دا�ا للنظام. طلبات أ
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عن ا�ٓ�ر املالیة للنظام يف هذا  رتقر�ٕا�داد و  م�الغات العالللعام السابق، قدم الوفد طلبا لز�دة امل الفریق العيف اج�ع ٔأنه 
مناقشات ا�ول أ�عضاء يف يرس تقدمي ذ� التقر�ر حبیث ی �ىل الصدد. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تعمل أ�مانة �رس�ة 

 یولیو.شهر �كون هناك معلومات اكفية يف هذا الصدد قبل حبیث یولیو 

ؤأثىن وفد إالمارات العربیة املت�دة �ىل معل شعبة مدرید �لتعاون مع السلطات املعنیة يف إالمارات للمسا�دة يف  .143
س�تة ٔأعضاء قدار مبيف ز�دة �دد ٔأعضاء مدرید  5النتي�ة املرتقبة �نیا  مدرید. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأمهیةنظام �نضامم ٕاىل 

. و�لق الوفد قائًال ٕان اللغات اليت من شأٔهنا مسا�دة ب�ان مثل إالمارات العربیة املت�دة يف �نضامم 2021ٕاضافيني يف �ام 
النضامم ٕاىل لقد طلب ٔأن �كون ٔأنه الوفد ٔأفاد العملیة ؤأیضا التواصل مع املس�ت�دمني. و يرس هنا س�ت أٔ مدرید، حيث نظام ٕاىل 

 سرتاتیجیة اخلاصة �شعبة مدرید تفعل ذ� �لنس�بة للب�ان املنضمةٕاذا اكنت �تأٔثري اقتصادي، ؤأراد معرفة ما مدرید نظام 
 .ٕاىل النظام

من املقرر ٔأن جيمتع فریق مدرید العامل يف الفرتة من  هٔأنٔأشارت ٕاىل ا�لكمة للرد �ىل ٔأس�ئ� الوفود و ٔ�مانة ٔأ�ذت او  .144
لنظام. اخلاصة �من بني املوضو�ات املهمة �ىل �دول أ�عامل نظام اللغات دت ٔأنه ٔأفا. و 2019یولیو  26یولیو ٕاىل  22

خيارات التنفيذ (مبا يف ذ� من دئ و�دد اوثیقة تناقش القضیة، مع حتدید �دد من قضا� املبٔأهنا ٔأ�دت أ�مانة وذ�رت 
من املرحج ٔأن جتد الوفود املهمتة كام ذ�رت انه شهر مایو. سيمت �رش ت� الوثیقة يف ؤأفادت ٔأنه ا�ٓ�ر املالیة واملتعلقة �ملوارد). 

يف هنایة وتنشأٔ واملسارات اليت ميكن امليض هبا قدما. اليت مبسأٔ� نظام اللغة يف النظام الوثیقة مفيدة من حيث معرفة القضا� 
مل. مث االعالفریق ش�ته �الل املطاف، یتعني �ىل ا�ول أ�عضاء اختاذ قرار ٕاضافة لغات �دیدة ٕاىل النظام، وسيمت مناق 

ؤأفادت السؤال أ�ول ��الفات املتعلقة �لتصنیف. ویتعلق ردت أ�مانة �ىل أ�س�ئ� الثالثة اليت طر�ا وفد الربازیل. 
أ�مر حبا�ة ؤأفادت ٔأن �حجة �شلك �اص يف الس�نوات أ��رية من حيث القضاء �ىل هذه ا�الفات. ٔأهنا مل �كن أ�مانة 
الرمغ من ٔأن أ�مر ليس  �ىلالس�نوات القلی� املقب�، �الل یتحسن الوضع ٔأعربت عن ٔأملها يف ٔأن كزي أ�مانة �لفعل و ٕاىل �ر 

يف س�یاسة تصنیف املكتب ا�ويل و�یفية ارتباطها مبامرسات ماكتب املنشأٔ �مكن إال�ابة وذ�رت ٔأن . ��هبده البساطة لیمت 
الطلبات �ىل ٕا�داد ودعي ٔأیضا يف ٔأدوات �كنولوجيا املعلومات اليت من شأٔهنا ٔأن �سا�د م، ورمبا ددةوأ�طراف املتعاقدة احمل

مقارنة �لس�نة ٔأو الس�نتني املاضیتني. حتسنت �س�بة �نتظار ؤأفادت ٔأن . �اًال  االطلبات �شلك ٔأفضل مما س�بق ٕا�داده
 يفاملقب�. ومت توضیح ذ� ثنائیة يف فرتة ال  یوما ملعظم املعامالت 30ملدة وقت انتظار أ�مانة ٕاىل الوصول ٕاىل وهتدف 

انتظار �بري معدل هناك  ه اكنفكرة عن التحسينات، ٔأوحضت أ�مانة ٔأنتقدمي ل و مؤرشات أ�داء للرب�مج واملزيانیة املقرت�ة. 
ات الهامة، �ىل الرمغ من وجود بعض التحسينو . یوما 50یوم، ؤأهنا متكنت من خفضه �الیا ٕاىل  100، ٔأكرث من ویباتصتل ل 

ٕاذا مل �كن هناك مش�ت �برية �ري ؤأفادت ٔأنه أٔن هذه اجلهود جيب ٔأن �كون مس�تدامة. عن اتفاقها بأ�مانة ٔأعربت 
ز�دات ال ميكن التنبؤ هبا يف معدالت إالیداع، عبارة عن متوقعة، واكنت القضا� الرئيس�یة �ري املتوقعة يف كثري من أ�حيان 

وف� یتعلق ، مفن املتوقع ٔأن �س�متر �نتظار يف التحسن. ة�ىل الرمغ من ٔأهنا ٕاجيابی ، النظامط �ىلو ضع بعض الضغت واليت
النظام املتاكمل ٕالدارة املعاشات مبنصة �كنولوجيا املعلومات و�لت�دید الرابط مع املتعلق لسؤال أ��ري من الربازیل �

اور الرئيس�یة لعمل املكتب ا�ويل ا�ي یتطلع ٕاىل أ�مام هو حتسني من الواحض ٔأن ٔأ�د احملالتقا�دیة، ٔأفادت أ�مانة ٕاىل ٔأنه 
معاجلة طلبات اخلدمة �شلك ٔأكرث ها تبادل البیا�ت مع املاكتب حبیث تتلقى أ�مانة بیا�ت �الیة اجلودة من املاكتب تتيح ل 

، فيجب ٔأن �كون هناك ت التقا�دیةالنظام املتاكمل ٕالدارة املعاشامن الواحض ٔأنه ٕاذا اس�ت�دمت املاكتب مرفق و  كفاءة.
�ى الیا�ن سؤال حمدد للغایة حول ؤأفادت ٔأنه اتصال سهل مع ٔأنظمة مدرید احلالیة ٔأو املس�تقبلیة لتكنولوجيا املعلومات. 

ص� ف� یتعلق �خنفاض موارد املوظفني.  يالصني سؤال ذ�ى و %،40ز�دة يف مزيانیة اخلدمات التعاقدیة بنس�بة ال
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�ى أ�مانة مجمو�ة من املوارد : من أ�فضل تلخیص املوقف �ىل النحو التايلو ت� يف الواقع ٔأس�ئ� ذات ص�. ٔأن وذ�رت 
هناك مزجي و الواك�. موظفي املس�تقلني و تعاقد�ن البرشیة من املوظفني (بعقود حمددة املدة ومؤقتة)، والزمالء واملتدربني وامل 

شهدت موارد املوظفني و دامئ ومس�متر، وبعضها ٔأقل اس�تقرارا. وبعضها �بت، وبعضها  ،من ٔأنواع العقود، بعضها مس�تقر للغایة
هناك ز�دة و موارد �ري املوظفني للزماالت.  يف% 42ملوظفني املؤقتني، رمغ ٔأن هناك ز�دة بنس�بة � %19بنس�بة  اخنفاضا
التحوالت  واتالس�ندار ئات املوز�ة �ىل ميف اخلدمات التعاقدیة أ�خرى. وتفرس هذه التحوالت بني ت� الف  %40بنس�بة 

، اكن هناك �دد ٔأكرب من ثنائیةیعين ببساطة ٔأنه �ىل مدار فرتة ال وهذا يف ٔأنواع عقود املوارد البرشیة اليت تعمتد �لهيا أ�مانة. 
ار �ىل مد�نتظار مدة جنحت أ�مانة يف حتسني و أٔنواع معینة من العقود ٔأكرث من ٔأنواع العقود أ�خرى. بأ�ش�اص 

من الصحیح ٔأن قدرا معینا من �س�تقرار إالضايف و الس�نوات القلی� املاضیة �شلك �بري مع هذا املزجي من ٔأنواع العقود. 
، ٔ�ن هذه املوارد �ىل سبيل املثال تأٔيت من املاكتب الوطنیة، الزمالءوجود س�یكون موضع �رحيب، ولكن من اجلید ٔأیضا 

حصي نظرا لوجود ٔأش�اص ميكن ٔأن �كون معینا  تناو�ؤأفادت ٔأن فاحصني ٔأساس�یني.  وان�كو  ا ماب�ربة �برية، و�ال  مو�هي
. ةغرافيمن الناحية اجل�ام� ٔأكرث انتشارا  يدى ذ� �ىل املدى الطویل ٕاىل توفري �دمة ٔأفضل وقو یؤ ٔأصغر س�نًا، وقد 

يف قسم معلیات ؤأفادت ٔأنه �دام املتغري للنظام. التوازن اجلغرايف للقوى العام� �م �دا لٔ�مانة يف ضوء �س�توذ�رت ان 
سمح لٔ�مانة جبمع ٔأش�اص من خمتلف الب�ان. � مدرید، هناك مزجي جغرايف جيد ٕاىل �د ما �سبب �ر�مج الزما�، ا�ي 

ب�ان  تاج ٕاىل الرتكزي ٔأكرث قلیًال �ىل �لب املوارد من الب�ان أ��دث، ويهحت أ�خرى،  شعبيف ال ٔأنه،  أ�مانةوذ�رت 
�ختصار، من اجلید ٔأن �كون هناك مزجي من املوارد ومل �لیه أ�مانة �س�مترار. تع�روتو�ول مدرید، ولكن هذا ٔأیضا يشء 

لرصید احلايل، ولكن الوضع ا�ٔكرث �احملددة املدة واملرنة، مع مالحظة ٔأن الوقائع ٔأثبتت ٔأن أ�مانة ميكهنا القيام بعمل جيد 
سؤال وهو ال لٔ�عضاء املنضمني احملمتلني، لٔ��ر �لنس�بة ف� یتعلق ٕ�ماكنیة ٕاجراء حتلیل و اس�تقرارا س�یكون موضع �رحيب. 

امم ٕاىل ٔأهنا �ىل اتصال دامئ مع الب�ان اليت قد �رغب يف �نضٕاىل أ�مانة ٔأشارت وفد إالمارات العربیة املت�دة، ا�ي طر�ه 
قامت به أ�مانة كجزء ٔأسايس من العمل التحضريي. وا�ي ت�لیل، ال الب�ان هذا  تطلب النظام، ويف كثري من أ�حيان

 ميكن ٕانتا�ه.فٕانه هبذا الت�لیل،  ٕاذا اكن الوفد ��و عمل مع �بري �قتصادیني حول هذه املسأٔ�. تمنطقة مدرید ؤأفادت ٔأن 

نظًرا لعدم وجود طلبات ٔأخرى و املزید من التعلیقات ٔأو ا�اوف. ام ٕاذا اكن هناك سأٔل عٔأ�ذ الرئيس ا�لكمة و و  .145
ا ر نظو لنظام الهاي. احلادي والثالثني الرب�مج حول للحصول �ىل ا�لكمة، فتح الرئيس الباب لطرح أ�س�ئ� والتعلیقات 

 ، نظام لش�بونة.والثالثني 2مج الرب� ٕاىل الرئيس انتقل، احلادي والثالثنيلعدم وجود تعلیقات �ىل الرب�مج 

�لنظر ٕاىل فكرة وذ�ر ٔأنه ورحب وفد سو�رسا �لرتكزي �ىل تنفيذ الرتوجي لنظام لش�بونة، مبا يف ذ� وثیقة جنیف.  .146
فٕانه ٕاذا مت حتقيق أ�هداف املتوقعة، و ز�دة �دد مس�ت�ديم النظام، س�یكون من املهم التحضري لبدء نفاذ وثیقة جنیف. 

، ینبغي ٔأن �كون هناك متابعة جيدة لٔ�عضاء اجلدد، الس�� نضاممبعد �وذ�رت ٔأنه س�یكون هو احلال. یعتقد ٔأن هذا 
من املهم تقدمي املسا�دة التقنیة �رب إالنرتنت وفقًا كام ٔأنه ذ�. قوم الویبو بینبغي ٔأن تكام الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا. 

لضامن حسن سري النظام بعد بدء نفاذ وثیقة وذ�ر ٔأنه الحتیا�ات. املدفوع � هنجا�لالحتیا�ات اليت �ربت عهنا الب�ان و 
ف�  10جنیف، حنتاج ٕاىل التأٔكد من وجود �كيف مناسب مع �حتیا�ات اجلدیدة للنظام �ىل النحو املتو� يف النقطة 

 للرب�مج �ىل النظام.واجت النو لنتاجئ املتوقعة �یتعلق 

�ٕالشارة وواملرفق الثالث.  32ملت�دة أ�مر�كية ا�لكمة للتعبري عن تعلیقاته املو�ة ٕاىل الرب�مج ٔأ�ذ وفد الوال�ت او  .147
% 1بنس�بة مبسامهة امسیة واحتادات الهاي ولش�بونة قد سامهت  �حتادات املمو� من �شرتأاكت،ٕاىل اقرتاح أ�مانة بأٔن 
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فرنك  7.700ف� یتعلق �حتاد لش�بونة، اكنت هذه املسامهة جمرد و  ذ�مع ٔأفاد الوفد ٔأنه من العائدات يف النفقات املشرتكة، 
 11اجلدول ٔأفاد الوفد ٔأن یعاجل ظمل مهنجیة التخصیص املس�ت�دمة. و  الهذا �قرتاح وذ�ر ٔأن . �الل فرتة الثنائیةسو�رسي 

ن مجیع النفقات العامة ؤأن م% 91ٔأن معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات س�تظل تغطي حوايل �شري ٕاىل من امللحق الثالث 
الثالث أ�خرى بأٔقل من وا�د يف املائة جممتعة. ؤأشار الوفد ٕاىل حتادات بي� �سامه �% 0.9غطي حوايل یمدرید س� نظام 

، مبا يف ذ� اقرتاح قدمته الوال�ت املت�دة 2015دی� منذ �ام مزيانیة بٔأن جلنة الرب�مج واملزيانیة تناقش مهنجیات ختصیص 
. ورٔأى الوفد ٔأن حتاداتلك من املصاریف املبارشة و�ري املبارشة بني �النس�يب �تخصیص ل ل  2017مر�كية يف �ام ا�ٔ 

الهاي ولش�بونة یعترب �دا ٔأدىن للوفاء احتادي و  املمو� من �شرتأاكتحتادات المن املرصوفات املشرتكة ل% 1ختصیص 
حتصیل �شرتط  �شرتأاكتلك معاهدة من معاهدات �حتادات املمو� من  ؤأفاد ٔأن�ملتطلبات القانونیة ملعاهدات الویبو. 

عن رغبته الوفد ٔأعرب يف �ني و، مبا يف ذ� حصته من النفقات العامة للمنظمة. ذ� �حتادا��ل ا�اكيف لتغطیة نفقات 
ت، رٔأى الوفد ٔأن �س�بة �بتة ٔأ�ىل مزید من التحرك حنو التناسب يف تقس�مي النفقات املشرتكة بني �حتادات مبرور الوقيف 

يف النفقات ا �الیاليت ال �سامه س�تعكس مسامهة ٔأكرث ٕانصافًا من ت� �حتادات  2020/21من النفقات العامة يف مزيانیة 
 املشرتكة.

اليت جنیف، و  وثیقةٕاىل اتفاق لش�بونة و  ةاجلدید اتإالسالمية) عن سعادته لالنضامم -ٔأعرب وفد ٕا�ران (مجهوریة و  .148
هذه وذ�ر ٔأن للرتوجي للنظام. وشدد الوفد �ىل ٔأمهیة املسا�دة القانونیة والتقنیة اليت تقد�ا أ�مانة. ة ٕاجيابی اتمؤرشمتثل 

النظام. ؤأ�رز الوفد ٔأمهیة أ��شطة الرتوجيیة طلبات املقدمة يف ٕاطار �ذب املزید من ال يف  �ام العب دورتظل تالربامج 
نه بأٔ من �حتادات اليت تد�رها الویبو �ىل قدم املساواة. ويف اخلتام، �لص الوفد ٕاىل القول  الش�بونة �عتباره وا�دلنظام 

 احلالیة.ثنائیة فرتة ال  �اللٔ�مانة الویبو وجسل لش�بونة زي یقدر أ�داء املم

ٕاىل ٔأن �یه  مت تنفيذه حىت ا�ٓن وشدد �ىل ٔأمهیة الرتوجي. ؤأشار الوفدي ا� عملوشكر وفد ٕایطالیا أ�مانة �ىل ال .149
ٔأن كذ� ٔأفاد للنظام و اليت تنضم بعض التحویالت إالجيابیة يف نظام لش�بونة ويف وثیقة جنیف �شأٔن ما یتعلق ��و� 

 يشء ٕاجيايب للغایة.هو هذا فٕان �� و�حتاد أ�ورويب یقرتب، 

و�ة نظر مفادها ٔأنه من عند إالشارة ٕاىل ٔأن تطو�ر نظام لش�بونة ال �زال قيد العمل، عن  ،ٔأعرب وفد الصنيو  .150
 ��اكمل يف املس�تقبل.تطو�ره منظور طویل أ��ل، یتعني توفري موارد اكفية للنظام حىت یتس�ىن 

�لنس�بة لس�الت الویبو الثالثة املهمة، هناك جسل ٔأفادت ٔأنه ا�لكمة لتناول تعلیقات الوفود. و  مانةٔأ�ذت ا�ٔ و  .151
مع و �ست�ر احلايل رضوري. ذ�رت ٔأن ز. وف� یتعلق بنظام الهاي، يف �ا� جعهناك نظامان مزدهر، وهو نظام مدرید و 

سيمت و دورا �ام. تلعب منصة �كنولوجيا املعلومات اجلدیدة ، كام ٔأفادت ٔأن هذا �ست�ر، سيمت ٕا�شاء ٔأعامل �دیدة للنظام
�دهام لتحسني الوضع. صارى تبذالن قالهاي قصارى ٔأهنا وجسل أ�مانة وذ�رت عكس �ا� العجز يف ٔأقرب وقت ممكن. 

جنیف، ذ�رت أ�مانة ٔأهنا تلقت �ددا �بريا من املؤرشات إالجيابیة �ىل اه�م الب�ان  وثیقةوف� یتعلق �حتاد لش�بونة و 
 ٔأمر مشجع للغایة.هو النامية والب�ان �ري أ�عضاء يف احتاد لش�بونة، و 

 .7الرئيس يف بدء املناقشات حول الرب�مج  نظرا لعدم وجود طلبات ٔأخرى للحصول �ىل ا�لكمة، رشعو  .152

مبسا�دة مركز الویبو  2013ٔأشار وفد الربازیل ٕاىل ٔأنه قد طبق �سویة املناز�ات يف مكتبه للملكية الفكریة يف �ام و  .153
�ٕالجراءات القضائیة، ومل  ا�ًال ٔأرسع للزنا�ات عند مقارنهتؤأفاد ٔأهنا وفرت نتاجئ وا�دة للغایة. مع للتحكمي والوساطة (املركز) 
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ز�دة الیقني القانوين ٔ�ن ٕاىل ٔأیضا بل ٔأدى ، حفسب ینتج عن ذ� اخنفاض يف ٕانفاق أ�طراف اليت �هيا نفقات قانونیة
 إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة هیئة اكن �حتاد مسؤوال ٔأیضا عن متابعة العملیات اليت تقوم هباو القرارات اكنت ٔأرسع. 

)ICANN( .ؤأفاد ٔأن ت� . وهبذا املعىن، اكن للوفد اقرتاح تعدیالت صغرية يف النقطة أ��رية من اسرتاتیجیة التنفيذ
إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة ملراجعة  هیئةذ�رت ٔأن املركز سوف �راقب و�شارك يف العملیات اليت تقوم هبا النقطة 

قرت�ه الوفد هو استبدال العالمة الت�اریة �آلیة حامیة احلقوق القامئة یالتعدیل ا�ي  وذ�ر ٔأنحامیة حقوق العالمات الت�اریة. 
آلیة ��رتاض �ىل احلقوق القانونیة وذ�ر ٔأن  �ىل امللكية الفكریة. إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة ال تنطبق  هیئة �ىأ

أ�مر س�یكون ؤأفاد ٔأنه ت احلكومية ا�ولیة وخمترصاهتا. �ىل العالمة الت�اریة حفسب، بل تنطبق ٔأیضا �ىل ٔأسامء املنظام
 بدًال من العالمات الت�اریة فقط.امللكية الفكریة ٕاذا مت اس�ت�دام ٔأدق 

ف� یتعلق �لتعدیل املقرتح �ىل نقطة وفد الربازیل، ٕاىل ٔأنه س�یحتاج ٕاىل التشاور مع اخلرباء يف  ،ٔأشار وفد كنداو  .154
 رمسیة. العامصة قبل ٕاجراء ٔأي تغیريات

اقرتاح وفد الربازیل بتوس�یع إالشارة من العالمة الت�اریة ٕاىل امللكية الفكریة من �الل ، ردا �ىل أ�مانةؤأشارت  .155
ٔأن اجلزء املعين من اسرتاتیجیات التنفيذ هو وصف واقعي حمافظ لنطاق املشاركة اليت تعهد هبا املركز مع ٕاىل رشح �ام، 

آلیات حامیة احلقوق املعمول هبا مع إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام  هیئة إالنرتنت لٔ�سامء  هیئةا�صصة، ٔ�ن القامس املشرتك مجلیع أ
ثال �ىل ذ� هو وذ�رت ٔأن امل �ىل احملك. نطاق ا�ي یعد ال ، وهو ت�اریةال عالمات هو الوأ�رقام ا�صصة يف الوقت احلايل 

احلايل، الس�یاسة املو�دة لتسویة الزنا�ات قام ا�صصة لنظام إالنرتنت لٔ�سامء وأ�ر  هیئةاملراجعة �ىل وشك البدء يف 
ٔأفادت مت تأٔسيسه بواسطة الویبو مبوافقة ا�ول أ�عضاء واع�ده من قبل هیئة إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة. و  وا�ي

مبا حىت ا�ٓن،  یة الزنا�اتالس�یاسة املو�دة لتسو هبا  �سري �ىل و�ه اخلصوص �ىل الطریقة اليتسرتكز ت� املراجعة ٔأن 
�ارج نطاق وذ�رت ٔأنه قترص �ىل حامیة العالمات الت�اریة يف ٔأعقاب معلیة الویبو أ�وىل ٔ�سامء احلقول �ىل إالنرتنت. ی 

�شلك ٔأمع، �ى ا�ول أ�عضاء من �الل  قولهیئة إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة، من حيث نظام ٔأسامء احل
تغطیة أ�سامء ك املرونة محلایة ٔأكرث من العالمات الت�اریة،  ) �لنس�بة للربازیل،BRما متث� ( ثلالس�الت الوطنیة، م 

اختیارات قام هبا �دد من نطاقات املس�توى وذ�رت ٔأن ت� يه الت�اریة ٔأو أ�سامء الشخصیة ٔأو ٔأسامء املؤسسات العامة. 
مت مع هیئة إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة، مل ید�ل هذا يف العمل ا�ي ؤأفادت ٔأنه ). ccTLDs( ب�ال عنوان أ��ىل ل 

هیئة إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة.  والیة املس�توى أ��ىل لعنوان الب� ليست مضن ٕاطار �زي التنفيذ، ٔ�ن نطاقات
 لتنفيذ.اخلاصة �سرتاتیجیة �يف هذه يه واردة الواقعیة للنطاق كام  لفيةهذه يه بعض اخل وذ�رت ٔأن 

توس�یع نطاق ٔأ�شطة املركز ليشمل  ليستوشكر وفد الربازیل أ�مانة �ىل تقدمي ردها. ؤأوحض الوفد ٔأن الفكرة  .156
ٔأو الس�الت الوطنیة. واتفق الوفد متاما مع التفسري ا�ي قدمته أ�مانة بأٔنه جيب �رك  ب�ال عنوان نطاقات املس�توى أ��ىل ل 

ف� یتعلق هبیئة إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام و ا اكنت �رید نطاق حامیة ٔأوسع ٔأو ٔأضیق. أ�مر للس�الت الوطنیة لتقرر ما ٕاذ
النطاقات العامة من  احلقوق القانونیة مضن �ر�مج�ىل �رتاضات �هدف التعدیل املقرتح، اكنت متثل ا�صصة، واليت 

آلیة محلایة ٔأسامء� اجلدید اخلاص هبا. و  )gTLDاملرتبة العلیا ( وا�ترصات اخلاصة هبا،  املنظامت احلكومية ا�ولیة شمل ذ� أ
لها اس�ت�دام جتاري، وما ٕاىل ذ�، ؤأن لها طبیعة ليس ٕاىل ٔأنه شريا �المة جتاریة ٔ�هنا �ري مس��، م  ليست �لفعلواليت 

�لتعلیقات لكنه اس�متر ٔأ�اط الوفد �لام و هذا هو السبب يف وجود مادة امحلایة مبوجب اتفاقية �ر�س. ذ�ر ٔأن خمتلفة متاما. و 
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آلیة حامیة احلقوق املستندة ٕاىل �روتو�ول إالنرتنت دا�ل هیئة إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام  هاعتقادعراب عن االٕ يف  بأٔن أ
آلیة ��رتاض �ىل احلقوق القانونیة.  ا�صصة س�تكون ٔأوسع قلیال، يف �ني ٔأهنا س�ت�افظ �ىل دقة ما متت مناقش�ته يف أ

 .8باب ملناقشة الرب�مج ال ، فتح الرئيس 7تعلیقات ٔأخرى �شأٔن الرب�مج نظرا لعدم وجود و  .157

ثنائیة من �دول أ�عامل، مرشوع الرب�مج واملزيانیة لفرتة ال  6البند واصال مناقشة افتتح الرئيس اجللسة، مو  .158
الثالث ومتابعة  ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأن اللجنة س�تواصل اس�تعراضها للربامج بدءًا من الهدف �سرتاتیجيو . 2020/21

قبل بدء املناقشات، قدم الرئيس بضع مالحظات �امة وخلص الوضع و . وا�دا تلو ا�ٓخر ةف �سرتاتیجیاهدا�ٔ اس�تعراض 
أٔشارت ٕاىل الزمنیة الرمقیة ؤأن أ�مانة ختام �دمة الویبو ل�ٔ ٔأ�روا موضوع ٔأن بعض أ�عضاء ٔأشري ٕاىل احلايل للمناقشات. و 

، حيث ورد يف مرشوع 28اقرتح الرئيس تناول هذا البند يف ٕاطار الرب�مج و ٔأنه سيمت تقدمي عرض تقدميي هذا أ�س�بوع. 
حول هذا املوضوع يف وقت سابق من هذا  مجمو�ة ٔأس�ئ� ؤأجوبةٔأشار الرئيس ٕاىل أٔن أ�مانة قد ٔأصدرت كام �قرتاح. 

ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأنه بعد ٔأن معلت اللجنة من �الل و ك �ا�ة ٕاىل �سخ. أ�مانة ٕاذا اكنت هناتنس�یق مع أ�س�بوع وذ� لل 
مهنجیة ختصیص إال�رادات و القراءة أ�وىل للرب�مج، اقرتح ٔأن متيض اللجنة بعد ذ� يف النظر يف امللحق الثالث، وه

ٔأشري ٕاىل �ٕالضافة ٕاىل ذ�، و موضوع العدید من أ�س�ئ�. توالنفقات حسب �حتاد، واليت ٔأ�رها ٔأیضا العدید الوفود واكن
سيمت  هخمصصات ماكفأٔة أ�داء، املنصوص �لهيا يف بیا�هتا �فتتاحية، مع التذكري بأٔن ٔأ�رت موضوعٔأن العدید من الوفود 

الیوم �لسة ٔأنه يف ٕاىل الرئيس  ٔأشار، حيث مت ٕادراج ذ� �لرتتيب العادي. مث 23هذه املسأٔ� يف ٕاطار الرب�مج معاجلة 
ابق، اس�تعرضت اللجنة الربامج يف ٕاطار الهدفني �سرتاتیجیني أ�ول والثاين واس�تفادت من إالیضا�ات اليت قد�ا الس

بدءا من الهدف وذ�ر ٔأنه  .تلخیص اس�تنتا�ات ت� املناقشاتؤأفاد ٔأنه س�ینتقل بعد ذ� ٕاىل مد�رو الربامج املعنیون. 
ناك ؤأفاد ٔأن ه  من النس�ة إالجنلزيیة. 28حمددان، �هام �ىل الصف�ة ، هناك تغیريان 1�سرتاتیجي أ�ول، الرب�مج 

لٔ�هداف اخلاصة مبؤرشات أ�داء الرئيس�یة، �شري ٕاىل مس�توى الرضا وٕاجراءات ا�اطر والتخفيف، حيث متت تعدیالت 
تعلق بـ "توفري معلومات دقيقة ويف ی ، 2019 /2018فرتة الثنائیة ٕاضافة ٕاجراء ختفيف �ين، وفقا للرب�مج واملزيانیة املعمتد�ن ل

ٕاجراءات �ىل  31، هناك تغیري مماثل يف الصف�ة 2لرب�مج  یتعلق �ف�و �ول أ�عضاء"، اقتباسات قریبة. لالوقت املناسب 
، 2018/19عمتدة لفرتة ٕاضافة ٕاجراء ختفيف �ين وفقًا للرب�مج واملزيانیة امل وذ�ر ٔأنه مرة ٔأخرى اكنت . مهنا ا�اطر والتخفيف

، هناك �دة 36، يف الصف�ة 3لرب�مج  یتعلق �"توفري معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب ٕاىل ا�ول أ�عضاء". وف�
ف� یتعلق بثالثة عنارص خمتلفة. ٔأوًال، حتول أ��شطة اليت انعكست  3يف الرب�مج  اطلهبمت تفسريات ٕاضافية متضمنة ٔأو 

، �ىل التوايل، مع �س�مترار يف دمع العمل �شأٔن 4و�لثا  2يف النتيجتني املرتقبتني �لثا  1�لثا  النتي�ة املرتقبةسابقا مبوجب 
سابقا الواردة . �نیًا، حتول أ��شطة واملوارد 10و 9اسرتاتیجیات امللكية الفكریة الوطنیة اليت تنفذها املاكتب يف الرب�جمني 

. �لثا، التواصل املس�متر �شأٔن القضا� املتعلقة حبق املؤلف كام هو 4�ة املرتقبة رابعا النتيٕاىل  2النتي�ة املرتقبة رابعا مبوجب 
مل یقرٔأ الرئيس التفسريات ا�اكم�، مشريا ٕاىل ٔأنه بعد �نهتاء من هذا التفسري، و. 11النتي�ة املرتقبة �منا موحض سابقا يف 

. وانتقل ٕاىل الهدف 4ود تغیريات مقرت�ة �ىل الرب�مج ٕاىل �دم وجمتابعا ٔأشار الرئيس و س�تعمم أ�مانة املرشوع. 
، نظام 32لرب�مج  یتعلق �ف�و ، مل حتدث تغیريات. 31و 6و 5�سرتاتیجي الثاين، ؤأشار ٕاىل ٔأنه �لنس�بة للرب�مج 

لحق الثالث ٔأن هناك العدید من الوفود اليت ٔأحيلت ٕاىل امل ٔأشار ٕاىلهناك تغیريات حمددة، لكن الرئيس ليست لش�بونة، 
یتعلق  ف�و ٔأكد الرئيس �دم وجود تغیريات حمددة، ولكن هناك بیا�ت تعكس مهنجیة التخصیص. و ومهنجیة التخصیص. 

"اسرتاتیجیات التنفيذ"، بند حتت  ،60في الصف�ة فهناك مشلكة معلقة تتطلب مزیدا من املناقشة. ٔأفاد ٔأن ، 7لرب�مج �
اقرتاح الستبدال "احلقوق القامئة �ىل العالمات الت�اریة" بعبارة "احلقوق القامئة �ىل امللكية ف� یتعلق �لنقطة أ��رية، هناك 
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مناقشاهتم. وبعد �نهتاء من  افهم الرئيس يف ذ� الوقت ٔأن الوفود املهمتة تناقش ذ�، واقرتح ٔأن یواصلو وت الفكریة". 
الص� يف �س�ة تغیري املسار، من ٔأ�ل الشفافية ا�اكم�، امللخص، ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأن أ�مانة قد ٔأ�دت الصف�ات ذات 

الهدف �سرتاتیجي الثالث (تيسري �نتفاع �مللكية الفكریة ٔ�غراض وبعد �نتقال من ؤأنه سيمت تعممي الصف�ات للمراجعة. 
 التمنیة.ٔأجندة ، تنس�یق 8التمنیة)، فتح الرئيس �ب املناقشة �شأٔن الرب�مج 

�ىل �ساحمهم �ول أ�عضاء واملاكتب ه لشكر ٔأعرب عن يس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، و وحتدث وفد ٕاندون  .159
�شأٔن الربامج يف  ليك �متكن ا�مو�ة من التنس�یق ف� یتعلق بأٓراهئا الثالثلسامح بتأٔجيل مناقشة الهدف �سرتاتیجي وا

يف ٕاطار ٕاشارة ٕاىل مجیع الربامج يف فكریة ٔ�غراض التمنیة). وٕاطار الهدف �سرتاتیجي الثالث (تيسري �نتفاع �مللكية ال
وذ�ر ٔأنه مو�ة بعمل املنظمة يف تيسري اس�ت�دام امللكية الفكریة ٔ�غراض التمنیة. وفد ا� الهدف �سرتاتیجي الثالث، ٔأشاد

ار الهدف �سرتاتیجي الثالث نظر مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ يف مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة يف ٕاطت �شلك �ام، 
�شلك ٕاجيايب. ومع ذ�، س�یكون �ى ٔأعضاء ا�مو�ة ٔأس�ئ� وٕایضا�ات ومد�الت ٕاضافية لربامج منفص� يف ٕاطار الهدف 

التمنیة، الس�� ٔأجندة ، تنس�یق 8عمل املنظمة يف ٕاطار الرب�مج بمو�ة وفد ا� �سرتاتیجي الثالث. ويف ت� املناس�بة، أٔشاد
 . ورحب8 للرب�مجرتقبة التمنیة يف معل الویبو، كام یتضح من النتي�ة املٔأجندة يف ٕاطار العمل املس�متر يف تعممي توصیات 

ٕاىل ٔأنه یتطلع ٕاىل ٔأن �كون املزيانیة ا ا�مو�ة �لقرار أ��ري �شأٔن عقد املؤمتر ا�ويل للملكية الفكریة والتمنیة، مشري وفد 
املقب�. ومع  ثنائیةيف ٕاطار الرب�مج قادرة �ىل تغطیة عقد املؤمتر ا�ويل للملكية الفكریة والتمنیة لفرتة ال رتقبة ة للنتي�ة املاملقرت�

وٕانه یتطلع ٕاىل رؤیة املد�ر العام يف افتتاح املؤمتر ا�ويل  2019مایو  20مو�ة ٕاىل أٔن املؤمتر س�یعقد يف وفد ا�ذ�، ٔأشار 
مو�ة �ىل العمل �س�تثنايئ ملكتب أٓس�یا واحملیط الهادئ فد ا� ، ٔأثىن8�النتقال ٕاىل الرب�مج وفكریة والتمنیة. حول امللكية ال

مسا�دة موظفي البعثات بل �شأٔن ، حفسباملشاركة املس�مترة مع موظفي البعثات يف جنیف �شأٔن واملكتب العريب، ليس 
 دورتها�مو�ة مكتب أٓس�یا واحملیط الهادئ �ىل وفد  شكركام الب�ان. �ىل متابعة العالقات الثنائیة بني هذه املنظمة و 

وفد  ، شكر9ويف ت� املناس�بة، ويف ٕاطار الرب�مج  .2019قدت يف ٔأ�ریل مو�ة اليت عٌ ا�إال�المية املفيدة للغایة ٔ�عضاء 
، وجشع ت� الب�ان �ىل 9معل الرب�مج  دمعتمو�ة الیا�ن ؤأسرتالیا ومجهوریة �ور� �ىل صنادیقهم �ست�نیة، اليت ا�

مجمو�ة أٓس�یا وفد (ٔأاكدميیة الویبو)، ذكّر  11النتقال ٕاىل الرب�مج و�. 9مواص� ا�متویل يف الصنادیق �ست�نیة للرب�مج 
وشكر  �ار�ا ، سواء �رب إالنرتنت ٔأو11واحملیط الهادئ بأٔنه ٔأ�د املس�ت�دمني الرئيس�یني لعمل الرب�مج يف ٕاطار الرب�مج 

 لصندوق �ست�ين ا�ي یدمع معل ٔأاكدميیة الویبو.�ىل امجهوریة �ور� 

وفد . واعترب 8وحتدث وفد ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فریقية، وشكر أ�مانة �ىل العمل ا�ي تقوم به يف ٕاطار الرب�مج  .160
كام ٔأشار ینبغي ٔأن تو�ه معل املنظمة يف لك عنرص.  التمنیة وا�دة من ٔأمه االتفاقات إالطاریة اليتٔأجندة ا�مو�ة توصیات 

آلیة التنس�یق اليت تقوم �رصد وتقيمي وٕا�داد تقار�ر عن تنفيذ ٕاىل ا�مو�ة وفد  ؤأفاد بأٔن التمنیة لها نفس أ�مهیة. ٔأجندة ٔأن أ
ا�مو�ة عن وفد التمنیة. وأٔعرب ٔأجندة روح وكذ�  هذا أ��ري التنفيذ الفعال �آلیة التنس�یق من شأٔنه أٔن یضمن حتقيق

ٔأیضًا ٔأن لك عنرص من عنارص املنظمة جيب ٔأن یأٔ�ذ التمنیة  دركتالتمنیة، ٔأجندة رسوره ٔ�ن أ�مانة، الس�� شعبة تنس�یق 
تمنیة ٔأنه من �الل وثیقة ٕاطار الرب�مج واملزيانیة، اضطلعت أ�مانة بدور استبايق ٔأكرب يف تعممي ال كام ٔأشري ٕاىل يف �عتبار. 

ٔأن ما یلزم للميض قدمًا هو التحسني املس�متر لتحقيق ٕاىل ا�مو�ة كذ� ٔأشار وفد يف لك �ر�مج من �رامج املنظمة. و 
قبل و التمنیة بطریقة شفافة. بأٔجندة ٔأهداف ٔأوحض ونتاجئ متوقعة من شأٔهنا ٔأن �سا�د ا�ول أ�عضاء �ىل تتبع املزيانیة املتعلقة 

ٔأن معظم الربامج حتتوي �ىل خمطط یوحض التعاون بني الربامج ويف ٕاشارة ٕاىل ات �شأٔن قضیتني. توضی�وفد اخلتام، طلب ال
يف ظل وا�مو�ة عام ٕاذا اكن ذ� ٔ�نه یضفي مجیع الربامج وطلب التوضیح. وفد كذ�، �ساءل ليس  8ؤأن الرب�مج 
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ٔأن ا�ول عن تفهمه ا�مو�ة  ٔأعرب وفدوامللكية الفكریة،  ا�اطر، و�ٕالشارة ٕاىل التطورات أ��رية يف اللجنة املعنیة �لتمنیة
ا�اطر ويف ٕاشارة ٕاىل التمنیة يف معل الویبو. ٔأجندة أ�عضاء قد توصلت، من حيث املبدٔأ، ٕاىل اتفاق �شأٔن تعممي توصیات 

 یضا ٕاىل توضیح ذ�.ا�مو�ة أٔ وفد  ىالتمنیة، سعٔأجندة املتعلقة بفشل ا�ول أ�عضاء يف االتفاق �ىل تعممي توصیات 

املؤمتر ا�ويل للملكية ، كام ٔأثىن �ىل ؤأثىن وفد مالزي� �ىل �ئب املد�ر العام ماریو ماتوس وفریقه �ىل العمل الرائع .161
ملد�ر العام �شأٔن ٔأهداف التمنیة �مایو. ؤأشار الوفد ٔأیضا ٕاىل تعلیقات املمثل اخلاص  20الفكریة والتمنیة املقرر عقده يف 

حمددة فرعیة ة يف الیوم السابق، الس�� �شأٔن حقيقة ٔأن أ�مانة تعمل �ىل ٕادراج ٔأو ٕاحراز تقدم �شأٔن ربط ٔأهداف املس�تدام
مكالحظة وكام ذ�ر وفد ٔأوغندا، مع مالحظة ٔأن و هداف التمنیة املس�تدامة يف التقار�ر املقب� بعمل الویبو ورحب بذ�. �ٔ 

ٕاظهار التعاون بني الربامج كام هو مبني يف دي س�یكون من املفيد ٔأو ا� �ر�مج تنس�یق، رٔأى الوفد ٔأنههو  8الرب�مج 
ذات الص� اليت التمنیة املس�تدامة  ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �لنس�بة �لك �ر�مج، هناك ملخص ٔ�هدافكام الربامج أ�خرى. 

س�یقي، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف سامع بأٔنه �ر�مج تن ٕاقرارا نعكس يف اجلزء العلوي من الصف�ة، لكهنا ٔأیضا مفقودة هناك. و ت 
 التمنیة.يسري ٔأجندة املزید من أ�مانة �شأٔن ذ�. ويف اخلتام، ٔأثىن الوفد �ىل أ�مانة للعمل اجلید وجشعها �ىل ت 

وشكر وفد الربازیل أ�مانة من �الل خشص �ئب املد�ر العام ماریو ماتوس �ىل العمل الرائع ا�ي مت يف ٕاطار هذا  .162
ٔأشار ٕاىل ٔأن ا�ورة أ��رية للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة متكنت من االتفاق �ىل بعض القضا� املهمة الرب�مج، و 

�لنس�بة للوفد، كام ذ�ر يف بیانه �فتتا�. ٕاىل ٔأمهیته ٔأشار الوفد ٕاىل املؤمتر ا�ويل حول امللكية الفكریة والتمنیة و كام للغایة. 
مسأٔ� مشاریع حفسب، بل ٔأیضا انعاكس �ور امللكية الفكریة يف دمع التمنیة وإالبداع ليست التمنیة ؤأفاد ٔأن ٔأجندة 

ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه مت االتفاق �ىل مرشوع  املؤمتر ا�ويل، �لطبع، فرصة مفيدة للغایة ملناقشة ذ�.یعترب و�بتاكر. ��، 
من شأٔن ذ� ٔأن یتيح وذ�ر ٔأنه للوفود اليت ٔأیدت ذ�. متنانه اللقطاع السمعي البرصي يف ٔأمر�اك الالتینية، مشريا ٕاىل 

 8ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه یتطلع ٕاىل تنفيذ ذ� املرشوع. وف� یتعلق �لرب�مج كام مد�الت للمناقشات الوطنیة وإالقلميیة. 
. ؤأ�رز ثنائیةالرئيس�یة للرب�مج لفرتة ال اسرتاتیجیات التنفيذ ف� یتعلق �ٔ�ولو�ت �شأٔن نفسه، ٔأثىن الوفد �ىل النقطة الثالثة 

التمنیة يف املنظمة، مشريا ٕاىل ٔأنه من الرضوري بطبیعة احلال ختصیص موارد ٔأجندة الوفد، �ىل و�ه اخلصوص، تعز�ز تعممي 
أ��رية،  ثنائیةرتة ال اكفية لتنفيذه. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه قد مت توفري املزید من املوارد للرب�مج يف ت� الفرتة املالیة مقارنة بف

من قبل، تنفذ العدید من املشاریع،  اررحب به. وذ�ر الوفد ٔأن اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة، كام ٔأشوهو تطور مُ 
 مثل املؤمتر ا�ويل والقطاع السمعي البرصي، وكذ� تعز�ز اس�ت�دام امللكية الفكریة يف قطاع الربجمیات يف الب�ان أ�فریقية.

ربامج النفذ مع ٔأن یُ  8الوفد �ىل ٔأنه، ف� یتعلق �لتعاون بني الربامج، ینبغي للرب�مج اتفق مالزي� ؤأوغندا، وفدا كام ذ�ر و 
من النس�ة  67يف الصف�ة الوارد ف� یتعلق �ملؤرش و فق الوفد �ىل هذا الطلب. تخرى، ٔ�نه س�یكون مفيدا. واا�ٔ 

 عند ٔأن خط أ�ساس اكنٔأشري ٕاىل التمنیة، أٔجندة لرضا عن �رش الویبو للمعلومات املتعلقة بإالجنلزيیة، ف� یتعلق مبس�توى ا
هدف يف سبب ال ، دون مس�توى خط أ�ساس. و�لتايل، �ساءل الوفد عن %80هو ثنائیة يف فرتة ال  هدفال ٔأن و % 82.6

الوفد من أ�مانة تقدمي ٕارشادات حول . مث طلب %85�ساءل عام ٕاذا اكن ميكن ٔأن �كون ٔأكرث من ذ�، ٔأي كام ، %80الـ 
 س�ت�دمت للوصول ٕاىل هذا الرمق.أ�دوات اليت اُ و �یفية تطو�ر هذا الهدف، مبا يف ذ� �یفية قياس هذا الهدف، 

 8ٔأعرب وفد الصني عن شكره لٔ�مانة و�ئب املد�ر �ىل العمل. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن اسرتاتیجیات تنفيذ الرب�مج و  .163
التمنیة، ؤأعرب عن رضاه عهنا. ٔأجندة يف العام املايض والتقدم احملرز �شأٔن للجنة التمنیة ناقشات أ��رية امل مع  اساتتفق ٔأس



WO/PBC/29/8  
58 
 

التمنیة حبیث ميكن تطبیق النتاجئ بطریقة مس�تدامة. ٔأجندة واقرتح الوفد أٔن تعزز أ�مانة الرتوجي الفعال لنتاجئ مرشوع 
 القادمة. ثنائیةالتمنیة املس�تقبلیة احملمت� يف فرتة ال ٔأجندة جحز املوارد ملشاریع �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ینبغي ٔأن تنظر أ�مانة يف و

 .من �دمه 10وطلب وفد لیتوانیا توضی�ا �شأٔن ما ٕاذا اكن هذا هو الوقت املناسب ملناقشة تعلیقاته �ىل الرب�مج  .164

، مشريا 10و 9ٕاىل الرب�مج ٔأفاد بأٔنه سيمت �نتقال قيد املناقشة يف الوقت احلايل، و  8ٔأوحض الرئيس ٔأن الرب�مج و  .165
ٕاىل ٔأن وفد ٕاندونيس�یا، مت�دً� �لنیابة عن مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، قد قدم تعلیقات �امة تتعلق �اكمل الهدف 

من الوفود  املطرو�ةا لعدم وجود طلبات للحصول �ىل ا�لكمة، د�ا الرئيس أ�مانة للرد �ىل أ�س�ئ� ر نظو �سرتاتیجي. 
 املهمتة.

شري � يف �ا� �ختالف نص ف� یتعلق �لسؤال ا�ي طر�ه وفد ٔأوغندا �شأٔن ا�اطر، ٕاىل ٔأن ال ، ٔأشارت أ�مانةو  .166
حقائق وواقعیة، �ىل الرمغ من يه التمنیة ؤأن ت� أٔجندة ٕاىل و�ات نظر ا�ول أ�عضاء املتباینة احملمت� ف� یتعلق بتعممي 

يف �ا� �دوث ذ�، س�یكون هناك �ل، �متثل يف التفاوض ٔأو املسا�دة يف دمع وتتوقع �دوث ذ�. أ�مانة ال ٔأن 
هناك موقف متبا�ن ليس ٔأنه يف ت� اللحظة ��ات، ٕاىل أ�مانة كام ٔأشارت املفاوضات بني ا�ول أ�عضاء لتجنب املوقف. 

مالزي� والربازیل،  الق �لتعاون املشرتك بني الربامج ا�ي ٔأ�ره وفدف� یتعو التمنیة. جندة حول �یفية تعممي ا�االت ا�تلفة �ٔ 
ٔأوحضت أ�مانة ٔأنه ٕاذا متت ٕاضافة لك و مت التذكري بأٔن هذا هو نفس الرب�مج ا�ي مت تقدميه يف الفرتات املالیة السابقة. 

ف� یتعلق و التمنیة املس�تدامة.  نفسه �لنس�بة ٔ�هدافاليشء قطاع، فس�یصبح خمططا مزدحام للغایة، مضیفة ٔأن هذا هو 
ٔأن مس�توى الرضا ٔأشري ٕاىل ، 80و 82.6و 86أ�رقام ، 67�لسؤال أ��ري من وفد الربازیل ومس�توى الرضا يف الصف�ة 

ٔأكدت أ�مانة مرة ٔأخرى ٔأنه ٕاذا طلبت ا�ول أ�عضاء ز�دة، فلن �كون هناك مشلكة. مث و هدفا معقوال. % ميثل 80بنس�بة 
الرضا. معدل ، ف� یتعلق بتقيمي �یفية قياس 11و 9و 8ٔأن هناك مشلكة شائعة يف الربامج ٕاىل  شلك �امكذ� � ٔأشري 

ؤأفادت . %80للغایة، ٔأكرث من ا مرتفع�كون �ادة ما و مت قياسه مبسح يف هنایة ٔأي اج�ع. یيف معظم احلاالت، وذ�رت ٔأنه 
مانة ٔأهنا بصدد تقيمي �یفية حتسني قياس التأٔثري. ولهذا الغرض، ٔأوحضت ا�ٔ و السؤال احلقيقي هو مس�توى تأٔثري النشاط. ٔأن 

 س�یجري حوار مع ا�ول أ�عضاء حول �یفية جتاوز هذا النوع أ�سايس من القياس.

 .تعدیالت اقرتحت اليت والوفود العام املد�ر �ئب تعلیقات �ىل الفعل لتلقي ردود ٔأخرى مرة الباب الرئيس وفتح .167

لك من  طرحته ا�ي �لسؤال یتعلق ف� رش�ه �ىل العام املد�ر �ئب وشكر، الوطنیة بصفته ٕاندونيس�یا وفد وحتدث .168
 ٔأشاكل التعاون ميثل والربازیل مالزي� ٕالیه ٔأشارت ما ٔأن ٔأوحض، سؤا� هو هذا ٔأن الوفد ٕاىل ٔأشار ٔأن وبعد. والربازیل مالزي�

 مضن املتبادل التعاون خمطط ؤأ�رز، 70 الصف�ة ٕاىل الوفد ٔأشار مث. أٓخر �ر�مج يف ا�ي یتضح �ىل النحو الربامج �رب
 اس�ت�دم ا�ٓخر الرب�مج ٔ�ن مزدحام 8 الرب�مج س�یجعل ٔأنه الوفد �ر مل، 9 الرب�مج يف ا�طط ٕاىل و�لنظر. 9 الرب�مج

 مبادئ دمج يف �متثل ٔأساس هناك ؤأن أ�داء مؤرش يف �لفعل موجود ٔأنه الوفد ٔأوحض مث. ا�ططات من النوع هذا ٔأیضا
 �لطبع مشريا، معقدا �كون لن ٔأن أ�مر الوفد رٔأى، الس�یاق هذا ويف. الویبو �رامج يف التنفيذ �الل ٔأجندة التمنیة ؤأ�شطة

 .والربازیل مالزي� عنه �سأٔل ما �لفعل هو هذا اكن ٕاذا ما ٕاىل

 ما یتعلق وتناول الوفد. عهنا رضاه عن ؤأعرب املقدمة التوضی�ات �ىل ماتوس العام املد�ر �ئب الربازیل وفد وشكر .169
 املهم من �كون قد ٔأنه ٕاىل وأٔشار، املس�تدامة التمنیة ٔأهداف �شأٔن و�اصةً ، الربامج �رب والتعاون املس�تدامة التمنیة بأٔهداف

 ٔأن �ىل التأٔ�ید املهم من س�یكون لكن، الطرق ٔأفضل �كون ال قد ذ� ٔأن ورٔأى نفسه الرب�مج يف �ینا ذ� یتوفر ٔأن
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 تنس�یق ٔأن ٕاىل ٔأیضا �شري ٔأن شأٔنه من وهذا. هبا الویبو تضطلع اليت املهمة من �بريا �ُشلك جزءا املس�تدامة التمنیة ٔأهداف
 يف یدور ما �لضبط هو هذا ٔأن الوفد ٔأكد، املذ�ور ��طط یتعلق وف�. املنظامت بني مشرتكة مسأٔ� ٔأیضا یُعد ٔأجندة التمنیة

 يف تقدميه املمكن من اكن ٕاذا لكن، ملناقش�ته لٔ�مانة ذ� س�یرتك ٕانه الوفد وقال. ٕاندونيس�یا ذ�رت كام، 9 الرب�مج يف ذهنه
 فس�یكون، �ر�مج لك دا�ل بني املنظامت مشرتك 8 الرب�مج ٔأن مع توضیح، املثال سبيل �ىل، وأ�جوبة وثیقة أ�س�ئ�

 التمنیة ٔأهداف 8 الرب�مج يف تُدَرج ٔأن الوفد ا�متس، املس�تدامة لتمنیةا بأٔهداف التذكري �رد، اخلتام ويف. ٔأمرا مقبوال ذ�
 الحق. وقت يف أ�مانة س�توزعها اليت وأ�جوبة أ�س�ئ� وثیقة يف الربامج بني والتعاون املس�تدامة

 من بأٔنؤأفاد . الربامج �رب التعاون وهو، ٕالیه �شري ا�ي ا�طط هو هذا ٔأن ٕاندونيس�یا لوفد مالزي� وفد ؤأكد .170
 ٔأنه ٕاىل ؤأشار، الصف�ة ٔأ�ىل يف املس�تدامة التمنیة ٔأهداف وضع مع 8 الرب�مج يف ا�طط ینعكس ٔأن ٔأیضا مصلحته

 ٕادراج برضورة یتعلق ف� الربازیل قدمهتا اليت التعلیقات الوفد ؤأیّد. املعنیة بأٔجندة التمنیة اللجنة معل ٔأفضل �شلك س�یعكس
 .8الرب�مج  ٕاطار يف وا�ططات البیانیة الرسوم ت�

 راضني أ�عضاء ٔأن ٕاىل مشريا، املناقشة وقام بتلخیص، ا�لكمة ٔ��ذ ٔأخرى طلبات ٕاىل �دم وجود الرئيس ؤأشار .171
 التعاون حول وخمطط، أ�خرى الربامج مع احلال هو كام، أ��ىل رشیط هدف التمنیة املس�تدامة يف ٕاضافة مع 8 الرب�مج عن
 سيمت كام، طلبه مت ما ٕاىل ٕاكشارة 70 الصف�ة يف ا�ططات ٕاىل ٔأشار قد الوفود ٔأ�د ٔأن ٕاىل الرئيس ؤأشار. الربامج بني

 الرب�مج ٕاىل وانتقل، ٔأخرى الرئيس بعد وجود طلبات ؤأفاد. 8 الرب�مج بدایة يف الربامج بني التعاون حول خمطط تضمني
 ٕاىل ؤأشار، الب�ان أ�قل منوا)، قة ا�اكریيبمنط وب�ان الالتینية ٔأمر�اك، الهادئ واحملیط أٓس�یا، الب�ان العربیة، ٔأفریقيا، (9
 .واملزيانیة الرب�مج مرشوع من إالنلكزيیة النس�ة من 69 الصف�ة يف یبدأٔ  ٔأنه

ٔأجندة  توصیات تعممي( 3النتي�ة املرتقبة �لثا  یتعلق أ�ول. 9 الرب�مج �شأٔن سؤالني �یه ٔأن ٕاندونيس�یا وفد وّرصح .172
 النتاجئ املرتقبة ٕاىل النظر عند ولكن. هذا أ�ساس �ىل مزيانیة وجود ٕاىل الوفد ؤأشار. 76 الصف�ة يف) الویبو معل يف لتمنیةا

، الثاين �لسؤال یتعلق وف�. 9 الرب�مج ٔأداء مؤرشات يف 3النتي�ة املرتقبة �لثا �ىل  العثور �س�تطع مل، أ�داء ومؤرشات
�سرتاتیجیات  مثل مشاریع الكبرية �اصةً ، 9 الرب�مج مع املشاریع من الكثري �هيا ٕاندونيس�یا ٔأن ٕاىل ٔأوال الوفد ٔأشار

مزدمحة  بثنائیة س�مير الهادئ واحملیط أٓس�یا مكتب ٔأن الوفد والحظ. الفكریة املواتیة للملكية والبيئة الوطنیة للملكية الفكریة
 بعد املزيانیة من �كثري ٔأقل 2020/21 للثنائیة 1النتي�ة املرتقبة �لثا  مزيانیة �ون سبب �شأٔن توضی�ا الوفد ا�متس مث. �لعمل
 لتغطیة اكفية مزيانیة �یه س�یكون املكتب ٔأن من التأٔكد یود ٔأنه ٕاىل �ٕالشارة لكمته الوفد واختمت. 2018/19للثنائیة  النقل
 .املقب� للثنائیة املتوقعة ٔأ�شطته مجیع

 الالتینية ٔأمر�اك يف العمل �ىل أ�مانة وشكر، وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس غوات�ال وفد وحتدث .173
 ا�آلیة هذه مواص� �ىل أ�مانة وحث، إالقلميیة أ��شطة تنفيذ يف ا�مو�ة ٕاىل املقدم والتعاون، ا�اكریيب البحر ومنطقة
 الفكریة امللكية وخطط اسرتاتیجیات( 1النتي�ة املرتقبة �لثا ، 9 الرب�مج وتناول الوفد. أ��شطة ت�. يف التعاون لتيسري
 يف �لیه املوافقة متت مبا مقارنة �خنفاض سبب �شأٔن توضی�ات وطلب)، الوطنیة التمنیة ٔأهداف مع اليت تتوافق الوطنیة
 وطنیة اسرتاتیجیة �اللمن  الب�ان خمتلف يف جيد �شلك یعمل ذ� ٔأن �رى ا�مو�ة ٔأن مشريا ٕاىل، السابقة الثنائیة
 الفكریة �دیدة للملكية خطط دمج سيمت اكن ٕاذا عام، اجلدیدة للثنائیة �لنس�بة، ا�مو�ة �ساءلت، و��. الفكریة للملكية

 .ذ� �شأٔن تبدأٔ  مشاریع هناك حيث ٔأن، ا�اكریيب البحر منطقة يف احلا� يه ٔأهنا �رى واليت، �دیدة ب�ان يف
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 و�اصة، واملاكتب �ام �شلك التمنیة به شعبة تقوم ا�ي للعمل امتناهنا عن املت�دة العربیة إالمارات دو� ؤأعربت .174
 الصف�ة يف 1النتي�ة املرتقبة �لثا  خبصوص، ٔأوال. 9 الرب�مج �ىل وتعلیقات ٔأس�ئ� بأٔن �یه الوفد ؤأفاد. العريب املكتب

 املؤلف حق اسرتاتیجیات تعكس اجلدول هذا يف الواردة وأ�هداف أ�ساس�یة اخلطوط اكنت ٕاذا عام الوفد و�ساءل، 71
 خطوط 2018/19 السابقة الثنائیة تو�د يف ٔأنه ٕاىل الوفد ؤأشار. سابقا ُذ�ر �ىل حنو ما، 3 الرب�مج هبا یقوم والعمل ا�ي

. 71 الصف�ة يف اجلدول نفس يف ٔأیضا ُمدَر�ة أ�رقام هذه اكنت ٕاذا ما توضیح ؤأراد، حمددة بأٔرقام معینة ؤأهداف ٔأساس
 للملكية الوطنیة �سرتاتیجیات مراجعة حول املفقود أ�داء مبؤرش �لام ؤأ�اط، 1النتي�ة املرتقبة �لثا تناول  يف واس�متر
، 74 الصف�ة يف 9 الرب�مج موارد الوفد ٕاىل ٔأشار، ذ� ٕاىل و�ٕالضافة. الصدد هذا يف أ�مانة من توضی�ا وا�متس الفكریة
 جمال نقل يف املصل�ة ٔ�حصاب القدرات بناء ذ�ر ٔأن الت�دید و�ه �ىل مت بأٔنه ؤأفاد، 2النتي�ة املرتقبة رابعا  مضن 4 الفقرة

 أٓس�یا ملنطقة فقط هذا خمصص القدرات بناء اكن ٕاذا عام أ�مانة وسأٔل الهادئ واحملیط أٓس�یا خمصص ملنطقة التكنولوجيا
، غوات�ال �انب وٕاىل الفقرة؟ ت� يف ینعكس ال ملاذا، بنعم إال�ابة اكنت وٕاذا. ٕاقلميي �رب �كون ٔأن ميكن ٔأو الهادئ واحملیط
 يف �بريا اخنفاضا هناك ٔأن ٕاىل فأٔشارت، 2النتي�ة املرتقبة �لثا  ذاته �شأٔن عن القلق املت�دة العربیة إالمارات دو� ٔأعربت
 ٔأیضا ذ�ر الوفد ٔأنه س�یلمتس، و��٪. 67 بنس�بة املؤقتني املوظفني�دد  يف اخنفاضا وكذ�، املاضیة �لثنائیة مقارنة املزيانیة

 .الصدد هذا يف توضی�ا من أ�مانة

 ؤأشار. لب�ه للغایة �م �ر�مج ٔأنه ٕاىل ؤأشار، 9 الرب�مج يف هبا املضطلَع لٔ��شطة أ�مانة �ىل الربازیل وفد ؤأثىن .175
رٔأي الوفد ، املثال سبيل و�ىل. املناطق املنمتیة ٕاىل ت� أ�عضاء ا�ول �مع أ��شطة من مجمو�ة یوفر الرب�مج ٕاىل ٔأن كذ�

 یضطلع ا�ي العمل جودة بتحسني و�سمح �برية فائدة ذو الفكریة للملكية الوطين املكتب يف التقنیة التحتیة البنية تعز�ز ٔأن
 يف ابتاكري وٕابداعي ٕا�كولو� لنظام املتطلبات ٔأ�د ميثل الصناعیة للملكية فعال مكتب وجود ٔأن ٕاىل ؤأشار، املكتب به

 �مة بأٔ�شطة ٔأنه قام ٕاىل ؤأشار، 9 الرب�مج ٕاطار يف الویبو معل من �ام جزءا �ُشلك القدرات بناء ٔأن الوفد ؤأوحض. الب�ان
 للعمل وعن تقد�ره بللمكت امتنانه عن الوفد ؤأعرب. وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك مكتب مبسا�دة الالتینية ٔأمر�اك يف نُظمت
 ب�ان مجمو�ة �مس غوات�ال وفد به ٔأدىل ا�ي للبیان تأٔییده الوفد ؤأ�لن. أ��داث هذه ٕاطار يف الویبو به تقوم ا�ي املهين
 ٕاىل الوفد ٔأشار، املت�دة العربیة إالمارات وفد ذ�ر كام، املقرت�ة أ�داء مبؤرشات یتعلق وف�. وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك

 أ�مانة من وا�متس �سرتاتیجیات الوطنیة للملكية الفكریة مبراجعة یتعلق ف�، 1لنتي�ة املرتقبة �لثا ل  وفقا املؤرش استبعاد
 من كجزء ٔأجندة التمنیة توصیات تعممي تذ�ر اليت، 3النتي�ة املرتقبة �لثا  وتناول الوفد. �ستبعاد هذا وراء السبب توضیح
 و�یفية املرتقبة النتي�ة لت� ا�صصة املزيانیة حول املعلومات من مزیدا وطلب �شدة الهدف هذا یؤید بأٔنه ؤأفاد، 9 الرب�مج

 هناك ٔأن ٕاىل كذ� الوفد ؤأشار. 2و�لثا  4النتيجتني املرتقبتني �لثا  مزيانييت بني العالقة نظرا لعدم وضوح، اس�ت�دا�ا
 اكن ٕاذا عام الوفد وسأٔل. 2 رابعا املرتقبة النتي�ة ٕاطار يف ز�دة هناك بي�، 4 �لثا رتقبةامل للنتي�ة املقرت�ة املزيانیة يف اخنفاضا

 .ٔأخرى ٕاىل نتي�ة مرتقبة من حتوی� یمت أٓخر ٔأو �شاط تنفيذ اكن ٕاذا ما ٔأو ذ� �شأٔن الفعلیة الفروق توضیح لٔ�مانة ميكن
 فصل املفيد من س�یكون ٔأنه الوفد رٔأى، املقب� واملزيانیة الرب�مج جلنة الج��ات، املس�تقبلیة للمرشو�ات اكقرتاح، ؤأ�ريا

 �ر�مج �یه �كون ٔأن یقرتح ال كذ� ٔأن الوفد واتضح. املناقشات لتسهیل الفردیة إالقلميیة الویبو مباكتب املتعلقة املعلومات
 لك به یقوم ما لفهم أ�عضاء ل�ول �دا مفيدا س�یكون ٕاقلميي مكتب �لك فردیة معلومات ٔأن وجود ولكنه �رى، فردي
 .الرئيس الس�ید. حصیح �شلك �دة �ىل مكتب

 �شأٔن والربازیل إالمارات طرحهتا اليت أ�س�ئ� الوفد رد�د، 9 �لرب�مج یتعلق ف� �لفعل الوفد ذ�ره ما ٕاىل و�ٕالضافة .176
النتي�ة املرتقبة  ٕاطار يف ٔأیضا �مت ٔأنه ٕاىل ؤأشار، الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیات ملراجعة املفقودة أ�داء مؤرشات
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�سرتاتیجیات  يف حق املؤلف مكو�ت وموارد ٔأعامل مجیع بأٔن ٔأیضا الوفد ٔأفاد، املت�دة العربیة إالمارات ذ�رت وكام .1�لثا 
 بعض ٔأن یعين هذا فٕان، و��. الرب�مج يف ٔأخرى نتي�ة مرتقبة �ىل توزیعها ٔأعید قد 3 للرب�مج الوطنیة للملكية الفكریة

 لنتي�ة اس�ُتوعبت قد املؤلف حبق اخلاصة واملزيانیة الرب�مج مكو�ت مجیع ٔ�ن 9 الرب�مج حتت ستندرج واملوارد أ�عامل
 يف �بريا اخنفاضا هناك ٔأن الوفد ٔأكد، ذ� ٕاىل و�ٕالضافة. ذ� عن �یفية رؤیة الوفد سأٔل، الس�یاق هذا ويف. مرتقبة ٔأخرى
 العمل ٔأن من التأٔكد �رید ٔأنه �ىل وشّدد الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیات �شأٔن 2020/21 للثنائیة املقرت�ة املزيانیة

 املقرت�ة املزيانیة يف الكبري �خنفاض هذا �سبب مشألك یوا�ه ٔأو یعاين لن �سرتاتیجیات الوطنیة للملكية الفكریة �ىل
 .املقب� للثنائیة

 حقوق جمال يف إالمنائیة ملبادراهتا س�نویة للویبو ترب�ات 1987 �ام الیا�نیة تقدم منذ احلكومة بأٔن الیا�ن وفد وذك�ر .177
 �رامج من متنو�ة مجمو�ة بتنفيذ الیا�ن قامت، الیا�نیة �ست�نیة للصنادیق الفعال �س�ت�دام �الل ومن. الفكریة امللكية

 ورش من العدید عقد ذ� يف مبا، الصناعیة امللكية جمال يف وٕافریقيا الهادئ واحملیط أٓس�یا مناطق يف النامية للب�ان املسا�دة
 شهد، املايض العام ويف. أ�خرى واملاكتب للویبو الفكریة للملكية التحتیة البنية وحتسني �رباهئا وٕارسال والندوات العمل

 الهادئ واحملیط �ٓس�یا الیا�نیة �ست�نیة للصنادیق �اما 30يف بلوغ  �مة �متثل مناس�بات الیا�نیان �ست�نیان الصندوقان
 ٕاىل الیا�نیة �ست�نیة الصنادیق حتویل سيمت، وا�ٓن. والب�ان أ�قل منوا ٔ�فریقيا الیا�نیة �ست�نیة للصنادیق ٔأعوام 10و

 وتلزتم. وفعالیة ٕانتاجية ٔأكرث �شلك العاملیة الفكریة امللكية ٔأنظمة �مع �نیة الیا�نیةت�س  للصنادیق �دید �املي صندوق
 كفاءة ٔأكرث �شلك الیا�ن صنادیق اس�ت�دام لضامن التعاونیة مبادراهتا بتحسني ٔأوال الویبو مع �لتعاون الیا�نیة احلكومة
 الثنائیة يف ٔأیضا الویبو مع وناليت تمت �لتعا التمنیة �رامج الزتا�ا بدمع تؤكد ٔأن تود الیا�ن ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. وفعالیة
2020/21. 

 وقت يف ذ�رها اليت الطیبة ا�لكامت ورد�د الهادئ واحملیط أٓس�یا ملكتب �س�تثنايئ العمل �ىل مالزي� وفد ؤأثىن .178
 اكن ٕاذا مبا یتعلق ف� إالمارات وفد من الوفد لسؤال ومكتابعة. املكتب وفعالیة كفاءة �شأٔن إالقلميیة مجموعته منسق سابق
، ٕاندونيس�یا وفد الحظ وكام، 9 الرب�مج مزيانیة يف املدر�ة �سرتاتیجیات الوطنیة للملكية الفكریة يف حق املؤلف حصة
 ا�ول الطلب من ز�دة يف ٕاىل الوفد أٔشار السابقة، الثنائیة أٔقل قلیال عن 2020/21 للثنائیة املقرت�ة املزيانیة ٔأن حيث

النتاجئ  من مفقودة 3النتي�ة املرتقبة �لثا  بأٔن ٔأیضا الوفد ؤأفاد. �سرتاتیجیات الوطنیة للملكية الفكریة يف ملسا�دهتا أ�عضاء
 .الفردیة إالقلميیة املاكتب �رامج ليك یعكس �قرتاح تقدمي مت بأٔنه يف الرٔأي مع وفد الربازیل واتفق أ�داء ومؤرشات املرتقبة

، النامية الب�ان يف ا�ولیة التسجیالت �دد �شأٔن أ�داء ومؤرش 9�نیا  رتقبةالنتي�ة املٕایطالیا ٕاىل  ؤأشار وفد .179
 �دد اعتبار سبب عن املعلومات من املزید وا�متس ٕاضايف، ٔأداء الب�ان مكؤرش من إالضايف اعتبار العدد وطلب

 .مكؤرش اجلدد أ�عضاء وليس التسجیالت

 تعكس املرتقبة ت� النتي�ة ٔأن ؤأوحضت، مؤرشات تو�د ال وملاذا 3النتي�ة املرتقبة �لثا  مسأٔ� وتناولت أ�مانة .180
 ٔأداء مؤرش ظهور �دم يف السبب هو وهذا. ٔأجندة التمنیة تعممي �ىل إالرشاف يف �مته �متثل ا�ي، العام املد�ر �ئب معل
 �لنظر، ولكن البنود لبعض فقط ختفيضا هناك ٔأن أ�مانة ٔأوحضت، املزيانیة بتخفيض یتعلق وف�. 9 الرب�مج ٕاطار يف حمدد
 نقل �سبب التخفيض ٔأن ٕاىل كذ� أ�مانة ؤأشارت .�لفعل الربامج مجلیع إالنفاق يف ز�دة فٕان هناك، العامة الصورة ٕاىل

 الوطنیة �السرتاتیجیات یتعلق وف�. ٔأفریقيا يف �دیدة �ارجية ماكتب ٕا�شاء عقب، اجلزا�ر يف الویبو مكتب ٕاىل وظیفة
هت، الفكریة للملكية  �لنس�بة املوقف بأٔن كذ� أ�مانة ؤأفادت. ؤأن ت� مشلكة، هناك ٕاىل وجود تناقضات أ�مانة نو�
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 ليس هذا ولكن، �سرتاتیجیة �لهيا تنفيذ ینبغي الب�ان من �ددا هناك يف ٔأن �متثل الفكریة للملكية الوطنیة لالسرتاتیجیات
 يف تغیري هناك ٔأخرى �االت ويف �سرتاتیجیة؛ من �نهتاء مت، احلاالت بعض يف ٕاىل ٔأنه و�رجع السبب يف هذا. احلال هو

تنفيذ  مت، احلاالت بعض أ�مانة ٔأنه، يف ؤأوحضت. ٔأخرى اسرتاتیجیة لها �كون ٔأن �رید اجلدیدة ؤأن احلكومة احلكومة
 �املي بتقيمي بأٔهنا تقوم ؤأفادت أ�مانة. حتد�هثا ٔأو صیاغهتا ٕا�ادة ٕاىل حتتاج �سرتاتیجیة فٕان و�لتايل، �لفعل �سرتاتیجیة

 مع دا�لیا اج��ا ٕاىل ٔأن أ�مانة ٔأشارت، أ�مر واقع ويف. الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیات مسأٔ� موا�ة �یفية حول
 يف س�یعقد، الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیة هذه مع للتعامل املايض يف توظیفهم مت ا��ن �ستشاریني اخلرباء

 تأٔثري قياس و�یفية، �سرتاتیجیات ت� صیا�ة طریقة حتسني و�یفية املوقف �ج�ع وس�یقَّميِ . الویبو يف التايل أ�س�بوع
 التايل أ�س�بوع يف لالج�ع املتوقعة احملص� وس�تكون. املس�تقبل اسرتاتیجیات مع التعامل �یفية، أٓخر ومبعىن. �سرتاتیجیة

 �یفية حول التوجهيیة املبادئ ذ� يف مبا، الفكریة للملكية وطنیة اسرتاتیجیات ٕالنتاج والو�ئق الكتیبات مجلیع حتدیث يه
 تالكيا� معظم بأٔن كذ� ؤأفادت. �سرتاتیجیة بتنفيذ الب�ان ٕالزام ميكهنا ال ٔأنه ٕاىل أ�مانة ؤأشارت. �سرتاتیجیة تنفيذ

 �ىل وردا. معاجلهتا جيب مشلكة يه �سرتاتیجیة تنفيذ مسأٔ� ٕان مجیعها قالت، 9 الرب�مج یفع� ف� تنظر اليت الرقابیة
 وتناولت أ�مانة. متیزي دون املناطق �شمل مجیع القدرات بناء ٔأن أ�مانة ٔأكدت، القدرات بناء �شأٔن إالمارات وفد سؤال
 القيام �یفية يف تفكر وسوف، ذ� س�تقِميّ  ٕاهنا وقالت، إالقلميیة املاكتب بأٔ�شطة یتعلق ف� منفصل تصنیف وجود مسأٔ�
 يف املوارد ز�دة ٕاىل مسأٔ� أ�مانة وتطرقت. وأ�جوبة أ�س�ئ� وثیقة يف العنارص هذه ٕادراج هو احلل �كون قد ولكن، بذ�
 منوا أ�قل الب�ان شعبة يف املوارد من املزید ختصیص مت ٔأنه ٔأوحضت، الربازیل وفد ٔأ�رها اليت 2النتي�ة املرتقبة رابعا  ٕاطار

النتي�ة املرتقبة  ٕاطار ويف أ��شطة. يف ز�دة ٔأو �اص �ر�مج هناك، التكنولوجيا نقل �ا� يف وكام، املناس�بة للتكنولوجيات
 يف �شارك تعد مل منوا أ�قل الب�ان ٔأن ٕاىل �رجع ذ� ٔأن أ�مانة ٔأوحضت، طفيف ختفيض یو�د حيث، 1�لثا 

 ا�ول بعض �ى وس�یكون. مشوال ٔأقل ٔأو طمو�ا ٔأقل خطط يف ولكن �سرتاتیجیات الوطنیة للملكية الفكریة
 وس�یكون �ى بعض ٔأصغر؛ يشء ٔأو وطنیة �رامج أ�خرى ا�ول �ى وس�یكون الفكریة؛ للملكية وطنیة اسرتاتیجیات

 �یفية تقيمي ٕا�ادة من كجزء وضو�ا ٔأكرث یصبح سوف اجلواب بأٔن أ�مانة ٔأفادت مث. معني لقطاع خطط ٔأو �رامج ا�ول
، لش�بونة يف واملشاركة التسجیالت �شأٔن ٕایطالیا وفد �سؤال یتعلق وف�. �سرتاتیجیات الوطنیة للملكية الفكریة معاجلة
 من جزءا �لطبع س�یكو�ن الصناعیة وامللكية املؤلف حق ٔأن ٕاىل أ�مانة ؤأشارت. السؤال هذا ٕاىل س�تعود ٔأهنا أ�مانة ذ�رت

 .الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیات

 أ�س�ئ� وثیقة يف 2ورابعا  4النتيجتني املرتقبتني �لثا  توضیح وطلب، ردودها �ىل أ�مانة الربازیل وفد وشكر .181
 مؤرش وتناول الوفد. متاما ٔأنه فهمها من الرمغ �ىل ا�اكم� املالحظات تدو�ن من �متكن مل ٔأنه ؤأشار ٕاىل، ٔأمكن ٕان، وأ�جوبة
 خطوط اكنت ٕاذا عام ٔأیضا الوفد وسأٔل. هذا املؤرش ٕادراج ٕا�ادة وطلب، الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیات مراجعة
 .لٕالدراج �اهزة س�تكون وأ�هداف أ�ساس

 وفد به تقدم ا�ي �قرتاح ؤأیّد أ�مانة قدمهتا اليت لٕال�ا�ت تقد�ره عن املت�دة العربیة إالمارات وفد ؤأعرب .182
 بأٔن وتأٔ�یدا توضی�ا الوفد وا�متس. الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیات مبراجعة املتعلق املؤرش ٕادراج ٕال�ادة الربازیل
 الثنائیة من املؤلف حق مع التاكمل تعكس الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیات ٕاطار يف اجلدول يف الواردة أ�رقام
 نقل يف املصل�ة ٔ�حصاب القدرات ببناء یتعلق ف� املقدمة إال�ابة الوفد ٕاىل استناد، ذ� ٕاىل و�ٕالضافة. السابقة

 أٓس�یا منطقة ٕاىل ٕاشارة وضع الرضوري من ٔأنه یعتقد ال ٔأنه الوفد وذ�ر، املناطق جبمیع یتعلق أ�مر ٕان وقال، التكنولوجيا
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 واحملیط أٓس�یا منطقة حيال وجود مر� �كون ميكنه فهيا ٔأن اليت احلا� ليست هذه مشريا ٕاىل ٔأن، الفقرة يف الهادئ واحملیط
 .املناطق من و�ريها الهادئ

يف  س�ُتدرج 2ورابعا  4النتيجتني املرتقبتني �لثا  توضی�ات أٔن، إالضافية أ�س�ئ� �ىل يف ردها أ�مانة، ؤأكدت .183
 ليس ذ� ٔ�ن، الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیات يف دجمهام مت الصناعیة يةوامللك  املؤلف حق أ�س�ئ� وأ�جوبة وأٔن

، فقط الهادئ واحملیط أٓس�یا منطقة تذ�ر " اليت1الفقرة الفرعیة "، 74 الصف�ة يف الواردة �لفقرة یتعلق وف�. �دیدا شيئا
 شامال مجلیع س�یكون القدرات بناء ٔأن أ�مانة ٔأكدت مث. إالشارة سبب هو وهذا، الز�دة تعكس الفقرة ٔأن أ�مانة ٔأوحضت
 املناطق.

�سرتاتیجیات الوطنیة للملكية  مراجعة ٕادراج ٕ��ادة الربازیل وفد اقرتاح �شأٔن توضی�ا ٕاندونيس�یا وفد وطلب .184
 .أ�داء مؤرشات يف 1لنتي�ة املرتقبة �لثا ا حتت الفكریة

النتيجتني  ٕاطار يف وأ�جوبة أ�س�ئ� وثیقة يف توضی�ات �ىل �حلصول الربازیل طلب ٔأن ٕاىل الرئيس ؤأشار .185
 القدرات لبناء الالزمة �ملوارد املتعلقة النقطة حول الفعل لتلقي ردود الباب فتح ؤأ�اد. تنفيذه سيمت 2ورابعا  4املرتقبتني �لثا 

 النتي�ة املرتقبة �لثا مسأٔ� للت�دث �شأٔن أ�مانة ا�لكمة ٕاىل ٕ�عطاء قام مث. املوارد يف الز�دة ويه التكنولوجيا نقل ٔأ�ل من
1. 

رت .186 . كلك الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیات مسأٔ� تقيمي ٕا�ادة ٔأو تقيمي ٔأو مبراجعة تقوم بأٔهنا التأٔ�ید أ�مانة و�ر�
 للملكية الفكریة �سرتاتیجیات الوطنیة مراجعة �شأٔن أ�داء مؤرش ٕادراج يف أ�عضاء ا�ول رغبت ٕاذا ٔأنه أ�مانة وذ�رت

دت. بذ� القيام ميكن فٕانه  الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیات مسأٔ� ٔأن مفادها اليت النقطة �ىل ٔأخرى مرة أ�مانة وشد�
. منسقة بطریقة العضو ا�و� مع أ�مانة به تعمل ٔأن ميكن ا�ي إالطار هو، املطاف هنایة يف ٔ�ن ذ�، جبدیة معاجلهتا جيب
 لك مع املقبل العام هبا س�تقوم اليت �ٔ��شطة رغبات قامئة، العام هنایة يف ٔأهنا ستتلقى، أ�مانة ٔأوحضت، املثال يلسب  و�ىل

 يف انفصاال هناك فٕان، و��. الفكریة للملكية �سرتاتیجیة الوطنیة ٔأساس �ىل الطلب هذا أ�مانة تتلقى ما �درا لكن، ب�
 ٕا�ادة ٕاضافة ميكن ٔأنه �دید من أ�مانة ٔأكدت، اخلتام ويف. الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیة ٕازاء تفع� ما �شأٔن الواقع
 .اجلدید املراجعة عنرص

 مراجعة ٕاطار يف أ�داء وضع مؤرشات ٕا�ادة ٕ�ماكنیة املتعلق التوضیح �ىل أ�مانة ٕاندونيس�یا وفد وشكر .187
 بعض ؤأوحض ٔأنه، يف. مفتو�ا �زال ال اخلیار هذا ٕازاء ٔأن قلقه عن الوفد ؤأعرب. الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیات

 �كون هناك، �نهتاء وقت وحبلول، تنهتيي حىت س�نوات الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیة �س�تغرق قد، أ�حيان
 للملكية الوطنیة �سرتاتیجیة مراجعة يف �رغب قد احلكومة ٔأن الوفد ؤأوحض. �ٔ�مر هتمت �دیدة وحكومة �دیدة انت�ا�ت
 أٓس�یا مكتب �ب طرقت، �لفعل ذ� تفعل لن ٔأهنا ٕاذا، موحضا ب�ه ٔأن من یتأٔكد ٔأن الوفد ٔأراد، الس�یاق هذا ويف. الفكریة
 قادرا الوفد س�یكون هل، الفكریة للملكية وطنیة اسرتاتیجیة من منق�ة �س�ة �رید اجلدید رئيسها ٕان لتقول الهادئ واحملیط

 ف� مرونة یُبدي فٕانه قد، ٕاذا ما ٔأمكنه ذ� ٔأنه ٕاىل الوفد ؤأشار. �لفعل اع�ده مت ما تنفيذ ٕاىل یضطر ولن بذ� القيام �ىل
 .أ�داء مبؤرشات یتعلق

 حيركها منظمة الویبو ٔأن ٕاىل مشرية، القامئة الفكریة امللكية اسرتاتیجیة بتنفيذ العضو ا�و� تُلزم لن ٔأهنا أ�مانة ؤأكدت .188
 .واملزيانیة الرب�مج مرشوع ٕاىل العنرص هذا س�تعید ٔأهنا أ�مانة ٔأكدت مث. أ�عضاء
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 �ج�ع حمارض ٔأن ٔأوحض ٔأیضا ولكن، واملزيانیة الرب�مج مرشوع ٕاىل س�یعود أ�داء مؤرش ٕاىل ٔأن الرئيس و�لُص .189
ؤأنه سيمت  الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیات مراجعة ٕاىل احلا�ة �ا� يف ا�مع توفري سيمت ٔأنه يف أ�مانة ثقة س�تعكس

 النحو �ىل إالقلميیة املاكتب و�شأٔن 2ورابعا  4النتيجتني املرتقبتني �لثا  يف ٕاطار وأ�جوبة أ�س�ئ� وثیقة التفسريات يف تقدمي
 اخلاصة واملسأٔ�، تكنولوجياال  بنقل املتعلق التفسري وهو، التحقق منه یتعني توضیح هناك ٕاىل ٔأنه الرئيس ؤأشار. املطلوب

. الهادئ واحملیط أٓس�یا منطقة يف الز�دة �سبب الهادئ واحملیط أٓس�یا منطقة ٕاىل �شري واليت، التكنولوجيا بنقل املتعلقة �للغة
احلدیث  �ب فتح ؤأ�اد تقدميها سيمت لش�بونة �شأٔن املهمة إالیضا�ات بعض وجود ٕاىل، أ�مانة ذكّرته بعد، ؤأشار الرئيس

 مع للجمیع مقبوال 9 الرب�مج ٔأن الرئيس اعترب، طلبات لل�دیث ٔأي وجود لعدم ونظرا. �ادال ملخصا ذ� اكن ٕاذا ما ملعرفة
 ٕاىل الرئيس انتقل مث. لش�بونة �شأٔن ٕایطالیا وفد ٕاىل املقدمة وإالیضا�ات وأ�جوبة أ�س�ئ� وثیقة يف التفسريات هذه مرا�اة

 .واملزيانیة الرب�مج مرشوع من 77 الصف�ة من بدءا)، املتقدمة والب�ان انتقالیة مبر�� متر اليت الب�ان( 10 الرب�مج

ر .190  �دا سعیدا بأٔنه، البند هذا �شأٔن السابق ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق مجمو�ة لبیان وفقا، �رواتیا القول وفد و�ر�
 ؤأعرب. �ام �شلك ب�ه يف الفكریة امللكية نظام ٕادارة حتسني يف �سامه ٔ�هنا القدرات بناء بأٔ�شطة املتعلقة ��صصات

 والس�یاساتیة الترشیعیة املسا�دة مثل، تنفيذها مت اليت ٔأو تنفيذها املزمع أ��شطة لت� ارتیا�ه عن، الوطنیة بصفته، الوفد
و�رامج  ؤأ�شطة دماهتاو� الویبو ملنت�ات للرتوجي القدرات بناء وخمتلف ٔأ�شطة أ�عضاء ل�ول الفكریة امللكية جمال يف

 يف الفكریة امللكية تعز�ز يف �سامه بأٔهنا �رواتیا ؤأعرب عن اعتقاد، ا�مو�ة يف أ�عضاء ا�ول يف الفكریة امللكية تدر�س
 .والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة ب�ان

ا�ي  املمتزي العمل �ىل ؤأثىن. والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة عن نیابة عن تأٔییده للبیان لیتوانیا وفد ؤأعرب .191
 رسوره عن الوفد كام ٔأعرب. املنطقة يف املشاریع تنفيذ يف املتقدمة والب�ان انتقالیة مبر�� متر اليت الب�ان تقوم به ٕادارة

 20 من ٔأكرث يف ٔأطراف ٔأو مه ٔأعضاء املنطقة ب�ان ٔأن ٕاىل ؤأشار القدرات بناء ا�صصة ٔ��شطة املوارد يف ز�دة لوجود
�ىل  الفكریة امللكية ٔأنظمة تنفيذ �ىل قدراهتم لتحسني للغایة �مة أ��شطة ت� تُعد ��، ب� �لك الویبو صكوك من صك

النقطة  ويه، التنفيذ اسرتاتیجیات السادسة يف النقطة لرؤیة رسوره عن، لیتوانیا �انب من، الوفد ؤأعرب. النحو السلمي
 للغایة �م ٔأهنا هدف الوفد رٔأى واليت، الرمقي العرص يف للتعاون احلالیة الت�د�ت هتدف ملوا�ةاليت  اخلاصة �ٔ��شطة

آلیة وضع يف الویبو تقد�ا اليت القيِّمة املسا�دة ٕاىل ؤأشار، سعادته عن إالعراب الوفد وواصل. القادمة للثنائیة  الوساطة أ
 ا�صصة املوارد اخنفاض ٕاىل الوفد ٔأشار، النتي�ة حسب املوارد وف� خيص. �شأٔهنا ٔأن �یه ٔأس�ئ� ذ�ر الوفد اخلاصة به واليت

آلیات لتنفيذ  یثقل لن الشخصیة املوارد نقص اكن وعام ٕاذا. املنطقة لب�ان حتد� ميثل لن ذ� اكن ٕاذا عام و�ساءل الوساطة أ
 اخلدمات �ىل ٔأكرب بدر�ة یعمتد لرب�مجا اكن، احلالیة الثنائیة �الل ٔأنه، ٕاىل إالشارة مع، 10 الرب�مج موظفي اكهل

 تُظهر التحویالت بعد املزيانیة ٔأن من الرمغ �ىل، القادمة للثنائیة بال ز�دة ظل املزيانیة من البند هذا لكن، الفردیة التعاقدیة
 �ىل الرب�مج قدرة �ىل یؤ�ر لن املوظفني موارد يف �خنفاض بأٔن تطمینات الوفد طلب، و��. وجود ز�دة ٕاىل احلا�ة
 .الرب�مج بعمل ا�ٓن حىت عن سعادته الوفد ٔأعرب، اخلتام ويف. املنطقة يف الربامج تنفيذ

 يف تتعلق تعلیقاته بأٔن الوفد ورصح. اجللسة الرئيس هبا ید�ر اليت للطریقة الكبري تقد�ره عن ��س�تان وفد ؤأعرب .192
 ٕاطار يف، 30 الرب�مج مع �لتدا�ل ٔأیضا ولكن، احلايل الوقت يف مناقش�ته جتري ا�ي، 10 �لرب�مج فقط ليس، الواقع
 ورٔأى، أ�مر �لضبط ذ� یتعني ٕا�رة ٔأ�ن من ؤأشار الوفد ٕاىل �دم تأٔكده. 25 �لرب�مج ؤأیضا، �سرتاتیجي الهدف هذا
بوصفها  یمت تقدميها الویبو بأٔن الوفد وذكّر. السابق الیوم يف تقدميه مت ا�ي �قرتاح تناول ٔأي، ا�ٓن تناو� املناسب من ٔأنه
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ٔأوحض  كام، يف الو�دات �برية جتزئة هناك ٔأن الوفد ؤأضاف. �مهتا بیان يف بوضوح مذ�ور اجلانب هذا ؤأن لالبتاكر منظمة
 بعض مع و�بتاكر التكنولوجيا دمع مراكز تتعامل، املثال سبيل و�ىل. �البتاكر املتعلقة املسائل تتناول اليت، من قبل
 �ىل للحصول �البا �سعى اليت واجلامعات ا�ٔاكدميیة �ملؤسسات العمل معظم و�رتبط. الرباءات بأٔعامل وتقوم �بتاكر جوانب

 ا�ول یمت ٕا�ا�، احلا� هذه يف مث. هبا اخلاصة الفكریة امللكية س�یاسات وضع �یفية مثل، الص� ذات املسائل �شأٔن ٕارشادات
 يف یعملون ا��ن املوظفني بعض ٕاىل ٔأن ٔأیضا الوفد ٔأشار، و�ملثل. إالمنايئ التعاون شعبة مثل، ٔأخرى ُشعب ٕاىل أ�عضاء

 املس�توى �ىل متوقفة الشعبة هذه ؤأن يف الرتخيص ٔأیضا یعملون أ�عامل ور�دة واملتوسطة الصغرية املرشو�ات دمع شعبة
 للغایة الصعب من أٔصبح ٕانه الوفد قال مث. �بتاكر جوانب بعض مع ٔأیضا املاكتب تتعامل، ٔأخرى �حية ومن. إالقلميي
 اكن ٕاذا عام الوفد سأٔل مث. مزتامنة بطرق املسا�دة �ىل العثور و�یفية، املسا�دة �ىل العثور �یفية فهم أ�عضاء ل�ول �لنس�بة

 خمتلفة و�دات ومع القدرات بناء مع تتعامل الو�دات بعض ٔ�ن، أ�عضاء ا�ول لتوجيه وا�دا منفذا توفر ٔأن للویبو ميكن
 أ�عضاء ل�ول املتاعب من الكثري يف ذ� ویتسبب. منفصل متوقفة �شلك ٔ�هنا �بتاكر من خمتلفة جوانب تتعامل مع
 نقص فٕاهنا تعاين من، ذ� �ىل و�الوة. الو�دات هذه تؤدهيا اليت الوظائف فهم �ري الواحض من ؤأصبح، مهنا لالس�تفادة

 �شأٔن أ�عضاء ا�ول توجيه ميكهنا منفص� ابتاكر شعبة ٕا�شاء يف النظر ٕاىل �ا�ة هناك ٔأن الوفد ذ�ر، و�� .املوارد
 مل ٕاذا ٔأنه الوفد واقرتح. لها ا�اكفية املوارد توفري وضامن معا املوارد دمج �ىل ذ� سيسا�د حيث، �البتاكر املتعلقة اجلوانب

 یمت مزامنة ُشعبة، أ�قل فعىل، املقرت�ة الُشعبة يف املسامهة من �البتاكر املتعلقة اجلوانب تتعامل مع اليت الُشعب لك �متكن
 والب�ان انتقالیة مبر�� متر اليت والب�ان أ�عامل ور�دة واملتوسطة الصغرية املرشو�ات مثل، ا�تارة الُشعب من منفص�
 لتلبیة وا�دة منفذ أ�عضاء ا�ول �ى �كون حبیث الُشعب ت� من �دیدة وٕا�شاء شعبة التمنیة تنس�یق وٕادارة املتقدمة
 الثنائیة من إالمنائیة �ٔ��شطة قامئة تقدمي أ�مانة من الوفد ا�متس كام. ٔأخرى ٕاىل شعبة من تقفز ال ٔأن �البتاكر املتعلقة طلباهتا
�د خمطط شلك يف ٕامنايئ �شاط لك �لكفة توزیع �انب ٕاىل، السابقة  أ�عضاء ل�ول للغایة مفيدا ذ� س�یكون حيث، مو�

 تقيمي الصعب من ٔأصبح، �الیا هبا املعمول للمامرسة ووفقا. للمس�تقبل أ��شطة ت� وكفاءة كفایة مدى تقيمي و�سا�دها �ىل
 لتلكفةل  الفردي توزیعها مع جنب ٕاىل اليت یمت تقدميها يف تقار�ر الویبو، جنبا التمنیة، من ٔأ�شطة املوجزة املس�ت�لصة املعلومات

 أ�عضاء. لصاحل ا�ول

 مبر�� متر اليت الب�ان شعبة من الزمالء ٕان وقال لالبتاكر منفص� شعبة �قرتاح املتعلق السؤال ٕاىل الرئيس ؤأشار .193
 ٔأفضل حول أ�مانة مع یناقش ٔأن الرئيس اقرتح مث. الشعبة معل حول ٔأفاكر تقدمي يف �رغبون قد املتقدمة والب�ان انتقالیة
 ونقطة، التطو�ر خمطط �شأٔن ممكنا �كون ٔأن ميكن ما حبث ٕاىل أ�مانة ود�ا للغایة احملدد السؤال هذا �ىل لٕال�ابة طریقة

 لل�دیث ٔأخرى طلبات ٔأي الرئيس �ر ومل. أ�مر لزم ٕاذا ٕالیه تعود ٔأن ميكن اللجنة ٔأن ٕاىل ٔأخرى مرة إالشارة مع، البیا�ت
 .للرد أ�مانة ٕاىل ا�لكمة فأٔعطى، 10 الرب�مج حول

مسأٔ�  وتناولت أ�مانة. معلها عن الطیبة التقد�ر عبارات �ىل أ�عضاء ا�ول، يشء لك وقبل ٔأوال، أ�مانة وشكرت .194
 وهو، حقا طفيف ختفيض ٔأنه ؤأوحضت، املناز�ات لتسویة البدی� �ٔ��شطة املتعلقة أ��شطة موارد يف الطفيف �خنفاض

 لن بأٔنه املوقر�ن املندوبني أ�مانة طمأٔنت، ٔأیضا املوارد حيث ومن. الرب�مج یقد�ا اليت اخلدمات ومكیة جودة �ىل یؤ�ر لن ما
 ٔأي � �كون لن ذ� لكن، املوظفني ف� خيص ا�ا�لیة للموارد توازن ٕا�ادة سوى هناك �كن مل ؤأنه تأٔثري ٔأي هناك �كون
 �لیه جيب اكن ٕاذا مما متأٔكدا ليست ٔأهنا ٕاىل ٔأشارت أ�مانة، 30 الرب�مج مع ٔأیضا تتعامل إالدارة ٔ�ن ونظرا. أ�داء �ىل تأٔثري

ؤأ�ابت . ٔأخرى طرح ٔأس�ئ� انتظار جيب اكن ٕاذا ما ٔأو املر�� ت� يف 30 �لرب�مج یتعلق ف� املثارة أ�س�ئ� عن إال�ابة
 عن النظر برصف، عضو دو� �لك �لنس�بة ٔأنه �سبيا الواحض ٕان من وقالت، وا�د منفذ وجود سؤال �ىل بو�ه �ام أ�مانة
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 من، احلا� هذه يف، اكن الطلب ٕاذا، و��. الص� ذي املكتب ٕاىل الطلب بتوجيه أ�مانة س�تقوم، املوضوعي ماهیة الطلب
 �ىل س�یكون، ذ� وبعد. ماهیة الطلب عن النظر بغض، الهادئ واحملیط أٓس�یا مكتب ٕاىل یذهب فسوف، ��س�تان
. العضو ا�و� تطلبه ا�ي ا�مع ٔأو القدرات بناء ٔأو أ��شطة لتوفري الویبو دا�ل الص� ذات �لو�دات االتصال املكتب
 الب�ان ٕادارة �لهيا إالدارة یُطلق ٔأن ٔأوحضت، إالدارة دا�ل، أ�حيان بعض يف حمريا �كون قد أ�مر من أ�مانة بأٔن وا�رتافا

 �ملرشو�ات الصغرية واملتوسطة معنیة وا�دة، إالدارة و�د�ن ت� ویو�د دا�ل. املتقدمة والب�ان انتقالیة مبر�� متر اليت
 الو�دتني هاتني ٔأن كذ� ؤأوحضت. الصناعیة والعالقات احلكومية �ري �ملنظامت معنیة وأ�خرى أ�عامل ر�دة ودمع

. املتقدمة والب�ان انتقالیة مبر�� متر اليت الب�ان من القادمة �ىل القضا� یقترص معلهام وال ��اكمل؛ الویبو مجهور ختدمان
، �لطبع، مشرية، للغایة سلس �شلك تعمل، ا�ٓن حىت، ٔأهنا أ�مانة رٔأت، وا�د بتوفري منفذ یتعلق ف�، ٔأخرى مرة، و��

 .للتحسني جمال دامئا هناك ٔأن ٕاىل

 ٔأن الرئيس ؤأكد. ٕالیه وتعود ذ� س�تعكس اللجنة فٕان، �بتاكر شعبة مبسأٔ� یتعلق ف� ٔأنه ٕاىل الرئيس ؤأشار .195
 لعدم ونظرا. عن التأٔ�ید معر� رٔأسه هز املندوب ٔأن ٕاىل ؤأشار، تطمینات جيدة طلهبا ا�ي املندوب ٕاىل املقدمة التطمینات

 البدء وقبل). ا�ٔاكدميیة( 11 الرب�مج ٕاىل وانتقل 10 الرب�مج الرئيس ٔأ�لق، ا�لكمة �ىل للحصول ٔأخرى طلبات ٔأي وجود
 مصفوفة �شأٔن ��س�تان وفد طر�ه ا�ي للسؤال إالیضا�ات من مزید �هيا أ�مانة ٔأن ٕاىل الرئيس ٔأشار، 11 يف الرب�مج

 .ونقل ا�لكمة التمنیة ٔأ�شطة

ؤأبلغته ، فائدهتا ٕاىل ؤأشارت، أ��رية الثنائیة ٔأ�شطة قامئة طلب ا�ي، املوقر ��س�تان ٕاىل مندوب وحتدثت أ�مانة .196
 وقامت بتوجيه)، IP-TADقا�دة بیا�ت املسا�دة التقنیة يف جمال امللكية الفكریة ( يف �لفعل موجودة املعلومات ت� بأٔن

 .�لویبو اخلاصة الویب صف�ة ٕاىل املندوب

 .11 الرب�مج ٕاىل رمسیا الرئيس انتقل مث .197

 العمل �ىل فقد ٔأثىن، 10 الرب�مج �ىل ومثلام ٔأثىن، والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة �مس �رواتیا وفد وحتدث .198
 معل �ىل یؤ�ر لن ؤأنه هناك ُذِكر ا�ي �خنفاض �شأٔن وطمأٔنة توضی�ات الوفد وطلب. 11 الرب�مج ٕاطار يف املنجز
 .للغایة �م معلها ٔأن ا�مو�ة �رى حيث، املس�تقبل يف الویبو ٔأاكدميیة

من ٔأ�ل  ٔأداة ا�ٔاكدميیة �ون �ىل الویبو وشكر، وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس غوات�ال وفد وحتدث .199
 يف �س�مترار مباكن أ�مهیة من ٔأنه ا�مو�ة رٔأت، و��. الفكریة �مللكية املتعلقة ا�االت ومجیع الوطنیة ماك�هبا يف التمنیة

 أ�مهیة من بأٔنه الوفد ؤأفاد. الرب�مج ذ� داءأٔ  �ىل مكؤرش للویبو الرمسیة اللغات خمتلف مع إالنرتنت �رب ا�ورات �كيیف
آلیات تيسري هدف وحتقيق املشاركني ز�دة يف ٕاجيابیة نتي�ة حتقيق من س�ميكهنم ذ� ٔأن مباكن  النامية للب�ان التدریب أ

 .انتقالیة مبر�� اقتصاداهتا متر اليت والب�ان منوا أ�قل والب�ان

، ذ� ومع. الویبو ٔأاكدميیة لعمل تقد�ره عن ؤأعرب والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة بیان لیتوانیا وفد ؤأیّد .200
 اخلدمات طریق عن جزئیا تعویضه مت وا�ي، املقب� للثنائیة الشخصیة النفقات يف �بريا اخنفاضا هناك ٔأن الوفد الحظ

 یؤ�ر ض لناهذا �خنف بأٔن طمأٔنة الوفد وطلب. الرب�مج متویل يف العام لالخنفاض نتي�ة اكن رمبا وا�ي، الفردیة التعاقدیة
 .ب�ه قبل من �بري حيظى بتقد�ر ما وهو، املوضوعي معلها من �زید بل الویبو ٔأاكدميیة و�رامج فعالیة �ىل
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 الكبري لعمل تقد�ره عن الوفد ؤأعرب. وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس غوات�ال بیان الربازیل وفد ؤأیّد .201
 ٕاىل ؤأشار، الفكریة امللكية مثل، ذاهتا التقنیة القضا� �شأٔن و�رش املعرفة تبادل مواص� �ىل ا�ٔاكدميیة وجشع الویبو ٔأاكدميیة

 �ىل الوفد ووافق. الوفد ِقبل ٔأیضا من �بري بتقد�ر حيظى الوطنیة الفكریة امللكية أٔاكدميیات لبناء الب�ان دمع يف �شاطها ٔأن
. بعد عن التعمل دورات ختصیص هو 11 الرب�مج ٕاطار يف لٔ��شطة ا�ٓخر إالجيايب ؤأفاد بأٔن اجلانب. اجلهود هذه اس�مترار

 بعد عن للتعلمي أ�ساس�یة ا�ورة من الربتغالیة �للغة �س�ة الوفد �راءات مكتب طور، الویبو ٔأاكدميیة مع و�لرشاكة
DL101 جلوانب ٕادراج مناقشات �سبب ٔأیضا ولكن، الربتغالیة �للغة متا�ة ٔ�هنا فقط ليس، �بريا جنا�ا حققت واليت 

 اليت التدریبية ا�ورات بتكيیف الویبو ٔأاكدميیة تقوم ٔأن املشجع من ٔأنه الوفد ورٔأى. الربازیل يف الفكریة امللكية محلایة حمددة
 دورات ا�ٔاكدميیة تعقد أٔن الوفد واقرتح. ذ� تتضمن التنفيذ اسرتاتیجیات ٕا�دى ٔأن ٕاىل ؤأشار، الوطنیة الكيا�ت تطلهبا

 بأٔن یمت �ه�م من املزید يف رؤیة عن رغبته ٔأعرب كام، النامية الب�ان من احلكوميني املسؤولني ٕاىل مو�ة وندوات تدریبية
د الوفد بأٔنه، ؤأفا. املشرتك �ه�م ذات الربامج من و�ريها واملؤمترات والندوات العمل تنظمي ورش الویبو مع �الشرتاك

 الویبو ٔأاكدميیة بني منتظم �شلك التدریبية للمواد التبادل من املزید ٕاىل ؤأشار. ا�ٔاكدميیة مع ثنايئ �شلك ذ� سيتابع، �لطبع
 التدریب ؤأدوات الفيدیو ومقاطع وأ�د� التعلميیة واملواد ا�ورات كتيبات ذ� يف مبا، الربازیل يف الرباءات مكتب ؤأاكدميیة
 .الربازیل يف الوطنیة الفكریة امللكية ٔأاكدميیة يف ٔأخرى دورات صیا�ة عند للغایة مفيدة �كون قد واليت، أ�خرى

 الفكریة امللكية قدرات بناء ٔأ�ل من املس�مترة ا�ٔاكدميیة جلهود تقد�ره عن املت�دة العربیة إالمارات وفد ؤأعرب .202
. هذا العام من سابق وقت يف العرب للمندوبني ٕا�اطة لتنظميهام العريب واملكتب ا�ٔاكدميیة �ىل ؤأثىن أ�عضاء ا�ول وتدریب

. �م ٔأمر الفكریة امللكية تدریب �رش ٔ�ن توضی�ا وطلب 85 الصف�ة يف اجلدول يف النرش استبعاد ٕاىل الوفد كذ� ؤأشار
 لعقد الثنايئ املس�توى �ىل الویبو ٔأاكدميیة مع للعمل اس�تعداده عن معر� الربازیل هبا ٔأدلت اليت البیا�ت ٔأیضا الوفد ورّدد
 .ذ� �ىل والتدریب العمل ورش

 والیة ٔأن ٕاىل ؤأشارت، الویبو يف املهين للتدریب أ�سايس الكيان يه ا�ٔاكدميیة بأٔن، العام يف تعلیقها أ�مانة، ؤأفادت .203
 القانونیة التحتیة بنيهتا تطو�ر �ىل أ�عضاء ا�ول ومسا�دة الفكریة للملكية وطنیة اسرتاتیجیات وضع يف �متثل التمنیة قطاع
 من یقرب ما ٔأن أ�مانة ذ�رت، �امة نظرة ولتقدمي .الویبو ٔأاكدميیة به تقوم ا�ي القدرات بناء وتوفري للماكتب التحتیة والبنية

 منذ، املاضیة �اما العرش�ن مدار ؤأنه �ىل، املايض العام يف بعد عن التعمل دورات �الل من تدر�هبم مت خشص 90000
 ٔأ�د هو بعد عن التعمل ٔأن �ىل ؤأكدت أ�مانة. التدریبية �راجمها من خشص ملیون نصف من ٔأكرث اس�تفاد، ا�ٔاكدميیة ٕا�شاء
 عهنا ٔأعربت اليت وا�مع الرضا �لكامت العمیق تقد�رها عن ؤأعربت. الفكریة امللكية �ىل الناس لتدریب فعالیة الطرق ٔأكرث
 بتاكلیف یتعلق ف� ولیتوانیا لكرواتیا املوقران املمثالن حتدیدا ٔأ�رها اليت النقاط أ�مانة بعض تناولتو . �دیدة وفود

 الثنائیة يف ٕاضافية ٔأموال وجود يه السابقة �لثنائیة مقارنة فهيا النظر ینبغي اليت املسائل ٔأول ٔأن أ�مانة ؤأ�رزت، املوظفني
 امللحوظ �خنفاض ٔأن أ�مانة ؤأوحضت. جلنة التمنیة املعين �لسلطة القضائیة مرشوع لتنفيذ 11 الرب�مج ٕاطار يف السابقة

 و�لنس�بة. نفسها الوثیقة يف مبني هو الویبو، كام ٔأاكدميیة من وظیفة نقل مت ٔأنه حقيقة ٕاىل رئييس �شلك �رجع املزيانیة يف
 دورات يف املشاركني �دد يف للز�دة اس�ت�ابة أ�ول املقام يف اكن ٔأنه ٔأوحضت، الفردیة التعاقدیة اخلدمات �لكفة يف للز�دة
 �دد يف ز�دة ٔأیضا وهناك. مشارك 90000 بلغ، املايض العام ويف. 65000 الرمق اكن، 2017 �ام ويف. بعد عن التعمل

 هو التعاقدیة الفردیةاخلدمات  ز�دة وراء أ�س�باب ٔأ�د ٔأن أ�مانة ؤأوحضت. املقدمة املتخصصة ا�ورات يف املشاركني
. املتقدمة التدریبية ا�ورات یتابعون ا��ن للمشاركني والتقيمي والتوجيه املسا�دة یقدمون ا��ن املعلمني احتیا�ات تلبیة

و�ادت . املتقدمة ا�ورات يف املشاركني �دد يف احلقيقية الز�دة مع بغرض التعامل أ�ول املقام يف الز�دة تأٔيت، و��
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 دوراهتا مجیع لرتمجة وسعها يف ما لك تبذل ا�ٔاكدميیة ٕاىل ٔأن ؤأشارت، والربازیل غوات�ال هبا ٔأدلت اليت التعلیقات ٕاىل أ�مانة
 لنقل الطرق ؤأجنح ٔأسهل ٔأ�د هذا ٔأن تعتقد ٔ�هنا رئييس كهدف بذ� القيام س�تواصل ؤأهنا املت�دة أ�مم لغات ٕاىل

. �لرضورة الفر�س�یة ٔأو إالنلكزيیة یت�دثون ال حي� العامل من خمتلفة ٔأجزاء ٕاىل الفكریة امللكية لحو  والتعلمي واملعرفة املعلومات
 ؤأوحضت، والروس�یة والصینية الصینية اللغات ٕاىل دورات التعلمي عن بعد مجیع �رمجة تدرس ٔأهنا ٕاىل كذ� أ�مانة ؤأشارت

 �شلك تتعاون بأٔهنا ؤأقرت، �لت�دید الربازیل ٔأ�رهتا اليت النقاط ٕاىل ؤأشارت أ�مانة. واملال الوقت بعض �س�تغرق أ�مر ٔأن
 DL101دورة  �كيیف وختصیص انهتت من قد بأٔهنا أ�مانة ؤأفادت. الربازیل يف الصناعیة للملكية الوطين املعهد مع ممتاز

 الترشیعات ٔأیضا التخصیصات هذه تضمنت حيث، أ�خرى للب�ان ٔأیضا ولكن، للربازیل فقط ليس، للتعلمي عن بعد
 توقعات من اقرتبت ٔأهنا الواحض ومن، الفكریة امللكية جمال يف �لب� املتعلقة الوطنیة و�سرتاتیجیات واخلطط والس�یاسات

 ستمت الرباءات جمال يف دورات ٔأربع الربازیل يف الصناعیة للملكية الوطين مع املعهد مؤخرا ا�ٔاكدميیة ٔأطلقت كام. القارئ
 مع یمت نفسه اليشء ٔأن ٔأیضا ؤأضافت. العامل حول الربتغالیة �للغة الناطقة الب�ان منصة املعهد لفائدة مجیع بواسطة معاجلهتا
 أ�عضاء ا�ول مع هبا متر �دیدة جتربة هذه ٔأن ٕاىل أ�مانة ؤأشارت. الصني مع للغایة �شلك �حج تتعاون ا�ٔاكدميیة ؤأن الصني

 إالمارات وفد أ�مانة شكرت مث. حمددة مناطق ويف معینة بلغات بُعد عن التعمل دورات بعض يف الالمركزیة حتقيق ٔأ�ل من
 النرش معلیات لك ٔأن ٕاىل ٔأشارت، كتابة �اكلیف النرش �دم سبب عن للسؤال و�لنس�بة. ا�امعة لكامته �ىل املت�دة العربیة

 .اجلدول يف رال تظه التاكلیف فٕان، و�لتايل، متت دا�ل املنظمة

 ما ومعرفة 11 الرب�مج �ىل ٔأخرى تعلیقات ٔأو ٔأس�ئ� ٔأي هناك اكنت ٕاذا ما ل�لكامت ملعرفة الباب فتح الرئيس ؤأ�اد .204
 انتقل، ا�لكمة �ىل للحصول ٕاضافية طلبات وجود لعدم ونظرا. ا�اوف ملعاجلة مقبو� والتأٔ�یدات الردود ت� اكنت ٕاذا

 الرب�مج مرشوع من 86 الصف�ة من)، أ�عامل ر�دة ودمع املرشو�ات الصغرية واملتوسطة( 30 الرب�مج ٕاىل الرئيس
 .إالنلكزيیة �للغة واملزيانیة

 من وطلب 30 الرب�مج عرض �ىل أ�مانة وشكر، وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس غوات�ال وفد وحتدث .205
 التمنیة يف القطاع هذا مسامهة نظرا ٔ�ن، اجلامعات من املقدمة الرباءات طلبات �دد، لٔ�داء مكؤرش، تدرج ٔأن أ�مانة

 .ٔأولویة تُعد ذات �قتصادیة لب�اهنا

 امللكية خبدمات یتعلق ف� الربامج �رب للتعاون الفرص من العدید یوفر 30 الرب�مج ٔأن ٕاىل الربازیل وفد ؤأشار .206
املرشو�ات الصغرية  ٔأن ا�راسات ؤأظهرت .الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة س�� وال، الویبو تقد�ا اليت العاملیة الفكریة

 وخصائص مطالب �هيا ٔ�ن، �ودها دمع ٔأ�ل من معل ٕاىل حتتاج ؤأهنا، �بتاكر يف رئييس دور لها واجلامعات واملتوسطة
 طلبات �دد لقياس 6النتي�ة املرتقبة �لثا  يف ٕاطار لٔ�داء حمددا مؤرشا الوفد طلب، للتو غوات�ال اقرتحت وكام. حمددة

 یعتقد ؤأنه أ��رية الثنائیة مزيانیة يف مؤرشا اكن ذ� ٔأن ٕاىل ؤأشار، اجلامعات من الواردة الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة
 إالجيايب التأٔثري ٔأیضا یوحض ٔأن ذ� شأٔن ومن. املصل�ة �ىل إالیداع ٔأحصاب �شجیع يف للمسا�دة مفيدة طریقة ٔأنه

 تنفيذ اسرتاتیجیة مع متش�یا �قتصادي وا�منو املعرفة وتبادل لٔ�عامل التنافس�یة القدرة �ىل الفكریة امللكية نظام الس�ت�دام
 .الفكریة امللكية محلایة أ�وسع الشام� وأ�هداف 30 الرب�مج

 ٔأن ؤأوحضت، اجلامعات الواردة من تالرباءا �شأٔن التعاون معاهدة طلبات �دد مؤرش ٕاد�ال مسأٔ� وتناولت أ�مانة .207
 مح�لت قد ٔأهنا ؤأشارت ٕاىل، هبا اخلاصة الفكریة امللكية س�یاسات وضع يف ��مع اجلامعات �زوید هو الشعبة تقوم به ما

 ت� �الل من اجلامعات �متكن حىت تدقيق وقامئة وٕارشادات منوذج اجلامعات، ختص اليت الویب صف�ة �ىل، مؤخرا
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 اه��ا ٔأو تقيميها بأٔن أ�مانة و�لّقت. الطلب عند مبارشة مسا�دة الشعبة تُقدم كام. اخلاصة س�یاساهتا تطو�ر من أ�دوات
 ملعاهدة كطلبات املؤرش وضع فٕان، �حية من، الس�یاسات �ىل الشعبة بي� �ركز ٔأنه هو املؤرش هذا ٕاد�ال يف الوحيد
 يف أٓ�ذة الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة طلبات ٔ�ن �ٔ�مر الرائع نصفه ٔأن ميكن، �حية ٔأخرى من، الرباءات �شأٔن التعاون
�كون  ورمبا، الفكریة امللكية س�یاسة اجلامعة فيه س�تقدم ا�ي الوقت حبلول ولكن، للغایة ممثرة ٔأیضا سيبدو ؤأهنا �زد�د

 �، يف املقام، شيئا ما س�ُیقاس �كونٔأن  أ�مانة طلبت، و��. س�نوات بعد الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة ٕایداع طلب
 یمت تطو�ر ٔأن قبل س�نة 15 ٔأو 10 البحث �س�تغرق وقد. س�نوات مخس ٔأو ٔأربع ٔأو ثالث ٔأو س�نتني، �دا طوی� زمنیة فرتة
 ذ�رت، الس�یاق هذا ويف الرباءات. �شأٔن التعاون طلب ٕالكرتوين وفق معاهدة تقدمي حيث من قمية ذا اعتباره ميكن ءيش

 �ري من یبدو، ٔأخرى �حية ومن، املقرتح واملؤرش تقدميها یمت اليت أ��شطة بني منطقية جفوة �رى ،�حية من ٔأهنا، أ�مانة
 ممتازة �دمة یقدمون ا��ن الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة يف املمتاز�ن �اتق الزمالء �ىل یوضع الرب�مج ٔأنه ما �د ٕاىل العدل

 ٕایداع يف املمتثل احملدد النشاط هذا حقا �س�هتدف ال الرب�مج �دمات ٔأن �ني يف، الطلبات هذه تودع اليت لل�امعات
 متأٔكدة �ري ٔأهنا ٕاىل مشرية، املؤرش تقدم ٔأن ميكن ٔأهنا أ�مانة ٔأكدت، ٔأخرى ومرة. الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة طلبات

 للمندوبني �لطبع س�ترتك أ�مر ٔأهنا ٕاىل أ�مانة و�لُصت. الصدد هذا يف الشعبة تقد�ا اليت اخلدمات جودة س�یقيس ٔأنه من
 .لتقيميه املوقر�ن

 يف الفكریة امللكية س�یاسات بتطو�ر للغایة اه�مه ؤأعرب عن، ردها �ىل أ�مانة ٕاىل �لشكر الربازیل وفد وتو�ه .208
 �ىل تنطوي، 2004 �ام يف ر�بتاك قانون �ىل الربازیل صادقت عندما، الربازیل يف املهام ٕا�دى ٔأن الوفد ورٔأى. اجلامعات

 وٕاذا، ذ� مرا�اة دون البحث نتاجئ بنرش املعلمون/اجلامعات ٔأساتذة س�یقوم، أ�حيان من كثري يف، ٔ�نه التوعیة من الكثري
 ت� یفقدون فسوف، �راءة یقدموا مل وٕاذا، وإالقلميي الوطين للترشیع الزمنیة لل�دود وفقا، الحقا یودعوا ومل بنرشها قاموا

 ؤأفاد. الشعبة به تقوم ٔأن ميكن ا�ي الكثري هناك ٔأن الوفد ورٔأى. جتار� اس�تكشافها وفرصة الرباءة یفقدون و�لتايل أ�ولویة
 ٔأخرى هناك ٔأداة ٔأن ٕاىل مشريا، الحقا من ٔأ�ل �سویقه املرء ال�رتا�ه حامیة ٔأمهیة حول الوعي ز�دة ٕاىل للتو ٔأشار بأٔنه

 ٔأهنم الوفد ؤأوحض. تقيمي الرباءات مهنجیة، املثال سبيل �ىل، اجلامعات يف التكنولوجيا نقل ماكتب رؤساء مع الوفد �قشها
 ليست اجلامعات ٔأن ٕاىل مشريا، الحق وقت يف لرتخيصها �هيم اليت الرباءة قمية قياس يف كثرية صعو�ت یوا�ون ما �البا
مصلحهتا القيام  يف وليس، واسع نطاق �ىل بغرض إالنتاج التصنیع �ىل القدرة �هيا ليس ٔ�هنا، بأٔنفسها السلع بتصنیع �متة

 وقت يف نقلها یمت، �دیدة ومعلیات منت�ات شلك يف العامة السلع البحوث وتنتج �ىل ؤأفاد بأٔن اجلامعات �ركز. بذ�
 املؤرش ؤأن املبتكر إال�كولو� للنظام اجلامعات ٔأمهیة ٕاىل إالشارة يف �س�مترار املهم من ٔأن الوفد ورٔأى. ا�متع ٕاىل الحق
 .ذ� قياس يف سيسا�د احملدد

هو  اجلامعات من املقدمة الرباءات طلبات �دد �شأٔن مؤرش ٕادراج ٕال�ادة للغایة الواحض الطلب ٔأن ٕاىل الرئيس ؤأشار .209
 .أ�مانة ٕاىل ا�لكمة ؤأعطى قبل، من اكن كام

 مع املايض يف مناقشات ٔأجرت ٔأهنا ٕاىل مشرية، الربازیل وفد ذ�رها اليت اخلدمات تُقدم، �لطبع، ٔأهنا أ�مانة ؤأفادت .210
 مس�توى رفع �ىل، احلال وبطبیعة، الفكریة امللكية تقيمي �ىل التدریب توفر ٔأهنا أ�مانة ؤأكدت. الربازیل من املوقر املمثل
. املؤرش هذا ٕاضافة يف �برية صعوبة ليس �هيا ٔأهنا ٕاىل ٔأخرى مرة ؤأشارت، لل�امعات الفكریة امللكية س�یاسات �شأٔن الوعي

 ليس ولكن، الفعيل واملؤرش الرب�مج یقد�ا اليت أ��شطة بني الص� �شأٔن �ام اعتبار جمرد ٔأنه أ�مانة ذ�رت، اخلتام ويف
 .�انهبا من �لطبع مشلكة هناك
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 متت ؤأنه املؤرش ٕادراج فسيمت، للحصول �ىل ا�لكمة الطلبات من مزید �كون هناك مل ما، ٔأنه ٕاىل الرئيس ؤأشار .211
املرشو�ات ( 30 للرب�مج املقرت�ة املزيانیة عن امجلاعي الرضا هذا الرئيس ٔأكد، التعدیل هذا وبعد. جيدا ذ� ٕاىل إالشارة

 �ىل النحو الرئيس ٔأ�ذه، ا�لكمة �ىل للحصول ٔأخرى طلبات ٔأي وجود لعدم ونظرا). أ�عامل ر�دة ودمع الصغرية واملتوسطة
 �نتفاع تيسري( الثالث �سرتاتیجي الهدف وكذ� 30 الرب�مج مناقشة اختتام ٕاىل یقود ذ� ٔأن ٕاىل ؤأشار ،�لیه متفق

 بتجمیع أ�مانة تتفضل ٔأن، أ�ولني �سرتاتیجیني للهدفني �لنس�بة فعل كام، الرئيس واقرتح). التمنیة ٔ�غراض الفكریة �مللكية
�س�ة تعقب  يف لتقدميها املقرت�ني واملزيانیة الرب�مج �ىل ٕاد�الها یلزم اليت للغایة وا�قيقة احملددة التعدیالت لت� ملخص

 انتقل، ا�لكمة �ىل للحصول ٔأخرى طلبات وجود ونظرا لعدم. التغیريات لت� وفقا �لیه االتفاق مت ما ملعرفة وذ� التغیريات
 من 89 الصف�ة من بدءا)، الفكریة للملكية العاملیة التحتیة البنية وتطو�ر تنس�یق( الرابع �سرتاتیجي الهدف ٕاىل الرئيس
 12 الرب�مج، الرابع �سرتاتیجي الهدف يف ٕاطار أ�ول الرب�مج �ىل للتعلیق رمسیا الباب فتح مث. إالنلكزيیة النس�ة

 ).ا�ولیة واملعایري التصنیف(

 ٔأن ورٔأى)، IPCRMSالتصنیف ا�ويل للرباءات (دارة مراجعة الٕ  املعلومات �كنولوجيا �ل الربازیل وتناول وفد .212
 ٕا�دى ٔأن ٕاىل كذ� ؤأشار، املس�ت�دم حبا�ة للوفاء التحسينات بعض ٕاىل حيتاج �زال ال املعلومات �كنولوجيا �ل

. املعلومات �كنولوجيا حلل احملمت� التحسينات بعض الوفد اقرتح، الس�یاق هذا ويف. النظام تعز�ز �شمل التنفيذ اسرتاتیجیات
. مقيدا �زال والفر�س�یة ال إالنلكزيیة �ري ٔأخرى بلغات للنظام الرباءات مكتب اس�ت�دام رٔأى الوفد، من واقع جتربته، ٔأن، ٔأوال

اس�ت�دام املنتدى  ٔأن موحضا، املرا�ل مجیع يف ٔأخرى لغات ٕاىل �رمجة ليشمل �كيیفه ميكن قد ٕاىل ٔأهنا الوفد ؤأشار
ٕادارة مراجعة التصنیف ا�ويل  قبل �لول من ��اكمل استيعابه یمت مل )IPC –E-forum( إاللكرتوين للتصنیف ا�ويل

 �س�ت�دام الشام� التقنیات حتدید �ىل قادر �دید نظام توقع رٔأى الوفد ٔأنه جيب، ؤأ�ريا. لها التخطیط مت حس�� للرباءات
 من س�یكون، احلال بطبیعة، وقال ٕانه �قرتا�ات يه بعض هذه ٔأن ٕاىل الوفد ٔأشار، اخلتام ويف. للرباءات ا�ويل التصنیف

 .القضا� هذه �شأٔن أ�مانة تقيمي ٕاىل �س��ع رسوره دواعي

ٕادارة  �ل ذ� يف للرباءات مبا ا�ويل �لتصنیف املتعلقة وأ�س�ئ� اه�مه �ىل املوقر الربازیل وفد أ�مانة وشكرت .213
 �ري أ�خرى �للغات املتعلقة أ�وىل ٕاىل النقطة أ�مانة وتطرقت. واقرتا�اته )IPCRMS(مراجعة التصنیف ا�ويل للرباءات 

 �شجیع" �ىل تنص واليت، للرباءات ا�ويل التصنیف تنفيذ اسرتاتیجیات يف الثالثة النقطة ٕاىل ؤأشارت، والفر�س�یة إالنلكزيیة
 الوطنیة الرتمجة و�رش صیانة ٕاىل املسا�دة تقدمي �الل من للرباءات ا�ويل التصنیف لنظام أ�وسع �س�ت�دام وتيسري

 الوطنیة النس�ة �مع �ىل وظیفة �لفعل �ش�متل�ل ٕادارة مراجعة التصنیف ا�ويل للرباءات  بأٔن أ�مانة . ؤأفادت"للتصنیف
 من الربتغالیة النس�ة لنرش الوظیفة هذه �لفعل اس�ت�دمت قد الربازیل ٔأن �ىل و�لقت، للرباءات ا�ويل من التصنیف

 الربتغالیة النس�ة ٕال�داد الربازیيل املكتب مع �شلك جيد �لفعل تتعاون ٕاهنا أ�مانة قالت، و��. للرباءات ا�ويل التصنیف
 يف الوظیفة هذه تعز�ز وتعزتم التعاون من أ�شاكل هذه تواصل ٔأهنا ٕاىل ؤأشارت. للرباءات ا�ويل التصنیف من الوطنیة

�لول ٕادارة مراجعة التصنیف ا�ويل للرباءات،  يف إاللكرتوين املنتدى دمج حول الثانیة النقطة وتناولت أ�مانة. املس�تقبل
 يف إالجراء ذ� س�تقدم، هذه ا�راسة نتي�ة �ىل بناءً  ؤأنه، �دوى دراسة جتري، احلالیة الثنائیة يف ٕاىل ٔأهنا، ؤأشارت
 یمت الشام� للتكنولوجيا احملمتل التصنیف ٔأن أ�مانة ٔأفادت، الشام� القضیة، الثالثة �لنقطة یتعلق وف�. املقب� الثنائیة

 يف ٔأخرى مرة املسأٔ� هذه ستناقش اخلرباء جلنة ٔأن ٕاىل مشرية، للرباءات ا�ويل التصنیف �رباء جلنة ٕاطار يف مناقش�ته ا�ٓن
 �ىل واع�دا، أ�مور لهذه أ�عضاء ا�ول ةمناقش س�تؤید ٕاىل ٔأهنا أ�مانة ٔأشارت، اخلتام ويف .املقبل فربا�ر املقب� ا�ورة
 .املعلومات �كنولوجيا نظام يف النتي�ة دمج ٕاماكنیة يف ستنظر، املناقشة نتي�ة
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 ٕاىل وانتقل مقبوال یبدو 12 الرب�مج ٕان وقال، ا�لكمة �ىل للحصول ٔأخرى طلبات وجود �دم ٕاىل الرئيس ؤأشار .214
 النس�ة من 95 الصف�ة يف)، العاملیة البیا�ت قوا�د( 13 الرب�مج، الرابع �سرتاتیجي الهدف يف ٕاطار التايل الرب�مج

 .للتعلیقات الباب وفتح، إالنلكزيیة

 �اك� الس�ید به قام ا�ي الرائع العمل ٕاىل سابق وقت يف �رش مل ٔ�نه، �عتذار يف رغبته عن الربازیل وفد ؤأعرب .215
 تطو�ر الوفد ٔأید، 13 �لرب�مج یتعلق وف�. للرباءات الربازیل ومكتب الویبو بني والتعاون املمتاز العمل یُقدر ٔأنه ؤأكد وفریقه
 هدف ٔأن هذا ورٔأى. �لرباءات املتعلقة �ري أ�دبیات ٕادراج �سهیل ٔأ�ل من )PATENTSCOPE( الرباءات لر�ن ملحق
 یتعلق وف�. الرباءات حفص جودة ز�دة �ىل و�سا�د الرباءات مكتب لنشاط قيّمة ُمد�الت یوفر ٔأن شأٔنه من للغایة ٕاجيايب

 ٕاىل إالشارة وٕانه متت، الویبو يف املكثف للنشاط جمال �لطبع هذا قال الوفد ٕان، �صطناعي ��اكء تعمل اليت �خلدمة
 معلومات تقدمي أ�مانة من الوفد وا�متس. املتقدمة التكنولوجيات تطبیقات مبركز یتعلق ف� 95 الصف�ة يف التنفيذ اسرتاتیجیة

�دمة تعمل  تطو�ر ٕاىل ٕاشارة ٕاىل ٔأیضا الوفد ؤأشار. الثنائیة يف تطو�رها مت اليت أ��شطة نوع مثل، �شأٔن املركز ٕاضافية
 إالنتاجية لز�دة للغایة مفيدة ٔأداة ذ� �كون ٔأن وميكن. للویبو جتاریة �المة عن حبث شلك يف ��اكء �صطناعي

قاب قوسني من  ٔأهنم سابق وقت يف ذ�ر ٔأنه ٕاىل الوفد ؤأشار. الت�اریة العالمات مكتب يف الزائد من العمل والت�لص
 احلفاظ ا�ا�يل �شاطه يف العالمات ملكتب �دا من املفيد، �لطبع، س�یكون ٔأنه ٕاىل ؤأشار، مدرید �روتو�ول ٕاىل �نضامم

 هذه تطو�ر مس�توى �شأٔن معلومات تقدمي أ�مانة من لوفدا وا�متس. الربوتو�ول مبوجب املطلوبة ومعایري اجلودة إالنتاجية �ىل
 .أ�داة �س�ت�دام املنظمة تتصوره ا�ي التاكلیف اسرتداد �سعري ومنوذج اخلدمة

 املتعلقة املعلومات اس�ت�دام بأٔمهیة یُقر، العاملیة البیا�ت قوا�د، 13 �لرب�مج یتعلق ف� ٔأنه الیا�ن، وفد وذ�ر .216
عن  الوفد ٔأعرب، و�لتايل. �لهيا واحلفاظ املعلومات هذه تطو�ر ؤأمهیة أ�عضاء وا�ول أ�فراد للمس�ت�دمني الفكریة �مللكية

للنفاذ املركزي ٕاىل نتاجئ  الویبو نظامالرباءات و  ر�ن مثل العاملیة البیا�ت قوا�د �دمات لتطو�ر الویبو جلهود تأٔییده الشدید
 ورّحب. العاملیة التصاممي بیا�ت وقا�دة العاملیة الت�اریة العالمات بیا�ت وقا�دة )WIPO CASE(البحث والفحص 

 ؤأول تعز�ز، املقدمة البیا�ت وتوقيت جودة وحتسني، العاملیة البیا�ت لقوا�د اجلغرافية التغطیة بتوس�یع �اص �شلك الوفد
 امللكية ماكتب ٔأن ٕاىل ؤأشار، لل�دمات وتقدميها لعملها الرمقي �لتحویل الویبو اللزتام تقد�ره عن الوفد ٔأعرب كام. للظهور
 عن الوفد ؤأعرب. و�دماهتا معلیاهتا يف �صطناعي ا�اكء �كنولوجيا اس�ت�دام س�بل تدرس العامل ٔأحناء مجیع يف الفكریة
 .�صطناعي تعمل ��اكء �دمات وتقدمي تطو�ر يف املمتثل يف الت�دي الویبو دمع يف رغبته

 الرب�مج يف العاملیة التحتیة �لبنية املتعلقة لٔ��شطة تأٔییدهام الشدید �ىل والیا�ن الربازیل وفدي انةأ�م وشكرت .217
 وحتدید يف دراسة أ�ول و�متثل ا�ال. جماالت ثالثة �ىل یعملمركز تطبیقات التكنولوجيات املتقدمة  ٔأن ٕاىل ؤأشارت. 13

�دمة الرتمجة من �انب املنظمة  مثل مشاریع تأٔيت وهنا. النصوص ملعاجلة �صطناعي ا�اكء �ىل تقوم �دیدة ٔأنظمة
)WIPO Translate( .جمال يف س�� ال، تصنیف �ىل بناء ٔأنظمة العمل جيري حيث، الصور معاجلة هو الثاين واملوضوع 

 العالمات بیا�ت قا�دة يف للتو وضعه مت ا�ي النظام مثل، الصور �شابه عن البحث ٔأنظمة ؤأیضا، الت�اریة العالمات
 نص حتویل ال�م ٕاىل نظام لبناء مرشوع �الل من ال�م معاجلة �ىل بأٔهنا تعمل ٔأفادت أ�مانة، ؤأ�ريا. العاملیة الت�اریة

 السرتداد الثاين �لسؤال یتعلق وف�. الویبو يف ا�تلفة �الج��ات اخلاصة الفيدیو مقاطع من شفهیة تقار�ر ٕا�شاء ميكنه
 يف �لتطو�ر ٔأیضا عن اه��ا ٔأعربت واليت القطاع يف الفا�� اجلهات قبل من هبا االتصال مت ٔأنه أ�مانة ٔأوحضت، التاكلیف

 ٕا�شاهئا �ىل قادرة أ�مانة س�تكون ٕاضافية �دمات من س�تأٔيت التاكلیف اسرتداد تدابري فٕان و�لتايل، �صطناعي جمال ا�اكء
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. للماكتب التاكلیف السرتداد تدابري اختاذ الراهن الوقت يف أ�مانة تتوقع ومل. الفا�� اجلهات لت� رسوم مقابل وتوفريها
 .جما� توفريها فسيمت، الفكریة امللكية ملاكتب �صطناعي ا�اكء لتطو�ر تطبیقات هناك اكنت وقالت ٕانه ٕاذا

. املتقدمة التكنولوجية التطبیقات مركز يف اعي�صطن ا�اكء تعز�ز ٕاىل الرامية الویبو مبادرات إالمارات وفد ؤأیّد .218
 واللغویة اجلغرافية التغطیة �سبب العاملیة الویبو بیا�ت قوا�د و�شغیل تطو�ر تعز�ز يف التلكفة لز�دة تقد�ره عن ؤأعرب
 ٕاىل ال�موحتویل ، )WIPO Translateالویبو ( �دمة �رمجة يف �لعمل إالشادة يف رغبته عن الوفد ؤأعرب .أ�وسع
 .الصدد هذا يف املتواصل للعمل تقد�ره عن ؤأعرب. الصور �ىل التعرف وكذ� النص

 �ى مقبول 13 الرب�مج ٔأن اعترب ��، ا�لكمة �ىل للحصول ٔأخرى طلبات هناك ٔأن یبدو ال ٔأنه ٕاىل الرئيس ؤأشار .219
 املعلومات ٕاىل الوصول بعنوان �دمات، 14 الرب�مج وهو، قامئهتا يف التايل مع الرب�مج س�تواصل اللجنة بأٔن ؤأفاد. اللجنة

 .للتعلیقات ٔأو لطرح أ�س�ئ� الباب الرئيس وفتح. الوثیقة من النس�ة إالنلكزيیة من 99 الصف�ة من بدءا، واملعارف

وقال ٕان . العامل ٔأحناء مجیع يف و�بتاكر التكنولوجيا دمع مراكز لتعز�ز �ودها �ىل الویبو ٔأمانة الصني وفد وشكر .220
 قمية ذات ٔأخرى و�دمات اجلودة �الیة معلومات �دمة النامية الب�ان ملس�ت�ديم س�توفر و�بتاكر التكنولوجيا دمع مراكز
 توس�یع الویبو �ىل الوفد اقرتح، جيدة نتاجئ وحيقق النامية الب�ان من واسع برتحيب حيظى املرشوع هذا ٔ�ن ونظرا. مضافة
 ت� ملسا�دة الصدد هذا يف املوارد من املزید واست�ر و�بتاكر التكنولوجيا دمع مراكز لش�بكة اجلغرافية التغطیة نطاق

 الوفد ٔأعرب كام. املهنیة اخلدمات من �ملزید املس�ت�دمني لزتوید ٕا�شاؤها لیمت ٕا�شاؤها املزمع ٔأو �لفعل ٕا�شاؤها مت اليت املراكز
مت  ٔ�ن و�بتاكر التكنولوجيا دمع مراكز ٕا�شاء يف الصني ملسا�دة تأٔییدها �ىل أ�مانة ليشكر الفرصة اغتنام يف رغبته عن

 من القادم النصف يف س�تنشئ، الصني ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. الصني يف و�بتاكر التكنولوجيا �مع مراكز ء س�بعةإا�ش �لفعل
 .الفكریة امللكية معلومات ٕاىل الوصول يف مس�ت�دمهيا سيسا�د و�بتاكر، مما التكنولوجيا دمع مراكز من املزید ،العام

 يف الصني مع للغایة وثیق بتعاون �متتع ٔأهنا ٕاىل ؤأشارت، للغایة الشدید تأٔییده �ىل الصیين الوفد أ�مانة وشكرت .221
 ش�باكت لتوس�یع الوفد �قرتاح �لام أ�مانة ؤأ�اطت. الصني يف و�بتاكر التكنولوجيا دمع ملراكز أ�وىل الس�بعة املراكز ٕا�شاء
 �لام ٔأیضا أ�مانة وأٔ�اطت. واملزيانیة الرب�مج اقرتاح يف ٔأیضا مت ٕادرا�ه وهو ما، جغرافيا و�بتاكر التكنولوجيا دمع مراكز

 يف: املناطق �ىل النحو التايل خمتلف يف و�بتاكر التكنولوجيا دمع مراكز من �جضة ثالثة مراكز ٕا�شاء من متكنت بأٔهنا
 ٔأمر�اك ويف والفلبني؛ مالزي� يف الهادئ واحملیط أٓس�یا منطقة ويف يف املغرب، العربیة املنطقة ويف ٔأفریقيا؛ جنوب يف ٔأفریقيا

 �حتاد يف انتقالیة مبر�� متر اليت الب�ان ويف ا�ومينیاكن؛ و�و� ومجهوریة �ولومبیا يف ا�اكریيب البحر ومنطقة الالتینية
 جوهر وس�تصبح، العامل ٔأحناء مجیع يف جغرافيا هذه ال�نیة و�بتاكر التكنولوجيا دمع مراكز ش�باكت مجیع وتتوزع. الرويس

 من ش�باكت مثاين من أ�وىل ا�مو�ة مع ٕاهنا ستتعاون وقالت أ�مانة. و�بتاكر التكنولوجيا دمع ملراكز العاملیة الش�بكة ونواة
 التكنولوجيا دمع ملراكز يف الرتوجي حمراك ومتعاو� �امال �كونوا ٔأن مهنم الویبو تطلب و�بتاكر حىت التكنولوجيا دمع مراكز

 .منطقة لك يف و�بتاكر

 تعلیقات ٔأو مالحظات ٔأي هناك اكنت ٕاذا ما لل�دیث ملعرفة الباب فتح ؤأ�اد الردود �ىل أ�مانة الرئيس وشكر .222
 ٕاىل الرئيس وانتقل. �لیه املتفق النحو �ىل 14 الرب�مج ٔأ�ذ مت، ٔأخرى وجود تعلیقات لعدم ونظرا. 14 الرب�مج �ىل ٔأخرى

 الرب�مج وثیقة من النس�ة إالنلكزيیة من 103 الصف�ة من بدءا، الفكریة امللكية ملاكتب أ�عامل وهو �لول، 15 الرب�مج
 .والتعلیقات لٔ�س�ئ� الباب الرئيس وفتح. واملزيانیة
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. �اك� الس�ید شعبة يف أ�مانة ٔأجنزته ا�ي العمل �ىل وكذ�، �قرتاح تقدمي �ىل أ�مانة غوات�ال وفد وشكر .223
 امللكية ومؤسسات �ى ماكتب واملعرفة التقنیة التحتیة البنية بتحسني یتعلق ف� اخنفاض هناك اكن بأٔنه الوفد وّرصح
 اليتنظام ٔأمتتة امللكية الفكریة،  أ�مر مبنصة یتعلق، احلا� هذه ويف، ٔأفضل �دمات بتقدمي لها �سمح مما أ�خرى الفكریة

 هذا يف اجلودة مؤرشات حتسني �ىل العمل مواص� ٕاغفال �دم املهم وقال ٕان من. املنطقة يف ماكتب �دة �س�ت�د�ا
 .الرب�مج

نظام ٔأمتتة امللكية  معل �ىل ؤأثىن. 15 للرب�مج املقرتح الرب�مج �ىل أ�مانة املت�دة العربیة إالمارات وفد وشكر .224
 ٕان �یه الوفد وقال. املت�دة العربیة إالمارات دو� دا�ل الت�اریة املتعلق �لعالمات العمل من الكثري به ٔأدار ا�يالفكریة، 

 �لفعل ورد كام، الوصول �دم ؤأشار ٕاىل ٔأن، والتخفيف ا�اطر الوفد ٕاىل ٕاجراء وتطّرق. �شأٔن ��ساق فقط وا�د سؤال
 املعنیني املصل�ة ٔأحصاب دعوة يف 15 الرب�مج مع یتعاون 3 الرب�مج ٔأن هو، أ�مانة ورد 3 الرب�مج �شأٔن الوفد بیان يف

 التعبري یمت ٔأن ال�س يف رغبته عن الوفد ٔأعرب، ذ� ضوء ويف. )WIPO Connect( رابط الویبو مرشوع يف للمشاركة
ؤأعرب ، لٔ�مانة مناس�بة الوفد فكرة اكنت وما ٕاذا، ��ساق حيث من 3 الرب�مج يف ا�اطر لتخفيف إالجراء نفس عن
 .والتخفيف ا�اطر ٕاجراء ٔأفضل �شلك یفهم رغبته يف ٔأن عن

. �برية بدر�ة الرب�مج یؤید ٔأنه ٕاىل مشريا، 15 الرب�مج ملناقشة ٔأتیحت اليت للفرصة تقد�ره عن الربازیل ؤأعرب وفد .225
 يف، الربازیل ذ� يف مبا، النامية الب�ان من العدید ِقبل مننظام ٔأمتتة امللكية الفكریة  مكتب مرفق اس�ت�دام ؤأفاد بأٔنه یمت

 ال، املقب� الثنائیة يف ا�اكفية املوارد توفري یلزم، ذ� ولضامن. للغایة جيدة حتقيق نتاجئ مع، الت�اریة العالمات طلبات �ا�
وما  غوات�ال وفد ذ�ره ما متاما الوفد ٔأیّد، املعىن وهبذا. الربازیل �ا� مثل، مدرید �روتو�ول ٕاىل الب�ان انضامم �ا� يف س��
 اجلوانب بعض ذ�ر ٕاىل ٔأنه مت، تصمميه املعادنظام ٔأمتتة امللكية الفكریة  بنظام یتعلق ؤأشار الوفد، ف�. من توضیح طلبه

نظام ٔأمتتة  يف اخلیارات ت� معرفة يف رغبته عن الوفد ؤأعرب. التنفيذ اسرتاتیجیة يف ووظائفه التخصیص خبیارات املتعلقة
بنظام  یتعلق ف�، ؤأ�ريا ذ� الصدد؟ يف الفكریة امللكية ملكتب س�متنح اليت �س�تقاللیة س�تكون وماذاامللكية الفكریة. 

 �كنولوجيا اتٔأدو  يف ذ� بدمج اه�مه عن الوفد ٔأعرب، )WIPO Publish( لنفاذ إاللكرتوين ٕاىل الو�ئق املنشورةا
 يف للغایة وا�دة بدایة ٔأظهرت أٔجراها اليت ؤأشار ٕاىل ٔأن �ختبارات. الصناعیة امللكية مكتب �س�ت�د�ا اليت املعلومات

 مع ثنايئ �شلك املشاركة ٕاىل عن تطلعه ؤأعرب الوفد، )WIPO Publish( لنفاذ إاللكرتوين ٕاىل الو�ئق املنشورةنظام ا
 .ذ� لضامن أ�مانة

 امللكية ملاكتب أ�عامل وهو �لول، 15 للرب�مج املزيانیة من �بري مبلغ لتخصیص البالغ تقد�ره عن الیا�ن وفد ؤأعرب .226
 تقدمي من نفسها النامية الب�ان يف الفكریة امللكية ماكتب متكني هو ٔأمهیة ا�ٔكرث الویبو ٔأدوار ٔأ�د مشريا ٕاىل ٔأن، الفكریة

 .وتوفري ا�مع املطلوب الالزمة التحتیة البنية ٕا�شاء طریق عن املس�ت�دمنياملعرفة ٕاىل  �ىل قامئة �دمات

 ٕاىل التفت، لعدم وجود طلبات ونظرا. ا�لكمة �ىل للحصول ٔأخرى طلبات ٔأي هناك اكنت ٕاذا عام الرئيس واس�تفرس .227
 .التوضیح وطلبات أ�س�ئ� �ىل للرد أ�مانة

 يف موحض هو وكام. املوارد يف اخنفاض هناك فٕان، املوارد مبسأٔ� یتعلق ف�، يشء لك وقبل ٔأوال، ٔأنه أ�مانة ؤأوحضت .228
 الرئييس السبب هو وهذا. ٔأخرى �رامج ٕاىل 15 الرب�مج من الرب�مج ٔأ�شطة بعض نقل مت، واملزيانیة الرب�مج مرشوع

 والوفود أ�عضاء ا�ول ا�ي ٔأبدته التأٔیید حقا تقد�رها عن أ�مانة ٔأعربت، ذ� وبعد. املالیة املوارد يف الطفيف لالخنفاض
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حلزمة  مس�متر حتدیث ٔأي لر�ایة وكذ�، الضخمة املطالب مع للتعامل واملوارد القدرة من ضاعفت بأٔهنا ؤأفادت الرب�مج لهذا
 هناك �كون لن بدوهنا واليت، املوارد من مزید ٕاىل الرب�مج حيتاج، �� ورٔأت ٔأنه، نتي�ةنظام ٔأمتتة امللكية الفكریة. �رجمیات 

 ویتعلق، املت�دة العربیة إالمارات وفد طر�ه ٔأ�دهام، ٕاىل سؤالني أ�مانة ؤأشارت. املوارد خطة لتعز�ز ٔأخرى ٕاماكنیات ٔأي
 مل 15 ٔأن الرب�مج الواحض، من، شيئا هذا وقالت ٕان. )WIPO Connect( رابط الویبو مرشوع �ىل املرتتبة ��اطر

 ٔأن جيب ا�اطر نفس ٔأن يف متاما حمق الوفد لكن، 3 الرب�مج ٕاىل خطر ٕاضافة وا�د �انب من �متكن فيه من ٔأن حيدد
 مع املنظامت س�� ال، اتفاقيات وٕا�رام ا�اطر ت� لتخفيف معا للغایة وثیق �شلك یعمالن ٔ�هنام الرب�جمني � يف تنعكس
 وفد من ا�ٓخر السؤال واكن. الشأٔن هذا يف كثب عن الرب�جمني تنس�یق یمت، و��. حق املؤلف ٕادارة عن املسؤو� ا�ولیة
 ٔأهنا، كام وذ�رت أ�مانة. للتخصیص متا�ة س�تكون اليت املس�تقبلیة اخلیارات حول التفاصیل من املزید وطلب، الربازیل
 من الكثريواكتسبت  املالحظات من الكثري تلقت، الوقت ذ� و�الل. �اما 15 من ٔأكرث منذ الرب�مج تد�ر، الوفد یعرف
 من العدید جعل �ىل تعمل الویبو ٔأمانة ٔأن ٕاىل ؤأشارت، الفكریة امللكية ماكتب هبا تعمل ٔأن ینبغي اليت الطریقة حول املعرفة

حيث ٔأن  الرسوم، حسا�ت ذ� �ىل أ�مث� ومن. ذ� توحض ٔأمث� ٔأربعة ٔأو هناك ثالثة ؤأن، مرونة ٔأكرث أ�ش�یاء
 ٔأن ٔأهنا حتاول أ�مانة ؤأوحضت. ا�تلفة اخلیارات من العدید وجود مع، الرسوم حلساب خمتلفة طرق ا�تلفة للترشیعات

 للرباءات تأٔییدها من الرمغ �ىل ٔ�هنا، الفكریة امللكية �سجیل من خمتلفة بأٔنواع السامح مع، إالماكن قدر مر� ذ� جتعل
 �كون وقد. الفكریة امللكية �سجیالت من ٔأخرى ٔأنواع �هيا اليت املاكتب من �دد هناك فٕان، والتصاممي الت�اریة والعالمات

 أ�مانة ٔأرادت ��، �سجیل ٕاىل حتتاج قد اليت الفكریة امللكية ٔأشاكل من و�ريها جغرافية ومؤرشات مكبیو�ر �رامج هناك
. �ام �شلك العاملیة وأ�نظمة العاملیة الفكریة امللكية ٔأنظمة مع التاكمل من املزید توفري ؤأرادت. �� املرونة من املزید توفري

نظام ٔأمتتة امللكية  �اكمل ٕاىل �ا�ة هناك ٔأن أ�مانة ورٔأت. مدرید نظام مع التاكمل ذ�ر الربازیل وفد ٔأن ٕاىل أ�مانة ؤأشارت
 مجمو�ة هناك ؤأفادت بأٔن. ا�ولیة والتصنیفات واملعایري الرباءات �شأٔن التعاون ومعاهدة نظام الهاي مع ٔأفضل �شلكالفكریة 
 وت� املتعلقة �ٔ�داء إالحصائیة املعلومات من مزید �ىل احلصول يف الفكریة امللكية ماكتب ملسا�دة املتطلبات من �دیدة

 �كون مث ومن الرئيس�یة أ�داء مؤرشات بت�دید الفكریة امللكية ملاكتب السامح شأٔنه من إالدارة، ورٔأت ٔأن ذ� نظام من
، ؤأ�ريا. وإالنتاجية �س�ت�ابة ومواعید ا�هنائیة املواعید مثل ٔأش�یاء ذ� يف مبا، النظام دا�ل املوجودة ت� تتبع �ىل قادرة

 الفعلیة املس�ت�دم وا�ة لتخصیص اخلیارات من املزید ذ� يف مبا، لالس�ت�دام قابلیة ٔأكرث نظام ٔأهنا �رید توفري ذ�رت أ�مانة
 �شأٔن ٔأ�دهام ٕاضافيني، توضی�ني عن رغبهتا يف تقدمي ؤأعربت أ�مانة. ٕاىل ذ�وما ، الفاحصني ٔأمام الشاشة �ىل یظهر وما

 أ�مر �ىل ٔأن بل یقترص، حقيقي اخنفاض هناك وليس. املوظفني موارد ینصب �ىل املوارد يف �خنفاض وقالت ٕان. املوارد
 املقرت�ة املزيانیة نفس جند ٔأن، ملوظفنيا �ري ا�صصة للرب�مج من املوارد يف النظر وعند. ٔأقل صارت أ�ش�اص �لكفة نفس
 الرب�مج مد�ر مع تعمل ٔأن أ�مانة واقرتحت. ��اطر أ�خرى وتتعلق النقطة. 2018/19 يف الثنائیة اكنت كام يه �لضبط

 املامرسات من ليس ٔأنه املشلكة ورٔأت ٔأن. ا�اطر مسأٔ� ملعاجلة الس�بل ٔأفضل ملعرفة املت�دة العربیة إالمارات ومندوب
 ٔأن ميكن، ذ� ومع. ا�اطر واملساء� عهنا عن املسؤولیة ختفيف سيمت ٔ�نه، �ر�جمني يف ا�اطر نفس �یك �كون ٔأن اجلیدة
 ٔأ�ل من والرب�مج الوفد مع العمل أ�مانة اقرتحت، ذ� �سویة ٔأ�ل ومن. التخفيف ٕاجراءات يف الثاين الرب�مج �سامه
 .و�ه ٔأفضل �ىل ذ� معاجلة

 ٔأنه ٕاىل �لنظر، ال ٔأم اخلطر هذا معاجلة جيب اكن ٕاذا ما حول للغایة ا�قيقة املسأٔ� هذه ٕاىل س�یعود ٔأنه الرئيس ؤأكد .229
 سعیدا الوفد اكن ٕاذا مما التحقق يف رغبته الرئيس عن ؤأعرب. مرتني ِذ�ره ٔأن یمت �اص بو�ه اجلیدة املامرسات من ليس
 .التخفيف بعض ٕادراج یطلب �زال ال اكن ٕاذا وما، ال ٔأم بذ�
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 هو املشلكة وراء السبب ٔأن ٔأوحض فقد، ذ� ومع. قدما امليض �یفية �شأٔن مناقشة أ�مانة مع إالمارات وفد واتفق .230
 ولهذا. 3 الرب�مج يف املذ�ورة الفكریة امللكية ٕاىل وصول هناك ليس و�لتايل، 3 الرب�مج من 2رابعا  النتي�ة املرتقبة نزیل ٔأننا

 .املسأٔ� هذه معاجلة يف أ�مانة مع كثب عن العمل ميكنه، �لطبع، بأٔنه ؤأفاد الوفد. القلق هذا الوفد ٔأعرب السبب

وهو ، 15 عن الرب�مج معومية ٔأكرث احلدیث �شلك الباب فتح ؤأ�اد، النقطة هذه ٕاىل س�یعود ٔأنه الرئيس ؤأكد .231
، ذ� وخبالف. ٔأخرى خماوف ٔأو تعلیقات ٔأو ٔأس�ئ� ٔأیة هناك اكنت ٕاذا ما ملعرفة، الفكریة امللكية ملاكتب أ�عامل �لول
 العربیة إالمارات اليت ٔأ�رها وفد ا�قيقة املسأٔ� هذا �ل ومع، یعين القبول الصمت ٔأن ٕاىل، دامئا احلال هو كام، الرئيس ٔأشار

 ما وهذا �لفعل احلال هو هذا ٔأن ویبدو. 15 الرب�مج موافقة �ىل اللجنة ٔأن ٔأدرك الرئيس، ا�اطر ختفيف �شأٔن املت�دة
 وشكر. الفكریة للملكية العاملیة التحتیة البنية وتطو�ر وهو تنس�یق، الرابع �سرتاتیجي الهدف هنایة ٕاىل اللجنة ٔأوصل
 املرجعي املصدر وهو، اخلامس �سرتاتیجي الهدف ٕاىل رسیعا س�تنتقل املناقشة ٔأن ٕاىل ؤأشار مشاركهتا �ىل أ�مانة الرئيس

 ؤأراد. �سرتاتیجي الهدف هذا ٕاطار يف الوحيد الرب�مج یُعد ا�ي، 16 والرب�مج، الفكریة وحتلیلها امللكية ملعلومات يالعامل
 أ�هداف يف مت كام، واقرتح ٔأنه. الرابع �سرتاتیجي الهدف من �نهتاء نظرا ٔ�نه مت، ٔأخرى مرة یلخص ٔأن الرئيس

 هذا ٕاطار يف أ�ربعة الربامج يف �لهيا املتفق التغیريات مجیع �سجیل أ�مانة من س�یطلب، أ�وىل الثالثة �سرتاتیجیة
 واليت، 15 الرب�مج ٕاطار يف وا�دة ٔأ�رية قضیة سوى هناك ليس ٔ�نه �سبيا سهل ذ� ٔأن واعترب. �سرتاتیجي الهدف

 .اللجنة �ى لكها مقبو� الرابع �سرتاتیجي الهدف مضن أ�ربعة الربامج ٔأن للرئيس بدا فقد، ذ� وخبالف. تناولها سيمت

 الفكریة امللكية ملعلومات العاملي املرجعي وهو املصدر، اخلامس �سرتاتیجي الهدف ٕاىل ذ� بعد الرئيس وانتقل .232
 .للتعلیقات الباب وفتح، 107 الصف�ة يف وإالحصاء �قتصاد، 16 والرب�مج، 106 الصف�ة من وحتلیلها

 �لبیا�ت املتعلق أ�داء مبؤرش یتعلق ف� س�� ال، الرب�مج ذ� مضن سؤال طرح يف رغبته عن غوات�ال وفد ؤأعرب .233
 حلق إالحصائیة البیا�ت ٕالدراج املؤرش هذا مضن حمك �لفعل هناك اكن ٕاذا ما هو والسؤال. 2020/21 للثنائیة إالحصائیة

 .ال ٔأم املؤلف

 املنظمة يف �قتصادیني �بري معل �ىل الضوء �سلیط يف رغبته عن ؤأعرب، الوطنیة بصفته ٕاندونيس�یا وفد وحتدث .234
 معلیة صنا�ة ٔأي يف للغایة �امن إالحصائیة والبیا�ت �قتصادي الت�لیل ٔأن الوفد ورٔأى. وتوجيه الشكر � �ىل هذا العمل

 ولكنه، القانوين �لنظام فقط ال یتعلق ٔأن أ�مر ؤأوحض. الفكریة امللكية جمال يف ذ� يف مبا، للقرارات واختاذ للس�یاسات
الفكریة  امللكية جمال يف دويل جممتع ٔأو ب� ٔأي یت�ذها ٔأن جيب الس�یاسات من نوع ٔ�ي هبا ننظر اليت الطریقة حقا سيشلك
لیل وحت  ٕاحصائیة وبیا�ت اقتصاد�ت بدون مس�تحیال ذ� وس�یكون، ذ� النوع من الس�یاسات هبا حندد اليت والطریقة

 �شأٔن أ�داء مؤرشات ٕ�د�ال والرتحيب إالشادة يف رغبته عن، ٔأوال الوفد، ٔأعرب، بذ� یتعلق وف� .�ىل مس�توى جيد
كز ؤأفاد الوفد. إالبداعي �قتصاد ودراسات �قتصادیة ا�راسات  �عتبارها إالبداعیة الصنا�ات ٔأمهیة �ىل �شدة بأٔنه �ر�

�ىل  أ��رية اش�متلت �لفعل الویبو منشورات ٔأن ٕاىل ؤأشار. �لهيا الرتكزي املنظمة �ىل یتعني اليت الفكریة امللكية جماالت ٔأ�د
 املنشورات ٕاىل عن تطلعه ٔأعرب، ذ� ومع، البیا�ت ٔأولیة هذه ٔأن ورٔأى الوفد. إالبداعي �قتصاد عن البیا�ت بعض

 وليس املنظامت هذه يف أ�عضاء الب�ان من املزید من البیا�ت من املزید ذ� يف مبا، إالبداعي �قتصاد حول املس�تقبلیة
 طر�ه ا�ي ٕاىل السؤال الوفد وتطّرق. إالبداعي �قتصاد �شأٔن للویبو أ��ري املنشور يف الب�ان من حمدودة مجمو�ة فقط
 ٕاحصائیة وبیا�ت دراسات ٕا�داد املهم من ٔأنه كذ� ورٔأى، وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس غوات�ال وفد

 .الصناعیة وامللكية العاملي �بتاكر نظام عن فقط وليس، ٔأیضا املؤلف حق عن وحتلیالت
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ؤأشار . الرب�مج ٔأجنزه ا�ي للعمل املهنیة والكفاءة الكبرية عن تقد�ره للقمية، ا�ٓخر�ن مثل مث�، الربازیل وفد ؤأعرب .235
 وسائل من ٔأیضا ولكن املتخصص امجلهور من فقط ليس �ام لك �ه�م من الكثري ینال العاملي �بتاكر مؤرش ٕاىل ٔأن
 ل�ول للغایة �مة مسامهة قدمت واليت، الرب�مج حققها اليت املهمة النتاجئ سبب هو هذا ٔأن الوفد ورٔأى. �ام �شلك إال�الم

 �بري مكتب �لتعاون مع املاضیة نواتالس�  مت يف ٕاىل �ر�مج ؤأشار. الفكریة امللكية ٕاحصاءات حتسني يف أ�عضاء
 هبا ویب صف�ة بتطو�ر ٔأیضا �� س�یكون بأٔنه ؤأفاد. اجلهود ت� اس�مترار الوفد �ىل وجشع، للغایة �حجا واكن، �قتصادیني
 صف�ة �ىل أ�مث� ومن. �قتصادیني �بري مكتب قبل من املس�تقبل يف به القيام ميكن ما وهو، دیناميكية ٕاحصائیات

 كثريا املندوب واس�ت�دمه، للغایة �س�ت�دام �دا وسهل مفيدا یعد ا�ي، الویبو بیا�ت مركز ا�یناميكية إالحصاءات
 الفكریة امللكية كثیفة القطا�ات حول دراسات ٕاجراء يف املسا�دة وهو الرب�مج يف أٓخر �ام جماال هناك ٕان الوفد وقال. ٔأیضا

 يف، املقميني �ري ذ� يف مبا، الطلبات ملودعي اجلزئیة البیا�ت �َس�ت�دم اليت ا�راسات ذ� يف مبا، �قتصادیة ومسامههتا
 اجلغرافية للمؤرشات �قتصادیة أ�مهیة عن ٔأخرى دراسة وهناك. الوطنیة �رب ٔأو العاملیة �بتاكر مجمو�ات مثل موضو�ات

 ب�ان مجمو�ة عن نیابة غوات�ال وفد ما ذ�ره واستند الوفد ٕاىل. ا�راسات يف الوفد الحظها جفوة وت�. النامية الب�ان يف
. إالبداعیة جمال الصنا�ات يف ا�راسة بعمل الكبري ٔأیضا عن اه�مه ؤأعرب، ٕاندونيس�یا ووفد وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك

 تقدمه القبیل هذا من يشء ٔأو رائدة دراسة هناك اكنت ٕاذا ٔأنه ورٔأى الوفد، الوطين املس�توى �ىل النتاجئ بعض � ؤأشار ٕان
 .النامية للب�ان �دا مفيدا ذ� فس�یكون، الویبو

 اجلغرايف النطاق ٕاىل �لنظر للغایة �م ذ� ٔأن ورٔأى. 16 للرب�مج عرضها �ىل أ�مانة أ�رجنتني وفد وشكر .236
 يف املنظمة اس�مترار ضامن يف رغبته عن الوفد ؤأعرب. العاملي �بتاكر مبؤرش یتعلق ف� س�� ال، للرب�مج وإالحصايئ

 الوفد وتناول. الفكریة امللكية �شأٔن ٕاحصاءات مجع من أ��رية �متكن حىت النامية الب�ان يف القدرات تطو�ر يف املسامهة
 ٔأمهیة ٕابداء يف رغبته عن ؤأعرب، وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة عن �لنیابة غوات�ال وفد به ٔأدىل ا�ي البیان

 ٔأساسا هناك �كون حىت الب�ان اقتصاد يف ا�اورة واحلقوق املؤلف حق �االت عن اقتصادیة دراسات الكبرية ٕالجراء
 س�� ال، الرمقي ا�ال يف ا�اورة واحلقوق املؤلف حق اس�ت�دام �شأٔن إالحصائیة البیا�ت توافر ولضامن أ�ساس خلطوط

 .تبتوزیع ت� البیا� یتعلق ف�

 ورٔأى الوفد ٔأن. إالحصائیة املنشورات من الكثري ٕا�داد يف من معل �بري به الشعبة ما قامت �ىل مالزي� وفد ؤأثىن .237
 للغایة مفيدا منشورا الوفد اعتربه �بتاكر العاملي، ا�ي مؤرش س�� ال، منشوراته جودة يف، �لطبع، ینعكس اجلید العمل
 يف التنفيذ �سرتاتیجیات یتعلق سؤ� الوفد وطرح. ٔأیضا �م أ�د� �ىل املبنية الس�یاسات ٔأن وضع كام رٔأى الوفد. ملالزي�

(...)  العاملي �بتاكر مؤرش ٕاىل الوصول �الل من �بتاكر ٔأداء قياس يف �س�مترار، "(...) 4 النقطة، 107 الصف�ة
 الثنائیة من التنفيذ �سرتاتیجیات ذ� مقارنة ٔأراد ٕاذا ولكن، للغایة به مرحبا وقال الوفد ٕان هذا ٔأمرا. �رشه" يف واملشاركة

 اختاذ يف املسا�دة شأٔهنا من ٔأخرى �املیة مؤرشات لتطو�ر املتا�ة الفرص دراسة �ىل �ركزيا هناك جيد ٔأن فرمبا، السابقة
 النظر یمت ا�ي اليشء هو هذا اكن ٕاذا عام توضی�ا الوفد وطلب. �قتصادیة و�سرتاتیجیات الس�یاسات �شأٔن القرارات

 .احلالیة الثنائیة يف فيه

 أ�عضاء ا�ول لشكر جيدة فرصة ٔأیضا هذه ٔأن ٕاىل ؤأشارت. الرصینة مدا�الهتم �ىل املندوبني أ�مانة وشكرت .238
 �س�تبيا�ت خمتلف �ىل وردت اليت �لردود یتعلق ف� س�� ال، �بري بتقد�ر حتظى واليت، الرب�مج يف مساهامهتا �ىل

 ؤأفادت. اس�تقصاءاهتا �ىل للرد و�د وقت ٕاىل حتتاج ٔأهنا ٔأدر�ت ٔ�هنا، به مسمل ٔ�مر ذ� أ�مانة تأٔ�ذ ومل. إالحصائیة



WO/PBC/29/8  
77 
 

 ؤأنه، �بري �د ٕاىل �املیة تغطیة وحقق ردا 130 من ٔأكرث تلقى، الصناعیة امللكية املتعلق ٕ�حصاءات اس�تقصاءها بأٔن كذ�
 قلیال �ددا هناك ٕاىل ٔأن ولفتت، هبا إالدالء مت اليت احملددة لتعلیقاتا وتناولت أ�مانة. عامجلی �ود هذا ٕاىل و�رجع حقا ممتاز
 ؤأكدت. ٔأوسع نطاق �ىل إالبداعي �قتصاد ٔأو املؤلف حق جمال يف �قتصادیة والبحوث إالحصائیات �ىل التعلیقات من

 يف خمر�اته ٔأول ا�ٓن ٔأنتج لكنه، جحمه يف �سبيا صغريا �زال ال إالبداعي �قتصاد عن اقتصادي حبث �ر�مج �هيا ٔأن أ�مانة
 دراسة، أ�وىل للمرة، املايض العام يف أ�مانة �رشت، إالحصاء جمال ويف. املبد�ني د�ل تطور تتناول دراسات شلك

 يف اسرتاتیجیهتا ؤأوحضت أ�مانة ٔأن. الثاين إالصدار قریبا وس�ُتصدر، العاملي الكتب �رش سوق حول مشرتكة اس�تقصائیة
أٓراء  اس�تقصاء يف �متثل وا�ي، الصناعیة امللكية جمال يف تتبعه ا�ي ا�هنج ٔأن يف ٕادراك، ما �د ٕاىل، الصدد �متثل هذا

اليت یتلقوهنا  ذ�، ٕاىل وما الصناعي التصممي وحقوق الت�اریة والعالمات الرباءات �دد حول الصناعیة امللكية ماكتب
. حلق املؤلف الب�ان جسالت من العدید ؤأفادت بأٔنه یو�د يف. حق املؤلف جمال يف الصحیح ا�هنجهو  ليس، و�س�لوهنا

 �لهيا حيصل ٔأن ميكن اليت املعلومات السبب فٕان نوع ولهذا، تطوعیا معال �كون ما �ادة حق املؤلف �سجیل فٕان، ذ� ومع
 عن البیا�ت مجع ٕاىل حبا�ة ٕاهنا القول هنج أ�مانة اتبعت، ذ� من وبدال. حمدودیة ٔأكرث حق املؤلف جسالت من املرء

 الت�د�ت و�متثل ٔأ�د. الكتب �رش جمال يف بدٔأت ٔأهنا يف السبب هو وهذا، مشولیة ٔأكرث �شلك إالبداعیة الصنا�ات
 مع �لفعل موجودة الص� ذات البیا�ت ٔأن حيث من �رخيیا به قامت مبا مقارنة خمتلفة أٔهنا يف أ�مانة توا�ه اليت الرئيس�یة
 ٕاىل املو�ه �س�تقصاهئا تقوم أ�مانة �زال وال. ا�ولیني النارش�ن رابطة مع رشاكة ٔأقامت و��. ا�ال يف املصل�ة ٔأحصاب
 ٕاحراز عن لٕالبالغ رسورها عن أ�مانة ؤأعربت. الوطنیني النارش�ن رابطات من البیا�ت تأٔيت ما �البا ولكن، أ�عضاء ا�ول
 من متكنت، احلايل للعام و�لنس�بة. دو� 38 من ردود �ىل یعمتد املايض العام �رشته ا�ي الكتب �رش اس�تقصاء ؤأن، تقدم
. الفكریة امللكية جمال يف حققته ٔأو به قامت ما ٕاىل یفتقر �زال ال، �لطبع، وا�ي، دو� 56 العدد ليشمل هذا ز�دة

 أ�مانة وتأٔمل وا�دة ٕابداعیة صنا�ة جمرد وهذه. املس�توى هذا ٕاىل للوصول وعقود س�نوات أ�مر اس�تغرق لقد، و�لطبع
 و�ىل مشولیة ٔأكرث صورة �ىل حتصل الطریقة وهبذه أٔخرى ٕابداعیة صنا�ات ليشمل العمل هذا توس�یع من �متكن ٔأن �شدة
 �شأٔن مالزي� وفدا�ي طر�ه  السؤال �ىل الرد ٔأیضا ميكهنا، الصدد هذا ويف. إالبداعي لالقتصاد ٕاحصائیة صورة أ�قل

، احلالیة للثنائیة الكتابة يف �جتاه هذا يف أ�مانة �امرت عندما ورمبا. ذههنا يف �زال ال ٔأمر وهو، أ�خرى العاملیة املؤرشات
و�كون  قمية ٕاضافة ٕاىل هيدف �دید �املي مؤرش ٔأي فٕان، ذ� ومع. طموح مفرط ٕاىل �د ما من �انهبا ذ� �كون فقد

ٔأهنا  ذ�رت أ�مانة، املثال سبيل �ىل، و��. أ�صلیة البیا�ت �ىل �ع�د ٕاىل حقا س�یحتاج، ٔأصلیا �كون ٔأن منه الغرض
 بیا�ت �ىل احلصول هو �� أ�ساس فٕان، إالبداعي �قتصاد حول مؤرش ٔأو لٕالبداع �املي مؤرش بنرش س�تقوم اكنت ٕاذا

 بیا�ت توفر �ا� يف ٕاال موثوقة بقياسات القيام ميكن وال. املر�بة املؤرشات لت� �دا �ام ویُعد ذ�. للمقارنة وقاب� موثوقة
 الشا�ل هو ٔأن هذا ؤأفادت أ�مانة. أ�ساس�یة للبیا�ت التحتیة البنية �ىل ٔأوال العمل یمت ٔأن جيب و��، للمقارنة قاب�

 يف وستنظر أ�خرى العاملیة املؤرشات هذه فكرةلقبول  مس�تعدة �لتأٔ�ید س�تظل ولكهنا، املنظور املس�تقبل ا�ٓن يف الرئييس
 ٔأدوات �شأٔن الربازیل وفد من املقدمة احملددة لالقرتا�ات البالغ تقد�رها عن أ�مانة ٔأعربت كام. بذ� للقيام املتا�ة الفرص

 اليت املس�ت�دمني ٕاحصائیات من أ�قل و�ىل. البیا�ت مركز ذ� يف مبا، الفكریة امللكية ٕاحصاءات ٔأو ا�یناميكية البیا�ت
ؤأشارت . لتحسيهنا فرص عن دامئا تبحث أ�مانة وتبحث، للغایة �س�ت�دام شائعة ٔأداة ٔأن هذه یبدو، أ�مانة تصدرها
 هناك رمبا بأٔنه ؤأقّرت .�بري �رحيب موضع س�تكون معاجلهتا ميكن اليت املس�ت�دم احتیا�ات حول ٕاىل ٔأن �قرتا�ات أ�مانة
 ٔأي ٕارسال يف حرة أ�عضاء ا�ول ؤأوحضت ٔأن. املناقشة قيد يشء وهذا، التصور جمال يف به لها القيام ميكن مما الكثري

 .أ�مانة ٕاىل املسأٔ� هذه �شأٔن حمددة طلبات
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، ذ� ومع. الشاق و�ىل معلها إالحصائیة املنشورات توفري �ىل للشعبة تقد�ره هو ٔأیضا عن ��س�تان وفد ؤأعرب .239
 الشعبة تقدم ٔأن واقرتحمؤرش �بتاكر العاملي. عن  املعلومات مجع �یفية �شأٔن البالغ قلقه عن إالعراب يف رغبته عن ٔأعرب

آلیة مؤرش �بتاكر العاملي  ٔأ�ل من الحقا جتمیعها سيمت مطلوبة معلومات ٔأي لتوفري أ�عضاء ا�ول مجیع ٕاىل �ام لك ٕاخطار أ
 وال، العاملي إالدراج �ىل أ�حيان بعض تؤ�ر سلبا، يف مفقودة بیا�ت مجمو�اتبضعة  ٔأن، الشخصیة جتربته �ىل بناءً ، ال ٔ�نه

 تتعلق ٔأخرى ٕاىل وجود مشلكة ؤأشار الوفدمؤرش �بتاكر العاملي.  يف ما العاملي لب� إالدراج عن موضوعیا انطبا�ا تقدم
 وملمؤرش �بتاكر العاملي.  جتمیع يف أٓخر ٕاىل �ام من وتتفاوت، تتغري تظل املؤرشات ت� ٔأن الحظ حيث، �ملؤرشات

 �ام من تتغري تظل املؤرشات ٔأن مبا، احلا� هذه يف، و��. للمقارنة القاب� البیا�ت ٔأمهیة �ىل ٔأكرث االتفاق من الوفد �متكن
 انتباه لفت يف رغبته عن الوفد ؤأعرب. أ�عضاء ل�ول �لنس�بة للغایة صعبا ٔأمرا زمنیة مقار�ت يف ا�خول ٔأصبح، أٓخر ٕاىل

 مؤرش �بتاكر العاملي. معلیات إالدراج يف لتحسني اجلوانب هذه يف النظر مهنا وطلب ذ� ٕاىل الشعبة

 �رید أٔن اليت ؤأفاد الوفد بأٔن ٔأ�د أ�ش�یاء. سابق وقت يف تعلیقاته �ىل الردود �ىل أ�مانة ٕاندونيس�یا وفد وشكر .240
 اتفاقية �ىل ٔأیضا ولكن �ر�س اتفاقية ٔأساس �ىل فقط ليس تأٔسست املنظمة بأٔن ُمذ�را، ممكنا ذ� اكن ٕاذا ،�سأٔل عهنا

 �دد ٕاىل إالبداعي �قتصاد دراسات تزنیل مرات �دد من 2�شأٔن �امسا  أ�داء مؤرشات تغیري ميكن اكن ٕاذا ما هو، �رن
 �قتصادیة يت تقوم هبا الشعبةال ا�راسات اكنت ؤأضاف قالئال ٕاذا. إالبداعي �قتصاد ودراسات حق املؤلف مرات تزنیل
 ٔأتیحت ما ٕاذا، �سمح ٔأداء مؤرش أ�قل �ىل هناك فس�یكون، ت� الثنائیة يف إالبداعي لالقتصاد فقط مو�ة وإالحصائیة

 .املؤلف حق �شأٔن ما يشء بعمل، الفرصة

 .أ�داء مبؤرشات اخلاص و�قرتاح مبؤرش �بتاكر العاملي املتعلقة أ�س�ئ� �ىل الرد ٕاىل أ�مانة الرئيس ود�ا .241

 مشورة �ىل للحصول ستسعى ٔأهنا من الرمغ �ىل، أ��ري �قرتاح هذا يف مشلكة �رى ال ٔأهنا ٕاىل أ�مانة ؤأشارت .242
. به القيام ٕاىل الرب�مج �سعى ما مع متاما فسيمتىش، العمل بتو�ه أ�مر یتعلق ما وبقدر. �شأٔنه واملزيانیة الرب�مج ٔأداء زمالء

 يف رغبهتا عن أ�مانة ٔأعربتمؤرش �بتاكر العاملي،  بیا�ت �شأٔن املوقر ��س�تان مندوب و�ه ا�ي السؤال �ىلويف ردها 
 من العظمى الغالبیة وال تعمتد، متغريا 80 حوايل من یتكون العاملي �بتاكر ؤأوحضت ٔأن مؤرش. املالحظات بعض ٕابداء
 دولیة منظامت من ِقبل، معظمها يف، مجعها یمت بیا�ت يه نقاط وهذه. أ�مانة مجعهتا اليت البیا�ت �ىل املتغريات هذه

 البنك من بیا�ت �ىل وحصلت، الیو�سكو من البیا�ت نقاط من قلیل �دد �ىل بأٔهنا حصلت ؤأفادت أ�مانة. ٔأخرى
، املثال سبيل �ىل، املت�دة لٔ�مم خمتلفة بیا�ت قوا�د ومن، والالسلكية السلكية لالتصاالت ا�ويل �حتاد ومن، ا�ويل

 �بري �د ٕاىل أ�مانة وتعمل. الت�اریة إالحصاءات تصل ٕالیه ما بقدر )Comtrade( قا�دة البیا�ت الت�اریة املضغوطة من
 مجیع وجتري. املتا�ة البیا�ت ٔأ�دث ٕاىل الوصول ٕاماكنیة �هيا ٔأن من للتأٔكد املنظامت هذه يف إالحصائیة االتصال مراكز مع

 مجلع اس�تقصائیة دراسات من أ�عضاء دولها تقدمه ما �ىل وتعمتد، �س�تقصائیة دراساهتا أ�خرى ا�ولیة املنظامت ت�
 مجع ٔأن من فٕاهنم یتأٔكدون، البیا�ت لنقاط املقارنة قابلیة لضامن، املطاف هنایة يف، ٔ�نه �ام أ�مر ویُعد هذا. البیا�ت
 هناك اكنت ٕاذا ٕانه القول �ىل أ�مانة دٔأبت، السبب ولهذا. لس�نوات طوروها اليت یا�تالب  مهنجیات مع ی�ىش البیا�ت

 بیا�ت قبول لٔ�مانة ميكن وال. املعنیة ا�ولیة املنظامت مع العمل الص� ذات أ�عضاء �ىل ا�ول فٕان، مفقودة بیا�ت نقاط
 ویُعد ذ�. املسؤو� ا�ولیة املنظامت ِقبل من �لفعل حصهتا من التحقق مت ٕاذا تد�ل يف مؤرش �املي ٕاال اليت املتغريات حول
 ببيا�ت یتعلق �� وا�د اس�تثناء هناك اكن، �لطبع. املنشور وقابلیهتا للمقارنة هذا يف الواردة البیا�ت مصداقية لضامن �ام

 وجتمع، املهنجیة تضع، ما بطریقة، ويه اليت مسؤو� أ�مانة فٕان، و�� تد�ل يف مؤرش �املي. اليت الفكریة امللكية
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إالحصائیة.  االتصال مراكز مع العمل، املس�تطاع قدر وحتاول، �س�تقصائیة دراساهتا تتابع، احلال وبطبیعة، البیا�ت
ولهذا . أٓخر ٕاىل �ام من یتغري العاملي �بتاكر مؤرش �كو�ن ٔأن الصحیح ؤأفادت بأٔن من، الثاين وتناولت أ�مانة السؤال

 فرصا أ�مانة �كتشف، ٔأیضا ؤأحيان. أ�حيان بعض يف مل تعد متا�ة البیا�ت نقاط بعض أٔن حبقيقة جزئیة �القة أ�مر
 تغريت أ�ساس�یة املهنجیات ٔأن حبقيقة �كون لٔ�مر �القة أ�حيان بعض ويف، احلالیة للمتغريات ٔأفضل متغريات الس�ت�دام

 فٕاهنا، العاملي �بتاكر مؤرش عن حتدثت لكام ٔأهنا أ�مانة ؤأكدت. موجود مؤرش �ىل �ع�د أ�مانة ٕ�ماكن یعد ومل
 مؤرش يف ما ب� ارتفاع حقيقة وٕان. املبارشة الس�نویة شدید مع املقار�ت حبذر التعامل سيمت ٔأنه توضیح دامئا س�ت�اول
 ٕاىل التغیريات یُعزى ٔأن ميكن ما بقدر ٔأسوأٔ  ٔأو ٔأفضل ابتاكر ٔأداء ٕاىل یُعزى ٔأن ميكن أٓخر ٕاىل �ام من العاملي �بتاكر
 وقت ٔأي يف �ملقارنة �سمح معیار بوضع �سمح ٔأداة �ىل احلصول يف العاملي �بتاكر ملؤرش أ�سايس و�متثل الهدف. املهنجیة

 املس�ت�دم الوحيد واملعیار. العاملي �بتاكر مؤرش يف دو� 130 حوايل وهناك. الب�ان من �برية مجمو�ة �ىل ٔأن �شمل ذ�
 مع �بتاكر ٔأداء لتتبع ٔأداة لیكون العاملي �بتاكر مؤرش تصممي یمت ومل. البیا�ت توافر معیار هو ٕادرا�ا املراد الب�ان يف

 نتاجئ لو�ة ٔأن القول فميكن، أ�ورويب املس�توى �ىل، املثال سبيل �ىل، القبیل هذا من ٔأداة هناك اكنت وٕاذا. الوقت مرور
ٔأقل  الب�ان من مجمو�ة ح� وستشمل املتغريات من ٔأصغر مجمو�ة �ىل ويه ٔأداة تعمتد القبیل، هذا من ٔأداة توفر �بتاكر

 �رب �ملقارنة �سمح ٔ�داة منه والغرضمؤرش �بتاكر العاملي  �رخي ٕاىل و�لنظر. دامئا ٕا�هيا �ا�ة هناك �كثري وس�تكون
 مؤرش حول اتصال هناك اكن ٕانه لكام وقالت أ�مانة. حقا الرئييس ذ� هو الهدف �كون أٔن ینبغي ٔأنه أ�مانة رٔأت، الب�ان

 .حبذر التعامل معها جيب الس�نویة املقار�ت هذه ٔأن توضیح فٕاهنا حتاول، العاملي �بتاكر

 بند ٕا�الق ميكنه اكن ٕاذا ما لريى فقط دقائق لبضع حيتاج سوف ٔأنه ٕاىل ؤأشار، الردود �ىل أ�مانة الرئيس وشكر .243
 ٕاندونيس�یا وفد اقرتاح ٕاىل إالشارة س�� ال، والتعلیقات لٔ�س�ئ� ٔأخرى مرة الباب وفتح. مو�د الغداء قبل أ�عامل �دول
 �قتصاد وا�راسات حق املؤلف مرات تزنیل یذ�ر �دد ا�ي، 108 الصف�ة يف 2حتت �امسا  ا�هنايئ املؤرش لتعدیل

 �شري أ�مانة بأٔن الرئيس ؤأفاد. ا�هنايئ املؤرش هذا يف أ�ربعة بداعياالٕ  �قتصاد ودراسات حق املؤلف وٕالضافة، إالبداعي
 .ذ� �ىل ٔ��ذ موافقهتا اللجنة ٕاىل الرئيس ونظر. تأٔ�ید �لك ممكن ذ� ٔأن ٕاىل

 یتعلق ف� وا�د يشء معرفة يف عن رغبته ؤأعرب. الصدد هذا يف املنجز العمل �ىل أ�مانة ٔأذربی�ان وفد وشكر .244
 ٔأیضا تقوم هل، العاملي �بتاكر مؤرش وخيرج �رشها بعد وحتللها النتاجئ يف أ�مانة تنظر عندما وهو العاملي، �بتاكر مبؤرش

 التعویضیة املؤرشات �ىل بعض و�ش�متل أ��ري. العاملیة للتنافس�یة منتدى دافوس مبؤرش املتعلقة وأ�رقام املؤرشات بت�لیل
 ف� أ�خرى املؤرشات عن �لفعل خمتلفة �كون معني وقت يف أ�مانة مؤرشات أٔن أٔمهیة ؤأ�رز. ص� ذات س�تكون اليت

 .منتدى دافوس عن تصدر اليت التنافس�یة �لقدرة یتعلق

 من ٔأنه یعين فهذا، كذ� أ�مر �كن مل لو ٔ�نه، خمتلفا العاملي �بتاكر مؤرش �كون ٔأن اجلید من بأٔنه أ�مانة ؤأ�ابت .245
 القدرة لقياس حقا العاملي �قتصادي للمنتدى العاملیة التنافس�یة مؤرش تصممي مت ولقد. تقریبا اليشء نفس یقيس ٔأن املفرتض

 أ�مانة حتاول ا�ي نطاقا أ�ضیق �بتاكر مفهوم عن خمتلف مفهوم �لتأٔ�ید ولكنه، �سبيا واسع مفهوم وهو، التنافس�یة
 تد�ل اليت املتغريات مجمو�ة ٕاىل النظر مبجرد ٔأنه ٕاىل مشرية، أ�مانة و�بعت. العاملي �بتاكر مؤرش �الل من �لیه احلصول
 خمتلفة مهنجیة ٔأیضا � وا�ي، العاملي �قتصادي املنتدى مبؤرش مقارنةً  خمتلف حبيث اجتاه �هيا فٕان، العاملي �بتاكر مؤرش

 الردود وتأٔيت هذه. العاملي �قتصادي املنتدى �رس� اس�تقصاء �ىل الردود �ىل ٔأسايس �شلك یعمتد ؤأوحضت ٔأنه. متاما
 �ىل ردودمه بعض �ىل أ�مانة تعمتد، ما �د وٕاىل. الب�ان خمتلف يف التنافس�یة �ا� حول الرشاكت من رئييس �شلك
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 هذه القول بأٔن أ�مانة و�ررت. �سبيا ضئیل التدا�ل هذا ولكن، العاملي �بتاكر من ٔأ�ل مؤرش ٔأیضا �س�تقصاء
 جيدا ٔأداءً  حتقق الب�ان بعض هناك ٔأن نرى ٔأن لاله�م املثري من أ�حيان بعض ويف. خمتلفة ٔأش�یاء تقيس خمتلفة مؤرشات

 املؤرشات مجیع ٔأن ٕاىل، أ�مانة �لصت، املعىن وهبذا. ذ� ٔأمهیة سبب عن ؤأن �سأٔل، أٓخر مؤرش يف جيد و�ري مؤرش يف
 .لها اس�ت�داماهتا

 تطو�ر �ىل تعلیقه ؤأشار ٕاىل. شدید سيت�دث ٕ�جياز ٕانه وقال ا�لكمةٕاعطائه  �ىل الرئيس مالزي� وفد وشكر .246
 ٔ�نه اللغة، نفس ٕاد�ال ٕا�ادة �ىل �قتصادیني �بري وافق ٕاذا � أ�فضل من س�یكون ؤأفاد بأٔنه ٔأخرى، �املیة مؤرشات

 .�ال ٔأي �ىل الشعبة به تقوم ا�ي اليشء هو وهذا. �ىل إالطالق الفرص ببحث ٔأمرا ملزِما ليس

 ميكن ما �شأٔن واقعیة توقعاهتم �كون ٔأن أ�عضاء من س�تطلب ٔأهنا ٔأساس �ىل ذ� �ىل توافق بأٔهنا أ�مانة ؤأ�ابت .247
 .�رام متاما ما �ىل س�یكون ٔأنه ٕاىل ٔأشارت معلها، �س�هتدفه ا�ي ٔأ�ال أ�طول �الجتاه یتعلق وف�. الثنائیة يف حتقيقه

 یُعد ا�ي ،16 الرب�مج موافقة �ىل اكنت ٕاذا عام اللجنة سأٔل مث. ذ� �ىل وأ�مانة مالزي� وفد الرئيس وشكر .248
 حتت أ�داء مؤرش لتعدیل املقرتح التغیري وهام لتغیري�ن، ا�ي خيضع اخلامس، �سرتاتیجي الهدف يف ٕاطار الوحيد الرب�مج
 و�نیا، ،"اجلدیدة إالبداعي إالضافية ودراسات �قتصاد املؤلف حق دراسات مرات تزنیل �دد"ٔأن  لینص �ىل 2 �امسا

 احلالیة للثنائیة السابقني واملزيانیة الرب�مج مع ی�ىش مبا ذ� لتعدیل 107 الصف�ة يف الرابعة النقطة بتعدیل �قرتاح یفيد
 ومبا اللجنة، �ىل هذا یطرح ٔأنه ٕاىل الرئيس ؤأشار. �دیدة مؤرشات املتا�ة لتطو�ر الفرص تتعلق ببحث لغة تتضمن اليت
 .�لیه متفق هو كام ٔأ�ذه فقد املوافقة، دلیل �ىل الصمت ٔأن

 أ�هداف من تعقب التغیريات �س�ة ٔأ�دت أ�مانة ٔأن ؤأوحض �لفعل متت اليت التغیريات الرئيس وخل�ص .249
 دراسة الرئيس اقرتح، ذ� وقبل. قریبا تعمميها سيمت ٔأنه مضیفا الیوم، ذ� صباح يف مناقش�هتا متت اليت �سرتاتیجیة

، 8 الرب�مج، الثالث �سرتاتیجي املعنیة �لهدف اللجنة قبل من تغیري�ن �ىل االتفاق ومت. �لهيا االتفاق مت اليت التغیريات
 بیاين یوحض خمطط وٕاضافة املس�تدامة التمنیة ٔأهداف من العلوي اجلزء يف رشیط ٕاضافة وهام، 66 الصف�ة يف و�هام
 بعدد املتعلق أ�داء مؤرش ذ�ر ٕا�ادة �ىل اتفاق هناك، النتاجئ ٕاطار يف، 71 الصف�ة، 9 الرب�مج ويف. الربامج بني التعاون
 أ�س�ئ� وثیقة يف إالقلميیة املاكتب توزیع ٕادراج سيمت، �نیا. هبا اخلاصة الفكریة امللكية اسرتاتیجیات تقوم مبراجعة اليت الب�ان

 ويف. وأ�جوبة أ�س�ئ� وثیقة يف 2رابعا و  4�لثا  تنياملرتقب  تنيلنتيج ل  واملوارد للتغیريات تفسريات ٕادراج سيمت، �لثا. وأ�جوبة
، مقرت�ة تغیريات هناك ليس، �ملثل، 11 الرب�مج ويف مقبوال. أ�عضاء واعتربه، مقرت�ة تغیريات هناك ليس، 10 الرب�مج
 متفق وا�د تغیري هناك، الثاين �سرتاتیجي الهدف ٕاطار يف ا�هنايئ الرب�مج، 30 الرب�مج ويف. أ�عضاء مقبوال واعتربه

 عن الصادرة الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة طلبات بعدد املتعلق أ�داء مؤرش ٕال�ادة 87 الصف�ة يف النتاجئ ٕاطار �شأٔن �لیه
 �سرتاتیجي الهدف الرئيس ٕاىل وانتقل. مقبو� ٔأداة 30 الرب�مج اعُترب، ذ� وخبالف. البحثیة واملؤسسات اجلامعات

، 15 الرب�مج ويف. أ�عضاء �ى مقبو� واعُتربت، 14ٕاىل 12من  الربامج �ىل مقرت�ة تغیريات ؤأشار ٕاىل �دم وجود، الرابع
 مع للم�اطر واحض ختفيف ٕادراج جيب اكن ٕاذا ما حول وسؤال والتخفيف مهنا ا�اطر مصفوفة حول وا�د سؤال هناك
 ا�ي املندوب �ى مقبول ٔأنه یعتقد، اقرتاح بأٔن �یه الرئيس ٔأفاد، الصدد هذا ويف. أٓخر �ر�مج يف املتعلق �لتكرار اخلطر

 مع الوثیق �لتعاون: "التايل النحو �ىل، 104 الصف�ة، 15 الرب�مج �شأٔن الثاين التخفيف ٕاجراء تنقيح وهو، القضیة ٔأ�ر
". الص� ذات املعلومات وذ� لتبادل للتواصل الویبو مرشوع يف املشاركة ٕاىل املعنیني املصل�ة ٔأحصاب ودعوة 3 الرب�مج
 الرب�مج ٔأن الرئيس ورٔأى. 3 الرب�مج مع املتدا�� �لروابط و��رتاف ا�اطر ت� ختفيف ٕا�راز ٔأمهیة ٕاىل ذ� وهيدف
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 وف�. التنفيذ جیاتاسرتاتی ، 107 الصف�ة يف 16 الرب�مج، اخلامس �سرتاتیجي الهدف ٕاىل وانتقل، للجمیع مقبول 15
 �املیة مؤرشات املتا�ة لوضع الفرص حبث: "التايل النحو �ىل، النص ٕا�ادة �ىل االتفاق ٔأفاد بأٔنه مت، الرابعة �لنقطة یتعلق
 ذ� ٕادراج مت وقد". �قتصادیة و�سرتاتیجیات الس�یاسات �شأٔن القرار صنع معلیة توفري املعلومات ٕاىل شأٔهنا من ٔأخرى

، ؤأ�ريا. أ�مانة قدمهتا اليت للتفسريات وفقا ٔأعیدت ولكهنا �دیدة مسودة ويه ليست، 2018/19 مزيانیة و الرب�مج يف
 حق املؤلف" ليشمل أ�داء ملؤرش وهو تعدیل. النتاجئ ٕاطار من 108 الصف�ة يف هو �لیه االتفاق مت ا�ي الثاين التغیري

 الرئيس قدمه ا�ي امللخص هو وهذا". إالبداعي و�قتصاد حق املؤلف دراسات تزنیل مرات �دد" ینص �ىل وبذ�"، و
 الهدف ٕاىل الرئيس انتقل، ا�لكمة �ىل للحصول طلبات وجود لعدم ونظرا. الیوم ذ� صباح يف جرت اليت للمناقشات

 .السادس �سرتاتیجي

"، الفكریة للملكية ��رتام ٕاذاكء ٔأ�لمن  ا�ويل التعاون"بعنوان ، السادس �سرتاتیجي الهدف ٔأن الرئيس ؤأوحض .250
 يف یو�د"، الفكریة للملكية ��رتام ٕاذاكء"وهو ، �سرتاتیجي الهدف ذ� يف ٕاطار الوحيد الرب�مج، 17 والرب�مج
 انتقل، ا�لكمة �ىل للحصول طلبات وجود لعدم ونظرا. واملزيانیة الرب�مج من إالنلكزيیة النس�ة من 111و 110 الصفحتني

 .السابع �سرتاتیجي الهدف ٕاىل رئيسال

"، العاملیة الس�یاسة بقضا� یتعلق ف� الفكریة امللكية معاجلة"وهو ، السابع �سرتاتیجي الهدف ٕاىل الرئيس والتفت .251
 والت�د�ت الفكریة امللكية"بعنوان ، 18 الرب�مج وهو، �سرتاتیجي الهدف هذا ٕاطار يف وا�د �ر�مج هناك ؤأشار ٕاىل ٔأن

 .إالنلكزيیة النس�ة من 116و 115 الصفحتني يف"، العاملیة

�ر�مج الویبو و  "ویبو ر�سريش" للبحث الویبو قا�دة بیا�ت ملبادرايت �برية ٔأمهیة یويل ٔأنه سو�رسا وفد ؤأوحض .252
 اسرتاتیجیات يف موحض هو كام املنصتني هاتني لتطو�ر املس�مترة �جلهود و�ىل هذا أ�ساس رّحب، "ویبو غر�ن" أ�خرض
 تعدان جمالني هامني املبادراتني هاتني فٕان، واخلاص العام القطا�ني بني للرشأاكت احلال �لنس�بة وقال الوفد، مثلام. التنفيذ
 الوفد ؤأثىن. التقنیات هذه اس�ت�دام يف �رغب اليت أ�خرى املعنیة الفا�� واجلهات الفكریة امللكية ٔأحصاب بني للتعاون

 يف ستنجح املنظمة بأٔن ؤأعرب عن اقتنا�ه"ویبو غر�ن"  نطاق وتوس�یع ز�دة ٕاىل الهادفة �سرتاتیجیات �ىل �شلك �اص
. الرتوجيیة أ��شطة تعز�ز ذ� يف مبا، 2023ٕاىل �ام  2019من �ام  للفرتة �سرتاتیجیة اخلطة تنفيذ �الل من بذ� القيام

 امللكية �شأٔن حول الس�یاسات الشامل العام النقاش يف دورا �ام للویبو بأٔن اعتقاده عن الوفد ٔأعرب، ذ� �ىل و�الوة
 تولیه ا�ي، العاملیة الت�ارة ومنظمة العاملیة الص�ة منظمة مع الثاليث هو التعاون ذ� �ىل یدل وما. العاملیة والقضا� الفكریة
 ا�ولیة واملنتد�ت املت�دة أ�مم منظومة يف الویبو مشاركة مواص� �ىل أ�مانة سيشجع ٕانه الوفد وقال. �برية ٔأمهیة سو�رسا
 هذا ؤأشار ٕاىل ٔأن. ا�ويل الصعید �ىل اجلاري العمل يف وضو�ا ٔأكرث جعلها ینبغي واليت، الواك� �ربة ٕاىل استنادا أ�خرى
 .البیئية الص�ة لقطاع ٔأیضا یصلح

"ویبو  مبادريت س�� وال، العاملیة القضا� خمتلف معاجلة يف املس�متر الویبو لنشاط تقد�ره عن الیا�ن وفد ؤأعرب .253
 يف الویبو مكتب ٔأن الوفد ؤأوحض. بنشاط الیا�ين قطاع الصنا�ة فهيام �شارك مبادر�ن وهامر�سريش" و"ویبو غر�ن"، 

 2018 �ايم �الل الیا�نیة واجلامعات الرشاكت بني"ویبو ر�سريش" و"ویبو غر�ن"  ملبادريت �روجيیة بأٔ�شطة یقوم الیا�ن
 ٕا�شاء ٔأمهیة �دید من الوفد ؤأكد. 2020/21 الثنائیة يف املبادرتني هاتني �ىل مس�متر �شلك املكتب وس�یعمل. 2019و

 مواص� يف رغبة الیا�ن عن ٔأعرب، الصدد هذا ويف. العاملیة القضا� يف الطوعي إالسهام من الصنا�ة ميكّن معل ٕاطار
 .الویبو مع بنشاط التعاون



WO/PBC/29/8  
82 
 

 ٔأن الوفد ورٔأى"ویبو ر�سريش". و"ویبو غر�ن"  مبنصيت ا�هنوض ٕاىل الرامية الویبو �ىل �ود الصني وفد ؤأثىن .254
 مرشوع يف ٔأنه ٕاىل كذ� الوفد ؤأشار. 2030 املت�دة لٔ�مم املس�تدامة التمنیة ٔأهداف بتنفيذ وثیقا ارتباطا �رتبط 18 الرب�مج
"ویبو ملبادريت  �سرتاتیجیة اخلطط تعز�ز سيتواصل ؤأنه٪، 14.3رد بنس�بة املوا تقلصت، املقب� للثنائیة واملزيانیة الرب�مج
 الب�ان يف املصل�ة ٔأحصاب مع التعاون وتعز�ز املنصتني توس�یع ذ� يف مبا، املقب� الس�نوات يف "ویبو ر�سريش"وغر�ن" 
 یعين ذ� اكن وما ٕاذا، املزيانیة ختفيض سبب حول أ�مانة من ٕایضا�ات ال�س يف رغبته عن الوفد ٔأعرب، و��. النامية

 .حصیح �شلك تنفيذها املمكن من �زال ال وذ� الرب�مج املرشو�ات ت� ٔأن

 � ؤأفادت أ�مانة بأٔن. الرب�مج ٕاطار يف �شأٔن املنصتني و�شجیعهم مدا�الهتم �ىل الثالثة الوفود أ�مانة وشكرت .255
 "ویبوغر�ن" منصة فٕان، ؤأشارت ٕاىل ٔأنه، مثلام �ددوا. والصني والیا�ن سو�رسا وفود قالت �رام، مثلام ما �ىل املنصتني

 یعمل كام"ویبو ر�سريش"، منصة  كام ٔأن. التايل املس�توى ٕاىل تنقلها ٔأن أ�مانة وتأٔمل، �دیدة اسرتاتیجیة خطة �هيا ا�ٓن
 الفا�� اجلهات من واملزید العضویة من مزید �ىل للحصول أ�عضاء ا�ول دمع ٕاىل ٕاال حتتاج وال جيدة �ا� يف، امجلیع

 الطوعیة ٔأسرتالیا مساهامت �الل من دمعها یمت، ٔأسرتالیا وفد ٔأوحض كام"ویبو ر�سريش"، وكذ� فٕان . بنشاط للمشاركة
 �ذ يف القدرات بناء �انب �س�تمكل اليت الزماالت �رامج من �ددا تنفذ اليت �الل الصنادیق �ست�نیة �سرتالیة من

 ف� وحتدیدا، متویل الصنادیق �ست�نیة من التالیة الرشحية يف 18 الرب�مج دمع ٔأسرتالیا تواصل ٔأن املأٔمول ومن. الرب�مج
. املت�دة والوال�ت ؤأورو� ٔأسرتالیا يف البحوث مؤسسات يف النامية الب�ان من �لامء وضع طریق عن القدرات ببناء یتعلق
 واللقا�ات التشخیص جمال يف ٔأحبا�م يف قدما امليض �ىل العلامء من �بريا �ددا "ویبو ر�سريش" زمالء �ر�مج سا�د ولقد

 يف توضی�ه مت كام، الصني وفد طر�ه ا�ي اخلاص �لسؤال یتعلق وف�. واملالر� والسل املهَم� املداریة لٔ�مراض وأ�دویة
 مت، ذ� من وبدال .الربامج ٔأ�شطة ٔأو �ٔ��شطة ال یتعلق الواحض �خنفاض فٕان، 118 صف�ة، 18 للرب�مج املوارد رشح
 .أٓخر قطاع ٕاىل خشص بنقل ذاهتا أ��شطة تتأٔ�ر ولن، الرب�مج هذا من وظیفة نقل

 طلبات وجود لعدم العاملیة، نظرا والت�د�ت الفكریة وهو امللكية ،18 الرب�مج �ىل �ام اتفاق بوجود الرئيس ؤأقر .256
 .ا�لكمة �ىل للحصول ٔأخرى

 ومجیع ؤأعضاهئا الویبو بني مس�تجیبة اتصاالت وا�ة"بعنوان ، الثامن �سرتاتیجي الهدف ٕاىل الرئيس وانتقل .257
، هو االتصاالت ا�ي، �سرتاتیجي الهدف هذا ٕاطار يف أ�ول الرب�مج وهو، 19 الرب�مج ٕاىل والتفت"، املصل�ة ٔأحصاب

 إالنلكزيیة. النس�ة من 121و 120 من الصفحتني ویبدأٔ 

 القلی� أ��م �الل املاضیة ا�ورات يف عهنا التعبري ما مت وهو، �التصاالت اه��ا �ىل الوفود مجیع أ�مانة وشكرت .258
 �ىل سواء، الست مجیعها الرمسیة �للغات احملتوى من املزید توافر �شأٔن أ�ثريا ال��ن السؤالني �ىل ؤأ�ابت أ�مانة. املاضیة

 الصف�ات ٕا��ة مجیع تضمن االتصاالت بأٔن، إاللكرتوين �ملوقع یتعلق ؤأفادت، ف�. الویبو منشورات يف ٔأو إاللكرتوين وقعامل
 ٕاىل �ٕالضافة. أ�سايس التصفح من ٕا�هيا الوصول ميكن اكن اليت الصف�ات ويه ت�، الست الرمسیة أ�ساس�یة �للغات

 ٔأیضا متا�ة، الصف�ات ت� �ىل عرضها یمت واليت، إالنرتنت ش�بكة �ىل أ�خبار وعنارص الصحفية النرشات مجیع فٕان، ذ�
، وكثريا ما �كون، ٔأس�بوعیا متوفرة �دیدة ویب �لفعل، معلومات هناك، ٔأن أ�مانة ؤأوحضت. الست الرمسیة اللغات جبمیع

 احملتوى �ىل �لطبع ویؤكد، الویبو ٔأ�شطة عن املعلومات ٔأ�دث احملتوى هذا وميثل. إاللكرتوين املوقع �ىل متوفرة یوميا
 الرمسیة اللغات جبمیع احملتوى لز�دة جمال دامئا وهناك. الویبو معل جوهر �شلك اليت، ذاهتا الفكریة امللكية عن املعلومايت

 االتصاالت س�تعمل، ٔأوال. ثالثیة اسرتاتیجیة �س�ت�دام 2020/21 الثنائیة يف ذ� حتقيق �ىل االتصاالت وس�تعمل، الست
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 الثانویة أ�قسام يف املتاح احملتوى مكیة من ٔأ�ل ز�دة اللغة وقسم، الفنیون اخلرباء مه وا��ن، احملتوى ٔأحصاب من لك مع
 یُعد معلیة احلظ لسوء وا�ي، املرتابط احملتوى ضامن ذ� �ىل ٔأیضا وس�تعمل. الست الرمسیة �للغات الصغرى املواقع لت�
 نظام حتدیث �ىل االتصاالت تعمل املتوسط، املدى و�ىل. 2005 �ام ٕاىل یعود ا�ي، احملتوى ٕادارة نظام لعمر نظرا یدویة
 احللول بعض اس�ت�دام ورمبا ٔأكرب �رس�ة احملتوى �رش من املطاف هنایة يف س�متكهنم وا�ي، أ�سايس الویب حمتوى ٕادارة

 هناك اكنت ٕاذا ٔأهنا ال تعرف ما وذ�رت أ�مانة. اجلودة مراجعات تمت ری� ٔأكرب �شلك احمللیة اللغة حمتوى ٕال��ة التكنولوجية
 �ىل ٔأن التأٔ�ید يف رغبهتا عن أ�مانة ٔأعربت، املنشورات لغة �سرتاتیجیة یتعلق وف�. املوقع خبصوص ذ� �ىل تعلیقات ٔأي

 و�بعت. الست اللغات جبمیع إالماكن قدر تقيض �لنرش واليت، للغات الرمسیة الویبو س�یاسة متاما تؤید االتصاالت شعبة
 املوضوعیة القضا� حول �املي مجهور ويه خمو� مب�اطبة، الویبو يف املعرفة منت�ات يه ٔأمه الرئيس�یة أ�مانة بأٔن املنشورات

 من كثري تصل يف واليت، الرئيس�یة التقار�ر هذه ؤأوحضت ٔأن ٕانتاج. الفكریة امللكية جمال يف والس�یاس�یة و�قتصادیة
 �الیا تنفيذ یمت ولكن، به للقيام طویال وقتا �س�تغرق وقد املوارد من الكثري �س�تلزم، صف�ة 100 من ٕاىل ٔأكرث أ�حيان
 اكن املامرسة �امل ُمغري ؤأضافت ٔأن ٔأكرب. ممكن وقت ٔأرسع يف احملتوى هذا من املزید لنرش �سرتاتیجیات من العدید

وا�ي كثريا ما ، ممكن وقت ٔأرسع يف الرئيس�یة التقار�ر مجلیع الرئيس�یة والنتاجئ التنفيذیة امللخصات �رش يف املمتث� اجلدیدة
 مصدرا ا�� وتُعد. اجلدیدة الثنائیة يف ذ� �ىل العمل وسيمت، التأٔ�ري هذا تقلیل وميكن. ٔأسابیع ثالثة من ٔأقل �كون

 ویمت الس�نة يف مرات ست ا�� تصدر، الوفود تعرف كامو . الویبو معل وكذ� الفكریة امللكية حول �دا املهمة للمعلومات
 لضامن املشرتكة النرش رشأاكت بعض دراسة مت ٔأنه من الرمغ �ىل، وإالس�بانیة والفر�س�یة إالنلكزيیة �للغات رمسیا �رشها
 .ممكن وقت ٔأرسع يف أ�خرى الثالث اللغات ٕا��ة

، اللغة س�یاسات تنفيذ ٔأثناء ٔأنه الوفد رٔأى، ذ� �ىل وبناءً . اللغات مسأٔ� �ىل ردها �ىل أ�مانة الصني وفد وشكر .259
 متعدد احملتوى من املزید هناك س�یكون، املس�تقبل يف ٔأنه، ملعرفة ارتیا�ه عن ٔأعرب كام. العمل من �بري بقدر أ�مانة قامت
 ستبذل أ�مانة ٕاىل ٔأن الویبو، ف� یتعلق مبنشورات ؤأشار الوفد ٔأیضا،. أ�دىن املس�توى ذي احملتوى يف و�اصة، اللغات
 الرمسیة اللغات �زال ال، الویبو �� �لنس�بة ٔأنه كذ� والحظ. خمتلفة ٔأخرى بلغات املنشورات ت� لتوفري �دها قصارى
 إالشادة يف رغبته عن الوفد ٔأعرب، و��. ذ� أ�مر �ىل س�تعمل قالت ٕاهنا ؤأن أ�مانة، موجودة �ري أ�خرى الثالث
 ٔأفضل طریقة �لفعل هناك اكن ٕاذا قریبا جوهریة نتاجئ �رؤیة سرتحب أ�عضاء ا�ول ٔأن مضیفا، إالجيابیة لرو�ا �ٔ�مانة
 .الهدف هذا لتحقيق ختطیطا

 اخلطط وكذ� �لفعل املنجز �لعمل یتعلق وا�ي، املقدم التفصیيل الرشح �ىل أ�مانة الرويس �حتاد وفد وشكر .260
 ويف. هنا �ستباقية أ��شطة سعادته مبالحظة ؤأعرب عن. للمنظمة الرمسیة اللغات جبمیع احملتوى جحم لز�دة أ��ل الطوی�

 مجیع �رمجة �عتبار يف س�تأٔ�ذ واليت، 1�منا  املرتقبة النتي�ة يف ذ� ینعكس ٔأن اقرتاح يف رغبته عن ٔأعرب، الصدد هذا
 .أ�خرى للویبو الرمسیة اللغات مجیع ٕاىل ٔأیضا ولكن، وإالس�بانیة والفر�س�یة إالنلكزيیة ٕاىل فقط ليس املواد

 �ىل أ�مانة شكر يف ٕا�هيام وانضم وروس�یا الصني وفدا هبا ٔأدىل اليت البیا�ت املت�دة العربیة إالمارات وفد ؤأیّد .261
 �شأٔن أ�مانة قدمته ا�ي الرشح ٕاىل الوفد واستند. اللغویة للمنظمة لس�یاسة وفقا الست اللغات اع�د عن التقدميي العرض
 العمل ٕاىل ٕاشارة ٕ�دراج أ�مانة مطالبة يف حتدیدا ٔأكرث �كون ٔأن يف رغبته عن ؤأعرب، 1�منا  املرتقبة للنتي�ة أ�داء مؤرش

 البیان ٕال�داد أ�مانة �ىل الوفد ؤأثىن. اليت تصدرها الویبو �لنس�بة للم�الت للویبو الرمسیة اللغات مجیع اس�هتداف ٔأ�ل من
 .سه� وليست املناسب الوقت تأٔيت يف �مة ٔأنه رٔأى وا�ي، املقبل العمل ٕاىل ؤأعرب عن تطلعه، لغات �ست الصحفي
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 �س�ت�دمه ٔأن ميكن الویبو مبوظفي قامئة یضم دلیل ٕال�داد 2017 �ام يف مت تقدميه بطلب الربازیل وفد وذكّر .262
 �مس الوفد ٔأنه یعتقد ا�ي، تطبیق الویبو للمندوبني اكن ٕاذا عام الوفد وسأٔل. الویبو مبوظفي لالتصال جنیف يف املندوبون

 الت�دث أ�حيان من كثري يف الرضوري من ٕانه الوفد وقال. للویبو العلیا إالدارة فقط الطلب ذ� و�شمل. متا�ا، الرمسي
 مماث� قامئة �ىل احلصول املمكن من اكن ٕاذا عام و�ساءل الفكریة امللكية مكتب طلهبا حمددة مسأٔ� ملناقشة تقين مس�توى �ىل
 فٕانه، التالیة الثنائیة جتري مناقشة ٔأنه مبا ولكن، مرهق ٔأمر هذا ٔأن الوفد ورٔأى. هواتفهم ؤأرقام املوظفني جبمیع قامئة مع

 .هذا لطلب الفرصة اغتنام يف �رغب

یُعد  دلیل وجود ٔأن ورٔأى. الربازیل وفد طلبه ا�ي النحو �ىل �قرتاح ؤأیّد، الوطنیة بصفته غوات�ال وفد وحتدث .263
 .�ٔ�مانة املبارش لالتصال أ�عضاء ل�ول �لنس�بة �مة ٔأداة وس�یكون، للغایة ٔأمرا مفيدا

 يف ٕاطار �دید ٔأداء مؤرش حول الرويس �حتاد وفد من ٔأ�دها، احملددة الثالثة واملقرت�ات أ�س�ئ� الرئيس وخل�ص .264
 هناك، ؤأ�ريا. 1�منا  يف ٕاطار �دید ٔأداء ملؤرش ٕاضايف وهو اقرتاح، املت�دة العربیة إالمارات دو� والثاين من، 1�منا 
 .للموظفني دلیل خبصوص غوات�ال وفد من حيظى بتأٔیید الربازیل وفد من اقرتاح

 الصني وفد به تقدم ا�ي �قرتاح وتناولت أ�مانة. �التصاالت واه��م �معهم ٔأخرى مرة املندوبني أ�مانة وشكرت .265
ط طریق ٕالجياد  مع ٔأوثق وتعاون للتكنولوجيا حتدیث من ومزجي خطة هناك ٔأن ؤأوحضت، قدما للميض واسرتاتیجي خمط�

 �للغات متا�ة واملنشورات الو�ئق ٔأمه ٔأن املنظمة للتأٔكد من يف اخلارجية املاكتب وممثيل الفنیني واخلرباء التحر�ریني املرتمجني
 يف منشوراهتا مجلیع للغایة مكثفا اس�تعراضا ٔأجرت قد االتصاالت شعبة ٔأن ٕاىل أ�مانة وأٔشارت. أ�قل �ىل الست الرمسیة

 مجیع وكذ� ما �د ٕاىل �ام �شلك الفكریة امللكية �رشح ٔأساس�یا منشورا 40 من یقرب مبا قامئة و�ددت السابق العام
 بعض ٕاىل وجود ؤأشارت أ�مانة. الست اللغات جبمیع املنشورات ت� معظم وتتوفر. �مهتا تدمع اليت الویبو و�رامج �دمات
 الصحفية النرشات ٔأن ٕاىل إالشارة يف أٔعربت عن رغبهتا كام. التالیة الثنائیة يف جبدیة هبا �ه�م تعزتم ولكهنا، الثغرات
 ذ� يف مبا أ�قل �ىل لغات بتسع الصحفية النرشات مجیع ٕاصدار یمت حيث احملتوى اسرتاتیجیة من یتجزأٔ  ال جزءً  ٔأصبحت

 املتاح احملتوى يف للغایة جوهریة ز�دة ذ� ویعكس. وأ�ملانیة والربتغالیة الیا�نیة ٕاىل �ٕالضافة الست الرمسیة اللغات
 البیا�ت من الكثري �ش�متل �ىل حيث، �حملتوى بأٔهنا غنیة الواقع �متزي يف الصحفية النرشات ت� ٔ�ن احمللیة لٔ�سواق
 تطورا هذا ویُعد. الویبو اختذهتا اليت اجلدیدة املبادرات ٔأو تعكسها اليت للمنشورات الرئيس�یة النقاط تلخص اليت واجلداول

، املت�دة أ�مم واكالت مجیع يف املامرسة هذه اس�تعراض یمت ومل. �جتاه هذا يف اجلهود و�س�متر السابق �لعام مقارنة �دیثا
 أ�مانة ؤأ�اطت .التسع ذات اللغات املامرسة ت� �هيا اليت الوحيدة املت�دة أ�مم واكالت ٕا�دى �كون قد الویبو ٔأن ویبدو

 ؤأفادت بأٔنه، كام. اللغات مجیع لتعكس الرئيس�یة أ�داء مؤرشات تعدیل ٔأو ٕ�دراج املتعلق �لطلب الواجب النحو �ىل �لام
 وجود �دم خطر ٕاىل یؤدي هذا لكن، ا�آلیة الرتمجة �س�ت�دام �برية �رس�ة لغویة �رجامت ٕاجراء ميكن، أ�عضاء ا�ول تعمل
 �لتأٔ�ید وس�تعمل املطلبني هذ�ن بني التوازن لتحقيق �س�مترار الفنیني واخلرباء والرتجامت االتصاالت وتعمل. اجلودة �ىل رقابة
 اتصال معلومات �ىل احلصول بطلب الواجب النحو �ىل �لام أ�مانة ٔأ�اطت كام. املقب� الثنائیة يف حتسينات ٕاد�ال �ىل

 .العام ذ� يف ٔأكرث ستبحثه وهو ما، تطبیق الویبو للمندوبني عن ٕاضافية

 .�س�تعراض قيد النص �ىل حمددة تغیريات اقرتاح ٕاىل الوفود الرئيس ود�ا .266
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 برتجامت املتعلقة املعلومات ذ� يف مبا املنجز للعمل املفصل توضیحها �ىل أ�مانة الرويس �حتاد وفد وشكر .267
 يف ٕاضافية فقرة لوضع املت�دة العربیة إالمارات دو� من املقدم ٕاىل �قرتاح الوفد وتطّرق. للویبو الصحفية النرشات
 �حتاد ملوقف وفد املت�دة العربیة إالمارات وفد ٔأبداه ا�ي للتأٔیید امتنانه عن ؤأعرب، 1�منا  ٕاطار يف أ�داء مؤرشات
 .الرويس

، 1�منا  ٕاطار يف ٕاضايف ٔأداء مؤرش وجود هو الویبو جم� �شأٔن أ�ول �قرتاح ٕان بقو� املناقشات الرئيس وخل�ص .268
 .الست الرمسیة اللغات مجیع يف التوسع �شأٔن، 122 صف�ة

 الرب�مج يف النتاجئ املرتقبة ٔأ�د �عتبارها 3 �لرب�مج یتعلق ف� مالحظاته متابعة يف رغبته عن ٕاندونيس�یا وفد ؤأعرب .269
 یبدو ٔأنه تغري ومت، الویبو ودور الفكریة امللكية �شأٔن ومتنوع واسع مجهور مع فعالیة ا�ٔكرث ٔأن التواصل يف �متثل واليت، 3

 3 به الرب�مج قام ا�ي بأٔداء العمل س�یقوم فعلیا 19 ٔأن الرب�مج �یفية حول ٕایضا�ا الوفد وطلب. 19 الرب�مج ٕاىل نق�
 ومسعة املشاركة عن تت�دث أ�داء مؤرشات ؤأفاد بأٔن مجیع. إالبداعیة والصنا�ات املؤلف حق جمال يف س�� ال، سابقا

 بأٔن تأٔ�یدا وطلب س�تغطهيا املزيانیة مفا، حق املؤلف شعبة ٕاىل �ا�ة هناك اكنت عن ٔأنه، ٕاذا الوفد و�ساءل. الت�اریة العالمة
 .19الرب�مج  ٕاىل 3 الرب�مج من �نتقال مع مر القيام هباسس�یت  أ��شطة من أ�نواع هذه

 خمصصة مزيانیة وجود �دم ٔأو �خنفاض سبب ٔأن، السابق الیوم يف 3 الرب�مج مناقشة تبّني، يف ٕانه أ�مانة وقالت .270
 املعين حبق العام املد�ر �ئب من االتصاالت شعبة مسؤولیات انتقال هو 2020/21 الثنائیة يف 1 �منا النتي�ة املرتقبة لت�

. العام املد�ر �ئب ٔأمام مسؤو� االتصاالت شعبة تعد مل و��. املسؤولیة يف حتول جمرد وذ�. العام املد�ر ٕاىل املؤلف
 ا�ول اقرتحته ا�ي النص ٕادراج مت، السابق الیوم يف نوقشت اليت 3 الرب�مج من املنق��ة النس�ة يف ٔأنه أ�مانة ؤأضافت
، 3 الرب�مج مضن ت� بقيت، املؤلف حبق املتعلقة �لقضا� یتعلق وف�. وزیعهات مت اليت تعقب التغیريات �س�ة يف أ�عضاء
 واصلت، االتصاالت �شعبة یتعلق وف�. الرب�مج لهذا أ�خرى املرتقبة النتي�ة يف ذ� انعكس وقد. �قتضاء حسب

یمت . التايل النحو �ىل، التغیريات من �دد ٕاجراء كذ� أ�مانة اقرتحت. املنظمة �رامج مجیع يف املسائل مجیع �شأٔن التواصل
يف  نوعها من فریدة صف�ات 1،157،116" تصبح وبذ�، ا�هنایة يف" لغات بثالث" عبارة ٕ�ضافة أ�ساس خط تغیري

 س�نویة ز�دة یعين وهذا". اللغات جبمیع" عبارة ٕاضافة تمت، لٔ�هداف و�لنس�بة". لغات بثالث الویبو جم� مشاهدات موقع
 .اللغات جبمیع الفریدة الصف�ات مشاهدات يف٪ 10 بنس�بة

 .أ�داء مؤرش تعدیل �ىل أ�مانة وشكر اجلدیدة للغة ارتیا�ه عن إالمارات وفد ؤأعرب .271

 ٕاىل الوفد ؤأشار. وا�ها اليت املشألك وفهمت �عتبار يف طلبه ٔأ�ذت ٔأهنا �ىل أ�مانة الرويس �حتاد وفد وشكر .272
 جلعلها قلیال الصیا�ة توس�یع أ�مانة من وطلب الست �للغات املنشورات جبمیع بل الویبو مب�� فقط یتعلق ال اقرتا�ه ٔأن

 .مشوال ٔأكرث

 احملتوى مكیة لز�دة ستسعى ٔأهنا ؤأضافت، املسأٔ� هذه ٔأمهیة �ىل التأٔ�ید �ىل الرويس �حتاد وفد أ�مانة وشكرت .273
، 19 للرب�مج الغالف صف�ة يف" مجیع" ٕاىل" خمتلف" لكمة تغیري أ�مانة اقرتحت، للبساطة وتوخيا. اللغات جبمیع املتاح

امجلاهري احملرومة من  ذ� يف مبا، وأ�شاكل اللغات جبمیع الویبو منشورات مع والتفا�ل �رتباط"النص هو  لیصبح
 ".اخلدمات
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 .فهيا للنظر اللجنة ٕاىل املسأٔ� هذه ٕا�ادة واقرتح املقرت�ة الصیا�ة �ىل الرويس �حتاد وفد ووافق .274

 املت�دة أ�مم لغات سوى تعين ال اللغات مجیع ٔأن توضیح يف ؤأعرب عن رغبته املقرت�ة �للغة ٕاندونيس�یا وفد ورّحب .275
 .الست

 �شأٔن أ�مانة مع العمل يف �رغب وفود هناك �دة ٔأن ٕاىل ؤأشار اقرتا�ه �ىل الرويس �حتاد وفد الرئيس وشكر .276
 لعدم ونظرا. �ج�ع يف الحقا ذ� مناقشة تمت وسوف، الست الرمسیة اللغات جبمیع �ملنشوراتاملتعلقة  أ�داء مؤرشات

 والرشأاكت اخلارجية العالقات( 20 الرب�مج ٕاىل انتقل مث. 19 الرب�مج الرئيس ٔأر�أٔ ، ا�لكمة �ىل للحصول طلبات وجود
 .للتعلیقات الباب وفتح) اخلارجية واملاكتب

 �قرتاح �شدة ؤأیّد. 20 الرب�مج ٕاطار يف مت ا�ي النشط العمل �ىل وأ�مانة الویبو الرويس �حتاد وفد وشكر .277
. الرويس يف �حتاد الویبو ملكتب و�اصة، اخلارجية الویبو ملاكتب �دیدة وظائف �ىل احلصول �شأٔن 20 الرب�مج يف الوارد

 يف العاملیة تقدمي اخلدمات يف قدما وامليض الویبو ٔأهداف تحقيقل  فعا� ٔأداة اخلارجية املاكتب بأٔن عن اقتنا�ه الوفد ؤأعرب
 املكتب ؤأشار ٕاىل ٔأن. موسكو يف الویبو مكتب معل لنتاجئ تقيميه مشاركة يف رغبته عن الوفد ؤأعرب. العامل من خمتلفة ٔأحناء

 من عرشات هناك، املشرتكة أ��شطة خطة من كجزء، �ام ويف لك. 2014 �ام منذ بن�اح یعمل موسكو يف ا�متثیيل
 القضا� من �برية مجمو�ة أ��داث هذه وتغطي. خمتلفة ومناطق بطرسربغ وسانت، موسكو يف تنظميها یمت اليت أ��شطة
 التكنولوجيا ونقل، الفكریة امللكية جمال يف الرمقیة واملعلومات، العاملي أ�عامل جبدول املتعلقة أ�س�ئ� ذ� يف مبا، وأ�س�ئ�

 ومس�ت�ديم، الرويس والربملان، الص� ذات وإالدارات الهیئات مع بنشاط املكتب قيادة وتتعاون. القضا� من و�ريها
 الرتوجي وجيري. الرويس �حتاد من خمتلفة ومناطق، أ�عامل وجممتع، الت�اریة وأ�عامل، الفكریة امللكية جمال يف اخلدمات

 یتعلق وف�. والبحثیة والتعلميیة العلمیة للمؤسسات وكذ� الروس�یة الت�اریة لٔ�عامل العاملي التسجیل خلدمات بن�اح
. اكفيا تُعد مؤرشا الروس املس�ت�دمني من املقدمة ا�ولیة الطلبات مكیة عن إالحصائیة املعلومات فٕان، املكتب معل بفعالیة

ومن . املاضیة القلی� الس�نوات مدى �ىل، ٔأمور مج� يف، مدرید نظام �س�ت�دم اليت باتل الط  ت� يف مس�متر منو ولوحظ
 ومعاهدة الهاي التفاق جنیف وثیقة ٕاىل الرويس �حتاد انضم، املكتب من وبدمع. ا�منو هذا الصعب استنفاد ٕاماك�ت

 �مع مركزا 118 ٕا�شاء مت، وحىت ا�ٓن. واالتصاالت املعلومات �كنولوجيا تطو�ر مرشوع بن�اح ٕا�داد وجيري، مراكش
 مبقدورمه س�یكون واليت نطاقها وتوس�یع والتطو�ر النوعیني لل�دمات ا�منو يف وجيري النظر. روس�یا يف و�بتاكر وجياالتكنول
 العايل التعلمي ملؤسسات الفكریة امللكية جمال يف �لس�یاسات املتعلق للمرشوع الناحج التنفيذ وجيري. املكتب مع تقدميها

 احلجم ٕاىل و�لنظر. وش�باب العلامء للطالب الرمقیة أ��شطة نتاجئ و�سویق �روجي حنو املو�ة والبحثیة العلمیة واملنظامت
 للغایة �ام یُعد ٔأمرا موظفيه ٕاماك�ت تعز�ز فٕان، اخلصوص و�ه �ىل الویبو ومكتب الرويس �حتاد یوا�ها اليت للمهام الكبري

 .املنظمة ٔأهداف حتقيق �ىل و�سا�د املكتب تطور یعزز أٔن شأٔنه من وهذا. ص� وذا وموضوعیا

. مرة ٔ�ول املرتقبة النتاجئ بني لش�بونة نظام ٕاىل ٕاشارة 20 ٔأن یتضمن الرب�مج حلقيقة تقد�ره عن ٕایطالیا وفد ؤأعرب .278
 ٕاىل والنفاذ الفكریة امللكية معارف و�رش ٔأهدافها لتحقيق للویبو �لنس�بة للغایة هاما دورا تلعب املاكتب اخلارجية ٔأن ورٔأى
 تتعلق ؤ�س�باب، 9 �لرب�مج یتعلق ف� ٔأیضا، ٔأنه الوفد ورٔأى. خمتلفة جغرافية مناطق ٕاىل العاملیة الفكریة امللكية ٔأنظمة

ؤأفاد . أ�داء مؤرشات يف لش�بونة لنظام اجلغرافية التغطیة توس�یع ٕاىل إالشارة املناسب من س�یكون، و��ساق �لشفافية
 إالنلكزيیة النس�ة من 128 الصف�ة ٕاىل الوفد ؤأشار. مدرید ونظام الهاي نظام من �لك العضویة ٕاىل إالشارة بأٔنه متت
وقال ٕانه . يف ذ� السبب عن توضی�ا وطلب، 9 الرب�مج يف العنرص هذا ٕادراج املمكن �ري من اكن ٕاذا عام و�ساءل
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 ا�تلفة املعام� ٔأس�باب �شأٔن ماتاملعلو  بعض أ�مانة من وطلب تعدیل مل یو�د، 9 �لرب�مج یتعلق ف� ٔأنه، �لفعل الحظ
 .�حتادات بني

 ا�ولیة احلكومية العملیات من العدید يف النشطة مشاراكهتا خمتلف �ىل للویبو امتنانه عن مالزي� وفد ؤأعرب .279
 ٕاىل وانتقل .الویبو ٕاطار يف الربامج خمتلف تنفيذ يف الرشاكء خمتلف مع والتعاون املت�دة أ�مم واكالت خمتلف مع ومشاركهتا

  دمع يف س�نغافورة يف الویبو ملكتب للغایة ��ور مفيدا ؤأقر، اخلارجية املاكتب
 الرابطة معل خطة تنفيذ ويف الفكریة امللكية جمال يف جبهودها یتعلق ف� س�� ال، (أٓس�یان) رابطة ٔأمم جنوب رشق أٓس�یا

 الواردة يف التنفيذ اسرتاتیجیة وتناول الوفد. واملسا�دة والربامج واملشاریع أ��شطة خمتلف �الل من الفكریة امللكية حلقوق
 واملزيانیة الرب�مج جلنة س�تجریه ا�ي اخلارجية للماكتب الویبو ش�بكة بتقيمي تتعلق واليت، اخلامسة النقطة، 125 الصف�ة
 لهذا املزيانیة يف ختصیص هناك اكن ٕاذا وما ذ� تنفيذ �یفية حول أ�مانة من معلومات الوفد وطلب، 2021 �ام �الل

 الغرض.

 س�نغافورة يف للویبو مكتب لوجود والقميّ  الهام ؤأعرب عن تقد�ره ل�ور، للتو قيل ٕاندونيس�یا ما وفد ورّدد .280
، اخلارجية الویبو ملاكتب املهم ��ور اقتنا�ه عن ؤأعرب. أٓس�یا (أٓس�یان) رشق جنوب ٔأمم رابطة منطقة من كجزء ٕالندونيس�یا

 ٔأ�ل رابطة أٓس�یان من منطقة يف املبذو� اجلهود، �ا�هتا يف، �مع ٔأیضا ولكن ومعاهداهتا الویبو �دمات لتعز�ز فقط ليس
بييئ للملكية الفكریة  من ٔأ�ل نظام 2025 �ام ٕاىل 2016 للفرتة من �ام الفكریة امللكية حقوق �شأٔن الرابطة معل خطة تنفيذ
 ف� س�نغافورة يف الویبو مكتب هبا یضطلع اليت املشرتكة �ٔ��شطة �لام الوفد ؤأ�اط. وشامل �اص مبنطقة أٓس�یان موسع
 رشق جنوب دول رابطة، ذ� من وأ�مه، الهادئ واحملیط أٓس�یا ب�ان يف القدرات وبناء الفكریة �مللكية الوعي بتعز�ز یتعلق

 �ىل س�نغافورة يف الویبو مكتب معل أٔن حيافظ يف رغبته الوفد عن كام ٔأعرب أٓس�یا، ؤأعرب عن تقد�ره لت� أ��شطة.
 ٕانه الوفد وقال. أٓس�یا رشق جنوب دول رابطة منطقة يف املصل�ة ٔأحصاب بني ومعلها �لویبو الوعي ز�دة يف املمتثل هن�ه
�ر ، مالزي� وفد قا� الوفد ما ورّدد. الهادئ واحملیط أٓس�یا وليس خمصص �ٓس�یان اخلار� املكتب هذا بأٔن دامئا امجلیع یُذ�
 ٕاجراء بأٔن ؤأفاد الوفد. 125 الصف�ة، اخلامسة النقطة ٕاطار يف التنفيذ اسرتاتیجیات يف �لنظر للغایة �� س�یكون ٕانه وقال

 املتعلقة �خلطة یتعلق ف� التوضیح من املزید وطلب واملزيانیة الرب�مج جلنة ٕاطار يف سيمت اخلارجية املاكتب اس�تعراض
 وسأٔل �لهيا االتفاق جيب اختصاصات هناك اكنت ٕاذا عام الوفد وسأٔل. 2021 �ام حبلول ذ� ٕاجراء لكيفية الزمين �جلدول

 وٕاجراءات ا�اطر صیا�ة عن الوفد اس�تفرس، ؤأ�ريا. اخلارجية املاكتب فيه اس�تعراض یبدأٔ  ٔأن ا�ي ميكن املو�د عن
 ا�اطر صیا�ة متثل، الثنائیة ت� ويف. 2018/19 �لثنائیة مقارنة ا�اطر صیا�ة يف تغیري وجود ٕاىل ؤأشار. التخفيف
 بأٔن الوفد ؤأفاد. ا�ويل الفكریة امللكية نظام �ىل سلبا یؤ�ر ا�ي ا�ويل احلكويم ا�هنج يف تُت�ذ ٕاجراءات ذات قرارات
 نت�دث عندما ٔأفضل احلالیة الصیا�ة ٔأن الوفد ورٔأى اخلارجية املاكتب ٕاىل إالشارة عند حمدود معىن ذات 2018/19 صیا�ة

 املتعددة و�ج��ات ال تنظر املفاوضات" يه احلالیة ؤأوحض ٔأن الصیا�ة. 20 الرب�مج ٕاطار يف اخلارجية املاكتب عن
".  املت�دة أ�مم منظومة دا�ل الفكریة �مللكية املتعلقة أ��شطة ازدواجية ٕاىل وتؤدي الویبو دور يف �شلك اكف أ�طراف

 ؤأراد واملزيانیة الرب�مج جلنة ٔأمانة مع رمسیة �ري مناقشات يف قبل من شارك ؤأشار ٕاىل ٔأنه. لتوضیحا من مزیدا الوفد وطلب
 ٔأن ینبغي املت�دة أ�مم منظومة يف يشء وجود �دم ضامن حماو� هو الهدف اكن هل. الصدد هذا يف الویبو غرض �سجیل
 منع يه احلقيقة يف ليست املنظمة �مة ٔأن من التأٔكد فقط الوفد ؤأراد فقط؟ الویبو دور هو هذا ؤأن الفكریة امللكية یناقش
 للمكتب أ��رية التخفيف ٕ�جراءات �لام ٔأ�اط فقد، ذ� ومع. الفكریة امللكية مناقشة من أ�خرى املت�دة أ�مم هیئات

 التنس�یق جتزئة ٕاىل یؤدي ٔأن ميكن الرئييس املقر عن اخلارجية للماكتب اجلغرايف الفصل ٔأن الوفد واعترب. اخلار�
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 �س�هتدف منع للمنظمة �مة بعدم وجود �طمئنان فقط ٔأراد ولكن هذا �ىل تغیريات ٔأي الوفد یقرتح �كن ومل. واالتصاالت
 .الفكریة امللكية من مناقشة أ�خرى املت�دة أ�مم واكالت

 يف �برية ٕاجنازات، املاضیني العامني مدار �ىل حقق، ٕان املكتب قائال الصني يف الویبو مكتب الصني وفد وشكر .281
 مع التعاون ذ� يف مبا، الفكریة �مللكية املعرفة ز�دة يف الصني يف واملقاطعات إالدارة مع وتعاون. الفكریة امللكية �روجي جمال

 ذ� ويف. ٕا�هيا و�نضامم فهمها الناس من ٔأكرب لعدد یتس�ىن حىت الش�باب وعي لز�دة املدارس وبعض الصینية اجلامعات
 تعز�ز �الل العام �ىل یعمل الصني يف الویبو مكتب واكن الفكریة، امللكية �شأٔن املس�توى الرفيع املنتدى ُعقد العام،

 مركز �دمات عن فضال، الهاي ونظام مدرید ونظام الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة نظام ذ� يف مبا، العاملیة اخلدمات
 الرمغ و�ىل. �برية ز�دة ومدرید الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة طلبات ازدادت، مع� �الل ومن .والوساطة للتحكمي الویبو

 العمل فٕان و��، ��اكمل النظام �س�ت�دم الصینية الرشاكت بعض فٕان، الهاي نظام يف عضوا بعد ليست الصني ٔأن من
 جيد دور ٔأداء ویواصل املقب� الثنائیة يف الزمخ �ىل الصني يف الویبو مكتب حيافظ ٔأن يف ٔأم� عن الوفد ؤأعرب. للغایة فعال
 .للغایة

 ٔأمهیة �ىل ٔأیضا ٔأكد، اخلارجية �ملاكتب یتعلق وف�. 20 الرب�مج �شأٔن اجلاري العمل �ىل أ�مانة ٔأوغندا وفد وشكر .282
 املكتب ؤأن التشغیل قيد اجلزا�ر يف املكتب ٔأن الوفد ؤأدرك. ونی�ري� واجلزا�ر ٔأفریقيا يف س�� ال، اخلارجية الویبو ماكتب

 امللكية تعز�ز �ىل املاكتب هذه س�تعمل، لٔ�مانة ووفقا. أ�مانة مع التنفيذ مناقشات اختتام بعد قریبا س�یعمل نی�ري� يف
 الوفد ٔأدرك، �لرشأاكت یتعلق وف�. املنطقة من الویبو �دمات تقریب �الل من اس�ت�دا�ا وتيسري التمنیة ٔ�غراض الفكریة

 التعز�ز ٔأ�ل من الویبو معها تتعاون اليت املت�دة أ�مم وواكالت ا�ولیة احلكومية املنظامت ومعل الویبو بعمل �سمح ٔأهنا
 ٕا�هيا املشار الطریقة عن خمتلفة تبدو هنا ا�اطر تقد�ر هبا یمت اليت الطریقة ٕان الوفد وقال. ٔأفضل نتاجئ عن �ُسفر مما، املتبادل

 ٕاذا عام و�ساءل ��اطر هبا التنبؤ اليت یمت الكيفية لفهم توضی�ا الوفد طلب، ٕاندونيس�یا ومثل. 2018/19 مزيانیة وثیقة يف
 .السابقة الوثیقة للغة مماث� لغة اس�تعادة املمكن من اكن

 ٔأن ورٔأى. و�ار�ه النظام دا�ل أ�خرى ا�ولیة الواكالت مع الویبو لتعاون البالغ تقد�ره عن لیتوانیا وفد ؤأعرب .283
 �شدة ؤأیّد بأٔرسها املنظمة لصاحل و�س�تمكلها املركزي املكتب یبذلها اليت اجلهود يف �سامه ا�ٓن حىت املنشأٔة اخلارجية املاكتب

 ٔأربعة ٕاىل یصل ما ٕال�شاء وختصیصها أ�موال حتدید یمت ٔأنه الوفد ٔأدرك، للمزيانیة املس�تقبيل �لتخطیط یتعلق وف�. املبدأٔ  هذا
 نُقلت قد هناك وظیفة ٔأن یبدو ٔأنه مضیفا، املوظفني �ري بنفقات تتعلق املوارد ت� اكنت ٕاذا عام و�ساءل �ارجية ماكتب

 �دیدة �ارجية ماكتب فتح ٔأن یعين ذ� اكن ٕاذا عام الوفد و�ساءل. اخلارجية املاكتب ٕاىل إالدارة املعنیة من 9 الرب�مج من
 ٔأو 20 الرب�مج ٕاىل املعنیة الربامج من ٔأخرى موارد ٔأي نقل سيمت اكن ٕاذا وما �ارجية ماكتب ٕاىل موظفني نقل ٕاىل س�یؤدي

 .�ارجية ماكتب ٕاىل فقط املوظفني نقل سيمت اكن ٕاذا ما

 �س�تضیفه ا�ي الیا�ن يف الویبو مكتب هبا یقوم اليت أ��شطة ٕاىل ٕ�جياز التطرق يف رغبته عن الیا�ن وفد ؤأعرب .284
 مسا�دة الرضوري من ٔأنه الیا�ن ٔأدر�ت، الفكریة للملكية العاملیة الویبو خلدمات الرتوجي ٔأ�ل ؤأشار ٕاىل ٔأنه، من. الیا�ن

فقط  ممكنا �كون ٔأن ميكن بأٔن ذ�، اخلدمات هذه من �لهيا احلصول ميكهنم اليت الفعلیة املزا� فهم �ىل احملمتلني املس�ت�دمني
 احمللیة املامرسات �عتبار يف تأٔ�ذ واليت، املنفردة املتابعة ؤأ�شطة احملمتلني املس�ت�دمني املبارشة مع من �الل احملاد�ت

 تنفيذ يف �ام دورا یلعب، 2006 �ام يف ٕا�شائه منذ، الیا�ن يف الویبو مكتب ٔأن الوفد رٔأى، الس�یاق هذا ويف. الت�اریة
 ممثرة توعیة بثبات حيقق املكتب ٔأن ؤأشار ٕاىل. والهاي ونظايم مدرید الرباءات �شأٔن التعاون ملعاهدة �روج اليت أ��شطة
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 أ��شطة ٕاىل استنادا، سابقا َذ�ر كام وقال الوفد ٕانه،. العادیة �ملزيانیة یتعلق ف� ما �د ٕاىل الصغرية مزيانيته من الرمغ �ىل
 �شارك یا�نیةال  الرشاكت من العدید فٕان"ویبو ر�سريش"، و"ویبو غر�ن"  �شأٔن الیا�ن يف الویبو ملكتب الناحجة الرتوجيیة

 مكتب یواصل وكذ�. املس�تدامة التمنیة ٔأهداف يف الویبو مساهامت �ىل التلتني تُعتربان مثالني املبادرتني هاتني يف ا�ٓن
 من وا�دة الناحجة الفكریة امللكية �ا� دراسة نتاجئ وتُعد مشاركة. �لهيا واحلفاظ الفكریة امللكية مزا� تطو�ر الیا�ن يف الویبو

 ؤأعرب. املعلومات هذه �ىل للحصول ٕا�هيا الوصول للمس�ت�دمني ميكن مفيدة يف منصة مزية امللكية و�متثل، الویبو ٔأ�شطة ٔأمه
 یمت، احلظ ولسوء. الفكریة امللكية مزية �شأٔن الیا�ن يف الویبو مكتب به یقوم ا�ي الشاق للعمل البالغ تقد�ره الوفد عن

 املعلومات مشاركة فٕان، ذ� ومع. الوقت ذ� يف فقط وإالس�بانیة والفر�س�یة إالنلكزيیة الفكریة �للغة مزية امللكية توفري
 امللكية مزية اس�ت�دام بتسهیل الیا�ن يف الویبو ٔأن یقوم مكتب ٕاىل عن تطلعه ؤأعرب الوفد. الب�ان من العدید يف مفيدة

 ؤأفاد الوفد بأٔن الیا�ن. للویبو ا�آلیة الرتمجة �س�ت�دام ٔأخرى لغات ٕاىل الفكریة امللكية مزية �رمجة، املثال سبيل �ىل، الفكریة
 املايل الوضع ٕاىل �لنظر الیا�ن يف الویبو مكتب �شاط دمع مبواص� ملزتمة الیا�ن يف الویبو ملكتب املضیف الب� بصفهتا

 الصعب.

 يف �شط یقوم بدور ا�ي، الربازیل يف الویبو ملكتب املمتزي العمل �ىل التأٔ�ید يف رغبته عن الربازیل وفد ؤأعرب .285
 مسا�دة �رامج تقدمي يف الربازیل مكتب �شارك كام. الربازیل يف الفكریة امللكية حول املعلومات و�رش الویبو �دمة تعز�ز
 یةالت�ار  �لعالمات، املثال سبيل �ىل، املتعلقة العمل وورش والندوات التدریبية ا�ورات �شمل واليت، اجلودة �الیة تقنیة

 ذ� يف مبا، ا�تلفة واملناطق الب�ان من العدید من ممثلون و�شارك .التكنولوجيا ونقل الرباءات وصیا�ة الرباءات وحتلیالت
مكتب الویبو يف  ینظمها اليت الفعالیات يف، ٕافریقيا يف والب�ان الناطقة �لربتغالیة ا�اكریيب البحر ومنطقة الالتینية ٔأمر�اك ب�ان

 �سا�د حيث، أ�مهیة �لغ ٔأمرا مدرید �روتو�ول ٕاىل �نضامم ٔأثناءمكتب الویبو يف الربازیل  من املقدم ویُعد ا�مع .الربازیل
 وما واملرشو�ات الصغرية واملتوسطة اخلاصة والرشاكت احملاماة ورشاكت الكونغرس ٔأعضاء مع املعاهدة جوانب توضیح �ىل
 ٔأهداف تنفيذ يف الرب�مج ٔأمهیة �ىل التأٔ�ید يف رغبته عن ؤأعرب، اخلارجية والرشأاكت العالقات وتناول الوفد. ذ� ٕاىل

 �شأٔن مناقشات �ىل تنطوي اليت الص� ذات �ج��ات يف الویبو مشاركة ضامن بأٔمهیة الوفد ؤأقر. املس�تدامة التمنیة
 ٔأدلت اليت للبیا�ت ؤأعرب عن تأٔییده، ��اطر یتعلق ف� 124 الصف�ة يف الواردة وتطّرق الوفد ٕاىل اللغة. الفكریة امللكية

 امللكية مناقشة فهيا جتري اليت العملیات يف الویبو �شارك �ىل رغبته يف ٔأن ؤأكد. الصیا�ة ت� �شأٔن أ�خرى الوفود هبا
ولكنه ٔأشار ٕاىل ، مس�تنرية تقرارا من ٔأ�ل املسا�دة يف اختاذ التقنیة خبرباهتا أ�خرى املت�دة أ�مم ؤأن �سامه واكالت الفكریة

 امللكية وقال ٕان يف الویبو. ٕاال مناقش�هتا ميكن ال الفكریة امللكية بأٔن حصیح �ري فهم ٕاىل تؤدي قد" �زدواجية" لكمة ٔأن
 �دماهتا �ىل مس�تداما طلبا هناك ٔ�ن للویبو �لنس�بة سار �رب مبثابة ذ� ویُعترب التكنولو� التقدم مع دامئا تنترش الفكریة
 أ�مم واكالت يف ٕاجراء مناقشات یتطلب ا�متع يف ٔأخرى جماالت مع الفكریة امللكية تفا�ل ٔأن ٔأیضا یعين هذا ولكن، العاملیة
 اليت ت� مثل �ش�ئة قضا� ٔأیضا وهناك. العاملیة الص�ة ومنظمة والزرا�ة أ��ذیة منظمة املثال سبيل �ىل، أ�خرى املت�دة

 ٔأن ميكن" �زدواجية" لكمة ٔأن الوفد رٔأى، و�لتايل. إالنرتنت ٕادارة منتدى ٔأو املعلومات �متع العاملیة القمة يف مناقش�هتا یمت
 .السابقة الثنائیة يف املس�ت�دمة أ�صلیة اللغة ٕاىل الرجوع أ�فضل من �كون قد ؤأنه مضل� �كون

. 2020/21 اخلاصة ٕ��داد مزيانیة الثنائیة العملیة بتوس�یع املتعلق لل�انب تنظميها �ىل أ�مانة اجلزا�ر وفد وشكر .286
 املكتب أٔن حبقيقة الوفد ورّحب. الویبو ٔ��شطة ٔأكرب وضو�ا یضمن مما، ٔأوسع جغرافية س�یتيح تغطیة ؤأوحض ٔأن ذ�

 بأٔ�شطته �الضطالع للمكتب السامح ٕاىل الرامية �ودها مواص� �ىل أ�مانة وجشع. �لفعل یعمل اجلزا�ر يف للویبو اخلار�
 �ٔ�دوات املكتب �زوید ٔأمهیة �ىل الضوء �سلیط يف رغبته عن الوفد ؤأعرب. الویبو ٔأ�شطة يف ذ� وٕادماج، ��اكمل
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 �ملكتب املرتبطة أ�هداف ؤأفاد بأٔن. و�بتاكر الفكریة امللكية وتطو�ر تعز�ز يف املمتث� �مته ٔأداء من �متكينه الالزمة واملوارد
، النحو هذا و�ىل. للویبو إالجاملیة النتاجئ يف امللموس وٕاسهامه اجلدید املكتب ذ� من املتوقع الهام ا�ور يف الواقع، تعكس،

 ا�اكم� وقدرته رسیعا �اكم� لضامن إالطالق مر�� �الل للمكتب تقدمي املسا�دة من التأٔكد املهم من س�یكون ٔأنه الوفد رٔأى
 .ٕاماك�ته من �س�تفادة �ىل

 هدف �شأٔن إالنلكزيیة النس�ة من 129 �لصف�ة ٕا�داهام تتعلق نقطتني، ٕا�رة يف رغبته عن ٕاندونيس�یا وفد ؤأعرب .287
. املاكتب مجیع سا�ة 24 فقط یذ�ر الهدف ولكن مئویة �س�بة �شري ٕاىل أ�سايس وقال ٕان اخلط. 2النتي�ة املرتقبة �منا 

٪ 80 ٔأو ٪70 املاكتب ٔأو مجلیع سا�ة 24 غضون يف الردود من٪ 90یعين  ما اكن ٕاذا، ذ� من فهمه جيب عام الوفد وسأٔل
 هبا ٔأدىل اليت التعلیقات ٕاىل ؤأشار الوفد. املاكتب مجیع سا�ة 24 بـ یتعلق ف� الهدف يف أٓخرا منطقا هناك ٔأن ٔأو٪، 100 ٔأو

 املزيانیة اكنت ٕاذا عام وسأٔل 2020/21 الثنائیة يف أٓخر مكتب افتتاح املقرر من ٔأنه �شري ٕاىل ؤ�نه وبدا، لیتوانیا وفد
 .ال ٔأم للماكتب اخلارجية 20 الرب�مج يف النتاجئ املرتقبة �ىل �لفعل موز�ة ا�صصة ��

 يف الویبو مكتب به یضطلع ا�ي �لثناء اجلد�ر العمل �ىل الضوء �سلیط يف رغبته عن س�نغافورة وفد ؤأعرب .288
 يف وكذ� أٓس�یا رشق جنوب ٔأمم رابطة منطقة يف الفكریة امللكية معل لتعز�ز تنس�یق مركز مبثابة یُعد وا�ي، س�نغافورة

 ٔأ�شطة عن إالقلميیني ٔأعضائه رضا لسامع سعادته عن الوفد ؤأعرب. التلكفة حيث من فعا� بطریقة والعمل، بأٔرسها املنطقة
املشرتكة  التفامه مذ�رة �الل من و�اصة، املكتب لعمل دمعها �كثیف س�تواصل س�نغافورة حكومة ٔأن ٕاىل وأٔشار، املنظمة

 .الهادئ واحملیط أٓس�یا منطقة ب�ان يف و�كو�ن الكفاءات الفكریة �مللكية الوعي لتعز�ز وس�نغافورة بني الویبو

، ذ� ومع .الرئييس املقر مع اخلارجية الویبو ماكتب دمج، اخلارجية الویبو ماكتب مبوضوع ف� یتعلق، الهند وفد ؤأیّد .289
 العمل ازدواجية لتجنب رضور� ٔأمرا الرئييس واملقر اخلارجية املاكتب بني اجلغرايف الفصل �كون ٔأن غایةلل املهم من ٔأنه رٔأى

 وفقا 127 الصف�ة يف ا�اطر صیا�ة الوفد تعدیل اقرتح، و�لتايل. العامل ٔأحناء مجیع يف سلمي حنو �ىل الویبو �دمات و�رش
 .اخلارجية للماكتب �لغ الرضر اجلغرايف الفصل بأٔن �نطباع تعطي احلالیة الصیا�ة ٔ�ن تواز� ٔأكرث جلعلها ��

 ؤأشار ٕاىل ٔأن ��س�تان. جيدا اخلارجية معروف املاكتب مسأٔ� �شأٔن لب�ه الرئييس املوقف ٔأن ��س�تان وفد ؤأوحض .290
ٔأهنا  كام. املنظمةتعود �ىل  مؤكدة فائدة وجود �دم ظل يف �ارجية ماكتب اقرتاح ٕا�شاء ٕازاء قلقها عن �س�مترار ٔأعربت
 هذا ٕاىل احلا�ة لت�دید �ارجية مصادر �الل من �دوى ودراسات �ار� ٕاجراء تقيمي ٕاىل احلا�ة �ىل الضوء سلطت
ؤأشار ٕاىل  موضوعي، تقيمي ٕاجراء �ىل سيسا�د والفوائد للتاكلیف شفاف حتلیل ٕاجراء أ�مانة من ال�سه ٔأن ورٔأى. التوسع

�ىل حنو  تنفيذها ميكن ال اخلارجية املاكتب هذه هبا تقوم اليت أ��شطة بأٔن أ�مانة من توضی�ا الوفد وا�متس. ذ� ینتظر ٔأنه
 ماكتب �لفعل هبا تقوم أ��شطة هذه ومثل والندوات التدریب مثل أ��شطة ٔأن هو أ�خرى املدا�� من مسعه ما ٔ�ن أٓخر

ال یو�د  اكن ٕاذا عام و�ساءل اخلارجية املاكتب �دوى عن، احلا� هذه يف، الوفد و�ساءل. العامل ٔأحناء مجیع يف الفكریة امللكية
 وأٔقر ا�ٓس�یان ملنطقة س�نغافورة مكتب كفاءة ٕاىل �شري ٔأ�د الوفود ٔأیضا ٕاىل ؤأفاد بأٔنه اس�متع. أ��شطة يف ازدواجية هناك
الویبو يف  مكتب �ا� �شأٔن نفسه س�نغافورة وفد من ٔأو أ�مانة من توضی�ات �ىل احلصول يف �رغب زال ما لكنه، بذ�

مكتب  ٔأو مكتب ملكية فكریة حميل مبثابة س�نغافورة يف الویبو مكتب اعتبار یمت اكن ٕاذا ما معرفة ٕاىل حيتاج س�نغافورة ٔ�نه
 ا�ٓ�ر �شأٔن وثیقة ٔأبدا تقدم مل أ�مانة ٕان وقال، اخلارجية للماكتب احملمت� إالقلميیة ا�ٓ�ر الوفد ٕاىل ونظر. ملكية فكریة ٕاقلميي

 من الكثري وجود رٔأى ٕانه الوفد وقال. ٔأیضا تقدميها ميكن اكن ٕاذا عام الوفد سأٔل، و�لتايل. اخلارجية للماكتب احملمت� إالقلميیة
 بني �الفات حساب �ىل معلیة متابعة من �دوى ال ٔأنه ورٔأى. �لفعل للغایة مسيسة ٔأصبحت بأٔمكلها العملیة ؤأن املرحشني
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 املاكتب لفتح �ُس�ت�دم ومهنجیة معایري �یه یو�د ال ٕانه الوفد وذ�ر. �لفعل املرشوع هذا هبا ببیتس  أ�عضاء ا�ول
 الوفد ا�متس، و��. الویبو مقر مع التعامل مواص� يف �رغب، ب�ه ذ� يف مبا، أ�عضاء ا�ول من العدید ؤأن اخلارجية

 الرابعة ؤأشار ٕاىل ٔأن النقطة. �ارجية ماكتب فتح ٕاىل �لنظر املوظفني بنقل یتعلق ف� لٔ��ر واحضة تقي�ت ٕاجراء من أ�مانة
 �ىل موثوقة ردودا س�تقدم أ�مانة اكنت ٕاذا ٕانه الوفد وقال. �رمهتا العملیة لرتش�ید رؤیة وثیقة بطلب وتتعلق سابقا ٔأثريت
 ورٔأى. أ�عضاء ا�ول مجیع بني العوامص مجیع يف یمت فتحها ٔأن یود فٕانه، لٔ�عضاء مفيدة اخلارجية املاكتب ٔأن وتذ�ر خماوفه
 .ا�تارة �ىل الب�ان یقترص ٔأن ینبغي ال هذا ٔأن الوفد

 وفد مدا�� ٔأن ورٔأى، ذ� ومع. تقدميها وتواصل قدمهتا اليت واملسامهة إالقلميیة املاكتب بفائدة أ�رجنتني وفد ؤأقرّ  .291
 �كون ٔأن وجيب. للغایة دقيق حتلیل ٕاىل �لفعل حيتاج ٕانه بل، حفسب ملكفا ليس املاكتب كرثة ؤأن مزا�ها لها ��س�تان
 يف الواقع ٔأرض �ىل ٔأساس�یا وجودا تتطلب فقط اليت أ��شطة ت� �متثل يف تفویض واحضة ٔأهداف إالقلميیة للماكتب

 رٔأى حيث، ��س�تان وفد الوفد ٔأیّد، و��. املوارد سدى فسوف تضیع، كذ� أ�مر �كن مل الوفد ٕانه ٕاذا ؤأضاف. البالد
 .�دیدة ماكتب ٕال�شاء اكمل تقيمي ٕالجراء الالزمة العنارص مجیع توافر ٕاىل السعي يف حمق ٔأنه

 يف ا�اطر صیا�ة ٕا�ادة �شأٔن وٕاندونيس�یا والربازیل ٔأوغندا وفود عهنا ٔأعربت اليت الشوا�ل عن أ�مانة وحتدثت .292
 تأٔثري وذات �دا �الیة العتبة ٔأن �متثل يف السابقة الصیغة يف املشلكة ؤأوحضت ٔأن. السابقة �لصیا�ة وقارنهتا 124 الصف�ة

 امللكية مناقشة من ا�ٓخر�ن منع ليس الهدف ٔأن أ�مانة ؤأكدت. املسا�ة تعطي بعض ٔأن �دیدة ومن شأٔن صیا�ة. سليب
 مناقشة من أ�عضاء ا�ول منع هو ا�اطر مراجعة من وليس الغرض. الویبو دور هو ٕا�راز الهدف �لت�دید ولكن، الفكریة
 املعلومات �متع العاملیة القمة مثل املنتد�ت بعض الربازیل ذ�رت، الواقع ويف .أ�خرى املنتد�ت يف الفكریة امللكية قضا�

 ؤأعربت أ�مانة. املنتد�ت هذه يف النقاش يف ٔأیضا و�سامه ٔأخرى منظامت مع الویبو تتشارك حيث، إالنرتنت ٕادارة ومنتدى
 ٔأو، أ�عضاء ل�ول الرئييس الشا�ل هو هذا اكن ٕاذا �زدواجية �ذف ٕاما واقرتحت أ�عضاء ا�ول لشوا�ل تفهمهام عن

 مشلكة ٕاهنا ليس �هيا ٔأي أ�مانة وقالت. ا�لكمة ٔأ�ذت اليت الوفود من قلیل �دد ذ�رها اليت السابقة الصیا�ة ٕا�ادة ببساطة
 .الفكریة امللكية جمال يف النقاش يف ٕادارة الویبو �ربة �ىل فقط ینصب الرتكزي ٔ�ن هذا يف

 ويه ٕاما، املطرو�ة واخلیارات املناقشات وخلّص، 124 الصف�ة الواردة يف ��اطر اخلاص السؤال الرئيس وتناول .293
 للتعلیقات. الباب وفتَح، �الزدواجية املتعلقة اللغة �ذف ٔأو السابقة واملزيانیة الرب�مج الوارد يف النص ٕاىل العودة

 يف الویبو مشاركة ٔأمهیة �ىل متفقون امجلیع ٔأن الوفد ورٔأى. املقدمة التوضی�ات �ىل أ�مانة الربازیل وفد وشكر .294
ازدواجية  ٕاىل وتؤدي" عبارة حبذف یتعلق ف� املقدمة للغة أ�طراف مجیع ارتیاح ضامن هو الهدف بأٔن ویقرون العملیة

 و�ج��ات املفاوضات تنظر ال"ويه  ،أ�وىل العبارة یرتك ٔأن ذ� شأٔن . ومن"الفكریة �مللكية الص� ذات أ��شطة
 التخفيف ٕاجراءات مع أٔیضا وی�ىش الوفد �لیه وافق خطر الواقع يف وهو ،"الویبو دور يف اكف �شلك أ�طراف املتعددة
 .الفكریة للملكية وشام� متوازنة مناقشة بتوفري الویبو قيام لضامن

 ٔأن �ىل توافق حيث قال ٕان ٕاندونيس�یا، الربازیل وفد قا� ما ورد�د. توضی�اهتا �ىل أ�مانة ٕاندونيس�یا وفد وشكر .295
 ٕاىل یؤدي" �ذف اقرتاح �ىل الوفد ووافق". سليب تأٔثري" احتواهئا �ىل عبارة يف ظل جيدة حقا ليست السابقة الصیا�ة

 خطر ٔأیضا �عتبار يف ویأٔ�ذ التخفيف ٕاجراءات مع ٔأفضل �شلك یتوافق ٔأن شأٔنه من ذ� ٔأن معتربا"، �زدواجية
 �شأٔن التعاون معاهدة اتفاق مراجعة �لفعل حتاول املت�دة أ�مم ملنظومة �بعة ٔأخرى هناك واك� اكنت ٕاذا ٔ�نه، �زدواجية
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، و��. املت�دة أ�مم منظومة دا�ل الفكریة �مللكية املتعلقة أ��شطة يف الویبو دور يف ملیا تفكر ال ٔأهنا یعين فهذا الرباءات
 دور يف اكف �شلك أ�طراف املتعددة و�ج��ات املفاوضات تنظر ال " �ىل ا�ٓن تنص اليت، اجلدیدة الصیا�ة الوفد ٔأیّد

 ".املت�دة أ�مم منظومة دا�ل الفكریة �مللكية املتعلقة أ��شطة يف الویبو

ال " نصها لیصبح" �زدواجية ٕاىل ویؤدي" فاستبعد، ذ� �ىل ا�رتاض ٔأي هناك اكن ٕاذا عام الوفود الرئيس وسأٔل .296
 دا�ل الفكریة �مللكية املتعلقة أ��شطة يف الویبو دور �شلك اكف يف أ�طراف املتعددة و�ج��ات تنظر املفاوضات

 �عتبارات ال تنظر "ٔأن  ٔأي"، الویبو دور �شلك اكف يف ال تنظر" بعد السطر ٕایقاف واقرتح." املت�دة أ�مم منظومة
، �قرتاح هذا �ىل ا�رتاضات تو�د ال ٔأنه الرئيس ورٔأى". الویبو دور �شلك اكف يف �ج��ات يف اجلنس�یات املتعددة
 .لٔ�مانة ا�لكمة ؤأعطى، اخلارجية �ملاكتب املتعلقة أ�س�ئ� ٕاىل والتفت، املوضوع هذا ٕا�الق واقرتح

 وٕایطالیا الرويس �حتاد وفود س�� وال، وش�بكهتا اخلارجية الویبو ماكتب لعمل تقد�رها �ىل الوفود أ�مانة وشكرت .297
 للب�ان البالغ امتناهنا عن ؤأعربت. وس�نغافورة واجلزا�ر والربازیل والیا�ن ولیتوانیا ؤأوغندا والصني وٕاندونيس�یا ومالزي�

 ا�ي �ىل التشجیع وكذ� الهائل التأٔیید �ىل، املاكتب هبا هذه تو�د، أ�مر �لنس�بة لس�نغافورة هو مثلام، واملناطق اليت
 وبعد. اخلارجية املاكتب معل تقدر الوفود هذه ٔأن أ�مانة عن ارتیا�ا الكبري حلقيقة ؤأعربت. املضیفة الب�ان تلقته من هذه

. أ�عضاء ا�ول قبل من ��اكمل مدفو�ة یةمعل  يه اخلارجية الویبو مباكتب املرتبطة �رمهتا العملیة ٔأن أ�مانة ٔأوحضت ذ�،
دت العامة و�لصت أ�مانة ٕاىل ٔأن امجلعیة  اكنت سواء، و�ا. التوجهيیة املبادئ 2015 لعام العامة امجلعیات يف للویبو �د�

. أ�عضاء ا�ول ��اكمل تقودها معلیة فٕاهنا، تقيمي الحقا ٕاجراء سيمت اكن ٕاذا ما ٔأو املوقع أٔو اخلطوط التوجهيیة ٔأو الس�یاسة
  يف تذ�ر بوضوح التوجهيیة ٔأفادت أ�مانة ٔأن املبادئ، �لتقيمي یتعلق وف�. مهنا ُطلب ما ٕاىل ٔأهنا تقوم بتنفيذ ؤأشارت أ�مانة

 تقيمي تأٔیید" �ىل ینص ا�ي، واملزيانیة الرب�مج مرشوع يف ذ� وینعكس. 2021 �ام �الل تقيمي ٕاجراء سيمت ٔأنه 3�منا 
 وتعكس ٔأهنا حترتم أ�مانة ؤأضافت". 2021�ام  �الل واملزيانیة الرب�مج جلنة س�تجریه ا�ي للویبو اخلار� املكتب ش�بكة

و�� . أ�عضاء ا�ول تقودها معلیة التقيمي معلیة وس�تكون. أ�عضاء وا�ول العامة امجلعیة عن الصادرة التوجهيات ��اكمل
 هذا ٔأن، قدما امليض و�یفية وا�طط و�ختصاصات واملهنجیة التقيمي حول طر�ه مت يا� �لسؤال یتعلق ف�، رٔأت أ�مانة

 یتطلب وهذا. واملزيانیة الرب�مج جلنة يف �لیه املوافقة سيمت يشء هناك وس�یكون .أ�عضاء ا�ول من س�یكون قرارا
�بع فٕاهنا و��، الغرض لهذا مزيانیة ختصیص من بد ٔأنه ال ؤأوحضت أ�مانة. أ�عضاء من ا�ول توجهيات  تعل�ت سوى ال تت

، ماكتب ٔ�ربعة ُختصص قد اليت أ�موال �شأٔن لیتوانیا وفد ٕاىل سؤال أ�مانة وتطّرقت. العامة وامجلعیة أ�عضاء ا�ول
شعبة ٔأداء الرب�مج  س�تقد�ا ٕا�ابة هناك ولكن. أ�عضاء ا�ول س�تقررها أ�ربعة املاكتب هذه مسأٔ� ٔأن ٕاىل ؤأشارت
شعبة ٔأداء  يف الزمالء فٕان و�ا. لش�بونة لنظام 9أ�ساس �نیا  خط �شأٔن ٕایطالیا ٔأ�رهتا اليت القضیة بعد تتعلق ف�واملزيانیة 

. املوظفني و�ري واملوظفني ا�صصة �ري املوارد حول لیتوانیا طرحته ا�ي السؤال �ىل جيیبون سوفالرب�مج واملزيانیة 
، به القيام حتاول ما هذا ؤأوحضت ٔأن. ف� یتعلق �ملوارد ؤأهنا حمایدة التوجهيیة، املبادئ يف وارد هذا ؤأفادت أ�مانة بأٔن لك

 فتح مبو�د املتعلق السؤال ٕاىل أ�مانة وانتقلت. التوجهيیة �ملبادئ یتعلق ف� أ�عضاء ا�ول قدمته مبا الصارم وهو �لزتام
 ستت�ذ، النحو هذا و�ىل، أ�عضاء ا�ول تقودها معلیة ٔ�هنا هذا �ىل إال�ابة �س�تطیع ال ٕاهنا وقالت، ربعةا�ٔ  املاكتب هذه

 الثنائیة يف اختاذه املقرر من القرار هذا وهو ٔأن، وا�دا تذ�ر شيئا التوجهيیة ٔأن املبادئ ؤأكدت. قرارا أ�عضاء ا�ول
 للمبادئ وفقا، �ارجية ماكتب ٔأقىص ٔأربعة حبد املعلق هذا القرار ٔأن یمت يف هذا العام اختاذ جيب ��، 2018/19

 ٔأ�ر الهند ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن وفد. مدرج �ري خمصص هناك فٕان ��، الالحقة الثنائیة يف التنفيذ وسيبدأٔ . التوجهيیة
 الفصل وضع املنطقي ؤأن من ��اطرف� یتعلق  توفريه مت ختفيفا ؤأفادت بأٔن هناك. اجلغرايف الفصل حول املسأٔ� هذه
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. الحقا ذ� ٕاىل العودة ميكنه الهند وفد وٕان اخلطر هذا مت ختفيف ٔأنه قد معرفة ٕاهنا س�ت�اول وقالت أ�مانة. فهيا اجلغرايف
هذه و�متثل ، مهنا جزء يف أ�رجنتني وفد من بتأٔیید، للغایة أ�ساس�یة القضا� ��س�تان بعض وفد وذ�رت أ�مانة ٔأن ٔأ�ر
 ٔأثريت وقد. الرؤیة وثیقة وماكن، الوظائف يه وما، التلكفة �لكفة حتلیل هو وما، شفافة العملیة القضا� يف ما ٕاذا اكنت

وهو  ا�ٓس�یان، منطقة یغطي مكتب بتأٔ�ید ٔأن س�نغافورة یا وردت �لیه أ�مانةتقن  سؤ� س�نغافورة وفد ؤأ�ر. خمتلفة قضا�
املاكتب  ��س�تان �شأٔن مندوب ٔأ�رها اليت واملعقدة املتعددة أ�س�ئ� وتناولت أ�مانة. قةاملنط یغطى ا�ي الوحيد املكتب

 والس�یاسة التوجهيیة �ملبادئ املتعلقة القضا� فٕان، أ�عضاء ا�ول تقودها معلیة القول بأٔنه نظرا ٔ�هنا أ�مانة و�ررت، ارجيةاخل
 من مزید تقدمي ميكن، و�لطبع. أ�عضاء ا�ول قرارات تنفذ ؤأن أ�مانة أ�عضاء ا�ول �اتق �ىل تقع واملوقع واملزيانیة

 من ٔأي حول �لهيم أ�س�ئ� طرح للوفود وميكن. العامة مجعیاتنا �الل مكتب لك ِقبل من مفص� وٕا�اطات التفاصیل
تبدوا ، فهيا تقع اليت املنطقة يف الب�ان، س�نغافورة مكتب �ا� ويف، املضیفة الب�ان ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن. ٔأ�شطهتم
 لها يف �لنس�بة املس�تحیل من بأٔنه س�یكون ؤأضافت أ�مانة. ارتیاح مسأٔ� فٕاهنا، و�لفعل. املاكتب هذه بأٔداء للغایة سعیدة

. 2021�ام  تقيمي �الل من أ�عضاء ا�ول ِقبل من ذ� یمت ٔأن وجيب. به یقومون ملا ا�ايت التقيمي تبدأٔ  ٔأن السيناریو هذا
 اس�ت�دم أ�رجنتني ؤأشارت ٕاىل ٔأن وفد. تقيميها ٕاجراء أ�عضاء ا�ول �ىل ولكن حقائق تقدمي بأٔهنا ميكهنا ؤأفادت أ�مانة

 �دیدة �ارجية ماكتب ثالثة من ٔأكرث هناك �كون لن حيث، للغایة واحضة التوجهيیة وقالت ٕان املبادئ". �نتشار" لكمة
. الفرتة هذه �الل �دیدة �ارجية ماكتب س�تة من ٔأكرث هناك �كون لن، ��. 2018/19 يف وثالثة 2016/17 الثنائیة يف
 حسب �ارجية ماكتب تفتح ٔأهنا ال ؤأوحضت أ�مانة. أ�عضاء ا�ول ِقبل من و�سو�هتا �نتشار مسأٔ� مناقشة متت كام

 ٔأربعة ٕاىل یصل ملا ملیون 1.6 �شمل ا�صصة �ري ؤأفادت بأٔن املوارد. املوارد توفري مسأٔ� ٕاىل أ�مانة حتولت مث. رغبهتا
سو�رسي ا�صص  فرنك 400000مبلغ  ٔأضعاف ميثل ٔأربع هذا فٕان و��. أ�عضاء ا�ول تقررها �دیدة �ارجية ماكتب
، املوظفني من واملوارد الوظائف �شأٔن لیتوانیا مندوب وتطّرقت أ�مانة ٕاىل السؤال ا�ي طر�ه. املوظفني من �ري للموارد

 قد العام املد�ر ؤأشارت ٕاىل ٔأن. املبدأٔ  هو �دیدة وظائف وجود و�دم املزيانیة حيادیة فٕان، �لفعل رش�ه مت كام، ؤأكدت ٔأنه
 هبذه الوفاء وسيمت. مالیة فرتات �ىل مدار �دة وظائف �ز�دة تقم مل ؤأوحضت ٔأن املنظمة. السابق الیوم يف ذ� ذ�ر

 یمت لن، املوظفني من �ري �ملوارد یتعلق وف�. العام املد�ر قرار �ىل بناءً  احلالیة الربامج من التوزیع ٕا�ادة �الل من املتطلبات
، قرارا أ�عضاء ا�ول تت�ذ عندما ��، ا�صصة �ري يف اجلدیدة للماكتب خمصص وضع مت ٔ�نه أ�خرى الربامج من نقلها
يف  - ٔأفریقيا املوجود�ن يف �ملكتبني یتعلق ، ف�ةٔ�مانوقالت ا .20 الرب�مج ٕاىل مناسب ا�صص �شلك هذا نقل سيمت

، �لنتاجئ املرتقبة املتعلق �لسؤال یتعلق وف�. 20 الرب�مج يف �لفعل ا�صصة هلام موحضة ، ٕان املوارد - ونی�ري� اجلزا�ر
 ؤأفادت أ�مانة. اخلارجية املاكتب حتت 20 الرب�مج نتاجئ ٕاطار يف 2�لنتاجئ املرتقبة �لثا  �لفعل ربطها ٔأنه مت ٔأكدت أ�مانة

 ببناء مرتبطة املاكتب هذه ٔأ�شطة معظم �كون ٔأن، أ�قل �ىل أ�ولیة املرا�ل يف، تتوقع ٕاىل ٔأهنا أ�ول املقام یعود يف بأٔن هذا
 مع ٔأهنا س�تعمل، واملزيانیة الرب�مج جلنة ٔأمام الرمسیة �ري املناقشات ٔأثناء سابقا ُذ�ر كام ٔأكدت أ�مانة،، ذ� ومع. القدرات

 ویقوم هناك ٕاىل مؤخرا نق� مت ؤأفادت بأٔنه قد. التفصیلیة أ��شطة لت�دید معل وضع خطة من ٔأ�ل اجلزا�ر يف املكتب مد�ر
 یتعلق ف� ؤأوحضت أ�مانة،. والتنفيذ العمل خلطة التنظميي إالطار يف اكمل �شلك هذا دمج سيمت ��، بتثبیت ٔأقدامه

 ِقبل من الحقا إالیضا�ات من املزید تقدمي ٕانه ميكن وقالت. الربامج مع كثب عن تعمل ٔأهنا، لش�بونة مؤرش عن �لسؤال
 9 الرب�جمني يف للش�بونة الرتوجي ٕادراج فهيا یمت اليت أ�وىل املرة يه هذه ٔأن ٕاىل مشرية، حيرضوا مل ا��ن الرب�مج من الزمالء

 النظام توس�یع ٔأن �ني يف، �لتمنیة الرب�جمني و�رتبط �. إالدراج هذا ٔأ�ل من �دیدة لنداءات اس�ت�ابةً  هذا ویأٔيت. 20و
ٔأنه  الرب�مج ذ�ر، احلقيقة هذه ٕاىل و�لنظر احلجم ٕاىل �لنظر، و��. فقط النامية �لب�ان مرتبطا �لرضورة �كون لن نفسه

 لوفد مفص� توضی�ات تقدمي ميكهنم لش�بونة يف زمالهئم ٔأن ٔ�مانةا ؤأضافت. النتاجئ ٕاطار يف املؤرش هذا ٕاضافة �رید ال
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�لهدف  یتعلق ف� للتوضیح طلبه �ىل ٕاندونيس�یا وفد أ�مانة وشكرت. التوضی�ات من ملزید �ا�ة هناك اكنت ٕاذا ٕایطالیا
 .تصحی�ه وسيمت جيدا رصده ؤأشارت ٕاىل ٔأن ذ� مت، 2�منا  الفرعي

 �ىل موافقون أ�عضاء ٔأن ٕاىل ونظرا �� �لص، ا�لكمة �ىل للحصول ٔأخرى طلبات وجود ٕاىل �دم ؤأشار الرئيس .298
 قلی� حلظات قبل �لیه االتفاق مت ا�ي الوحيد للتغیري وفقا) اخلارجية واملاكتب والرشأاكت اخلارجية العالقات( 20 الرب�مج

 يف ٔأبدى رغبته ا�ي العام للمد�ر ا�لكمة الرئيس ؤأعطى. تعدیلني مت ٕاجراء حيث 124 صف�ة الواردة يف ا�اطر �شأٔن
 .السابقة املسائل بعض تناول

 ٔأ�رهتا قضا� س�تتناول ٔأخرى نقاط هناك لكن، التايل الرب�مج س�یتناول قو� �لیه یتعني مما جزءا ٕان العام املد�ر وقال .299
 ٔأ�رت، اخلصوص و�ه فعىل. اللغات يف و�متثل النقطة أ�وىل. تناولها يف �رغب نقاط مخس ؤأضاف ٔأن هناك. وفود �دة

 هو موضوع الواقع ويف. ا�االت خمتلف يف اللغویة التغطیة توس�یع مسأٔ� املت�دة العربیة وإالمارات الرويس و�حتاد الصني
 هذا هبا س�تتناول والكيفية اليت املنظمة موقف حول هبا إالدالء جيب اليت التعلیقات بعض هناك ��، بعید �د ٕاىل معقد

، العامة مزا�ه �سبب اللغات بتعدد شدیدا الزتاما ملزتمة أ�مانة ٕان، يشء لك وقبل ٔأوال، العام املد�ر وقال. ��ات املوضوع
 �ىل الضوء لتسلیط طریقة اللغات تعدد ویُعد. ؤأ�شطهتا و�دماهتا املنظمة �رامج مشولیة لز�دة وس�ی� ٔ�هنا �اصة وبصفة
 الرباءات طلبات �ىل مثال تقدمي يف العام املد�ر ومىض. هائ� مزية ومتثل املنظمة لت� العظمية النسبية املزا� من وا�دة
 الصینية �للغات الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة املود�ة مبوجب الطلبات من٪ 50 حوايل ٕایداع ٔأوحض ٔأنه یمت حيث، ا�ولیة

 �ىل املنظمة قدرة ؤأفاد بأٔن. الثالث اللغات بت� العامل يف كنولوجياتالت  ٔأ�دث من٪ 50 ذ� وميثل. والكوریة والیا�نیة
 ٕاماكنیة �بري �شلك تعزز �صطناعي ا�اكء ٕاىل �ستند ا�آلیة للرتمجة نظام �ىل واحلصول اللغات هذه ا�متكن من �رمجة

 �شدة ملزتمة الویبو فٕان، و��. العامل يف أٓخر خشص ٔ�ي متوفر وليست املنظمة �ى مزية وت�، التكنولوجيا ٕاىل الوصول
 ا�ول احلايل يف ٔأن للتذكري، �متثل الوضع وفقط. فهيا أ�عضاء وا�ول للمنظمة املزا� من العدید یوفر ٔأنه و�رى اللغات بتعدد

 ومبوجب، للمنظمة العامة وا�االت �ٔ��شطة، يشء لك وقبل ٔأوال تتعلق، ،2012 �ام يف لغات س�یاسة اعمتدت أ�عضاء
، ٔأخرى جماالت وهناك. اللجنة اج��ات مجلیع اكم� لغویة تغطیة هناك ٔأصبح �� تنفيذ ت� أ��شطة مت قد الس�یاسة هذه
 نظام لك ٔ�ن �س�یط تعقيد فيه یظهر ا�ي املاكن هو وهذا، الهاي ونظام مدرید ونظام الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة ٔأمهها

 التعاون معاهدة �ا� يف، ��. �رمجته �دم ٔأو �رمجته تمت مبا ولكن، اللغات بعدد هذا أ�مر وال یتعلق. خمتلفة لغویة ٔأنظمة �
. والربتغالیة والكوریة وأ�ملانیة الیا�نیة ٕاىل �ٕالضافة الست املت�دة أ�مم لغات يه، للنرش لغات 10 هناك، الرباءات �شأٔن
، املذ�ورة العرش اللغات �ري ٔأخرى لغة بأٔي اكن ٕاذا ولكن، اللغات ت� من بأٔي �كون ٔأن ميكن إالیداع ٔأن یعين وهذا

 ٔأي �رمجة وتمت. للنرش لغات 10و لٕالیداع لغات 10هناك، و��. ا�ويل املكتب ٔأن یقوم بنرشها قبل �رمجة ٕایداع فيجب
 ٕاىل و�ٕالضافة. الطلب ملخص ٔأو خبالصة یتعلق ف� املنظمة قِبل من الفر�س�یة ٔأو إالنلكزيیة �ري بلغة املود�ة الطلبات من

، صف�ات ست ٔأو مخس حوايل من وثیقة عن عبارة وهو، الرباءة قدرة �شأٔن ا�ويل ا�متهیدي التقر�ر �رمجة دامئا یمت، ذ�
 للملخصات والفر�س�یة إالنلكزيیة ٕاىل �رجامت فقط ولكهنا، لغات بعرش والنرش لٕالیداع ٕاماكنیة وهناك. إالنلكزيیة اللغة ٕاىل

 ٔأ�د فٕان، والهاي ملدرید اللغویة للتغطیة املقرتح �لتوس�یع یتعلق ف�. ا�ويل البحث لتقر�ر إالنلكزيیة ٕاىل فقط و�رجامت
 مدرید نظام ٕاطار يف املمكنة وإالجراءات أ��شطة مجیع من �لضبط �رمجته جيب ما هو فهيا البت یتعني اليت أ�وىل أ�ش�یاء

 والفریق مدرید لنظام العامل السبب وراء خضو�ه �الیا للنظر من قبل الفریق هو ، فٕان هذاسابقا ذ�ر وكام. الهاي ونظام
 ما مت ٕاذا �دا وختتلف التاكلیف. �لكفته حتدید ليك یتس�ىن اع�ده یمت ا�ي اللغة نظام حتدید وجيب. الهاي لنظام العامل
. التاكلیف تأٔثريا �بريا �ىل اللغة نظام لتصممي اختاذها جيب اليت اخلیارات وسوف تؤ�ر. ال ٔأو اللغات مجیع ٕاىل يشء لك �رمجة
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 مدرید لنظام العامل الفریق من یتضح كام، التصممي خيارات حتدید یمت حىت �لضبط التأٔثري حتدید ما �د ٕاىل الصعب ومن
 لكنه، املسأٔ� یعقد وهذا. اللغویة التغطیة توس�یع �اكلیف حتدید املمكن من س�یكون وعندها. الهاي لنظام العامل والفریق

. توصیات �شأٔنه تقدمان وسوف، يف هذا أ�مر تنظران أ�عضاء ا�ول من جلنتان وهناك. املنظمة معل �ر�مج مضن یقع
 يف الرئيس�یة الرتمجة ٔأعامل ٔ�ن، ٔأیضا ذ� �ىل �بري تأٔثري للتكنولوجيا وس�یكون. ٔأ�ر هذه التوصیات �لكفة تقد�ر من والبد
 ٔأن ویُعتقد. �شأٔهنا الت�اریة العالمة �سجیل یمت اليت واخلدمات للبضائع وصف �رمجة يه، املثال سبيل �ىل، مدرید نظام

آلیا یمت ٔأن ميكن ذ� معظم ، التكنولوجيا �سبب التلكفة من الكثري ٕاضافة دون للتوسع ٕاماك�ت هناك ٔأن العام املد�ر ؤأوحض. أ
 صاحبة التصممي الب�ان بعض �ا� يف وطوال تفصیال ٔأكرث وصف هناك، النظامففي هذا . الهاي �لنس�بة لنظام خمتلفة لكهنا
 ولكن، �ىل حنو جيد النظر قيد القضیة هذه ٔأن توحض اليت العامة التعلیقات بعض جمرد وهذه. محلایته یمت السعي ا�ي

 هذا ویرتك. اخلصوص و�ه �ىل، هبا عملال والهاي ملدرید الفریقني العاملني �ىل یتعني اليت القرارات بعض �ىل تعمتد املنظمة
 لغات ٕاىل املوقع وحمتوى أ�ساس�یة املنشورات تغطیة نطاق وتوس�یع، واملنشورات، إاللكرتوين املوقع ذ�ر مت وقد، العام ا�ال

 ُذ�ر كام، �بري ٕاميان و�ى املنظمة. یمت ٔأ�ذها يف �عتبار سوف و�لتأٔ�ید. التغطیة تبا�ن �ىل أ�مث� ومت تقدمي بعض. ٕاضافية
 بدورها ستس�متر واليت، �دماهتا تغطیة لتوس�یع للمنظمة اللغویة التعددیة تتيحها اليت والفرصة اللغویة التعددیة مبزا�، سابقا

 املنظمة ٔأن العام املد�ر ٔأوحض، �حتاد مهنجیة مبسأٔ� یتعلق وف�. أ�ساس�یة املنشورات هبا تغطیة ميكن حبث الكيفية اليت يف
 واتفاقية، �ر�س واتفاقية، الویبو التفاقية املالیة أ�حاكم يف شدید بوضوح حتدیدها مت اليت، املشرتكة اخلدمات بعض �هيا
 واليت، �حتادات بني املشرتكة للنفقات مزيانیة هناك �كون ٔأن املفرتض ومن. مزيانیة �هيا اليت، املعاهدات ومجیع، �رن

. املشرتكة النفقات �ىل مثاال الویبو مؤمترات قا�ة وتُعد. �حتادات من العدید هتم اليت للنفقات خمصصات تتضمن ٔأن جيب
 وضع خمصصات ومهنجیة إالس�ناد مسأٔ� ذ� ویثري ذ�؟ هبا مقایل سيمت ا�فع  الكيفية اليتف� السؤال �متثل و��

. ا�فع �ىل مبدٔأ القدرة هناك اكن، الس�نوات من و�ىل مدار �دد. أ�عضاء �شأٔهنا ا�ول ختتلف سؤال ويه، �حتادات
 �حتادات بعض ٕاىل٪ 1 ٕ�س�ناد للغایة متواضع اقرتاح تقدمي مت، دارت اليت املناقشات يف النظر العام بأٔنه عند ؤأفاد املد�ر

 جيب لكن، مهنجیة ٔأي تبين وميكن. القرار الختاذ أ�عضاء ل�ول مرتوك وأ�مر .املشرتكة النفقات يف مسامهة ٔأي تدفع مل اليت
 ال فأ�مانة، تبنهيا سيمت اليت تتعلق �ملهنجیة مسأٔ� ببساطة هذه وتعد. متوفرة �� أٔموال املشرتكة وهناك النفقات تغطیة
. �حتاد مهنجیة حول عهنا التعبري مت اليت ا�تلفة النظر و�ات تقوم �ستيعاب ولكن، لل�دل مثري يشء ٔأي تفعل ٔأن حتاول
. القضايئ التدریب يه تغطیهتا يف �رغب اليت التالیة العام ٔأن النقطة وذ�ر املد�ر. بذ� یتعلق ف� ٔأي �داع هناك وليس

 الرب�مج يف حمدد �بند هبا ذ� �اء �لكيفية اليت وللتذكري. املوضوع هذا حول التعلیقات من الكثري هناك وقال ٕانه اكن
 اكنت املنظمة فٕان، أ�عضاء یعمل وكام. الفكریة للملكية القضائیة �ٕالدارة �ه�م �ىل مزتاید طلب هناك فقد اكن، واملزيانیة

 �ىل اجلهات مجیع من مزتاید طلب هناك اكن لكن، الفكریة للملكية التنفيذیة �ٕالدارة أٔسايس �شلك �متة س�نة 130 طوال
 تطو�ر رس�ة ٔأن ٔأقلها وليس، ذ� وراء �مكن اليت التطورات من العدید وهناك. القضائیة �ٕالدارة �ه�م ٕابداء بعض
 من الكثري تنشأٔ ، �� ونتي�ة. س�یاس�یة اس�ت�ا�ت توفري �ىل الترشیعیة الفروع قدرة تفوق ا�ٓن ٔأصبحت التكنولوجيا

 �كون ٔأن قياسا �ىل ذ�، احملمكة، من تتطلب واليت �الیة رصحية س�یاسة فهيا تو�د ال اليت �ملسائل الزنا�ات اليت تتعلق
 حتظي اليت، املثال سبيل �ىل، اجلینات ملنح �راءات �لنس�بة احلال هو وهذا. معني نزاع س�یاق يف ٕا�ابة تقدمي �ىل قادرة

ظهر  و��. مزتاید �شلك كذ� ومن املتوقع ٔأن یصري أ�مر، العامل ٔأحناء مجیع يف الب�ان من �دد يف احملامك ٔأ�ىل من �ه�م
 ا�ول مجیع بوضوح ؤأعربت عنه القضاء بني الفكریة امللكية بقضا� والوعي املعرفة يف املزتاید التطور �ىل الطلب جبالء

 املستشار مكتب دا�ل حمددة متخصصة و�دة ٕا�شاء �الل من أ�مر هذا معاجلة ٕاىل املنظمة �سعى و��. أ�عضاء
 يف وهذا أ�مر موحض، التنفيذي الرئيس ودور، العام املد�ر �اتق �ىل املتخصصة الو�دة هذه ٕاقامة وتقع مسؤولیة. القانوين
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�كن. النتاجئ ٕاطار املنظمة ووضعت النتاجئ أ�عضاء ا�ول تطلب ٔأن وميكن. ا�س�تور  ٕان القول من أ�عضاء ا�ول ذ� ومي
 النتاجئ هبا حتقيق یمتاليت  تندرج الكيفية ولكن، ٔأفضل هو ما تفعل ٔأن �لهيا ٔأنه ینبغي ٔأو حتققها مل ٔأو النتاجئ حققت املنظمة

 املستشار مكتب يف القضايئ التدریب وضع قرار و�رجع. العام املد�ر قرار وحتدیدا، للمنظمة التنفيذي العمل مضن فعلیا
 من العدید وهناك. �ىل بناء القدرات، �ش�متل، يف املقام أ�ول ويه. ٔأبعاد �دة �ىل شام� تنطوي مسأٔ� ٔأنه ٕاىل القانوين
 ولكن، ف� خيص القضاة اس�ت�دا�ا من الغریب لكمة ويه، ، تدریبدقيقة عبارةلعدم وجود تطلب،  اليت النامية الب�ان

 تدر�هبم من ذ� كجزء یتضمنان ال قد الفكریة قضا� امللكية مرة ٔ�ول یوا�ون ا��ن للقضاة القدرات وبناء الوعي بناء
 احلاالت هذه بعض مع تعاملهم �یفية حول القضائیة الهیئات بني املعلومات لتبادل، خمتلفة ويه، ٔأیضا �ا�ة وهناك. التقلیدي

. الورايث التعدیل ٔأو املؤلف حق وٕاس�ناد �صطناعي ا�اكء يف ٕابدا�ات ٕاثبات حق املؤلف، املثال سبيل �ىل، تتعلق اليت
 ٔأنظمة يف ا�االت تظهر ت� ؤأن تكنولوجياال  تطر�ا اليت ا�االت من والعدید للجینات ٔأهلیة الرباءة العام املد�ر ذ�ر وقد

 إالنفاذ لكن، ٕانفاذ هناك، �لثا. معها القضاء تعامل �یفية حول املعلومات لتبادل �ا�ة هناك ؤأن العامل ٔأحناء مجیع يف احملامك
، املتعاقدة أ�طراف بني ٔأهلیة نزا�ات وهناك. �ال من أ�حوال بأٔي الفكریة للملكية القضائیة لٕالدارة ا�اكم� الصورة ليس

 ف� القضايئ النشاط من اكم� مجمو�ة وهناك. معني موضوع ٔأهلیة �راءة �شأٔن الفكریة امللكية مكتب من اس�تئناف ونزا�ات
 یتعامل جمال هناك ليس، و��. ٔأیضا �ٕالنفاذ معين، �لطبع، ولكن القضاء. �ٕالنفاذ تتعلق ال ويه، الفكریة �مللكية یتعلق

 مت واليت الفكریة للملكية القضائیة لٕالدارة أ�بعاد املتعددة اجلوانب یتناول جمال ٔأو القضائیة لٕالدارة أ�بعاد املتعددة الطبیعة مع
، املثال سبيل فعىل. مشاركة ٔأخرى وو�دات وهناك �رامج. القانوين املستشار مكتب ٔأي، املناسب املاكن يف ا�ٓن ٕا�شاؤها
 القضاة، دقيقة لكمة لعدم وجود، لتدریب ٔأخرى ودورات إالنرتنت �رب دورات يف، ممتاز بعمل تقوم اليت، ا�ٔاكدميیة �شارك

 بعني یؤ�ذ ٔأن شأٔنه من اعتبار وهذا، ا�ٔاكدميیة يف وا�د حمام هناك فليس، ممتازة أ�اكدميیة ٔأن مبا ولكن .القدرات بناء يف
 ٕارساء ملبدٔأ ا�رتام وهناك. بناء القدرات جمال يف ا�ٔاكدميیة حتققه ا�ي ا�متزي من ینتقص وال املنظمة �ىل �انب �عتبار

 مكتب يف املكتب وضع فكرة فٕان، و��. ذ� من یأٔ�ذ ش� ٔأوسع وهو. احلالیة املصطل�ات الس�ت�دام، الفكریة امللكية
بأٔن ٕارساء  لق أ�مروال یتع. تنس�یق هتدف ٕاىل وجود، القانوين املستشار مكتب يف القضائیة �لشعبة، القانوين املستشار

 شامل �ر�مج يف أ�دوار ت� تنس�یق جيب لكن، ٔأدوار �هيام فٕان، و�لطبع. دور هلام �كون لن ا�ٔاكدميیة ٔأو ��رتام مبدأٔ 
 العام ا�ويل واملؤمتر �كني يف الرئييس الفصل مع املايض العام �الل جيدا تنفيذه ما مت وهو، للتبادل إالضايف البعد وٕاضافة

. الفكریة للملكية القضائیة إالدارة، القضائیة الشعبة لت�دید وضعیة فهيا النظر جيب اليت العنارص يه بعض وت�. جنیف يف
 حول وا�دة نقطة �ىل احلصول ورٔأى ٔأن طلب. �بتاكر �شأٔن ��س�تان وفد ٔأ�رها نقاط هناك �دة ٕان العام املد�ر قال مث

 ٔأوبئة فهناك. الص�ة جمال يف وا�دة نقطة توفري العاملیة الص�ة من منظمة الطلب �ش�به، أ�مانة يف، الویبو يف �بتاكر
 و�اكحف. للغایة معقدا بیئيا نظاما �بتاكر ویُعد. وما ٕاىل ذ�، حصیة طوارئ و�االت، معدیة �ري معدیة ؤأمراض ؤأمراض

 أ�ش�یاء من �لعدید تتعلق للغایة معقدة مسأٔ� ويه، وفعال حصي بييئ نظام بناء �یفية �شأٔن اتفاق ٕاىل للتوصل الب�ان مجیع
. ا�اطر املال ورٔأس �ست�ري املال ورٔأس ا�متویل مثل املنظمة هبا هتمت ال اليت أ�ش�یاء بعض وتتضمن املنظمة هبا هتمت اليت

 و�متثل ٔأ�د الفكریة �مللكية حيیط وما الفكریة امللكية هو فاختصاصها، بذ� یتعلق ف� اختصاص ٔأي للمنظمة وليس
 �بري مكتب ویعمل. النقاط من العدید بل وا�دة نقطة هناك وليس. أ�فاكر �سویق يف الفكریة للملكية الرئيس�یة أ�غراض

 قطاع ویعمل. لالبتاكر �قتصادیة الس�یاسة جوانب �شأٔن، �بتاكر ملؤرشات إالحصايئ الت�لیل �ىل �قتصادیني
 قطاع هناك ٕان مث. مبتكر ومنتج �دید منتج ملنافسة الت�اریة العالمات تعز�ز �یفية �ىل والتصاممي الت�اریة العالمات
. وا�د منه جزء جمرد وليس املنظمة معل �لك تتعلق شام� مسأٔ� فٕاهنا، و��. وما ٕاىل ذ�، والتكنولوجيا الرباءات

ؤأشار ٕاىل . والتقد�ر املاكفأٓت �شأٔن التعلیقات بعض �ىل يه الردو ٕابداءها ٔأراد اليت أ��رية ٕاىل النقطةالعام  وتطّرق املد�ر
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 يف والتقد�ر املاكفأٓت �ر�مج حول منق�ة مكتبیة تعل�ت ٕاصدار مت، امجلیع یعمل وقال ٕانه، كام. التعلیقات جبمیع ٔأنه ٔأ�اط �لام
 ا�ولیة املدنیة اخلدمة جلنة قرار ��رتام یتعلق وف�. املاكفأٓت �ر�مج عنارص مجیع ؤأهداف نطاق حتدد ويه، 2019 ٔأ�ریل

٪ 1.5 ميثل ذ�، ا�ولیة املدنیة اخلدمة للجنة ووفقا. ا�رتامه جيب �ام للمزيانیة ٔأقىص �د هناك فٕان، التقر�ر، وس�یاس�هتا
 من �كثري ٔأقل وهو٪، 1.15ما �سبته  2020/21 ا�صص للثنائیة �ع�د ویبلغ. �ى املنظمة املتوقعة أ�جور �اكلیف من
 یصل �د وجود يف ا�ولیة املدنیة اخلدمة للجنة ا�ٓخر التوجهييي املبدأٔ  �متثل، و�نیا. لٔ�جور إالجاملیة التاكلیف من٪ 1.5
ن يف ا�رتام مت وقد. فردیة نقدیة ماكفأٓت ٔ�ي الصايف الراتب من٪ 10 ٕاىل  س�یاسات ذ� وسيمت ا�رتامه كام ٔأنه مدو�

 یعتقد ال ٕانه وقال. التنظميیة املاكفأٔة �متثل يف والتنقيح للمناقشة ینشأٔ  ٔأنه یبدو ا�ي ٕاىل ٔأن ا�ال العام وأٔشار املد�ر. املنظمة
 ا�ول �رغب قد يشء ٔأي لسامع دامئا مس�تعدة املنظمة ٔأن ؤأضاف، املقررة الفردیة املاكفأٓت �ىل تعلیقات ٔأي مسع ٔأنه

 ماكفأٔة منح یمت �ىل ٔأن التنظميي أ�داء مباكفأٔة یتعلق ف� املنق�ة ملكتبا وتنص تعل�ت. أ�مر هذا �شأٔن قو� يف أ�عضاء
 ضوء يف، التنظميیة النتاجئ ت� يف �سامهون للموظفني ا��ن معینة س�نة ٔأي يف نقدي ٕاجاميل مبلغ شلك يف التنظميي أ�داء
 ٔأقل ٔأداهئم تصنیف مت ا��ن املوظفون �كون فلن، التنظميي أ�داء ماكفأٔة دفع تقرر وٕاذا. املايل ؤأداهئا للویبو إالجاملیة النتاجئ

 قدره مبلغا، امجلیع یعمل كام، �ع�د ا�صص وميثل. مؤهلني للحصول �لهيا للماكفأٔة السابقتني الس�نتني من ٔأي من الفعال يف
 سبيل �ىل. أ�خرى املنظامت املامرسات اليت تتبعها أ�مانة، ا�ٓن، وتدرس. أ�جور �ى املنظمة صايف من تقریبا٪ 1.15
 و�دة تقر�ر يف ذ� واكن، املشاریع خلدمات املت�دة أ�مم مكتب �ا� ويف .املشرتكة التفتيش و�دة تقر�ر يف تنظر، املثال

 �قرتاح من �كثري ٔأكرث هذا ویُعد. ٔأمر�يك دوالر مالیني 3 یدفعون ٔأو فٕاهنم مينحون، 2016 �ام يف املشرتكة التفتيش
 �ىل و�افز جيدة ٕاداریة مكامرسة هذه املاكفأٓت بربامج �رّحب املفتش ٕان املشرتكة التفتيش و�دة وقالت .�لثنائیةاملتعلق 

یُعد  �س�تثنائیة وامجلاعیة الفردیة �جلهود ��رتاف فٕان، املكتب ٔأ�شطة طبیعة ٕاىل و�لنظر. العام� للقوى العايل أ�داء
 معلیة �الل من وتطب�ق جيدا حمددة معایري ٕاىل املاكفأٓت �رامج �ستند ٔأن رشیطة احلايل أ�داء تقيمي لنظام ٕاجيابیة ٕاضافة
 املوظفني فرص �كون حيث املشاریع خلدمات املت�دة أ�مم مكتب مثل منظامت يف �اص �شلك مفيدا ذ� ویُعد. شفافة

 �ام يف دفعها مت اليت التنظميیة �ملاكفأٔة یتعلق �وف. بعنایة املاكفأٓت يف �ر�مج التفكري یمت، و��. الوظیفي حمدودة للتطو�ر
 يف �بري �د بذل الوقت من طوی� لفرتة املوظفني من طلبت قد أ�مانة ٔأن بأٔن قراره �ستند ٕاىل العام املد�ر ٔأفاد، 2018

 �شري بل العمل، مقر �سویة مضاعف تعدیل هنا ٕاىل �شري وٕانه ال، ُخفضت قد املوظفني مزا� ٕان وقال. النوا� من �دد
 اس�تحقاق ومقدار، السفر رشوط �ىل، أ�عضاء ا�ول طلب �ىل بناءً  أ�حيان من كثري يف، ٔأجریت اليت التغیريات ٕاىل

 البرشیة واملوارد بأٔجور املوظفني یتعلق ف� �برية وفورات حتققت ولقد. ذ� ٕاىل وما طبیة تقدمي شهادة دون املرضیة إال�ازة
 بذل املوظفني من ُطلب كام. ٕاىل املوظفني مو�ه مطلب ؤأشار ٕاىل هذا. اخلصوص و�ه �ىل املاضیة العرش الس�نوات �الل
 ومل للمنظمة اجلید أ�داء املتكررة الفوائض هذه وتعكس. متكررة فوائض جزئیا حتقق واليت، إالنتاجية حيث من �برية �ود

 لز�دة �ه�م من الكثري ٕایالء یمت بي�، أ�عضاء ا�ول طلبت كام املوظفني �اكلیف احتواء ومت. املوظفني �دد ز�دة یمت
 ٕا�شاء �دم ظل يف لتحسن إالنتاجية ونظرا، اجلید ٔ�داهئم ونظرا، املوظفني من املطلوب للجهد نظرا، و�لتايل. إالنتاجية
 ونظام مدرید ونظام الرباءات �شأٔن التعاون معاهدة رسوم يف ز�دة وجود �دم س�یاق يف ٕاجنازات ت� فٕان، �دیدة وظائف
. الرسوم �رفع اكنت الوطنیة الرباءات ماكتب العامل حيث ٔأن مجیع يف قياس�یا رمقا هذا ویُعد، س�نوات 10�الل  الهاي
، وا�ٓن. تنظميیة مكاكفأٔة الفوائض هذه لك من صغري جزء دفع املناسب من ٔأنه العام املد�ر قرر، الس�یاق هذا ضوء يف و��

 �ىل وردا، شدیدة بعنایة أ�مانة واس�متعت، النقاط من العدید أ�عضاء ا�ول بعض ٔأ�رت فقد، �لطبع، حيدث ذ� ٔأن مبا
لت، ذ�  �دم �ا� يف التنظميیة املاكفأٓت هذه من ٔأي يف املشاركة ميكهنم ال املوظفني ٔأن توضیح ومت. املاكفأٓت س�یاسة �د�
 املاكفأٓت قرارات ٕاىل ٔأن العام املد�ر ؤأشار. املناقشة من ملزید اس�تعدادها أ�مانة ؤأبدت. ��اكمل فعا� ٔأداء تقي�ت تلقهيم
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 رغبت وٕاذا. 2019 �ام يف تنظميیة ماكفأٔة دفع یمت لن ٔأنه ذ� بعد ؤأوحض. 2019 للعام �ملاكفأٓت یتعلق ف� قریبا ستُت�ذ
 قطعا وسوف �سرتشد �� متاما مس�تعدة أ�مانة فس�تكون، املسأٔ� هذه حول املناقشة من مزید ٕاجراء يف أ�عضاء ا�ول

 بتوجهياهتا.

 ٔأو ٔأس�ئ� سائًال ٕاذا اكنت تو�د لكها امخلس القضا� �شأٔن املناقشة �ب وفتح بیانه �ىل العام املد�ر الرئيس شكرو  .300
وٕاذ اكن  .لالحقةا املناقشاتفضًال عن ٕا�راء  الیوم ذ� ظهر بعد العام املد�ر حضور من �س�تفادة بغیة فوریة توضی�ات

 ختصیص مبهنجیة املتعلقة اس�هتالل املناقشات �دم الرئيس اقرتح، مساء ذ� الیوم يفمن املزمع ٕاجراء مناقشات تقنیة 
 �لتدریب املتعلقة التقنیة لٔ�س�ئ� �لنس�بةؤأضاف ٔأنه ال �رید ٔأن �ُكرر بیا�ت املواقف احلالیة. ؤأما  .التاكلیف لالحتادات

 .بیانه �شأٔن العام املد�ر �ىل أ�س�ئ� طرح �ب افتتحمث  .21 الرب�مج ٕاطار يف ٕاهنا ستُناقشفقال ، القضايئ

 اليت الرئيس�یة املدا�الت ٕا�دى وخباصة لتناو�، الرئيس�یة القضا� لت� عرضه �ىل العام املد�ر كندا وفد وشكر .301
 ٕاىل الوفد ؤأشار .املزيانیة ٕاىل �اص �شلك إالشارة مع والتقد�ر املاكفأٓت �ر�مج �شأٔن السابق الیوم يف كندا سفري ٔأدىل هبا

 يف حينه. 23 لرب�مج� حتدیدًا املتعلق البند مناقشة هذا يف املشاركة ٕاىل یتطلعأٔنه و  قامئة �زال ال خماوفه ٔأن

 املاكفأٓت �ر�مج �شأٔن س�� الو، للوفود قُدمت اليت للمعلومات تقد�ره عن أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ؤأعرب .302
وذك�ر  .یطرح ٔأس�ئلته يف وقت الحق قد ��و، سيتطلب بعض الوقت املعلومات بعض استيعاب ٔأن ؤأوحض .والتقد�ر

م بأٔن  و�� س�یكون من ، املاكفأٔة �ىل یحصلونس�  ا��ن مه ٔأ�ىل ٔأو فعال ٔأداء �ىل حيصلون ا��ن املوظفني�لتوضیح املقد�
 املئویة.اجلید احلصول �ىل ٕایضاح �شأٔن �سبهتم 

ؤأعرب وفد ��س�تان عن امتنانه للمد�ر العام ملا قدمه من توضی�ات وأٓراء �شأٔن خمتلف القضا�، مبا يف ذ� �شأٔن  .303
م، وطلب �حتفاظ حبقه يف الرجوع بأٔس�ئ� ٔأو  السؤال و�قرتاح ال��ن قد�ام الوفد. ؤأ�اط الوفد �لامً دقيقًا �لتوضیح املقد�

يف  21بل. ويف اخلتام، سأٔل الوفد ٕاذا اكن ٕ�ماكنه اغتنام الفرصة لتسجیل تعلیق �ىل الرب�مج توضی�ات ٔأخرى يف املس�تق 
 الس�ل.

سؤا� تقنیًا للغایة؛ مقرت�ًا تأٔجي� ٕاىل �ني مناقشة الرب�مج، ٕان اكن كذ�، وٕاال  اكن ٕاذا ��س�تان وفد الرئيس سأٔلو  .304
 طر�ه فورًا ٕاذا اكن �امًا.

 شعبة الترشیفات وٕادارة أ��داث ا�ي تؤدیه ل�ور العمیق تقد�ره لتسجیل الفرصة هذه منیغت ٔأن ��س�تان وفد ٔأرادو  .305
 ٔأتیحتٕاذ  .رائع بعمل الشعبة تقومؤأضاف ٔأن  .أ�عضاء ا�ول مع مشرتكة فعالیات عقدواجلهود اليت تبذلها من ٔأ�ل 

لك ٔأعضاء الفریق اكنوا حمرتفني للغایة  وو�دت ٔأن، الوطين بیو�ا لالحتفال الویبو مع �دثني لعقد فرصةال لبا�س�تان
 .أ�عضاء ا�ول مع التواصل تعز�ز ٕاىل الرامية الویبو و�ود الشعبة ا�ي تؤدیه اجلید العمل الوفد ٔأیدوودود�ن ومتعاونني. و 

 معلومات �ىل حلصولا الوفد طلب�شأٔن  للغایة والشام� التفصیلیة مالحظاته �ىل العام املد�ر ٔأوغندا وفد وشكر .306
 و�دةال لتوضی�ات املتعلقة ٕ�قامةوقال ٕانه ٔأ�اط �لامً � .الفكریة للملكية القضائیة لٕالدارة ا�صص اجلدید الرب�مج عن
 مبزیدمع مجموعته قبل ٔأن یعود  ٔأوالً  س�یتشاور ٔأنه ٕاىل ؤأشار وٕادارهتا التنفيذیة فضًال عن تعاوهنا مع الربامج أ�خرى. دیدةاجل
 .تضاءعند �ق  التعلیقات من
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�ا الشام� التوضی�ات �ىل العام املد�ر لیتوانیا وفد وشكر .307  لٕالدارةه تقد�ر  �سجیل يف رغبته عن ؤأعرب .اليت قد�
احلفاظ �ىل سالمة الوضع املايل للمنظمة ا�ي هيم ت� اللجنة للغایة. ؤأشار ٕاىل النقطة نفسها  س�� الو، للمنظمة السلمية

وقال ٕانه ال �زال متأٔ�رًا بفعالیة الیوم السابق �شأٔن امللكية الفكریة والر�ضة وٕانه ممنت للغایة للفرصة  .��س�تاناليت ذ�رها وفد 
، 21عن ارتیا�ه ٔ�ن الرب�مج  الوفد ٔأعربومن هذا املنطلق، اليت ٔأ�حهتا الویبو ووفدا الیا�ن والوال�ت املت�دة أ�مر�كية. 

مة ٕاىل ا�ول أ�عضاء وأ�طراف املعنیة كغريه من اسرتاتیجیات التنفيذ املهمة و  ٔأ�داث التعاون، �رتبط خبدمات الویبو املقد�
أ�خرى. ؤأضاف أٔنه �رى قمية �برية يف الفعالیات اليت تنظمها الویبو و�شارك ا�ول أ�عضاء يف متویلها، ٕاذ �سامه ت� 

س�� فریق الترشیفات  رب عن امتنانه ٔ�مانة الویبو، والالفعالیات يف ٕا�الء رایة الویبو وٕازاكء الوعي �مللكية الفكریة. ؤأع
وٕادارة أ��داث، ملا قدمته من دمع قمي يف تنظمي احلدث الكبري يف العام السابق احتفاًال ���رى املئویة �ول البلطیق و�روجيًا 

 لثقافهتا وابتاكراهتا.

يف شكر املد�ر العام �ىل توضی�ه الوايف �لك وحتدث وفد ٕاندونيس�یا بصفته الوطنیة منضامً ٕاىل الوفود أ�خرى  .308
القضا� اليت نوقشت منذ بدایة ذ� أ�س�بوع. ؤأعرب الوفد عن ارتیا�ه الشدید مجلیع التوضی�ات. ٕاذ اكن من أ�مهیة مباكن 

رتاتیجیات التنفيذ �� الوفد ٔأن یتبني حقيقة ما تفع� إالدارة التنفيذیة. ؤأضاف ٔأن إالدارة التنفيذیة للویبو قد ٔأ�دت لك اس
من وثیقة الرب�مج واملزيانیة إالنلكزيیة ٕا�دادًا ممتازًا. ٕاذ ٔأدى تعز�ز ��ساق ا�ا�يل ٕاىل ز�دة  133املدر�ة يف الصف�ة 

توطید التعاون مع ا�ول أ�عضاء. ورحب الوفد �ز�دة املسامهة يف حتقيق ٔأهداف التمنیة املس�تدامة عن طریق ز�دة املوارد 
ب ٔأیضًا بتجمیع فعالیات الویبو وأ��شطة املتعلقة �ملرامس مركزً�. وذك�ر بأٔن ٕاندونيس�یا و�ريها 21ة للرب�مج ا�صص . ورح�

مت فعالیات دا�ل املنظمة �ىل هامش امجلعیات العامة و�ريها من املناس�بات، مؤكدًا ٔأن ٕاندونيس�یا  من دول ا�ٓس�یان قد نظ�
مع شعبة  یتعاملرشیفات يف الویبو. وقال الوفد ٕانه اكن من دواعي رسوره البالغة ٔأن تعزتم ٕا�ادة الكّرة مع شعبة الت 

ب جمددًا بتجمیع فعالیات الویبو ؤأ�شطهتا املرتبطة �ملرامس مركزً� مع ختصیص ما  الترشیفات وٕادارة أ��داث يف الویبو. ورح�
بًا �ز�دة الطلب �ىل اخلدمات القانونیة. . ؤأضاف ٔأنه اس�متع بعنایة لتوضی21یتالءم من املوارد للرب�مج  �ات املد�ر العام مرّحِ

"إالدارة التنفيذیة" مع ختصیص  21ورحب الوفد ٕ��شاء �ر�مج خمصص لٕالدارة القضائیة للملكية الفكریة يف ٕاطار الرب�مج 
ا�يل والتنظمي يف الویبو مبا س�یفيض ما یتالءم من املوارد �. ويف اخلتام، ٔأبدى الوفد ٔأم� �س�مترار يف تعز�ز ��ساق ا�

 بال شك ٕاىل ز�دة مشاركة لك ا�ول أ�عضاء.

ٕاذ اكنت  .املقدمة املعلومات �ىل العام املد�ر وشكر وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس غوات�ال وفد وحتدث .309
مت املوضو�ات من �لك ؤأمشل ٔأوسع رؤیة �ىل احلصول يف للغایة مفيدة املعلومات ت� وطلب  .الیوم ظهر حىت اليت قّدِ

 ٕادارهتا �ىل املنظمة ليشكر الفرصة �حتفاظ حبق مجموعته يف طرح ٔأس�ئ� ٕاضافية عن ت� املوضو�ات و�ريها. واغتمن
 ا�مو�ة. املشرتكة بني خمتلف ٔأعضاء أ��شطة لتطو�ر ودمعها

توفري حمتو�ت  �شأٔن الویبو س�یاسة �شأٔن املقدمة لشام�ا تعلیقاته �ىل العام املد�ر الرويس �حتاد وفد وشكر .310
راملنظمة �لك اللغات الرمسیة للمنظمة. وشدد �ىل ٔأنه   بتعدد الویبو الزتام �ىل ٕاذ یدل موحض هو كام ا�هنج هذا كثرياً  یقّدِ

 واخلطط أ��شطة تنفيذ �ىل أ�مانة مع التعاون من مزید ٕاىل تطلعه عن ؤأعرب .اللغویة س�یاس�هتا ٔأهداف وحتقيق اللغات
 .املمثر التعاون من مزید ٕاىل وكذ�، واملزيانیة الرب�مج مرشوع يف لویبوتو�ت احمل  اللغویة التغطیة نطاق لتوس�یع القامئة

 املذ�ورة أ��شطة مجلیع دمعه س�یواصل ٔأنه مؤكداً  والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة �مس �رواتیا وفد وحتدث .311
ت� أ��شطة ويه تعمل �ىل  من اس�تفادت أ�عضاء وا�ول املنظمة أٔنبٕاذ تؤمن مجموعته  .21 الرب�مج ٕاطار يف واملنفذة
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 لٔ��شطة ارتیا�ه عن، الوطنیة بصفته، الوفد ؤأعرب .�� امتنانه عن الوفد ؤأعرب ،التاسع �سرتاتیجي الهدف تنفيذ
، القضائیة إالدارة تعز�ز ٕاىل الرامية أ��شطة من اً كثري  اس�تفاد ب�هفقد  .التنفيذ اسرتاتیجیات يف كام يه موحضة، املنفذة
شاد الوفد مبا قدمته املنظمة من دمع يف تنفيذ ت� وأٔ  .وبعدها الویبو مجعیات �الل ُعقدت اليت أ��داث من وكذ�

 أ��شطة.

 واملزيانیة الرب�مج �ىل والبصرية لقميةا تعلیقاته �ىل العام للمد�ر امتنانه عن) إالسالمية - مجهوریة( ٕا�ران وفد ؤأعرب .312
 اللجنة اكنت ٕاذا عام الوفد سأٔل .املقرت�ة واملزيانیة الرب�مج لوثیقة املنطقية ٔ�س�بابا فهمٕاذ سا�دت الوفد كثريًا يف  .املقرت�ني
زمالئه بعض التعلیقات م ٕاذا اكنت اللجنة ال �زال تنظر يف الربامج السابقة ٔ�ن �ى أٔ  21 الرب�مج حول النقاش�ب  س�تفتح

 .21�ىل الرب�مج 

وف� خيص أ�س�ئ� ٔأو التعلیقات �ىل التفاصیل، اقرتح  .التايل الیوم يفسيُناقش  21 الرب�مج ٔأن الرئيس أٔ�ابف .313
مجیع  الرئيس تأٔجيلها ٕاىل الیوم التايل؛ ؤأما يف �ا� وجود مسائل اسرتاتیجیة ٔأوسع، فميكن للوفود طر�ا فورًا. وذك�ر بأٔنه يف

 احلاالت رهن ٕاشارة الوفود.

 .التايل الیوم يف 21 الرب�مج �ىل تعلیقاته مناقشة سيسعده ٔأنه ٕاىل) إالسالمية - مجهوریة( ٕا�ران وفد ٔأشارو  .314

ؤأعرب وفد رومانیا عن تقد�ره للرئيس ملا ٔأبداه من قيادة والزتام مس�متر�ن بعمل اللجنة. ؤأعرب عن رغبته يف توجيه  .315
س�� �ىل معلهام يف التحضري لت� ا�ورة ومرشوع اقرتاح  ، والٕادارة ختطیط الربامج والشؤون املالیةو الشكر لٔ�مانة 

، 11. وف� خيص الرب�مج ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق. ؤأید الوفد بیان مجمو�ة 2020/21الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 
س�� يف املناقشات املتعلقة  اصل ٔأمانة الویبو بفعالیة مع ا�ول أ�عضاء، والإالدارة التنفيذیة، ٔأ�اط الوفد �لامً مع الرضا بتو 

بوضع القوا�د واملعایري. وفضًال عن ذ�، ٔأعرب الوفد عن تقد�ره للتعاون النشط مع الواكالت املتخصصة أ�خرى التابعة 
س�� عن طریق تبادل املامرسات اجلیدة  ع، واللٔ�مم املت�دة واملنظامت احلكومية ا�ولیة من ٔأ�ل ا�هنوض �البتاكر وإالبدا

و�ريها. ٕاذ �سعى الرب�مج ٕاىل توفري �دمات فعا� و�جعة وجيدة ومو�ة حنو الز��ن، مما �س�تتبع ٔأن تتسم ٔأمانة الویبو 
كتب �ىل توفري ٕ�دارة جيدة وقوى �ام� مزودة �ملهارات املالمئة والقدرة �ىل حتقيق نتاجئ ممتازة. ؤأشاد الوفد بقدرة امل 

مشورة قانونیة �رس�ة وتقدمي �دمات معززة لتنظمي مجعیات الویبو، ومع� ا�ؤوب �ىل توفري �دمات �الیة اجلودة متص� 
�لفعالیات ل�ول أ�عضاء وأ�طراف املعنیة أ�خرى بغیة تنظمي فعالیة رفيعة املس�توى �كون قادرة �ىل ٕا�راز صورة امللكية 

عي �شأٔن دور امللكية الفكریة يف تعز�ز التمنیة �قتصادیة و�ج�عیة والثقافية. ؤأشار الوفد ٕاىل الز�دة الفكریة وٕازاكء الو 
من ٔأ�ل حتسني  أ��شطة هیلكة ٕا�ادة عن اً �جت اكن ذ� ٔأن من الرمغ �ىل، �ملئة يف مزيانیة الرب�مج 30.3الكبرية البالغة 

 �، اكن ٔأداء إالدارة التنفيذیة ٔأفضل �فذة �ىل أ�داء املايل العام للمنظمة.أ�داء وتقلیل أ�عباء إالداریة. ومع ذ

وشكر وفد مالزي� املد�ر العام �ىل وجوده يف فرتة ما بعد ظهر ذ� الیوم واملعلومات الوافية اليت قد�ا �شأٔن �دد  .316
من القضا� اليت ٔأ�رهتا ا�ول أ�عضاء يف جلنة الرب�مج واملزيانیة �الل أ��م القلی� السابقة. ؤأثىن الوفد �ىل املد�رة العام 

ومع� املمتاز يف ذ� الصدد. وقال ٕان إالدارة التنفيذیة يه �ري دلیل �ىل إالدارة السلمية للمنظمة.  لقيادته احلكمية للمنظمة
ؤأقر �لعمل اجلید ا�ي قامت به الویبو من ٔأ�ل ا�ول أ�عضاء والتعاون الوثیق مع لك ا�ول أ�عضاء، �الل �ج��ات 

ل ا�مع اليت قدمهتا الویبو. ؤأشاد الوفد �شعبة الترشیفات وٕادارة و�ىل املس�تویني الثنايئ وإالقلميي، وكذ� �لك ٔأشاك
أ��داث. ٕاذ ٔأصبحت الویبو حمفًال شعبیًا للغایة �س�تضیف فيه البعثات ا�امئة يف جنیف فعالیاهتا املتعلقة �مللكية الفكریة 
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. ؤأضاف ٔأن ذ� ا�مع قد سامه مسامهة و�ريها من الفعالیات �ج�عیة الثقافية، وشكر الوفد الویبو �ىل ت� املسا�دات
�ري مبارشة يف ٕا�الء رایة الویبو والرتوجي لها. ويف اخلتام، ٔأبدى الوفد ٔأم� يف مواص� توطید التعاون مع الویبو يف 

 اكفة. ا�االت

�ا ٕاىل وشكر وفد املكس�یك املد�ر العام �ىل وجوده يف فرتة ما بعد ظهر ذ� الیوم و�ىل لك املعلومات اليت قد .317
اللجنة، مشريًا ٕاىل الفائدة الكبرية لت� املعلومات والتعلیقات. ؤأعرب الوفد ٔأیضًا عن شكره للمنظمة �ىل ما نظمته من 
فعالیات متعلقة �مللكية الفكریة يف جمال الر�ضة. ٕاذ �رى الوفد أٔنه ینبغي العمل دامئًا �ىل التوعیة بذ� املوضوع دا�ل 

م، أٔشار الوفد ٕاىل ٔأن ذ� الرب�مج لن یطب�ق �ىل �ام املنظمة و�ار�ا. وف�  2019 یتعلق برب�مج املاكفأٓت والتقد�ر املقد�
مما �س�تدعي بعض املالحظات: ٕاذ یؤمن الوفد بوجود موظفني يف املنظمة متزيوا يف معلهم من ٔأ�ل حتقيق ٔأهداف املنظمة 

كام ذ�رت العدید من الوفود، ٕاىل �دم وجود �ر�مج للماكفأٓت  و�ا�هتا ؤأكرث. وفضًال عن ذ�، ال �رجع �دم التطبیق،
والتقد�ر ٔأو �دم تطبیقه. ومن مث، قال الوفد ٕانه یود ٕاقامة نظام متوازن ميكن للموظفني وا�ول أ�عضاء التنبؤ به. ورحب 

انة ملواص� التعاون يف هذا الوفد بعرض املد�ر العام مواص� احلوار �شأٔن ذ� املوضوع، مشريًا ٕاىل ٔأنه سيتواصل مع أ�م
 الصدد.

وشكر املد�ر العام لك الوفود �ىل مالحظاهتا وتعلیقاهتا. وردًا �ىل وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، قال ٕانه ميكن  .318
تقدمي ٕاحصاءات املوظفني ا��ن حصلوا �ىل ٔأداء فعال ٔأو ٔأ�ىل وٕان ظلت مسأٔ� تقيمي أ�داء مطرو�ة. وردًا �ىل وفد 

، اعتذر املد�ر العام ٕان مل �كن واحضًا ٔأو �انه التعبري؛ موحضًا ٔأن أ�مانة تنظر يف منح املاكفأٓت والتقد�ر لعام املكس�یك
ولكن لن تو�د ماكفأٔة تنظميیة. ویعين ذ� ٔأن ماكفأٓت فردیة س�ُتمنح وفقًا للتعممي إالداري. ویغطي ذ� التعممي  2019

ظميیة. ورٔأى ٔأن مسأٔ� اخلالف الوحيدة يه املاكفأٓت التنظميیة. ويف اخلتام، قال إالداري فئات خمتلفة ٕا�داها املاكفأٓت التن 
 املد�ر العام ٕان أ�مانة س�تواصل مناقشة ت� املسأٔ� وتنقيح الرب�مج حىت �س�تويف املعایري اليت ذ�رهتا ا�ول أ�عضاء.

قرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة من �دول أ�عامل �شأٔن مرشوع ا 6ؤأ�لن الرئيس ٔأن اللجنة ستنظر يف البند  .319
. ومن مث، اكنت الربامج اخلاضعة للمناقشة يه ت� اليت �سامه كثريًا يف حتقيق الهدف �سرتاتیجي التاسع. 2020/21

ؤأن أ�مانة قد ٔأصدرت وثیقة ٔأس�ئ�  28س�ُتتناول يف ٕاطار الرب�مج  ة الویبو الرمقیة ٔ�ختام التوقيت�دمؤأوحض ٔأن موضوع 
جوبة عهنا. ود�ا الوفود اليت مل تطلع �ىل ت� الوثیقة ٕاىل طلب �س�ة من أ�مانة. وذك�ر الرئيس بأٔن �س�ة �دیدة من وأٔ 

قد �ُرشت �ىل املوقع إاللكرتوين للجنة الرب�مج واملزيانیة و�اري ٕارسالها ٕاىل  9وثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة املتعلقة �لرب�مج 
تناول بعض التوضی�ات إالضافية اليت طلبهتا اللجنة. وبعد اس�تكامل اس�تعراض الربامج، اقرتح املنسقني إالقلميیني، ؤأهنا ت 

الرئيس �نتقال ٕاىل املرفق الثالث وهو موضوع ٔأ�ره �دد من الوفود وخيص حتدیدًا مهنجیة ختصیص إال�رادات والنفقات 
م توضی�ات �شأٔ  ن موضو�ات خمتلفة مهنا مهنجیة ختصیص إال�رادات حبسب �حتادات. ؤأشار ٕاىل ٔأن املد�ر العام قد قد�

والنفقات حبسب �حتادات، و�ر�مج الویبو للماكفأٓت والتقد�ر، والتعددیة اللغویة، ومعهد التدریب القضايئ. وقبل الرشوع 
لسابقة، يف املناقشة املوضوعیة، خلص الرئيس مناقشات الیوم السابق وما انبثق عهنا من اس�تنتا�ات. خفالل اجللسة ا

اس�تعرضت اللجنة الربامج املدر�ة يف ٕاطار أ�هداف �سرتاتیجیة السادس والسابع والثامن مع ما قدمه مد�رو الربامج 
املعنیة من توضی�ات. مث خلص ما توصلت ٕالیه مناقشة لك �ر�مج من اس�تنتا�ات. فف� خيص الهدف �سرتاتیجي 

ٔأي ٔأن اللجنة اكنت راضیة عن مضمون ذ� الهدف �سرتاتیجي. وكذ�  ، مل تُد�ل ٔأي تغیريات17السادس والرب�مج 
، فقد 19. ؤأما ف� خيص الهدف �سرتاتیجي الثامن والرب�مج 18أ�مر �لنس�بة ٕاىل الهدف �سرتاتیجي السابع والرب�مج 
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، حبیث یتحول من 176ارد يف الصف�ة ، والو 1.8اتفقت اللجنة �ىل ٕاد�ال تغیري يف مؤرش أ�داء يف ٕاطار النتي�ة املرتقبة ه
مبا يف ذ� يف صفوف  -ُ�ذفت لكمة "خمتلفة"  –التواصل: التفا�ل مع منشورات الویبو وموادها الرتوجيیة بلغات ؤأ�ساق "

التواصل: التفا�ل مع منشورات الویبو وموادها الرتوجيیة �لك اللغات وأ��ساق الرمسیة مبا يف  " ٕاىل "الرشاحئ املقرص� معها
يه مسأٔ� �القة ختضع ملناقشة الوفود املهمتة  19". واكنت النقطة الثانیة من الرب�مج  ذ� يف صفوف الرشاحئ املقرص� معها

لك اللغات الرمسیة لٔ�مم املت�دة �ىل ٔأن �رجع ٕاىل اجللسة العامة بعد  وتتعلق مبؤرشات أ�داء الرئيس�یة لرتمجة املنشورات ٕاىل
وبقاء نقطة وا�دة �القة ینبغي  19ٕاحراز بعض التقدم فيه. وبذ�، اكن ملخص الرئيس هو ٕاد�ال تغیري وا�د يف الرب�مج 

رًا بأٔن اللجنة قد اتفقت �ىل ٕاد�ال 20معاجلهتا. مث انتقل الرئيس ٕاىل الرب�مج  ، وحتدیدًا 20بعض التغیريات يف الرب�مج  مذكِّ
لت ا�اطرة ٕاىل الصیغة التالیة: "املفاوضات 181يف الصف�ة  ، �شأٔن ا�اطر وٕاجراءات التخفيف من أٓ�رها. ٕاذ �ّدِ

و�ج��ات املتعددة أ�طراف ال �راعي دور الویبو كام ینبغي." مع �ذف �يق امجل� اس�ت�ابًة �اوف بعض الوفود من 
ل الهدف من مؤرش أ�داء "�� معاجلة �س�تفسارات" من النتي�ة املرتقبة ه يف  2.8اس�ت�دام لكمة "�زدواجية". و�ّدِ

 20سا�ة (لك املاكتب)". وُطلب من أ�مانة توزیع الصف�ات اليت ٔأ�دهتا للرب�مج  24% يف غضون 90ٕاىل " 188الصف�ة 
، مل یُد�ل سوى تعدیل �س�یط، ونظرًا 19ذ� االتفاق. وف� خيص الرب�مج  �س�ت�دام �اصیة تتبع التغیريات من ٔأ�ل بیان

ٕاىل وجود نقطة �القة، اقرتح الرئيس �دم توزیع ت� التغیريات يف ذ� الوقت وتوزیعها عندما تصبح الصیا�ة منق�ة متامًا. 
مه وفد الربازیل �شأٔن الرب�مج  ة. وذك�ر بأٔن عن  3مث انتقل الرئيس ٕاىل طلب توضیح تقين قد� �دمة احتاد الكتب امليرس�

ة. مث ٔأعطى الرئيس ا�لكمة  سؤال الوفد اكن یتعلق �ستيعاب الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا خلدمة احتاد الكتب امليرس�
 لٔ�مانة.

عمتدة يف الب�ان وذك�رت أ�مانة بأٔن السؤال ا�ي طر�ه وفد الربازیل اكن �شأٔن �دد الكتب املزن� من الهیئات امل  .320
ة.  14,500النامية والب�ان أ�قل منوًا من ٔأصل  كتاب مزن�ل عن طریق اخلدمة العاملیة للكتب التابعة الحتاد الكتب امليرس�

�ملئة مزن�ل ٕاىل  8.3مهنا، ٔأي  1,200اكن  2018د�سمرب  31ملف رمقي مزن�ل حىت  14,500ؤأوحضت أ�مانة ٔأن من ٔأصل 
تقع يف ب�ان �مية ٔأو ب�ان ٔأقل منوًا. وسعیًا ٕاىل ز�دة �دد امللفات اليت تزنلها الب�ان النامية والب�ان أ�قل هیئات معمتدة 

م ٕاىل الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا يف �نضامم ٕاىل  "1منوًا، یعمل الرب�مج �ىل اختاذ التدابري التالیة: " ز�دة ا�مع املقد�
و�رسیع انضامم هیئات معمتدة ٕاضافية من الب�ان النامية  "2توفري املسا�دة التقنیة �شأٔن الترشیعات؛ "معاهدة مراكش و 

وتنفيذ مرشو�ات لتكو�ن الكفاءات يف  "3و�س�تعانة مبوارد ٕاضافية لترسیع ٕادراج مجمو�ات الهیئات املعمتدة اجلدیدة؛ "
ة من املصنفات التعلميیة احمللیة. ويف اخلتام، ٔأشارت الب�ان النامية من ٔأ�ل التدریب واملسا�دة يف ٕانتاج  �سخ بنسق ميرس�

 أ�مانة ٕاىل وجود ممثل من الرب�مج ملسا�دة وفد الربازیل ٔأو �ريه يف الرد �ىل ٔأي ٔأس�ئ� تقنیة ٕاضافية.

بالده.  �لنصب التذاكري للنرص وهو ٔأكرب نصب تذاكري يف �حتفالوذك�ر وفد روس�یا بأٔن ذ� الیوم اكن یوم  .321
وقال ٕان لك �ائ� يف روس�یا �ىل درایة �حلرب ٔ�هنا �لت �لك ٔأرس �حتاد السوفييت السابق وب�ان ٔأورو�. ولقد اكن 

رصا�ًا بطولیًا صعبًا سا�د يف حتر�ر العامل من النازیة. وٕان اكن �حتفال بیوم النرص �كون یومًا ملیئًا �لفر�ة، فيكون ٔأیضًا 
من قدموا ٔأروا�م فداًء حلریة ا�ٓخر�ن. ؤأضاف الوفد "دعو� ال ننىس یومًا هؤالء أ�بطال ا��ن حضوا  ملیئًا �حلزن �ىل

. ؤأعرب عن امتنانه لو�دات أ�مانة اليت تقوم �ىل تنظمي ٔأ�شطة الویبو. 21بأٔروا�م من ٔأ�لنا". مث انتقل الوفد ٕاىل الرب�مج 
بو يف ٔأن �كون حمور تنظمي الفعالیات ا�بلوماس�یة والثقافية يف جنیف. ؤأشار ؤأردف قائًال ٕان �شاط ت� الو�دة سا�د الوی 

مة يف التحضري ملعرض ا�مو�ات إالقلميیة �الل ا�ورة السابقة مجلعیات ا�ول أ�عضاء يف الویبو.  حتدیدًا ٕاىل املسا�دة املقد�
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�لربامج املدر�ة يف ٕاطار الهدف �سرتاتیجي التاسع ويف اخلتام، قال الوفد ٕانه س�یطرح أ�س�ئ� الفنیة أ�خرى املتعلقة 
 الحقًا.

ؤأید وفد الربازیل بیان وفد روس�یا �شأٔن یوم �نتصار يف احلرب العاملیة الثانیة. وقال ٕان ت� احلرب ٔأ�رت يف لك  .322
وشكر  3 السؤال �شأٔن الرب�مج بقاع العامل مبا فهيا الربازیل �ىل الرمغ من بعدها جغرافيًا عن ٔأرض املعركة. مث انتقل الوفد ٕاىل

أ�مانة �ىل ردها. وذك�ر بوجود �س�ة منق�ة من وثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة مقرت�ًا ٕادراج هذا السؤال واجلواب يف النس�ة 
 التالیة مهنا ٕان مل �كنا فهيا.

 س�ئ� وأ�جوبة.وذ�ر الرئيس ٔأنه ميكن ٕادراج السؤال واجلواب ال��ن ٔأشار ٕا�هيام وفد الربازیل يف وثیقة ا�ٔ  .323

. وشكر الوفد أ�مانة �ىل اجلهود اليت بذ�هتا يف خمتلف جماالت أ��شطة املندر�ة 21وحتدث وفد تو�س عن الرب�مج  .324
مة تنظ�ً جيدًا ومتا�ة للجمیع. ورٔأى ٔأن أ�هداف احملددة يف اسرتاتیجیة التنفيذ  يف نطاق اختصاصها. ٕاذ اكنت اخلدمات منظ�

رٔأى الوفد ٔأنه س�مترة يف التحسني ا�ايت وحتقيق الفعالیة. وف� خيص ا�اطر وتدابري التخفيف من أٓ�رها، تدل �ىل الرغبة امل 
ینبغي للویبو العمل �ىل ضامن �دم �شتت املاكتب اخلارجية وٕادما�ا يف أ��شطة املركزیة للویبو مع إالقرار بأٔن املواقع 

صعو�ت يف التنس�یق. وشدد الوفد �ىل العمل املمتاز لشعبة الترشیفات اجلغرافية لت� املاكتب قد تنطوي �ىل بعض ال
وٕادارة أ��داث وما ٔأبداه موظفوها من روح �نیة. مث التفت الوفد ٕاىل مسأٔ� حتسني تنظمي الفعالیات بوصفها ركزية تيسري 

و�س ولك ا�ول أ�عضاء. ورٔأى ٔأن معل ا�ول أ�عضاء واملراقبني. ؤأشاد الوفد مبا قدمته الو�دة من عون ومسا�دة ٕاىل ت
تطلب ٕا�ادة توزیع املزيانیة ملوا�بة ی  قدوأ��شطة أ�خرى اليت تنظمها املنظمة  �ىل الترشیفاتالالمركزیة  الزتام الویبو بتطبیق

 8الهدف من  5الغایة ويف اخلتام، ٔأكد الوفد ٔأمهیة تعز�ز مسامهة الویبو يف تنفيذ  العدد الهائل من أ��داث اليت تنظم.
س��  للتمنیة املس�تدامة فضًال عن ٕادما�ا يف خطة معل الویبو الرامية ٕاىل املسامهة يف حتقيق لك أ�هداف �سرتاتیجیة وال

 للتمنیة املس�تدامة، وٕاقامة الرشأاكت. 10املساواة بني اجلنسني، واحلد من ٔأو�ه �دم املساواة، والهدف 

قائًال  20. مث ٔأشار ٕاىل التغیريات املوز�ة �شأٔن الرب�مج 21ق �ىل الرب�مج وقال وفد ٕایطالیا ٕان ليس �یه أٔي تعلی .325
. ؤأعرب الوفد عن تقد�ره ملا 9ويه مسأٔ� مشرتكة مع الرب�مج  –ٕانه یود ٔأن یثري جمددًا مسأٔ� مؤرش ٔأداء نظام لش�بونة 

"نظام لش�بونة".  32نائیًا مع مد�ر الرب�مج قدمته أ�مانة من توضی�ات �الل الیوم السابق مشريًا ٕاىل ٔأنه عقد اج��ًا ث 
حرصًا �ىل الشفافية و��ساق، ٕادراج ٕاشارة ٕاىل التوسع اجلغرايف لنظام لش�بونة كقمية مضافة ٔ�ن �دد واقرتح الوفد، 

 الوفد ٔأولویة �. س�� �لنس�بة للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا اليت یعتربهام الطلبات ال �كفي و�ده لبیان ٔأمهیة النظام وال
 ومن مث، ا�متس الوفد جمددًا ٕاضافة مؤرش أ�داء املذ�ور.

اكن ٕا�الق الربامج مع بدء �ج�ع، ولكن ٔأمه ما يف أ�مر  ؤأ�اب الرئيس ٔأنه ٔأ�اط �لامً �لطلب. وقال ٕان هدفه .326
اقرتح �دم و كر الوفد �ىل ٕا�رة املسأٔ� وش .يف املسائل العالقة هو ٔأنه حبلول هنایة أ�س�بوع، ميكن للجنة اختاذ قرار جامعي

�ارج مواص� املناقشات حول ت� املسائل جشع الرئيس ت� املر�� ٔ�ن الرب�مج ال �زال قيد النقاش. و ٕا�رة أ�مر يف 
 هبدف العودة �ىل املسأٔ� يف الیوم التايل قبل اختتام �ج�ع. اجللسة العامة

. وبدٔأ الوفد �ٕالعراب عن تقد�ره للمد�ر العام للویبو من �الل رئيس 21مج ؤأ�ذ وفد الهند ا�لكمة �شأٔن الرب� .327
قلب املنظمة موظفيه �ىل أ�داء الفعال لفریق إالدارة التنفيذیة للمنظمة. ؤأعرب عن ٕاميانه الراخس بأٔن إالدارة التنفيذیة يه 

تنس�یق السلس للتنظمي الناحج مجلعیات الویبو شك يف ٔأن الروح املهنیة وال  ا�ي یو�ه معل ٔأعضاهئا أ�خرى بفعالیة. وال
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مكنت اجلهود والعمل اجلاد ا�ي بذ� فریق إالدارة التنفيذیة من حتسني تواصل املنظمة مع ا�ول  �س�تحق التقد�ر. ٕاذ
ٕاجنازه التابع للویبو �ىل رؤیته و  الترشیفات وٕادارة أ��داثٔأعرب الوفد عن رغبته يف �سجیل تقد�ره لعمل فریق و أ�عضاء. 

ٕا�شاء �ر�مج لٕالدارة القضائیة للملكية الفكریة، ٔ�نه واثق من ٔأن هذا الرب�مج اجلدید  املهين ومشاركته إالجيابیة. ؤأید أٔیضاً 
س�یعزز قدرة الویبو �ىل تقدمي مسا�دة قانونیة معززة ل�ول أ�عضاء يف ٕادارة امللكية الفكریة. وف� یتعلق مبوضوع تطو�ر نظام 

املعایري واملبادئ اليت تليب ٔأفضل املامرسات يف منظومة أ�مم املت�دة.  وضعشامل لٔ��القيات والزناهة، فضل الوفد الویبو ال 
لقوا�د اليت تنظم اتصاالت موظفي الویبو مع ا�ول أ�عضاء مبا ی�ىش مع ل متتثل امتثاًال �ماً وطلب الوفد من املنظمة ٔأن 
 .املدنیة ا�ولیةمدونة قوا�د السلوك لل�دمة 

ٔأن �رى  من املهم للغایة �لنس�بة للوفد ٕاذ اكنإالسالمية) بیان وفد ٕایطالیا �شأٔن الربامج.  -ؤأید وفد ٕا�ران (مجهوریة  .328
، رحب الوفد �هنج الویبو املهنجي يف جمال 21الرب�مج   خيصاليت تد�رها الویبو. وف��حتادات  لكاملعام� املتساویة �

س�� التنظمي الناحج ٔ�ول منتدى لقضاة امللكية الفكریة.  ئیة للملكية الفكریة من �الل معهد الویبو القضايئ، الإالدارة القضا
. التالیة للثنائیةيف إالدارة القضائیة للملكية الفكریة يف ا�ول أ�عضاء  �جعةتقدمي مسا�دة متسقة وفعا� و ؤأید الوفد ٔأیضاً 

عن ارتیا�ه التام �ىل ٔأداهئم املمتاز. ؤأعرب �راساد وفریقه  یبو، ٔأعرب الوفد عن امتنانه للس�یدف� یتعلق بتنظمي مجعیات الو و 
، ٔأید ة أ�مم املت�دة املعين �لتنس�یقجملس الرؤساء التنفيذیني ملنظوميف هذا الصدد. وف� یتعلق مبسامهة الویبو يف  مٔ�داهئ

يف حتقيق ٔأهداف التمنیة املس�تدامة. وف�  املسامهةتنفيذیني، وز�دة الوفد تعز�ز دور الویبو النشط يف جملس الرؤساء ال 
جتمیع أ��شطة املتعلقة �ٔ��داث واملرامس �ىل املس�توى ، رحب الوفد �لقرار احلكمي للویبو خبدمات الفعالیاتیتعلق 

املتص�  الوطنیةفعالیات تنظمي ال�ول أ�عضاء يف عن جودة اخلدمات واملسا�دات املقدمة لاملركزي. ؤأعرب الوفد عن رضاه 
 بربامج امللكية الفكریة يف مقر الویبو. وتوقع الوفد ٔأن یُتبع ا�هنج نفسه يف الثنائیة التالیة.

وٕادارة  الترشیفات�ىل اخلدمة ��رتافية والفعا� للغایة اليت تقد�ا شعبة  شدیدؤأعرب وفد الربازیل عن رغبته يف الت  .329
وقد متكن الوفد . �الل الثنائیة التالیةوخطط لتنظمي ٔأ�داث  ت� الثنائیة�الل  ٔأ�دا�ً ىل ٔأنه نظم أ��داث. ؤأشار الوفد إ 

ٔأقر الوفد بعمل امجلعیات العامة ذي الكفاءة من احلصول �ىل تنظمي سلسل ٔ��داثه بفضل الروح املهنیة للشعبة املذ�ورة. و 
الوفد جتربة �حجة للغایة.  شهد�ىل الرمغ من ذ�، و ممثلني من لك ب�. �دً� رئيس�یًا للمنظمة مع  ٕاذ تعّد امجلعیاتالعالیة. 
 عن رغبته يف �سجیل ٕاشادته بأٔداء مكتب الس�ید �راساد يف هذا الصدد.الوفد  ؤأعرب

 املزيانیة ختطیط �كيفية یتعلق ف� الشفافية ز�دة �شأٔن �ء ا�مو�ة بیان ٕاىل أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ؤأشار .330
املر�� املناس�بة ٕال�رة ت�  هو 23 الرب�مج ٔأو 21 الرب�مج اكن ٕاذا مما متأٔكداً  الوفد �كن ومل. املوظفني �سو�ت �ىل وتأٔثريها

 املسأٔ�. فأٔراد الوفد ٔأن �س�توحض ذ� أ�مر.

اجلزء الرسدي للرب�مج حبسب أ�هداف  - 2 القسم يف مفيدة �داول لتقدميها لٔ�مانة شكره كندا وفد و�رر .331
ومزيانیة  2018/19مقارنًة �ملزيانیة املعمتدة  2020/21�سرتاتیجیة، ٕاذ ٔأوحضت ت� اجلداول املزيانیة املقرت�ة للثنائیة 

�دة ٔأو �ملئة �لز 20تصل ٕاىل  –بعد التحویالت. وكام ٔأشارت وفود ٔأخرى، اكن یو�د �دد من التغريات الكبرية  2018/19
. ؤ�غراض 2018/19واملزيانیة بعد التحویالت  2018/19واملزيانیة املعمتدة  2020/21بني املزيانیة املقرت�ة  –النقصان 

، ا�متس الوفد معلومات ٕاضافية عن ز�دة املوارد املقرت�ة يف بنود ٔأسفار الغري والتدریب ومنح السفر � 21مناقشة الرب�مج 
 ا�ي املمتاز العمل عن رضاه عن التعبري يف أ�خرى الوفود ٕاىل املت�دة العربیة إالمارات وفد انضمو واخلدمات التعاقدیة.

 �د�ً  الوفد نظم ،السابقة العامة امجلعیات يف ٔأنه ٕاىل الوفد ؤأشار. ترشیفاتال  شعبة س�� وال التنفيذیة، إالدارة به قامت



WO/PBC/29/8  
105 
 

 ال��ن و�لزتام للكفاءة تقد�ره عن الوفد ؤأعرب ".إالمارات العربیة املت�دة�بتاكر والفن وامللكية الفكریة يف " حتت شعار
�قرتاح تطبیق املركزیة �ىل ٔأ�داث الویبو وإالجراءات املتعلقة �ملرامس  الوفد رحب و��،. وأ�من الترشیفات افریقَ  ٔأبداهام

 نزا�اتتعز�ز كفاءات القضاة للبت يف ل  رضورة تو�د سابق،ال  الیوم يف العام املد�ر ٔأوحض كاميف مزيانیة الثنائیة التالیة. و 
 الزتام ٕاىل الوفد ؤأشار. القضائیة لٕالدارة خمصص �ر�مج ٕا�شاء لرؤیة الوفد ُرس  ومن مث،. اجلدیدة الناش�ئة الفكریة امللكية
 وحث املس�تدامة، التمنیة ٔأهداف مسأٔ� يف ا�ولیة احلكومية واملنظامت أ�خرى املت�دة أ�مم واكالت مع �لتواصل الویبو
 .أ�عضاء ا�ول مع التعاون من مزید حنو العمل مواص� �ىل الویبو

اخلدمات  من بدءاً  الرب�مج، هذا ٕاطار يف املنجز العمل ٔأمهیة �ىل وشدد أ�فریقية ا�مو�ة �مس ٔأوغندا وفد وحتدث .333
مة و�دمات  الویبو، مجعیات ذ� يف مبا لالج��ات املمتاز والتنظمي القضا�، من مجمو�ة �شأٔن أ�عضاء ا�ول ٕاىل املقد�
ٔأعربت ا�مو�ة عن دمعها �لك املبادرات و . الویبو يفاملنظمة  الوطنیة الفعالیات يف أ�عضاء �ولا املقدمة ٕاىل ةالعام املرامس

مج اجلدید ا�صص لٕالدارة القضائیة للملكية الرامية ٕاىل ز�دة تعز�ز الكفاءة يف توفري ت� الفرص. مث ٔأشار الوفد ٕاىل الرب�
الفكریة، وذك�ر ببيانه عن الرب�مج واملزيانیة حيث طلب املزید من املعلومات عن ذ� الرب�مج. وطلب الوفد ٔأیضًا مزیدًا من 

�ر العام �ىل بیانه املعلومات عن ٔأهداف الرب�مج و�یفية تعاونه مع الربامج أ�خرى الوجهية يف املنظمة. وشكر الوفد املد
آلیات التنس�یق و�كو�ن الكفاءات واملسا�دات التقنیة  �شأٔن ت� املسأٔ�. ؤأعرب عن ٕاميانه بأٔن الرب�مج اجلدید س�یعزز أ
مة ٕاىل السلطات القضائیة يف ا�ول أ�عضاء. ومن مث، ٔأید الوفد ٕادرا�ه يف الرب�مج واملزيانیة ورحب �ز�دة املوارد  املقد�

  الرب�مج.ا�صصة ��

مشريًا ٕاىل أ�مهیة البالغة ملواص� تعز�ز  21وشكر وفد �حتاد الرويس أ�مانة �ىل ٕا�داد مرشوع املزيانیة للرب�مج  .334
مة ٕاىل ا�ول أ�عضاء. ٕاذ یعّد ذ� من املهام الرئيس�یة للرب�مج. ورٔأى الوفد ٔأن من أ�مهیة مباكن أٔن  املسا�دات املقد�

س الرؤساء التنفيذیني يف طائفة واسعة من القضا� النظامية املتعلقة بعمل املنظمة. مث ٔأشار ٕاىل ٔأمهیة �شارك الویبو يف جمل
مواص� تطو�ر نظام شامل لٔ��القيات والزنا�ة وتعز�ز وظیفَيت الرصد وإالرشاف يف الویبو. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن 

 املقرت�ة للرب�مج ستسا�د يف �ل لك املش�ت إالداریة اليت توا�ه املنظمة. �ملئة يف املزيانیة 30ٕاميانه بأٔن الز�دة البالغة 

مفيد للغایة لضامن معل املنظمة �سالسة، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد ذ� الرب�مج.  21ورٔأى وفد الصني ٔأن الرب�مج  .335
� للغایة، مبا يف ذ� توفري � دمات ل�ول أ�عضاء وأ�طراف املعنیة وذك�ر بأٔن �قرتاح یتضمن اسرتاتیجیات تنفيذ مفص�

أ�خرى يف تنظمي فعالیات �مة يف جمال امللكية الفكریة فضًال عن توفري �دمات قانونیة موثوقة يف الوقت املناسب. ؤأعرب 
ٔأن  ومؤرشات أ�داء اليت تنص �ىل 2.3الوفد عن اس�تعداده لتوطید التعاون مع ت� الشعبة. وف� خيص النتي�ة املرتقبة ه

 الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا فضًال عن الب�ان املتحو� حتتاج ٕاىل تعز�ز كفاءاهتا يف جمال املوارد البرشیة يك �كون قادرة
�ىل موا�بة الطلب الكبري �ىل امللكية الفكریة، قال الوفد ٕان املؤرشات تتعلق مبس�توى استيفاء املوظفني القانونیني لت� 

ساءل الوفد عام ٕاذا اكن ینبغي ٕادراج مؤرش ٔأوسع ال یقترص �ىل تدریب املوظفني القانونیني. وا�متس الوفد املتطلبات. و� 
 توضی�ًا من أ�مانة �شأٔن هذه املسأٔ�.

وشكرت أ�مانة الوفود �ىل تعلیقاهتا إالجيابیة للغایة وتقد�رها للرب�مج مشريًة ٕاىل ٔأن إالدارة التنفيذیة اكنت، كام  .336
 الهائ�ذ�رت بعض الوفود، ركزية معل املنظمة �سالسة وفعالیة. مث لفتت أ�مانة �نتباه ٕاىل رضورة التأٔمل نظرًا ٕاىل الز�دة 

رها الویبو. ومل تطلب أ�مانة ٔأمواًال ٕاضافية. وتوضی�ًا لٔ�مور، عرضت أ�مانة بیا�ت الفعالیات يف �دد الفعالیات اليت تد�
 104؛ و2016فعالیة يف  78؛ و2015فعالیة يف  55؛ و2014فعالیات يف  7ويه  2018ٕاىل  2014املنظمة يف الفرتة من 
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البرشیة واملالیة، تعني� ٕا�ادة النظر يف  وضة �ىل املواردالقيود املفر . ونظرًا ٕاىل 2018فعالیة يف  157؛ و2017فعالیات يف 
طریقة توحيد الویبو لت� اخلدمات. ٕاذ تعني �ىل املنظمة ضامن �دم تدهور جودة اخلدمات واس�تنباط مبادئ توجهيیة 

ع ا�ول أ�عضاء ٔ�ن شفافة للغایة �شأٔن �یفية ٕادارة املنظمة لت� الفعالیات؛ وینبغي ٔأن یمت ٕا�داد ت� املبادئ �لتشاور م
التحول املد�ر العام اكن واحضًا متامًا يف رٔأیه ٔأن املنظمة ومرافقها و�دماهتا مٌ� ل�ول أ�عضاء وليس أ�مانة. واكن ذ� 

الكفي� بأٔال تصل املنظمة ٕاىل سوف تتشاور أ�مانة مع ا�ول أ�عضاء ٕالجياد الس�بل والوسائل ومن مث، أ�سايس يف التفكري. 
یصبح من املس�تحیل فهيا التعامل مع ت� أ��داث، مع احلفاظ �ىل جودة �دماتنا. ؤأشارت أ�مانة �ىل ٔأهنا س�تعمل  نقطة

�ىل ذ�. وذك�رت مبالحظات وفد تو�س ا�ي ذ�ر ٕا�ادة توزیع املوارد قائً� ٕاهنا فعلت ذ�. فقد ٔأ�ادت توزیع بعض املوارد 
�داث. وفضًال عن ذ�، معلت أ�مانة كعهدها �ىل ٕابقاء املوارد املالیة املطلوبة عند البرشیة ٕاىل شعبة الترشیفات وٕادارة ا�ٔ 

السلسة للجمعیات، مع مالحظة ٔأن تنظمي امجلعیات اكن معلیة معقدة ٕاىل �د  التنظميیةالرتتيبات �دها أ�دىن. ؤأشارت ٕاىل 
�رية وتأٔمل يف حتسيهنا ٔأكرث بناًء �ىل تعلیقات ا�ول ما. ؤأوحضت أ�مانة ٔأهنا ٔأد�لت العدید من التحسينات يف الس�نوات ا�ٔ 

ف� یتعلق مبكتب املستشار القانوين، شكرت أ�مانة ا�مع الشامل ٕال�شاء �ر�مج خمصص لٕالدارة القضائیة. و أ�عضاء. 
��ول أ�عضاء  �ىل مسأٔ� اتصال موظفي الویبو يف ٔأهداف التمنیة املس�تدامة. ورداً  مسامههتاالحظت أ�مانة ٔأهنا عززت و

ٔأفضل الس�بل  وس�تعمل �ىل ٕاجيادجبدیة بذ�  و�لزتام مبدونة قوا�د السلوك اليت ٔأ�رها وفد الهند، ٔأ�اطت أ�مانة �لامً 
لتنفيذه. وردًا �ىل املالحظة اليت ٔأدىل هبا وفد �حتاد الرويس ومفادها ٔأنه ینبغي للویبو ٔأن �شارك يف اج��ات جملس 

يف  أٓنذاكأٔن املد�ر العام اكن و  ني، لوحظ ٔأن الویبو �شارك �نتظام يف اج��ات جملس الرؤساء التنفيذینيالرؤساء التنفيذی
اج�ع جملس الرؤساء شار�ت الویبو مشاركة اكم� يف و  اج�ع جملس الرؤساء التنفيذیني املنعقد يف منظمة العمل ا�ولیة.

وفد الصني �شأٔن سبب ٕاشارة مؤرش معني ٕاىل املشاركني يف التدریب  تناولت أ�مانة السؤال ا�ي طر�هو  التنفيذیني.
يف ٕاطار النتي�ة املرتقبة هبا �كو�ن الكفاءات املضطلع ، اكنت مجیع ٔأ�شطة 21ٔأوحضت أ�مانة ٔأنه يف الرب�مج و القضايئ. 

يف الربامج  ون�شار� �نالقضاة ا�معهد التدریب القضايئ هو وملا اكن جوهر مرتبطة مبعهد التدریب القضايئ.  2.3ه
، فقد اس�هتدف ذ� املؤرش قياس رضامه عن ٔأ�شطة �كو�ن الكفاءات اليت یضطلع هبا الرب�مج القضايئ. ففي التدریبية
من النس�ة إالنلكزيیة من الرب�مج واملزيانیة، ميكن �طالع �ىل مؤرش مماثل  112مثًال الوارد يف الصف�ة  17الرب�مج 

 تدریب �شأٔن ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكریة. ویعمتد توقيت قياس مس�توى الرضا �ىل املضمون اجلوهري یتعلق �ملشاركة يف
للربامج. مث التفتت أ�مانة ٕاىل ٔأس�ئ� وفد كندا �شأٔن الز�دة يف ٔأبواب إالنفاق. فأٔما ٔأولها، وهو �ب ٔأسفار الغري، فيتعلق 

دًا من ذي قبل. وملا اكن ذ� املعهد �ري موجود يف ٕاطار الرب�مج واملزيانیة ٕ��شاء معهد التدریب القضايئ ا�ي مل �كن موجو 
، فٕان ت� الز�دة تُعزى ٕالیه حرصًا. وف� خيص التدریب، وهو النشاط الرئييس ملعهد التدریب القضايئ، فٕان 2018/19

مبكتب أ��القيات وتنفيذ الس�یاسة أ��شطة املقرت�ة اليت اس�تتبعت ز�دة يف اخلدمات التعاقدیة أ�خرى اكنت �رتبط 
 �شأٔن إالفصاح املايل. ویفرس ذ� الز�دة يف بند اخلدمات التعاقدیة أ�خرى.

وشكر وفد الصني أ�مانة �ىل ما قدمته من توضی�ات ملمتسًا بعض التوضیح إالضايف �شأٔن مؤرش أ�داء اخلاص  .337
اء وا�د فقط يف ٕاطار ت� النتي�ة املرتقبة. ٕاذ رٔأى الوفد ٔأن . فسأٔل الوفد عن سبب وجود مؤرش ٔأد2.3�لنتي�ة املرتقبة ه

ذ� املؤرش مل یُدرج يف املاكن املناسب. ؤأ�لن ٔأن املنظمة �سعى ٕاىل اس�ت�دام امللكية الفكریة لتعز�ز التمنیة يف ٕاطار ت� 
ورغب الوفد يف �س�ري امللكية  النتي�ة املرتقبة. ورٔأى ٔأن ذ� قد �ذب اه�م العدید من الب�ان النامية ومهنا الصني.

الفكریة ٔ�غراض التمنیة. ؤأبدى الوفد تطلع بالده، بوصفها دو� عضوًا، ٕاىل ٔأن �سا�د الویبو ا�ول أ�عضاء يف حتسني 
كفاءاهتا يف ذ� ا�ال. و�ساءل الوفد عن ٕاماكنیة ٕادراج املزید من املؤرشات يف ٕاطار ت� النتي�ة املرتقبة. فٕاىل �انب 
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ء أ��زة القضائیة ا��ن شار�وا يف ت� أ��شطة التدریبية، ميكن ٔأیضًا ٕادراج ا�ٓخر�ن ا��ن اس�تفادوا من ت� النتي�ة ٔأعضا
 يف بعض مؤرشات أ�داء.

يه نتي�ة مرتقبة تنظميیة �سامه فهيا العدید من الربامج؛  2.3ؤأ�ذت أ�مانة ا�لكمة لتوضیح ٔأن النتي�ة املرتقبة ه .338
لربامج أ�خرى حتتوي �ىل املؤرشات الوجهية أ�خرى اليت تبّنيِ مسامههتا يف حتقيق النتي�ة املرتقبة. ففي ویعين ذ� ٔأن ا

تو�د مؤرشات ٔأداء واحضة تقيس مسامهة هذ�ن الرب�جمني ف� یعنهيام من نتاجئ  مثًال، 10و 9ٕاطار النتاجئ املرتقبة للرب�جمني 
�رامج التدریب. وتقيس املؤرشات ٔأیضًا اس�ت�دام املهارات املعززة املكتس�بة من  س�� قياس رضا املشاركني يف مرتقبة وال

س�� ف� خيص �س�ري امللكية الفكریة ٔ�غراض التمنیة وال  �رامج التدریب ت�، وهو مقياس �رد يف العدید من الربامج وال
 .10و 9یقترص �ىل الرب�جمني 

من النس�ة إالنلكزيیة من وثیقة املزيانیة ٕاذ ورد فهيا  137�شأٔن الصف�ة  وطلب وفد إالمارات العربیة املت�دة توضی�اً  .339
�ملئة. فتساءل الوفد عام ٕاذا اكن هذا البند قد ُ�ذف من  100اخنفاض اع�دات اخلدمات املشرتكة لٔ�مم املت�دة بنس�بة 

 املزيانیة.

مطبعي. فف� خيص جملس الرؤساء التنفيذیني،  وردت أ�مانة �ىل سؤال وفد إالمارات العربیة املت�دة قائً� ٕانه خطأٔ  .340
فرنك سو�رسي يف الس�نة. ومن مث، اكن ینبغي ٔأن �رد يف الوثیقة مبلغ  40,000سامهت الویبو يف ٔأمانة ا�لس مببلغ قدره 

 فرنك سو�رسي. 80,000

 .22ونظرًا ٕاىل �دم طلب ٔأي وفد ٔأ�ذ ا�لكمة، فتح الرئيس �ب املناقشة �شأٔن الرب�مج  .341

 ر وفد سو�رسا الشعبة ومسا�د �ئب املد�ر العام �ىل معلهام املمتزي �ىل مدى العام ودمعهم لهذه اللجنة.وشك .342

 .23ونظرًا ٕاىل �دم وجود ٔأي تعلیقات ٕاضافية، فتح الرئيس �ب املناقشة �شأٔن الرب�مج  .343

�شأٔن ز�دة �دد املوظفني. ٕاذ رٔأت ا�مو�ة، ف�  وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس غوات�ال وفد وحتدث .344
وماكفأٔة النتاجئ يف ضوء التوضی�ات اليت قد�ا املد�ر العام يف الیوم السابق، ٔأن  الویبو يف والتقد�ر املاكفأٓت �ر�مجخيص 

الفعالیة يف معل املنظمة، لال�رتاف �جلهد �س�تثنايئ ا�ي یبذ� املوظفون، وز�دة  ممتازة طریقةوضع ٔأنظمة ماكفأٔة وتقد�ر 
 .A/72/30ؤأنه ینبغي تنفيذ ت� الربامج وفقًا للوثیقة 

وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء وذك�ر بأٔنه ٔأعرب يف البیان �فتتا� للمجمو�ة �ء عن رغبته يف معرفة ٔأس�باب  .345
انة وضع ٕاطار للرب�مج استنادًا ٕاىل املرفق الز�دة يف بند �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر يف مرشوع املزيانیة. وطلب من أ�م

مبا �راعي قرارات اللجنة يف ت� الوثیقة وما حتتوي �لیه من  2017السادس من تقر�ر جلنة اخلدمة املدنیة ا�ولیة لعام 
 اللجنة يف ٕاطار الوثیقة هذه مراجعة ٔأمكن لو ممتنة س�تكونمبادئ ٔأساس�یة ومبادئ توجهيیة. وذ�ر ٔأن ا�مو�ة �ء 

مع ما یتالءم من املشاورات مع ا�ول أ�عضاء مث تقدميها ٕاىل ا�ول أ�عضاء ملناقش�هتا  للرقابة املس�تق� �ستشاریة
 واع�دها. وذ�ر الوفد ٔأن مجموعته �متة بأٔن توافهيا أ�مانة �ملس�ت�دات �شأٔن ت� الطلبات.

 موظفيمالك  يف اجلنسني بني الفجوةلسد ذلته من �ود ملا ب البرشیة املوارد ٕالدارة تقد�ره عن لیتوانیا وفد ٔأعربو  .346
لبعثة التوعیة اليت نُظمت يف لیتوانیا العام السابق  امتنانه عن الوفد ؤأعرب. اجلغرايف ا�متثیل مسأٔ�يف  وكذ� الویبو
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 يف ا�متزي ٔأظهروا ا��ن املوظفني ه جيب حتميسٔأن الوفد ورٔأى. ب�هاق� متثیل  مع ٔأفضل �شلك التعامل �ىل وسا�دت الوفد
 �كن مل ٔأنه وذ�ر وذاكء حبمكة معه التعامل مت والتقد�ر املاكفأٓت �ر�مج ٔأن يف ثقته عن الوفد ؤأعرب. لیظلوا متفانني معلهم
 .ذ� �شأٔن للغایة حمددة شاكوى ٔأو تعلیق �یه

من �دول أ�عامل. ؤأ�لن  6�شأٔن البند ؤأید وفد اململكة املت�دة البیان ا�ي ٔأدىل به وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء  .347
دمعه جلهود أ�مانة الرامية ٕاىل تعز�ز ٕادارة املوارد البرشیة وتطو�رها وتنظميها. ؤأضاف ٔأن �شجیع املوظفني وحتفزيمه �ىل أ�داء 

مج املاكفأٔة والتقد�ر اجلید ال غىن عهنام، وكذ� أ�مر �لنس�بة للماكفأٓت والتقد�ر الفردیة وامجلاعیة. ومن مث، ٔأید الوفد �را
اليت �س�هتدف أ�داء �س�تثنايئ لٔ�فراد وأ�فرقة. ٕاذ رٔأى الوفد ٔأهنا الطریقة الوحيدة ليك حيقق �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر 
للمنظمة هدفه ٔأي حتفزي املوظفني �ىل حتقيق ٔأداء ممتزي. وقال الوفد ٕانه ینبغي ٔأال �كون �رامج املاكفأٓت والتقد�ر جزءًا من 

مج املاكفأٓت املعتادة. ؤأعرب عن تقد�ره ملس�توى الشفافية ا�ي الزتمت به أ�مانة يف ٕاظهار اجلانب املايل للرب�مج ؤأ�لن �را
اس�تعداده للعمل �الل اللجنة �ىل ٕاجياد �ل جيد. ود�ا الوفد ٕاىل حتقيق مس�توى مماثل من الشفافية يف اجلانب الس�یاسايت. 

�ء وهو ٔأن تقدم أ�مانة س�یاسة ٕاىل اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة يك تنظر فهيا  ومن مث، �رر الوفد طلب ا�مو�ة
و�سدي املشورة وتو�ه التوصیات �شأٔهنا قبل تقدمي �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر ٕاىل ا�ول أ�عضاء يك تناقشه وتعمتده. ورٔأى 

 الوفد ٔأن جلنة التنس�یق قد �كون ٔأ�سب حمفل ملناقشة ت� الوثیقة.

 بني �لتوازن یتعلق وف�. والتقد�ر املاكفأٓت برب�مج یتعلق ف� الوطنیة بصفته كندا وفد بیان السوید وفد ؤأید .348
ٕاذ ٔأظهر . الویبو يف اجلنسني بني التوازن مبؤرشات املتعلقة النتاجئ وحتسني العمل مواص� ٔأمهیة الوفد ذ�ر اجلنسني،

 التوازن مؤرشات هدف التقدم حنو حتقيق يف الر�ود بعض 2018 �ام يف للویبو املايل الرب�جمي لٔ�داء�س�تعراض أ�ويل 
 طمو�ة �زال ال أ�هداف ٔأن ٔأظهر 2.9مؤرش أ�داء اخلاص �لنتي�ة املرتقبة ه من الهدف فٕان ذ�، ومع. اجلنسني بني

 املقبل للعمل واجلهد املوارد من �كفي ما تعبئة من املنظمة �متكن ٔأن يف ٔأم� عن ؤأعرب بذ� الوفد ورحب. املقب� لثنائیةل 
ويف اخلتام، ٔأبدى الوفد ٔأم� يف ٔأن �رى حتقق التوازن بني اجلنسني �ىل مجیع املس�تو�ت �ىل املدى . املهمة املسأٔ� هذه يف

 الطویل.

 ٕادارة �رامج يف ٔأنه لوفدا ورٔأى. اجلنسني بني والتوازن اجلغرايف ا�متثیلجماَيل  يف معلها �ىل أ�مانة الصني وفد وشكر .349
فيجب مرا�اة احتیا�ات أ�نظمة العاملیة للملكية الفكریة من . العام اجلغرايف التنوع يف النظر للویبو ینبغي البرشیة، املوارد

تنوع  ٔ�ن املنظمة معل جماالت خمتلفيف  اجلغرايف التنوع ٕاىل �نتباه للویبو ینبغي نفسه، الوقت ويف حيث املوارد البرشیة.
 ینبغيفقد رٔأى الوفد ٔأنه  املس�تقر، اهئؤأدا املنظمة تطو�ر منظور ؤأما من. وٕابدا�اً  كفاءة ٔأكرث العمل س�یجعل املتنوع املوظفني

 يف التنافس�یة وقدرهتا املنظمة �اذبیة ضامنبغیة  لویبوور ا� ا�ولیة ا�متعات فهم لز�دة ٔأ�شطة التواصل تعزز ٔأن للویبو
 .للمواهب العاملي التوظیف

 ز�دة الرضوري من ٔأن الوفد ورٔأى. اللجنة دورة بدایة يف ئألق ا�ي إالقلميي منسقه بیان الرويس �حتاد وفد ؤأید .350
 ،حتدیداً  23 لرب�مجيف ٕاطار ا 2.9وف� یتعلق �لنتي�ة املرتقبة ه. كلك ا�ول توزیع يف املساواة حتقيقبل  املمث� ا�ول �دد
آلیة وطنیة  اجلغرايف التنوع �شأٔن مؤرش ٔأول اكن �امًا ٕاىل �د ما يف حتدید هدفه ا�هنايئ. و��، اقرتح الوفد ٕاماكنیة ٕا�شاء أ

مالمئة من قبیل �ة تنس�یق ٔأو فرقة معل �اصة تتناول مسأٔ� التنوع اجلغرايف يف أ�مانة. فميكن لت� الهیئة التنس�یقية أٔن 
 املمكنة الصیغ يف نظر�متثیل اجلغرايف يف الویبو. مث ميكن ل�ول أ�عضاء ٔأن ت تعمل �ىل ٕا�داد دراسة شام� ٕالماك�ت ز�دة ا

مت مل  اليت املزيانیة ٔأنورد  الوثیقة، بدایة يفو. حمددة ومؤرشات بأٔهداف اجلغرايف ا�متثیل لتحسني اسرتاتیجیة الع�د قُّدِ
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مالیني فرنك  3اجلدید احملمتل، ورد ٔأن الز�دة تبلغ حنو �راعِ قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة. وف� خيص �دول املرتبات 
سو�رسي. ونظرًا ٕاىل ٔأهنا مسأٔ� تتعلق �رشوط اخلدمة وقضا� املوظفني، ا�متس الوفد توضی�ًا عام ٕاذا اكن الرمق ا�هنايئ 

 للنفقات س�ُیعرض يف شهر یولیو وٕاذا اكن سيشمل الثالثة مالیني املذ�ورة أٓنفًا.

وشدد �ىل ٔأنه مل تُعاجل شوا�� اليت ٔأعرب عهنا سفري . الویبو ٔأداء ماكفأٔة" تعز�ز" �شأٔن ا�� البالغةشو  كندا وفد ؤأكد .351
عن  متعددة مناس�بات يفمایو ؤأیدها �دد من ا�ول أ�عضاء. ؤأضاف ٔأن ت� الشوا�ل قد أ�بلغت ٕاىل أ�مانة  7كندا يف 

س�� امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة. و�رر الوفد ٔأنه لن �كون قادرًا �ىل املوافقة  وال متعددة وسائلوب متعددة ٔأعضاء دول طریق
ُختصص  "1�ىل ٔأي ز�دة مقرت�ة يف مزيانیة �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر يف الویبو ف� یتعلق مباكفأٔة ٔأداء الویبو ما مل "

اء املمتزي ٔأو �س�تثنايئ متاش�یًا مع ٕاطار جلنة اخلدمة �ع�دات "لالس�ت�دام احلرصي يف ماكفأٔة �دد حمدود من ذوي أ�د
 ".1ُختف�ض �ع�دات املقرت�ة متاش�یًا مع النقطة " "2املدنیة ا�ولیة؛ "

ؤأید وفد الیا�ن البیان ا�ي ٔأدلت به كندا �شأٔن ماكفأٓت ٔأداء الویبو. ورٔأى ٔأنه ینبغي قرص املاكفأٓت �ىل ذوي  .352
 ٔ�فرقة، ؤأن �كون ذ� �ىل ٔأساس اس�تثنايئ.أ�داء املمتزي من أ�فراد وا

 يف الفجوات لتقلیص و�ودها لس�یاس�هتا البرشیة املوارد ٕالدارة امتنانه عن) إالسالمية - مجهوریة( ٕا�ران وفد ٔأعربو  .353
. التالیةمواص� ت� اجلهود �الل الثنائیة  ٕاىل �ا�ة ورٔأىُحقق،  ا�ي �ٕالجناز الوفد ؤأقر. أ�عضاء ل�ول اجلغرايف ا�متثیل

 اليت املالحظات ذ� يف مبا أ�مانة، قدمته ا�ي لتفسري�لامً � الوفد ٔأ�اط ،والتقد�ر للماكفأٓت الویبو برب�مج یتعلق وف�
 .السابق الیوم يف العام املد�ر هبا ٔأدىل

 املاكفأٓت �ر�مج �شأٔن ا�ٓن حىت أ�مانة قدمهتا اليت للمعلومات تقد�ره عن أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ؤأعرب .354
ٔأكد الوفد شوا�� �شأٔن �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر؛ مؤیدًا البیا�ت اليت أٔدىل هبا وفد كندا بصفته  ذ�، ومع. والتقد�ر

 ا�راسة يف صفوف من املزید یتطلبان املنظمة ٔأداء ماكفأٔة ؤأمهیةالوطنیة و�مس ا�مو�ة �ء. ؤأكد الوفد ٔأن النطاق املايل 
 جلنة وتوصیات نظام أ�مم املت�دة املو�د مبادئ مع الرب�مج توافق من لتأٔكدالعمل �ىل اخباصة  ينبغيف . أ�عضاء ا�ول

للجمعیة  73/273�ُراعى الشوا�ل البالغة املرتبطة هبذا املوضوع واليت أ�عرب عهنا يف القرار  أٔن ینبغيو . ا�ولیة املدنیة اخلدمة
 الویبو يف أ�عضاء ا�ول دور وكذ� التنظميي، �ٔ�داء املتعلقة القرارات توجيه شأٔهنا من یريمعاالعامة لٔ�مم املت�دة، ووضع 

. مفيدة اكنت ٕاذا أ�مانة ٕاىل أ�س�ئ� من �س�ة تقدمي وعرض أ�س�ئ� بعض الوفد قرأٔ  مث. القرارات هذه مثل اختاذ يف
كام  23ٔأو الرب�مج  3النس�ة املنق�ة  31/2015من املزمع ٕا�ادة صیا�ة التعممي إالداري رمق  اكن ٕاذا عام الوفد و�ساءل

اقرتحت الوفود بغیة قرص املاكفأٓت �ىل ذوي أ�داء املمتزي ٔأو �س�تثنايئ. وا�متس الوفد أٓراء أ�مانة �شأٔن طلبات ا�مو�ة 
م ٕاىل ا�ول  2017تند ٕاىل تقر�ر جلنة اخلدمة املدنیة ا�ولیة لعام �ء ف� یتعلق ٕ�طار �شأٔن �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر �س  یُقد�

 أ�عضاء ملناقش�ته واع�ده.

 �شأٔن السابقة اجللسة يف عقدت اليت إال�المية اجللسات ٕاىل الرجوعوحتدث وفد غوات�ال بصفته الوطنیة واقرتح  .355
 ت�ففي . أ��رية ا�ورة �اللاملعقودة  إال�المية اجللسات يف إا�هي ٔأشري واليت معایري، وضع وفكرة الویبو يف الوظائف �رقية

ه ميكن الرتوجي لوظائف املنظمة يف الب�ان �ري املمث� بعد فضًال عن ٕاقامة توازن بني اجلنسني وضامن ٕاماكنیة ٔأن ُذ�ر ا�ورة،
وضعهتا شعبة املوارد البرشیة. ولعل ت� �رحش بعض الوفود �ري املمث�. واكنت ت� العملیة ممثرة ٕاذا ٔأفضت ٕاىل معایري 

 املعایري يه مبادئ توجهيیة ميكن ٔأن �سا�د الوفود أ�خرى يف املس�تقبل �ىل ز�دة متثیلها يف مالك موظفي املنظمة.
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رًا بأٔنه ٔأشار  ،اً ٕانصاف ٔأكرث جغرايف متثیل حنو الویبو تقدم رضورة �ىل التشدید يف رغبته عن الربازیل وفد ؤأعرب .356 مذكِّ
ٕاىل ذ� يف وقت سابق من ذ� أ�س�بوع. ؤأشار الوفد ٕاىل اس�مترار ا�متثیل اجلغرايف �ري املتوازن وفقًا ٔ�سس املقارنة الواردة 

من النس�ة إالنلكزيیة من مرشوع املزيانیة. وذ�ر ٔأنه مل ُحيرز تقدم �بري منذ ٔأن ٔأصدرت و�دة التفتيش  143يف الصف�ة 
. وميكن �طالع �ىل ت� الوثیقة يف الوثیقة 2014 �شأٔن إالدارة والتنظمي يف �ام املشرتكة لٔ�مم املت�دة تقر�راً 

WO/PBC/23/4.ويف اخلتام، ٔأبدى الوفد رغبته يف مناقشة ا�آلیات الكفي� مبعاجلة ت� املسأٔ� يف املنظمة . 

 ال اكن الوفد لكن النقاط، من �دد �شأٔن السابق الیوم يف قد�ا اليت التوضی�ات �ىل العام املد�ر بلجیاك وفد وشكر .357
 املشرتكة التفتيش و�دة تقر�ر يف واردة اكنت اليت املعلومات ٕاىل الوفد ؤأشار. املالیة التنظميیة املاكفأٓت �شأٔن قلقاً  �زال

وینبغي ٔأال . ملوظفنيا أٔةملاكف �رامج ٕا�شاء التقر�ر ذ� من 138 فقد �قشت الفقرة. متاماً  للمقارنة قاب� �كن مل ولكهنا أ��ري
 ٔأي املت�دة أ�مم يف ٔأخرى منظمة ٔأي تقدم ملو. فریق ٔأو خشص هبا یقوماليت  س�تثنائیةاجلهود �ختص ت� املاكفأٓت سوى 

 من �دد من املطلوب وا�مع كندا وفد به ٔأدىل ا�ي للبیان دمعه الوفد وواصل. الویبو فعلت كام التنظميي لٔ�داء ماكفأٓت
�ىل ذ�  2020/21 للفرتة املزيانیة مرشوع واع�د ،اس�تثنايئ بعمل قاموا ا��ن �ىل املوظفني املالیة املاكفأٓت لقرص الوفود

 أ�ساس.

 ضامن الویبو هدف تنفيذ يف س�� ال البرشیة، املوارد ٕادارة اهتبذ� اليت اجلهود �ىل املت�دة العربیة إالمارات وفد ؤأثىن .358
 تعز�ز يف النظر �ىل أ�مانة وحث اجلغرايف التنوع توازن ٔأمهیة الوفد ؤأید. نممك جغرايف نطاق ٔأوسع �ىل املوظفني تعیني

آلیات   النس�ة من 142 الصف�ة يف 6 النقطة ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. اجلغرايف التنوع اسرتاتیجیة ٕاطار يف والتواصل الرتوجيأ
 حول أ�مانة من توضی�اً  الوفد طلب و��،. ""...�الشرتاك مع ا�ول أ�عضاء املشاركة �ىل تنص املزيانیة من زيیةلكإالن

�امًة مع إالشارة ٕاىل ز�دة املوظفني  أ�عضاء ا�ول مع ذ� �كون ٔأن ميكنف . إالشارة ا�ول أ�عضاء "املشاركة" فقط سبب
يف ٔأ�شطة الرتوجي للهنوض �ملساواة بني اجلنسني وليس التنوع اجلغرايف فقط. وا�متس الوفد توضی�ًا عام ٕاذا اكنت تو�د ز�دة 

 .143" من الصف�ة 1ٔ�غراض ز�دة التنوع اجلغرايف ٕاىل �انب ا�هنوض �ملساواة بني اجلنسني يف النقطة "

 ٔأدىل ا�ي والبیان وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس غوات�ال وفد املكس�یك البیان ا�ي ٔأدىل به وفد ؤأید .359
 .كندا وفد به

 طاجيكس�تان بني التعاون يف التوسع �رتیاح والحظ معل من ٔأجنزته ملا لٔ�مانة امتنانه عن تانطاجيكس�  وفد ؤأعرب .360
. التعاون يف التحسني من ملزید جمال یو�د �زال ال الس�یاق، هذا ويف. للوفد الوطنیة للهیئات �برية مزا� ٔأعطى ا�ي والویبو
مة للب�ان اليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقالیة، موحضًا ٔأنه  توضیح ٕاماكنیة يف تنظر ٔأن أ�مانة من الوفد وطلب املسا�دات املقد�

 ٔأن ذ� شأٔن منوقال ٕان ا�ي یتناول ٕادارة املوارد البرشیة �الل الثنائیة التالیة.  23ميكن توضیح ذ� يف جزء الرب�مج 
 .الویبوالتعاون بني الوفد و  ٕاماك�ت حتسني �بري �د ٕاىل یعزز

 قد التنس�یق جلنة ٔأن ٕاىل أ�مانة ٔأشارت اجلغرايف، �لتوزیع یتعلق ف�و . ودمعها تعلیقاهتا �ىل الوفود أ�مانة وشكرت .361
 سبمترب 15 املؤر�ة WO/CC/73/5 الوثیقة( تقر�راً  ٔأصدر �امل فریق هناك اكن ؤأنه 2016 �ام يف املسأٔ� هذه �اجلت
 جلنة أٔن تؤأضاف. الوثیقة هذه قدم قد ا�ورة افتتاح يف املسأٔ� هذه �رأٔ  ا�ي إالقلميي املنسق ٔأن أ�مانة وذ�رت). 2016

 التواصل مبواص� تتعلق أ�ولیة التوصیات ٔأن أ�مانة ٔأوحضتو . أ�ولیة التوصیات ؤأیدت �لتقر�ر �لامً  ٔأ�اطت قد التنس�یق
 ؤأنه اجلغرايف التوزیع �شأٔن 1975 �ام اتفاق حول النقاش من الكثري هناك ٔأن أ�مانة ذ�رتو  .املمث� �ري أ�عضاء ا�ول مع
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 واصلت التنس�یق، جلنة ٕارشادات ٕاىل واستناداً . �دیدة صیغة �ىل أ�عضاء ا�ول بني ا�ٓراء يف توافق ٕاىل التوصل یمت مل
 تدفق وجود لضامن تنس�یق حتدید �ات املمث� �ري أ�عضاء ا�ولمترت يف الطلب من واس�  للتواصل، مبادراهتا أ�مانة
 ا�ول رغبت ٕاذا ٔأنه اً جمدد أ�مانة ٔأكدتو ز�دة املرتحشني املؤهلني للوظائف الشاغرة.  لضامن للمعلومات وجيد مس�متر

 ف�و . أ�عضاء ا�ول تباع ٕارشاداتال اس�تعداد �ىل أ�مانة فس�تكون فتحها، وٕا�ادة املسأٔ� هذه ٕاىل العودة يف أ�عضاء
 ٔأهنا وذ�رت املسأٔ� تناول يف �س�مترار عرضت اليت الوفود أ�مانة شكرت الویبو، يف والتقد�ر املاكفأٓت برب�مج یتعلق

 اخلدمة جلنة لتوجهيات ممتثالً  أ�عضاء ا�ول س�تعتربه ا�ي الرب�مج ٕاطار �شأٔن املهمتة أ�عضاء ا�ول مع التشاور س�تواصل
 ٔأي املقدمة، املعایري �دود يف وظلت بعنایة ا�ولیة املدنیة اخلدمة جلنة ٕارشادات اتبعت ٔأهنا أ�مانة ذ�رتو . ا�ولیة املدنیة
 اك�و  الویبو ٔأن ٔأیضاً  أ�مانة وذ�رت. تقدميها ميكن اليت الفردیة �ملاكفأٓت یتعلق ف� أ�قىص واحلد العامة للمزيانیة أ�قىص احلد

اتفاقية ٕا�شاء  مبوجب املنشأٔةة الرئاس�یة اخلاصلكها ا�ويل احلكويم اخلاص وهیئاهتا هی  لها املت�دة لٔ�مم �بعة متخصصة
 وليس رئاس�یةال هیئاهتا بقرارات فقط ملزمة الویبوو . عهنا ومس�تق� املت�دة لٔ�مم العامة امجلعیة عن متاماً  منفص�الویبو؛ ويه 

 ةي�ارج  هیئة ٔأي قرار ا�ويل املكتب ٔأمانة ٔأن تنفذ ه ال جيوزبأٔن الوفد أ�مانة وذكّرت. املت�دة لٔ�مم العامة امجلعیة بقرارات
و�حتادات اليت تد�رها الویبو بقدر ما يه معنیة �ٔ�مر. ويف ت�  أ�عضاء وا�ول الویبو مجعیات خبالف املنظمة عن

احلا�، س�تو�ه ا�ول أ�عضاء يف اللجنة ا�متعة توصیات �شأٔن ت� املسأٔ� حتدیدًا ٕاىل مجعیات الویبو �شأٔن املسائل املتعلقة 
�ملزيانیة. وقد ذ�رت بعض أ�عضاء قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة �ري ٔأن مجعیات ا�ول أ�عضاء يف الویبو وهیئاهتا 

 وافقت املت�دة، أ�مم مع الویبو ٔأ�رمته �تفاق معالً و الرئاس�یة يه و�دها اليت جيوز لها ٔأن تقرر ٔأي ٕاجراءات ملزمة للمنظمة. 
 وظل. اجلد محمل �ىل االتفاق هذا الویبو ٔأ�ذتو . إالماكن بقدر للموظفني مشرتكة �رتيبات وضع �ىل والویبو املت�دة أ�مم

 .ا�ولیة املدنیة اخلدمة للجنة التوجهيیة املبادئ ونص روح مع متفقًا من مجیع اجلوانب الویبو يف والتقد�ر املاكفأٓت �ر�مج
 ،واكنت ت� لكامت جلنة اخلدمة املدنیة ا�ولیة نفسها ٔأنه ینبغي للمنظامت ٔأن �س�ت�دم التدابري اليت �ددهتا مكبادئ توجهيیة

 السابق، الشهر يفو. كلك التنظميي أ�داء حتسني هبدف أ�داء ٕادارة جمال يف �ودها مواص� �ىل املنظامت وحثت
وشلك التعممي إالداري إالطار ا�ي طلبته . منق�اً  ٕاطاراً  ؤأصدرت سابق وقت يف ٔأثريت اليت للشوا�ل أ�مانة اس�ت�ابت

 مزیداً  وطلب أ�عضاء ا�ول مع التشاور من ملزید اس�تعداد �ىل س�یكون السابق، الیوم يف العام املد�ر ٔأوحض كامو الوفود. 
اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، ذك�رت أ�مانة وف� خيص اقرتاح ٕارشاك . �الیاً  قامئ هو كام إالطار هذا تعقيباهتم �ىل من

ذ� النوع احملدد من التعل�ت ا�ي  اس�تعراض يف ا�ورذ�  مثل الوفود بأٔن املسؤولیات احملددة لت� اللجنة مل تنص �ىل
فرنك سو�رسي، ٔأشارت  �كون �ادًة من مسؤولیة أ�مانة. وف� یتعلق �سؤال وفد �حتاد الرويس �شأٔن مبلغ الثالثة مالیني

من الصف�ة �فتتاحية لوثیقة الرب�مج واملزيانیة حيث ٔأشري ٕاىل التغیري يف أ�جر ا�ا�ل يف حساب  3أ�مانة ٕاىل الفقرة 
مت هذا �قرتاح يف غضون  املعاش التقا�دي وأٓ�ره. ومن الصحیح، كام ُذ�ر �دة مرات �الل ذ� �ج�ع، ٔأن أ�مانة قد�

قصرية �دًا ومل تتوفر حينئذ ت� املعلومات يف وقت تقد�ر �اكلیف املوظفني. وس�ُیدرج ذ� العنرص إاللزايم يف  �� زمنیة
التنقيح التايل للمزيانیة. وف� خيص سؤال وفد إالمارات العربیة املت�دة، قالت أ�مانة ٕان قسم املوارد یوحض الز�دات الفعلیة 

زي �ىل ا�هنوض �ملساواة بني اجلنسني وليس املساواة بني اجلنسني والتنوع اجلغرايف ٕاىل ؤأس�باب ت� الز�دات. و�رجع الرتك
خصصا مزيانیة حمددة لتعز�ز التنوع اجلغرايف. ومع ذ�، ُو�د  2020/21والرب�مج واملزيانیة  2018/19ٔأن الرب�مج واملزيانیة 

ورد يف قسم املوارد. واكن ذ� تفسري الز�دة دون ٔأن یعين ذ�  ٔأنه ینبغي ز�دة مزيانیة ا�هنوض �ملساواة بني اجلنسني كام
. وف� 2020/21وموجودة يف املزيانیة  2018/19�دم وجود مزيانیة لتعز�ز التنوع اجلغرايف فهيي اكنت موجودة يف املزيانیة 

لیا. وذك�رت بأٔن الویبو ليست خيص التوازن بني اجلنسني، ٔأ�لنت أ�مانة ٔأهنا حترز تقدمًا بطیئًا يف بعض املس�تو�ت الع 
س�� يف املس�تو�ت العلیا، ليس �بريًا ومن مث فٕان ٔأي تغري یؤدي ٕاىل فرق �بري يف  منظمة �برية �دًا ؤأن �دد الوظائف، وال
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إالحصاءات. ؤأضافت أ�مانة ٔأن الویبو وسا�ر املنظامت املطبقة لنظام أ�مم املت�دة املو�د تعاين لتحسني التوازن بني 
جلنسني �ىل املس�تو�ت العلیا �سبب تقدم �دد ٔأقل من النساء ٕاىل ت� املناصب. وشددت أ�مانة �ىل ٔأنه جيري معاجلة ا

 ت� املسأٔ� �ىل مس�تو�ت �دیدة وخمتلفة.

اس�تعدادهن لشغل الوظائف الشاغرة عند فتحها. ُوضع �ر�مج یوفر �مع للمرش�ات ا�ا�لیات لضامن  �حية، مفن .362
ذ�، ذ�رت أ�مانة ٔأهنا تد�ر مجمو�ة من املواهب تتكون من مرحشات �ارجيات حممتالت للوظائف الشاغرة وفضًال عن 

حتاول �منیهتا وتوس�یعها مبختلف وسائل التواصل والرتوجي. ؤأ�لنت أ�مانة ٔأهنا ستس�متر يف بذل قصارى �دها �هتیئة بيئة 
نظمة مبا يف ذ� ظروف العمل وسا�اته واملرافق املتا�ة. ؤأقرت مؤاتیة جتذب النساء وحتافظ �لهين �ىل لك مس�تو�ت امل 

أ�مانة بأٔن ت� املسأٔ� ال �زال �شلك حتدً� للمنظمة �ىل الرمغ من التقدم احملرز ؤأن هامش العمل ال �زال واسعًا لتحقيق 
�المية مع ا�ول أ�عضاء املهمتة أ�هداف احملددة. وف� یتعلق برب�مج املاكفأٓت والتقد�ر، اقرتحت أ�مانة عقد �لسة إ 

 ملناقشة �قرتا�ات واملامرسات الفضىل اليت ميكن ٔأن �سامه يف امليض قدمًا بت� املسأٔ� وبلورة الس�یاسة احلالیة.

وذ�ر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأنه یتطلع ٕاىل مواص� املناقشات �شأٔن �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر. ؤأضاف ٔأنه  .363
أ�س�ئ� العالقة ؤأنه س�یكون ممتنًا لتلقي الردود �لهيا يف الس�ل مىت توفرت ت� الردود. ؤأشار الوفد ٕاىل بیان  تو�د بعض

ا�مو�ة �ء �شأٔن طریقة ختطیط املزيانیة وتأٔ�رها بتسو�ت املوظفني. و�ساءل الوفد عام ٕاذا اكنت ت� ا�ٓ�ر مدر�ة يف 
 فرنك سو�رسي. 400,000ی�ًا �شأٔن �لكفة تقايض تبلغ �اكلیف ٔأخرى للموظفني. وا�متس الوفد توض 

مة وال .364 س�� ت� اليت قدمهتا أ�مانة �شأٔن �ر�مج املاكفأٓت  ؤأعرب وفد املكس�یك عن امتنانه للمعلومات املقد�
 والتقد�ر، مرحبًا �قرتاح عقد �لسة ٕا�المية يف هذا الشأٔن.

مة  .365 �شأٔن �دد من القضا� اليت ٔأ�رهتا ا�ول أ�عضاء. ؤأشار الوفد ٕاىل وشكر وفد مالزي� أ�مانة �ىل التوضی�ات املقد�
. واس�تحسن توضیح ٔأن موارد املنظمة 23تعلیق وفد إالمارات العربیة املت�دة �ىل اجلزء الرسدي للموارد ا�صصة للرب�مج 
ة ٕاىل ا�هنوض �ملساواة بني اجلنسني وتعز�ز التنوع اجلغرايف لكهيام. ؤأ�اط ال وفد �لامً �جلهود اليت بذ�هتا أ�مانة ف� یتعلق مو��

�هتا أ�مانة ووزعهتا �شأٔن التوازن  �ملناقشات اليت جرت يف ٕاطار جلنة التنس�یق، ولك اجلهود اجلاریة وإالحصاءات اليت �د�
ن املوارد ا�صصة بني اجلنسني والتنوع اجلغرايف. ورٔأى الوفد ٔأنه س�یكون من أ�فضل بیان اجلانبني يف اجلزء الرسدي م

. ونظرًا ٕاىل ٔأن النقطة السادسة من اسرتاتیجیات التنفيذ �شري ٕاىل العمل املنجز يف جمال ا�متثیل اجلغرايف 23للرب�مج 
 والتوازن بني اجلنسني، فس�یكون يف ذ� ا�ساق بني اسرتاتیجیات التنفيذ وطریقة اس�ت�دام موارد املنظمة.

�دة البیان ا�ي ٔأدىل به وفد مالزي�. وقال ٕان ا�متثیل اجلغرايف العادل والتوازن بني ؤأید وفد إالمارات العربیة املت .366
اجلنسني املذ�ور�ن يف اسرتاتیجیات التنفيذ مرتبطان ارتباطًا وثیقًا. وطلب الوفد ٕا�ادة صیا�ة ذ� اجلزء ٕالظهار اجلانبني معًا 

 " من النقطة السادسة من النس�ة إالنلكزيیة.engaged �ذف لكمة "نظرًا ٕاىل أ�مهیة اليت یو�هيا ٕا�هيام. وطلب الوفد جمدداً 

" من النقطة السادسة من النس�ة إالنلكزيیة. engagedوسأٔل الرئيس ٕاذا اكن ٔأي وفد معرتضًا �ىل �ذف لكمة " .367
 ونظرًا ٕاىل �دم وجود ٔأي ا�رتاض، ٔأعطى الرئيس ا�لكمة لٔ�مانة من ٔأ�ل التعقيب �ىل تعلیقات الوفود.

ت أ�مانة ٔأن الغرض الرئييس من ت� النقطة حتدیدًا ليس وصف لك �سرتاتیجیات ٔأو أ��شطة اليت ینفذها ؤأوحض .368
الرب�مج. فالوصف ا�اكمل �رد يف جزء اسرتاتیجیات التنفيذ. وهذه نقطة �مة للغایة ٔ�ن اسرتاتیجیات التنفيذ حتتوي �ىل 
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املوارد البرشیة تنفيذها �الل الثنائیة التالیة واليت �شمل مواص� اجلهود يف  قامئة شام� �لك �سرتاتیجیات اليت تقرتح ٕادارة
سبيل حتقيق متثیل جغرايف ٔأكرث ٕانصافًا فضًال عن التوزان بني اجلنسني. وهذه ٕا�دى �سرتاتیجیات اليت ستُنف�ذ �ملوارد 

من  142ا لتنفيذ �سرتاتیجیات احملددة يف الصف�ة . وستُس�ت�دم املزيانیة لكه23املقرت�ة يف املزيانیة املقرت�ة للرب�مج 
من النس�ة إالنلكزيیة ٕاىل وصف �ختالفات بني املزيانیة  143النس�ة إالنلكزيیة. وهيدف قسم املوارد الوارد يف الصف�ة 

 .2020/21واملزيانیة  2018/19

لكزيیة یتعلق �لتغیريات مث ٔأعطى ا�لكمة من النس�ة إالن 143ؤأ�ذ الرئيس ا�لكمة لیعلن ٔأن النص الوارد يف الصف�ة  .369
 للوفود الراغبة يف التعقيب.

ؤأید وفد ٕاندونيس�یا اقرتاح وفَدي مالزي� وإالمارات العربیة واملت�دة. ؤأ�اط �لامً �لتوضیح ا�ي قدمته أ�مانة وفهم  .370
الوفد ٕاذا اكنت املوارد إالضافية خمصصة لتعز�ز لكها. فسأٔل  23من النس�ة إالنلكزيیة تتعلق مبزيانیة الرب�مج  143ٔأن الصف�ة 

التوازن بني اجلنسني فقط دون ز�دة املوارد ٔأو اجلهود املكرسة لتعز�ز التوازن اجلغرايف يف املوارد البرشیة للمنظمة. وأٔشار 
د الوفد ٔأنه یود ختصیص ستُس�ت�دم لتنفيذ النقاط املقرت�ة يف �سرتاتیجیات. ؤأك 23ٕاىل ٔأن لك املزيانیة ا�صصة للرب�مج 

موارد ٕاضافية للمتثیل اجلغرايف. و�ساءل عن الز�دة يف بند موارد �الف املوظفني لتعز�ز املساواة بني اجلنسني وملا ال ميكن 
 تطبیق أ�مر ذاته �ىل تعز�ز التوازن اجلغرايف.

مج و�رد يف اسرتاتیجیات التنفيذ وتو�د فشددت أ�مانة �ىل ٔأن مزيانیة تعز�ز التنوع اجلغرايف جزء ال یتجزٔأ من الرب� .371
موارد خمصصة لها. وال هيدف جزء اس�ت�دام املوارد ٕاال ٕاىل توضیح الز�دة. واقرتحت أ�مانة ٕا�ادة توزیع �ع�دات مجلع 

 ا�هنوض �ملساواة بني اجلنسني وتعز�ز التوزیع اجلغرايف.

يتعني تغیري أ�رقام تغیريًا طفيفًا يف �س�ة منق�ة تلبیًة للطلب و�لق الرئيس قائًال ٕانه اقرتاح بناء. ویعين ذ� ٔأنه س  .372
 السابق.

ؤأوحضت أ�مانة ٔأن ا�موع لن یتغري وٕامنا س�ُیعاد توزیع �ع�دات يف املزيانیة ٕاىل بند تعز�ز التنوع اجلغرايف ٔأیضًا.  .373
 ولن تتغري �لرضورة أ�رقام يف ذ� البند.

واردة يف الوثیقة لن تتغري ؤأن أ�مانة س�تغري املزيانیة اليت تقوم �لهيا ت� أ�رقام. مث قرٔأ فأٔشار الرئيس ٕاىل ٔأن أ�رقام ال .374
ؤأدرج ٕاشارة ٕاىل التنوع اجلغرايف.  23من النس�ة إالنلكزيیة �شأٔن موارد الرب�مج  143الرئيس الفقرة الثانیة من الصف�ة 

فاض التاكلیف نتي�ة تلزمي اخلدمات الطبیة دا�لیًا وختصیص وتُعزى الز�دة الصافية يف موارد �الف املوظفني ٕاىل اخن"
[مع ٕاضافة "والتنوع اجلغرايف؛"]" مث متابعة امجل� كام یيل �شأٔن  " ا�هنوض �ملساواة بني اجلنسني1" موارد ٕاضافية ملا یيل:

 التدریب �ىل مس�توى املنظمة ورفاه املوظفني.

 رتاح أ�مانة.ووافق وفد إالمارات العربیة املت�دة �ىل اق .375

ح  .376 ؤأكد وفد ٕاندونيس�یا ٔأنه یود �طالع �ىل ٕا�ادة ختصیص املزيانیة للمتثیل اجلغرايف العادل. وف� خيص الصیا�ة، رج�
 الوفد الصیا�ة املس�ت�دمة يف النقطة السادسة من اسرتاتیجیة التنفيذ عوضًا عن التنوع اجلغرايف.
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ل. و�ساءل الوفد عن ٔأس�باب رد فعل وشكر وفد �حتاد الرويس أ�مانة �ىل ما قد .377 مته من توضی�ات وحتلیل مفص�
أ�مانة �شأٔن اقرتا�ات الوفد املرتبطة بت�دید منسق لقضا� ا�متثیل اجلغرايف �ىل غرار �ة التنس�یق القامئة �شأٔن قضا� 

انة �ىل اقرتا�ا تنظمي �لسة اجلنسني يف املنظمة واقرتاح ٕا�شاء فریق �امل �كون معنیًا بت� املسأٔ�. وشكر الوفد أ�م
ح الوفد تنفيذ قرارات امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة وجلنة اخلدمة املدنیة ا�ولیة.  ٕا�المية �شأٔن ت� املسائل. ورج�

 فأٔوحض الرئيس ٔأن اجللسة إال�المية س�تقترص �ىل موضوع �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر يف الویبو. .378

م ذ� �قرتاح، اكن یعتقد ٔأنه تو�د موارد  ؤأراد وفد مالزي� توضیح اقرتا�ه .379 م ٕاىل أ�مانة. فعندما قد� السابق املقد�
خمصصة للعمل �ىل التنوع اجلغرايف ومن مث ٔأراد الوفد ٔأن �كون ٔأوحض يف جزء املوارد. ولكن بعد رشح أ�مانة، تبني� للوفد ٔأنه 

حيث  23ما و�ده يف مزيانیة الثنائیة السابقة للرب�مج ال یو�د جزء خمصص ��. ومن مث، ا�متس الوفد توضی�ًا �شأٔن 
 ٔأشري فقط ٕاىل وجود موارد ٕاضافية لتعز�ز تعممي قضا� اجلنسني.

من النس�ة إالنلكزيیة  143ؤأشار وفد الربازیل ٕاىل اقرتاح وفد ٕاندونيس�یا �شأٔن صیا�ة التعدیل املقرتح يف الصف�ة  .380
 142اة بني اجلنسني وا�متثیل اجلغرايف العادل" ا�ساقًا مع النقاط الواردة يف الصف�ة مقرت�ًا ٔأن �كون العبارة "ا�هنوض �ملساو 

 وحتدیدًا النقطة السادسة املتعلقة هبَديف ٕادارة املوارد البرشیة.

 ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن الوفد�ن اقرت�ا تغیريًا طفيفًا وهو ٕاضافة عبارة "متثیل جغرايف �ادل". ود�ا أ�مانة �ىل الرد �ىل .381
 ٔأس�ئ� وفد �حتاد الرويس �شأٔن اقرتاحهيام تعیني منسق وٕا�شاء فریق �امل �دید.

وردًا �ىل ٔأس�ئ� وفد �حتاد الرويس، قالت أ�مانة ٕان جلنة التنس�یق يه الهیئة املالمئة ملناقشة قضیة التوزیع  .382
ٔأوحضت أ�مانة ٔأن �سرتاتیجیات وصفت  اجلغرايف ومن مث یتعني متابعة ذ� الطلب معها. وف� خيص تعلیقات وفد مالزي�،

مت ٕاىل خطط س�نویة للعمل ؤأ�شطة فردیة  لك ما س�یقوم به الرب�مج. وقد اعُتمدت اخلطة الرفيعة املس�توى للثنائیة مث قُّسِ
ملوارد وضعهتا الس�یدة موىس لرب�جمها من ٔأ�ل معاجلة خمتلف اجلوانب املعمتدة يف �دود ت� املزيانیة. ؤأكدت أ�مانة ٔأن ا

. ومع 2018/19اخلاصة ��متثیل اجلغرايف العادل مدر�ة يف موارد الرب�مج ؤأنه ال تو�د ٔأي ز�دة يف املوارد مقارنًة �لثنائیة 
ذ�، نظرًا ٕاىل طلب ا�ول أ�عضاء التشدید �ىل ذ�، س�تعمل أ�مانة مع ٕادارة املوارد البرشیة ٕال�ادة ختصیص موارد 

 وارد ٕاضافية للمتثیل اجلغرايف.الرب�مج حبیث ُختصص م

ؤأكد الرئيس ٔأن اقرتاَ� �حتاد الرويس س�ُیدر�ان يف الس�ل حىت تعاجلهام جلنة التنس�یق ٕان رغبت يف ذ�،  .383
 وس�ُتدرج كذ� رغبة أ�مانة يف التواصل �شأٔن ت� املسأٔ�.

أٔن املوارد اكن یعمل ٔأن ا�متثیل اجلغرايف �ش 143وذ�ر وفد ٕاندونيس�یا ٔأنه عندما ٔأ�ر مسأٔ� الصیا�ة الواردة يف الصف�ة  .384
ٕاىل �انب التوازن بني اجلنسني. ؤأشار ٕاىل ٔأنه الحظ ٔأن الز�دة خصت قضا� اجلنسني فقط يف  23مدمج يف الرب�مج 

لوفد بأٔن . فأٔراد الوفد ٔأن �زید ا�صصات للمتثیل اجلغرايف العادل. ؤأقر ا2020/21الثنائیة السابقة، وكذ� أ�مر يف الثنائیة 
 أ�مانة �ىل حق ؤأن النقطتني مدرجتني يف النقطة السادسة من الصف�ة املعنیة.

. و�رر الرئيس اقرتا�ات الوفود، 143و�اول الرئيس التوصل ٕاىل اتفاق �ىل اقرتاح الصیغة املس�ت�دمة يف الصف�ة  .385
 ، وسأٔل الوفود ٕاذا اكنت ت� الصیغة مقبو�.23ومهنا اقرتا�ا وفَدي الربازیل وٕاندونيس�یا �شأٔن املوارد ا�صصة للرب�مج 
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ؤأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن شوا�� �شأٔن الصیغة ٔ�هنا �ري م�ش�یة مع س�یاسة التوزیع اجلغرايف. ٕاذا  .386
ح اس�ت�دام عبارة مثل التوزیع اجلغرايف.  مل جيد الوفد ذ� املصطلح يف الس�یاسة نفسها. ومن مث، رج�

ا �مس ا�مو�ة �ء وقال ٕان ا�مو�ة �ء س�تنسق موقفها �شأٔن اقرتاح صیا�ة التوزیع اجلغرايف وحتدث وفد كند .387
 و�قرتا�ات أ�خرى مث �رجع ٕا�هيا يف مر�� الحقة.

وخلص الرئيس اقرتا�ات الوفود قائًال ٕان �قرتاح خيص ا�متثیل اجلغرايف العادل والتوزیع اجلغرايف ؤأن مجمو�ة طلبت  .388
زید من املشاورات ا�ا�لیة �شأٔهنا. ؤأوحض الرئيس وجود بعض ا�مع لالقرتاح ؤأن اخلالف �ىل الصیا�ة فقط وقد ٕاجراء امل

یو�د داع �� اخلالف. واقرتح تأٔجيل ت� املسأٔ� ٕاىل �ني انهتاء مناقشات خمتلف ا�مو�ات �شأٔهنا. ود�ا أ�مانة ٕاىل الرد 
 املس�توى التنظميي. �ىل ٔأس�ئ� �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر �ىل

ؤأوحضت أ�مانة ٔأهنا خصصت مبلغًا لتاكلیف التقايض يف ٕاطار التاكلیف أ�خرى للموظفني. ؤأما ف� خيص  .389
التسو�ت، فال تو�د مزيانیة خمصصة لها ٔ�نه ال ميكن حساهبا ٔأو تقد�رها ؤأهنا تُغطى من بند �اكلیف املوظفني. وقد ظهرت 

ة وقيدت يف �ب �اكلیف املوظفني وخضعت لكها لتدقيق املراجع اخلار� للحسا�ت. ويف ت� التسو�ت �ىل مدى الثنائی
اخلتام، ٔأكدت أ�مانة ٔأن ت� التسو�ت قد غُطت من مزيانیة نفقات املوظفني ٔ�نه ال ميكن تقد�رها مس�بقًا ؤأهنا تظهر �الل 

 تنفيذ �ر�مج معل الثنائیة.

ح �ب املناقشة جمددًا �شأٔن املسأٔلتني العالقتني وهام الصیا�ة الواردة يف وشكر الرئيس أ�مانة �ىل التوضیح وفت .390
من النس�ة إالنلكزيیة �شأٔن ز�دة املوارد املتعلقة �لتوازن اجلغرايف وا�متثیل اجلغرايف العادل؛ و�ر�مج املاكفأٓت  143الصف�ة 
 التنظميیة.

ن يف الس�ل املناقشة املوجز  .391 ة اليت أ�جریت �شأٔن صیا�ة ا�متثیل اجلغرايف مشريًا ٕاىل وطلب وفد ٕاندونيس�یا ٔأن تدو�
وجود مشلكة يف املنظمة ويه �دم اتفاق ا�ول أ�عضاء �ىل رضورة معل منظمة دولیة مثل ت� املنظمة �ىل حتقيق 

الواردة يف  2.9ا�متثیل اجلغرايف العادل يف مالك موظفهيا. وشكر الوفد أ�مانة �ىل توضیحها الغرض من النتي�ة املرتقبة ه
من النس�ة إالنلكزيیة. وذك�ر الوفد بأٔن ت� املسأٔ� قد خضعت للمناقشة يف ٕاطار دورة جلنة التنس�یق لعام  143الصف�ة 

دون ٔأي مناقشات ٕاضافية يف ٕاطار ت� اللجنة بعد ذ�. ويف �ال �دم التوصل ٕاىل اتفاق �ىل ز�دة ا�متثیل  2016
س�تئناف املناقشات مع ا�ول أ�عضاء يف ٕاطار جلنة التنس�یق ٔأو جلنة الرب�مج واملزيانیة اجلغرايف العادل، رغب الوفد يف ا

 من ٔأ�ل وضع �ل هنايئ لصیا�ة ز�دة ا�متثیل اجلغرايف العادل.

ؤأبلغ الرئيس الوفد بأٔنه س�یدون ما طلبه يف جسل �ج�ع. واقرتح ٕا�ا� ت� املسأٔ� ٕاىل جلنة التنس�یق يك تنظر فهيا  .392
 حينه. وفتح الرئيس الباب لتقدمي تعلیقات ٕاضافية.يف 

 ؤأید الوفد ا�ٓراء اليت ٔأعرب عهنا وفد ٕاندونيس�یا �شأٔن رضورة حتقيق ا�متثیل اجلغرايف العادل واملتناسب يف املنظمة. .393

اليت وسأٔل الرئيس ٕاذا اكنت الوفود راضیة، وليست راضیة �امًة فقط، عن الرب�مج بغض النظر عن هاتني املسأٔلتني  .394
نوقشت ٕا�داهام مناقشة مس�تفيضة وُو�د ٔأهنا تتطلب املزید من العمل. واملسأٔلتان هام الصیا�ة وأ�رقام الواردة يف املزيانیة 
ا�صصة للعمل �ىل تعز�ز ا�متثیل اجلغرايف �الل الثنائیة التالیة؛ و�ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر �ىل املس�توى التنظميي. وسأٔل 

�د ٔأي شوا�ل ٔأخرى. ؤأضاف ٔأن ا�صصات للماكفأٓت وجوا�ز التقد�ر التنظميیة مدر�ة يف �اكلیف الرئيس ٕاذا اكنت تو 
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من النس�ة إالنلكزيیة. ؤأما من حيث بند املزيانیة اليت س�ُتدرج فهيا، مفن الواحض  145املوظفني أ�خرى الواردة يف الصف�ة 
رئيس �ىل ٔأمهیة توضیح ٕاذا اكن یو�د اتفاق �ىل ذ� الرب�مج. ٔأنه تو�د ٔأس�ئ� عن أ�رقام املدر�ة يف ذ� البند. وشدد ال

مث انتقل الرئيس ٕاىل �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر قائًال ٕانه یو�د اس�تعداد من �انَيب أ�عضاء وأ�مانة ٕالجياد �ل لت� املسأٔ�. 
َيت جلنة الرب�مج واملزيانیة مفيدًا. وس�یكون اقرتاح دمعه وفد وا�د �ىل أ�قل لعقد �لسة نقاش يف الفرتة الفاص� بني دور

وسيتعني عقده بعد أ�س�بوع اجلاري أٓنذاك ٕال�ال الوقت الالزم ملعاجلة املسأٔ� يف الفرتة الفاص� بني ا�ورتني. وقد �سا�د 
رحهتا ت� اجللسة يف ٕارشاد أ�مانة وتوجيه املناقشات. وحرصًا �ىل التقدم يف املناقشات، خلص الرئيس أ�س�ئ� اليت ط

الوفود: فاكن السؤال أ�ول عن الس�یاسات مع التنبيه ٕاىل أٔن س�یاسة الویبو للموارد البرشیة تندرج يف نطاق اختصاص جلنة 
التنس�یق وليس جلنة الرب�مج واملزيانیة. ؤأشري ٕاىل الص� الوثیقة بني معل اللجنتني. ؤأقر الرئيس بأٔن �ى أ�عضاء شوا�ل 

اكفأٔة التنظميیة. وقال ٕانه ال �سعه املوافقة �ىل ذ� بدون توضیح س�یاسة املوارد البرشیة ٔأكرث. ٕاذ �شأٔن �ع�د ا�صص للم
ال ميكن فصل االثنني متامًا. وذ�ر الرئيس ٔأن مجمو�ة ٕاقلميیة وا�دة �ىل أ�قل قالت ٕان ا�هنج املتبع مرتبط ٔأیضًا حبجم �ع�د. 

ص ��ساق بني اقرتاح أ�مانة وخمتلف قرارات أ�مم املت�دة وجلنة اخلدمة ؤأما السؤال الثاين فاكن من نوع دس�توري وخي
املدنیة ا�ولیة. وشعر الرئيس بوجود �الف حممتل �ىل ت� املسأٔ� یتطلب املزید من العمل. وذك�ر بأٔن املستشار القانوين 

م توضی�ًا مفيدًا �شأٔن س�یادة مجعیات ا�ول أ�عضاء يف الویبو و�حتادا ت اليت تد�رها الویبو وتفا�لها مع الهیئات قد�
اخلارجية مثل امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة. ؤأوحض املستشار القانوين ٔأیضًا ٔأنه ٕاذا رغبت ا�ول أ�عضاء يف ٕارشاك اللجنة 

�ا �ستشاریة املس�تق� للرقابة يف ت� العملیة، فسيتعني ٕا�ادة نظر يف والیة ت� اللجنة. وقد حتتاج ت� امل علومة اليت قد�
املستشار القانوين املزید من التوضیح. وقال الرئيس ٕان يف الیوم السابق عندما اكن املد�ر العام �ارضًا، ُطلب توضیح �دد 

ٔأو حصة املوظفني ا��ن ستشملهم املاكفأٓت التنظميیة. ؤأنه ینبغي تقدمي ت� البیا�ت �الل ا�ورة التالیة ٔأو يف مر�� الحقة 
�ورة اجلاریة أٓنذاك. وذك�ر الرئيس بأٔن وفد وا�د �ىل أ�قل قال ٕاهنا مسأٔ� �مة. وقبل عقد ا�ورة التالیة، سيتعني �ىل من ا

أ�مانة ضامن النظر يف لك البیا�ت الالزمة ٕ�معان. وقال الرئيس ٕانه قد یتعني عقد �لسة مع أ�مانة مرحجًا ٔأن �كون يف 
نة الرب�مج واملزيانیة. وٕاذ مل یطلب ٔأي وفد ٔأ�ذ ا�لكمة. خلص الرئيس املناقشات اخلاصة الفرتة الفاص� بني دورَيت جل 

�س�تثناء مسأٔلتني �متني للغایة: ٔأوهلام �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر املرتبط  23�لرب�مج. فأٔشار ٕاىل وجود اتفاق �ىل الرب�مج 
من النس�ة إالنلكزيیة من مرشوع  145واردة يف الصف�ة �ٔ�داء التنظميي وا�ي �شمل �اكلیف املوظفني أ�خرى ال

�قرتاح. ؤأضاف ٔأن أ�مانة ستت�ذ التدابري الالزمة لعقد �لسة مع ا�ول أ�عضاء املهمتة يف الفرتة الفاص� بني ا�ورة 
التوصل ٕاىل اتفاق قبل دورة  اجلاریة أٓنذاك للجنة الرب�مج واملزيانیة وا�ورة التالیة للجنة بغیة التقدم يف ذ� الصدد ورمبا

من النس�ة إالنلكزيیة واملتعلقة  143جلنة الرب�مج واملزيانیة يف شهر یولیو. ؤأما �نهيا فيتعلق �لصیا�ة الواردة يف الصف�ة 
ا أ�مر مضیفًا ��متثیل اجلغرايف. وجش�ع الرئيس الوفود وا�مو�ات إالقلميیة اليت حتتاج ٕاىل املزید من الوقت ٕاىل التشاور يف هذ

ٔأنه قد یتس�ىن الرجوع ٕاىل ت� املسأٔ� يف الیوم التايل للعمل �ىل ٕاجياد �ل لت� املسأٔ�. مث فتح الرئيس �ب املناقشة �شأٔن 
(�دمات ا�مع العامة). وٕاذ مل یطلب ٔأي وفد ٔأ�ذ ا�لكمة ٔأو إالدالء بتعلیقات، فتح الرئيس �ب املناقشة �شأٔن  24الرب�مج 
، فتح الرئيس �ب املناقشة 25(�كنولوجيا املعلومات واالتصاالت). وٕاذ مل تو�د ٔأي تعلیقات �ىل الرب�مج  25الرب�مج 

 (الرقابة ا�ا�لیة). 26�شأٔن الرب�مج 

ؤأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن تقد�ره لعمل شعبة الرقابة ا�ا�لیة مشريًا ٕاىل ٔأن املوارد إالجاملیة  .395
. و�ساءل الوفد عن 2018/19�ملئة مقارنًة �لثنائیة  10.3قد اخنفضت بنس�بة  2020/21الرب�مج واملزيانیة املس�ت�دمة يف 

 ٔأس�باب ذ� �خنفاض.
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وشكرت أ�مانة وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل سؤا�. ؤأوحضت ٔأن اخنفاض موارد املوظفني یُعزى ٔأساسًا ٕاىل  .396
ظفني وبعض الوظائف الشاغرة اليت جيري شغلها. وبو�ه �ام، �رجع �خنفاض ٕاىل �سویة �سویة وظیفتني يف ٕاطار موارد املو 

 هاتني الوظیفتني.

وشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية أ�مانة �ىل التوضیح طالبًا مهنا توضیح مسأٔ� تثبيت الوظیفتني ٔ�نه اكن یعتقد  .397
 لیف.ٔأن حتویل وظیفتني ٕاىل وظیفتني دامئتني �زید من التاك

فأٔ�ابت أ�مانة بأٔنه مت تثبيت وظیفة مؤقتة يف قسم التحقيق وٕالغاء الوظیفة املؤقتة أ�خرى ٔ�غراض املزيانیة  .398
. ٕاذ و�دت أ�مانة أٔن تثبيت وظیفة وا�دة �كفي ٕالدارة عبء العمل. ؤأشارت ٕاىل ٔأنه مىت تبي�نت احلا�ة ٕاىل 2020/21

مي العمل �ارجيًا. ونظرًا ٕاىل �دم ٕاماكنیة التنبؤ بعبء العمل يف موارد موظفني ٕاضافية ٔ�غراض التحقيقات، جيري تلز
التحقيقات، فٕان أ�مانة س�تل�أٔ ٕاىل التلزمي اخلار� مىت زاد عبء العمل. ومن مث، رٔأت أ�مانة ٔأن املزيانیة س�تكون اكفية 

ة ٔأنه مل �ُس��ل اخنفاض فعيل يف وميكن ملكتب املراقب ٔأن �زید ت� املوارد عند �قتضاء كام جرت العادة. ؤأكدت أ�مان
ختصیص املوارد ؤأن �دد الوظائف ظل مس�تقرًا بل ٕان بند موارد �الف املوظفني قد جسلت ز�دة. ويف هنایة املطاف، اكن 

لك ذ� قرار أ�مانة �شأٔن �یفية ختصیص مواردها �تلف ا�االت ٕاذ تبني� عبء العمل ٔأكرث �الل تنفيذ �ر�مج العمل. 
رت أ�مانة بأٔهنا طلبت املزید من املوارد يف املايض وُخصصت لها ت� املوارد املطلوبة �الل فرتة الثنائیة. ؤأشارت ٕاىل وذك� 

ختصیص  2018/19من النس�ة إالنلكزيیة قد توحض �یفية معل الویبو. ٕاذ ورد يف معود املزيانیة املعمتدة  155ٔأن الصف�ة 
فرنك سو�رسي يف معود  987,000، مع تقيید 26ف املوظفني املتصل �لرب�مج فرنك سو�رسي لبند موارد �ال 700,000

لتلبیة  26فرنك سو�رسي ُخصص للرب�مج  287,000املزيانیة بعد التحویالت. ویعين ذ� وجود اع�د ٕاضايف قدره 
�ىل ا�ول أ�عضاء �شفافية �حتیا�ات. ؤأوحضت أ�مانة ٔأن معلیة التنفيذ وٕا�ادة ختصیص املوارد معلیة دینامية تُعرض 

 �مة حىت �كون �ىل �مل �لك ما �دث �الل الثنائیة.

 وشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية أ�مانة ؤأعرب لها عن تقد�ره ملا قدمته من توضیح. .399

مج ، قرر الرئيس فتح �ب املناقشة �شأٔن الرب�26ونظرًا ٕاىل �دم طلب ٔأي وفد أٓخر ٔأ�ذ ا�لكمة �شأٔن الرب�مج  .400
(�دمات املؤمترات واللغات). وقبل اس�هتالل املناقشات، ٔأشاد الرئيس �ملرتمجني الفوریني وشكرمه �ىل صربمه ٔ�نه  27

 یت�دث ٔأحياً� �رس�ة.

وحتدث وفد غوات�ال �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب قائًال ٕانه ال یود ٔأن تفوته الفرصة ليش�ید خبدمات  .401
 نهئا و�شكرها �ىل معلها املمتزي ودمعها الفعال ا�ي مك�ن ا�ول أ�عضاء من العمل بفعالیة.املؤمترات وهي 

إالسالمية) عن امتنانه لعمل �دمات املؤمترات واللغات مشريًا ٕاىل مسامههتا اجللی�  –ؤأعرب وفد ٕا�ران (مجهوریة  .402
 27�ملئة يف مزيانیة الرب�مج  8.6خنفاض املقرتح البالغ يف تنظمي اج��ات الویبو بن�اح. وسأٔل الوفد أ�مانة عن ٔأس�باب �

 وا�ي قد حيد من العمل املمتاز ا�ي ٔأجنزه الرب�مج �الل الثنائیة السابقة.

وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة ب�ان أٓس�یا واحملیط الهادئ وشدد �ىل تقد�ر مجموعته ا�امئ للعمل املمتزي ا�ي  .403
ات واللغات يف املنظمة. فلوال ذ� العمل، ملا اكنت مشاركة ا�مو�ة يف املنظمة فعا� �لقدر نفسه. تؤدیه �دمات املؤمتر 



WO/PBC/29/8  
118 
 

إالسالمية) ٕاذ �رغب أٔیضًا يف ٔأن تبّنيِ أ�مانة ٔأس�باب هذا �خنفاض الكبري.  –و�رر الوفد سؤال وفد ٕا�ران (مجهوریة 
 اللغات فعاًال �لقدر نفسه.وشدد الوفد �ىل ٔأنه یود ٔأن یظل معل �دمات املؤمترات و 

وشكر وفد الصني املنظمة �ىل املس�توى العايل خلدمات املؤمترات واللغات قائًال ٕان ذ� املس�توى املمتزي هو ا�ي  .404
مكنه من املشاركة يف املناقشات املس�تفيضة للجنة �الل ت� ا�ورة. ؤأبدى ٔأم� يف ٔأن حتافظ املنظمة �ىل ذ� املس�توى 

 مات يف املس�تقبل.العايل من اخلد

 ؤأشاد وفد �رواتیا �لعمل املمتاز خلدمات املؤمترات واللغات. ؤأید سؤال الوفود أ�خرى عن اخنفاض املزيانیة. .405

رٔأى الوفد ٔأنه من وشكر وفد �حتاد الرويس أ�مانة �ىل معلها املمتزي يف �دمات املؤمترات واللغات يف الویبو.  .406
ؤأشار ٕاىل التقدم احملرز يف تنفيذ  ٕادارة أ�مانة.معل  ؤأ�ىل اجلودة املمكنة ف� خيصید تقال ال الرضوري احلفاظ �ىل ٔأفضل 

ٔأهداف س�یاسة اللغات. وسأٔل الوفد ٕاذا اكنت مبادئ التعددیة اللغویة قد ُوضعت مشريًا ٕاىل ٔأنه مس�تعد للتعاون يف 
 ٕا�دادها.

 ت� غتنام، ؤأعرب بصفته الوطنیة عن سعادته �ؤأید وفد لیتوانیا بیان مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق .407
الفرصة لتوجيه الشكر ٕاىل �دمات املؤمترات واملرتمجني الفوریني �ىل معلهم املمتزي. و�ساءل الوفد عن ختفيض موارد املوظفني 

عن رسوره  یضاً ؤأعرب الوفد أٔ �ُزمع ز�دة اس�ت�دام ا�اكء �صطناعي ؤأس�باب ذ�. الرب�مج، و�ساءل عام ٕاذا اكن  ��
ن حيث التلكفة. ؤأعرب الوفد عن رغبته يف ماخلدمات الربیدیة  فعالیة احلفاظ �ىل �شمل اسرتاتیجیات التنفيذٔأن لرؤیة 

ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه   يف جنیف ؤأحياً� بعد بدء �ج�ع.وقت متأٔخر �داً  الربیدیة تصل يفلفت �نتباه ٕاىل ٔأن الرسائل 
خضم �ىل الرسائل والو�ئق اليت جيب ٕارسالها، و�ساءل عام ٕاذا اكنت الویبو تفكر يف ٕاماكنیة  فهم ٔأن هناك عبء معل

 لالج�ع. طارئة، �اصة ٕاذا اكنت دعوة إالرسال ٕالكرتونیاً 

الوفود �ىل عبارات الشكر والتقد�ر. وف� یتعلق مبسأٔ� �خنفاض،  وردت أ�مانة مبالحظات �امة وشكرت مجیع .408
اليت ُعقدت يف اجللسة الصباحية حيث ٔأعربت ا�ول أ�عضاء  21ذك�رت أ�مانة ا�ول أ�عضاء �ملناقشة �شأٔن الرب�مج 

یدة قد ُعززت بنقل ٕا�دى عن تقد�رها ٕال�شاء و�دة الترشیفات وٕادارة أ��داث. ؤأوحضت أ�مانة ٔأن ت� الو�دة اجلد
ويه و�دة �دمات الربید والنقل مما یفرس �خنفاض الكبري يف بند �اكلیف املوظفني من ذ�  27و�دات الرب�مج 

من النس�ة إالنلكزيیة. مث انتقلت أ�مانة ٕاىل السؤال  157الرب�مج. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن ذ� التفسري موحض يف الصف�ة 
�صطناعي يف اخلدمات اللغویة. وف� خيص السؤال عن اخلدمات الربیدیة، قالت أ�مانة ٕاهنا س�ترتك  عن اس�ت�دام ا�اكء

الرد ملد�ر شعبة املؤمترات واخلدمات العامة. وذك�رت أ�مانة الوفود بأٔن املد�ر العام قد حتدث كثريًا عن التعددیة اللغویة يف 
�حتاد الرويس، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأهنا تويل ٔأمهیة �برية للتعددیة اللغویة وقت سابق من ا�ورة. وردًا �ىل ما ذ�ره وفد 

بدلیل التنفيذ الناحج لس�یاسة اللغات اليت ساوت بني لغات أ�مم املت�دة الست. ؤأضافت ٔأن الویبو قد ٔأ�حت حبلول هنایة 
مثل امجلعیات وجلنة التنس�یق و�ريهام فضًال الو�ئق �للغات الست �لك اج��اهتا اليت خصت الهیئات الرئيس�یة  2017�ام 

عن الل�ان ا�امئة وأ�فرقة العام�. ؤأكدت أ�مانة ٔأن �دمات الرتمجة التحر�ریة والشفهیة ٕاىل ت� اللغات الست قد ُوفرت 
هود وٕان �لك ت� �ج��ات. وذك�رت ف� خيص �رمجة املنشورات واحملتو�ت الش�بكية ٔأن املنظمة بذلت الكثري من اجل 

ُو�دت احلا�ة ٕاىل مواص� ت� اجلهود. مث انتقلت أ�مانة ٕاىل سؤال وفد لیتوانیا قائً� ٕان الویبو قد اس�تفادت كثريًا من 
آلیة امسها  ٔأ�دث التكنولوجيات يف جمال الرتمجة ومهنا ا�اكء �صطناعي. وذك�رت بأٔن الویبو قد اس�ت�دثت ٔأداة �رمجة أ
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"WIPO Translateة يف أ�صل ٕاىل ر�ن الرباءات ولكن �تت مس�ت�دمة يف لك �دمات الرتمجة. ولفتت " اكنت م و��
أ�مانة �نتباه ٕاىل ٔأهنا قد اس�ت�دمت ٔأداة الرتمجة ا�آلیة ت� يف ٔأعامل �رمجة املنظمة �ري ٔأن ت� الرتمجة ا�آلیة ما يه ٕاال 

ة ا�آلیة أٔن تيرس معلیة الرتمجة ولكهنا �ري قادرة �ىل ٔأداء معل ٔأداة مسا�دة للمرتمجني ال هتدف ٕاىل استبداهلم. ٕاذ ميكن للرتمج
املرتمجني البرش ف� خيص و�ئق اج��ات الویبو �ىل أ�قل. وفضًال عن ذ�، قد أ��د حمرك الرتمجة ا�آلیة �الستناد ٕاىل 

آ  لیًا حتتاج ٕاىل مرتمجني �رش للتأٔكد من ذا�رة الرتمجة اليت ٔأ�دها مرتمجون �رش. ؤأردفت أ�مانة قائ� ٕان النصوص املرتمجة أ
جودهتا وتنقيحها قبل �رشها، ؤأن ت� الرتجامت املنق�ة تُدرج بعد ذ� يف ذا�رة الرتمجة لضامن اجلودة العالیة. واختمتت 

�ىل یقني من أ�مانة ت� املسأٔ� قائً� ٕان الویبو قد اس�تفادت كثريًا من ٔأ�دث إالجنازات يف جمال �كنولوجيات الرتمجة ؤأهنا 
ٔأن التطورات املقب� يف جمال ا�اكء �صطناعي س�تتيح للویبو التقدم ٔأكرث يف ذ� ا�ال. ؤأضافت ٔأن الویبو تتعاون مع 

أ�مم املت�دة و�حتاد أ�ورويب ومنظامت ٔأخرى يف هذا الصدد. وف� خيص السؤال عن اخلدمات الربیدیة، ذ�رت أ�مانة ٔأن 
واخلدمات العامة سيتوىل الرد. وشكرت أ�مانة ا�ول أ�عضاء �ىل تعلیقاهتا �شأٔن مؤمترات الویبو  مد�ر شعبة املؤمترات

و�دماهتا العامة ٕاذ حيفز ذ� التقد�ر الزمالء املعنیني كثريًا. ؤأ�اطت أ�مانة �لامً جبدیة �لسؤال ا�ي طر�ه وفد لیتوانیا عن 
بارشة لالطالع �ىل ٔأمث� حمددة. وذ�رت ٔأن و�دة �دمات الربید تعاجل �الیًا حنو تأٔخر الربید قائً� ٕاهنا ستتواصل مع الوفد م 

�ملئة املراسالت املتعلقة بنظام معاهدة  91ملیون عنرص �ریدي يف الس�نة مهنا حصة ضئی� �سبيًا ختص املؤمترات وختص 
كرتوين عوضًا عن الوريق ٔأولویة للمنظمة تؤ�ر الرباءات ونظام مدرید. وال �زال السعي ٕاىل ز�دة اس�ت�دام وسائل الربید إالل

تأٔثريًا مبارشًا يف املوارد املطلوبة. وف� خيص املراسالت املتعلقة �ملؤمترات حتدیدًا، ٔأكدت أ�مانة أٔهنا �تت �رسل لك ت� 
املذ�ورة مع الوفود للتأٔكد من  املراسالت ٕالكرتونیًا ٕاضافًة ٕاىل النسخ الورقية. ؤأكدت أ�مانة جمددًا ٔأهنا ستتابع �االت التأٔخر

 �دم �كررها.

ؤأشاد وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية خبدمات املؤمترات واللغات ملا ٔأدته من معل ممتزي. وطرح الوفد سؤاًال عن  .409
 ٕاطالق من النس�ة إالنلكزيیة حيث قيل "ٕاننا نعزتم مثالً  6" مهنا الواردة يف الصف�ة 6مقدمة املد�ر العام وحتدیدًا النقطة "

منصة �دیدة للمؤمترات س�تتيح �رش و�ئق �ج��ات و�سجیل �لساهتا بطریقة فعا� ٔأكرث ومتا�ة مجلهور ٔأوسع". وطلب 
 الوفد من أ�مانة تقدمي حملة �امة عن املقصود بذ�.

واملزيانیة للثنائیة  وشكر وفد ٕاندونيس�یا أ�مانة �ىل ٕا�ا�هتا عن السؤال اخلاص �الخنفاض املس�ل يف اقرتاح الرب�مج .410
. ؤأعرب عن رسوره ٔ�ن ذ� مل �س�تتبع، كام فهم، ٔأي اخنفاض يف التاكلیف وموارد املوظفني �ري املتعلقة 2020/21

 خبدمات الربید والنقل ؤأن �دمات املؤمترات لن �شهد ٔأي اخنفاض يف �اكلیفها وموارد املوظفني ا�صصة لها.

ه الصحیح للوضع مشريًة مع ذ� ٕاىل ٔأن الویبو �سعى دامئًا ٕاىل حتقيق ٔأو�ه ؤأكدت أ�مانة لوفد ٕاندونيس�یا فهم .411
الفعالیة. ومن هذا املنطلق، قد یتعني ٕا�ادة توزیع وظائف ٔأو قد جتد الوفود، �ىل غرار الرب�مج السابق، مزجيًا خمتلفًا بني 

انة ٔأهنا مسأٔ� دا�لیة ميكهنا ٔأن تعاجلها بنفسها. عقود املوظفني و�ري املوظفني املس�ت�دمة ٕالجناز ٔأعامل الویبو. ؤأكدت أ�م
. وشكرت أ�مانة وفد الوال�ت 21ؤأضافت أ�مانة ٔأن لك الوظائف اخلاصة خبدمات الربید والنقل اكنت تتعلق �لرب�مج 

حيث ورد  27ج املت�دة أ�مر�كية �ىل سؤا� عن منصة ٕادارة املؤمترات. ؤأشارت ٕاىل اسرتاتیجیات التنفيذ يف ٕاطار الرب�م
�دد من إالشارات �شأٔن تعز�ز فعالیة ٕادارة املؤمترات يف الویبو عن طریق منصة متاكم� خلدمات املؤمترات. وذ�رت أ�مانة 

ٔأن ت� املنصة تغطي مجمو�ة من الوظائف املتص� �ملؤمترات مثل ٔأمتتة تدفقات العمل ا�ا�لیة اليت تتطلب �الیًا الكثري من 
ث للمندوبني، وٕادارة ٔأفضل لبیا�ت االتصال �ملندوبني مما سزيید من العمل الیدوي.  وستشمل نظام �سجیل ش�بيك حمد�
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فعالیة اخلدمات الربیدیة، ووا�ات �ارجية متعلقة �ملؤمترات �كون ٔأ�رس اس�ت�دامًا. ؤأوحضت أ�مانة ٔأنه مرشوع �بري 
، ٔأعربت أ�مانة عن 27تالیة. وقبل اختتام املناقشة �شأٔن الرب�مج ومتعدد العنارص ال �زال �ارً� وسيس�متر �الل الثنائیة ال 

ومؤرشاته  19رغبهتا يف إالدالء بتعلیق موجز. فرجعت أ�مانة ٕاىل املناقشات اليت ُعقدت يف الیوم السابق �شأٔن الرب�مج 
ج. وذ�رت ٔأن املؤرشات قد تتأٔ�ر املتعلقة �لتغطیة اللغویة مؤكدًة ٔأن ت� املؤرشات مرتابطة ومشرتكة مع �دد من الربام

حبسب تقدم املناقشات اخلاصة �جلانب املايل. ؤأكدت ما خلصه الرئيس يف الیوم السابق �شأٔن النقاط اليت ٔأ�رهتا �دة وفود 
مج متصل �لرب� 19عن التغطیة اللغویة، وهو ٔأن مناقشة �ري رمسیة �اریة مع الوفود املهمتة. ؤأضافت ٔأنه یبدو ٔأن الرب�مج 

 .19. فاقرتحت تأٔجيل مناقشة مزيانیة ذ� الرب�مج ٕاىل �ني �ل مسأٔ� الرب�مج 27

ؤأنه  27و 19وسأٔل الرئيس الوفود ٕاذا اكنت �هيا ٔأس�ئ� ٕاضافية. واقرتح إال�اطة �لامً بوجود ص� بني الرب�جمني  .412
 .19عقب مناقشات الرب�مج  27ميكن مواص� مناقشة الرب�مج 

"تأٔمني املعلومات والسالمة وأ�من" مشريًا ٕاىل وجود �دد من  28فتح �ب املناقشة �شأٔن الرب�مج مث ٔأ�اد الرئيس  .413
. وفتح الرئيس �ب طرح أ�س�ئ� اجلدیدة. توقيت�دمة الویبو الرمقیة ٔ�ختام ال س�� مسأٔ�  املسائل الواجب معاجلهتا وال

قيدًا مقرت�ًا تقدمي عرض مدته عرش دقائق قبل اسرتا�ة الغداء ؤأشار ٕاىل ٔأنه یدرك ٔأن ذ� الرب�مج من ٔأكرث الربامج تع 
واس�تئناف املناقشة يف الیوم التايل حىت یتس�ىن للجنة استيعاب املعلومات اخلاصة �خلدمة الرمقیة ٔ�ختام التوقيت ومتكني 

 الوفود من طرح ٔأس�ئلهتا وإالدالء بتعلیقاهتا يف الیوم التايل.

ات �فتتاحية للمد�ر العام حيث ٔأ�لن اقرتاح ٕاطالق �دمة الویبو الرمقیة ٔ�ختام التوقيت ؤأشارت أ�مانة ٕاىل التعلیق .414
ٕاك�دى �دمات الویبو اجلدیدة يف الثنائیة التالیة. وقال ٕان ت� اخلدمة توا�ب التحول الرمقي خلدمات الویبو ومعلیاهتا 

 ٔأحناء العامل. ومن مث، سعت أ�مانة مؤقتًا ٕاىل حتدید و�س�تجیب للطلب املزتاید �ىل أ��شطة �بتاكریة وإالبداعیة يف لك
طلب السوق ف� خيص اخلدمات الرمقیة ٔ�ختام التوقيت اليت تتطلب مس�توى رفيعًا من اخلربات وتنطوي �ىل متطلبات 

قت �ىل ٔأنه تقنیة �برية ٕال�داد النظام املعلومايت الالزم. وقالت أ�مانة ٕاهنا حبثت عن ٔأ�سب �ر�مج �� الغرض واتف
 املسؤول عن أ�من وتأٔمني املعلومات. 28الرب�مج 

 وستناقش أ�مانة ٔأیضاً وقالت أ�مانة ٕاهنا ستبدٔأ عرضها املوجز مبعلومات ٔأساس�یة عن املقصود بأٔختام التوقيت الرمقیة.  .415
التكنولوجيات املس�ت�دمة تت�دث عن بعض �االت �س�ت�دام احملمت� و ملاذا تعّد الویبو ٔأفضل ماكن لتوفري ت� اخلدمة وس 

املد�ر العام يف ٕالیه ما ٔأشار ٔأكدت أ�مانة و  واجلداول الزمنیة للمبادرة.املطلوبة املوارد مسأٔ� تناول ت ٔأ�ريًا، س�  �مع اخلدمة.
ٕاذ ٔأضفت �كنولوجيا  الویبو �س�تجیب �س�مترار للتغريات الرسیعة يف �قتصاد الرمقي.وهو ٔأن  مالحظاته �فتتاحية

الویبو ٕاىل احلفاظ �ىل  مات واالتصاالت طابعًا �املیًا �ىل �دمات الویبو وحولت العملیات ا�ا�لیة للویبو. وحتتاجاملعلو 
قدرهتا التنافس�یة و�اذبيهتا ؤأمن معلیاهتا وهذا هو السبب يف ٔأن ٔأنظمة ؤأدوات �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت اكنت 

 من ٔأ�ل تعز�ز تبادل املعرفة والتكنولوجيا مع ا�ول أ�عضاء. �كو�ن الكفاءات ٔأ�شطةالتمنیة و  ٔأجندةجزءًا ال یتجزٔأ من 
ق ذ� طب� یُ عندما و  ٕان ٔأ�د اجلوانب املهمة للتحول الرمقي هو إالدارة الفعا� للبیا�ت يف �قتصاد الرمقي. و�بعت أ�مانة قائ�ً 

ٕالدارة البیا�ت الرمقیة  سلميةيف جمال �بتاكر �ٔ�دوات وا�آلیات ال یعين �زوید اجلهات الفا��  ه�ىل جمال امللكية الفكریة، فٕان
ومن مث، اكنت ٔأختام التوقيت الرمقیة من اخلدمات الكثرية املمكنة اليت ميكن للویبو تقدميها  اخلاصة هبا ف� یتعلق �البتاكر.

مقیة تبدو مسأٔ� تقنیة للغایة، فأٔرادت أ�مانة �مع �بتاكر وأ��شطة إالبداعیة. والحظت أ�مانة ٔأن ٔأختام التوقيت الر 
ثبت وجود ملف رمقي ت شهادات موقعة ٕالكرتونیًا يه الرمقیة  ٔأختام التوقيتأ�مانة ٔأن توضیحها وتبس�یطها للجنة. فأٔوحضت 
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أ�ش�اص لتوثیق ولعلها ٔأش�به �ملوثق الرمقي. وش�هبت أ�مانة اخلدمة �ملوثقني التقلیدیني عندما یتو�ه ٕا�هيم  يف وقت معني.
مستند قانوين. و�كون نتي�ة ذ� مستند خمتوم وموقع ومذیل بتارخي. ومن مث، فٕان ٔأختام التوقيت الرمقیة يه النس�ة الرمقیة 
من املوثق التقلیدي. ؤأشارت أ�مانة �ىل ٔأنه ميكن لهؤالء املوثقني ٔأن �ر�كبوا ٔأخطاء ٔأو ميكن �زو�ر التوقيعات ٔأو التالعب 

بعد التوثیق. ولكن ال ميكن ٔأن حيدث ذ� يف ٕاطار �دمة ٔأختام التوقيت الرمقیة. حفىت للویبو، الكيان ا�ي �ملستندات 
یو� ٔأختام التوقيت، ال ميكهنا تغیري ٔأختام التوقيت يف ٕاطار هذه العملیة الرمقیة، وال ميكن ٔأن تو� ٔأختام توقيت مزورة نظرًا 

عين ٔأن الویبو س�تكون قادرة، مع ٔأختام التوقيت املوثوق هبا تو��، فٕان �دمة. ٕاىل الضوابط التكنولوجية أ�منیة املس�ت
من ٕا�الن ٔأن �رخي وتوقيت خمت التوقيت دقيقان وال ميكن العبث هبام. وس�تكون السلطة اليت توفر در�ة �الیة من الثقة، 

ًا ٕاىل التقنیات والعملیات احملمكة وا�ٓمنة �دمة ٔأختام التوقيت ٔأو اليت س�تو� ت� أ�ختام يه هیئة ٔأختام التوقيت. ونظر 
 اخلدمة عند تطبیقاملصنف أ�صيل للمبتكر ٔأو املبدع دلیًال قوً� �بتًا �ىل وجود وسالمة املس�ت�دمة، س�توفر ت� الهیئة 

م ٕاىل مس�ت�ديم  �ىل جمال امللكية الفكریة. و�كون نتاج التوثیق يف ت� احلا� هو الشهادة الرمقیة ٔأو الرمز الرمقي ا�ي س�ُیقد�
هیئة ٕاصدار ٔأختام توقيت ومزود خلدمات رمقیة ش�بكية ٔ�ختام التوقيت ��، اكن اقرتاح الویبو هو ٔأن تصبح اخلدمة. و

س�تقدم الویبو اخلدمة مقابل رمس رمزي، �البتاكر وإالبداع. و لفائدة املبتكر�ن واجلهات الفعا� أ�خرى من ٔأ�ل ا�هنوض 
الویبو س�تكون قادرة �ىل اسرتداد است�راهتا أ�ولیة يف غضون فرتة  یُتوقع ٔأنٕاىل احلسا�ت و�فرتاضات أ�ولیة،  واستناداً 

لن تتلقى الویبو ٔأو ختزن و  الرمقي. شهادة وجود ٔأو حيازة امللف ، بصفهتا هیئة ٔأختام التوقيت،س�تصدر الویبوو  زمنیة معقو�.
ولعل من أ�س�ئ� البدهيیة  أ�صيل ولن �كون �هيا ٔأي معلومات عن حمتوى امللف أ�صيل.امللف يف ٔأي وقت من أ�وقات 

، فكيف ميكهنا القيام بذ�  اليت ميكن طر�ا يف هذا الصدد: "ٕاذا اكنت الویبو تصدق �ىل وجود ملف ما يف وقت معني�
). ٕاذ س�تخضع الویبو امللف hashingي امللف أ�صيل املعين". والرد هو ٔأهنا س�تفعل ذ� �س�ت�دام دا� التجزئة (دون تلق

دون دال� ولكهنا متزي امللف أ�صيل عن سا�ر امللفات.  احملارفتات ٔأو سلس� من البِ أ�صيل خلوارزمية �شفري تفيض ٕاىل 
ال ميكن للویبو ٔأن �س�تعید مهنا احملتوى أ�صيل للملف. فبعبارة ٔأخرى، لن و�كون ت� السلس� هنائیة و�ري اس�تداللیة ف

حتتفظ الویبو �س�ل للمصنفات أ�صلیة وٕامنا س�تحتفظ �س�ل لتسلسالت التجزئة للمصنفات أ�صلیة. وفضًال عن ذ�، 
تثبت وجود ٔأو حيازة ملف لن تؤكد وال تنسق ملكية املصنف أ�صيل ولن متنح ٔأي حق من حقوق امللكية الفكریة. وٕامنا س� 

رمقي ٔأو مصنف ٔأصيل �ى مس�ت�دم معني يف وقت حمدد. ومن مث، ال ميكن اس�تغالل �دمة الویبو الرمقیة ٔ�ختام التوقيت 
 يف ٔأعامل �حتیال. ومن أ�س�ئ� املرشو�ة الواجب طر�ا هو السبب ا�ي جيعل الویبو ٔأ�سب ماكن لتقدمي هذه اخلدمة.

بوال�هتا ا�هنوض �البتاكر وإالبداع لفائدة امجلیع، ميكهنا مسا�دة املبتكر�ن واملبد�ني حول العامل يف موا�بة  ٕاذ ٕان الویبو ملزتمة
اخلدمة �دمات الویبو ت� س�تمكل التحول الرمقي عن طریق �زویدمه بأٔدوات وتقنیات ٕالدارة بیا�هتم اخلاصة �البتاكر. و 

�كفل امحلایة، يف �ني ٔأن  اتمعاهد القامئة تنظمهأ�ن اخلدمات  دون التنافس معها يف جمال امللكية الفكریة القامئةالعاملیة 
يف وقت زمين ٔأصيل  مصنفللجهات الفا�� يف جمال �بتاكر ٕاثبات حيازة ٔأو وجود  تيحس�ت  ٔأختام التوقيت الرمقیة�دمة 

م ت� الشهادة اليت وفرهتا الویبو � ٕاىل حممك ة ٔأو هیئة قضائیة ٔأو معلیة �سویة مناز�ات حمدد. فميكن للمس�ت�دم ٔأن یقّدِ
ٕالثبات ملكية امللف ولكن لن �شارك الویبو يف ٔأي من ت� العملیات. وتدرك الویبو وجود �دد من �دمات ٔأختام التوقيت 

يف السوق �س�تجیب الحتیا�ات ا�ول املتقدمة �ٔ�ساس. فميكن للویبو ٔأن تقدم �دمة ٔأمشل للمس�ت�دمني احملمتلني من 
ب�ان اليت تفتقر خلدمات ٔأختام توقيت رمقیة. ٕاذ �متتع الویبو خبربة واسعة وماكنة فریدة وقدرات موثوق هبا لتوفري �دمات ال 

�املیة يف جمال امللكية الفكریة �كون حممكة وأٓمنة وذات �املیة. وتؤمن الویبو ٔأن ٕ�ماكهنا �س�تفادة من ت� إالماك�ت 
ٔأجرت الویبو ٔأیضًا ٔأحباً� ٔأولیة . وقد  ٕادارة مصنفاهتم الرمقیة �س�ت�دام �دمة ٔأختام التوقيتملسا�دة املبتكر�ن واملبد�ني يف

الرمقیة يف القطا�ني  ٔأختام التوقيتعن السوق، وعینت رشكة استشاریة �ارجية مس�تق� ٕالجراء دراسة اس�تقصائیة لسوق 
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مية رمسیة �امة حمدود ؤأن ت� اخلدمات �ري متا�ة و�لصت ا�راسة ٕاىل ٔأن توفر �دمة ٔأختام توقيت حكو  العام واخلاص.
يف �البیة الب�ان. و�لصت ا�راسة ٔأیضًا ٕاىل ٔأن �دم وجود هیئة معرتف هبا دولیًا ٕالصدار ٔأختام التوقيت نقص �بري 

لت�اریة ؤأوصت بأٔن �دمة ٔ�ختام التوقيت �ر�اها الویبو س�تكون ذات قمية و�سد ت� الفجوة. وقي�مت �ددًا من ال�ذج ا
ؤأوصت يف هنایة املطاف بأٔن تد�ر الویبو �دمة ٔأختام توقيت �اصة هبا. وقد قيِّمت وثبتت اجلدوى الفنیة لتشغیل اخلدمة 
ما دامت البنية التحتیة ٔ�ختام التوقيت يف الویبو والتكنولوجيات أ�ساس�یة س�متتثل للمعایري املقبو� دولیًا والالزمة لتشغیل 

قيت. ویو�د �دد من السيناریوهات احملمت� الس�ت�دام �دمة ٔأختام التوقيت. وذ�رت أ�مانة بعضها. هیئة ٕاصدار ٔأختام تو 
فميكن ملاليك أ�رسار الت�اریة توثیق ٔأرسارمه الت�اریة و�ريها من امللفات �ري املكشوف عهنا ورموز املصدر والبیا�ت 

الویبو العاملیة للملكية الفكریة، أٔي نظام معاهدة الرباءات  البحثیة واملالحظات العلمیة �سهو�. وميكن ملس�ت�ديم �دمات
ونظام مدرید ونظام الهاي، ٔأن �س�ت�دموا اخلدمة ٕالدارة أ�عامل التحضريیة قبل ٕایداع طلب احلصول �ىل ٔأ�د حقوق 

ایة مبوجب حقوق امللكية الفكریة. فميكن لل�دمة ٔأن �كون خطوة وس�یطة يف مسار اجلهة �بتاكریة الفا�� ٕاىل ال�س امحل
امللكية الفكریة عن طریق ٕایداع الطلب ا�هنايئ للحصول �ىل ذ� احلق. وميكن جلهات ٔأخرى ٔأن �س�ت�دم �دمة ٔأختام 

طریقة ٔأو معلیة ولقد ُوثقت  التوقيت ٕالدارة الو�ئق القانونیة املرتبطة �مللكية الفكریة مثل الرتاخيص واتفاقات �دم الكشف. 
خمت توقيت ليست �دیدة ولن خترتعها  فٕان معلیة ٕا�شاء ومن مث، شلك �بري يف املعایري والقوانني ا�ولیة.�  خمت توقيتٕا�شاء 

) اليت PKIالویبو. وقد ُعرف خمت التوقيت الرمقي كجزء من �كنولوجيا التوقيعات إاللكرتونیة ٔأو البنية حتتیة للمفاتیح العامة (
مع ٕاضافة تدقيق �ار� مس�تقل س�ت�دم الویبو ببساطة هذا املعیار املقبول ست ظهرت منذ ما �زید �ىل عقد�ن من الزمن. و 

ؤأ�زة معمتدة ٕال�شاء �دمة ٔأمنیة ش�بكية ميكن الوثوق هبا بدر�ة �برية لضامن رسیة وسالمة وحصة الشهادات اليت تصدرها 
خضعوها و  RFC3161دولیة مثل  وحىت تعمل الویبو كهیئة ٕالصدار ٔأختام التوقيت، س�تعني �لهيا استيفاء معایري الویبو.

آلیات و لتدقيق مس�تقل جيریه طرف �ار� لضامن �متثال قبل ٕاطالق اخلدمة.  دون اخلوض يف الكثري من تفاصیل أ
ٔأرادت أ�مانة تعریف اللجنة �ىل طریقة معل اخلدمة �امًة. فقالت ٕان اخلدمة تتكون من ثالث مكو�ت رئيس�یة اخلدمة، 

دم. فميكن ختیل مس�ت�دم �رید احلصول �ىل خمت توقيت رمقي فيد�ل �ىل موقع الویبو إاللكرتوين �متحور حول جتربة املس�ت�
ٔأي ٔأنظمة معاهدة  –و�س�ل نفسه مث ید�ل ٕاىل اخلدمة. ولن حيتاج مس�ت�دمو اخلدمات العاملیة للملكية الفكریة القامئة 

، خيتار املس�ت�دم ملف ٔأو ٔأكرث �رید خمت توقيته. مث ٕاىل التسجیل جمددًا. وبعد �سجیل ا�خول -الرباءات ومدرید والهاي 
�ملئة من احلاالت، ینهتيي اس�ت�دام ذ� املس�ت�دم  90ٔأو  80�سدد رسامً رمزً� للمنظمة للحصول �ىل ذ� اخلمت. ويف 

خمت  �ملئة من احلاالت، ميكن للمس�ت�دم الرجوع ٕاىل �دمة الویبو للتحقق من 15ٕاىل  10خلدمة ٔأختام التوقيت. ويف 
التوقيت وٕاثبات وجود ملف ما يف وقت حمدد. وقد �كون ذ� يف ٕاطار معلیة لتسویة مناز�ة ٔأو ٕاجراء قضايئ. وقد ینقيض 

م �دمة التحقق ملس�ت�ديم  بني اخلطوتني الثانیة والثالثة �امان ٔأو ثالثة ٔأو ٔأربعة ٔأو حىت مخسة ٔأعوام بعد تولید اخلمت. وس�تقد�
ر �ست�ر أ�ويل يف املرشوع التجریيب اخلدمة دون مقابل يف �ني س�  یكون تولید خمت التوقيت مقابل رمس رمزي. وقّدِ

ملیون فرنك سو�رسي مبا �شمل �اكلیف املوظفني  1.3خلدمة ٔأختام التوقيت الرمقیة للویبو �الل الثنائیة التالیة بنحو 
من ٔأ�ل إالطالق أ�ويل  2020رائیة والفنیة يف �ام و�الف املوظفني. واكنت أ�مانة هتدف ٕاىل ٕا�شاء البنية التحتیة إالج

سيناریو ا�رتازي ومتوسط  –لل�دمة. واستنادًا ٕاىل حسا�ت �ست�رات أ�ولیة، نظرت أ�مانة يف �دة سيناریوهات 
ام، ورٔأت ٔأهنا ستمتكن من اسرتداد است�راهتا يف غضون س�نتني ٕاىل مخس س�نوات من ٕاطالق اخلدمة. ويف اخلت –وخماطر 

ذ�رت أ�مانة ٔأنه ميكن �طالع �ىل معلومات ٕاضافية يف وثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة الواردة �ىل املوقع إاللكرتوين ا�صص 
 للجنة الرب�مج واملزيانیة.
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ؤأبدى الرئيس ٔأم� يف ٔأن �سامه عرض أ�مانة يف ٕا�راء املناقشات اليت س�ُتجرى يف الیوم التايل ؤأنه س�یتيح للوفود  .416
اليت تود طرح ٔأس�ئ� عن التفاصیل الفنیة الفرصة للتشاور مع �رباهئم الفنیني حىت ذ� الوقت. مث د�ا الرئيس الوفود اليت 

التواصل �ري الرمسي مع أ�مانة بعد اجللسة ٕاذا اكنت تو�د توضی�ات فنیة حقيقية  تود طرح ٔأس�ئ� عن التفاصیل الفنیة ٕاىل
تتطلب املزید من املناقشة �الل فرتة ما بعد الظهر. ؤأشار ٕاىل ٔأن رشاحئ العرض س�ُتوزع بعد اختتام اجللسة من ٔأ�ل 

سائل العالقة تضمنت مسأٔ� الصیا�ة اخلاصة ٕارسالها ٕاىل اخلرباء الفنیني يف العامصة عند �قتضاء. وذك�ر الرئيس بأٔن امل 
من النس�ة إالنلكزيیة. وذك�ر بأٔن مناقشات قد ُعقدت  143والواردة يف الصف�ة  23�لتوازن اجلغرايف يف ٕاطار الرب�مج 

 . وفضًال عن ذ�،19�شأٔن مؤرش اللغات ؤأن وفدًا اكن ��ً خباصة مبؤرشات �دیدة �شأٔن اللغات يف ٕاطار الرب�مج 
والص� بني معل الویبو ومعل أ��اكن وما ٕاذا اكن ینبغي تغیري عبارة  7ٔأجریت مناقشة �شأٔن معل أ��اكن يف ٕاطار الرب�مج 

"العالمات الت�اریة" ٕاىل "امللكية الفكریة". وذك�ر الوفد �ه�م وفد�ن �ىل أ�قل بذ�. وذ�ر الرئيس ٔأن وفد ٕایطالیا قد ٔأ�ر 
. وذك�ر الرئيس بأٔنه ميكن مناقشة ت� املسائل �الل اجللسة 20و 9لش�بونة يف ٕاطار الرب�جمني مسأٔ� تتعلق مبؤرشات 

 –س�� الوفود اليت تود ٕاد�ال تغیريات  وال –العامة كام جرت العادة ؤأنه سريجع ٕا�هيا يف الیوم التايل، ولكنه �شد الوفود 
لتوصل ٕاىل اقرتا�ات واحضة للغایة مث ٕاجراء مشاورات �ري رمسیة مع ٕاىل اغتنام فرتة ما بعد الظهر للعمل مع أ�مانة �ىل ا

 –يف الیوم التايل مث س�ینتقل ٕاىل املرفق الثالث  28الوفود املهمتة. وقال الوفد ٕانه س�یعید فتح املناقشة �شأٔن الرب�مج 
التقدم ا�ي ميكن ٕاحرازه ختصیص إال�رادات والنفقات حبسب لك احتاد قبل اس�تعراض لك املسائل العالقة ملعرفة مدى 

�الل أ�س�بوع حللها. ؤأردف قائًال ٕان الهدف من هذه ا�ورة أ�وىل للجنة الرب�مج واملزيانیة يه اس�تعراض اقرتاح املزيانیة 
و�سجیل االتفاق �ىل ما ميكن من املسائل. مث س�یعرض الرئيس مرشوع قرار یلخص فيه العمل املنجز �الل أ�س�بوع 

 النقاط املتفق �لهيا واملسائل العالقة الواجب �لها قبل دورة یولیو.و�شري فيه ٕاىل 

. وقبل 2020/21من �دول أ�عامل عن مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة  6ؤأ�اد الرئيس فتح البند  .417
مج خيضع للمناقشة. يف ٕاطار الهدف �سرتاتیجي التاسع، ذك�ر الوفد بأٔنه أٓخر �ر� 28�نتقال ٕاىل اس�تعراض الرب�مج 

واغتمن الفرصة لتلخیص التغیريات اليت اتفق �لهيا يف الیوم السابق يف ٕاطار الهدف �سرتاتیجي التاسع. فالتفت ٕاىل الرب�مج 
من النس�ة إالنلكزيیة �شأٔن املوارد ا�صصة لل�دمات املشرتكة مع أ�مم  130مذكِّرًا �لتغیري املتفق �لیه يف الصف�ة  21

. وقال ٕانه ال 2018/19فرنك سو�رسي متاش�یًا مع املزيانیة املعمتدة للثنائیة  80,000دة واليت اكن من املفرتض ٔأن �كون املت�
، ال تو�د تغیريات ولكن ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن 27. وف� خيص الرب�مج 26و 25و 24و 22تو�د تغیريات يف الربامج 

"االتصاالت") (ٕا�دى املسائل العالقة) قد تؤ�ر يف مزيانیة  19ر الرب�مج �س�تنتا�ات اخلاصة مبؤرشات أ�داء يف ٕاطا
یتعلق �التصاالت ؤأن ٔأكرث من وفد طلب تغیري مؤرش أ�داء اخلاص بعدد  19. وذك�ر الرئيس بأٔن الرب�مج 27الرب�مج 

ود ٕاىل الرجوع ٕاىل مزيانیة الرب�مج املنشورات �للغات الست الرمسیة. ؤأوحض ٔأنه يف �ال تغیري املؤرشات، قد حتتاج الوف
"�دمات املؤمترات واللغات"، كام نصحت أ�مانة، من ٔأ�ل تيسري ذ�. مث ٔأردف الرئيس قائًال ٕانه تو�د مخس بنود  27

�القة يف �س�تعراض العام للربامج حبسب الهدف �سرتاتیجي، ؤأعرب عن رغبته يف تلخیصها مضیفًا ٔأنه س�یفتح �ب 
ذ� ملعرفة املس�ت�دات اليت وصلت ٕا�هيا الوفود املهمتة بت� البنود. فاكنت املسأٔ� العالقة أ�وىل تتعلق  التعلیق بعد

وحتدیدًا اسرتاتیجیة التنفيذ املتعلقة بعمل أ��اكن. ؤأما املسأٔ� الثانیة، فاكنت تتعلق مبؤرش  7�سرتاتیجیات تنفيذ الرب�مج 
. ؤأما املسأٔ� الثالثة فاكنت ختص مؤرش أ�داء 20و 9فية لنظام لش�بونة يف الرب�جمني أ�داء اخلاص بتوس�یع التغطیة اجلغرا

 23. ؤأما املسأٔ� الرابعة فاكنت ختص الرب�مج 19املتعلق برتمجة منشورات الویبو ٕاىل اللغات الرمسیة لكها يف ٕاطار الرب�مج 
صصة للتنوع اجلغرايف. ؤأما املسأٔ� اخلامسة فاكنت ختص الرب�مج وحتدیدًا اسرتاتیجیات التنفيذ والتفسري اخلاص �ملوارد ا�



WO/PBC/29/8  
124 
 

ٔأیضًا وحتدیدًا �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر التنظميي املدرج يف بند �اكلیف املوظفني أ�خرى. وقال الرئيس ٕان ذ� ملخص  23
 افتتح الرئيس �ب التعلیق للوفود املسائل امخلس العالقة مشريًا ٕاىل ٔأن اجللسة ستنظر بعدها يف أٓخر �ر�مج واملرفقات. مث

 �شأٔن النقاط امخلس العالقة.

�شأٔن مر�و الویبو للتحكمي والوساطة وذ�ر ٔأنه عقد  7اقُرتح تعدیل طفيف يف الرب�مج وذك�ر وفد الربازیل بأٔنه  .418
آلیة امحلایة يف ٔأنظمة أٔسامء احلقول اكنت ختضع  مناقشات ممثرة و�ري رمسیة مع وفود ٔأخرى �متة. ؤأشار ٕاىل ٔأن جوانب أ

ؤأشار وفد الربازیل ٕاىل ٔأنه اكن هناك للمناقشة يف ٕاطار جلنة العالمات. ؤأضاف ٔأهنا مسأٔ� قدمية العهد يف الویبو بدٔأت 
یتعلق مبركز الویبو للتحكمي يف الوساطة ؤأشار ٕاىل ٔأن الوفد ٔأجرى بعض املناقشات املمثرة  7تعدیل صغري مقرتح يف الرب�مج 

آلیة امحلایة يف ٔأنظمة أٔسامء احلقول ختضع للمناقشة يف  ة مع الوفود املهمتة أ�خرى.و�ري الرمسی والحظت الوفود ٔأن جوانب أ
جلنة العالمات. ؤأضاف ٔأن �� املوضوع �رخي طویل يف الویبو بدٔأ مع ٔأول معلیة للویبو �شأٔن ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت 

. مث اس�هتلت الویبو معلیة �نیة �شأٔن ٔأسامء احلقول ا�ات املتعلقة بأٔسامء احلقولللس�یاسة املو�دة لتسویة الزن اليت ٔأسفرت عن 
�ىل إالنرتنت اكنت تتعلق مبجمو�ة من املعرفات، خبالف العالمات الت�اریة، واليت تقف �ىل سوء النیة واس�ت�دام البیا�ت 

تناقشها املنظمة. ؤأوحض ٔأهنا ختضع للمناقشة يف املضل� يف التسجیالت. وقال الوفد ٕاهنا تظل مسأٔ� �مة للغایة جيب ٔأن 
ٕاطار جلنة العالمات ولكن ف� خيص ٔأ�شطة مركز الویبو للتحكمي والوساطة، قال الوفد ٕانه ميكنه ٔأن �كون مرً� ؤأن ینضم 

 من النس�ة إالنلكزيیة. 60ٕاىل توافق ا�ٓراء �شأٔن اللغة أ�صلیة املقرت�ة يف الصف�ة 

. فقال ٕان البعد اجلغرايف �م ٔ�ن ٔأ�د أ�هداف هو 20و 9وضیح سبب اقرتا�ه املتعلق �لرب�جمني ؤأراد وفد ٕایطالیا ت .419
ز�دة مشاركة الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا يف نظام لش�بونة. وحرصًا �ىل الشفافية وحتسني فهم ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل 

تغیري �ع�دات املقرت�ة يف بنَدي موارد املوظفني و�الف املوظفني، دون  20و 9أ��شطة املضطلع هبا يف ٕاطار الرب�جمني 
رٔأى الوفد ٔأن وضع مؤرش ٔأداء یذ�ر رصا�ًة �دد الب�ان يف ت� املناطق اليت تنضم ٕاىل النظام مطلوب. ٕاذ سيسا�د ذ� 

غرايف. ومع ذ�، ال یظهر هذا نظرًا ٕاىل وجود مؤرش �شأٔن البعد اجل 32ٔأعضاء النظام �ىل ٕادراك ما هو مدرج يف الرب�مج 
املؤرش ٕاال العدد إالجاميل. ومن مث، فٕان طلب الوفد هو �سلیط الضوء �ىل املناطق اجلغرافية احملددة اليت �ركز الرب�مج 

مع� �لهيا. ومع ذ�، فٕان الوفد مس�تعد للت�يل �ملرونة يف هذا الصدد. وشدد الوفد �ىل �دم وجود ٔأي أٓ�ر �ىل اجلوانب 
الیة وال البرشیة وٕامنا هيدف اقرتا�ه ٕاىل حتقيق ��ساق والشفافية �ىل غرار نظاَمي مدرید والهاي حيث یو�د مؤرش امل

 واحض و�س�یط لفهم التغريات اجلغرافية مع مرور الوقت، وقد و�د الوفد ذ� املؤرش مفيدًا للغایة.

أٔل الوفود أ�خرى ٕاذا اكنت مس�تعدة للت�يل وشكر الرئيس الوفد �ىل مدا�لته وبیانه وتوضی�اته ومرونته مث س .420
يف ت� املر�� مث شكر جمددًا وفد ٕایطالیا  20و 9�ملرونة نفسها و�دم تغیري مؤرشات أ�داء املقرت�ة يف ٕاطار الرب�جمني 

 �ىل تواص� البناء مع الوفود أ�خرى املهمتة يف اللی� السابقة.

قائًال ٕانه یعترب مسأٔ� التوزیع  23�شأٔن الرب�مج   الوسطى ودول البلطیقمجمو�ة دول ٔأورو�وحتدث وفد �رواتیا �مس  .421
اجلغرايف للموظفني مسأٔ� �لغة أ�مهیة. ؤأرعب عن تقد�ره جلهود أ�مانة الرامية ٕاىل حتسني التوزیع اجلغرايف وفقًا للمبادئ 

 يف املناطق والب�ان املمث� دون النصاب.املتفق �لهيا، وكذ� جلهودها املبذو� ف� یتعلق مببادرة �ة التنس�یق 
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شكر وفد كندا وفد الربازیل �ىل رغبته يف العمل مع كندا ف� یتعلق بصیا�ة اسرتاتیجیة التنفيذ يف ٕاطار الرب�مج و  .422
بصیغهتا  . وقال ٕانه یدرك ٔأن مناقشات ممثرة �اریة يف اللجنة �شأٔن هذه املسأٔ�، و�� ٔأید إالبقاء �ىل اسرتاتیجیة التنفيذ7

  .7أ�صلیة يف ٕاطار الرب�مج 

ا�ي هيمه ٔأیضا، ؤأعرب عن تطلعه  7وشكر وفد سو�رسا وفدي الربازیل وكندا �ىل املناقشات املتعلقة �لرب�مج  .423
ٕایطالیا ، ٔأید الوفد �قرتاح ا�ي تقدم به وفد 20و 9ٕاىل متابعة املناقشات �شأٔنه يف جلنة العالمات. وف� یتعلق �لرب�جمني 

ٕالضافة مؤرش عن �دد ا�ول أ�عضاء املنضمة ٕاىل وثیقة جنیف التفاق لش�بونة. فٕاضافة مثل هذا املؤرش ٔأمر منطقي ٔ�نه 
س�یجعل ٔأداء أ�مانة قابال للقياس. ؤأضاف ٔأن ٔأ�د املسائل اليت ٔأعربت الوفود عن شوا�ل �شأٔهنا اكنت عن ا��ل ا�ي 

  ستمتكن النظم من حتقيقه.

. ورٔأى الوفد ٔأنه ینبغي تناول هذه 7الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وفد الربازیل �ىل مرونته �شأٔن الرب�مج  وشكر وفد .424
، ؤأعرب عن تقد�ره للمرونة اليت ٔأبداها وفد ٕایطالیا. 20و 9املسأٔ� يف جلنة ٔأخرى يف الویبو. وانتقل الوفد ٕاىل الرب�جمني 

سو�رسا، قال الوفد ٕانه ٕاذا اكن الهدف هو قياس ما تبذ� أ�مانة هبدف توس�یع  وف� یتعلق �لتعلیقات اليت ٔأدىل هبا وفد
نطاق عضویة اتفاق لش�بونة، فٕان ذ� خيتلف عام طلبه وفد ٕایطالیا من حيث الشفافية. ومسأٔ� الشفافية یغطهيا ٔأصال 

ة، فهو ٔأمر جرت تغطیته وال �ا�ة ٕاىل . و��، ٕان ٔأرادت الوفود متابعة ما تفع� أ�مانة لتوس�یع نطاق العضوی32الرب�مج 
 9ازدواجية يف العمل. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �مت ٕ�نعام النظر يف هذه املسأٔ� ملعرفة نوع ا�ٓ�ر اليت س�ترتتب �ىل الرب�جمني 

  من الناحية املالیة و�ريها. 20و

،  20و 9وٕایطالیا، ف� یتعلق �لرب�جمني إالسالمية) ا�ٓراء اليت ٔأعرب عهنا وفدا سو�رسا -ؤأیّد وفد ٕا�ران (مجهوریة .425
ٔ�غراض الشفافية واملساواة يف املعام� بني مجیع �حتادات. ولن یؤدي املؤرش  9�شأٔن ٔأمهیة ٕادراج مؤرش مماثل يف الرب�مج 

ٔأنه مرن ٕاذا رٔأت . ؤأشار الوفد ٕاىل 9ٕاىل ٔأي تغیريات يف املزيانیة، ٕاال ٔأنه مؤرش هام �دا ومن أ�فضل ٕادرا�ه يف الرب�مج 
، فٕان 9أ�مانة ٔأنه من أ�فضل ٕابقاء املقرتح كام هو يف الوقت الراهن. ولكن ٕان حصل توافق يف ا�ٓراء ٕالدرا�ه يف الرب�مج 

  الوفد س�یدمعه.

إالسالمية) �ىل مرونته. ؤأشار الرئيس ٕاىل �دم وجود توافق يف ا�ٓراء �شأٔن -وشكر الرئيس وفد ٕا�ران (مجهوریة .426
    � ٕاىل ت� اللحظة، ؤأن وفد�ن ٔأبد� مرونة �شأٔهنا.هذه املسأٔ 

وشكر وفد �حتاد الرويس أ�مانة �ىل مواص� العمل �شأٔن مسأٔ� ز�دة �دد املنشورات الرمسیة للویبو جبمیع  .427
لوضع احلايل اللغات الرمسیة، اليت طر�ا �دد من الوفود. ؤأفاد بأٔن الوفود املهمتة تلقت من أ�مانة معلومات ٕاحصائیة عن ا

    لرتمجة منشورات الویبو الرمسیة. وطلب الوفد وقتا ٕاضافيا لت�لیل البیا�ت املقدمة.

ؤأعرب وفد ٔأوغندا عن تقد�ره للجهود اليت تبذلها شعبة ٕادارة املوارد البرشیة لتحقيق التوازن اجلغرايف والتوازن بني  .428
س�نا �بريا �دث �الل الس�نوات العرش املاضیة، ولكن ما زال اجلنسني �ىل النحو أ�مثل يف املنظمة. ورٔأى الوفد ٔأن حت 

، 23ینبغي القيام �لكثري. ورحب الوفد �لطموح إالجيايب للمنظمة الوارد يف النقطة السادسة من اسرتاتیجیة التنفيذ للرب�مج 
من �الل مراكز التنس�یق يف ا�ول من النس�ة إالنلكزيیة. وٕاضافة ٕاىل اجلهود اجلاریة، مبا يف ذ� ٕاذاكء الوعي  140الصف�ة 

أ�عضاء �ري املمث�، ال �زال التوازن بني اجلنسني وا�متثیل اجلغرايف ميثالن حتد�ت مهنجیة وینبغي ٕایالؤهام نفس أ�مهیة، 
تطبیقا و�لتايل ینبغي تطبیق التدابري التصحیحیة الرامية ٕاىل حتسني التوازن يف ا�متثیل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، 
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متساو� �ىل املسأٔلتني. ويف هذا الصدد، ٔأید الوفد �قرتاح ا�ي تقدم به وفدا ٕاندونيس�یا والربازیل ودول ٔأعضاء ٔأخرى 
    من النس�ة إالنلكزيیة. 143ٕ�دراج ٕاشارة ٕاىل التوزیع اجلغرايف يف الصف�ة  23لتعدیل رشو�ات املوارد للرب�مج 

 19ء ؤأشار ٕاىل ٕاحراز تقدم �شأٔن بعض القضا� العالقة. وف� یتعلق مبؤرش الرب�مج وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة � .429
�شأٔن �رمجة الو�ئق، قال ٕان ا�مو�ة �ء حتتاج ٕاىل وقت للتشاور. وف� یتعلق �لتنوع اجلغرايف، قال الوفد ٕانه حبا�ة ٕاىل ٔأن 

 سينقل نتاجئ ت� املناقشة. ؤأضاف ٔأن مسأٔ� املاكفأٓت ال �هنيي النقاش مع ٔأ�د زمالئه من املنسقني إالقلميیني. وبعد ذ�
    �زال معلقة ویتعني النظر فهيا يف یولیو.

يف  23وشكر الرئيس الوفود �ىل مشاركهتا البناءة، مبا يف ذ� العمل �ىل ٕاجياد �ل للصیا�ة الواردة يف الرب�مج  .430
ا�ي قدمه وفد ٔأوغندا يف هذا الصدد. وف� یتعلق �لرتمجة ٕاىل  املتعلقة �لتوزیع اجلغرايف، ؤأشار ٕاىل ا�مع 143الصف�ة 

. وهذه من 27و 19اللغات الرمسیة، ٔأشار الرئيس ٕاىل احلا�ة ٕاىل مزید من الوقت ؤأ�اد التأٔ�ید �ىل الرتابط بني الرب�جمني 
هامش�یة مببلغ ٔأدىن، فٕان أ�مانة قد �كون النقاط العامة اليت ینبغي تطبیقها �ىل نطاق املزيانیة. وٕاذا تغري مؤرش أ�داء بصورة 

قادرة �ىل القيام بذ� يف �دود املزيانیة احلالیة. ويف �ا� تغیري مؤرش أ�داء �شلك �بري، فقد �كون هناك �ا�ة ٕاىل مزيانیة 
نیة حتدیث ٕاضافية لتحقيق هدف مؤرش أ�داء. ؤأشار الرئيس ٔأیضا ٕاىل ٔأن املسأٔ� مرتبطة �س�یاسة اللغات �شلك ٔأمع وٕاماك

 س�یاسة اللغات القامئة.

وشكر وفد الصني أ�مانة �ىل معلها املتعلق بتوس�یع تغطیة اللغات الرمسیة لٔ�مم املت�دة يف املنظمة، ال س�� ف�  .431
  یتعلق برتمجة املنشورات. وف� یتعلق �ملؤرش، ٔأعرب الوفد عن رغبته يف مواص� النقاش مع الوفود املهمتة.

، والصیا�ة 20و 9هناك �الیا ٔأربع مسائل �القة متبقية. وف� یتعلق مبؤرشات لش�بونة يف الرب�جمني  وقال الرئيس ٕان .432
، صدرت بعض املدا�الت إالجيابیة للغایة ؤأبدیت املرونة ٕالجياد احللول. وحّث 23املتعلقة �لتنوع اجلغرايف يف الرب�مج 

ملشاورات، مبا يف ذ� مع الرئيس. وّرصح الرئيس بأٔن النقطتني الرئيس الوفود املهمتة بت� املوضو�ات �ىل مواص� ا
املتبقيتني حيمتل ٔأن �كو� ٔأكرث تعقيدا، ف� یتعلق برتمجة منشورات الویبو ٕاىل اللغات الرمسیة و�ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر. 

�ركها ٕاىل دورة یولیو. وذكّر وذ�ر ٔأ�د الوفود ٔأن هناك �ا�ة ٕاىل مزید من الوقت �شأٔن هذه املسأٔ� ؤأنه من املنطقي 
 الرئيس الوفود بأٔن اللجنة احلالیة يه ٔأول اج��ني ملناقشة املزيانیة املقرت�ة للثنائیة، ؤأن من املهم بلورة نتاجئ املناقشات �شأٔن

تني �ىل هذا البند من �دول أ�عامل �الل أ�س�بوع يف شلك قرار. وذ� وفقا للعملیة اليت اتبعت �الل الثنائیتني أ��ري 
أ�قل. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأنه س�یطلب ٕاىل أ�مانة ٔأن تعمم، حتت سلطته، مرشوع قرار يف فرتة الغداء توخيا للشفافية قدر 
إالماكن، يك �رى الوفود ماهیة هذا القرار. وس�یعكس مرشوع القرار أٓخر املعلومات اليت قد�ا الرئيس ٕاىل اجللسة العامة 

يا للشفافية املطلقة وضامن ٕا��ة الفرصة للوفود للمشاركة، س�یعمم مرشوع القرار �ىل ٔأساس �شأٔن البنود املعلقة. وتوخ 
. وذ�ر ٔأن الوفود اس�متعت يف 28املاكن ا�ي وصلت ٕالیه املناقشات يف فرتة الغداء. مث انتقل الرئيس ٕاىل مناقشة الرب�مج 

اليت ّمحلت �ىل املوقع الش�بيك. مث فتح الرئيس �ب النقاش الیوم السابق ٕاىل عرض عن �دمة الویبو الرمقیة ٔ�ختام التوقيت 
 .28�شأٔن الرب�مج 

وشكر وفد الصني أ�مانة �ىل عرضها �شأٔن �دمة الویبو الرمقیة ٔ�ختام التوقيت وطلب توضی�ا ّمعا ٕاذا اكنت هناك  .433
وفد ٕاىل ٔأن هذه اخلدمة قد �سا�د �ا�ة ٕاىل موارد �رشیة ٕاضافية فوق املبلغ املقدر مببلغ ملیون فرنك سو�رسي. ؤأشار ال
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�ىل اس�ت�دام أ�نظمة العاملیة للملكية الفكریة و�سهل اس�ت�دا�ا من �انب املس�ت�دمني. و�ساءل الوفد ٔأیضا عام ٕاذا اكنت 

  الویبو قد أٔجرت ٔأي حتلیل متعمق ملزا� اخلدمة ٔأو عیوهبا احملمت�.

توضی�اهتا مشريا ٕاىل ٔأنه قد ُذ�ر يف الیوم السابق ٔأنه س�یفرض وشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية أ�مانة �ىل  .434
رمس امسي �ىل أ�قل مقابل اخلمت أ�ول، ولكن لن یفرض رمس للتحقق بعد �س�تالم. وطلب الوفد من أ�مانة توضی�ا 

اليت وا�هتا أ�مانة  �شأٔن ذ� الرمس. وف� یتعلق �جلهات الفا�� يف القطاع اخلاص، طلب الوفد توضی�ا �شأٔن ٔأنواع الغش
و�یف س�تعمل أ�مانة �ىل منع �دوث الغش. وبعد ٔأن ٔأ�اط الوفد �لام بأٔن التوقعات املتعلقة �س�ت�دام اخلدمة �شري ٕاىل 
ٔأهنا س�تعوض �لكفهتا يف غضون س�نتني ٕاىل مخس س�نوات، طلب ٕاىل أ�مانة ٔأن تقدم معلومات ٕاضافية عن �س�ت�دام 

 ر الزمين وما بعده.املتوقع يف غضون ذ� إالطا

ؤأثىن وفد س�نغافورة �ىل أ�مانة �ىل مرشوعها الرائد �شأٔن اخلدمة الرمقیة ٔ�ختام التوقيت. ورٔأى الوفد ٔأن اخلدمات  .435
الرمقیة ٔ�ختام التوقيت س�تفيد ا�متع إالبداعي و�بتاكري. مفن شأٔن هذه اخلدمات ٔأن توفر مصدرا موثوقا به للمجمتع ٕالدارة 

اعي، مما یوفر قدرا من الیقني ٕاىل حلظة إالبداع. وف� یتعلق �مللف الرمقي، سأٔل الوفد عام ٕاذا اكنت هناك قيود حمتواه إالبد
�ىل نوع وجحم امللف ٔ�ن جحم مصنف الفيدیو التصو�ري ميكن ٔأن �كون ٔأكرب �كثري من ملف نيص. وسأٔل الوفد ٔأیضا عام ٕاذا 

) وخمت التوقيت. hash keyس�تؤ�ر �ىل الصدقية وتتناقض مع مفتاح التجزئة ( اكنت التغیريات يف البیا�ت الوصفية للملف
 .و�ساءل الوفد عن احلا�ة ٕاىل ٕاد�ال تغیريات �برية وما ٕان اكنت هذه التغیريات س�تؤ�ر �ىل مفتاح التجزئة

من واس�تكشاف جيل ورحب وفد سو�رسا �جلهود اليت تبذلها الویبو ف� یتعلق بأٔمن املعلومات والسالمة املادیة وا�ٔ  .436
�دید من ٔأدوات ٔأمن املعلومات يف س�یاق التطور الرسیع للم�اطر. ورٔأى الوفد ٔأن من املهم ٔأن �ركز املنظمة �شلك �اص 

�ىل ٔأمن املعلومات يف هذا الس�یاق. وشكر الوفد أ�مانة �ىل املعلومات املقدمة �شأٔن مبادرة ٔأختام التوقيت املقرت�ة 
�رى، من حيث املبدٔأ، ٔأن الفكرة مثرية لاله�م ؤأن من املمكن تطبیق هذه اخلدمة �شلك �اص  اجلدیدة. وذ�ر الوفد ٔأنه

يف جمال العالمات الت�اریة، خفدمة من هذا النوع قد �كون مفيدة �دا لتسجیل اس�ت�دام �المة جتاریة معینة �ىل موقع 
مفيدة لت�دید �ا� التقنیة الصناعیة، وال س�� �رخي ش�بيك معني يف �رخي معني. ويف جمال الرباءات، قد �كون هذه اخلدمة 

، 8�رش املعلومات املتص� �ملوضوع. ورٔأى الوفد ٔأیضا ٕاماكنیات يف جمال حق املؤلف. و�ىل النحو املشار ٕالیه يف السؤال 
لن �كون ٕاال عنرصا بدا ٔأن من املهم �دا ٕادارة توقعات املس�ت�دم لضامن فهم املس�ت�دمني ٔأّن هذه اخلدمة ال �شلك حامیة و 

من عنارص ٕاثبات وجود بعض البیا�ت يف �ا� التقايض. ؤأشار الوفد ٕاىل سؤال عن ��رتاف هبذه اخلدمة يف الترشیعات 
والوال�ت القضائیة الوطنیة. وذ�ر ٔأنه يف سو�رسا، و�دمه مزودو اخلدمات املعرتف هبم ميكهنم تقدمي هذه اخلدمة، ولكن 

دمة منصوص �لهيا يف القانون السو�رسي. ویتعني �ىل مزود اخلدمة الراغب يف ٔأن یصبح مزود �دمة ٕاماكنیة توفري هذه اخل
معرتف به احلصول �ىل شهادة، ویتعني �لیه جتدید الشهادة يف فرتات زمنیة معینة لضامن اس�مترار صالحيهتا. و��، قال 

والوال�ت القضائیة الوطنیة یتطلب الرصد املس�متر ٕاضافة  الوفد ٕان ��رتاف خبدمة الویبو ٔ�ختام التوقيت يف الترشیعات
ٕاىل التدقيق أ�ويل. وف� یتعلق مب�اطر الغش، ذ�ر الوفد ٔأن من �ري املمكن �زییف خمت التوقيت حبد ذاته، ولكن طلب 

ادة خمت التوقيت. الوفد مزیدا من املعلومات عن �یفية ضامن �دم اس�ت�دامه �ىل وثیقة ٔأخرى ٔأ�ّدت ٔأو �دلت بعد �رخي شه
وبعبارة ٔأخرى، �یف ميكن ضامن ٔأال �كون الص� بني خمت الوقت الرمقي والوثیقة أ�صلیة مزورة، �اصة ؤأن الویبو لن حتتفظ 

. و�ساءل IETF RFC 3161�س�ل للوثیقة أ�ولیة. وف� یتعلق �ملعایري، قال الوفد ٕانه فهم ٔأن الویبو ستس�ت�دم املعیار 
الوفد عن ا�وافع وراء هذا �ختیار ٔ�ن هناك معایري خمتلفة وضعت يف ب�ان خمتلفة. ففي سو�رسا مثال، طبق معیار 
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التقاط البیا�ت إاللكرتونیة. وقال الوفد ٕان ا�راسة اليت ٔأجرهتا أ�مانة �لصت ٕاىل وجود طلب �ىل �دمة ٔأختام التوقيت. 

ات عن جماالت امللكية الفكریة اليت مت التأٔكد من وجود الطلب فهيا، و�ىل ٔأي جمال من وطلب الوفد مزیدا من املعلوم
 جماالت امللكية الفكریة خططت أ�مانة للرتكزي ٔ�ولویة لتنفيذ اخلدمات املقرت�ة.

ن ورحب وفد ٔأوغندا، مت�د� �مس ا�مو�ة أ�فریقية، مببادرات أ�مانة يف جمايل ٔأمن املعلومات وسالمة ؤأم .437
، اقرتح الوفد ٕادراج عبارة "الوفود والزوار" بعد 28املوظفني. وف� یتعلق ��اطر وٕاجراءات التخفيف الواردة يف الرب�مج 

    من النس�ة إالنلكزيیة. 160من الصف�ة  2عبارة "موظفو الویبو" يف الفقرة 

 ى ا�لكمة لٔ�مانة للرد �ىل أ�س�ئ�.ؤأ�اط الرئيس �لام �القرتاح ا�ي تقدمت به ا�مو�ة أ�فریقية ؤأعط .438

وشكرت أ�مانة الوفود �ىل اه��ا الشدید خبدمات اخلمت الزمين الرمقي للویبو. وف� یتعلق �ٔ�س�ئ� اليت طر�ا وفد  .439
بتاكر الصني، ذ�رت أ�مانة ٔأن �دمة اخلمت الزمين الرمقي يه �لفعل �دمة مفيدة للغایة للجهات الفا�� العاملیة يف جمال �

ؤ�حصاب املصل�ة يف أ��شطة إالبداعیة �ىل النحو املذ�ور يف العرض املقدم يف الیوم السابق. ؤأضافت أ�مانة ٔأن حتلیال 
ملواطن القوة والضعف والفرص وا�هتدیدات قد ٔأجري �الشرتاك مع اخلرباء �ستشاریني اخلارجيني املس�تقلني، وقد �ددت 

اليت س�تكس�هبا الویبو بتقدمي �دمة من هذا القبیل. فهناك فراغ يف السوق ميكن سّده. وبعبارة أ�مانة العدید من املزا� 
ٔأخرى، هناك العدید من الب�ان اليت ال تتوفر فهيا �دمات اخلمت الزمين الرمقي الت�اري ٔأو العام، وميكن للویبو سد هذه 

تاكر وأ��شطة إالبداعیة. وٕاضافة ٕاىل ذ�، س�تكون الفجوة، ال س�� بتلبیة احتیا�ات ٔأحصاب املصل�ة يف جمال �ب 
اخلدمات شام� من حيث التغطیة اجلغرافية، ٔأي ٔأّهنا س�توفر �دمة خمت زمين رمقي �املیة. واملزية الثانیة خلدمة اخلمت الزمين 

لبیا�ت الرسیة ٔأو املؤّمنة. الرمقي للویبو يه ٔأّهنا س�تتيح لٔ�مانة جتمیع املعارف واخلربات الواسعة واملتينة يف التعامل مع ا
طلب �ري منشور بناء �ىل معاهدة  250 000وذ�رت أ�مانة ٔأن ال داعي لتذكري الوفود بأٔن املكتب ا�ويل یتسمل لك س�نة 

الرباءات. ويف هذا الس�یاق، اكنت أ�مانة تعاجل املعلومات �ري املفصح عهنا لعدة ٔأشهر و�شهد منوا س�نو� مس�مترا بنس�بة �زید 
يف املائة يف الطلبات ا�ولیة املقدمة مبوجب معاهدة الرباءات. وهو ما یدل �ىل در�ة �الیة من الثقة �ٔ�مانة من قبل  4�ىل 

ٔأحصاب املصل�ة يف جمايل الصنا�ة و�بتاكر يف التعامل مع املعلومات �ري املفصح عهنا. وذ�رت أ�مانة ٔأهنا ستس�تفيد من 
يف جمال �بتاكر من مجیع ٔأحناء العامل يف تقدمي هذه اخلدمة اجلدیدة اليت تتطلب  هذه الثقة من �انب ٔأحصاب املصل�ة

مس�توى �الیا �دا من أ�من وسالمة البیا�ت. وقد حظیت أ�مانة بثقة الغالبیة العظمى من اجلهات الفا�� الرئيس�یة يف 
ات معاهدة الرباءات ومودعي الطلبات مبوجب جمال �بتاكر يف مجیع ٔأحناء العامل بفضل تفا�لها املس�متر مع مودعي طلب

�روتو�ول مدرید واتفاق الهاي. مك �شارك مس�ت�دمو مركز الویبو للتحكمي والوساطة يف ٔأ�شطة �بتاكر وإالبداع. وأ�مانة 
هات تعرف هؤالء املس�ت�دمني وس�تضع الحئة ٕالدارة هو�هتم. وقد وضعت أ�مانة مس�توى �الیا �دا من املعایري لت�دید اجل 

الفا�� واملود�ني من مس�ت�ديم �دمات الویبو العاملیة يف جمال امحلایة العاملیة للملكية الفكریة. وسوف توفّر ت� املعارف 
واخلربات والروابط بني املكتب ا�ويل واملود�ني واملنتفعني خبدمات الویبو ٔأساسا متینا لتعز�ز در�ة الثقة. وستمتكن أ�مانة 

ة من الثقة اليت ٔأرسيت �س�ت�دام �دمات امحلایة العاملیة، ومن شأٔن ذ� ٔأن �زید ٔأ�ر نظام �كنولوجيا العامة من �س�تفاد
املعلومات واالتصاالت ا�ي سيس�ت�دم لتوفري �دمات اخلمت الزمين الرمقي. وت� يه املزا� العامة، و�متتع أ�مانة ٔأصال 

 یتعلق �البتاكر و�دمات امللكية الفكریة اليت تقد�ا. وس�یكون من �سمعة جيدة ومتتاز بوصول جامهريي �ىل نطاق العامل ف�
السهل �ىل الویبو االتصال �ملس�ت�دمني احملمتلني وتوفري املزید من التدریب والتعلمي وٕاذاكء الوعي ��ور الهام ا�ي ميكن ٔأن 

اب املصل�ة ٔ�مهیة الشهادة الرمقیة ٔأو �دمات تؤدیه �دمات اخلمت الزمين الرمقي. ويف بعض الب�ان، ال یدرك العدید من ٔأحص
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التوثیق الرمقیة، ولكن سزيداد وعهيم بأٔمهیة ذ� يف املس�تقبل القریب حي� تصبح البیا�ت وأ��شطة الضخمة يف البيئة 
املسائل احلساسة الرمقیة يه حمرك �بتاكر املّطرد. وف� خيص ا�هتدیدات احملمت�، ذ�رت أ�مانة وجود رضورة واحضة ملعاجلة 

وأ�من �ىل ٔأ�ىل مس�توى ممكن. وف� یتعلق �لس�یاسة العامة واجلوانب إالداریة، جيب بدء العمل من الصفر مبا ٔأن هذه 
اخلدمة �دیدة. وسيشمل العمل ٔأ�شطة التسویق والتوعیة. وقد �دد ما س�بق كهتدید وحتٍد يف أٓن معًا. ومع ذ�، 

وفري اخلدمات العاملیة محلایة امللكية الفكریة، فٕان الویبو يف وضع ٔأفضل للتغلب �ىل هذه و�الس�تفادة من معل املنظمة يف ت
الت�د�ت. وف� یتصل �لعیوب املمكنة، فأٔن للویبو منافسني موجود�ن يف السوق، ٕاذ یقّدم �دد من الرشاكت وبضع من 

ٔ�ّن اجلهات  .يف منافسة مع ت� اجلهات الفا�� ماكتب امللكية الفكریة �دمات اخلمت الزمين الرمقي. ولن تد�ل أ�مانة
وبفضل �دمة اخلمت الزمين الرمقي للویبو، س�تضیف  .املذ�ورة �ركز ٔأساسا �ىل أ�سواق الوطنیة ٔأو دون إالقلميیة ٔأو إالقلميیة

لقضائیة والب�ان. وف� أ�مانة خيارا �دیدا للمس�ت�دمني املهمتني خبدمة �املیة، وهو خيار �رحج ٔأن یقبل يف معظم الوال�ت ا
س�بق رد �ىل النقطة اليت ٔأ�رها وفد سو�رسا. وردًا �ىل أ�س�ئ� اليت طر�ا وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ٔأوحضت 

أ�مانة ٔأهنا ٔأجرت دراسة اس�تقصائیة ٔأولیة عن السوق �شمل طائفة واسعة من ٔأنواع اخلدمات ا�تلفة اليت یقد�ا القطاع 
من التوقيع إاللكرتوين البس�یط ٕاىل �دمات اخلمت الزمين الرمقي. وف� یتعلق بتوقعات �س�ت�دام احملمتل لهذه اخلاص، بدءا 

اخلدمات، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن املرشوع التجریيب قد بدٔأ للتو، و�لتايل، مل جتمع أ�مانة توقعات اكم� حلجم �س�ت�دام. 
یة للسوق مبجرد اختاذ قرار هنايئ �شأٔن مجمو�ة اخلدمات اليت س�تقدم وهیلك ومع ذ�، س�یجري حتدیث ا�راسة �س�تقصائ 

الرسوم املرتبط هبا. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن ذ� نوع من املقایضة. فعند اس�هتداف مجهور �بري من املس�ت�دمني احملمتلني، 
قریبية عن جحم �دد املس�ت�دمني. یتعني ختفيض الرسوم والعكس �لعكس، ويف ذ� حسا�ت معقدة. و�ى أ�مانة فكرة ت

وردا �ىل مدا�� وفد س�نغافورة، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأهنا �رى فوائد ملس�تعميل هذه اخلدمة، ليس فقط الس�ت�دا�ا يف 
س�یاق الو�ئق النصیة ولكن ٔأیضا ٔ�نواع ٔأخرى من الو�ئق ٔأو مزجي من أ�نواع. وٕان التطابق بني التجزئة والشهادة الرمقیة 

اخلمت الزمين الرمقي تطابق ممتاز. وسوف یؤ�ر ٔأي تغیري يف حمرف يف امللف أ�صيل �ىل التجزئة اليت جيري ٕا�شاؤها  وشهادة
من امللف أ�صيل. وهذه مسأٔ� تقنیة س�بق ٔأن تناولها الت�لیل التقين للتكنولوجيا القامئة. وانتقلت أ�مانة بعد ذ� ٕاىل النقاط 

أ�مانة، �شأٔن �االت �س�ت�دام، ٔأن اخلدمات شام� واتفقت مع وفد سو�رسا �ىل ٔأن  ؤأكدت .اليت ٔأ�رها وفد سو�رسا
و�االت �س�ت�دام الفعيل  .�االت �س�ت�دام املمكنة �شمل جماالت العالمات الت�اریة والرباءات وحق املؤلف

فائدة �دمات الویبو، ال س��  س�ی�ددها مس�ت�دمو �دمات اخلمت الزمين الرمقي مس�تقبال، وس�تفيد قراراهتم يف حتدید مدى
مقارنة �خلدمات أ�خرى املتا�ة يف السوق. وسيمتكن مس�ت�دمو ٔأنظمة معاهدة الرباءات ومدرید والهاي من �س�تفادة 

�ىل الفور من اخلدمة، من ٔأ�ل ا�فاع احملمتل عن �المة جتاریة مثال، ويف �ا� �س�ت�دام السابق لرباءة يف وال�ت 
ٔأو لتصدیق �رخي �رش، يك یبدٔأ املس�ت�دمون الرئيس�یون يف اس�ت�دام اخلدمة الرمقیة ٔ�غراض النرش. وذ�رت  قضائیة خمتلفة

أ�مانة ٔأن الهدف ليس حامیة منشور ٔأو ٔأي ٔأطرو�ة �عتبارها وثیقة رسیة، بل ٕاجياد طریقة للمشاركة يف العلوم املفتو�ة ٔأو 
 اه�ما بتقامس املنشور ونتاجئ البحوث. وحىت يف ت� احلا�، فٕان وقت �بتاكر املفتوح. وهو ما س�یجعل املس�ت�دمني ٔأكرث

و�رخي ٕا�داد وثیقة من هذا القبیل مكسامهة يف أ�وساط العلمیة و�بتاكریة ٔأمر �لغ أ�مهیة يف �ال �رزت بعض احلجج 
يف وثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة، فقد تطّرق ٕالیه  �شأٔن العامل ا�ي تناول هذه الفكرة ٔ�ول مرة. ؤأّما جمال حق املؤلف، املشار ٕالیه

املد�ر العام يف مالحظاته �فتتاحية �شلك خمصص. و�لتايل، ليست هناك ٔأیة تقيیدات معّینة �ىل جمال امللكية الفكریة 
للتصدیق  ا�ي ميكن ٔأن تغطیه اخلدمة. ولكّام ٔأ�شئ املرء ٔأي نوع من الو�ئق أ�صلیة، ٔأمكنه اس�ت�دام اخلدمة �ىل الفور

�ىل وقت و�رخي إال�شاء واحلیازة. ؤأّما ٕاثبات التأٔلیف وامللكية لوثیقة ٔأو ا�رتاع، يف �ا� ٔأبوة ��رتاع، فهيي مسأٔ� ٔأخرى 
یرتك البّت فهيا للوالیة القضائیة الوجهية يف �ال �شأٔ ب نزاع �شأٔن وجود املستند. ؤأوحضت أ�مانة كذ� ٔأن ٔأي مجمو�ة 
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ة ووثیقة، كام ذ�ر وفد سو�رسا، والسبب يف اختیار معیار معني يف هذا الصدد، �ستند ٕاىل قنا�ة مفادها فریدة من دا� جتزئ
�اما. و�الل الس�نوات العرش�ن املاضیة، �دث �دد من التحسينات  20ٔأن التكنولوجيا املعنیة مىض �ىل وجودها ٔأكرث من 

ستبدل ببنية حتتیة �اصة، وینبغي لٔ�مانة ٔأن �س�تطیع �س�تفادة التكنولوجية يف نظام مرافق املفاتیح العمومية أ�صيل ووا
من ت� التحسينات أ��رية حىت ال حترص خياراهتا يف بعض التكنولوجيات احملددة. وسوف تعمل أ�مانة �س�مترار �ىل 

املس�هتدفني، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل حتسني التكنولوجيا لضامن �متثال للمعایري الصناعیة املقبو� دولیا. وف� یتعلق �ملس�ت�دمني 
ٔأهنا �ددت ثالث فئات مس�هتدفة رئيس�یة، ٔأولها يه فئة ماليك أ�رسار الت�اریة. فأ�رسار الت�اریة جزء من امللكية الفكریة 

امئة اليت �ملعىن أ�وسع املشار ٕالیه يف اتفاقية الویبو. وس�تكون اخلدمة يف هذه احلا� �دمة �مكیلیة لنظم امحلایة العاملیة الق
تد�رها الویبو، ٔ�نه قبل التقدمي الفعيل لطلبات امللكية الفكریة، هناك جماالت واسعة النطاق للمنافسة قد جيدها 

املس�ت�دمون احملمتلون مفيدا �دا. ؤأ�د هذه ا�االت هو أ�رسار الت�اریة ٔأو املعلومات �ري املفصح عهنا. وینطبق أ�مر 
لكية قبل ٕایداع امللكية الفكریة. وتتيح بعض الب�ان إالیداع املؤقت لطلبات الرباءات، ولكن نفسه �ىل أ�عامل املس�� امل 

العدید من الب�ان أ�خرى ال توفّر هذه إالماكنیة، وهو ما ٔأدى ٕاىل �روز بعض املسائل املتعلقة بفرتة السامح. وس�تعاجل هذه 
 تنشأٔ �ى مقديم الطلبات �ري املس�تعد�ن لتقدمي طلب املسائل ؤأي جوانب ٔأخرى من �دم الیقني و�حتیا�ات اليت

ملیون فرنك سو�رسي، ٔأوحضت أ�مانة ٔأن �لكفة  1.3�راءة. وف� یتعلق �سؤال وفد الصني عن �لكفة اخلدمة املقدرة مببلغ 
لثنائیة فرنك سو�رسي �ىل مدى ا 400 000التوظیف تتعلق بتلكفة توظیف مد�ر املرشوع ٕالدارة اخلدمة مببلغ یقارب 

املقب�. وف� یتعلق �لسؤال ا�ي طر�ه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن هیلك التسعري، ذ�رت أ�مانة ٔأن اقرتا�ا هو 
فرض رمس امسي �ىل تولید اخلمت الزمين و�دم فرض ٔأي رمس �ىل التحقق. ومل حيدد السعر بعد ٔ�ن أ�سعار رهن بعدد من 

ج التسعري، ٔأي ما ٕاذا اكن یتعني فرض رمس وا�د مقابل اخلمت الزمين ٔأو اع�د منوذج اشرتاك، ٔأو املتغريات، وال س�� منوذ
منوذج �ستند ٕاىل أ�رصدة ا�ائنة. ویتعني ٕاجراء مزید من الت�لیل لهذه املسأٔ� واختاذ قرار �شأٔهنا استنادا ٕاىل حتلیل ٔأمعق 

ع هنج مماثل عند ٕاطالق �دمات امللكية الفكریة القامئة لنظام معاهدة السوق والتواصل مع العمالء لفهم ٔأفضلیاهتم. وقد اتب
الرباءات ونظام مدرید ومركز التحكمي والوساطة. وف� یتعلق بتوقعات جحم �س�ت�دام �رب الزمن، اليت ٔأ�رها وفدا الوال�ت 

د من إالعفاءات. وقد حسبت القمية املت�دة أ�مر�كية وسو�رسا، ٔأوحضت أ�مانة ٔأن هناك تقد�رات ٔأولیة �ستند ٕاىل �د
احلالیة الصافية يف فرتة �سرتداد �ىل ٔأساس �دة افرتاضات وسيناریوهات، مبا يف ذ� منوذج �سعري جهويم ومنوذج �سعري 

حمافظ ومنوذج منو س�یجري تنقيحها متاش�یا مع حتلیل أ�سعار والسوق. وٕالعطاء فكرة عن �فرتاضات أ�ساس�یة اليت مت 
يف املائة يف العام  5يف املائة من العام الثانیة فصا�دا وصوال ٕاىل حنو  2.5ٕا�هيا، فقد استند تقد�ر ا�منو بنس�بة  التوصل

طلب يف العام أ�ول ٕاىل حوايل ملیون طلب يف العام اخلامس. وسيتعني تنقيح  100 000اخلامس، ٕاىل افرتاض تلقي حنو 
لیل أ�سعار. وف� یتعلق مبسأٔ� الغش، اليت ٔأ�رها وفدا الوال�ت املت�دة ت� �فرتاضات �لتوازي مع تعز�ز السوق وحت 

أ�مر�كية وسو�رسا، وكام هو مبني يف وثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة، فس�مينع �انبان للغش. ويف هذا الس�یاق، ٔأوحضت أ�مانة ٔأن 
ن الویبو لن �شارك يف ٕاجراءات التقايض ٔأو �سویة الویبو ال تؤكد ٔأو حتّمك ٔأي ملكية حلقوق امللكية الفكریة، مما یعين مضنا أٔ 

املناز�ات. ولكّهنا فقط س�تصادق �ىل وجود ملف رمقي ٔأو وثیقة ٔأصلیة يف وقت معني. وجيوز للمس�ت�دم ٔأن یأٔ�ذ امللف 
فيس�ت�دمه يف دعوى قضائیة ٕالثبات امللكية، ولكن الویبو لن �كون معنیة �ىل إالطالق. وسوف �كون هناك رشوط 

م مذ�ورة بوضوح للغایة عند �س�تعانة �خلدمة، لضامن موافقة املس�ت�دمني �ىل املصطل�ات وفهمها �ىل النحو اس�ت�دا
 IETFا�اكمل قبل اس�تعامل اخلدمة. ومن الالزم ٔأن ت�ىش الویبو مع معایري التكنولوجيا والصنا�ة، مثل املعیار 

RFC3161وسوف �س�ت�دم  ين، وكذ� ضامن �دد من معایري منع الغش.، ليك �متكن الویبو من العمل ٕاكدارة للخمت الزم
الویبو املعایري املتوافقة واملستندة ٕاىل املعدات احلاسوبیة وخوارزميات الرتمزي والنظم احلاسوبیة لتولید اخلمت الزمين ا�ي جتري 
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س�ت�د�ا الویبو، لن �متكن الویبو املصادقة �ىل ضامنه ملس�توى معني من أ�من. و�سبب هذه ا�آلیة املتينة وا�ٓمنة اليت ست 
من تعدیل خمت الوقت بعد ٕا�شائه، ولن �كون من املمكن اس�ت�داث ٔأختام زمين رمقیة مزیفة. وقالت أ�مانة ٕان العملیة �رمهتا 

س�تكون منیعة للغایة بفضل طبیعة التكنولوجيا اليت ستس�ت�دم. وف� یتعلق �سؤال وفد س�نغافورة �شأٔن طبیعة امللف 
، فميكن ٔأن �كون ت� امللفات ملفات نصیة ٔأو و�ئق ٔأو ملفات مسعیة ٔأو ملفات فيدیو. ٔأي ٔأن نوع امللف �ري ذي الرمقي

ٔأمهیة. وس�تكون الویبو قادرة �ىل ٕا�شاء مفتاح جتزئة ٔ�ي ملف ٔأو ٔأي شلك من ٔأشاكل امللفات الرمقیة وتقبل مفاتیح 
مللف أ�صيل من املس�ت�دم. بل س�تتسمل مفتاح التجزئة فقط، وهو ذو التجزئة، وجحم امللف �ري �م ٔ�ن الویبو لن تتسمل ا
غیغا�یت. وف� یتعلق مبسأٔ� مدى التغیريات  100ميغا�یت ٔأو  100طول قيايس برصف النظر عام ٕاذا اكن جحم امللف 

طفيف يف امللف أ�صيل ذ� �ىل مفتاح التجزئة، فقد ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن ٔأي تغیري  تأٔثرياملد�� �ىل امللف، و�یفية 
س�یؤ�ر �ىل مفتاح التجزئة، �� یتعني �ىل املس�ت�دم ختز�ن امللف ا�ي یقّدم للحصول �ىل خمت زمين بطریقة أٓمنة �دا 

آلیات ختز�ن أٓمن ملفتاح التجزئة وامللف  ٕاىل �انب الشهادة الرمقیة اليت س�تعطى �. وميكن للویبو ٔأن �زود املس�ت�دمني بأ
واسيهبم احمللیة، ولكن من حيث املبدٔأ، فٕان ٔأي ٕاضافة، حىت لو اكنت حرفا وا�دا ٔأو فاص�، ٕاىل الوثیقة أ�صيل معا �ىل ح

النصیة من شأٔهنا ٔأن تغّري مفتاح التجزئة. مث تناولت أ�مانة السؤال ا�ي طر�ه وفد سو�رسا �شأٔن مدى ��رتاف 
رشط الرصد املس�متر بدال من جمرد ٕاجراء مراجعة ٔأولیة. وذ�رت �لتصدیق �ىل اخلمت الزمين يف الوال�ت القضائیة الوطنیة و

أ�مانة ٔأن �ددا من الب�ان یعرتف �س�تعامل التوقيعات الرمقیة، ويه التكنولوجيا أ�ساس�یة املس�ت�دمة ٕال�شاء اخلمت الزمين، 
ئیة، ٔأي ٔأهنا ٔأدرجت �لفعل يف ؤأن هذه الب�ان ال تعرتف �لتوقيعات الرمقیة حفسب، بل تقبلها ٔأیضا يف املامرسة القضا

القوانني والسوابق القضائیة ذات الص� اليت �شلك سابقة ٕالثبات مقبولیة التوقيعات الرمقیة يف احملامك. ومن أ�مث� �ىل ت� 
ن التوقيع يف مجهوریة �ور�، وقانو 2009يف الصني، وقانون التوقيع الرمقي لس�نة  2015القوانني قانون التوقيع إاللكرتوين لعام 

يف اململكة املت�دة، وقانون  2002يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وقانون االتصاالت إاللكرتونیة لعام  2009إاللكرتوين لعام 
يف سو�رسا. وقد �ددت لك هذه القوانني �لتفصیل �یفية  2003أ�د� الكندي يف كندا، وقانون التوقيع إاللكرتوين لعام 

دى قبو� يف احملامك. وس�توامئ الویبو ممارساهتا مع هذه القوانني، ومجیع هذه القوانني متسقة ٕاىل �د �بري مع تولید توقيع رمقي وم
. و��، فهناك فرق طفيف بني هذا املعیار املركزي والقوانني اليت IETF RFC3161معیار دويل حماید هو املعیار 

لسؤال ا�ي طر�ه وفد ٔأوغندا �شأٔن ٕاضافة "املندوبني والزا�ر�ن" يف ٔأدرجت يف اللواحئ التنظميیة �لك ب�. وف� یتعلق �
  ٕاجراءات التخفيف، قالت أ�مانة ٕان ذ� ممكن.

وشكر الرئيس أ�مانة �ىل توضی�اهتا الشام�. وانتقل الرئيس بعد ذ� ٕاىل �قرتاح ا�قيق ا�ي قدمه وفد ٔأوغندا  .440
من ٕاجراء  160ميكن ٕاد�ا� �سهو�. وسوف �كون التغیري يف الصف�ة  ؤأشار ٕاىل ٔأن أ�مانة رٔأت ٔأن التغیري املقرتح

التخفيف الثاين لیصبح نصه كام یيل: "توفري �لسات ٕا�اطة ومعلومات عن ا�هتدید أ�مين وحتدیثات �شأٔن تطور ا�هتدیدات 
ٔأو الزا�ر�ن". وس�یمكل النص لیذ�ر  العاملیة وإالقلميیة والوطنیة واحمللیة، مما قد یؤ�ر سلبًا يف موظفي الویبو ٔأو املندوبني

"ومعلیاهتا ومرافقها وبعثاهتا ؤأصولها". و�ساءل الرئيس عام ٕاذا اكنت هذه الصیا�ة مقبو� للجمیع. وملا مل جيد الرئيس ٔأي طلب 
ي ٔأو �شأٔن ٔ��ذ ا�لكمة، فقد اعمتد التغیري. مث فتح الرئيس الباب لتقدمي ٔأي توضی�ات ٕاضافية �شأٔن �دمة اخلمت الزمين الرمق

  .�شلك ٔأمعّ  28الرب�مج 

فرنك سو�رسي،  400 000وشكر وفد الصني أ�مانة �ىل توضی�اهتا املفص�. وف� یتعلق بتاكلیف املوظفني البالغة  .441
طلب الوفد توضی�ا عام ٕاذا اكن هذا یعين ز�دة وظیفة وا�دة وما ٕاذا اكن هناك تعیني وجيه. وف� یتعلق �جلوانب القانونیة 
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التكنولوجية، طلب الوفد جتمیع وثیقة ٔأمشل �شأٔن هذا املوضوع قبل دورة یولیو يك یتس�ىن ٕارسالها ٕاىل اخلرباء القانونیني و 
  والتقنیني يف جمال رٔأس املال.

وردت أ�مانة بأٔن من املمكن ٕا�داد ورقة ٔأكرث تفصیال ٔأو توس�یع وثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة لتغطي املسائل القانونیة  .442
ومسائل الس�یاسة العامة اليت طرحهتا الوفود قبل دورة یولیو. وف� یتعلق بعدد الوظائف، ٔأكدت أ�مانة ٔأنه لن  والتقنیة

 �كون هناك ز�دة يف العدد إالجاميل للوظائف ٔ�ن املوارد ستس�ت�دم بدایة �ىل ٔأساس مؤقت ملدة س�نتني.

ٔأن وفدا وا�دا �ىل أ�قل ٔأشار ٕاىل لزوم ختصیص ؤأ�اد الرئيس فتح �ب أ�س�ئ� والتعلیقات. ؤأشار الرئيس ٕاىل  .443
�س�تثناء  28مزید من الوقت �ىل مسأٔ� �دمة اخلمت الزمين الرمقي، ال س�� ؤأنه مل تقدم ٔأي تعلیقات ٔأخرى �ىل الرب�مج 

 الزمين الرمقي. ، ٕان وضعنا �انبا �دمة اخلمت28التغیري املقرتح. و�� سأٔل الرئيس عام ٕاذا اكنت الوفود راضیة عن الرب�مج 
وف� یتعلق خبدمة اخلمت الزمين الرمقي، طلب الرئيس توجهيات �شأٔن العمل ا�ي ميكن �ضطالع به ف� بني ا�ورتني، مبا 
يف ذ� حتدیث وثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة لتغطي هذا املوضوع التقين الواسع. ؤأعرب الرئيس عن حرصه �ىل حماو� ٕاحراز 

لتقدم �شأٔن هذا املوضوع بني دوريت جلنة املزيانیة �لتعاون اخلرباء التقنیني املهمتني �ملوضوع. واقرتح ٔأ�د ٔأكرب قدر ممكن من ا
الوفود حتدیث وثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة؛ وقد وافقت أ�مانة �ىل ذ�. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأنه مت االتفاق �ىل عقد �لسة 

 ٕا�المية �شأٔن املسائل أ�خرى.

أ�مانة �ىل ردودها وقال ٕانه یتطلع ٕاىل اس�تالم الوثیقة حىت �متكن من دراس�هتا يف ٔأقرب وقت  وشكر وفد الصني .444
  ممكن.

وشكر وفد سو�رسا أ�مانة �ىل الرشوح املفص� للغایة ؤأشار ٕاىل ٔأنه س�یعود �ملعلومات ٕاىل �ربائه يف العامصة  .445
د ٔأنه س�یكون من املفيد تقدمي معلومات ٔأكرث تفصیال ٕالجراء مزید من ا�راسات. وف� یتعلق �سؤال الرئيس، رٔأى الوف

كتابة، كام طلب وفد الصني. وقال ٕان املسائل اليت یعكف الوفد �ىل دراس�هتا �الیا تفسح ا�ال لعدد هائل من املسائل 
ني يف هذا العمل يف املتعلقة �لقانون وقضا� امللكية الفكریة و�كنولوجيا املعلومات والتقنیات. ونظرا لعدد أ�ش�اص املنخرط

العامصة، فٕان الوفد حيتاج ٕاىل تدو�ن معلومات مفص� ومتعمقة كتابة. وهذا هو ٔأفضل هنج ٔ�ن التفا�ل من طرف املقميني يف 
  جنیف، ومه من �ري اخلرباء، حمدود للغایة من حيث العمق ا�ي ميكن ٔأن یدرس فيه هذا املوضوع.

أ�مانة يف ٔأقرب وقت ممكن حىت یتس�ىن لها بدء توس�یع وثیقة أ�س�ئ�  وحث الرئيس الوفود �ىل توجيه ٔأس�ئ� ٕاىل .446
وأ�جوبة لتغطي �دمة اخلمت الزمين الرمقي. ؤأعرب الرئيس عن ٔأم� يف ٔأن ميهد ذ� طریقا للميض قدما يف �دمة اخلمت 

مج أ�وسع نطاقا، �س�تثناء اخلدمة الزمين الرمقي، اليت حتتاج بعض الوفود ٕاىل مزید من الوقت �شأٔهنا. و�اد الرئيس ٕاىل الرب�
وضامن املعلومات والسالمة وأ�من، وطلب تأٔ�یدا لرضا الوفود عن الرب�مج �ىل النحو املقرتح،  28اجلدیدة، ٔأي الرب�مج 

�س�تثناء �دمة اخلمت الزمين الرمقي، مبا يف ذ� التغیري ا�ي اقرت�ه وفد ٔأوغندا. ونظرا لعدم وجود طلبات ٔأخرى ٔ��ذ 
، و�س�تثناء �دمة اخلمت 28مع التغیري املتفق �لیه يف الرب�مج  28ا�لكمة، ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأن الوفود راضیة عن الرب�مج 

الزمين الرمقي. وس�تقوم أ�مانة ٕ��داد وثیقة ٔأس�ئ� ؤأجوبة تفا�لیة عن طریق معلیة ٔأس�ئ� ؤأجوبة مكتوبة قبل اج�ع یولیو 
يس بعد ذ� ٕاىل ٔأن مجیع أ�هداف �سرتاتیجیة التسعة قد متت تغطیهتا مث فتح �ب املناقشة للجنة املزيانیة. و�لص الرئ 

 �شأٔن املرفقات.
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بعد التحویالت حبسب لك �ر�مج، فتح  2018/19ونظرا لعدم وجود تعلیقات �ىل املرفق أ�ول، مزيانیة الثنائیة  .447
 حبسب لك �ر�مج. 2020/21للثنائیة  الرئيس �ب التعلیق �ىل املرفق الثاين، املوارد املقرت�ة

ؤأ�ر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية مسأٔ� تتعلق �ملوارد �ري ا�صصة للمؤمترات ا�بلوماس�یة الثالث. ؤأقر الوفد  .448
بوجود حماد�ت �ري رمسیة هبذا الشأٔن، ولكنّه طلب ٔأن یتسّ�ل يف حمرض �ج�ع ٔأّن ٔأي مؤمتر دبلومايس جيري النظر فيه 
س�یعقد �ىل ٔأساس توافق ا�ٓراء و�كون مفتو�ا ٔأمام مجیع أ�عضاء. ؤأعرب الوفد عن رغبته يف ٔأن یذ�ر قرار امجلعیة العامة 

 ٕان اكنت قد وصلت ٕاىل نقطة اع�د اقرتاح الرب�مج واملزيانیة. 

املرفق الثالث، ختصیص ونظرا لعدم وجود مزید من التعلیقات �ىل املرفق الثاين، فتح الرئيس �ب املناقشات �شأٔن  .449
 حبسب لك احتاد. 2020/21إال�رادات والنفقات للثنائیة 

وطلب وفد ٕایطالیا ٕاد�ال تعدیل �ىل املرفق الثالث. فرمغ التوضی�ات اليت قّد�ا املد�ر العام، ٔأعرب الوفد عن قلقه  .450
مهنجیة التوزیع حبسب لك احتاد. وهذا من ٔأن املرشوع احلايل ا�ي قدمته أ�مانة العامة یتضمن تغیريا �ري متوقع يف 

�قرتاح ميثل احنرافا عن مبدٔأ القدرة �ىل ا�فع، وهو القا�دة اليت طبقت حىت ا�ٓن لتخصیص النفقات حبسب لك احتاد. 
وقال الوفد ٕان مسأٔ� مهنجیة التخصیص اكنت موضع نقاش مكثف الس�نة املاضیة يف �ج��ات السابقة لهذه اللجنة، ويف 

الوقت مل یتسن التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء بني الوفود. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأٔن املبدٔأ أ�سايس للتضامن، ذ� 
يف املائة لتغطیة نفقات  1وهو ٔأساس أ�داء اجلید لهذه املنظمة احملرتمة، س�یزتعزع ٕان ٔأد�لت ا�ٓن مسامهة امسیة قدرها 

رشوع احلايل. وقال ٕان ٕاد�ال مثل هذا التغیري قد �سبب أٓ�را سلبیة بعیدة املدى �حتادات �ىل النحو املتو� يف امل 
وطوی� أ�مد للمنظمة كلك، وقد یؤ�ر �ىل ٔأداهئا وقدرهتا �ىل الوفاء بوال�هتا ا�ولیة املمتث� يف تعز�ز امللكية الفكریة يف مجیع 

موضوع شامل. ورٔأى الوفد، �ىل و�ه اخلصوص، ٔأن  ٔأحناء العامل. ؤأضاف ٔأن مهنجیة ختصیص أ�موال حبسب لك احتاد
املبدٔأ املذ�ور هو جحر الزاویة يف مساعي الویبو لتحقيق ٔأهداف أٔجندة التمنیة �كفاءة وز�دة اس�ت�دام الب�ان النامية 

دیة. و�� طلب واملؤسسات الصغرية واملتوسطة للنظم العاملیة للملكية الفكریة هبدف املسامهة يف �بتاكر والتمنیة �قتصا
  .يف املائة من املرفق الثالث 1الوفد شطب املسامهة �مسیة البالغة 

ؤأعرب وفد سو�رسا عن دهش�ته من اقرتاح تغیري يف مهنجیة ختصیص النفقات يف مرشوع الرب�مج واملزيانیة للثنائیة  .451
املهنجیة مل �مثر عن توافق يف ا�ٓراء لتعدیل . ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن العدید من املناقشات السابقة �شأٔن مسأٔ� هذه 2020/21

املهنجیة املتّبعة، واملس�ت�دمة منذ �دة س�نوات واليت وردت يف �دد من و�ئق الرب�مج واملزيانیة السابقة اليت وافقت �لهيا 
ال تضع نفقات ا�ول أ�عضاء، نظرا لوجود سبب وجيه ��. وقال ٕان الطریقة القامئة تتضمن هن�ا معلیا یناسب الویبو. و

ٕاضافية �ىل �اتق �حتادات اليت ال حتقق الرحب. ورٔأى ٔأن تغیري املهنجیة س�یؤدي ٕاىل التشكيك يف ٔأي �شاط ال �س�هتدف 
الرحب. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن هذه يه احلال يف معظم ٔأ�شطة املنظمة. ؤأشار كذ� ٕاىل ٔأن معظم ٕا�رادات املنظمة تتأٔىت من 

قل من نظام مدرید. ؤأعرب الوفد عن رٔأي مفاده ٔأن من الطبیعي واملناسب اس�ت�دام ما س�بق معاهدة الرباءات وٕاىل �د أٔ 
�متویل ٔأ�شطة هامة ٔأخرى للویبو. وذ�ر الوفد ٔأن املقدمة الواردة يف املرفق الثالث ٔأعطت سببا للتغیري، وهو ٔأن ٔأ�لبیة 

وو�د الوفد  .�متكن من حتمل نفقات �ري مبارشة �حتادات املمو� من �شرتأاكت، الهاي ولش�بونة، لن �حتادات، ٔأي
ٔأنه من الصعب فهم املنطق ف� س�بق، ٔ�ن املشلكة يه ٔأن �حتادات املذ�ورة ال �س�تطیع حتمل نفقات ٕاضافية، والتغیري 

وحض الوفد یقول ٕان هناك احتادات ال �س�تطیع ٔأن تدفع؛ و�لتايل فٕان �حتادات س�تجعلها تدفع. وقال ٕانه ٔأمر �ري منطقي. وأٔ 
ٔأن هذه �حتادات �ري قادرة �ىل ا�فع ٔ�ن لها احتیا�ات �شغیلیة مربرة. فنظام الهاي حبا�ة ٕاىل است�ر �بري يف نظام 
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املعلومات هبدف توس�یع النظام جغرافيا. ونظام لش�بونة، مع وثیقة جنیف، هو نظام �دید حيتاج ٕاىل دخول �زي النفاذ 
ت هبا �حتادات أ�خرى يف املايض. ؤأضاف ٔأن �حتادات املمو� من �شرتأاكت تنفذ ورٔأس مال للبدء، ويه مر�� مرّ 

مجمو�ة واسعة من أ��شطة الهامة اليت تضطلع هبا الویبو مثل العمل �ىل املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري 
الت، وكذ� أ��شطة املتعلقة حبق املؤلف والرتوجي ملعاهدات الثقايف التقلیدي. فلجنة املعارف تعزز الكفاءات يف ت� ا�ا

بی�ني ومراكش، هذه ٔأمث� قلی� لت� أ��شطة الهامة. وٕاذا اكنت ت� أ��شطة تتطلب موارد، ومل �كن �حتادات الثالثة 
ر العام يف الیوم السابق. و�لنظر غنیة �لقدر ا�اكيف �متویل ت� أ��شطة، فٕان �ى الویبو ما �كفي من املوارد، كام ٔأكد املد�

ٕاىل املنظمة كلك، فٕان الویبو ال تنقصها أ�موال. وٕان تغريت املهنجیة املتبعة يف ختصیص أ�موال، فس�یكون ذ� خطوة ٕاىل 
الوراء، وس�تصبح ثالث احتادات عرضة خلطر ٔأن �زداد فقرا. ووفقا ملنطق ا�متویل ا�ايت ا�ي تفض� بعض الوفود، �ىل 

�حتادات ٔأن تت�ىل عن ٔأ�شطهتا ٔأو تطلب موارد ٕاضافية. وقال الوفد ٕان ما یبق ال �ش�به املس�تقبل ا�ي �متناه الوفد هذه 
للویبو. ؤأضاف الوفد ٔأنه یدافع دامئا عن املنطق الو�دوي ٔ�نه �رى ٔأن ا�مو�ة ا�اكم� لٔ��شطة اليت تضطلع هبا الویبو لها 

مصطنع �ىل �حتادات اليت ال �سعى للرحب، ففي ذ� ابتعاد عن املنطق الو�دوي  رشعیهتا، وٕاذا زادت النفقات �شلك
للمنظمة. ورمغ ٔأن املبلغ املقرتح یبدو صغريا لكن �ریقة تطبیقه �شلك تغیريا يف النظام. و��، قال الوفد ٕانه ال �س�تطیع 

الصارم ٔأو التعدیل ٔأو التكيیف، بل سوف �كون تغیريا تأٔیید التغیري املقرتح ٔ�نه تغیري من شأٔنه ٔأن �كون احنرافا عن التنفيذ 
 ٔأساس�یا. و��، طلب الوفد ٕا�ادة صیا�ة املرفق الثالث حبیث یعكس املهنجیة احلالیة.

ورحب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �لفرصة املتا�ة ملواص� املناقشات �شأٔن ختصیص إال�رادات والنفقات  .452
ن اس�مترار قلقه ٕازاء �ختالل املايل ف� بني �حتادات املمو� من الرسوم. وذ�ر الوفد ٔأنّه حبسب لك احتاد. ؤأعرب الوفد ع

كام ٔأوحض املد�ر العام يف وقت سابق من أ�س�بوع ٔأثناء عرضه القرتاح الرب�مج واملزيانیة، وكام هو مبني بوضوح يف اتفاقية 
رتض وجود مزيانیة نفقات مشرتكة بني �حتادات. و�لك نظام من ٔأنظمة الویبو لٔ�حاكم املالیة ملعاهدات الویبو، اكن من املف

التسجیل أ�ربعة القامئة يف الویبو، ويه نظام معاهدة الرباءات ونظام مدرید ونظام الهاي ونظام لش�بونة، معاهدة ساریة 
هيا، ٔأن �شمل املزيانیة ٕا�رادات النفاذ حتمكه وتنص �ىل مخسة عنارص رئيس�یة. ٔأولها هو ٔأن �كون لالحتادات مزيانیة. و�ن

�حتاد ونفقاته، ومساهامته يف النفقات املشرتكة. و��هثا ٔأن �كون حصة �حتاد يف النفقات املشرتكة، ويه نقطة هامة 
 للغایة، متناس�بة مع الفائدة اليت تعود �لیه مهنا. ورابعا، ٔأن یثبّت مقدار الرسوم حبیث �كون إال�رادات اكفية، يف الظروف

من  57العادیة، لتغطیة نفقات املكتب ا�ويل. و�امسا، ٔأن تنّسق املزيانیة مع �حتادات أ�خرى. وذ�ر الوفد بأٔن املادة 
من اتفاق الهاي، مجیعها نصت �ىل  23من اتفاق لش�بونة واملادة  11من اتفاق مدرید واملادة  12معاهدة الرباءات واملادة 

ارص املذ�ورة ٔأن �كون �حتادات النقا�ت مكتفية ذاتیا من الناحية املالیة، وأ�مه من ت� العنارص امخلسة. وتقتيض العن
ذ� ؤ�ن �لك احتاد مصل�ة يف التشغیل املشرتك للمنظمة، یتوقع من لك احتاد ٔأن �سهم ٕاىل �د ما يف النفقات املشرتكة. 

ت املشرتكة لالحتادات أ�خرى، اليت ال تفي �لزتاماهتا وليس هناك اتفاق �ىل ٔأن یواصل احتاد معاهدة الرباءات تغطیة النفقا
التعاهدیة. ؤأعرب الوفد عن تقد�ره القرتاح أ�مانة دفع مبلغ رمزي من قبل ت� �حتادات اليت مل �سهم سابقا يف النفقات 

كة، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �ىل املشرتكة الواردة يف املرشوع. ويف �ني فضل الوفد اتباع هنج ٔأكرث تناسقا لتقامس النفقات املشرت 
اس�تعداد �مع اتباع هنج تدرجيي لتحقيق التوازن املطلوب. بید ٔأنه ال ميكن للوفد، بأٔي �ال من أ�حوال، تأٔیید اقرتاح ال 
یتضمن دفع لك احتاد ممول من الرسوم للنفقات املشرتكة، ٔ�ن معاهدات هذه �حتادات �شرتط ذ�. ؤأعرب الوفد عن 

�ىل املكتب ا�ويل ؤأعضاء جلنة املزيانیة ضامن ا�رتام املتطلبات القانونیة لت� �حتادات. وذ�ر الوفد ٔأن قرار  اعتقاده بأٔن
�ملوافقة �ىل املزيانیة القامئة ٔأشار ٕاىل ٔأن �حتادات املمو� من الرسوم، اليت تعاين من جعز متوقع،  2017مجعیة الویبو لعام 
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ىش مع معاهداهتا ملعاجلة ذ� العجز. ؤأعرب الوفد عن خيبة ٔأم� لعدم ٕاحراز تقدم �شأٔن التدابري ینبغي ٔأن تدرس تدابريًا ت�
املطلوبة، ال من طرف أ�مانة وال من طرف �حتادات املمو� من الرسوم اليت تعاين من جعز متوقع. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� 

يف املائة من د�لها لتغطیة النفقات املشرتكة  1حتادات بنس�بة يف ٔأن �كون التدابري املناس�بة اليت تطلب مسامهة مجیع �
مجلیع �حتادات، خطوة يف �جتاه الصحیح. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �زداد هذه املسامهة مبرور الوقت. ؤأعرب الوفد 

لضامن الوفاء �اللزتامات املالیة  عن اه�مه مبعرفة رٔأي املستشار القانوين ف� یتعلق �ملسؤولیة اليت تقع �ىل �اتق أ�مانة
  مبوجب املعاهدات، ال س�� �لزتامات الناش�ئة عن املعاهدات املتص� بتشغیل املنظمة.

، مقّدمة املرفق 166وحتدث وفد ٕاندونيس�یا بصفته الوطنیة وطرح بعض أ�س�ئ� املتعلقة �ملرفق الثالث. ويف الصف�ة  .453
ء امجل� "وسعیًا ٕاىل ضامن �د ٔأدىن من مسامهة لك �حتادات يف تغطیة التاكلیف الثالث، طلب الوفد السبب ا�اكمن ورا

املشرتكة..."، ؤأقّر الوفد بأٔنه اس�متع مس�بقا ٕاىل بعض إالیضا�ات من أ�مانة �الل أ�س�بوع، ولكنّه طلب ٕاىل أ�مانة ٔأن 
وضی�ا عن حلظة التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن تذكّره �لسبب، ٔ�ن صیا�ة اكنت لضامن �د ٔأدىن من املسامهة. وطلب الوفد ت

ضامن �د ٔأدىن من مسامهة لك �حتادات يف تغطیة التاكلیف املشرتكة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �بع املناقشات املتعلقة 
بتخصیص إال�رادات والنفقات حبسب لك احتاد، ویبدو ٔأن املناقشات قد تغّريت ال ف� خيص �حتادات املمو� �لرسوم 

، ولكهنا اقرتبت ٔأیضا من �حتادات املمو� من �شرتأاكت اليت متثل ٔأ�د أ�جزاء الرئيس�یة لوالیة الویبو. وكام ذ�ر حفسب
الوفد يف �ج��ات السابقة اليت عقدت يف جلنة املزيانیة وامجلعیات العامة، فٕان الویبو يه املنظمة العاملیة للملكية الفكریة 

لرباءات ٔأو املنظمة العاملیة للعالمات الت�اریة. ؤأعرب الوفد عن قلقه من ٔأن �كون لهذه الصیا�ة وليست املنظمة العاملیة ل
(سعیًا ٕاىل ضامن �د ٔأدىن من مسامهة لك �حتادات يف تغطیة التاكلیف املشرتكة) بعض التأٔثري ٔأیضا، ال س�� �ىل أ��شطة 

وف� یتعلق بتوزیع نفقات �حتادات املمو� من �شرتأاكت، فأٔكرب  املضطلع هبا يف ٕاطار �حتادات املمو� من �شرتأاكت،
عنرص يف نفقات �حتادات املمو� من �شرتأاكت هو �ىل حق املؤلف واحلقوق ا�اورة، مبا يف ذ� قرارات جلنة حق 

 املؤلف. وطلب الوفد مزیدا من التوضیح من أ�مانة ف� یتعلق هبذا أ�مر.

ا عن تأٔییده ا�اكمل للهنج ا�ي اقرت�ه وفدا ٕایطالیا وسو�رسا. ورٔأى الوفد ٔأن هناك مفارقة يف ؤأعرب وفد فر�س .454
يف املائة من املوارد للنفقات املشرتكة، نظرًا لكيفية معل مبدٔأ الویبو بوصفها  1�قرتاح املقدم من أ�مانة بتخصیص �س�بة 

قدرة �ىل ا�فع. وتقدمي اقرتاح ٕاىل احتاد�ن �اجز�ن عن ا�فع بأٔن �لهيام منظمة مو�دة، ومع مرا�اة النفقات �ري املبارشة وفقا لل
. 1967من االتفاقية �شأٔن التعاون إالداري بني �حتادات لعام  3ٔأن یدفعا، يف الكثري من التناقض، ال س�� يف ٕاطار املادة 

ونیًا یوّحض ٔأن �قرتاح املذ�ور لن یؤ�ر �ىل مهنجیة و��، رٔأى الوفد ٔأن من أ�فضل ٔأن تقّدم أ�مانة كتابة بیاً� تقنیًا وقان
املزيانیة القامئة، اليت ظل الوفد ممتساك هبا مع �ريه من الوفود. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن املسأٔ� ليست مسأٔ� مبلغ، فاملبلغ صغري 

ة ذ� يف �ج�ع القادم يف املائة، ولكن املسأٔ� مسأٔ� مبدٔأ. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده برضورة معاجل 1وميكن ٔأن یظل 
للفریق العامل املعين بنظام لش�بونة ا�ي س�یعقد يف هنایة شهر مایو. واختمت الوفد لكمته قائال ٕانه يف ت� املر��، ال �س�تطیع 

  قبول �قرتاح املقدم من أ�مانة.

لٔ�مانة �ىل المك الكبري من  وشكر وفد ٔأملانیا الرئيس �ىل توجهياته القد�رة طوال أ�س�بوع، ؤأعرب عن �الص شكره .455
املعلومات اليت وفرهتا قبل أ�س�بوع ؤأثناءه مبهنیة �الیة. وف� یتعلق مبوضوع املرفق الثالث ومهنجیة ختصیص النفقات 

املشرتكة، رٔأى الوفد ٔأن مبدٔأ القدرة �ىل ا�فع هو ٔأ�د العوامل الهامة اليت �سهم يف جناح املنظمة �لك فروعها ا�تلفة. 
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رب الوفد عن �دم اقتنا�ه بأٔي ٕاضافات ٕاىل مبدٔأ القدرة �ىل ا�فع، ٕاذ من شأٔهنا ٔأن تضعف هذا املبدٔأ. وردد الوفد ؤأع
  .الشوا�ل اليت ٔأعربت عهنا العدید من الوفود أ�خرى يف هذا الصدد

ليست مسأٔ� �دیدة. ؤأیّد وفد الربازیل ٕاىل الوفود أ�خرى اليت س�بقته، بأٔن املناقشة �شأٔن مهنجیة ختصیص املوارد  .456
ؤأن املسأٔ� الرئيس�یة املعروضة �ىل الوفود يه التوازن املايل بني �حتادات املمو� من الرسوم. وقد ٔأدرجت هذه �حتادات 

ن املمو� من الرسوم يف معاهداهتا، حتت املادة املتعلقة ��متویل، التدابري احملمت� اليت ميكن اختاذها الس�تعادة توازهنا. وذ�ر أٔ 
حصة احتادي الهاي ولش�بونة يف النفقات املشرتكة ینبغي ٔأن �كون متناس�بة مع املصل�ة اليت جينهيا �حتاد من هذه 

النفقات، ولكن من املهم ٔأیضا مرا�اة الفقرة التالیة. ؤأشار الوفد ٕاىل الفقرة اليت تذ�ر ٔأن مبلغ الرسوم ینبغي ٔأن �كون اكفيا 
كتب ا�ويل لهذه �حتادات. ومع ٔأ�ذ ت� اللغة يف �عتبار، توصل ا�متعون ٕاىل صفقة �ىل أ�قل لتغطیة مجیع نفقات امل 

الع�د املزيانیة يف ذ� العام، وطلب يف ذ� القرار ٔأن تدرس �حتادات املمو� من الرسوم هذه التدابري وفقا  2017�ام 
رات اليت ميكن ٔأن یت�ذها لك احتاد. مثل ز�دة ٔأو رفع للمعاهدات اخلاصة هبا ملعاجلة العجز املذ�ور. وهناك بعض القرا

الرسوم لفرتة زمنیة معینة. ورمبا اكن العجز املزتاید نتي�ة ظروف �ري متوقعة ینبغي ٔأ�ذها بعني �عتبار يف معلیة الت�لیل. 
ٕاىل اتفاقية الویبو،  وینبغي فعل ذ� من �انب لك احتاد �ىل �دة، وليس من �انب العضویة أ�وسع يف الویبو. و�لعودة

ٔأن من ٔأهداف املنظمة ضامن التعاون إالداري بني �حتادات. واتفق �ىل ٔأن مبدٔأ القدرة �ىل ا�فع هو  2.3فقد ذ�رت املادة 
ٔأ�د ٔأجحار الزاویة يف املنظمة. وقد �كون لتغیري ذ� ٔأ�ر سليب �ىل معل �حتادات، وال س�� �حتادات املمو� من 

�شمل �حتادات املمو� من �شرتأاكت حق املؤلف، وهو ٔأ�د ٔأمعدة نظام امللكية الفكریة، وحبمك طبیعته ال �شرتأاكت. و 
حيصل رسوما، �ىل أ�قل ليس �ىل مس�توى الویبو. واتفق الوفد مع وفود سو�رسا وٕایطالیا ؤأملانیا و�ريها من الوفود 

�ر �ىل التضامن املطلوب مكنظمة مو�دة لضامن حسن سري العمل. أ�خرى، �ىل ٔأن اخلروج عن مبدٔأ القدرة �ىل ا�فع س�یؤ 
ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن وفد ٕاندونيس�یا ذ�ر ٔأیضا مربرات هذا التغیري. وذ�ر الوفد �لقرار املتعلق �ع�د املزيانیة 

تواصل ) وا�ي ذ�ر بوضوح شدید ٔأن مهنجیة التخصیص "تُعد موضو�ا شامال وقّررت ٔأن A/57/11 Add.3 (الوثیقة
جلنة الرب�مج واملزيانیة مناقشة مهنجیة ختصیص إال�رادات والنفقات حبسب لك احتاد يف دوراهتا املقب� استنادا ٕاىل الو�ئق 

ٔأي ٔأن هناك والیة واحضة ملناقشة املقرت�ات، ولكن ال یو�د  الوجهية و�ري ذ� من املقرت�ات املقدمة من ا�ول أ�عضاء".
يف انتظار ذ� االتفاق، اقرتح الوفد �متناع عن الت�يل عن مهنجیة التخصیص القامئة واع�د و .اتفاق �ىل ٔأي مقرتح

يف املائة �ىل النحو الوارد يف  1مهنجیة �دیدة. وقال الوفد ٕانه ليس يف وضع �سمح � بتأٔیید ٕادراج مسامهة امسیة قدرها 
  .املرفق الثالث

يف املائة، وعام ٕاذا اكن سيمت اع�د ذ�، وعن ٕاماكنیة  1بنس�بة وسأٔل وفد مالزي� عن سبب الز�دة �مسیة  .457
 اس�تعراض هذا الرمق يف الثنائیات املقب�.

إالسالمية) بأٔن معظم تعلیقاته توافق ما قالته وفود سو�رسا وٕایطالیا وفر�سا، ؤأن الوفد -ورصح وفد ٕا�ران (مجهوریة .458
ار الوفد ٕاىل ٔأنه �بع املناقشة �شأٔن هذه املسأٔ� منذ بدایة أ�س�بوع بعنایة یؤید ا�ٓراء اليت ٔأعربت عهنا الوفود املذ�ورة. ؤأش

فائقة. ؤأجرى مشاورات مع بعض الوفود، ومع زمالئه، من ٔأ�ل حتقيق فهم ٔأفضل لٔ�ساس املنطقي القرتاح أ�مانة يف هذا 
�فع، فضال عن ٔأنّه یغري يف مهنجیة املرفق ��ات. ورٔأى الوفد ٔأن هذا �قرتاح ميثل احنرافا عن مبدٔأ القدرة �ىل ا

التخصیص، اليت ٔأصبح غیاب التوافق يف ا�ٓراء بني ا�ول أ�عضاء �شأٔهنا ٔأمرا واحضا. وقال الوفد ٕان املسأٔ� ليست مسأٔ� 
شأٔن مبلغ. وليست مسأٔ� �د ٔأدىن من املسامهة �لك احتاد، ٔ�ن املبلغ صغري. بل يه مسأٔ� مبدٔأ. حفی� یغیب توافق ا�ٓراء � 
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ٔأي مقرتح ٔأو سؤال معني، ال ینبغي تنفيذه. ويف ضوء ما س�بق، قال الوفد ٕانه ال �س�تطیع تأٔیید هذا �قرتاح ویفضل 
  .مواص� املامرسة احلالیة

وشارك وفد �حتاد الرويس ا�اوف اليت ٔأ�رها �دد من الوفود يف وقت سابق �شأٔن �قرتاح الوارد يف املرفق  .459
نه تغیري مهنجیة التخصیص، دون التوصل ٕاىل ٔأي توافق يف ا�ٓراء. ؤأضاف ٔأن النظام القامئ ال زال الثالث، وا�ي من شأٔ 

قيد إال�شاء، وز�دة نفقات احتاد لش�بونة س�تؤدي ٕاىل زعز�ة اس�تقرار النظام احلايل وجع� ٔأقل �اذبیة لٔ�عضاء اجلدد 
عرب الوفد عن قناعته بأٔن مهنجیة التخصیص احلالیة جيب ٔأن احملمتلني. وهذا یعين انعدام ٕاماكنیة تطو�ر النظام. و��، أٔ 

حتفظ لالحتادات ا�تلفة ٔ�هنا �سامه يف املزيانیة. وهذا یعين حفظ النظام من التفكك ا�ي س�یؤدي ٕاىل �ا� �ري مواتیة 
  للمنظمة بأٔرسها.

هنجیة احلالیة، مشريا ٕاىل ٔأن ت� وانضم وفد املكس�یك ٕاىل الوفود اليت حتدثت يف وقت سابق، طالبا إالبقاء �ىل امل  .460
الوفود شددت �ىل نقاط هامة �دا �شأٔن سبب رضورة إالبقاء �ىل املهنجیة احلالیة. ؤأضاف الوفد ٔأنه یدرك ٔأن مس�توى 

النضج والتطور ا�ي حققته �حتادات الثالثة هو سبب تقدمي مساهامت طوعیة ٕاىل احتاد لش�بونة لتحسينه. ؤأعرب الوفد 
ٔأن �متكن احتاد لش�بونة من بلوغ مس�توى املدفو�ات املتوقعة يف املس�تقبل القریب. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده  عن ٔأم� يف

برضورة ا�رتام املبادئ اليت تدمعها املنظمة، اكلقدرة �ىل ا�فع، يك یتس�ىن لالحتادات الوقت الالزم لتعز�ز تطورها وحتقيق 
 تأٔییده لٕالبقاء �ىل املهنجیة القامئة، ؤأنه ال �س�تطیع تأٔیید �قرتاح احلايل.النضج ا�اكمل. ويف اخلتام، ذ�ر الوفد ٔأس�باب 

ؤأیّد وفد الیا�ن التعلیقات اليت ٔأبداها وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. ؤأكد الوفد ٔأن لك احتاد ینبغي ٔأن �كون �  .461
  ة شفافة و�اد�.ٕا�رادات اكفية لتغطیة نفقاته. و��، مفن الرضوري ختصیص املزيانیة بطریق

ونظرا لعدم وجود طلبات ٔأخرى ٔ��ذ ا�لكمة، ٔأعطى الرئيس ا�لكمة لٔ�مانة للرد �ىل أ�س�ئ� اليت طرحهتا الوفود  .462
 �شأٔن املرفق الثالث.

ؤأ�ذت أ�مانة ا�لكمة ملعاجلة أ�س�ئ� اليت طرحهتا الوفود. وذ�رت أ�مانة ٔأن هناك بعض املسائل ذات الطابع  .463
تتشاور مع املستشار القانوين �شأٔهنا، وتأٔمل يف ٔأن �متكن من العودة لها. ؤأشارت ٕاىل ٔأن �قرتاح احلايل،  القانوين، وسوف

، 2018/19من حيث مرشوع الرب�مج واملزيانیة، حيوي العدید من التغیريات اليت، ٕاذا ما قورنت �ملزيانیة املقرت�ة للثنائیة 
ن �الل �س��ع ٕاىل ا�ٓراء واحلوار ا�ي ٔأجرته الوفود مع أ�مانة يف الل�ان تقع مضن والیة أ�مانة بتقدمي اقرتا�ات م

وامجلعیات السابقة املعنیة �لرب�مج واملزيانیة، ولكن ٔأیضا استنادا ٕاىل نظرة دقيقة يف �س�تبيا�ت. وف� یتعلق �ملسائل 
وفد وا�د بل من �دة وفود، �یف ميكن دا�ل إالطار يف املائة، فقد سؤلت ٕاىل أ�مانة �دة مرات، ال من  1املتص� بنس�بة 

وضع �د ٔأدىن للمسامهة من مجیع �حتادات يف النفقات املشرتكة. وسؤلت أ�مانة عن سبب �دم �روجي اتفاق لش�بونة 
يف . وذ�رت أ�مانة ٔأهنا بذلت قصارى �دها لالس�ت�ابة مجلیع هذه الطلبات، ولكهنا ال �رغب 20و 10و 9بواسطة الربامج 

ٕاضافة املزید �ىل ما قا� املد�ر العام ا�ي قال وبوضوح ٕان �قرتاح عرض �لیمك لتنظروا فيه. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن 
يف املائة من اجلدول ليس مشلكة، ولكهنا سوف �سرتشد �رٔأي الوفود. وردا �ىل سؤال عن سبب اقرتاح  1�ذف �س�بة 

مسامهة رمزیة ضئی�. ؤأن ً� من احتاد معاهدة الرباءات واحتاد مدرید اك�، وال يف املائة، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأهنا  1�س�بة 
ز�، یتحمالن معظم النفقات املشرتكة. وهذه حقيقة س�تظل طاملا بقيت �حتادات �ىل �الها. وف� خيص التعلیقات اليت 

ادات املمو� من �شرتأاكت اكنت تتحمل ٔأبدیت �شأٔن �حتادات املمو� من �شرتأاكت، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن �حت
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ٔأصال بعض النفقات املشرتكة يف التطبیق السابق ملهنجیة التخصیص. وهذه يه املرة أ�وىل اليت تصل فهيا حسا�ت 
هنجیة �حتادات املمو� من �شرتأاكت ٕاىل �ا� �دم القدرة �ىل ا�فع.  وهذا ليس تغیريا يف املهنجیة املتبعة. وبعد تطبیق امل 

تطبیقا صارما، اكنت ٔأ�لبیة �حتادات، ٔأي �حتادات املمو� من �شرتأاكت واحتاد الهاي واحتاد لش�بونة، وقعت ثال�هتا 
يف املائة. وهذا أ�مر، ا�ي  1�ارج نطاق القدرة �ىل ا�فع، و�� اكن �قرتاح بأٔن متثّل املسامهة �مسیة ا�نیا بنس�بة 

ود ٔأو خشيته بعض الوفود، ال یغري جوهر� من الوضع املايل ٔ�ي احتاد. ٕاذ ستبقى حصة أ�سد من ٔأشارت ٕالیه بعض الوف
النفقات املشرتكة �ىل �اتق احتادي معاهدة الرباءات ومدرید. ودعام �� �ملعلومات، بلغت حصة النفقات املشرتكة اليت 

يف املائة من النفقات. ويف �ا� �قرتاح اخلاص  98.9ما �سبته  2018/19حتملها احتادا معاهدة الرباءات ومدرید يف الثنائیة 
يف املائة من النفقات املشرتكة. وقالت أ�مان ٕاّن التغیري طفيف، ولكهنا رٔأت  99.3، ستبلغ احلصة 2020/21�لثنائیة 

یريا يف املهنجیة. وقالت بوضوح ٔأن املشلكة ليست يف أ�رقام. فقد سأٔلت بعض الوفود ّمعا ٕان اكن هذا �قرتاح ميثّل تغ 
، ومل یقصد 2020/21، و�� ورد يف اقرتاح الثنائیة 2020/21أ�مانة ٕانه تطبیق للمهنجیة حسب �القته �قرتاح الثنائیة 

، يف 2007ٔأن ینطوي �ىل ٔأي فرتات مقب�. وحتقيقا ملصل�ة مجیع الوفود، وثّقت أ�مانة مبدٔأ القدرة �ىل ا�فع واقرتحته �ام 
، واكن ذ� جمرد توثیق وتقنني للمامرسة املتبعة يف الثنائیات السابقة وجعل أ�مر ٔأكرث 2008/09قرتاح الثنائیة س�یاق ا

شفافية، ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن املبدٔأ مطبق منذ ذ� احلني. وف� یتعلق مبا ٕاذا اكن �قرتاح سينطبق �ىل الفرتات املقب� ٔأم 
. ؤأكدت أ�مانة أٔهنا مل تغري املهنجیة 2020/21يف اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة  ال، ٔأ�ابت أ�مانة بال، ٔ�نه �رد

يف املائة يف هنایة املطاف. و�ررت أ�مانة ٔأن القرار  1أ�ساس�یة. �ري ٔأنه وبعد التطبیق الصارم واحلسا�ت، ٔأضیفت �س�بة 
 �لعودة ٕاىل �س�بة الصفر بید الوفود.

ٔأن املوضوع ليس جبدید. ؤأعرب عن تفهمه للشوا�ل املتعلقة �ملهنجیة املقسمة الواردة يف  ؤأ�ذ الرئيس ا�لكمة وذ�ر .464
الوثیقة واقرتاح تنقيح املرفق الثالث. ؤأشار الرئيس ٔأیضا ٕاىل الوفود اليت �رى يف ذ� مشلكة. وفتح الرئيس �ب طرح 

مت�د� عن املرفق الثالث، بأٔنه یتطلب املزید من العمل. أ�س�ئ� ٔأو التعلیقات ٔأو طلبات التوضیح من أ�مانة. ؤأقر الرئيس، 
وقال الرئيس ٕان حتدید اخلطوات التالیة يف ٔأیدي الوفود. ؤأشار ٕاىل ٔأن بعض الوقت س�یخصص يف �لسة بعد الظهر �ورة 

لعدم وجود طلبات ٔأخرى جلنة املزيانیة احلالیة، وبني دوريت جلنة املزيانیة، ويف دورة یولیو ٔأیضا لتناول هذه املسأٔ�. ونظرا 
ٔ��ذ ا�لكمة، رفع الرئيس املرفق الثالث ملواص� مناقش�ته. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأنه ما مل حيرز تقدم رسیع يف �لسة بعد الظهر، 

س�یلزم ٕا�ا� املوضوع ٕاىل دورة جلنة املزيانیة يف یولیو. مث فتح الرئيس �ب املناقشات �شأٔن املرفقات الرابع واخلامس 
والسابع والثامن والتاسع والعارش. ونظرا لعدم وجود تعلیقات �ىل املرفقات املتبقية املذ�ورة، فتح الرئيس �ب والسادس 

التعلیق �ىل امللحقات ٔألف و�ء وجمي ودال. ونظرا لعدم وجود ٔأي طلبات ٔ��ذ ا�لكمة، �لص الرئيس ٕاىل ٔأن القراءة 
قد اكمتلت. مث خلص الرئيس القضا� الست العالقة، ويه اكلتايل:  2020/21یة أ�وىل ملرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائ 

) ومؤرشات أ�داء املتعلقة �لتغطیة اجلغرافية واللغة املس�ت�دمة يف 2؛ (20و 9) مؤرشات اتفاق لش�بونة يف الرب�جمني 1(
) والسؤال املو�ه يف 4؛ (23يف الرب�مج ) واملاكفأٔة �ىل مس�توى املنظمة 3؛ (23التنوع اجلغرايف للموظفني يف الرب�مج 

) والوقت إالضايف 6) والوقت إالضايف الالزم خلدمة اخلمت الزمين الرمقي؛ (5عن �رمجة منشورات الویبو؛ ( 19ٕاطار الرب�مج 
تقدم  الالزم ملهنجیة التخصیص حبسب لك احتاد املقرت�ة. واقرتح الرئيس رفع اجللسة الصباحية، ؤأعرب عن ٔأم� يف ٕاحراز

  �شأٔن املسائل املطرو�ة يف �لسة بعد الظهر.

ؤأشار وفد كندا، مت�د� �مس ا�مو�ة �ء، ٕاىل عقد مناقشات بني املنسقني إالقلميیني وف� بني الوفود يف بعض  .465
، ذ�ر الوفد ٔأن ا�مو�ة �ء ميكن ٔأن تقبل الصیا�ة 23ا�مو�ات إالقلميیة حول مسأٔ� ا�متثیل اجلغرايف. وخبصوص الرب�مج 
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" من 1دونيس�یا �لنیابة عن مجمو�ة ب�ان أٓس�یا واحملیط الهادئ، واليت سرتد حتت الرمق "اليت اقرت�ا يف الیوم السابق وفد ٕان
  .، تعز�ز املساواة بني اجلنسني وز�دة إالنصاف يف ا�متثیل اجلغرايف143الفقرة الثانیة يف ٔأسفل الصف�ة 

لع ٕاىل �س�ة تتبّع التغیريات من وشكر وفد ٕاندونيس�یا ا�مو�ة �ء �ىل مرونهتا ف� یتعلق �للغة، وقال ٕانه یتط .466
اليت س�تبّني الصیا�ة املقرت�ة.  ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه كام ذ�رت أ�مانة الیوم السابق، ستشمل ت� التغیريات  23الرب�مج 

  .ٔأیضا ٕا�ادة ختصیص املزيانیة ذاهتا

 �رد يف الوثیقة املبلغ املتعلق ؤأ�ذت أ�مانة ا�لكمة لتوّحض ٔأن الرسد واجلداول لن تتغّري نتي�ة ما س�بق، ٔ�نه ال .467
�لتوازن بني اجلنسني وال املبلغ املتعلّق �لتنوع اجلغرايف، ٔ�هنام من ٔأ�شطة املس�توى املنخفض املرتبطة بنتاجئ متوقعة من 

ا�ا�يل املس�توى أ��ىل. ؤأكدت أ�مانة ٔأهنا س�تعمل مع مد�رة ٕادارة املوارد البرشیة �ىل ٕا�ادة ختصیص املوارد �ىل الصعید 
  .من ٔأ�ل �ركزي ٔأكرب �ىل اجلوانب اجلغرافية كام هو احلال �لنس�بة للجوانب اجلنسانیة

ؤأ�ذ الرئيس ا�لكمة لٕالشارة ٕاىل ٕا�ادة ختصیص املوارد ولكن مضن خطوط معینة. ؤأن التغیريات املد�� �ىل املوارد  .468
  يف �س�ة تتبع التغیريات لن �كون ظاهرة.

انة �ىل التوضیح املقدم وشكر املرونة اليت ٔأظهرها ٔأعضاء ا�مو�ة �ء. واكن الوفد يف وضع وشكر وفد الربازیل أ�م .469
  �سمح � ٔأیضا �ملوافقة �ىل الصیغة اجلدیدة.

إالسالمية) ف� یتعلق �ملرونة يف -وانضم وفد سو�رسا ٕاىل البیانني ال��ن ٔأدىل هبام وفدا ٕایطالیا وٕا�ران (مجهوریة .470
 .9و 20ة، و�لتايل، ميكن للجنة ٔأن حترز تقدما يف ٔأعاملها ؤأن تغلق الرب�جمني املقرت�ات املقدم

، ٕادارة 23وشكر الرئيس الوفود �ىل ما ٔأبدته من مرونة. وتناول الرئيس ٔأوال الصیا�ة اجلدیدة يف ٕاطار الرب�مج  .471
. ٔأما النقطة الثانیة، فهيي: 23صصة للرب�مج ، حتت بند املوارد ا�143املوارد البرشیة وتطو�رها و�قرتاح الوارد يف الصف�ة 

"تُعزى الز�دة الصافية يف موارد �الف املوظفني ٕاىل اخنفاض التاكلیف نتي�ة تلزمي اخلدمات الطبیة دا�لیًا وختصیص موارد 
ٕاىل ٔأن هناك  ؤأشار الرئيس". ٕاضافية للهنوض �ملساواة بني اجلنسني" وس�یضاف بعدها "ز�دة إالنصاف يف ا�متثیل اجلغرايف

وشكر الرئيس وفد سو�رسا  .، و�� س�یظل الرب�مج مفتو�ا رهن البت يف ذ� البند23بندا ٕاضافيا �القا �شأٔن الرب�مج 
إالسالمية) يف وقت سابق من هذا الصباح، ف� خيص طلب -�ىل ما ٔأبداه من مرونة مع وفدي ٕایطالیا وٕا�ران (مجهوریة

. وقال الرئيس ٕانه یدرك ٔأن ت� الوفود ال �رید ت� املؤرشات، و�� ستبقى 20و 9مؤرشات لش�بونة يف الرب�جمني 
كام يه، رهنا بأٔي تغیريات یتفق �لهيا يف ٔأما�ن ٔأخرى، ولن حيدث ٔأي تغیري �شأٔهنا. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأنه  20و 9الربامج 

قامئة القرارات یعكس احملاد�ت اجلاریة �شأٔن مع هذه التطورات، جرى ختفيض قامئة النقاط العالقة ٕاىل ٔأربعة، ؤأن مرشوع 
 اجللسة الصباحية. ترفعٕاىل حينه. و 

من �دول أ�عامل، وهو مرشوع اقرتاح  6وافتتح الرئيس �لسة بعد الظهر، و�اد ٕاىل البند املوضوعي املفتوح رمق  .472
ٔأرسل ٕاىل الوفود بعد اجللسة الصباحية،  . وذ�ر الرئيس ٔأن مرشوع فقرة القرار املقرتح2020/21الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 

، اليت 1وذ� خيضع حرص� لسلطة الرئيس، ویعكس ما اتفق �لیه. واقرتح الرئيس النظر يف القرار فقرة فقرة بدءا �لنقطة 
تنص �ىل ما یيل: "ٕان جلنة الرب�مج واملزيانیة، وٕاذ انهتت من اس�تعراض ٔأويل شامل حبسب لك هدف اسرتاتیجي، وكذ� 
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وفتح الرئيس الباب ) WO/PBC/29/3 (الوثیقة 2020/21ملرفقات وامللحقات، ملرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة ا
 .للتعلیقات

إالسالمية) عن امتنانه للرئيس �ىل فقرات مرشوع القرار اليت یقبلها من حيث املبدٔأ. -ؤأعرب وفد ٕا�ران (مجهوریة .473
خبصوص الفقرة أ�وىل بل �یه تعلیق ذو طبیعة �امة. واقرتح الوفد فقرة �دیدة �شأٔن  وقال الوفد ٕانه لن یطرح ٔأي تعلیق

املرفق الثالث ملرشوع وثیقة الرب�مج واملزيانیة يك تنظر فهيا اللجنة. وقال ٕان ٔأ�لبیة الوفود اليت ٔأ�ذت ا�لكمة ٔأثناء النظر يف 
ايل بصیغته احلالیة وطلبت تنقيح املرفق الثالث استنادا ٕاىل املرفق الثالث مل �كن يف وضع �سمح لها بتأٔیید املرشوع احل

املامرسة احلالیة. �ا طلب الوفد ٕاىل أ�مانة ٔأن تعد صیغة منق�ة للمرفق الثالث وفقا ملهنجیة التخصیص احلالیة، مبعىن عنرص 
  فهيا جمددا من �انب اللجنة.يف املائة، ؤأن تقدمه ٕاىل دورة جلنة املزيانیة املقب� لتيسري الرجوع ٕا�هيا والنظر  0

إالسالمية)، نظرا لوجود تأٔیید واسع لفكرة ٕا�ادة النظر -ؤأید وفد سو�رسا �قرتاح املقدم من وفد ٕا�ران (مجهوریة .474
  وتنقيح املرفق الثالث بصیغته الواردة يف العدید من الربامج واملزيانیات، مبا يف ذ� الرب�مج احلايل.

 إالسالمية).-وفد سو�رسا يف تأٔیید �قرتاح املقدم من وفد ٕا�ران (مجهوریةوانضم وفد الربازیل ٕاىل  .475

إالسالمية). ؤأعرب الوفد عن -ؤأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن معارضته القرتاح وفد ٕا�ران (مجهوریة .476
ك هذه املسأٔ� للمناقشة يف دورة تطلعه لرؤیة مرشوع الرب�مج واملزيانیة املقرتح كام هو ا�ٓن مع ت� التعدیالت، وٕانه س�یرت 

 یولیو.

 إالسالمية).-ؤأید وفد ٕایطالیا �قرتاح املقدم من وفد ٕا�ران (مجهوریة .477

 إالسالمية).-ؤأید وفد فر�سا اقرتاح وفد ٕا�ران (مجهوریة .478

لوفود إالسالمية)، ا�ي لقي تأٔیید �دد من ا-ؤأعرب وفد �حتاد الرويس عن تأٔییده القرتاح وفد ٕا�ران (مجهوریة .479
أ�خرى، �شأٔن ٕا�داد مرشوع �دید للمرفق الثالث استنادا ٕاىل املهنجیة القامئة اليت تنص �ىل املزيانیة نفسها مجلیع 

   �حتادات.

إالسالمية) ف� یتعلق ٕ��داد مناقشة �ورة یولیو -ؤأید وفد ٕاندونيس�یا �قرتاح ا�ي تقدم به وفد ٕا�ران (مجهوریة .480
  �شأٔن املرفق الثالث.

 إالسالمية).-ؤأید وفد املكس�یك �قرتاح املقدم من وفد ٕا�ران (مجهوریة .481

 إالسالمية).-ؤأید وفد الصني �قرتاح املقدم من وفد ٕا�ران (مجهوریة .482

إالسالمية) ولكن دون توافق يف -ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأنه مسع جوقة تأٔیید لالقرتاح املقدم من وفد ٕا�ران (مجهوریة .483
" (د) من فقرة القرار. وذ�ر الرئيس ٔأنّه ال یقصد التقلیل من ٔأمهیة ما 4لعودة ٕالیه يف ٕاطار النقطة "ا�ٓراء. ٔأوىص الرئيس �

" (د) من فقرة القرار، ويه 4س�بق، ولكنه ٔأراد العمل �ىل بقية هذا البند من �دول أ�عامل. ؤأشار الرئيس ٕاىل النقطة "
يف املائة. وذ�ر الرئيس بأٔن وفد ٕا�ران  1أٔن املسامهة البالغة حماو� لٔ�قرار بأٔن �ددا من الوفود ٔأعرب عن شوا�ل �ش

يف املائة، ورٔأى ٔأن هناك طرق ٔأخرى ممكنة ٕاذا اكن  1إالسالمية) قد طلب تفاصیل عن ٔأ�ر ٕالغاء املسامهة البالغة -(مجهوریة
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تتعلق ٕاىل در�ة �برية �لنقطة ذ� جزءا من الطلب. و�رر الرئيس اقرتا�ه �لعمل �ىل نقاط القرار أ�خرى ٔ�ن ت� النقاط 
" (د). ؤأشار الرئيس ٕاىل الفقرة أ�وىل اليت خمتت 4" (د). ورمبا یلزم أ��ذ بأٔي تغیري ومرا�اته �القرتان مع النقطة "4"

، وسأٔل عام ٕاذا اكنت هناك ٔأي تعلیقات �ىل ت� الفقرة. ونظرا لعدم وجود تعلیقات، فتح WO/PBC/29/3بذ�ر الوثیقة 
 ".2�ب التعلیق �ىل الفقرة "الرئيس 

ؤأشار وفد �حتاد الرويس ٕاىل ٔأنه قدم اقرتا�ا �شأٔن �رمجة املنشورات ٕاىل اللغات الرمسیة لٔ�مم املت�دة، ٔأي  .484
الفر�س�یة وإالس�بانیة والروس�یة والصینية والعربیة. وقال ٕان �یه اقرتا�ا حمددا، ویعتقد ٔأنه لن یلقى ٔأي ا�رتاض من ٔأعضاء 

اف ٔأن املسأٔ� العالقة الوحيدة يه جحم أ�ش�یاء املقرتح �رمجهتا رمسیا، ٔأي املنشورات الرمسیة. وطلب الوفد اللجنة. ؤأض
". ويف �ال وافقت اللجنة �ىل ما س�بق، طلب الوفد ٕاد�ال التعدیل 1ٔ��د الربامج الواردة يف الفقرة " 19ٕادراج الرب�مج 

  املناسب �ىل النص.

لرويس �ىل ذ� التعدیل. ؤأكد الرئيس وأ�مانة وجود توافق �ىل تغیري لكمة "خمتلف" وشكر الرئيس وفد �حتاد ا .485
واعتذر الرئيس عن  .19و "لك" تعين اللغات الرمسیة ولكهنا �ّريت من "خمتلف" ٕاىل "لك" اللغات يف الرب�مج   ."ٕاىل "لك

  .الصیغة ما مل �ر ٔأ�د الوفود �الف ذ�بت�  19هذا السهو، ؤأشار ٕاىل ٔأن �س�ة تعقب التغیريات ستشمل الرب�مج 

  ."2واقرتح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاضافة عبارة "للنظر �س�تفاضة" يف الفقرة " .486

إالسالمية) -" (د)، نظرا القرتاح وفد ٕا�ران (مجهوریة4" �لتوازي مع الفقرة "2واقرتح وفد الربازیل مناقشة الفقرة " .487
 ٕ�صدار مرشوع منقح.

 .19د كندا التوجيه ملعرفة ٔأ�ن س�تدرج إالشارة ٕاىل "لك" يف الرب�مج وطلب وف .488

حيث تظهر لكمة "خمتلف". واس�تعیض عن  121مانة ٕاىل ٔأسفل الصف�ة ألوردا �ىل سؤال وفد كندا، ٔأشارت ا .489
  لكمة "خمتلف" �لكمة "لك".

قرتاح املقدم من وفد الوال�ت "، ذ�ر الرئيس �2" و"1وبعد التعلیقات اليت ٔأدلت هبا الوفود �شأٔن الفقرتني " .490
قل يف املوافقة أل"، وأٔشار ٕاىل وجود ا�رتاض من وفد وا�د �ىل ا2املت�دة أ�مر�كية ٕ�ضافة "للنظر �س�تفاضة" يف الفقرة "

�لام بأٔن �اكلیف املوظفني " اليت ذ�رت إال�اطة 3" (د). وانتقل الرئيس ٕاىل الفقرة "4�ىل ذ� ٕاىل �ني مناقشة الفقرة "
لتجس�ید ٔأ�ر  2020/21س�ُت�ّدث يف النس�ة املراَجعة من مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة  2020/21ائیة للثن

، واجلدول 2019ینا�ر  1التغیريات اليت ٔأد�لت �ىل �دول مرتبات موظفي الفئة الفنیة والفئات العلیا لُتطّبق اعتبارًا من 
فربا�ر  1لتقا�دي ملوظفي الفئة الفنیة والفئات العلیا ا�ي د�ل �ّزي النفاذ يف اجلدید لٔ�جور ا�ا�� يف حساب املعاش ا

ومل �رد طلبات ٔ��ذ ا�لكمة، فانتقل الرئيس ٕاىل  سو�رسي". مالیني فرنك 3، وبني قوسني "تبلغ قمية ذ� أ��ر حنو 2019
ن مؤرش أ�داء املتعلق برتمجة منشورات الویبو �لك " (ٔأ) �شأٔ 4" �شأٔن قامئة املسائل العالقة. وبدٔأ الرئيس �لفقرة "4الفقرة "

، وقال ٕان هناك اتفاقا �ىل ٔأن هذه املسأٔ� ال �زال �القة ویتعني العودة ٕا�هيا. وذ�ر الرئيس بأٔن 19اللغات الرمسیة يف الرب�مج 
   لوقت.وفدا وا�دا �یه اقرتاح، وسأٔل عام ٕاذا اكن الوفد �رغب يف تقامس اقرتا�ه مع اللجنة يف ذ� ا

وقدم وفد �حتاد الرويس اقرتا�ا ٕاىل اللجنة. وذ�ر الوفد ٔأن �یه مرشو�ا �اهز ٔأ�دته مجمو�ة الب�ان املتشاهبة  .491
، واملنشورات اليت یرتمج موجزها 19التفكري مبسا�دة من أ�مانة. مث قرٔأ الوفد �قرتاح: أ�ول یتعلق مبؤرش أ�داء للرب�مج 
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يف املائة، وحتت الهدف  62.5الرمسیة لٔ�مم املت�دة. و�بع الوفد �لقول ٕان ٔأساس املقارنة س�یكون التنفيذي ٕاىل لك اللغات 
لنس�بة املئویة يف املائة. ولن ترتتب �ىل ذ� �قرتاح ٔأیة أٓ�ر مالیة. و�قرتاح الثاين یتعلق � 100س�تكون النس�بة 

و�ُرمجت ٕاىل مجیع  2020/21الفكریة اليت �ُرشت يف الثنائیة ملنشورات الویبو العامة �شأٔن املسائل املوضوعیة للملكية 
وحتت النس�بة الهدف س�یكتب "س�ت�دد  2018يف املائة يف �ام  0وذ�ر ٔأن ٔأساس املقارنة هو  اللغات الرمسیة لٔ�مم املت�دة.

 واقرتح الوفد االتفاق �ىل ما س�بق يف دورة یولیو.  الحقا".

عرضه. واقرتح الرئيس تعممي ذ� �قرتاح، بدمع من أ�مانة، بعد ظهر  وشكر الرئيس وفد �حتاد الرويس �ىل .492
ذ� الیوم، ٔ�نه س�یوفر ٔأساسا جيدا للمناقشة يف جلنة املزيانیة يف یولیو. وس�یتيح ٕاجراء بعض املناقشات مس�بقا بني الوفود 

  .املوجودة يف جنیف

يس �ىل قراءة اقرتا�ه، ؤأشار ٕاىل ٔأنه مفيد �دا للنظر وشكر وفد كندا، مت�د� �مس ا�مو�ة �ء، وفد �حتاد الرو .493
يف هذه املسأٔ�. وطلب الوفد احلصول �ىل مزید من املعلومات، مبا يف ذ� املقصود بعبارة "س�ت�دد الحقا" يف �ال �ددت 

د�ر التاكلیف وجحم هذه أ�رقام يف مر�� ما بني ا�ورة احلالیة ودورة یولیو. وقال ٕان حصول ا�مو�ة �ء �ىل فكرة عن تق
 العمل ا�ي س�یرتتب �ىل ذ�، س�یيّرس النظر يف املسأٔ�.

ؤأید وفد الصني �قرتاح ا�ي تقدم به وفد �حتاد الرويس، ؤأشار ٕاىل ٔأنه یتطلع ٔأیضا ٕاىل مناقش�ته يف دورة یولیو  .494
  ف� یتعلق �لنس�بة املئویة ملنشورات الویبو �لك اللغات الرمسیة. 

اح وفد كندا، ٔأعرب وفد �حتاد الرويس عن رغبته يف الوصول ٕاىل اقرتاح حيظى بقبول امجلیع، ؤأشار وردا �ىل اقرت  .495
يف املائة للرتجامت واملنشورات املشار ٕا�هيا يف مؤرش أ�داء الرئييس املذ�ور. ومن ٔأ�ل  100ٕاىل ٔأن ٔأفضل �س�بة يه 

وفد عن اس�تعداده ٕالبداء املرونة والتعویل �ىل ا�مع ا�اكمل التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء و�سهیل معل اللجنة كلك، ٔأعرب ال
  من اللجنة وأ�مانة.

  ؤأید وفد �رواتیا اقرتاح ا�مو�ة �ء. .496

وملّا رٔأى ٔأن الوفود راضیة عن الصیا�ة الواردة يف مرشوع القرار ا�ي س�تعود ٕالیه اللجنة يف دورة یولیو، ّمعم  .497
�حتاد الرويس. مث ٔأشار ٕاىل الطلب املقدم من مجموعتني ٕاقلميیتني بتوضیح ذ�  الرئيس مرشوع �قرتاح املقدم من وفد

�قرتاح قدر إالماكن، مبا يف ذ� النس�بة الهدف، واحلصول �ىل مشورة أ�مانة �شأٔن التاكلیف ٕان ٔأمكن قبل انعقاد ا�ورة 
" (ب) من مرشوع القرار، ويه �شأٔن 4 النقطة "املقب�، حىت یتس�ىن ٕاجراء مناقشة مس�تنرية يف یولیو. مث انتقل الرئيس ٕاىل

. ويف هذا الصدد، س�تعمل أ�مانة مع ا�ول أ�عضاء املهمتة، مبا يف ذ� �ىل 23�ر�مج الویبو للماكفأٓت والتقد�ر، الرب�مج 
رب�مج تنظمي �لسة ٕا�المية يف ٔأقرب وقت ممكن، من ٔأ�ل ٕاحراز تقدم يف هذه املسأٔ� قبل ا�ورة القادمة للجنة ال

واملزيانیة. وفتح الرئيس �ب أ�س�ئ� ٔأو التعلیقات. ونظرا لعدم وجود طلبات ٔ��ذ ا�لكمة، انتقل الرئيس ٕاىل الفقرة التالیة، 
ٔأن وثیقة موّسعة لٔ�س�ئ� وأ�جوبة س�تنرش يف  . ؤأبلغ الرئيس الوفود28" (ج)، مبادرة اخلمت الزمين الرمقي، الرب�مج 4ٔأي "

ل ا�ورة القادمة للجنة الرب�مج واملزيانیة، وتتناول �لتفصیل املسائل املرتبطة ��الني التقين والقانوين ٔأقرب وقت ممكن قب
وتوقف الرئيس للسامح بتقدمي  وجمال امللكية الفكریة واملطرو�ة يف ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة الرب�مج واملزيانیة.

" املرتبطتني ببعضهام حسب رٔأي وفد وا�د 2" (د) و"4ل الرئيس ٕاىل الفقرتني "تعلیقات. ونظرا لعدم وجود تعلیقات، انتق
" املسامهة إالمسیة البالغة وا�د يف املائة من إال�رادات  �ىل أ�قل. وقرٔأ الرئيس املرشوع بصیغته احلالیة يف ت� اللحظة
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املرفق الثالث): ملرصوفات املشرتكة، (املقدرة لالحتادات املمو� من �شرتأاكت واحتادي الهاي ولش�بونة ٔ�غراض ا
وافتتح الرئيس �ب املناقشة �شأٔن اجلوانب املتبقية من  حبسب لك احتاد. 2020/21 ختصیص إال�رادات والنفقات للثنائیة

  ".2" (د) و"4الفقرتني "

رب�مج واملزيانیة ؤأشار وفد سو�رسا ٕاىل ٔأنه شهد تأٔییدا واسعا �دا ٕالدراج ٔأسالیب التخصیص احلالیة يف وثیقة ال .498
املنق�ة. ؤأقر الوفد بأٔن وفدا وا�دا مل �شاطر ذ� الرٔأي. ورٔأى ٔأن من املهم ٔأن یربز �قرتا�ان بطریقة واحضة وشفافة يف 

وثیقة الرب�مج واملزيانیة املنق�ة. ورٔأى ٔأن ٔأفضل طریقة �� يه ٔأن جيري ذ� بصورة مبارشة يف نص املرفق الثالث. فعند 
�ىل نقطة، من املعتاد ٔأن ینعكس ذ� ٕ�دراج أ�قواس املعقوفة حول املواضع اليت ال یو�د اتفاق حولها. واقرتح وجود اتفاق 

الوفد متثیال واحضا وشفافا حلا� املناقشات يف املرفق الثالث. و��، اقرتح الوفد ٕاضافة أ�قواس املعقوفة يف مقاطع من 
من املقدمة، حول "تطبیق املهنجیة برصامة"  166الفقرات الواردة يف الصف�ة  املرفق الثالث من النس�ة إالنلكزيیة، ويه

وس�یأٔيت التغیري التناظري يف سامهة إالمسیة البالغة وا�د يف املائة من إال�رادات ٔ�غراض املرصوفات املشرتكة". حىت "امل 
لوفد ٕاضافة قوسني معقوفني حول ، اقرتح ا167و�النتقال ٕاىل ٔأ�ىل الصف�ة  .قسم توزیع النفقات حبسب لك احتاد

حتادات �ري القادرة �ىل ا�فع" حىت هنایة امجل�. وبذ�، فٕان ت� أ�قواس سوف �كون مغلقة. ومبا ٔأن املناقشات "�
    ستتواصل يف ا�ورة الثالثني للجنة الرب�مج واملزيانیة، فسيتعني تعدیل اجلداول تبعا ��.

شأٔن وضع النص بني قوسني معقوفني، �ساءل وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عام ٕاذا وردا �ىل اقرتاح وفد سو�رسا �  .499
اكنت هذه ممارسة شائعة ف� یتعلق �لرب�مج واملزيانیة، ؤأ�ال السؤال ٕاىل أ�مانة. و�ساءل الوفد عام ٕاذا اكنت مجیع املسائل 

ٕاىل هذه املسائل يف دورة یولیو وتناقشها �س�تفاضة.  العالقة أ�ربع س�توضع بني ٔأقواس. ؤأقر الوفد بأٔن اللجنة س�تعود
 و�ساءل الوفد عن ٕاماكنیة �رك املأٔ� بصیغهتا املقرت�ة والنظر فهيا يف وقت الحق.

ؤأید وفد ٕایطالیا �قرتاح املقدم من وفد سو�رسا، مشريا ٕاىل ٔأنه يف الواقع �ل توفيقي معقول یتيح قدرا اكفيا من  .500
للتأٔ�ید بوضوح �ىل غیاب التوافق يف ا�ٓراء �شأٔن ٔأمر معّني. و�رر الوفد ٔأن أ�مانة ٔأكدت ٔأهنا تقدمت الشفافية مجلیع الوفود 

�قرتاح فقط ؤأن البّت فيه بأٔیدي الوفود. ویبدو ٔأن �البیة الوفود ال �شعر �لقلق ٕازاء هذا التغیري. ورٔأى الوفد ٔأن احلل 
إالسالمية) هو �ل توفيقي جيد، وهو ٕاماكنیة اس�ت�دام -ران (مجهوریةالوارد ٔأیضا يف �قرتاح أ�ول املقدم من وفد ٕا�

  أ�قواس املعقوفة، وهو ٔأمر ليس �ار�ا عن املأٔلوف يف إالطار ا�ويل.

وردا �ىل تعلیقات الوفود �شأٔن أ�قواس املعقوفة، ٔأوحض الرئيس، حبسب ما فهمه من أ�مانة، ٔأن ذ� ال یمت �ادة  .501
" (د) لتشمل مجیع الصیا�ات اليت ال یو�د اتفاق �لهيا. 4واقرتح الرئيس توس�یع نطاق الفقرة " يف وثیقة ليست نص معاهدة.

وكام �دث يف جماالت اخلالف أ�خرى، سينظر فهيا. و�قرتاح هو التعبري عن النص ا�ي قرٔأه وفد سو�رسا، وٕادراج ذ� 
  .النص يف فقرة القرار لتقول ٕان القرار ال �زال �القا للمناقشة

إالسالمية) ٔأن اقرتا�ه �ستند ٕاىل ما فهمه من أ�مانة بأٔن املرفق الثالث ٔأ�د �ىل ٔأساس -ؤأوحض وفد ٕا�ران (مجهوریة .502
يف املائة. وطلب الوفد من أ�مانة ٔأن توحض ما ٕاذا اكن قد ٔأساء فهم هذه النقطة. وذ�ر الوفد ٔأن اقرتا�ه �ستند ٕاىل ٔأن  0

عضاء تبّني بوضوح غیاب توافق يف ا�ٓراء �شأٔن املرشوع احلايل. وقال ٕانه ال ميكن مداوالت اللجنة وموقف �البیة ا�ول ا�ٔ 
ٔ��د ٔأن یعرتض �ىل ما س�بق. ومل �كن القصد من �قرتاح وضع املواقف واملقرت�ات �ىل قدم املساواة ملزید من املناقشة 

يف ا�ٓراء �شأٔن مضمون النس�ة املنق�ة. وذ�ر الوفد ٔأنه يف ا�ورة املقب� للجنة الرب�مج واملزيانیة. وال یعين ذ� وجود توافق 
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ونظرا لغیاب توافق يف ا�ٓراء �شأٔن اقرتا�ه، فٕان �قرتاح املقدم من وفد سو�رسا بوضع الصیغة احلالیة ٔأو جزء من الصیغة 

  احلالیة بني ٔأقواس معقوفة ميثل �ال وسطا وجهيا للميض قدما.

إالسالمية) ورٔأى ٔأن وضع ٔأقواس معقوفة يف النص -السابقة لوفد ٕا�ران (مجهوریةؤأشار وفد الربازیل ٕاىل التعلیقات  .503
من شأٔنه ٔأن یؤدي ٕاىل مزید من الوضوح �شأٔن املسائل قيد النظر. وطلب الوفد من الرئيس �كرار �قرتاح �شأٔن الصیا�ة 

ٔ�عضاء �ىل هذا أ�مر، مشريا ٕاىل ٔأن حىت یتس�ىن � إال�اطة �لام به. ؤأضاف ٔأن من املهم التأٔ�ید �ىل وجود اتفاق بني ا
ذ� واقعي ؤأن هذه املسأٔ� �القة وسينظر فهيا يف یولیو. ومن شأٔن ذ� ٔأن �كون �ال وسطا بني ٔأولئك ا��ن �ریدون 

 هذه النفقات وا��ن ال �ریدوهنا.

ىل فهم ما جيري يف الفقرة ؤأعرب وفد ٕاندونيس�یا عن رغبته يف التأٔكد من ٔأن �متكن ممثل الوفد يف دورة یولیو قادرا � .504
يف املائة.  1" (د). ٕاذ لن �رى الشخص ا�ي س�ميثل الوفد يف یولیو املهنجیة احلالیة بدون اقرتاح مبسامهة امسیة قدرها 4"

و�لتايل، قد �كون هناك مرونة، ولكن الوفد �رید ٔأن یتأٔكد من ٔأن الطریقة اليت اتبعهتا املنظمة يف مهنجیة التخصیص قبل 
" (د) تبعا للكيفية اليت ستسري هبا املناقشة 4اح متا�ة ملن یود حضور دورة یولیو. واقرتح الوفد توس�یع نطاق الفقرة "�قرت 

" (ج). وسواء اكن احلل بوضع قوسني ٔأو ضامن ٕا�راز املهنجیة احلالیة يف املرفق 4�شأٔن هذه املسأٔ�، مع صیغة الفقرة "
امئة الو�ئق ٔأو يف مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للجنة الرب�مج واملزيانیة الثالث، مفن الرضوري ٔأن ینعكس ذ� يف ق

 املقب� يف یولیو.

ؤأشار الرئيس ٕاىل ٕاماكنیة وضع ٔأي يشء متفق �لیه جامعیا يف قامئة املقررات، مشريا ٕاىل ٔأن أ�قواس املعقوفة مل  .505
�ىل أ�مر هنائیا ٕاىل �ني انعقاد امجلعیة العامة يف اخلریف. وحىت تدرج يف ٔأي ماكن أٓخر يف الوثیقة. والواقع هو ٔأنه ال یتفق 

ت� اللحظة، ميكن فعلیا وضع قوسني معقوفني حول النص لكه. مث قدم الرئيس اقرتا�ا �ريم ٕاىل معاجلة بعض الشوا�ل، 
" (د) لتذ�ر ٔأن 4الفقرة " وطلب مزیدا من املعلومات عن السيناریوهات البدی� اليت طرحهتا الوفود. واقرتح الرئيس توس�یع

و�ىل سطر وا�د �ىل أ�قل يف الصف�ة  166�ددا من الوفود مل یوافق �ىل جزء ال بأٔس به من املقدمة الواردة يف الصف�ة 
. وهذا هو ٔأ�د احللول اليت من شأٔهنا ٔأن توحض �شلك قاطع يف القرار ا�ي س�ی�ال ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانیة يف 167

. واقرتح الرئيس ٔأیضا ٔأن تقوم جلنة الرب�مج واملزيانیة 167و 166اللجنة ٔأن تعاود النظر يف صیا�ة الصفحتني  یولیو بأٔن �ىل
رش�ا ملا س�یؤول ٕالیه املرفق الثالث يف يف وثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة " (د) لتجهّز 4بتوجيه تعل�ت ٕاىل أ�مانة يف الفقرة "

يف � س�یكون السيناریو أ�ول يف املزيانیة املقرت�ة، وس�یطرح السيناریو الثاين يف يف املائة. وبذ 1غیاب املسامهة البالغة 
  .ملناقش�ته يف یولیو. مث فتح الرئيس الباب مجلع ا�ٓراء ٔأو �قرتا�ات البدی�وثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة 

رة مرشوع القرار ؤأعرب وفد سو�رسا عن رغبته يف توضیح اقرتاح الرئيس. وس�یكون ذ� ٕ�ضافة ٔأش�یاء ٕاىل فق .506
" (ٔأ) و(ب) و(ج)، يه فقرة تو�د �شأٔهنا اقرتا�ات خمتلفة 4" (د) و�ىل �الف الفقرات "4" (د) تعكس ٔأن الفقرة "4"

خبصوص اجلدول ا�ي تؤیده خمتلف الوفود. ؤأن �قرتاح ا�ي قدمه الوفد �لتعاون مع �دد من الوفود أ�خرى سريد يف 
  ٔ�س�ئ� وأ�جوبة.ا وثیقة �ري رمسیة؛ ويه وثیقة

) من القرار س�تبني الصیغة القائ� بعدم رضا العدید من الوفود عن ما ورد يف د" (4ؤأكد الرئيس ٔأن الفقرة " .507
، كام �دث مع البنود أ�خرى اليت مل یمت التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔهنا. وسوف تعود اللجنة ٕاىل الوفود 167و 166الصفحتني 



WO/PBC/29/8  
145 
 

اليت ال یو�د اتفاق �شأٔهنا وتتطلب مزیدا من املناقشة يف یولیو. و�نیا، ٔأن یطلب، يف لرتى �لضبط ما يه ٔأجزاء النص 
 يف املائة.  1فقرة القرار، من أ�مانة ٕا�داد �س�ة تبني التأٔثري �ىل املرفق الثالث دون املسامهة بنس�بة 

املوافقة �ىل ذ� �قرتاح  وشكر وفد ٕاندونيس�یا الرئيس �ىل �قرتاح ا�ي قدمه. وقال ٕانه قد �كون قادرا �ىل .508
من إال�رادات املقدرة  يف املائة 1" (د) ٕ�ضافة �قرتاح قبل املسامهة �مسیة البالغة 4�رشط ٔأن تبدٔأ الصیغة الواردة يف "

، مث ٕاضافة ذ� �بدیل للمهنجیة لالحتادات املمو� من �شرتأاكت واحتادي الهاي ولش�بونة ٔ�غراض املرصوفات املشرتكة
 الیة. وبعد ذ�، س�تذ�ر الفقرة ما ا�ي طلبت الوفود من أ�مانة ٕا�داده.احل

وسعى الرئيس ٕاىل تلخیص البیان السابق ا�ي ٔأدىل به وفد ٕاندونيس�یا. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن الوفد اقرتح ٔأن تبدأٔ  .509
مث متّهد ملا س�یأٔيت يف هنایة مرشوع يف املائة و�يق امجل� بعد ذ�، ومن  1" (د) �قرتاح املسامهة �مسیة بنس�بة 4الفقرة "

وثیقة أ�س�ئ� الفقرة ت� بعبارة "�بدیل عن املهنجیة احلالیة، فقد طلبت جلنة الرب�مج واملزيانیة من أ�مانة ٕا�داد سيناریو يف 
فتح الرئيس ا�ال يف املائة. و  1ٔأ�ر ٕازا� النس�بة البالغة يف وثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة وس�یعكس السيناریو الوارد  وأ�جوبة. 

 لٕالدالء ��ٓراء.

ؤأ�اد وفد ٕاندونيس�یا قراءة اقرتا�ه. وقال ٕانه عقب اقرتاح الرئيس، فٕان الصیا�ة اليت ميكن للوفد تقبّلها يه اقرتاح  .510
 املقدرة لالحتادات املمو� من �شرتأاكت واحتادي الهاي ولش�بونة ٔ�غراضيف املائة من إال�رادات  1مسامهة امسیة قدرها 

وبذ� فٕان أ�مانة  املرصوفات املشرتكة، �بدیل عن املهنجیة احلالیة املطّبقة لتخصیص إال�رادات والنفقات حبسب لك احتاد.
حبسب لك احتاد)، يف هذا الصدد، وحبسب صیا�ة  2020/21س�تعّد يف (املرفق الثالث، توزیع إال�رادات والنفقات للثنائیة 

 بق. وبعد ذ�، �رك الوفد لٔ�مانة صیا�ة البقية ف� یتعلق هبذا أ�مر." (ج) شيئا من قبیل ما س� 4الفقرة "

ؤأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن رغبته يف إالشارة، ردا �ىل نقطة وفد ٕاندونيس�یا، ٕاىل ٔأنه اقرتاح للرب�مج  .511
�رى رضورة ٕاضافة لكمة اقرتاح مرة واملزيانیة، مشريا ٕاىل ٔأن اقرتاح الرئيس قد ذ�ر لك يشء بوضوح. وقال الوفد ٕانه ال 

" (د). ؤأعرب الوفد عن رضاه بصیغة الفقرة كام يه. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن یتاح 4ٔأخرى ٔأو لكمة مقرت�ة يف الفقرة "
 یل.وقت ما للمناقشة يف هذه املسأٔ� املؤقتة. وقال الوفد ٕانه ال یعتقد ٔأن الصیا�ة الواردة يف اقرتاح الرئيس حتتاج ٕاىل تعد

وشكر وفد سو�رسا وفد ٕاندونيس�یا �ىل رو�ه �بتاكریة. ورٔأى الوفد ٔأنه س�یكون من اجلید ا�متیزي يف صیا�ة الفقرة  .512
" (ٔأ) و(ب) و(ج)، للفصل بيهنا، وإالشارة ٕاىل ٔأن ت� البنود تتطلب مزیدا من التوضیح ومزیدا 4" (د)، �ملقارنة مع "4"

" (د). وقال ٕان ذ� واحض �دا يف �قرتاح 4جوهر� يف ا�ٓراء �شأٔن الفقرة " من املعلومات. يف �ني ٔأن هناك اختالفا
  .ا�ي تقدم به وفد ٕاندونيس�یا وا�ي تناول ٔأیضا نقطة �مة �لنس�بة للوفود، ويه إالشارة ٕاىل املهنجیة احلالیة يف هذه الفقرة

لقضا� الثالث أ�خرى، نظرا لل�الف " (د) عن ا4وشكر الرئيس وفد سو�رسا و�رر اقرتاح الوفد بفصل الفقرة " .513
" (د) وجعلها نقطة 4الكبري �شأٔهنا، حسب رٔأي الوفد. وقد �متثل ٕا�دى إالماكنیات يف ٔأ�ذ الصیغة الواردة يف الفقرة "

"، ووضعها بصیغة من قبیل "ؤأ�اطت �لام بعدم التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �شأٔن املسامهة �مسیة 5�دیدة، النقطة "
يف املائة من إال�رادات املقدرة لالحتادات املمو� من �شرتأاكت، واحتادي الهاي ولش�بونة ٔ�غراض  1ة البالغة املقرت�

املرصوفات املشرتكة، املرفق الثالث"، وما ٕاىل ذ�. و�الوة �ىل ذ�، طلبت جلنة الرب�مج واملزيانیة من أ�مانة ٕا�داد 
و�بع الرئيس  يف وثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة.يف املائة وٕادرا�ا  1املسامهة البالغة  �س�ة من املرفق الثالث استنادا ٕاىل ٕازا�

" (د) س�ت�ذف، فينبغي ٔأن یذ�ر ٔأن جلنة الرب�مج واملزيانیة س�تعود ٕا�هيا يف ا�ورة الثالثني 4�لقول ٕانه نظرا ٕاىل ٔأن الفقرة "
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" 5البدایة يه العنرص احلامس، ٔأي ٔأن تقول الفقرة " ". ؤأعرب الرئيس عن ٔأن4ٔ�هنا ستتابع مبوجب افتتاحية الفقرة "
يف املائة، و�مكل كام یيل.  1اجلدیدة: ٔأ�اطت �لام بعدم التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �شأٔن املسامهة �مسیة املقرت�ة البالغة 

اللجنة س�تعود لهذه  ؛ ؤأنوثیقة أ�س�ئ� وأ�جوبة ؤأن یضاف يشء من قبیل ٔأن أ�مانة س�تقوم ٕ��داد معلومات يف ٕاطار
  .املسأٔ� يف ا�ورة املقب�. وفتح الرئيس الباب لالطالع �ىل ما ٕاذا اكن ذ� مقبوال �ىل نطاق واسع

" ذ�رت ٔأن املسائل أ�ربع مجیعها معلقة، وهذا یعين ٔأنه مل یمت 4وقال وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕان الفقرة " .514
فبعضها حبا�ة ٕاىل معلومات ٕاضافية. ؤأعرب الوفد عن رضاه التام للطریقة اليت كتبت هبا  التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �شأٔهنا.

  .الفقرة، ؤأنه ال �رید ٔأن تفصل الفقرة لو�دها كفقرة �دیدة. ومجیع البیا�ت اليت ٔأديل هبا دّونت يف احملرض

" (د)، وف� یتعلق �القرتاح 4الفقرة " ورصح وفد ٕاندونيس�یا بأٔنه �ري سعید �لصیا�ة املقرت�ة يف الوقت الراهن �شأٔن .515
البناء فقد یقب�، ولكن هناك يشء مفقود يف �قرتاح، وهو "�بدیل للمهنجیة احلالیة املطبقة �ىل ختصیص إال�رادات 

 والنفقات حبسب لكك احتاد".

ٕانه ٔأقل �كثري مما یتطلع  إالسالمية) عن تقد�ره لالقرتاح البناء ا�ي قدمه الرئيس. وقال-ؤأعرب وفد ٕا�ران (مجهوریة .516
ٕالیه الوفد، مشريا ٕاىل ٔأنه ميكنه، من منطلق روح احلل التوفيقي، ٔأن یقبل به ٔ�نه یبني �دم وجود توافق يف ا�ٓراء �شأٔن 

هذه املسأٔ� ��ات. ؤ�نه �س�تجیب ٕاىل طلب الوفد من أ�مانة تقدمي املزید من املعلومات قبل ا�ورة املقب� للجنة الرب�مج 
  .املزيانیة ف� یتعلق هبذا املرفق ��اتو 

وشكر وفد الصني أ�مانة �ىل معلها املمتاز بتوفري �ل متوازن �سبيا يف مثل هذه الفرتة الزمنیة القصرية. ؤأعرب الوفد  .517
هذا عن رضاه التام عن ذ�. و�شد الوفد ٔأیضا الوفود ٔأن تعمتد هن�ا بناء ملناقشة اقرتاح الرئيس حبیث ميكن حتقيق 

  .الهدف

يف املائة، وقال ٕانه س�یقبل �روح  1ؤأشار وفد ٕایطالیا ٕاىل �دم وجود ٕاجامع �رفض املسامهة �مسیة املقرت�ة بنس�بة  .518
 من التوافق اقرتاح الرئيس.

ؤأ�ذ الرئيس ا�لكمة ليشري ٕاىل احلا�ة ٕاىل مزید من العمل والتشاور ف� بني املهمتني �ٔ�مر يف هذا الصدد. واقرتح  .519
رئيس تأٔجيل �ج�ع لفرتة قصرية، وطلب ٕاىل الوفود املهمتة بصفة �اصة �لصیا�ة ا�قيقة أٔن جتمتع �ىل املنصة ملناقشة ال

ٔأفضل الس�بل ٕالجياد صیا�ة تناسب امجلیع، ؤأشار ٕاىل ٔأن من أ�جنع حماو� القيام بذ� يف مجمو�ة صغرية. وبعد �سرتا�ة، 
والقرار املتعلق هبذا البند  2020/21أ�عامل، مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة من �دول  6�اد الرئيس ٕاىل البند 

من �دول أ�عامل. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأنه معم مرشوع قرار حمّدث �الل فرتة �سرتا�ة استنادا ٕاىل مناقشاته مع الوفود 
 .رتاضات، اعمتد القرارعدم وجود ا�املهمتة. وقرٔأ الرئيس مرشوع القرار املنقح. ونظرا ل

ٕان جلنة الرب�مج واملزيانیة، وٕاذ انهتت من اس�تعراض ٔأويل شامل حبسب لك هدف اسرتاتیجي، وكذ�  .520
 ):WO/PBC/29/3(الوثیقة  2020/21املرفقات وامللحقات، ملرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 

ها �ىل اسرتاتیجیات التنفيذ، وا�اطر وافقت �ىل التعدیالت اليت اقرتحت ا�ول أ�عضاء ٕاد�ال  "1"
وٕاجراءات التخفيف مهنا، ؤأطر النتاجئ، والنصوص التوضیحیة واجلداول اخلاصة �ملوارد، وأ�شاكل اخلاصة 
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 16و 15و 9و 8و 3و 2و 1�لتعاون ف� بني الربامج، وإالشارات ٕاىل ٔأهداف التمنیة املس�تدامة يف الربامج 
 ؛30و 28و 23و 21و 20و 19و

 2020/21وا�متست من أ�مانة ٕاصدار �س�ة مراَجعة من مرشوع اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة  "2"
 "؛1استنادا ٕاىل ما ورد يف "

س�ُت�ّدث يف النس�ة املراَجعة من مرشوع  2020/21ؤأ�اطت �لام بأٔن �اكلیف املوظفني للثنائیة  "3"
موظفي ٔأ�ر التغیريات اليت ٔأد�لت �ىل �دول مرتبات لتجس�ید  2020/21اقرتاح الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 

، واجلدول اجلدید لٔ�جور ا�ا�� يف حساب 2019ینا�ر  1ُتطبّق اعتبارًا من ل  الفئة الفنیة والفئات العلیا
(تبلغ قمية ذ�  2019فربا�ر  1املعاش التقا�دي ملوظفي الفئة الفنیة والفئات العلیا ا�ي د�ل �ّزي النفاذ يف 

 سو�رسي)؛ مالیني فرنك 3حنو  أ��ر

العالقة يف الربامج التالیة واليت ستنظر فهيا جلنة الرب�مج  املسائلؤأ�اطت �لام جبم� ٔأمور مهنا  "4"
 واملزيانیة يف دورهتا الثالثني:

 )؛19مؤرش أ�داء املتعلق برتمجة منشورات الویبو �لك اللغات الرمسیة (الرب�مج  )أٔ (

). ويف هذا الصدد، س�تعمل أ�مانة مع ا�ول 23والتقد�ر (الرب�مج �ر�مج الویبو للماكفأٓت  )ب(
أ�عضاء املهمتة، مبا يف ذ� �ىل تنظمي �لسة ٕا�المية يف ٔأقرب وقت ممكن، من ٔأ�ل ٕاحراز تقدم يف 

 هذه املسأٔ� قبل ا�ورة القادمة للجنة الرب�مج واملزيانیة؛

هذا الصدد، س�ُتنرش وثیقة موّسعة لٔ�س�ئ�  ). ويف28ومبادرة اخلمت الزمين الرمقي (الرب�مج  )ج(
وأ�جوبة يف ٔأقرب وقت ممكن قبل ا�ورة القادمة للجنة الرب�مج واملزيانیة، تتناول �لتفصیل املسائل 
املرتبطة ��الني التقين والقانوين وجمال امللكية الفكریة واملطرو�ة يف ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة 

 ؛الرب�مج واملزيانیة

ختصیص إال�رادات ومهنجیة حتدید خمصصات �حتادات املس�ت�دمة ٕال�داد املرفق الثالث:  )د(
. ويف هذا الصدد، س�ُتدرج أ�مانة يف وثیقة أ�س�ئ� حبسب لك احتاد 2020/21 والنفقات للثنائیة

املقدرة  وأ�جوبة �س�ة من املرفق الثالث دون املسامهة إالمسیة البالغة وا�د يف املائة من إال�رادات
 لالحتادات املمو� من �شرتأاكت واحتادي الهاي ولش�بونة ٔ�غراض املرصوفات املشرتكة.

 الصیغة احملدثة ٕالطار الویبو للمساء� 7البند 

 .WO/PBC/29/4 استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة .521

 كام وردت يف الوثیقة من �دول أ�عامل �شأٔن الصیغة احملدثة ٕالطار الویبو للمساء� 7وافتتح الرئيس البند  .522
WO/PBC/29/4 ؤأشار ٕاىل ٔأن الوثیقة املذ�ورة ٔأ�اله متثل حتدیثا ٕالطار املساء� أ�صيل ا�ي قدم يف ا�ورة الثانیة .

 .7. ؤأعطى الرئيس ا�لكمة لٔ�مانة لعرض البند 2014والعرش�ن للجنة املزيانیة يف �ام 
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م ٔأول رؤیة شام� للعنارص اليت توفر ضام�ت لنظام املنظمة للحومكة ؤأوحضت أ�مانة ٔأن ٕاطار املساء� يف الویبو یقد .523
واملساء�، ل�ول أ�عضاء فهيا، ومس�ت�ديم ومعالء ٔأنظمة امللكية الفكریة العاملیة و�ريمه من ٔأحصاب املصاحل واملوظفني 

ء� ملواص� تعز�ز إالطار التنظميي ، بدٔأت الویبو �ر�مج للتحسني املس�متر يف جمال املسا2014ا�ا�لیني ٔأیضًا. ومنذ �ام 
وقد مجعت الصیغة  .فضال عن تنفيذ �سرتاتیجیات املعمتدة �كنولوجيا واليت �سرتشد بأٔفضل املامرسات املتبعة يف هذا ا�ال

لعنارص احملدثة ٕالطار الویبو للمساء� خمتلف عنارص املساء� التنظميیة يف س�بعة جماالت واسعة، و�ش�متل إالطار ٔأیضا �ىل ا
ويه: بيئة املراقبة؛ وٕادارة  (COSO) امخلسة ٕالطار املراقبة ا�ا�لیة املتاكمل يف جلنة املنظامت الراعیة التابعة للجنة �ریدواي

ا�اطر؛ ؤأ�شطة املراقبة؛ واملعلومات واالتصاالت؛ والرصد. و�ٕالضافة ٕاىل هذه العنارص امخلسة، یتضمن إالطار عنارص 
نة. وجتىل تطبیق إالطار �منوذج ا�فاع الثاليث ا�ي �دد فيه املد�رون التنفيذیون كخط ا�فاع أ�ول، للتخطیط وأٓداب امله 

ومشل خط ا�فاع الثاين ٔأ�شطة مراقبة إالدارة املنشأٔة لتعز�ز ورصد ٔأ�شطة خط ا�فاع أ�ول، واكنت شعبة الرقابة ا�ا�لیة 
ا�ت واللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة وجمالس ٕادارة ا�ول أ�عضاء خط ا�فاع الثالث. وتوفر املراجعة اخلارجية للحس

 2014مزیدا من الرقابة. وقّدم هذا إالطار الشامل واحملدث للمساء� ٕاىل ا�ول أ�عضاء متاش�یا مع القرار الصادر يف �ام 
�لسات إال�اطة إال�المية إالقلميیة �ري الع�ده، وفقا للعنارص الس�بعة املبينة فيه. ومتاش�یا مع تفا�الت أ�مانة �الل 

الرمسیة، مل �كن هناك سعي للحصول �ىل ٔأي موافقات حمددة ٔأو �دیدة �ىل ٔأیة س�یاسات من �الل هذا �قرتاح. وهو 
جمرد عرض �مو�ة من ٔأطر املساء� القامئة بطریقة واحضة ومنظمة لتكون مرجعا ملعلومات ا�ول أ�عضاء. ؤأكدت أ�مانة 

 سعهيا للحصول �ىل ٔأیة موافقة �ىل ٔأیة س�یاسة �شار ٕا�هيا يف هذه الوثیقة.�دم 

 وشكر الرئيس أ�مانة �ىل عرضها وفتح �ب أ�س�ئ� ٔأو التعلیقات. .524

وشكر وفد �رواتیا، مت�د� �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، أ�مانة �ىل ٕا�داد ٕاطار املساء� احملدث  .525
املساء� �لغة أ�مهیة ٔ�غراض إالدارة التنظميیة اجلیدة دا�ل منظومة أ�مم املت�دة والویبو ٔأیضا. ونظرا  للویبو، ؤأشار ٕاىل ٔأن

 ٔ�مهیة املساء�، طلب �مس ا�مو�ة مزیدا من التوضیح �شأٔن �ختالفات بني ٕاطار املساء� احلايل واحملدث املقرتح. 

نة �ىل ٕا�داد إالطار احملدث املقرتح للمساء� يف الویبو. وقال ٕان وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء وشكر أ�ما .526
ا�مو�ة ال زالت تعلق ٔأمهیة �برية �ىل املساء� يف الویبو ويف منظومة أ�مم املت�دة، ٔ�ن املساء� ومكو�هتا يه مصمي إالدارة 

ح للمساء� يف الویبو یقرتح حتدیث إالطار التنظميیة اجلیدة. ؤأضاف أٔن ا�مو�ة ٔأ�اطت �لام بأٔن إالطار احملدث املقرت 
احلايل، ا�ي �ستند ٕاىل ثالث راك�ز، لیصبح ٕاطارًا �ستند ٕاىل س�بعة عنارص، و�رحب بعرض موجز من أ�مانة �رشح فيه 

 �ختالفات الرئيس�یة بني إالطار احلايل والت�دیث املقرتح.

 طر�ا وفدا �رواتیا وكندا.ود�ا الرئيس أ�مانة ٕاىل الرد �ىل أ�س�ئ� احملددة اليت  .527

ؤأشارت أ�مانة ٕاىل رسورها بعرض حتدیث ٕاطار املساء� �ىل اللجنة. وهناك �دد من ا�االت اليت ٔأحرز فهيا تقدم  .528
�بري يف العنارص أ�ساس�یة للمساء�، ؤأشري ٕا�هيا يف الوثیقة مع رمز التقدم احملرز. ومكثال �ىل ذ�، سلطت أ�مانة الضوء 

دارة ا�اطر، حيث ٔأحرز تقدم هائل �ىل مدى الس�نوات امخلس املاضیة، فدجمت يف معلیات التخطیط اليت �ىل جمال إ 
تضطلع هبا املنظمة، ضامً� ٔ�ن �كون جزءا من رد الفعل �ى املنظمة ومد�ري �راجمها ف� یتعلق بأٔ�شطة التخطیط والتنفيذ 

�اطر املؤسس�یة للویبو. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن معال �بريا قد والرصد. وقد وضع نظام معلومايت واحض وشامل لتسجیل ا
ٔأجنز سواء من حيث حتدیث ٕاطار الس�یاسة العامة ٔأو من حيث �اكمل العملیة ونظم تقيمي ا�اطر املتعلقة بتكنولوجيا 
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رونة التنظميیة وٕادارة املعلومات. ؤأشارت الوثیقة ٕاىل التحسينات اليت ٔأد�لت �ىل رصد أ�داء وٕادارة ٔأمن املعلومات وامل
اس�متراریة أ�عامل. ؤأشارت الوثیقة ٔأیضا ٕاىل التقدم الكبري احملرز يف طریقة ٕابالغ أ�مانة عن التقدم احملرز ف� یتعلق بتنفيذ 

ق توصیات و�دة التفتيش املشرتكة. وقد قميت الویبو �ملركز أ�ول، �لرشاكة مع منظمة الطريان املدين ا�ويل، ف� یتعل
بقدرهتا �ىل �زوید ا�ول أ�عضاء مبعلومات حمدثة عام مت القيام به ف� یتعلق بتوصیات و�دة التفتيش املشرتكة. وقد مت ٔأیضا 

آلیات �ري رمسیة ملنع الزنا�ات. وقد اس�ت�دث ٔأمني املظامل نظاما ٕاخطار �سامه فيه �دد من املوظفني يف �سویة  تطو�ر أ
ة مع زمالهئم. ومت توس�یع ٕاطار الرقابة ا�ا�لیة �شأٔن اس�ت�دام نظام ٕادارة خماطر �كنولوجيا الزنا�ات �لوسائل �ري الرمسی

املعلومات. واس�ت�دم هذا النظام ٔ�غراض �سجیل الضوابط ا�ا�لیة، سواء الضوابط �ىل مس�توى املنظمة ٔأو مس�توى 
ل إالداري وبیان الرقابة ا�ا�لیة املقدم ٕاىل ا�ول العملیات، لتوفري اس�تنتا�ات قامئة �ىل أ�د� ف� یتعلق خبطا�ت ا�متثی

أ�عضاء ؤأحصاب املصاحل واملراجعني اخلارجيني للحسا�ت، لیّطلعوا �ىل الضوابط املعمول هبا يف املنظمة. وقد جسل الفصل 
إالدماج ا�اكمل  بني الواجبات وأ�دوار يف نظام أٓيل جرى تنفيذه يف الس�نتني ٔأو الس�نوات الثالث السابقة بطریقة تضمن

�تلف عنارص نظام ختطیط موارد املؤسسة يف املنظمة. وقد تعززت ضوابط ماكحفة الغش بدر�ة �برية �الل العام املايض، 
. وقد مت حتدیث س�یاسة ماكحفة الغش وأٔطلق تدریب �دید للتوعیة 2018ؤأجریت معلیة تقيمي شام� �اطر الغش يف �ام 

وذ�رت أ�مانة ٔأن تقدما �بريا قد ٔأحرز يف جماالت �دیدة كام هو مبني �لت�دید يف الوثیقة. �لغش يف أ�س�بوع املايض. 
 .وذ�رت أ�مانة ٔأهنا �ىل اس�تعداد لتقدمي مزید من التفاصیل عن ٔأي جماالت حمددة حتظى �اله�م

 وشكر الرئيس أ�مانة وفتح الباب لطرح ٔأیة أٔس�ئ� ٔأو تعلیقات ٕاضافية. .529

ت املت�دة البیان ا�ي ٔألقي �مس ا�مو�ة �ء. وشكر الوفد أ�مانة �ىل التقر�ر ؤأكد دمع ملنظامت ؤأید وفد الوال� .530
أ�مم املت�دة يف تعز�ز ٔأطرها اخلاصة �ملساء� وحتد�هثا بفعالیة. وأٔشار ٕاىل ٔأن التقر�ر یذ�ر ٔأن ٕاطار املساء� �راعي التوصیات 

لتفتيش املشرتكة يف منظومة أ�مم املت�دة، ؤأن التوصیات قد ٔأ�لقت. ؤأعرب وفد الواردة يف ٔأطر املساء� يف تقر�ر و�دة ا
الوال�ت املت�دة عن رسوره بدمج بعض توصیات و�دة التفتيش املشرتكة واملعایري املرجعیة املذ�ورة يف ٕاطار املساء�. 

التأٔدیبية اليت یت�ذها الرئيس التنفيذي املتعلقة بنرش إالجراءات  4ولكن رٔأى ٔأن من �ري الواحض ما ٕاذا اكنت التوصیة 
للمنظمة مبینة يف إالطار. وطلب ٕاىل أ�مانة ٔأن تبني الكيفية اليت نفذت هبا ت� التوصیة، ال س�� ؤأن ت� التوصیة قد 

يف تقر�ر و�دة التفتيش املشرتكة عن الس�یاسات واملامرسات املامث� يف منظومة أ�مم  9وسعت مؤخرا لتصبح التوصیة 
املت�دة. وقال ٕانّه یؤید �شدة اتفاقات �بار املد�ر�ن ٔ�داة فعا� تضمن مسؤولیة إالدارة �ىل مجیع املس�تو�ت عن تعز�ز ثقافة 

، اكنت أ�مم املت�دة يه املنظمة الوحيدة 2011املساء� والسلو�یات أ��القية. ووفقا لتقر�ر و�دة التفتيش املشرتكة لعام 
اما من االتفاقات العلیا مع أ�مني العام ملساء� �بار املد�ر�ن عن النتاجئ احملققة ٔأو �ري املنجزة. وقال اليت ٔأدرجت يف ٕاطارها نظ

ٕانه یعمل ٔأن منظمة الص�ة العاملیة نفذت للتو اتفاقات �بار املد�ر�ن. وطلب الوفد مزیدا من املعلومات عن الطریقة اليت تعزتم 
ٔأكد جمددا �ىل الشوا�ل �شأٔن ماكفأٔة أ�داء التنظميي، ٔ�ن  ر�ن يف ٕاطار املساء�. ؤأ�ريا،هبا أ�مانة ٕادراج اتفاقات �بار املد�

هذه املاكفأٔة متنح مجلیع املوظفني بغض النظر عن ٔأداهئم الفردي. وقال الوفد ٕانه ال یعتقد ٔأن هذه املاكفأٔة ت�ىش مع توصیة 
من تقر�ر و�دة التفتيش املشرتكة �شأٔن ��رتاف �ٔ�داء  5وصیة جلنة اخلدمة املدنیة ا�ولیة �شأٔن ماكفأٓت أ�داء، ٔأو الت

املمتزي للموظفني. وینبغي منح املاكفأٓت للموظفني ذوي أ�داء املمتزي. و�الفا ��، قد تفقد املاكفأٔة ٔأمهیهتا وتعترب اس�تحقاقا 
یة املالیني للماكفأٔة یتطلبان مزیدا من یتعارض مع املبدٔأ أ�سايس املمتثل يف ماكفأٔة ٔأداء الفرد. ورٔأى ٔأن النطاق وأ�مه 

الشفافية من �انب أ�مانة فضال عن ٕارشاف من �انب ا�ول أ�عضاء �ىل ٕادارة املاكفأٔة. ؤأعرب الوفد عن رغبته يف ٔأن 
ملساء� ، واقرتح ٔأن من أ��سب للجنة ٔأن حتیط �لام ٕ�طار ا15یوحض ٔأنه ال یؤید ماكفأٔة أ�داء التنظميي املذ�ورة يف الفقرة 
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بدال من تأٔییده. وقال وفد الوال�ت املت�دة ٕانه �رحب �القرتا�ات املقدمة من ٔأعضاء جلنة املزيانیة ا�ٓخر�ن �شأٔن ٔأفضل 
ملیون فرنك سو�رسي يف وثیقة الرب�مج  2.8طریقة للميض قدما مباكفأٔة أ�داء التنظميي يف ضوء �قرتاح ا�اعي ٕاىل ٕادراج 

لهذا الغرض. ؤأعرب وفد الوال�ت املت�دة عن اه�مه ��ٓراء حول دور ا�ول أ�عضاء يف  2020/21واملزيانیة للثنائیة 
الویبو يف تقيمي ٔأداء املنظمة لغرض ماكفأٔة املوظفني، وما ٕاذا اكن ینبغي وضع معایري توّ�ه حتدید منح هذه املاكفأٓت مجلیع 

�س�تحق املناقشة هو هل ینبغي ٔأن �كون تقيمي ٔأداء املنظمة املوظفني ٔأو بعضهم فقط. ورٔأى ٔأن السؤال الرئييس ا�ي 
ٔ�غراض املاكفأٓت �ىل نطاق املنظمة مسؤولیة مشرتكة بني قيادة الویبو وا�ول أ�عضاء يف الویبو. وقال الوفد ٕانه لن 

منظمة دولیة ٔأخرى قد �س�تويف مسؤولیاته الرقابیة ٕان اكنت سلبیة �شأٔن مسأٔ� أ�داء التنظميي العام. و�ساءل عام ٕان اكنت 
ٔأجرت هذه املامرسة. وٕان و�د، فكيف اكنت التجربة يف ت� املنظمة. ٔأّما ٕان اكن اجلواب نفيا، فهل ینبغي البحث يف جتارب 
املنظامت �ري احلكومية ٔأو �ريها من املنظامت. ومن أ�س�ئ� الرئيس�یة أ�خرى العالقة �ملبادئ اليت یقوم �لهيا النظام املو�د 

ض املوظفني يف منظامت أ�مم املت�دة، وما ٕاذا اكنت املاكفأٔة �ىل نطاق املنظمة تتسق مع مبادئ ذ� النظام املو�د. لتعوی
، عن قلقها 73/273ويف هذا الصدد، ٔأشار وفد الوال�ت املت�دة ٕاىل ٔأن امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة ٔأعربت، يف قرارها 

. وهذا القلق ٕاشارة واحضة ٕاىل رضورة العمل حبذر وٕایالء العنایة 2019ميي يف �ام الشدید �شأٔن ٕادارة ماكفأٔة أ�داء التنظ 
الواجبة لهذه املسأٔ�. ومثة سؤال رئييس أٓخر هو مدى دقة التقيمي أ�داء. فهل انطلق من افرتاض ٔأن ٔأداء لك �ر�مج من 

ورٔأى وفد الوال�ت   () ٔأساسا لتقدمي املاكفأٓت؟�رامج الویبو وقطا�ات أ�مانة اكن �الیا، ٔأم ینبغي ٕاجراء حتلیل أٔدق �كون 
املت�دة ٔأنه ینبغي التفكري ملیا يف هذه املسائل، من ٔأ�ل الوفاء مبسؤولیة ضامن الرقابة اجلیدة �ىل أ�موال املقدمة من �الل 

اجلیدة اليت �متتع هبا  اشرتأاكت ا�ول أ�عضاء ورسوم مودعي الطلبات، و�متثال لنظام أ�مم املت�دة املو�د وحفظ املاكنة
 .الویبو يف هذا النظام

ورحب وفد املكس�یك بعملیة حتدیث ٕاطار املساء� وسلط الضوء �ىل ٔأمهیة القيام بذ� بطریقة منظمة. ؤأ�اط �لام  .531
بأٔن حتدیث هذا إالطار ّمت �ىل ٔأساس توصیات و�دة التفتيش املشرتكة، وحّث أ�مانة �ىل مواص� معاجلة خمتلف توصیات 

�دة التفتيش املشرتكة كام تنطبق �ىل الویبو. و�الوة �ىل ذ�، و�ه �نتباه ٕاىل الطابع املرتابط للعنارص الس�بعة ٕالطار و 
املساء�. وقال ٕان التقدم احملرز يف ٔأ�د العنارص قد حيمل ٔأ�رًا ٕاجيابیًا �ىل التقدم احملرز �شأٔن العنارص قيد النظر. ولكن، 

ٔأیضا، ٔأي ٔأن الت�د�ت اليت توا�ه ٔأ� من العنارص الس�بعة ميكن ٔأن تؤ�ر �ىل التقدم والنتاجئ ميكن ٔأن �كون العكس حصی�ا 
اجلیدة يف العنارص أ�خرى. وبناء �ىل ذ�، ٔأعرب وفد املكس�یك عن رغبته يف توجيه �نتباه ٕاىل التقدم احملرز ف� یتعلق 

آلیات �س�ت�ابة. وذ�ر ٔأن وفد ف� 3املتعلق �ٔ�داء وٕادارة ا�اطر، والعنرص  2�لعنرص   یتعلق �لرصد والرقابة والشاكوى وأ
ٔأشار مس�بقا ٕاىل املهنجیة املتبعة يف التعویض من �الل املاكفأٓت املقدمة ملوظفي الویبو. وقيل ٕان أ�مر�كية الوال�ت املت�دة 

العملیات الرمسیة و�ري الرمسیة لتسویة أ�مر قد �كون مسأٔ� ینبغي مناقش�هتا يف الوقت املناسب. ؤأشار وفد املكس�یك ٕاىل 
املناز�ات اليت ميكن اس�ت�دا�ا. ورٔأى ٔأن من الرضوري بذل املزید من اجلهود يف هذ�ن العنرص�ن. وقال الوفد ٕانه یدرك ٔأن 

الوثیقة هتدف ٕاىل توضیح الفرص وا�االت اليت ميكن ٕاد�ال حتسينات فهيا. واختمت الوفد لكمته �ٕالشارة ٕاىل رضورة 
 اس�تعراض النقطتني أ��ريتني �ىل أ�قل، يف مر�� معینة، مبزید من التفصیل. 

وشكر وفد الهند أ�مانة �ىل عرضها �شأٔن حتدیث ٕاطار املساء� يف الویبو. وقال ٕان الوثیقة شام� ومنظمة جيدا،  .532
تعلق �ملعایري أ��القية والزناهة. وقال امل  6ؤأعرب عن تأٔییده ا�اكمل مجلیع العنارص الواردة يف الوثیقة، مبا يف ذ� العنرص 

ٕان ذ� �كتيس ٔأمهیة �اصة ٔ�ن بعض ا�ول أ�عضاء تلقت يف أ�شهر أ��رية بال�ات مبارشة من بعض موظفي الویبو 
اخلاضعني للتحقيق. ؤأعرب عن اعتقاده بأٔن طبیعة هذه االتصاالت ومضموهنا ال یتفقان مع معایري السلوك املعمول هبا يف 
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دمة املدنیة ا�ولیة. و��، طلب الوفد ٕاىل الویبو ٕانفاذ ٕاطار املساء� وتنفيذه برصامة ليسا�د �ىل حتسني احلومكة العامة اخل
 للمنظمة. 

وشكر الرئيس اللجنة �ىل صربها ؤأشار ٕاىل ٔأنه ال یبدو ٔأن هناك ٔأي طلبات ٔأخرى ٔ��ذ ا�لكمة. وقال ٕان هناك  .533
 ٔأعطى ا�لكمة لٔ�مانة للرد �ىل أ�س�ئ�. قامئة شام� جيدة من أ�س�ئ� مث

لو�دة التفتيش املشرتكة قد نفذت. ؤأن املد�ر العام �رش تعم� ٕا�الميا تضمن مجیع  4وردت أ�مانة بأٔن التوصیة  .534
یة لو�دة التفتيش املشرتكة يه توص  4املعلومات املتعلقة �ٕالجراءات التأٔدیبية، ویواصل �رشه �نتظام. و��، فٕان التوصیة 

. وذ�رت ٔأن الوثیقة حققت غرضها، ٔ�ن الغرض مهنا .منفذة تنفيذا اكمال. مث �ادت أ�مانة ٕاىل الغرض من ٕاطار املساء�
والهدف من مجع ٕاطار املساء� ل�ول أ�عضاء يك تنظر فيه وحتصل �ىل معلومات �شأٔنه، هو ٕا��ة مجیع عنارص املساء� 

منظمة جيدا. وكام ٔأشار �دد من الوفود، فٕان ت� التوصیة صدرت عن و�دة  اليت تنظم معل املنظمة يف وثیقة وا�دة
التفتيش املشرتكة يف املايض. واكنت ٔأفضل ممارسة دا�ل منظومة أ�مم املت�دة، وقد �رشت أ�مانة ٔأول ٕاطار للمساء� يك 

ن التحسينات والتغیريات �شأٔن . و�ىل مدى الس�نوات امخلس التالیة، ٔأد�ل �دد م2014تنظر فيه ا�ول أ�عضاء يف �ام 
ٕاطالع ا�ول أ�عضاء  WO/PBC/29/4 العملیات والنظم أ�ساس�یة وٕاطار الس�یاسة العامة، واكن الغرض من الوثیقة

�ىل مجیع العنارص ا�تلفة. وعندما قامت بذ�، و�دت ٔأن الهیلك املكون من س�بعة عنارص هو ٔأكرث مالءمة لتغطیة مجیع 
 �شلك ٔأساس املساء� مقارنة هبیلك العنارص الثالثة للوثیقة أ�صلیة. واكن هذا الهیلك ٔأ�د التغیريات العنارص الشام� اليت

�شأٔن تغیري صیا�ة القرار، أ�مر�كية الوال�ت املت�دة وفد أ�ساس�یة يف هذه الوثیقة. وقالت أ�مانة ٕاهنا اس�متعت ٕاىل توصیة 
�راسة احملددة لرب�مج املاكفأٓت والتقد�ر، اقرتحت أ�مانة ٔأن من املفيد العودة وترتك للرئيس الفصل يف أ�مر. وف� یتعلق �

 ٕا�هيا ٔأثناء قراءة الرب�مج واملزيانیة يف الیوم التايل.

وطلب الرئيس من أ�عضاء تقدمي اقرتا�ات �شأٔن القرار ا�ي ینبغي اختاذه، ٕان لزم أ�مر، وتقدمي اقرتاح واحض من  .535
بتعدیل إالجراء، ليك حتیط جلنة املزيانیة �لام ٕ�طار املساء�. ووضع الرئيس ت� الصیغة �ىل أ�مر�كية دة وفد الوال�ت املت�

ٔأهنا اح�ل. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن ٔأكرث من وفد ٔأ�ر ٔأس�ئ� �شأٔن مسأٔ� املاكفأٓت والتقد�ر، ؤأن أ�مانة ٔأبلغت عن 
ون من أ��سب تناول املسأٔ� يف الیوم التايل كجزء من املناقشة يف ٕاطار اس�تعدادها الرد �ىل أ�س�ئ� املتعلقة بذ�، وقد �ك

للثنائیة املقب�. وقال ٕانه یتوقع ٔأن تطرح �ىل أ�قل بعض أ�س�ئ� عن املسأٔ� يف  بند �دول أ�عامل املتعلق �ملزيانیة املقرت�ة
ش�هتا كجزء من ذ� �قرتاح. وفتح الرئيس الباب الیوم التايل، وٕان أ�مانة حریصة لك احلرص �ىل رشح هذه املسأٔ� ومناق 

ٔ�ي تعلیقات ٔأو ٔأس�ئ� ٔأخرى قبل �نتقال ٕاىل القرار نفسه. وقال الرئيس ٕانه ال یبدو ٔأن هناك ٔأي ٔأس�ئ� ٔأو تعلیقات 
ا�ة ا�اكم� ٔأخرى. واقرتح الرئيس تعدیل إالجراء املقرتح متاش�یا مع اقرتاح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. وقال ٕان الصی

" 1املقرت�ة يه كام یيل: ٔأ�اطت جلنة الرب�مج واملزيانیة �لام ٕ�طار املساء� ا�ي وضعته الویبو وفقا للعنارص الس�بعة ويه "
آلیات الشاكوى و�س�ت�ابة؛ "3" وٕادارة أ�داء وا�اطر؛ "2التخطیط القامئ �ىل النتاجئ؛ " " ؤأ�شطة املراقبة؛ 4" والرصد وأ

 " وبيئة املراقبة. 7املعایري أ��القية والزناهة؛ "و " 6مات واالتصاالت؛ "" واملعلو 5"

. ؤأشار ٕاىل وجود "وبعد ذ�، خلّص الرئيس ٔأن التغیري يف فقرة القرار هو ٔأساسا تغیري "ٔأ�اطت �لامً" ٕاىل "اعمتدت .536
ذه احملادثة، ولكن ٔأشار ٕاىل ٕاماكنیة اه�م واسع النطاق برب�مج املاكفأٓت والتقد�ر، وذ�ر أٔن أ�مانة حریصة �ىل ٕاجراء ه

ٕاجراهئا يف الیوم التايل كجزء من مناقشة مزيانیة الثنائیة املقب�. ونظرا لعدم وجود تعلیقات ٔأخرى، تال الرئيس فقرة القرار 
 اليت اعمتدت.
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" 1لتالیة: "ٔأ�اطت جلنة الرب�مج واملزيانیة �لام ٕ�طار املساء� ا�ي وضعته الویبو وفقا للعنارص الس�بعة ا .537
آلیات الشاكوى و�س�ت�ابة؛ "3" وٕادارة أ�داء وا�اطر؛ "2التخطیط القامئ �ىل النتاجئ؛ " " ؤأ�شطة 4" والرصد وأ

 " وبيئة املراقبة.7املعایري أ��القية والزناهة؛ "و " 6" واملعلومات واالتصاالت؛ "5املراقبة؛ "

 حتّمل ا�اطر : الصیغة احملدثة لبیان الویبو �شأٔن قابلیة8البند 

 .WO/PBC/29/5 استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة .538

من �دول أ�عامل املتعلق �لصیغة احملدثة لبیان الویبو �شأٔن قابلیة حتّمل ا�اطر الواردة يف  8وافتتح الرئيس البند  .539
لبیان قابلیة حتمل من �دول أ�عامل، يه حتدیث  7. وأٔشار ٕاىل ٔأن الوثیقة، �ىل غرار البند WO/PBC/29/5 الوثیقة

 8. وقال الرئيس ٕان القرار املقرتح �شأٔن البند 2014ا�اطر أ�صيل املقدم يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة املزيانیة يف �ام 
من �دول أ�عامل هو إال�اطة �لام ببيان املنظمة �شأٔن قابلیة حتمل ا�اطر �ىل النحو املبني يف الوثیقة املذ�ورة. ؤأعطى 

 .من �دول أ�عامل 8رئيس ا�لكمة لٔ�مانة لتقدمي البند ال

، وهذه 2014ؤأوحضت أ�مانة ٔأن املنظمة قدمت ٔأول بیان �شأٔن قابلیة حتمل ا�اطر ٕاىل ا�ول أ�عضاء يف سبمترب  .540
املنظمة، فضال  الوثیقة يه حتدیث للبیان أ�صيل املذ�ور، وتعكس النضج املعزز ملامرسات ٕادارة ا�اطر والوعي ��اطر يف

املبني ٔأیضا يف ٕاطار املساء� يف الویبو، و�ىل النحو الوارد يف الوثیقة السابقة اليت  عن تطور ٔأنظمة الرقابة ا�ا�لیة فهيا،
نظرت فهيا اللجنة سابقا. و�شلك بیان قابلیة حتمل ا�اطر احملّدث عنرصا من عنارص ٕاطار شامل ٕالدارة ا�اطر وضع �ىل 

ات أ�ربع املاضیة، ویتأٔلف من بیان قابلیة حتمل ا�اطر وس�یاسة ٕادارة ا�اطر ودلیل ٕادارة ا�اطر والضوابط مدى الثنائی
ا�ا�لیة، ویقع حتت مسؤولیة فریق ٕادارة ا�اطر. وقد شلكت ٕادارة ا�اطر املؤسس�یة يف الویبو جزءا ال یتجزٔأ من معلیات 

ت �ىل من التأٔمني ضد ا�اطر لضامن اس�متراریة العمل، وأ�من املادي، التخطیط الس�نوي والثنايئ الس�نوات، واش�متل
وتأٔمني املعلومات، وٕادارة خماطر الغري. وتعرف قابلیة حتمل ا�اطر بأٔهنا: "مقدار ا�اطر اليت یو�د �ى املنظمة اس�تعداد 

ن قابلیة حتمل ا�اطر يف املنظمة، متاش�یا مع وقد ٔأعرب ع ."لقبو� يف سعهيا لتحقيق ٔأهدافها �سرتاتیجیة ونتاجئها املرتقبة
" 2" التخطیط القامئ �ىل النتاجئ؛ "1) مضن العنارص الس�بعة التالیة: "WO/PBC/29/4 (الوثیقة ٕاطارها اخلاص �ملساء�
آلیات الشاكوى و�س�ت�ابة؛ "3وٕادارة أ�داء وا�اطر؛ " " واملعلومات واالتصاالت؛ 5" ؤأ�شطة املراقبة؛ "4" والرصد وأ

ریدا من نو�ه مضن منظومة أ�مم املت�دة، وهو " وبيئة املراقبة. ویعّد منوذج ٔأعامل الویبو ف7املعایري أ��القية والزناهة؛ "و " 6"
�امل یت�ىل يف البیان، ا�ي یو�ه بدوره هنج املنظمة ٕازاء قبول بعض ا�اطر املتبقية مقابل فعالیة التاكلیف احملمت� وكفاءة 

�ىل النحو املبني ٔأ�اله ٕاّال  العملیات و�بتاكر. وال تُقبل ا�اطر املتبقية اليت تت�اوز مجمل قابلیة حتمل ا�اطر يف املنظمة
مبوافقة رصحية من مد�ر الرب�مج املعين وفریق ٕادارة ا�اطر. ویُبلّغ فریق ٕادارة ا�اطر، �ىل حنو مهنجي، جبمیع �االت 

اطر ا�اطر املتبقية اليت قُّمي مس�توى التعّرض لها �ىل ٔأنه متوسط ٔأو مرتفع. واقرتح البیان سلس� متص� من قابلیة حتمل ا�
ٕازاء فرص حتسني اخلدمات وز�دة الكفاءة وحتقيق أ�هداف �سرتاتیجیة والنتاجئ املتوقعة. وكام ذ�رت أ�مانة سابقا، ٔأد�ل 

تدرجيیا �دد من التحسينات يف هنج ٕادارة ا�اطر ومهنجیاهتا ونظمها ومعلیاهتا. وقد نفذت مجیع املعایري املرجعیة لو�دة 
وزت أ�مانة ت� املعایري املرجعیة، فسامهت يف تطو�ر منوذج �س�تحقاق ملنظومة أ�مم املت�دة كلك التفتيش املشرتكة، وجتا

 من �الل معل جملس الرؤساء التنفيذیني واللجنة إالداریة الرفيعة املس�توى. 

 وفتح الرئيس �ب أ�س�ئ� والتعلیقات. .541
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كر أ�مانة �ىل ٕا�داد البیان احملّدث لقابلیة حتمل وقال وفد كندا ٕانه سعید ٔ��ذ ا�لكمة �مس ا�مو�ة �ء، وش .542
ا�اطر. ورحب �لبیان احملدث ؤأیده كتحسن �م من حيث الوضوح والعمق مقارنة �لنس�ة السابقة اليت قدمهتا أ�مانة يف 

 البیان وأٔشار ٕاىل ٔأن . ورحب ��هنج احلصیفة والواقعیة املبينة يف2014 ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة املزيانیة يف سبمترب
تقبل املنظمة للم�اطر �ربط بني جماالت س�بعة �ددها البیان، مبا يف ذ� ما یتعلق �س�یاسة املنظمة �شأٔن �ست�رات. 

 .وقال ٕانه یدرك ٔأن أ�مانة س�تواصل اس�تعراض بیان قابلیة حتمل ا�اطر وحتدیثه حسب �قتضاء

 �ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقةوشكر وفد �رواتیا، مت�د� �مس مجمو�ة ب .543
WO/PBC/29/5 2014. ؤأعرب عن امتنانه الشدید للصیغة احملدثة فهيي ٔأكرث وضو�ا وتعمقًا من الوثیقة منذ �ام .

س�یاسات  ؤأ�اط �لام مع �رتیاح �ملوقف احلذر �شأٔن مدى تقبل ا�اطر يف ا�االت الس�بعة احملددة يف البیان و�اصة
 الویبو املتعلقة �الست�ر.

ا�لكمة لتأٔیید البیان ا�ي أٔديل به �مس ا�مو�ة �ء. ؤأعرب عن تقد�ره لعرض  أ�مر�كية ؤأ�ذ وفد الوال�ت املت�دة .544
بلیة أ�مانة بیان قابلیة حتمل ا�اطر ٔأمام اللجنة. ؤأشار ٕاىل ٔأن املنظمة ٔأعربت، يف ٕاطار أ�داء وٕادارة ا�اطر، عن قا

متوسطة لتحمل ا�اطر �شأٔن اخلسا�ر املتكبدة ف� یتعلق بتنفيذ س�یاسة �ست�ر يف الویبو. وقد جرت العادة ٔأن تقوم 
املنظامت ا�ولیة �ست�رات منخفضة ا�اطر بو�ه �ام، ٔ�هنا ال �س�هتدف الرحب، ويه مسؤو� عن ضامن اس�تقرار مواردها. 

�ست�ر �سمح ببعض ا�اطر، �ا ٔأعرب عن رغبته يف احلصول �ىل مزید من إالیضاح وقال الوفد ٕانه فهم ٔأن س�یاسة 
�شأٔن ٔأس�باب القابلیة املتوسطة لتحمل ا�اطر يف �ست�ر مقارنة �لقابلیة املنخفضة. وذ�ر ٔأن البیان ٔأشار ٔأیضا ٕاىل ٔأن 

ت الویبو، ؤأعرب عن تأٔییده ��. وقال ٕان من املنظمة �هيا قابلیة منخفضة لتحمل ا�اطر �شأٔن ٔأي �زو�ر يف معلیا
وفد عن رغبته يف احلصول �ىل مزید من املعلومات الاملؤسف ٔأن منع �دوث ٔأي غش يف منظمة ما ٔأمر مس�تحیل. ؤأعرب 

من أ�مانة عن �یفية ٕادارة خطر الغش، رمغ ٔأن الوقایة ا�اكم� مس�تحی�، وما ٕاذا اكنت تبذل �ودا السرتداد أ�موال 
فقودة �سبب الغش. ؤأشار ٕاىل ٔأن املنظمة �هيا قابلیة منخفض للم�اطر اليت ميكن ٔأن ترض �سمعة املنظمة. ورٔأى الوفد امل

ٔأن خماطر ٔأخرى �ددها البیان قد تصبح خماطر ترض �لسمعة، مثل الغش والسلوك �ري أ��اليق يف ماكن معل �سوده 
ري لكيفية حتدید ا�اطر اليت قد ترض �سمعة املنظمة وماهیة هذه ا�اطر، التوافق. وقال ٕانّه س�یقدر �الیا احلصول �ىل تفس

و�یف �رى أ�مانة ٔأن هذا النوع من ا�اطر جيري التخفيف من ٔأ�رها بفعالیة. ؤأ�ريا، ٔأعرب عن رسوره ٔ�ن أ�مانة تبدي 
ٔأن وضع مدونة لقوا�د السلوك وس�یاسات  قابلیة منخفضة لتحمل ا�اطر ف� یتعلق �لسلوك �ري أ��اليق. وشدد الوفد �ىل

وٕاجراءات أ��القيات قد خيفف من هذه ا�اطر. ومع ذ�، جشع أ�مانة �ىل النظر يف التدریب يف جمال أ��القيات 
والتوعیة وحتدید الله�ة كتدابري ختفيف ٔأیضا. وینبغي ٔأن �شمل تدابري التخفيف من السلو�یات �ري أ��القية اجلهود اليت 

 ن ٔأن تؤدي ٕاىل تغیري ثقايف يف املنظمة.ميك

ورحب وفد الصني �ملس�توى املنخفض لقابلیة حتمل ا�اطر يف الویبو. ورٔأى يف ذ� دلیًال �ىل ٔأن العملیة العامة  .545
ني للویبو مس�تقرة وسلمية من الناحية إالمنائیة. وف� یتعلق مب�االت القابلیة املتوسطة لتحمل ا�اطر، مثل ٔأو�ه �دم الیق

�شأٔن قدرهتا �ىل ضامن توافر مزجي مناسب من املوارد واملهارات لتلبیة �حتیا�ات التشغیلیة، فقد ٔأعرب الوفد عن ٔأم� 
امللكية الفكریة لتوفري �دمات �الیة  يف ٔأن تضع الویبو خطط موارد �رشیة متكيفة مع �حتیا�ات العاملیة من �دمات

ويف جمال القابلیة العالیة للم�اطر، مثل �ست�ر يف ا�االت اليت ميكن ٔأن تقدم  اجلودة يف الوقت املناسب للمس�ت�دمني.
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حتسينات �برية وابتاكرات هامة يف العملیات، فقد ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تؤدي الویبو دورا فعاال اكمال يف �ل قضا� 

 جلدیدة يف ٕادارة امللكية الفكریة.امللكية الفكریة يف ا�االت اجلدیدة الناش�ئة بتطبیق التكنولوجيا ا

ؤأعرب وفد كندا عن اه�مه �حلصول �ىل توضی�ات �شأٔن �یفية ٕادماج بیان قابلیة حتمل ا�اطر يف التخطیط  .546
 والربجمة يف الویبو وكذ� �یفية ٕانفاذ البیان املذ�ور.

واملقرت�ة ف� یتعلق �خلسا�ر �ست�ریة.  وبدٔأت أ�مانة �لرد �ىل السؤال املتعلق �لقابلیة املتوسطة احتمل ا�اطر .547
وقالت ٕان �دول ا�اطر اخلاص �ملنظمة یتسم �حلذر الشدید، و�لتايل فٕان املر�� اليت تعترب فهيا ا�اطر �الیة ٔأو ذات ٔأ�ر 

مل ا�اطر يه التقد�ر اكريث يه مر�� مبكرة �دا، و�لتايل ونظرًا ٕاىل جحم است�رات الویبو، فٕان القابلیة املتوسطة لتح
املناسب. وذ�رت أ�مانة بأٔن موضوع �ست�رات قد ٔأثري يف أ�س�بوع السابق يف اجللسات إال�المية للمجمو�ات إالقلميیة. 
آلیة اكم� ٕالدارة �ست�ر، مبا يف ذ�  ؤأن �ست�رات �سرتشد �لس�یاسة �ست�ریة �شلك اكمل. ؤأن املنظمة ٔأ�شأٔت أ

تشاري �ست�ر اخلارجيني. ؤأضافت ٔأن تقار�ر ٔأداء �ست�رات �رفع �نتظام ٕاىل اللجنة �ستشاریة املس�تق� �دمات مس 
للرقابة. وقالت ٕان مراجعي حسا�ت الویبو اخلارجيني راجعوا مجمو�ة احلسا�ت واملعامالت املتعلقة �الست�ر �شلك اكمل. 

�ریة ت�ىش مع س�یاسة �ست�ر متاش�یا �ما، ؤأن ٔأیة خسا�ر تتسق متاما مع وخلصت أ�مانة �لقول ٕان أ��شطة �ست
املعایري املرجعیة. وعرضت أ�مانة ٕاماكنیة تقدمي املزید من التفاصیل ٕاذا لزم أ�مر. وخبصوص السؤال املتعلق �كيفية ٕادماج 

يف معلیات املنظمة والتخطیط املنتظم والتنفيذ  ا�اطر يف معلیة التخطیط، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن ٕادماج ٕادارة ا�اطر
ومعلیات إالبالغ، اكنت حمور �ركزي ر�� أ�مانة يف ٕادارة ا�اطر. وقالت أ�مانة ٔأهنا تتبادل جتارهبا يف جمال ٕادماج ٕادارة 

 �ر�مج، ولكن هذه ا�اطر مع الواكالت أ�خرى. ؤأضافت ٔأن وثیقة الرب�مج واملزيانیة ٔأ�رزت ا�اطر بصورة مهنجیة �لك
ا�اطر ليست لكها من ا�اطر اليت تد�رها املنظمة. ويه ا�اطر الرئيس�یة اليت �س�تحق ٔأن تعرض �ىل ا�ول أ�عضاء. ؤأن 

خماطر الرب�مج واملزيانیة حتمل �لفها �ددا من ا�اطر �ىل مس�توى العملیات، ومجیعها مدجمة يف جسالت ا�اطر اخلاصة 
ظهر دلیل �ىل ٔأ�د ٔأكرب الفوائد للتحسينات اليت ٔأد�لت �ىل ٕادارة ا�اطر عندما �ّريت املنظمة مراجعي  �لربامج. وقد

احلسا�ت اخلارجيني. واكنت مجیع اجلهود اليت بذ�هتا أ�مانة: معلومات ا�اطر، وجسالت ا�اطر، وٕاجراءات التخفيف من 
فيدة �دا لبدء حوار ٔأويل مع مراجعي احلسا�ت اخلارجيني للمنظمة. �دة ا�اطر اليت �ددت، وإال�ا� ٕاىل املالكني، م 

وقالت أ�مانة ٕاهنا سرتد بعد ذ� �ىل السؤال املتعلق ��اطر اليت متس �لسمعة. وذ�رت ٔأن املنظمة مل تضع فئة مس�تق� 
ن ا�اطر. وعند تقيمي شدة ا�اطر، للم�اطر املتعلقة �لسمعة، ورٔأت ٔأن التأٔثري �ىل مسعهتا حيمتل ٔأن �كون متأٔصال يف ٔأي م

واح�ل �دو�ا، ینظر يف ٔأ�ر وقوعها، مبا يف ذ� أ��ر �ىل مسعة املنظمة. وميكن ٔأن �كون للعدید من أ�نواع ا�تلفة من 
ا�اطر تأٔثري �ىل مسعة املنظمة، مثل خطر الكشف عن املواد الرسیة وقيام املوظفني بترصف �ري مناسب ٔأو خماطر 

تصال بو�ه �ام. وملا اكنت ا�اطر املتعلقة �لسمعة ليست من فئات ا�اطر، فٕاهنا س�تكون فئة �امة �دا ٕان خصصت لها اال
فئة. وبدال من ذ�، ینظر يف ٔأ�ر مجیع ا�اطر �ىل السمعة عند تقيمي لك ا�اطر. و��، ٕان اكنت هناك �ا�ة ٕاىل ختفيف 

وقالت   ىل السمعة، فٕان ٕاجراءات التخفيف من شأٔهنا ٔأن تعاجل هذا اجلانب احملدد.ا�اطر اس�ت�ابة جلانب أ��ر حممتل �
أ�مانة ٕاهنا سرتد ٔأد�ه �ىل السؤال املتعلق �لغش. فف� یتعلق �لتخفيف من الغش، ذ�رت أ�مانة ٔأنه جمال واسع �دا ٔأیضًا. 

ٔ�مانة ٕان من الرضوري النظر ف� ميكن مع� لل�د من وعند النظر ٕاىل الغش يف املنبع، ینبغي النظر يف منع الغش. وقالت ا
وميكن وضع س�یاسات، مصمت دا�لیا، لضامن   وقوع الغش. فعىل سبيل املثال، هناك بىن قانونیة ميكن وضعها ٕازاء املورد�ن.

صلت أ�مانة قائ� ٕانه النظر بعنایة يف ٔأنواع معینة من املعامالت ٕاضافة ٕاىل سلوك املورد�ن. وهنج إالدارة �لغ أ�مهیة. ووا
ٕاضافة ٕاىل الضوابط، سواء القانونیة ٔأو الس�یاسات احملددة املعمول هبا، ميكن الرتكزي ٔأیضا �ىل ٕاذاكء الوعي �لغش لضامن 
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متكني املوظفني من التعرف �ىل ٔأو�ه الغش. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه �لتعاون الوثیق �دا مع الزمالء يف خط ا�فاع الثالث، 

مي �ر�مج متني للتوعیة �لغش وبدٔأ تنفيذه. و�ركز العنارص عند املنبع �ىل �یفية منع الغش. وٕاضافة ٕاىل ذ�، جيب مت تصم
ٕاقامة املساء� �ىل مس�توى املتلقني ٔأیضا: ٕاذا كشف عن الغش وجب تطبیق عقوبة. و�الصة القول، نفذت ٔأعامل هامة 

 �ددت، مبا يف ذ� �كيیف ٕاجراءات التخفيف لتالمئ نو�ًا معینًا من �ىل مس�توى املنبع واملتلقني �شأٔن خماطر الغش اليت
 ا�اطر اليت مت حتدیدها وضامن معاجلة مجیع عنارص التخفيف.

 ونظرا لعدم وجود تعلیقات ٔأخرى، تال الرئيس فقرة القرار اليت اعمتدت. .548

طر، كام هو مبّني يف ٔأ�اطت جلنة الرب�مج واملزيانیة �لام ببيان قابلیة املنظمة لتحّمل ا�ا .549
 .WO/PBC/29/5 الوثیقة

 : خطة متویلیة الس�تعادة تغطیة اس�تحقاقات املوظفني الطوی� أ��ل يف الویبو9البند 

 .WO/PBC/29/6 استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة .550

اخلدمة ا�ي  ؤأوحض الرئيس ٔأن هذه الوثیقة تصف اقرتا�ا الس�تعادة تغطیة الزتام الویبو �لتأٔمني الصحي بعد انهتاء .551
من املعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العام. ود�ا الرئيس أ�مانة  39خفض كثريا نتي�ة الع�د معیار حماس�يب �دید، ٔأي املعیار 

 ٕاىل تقدمي هذه الوثیقة.

مات للجنة املزيانیة، شوا�ل �شأٔن خماطر متویل الزتا 28ؤأوحضت أ�مانة ٔأن بعض الوفود قد ٔأ�رت، �الل ا�ورة  .552
التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف الویبو مشرية ٕاىل رضورة معاجلة ذ�، مع مرا�اة أ�داء املايل اجلید للمنظمة. ويف یولیو 

من معایري ٕایبساس، و�ّل حمّل "ٔأسلوب املمرات" ف� یتعلق  39، صدر معیار حماس�يب �دید وهو املعیار 2016
عیار اجلدید، ٔأصبح من الالزم تقيید اخلسا�ر �كتواریة �ري املقيّدة سابقًا يف بیان �س�تحقاقات املوظفني. ومبوجب ذ� امل 

الوضع املايل. وقد ٔأدى ذ� التغیري يف الس�یاسة احملاسبية ٕاىل ز�دة خصم التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف الویبو مضن 
ملیون فرنك سو�رسي مقابل مبلغ  320.9ٕاىل  39ملعیار مبوجب ا 2016احلسا�ت املالیة. و�لتايل، أ�عید حتدید خصم �ام 

. واكن أ��ر النامج "مبوجب "ٔأسلوب املمرات 2016ملیون فرنك سو�رسي ا�ي قُيّد سابقًا يف البیا�ت املالیة لعام  154.3
يف  38.3ٕاىل  2014�ام يف املائة  49.7املوظفني الطوی� أ��ل من هو تقلیص تغطیة اس�تحقاقات  39عن اع�د املعیار 

. وقد یتسبّب �س�مترار يف �دم متویل اس�تحقاقات املوظفني �ىل حنو اكٍف يف تعریض املنظمة 2018 حبلول هنایة �ام املائة
لز�دة مطّردة يف املتطلبات النقدیة، ومن شأٔن ذ� ٔأن یفرض عبئًا �ىل املزيانیات املس�تقبلیة. ومن ٔأ�ل �س�ت�ابة للقرار 

ملیون  38.3مجلعیات ا�ول أ�عضاء يف الویبو، س�یلزم ختصیص مبلغ قدره حوايل  51� �ج��ات ا�ي اعمتدته سلس
د�سمرب  31. وقد بلغت احتیاطات الویبو يف يف املائة 50یة ٕاىل مس�تواها أ�ويل البالغ فرنك سو�رسي الس�تعادة التغط 

رية أ��ل بوضع سلمي. ولن یؤدي اس�ت�دام فائض ملیون فرنك سو�رسي، وا�سمت س�یو�هتا القص 328.7قمية قدرها  2018
املزيانیة ٕاىل اس�تعادة تغطیة اس�تحقاقات املوظفني الطوی� أ��ل ٕاىل اخنفاض أ�موال �حتیاطیة وصنادیق رؤوس أ�موال 

 العام� عن املس�توى املس�هتدف.

قرت�ة الس�تعادة تغطیة اس�تحقاقات وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد خطة ا�متویل امل .553
املوظفني الطوی� أ��ل يف الویبو. وقال ٕان إالدارة السلمية خلصوم التأٔمني الصحي بعد هنایة اخلدمة شا�ل هام للمجمو�ة اليت 
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د ٕانه �مت بتلقي من الوثیقة، قال الوف 12رحبت �اله�م ا�ي تولیه أ�مانة لهذه املسأٔ�. و�لنظر ٕاىل اجلدول الوارد يف الفقرة 
تفاصیل ٕاضافية عن سبب اخنفاض تغطیة خصوم التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف الویبو عهنا يف املنظامت أ�خرى اليت 

من معایري ٕایبساس. ؤأعرب عن اه�م ا�مو�ة مبعرفة �یف س�تقارن اخلطة املقرت�ة ��ُهنج  39یفرتض ٔأهنا نفذت ٔأیضا املعیار 
ومع   ظامت أ�مم املت�دة أ�خرى، ال س�� لرضورة اتباع هنج مشرتك �ىل نطاق املنظومة ٕازاء هذه املسأٔ� الهامة.املتبعة يف من

 هذا الت�ذ�ر، قال الوفد ٕانه ميكن ٔأن یؤید خطة ا�متویل املقرت�ة. 

مرشوع خطة ا�متویل وشكر وفد �رواتیا، مت�د� �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، أ�مانة �ىل ٕا�داد  .554
الس�تعادة تغطیة اس�تحقاقات املوظفني الطوی� أ��ل يف الویبو. وشكر املنظمة �ىل إالدارة السلمية خلصوم التأٔمني الصحي 

ا�ي یضمن حتسني الشفافية وقابلیة املقارنة دا�ل منظومة أ�مم املت�دة. وقال  39بعد انهتاء اخلدمة و�ىل تطبیق املعیار 
كون ممتنا للحصول �ىل توضی�ات من أ�مانة �شأٔن سبب اخنفاض تغطیة التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة الوفد ٕانه س�ی

 .دا�ل الویبو عهنا يف منظامت أ�مم املت�دة أ�خرى

ؤأ�اط وفد املكس�یك �لام مبسأٔ� تغطیة التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ؤأعرب عن تقد�ره للوثیقة املقدمة. ورحب  .555
رة اليت اختذهتا أ�مانة لز�دة التغطیة واعترب ذ� �ام للص�ة املالیة للمنظمة. مفن املهم ٔأن �كون ا�اطر املتعلقة هبذا �ملباد

 املوضوع مغطاة �ملزا� املمنو�ة للموظفني. ؤأعرب عن اه�م ا�مو�ة بأٔجوبة أ�س�ئ� اليت طرحت �ىل أ�مانة.

ملیون دوالر يف �حتیاطیات خلفض خصوم التأٔمني الصحي بعد  38.3ية حتویل ؤأید وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�ك  .556
هنایة اخلدمة. ؤأثىن �ىل أ�مانة القرتا�ا تعز�ز �س�تقرار املايل للمنظمة �ختاذ هذا إالجراء احلكمي واملسؤول من الناحية 

لیف املتوقعة، و�� حث الوفد أ�مانة �ىل يف املائة فقط من التاك 50املالیة. وقال ٕان مس�توى ا�متویل س�یظل يف �دود 
 مواص� العمل مع الفریق العامل لٔ�مم املت�دة ملواص� البحث عن �لول لهذه املشلكة.

. وقال ٕان اخلصوم طوی� أ��ل للتأٔمني الصحي WO/PBC/29/6 وشكر وفد سو�رسا أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة .557
تواصال من الویبو. ونظرا ٕاىل الوضع احلايل، رحب الوفد بقرار أ�مانة ز�دة معدل بعد هنایة اخلدمة موضوع یتطلب اه�ما م 

 التغطیة وشكرها �ىل ذ�.

وشكر وفد �حتاد الرويس أ�مانة �ىل �قرتاح املقدم �شأٔن متویل اخلصوم طوی� أ��ل. وقال ٕاهنا مل �كن مسأٔ�  .558
ت. ؤأنّه ٔأید دامئا ا�هنج العام الشامل حلل هذه املسأٔ�. وقال ٕانّه ال سه�، بل ظلت مدر�ة �ىل �دول ٔأعامل اللجنة لعدة مرا

یعرتض �ىل ا�منوذج املقرتح ولكنه یود ٔأن تدرج يف القرار فقرة مماث� للفقرات الواردة مس�بقا يف قرارات مماث�. ؤأعرب الوفد 
عامل املعين �لتأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة عن رغبته يف ٔأن یعكس القرار ا�زتام أ�مانة مواص� املشاركة يف الفریق ال

وش�بكة املالیة واملزيانیة، وكذ� عز�ا دراسة املقرت�ات احملددة اليت قد�ا أ�مني العام لٔ�مم املت�دة ٕاىل امجلعیة العامة. 
 .واستنادا ٕاىل ت� التوصیات، سرتجع أ�مانة ٕاىل جلنة املزيانیة مبقرتح �شأٔن تدابري حمددة

الرئيس �لام �القرتاح ا�ي تقدم به وفد �حتاد الرويس، ود�ا الوفد ٕاىل تقدمي نص حمدد، ٕان و�د. وقال  ؤأ�اط .559
 الرئيس ٕان أ�مانة س�ت�اول مرا�اة �قرتاح املقدم يف سطر ٕاضايف من فقرة القرار املقرت�ة لتنظر فيه اللجنة. 

مانة يف متابعة خصوم التأٔمني الصحي بعد هنایة اخلدمة. ؤأعرب وفد الربازیل عن تقد�ره للعمل ا�ي اضطلعت به ا�ٔ  .560
ؤأید القرار املقرتح، ولكن طرح سؤ� یتعلق بأٔ�ر الكيفية اليت س�یرتمج هبا ذ� ٕاىل رضورة البت لك �ام يف الز�دة يف 
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قائیا �ىل مدى املبالغ املطلوبة لتغطیة اس�تحقاقات املوظفني الطوی� أ��ل. وسأٔل الوفد عام ٕاذا اكن ذ� س�یطبق تل
 الس�نوات القادمة وطلب مزیدا من التوضیح �شأٔن أ��ر، وتقد�رات الثنائیة املقب�، ٕان ٔأمكن وٕان و�دت. 

وعند النظر يف ٔأمهیة ضامن اتباع هنج �ىل نطاق املنظومة، ٔأعرب وفد كندا عن رغبته يف ٔأن �كرر بیان ا�مو�ة �ء  .561
هبا ٕادارة الویبو خلصوم التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة مبا تفع� واكالت أ�مم ؤأن یعرب عن اه�مه �لكيفية اليت تقارن 

 .املت�دة أ�خرى

وشكرت أ�مانة مجیع الوفود �ىل ٔأس�ئلهتا اليت س�ت�اول الرد �لهيا حسب الرتتيب ا�ي طرحت فيه. وذ�رت سؤال  .562
تغطیة الویبو. فقالت ٕان ذ� یعزى جزئیا ٕاىل ٔأن وعن سبب اخنفاض  12وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء عن حمتو�ت الفقرة 

الویبو قد نفذت هنج املمرات يف املايض. وعند تقدمي معایري ٕایبساس، تقرر اتباع هذا ا�هنج اخلاص ف� یتعلق �س�تحقاقات 
كتواریة �ري املوظفني الطوی� أ��ل. واكن خيارا يف ٕاطار معایري ٕایبساس. وهنج املمرات یعين ٔأن املاكسب واخلسا�ر �

معرتف هبا، وهبذه الطریقة اكنت النتاجئ ٔأقل تقلبا. واكنت هذه يه املزية اليت حتققت يف ذ� الوقت. ومنذ ذ� احلني، ٔأدرج 
و�ذف خيار �دم ��رتاف �خلسا�ر واملاكسب �كتواریة. و�� مل �كن هناك من خيار سوى تنفيذ هذا  39املعیار 

كتواریة، ويه يف الغالب خسا�ر يف ذ� الوقت نظرا حلا� السوق، الن مجیع املاكسب واخلسا�ر اا�هنج اجلدید ا�ي یعين أٔ 
جيب ٔأن تدرج يف اخلصوم. ومل تنفذ بعض الواكالت قط هنج املمرات. بل اختذت دامئا ا�هنج املمتثل يف ��رتاف جبمیع 

دما نفذت معایري ٕایبساس، و�� اكنت حتاول دامئا املاكسب واخلسا�ر �كتواریة، واكنت خصوماهتا ٔأكرب من البدایة عن
ومل �كن ذ� حتدي املنظمة، فعندما نفذت معایري ٕایبساس ٔ�ول مرة، اكنت اخلصوم حبا�ة ٕاىل متویل   متویل مبلغ ٔأكرب �كثري.

وف� یتعلق . 39�ىل مس�توى ٔأدىن فقط. وقد زادت اخلصوم ا�ٓن �سبب التغیري يف الس�یاسة احملاسبية امتثاال للمعیار 
�لسؤال ا�ي طر�ه وفد كندا حول �یفية مقارنة ٕادارة الویبو للتأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة �لواكالت أ�خرى، ٔأوحضت 

أ�مانة ٔأن الواكالت أ�خرى اضطرت ٕاىل القيام مبا قامت به الویبو و�س�تغناء عن هنج املمرات. ونتي�ة ��، وا�ت هذه 
هبا فأٔصبحت متول ا�ٓن قدرا ٔأكرب من اخلصوم. وختتلف ممارسة ا�متویل بني الواكالت وتعمتد ٕاىل �د �بري الواكالت حتد� مشا

�ىل منوذج ٔأعامل الواكالت. وتعمتد بعض الواكالت اع�دا �بريا �ىل الترب�ات، واعمتدت بعض ت� الواكالت ممارسة دفع 
املاحنة. وقال ٕان الویبو ليس �هيا نفس مس�توى الترب�ات اليت تقدم  خصوم التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة من قبل اجلهات

للواكالت الشقيقة، و�لتايل ال ميكهنا ٔأن تو� قدرا �بريا من ا�متویل من الترب�ات، ولكن هذه يه املامرسة اليت تتبعها بعض 
خصوم بقدر ٔأكرب �كثري من الوقت ا�ي  الواكالت أ�خرى. ومن �حية إالدارة، دٔأبت بعض الواكالت حتاول دامئا �ىل متویل

نفذت فيه معایري ٕایبساس. وهذا الرشح ینطبق ٔأیضا �ىل السؤال ا�ي طر�ه وفد �رواتیا �شأٔن سبب اخنفاض النس�بة 
املئویة للتغطیة يف الویبو مقارنة �لنس�بة املئویة للمنظامت أ�خرى. و�رجع ذ� ٕاىل ٔأن بعض املنظامت أ�خرى اكنت حتاول 

ا متویل خصوم ٔأكرب �كثري ٔ�هنا مل تعمتد هنج املمرات، وقد تلقت بعض الواكالت أ�خرى دعام من ا�ول أ�عضاء يف مر�� دامئ
مبكرة. و��، فقد اكنت متول اخلصوم عن فرتة ٔأطول، وبطرق خمتلفة اختالفا طفيفا. وف� یتعلق مبوضوع الترب�ات، فرضت 

مبلغ معني �متویل خصوم التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة عند تقدمي ترب�اهتم ٕاىل  بعض هذه الواكالت �ىل املاحنني دفع
الواكالت املعنیة. وردا �ىل اس�تفسار �شأٔن الفریق العامل، ذ�رت أ�مانة ٔأهنا تعمل مع الفریق العامل املعين �لتأٔمني الصحي 

ة ٕاىل امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة ومتخضت عهنا توصیات بعد انهتاء اخلدمة كعضو �شط فيه. وقد قدم الفریق وثیقته اخلتامي
خمتلفة. وقالت أ�مانة ٕاهنا ستتابع ت� التوصیات يف ٕاطار ش�بكة الشؤون املالیة واملزيانیة، وتنفذها حس�� وحي� �راه 

الربازیل، فمل �كن هناك مناس�با، ومن املؤكد ٔأهنا س�تواصل املشاركة يف املناقشات �شأٔن هذا املوضوع. وردا �ىل سؤال وفد 
يف  50اقرتاح بأٔن تطلب املنظمة من ا�ول أ�عضاء رفع مس�توى ا�متویل لك س�نة ٔأو لك ثنائیة ٕال�ادة التغطیة ٕاىل �س�بة 
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املائة �ىل سبيل املثال. ومل �كن هذه يه الفكرة. وذكّرت أ�مانة الوفود بأٔنه عندما قّدمت املسامهة أ�وىل للمبلغ إالجاميل يف 

، اش�متل �قرتاح جزءا �شأٔن تولید الفوائد وأ�ر�ح والعودة ٕاىل متویل 2014یل التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف �ام متو 
خصوم التأٔمني الصحي بعد هنایة اخلدمة. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، اكنت الرسوم �ىل �اكلیف املوظفني �ىل مدى الثنائیات 

، اكن الهدف من 2020/21ويف الثنائیة   يف املائة. 2ناء وا�د، عندما اخنفضت ٕاىل يف املائة، مع اس�تث  6القلی� املاضیة 
، فقد تضمن �قرتاح اخلاص �متویل 2013/2014يف املائة. و�لعودة ٕاىل الثنائیة  8يف املائة ٕاىل  6�قرتاح ز�دة �س�بة 

ة، بعد ٕاجراء خمتلف املدفو�ات ف� یتعلق يف املائ 6التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة فكرة ٔأ�ذ ما تبقى من �س�بة 
�الس�تحقاقات الطوی� أ��ل، وختصیص ذ� �متویل التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. وقد ٔأدى هذا �قرتاح ٕاىل ممارسة 

يف  6بة هو ز�دة �س�  2020/21اس�مترت منذ ذ� احلني. والهدف من �قرتاح الوارد يف وثیقة الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 
يف املائة. ؤأضافت أ�مانة ٔأن املأٔمول هو ٔأن تتاح لك س�نة بعض أ�موال إالضافية اليت ميكن حتویلها للمتویل.  8املائة ٕاىل 

وبدال من العودة لطلب ختصیص مبالغ ٕاجاملیة �برية للوفاء مبتطلبات التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، من شأٔن امجلع بني 
يف املائة وأ�موال املتأٔتیة من است�رات أ�موال اجلانبية، ٔأن �سهم يف  8يف املائة ٕاىل  6من رفع �س�بة  العنرص�ن، ٔأي الفائض

 .موا�بة منو اخلصوم. ولكن بطبیعة احلال ال یو�د ٔأي ضامن لهذا أ�مر، ولكنه �لتأٔ�ید جزء من �سرتاتیجیة

ٔأخرى �ىل �قرتاح املقدم من �حتاد الرويس بتوس�یع ؤأعطى الرئيس ا�لكمة للوفود لطرح ٔأیة أٔس�ئ� ٔأو ردود فعل  .563
فقرة القرار لتشمل الصیا�ة املتعلقة حبا�ة أ�مانة ٕاىل مواص� املشاركة يف ش�بكة الشؤون املالیة واملزيانیة والفریق العامل 

  .املزيانیة، حسب �قتضاءاخلدمة، ورصد املقرت�ات وتقدمي اقرتا�ات �شأٔهنا ٕاىل جلنة  املعين �لتأٔمني الصحي بعد انهتاء

�لتوضی�ات اليت قدمت للتو، عن مدى حصة فهمه بأٔن طبیعة  إال�اطةوسأٔل وفد �حتاد الرويس أ�مانة، مع  .564
للجمعیات. ويف ذ� الوقت، اختذ قرار �متویل اخلصوم  51القرار املقرتح س�تكون خمتلفة عن القرار ا�ي اختذ يف ا�ورة 

 50يف املائة، ولكن مع مرور الوقت سيمت ختفيض هذه النس�بة تلقائیا، ولن �س�متر ا�متویل بنس�بة  50الطوی� أ��ل بنس�بة 
يف املائة. و�ساءل الوفد، من ٔأ�دث التوضی�ات اليت وردت، عام ٕاذا اكنت هذه  38يف املائة. وقد وصل ا�متویل ٕاىل �س�بة 

 .حتیاطي املزيانیةيف املائة س�تظل �بتة وس�تأٔيت تلقائیا من ا 50النس�بة البالغة 

يف  50وقالت أ�مانة ٕان �قرتاح املقدم ٕاىل ا�ول أ�عضاء هو تقدمي مسامهة ملرة وا�دة من ٔأ�ل ٕا�ادة التغطیة ٕاىل  .565
يف  6املائة. وأ�مل معقود �ىل ٔأن یدر است�ر هذه أ�موال بعض العائدات، ؤأن تتوافر بعض أ�موال املتبقية من �س�بة 

ائة رهنا بقبول ا�ول أ�عضاء لالقرتاح الوارد يف الرب�مج واملزيانیة. وس�تضاف ت� أ�موال، مع �ائدات يف امل 8املائة ٔأو 
أ�موال اجلانبية، ٕاىل مس�تو�ت ا�متویل. وهبذه الطریقة، من املأٔمول ٔأن یوا�ب مس�توى ا�متویل منو اخلصوم ٔأو �زداد �ىل 

مي مساهامت �برية ملرة وا�دة من ٔأ�ل رفع مس�توى متویل اخلصوم حىت �س�بة أ�قل. وليس القصد من املامرسة املمتث� يف تقد
 .مئویة معینة، ٔأن تصبح ممارسة اعتیادیة

 :وقرٔأ الرئيس فقرة القرار اجلدیدة املقرت�ة لتنظر فهيا ا�ول أ�عضاء، واكنت �ىل النحو التايل .566

 :مبا یيلٔأوصت جلنة الرب�مج واملزيانیة مجعیات الویبو، لك ف� یعنیه، 

% من خصوم اس�تحقاقات املوظفني الطوی� أ��ل 50توافق �ىل ا�متویل الس�تعادة مس�توى التغطیة ٕاىل ٔأن  "1"
 ملیون فرنك سو�رسي؛ 38.3يف الویبو، وهو ما یعادل مبلغًا قدره 
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لقة ٕ�دارة ؤأن تطلب من أ�مانة مواص� املشاركة يف العمل املس�متر لش�بكة املالیة واملزيانیة يف املسائل املتع "2"
 خصوم التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة.

 ونظرا لعدم ٕابداء ٔأي تعلیقات ٔأخرى، اعمتد القرار املقرتح. .567

 اختتام ا�ورة 10البند 

من �دول أ�عامل، وهو اختتام ا�ورة.  10نظرا لعدم وجود طلبات ٔأخرى ٔ��ذ ا�لكمة، انتقل الرئيس ٕاىل البند  .568
�ر القامئة ا�معة للقرارات. ومتاش�یا مع املامرسة املعتادة، جرى متر�ر قامئة جبمیع القرارات اليت اختذت ود�ا الرئيس أ�مانة ٕاىل متر 

طوال أ�س�بوع. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن القامئة ال حتوي مفا�أٓت ٔ�ن لك قرار �رد فهيا مت ٕاقراره ٔأثناء مواص� اللجنة معلها هذا 
للمامرسة املتبعة، وزعت القامئة ا�معة للقرارات يك حتیط هبا الوفود �لامً. مث اس�تأٔنف  أ�س�بوع. وتوخيا للشفافية التامة ووفقا

 الرئيس اجللسة ود�ا ٕاىل تقدمي التعلیقات �ىل قامئة القرارات.

وقال وفد �حتاد الرويس ٕانه ال ا�رتاض �یه �ىل ٔأي مما ورد يف قامئة القرارات اليت اختذهتا اللجنة �ىل مدار  .569
. ولكن قبل اختتام ا�ورة، ٔأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة أٓراء ا�ول أ�عضاء �شأٔن الصیا�ة اليت اقرت�ا الوفد، أ�س�بوع

لفهم من ٔأ�ن ستبدٔأ اللجنة مناقشة اقرتا�ه يف یولیو. وذ�ر الوفد ٔأنه قد یطلب ا�لكمة مرة ٔأخرى �الل هذه ا�ورة، استنادا 
  لزمالء.ٕاىل التعلیقات اليت س�یحصل �لهيا من ا

من �دول  6وذ�ر الرئيس ٔأنه یؤید ا�خول ٕاىل اج�ع یولیو بأٔحسن طریقة بناءة، و�ا قال ٕانه س�یعید فتح البند  .570
أ�عامل ٕ�ذن من أ�عضاء. ومع ذ�، ونظرا ٔ�ن القرار قد اختذ، فٕان الرئيس مل یقرتح ٕا�ادة فتح القرار. ورٔأى الرئيس ٔأن 

ا ٔأن الوفد �مثّن �الیا ٔأي تعلیقات ٔأولیة تقد�ا الوفود أ�خرى �شأٔن �قرتاح ا�ي قدمه مدا�� وفد �حتاد الرويس مفاده
النس�بة املئویة ملنشورات الویبو الرائدة اليت الوفد. ؤأوحض الرئيس ٔأن �قرتاح �شأٔن مؤرشي ٔأداء �دید�ن. ٔأوهلام �شأٔن 

و�س�بة مس�هتدفة  ؛8من ٔأصل  5%، ٔأي 62.5بأٔساس مقارنة  یُرتمج ملخصها التنفيذي ٕاىل لك اللغات الرمسیة لٔ�مم املت�دة؛
النس�بة املئویة ملنشورات الویبو العامة �شأٔن املسائل املوضوعیة للملكية الفكریة اليت س�تنُرش يف و�نهيام �شأٔن  %.100يه 

، هو صفر يف املائة، وذ�ر ٔأن 2018ؤأساس املقارنة يف �ام  ع اللغات الرمسیة لٔ�مم املت�دة.وتُرتمج ٕاىل مجی 2020/21الثنائیة 
الهدف س�ی�دد الحقا. ؤأعطى الرئيس فرتة اسرتا�ة قصرية لريى ما ٕان اكن للوفود ٔأي مشورة ٔأو تعلیق �رغب يف طر�ا 

 .�ىل مؤیدي هذا �قرتاح

وقال ٕانه ٔأجرى، بصفته منسق وشكر وفد كندا، مت�د� �مس ا�مو�ة �ء، وفد �حتاد الرويس �ىل اقرتا�ه.  .571
ا�مو�ة �ء، مناقشات جيدة بعد ظهر هذا املوضوع مع الوفد. ؤأشار وفد كندا ٕاىل ٔأن الفرصة مل تتح � للتنس�یق مع مجموعته 

، حيث یتطلع ٕاىل املشاركة يف �شأٔن هذه املسأٔ�، ولكنه س�یقوم بذ� يف الفرتة السابقة ل�ورة املقب� للجنة املزيانیة
 املسأٔ�. هذه

وشكر وفد الصني وفد �حتاد الرويس �ىل �قرتاح ا�ي قدمه. ورٔأى الوفد ٔأن �قرتاح معقول �دا. وذ�ر ٔأنه  .572
سيشارك ٔأیضا يف دورة یولیو للجنة املزيانیة بطریقة بناءة، ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن �متكن الوفود يف ذ� الوقت، من االتفاق 

 املنشورات الرئيس�یة ٕاىل مجیع اللغات الرمسیة لٔ�مم املت�دة. �ىل �س�بة مئویة ف� یتعلق برتمجة
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وشكر وفد �رواتیا وفد �حتاد الرويس والب�ان أ�خرى �ىل اقرتا�اهتم، ورٔأى ٔأنه سابق ٔ�وانه يف هذه املر��،  .573
�ان ٔأورو� الوسطى ٔ�ن اللجنة ال زالت تت�دث عن ز�دة يف النس�بة املس�هتدفة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه س�ینسق مع مجمو�ة ب

 والبلطیق، وس�یعود ٕاىل هذه املسأٔ� يف ا�ورة املقب� للجنة املزيانیة يف یولیو.

وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة ب�ان أٓس�یا واحملیط الهادئ وذ�ر بأٔن ا�مو�ة �قشت موضوع اللغات يف اج�ع  .574
رويس �ىل �قرتاح، وقال ٕان ا�مو�ة تتطلع ٕاىل اختاذ قرار التنس�یق ا�ي عقدته يف الیوم السابق. وشكر وفد �حتاد ال

 ٕاجيايب ف� یتعلق مبؤرشي أ�داء الرئيس�یني اجلدید�ن املتعلقني �للغات يف دورة جلنة املزيانیة يف یولیو.

ن وشكر وفد الربازیل وفد �حتاد الرويس �ىل �قرتاح ا�ي قدمه. ؤأعرب الوفد عن رٔأي ٕاجيايب للغایة �شأٔ  .575
 �قرتاح، وعن تطلعه ٕاىل مناقش�ته يف دورة یولیو.

ؤأ�ذ وفد �حتاد الرويس ا�لكمة من �دید، وشكر بصفة �اصة أ�مانة �ىل العمل املمثر ا�ي قامت به �شأٔن هذه  .576
أ�مانة املسأٔ�، ومجیع الوفود �ىل دمعها، و�اصة الوفود اليت حتدثت عن هذه املسأٔ�. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �متكن 

العامة �الل الفرتة الفاص� بني ا�ورتني من تنظمي �لسات ٕا�اطة ل�ول أ�عضاء، لضامن الشفافية يف العملیة، ؤأعرب 
الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تقدم أ�مانة، يف س�یاق �لسات إال�اطة إال�المية ت�، مزیدا من املعلومات املفص� عن ا�ٓ�ر املالیة 

درة وعن ٔأي معایري ٔأخرى متبقية، يك یتكّون �ى مجیع ا�ول أ�عضاء حبلول یولیو فهم اكمل ملا یرتتب احملمت� املتص� �ملبا
 �ىل املبادرة من أٓ�ر مالیة و�ريها من ا�ٓ�ر إالداریة.

وشكر الرئيس وفد �حتاد الرويس وقال ٕانه بصفته رئيسا ل�ورة یؤید ٕاجراء أٔكرب قدر ممكن من املناقشات �ري  .577
ة بني ا�ورتني، ؤأعرب عن ثقته يف ٔأن أ�مانة س�تقدم ا�مع الوفود يف مناقشاهتا وتنخرط مع أ�عضاء ا�ٓخر�ن املهمتني الرمسی

من حيث بناء التفامه بني ا�ورتني. وسوف تعود اللجنة ٕاىل هذا أ�مر رمسیا يف دورة یولیو. ونظرا لعدم وجود طلبات 
من �دول أ�عامل وٕاىل قامئة القرارات  10من �دول أ�عامل، و�اد ٕاىل البند  6ند ٔأخرى ٔ��ذ ا�لكمة، ٔأ�لق الرئيس ٕاىل الب 

املقرت�ة. ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن هذه القرارات قد اعمتدت و�� فلن یعید فتح �ب املوافقة �لهيا ٔ�هنا حظیت �ملوافقة 
�لیه مس�بقا. ؤأشار الرئيس مرة ٔأخرى ٕاىل ٔأن مس�بقا. مث ٔأوقف الرئيس اجللسة لیتحّرى وجود تعلیقات ٔأو ٔأي يشء مل یتفق 

قامئة القرارات املقرت�ة ینبغي أٔن تلخص قامئة القرارات اليت اختذت من قبل. ونظرا لعدم وجود طلبات ٔأخرى ٔ��ذ ا�لكمة، 
د �ىل ذ�ر الرئيس ٔأن اللجنة وصلت ٕاىل هنایة معلها املوضوعي �� أ�س�بوع. ؤأعرب الرئيس عن جزیل الشكر مجلیع الوفو 

مشاركهتا البناءة والنشطة يف هذا أ�س�بوع. ؤأعرب عن خفره الكبري �وره �رئيس للجنة. وقال ٕانه یتطلع ٕاىل العمل مع الوفود 
ف� بني ا�ورات ويف اج�ع جلنة املزيانیة يف شهر یولیو. ؤأضاف ٔأنه مد�ن بعرفان �بري �دا ملوظفي أ�مانة، و�لك تأٔ�ید ٔأوال 

فریقه، مبن فهيم �دید مد�ري الربامج ا��ن حرضوا �لسات ذ� أ�س�بوع وقدموا ٕایضا�ات، ال س�� �شأٔن للمد�ر العام و 
مرشوع الرب�مج واملزيانیة، ومجمو�ة من ا�االت أ�خرى. ؤأعرب الرئيس عن امتنانه الشدید للمرتمجني الفوریني وموظفي 

�داد �ج�ع وٕادارته. ؤأعرب عن �لغ امتنانه الشخيص، �لك من شعبة املؤمترات واللغات �ىل لك ما قدموه من دمع يف إ 
ٔأميب وش�یرتا وما� و�انيس وما�دي ؤأفرقهتم �ل لك ا�مع ا�ي قدموه � �رئيس يف الفرتة اليت س�بقت انعقاد �ج�ع ويف 

عوامصهم حلضور اجللسة ومتىن هلم ٔأس�بوع اجللسات ويف أ��م وأ�سابیع القادمة. وتو�ه الرئيس �لشكر ٕاىل ا��ن قدموا من 
 ر�� أٓمنة ورسیعة ٕاىل د�رمه وعط� هنایة ٔأس�بوع سعیدة. وفتح الرئيس �ب التعلیقات اخلتامية قبل اختتام �ج�ع.
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وحتدث وفد غوات�ال �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب، وقال ٕانه یترشف بأٔ�ذ ا�لكمة وهنأٔ الرئيس �ىل  .578
اليت قاد هبا �ج�ع وإالدارة اجلید للوقت وضامن التفامه بني امجلیع وتفّهم مواقفهم. وشكر �مس ا�مو�ة مجیع أ�عضاء  الطریقة

ا��ن ٔأ�روا املناقشات مبقرت�اهتم ومساهامهتم. وقال ٕان ا�مو�ة �رى ٔأهنا متكنت من اختاذ قرارات هامة �شأٔن لك بند من 
تناولها �الل ذ� أ�س�بوع. واغتمن الفرصة لیكرر الشكر لٔ�مانة �ىل الطریقة اليت نظمت هبا  بنود �دول أ�عامل اليت جرى

�ج�ع ؤأثىن �ىل مشاركة مجیع هیئات الویبو املمث� �الل هذه ا�ورة وشكرها �ىل ما قدمته من ٕاسهامات وتفسريات 
ٕاىل �ج�ع املقبل للجنة ا�ي س�یعقد يف یولیو، ؤأشار قمية جشعت �ىل اختاذ القرارات. ؤأعرب عن تطلع ا�مو�ة �ه�م 

ٕاىل الروح البناءة اليت ستبدهيا ا�مو�ة من ٔأ�ل التوصل ٕاىل نتاجئ ٕاجيابیة یتطلع ٕا�هيا لك ٔأعضاء املنظمة. وشكر قسم 
 �دمات املؤمترات والرتمجة التحر�ریة والشفویة �ىل ا�مع الواسع �الل هذا �ج�ع.

دونيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، وشكر الرئيس �ىل الطریقة الفعا� اليت قاد هبا �ج�ع وحتدث وفد ٕان .579
طوال أ�س�بوع، وقال ٕانه یتطلع ٕاىل مواص� العمل مع الرئيس حىت دورة جلنة املزيانیة يف یولیو. وشكر أ�مانة واملد�ر العام 

ع موظفي أ�مانة �ىل لك ما قاموا به من معل شاق وممتاز وما قّدموه من دمع ومجیع مد�ري الربامج ومسا�د املد�ر العام ومجی
لضامن إال�ابة �ىل أ�س�ئ� املعقدة يف ٔأحيان والبس�یطة �دا يف ٔأحيان ٔأخرى. وشكر ا�مو�ة �دمات املؤمترات واملرتمجني 

 �ج�ع فانهتيى بصورة جيدة. الفوریني ومجیع ا�ول أ�عضاء والوفود �ىل املرونة والروح البناءة اليت سادت

وشكر وفد كندا، مت�د� �مس ا�مو�ة �ء، الرئيس �ىل قيادته للجنة هذا أ�س�بوع و�ىل ٕادارته الفعا� لعملها. ؤأثىن  .580
قسم �دمات  الفریق �ىل أ�مانة، وال س�� الزمالء يف املنصة ؤأفرقهتم، و�ىل معلهم املمتاز قبل ا�ورة ؤأثناءها. وشكر

مترات واملرتمجني الفوریني والتحر�ریني. ورحب �ملشاركة إالجيابیة واملرنة مجلیع ا�ول أ�عضاء يف ذ� أ�س�بوع، ؤأعرب املؤ 
عن سعادته ٕ�حراز تقدم يف املسائل املعلقة. وذ�ر الوفد بأٔن مجموعته قدمت، يف بیاهنا املتعلق مبرشوع اقرتاح الرب�مج 

ات حمددة �شأٔن �ر�مج الویبو للماكفأٓت والتقد�ر، ويه تتطلع ٕاىل متابعة من أ�مانة �شأٔن ، طلب2020/21واملزيانیة للفرتة 
هذه املسأٔ� الهامة اليت ال �زال معلقة. ؤأعرب عن تطلع ا�مو�ة ٕاىل العمل مع ا�ول أ�عضاء أ�خرى وأ�مانة قبل بدء دورة 

 جلنة املزيانیة يف یولیو.

مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، الرئيس و�ئبيه �ىل توجهياهتم احلكمية ل�ورة  وهنأٔ وفد �رواتیا، مت�د� �مس .581
التاسعة والعرش�ن للجنة املزيانیة. وشكر أ�مانة �ىل معلها ا�ؤوب يف ٕا�داد الو�ئق ا�تلفة و�ريها من املهام. وشكر 

لنشط �الل ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة املزيانیة. املرتمجني الفوریني و�دمات املؤمترات وخمتلف الوفود �ىل دورمه ا
� ؤأشار الوفد �لرضا عن التقدم احملرز يف ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة املزيانیة ف� یتعلق �لرب�مج واملزيانیة للثنائیة املقب

اركة بناءة يف املفاوضات �شأٔن ال��ن اتفق �لهيام دون تعدیل. وقال ٕانه سيشارك مش 11و 10و�اصة �شأٔن الرب�جمني 
القضا� العالقة بني دوريت جلنة املزيانیة وكذ� �الل �ج�ع املقبل للجنة املزيانیة املقرر عقده يف شهر یولیو. ومتىن مجلیع 

 �ن.الوفود العائدة ٕاىل عوامصها ر�� أٓمنة وعط� هنایة ٔأس�بوع سعیدة مجلیع املشاركني يف دورة اللجنة التاسعة والعرش 

ؤأعرب وفد الصني عن تقد�ره لقيادة الرئيس. ففي ظل قيادته، اكن �ج�ع معلیا وفعاال �دا ومل تعقد ٔأیّة �لسة  .582
الرائعة.  حرفيهتالیلیة. ولهذا السبب، ٔأعرب الوفد عن تقد�ره احلقيقي للرئيس. وشكر الوفد أ�مانة �ىل معلها الشاق و�ىل 

ة واملرونة اليت ٔأبدهتا مجیع الوفود. وٕاضافة ٕاىل ذ�، شكر الوفد موظفي �دمات ؤأعرب الوفد عن شكره للروح البناء
املؤمترات واملرتمجني الفوریني والتحر�ریني �ىل معلهم ملسا�دة الوفود �ىل ٕادارة �ج��ات �سالسة. وشكر الوفد مرة ٔأخرى 

 ملزيانیة بطریقة بناءة.الرئيس وأ�مانة. وذ�ر الوفد ٔأنه سيشارك يف ا�ورة الثالثني للجنة وا
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وحتدث وفد ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فریقية، ؤأعرب عن اعتقاده الراخس بأٔن العامل احلامس للن�اح يف تنفيذ ٔأجندة  .583
الویبو �شأٔن التمنیة ؤأهداف التمنیة املس�تدامة هو �یفية تنفيذها معلیا. ورٔأى ٔأن تعممي توصیات ٔأجندة التمنیة ؤأهداف التمنیة 

ة يف الرب�مج واملزيانیة عن طریق ربط لك �ر�مج بأٔهداف التمنیة املس�تدامة والتوصیات یعكس الطموح إالجيايب املس�تدام
القوي للمنظمة حنو تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة يف املامرسة العملیة. وذ�ر ٔأن هذا الطموح إالجيايب انعكس ٔأیضا يف ختصیص 

ويف التأٔ�یدات القویة اليت قدمهتا أ�مانة بتخصیص مزید من املوارد  2020/21الثنائیة املزید من املوارد لٔ��شطة إالمنائیة يف 
لٔ��شطة املو�ة حنو التمنیة لكام دعت احلا�ة ٕاىل ذ�. ورٔأى ٔأن ا�ورة اكنت �حجة معوما وغّطت الكثري من ا�االت. 

ٔأن �متكن ا�ول أ�عضاء يف ا�ورة القادمة للجنة  ؤأقّر بأٔن بعض املسائل ال �زال معلقة، ولكن ٔأعرب عن ٔأمل مجموعته يف
املزيانیة من التوصل ٕاىل فهم مشرتك �شأٔهنا وتوافق �ىل الرب�مج واملزيانیة. وقبل ٔأن اخلتام، شكر الرئيس ؤأعضاء مكتبه �ىل 

�دمات املؤمترات واملرتمجني قيادهتم املمتازة للجنة ٔأثناء ا�ورة. وشكر أ�مانة �ىل ما قدمته من دمع تقين، ؤأثىن �ىل فریق 
الفوریني ملا قدموه من دمع لوجس�يت ٕاىل ا�ول أ�عضاء �الل أ�س�بوع. وهنّأٔ مجیع الوفود �ىل معلها ا�ؤوب والزتا�ا البناء 

ومون ومرونهتا ٔأثناء املناقشات. ومتّىن عودة سلمية مجلیع الوفود املسافرة ٕاىل عوامصها. ومتّىن للمقميني يف سو�رسا، ومن یص
 رمضان، هنایة ٔأس�بوع رائعة.

ؤأید وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية البیان ا�ي ٔأدىل به وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء. ؤأعرب الوفد عن تقد�ره  .584
د للطریقة الفعا� اليت ٔأدار هبا الرئيس هذا �ج�ع. فقد اس�تفادت اللجنة من ٕارشاداته احلكمية واقرتا�اته البناءة. وشكر الوف

ٔأیضا أ�مانة �ىل ٕا�داد اقرتاح الرب�مج واملزيانیة وختصیص الوقت لٕال�ابة �ىل مزید من أ�س�ئ�. ومىض یقول ٕان جزءا من 
الن�اح یعمتد �ىل العمل اجلید خلدمات املؤمترات اليت تقد�ا الویبو واملرتمجني الفوریني، وشكرمه �ىل ما قدموه من مسا�دة 

 مرونهتا يف ٕاحراز تقدم �شأٔن العدید من الربامج املقرت�ة يف ٕاطار مرشوع الرب�مج واملزيانیة. قمية. وشكر مجیع الوفود �ىل
مفن شأٔن الكفاءة �ىل مدى أ��م امخلسة املاضیة ٔأن تتيح للوفود ختصیص الوقت الالزم يف اج�ع یولیو حلل مسائل الربامج 

انیة. واغتمن الوفد الفرصة لطرح اثنني من البنود. ٔأوهلام، ٕان مسأٔ� املتبقية وا�ٔكرث حتد� يف ٕاطار مرشوع الرب�مج واملزي 
مزيانیات احتاد معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات و�ريه من �حتادات املمو� من الرسوم يه مسأٔ� منفص� عن املشألك 

ت واملسامهة يف املرصوفات املشرتكة النامجة عن جعز احتاد ممول من الرسوم عن الوفاء �لزتاماته التعاهدیة بتغطیة املرصوفا
للمنظمة. فعىل �اتق لك احتاد ممول من الرسوم مسؤولیة قانونیة �ع�د مزيانیة تتفق مع الزتاماته التعاهدیة. ويف الظروف 

�د ٔأدىن من الراهنة، اليت تتطلب اختاذ قرار، من املؤسف ٔأال یوافق ٔأعضاء جلنة الرب�مج واملزيانیة �ىل اقرتاح أ�مانة بوضع 
املسامهة الرمزیة يف سبيل تقامس املرصوفات املشرتكة. وذ�ر ٔأن ختصیص إال�رادات والنفقات حبسب لك احتاد يه بطبیعهتا 

مسأٔ� متشعبة بني مجیع �رامج الویبو. ولن �متكن ا�ول أ�عضاء كلك من ٕاحراز تقدم يف مجیع الربامج ٕاىل �ني التوصل ٕاىل 
ؤأعرب الوفد عن استيائه ٕازاء ا�هنج ا�ي ٔأبدته بعض �حتادات يف التخصیص احلايل للمزيانیة منذ  �ل مالمئ لهذه املسأٔ�.

، وقال ٕان من املؤسف ٔأن الوفود مل �متكن حىت ا�ٓن من التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �شأٔن املسامهة السلمية يف 2015�ام 
عیة العامة ا�ي صدر منذ س�نتني تقریبا. ؤأضاف ٔأنه ٔأبدى املرصوفات املشرتكة لالحتادات رمغ التوجيه الواحض من امجل 

مرونة بعد ٔأن الحظ ٔأن التغیريات الالزمة مل حتدث �ىل الفور، ومل یّرص �ىل ختصیص �س�يب للنفقات املبارشة و�ري 
مل یبد أ�عضاء  املبارشة، ولكنه ٔأشار ٕاىل ٕاماكنیة حتقيق ز�دة تدرجيیة يف النفقات املشرتكة �ىل املدى الطویل. ولٔ�سف

ا��ن واصلوا إالرصار �ىل �دم ٕاجراء ٔأي تغیريات يف ختصیص إال�رادات والنفقات حبسب لك احتاد، ٔأي نوع مماثل من 
املرونة. وال ميكن للوفد ٔأن یؤید ختصیصا لٕال�رادات والنفقات حبسب لك احتاد، یؤدي ٕاىل ٔأّال تدفع احتادات الویبو املمو� 

النفقات املشرتكة للمنظمة. وقال الوفد ٕانه ال �س�تطیع املوافقة �ىل وثیقة �ر�مج ومزيانیة ختّل  من الرسوم ٔأّي يشء من
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بأٔحاكم اتفاقية الویبو ومعاهدات �حتادات املمو� من الرسوم، اليت تتطلب مجیعها التعاون يف دفع مجیع النفقات املشرتكة 
من هذه املهنجیة مل �كن مطلقا متكني بعض �حتادات املمو� من  مجلیع �حتادات املمو� من الرسوم. ؤأضاف ٔأن الهدف

الرسوم من الترصف �ىل حنو �ري مسؤول، وٕاهامل الزتاماهتا مبوجب املعاهدات، و�س�تفيد جما� من املنظمة وتدعي بأٔهنا جزء 
من جعز خلطوات ملموسة يف  ال یتجزٔأ مهنا. ؤأعرب الوفد ٔأكرث من مرة عن استيائه من �دم اختاذ �حتادات اليت تعاين

أ�فرقة العام� �راسة تدابري �ريم ٕاىل معاجلة ٔأو�ه العجز املذ�ورة. و�نیا، ف� یتعلق برب�مج املاكفأٓت والتقد�ر، ٔأعرب 
الوفد عن تطلعه ٕاىل مواص� املناقشات مع أ�مانة �شأٔن �ا�زة أ�داء التنظميي. وقال ٕانه ال �زال �یه بعض أ�س�ئ� 

وا�ل العالقة �شأٔن هذا البند. وطلب الوفد من أ�مانة ٔأن تدرج، يف تقر�ر أ�س�ئ� وأ�جوبة ل�ورة املقب�، إال�رادات والش
املتنو�ة وسيناریوهات احملأاكة التناسبية كام فعلت يف دورات سابقة للجنة املزيانیة. ؤأعرب الوفد عن سعادته مبتابعة مسائل 

 ٔأم� يف التوصل ٕاىل �ل مقبول للجمیع �شأٔن هذ�ن البند�ن و�ريهام �الل اج�ع یولیو.حمددة مع أ�مانة، ؤأعرب عن 

وانضم وفد �حتاد الرويس ٕاىل الوفود العدیدة اليت ذ�رت عبارات الثناء لرئيس ا�ورة. ورٔأى الوفد ٔأن الرئيس معل  .585
 مرشوع الرب�مج واملزيانیة. ؤأعرب الوفد ٔأیضا �كفاءة �لغة وسامه يف حتقيق خطوات هامة �برية ٕاىل أ�مام يف االتفاق �ىل

عن امتنانه لٔ�مانة �ىل معلها النشط يف ٕا�داد و�ئق �ج�ع وشكر أ�مانة �ىل دمعها للوفد يف وضع الصیغة ا�هنائیة 
عن ٔأم� يف  ملقرت�ه. و�رر الوفد ٔأیضا عبارات الشكر ملوظفي �دمات املؤمترات واملرتمجني الفوریني والتحر�ریني، ؤأعرب

 حتقيق الن�اح يف ا�ورة املقب�. ومتىن الوفد للجمیع الن�اح ؤأعرب عن تطلعه ٕاىل جو� مقب� من العمل البناء.

وشكر الرئيس اللجنة �ىل تعلیقاهتا الكرمية �ىل مع� ٔأثناء أ�س�بوع، ؤأ�لن اختتام ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة  .586
 الرب�مج واملزيانیة.

 ملرفق][یيل ذ� ا
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Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
KAZAKHSTAN 
Svetlana SHADIKOVA (Ms.), Head, Department of Finance and Logistical Support, National 
Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Astana 
 
KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
Mirbek MONOLOV (Mr.), Head, Financial and Economic Section, State Service of Intellectual 
Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic, Bishkek 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
Renata RINKAUSKIENĖ (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
MAROC/MOROCCO 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
MEXIQUE/MEXICO 
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA (Sr.), Embajador, Representante Permanente Alterno,  
Misión Permanente, Ginebra 
Diana HEREDIA GARCÍA (Sra.), Directora, Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, Ciudad de Mexico 
Sonia HERNÁNDEZ ARELLANO (Sra.), Subdirectora, Divisional de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación Técnica Internacional, Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de Mexico 
Paulina CEBALLOS ZAPATA (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 
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NIGÉRIA/NIGERIA 
Smaila AMINA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
OMAN 
Hilda Ali Rashid AL-HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
OUGANDA/UGANDA 
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
Hyuntae KIM (Mr.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
Jungok SHIN (Mr.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
Bonghyun CHO (Mr.), Assistant Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
Si Young PARK (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC REPUBLIC OF KOREA 
Myong Hak JONG (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
Luděk CHURÁČEK (Mr.), Director, Finance Department, Industrial Property Office (IPO), 
Prague 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
Daniela GAGEANU (Ms.), Head, Economics, State Office for Inventions and Trademarks 
(OSIM), Bucharest 
Laura STANCU (Ms.), Expert, Economics, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
Liam HYNES (Mr.), Deputy Director, International Policy, Intellectual Property Office (IPO), 
Newport 
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SINGAPOUR/SINGAPORE 
Wei Hao TAN (Mr.), Assistant Director, International Engagement, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
Fuad JOHARI (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
SUÈDE/SWEDEN 
Malin WIKLUND (Ms.), Controller, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Stockholm 
Mattias ARVIDSSON (Mr.), Head, Controlling, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Stockholm 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
Charlotte BOULAY (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
Ursula SIEGFRIED (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
Nurali Nazarov (Mr.), Head, National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of 
Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 
Artur HAITOV (Mr.), Examiner, Department of International Registration of Trademarks and 
International Cooperation, National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of 
Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 
 
TURQUIE/TURKEY 
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
Sadettin AKIN (Mr.), Intellectual Property Expert, European Union and Foreign Affairs 
Department, Turkish Patent and Trademark Office, Ankara 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 

in the alphabetical order of the names in French of States) 

 
AFGHANISTAN 
Mohammed Qurban HAQJO (Mr.), Ambassador, Permanent Representative,  
Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
Sulaiman SATARI (Mr.), Counsellor, Legal Affairs, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 



WO/PBC/29/8 Prov. 
Annex 
7 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
Matthew FORNO (Mr.), Assistant General Manager, Policy and Governance Group,  
IP Australia, Canberra 
 
BAHAMAS 
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
BELGIQUE/BELGIUM 
Sandrine PLATTEAU (Mme), première secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
Ruddy José FLORES MONTERREY (Sr.), Ministro Consejero, Representante Permanente 
Alterno, Encargado de Negocios a.i., Misión Permanente, Ginebra 
Fernando Bruno ESCOBAR PACHECO (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
Mariana Yarmila NARVAEZ VARGAS (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
BURUNDI 
Déo NIYUNGEKO (M.), directeur, Département de la propriété industrielle, Ministère du 
commerce, de l’industrie et du tourisme, Bujumbura 
 
CROATIE/CROATIA 
Alida MATKOVIĆ (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
DJIBOUTI 
Kadra AHMED HASSAN (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, 
Genève 
 
FINLANDE/FINLAND 
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Copyright and Audiovisual Culture, Ministry of 
Education and Culture, Helsinki 
Ilkka TOIKKANEN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
GHANA 
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
HONDURAS 
Giampaolo Carmelo RIZZO ALVARADO (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Carlos Alberto ROJAS SANTOS (Sr.), Ministro, Representante Permanente Alterno,  
Misión Permanente, Ginebra 
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Mariel Fabiola LEZAMA PAVON (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
ÎLES COOK/COOK ISLANDS 
Anthony TURUA (Mr.), Secretary, Ministry of Cultural Development, Rarotonga 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary (Intellectual Property Issues), Permanent 
Mission, Geneva 
 
IRAQ 
Baqir Bahir Rasheed RASHEED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ISRAËL/ISRAEL 
Daniela ROICHMAN (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva 
Judith GALILEE METZER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
KENYA 
Daniel KOTTUT (Mr.). Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
MALTE/MALTA 
Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva 
 
MYANMAR 
Yi Mar AUNG (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
NAMIBIE/NAMIBIA 
Kleopas Setson SIRONGO (Mr.), Commercial Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
NÉPAL/NEPAL 
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 



WO/PBC/29/8 Prov. 
Annex 
9 
 
NICARAGUA 
Carlos Ernesto MORALES DÁVILA (Sr.), Embajador, Representante Permanente,  
Misión Permanente, Ginebra 
Nohelia Carolina VARGAS IDIÁQUEZ (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
PAKISTAN 
Zunaira Latif BHATTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
Henk EGGINK (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
PÉROU/PERU 
Cristóbal MELGAR PAZOS (Sr.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
 
POLOGNE/POLAND 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
PORTUGAL 
Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
Diana STICI (Ms.), Head, Legal Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), 
Chisinau 
Maria TURCAN (Ms.), Chief Accountant, Accounting, Planning and Acquisition Section,  
State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, Permanent Observer Mission, Geneva 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
Lamine Ka MABAYE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
TUNISIE/TUNISIA 
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Ministre des affaires étrangères, Mission 
permanente, Genève 
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TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
Ornal BARMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
UKRAINE 
Alla KLIEBANOVA (Ms.), Chief of Staff to the Deputy Minister, Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
Kateryna KOLODII (Ms.), Head, Planning and Finance Division, Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
Olena SYLKA (Ms.), Chief Accountant, Ministry of Economic Development and Trade of 
Ukraine, Kyiv 
Andriy NIKITOV (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
VIET NAM 
Chi Dung DUONG (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
Nguyen DAO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
YÉMEN/YEMEN 
Mohammed Abdullah Hasan FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
III. BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair:  Andrew STAINES (M./Mr.) (Royaume-Uni/United Kingdom) 
Vice-présidents/Vice-Chairs:   Raúl VARGAS JUÁREZ (M./Mr.) (Mexique/Mexico) 
Liene GRIKE (Mme/Ms.) (Lettonie/Latvia) 
 
Secrétaire/Secretary: Chitra NARAYANASWAMY (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 
 

 
IV. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (OMPI)/ INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
 
Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 
Naresh PRASAD (M./Mr.), sous-directeur général et chef de cabinet, Cabinet du directeur 
général/Assistant Director General and Chief of Staff, Office of the Director General 
Ambi SUNDARAM (M./Mr.), sous-directeur général, Secteur administration et gestion/Assistant 
Director General, Administration and Management Sector 
Frits BONTEKOE (M./Mr.), conseiller juridique/Legal Counsel 
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Chitra NARAYANASWAMY (Mme/Ms.), directrice, Département de la gestion des programmes 
et des finances (contrôleur)/Director, Department of Program Planning and Finance (Controller) 
Maya BACHNER (Mme/Ms.), directrice, Division de l’exécution des programmes et du 
budget/Director, Program Performance and Budget Division 
Magdi BONA (Mme/Ms.), contrôleur adjoint, Bureau du contrôleur/Assistant Controller, Office of 
the Controller 
Janice COOK ROBBINS (Mme/Ms.), directrice, Division des finances/Director, Finance Division 
 

 [هنایة املرفق والوثیقة]
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