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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 يويول  28التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون السابعةالدورة 
ىل  11جنيف، من   2017سبمترب  15اإ

 
 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ىل الهيئات الترشيعية للويبو )الوحدة( تنفيذ التوصيات اليت وهجهتا وحدة التفتيش املشرتكة  حاةلهذه الوثيقة  تعرض .1 اإ
ىل  2010من  املمتدة عقب معليات الاس تعراض اليت أأجرهتا يف الفرتة  .2017اإ

ىل الهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة واليت يف تردو  .2  قررت املرفق الأول لهذه الوثيقة التوصيات املوهجة اإ
ما تيرس توفريه من اقرتاحات الأمانة وتقياميهتا يك تنظر فهيا ها، تنفيذحاةل و التوصيات  قبوليُبّين و لعمل عىل تنفيذها. االويبو 

 ادلول الأعضاء.

ىل ادلول الأعضاء منذ تقرير و  .3 م اإ  13 وحدةالأأصدرت ، (WO/PBC/25/6 املوضوع ذاته )الوثيقةعن ها املايض املقدَّ
ثت. مهنا س بعةعىن الويبو ب تُ  ارير تق ىل التقارير اجلديدة بعالمة ممزية، وحدنِّ  لتقارير السابقةاب اخلاصةتنفيذ التوصيات  حاةل وأأشري اإ

 .التنفيذ السابقة مع التذكري حباةل

ىل  أأربع 2017 منتصف يوليويف  س توجَّه ،لتوصيات الواردة يف هذا التقريراادلول الأعضاء مبوافقة  ارهنو  .4 توصيات اإ
ما بسبب تنفيذها  ويه، الهيئات الترشيعية للويبو غالق لك التوصيات الأخرى )اإ أأو عدم التوصيات الوحيدة املفتوحة عقب اإ

 .وجاههتا للويبو أأو رفضها(
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 2017-2010 يف الفرتة الصادرةتقارير ال  منالويبو  اليت تعينتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة  – 1الشلك 

 2017 صف يوليوتمن يف  احلاةل

 

الصادرة عن اليت تعين الويبو و يف املائة من مجيع التوصيات  82ما مقداره ذ نفن  ، اكن قد2017 ويولي منتصفحبلول و  .5
عدم وجاههتا للويبو أأو بسبب يف املائة ) 10 تهنسب مهنا ما ، وأأغلق 2010توصية منذ عام  261وحدة التفتيش املشرتكة وعددها 

 فقط قيد النظر.يف املائة واحد ول يزال ما نسبته التنفيذ، قيد  يهيف املائة و 7 تهنسب ما رفضها(، وقبل 

 2017-2010 يف الفرتةالويبو  تعينتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة اليت – 2الشلك 

2017 منتصف يوليوالوضع يف 
1

 

 

                                                
1

نن    .وحدة التفتيش املشرتكةل صدور التقرير املعينالتوصيات اجلديدة واملغلقة موزعة حبسب س نة اإ
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ىل الهيئات الترشيعية يف الفرتة  – 3الشلك   2017-2010توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإ

 2017منتصف يوليو الوضع يف 

 

يف  منظامت املشاركة )رسائل الإدارة الصادرةلل تابعة امل وقد اس تمكلت وحدة التفتيش املشرتكة اس تعراضها مجليع معليات  .6
 (ملنظمة العاملية للملكية الفكريةمن جانب ا هاوتنفيذاس تعراض قبول توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ) 2016عام 

تقارير وحدة املتابعة ل بعنوان "نتاجئ اس تعراض ملخص مؤخرا مرشوع هبا الوحدة مبوجأأصدرت و (، JIU/ML/2016/1) الوثيقة
عىل مدى املبذوةل  املتواصةل هاهجودلتقدير ايذ  لقته ب الويبو ابوترحن  تعليقات اخلارجية.الامتسا لل  "اوتوصياهت التفتيش املشرتكة

حصول  شاركة،ايذ  حققته املنظامت امل  الرتتيب بّين ي و  .تقريريف مرشوع ال الواردة عمليات املتابعة ل  اتعزيز الس نوات املاضية 
 عىل املوقع الش بيك لوحدة التفتيش رالتقريملخص  تاحوسي  .مة الطريان املدين ادلويلمع منظ مناصفةاملرتبة الأوىل  عىل الويبو

صداره حال املشرتكة   .عىل اإ

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .7

ن جلنة الربانمج واملزيانية: .8  اإ

أأحاطت علاًم هبذا التقرير  "1"
 (؛WO/PBC/27/5 )الوثيقة

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

 التالية وبصيغهتا املبينة يف هذا التقرير:

 JIU/REP/2016/8 (؛ 9و 1تان )التوصي 
JIU/REP/2016/7 3و 2و 1 ات)التوصي 

 ؛(7و 6و 4و
JIU/REP/2016/4   (؛ 16)التوصية
JIU/REP/2016/2   ؛(1)التوصية 
JIU/REP/2015/6  ؛(5ة )التوصي 

https://www.unjiu.org/en/reports-notes/Pages/Letters.aspx
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JIU/REP/2014/2  (؛ 6)التوصية
JIU/REP/2010/3  ؛(17 )التوصية 

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

 هالتفتيش املشرتكة يك تنظر في
 الأعضاء. ادلول

 ]ييل ذكل املرفقان[
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ANNEX I 

الأول املرفق  

ىل الهيئات الترشيعية للمنظامت املشاركة يف هذه الوحدة  توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإ
 2017منتصف يوليو الوضع يف 

 2017توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة عام  أأوًل.

JIU/REP/2017/2 "ملؤسسات منظومة الأمم املتحدةة التقياميت اليت تقودها اجلهات املاحن" 

ن مجيع التوصيات 2017 مايو 18أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  ول جديدة عىل ادلالواردة فيه . ومن مث فاإ
 الأعضاء يف س ياق هذا التقرير.

 1التوصية 
دارة التابعة ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة  عىل أأن تشجع ينبغي للهيئات الترشيعية/جمالس الإ

اتحة س ب جترهيا اجلهات املاحنة ونرشها  املعلومات املتعلقة ابلتقياميت اليت عىل لللحصو  لأأفضل اإ

ذيّي أأن فيالتن  ءابلرؤسا يبأأن هت اق لها يف هذا الس ي،، وينبغي ءالأعضا لوتبادلها بّي ادلو 

 مالأمّي العا ئهينش   تالإنرتن املي عىلع مس تودع بتحميلها يف مالتقياميت للجمهور العا هيتيحوا هذ

 .2018 معا هأأقصال يف أأج ضالغر  للأمم املتحدة يذكل

املستبعدة الاس تعراضات اليت جتر  يف الويبو مضن نطاق ة تندرج اس تعراضات اجلهات املاحن تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

ملشرتكة وحدة التفتيش ار ذكل لذكوحدة التفتيش املشرتكة. وقد لس تعراض هذا الامن نطاق 

وع التقرير. وبناء عىل التعليقات املقدمة بشأأن مرش  يف أأعيد التذكري بهخالل الاس تعراض، و 

 الويبو.ل تعين  فيه ردةالاس تعراض والتوصيات الواأأن تأأكد  ذكل،

 غري وجهية القبولوضع 

  التنفيذحاةل 

 شعبة العالقات اخلارجية مدير اجلهة املسؤوةل

 

  

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2017_2_Arabic.pdf
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JIU/REP/2017/2 ("التقياميت اليت تقودها اجلهات املاحنة ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة" )تمتة 

 2التوصية 
أأن  فاملتعددة الأطرا يف ش بكة تقيمي فعالية املنظامت ءاملشاركة كأعضا ءالأعضا لو لدلينبغي 

مدى دقة هذ املهنجية  عىل ف" للوقو MOPAN 3.0يف تقيمي مهنجية الش بكة " كتشار 

اتحة املعلومات ابملس توايت املتوقعة، وحتديد ىل وجدواها يف اإ  مدى فعاليهتا يف تقليص احلاجة اإ

ضافية جيرهيا أ حاد اجلهات املاحنة  .تقياميت اإ

تندرج اس تعراضات اجلهات املاحنة اليت جتر  يف الويبو مضن نطاق الاس تعراضات املستبعدة  قيمي الإدارة/اجلهة املنسقةت 

وحدة التفتيش املشرتكة. وقد ذكر ذكل لوحدة التفتيش املشرتكة لس تعراض هذا الامن نطاق 

لتقرير. وبناء عىل خالل الاس تعراض، وأأعيد التذكري به يف التعليقات املقدمة بشأأن مرشوع ا

 أأن الاس تعراض والتوصيات الواردة فيه ل تعين الويبو.تأأكد ذكل، 

 غري وجهية وضع القبول

  حاةل التنفيذ

 شعبة العالقات اخلارجية مدير اجلهة املسؤوةل

 

 5التوصية 
دارة التابعة ملؤسسات منظومة الأمم ىل باملتحدة أأن تطل ينبغي للهيئات الترشيعية/جمالس الإ  اإ

املراجعة ادلاخلية  بملاكت مز اللا التنفيذيّي أأن حيددوا ويوفروا املوارد الاكفية وادلمع اءالرؤس

توفري املس توايت املطلوبة من  هلم لإقدارها عىل التقيمي يف املؤسسات التابعة بللحساابت وماكت

ىل ليف التقلي الضامانت اليت من شأأهنا أأن تساعد  عم لالتداخحد من الازدواجية و  أأدىن اإ

 اثلثة. فوالتقياميت اخلارجية اليت تنجزها أأطرا ت والتحرايتاالاس تعراض

تندرج اس تعراضات اجلهات املاحنة اليت جتر  يف الويبو مضن نطاق الاس تعراضات املستبعدة  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

وحدة التفتيش املشرتكة. وقد ذكر ذكل لوحدة التفتيش املشرتكة لس تعراض هذا الامن نطاق 

خالل الاس تعراض، وأأعيد التذكري به يف التعليقات املقدمة بشأأن مرشوع التقرير. وبناء عىل 

 أأن الاس تعراض والتوصيات الواردة فيه ل تعين الويبو.تأأكد ذكل، 

 غري وجهية وضع القبول

  حاةل التنفيذ

 شعبة العالقات اخلارجية مدير اجلهة املسؤوةل
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 2016عام توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف   اثنيًا.

JIU/REP/2016/8 "حاةل وظيفة املراجعة ادلاخلية للحساابت يف منظومة الأمم املتحدة" 

ن مجيع التوصيات 2017 يناير 24أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  جديدة عىل ادلول الواردة فيه . ومن مث فاإ
 الأعضاء يف س ياق هذا التقرير.

 1التوصية 
ىل الجموعز ن تأأ ينبغي  دارة اإ فلوا كن يأأ منظومة الأمم املتحدة ب سساتؤ مل يذيّيالتنف  ءساؤر الس الإ

ان جل ءساؤ رو للحساابت/الرقابة ادلاخلية  املعنية ابملراجعة ادلاخليةدوائرمه  ءساؤور ر ضح

دارة مرة يف ات جمعالرقابة يف اجامت عىل جابة الإ هلم فرصة  احن تتأأ و  لالأق عىلالس نة الس الإ

 مهنم. لكالس نو  ل تقريرال  صو ارة خبثةل امل ئالأس  

جلنة دورات يقدم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرا س نواي عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية يف  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

 الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة.

 مقبوةل القبولوضع 

 نفنذت التنفيذحاةل 

 شعبة الرقابة ادلاخلية مدير اجلهة املسؤوةل

 

 9التوصية 
دارة جمتكفل ن أأ ينبغي  ان رقابة لجالالزمة ل فالظرو رالأمم املتحدة توفن  منظومة سساتؤ مالس اإ

اقهتا وفقًا للتوصيات السابقة لوحدة اكمل طان بجالل تكل لن تعمأأ ة، و خصصفعاةل ومس تقةل ومت

 التقرير.هذا  يف هكيدأأ يد تأأع حنو ما  عىلالتفتيش املشرتكة، 

جزءا من هذه اللجنة  اختصاصات ةل للرقابة. وتشلكن ويبو اللجنة الاستشارية املس تقأأنشأأت ال تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

 نظام الويبو املايل ولحئته )املرفق الثالث(.

 مقبوةل القبولوضع 

 نفنذت التنفيذحاةل 

دارة والتنظمي /مساعد املدير العام اجلهة املسؤوةل  رئيس املوظفّي؛ قطاع الإ

 

  

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2016_8_Arabic.pdf
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JIU/REP/2016/7 " جلزرية الصغرية النامية: لدلول ا منظومة الأمم املتحدةاس تعراض شامل لدلمع ايذ  تقدمه
 "الهنائية النتاجئ

ن مجيع التوصيات 2017 يناير 25أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  جديدة عىل ادلول الواردة فيه . ومن مث فاإ
 الأعضاء يف س ياق هذا التقرير.

 1التوصية 
 اعتبارها يفأ خذة طراف، ة املتعددة الأ ئيت البي قااملتحدة والتفارة منظومة الأمم دااإ ينبغي جملالس 

د املؤسسان  املنظومة  نطاق عىل ةيقمنسقة ودق  تتوجهياب  تتاجئ الاس تعراض الشامل، أأن تزون

ت ولاينطاق  يف ط الاسرتاتيجية،ط اخليفل ار العمل املعجن مس تفاةل تعممي أأولوايكل

اتحة املصلحة عىل بأأحصا عمجي ع، وينبغي أأن تشجتاملؤسسا  نا مهبالتنبؤ  كنية وميف موارد اك اإ

 ل للمسار.أأجل التنفيذ الفعال واملعجن 

ل عن طريق اموا سأأولوايت مسار  تُعاجل تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة املساعدة التقنية ذات الصةل اليت تقدهما الويبو، املعجن

)انظر أأيضا  املزيانيةوثيقة الربانمج و الأجل و عىل النحو املبّي يف اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة 

 (.4و 3التوصيتّي 

 مقبوةل القبولوضع 

 نفنذت التنفيذحاةل 

 شعبة أأداء الربانمج واملزيانيةمدير تمنية، ال  قطاعل العام ديرانئب امل اجلهة املسؤوةل

 

 2التوصية 
 تالاسرتاتيجية للمؤسسا ططفل اش امتل اخلكأأن ترة منظومة الأمم املتحدة دااإ ينبغي جملالس 

فامي  حمددةف أأهدا ولية لك مهنا، عىلنطاق  يف، تاملؤسسا رامج معل تكلبة للمنظومة و عبالتا

 نجموعة حمددة ممب نةمقار  فالأهدا ههذ ستقا أأن ل، عىلار العمل املعجن فيذ مسبتن يتصل 

 .اهنشأأ ب  ادةفوالإ  تازاجنالإ د الأداء الرئيس ية لرص تمؤرشا

متوقعة حمددة لربامج املساعدة التقنية  أأهدافو  مؤرشاتج الويبو ومزيانيهتا نتاجئ و برانم حيتو  الإدارة/اجلهة املنسقةتقيمي 

طارها املساعدة احملددة لدلول اجلزرية الصغرية النامية.، للويبو  تعاجل يف اإ

 مقبوةل القبولوضع 

 نفنذت التنفيذحاةل 

 الربانمج واملزيانيةشعبة أأداء  مدير اجلهة املسؤوةل

 

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2016_7_Arabic.pdf
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JIU/REP/2016/7 "جلزرية الصغرية النامية: لدلول ا اس تعراض شامل لدلمع ايذ  تقدمه منظومة الأمم املتحدة

 )تمتة( "الهنائية النتاجئ

 3التوصية 
دارة منظومة الأمم املتحدة، يف اعامتد اخلطط الاسرتاتيجية للمؤسسات وبرامج  ينبغي جملالس اإ

املؤسسات عىل كفاةل أأن تكون أأنشطة دمع التمنية املس تدامة لدلول اجلزرية  معلها، أأن تشجع

قلميية والوطنية اليت  الصغرية النامية، مضن نطاق ولية لك مؤسسة، مامتش ية مع الأولوايت الإ

قلميية، والرشاكء يف تمنية ادلول اجلزرية الصغرية  حتددها حكومات تكل ادلول، واملنظامت الإ

جل تعزيز تنفيذ مسار العمل املعجل بوصفه اخملطط الأسايس خلطة التمنية النامية، من أأ 

 لدلول اجلزرية الصغرية النامية. 2030املس تدامة لعام 

يف  ةمهاسلم دلول اجلزرية الصغرية النامية ل جزء من منظومة الأمم املتحدة، مع اك ،تعمل الويبو تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

ىل تطوير ادلول  د هذههجو  بداع الوطني ةمنظأأ الرامية اإ  ااحتياجاهتتحليل وذكل ب  ةالابتاكر والإ

. ويف الفرتة املشموةل ابلتقرير، معلت الويبو للتمنية داةخدام نظام امللكية الفكرية كأ وتعزيز اس ت

منائية الرمسية اليت تقدم   ات.تكوين الكفاءاملساعدة التقنية و برامج عن كثب مع املراكز الإ

 املهارات ودمع تمنية القدرات التكنولوجية الوطنية وتمنيةجمالت التعاون عىل أأنشطة تركنزت قد و 

ىل قواعد البياانت العاملية لالبتاكر واملعرفة و ا نقل التكنولوجيا املالمئة ل ات تكوين الكفاءلوصول اإ

منائية.واس تخدا  هما كحل للتحدايت الإ

ة لاملبو للمساعدة التقنية وهيدف برانمج الوي  ىل تشجيعهدلول اجلوهجن  ازرية الصغرية النامية اإ

وضع س ياسات واسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع ودمعها من أأجل 

منائية  .الاسرتاتيجيات هذه وتنفيذ، س توى تمنيهتامل  الوطنية ومصممة خصيصا أأولوايهتا الإ

يف مسار ساموا  اليت حددت اجملالت ذات الأولويةمع عدد من املذكورة  برامج ادلمع امتىشوت

واملؤسس ية احملدودة، القدرات البرشية مسأأةل معاجلة رضورة مثل  ،لدلول اجلزرية الصغرية النامية

 يفات تكوين الكفاء احتياجات، و هامتعزيز و  دمع الابتاكر وبناء القدرة التنافس ية للمؤسساتو 

قلميي ةالوطني ملس توايتطار الأنشطة املنفذة عىل ااإ  يف درجتنقل التكنولوجيا اليت جمال  ما و  ةوالإ

 .يةبّي الأقالمي 

 مقبوةل القبولوضع 

 نفنذت التنفيذحاةل 

 قطاع التمنيةل انئب املدير العام اجلهة املسؤوةل
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JIU/REP/2016/7 "النامية: جلزرية الصغرية لدلول ا اس تعراض شامل لدلمع ايذ  تقدمه منظومة الأمم املتحدة

 )تمتة( "الهنائية النتاجئ

 4التوصية 
ىل املؤسسات أأن تنسق ختطيط أأنشطة بناء  دارة منظومة الأمم املتحدة أأن تطلب اإ ينبغي جملالس اإ

القدرات اليت تضطلع هبا وتنفيذ تكل الأنشطة ابلتشاور الوثيق مع ادلول اجلزرية الصغرية النامية 

تعزيزًا للفعالية والكفاءة يف تقدمي ادلمع لتحقيق الأهداف احملددة والرشاكء من أأجل التمنية اكفة، 

يف مسار العمل املعجل، مع جتنب تش بع القدرة الاستيعابية لدلول اجلزرية الصغرية النامية عىل 

 الصعيد القطر .

 عطاءاإ  ،اجلزرية الصغرية الناميةتتيح طبيعة برانمج املساعدة التقنية ايذ  تقدمه الويبو لدلول  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

 ،خططها القطرية الوطنية للملكية الفكرية أأوالأولوية لالحتياجات احملددة يف اسرتاتيجياهتا 

الاقتصادية ها يف التمنية فكرية ذات الصةل لتحقيق أأهداف الاس تفادة من أأدوات امللكية التيرسن و 

 والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية.

تعاون وثيق مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ومؤسسات البحوث يف ومعلت الويبو 

قلميية يف واجلامعات وا ، من واجلهات املاحنة الأخرىء التمنية مع رشاكو تكل البدلان، ملنظامت الإ

، مبا يضمن تلبية وتنفيذهااسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية واخلطط القطرية صياغة أأجل 

منائية و  احتياجاهتلالنامية اجلزرية الصغرية بو لدلول رانمج أأنشطة الوي ب مع أأولوايت  هش يامتالإ

قلميية.  احلكومات والهيئات الإ

ز عىل بناء همارات ادلول اجلزرية الصغرية النامية ركن تم الويبو أأنشطة خمتلفة قدن تويف هذا الصدد، 

ذاكء الامللكية الفكرية و يف جمال لتعزيز معارفها  اوقدراهت نظام اس تخدام كذكل و بشأأهنا،  وعياإ

قلمييةالأنشطة تنظمي حلقات معل وحلقشمل ت امللكية الفكرية بفعالية. و   ات دراس ية وطنية واإ

ة لأ  امللكية الفكرية ووالكء  العاملّي يف جمالكوميّي و احلسؤولّي امل من  حصاب املصلحةموهجن

نفاذ ومؤسسات البحث والتطوير واجلامعات وأأحصاب حقوق امللك  ية الفكرية والرشاكت الإ

 الصغرية واملتوسطة واملنتفعّي ال خرين بنظام امللكية الفكرية.

ىل تقدمي املساعدة يف تطوير البنية التحتية التقنيو  ضافة اإ  عن طريقة ملاكتب امللكية الفكرية اإ

 ساعد الويبو أأيضا يف تعزيزت هنا من توفري خدمات سهةل الاس تعامل للعمالء، توفري برجميات متكن 

رة الترشيعية املتعلقة ابلرباءات ومناذج تقدمي املشو ب دلول تكل االقانونية واملؤسس ية ل  ّيتالبيئ 

الصناعية والبياانت تصاممي والعالمات التجارية وال  ار التجارية وادلوائر املتاكمةلوالأس  املنفعة

 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.و  اجلغرافية

 مقبوةل القبولوضع 

 نفنذت التنفيذحاةل 

 قطاع التمنيةل انئب املدير العام اجلهة املسؤوةل
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JIU/REP/2016/7 "جلزرية الصغرية النامية: لدلول ا اس تعراض شامل لدلمع ايذ  تقدمه منظومة الأمم املتحدة

 )تمتة( "الهنائية النتاجئ

 6التوصية 
دارة مؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن تشجع عىل ختصيص  متويل متعدد ينبغي جملالس اإ

الس نوات ميكن التنبؤ به لتيسري التنفيذ الفعال للأنشطة الربانجمية دعامً لدلول اجلزرية الصغرية 

النامية، بناء عىل تقياميت لالحتياجات تعدها مؤسسات املنظومة ابلتشاور مع تكل ادلول 

 ورشاكهئا املعنيّي.

ن المتويل ايذ  ميكن التنبؤ به لك  مبا أأنن  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة هذه الأنشطة متول من املزيانية العادية للويبو، فاإ

 . يف الربانمج واملزيانية، مضمونس نتّي، كام هو مبّي

 مقبوةل القبولوضع 

 نفنذت التنفيذحاةل 

 شعبة أأداء الربانمج واملزيانية مدير ،قطاع التمنيةل انئب املدير العام اجلهة املسؤوةل

 

 7التوصية 
دارة تكل املؤسسات،  ينبغي للهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة وجمالس اإ

ىل معل املنتدايت  ىل العمل اجلار  للجنة الإحصائية للأمم املتحدة، وعند الاقتضاء، اإ استنادًا اإ

ىل ادلول  يالء املشرتكة بّي الواكلت وأأفرقة اخلرباء املنشأأة لتقدمي املشورة اإ الأعضاء، أأن تكفل اإ

الاعتبار رصاحة خلصوصية ادلول اجلزرية الصغرية النامية دلى حتديد عنارص أأطر الرصد 

بالغ عن التقدم احملرز بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة، حبيث تتواءم العمليات  واملساءةل لالإ

ق   لميي.واملؤرشات مع احتياجاهتا وأأولوايهتا احملددة عىل الصعيدين الوطين والإ

املشاركة يف العمليات ، من خالل د واملساءةل ملسار سامواتدمع الويبو وضع أأطر مناس بة للرص تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

 الاستشار  املشرتك بّي الواكلت املعين ابدلولاملشرتكة بّي الواكلت ذات الصةل )مثل الفريق 

 (.عة للشؤون الاقتصادية والاجامتعيةاللجنة التنفيذية املوساجلزرية الصغرية النامية و 

 مقبوةل القبولوضع 

 نفنذت التنفيذحاةل 

 شعبة العالقات اخلارجية مدير، قطاع التمنيةل انئب املدير العام اجلهة املسؤوةل
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JIU/REP/2016/7 "جلزرية الصغرية النامية: لدلول ا اس تعراض شامل لدلمع ايذ  تقدمه منظومة الأمم املتحدة

 )تمتة( "الهنائية النتاجئ

 8التوصية 
دارة مؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن تنسق هجودها يف تصممي أأطر للرصد  ينبغي جملالس اإ

واملساءةل وأأدوات مكيفة وفقًا لقدرات ادلول اجلزرية الصغرية النامية من أأجل رصد تنفيذ مسار 

فادة بشأأن تنفيذها، مع العمل املعجل وغريه من الولايت العاملية املتصةل  ابلتمنية املس تدامة والإ

 جتنب عبء أأطر الإبالغ املتعدد.

املشاركة يف العمليات ، من خالل د واملساءةل ملسار سامواتدمع الويبو وضع أأطر مناس بة للرص تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

 لواكلت املعين ابدلولالاستشار  املشرتك بّي ااملشرتكة بّي الواكلت ذات الصةل )مثل الفريق 

 (.اللجنة التنفيذية املوسعة للشؤون الاقتصادية والاجامتعيةاجلزرية الصغرية النامية و 

 مقبوةل القبولوضع 

 نفنذت التنفيذحاةل 

 شعبة العالقات اخلارجية مدير ،قطاع التمنيةل انئب املدير العام اجلهة املسؤوةل
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JIU/REP/2016/4 " واكتشافه والتصد  هل يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدةمنع الغش"  

ن مجيع التوصيات 2016 يونيو 28أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  جديدة عىل ادلول الواردة فيه . ومن مث فاإ
 الأعضاء يف س ياق هذا التقرير.

 16التوصية 
دارة يف مؤسسات  منظومة الأمم املتحدة القيام مبا ييل: أأن ينبغي للهيئات الترشيعية وجمالس الإ

تدرج لك مهنا يف جدول أأعاملها بندًا دامئًا أأو اثبتًا يتعلق مبنع الغش والكشف عنه والتصد  هل؛ 

وأأن جتر  اس تعراضًا س نواًي للتقرير الإدار  املوحد والشامل ايذ  يقدمه الرئيس التنفيذ  عن 

وجيه والإرشاف الرفيعي املس توى بشأأن املسائل س ياسة وأأنشطة ماكحفة الغش؛ وأأن توفر الت

 ذات الصةل ابلغش.

تس تعرض ادلول الأعضاء التقرير الس نو  ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، فضال عن تقرير أأداء  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

، حسب الاقتضاء، معلومات عن أأنشطة انرير شمل التقي . و اخملصصة وراتادلالربانمج يف 

 الغش. ماكحفة

 مقبوةل القبولوضع 

 نفنذت التنفيذحاةل 

 مدير ختطيط الربامج والشؤون املالية )املراقب املايل(  اجلهة املسؤوةل

 

JIU/REP/2016/2 "التخطيط لتعاقب املوظفّي يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة"  

ن مجيع التوصيات 2016 يوليو 5أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  جديدة عىل ادلول الواردة فيه . ومن مث فاإ
 الأعضاء يف س ياق هذا التقرير.

 1التوصية 
دارة يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن متارس دورها  ينبغي للهيئات الترشيعية/جمالس الإ

دخال التخطيط الرمسي لتعاقب املوظفّي يف مؤسساهتا  و/أأو الرقايب وتدرس أأس باب عدم، اإ

ىل الرؤساء التنفيذيّي  دخاهل، مبا يف ذكل مدى كفاية المتويل احلايل؛ وأأن تطلب اإ التأأخري يف اإ

بطاء، حبلول هناية  دخال التخطيط الرمسي لتعاقب املوظفّي، دون مزيد من الإ لهذه املؤسسات اإ

 .2017عام 

طار معلية ختطيط قد نفذت الويبو ل تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة القوى العامةل اليت موارد التخطيط لتعاقب املوظفّي يف اإ

 .دعام اكمال تكنولوجيا املعلوماتل تدمعها منصة 

 مقبوةل القبولوضع 

 نفنذت التنفيذحاةل 

دارة املوارد البرشية مدير  اجلهة املسؤوةل  اإ

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2016_4_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2016_2_Arabic.pdf
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 2015عام توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف   اثلثًا.

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

بالغها ينبغي أأن تتيح الهيئات الترشيعية يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة لأمّي املظامل  5التوصية  اإ
 .ابنتظام ابملسائل اليت يمت حتديدها

ىل  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة متع ابنتظام مع لكننه جي الترشيعية. و الويبو  اتهيئل يقدم مكتب أأمّي املظامل تقريرا رمسيا اإ
قد و جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ملناقشة املسائل النظامية حسب الاقتضاء، 

ىل ادلول الأعضاء. املسائل املطروحة ترفع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بدورها  اإ
 .عوجل قدالتوصية موضوع هذه  أأنكل، نرى يذو

 مقبوةل القبول

 نفنذت التنفيذ

 أأمّي املظامل اجلهة املسؤوةل

 

  

 "مل تبدأأ" مس بقا

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2015_6_Arabic.pdf
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 2014عام توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف   .رابعاً 

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

ينبغي للهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن توجه الرؤساء التنفيذيّي  3التوصية 
نشاء نظام يمت  ىل اإ بالغ الأشخا  املعينّي لإدارة العقود بعد منحها، ملؤسساهتا اإ مبوجبه اإ

دارة عقد ما، والتأأكد من امتالكه م املؤهالت خطيًا، خبضوعهم للمساءةل ومبسؤولياهتم عند اإ
 .الالزمة لإدارة العقد

لأداة التقنية لإدارة وضعت الويبو قاعدة البياانت الالزمة لالس تجابة لهذه التوصية ومتتكل ا تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 .2017يف عام  نجزيك ي تدريب حمدد ل حاليا اختصاصات وتوضع  الإخطارات.

 مقبوةل القبول

 قيد التنفيذ التنفيذ

 مدير، شعبة املشرتايت والسفر اجلهة املسؤوةل

 

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

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

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

، 2016 عقدت يف عام اليتهتا اخلامسة والعرشين واصلت جلنة الربانمج واملزيانية، يف دور تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
عىل أأساس املقرتحات املقدمة من ادلول الأعضاء. وقررت  ومكةبشأأن موضوع احل امناقشاهت

جلنة الربانمج واملزيانية، بعد مداولهتا، مواصةل مناقشة املسأأةل يف دورهتا السادسة والعرشين 
عداد عرض بشأأن الإصالح ادلس تور  لعام  لمتستوا، 2017يف يوليو   .2003من الأمانة اإ

الأمانة يف ادلورة اليت عرضهتا  الإصالح ادلس تور  ليةالأعضاء علام حباةل مع وأأحاطت ادلول 
م ، 2017السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف يوليو  والمتست من الأمانة أأن تقدن

ىل ادلورة  لتفاقية الويبو  .2003و 1999للجنة املزيانية عن وضع تنفيذ تعديالت  28تقريرا اإ
 .وسائر املعاهدات اليت تديرها الويبو

 مقبوةل القبول

 قيد التنفيذ التنفيذ

 املستشار القانوين اجلهة املسؤوةل

 

 "قيد التنفيذ" مس بقا
ث التقيمي  حدنِّ

 "قيد التنفيذ" مس بقا

ث التقيمي  حدنِّ

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2014_9_Arabic.pdf
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  6التوصية 
 يف الويبو.مزيد من التنوع اجلغرايف داخل قوة العمل املهنية 

ىل اللجنة يف دورهتا السابعة عن التوزيع اجلغرايف وعرضه ع ارئيس جلنة التنس يق تقرير  أأعدن  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
توصيات أأولية وأأدرج فيه مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، ، يف 2016والأربعّي يف أأكتوبر 

 لتحسّي التوزيع اجلغرايف.

 مقبوةل القبول

 نفنذت التنفيذ

دارة املوارد البرشية اجلهة املسؤوةل  مدير اإ

 

  

 مس بقا "قيد النظر"
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 2012عام توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف     .خامساً 

JIU/REP/2012/9 ىل دفع املبلغ الإجاميل   بدًل من الاس تحقاقات" املقطوع: "اللجوء اإ

ىل رؤساهئا التنفيذيّي ةالإدار  هيئاتتطلب الهيئات الترشيعية/ينبغي أأن  3التوصية  ن مل يالقيام اإ  كن، اإ
قامة اليويم الإضايف )تعليق دفع بب ، بعد فعلوا ذكلقد  لمسؤولّي ل املائة( يف  40أأو  15دل الإ

 ت.نظاميسافرون عىل حساب مزيانيات امل ايذين 

شرتكة حاليا ابس تكامل اس تعراضها "س ياسات السفر اجلو  يف تقوم وحدة التفتيش امل  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 منظومة الأمم املتحدة: حتقيق ماكسب يف الكفاءة ووفورات يف التاكليف وتعزيز املواءمة".

فامي  الأخرىوستبقى التوصية، شأأهنا يف ذكل شأأن ماكسب الكفاءة ووفورات التاكليف 
 .ق الاس تعراض املذكور أأعالهمضن س ياقيد النظر ، السفر يف همام رمسيةخيص 

  قيد النظر القبول

  التنفيذ

 شعبة املشرتايت والسفر ،مدير اجلهة املسؤوةل

  

 ل يوجد أأ  تغيري منذ الوضع السابق 

ث التقيمي  حدنِّ

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2012_9_Arabic.pdf
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 2010عام توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف   .سادساً 

JIU/REP/2010/3 " الأخالق يف منظومة الأمم املتحدةقواعد" 

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

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

يف  ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية )املرفق الأول للنظام املايل ولحئته(اس تعرضت ادلول الأعضاء  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
نهاملنقح من ميثاق الرقابة ادلاخلية  22وتنص الفقرة  .2016عام لمجعياهتا  يتعّي ": للويبو عىل أأن

بالغ مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابدعاءات سوء السلوك الصادرة ضد املدير العام، ويتعّي عىل  اإ
ىل رئيَسي امجلعية العامة وجلنة التنس يق وأأن  مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يرفع الأمر فورا اإ

زاء س بل الترصف الواجب. وتقدم اللجنة  يلمتس مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ
جراء تقيمي أأويل أأو الرتتيب  ذا اكن يتعّي اإ ىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية حول ما اإ مشورة اإ

ىل ر  لإجرائه من قبل حمقق خاريج مس تقل. ئيس وبناء عىل نتاجئ التقيمي، تقدم اللجنة توصية اإ
ذا اكن يتعّي أأن يطلب من مدير شعبة الرقابة  امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق حول ما اإ

ىل كيان خاريج مس تقل للتحقيق فهيا. حاةل املسأأةل اإ غالق القضية أأو اإ ذا مل يتوصل  ادلاخلية اإ واإ
رشاك انئيب رئيس ذا اقرتحا عدم الأخذ بتوصية اللجنة، يتعّي اإ ىل اتفاق أأو اإ امجلعية  الرئيسان اإ

ويف حاةل الإحاةل، يتعّي عىل اللجنة أأن تقدم  العامة وانئيب رئيس جلنة التنس يق يف القرار.
ىل الرئيسّي بشأأن اختصاصات التحقيق وبشأأن كيان حمقق مالمئ.  "املشورة اإ

نهمن ميثاق الرقابة ادلاخلية  23وتنص الفقرة  ىل ": املنقح للويبو عىل أأن حيامث اكنت مثة حاجة اإ
ل مشور سداء تكل املشورة يف غضون شهر، اإ نه يتعّي اإ ة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، فاإ

ذا اس تدعت درجة تعقيد املسأأةل مزيدًا من الوقت.  "اإ

 مقبوةل القبول

 نفنِّذت التنفيذ

 مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اجلهة املسؤوةل

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

ث التقيمي   ُحدن

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

 2017منتصف يوليو الويبو يف  تعيناليت  2قيد النظرقامئة تقارير وحدة التفتيش 

م هذا املرفق روابط ىل  ش بكية يقدنِّ 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/2017/2 التقياميت اليت تقودها اجلهات املاحنة 

 ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة

  

JIU/REP/2016/10 دارة املعارف يف منظومة الأمم املتحد  الأول والثايناملرفقان   ةاإ

JIU/REP/2016/9 منظومة الأمم املتحدة يفالمة والأمن الس   

JIU/REP/2016/8  حاةل وظيفة املراجعة ادلاخلية للحساابت

 يف منظومة الأمم املتحدة

  

JIU/REP/2016/7  اس تعراض شامل لدلمع ايذ  تقدمه

لدلول اجلزرية  منظومة الأمم املتحدة

 الصغرية النامية: النتاجئ الهنائية

  

JIU/REP/2016/4  منع الغش واكتشافه والتصد  هل يف

 منظومة الأمم املتحدة مؤسسات

  جملس الرؤساء التنفيذيّي عليقاتت 

JIU/REP/2016/2  املوظفّي يف  تعاقبل التخطيط

 ةمنظومة الأمم املتحدمؤسسات 

  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيّي

JIU/REP/2015/6  أأمّي املظامل اليت اس تعراض خدمات

منظومة  املنظامت عىل نطاق توفرها

 املتحدة الأمم

  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيّي

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

 املتحدة الأمم

  التنفيذيّيتعليقات جملس الرؤساء 

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

 العاملية للملكية الفكرية

 تعليقات الويبو 
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 تقارير وحدة التفتيش املشرتكة اليت تضم توصيات مفتوحة ومهنا التوصيات الواردة يف هذا التقرير. 

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2017_2_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2017_2_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_10_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/en/reports-notes/CEB%20and%20organisation%20documents/Annexes%20I-II.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_9_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_8_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_8_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_7_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_7_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_7_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_7_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_4_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_4_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/A_71_731_Add1_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_2_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_2_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/A_71_393%20Add1_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/A_71_393%20Add1_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_6_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_6_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_6_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/A_71_117Add1_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/A_71_117Add1_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2014_9_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2014_9_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/A_70_676-Add1_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2014_2_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2014_2_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/WIPO%20Comments_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/WIPO%20Comments_Arabic.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/2013/1 اس تعراض التفاقات الطويةل الأجل يف 

 املشرتايت يف منظومة الأمم املتحدة جمال

  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيّي

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

 ل من الاس تحقاقاتبد

  جملس الرؤساء التنفيذيّي تعليقات

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

 منظومة الأمم املتحدة

  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيّي

JIU/REP/2010/3  تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيّي منظومة الأمم املتحدةقواعد الأخالق يف  

 والوثيقة[الثاين ]هناية املرفق 

https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2013_1_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2013_1_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/ar/reports-notes/CEB%20comments/CEB_JIU_REP_2013_1.pdf
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_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/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_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

