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 2019يوليو  3 التارخي:

 لجنة الويبو الاستشارية المستقلة للرقابة

 ة والخمسونلثالدورة الثا
 2019 يونيو 14اإىل  11جنيف، من 

 التقرير

 الاستشارية المستقلة للرقابةالذي اعتمدته لجنة الويبو 
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 مقدمة

ىل  11للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة( يف الفرتة من  وامخلسون الثالثةانعقدت ادلورة  .1  يونيو 14اإ

راي آ  والسادة موكيش  ،رئيس(الاتتياان فاس يليفا )انئبة والس يدة  ،رئيس(لبورن )ماراي فيسني م  الس يدةا هتحض و  .2019

اننيت  رحبت اللجنة ابلس يدةو . احلضورالس يد غابور آ مون عن  واعتذرلوجن.  غانزعامثن رشيف و و غربت اكلتنباخ واإ 

 .2019مايو  1من  بدءا للجنةمكستشارة  منصهباتسلمت اليت  ،آأمورادو

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 1البند 

 .الثاين املرفقترد قامئة بواثئق ادلورة يف ، كام ولالأ رفق امليف  ذا التقريرامللحق هب عاملالأ اللجنة جدول  اعمتدت .2

 ملصاحلاتضارب عن  عالنالإ من جدول الأعامل:  2البند 

تضارب يف آأي عن  يُبلغمل وُطلب من الأعضاء احلارضين الكشف عن آأي تضارب فعيل آأو حممتل يف املصاحل.  .3

 املصاحل.

  للجنة السابقةة ورادلمن جدول الأعامل: املسائل الناش ئة عن  3البند 

طار متابعةملتخذة ابتقيمي الإجراءات  اللجنة قامتو  .4  .الثانية وامخلسني ةورادل الصادرة عنلقرارات ا يف اإ

 من جدول الأعامل: الرقابة ادلاخلية 4البند 

، وآأعربت عن ارتياهحا للتقدم احملرز يف شعبةال مع مدير تقرير نشاط شعبة الرقابة ادلاخلية للربع احلايل انقشت اللجنة  .5

 .2019 الشعبة لعام تنفيذ خطة معل

 30اإىل  2018يوليو  1الفرتة من  عن، نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخليةمرشوع التقرير الس  اس تعرضت اللجنة و  .6

الشعبة فرتة  توامئمن املس تحسن آأن  هآأنيف  هرآأياللجنة املراجع اخلاريج  طر. وتشابشأأنهوقدمت تعليقات  ،2019يونيو 

عداد التقارير مع فرتة خطة العمل الس نوية  ىل  1)من للشعبة اإ فقط  ليسيضمن  ومن شأأن ذكل آأنديسمرب(.  31يناير اإ

عداد التقاريرمع التخطيط  توافق منا، اإ  .بشأأن الرقابة ادلاخلية س نويضامانت  بيان الشعبةلإعداد آأيًضا  السبيلميهد  واإ

 .اختصاصاهتل وفقا يف جلسة خاصة مع مدير شعبة الرقابة ادلاخليةاللجنة اجمتعت و  .7

 مراجعة احلساابت

تنفيذ  تقرير مراجعة حساابت، تقريرين للمراجعة: الإدارةمع شعبة الرقابة ادلاخلية و  ، مع مديرضت اللجنةاس تعر  .8

التعاون لنظام معاهدة  املقاصة التجرييبمرشوع تقرير و ، 2019مارس  19املعلومات، الصادر يف  لتأأمنياسرتاتيجية الويبو 

ُ الإلكرتوينعىل موقع الويبو  منقحةغري  صيغةالأخري يف   هذانرُش و . 2019مايو  3 الصادر يف ،تبشأأن الرباءا رش ، بيامن ن

 .قيحالتن مع بعض  الأول

 املايل،سواء عىل املس توى الرائد هذا املرشوع ل  جيايبالإ  املردودالتجرييب املقاصة مرشوع  حساابت آأكدت مراجعةو  .9

املعلومات  تأأمنياسرتاتيجية حساابت آأكدت مراجعة و املرشوع. نطاق ع يتوس  ل  املتاحة فرصالكذكل و ، سري العمل عىلآأم 
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اس تخدام آأدوات منع ترسب  يف عالتوس من بيهنا مةل آأمورجب يف تنفيذ الاسرتاتيجية وآأوصتآأن الويبو حترز تقدمًا جيدًا 

 املعلومات مع س ياسة الويبو محلاية البياانت. تأأمنيومواءمة اسرتاتيجية  ،البياانت

 تحقيقاتال 

 ،تحقيقما زالت يف انتظار ال حاةل  14اكنت هناك  ،2019يونيو  10 ويفاةل قضااي التحقيق. حب علام اللجنة آأحيطت .10

واحدة  قضية ُُسلت، بعد فهيا مل يبت قضية 14من بني و . ومثانية قيد التحقيق الاكمل ،لتقيمي الأويلا قيد قضاايمهنا ثالث 

رُشع يف ، الأخرية للجنة ادلورة. ومنذ 2019يف  قضاايوست  ،2018يف  قضااي، وست 2017يف  وآأخرى، 2016يف 

ل  السلوكمزامع سوء  ومل ثبُت ،قضاايجديدتني وُآغلقت آأربع  قضيتني التحقيق يف  .يف حاةل واحدةاإ

 من جدول الأعامل: متابعة توصيات الرقابة 5البند 

بني الشعبة  توفقواقرتحت آأن  ،انقشت اللجنة مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية حاةل توصيات الرقابة املفتوحة .11

 لعام عن بياانت الويبو املالية يف تقرير املراجع اخلاريجاملناظرة البياانت و اإحصاءاهتا بشأأن توصيات املراجعة اخلارجية 

عىل آأهنا  ُصنفتيف املائة(  44) توصية 68 ، مهناتوصية 155صيات الرقابة املفتوحة ، بلغ عدد تو ذكل تطبيق عقبو . 2018

اللجنة صدرت آأ ؛ يف املائة( 85توصية ) 132 همجموع ماالتوصيات  تبلغ الرقابة ادلاخلية مشاركة ونتيجةذات آأولوية عالية. 

 .نيتوصيتمهنا 

ىل الرؤساء التنفيذيني. و  .12 آأعربت اللجنة عن و اس تعرضت اللجنة حاةل التوصيات املقدمة من وحدة التفتيش املشرتكة اإ

. بشأأهناوتقدم التقارير هذه التوصيات هبا الأمانة  ترصدلطريقة املنظمة اليت لو  ،ارتياهحا للتقدم احملرز يف تنفيذ هذه التوصيات

ىل الرئيس وحدة التفتيش املشرتكة المن تقارير  مل تُنفذ بعد توصية 14، مل تكن هناك سوى التقرير ابة هذاوقت كت ويف اإ

 ، ومعظمها قيد التنفيذ الفعيل.والس نوات السابقة 2018عام  صدرت ،التنفيذي

  الأمم املتحدة منظومةالرقابة يف  /املراجعةان جلبشأأن  وحدة التفتيش املشرتكةتقرير : اس تعراض من جدول الأعامل 6البند 

 الرقابة يف منظومة الأمم املتحدة/املراجعةجلان  بشأأناس تعرضت اللجنة مرشوع تقرير وحدة التفتيش املشرتكة  .13

قياس آأداء املعايري املرجعية الثالثة عرش ل مبعظم في تآأن الويبو  ملالحظة. وآأعربت اللجنة عن رسورها بشأأنهوقدمت تعليقات 

 ممارسات جيدة. بوصفهاوآأن وحدة التفتيش املشرتكة آأبرزت بعض ترتيبات الويبو  ،ملنظومة الأمم املتحدة جلان الرقابة التابعة

 2018 لعام الس نوية : التقرير املايل الس نوي والبياانت املاليةةرير املاليامن جدول الأعامل: التق 7البند 

دخلت عىل اللجنة عىل بعض التعديالت الطفيفة اليت آُ املراقب املايل ومدير شعبة الشؤون املالية لك من ع طل  آ   .14

 اخلاريج. حلساابتا مراجعياانت املالية اس تجابة لتوصيات مرشوع الب 

 اخلاريج احلساابت مراجعمن جدول الأعامل: املراجعة اخلارجية: تقرير  8البند 

بياانت الويبو املالية  بشأأنواملراقب املايل تقرير املراجع اخلاريج  ،اخلاريج احلساابت مراجعانقشت اللجنة مع ممثيل  .15

متوتقرير  ،2018لعام  رآأي املراجعة. وآأعربت اللجنة عن  اليت تدمعنتاجئ ال آأمه اذلي يعرض ابلتفصيل  ؛املقابل املراجعة اماإ

ودة اجلاليت تؤكد املراجع اخلاريج  ولشهادة، مراجعة احلساابت مشفوع بتحفظات بشأأنغري  الويبو عىل رآأي حلصولرسورها 
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وتركزي التعليقات املالية عىل  ،لتبس يط البياانت املالية جمال ةآأن مثاملراجع اخلاريج  ىرآأ  وقد. املاليةلويبو ابياانت ل عالية ال

العالية لإطار الرقابة  آأقر تقرير املراجع اخلاريج ابجلودةو اجلوانب املادية الرئيس ية املتعلقة ابلأداء املايل والصحة املالية. 

من خالل  اتزيد من التحسينمدخال ابإ . كام آأوىص التقرير ونضجهام والبيان الس نوي بشأأن الرقابة ادلاخلية ،ادلاخلية للويبو

 الأساس ية. العمليات رصدحتليل البياانت لأمتتة فرص  منعىل حنو آأفضل الاس تفادة 

دارة املوارد البرشيةعىل الإدارة القامئة عىل الن ركزت قد داء هذا العام الأ نظًرا لأن مراجعة و  .16  فقد انصبت، تاجئ وعىل اإ

حدى هذه التوصيات و هذين اجملالني.  ات يفتحسينال زايدة  عىلمعظم توصيات مراجعة احلساابت الس تة عرش  تتعلق اإ

دارة القامئة عىل النتاجئ  طار الإبالغ ادلاخيل مع مبواءمة مؤرشات الأداء املس تخدمة لالإ عملية اختاذ القرارات الإدارية ل  ايسري ت اإ

 احملس نة.

 وآأعربت عن تطلعها ،توقيتال حسن و  جلودة وسهوةل القراءةابيتسم  تقدميه تقريرال اللجنة عىل املراجع اخلاريج  وآأثنت .17

ىل   .التعامل معه مواصةلاإ

 .اوفقا لختصاصاهت ،يف جلسة خاصة اجمتعت اللجنة آأيضا مع املراجع اخلاريجو  .18

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية: اإطار الويبو للمساءةل 9البند   من جدول الأعامل: اإ

طار الويبو للمساءةل  .19  يف الوثيقة مؤخراً  نرُشاذلي  ،انقشت اللجنة مع املراقب املايل ومساعد املراقب املايل اإ

(WO/PBC/29/4 .) لحظت وواحض. عىل حنو منظمة  بصورةرحبت اللجنة ابلوثيقة اليت تضم خمتلف عنارص املساءةل و

آأيًضا التواصل مع  يتناولآأن  تواقرتح ،خارجيةيركز عىل التواصل مع آأطراف  املعلومات والتصالت - 5 العنرصاللجنة آأن 

 . كام اقرتحت اللجنة آأن جتري الإدارة تقياميً لتنفيذ الإطار يف وقت مناسب يف املس تقبل.ةادلاخلي الأطراف املعنية

دارة املوارد البرشية من جدول 10البند   الأعامل: حتديث بشأأن اإ

دارة املوارد البرشيةالل  اجمتعت .20 من بني املوضوعات و ع اللجنة عىل املشاريع واملبادرات اجلارية. ، اذلي آأطل  جنة مبدير اإ

 لفردا ماكفأأةعنارص اللجنة آأن حتقيق توازن مناسب بني  رآأتو لماكفأ ت والتقدير. لالويبو مناقش هتا برانمج  جرتاليت 

 يزيد من قبول الربانمج. من شأأنه آأن املنظمةآأداء و  لفريقوا

دارة املوارد البرشية و .21 لهيا نتاجئال انقشت اللجنة آأيضًا مع مدير اإ  اليت قدهما، توصياتال و املراجع اخلاريج  اليت توصل اإ

ىل تنفيذ معظم توصيات املراجعة حبلول هناية العام. دارة املوارد البرشية هتدف اإ  ورسها آأن تالحظ آأن اإ

 من جدول الأعامل: الأخالقيات 11البند 

سداء املشورة بشأأهناس تعرض الس ياسات املقرتحة يف جمال ات آأن اختصاصات اللجنة  تقتيض .22 يف و. لأخالقيات واإ

. الزمنجتاوزها اليت  (25/2010)رمق  2010يونيو  لتعلاميت وفقاعمل ييف الويبو ، ل يزال مكتب الأخالقيات الراهنالوقت 

دارية احات مس تفيضة بشأأن تعلاميت، قدمت اللجنة تعليقات واقرت 2018يف مايو و القيات يف كتب الأخمل  مقرتحة جديدة اإ

مكتب الأخالقيات  لإدارةآأساس ية  ترى آأهنااليت وثيقة، الهذه تنفيذ حاةل عىل متابعة  اللجنة دآأبت، منذ ذكل احلنيو الويبو. 

 مبشاركة هماالت عن كبري موظفي الأخالقيات وآأعرب . من الوثيقة نسخة منقحة ة، مل تتوفر آأي2019يونيو  وحىته. توولي 

 ، حسب الاقتضاء.واملناقشةزيد من املراجعة ملتوخيا  ؛للجنة الرابعة وامخلسنيقبل ادلورة مهنا رشوع منقح م 



WO/IAOC/53/2 
5 
 

عالن الفائدة )رمق  صدرت، وبعد التشاور مع اللجنة، 2017يف نومفرب و .23 س ياسة الويبو بشأأن الإفصاح املايل واإ

ىل(. 36/2017 عداد ،الويبو حىت ال ن اليت اكتسبهتااخلربة  واستنادا اإ س ياسة مجموعة من التعديالت املقرتحة عىل  قامت ابإ

وآأعربت عن ارتياهحا للتفسريات  ،اس تعرضت اللجنة التغيريات املقرتحةو . 2018قها عىل دورة الإيداع تطبي ل الإفصاح املايل 

عالانتوالأخالقيات.  مكتب اليت قدهما كبري موظفي س ياسة  لحظت اللجنة آأن املراجع اخلاريج س يواصل مراجعة اإ

عالن الفائدة الإفصاح املايل معليات آأية  ابس تعراضالأخالقيات يف املس تقبل مكتب يقوم كبري مسؤويل س  ، . ومع ذكلواإ

فصاح ضافية ل اإ   لضامن توافرها يف الوقت املناسب للبياانت املالية الس نوية. لمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العاماإ

موظف  توفرآأعربت اللجنة عن رسورها ملالحظة و الأخالقيات آأيضا تقريرا مرحليا شفواي. مكتب قدم كبري موظفي و  .24

داري بدوام جزيئدمع  ملكتب الأخالقيات.  اإ

  2019من جدول الأعامل: التقرير الس نوي للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  12البند 

ن للجنة الربانمج وث)ادلورة الثال هواعمتدتجلنة الربانمج واملزيانية  للعرض عىلآأعدت اللجنة تقريرها الس نوي  .25

  .2019يونيو  14اإىل  2018يوليو  6عامة عىل آأنشطة اللجنة خالل الفرتة من يقدم التقرير نظرة و  .واملزيانية(

 مع ممثيل ادلول الأعضاء اإعاليممن جدول الأعامل: اجامتع  13البند 

عاليم مع ادلول الأعضاء. وآأطل  اللجنة منصوص عليه يف اختصاصات وكام هو .26 عت اللجنة ممثيل ادلول ، ُعقد اجامتع اإ

 .ةاحلارض  الوفودا هتوآأجابت عىل الأس ئةل اليت طرح ،احلاليةادلورة  آأثناء جرتاليت  املداولتالأعضاء عىل 

 من جدول الأعامل: مسائل آأخرى 14البند 

 الويبو  اتاستامثر تقارير 

ىل اللجنة تقارير آأداء الاستامثر قدمت .27  آأعد التقارير، 2019مارس وآأبريل  يالاستامثر لشهر  رصد وتقارير ،الإدارة اإ

ىل آأنعىل التوايل.  هؤ وآأمناالاستامثر  ومستشار   بعد. تدقد ُآعتكن مل ذات الصةل  2019تقارير مايو  وجتدر الإشارة اإ

 ،املشموةل ابلس تعراضآأن املعلومات املقدمة توحض آأنه خالل الفرتة  ، وآأكدتاس تعرضت اللجنة الواثئق الواردةو  .28

ىل   وُآديرت املرجوة،يف حمفظة استامثرات الويبو النتاجئ  دواتالأ ، حققت مجيع سوق الاستامثراملرجعي ل ؤرش املواستنادا اإ

ضافة اإىل ذكلا لسرتاتيجية الاستامثر املعلنةوفق جيابية، خمالفاتمل يبلغ عن آأي  الاستامثر، تؤكد اللجنة آأن آأمني . اإ  مآأ  آأاكنت اإ

 اس تثناءات مربرة. مآأ  سلبية

تقارير رمسية آأكرث انتظامًا لإبالغ جلنة الإدارة  لأن تقدمأأنه ل يزال هناك جمال ب هرآأياللجنة املراجع اخلاريج  رطتشاو  .29

 الربانمج واملزيانية بشأأن آأنشطة الويبو الاستامثرية.

 القادمة ادلورة

مرشوع جدول فامي ييل . و 2019سبمترب  20سبمترب اإىل امجلعة  17من الثالاثء يف الفرتة س ُتعقد ادلورة القادمة للجنة  .30

 :ادلورةل تكل آأعام
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 جدول الأعامل اعامتد (1)

 تضارب املصاحلعن عالن الإ  (2)

 السابقة ادلورةاملسائل الناش ئة عن  (3)

 املسائل الناش ئة عن ادلورة الثالثني للجنة الربانمج واملزيانية  (4)

 مع املدير العام اجامتع (5)

 الرقابة ادلاخلية (6)

حاطة  (7)  2020/21 للثنائيةاملنظور املايل  بشأأنالتقارير املالية: اإ

حاطة بشأأن  (8)  اخلطة الرآأساملية الرئيس يةاإ

  خطة املراجعة: تقرير ةاخلارجي املراجعة (9)

 بشأأن مكتب الأخالقيات للتعلاميت الإداريةالأخالقيات: مرشوع منقح  (10)

 2018لعام  الأنشطةآأمني املظامل: تقرير  (11)

حاطة  (12)  املاكتب اخلارجية شأأنب اإ

 قابةالتقيمي اذلايت للجنة املس تقةل ملراجعة احلساابت والر  (13)

عاليم مع ممثيل ادلول الأعضاء (14)  اجامتع اإ

 مسائل آأخرى (15)

 [ان]ييل ذكل املرفق
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 املرفق الأول

A 

 

WO/IAOC/53/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019يوليو  3التارخي: 

 لجنة الويبو الاستشارية المستقلة للرقابة

 والخمسونالدورة الثالثة 
 2019يونيو  14اإىل  11جنيف، من 

 جدول الأعمال

 الذي اعتمدته لجنة الويبو الاستشارية المستقلة للرقابة

 

 جدول الأعامل اعامتد .1

 تضارب املصاحلعن عالن الإ  .2

 السابقة ادلورةاملسائل الناش ئة عن  .3

 الرقابة ادلاخلية .4

 الرقابة شعبة متابعة توصيات .5

  الأمم املتحدة منظومةالرقابة يف  /املراجعةان بشأأن جل املشرتكةوحدة التفتيش تقرير اس تعراض  .6

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

  املراجعة اخلارجية: تقرير املراجع اخلاريج .8

طار الويبو للمساءةل .9 دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية: اإ   اإ

دارة املوارد البرشية  .10  حتديث بشأأن اإ

 بشأأن مكتب الأخالقيات للتعلاميت الإداريةالأخالقيات: مرشوع منقح  .11
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 2018 للجنة املس تقةل ملراجعة احلساابت والرقابة التقرير الس نوي .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/53/INF/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019يوليو  3التارخي: 

 لجنة الويبو الاستشارية المستقلة للرقابة

 الدورة الثالثة والخمسون
 2019يونيو  14اإىل  11جنيف، من 

 قائمة الوثائق

 

 الأعامل: اعامتد جدول الأعاملمن جدول  1البند 

 جدول الأعامل  [01]

 زمينالدول اجل  [02]

 قامئة الواثئق  [03]

ىل  الثانية وامخلسني، ادلورات من جنة الاستشارية املس تقةل للرقابةلل  ادلائر عاملالأ جدول   [04] اخلامسة اإ

 وامخلسني

 تضارب املصاحلعن عالن الإ من جدول الأعامل:  2البند 

 وثيقةل توجد 

 السابقة ادلورةن عاملسائل الناش ئة من جدول الأعامل:  3البند 

جراءاتقامئة   [05]  جنة الاستشارية املس تقةل للرقابةل ل ا اإ

 الرقابة ادلاخليةمن جدول الأعامل:  4البند 

 شعبة الرقابة ادلاخلية

 (IOD-IAOC-2019/02)املرجع:  2019يونيو  3 -شعبة الرقابة ادلاخلية  آأنشطةتقرير   [06]

 (WO/GA/51/3)املرجع:  2019يوليو  30 -التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية   [07]

   احلساابت راجعةم
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)املرجع:  2019مارس  19، املعلومات لتأأمنيتنفيذ اسرتاتيجية الويبو حساابت تقرير املراجعة: مراجعة  [08]

IA 2018-06) 

 3، الرباءات التعاون بشأأن املقاصة التجرييب لنظام معاهدةمرشوع مراجعة حساابت تقرير املراجعة:  [09]

 (IA 2019-06)املرجع:  2019مايو 

 

 :اتتحقيقال 

 الرقابة شعبة : متابعة توصياتمن جدول الأعامل 5البند 

 2019يونيو  4 -الرقابة املفتوحة شعبة توصيات   [10]

 الأمم املتحدة منظومةالرقابة يف  /املراجعةان بشأأن جل وحدة التفتيش املشرتكةتقرير اس تعراض : من جدول الأعامل 6البند 

ىل الرؤساء التنفيذيني للمنظامت املشاركة يف  [11] احلاةل يف  -وحدة التوصيات وحدة التفتيش املشرتكة اإ

 2019مايو  27)توصيات الرؤساء التنفيذيني(  2019هناية مارس 

يونيو  7تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة )توصيات الهيئات الترشيعية(  [12]

 (WO/PBC/30/6)الوثيقة  2019

 2018 الس نوية لعام التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية: التقارير املالية: من جدول الأعامل 7البند 

 2019يونيو  4، 2018 ة لعامالس نوي ةوالبياانت املالي الس نوي التقرير املايل [13]

 (WO/PBC/30/8 )الوثيقة

 اخلاريج احلساابت املراجعة اخلارجية: تقرير مراجع: من جدول الأعامل 8البند 

 (2019)مايو  2018بياانت الويبو املالية لعام  بشأأنتقرير املراجع اخلاريج   [14]

 (2019مايو  31بشأأن البياانت املالية ) ةراجعاملرآأي   [15]

متام   [16]  2019، مايو 2018البياانت املالية لعام  مراجعة املراجعة بشأأنتقرير اإ

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية: اإطار الويبو للمساءةل: من جدول الأعامل 9البند   اإ

طار   [17]  2019مارس  WO/PBC/29/4 ،18، الوثيقة الويبو للمساءةلاإ

دارة املوارد البرشية بشأأنحتديث من جدول الأعامل:  10البند   اإ

 2018يونيو  30، "2018"تشكيل مس تقبل الويبو: القوى العامةل يف عام كتيب   [18]

 مكتب الويبو للأخالقيات بشأأن للتعلاميت الإداريةمنقح الأخالقيات: مرشوع  :من جدول الأعامل 11البند 

داريةتعلاميت  - 2019/××رمق  الإداريةتعلاميت ال مرشوع  [19] بشأأن مكتب الويبو للأخالقيات،  اإ

 [2019، ×× ]التارخي

  2019التقرير الس نوي للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  :من جدول الأعامل 12البند 

 (WO/PBC/30/2مرشوع تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة )  [20]
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 مع ممثيل ادلول الأعضاء اإعاليماجامتع  :الأعاملمن جدول  13البند 

 .ةشفهي رواية: وثيقةوجد تل 

 مسائل آأخرىمن جدول الأعامل:  14البند 

 (WO/IAOC/52/2ادلورة الثانية وامخلسون ) -تقرير  [21]

قامة العدل 2018  [22]  2019آأبريل  5، التقرير الس نوي عن اإ

 2019، آأبريل للطعون قرير الس نوي جمللس الويبوالت 2018  [23]

  تقارير الاستامثر:

 2019مارس وآأبريل  يشهر ل الاستامثر  رصدتقارير  - Credit Suisseمرصف  [24]

 . 2019وآأبريل مارس  يشهر ل تقارير آأداء الاستامثر  - MBS Capital Adviceرشكة   [25]

 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


