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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 1: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  )غري رمسية ( عشرةالسابعة الدورة

 2011 ليويو 1 إىل ن يويو27جنيف، من 

  ملخص رئيس جلنة الربنامج وامليزانية

 ئالريس من إعداد

يت  .1 رشة عد سابعة  عادلورة ا ية(ل ية إىل الانعقاد يف لجنة الربانمج وال) مسغري الر هر يوهما  لسةجنملزيا ية بعد  ظر مس
نظمة و) 2011ل يويو 1(األخري  شاركة ادلول األعضاء يف إعداد برانمج ا ية تعزيز  بات آ ملمعال  م ل تابعهتامبتطل يهتا و ممزيا  .ن

ياتويف .2 تو تاجئ احملققة وا ص ما ييل ا ل نود جدول الن نظر يف  ناء دورهتا وبعد ا نة أ ب الصادرة يف ا ل ث ألعامل وما للج
ها من واثئق مذكورة يف الويقة  ثيقا  .WO/PBC/17/1بل

A 



WO/PBC/17/8 

2  

ند تاح ادلورة 1 لبا فتا
 

تاح ادلورةُأ  فتعلن عن ا

ند   اعامتد جدول األعامل 2لبا

 ).WO/PBC/17/1 Provثالويقة (

ت ُا ند مد جدول األعامل بعد تعديل ع لبتريب ا تايل6ت نحو ا ل عىل ا ؛ لاجئ أويةنت: 2010الوضع املايل يف هناية " 1:  "ل
ية للفرتة  "2" نرشوع اقرتاح الربانمج واملزيا  .2013-2012م

ند  يق 3لبا تد بو  نة الو يات  قتو لل ي جل ص
 

بو ية يف الو ياإلدارة ادلا  خل
 ).WO/PBC/17/2 Revثالويقة (

نة عىل ما ييل  :للجاتفقت ا

يقاتِيع "1" تضمن  ية ورقة هلام  نة الربانمج واملزيا يق و نة ا سا  تعلد ر ت ن جل سـ جل لتني بات ئ طل ادلول األعضاء وبني  ت
ية؛  فاملعلومات اإلضا

مترب "2" نعقدة يف دورة  ية ا نة الربانمج واملزيا بق إىل األعضاء يف  سبيرفع الريس تقريرا مبا  مل ن جل سـ  .ئ

ند  تقةل للرقابة 4لبا شارية ا نة الوبو الا سـتقرير  ت ي ملجل س
 

 )WO/PBC/17/7ثالويقة (

ية علام مبضمون أحاطت  ننة الربانمج واملزيا  .WO/PBC/17/7ثالويقة جل

ند   2010تقرير أداء الربانمج  5لبا

 )WO/PBC/17/3ثالويقة (

ية  نة الربانمج واملزيا تعرضت  نا جل تحويالت يف  WO/PBC/17/7ثالويقة سـ يهنا رشحا  للوأحاطت علام هبا وأوصت  بتضم
 .2010لك برانمج خالل عام 

ند  ية للفرتة مرشوع ا 6لبا  2013-2012نقرتاح الربانمج واملزيا

 )WO/PBC/17/4ثالويقة (

ية، إذ أمكلت قراءة أوىل  نة الربانمج واملزيا ملإن  ن ية للفرتة جل  :2013-2012نرشوع اقرتاح الربانمج واملزيا

ها عىل وصف الربامج، مبا فهيا إطار ا "1" تعديالت اليت اقرتحت ادلول األعضاء إدخا لوافقت عىل ا  لنتاجئ؛ل

ست من األمانة أن متيض يف تعزيز  "2" ية للفرتة لمتوا نرشوع اقرتاح الربانمج واملزيا ناول 2013-2012م بت 
تعلقة  سائل ا نة، مبا يف ذكل ا ية  سائل العامة اليت أاثرهتا ادلول األعضاء يف ادلورة غري الر ملا مل للج مس مل

 واحلصة املقدرة )سس املقارنة واألهدافومهنا الوصف ومؤرشات األداء وأ(ابملعلومات عن الربامج 
ية ) 16 و15يف الربانجمني (للتمنية  تعلقة ابملزيا نواملعلومات ا تحو(مل ية يلمبا فهيا رشح ا نالت يف املزيا

متدة للفرتة  ية ا ملعوتضمني الويقة معلومات عن املزيا ن ية )2011-2010ث توايت املزيا نو ية  1مسـ لوتدابري الفعا
 وفقا ملالحظات ادلول األعضاء واقرتاحاهتا؛

                                                           

منو منوا ول األعضاء عىل دلاآراء تتوافق مل  1 يا لأن يكون ا  صفراي مسا
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ست من األمانة "3" يغة معدةل لمتوا ية للفرتة ملص أن تصدر   2013-2012نرشوع اقرتاح الربانمج واملزيا
ندين  ناد إىل ا لبابال نة الربانمج " 2"و" 1"ست يةجلألغراض دورة  مترب؛نواملزيا تعقد يف  سب اليت   سـ

بةل يف  علام وأحاطت "4" ناء دورهتا ا نظر فهيا أ ية ا نة الربانمج واملزيا تواصل  ية اليت  تا نقاط ا ملقاب ث ل ن جل سـ ل ل ل
 :سبمترب، مضن مجةل أمور

رشاكت  :1 جالربانم - توسطة لا تقل(ملالصغري وا  ؛)مسـبرانمج 
توسـمي وأدواته(نص الوصف  :2الربانمج  - هدف ) لا ية(لوا نا عمعاهدة للرسوم والامنذج ا  ؛)لص
 ؛8حتويل املوارد من الربانمج  :11 جالربانم -
شد املوارد :20الربانمج  - ية  شأن اسرتا حنص  يج ية؛تب شأن املاكتب اخلار ياسة  ج، و ب  سـ
شار القانوين  :21الربانمج  - ملستتب ا نص واملؤرش(مك  ؛)لا
يد(مؤرش األداء  :24الربانمج  - ية واب لفاملؤمترات اإللكرتو بث عرب اإلنرتنتن  )ليو وا
ية :27 الربانمج - ناقش يف ادلورة غري الر مسمل   ي

نة يف أتعزتم عضاء األوذكرت أن ادلول  "5" تعقدها ا ناء ادلورة اليت  بحث أ للجن تطرح عىل مائدة ا سـ ث ل
ند ملسائل الواردةا  نقاط ابإلضافة إىلسبمترب  .أعاله" 4"لب يف ا

ند  بو 7لبا يياسة اللغات يف الو سـ
 

 )WO/PBC/17/5ثالويقة (

ية الربانمج جلنةأحاطت  ست من األمانة WO/PBC/17/5ثالواردة يف الويقة  علام ابملعلومات نواملزيا يف زويدها تلمت وا
مترب  بث عرب اإلنرتنتامبا يف ذكل اقرت عن املوضوع،علومات أوىف مبسبدورة  شأن ا لح  بان املالحظات ، ب حلسـآخذة يف ا

يقات اليت أدلت هبا ادلول األعضاء  .لتعلوا

ند  بو 8لبا تامثرات الو يياسة ا سسـ
 

 )WO/PBC/17/6ثالويقة (

ية الربانمج جلنةأحاطت  تهاب  علامنواملزيا يا غالقرتاح املعادة  يل WO/PBC/17/6ث يف الويقة ص إصدار أية ج وقررت تأ
شأن هذه الويقة يات  ثتو ب يةص يقات إضا سمل  مترب، ريامث  ف حىت دورة  تعل تت  .سب

ند   ؤون أخرىش 9لبا

ية الربانمج جلنةأحاطت  بو علامنواملزيا ساابت اخلاريج للو يار مراجع ا نة ا ـي لريس  تقرير ا ي اب حل ت جل خل ئ  .لشفه

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 

 

 

 


