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األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 12 :يوليو 2019

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الثالثون

جنيف ،من  8إىل  12يوليو 2019
قائمة القرارات التي اختذتها جلنة الربنامج وامليزانية

من إعداد األمانة

افتتاح ادلورة
اعامتد جدول األعامل
الوثيقة .WO/PBC/30/1

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

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

أوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابإلحاطة 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

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

اقرتاح التناوب لعضوية هيئة م
احملَّكني التابعة جلنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة
الوثيقة .WO/PBC/30/3

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

تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
الوثيقتان  WO/PBC/30/4و.WO/PBC/30/4 Add.

أوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وسائر مجعيات ادلول األعضاء يف الويبو ابإلحاطة علام مبضمون "تقرير مراجع
احلساابت اخلاريج" (الوثيقة .)WO/PBC/30/4

التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية
الوثيقة .WO/PBC/30/5

أحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبضمون "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية" (الوثيقة )WO/PBC/30/5
وطلبت ،ابلنس بة للتقارير املقبةل ،أن 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.

تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة
الوثيقة .WO/PBC/30/6

إن جلنة الربانمج واملزيانية:
" "1أحاطت علام هبذا التقرير (الوثيقة )WO/PBC/30/6؛
" "2وأبدت ترحيهبا وتأييدها لتقيمي األمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف إطار الواثئق التالية وبصيغهتا املبي ّنة يف
هذا التقرير:




( JIU/REP/2018/7التوصية )9؛
( JIU/REP/2018/6التوصية )10؛
( JIU/REP/2017/7التوصية )1؛
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" "3ودعت األمانة إىل اقرتاح تقيمي للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة يك تنظر فيه
ادلول ابألعضاء.

تقرير أداء الويبو
الوثيقة .WO/PBC/30/7

أقرت بطبيعة التقرير
إن جلنة الربانمج واملزيانية ،إذ اس تعرضت "تقرير أداء الويبو ( "2018الوثيقة  ،)WO/PBC/30/7و ّ
كتقيمي ذايت لألمانة ،أوصت بأن حتيط مجعيات الويبو علام ابألداء املايل اإلجيايب والتقدم الربانجمي احملرز يف حتقيق النتاجئ
املرتقبة خالل عام .2018

البياانت املالية الس نوية لعام 2018؛
ووضع تسديد الاشرتااكت يف  30يونيو 2019
(أ) البياانت املالية الس نوية لعام 2018
الوثيقة .WO/PBC/30/8 Rev.

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

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

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

التقرير الس نوي عن املوارد البرشية
الوثيقة .WO/PBC/30/INF/1

اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 21/2020
الواثئق  WO/PBC/30/10و WO/PBC/30/10 Corr.و( WO/PBC/30/10 Corr.2ابإلس بانية والفرنس ية
والروس ية).

إ ّن جلنة الربانمج واملزيانية ،إذ أمكلت الاس تعراض الشامل القرتاح 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:
(أ) إدراج مؤرشي أداء جديدين يف الربانمج  19كام ييل:
-

النس بة املئوية ملنشورات الويبو الرائدة اليت يرتمج ملخصها التنفيذي إىل لك اللغات الرمسية
لألمم املتحدة؛ أساس املقارنة  5( %62.5من أصل )8؛ الهدف %100؛

-

النس بة املئوية ملنشورات الويبو العامة بشأن املسائل املوضوعية للملكية الفكرية اليت نرشت
يف الثنائية  21/2020وترمجت إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛ أساس املقارنة %0
( 0من أصل )4؛ الهدف %100؛

(ب) زايدة مزيانية خالف املوظفني اخملصصة للربانمج  27مببلغ  800,000فرنك سويرسي ألغراض حتقيق
مؤرشي األداء املذكورين يف الفقرة الفرعية (أ) السابقة؛
هدف لك من َ
(ج) ختفيض املبلغ املقرتح مبقدار  1,655,800فرنك سويرسي مقابل الاعامتد اخملصص لربانمج الويبو
للماكفآت والتقدير يف الربانمج  ،23وإدخال ما يس تتبع ذكل من تغيريات يف الصفحات  19و21
و 23و 24و( 142النسخة اإلنلكزيية) ومهنا حذف عبارة "برانمج الويبو للماكفآت والتقدير".
وسيس تخدم الاعامتد الناجت البالغ  1,152,000فرنك سويرسي للماكفآت الفردية وامجلاعية عىل النحو
احملدد يف برانمج الويبو للماكفآت والتقدير ،أي:
 ماكفأة "حتقيق ال متزي"؛ ماكفأة "رمس املس تقبل"؛ ماكفأة "العمل يد ًا واحدة"؛ ماكفأة "الترصف مبسؤولية".وتس تثىن من ذكل املاكفآت عىل مس توى املنظمة؛
" "2وطلبت من األمانة القيام مبا ييل:
(أ) إصدار نسخة منقحة من وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020نتبني التعديالت املذكورة يف الفقرة
الفرعية " "1السابقة؛
(ب) واقرتاح نسخة مراجعة لس ياسة اللغات يف الويبو ّإابن ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج
واملزيانية؛
" "3ووافقت عىل مناقشة املسأةل العالقة ملهنجية ختصيص اإليرادات والنفقات للك احتاد يف الويبو واملس تخدمة يف
إعداد املرفق الثالث "ختصيص اإليرادات والنفقات للثنائية  21/2020حبسب لك احتاد" ،مبا يف ذكل نسخة املرفق
الثالث املدرجة يف وثيقة "األس ئةل واألجوبة" واليت ال تشمل املسامهة الامسية البالغة  1ابملئة من اإليرادات املقدمرة
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لالحتادات املموةل من الاشرتااكت واحتاد الهاي واحتاد لش بونة يف املرصوفات املشرتكة ،خالل سلسةل الاجامتعات
التاسعة واخلسني مجلعيات ادلول األعضاء يف الويبو؛
" "4ووافقت عىل الرجوع إىل املسأةل املطروحة يف الوثيقة  WO/PBC/30/10 Corr.عند اعامتد الربانمج
واملزيانية للثنائية ّ 21/2020إابن سلسةل الاجامتعات التاسعة واخلسني مجلعيات ادلول األعضاء يف الويبو؛ وطلبت
أيض ًا من األمانة موافاة امجلعيات بوثيقة معل نتبني املبلغ احملدد املرتتب عىل قرار احملَّكة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل
ادلولية رمق  ،4138وتفاصيل مهنجية حسابه ،ومصادر وآليات متويهل.

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

أوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو ،لك فامي يعنهيا ،ابملوافقة عىل أن تم مول من أموال الويبو الاحتياطية مرشوعات
الثنائية  2021/2020الواردة يف اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة  2029-2020مببلغ إجاميل قدره  19مليون فرنك
سويرسي.

التعديالت املقرتح إدخالها عىل س ياسة الويبو اخلاصة ابالستامثرات
الوثيقة .WO/PBC/30/12

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

وضع معلية اإلصالح ادلس توري
الوثيقة .WO/PBC/30/13 Rev.

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

اختتام ادلورة
[هناية الوثيقة]

