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A/59/7

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 30 :يوليو 2019

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات التاسعة واخلمسون

جنيف ،من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر 2019

قائمة القرارات التي اعتمدتها جلنة الربنامج وامليزانية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" ا اإابن دورتهيا التاسعة والعرشين ( 6اإىل
 10مايو ( )2019الوثيقة  )WO/PBC/29/7والثالثني ( 8اإىل  12يوليو ( )2019الوثيقة .)WO/PBC/30/15

 .2اإن مجعيات الويبو مدعوة ،لك فامي
يعنهيا اإىل:
" "1الإحاطة عل ًام مبضمون "قامئة
القرارات اليت اع متدهتا جلنة الربانمج
واملزيانية" (الوثيقتان WO/PBC/29/7
و)WO/PBC/30/15؛
" "2واملوافقة عىل التوصيات اليت
قدمهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف الوثيقتني
املذكورتني أنف ًا.
 .3وإان مجعيات الويبو مدعوة ،لك فامي يعنهيا ،اإىل النظر يف املسأأةل العالقة املذكورة يف الوثيقة  ،WO/PBC/30/15يف
اإطار القرار املتعلق ابلبند  11من جدول ا ألعامل "اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ( "21/2020الوثيقة ،)A/59/8
الفقراتن " "3و"."4
[تيل ذكل الوثيقتان WO/PBC/29/7
و]WO/PBC/30/15

A

WO/PBC/30/15

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 12 :يوليو 2019

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الثالثون

جنيف ،من  8اإىل  12يوليو 2019
قائمة القرارات التي اعتمدتها جلنة الربنامج وامليزانية

من اإعداد ا ألمانة

البند  1من جدول ا ألعامل

افتتاح ادلورة

البند  2من جدول ا ألعامل

اعامتد جدول ا ألعامل

الوثيقة .WO/PBC/30/1

اع متدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول ا ألعامل (الوثيقة .)WO/PBC/30/1

البند  3من جدول ا ألعامل

تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
الوثيقة .WO/PBC/30/2

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
(الوثيقة .)WO/PBC/30/2
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اجلداول الزمنية املنشودة يف التحقيق والعمليات ذات الصةل
الوثيقة .WO/PBC/30/14

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون الوثيقة .WO/PBC/30/14

البند  4من جدول ا ألعامل
املس تقةل للرقابة

اقرتاح التناوب لعضوية هيئة م
احملَّكني التابعة جلنة الويبو الاستشارية

الوثيقة .WO/PBC/30/3

وافقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل توصيات هيئة م
احملَّكني بش أأن العضوين اجلديدين يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة ،اليت ترد يف الفقرة  19من تقرير هيئة م
احملَّكني (الوثيقة .)WO/PBC/30/3

البند  5من جدول ا ألعامل

تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

الوثيقتان  WO/PBC/30/4و.WO/PBC/30/4 Add.

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ابلإحاطة علام مبضمون "تقرير مراجع
احلساابت اخلاريج" (الوثيقة .)WO/PBC/30/4

البند  6من جدول ا ألعامل

التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية

الوثيقة .WO/PBC/30/5

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية" (الوثيقة )WO/PBC/30/5
وطلبت ،ابلنس بة للتقارير املقبةل ،أأن يقوم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابملواءمة بني الفرتات الزمنية املشموةل بلك من التقرير
الس نوي ،وخطط العمل الس نوية لشعبة الرقابة ادلاخلية ،والبياانت املالية الس نوية.

البند  7من جدول ا ألعامل

تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة

الوثيقة .WO/PBC/30/6

اإن جلنة الربانمج واملزيانية:
" "1أأحاطت علام هبذا التقرير (الوثيقة )WO/PBC/30/6؛
" "2و أأبدت ترحيهبا وت أأييدها لتقيمي ا ألمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف اإطار الواثئق التالية وبصيغهتا املبيانة يف
هذا التقرير:




( JIU/REP/2018/7التوصية )9؛
( JIU/REP/2018/6التوصية )10؛
( JIU/REP/2017/7التوصية )1؛
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" "3ودعت ا ألمانة اإىل اقرتاح تقيمي للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة يك تنظر فيه
ادلول اب ألعضاء.

البند  8من جدول ا ألعامل

تقرير أأداء الويبو

الوثيقة .WO/PBC/30/7

اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ اس تعرضت "تقرير أأداء الويبو ( "2018الوثيقة  ،)WO/PBC/30/7و أأ اقرت بطبيعة التقرير
كتقيمي ذايت ل ألمانة ،أأوصت ب أأن حتيط مجعيات الويبو علام اب ألداء املايل الإجيايب والتقدم الربانجمي احملرز يف حتقيق النتاجئ
املرتقبة خالل عام .2018

البند  9من جدول ا ألعامل البياانت املالية الس نوية لعام 2018؛
ووضع تسديد الاشرتأاكت يف  30يونيو 2019
( أأ) البياانت املالية الس نوية لعام 2018
الوثيقة .WO/PBC/30/8 Rev.

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل "التقرير
املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام ( "2018الوثيقة .)WO/PBC/30/8 Rev.

(ب) وضع تسديد الاشرتأاكت يف  30يونيو 2019
الوثيقة .WO/PBC/30/9

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام ابلوثيقة "وضع تسديد الاشرتأاكت يف  30يونيو ( "2019الوثيقة
.)WO/PBC/30/9

البند  10من جدول ا ألعامل التقرير الس نوي عن املوارد البرشية
الوثيقة .WO/PBC/30/INF/1

البند  11من جدول ا ألعامل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 21/2020
الواثئق  WO/PBC/30/10و WO/PBC/30/10 Corr.و( WO/PBC/30/10 Corr.2ابلإس بانية والفرنس ية
والروس ية).

إا ان جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ أأمكلت الاس تعراض الشامل لقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020كام ورد يف
الوثيقتني  WO/PBC/30/10و،WO/PBC/30/10 Corr.
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" "1وافقت عىل ما ييل:
( أأ) اإدراج مؤرشي أأداء جديدين يف الربانمج  19كام ييل:
-

النس بة املئوية ملنشورات الويبو الرائدة اليت يُرتمج ملخصها التنفيذي اإىل لك اللغات الرمسية
ل ألمم املتحدة؛ أأساس املقارنة  5( %62.5من أأصل )8؛ الهدف %100؛

-

النس بة املئوية ملنشورات الويبو العامة بش أأن املسائل املوضوعية للملكية الفكرية اليت نُرشت
يف الثنائية  21/2020وتُرمجت اإىل مجيع اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة؛ أأساس املقارنة %0
( 0من أأصل )4؛ الهدف %100؛

(ب) زايدة مزيانية خالف املوظفني اخملصصة للربانمج  27مببلغ  800,000فرنك سويرسي ألغراض حتقيق
رشي ا ألداء املذكورين يف الفقرة الفرعية ( أأ) السابقة؛
هدف لك من مؤ َ
(ج) ختفيض املبلغ املقرتح مبقدار  1,655,800فرنك سويرسي مقابل الاعامتد اخملصص لربانمج الويبو
للماكفأت والتقدير يف الربانمج  ،23و إادخال ما يس تتبع ذكل من تغيريات يف الصفحات  19و 21و23
و 24و( 142النسخة الإنلكزيية) ومهنا حذف عبارة "برانمج الويبو للماكفأت والتقدير" .وسيس تخدم
الاعامتد الناجت البالغ  1,152,000فرنك سويرسي للماكفأت الفردية وامجلاعية عىل النحو احملدد يف
برانمج الويبو للماكفأت والتقدير ،أأي:
 ماكف أأة "حتقيق ال متزي"؛ ماكف أأة "رمس املس تقبل"؛ ماكف أأة "العمل يد ًا واحدة"؛ ماكف أأة "الترصف مبسؤولية".وتُس تثىن من ذكل املاكفأت عىل مس توى املنظمة؛
" "2وطلبت من ا ألمانة القيام مبا ييل:
( أأ) اإصدار نسخة منقحة من وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020ناتبني التعديالت املذكورة يف الفقرة
الفرعية " "1السابقة؛
(ب) واقرتاح نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو ا اإابن ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج
واملزيانية؛
" "3ووافقت عىل مناقشة املس أأةل العالقة ملهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات للك احتاد يف الويبو واملس تخدمة يف
اإعداد املرفق الثالث "ختصيص ا إليرادات والنفقات للثنائية  21/2020حبسب لك احتاد" ،مبا يف ذكل نسخة
املرفق الثالث املدرجة يف وثيقة "ا ألس ئةل وا ألجوبة" واليت ل تشمل املسامهة الامسية البالغة  1ابملئة من
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الإيرادات املقدمرة لالحتادات املموةل من الاشرتأاكت واحتاد لهاي واحتاد لش بونة يف املرصوفات املشرتكة،
خالل سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو؛
" "4ووافقت عىل الرجوع اإىل املس أأةل املطروحة يف الوثيقة  WO/PBC/30/10 Corr.عند اعامتد الربانمج
واملزيانية للثنائية  21/2020ا اإابن سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو؛
وطلبت أأيض ًا من ا ألمانة موافاة امجلعيات بوثيقة معل ناتبني املبلغ احملدد املرتتب عىل قرار احملَّكة الإدارية التابعة
ملنظمة العمل ادلولية رمق  ،4138وتفاصيل مهنجية حسابه ،ومصادر وأليات متويهل.

اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة 2029-2020
الوثيقة .WO/PBC/30/11

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو ،لك فامي يعنهيا ،ابملوافقة عىل أأن تُم مول من أأموال الويبو الاحتياطية مرشوعات
الثنائية  2021/2020الواردة يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2029-2020مببلغ اإجاميل قدره  19مليون فرنك
سويرسي.

البند  12من جدول ا ألعامل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل س ياسة الويبو اخلاصة ابلستامثرات
الوثيقة .WO/PBC/30/12

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية بأأن توافق مجعيات الويبو ،لك فامي يعنهيا ،عىل التعديالت اليت ُأدخلت عىل س ياسة
الاستامثرات (الوثيقة .)WO/PBC/30/12

البند  13من جدول ا ألعامل وضع معلية الإصالح ادلس توري
الوثيقة .WO/PBC/30/13 Rev.

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام بوضع معلية الإصالح ادلس توري (الوثيقة .)WO/PBC/30/13 Rev.

البند  14من جدول ا ألعامل اختتام ادلورة
[هناية الوثيقة]

A

WO/PBC/29/7

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 10 :مايو 2019

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة التاسعة والعشرون

جنيف ،من  6اإىل  10مايو 2019

قائمة القرارات التي اعتمدتها جلنة الربنامج وامليزانية

من اإعداد ا ألمانة

البند  1من جدول ا ألعامل

افتتاح ادلورة

البند  2من جدول ا ألعامل

اعامتد جدول ا ألعامل

الوثيقة .WO/PBC/29/1

اع متدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول ا ألعامل (الوثيقة .)WO/PBC/29/1

البند  3من جدول ا ألعامل
من هيئة التحكمي

التعاقب عىل العضوية يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة  -تقرير مرحيل

الوثيقة .WO/PBC/29/2

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام ابلتقرير املرحيل الصادر عن هيئة التحكمي اخملصصة للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

البند  4من جدول ا ألعامل

اس تعراض أأويل ألداء الويبو املايل والربانجمي يف عام 2018

WO/PBC/29/7
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الوثيقة .WO/PBC/29/INF/1

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون الوثيقة .WO/PBC/29/INF/1

البند  5من جدول ا ألعامل

مس تجدات عن مرشوع املقاصة التجرييب

الوثيقة .WO/PBC/29/INF/2

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون الوثيقة .WO/PBC/29/INF/2

البند  6من جدول ا ألعامل

اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 21/2020

الوثيقة WO/PBC/29/3

اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،و إاذ انهتت من اس تعراض أأويل شامل حبسب لك هدف اسرتاتيجي ،وكذكل املرفقات
وامللحقات ،ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ( 21/2020الوثيقة :)WO/PBC/29/3
" "1وافقت عىل التعديالت اليت اقرتحت ادلول ا ألعضاء اإدخالها عىل اسرتاتيجيات التنفيذ ،واخملاطر و إاجراءات
التخفيف مهنا ،و أأطر النتاجئ ،والنصوص التوضيحية واجلداول اخلاصة ابملوارد ،وا ألشاكل اخلاصة ابلتعاون فامي بني
الربامج ،والإشارات اإىل أأهداف الت منية املس تدامة يف الربامج  1و 2و 3و 8و 9و 15و 16و 19و 20و 21و23
و 28و30؛
" "2وال متست من ا ألمانة اإصدار نسخة مرا َجعة من مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020استنادا
اإىل ما ورد يف ""1؛
" "3و أأحاطت علام ب أأن تاكليف املوظفني للثنائية  21/2020س تُحداث يف النسخة املرا َجعة من مرشوع اقرتاح
الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020لتجس يد أأثر التغيريات اليت أأدخلت عىل جدول مرتبات موظفي الفئة الفنية
والفئات العليا لتُطباق اعتبارًا من  1يناير  ،2019واجلدول اجلديد ل ألجور ادلاخةل يف حساب املعاش التقاعدي
ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا اذلي دخل احزي النفاذ يف  1فرباير ( 2019تبلغ ق مية ذكل ا ألثر حنو  3ماليني
فرنك سويرسي)؛
" "4و أأحاطت علام جبمةل أأمور مهنا املسائل العالقة يف الربامج التالية واليت ستنظر فهيا جلنة الربانمج واملزيانية يف
دورهتا الثالثني:
( أأ) مؤرش ا ألداء املتعلق برتمجة منشورات الويبو بلك اللغات الرمسية (الربانمج )19؛
(ب) برانمج الويبو للماكفأت والتقدير (الربانمج  .)23ويف هذا الصدد ،س تعمل ا ألمانة مع ادلول ا ألعضاء
امله متة ،مبا يف ذكل عىل تنظمي جلسة اإعالمية يف أأقرب وقت ممكن ،من أأجل اإحراز تقدم يف هذه املس أأةل قبل
ادلورة القادمة للجنة الربانمج واملزيانية؛
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موسعة للأس ئةل وا ألجوبة
(ج) ومبادرة اخلمت الزمين الرمقي (الربانمج  .)28ويف هذا الصدد ،س تُنرش وثيقة ا
يف أأقرب وقت ممكن قبل ادلورة القادمة للجنة الربانمج واملزيانية ،تتناول ابلتفصيل املسائل املرتبطة ابجملالني
التقين والقانوين وجمال امللكية الفكرية واملطروحة يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية؛
(د) ومهنجية حتديد خمصصات الاحتادات املس تخدمة لإعداد املرفق الثالث :ختصيص الإيرادات والنفقات
للثنائية  21/2020حبسب لك احتاد .ويف هذا الصدد ،س تُدرج ا ألمانة يف وثيقة ا ألس ئةل وا ألجوبة نسخة من
املرفق الثالث دون املسامهة الإمسية البالغة واحد يف املائة من الإيرادات املقدرة لالحتادات املموةل من
الاشرتأاكت واحتادي لهاي ولش بونة ألغراض املرصوفات املشرتكة.

البند  7من جدول ا ألعامل

اإطار املساءةل احملدمث يف الويبو

الوثيقة .WO/PBC/29/4

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام إابطار املساءةل يف الويبو ،املعروض وفقا لعنارصه الس بعة ويه "1" :التخطيط القامئ عىل
النتاجئ ،و" "2ا ألداء و إادارة اخملاطر ،و" "3الرصد واملراقبة وأليات الشاكوى والاس تجابة ،و" "4أأنشطة املراقبة،
و" "5املعلومات والتصالت ،و" "6املعايري ا ألخالقية والزناهة ،و" "7بيئة املراقبة.

البند  8من جدول ا ألعامل

البيان احملدمث لقابلية الويبو لتحمل اخملاطر

الوثيقة WO/PBC/29/5

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام ببيان قابلية املنظمة لتح امل اخملاطر ،كام هو ا
مبني يف الوثيقة .WO/PBC/29/5

البند  9من جدول ا ألعامل

اخلطة المتويلية لس تعادة تغطية اس تحقاقات املوظفني الطويةل ا ألجل يف الويبو

الوثيقة .WO/PBC/29/6

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،مبا ييل:
" "1أأن توافق عىل ال متويل لس تعادة مس توى التغطية اإىل  %50من خصوم اس تحقاقات املوظفني الطويةل ا ألجل
يف الويبو ،وهو ما يعادل مبلغ ًا قدره  38.3مليون فرنك سويرسي؛
" "2و أأن تطلب من ا ألمانة مواصةل املشاركة يف العمل املس متر لش بكة املالية واملزيانية يف املسائل املتعلقة ابإدارة
خصوم الت أأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة.

البند  10من جدول ا ألعامل اختتام ادلورة
[هناية الوثيقة]

