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WO/PBC/29/7 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019مايو  10 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 والعشرون التاسعة الدورة
 2019 مايو 10اإىل  6جنيف، من 

 وامليزانيةقائمة القرارات التي اعتمدتها جلنة الربنامج 
عداد مانة من اإ  الأ

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل 1البند 

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل 2البند 

 .WO/PBC/29/1الوثيقة 

 (.WO/PBC/29/1اعمتدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول الأعامل )الوثيقة 

تقرير مرحيل من  -بو الاستشارية املس تقةل للرقابة التعاقب عىل العضوية يف جلنة الوي   من جدول الأعامل 3البند 

 التحكمي هيئة

 .WO/PBC/29/2الوثيقة 

 أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام ابلتقرير املرحيل الصادر عن هيئة التحكمي اخملصصة للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
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 2018والربانجمي يف عام  اس تعراض أأويل لأداء الويبو املايل من جدول الأعامل 4البند 

 .WO/PBC/29/INF/1الوثيقة 

 .WO/PBC/29/INF/1مبضمون الوثيقة علام الربانمج واملزيانية أأحاطت جلنة 

 مس تجدات عن مرشوع املقاصة التجرييب من جدول الأعامل 5البند 

 .WO/PBC/29/INF/2الوثيقة 

 .WO/PBC/29/INF/2مبضمون الوثيقة جلنة الربانمج واملزيانية علام  تأأحاط

 2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  من جدول الأعامل 6البند 

 WO/PBC/29/3الوثيقة 

ن جلن املرفقات  وكذكلت من اس تعراض أأويل شامل حبسب لك هدف اسرتاتيجي، ة الربانمج واملزيانية، واإذ انهتاإ

 (:WO/PBC/29/3)الوثيقة  2020/21وامللحقات، ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 

دخالها عىل اسرتاتيجيات التنفيذ، واخملاطر واإجراءات  "1" وافقت عىل التعديالت اليت اقرتحت ادلول الأعضاء اإ

التخفيف مهنا، وأأطر النتاجئ، والنصوص التوضيحية واجلداول اخلاصة ابملوارد، والأشاكل اخلاصة ابلتعاون فامي بني 

ىل أأهداف التمنية املس تدامة يف الرب   23و 21و 20و 19و 16و 15و 9و 8و 3و 2و 1امج الربامج، والإشارات اإ

 ؛30و 28و

صدار نسخة مراَجعة من مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  "2" مانة اإ استنادا  2020/21والمتست من الأ

ىل ما ورد يف "  "؛1اإ

اقرتاح س تُحّدث يف النسخة املراَجعة من مرشوع  2020/21وأأحاطت علام بأأن تاكليف املوظفني للثنائية  "3"

موظفي الفئة الفنية لتجس يد أأثر التغيريات اليت أأدخلت عىل جدول مرتبات  2020/21الربانمج واملزيانية للثنائية 

جور ادلاخةل يف حساب املعاش التقاعدي 2019يناير  1تُطبّق اعتبارًا من ل  والفئات العليا ، واجلدول اجلديد للأ

ثر حنو  2019فرباير  1ل حزّي النفاذ يف ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا اذلي دخ ماليني  3)تبلغ قمية ذكل الأ

 سويرسي(؛ فرنك

العالقة يف الربامج التالية واليت ستنظر فهيا جلنة الربانمج واملزيانية يف  املسائلوأأحاطت علام جبمةل أأمور مهنا  "4"

 دورهتا الثالثني:

داء املتعلق برتمجة منشورات الويبو بلك اللغات (أأ )  (؛19الرمسية )الربانمج  مؤرش الأ

مانة مع ادلول الأعضاء 23برانمج الويبو للماكفأ ت والتقدير )الربانمج  (ب) (. ويف هذا الصدد، س تعمل الأ

حراز تقدم يف عالمية يف أأقرب وقت ممكن، من أأجل اإ املسأأةل قبل  هذه املهمتة، مبا يف ذكل عىل تنظمي جلسة اإ

 ادلورة القادمة للجنة الربانمج واملزيانية؛
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س ئةل والأجوبة 28ومبادرة اخلمت الزمين الرمقي )الربانمج  (ج) (. ويف هذا الصدد، س تُنرش وثيقة موّسعة للأ

يف أأقرب وقت ممكن قبل ادلورة القادمة للجنة الربانمج واملزيانية، تتناول ابلتفصيل املسائل املرتبطة ابجملالني 

 ورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية؛التقين والقانوين وجمال امللكية الفكرية واملطروحة يف ادل

ختصيص الإيرادات والنفقات ومهنجية حتديد خمصصات الاحتادات املس تخدمة لإعداد املرفق الثالث:  (د)

مانة يف وثيقة الأس ئةل والأجوبة نسخة من حبسب لك احتاد 2020/21 للثنائية . ويف هذا الصدد، س تُدرج الأ

املسامهة الإمسية البالغة واحد يف املائة من الإيرادات املقدرة لالحتادات املموةل من املرفق الثالث دون 

 الاشرتأاكت واحتادي لهاي ولش بونة لأغراض املرصوفات املشرتكة.

طار املساءةل   من جدول الأعامل 7البند  ث يف الويبواإ  احملدَّ

 .WO/PBC/29/4الوثيقة 

" التخطيط القامئ عىل 1طار املساءةل يف الويبو، املعروض وفقا لعنارصه الس بعة ويه: "ابإ  أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام

داء واإدارة اخملاطر، و"2النتاجئ، و" " أأنشطة املراقبة، 4" الرصد واملراقبة وأ ليات الشاكوى والاس تجابة، و"3" الأ

 يئة املراقبة." ب 7" املعايري الأخالقية والزناهة، و"6املعلومات والتصالت، و" "5و"

ث لقابلية  من جدول الأعامل 8البند   تحمل اخملاطرالويبو ل البيان احملدَّ

 WO/PBC/29/5الوثيقة 

 .WO/PBC/29/5، كام هو مبنّي يف الوثيقة أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام ببيان قابلية املنظمة لتحّمل اخملاطر

 اخلطة المتويلية لس تعادة تغطية اس تحقاقات املوظفني الطويةل الأجل يف الويبو من جدول الأعامل 9البند 

 .WO/PBC/29/6الوثيقة 

 ا ييل:أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، مب

ىل  "1" لأجل يف % من خصوم اس تحقاقات املوظفني الطويةل ا50أأن توافق عىل المتويل لس تعادة مس توى التغطية اإ

 ؛مليون فرنك سويرسي 38.3 قدره الويبو، وهو ما يعادل مبلغاً 

دارة  "2" متر لش بكة املالية واملزيانية يف املسائل املتعلقة ابإ مانة مواصةل املشاركة يف العمل املس  خصوم وأأن تطلب من الأ

 التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة.

 ةاختتام ادلور من جدول الأعامل 10البند 

 ]هناية الوثيقة[


