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 مقدمة

د�سمرب  6ٕاىل  2الفرتة من  ُعقدت ا�ورة اخلامسة وامخلسون للجنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة (اللجنة) يف .1
(�ئبة الرئيسة)، والسادة: �ابور آٓمون،  ملبورن (الرئيسة)، و�تیا� فاس�یلیفا ، وحرضهتا الس�ید�ن: مار� فيسني2019

 وموكيش آٓر�، وٕا�ربت اكلتنباخ، وع�ن رشیف، و�انغ لونغ.

 من �دول أ�عامل: اع�د �دول أ�عامل 1البند 

  ورة.اعمتدت اللجنُة �دول ٔآعاملها الوارد يف املرفق أ�ول لهذا التقر�ر. و�رد يف املرفق الثاين قامئة بو�ئق ا� .2

 من �دول أ�عامل: إال�الن عن تضارب املصاحل 2البند 

ومل یُبلَغ عن ٔآي تضارب يف . ُطلب من أ�عضاء احلارض�ن الكشف عن ٔآي تضارب فعيل ٔآو حممتل يف املصاحل .3
 املصاحل.

 من �دول أ�عامل: املسائل الناش�ئة عن ا�ورة السابقة للجنة 3البند 

 � للرقابة إالجراءات املت�ذة عقب القرارات الصادرة عن ا�ورة الرابعة وامخلسني.قي�مت اللجنة �ستشاریة املس�تق .4

 من �دول أ�عامل: املسائل الناش�ئة عن دوريت امجلعیة العامة للویبو وجلنة التنس�یق 4البند 

آ�ْطلَعْت الرئيسُة اللجنَة �ىل البیان ا�ي ٔآدلت به يف امجلعیة العامة وورد يف تقر�ر اللجنة الس�نوي (الوثیقة  .5
WO/GA/51/2.( 

 من �دول أ�عامل: اج�ع مع املد�ر العام 5البند 

 املد�ر العام.مل یُعقَد �ج�ع ا�ي اكن من املزمع عقده مع املد�ر العام �سبب تعارضه مع �دول مواعید  .6

 )2020من �دول أ�عامل: الرقابة ا�ا�لیة (مبا يف ذ� خطة العمل املقرت�ة لعام  6البند 

ؤآعربت اللجنة عن رسورها . �قشت اللجنُة مع مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیة تقر�ر ٔآ�شطة الشعبة يف ُربع الس�نة احلايل .7
�لامً بتقر�رّي تدقيق، وثالثة  كام ٔآ�اطت اللجنةُ . اس�تقصاء رضا العمالءٕ�جنازات شعبة الرقابة ا�ا�لیة، مبا يف ذ� نتاجئ 

و�ُرشت �ىل موقع الویبو إاللكرتوين مجیع تقار�ر الرقابة الصادرة منذ اج�ع اللجنة . داریة، وتقر�رّي تقيميعن التبعات االٕ تقار�ر 
 السابق واخلاضعة للكشف العلين.

 معلیات التدقيق

تدقيق ٕادارة اخلدمات ا�ا�لیة يف : مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیة ومع إالدارة، تقر�ر�ن، هاماس�تعرضت اللجنة، مع  .8
، وتدقيق مرشوع نظام ٕادارة احملتوى املؤسيس للویبو، الصادر بتارخي 2019سبمترب  2قطاع إالدارة والتس�یري، الصادر بتارخي 

 .2019سبمترب  3

./. 
./. 
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يف قطاع إالدارة والتس�یري، ٔآعربت اللجنة عن رسورها بوجود �دمات  وف� یتعلق بتدقيق ٕادارة اخلدمات ا�ا�لیة .9
ق إالدارة معلیًة شامً� تتضمن تنس�یقًا . متعددة تقد�ا �سعة جماالت ٔآعامل يف الویبو وف� یتعلق �كيفية حتدید أ�ولو�ت، تُطّبِ

عض املعایري ا�ا�لیة من ٔآ�ل حتسني ؤآشارت اللجنة ٕاىل ٔآنه �ُس�تحسن وضع ب. واسع النطاق يف مر�� التخطیط للعمل
ؤآ�اطت اللجنة �لامً بأٔنه . واقرتحت ٔآیضًا ٔآن �كون مؤرشات أ�داء اخلاصة ٕ�دارة اخلدمات ٔآكرث حتدیداً . اخلدمات ا�ا�لیة

ص وٕاجراء دراسة لت�دید إالطار الصحیح  جيري �لفعل تنفيذ ٕا�دى التوصیتني اللتني تتعلقان بوضع ميثاق �دمات ُمخص�
 ٕالدارة اخلدمات ومنوذج/خریطة طریق الن�ضج.

ؤآ�اطت اللجنة �لامً بأٔن ٕادارة احملتوى ٔآكرث . ؤآعربت اللجنة عن رسورها بتقر�ر تدقيق ٕادارة احملتوى املؤسيس للویبو .10
ؤآن املعلومات  ٕ�دارة املعارف حتتاج ٕاىل حتسني،كام ٔآ�اطت �لامً بأٔن اجلودة املتعلقة . نض�ًا من ٕادارة املعارف يف الویبو

ومن املهم ٔآیضًا حتدید ٔآداة . املُحتَفظ هبا ینبغي ٔآال �كون �دمية أ�مهیة، ومن مث� جيب تقيمي اجلودة �نتظام من حيث اجلدوى
 وحيتوي التقر�ر �ىل ثالث توصیات جيري �لفعل تنفيذها.. حبث قویة لتحقيق مزید من الكفاءة

 معلیات التقيمي

تقر�ر تقيمي وتدقيق س�یاسة الویبو �شأٔن : بة الرقابة ا�ا�لیة ومع إالدارة، تقر�ر�ن هاماس�تعرضت اللجنة، مع شع  .11
 .2019سبمترب  4، وتقر�ر تقيمي رشآاكت الویبو، الصادر بتارخي 2019ٔآغسطس  29املساواة بني اجلنسني، الصادر بتارخي 

و�ساءلت اللجنة عن �یفية مسامهة . ئق ش�ىتؤآ�اطت اللجنة �لامً بأٔن الویبو قد قامت مببادرات لتحفزي الناس بطرا .12
�ر سري العمل دا�ل املنظمة ببعض الت�زيات، ٕاذ ال �زال تو�د  الویبو يف التغیريات السلو�یة أ�طول ٔآ�ًال، وعن �یفية تأٔ�

ينات واستشف�ت اللجنة من التقر�ر، �ىل و�ه اخلصوص، ٔآن التفاوت ال �زال قامئًا رمغ وجود بعض التحس . حتزيات قدمية
وجيب ٔآن �ُس�تمكَل التدابري احلالیة بتدابري سلو�یة وس�یاسات ٕانفاذ لتحقيق ا�ٓ�ر املتوقعة ف� خيص سد الفجوة . الهامش�یة

ٕاال ٔآن . 4-وقد حتقق التاكفؤ يف صفوف املوظفني �ىل مس�توى نواب املد�ر العام، واخنفض قلیًال يف الرتبة ف. بني اجلنسني
ویتضمن التقر�ر �ددًا من التوصیات الرامية ٕاىل تقدمي دمع فعال لتعممي . يف رتب وظیفية ٔآخرىالتفاوت ال �زال موجودًا 

 مرا�اة املنظور اجلنساين يف الربامج وتعز�ز التنوع والشمول يف الویبو.

القمية  وف� یتعلق �لتقر�ر اخلاص �رشآاكت الویبو، ٔآ�اطت اللجنة �لامً من �س�تنتاج بأٔن هناك دلیًال واحضًا �ىل .13
املضافة للویبو ولرشاكهئا، و�ىل حتقيق الرشاكء لنتاجئ مل �كن رشاكة الویبو لتحققها مبفردها، ال س�� يف احلاالت اليت مل �كن 

مة موجودًة من قبل م التقر�ر توصیة �امة وا�دة. فهيا اخلدمات املُقد� ؤآشارت اللجنة ٕاىل ٔآنه ینبغي يف . وٕاضافًة ٕاىل ذ�، قد�
قي�ت املس�تقبلیة ذات التوصیات العامة ٔآن یعرض التقر�ر ٔآیضًا �یفية رصد تنفيذ هذه التوصیات، ال س�� يف �ا� �ا� الت 

 وجود اس�تنتا�ات متنو�ة تتعلق �لك �یان من الكيا�ت اخلاضعة للتقيمي.

 التحقيقات

ب التحقيق يف مخس قضا� �دیدة، ُمفنذ ا�ورة أ��رية للجنة، فُتح �. آ�طِلعت اللجنة �ىل �ا� قضا� التحقيق .14
، اكنت تو�د ست قضا� قيد التحقيق، 2019نومفرب  15ويف . وآ��لقت س�بع قضا�، وثُبتت �د�اءات يف مخس �االت

لت . مهنا ٔآربع قضا� قيد التقيمي أ�ويل، وقضیتان معلّقتان ؤآ�اطت اللجنة �لامً بأٔن هذه القضا� الست مهنا مخس قضا� ُجسِّ
لت يف �ام  2019 يف �ام  وال �زال دون �ل. 2016وقضیة وا�دة ُجسِّ
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مت املشورة يف هذا الشأٔن. .15  ؤآجرت اللجنة مداوالت �شأٔن �دد من القضا� العالقة، وقد�

 2020خطة العمل الس�نویة للرقابة لعام 

وبناًء �ىل . 2020م اس�تعرضت اللجنة، مع مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیة، خطة العمل الس�نویة املقرت�ة للرقابة لعا .16
مناقشات مع ا�ول أ�عضاء واملد�ر العام و�بار املد�ر�ن، فضًال عن نتاجئ تقيمي ا�اطر التدقيقية، تعزتم شعبة الرقابة ا�ا�لیة 

ٕاجراء ٔآربع معلیات تدقيق، ؤآربع معلیات تقيمي، ومشورة تقيميیة وا�دة، ومعلیة تدقيق/تقيمي مزدو�ة، واس�تعراض مزدوج 
 يق/الزناهة.للتدق 

بت اللجنُة مببادرات شعبة الرقابة ا�ا�لیة الرامية ٕاىل ٕاجراء اس�تعراضات مزدو�ة (التدقيق/التقيمي  .17 ورح�
بت كذ� خبطة الشعبة الرامية ٕاىل تعز�ز قدرهتا �ىل ٕاجراء تدقيق متواصل وحتلیل للبیا�ت . والتدقيق/الزناهة)، ورح�

سيشهد ٕاجراء تقيمي �ار� جلودة �متني من �ام شعبة الرقابة ا�ا�لیة (ٔآال  2020ؤآعربت اللجنة عن رسورها بأٔن �ام 
 وهام التدقيق ا�ا�يل والتحقيق)، ؤآبدت اللجنة رغبهتا يف �طالع �ىل �ختصاصات ذات الص�.

ة ا�هنائیة لعام وقدمت اللجنة �ددًا من �قرتا�ات اليت تعهدت شعبة الرقابة ا�ا�لیة ٕ�درا�ا يف خطة العمل الس�نوی .18
�دت خطة العمل الس�نویة املقرت�ة لشعبة الرقابة . 2020 واكنت اللجنة، بو�ه �ام، راضیًة عن التغطیة املقررة، و�� ٔآی

 ا�ا�لیة.

و�الوة �ىل ذ�، فٕان اللجنة . واجمتعت اللجنة مع مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیة يف �لسة �اصة، وفقًا الختصاصاهتا .19
م، قبل   .2019، مد�الت يف تقيمي ٔآداء مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیة لعام 2020�لس�هتا الشخصیة املقب� يف ٔآ�ریل س�ُتقّدِ

 من �دول أ�عامل: متابعة توصیات الرقابة 7البند 

توصیة (ٔآْي  46توصیة، واكن من بني هذه التوصیات  129ٔآ�اطت اللجنة �لامً بتوصیات الرقابة املعلقة البالغ �ددها  .20
 ا) ذات ٔآولویة قصوى.% مهن36

توصیة واخنفاض �دد التوصیات املتأٔخرة من  29كام ٔآ�اطت اللجنة �لامً بأٔن الفرتة املشمو� �لتقر�ر شهدت ٕا�الق  .21
 ؤآعربت اللجنة عن رضاها ّمعا قامت به شعبة الرقابة ا�ا�لیة من رصد وٕابالغ حلا� تنفيذ توصیات الرقابة.. 48ٕاىل  74

 من �دول أ�عامل: التدقيق اخلار�  8البند 

ق اخلار�، يف حضور إالدارة ٔآیضًا، نتاجئ التدقيق املؤق�ت لعام .22 ؤآعربت اللجنة عن . 2019 �قشت اللجنة مع املُدقِّ
ق اخلار�.  رسورها �س�مترار التفا�ل املمثر مع املُدقِّ

ق اخلار� يف وضع جيد یُمكِّنه ؤآعربت اللجنة عن رسورها ٕ�حراز تقدم ٕاجيايب �الل التد .23 قيق املؤقت، و�كون املُدقِّ
ق اخلار� بدٔآ العمل �ىل تدقيق ٔآداء املاكتب اخلارجية، وبأٔن . من ٕاجراء التدقيق ا�هنايئ كام ٔآ�اطت اللجنة �لامً بأٔن املُدقِّ

 .2019نتي�ة هذا التدقيق س�تكون جزءًا جوهرً� من التقر�ر املُطول للُمدقق اخلار� لعام 

ق اخلار� يف �لسة �اصة، وفقا الختصاصاهتا. .24  واجمتعت اللجنة ٔآیضًا مع املُدقِّ
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 2020من �دول أ�عامل: أ��القيات: خطة العمل املقرت�ة لعام  9البند 

ملزید من التعدیل  كتب الویبو لٔ��القيات، ا�ي خضعاس�تعرضت اللجنة مرشوع التعممي إالداري اخلاص مب  .25
ؤآعربت اللجنة عن اقتناعها بأٔن املرشوع املُنق�ح احلايل یُعّربِ تعبريًا . 2019اليت قدمهتا اللجنة يف مارس اس�ت�ابًة للتعلیقات 

 صادقًا عن التفا�ل بني مكتب أ��القيات واللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة.

اسب لوضع الصیغة ، ورٔآت ٔآهنا ٔآساس من2020واس�تعرضت اللجنة خطة معل مكتب أ��القيات املقرت�ة لعام  .26
واقرتحت اللجنة ٕادراج أ��شطة املتو�اة يف قسم منفصل بعنوان "تنفيذ الس�یاسات ا�صصة ملكتب . ا�هنائیة خلطة العمل

وسل�طت اللجنُة الضوء �ىل رضورة ٔآن تُدَرج، عند �قتضاء، مؤرشات مناس�بة �شأٔن جحم العمل ٔآو عبء . أ��القيات"
 القضا�.

ؤآشارت اللجنة ٕاىل قضیة آ�بِلغت فهيا . قلقها ٕازاء فعالیة حامیة املُبلِّغني عن ا�الفات يف الویبو ؤآعربت اللجنة عن .27
وال �زال �ا� تضارب املصاحل دون �ل . بأٔهنا متورطة يف �ا� تضارب يف املصاحل 2018رئيسة مكتب أ��القيات يف مایو 

و�� فٕان قرار البت ا�هنايئ يف الشكوى ُمعل�ق منذ . صاحب الشكوىٔ�ن رئيسة مكتب أ��القيات مل خترت بدیًال یقب� 
 .2019س�بعة ٔآشهر تقریبًا بعد �نهتاء من التحقيق يف القضیة يف ٔآ�ریل 

بأٔن ختتار رئيسة مكتب  2019واكنت اللجنة قد ٔآوصت يف دورهتا الرابعة وامخلسني اليت ُعقدت يف سبمترب  .28
. القيات من منظمة ٔآخرى �بعة ملنظومة أ�مم املت�دة لینوب عهنا يف البّت يف هذا أ�مرأ��القيات مسؤوًال معنیًا �ٔ��

من تعممي الویبو إالداري رمق  30�رى ٔآن الفقرة ولكن رئيسة مكتب أ��القيات قررت ٔآال تأٔ�ذ هبذه املشورة حب�ة ٔآهنا "
.  من دا�ل الویبو (وليس من �ارج الویبو)"تقتيض ٔآن �كون الشخص البدیل ا�ي حيل حملها موظفًا مناس�باً  33/2017

 وال توافق اللجنة �ىل ذ�.

س�یاسة امحلایة من �نتقام �سبب إالبالغ "و�رى اللجنة ٔآنه ینبغي تعز�ز ما ورد من ٔآحاكم �شأٔن تضارب املصاحل يف  .29
لتعممي إالداري رمق (ا "عن سوء السلوك و�سبب التعاون يف معلیات التدقيق ٔآو التحقيق املأٔذون هبا حسب أ�صول

 )، وذ� من ٔآ�ل حامیة نزاهة العملیة.33/2017

 .2017ؤآ�اطت اللجنة �لامً بوجود توصیتني مل تُنَف�ذا حىت ا�ٓن من معلیة تدقيق ٕاطار ٔآ�القيات الویبو لعام  .30

م اللجنة، قبل �لس�هتا الشخصیة املقب� يف ٔآ�ریل  .31 أ��القيات  ، مد�الت يف تقيمي ٔآداء رئيسة مكتب2020وس�ُتقّدِ
 ، وذ� طبقًا الختصاصات اللجنة.2019لعام 

 2020من �دول أ�عامل: انت�اب الرئيس و�ئب الرئيس لعام  10البند 

 .2020انتخبت اللجنة الس�ید موكيش آٓر� رئيسًا، والس�یدة �تیا� فاس�یلیفا �ئبًة للرئيس، لعام  .32

 تشاریة املس�تق� للرقابة من �دول أ�عامل: التقيمي ا�ايت للجنة �س  11البند 

و�لصت اللجنة ٕاىل ٔآهنا . 2018ٔآجرت اللجنُة، وفقًا الختصاصاهتا، معلیَة تقيمي ذايت ملا قامت به من معل منذ یولیو  .33
 ومع ذ� ٔآعربت اللجنة، بناًء �ىل �ربهتا، عن رضورة تقدمي ٕا�اطة ٔآمشل لٔ�عضاء اجلدد.. تُنجز وال�هتا �كفاءة
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 عامل: اج�ع ٕا�اليم مع ممثيل ا�ول أ�عضاءمن �دول ا�ٔ  12البند 

ؤآطلَعت اللجنة ممثيل ا�ول . ُعقد اج�ع ٕا�اليم مع ا�ول أ�عضاء �ىل النحو املنصوص �لیه يف اختصاصات اللجنة .34
 أ�عضاء �ىل املداوالت اليت جرت �الل ا�ورة احلالیة، ؤآ�ابت عن أ�س�ئ� اليت طرحهتا الوفود احلارضة.

 من �دول أ�عامل: مسائل آٔخرى  15البند 

 تقار�ر است�رات الویبو 

قدمت إالدارة ٕاىل اللجنة تقار�ر ٔآداء �ست�ر اليت ٔآ�دها مستشارو �ست�ر، وتقار�ر رصد �ست�ر لشهري  .35
 متا�ة بعُد. 2019ومل �كن تقار�ر نومفرب . اليت آٔ�دها ٔآمني �ست�ر 2019سبمترب ؤآكتو�ر 

مة توحض ٔآنه �الل الفرتة املشمو� �الس�تعراض،  .36 واس�تعرضت اللجنة الو�ئق الواردة، ؤآكدت ٔآن املعلومات املُقد�
واستنادًا ٕاىل املؤرش املرجعي لسوق �ست�ر، حققت مجیع أ�دوات يف حمفظة است�رات الویبو النتاجئ املرجوة، وآ�د�رت 

وٕاضافًة ٕاىل ذ�، تؤكد اللجنة ٔآن ٔآمني �ست�ر مل یبلغ عن ٔآي خمالفات، مقصودًة اكنت  .وفقًا السرتاتیجیة �ست�ر املُعلنة
رة.  ٔآم �ري مقصودة، ٔآو ٔآي اس�تثناءات ُمرب�

 �ج�ع الرابع لل�ان الرقابة التابعة ملنظومة أ�مم املت�دة

 يف نیویورك. 2019سمرب د�  11و 10اختارت اللجنة الس�ید موكيش آٓر� ممثًال لها حلضور �ج�ع یويم  .37

 ا�ورة املقب�

ٔآ�ریل ٕاىل یوم امجلعة  20س�ُتعقد ا�ورة املقب� للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة يف الفرتة من یوم االثنني املوافق  .38
 وف� یيل مرشوع �دول ٔآعامل ت� ا�ورة:. 2020ٔآ�ریل  24املوافق 

 اع�د �دول أ�عامل )1(

 إال�الن عن تضارب املصاحل )2(

 املسائل الناش�ئة عن ا�ورة السابقة للجنة )3(

 التوجيه أ�ويل ٔ�عضاء اللجنة اجلدد )4(

 الرقابة ا�ا�لیة )5(

 آٓخر مس�ت�دات التدقيق املايل وتدقيق أ�داء: التدقيق اخلار� )6(

 2019مرشوع البیا�ت املالیة لعام : التقار�ر املالیة )7(

 آٓخر مس�ت�دات ٕادارة ا�اطر والضوابط ا�ا�لیة )8(

 2020خطة العمل ا�هنائیة ملكتب أ��القيات يف �ام : أ��القيات )9(
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 اج�ع ٕا�اليم مع ممثيل ا�ول أ�عضاء )10(

 مسائل ٔآخرى )11(

 

 ]ان[یيل ذ� املرفق
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A 

 
WO/IAOC/55/1 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2020 ینا�ر 22لتارخي: ا

 االستشارية املستقلة للرقابة جلنة الويبو

 واخلمسون اخلامسةالدورة 
 2019 د�سمرب 6ٕاىل  2جنیف، من 

 جدول األعمال

 جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة من ٕا�داد
 

 �دول أ�عامل اع�د .1

 تضارب املصاحلعن �الن االٕ  .2

 املسائل الناش�ئة عن ا�ورات السابقة للجنة .3

 امجلعیة العامة للویبو وجلنة التنس�یقاملسائل الناش�ئة عن دوريت  .4

 اج�ع مع املد�ر العام .5

 )2020الرقابة ا�ا�لیة (مبا يف ذ� خطة العمل املقرت�ة لعام  .6

 متابعة توصیات الرقابة .7

 التدقيق اخلار� .8
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 2020أ��القيات: خطة العمل املقرت�ة لعام  .9

 2020انت�اب الرئيس و�ئب الرئيس لعام  .10

 ستشاریة املس�تق� للرقابةالتقيمي ا�ايت للجنة � .11

 اج�ع ٕا�اليم مع ممثيل ا�ول أ�عضاء .12

 مسائل ٔآخرى .13

 [یيل ذ� املرفق الثاين]
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A 

 
WO/IAOC/55/INF/1 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2020 ینا�ر 22: التارخي

 جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

 واخلمسون اخلامسةالدورة 
 2019 د�سمرب 6ٕاىل  2جنیف، من 

 قائمة الوثائق

 
 اع�د �دول ا�ٔعامل :ا�ٔعامل من �دول 1البند 

 �دول أ�عامل ]01[
 اجلدول الزمين ]02[
 قامئة الو�ئق ]03[

 تضارب املصاحلعن �الن االٕ  من �دول ا�ٔعامل: 2البند 
 ال تو�د وثیقة

 للجنة السابقة ا�ورةن عاملسائل الناش�ئة  من �دول ا�ٔعامل: 3البند 
 ال تو�د وثیقة

 املسائل الناش�ئة عن دوريت امجلعیة العامة للویبو وجلنة التنس�یق من �دول ا�ٔعامل: 4البند 
 ال تو�د وثیقة

 اج�ع مع املد�ر العام :من �دول ا�ٔعامل 5البند 
 ال تو�د وثیقة

 )2020الرقابة ا�ا�لیة (مبا يف ذ� خطة العمل املقرت�ة لعام  :من �دول ا�ٔعامل 6البند 
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 شعبة الرقابة ا�ا�لیة:
-IOD-IAOC(املرجع:  2019نومفرب  25 –تقر�ر عن ٔآ�شطة شعبة الرقابة ا�ا�لیة  ]  04[

2019/04( 
(املرجع:   2020خطة العمل الس�نویة للرقابة لعام  –شعبة الرقابة ا�ا�لیة  ]  05[

IOD/WP/2020/1 (25  2019نومفرب 
القامئة املرجعیة الرضوریة ٔ�و�ه تواصل شعبة الرقابة ا�ا�لیة مع اللجنة �ستشاریة  ]  06[

 2019نومفرب  25، 2019 –املس�تق� للرقابة 
(املرجع:  2019یونیو  27�شأٔن نظام �دمة العمالء،  ةداریالتبعات االٕ  عن تقر�ر ]  07[

IOD-INV-2019-03( 
�شأٔن ا�اطر املتعلقة �لتعامالت الت�اریة مع موظفني  ةالتبعات إالداری عن تقر�ر ]  08[

 )IOD-INV-2018-28(املرجع:  2019سبمترب  19سابقني، 
 2019ٔآكتو�ر  31ت�ر يف الویبو، �شأٔن قيد ٔآدوات �س  ةالتبعات إالداریعن تقر�ر  ]  09[

 )IOD-INV-2018-23(املرجع: 
 :التدقيق

 2019سبمترب  2تقر�ر التدقيق: ٕادارة اخلدمات ا�ا�لیة يف قطاع إالدارة والتس�یري،  ]  10[
 )IA 2019-01(املرجع: 

 2019سبمترب  3تقر�ر التدقيق: تدقيق مرشوع نظام ٕادارة احملتوى املؤسيس للویبو،  ]  11[
 )IA 2019-02(املرجع: 

 :التقيمي
تقر�ر التقيمي والتدقيق: تقر�ر تقيمي وتدقيق س�یاسة الویبو �شأٔن املساواة بني اجلنسني،  ]  12[

 )EVAL 2019-02(املرجع:  2019ٔآغسطس  29
 )EVAL 2018-04(املرجع:   2019سبمترب  4تقر�ر التقيمي: تقيمي رشآاكت الویبو،  ]  13[

 التحقيق:

 متابعة توصیات الرقابة :من �دول ا�ٔعامل 7البند 
 2019نومفرب  25 -توصیات الرقابة املفتو�ة  ]  14[

 التدقيق اخلار� :من �دول ا�ٔعامل 8البند 
 )2019(د�سمرب  2019]    نتاجئ التدقيق املؤقت لعام 15[

 )2019(نومفرب  2019تقر�ر التخطیط للتدقيق �شأٔن تدقيق البیا�ت املالیة لعام 

 2020أ��القيات: خطة العمل املقرت�ة لعام  من �دول ا�ٔعامل: 9البند 
 اليت اقرت�ا مكتب أ��القيات 2020خطة معل  ]  16[
 2019ٔآكتو�ر  31املُرَسل بتارخي  – xx/2019املرشوع املنقح للتعممي إالداري رمق  ]  17[
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 2020انت�اب الرئيس و�ئب الرئيس لعام  من �دول ا�ٔعامل: 10البند 
 روایة شفهیة. ال تو�د وثیقة:

 التقيمي ا�ايت للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة من �دول ا�ٔعامل: 11البند 
 )2019اس�تبيان التقيمي ا�ايت للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة (سبمترب  ]  18[

 اج�ع ٕا�اليم مع ممثيل ا�ول ا�ٔعضاء من �دول ا�ٔعامل: 12البند 
 روایة شفهیة. وثیقة: ال تو�د

 مسائل آٔخرى من �دول ا�ٔعامل: 13البند 
  )WO/IAOC/54/2ا�ورة الرابعة وامخلسون ( -تقر�ر ]  19[
�دول ٔآعامل متوا�ر البنود للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، ا�ورات من السادسة  ]  20[

 وامخلسني ٕاىل التاسعة وامخلسني
 2019املراجعة والرقابة يف منظومة أ�مم املت�دة"، ٔآكتو�ر "اس�تعراض جلان  ]  21[

)JIU/REP/2019/6 ( 
 2019نومفرب  18مكتب ٔآمني املظامل،  - 35/2019التعممي إالداري رمق  ]  22[

 تقار�ر �ست�ر:
 2019تقار�ر رصد �ست�ر لشهري سبمترب ؤآكتو�ر  – Credit Suisseمرصف ] 23[
تقار�ر ٔآداء �ست�ر لشهري سبمترب ؤآكتو�ر  – MBS Capital Adviceرشكة  ]  24[

2019 

 [هنایة املرفق الثاين والوثیقة]
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