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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 6 :يوليو 2018

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الثامنة والعشرون

جنيف ،من  10اإىل  14سبمترب 2018
تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة

من اإعداد ا ألمانة
 .1تعرض هذه الوثيقة حملة عن حاةل تنفيذ التوصيات املعلقة اليت وهجت اإىل الهيئات الترشيعية للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية (الويبو) ،والنامجة عن الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف الفرتة املمتدة من  2010اإىل منتصف
مايو .2018
 .2وترد يف املرفق ا ألول من هذه الوثيقة التوصيات املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة
واليت قررت الويبو العمل عىل تنفيذها .ويعكس الوضع احلايل لقبول/تنفيذ التوصيات اقرتاحات ا ألمانة وتقياميهتا يك تنظر فهيا
ادلول ا ألعضاء.
 .3ومنذ أخر تقرير قدم اإىل ادلول ا ألعضاء ( )WO/PBC/27/5عن املوضوع ذاته ،أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة
تسعة تقارير تعد س بعة مهنا وجهية للويبو .وأشري اإىل التقارير اجلديدة بعالمة ممزية ،وحدثت حاةل تنفيذ التوصيات اخلاصة
ابلتقارير الصادرة يف الس نوات املاضية مع اإررا التيريات اليت حدثت مقارنة ابلفرتة السابقة املشموةل ابلتقرير.
 .4وجيدر التأأكيد عىل أأنه ابلإضافة اإىل متابعة التوصيات املعلقة لوحدة التفتيش املشرتكة ،ل الت ا ألمانة تواصل معلها
لتيسري وتنس يق الردود عىل اس تبياانت الوحدة املذكورة ودراساهتا الاس تقصائية ومقابالهتا فامي خيص الاس تعراضات اجلارية
واجلديدة .ومتاش يا مع ررانمج معل وحدة التفتيش املشرتكة ،من املقرر اإطالق مثانية تقارير هذه الس نة والانهتاء من ثالثة
تقارير من تكل اليت أطلقت يف س نة  .2017وفامي خيص لك تقرير ،تقوم الوحدة التفتيش املشرتكة مبا ييل "1" :توفري
املواصفات للمنظامت املشاركة لتعلق علهيا؛ " "2الطلب من لك منظمة ملء اس تبيان شامل؛ " "3طلب الرتتيب إلجراء
مقابالت مع املوففن املسؤولن؛ " "4طلب التعليق عىل مرشوع تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لتصحيح أأية أأخطاء
وقائعية .ومن مث تقدم ا ألمانة أراهئا الرفيعة املس توى بشأأن التقرير ،عند اس تكامهل ،اإىل جملس الرؤساء التنفيذين لتجميعه
يف وثيقة تصدر لتقدم اإىل امجلعية العامة ل ألمم املتحدة.
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.5

ول تزال الاس تعراضات التالية جارية أأثناء وضع الصيية الهنائية لهذه الوثيقة:
ررانمج معل 2018
اإدارة خدمات احلاسوب السحابية يف منظومة ا ألمم املتحدة
ررانمج معل 2018
اإدارة التييري التنظميي يف منظومة ا ألمم املتحدة :ادلروس املس تفادة واسرتاتيجيات املس تقبل
ررانمج معل 2018
اس تعراض جلان الرقابة يف منظومة ا ألمم املتحدة
ررانمج معل 2018
تعزيز اإجراء حبوث الس ياسات خلدمة جدول أأعامل 2030
ررانمج معل 2018
اس تعراض دمج/تعممي احلد من خماطر الكوارث يف معل هيئات منظومة ا ألمم املتحدة
اس تعراض خطة معل منظومة ا ألمم املتحدة الواسعة النطاق بشأأن املساواة بن اجلنسن ومتكن املر أأة ررانمج معل 2018
ررانمج معل 2018
اإماكنية نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقات اإىل مؤمترات واجامتعات الأمم املتحدة
ررانمج معل 2018
حتسن الكفاءة والفعالية يف تقدمي خدمات ادلمع الإداري من خالل التعاون بن الواكلت
اس تعراض الإدارة والتس يري يف مكتب الأمم املتحدة خلدمات املشاريع
اس تعراض س ياسات وممارسات الإبالغ عن اخملالفات يف منظومة ا ألمم املتحدة
اس تعراض ررامج التدريب ادلاخيل يف منظومة ا ألمم املتحدة

ررانمج معل – 2017
سيس تمكل يف 2018
ررانمج معل – 2017
سيس تمكل يف 2018
ررانمج معل – 2017
سيس تمكل يف 2018

 .6و أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة ما مجموعه  36توصية وجهية للويبو عرب س بعة تقارير اكنت جزءا من ررانمج معلها
لعام ( 2017هناك ثالثة تقارير أأخرى س تصدر ،كام هو موحض أأعاله ،وتدرج يف أأرقام عام  2017يف التقرير املرحيل
لعام  .)2018والتوصية ا ألقدم اليت بقيت معلقة منذ الس نوات السابقة تدخل مضن تقرير صدر يف عام  ،2012ويه بشأأن
موضوع اإدارة الإجا ات املرضية ،واكنت موهجة اإىل الرئيس التنفيذي .وتدخل مجيع التوصيات ا ألخرى اليت ل تزال معلقة
وقيد التنفيذ من قبل الويبو مضن التقارير الصادرة عايم  2016أأو .2017
الرمس البياين :1مجيع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة الوجهية للويبو للفرتة 2017-2010
1
الوضع يف منتصف مايو 2018

 1ترد التوصيات اجلديدة وامليلقة يف الس نة اليت صدر فهيا التقرير الوجيه لوحدة التفتيش املشرتكة.
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 .7وحىت منتصف مايو  ،2018ورهن ًا بتأأييد ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابلتوصيات الواردة يف هذا التقرير ،لن تبقى
سوى توصية معلقة واحدة من مضن التوصيات املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للويبو ،أأما مجيع التوصيات ا ألخرى فقد
أأغلقت (نفذت أأو اعتربت أأهنا غري وجهية للويبو أأو مل تقبل).
الرمس البياين :2توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للفرتة 2017-2010
2
الوضع يف منتصف مايو 2018
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 .8وابلتايل نفذت  84يف املائة من مجموع التوصيات الوجهية للويبو الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة منذ 2010
والبالغ عددها  291توصية ،و أأغلقت نس بة اإضافية قدرها  9يف املائة (غري وجهية أأو غري مقبوةل) ،وقبلت  6يف املائة ويه
قيد التنفيذ ،وستبقى نس بة واحد يف املائة فقط قيد النظر.
الرمس البياين  :3مجيع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة الوجهية للويبو واملندرجة مضن تقارير الفرتة 2017-2010
الوضع يف منتصف مايو 2018

 2رهن ًا بتأأييد ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابلتوصيات املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للويبو.
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.9

وتقرتح فقرة القرار التالية:

.10

اإن جلنة الربانمج واملزيانية:
" "1أأحاطت عل ًام هبذا التقرير
(الوثيقة )WO/PBC/28/6؛
" "2و أأبدت ترحيهبا وت أأييدها لتقيمي
ا ألمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف
اإطار الواثئق التالية وبصييهتا املبينة يف
هذا التقرير:


IU/REP/2017/9



JIU/REP/2017/7



JIU/REP/2017/6



JIU/REP/2017/3



JIU/REP/2016/7



JIU/REP/2014/9



JIU/REP/2014/2



(التوصيتان  3و)6؛
(التوصية )7؛

(التوصية  )6؛

(التوصيتان  1و)2
(التوصية )8
(التوصية )3
(التوصية )1

JIU/REP/2012/9

(التوصية )3

" "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 فهيا
الوضع يف منتصف مايو 2018

أأول .توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف عام 2017
" JIU/REP/2017/9اس تعراض الليات والس ياسات اليت تتناول تضارب املصاحل يف منظومة ا ألمم املتحدة"
أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  1مارس  .2018ومن مث فاإن مجيع التوصيات الواردة يف س ياق هذا التقرير
جديدة عىل ادلول ا ألعضاء.
التوصية 3

ينبيي جملالس اإدارة مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة أأن تطلب من الرؤساء التنفيذين للمنظامت
اإعداد تقرير مفصل عن ررامج الكشف املايل احلالية واقرتاح أأي تييريات يف مربرات ونطاق تكل
الربامج مما يعد رضوراي لزايدة فعاليهتا.

تقيمي الإدارة/اجلهة
املنسقة

يتضمن التقرير الس نوي ملكتب ا ألخالقيات فصال خمصصا عن ررانمج املنظمة املرا َجع للكشف
املايل لعام .2017

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفذت

اجلهة املسؤوةل

رئيس مكتب ا ألخالقيات

التوصية 6

ينبيي جملالس اإدارة مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة ،يف ممارس هتا دلورها الرقايب خبصوص اإطار
املساءةل ملنظامهتا ،أأن ترصد ابنتظام قضااي تضارب املصاحل ،مبا يف ذكل التحديثات اليت ُترى
عىل الس ياسات والصكوك والليات الإدارية الوجهية.

تقيمي الإدارة/اجلهة
املنسقة

تتلقى ادلول ا ألعضاء يف الويبو من مكتب ا ألخالقيات تقارير س نوية حمدثة تقدم معلومات عن
قضااي تضارب املصاحل ،مبا يف ذكل حتديثات عىل الس ياسات والصكوك والليات الإدارية
الوجهية.

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفذت

اجلهة املسؤوةل

رئيس مكتب ا ألخالقيات
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" JIU/REP/2017/7اس تعراض متطلبات تقدمي التقارير اإىل اجلهات املاحنة عىل نطاق منظومة ا ألمم املتحدة"
أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  8مارس  .2018ومن مث فاإن مجيع التوصيات الواردة يف س ياق هذا التقرير
جديدة عىل ادلول ا ألعضاء.
التوصية 1

ينبيي جملالس اإدارة مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة أأن تشجع ا ألمن العام والرؤساء التنفيذين
للمؤسسات ا ألخرى ،يف اإطار جملس الرؤساء التنفيذين ملنظومة ا ألمم املتحدة املعين ابلتنس يق،
عىل اإعداد موقف مشرتك وادلخول يف حوار اسرتاتيجي رفيع املس توى مع اجلهات املاحنة ،من
أأجل مواهجة التحدايت اليت تطرهحا مناذج المتويل وممارساته احلالية ،و أأثر التخصيص الصارم
للتربعات وتقدمي التقارير اإىل اجلهات المانحة.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة تعد التفاقات املربمة بن الويبو واجلهات املاحنة ألرغراض اس تخدام التربعات ،اليت متثل حنو
ثالثة يف املائة من المتويل الهنايئ ،وس يةل مناس بة لمنوذج أأعاملها ول تطرح حتدايت من النوع
اذلي تواهجه مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة ا ألخرى .غري أأن الويبو س تقدم ُتارهبا وإاسهاهما يف
معل جملس الرؤساء التنفيذين حسب الاقتضاء بيية املسامهة يف احلوار املقرتح اإجراؤه مع
اجلهات املاحنة.
وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

مل يبد أأ بعد (رهنا ابإطالق العملية من قبل جملس الرؤساء التنفيذين)

اجلهة املسؤوةل

مدير اإدارة ختطيط الربامج والشؤون املالية (املراقب املايل)
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" JIU/REP/2017/7اس تعراض متطلبات تقدمي التقارير اإىل اجلهات املاحنة عىل نطاق منظومة ا ألمم املتحدة" (اتبع)
التوصية 7

ينبيي جملالس اإدارة مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة أأن تطلب اإىل الرؤساء التنفيذين أأن يلكفوا
ماكتب املراجعة ادلاخلية للحساابت والتقيمي يف مؤسساهتم ابلتأأكد من أأن تقارير الرقابة ذات الصةل
توفر مس توايت الضامن املطلوبة اليت من شأأهنا أأن تساعد عىل التقليل من التقارير املقدمة اإىل فرادى
اجلهات املاحنة عن اس تخدام تربعاهتا اخملصصة ،و أأن يقدموا ما يكفي من ادلمع لتكل املاكتب.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة يلكف ميثاق الرقابة يف الويبو "ماكتب املراجعة ادلاخلية للحساابت وماكتب التقيمي ابختبار وتقيمي
معليات املراقبة و أأساليب العمل يف الويبو ،بطريقة مس تقةل ،من أأجل حتديد املامرسات اجليدة وتقدمي
توصيات لتحسيهنا)...( ".
"يضطلع مدير الشعبة مبا ييل:
( أأ) وضع خطط معل للرقابة ادلاخلية عىل املدى الطويل والقصري ابلتنس يق مع مراجع احلساابت
اخلاريج .تتأأسس خطة العمل الس نوية عىل اإجراء تقيمي س نوي عىل ا ألقل للمخاطر ،عند
الاقتضاء ،وعىل أأساس هذا التقيمي ،تتحدد أأولوايت العمل .يف س ياق اإعداد خطة العمل الس نوية،
يلزتم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اب ألخذ يف الاعتبار اكفة الاقرتاحات اليت ترد من الإدارة أأو اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة أأو من ادلول ا ألعضاء .يرسل مدير الشعبة مرشوع خطة معل الرقابة
ادلاخلية ،قبل وضع الصيية الهنائية لها ،اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ملراجعهتا وإابداء
الر أأي)...( ".
وينص ميثاق الرقابة ادلاخلية كذكل عىل ما ييل:
" .46عند تقدمي مقرتحات الربانمج واملزيانية اإىل ادلول ا ألعضاء ،يأأخذ املدير العام بعن الاعتبار
احلاجة اإىل ضامن اس تقاللية معل الرقابة ادلاخلية وتوفري املوارد الال مة لضامن فعالية معل مدير
الشعبة وقدرته عىل حتقيق ا ألهداف املنشودة من خالل التلكيف الصادر للشعبةَ .
وحتدَّد املوارد
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 ر أأي
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.
 .47يتأأكد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية من توفر موففن ابلشعبة ،معينن وفقا للنظام ا ألسايس
ملوففي الويبو ولحئته ،مع متتعهم بشلك جامعي بقدر ٍ
اكف من املعارف واملهارات وغري ذكل من
الكفاءات املهنية ا ألخرى املطلوبة لتنفيذ همام الرقابة ادلاخلية.
وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفذت

اجلهة املسؤوةل

مدير اإدارة ختطيط الربامج والشؤون املالية (املراقب املايل)
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" JIU/REP/2017/6الإدارة القامئة عىل النتاجئ داخل منظومة ا ألمم املتحدة الإمنائية  -حتليل التقدم احملر وفعالية الس ياسة
العامة"
أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  21فرباير  .2018ومن مث فاإن مجيع التوصيات الواردة يف س ياق هذا التقرير
جديدة عىل ادلول ا ألعضاء.
التوصية 6

قد تود الهيئات الترشيعية أأن تعمل مع رؤساء املؤسسات هبدف ايدة الرتكزي عىل معلية الإدارة
اليت تتوىخ حتقيق النتاجئ مبا يتجاو طلب املساءةل والإبالغ وذكل من ابب الرتكزي ،تركزيا
أأكرب ،عىل ما يصلح وما ل يصلح وسبب ذكل ،مع اإيالء الاعتبار الواجب للس ياق.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة جيري احلوار بشأأن ا ألداء مع ادلول ا ألعضاء ،ول س امي مناقشة تقارير املنظمة اخلاصة اب ألداء.
وقد نضجت تكل التقارير مع ميض الس نوات ابنتقالها من الرتكزي عىل املساءةل اإىل الرتكزي
عىل التعمل.
ويف هذا الصدد ،يشار أأيضا اإىل القسم اجلديد وهو "امليض قدما" ،اذلي أأدرج يف تقرير الويبو
اجلديد ل ألداء يف الثنائية ،واذلي هيدف اإىل معاجلة ا ألهداف اليت حتققت جزئي ًا أأو مل تتحقق
واليت اكن لها ا ألثر الأكرب عىل أأداء الربانمج .وفامي خيص الك من تكل ا ألهداف ،يقدم تفسري
موجز لرشح السبب اجلوهري لعدم حتقيقه ،فضال عن ادلروس املس تفادة والتدابري التصحيحية
اليت اختذت أأو ستتخذ للميض قدما.
وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفذت

اجلهة املسؤوةل

مدير اإدارة ختطيط الربامج والشؤون املالية
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" JIU/REP/2017/3اس تعراض س ياسات السفر اجلوي السارية يف منظومة ا ألمم املتحدة :حتقيق ماكسب يف الكفاءة
ووفورات يف التاكليف وتعزيز املواءمة"
أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  21أأرغسطس  .2017ومن مث فاإن مجيع التوصيات الواردة يف س ياق
هذا التقرير جديدة عىل ادلول ا ألعضاء.
ينبيي للهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة أأن تطلب اإىل رؤساهئا التنفيذين،
التوصية 1
اذلين مل يقوموا بعد بتحديد نس بة مئوية اثبتة من التلكفة ميكن من خاللها اختيار أأقرص الطرق
بدل من أأكرث الطرق اقتصادا ،أأن يفعلوا ذكل حبلول عام  ،2019مع مراعاة احلدود الزمنية
احملددة يف الس ياسة املتعلقة ابلسفر للك منظمة من أأجل اختيار أأكرث الطرق اقتصادا.
تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة وفقا لس ياسة الويبو اخلاصة ابلسفر ،جيب اختيار الطريق ا ألقرص والأكرث اقتصادا فامي خيص
مجيع الرحالت الرمسية ،دون حتديد أأي نس بة من التلكفة.
وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفذت

اجلهة املسؤوةل

مدير شعبة املشرتايت والسفر

" JIU/REP/2017/3اس تعراض س ياسات السفر اجلوي السارية يف منظومة ا ألمم املتحدة :حتقيق ماكسب يف الكفاءة
ووفورات يف التاكليف وتعزيز املواءمة" (تمتة)
التوصية 2

ينبيي للهيئات الترشيعية التابعة مجليع املؤسسات يف منظومة ا ألمم املتحدة ،اإن مل تكن قد قامت
ابلفعل ابإلياء السفر ابدلرجة ا ألوىل مجليع فئات املوففن وغري املوففن ذكل ابلفعل ،أأن تقوم
بذكل حبلول يناير 2019و أأل تسمح ابس تخدامه اإل عندما تكون درجة رجال ا ألعامل غري متاحة.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة وفقا لس ياسة الويبو بشأأن الرحالت الرمسية ،ل يسافر املوففون ابدلرجة ا ألوىل .واملدير العام
هو املسؤول السايم الوحيد اذلي حيق هل السفر ابدلرجة ا ألوىل ألن ذكل يف مصلحة املنظمة.
وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفذت

اجلهة املسؤوةل

مدير شعبة املشرتايت والسفر

اثنيا .توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف عام 2016
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" JIU/REP/2016/7اس تعراض شامل لدلمع اذلي تقدمه منظومة ا ألمم املتحدة لدلول اجلزرية الصيرية النامية :النتاجئ
الهنائية"
التوصية 8

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

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة عقد املؤمتر الثالث لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية لبدلان جزر احمليط الهادئ يف الفرتة من  24اإىل
 27أأرريل  2017يف جزر كوك ،وشارك فيه لك من جزر كوك ،وفيجي ،وكرييبايت ،وجزر مارشال،
وولايت ميكرونزياي املوحدة ،وانورو ،ونيوي ،واببوا رغينيا اجلديدة ،وساموا ،وجزر سلامين،
وتونيا ،وتوفالو ،وفانواتو .وانصب تركزي املؤمتر عىل تعزيز القدرة التنافس ية للرشاكت من خالل
الرتوجي للمنتجات والعالمات التجارية والتصاممي احمللية ،ابلإضافة اإىل تعزيز اإجراءات حفص العالمات
التجارية .وقد اجمتعت بعثة س ياسة امللكية الفكرية يف جزر مارشال يف الفرتة بن  6و10
نومفرب .2017واكن اليرض من هذه البعثة وضع س ياسة واسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية .وتلقى
فاحصو العالمات التجارية يف بدلان جزر احمليط الهادئ تدريبا يف الفرتة بن  18و 21أأرريل2017
يف اببوا رغينيا اجلديدة .وشاركت يف التدريب س بعة بدلان يه :فيجي ،واببوا رغينيا اجلديدة ،وساموا،
وجزر سلامين ،وتونيا ،وتوفالو ،وفانواتو .ومبا أأن تكل البدلان ليست بعد أأعضاء يف نظام مدريد ،فقد
ركز عىل فوائد نظام مدريد يف ذكل احلدث.
وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفذت

اجلهة املسؤوةل

انئب املدير العام ،قطاع التمنية؛ مدير شعبة العالقات اخلارجية

"قيد التنفيذ" سابق ًا

اثلثا .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

ينبيي للهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة أأن توجه الرؤساء التنفيذين ملؤسساهتا اإىل
اإنشاء نظام يمت مبوجبه اإبالغ ا ألشخاص املعينن لإدارة العقود بعد منحها ،خطي ًا ،خبضوعهم للمساءةل
ومبسؤولياهتم عند اإدارة عقد ما ،والتأأكد من امتالكهم املؤهالت الال مة لإدارة العقد.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة ابلنس بة ملذكرات التفامه اخلاصة ابلصناديق الاستامئنية ،تسجل الويبو أأسامء مديري العقود عىل حنو
رمسي .وابلنس بة للعقود التجارية ،يمت اإرسال اإخطار التعين اإىل املوفف املعن مديرا للعقد .وتقدم
اإرشادات بشأأن ا ألدوار واملسؤوليات املولكة للقامئ بتكل الوفيفة ،وتتاح عىل الش بكة ادلاخلية
للويبو .ووضع كذكل تدريب لتعزيز همارات تقيمي ا ألداء وإادارة املوردين يف اإطار تكل العقود.
وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفذت

اجلهة املسؤوةل

مدير شعبة املشرتايت والسفر

"قيد التنفيذ" سابق ًا

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

ينبيي 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 تررغب ادلول
ا ألعضاء يف أأن تنظر خالل مداولهتا يف اخليارات املقرتحة هبذا التقرير.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة عقدت ادلول ا ألعضاء مداولت بشأأن هذه التوصية منذ عام  .2014و أأحاطت مجعيات الويبو يف
أأكتورر  2017علام ابلقرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية ،مبا يف ذكل أأن جلنة املزيانية:
" "1أأحاطت علام بوضع معلية الإصالح ادلس توري املعروض يف الوثيقة WO/PBC/26/8؛
""2وجشعت مواصةل هجود التواصل مع ادلول ا ألعضاء بشأأن معلية التصديق عىل تعديالت 1999
و 2003لتفاقية الويبو وسائر املعاهدات اليت تديرها الويبو؛
""3والمتست من ا ألمانة أأن تقدم تقريرا اإىل ادلورة  28للجنة املزيانية عن وضع تنفيذ تعديالت
 1999و.2003
وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفذت

اجلهة املسؤوةل

املستشار القانوين

"قيد التنفيذ" سابق ًا

رابعا .توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف عام 2012
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 " JIU/REP/2012/9اللجوء اإىل دفع املبلغ الإجاميل املقطوع بد ًل من الاس تحقاقات"
التوصية 3

ينبيي أأن تطلب الهيئات الترشيعية/جمالس اإدارة مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة اإىل رؤساهئا
التنفيذين ،اإن مل يس بق هلم أأن فعلوا ذكل ،تعليق دفع بدل الإقامة اليويم الإضايف (بنس بة 15
أأو  40ابملائة) اإىل املسؤولن اذلين يسافرون عىل حساب مزيانيات املؤسسات.

تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة نفذت الويبو تدابري خمتلفة وحققت فعالية كبرية من حيث التاكليف يف س ياساهتا املتعلقة ابلسفر عىل
مدى الس نوات املاضية .كام نفذت مجيع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة يف اإطار اس تعراضها
"س ياسات السفر اجلوي يف منظومة ا ألمم املتحدة :حتقيق ماكسب يف الكفاءة ووفورات يف
التاكليف وتعزيز املواءمة" .ويف ضوء تكل املاكسب يف الفعالية والإيضاحات املقدمة لدلول ا ألعضاء
يف مناس بات سابقة ،ل جيرى أأي تييري عىل املامرسة احلالية.
وضع القبول

غري مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفذت

اجلهة املسؤوةل

مدير شعبة املشرتايت والسفر

"قيد النظر" سابق ًا

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
قامئة تقارير وحدة التفتيش قيد النظر 3اليت تعين الويبو يف منتصف مايو 2018
يقدم 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 املوهجة اإىل الإدارة عن طريق املوقع الإلكرتوين لوحدة التفتيش
املشرتكة.
املرجع

JIU/REP/2017/9
JIU/REP/2017/8
JIU/REP/2017/7
JIU/REP/2017/6
JIU/REP/2016/10

رابط اإىل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة

عدد التوصيات املعلقة
4
(الهيئات الترشيعية
والرؤساء التنفيذين)5

اس تعراض الليات والس ياسات اليت تتناول  4للرؤساء التنفيذين
تضارب املصاحل يف منظومة ا ألمم املتحدة
ترتيبات الرشاكة بن منظومة ا ألمم املتحدة  3للرؤساء التنفيذين
والقطاع اخلاص يف س ياق خطة التمنية
املس تدامة لعام 2030
 1للهيئات الترشيعية
اس تعراض متطلبات تقدمي التقارير اإىل
 1للرؤساء التنفيذين
اجلهات املاحنة عىل نطاق منظومة ا ألمم
املتحدة
الإدارة القامئة عىل النتاجئ داخل منظومة
 1للرؤساء التنفيذين
ا ألمم املتحدة الإمنائية  -حتليل التقدم احملر
وفعالية الس ياسة العامة
 1للرؤساء التنفيذين
اإدارة املعارف يف منظومة ا ألمم املتحدة
السالمة وا ألمن يف منظومة ا ألمم املتحدة

تعليقات

املرفقات من ا ألول اإىل الرابع
موجز برصي للتقرير

تعليقات جملس الرؤساء
التنفيذين

التقرير الشامل ل إالدارة القامئة
عىل النتاجئ

تعليقات جملس الرؤساء
التنفيذين

موجز برصي للمرفقن ا ألول
والثاين

 3للرؤساء التنفيذين

تعليقات جملس الرؤساء
التنفيذين

منع اليش واكتشافه والتصدي هل يف
JIU/REP/2016/4
مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة

 4للرؤساء التنفيذين

تعليقات جملس الرؤساء
التنفيذين

معلية اإدارة الإجا ات املرضية يف منظومة
JIU/REP/2012/2
ا ألمم املتحدة

 1للرؤساء التنفيذين

تعليقات جملس الرؤساء
التنفيذين

JIU/REP/2016/9

واثئق أأخرى

[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

 3تقارير وحدة التفتيش املشرتكة اليت حتتوي عىل توصيات معلقة ،مبا يف ذكل مجيع التوصيات الواردة يف هذا التقرير.
 4رهنا بتأأييد ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابلتوصيات املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للويبو.
 5يقدم التقرير بشأأن التوصيات املعلقة املوهجة اإىل الرؤساء التنفيذين اإىل املدير العام للويبو وإاىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

