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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 للننائية اقرت  من جدول الأعامل 9البند 

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

 2018/19اح الربانمج واملزيانية للننائية اقرت  )أأ(

 WO/PBC/27/8 الوثيقة

ن جلنة الربانمج   2018/19 واملزيانية )جلنة املزيانية(، وقد اس تمكلت اس تعراضها الشامل لقرتاح الربانمج واملزيانية للننائيةاإ
 :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 الننائية  ج(  ؛2016/17واحلفاظ عىل ق

متست من الأ  "2" صدار سسةة مراَجعة لوال ىل الفقرة " 2018/19قرتاح الربانمج واملزيانية للننائية 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 الننائية 

 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 تست   "1"  فظة يف حدود املزيانية املع

 ؛2018فظة يف عام غلق احملس ت  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 احملت  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
، 10.106و، 7.106، 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
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 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

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

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[]


