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 الأصل: ابلإنلكزيية
 2018يوليو  6التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 الثامنة والعشرونالدورة 
 2018سبمترب  14اإىل  10جنيف، من 

 
 

 التفتيش املشرتكةتقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات وحدة 

مانة عداد الأ  من اإ

ىل الهيئات الترشيعية ل قة اليت و  املعل   تنفيذ التوصيات حاةل حملة عن هذه الوثيقة تعرض .1 لمنظمة العاملية للملكية هجت اإ
ىل منتصف  2010يف الفرتة املمتدة من  وحدة التفتيش املشرتكةالفكرية )الويبو(، والنامجة عن الاس تعراضات اليت أأجرهتا  اإ

 .2018 مايو

ىل الهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة من املرفق الأول  ترد يفو  .2 هذه الوثيقة التوصيات املوهجة اإ
وتقياميهتا يك تنظر فهيا الأمانة  التوصيات اقرتاحات/تنفيذ قبولالوضع احلايل ل  ويعكسلعمل عىل تنفيذها. االويبو  رتقر   واليت

 ادلول الأعضاء.

ىل أ خر تقريرمنذ و  .3 وحدة التفتيش املشرتكة أأصدرت ( عن املوضوع ذاته، WO/PBC/27/5ادلول الأعضاء ) ق دم اإ
ىل التقارير اجلديدة بعالمة ممزي  وأ  . ويبوتسعة تقارير ت عد س بعة مهنا وجهية لل ثتشري اإ تنفيذ التوصيات اخلاصة  حاةل ة، وحد  

ررا  التيريات اليت حدثت مقارنةاب  املشموةل ابلتقرير. السابقة لفرتةاب لتقارير الصادرة يف الس نوات املاضية مع اإ

ة تواصل معلها  الت الأمان ، لوحدة التفتيش املشرتكةلقة اإىل متابعة التوصيات املعل   ةأأنه ابلإضافوجيدر التأأكيد عىل  .4
ودراساهتا الاس تقصائية ومقابالهتا فامي خيص الاس تعراضات اجلارية  املذكورةوحدة ال لتيسري وتنس يق الردود عىل اس تبياانت

الانهتاء من ثالثة ور اإطالق مثانية تقارير هذه الس نة ، من املقر  وحدة التفتيش املشرتكةومتاش يا مع ررانمج معل  .واجلديدة
توفري " 1مبا ييل: " وحدة التفتيش املشرتكة لاتقوم . وفامي خيص لك تقرير، 2017كل اليت أ طلقت يف س نة تقارير من ت
 جراءلإ  طلب الرتتيب" 3اس تبيان شامل؛ " ملءلك منظمة  الطلب من "2"؛ المنظامت املشاركة لتعلق علهياملواصفات ل 
لتصحيح أأية أأخطاء وحدة التفتيش املشرتكة تقرير طلب التعليق عىل مرشوع  "4" سؤولن؛امل وففن امل مع مقابالت
اإىل جملس الرؤساء التنفيذين لتجميعه ، عند اس تكامهلاملس توى بشأأن التقرير،  الرفيعة. ومن مث تقدم الأمانة أ راهئا وقائعية

ىل امجلعية العامة للأمم املتحدة.وثيقة تصدر  يف  لت قدم اإ
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 :هذه الوثيقةل  أأثناء وضع الصيية الهنائيةجارية التالية  تالاس تعراضاول تزال  .5

دارة خدمات   2018 ررانمج معل  احلاسوب السحابية يف منظومة الأمم املتحدةاإ

دارة التييري التنظميي يف منظومة الأمم املتحدة: ادلروس املس تفادة واسرتاتيجيات املس تقبل  2018 ررانمج معل  اإ

 2018 ررانمج معل  اس تعراض جلان الرقابة يف منظومة الأمم املتحدة

 2018  ررانمج معل 2030 جدول أأعاملحبوث الس ياسات خلدمة تعزيز اإجراء 

 2018  ررانمج معل منظومة الأمم املتحدة هيئاتاحلد من خماطر الكوارث يف معل  دمج/تعممياس تعراض 

 2018 ررانمج معل   ومتكن املرأأةبشأأن املساواة بن اجلنسن  منظومة الأمم املتحدة الواسعة النطاق اس تعراض خطة معل

ماكنية   2018 ررانمج معل اإىل مؤمترات واجامتعات الأمم املتحدة  اتلأشخاص ذوي الإعاقا نفاذاإ

 2018 ررانمج معل  حتسن الكفاءة والفعالية يف تقدمي خدمات ادلمع الإداري من خالل التعاون بن الواكلت

 – 2017ررانمج معل  ب الأمم املتحدة خلدمات املشاريعيف مكت والتس يرياس تعراض الإدارة 

 2018يف  س تمكلسي  

 – 2017ررانمج معل  اس تعراض س ياسات وممارسات الإبالغ عن اخملالفات يف منظومة الأمم املتحدة

 2018يف  س تمكلسي  

 – 2017ررانمج معل  اس تعراض ررامج التدريب ادلاخيل يف منظومة الأمم املتحدة

 2018يف  س تمكلسي  

 معلهاويبو عرب س بعة تقارير اكنت جزءا من ررانمج لل وجهيةتوصية  36ما مجموعه وحدة التفتيش املشرتكة أأصدرت و  .6
يف التقرير املرحيل  2017درج يف أأرقام عام ت  و تصدر، كام هو موحض أأعاله، س  )هناك ثالثة تقارير أأخرى  2017 لعام
بشأأن  ويه ،2012 تقرير صدر يف عام مضن تدخلالسابقة  الس نوات منذ قةاليت بقيت معل  قدم وصية الأ توال (. 2018 لعام

دارة الإجا ات املرضية،  ةاكنت م  و موضوع اإ ىل الرئيس التنفيذي.  وهج  قة معل  اليت ل تزال  الأخرىمجيع التوصيات وتدخل اإ
 .2017أأو  2016 التقارير الصادرة عايم مضن الويبو وقيد التنفيذ من قبل

 2017-2010لويبو للفرتة ل الوجهيةوحدة التفتيش املشرتكة مجيع توصيات : 1الرمس البياين

 20181 مايويف منتصف  الوضع

 

                                                
1
 .وحدة التفتيش املشرتكةل الوجيه تقريرال يلقة يف الس نة اليت صدر فهيا املديدة و اجلتوصيات ال ترد  
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لن تبقى رهنًا بتأأييد ادلول الأعضاء فامي يتعلق ابلتوصيات الواردة يف هذا التقرير، و ، 2018منتصف مايو حىت و  .7
ىل الهيئات الترشيعية للويبوسوى توصية معل قة واحدة من مضن التوصيات املوهجة  قد فمجيع التوصيات الأخرى أأما ، اإ

 (.مل ت قبلللويبو أأو  وجهيةغري  ربت أأهناعت  ا وأأ قت )ن فذت أأغل  

 2017-2010للفرتة  املوهجة اإىل الهيئات الترشيعيةوحدة التفتيش املشرتكة توصيات : 2الرمس البياين

 20182 مايويف منتصف  الوضع

 

 2010 منذوحدة التفتيش املشرتكة  الصادرة عن لويبول وجهيةالتوصيات ال  مجموعيف املائة من  84 ن فذتابلتايل و .8
ضافية  وأأغل قت، توصية 291البالغ عددها و  ويه يف املائة  6ق بلت ، و أأو غري مقبوةل( وجهيةيف املائة )غري  9 قدرهانس بة اإ

 يف املائة فقط قيد النظر. احدو  وستبقى نس بةالتنفيذ،  قيد

 2017-2010لفرتة ا واملندرجة مضن تقارير لويبول الوجهيةوحدة التفتيش املشرتكة مجيع توصيات : 3الرمس البياين 

 2018 مايويف منتصف  الوضع

 

                                                
2
 .ة اإىل الهيئات الترشيعية للويبواملوهج رهنًا بتأأييد ادلول الأعضاء فامي يتعلق ابلتوصيات 

5

10

15

20

25

30

20102011201220132014201520162017

25 

12 
11 

1 

10 

3 

11 
10 

25 

12 
11 

1 

10 

3 

11 

9 

1 

 
  
 

 
  
  
 
 
 

                      

       
   

           
  

         
  

          
  

         
  



WO/PBC/28/6 

4 
 

 :التالية القرارفقرة ت قرتح و  .9

ن جلنة الربانمج واملزيانية: .10  اإ

هبذا التقرير  أأحاطت علامً  "1"
 (؛WO/PBC/28/6 )الوثيقة

تقيمي أأبدت ترحيهبا وتأأييدها ل و  "2"
مانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف  الأ

طار وبصييهتا املبي نة يف  الواثئق التالية اإ
 :هذا التقرير

 IU/REP/2017/9  
 ؛(6و 3 تان)التوصي 

 JIU/REP/2017/7 
 ؛(7)التوصية 

 JIU/REP/2017/6 
 ؛ (6)التوصية 

 JIU/REP/2017/3 
 (2و 1 تان)التوصي 

 JIU/REP/2016/7 
 (8)التوصية 

 JIU/REP/2014/9 
 (3)التوصية 

 JIU/REP/2014/2 
 (1)التوصية 

 JIU/REP/2012/9  
 (3)التوصية 

ىل اقرتاح تقيمي   "3" مانة اإ ودعت الأ
للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة 

 هالتفتيش املشرتكة يك تنظر في
 الأعضاء. ادلول

 ]ييل ذكل املرفقان[
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ANNEX I 

 الأول املرفق
 

 هياالترشيعية للمنظامت املشاركة ف توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإىل الهيئات
 2018منتصف مايو الوضع يف 

 2017يف عام توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة  .أأول

 JIU/REP/2017/9  تضارب املصاحل يف منظومة الأمم املتحدةال ليات والس ياسات اليت تتناول "اس تعراض" 

 الواردة يف س ياق هذا التقرير. ومن مث فاإن مجيع التوصيات 2018مارس  1أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف 
 جديدة عىل ادلول الأعضاء.

 3التوصية 
دارة السجملينبيي  منظومة الأمم املتحدة أأن تطلب من الرؤساء التنفيذين للمنظامت  مؤسسات اإ

عداد تقرير مفصل عن ررامج  احلالية واقرتاح أأي تييريات يف مربرات ونطاق تكل املايل  الكشفاإ
 لزايدة فعاليهتا. مما ي عد رضورايالربامج 

تقيمي الإدارة/اجلهة 
 املنسقة

 املراَجع للكشفالتقرير الس نوي ملكتب الأخالقيات فصال خمصصا عن ررانمج املنظمة  يتضمن
 .2017 املايل لعام

 مقبوةل القبولوضع 

 نف  ذت التنفيذحاةل 

 رئيس مكتب الأخالقيات اجلهة املسؤوةل

  

 6التوصية 
دارة مؤسسات منظومة الأمم املتحدة جملالسينبيي  طار  خبصوصيف ممارس هتا دلورها الرقايب  ،اإ اإ

رىالتحديثات اليت نظامهتا، أأن ترصد ابنتظام قضااي تضارب املصاحل، مبا يف ذكل مل املساءةل   ُت 
 .الوجهيةالس ياسات والصكوك وال ليات الإدارية عىل 

تقيمي الإدارة/اجلهة 
 املنسقة

معلومات عن  تقدم حمدثةتقارير س نوية  من مكتب الأخالقياتتتلقى ادلول الأعضاء يف الويبو 
الس ياسات والصكوك وال ليات الإدارية  عىلحتديثات ، مبا يف ذكل قضااي تضارب املصاحل

 .الوجهية

 مقبوةل وضع القبول

 نف  ذت حاةل التنفيذ

 رئيس مكتب الأخالقيات اجلهة املسؤوةل

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2017_9_english.pdf


WO/PBC/28/6 

Annex I 
2 

 JIU/REP/2017/7" ىل  "عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة اجلهات املاحنةاس تعراض متطلبات تقدمي التقارير اإ

 الواردة يف س ياق هذا التقريرومن مث فاإن مجيع التوصيات . 2018مارس  8أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف 
 جديدة عىل ادلول الأعضاء.

 1التوصية 
دارة  جملالسينبيي  ؤساء التنفيذين العام والر مؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن تشجع الأمن اإ

طار جملس الرؤساء التنفيذين ملنظومالأخرى ؤسساتللم ، ة الأمم املتحدة املعين ابلتنس يق، يف اإ
عدادعىل  من ، اجلهات املاحنةحوار اسرتاتيجي رفيع املس توى مع ادلخول يف و  مشرتكموقف  اإ

وأأثر التخصيص الصارم  ،ليةاحلاالمتويل وممارساته مناذج  تطرهحا اليت لتحدايتا أأجل مواهجة
ىل اجلهاتال تقدمي و  للتربعات  .لمانحةا تقارير اإ

، اليت متث ل حنو ربعاتاس تخدام الت رغراضلأ ت املاحنة التفاقات املربمة بن الويبو واجلهات عد  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
تطرح حتدايت من النوع ج أأعاملها ول مناس بة لمنوذمن المتويل الهنايئ، وس يةل ثالثة يف املائة 

سهاهماو ُتارهبا س تقدم الويبو أأن غري منظومة الأمم املتحدة الأخرى. اذلي تواهجه مؤسسات   يف اإ
جراؤ  ملسامهة يف احلوار املقرتحبيية امعل جملس الرؤساء التنفيذين حسب الاقتضاء  مع  هاإ

 املاحنة. اجلهات

 مقبوةل وضع القبول

طالق العملية من قبل جملس الرؤساء التنفيذين( مل يبدأأ بعد التنفيذ حاةل  )رهنا ابإ

دارة ختطيط الربامج والشؤون املالية اجلهة املسؤوةل  (املايل راقبامل) مدير اإ

 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2017_7_arabic.pdf
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 JIU/REP/2017/7" ىل  )اتبع( "عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة اجلهات املاحنةاس تعراض متطلبات تقدمي التقارير اإ

 7التوصية 
دارة  جملالسينبيي  ىل مؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن تطلباإ  فوالكيأأن  نالرؤساء التنفيذي اإ
ابلتأأكد من أأن تقارير الرقابة ذات الصةل يف مؤسساهتم املراجعة ادلاخلية للحساابت والتقيمي ماكتب 

ىل التقارير توفر مس توايت الضامن املطلوبة اليت من شأأهنا أأن تساعد عىل التقليل من فرادى  املقدمة اإ
 .، وأأن يقدموا ما يكفي من ادلمع لتكل املاكتباخملصصة تربعاهتااس تخدام  عن اجلهات املاحنة

ختبار وتقيمي وماكتب التقيمي اب املراجعة ادلاخلية للحساابتيلكف ميثاق الرقابة يف الويبو "ماكتب  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
معليات املراقبة وأأساليب العمل يف الويبو، بطريقة مس تقةل، من أأجل حتديد املامرسات اجليدة وتقدمي 

 " )...(توصيات لتحسيهنا.

 :ضطلع مدير الشعبة مبا ييل"ي
رقابة ادلاخلية عىل املدى الطويل والقصري ابلتنس يق مع مراجع احلساابت وضع خطط معل لل)أأ( 

جراء تقيمي س نوي عىل الأقل للمخاطر، عند  .اخلاريج تتأأسس خطة العمل الس نوية عىل اإ
عداد خطة العمل الس نوية،  .الاقتضاء، وعىل أأساس هذا التقيمي، تتحدد أأولوايت العمل يف س ياق اإ

دلاخلية ابلأخذ يف الاعتبار اكفة الاقرتاحات اليت ترد من الإدارة أأو اللجنة يلزتم مدير شعبة الرقابة ا
الرقابة  يرسل مدير الشعبة مرشوع خطة معل .الاستشارية املس تقةل للرقابة أأو من ادلول الأعضاء

بداء  ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ملراجعهتا واإ ادلاخلية، قبل وضع الصيية الهنائية لها، اإ
 " )...(الرأأي.

 :ما ييلوينص ميثاق الرقابة ادلاخلية كذكل عىل 
ىل ادلول الأعضاء، يأأخذ املدير العام بعن الاعتبار  عند. 46" تقدمي مقرتحات الربانمج واملزيانية اإ

الية معل مدير  احلاجة اإىل ضامن اس تقاللية معل الرقابة ادلاخلية وتوفري املوارد الال مة لضامن فع 
د املوارد وحت َ  .الشعبة وقدرته عىل حتقيق الأهداف املنشودة من خالل التلكيف الصادر للشعبة دَّ

املالية والبرشية، مبا يف ذكل الاس تعانة مبصادر داخلية أأو خارجية أأو مشرتكة لتقدمي اخلدمات 
املطلوبة، بصورة واحضة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة، واليت س تأأخذ بعن الاعتبار رأأي 

 .اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

ادلاخلية من توفر موففن ابلشعبة، معينن وفقا للنظام الأسايس . يتأأكد مدير شعبة الرقابة 47
ملوففي الويبو ولحئته، مع متتعهم بشلك جامعي بقدر اكٍف من املعارف واملهارات وغري ذكل من 

 الكفاءات املهنية الأخرى املطلوبة لتنفيذ همام الرقابة ادلاخلية.

 مقبوةل وضع القبول

 نف  ذت حاةل التنفيذ

دارة ختطيط الربامج والشؤون املالية )   املسؤوةل اجلهة  (املايل راقباملمدير اإ
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JIU/REP/2017/6 "حتليل التقدم احملر  وفعالية الس ياسة  - الإدارة القامئة عىل النتاجئ داخل منظومة الأمم املتحدة الإمنائية
 العامة"

 الواردة يف س ياق هذا التقريرومن مث فاإن مجيع التوصيات . 2018 فرباير 21أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف 
 جديدة عىل ادلول الأعضاء.

 6التوصية 
تود الهيئات الترشيعية أأن تعمل مع رؤساء املؤسسات هبدف  ايدة الرتكزي عىل معلية الإدارة قد 

الرتكزي، تركزيا اليت تتوىخ حتقيق النتاجئ مبا يتجاو  طلب املساءةل والإبالغ وذكل من ابب 
يالء الاعتبار الواجب للس ياق.  أأكرب، عىل ما يصلح وما ل يصلح وسبب ذكل، مع اإ

 .لأداءاباملنظمة اخلاصة مناقشة تقارير س امي  ، ولار بشأأن الأداء مع ادلول الأعضاءجيري احلو  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
ىل الرتكزي  ابنتقالها من مع ميض الس نوات تكل التقاريروقد نضجت  الرتكزي عىل املساءةل اإ

 .التعمل عىل

ىل القسم اجلديد  الويبو  قريرتيف ، اذلي أأدرج "امليض قدما"وهو ويف هذا الصدد، يشار أأيضا اإ
ىل معاجلة الأهداف اليت حتققت جزئيًا أأو مل ثنائيةيف ال داء للأ  اجلديد  تتحقق، واذلي هيدف اإ

تفسري  وفامي خيص الك من تكل الأهداف، ي قدمواليت اكن لها الأثر الأكرب عىل أأداء الربانمج. 
فضال عن ادلروس املس تفادة والتدابري التصحيحية ، اجلوهري لعدم حتقيقه لرشح السبب موجز
 .للميض قدما ست تخذأأو  ذتخت  اليت ا

 مقبوةل وضع القبول

 نف  ذت حاةل التنفيذ

دارة ختطيط الربامج والشؤون املالية املسؤوةلاجلهة   مدير اإ

http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/6
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JIU/REP/2017/3 "حتقيق ماكسب يف الكفاءة  :يف منظومة الأمم املتحدة اس تعراض س ياسات السفر اجلوي السارية
  "يف التاكليف وتعزيز املواءمة ووفورات

الواردة يف س ياق فاإن مجيع التوصيات ومن مث . 2017أأرغسطس  21أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف 
 جديدة عىل ادلول الأعضاء. التقرير هذا

 1التوصية 
ىلة أأن تطلب ملؤسسات منظومة الأمم املتحد للهيئات الترشيعيةينبيي  ، رؤساهئا التنفيذين اإ
يقوموا بعد بتحديد نس بة مئوية اثبتة من التلكفة ميكن من خاللها اختيار أأقرص الطرق مل  اذلين

مراعاة احلدود الزمنية ، مع 2019حبلول عام  يفعلوا ذكل، أأن بدل من أأكرث الطرق اقتصادا
 .احملددة يف الس ياسة املتعلقة ابلسفر للك منظمة من أأجل اختيار أأكرث الطرق اقتصادا

خيص  فامي اقتصاداالأكرث الأقرص و اختيار الطريق جيب ، لسفراخلاصة ابالويبو س ياسة ل  وفقا تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 .نس بة من التلكفةأأي  حتديد، دون مجيع الرحالت الرمسية

 مقبوةل وضع القبول

 نف  ذت حاةل التنفيذ

 شعبة املشرتايت والسفرمدير  اجلهة املسؤوةل

JIU/REP/2017/3 "حتقيق ماكسب يف الكفاءة  :يف منظومة الأمم املتحدة اس تعراض س ياسات السفر اجلوي السارية
 )تمتة( يف التاكليف وتعزيز املواءمة" ووفورات

 2التوصية 
نمنظومة الأمم املتحدة، يف ؤسسات امليع التابعة مجل  لهيئات الترشيعيةل  ينبيي قامت مل تكن قد  اإ

لياء السفر ابدلرجة الأوىل مجليع  تقومذكل ابلفعل، أأن فئات املوففن وغري املوففن  ابلفعل ابإ
ل عندما تكون درجة رجال تسمح ابس تخدامه لوأأ  2019حبلول يناير بذكل  .غري متاحة الأعامل اإ

املدير العام و ، ل يسافر املوففون ابدلرجة الأوىل. ةالرمسي الرحالتلس ياسة الويبو بشأأن  وفقا تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 .املنظمة لأن ذكل يف مصلحةدلرجة الأوىل ابالوحيد اذلي حيق هل السفر  السايمهو املسؤول 

 مقبوةل وضع القبول

 نف  ذت حاةل التنفيذ

 شعبة املشرتايت والسفرمدير  اجلهة املسؤوةل

 

http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/3


WO/PBC/28/6 

Annex I 
6 

 2016عام توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف   .اثنيا

 JIU/REP/2016/7 " لدلول اجلزرية الصيرية النامية: النتاجئ  املتحدة الأمماس تعراض شامل لدلمع اذلي تقدمه منظومة
 الهنائية"

دارة جملالسينبيي  8التوصية  رصد للة أأن تنسق هجودها يف تصممي أأطر سسات منظومة الأمم املتحدمؤ  اإ
تنفيذ مسار  رصدمن أأجل ادلول اجلزرية الصيرية النامية  اتقدر وفقا ل مكيفةأأدوات واملساءةل و 

فادة بشأأن تنفيذهاالعمل املعجل  ، مع ُتنب وغريه من الولايت العاملية املتصةل ابلتمنية املس تدامة والإ
 .الإبالغ املتعدد عبء أأطر

ىل  24من يف الفرتة لبدلان جزر احمليط الهادئ  لث لرؤساء ماكتب امللكية الفكريةقد املؤمتر الثاع   تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة اإ
جزر مارشال، و كرييبايت، و فيجي، و جزر كوك، شارك فيه لك من و ، يف جزر كوك 2017أأرريل  27
 ،وجزر سلامين ،وساموا ،واببوا رغينيا اجلديدة ،نيويو ، انورووولايت ميكرونزياي املوحدة، و 

من خالل  للرشاكتاملؤمتر عىل تعزيز القدرة التنافس ية  وانصب تركزيوفانواتو.  ،وتوفالو ،وتونيا
جراءات احمللية امميمات التجارية والتصالرتوجي للمنتجات والعال ىل تعزيز اإ العالمات  حفص، ابلإضافة اإ

 10و 6 بنيف الفرتة س ياسة امللكية الفكرية يف جزر مارشال  بعثة اجمتعتوقد التجارية. 
 وتلقىس ياسة واسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية.  وضع البعثة. واكن اليرض من هذه 2017نومفرب
 2017أأرريل 21و 18 بن تدريبا يف الفرتةبدلان جزر احمليط الهادئ يف العالمات التجارية  وفاحص
 ،وساموا ،واببوا رغينيا اجلديدة ،: فيجييهس بعة بدلان يف التدريب اببوا رغينيا اجلديدة. وشاركت  يف

فقد ، مدريد نظام أأعضاء يف ليست بعدالبدلان  تكلوفانواتو. ومبا أأن  ،لووتوفا ،وتونيا ،وجزر سلامين
ك ز عىل  .احلدث ذكلفوائد نظام مدريد يف  ر 

 مقبوةل وضع القبول

 نف  ذت حاةل التنفيذ

 انئب املدير العام، قطاع التمنية؛ مدير شعبة العالقات اخلارجية   اجلهة املسؤوةل

 " سابقاً التنفيذ"قيد 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/7
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 2014عام توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف   .اثلثا

 JIU/REP/2014/9 "دارة  "املتحدة الأمم منظومة يف وتنظميها العقود اإ

ىل ملحدة أأن توجه الرؤساء التنفيذين ينبيي للهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم املت 3التوصية  ؤسساهتا اإ
بالغ الأشخاص املعينن لإدارة العقود بعد منحها، خطيًا، خبضوعهم للمساءةل  نشاء نظام يمت مبوجبه اإ اإ

دارة عقد ما، والتأأكد من   .املؤهالت الال مة لإدارة العقد امتالكهمومبسؤولياهتم عند اإ

 حنو عىل التفامه اخلاصة ابلصناديق الاستامئنية، تسجل الويبو أأسامء مديري العقود اتابلنس بة ملذكر  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
خطار ابلنس بة للعقود التجاريةو. رمسي رسال اإ ىل املوفف املعن، يمت اإ قدم ت  و . مديرا للعقد التعين اإ

رشادات عىل الش بكة ادلاخلية ت تاح الوفيفة، و  للقامئ بتكلواملسؤوليات املولكة  الأدواربشأأن  اإ
ضع للويبو.  دارة املوردين كذكل وو  طارتدريب لتعزيز همارات تقيمي الأداء واإ  العقود. تكل يف اإ

 مقبوةل وضع القبول

 نف  ذت حاةل التنفيذ

 شعبة املشرتايت والسفرمدير  اجلهة املسؤوةل

JIU/2014/2 " املية للملكية الفكرية )الويبو(يف املنظمة الع والتس يرياس تعراض الإدارة"  

طار احلومكة يف الويبو وكذكل املامرسات احلالية هبدف تعزيز ي  1التوصية  نبيي أأن تراجع امجلعية العامة للويبو اإ
رشاد معل املنظمة ورصده طار هذه العملية، قد تررغب ادلول  يفو .قدرة الهيئات الرئاس ية عىل اإ اإ

 الأعضاء يف أأن تنظر خالل مداولهتا يف اخليارات املقرتحة هبذا التقرير.

. وأأحاطت مجعيات الويبو يف 2014عقدت ادلول الأعضاء مداولت بشأأن هذه التوصية منذ عام  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
 :جلنة املزيانيةاليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية، مبا يف ذكل أأن  ابلقراراتعلام  2017أأكتورر 

 ؛WO/PBC/26/8 أأحاطت علام بوضع معلية الإصالح ادلس توري املعروض يف الوثيقة "1"
 1999وجش عت مواصةل هجود التواصل مع ادلول الأعضاء بشأأن معلية التصديق عىل تعديالت "2"
 املعاهدات اليت تديرها الويبو؛ لتفاقية الويبو وسائر 2003و
ىل ادلورة "3" م تقريرا اإ للجنة املزيانية عن وضع تنفيذ تعديالت  28والمتست من الأمانة أأن تقد 

 .2003و 1999

 مقبوةل وضع القبول

 نف  ذت حاةل التنفيذ

 املستشار القانوين اجلهة املسؤوةل

 " سابقاً التنفيذ"قيد 

 " سابقاً التنفيذ"قيد 

http://undocs.org/ar/JIU/REP/2014/9
http://undocs.org/en/JIU/REP/2014/2
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 2012عام توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف   .رابعا

 JIU/REP/2012/9 " ىل دفع املبلغ الإجاميل املقطوع بدًل من الاس تحقاقات  "اللجوء اإ

دارة مؤسسات منظومة الأمم املتحدة اإىل رؤساهئا  جمالستطلب الهيئات الترشيعية/ نبيي أأني  3التوصية  اإ
قامة اليويم الإضايف )بنس بة التنفيذين،  ن مل يس بق هلم أأن فعلوا ذكل، تعليق دفع بدل الإ  15اإ

ىل املسؤولن اذلين يسافرون عىل حساب مزيانيات املؤسسات. 40 أأو  ابملائة( اإ

التاكليف يف س ياساهتا املتعلقة ابلسفر عىل  من حيثكبرية  فعاليةنفذت الويبو تدابري خمتلفة وحققت  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة
طار اس تعراضها  مدى الس نوات املاضية. كام نفذت مجيع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة يف اإ
"س ياسات السفر اجلوي يف منظومة الأمم املتحدة: حتقيق ماكسب يف الكفاءة ووفورات يف 

والإيضاحات املقدمة لدلول الأعضاء  عاليةالفاملاكسب يف  تكلالتاكليف وتعزيز املواءمة". ويف ضوء 
رى أأي تييري   املامرسة احلالية. عىليف مناس بات سابقة، ل جي 

 مقبوةلغري  وضع القبول

 نف  ذت حاةل التنفيذ

 شعبة املشرتايت والسفرمدير    اجلهة املسؤوةل

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[ 

 

 " سابقاً النظر"قيد 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU Products/JIU_REP_2012_9_English.pdf
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 الثاين املرفق
 

 2018 منتصف مايواليت تعين الويبو يف  3قامئة تقارير وحدة التفتيش قيد النظر

ىل التقارير قيد النظر الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة واليت تعين الويبو. وميكن النفاذ  م هذا املرفق روابطيقد ش بكية اإ
ىل الإدارة اإىل لك تقارير وحدة التفتيش املشرتكة ومذكراهتا ورسائلها  عن طريق املوقع الإلكرتوين لوحدة التفتيش املوهجة اإ

 املشرتكة.

 ملشرتكةرابط اإىل تقرير وحدة التفتيش ا املرجع

عدد التوصيات املعلقة 

 4)الهيئات الترشيعية

 (5والرؤساء التنفيذين

 واثئق أأخرى تعليقات

JIU/REP/2017/9 
اس تعراض ال ليات والس ياسات اليت تتناول 

 املصاحل يف منظومة الأمم املتحدة تضارب

 الرابعاإىل  الأولمن  رفقاتامل  للرؤساء التنفيذين 4

JIU/REP/2017/8 

بن منظومة الأمم املتحدة ترتيبات الرشاكة 

والقطاع اخلاص يف س ياق خطة التمنية 

 2030املس تدامة لعام 

 موجز برصي للتقرير  للرؤساء التنفيذين 3

JIU/REP/2017/7 

اس تعراض متطلبات تقدمي التقارير اإىل 

اجلهات املاحنة عىل نطاق منظومة الأمم 

 املتحدة

 للهيئات الترشيعية 1

 للرؤساء التنفيذين 1
  

JIU/REP/2017/6 

الإدارة القامئة عىل النتاجئ داخل منظومة 

منائية  حتليل التقدم احملر   -الأمم املتحدة الإ

 وفعالية الس ياسة العامة

تعليقات جملس الرؤساء  للرؤساء التنفيذين 1

 التنفيذين

دارة القامئة  التقرير الشامل لالإ

 عىل النتاجئ

JIU/REP/2016/10 
دارة املعارف يف منظومة الأمم املتحدة تعليقات جملس الرؤساء  التنفيذين للرؤساء 1 اإ

 التنفيذين

موجز برصي للمرفقن الأول 

 والثاين

JIU/REP/2016/9 
جملس الرؤساء  تعليقات للرؤساء التنفيذين 3 السالمة والأمن يف منظومة الأمم املتحدة

 التنفيذين

 

JIU/REP/2016/4 
منع اليش واكتشافه والتصدي هل يف 

 مؤسسات منظومة الأمم املتحدة

جملس الرؤساء  تعليقات للرؤساء التنفيذين 4

 التنفيذين

 

JIU/REP/2012/2 
دارة الإجا ات املرضية يف منظومة  معلية اإ

 الأمم املتحدة

تعليقات جملس الرؤساء  للرؤساء التنفيذين 1

 التنفيذين

 

 والوثيقة[الثاين ]هناية املرفق 

                                                
3
 يف هذا التقرير. الواردة، مبا يف ذكل مجيع التوصيات كة اليت حتتوي عىل توصيات معلقةتقارير وحدة التفتيش املشرت  
4
 و.هجة اإىل الهيئات الترشيعية للويببتأأييد ادلول الأعضاء فامي يتعلق ابلتوصيات املو  رهنا 
5
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. اإىل املدير العام للويبو التوصيات املعلقة املوهجة اإىل الرؤساء التنفيذين بشأأن م التقريرقد  ي     واإ

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2017_9_english.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2017_9_english.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/attachments_i_-_iv.pdf
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/8
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/8
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/8
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/leaflet.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/leaflet.pdf
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/7
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/7
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/7
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/7
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/6
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/6
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/6
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/6
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_72_809_add.1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_72_809_add.1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/rbm_full_report_english.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/rbm_full_report_english.pdf
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/10
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/10
http://undocs.org/ar/A/72/325/Add.1
http://undocs.org/ar/A/72/325/Add.1
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/en/reports-notes/JIU_REP_2016_10_Visual%20summary%20_%20Annexes%20I%20and%20II.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/en/reports-notes/JIU_REP_2016_10_Visual%20summary%20_%20Annexes%20I%20and%20II.pdf
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/9
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/9
http://undocs.org/ar/A/72/118/Add.1
http://undocs.org/ar/A/72/118/Add.1
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/4
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/4
http://undocs.org/ar/A/71/731/Add.1
http://undocs.org/ar/A/71/731/Add.1
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