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WO/PBC/25/1  

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 أأغسطس 29التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون اخلامسةالدورة 
ىل  29جنيف، من   2016سبمترب  2أأغسطس اإ

 
 

 جدول األعمال

متدته جلنة الربانمج واملزيانية  اذلي اع

 افتتاح ادلورة .1

 رئيس جلنة الربانمج واملزيانية وانئيب الرئيس انتخاب .2

 اعامتد جدول الأعامل .3
 انظر هذه الوثيقة.

 التدقيق والرقابة الإدارية

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة .4
 .WO/PBC/25/2انظر الوثيقة 

 للرقابة )اللجنة الاستشارية(تقرير هيئة التحكمي لتعيني الأعضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل  .5
 ..WO/PBC/25/3 Corrو WO/PBC/25/3 انظر الوثيقتني

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج .6
 .WO/PBC/25/4انظر الوثيقة 

 ادلاخليةالرقابة دير ععبة التقرير الس نوي مل .7
 .WO/PBC/25/5انظر الوثيقة 

 مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكةتقرير  .8
 .WO/PBC/25/6الوثيقة انظر 
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 اس تعراض أأداء الربانمج واملالية

 2015-2014تقرير أأداء الربانمج للثنائية  .9

 2015-2014تقرير أأداء الربانمج للثنائية  )أأ(
 .WO/PBC/25/7انظر الوثيقة 

 2015-2014 بشأأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية الرقابة ادلاخليةتقرير التثبيت لشعبة  )ب(
 .WO/PBC/25/8الوثيقة انظر 

 2016 يونيو 30؛ ووضع تسديد الاعرتااكت يف 2015 البياانت املالية الس نوية لعام .10

 2015التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  )أأ(
 .WO/PBC/25/9انظر الوثيقة 

 2016يونيو  30ديد الاعرتااكت يف وضع تس )ب(
 .WO/PBC/25/10انظر الوثيقة 

 2015-2014ير الإدارة املالية للثنائية تقر  .11
 .WO/PBC/25/11انظر الوثيقة 

 التقرير الس نوي عن املوارد البرشية .12
 ..WO/PBC/25/INF/1/Corrو WO/PBC/25/INF/1 قتنيانظر الوثي 

 اقرتاحات

 جديدة للويبو ماكتب خارجية فتح .13
 .WO/PBC/25/12انظر الوثيقة 

 اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط .14
 تني:انظر الوثيق 

WO/PBC/25/17  ؛(2015-2010)اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط 

 .(2021-2016)اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط  WO/PBC/25/18و

 التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمةاقرتاحات بشأأن الزتامات  .15
 .WO/PBC/25/15انظر الوثيقة 

 لك احتاد حبسبمهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية اس تعراض  .16
 .WO/PBC/25/16انظر الوثيقة 

انظر أأحدث املس تجدات بشأأن اقرتاح التحوط لإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  .17
 .WO/PBC/25/20 الوثيقة

ىل جلنة الربانمج واملزيانية 2015بنود أأحالهتا مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو لعام   اإ

 قضااي احلومكة .18
 واملرفق الأول(. 16)البند  WO/PBC/24/17والوثيقة املرجعية  WO/PBC/25/19 الوثيقة انظر
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 مرحلية عن املرشوعات الرئيس ية واملسائل الإدارية تقارير 

 مرشوعات البناء عنالتقرير الهنايئ  .19
 .WO/PBC/25/13انظر الوثيقة 

 يف الويبو املؤسس ية للمواردتقرير مرحيل عن تنفيذ نظام التخطيط  .20
 .WO/PBC/25/14انظر الوثيقة 

 اختتام ادلورة

 اختتام ادلورة .21

 ]هناية الوثيقة[


