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  األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
  

  احلادية واخلمسونسلسلة االجتماعات 
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ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربنامج 
وامليزانية يف دورتها احلادية والعشرين 

  )2013سبتمرب  13  إىل  9  (من

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

متدهتا جلنة الربHمج ) اليت اع WO/PBC/21/21يرد طي هذه الوثيقة "ملخص القرارات والتوصيات" (الوثيقة   
  .2013سبمترب  13ٕاىل  9اليت انعقدت من  احلادية والعرشينيف دورهتا  واملزيانية

  

  ]WO/PBC/21/21[تيل ذS الوثيقة 
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  الربنامج وامليزانيةجلنة 
  

  الدورة احلادية والعشرون
        2013201320132013سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     13131313ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     9999من من من من     جنيف،جنيف،جنيف،جنيف،

  
  

  ملخص القرارات والتوصيات

  ا]ي اعمتدته جلنة الربHمج واملزيانية

حتتوي هذه الوثيقة عىل نصوص القرارات اليت اختذهتا جلنة الربHمج واملزيانية والتوصيات اليت تقدمت هبا يف دورهتا  .1
ود جدول أالعامل والوlئق املقابi للك بند واملذكورة يف ) عقب النظر يف بن2013سبمترب  13ٕاىل  9احلادية والعرشين (من 

  .WO/PBC/21/1 الوثيقة

وسـيعّد التقرير الاكمل لxورة احلادية والعرشين للجنة الربHمج واملزيانية للموافقة عليه حسب إالجراء املتعارف عليه  .2
  وسـيصدر يف الوقت املناسب.

 2013ا�ول أالعضاء يف الويبو خالل دورة سبمترب وسـيقّدم ملخص القرارات والتوصيات ٕاىل مجعيات  .3
  ).A/51/14 الوثيقة  (يف

  

  [تيل ذS قامئة القرارات والتوصيات]
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        قامئة القرارات والتوصياتقامئة القرارات والتوصياتقامئة القرارات والتوصياتقامئة القرارات والتوصيات

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    1111البند البند البند البند 
  افتتاح ا�ورة

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    2222البند البند البند البند 
  اع�د جدول أالعامل 

  WO/PBC/21/1الوثيقة 

  بصيغته املُعّد�.اعمتد جدول أالعامل 

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    3333البند البند البند البند 
  تقرير جلنة الويبو �ستشارية املسـتقi للرقابة

  WO/PBC/21/2الوثيقة 

تقرير جلنة الويبو ( WO/PBC/21/2 ٔاوصت جلنة الربHمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو بأن حتيط علام مبضمون الوثيقة
عهنا  املعربالٓراء اليت ل�ستشارية املسـتقi للرقابة) وأن تلمتس من أالمانة أن تسـمتر يف اختاذ التدابري املناسـبة �السـتجابة 

 ٔان املسـتقi للرقابة . والمتست جلنة الربHمج واملزيانية ٔايضا من اللجنة �ستشاريةاملسـتقi للرقابةاللجنة �ستشارية من 
 تسـمتر يف اسـتعراض ومراقبة التدابري اليت تتخذها أالمانة وفقًا لواليهتا ورفع تقارير بذS ٕاىل جلنة الربHمج واملزيانية.

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    4444البند البند البند البند 
  تقرير هيئة التحكمي لتعيني أالعضاء اجلدد يف جلنة الويبو �ستشارية املسـتقi للرقابة

  WO/PBC/21/3الوثيقة 

 Hمج واملزيانية:ٕان جلنة الرب

وافقت عىل توصيات هيئة التحكمي الختيار ثالثة ٔاعضاء جدد يف جلنة الويبو �ستشارية املسـتقi للرقابة،   "1"
  من تقرير هيئة التحكمي؛ 31كام وردت يف الفقرة 

يبو �ستشارية ؤاوصت امجلعيَة العامَة بأن توافق عىل توصية هيئة التحكمي بتعيني أالعضاء اجلدد يف جلنة الو   "2"
  املسـتقi للرقابة.

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    5555البند البند البند البند 
  تقرير مراجع احلسا�ت اخلار

  WO/PBC/21/6الوثيقة 

تقرير مراجع ( WO/PBC/21/6 بأن حتيط علام مبضمون الوثيقة جلنة الربHمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ٔاوصت
) ؤان تلمتس من أالمانة �سـمترار يف اختاذ التدابري املناسـبة لتناول التوصيات املوّ°ة ٕاىل املكتب ا�ويل. احلسا�ت اخلار

والمتست جلنة الربHمج واملزيانية ٔايضا من اللجنة �ستشارية املسـتقi للرقابة ٔان تسـمتر يف اسـتعراض ومراقبة التدابري اليت 
  تقارير بذS ٕاىل جلنة الربHمج واملزيانية. تتخذها أالمانة وفقًا لواليهتا ورفع
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        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    6666البند البند البند البند 
  تقرير مدير شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية

  WO/PBC/21/17الوثيقة 

تقرير مدير شعبة ( WO/PBC/21/17 ٔاوصت جلنة الربHمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو بأن حتيط علام مبضمون الوثيقة
ٕالهيا ) ؤان تلمتس من أالمانة �سـمترار يف اختاذ التدابري املناسـبة لتناول التوصيات املوّ°ة ا�اخيل والرقابة إالدارية التدقيق

اللجنة �ستشارية املسـتقi للرقابة . والمتست جلنة الربHمج واملزيانية ٔايضا من شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالداريةمن 
  واملزيانية.  ومراقبة التدابري اليت تتخذها أالمانة وفقًا لواليهتا ورفع تقارير بذS ٕاىل جلنة الربHمجتسـمتر يف اسـتعراض   ٔان

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    7777البند البند البند البند 
  تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة

  WO/PBC/21/16الوثيقة 

  . هذه املسأ� وتتخذ التدابري املناسـبةبأن تنظر يف جلنة الربHمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ٔاوصت

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    8888البند البند البند البند 
  احلومكة يف الويبو

  .WO/PBC/21/20و WO/PBC/19/26و WO/PBC/18/20 املرجعية: الوlئق

  .ةاملناسـب التدابريبأن تنظر يف هذه املسأ� وتتخذ  جلنة الربHمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ٔاوصت

        جدول أالعاملجدول أالعاملجدول أالعاملجدول أالعاملمن من من من     9999البند البند البند البند 
  2013يونيو  30؛ ووضع تسديد �شرتااكت يف 2012البياHت املالية السـنوية لعام 

  2012التقرير املايل السـنوي والبياHت املالية السـنوية لعام 
  WO/PBC/21/4الوثيقة 

الواردة يف  �2012ملوافقة عىل البياHت املالية لسـنة  ٔاوصت جلنة الربHمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو
  .WO/PBC/21/4 الوثيقة

  2013يونيو  30وضع تسديد �شرتااكت يف 
  WO/PBC/21/5الوثيقة 

  .WO/PBC/21/5ٔاوصت جلنة الربHمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو �ٕالحاطة علام مبحتو½ت الوثيقة 

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    10101010البند البند البند البند 
  اسـتخدام أالموال �حتياطية وضع

  WO/PBC/21/7الوثيقة 

  .WO/PBC/21/7الوثيقة مبحتو½ت ٔاوصت جلنة الربHمج واملزيانية مجعيات ا�ول أالعضاء يف الويبو �ٕالحاطة علام 
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        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    11111111البند البند البند البند 
  التقرير السـنوي عن املوارد البرشية

  WO/PBC/21/13الوثيقة 

ٔاحاطت جلنة الربHمج واملزيانية علام مبضمون التقرير السـنوي عن املوارد البرشية يف سـياق �نعاكسات عىل املالية واملوارد 
ؤاوصت امجلعيَة العامَة للويبو بأن تلمتس من املدير العام ٔان ينقل ٕاىل جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية وٕاىل جملس الرؤساء 

ٔالعضاء ٕازاء وقع ارتفاع تلكفة املوظفني عىل �سـتدامة املالية للمنظمة واحلاجة ٕاىل التحيل مبزيد التنفيذيني انشغال ا�ول ا
من احليطة وٕاىل النظر يف اختاذ تدابري فعا� ويف الوقت املناسب، ال سـÉ يف سـياق �سـتعراض الشامل ا]ي جتريه جلنة 

  اخلدمة املدنية ا�ولية خبصوص تË املسائل.

        ن جدول أالعاملن جدول أالعاملن جدول أالعاملن جدول أالعاملمممم    12121212البند البند البند البند 
  تقرير عن تنفيذ تدابري فعالية التاكليف

  WO/PBC/21/19الوثيقة 

، WO/PBC/21/19الوثيقة مبحتو½ت ٔاوصت جلنة الربHمج واملزيانية مجعيات ا�ول أالعضاء يف الويبو �ٕالحاطة علام 
  .ؤاوصت أالمانة مبواصi °ودها الرامية ٕاىل حتقيق فعالية التاكليف

        جدول أالعاملجدول أالعاملجدول أالعاملجدول أالعاملمن من من من     13131313البند البند البند البند 
  2014/15اقرتاح الربHمج واملزيانية للثنائية 

  WO/PBC/21/8الوثيقة 

ٔاوصت جلنة الربHمج واملزيانية مجعيات ا�ول أالعضاء يف الويبو و�حتادات اليت تديرها الويبو، لك يف ما يعنيه،   .1
  ، مع مراعاة ما ييل:WO/PBC/21/8  الوثيقة، كام ورد يف�2014/15ملوافقة عىل اقرتاح الربHمج واملزيانية للثنائية 

ٔالف  793 ز½دة يف مغلف املزيانية إالجاميل لتناول التنفيذ املتفق عليه لسـياسة اللغات يف الويبو، مببلغ قدره  "1"
  ؛27 فرنك سويرسي يف الربHمج

 يف احملتو½ت واملوارد لتضمينه الرشاكت الصغرية واملتوسطة و�بتاكر، بدون تغيري 30 واسرتجاع الربHمج  "2"
  ؛10 اÔصصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الربHمج

 20  واتفاق ا�ول أالعضاء، ٔاثناء انعقاد امجلعيات، وخالل مناقشات اقرتاح الربHمج واملزيانية، عىل الربHمج  "3"
  املتعلق �ملاكتب اخلارجية؛

 11و 9و 8و 3و 2و 1من �سـتعراض املايل والربامج  44  وٕادراج التغيريات املتفق علهيا خبصوص الفقرة  "4"
  .30و 27و 23و 17و 15و

ؤاحالت جلنة الربHمج واملزيانية ٕاىل مجعيات ا�ول أالعضاء يف الويبو و�حتادات اليت تديرها الويبو، لك يف ما   .2
  يعنيه، البت يف ما ييل:

  ؛18 الربHمج  "1"

  ا�بلومايس؛خبصوص املؤمتر  2 وهدف الربHمج  "2"
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  خبصوص املؤمتر ا�بلومايس. 4 وهدف الربHمج  "3"

  اخلطة الرئيسـية لٔالصول
  WO/PBC/21/18الوثيقة 

  ٕان جلنة الربHمج واملزيانية:

صدقت عىل املبادئ اليت مت وفقا لها، وسيمت وفقا لها، ٕادراج املرشوعات يف اخلطة الرأساملية الرئيسـية   "1"
  .WO/PBC/21/18للمنظمة كام هو موحض يف الوثيقة 

ؤاوصت مجعيات ا�ول أالعضاء يف الويبو �ملوافقة عىل متويل املرشوعات املقدمة يف مرفق   "2"
  مليون فرنك سويرسي من أالموال �حتياطية املتاحة؛ 11,2جاميل مقدر يبلغ مببلغ إ  WO/PBC/21/18 الوثيقة

المتست من أالمانة تقدمي معلومات ٕاضافية ٔاثناء جلسات امجلعيات عن الوفورات احملققة من و   (ٔا)"3"
  املرشوعات، ٕاضافة ٕاىل تفاصيل �هتالك والرمسi للنفقات املعنية؛ هذه

سعي ٕاىل حتقيق املزيد من الوفورات يف ٕاطار املزيانية العادية، من خالل مجi والمتست من أالمانة ال   (ب)"3"
ٔامور مهنا تنفيذ مجيع توصيات شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية بشأن سـياسة أالسفار وحتسني ٕادارة اخلزانة، 

  " ٔاعاله؛2يف النقطة " هبدف احلد من اسـتخدام أالموال �حتياطية ٔالغراض متويل املرشوعات املشار ٕالهيا

(ب)" ٔاعاله خالل 3(ٔا)" و"3والمتست من أالمانة ٕاعداد تقرير عن التقدم احملرز ٕازاء النقطتني "  (ج)"3"
  ا�ورة املقبi للجنة الربHمج واملزيانية اليت سـتعقد يف سبمترب.

    من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    14141414البند البند البند البند 
Hمج واملزيانيةالتعريف املقرتح بشأن "نفقات التمنية" يف سـياق الرب  

وورقة يف هذا املوضوع (لتعريف مراَجع بشأن "نفقات التمنية" كام اقرتحه  WO/PBC/19/25الوlئق املرجعية: 
 .يف ا�ورة العرشين االلجنة) مت توزيعه رئيس

  .ةاملناسـب التدابرئاوصت جلنة الربHمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو بأن تنظر يف هذه املسأ� وتتخذ 

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    15151515البند البند البند البند 
  تقرير مرحيل عن مرشوع حتسني معايري السالمة وأالمن يف مباين الويبو احلالية

  WO/PBC/21/9الوثيقة 

  .WO/PBC/21/9ٔاوصت جلنة الربHمج واملزيانية مجعيات ا�ول أالعضاء يف الويبو بأن حتيط علام مبحتو½ت الوثيقة 

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    16161616البند البند البند البند 
  الهنايئ عن تنفيذ برHمج الويبو للتقومي �سرتاتيجي التقرير
  WO/PBC/21/10الوثيقة 

  .ةاملناسـب التدابرئاوصت جلنة الربHمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو بأن تنظر يف هذه املسأ� وتتخذ 
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        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    17171717البند البند البند البند 
  تقرير مرحيل عن مرشوعات البناء

  WO/PBC/21/11الوثيقة

 WO/PBC/21/11ٔاوصت جلنة الربHمج واملزيانية مجعيات ا�ول أالعضاء يف الويبو �ٕالحاطة علام مبحتو½ت الوثيقة 
والمتست من أالمانة اختاذ مجيع التدابري الرضورية هبدف ضامن اسـتكامل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف ٕاطار 

  املعمتدة. املزيانية

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    18181818البند البند البند البند 
  يف الويبو تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسسـية

  WO/PBC/21/12الوثيقة 

  .WO/PBC/21/12ٔاوصت جلنة الربHمج واملزيانية مجعيات ا�ول أالعضاء يف الويبو �ٕالحاطة علام مبحتو½ت الوثيقة 

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    19191919البند البند البند البند 
  كنولوجيا املعلومات واالتصاالتتقرير مرحيل عن مرشوع استêر رأس املال يف ت 

  WO/PBC/21/14الوثيقة 

  .WO/PBC/21/14ٔاوصت جلنة الربHمج واملزيانية مجعيات ا�ول أالعضاء يف الويبو �ٕالحاطة علام مبحتو½ت الوثيقة 

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    20202020البند البند البند البند 
  تقرير مرحيل عن تنفيذ سـياسة الويبو بشأن اللغات

  WO/PBC/21/15الوثيقة 

  الربHمج واملزيانية: ٕان جلنة

  ؛WO/PBC/21/15ٔاحاطت علام �ملعلومات الواردة يف الوثيقة   "1"

من  13ٔاوصت مجعيات ا�ول أالعضاء يف الويبو �ع�د �قرتاحات الواردة يف الفقرة و   "2"
  ، املعّد� عىل النحو التايل:WO/PBC/21/15 الوثيقة

استنادا ٕاىل املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة وٕاىل ٔامهية ضامن ٕاëحة الوlئق لٔالفرقة العامi �للغات   .14"
  عىل ا�ول أالعضاء لتنظر فهيا: تعرض �قرتاحات التاليةالست، 

ملواصi تقليص عدد وlئق العمل  واملراقبةستسـمتر أالمانة يف تطبيق تدابري الرتشـيد   (ٔا)
  جحمها؛ ومتوسط

ستبدأ تغطية وlئق أالفرقة العامi �للغات الست بطريقة تدرجيية وفعا� من  ،يف الوقت ذاتهو  (ب)
، وسـُتبني التاكليف إالضافية املرتتبة عىل هذه التغطية يف 2014/15حيث التاكليف، خالل الثنائية 

  وثيقة الربHمج واملزيانية؛
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ملزيانية يف دورهتا املقبi عن التقدم احملرز يف تنفيذ سـتقدم أالمانة تقريرا ٕاىل جلنة الربHمج واو   (ج)
  " ٔاعاله".2النقطة "

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    21212121البند البند البند البند 
  اع�د ملخص القرارات والتوصيات

  .اعمتدت جلنة الربHمج واملزيانية حمتو½ت هذه الوثيقة

        من جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعاملمن جدول أالعامل    22222222البند البند البند البند 
  اختتام ا�ورة

  اختمتت ا�ورة

  [هناية الوثيقة]

  


