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 الأصل: ابلإنلكزيية
 2015يوليو 27التارخي: 

 
 
 

 وامليزانية الربنامج جلنة
 

 والعشرون رابعةال الدورة
ىل  14جنيف، من  2015سبمترب 18اإ

 
 

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

مانة عداد الأ  من اإ

 بعد وضعهتا اليت للويبو الترشيعية للهيئات املشرتكة التفتيش وحدة توصيات تنفيذ وضع عن حملة الوثيقة هذه تقّدم .1
ىل 2010 من الفرتة يف أأجرهتا اليت الاس تعراض معليات  املشرتكة التفتيش وحدة وهجهتا اليت التوصيات وتتضّمن ،2014 اإ

ىل  .الويبو يف والتس يري الإدارة اس تعراض عقب للويبو الترشيعية الهيئات اإ

 .اجلداول يف حديثًا املدرجة التعليق مربعات بفضل بسهوةل السابق ابلتقرير مقارنة التوصيات وضع تعقب الآن وميكن .2

 تقريًرا 57 مجموعه ما املاضية امخلس الس نوات مدار عىل أأصدرت املشرتكة التفتيش وحدة أأن لوحظ وابختصار، .3
ىل موهجة ورساةل ومذكرة  اكنت وامخلسني، الس بع الواثئق بني ومن. املاضيتني الس نتني يف التقارير عدد اخنفض كام الإدارة، اإ

 الثالث الس نوات مدار عىل تقدًما الويبو أأحرزت وقد. الويبو عىل ينطبق تقريًرا 30 ومهنا تقارير، عن عبارة وثيقة 47
غالق خيص فامي املاضية ىل املوهجة التوصيات ذكل يف مبا املشرتكة، التفتيش وحدة توصيات اإ  والهيئات التنفيذي الرئيس اإ

 1 .سواء حد عىل الترشيعية

 

                                                
1

ىل الهيئات الترشيعية قبل التحديثات عىل النحو املوىص به يف التقرير املرحيل احلايل. وس تظهر كجزء من ا   ، 2015لتنفيذ يف ُذكر وضع التوصيات املوهجة اإ
 بعد اعامتد ادلول الأعضاء.
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ىل الإدارة1 الشلك  . تقارير وحدة التفتيش املشرتكة ومذكراهتا ورسائلها املوهجة اإ

 
 

 . عدد مجيع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ـ اجلديدة واملغلقة ومجموع العالقة يف هناية الس نة2الشلك 

 
 

 2013ـ الوضع يف هناية  2013ـ2010. توصيات وحدة التفتيش املشرتكة يف الفرتة 3الشلك 
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 2014ـ الوضع يف هناية  2014ـ2010. توصيات وحدة التفتيش املشرتكة يف الفرتة 4الشلك 

 
 

ىل الهيئات الترشيعية يف الفرتة 5الشلك   2014-2010. التوصيات املوهجة اإ
 

 
 

" توفري املعلومات اليت تس تعني هبا الوحدة 1مع وحدة التفتيش املشرتكة عىل نطاق واسع من أأجل " وتتعاون الويبو .4
عداد التقارير؛ و" آراء ومعلومات يُس تعان هبا يف هذه املشاريع حسب 2يف اإ " اس تعراض مشاريع التقارير والتوصيات وتقدمي أ

 " تنفيذ التوصيات حسب الاقتضاء.3الاقتضاء؛ و"

ىل املوهجة التوصيات الوثيقة هذه مرفق ويتضمن .5  حددهتا واليت املتحدة، الأمم منظومة ملؤسسات الترشيعية الهيئات اإ
 وتقياميهتا، الأمانة اقرتاحات من توفريه تيرس ما التوصيات هذه تنفيذ/لقبول احلايل الوضع ويتضمن. تنفيذها عىل للعمل الويبو
 . الأعضاء ادلول فهيا تنظر ليك وذكل

 تنفيذ عن السابق التقرير منذ نُفَِّّذت اليت وتكل التقرير هذا اترخي يف عالقة اكنت اليت التوصيات املرفق ويتضّمن .6
آخر يتضمن املرفق اجلدول أأن عىل التأأكيد وجيدر(. WO/PBC/22/23) املشرتكة التفتيش وحدة توصيات  فامي التحديثات أ

 اجلدول يف ظاهرة" تنطبق ل" أأو" نُفذت" أأهنا عىل السابق التقرير يف ُذكرت اليت التوصيات تعد ومل. التوصيات خيص
 . احملدث
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 توصية لك عىل ملحوظات ُأدرجت لكهيام، أأو تنفيذها أأو التوصيات يف النظر خيص فامي احملرز التقدم تقيمي ولتيسري .7
ذا ما لبيان   .السابق التقرير منذ تتغري مل أأو حمدثة أأو جديدة اكنت اإ

ىل موهجة توصية 12 السابق التقرير وتضّمن .8 ىل الإشارة مع للويبو، الترشيعية الهيئات اإ  وتكل نُفَِّّذت اليت التوصيات اإ
ر ومل منطبقة تكن مل اليت ىل جديدة توصيات س بع وأأضيفت. التقرير هذا يف تتكرَّ  التوصيات عدد أأصبح وبذكل التقرير، اإ

  :اكلتايل ويه توصيًة، 20 املرفق يف الواردة الإجاميل

حدى (أأ ) لَت توصية عرشة اإ  ونُفَِّّذت؛ قُبِّ

لت واحدة وتوصية (ب)  تنفيذها؛ عىل العمل وجيري قُبِّ

 .النظر قيد توصيات مثانو  (ج)

 .مقرتحة قرار فقرة ييل وفامي .9

ن .10  :واملزيانية الربانمج جلنة اإ

 التقرير؛ هبذا علًما أأحاطت" 1"

 التوصيات تنفيذ وأأيدت وقبلت"2"
 JIU/REP/2014/8 التقارير يف الواردة

 JIU/REP/2014/6 ؛(2 التوصية)
 ؛(4و 3 التوصيتان)

JIU/REP/2014/3 (2 التوصية)؛ 
JIU/REP/2014/1 (1 التوصيتان 

 التوصية) JIU/REP/2012/10 ؛(2و
 التوصية) JIU/REP/2011/4 ؛(8

 التوصية) JIU/REP/2011/1 ؛(12
 التوصيتان) JIU/REP/2010/3 ؛(2
 التقرير؛ هذا يف املبني النحو عىل( 8و 6

 املفتوحة ابلتوصيات علًما وأأحاطت" 3"
ىل املشرتكة التفتيش وحدة وهجهتا اليت  اإ

 واليت فهيا تنظر ليك الأعضاء ادلول
مانة س توفر  حسب لها حتديثات الأ

 والعرشين اخلامسة ادلورة يف الاقتضاء
 .واملزيانية الربانمج للجنة

 

 [ييل ذكل املرفق]
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 املرفق

ىل املوهجة املشرتكة التفتيش وحدة توصيات  للويبو الترشيعية الهيئات اإ

 

 2014التفتيش املشرتكة يف س نة توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة  أأول.

1. JIU/REP/2014/9"دارة العقود وتس يريها يف منظومة الأمم املتحدة  : "اإ

ن مجيع التوصيات تعد جديدة عىل ادلول 2015مارس  26أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  . ومن مث فاإ
 الأعضاء يف س ياق التقرير املرحيل.

 اجلهة املسؤوةل التوصيات
 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة القبولوضع 

 التنفيذ القبول

. ينبغي أأن توجه 1التوصية 
الهيئات الترشيعية يف 

مؤسسات منظومة الأمم املتحدة 
الرؤساء التنفيذيني يف لك مؤسسة 

جراءات  ىل حتديث س ياسات واإ اإ
رشادات وأأنظمة متابعة حمددة أأو  واإ

ن لزم الأمر ـ لضامن  اس تحداهثا ـ اإ
الإدارة الفعاةل والكفؤة للأنشطة 

  التعاقدية التالية للمنح.

مدير شعبة 
 املشرتايت والسفر

جيب مقابةل املوردين احملددين عىل  قيد التنفيذ مقبوةل
أأهنم "اسرتاتيجيون" يف خطة 

املشرتايت الس نوية مرتني س نواًي 
وجيب أأن جُيرى اس تعراض لأداء 

ىل مؤرشات أأداء  البائعني استناًدا اإ
ُوضع منوذج أأداء  رئيس ية حمددة سلًفا.

البائعني وسينعقد اجامتع اس تعراض 
كام هو خمطط  2015الأداء خالل 

 هل.

. ينبغي أأن توجه 3 التوصية
الهيئات الترشيعية يف 
مؤسسات منظومة الأمم املتحدة 

الرؤساء التنفيذيني يف لك مؤسسة 
نشاء نظام مبوجبه خُيطر  ىل اإ اإ

دارة العقود الأشخاص املنوط هبم  اإ
بعد منحها كتابة مبسؤولياهتم وأأوجه 
دارة عقد ما، فضاًل  مسائلهتم عند اإ

عن ضامن حتلهيم ابملؤهالت املطلوبة 
  لإدارة العقد.

مدير شعبة 
 املشرتايت والسفر

س يتشاور قسم املشرتايت مع   حتت الإنشاء
الربامج اخملتلفة لتوضيح أأمهية دور 

 مدير العقد وما يرتبط بذكل من
مسؤوليات، والتفاق عىل معلية 

 التعيني الرمسية.



WO/PBC/24/7 
Annex 
2 

 
2.JIU/REP/2014/8 الاس تعانة ابلأفراد من غري املوظفني وغري ذكل من طرائق التعاقد يف مؤسسات منظومة" :

 الأمم املتحدة"
 

بريل  20أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  ن مجيع التوصيات تعد جديدة 2015اإ عىل ادلول . ومن مث فاإ
 .الأعضاء يف س ياق التقرير املرحيل

 

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

ينبغي  .2 التوصية
للهيئات 

الترشيعية/جمالس الإدارة يف 
مؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن 

تضطلع بشلك مهنجي بدورها الرقايب 
فامي يتعلق ابلس تعانة ابلأفراد من غري 

املوظفني من خالل الاس تعراضات 
املنتظمة للمعلومات/البياانت املتعلقة 

ابلأفراد من غري املوظفني واليت 
لتنفيذيون للك يوفرها الرؤساء ا

 مؤسسة.

مدير، ختطيط 
الربامج والشؤون 

املالية )املراقب 
 املايل(

ىل ادلول الأعضاء  نُفذت مقبوةل تقدم التقارير اإ
لمتكيهنا من أأداء وظيفهتا الرقابية، 

وذكل كجزء من تقارير الإدارة 
 املالية، وتقرير أأداء الربانمج.

 

3. JIU/REP/2014/6 منظومة الأمم املتحدة": "حتليل وظيفة التقيمي يف 

 

ن مجيع التوصيات تعد جديدة عىل ادلول 2015مارس  31أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  . ومن مث فاإ

 الأعضاء يف س ياق التقرير املرحيل.
 

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

ينبغي  .3 التوصية
للهيئات الترشيعية أأن 

ىل الرؤساء التنفيذيني يف  تطلب اإ
مؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن 

يضعوا أأطر مزيانية وخطط ختصيص 
موارد شامةل ليك تضطلع لك مهنا 

بدورها التقيميي، وذكل عىل أأساس 
تلكفة أأداء وظيفة التقيمي عىل حنو 

فعال ومس تدام مما يضيف قمية 
ن تُقدم اخلطط وينبغي أأ  للمنظمة.

مدير، شعبة الرقابة 
 ادلاخلية

من ميثاق  41و 40تنص الفقراتن  نُفذت مقبوةل
 الويبو للرقابة ادلاخلية عىل ما ييل:

عند تقدمي مقرتحات . 40"
ىل ادلول  الربانمج واملزيانية اإ

الأعضاء، يأأخذ املدير العام بعني 
ىل ضامن  الاعتبار احلاجة اإ

اس تقاللية معل الرقابة ادلاخلية 
وتوفري املوارد الالزمة لضامن فّعالية 

معل مدير الشعبة وقدرته عىل 
حتقيق الأهداف املنشودة من 
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 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

للهيئات الترشيعية ليك تنظر فهيا يف 
جراءات القامئة  طار الآليات والإ اإ

  لإعداد املزيانية والتقارير.

 خالل التلكيف الصادر للشعبة.
د املوارد املالية والبرشية، مبا وحُتَ  دَّ

يف ذكل الاس تعانة مبصادر داخلية 
أأو خارجية أأو مشرتكة لتقدمي 

اخلدمات املطلوبة، بصورة واحضة 
يف وثيقة الربانمج واملزيانية 

املقرتحة، واليت س تأأخذ بعني 
الاعتبار رأأي اللجنة الاستشارية 

 املس تقةل للرقابة.
 

قابة يتأأكد مدير شعبة الر .  41
ادلاخلية من توفر موظفني 

ابلشعبة، معينني وفقا للنظام 
الأسايس ملوظفي الويبو ولحئته، 

مع متتعهم بشلك جامعي بقدر اكٍف 
من املعارف واملهارات وغري ذكل 

من الكفاءات املهنية الأخرى 
املطلوبة لتنفيذ همام الرقابة 

وأأن يعمل املدير عىل  ادلاخلية.
املس متر للوفاء تعزيز التطوير املهين 

"تعاجل هذه  مبتطلبات هذا امليثاق.
النصوص القضااي املطروحة يف 

التوصية حول املزيانية وختصيص 
وتس تعرض ادلول الأعضاء  املوارد.

مزيانية الرقابة ـ واليت تتضمن 
املوارد اخملصصة للتقيمي ـ وتصدق 

 علهيا."

. ينبغي أأن 4 التوصية
توّجه الهيئات 

اء التنفيذيني يف الترشيعية الرؤس
ىل  مؤسسات منظومة الأمم املتحدة اإ

اس تعراض الس ياسات القامئة ـ 
ن لزم ـ فامي خيص تعيني  ومراجعهتا اإ

رؤساء ماكتب التقيمي من أأجل تعزيز 
الاس تقاللية والزناهة والأخالق 
دماج، مع مراعاة  واملصداقية والإ

  املعايري التالية:
 

ينبغي تطبيق حدود زمنية  •

مدير، شعبة الرقابة 
 ادلاخلية

تضمن أأحاكم ميثاق الرقابة  نُفذت مقبوةل
ادلاخلية اتساق تعيني مدير شعبة 

الرقابة ادلاخلية ـ املسؤول عن 
التقيمي ـ مع متطلبات الاس تقاللية 

واملصداقية والزناهة والأخالق 
والإدماج مع مراعاة الاختصاص 

وقد أأقرت وحدة  واحلدود الزمنية.
التفتيش املشرتكة ذكل يف تقريرها 

JIU/REP/2014/6  يف الفقرة
. أأما النصوص 9واجلدول  94

املتعلقة ابملوضوع يف امليثاق فهيي 
 يف الفقرات التالية:
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 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

فرتة التعيني من  حبيث تكون
ىل س بع س نوات غري  مخس اإ

ِّّة  قابةل للتجديد، دون وجود أأي
ماكنية لتعيني شاغل املنصب  اإ

  يف املنظمة مرة أأخرى.
ينبغي أأن يتحىل رئيس التقيمي  •

مبؤهالت وخربة كبرية يف جمال 
التقيمي، تمكلها خربة يف جمالت 

جماورة مثل التخطيط 
الاسرتاتيجي والبحوث 

دارة الأساس ية  والتشغيلية واإ
املعارف، وينبغي أأن يتحىل 
دارية ممتازة.   بسامت قيادية واإ

 
يكون مدير الشعبة خشصًا ذا . 42

يف همام  كفاءات عالية ومتخصصاً 
يستند تعيني مدير الشعبة  الرقابة.

ىل مسابقة دولية مفتوحة وشفافة  اإ
جيرهيا املدير العام ابلتشاور مع 

اللجنة الاستشارية املس تقةل 
 للرقابة.

 
يتوىل املدير العام تعيني مدير . 43

الشعبة بعد موافقة اللجنة 
الاستشارية املس تقةل للرقابة وجلنة 

ر الشعبة ملدة يُعنيَّ مدي التنس يق.
حمددة بست س نوات غري قابةل 

بعد انهتاء املدة احملددة  للتجديد.
ملدير الشعبة، ل يكون أأهاًل لأي 

آخر يف الويبو. وينبغي  منصب أ
اختاذ اخلطوات، قدر الإماكن، 

لضامن أأن تكون بداية ولية مدير 
شعبة الرقابة ادلاخلية غري مطابقة 

لبداية ولية مراجع احلساابت 
 اريج اجلديد.اخل
 

قاةل مدير . 44 جيوز للمدير العام اإ
الشعبة عىل أأساس أأس باب حمددة 

وموثّقة فقط، وبعد موافقة اللجنة 
الاستشارية املس تقةل للرقابة وجلنة 

  التنس يق.
 

يتوىل املدير العام تقيمي أأداء . 45
املدير، بعد تلقي معلومات من 

اللجنة الاستشارية املس تقةل 
 ر معها."للرقابة والتشاو 
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4. JIU/REP/2014/3"مرشوعات رأأس املال/التجديد/البناء يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة" : 
 

ن مجيع التوصيات تعد جديدة عىل ادلول 2014سبمترب  30أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  . ومن مث فاإ
 الأعضاء يف س ياق التقرير املرحيل.

 

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

مع أأخذ  .2 التوصية
التاكليف واخملاطر العالية 

ابملرتبطة مبرشوعات رأأس 
املال/التجديد/البناء بعني الاعتبار، 

 ينبغي للهيئات الترشيعية/ 
دارة يف مؤسسات منظومة  جمالس الإ

الأمم املتحدة أأن تضطلع عىل أأساس 
مس متر بدورها يف مراقبة 

رشاف  املرشوعات اليت تعنهيا والإ
علهيا خالل مراحل التخطيط 

املس بق والتخطيط والتنفيذ 
والإكامل، مع ضامن فعالية التلكفة 

جناز الأهداف العامة للمرشوعات.  واإ

مدير، شعبة البىن 
 التحتية للمباين

تس تعرض ادلول الأعضاء هذه  نُفذت مقبوةل
علهيا وترصد  املرشوعات وتصدق

تنفيذها وترشف عليه، سواء 
مبارشة من خالل التقارير املرحلية 

للمرشوعات أأو من خالل ما 
يرتبط هبا من تقارير املدقق 

اخلاريج وشعبة الرقابة ادلاخلية 
واللجنة الاستشارية املس تقةل 

 للرقابة.

 

5. JIU/2014/2 ")اس تعراض الإدارة والتس يري يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو" 
 

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول*

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

ينبغي أأن تراجع امجلعية  .1 التوصية
طار احلومكة يف الويبو  العامة للويبو اإ

وكذكل املامرسات احلالية هبدف 
تعزيز قدرة الهيئات الرئاس ية عىل 

رشاد معل املنظمة ورصده. ويف  اإ
طار هذه العملية، قد ترغب ادلول  اإ

الأعضاء يف أأن تنظر خالل 
مداولهتا يف اخليارات املقرتحة هبذا 

 التقرير.

د املدير العام مساع
 ورئيس املوظفني

 30أأرسل املدير العام للويبو يف   قيد النظر
ىل رئيسة  2014مايو  رساةل اإ

امجلعية العامة للويبو لسرتعاء 
ىل هذه التوصية. وأأرسل  انتباهها اإ

لهيا رساةل اثنية يف  يوليو  30اإ
ونوقش من ابب التذكري.  2015

 22موضوع احلومكة خالل ادلورة 
للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب 

ويف اجامتع امجلعيات يف  2014
الس نة ذاهتا. وقررت ادلول 

دراج هذا البند يف  الأعضاء اإ
جدول أأعامل ادلورة الثالثة 

 الربانمج واملزيانية.والعرشين للجنة 
وبعد املناقشات اليت دارت يف 

طار هذا البند من جدول  اإ

ىل الوثيقتني   WO/PBC/23/4يرىج الرجوع اإ

 WO/PBC/23/9و 
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 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول*

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

الأعامل، قررت جلنة الربانمج 
واملزيانية مواصةل مداولهتا يف 

 دورهتا الرابعة والعرشين.

ينبغي أأن تعيد جلنة  .6 التوصية
التنس يق النظر يف املبادئ احلالية 

 املتعلقة ابلتوزيع اجلغرايف بغية ضامن
مزيد من التنوع اجلغرايف داخل 

 القوى العامةل املهنية يف الويبو.

دارة املوارد  مدير، اإ
 البرشية

أأرسل املدير العام للويبو رساةًل يف   قيد النظر
ىل رئيس جلنة  2014مايو  30 اإ

الويبو للتنس يق لسرتعاء انتباهه 
ىل هذه التوصية. لهيا  اإ وأأرسل اإ

 2015يوليو  30رساةل اثنية يف 
 من ابب التذكري.

6. JIU/2014/1 "حتليل وظيفة تعبئة املوارد داخل منظومة الأمم املتحدة" 
 

ن مجيع التوصيات تعد جديدة عىل ادلول 2014أأغسطس  5أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  . ومن مث فاإ
 .الأعضاء يف س ياق التقرير املرحيل

 

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

ينبغي  .1التوصية 
للهيئات الترشيعية يف 

مؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن 
تس تعرض بشلك دوري 

اسرتاتيجية/س ياسة تعبئة املوارد، 
مبا يف ذكل من خالل توفري 

التوجهيات الس ياس ية والرقابة عىل 
تنفيذ اسرتاتيجية/س ياسة تعبئة 

املوارد، وضامن الرصد، واس تعراض 
 التحديثات املنتظمة.

 مدير، ختطيط
الربامج والشؤون 

املالية )املراقب 
 املايل(

ىل  نُفذت مقبوةل تُقدم املعلومات ابنتظام اإ
الهيئات الترشيعية ابلويبو، وذكل 
من خالل جلنة الربانمج واملزيانية 

واجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء 
ىل  بشأأن حشد التربعات املقدمة اإ

املنظمة من املاحنني واس تخداهما. 
ل وثيقة ويمت ذكل من خال

الربانمج واملزيانية وتقرير الإدارة 
 املالية وتقرير أأداء الربانمج.

ينبغي . 2 التوصية
للجمعية العامة للأمم 

املتحدة والهيئات الترشيعية يف 
مؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن 

ىل ادلول الأعضاء أأن جتعل  تطلب اإ
تربعاهتا احملددة الأغراض قابةل للتنبؤ 

ومتسقة مع الولية وطويةل الأجل 
الأساس ية والأولوايت اخلاصة بلك 

 مؤسسة.

مدير، شعبة 
 العالقات اخلارجية

يس تلزم نظام الويبو املايل ولحئته  نُفذت  مقبوةل
أأن يكون قبول التربعات متسقًا مع 

الس ياسات والأهداف والأنشطة 
برام  اخلاصة ابملنظمة. وعند اإ

اتفاقيات المتويل مع املاحنني، تربط 
الويبو أأهداف التربعات ابلنتاجئ 

املرتقبة املتصةل هبا يف املنظمة، 
برام  ىل اإ وتسعى حيامث أأمكن اإ

 ترتيبات متويل طويةل الأجل.
 

ىل الوثيقة   WO/PBC/23/4يرىج الرجوع اإ
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 2012توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف س نة  توصيات من الاس تعراضات  .اثنًيا

 

1. JIU/REP/2012/12 الاسرتاتيجي يف منظومة الأمم املتحدة": "التخطيط 
 

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

ينبغي أأن تعمل الهيئات  .4 التوصية
الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم 

املتحدة عىل صياغة أأطر اسرتاتيجية 
قطاعية وجهية وحتديدها عىل نطاق 

عن طريق اجمللس  املنظومة
الاقتصادي والاجامتعي لتحقيق 

دة يف  الأهداف الطويةل الأجل احملدَّ
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي 

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

دها بعثات  الأهداف اليت حتّدِّ
وولايت مؤسسات املنظومة نتيجة 

 ية.للمؤمترات العامل 

مدير، ختطيط 
الربامج والشؤون 

املالية )املراقب 
 املايل(

تغطي خطة الويبو الاسرتاتيجية   قيد النظر
جل املتوسط الفرتة  احلالية للأ

طار النتاجئ  2010/15 ويوضع اإ
ىل  يف الويبو لك س نتني. ونظرا اإ

الطبيعة التقنية والتخصصية لعمل 
ن أأاي من أأدايت التخطيط  الويبو فاإ

الاسرتاتيجي املذكورتني مل تُصغ أأو 
حُتدد عن طريق اجمللس 
وتظل  الاقتصادي والاجامتعي.

الويبو مركزة عىل أأداء دورها يف 
املساعدة عىل حتقيق الأهداف 

لفية. منائية للأ وتربز أأنشطتنا  الإ
املتعلقة جبدول أأعامل التمنية الزتامنا 

الأعضاء عىل  مبساعدة ادلول
الانتفاع بنظام امللكية الفكرية من 

أأجل حتقيق التمنية الاقتصادية 
ويف حني  والاجامتعية والثقافية.

أأن الويبو تقوم جبهود كبرية يف هذا 
ن طبيعة ادلمع املقدم  الشأأن، فاإ
جتعل من الصعب ختطيط هذه 

الأنشطة وتركزيها مبارشة عىل 
لفية. منائية للأ  حتقيق الأهداف الإ

 

 ل يوجد أأي تغيري منذ الوضع السابق
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2. JIU/REP/2012/10"العالقات بني املوظفني والإدارة يف واكلت الأمم املتحدة املتخصصة واملنظومة املشرتكة" : 
 

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

ينبغي للهيئات الترشيعية . 8 التوصية
دارة يف املؤسسات  قيد أأو جمالس الإ

الاس تعراض تلكيف رؤساهئا 
عطاء الأولوية لوضع  التنفيذيني ابإ

صيغة لتقامس العبء والتفاق فامي 
خيص متويل مجيع التاكليف املرتبطة 

مبهمة المتثيل ملوظفي احتادات 
املوظفني املعرتف هبا يف النظام 

الأسايس والنظام ادلاخيل للجنة 
 اخلدمة املدنية ادلولية.

دارة املوا رد مدير، اإ
 البرشية

وفقًا لهذه التوصية، لُكفت اللجنة  نُفذت مقبوةل
الإدارية الرفيعة املس توى التابعة 

جمللس الرؤساء التنفيذيني ابلنظر 
 يف هذا املوضوع ابعتباره ذا أأولوية.

دارية الرفيعة  وقد تولت اللجنة الإ
املس توى هذا الأمر يف اجامتعها 

وس تعاجله  2015 الأخري يف مارس
 وفق هذا الاعتبار.

 

 

3. JIU/REP/2012/9"ىل دفع املبلغ الإجاميل دفعة واحدة بدًل من الاس تحقاقات  : "اللجوء اإ
 

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

ينبغي أأن تطلب الهيئات . 3 التوصية
الإدارة يف الترشيعية/جمالس 

ىل  مؤسسات منظومة الأمم املتحدة اإ
ن مل يس بق هلم  رؤساهئا التنفيذيني، اإ

أأن فعلوا ذكل، تعليق دفع بدل 
قامة اليويم الإضايف )بنس بة   15الإ

ىل املسؤولني اذلين  40أأو  ابملائة( اإ
يسافرون عىل حساب مزيانيات 

 املؤسسات.

مدير، شعبة 
 املشرتايت والسفر

جتري الويبو حتلياًل للمقارانت   قيد النظر
املرجعية والتلكفة لإحراز تقدم يف 

 هذا البند.

 

 "قيد النظر" سابًقا

 يوجد أأي تغيري منذ الوضع السابقل 

 ُحّدث التقيمي
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 2011توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف س نة  .اثلثًا

 

1. JIU/REP/2011/4 املتحدة: حاةل التنفيذ": "تعدد اللغات يف مؤسسات منظومة الأمم 
 

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

ينبغي للهيئات . 12 التوصية
الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم 
املتحدة أأن توجه وتقر ادلمع الالزم 

اذلي حيتاجه الرؤساء التنفيذيون من 
الش بكية املتعددة أأجل تطوير املواقع 

اللغات جبميع لغاهتا الرمسية أأو لغات 
يالء  العمل اليت تتعامل هبا، مع اإ

الاعتبار الواجب للخصائص اللغوية 
 ملراكز العمل املعنية.

دارة  مدير، اإ
 املؤمترات واللغات

موقع الويبو متاح جبميع اللغات  نُفذت مقبوةل
 املتحدة.الرمسية للأمم 

 

2. JIU/REP/2011/3"التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث يف منظومة الأمم املتحدة" : 
 

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

. ينبغي للهيئات الترشيعية 3 التوصية
ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن 

نشاء تطلب  ىل الرؤساء التنفيذيني اإ اإ
آليات ومراكز اتصال حمددة  هيالك وأ

وخمصصة، تلكف بوضع س ياسة 
مؤسس ية واسرتاتيجية دمع خاصتني 

بلك واكةل، وضامن التنس يق بشأأن 
التعاون فامي بني بدلان اجلنوب 

والتعاون الثاليث داخل منظامت لك 
عادة  مهنم وبني الواكلت، من خالل اإ

ن املوظفني واملوارد توزيع ما يلزم م
 لهذا الغرض، حسب الاقتضاء.

مدير، شعبة 
تنس يق جدول 

 أأعامل التمنية

مرشوع جدول أأعامل تنفيذ اكمتل   قيد النظر
التمنية بشأأن تعزيز التعاون حول 

امللكية الفكرية والتمنية فامي بني 
بدلان انمية بدلان اجلنوب من 

وبدلان أأقل منوًا يف هناية يونيو 
. ومن الأنشطة املتبقية اليت 2015

سهاًما هاًما يف س ياسة  س توفر اإ
املنظمة وتدمع اسرتاتيجيهتا فامي 

خيص الهنوض ابلتعاون بني بدلان 
اجلنوب رمس خريطة للأنشطة 

القامئة فامي بني بدلان اجلنوب يف 
طار الويبو ودراسة املامرسات  اإ

يدة داخل منظامت الأمم املتحدة اجل 
كامل هذا  الأخرى. فس يؤدي اإ

ىل متكني املنظمة من  النشاط اإ
  حتسني هنجها يف هذا اجملال.

 
 

 قيد التنفيذ" سابقًا"

 ل يوجد أأي تغيري منذ الوضع السابق
 ُحّدث التقيمي
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 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

. ينبغي للهيئات الترشيعية 9 التوصية
ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن 

ىل الرؤساء التنفيذيني  تطلب اإ
ل تقل عن  -ختصيص نس بة معينة 

موارد املزيانية من  -ابملائة  0,5
الأساس ية من أأجل تعزيز التعاون 

بني بدلان اجلنوب يف جمالت 
اختصاص لك مهنم، وذكل ابلتشاور 

مع البدلان املس تفيدة من الربامج؛ 
والتفاق مع ادلول املاحنة لس تخدام 

جزء حمدد من املوارد اخلارجة عن 
املزيانية لمتويل مبادرات التعاون بني 

 عاون الثاليث.بدلان اجلنوب والت

مدير، شعبة 
تنس يق جدول 

 أأعامل التمنية

مرشوع جدول أأعامل تنفيذ اكمتل   قيد النظر
التمنية بشأأن تعزيز التعاون حول 

امللكية الفكرية والتمنية فامي بني 
بدلان اجلنوب من بدلان انمية 

هناية يونيو وبدلان أأقل منوًا يف 
. ومن الأنشطة املتبقية اليت 2015

سهاًما هاًما يف س ياسة  س توفر اإ
املنظمة وتدمع اسرتاتيجيهتا فامي 

خيص الهنوض ابلتعاون بني بدلان 
اجلنوب رمس خريطة للأنشطة 

القامئة فامي بني بدلان اجلنوب يف 
طار الويبو ودراسة املامرسات  اإ

اجليدة داخل منظامت الأمم املتحدة 
كامل هذا ا لأخرى. فس يؤدي اإ

ىل متكني املنظمة من  النشاط اإ
 حتسني هنجها يف هذا اجملال.

 

3. JIU/REP/2011/1"اس تعراض اخلدمة الطبية يف منظومة الأمم املتحدة" : 

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

الترشيعية ينبغي للهيئات  .2 التوصية
ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن 

تعمتد معايري مالمئة فامي يتعلق بقضااي 

السالمة والصحة املهنيتني، مع 
مراعاة وكفاةل التوافق مع التعديالت 

الناش ئة يف معايري السالمة والأمن 
 التشغيلية ادلنيا.

دارة املوارد  مدير، اإ
 البرشية

جتمتع جلنة السالمة والصحة املهنية  فذتنُ  مقبوةل

 2013اليت تشلكت يف ديسمرب 
ابنتظام وتقّدم توصيات متعلقة 
مبسائل تؤثر يف حصة املوظفني 

  وسالمهتم.
سرتد معايري مالمئة فامي يتعلق 

بقضااي السالمة والصحة املهنيتني 
ابلتفصيل يف الس ياسة املتعلقة 

هبذا الأمر، واليت ُوضعت 
  .2015خالل وس تصدر 

فضاًل عن ذكل، شارف مرشوع 
تطوير السالمة والأمن عىل 

س نوات من العمل  4الانهتاء بعد 
واذلي مبوجبه س تليب الويبو 

وتتجاوز متطلبات معايري الأمم 
املتحدة ادلنيا للأمن التشغييل يف 

 مقارها.
 

 ل يوجد أأي تغيري منذ الوضع السابق

 ُحّدث التقيمي

 

 قيد التنفيذ" سابقًا"
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 2010س نة  توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف .رابًعا

 

1. JIU/REP/2010/7"جراءاهتا لإدارة الصناديق الاستامئنية  : "س ياسات مؤسسات الأمم املتحدة واإ

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

ينبغي للهيئات الترشيعية  .7 التوصية
ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن 

الس ياسات واملبادئ تس تعرض 
املتسقة لسرتداد التاكليف املتعلقة 

ابلصناديق الاستامئنية والأنشطة 
املموةل من موارد أأخرى خارجة عن 

املزيانية، حاملا يمت التفاق علهيا يف 
جملس الرؤساء التنفيذيني، بغية 

حتديث س ياسات اسرتداد التاكليف 
 دلى منظامهتا وفقا ذلكل.

مدير، ختطيط 
والشؤون  الربامج

املالية )املراقب 
 املايل(

ينظر حاليا جملس الرؤساء   قيد النظر
التنفيذيني يف هذه التوصية اليت 

 تشمل املنظومة كلك.

 

2. JIU/REP/2010/3"الأخالقيات يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة" : 

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 وضع القبول

 تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 التنفيذ القبول

ينبغي أأن توجه الهيئات  .6 التوصية
الترشيعية الرؤساء التنفيذيني 

ىل تطبيق حدود زمنية عىل  ملنظامهتا اإ
تعيني رئيس مكتب الأخالقيات 

اذلي ينبغي أأن يكون تعيينه لفرتة 
س بع س نوات غري قابةل للتجديد أأو 

فرتتني زمنيتني ملا ل يزيد عىل 
متعاقبتني تدوم لك مهنام أأربع أأو 
ِّّة  مخس س نوات، دون وجود أأي

ماكنية لإعادة التعيني من جانب  اإ
 املنظمة نفسها.

رئيس مكتب 
 الأخالقيات

تكون وظيفة رئيس مكتب  نُفذت مقبوةل
الأخالقيات حمددة بأأربع س نوات، 

قابةل للتجديد مرة واحدة فقط، 
ول يكون بعد ذكل أأهاًل لأية 

 وظيفة أأخرى يف الويبو.

ينبغي أأن توجه الهيئات  .8 التوصية
الترشيعية الرؤساء التنفيذيني 

ىل وضع ترتيبات مسجةل  ملنظامهتا اإ
خطيا تضمن لرئيس مكتب 

ماكنية الوصول بصورة  الأخالقيات اإ
ىل الهيئات الترشيعية.  غري رمسية اإ

رئيس مكتب 
 الأخالقيات

تُتاح لرئيس مكتب الأخالقيات  نُفذت  مقبوةل
ماكنية الوصول بصورة غري  ابلويبو اإ

ىل الهيئات الترشيعية، ما  رمسية اإ
 مل تقرر الأخرية غري ذكل.

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 ل يوجد أأي تغيري منذ الوضع السابق

 قيد النظر" سابقًا"

 قيد النظر" سابقًا"

 


