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  جدول األعمال
نة متدته  جلاذلي ا يةع  ن الربانمج واملزيا

تاح ادلورة .1  فتا

 اعامتد جدول األعامل .2
 .ثانظر هذه الويقة

يق تد قا  والرقابة اإلدارية ل

تقةل للرقابة .3 شارية ا بو الا نة الو سـتقرير  ت ي ملجل ياهتاس  ص وتو
يات  يق يف الويقة صانظر تو تد بو  ثنة الو لل ي  .WO/GA/38/2قجل

تقةل للرقابة (WO/PBC/18/2ثانظر الويقة  شارية ا بو الا نة الو سـتقرير  ت ي ملجل  ).س

بو .4 ية يف الو ياإلدارة ادلا  خل
نة ال شرتكة لريس  جلورقة  يقئم نة ا سة  ية ور سـربانمج واملزيا جل ي لتنن  .ئ

يق عرض ملدير  .5 تد قبة ا ل  والرقابة اإلداريةادلاخيل شع

ـي  .شفهعرض 

ساابت اخلاريج .6 رشية: حلتقرير مراجع ا  لباملوارد ا
 .WO/PBC/18/17ثانظر الويقة 
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ية تعراض أداء الربانمج واملا لا  سـ

 2010 لعام تقرير أداء الربانمج .7
 .WO/PBC/18/14ثانظر الويقة 

نوية  .8 ية ا ياانت املا سـا ل لب سديد الاشرتااكت يف 2010 لسـنةل  2011ن يويو 30ت ووضع 
 :الواثئقانظر 

WO/PBC/18/3)  ية ياانت املا لا  )2010 لسـنةلب
WO/PBC/18/18)  سديد الاشرتااكت يف  )2011ن يويو 30توضع 
WO/PBC/18/4) ساابت اخلاريج ية : حلتقرير مراجع ا ياانت املا يق يف ا لتد لب  .)2010 نةلسـق

ية ادلوية للقطاع العام .9 ليذ املعايري احملا ب سنف  قضااي وآاثر: ت

شاشة  لعرض عىل ا

ية .10 يا تخدام األموال الا طوضع ا ت  حسـ
 .WO/PBC/18/7ثانظر الويقة 

ياسات املقرتحة  لسـا

تامثر .11 سياسة الا  سـ
 .WO/PBC/18/8ثانظر الويقة 

 سـياسة اللغات .12
تنيانظر   :ثيقالو

WO/PBC/18/15) سـياسة اللغات( 
WO/PBC/18/19) بو بث عرب اإلنرتنت يف الو يا  ).ل

ية يط وإعداد املزيا نا  لتخط

ية للفرتة  .13  2013-2012ناقرتاح الربانمج واملزيا

 .WO/PBC/18/5ثانظر الويقة 

يط لرأس املال وإدارته .14 شأن ا بو  تخطإطار الو ب  لي
 .WO/PBC/18/16ثانظر الويقة 

مت .15 يف رأس املال  شأن تو لاقرتاح  ظ يا واملعلومات والاتصاالتب نولو شطة  جويل بعض أ تك  ن
 .WO/PBC/18/13ثانظر الويقة 

يجي تقومي الاسرتا تتجدات برانمج ا ل  مسـ

يجي .16 تقومي الاسرتا تتجدات برانمج ا ل  مسـ
شاشة  لعرض عىل ا
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ية رشوعات الر ية عن ا سـتقارير مر ئيحل  مل

ناء اجلديد .17 رشوع ا لبتقرير مرحيل عن   م
 .WO/PBC/18/9ثانظر الويقة 

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة .18 شأنهمتقرير مرحيل عن   ب واقرتاح 
 .WO/PBC/18/10ثانظر الويقة 

ية .19 بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  تقدم احملرز يف  لتقرير عن ا ي ل حت مل  م
 .WO/PBC/18/6ثانظر الويقة 

نظام  .20 ثال  يذ الربامج احلاسوية لضامن الا للتقرير مرحيل عن  ت مب بة للقطاع العام ادلويلنفت ته ومعايري احملا سـاملايل وال  حئ
 .WO/PBC/18/11ثانظر الويقة 

يذ نظام شامل .21 تاكملتنفتقرير مرحيل عن  بوم و ية يف الو يط للموارد املؤ ي  سـ ستخط  لل

 .WO/PBC/18/12ثانظر الويقة 

تام ادلورات  ختا

تقرير  .22 يات لاملخص (لاعامتد ا يةالصادرة عن صتو  )لادلورة احلا

ت .23  ام ادلورةختا

 ]ثهناية الويقة[

 

 


