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  جدول األعمال

ية نة الربانمج واملزيا متدته  ناذلي ا جل  ع

تاح ادلورة .1  فتا

 اعامتد جدول األعامل .2

 .ثانظر هذه الويقة

يق تد قا   والرقابة اإلداريةل

نة ال .3 تقةلجلتقرير  شارية ا بو الا سـو ت ملي   للرقابةس

 :الواثئقانظر 
WO/PBC/19/10 وWO/PBC/19/10 Add )تقةل شارية ا بو الا نة الو سـتقرير  ت ي ملجل  ) للرقابةس
WO/PBC/19/11) تعاقب عىل العضوية يف تقةللا شارية ا بو الا نة الو سـ  ت ي ملجل  .) للرقابةس

تقةلجلنة المراجعة همام  .4 شارية ا بو الا سـو ت ملي ثاق  للرقابة س يالرقابةميو ساابت اخلاريجة خل ادلا تصاصات مراجع ا حلوا  خ

تنيانظر   .WO/PBC/19/20 Add وWO/PBC/19/20 ثيقالو

ية  .5 بويف اخلاإلدارة ادلا  يلو

 .WO/PBC/19/26ثانظر الويقة 

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية .6 تد بة ا قعرض ملدير  ل  شع
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 ساابت اخلاريجحلتقارير مراجع ا .7

 :انظر الواثئق
WO/PBC/19/17)  ساب تحدة ادلويل  بو يف مركز األمم ا شاركة الو ية  بة املا يق يف املرا للحتد مل ي مل ل ق ق

 )اإللكرتوين
WO/PBC/19/18 ) ساابت اخلاريج يق مراجع ا حلتد ية ق بة املا مليف املرا ل رشوع ق ناء و مرشوعات ا لب

باين أمن  )ملا

WO/PBC/19/19) يق لا تاكمةل للمعلومات تنفيذمرشوع يف لومايت عاملقتد مل نظام اإلدارة ا
 ).)AIMS نظام(

ية تعراض أداء الربانمج واملا لا  سـ

 2011-2010تقرير أداء الربانمج للفرتة  .8

تني  :ثيقانظر الو
WO/PBC/19/2)  2011-2010تقرير أداء الربانمج للفرتة( 

WO/PBC/19/3)  يق ادلاخيل والرقابة تد بة ا لتثتقرير  ق ل  ).2011-2010أداء الربانمج للفرتة بيت تقرير شع

شطة الربانمج -  18 نتقرير عن أ

ـي  شفهعرض 

ية"تعريف  .9 ية" لتمننفقات ا ياق ويقة الربانمج واملزيا نيف  ث  سـ

 .WO/PBC/19/25ثانظر الويقة 

نوية لعام .10 ية ا ياانت املا سـا ل لب  2012 نيويو 30 الاشرتااكت يف تسديد؛ ووضع 2011 ل

 :انظر الواثئق
WO/PBC/19/4)  نوية لعام ية ا ياانت املا سـا ل لب  )2011ل
WO/PBC/19/6) ساابت اخلاريج تقرير نوية لعام  عنحل مراجع ا ية ا ياانت املا سـا ل لب  )2011ل

WO/PBC/19/7)  2012ن يويو 30 الاشرتااكت يف تسديدوضع.( 

ية للفرتة  .11  2011-2010لتقرير اإلدارة املا

 .WO/PBC/19/5/Corr.2وWO/PBC/19/5 Corr  وWO/PBC/19/5 الواثئقانظر 

ية .12 يا تخدام األموال الا طوضع ا ت  حسـ

 .WO/PBC/19/8ثانظر الويقة 

ي: 2012 عرض مايل لعام .13 تاك ية ا يذ تدابري فعا لتقرير مرحيل  ل ل  فلتنف

 .WO/PBC/19/9ثانظر الويقة 
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متويل عىل األ .14 تأمني الصحي بعد هناية اخلدمةلا  للجل الطويل 

 .WO/PBC/19/23ثانظر الويقة 

تهيف اعديالت مقرتحة ت .15 حئنظام املايل وال  ل

 .WO/PBC/19/21ثانظر الويقة 

يجي تقومي الاسرتا تتجدات برانمج ا ل  مسـ

يجي .16 تقومي الاسرتا تتجدات برانمج ا ل  مسـ

 .WO/PBC/19/22ثانظر الويقة 

ية رشوعات الر ية عن ا سـتقارير مر ئيحل  مل

ناء اجلديد .17 رشوع ا لبتقرير مرحيل عن   م

تنيانظر   .WO/PBC/19/24 وWO/PBC/19/12 ثيقالو

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة .18  متقرير مرحيل عن 

 .WO/PBC/19/13ثانظر الويقة 

يةتقرير مرحيل  .19 يط للموارد املؤ يذ نظام ا سـعن  ستخط ل  تنف

 .WO/PBC/19/14ثانظر الويقة 

سالمة واألمن يف مرحيل عن تقرير  .20 سني معايري ا لرشوع  حت يةملام  لباين احلا

 .WO/PBC/19/15ثانظر الويقة 

بة للقطاع هنايئ تقرير مرحيل  .21 ته ومعايري احملا نظام املايل وال ثال  يذ الربامج احلاسوية لضامن الا سـعن  حئ لل ت مب نفت
 ادلويل العام

 .WO/PBC/19/16ثانظر الويقة 

تام ادلورة  ختا

تقرير  .22 نة(لاعامتد ا يات الصادرة عن ادلورة الرا تو هملخص ا ص  )ل

تام ادلورة .23  ختا

 ]ثهناية الويقة[

 


