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WO/PBC/31/5 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2020 یولیو 24 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 الثالثوناحلادية و الدورة
 2020سبمترب  11ٕاىل  7جنیف، من 

 عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة تقرير مرحلي

 أ�مانة من ٕا�داد

املعلّقة اليت ُو�ت ٕاىل الهیئات الترشیعیة للمنظمة العاملیة للملكية  تنفيذ التوصیات �ا� حملة عن هذه الوثیقة تعرض .1
 هنایة ٕاىل 2010متدة من يف الفرتة امل  و�دة التفتيش املشرتكةالفكریة (الویبو)، والنامجة عن �س�تعراضات اليت ٔأجرهتا 

 .2020 مایو

هذه الوثیقة التوصیات املو�ة ٕاىل الهیئات الترشیعیة ملؤسسات منظومة أ�مم املت�دة من املرفق أ�ول  �رد يفو  .2
فهيا أ�مانة وتقي�هتا يك تنظر  التوصیات اقرتا�اتتنفيذ /قبولالوضع احلايل ل  ویعكسلعمل �ىل تنفيذها. االویبو  قّررت واليت

 ا�ول أ�عضاء.

و�دة التفتيش املشرتكة ٔأصدرت ) عن املوضوع ذاته، WO/PBC/30/6منذ أٓخر تقر�ر قُدم ٕاىل ا�ول أ�عضاء (و  .3
ٕاىل املش�مت� �ىل التوصیات املُو�ة اجلدیدة  �س�تعراضاتوأ�شري ٕاىل . مهنا وجهية للویبو بعةس� تُعد  اس�تعراضات ة�سع

الصادرة يف  �س�تعراضاتتنفيذ التوصیات املنبثقة عن  ا�الت�دیثات املتعلقة حب ة، وتُربزبعالمة ممزيّ الهیئات الترشیعیة 
 املشمو� �لتقر�ر. السابقة لفرتة� الس�نوات املاضیة التغريات اليت �دثت مقارنة

مانة معلها لتيسري ا�ٔ  تواصل، و�دة التفتيش املشرتكةٕاىل متابعة التوصیات املعلّقة ل ةوجيدر التأٔ�ید �ىل ٔأنه �ٕالضاف .4
ودراساهتا �س�تقصائیة ومقابالهتا ف� خيص �س�تعراضات اجلاریة  املذ�ورةو�دة ال وتنس�یق الردود �ىل اس�تبيا�ت
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وجهية للویبو يف  اس�تعراضات سةمخ ومتاش�یا مع �ر�مج معل و�دة التفتيش املشرتكة، من املقّرر ٕاطالق  .واجلدیدة
 .2019 �اممن ت� اليت أ�طلقت يف  اس�تعراضات اس�تكامل مخسةو  ،2020 �ام

 :التالیة �اریة ٔأثناء وضع الصیغة ا�هنائیة لهذه الوثیقة توال �زال �س�تعراضا .5

 2020اجلاریة يف �ام للویبو و وجهية ال. اس�تعراضات و�دة التفتيش املشرتكة 1اجلدول 

ٔأمن الفضاء إاللكرتوين يف مؤسسات منظومة أ�مم املت�دة: 
 الس�یاسات واملامرسات اس�تعراض

 2020�ر�مج معل 

س�یاسات وممارسات ومرافق مس�تدامة ومراعیة للبيئة يف مجیع 
 مؤسسات منظومة أ�مم املت�دة

 2020�ر�مج معل 

اس�ت�دام تطبیقات سلس� الكتل يف منظومة أ�مم املت�دة: حتلیل 
 نقدي ملاكمن القوة ونقاط الضعف والفرص وا�اطر

 2020�ر�مج معل 

اس�تعراض شامل �مع منظومة أ�مم املت�دة للب�ان النامية �ري 
 السا�لیة

 2020�ر�مج معل 

 2020�ر�مج معل  احلا� الراهنة لوظیفة أ��القيات يف منظومة أ�مم املت�دة

اس�تعراض وظیفة التحقيق: التقدم احملرز يف مؤسسات منظومة أ�مم 
 املت�دة يف تعز�ز وظیفة التحقيق

سيُس�تمكل  -2018د�سمرب  5اس�تعراض اس�ُهتل يف 
 2020يف 

سيُس�تمكل  -2019یونیو  27اس�تعراض اس�ُهتل يف  التعددیة اللغویة يف منظومة أ�مم املت�دة
 2020يف 

الس�یاسات والربامج واملنصات ا�امعة للتعمل يف منظومة أ�مم 
 املت�دة

سيُس�تمكل  -2019مایو  17اس�تعراض اس�ُهتل يف 
 2020يف 

اس�تعراض �ا� تنفيذ ٕادارة ا�اطر املؤسس�یة يف مؤسسات 
 منظومة أ�مم املت�دة

 -2019سبمترب  24اس�تعراض اس�ُهتل يف 

 2020سيُس�تمكل يف 

  -2019مایو  29اس�تعراض اس�ُهتل يف  مباين أ�مم املت�دة املشرتكة: املامرسات احلالیة واملتطلبات املس�تقبلیة

 2020سيُس�تمكل يف 
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ووّ�ت ، ة اس�تعراضاتس�تمضن ویبو لل وجهية�دیدة توصیة  34ما مجمو�ه و�دة التفتيش املشرتكة ٔأصدرت و  .6
اليت قدم والتوصیة ا�ٔ . توصیة ٕاىل الرئيس التنفيذي 24ّ�ت التوصیات املتبقية و�ددها مهنا ٕاىل الهیئات الترشیعیة وو عرشة

�شأٔن موضوع ٕادارة إال�ازات  ويه ،2012 صدر يف �ام اس�تعراض مضن تد�لالس�نوات السابقة  منذ بقيت معلّقة
. يف هذا التقر�ر ةمغلق، و�رد كتوصیة 2019 �ام�لقت هذه التوصیة أ� قد و  ؛ٕاىل الرئيس التنفيذي واكنت ُموّ�ةاملرضیة، 
ن ميف الفرتة الصادرة  �س�تعراضات مضن الویبو وقيد التنفيذ من قبلقة معلّ اليت ال �زال  مجیع التوصیات أ�خرىوتد�ل 
 .2019ٕاىل  2016

 2019-2010: مجیع توصیات و�دة التفتيش املشرتكة الوجهية للویبو للفرتة 1 الرمس البیاين
 20201مایو  ایةهنالوضع يف 

 
تان تبقى توصی س رهنًا بتأٔیید ا�ول أ�عضاء ف� یتعلق �لتوصیات الواردة يف هذا التقر�ر، و ، 2020 یوما ایةهنوحىت  .7

 وأٔ قت (نُفذت قد ٔأ�لِ فمجیع التوصیات أ�خرى ٔأما ٕاىل الهیئات الترشیعیة للویبو، من مضن التوصیات املو�ة  معلّقتني
 ).مل تُقبلللویبو ٔأو  وجهية�ري  اعُتربت ٔأهنا

                                         
 و�دة التفتيش املشرتكة.ل الوجيه تقر�رال غلقة يف الس�نة اليت صدر فهيا املدیدة و اجلتوصیات ال �رد  1
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 2019-2010: توصیات و�دة التفتيش املشرتكة املو�ة ٕاىل الهیئات الترشیعیة للفرتة 2 الرمس البیاين
 20202 ویما هنایةالوضع يف 

 
 2010 �ام منذو�دة التفتيش املشرتكة  الصادرة عن لویبول وجهيةالتوصیات ال  مجموعيف املائة من  86 �لتايل نُفذو .8
ويه  ،من ا�موعيف املائة  4 ، وقُبلٔأو �ري مقبو�) وجهية(�ري من ا�موع  يف املائة 8 ؤأ�ِلق، توصیة 354البالغ �ددها و 

 التنفيذ. قيد

 2019-2010: مجیع توصیات و�دة التفتيش املشرتكة الوجهية للویبو واملندر�ة مضن تقار�ر الفرتة 3البیاين الرمس 
 2020 مایو هنایةالوضع يف 

 
  

                                         
 .�لتوصیات املو�ة ٕاىل الهیئات الترشیعیة للویبورهنًا بتأٔیید ا�ول أ�عضاء ف� یتعلق  2
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 القرار التالیة:فقرة تُقرتح و  .9

 ٕان جلنة الرب�مج واملزيانیة: .10
ٔأ�اطت �لامً هبذا التقر�ر  "1"

 )؛WO/PBC/31/5 (الوثیقة

تقيمي وتأٔییدها ل ٔأبدت �رحيهبا و  "2"
أ�مانة حلا� تنفيذ التوصیات الواردة يف 

الو�ئق التالیة وبصیغهتا املبيّنة يف  ٕاطار
 هذا التقر�ر:

• JIU/REP/2019/9 
 ؛)2ة (التوصی

• JIU/REP/2019/6 
 5و 3و 2ات (التوصی

 ؛)7و 6و
• JIU/REP/2019/5 

 ؛)2(التوصیة 

• JIU/REP/2019/4 
 )؛1(التوصیة 

• JIU/REP/2019/2 
 )؛4(التوصیة 

ودعت أ�مانة ٕاىل اقرتاح تقيمي  "3"
للتوصیات املفتو�ة اليت قدمهتا و�دة 

 هالتفتيش املشرتكة يك تنظر في
 أ�عضاء. ا�ول

[یيل ذ� املرفقان]
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 املرفق أ�ول
 

 هياالهیئات الترشیعیة للمنظامت املشاركة فتوصیات و�دة التفتيش املشرتكة املو�ة ٕاىل 
 2020مایو  هنایةالوضع يف 

 2019توصیات من �س�تعراضات اليت أٔجرهتا و�دة التفتيش املشرتكة يف �ام  أٔوال.

JIU/REP/2019/9"س�تعراض الس�یاسات واملامرسات احلدیثة اخلاصة ٕ�س�ناد اخلدمات جلهات �ارجية يف مؤسسات ا
 "منظومة أ�مم املت�دة

الواردة يف س�یاق هذا . ومن مث فٕان مجیع التوصیات 2020مارس  30ٔأصدرت و�دة التفتيش املشرتكة هذا التقر�ر يف 
 �دیدة �ىل ا�ول أ�عضاء. التقر�ر

 
 2التوصیة 

ینبغي للهیئات الترشیعیة يف مؤسسات منظومة أ�مم املت�دة ٔأن تطلب ٕاىل رؤساهئا التنفيذیني 
، من ٔأن التقار�ر الس�نویة عن املشرت�ت حتتوي فقرة 2022هنایة �ام ٔأن یتأٔكدوا، حبلول 

 فرعیة �شأٔن النفقات �ىل اخلدمات املس�ندة ٕاىل مقديم اخلدمات الت�اریة.

تقيمي إالدارة/اجلهة 
 املنسقة

"النفقات �ىل اخلدمات املس�ندة ملقديم اخلدمات الت�اریة" تنرش يف تقر�ر� الس�نوي ويف 
مجمو�ة فرعیة من العنارص املذ�ورة يه �ات �ارجية دمات (و�س�تعانة خب. ASRتقر�ر 

 ٔأ�اله).

 مقبو� وضع القبول

 نفِّذت �ا� التنفيذ

 شعبة املشرت�ت والسفرمد�رة  اجلهة املسؤو�

  

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_9_final_updated_5.5.2020.pdf
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JIU/REP/2019/6"اس�تعراض جلان املراجعة والرقابة يف منظومة أ�مم املت�دة" 

 الواردة يف س�یاق هذا التقر�ر. ومن مث فٕان مجیع التوصیات 2019نومفرب  5يف ٔأصدرت و�دة التفتيش املشرتكة هذا التقر�ر 
 �دیدة �ىل ا�ول أ�عضاء.

 
 2التوصیة 

ینبغي للهیئات الترشیعیة و/ٔأو الرئاس�یة ملؤسسات منظومة أ�مم املت�دة، اليت مل تقم بذ� 
والرقابة يف مؤسساهتا مبا یعكس املراجعة اصات ٔأو ميثاق جلان بعد، ٔأن �كفل تنقيح اختص

مجیع وظائف الرقابة ا�ا�لیة اليت �شلك جزءا مسؤولیات ؤأ�شطة اللجنة، عند �قتضاء، 
 .2021�هنایة �ام 

تقيمي إالدارة/اجلهة 
 املنسقة

املشورة ٕاىل �س�تعرض اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، يف ٕاطار اختصاصاهتا، و�سدي 
" الس�یاسات وأ�د� املقرت�ة للرقابة 1ٔأمانة الویبو (مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیة) �شأٔن "

" وجتري اس�تعراضات دوریة ملیثاق 3" ويف تنفيذ توصیات الرقابة ا�ا�لیة؛ "2ا�ا�لیة؛ "
تعدیالت،  الویبو للرقابة ا�ا�لیة، �لتشاور مع مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیة، وتويص ٕ�جراء

ٕان و�دت، يك تنظر فهيا جلنة الرب�مج واملزيانیة. ؤأجریت هذه العملیة ٔأخر مرة يف 
 .2018 ٔأكتو�ر

 مقبو� وضع القبول

 نفِّذت �ا� التنفيذ

 مد�ر، ختطیط الربامج والشؤون املالیة (املراقب املايل) اجلهة املسؤو�

 
  

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_6_arabic.pdf
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 JIU/REP/2019/6" (�متة) "والرقابة يف منظومة أ�مم املت�دةاملراجعة اس�تعراض جلان 

 
 3التوصیة 

ینبغي للهیئات الترشیعیة و/ٔأو الرئاس�یة ملؤسسات منظومة أ�مم املت�دة، اليت مل تقم بذ� 
بعد، ٔأن �كفل ٕادراج أ�حاكم املتعلقة ٕ�طار الرقابة ا�ا�لیة وٕادارة ا�اطر يف اختصاصات ٔأو 

، لضامن ٕایالء �ه�م الواجب 2021يف مؤسساهتا �هنایة �ام والرقابة املراجعة ميثاق جلان 
 ملعاجلة نقاط الضعف يف الرقابة ا�ا�لیة وا�اطر الناش�ئة.

تقيمي إالدارة/اجلهة 
 املنسقة

�س�تعرض اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، يف ٕاطار اختصاصاهتا، و�سدي املشورة ٕاىل 
دارة ا�اطر وفعالیهتا، و�س�تعرض وتقدم املشورة �شأٔن ٔأمانة الویبو �شأٔن جودة ٕاجراءات إ 
 كفایة وفعالیة ٕاطار الرقابة ا�ا�لیة.

 مقبو� وضع القبول

 نفِّذت �ا� التنفيذ

 مد�ر، ختطیط الربامج والشؤون املالیة (املراقب املايل) اجلهة املسؤو�

 

 
 4التوصیة 

ینبغي للهیئات الترشیعیة و/ٔأو الرئاس�یة ملؤسسات منظومة أ�مم املت�دة، اليت مل تقم بذ� 
بعد، ٔأن تويل �عتبار الواجب ٕالدراج إالرشاف �ىل أ��القيات ؤأ�شطة ماكحفة �حتیال 

والرقابة يف مؤسساهتا، ٔأو يف ميثاق ت� الل�ان، املراجعة مضن �ختصاصات املنق�ة لل�ان 
، رشیطة ٔأن �كون جلان 2021ل تعز�ز ٔأطر املساء� يف منظامهتا حبلول هنایة �ام من ٔأ�

 التدقيق والرقابة هذه تليب معایري �س�تقالل.

تقيمي إالدارة/اجلهة 
 املنسقة

�س�تعرض اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، يف ٕاطار اختصاصاهتا، تنفيذ خطة معل مكتب 
ٕاىل ٔأمانة الویبو �شأٔن جودة وفعالیة وكفاءة وظیفة أ��القيات؛ أ��القيات، و�سدي املشورة 

 " و�س�تعرض س�یاسات أ��القيات املقرت�ة وتقدم املشورة �شأٔهنا.2"

 مقبو� وضع القبول

 ذينف قيد الت  �ا� التنفيذ

 مكتب أ��القيات ومد�رة مد�ر، ختطیط الربامج والشؤون املالیة (املراقب املايل) اجلهة املسؤو�
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JIU/REP/2019/6 " (�متة) "والرقابة يف منظومة أ�مم املت�دةاملراجعة اس�تعراض جلان 

 
 5 التوصیة

من ٔأ�ل تلبیة احتیا�ات املنظامت، ینبغي للهیئات الترشیعیة و/ٔأو الرئاس�یة ملؤسسات 
منظومة أ�مم املت�دة، اليت مل تقم بذ� بعد، ٔأن تنظر يف مراجعة وحتدیث اختصاصات ٔأو 

والرقابة يف مؤسساهتا، يك تتضمن أ�حاكم ذات الص� �ملهارات واخلربات املراجعة ميثاق جلان 
لوجهية لٔ�عضاء، مبا يف ذ� املزجي املتوازن من �ربات القطا�ني العام واخلاص �ىل املهنیة ا

مس�توى رفيع. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، من املس�تحسن وجود فهم قوي لبنية منظومة أ�مم املت�دة 
 و/ٔأو املنظامت احلكومية ا�ولیة واملنظامت ا�ولیة وطریقة معلها.

تقيمي إالدارة/اجلهة 
 املنسقة

ت �لفعل يف اختصاصات اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة. ففي ٔأ�دث معلیة اختیار ورد
للجنة الرب�مج واملزيانیة،  30(وقدمت ٕاىل ا�ورة  2019قامت هبا جلنة �ختیار يف �ام 

" التأٔكد من 1)؛ جرت استشارة أ�عضاء احلالیني للجنة �ستشاریة من ٔأ�ل "2019یولیو 
" وتقيمي القامئة القصرية املنق�ة 2ئف الشاغرة یعكس املعایري املذ�ورة، "ٔأن ٕا�الن الوظا

للمرحشني املؤهلني ا��ن سينظر فهيم لشغل املنصب (املناصب) قبل تنفيذ معلیة التناوب؛ 
 .2021وس�یجري تنقيح �ختصاصات مرة �دیدة �ام 

 مقبو� وضع القبول

 تذنفّ  �ا� التنفيذ

 ختطیط الربامج والشؤون املالیة (املراقب املايل) مد�ر، اجلهة املسؤو�

 

 
 6 التوصیة

من ٔأ�ل تلبیة احتیا�ات املنظامت، ینبغي للهیئات الترشیعیة و/ٔأو الرئاس�یة ملؤسسات 
والرقابة يف املراجعة منظومة أ�مم املت�دة، اليت مل تقم بذ� بعد، ٔأن تطلب من جلان 

وتقيمي مس�تقل لٔ�داء لك ثالث س�نوات، وإالبالغ عن مؤسساهتا ٕاجراء تقيمي ذايت لك �ام، 
 النتاجئ.

تقيمي إالدارة/اجلهة 
 املنسقة

) ٕاىل ٕاجراء تقيمي ذايت مرة لك �امني. وقد ٔأجري 2018تدعو �ختصاصات احلالیة (ٔأكتو�ر 
 .2019أٓخر تقيمي يف د�سمرب 

 مقبو� وضع القبول

 تذنفّ  �ا� التنفيذ

 ختطیط الربامج والشؤون املالیة (املراقب املايل)مد�ر،  اجلهة املسؤو�
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JIU/REP/2019/6 " (�متة) "والرقابة يف منظومة أ�مم املت�دةاملراجعة اس�تعراض جلان 

 
 7 التوصیة

ینبغي للهیئات الترشیعیة و/ٔأو الرئاس�یة ملؤسسات منظومة أ�مم املت�دة، اليت مل تقم بذ� 
والرقابة يف املراجعة بعد، ٔأن �كفل ٕاجراء اس�تعراض دوري الختصاصات ٔأو ميثاق جلان 

 مؤسساهتا، وحتد�هثا هبدف تضمني أ�ولو�ت الناش�ئة والت�د�ت اجلدیدة ملنظامهتا.

إالدارة/اجلهة تقيمي 
 املنسقة

موجودة �لفعل يف اختصاصات اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة. ٔأجري �س�تعراض 
 .2021ٔأو �ام  2020؛ �س�تعراض التايل ٕاما �ام 2018أ��ري يف ٔأكتو�ر 

 مقبو� وضع القبول

 تذنفّ  �ا� التنفيذ

 (املراقب املايل)مد�ر، ختطیط الربامج والشؤون املالیة  اجلهة املسؤو�

 

JIU/REP/2019/5 "ٕادارة �دمات احلوس�بة الس�ابیة يف منظومة أ�مم املت�دة" 

الواردة يف س�یاق هذا . ومن مث فٕان مجیع التوصیات 2019رب د�سم 10 يفٔأصدرت و�دة التفتيش املشرتكة هذا التقر�ر 
 �دیدة �ىل ا�ول أ�عضاء. التقر�ر

 
 2 التوصیة

الرئاس�یة ملنظامت أ�مم املت�دة ٔأن تطلب ٕاىل رؤساء منظامهتا ٕادراج ٔأحاكم يف ینبغي للهیئات 
اسرتاتیجیاهتم املالیة تيّرس التكيّف و�س�ت�ابة و�س�ت�دام الفعال للنفقات التشغیلیة 

 و�ست�رات الرٔأساملیة ف� یتعلق �لتكنولوجيات اجلدیدة.

تقيمي إالدارة/اجلهة 
 املنسقة

ى �كيیف معلیيت ختطیط الربامج واملزينة لتتوافق مع �س�ت�دام املتوازن يف الویبو، جر 
لالست�رات الرأٔساملیة والنفقات التشغیلیة، وال تو�د ٔأي عوائق �ىل هذا املس�توى الس�تعامل 

 �دمات مقديم اخلدمات الس�ابیة.

مة ٔأكرث مرونة ولكن �ىل املس�توى التشغیيل، ینبغي ٔأن تصبح معلیات إالدارة املالیة يف املنظ
للتكيف مع الطبیعة املتغرية للنفقات الس�ابیة.  مفع مقديم اخلدمات التقلیدیني، ميكن التنبؤ 

�لنفقات التشغیلیة املبارشة بدقة �سبية وٕادرا�ا يف النظام املايل مس�بقا.  ٔأّما مع مقديم 
ميكن التنبؤ به  اخلدمات الس�ابیة، فقد تعمتد النفقات �ىل �س�ت�دام الفعيل، وهو ما ال

 متاما، و�لتايل قد ختتلف النفقات الفعلیة �س�مترار عن املزيانیات.

 مقبو� وضع القبول

 تذنفّ  �ا� التنفيذ

 �بري موظفي املعلومات اجلهة املسؤو�

 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_5_arabic.pdf
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JIU/REP/2019/4 "اس�تعراض ٕادارة التغیري يف مؤسسات منظومة أ�مم املت�دة" 

 الواردة يف س�یاق هذا التقر�ر. ومن مث فٕان مجیع التوصیات 2019سبمترب  3 يفٔأصدرت و�دة التفتيش املشرتكة هذا التقر�ر 
 �دیدة �ىل ا�ول أ�عضاء.

 
 1 التوصیة

�شجع الهیئات الرئاس�یة/الترشیعیة �ىل التأٔكد من تضمني الرؤساء التنفيذیني هنج ٕادارة التغیري 
 هتم التنظميیة وتقدمي تقار�ر عن النتاجئ.ؤأسالیهبا يف ٕاصال�ا

تقيمي إالدارة/اجلهة 
 املنسقة

ٔأجرى املد�ر العام للویبو ٕاصال�ًا شامًال يف املنظمة يف شلك �ر�مج التقومي �سرتاتیجي 
)SRP واكن ا�هنج املتبع شامًال ومدفو�ًا �لقمية 2013وانهتيى يف  2009-2008) ابتداًء من .

ومتعدد الوظائف، ومت إالبالغ عن النتاجئ �شلك مهنجي دا�لیًا وٕاىل الهیئات الرئاس�یة. 
ؤأجري اس�تقصاء للموظفني لقياس التغیري يف مجیع ٔأحناء الرب�مج. ووضع الرب�مج ٔأسس 

واملتواصل. ومنذ ذ� احلني، ال �زال الویبو تواصل �ضطالع مبشاریع  التحسني املس�متر
تغیري فهم جيّدة التنظمي �ىل مس�توى املنظمة هتدف ٕاىل تقدمي القمية وحتسني اخلدمات 

للمس�تفيد�ن ؤأحصاب املصل�ة. وتتضمن مجیع املشاریع ٕادارة التغیري يف هنجها بطریقة تناسب 
وتضمن معلیة احلومكة املتينة رفع قضا� وحتد�ت ٕادارة التغیري حمتو�هتا ونطاقها اخلاصني. 

ومعاجلهتا يف الوقت املناسب. وقد ٔأثبتت جتربة الویبو مرارًا و�كرارًا ٔأن ٕادارة التغیري ال تنفصل 
عن العمل، وجيب ٔأن �كون جزءا ًال یتجزٔأ من مسؤولیة مد�ري أ�عامل ٕان ٔأرید لها الن�اح. 

یة يه مفتاح تنفيذ التغیري و�شارك مشاركة اكم� يف خمتلف مرا��. وتعمل وٕادارة املوارد البرش 
 الویبو �ىل توحيد هنجها ونوعیة ا�راسات �س�تقصائیة املوّ�ة ٔ�حصاب املصل�ة.

 مقبو� وضع القبول

 تذنفّ  �ا� التنفيذ

الربامج والشؤون املالیة مسا�د املد�ر العام/قطاع إالدارة والتنظمي، ومد�ر ختطیط  اجلهة املسؤو�
 املايل) (املراقب

 
  

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_4_english.pdf
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JIU/REP/2019/2 "اس�تعراض خطة العمل �ىل نطاق منظومة أ�مم املت�دة �شأٔن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرٔأة"
 

 التقر�رالواردة يف س�یاق هذا . ومن مث فٕان مجیع التوصیات 2019یونیو  14يف ٔأصدرت و�دة التفتيش املشرتكة هذا التقر�ر 
 �دیدة �ىل ا�ول أ�عضاء.

 
 4 التوصیة

ینبغي ٔأن �س�تعرض الهیئات الترشیعیة والرئاس�یة يف مؤسسات منظومة أ�مم املت�دة الرسا� 
الس�نویة لهیئة أ�مم املت�دة للمرٔأة املو�ة ٕاىل إالدارة التنفيذیة، مرفقة �السرتاتیجیات والتدابري 

من ٔأ�ل حتسني �متثال للمؤرشات الواردة يف خطة العمل  اليت اقرت�ا الرؤساء التنفيذیون
 �ىل نطاق املنظومة ومسامههتا املتوقعة يف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرٔأة.

تقيمي إالدارة/اجلهة 
 املنسقة

تُبلّغ ا�ول أ�عضاء يف الویبو س�نو�، من �الل التقر�ر الس�نوي للموارد البرشیة، عن ٔأداء 
نیة من خطة العمل �ىل نطاق منظومة أ�مم املت�دة �شأٔن املساواة بني اجلنسني املر�� الثا

فضال عن �سرتاتیجیات والتدابري الرامية ٕاىل حتسني ) UN-SWAP 2.0ومتكني املرٔأة (
�متثال للمؤرشات. وهذه املعلومات متا�ة ٔأیضًا �ىل ش�بكة الویبو ا�ا�لیة (إالنرتانت). 

ري املشرتك للویبو ٔأیضا ٔأداء الویبو �شأٔن املر�� الثانیة من خطة ویناقش الفریق �ستشا
 العمل.  وتؤید الویبو إالطار ا�ي اقرت�ه جملس الرؤساء التنفيذیني.

 مقبو� وضع القبول

 تذنفّ  �ا� التنفيذ

 مد�رة ٕادارة املوارد البرشیة اجلهة املسؤو�

 
  

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_2_arabic.pdf
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 2017�ام توصیات من �س�تعراضات اليت أٔجرهتا و�دة التفتيش املشرتكة يف  �نیا.

JIU/REP/2017/3 "حتقيق ماكسب يف الكفاءة  :يف منظومة أ�مم املت�دة اس�تعراض س�یاسات السفر اجلوي الساریة

 يف التاكلیف وتعز�ز املواءمة" ووفورات

 2التوصیة 
املؤسسات يف منظومة أ�مم املت�دة، ٕان مل �كن قد ینبغي للهیئات الترشیعیة التابعة مجلیع 

حبلول  فئات املوظفني و�ري املوظفنيٕالغاء السفر ��ر�ة أ�وىل مجلیع ذ� بعد، قامت ب
 ؤأال �سمح �س�ت�دامه ٕاال عندما �كون در�ة ر�ال أ�عامل �ري متا�ة. ،2019ینا�ر

تقيمي إالدارة/اجلهة 
 املنسقة

الر�الت الرمسیة، ال �سافر املوظفون ��ر�ة أ�وىل. واملد�ر العام  وفقا لس�یاسة الویبو �شأٔن
 هو املسؤول السايم الوحيد ا�ي حيق � السفر ��ر�ة أ�وىل ٔ�ن ذ� يف مصل�ة املنظمة.

 مقبو� وضع القبول

 قيد التنفيذ �ا� التنفيذ

 شعبة املشرت�ت والسفر ةمد�ر  اجلهة املسؤو�

[یيل ذ� املرفق الثاين]

 ال یو�د تغیري مقارنة �لوضع السابق

http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/3
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 2020 یوماهنایة ویبو يف والوجهية لل 3قامئة تقار�ر و�دة التفتيش قيد النظر

لویبو. وميكن النفاذ ٕاىل والوجهية لیقدم هذا املرفق روابط ش�بكية ٕاىل التقار�ر قيد النظر الصادرة عن و�دة التفتيش املشرتكة 

 لو�دة.لو�دة ومذ�راهتا ورسائلها املو�ة ٕاىل إالدارة عن طریق املوقع إاللكرتوين اللك تقار�ر 

رابط ٕاىل تقر�ر و�دة  املرجع
 التفتيش املشرتكة

التوصیات (الهیئات  �دد
والرؤساء  4الترشیعیة
 لقةاملع )5التنفيذیني

 و�ئق أٔخرى تعلیقات

JIU/REP/2019/9 
اس�تعراض الس�یاسات 

واملامرسات احلدیثة اخلاصة 
اخلدمات جلهات ٕ�س�ناد 

�ارجية يف مؤسسات 
 منظومة أ�مم املت�دة

 نقاط �س�تعراض البارزة �ري متا�ة بعد للرؤساء التنفيذیني 1

JIU/REP/2019/8 
اس�تعراض تبادل املوظفني 
وتدابري التنقل املامث� بني 
الواكالت يف مؤسسات 

 منظومة أ�مم املت�دة

 نقاط �س�تعراض البارزة �ري متا�ة بعد للرؤساء التنفيذیني 1

JIU/REP/2019/6 
اس�تعراض جلان املراجعة 
والرقابة يف منظومة أ�مم 

 املت�دة

تعلیقات جملس الرؤساء  للهیئات الترشیعیة 1
 التنفيذیني

 نقاط �س�تعراض البارزة

JIU/REP/2019/5 
ٕادارة �دمات احلوس�بة 

الس�ابیة يف منظومة 
 املت�دة أ�مم

تعلیقات جملس الرؤساء  للرؤساء التنفيذیني 2
 التنفيذیني

 البارزةنقاط �س�تعراض 

JIU/REP/2018/6  تعز�ز ٕاماكنیة وصول
ٕاىل  أ�ش�اص ذوي إال�اقة
مؤمترات منظومة أ�مم 

 املت�دة واج��اهتا

تعلیقات جملس الرؤساء  للرؤساء التنفيذیني 4
 التنفيذیني

 نقاط �س�تعراض البارزة

JIU/REP/2018/4  اس�تعراض الس�یاسات
واملامرسات املتعلقة �ملبلغني 
عن ا�الفات يف مؤسسات 

 منظومة أ�مم املت�دة

تعلیقات جملس الرؤساء  للرؤساء التنفيذیني 1
 التنفيذیني

رد و�دة التفتيش املشرتكة 
�ىل تعلیقات جملس 

 الرؤساء التنفيذیني

                                         
 يف هذا التقر�ر. الواردة، مبا يف ذ� مجیع التوصیات قةكة اليت حتتوي �ىل توصیات معلّ تقار�ر و�دة التفتيش املشرت  3
 و.�ة ٕاىل الهیئات الترشیعیة للویببتأٔیید ا�ول أ�عضاء ف� یتعلق �لتوصیات املو  رهناً  4
 وٕاىل اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة. ٕاىل املد�ر العام للویبو قة املو�ة ٕاىل الرؤساء التنفيذینيالتوصیات املعلّ  �شأٔن التقر�رم قد� یُ  5

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_9_final_updated_5.5.2020.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_9_final_updated_5.5.2020.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_9_final_updated_5.5.2020.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_9_final_updated_5.5.2020.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_9_final_updated_5.5.2020.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2019-9_review_highlights_final.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_8_arabic_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_8_arabic_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_8_arabic_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_8_arabic_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_jiu-rep-2019-8_1.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_74_670_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_74_670_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_jiu_rep_2019_6_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_5_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_5_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_5_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_74_691_add1_english.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_74_691_add1_english.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2019-5_review_highlights_cloud_computing.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_74_217_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_74_217_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2018-6_review_highlights.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_arabic.pdf
https://undocs.org/ar/A/73/665/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/665/Add.1
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_response_to_ceb_comments.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_response_to_ceb_comments.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_response_to_ceb_comments.pdf
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رابط ٕاىل تقر�ر و�دة  املرجع
 التفتيش املشرتكة

التوصیات (الهیئات  �دد
والرؤساء  4الترشیعیة
 لقةاملع )5التنفيذیني

 و�ئق أٔخرى تعلیقات

JIU/REP/2017/3  اس�تعراض س�یاسات
السفر اجلوي الساریة يف 

منظومة أ�مم املت�دة: 
حتقيق ماكسب يف الكفاءة 

ووفورات يف التاكلیف 
 وتعز�ز املواءمة

تعلیقات جملس الرؤساء  للهیئات الترشیعیة 1
 التنفيذیني

تقر�ر اكمل عن إالدارة 
 القامئة �ىل النتاجئ

JIU/REP/2016/9  السالمة وأ�من يف
 منظومة أ�مم املت�دة

الرؤساء تعلیقات جملس  للرؤساء التنفيذیني 3
 التنفيذیني

 

JIU/REP/2016/4  منع الغش واكتشافه
والتصدي � يف مؤسسات 

 منظومة أ�مم املت�دة

تعلیقات جملس الرؤساء  للرؤساء التنفيذیني 1
 التنفيذیني

 

 الثاين والوثیقة] املرفق[هنایة 
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