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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011يناير  13: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  عشرةالسادسة  الدورة

 2011يناير  13و 12جنيف، 

ملخص القرارات التي اختذتها جلنة الربنامج 
وامليزانية يف دورتها السادسة عشرة 

  )2011يناير  13و 12(
نة الربانمج واملزي متدهتا  جلويقة ا يةعث  نا

يات الـيت تقـدمت هبـا يف دورهتـا  .1 تو يـة وا نـة الـربانمج واملزيا صـتوي هذه الويقة عىل القرارات اليت اختـذهتا  ل ن جل ث حت
رشة  سادسة  عا ناير 13 و12(ل نود جدول األعامل والواثئق ) 2011ي  نظر يف  بعقب ا ند واملـذكورة املقابةل لل بلك 

 .WO/PBC/16/1ثيف الويقة 

تقرير الاكمل  .2 يعد ا لو سادسة لدلورة ّسـ تعـارف لا سب اإلجـراء ا يـه  ية للموافقـة  نة الربانمج واملزيا ملرشة  حـ عل ن للج ع
ناسب يصدر يف الوقت ا مليه و سـ  .عل

يـة اختـذهتا الـيت القرارات وترد فامي ييل  .3 ننـة الـربانمج واملزيا يات الـيت تقـدمت هبـا جل تو صـوا سادسة يف دورهتـال لـ ا
 .عرشة
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ند    من جدول األعامل3لبا

يا تقةل للرقابة ختا شارية ا نة الوبو الا سـر أعضاء  ت ي ملجل  )IAOC(س

 WO/PBC/16/2ثالويقة 

 

نة  شارية جلوافقت  بو الا نة الو يار أعضاء  تحكمي ال ئة ا ية اليت تقدمت هبا  تو ية عىل ا تالربانمج واملزيا ي جل ت ل ي ص ل سن خ ه
تقةل للرقابة، كام يه واردة يف الفقرتني  تحكمي14 و13ملسـا ئة ا ل من تقرير   ).WO/PBC/16/2ثالويقة ( هي

 

ند    من جدول األعامل4لبا

تقةل للرقابة  شارية ا نة الوبو الا تعراض والية  سـا ت ي جل ملسـ  )IAOC(س

 .WO/PBC/16/3 Revثالويقة 

 

نة أوصت  تصاصات  شأن ا تعديالت  ية العامة ابملوافقة عىل ا ية إىل ا جلنة الربانمج واملزيا ب ل مجلع ن بو خجل شارية يالو ستالا
تقةل لل  ..WO/PBC/16/3 Rev ثرقابة كام يه واردة يف مرفق الويقةملسـا

 

ند    من جدول األعامل5لبا

يق تد نة ا يات الصادرة عن  تو قيذ ا لنف جل ص ل  ت

تان   WO/PBC/16/4 وWO/GA/38/2ثيقالو

 

ية نة الربانمج واملزيا نإن   :جل

 ؛WO/PBC/16/4ثأحاطت علام مبضمون الويقة  "1"

ّثت و "2" بو عىل إدارة ح شديالو يق ادلاخيل والرقابة لتا تد بة ا يات  ية  تقال بدأ ا قيد عىل  لم شع معل ل اإلدارية سـ
بدأ  ؛WO/GA/38/2ثمن الويقة ) د(81، كام هو موىص به يف الفقرة ملوتعممي هذا ا

يات املذكورة يف الفقرات  "3" تو صوأحاطت علام بأن ا معال ) (ز(و) و(و) د(و) ج(و) ب(81 و80 و72ل
ثال13ابلفقرة  تهل من املرفق ا نظام املايل وال حئث   قد مت WO/GA/38/2ثوالواردة يف الويقة ) لل

ها؛ تصدي  لا  ل

نود املذكورة يف الفقرة  "4" تعرض ا تقةل للرقابة أن  شارية ا بو اجلديدة الا نة الو ست من  بوا سـ سـ ت ي جل لمت ت مل س ل
نظرWO/GA/38/2ثمن الويقة ) ه(و) أ(81 يد ا سائل  شأن ا بري عن وهجة نظرها  ل، هبدف ا مل ب قتع  ل

مترب  تعدى  ية يف أجل ال  نة الربانمج واملزيا شأهنا ألغراض دورة  ياهتا  تو تقدم  سبوا ي ن جل ب ص ب  ؛2011ل
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ست "5" تابعة خارطة الطريق املرسومة يف الويقة  منلمتوا ث األمانة، يف  ية WO/GA/39/13م تو ص وا ل
هام من ادلول األعضWO/GA/38/2ث من الويقة 74الواردة يف الفقرة  س، أن تعد ويقة بإ ث اء حبلول ّ

ية يف يويو 2011أبريل  نة الربانمج واملزيا نظر فهيا  ن، يك  ن جل شمل الويقة ما ييل2011ت ث، عىل أن   :ت

ية ادلوية،  )أ( نظامت احلكو تحدة وسائر ا سن اإلدارة يف األمم ا يات ضامن  لتجدات حول آ مل مل ح ل مسـ م
ثناد إىل امللحق األول من الويقة الاب  ؛WO/GA/38/2ست

هام )ب( سادلول  اتسوإ بو؛نحاألعضاء، مع حبث وهجات نظرها حول   ي اإلدارة يف الو

بو )ج( سن اإلدارة يف الو تعراض واثئق سابقة حول  يوا ح  .سـ

تابعة الويقة  "5" ثوقررت أيضا، يف  م ّWO/GA/39/13 شة نا ية  نة الربانمج واملزيا ق، أن تواصل  ن مجل
يق  تد نة ا يات  قتو ل جل تقةل للرقابة(ص شارية ا نة الا سـا ت ملللج نعقدة يف يويو يف د) س نورهتا ا ومل . 2011مل

ية إىل توافق لآلراء حول الفقرة  نة الربانمج واملزيا نتوصل  جل  WO/GA/39/13ث من الويقة 13ت
نعقدة يف يويو  شـهتا يف دورهتا ا نا تواصل  نو مل ق  .2011مسـ

 

 ]ثهناية الويقة[

 


