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التوصيات الصادرة عن جلنة القرارات وملخص 
عشرة التاسعة الربنامج وامليزانية يف دورتها 

  )2012 سبتمرب 14 إىل 10(

  األمانةمن إعدادثويقة 

يات"ثيرد طي هذه الويقة   تو صملخص القرارات وا نة الربانمج ) WO/PBC/19/27ثالويقة " (ل متدهتا  جلاليت ا ع
ية تاسعة يف دورهتا " نواملزيا مترب 14 إىل 10عرشة اليت انعقدت من لا  .2012سب 

 

 ]WO/PBC/19/27ثتيل ذكل الويقة [
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WO/PBC/19/27 

 إلنلكزييةاب: األصل
تارخي مترب14: لا  2012 سب 

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة التاسعة عشرة
مترب 14 إىل 10جنيف، من   2012سب 

 
 

  ملخص القرارات والتوصيات

ية نة الربانمج واملزيا متدهتا  ناليت ا جل  ع

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 ية نصوص حت نة الربانمج واملزيا نالقرارات اليت اختذهتا  يات اليت تقدمت هبا يف دورهتا جل تو صوا ل
تاسعة  مترب 14 إىل 10من (عرشة لا ند واملذكورة يف ) 2012سب  نود جدول األعامل والواثئق املقابةل للك  نظر يف  بعقب ا ب ل

 .WO/PBC/19/1 ثالويقة

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

توبر  .3 بو خالل دورة أ يات ادلول األعضاء يف الو يات إىل  تو يقدم ملخص القرارات وا كو ي مجع ص ل  2012ّسـ
 ).A/50/14 ثالويقة يف(

 

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

  من جدول األعامل2لبند ا
  اعامتد جدول األعامل

 WO/PBC/19/1 PROV.3ثالويقة 

تمد جدول األعامل  ُا  )./WO/PBC/19ثالويقة (ع

ند    من جدول األعامل3لبا
تقةل للرقابة شارية ا بو الا نة الو سـتقرير  ت ي ملجل  س

تقةل للرقابةتقرير  شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل  س

 .WO/PBC/19/10 ADD وWO/PBC/19/10 تانقثيالو

ية علام  نة الربانمج واملزيا نأحاطت  تقةل للرقابةجل شارية ا بو الا نة الو سوي  تقرير ا سـاب ت ي للج ل ملل  .س

تقةل للرقابة شارية ا بو الا نة الو تعاقب عىل عضوية  سـا ت ي جل ملل  س

 WO/PBC/19/11 ةقثالوي

ية نة الربانمج واملزيا نإن   :جل

بعةّقررت  "1" تألف من  ئة حتكمي  سـيل  ت هي شارية ممثلني عن ادلول األعضاء  تشك نة الا يار أعضاء ا تال للج ست خ
تقةل للرقابة وفقا للفقرتني   ؛WO/GA/39/13ث من الويقة 19 و18ملسـا

تقةل للرقابة وأحاطت علام  "2" شارية ا نة الا يار أعضاء ا ية ا بدأ من مث  سـبأن األمانة  ت للج ت ملمعل س خ بارا من ست عتا
تقةل للرقابة WO/GA/39/13ث الويقة  وفقا لألحاكم الواردة يف2013عام  شارية ا نة الا تصاصات ا سـ وا ت ملللج س خ

مترب  تعقد يف  ية يف دورهتا اليت  نة الربانمج واملزيا ياهتا إىل  تحكمي تو ئة ا سبهبدف أن ترفع  سـ ن جل ص ل  .2013هي
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ند    من جدول األعامل4لبا
ثاق الرقاب تقةل للرقابة و شارية ا بو الا نة الو يمراجعة همام  سـ ت ي مجل يةملس  خلة ادلا

ساابت اخلاريج تصاصات مراجع ا حلوا  خ
 .WO/PBC/19/20 REVثالويقة 

ية نة الربانمج واملزيا نإن   :جل

بو للرقابة اإلدارية أوصت  "1" ثاق الو ها عىل  تعديالت املقرتح إدخا بو ابملوافقة عىل ا ية العامة للو يا ي ل ي ممجلع ل
نة الو تصاصات  ساابت اخلاريج وا تصاصات مراجع ا يوا جل خحل تقةل للرقابة الواردة يف خ شارية ا سـبو الا ملت س

 ؛.WO/PBC/19/20 REV ثالويقة

ته سوف تعدل وفقا ذكلوأحاطت  "2" نظام املايل وال ية من ا َّعلام بأن األجزاء ا حئ ل ملعن ً. 

ند    من جدول األعامل5لبا
بو ية يف الو ياإلدارة ادلا  خل

 WO/PBC/19/26ثالويقة 

ية نة الربانمج واملزيا نإن   :جل

تقةل للرقابة وابملالحظات اليت أبدهتا  "1" شارية ا نة الا ية العامة وتقرير ا تقرير ريس ا سـأحاطت علام  ت للج ب مجلع ملب س ئ
شأن   ؛)WO/PBC/19/26ثالويقة (لادلول األعضاء يف ذكل ا

نة  "2" رشين  نود جدول أعامل ادلورة ا ندا من  بو  سأةل احلومكة يف الو للجوقررت بأن تكون  ب ب ي لعم ً ّ
ية الربانمج  .نواملزيا

ند    من جدول األعامل6لبا
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا قعرض ملدير  ل  شع

ية علام مبضمون هذا العرض نة الربانمج واملزيا نأحاطت  رشية إىل . جل نوي عن املوارد ا تقرير ا ست أيضا أن يكون ا لبوا سـ ل لمت ل
تقارير املقدمة إىل ادلورة  بل مضن ا يق يف ا ّنة ا ل سـ ملسـتقجل نت يهل نظر  ية ا ية  نة الربانمج واملزيا ية  فاخلر ليف بغ ن  .للج

ند    من جدول األعامل7لبا
ساابت اخلاريج  حلتقارير مراجع ا

ساب اإللكرتوين تحدة ادلويل  بو يف مركز األمم ا شاركة الو ية  بة املا يق يف املرا للحتد مل ي مل ل ق  ق
 WO/PBC/19/17ثالويقة 

ية ا ية أوصت ا نة الربانمج واملزيا مجلعإن  ن  .WO/PBC/19/17ثلعامة ابإلحاطة علام مبضمون الويقة جل
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باين رشوع أمن ا ناء و رشوعات ا ية  بة املا ساابت اخلاريج يف املرا يق مراجع ا ملتد ب ل محل لمل ق  ق
 WO/PBC/19/18ثالويقة 

ية العامة ابإلحاطة علام مبضمون الويقة  ية أوصت ا نة الربانمج واملزيا ثإن  مجلع ن  .WO/PBC/19/18جل

يق امل تد قا تاكمةل للمعلومات ل يذ نظام اإلدارة ا رشوع  ملعلومايت يف  تنف  )AIMSنظام (م
 WO/PBC/19/19ثالويقة 

ية العامة ابإلحاطة علام مبضمون الويقة  ية أوصت ا نة الربانمج واملزيا ثإن  مجلع ن  .WO/PBC/19/19جل

ند    من جدول األعامل8لبا
 2011-2010تقرير أداء الربانمج للفرتة 

 2011-2010انمج للفرتة تقرير أداء الرب
 WO/PBC/19/2ثالويقة 

ية نة الربانمج واملزيا نإن  يمي ذايت من هجة األمانة، قدجل ته  تعرضت تقرير أداء الربانمج، وإذ تقر  كتق، إذ ا يع بطبسـ  أوصت ّ
ية العامة  سني اليت طرحهتا ادلول األعضاء املمجلعا شاغل واقرتاحات ا يقات وا تحبإقراره، رهن األخذ اب مل لتعل درجة يف تقرير ل

تقرير أداء الربانمج  نة واملرفقة أيضا  با  .)WO/PBC/19/2ثالويقة (للج

ية ت نا شأن تقرير أداء الربانمج  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يت  ئقرير ا ث ب ل للشع قل  2011-2010لتثب
 WO/PBC/19/3ثالويقة 

ية أوصت  نة الربانمج واملزيا نإن   .WO/PBC/19/3ثحاطة علام مبضمون الويقة ابإلمجعيات ادلول األعضاء جل

شطة الربانمج   18نتقرير عن أ
ـي  شفهعرض 

ية  نة الربانمج واملزيا نإن  تايب يف جل تاح هذه املعلومات مقدما ويف شلك  ست أن  ـي وا كأحاطت علام مبضمون العرض ا ت َّمت لل شفه
بل  .ملسـتقا
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ند    من جدول األعامل9لبا

ية "تعريف ية" لتمننفقات ا ياق ويقة الربانمج واملزيا نيف  ث  سـ
 WO/PBC/19/25ثالويقة 

يةإن  ننة الربانمج واملزيا  :جل

ية، وأحاطت علام  "1" نفقات ا بت ابقرتاح الريس وأحاطت به علام وهو اقرتاح يريم إىل وضع تعريف أدق  منر لتل ّ ئ ّح
 بتعليقات ادلول األعضاء؛

نظر يف اقرتاح الريس؛َودعت ادلول األعضاء إىل  "2" ئمواصةل ا  ل

ية  "3" نا ية  رشوع الربانمج واملزيا تعريف املقرتح إزاء  بار ا ست أيضا من األمانة ا ئوا ث ن ل ت للمت م خ ، إىل 2015-2014ل
ية، وإبراز أوجه الفرق  نة الربانمج واملزيا بةل  بل ادلورة ا تعريف احلايل املؤقت، كام مت تطويره  يق ا نجانب  للج ل ملقب ق ّ تط

تعريف املقرتحئيسـالر تعريف احلايل وا لية بني ا شأن اعامتد . ل ساس مبواقف ادلول األعضاء  بويكون ذكل دون  م
ثالاقرتاح احلايل للريس الوارد يف الويقة   ؛WO/PBC/19/25ئ

ية "4" نة الربانمج واملزيا رشين  نود جدول أعامل ادلورة ا ندا من  ية  نوقررت أن يكون تعريف نفقات ا للج ب ب لعمن لت ّ .
ية سـيطو نا ية  ئبق عىل ويقة الربانمج واملزيا ث ن للث يه2016-2017َّ عل تعريف جديد يف حال الاتفاق  ٌ. 

ند    من جدول األعامل10لبا
نوية لعام  ية ا ياانت املا سـا ل لب سديد الاشرتااكت يف 2011ل  2012ن يويو 30ت؛ ووضع 

نوية لعام  ية ا ياانت املا سـا ل لب  2011ل
 WO/PBC/19/4ثالويقة 

نة الربان ية جلإن  ية لعام نمج واملزيا ياانت املا بو ابملوافقة عىل ا ية العامة للو لأوصت ا ب ي  كام وردت يف 2011لمجلع
 .WO/PBC/19/4 ثالويقة

نوية لعام  ية ا ياانت املا ساابت اخلاريج عن ا سـتقرير مراجع ا ل ب لحل  2011ل
 WO/PBC/19/6ثالويقة 

ية  نة الربانمج واملزيا نإن  بوجل ية العامة للو يأوصت ا  .WO/PBC/19/6 ث ابإلحاطة علام مبضمون الويقةمجلع

سديد الاشرتااكت يف   2012ن يويو 30توضع 
 WO/PBC/19/7ثالويقة 

ية  نة الربانمج واملزيا نإن  بو ابإلحاطة علام مبضمون الويقةجل ية العامة للو ثأوصت ا ي  .WO/PBC/19/7 مجلع
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ند    من جدول األعامل11لبا
ية للفرتة   2011-2010لتقرير اإلدارة املا

 WO/PBC/19/5 Corr.2 و.WO/PBC/19/5 Corr وWO/PBC/19/5 الواثئق
 WO/PBC/19/5 Corr.3و

ية للفرتة  بو ابملوافقة عىل تقرير اإلدارة املا يات ادلول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الربانمج واملزيا لإن  ي مجع ن  .2011-2010جل

ند    من جدول األعامل12لبا
يا تخدام األموال الا طوضع ا ت  يةحسـ

 WO/PBC/19/8ثالويقة 

ية نة الربانمج واملزيا نإن  بو مبا ييلجل يات ادلول األعضاء يف الو ي أوصت   :مجع

 ؛WO/PBC/19/8ثاإلحاطة علام مبضمون الويقة  "1"

 .WO/PBC/19/8ثالويقة  من 9وإقرار الاقرتاح الوارد يف الفقرة  "2"

ند    من جدول األعامل13لبا
يفتقرير م: 2012عرض مايل لعام  تاك ية ا يذ تدابري فعا لرحيل  ل ل  لتنف

 WO/PBC/19/9ثالويقة 

بو ابإلحاطة علام مبضمون الويقة  يات ادلول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الربانمج واملزيا ثإن  ي مجع ن  .WO/PBC/19/9جل

ند    من جدول األعامل14لبا
تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة متويل عىل األجل الطويل  للا  ل

 WO/PBC/19/23ثالويقة 

ية درست مضمون الويقة  نة الربانمج واملزيا ثإن  ن تقدميه WO/PBC/19/23جل ياغة الاقرتاح  ست من األمانة إعادة  ل وا ص لمت
يقات اليت تقدمت هبا ادلول األعضاء نة، مع مراعاة املالحظات وا بةل  تعليف ادلورة ا لللج  .ملق
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ند    من جدول األعامل15لبا
نظام املا تهلتعديالت مقرتحة يف ا  حئيل وال

 WO/PBC/19/21ثالويقة 

ية نة الربانمج واملزيا نإن   :جل

بو املوافقة  "1" ية العامة للو يأوصت ا َّعىل املواد املعدةل مجلع  6.6 و5.6 و4.6 و3.6 و2.6 و1.6 و10.5 و13.3ُ
 ؛WO/PBC/19/21ث كام وردت يف الويقة 8.11 و10.8 و7.6و

ية و "2" بو ابإلحاطة مجلعأوصت ا تعديالت الحئيالعامة للو تخدبعلام  نظام املايل واملصطلحات ا سـة ا مرفقات مة يف ملل
ته نظام املايل وال حئا  .ل

ند    من جدول األعامل16لبا
يجي تقومي الاسرتا تتجدات برانمج ا ل  مسـ

 WO/PBC/19/22ثالويقة 

بو ابإلحاطة علام مبضمون ال يات ادلول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الربانمج واملزيا يإن  مجع ن  .WO/PBC/19/22ثويقة جل

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

 WO/PBC/19/24 وWO/PBC/19/12 تانثيقالو

تني  بو ابإلحاطة علام مبضمون الو يات ادلول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الربانمج واملزيا ثيقإن  ي مجع ن  WO/PBC/19/12جل
 .WO/PBC/19/24و

ند    األعامل من جدول18لبا
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  متقرير مرحيل عن 

 WO/PBC/19/24 وWO/PBC/19/13 تانثيقالو

ية نة الربانمج واملزيا نإن  بو ابإلحاطة علام مبضمون جل يات ادلول األعضاء يف الو ي أوصت  تني مجع  WO/PBC/19/12ثيقالو
رشوع قاعة اWO/PBC/19/24و تعلق  ية فامي  تا مب مع الضامانت ا ي ل ية  "1: "ملؤمترات اجلديدةل تا بو تقارير  بتقدم الو ك ي ّسـ

رشوع؛  تجدات وضع ا يغ  هرية مع ادلول األعضاء  ية  ملهرية ولقاءات إعال سـ مببل للت ش م تقدم األمانة رشحا مفصال عن  "2"ش ّو ّ سـ
ها تدوين اتر خياألحداث اليت أدلت إىل إهناء العقد   .ل
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ند    من جدول األعامل19لبا
يذ يةتنفتقرير مرحيل عن  يط للموارد املؤ سـ نظام ا ستخط  ل

 WO/PBC/19/14ثالويقة 

بو ابإلحاطة علام مبضمون الويقة  يات ادلول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الربانمج واملزيا ثإن  ي مجع ن  .WO/PBC/19/14جل

ند    من جدول األعامل20لبا
ية باين احلا سالمة واألمن يف ا سني معايري ا رشوع  لتقرير مرحيل عن  مل ل حت  م

 WO/PBC/19/15يقة ثالو

بو ابإلحاطة علام مبضمون الويقة  يات ادلول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الربانمج واملزيا ثإن  ي مجع ن  .WO/PBC/19/15جل

ند    من جدول األعامل21لبا
بة للقطاع ا ته ومعايري احملا نظام املايل وال ثال  يذ الربامج احلاسوية لضامن الا سـتقرير مرحيل هنايئ عن  حئ لل ت مب  لعام ادلويلنفت

 WO/PBC/19/16ثالويقة 

بو ابإلحاطة علام مبضمون الويقة  يات ادلول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الربانمج واملزيا ثإن  ي مجع ن  .WO/PBC/19/16جل

ند    من جدول األعامل22لبا
تقرير  ية(لاعامتد ا يات املقدمة يف ادلورة احلا تو تخذة وا لملخص القرارات ا ص ل  )َّمل

نة الربان متدت جلإن  ية ا عمج واملزيا يات"ن تو صملخص القرارات وا ية" (ل لالويقة احلا  ).ث

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 

 

 

 


