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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 2 :سبمترب 2016

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة اخلامسة والعشرون

جنيف ،من  29أأغسطس اإىل  2سبمترب 2016
قائمة القرارات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
البند  1من جدول ا ألعامل افتتاح ادلورة
البند  2من جدول ا ألعامل انتخاب رئيس جلنة الربانمج واملزيانية وانئيب الرئيس

انتخبت جلنة الربانمج واملزيانية ،دلوراهتا املزمع عقدها يف عايم  2016و ،2017السفري جانيس اكرلكينس (لتفيا) رئيسا
للجنة؛ وانتخب لك من الس يدة ماراي اإينيس رودريغيس (ا ألرجنتني) والس يد سوميت سيث (الهند) انئبني لرئيس اللجنة.
البند  3من جدول ا ألعامل اعامتد جدول ا ألعامل
الوثيقة .WO/PBC/25/1

اع متدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول ا ألعامل (الوثيقة .)WO/PBC/25/1
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البند  4من جدول ا ألعامل تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
الوثيقة .WO/PBC/25/2

 .1أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
(الوثيقة .)WO/PBC/25/2
 .2و إاذ أأحاطت اللجنة علام كذكل ابملناقشات اليت جرت خالل دورهتا اخلامسة والعرشين بش أأن حتديد جدول زمين
ملراجعة ميثاق الرقابة ادلاخلية ،أأ ّقرت ب أأن مراجعة ذكل امليثاق ّ
تشّك أأولوية عالية ابلنس بة اإىل ادلول ا ألعاا ،،و أأمرت
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ب أأن تاطلع ،وفقا لوليهتا ،مبا ييل:
" "1اقرتاح تعديالت استرشافية عىل ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية جلعهل ميثاقا منوذجيا مضن منظومة ا ألمم املتحدة
من حيث كفا،ة معليات التحقيق اليت تنطوي عىل ادعا،ات صادرة ضد كبار املسؤولني ،ومن حيث اس تقالليهتا
وشفافيهتا؛
" "2و إاجرا ،مشاورات مع أأحصاب املصاحل املعنيني أأثنا ،معلية املراجعة املذكورة؛
" "3وطرح تكل التعديالت يك تنظر فهيا مجعيات الويبو يف دورهتا السادسة وامخلسني القادمة وتصدر ربّام قرارا
بش أأهنا.
البند  5من جدول ا ألعامل تقرير هيئة التحكمي لتعيني ا ألعاا ،اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
(اللجنة الاستشارية)
الوثيقتان  WO/PBC/25/3و.WO/PBC/25/3 CORR.

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابملوافقة عىل توصيات هيئة التحكمي لختيار مخسة أأعاا ،جدد يف جلنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،والواردة يف الفقرة  33من تقرير هيئة التحكمي (الوثيقتان WO/PBC/25/3
و.)WO/PBC/25/3 CORR.
البند  6من جدول ا ألعامل تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
الوثيقة .WO/PBC/25/4

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول ا ألعاا ،يف الويبو ابلإحاطة عل ًام بتقرير مراجع احلساابت
اخلاريج (الوثيقة .)WO/PBC/25/4
البند  7من جدول ا ألعامل التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية
الوثيقة .WO/PBC/25/5

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل ًام ابلتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية (الوثيقة  )WO/PBC/25/5وابلتعليقات
وا آلرا ،اليت أأبدهتا الوفود واجملموعات.
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البند  8من جدول ا ألعامل تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة
الوثيقة .WO/PBC/25/6

اإن جلنة الربانمج واملزيانية:
" "1أأحاطت عل ًام هبذا التقرير (الوثيقة )WO/PBC/25/6؛
" "2ورحبت و أأيدت تقيمي ا ألمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف اإطار الواثئق التالية وبصيغهتا املبينة يف هذا
التقرير:
( JIU/REP/2015/5التوصية رمق )2؛ ( JIU/REP/2015/4التوصية رمق )1؛ JIU/REP/2014/9
(التوصية رمق )1؛ ( JIU/REP/2012/12التوصية رمق )4؛ ( JIU/REP/2011/3التوصيتان رمق  3و)9؛
( JIU/REP/2010/7التوصية رمق )7؛
" "3و أأحاطت علام بتقيمي ا ألمانة حلاةل تنفيذ التوصية الواردة يف اإطار الوثيقة JIU/REP/2010/3
(التوصية رمق )17؛
" "4ودعت ا ألمانة اإىل اقرتاح تقيمي للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة يك تنظر فيه
ادلول ا ألعاا.،
البند  9من جدول ا ألعامل تقرير أأدا ،الربانمج للثنائية 15/2014
( أأ) تقرير أأدا ،الربانمج للثنائية 15/2014
الوثيقة .WO/PBC/25/7

اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ اس تعرضت تقرير أأدا ،الربانمج ( 15/2014الوثيقة  )WO/PBC/25/7و أأ ّقرت بطبيعة
تقر مجعيات ادلول ا ألعاا ،يف الويبو مبسامهة الربامج يف حتقيق النتاجئ املرتقبة
التقرير كتقيمي ذايت ل ألمانة ،أأوصت ب أأن ّ
يف .15/2014
(ب) تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأدا ،الربانمج للثنائية 15/2014
الوثيقة .WO/PBC/25/8

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل ًام بتقرير التثبيت املعد من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية بش أأن تقرير أأدا ،الربانمج
للثنائية ( 15/2014الوثيقة .)WO/PBC/25/8
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البند  10من جدول ا ألعامل البياانت املالية الس نوية لعام 2015؛ ووضع تسديد الاشرتااكت يف  30يونيو 2016
( أأ) التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2015
الوثيقة .WO/PBC/25/9

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول ا ألعاا ،يف الويبو ابملوافقة عىل التقرير املايل الس نوي
والبياانت املالية الس نوية لعام ( 2015الوثيقة .)WO/PBC/25/9
(ب) وضع تسديد الاشرتااكت يف  30يونيو 2016
الوثيقة .WO/PBC/25/10

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام بوضع تسديد الاشرتااكت يف  30يونيو ( 2016الوثيقة .)WO/PBC/25/10
البند  11من جدول ا ألعامل تقرير الإدارة املالية للثنائية 15/2014
الوثيقة .WO/PBC/25/11

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول ا ألعاا ،يف الويبو ابملوافقة عىل تقرير الإدارة املالية للثنائية 15/2014
(الوثيقة .)WO/PBC/25/11
البند  12من جدول ا ألعامل التقرير الس نوي عن املوارد البرشية
الوثيقتان  WO/PBC/25/INF/1و.WO/PBC/25/INF/1 CORR.
البند  13من جدول ا ألعامل فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو
الوثيقة .WO/PBC/25/12

اإن جلنة الربانمج املزيانية ،اإذ نظرت يف الوثيقة " WO/PBC/25/12فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو خالل
الثنائية :"17/2016
" "1مل تتوصل اإىل توافق يف ا آلرا ،بش أأن فتح ماكتب خارجية جديدة؛
وقررت مواصةل املشاورات غري الرمسية قبل انعقاد ادلورة السادسة وامخلسني القادمة مجلعيات الويبو؛
" ّ "2
" "3و أأوصت مبواصةل النظر يف املسأأةل يف ادلورة السادسة وامخلسني مجلعيات الويبو.
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البند  14من جدول ا ألعامل اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط
( أأ) اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط 2015-2010
الوثيقة .WO/PBC/25/17

اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ اس تعرضت الوثيقة  ،WO/PBC/25/17و أأ ّقرت بطبيعة التقرير كتقيمي ذايت ل ألمانة ،أأوصت
تقر مجعيات ادلول ا ألعاا ،يف الويبو مبسامهة الربامج يف حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة للمنظمة خالل
ب أأن ّ
الفرتة .2015-2010
(ب) اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط 2021-2016
الوثيقة .WO/PBC/25/18

اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ انقشت الوثيقة  ،WO/PBC/25/18أأوصت مجعيات ادلول ا ألعاا ،يف الويبو ابلإحاطة
علام ابخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة  2021-2016والإحاطة علام كذكل بتعليقات ادلول ا ألعاا ،عىل الوثيقة،
بصيغهتا الواردة يف مرفق اخلطة املذكورة.
البند  15من جدول ا ألعامل اقرتاحات بشأأن الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتا ،اخلدمة
الوثيقة .WO/PBC/25/15

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول ا ألعاا ،يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه ،ب أأن تل متس
من ا ألمانة ما ييل:
" "1مواصةل املشاركة يف الفريق العامل التابع لش بكة املالية واملزيانية واملعين ابلت أأمني الصحي بعد انهتا ،اخلدمة؛
" "2ورصد الاقرتاحات احملدّدة اليت س يقدهما ا ألمني العام اإىل امجلعية العامة ل ألمم املتحدة يف دروهتا
احلادية والس بعني ،والعمل ،استنادا اإىل تكل الاقرتاحات ،عىل عرض تدابري ملموسة عىل اللجنة يف دورهتا
السادسة والعرشين ،مع التذكري بعاوية الويبو يف نظام ا ألمم املتحدة املوحد.
البند  16من جدول ا ألعامل اس تعراض مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد
الوثيقة .WO/PBC/25/16

اإن جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ نظرت يف الطرائق البديةل احمل متةل لتخصيص الإيرادات والنفقات لالحتادات والواردة يف
الوثيقة  ،WO/PBC/25/16و إاذ حصلت عىل معلومات اإضافية من ا ألمانة و أأحاطت علام بتعليقات الوفود:
" "1مل تتوصل اإىل توافق يف ا آلرا ،بش أأن طرائق التخصيص البديةل احمل متةل؛
وقررت مواصةل املشاورات غري الرمسية قبل انعقاد ادلورة السادسة وامخلسني القادمة مجلعيات الويبو؛
" ّ "2
" "3و أأوصت مبواصةل النظر يف املسأأةل يف ادلورة السادسة وامخلسني مجلعيات الويبو.
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البند  17من جدول ا ألعامل أأحدث املس تجدات بشأأن اقرتاح التحوط لإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الربا،ات
الوثيقة .WO/PBC/25/20

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل ًام مبامون الوثيقة ( ،)WO/PBC/25/20وخباصة الفقراتن  23و 24مهنا.
البند  18من جدول ا ألعامل قاااي احلومكة
الوثيقتان:
الوثيقة  WO/PBC/25/19والوثيقة املرجعية ( WO/PBC/24/17البند  16واملرفق ا ألول).

ال متست جلنة الربانمج واملزيانية من ا ألمانة اإعداد عرض بش أأن الإصالح ادلس توري لعام  ،2003يك يقدم يف ادلورة
السادسة والعرشين للجنة ،من أأجل الإسهام يف مواصةل املناقشات حول هذه املس أأةل.
البند  19من جدول ا ألعامل التقرير الهنايئ عن مرشوعات البنا،
الوثيقة .WO/PBC/25/13

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل ًام مبامون الوثيقة  WO/PBC/25/13مبا يف ذكل حتويل الرصيد املتبقي من املرشوع
اإىل ا ألموال الاحتياطية للمنظمة عىل النحو ا ن
ملبني يف الفقرتني  4و 5من تكل الوثيقة.
البند  20من جدول ا ألعامل تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو
الوثيقة .WO/PBC/25/14

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل ًام ابلتقرير املرحيل اخلاص بتنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية
(الوثيقة .)WO/PBC/25/14
البند  21من جدول ا ألعامل اختتام ادلورة
[هناية الوثيقة]

