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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 يونيو 10التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون اخلامسةالدورة 
ىل  29جنيف، من   2016سبمترب  2أأغسطس اإ

 
 

 وحدة التفتيش املشرتكةتقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات 

عداد مانة من اإ  الأ

ىل الهيئات الترشيعية للويبو عقب  حاةلهذه الوثيقة  تعرض .1 تنفيذ التوصيات اليت وهجهتا وحدة التفتيش املشرتكة اإ
ىل  2010من  املمتدة معليات الاس تعراض اليت أأجرهتا يف الفرتة  ، ومهنا اس تعراض الإدارة والتس يري يف الويبو.2015اإ

ىل الهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة  يفترد و  .2 املرفق الأول لهذه الوثيقة التوصيات املوهجة اإ
ىللعمل عىل تنفيذها. االويبو  قررت واليت ضافة اإ ما تيرس توفريه من ها، يُعرض تنفيذحاةل و التوصيات  قبول وضع واإ

 .اقرتاحات الأمانة وتقياميهتا يك تنظر فهيا ادلول الأعضاء

ىل ادلول الأعضاء عىن الويبو بثالثة مهنا مخسة تقارير تُ وأأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة  .3 م اإ منذ تقريرها املايض املقدَّ
ثت(. WO/PBC/24/7 )الوثيقةاملوضوع ذاته عن  ىل التقارير اجلديدة بعالمة ممزية، وحد ِّ تنفيذ التوصيات  حاةل وأأشري اإ

 .التنفيذ السابقة مع التذكري حباةل لتقارير السابقةاب اخلاصة

ىل الهيئات الترشيعية للويبو وس توجَّه .4 التوصيات الوحيدة املفتوحة  ويه – 2016يف هناية أأبريل  مخس توصيات اإ
ما بسبب تنفيذها  غالق لك التوصيات الأخرى )اإ ادلول الأعضاء  عىل أأن تقر – أأو عدم وجاههتا للويبو أأو رفضها(عقب اإ

 دة يف هذا التقرير.لتوصيات الوار ا
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 2015-2010 يف الفرتة الصادرةتقارير ال  منالويبو  اليت تعينتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة  – 1الشلك 

 2016يف هناية أأبريل  احلاةل

 

 2015-2010 يف الفرتة الصادرةتقارير ال  منالويبو  تعينعدد توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اليت  – 2الشلك 

2016هناية أأبريل الوضع يف 
1

 

 

                                                
1

 .وحدة التفتيش املشرتكةل صدور التقرير املعينالتوصيات اجلديدة واملغلقة موزعة حبسب س نة  
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 مجموع املفتوحة املغلقة اجلديدة
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ىل الهيئات الترشيعية يف الفرتة  – 3الشلك   2015-2010توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإ

 2016الوضع يف هناية أأبريل 

 

طار  2015اس هتلت وحدة التفتيش املشرتكة يف عام و  .5  توصياته قبولاس تعراض مجموعة من معليات الاس تعراض يف اإ
دارات عدة منظامت رسائل؛ ومتخض ذكل عن توجيه عىل مس توى منظومة الأمم املتحدة تنفيذهاو  ىل اإ .حمددة اإ

2
 

دارة الويبو يف أأوائل عام  واس تجابة   ىل اإ مدت بعض التغيريات يف حمتوى ، اعتُ 2016للتوصيات الواردة يف الرساةل املوهجة اإ
 هذا التقرير. وختص تكل التغيريات املسائل التالية:

ادلول  نفاذتيسري  بغيةالويبو  اليت تعين تقارير وحدة التفتيش املشرتكة بعد عناوينروابط ش بكية  أأدرجت )أأ(
لهياالأعضاء  لهيا واطالعها علهيا ورجوعها اإ تقارير ال املرفق الثاين قامئة اكمةل ومس تفيضة للك  وترد يف. اإ

النظر قيد
3

 ؛عضاء علام  هبا فقطلتحيط ادلول الأ وحدة التفتيش املشرتكة الصادرة عن  

ىل تعليقات الرؤساء التنفيذيني أأيضا   املرفق الثاين أأدرجت يفو  )ب( تقارير وحدة التفتيش  عىل روابط ش بكية اإ

ىل امجلعية العامة للأمم املتحدة. وتقدم الويبو  وقدهماعها جملس الرؤساء التنفيذيني املشرتكة وتوصياهتا اليت جَّ  اإ

ىل  طار يفاء ادلول الأعضتعليقاهتا اإ املدرجة لغرض هذا التقرير وليس وثيقة جملس الرؤساء التنفيذيني  اإ

 .هبا فقط العمل

نت طريقة عرض اجلدول الوارد يف املرفق الأ و  .6  .ول لتيسري معلية الاس تعراضحس ِّ

ة  رساةلالموضوع  عنالتفتيش املشرتكة  بني الويبو ووحدةالقامئ للحوار  ونتيجة    .7 ىلاملوهجَّ  املنظمةالإدارة، اقرتحت  اإ
دخال   بغية حتسيهنا وتبس يطها عهناالإبالغ و ونرشها صياغة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة  معليةعدد من التغيريات عىل اإ

 . وستس متر مناقشة هذه املسائل مع وحدة التفتيش املشرتكة عىل مدار الأشهار املقبةل.أأكرث

                                                
2

دارة   رصاد اجلوية ،، وبرانمج الأغذية العامليالواكةل ادلولية للطاقة اذلريةوهجت رسائل اإىل اإ واملنظمة العاملية  ،وأأمانة الأمم املتحدة ،واملنظمة العاملية للأ
 .2016حىت هناية أأبريل الفكرية  للملكية

3
 تقارير وحدة التفتيش املشرتكة اليت تضم توصيات مفتوحة ومهنا التوصيات الواردة يف هذا التقرير. 
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 املفتوحة املغلقة اجلديدة
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 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .8

ن جل  .9  نة الربانمج واملزيانية:اإ

أأحاطت علام  هبذا التقرير  "1"
 (؛WO/PBC/25/6 )الوثيقة

مانة حلاةل  "2" ورحبت وأأيدت تقيمي الأ
طار الواثئق  تنفيذ التوصيات الواردة يف اإ

 التالية وبصيغهتا املبينة يف هذا التقرير:

 JIU/REP/2015/5   (؛ 2)التوصية رمق
 JIU/REP/2015/4   (؛ 1)التوصية رمق
 JIU/REP/2014/9   (؛ 1)التوصية رمق
 JIU/REP/2012/12   ؛(4)التوصية رمق 

 JIU/REP/2011/3   ؛(9و 3)التوصيتان رمق 
 JIU/REP/2010/7  (؛ 7)التوصية رمق
 JIU/REP/2010/3   ؛(17)التوصية رمق 

ىل اقرتاح تقيمي   "3" مانة اإ ودعت الأ
قدمهتا وحدة للتوصيات املفتوحة اليت 

 هالتفتيش املشرتكة يك تنظر في
 الأعضاء. ادلول

 ]ييل ذكل املرفقان[
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الأول املرفق  

ىل الهيئات الترشيعية للمنظامت املشاركة يف هذه الوحدة  توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإ
 2016الوضع يف هناية أأبريل 

 2015توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف عام  أأول .

JIU/REP/2015/6 "اس تعراض خــدمـات أأمني املظامل اليت توفرها املنظامت عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة" 

ن جيع الت2016يناير  13أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  جديدة عىل ادلول  وصيات تعد  . ومن مث فاإ
 الأعضاء يف س ياق هذا التقرير.

 5التوصية 
ينبغي أأن تتيح الهيئات الترشيعية يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة لأمني املظامل 

بالغها ابنتظام ابملسائل اليت يمت حتديدها.  اإ

ىل املدير العام. يعدُّ أأمني املظامل حاليا  تقريرا  س نوي   تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة  يقدمه اإ

 مقبوةل القبولوضع 

 مل يبدأأ  التنفيذحاةل 

 أأمني املظامل اجلهة املسؤوةل

JIU/REP/2015/5 "يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة اس تعراض الأنشطة واملوارد اخملصصة للتصدي لتغري املناخ " 

ن جيع التوصيات تعد  2015 سبمترب 25أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  جديدة عىل ادلول  . ومن مث فاإ
 .هذا التقريرالأعضاء يف س ياق 

 2التوصية 
دارة مؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن تدمع وتقر مشاركة مؤسساهتا املعنية  ينبغي لهيئات اإ

مبجالت متداخةل ذات صةل مبارشة أأو غري مبارشة بتغري املناخ يف اسرتاتيجية عىل نطاق 
منظومة الأمم املتحدة ملاكحفة تغري املناخ، عىل حنو ينسجم مع حمصةل ادلورة احلادية والعرشين 

 ملؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ.

قامة "يشمل برانمج الويبو ومزيانيته للثنائية نتيجة مرتقبة رصحية بشأأن ضامن  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة منظمة ذات  اإ
مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والأمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين 

 .حتظى باكمل دمع ادلول الأعضاء وتأأييدها" واملمتلاكت املادية واملعلومات

 مقبوةل القبولوضع 

 ذتنف ِّ  التنفيذحاةل 

 للمباينشعبة البىن التحتية مدير  اجلهة املسؤوةل

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2015_5_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_6_English.pdf
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JIU/REP/2015/4  عالم امجلهور  منظومة الأمم املتحدة" مؤسسات يف والتواصل"الس ياسات واملامرسات اخلاصة ابإ

ن جيع التوصيات تعد  2015 أأغسطس 12أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  جديدة عىل ادلول  . ومن مث فاإ
 .هذا التقريرالأعضاء يف س ياق 

 1التوصية 
من  تطلبأأن  جمالس الإدارة يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدةو  ينبغي للهيئات الترشيعية

التسعة املقرتحة يف هذا التقرير بغية تعزيز ادلور  املؤرشات املرجعيةالرؤساء التنفيذيني مراعاة 
عالم امجلهور والتواصل يف حتقيق الأهداف والأولويت  اوظيفتاذلي تؤديه الاسرتاتيجي  اإ

 التنظميية ومن مث حشد دمع عاملي ملنظامهتم.

ىل الأمانة معلومات مفصةل عن وظيفة التواصل يف املناقشات  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة قدمت ادلول الأعضاء يف الويبو اإ
ناملتعلقة ابلربانمج واملزيانية وأأداء الربانمج. و   بشأأن التواصلعىل مس توى املنظمة  املعمتَد الهنج اإ

 املقرتحة يف هذا التقرير. ملؤرشات القياسالامتثال يشمل 

 مقبوةل القبولوضع 

 ذتنف ِّ  التنفيذحاةل 

 مدير شعبة التواصل اجلهة املسؤوةل

 2014عام توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف   اثنيا .

JIU/REP/2014/9 "دارة العقود وتنظميها يف منظومة الأمم املتحدة  "اإ

ىل  1التوصية  ينبغي للهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن توجه الرؤساء التنفيذيني ملؤسساهتا اإ
دارة  جراءات وتوجهيات ونظم متابعة حمددة لكفاةل اإ حتديث، وعند الرضورة تطوير، س ياسات واإ

 العقود يف مرحةل ما بعد منحها، بفعالية وكفاءة.أأنشطة 

الاسرتاتيجيون ملزمني بأأن تلتقي املنظمة هبم مرتني يف الس نة  املوردون، ابت 2016اعتبارا  من عام  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
ىل مؤرشات الأداء الرئيس ية املعمتدة.  وجيرى اس تعراض لأداء البائعني يف هذه املناس بة استنادا  اإ

قاعدة بياانت العقود اليت تتيح ختزين نتاجئ معليات اس تعراض الأداء  2015وأأنشئت يف عام 
ف ومتابعهتا. واس تعني مبدي همام مهنا متابعة معليات تقيمي أأداء البائعني املعنيني  بعدةر عقود قانوين وك ِّ

 ( املعنية بش بكة املشرتيتHLCMاللجنة الإدارية الرفيعة املس توى )وافقت و ابلعقود املذكورة أ نفا . 
جراءات مشرتكةعىل أأنه ينبغي التعاون يف هذا العمل  ىل مبادئ توجهيية واإ اء أأد بشأأن للتوصل اإ

ن نيالبائع صدار الإجراء املوحد واإ ل دليل الويبو للمشرتيت عقب اإ جراء  ُوجد. وس يعدَّ يف الويبو اإ
 حاليا .

 مقبوةل القبول

 مل يبدأأ  التنفيذ

 مدير شعبة املشرتيت والسفر  اجلهة املسؤوةل

 "قيد التنفيذ" سابقا  

https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2015_4_English.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2014_9_Arabic.pdf
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ىل ينبغي للهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة  3التوصية  الأمم املتحدة أأن توجه الرؤساء التنفيذيني ملؤسساهتا اإ

بالغ الأشخاص املعينني لإدارة العقود بعد منحها، خطيا ، خبضوعهم للمساءةل  نشاء نظام يمت مبوجبه اإ اإ
دارة عقد ما، والتأأكد من أأنه تتوفر دلهيم املؤهالت الالزمة لإدارة العقد.  ومبسؤولياهتم عند اإ

وضعت الويبو قاعدة البياانت الالزمة لالس تجابة لهذه التوصية ومتتكل الأداة التقنية لإدارة  الإدارة/اجلهة املنسقةتقيمي 
 الإخطارات.

 مقبوةل القبول

 قيد التنفيذ التنفيذ

 مدير شعبة املشرتيت والسفر اجلهة املسؤوةل

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

طار احلومكة يف الويبو وكذكل املامرسات احلالية هبدف تعزيز  1التوصية  ينبغي أأن تراجع امجلعية العامة للويبو اإ
رشاد معل املنظمة ورصده. طار هذه العملية، قد ترغب ادلول    قدرة الهيئات الرئاس ية عىل اإ ويف اإ

 الأعضاء يف أأن تنظر خالل مداولهتا يف اخليارات املقرتحة هبذا التقرير.

ن جلنة الربانمج واملزيانية ) تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة  ،يف دورهتا الرابعة والعرشين ( PBC اإ

ىل معاجلة مسأأةل احلومكة، وفقا لطلب ا درااك مهنا للحاجة اإ لدلول الأعضاء  الرابعة وامخلسنيمجلعيات اإ
 ،يف الويبو

والرابعة  الثالثة والعرشينشاركت يف مناقشات نشطة حول املوضوع يف لك من ادلورتني  " 1""
عىل  الثالثة والعرشين. وأأسفرت هذه املناقشات عن املقرتحات اليت قُدمت خالل ادلورة والعرشين

، ويف وثيقة الرئيس اليت  WO/PBC/23/9 من الوثيقة  الثاينو  الأولالنحو املبني يف املرفقني 
عت . (( WO/PBC/24/17 )بوصفها املرفق الأول لهذه الوثيقة ) الرابعة والعرشينخالل ادلورة  وز ِّ

وبيامن اس مترت اخلالفات يف وهجات نظر الوفود، فقد أأعربت الوفود عن اس تعدادها ملواصةل 
 ؛املناقشات بشأأن هذا املوضوع

اخلامسة وافقت عىل اس مترار املناقشات حول موضوع احلومكة يف الويبو خالل ادلورة و  " 2"
يف املنظمة  س تعراض الإدارة والتس يريل 1يف ضوء التوصية و  . ةللجنة الربانمج واملزياني والعرشين

أأجرته وحدة التفتيش املشرتكة  اذلي )الويبو( العاملية للملكية الفكرية
 ؛( JIU/REP/2014/2  )الوثيقة

عىل أأن تقدم ادلول الأعضاء مقرتحات ملواضيع حمددة للمناقشة يف الوقت  أأيضا   وافقتو  " 3"
من الأمانة  وطلبت، 2016يوليو  1ويف موعد أأقصاه اخلامسة والعرشين ادلورة  عقداملناسب قبل 

 (WIPO/PBC/24/17" )من واثئق تكل ادلورة. حات كجزءتدرج هذه املقرت أأن 

 مقبوةل القبول

 قيد التنفيذ التنفيذ

 ورئيس املوظفني قطاع الإدارة والتس يريل مساعد املدير العام اجلهة املسؤوةل

 " سابقا  النظر"قيد 

 " سابقا  النظر"قيد 

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2014_2_Arabic.pdf
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ينبغي أأن تعيد جلنة التنس يق النظر يف املبادئ احلالية املتعلقة ابلتوزيع اجلغرايف بغية ضامن مزيد من  6التوصية 

 القوى العامةل املهنية يف الويبو.التنوع اجلغرايف داخل 

ن جلنة التنس يق، يف اجامتعها الس نوي يف  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة أأحاطت علام  بأأن املشاورات ، قد "2015أأكتوبر  12اإ
رشاف رئيس جلنة الويبو للتنس يق بغية مراجعة مبادئ المتثيل اجلغرايف لعام   1975س ُتعقد حتت اإ

ىل   ."2016جلنة التنس يق خالل جعيات ادلول الأعضاء لعام هبدف تقدمي اقرتاح اإ
، لهذه العملية(. واس هتالل  .WO/CC/71/7 PROVمن الوثيقة  13 الصفحة )]انظر

. وأأعدت الأمانة مجموعة 2015يناير  28أأول مع املنسقني الإقلمييني يف  تشاوري   ا  الرئيس اجامتع عقد
ت املتعلقة هبا لهذا الاجامتع بناء عىل طلب الرئيس. من موضوعات املناقشة املقرتحة واملعلوما

 ويزمع عقد اجامتع اثلث يف شهر مايو. ،2016مارس  4اجامتع متابعة يف  وُعقد

 قيد النظر القبول

  التنفيذ

دارة املوارد البرشية اجلهة املسؤوةل  مدير اإ

 2012عام توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف   اثلثا .

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

ينبغي أأن تعمل الهيئات الترشيعية يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة عىل صياغة وحتديد أأطر  4التوصية 
نطاق املنظومة عن طريق اجمللس الاقتصادي والاجامتعي اسرتاتيجية قطاعية ذات صةل عىل 

، 2005لتحقيق الأهداف الطويةل الأجل اليت ُحددت يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام 
، فضال  عن الأهداف اليت ترمسها بعثات ووليت مؤسسات 60/1واعمتدهتا امجلعية العامة يف قرارها 

 ت العاملية.املنظومة نتيجة للمؤمترا

أأي يف  2030يف برانمج التمنية املس تدامة لعام  املشرتكة ملنظومة الأمم املتحدة الأهدافتتجىل  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
طارا  لإعداد اخلطط الاسرتاتيجية يف ش ىت  أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش اليت تريس اإ

 مؤسسات منظومة الأمم املتحدة.

 مقبوةل القبول

 ذتنف ِّ  التنفيذ

 مدير ختطيط الربامج والشؤون املالية )املراقب املايل(  اجلهة املسؤوةل

 ل يوجد أأي تغيري منذ الوضع السابق 

ث التقيمي  حد ِّ

 " سابقا  النظر"قيد 

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2012_12_Arabic.pdf
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JIU/REP/2012/9 "ىل دفع املبلغ الإجاميل املقطوع بدل  من الاس تحقاقات  "اللجوء اإ

ىل رؤساهئا ينبغي أأن تطلب الهيئات الترشيعية/جمالس الإدارة يف مؤسسات  3التوصية  منظومة الأمم املتحدة اإ
قامة اليويم الإضايف )بنس بة  ن مل يس بق هلم أأن فعلوا ذكل، تعليق دفع بدل الإ أأو  15التنفيذيني، اإ

ىل املسؤولني اذلين يسافرون عىل حساب مزيانيات املؤسسات. 40  ابملائة( اإ

ىل وضع س ياسة متسقة عامة بشأأن الأسفار، سيُنظر يف هذه التوصية مع مراعاة نتاجئ معلية  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة سعيا  اإ
 اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة لس ياسات الأسفار يف منظومة الأمم املتحدة.

 قيد النظر القبول

  التنفيذ

 مدير شعبة املشرتيت والسفر اجلهة املسؤوةل

 2011عام توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف   رابعا .

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

ىل الرؤساء  3التوصية  نشاء ينبغي للهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن تطلب اإ التنفيذيني اإ
هيالك وأ ليات ومراكز اتصال حمددة وخمصصة، تلكف بوضع س ياسة مؤسس ية واسرتاتيجية دمع 

خاصتني بلك واكةل، وضامن التنس يق بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث داخل 
عادة توزيع ما يلزم من املوظفني و  املوارد لهذا الغرض، منظامت لك مهنم وبني الواكلت، من خالل اإ

 حسب الاقتضاء.

طار قطاع التمنية لتيسري التعاون فامي بني  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة أأنشأأت الويبو وحدة خمصصة تتوىل دور هجة التنس يق يف اإ
فامي بني  التعاون ختطيط أأنشطة ضامن الاتساق يف القسم ويتوىلالبدلان النامية.  منبدلان اجلنوب 

عداد التقارير بشأأهنا عىل املس توى التنظميي و  قامةبدلان اجلنوب واإ صةل مع جيع أأحصاب املصلحة  اإ
 املعنيني داخليا  وخارجيا .

 مقبوةل القبول

 نف ِّذت التنفيذ

 قطاع التمنيةل انئب املدير العام اجلهة املسؤوةل

 

 السابقل يوجد أأي تغيري منذ الوضع  

ث التقيمي  حد ِّ

 " سابقا  النظر"قيد 

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2012_9_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2011_3_Arabic.pdf
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ىل الرؤساء التنفيذيني ختصيص ينبغي للهيئات  9التوصية  الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن تطلب اإ
من موارد املزيانية الأساس ية من أأجل تعزيز التعاون بني  -ابملائة  0,5ل تقل عن  -نس بة معينة 

بدلان اجلنوب يف جمالت اختصاص لك مهنم، وذكل ابلتشاور مع البدلان املس تفيدة من الربامج؛ 
تفاق مع ادلول املاحنة لس تخدام جزء حمدد من املوارد اخلارجة عن املزيانية لمتويل مبادرات وال

 التعاون بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث.

طار تاكليف الوحدة  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة )أأ( خصصت موارد املزيانية العادية لتوطيد التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف اإ
 َّ طار التوصية املبي  .3نة يف اإ

بناء عىل  15/2014)ب( أأجري اس تقصاء لأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب خالل الثنائية 
 غري املرتبطة(. وبلغت التاكليف الإجاملية CDIP/17/4طلب ادلول الأعضاء يف الويبو )الوثيقة 

جاميل % 1.5اخلاصة بأأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب و ملوظفني اب غري املرتبطة تاكليف ال من اإ
 .15/2014الثنائية  خاللملوظفني اب

 مقبوةل القبول

 نف ِّذت التنفيذ

 قطاع التمنيةلانئب املدير العام  اجلهة املسؤوةل

 2010عام توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف   خامسا .

JIU/REP/2010/7 "دارة الصناديق الاستامئنية يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة  "الس ياسات والإجراءات املتعلقة ابإ

ينبغي للهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن تس تعرض الس ياسات واملبادئ املتسقة  7التوصية 
نشطة املموةل من موارد أأخرى خارجة عن لسرتداد التاكليف املتعلقة ابلصناديق الاستامئنية والأ 

املزيانية، حاملا يمت التفاق علهيا يف جملس الرؤساء التنفيذيني، بغية حتديث س ياسات اسرتداد 
 التاكليف دلى منظامهتا.

طار ش بكة الأمم املتحدة تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة لمزيانية ل تس متر املناقشات بشأأن مواءمة س ياسات اسرتداد التاكليف يف اإ
دارة واملالية . وتلخص هذه 2015ديسمرب  16يف  التربعات. ومع ذكل، نرُشت س ياسة الويبو بشأأن اإ

دارهتا، وحتدد الأدوار  التربعاته قبول الس ياسة العنارص الس ياس ية البالغة الأمهية اليت توج ِّ  واإ
رشادات بشأأن اسرت يواملسؤول   داد التاكليف.ات والإجراءات الرئيس ية يف هذا الشأأن وتضم اإ

 مقبوةل القبول

 نف ِّذت التنفيذ

 مدير ختطيط الربامج والشؤون املالية )املراقب املايل(  اجلهة املسؤوةل

 " سابقا  النظر"قيد 

 " سابقا  النظر"قيد 

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2010_7_Arabic.pdf
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JIU/REP/2010/3 "قواعد الأخالق يف منظومة الأمم املتحدة" 

ىل الرؤساء  17التوصية  نشاء ينبغي أأن توعز الهيئات الترشيعية اإ التنفيذيني ملنظامهتا تقدمي مقرتحات من أأجل اإ
جراء  د الطرائق اليت يسري علهيا مكتب الأخالقيات و/أأو دائرة الرقابة ادلاخلية يف اإ أ لية داخلية حتد ِّ

حتقيق أأو اس تعراض بشأأن الادعاءات املوهجة ضد الرئيس التنفيذي للمنظمة، مبا يف ذكل تقدمي نتاجئ 
ىل الهيئة الترشيعية املعنية.التحقيق أأو الاس تعراض   مبارشة اإ

ويف احلالت اليت تتعلق مبزامع لسوء  من ميثاق الرقابة ادلاخلية للويبو عىل ما ييل: " 21تنص الفقرة  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
ىل رئيس امجلعية العامة مع توجيه  سلوك ضد املدير العام، يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية الأمر اإ

ىل رئيس جلنة التنس يق ورئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. يلمتس مدير الشعبة ن  سخة اإ
 "املشورة من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة حول س بل الترصف الواجب.

 للويبو النظام املايل ولحئتهمن الفقرة )ه( من املرفق الثالث من  2تنص الفقرة الفرعية و 
وفقا  مليثاق الرقابة ادلاخلية،  " عىل ما ييل: "الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاختصاصات جلنة "

يتعني عىل اللجنة تقدمي املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن كيفية الترصف يف قضاي ادعاءات 
ذا مل يكن ابس تطاعة مدير شعبة الرقابة ادلاخل  ية تقيمي سوء السلوك املوهجة ضد املدير العام. واإ

الادعاءات أأو التحقيق فهيا،عىل أأساس تضارب املصاحل، فيتعني عىل اللجنة مراجعة هذه 
ىل رئي رسال نسخة اإ س جلنة التنس يق حول الادعاءات وتقدمي املشورة لرئيس امجلعية العامة واإ

 ."الترصف كيفية

 مقبوةل القبول

 نف ِّذت التنفيذ

 مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اجلهة املسؤوةل

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

 

 " سابقا  النظر"قيد 

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2010_3_Arabic.pdf
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الثاين املرفق  

 2016الويبو يف هناية أأبريل  تعيناليت  4قيد النظرقامئة تقارير وحدة التفتيش 

م هذا  ىل  ش بكية املرفق روابطيقد ِّ الويبو. وميكن النفاذ واليت تعين  وحدة التفتيش املشرتكة قيد النظر الصادرة عن تقاريرال اإ
ىل لك تقارير وحدة التفتيش املشرتكة ومذكراهتا ورسائل   عن طريق املوقع الإلكرتوين لوحدة التفتيش املشرتكة. هااإ

 املرجع
ىل تقرير وحدة التفتيش  رابط اإ

 املشرتكة
 واثئق أأخرى تعليقات

JIU/REP/2015/6  اس تعراض خــدمـات أأمني املظامل اليت

توفرها املنظامت عىل نطاق منظومة الأمم 

 املتحدة

  

JIU/REP/2015/5  اس تعراض الأنشطة واملوارد اخملصصة

للتصدي لتغري املناخ يف مؤسسات 

 منظومة الأمم املتحدة

  

JIU/REP/2015/4  عالم الس ياسات واملامرسات اخلاصة ابإ

منظومة  مؤسسات امجلهور والتواصل يف

 الأمم املتحدة

  

JIU/REP/2014/9  دارة العقود وتنظميها يف منظومة الأمم اإ

 املتحدة

  التنفيذينيتعليقات جملس الرؤساء 

JIU/REP/2014/6  حتليل وظيفة التقيمي يف منظومة الأمم

 املتحدة

 تمكيلية للوثيقة مرفقات تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني

JIU/REP/2014/6 

JIU/REP/2014/2  اس تعراض الإدارة والتس يري يف املنظمة

 (العاملية للملكية الفكرية )الويبو

 تعليقات الويبو 

JIU/REP/2014/1 لوظيفة تعبئة املوارد داخل  حتليل

 ةمنظومة الأمم املتحد

  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني

JIU/REP/2013/1  اس تعراض التفاقات الطويةل الأجل يف

 جمال املشرتيت يف منظومة الأمم املتحدة

  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني

JIU/REP/2012/12  التخطيط الاسرتاتيجي يف منظومة الأمم

 املتحدة

  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني

JIU/REP/2012/10  العالقة بني املوظفني والإدارة يف

صة التابعة للأمم املتحدة  الواكلت املتخصَّ

د  والنظام املوحَّ

 وثيقة تمكيلية للوثيقة 

JIU/REP/2012/10 
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 تقارير وحدة التفتيش املشرتكة اليت تضم توصيات مفتوحة ومهنا التوصيات الواردة يف هذا التقرير. 
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https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB_JIU_REP_2013_1.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_12_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_12_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2012_12.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2012_12.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_10_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_10_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_10_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_10_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/Complementary%20Paper_JIU_REP_2012_10.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/Complementary%20Paper_JIU_REP_2012_10.pdf
https://www.unjiu.org/ar/Pages/default.aspx
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 املرجع
ىل تقرير وحدة التفتيش  رابط اإ

 املشرتكة
 واثئق أأخرى تعليقات

JIU/REP/2012/9  ىل دفع املبلغ الإجاميل املقطوع اللجوء اإ

 بدل  من الاس تحقاقات

  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني

JIU/REP/2012/4  اس تقدام املوظفني يف مؤسسات

منظومة الأمم املتحدة: حتليل مقارن 

طار مرجعي  واإ

  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني

JIU/REP/2012/2  دارة الإجازات املرضية يف معلية اإ

 منظومة الأمم املتحدة

  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني

JIU/REP/2011/7 ينيتعليقات جملس الرؤساء التنفيذ وظيفة التحقيق يف منظومة الأمم املتحدة  

JIU/REP/2011/5 تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني أأطر املساءةل يف منظومة الأمم املتحدة  

JIU/REP/2011/4  التعددية اللغوية يف مؤسسات منظومة

 الأمم املتحدة: حاةل التنفيذ

  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني

JIU/REP/2011/3 بدلان اجلنوب والتعاون  التعاون فامي بني

 الثاليث يف منظومة الأمم املتحدة

  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني

JIU/REP/2010/7  دارة الس ياسات والإجراءات املتعلقة ابإ

الصناديق الاستامئنية يف مؤسسات 

 منظومة الأمم املتحدة

  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني

JIU/REP/2010/3 تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني قواعد الأخالق يف منظومة الأمم املتحدة  

 والوثيقة[الثاين ]هناية املرفق 

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_9_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_9_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2012_9.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2012_9.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_4_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_4_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_4_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_4_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2012_4.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2012_4.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_2_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_2_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2012_2.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2012_2.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2011_7_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2011_7_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2011_7.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2011_5_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2011_5_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2011_5.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2011_5.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2011_4_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2011_4_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2011_4.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2011_4.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2011_3_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2011_3_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2011_3.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2011_3.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2010_7_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2010_7_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2010_7_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2010_7_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2010_7.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2010_7.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2010_3_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2010_3_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2010_3.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB%20_JIU_REP_2010_3.pdf

