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WO/PBC/30/4 ADD. 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019یونیو  25التارخي: 

 وامليزانية الربنامج جلنة

 الثالثون الدورة
 2019 یولیو 12ٕاىل  8جنیف، من 

 إضافة إىل تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

 أ�مانة من ٕا�داد

) ردود ٕادارة الویبو �ىل التوصیات الصادرة عن مراجع احلسا�ت .WO/PBC/30/4 Addتتضمن هذه الوثیقة (
 ).WO/PBC/30/4اخلار�، كام يه مبّینة يف "تقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار�" (الوثیقة 

[تيل ذ� ٕاضافة ٕاىل تقر�ر مراجع احلسا�ت 
اخلار�]
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 ردود ٕادارة الویبو �ىل التوصیات الصادرة عن مراجع احلسا�ت اخلار�

 إالدارة املالیة

 1التوصیة 

مع احلفاظ يف يف البیا�ت املالیة،  لیكون ٔأكرث ٕاجيازافصاح االٕ يف نطاق  والنظر ة،املالی اتتعلیقال �كو�ن  ٕا�ادة النظر يف
 املايل. إالبالغ�متثال ملعایري  الوقت نفسه �ىل

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 2التوصیة 

�فع احلسا�ت املس�تحقة القبض واحلسا�ت املس�تحقة ااملزيانیة لضامن حتلیل  مراقبة ملراجعة حسا�ت انتظاماهنج ٔأكرث  وضع
 .للتحصیل�نتظام، واختاذ إالجراءات التصحیحیة عند الرضورة للعنارص القدمية و/ ٔأو �ري القاب� 

 الرد

قبلت إالدارة هذه التوصیة. وستنظر إالدارة يف هنجها ٕازاء مراجعة حسا�ت مراقبة املزيانیة لضامن اك�� وتوثیقه �ىل النحو 
 التام مبا ميكّن من امليض قدما.

 ة والضام�تاحلومك

 3التوصیة 

، ودجمها يف بيئة هتامراقبو  هتاأ�ساس�یة ؤأمتت املؤسس�یةتعز�ز العملیات يف أ�دوات الت�لیلیة لالس�تفادة من سرتاتیجیة اضع و 
 دمع بیان الرقابة ا�ا�لیة.ی دلیالبوصفها  الرقابة

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.
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 4التوصیة 

اليت  مما یتيح �س�تفادة من النتاجئشعبة الرقابة ا�ا�لیة مع الفرتة املالیة، ل تقار�ر ال تخطیط وٕا�داد ال يف مواءمة دورة  النظر
 .بیان الرقابة ا�ا�لیةضام�ت تتوصل ٕا�هيا يف 

 الرد

املواءمة، س�ُیقدم تقبل شعبة الرقابة ا�ا�لیة هذه التوصیة. ولكن ینبغي �نتباه ٕاىل ٔأنه �الل الفرتة �نتقالیة الالزمة لت� 
) ٔ�غراض دورات 2019ٕاىل د�سمرب  2019ٔأشهر (من یولیو  6ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانیة وامجلعیة العامة تقر�ر عن 

 .2020 �ام

 إالدارة القامئة �ىل النتاجئ واملوارد البرشیة

 5التوصیة 

ٔأن التقار�ر ا�ا�لیة تتضمن املؤرشات  لضامنا�ا�يل، التبلیغ ٕاطار مع مراجعة النطاق ملواءمة ٕاطار إالدارة القامئة �ىل النتاجئ 
مواءمة املراقبة ا�ا�لیة مع ٔأولو�ت أ�داء واملؤرشات احملددة يف الرب�مج و املس�ت�دمة يف معلیة إالدارة القامئة �ىل النتاجئ. 

 و�سجیل التقدم احملرز يف تنفيذ خطط العمل �نتظام. ،واملزيانیة

 الرد

 ارة هذه التوصیة.قبلت إالد

 6التوصیة 

مناسب ملواءمة أ��شطة مع أ�هداف  متوازنة �ىل حنؤأن مؤرشات أ�داء الرئيس�یة �لك �ر�مج حتتوي �ىل تدابري  ضامن
 �سرتاتیجیة.

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 7التوصیة 

�ىل قدرهتا اء يف مر�� تصممي املؤرشات، للتأٔكد من اس�ت�دا�ا ٕالثبات أ�د املزمعاجلوانب العملیة ٔ�نظمة البیا�ت  دراسة
 .2020/21 للثنائیة بقوة يف بدایة الرب�مج واملزيانیة هامجع مؤرشات أ�داء الرئيس�یة وقياس 

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.
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 8التوصیة 

يف املائة من  100 أ�داء�كون  عندما ،املس�تقبل يف ��اكمل" لٕالبالغ عن أ�داء ٕاىل ا�ول أ�عضاء حتقق" معیار اس�ت�دم
 .�ىل أ�قل ،القمي املس�هتدفة

 الرد

یُعد تقيمي حتقيق املؤرشات مضن نطاق ما من املامرسات الشائع اتباعها يف إالدارة القامئة �ىل النتاجئ. و�لتايل ستنظر إالدارة 
 بتعمق يف هذه التوصیة.

 9التوصیة 

احلالیة التقدم احملرز يف معاجلة أ�ولو�ت أ�ربع احملددة يف اسرتاتیجیة املوارد  تقيمي ٕاىل ٔأي مدى تقيس مؤرشات أ�داء
 .قياسا سل�، هبدف تطو�ر مؤرشات �دیدة ٔأو بدی�، حيث تو�د ٕاما ثغرات �برية ٔأو �ركزي مفرط 21-2017البرشیة 

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 10التوصیة 

ٔأن تعكس  أ�داء يف الرب�مج واملزيانیة ميكن ل�ول أ�عضاء تفسريها "مبفردها"؛ و(ب)ضامن وجود (ٔأ) �افظة ملؤرشات 
 .أ�سس املرجعیة وأ�هداف بصورة حقيقية التقدم احملرز بني الثنائیات

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 11التوصیة 

عن التقدم احملرز (ومؤرشات مبكرة لتقيمي  تبلیغوال ، 2018رصد تنفيذ إالجراءات الواردة يف خطة معل �اكفؤ اجلنسني لعام 
 أ��ر) يف تقار�ر املوارد البرشیة املس�تقبلیة.

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 12التوصیة 

 التعاون مع ا�ول أ�عضاء ٕالزا� اللبس حول ا�متثیل اجلغرايف للقوى العام�.

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.
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 13التوصیة 

ؤأولو�ت اسرتاتیجیة  ،ليب احتیا�ات العمل احلالیةت ا، للتأٔكد من ٔأهناليت تقد�ا اتفعالیة التدریبدى ممراجعة 
 .املواهب ٕادارة

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 14التوصیة 

مواطن  وحتدید املو�ه، لتدریبل ، �وس�ی� يف التدریباتعالمات تقيمي أ�داء ل اس�ت�دام املدى ا�اكملالتأٔكد من 
 .أ�داء ضعف

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 15التوصیة 

ٔأكرب من املساء�  قدر تنطوي �ىلمتوسط غیاب املوظفني، وٕاد�ال ٔأسالیب املامرسة اجلیدة اليت  تقلیصالنظر يف طرق 
 ، مبا يف ذ� النظر يف مقابالت العودة ٕاىل العمل.املريض التغیبعن 

 الرد

 وصیة.قبلت إالدارة هذه الت

 16التوصیة 

واسعة من قضا�  طائفةلقياس تصورات املوظفني حول  املرجعي س�نوي للموظفني للتأٔكد من أ�ساس اس�تقصاءٕاجراء 
تقيمي س�تقصاء ميكن لالو فعالیة س�یاسة املوارد البرشیة وتنفيذها.  وقياس ،املوارد البرشیة اليت تدمع أ�هداف �سرتاتیجیة

والتحرش يف ماكن العمل وإالدارة والشفافية وقياس تصورات املوظفني حول ا�مع  هطو�ر والرفاموضو�ات مثل التحفزي والت
 مثل املوارد البرشیة. ،متكنيا� املقدم من وظائف 

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 [هنایة الوثیقة]
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