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الجمعية العامة للويبو 
الدورة الرابعة والعشرون (الدورة العادية الرابعة عشرة) 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

قرارات األمم المتحدة ومقرراتها 
ولجنة التنسيق االدارية ووحدة التفتيش المشترآة 

اضافة الى تقرير المدير العام 
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ـــة  تقريـر وحـدة التفتيـش المشـترآة (JIU/REP/99/3) بشـأن "نظـام الميزانيـة القـائم علـى النتـائج : تجرب
منظمات األمم المتحدة." 

 
ــة خاصـة  ∗ والذي تسلمته األمانة مؤخرا بأهمي يتسم تقرير وحدة التفتيش المشترآة المذآور سابقا - ١
بالنسبة الى الدول األعضاء في الويبو ألنه يشير الى الدور الريادي الذي أدته الويبو والدول األعضاء فيها 
ــة األمـم المتحـدة التـي  بوضع نظام الميزانية القائم على النتائج . وتعتبر الويبو المنظمة الوحيدة في منظوم
استعانت بجميع عناصر الميزانية القائمة على النتائج (أي األهداف والنتائج المرتقبة والمحققة ومؤشـرات 
األداء وقيـاس األداء علـى أسـاس النتـائج المرتقبـة وتقديـم تقريـر بذلـك الـى الـدول األعضـاء فـي وثيقــــة 
 . (A/34/2 الوثيقـة) منفصلة) في صياغـة مشـروع برنامجـها وميزانيتـها لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١
وباسـتثناء الويبـو ، ال تحمـل معظـم الوثـائق األخـيرة لميزانيـات األمـم المتحـدة والوآـاالت المتخصصـــة 
والوآالة الدولية للطاقة الذرية آثارا لصياغة الميزانية صياغة آاملة على أســاس النتـائج . وال يـزال نظـام 

الميزانية القائم على النتائج في طور االعداد بالنسبة الى تلك المنظمات .  
 

وتالحظ وحدة التفتيش المشترآة أن النجاح في االصالحات المدخلة على الميزانية ، بما في ذلك  - ٢
صياغتها على أساس النتائج ، يقتضي مناخا من الثقة والتفاهم بين الدول األعضاء واألمانة وتوافق اآلراء 
فيما بين الدول األعضاء . ويوضح التقرير أن التجربة قد أثبتت األهمية التي تتحلى بها المبادرة الشخصية 
للرئيس التنفيذي وقيادته في أداء الدور الريـادي فـي وضـع الميزانيـة علـى أسـاس النتـائج وتنفيذهـا وفـي 
استشارة الدول األعضاء واشراآها في تلك العملية للتأآد من تلبيـة مصالحـها واحتياجاتـها وبذلـك ضمـان 
التزام األمانة باعتماد نظام الميزانيــة القـائم علـى النتـائج وتحقيـق المشـارآة الفعليـة للـدول األعضـاء فـي 
صياغة الميزانية على أساس النتائج . وال بد من مشارآة الطرفين لضمان نجاح عمليــة صياغـة الميزانيـة 
على أساس النتائج . وعالوة على ذلك ، يشير تقرير وحدة التفتيش المشترآة الى أن اعتماد نظام الميزانية 
ــى تحسـين دور الـدول األعضـاء فـي االدارة بزيـادة اشـتراآها الفعلـي فـي اتخـاذ  القائم على النتائج أدى ال

القرارات المتعلقة بالبرنامج والميزانية .  
 

وتتضمن الفقرة السابقة وصفا وجيها عن تجربة الويبـو فـي تطبيـق نظـام الميزانيـة القـائم علـى  - ٣
النتائج . 

 
ــى االحاطـة  ان الجمعية العامة للويبو مدعوة ال - ٤

علما بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
 

                                                 
تقرير وحدة التفتيش المشترآة مخصص لذآرى الفقيد السيد/جواآيم بيلغر ، المراقب السابق لدى الويبــو ، الـذي توفـي   ∗

في الحادث المأساوي لتحطم طائرة الخطوط الجوية السويسرية فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٨ وقـد أدى دورا رياديـا فـي 
وضع نظام الميزانية القائم على النتائج . 


