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WO/PBC/20/7 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1023يوليو  21التارخي: 

 
 
 

 البرنامج والميزانيةلجنة 

 
 العشرونالدورة 

ىل  8جنيف، من   1023 يوليو 21اإ
 
 

 ملخص القرارات والتوصيات

متدته جلنة الربانمج واملزيانية  اذلي اع

القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية والتوصيات اليت تقدمت هبا يف دورهتا نصوص حتتوي هذه الوثيقة عىل  .2
ىل  8من ) العرشين ( عقب النظر يف بنود جدول الأعامل والواثئق املقابةل للك بند واملذكورة يف 1023يوليو  21اإ

 .WO/PBC/20/1 الوثيقة

الربانمج واملزيانية للموافقة عليه حسب الإجراء املتعارف عليه للجنة العرشين وس يعّد التقرير الاكمل لدلورة  .1
 وس يصدر يف الوقت املناسب.

ىل مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو خالل دورة أأكتوبر  .3  1023وس يقّدم ملخص القرارات والتوصيات اإ
 (.A/51/13 الوثيقة )يف

 

 ]تيل ذكل قامئة القرارات والتوصيات[
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 تقامئة القرارات والتوصيا

 من جدول الأعامل 2البند 

 افتتاح ادلورة

 من جدول الأعامل 1البند 

 اعامتد جدول الأعامل
 WO/PBC/20/1الوثيقة 

ل.جدول الأعامل  اعُتمد  املعدَّ

 من جدول الأعامل 3البند 

 1021تقرير أأداء الربانمج لعام 
 WO/PBC/20/2الوثيقة 

ذ اس تعرضت تقرير  ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ مانة،  اذاتي أأداء الربانمج وأأقرت بصفته تقيامياإ  العامة   أأوصت امجلعية  قد من الأ
ابملوافقة عليه، رهن التعليقات والانشغالت واقرتاحات التحسني اليت تقّدمت هبا ادلول الأعضاء ودّوِّنت يف تقرير جلنة 

 (.WO/PBC/20/2الربانمج واملزيانية وأأضيفت يف مرفق تقرير أأداء الربانمج )الوثيقة 

 من جدول الأعامل 4البند 

 : النتاجئ املالية الأّولية1021احلاةل املالية حىت هناية 
 WO/PBC/20/INF.1الوثيقة 

ن جلنة الربانمج واملزيانية قد أأحاطت علام مبضمون الوثيقة   WO/PBC/20/INF.1اإ

 من جدول الأعامل 5البند 

 1024/1025 اقرتاح مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية
 WO/PBC/20/3 Corrو WO/PBC/20/3 تانالوثيق 

ذ اس تعرضت مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .2 ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ ، برانجما برانجما، 1024/1025اإ
مانة ما ييل: متست من الأ  قد ال

لهيا املناقشات خالل  "2" دورة اللجنة، عىل مرشوع الربانمج واملزيانية أأعامل أأن تُدخل التغيريات اليت أأفضت اإ
 ؛1024/1025للثنائية 
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عضاء فامي يتعلق ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة  "1" وأأن تنظر يف لك الانشغالت واملسائل اليت طرحهتا ادلول الأ
ل، تراعي فيه البدائل املقرتحة والتعليقا ضافية واقرتاحا معدَّ ت الناجتة عن املناقشات والابتاكر، وأأن تقّدم معلومات اإ

 دورة اللجنة؛أأعامل خالل 

ل لوثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  ، وفقا ملا س بق،وأأن تقّدم "3" يك تنظر فيه اللجنة  1024/1025اقرتاحا معدَّ
ة يس  يف دورهتا احلادية والعرشين. وسيشمل ذكل الاقرتاح املعّدل جدول تلخيصيا حيتوي عىل اس تعراض للخطة الرئي 

صول وعالقهتا بوثيقة الربامج واملزيانية وانعاكساهتا علهيا.  للأ

مانة الواثئق التالية بشأأن مسأأةل املاكتب اخلارجية، مع التشديد عىل طبيعة  .1 متست اللجنة أأيضا أأن تعّد الأ وال
 املسار اذلي توّّجه الأعضاء: هذا

عالمية، مبا فهيا واثئق عن خلفية املوضوع،  "2" اليت قبل ادلورة املقبةل للجنة، رّدا عىل التساؤلت  هاتعّمم ورقة اإ
 ؛ من أأجل مزيد من املعلومات ،يف ادلورة احلالية اليت قّدمهتاوالطلبات طرحهتا الوفود 

ودراسة معمَّقة تتناول بطريقة شامةل مجيع املسائل املتعلقة هبذا املوضوع، مبا يف ذكل تكل اليت طرحهتا الوفود  "1"
 ادلورة.يف هذه 

تطبيق معلية وضع املزيانية عىل املرشوعات املقرتحة من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لأغراض تنفيذ توصيات جدول 
 أأعامل التمنية

 .WO/PBC/20/4الوثيقة 

ن جلنة الربانمج واملزيانية  :اإ

 ؛WO/PBC/20/4 ادلول الأعضاء للويبو ابلإحاطة علام مبضمون الوثيقة أأوصت مجعياتِّ  "2"

منية، مبا فهيا املراحل التالية من املرشوعات  "1" مانة أأن تضمن بأأن مرشوعات جدول أأعامل الت متست من الأ وال
منية وامللكية الفكرية، س تظل متّول لكيا وفقا للآلية   الواردةاجلارية، اليت توافق علهيا اللجنة املعنية ابلت

 .1020هيا ادلول الأعضاء يف عام اليت وافقت عل .A/48/5 REV  الوثيقة يف

 1022-1024اخلطة الرئيس ية للأصول: الفرتة 

 WO/PBC/20/5الوثيقة 

متويل من الأموال  صول املقرتحة واملرشوعات الس بعة املقرتحة لل ذ اس تعرضت اخلطة الرئيس ية للأ ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ اإ
متسقد االاحتياطية للمنظمة،  عة للوثيقة  تل مانة تقدمي صيغة مراج  ىل ادلورة احلادية والعرشين  WO/PBC/20/5من الأ اإ

مة  .للجنة الربانمج واملزيانية، مع مراعاة التعليقات املقدَّ
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 من جدول الأعامل )اثنيا(5البند 

 تعريف نفقات التمنية يف س ياق وثيقة الربانمج واملزيانية
ن جلنة الربانمج واملزيانية أأحاطت  مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية عىل أأساس ابختبار التعريف املقرتح علام اإ

وقّررت مواصةل النقاش حول التعريف كبرية بني التعاريف احلالية والتعاريف املقرتحة وأأوحضت فوارق ، 1024/1025 للفرتة
منية خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة  .الربانمج واملزيانية املقرتح لنفقات الت

 من جدول الأعامل 6البند 

 متويل مس تحقات املوظفني بعد هناية اخلدمة
 WO/PBC/20/6الوثيقة 

ن جلنة الربانمج واملزيانية أأوصت امجلعية العامة للويبو مبا ييل:  اإ

جيابية، مبضمون الوثيقة املتعلقة بفتح حساب بنيك مس تقل ملسك  "2" الأموال اخملصصة أأن حتيط علام، وبطريقة اإ
جل الطويل؛ متويل الزتامات املنظمة للموظفني عىل الأ  يف املس تقبل ل

جل للموظفني اجلدد، مع مراعاة تطورات هذه املسأأةل  "1" وأأن تس تكشف فرص احتواء منّو الالزتامات طويةل الأ
 يف منظومة الأمم املتحدة.

 من جدول الأعامل 7البند 

 احلومكة يف الويبو
ن جلنة الربانمج واملزيانية  ىل ادلورة احلادية والعرشين للجنة املقرر عقدها اإ قّررت تأأجيل مواصةل النقاش حول هذا البند اإ

مترب  يف  .1023سب

 من جدول الأعامل 8البند 

 والتوصياتاعامتد ملخص القرارات 
ن  متدت اإ  مضمون هذه الوثيقة.جلنة الربانمج واملزيانية اع

 الأعاملمن جدول  2البند 

 اختتام ادلورة
 اخُتمتت ادلورة.

 ]هناية الوثيقة[


