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WO/PBC/30/6

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 11 :يونيو 2019

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الثالثون

جنيف ،من  8اإىل  12يوليو 2019
تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة

من اإعداد ا ألمانة
 .1تعرض هذه الوثيقة حملة عن حاةل تنفيذ التوصيات املعلّقة اليت ُوهجت اإىل الهيئات الترشيعية للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية (الويبو) ،والنامجة عن الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف الفرتة املمتدة من  2010اإىل هناية
مارس .2019
 .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 قُدم اإىل ادلول ا ألعضاء ( )WO/PBC/28/6عن املوضوع ذاته ،أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة
مثانية اس تعراضات تُعد أأربعة مهنا وجهية للويبو .و ُأشري اإىل الاس تعراضات اجلديدة املش متةل عىل التوصيات املُوهجة اإىل
الهيئات الترشيعية بعالمة ّممزية ،وتُربز التحديثات املتعلقة حباةل تنفيذ التوصيات املنبثقة عن الاس تعراضات الصادرة يف
الس نوات املاضية التغريات اليت حدثت مقارنة ابلفرتة السابقة املشموةل ابلتقرير.
 .4وجيدر التأأكيد عىل أأنه ابلإضافة اإىل متابعة التوصيات املعلّقة لوحدة التفتيش املشرتكة ،تواصل ا ألمانة معلها لتيسري
وتنس يق الردود عىل اس تبياانت الوحدة املذكورة ودراساهتا الاس تقصائية ومقابالهتا فامي خيص الاس تعراضات اجلارية
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املقرر اإطالق س تة اس تعراضات وجهية للويبو يف
واجلديدة .ومتاش يا مع برانمج معل وحدة التفتيش املشرتكة ،من ّ
عام  ،2019واس تكامل مخسة اس تعراضات من تكل اليت ُأطلقت يف عام .2018
.5

ول تزال الاس تعراضات التالية جارية أأثناء وضع الصيغة الهنائية لهذه الوثيقة:
اجلدول  .1اس تعراضات وحدة التفتيش املشرتكة الوجهية للويبو واجلارية يف عام 2019
اس تعراض جلان الرقابة يف منظومة ا ألمم املتحدة

اس تعراض اس ُتُ ل يف
 21فرباير -2018
سيُس تمكل يف 2019

اإدارة خدمات احلاسوب السحابية يف منظومة ا ألمم املتحدة

اس تعراض اس ُتُ ل يف
 9مايو -2018
سيُس تمكل يف 2019

اإدارة التغيري التنظميي يف منظومة ا ألمم املتحدة :ادلروس املس تفادة واسرتاتيجيات
املس تقبل

اس تعراض اس ُتُ ل يف
 17مايو -2018
سيُس تمكل يف 2019

اس تعراض خطة العمل عىل نطاق منظومة ا ألمم املتحدة بشأأن املساواة بني اجلنسني
ومتكني املر أأة

اس تعراض اس ُتُ ل يف
 22أأغسطس -2018
سيُس تمكل يف 2019

اس تعراض وضع وظيفة التحقيق :التقدم احملرز عىل صعيد مؤسسات منظومة ا ألمم
املتحدة يف تعزيز وظيفة التحقيق

اس تعراض اس ُتُ ل يف
 5ديسمرب -2018
سيُس تمكل يف 2019

اس تعراض الس ياسات واملامرسات احلديثة اخلاصة ابإس ناد اخلدمات جلهات خارجية يف
مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة

برانمج معل 2019

اس تعراض برامج تبادل املوظفني والتدابري املامثةل اخلاصة بتنقل املوظفني بني الواكلت
يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة

برانمج معل 2019

التعددية اللغوية يف منظومة ا ألمم املتحدة

برانمج معل 2019

الس ياسات والربامج واملنصات ادلامعة للتعمل يف منظومة ا ألمم املتحدة

برانمج معل 2019

اس تعراض حاةل تنفيذ اإدارة اخملاطر املؤسس ية يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة

برانمج معل 2019

مباين ا ألمم املتحدة املشرتكة :املامرسات احلالية ومتطلبات املس تقبل

برانمج معل 2019

 .6و أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة ما مجموعه  29توصية جديدة وجهية للويبو مضن أأربعة اس تعراضاتّ ،
ووهجت
اثنتان مهنا اإىل الهيئات الترشيعية ّ
ووهجت التوصيات املتبقية وعددها  27توصية اإىل الرئيس التنفيذي .والتوصية ا ألقدم اليت
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بقيت معلّقة منذ الس نوات السابقة تدخل مضن اس تعراض صدر يف عام  ،2012ويه بشأأن موضوع اإدارة الإجازات
املرضية ،واكنت ُم ّ
وهجة اإىل الرئيس التنفيذي ،ومن املتوقّع أأن تُغلق يف مرحةل لحقة من هذا العام .وتدخل مجيع التوصيات
ا ألخرى اليت ل تزال معل ّقة وقيد التنفيذ من قبل الويبو مضن الاس تعراضات الصادرة يف الفرتة بني عايم  2016و.2018
الرمس البياين :1مجيع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة الوجهية للويبو للفرتة 2018-2010
الوضع يف هناية مارس 12019
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 .7وحىت منتصف مارس  ،2019ورهن ًا بتأأييد ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابلتوصيات الواردة يف هذا التقرير ،ستبقى
توصية معلّقة واحدة من مضن التوصيات املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للويبو ،أأما مجيع التوصيات ا ألخرى فقد أأغلقت
(ن ُفذت أأو اع ُتربت أأهنا غري وجهية للويبو أأو مل تُقبل).

 1ترد التوصيات اجلديدة واملغلقة يف الس نة اليت صدر فهيا التقرير الوجيه لوحدة التفتيش املشرتكة.
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الرمس البياين :2توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للفرتة 2018-2010
الوضع يف هناية مارس 22019
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 .8وابلتايل ن ُفذت  86يف املائة من مجموع التوصيات الوجهية للويبو الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة منذ عام 2010
والبالغ عددها  320توصية ،و أأغلقت  9يف املائة من اجملموع (غري وجهية أأو غري مقبوةل) ،وقُبلت  5يف املائة من اجملموع ويه
قيد التنفيذ.
الرمس البياين  :3مجيع توصيات وحدة التفتيش املشرتكة الوجهية للويبو واملندرجة مضن تقارير الفرتة 2018-2010
الوضع يف هناية مارس 2019
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 2رهن ًا بتأأييد ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابلتوصيات املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للويبو.
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.9

وتُقرتح فقرة القرار التالية:

.10

اإن جلنة الربانمج واملزيانية:
" "1أأحاطت عل ًام هبذا التقرير
(الوثيقة )WO/PBC/30/6؛
" "2و أأبدت ترحيهبا وت أأييدها لتقيمي
ا ألمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف
اإطار الواثئق التالية وبصيغُتا املبيّنة يف
هذا التقرير:


JIU/REP/2018/7



JIU/REP/2018/6



JIU/REP/2017/7

(التوصية )9؛

(التوصية )10؛
(التوصية )1؛

" "3ودعت ا ألمانة اإىل اقرتاح تقيمي
للتوصيات املفتوحة اليت قدمُتا 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 هناية مارس 2019
أأول .توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف عام 2018
" JIU/REP/2018/7تعزيز اإجراء حبوث الس ياسات يف س ياق جدول أأعامل "2030
أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  19مارس  .2019ومن مث فاإن مجيع التوصيات الواردة يف س ياق هذا
التقرير جديدة عىل ادلول ا ألعضاء.
التوصية 9

تقيمي الإدارة/اجلهة
املنسقة

ينبغي جملالس اإدارة مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة اختاذ تدابري تضمن أأن تُنفذ ،حبلول أأواخر
عام  ،2020الالزتامات اليت أأبديت حيال التعاون فامي بني الواكلت عىل اإدارة البياانت ،مبا يف
ذكل من خالل اإنشاء منصفة معرفية عاملية للبياانت وتيسري التبادلت الأاكدميية ،كام هو
منصوص عليه يف التفاق العاملي للهجرة.
تستند الويبو بطريقة منتظمة ومهنجية إاىل اخلربات الأاكدميية يف تنفيذ معلها البحيث.

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفّذت

اجلهة املسؤوةل

كبري الاقتصاديني
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" JIU/REP/2018/6تعزيز اإماكنية نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقات اإىل مؤمترات واجامتعات ا ألمم املتحدة"
أأصدرت وحدة التفتيش املشرتكة هذا التقرير يف  6مارس  .2019ومن مث فاإن مجيع التوصيات الواردة يف س ياق هذا التقرير
جديدة عىل ادلول ا ألعضاء.
التوصية 10

ينبغي للهيئات الترشيعية ملؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة تضمني جداول أأعاملها اس تعراضا
للتقارير ادلورية امل ُقدمة اإلهيا بشأأن الوضع السائد فامي خيص اإماكنية نفاذ ا ألشخاص ذوي
الإعاقات اإىل مرافق وخدمات املؤمترات والاجامتعات ،مبا يف ذكل حاةل تقدم الإجراءات
املُتخذة ملعاجلة النقائص يف اإماكنية النفاذ.

تقيمي الإدارة/اجلهة
املنسقة

تقوم الويبو ابلإبالغ عن جوانب حمدّدة من أأداء الربانمج يف اإطار دورة أأداهئا .وعليه ،فاإن
الإبالغ عن حاةل اإماكنية النفاذ سيمت مضن تقرير أأداء الويبو وس ُيتناول كذكل يف اإطار التقرير
الس نوي عن املوارد البرشية.

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفّذت

اجلهة املسؤوةل

مساعد املدير العام/قطاع الإدارة والتس يري،؛ مدير اإدارة املوارد البرشية
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اثنيا .توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف عام 2017
" JIU/REP/2017/7اس تعراض متطلبات تقدمي التقارير اإىل اجلهات املاحنة عىل نطاق منظومة ا ألمم املتحدة"
التوصية 1

ينبغي جملالس اإدارة مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة أأن تشجع ا ألمني العام والرؤساء
التنفيذيني للمؤسسات ا ألخرى ،يف اإطار جملس الرؤساء التنفيذيني 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 املاحنة.

تقيمي الإدارة/اجلهة
املنسقة

يتأأىت أأق ّل من  %3من أأموال الويبو من املساهامت الطوعية ،وتعكس مناذج وممارسات
المتويل الرشاكة القامئة بني اجلهات املاحنة واملنظمة والزتام لك مهنا ،كام يؤكّده تقرير التدقيق
اذلي أأعدته مؤخر ًا شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن اإدارة املساهامت الطوعية .وس تواصل الويبو
الإسهام ،حسب الاقتضاء ،يف احلوار واملداولت يف اإطار جملس الرؤساء التنفيذيني.

وضع القبول

مقبوةل

حاةل التنفيذ

نفّذت

اجلهة املسؤوةل

مدير اإدارة ختطيط الربامج والشؤون املالية (املراقب املايل)

اكن وضعها سابقا "مل يبد أأ بعد"
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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"
التوصية 2

ينبغي للهيئات الترشيعية التابعة مجليع املؤسسات يف منظومة ا ألمم املتحدة ،اإن مل تكن قد
قامت ابلفعل ابإلغاء السفر ابدلرجة ا ألوىل مجليع فئات املوظفني وغري املوظفني ،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 املوظفون 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

قيد التنفيذ

اجلهة املسؤوةل

مدير شعبة املشرتايت والسفر

ل يوجد تغيري مقارنة ابلوضع السابق

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

قامئة تقارير وحدة التفتيش قيد النظر 3والوجهية للويبو يف هناية مارس 2019
يقدم هذا املرفق روابط ش بكية اإىل التقارير قيد النظر الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة والوجهية للويبو .وميكن النفاذ اإىل
لك تقارير الوحدة ومذكراهتا ورسائلها املوهجة اإىل الإدارة عن طريق املوقع الإلكرتوين للوحدة.

املرجع

رابط اإىل تقرير وحدة التفتيش
املشرتكة

 JIU/REP/2018/6تعزيز اإماكنية نفاذ ا ألشخاص
ذوي الإعاقات اإىل مؤمترات
واجامتعات ا ألمم املتحدة
 JIU/REP/2018/4اس تعراض الس ياسات
واملامرسات املتعلقة ابملبلغني عن
اخملالفات يف مؤسسات منظومة
ا ألمم املتحدة
 JIU/REP/2017/3اس تعراض س ياسات السفر
اجلوي السارية يف منظومة ا ألمم
املتحدة :حتقيق ماكسب يف
الكفاءة ووفورات يف التاكليف
وتعزيز املواءمة
 JIU/REP/2016/10اإدارة املعارف يف منظومة ا ألمم
املتحدة
 JIU/REP/2016/9السالمة وا ألمن يف منظومة
ا ألمم املتحدة
JIU/REP/2016/4
JIU/REP/2012/2

منع الغش واكتشافه والتصدي
هل يف مؤسسات منظومة ا ألمم
املتحدة
معلية اإدارة الإجازات املرضية
يف منظومة ا ألمم املتحدة

عدد التوصيات
(الهيئات
 5تعليقات
والرؤساء التنفيذيني )
املعلقة
 5للرؤساء التنفيذيني غري متاحة بعد
الترشيعية4

واثئق أأخرى
نقاط الاس تعراض البارزة

 2للرؤساء التنفيذيني تعليقات جملس الرؤساء
التنفيذيني

رد وحدة التفتيش املشرتكة
عىل تعليقات جملس
الرؤساء التنفيذيني

 1للهيئات الترشيعية تعليقات جملس الرؤساء
التنفيذيني

تقرير اكمل عن الإدارة
القامئة عىل النتاجئ

 1للرؤساء التنفيذيني تعليقات جملس الرؤساء
التنفيذيني
 3للرؤساء التنفيذيني تعليقات جملس الرؤساء
التنفيذيني

موجز برصي
املرفقان ا ألول والثاين

 2للرؤساء التنفيذيني تعليقات جملس الرؤساء
التنفيذيني
 1للرؤساء التنفيذيني تعليقات جملس الرؤساء
التنفيذيني

[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

 3تقارير وحدة التفتيش املشرتكة اليت حتتوي عىل توصيات معل ّقة ،مبا يف ذكل مجيع التوصيات الواردة يف هذا التقرير.
 4رهن ًا بتأأييد ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابلتوصيات املوهجة اإىل الهيئات الترشيعية للويبو.
 5يُقدم التقرير بشأأن التوصيات املعل ّقة املوهجة اإىل الرؤساء التنفيذيني اإىل املدير العام للويبو وإاىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

