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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019نومفرب  6 التارخي:

 جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

 واخلمسون الرابعةالدورة 
 2019 سبمترب 20اإىل  17جنيف، من 

 التقرير
 الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةذلي اعمتدته جلنة ا
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 مقدمة

 سبمترب 20اإىل  17وامخلسون للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة( يف الفرتة من  الرابعةادلورة  ُعقدت .1

، بور آ مون(، والسادة غاة(، والس يدة اتتياان فاس يليفا )انئبة الرئيسةرئيسالوحرضهتا الس يدة ماراي فيسني ملبورن ). 2019

غربت اكلتنباخ. واعتذر الس يدان وعامثن رشيف ،موكيش آ رايو   عن عدم حضورهام. وزانغ لوجن ،اإ

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 1البند 

جراء حماداثت داخلية آأول  .2  ةمللحقية بشأأن جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة النسخة املنقحة من جدول الأعامل، اعقب اإ

 .يف املرفق الأول، كام ترد قامئة بواثئق ادلورة يف املرفق الثاينهبذا التقرير 

 من جدول الأعامل: الإعالن عن تضارب املصاحل 2البند 

مل يُبلغ عن آأي تضارب يف و. تضارب فعيل آأو حممتل يف املصاحل ُطلب من الأعضاء احلارضين الكشف عن آأي .3

 .املصاحل

 عن ادلورة السابقة للجنة من جدول الأعامل: املسائل الناش ئة 3لبند ا

طار متابعة القرارات الصادرة عن ادلورة  .4  .وامخلسني الثالثةقامت اللجنة بتقيمي الإجراءات املتخذة يف اإ

 الربانمج واملزيانية للجنة الثالثنيمن جدول الأعامل: املسائل الناش ئة عن ادلورة  4لبند ا

امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام بتقرير جلنة الويبو الاستشارية  ،، يف دورهتا الثالثنيآأوصت جلنة الربانمج واملزيانية .5

ىل (.WO/PBC/30/2املس تقةل للرقابة )الوثيقة   آأن تقريرها الس نوي حظي برتحيب كبري. وآأشارت اللجنة ابرتياح اإ

 اجامتع مع املدير العاممن جدول الأعامل:  5البند 

 طة احلالية للمنظمة.آأحاط املدير العام اللّجنة علامً ابلأنش .6

 من جدول الأعامل: الرقابة ادلاخلية 6البند 

 .قشت اللجنة تقرير نشاط شعبة الرقابة ادلاخلية للربع احلايل مع مدير الشعبةان .7

 س ياسة اخلاصة بنرش التقاريروآأحاط مدير الشعبة اللجنة علامً بأأن مجيع تقارير الرقابة اليت ختضع لل  .8

(IOD/PP/2017قد نرُشت عىل ).موقع الشعبة الإلكرتوين  

 التقيمي

لمكتب الإقلميي ل س يا واحمليط التقرير التقيميي ل  ،اس تعرضت اللجنة، مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ومع الإدارة .9

حداهام ذات آأولوية قصوى، آأما الثانية فذات آأولوية 2018ديسمرب  12، اذلي صدر يف الهادئ . وقّدم التقرير توصيتني، اإ

طار  ذات الأولوية القصوىمتوسطة. واقرتحت التوصية  ىل مواطن القوة اليت يتّسم هبا اإ ، من رصد املرشوعاتالاستناد اإ

./.   
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عداد التقارير وفقًا للمؤرشات القامئة عىل النتاجئ. وآأحاطت ، والع قامئة عىل النتاجئالزيانية خالل مراعاة امل نارص اجلنسانية، واإ

امللكية  توجيه، ومسامهته يف ملكتب الإقلميي ل س يا واحمليط الهادئاللجنة علامً ابلتقرير الواحض للغاية والإجيايب بشأأن جدوى ا

 صوب حتقيق التمنية املس تدامة.الفكرية 

التقيمي الإجياز، وآأن تكون  ن جّد شامل، اقرتحت اللجنة آأن تتوىخ تقاريروابلرمغ من آأن التقرير اك .10

 الاس تخدام. سهةل

 التحقيقات

 قضااي جديدة مخسةومنذ ادلورة الأخرية للجنة، رُشع يف التحقيق يف  حيطت اللجنة علام حباةل قضااي التحقيق.آ   .11

 مثاين حالت، اكنت هناك 2019 آأغسطس 31 يفيف ثالث حالت. ومزامع سوء السلوك  تثُبت، و قضية 13وآ غلقت 

، وقضيتان معلّقتان. قيد التحقيق الاكمل الث قضاايضااي قيد التقيمي الأويل، وثزالت يف انتظار التحقيق، مهنا ثالث ق ما

جراء التحقيق بشأأهنا،  يف  ، وثالث قضااي2016ُُسّلت قضية واحدة يف عام ومن بني القضااي الامثنية اليت اكنت تنتظر اإ

 .2019، وآأربع قضااي يف عام 2018 عام

 وآأجرت اللجنة مداولت بشأأن عدد القضااي العالقة وقّدمت املشورة يف هذا الشأأن. .12

 يف جلسة خاصة، وفقا لختصاصاهتا. مدير شعبة الرقابة ادلاخليةواجمتعت اللجنة آأيضا مع  .13

 2020/21املنظور املايل للثنائية اإحاطة بشأأن : من جدول الأعامل: التقارير املالية 7لبند ا

 التاسعة والعرشيناذلي مّت تقدميه خالل ادلورتني  2020/21قرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية اب حيطت اللجنة علامآ   .14

 للجنة الربانمج واملزيانية. والثالثني

 اإحاطة بشأأن اخلطة الرآأساملية الرئيس ية :من جدول الأعامل 8 لبندا

اليت قُّدمت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا  29-2020للفرتة  خلطة الرآأساملية الرئيس يةاب علامحيطت اللجنة آ   .15

اخلطة الرآأساملية الرئيس ية املُتجددة للمباين والسالمة والأمن،  نسخة حمّدثة من . ومشلت2019الثالثني املعقودة يف يوليو 

ىل مقرتحات بشأأ اليت متتد لعرش س نوات ضافة اإ ليه اللّجنة، ، اإ ىل  الويبوحتتاج ن عدد من املرشوعات. وكام آأشارت اإ اإ

ليك تظل  ،استامثرات رآأساملية مس مترة يف جمالت املباين، والسالمة والأمن، ومبادرات تكنولوجيا املعلومات والتصالت

 تؤدي وليهتا عىل آأمكل وجه.

 راجعةاملراجعة اخلارجية: تقرير خطة امل: من جدول الأعامل 9لبند ا

تقرير ختطيط مراجعة احلساابت  ، ومع الإدارة آأيضًا، مرشوعانقشت اللجنة مع مراجع احلساابت اخلاريج .16

 .2019 لعام

وآأوحض مراجع احلساابت اخلاريج اجملالت اليت يُركّز علهيا التدقيق، ل س امي درء خماطر الغش، واخلصوم احملمتةل،  .17

ملراجعة  ذات الصةل ملعايري ادلوليةا متاش يا معيف الس ياسات احملاسبية والعرض. و وتدفقات املعامالت اجلديدة، والتغيريات 

. وآ طلعت اللّجنة وجود آأخطاء جوهرية يف البياانت املاليةلتس تجيب خملاطر  بياانت الويبو املالية، ُُصّمت مراجعة احلساابت



WO/IAOC/54/2 
4 
 

، وكيف سيس تجيب للمخاطر يف جوهرية الأخطاء والبتتّبعها مراجع احلساابت اخلاريج لتقيمي اخملاطر، عىل الطريقة اليت ي 

 اليت مت حتديدها.

 وعالوة عىل ذكل، سريكّز مراجع احلساابت اخلاريج عىل معليات التدقيق يف آأداء املاكتب اخلارجية، واحلومكة .18

 .والرقابة ادلاخلية

 واجمتعت اللجنة آأيضا مع املراجع اخلاريج يف جلسة خاصة، وفقا لختصاصاهتا. .19

 الأخالقيات :من جدول الأعامل 10ند لب ا

، اذلي نقح للتعلاميت الإدارية بشأأن مكتب الأخالقياتامل رشوع امل  ئيسة مكتب الأخالقياتانقشت اللّجنة مع ر  .20

بشأأن عدد من الأمور يف  مشورهتا السابقة. وآأعربت اللّجنة عن آأسفها لعدم آأخذ 2019يوليو  26تسلّمته اللّجنة يف 

 يت قدمهتا رئيسة مكتب الأخالقياتلتفسريات الاب عدم رضاهاآأعربت عن خة املنقحة. وبوجه خاص، الاعتبار مضن النس

اللجنة  واكنت. حالت تضارب املصاحل احملمتةل آأو الفعليةبشأأن التفاعل بني مكتب الأخالقيات وجلنة الرقابة ادلاخلية ملعاجلة 

ىل املدير العام ورئ  2018املشورة منذ مايو قد قّدمت  الصياغة و  املقرتحة يسة مكتب الأخالقيات بشأأن تعلاميت املكتباإ

ىل تنفيذ املبادئ املنصوص علهيا يف  الآليات يف معاجلةللأسف  فشلت املقرتحة. ولكن النسخة املنقحة احملّددة اليت تصبو اإ

الرقابة. وشّددت اللجنة يف تكل الأثناء عىل آأن مشاركة جلنة الرقابة يف الوظيفة الأخالقية يامتىش واملامرسة  اختصاصات جلنة

بلورة التفاعل بني مكتب الأخالقيات وجلنة الرقابة يف  وعىل رضورةالأخرى،  عدد من واكلت الأمم املتحدةاملعمول هبا يف 

 .توخيا للوضوحاختصاصات مكتب الأخالقيات 

وانقشت اللجة كذكل مع رئيسة مكتب الأخالقيات التقرير الس نوي اذلي آأحاهل مكتب الأخالقيات اإىل جلنة الويبو  .21

الإحصاءات الواردة يف  عنالمتست اللّجنة توضيحات ومعلومات (. وبوجه خاص، WO/CC/76/INF/2للتنس يق )

الشاكوى بشأأن الأعامل ب الأخالقيات فامي خيص من التقرير الس نوي، واملتعلقة بقرارات رئيسة مكت 25و 24الفقرتني 

 .مكتب الأخالقيات التابع ملكتب الأمم املتحدة خلدمات املشاريع، واس تعراض تكل القرارات من قبل الانتقامية

وانقشت اللّجنة خالل جلسة مغلقة شكوى بشأأن آأعامل انتقامية تأأخر البت فهيا بسبب تعارض يف ال راء طال آأمده  .22

ىل رئيسة مكتب الأخالقيات بشأأن الطريقة اليت ينبغي اعامتدها ملعاجلة واس ُتعيص حّل  . ومن مّث، قّدمت اللّجنة املشورة اإ

 تضارب املصاحل والبت هنائيًا يف تكل املسأأةل.

ىل آأن  .23 ضافة اإىل ذكل، آأشارت اللّجنة اإ ( قد دخلت OI/33/2017ية )الانتقام  الأعامل للحامية من الويبو س ياسةواإ

ماكنية امليض قدما يف تعزيز حامية وبناًء عىل اخلربة املكتس بة حىت ال ن. 2017حزّي النفاذ منذ سبمترب  ، ارتأأت اللّجنة اإ

، وذكل من خالل مجةل من الإجراءات، من بيهنا معاجلة حالت تضارب املصاحل عىل حنو آأحسن. املبلغني عن اخملالفات

ىل املدير العام لينظر فهيا. ات لهذا الغرضاقرتاحوتعزتم اللّجنة تقدمي   اإ

 آأن آأربعة توصيات منبثقة عن اس تعراض التدقيق ادلاخيل لإطار الويبو للأخالقيات ولحظت اللجنة بقلق .24

(IA 2016-06 ل تزال عالقة. وتصنف توصية من تكل التوصيات الأربع عىل آأهنا عالية اخلطورة؛ يف حني آأن التوصيات )

 يه توصيات متوسطة اخلطورة.الثالث الأخرى 
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 2018آأمني املظامل: تقرير الأنشطة لعام  :من جدول الأعامل 11لبند ا

. وآأشارت اللجنة مع 2018ديسمرب  31يناير اإىل  1خالل الفرتة من  آأنشطتهانقشت اللّجنة مع آأمني املظامل تقرير  .25

ىل آأن آأمني املظامل   خالل تكل الفرتة.يف مكتبه  آأبلغ عن زايدة يف الاستشارات الوقائيةالرضا اإ

ىل اجلودة  .26 وقّدم آأمني املظامل يف تقريره ثالث توصيات واسعة النطاق، تعزتم اللّجنة رصد تنفيذها. وآأشارت اللّجنة اإ

 آأمني املظامل آأنشطةتقارير العالية اليت اتّسم هبا تقرير آأمني املظامل، وآأوصت ادلول الأعضاء ابلنظر يف الامتس الاّطالع عىل 

 يت تصدر ابنتظام.ال

 اإحاطة بشأأن املاكتب اخلارجية: من جدول الأعامل 12لبند ا

 اللّجنة علامً ابجلدوى التشغيلية والاقتصادية ملاكتب الويبو اخلارجية. مساعد املدير العام ورئيس املوظفنيآأحاط  .27

 اجامتع اإعاليم مع ممثيل ادلول الأعضاء :من جدول الأعامل 13لبند ا

عاليم مع ادلول الأعضاء.كام هو منصوص عل  .28 وآأطلَعت اللجنة ممثيل ادلول  يه يف اختصاصات اللجنة، ُعقد اجامتع اإ

 الأعضاء عىل املداولت اليت جرت آأثناء ادلورة احلالية، وآأجابت عىل الأس ئةل اليت طرحهتا الوفود احلارضة.

 مسائل آأخرى :من جدول الأعامل 14لبند ا

 تقارير الاستامثر

ىل اللجنة تقارير آأداء الاستامثر، وتقارير رصد الاستامثر لشهري  .29 آأعد و ، 2019 وآأغسطس يوليوقدمت الإدارة اإ

ىل آأن تقارير . التقارير مستشارو الاستامثر وآأمناؤه عىل التوايل ذات الصةل مل تكن قد  2019 سبمتربوجتدر الإشارة اإ

 بعد. عدتآ  

آأن املعلومات املقدمة توحض آأنه خالل الفرتة املشموةل ابلس تعراض،  واس تعرضت اللجنة الواثئق الواردة، وآأكدت .30

ىل املؤرش املرجعي لسوق الاستامثر، حققت مجيع الأدوات يف حمفظة استامثرات الويبو النتاجئ املرجوة، وآ ديرت  واستنادا اإ

ضافة اإىل ذكل، تؤكد اللجنة آأن آأمني الاستامث. و وفقا لسرتاتيجية الاستامثر املعلنة جيابية آأاكنت اإ ر مل يبلغ عن آأي خمالفات، اإ

 .آأم سلبية آأم اس تثناءات مربرة

 ادلورة املقبةل

ىل امجلعة  ديسمرب 2 الثننيُتعقد ادلورة القادمة للجنة يف الفرتة من س   .31 وفامي ييل مرشوع جدول  .2019 ديسمرب 6اإ

 آأعامل تكل ادلورة:

 جدول الأعامل عامتدا (1)

 تضارب املصاحلعن عالن الإ  (2)

 السابقة ادلورةاملسائل الناش ئة عن  (3)
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 دوريت امجلعية العامة للويبو وجلنة التنس يقاملسائل الناش ئة عن  (4)

 مع املدير العام اجامتع (5)

 2020: خطة العمل املقرتحة لعام الرقابة ادلاخلية (6)

 متابعة توصيات الرقابة (7)

 ةاخلارجي املراجعة (8)

 2020خطة العمل املقرتحة لعام الأخالقيات:  (9)

 2020الرئيس وانئب الرئيس لعام انتخاب  (10)

 التقيمي اذلايت للجنة املس تقةل ملراجعة احلساابت والرقابة (11)

عاليم مع ممثيل ادلول الأعضاء (12)  اجامتع اإ

 مسائل آأخرى (13)

 [ان]ييل ذكل املرفق



WO/IAOC/54/2 
ANNEX I 

 املرفق الأول
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WO/IAOC/54/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019نومفرب  6التارخي: 

 جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

 واخلمسون الرابعةالدورة 
 2019 سبمترب 20اإىل  17جنيف، من 

 جدول األعمال
عداد  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة من اإ

 
 جدول الأعامل اعامتد .1

 تضارب املصاحلعن عالن لإ ا .2

 السابقة ادلورةاملسائل الناش ئة عن  .3

 ملسائل الناش ئة عن ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانيةا .4

 اجامتع مع املدير العام .5

 لرقابة ادلاخليةا .6

حاطة  .7  2020/21 للثنائيةاملنظور املايل  بشأأنالتقارير املالية: اإ

 حاطة بشأأن اخلطة الرآأساملية الرئيس يةاإ  .8
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 ملراجعة اخلارجية: تقرير خطة املراجعةا .9

 بشأأن مكتب الأخالقيات للتعلاميت الإداريةالأخالقيات: مرشوع منقح  .10

 2018مني املظامل: تقرير الأنشطة لعام آأ  .11

 حاطة بشأأن املاكتب اخلارجيةاإ  .12

عاليم مع ممثيل ادلول الأعضاء .13  اجامتع اإ

 مسائل آأخرى .14

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املرفق الثاين

A 

 

WO/IAOC/54/INF/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019نومفرب  6التارخي: 

 جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

 واخلمسون الرابعةالدورة 
 2019 سبمترب 20اإىل  17جنيف، من 

 قائمة الوثائق
 

 اعامتد جدول الأعامل :الأعامل من جدول 1البند 

 جدول الأعامل [01]

 اجلدول الزمين [02]

 قامئة الواثئق [03]

 تضارب املصاحلعن عالن الإ  من جدول الأعامل: 2البند 

 ل توجد وثيقة

 السابقة ادلورةن عاملسائل الناش ئة  من جدول الأعامل: 3البند 

 ل توجد وثيقة

 املسائل الناش ئة عن ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية من جدول الأعامل: 4البند 

 2019يوليو  12، قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية [04]

 (WO/PBC/30/15)الوثيقة 

 2019يوليو  2، تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة [05]

 (WO/PBC/30/2)الوثيقة 



WO/IAOC/54/2 
Annex II 
2 
 

 2019يونيو  18، اول الزمنية املنشودة يف التحقيق والعمليات ذات الصةلاجلد [06]

 (WO/PBC/30/14)الوثيقة 

ني التابعة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقاب [07] يونيو  28ة، التقرير الهنايئ لهيئة احملَّكم

 (WO/PBC/30/3)الوثيقة  2019

 العاماجامتع مع املدير  :من جدول الأعامل 5البند 

 ل توجد وثيقة

 الرقابة ادلاخلية :من جدول الأعامل 6البند 

 :شعبة الرقابة ادلاخلية

-IOD-IAOC)املرجع:  2019سبمترب  9 – تقرير نشاط شعبة الرقابة ادلاخلية [08]

2019/03) 

 :التقيمي

ديسمرب  12، املكتب الإقلميي ل س يا واحمليط الهادئن التقرير التقيميي بشأأ تقيميي: تقرير  [09]

 (EVAL 2018-02)املرجع:  2018

 :التحقيق

 2020/21 للثنائيةاملنظور املايل  بشأأناإحاطة التقارير املالية:  :من جدول الأعامل 7البند 

 2019يونيو  17، 2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  [10]

 (WO/PBC/30/10)الوثيقة 

 بشأأن اخلطة الرآأساملية الرئيس يةاإحاطة  :من جدول الأعامل 8البند 

 2019يوليو  1، 29-2020للفرتة  اخلطة الرآأساملية الرئيس ية [11]

 (WO/PBC/30/11)الوثيقة 

 اخلارجية: تقرير خطة املراجعةاملراجعة  من جدول الأعامل: 9البند 

 2019آأغسطس  14، 2019لعام  اخلارجيةراجعة املتقرير ختطيط مرشوع  [12]

 بشأأن مكتب الأخالقيات للتعلاميت الإداريةمرشوع منقح الأخالقيات:  من جدول الأعامل: 10البند 

 xx/2019 – 29رمق  للتعلاميت الإدارية بشأأن مكتب الأخالقيات نقحامل  رشوعامل  [13]

 2019يوليو 

 2018تقرير الأنشطة لعام آأمني املظامل:  من جدول الأعامل: 11البند 

 (2019آأغسطس  19) 2018ديسمرب  31اإىل  2018يناير  1الأنشطة، تقرير  [14]

 بشأأن املاكتب اخلارجيةاإحاطة  من جدول الأعامل: 12البند 

عالميمذكرة  -ماكتب الويبو اخلارجية  [آأ 15]  2019ة اإىل جلنة الرقابة، سبمترب اإ
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 العالقات اخلارجية والرشآاكت واملاكتب اخلارجية - 20الربانمج  [ب15]

، الهدف الاسرتاتيجي الثامن، الربامج حسب الأهداف الاسرتاتيجيةوصف اثنيا. )

 (2018/19من الربانمج واملزيانية للثنائية 

 مع ممثيل ادلول الأعضاء اإعاليماجامتع  من جدول الأعامل: 13البند 

 .ةشفهي رواية: وثيقةوجد تل 

 مسائل آأخرى من جدول الأعامل: 14البند 

 (WO/IAOC/53/2وامخلسون ) الثالثةادلورة  -تقرير [16]

 لدلورة اخلامسة وامخلسني للجنة الرقابة مرشوع جدول الأعامل [17]

 (WO/IAOC/55/1)الوثيقة 

 55اإىل  52جدول الأعامل ادلائر للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، ادلورات من  [18]

 تقارير الاستامثر:

ملايو، ويونيو، ويوليو، وآأغسطس الاستامثر  رصدتقارير  - Credit Suisseمرصف [19]

2019 

ملايو، ويونيو، ويوليو، تقارير آأداء الاستامثر  - MBS Capital Adviceرشكة  [20]

  2019وآأغسطس 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


