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WO/PBC/27/5

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 28 :يوليو 2017

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة السابعة والعشرون

جنيف ،من  11اإىل  15سبمترب 2017
تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1تعرض هذه الوثيقة حاةل تنفيذ التوصيات اليت وهجهتا وحدة التفتيش املشرتكة (الوحدة) اإىل الهيئات الترشيعية للويبو
عقب معليات الاس تعراض اليت أأجرهتا يف الفرتة املمتدة من  2010اإىل .2017
 .2وترد يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة التوصيات املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة واليت قررت
الويبو العمل عىل تنفيذها .ويُ نبّي قبول التوصيات وحاةل تنفيذها ،ما تيرس توفريه من اقرتاحات ا ألمانة وتقياميهتا يك تنظر فهيا
ادلول ا ألعضاء.
 .3ومنذ تقريرها املايض املقدَّم اإىل ادلول ا ألعضاء عن املوضوع ذاته (الوثيقة  ،)WO/PBC/25/6أأصدرت الوحدة 13
تقريرا تُعىن الويبو بس بعة مهنا .و أأشري اإىل التقارير اجلديدة بعالمة ممزية ،نِّ
وحدثت حاةل تنفيذ التوصيات اخلاصة ابلتقارير السابقة
مع التذكري حباةل التنفيذ السابقة.
 .4ورهنا مبوافقة ادلول ا ألعضاء التوصيات الواردة يف هذا التقرير ،س تو َّجه يف منتصف يوليو  2017أأربع توصيات اإىل
الهيئات الترشيعية للويبو ،ويه التوصيات الوحيدة املفتوحة عقب اإغالق لك التوصيات ا ألخرى (اإما بسبب تنفيذها أأو عدم
وجاههتا للويبو أأو رفضها).
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الشلك  – 1توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اليت تعين الويبو من التقارير الصادرة يف الفرتة 2017-2010
احلاةل يف منتصف يوليو 2017

 .5وحبلول منتصف يوليو  ،2017اكن قد نفنذ ما مقداره  82يف املائة من مجيع التوصيات اليت تعين الويبو والصادرة عن
وحدة التفتيش املشرتكة وعددها  261توصية منذ عام  ،2010و أأغلق مهنا ما نسبته  10يف املائة (بسبب عدم وجاههتا للويبو أأو
رفضها) ،وقبل ما نسبته  7يف املائة ويه قيد التنفيذ ،ول يزال ما نسبته واحد يف املائة فقط قيد النظر.
الشلك – 2توصيات وحدة التفتيش املشرتكة اليت تعين الويبو يف الفرتة 2017-2010
1
الوضع يف منتصف يوليو 2017

 1ا نإن التوصيات اجلديدة واملغلقة موزعة حبسب س نة صدور التقرير املعين لوحدة التفتيش املشرتكة.
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الشلك  – 3توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية يف الفرتة 2017-2010
الوضع يف منتصف يوليو 2017

 .6وقد اس تمكلت وحدة التفتيش املشرتكة اس تعراضها مجليع معليات املتابعة للمنظامت املشاركة (رسائل الإدارة الصادرة يف
عام ( 2016اس تعراض قبول توصيات وحدة التفتيش املشرتكة وتنفيذها من جانب املنظمة العاملية للملكية الفكرية)
الوثيقة ( ،)JIU/ML/2016/1و أأصدرت الوحدة مبوجهبا مؤخرا مرشوع ملخص بعنوان "نتاجئ اس تعراض املتابعة لتقارير وحدة
التفتيش املشرتكة وتوصياهتا" الامتسا للتعليقات اخلارجية .وتر نحب الويبو ابلتقدير ايذ لقته هجودها املتواصةل املبذوةل عىل مدى
الس نوات املاضية تعزيزا لعمليات املتابعة الواردة يف مرشوع التقرير .وي نبّي الرتتيب ايذ حققته املنظامت املشاركة ،حصول
الويبو عىل املرتبة ا ألوىل مناصفة مع منظمة الطريان املدين ادلويل .وسيتاح ملخص التقرير عىل املوقع الش بيك لوحدة التفتيش
املشرتكة حال اإصداره عىل .
.7

وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة.

.8

اإن جلنة الربانمج واملزيانية:
" "1أأحاطت عل ًام هبذا التقرير
(الوثيقة )WO/PBC/27/5؛
" "2ورحبت و أأيدت تقيمي ا ألمانة حلاةل
تنفيذ التوصيات الواردة يف اإطار الواثئق
التالية وبصيغهتا املبينة يف هذا التقرير:
(JIU/REP/2016/8التوصيتان  1و)9؛ 
( JIU/REP/2016/7التوصيات  1و 2و3
و 4و 6و ) 7؛
( JIU/REP/2016/4التوصية )16؛
( JIU/REP/2016/2التوصية )1؛
( JIU/REP/2015/6التوصية )5؛
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( JIU/REP/2014/2التوصية )6؛
( JIU/REP/2010/3التوصية )17؛
" "3ودعت ا ألمانة اإىل اقرتاح تقيمي
للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة
التفتيش املشرتكة يك تنظر فيه
ادلول ا ألعضاء.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للمنظامت املشاركة يف هذه الوحدة
الوضع يف منتصف يوليو 2017
أأو ًل .توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة عام 2017
" JIU/REP/2017/2التقياميت اليت تقودها اجلهات املاحنة ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة"
أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  18مايو  .2017ومن مث فاإن مجيع التوصيات الواردة فيه جديدة عىل ادلول
ا ألعضاء يف س ياق هذا التقرير.
التوصية 1

ينبغي للهيئات الترشيعية/جمالس الإدارة التابعة ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة أأن تشجع عىل
اإاتحة س بل أأفضل للحصول عىل املعلومات املتعلقة ابلتقياميت اليت جترهيا اجلهات املاحنة ونرشها
وتبادلها بّي ادلول ا ألعضاء ،،وينبغي لها يف هذا الس ياق أأن هتيب ابلرؤساء التنفيذيّي أأن
يتيحوا هذه التقياميت للجمهور العام بتحميلها يف مس تودع عاملي عىل الإن نرتت ينش ئه ا ألمّي العام
ل ألمم املتحدة يذكل الغرض يف أأجل أأقصاه عام .2018

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

تندرج اس تعراضات اجلهات املاحنة اليت جتر يف الويبو مضن نطاق الاس تعراضات املستبعدة
من نطاق هذا الاس تعراض لوحدة التفتيش املشرتكة .وقد ذكر ذكل لوحدة التفتيش املشرتكة
خالل الاس تعراض ،و أأعيد التذكري به يف التعليقات املقدمة بشأأن مرشوع التقرير .وبناء عىل
ذكل ،تأأكد أأن الاس تعراض والتوصيات الواردة فيه ل تعين الويبو.

وضع القبول

غري وجهية

حاةل التنفيذ
اجلهة املسؤوةل

مدير شعبة العالقات اخلارجية

" JIU/REP/2017/2التقياميت اليت تقودها اجلهات املاحنة ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة" (تمتة)
التوصية 2
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ينبغي لدلول ا ألعضاء املشاركة كأعضاء يف ش بكة تقيمي فعالية املنظامت املتعددة ا ألطراف أأن
تشارك يف تقيمي مهنجية الش بكة " "MOPAN 3.0للوقوف عىل مدى دقة هذ املهنجية
وجدواها يف اإاتحة املعلومات ابملس توايت املتوقعة ،وحتديد مدى فعاليهتا يف تقليص احلاجة اإىل
تقياميت اإضافية جيرهيا أحاد اجلهات املاحنة.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

تندرج اس تعراضات اجلهات املاحنة اليت جتر يف الويبو مضن نطاق الاس تعراضات املستبعدة
من نطاق هذا الاس تعراض لوحدة التفتيش املشرتكة .وقد ذكر ذكل لوحدة التفتيش املشرتكة
خالل الاس تعراض ،و أأعيد التذكري به يف التعليقات املقدمة بشأأن مرشوع التقرير .وبناء عىل
ذكل ،تأأكد أأن الاس تعراض والتوصيات الواردة فيه ل تعين الويبو.

وضع القبول

غري وجهية

حاةل التنفيذ
اجلهة املسؤوةل

التوصية 5

مدير شعبة العالقات اخلارجية

ينبغي للهيئات الترشيعية/جمالس الإدارة التابعة ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة أأن تطلب اإىل
الرؤساء التنفيذيّي أأن حيددوا ويوفروا املوارد الاكفية وادلمع الالزم ملاكتب املراجعة ادلاخلية
للحساابت وماكتب التقيمي يف املؤسسات التابعة هلم لإقدارها عىل توفري املس توايت املطلوبة من
الضامانت اليت من شأأهنا أأن تساعد يف التقليل اإىل أأدىن حد من الازدواجية والتداخل مع
الاس تعراضات والتحرايت والتقياميت اخلارجية اليت تنجزها أأطراف اثلثة.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

تندرج اس تعراضات اجلهات املاحنة اليت جتر يف الويبو مضن نطاق الاس تعراضات املستبعدة
من نطاق هذا الاس تعراض لوحدة التفتيش املشرتكة .وقد ذكر ذكل لوحدة التفتيش املشرتكة
خالل الاس تعراض ،و أأعيد التذكري به يف التعليقات املقدمة بشأأن مرشوع التقرير .وبناء عىل
ذكل ،تأأكد أأن الاس تعراض والتوصيات الواردة فيه ل تعين الويبو.

وضع القبول

غري وجهية

حاةل التنفيذ
اجلهة املسؤوةل

مدير شعبة العالقات اخلارجية

اثني ًا .توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف عام 2016
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" JIU/REP/2016/8حاةل وظيفة املراجعة ادلاخلية للحساابت يف منظومة ا ألمم املتحدة"
أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  24يناير  .2017ومن مث فاإن مجيع التوصيات الواردة فيه جديدة عىل ادلول
ا ألعضاء يف س ياق هذا التقرير.
التوصية 1

ينبغي أأن توعز جمالس الإدارة اإىل الرؤساء التنفيذيّي ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة بأأن يكفلوا
حضور رؤساء دوائرمه املعنية ابملراجعة ادلاخلية للحساابت/الرقابة ادلاخلية ورؤساء جلان
الرقابة يف اجامتعات جمالس الإدارة مرة يف الس نة عىل ا ألقل و أأن تتاح هلم فرصة ا إلجابة عىل
ا ألس ئةل املثارة خبصو التقرير الس نو للك مهنم.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

يقدم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرا س نواي عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية يف دورات جلنة
الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة.

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفنذت

اجلهة املسؤوةل

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية

التوصية 9

ينبغي أأن تكفل جمالس اإدارة مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة توف نر الظروف الالزمة للجان رقابة
فعاةل ومس تقةل ومتخصصة ،و أأن تعمل تكل اللجان باكمل طاقهتا وفق ًا للتوصيات السابقة لوحدة
التفتيش املشرتكة ،عىل حنو ما أأعيد تأأكيده يف هذا التقرير.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

أأنشأأت الويبو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .و ن
تشلك اختصاصات هذه اللجنة جزءا من
نظام الويبو املايل ولحئته (املرفق الثالث).

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفنذت

اجلهة املسؤوةل

مساعد املدير العام /قطاع الإدارة والتنظمي؛ رئيس املوظفّي
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" JIU/REP/2016/7اس تعراض شامل لدلمع ايذ تقدمه منظومة ا ألمم املتحدة لدلول اجلزرية الصغرية النامية:
النتاجئ الهنائية"
أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  25يناير  .2017ومن مث فاإن مجيع التوصيات الواردة فيه جديدة عىل ادلول
ا ألعضاء يف س ياق هذا التقرير.
التوصية 1

ينبغي جملالس إادارة منظومة ا ألمم املتحدة والتفاقات البيئية املتعددة ا ألطراف ،أخذة يف اعتبارها
تزود املؤسسات بتوجهيات منسقة ودقيقة عىل نطاق املنظومة
نتاجئ الاس تعراض الشامل ،أأن ن
لكفاةل تعممي أأولوايت مسار العمل املع نجل يف اخلطط الاسرتاتيجية ،يف نطاق ولايت
املؤسسات ،وينبغي أأن تشجع مجيع أأحصاب املصلحة عىل اإاتحة موارد اكفية وميكن التنبؤ هبا من
أأجل التنفيذ الفعال واملع نجل للمسار.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

تُعاجل أأولوايت مسار ساموا املع نجل عن طريق املساعدة التقنية ذات الصةل اليت تقدهما الويبو،
عىل النحو املبّي يف اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل ووثيقة الربانمج واملزيانية (انظر أأيضا
التوصيتّي  3و.)4

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفنذت

اجلهة املسؤوةل

انئب املدير العام لقطاع التمنية ،مدير شعبة أأداء الربانمج واملزيانية

التوصية 2

ينبغي جملالس إادارة منظومة ا ألمم املتحدة أأن تكفل اش امتل اخلطط الاسرتاتيجية للمؤسسات
التابعة للمنظومة وبرامج معل تكل املؤسسات ،يف نطاق ولية لك مهنا ،عىل أأهداف حمددة فامي
يتصل بتنفيذ مسار العمل املع نجل ،عىل أأن تقاس هذه ا ألهداف مقارنة مبجموعة حمددة من
مؤرشات ا ألداء الرئيس ية لرصد ا إلجنازات وا إلفادة بشأأهنا.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

حيتو برانمج الويبو ومزيانيهتا نتاجئ ومؤرشات و أأهداف متوقعة حمددة لربامج املساعدة التقنية
للويبو ،تعاجل يف اإطارها املساعدة احملددة لدلول اجلزرية الصغرية النامية.

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفنذت

اجلهة املسؤوةل

مدير شعبة أأداء الربانمج واملزيانية
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" JIU/REP/2016/7اس تعراض شامل لدلمع ايذ تقدمه منظومة ا ألمم املتحدة لدلول اجلزرية الصغرية النامية:
النتاجئ الهنائية" (تمتة)
التوصية 3

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

ينبغي جملالس اإدارة منظومة ا ألمم املتحدة ،يف اعامتد اخلطط الاسرتاتيجية للمؤسسات وبرامج
معلها ،أأن تشجع املؤسسات عىل كفاةل أأن تكون أأنشطة دمع التمنية املس تدامة لدلول اجلزرية
الصغرية النامية ،مضن نطاق ولية لك مؤسسة ،مامتش ية مع ا ألولوايت ا إلقلميية والوطنية اليت
حتددها حكومات تكل ادلول ،واملنظامت ا إلقلميية ،والرشاكء يف تمنية ادلول اجلزرية الصغرية
النامية ،من أأجل تعزيز تنفيذ مسار العمل املعجل بوصفه اخملطط ا ألسايس خلطة التمنية
املس تدامة لعام  2030لدلول اجلزرية الصغرية النامية.
تعمل الويبو ،كجزء من منظومة ا ألمم املتحدة ،مع ادلول اجلزرية الصغرية النامية للمسامهة يف
هجود هذه ادلول الرامية اإىل تطوير أأنظمة الابتاكر والإبداع الوطنية وذكل بتحليل احتياجاهتا
وتعزيز اس تخدام نظام امللكية الفكرية أكداة للتمنية .ويف الفرتة املشموةل ابلتقرير ،معلت الويبو
عن كثب مع املراكز الإمنائية الرمسية اليت تقدم برامج املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.
وقد تر نكزت أأنشطة التعاون عىل جمالت تمنية القدرات التكنولوجية الوطنية وتمنية املهارات ودمع
الوصول اإىل قواعد البياانت العاملية لالبتاكر واملعرفة وتكوين الكفاءات لنقل التكنولوجيا املالمئة
واس تخداهما كحل للتحدايت الإمنائية.
وهيدف برانمج الويبو للمساعدة التقنية امل ن
وهجة لدلول اجلزرية الصغرية النامية اإىل تشجيعها
ودمعها من أأجل وضع س ياسات واسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع
أأولوايهتا الإمنائية الوطنية ومصممة خصيصا ملس توى تمنيهتا ،وتنفيذ هذه الاسرتاتيجيات.
وتامتىش برامج ادلمع املذكورة مع عدد من اجملالت ذات ا ألولوية اليت حددت يف مسار ساموا
لدلول اجلزرية الصغرية النامية ،مثل رضورة معاجلة مسأأةل القدرات البرشية واملؤسس ية احملدودة،
ودمع الابتاكر وبناء القدرة التنافس ية للمؤسسات وتعزيزهام ،واحتياجات تكوين الكفاءات يف
جمال نقل التكنولوجيا اليت تدرج يف إاطار ا ألنشطة املنفذة عىل املس توايت الوطنية وا إلقلميية وما
بّي ا ألقالميية.

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفنذت

اجلهة املسؤوةل

انئب املدير العام لقطاع التمنية
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" JIU/REP/2016/7اس تعراض شامل لدلمع ايذ تقدمه منظومة ا ألمم املتحدة لدلول اجلزرية الصغرية النامية:
النتاجئ الهنائية" (تمتة)
التوصية 4

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

ينبغي جملالس اإدارة منظومة ا ألمم املتحدة أأن تطلب اإىل املؤسسات أأن تنسق ختطيط أأنشطة بناء
القدرات اليت تضطلع هبا وتنفيذ تكل ا ألنشطة ابلتشاور الوثيق مع ادلول اجلزرية الصغرية النامية
والرشاكء من أأجل التمنية اكفة ،تعزيز ًا للفعالية والكفاءة يف تقدمي ادلمع لتحقيق ا ألهداف احملددة
يف مسار العمل املعجل ،مع جتنب تش بع القدرة الاستيعابية لدلول اجلزرية الصغرية النامية عىل
الصعيد القطر .
تتيح طبيعة برانمج املساعدة التقنية ايذ تقدمه الويبو لدلول اجلزرية الصغرية النامية ،إاعطاء
ا ألولوية لالحتياجات احملددة يف اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية أأو خططها القطرية،
تيرس الاس تفادة من أأدوات امللكية الفكرية ذات الصةل لتحقيق أأهدافها يف التمنية الاقتصادية
و ن
والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية.
ومعلت الويبو يف تعاون وثيق مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ومؤسسات البحوث
واجلامعات واملنظامت ا إلقلميية يف تكل البدلان ،ومع رشاكء التمنية واجلهات املاحنة ا ألخرى ،من
أأجل صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية واخلطط القطرية وتنفيذها ،مبا يضمن تلبية
برانمج أأنشطة الويبو لدلول النامية اجلزرية الصغرية لحتياجاهتا الإمنائية ومتاش يه مع أأولوايت
احلكومات والهيئات ا إلقلميية.
ويف هذا الصدد ،تق ندم الويبو أأنشطة خمتلفة تركنز عىل بناء همارات ادلول اجلزرية الصغرية النامية
وقدراهتا لتعزيز معارفها يف جمال امللكية الفكرية وإاذاكء الوعي بشأأهنا ،وكذكل اس تخدام نظام
امللكية الفكرية بفعالية .وتشمل ا ألنشطة تنظمي حلقات معل وحلقات دراس ية وطنية وإاقلميية
ن
موهجة ألحصاب املصلحة من املسؤولّي احلكوميّي والعاملّي يف جمال امللكية الفكرية ووالكء
الإنفاذ ومؤسسات البحث والتطوير واجلامعات و أأحصاب حقوق امللكية الفكرية والرشاكت
الصغرية واملتوسطة واملنتفعّي الخرين بنظام امللكية الفكرية.
وإاضافة اإىل تقدمي املساعدة يف تطوير البنية التحتية التقنية ملاكتب امللكية الفكرية عن طريق
توفري برجميات متكنهنا من توفري خدمات سهةل الاس تعامل للعمالء ،تساعد الويبو أأيضا يف تعزيز
البيئتّي القانونية واملؤسس ية لتكل ادلول بتقدمي املشورة الترشيعية املتعلقة ابلرباءات ومناذج
املنفعة وا ألسار التجارية وادلوائر املتاكمةل والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت
اجلغرافية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفنذت

اجلهة املسؤوةل

انئب املدير العام لقطاع التمنية
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" JIU/REP/2016/7اس تعراض شامل لدلمع ايذ تقدمه منظومة ا ألمم املتحدة لدلول اجلزرية الصغرية النامية:
النتاجئ الهنائية" (تمتة)
التوصية 6

ينبغي جملالس اإدارة مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة أأن تشجع عىل ختصيص متويل متعدد
الس نوات ميكن التنبؤ به لتيسري التنفيذ الفعال ل ألنشطة الربانجمية دعامً لدلول اجلزرية الصغرية
النامية ،بناء عىل تقياميت لالحتياجات تعدها مؤسسات املنظومة ابلتشاور مع تكل ادلول
ورشاكهئا املعنيّي.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

مبا أأ نن هذه ا ألنشطة متول من املزيانية العادية للويبو ،فاإن المتويل ايذ ميكن التنبؤ به لك
س نتّي ،كام هو مبّي يف الربانمج واملزيانية ،مضمون.

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفنذت

اجلهة املسؤوةل

انئب املدير العام لقطاع التمنية ،مدير شعبة أأداء الربانمج واملزيانية

التوصية 7

ينبغي للهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة وجمالس اإدارة تكل املؤسسات،
استناد ًا اإىل العمل اجلار للجنة الإحصائية ل ألمم املتحدة ،وعند الاقتضاء ،اإىل معل املنتدايت
املشرتكة بّي الواكلت و أأفرقة اخلرباء املنشأأة لتقدمي املشورة اإىل ادلول ا ألعضاء ،أأن تكفل اإيالء
الاعتبار رصاحة خلصوصية ادلول اجلزرية الصغرية النامية دلى حتديد عنارص أأطر الرصد
واملساءةل ل إالبالغ عن التقدم احملرز بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة ،حبيث تتواءم العمليات
واملؤرشات مع احتياجاهتا و أأولوايهتا احملددة عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

تدمع الويبو وضع أأطر مناس بة للرصد واملساءةل ملسار ساموا ،من خالل املشاركة يف العمليات
املشرتكة بّي الواكلت ذات الصةل (مثل الفريق الاستشار املشرتك بّي الواكلت املعين ابدلول
اجلزرية الصغرية النامية واللجنة التنفيذية املوسعة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية).

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفنذت

اجلهة املسؤوةل

انئب املدير العام لقطاع التمنية ،مدير شعبة العالقات اخلارجية
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" JIU/REP/2016/7اس تعراض شامل لدلمع ايذ تقدمه منظومة ا ألمم املتحدة لدلول اجلزرية الصغرية النامية:
النتاجئ الهنائية" (تمتة)
التوصية 8

ينبغي جملالس اإدارة مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة أأن تنسق هجودها يف تصممي أأطر للرصد
واملساءةل و أأدوات مكيفة وفق ًا لقدرات ادلول اجلزرية الصغرية النامية من أأجل رصد تنفيذ مسار
العمل املعجل وغريه من الولايت العاملية املتصةل ابلتمنية املس تدامة والإفادة بشأأن تنفيذها ،مع
جتنب عبء أأطر الإبالغ املتعدد.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

تدمع الويبو وضع أأطر مناس بة للرصد واملساءةل ملسار ساموا ،من خالل املشاركة يف العمليات
املشرتكة بّي الواكلت ذات الصةل (مثل الفريق الاستشار املشرتك بّي الواكلت املعين ابدلول
اجلزرية الصغرية النامية واللجنة التنفيذية املوسعة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية).

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفنذت

اجلهة املسؤوةل

انئب املدير العام لقطاع التمنية ،مدير شعبة العالقات اخلارجية

WO/PBC/27/5
Annex I
9

" JIU/REP/2016/4منع الغش واكتشافه والتصد هل يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة"
أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  28يونيو  .2016ومن مث فاإن مجيع التوصيات الواردة فيه جديدة عىل ادلول
ا ألعضاء يف س ياق هذا التقرير.
التوصية 16

ينبغي للهيئات الترشيعية وجمالس الإدارة يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة القيام مبا ييل :أأن
تدرج لك مهنا يف جدول أأعاملها بند ًا دامئ ًا أأو اثبت ًا يتعلق مبنع الغش والكشف عنه والتصد هل؛
و أأن جتر اس تعراض ًا س نو ًاي للتقرير الإدار املوحد والشامل ايذ يقدمه الرئيس التنفيذ عن
س ياسة و أأنشطة ماكحفة الغش؛ و أأن توفر التوجيه وا إلرشاف الرفيعي املس توى بشأأن املسائل
ذات الصةل ابلغش.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

تس تعرض ادلول ا ألعضاء التقرير الس نو ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،فضال عن تقرير أأداء
الربانمج يف ادلورات اخملصصة .ويشمل التقريران ،حسب الاقتضاء ،معلومات عن أأنشطة
ماكحفة الغش.

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفنذت

اجلهة املسؤوةل

مدير ختطيط الربامج والشؤون املالية (املراقب املايل)

" JIU/REP/2016/2التخطيط لتعاقب املوظفّي يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة"
أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  5يوليو  .2016ومن مث فاإن مجيع التوصيات الواردة فيه جديدة عىل ادلول
ا ألعضاء يف س ياق هذا التقرير.
التوصية 1

ينبغي للهيئات الترشيعية/جمالس الإدارة يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة أأن متارس دورها
الرقايب وتدرس أأس باب عدم ،اإدخال التخطيط الرمسي لتعاقب املوظفّي يف مؤسساهتا و /أأو
التأأخري يف اإدخاهل ،مبا يف ذكل مدى كفاية المتويل احلايل؛ و أأن تطلب اإىل الرؤساء التنفيذيّي
لهذه املؤسسات اإدخال التخطيط الرمسي لتعاقب املوظفّي ،دون مزيد من الإبطاء ،حبلول هناية
عام .2017

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

لقد نفذت الويبو التخطيط لتعاقب املوظفّي يف اإطار معلية ختطيط موارد القوى العامةل اليت
تدمعها منصة لتكنولوجيا املعلومات دعام اكمال.

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفنذت

اجلهة املسؤوةل

مدير اإدارة املوارد البرشية

اثلث ًا .توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف عام 2015
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" JIU/REP/2015/6اس تعراض خــدمـات أأمّي املظامل اليت توفرها املنظامت عىل نطاق منظومة ا ألمم املتحدة"
التوصية 5

ينبغي أأن تتيح الهيئات الترشيعية يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة ألمّي املظامل اإبالغها
ابنتظام ابملسائل اليت يمت حتديدها.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

ل يقدم مكتب أأمّي املظامل تقريرا رمسيا اإىل هيئات الويبو الترشيعية .ولكننه جيمتع ابنتظام مع
جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ملناقشة املسائل النظامية حسب الاقتضاء ،وقد
ترفع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بدورها املسائل املطروحة اإىل ادلول ا ألعضاء.
ويذكل ،نرى أأن موضوع هذه التوصية قد عوجل.

القبول

مقبوةل

التنفيذ

نفنذت

اجلهة املسؤوةل

أأمّي املظامل

"مل تبد أأ" مس بقا

رابع ًا .توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف عام 2014
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" JIU/REP/2014/9اإدارة العقود وتنظميها يف منظومة ا ألمم املتحدة"
التوصية 3

ينبغي للهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة أأن توجه الرؤساء التنفيذيّي
ملؤسساهتا اإىل اإنشاء نظام يمت مبوجبه اإبالغ ا ألشخا املعينّي لإدارة العقود بعد منحها،
خطي ًا ،خبضوعهم للمساءةل ومبسؤولياهتم عند اإدارة عقد ما ،والتأأكد من امتالكهم املؤهالت
الالزمة لإدارة العقد.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

وضعت الويبو قاعدة البياانت الالزمة لالس تجابة لهذه التوصية ومتتكل ا ألداة التقنية لإدارة
الإخطارات .وتوضع حاليا اختصاصات لتدريب حمدد يك ينجز يف عام .2017

القبول

مقبوةل

التنفيذ

قيد التنفيذ

اجلهة املسؤوةل

مدير ،شعبة املشرتايت والسفر

"قيد التنفيذ" مس بقا
ِّن
حدث التقيمي

" JIU/REP/2014/2اس تعراض الإدارة والتس يري يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)"
التوصية 1

ينبغي أأن تراجع امجلعية العامة للويبو اإطار احلومكة يف الويبو وكذكل املامرسات احلالية هبدف
تعزيز قدرة الهيئات الرئاس ية عىل اإرشاد معل املنظمة ورصده .ويف اإطار هذه العملية ،قد
ترغب ادلول ا ألعضاء يف أأن تنظر خالل مداولهتا يف اخليارات املقرتحة هبذا التقرير.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

واصلت جلنة الربانمج واملزيانية ،يف دورهتا اخلامسة والعرشين اليت عقدت يف عام ،2016
مناقشاهتا بشأأن موضوع احلومكة عىل أأساس املقرتحات املقدمة من ادلول ا ألعضاء .وقررت
جلنة الربانمج واملزيانية ،بعد مداولهتا ،مواصةل مناقشة املسأأةل يف دورهتا السادسة والعرشين
يف يوليو  ،2017والمتست من ا ألمانة اإعداد عرض بشأأن الإصالح ادلس تور لعام .2003
و أأحاطت ادلول ا ألعضاء علام حباةل معلية الإصالح ادلس تور اليت عرضهتا ا ألمانة يف ادلورة
السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف يوليو  ،2017والمتست من ا ألمانة أأن تقدنم
تقريرا اإىل ادلورة  28للجنة املزيانية عن وضع تنفيذ تعديالت  1999و .2003لتفاقية الويبو
وسائر املعاهدات اليت تديرها الويبو.

القبول

مقبوةل

التنفيذ

قيد التنفيذ

اجلهة املسؤوةل

املستشار القانوين

"قيد التنفيذ" مس بقا
ِّن
حدث التقيمي
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التوصية 6

ينبغي أأن تعيد جلنة التنس يق النظر يف املبادئ احلالية املتعلقة ابلتوزيع اجلغرايف بغية ضامن
مزيد من التنوع اجلغرايف داخل قوة العمل املهنية يف الويبو.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

أأعدن رئيس جلنة التنس يق تقريرا عن التوزيع اجلغرايف وعرضه عىل اللجنة يف دورهتا السابعة
وا ألربعّي يف أأكتوبر  ،2016يف مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،و أأدرج فيه توصيات أأولية
لتحسّي التوزيع اجلغرايف.

القبول

مقبوةل

التنفيذ

نفنذت

اجلهة املسؤوةل

مدير اإدارة املوارد البرشية

"قيد النظر" مس بقا

خامس ًا.
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توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف عام 2012

" :JIU/REP/2012/9اللجوء اإىل دفع املبلغ الإجاميل املقطوع بد ًل من الاس تحقاقات"
التوصية 3

ينبغي أأن تطلب الهيئات الترشيعية/هيئات الإدارة اإىل رؤساهئا التنفيذيّي القيام ،اإن مل يكن
قد فعلوا ذكل بعد ،بتعليق دفع بدل الإقامة اليويم الإضايف ( 15أأو  40يف املائة) للمسؤولّي
ايذين يسافرون عىل حساب مزيانيات املنظامت.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

تقوم وحدة التفتيش املشرتكة حاليا ابس تكامل اس تعراضها "س ياسات السفر اجلو يف
منظومة ا ألمم املتحدة :حتقيق ماكسب يف الكفاءة ووفورات يف التاكليف وتعزيز املواءمة".
وستبقى التوصية ،شأأهنا يف ذكل شأأن ماكسب الكفاءة ووفورات التاكليف ا ألخرى فامي
خيص السفر يف همام رمسية ،قيد النظر مضن س ياق الاس تعراض املذكور أأعاله.

القبول

قيد النظر

التنفيذ
اجلهة املسؤوةل

مدير ،شعبة املشرتايت والسفر

ل يوجد أأ تغيري منذ الوضع السابق
ِّن
حدث التقيمي

سادس ًا.
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توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف عام 2010

" JIU/REP/2010/3قواعد ا ألخالق يف منظومة ا ألمم املتحدة"
التوصية 17

ينبغي أأن توعز الهيئات الترشيعية اإىل الرؤساء التنفيذيّي ملنظامهتا تقدمي مقرتحات من أأجل اإنشاء
ألية داخلية نِّ
حتدد الطرائق اليت يسري علهيا مكتب ا ألخالقيات و /أأو دائرة الرقابة ادلاخلية يف
اإجراء حتقيق أأو اس تعراض بشأأن الادعاءات املوهجة ضد الرئيس التنفيذ للمنظمة ،مبا يف ذكل
تقدمي نتاجئ التحقيق أأو الاس تعراض مبارشة اإىل الهيئة الترشيعية املعنية.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة

اس تعرضت ادلول ا ألعضاء ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية (املرفق ا ألول للنظام املايل ولحئته) يف
مجعياهتا لعام  .2016وتنص الفقرة  22من ميثاق الرقابة ادلاخلية املنقح للويبو عىل أأن نه" :يتعّي
اإبالغ مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابدعاءات سوء السلوك الصادرة ضد املدير العام ،ويتعّي عىل
ئيَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق و أأن
مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يرفع ا ألمر فورا اإىل ر ي
يلمتس مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة إازاء س بل الترصف الواجب .وتقدم اللجنة
مشورة اإىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية حول ما اإذا اكن يتعّي اإجراء تقيمي أأويل أأو الرتتيب
لإجرائه من قبل حمقق خاريج مس تقل .وبناء عىل نتاجئ التقيمي ،تقدم اللجنة توصية اإىل رئيس
امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق حول ما اإذا اكن يتعّي أأن يطلب من مدير شعبة الرقابة
ادلاخلية اإغالق القضية أأو اإحاةل املسأأةل اإىل كيان خاريج مس تقل للتحقيق فهيا .وإاذا مل يتوصل
الرئيسان اإىل اتفاق أأو اإذا اقرتحا عدم ا ألخذ بتوصية اللجنة ،يتعّي إارشاك انئيب رئيس امجلعية
العامة وانئيب رئيس جلنة التنس يق يف القرار .ويف حاةل الإحاةل ،يتعّي عىل اللجنة أأن تقدم
املشورة اإىل الرئيسّي بشأأن اختصاصات التحقيق وبشأأن كيان حمقق مالمئ".
وتنص الفقرة  23من ميثاق الرقابة ادلاخلية املنقح للويبو عىل أأن نه" :حيامث اكنت مثة حاجة اإىل
مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،فاإنه يتعّي اإسداء تكل املشورة يف غضون شهر ،اإل
اإذا اس تدعت درجة تعقيد املسأأةل مزيد ًا من الوقت".

القبول

مقبوةل

التنفيذ

ن ِّفنذت

اجلهة املسؤوةل

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية

ُحدنث التقيمي

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
قامئة تقارير وحدة التفتيش قيد النظر 2اليت تعين الويبو يف منتصف يوليو 2017
يق نِّدم هذا املرفق روابط ش بكية اإىل التقارير قيد النظر الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة واليت تعين الويبو .وميكن النفاذ
اإىل لك تقارير وحدة التفتيش املشرتكة ومذكراهتا ورسائلها عن طريق املوقع الإلكرتوين لوحدة التفتيش املشرتكة.
املرجع
JIU/REP/2017/2

رابط اإىل تقرير وحدة التفتيش
املشرتكة

تعليقات

واثئق أأخرى

التقياميت اليت تقودها اجلهات املاحنة
ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة
املرفقان ا ألول والثاين

 JIU/REP/2016/10اإدارة املعارف يف منظومة ا ألمم املتحدة
JIU/REP/2016/9

السالمة وا ألمن يف منظومة ا ألمم املتحدة

JIU/REP/2016/8

حاةل وظيفة املراجعة ادلاخلية للحساابت
يف منظومة ا ألمم املتحدة

JIU/REP/2016/7

اس تعراض شامل لدلمع ايذ تقدمه
منظومة ا ألمم املتحدة لدلول اجلزرية
الصغرية النامية :النتاجئ الهنائية

JIU/REP/2016/4

منع الغش واكتشافه والتصد هل يف
مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة

تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيّي

JIU/REP/2016/2

التخطيط لتعاقب املوظفّي يف
مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة

تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيّي

JIU/REP/2015/6

اس تعراض خدمات أأمّي املظامل اليت
توفرها املنظامت عىل نطاق منظومة
ا ألمم املتحدة

تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيّي

JIU/REP/2014/9

اإدارة العقود وتنظميها يف منظومة
ا ألمم املتحدة

تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيّي

JIU/REP/2014/2

اس تعراض الإدارة والتس يري يف املنظمة
العاملية للملكية الفكرية

 2تقارير وحدة التفتيش املشرتكة اليت تضم توصيات مفتوحة ومهنا التوصيات الواردة يف هذا التقرير.

تعليقات الويبو
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املرجع

رابط اإىل تقرير وحدة التفتيش
املشرتكة

تعليقات

JIU/REP/2013/1

اس تعراض التفاقات الطويةل ا ألجل يف
جمال املشرتايت يف منظومة ا ألمم املتحدة

تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيّي

JIU/REP/2012/9

اللجوء اإىل دفع املبلغ الإجاميل املقطوع
بدل من الاس تحقاقات

تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيّي

JIU/REP/2012/2

معلية اإدارة الإجازات املرضية يف
منظومة ا ألمم املتحدة

تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيّي

JIU/REP/2010/3

قواعد ا ألخالق يف منظومة ا ألمم املتحدة تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيّي

[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

واثئق أأخرى

