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A/57/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 سبمترب 26التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون السابعةسلسلة االجتماعات 
ىل  2من جنيف،   2017 أأكتوبر 11اإ

 
 

 التي اعتمدتها جلنة الربنامج وامليزانية القراراتقائمة 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

والعرشين السادسة " يف دورهتا القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانيةقامئة  الوثيقة عىل "حتتوي هذه  .1
ىل  10 )من  (2017سبمترب  15ىل اإ  11ودورهتا السابعة والعرشين )من  (WO/PBC/26/11)الوثيقة  (2017يوليو  14اإ

  .(WO/PBC/27/15)الوثيقة 

ن مجعيات الويبو، لك واحدة فامي يعنهيا،  .2 اإ
ىل ما ييل:  مدعوة اإ

القرارات أأن حتيط علام "بقامئة  "1"
متدهتا جلنة " الربانمج واملزيانية اليت اع

 WO/PBC/26/11 تان)الوثيق 
 ؛(WO/PBC/27/15و

وأأن توافق عىل توصيات جلنة  "2"
الربانمج واملزيانية كام يه واردة يف 

 WO/PBC/26/11 تنيالوثيق 
 .WO/PBC/27/15و

ن  .3 ىل النظر يف القضااي العالقة املبينة وعىل وجه التحديد، اإ يف الوثيقة مجعيات الويبو، لك فامي يعنهيا، مدعوة اإ
WO/PBC/27/15  أأ( "9حتت البند( 2018/19اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية "( الوثيقةA/57/6 ) 9والبند )ب(

"  فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو" 12والبند ( A/57/9" )الوثيقة 2027-2018اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة "
 .(A/57/8و A/57/7الوثيقتان )

 WO/PBC/26/11 تانالوثيق ]تيل ذكل 
 [WO/PBC/27/15و



 

 

 

 

A 

WO/PBC/26/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 يوليو 28التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون السادسةالدورة 
ىل  10جنيف، من   2017يوليو  14اإ

 
 التي اعتمدتها جلنة الربنامج وامليزانية القراراتقائمة 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل 1البند 

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل 2البند 

 .WO/PBC/26/1 الوثيقة

متدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول الأعامل   (.WO/PBC/26/1 الوثيقة)اع

 2016تقرير أأداء الربانمج لس نة  من جدول الأعامل 3البند 

 .WO/PBC/26/2 الوثيقة

ذ اس تعرضت تقرير أأداء الربانمج  ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ ( وأأقّرت بطبيعة التقرير WO/PBC/26/2)الوثيقة  2016اإ
مانة، أأوصت بأأن تقّر مجعيات الويبو ابلتقدم احملرز يف الربانمج يف عام   .حنو حتقيق الأهداف املرتقبة 2016كتقيمي ذايت للأ

 : النتاجئ الأولية2016الوضع املايل يف هناية  لأعاملمن جدول ا 4البند 

 .WO/PBC/26/INF/1 الوثيقة
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 2018/19اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  من جدول الأعامل 5البند 

 .WO/PBC/26/9و WO/PBC/26/3 الوثيقتان

مكلت الاس تعراض الأول الشامل حبسب لك هدف اسرتاتيجي  .1 ذ أأ ن جلنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية(، اإ اإ
 (:WO/PBC/26/3)الوثيقة  2018/19ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 

ط "1" ار النتاجئ يف الربامج وافقت عىل التعديالت اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء عىل وصف الربامج، مبا يف ذكل اإ
 ؛30و 13و 8و 5و 4و 3

مانة أأن تصدر صيغة معّدةل ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  "2" متست من الأ  2018/19ال
ىل ابلستناد  وأأرقام نفقات املوظفني وفقا لقرار جلنة اخلدمة املدينة ادلولية وحصيةل املشاورات بني املنظامت  "1" اإ

. ويف هذا الس ياق، لأغراض ادلورة املقبةل للجنة املزيانية جنيف وجلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف فيينا، ذات املقر يف
 أأحاطت جلنة املزيانية علام ابلتوضيح اذلي قّدمه مستشار الويبو القانوين؛

يف ادلورة املقبةل للجنة ملزيد من النظر ابلقضااي العالقة يف الربامج التالية أأحاطت علام، من بني مجةل أأمور،  "3"
 الربانمج واملزيانية:

داء الرئيس ية يف الربانمج  )أأ(  ؛15مؤرشات الأ

 .32و 20و 10و 9والوصف ومؤرشات الأداء يف الربامج  )ب(

ىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية: "4"  أأحاطت علام بأأن القضااي التالية اليت ُطرحت قد أأحيلت اإ

مية و  )أأ(  %؛10حدة الاشرتااكت بنس بة ختفيض ق

عداد "املرفق الثالث الاحتادات  حتديد خمصصاتومهنجية  ب() صيص الإيرادات والنفقات خت  -املتّبعة يف اإ
 "؛حبسب لك احتاد 2018/19للثنائية 

متويل ملؤمتر دبلومايس يف الثنائية  )ج(  .2018/19ورشوط توفري ال

ذ اس تعرضت  .2 ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ )الوثيقة  2027-2018اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة اإ
WO/PBC/26/9:) 

رشوعات الاسترامرات الرأأساملية مل  والعوامل ادلافعةهداف والنتاجئ املرتقبة الأ  عىل حنو شاملانقشت وأأيّدت  "1"
-2018ة الرئيس ية للفرتة اخلطة الرأأساملياملتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت والسالمة والأمن واملباين مضن 

جاميل قدره 2027  مليون فرنك سويرسي؛ 25.5، مببلغ اإ

 وأأبرزت أأمهية مرشوعات الاسترامرات الرأأساملية لضامن أأن تظل الويبو مالمئة للغرض؛ "2"

ىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية  "3" مسأأةل النظر يف موضوعات حمّددة من بيهنا  (PBC/27)وأأحالت اإ
 .2027-2018اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة لالحتادات مضن  ختصيص املرشوعات املقرتحة
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 تعديالت عىل س ياسة الاسترامر من جدول الأعامل 6البند 

 ..WO/PBC/26/4 Rev الوثيقة

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية بأأن توافق مجعيات الويبو، لك فامي يعنهيا، عىل التعديالت اليت ُأدخلت عىل س ياسة 
 (..WO/PBC/26/4 Revالاسترامرات )الوثيقة 

طار املشرتايت من جدول الأعامل 7البند   اقرتاح تعديالت عىل النظام املايل ولحئته مبا يف ذكل تعديالت عىل اإ

 .WO/PBC/26/5 ةالوثيق

ن جلنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية(:  اإ

بصيغهتا املعدةل املبينة يف املرفق الأول  11.5أأوصت امجلعية العامة للويبو ابملوافقة عىل املادة  .1
 .WO/PBC/26/5 لوثيقةل

، 19.105، و18.105، و17.105، و12.105" التعديالت املدخةل عىل القواعد 1وأأحاطت علاًم مبا ييل: " .2
 "3"من الالحئة؛  23.105، و21.105، و16.105، و13.105" وحذف القواعد 2من الالحئة؛ " 27.105، و26.105و

 .WO/PBC/26/5لوثيقة لملرفق الأول )اثنيًا(، عىل النحو املبني يف ا17.105واإدخال القاعدة اجلديدة املقرتحة 

متست  WO/PBC/26/5لوثيقة ليف املرفق الثاين النظام املايل ولحئته عىل املقرتحة وأأحاطت علاًم ابلتعديالت  .3 وال
ىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية  مانة أأن تقّدم مرشوع نّص مراجع لهذه التعديالت اإ ، مع (PBC/27)من الأ

 ليقات اليت تقّدهما ادلول الأعضاء.مراعاة التع 

لهيا يف البند  .4 متست من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تس تعرض التعديالت املشار اإ أأعاله، وتقدمي رأأهيا  3وال
ىل   .(PBC/27)ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية بشأأهنا اإ

 اخلدمةالتأأمني الصحي بعد انهتاء  من جدول الأعامل 8البند 

 .WO/PBC/26/6الوثيقة 

مانة عرضا لدلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية  .1 متست جلنة الربانمج واملزيانية أأن تعّد الأ عن  (PBC/27)ال
الزتامات الويبو بشأأن التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، واإدراج معلومات عن املقارابت اليت تبحهثا الويبو خبصوص متويل 

 لتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، هبدف الإسهام يف مواصةل املناقشات حول املسأأةل.الزتامات ا

متس ومجعيات الاحتادات الويبوادلول الأعضاء يف مجعيات جلنة الربانمج واملزيانية أأوصت و  .2 ، لك فامي يعنهيا، بأأن تل
مانة  :من الأ

 ؛واملزيانية واملعين ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة املشاركة يف الفريق العامل التابع لش بكة املاليةأأن تواصل  "1"

مم امل  "2" ىل امجلعية العامة للأ تحدة يف دروهتا الثالثة وأأن ترصد الاقرتاحات احملّددة اليت س يقدهما الأمني العام اإ
ىل تكل الاقرتاحات، فامي يتعوالس بعني ىل جلنة املزيانية تدابري ملموسة، ابلستناد اإ ثة ، وأأن تقّدم اإ لق ابللزتامات احملدَّ

بشأأن التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، كام ورد يف البياانت املالية، يف دورهتا الثامنة والعرشين، مع التذكري بعضوية 
 الويبو يف نظام الأمم املتحدة املشرتك.
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 قضااي احلومكة من جدول الأعامل 9البند 

 .WO/PBC/26/10و WO/PBC/26/8الوثيقتان 

ن   :جلنة الربانمج واملزيانيةاإ

 ؛WO/PBC/26/8لوثيقة اعلام بوضع معلية الإصالح ادلس توري املعروض يف أأحاطت  "1"

 2003و 1999وجّشعت مواصةل هجود التواصل مع ادلول الأعضاء بشأأن معلية التصديق عىل تعديالت  "2"
 لتفاقية الويبو وسائر املعاهدات اليت تديرها الويبو؛

متست م "3" ىل ادلورة وال مانة أأن تقّدم تقريرا اإ  .2003و 1999للجنة املزيانية عن وضع تنفيذ تعديالت  28ن الأ

 فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو من جدول الأعامل 10البند 

 .A/56/15و WO/PBC/26/7الوثيقتان 

ن جلنة الربانمج واملزيانية  )جلنة املزيانية(: اإ

 ؛2018/19اجلديدة لفتح ماكتب خارجية يف الثنائية اس تلمت عروضا عن الاقرتاحات  "1"

 ؛2016/17للثنائية  ونظرت من جديد يف اقرتاح   "2"

ىل قرار بشأأن املاكتب اخلارجية اجلديدة قيد النظر للثنائيتني وأأجرت تبادل أأوليا  "3" لوهجات النظر بغية التوصل اإ
سابعة والعرشين للجنة املزيانية هبدف تقدمي توصية ، وقّررت مواصةل املناقشات يف ادلورة ال 2018/19و 2016/17

ىل امجلعية العامة   .2017يف دورة اإ

 اختتام ادلورة من جدول الأعامل 11البند 

 هناية الوثيقة[]

 



 

 

A 

WO/PBC/27/15 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 سبمترب 15التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون بعةالساالدورة 
ىل  11جنيف، من   2017 سبمترب 15اإ

 
 

 قائمة القرارات التي اعتمدتها جلنة الربنامج وامليزانية

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل 1البند 

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل 2البند 

 .WO/PBC/27/1 الوثيقة

متدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول الأعامل   (.WO/PBC/27/1 الوثيقة)اع

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة من جدول الأعامل 3البند 

 .WO/PBC/27/2 الوثيقة

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة 
 (.WO/PBC/27/2 )الوثيقة
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 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج من جدول الأعامل 4البند 

 .WO/PBC/27/3 الوثيقة

بتقرير مراجع  الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة علاموسائر مجعيات ادلول  للويبو أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة
 (.WO/PBC/27/3 احلساابت اخلاريج )الوثيقة

 التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية من جدول الأعامل 5البند 

 .WO/PBC/27/4 الوثيقة

 (.WO/PBC/27/4 شعبة الرقابة ادلاخلية )الوثيقة لتقرير الس نوي ملديراب امأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل

 قرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكةت من جدول الأعامل 6البند 

 .WO/PBC/27/5 الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية:  اإ

 (؛WO/PBC/27/5 هبذا التقرير )الوثيقة أأحاطت علام "1"

مانة حلاةل "2" طار ورحبت وأأيدت تقيمي الأ الواثئق التالية وبصيغهتا املبينة يف هذا  تنفيذ التوصيات الواردة يف اإ
 التقرير:

 JIU/REP/2016/8 (؛9و 1تان )التوصي 
 JIU/REP/2016/7(؛7و 6و 4و 3و 2و 1 ات)التوصي 

JIU/REP/2016/4  (؛16)التوصية 
JIU/REP/2016/2   (؛1)التوصية 
JIU/REP/2015/6  (؛5ة )التوصي 
JIU/REP/2014/2  (؛6)التوصية 
JIU/REP/2010/3   ؛(17)التوصية 

ىل اقرتاح تقيمي للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة يك تنظر في  "3" مانة اإ  .الأعضاء ادلول هودعت الأ

 2017يونيو  30؛ ووضع تسديد الاشرتااكت يف 2016البياانت املالية الس نوية لعام  من جدول الأعامل 7البند 

 2016التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  )أأ(

 .WO/PBC/27/6 الوثيقة

خرى لدلول الأعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل التقرير املايل الس نو  ي أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وامجلعيات الأ
 (.WO/PBC/27/6)الوثيقة  2016 عاماملالية الس نوية لوالبياانت 
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 2017يونيو  30وضع تسديد الاشرتااكت يف  )ب(

 .WO/PBC/27/7 الوثيقة

 (.WO/PBC/27/7 )الوثيقة 2017 يونيو 30وضع تسديد الاشرتااكت يف ب جلنة الربانمج واملزيانية علام أأحاطت

 )للعمل( املوارد البرشية عنالتقرير الس نوي  من جدول الأعامل 8البند 

 .WO/PBC/27/INF/1 الوثيقة

 2018/19اح الربانمج واملزيانية للثنائية اقرت  من جدول الأعامل 9البند 

 .WO/PBC/27/13و WO/PBC/27/9و WO/PBC/27/8 الواثئق

 2018/19اح الربانمج واملزيانية للثنائية اقرت  )أأ(

 WO/PBC/27/8 الوثيقة

ن جلنة الربانمج   2018/19 واملزيانية )جلنة املزيانية(، وقد اس تمكلت اس تعراضها الشامل لقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائيةاإ
 :WO/PBC/27/8يف الوثيقة  الوارد

 اتفقت عىل: "1"

داء الرئييس يف الربانمج  مراَجعةصياغة  أأ(  ؛15ملؤرش الأ

. ويف هذا الس ياق، أأحاطت 30و 29و 28ادلول الأعضاء عىل الفقرات  التعديالت اليت أأدخلهتاو  ب(
والتوضيحات السابعة والعرشين للجنة املزيانية ادلورة  يفاملزيانية علام ابلبيان الافتتايح اذلي أأدىل به املدير العام  جلنة

 املزيانية؛ن للجنة والعرشين والسابعة والعرشياليت قدهما املستشار القانوين أأثناء ادلورتني السادسة 

مية وحدة الاشرتااكت يف املس توى نفسه كام يف الثنائية  ج(  ؛2016/17واحلفاظ عىل ق

متست من الأ  "2" صدار سسةة مراَجعة لوال ىل الفقرة " 2018/19قرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية مانة اإ  "؛1استنادا اإ

 الاجامتعات السابعة وامخلسني مجلعيات الويبو.واتفقت عىل مناقشة القضااي العالقة يف سلسةل  "3"

 2027-2018اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  (ب)

 WO/PBC/27/9 الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية(، وقد نظرت كذكل يف ختصيص  مضن اخلطة املقرتحة لالحتادات رشوعات امل اإ
 2027-2018 اتفقت عىل مواصةل املناقشات حول اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة، 2018/19الرأأساملية فامي خيص الثنائية 

 يف سلسةل الاجامتعات السابعة وامخلسني مجلعيات الويبو.
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 تقرير مرحيل هنايئ عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو من جدول الأعامل 10البند 

 .WO/PBC/27/10 ةالوثيق

ابلتقرير املرحيل اخلاص بتنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية  جلنة الربانمج واملزيانية علام أأحاطت
 س امي ما ييل: (، لWO/PBC/27/10 )الوثيقة

متدة؛مكل احملس تستُ  "1"  فظة يف حدود املزيانية املع

 ؛2018فظة يف عام غلق احملس تُ و  "2"

ل / ااتعومل تبدأأ املرش و "3" دارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل وفقا ملعايري بعد أأن ملراحل اإ وافق علهيا جملس اإ
 حمددة؛

غالق احملتُ وس   "4" ىل الاحتياطيات.عاد الأموال غري املنفقة عند اإ  فظة اإ

 تعديالت مقرتحة عىل النظام املايل ولحئته من جدول الأعامل 11البند 

 .WO/PBC/27/14و WO/PBC/27/11 الوثيقتان

دخالها التعديالت املقرتح  "1"أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابملوافقة عىل ما ييل:  .1 عىل اإ
؛ 6.6حذف املادة و  "2"؛ 1.10و ،7.6و ،3.6و ،7.5و ،4.5و ،3.5و ،14.3و ،13.3و ،7.3و ،14.2 املواد

 .(WO/PBC/27/11) هذه الوثيقةل  الأول، عىل النحو املبني يف املرفق )اثنيًا(14.2اجلديدة املقرتحة املادة اإدخال و  "3"

 ،1.101التعديالت املدخةل عىل القواعد املالية  "1"مبا ييل:  وأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامً  .2
، 10.106، و7.106، و3.106، و33.105، و9.105، و6.105، و1.105، و4.104، و2.103و)ي(،و )ح( 3.101و
 7.102 تنياملقرتح  تنياجلديد تنياإدخال القاعدو ( 3؛ )الالحئة املاليةمن  12.106حذف القاعدة و  "2؛ "1.110و
 .(WO/PBC/27/11) هذه الوثيقةل  الأول، عىل النحو املبني يف املرفق )اثنيًا(11.106و

  



WO/PBC/27/15 
5 
 

 فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو من جدول الأعامل 12البند 

 .A/56/15و WO/PBC/27/12 الوثيقتان

ن جلنة الربانمج واملزيانية  :A/56/15و WO/PBC/27/12يف الوثيقتني  ، وقد نظرتاإ

ىل قرار بشأأن املاكتب اخلارجية اجلديدة اليت مل حُتّدد  "1" أأجرت تبادل للآراء، مبا يف ذكل بشأأن مهنجية التوصل اإ
 ؛2018/19و 2016/17بعد للثنائيتني 

ىل "2"  توافق للآراء خبصوص فتح ماكتب خارجية جديدة؛ ومل تتوصل اإ

 وأأوصت مبواصةل النظر يف املسأأةل خالل ادلورة السابعة وامخلسني مجلعيات الويبو. "3"

 اختتام ادلورة من جدول الأعامل 13البند 

 هناية الوثيقة[]

 

 


