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�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2021 نوفم�ب  15التار�ــــخ: 

 لجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابة

 نو والست الثان�ة الدورة
ي جن�ف (

ا�ض   2021 سبتم�ب  23و 22)، اف�ت

 التق��ر

 الذي اعتمدته لجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابة
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 المقدمة

ي ظل
ي  �ن

 عن بعد ون للجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابة (اللجنة االستشار�ة) والستّ  الثان�ة، ُعقدت الدورة 19-جائحة كوف�د تف�ش
ن (نائب الرئ�س �د سة) والس. وح�ن الدورة الس�دة تات�انا فاس�ل�فا (الرئ�2021 سبتم�ب  23و 22يو�ي  ت كي��ي�ن موك�ش أر�ا والس�د ) ةب�ي

ن �شانغ لونغ الس�د و إ�غور لودبورز الس�د و  �ف اللجنة م�لبورن-والس�دة مار�ا ف�سني عن عدم  2021مارس  منذ . وأخ�ب الس�د عثمان �ش
 من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 1البند . من اللجنةالرسم�ة  استقالته�قدم بعد . ول�ن لم إتاحته

وع جدول األعمال االجتماع  .1 ا (البند  رئ�س مكتبمع الذي عقد أضافت اللجنة إ� م�ش ن حديث� من جدول  8األخالق�ات المعني
ي  اعتمدت اللجنة جدول أعمالها المرفق بهذا التق��ر باعتبارە المرفق األول. وترد قائمة ذلك،األعمال). و�عد 

بوثائق الدورة �ن
ي  المرفق

 . الثاين

 من جدول األعمال: إعالن تضارب المصالح 2البند 

�ن  ُد�ي  .2 ي إ� األعضاء الحا�ن
ي المصالح. ولم ُيبلغ عن أي تضارب �ن

 المصالح. ال�شف عن أي تضارب فع�ي أو محتمل �ن

 من جدول األعمال: المسائل الناشئة عن الدورة السابقة 3البند 

. و�تعلقالحاد�ة و القرارات الصادرة عن الدورة  عقباللجنة اإلجراءات المتخذة  قّ�مت .3 ن تنقيح بأحد البنود المعلقة  الستني
ي  تصاصات اللجنة االستشار�ة لل��بو،اخ ي هذە الدورة الثان�ة س�جريواليت

ن (البند  تناولها �ن  من جدول األعمال).  9والستني

نامج  .4 ن للجنة ال�ب ي الدورة الثالثة والثالثني
أبلغ الرئ�س ونائب الرئ�س اللجنة بنتائج عرض التق��ر السنوي للجنة االستشار�ة �ن

ا.  ي اختتمت مؤخر� ان�ة اليت ن ان�ة   عام،�شكل و والم�ي ن نامج والم�ي . كما أقرت لجنة ال�ب كان التق��ر السنوي للجنة االستشار�ة موضع تقدير كب�ي
،بدور الرئ�س السابق  ة التق��ر السن��ة من  أر�ا،الس�د موك�ش  المبا�ش  . 2021يوليو  9أب��ل إ�  24خالل ف�ت

 من جدول األعمال: اجتماع مع المدير العام 4البند 

انيتها.   لها  المدير العام باللجنة وقدم اجتمع .5 ن ان�ة ع� برنامج ال��بو وم�ي ن نامج والم�ي  كما آخر المستجدات �شأن موافقة لجنة ال�ب
ال��ــــح مع المدير  للحوار . وأع��ت اللجنة عن تقديرها الرأسمال�ة الرئ�س�ة الخطةأطلع اللجنة ع� معلومات �شأن الموافقة ع� 

ات�ج�ة متوسطة األجل االهتمام،وعات محل العام �شأن مختلف الموض ي ذلك الخطة االس�ت
 . بما �ن

 من جدول األعمال: الرقابة الداخل�ة  5البند 

 �شاط شعبة الرقابة الداخل�ة عن تق��ر 

�ن، تق��ر النشاط الفص�ي المؤرخ  بمع�ةاستعرضت اللجنة،  .6 . 2021 سبتم�ب  14مدير شعبة الرقابة الداخل�ة ومدي��ه المبا�ش
ات�ج�ة شعبة الرقابة ال ص�اغةإ�  اللجنة وأشارت ة اس�ت ي التقي�م  لاواستكم 2026-2021داخل�ة للف�ت  أثر وهما تقي�م استخدام و مهميت

ات�ج�ة الوطن�ة للمل��ة التابع لشعبة الرقابة الداخل�ةتقي�م التوص�ات قسم  وذلك  ،الفك��ة واالستشارة �شأن التقي�مات الذات�ة لالس�ت
 . )2021 يونيو  15(الذي يبلغ عن الوضع حيت  2021 يونيو  24منذ صدور التق��ر الفص�ي السابق بتار�ــــخ 

 متابعة توص�ات الرقابة

ا  .7 ا من  وضعاستعرضت اللجنة أ�ض� ي  25(أو  توص�ة 27. والحظت اللجنة أن 2021سبتم�ب  10تنف�ذ توص�ات الرقابة اعتبار�
�ن

ي  وا�سممعلقة تح�ن بأول��ة عال�ة.  ةتوص� 107المائة) من 
توص�ة واحدة فقط من  بحد أدين من النشاط ح�ث أض�فتال��ــع الما�ن

ن التوص�ات البالغ عددها   الداخل�ة،بالمائة) من شعبة الرقابة  86(أو  توص�ة 92صدرت  توص�ة، 107تق��ر تنف�ذ اإلدارة. ومن بني
.  المدققبالمائة) من  13أو ( توص�ة 14ولمستقلة للرقابة بالمائة) من اللجنة االستشار�ة ا 1وواحدة (أو  ي  الخار�ب

 التقي�مات

ات�ج�ات الوطن�ة للمل��ة  المهامقدمت شعبة الرقابة الداخل�ة نتائج  .8 ي  الفك��ة،االستشار�ة �شأن التقي�مات الذات�ة لالس�ت واليت
ات ال: 3حّدثت "األداة  ات�ج�ات وطن�ة للمل��ة الفك��ة".  المرجع�ةمؤ�ش  التوج�ه�قدم هذا المنشور الدعم و و لمنهج�ة وضع اس�ت

ات�ج�ة وطن�ة للمل��ة الفك��ة وتنف�ذ اللجنة علما بهذە المنهج�ة وأع��ت عن  حاطت. وأها للدول األعضاء المهتمة بوضع اس�ت
 اهتمامها باالستخدام المزمع ع� المست��ات الوطن�ة. 

 ./.   
 ./.   
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ي التقي�م اتالرقابة الداخل�ة أ�ضا "تطب�ققدمت شعبة و  .9
 أثر ام و "تقي�م استخدالناتج عن تق��رها عن  "،الرؤى السلوك�ة �ن

أحدث أسال�ب  الذي �ستخدماللجنة علما بمنهج التقي�م الجد�د  حاطت". وأشعبة الرقابة الداخل�ة التابع لتقي�م التوص�ات قسم 
ي 

ي القطاع العام وقد �كونأوضحت شعبة و . �ةم السلوكو علالالبحث �ن
ي  الرقابة الداخل�ة أن هذا النهج �ستخدم �ن

من المف�د تج��به �ن
ذكرت شعبة الرقابة الداخل�ة أن هدفها هو التعرف و تنف�ذ توص�ات التقي�م.  ت�س�ي ال س�ما ألغراض  الداخل�ة،تقي�مات شعبة الرقابة 

ي ال
ي وتحد�دە ومعالجته عند االنخراط �ن ن الب�ش ل��ادة  تقي�م باستخدام المعرفة الناتجة عن الرؤى السلوك�ة و "التنبيهات"ع� التح�ي

 الرؤى�شأن استخدام نهج  ردود وتطلعت إ� الحصول ع�  لالهتمام،. ووجدت اللجنة أن النهج الجد�د مث�ي وقعها فائدة التقي�مات و 
  تحسينات تنف�ذ توص�ات التقي�م. ب ما يتعلقال س�ما ف� السلوك�ة،

 التحق�قات

تحت  أحاطت .10
ُ
 بحالة قضا�ا التحقيق. فمنذ دورتها السابقة، ف

�
غلقت  خمساللجنة علما

�
قضا�ا، بعد إجراء  أر�ــعقضا�ا جد�دة وأ

ن  14، كانت توجد 2021 سبتم�ب  10تحقيق كامل. وحيت  ، و  قض�ة تحقيق معلقة، منها قضيتني قضا�ا ق�د  سبعق�د التقي�م األو�ي
 بأنه من أصل  قضا�ا معلقة. وأحاطت خمسالتحقيق ال�امل، و 

�
ي عام واحدة قض�ة معلقة، ُسجلت قض�ة  14اللجنة علما

 2016�ن
ي عام 

ي عام  وقضيتان 2019وقضيتان �ن
ي عام  �سعو  2020�ن

اإلدار�ة �شأن المعلومات المنشورة  التبعاتتق��ر  وأصدر . 2021قضا�ا �ن
ي قاعدة ب�انات 

اءات�ن  . ركن ال�ب

ا  ،اجتمعت اللجنةو  .11 ي جلسة خاصة مع مدير شعبة الرقابة الداخل�ة.  الختصاصاتها،وفق�
 �ن

كةمن جدول األعمال:  6البند   توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت

كة الموجهة إ� الرئ�س التنف�ذي للمنظمات المشاركة  وضععرض المراقب ع� اللجنة  .12 تنف�ذ توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت
ي وحدة التفت�ش 

كة،�ن �ع�ة ( المش�ت ي الدورة  )،WO/PBC/33/6فضً� عن تلك الموجهة إ� الهيئات الت�ش
ع� النحو الذي نوقش �ن

ن للجنة  ان�ةالثالثة والثالثني ن نامج والم�ي  . ال�ب

�ع�ة بتوح�د جميع التحق�قات واأل�شطة ذات استفسارا اللجنة  وجهتو  .13 كة للهيئات الت�ش عن توص�ة وحدة التفت�ش المش�ت
ي مكتب الرقابة الداخل�ة ل�ل منظمة ( السلوك،عن ن�ع سوء  بغض النظر  الصلة،

حت اللجنة أن توضح JIU/REP/2020/1�ن ). واق�ت
. وأ�دت اللجنة  ن وكذلك التحرش الجن�ي المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة ك�ف�ة التعامل مع حاالت االستغالل واالعتداء الجنسيني

ي بعض منظمات األمم  أن �سل�ه ع� السب�ل الذي �جبتعرف الضح�ة  أهم�ة ع�
ُ�عهد بهذە الوظ�فة إ�  المتحدة،أوً� وأ�دت أنه �ن

اتصال واضحة حيت يتسين لها الت�ف ��عة وتقد�م المشورة  جهةاألخالق�ات. وأ�دت اللجنة أن الغرض هو وجود  رئ�س مكتب
 للضحا�ا ف�ما يتعلق بالخطوات التال�ة. 

كة المتعلقة ب�دارة المخاطر المؤسس�ة ( ف�ما يتعلق بتوص�ة وحدة التفت�شو  .14 أبلغ المراقب اللجنة  )،JIU/REP/2020/5المش�ت
ي عام 

ي أج��ت المناقشات  بناًء ع� 2022أن ب�ان قابل�ة تحمل المخاطر سُ�صاغ �ن ي س�اق الخطة اليت
مع ف��ق إدارة المخاطر �ن

ات�ج�ة  متوسطة المدى.  االس�ت

ض المظمن جدول األعمال:  7البند   2020عام عن أ�شطة تق��ر  -الم أمني

ن المظالم تق��ر  إ� جانباللجنة استعرضت  .15 ة  2020عام أ�شطة ا عن أمني ي تق��ر الف�ت
وأحاطت علما بالتوص�ات األر�ــع الواردة �ن

ي عام  2016-2019
ي أع�د تأ��دها �ن ن المظالم ل�ست  كون. و�ينما أع��ت اللجنة عن تقديرها  2020اليت فقد أفادت  ملزمة،توص�ات أمني

ي لتنف�ذ التوص�ات.  و مرة أخرى بأن بعض اآلل�ات �جب وضعها لمتابعة التوص�ات.  ا تحد�د جدول زمين ت س�كون من المف�د أ�ض� وع�ب
ي تبادل لمعرفة عن ارت�احها اللجنة 

ي الما�ن
حت �ن ا اآلن للجمهور. وكانت اللجنة قد اق�ت ن المظالم س�كون متاح� أن تق��ر �شاط أمني

ا (WO/IAOC/54/2ع الدول األعضاء (التقار�ر م ن المظالم قد �كون مف�د� ). WO/IAOC/ 58/2) وأن استعراض األقران لوظ�فة أمني
ن المظالم أنه من المقرر إجراء استعراض األقران قبل نها�ة عام  ن المظالم ع� 2021وأ�د أمني . وأع��ت اللجنة عن شكرها ألمني

ة لالهتمامالمناقشة   وال��حة.  المث�ي

 األخالق�ات مكتباجتماع مع رئ�س من جدول األعمال:  8بند ال

ن  اجتمعت .16 ي ف�لوجني
ي مكتب األخالق�ات التابع  ةاألخالق�ات المعين رئ�سة مكتب، اللجنة بالس�دة جوفاين

ا �ن قطاع  لل��بو،حديث�
ا من المدير العام ن اأعضاء اللجنة  وهنأ . 2021سبتم�ب  15، اعتبار� وأع��وا عن تمن�اتهم الطيبة لها وتطلعهم الستعراض لس�دة ف�لوجني

  وما بعدە.  2022العمل لعام  خطة
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 اختصاصات اللجنة االستشار�ة  استعراضمن جدول األعمال:  9البند 

ن ( للرقابة،اختصاصات اللجنة االستشار�ة المستقلة واصلت اللجنة استعراضها  .17 ي دورتها الستني
 /WO/IAOCالذي بدأته �ن

حة إ�:  وتر�ي ). 60/2 كة للجان  الناتجةدمج التوص�ات ذات الصلة  "1"التعد�الت المق�ت عن استعراض وحدة التفت�ش المش�ت
ي منظومة األمم المتحدة ( المراجعة

ي للجنة  المسائلمراعاة  "2" )؛JIU/REP/2019/6والرقابة �ن
ت خالل التقي�م الذايت ي أث�ي اليت

ي د�سم�ب 
ن �ن ن  "3" ؛2020االستشار�ة المستقلة للرقابة الذي أجري خالل دورتها التاسعة والخمسني ي تطور الممارسات ف�ما بني

النظر �ن
ي منظومة األمم المتحدة. 

 هيئات الرقابة الخارج�ة �ن

  مسائل أخرىمن جدول األعمال:  10البند 

 استثمارات ال��بوتقار�ر 

ن االستثمار  .18 ي أعدها أمني ي أعدها مستشارو االستثمار وتقار�ر مراقبة االستثمار اليت  قدمت اإلدارة إ� اللجنة تقار�ر أداء االستثمار اليت
 . 2021 يونيو و�وليو وأغسطسعن أشهر 

مة توضح أنه خالل  .19  إ� واستعرضت اللجنة الوثائق الواردة، وأ�دت أن المعلومات الُمقدَّ
�
ة المشمولة باالستعراض، واستنادا الف�ت

ات�ج�ة   الس�ت
�
ديرت وفقا

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

المؤ�ش المرج�ي لسوق االستثمار، حققت جميع األدوات �ن
ن االستثمار لم يبلغ عن أي مخالفات، مقصود  إ� ذلك، أ�دت اللجنة أن أمني

ً
ًة كانت أم غ�ي مقصودة، أو أي االستثمار الُمعلنة. و�ضافة

رة.  َّ  استثناءات ُم�ب

 الدورة المقبلة

ي  تعقد عن بعد . ومن المرجح أن 2021 د�سم�ب  3إ� 1من من المقرر عقد الدورة المقبلة  .20
ي ظل تف�ش

. 19-جائحة كوف�د �ن
وع جدول أعمال تلك الدورة:   وف�ما ��ي م�ش

 اعتماد جدول األعمال )1(

 إعالن تضارب المصالح )2(

 الناشئة عن الدورة السابقةالمسائل  )3(

 المسائل الناشئة عن الجمع�ة العامة لل��بو ولجنة التنسيق )4(

 اجتماع مع المدير العام )5(

حة لعام  الرقابة الداخل�ة )6( ي ذلك خطة العمل السن��ة المق�ت
 )2022(بما �ن

 الرقابة ذات األول��ة العال�ةتوص�ات استعراض  )7(

 إعداد تقار�ر المال�ة )8(

: تق��ر تخط�ط  )9( ي  2021لعام  نتائج التدقيق المؤقت التدقيق،التدقيق الخار�ب

حة لعام  �اتاألخالق )10( ي ذلك خطة العمل السن��ة المق�ت
 )2022(بما �ن

ي للج )11(
 2021أ�شطتها لعام المتعلق بنة االستشار�ة المستقلة للرقابة التقي�م الذايت

 2022لعام  الرئ�س ئبانتخاب رئ�س اللجنة االستشار�ة المستقلة للرقابة ونا )12(

 مع ممث�ي الدول األعضاء ةإعالم� اجتماع ألغراض )13(

 مسائل أخرى )14(

 [��ي ذلك المرفقان]
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�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2021 نوفم�ب  15التار�ــــخ: 

 لجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابة

 والستون الثان�ة الدورة
 2021 سبتم�ب  23و 22)، عن بعدجن�ف (

وع جدول األعمال  م�ش

 المستقلة للرقابةمن إعداد لجنة ال��بو االستشار�ة 

 اعتماد جدول األعمال .1

 إعالن تضارب المصالح .2

 المسائل الناشئة عن الدورات السابقة .3

 اجتماع مع المدير العام .4

 الرقابة الداخل�ة  .5

كةتوص�ات  .6  وحدة التفت�ش المش�ت

ن المظالم .7  2020عام تق��ر عن �شاط : أمني

 األخالق�ات مكتباجتماع مع رئ�س  .8

 اختصاصات اللجنة االستشار�ة المستقلة للرقابة استعراض .9

 مسائل أخرى .10

[ ي
 [��ي ذلك المرفق الثاين
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WO/IAOC/62/INF/1 

�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2021 نوفم�ب  15التار�ــــخ: 

 لجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابة

 والستون الثان�ة الدورة
 2021 سبتم�ب  23و 22)، عن بعدجن�ف (

 الوثائققائمة 

 اعتماد جدول األعمال : 1البند 
 جدول األعمال ]01[
ي  ]02[  الجدول الزمين
 قائمة الوثائق ]03[

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

 المسائل الناشئة عن الدورات السابقة : 3البند 
 )2021أغسطس  WO/PBC/33/2/REV( -6 الوث�قةتق��ر لجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابة ( ]04[

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

 الرقابة الداخل�ة  : 5البند 

 : شعبة الرقابة الداخل�ة
 )IOD-IAOC-2021/03(المرجع:  2021سبتم�ب  14 – شعبة الرقابة الداخل�ة �شاطعن تق��ر  ] 05[
 2021سبتم�ب  10 -المفتوحة توص�ات الرقابة  ] 06[
حة لميثاق ال��بو للرقابة الداخل�ة (الوث�قة  ] 07[  2021يوليو  WO/PBC/33/4 (- 28التنق�حات المق�ت
ات  - التدقيقتق��ر  ] 08[ ات�ج�ات الوطن�ة للمل��ة الفك��ة: ملحق عن المؤ�ش  7 ،المرجع�ةمنهج�ة تط��ر االس�ت

 )IA 2021-02(المرجع:  2021سبتم�ب 
 IA(المرجع:  2021سبتم�ب  10 ،وآثارها  شعبة الرقابة الداخل�ةتوص�ات قسم تقي�م تقي�م استخدام  ] 09[

2020-03( 
ات�ج�ات الوطن�ة للمل��ة الفك��ةتقد��ي عرض  ] 10[  2021سبتم�ب  "،: "منهج�ة ال��بو لتط��ر االس�ت
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ي التقي�م ] 11[
: "تطبيق الرؤى السلوك�ة �ن  2021سبتم�ب  "،عرض تقد��ي

 : التحقيق
 

كة : 6البند    توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت
ي وحدة التفت�ش  ] 12[

ن للمنظمات المشاركة �ن كة الموجهة إ� الرؤساء التنف�ذيني توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت
كة   )2021يونيو  21( 2021نها�ة مايو  حيت  الوضع -المش�ت

كة (الوث�قة  ] 13[  2021يونيو  WO/PBC/33/7 (- 30تق��ر مرح�ي عن تنف�ذ توص�ات وحدة التفت�ش المش�ت

ض المظالم   : 7البند   أمني
 )2021يوليو  12( 2020عام  عن أ�شطةتق��ر  ]14[

 األخالق�ات مكتباجتماع مع رئ�س  : 8البند 
ي قطاع المدير العام ،21/2021إعال�ي رقم تعم�م  ] 15[

ن �ن  التعيني

 مراجعة اختصاصات اللجنة االستشار�ة  : 9البند 
حة إلجراءات اخت�ار أعضاء لجنة ال��بو االستشار�ة المستقلة للرقابة (الوث�قة  ] 16[  WO/PBCالمراجعة المق�ت

 2021يوليو  29 -) 33/3/
حة  ] 17[ وع المراجعات المق�ت يوليو  8 والئحته،نظام ال��بو الما�ي ب المتعلقالثالث المرفق  لالختصاصات،م�ش

2021 . 

 مسائل أخرى : 10البند 

 )WO/IAOC/61/2الستون (الحاد�ة الدورة  -التق��ر  ]18[
 جدول األعمال الدائر للجنة االستشار�ة، الدورات الستون إ� الثالثة والستون ]19[

 : تقار�ر االستثمار
 2021 أغسطسو  و�وليو يونيو تقار�ر مراقبة االستثمار عن أشهر  - Credit Suisseم�ف  ]20[
كة  ]21[  2021 أغسطسو�وليو و يونيو تقار�ر أداء االستثمار عن أشهر  - MBS Capital Advice�ش

ي والوث�قة]
 [نها�ة المرفق الثاين
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