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�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2021أغسطس  13التار�ــــخ: 

 لجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابة

 الحاد�ة والستون الدورة
اض�ة)، من   2021يوليو  9إ�  5جن�ف (اف�ت

 التق��ر

 ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابةالذي اعتمدته لجنة 
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 المقدمة

، ُعقدت الدورة الحاد�ة والستون للجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابة (اللجنة االستشار�ة) 19-مع استمرار جائحة كوف�د .1
ة من  ي الف�ت

ي �ن
ا�ن ن (نائب . وح�ن الدورة كل من الس�دة تات�انا فاس�ل�فا (الرئ�2021يوليو  9إ�  5�شكل اف�ت ت كي��ي�ن سة) والس�د ب�ي

ن  م�لبورن والس�د موك�ش أر�ا والس�د زانغ لونغ. ولم يتمكن الس�د إ�غور لودبورز من المشاركة وأرسل -الرئ�س) والس�دة مار�ا ف�سني
ي 

ي �ن
وين �د اإلل��ت �ف اللجنة بال�ب  لغ�ابه. وأخ�ب الس�د عثمان �ث

�
ن نائب الرئ�س ا2021مارس  5اعتذارا  من ، أنه قد عني

�
ألول لزنجبار اعتبارا

�ف الرسم�ة. 2021مارس  1  . ول�ن لم تتسلم اللجنة بعد استقالة الس�د �ث

 من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 1البند 

ي قائمة بوثائق الدورة.  .2
ي المرفق الثاين

ي المرفق األول لهذا التق��ر. وترد �ن
 جدول أعمالها الوارد �ن

ُ
 اعتمدت اللجنة

 من جدول األعمال: إعالن تضارب المصالح 2البند 

ي المصالح.  .3
ي المصالح. ولم ُيبلغ عن أي تضارب �ن

�ن ال�شف عن أي تضارب فع�ي أو محتمل �ن  ُطلب من األعضاء الحا�ن

 من جدول األعمال: المسائل الناشئة عن الدورة السابقة 3البند 

ي إطار متابعة القر  .4
 باإلجراءات المتخذة �ن

�
. وكان أحد البنود المعلقة هو أحاطت اللجنة علما ن ارات الصادرة عن الدورة الستني

رر تأج�ل مناقشة التنق�حات إ� تار�ــــخ الحق، مع مراعاة الوقت الالزم للتشاور مع 
ُ
تنقيح اختصاصات اللجنة االستشار�ة لل��بو. وق

 . ي
 الدول األعضاء ومكتب المستشار القانوين

 ير العاممن جدول األعمال: اجتماع مع المد 4البند 

ة  .5 ات�ج�ة لألجل المتوسط للف�ت م إليها أحدث المعلومات عن الخطة االس�ت  2026-2022اجتمع المدير العام باللجنة وقدَّ
ان�ة المقابل لها؛ وعن التعاون مع منظمة التجارة العالم�ة ومنظمة الصحة العالم�ة من أجل التصدي لجائحة  ن و�رنامج العمل والم�ي

 جنة عن تقديرها للمحادثة التفاعل�ة وال��حة مع المدير العام. . وأع��ت الل19-كوف�د

 من جدول األعمال: إحاطة من مساعد المدير العام لقطاع اإلدارة والمال�ة والتسي�ي  5البند 

ي ذلك األعم .6
ي القطاع، بما �ن

 بالعمل الجاري �ن
�
 علما

َ
ال أحاط مساعد المدير العام لقطاع اإلدارة والمال�ة والتسي�ي اللجنة

مها مساعد المدير العام.  ي قدَّ ان�ة. وأع��ت اللجنة عن شكرها للمعلومات اليت ن نامج والم�ي �ة للدورة المقبلة للجنة ال�ب  التحض�ي

ي ذلك مراجعة ميثاق الرقابة الداخل�ة) 6البند 
 من جدول األعمال: الرقابة الداخل�ة (بما �ف

 تق��ر �شاط شعبة الرقابة الداخل�ة

�ن، تق��ر النشاط الفص�ي المؤرخ استعرضت اللجنة،  .7 . 2021يونيو  24مع مدير شعبة الرقابة الداخل�ة ومدي��ه المبا�ث
اير  28(الذي يبلغ عن الوضع حيت  2021مارس  12والحظت اللجنة أنه منذ صدور التق��ر الفص�ي السابق بتار�ــــخ  )، صدر 2021ف�ب

ي ال��بو" و"تقي�م 
ي �ن

اين  شعبة البلدان الع���ة". تق��را "استعراض األمن السي�ب

ي العلوم  .8
وأع��ت اللجنة عن اهتمامها بنهج التقي�م الذي وضعته شعبة الرقابة الداخل�ة باستخدام أحدث أسال�ب البحث �ن

 السلوك�ة. وعرضت الشعبة تقد�م عرض عن هذا الموض�ع إّبان االجتماعات التال�ة للجنة. 

ي هذا الصدد. وأثارت اللجنة إمكان�ة تبس�ط تقد�م التقار�ر ا .9
اح �ن  لدور�ة للشعبة إ� اللجنة. وأع��ت الشعبة عن ترحيبها بأي اق�ت

 مهام التدقيق الداخ�ي 

استعرضت اللجنة، مع مدير شعبة الرقابة الداخل�ة ومساعد المدير العام لقطاع اإلدارة والمال�ة والتسي�ي ومدير شعبة األمن  .10
ن المعلومات، تق��ر "استعراض األمن السي�ب  ي وتأمني

ي ال��بو" الصادر �ن
ي �ن

 بوجه خاص بنت�جة 2021مايو  5اين
�
. وأحاطت اللجنة علما
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ي العام لشبكة ال��بو الخارج�ة ال يزال "قابً�  ًة إ� أن المستوى األمين ي مستقل، مش�ي ي الذي أجراە طرف خار�ب اق األمين اختبار االخ�ت
 ." ن ي الوقت نفسه، أقرت اللجنة بالتوص�ات الخمس ال 1للتحسني

فت ثالث منها ع� أنها توص�ات ذات أول��ة عال�ة. و�ن ي ُصنِّ  يت

ن المعلومات للجنة أنها تجري  .11 وأ�دت شعبة الرقابة الداخل�ة للجنة ال�فاءة التقن�ة لف��ق التدقيق. وأ�دت شعبة األمن وتأمني
ي أي

 أضعف حلقة �ن
�
ن ألن األشخاص هم غالبا   حمالت تصّ�د مختلفة وتدر�بات توع�ة أمن�ة للموظفني

�
نظام. وأ�دت الشعبة أ�ضا

ي والتعامل معه ��عة. 
اين  قدرتها ع� كشف أي هجوم أو خرق سي�ب

 التقي�مات

استعرضت اللجنة، مع مدير شعبة الرقابة الداخل�ة وف��قه ونائب المدير العام لقطاع التنم�ة اإلقل�م�ة والوطن�ة ومدير شعبة  .12
 البلدان الع���ة، تق��َري تقي�م. 

ي WIPO Matchو التق��ر عن "تقي�م أما أولهما، فه .13
ز 2021يونيو  17" الصادر �ن

�
. وأشارت اللجنة إ� أن التقي�م كان بناًء ورك

مت ثالث توص�ات، منها توص�ة ذات أول��ة عال�ة، تهدف إ� تع��ز الحوكمة. واستفادت  دِّ
ُ
امج. وق ن ال�ب ع� إ�جاد فرص للتعلم وتحسني

ن استخدام اللجنة من تبادل اآلراء �شأن ك�ف� ن بلدان الجنوب وأ�شطة  WIPO Matchة تحسني بوصفها أداًة لت�س�ي التعاون ف�ما بني
 التعاون األخرى. 

ي  .14
. وأع��ت اللجنة عن �ورها بأن دعم 2021يونيو  11وأما ثانيهما، فهو التق��ر عن "تقي�م شعبة البلدان الع���ة" الصادر �ن

 مع ا
�
ات�ج�ة الشعبة للمنطقة الع���ة يتما�ث تماما ألول��ات الوطن�ة للبلدان واحت�اجاتها. وركزت اللجنة ع� المخاطر االس�ت

بلغت اللجنة بأن التعاون قد بدأ مع عدد من المنظمات دون اإلقل�م�ة 
�
واستف�ت عن ك�ف�ة معالجة التوص�ات لهذە المخاطر. وأ

حت اللجنة أن عقد جلسات إعالم�ة مع الوفو  ي ��ث نتائج هذا التقي�م واإلقل�م�ة والدول�ة. واق�ت
 �ن

�
د واألطراف المهتمة قد �كون مف�دا

 المهم. 

 التحق�قات

ي قضا�ا، منها ست  .15
غلقت ثماين

�
تحت ع�ث قضا�ا جد�دة وأ

ُ
 بحالة قضا�ا التحقيق. فمنذ دورتها السابقة، ف

�
ح�طت اللجنة علما

�
أ

غلقتا بعد إجراء تحقيق كامل. و 
�
غلقت بعد تقي�م أو�ي وقضيتان أ

�
قض�ة تحقيق معلقة،  13، كانت توجد 2021يونيو  15حيت قضا�ا أ

 بأنه من أصل 
�
، وست قضا�ا ق�د التحقيق ال�امل، وأر�ــع قضا�ا معلقة. وأح�طت اللجنة علما قض�ة  13منها قض�ة ق�د التقي�م األو�ي

ي عام 
ي عام  2016معلقة، ُسجلت قض�ة �ن

ي عام  2019وقضيتان �ن
ي  2020وثالث قضا�ا �ن

. وكانت توجد 2021عام  وسبع قضا�ا �ن
، وأح�لت توص�ة إ�  ن ي إحدى القضيتني

ي ع� الموظف �ن مت توص�ة بفرض إجراء تأدييب دِّ
ُ
قضيتان ثبتت فيهما ادعاءات سوء السلوك، وق

ي ميثاق الرقابة الداخل�ة، �شأن القض�ة األخرى. 
ن �ن  لإلجراء المبنيَّ

�
، وفقا ن  لجنة الجزاءات الخاصة بالبائعني

 عن "تورط اإلدارة" �شأن االمتثال لس�اسة الخصوص�ة والب�انات الشخص�ة لل��بو.  وصدر تق��ر واحد  .16

 وعمً� بأحكام تلك الس�اسة، عقدت اللجنة جلسة خاصة مع مدير الشعبة الرقابة الداخل�ة.  .17

 ميثاق ال��بو للرقابة الداخل�ة

ي  .18
وين �د اإلل��ت ، استعرضت اللجنة ع�ب ال�ب ن ح إدخالها ع� ميثاق ال��بو للرقابة قبل الدورة الحاد�ة والستني ات المق�ت التغي�ي

اض عليها.   الداخل�ة ولم تبِد أي اع�ت

وع التق��ر السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخل�ة عن عام   2020م�ث

وع التق��ر السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخل�ة عن عام  .19 مت تعل�قات عل�ه. وتم ذلك أ�ض 2020استعرضت اللجنة م�ث  وقدَّ
�
ا

 . ن ي قبل الدورة الحاد�ة والستني
وين �د اإلل��ت  ع�ب ال�ب

 من جدول األعمال: استعراض توص�ات الرقابة 7البند 

ي  .20
. وأحاطت اللجنة 2021يونيو  17استعرضت اللجنة، مع مدير شعبة الرقابة الداخل�ة واإلدارة، حالة تنف�ذ توص�ات الرقابة �ن

 بأن 
�
ي المئة) �ي توص�ات ذات أول��ة عال�ة. ومنذ االجتماع السابق للجنة،  25ة (أي توص�ات معلق 106توص�ة من أصل  27علما

�ن
غلقت  18صدرت 

�
 توص�ة.  19توص�ة جد�دة وأ

                                                 
ي البن�ة  1

ة �ن ات كب�ي ي أن يتطلب إدخال تغي�ي
ي ذلك أن النضج مرتفع جدا� وأن إصالح مواطن الضعف المحددة ال ينب�ن و�نما اتخاذ إجراءات تصح�ح�ة �عين

 محددة �ستهدف النطاق المحدد المتأثر بمواطن الضعف. 
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تب ع� طب�عة التوص�ات المعلقة أي آثار  .21 ي النظم إذ بدا لها أنه ال ت�ت
واستف�ت اللجنة عن وجود أي مواطن ضعف جوه��ة �ن

ي الب�انا
 �ن

�
 جوه��ا

�
ا ة ع� الحوكمة والضوابط تؤثر تأث�ي ت المال�ة. وأ�دت شعبة الرقابة الداخل�ة تقي�م اللجنة بأنه ال توجد مخاطر كب�ي

ي بعض المجاالت تحتاج إ� المعالجة. وكان الهدف من ترت�ب األول��ات هو التشد�د ع� 
ًة مع ذلك إ� وجود ثغرات �ن الداخل�ة، مش�ي

ن عمل�ات التدقيق ع� الحاجة الملحة التخاذ إجراءات لتنف�ذ ال توص�ات. وشجعت اللجنة شعبة الرقابة الداخل�ة ع� إعادة تقي�م ترك�ي
 المجاالت الشد�دة الخطورة. 

 2020التق��ر الما�ي السنوي والب�انات المال�ة السن��ة لعام  -من جدول األعمال: التقار�ر المال�ة  8البند 

. وأوضح مدير شعبة المال�ة أنه ع� 2020السنوي والب�انات المال�ة السن��ة لعام استعرضت اللجنة، مع اإلدارة، التق��ر الما�ي  .22
ات دخلت تغي�ي

�
، فقد أ ن وع الب�انات المال�ة الذي نوقش إّبان الدورة الستني ي م�ث

ات ع� األرقام الواردة �ن  الرغم من عدم إدخال أي تغي�ي
ن الص�ي بعد انتهاء الخدمة. ع� المالحظات المرفقة بالب�انات المال�ة وأن معظم تلك ا ات يتعلق بالتأمني  لتغي�ي

ن الص�ي بعد انتهاء  .23  من التأمني
�
ي تتألف أساسا ن بعد التقاعد اليت واستف�ت اللجنة عن التقديرات المتعلقة باستحقاقات الموظفني

ن  اضات األ�توار�ة، من بني  جملة أمور، معدل الخصم، الخدمة. وقد تو� خب�ي أ�تواري مستقل إعداد تلك التقديرات. و�شمل االف�ت
عّد 

ُ
ومعدالت توجه التكال�ف الطب�ة، والمطالبات الطب�ة وفق نظام الفئات العم��ة، ومعدالت حاالت التقاعد، ومعدالت الوف�ات. وت

ي 
ي التوجه المتوقع للتكال�ف الطب�ة أو �ن

اضات المتعلقة ب�جما�ي الخصوم عال�ة، إذ �مكن مثً� لل��ادات �ن معدل الخصم  حساس�ة االف�ت
ن الص�ي بع اضات األساس�ة الخاصة بالتأمني ي الخصوم اإلجمال�ة. وأدى تغي�ي بعض جوانب أسال�ب التقي�م واالف�ت

 �ن
�
ا  كب�ي

�
ا د أن تؤثر تأث�ي

ي الخصوم قدرها 
ي المالحظات، 139.1انتهاء الخدمة إ� ز�ادة �ن

فقد  مليون فرنك س���ي. وع� الرغم من إدراج اإلقرارات المناسبة �ن
. وأعرب اللجنة عن شواغلها إزاء اختالف النه�ج 

�
ن الص�ي بعد انتهاء الخدمة مهم جدا ي تقي�م التأمني

رأت اللجنة أن هذا التغي�ي �ن
ي مختلف الوكاالت التابعة لمنظومة األمم المتحدة. 

ن الص�ي بعد انتهاء الخدمة �ن ي حساب التأمني
 المتبعة �ن

ي من جدول األعمال: التدقيق ا 9البند  ي  -لخار��  تق��ر مراجع الحسابات الخار��

ي �شأن الب�انات المال�ة لل��بو لعام  .24 ي و�حضور اإلدارة، تق��ر مراجع الحسابات الخار�ب ناقشت اللجنة، مع ممث�ي المدقق الخار�ب
 غ�ي مشف�ع بتحفظ وال تعد�ل �شأن الب�انات المال�ة ل2020

�
. وأحاطت 2020عام . وأع��ت اللجنة عن �ورها ألن ال��بو تلقت رأ�ا

ي أن الب�انات المال�ة لل��بو ال تزال ذات جودة عال�ة وتدعمها نظم سل�مة من ح�ث   باستنتاج مراجع الحسابات الخار�ب
�
اللجنة علما

ي ا
ي شهادة مراجعة الحسابات المتعلق بالرأي �ن

ي �ن
 بالب�ان اإلضا�ن

�
 أ�ضا

�
المتثال الضوابط الداخل�ة وآل�ات اإلبالغ. وأحاطت اللجنة علما

 للقواعد النظام�ة. 

ن الص�ي بعد انتهاء الخدمة، وسبب عدم �شد�د مراجع  .25 وأع��ت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ط��قة حساب خصوم التأمني
 إ� أن الخصوم زادت بمقدار 

�
ي رأ�ه ع� تلك المسألة نظرا

ي �ن مليون فرنك س���ي. وأش�ي إ� أن ال��ادة  139.1الحسابات الخار�ب
ي "التشد�د تعزى أ

ي للحسابات أن عتبة البت �ن ي المستقبل. وأوضح ممثل المراجع الخار�ب
ي تقدير أثر التكال�ف الطب�ة �ن

 إ� تغ�ي �ن
�
ساسا

ي رأيهم. 
، وأن المسألة المذكورة لم تبلغ هذە العتبة �ن

�
 ع� أي مسألة" مرتفعة جدا

 من جدول األعمال: تحد�ث �شأن المخاطر وضوابط التخف�ف 10البند 

ثة وشاملة عن المخاطر وضوابط التخف�ف. وشملت تلك المعلومات مخاطر ق .26 دم ف��ق اإلدارة إ� اللجنة معلومات محدَّ
ي أدخلت ع� ب�ان الرقابة الداخل�ة لعام 2022/2023التخط�ط للثنائ�ة  ي 2020، والتحسينات اليت

، والتحد�ات والدروس المستفادة �ن
ي ف�ما يتعلق ب�دارة المخاطر، والضوابط مجال إدارة استمرار�ة األعمال، واالس  ي تق��ر المدقق الخار�ب

تنتاجات المتصلة بتلك المسائل �ن
 ، واستمرار�ة األعمال. 2020الداخل�ة، و��ان الرقابة الداخل�ة لعام 

ي ظل جائحة كوف�د .27
ي الس�اق نفسه، أع��ت ا19-وأع��ت اللجنة عن تقديرها لفعال�ة إدارة استمرار�ة األعمال �ن

للجنة عن . و�ن
 تطلعها إ� ط��قة تنف�ذ خطط "العودة إ� المكاتب". 

م تحد�ث ب�ان  .28 ن ي ب�ان ال��بو �شأن قابل�ة تحمل المخاطر، وذكرت اإلدارة أنها تع�ت
 إعادة النظر �ن

�
حت اللجنة مجددا واق�ت

ات�ج�ة الجد�دة لألجل المتوسط وتقد�م ي ضوء الخطة االس�ت
ان�ة إّبان المنظمة �شأن قابل�ة تحمل المخاطر �ن ن نامج والم�ي ه إ� لجنة ال�ب

ي سبتم�ب 
ن المزمع عقدها �ن  وضع ضوابط للتخف�ف من المخاطر المتعلقة 2022دورتها الرابعة والثالثني

�
حت اللجنة أ�ضا . واق�ت

ي الب�انات المال�ة. 
ة �ن  كب�ي

�
ي �شكل خصوما  باستحقاقات التقاعد اليت

ي  .29
م �شأن أحدث المستجدات �ن  للعرض المقدَّ

�
ي دوراتها المقبلة، باستعراض ونظرا

حت اللجنة الق�ام، �ن  مجال المخاطر، اق�ت
ي أال 

ات األداء. وأع��ت اللجنة عن رغبتها �ن امج والنتائج المرتقبة ومؤ�ث ات�ج�ة وال�ب  تحد�د المخاطر بط��قة تتما�ث مع األهداف االس�ت
ثة أي مخاطر مهمة.   �سقط أو تغفل مصفوفة المخاطر المحدَّ
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�ةم 11البند   ن جدول األعمال: تحد�ث �شأن إدارة الموارد الب�ث

�ة،  .30 ثة عن الس�اسات الرئ�س�ة للموارد الب�ث م معلومات محدَّ �ة باإلنابة الذي قدَّ اجتمعت اللجنة مدير إدارة الموارد الب�ث
ي ظل جائحة كوف�د

ن �ن ، والتحرش ، واالستغالل الجن�ي وا19-واأل�شطة والمبادرات المهمة األخرى، وحالة الموظفني العتداء الجن�ي
ن  تيبات العمل المرنة، و�جازات األمومة واألبوة، والمساواة بني  بالس�اسات الرئ�س�ة الجد�دة المتعلقة ب�ت

�
. وأحاطت اللجنة علما  الجن�ي

ات�ج�ة األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة.  ، والس�اسة المتعلقة باس�ت ن  الجنسني

حت اللجنة مراعاة شواغل مجت .31 ي الم�ل الجن�ي ومغايري اله��ة الجنسان�ة وأحرار اله��ة واق�ت ن ومزدو�ب مع المثل�ات والمثليني
�ة. وف�ما �خص الس�اسات  ي ص�اغة س�اسات ال��بو المتعلقة بالموارد الب�ث

ن (مجتمع الم�م) �ن الجنسان�ة وحام�ي صفات الجنسني
 ، ن وكذلك بالتحرش الجن�ي ن أو الضحا�ا المتعلقة باالستغالل واالعتداء الجنسيني ن والمشتكني ي تع��ف الموظفني

رأت اللجنة أنه ينب�ن
ن  ي اللجوء إ� قناة لحصول الموظفني

ي النظر �ن
ي اللجوء إليها وجهات االتصال األو� والالحقة. و�نب�ن

ي ينب�ن  بالجهات اليت
�
ن ج�دا  المحتملني

ن قبل تقد�م شكوى رسم�ة إ� شعبة الرقابة ا ي بعض منظمات األمم المتحدة، ُ�عهد ع� االستشارة والدعم غ�ي الرسميني
لداخل�ة. و�ن

 بهذە المهمة إ� رئ�س مكتب األخالق�ات. 

 من جدول األعمال: األخالق�ات 12البند 

ي  .32
بعد تقاعد  2021أب��ل  1اجتمعت اللجنة مع الس�د د�ف�د ميتشلز الرئ�س المؤقت لمكتب األخالق�ات الذي تو� منصبه �ن

ي الرئ�س السابق. و�ذ سينت�ي ع
ن رئ�س جد�د لمكتب األخالق�ات بحلول ذلك التار�ــــخ. وأقرت 2021سبتم�ب  30قدە �ن ، �جب تعيني

وع "التق��ر السنوي لمكتب األخالق�ات" لعام  نامج  2020اللجنة مع الشكر بم�ث ي ال�ب
والعرض التقد��ي باور���نت المستخدم �ن

ن الجدد. وأبلغ رئ�س مكتب األخالق�ات المؤق نجز حيت اآلن مثل استعراض ب�انات اإلفصاح الما�ي التمه�دي للموظفني
�
 بما أ

َ
ت اللجنة

ة  ي األشهر المتبق�ة من واليته، وأع��ت عن تطلعها لمبا�ث
نت. وتمنت له اللجنة التوفيق �ن و�عالن المصالح وأ�شطة التدر�ب ع�ب اإلن�ت

 الرئ�س الجد�د لمكتب األخالق�ات مهامه. 

 ر السنوي للجنة االستشار�ةمن جدول األعمال: التق�� 13البند 

ة الممتدة من  .33 ي الف�ت
وع تق��رها السنوي الذي غ� أ�شطة اللجنة �ن ، 2021يوليو  9إ�  2020أب��ل  24ناقشت اللجنة م�ث

ن الحال�ة.  ن إ� الدورة الحاد�ة والستني  والذي شمل خمس دورات من الدورة السابعة والخمسني

ي ذلك إجراءات االخت�ار)من جدول األعمال: مراجعة  14البند 
 اختصاصات اللجنة االستشار�ة (بما �ف

ي عمل�ة اخت�ار  .34
ن �ن ن سابقتني ن السابق للجنة االخت�ار الذي ساعد لجنتني ، مع األمني ن اجتمعت اللجنة، إّبان دورتها الحاد�ة والستني

حة منفصلة تصف  ن السابق وث�قة مق�ت م األمني ي اللجنة االستشار�ة. وقدَّ
"إجراءات اخت�ار أعضاء لجنة ال��بو األعضاء الجدد �ن

فق بالنظام الما�ي والئحته بوصفها مرفق رابع جد�د. ونوقشت األحكام المحددة وتم التوصل إ�  االستشار�ة المستقلة للرقابة" وس�تُ
حة.  ات المق�ت ي اآلراء �شأن التغي�ي

 توافق �ن

ن السابق إ� أن هذە الوث�قة ستبطل الوث�قة  .35 ي حال  WO/GA/39/13وأشار األمني
ت متقادمة وغ�ي صالحة للغرض �ن ي اعُت�ب اليت

 موافقة الدول األعضاء عليها. 

 من جدول األعمال: اجتماع إعال�ي مع ممث�ي الدول األعضاء 15البند 

 بالمداوالت  .36
�
 ممث�ي الدول األعضاء علما

ُ
عمً� باختصاصات اللجنة، ُعقد اجتماع إعال�ي مع الدول األعضاء. وأحاطت اللجنة

ة. ال ي طرحتها الوفود الحا�ن ي جرت إّبان الدورة الحال�ة، وأجابت عن األسئلة اليت  يت

 من جدول األعمال: مسائل أخرى 16البند 

 تقار�ر استثمارات ال��بو

ن  .37 ي أعدها أمني ي أعدها مستشارو االستثمار وتقار�ر مراقبة االستثمار اليت االستثمار قدمت اإلدارة إ� اللجنة تقار�ر أداء االستثمار اليت
 . 2021عن أشهر مارس وأب��ل ومايو 

 إ�  .38
�
ة المشمولة باالستعراض، واستنادا مة توضح أنه خالل الف�ت واستعرضت اللجنة الوثائق الواردة، وأ�دت أن المعلومات الُمقدَّ

 
�
ي محفظة استثمارات ال��بو النتائج المرتقبة، وأ

ات�ج�ة المؤ�ث المرج�ي لسوق االستثمار، حققت جميع األدوات �ن  الس�ت
�
ديرت وفقا

ن االستثمار لم يبلغ عن أي مخالفات، مقصودًة كانت أم غ�ي مقصودة، أو أي   إ� ذلك، أ�دت اللجنة أن أمني
ً
االستثمار الُمعلنة. و�ضافة

رة.  َّ  استثناءات ُم�ب



WO/IAOC/61/2 
6 
 
 

 الدورة المقبلة

ي  .39
 الستمرار جائحة كوف�د. ومن المرجح أن تكون �2021سبتم�ب  23و  22من المقرر عقد الدورة المقبلة �ن

�
ي نظرا

ا�ن -شكل اف�ت
وع جدول أعمال تلك الدورة: 19  . وف�ما ��ي م�ث

 اعتماد جدول األعمال )1(

 إعالن تضارب المصالح )2(

 المسائل الناشئة عن الدورة السابقة )3(

 اجتماع مع المدير العام )4(

 الرقابة الداخل�ة )5(

كة )6(  توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت

ن المظالم: تق��ر األ�شطة لعا )7(  2020م أمني

 مراجعة اختصاصات اللجنة االستشار�ة )8(

 مسائل أخرى )9(

 [��ي ذلك المرفقان]
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�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2021أغسطس  13التار�ــــخ: 

 ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابةلجنة 

 الحاد�ة والستون الدورة
اض�ة)، من   2021يوليو  9إ�  5جن�ف (اف�ت

وع جدول األعمال  م�ث

 ةمن إعداد لجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقاب

 اعتماد جدول األعمال .1

 إعالن تضارب المصالح .2

 المسائل الناشئة عن الدورات السابقة .3

 العام اجتماع مع المدير  .4

 إحاطة من مساعد المدير العام لقطاع اإلدارة والمال�ة والتسي�ي  .5

ي ذلك مراجعة ميثاق الرقابة الداخل�ة) .6
 الرقابة الداخل�ة (بما �ن

 متابعة توص�ات الرقابة العال�ة األول��ة .7

 2020التقار�ر المال�ة: التق��ر الما�ي السنوي والب�انات المال�ة السن��ة لعام  .8

ي  .9 ي التدقيق الخار�ب  : تق��ر مراجع الحسابات الخار�ب

 تحد�ث �شأن المخاطر وضوابط التخف�ف .10

�ة .11  تحد�ث �شأن إدارة الموارد الب�ث
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 2020، ومستجدات التنف�ذ، والتق��ر السنوي لعام 2021األخالق�ات: خطة عمل عام  .12

ي ذلك إجراءات االخت�ار) .13
 مراجعة اختصاصات اللجنة االستشار�ة (بما �ن

 2020ة االستشار�ة لعام التق��ر السنوي للجن .14

 اجتماع إعال�ي مع ممث�ي الدول األعضاء .15

 مسائل أخرى .16

[ ي
 [��ي ذلك المرفق الثاين
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�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2021أغسطس  13التار�ــــخ: 

 لجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابة

 الحاد�ة والستون الدورة
اض�ة)، من   2021يوليو  9إ�  5جن�ف (اف�ت

 قائمة الوثائق

 اعتماد جدول األعمال : 1البند 
 األعمالجدول  ]1[
ي  ]2[  الجدول الزمين
 قائمة الوثائق ]3[

 إعالن تضارب المصالح ومسائل تقن�ة : 2البند 
. : ال توجد وث�قة  عرض شف�ي

 المسائل الناشئة عن الدورات السابقة : 3البند 
. : ال توجد وث�قة  عرض شف�ي

 اجتماع مع المدير العام : 4البند 
. : ال توجد وث�قة  عرض شف�ي

 مساعد المدير العام لقطاع اإلدارة والمال�ة والتسي�ي إحاطة من  : 5البند 
. : ال توجد وث�قة  عرض شف�ي

ي ذلك التق��ر السنوي لشعبة الرقابة الداخل�ة لعام  : 6البند 
 ومراجعة ميثاق الرقابة الداخل�ة) 2020الرقابة الداخل�ة (بما �ف

 : شعبة الرقابة الداخل�ة
 )IOD-IAOC-2021/02: (المرجع 2021يونيو  24الداخل�ة، تق��ر عن أ�شطة شعبة الرقابة  ]4[
اح �شأن مراجعة ميثاق ال��بو للرقابة الداخل�ة  ]5[ وع اق�ت  2021يونيو  1 -م�ث
وع التق��ر السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخل�ة ]6[  م�ث

 التدقيق: 
ي ال��بو،  -تق��ر التدقيق  ]7[

ي �ن
اين  )IA 2020-04(المرجع:  2021مايو  5إدارة األمن السي�ب
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 التقي�م: 
 )IA 2020-01(المرجع:  2021يونيو  11تقي�م شعبة البلدان الع���ة،  ]8[
 )IA 2020-05(المرجع:  2021يونيو  WIPO Match ،17تقي�م  ]9[

 : التحقيق
 )IOD-INV-2020-17: (المرجع 2021و يوني 1تق��ر تنف�ذ اإلدارة،  ]10[

 متابعة توص�ات الرقابة العال�ة األول��ة : 7البند 
 2021يونيو  25 -توص�ات الرقابة المفتوحة  ]11[

 2020التق��ر الما�ي السنوي والب�انات المال�ة السن��ة لعام  -التقار�ر المال�ة  : 8البند 
 2020السن��ة لعام  التق��ر الما�ي السنوي والب�انات المال�ة ]12[
 2021يونيو  18خطاب تمث�ل المدير العام لل��بو بتار�ــــخ  ]13[

:  : 9البند  ي ي  التدقيق الخار��  تق��ر مراجع الحسابات الخار��
ي �شأن ب�انات ال��بو المال�ة لعام  ]14[  )2021يونيو  21( 2020تق��ر مراجع الحسابات الخار�ب

 تخف�فتحد�ث �شأن المخاطر وضوابط ال : 10البند 
 (عرض تقد��ي باور���نت) 2021تحد�ث �شأن المخاطر وضوابط التخف�ف، يوليو  ]15[

�ة : 11البند   تحد�ث �شأن إدارة الموارد الب�ث
�ة، يوليو  ]16[  (عرض تقد��ي باور���نت) 2021تحد�ث �شأن إدارة الموارد الب�ث

 2020والتق��ر السنوي لعام ، ومستجدات التنف�ذ، 2021األخالق�ات: خطة عمل عام  : 12البند 
وع التق��ر السنوي لمكتب األخالق�ات لعام  ]17[  2020م�ث
ن الجدد (عرض تقد��ي باور���نت) ]18[ نامج التمه�دي للموظفني  مكتب األخالق�ات: ال�ب

ي ذلك إجراءات االخت�ار) : 13البند 
 مراجعة اختصاصات اللجنة االستشار�ة (بما �ف

وع "إجراءات اخت�ا ]19[ ر أعضاء لجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابة"، المرفق الرابع، و"التنق�حات م�ث
حة لالختصاصات"، المرفق الثالث، نظام ال��بو الما�ي والئحته)،   2021يوليو  8المق�ت

 2020التق��ر السنوي للجنة االستشار�ة لعام  : 14البند 
وع تق��ر لجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة ]20[  )WO/PBC/33/2للرقابة ( م�ث

 اجتماع إعال�ي مع ممث�ي الدول األعضاء : 15البند 
. : ال توجد وث�قة  عرض شف�ي

 مسائل أخرى : 16البند 
 )WO/IAOC/60/2الدورة الستون ( -التق��ر  ]21[
 )2021جدول األعمال الدائر للجنة االستشار�ة، الدورات الستون إ� الثالثة والستون (تحد�ث يوليو  ]22[

 : تقار�ر االستثمار
 2021تقار�ر مراقبة االستثمار عن أشهر مارس وأب��ل ومايو  - Credit Suisseم�ف  ]23[
كة  ]24[  2021تقار�ر أداء االستثمار عن أشهر مارس وأب��ل ومايو  - MBS Capital Advice�ث

ي والوث�قة]
 [نها�ة المرفق الثاين
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