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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 سبمترب 1: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

   عشرةاخلامسة الدورة
 2010 سبمترب 3 إىل 1جنيف، من 

  امليزانية على املشروعات املقرتحةإعداد  إجراءتطبيق 
  من اللجنة التنمية وامللكية الفكرية

  لتنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية
  األمانةمن إعداد

شأن إجراء بو احلايل  ب الو يةإعداد ي  ناملزيا
بو  .1 يات ادلول األعضاء يف الو ست  يا مجع توبرلمت بارش 2009 كمن األمانة يف أ تعلق "ت أن  ملمراجعة اإلجراء ا

يذ  ية الفكرية  ية وا نة ا رشوعات اليت تقرتهحا  ية ا نفمبزيا لتمللك من جل مل شطة لتن رشوعات واأل نا ندرجة يف ظل جدول مل ملا
ية ية يف دورهتا العادية لتمنأعامل ا نة الربانمج واملزيا نامجة عن تكل املراجعة إىل  يات ا تو ن، هبدف رفع ا جل ل ص ل

بةل  1."ملقا

مترب  .2 نعقدة يف  رشة ا ية يف دورهتا الرابعة  نة الربانمج واملزيا شات  نا سبوجاء ذكل الالامتس عقب  مل ع ن جل ق ، 2009م
ندرجة يف ظل جدول  أاثواليت شطة ا رشوعات واأل شأن متويل ا سائل  ملرت ادلول األعضاء إابهنا عددا من ا ن مل ب مل

يذها، ومهنا ما ييل ية و تنفأعامل ا  :لتمن

نظر إىل  "1" توفرة اب سأةل األموال ا لاحلاجة إىل معاجلة  مل نة م ية ودورة  نة ا جلقرص الوقت بني دورة  من لتجل

ية؛  ناملزيا

ية إعداد ملامتويل و "2" ية وإدراهجا مضن  ندرجة يف ظل جدول أعامل ا معلرشوعات واألشطة ا من مل لتن
ية؛  ناملزيا

                                                           

تقرير العام  1 بو مجالجامتع لانظر ا ييات ادلول األعضاء يف الو يف من اذلي انعقدع توبر 1سبمترب إىل  22جن يف   الفقرة A/47/16ثالويقة  (2009 كأ
275.( 
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ية و "3" ندرجة يف ظل جدول أعامل ا رشوعات واألشطة ا منيذ ا مل ن لتمل بو يف إطار إدارة تنف القامئة عىل يالو
تاجئ  .لنا

سائل اليت .3 ملوقد رد املدير العام يف تكل ادلورة عىل ا ية تقوم ّ ية إلعداد املزيا شاء آ ن أاثرهتا ادلول األعضاء مقرتحا إ ل ن
ندرجة يف ظل جدول أعامل َّحتدد : عىل ما ييل رشوعات واألشطة ا ية اخملصصة  ملبقا اعامتدات املزيا ن للم ن مسـ

ية بوُ وت،لتمنا رشوعات واألشطة مضن برامج الو يدرج تكل ا ن نظ. مل ية مواصةل ا لوشدد املدير العام عىل أ ر يف مه
يل  بل اقرتاح حل حمدد صتفا بار الواجبقذكل الاقرتاح األويل  شغل عتيويل الا يع ادلول األعضاءيملا   .مج 

يةتزال ماو .4 ندرجة يف ظل جدول أعامل ا رشوعات واألشطة ا يذ ا يا  نظمة تويل أولوية  من ا مل ن مل عل لتمل نجاح لتنف ب 
ية برمهتانوضامن القدر الاكيف من املوارد لألشطة اإلمن بان بوناء عىل طلب . ئا يات وإذ أخذان يف ا سـا حلمجلع

شات  قنا رشةم ية يف دورهتا الرابعة  عنة الربانمج واملزيا ن متويل جل ية  ية واحلا نا املامرسات املا ل، فقد را ل ض جع
ياق دورة إعداد ويقة برانمج ال يذها يف  ية و ندرجة يف ظل جدول أعامل ا شطة ا رشوعات واأل ثا سـ من مل ن تنفمل بو لت يو

يهتا ناية خاصة يف تكل املراجع. نومزيا نا  عوأو ندرجة يف ظل جدول أعامل  لضامن ةلي رشوعات واألشطة ا ملدمج ا ن مل
ية يف إطار إدارة  بو لتمنا تاجئيالو تهلنالقامئة عىل ا ياق أداء الربانمج بر يمي يف  يال للرصد وا م،  سـتق له ًس  .ت

بع .5 تتوتصف هذه الويقة اإلجراء اذلي  تاجئ كام ث ية يف إطار اإلدارة القامئة عىل ا يط وإعداد املزيا بو  نه الو ن تخط لي لل
نظر يف  للتعرض اإلجراء اذلي تهنجه  رشوعات تسـ ته واملوافقة عىل تكل ا ية وأ ملرشوعات جدول أعامل ا شط من نم لت

ها يلواألشطة ومتو ية،ن ساعة الر سـ مركزة يف الوقت ذاته عىل قضااي ا ئيل يات ّوييل ما تقدم مجم. ً تو صوعة من ا ل
نظر فهيا ية  نة الربانمج واملزيا تاملطروحة عىل  ن رشوعات .لجل مل ويف مرفق هذه الويقة عرض لألموال اخملصصة  ث

تخداهما حىت اترخيه  ية وا سـجدول أعامل ا سطس 31أي (لتمن  ).2010غ أ

نظر  بو وا ية الو يط وإعداد مزيا لدورة ا ي ن تهلتخط ية وأ رشوعات جدول أعامل ا شطيف  نمن لت  علهيا  واملوافقةم
ها  يلومتو

تاجئ .6 شطهتا ونفذها يف إطار إدارهتا القامئة عىل ا بو أل نختطط الو ت ن تكون مما ييللي أهداف " 1 ": ي، وهذا اإلطار 
ية عىل األجل الطويل  ها الاسرتا نظمة وتا يجا ن تمل توسط(جئ ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا واألهداف " 2"؛ )تيج

بة تاجئ املر تقوا ية لألجل القصري لن تابعة واألهداف املر حل ومؤرشات األداء وأسس ا ية(مل نويقة الربانمج واملزيا ) ث
بق؛  يق ما  يات املرسومة  سـوالاسرتا لتحقيج يص املوارد " 3"ت ية(ختصو نويقة الربانمج واملزيا نواألشطة " 4"؛ )ث

تاجئ  يق ا سامه يف  ناليت  لت ية اخملصصة إلدارة" 5"؛ )خطط العمل(حتق نظمة لواآل نظام الرصد (مل األداء يف ا
يمي نظمة " 6"؛ )لتقوا يغ عن األداء يف ا ملوأدوات ا  ).تقرير أداء الربانمج(لتبل

تد يف إطار  .7 يهتا،  بو ومزيا متوأما دورة برانمج الو في نواتزن بة إعداد . لسـمين رابعي ا تعا قوتصادف ادلورات ا مل
ية  نويقة الربانمج واملزيا تنيّلكث ية للفرتة و. سـن  ثاال عىل ذكل ويقيت الربانمج واملزيا ننأخذ  ث  والفرتة 2013-2012مل

شلك: 2014-2015 لبني ا سل أدانه 1 ّي يةلتسلا نوي " 1:  "، ويهئيسـ الزمين وحمطات ادلورة الر لسـاملوعد ا
يات؛  ثابت النعقاد اجامتعات ا مجلعا شأن ويقة الربانمج واملزيا" 2"ل نوموعد تقدمي الاقرتاحات  ث ية؛ ب

بات تقدمي الواثئق لدلول األعضاء يف  "3" بةمتطلو نا يد ا سـاملوا مل بل الاجامتعاتع هل إجياد ق  لس، علام بأن من ا
رشوعات جديدة  شطة أو  ساحنة إلضافة أ مالفرص ا ن ية ل به من موارد يف اقرتاحات الربانمج واملزيا نمع ما  تتطل

تداء من (  ).2011 فصاعدا مع حل مؤقت لعام 2013-2012با

شطهتاوأما  .8 بو وأ يع برامج الو تني ويغطي  يهتا، ففهيا يقوم إطار العمل لفرتة  نظمة ومزيا نويقة برانمج ا ي مج مل نث قد و. سـن
تني  تخطى ا سحب عىل فرتات  بادرات أيضا  نتخذ  سـم لت ت ن سحب عىل فرتات أطول من اليف مضامر الربامج ُت تنيت 

هاسـنتني أو جمرد  معتقاطع  تنيّومتول هذه ا. ت بة لك  تعا ها ا يات برا نبادرات من مزيا ق سـجم مل ن  .مل
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نظر يف  .9 ية الفكرية ا ية وا نة ا لتوىل  من جل مللكت ية واملوافقة لت ندرجة يف ظل جدول أعامل ا رشوعات واألشطة ا منا مل ن لتمل
نعقدتني يف أبريل تني ا نو ملعلهيا يف دورتهيا ا ي شلك( ونومفرب لسـ ثة تحبثقد و). 1 لانظر ا ثا نة يف دورهتا ا ل ا ل للج

نعقدة يف أبريل رشوعات 2009 ملا سعة  م،  يات (ت تو صيذ ا ل رشوعات  واكنت) 10 و9 و8 و5 و2لتنف مثالثة 
يات (متخصصة  تو صيذ ا ل نا يف ويقة .  واسعحمل اتفاق )32 و27 و24 و23 و20 و19 و16 و7لتنف ثوقد أدر ج

الاعامتدات اخملصصة  حتت ابب املوارد غري اخملصصة خلالف املوظفني 2011-2010نية للفرتة الربانمج واملزيا
رشوعات  يذ الفوري  يف املرتبة عىل بدء ا تاك ية ا رشوعات فضال عن الاعامتدات الرضورية  ملتكل ا ت ل ل تغط مل لتنفل ل

ية،  ية يف ظل جدول أعامل ا لتمنإضا نة ةوافقم برشطف نععلهيا للج ا  .2009قدة يف نومفرب مليف دورهتا ا

رشوعات  .10 يت املوافقات بإدراج  موقد مسح تو ية اكمةل ق ًجدول أعامل ا يط ووضع الربامج لتمن لتخطيف إجراءات ا
تاجئ نظمة القامئة عىل ا ية ويف إطار إدارة ا نوإعداد املزيا مل ية . لن بارات اإلمنا ية والا ئويطرح دمج جدول أعامل ا ت عمن لت

شطة يذ نعامة مضن أ تحدايت احملورية  نظمة العادية أحد ا لتنف برامج ا ل ميه مل ية و تعمجدول أعامل ا ثانظر الويقة (لتمن
CD/IP/5/2 .( ية رشوعات جدول أعامل ا ية يف هذا الاجتاه إدراج  منولعل من اخلطوات الر م لتسـ ته ئي نشطوأ

هم يف  بة اليت  تاجئ املر ها رصاحة اب بو وو يع برامج الو سيف معل  تق ستصل ن ي  .حتقيقهالمج

ية عىل عدة برامج .11 رشوعات ا سحب بعض  منو م لتن رشوعات اةل ويف هذه احل. ت تكل ا ملتوزع األموال اخملصصة  ل َّ
ية نة. ملعنعىل الربامج ا ية الرا يغ مضن األنظمة املا يد يف إدارة املوارد وطرق ا ئا من ا تج ذكل  هوقد أ ل بل لتن تعق لي  .ش

تالوما زن .12 تصدى  ل  تحدايت ن يةلكل ا يق جدول أعامل ا بة  هودة  يق ا منبفضل همام ا سـ شع لتسـ ن ل تن ملعت بقى من . ل يو
ية  يذ جدول أعامل ا ية لضامن  بادئ األسا منالرضوري الوقوف عىل ا سـ لتمل بو القامئة العام إلطار اإليف تنف يدارة الو

تاجئ   .ومبا يامتىش مع ذكل اإلطارلنعىل ا

يات يةصتو نة الربانمج واملزيا ن مطروحة عىل   جل
ية جلنة إن فسـبق، يف ضوء ما  .13 رشوع اقرتاحنالربانمج واملزيا نظر يف  ممدعوة إىل ا بو املايل ل ي حيمكه نظام الو

ته تا لعام و 2حئوال تدرجة تضم حال مؤ بارة عن مقاربة  قهو  م تداء من الفرتة 2011ع تاكمال ا ب وحال  -2012م
بني أدانه، كام 2013  .مهو 
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تقايل لعام  شطهتا2010نحل ا ية وأ رشوعات ا متويل  ن  من لتم  ل

رشوعات اليت  .14 بة إىل ا ملاب ية يف نومفرب توافقلنسـ نة ا من علهيا  تحدد األمانة املوارد يف 2011 وأبريل 2010لتجل سـ، 
ية ية احلا لويقة الربانمج واملزيا ن يب . ث ملو تجسـ رشوعات اليت سن ملبات ا ية يف نومفرب افقتوتطل نة ا من علهيا   2010لتجل

تاح2010وأبريل  يذ ست و تظارللتنف املوارد املطلوبة   .نفورا ودون ا

تاكمل  تداء من الفرتة ملاحلل ا  2013-2012با

رشوعات واألشطة وأية تعديالت ستساعد األمانة ادلول األعضاء  .15 يع ا نعىل أن تضمن  مل بل الحقة تطرأمجل ق علهيا 
ياأن ية هنا نة ا ئ توافق علهيا  من ياان رصحياوصفا  ،لتجل بتضمن  يةاب ي تا لألمور ا  :ل

شطةالربانمج الواحد أو األكرث اذلي  "1" رشوعات واأل يذ ا نمن املقرتح  مل   يف إطاره؛تنف

هاو "2" سامه يف  شطة أن  رشوعات واأل بة اليت يراد من ا يجة الواحدة أو األكرث املر يقا تق حتقت تن ن مل ية ل كيف و
 ؛ يف ذكلهاهماسإ

 املوارد الرضورية احملددة يف إطار لك برانمج معين؛و "3"

تني اتوزيع و "4" ند (سـنملوارد املطلوبة للك فرتة  بة،  تعا ية ا عميكن إدراهجا يف واثئق الربانمج واملزيا مل قن ل
 )الرضورة

رشوعات .16 يفة فقط عىل منوذج واثئق  يق ذكل بإدخال تعديالت  موميكن  طف يا ألغراض حتق تخدم حا ية ا ل ا سـ ملمن لت
ية يذ جدول أعامل ا رشوعات املقرتحة  منا لتمل يجة . لتنف ية إشارة رصحية نتو نذكل أن تضاف إىل ويقة الربانمج واملزيا ث

رشوعات  هام تكل ا ية وإ نة ا رشوعات اليت أقرهتا  مليف الوصف اخملصص للك برانمج معين إىل ا من جل سمل توقع يف لت ملا
تاجئ ا لنيق ا بةحتق تعرض . تقملر ية أيضا جدوال ملخصا  نورد يف ويقة الربانمج واملزيا سـو ن ث األموال اخملصصة  اكفةيسـ

رشوعات  يةجدول أعامل مليف لك برانمج   .لتمنا

ية يف وأما  .17 نة ا ية اليت توافق علهيا  تعلقة جبدول أعامل ا شطة ا رشوعات واأل يذ ا مناملوارد املطلوبة  جل من مل ن تمل لت ل لتنف
شلك واسع يف دورة أبريل ابإلضافة  (2011ومفرب ن نة قد اتفقت علهيا  بإىل تكل اليت تكون ا ويف ) 2011للج

شلك واسع (2012أبريل  نة قد اتفقت علهيا  بمبا فهيا تكل اليت تكون ا سـهبا )للج ند الرضورة و تجمع  ح  ع فستسـ
ية  ية منقحةنمن مزيا شطة اليت وأما املوا 2013.3-2012 للفرتة تمكيليةن أو مزيا رشوعات واأل يذ ا نرد املطلوبة  مل لتنف

ية يف نومفرب  نة ا منتوافق علهيا  شلك واسع (2012لتجل تفق علهيا  بابإلضافة إىل تكل اليت   )2012 يف دورة أبريل ت
شلك واسع يف أبريل  نة قد  وافقت علهيا أو اتفقت علهيا  بوتكل اليت تكون ا تدرج يف اقرتاح 2013للج ف، 

ية للفرتة الربانمج واملزي ية  2015-2014نا تمكةل للويقة الربانمج واملزيا يغة معدةل أو  نأو يف  ث سـ  2015-2014مص
يغة معا،  ًأو يف الاقرتاح وا سـهبالص حند الرضورة و شلك (ع بني يف ا لكام هو   .) أدانه2 م

تهوإحدى مزااي .18 ية وأ رشوعات جدول أعامل ا يط  تاكمل هو أن ا شط احلل ا من مل تخط نمل ها  لتل يات  لورصد املزيا ن
بو  شطة الو يواكب سائر أ يتدرج  ن ل ية، مع احلفاظ يف الوقت ذاته عىلفسي بارات اإلمنا ئهل بذكل تعممي الا عت  يس

تحىل مبزيد من املرونة متويل  ية  شديد علهيا بفضل آ ية وا ية املعلقة عىل جدول أعامل ا تاأل ل ت من للمه ل لت وعالوة عىل . ّ
يذ  يات جدتتنفذكل، فإن رصد  ية صو ياق، لتمنول أعامل ا يمي األداء يف هذا ا ية عامة و سـواألشطة اإلمنا ئ لن تق

ية  تاجئ اإلمنا يمي ا بو عىل  تاجئ، ويف ذكل ما يعزز قدرة الو بو القامئة عىل ا هّال يف إطار إدارة الو ئيكون  ن ي ن ي لسـ تقل مس
ها  .قعوو

                                                           

نظام املايل ل9-2 املادةتنص  3 بول من ا تهيلو تىض : " ما ييل عىلحئ وال يامث ا ية  نقحة للربانمج واملزيا ية و قجيوز للمدير العام أن يقدم مقرتحات  ح نم تمكيل
نص املادة " .األمر ذكل رشية : " عىل ما ييل10-2تكام  ية وا بات املوارد املا يريات املدخةل عىل  ية ا نقحة للمزيا ية وا بشمل املقرتحات ا ل تطل تغ ن مل يل لت م ل لتمك

ند إعداد املقرتحات األوية للربانمج  "1" :تبطة مبا ييلاملر بؤ هبا  تطلب معال عاجال، ومل يكن ابإلماكن ا شطة اليت يرى املدير العام أهنا  لاأل ع ت ت نن ل ً ً
ية  ."نواملزيا
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شلك  ية : 2لا رشوعات جدول أعامل ا ية  منسار إعداد اقرتاحات املزيا مل ن تهلتم  نشطوأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية  .19 ية مدعوة إىل تو نة الربانمج واملزيا صإن  ن جل
بو ابملوافقة عىل  ييات ادلول األعضاء يف الو مجع

 من هذه 18  إىل13 الفقرات منالاقرتاحات الواردة يف 
شلك حمل مراجعة .ثالويقة متد هبذا ا ل ويكون اإلجراء ا ملع
نة عام يف د  .2013للجورة ا

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 

���و�
ت ��ول أ��
ل ا������

ت ا��������)���(���ف ا�

���و�
ت ��ول أ��
ل ا������

2010-201020112011ا����ا��� ا��
د�� 2011-2010

���
                       373%13,2                         57                    430                     215                   215ا������ ا����� و��
�� ا���

                       318%11,5                         42                    360                     155                   205ا������ ا����� وا���� ا��
م


ذ إ�� ا������                    094 1%16,1                       211                 305 1                     653                   653ا������ ا����� و$�����&�
 ا�����%
ت وا�$#
�ت وا�"�ة ا������ وا��


ذ إ�� ا�����%
ت ا��*��(� �
�)�اءات                       757%19,1                       179                    936                     562                   374ا�*�)
ط أدوات ���

��7 �4� ا��*
67 ���5 د14 ����4 ا��23 وا�*(��1 ���0 أ�/.�
$�;�; إ:
ر ا���)� �9دارة ا�(
ا���>�� �4� ا�*����
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 ]ثهناية املرفق والويقة[ 


