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WO/PBC/22/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1014سبمترب  1التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  1جنيف، من   1014 سبمترب 5اإ

 
 

 جدول األعمال

متدته جلنة الربانمج واملزيانية  اذلي اع

 افتتاح ادلورة .1

 انتخاب رئيس جلنة الربانمج واملزيانية وانئيب الرئيس .1

 اعامتد جدول الأعامل .3
 انظر هذه الوثيقة.

 التدقيق والرقابة الإدارية

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .4
 .WO/PBC/22/2انظر الوثيقة  

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج .5
 .WO/PBC/22/3انظر الوثيقة  

 التقرير الس نوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية .6
 .WO/PBC/22/4انظر الوثيقة 

 ميثاق الرقابة ادلاخلية اقرتاح بشأأن مراجعة .7
 .WO/PBC/22/22انظر الوثيقة 
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 تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة .8
 .WO/PBC/22/23انظر الوثيقة 

ر وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن اس تعراض الإدارة والتنظمي يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية تقري .9
 (: تعليقات الأمانةJIU/REP/2014/2) )الويبو(

 تني:انظر الوثيق 
WO/PBC/22/20 

س بانيا: زايدة الفعالية ) WO/PBC/22/26و اقرتاح من وفود بلجياك واملكس يك واإ
 (.يف اجامتعات الويبو

 اس تعراض أأداء الربانمج واملالية

 1011/13تقرير أأداء الربانمج للثنائية  .10

 1011/13تقرير أأداء الربانمج للثنائية  )أأ(
 WO/PBC/22/8 Corr.1 تنيوالوثيق  WO/PBC/22/8انظر الوثيقة  

 .WO/PBC/22/8 Corr.2 و

 1011/13تقرير التثبيت لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بشأأن تقرير أأداء الربانمج  )ب(
 .WO/PBC/22/9انظر الوثيقة  

 1014يونيو  30؛ ووضع تسديد الاشرتااكت يف 1013البياانت املالية الس نوية لعام  .11

 1013التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  )أأ(
 .WO/PBC/22/5انظر الوثيقة  

  1014يونيو  30وضع تسديد الاشرتااكت يف  )ب(
 .WO/PBC/22/7انظر الوثيقة  

 *1011/13 للثنائيةتقرير الإدارة املالية  .11
 .WO/PBC/22/6انظر الوثيقة  

 اس تعراض وضع الويبو املايل وس ياساهتا املتعلقة ابلأموال الاحتياطية )أأ(
 .WO/PBC/22/28انظر الوثيقة  

 التقرير الس نوي عن املوارد البرشية  .13
 .WO/PBC/22/11انظر الوثيقة  

                                                
*

 يشمل التقرير بشأأن اس تخدام الأموال الاحتياطية. 
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 اقرتاحات

طار املساءةل .14  اإ
 .WO/PBC/22/12انظر الوثيقة 

 بيان قابلية حتمل اخملاطر .15
 .WO/PBC/22/17انظر الوثيقة 

دخال اقرتاح بشأأن  .16  تغيريات عىل س ياسة الاستامثراتاإ
 .WO/PBC/22/19انظر الوثيقة 

صالح وحتسني .17  أأداء الربانمج والتقارير املالية تقارير اقرتاح بشأأن اإ
 .WO/PBC/22/27انظر الوثيقة 

دخالها عىل النظام املايل ولحئتهالتعديالت ا .18  ملقرتح اإ

 .WO/PBC/22/10انظر الوثيقة  

مشاركة ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة  أأسرتاليا وفنلندا والكريس الرسويل ونيوزيلندا وسويرسا: من اقرتاح .19

اللجنة احلكومية ) واملعارف التقليدية والفوللكوراللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية يف معل 

ضايف من مزيانية الويبو العادية(: اقرتاح ادلولية  لمتويل اإ

 .WO/PBC/22/24انظر الوثيقة  

ىل اللجنة 1013مسائل أأحالهتا مجعية ادلول الأعضاء يف الويبو لس نة   اإ

 الإدارة ادلاخلية يف الويبو .10
 .WO/PBC/21/20و WO/PBC/19/26و WO/PBC/18/20انظر الواثئق املرجعية: 

 املاكتب اخلارجية .11
 ..WO/PBC/22/25 Corrو WO/PBC/22/25 تنيانظر الوثيق 

 التعريف املقرتح بشأأن "نفقات التمنية" يف س ياق الربانمج واملزيانية .11
 .WO/GA/43/21املرجعية انظر الوثيقة 

 تقارير مرحلية عن املرشوعات الرئيس ية واملسائل الإدارية

 رشوع حتسني معايري السالمة والأمن يف مباين الويبو احلاليةتقرير مرحيل عن م  .13
 .WO/PBC/22/13انظر الوثيقة  

 تقرير مرحيل عن مرشوعات البناء .14
 .WO/PBC/22/14انظر الوثيقة  

 تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية .15
 .WO/PBC/22/15انظر الوثيقة  
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 املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالتر مرحيل عن مرشوع استامثر رأأس يتقر  .16
 .WO/PBC/22/18انظر الوثيقة  

 تقرير مرحيل عن تنفيذ س ياسة الويبو بشأأن اللغات .17
 .WO/PBC/22/16انظر الوثيقة  

 تقرير مرحيل بشأأن مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية .18
 .WO/PBC/22/21انظر الوثيقة  

 اختتام ادلورة

 قامئة القرارات  .19

 اختتام ادلورة .30

 [هناية الوثيقة]


