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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثالثةالدورة 
ىل  13جنيف، من   2015 يوليو 17اإ

 
 

تقرير وحدة التفتيش املشرتكة "استعراض اإلدارة والتسيري يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
 تقرير مرحلي عن تنفيذ التوصيات(: JIU/REP/2014/2)الويبو(" )

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

مضن مجموعة من معليات الاس تعراض  2014اس تعرضت وحدة التفتيش املشرتكة الإدارة والتيسري يف الويبو يف عام  .1
م التقرير  ىل ادلول الأعضاء يف عام للمنظامت املشاركة. وقُد ِّ وأأحاطت جلنة الربانمج  .(WO/PBC/22/20)الوثيقة  2014اإ

ىل لك  من رئيسة امجلعية العامة " الإجراءات 1واملزيانية )اللجنة( علام مبا ييل: " رسال رسالتني اإ اليت اختذها املدير العام ابإ
ىل هيئات  ىل التوصيات اليت وهجهتا وحدة التفتيش املشرتكة اإ  ؛الترشيعيةالويبو ورئيس جلنة التنس يق لسرتعاء انتباههام اإ

ىل املدير العامو  "2" م احملرز عىل صعيد تنفيذ التوصيات املوهجة اإ  .التقد 

تابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير وحدة مل تقرير هذا ال الأمانة  تعرضت به اللجنة، مل ساا ا يت تقدوبناء عىل الا .2
جراءات أأ و  التفتيش املشرتكة اخلاص ابس تعراض الإدارة والتس يري  .اس تجابة للتقريرخرى اخُتذت أأية اإ

ل اجلدول التايل مس تجدات الإجراءات اليت اختذهتا الويبو اس تجابًة لتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة،  .3  ويبني  ويفص 
 ما ييل:

ىل املدير العام، نف ِّذت س بع توصيات تنفيذا اكمال )التوصيات  )أأ( ة اإ  5و 4و 3و 2من بني مثاين توصيات موهجه
 (؛6)التوصية ( يف انتظار توصية هيئة ترشيعية 7(، وتظل توصية واحدة )التوصية 10و 9و 8و

ىل هيئات الويبو الترشيعية، وهام امجلعية العامة )التوص  )ب( تان اإ ( وجلنة التنس يق )التوصية( 1ية توصيتان موهج 
 تزالان قيد نظر الهيئتني املذكورتني. ل
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رز يف تنفيذ توصيات رية عن التقدم احملوس تواصل الويبو تقدمي تقاريرها عن التوصيات املتبقية يف س ياق تقاريرها ادلو  .4
 وحدة التفتيش املشرتكة.

 اجلهة املسؤوةل التوصية
 تقيمي حاةل القبول

 التنفيذ القبول املنسقةاجلهة الإدارة/

ينبغي أأن تراجع .  1ت.
طار  امجلعية العامة للويبو اإ
احلومكة يف الويبو وكذكل 

املامرسات احلالية هبدف 
تعزيز قدرة الهيئات 

رشاد معل  الرئاس ية عىل اإ
املنظمة ورصده. ويف 

طار هذه العملية، قد  اإ
ترغب ادلول الأعضاء يف 
أأن تنظر خالل مداولهتا 

اخليارات املقرتحة هبذا يف 
 التقرير.

مساعد املدير العام 
 ورئيس املوظفني

مايو  30أأرسل املدير العام للويبو يف   قيد النظر
ىل رئيسة امجلعية العامة  2014 رساةل اإ

ىل هذه التوصية.  للويبو لسرتعاء انتباهها اإ
 22ونوقش موضوع احلومكة خالل ادلورة 

 2014بمترب للجنة الربانمج واملزيانية يف س 
ويف اج ساع امجلعيات يف الس نة ذاهتا. 

دراج هذا البند  وقررت ادلول الأعضاء اإ
يف جدول أأعامل ادلورة املقبةل للجنة 

 (.2015الربانمج واملزيانية )صيف 

.  ينبغي أأن يضمن 2ت.
املدير العام توفري 

اختصاصات واحضة 
ثة للك وحدات  وحمده

دراهجا  الويبو التنظميية واإ
التعماميت الإدارية يف 

املالمئة، ول س امي يف لك 
مرة يعاد فهيا التنظمي 

 ادلاخيل.

دارة املوارد  مدير، اإ
 البرشية

دارة العليا اجلديد،   نُف ذت قُبلت بعد تعيني فريق الإ
 نُف ذت هذه التوصية.

.  ينبغي أأن يصدر 3ت.
املدير العام اختصاصات 

شامةل للجان الإدارة قبل 
ويعممها عىل  2014هناية 

الهيئات الرئاس ية املعنية 
 يف الويبو.

مساعد املدير العام 
 ورئيس املوظفني

صدر اختصاصات فريق الإدارة العليا  نُف ذت قُبلت
دارية بتارخي  واج ساعات الإدارة يف تعلاميت اإ

َمت 2014ديسمرب  1 . وس بق أأن قُد ِّ
الاختصاصات الشامةل للجان الإدارة 

ىل  وحدة التفتيش ادلاخلية الأخرى اإ
 املشرتكة.
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 اجلهة املسؤوةل التوصية
 تقيمي حاةل القبول

 التنفيذ القبول املنسقةاجلهة الإدارة/

.  ينبغي أأن يطلب 4ت.
املدير العام من شعبة 

التدقيق ادلاخيل والرقابة 
الإدارية أأن تدرج يف 

خطة معلها مجموعة من 
التقياميت ملبادرات برانمج 

التقومي الاسرتاتيجي 
ونتاجئها بغية اس تخالص 
دارة  العرب، ومن مث دمع اإ

الويبو خالل املراحل 
صالح التالية من  معلية اإ

 املنظمة.

مدير، شعبة الرقابة 
 ادلاخلية

، أأمت ت الشعبة التدقيق 2014يف مطلع عام  نُف ذت قُبلت
يف الإدارة القامئة عىل النتاجئ ا يت أأجنز 

حتديدا اكس تعراض ملبادرة برانمج التقومي 
طار القمية الأساس ية  الاسرتاتيجي يف اإ

قابة شعبة الر وأأمت ت "املساءةل عىل النتاجئ". 
أأيضًا تقيمي تقامس املعارف يف الويبو ادلاخلية 

من خالهل عن كثب يف قمية  تنظر و 
أأساس ية أأخرى من قمي برانمج التقومي 

الاسرتاتيجي ويه "العمل يدًا واحدة" 
ىل "تعزيز  حدى أأنشطهتا الهادفة اإ واإ

وأأمت ت الشعبة أأيضا التصالت ادلاخلية". 
تصل تقيمي برانمج املاكفآ ت والتقدير امل 

مببادرتني مضن برانمج التقومي الاسرتاتيجي 
هام "مراجعة الإطار التنظميي للموارد 

دارة الأداء" )حتت  البرشية" و"تنفيذ نظام اإ
وتشمل معليات "املساءةل عىل النتاجئ"(. 

التدقيق الأخرى اليت س بق تنفيذها 
التدقيق يف برانمج الإهناء الطوعي للخدمة 

نظام التخطيط ويف نقل البياانت لأغراض 
املدققون . ونف ذ للموارد املؤسس ية

نظام التخطيط اخلارجيون تدقيقًا يف أأداء 
 .للموارد البرشية

.  ينبغي أأن ينهتيي 5ت.
املدير العام، قبل هناية 

عداد 2015 ، من اإ
س ياسة الويبو املتعلقة 

ابخملاطر ولك عنارص 
دارة  الإطار الشامل لإ

اخملاطر، وأأن حيدهثا 
 ابنتظام.

مدير، ختطيط الربامج 
والشؤون املالية 

 )املراقب املايل(

طار  نُف ذت قُبلت الويبو لها لك العنارص من أأجل اإ
دارة اخملاطر،  شامل لإدارة اخملاطر: فريق اإ

وقابلية حتمل اخملاطر، س ياسة بشآأن 
 اخملاطر، دليل اخملاطر واملراقبة ادلاخلية، 

.  ينبغي أأن تعيد 6ت.
يف  جلنة التنس يق النظر

املبادئ احلالية املتعلقة 
ابلتوزيع اجلغرايف بغية 
ضامن مزيد من التنوع 
اجلغرايف داخل القوى 

 العامةل املهنية يف الويبو.

دارة املوارد  مدير، اإ
 البرشية

مايو  30أأرسل املدير العام للويبو رساةًل يف   قيد النظر
ىل رئيس جلنة الويبو للتنس يق  2014 اإ

ىل   هذه التوصية.لسرتعاء انتباهه اإ
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 اجلهة املسؤوةل التوصية
 تقيمي حاةل القبول

 التنفيذ القبول املنسقةاجلهة الإدارة/

ىل 7ت. .  استنادا اإ
رشادات جلنة التنس يق،  اإ

ينبغي أأن ينشئ املدير 
، 2015العام، قبل هناية 

خطة معل ذات تدابري 
وأأهداف حمددة لزايدة 

التنوع اجلغرايف داخل قوة 
العمل املهنية ويرفع تقريرا 

 س نواي عن تنفيذها.

دارة املوارد  مدير، اإ
 البرشية

س يوَضع برانمج معل ابلتشاور مع ادلول  قيد التنفيذ قُبلت
الأعضاء من أأجل زايدة التنوع اجلغرايف بني 

القوى العامةل املهنية.  وأأطلَِّقت محالت 
توعية وازداد التفاعل مع ادلول الأعضاء 

وستس متر  هذه اجلهود  2013يف أأكتوبر 
لزايدة التنوع  2015-2014عىل مدى فرتة 

م اإ  دارة املوارد اجلغرايف يف املنظمة.  وتقد 
م احملرز يف التنوع  البرشية تقارير عن التقد 

اجلغرايف داخل الويبو مرتني يف الس نة 
لدلول الأعضاء لكها ومرة يف الس نة للجنة 

الويبو للتنس يق من خالل تقريرها الس نوت 
 عن املوارد البرشية.

.  ينبغي أأن ينهتيي 8ت.
عداد  املدير العام من اإ

و الس ياسة اجلنسانية للويب
، حبيث 2014قبل هناية 

يضمن اش  سالها عىل تدابري 
وأأهداف حمددة لتحسني 

التوازن بني اجلنسني، ول 
دارة  س امي عىل مس توى الإ
العليا، ويرفع تقريرا س نواي 

 عن تنفيذها.

دارة املوارد  مدير، اإ
 البرشية

أأصدرت الأمانة س ياسة عامة حول  نُف ذت قُبلت
 2014املساواة بني اجلنسني يف أأغسطس 

ىل  دارية، ويه تريم اإ يف شلك تعلاميت اإ
تعممي مراعاة املنظور اجلنساين يف معل 
برامج الويبو واملساواة بني اجلنسني يف 
ماكن العمل يف الويبو بتدابري وأأهداف 

حمددة لتحسني التوازن اجلنساين عىل لك 
وصدرت . 2020املس توايت حبلول عام 

أأيضا خطة معل مبوازاة مع ذكل، جبداول 
دة يف لك  مهنام. م وتقده  زمنية وأأدوار حمد 

م احملرز عىل صعيد التوازن  تقارير عن التقد 
اجلنساين مرتني يف الس نة لدلول الأعضاء 
ومرة يف الس نة للجنة الويبو للتنس يق من 

 الس نوت عن املوارد البرشية. التقريرخالل 

.  ينبغي أأن يعمل 9ت.
ضفاء  املدير العام عىل اإ

الطابع الرمسي مزيد من 
عىل اسرتاتيجية الويبو 

املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات والتصالت 

ىل امجلعية العامة  ويقدهما اإ
 .2014قبل هناية 

دارة  مدير، اإ
تكنولوجيا املعلومات 

 والتصالت

ُعرَِّضت اسرتاتيجية الويبو لتكنولوجيا  نُف ذت قُبلت
املعلومات والتصالت من بني واثئق 

رابعة وامخلسني مجلعيات ادلول ادلورة ال
ىل  22الأعضاء يف الويبو )من   30اإ

 (.2014سبمترب 
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 اجلهة املسؤوةل التوصية
 تقيمي حاةل القبول

 التنفيذ القبول املنسقةاجلهة الإدارة/

.  ينبغي أأن ينهتيي 10ت.
عداد  املدير العام من اإ

اسرتاتيجية شامةل لإدارة 
ىل  املعارف ويقدهما اإ

امجلعية العامة قبل هناية 
2015. 

مساعد املدير العام، 
دارة  قطاع التنظمي والإ

دارة املعارف متاحة مضن  نُف ذت قُبلت اسرتاتيجية اإ
واثئق ادلورة الرابعة وامخلسني مجلعيات 

 ادلول الأعضاء يف الويبو.

 

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .5

ن جلنة الربانمج واملزيانية: .6  اإ

مانة  "1" أأحاطت علام بتعليقات الأ
دة بشآأن تقرير وحدة التفتيش اجمل ده

"اس تعراض الإدارة والتس يري املشرتكة 
يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

كام  (JIU/REP/2014/2)الويبو(" )
، WO/PBC/23/4وردت يف الوثيقة 

 5و 4و 3و 2ولحظت أأن التوصيات 
ىل املدير العام، قد 10و 9و 8و ،املوهجة اإ

 نُف ذت تنفيذا اكمال؛

مترار  "2" مانة الاس  متست من الأ وال
عن أأية توصيات متبقية يف  ريف التقري

طار تقاريرها ادلورية املقبةل  املس تقبل يف اإ
ىل ادلول الأعضاء بشآأن تنفيذ توصيات  اإ

 وحدة التفتيش املشرتكة.

 ]هناية الوثيقة[


