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  جدول األعمال

  ا2ي اعمتدته جلنة الرب*مج واملزيانية

 افتتاح ا5ورة .1

 اع=د جدول أالعامل .2
  انظر هذه الوثيقة.

  التدقيق والرقابة إالدارية

  تقرير جلنة الويبو Qستشارية املسـتقL للرقابة .3
 .WO/PBC/21/2 انظر الوثيقة:

  تقرير هيئة التحكمي لتعيني أالعضاء اجلدد يف جلنة الويبو Qستشارية املسـتقL للرقابة .4
  .WO/PBC/21/3 الوثيقةانظر 

5. eتقرير مراجع احلسا�ت اخلار 
  .WO/PBC/21/6انظر الوثيقة 

 تقرير مدير شعبة التدقيق ا5اخيل والرقابة إالدارية .6
  .WO/PBC/21/17انظر الوثيقة 

 مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكةتقرير  .7
  .WO/PBC/21/16انظر الوثيقة 
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 احلومكة يف الويبو .8
  .WO/PBC/19/26و WO/PBC/18/20انظر الوثيقتني السابقتني 

 واملاليةاسـتعراض ٔاداء الرب*مج 

  2013 يونيو 30؛ ووضع تسديد Qشرتااكت يف 2012 البيا*ت املالية السـنوية لعام .9
  انظر الوثيقتني:

WO/PBC/21/4  ؛2012التقرير املايل السـنوي والبيا*ت املالية السـنوية لعام  
WO/PBC/21/5  شرتااكت يف  تسديدوضعQ30  2013يونيو.  

  وضع اسـتخدام أالموال Qحتياطية .10
  .WO/PBC/21/7انظر الوثيقة 

  التقرير السـنوي عن املوارد البرشية .11
  .WO/PBC/21/13انظر الوثيقة 

  تنفيذ تدابري فعالية التاكليفعن تقرير  .12
  .WO/PBC/21/19انظر الوثيقة 

  التخطيط وٕاعداد املزيانية

 2014/2015للثنائية اقرتاح الرب*مج واملزيانية  .13
  .WO/PBC/21/8انظر الوثيقة 

  عن املاكتب اخلارجية معلوماتورقة  -
  .WO/PBC/21/INF.1انظر الوثيقة 

 اخلطة الرئيسـية لٔالصول -
  .WO/PBC/21/18انظر الوثيقة 

 "نفقات التمنية" يف سـياق الرب*مج واملزيانيةاملقرتح بشأن تعريف ال  .14

  انظر الوثيقتني السابقتني:
WO/PBC/19/25؛  

"نفقات التمنية" كام اقرتحه رئيس اللجنة) ومت توزيعه يف ا5ورة  بشأنع وورقة يف هذا املوضوع (لتعريف مراجَ 
  العرشين

  واملسائل إالدارية تقارير مرحلية عن املرشوعات الرئيسـية

  احلاليةالويبو مرشوع حتسني معايري السالمة وأالمن يف مباين مرحيل عن تقرير  .15
  .WO/PBC/21/9انظر الوثيقة 
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  الويبو للتقومي Qسرتاتيجيالتقرير الهنايئ عن تنفيذ بر*مج  .16
  .WO/PBC/21/10انظر الوثيقة 

  البناء اتتقرير مرحيل عن مرشوع .17
  .WO/PBC/21/11انظر الوثيقتني 

  تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسسـية .18
  .WO/PBC/21/12انظر الوثيقة 

  واالتصاالتمرشوع استر رأس املال يف تكنولوجيا املعلومات تقرير مرحيل عن  .19
  .WO/PBC/21/14انظر الوثيقة 

  تقرير مرحيل عن تنفيذ سـياسة الويبو بشأن اللغات .20
  .WO/PBC/21/15انظر الوثيقة 

  اختتام ا5ورة

 التوصياتالقرارات و اع=د ملخص  .21

  اختتام ا5ورة .22

  [هناية الوثيقة]

 

 

 


