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A/61/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020سبمترب  15 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 الستوناحلادية و االجتماعات سلسلة
ىل 21من جنيف،   2020 سبمترب 25 اإ

 الربنامج وامليزانيةقائمة القرارات التي اعتمدتها جلنة 
مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

ىل  7)من  احلادية والثالثنيحتتوي هذه الوثيقة عىل "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" يف دورهتا  .1 اإ

 (.WO/PBC/31/13( )الوثيقة 2020سبمترب  11

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، مدعوة  .2 اإ

ىل ما ييل:  اإ

الإحاطة علام مبضمون "قامئة  "1"

متدهتا جلنة الربانمج  القرارات اليت اع

 (؛A/61/6واملزيانية" )الوثيقة 

واملوافقة عىل التوصيات الصادرة  "2"

عن جلنة الربانمج واملزيانية والواردة يف 

 الوثيقة ذاهتا.

[WO/PBC/31/13]تيل ذكل الوثيقة 
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WO/PBC/31/13 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020سبمترب  11التارخي: 

 وامليزانية الربنامج جلنة

 احلادية الثالثون الدورة
ىل  7جنيف، من   2020 سبمترب 11اإ

 قائمة القرارات التي اختذتها جلنة الربنامج وامليزانية
عداد مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة 

 وانئبيه الربانمج واملزيانيةانتخاب رئيس جلنة  

رئيًسا للجنة طبجي  : السفري صربي ابش2021و 2020يف عايم املزمع عقدها وراهتا دلانتخبت جلنة الربانمج واملزيانية 

 رئيس اللجنة.ل نيالربانمج واملزيانية، والس يد خوس يه أأنطونيو جيل س يليدونيو والسفرية اكترينا انوت انئبي

 اعامتد جدول الأعامل 

 .WO/PBC/31/1الوثيقة 

متدت   (.WO/PBC/31/1جدول الأعامل )الوثيقة  جلنة الربانمج واملزيانيةاع
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 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة 

 .WO/PBC/31/2الوثيقة 

 "الاستشارية املس تقةل للرقابةتقرير جلنة الويبو مبضمون " أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام

 (.WO/PBC/31/2 )الوثيقة

 تقرير املدقق اخلاريج 

 .WO/PBC/31/3الوثيقة 

 املدققلام مبضمون "تقرير أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة ع

 .(WO/PBC/31/3اخلاريج" )الوثيقة 

 الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخليةتقرير ال  

 .WO/PBC/31/4الوثيقة 

( WO/PBC/31/4" )الوثيقة التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخليةأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون "

مانة عىل مراعاة التوصيات الواردة يف ذكل التقرير.  وجّشعت الأ

 ة التفتيش املشرتكةتقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحد 

 .WO/PBC/31/5الوثيقة 

ن جلنة الربانمج واملزيانية:  اإ

 (؛WO/PBC/31/5أأحاطت علام هبذا التقرير )الوثيقة  "1"

طار الواثئق التالية: "2"  وأأبدت ترحيهبا وتأأييدها لتقيمي الأمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف اإ

 JIU/REP/2019/9  (؛2)التوصية 

 JIU/REP/2019/6 (؛7و 5و 3و 2 ات)التوصي 

 JIU/REP/2019/5  (؛2)التوصية 

 JIU/REP/2019/4  (؛1)التوصية 

 JIU/REP/2019/2  عىل النحو املبنّي يف هذا التقرير. (؛4)التوصية 

 يه "قيد التنفيذ"؛ JIU/REP/2019/6الواردة يف الوثيقة  6وأأحاطت علام بأأن حاةل تنفيذ التوصية  "3"

ىل اقرتاح ت  "4" مانة اإ قيمي للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة يك تنظر فيه ودعت الأ

 لأعضاء.اب ادلول
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 وتقرير أأداء الويب 

 .WO/PBC/31/6الوثيقة 

ذ اس تعرضت "تقرير أأداء الويبو ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ وتقرير (، WO/PBC/31/6)الوثيقة  2018/2019 للثنائية اإ

بطبيعة  وأأقّرت(، WO/PBC/31/7) الوثيقة  2018/2019 للثنائيةالويبو  أأداء تقرير بشأأنتثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية ل ا

داء املايل الإجيايب والتقدم الربانجمي احملرز يف حتقيق  مانة، أأوصت بأأن حتيط مجعيات الويبو علام ابلأ التقرير كتقيمي ذايت للأ

 .2018/2019ة الثنائي يفالنتاجئ املرتقبة 

الويبو  أأداء تقرير بشأأنتثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية ل تقرير ا 

 2018/2019 يةئ للثنا

 .WO/PBC/31/7الوثيقة 

 2018/19للثنائية الويبو  أأداء تقرير بشأأنتثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية ل أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام بتقرير ا

 (.WO/PBC/31/7 )الوثيقة

ووضع تسديد الاشرتأاكت  ؛2019البياانت املالية الس نوية لعام  

 2020 يونيو 30 يف

 2019 التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام (أأ )

 .WO/PBC/31/8الوثيقة 

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل 

 (.WO/PBC/31/8 الوثيقة" )2019املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  "التقرير

 حتديث بشأأن الاستامثرات (ب)

 2020يونيو  30 يفوضع تسديد الاشرتأاكت  (ت)

 .WO/PBC/31/9ة الوثيق

" 2020يونيو  30 يف"وضع تسديد الاشرتأاكت  مبضمونجلنة الربانمج واملزيانية علام  أأحاطت

 (.WO/PBC/31/9 )الوثيقة
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 س نوي عن املوارد البرشيةال تقرير ال  

 ..WO/PBC/31/INF/1 Revالوثيقة 

 عضوية مجموعة الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة 

 .WO/PBC/31/10الوثيقة 

ن جلنة الربانمج واملزيانية ذ انقشت وحبثتاإ منية املس تدامة يك تصبح عضوا يفلويبو املوهجة ل عوةادل ، اإ  مجموعة الأمم املتحدة للت

 :هاومرفق ( WO/PBC/31/10عىل النحو الوارد يف هذه الوثيقة ) )اجملموعة( 

منية املس تدامة اليت تسهم الويبو يف  "1" أأقّرت ابلعمل املهم اذلي تضطلع به اجملموعة من أأجل حتقيق أأهداف الت

 ؛2020/21للربانمج واملزيانية بلوغها عن طريق العديد من براجمها ومشاريعها وفقا 

ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف  "2" مانة الامتس املزيد من التوضيح من أأمانة اجملموعة وتقدمي وثيقة اإ وطلبت من الأ

 دورهتا الثانية والثالثني تتضمن معلومات مفصةل عن:

ىل اس تعراض اجملموعة لتخصيص  (أأ ) التاكليف، وما يرتبط املبلغ احملّدد ابلضبط ملسامهة الويبو استنادا اإ

 بذكل من أ اثر من حيث الإدارة والإبالغ؛

مية  (ب) ساس ية واخملصصة 1وتطبيق رضيبة تنس يق بق % تُقتطع يف املصدر من مساهامت الغري غري الأ

 برصامة لأنشطة الأمم املتحدة الإمنائية؛

ميها يف املس تقبل. (ج)  واس تخدام مسامهة الويبو واإماكنيات تقي

مانة اس تك  "3" ىل اجملموعة من زاوية الربانمج واملزيانية وتقدمي تقرير عن وطلبت من الأ شاف أأثر انضامم الويبو اإ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية والثالثني.  ذكل اإ

 س ياسة الويبو بشأأن التربعات 

 .WO/PBC/31/11الوثيقة 

ن جلنة الربانمج واملزيانية  دارة صن أأحاطتاإ  ،(WO/PBC/31/11 اديق الويبو الاستامئنية )الوثيقةعلام ابلتحليل املتعلق ابإ

ساس ية اليت س تدرج يف س ياسة الويبو ادلاخلية املنقحة بشأأن الصناديق الاستامئنية.  مبا يف ذكل املبادئ الأ
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 املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية 

 WO/PBC/31/12الوثيقة 

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، ابملوافقة عىل أأن تُموَّل من أأموال الويبو الاحتياطية 

جاميل قدره  الرأأساملية الرئيس يةالتمكيلية الثالثة الواردة يف اخلطة  رشوعاتامل   مليون فرنك سويرسي. 1.792مببلغ اإ

مانة، أأحاطت جل  جل نة الربانمج واملزيانية علام بأأن املرشوع التمكييل: وبعد توضيحات قدمهتا الأ كساب الويبو قدرة طويةل الأ اإ

ميته املرحةل الثانية –عىل الاس تعانة مبُقديم اخلدمات السحابية والإقالع عن التطبيقات القدمية  فرنك  560,000، البالغة ق

 أأن الرباءات.سويرسي، ل خيص البياانت غري املنشورة لنظام معاهدة التعاون بش

وس تواصل جلنة الربانمج واملزيانية مناقشة مسأأةل أأمن البياانت فامي خيص اسرتاتيجية الويبو "السحابة أأول" خالل دورهتا 

طار الربانمج واملزيانية. 2021الثانية الثالثني يف عام   مضن اإ

 نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو 

ن جلنة الربانمج واملزيانية:  اإ

مانة اقرتاح نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو يف ذّكرت  "1" بأأن جلنة الربانمج واملزيانية قد طلبت من الأ

 دورهتا احلادية والثالثني؛

مانة وأأوحضت فهيا أأن معلية مراجعة س ياسة اللغات يف الويبو تتطلب  "2" وأأحاطت علام ابلرشوح اليت قدمهتا الأ

ومع ادلول الأعضاء عىل حد سواء، وقد تعّذر ذكل بسبب  وقتا ومشاورة واسعة، عىل املس توى ادلاخيل

 ؛19-كوفيد جاحئة

وأأحاطت علام كذكل بأأن الهنوض ابلتعددية اللغوية ينبغي أأن يكون شامال ويتناول طيفا أأوسع من القضااي،  "3"

نظمة اللغوية واسرتاتيجيات التواصل يف خمتلف جمالت معل الويبو واإماكانت  مبا يف ذكل اس تعراض الأ

 كنولوجيات الرتمجة احلديثة القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي؛ت 

يالء الرعاية الواجبة لنتاجئ املشاورات املذكورة يف " "4" مانة أأن تسعى، مع اإ ىل 3" و"2وطلبت من الأ " أأعاله، اإ

نية، تقدمي نسخة مراجعة شامةل لس ياسة اللغات يف الويبو خالل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الربانمج واملزيا

 مبا يف ذكل خارطة طريق مس تدامة تس هتدف تنفيذا تدرجييا عىل مدى س نوات عديدة.
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 2021مواصفات تقيمي ماكتب الويبو اخلارجية لعام  

مترار جاحئة كوفيد ىل القيود املفروضة نتيجة اس  ، مل يكن يف وسع هذه ادلورة للجنة الربانمج واملزيانية مناقشة 19-ابلنظر اإ

اكمل ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية والبّت يف تكل املواصفات، كام لّكفهتا بذكل امجلعية العامة للويبو مواصفات تقيمي 

. وأأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة بأأن تطلب من جلنة الربانمج واملزيانية أأن تبّت، خالل دورهتا 2019 لعام

التقيمي، مع مراعاة لك الواثئق الوجهية ومهنا، عىل سبيل اذلكر ل احلرص،  ، يف مواصفات ذكل2021الثانية والثالثني يف عام 

 (.WO/PBC/31/3تقرير املدقق اخلاريج )الوثيقة 

ىل قرارها ابلرجوع،وتويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات العامة  الوارد يف  حسب الاقتضاء، اإ

 الاكيف لس تكامل التقيمي.ضامن الوقت من أأجل  2019 لعام A/59/13 ADD.4 الوثيقة

يرادات والنفقات حبسب لك احتاد   مهنجية ختصيص الإ

، أأبلغت ادلورة احلادية والثالثون للجنة الربانمج واملزيانية مجعيات 19-بسبب الوضع غري املس بوق النامج عن جاحئة كوفيد

الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد،  الويبو بأأنه ليس يف وسعها مواصةل املناقشات وتقدمي توصية بشأأن مهنجية ختصيص

كام هو متوىخ يف قرار ادلورة التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو. وأأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعيات 

ن لزم الأ  مر، يف دورهتا بأأن تطلب من جلنة الربانمج واملزيانية مواصةل تكل املناقشات يف دورهتا الثانية والثالثني وكذكل، اإ

ىل مجعيات الويبو يف عام  بشأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات  2021الثالثة والثالثني، وتقدمي توصية، بتوافق ال راء، اإ

 حبسب لك احتاد.

 اختتام ادلورة 

 

 ]هناية الوثيقة[

 

 


