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 إلنكيليزة ابالأصل: 
 1041 ةوليو 41التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  4جنيف، من   1041 سبمترب 5ان

 
 

 املشرتكة بشأن استعراض اهليئات التشريعية للويبوتقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش 

عداد مان  من ان  الأ

 اليت وضعهتا بعدتقّدم هذه الوثيق  حمل  عن وضع تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتك  للهيئات الترشةعي  للوةبو  .4
ىل  1040 يف الفرتة منمعليات الاس تعراض اليت أأجرهتا  املشرتك  وحدة التفتيش وهجهتا اليت توصيات ال ، وتتضّمن 1042ان

ىل الهيئات الترشةعي   مري يف الوةبو. و يس  للوةبو عقب اس تعراض اإلندارة والت ان ردود الأمان  الاكمةل عىل اس تعراض وحدة  تُقَدَّ
ىل جلن  الربانمج وامليزاني  وميكن الاّطالع علهيا يف  ( منفصةلة JIU/REP/2014/2)الوثيق   املشرتك التفتيش  ان

 .WO/PBC/22/20 الوثيق 

ىل الهيئات الترشةعي   .1 ىل سؤسسات منووم  الأ م املتددة ملوةتضمن مرفق هذه الوثيق  التوصيات املوهج  ان ضاف ة ان ان
يف اترخي هذا التقرير وتكل اليت نُفَِّّذت  اليت اكنت عالق املرفق التوصيات  وةتضّمنالوضع احلايل لقبول/تنفيذ هذه التوصيات. 

 (.WO/PBC/21/16ن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتك  )منذ التقرير السابق ع

ىل الهيئات الترشةعي  للوةبو،  11وتضّمن التقرير السابق  .2 ىل التوصيات اليت نُفَِّّذت وتكل  مع اإلنشارةتوصي  موهج  ان ان
ر يف هذا التقرير. مناس ب  ومل تتكاليت مل تكن  ىل التقرير، وبذكل أأص وأأضيفرَّ بح عدد التوصيات ت أأربع توصيات جدةدة ان

 لتايل:ويه اك، توصي ة  11اإلنجاميل الواردة يف املرفق 

لَت ونُفَِّّذت؛ اثنتا عرشة )أأ(  توصي  قُبِّ

لتا وجيري العمل عىل تنفيذها؛ )ب(  وتوصيتان قُبِّ

 النور.وعرش توصيات قيد  )ج(
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 .املقرتح فقرة القرار  وفامي ةيل .1

بوضع طت جلن  الربانمج وامليزاني  علامة اأأح .5
ىل  تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتك  املوهج  ان

بأأن أأحاطت علامة أأةضاة الهيئات الترشةعي  للوةبو و 
لتا وهام قيد  ةاثنيت عرش  َذت واثنتني ُقبِّ توصي  نُّفِّ

. النورالتنفيذ وعرش توصيات إل تزال قيد 
 (.WO/PBC/22/23 )الوثيق 

 [ ]ةيل ذكل مرفق الوثيق 
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 املرفق

ىل الهيئات الترشةعي  للوةبواملوهج  توصيات وحدة التفتيش املشرتك    ان
 

  تقيمي اإلندارة/اجله  املنسق  التنفيذ القبول اجله  املسسؤوةل التوصي 

 1041توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتك  يف س ن  

JIU/REP/2014/2: "الوةبو( س تعراض اإلندارة والتس يري يف املنوم  العاملي  للملكي  الفكرة ا(" 

ةنبغي أأن تراجع امجلعي   .4التوصي  

طار احلومك  يف الوةبو  العام  للوةبو ان

وكذكل املامرسات احلالي  هبدف 

تعزيز قدرة الهيئات الرئاس ي  عىل 

رشاد معل املنوم  ورصده. ويف  ان

طار  هذه العملي ، قد ترغب ادلول ان

الأعضاء يف أأن تنور خالل 

مداوإلهتا يف اخليارات املقرتح  هبذا 

 التقرير.

 20أأرسل املدير العام للوةبو يف   النورقيد  رئيس املوظفني

ىل رئيس  امجلعي   1041ماةو  رساةل ان

ىل  العام  للوةبو إلسرتعاء انتباهها ان

 هذه التوصي .

تعيد جلن  ةنبغي أأن . 6التوصي  

التنس يق النور يف املبادئ احلالي  

املتعلق  ابلتوزةع اجلغرايف بغي  ضامن 

مزةد من التنوع اجلغرايف داخل 

 القوى العامةل املهني  يف الوةبو.

دارة  مدير ان

 املوارد البرشة 

أأرسل املدير العام للوةبو رساةلة يف   قيد النور

ىل رئيس جلن   1041ماةو  20 ان

ىل  الوةبو للتنس يق إلسرتعاء انتباهه ان

 هذه التوصي .

 1042توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتك  يف س ن  

JIU/REP/2013/1 :" اس تعراض اإلتفاقات الطوةةل الأجل يف جمال املشرتايت" 

ةنبغي أأن متارس الهيئات  .5التوصي  

الترشةعي /جمالس اإلندارة دورها 

الرشاء والأنشط  الرقايب عىل همم  

املتعلق  ابملشرتايت بغرض التأأكد 

من أأن همم  الرشاء تسؤدي عىل حنو 

مالمئ دورها الاسرتاتيجي وأأن 

الأنشط  املتعلق  ابملشرتايت، مبا 

فهيا اإلتفاقات الطوةةل الأجل، جيري 

الاضطالع هبا عىل أأساس خطط 

 واسرتاتيجيات سلمي  للرشاء.

مدير شعب  

املشرتايت 

 والسفر

املشرتايت عن أأنشط   تبلّغ الوةبو نُفذت قبوةلم 

 بواسط  املتوقع وحتقيق النتاجئ 

ىل  تقرير أأداء الربانمج اذلي ترسهل ان

ابنتوام ادلول الأعضاء وختضع 

لعمليات تدقيق ةنفذها مدققون 

خارجيون وداخليون وتقدم تقارير 

ىل  جلن  الوةبو الاستشارة  ابنتوام ان

عن سري تنفيذ  املس تقةل للرقاب 

 توصيات املدققني.

 1041توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتك  يف س ن  

JIU/REP/2012/2"دارة اإلنجازات املرضي  يف منووم  الأ م املتددة  : "ان

. ةنبغي أأن تطلب 5التوصي  

الهيئات الترشةعي  للمسؤسسات 

التابع  ملنووم  الأ م املتددة من 

الرؤساء التنفيذةني تزوةدها بتقارير 

شامةل، س نوة  أأو مرة لك س نتني، 

دارة  مدير ان

 املوارد البرشة 

حصائي  عن  نُفذت مقبوةل تقّدم الوةبو بياانت ان

ىل  اإلنجازات املرضي  والتغيّب ان

تقريرها الس نوي  يفادلول الأعضاء 

 عن املوارد البرشة .
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  تقيمي اإلندارة/اجله  املنسق  التنفيذ القبول اجله  املسسؤوةل التوصي 

عن اإلنجازات املرضي  تتضمن 

حصائي  وبياانت عن  بياانت ان

التيلف  والتدابري املتخذة من طرف 

ب يف املسؤسس  للدد من التغيّ 

جازات مرضي   .ان

JIU/REP/2012/8 :" اس تعراض النوم املركزة  لتخطيط املوارد يف منوامت الأ م املتددة" 

ةنبغي للهيئات . 1التوصي  

الترشةعي /جمالس اإلندارة يف 

مسؤسسات منووم  الأ م املتددة أأن 

تضطلع عىل أأساس مس متر بدورها 

يف مراقب  مشارةع نوم التخطيط 

رشاف علهيا، مبا  اليت تعنهيا واإلن

يشمل تطبيقها، وصياكهتا، 

وس ياسات توسعهتا، وفعاليهتا من 

جناز أأهدافها  حيث التيلف ، وان

 عام .ال

دارة مدير  ان

ختطيط الربامج 

 والشسؤون املالي 

ترشف جلن  الربانمج وامليزاني  عىل  نُفذت مقبوةل

التخطيط تنفيذ حمفو  مرشوعات 

 لموارد املسؤسس ي .ل

JIU/REP/2012/9:  ىل دفع املبلغ اإلنجاميل  بدإلة من الاس تحقاقات" دفع  واحدة"اللجوء ان

. ةنبغي أأن تطلب 4التوصي  

دارات الهيئات  الترشةعي /جمالس اإلن

يف مسؤسسات منووم  الأ م املتددة 

ىل الرؤساء التنفيذةني للمسؤسسات  ان

عداد تقرير عن اس تخدام  املعني  ان

جاميل دفع  واحدة  خيار دفع مبلغ ان

جازة زايرة الوطن  للسفر يف ان

ةتضمن، يف مجةل أأمور، مقارن  عىل 

اتح   مدى فرتة س نتني لتاكليف ان

جام يل دفع  واحدة خيار دفع مبلغ ان

وتاكليف تنومي ترتيبات السفر 

وةنبغي  ملوظفي املقار املس تحقني.

دارة،  للهيئ  الترشةعي /جملس اإلن

دلى اختتام النور يف التقرير، أأن 

ذا اكن  1045تبتَّ يف عام  فامي ان

جراء يُرى أأنه مالمئ  ةنبغي اختاذ أأي ان

 يف هذا الشأأن.

مدير شعب  

املشرتايت 

 والسفر 

ُ  مقبوةل جاميل درست الوةبو  فذتن خيار دفع مبلغ ان

جازة زايرة  دفع  واحدة للسفر يف ان

شعب  ، كام اس تعرضهتا أأةضاة الوطن

يف  التدقيق ادلاخيل والرقاب  اإلندارة 

عن س ياسات  1041تقريرها عام 

س ياس  تتيح السفر يف الوةبو. و 

ىل الوةبو املتعلق  ابن  جازة الزايرة ان

عىل الوطن للموظفني خيار احلصول 

املبلغ اإلنجاميل دفع  واحدة. 

والمتست ادلول الأعضاء يف مجعياهتا 

ىل " 1042عام  من الأمان  السعي ان

طار  حتقيق املزةد من الوفورات يف ان

امليزاني  العادة ، من خالل مجةل 

أأمور مهنا تنفيذ مجيع توصيات شعب  

التدقيق ادلاخيل والرقاب  اإلندارة  

 ". وصدرتبشأأن س ياس  الأسفار

جازة  زايرة الوطن املراجع  س ياس  ان

 .1041يف عام 
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. ةنبغي أأن تطلب 2التوصي  

دارة يف  الهيئات الترشةعي /جمالس اإلن

ىل  مسؤسسات منووم  الأ م املتددة ان

ن مل يس بق هلم  رؤساهئا التنفيذةني، ان

أأن فعلوا ذكل، تعليق دفع بدل 

قام  اليويم اإلنضايف )بنس ب    45اإلن

ىل اب 10أأو  املسسؤولني اذلين ملائ ( ان

يسافرون عىل حساب ميزانيات 

 .املسؤسسات

مدير شعب  

املشرتايت 

  والسفر

قام  اليويم  اس ُتعرض مسؤخراة   قيد النور بدل اإلن

 وُخفض.الرحالت الليلي   خالل

قام  اليويم  وتُدَرس مسأأةل بدل اإلن

  .اإلنضايف

JIU/REP/2012/10: " العالقات بني املوظفني واإلندارة يف واكإلت الأ م املتددة املتخصص  واملنووم  املشرتك" 

. ةنبغي جملالس اإلندارة يف 5التوصي  

قيد الاس تعراض اليت  املسؤسسات

لها مقر ميداين تيليف رؤساهئا 

عداد  التنفيذةني بأأن ةضمنوا، عند ان

تقارير بشأأن قضااي املوارد البرشة ، 

صيل حمددة عن التددايت تقدمي تفا

 .اليت ةواهجها املوظفون امليدانيون

دارة  مدير ان

 املوارد البرشة 

موظفي الوةبو العاملني يف عدد  نُفذت مقبوةل

ماكتب خارج جنيف هو عدد 

موظفني(، ةتوزعون  40صغري )

عىل مراكز معل يف نيوةورك وطوكيو 

. رةو دي جانريووس نغافورة و 

وبيجني يف وس ُيفتَتَح مكتبا موسكو 

. 1041النصف الثاين من عام 

وسيتضمن تقرير املوارد البرشة  

الس نوي ابلتفصيل لك التددايت 

وابلتددةد  ،اليت ةواهجها املوظفون

 .مهنم امليدانيون

. ةنبغي للهيئات الترشةعي  8التوصي  

دارة يف  قيد  املسؤسساتأأو جمالس اإلن

الاس تعراض تيليف رؤساهئا 

عطاء ا لأولوة  لوضع التنفيذةني ابن

صيغ  لتقامس العبء واإلتفاق فامي 

خيص متوةل مجيع التاكليف املرتبط  

مبهم  المتثيل ملوظفي احتادات 

املوظفني املعرتف هبا يف النوام 

الأسايس والنوام ادلاخيل للجن  

  .اخلدم  املدني  ادلولي 

دارة  مدير ان

 املوارد البرشة 

 .الوةبوهذه التوصي  قيد النور يف   قيد النور

 

ومتّول الوةبو حالياة الأمني العام 

حتاد رابطات املوظفني املدنيني إل

 اذلي هو موظف يف الوةبو ادلوليني

ةعمل بدوام اكمل يف الاحتاد حىت 

 . 1045شهر فرباير 

JIU/REP/2012/12: "التخطيط الاسرتاتيجي يف منووم  الأ م املتددة" 

. ةنبغي أأن تعمل الهيئات 1التوصي  

الترشةعي  ملسؤسسات منووم  الأ م 

املتددة عىل صياغ  وحتدةد أأطر 

اسرتاتيجي  قطاعي  وجهي  عىل 

نطاق املنووم  عن طرةق اجمللس 

دارة مدير  ان

ختطيط الربامج 

 والشسؤون املالي 

 )املراقب(

 

تغطي خط  الوةبو الاسرتاتيجي    قيد النور

جل املتوسط الفرتة  احلالي  للأ

طار النتاجئ يف  1040/45 وةوضع ان

ىل  .لك س نتنيمرة الوةبو  ونورا ان

الطبيع  التقني  والتخصصي  لعمل 
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الاقتصادي والاجامتعي لتحقيق 

دة يف  الأهداف الطوةةل الأجل احملدَّ

الوثيق  اخلتامي  ملسؤمتر القم  العاملي 

، اليت اعمتدهتا امجلعي  2005 لعام

، فضالة عن 60/4العام  يف قرارها 

دها بعثات  الأهداف اليت حتّدِّ

ووإلايت مسؤسسات املنووم  نتيج  

 .للمسؤمترات العاملي 

ن أأاي من أأدايت   التخطيطالوةبو فان

الاسرتاتيجي املذكورتني مل تُصغ أأو 

طرةق اجمللس الاقتصادي حُتدد عن 

وتول الوةبو مركزة ي. والاجامتع

عىل أأداء دورها يف املساعدة عىل 

لفي  منائي  للأ  .حتقيق الأهداف اإلن

أأنشطتنا املتعلق  جبدول أأعامل  نّي وتب

التمني  الزتامنا مبساعدة ادلول 

الأعضاء عىل الانتفاع بنوام امللكي  

الفكرة  من أأجل حتقيق التمني  

 ي .الاقتصادة  والاجامتعي  والثقاف 

 اة ودهج تبذل أأن الوةبو ويف حني

ن ،يف هذا الشأأن كبرية طبيع   فان

من الصعب املقدم جتعل  معادل

 هذه الأنشط  وتركيزهال تخطيط ال 

منائي  عىل  ةمبارش  حتقيق الأهداف اإلن

لفي   .للأ

. ةنبغي أأن تصدر الهيئات 5التوصي  

الترشةعي  ملسؤسسات منووم  الأ م 

ىل الأمان  التابع   املتددة تعلاميت ان

للك مهنا إلعامتد التدابري الالزم  

من أأجل  1045حبلول هناة  عام 

ضامن مواءم  و/أأو توافق دورات 

وضع خططها الاسرتاتيجي  حبيث 

جاهزة لبدء  املسؤسساتتكون مجيع 

ةدة متوامئ  لتقدمي التقارير دورة جد

ىل ادلول الأعضاء يف عام   .1046ان

دارة مدير  ان

ختطيط الربامج 

والشسؤون املالي  

 )املراقب(

تغطي خط  الوةبو الاسرتاتيجي   نُفذت مقبوةل

جل املتوسط الفرتة  احلالي  للأ

وبذكل فهيي متوامئ  مع  1040/45

جيب أأن نضع يف  ولكن .الاقرتاح

دورة التخطيط يف  فرتةأأن  الاعتبار

 .يه ست س نواتحالياة الوةبو 

 1044توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتك  يف س ن  

JIU/REP/2011/1: "اس تعراض اخلدم  الطبي  يف منووم  الأ م املتددة" 

 الترشةعي  للهيئات ةنبغي. 1التوصي  

 أأن املتددة الأ م منووم  ملسؤسسات

 بقضااي ةتعلق فامي مالمئ  معاةري تعمتد

 مع املهنيتني، والصد  السالم 

 التعدةالت مع التوافق وكفاةل مراعاة

 والأمن السالم  معاةري يف الناش ئ 

 ادلنيا. التشغيلي 

دارة  مدير ان

 املوارد البرشة 

 السالم  والصد  املهني بدأأت جلن   قيد التنفيذ مقبوةل

 1042معلها يف الوةبو يف ديسمرب 

ويه جتمتع ابنتوام وتقّدم توصيات 

متعلق  مبسائل تسؤثر يف حص  

 املوظفني وسالمهتم.
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JIU/REP/2011/3: "التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث يف منووم  الأ م املتددة" 

 الترشةعي  للهيئات ةنبغي. 2التوصي  

 أأن املتددة الأ م منووم  ملسؤسسات

ىل تطلب نشاء التنفيذةني الرؤساء ان  ان

 حمددة اتصال ومراكز وأ ليات هيالك

 س ياس  بوضع تيلف وخمصص ،

 خاصتني دمع واسرتاتيجي  مسؤسس ي 

 بشأأن التنس يق وضامن واكةل، بلك

 اجلنوب بدلان بني فامي التعاون

 لك منوامت داخل الثاليث والتعاون

 خالل من الواكإلت، وبني مهنم

عادة  املوظفني من ةلزم ما توزةع ان

 حسب الغرض، لهذا واملوارد

 .الاقتضاء

 رئييسالدير امل

ىل  لشعب  النفاذ ان

املعلومات 

 واملعارف

وافقت اللجن  املعني  ابلتمني  وامللكي    قيد النور

الفكرة  خالل جلس هتا الثالث  عرشة 

عىل متدةد مرشوع  1041يف ماةو 

تعزيز التعاون حول امللكي  الفكرة  "

اجلنوب من  والتمني  فامي بني بدلان

اة" س ن ة بدلان انمي  وبدلان أأقل منو 

واحدة إلناتح  اجملال أأمام ادلول 

خارط  " إلنعدادن  االأعضاء والأم

تعممي التعاون فامي بني بدلان ل  طرةق

اجلنوب ابعتباره اسرتاتيجي  تنفيذ 

متام الهُنُج احلالي  جياد وال  إلن نور يف ان

ق  ص  تُنّسِّ وظيف  تنس يق ُمخصَّ

نوامت الأخرى داخل أأةضاة مع امل 

منووم  الأ م املتددة وخارهجا، ويف 

ضفاء الطابع الرمسي عىل التعاون مع  ان

مكتب الأ م املتددة للتعاون فامي بني 

" )الرجاء الاّطالع بدلان اجلنوب

من ملخص الرئيس  7عىل الفقرة 

عىل الرابط التايل 

http://www.wipo.int/edoc

s/mdocs/mdocs/ar/cdip_1

3/cdip_13_summary.pdf 

وعىل الصفد  الثالث  من مرفق 

عىل الرابط  CDIP13/4الوثيق  

التايل 

http://www.wipo.int/edoc

s/mdocs/mdocs/ar/cdip_1

3/cdip_13_4.pdf  والأمان .)

 تتابع هذه املسأأةل.

 الترشةعي  للهيئات ةنبغي. 9التوصي  

 أأن املتددة الأ م منووم  ملسؤسسات

ىل تطلب  التنفيذةني الرؤساء ان

 عن تقل إل - معين  نس ب  ختصيص

 امليزاني  موارد من - ابملائ  0,5

 التعاون تعزيز أأجل من الأساس ي 

 جماإلت يف اجلنوب بدلان بني

 املدير الرئييس

ىل  لشعب  النفاذ ان

املعلومات 

 واملعارف

وافقت اللجن  املعني  ابلتمني  وامللكي    قيد النور

الفكرة  خالل جلس هتا الثالث  عرشة 

عىل متدةد مرشوع  1041يف ماةو 

تعزيز التعاون حول امللكي  الفكرة  "

نوب من والتمني  فامي بني بدلان اجل 

اة" س ن ة بدلان انمي  وبدلان أأقل منو 

واحدة إلناتح  اجملال أأمام ادلول 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_4.pdf


WO/PBC/22/23 
Annex 
6 

  تقيمي اإلندارة/اجله  املنسق  التنفيذ القبول اجله  املسسؤوةل التوصي 

 ابلتشاور وذكل مهنم، لك اختصاص

 الربامج؛ من املس تفيدة البدلان مع

 إلس تخدام املاحن  ادلول مع واإلتفاق

 عن اخلارج  املوارد من حمدد جزء

 بني التعاون مبادرات لمتوةل امليزاني 

 الثاليث. والتعاون اجلنوب بدلان

خارط  " الأعضاء والأمان  إلنعداد

تعممي التعاون فامي بني بدلان ل  طرةق

اجلنوب ابعتباره اسرتاتيجي  تنفيذ 

متام الهُنُج احلالي  جياد وال  إلن نور يف ان

ق  ص  تُنّسِّ وظيف  تنس يق ُمخصَّ

ت الأخرى داخل أأةضاة مع املنوام

منووم  الأ م املتددة وخارهجا، ويف 

ضفاء الطابع الرمسي عىل التعاون مع  ان

مكتب الأ م املتددة للتعاون فامي بني 

" )الرجاء الاّطالع بدلان اجلنوب

من ملخص الرئيس  7عىل الفقرة 

عىل الرابط التايل 

http://www.wipo.int/edoc

s/mdocs/mdocs/ar/cdip_1

3/cdip_13_summary.pdf 

وعىل الصفد  الثالث  من مرفق 

عىل الرابط  CDIP13/4الوثيق  

التايل 

http://www.wipo.int/edoc

s/mdocs/mdocs/ar/cdip_1

3/cdip_13_4.pdf  والأمان .)

 تتابع هذه املسأأةل.

JIU/REP/2011/4: "تعدد اللغات يف مسؤسسات منووم  الأ م املتددة: حاةل التنفيذ" 

ةنبغي للهيئات الترشةعي   .8التوصي  

ملسؤسسات منووم  الأ م املتددة أأن 

الالزم  داخل تسؤمن ختصيص املوارد 

املسؤسسات من أأجل وضع اخلطط 

الفعاةل يف جمال تعاقب املوظفني 

وتوفري التدرةب املناسب للمرحشني 

ىل امتداانت  اذلين ةتقدمون ان

 .اللغات

دارة  مدير ان

 املوارد البرشة 

ىل نُفذت مقبوةل أأن عبء اخلدمات اليت  نوراة ان

 جغرافياة  تقدهما الوةبو شهد حتوإلة 

ىل تدعو حلاج  ا، أأصبحت كبرياة  ان

، وقد موظفني يف أأقسام اللغات

احلاج  والعمل جاٍر ُحددت تكل 

 طاق ودلى الوةبو  عىل تلبيهتا.

 بعض اللغات ونقص يف يف مفرط 

ضعت وُ ذلكل لغات أأخرى 

يات لتصوةب هذا اخللل اسرتاتيج 

والهيئات الترشةعي  . يف التوزان

للوةبو عىل عمل بتكل 

 .الاسرتاتيجيات

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_13/cdip_13_4.pdf
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ةنبغي للهيئات  .41التوصي  

الترشةعي  ملسؤسسات منووم  الأ م 

املتددة أأن توجه وتقر ادلمع الالزم 

اذلي حيتاجه الرؤساء التنفيذةون 

من أأجل تطوير املواقع الش بكي  

املتعددة اللغات جبميع لغاهتا الرمسي  

أأو لغات العمل اليت تتعامل هبا، مع 

ةالء الاعتبار الواجب للخصائص  ان

 .كز العمل املعني اللغوة  ملرا

دارة  مدير ان

املسؤمترات 

 واللغات

 اة يف الأصلمتاح موقع الوةبو اكن قيد التنفيذ  مقبوةل

ولكن النسخ  املعاد  بست لغات

تصمميها وهييلهتا أأطلَِّقت يف نومفرب 

. وأأتيَحت البواب  ولك 1042

صفدات املس توى الأعىل ابللغات 

يسري العمل السّت الرمسي  لكّها. و 

ابللغات  وتنفيذهمج  املوقع عىل تر 

السّت وفقاة خلطط العمل واملوارد 

 املتاح .

ةنبغي للهيئات  45التوصي  

الترشةعي  ملسؤسسات منووم  الأ م 

املتددة، مكبدأأ من مبادئ 

س ياساهتا، أأن تقر الرتتيبات الالزم  

جناز الأعامل  لضامن الالزتام الفعيل ابن

الأساس ي  اخلاص  ابملنوامت جبميع 

غات الرمسي  ولغات العمل وذكل الل

 .بوسائل مهنا عرب قنوات امليزاني 

دارةمدير   ان

املسؤمترات 

 واللغات

ىل  نُفذت  مقبوةل ضاف  ان س ياس   املوافق  عىلان

عىل  اليت ُعرَِّضتاللغات يف الوةبو 

اء يف الوةبو يف مجعيات ادلول الأعض

م تقرير مرحيل ّدِّ قُ ، 1044سبمترب 

اللغات يف   بشأأن تنفيذ س ياس

ىل ادلول الأعضاء   خاللالوةبو ان

يف مجعيات الوةبو  اجامتع

(. A/51/12) 1042 سبمترب

يف متوةل فعالة   مجلعي  العامونورت ا

 تنفيذ الس ياس  بفعالي  وخصصت هل

 .الالزمالمتوةل 

JIU/REP/2011/9 دارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاإلت  ملنووم  الأ م املتددة"يف املنوامت التابع   ، "معلي  ان

. ةنبغي أأن تطلب 6التوصي  

الهيئات الترشةعي  ملسؤسسات 

ىل الرؤساء  منووم  الأ م املتددة ان

التنفيذةني أأن ةعرضوا 

الاسرتاتيجيات املسؤسس ي  

لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاإلت 

عالهما والامتس  عىل ادلول الأعضاء إلن

 .تأأةيدها

املسسؤول 

 اإلنعاليم الأول

ت اسرتاتيجي  تكنولوجيا  نُفذت مقبوةل َ نرُشِّ

املعلومات واإلتصاإلت عىل موقع 

لوةبو ويه متاح  ال ن لدلول ا

 الأعضاء.

 1040توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتك  يف س ن  

JIU/REP/2010/7: " جراءاهتا إلندارة الصنادةق الاستامئني  "س ياسات مسؤسسات الأ م املتددة وان

. ةنبغي للهيئات الترشةعي  1التوصي  

يف مسؤسسات منووم  الأ م املتددة 

دعوة مجيع اجلهات املاحن  

جيايب للجهود  لالس تجاب  بشلك ان

اليت تبذلها املسؤسسات لزايدة حص  

وجحم الصنادةق الاستامئني  

دارة  مدير ان

ختطيط الربامج 

 والشسؤون املالي 

 (املراقب)

 

روجت الوةبو دلى ماحنهيا وماحنهيا  نُفذت مقبوةل

احملمتلني للصنادةق الاستامئني  

املواضيعي  والأنواع الأخرى من 

  .اجملمع الصنادةق 
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عي  وغريها من أأنواع الأموال املواضي 

دارة  اجملمع ، من أأجل تيسري ان

 .الصندوق عىل حنو أأكرث كفاءة

. ةنبغي للهيئات الترشةعي  7التوصي  

ملسؤسسات منووم  الأ م املتددة أأن 

تس تعرض الس ياسات واملبادئ 

املتسق  إلسرتداد التاكليف املتعلق  

ابلصنادةق الاستامئني  والأنشط  

املموةل من موارد أأخرى خارج  عن 

امليزاني ، حاملا ةمت اإلتفاق علهيا يف 

التنفيذةني، بغي  جملس الرؤساء 

حتدةث س ياسات اسرتداد التاكليف 

 .دلى منوامهتا وفقا ذلكل

دارة  مدير ان

ختطيط الربامج 

والشسؤون املالي  

 (املراقب)

ةنور حاليا جملس الرؤساء   قيد النور

التنفيذةني يف هذه التوصي  اليت 

 .تشمل املنووم  كلك

JIU/REP/2010/5:  الأ م املتددة" "اس تعراض وظيف  التدقيق يف منووم 

. أأن تطلب الهيئات 41التوصي  

الترشةعي /جمالس اإلندارة يف 

ىل  مسؤسسات منووم  الأ م املتددة ان

الرؤساء التنفيذةني يف لك منوم  

بالغها جبميع طلبات الغري املتعلق   ان

جراء التدقيق/املراجع ، وذكل بعد  ابن

التشاور مع جلان التدقيق/الرقاب  

 .اخلارجينيومراجعي احلساابت 

دارة  مدير ان

ختطيط الربامج 

والشسؤون املالي  

 (املراقب)

 

مدير شعب  

التدقيق ادلاخيل 

دارة   والرقاب  اإلن

خبالف منوامت الأ م املتددة  نُفذت مقبوةل

الأخرى، إل تس تخدم الوةبو مبالغ 

وذلكل قلاّم كبرية من خارج امليزاني  

ىل طرف خاريج تنفيذ ما ةُطل ب ان

َّغ امجلعي  العام   معلي  مراجع . وتَُبل

م.  هبذه الطلبات عندما تَُقدَّ

JIU/REP/2010/3: "الأخالقيات يف مسؤسسات منووم  الأ م املتددة" 

. ةنبغي أأن توجه الهيئات 6التوصي  

الترشةعي  الرؤساء التنفيذةني 

ىل تطبيق حدود زمني   ملنوامهتا ان

عىل تعيني رئيس مكتب 

يكون الأخالقيات اذلي ةنبغي أأن 

تعيينه لفرتة س بع س نوات غري قابةل 

للتجدةد أأو ملا إل يزةد عىل فرتتني 

زمنيتني متعاقبتني تدوم لك مهنام أأربع 

ِّّ   أأو مخس س نوات، دون وجود أأة

ماكني  إلنعادة التعيني من جانب  ان

 .املنوم  نفسها

 رئيس مكتب

 الأخالقيات

   قيد النور
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. ةنبغي أأن توجه الهيئات 8التوصي  

الترشةعي  الرؤساء التنفيذةني 

ىل وضع ترتيبات مسجةل  ملنوامهتا ان

خطيا تضمن لرئيس مكتب 

ماكني  الوصول بصورة  الأخالقيات ان

ىل الهيئات الترشةعي   .غري رمسي  ان

 رئيس مكتب

 الأخالقيات

    قيد النور

. ةنبغي أأن توجه 46التوصي  

الهيئات الترشةعي  الرؤساء 

قرار التنفيذةني ملنوامهتا  ىل تقدمي ان ان

ابلكشف املايل ةنبغي مراجعته 

بنفس الطرةق  اليت تُتّبع مع سائر 

املوظفني املطلوب مهنم تقدمي تكل 

 .اإلنقرارات

 رئيس مكتب

 الأخالقيات

تنطبق أأةضا س ياس  الوةبو بشأأن  نُفذت  مقبوةل

عالن اذلم  عىل املدير العام للوةبو  ان

كام هو منصوص عليه يف التعممي 

 .4/1042رمق  اإلنداري

 

 ]هناة  املرفق والوثيق [

 


