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  الربنامج وامليزانيةجلنة 
  

  احلادية والعشرونالدورة 
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  تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأن استعراض اهليئات التشريعية للويبو

 أالمانة ٕاعدادمن 

تلبية لطلبات ا2ول أالعضاء أثناء ا2ورة التاسعة عرشة للجنة الرب<مج واملزيانية، تُقدم هذه الوثيقة ٕاىل ا2ول  .1
توصية وجهية �لنسـبة للهيئة الترشيعية للويبو ٔاصدرهتا وحدة التفتيش املشرتكة عقب معليات  44عرض حاK لأالعضاء 

 .2012و 2010سنيت cسـتعراض اليت أجرهتا ٔاثناء الفرتة ما بني 

املوiة ٕاىل الهيئات الترشيعية الوجهية �لنسـبة للهيئات الترشيعية للويبو وترد يف مرفق هذه الوثيقة تd التوصيات  .2
ٕاىل جانب احلاK الراهنة لقبول/تنفيذ تd التوصيات. ومن  املشاركة يف وحدة التفتيش املشرتكة ٔاو جمالس ٕادارة املنظامت

 ،جيري النظر فهيا توصية 11ووجيري تنفيذها،  توصيات مقبوK 9و، توصية مقبوK ومنفذة 23 هناكتوصية،  44ٔاصل 
 �لنسـبة للويبو. وتقدم هذه املعلومات عىل ٔاساس التقارير اwتلفة املنشورة. ةوتوصية واحدة غري وجهي

ٕان جلنة الرب<مج واملزيانية مدعوة ٕاىل  .3
 .ا هباسـتعراض مضمون هذه الوثيقة وإالحاطة علام

  ]WO/PBC/21/16 [ييل ذ� مرفق الوثيقة
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 ٕاىل الهيئات الترشيعية للويبواملوiة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة 
 

        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية

 2012201220122012توصيات من cسـتعراضات اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف سـنة توصيات من cسـتعراضات اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف سـنة توصيات من cسـتعراضات اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف سـنة توصيات من cسـتعراضات اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف سـنة 

JIU/REP/2012/2JIU/REP/2012/2JIU/REP/2012/2JIU/REP/2012/2"ٕادارة إالجازات املرضية يف منظومة أالمم املتحدة": "ٕادارة إالجازات املرضية يف منظومة أالمم املتحدة": "ٕادارة إالجازات املرضية يف منظومة أالمم املتحدة": "ٕادارة إالجازات املرضية يف منظومة أالمم املتحدة" :    
. ينبغي ٔان تطلب 5التوصية 

الهيئات الترشيعية للمؤسسات 
ملنظومة أالمم املتحدة من التابعة 

الرؤساء التنفيذيني تزويدها بتقارير 
شام�، سـنوية ٔاو مرة لك سـنتني، 

عن إالجازات املرضية تتضمن 
بيا<ت ٕاحصائية وبيا<ت عن 

التلكفة والتدابري املتخذة من طرف 
املؤسسة للحد من التغّيب يف 

 .ٕاجازات مرضية

مدير شعبة ٕادارة 
 املوارد البرشية

Kعن السـنوي التقريركام جاء يف  قيد التنفيذ  مقبو 
 جلنة ٕاىل املقدم البرشية املوارد

)، WO/CC/67/2( التنسـيق
عُّني خبري استشاري خار© يف 

السـتعراض مجموعة  2013سـنة 
ٔامور مهنا التغيب هبدف حتديد 
ٕاماكنيات احلد من مسـتو¯ت 

التغيب عرب ٕادارة فعاK لٕالجازة 
 املرضية.

JIU/REP/2012/4JIU/REP/2012/4JIU/REP/2012/4JIU/REP/2012/4 : حملة عامة"حملة عامة"حملة عامة"حملة عامة"    - - - - "اسـتقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة االٔمم املتحدة: حتليل مقارن وٕاطار معياري "اسـتقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة االٔمم املتحدة: حتليل مقارن وٕاطار معياري "اسـتقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة االٔمم املتحدة: حتليل مقارن وٕاطار معياري "اسـتقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة االٔمم املتحدة: حتليل مقارن وٕاطار معياري    
. ينبغي ٔان توجه الهيئات 1التوصية 

الترشيعية يف مؤسسات منظومة 
أالمم املتحدة الرؤساء التنفيذيني ٕاىل 

cسرتشاد مبعايري cسـتقدام 
امخلسة عرش املقرتحة يف هذا 

توظيف مرحشني  cسـتعراض عند
خارجيني لشغل وظائف حمددة املدة 

لسـنة ٔاو ٔاكرث 
)JIU/REP/2012/4 ،

 ).27 الفقرة

مدير شعبة ٕادارة 
 املوارد البرشية

Kمتتثل قواعد وٕاجراءات التوظيف يف  نُفذت مقبو
 .الويبو مع هذه التوصية

JIU/REP/2012/5JIU/REP/2012/5JIU/REP/2012/5JIU/REP/2012/5 : ستشاريني أالفراد يف منظومةc ستشاريني أالفراد يف منظومة "اسـتعراض عقود اخلرباءc ستشاريني أالفراد يف منظومة "اسـتعراض عقود اخلرباءc ستشاريني أالفراد يف منظومة "اسـتعراض عقود اخلرباءc أالمم املتحدة"أالمم املتحدة"أالمم املتحدة"أالمم املتحدة""اسـتعراض عقود اخلرباء    
. ينبغي للهيئات 12التوصية 

الترشيعية/جمالس إالدارة ملؤسسات 
منظومة أالمم املتحدة ٔان متارس 
Âمهتا الرقابية بشأن اسـتخدام 

اخلرباء cستشاريني عن طريق 
القيام عىل حنو منتظم �سـتعراض 

املعلومات التحليلية املقدمة من 
 للمؤسساتالرؤساء التنفيذيني 

 .املعنية

مدير شعبة ٕادارة 
 املوارد البرشية

Kترد معلومات عن اسـتخدام اخلرباء  نُفذت مقبو
cستشاريني كجزء من التقرير 

السـنوي عن املوارد البرشية املقدم 
 ٕاىل جلنة التنسـيق

(WO/CC/67/2) 
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        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
JIU/REP/2012/9JIU/REP/2012/9JIU/REP/2012/9JIU/REP/2012/9     - - - -     سـتحقاقات"    دفعة واحدةدفعة واحدةدفعة واحدةدفعة واحدة"اللجوء ٕاىل دفع املبلغ إالجاميل "اللجوء ٕاىل دفع املبلغ إالجاميل "اللجوء ٕاىل دفع املبلغ إالجاميل "اللجوء ٕاىل دفع املبلغ إالجاميلc سـتحقاقات"بدالً منc سـتحقاقات"بدالً منc سـتحقاقات"بدالً منc بدالً من    

. ينبغي ٔان تطلب 1التوصية 
الهيئات الترشيعية/جمالس إالدارات 
يف مؤسسات منظومة أالمم املتحدة 
ٕاىل الرؤساء التنفيذيني للمؤسسات 

املعنية ٕاعداد تقرير عن اسـتخدام 
خيار دفع مبلغ ٕاجاميل دفعة واحدة 

للسفر يف ٕاجازة ز¯رة الوطن 
مقارنة عىل يتضمن، يف مج� ٔامور، 

مدى فرتة سـنتني لتاكليف ٕاËحة 
خيار دفع مبلغ ٕاجاميل دفعة واحدة 

وتاكليف تنظمي ترتيبات السفر 
وينبغي  ملوظفي املقار املسـتحقني.

للهيئة الترشيعية/جملس إالدارة، 
2ى اختتام النظر يف التقرير، ٔان 

فÐ ٕاذا اكن  2015تبتÍ يف عام 
مالمئ ينبغي اختاذ ٔاي ٕاجراء يُرى ٔانه 

 يف هذا الشأن.

مدير شعبة 
املشرت¯ت 

 والسفر 

Kٔاجريت دراسة جدوى دفع تلكفة  قيد التنفيذ مقبو
ٕاجاملية دفعة واحدة ٕالجازة ز¯رة 
الوطن مقابل دفع تاكليف السفر 

 مبارشة لواكK السفر. 
وسيتخذ القرار يف غضون امله� 

 .احملددة

. ينبغي ٔان تطلب 3التوصية 
الهيئات الترشيعية/جمالس إالدارة يف 

منظومة أالمم املتحدة ٕاىل  مؤسسات
رؤساهئا التنفيذيني، ٕان مل يسـبق هلم 

ٔان فعلوا ذ�، تعليق دفع بدل 
 15إالقامة اليويم إالضايف (بنسـبة 

ملائة) ٕاىل املسؤولني اÙين � 40ٔاو 
يسافرون عىل حساب مزيانيات 

 .تاملؤسسا

مدير شعبة 
املشرت¯ت 

  والسفر

اسـُتعرض مؤخرا بدل إالقامة اليويم   قيد النظر
وّمت فÐ خيص الرحالت الليلية 

وجيري دراسة بدل إالقامة خفضه. 
  .اليويم إالضايف

JIU/REP/2012/10JIU/REP/2012/10JIU/REP/2012/10JIU/REP/2012/10"العالقات بني املوظفني وإالدارة يف واكالت االٔمم املتحدة املتخصصة واملنظومة املشرتكة"، "العالقات بني املوظفني وإالدارة يف واكالت االٔمم املتحدة املتخصصة واملنظومة املشرتكة"، "العالقات بني املوظفني وإالدارة يف واكالت االٔمم املتحدة املتخصصة واملنظومة املشرتكة"، "العالقات بني املوظفني وإالدارة يف واكالت االٔمم املتحدة املتخصصة واملنظومة املشرتكة" ،    
. ينبغي ßالس إالدارة يف 5التوصية 

قيد cسـتعراض اليت  املؤسسات
لها مقر ميداين تلكيف رؤساهئا 

التنفيذيني بأن يضمنوا، عند ٕاعداد 
تقارير بشأن قضا¯ املوارد البرشية، 
تقدمي تفاصيل حمددة عن التحد¯ت 

 .اليت يواiها املوظفون امليدانيون

مدير شعبة ٕادارة 
 املوارد البرشية

Kرمغ ٔان الويبو ليس لها مقر ميداين  قيد التنفيذ مقبو
حبد ذاته، تضّمن التقرير السـنوي 

البرشية معلومات عن  عن املوارد
  .املوظفني يف املاكتب اخلارجية
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        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
. ينبغي للهيئات الترشيعية 8التوصية 

قيد  املؤسساتٔاو جمالس إالدارة يف 
cسـتعراض تلكيف رؤساهئا 

أالولوية لوضع التنفيذيني ٕ�عطاء 
 Ðصيغة لتقامس العبء واالتفاق ف

خيص متويل مجيع التاكليف املرتبطة 
مبهمة المتثيل ملوظفي احتادات 

املوظفني املعرتف هبا يف النظام 
أالسايس والنظام ا2اخيل للجنة 

  .اخلدمة املدنية ا2ولية

مدير شعبة ٕادارة 
 املوارد البرشية

 .ظر يف الويبوهذه التوصية قيد الن  قيد النظر

قيد  املؤسسات. يف 9التوصية 
cسـتعراض اليت ال تتوافر فهيا بعُد 

أالحاكم السابقة، ينبغي للهيئات 
الترشيعية/جمالس إالدارة ٔان تعمتد 

ٔاحاكما متنح هيئات متثيل املوظفني 
احلق الفعيل يف تقدمي بيا<ت ٔاثناء 

اجëعات الهيئات احلكومية ا2ولية 
املعنية مبعاجلة القضا¯ املتعلقة برفاه 

 .املوظفني

مدير شعبة ٕادارة 
 املوارد البرشية

Kتيحت ملمثيل املوظفني فرصة تقدمي نُفذت مقبوíا 
يف  بيا<ت ٕاىل جملس إالدارة املعين

 .)الويبو (جلنة التنسـيق

JIU/REP/2012/12JIU/REP/2012/12JIU/REP/2012/12JIU/REP/2012/12     - - - -    "سرتاتيجي يف منظومة أالمم املتحدةc سرتاتيجي يف منظومة أالمم املتحدة""التخطيطc سرتاتيجي يف منظومة أالمم املتحدة""التخطيطc سرتاتيجي يف منظومة أالمم املتحدة""التخطيطc التخطيط"    
. ينبغي ٔان تعمل الهيئات 4التوصية 

ومة أالمم الترشيعية ملؤسسات منظ
املتحدة عىل صياغة وحتديد ٔاطر 
اسرتاتيجية قطاعية وجهية عىل 

نطاق املنظومة عن طريق اßلس 
cقتصادي وcجëعي لتحقيق 

دة يف  Íأالهداف الطوي� أالجل احملد
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي 

، اليت اعمتدهتا امجلعية 2005 لعام
 عن ، فضالً 60/1العامة يف قرارها 

دها بعثات  أالهداف اليت حتّدِ
ووال¯ت مؤسسات املنظومة نتيجة 

 .للمؤمترات العاملية

مدير شعبة 
ختطيط املوارد 
وٕادارة الرب<مج 

 وأالداء
 

تغطي خطة الويبو cسرتاتيجية   قيد النظر
احلالية لٔالجل املتوسط الفرتة 

ويوضع ٕاطار النتاجئ يف  2010/15
ونظرا ٕاىل   .الويبو لك سـنتني

الطبيعة التقنية والتخصصية لعمل 
 التخطيطالويبو فٕان ٔا¯ من ٔادايت 

cسرتاتيجي املذكورتني مل تُصغ ٔاو 
ُحتدد عن طريق اßلس cقتصادي 

وتظل الويبو مركزة  .وcجëعي
عىل ٔاداء دورها يف املساعدة عىل 

 .حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية
دول ٔاعامل وتربز ٔانشطتنا املتعلقة جب

التمنية الزتامنا مبساعدة ا2ول 
أالعضاء عىل cنتفاع بنظام امللكية 

الفكرية من ٔاجل حتقيق التمنية 
 .cقتصادية وcجëعية والثقافية
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        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
 جبهود كبريةويف حني ٔان الويبو تقوم 

 معا2طبيعة  فٕان ،يف هذا الشأن
ختطيط من الصعب املقدم جتعل 

عىل  ةرش مبا هذه أالنشطة وتركزيها
 .حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية

. ينبغي ٔان تصدر الهيئات 5التوصية 
الترشيعية ملؤسسات منظومة أالمم 

تعلÐت ٕاىل أالمانة التابعة  املتحدة
للك مهنا العëد التدابري الالزمة 

من ٔاجل  2015حبلول هناية عام 
ضامن مواءمة و/أو توافق دورات 

حبيث وضع خططها cسرتاتيجية 
جاهزة لبدء  املؤسساتتكون مجيع 

دورة جديدة متوامئة لتقدمي التقارير 
 .2016ٕاىل ا2ول أالعضاء يف عام 

مدير قسم 
ختطيط املوارد 
وٕادارة الرب<مج 

 وأالداء

تغطي خطة الويبو cسرتاتيجية   قيد النظر
احلالية لٔالجل املتوسط الفرتة 

وبذ� فهـي متوامئة مع  2010/15
ولكنه من اجلدير �Ùكر  .cقرتاح

أن املدة احلالية 2ورة التخطيط يف 
 .الويبو يه ست سـنوات

 2011201120112011توصيات من cسـتعراضات اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف سـنة توصيات من cسـتعراضات اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف سـنة توصيات من cسـتعراضات اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف سـنة توصيات من cسـتعراضات اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف سـنة 
JIU/REP/2011/1JIU/REP/2011/1JIU/REP/2011/1JIU/REP/2011/1،،،،    "اسـتعراض اخلدمة الطبية يف منظومة أالمم املتحدة""اسـتعراض اخلدمة الطبية يف منظومة أالمم املتحدة""اسـتعراض اخلدمة الطبية يف منظومة أالمم املتحدة""اسـتعراض اخلدمة الطبية يف منظومة أالمم املتحدة"    

 الترشيعية للهيئات ينبغي. 2التوصية 
 ٔان املتحدة أالمم منظومة ملؤسسات

 بقضا¯ يتعلق فÐ مالمئة معايري تعمتد
 مع املهنيتني، والصحة السالمة

 التعديالت مع التوافق وكفاK مراعاة
 وأالمن السالمة معايري يف الناشـئة

 .ا2نيا التشغيلية

مدير شعبة ٕادارة 
 املوارد البرشية

عُّني خبري استشاري خار©   قيد النظر
دمات الطبية السـتعراض اخل

وخدمات الصحة املهنية والسالمة 
  .يف الويبو

JIU/REP/2011/3JIU/REP/2011/3JIU/REP/2011/3JIU/REP/2011/3"ان اجلنوب والتعاون الثالان اجلنوب والتعاون الثالان اجلنوب والتعاون الثالان اجلنوب والتعاون الثاليثيثيثيث يف منظومة أالمم املتحدة" يف منظومة أالمم املتحدة" يف منظومة أالمم املتحدة" يف منظومة أالمم املتحدة				بني ب Ðبني ب، "التعاون ف Ðبني ب، "التعاون ف Ðبني ب، "التعاون ف Ðالتعاون ف" ،    
 الترشيعية للهيئات ينبغي. 3التوصية 

 ٔان املتحدة أالمم منظومة ملؤسسات
 ٕانشاء التنفيذيني الرؤساء ٕاىل تطلب
 حمددة اتصال ومراكز وآليات هيالك

 سـياسة بوضع تلكف وخمصصة،
 خاصتني دمع واسرتاتيجية مؤسسـية
 بشأن التنسـيق وضامن واكK، بلك

 اجلنوب ب	ان بني فÐ التعاون
 لك منظامت داخل الثاليث والتعاون

 خالل من الواكالت، وبني مهنم
 املوظفني من يلزم ما توزيع ٕاعادة

 رئييسالدير امل
لشعبة النفاذ ٕاىل 

املعلومات 
 واملعارف

يف ٕاطار جدول ٔاعامل التمنية،   قيد النظر
اعمتدت جلنة الويبو املعنية �لتمنية 
وامللكية الفكرية يف دورهتا السابعة 

مرشوعا  2011املنعقدة يف نومفرب 
عىل مدى سـنتني بشأن "تعزيز 

والتمنية  التعاون حول امللكية الفكرية
فÐ بني ب	ان اجلنوب من ب	ان 

 <مية ؤاقل الب	ان منوا" وسـيخضع
املرشوع للتقيمي يف ٔابريل/مايو 

(ا2ورة الثالثة عرشة للجنة)  2014
وستتخذ ا2ول أالعضاء بعد ذ� 
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        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
 حسب الغرض، لهذا واملوارد

 .cقتضاء
التقيمي قرارا بشأن كيفية امليض قدما 

 .�ملرشوع
 الترشيعية للهيئات ينبغي. 9التوصية 

 ٔان املتحدة أالمم نظومةم  ملؤسسات
 التنفيذيني الرؤساء ٕاىل تطلب

 عن تقل ال -  معينة نسـبة ختصيص
 املزيانية موارد من -  ملائة� 0,5

 التعاون تعزيز ٔاجل من أالساسـية
 جماالت يف اجلنوب ب	ان بني

 �لتشاور وذ� مهنم، لك اختصاص
 الربامج؛ من املسـتفيدة الب	ان مع

 السـتخدام املاحنة ا2ول مع واالتفاق
 عن اخلارجة املوارد من حمدد جزء

 بني التعاون مبادرات لمتويل املزيانية
 الثاليث. والتعاون اجلنوب ب	ان

 املدير الرئييس
لشعبة النفاذ ٕاىل 

املعلومات 
 واملعارف

يف ٕاطار جدول ٔاعامل التمنية،   قيد النظر
اعمتدت جلنة الويبو املعنية �لتمنية 

الفكرية يف دورهتا السابعة وامللكية 
مرشوعا  2011املنعقدة يف نومفرب 

عىل مدى سـنتني بشأن "تعزيز 
التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية 

فÐ بني ب	ان اجلنوب من ب	ان 
 <مية ؤاقل الب	ان منوا" وسـيخضع

املرشوع للتقيمي يف ٔابريل/مايو 
(ا2ورة الثالثة عرشة للجنة)  2014

ول أالعضاء بعد ذ� وستتخذ ا2
التقيمي قرارا بشأن كيفية امليض قدما 

 .�ملرشوع
JIU/REP/2011/4JIU/REP/2011/4JIU/REP/2011/4JIU/REP/2011/4"التنفيذ Kالتنفيذ"، "تعدد اللغات يف مؤسسات منظومة أالمم املتحدة: حا Kالتنفيذ"، "تعدد اللغات يف مؤسسات منظومة أالمم املتحدة: حا Kالتنفيذ"، "تعدد اللغات يف مؤسسات منظومة أالمم املتحدة: حا Kتعدد اللغات يف مؤسسات منظومة أالمم املتحدة: حا" ،    

. ينبغي للهيئات الترشيعية 6التوصية 
،  املتحدةملؤسسات منظومة أالمم

عند ٕانشاء هيئات مؤسسـية جديدة 
خدمات املؤمترات، حتتاج ٕاىل توفري 

ٔان تضع خططا لتوفري املوارد 
الالزمة من املزيانية ملواiة ما ينجم 

عن ذ� من عبء ٕاضايف يف 
العمل، وال سـÐ يف الرتمجة 
 .التحريرية والرتمجة الشفوية

مدير ٕادارة 
املؤمترات 
 واللغات

Kال تنشئ الويبو حاليا ٔاية هيئات  نُفذت مقبو
ذ� مؤسسـية جديدة، وٕان قامت ب
مسـتقبال فسـتخطط، حسب 

املطلوب، لتوفري ٔاية موارد مالية 
  .الزمة

ينبغي للهيئات  8التوصية . 
الترشيعية ملؤسسات منظومة أالمم 
املتحدة ٔان تؤمن ختصيص املوارد 

الالزمة داخل املؤسسات من ٔاجل 
وضع اخلطط الفعاK يف جمال تعاقب 
املوظفني وتوفري التدريب املناسب 

Ùين يتقدمون ٕاىل للمرحشني ا
 .امتحا<ت اللغات

مدير شعبة ٕادارة 
 املوارد البرشية

Kا  قيد التنفيذ مقبوÂمبا ٔان عبء اخلدمات اليت تقد
الويبو شهد حتوال جغرافيا كبريا 

فهناك احتياجات خاصة ٕاىل 
 dاللغويني، وقد ُحددت ت

 .cحتياجات وجيري حاليا معاجلهتا
عض و2ى الويبو كفاءات زائدة يف ب
اللغات ونقص يف لغات ٔاخرى 

ووضعت اسرتاتيجيات لتصويب 
هذا اخللل يف التوزان عىل مدى 

والهيئات الترشيعية  .الفرتة املقب�
 dللويبو عىل عمل بت
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        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
cسرتاتيجيات اليت ترد ٔايضا يف 

التقرير السـنوي عن املوارد البرشية 
 اÙي سـيعرض عىل ا2ول أالعضاء

(WO/CC/67/2). 
ينبغي للهيئات الترشيعية 12التوصية 

ملؤسسات منظومة أالمم املتحدة ٔان 
توجه وتقر ا2مع الالزم اÙي حيتاجه 
الرؤساء التنفيذيون من ٔاجل تطوير 

املواقع الشـبكية املتعددة اللغات 
جبميع لغاهتا الرمسية ٔاو لغات العمل 
اليت تتعامل هبا، مع ٕايالء cعتبار 

 الواجب للخصائص اللغوية ملراكز
 .العمل املعنية

مدير ٕادارة 
املؤمترات 
 واللغات

Kموقع الويبو متاح بست لغات قيد التنفيذ  مقبو. 
وتعاد االٓن هيلكته وحي� تكمتل 

العملية سـتوضع خطة معل لتقيمي ما 
يلزم من موارد لرتمجة مضمون املوقع 

 .الشـبيك اجلديد ولصيانته أيضا
وستنظر مجعيات ا2ول أالعضاء 

يف هذا املوضوع يف سبمترب  يف الويبو
 من الوثيقة 7(الفقرة  2013

WO/PBC/21/15   املعنونة
"تقرير مرحيل بشأن تنفيذ سـياسة 

 ").اللغات يف الويبو
ينبغي للهيئات  15التوصية 

الترشيعية ملؤسسات منظومة أالمم 
املتحدة، مكبدٔا من مبادئ 

سـياساهتا، ٔان تقر الرتتيبات الالزمة 
الفعيل ٕ�جناز أالعامل لضامن cلزتام 

أالساسـية اخلاصة �ملنظامت جبميع 
اللغات الرمسية ولغات العمل وذ� 

 .بوسائل مهنا عرب قنوات املزيانية

مدير ٕادارة 
املؤمترات 
 واللغات

Kد سـياسة اللغات يف  قيد التنفيذ  مقبوëٕاضافة ٕاىل اع
الويبو املعروضة عىل مجعيات ا2ول 

بمترب أالعضاء يف الويبو يف س 
، سـُيقدم تقرير مرحيل بشأن 2011

تنفيذ سـياسات اللغات يف الويبو 
ٕاىل ا2ول أالعضاء ٔاثناء دورة 
مجعيات الويبو اليت سـتعقد يف 

 2013سبمترب 
(WO/PBC/21/15). 

JIU/REP/2011/5JIU/REP/2011/5JIU/REP/2011/5JIU/REP/2011/5،،،،    "يف منظومة االٔمم املتحدة Kيف منظومة االٔمم املتحدة""أطر املساء Kيف منظومة االٔمم املتحدة""أطر املساء Kيف منظومة االٔمم املتحدة""أطر املساء Kأطر املساء"    
. ينبغي لٔالiزة الترشيعية 2التوصية 

منظومة أالمم املتحدة، ملؤسسات 
اليت مل تفعل ذ� بعد، ٔان تتخذ 
قراراهتا �الستناد ٕاىل هنج إالدارة 

القامئة عىل النتاجئ ؤان تكفل 
ختصيص املوارد الرضورية لتنفيذ 
اخلطط cسرتاتيجية للمنظامت 

 .وٕادارهتا القامئة عىل النتاجئ

مدير شعبة 
ختطيط املوارد 
وٕادارة الرب<مج 

 وأالداء

تبنت الويبو بشلك اكمل هنج  نُفذت Kمقبو
ووافقت  .إالدارة القامئة عىل النتاجئ

ا2ول أالعضاء يف الثنائية 
عىل اقرتاح للرب<مج  2012/2013

واملزيانية قامئ عىل النتاجئ وترتبط 
نتاجئ املنظمة املرتقبة �ٔالهداف 
cسرتاتيجية التسعة اليت يه 

وتسامه  .أساس الرب<مج واملزيانية
لربامج يف حتقيق النتاجئ املرتقبة عرب ا

 .ما يوضع لها من مؤرشات أالداء
وحّسنت وثيقة الرب<مج واملزيانية 
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        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
وعّززت ٔاطر  2014/2015للثنائية 

كام  .نتاجئ املنظمة والربامج ٔايضا
وضعت الويبو ٔادوات ٕادارة أالداء 

املؤسيس ؤانشأت شعبة معنية 
ٕ�دارة ٔاداء الرب<مج لتقدمي دمع اكف 

لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ عىل حنو 
 .مسـمتر

JIU/REP/2011/6JIU/REP/2011/6JIU/REP/2011/6JIU/REP/2011/6،،،،    " اسـمترارية ت"اسـمترارية ت"اسـمترارية ت"اسـمترارية ترصرصرصرصيف أالعامل يف منظومة أالمم املتحدة "يف أالعامل يف منظومة أالمم املتحدة "يف أالعامل يف منظومة أالمم املتحدة "يف أالعامل يف منظومة أالمم املتحدة"    
. ينبغي للهيئات الترشيعية 7التوصية 

يف منظامت أالمم املتحدة، انطالقا 
من املقرتحات اليت يقدÂا الرؤساء 

التنفيذيون بشأن املزيانيات، ٔان 
من موارد مالية وبرشية  توفر ما يلزم

لتطبيق خطط اسـمترارية ترصيف 
ة واملوضوعة استنادا أالعامل املعمتد

اسرتاتيجيات تd ٕاىل سـياسات/
املنظامت يف جمال اسـمترارية ترصيف 
أالعامل، ومواص� رصدها وصيانهتا 

 .وحتديهثا

كبري موظفي 
 املعلومات

Kُوضعت اسرتاتيجية وخطة اسـمترارية  نُفذت  مقبو
ترصيف أالعامل يف الويبو وُمعمت 

 داخليا عىل املوظفني اكفة
(OI/43/2012).  وجيري حاليا

اختيار منسق معين �سـمترارية 
ترصيف أالعامل يف مكتب املدير 

 .العام

JIU/REP/2011/7JIU/REP/2011/7JIU/REP/2011/7JIU/REP/2011/7"وظيفة التحقيق يف منظومة أالمم املتحدة"، "وظيفة التحقيق يف منظومة أالمم املتحدة"، "وظيفة التحقيق يف منظومة أالمم املتحدة"، "وظيفة التحقيق يف منظومة أالمم املتحدة" ،    
. ينبغي للهيئات الترشيعية 4التوصية 

مم املتحدة اليت ملؤسسات منظومة االٔ 
ها ءرؤسا توجهمل تفعل ذ� بعُد ٔان 

متتع كيا<ت  ٕاىل ضامنالتنفيذيني 
الرقابة ا2اخلية ٔاو وحدات التحقيق 

بصالحية بدء التحقيقات دون 
موافقة مسـبقة من الرئيس 

 .التنفيذي

مدير شعبة 
التدقيق ا2اخيل 
 والرقابة إالدارية

Kالويبونٌفذت هذه التوصية يف  نُفذت مقبو. 
من ميثاق  4وتنص أحاكم الفقرة 

الرقابة ا2اخلية عىل ما ييل: "(ملدير 
شعبة التدقيق ا2اخيل والرقابة 

إالدارية) صالحية بدء ٔاية ٕاجراءات 
وٕاجناز ٔاية ٔاعامل والتبليغ عن ٔاي 

ٕاجراء أو معل، لكّام رٔاى ذ� 
 ً̄  ".ملامرسة اختصاصاته رضور
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        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
للهيئات الترشيعية  . ينبغي6التوصية 

ملؤسسات منظومة أالمم املتحدة ٔان 
تسـتعرض مدى كفاية املوارد ومدى 

مالءمة مالك املوظفني لوظيفة 
التحقيق استنادًا ٕاىل توصيات جلان 

املراجعة/الرقابة ٕاما عىل ٔاساس 
سـنوي ٔاو لك سـنتني تبعًا 2ورة 

 .مزيانية هذه املنظامت

مدير شعبة 
التدقيق ا2اخيل 

 ة إالداريةوالرقاب

Kمة التحقيق يه جزء من  نُفذت  مقبوÂ مزيانية
مزيانية شعبة الويبو للتدقيق ا2اخيل 
والرقابة إالدارية اليت تُعد وتُعمتد وفقا 

للمعايري نفسها املطبقة عىل برامج 
ويه جزء من وثيقة . الويبو أالخرى

الرب<مج واملزيانية اليت توافق علهيا 
جلنة الويبو  بيد ٔان .ا2ول أالعضاء

 cستشارية املسـتق� للرقابة
(IAOC)  عىل عمل �لعملية وميكهنا

ٔان تقدم تعليقات ٕان رأت ذ� 
وعالوة عىل ذ�، فٕان  .رضور¯

مدير شعبة التدقيق ا2اخيل 
والرقابة إالدارية مسؤول عن 

اسـتقالليته ٔامام مجعيات ا2ول 
واملوارد املالية عنرص من  .أالعضاء

c dسـتقاللية وعند عنارص ت
الرضورة ميكن للجمعية العامة ٔان 

تعمل، عن طريق تقرير مدير شعبة 
التدقيق ا2اخيل والرقابة إالدارية، 

 .بأية مصاعب يف مزيانية الشعبة
JIU/REP/2011/9JIU/REP/2011/9JIU/REP/2011/9JIU/REP/2011/9 يف املنظامت التابعة ملنظومة االٔمم املتحدة"يف املنظامت التابعة ملنظومة االٔمم املتحدة"يف املنظامت التابعة ملنظومة االٔمم املتحدة"يف املنظامت التابعة ملنظومة االٔمم املتحدة"    ، "معلية ٕادارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، "معلية ٕادارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، "معلية ٕادارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، "معلية ٕادارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    

. ينبغي ٔان تطلب 6التوصية 
الهيئات الترشيعية ملؤسسات 

منظومة أالمم املتحدة ٕاىل الرؤساء 
التنفيذيني ٔان يعرضوا 

cسرتاتيجيات املؤسسـية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

عىل ا2ول أالعضاء ٕالعالÂا والëس 
 .تأييدها

كبري موظفي 
 املعلومات

 .يبوهذه التوصية قيد النظر يف الو   قيد النظر
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        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
 2010201020102010توصيات من cسـتعراضات اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف سـنة توصيات من cسـتعراضات اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف سـنة توصيات من cسـتعراضات اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف سـنة توصيات من cسـتعراضات اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف سـنة 

JIU/REP/2010/8JIU/REP/2010/8JIU/REP/2010/8JIU/REP/2010/8"تنقّل املوظفني بني الواكالت والتوازن بني العمل واحلياة يف مؤسسات منظومة أالمم املتحدة"، "تنقّل املوظفني بني الواكالت والتوازن بني العمل واحلياة يف مؤسسات منظومة أالمم املتحدة"، "تنقّل املوظفني بني الواكالت والتوازن بني العمل واحلياة يف مؤسسات منظومة أالمم املتحدة"، "تنقّل املوظفني بني الواكالت والتوازن بني العمل واحلياة يف مؤسسات منظومة أالمم املتحدة" ،    
. ينبغي ٔان توّجه أالiزة 9التوصية 

الترشيعية للمنظامت التابعة لنظام 
املتحدة املوّحد انتباه سلطات أالمم 

الب	ان املُضيفة ٕاىل احلاجة ٕاىل 
تيسري اسـتفادة ٔازواج موظفي 

املنظامت ا2ولية من ٔاسواق العمل 
احمللية عن طريق القيام، يف مج� 

ٔامور، مبنح تراخيص معل ٔاو بوضع 
 .ترتيبات مماث�

مدير شعبة ٕادارة 
 املوارد البرشية

Kق االتفاقات املربمة التنفيذ عن طري نُفذت مقبو
وإالجراءات املتخذة مع البعثة 

  .السويرسية يف جنيف

JIU/REP/2010/7JIU/REP/2010/7JIU/REP/2010/7JIU/REP/2010/7"ست****نية"نية"نية"نيةc ست، "سـياسات مؤسسات أالمم املتحدة وٕاجراءاهتا ٕالدارة الصناديقc ست، "سـياسات مؤسسات أالمم املتحدة وٕاجراءاهتا ٕالدارة الصناديقc ست، "سـياسات مؤسسات أالمم املتحدة وٕاجراءاهتا ٕالدارة الصناديقc سـياسات مؤسسات أالمم املتحدة وٕاجراءاهتا ٕالدارة الصناديق" ،    
. ينبغي للهيئات الترشيعية 1التوصية 

ملؤسسات منظومة أالمم املتحدة ٔان 
تعزز إالدارة املتاكم� للمزيانية 

العادية واملوارد اخلارجة عن املزيانية 
من أجل ضامن اتساق املوارد 

اخلارجة عن املزيانية، مبا يف ذ� 
الصناديق cست*نية، مع أالولو¯ت 

cسرتاتيجية والرب<جمية 
 .للمؤسسات

مكتب مدير 
الشؤون املالية، 

 املراقب

Kصيغت وثيقة الرب<مج واملزيانية عىل  نُفذت  مقبو
طار الويبو للنتاجئ اÙي أساس إ 

وضع ليشمل أالعامل املموK من 
املزيانية العادية وتd املموK من 

وتساعد هذه  .املساهامت الطوعية
املواءمة عىل ضامن مسامهة مجيع 

املوارد يف حتقيق أولو¯ت املنظمة 
 cسرتاتيجية والرب<جمية.

. ينبغي للهيئات الترشيعية 2التوصية 
منظومة أالمم املتحدة يف مؤسسات 

دعوة مجيع اجلهات املاحنة 
لالسـتجابة بشلك ٕاجيايب للجهود 

اليت تبذلها املؤسسات لز¯دة حصة 
وجحم الصناديق cست*نية 

املواضيعية وغريها من ٔانواع أالموال 
اßمعة، من ٔاجل تيسري ٕادارة 
 .الصندوق عىل حنو ٔاكرث كفاءة

مكتب مدير 
الشؤون املالية، 

 باملراق
 

Kروجت الويبو 2ى ماحنهيا وماحنهيا  قيد التنفيذ مقبو
احملمتلني للصناديق cست*نية 

املواضيعية وأالنواع أالخرى من 
  .الصناديق اßمعة

. ينبغي للهيئات الترشيعية 7التوصية 
ملؤسسات منظومة أالمم املتحدة ٔان 

تسـتعرض السـياسات واملبادئ 
تعلقة املتسقة السرتداد التاكليف امل 

�لصناديق cست*نية وأالنشطة 
املموK من موارد ٔاخرى خارجة عن 

مكتب مدير 
الشؤون املالية، 

 املراقب

ساء ينظر حاليا جملس الرؤ  قيد النظر
التنفيذيني يف هذه التوصية اليت 

 .تشمل املنظومة كلك
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        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
املزيانية، حاملا يمت االتفاق علهيا يف 
جملس الرؤساء التنفيذيني، بغية 

حتديث سـياسات اسرتداد التاكليف 
�Ù 2ى منظامهتا وفقا. 

JIU/REP/2010/6JIU/REP/2010/6JIU/REP/2010/6JIU/REP/2010/6"اسـتعدادات مؤسسات منظومة أالمم املتحدة لٔالخذ �ملعايري احملاسبية ا2ولية للقطاع العام"، "اسـتعدادات مؤسسات منظومة أالمم املتحدة لٔالخذ �ملعايري احملاسبية ا2ولية للقطاع العام"، "اسـتعدادات مؤسسات منظومة أالمم املتحدة لٔالخذ �ملعايري احملاسبية ا2ولية للقطاع العام"، "اسـتعدادات مؤسسات منظومة أالمم املتحدة لٔالخذ �ملعايري احملاسبية ا2ولية للقطاع العام" ،    
ٔان تطلب  . ينبغي1التوصية 

الهيئات الترشيعية ٕاىل رؤساهئا 
التنفيذيني ٕاصدار تقارير مرحلية 
منتظمة عن حاK تنفيذ املعايري 

 .احملاسبية ا2ولية للقطاع العام

مكتب مدير 
الشؤون املالية، 

 املراقب

Kقُدمت تقارير منتظمة ٕاىل هيئات  نُفذت مقبو
الويبو الترشيعية عىل مدى فرتة 

 .اسبية ا2وليةتنفيذ املعايري احمل
وأصبحت الويبو ممتث� لتd املعايري 

 .2010يف سـنة 
. ينبغي للهيئات الترشيعية 2التوصية 

تقدمي ما يلزم من دمع وموظفني 
ومتويل لضامن cنتقال الناحج 

 .والفعال ٕاىل هذه املعايري

مكتب مدير 
الشؤون املالية، 

 املراقب

Kمتخصصا يف عّينت الويبو موظفا  نُفذت  مقبو
املعايري احملاسبية ا2ولية للمساعدة 
عىل تنفيذ هذه املعايري وتسوية ما 

 .يُطرح من مسائل بعد التنفيذ
JIU/REP/2010/5JIU/REP/2010/5JIU/REP/2010/5JIU/REP/2010/5"اسـتعراض وظيفة التدقيق يف منظومة أالمم املتحدة"، "اسـتعراض وظيفة التدقيق يف منظومة أالمم املتحدة"، "اسـتعراض وظيفة التدقيق يف منظومة أالمم املتحدة"، "اسـتعراض وظيفة التدقيق يف منظومة أالمم املتحدة" ،    

الهيئات  توجه. ينبغي ٔان 3التوصية 
 الرؤساءالترشيعية/جمالس إالدارة 

التنفيذيني للمؤسسات املعنية يف 
تيسري ٕاىل منظومة أالمم املتحدة 

تقدمي خطط التدقيق ا2اخيل ونتاجئ 
التدقيق ٕاىل جلان التدقيق/الرقابة، 

 .عند cقتضاء، السـتعراضها

مدير شعبة 
التدقيق ا2اخيل 
 والرقابة إالدارية

Kتقدم شعبة التدقيق ا2اخيل والرقابة  نُفذت  مقبو
ة مجيع خطط ونتاجئ التدقيق إالداري

ٕاىل جلنة الويبو cستشارية 
 .املسـتق� للرقابة

 توجه. تعزيزا للكفاءة، ٔان 7التوصية 
الهيئات الترشيعية/جمالس إالدارة يف 
املنظامت املعنية الرؤساء التنفيذيني 

اسـتعراض مالك موظفي ٕاىل 
التدقيق واملزيانية اليت يعدها مدير 

ا2اخيل/الرقابة ا2اخلية، التدقيق 
مع مراعاة آراء جلان التدقيق/الرقابة، 

عند cقتضاء، ؤان تقرتح عىل 
الرؤساء التنفيذيني مسار معل 
مالمئًا من ٔاجل كفاK حصول 

وظيفة التدقيق عىل املوارد الاكفية 
 .لتنفيذ خطة التدقيق

مدير شعبة 
التدقيق ا2اخيل 
 والرقابة إالدارية

Kحتّسن عدد املوظفني عىل مدى  نُفذت مقبو
السـنوات القلي� املاضية واíخطر 

املدير العام حباجة التدقيق ا2اخيل 
ٕاىل موارد ٕاضافية ليك تمتكن شعبة 

التدقيق من ٕاجناز عدد اكف من 
معليات التدقيق وتقدمي تقارير ٕاىل 

 .املدير العام والهيئة الرئاسـية
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        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
. ٔان تطلب الهيئات 11التوصية 

من اللجان املسـتق� الترشيعية 
للتدقيق/الرقابة يف مؤسسات 

منظومة أالمم املتحدة اسـتعراض ٔاداء 
مراجعي احلسا�ت اخلارجيني 

وواليهتم/Âمة التدقيق املنوطة هبم، 
عىل أالقل مرة لك مخس سـنوات، 

�لتشاور مع الرؤساء التنفيذيني، 
ؤان حتيل نتاجئ ذ� cسـتعراض 

 ٕاىل الهيئات الترشيعية/جمالس
 .إالدارة يف ٕاطار تقريرها السـنوي

مدير شعبة 
التدقيق ا2اخيل 
 والرقابة إالدارية

Kمن بني اختصاصات اللجنة  نُفذت  مقبو
cستشارية املسـتق� للرقابة 

اسـتعراض مضمون النظام املايل 
والحئته، مبا يف ذ� "اختصاصات 

مراجع احلسا�ت اخلار©" لك 
وتتضمن  .ثالث سـنوات عىل أالقل

والية اللجنة cستشارية املسـتق� 
للرقابة وفقا الختصاصاهتا تبادل 

املعلومات واالٓراء مع مراجع 
احلسا�ت اخلار©، مبا يف ذ� 
خطته بشأن التدقيق ٕاضافة ٕاىل 

 .مراقبة ٔاداء التدقيق
. ٔان ختتار الهيئات 12التوصية 

الترشيعية ملؤسسات منظومة أالمم 
لجنة املتحدة، بعد التشاور مع ال 

املسـتق� للتدقيق/الرقابة، مراجع 
حسا�ت خار© من بني 

املؤسسات العليا ملراجعة احلسا�ت 
أالقدر عىل املنافسة واملهمتة لوالية 
ترتاوح بني ٔاربع سـنوات ٕاىل ست 

سـنوات، غري قاب� للتجديد مبارشة 
ؤان تتوىل فرز  .بعد انهتاهئا

الرتشـيحات جلنة فرعية Ëبعة للهيئة 
ية/جملس إالدارة وفقًا الترشيع 

ملعايري/رشوط حمددة، مبا فهيا 
 .التناوب والمتثيل اجلغرايف

مدير شعبة 
التدقيق ا2اخيل 
 والرقابة إالدارية

Kيُعّني مراجع احلسا�ت اخلار© يف  نُفذت  مقبو
 .الويبو ملدة ست سـنوات متتالية

وتتوىل . والتعيني غري قابل للتجديد
ة Ëبعة فرز الرتشـيحات جلنة فرعي
للجمعية العامة للويبو وفقًا 

ملعايري/رشوط حمددة، مبا فهيا 
 .التناوب والمتثيل اجلغرايف

. تعزيزا للمساءK والشفافية، أن 13التوصية 
تشرتط الهيئات الترشيعية/جمالس االٕدارة 

إجناز البيا<ت املالية يف أجل أقصاه ثالثة أشهر 
مراجع احلسا�ت بعد انهتاء الفرتة املالية لمتكني 

اخلار© من تقدمي تقريره أوالً ٕاىل جلنة 
جملس /التدقيق/الرقابة، مث ٕاىل الهيئة الترشيعية

االٕدارة يف أجل أقصاه سـتة أشهر بعد انهتاء 
الفرتة املالية، ونرش التقرير عىل املوقع الشـبيك 

 .للمنظمة

مدير اخلدمات 
 املالية

Kوالحئته عىل ينص نظام الويبو املايل  نُفذت  مقبو
 :ما ييل

 5.65.65.65.6املادة املادة املادة املادة 
يقدم املدير العام البيا<ت املالية 

السـنوية للك سـنة تقوميية يف الفرتة 
املالية ٕاىل مراجع احلسا�ت اخلار© 

واللجنة cستشارية املسـتق� 
 31للرقابة يف موعد ال يتجاوز 

مارس التايل النهتاء السـنة التقوميية 
 .املتص� هبا
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        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
 11.10611.10611.10611.106القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 

تُعد بيا<ت مالية سـنوية  ٔا)(
تغطي لك سـنة تقوميية من الفرتة 

ديسمرب، وتُقدم ٕاىل  31املالية حىت 
مراجع احلسا�ت اخلار© واللجنة 

cستشارية املسـتق� للرقابة يف 
مارس التايل  31موعد ال يتجاوز 

 .النهتاء السـنة التقوميية املتعلقة هبا
وجيب ٔان تشمل البيا<ت املالية 

 .وية مجيع وحدات معل املنظمةالسـن
وُحتال نسخ من هذه البيا<ت املالية 

السـنوية ٔايضًا ٕاىل جلنة الرب<مج 
وجيوز ٕاعداد بيا<ت مالية  .واملزيانية

ٕاضافية لكام وحاملا يرى املراقب املايل 
�Ù رضورة. 

. ٔان تطلب الهيئات 14التوصية 
الترشيعية/جمالس إالدارة يف 

 املتحدة ٕاىل مؤسسات منظومة أالمم
الرؤساء التنفيذيني يف لك منظمة 

ٕابالغها جبميع طلبات الغري املتعلقة 
ٕ�جراء التدقيق/املراجعة، وذ� بعد 

التشاور مع جلان التدقيق/الرقابة 
 .ومراجعي احلسا�ت اخلارجيني

مكتب مدير 
الشؤون املالية، 

 املراقب
مدير شعبة 

التدقيق ا2اخيل 
 والرقابة إالدارية

خبالف منظامت أالمم املتحدة  قيد التنفيذ Kمقبو
أالخرى، ال تسـتخدم الويبو مبالغ 

كبرية من خارج املزيانية ولهذا فهناك 
طلبات قلي� من الغري ٕ�جراء 

وميكن ٕاخطار امجلعية  .مراجعات
 .العامة بتd الطلبات حي� تقدم

. تعزيزا للمساءK 15التوصية 
ٔان ومعليات املراقبة وcمتثال، 

تنقِّح الهيئات الترشيعية وال¯ت 
جلان التدقيق/الرقابة حبيث تشمل 

اسـتعراض أداء لك من مراجعي 
احلسا�ت ا2اخليني واخلارجيني، 

فضًال عن املسؤوليات أالخرى، مبا 
 .يشمل إالدارة وٕادارة اwاطر

مدير شعبة 
التدقيق ا2اخيل 
 والرقابة إالدارية

Kيف املادة  ّمت التطرق ٕاىل نُفذت  مقبو Kٔهذه املسا
(ب) من اختصاصات اللجنة  2

 .cستشارية املسـتق� للرقابة

. ٔان تطلب الهيئات 16التوصية 
الترشيعية ٕاجراء اسـتعراض منتظم 

مليثاق جلان التدقيق/الرقابة لك 
 Kثالث سـنوات عىل أالقل وٕاحا

ٔاية تغيريات مقرتحة ٕاىل الهيئة 
 .االترشيعية املعنية للموافقة علهي

مدير شعبة 
التدقيق ا2اخيل 
 والرقابة إالدارية

Kتُسـتعرض اختصاصات اللجنة  نُفذت  مقبو
cستشارية املسـتق� للرقابة لك 

ثالث سـنوات وتوافق علهيا امجلعية 
وقد اسـتعرضت  .العامة للويبو

تd  2012مجعيات الويبو لسـنة 
 .cختصاصات ووافقت علهيا



 WO/PBC/21/16 

 Annex  

13  

 

 

        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
. ٔان تنتخب/تُعني 17التوصية 

الهيئات الترشيعية ٔاعضاء جلان 
التدقيق/الرقابة، عىل ٔان يرتاوح 

عددمه ما بني مخسة وسـبعة ٔاعضاء 
مع مراعاة الكفاءة املهنية والتوزيع 

اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني عىل 
النحو الواجب، مبا يكفل متثيل 
ؤان  .املصاحل امجلاعية ßالس إالدارة
ٕاذا تتوىل جلنٌة فرز املرحشني، ٕاّال 

اكنت جلنة التدقيق/الرقابة جلنة 
فرعية Ëبعة للهيئات 

الترشيعية/جمالس إالدارة، ضامً< 
لالمتثال للرشوط املذكورة، مبا يف 

ذ� رشط cسـتقاللية قبل 
 .التعيني

مدير شعبة 
التدقيق ا2اخيل 
 والرقابة إالدارية

Kختيار وفقا  نُفذت  مقبوc أجريت معلية
الويبو خببري للتوصية، واسـتعانت 

استشاري خار© ٕالداء هذه املهمة 
ومبا ٔان والية ثالثة ٔاعضاء  .بنجاح

يف اللجنة cستشارية املسـتق� 
، فقد 2014للرقابة سـتنهتـي يف 

انهتت مؤخرا ٕاجراءات اختيار 
مرحشني جدد ماكهنم وسرتفع توصية 

  .2013ٕاىل مجعيات الويبو لسـنة 

JIU/REP/2010/4JIU/REP/2010/4JIU/REP/2010/4JIU/REP/2010/4اطر املؤسسـية يف منظومة أالمم املتحدة: إالطار املعياري"، "اسـتعراض ٕادارة ا، "اسـتعراض ٕادارة ا، "اسـتعراض ٕادارة ا، "اسـتعراض ٕادارة اw"اطر املؤسسـية يف منظومة أالمم املتحدة: إالطار املعياريw"اطر املؤسسـية يف منظومة أالمم املتحدة: إالطار املعياريw"اطر املؤسسـية يف منظومة أالمم املتحدة: إالطار املعياريw    
. ينبغي ٔان متارس جمالس 2التوصية 

إالدارة دورها الرقايب فÐ يتعلق 
�عëد ما يتضمنه هذا التقرير من 
معايري ٕالدارة اwاطر املؤسسـية، 

وفعالية تطبيق هذه املعايري، وٕادارة 
 .اwاطر الكربى يف منظامهتا

مدير شعبة 
ختطيط املوارد 
وٕادارة الرب<مج 

 وأالداء

Kستشارية املسـتق�  نُفذت مقبوc ت اللجنةiو
للرقابة اليت ٔانشأهتا ا2ول أالعضاء 
 .أمانة الويبو فÐ خيص ٕادارة اwاطر

ويف ٕاطار بر<مج التقومي 
cسرتاتيجي، عززت الويبو 

معليات املراقبة ا2اخلية وٕادارة 
حرزت ٕاىل حد االٓن اwاطر وأ 

واíخطرت  .تقدما كبريا يف هذا الشأن
ا2ول أالعضاء �لتقدم احملرز يف 

ٕاطار بر<مج التقومي cسرتاتيجي 
وتُبلغ اللجنة cستشارية املسـتق� 

 .للرقابة بذ� بشلك منتظم
JIU/REP/2010/3JIU/REP/2010/3JIU/REP/2010/3JIU/REP/2010/3"أالخالقيات يف مؤسسات منظومة أالمم املتحدة"، "أالخالقيات يف مؤسسات منظومة أالمم املتحدة"، "أالخالقيات يف مؤسسات منظومة أالمم املتحدة"، "أالخالقيات يف مؤسسات منظومة أالمم املتحدة" ،    

توجه الهيئات . ينبغي ٔان 1التوصية 
الترشيعية للمنظامت الصغرية 

رؤساءها التنفيذيني ٕاىل التقدم 
مبقرتحات من ٔاجل تقدمي خدمات 
وظيفة أالخالقيات ٕاما عن طريق 
ٕانشاء مكتب ٔاخالقيات مشرتك 

تنشـئه مجموعة منظامت عىل ٔاساس 

املوظف 
املسؤول عن 

 أالخالقيات

اختذ املسؤول التنفيذي قرار ٕانشاء   غري وجهية
مكتب لٔالخالقيات Ëبع للويبو 

  .وحدها
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        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
تقامس التاكليف ٔاو عن طريق 
 cسـتعانة من ا2اخل خبدمات

نظمة ٔاخرى مكتب ٔاخالقيات Ëبع مل 
عىل ٔاساس تقامس/اسـتعادة 

 .التاكليف
. ينبغي ٔان توجه الهيئات 6التوصية 

الترشيعية الرؤساء التنفيذيني 
ملنظامهتا ٕاىل تطبيق حدود زمنية 

رئيس مكتب عىل تعيني 
أالخالقيات اÙي ينبغي ٔان يكون 
تعيينه لفرتة سـبع سـنوات غري قاب� 
للتجديد ٔاو ملا ال يزيد عىل فرتتني 

زمنيتني متعاقبتني تدوم لك مهنام ٔاربع 
ِّة  ٔاو مخس سـنوات، دون وجود أي

ٕاماكنية ٕالعادة التعيني من جانب 
 .املنظمة نفسها

املوظف 
املسؤول عن 

 أالخالقيات

   النظرقيد 

. ينبغي ٔان توجه الهيئات 7التوصية 
الترشيعية الرؤساء التنفيذيني 
ملنظامهتا ٕاىل ضامن تقدمي تقرير 

سـنوي من رئيس مكتب 
أالخالقيات، ٔاو تقدمي موجز 9، 

يغريه الرئيس التنفيذي، مبارشة   ال
ٕاىل الهيئة الترشيعية، ٕاىل جانب ٔاية 

 .تعليقات للرئيس التنفيذي بشأنه

املوظف 
املسؤول عن 

 أالخالقيات

Kبدٔا مكتب أالخالقيات تقدمي  نُفذت مقبو
التقارير السـنوية ٕاىل الهيئة املعنية 

ل	ول أالعضاء، جلنة الويبو 
 .2012للتنسـيق، يف سـنة 

. ينبغي ٔان توجه الهيئات 8التوصية 
الترشيعية الرؤساء التنفيذيني 

ملنظامهتا ٕاىل وضع ترتيبات مسج� 
مكتب  خطيا تضمن لرئيس

أالخالقيات ٕاماكنية الوصول بصورة 
 .غري رمسية ٕاىل الهيئات الترشيعية

املوظف 
املسؤول عن 

 أالخالقيات

    قيد النظر
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        تقيمي إالدارة/اجلهة املنسقة    التنفيذ    القبول    اجلهة املسؤوK    التوصية
ٔان توجه  . ينبغي16التوصية 

الهيئات الترشيعية الرؤساء 
التنفيذيني ملنظامهتا ٕاىل تقدمي ٕاقرار 

�لكشف املايل ينبغي مراجعته 
بنفس الطريقة اليت تُتّبع مع سائر 

 dاملوظفني املطلوب مهنم تقدمي ت
 .إالقرارات

املوظف 
املسؤول عن 

 أالخالقيات

Kتنطبق أيضا سـياسة الويبو بشأن  قيد التنفيذ  مقبو
الن اÙمة عىل املدير العام للويبو ٕاع

كام هو منصوص عليه يف التعممي 
 .1/2013إالداري رمق 

JIU/REP/2010/2JIU/REP/2010/2JIU/REP/2010/2JIU/REP/2010/2"اسـتعراض ترتيبات السفر داخل منظومة أالمم املتحدة"، "اسـتعراض ترتيبات السفر داخل منظومة أالمم املتحدة"، "اسـتعراض ترتيبات السفر داخل منظومة أالمم املتحدة"، "اسـتعراض ترتيبات السفر داخل منظومة أالمم املتحدة" ،    
لهيئات ٕادارة  . ينبغي9التوصية 

املنظامت التابعة ملنظومة أالمم 
املتحدة ٔان تطلب ٕاىل الرؤساء 

التنفيذيني تقدمي تقارير عن تاكليف 
السفر يف الفرتة املشموK �لتقرير 
وعن اخلطوات املتخذة لرتشـيد 

 .نفقات السفر

مدير شعبة 
املشرت¯ت 

 والسفر

Kتُقدم تقارير فصلية عن تاكليف  نُفذت مقبو
وتُتخذ ٔايضا  .ٕاىل إالدارةالسفر 

خطوات لرتشـيد نفقات السفر 
عند تعيني  2009وخاصة منذ بداية 
وُوحضت تd  .املدير العام اجلديد

 اخلطوات عرب ٕاصدار تعممي ٕاداري
(OI/16/2012)   بشأن سـياسة

وعالوة عىل ذ�، ويف  .أالسفار
ٕاطار تقارير ٔاداء الرب<مج، تواصل 

قيق الويبو إالبالغ عن تدابري حت 
الفعالية من حيث التلكفة، مبا يف 

 .ذ� يف جمال أالسفار

  

 [هناية املرفق والوثيقة]


