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 باإلنكليزية: األصل

 2010 سبتمرب 1: التاريخ

 جلنة الربنامج وامليزانية

  عشرةاخلامسة الدورة
 2010 سبتمرب 3 إىل 1جنيف، من 

 جدول األعمال
 ةزانييالذي اعتمدته جلنة الربنامج وامل

 افتتاح الدورة  .1
 وامليزانية انتخاب رئيس جلنة الربنامج  .2

 ونائيب الرئيس
 اعتماد جدول األعمال  .3

 .انظر هذه الوثيقة
 2009-2008استعراض الفرتة 

 2009-2008تقرير اإلدارة املالية للفرتة   .4
 2010يونيو  30واالشرتاآات املتأخرة يف 
 واملنشور WO/PBC/15/2انظر الوثيقة 
FMR/2008-2009  

ع احلسابات اخلارجي بشأن انظر تقرير مراج
 .2009-2008حسابات الويبو للفرتة 

البيانات املالية وفقا للمعايري احملاسبية 
 للفرتة (IPSAS)الدولية للقطاع العام 

2008-2009 
 .WO/PBC/15/3انظر الوثيقة 
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 2009-2008تقرير أداء الربنامج للفرتة   .5
 .WO/PBC/15/4انظر الوثيقة 

 لتقرير أداء الربنامج للفرتة تقرير تثبيت
2008-2009. 

 .WO/PBC/15/5انظر الوثيقة 
 التخطيط وإعداد امليزانية

 اخلطة االسرتاتيجية لألجل املتوسط  .6
 .WO/PBC/15/10انظر الوثيقة 

 عرض لربنامج التقومي االسرتاتيجي  .7
 عرض على الشاشة

 امليزانية للمشروعات استعراض عملية إعداد  .8
املقرتحة من اللجنة املعنية بالتنمية 

وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول 
 أعمال التنمية

 .WO/PBC/15/6انظر الوثيقة 
 سياسات عامة مقرتحة

 سياسة اللغات يف الويبو  .9
 .WO/PBC/15/9انظر الوثيقة 

 سياسة االستثمارات .10
 .WO/PBC/15/8ة انظر الوثيق

 سياسة األموال االحتياطية .11
 .WO/PBC/15/7انظر الوثيقة 

 اقرتاحات وتقارير بشأن املشروعات واملبادرات
وضع استخدام األموال االحتياطية واستعراض  .12

 2010مايل مستوىف لعام 
 .WO/PBC/15/16انظر الوثيقة 

اقرتاح لتنفيذ نظام التخطيط للموارد  .13
 املؤسسية يف الويبو

 .WO/PBC/15/17انظر الوثيقة 
تقرير مرحلي عن تنفيذ الربامج احلاسوبية  .14

لضمان االمتثال للنظام املايل والئحته 
واملعايري احملاسبة الدولية للقطاع العام 

(IPSAS) 
 .WO/PBC/15/18انظر الوثيقة 
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 رقابةالتدقيق وال
 تقارير مراجع احلسابات اخلارجي .15

 تقييم وظيفة املدقق الداخلي  "1"
 .WO/PBC/15/12انظر الوثيقة 

التدقيق يف املتابعة املالية إلدارة   "2"
 املساحات والبنية التحتية

 .WO/PBC/15/11انظر الوثيقة 
تدقيق مرحلي يف مشروع بناء املبىن   "3"

 - التخزين اإلضافية اإلداري اجلديد وأماآن
 2008متابعة لتدقيق 

 .WO/PBC/15/13انظر الوثيقة 
 تقرير رئيس جلنة الويبو للتدقيق .16

 .WO/PBC/15/22انظر الوثيقة 
الفريق العامل املعين باملسائل تقرير  .17

 املتعلقة بلجنة الويبو للتدقيق
 عرض شفهي

 دقيق الداخلي والرقابةعرض ملدير شعبة الت .18
 عرض على الشاشة

 مراجعة ميثاق التدقيق الداخلي .19
 .WO/PBC/15/14انظر الوثيقة 

تقرير عن وضع عملية اختيار مراجع  .20
 احلسابات اخلارجي

 .WO/PBC/15/15انظر الوثيقة 
أحدث التطورات بشأن املباني احلالية وأعمال 

 ن يف جمّمع الويبوالبناء اجلديد واألم
 تقرير مرحلي عن مشروع البناء اجلديد .21

 .WO/PBC/15/19انظر الوثيقة 
تقرير مرحلي عن مشروع قاعة املؤمترات  .22

 اجلديدة
 .WO/PBC/15/20انظر الوثيقة 

تقرير مرحلي عن مشروع حتسني األمن يف املباني  .23
 احلالية

 .WO/PBC/15/21انظر الوثيقة 
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 اختتام الدورة
 

 اعتماد التقرير .24
 اختتام الدورة .25
 

 ]هناية الوثيقة[


