
 

WO/PBC/32/7 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  16التاري    خ: 

انيةلجنة  ز نامج والمب   البر

 الثانية والثالثونالدورة 
 2021 يوليو  16إىل  12جنيف، من 

 قائمة القرارات

 األمانة من إعداد 

 افتتاح الدورة األعمالمن جدول  1البند 

 اعتماد جدول األعمال من جدول األعمال 2البند 

 . WO/PBC/32/1الوثيقة 

انية جدول األعمال )الوثيقة  ز نامج والمي   (. WO/PBC/32/1اعتمدت لجنة الير

انية من جدول األعمال 3البند  ز نامج والمي   انتخاب نائب رئيس بالنيابة للجنة الير

ز  نامج والمي   انية عدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذا البند من جدول األعمال. قّررت لجنة الير

 2020تقرير أداء الويبو  من جدول األعمال 4البند 

 . WO/PBC/32/2الوثيقة 

انية، إذ استعرضت "تقرير أداء الويبو  ز نامج والمي  ي WO/PBC/32/2" )الوثيقة 2020إن لجنة الير
(، وأقّرت بطبيعة التقرير كتقييم ذات 

 علم ،كل فيما يعنيه،  أوصت بأن تحيط جمعيات الويبو لألمانة، 
 
ي تحقيق النتائج  ا

ي المحرز فز نامجر ي والتقدم الير باألداء المالي اإليجاتر
 . 2020 المرتقبة خالل عام

  



WO/PBC/32/7 
2 
 
 

ي نهاية  من جدول األعمال 5البند 
ز
 : النتائج األولية2020الوضع المالي ف

 . WO/PBC/32/INF/1الوثيقة 

 بمحتوى الوثيقة 
 
انية علما ز نامج والمي   . (WO/PBC/32/INF/1)أحاطت لجنة الير

اتيجية المتوسطة األجل  من جدول األعمال 6البند   2026-2022الخطة االسي 

 . WO/PBC/32/3الوثيقة 

اتيجية   بالخطة االسي 
 
انية جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، باإلحاطة علما ز نامج والمي   2026-2022المتوسطة األجل أوصت لجنة الير

 (. WO/PBC/32/3 )الوثيقة

انية  من جدول األعمال 7البند  ز اح برنامج العمل والمي 
وع اقي   2022/23مشر

 . WO/PBC/32/4الوثيقة 

اح برنام وع اقي  انية، إذ انتهت من استعراض أولي شامل بحسب كل قطاع، وكذلك المرفقات والملحقات، لمشر ز نامج والمي  ج إن لجنة الير
انية للثنائية  ز  (: WO/PBC/32/4)الوثيقة  2022/23العمل والمي 

انية  "1" ز اح برنامج العمل والمي  وع اقي  ي تيسي  قابلية القراءة والشفافية  2022/23رّحبت بتبسيط مشر
بما يسهم فز

 والمساءلة؛

دت أهمية منح الويبو األولوية الستجابتها لجائحة كوفيد "2"
ّ
ي الثنائية  19-وأك

ي ذلك المبادرات المبّينة 2022/23فز
، بما فز

، بما يضمن الموارد الكافية  ي بيانه االفتتاحي
انية والمبّينة كذلك بصورة أوضح من قبل المدير العام فز ز نامج والمي  ي وثيقة الير

فز
ي التصدي لجائحة كوفيد

ي  19-لمساعدة الدول األعضاء فز
ة  وآثارها ووضع األسس الالزمة لجهود االنتعاش االقتصادي فز في 

 ؛19-بعد كوفيد ما

، من  "3" ي
ز والتنوع الجغرافز ز الجنسي  ي ذلك التوازن بي 

ي مجال الملكية الفكرية، بما فز
وأبرزت أهمية تعزيز التنوع والشمولية فز

 خالل مبادرات الويبو وبرامجها وداخل الهيكل التنظيمي الخاص بها؛

حة من قبل الدول "4"  األعضاء:  ووافقت عىل التعديالت التالية المقي 

اتيجية إل شكل إطار النتائج )الصفحة  - ة اسي  ز اتيجية بحسب كل ركي   (؛8إضافة األهداف االسي 

ي الحاشية )الصفحة A/55/4وتغيي  مرجع الوثيقة فيما بخص تعريف نفقات التنمية ) -
 (؛8( فز

( 31 )الصفحة وجدول الموارد بحسب غرض اإلنفاق فيما يخص العالمات والتصاميم 6وتحديث الجدول  -
وي    ج لنظام  " و"الخدمات التعاقدية" فيما يتعلق بالي  ز "النشر ي اإلنفاق المعنوني 

ي غرضز
بغرض بيان التصحيح فز

 الهاي؛

ي ذلك  رئيسي  وإضافة مؤشر أداء -
شامل للمنظمة كافة: "عدد المشاري    ع الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، بما فز

ي حققت منافعها المرتقبة أو استكملت مراحل مهمة"
اكة، الت  ألغراض النتيجة ، تلك المنفذة من خالل أطر الشر

اءات والتكنولوجيا وحق المؤلف والصناعات اإلبداعية؛ 1.4المرتقبة  ي قطاعي الير
 فز

ي أداء - ز  وإضافة مؤشر ز للمنظمة كافة: " رئيسيي  اء 1شاملي  ي التكنولوجيا الخضز  طالتر
ز " عدد أوجه التوفيق بي 

ديها عير منصة  ي مجال البحث 2وعير مشاري    ع التشي    ع؛ " WIPO GREENومورّ
" وعدد أشكال التعاون فز

ي إطار 
ي هي بصدد اجتياز مراحل ال WIPO Re:Searchوالتطوير القائمة فز

 ،بحث والتطوير الشيريةوالت 
ي قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية؛ 3.3ألغراض النتيجة المرتقبة 

 فز

اتيجيات التنفيذ الخاصة بقطاع  19-وتحديث المحتوى المدرج بشأن استجابة الويبو لجائحة كوفيد - واسي 
اكات العالمية وبالتعاون مع القطاعات األخرى إلدراج مبادرة )مبا درات( إضافية ترمي إل استخدام التحديات والشر

اكاتها ألغراض االستجابة لجائحة كوفيد ، وتعزيز الموارد المخّصصة للنتائج 19-الدراية التقنية للمنظمة وشر
 لذلك؛ 4.4و 3.3و 4.2و 2.2المرتقبة 

 
 وفقا
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- " : جم ملخص1وإدراج مؤشر أداء رئيسي ي  ي يُ
ها العمىلي بكل لغات " النسبة المئوية لمنشورات الويبو الرئيسية الت 

" والنسبة المئوية لمنشورات الويبو العالمية بشأن مسائل الملكية 2%، "100األمم المتحدة الرسمية، الهدف 
ي الثنائية 

جمة ب 2022/2023الفكرية الموضوعية المنشورة فز كل لغات األمم المتحدة الرسمية، والمي 
ي إط "3%، "100 الهدف

من خريطة الطريق الخاصة بسياسة اللغات  1ار المرحلة وتنفيذ المشاري    ع التجريبية فز
ي قطاع اإلدارة والمالية؛ 1.1ألغراض النتيجة المرتقبة  ،المراجعة

 فز

وي    ج ل ألغراض والمخصصة 1.3وتوفي  تقسيم للموارد المرتبطة بالنتيجة المرتقبة  - ألنظمة العالمية الي 
 الفكرية؛ للملكية

وتقسيم لنفقات التنمية بحسب  2020/21مقابل  2022/23بحسب كل قطاع  وإدراج مقارنة لنفقات التنمية -
 كل نتيجة مرتقبة وكل قطاع. 

انية للثنائية  "5" ز وع برنامج العمل والمي   إل م 2022/23وطلبت من األمانة إصدار نسخة مراجعة لمشر
 
 ". 4ورد " ااستنادا

 للتنمية المستدامةعضوية مجموعة األمم المتحدة  من جدول األعمال 8البند 

 . WO/PBC/32/5الوثيقة 

انية:  ز نامج والمي   إن لجنة الير

ي  "1"
ي من أجل الحصول عىل توضيحات إضافية بشأن أثر العضوية فز

تطلب من األمانة مواصلة العمل مع مكتب التنسيق اإلنمات 
 المجموعة عىل عمل الويبو؛

ي الفقرة "وتطلب من األمانة تقديم تقرير بمشاورات األمانة اإل  "2"
" أعاله، من أجل تيسي  مناقشة القرار 1ضافية المشار إليها فز

انية.  ز نامج والمي  ز للجنة الير ي الدورة الثالثة والثالثي 
 بشأن عضوية المجموعة فز

ي الويبو من جدول األعمال 9البند 
 نسخة مراجعة لسياسة اللغات فز

 . WO/PBC/32/6الوثيقة 

انية:  ز نامج والمي   إن لجنة الير

  أحاطت "1"
 
 بمحتويات هذه الوثيقة؛ علما

حة المراجعةجمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، باعتماد السياسة أوصت و  "2" ي األقسام ثالثاللغات والمبّي  بشأن المقي 
 نة فز

 
 ورابعا

 
 ا

 وخامس
 
 وسادس ا

 
 .أعاله ا

 2021مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  من جدول األعمال 10البند 

 

انية أحاطت ز نامج والمي    لجنة الير
 
:  وب  هدف وضع مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية، بالمداخالت علما  وطلبت من األمانة ما يىلي

 إل إرسال آرائها   المهتمة الدول األعضاء كل  دعوة -
 
 ؛إعداد المواصفاتبشأن كتابيا

انية لمزيد من الدورة الثالثة والثوتوفي  تحديث عن وضع وتقدم مساهمات الدول األعضاء خالل  - ز نامج والمي  ز للجنة الير الثي 
 المناقشة والبحث. 

 منهجية تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد من جدول األعمال 11البند 

 

 بالمداخالت وقّررت أن تواصل المناقشة بشأن منهجية تخصيص اإليرادات 
 
انية علما ز نامج والمي  والنفقات بحسب كل أحاطت لجنة الير

 . ز ي دورتها الثالثة والثالثي 
 اتحاد فز


	لجنة البرنامج والميزانية
	الدورة الثانية والثلاثون
	جنيف، من 12 إلى 16 يوليو 2021

	قائمة القرارات

