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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 سبمترب 26: لا

 
 

   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  سلسلة االجتماعات التاسعة واألربعون
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

 الصادرة عن جلنة ملخص التوصيات
الربنامج وامليزانية يف دورتها الثامنة عشرة 

  )2011رب  سبتم16  إىل12(
  األمانةمن إعدادثويقة 

يات"ثيرد طي هذه الويقة   تو صملخص القرارات وا نة الربانمج  )WO/PBC/18/21 ثالويقة ("ل متدهتا  جلاليت ا ع
ية رشة " نواملزيا نة  ثا عيف دورهتا ا م مترب 16 إىل 12اليت انعقدت من ل  .2011سب 

 ]WO/PBC/18/21ثالويقة ييل ذكل [
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WO/PBC/18/21 

 ابإلنلكزيية: صلاأل
تارخي مترب16: لا  2011 سب 

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة الثامنة عشرة
مترب 16 إىل 12جنيف، من   2011سب 

 
 

  ملخص القرارات والتوصيات
ية نة الربانمج واملزيا متدهتا  ناليت ا جل  ع

ية .1 نة الربانمج واملزيا نتوي هذه الويقة عىل القرارات اليت اختذهتا  جل ث يات اليت تقدمت هبا يف دورهتا حت تو ص وا نة ل ثا ما ل
مترب 16 إىل 12من (عرشة  ند واملذكورة يف الويقة ) 2011سب  نود جدول األعامل والواثئق املقابةل للك  نظر يف  ثعقب ا ب ب ل

WO/PBC/18/1. 

تقرير الاكمل لدلورة  .2 يعد ا لو نة ّسـ ثا ما سب اإلل يه  ية للموافقة  نة الربانمج واملزيا حرشة  عل ن للج يه ع تعارف  علجراء ا مل
ناسب يصدر يف الوقت ا ملو  .سـ

مترب  .3 بو خالل دورة  يات ادلول األعضاء يف الو يقدم مضمون هذه الويقة إىل  سبو ي مجع ث ثيف الويقة  (2011ّسـ
A/49/16.( 

 

يات[ تو صتيل ذكل قامئة القرارات وا  ]ل
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يات تو صقامئة القرارات وا  ل

ند    من جدول األعامل1لبا
تاح ادلورة  فتا

ند    من جدول األعامل2لبا
 اعامتد جدول األعامل

 WO/PBC/18/1 Prov.2ثالويقة 

 ).WO/PBC/18/1ثالويقة (مت اعامتد جدول األعامل 

ند    من جدول األعامل3لبا
ياهتا تقةل للرقابة وتو شارية ا بو الا نة الو صتقرير  سـ ت ي ملجل  س

 WO/PBC/18/2ثالويقة 

ية علام مبضمون ال نة الربانمج واملزيا نأحاطت   .WO/PBC/18/2ثويقة جل

ند    من جدول األعامل4لبا
بو  ياحلومكة يف الو

تان   WO/PBC/18/20 وWO/GA/38/2ثيقالو

ية نة الربانمج واملزيا نإن   :جل

ثعلام ابملعلومات الواردة يف الويقةأحاطت  "1" ً WO/PBC/18/20؛ 

سأةل احلومك "2" تعرض  تقةل للرقابة أن  شارية ا نة الا ست من ا موا سـ سـ ت للج تمت مل س بو يف ضوء الواثئق ل ية يف الو
ية والاقرتاحات املقدمة من ادلول األعضاء، مبا يف ذكل الويقة  ثا َّن ث والويقة WO/PBC/18/20ملع

WO/GA/38/2ياهتا إىل ادلول األعضاء يف أقرب وقت ممكن تو ية تقدمي تقرير  تصار علهيام،  ص دون الا ب بغ . ق
ية، فور ا نة الربانمج واملزيا توىل ريس  نو جل ئ شارية سي نة الا ية، الاتصال بريس ا تتام أعامل ادلورة احلا للج ل ست ئخ

تقةل للرقابة من أجل حتديد جدول زمين مالمئ؛  ملسـا

ندوبني  "3" ية وثالثة  سقي اجملموعات اإل ية مع  شاورات غري ر ية العامة عقد  ست من ريس ا موا ميئ ن مس م مجلع قلمت مل
ش نة الا تقرير اذلي تصدره ا تمن لك إقلمي حول ا للج بو هبدف تقدمي سل تقةل للرقابة عن احلكومة يف الو يارية ا ملسـ

ية؛ نة الربانمج واملزيا رشة  تاسعة  يات حمددة إىل ادلورة ا نتو للج ل عص ّ 

نة الربانمج  "4" رشة  تاسعة  ندا يف جدول أعامل ادلورة ا بو  سأةل احلومكة يف الو للجوقررت أن تكون  ل ب ي عم ّ
ية  .نواملزيا
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ند    من جدول األعامل5لبا
يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةعرض  تد بة ا قملدير  ل  شع

شاشة  لعرض عىل ا

ية علام مبضمون هذا العرض نة الربانمج واملزيا نأحاطت   .جل

ند    من جدول األعامل6لبا
ساابت اخلاريج رشية: حلتقرير مراجع ا  لباملوارد ا

 WO/PBC/18/17ثالويقة 

ية علام مبضمون الويقة  نة الربانمج واملزيا ثأحاطت  ن  .WO/PBC/18/17جل

ند    من جدول األعامل7لبا
 2010تقرير أداء الربانمج لعام 

 WO/PBC/18/14ثالويقة 

بو ابملوافقة عىل أوصت  يات ادلول األعضاء يف الو ية إىل  ينة الربانمج واملزيا مجع ن  .WO/PBC/18/14ثالويقة جل

ند    من جدول األعامل8لبا
نة  نوية  ية ا ياانت املا سـا سـ ل لب ل س2010ل  2011ن يويو 30ديد الاشرتااكت يف ت ووضع 

نة  ية  ياانت املا سـا ل لب  2010ل
 WO/PBC/18/3ثالويقة 

نة أوصت  ية  ياانت املا بو ابملوافقة عىل ا ية العامة للو ية إىل ا سـنة الربانمج واملزيا ل ب ي مجلع ن لجل  ث الواردة يف الويقة2010ل
WO/PBC/18/3. 

سديد الاشرتااكت يف   2011ن يويو 30توضع 
 WO/PBC/18/18ثالويقة 

بو أوصت  ية العامة للو ية إىل ا ينة الربانمج واملزيا مجلع ن  .WO/PBC/18/18 ثالويقةابإلحاطة علام مبضمون جل

ساابت اخلاريج نة : حلتقرير مراجع ا ية  ياانت املا يق يف ا سـتد ل لب ل  2010ق
 WO/PBC/18/4ثالويقة 

بو أوصت  ية العامة للو ية إىل ا ينة الربانمج واملزيا مجلع ن  .WO/PBC/18/4 ثالويقةحاطة علام مبضمون ابإلجل
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ند    من جدول األعامل9لبا
ية ادلوية للقطاع العام ليذ املعايري احملا ب سنف  قضااي وآاثر: ت

شاشة  لعرض عىل ا

ية علام مبضمون هذا العرض نة الربانمج واملزيا نأحاطت   .جل

ند    من جدول األعامل10لبا
ية يا تخدام األموال الا طوضع ا ت  حسـ

 WO/PBC/18/7ثالويقة 

ية إىل أوصت  ننة الربانمج واملزيا بو ابإلحاطة علام مبضمون جل ييات ادلول األعضاء يف الو  .WO/PBC/18/7 ثالويقةمجع

ند    من جدول األعامل11لبا
تامثر سياسة الا  سـ

 WO/PBC/18/8ثالويقة 

بو ابملوافقة عىلأوصت  يات ادلول األعضاء يف الو ية إىل  ينة الربانمج واملزيا مجع ن تامثر الواردة يف املرفق األول جل ياسة الا س  سـ
 .WO/PBC/17/6ثللويقة 

ند    من جدول األعامل12لبا
 سـياسة اللغات

 WO/PBC/18/15ثالويقة 

ية نة الربانمج واملزيا نإن   :جل

 ؛WO/PBC/18/15 ثعلام ابملعلومات الواردة يف الويقةأحاطت  "1"

بو ابوأوصت إىل  "2" ييات ادلول األعضاء يف الو ث من الويقة 28الفقرة عامتد الاقرتاحات الواردة يف مجع
WO/PBC/18/15ها كام ييل  :يل، بعد تعد

نظر فهيا ادلول  .28" ية  تا تقدم األمانة ابالقرتاحات ا يالت الواردة يف هذه الويقة،  تح نادا إىل ا توا ل ل ت ث ل لل ست
 :األعضاء

تح )أ( ست لألمم ا ية ا ية اللغوية ابللغات الر ملأن متدد ا ل مس ية واإلنلكزيية (دة لتغط لصينالعرية وا ب
ية با ية واإل ية والرو نوالفر سـ سـ ية وجلاهنا واألفرقة العامةل ) نسـ بو الر ئات الو سـإىل واثئق اجامتعات  ي يي ئه

نة بدأ من  ية  ية واجلديدة بطريقة تدر شورات الر سـدلهيا، فضال عن ا ت جي سـ ئين نحو  (2011مل لعىل ا
ث باب ا لاملفصل يف ا رشوع ويقة الربانمج ) اين أعالهل نا ابملوافقة عىل املوارد الالزمة املقرتحة يف  ثور مه

ية للفرتة  تخضع . 2013-2012نواملزيا ية اللغوية لواثئق األفرقة العامتلكفة سـو يمي يف ضوء ةللتغطا تق إىل 
بة يف الفرتة  تجارب ا سـا ية للفرتة 2013-2012ملكتل ياق الربانمج واملزيا ن ويف   ؛2015-2014سـ
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يل يف آن واحد مع إعادة  )ب( بو اإللكرتوين مبزيد من ا بات ترمجة موقع الو بحث  تفصوأن  ي تطل لت م
 ."هيلكة هذا املوقع

بو بث عرب اإلنرتنت يف الو يا  ل
 WO/PBC/18/19ثالويقة 

ية أحاطت  ننة الربانمج واملزيا  .WO/PBC/18/19 ثالويقةعلام مبضمون جل

ند    من جدول األعامل13لبا
ية للفرتة اقرتا  2013-2012نح الربانمج واملزيا

 WO/PBC/18/5ثالويقة 

يه، ابملوافقة عىل اقرتاح أوصت  .1 بو والاحتادات، لك فامي  يات ادلول األعضاء يف الو ية إىل  ننة الربانمج واملزيا ي مجع ن يعجل
ية للفرتة   :ا ييل، رشط مراعاة مWO/PBC/18/5ثكام ورد يف الويقة  2013-2012نالربانمج واملزيا

بلغ  "1" نفقات  مبهجود األمانة من أجل خفض ا يون فرنك سورسي 10,2ل ي  يون فرنك سورسي 647,4من(مل ي  مل
يون فرنك سورسي637,2إىل  ي  ياسة أسفار ) مل ثال  تعلق  تلكفة فامي  يث ا ية من  سـابختاذ تدابري لرفع الفعا ي ل بل م ح

ياسة مدفوعات أحصاب اتفا باين و سـاملوظفني والغري وإدارة ا قات اخلدمات اخلاصة وأتعاب اخلرباء واحملارضين وبرامج مل
يف املوظفني من  يض تاك ناء املؤمترات و باين واألهجزة واملعدات أ ئجار ا بال وا تدربني وحفالت الا لا ث مل ختفمل ت ستق سـ

سن تاجئ واأل. حخالل تصممي مؤسيس أ يذ الربامج وا تأثري يف  تلكفة هذه إىل ا ية ا نولن تؤدي تدابري فعا ل ل لل هداف تنف
ية ناحملددة يف اقرتاح الربانمج واملزيا تقارير . ّ ية يف ا يذ تدابري الفعا تقرير عن  لوسرتجع األمانة إىل ادلول األعضاء  ل تنفب

نوية عن أداء الربانمج؛  لسـا

تفق علهيا  "2" ية ا يريات ا تاكر وا توسطة والا رشاكت الصغرية وا ملوانعاكس الربانمج اجلديد اخملصص  نص تغ ب لمل ل لل
ية، عىل ما ييلخالل د نة الربانمج واملزيا نورة  تاجئ والربامج : جل تاجئ وإطار ا نفصل عرض ا لن  8 و7 و6 و4 و3 و1ل

ية إىل الفقرة 30 و27 و21 و19 و18 و17 و14 و11 و9و تعريف 5شـ وإضافة حا تعلق  ب فامي  ية"ي  ".لتمننفقات ا

يات ادلول األعضا .2 ية أيضا إىل  نة الربانمج واملزيا مجعوأوصت  ن بو جل يه،يء يف الو تخدام يعنوالاحتادات، لك فامي  سـ إىل ا
تحقات  تح من جديد خمصصات  تني يك  بدة يف فرتة ا نفقات ا يل إيرادات تزيد عىل ا يجة  سـأي فائض حمقق  ل ملحتص ّ تف ن تك سـت لمل ن ّ

سا توايت ا ية اخلدمة، إىل أن تصل ا تأمني الصحي بعد هنا لاملوظفني بعد هناية اخلدمة، مبا يف ذكل ا سـ ئ بادئ ملل مببقة، معال 
مية ية ا حلكاإلدارة املا  .ل

سةل دورات  .3 ية مضن  ية كدورة ر نوات املزيا ية أيضا بأن تعقد دورة يويو يف  نة الربانمج واملزيا سلوأوصت  مس ن سـ ن ن ُجل
ية للفرتة  شات الربانمج واملزيا نا بارا من  بل، ا نة يف ا نا ق ت مللج عتق  .2015-2014ملسـ

نة الربانمج واملزيا .4 ية الفكرية جلوأوصت  نجزة واملقررة يف إطار برانمج ا مللكية أن تعد األمانة تقارير عن األشطة ا َّ مل ن ّن
نة ية وأن تقدهما إىل ادلول األعضاء يف دورات ا تحدايت العا للجوا مل  .ّل
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ند    من جدول األعامل14لبا
يط لرأس املال وإدارته شأن ا بو  تخطإطار الو ب  لي

 WO/PBC/18/16ثالويقة 

ية جلنة اأحاطت   .WO/PBC/18/16 ثالويقةعلام مبضمون نلربانمج واملزيا

ند    من جدول األعامل15لبا
يا واملعلومات والاتصاالت نولو شطة  متويل بعض أ يف رأس املال  شأن تو جاقرتاح  تك ن ظ  لب

 WO/PBC/18/13ثالويقة 

ية نة الربانمج واملزيا نإن   :جل

 ،WO/PBC/18/13 ثعلام مبضمون الويقةأحاطت  "1"

بلغ صت إىل وأو "2" تخدام  بو ابملوافقة عىل ا ميات ادلول األعضاء يف الو سـ ي ي فرنك سورسي من 5 180 000مجع
يا املعلومات والاتصاالت الوارد وصفه يف الويقة نولو تامثر يف  رشوع الا يذ  ية من أجل  يا ثاألموال الا ط جت تك س منف ت  ح

WO/PBC/18/13. 

ند    من جدول األعامل16لبا
تقومي لتجدات برانمج ا يجيمسـ  ت الاسرتا

شاشة  لعرض عىل ا

ية علام مبضمون هذا العرض نة الربانمج واملزيا نأحاطت   .جل

ند    من جدول األعامل17لبا
ناء اجلديد رشوع ا لبتقرير مرحيل عن   م

 WO/PBC/18/20ثالويقة 

تقرير املرحيل ية علام هبذا ا نة الربانمج واملزيا لأحاطت  ن  .جل

ند    من جدول األعامل18لبا
شأنهتقرير مرحيل رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة واقرتاح  ب عن   م

 WO/PBC/18/10ثالويقة 

ية نة الربانمج واملزيا نإن   :جل

تقرير املرحيل؛أحاطت  "1"  لعلام هبذا ا

يه، ابوأوصت  "2" بو، لك فامي  بو والاحتادات اليت تديرها الو نيات ادلول األعضاء يف الو ي ي سـتخدام لترصحي ابيعمجع
مية أقصاه بقبلغ  سمرب 4 500 000ا م متدة يف د بالغ اخملصصة ا ية وا تاحا مضن املزيا ي فرنك سورسي ال يزال  مل ملعن م ي
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ند احلاجة فقط، كام جاء يف الفقرة 2008 رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة،  ع، ألغراض   ث من الويقة10م
WO/PBC/18/10. 

ند    من جدول األعامل19لبا
سني  رشوع  تقدم احملرز يف  حتتقرير عن ا يةمل بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  لمعايري ا ي  مل

 WO/PBC/18/6ثالويقة 

ية علام مبضمون الويقة  نة الربانمج واملزيا ثأحاطت  ن  .WO/PBC/18/16جل

ند    من جدول األعامل20لبا
بة للقطاع  ته ومعايري احملا نظام املايل وال ثال  يذ الربامج احلاسوية لضامن الا سـتقرير مرحيل عن  حئ لل ت مب  العام ادلويلنفت

 WO/PBC/18/11ثالويقة 

بو ابإلحاطة علام مبضمون الويقة  يات ادلول األعضاء يف الو ية إىل  نة الربانمج واملزيا ثأوصت  ي مجع ن  .WO/PBC/18/11جل

ند    من جدول األعامل21لبا
بو ية يف الو يط للموارد املؤ تاكمل  يذ نظام شامل و يتقرير مرحيل عن  سـ ستخط لل م  تنف

 WO/PBC/18/12ثالويقة 

بو ابإلحاطة علام مبضمون الويقة  يات ادلول األعضاء يف الو ية إىل  نة الربانمج واملزيا ثأوصت  ي مجع ن  .WO/PBC/18/12جل

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 

 

 

 


