
 

WO/PBC/33/7 

يةل: األص ز  باإلنكلي 
 2021 يو ليو  12التاري    خ: 

انيةلجنة  ز نامج والمي   الير

 والثالثون الثالثةالدورة 
 2021 سبتمير  17إىل  13جنيف، من 

كة  تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتر

 األمانة من إعداد 

ق تنفيذ التوصيات حالة لمحة عن هذه الوثيقة تعرض .1
ّ
يعية للمنظمة العالمية للملكية المعل ي ُوجهت إىل الهيئات التشر

ة التر
ي أجرتها 

كةالفكرية )الويبو(، والناجمة عن االستعراضات التر ة الممتدة من  وحدة التفتيش المشتر ي الفتر
 
 . 2021 مايو نهاية إىل 2010ف

ي و  .2
 
يعيمن المرفق األول  ترد ف ة لمؤسسات منظومة األمم المتحدة هذه الوثيقة التوصيات الموجهة إىل الهيئات التشر

ي 
احاتتنفيذ / قبولالوضع الحاىلي ل ويعكسلعمل عل تنفيذها. االويبو  قّررت والتر األمانة وتقييماتها كي تنظر فيها الدول  التوصيات اقتر

 األعضاء. 

ي  وترد  .3
 
ي ف

 المرجعية معايت  الب اسا قي المؤسسيةهذه الوثيقة نتائج استعراض تنفيذ المنظمة إلدارة المخاطر من المرفق الثان 
كة ل اوحة بي   وحدة التفتيش المشتر

ي التقرير المعنون "9و 1 المتر
 
إدارة المخاطر المؤسسية: النهج واالستخدامات ، عل النحو المبي   ف

ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة
 
 (. JIU/REP/2020/5" )ف

ي  .4
 
ي قائمة تقارير وحدة التفتهذه الوثيقة من المرفق الثالث  وترد ف

 
يقدم هذا و ؛ 2021مايو  نهايةيش قيد النظر والوجيهة للويبو ف

كة والوجيهة للويبو   . المرفق روابط شبكية إىل التقارير قيد النظر الصادرة عن وحدة التفتيش المشتر

دم إىل الدول األعضاء )و  .5
ُ
كة أصدرت ( عن الموضوع ذاته، WO/PBC/30/6منذ آخر تقرير ق ي وحدة التفتيش المشتر

 عشر  اثت 
عد 

ُ
يعية . منها وجيهة للويبو  ثمانيةاستعراضا ت شت  إىل االستعراضات الجديدة المشتملة عل التوصيات الُموجهة إىل الهيئات التشر

ُ
وأ

ز  تر
ُ
ة، وت  ّ ي  التحديثات المتعلقة بحالة بعالمة ممت 

ات التر ي السنوات الماضية التغت 
 
تنفيذ التوصيات المنبثقة عن االستعراضات الصادرة ف

ةب مقارنة حدثت  المشمولة بالتقرير.  السابقة الفتر

قة ل ةويجدر التأكيد عل أنه باإلضاف .6
ّ
كةإىل متابعة التوصيات المعل ، تواصل األمانة عملها لتيست  وتنسيق وحدة التفتيش المشتر

وتماشيا مع  . رية والجديدةودراساتها االستقصائية ومقابالتها فيما يخص االستعراضات الجا المذكورةوحدة ال الردود عل استبيانات
كة، من المقّرر إطالق  ي عام أربعةبرنامج عمل وحدة التفتيش المشتر

 
من  ي   ، واستكمال استعراض2021 استعراضات وجيهة للويبو ف

ي عام 
 
طلقت ف

ُ
ي أ
 . 2020تلك التر

 : التالية جارية أثناء وضع الصيغة النهائية لهذه الوثيقة توال تزال االستعراضا .7
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ي عام . اس1الجدول 
ز
كة الوجيهة للويبو والجارية ف  2021تعراضات وحدة التفتيش المشير

والتصدي  لمكافحةاستعراض السياسات والتدابت  واآلليات والممارسات 
ي منظومة األمم المتحدةل

 
 لعنرصية والتميت   العنرصي ف

 2021برنامج عمل 

ي سياسات وممارسات 
 
 2021نامج عمل بر  منظومة األمم المتحدة استمرارية األعمال ف

ي استعراض آليات 
 
قبل تقديم المرحلة التمهيدية الداخلية  الطعن ف
ي مؤسسات منظومة األمم الدعوى أمام المحكمة و 

 
المتاحة للموظفي   ف

 المتحدة

 2021برنامج عمل 

ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة
 
 2021برنامج عمل  استعراض أطر المساءلة ف

ألمم المتحدة للبلدان النامية غت  استعراض شامل لدعم منظومة ا
 الساحلية

 2020برنامج عمل 

ي منظومة األمم المتحدة
 
 2020برنامج عمل  الحالة الراهنة لوظيفة األخالقيات ف

كة أصدرت و  .8 منها  17ووّجهت ، استعراضات تسعةضمن ويبو لل جديدة وجيهةتوصية  39ما مجموعه وحدة التفتيش المشتر
يعية ي ال  جميع التوصيات األخرىوتدخل . توصية إىل الرئيس التنفيذي 22ووّجهت التوصيات المتبقية وعددها  إىل الهيئات التشر

التر
 تزال 

ّ
ة من الصادرة  االستعراضات ضمن الويبو  وقيد التنفيذ من قبلقة معل ي الفتر

 
منع بتم تنفيذ التوصية المتعلقة و . 2020إىل  2016ف

ي مؤسسات 
 
ي عام  منظومة األمم المتحدةالغش واكتشافه والتصدي له ف

 
ي هذ، 2020ف

 
تزال  وما عل أنها مغلقة. ا التقرير ويؤشر عليها ف

ي عام  ضمن االستعراضاتثالث توصيات 
 
 الموجهة إىل الرئيس التنفيذي، معلقة. و ، بشأن السالمة واألمن 2016الصادرة ف
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ي 
ز
كة الوجيهة لل1الرسم البيان ة : جميع توصيات وحدة التفتيش المشير  2020-2010ويبو للفير

ي نهاية مايو 
ز
 20211الوضع ف

 

ي هذا التقرير، و ، 2021 مايو  هايةنوحتر  .9
 
 بتأييد الدول األعضاء فيما يتعلق بالتوصيات الواردة ف

ً
 معلقة تسع توصياتستبقر رهنا

يعية للويبو، من ضمن التوصيات الموجهة  فذت ققد أغل  فجميع التوصيات األخرى أما إىل الهيئات التشر
ُ
ت أنها  و أت )ن تر

ُ
 وجيهةغت   اعت

قبلللويبو أو 
ُ
 (. لم ت

ي 
ز
ة 2الرسم البيان يعية للفير كة الموجهة إىل الهيئات التشر  2020-2010: توصيات وحدة التفتيش المشير

ي نهاية مايو 
ز
 20212الوضع ف

 

فذ و  .10
ُ
ي المائة من  82 بالتاىلي ن

 
كة وحدة الت الصادرة عن لويبو ل وجيهةالتوصيات ال مجموعف البالغ و  2010 عام منذ فتيش المشتر

ق ، توصية 393عددها  ي المائة 8وأغل 
 
بلأو غت  مقبولة( وجيهة)غت  من المجموع  ف

ُ
ي المائة  10 ، وق

 
 التنفيذ.  من المجموع، وهي قيد ف

                                                            
ي صدر فيها الجديدة و التوصيات الترد  1

ي السنة التر
كة. ل الوجيه تقرير المغلقة ف   وحدة التفتيش المشتر

يعية للويبو  2  بتأييد الدول األعضاء فيما يتعلق بالتوصيات الموجهة إىل الهيئات التشر
ً
 . رهنا
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ي 
ز
ة 3الرسم البيان كة الوجيهة للويبو والمندرجة ضمن تقارير الفير  2020-2010: جميع توصيات وحدة التفتيش المشير

ي نهاية مايو 
ز
 2021الوضع ف
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منفذة قيد التنفيذ غير وجيهة غير مقبولة قيد النظر
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ح و  .11 قتر
ُ
 القرار التالية: فقرة ت

انية:  . 12 نامج والمت    إن لجنة التر

 بهذا التقرير  "1"
ً
أحاطت علما

 (؛WO/PBC/33/7 )الوثيقة

وأبدت ترحيبها وتأييدها لتقييم األمانة لحالة  "2"
ي إطار الوثائق التالية 

تنفيذ التوصيات الواردة ف 
ي هذا التقرير: وبصيغتها الم

 بّينة ف 

 JIU/REP/2020/8 
 (؛2)التوصية 

 JIU/REP/2020/1 
 ؛(10و 9و 8و 7 6و 5و 1)التوصيات 

 JIU/REP/2019/6 . 
ي عل ال (؛6و 4تان )التوصي

نحو المبي   ف 
 التقرير؛  هذ

بتقييم األمانة لمعايت  وحدة  وأبدت ترحيبها  "3"
كة بشأن إدارة المخاطر وأحا  طتالتفتيش المشتر

 ؛به اعلم

اح تقييم للتوصيات  "4" ودعت األمانة إىل اقتر
كة كي 

ي قدمتها وحدة التفتيش المشتر
المفتوحة التر

 األعضاء.  تنظر فيه الدول

[تلي ذلك المرفقا]ت
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يعية للمنظمات المشاركة فيها كة الموجهة إىل الهيئات التشر  توصيات وحدة التفتيش المشير

ي نهاية مايو 
ز
 2021الوضع ف

ي عام توصي أوال. 
ز
كة ف ي أجرتها وحدة التفتيش المشير

 2020ات من االستعراضات التر

JIU/REP/2020/8 " مؤسسات منظومة األمم المتحدة عتر استعراض تعميم االستدامة البيئية"  

ي 
 
كة هذا التقرير ف اير  24أصدرت وحدة التفتيش المشتر ي سياق هذا التقر 2021 فتر

 
ير جديدة . ومن ثم فإن جميع التوصيات الواردة ف

 عل الدول األعضاء. 

 

 2التوصية 

ي 
يعية  لهيئاتينبغ  ي لم توجه بعد الرؤساء  واإلداريةالتشر

ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة التر
 
ف

ي إدارة منظماتهم أن تفعل، بحلول نهاية عام 
 
، 2022التنفيذيي   إىل دمج اعتبارات االستدامة البيئية ف

ي التق
 
رير السنوي عن أعمال المنظمة نتائج الجهود المبذولة لتعميم وأن تطلب إليهم أن يدرجوا ف

ي وظائف اإلدارة الداخلية للمنظمة
 
 . مراعاة االستدامة البيئية ف

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

انية وتقرير أداء الويبو منذ  نامج والمت   ي التر
ي دورنر

 
انية  2011-2010أدرجت الويبو ف برنامًجا فرعًيا ومت  

ات أد ي أوائل عام  كما أدرجتهاء رئيسية بشأن المسؤولية البيئية.  ومؤشر
 
ي ف اتيجر ي برنامج التقويم االستر

 
ف

2010 . 

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
ّ
 نف

ي  الجهة المسؤولة
 مدير شعبة البت  التحتية للمبان 

 

JIU/REP/2020/7 " ي  سالسل الكتلتطبيقات
 
ي األمم المتحدة: منظومة ف

  "االستعداد من لةنحو حاالمض 

ي 
 
كة هذا التقرير ف ي سياق هذا التقرير جديدة 2021 مارس 21أصدرت وحدة التفتيش المشتر

 
. ومن ثم فإن جميع التوصيات الواردة ف

 عل الدول األعضاء. 

 

 1التوصية 

ي أن 
مؤسسات منظومة األمم المتحدة، عند االقتضاء، دمج استخدام ل يةدار اإل  هيئاتال تكفلينبغ 

اتيجيات وسياسات االبتكار  إىل جانب التكنولوجيات، سالسل الكتليقات تطب ي استر
 
الرقمية األخرى، ف

 . مؤسساتها المعنية المعتمدة من

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي الويبو 
 
ي إطار لجنة معايت  الويبو ) بسالسل الكتل ةمعنيعمل  فرقةأنشأت الدول األعضاء ف

 
لجنة ف

 يعكفباإلضافة إىل ذلك، و توصية إىل حد ما. لهذه ال وجيهةتبدو  مهمات ا ت إليهحيث أوكل( المعايت  

ي نظام الملكية الفكري ستشملورقة عمل المكتب الدوىلي عل 
 
 ةاستخدامات سالسل الكتل ف

 فوائد وتحديات التكنولوجيا.  وستستكشف

 مقبولة وضع القبول

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_8_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_english.pdf
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 1التوصية 

ي أن 
مؤسسات منظومة األمم المتحدة، عند االقتضاء، دمج استخدام ل يةدار اإل  هيئاتال تكفلينبغ 

اتيجيات وسياسات االبتكار  إىل جانب التكنولوجيات، سالسل الكتليقات تطب ي استر
 
الرقمية األخرى، ف

 . مؤسساتها المعنية المعتمدة من

 قيد التنفيذ حالة التنفيذ

 المعلوماتاألول عن شؤون  المسؤول الجهة المسؤولة

 

JIU/REP/2020/7 " ي  سالسل الكتلتطبيقات
 
ي األمم المتحدة: منظومة ف

 )تتمة( "االستعداد من نحو حالةالمض 

 

 6التوصية 

ي 
مؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تشجع الدول األعضاء عل المشاركة مع ل يةدار اإل  لهيئاتلينبغ 

ية بشأن المسائل لجنة األمم المتحدة للقانون الت ي أعمالها االستكشافية والتحضت 
 
جاري الدوىلي ف

ي  سالسل الكتلالقانونية المتعلقة بتقنية 
 
ي السياق األوسع لالقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية، بما ف

 
ف

ي هذا المجال. 
 
ي ف

ي تهدف إىل الحد من انعدام األمن القانون 
 ذلك بشأن تسوية المنازعات، والتر

الجهة تقييم اإلدارة/ 

 المنسقة

اإلطار  لمناقشةمجموعات فرعية  المعنية بسالسل الكتل والتابعة للجنة المعايت   عملالفرقة  تأنشأ

ي نظام الملكية الفكرية سالسل الكتلالتنظيمي وحوكمة 
 
بهذه  أنهما مرتبطان انيبدو  وهما موضوعان، ف

ح و التوصية.   أن توج  لذلك، ُيقتر
 
لجنة األمم المتحدة رصد أنشطة ب ها توصية إىل فرقة العمل تكلف ه

 . ا والمشاركة فيهللقانون التجاري الدوىلي 

 هأنداخل الويبو المناقشات السابقة  خالل مركز الويبو للتحكيم والوساطة منأكد ، عالوة عل ذلكو 

صد أنشطة  ي بيئة لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدوىلي ست 
 
المتعلقة بتسوية المنازعات ف

 . الكتل سالسل

وي    ج الستخدام  يعملإىل أنه مركز الويبو للتحكيم والوساطة  وأشار  اعات التسوية البديلةعل التر  للت  

ي 
 
ي مجال التكنولوجيا المالية )انظر  سالسل الكتلمع أصحاب المصلحة ف

 
وال سيما ف

https://chttps--www-wipo-intc.ssl.wipo.int/amc/en/center/specific 

sectors/ict/fintech /" .) 

 مقبولة وضع القبول

 بعدلم يبدأ  حالة التنفيذ

 األول عن شؤون المعلومات المسؤول الجهة المسؤولة
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JIU/REP/2020/6 "ي منظومة األمم المتحدة" تعدد اللغات
 
  ف

ي 
 
كة هذا التقرير ف ي س2020ديسمتر  9أصدرت وحدة التفتيش المشتر

 
ياق هذا التقرير جديدة . ومن ثم فإن جميع التوصيات الواردة ف

 عل الدول األعضاء. 

 

 1التوصية 

ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة أو مجالس إدار 
 
يعية ف ي أن تطلب الهيئات التشر

ي تينبغ 
 
ها، كل ف

اتيجية المتعلقة بتعدد  مؤسسته، إىل الرئيس التنفيذي الذي لم يقم بعد بإعداد إطار للسياسات االستر

أن يشفعه بمبادئ توجيهية إدارية وتشغيلية ألغراض إنفاذه، وأن يعرضه اللغات، أن يقوم بذلك، و 

 . بغية اعتماده 2022بحلول نهاية عام 

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي رئاسة 
 
قطاع اإلدارة والمالية من فرقة العمل المعنية بسياسة اللغات مساعدي المدير العام يشارك ف

لجنة  موجهة إىل دورةالعمل عل وثيقة  فرقة وتعملنصات. وقطاع البنية التحتية والم والتسيت  

ي يوليو 
 
انية ف نامج والمت   ي ستتضمن إطاًرا اتلغلا سياسات نسخة منقحة منبشأن  2021التر

، والتر

اتيجية  اتللسياس الدول األعضاء، ستقوم  ها من قبل. وبمجرد اعتمادتعدد اللغاتالمتعلقة باالستر

 . ا ية إدارية وتشغيلية داخلية لتنفيذهاألمانة بإعداد مبادئ توجيه

 مقبولة وضع القبول

 قيد التنفيذ حالة التنفيذ

 مدير شعبة اللغات الجهة المسؤولة

 

JIU/REP/2020/6 "ي منظومة األمم المتحدة
 
 )تتمة( "تعدد اللغات ف

 

 2التوصية 

ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة أو مج
 
يعية ف ي أن تطلب الهيئات التشر

ي   إدارتها،الس ينبغ 
 
كل ف

ا من ا أو جهة تنسيق لشؤون تعدد ّسقمؤسسته، إىل الرئيس التنفيذي الذي لم يعي   بعد مسؤوال كبت 

، يعهد إليه بمهمة تنسيق تنفيذ إطار السياسات 2022اللغات، أن يفعل ذلك بحلول نهاية عام 

اتيجية المتعلقة بتعدد اللغات عل نطاق منظمته، مع تحديد واض ح للمسؤوليات المسندة االستر

 . المفوضة ةوالسلط

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي يناير 
 
ي كمدير شعبة اللغات   2019عي   المدير العام السابق ف

 
جهة تنسيق لشؤون تعدد اللغات ف

ي ضوء العمل الجاري وحول تعدد اللغات.  الرؤساء التنفيذيي   شبكة مع الويبو 
 
 الذي تقوم به فرقةف

إىل تأكيد )أو إعادة النظر( من قبل المدير  التعيي   ذاك ، قد يحتاج أمر اتاللغ اتبسياس ةالعمل المعني

، مع تحديد المسؤوليات  بوضوح، وما إىل ذلك، عل النحو الذي  والصالحيات المخولةالعام الحاىلي

كة  . أوصت به وحدة التفتيش المشتر

 مقبولة وضع القبول

 قيد التنفيذ حالة التنفيذ
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 2التوصية 

ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة أو مج
 
يعية ف ي أن تطلب الهيئات التشر

ي   إدارتها،الس ينبغ 
 
كل ف

ا من ا أو جهة تنسيق لشؤون تعدد ّسقمؤسسته، إىل الرئيس التنفيذي الذي لم يعي   بعد مسؤوال كبت 

، يعهد إليه بمهمة تنسيق تنفيذ إطار السياسات 2022اللغات، أن يفعل ذلك بحلول نهاية عام 

اتيجية المتعلقة بتعدد اللغات عل نطاق منظمته، مع تحديد واض ح للمسؤوليات المسندة االستر

 . المفوضة ةوالسلط

 المسؤول األول عن شؤون المعلومات لمسؤولةالجهة ا

 

JIU/REP/2020/5 "ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة
 
  "إدارة المخاطر المؤسسية: النهج واالستخدامات ف

ي 
 
كة هذا التقرير ف ي سياق هذا التقرير جديدة 2020 أكتوبر  20أصدرت وحدة التفتيش المشتر

 
. ومن ثم فإن جميع التوصيات الواردة ف

 دول األعضاء. عل ال

 

 1التوصية 

يعية ي لها أن تدرج إدارة المخاطر / لكي تضطلع الهيئات التشر
اإلدارية بأدوارها ومسؤولياتها الرقابية، ينبغ 

ي اجتماعاتها، سنويا عل األقل، مع تحديد التغطية الموضوعية وفقا لوالية المنظمة 
 
المؤسسية ف

ي تتعرض لها. 
 وشبكتها الميدانية والمخاطر التر

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي تعقد كل سنتي   من خالل  المؤسسية المخاطر  عل إدماج الويبو حاليا  تعكف
ي االجتماعات التر

 
ف

انية وتقرير أداء الويبو.  نامج والمت   درجالتر
ُ
ي بيان الرقابة  منها  التخفيف وتدابت  المخاطر الرئيسية  وت

 
ف

انية. مع الد تقاسمهالداخلية سنوًيا، والذي يتم  نامج والمت   تدرس و ول األعضاء من خالل لجنة التر

ي تقرير  المؤسسية المخاطر  إدماج حاليا  الويبو 
 
ة الذي يصدر  أداء الويبو ف تناقش و . الثنائيةمنتصف فتر

تقدم و الويبو إدارة المخاطر المؤسسية مع اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عل أساس منتظم. 

ا إطار ال
ً
 لمخاطر إىل الدول األعضاء عل أساس دوري. ا قابلية تحملمساءلة وبيانات الويبو أيض

 مقبولة وضع القبول

 

 4التوصية 

ي 
 
ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة أو مجالس إدارتها، كل ف

 
يعية ف ي أن تطلب الهيئات التشر

ينبغ 

، 2022مؤسسته، إىل الرئيس التنفيذي الذي لم يقم بعد بذلك، أن يستحدث، بحلول نهاية عام 

ي لغاتها سياسات تعلم تشجع عل التعلم المست
 
ي مؤسسته ف

مر وتحسي   المهارات اللغوية لموظق 

ي من التمويل لذلك الغرض
ي لغات أخرى، حسب االقتضاء، مع رصد ما يكق 

 
 . الرسمية وكذلك ف

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي سياق إطار التدريب الجديد. 
 
 سيتم تناول ذلك ف

 مقبولة وضع القبول

 قيد التنفيذ حالة التنفيذ

ية ةمدير  المسؤولةالجهة   إدارة الموارد البشر
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 1التوصية 

يعية ي لها أن تدرج إدارة المخاطر / لكي تضطلع الهيئات التشر
اإلدارية بأدوارها ومسؤولياتها الرقابية، ينبغ 

ي اجتماعاتها، سنويا عل األقل، مع تحديد التغطية الموضوعية وفقا لوالية المنظمة 
 
المؤسسية ف

ي تتعرض لها. 
 وشبكتها الميدانية والمخاطر التر

 قيد التنفيذ حالة التنفيذ

امج والشؤون المالية الجهة المسؤولة ( مديرة تخطيط التر  )المراقب الماىلي

 

JIU/REP/2020/5 "ي مؤسسات منظ
 
 )تتمة( "ومة األمم المتحدةإدارة المخاطر المؤسسية: النهج واالستخدامات ف

 

 4التوصية 

يعية/اإلدارية للمنظمات المشاركة إىل الرؤساء 2022بحلول نهاية عام  ي أن تطلب الهيئات التشر
، ينبغ 

التنفيذيي   أن يقدموا تقريرا عن نتائج استعراض شامل لتنفيذ المنظمة إدارة المخاطر المؤسسية قياسا 

ي هذا التقرير لوحد 9إىل  1بالمعايت  المرجعية 
 
كة، عل النحو المبي   ف

 . ة التفتيش المشتر

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

درج  
ُ
انية. أ نامج والمت   كة إىل لجنة التر

ا  وستتم مناقشتهكمرفق لتقرير توصية وحدة التفتيش المشتر
ً
أيض

 . اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عل مستوى

 مقبولة وضع القبول

فذت ذحالة التنفي
ُ
 ن

( ةمدير  الجهة المسؤولة امج والشؤون المالية )المراقب الماىلي  تخطيط التر

 

JIU/REP/2020/2 "السياسات والمنصات لدعم التعلم: نحو مزيد من االتساق والتنسيق والتقارب"  

ي 
 
كة هذا التقرير ف ي سياق هذا التقرير جديدة . ومن ثم فإن جميع التوصيات الوارد2020 أكتوبر  7أصدرت وحدة التفتيش المشتر

 
ة ف

 عل الدول األعضاء. 

 

 8التوصية 

ي 
، أن توافق عل 2023مؤسسات منظومة األمم المتحدة، بحلول نهاية عام للهيئات اإلدارية لينبغ 

كتنظيمي إطار  كة بي   يُ ألمم المتحدة، بي   منظمات ا للتعلم مشتر
تفق عليه من خالل اآلليات المشتر

ي الوكاالت ذات الصلة ي أن يتضمن مجموعة من المبادئ وخطة عمل للتنفيذ التدريجر
 . ، والذي ينبغ 

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي منظومة األمم المتحدة سيتم مناقشة ذلك خالل منتدى مديري التعلم الذي تستضيفه  
كلية موظق 

ي يونيو 
 
 . ف

 مقبولة وضع القبول

 بعد يبدأ لم  حالة التنفيذ

يةرة مدي الجهة المسؤولة  إدارة الموارد البشر
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JIU/REP/2020/1 "  ي تعزيز وظيفة
 
استعراض وضع وظيفة التحقيق: التقدم المحرز عل صعيد مؤسسات منظومة األمم المتحدة ف

  "التحقيق

ي 
 
كة هذا التقرير ف ي سياق هذا التقر 2020 سبتمتر  21أصدرت وحدة التفتيش المشتر

 
ير جديدة . ومن ثم فإن جميع التوصيات الواردة ف

 عل الدول األعضاء. 

 

 1التوصية 

يعية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة  ي للهيئات التشر
ي لم  أن تطلب من المؤسساتينبغ 

 تقمالتر

ي مواثيق الرقابة الداخلية الخاصة بها  ،ذلك بعد ب
 
درج ف

ُ
بشكل لمراجعة ا مقتض  ينص عل إجراءأن ت

طدوري يعية أن توافق ، وعند االقتضاء، تحديث المواثيق وشر يجب تقديم و . عليها  الهيئات التشر

يعية بحلول نهاية عام عليها  لتصادقالمواثيق المحدثة   . 2021الهيئات التشر

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي الفقرة ميثاق شعبة الرقابة الداخلية وينص تم تناول/تنفيذ هذه التوصية بالفعل. 
 
:  55ف عل ما يلي

واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة هذا الميثاق مرة كل ثالث سنوات أو عل يراجع مدير الشعبة 

ات أقل من ذلك إذا اقتض  األمر.  عرض عل اللجنة  فتر
ُ
حة من األمانة عل الميثاق ت وأي تعديالت مقتر

انية للموافقة علي نامج والمت   حال إىل لجنة التر
ُ
 ها. االستشارية المستقلة للرقابة والمدير العام وت

 مقبولة وضع القبول

ت حالة التنفيذ
ّ
 نفذ

 شعبة الرقابة الداخليةمدير  الجهة المسؤولة

 

 

 3التوصية 

يعية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة  ي للهيئات التشر
ي لم تقم  أن تطلب من المؤسساتينبغ 

التر

ي أي ) 2022توحيد جميع التحقيقات واألنشطة ذات الصلة بحلول نهاية عام ، بذلك بعد 
 تلقر

ي مكتب فيها وقرار فتح تحقيقلها والتقييم األوىلي  المعلومات
 
(، برصف النظر عن نوع سوء السلوك، ف

 . الرقابة الداخلية لكل منظمة

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي الويبو استعراض
 
 وجراء هذا . 2021عام  وسينتهي بحلول ةالداخلي ةلانظام العد يجري حاليا ف

باستثناء تقوم شعبة الرقابة الداخلية بتنفيذ جميع أنشطة التحقيق،  تخذ قرار بأنقد يُ االستعراض، 

ي ستظل ضمن والية مكتب األخالقيات. 
، والتر ي مزاعم االنتقام وتقييمها األوىلي

 تلقر

ا لتقديره أثناء التحقيق، بإمكانية طلب  ةعل أيو 
ً
حال، يحتفظ مدير شعبة الرقابة الداخلية، وفق

ي ذلك عل سبيل المثال ال الحرص مكتب المشورة من اإل 
 
ي المنظمة، بما ف

 
دارات أو المكاتب األخرى ف

ي و 
يةدارة إالمستشار القانون   . الموارد البشر

 مقبولة وضع القبول

 قيد التنفيذ حالة التنفيذ

 شعبة الرقابة الداخليةمدير  الجهة المسؤولة
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JIU/REP/2020/1 "ي تعزيز وظيفة استعراض وضع وظيفة التحقيق: التق
 
دم المحرز عل صعيد مؤسسات منظومة األمم المتحدة ف

 )تتمة( "التحقيق

 

 5التوصية 

يعية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة  ي للهيئات التشر
ي لم تقم  أن تطلب من المؤسساتينبغ 

التر

ي مواثيقها الرقابية بحلول نهاية عام 
 
درج ف

ُ
: )أ( تعيي   تنص عل ما ي مقتضيات 2021بذلك بعد، أن ت لي

يعية وموافقتها ؛ )ب(  فصلهمرؤساء مكاتب الرقابة الداخلية وعزلهم أو  رهنا بالتشاور مع الهيئات التشر

خمس إىل سبع سنوات، ويفضل جعل هذه ل د تمت لوالية منصبهم رؤساء مكاتب الرقابة الداخليةشغل 

ي حالة إعادة توظيف مخضوعهغت  قابلة للتجديد، مع  المدة
 
داخل نفس المنظمة ؛ )ج(  مهلقيود ف

وطمن النفاذ رؤساء مكاتب الرقابة الداخلية  تمكي    يعية ولجان التدقيق  غت  المشر إىل الهيئات التشر

 والرقابة المعنية. 

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

: و تنفيذ هذه التوصية بالفعل. / تم تناول  ينص ميثاق شعبة الرقابة الداخلية بوضوح عل ما يلي

يتوىل المدير العام تعيي   مدير الشعبة بعد موافقة اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة . 52رة الفق

وبعد انقضاء مدة  وُيعي    مدير الشعبة لمدة محددة بست سنوات غت  قابلة للتجديد.  ولجنة التنسيق. 

ي الويبو. 
 
ي اتخاذ الخطوات الوالية المحددة، ال يكون أهال ألي منصب آخر ف

الالزمة، قدر  وينبغ 

ي  اإلمكان، لضمان أن تكون بداية والية مدير الشعبة مختلفة عن بداية والية مراجع الحسابات الخارجر

 الجديد. 

قة فقط، وبعد . 53الفقرة 
ّ
يجوز للمدير العام إقالة مدير الشعبة عل أساس أسباب محددة وموث

 موافقة اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ولجنة التنسيق. 

ي معلومات من اللجنة االستشارية  . 54الفقرة 
يتوىل المدير العام تقييم أداء مدير الشعبة، بعد تلقر

 المستقلة للرقابة والتشاور معها. 

وط أو المحدود والمباشر . 13الفقرة  ي سياق أداء مهامه، النفاذ غت  المشر
 
ُيتاح لمدير الشعبة، ف

ولي   أو الموظفي   المتعاقدين بأي صفة مع الويبو، وإىل والشي    ع إىل جميع سجالت الويبو، وإىل المسؤ 

ي أي 
 
هم من العاملي   التعاون ف ي الويبو والمتعاقدين معها وغت 

ي الويبو. ومن واجب موظق 
جميع مبان 

ح به حسب األصول.   تحقيق مرص 

نامج لمدير الشعبة التواصل مع رؤساء الجمعية العامة ولجنة التنسيق ولجنة التر . ُيتاح 14الفقرة 

انية واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة.   والمت  

 مقبولة وضع القبول

ت حالة التنفيذ
ّ
 نفذ

 شعبة الرقابة الداخليةمدير  الجهة المسؤولة



WO/PBC/33/7 
Annex I 
8 
 

JIU/REP/2020/1 " ي تعزيز وظيفة
 
استعراض وضع وظيفة التحقيق: التقدم المحرز عل صعيد مؤسسات منظومة األمم المتحدة ف

 تتمة() "التحقيق

 

 6التوصية 

ي لم تقم 
يعية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تطلب من المؤسسات التر ي للهيئات التشر

ينبغ 

 2021الحسابات والرقابة التابعة لها بحلول نهاية عام  تدقيقبذلك بعد، تحديث اختصاصات لجان 

ورة،  كتب الرقابة م مناسبة من أجل: )أ( استعراض استقاللية مقتضياتلتشمل، عند الرص 

انيته ومتطلبات التوظيف  استعراض؛ )ب( تهوواليالداخلية/وظيفة التحقيق   استعراض؛ )ج( فيهمت  

 . وجيهة لهأدائه العام؛ )د( إصدار توصيات 

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

شعبة الرقابة الداخلية بوضوح عل  واختصاصات ينص ميثاقو تنفيذ هذه التوصية بالفعل. / تم تناول

 :  ما يلي

 : اختصاصات شعبة الرقابة الداخلية

استعراض تنفيذ خطة عمل شعبة الرقابة الداخلية ونتائج عمليات التقييم الداخلية والخارجية  "2"

؛  وإسداء المشورة بشأن جودة وظيفة الرقابة الداخلية وفعاليتها وكفاءتها واستقاللها التنظيمي

 ية وإسداء المشورة بشأنها؛استعراض تنفيذ توصيات الرقابة الداخل "5"

 . تقديم معلومات إىل المدير العام ألغراض تقييم أداء مدير شعبة الرقابة الداخلية "8"

 : عل ما يلي  شعبة الرقابة الداخليةميثاق ينص 

انية إىل الدول األعضاء، الحاجة إىل ضمان . 49 نامج والمت   حات التر ي تقديم مقتر
 
يراعي المدير العام، ف

ية التشغيلية لوظيفة الرقابة الداخلية، ويوفر الموارد الالزمة لكي يحقق مدير الشعبة أهداف االستقالل

كة  واليته.  ي ذلك االستعانة بمصادر داخلية أو خارجية أو مشتر
 
ية، بما ف د الموارد المالية والبشر

 
د ح 

ُ
وت

انية المق نامج والمت   ي وثيقة التر
 
ي ستأخذ رأي لتقديم الخدمات المطلوبة، بصورة واضحة ف

حة، والتر تر

 اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة بعي   االعتبار. 

 

 مقبولة وضع القبول

ت حالة التنفيذ
ّ
 نفذ

 شعبة الرقابة الداخليةمدير  الجهة المسؤولة
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JIU/REP/2020/1 " ي تعز
 
يز وظيفة استعراض وضع وظيفة التحقيق: التقدم المحرز عل صعيد مؤسسات منظومة األمم المتحدة ف

 )تتمة( "التحقيق

 

 7التوصية 

ي لم تقم بذلك بعد 
يعية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة التر ي للهيئات التشر

، أن تضع وتعتمد ينبغ 

ي الشكاوى المتعلقة بسوء السلوك 
 
،  الذي ارتكبهإجراءات رسمية مناسبة للتحقيق ف الرؤساء التنفيذيي  

 . 2021ية عام وأن تعتمد السياسات المناسبة بحلول نها

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

:  ينص ميثاقو تنفيذ هذه التوصية بالفعل. / تم تناول  شعبة الرقابة الداخلية بوضوح عل ما يلي

ي حال توجيه ادعاءات سوء سلوك للمدير العام، ُيرفع األمر إىل مدير الشعبة الذي يقوم . 24الفقرة 
 
ف

ي الجمعية العامة و 
لجنة التنسيق والتماس مشورة اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة فورا بإبالغ رئيس 

تيب ألن يجري كيان  ي الترصف الواجب. وتشت  اللجنة عل مدير الشعبة بإجراء تقييم أوىلي أو التر
 
ف

، تقدم اللجنة توصية إىل  . واستنادا إىل نتائج التقييم األوىلي ي مستقل ذلك التقييم األوىلي محقق خارجر

ي الج
معية العامة ولجنة التنسيق بأن يطلبا من مدير الشعبة إغالق القضية أو إحالتها إىل كيان رئيس 

ي حال كانت التوصية باإلحالة، يجب أن تحتوي التوصية عل 
 
ي مستقل للتحقيق فيها. وف خارجر

حا  اح بكيان محقق مالئم. وإذا لم يتوصل الرئيسان إىل اتفاق أو إذا اقتر عدم اختصاصات التحقيق واقتر

ي القرار. 
 
ي رئيس لجنة التنسيق ف ي رئيس الجمعية العامة ونائتر اك نائتر

 األخذ بتوصية اللجنة، يتعي   إشر

ي . 25الفقرة 
 
م اللجنة تلك المشورة ف

ِّ
إذا لزم التماس مشورة اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، تقد

 . غضون شهر، إال إذا استدعت درجة تعقيد المسألة مزيدا من الوقت

 

 مقبولة وضع القبول

ت حالة التنفيذ
ّ
 نفذ

 شعبة الرقابة الداخليةمدير  الجهة المسؤولة

 شعبة الرقابة الداخليةمدير  الجهة المسؤولة
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JIU/REP/2020/1 " ي تعزيز وظيفة
 
استعراض وضع وظيفة التحقيق: التقدم المحرز عل صعيد مؤسسات منظومة األمم المتحدة ف

 )تتمة( "التحقيق

 

 8توصية ال

ي لم تقم 
يعية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تطلب من المؤسسات التر ي للهيئات التشر

ينبغ 

ادعاءات سوء توجيه إجراءات رسمية للتعامل مع  2021بحلول نهاية عام أن تضع بذلك بعد، 

ي مكاتب الرقابة الداخلية التابعة لها من أجل تجنب حاالت تضارب اللالسلوك 
 مصالح. رؤساء وموظق 

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

:  ينص ميثاقو تنفيذ هذه التوصية بالفعل. / تم تناول  شعبة الرقابة الداخلية بوضوح عل ما يلي

ي . 20الفقرة 
 
ي سياق أداء مهام الرقابة، يتجنب مدير الشعبة وموظفوها أي تضارب ظاهري أو فعلي ف

 
ف

ي ذلك المصالح. وعل مدير الشعبة اإلبالغ عن أي عائ
 
ق جوهري يخل باستقالليته وموضوعيته، بما ف

 تضارب المصالح، لكي تنظر فيه اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة. 

بغض النظر عما سبق، يلتمس مدير الشعبة مشورة اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة . 21الفقرة 

ي ا
ي ادعاءات سوء السلوك الموجهة لموظق 

 
 لشعبة. بشأن الترصف الواجب ف

ي حال توجيه ادعاءات سوء سلوك لمدير الشعبة، ُيرفع األمر إىل المدير العام الذي يقوم، . 22الفقرة 
 
ف

ي أجل ال يتجاوز شهرا، بإبالغ رئيس لجنة التنسيق والتماس مشورة اللجنة 
 
ي أقرب فرصة ممكنة وف

 
ف

ي الترصف الواجب. ويتعي   عل اللجنة أ
 
ن تنجز تقييما أوليا أو ترتب االستشارية المستقلة للرقابة ف

إلنجازه. واستنادا إىل نتائج التقييم، تقدم اللجنة توصية إىل المدير العام ورئيس لجنة التنسيق حول ما 

ي حال كانت 
 
ي مستقل للتحقيق فيها. وف إذا كان يتعي   إغالق القضية أو إحالة المسألة إىل كيان خارجر

اح بكيان محقق مالئم.  التوصية باإلحالة، يجب أن تحتوي التوصية عل اختصاصات التحقيق واقتر

هة لمدير الشعبة أو المديرين السابقي   
ي أي ادعاءات موج 

 
وال يجوز اتخاذ أي إجراءات تحقيق ف

 للشعبة دون موافقة اللجنة. 

 

 مقبولة وضع القبول

ت حالة التنفيذ
ّ
 نفذ

 شعبة الرقابة الداخليةمدير  الجهة المسؤولة

 

 9التوصية 

يعية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة  ي للهيئات التشر
ي لم المعنية  أن تطلب من المؤسساتينبغ 

التر

ي تقاريرها أن ، تقم بذلك بعد 
 
السنوية عن أنشطة الرقابة الداخلية معلومات عن كل من الشكاوى  تدرج ف

ي ذلك تفاصيل عن عدد ونوع وطبيعة الشكاوى والتحقيقات واال 
 
ي هذا والتحقيقات، بما ف

 
تجاهات ف

 الصدد. 

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

 :  تم تناول/تنفيذ هذه التوصية بالفعل. وينص ميثاق شعبة الرقابة الداخلية بوضوح عل ما يلي

: . 48الفقرة   يتضمن التقرير السنوي عدة أمور منها ما يلي
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JIU/REP/2020/1 " ي تعزيز وظيفة
 
استعراض وضع وظيفة التحقيق: التقدم المحرز عل صعيد مؤسسات منظومة األمم المتحدة ف

 )تتمة( "التحقيق

 

 10التوصية 

يعية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تستعرض مدى كفاية المو  ي للهيئات التشر
ارد ينبغ 

الحسابات والرقابة المعنية، حيثما  دقيقوظيفة التحقيق، مع مراعاة توصيات لجان داء والموظفي   أل 

 . وجدت

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

:  ينص ميثاقو تنفيذ هذه التوصية بالفعل. / تم تناول  شعبة الرقابة الداخلية بوضوح عل ما يلي

ي تقديم . 49الفقرة 
 
انية إىل الدول األعضاء، الحاجة إىل يراعي المدير العام، ف نامج والمت   حات التر مقتر

ضمان االستقاللية التشغيلية لوظيفة الرقابة الداخلية، ويوفر الموارد الالزمة لكي يحقق مدير الشعبة 

ي ذلك االستعانة بمصادر داخلية أو خارجية أو  أهداف واليته. 
 
ية، بما ف د الموارد المالية والبشر

 
د ح 

ُ
وت

ك ي مشتر
حة، والتر انية المقتر نامج والمت   ي وثيقة التر

 
ة لتقديم الخدمات المطلوبة، بصورة واضحة ف

 ستأخذ رأي اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة بعي   االعتبار. 

 

 مقبولة وضع القبول

ت حالة التنفيذ
ّ
 نفذ

 شعبة الرقابة الداخليةمدير  الجهة المسؤولة

ي تم إث (ب)
ي ذلك الوقع الماىلي إن وجد، لقضايا التحقيق التر

 
باتها مع ما صدر بشأنها من وصف، بما ف

خذة أخرى. 
ّ
 أحكام مثل التدابت  التأديبية واإلحالة إىل السلطات الوطنية إلنفاذ القانون وأي عقوبات مت

من التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية إىل لجنة  1، الجدول 60يرجر الرجوع إىل الفقرة 

ة انية والجمعية العامة للفتر نامج والمت   ي العامعل موقع الويبو  وهو متاح. 2019-2018 التر
ون   . اإللكتر

 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_30/wo_pbc_30_5.pdf 

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
ّ
 نف

 شعبة الرقابة الداخليةمدير  هة المسؤولةالج

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_30/wo_pbc_30_5.pdf
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ي عام  توصيات من االستعراضات . ثانيا 
ز
كة ف ي أجرتها وحدة التفتيش المشير

 2019التر

JIU/REP/2019/6 "ي منظومة األمم المتحدة
 
  "استعراض لجان المراجعة والرقابة ف

 

 4التوصية 

يعية و/أو  ي للهيئات التشر
ي لم تقم بذلك بعد، أن  اإلداريةينبغ 

لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، التر

اف عل األخالقيات وأنشطة مكافحة االحتيال ضمن االختصاصات توىلي االعتبار الواجب إلدراج اإل  شر

ي ميثاق تلك اللجان، من أجل تعزيز أطر المساءلة 
 
ي مؤسساتها، أو ف

 
المنقحة للجان المراجعة والرقابة ف

ي منظماتها بحلول نهاية عام 
 
ي معايت  2021ف يطة أن تكون لجان التدقيق والرقابة هذه تلتر

، شر

 االستقالل. 

م اإلدارة/الجهة تقيي

 المنسقة

ي جدول األعمال  األخالقيات""
 
اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة كما أن للجنة،   الفصلي بند متكرر ف

ي األخالقيات )إذا كان شاغل 
ي كل دورة من دوراتها الستعراض المنصبتجتمع مع كبت  موظق 

 
 : متاًحا( ف

وع  لمكتب األخالقيات خطة العمل السنوية "1" ي صيغتها  كمشر
 
ي  "2"النهائية؛ وف

 
التقدم المحرز ف

إىل كبت  مسؤوىلي  بشأنها  وتقديم المشورة " أي مسألة قد تتطلب التوجيه3"تنفيذ أي توصية معلقة؛ 

ا الختصاصات اللجنة
ً
 . األخالقيات، وفق

 مقبولة وضع القبول

ت حالة التنفيذ
ّ
 نفذ

امج والشؤون المة مدير  الجهة المسؤولة ( ومديرة مكتب األخالقياتتخطيط التر  الية )المراقب الماىلي

JIU/REP/2019/6 )ي منظومة األمم المتحدة" )تتمة
 
 "استعراض لجان المراجعة والرقابة ف

 

 6التوصية 

يعية و/أو  ي للهيئات التشر
ي لم تقم بذلك بعد، أن  اإلداريةينبغ 

لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، التر

ي مؤسساتها إجراء تقييم الرقاالتدقيق/ تطلب من لجان 
 
 عن النتائج.  وإبالغها  كل عام  لألداءبة ف

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

ي دورتها الفصلية الرابعة وتناقش 
 
ي سنوية ف

تجري اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة عملية تقييم ذانر

جريالنتائج المجمعة مًعا. 
ُ
ي نوفمتر  آخر عملية توأ

 
للجنة إىل أنها راضية وخلصت ا، 2020ديسمتر -ف

ي نفذت خالل 
، وأنه عل الرغم من الظروف غت  العامعن الوظائف االستشارية والرقابية المستقلة التر

 . بشكل فعال عل مدار العام أدت عملها ، فقد 19-كوفيدالمسبوقة الناجمة عن حالة  

 مقبولة وضع القبول

ت حالة التنفيذ
ّ
 نفذ

( ومديرة مكتب األخالقياتتخطيط ة مدير  الجهة المسؤولة امج والشؤون المالية )المراقب الماىلي  التر

 سابقا "قيد التنفيذ"

 لتنفيذ" سابقا"قيد ا

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_6_english_0.pdf
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ي عام  . ثالثا 
ز
كة ف ي أجرتها وحدة التفتيش المشير

 2017توصيات من االستعراضات التر

JIU/REP/2017/3 ي منظومة األمم المتحدة
 
ي  :"استعراض سياسات السفر الجوي السارية ف

 
ي الكفاءة ووفورات ف

 
تحقيق مكاسب ف

  يف وتعزيز المواءمة"التكال

 2التوصية 
يعية التابعة  ي للهيئات التشر

ي منظومة األمم المتحدة، إن لم تكن قد قامت ينبغ 
 
لجميع المؤسسات ف

، 2019بذلك بعد، إلغاء السفر بالدرجة األوىل لجميع فئات الموظفي   وغت  الموظفي   بحلول يناير

 وأال تسمح باستخدامه إال عندما تكون درجة رجال األعمال غت  متاحة. 

تقييم اإلدارة/الجهة 

 المنسقة

و بشأن الرحالت الرسمية، ال يسافر الموظفون بالدرجة األوىل. والمدير العام هو وفقا لسياسة الويب

ي مصلحة المنظمة. 
 
 المسؤول السامي الوحيد الذي يحق له السفر بالدرجة األوىل ألن ذلك ف

 مقبولة وضع القبول

 قيد التنفيذ حالة التنفيذ

يات والسفر الجهة المسؤولة  مديرة شعبة المشتر

ي ]يلي ذلك 
[المرفق الثان 

 ال يوجد تغيت  مقارنة بالوضع السابق

http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/3
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كةالمرجعية لمعايي  الب اسا قياستعراض تنفيذ الويبو إلدارة المخاطر المؤسسية   وحدة التفتيش المشير

ي عام 
 
 2014تقدم الويبو تقارير عن تنفيذ إدارة المخاطر المؤسسية إىل فريق إدارة المخاطر التابع لها، وهو هيئة داخلية أنشئت ف

 . لجنة االستشارية المستقلة للرقابةبرئاسة المدير العام، وإىل ال

كة التابعة لألمم المتحدة وأصدرت ي أكتوبر  وحدة التفتيش المشتر
 
إدارة المخاطر المؤسسية: النهج واالستخدامات تقريًرا عن  2020ف

ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة
 
ح التوصية و (. JIU/REP/2020/5) ف المنظمة إدارة  استعراض شامل لتنفيذ من التقرير إجراء  2تقتر

كة 9إىل  1المخاطر المؤسسية قياسا بالمعايت  المرجعية  عن نتائج ذلك  عل تقديم تقرير  4كما تنص التوصية ،  لوحدة التفتيش المشتر
 . للتوصيتي   المذكورتي   هذا التقرير استجابة وُيعد االستعراض إىل الهيئات اإلدارية. 

وجه 
ُ
ي اجتماعاتها، سنويا عل األقل، مع تدعوها إىل "يث اإلدارية بحإىل الهيئات  1التوصية وت

 
أن تدرج إدارة المخاطر المؤسسية ف
ي تتعرض لها. 

من أجل أن تؤدي أدوارها  وذلك "تحديد التغطية الموضوعية وفقا لوالية المنظمة وشبكتها الميدانية والمخاطر التر
ح األمانة أن يتم ذلك من خالل اإل و . الرقابية ومسؤولياتها  انية تقتر نامج والمت   ي التر

 
تقرير أداء الويبو  من خاللبالغ عن تطور المخاطر ف

ي 
 
 ، مما يتيح الفرصة للدول األعضاء لمواصلة الحوار حول المخاطر. الثنائيةمنتصف  الذي يصدر ف

ي تعزيز يعرض هذا التقرير تقريًرا مرحلًيا عن و 
 
ي الو  االستمرار ف

 
 . 2021يونيو  30يبو، حتر إطار إدارة المخاطر والرقابة الداخلية ف

ي الويبو
ز
ي لنضج إدارة المخاطر ف

ر
 التقييم الذان

م حالة تنفيذ التوصيات  9إىل  1من  مرجغي  تعرض األقسام التالية تقييم النضج لكل معيار  كة. كما أنه يقيِّ ي تقرير وحدة التفتيش المشتر
 
ف
ورة من أجل تحقيق المعيار غت  الرسمية، وتجدر اإلشارة إىل أن هذه التوصيات غت  الرسمية لي بشكل  المرجغي  ست مطلوبة بالرص 

ي للمخاطر والرقابة للتوصل إىلو معقول. 
ي التقييم الذانر

 
ي هذا  مستوى استخدمت الويبو أفضل الممارسات ف

 
النضج لكل تقييم مرجغي ف

 التقرير. 

 : اعتماد إدارة منهجية للمخاطر عىل مستوى المنظمة1 المرجعي  المعيار 
اتيجية للمنظمة.  السياسة و   / أو إطار العمل المرتبط بالخطة اإلسير

 إطار إدارة المخاطر -1الشكل 

 
( عل جميع الكيانات 1ينطبق إطار إدارة المخاطر )الشكل 

ي ذلك المقر الرئيسي والمكاتب الخارجية(. 
 
التشغيلية )بما ف

لمختلف المستويات  وجيهةمقاييس متكاملة للمخاطر  وتتاح
نامج  مستويات لالهرمية )مث  (. والمشاري    عالتنظيم/ التر

ه من و  صدرت سياسة الويبو بشأن منع االحتيال وكشفه وغت 
ي مارس 

 
مع تعريف  وهي متماشية 2019األعمال المحظورة ف

للجنة اإلدارية الرفيعة ااالحتيال المعتمد عل مستوى 
التابعة لألمم المتحدة. وهي تفصح المستوى المعنية باإلدارة 

ام ال عن واضح بضمان خلو جميع أنشطتها وعملياتها الويبو التر 
ه من األعمال المحظورة.   من االحتيال وغت 

 
كة  توصية غي  رسمية من وحدة التفتيش المشير

ي لم تعتمد بعد سياسة و/أو إطار إلدارة المخاطر المؤسسية 
أن يشجع المفتشون بقوة كيانات األمم المتحدة التر

شجعبذلك.  تقوم
ُ
ي اعتمدت سياسات و/أو أطر إدارة المخاطر المؤسسية عل الم وت

 استعراضها نظمات التر
اتيجية  أن ترتبطلضمان  عليها  وإجراء التنقيحات والتحديثات الالزمة إدارة المخاطر المؤسسية بالخطة اإلستر

ات الناشئةوتجسدها للمنظمة   عن مراعاة القضايا والتغيت 
ً
ي  ، فضال

 
 بيئة التشغيل ف

ت
ّ
 نفذ
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 المؤسسية مع تحديد األدوار والمسؤوليات.  المخاطر: الهيكل التنظيمي الداخىلي المحدد رسمًيا إلدارة 2المعيار المرجعي 

ي عام 
 
 فريقتم تحديث اختصاصات و بإنشاء فريق إدارة المخاطر.  2014عززت الويبو الحوكمة التنظيمية إلدارة المخاطر المؤسسية ف

وط العضويةإدارة المخاطر  ي عام  بعد ذلكفيه  وشر
 
اف عل  3. 2016مؤخًرا ف  قابلية تحمل المنظمةوتشمل مسؤولياته اإلشر

 4للمخاطر. 

ي عام  5لويبو،لدى اإطار المساءلة  من خاللالتنظيمي  للضمانعن اإلطار العام  وُيعتر 
 
، والذي يعتر عن 2019الذي تم تحديثه ف

ي الويبو. ( باإل 2نموذج الخطوط الثالثة )الشكل  حسبالمسؤولية 
 
 ضافة إىل المكونات السبعة إلطار الرقابة الداخلية ف

 مسؤوليات المخاطر لكل خط – 2الشكل 

 عير الخطوط الثالثة: 
ي سجل المخاطر المؤسسية ويقوم 4يتم تفصيل مسؤوليات الهيئات اإلدارية ضمن المعيار المرجغي  . ويتلقر مكتب التدقيق الخارجر

قابة الداخلية. وتشمل اختصاصات اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة "استعراض جودة وفعالية باستعراض عمليات الحوكمة والر 
 إجراءات إدارة المخاطر وإسداء المشورة بشأنها". 

 

 الخط األول
يتحمل مسؤولو الويبو مسؤوليات ثابتة 
ي جميع أنحاء 

 
وراسخة عن المخاطر ف

ي 
المنظمة. وأدارت الويبو شبكة من منسقر

. 2015ر القطاعية منذ عام المخاط

ي 
حدد أدوار ومسؤوليات منسقر

ُ
وت

ي االختصاصات، إل 
 
المخاطر القطاعية ف

جانب المسؤولي   عن المخاطر ومديري 
ي سياسة إدارة المخاطر. 

 
المشاري    ع ف

ي 
 
وسُيشار إىل "تنسيق إدارة المخاطر" ف
ي 
استعراضات أداء منتصف العام التر
ا كميعدها منسقو المخاطر القطاعية،  

بالنسبة إىل "إدارة المخاطر"  سُيشار 
 للمديرين. 

ي 
ز
 الخط الثان

حدد المسؤوليات الوظيفية إلدارة 
ُ
ت

ي 
 
المخاطر المؤسسية بشكل ملموس ف
 ، مسؤوليات مكتب المراقب الماىلي
باإلضافة إىل وصف وظيفة المراقب 
ي ضمان 

الماىلي ومساعده وأخصان 
 المخاطر والرقابة الداخلية. 

 الخط الثالث
عمليات التدقيق الداخلي "إجراء تتيح 

تقييم مستقل وموضوعي لعمليات 
وأنظمة أعمال الويبو، وإدارة المخاطر، 

ستخدم وتوعمليات المراقبة والحوكمة". 
الرقابة الداخلية منهجية تقييم  شعبة

قوم بإجراء عمليات تدقيق تالمخاطر و 
 تدقيق آخر كان قد  عل أساس المخاطر، و 

ي إدارة المخعل  أجرته
 
اطر المؤسسية ف

 . 2016عام 
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كة اتتوصي  غي  رسمية من وحدة التفتيش المشير

ي لم تنسر  شبكة من 
ي للمنظمات ذات العمليات الميدانية الواسعة التر

لمخاطر أن تنظر ل المنسقةجهات الينبغ 
ي إنشاء مثل هذه الشبكة 

 
ي إىل المستويات الميدانية لضمان تحديد المخووصوال من المقر انطالقا ف

 
اطر ف

 الميدان ومعالجتها بشكل صحيح. 

 ال تنطبق

ي دعم الجهات المنسقة للمخاطر من خالل اختصاصات تحدد أدوارها 
لضمان الوضوح واالتساق، ينبغ 

، و ومسؤولياتها.  ي التعيي   كجهة منسقة للمخاطر مسؤوليات إضافية للمسؤول المعي  
ي معظم الحاالت، يعت 

 
ف

ي أن تنعكس مسؤوليات الجه
ام والمساءلة. وينبغ  ي تقييم أدائهم لضمان االلتر 

 
 ات المنسقة للمخاطر ف

ت
ّ
 نفذ

ي رتبة يمكن عندها مخاطبة اإلدارة العليا والتمتع بسلطة 
 
ي وضع المسؤولية عن إدارة المخاطر المؤسسية ف

ينبغ 
المخولة يعكس أهمية ومستوى السلطة  وهذا التواصل مع كل مكونات المنظمة وإجبارها عل اتخاذ إجراءات، 

 ارتباطا بهذه بالوظيفة. 

ت
ّ
 نفذ

أن المسؤولية األساسية لتحديد وإدارة المخاطر يجب أن تقع عل عاتق المديرين  اإلشارة إىلمن المهم 
ين   . المخاطر، وليس عل عاتق الفرد أو الكيان المكلف بوظيفة إدارة المخاطر المؤسسية والمسؤولي   عنالمباشر

ت
ّ
 نفذ

ي يستخدمها الرؤساء التنفيذييجب ربط إدارة ال
 قيد التنفيذ ن واإلدارة العلياو مخاطر بأنظمة تقييم األداء التر

ألغراض تحقيق الشفافية والمساءلة، يجب أن تنعكس أدوار ومسؤوليات المسؤولي   عن المخاطر ضمن إدارة 
ا عل زيادة غر 

ً
ي أنظمتهم لتقييم األداء. وقد يساعد هذا أيض

 
س إدارة المخاطر المؤسسية المخاطر المؤسسية ف

 عتر المؤسسة ككل. 

 قيد التنفيذ

، يجب أن يكون الموظفون المعنيون عل جميع المستويات عل دراية بخط الدفاع الذي ينتمون إليه  كحد أدن 
وفهم أدوارهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بإدارة المخاطر المؤسسية من أجل ضمان تحديد المخاطر وإدارتها 

 ب وبطريقة منهجية ومنسقة. بشكل مناس

ت
ّ
 نفذ

 قيد التنفيذ .يجب اعتبار إدارة المخاطر ككفاءة أساسية للموظفي   المعنيي   عل جميع المستويات

 
ي 3المعيار المرجعي 

ي أعىل الهرم إعطاء المثلعززها "ي: ثقافة المخاطر التر
ز
ام الكامل من جميع مستويات ف ز  . المؤسسة" مع االلير

 يقدمفريق إدارة المخاطر، مما يوجد عل رأس المدير العام و  2016منذ عام فمخاطر التنظيمية لعدد من السنوات. ثقافة ال غرستم 
تقييمات المخاطر السنوية المصاحبة لخطط  وقد أصبح تقديم. لدى المنظمة إشارة واضحة إىل أهمية إدارة المخاطر المؤسسية

ي مع فريق إدارة المخاطر  فإنهم ينسقونعل دراية بهذا المطلب  لمديرينن جميع اأبما ، و 2014منذ عام  ا العمل إلزامي
ر
بشكل استباف

ي المخاطر القطاعيةالمركزي 
ون و . وتنفيذها  ورصدها  وطرق التصدي لها لمخاطر لتخطيط  إلعداد  ومنسقر  -يدرك المديرون المباشر

اذ مخاطر محسوبة للوصول إىل األهداف بفعالية، باإلضافة إىل الحاجة إىل اتخ -لها والتصديالمخاطر التشغيلية  المسؤولون عنغالًبا 
 (. 3آليات التصعيد والموافقة )الشكل 

ي عام  وعند حدوث انتقال عل مستوى المناصب القيادية
 
بما فيه الكفاية بحيث لم تفقد أي  مغروسة، كانت ثقافة المخاطر 2020ف

ي الواقع قوة جذب شيًعا بل قد أرضية 
 
ي  تخدامباساكتسبت ف اتيجر بشكل مباشر  كما أن المدير العام دائما ما يشجع  المنقح،االتجاه االستر

ي رسالته إىل المديرين
 
ت تحسنو أهمية إدارة المخاطر.  عل ف

عل  2020نضج ثقافة المخاطر بشكل ملحوظ خالل عام مستويات 
ي 
ورة مواجهة التحديات التر ، 19-كوفيدجائحة   فرضتها الرغم من ض 

جعت
ُ
ي إجراءات واعية بالمخاطر. ا وش

لوحدات التنظيمية عل تبت 
 
ُ
ي جميع أنحاء المنظمة  رضوف

 
 تماشيا مع اتباعالتخطيط للطوارئ ف
 طرق بديلة لتحقيق األهداف. 

سندتتنعكس المسؤوليات و 
ُ
ي أ
ي   التر

 
من  كثت  إلدارة المخاطر ف

تقييمات األداء. وتستفيد ثقافة المخاطر ونهجها من الحوار 
، وكذلك مع اللجنة اإلدارية الهيئاتبشأن المخاطر مع الموضوعي 

.  ،االستشارية المستقلة للرقابة ي أصبحت و ومراجع الحسابات الخارجر
 .  إدارة المخاطر إىل حد كبت  رد فعل تنظيمي

افا للمستقبل ام  لتثبتالتوقعات  ستوضع، واستشر ي االلتر  ام االالمخاطر المحسوبة بناًء عل األدلة و  بركوببشكل منهجر زيادة مواءمة بلتر 
ا 
ً
ا عل الموظف ثقافة المخاطر مع التحول نحو ثقافة تنظيمية أكتر تمكين  لمخاطر. ل واحتضانا وتركت  

 مسؤوليات المخاطر لكل خط – 2الشكل 
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كة  توصية غي  رسمية من وحدة التفتيش المشير

ي للرؤساء التنفيذيي   
ي أعل  اتباع قاعدةمن أجل دعم إدارة المخاطر المؤسسية وإدماجها، ينبغ 

 
"إعطاء المثل ف

ي الهرم" 
ي جميع أنحاء المنظمة، وتوضح فائدتها وأهميتها وتمكن الموظفي   من التر

 
الحفاظ عل تدعم تنفيذها ف

ي عمليات وممارسات إدارة المخاطر المؤسسية استدامتها 
 
 . من خالل المشاركة الموضوعية ف

ت
ّ
 نفذ

يعية/اإلدارية مع إدارة المخاطر 4المعيار المرجعي    المؤسسية عىل المستويات المناسبة. : تعامل الهيئة التشر

انية منذ الثنائية  نامج والمت   ي التر
 
اتيجيات التخفيف بوضوح ف . وقد أدى هذا التحليل 2014/15تم التعبت  عن المخاطر الرئيسية واستر

ي الهيئات اإلدارية للويبو. إجراء الشفاف إىل 
 
نامج مع الدول األعضاء ف جرى استعراض مخاطر ما يُ و حوار نشط ومثمر حول مخاطر التر

ي تقرير أداء الويبو وقابلية حدوثهمن كل خطر تم تحديده  وفعالية تدابت  التخفيف بعد التنفيذ من أجل تقييم تطور 
 
 . للثنائية، كما ورد ف

، ناجمة عن واستجابة لتوصية  ي عام التدقيق الداخلي
 
جريت ف

ُ
مديري ميشة للمخاطر مع جميع الشاملة و التقييمات الأول  2019أ

، مما أدى إىل تسجيل  ي إدارة المخاطر المؤسسية  25الصناديق االستئمانية األربعة عشر
 
 مثل المخاطر األخرى.  ورصدها خطًرا ف

اك الهيئات  ي  اإلداريةوفيما يتعلق بإشر
 
دمإطار إدارة المخاطر،  عملية إنضاجف

ُ
لمخاطر ا وبيانها بشأن قابلية تحمللمساءلة الويبو لإطار  ق

ي أحاطت علما إىل ل
انية التر نامج والمت   حوار المخاطر، من  أدخلت مزيد من التحسينات عل، 2022/23 لثنائيةبالنسبة و . بهما  جنة التر

ح لعام  للتهديدات الخارجية المتصديةخالل إدراج المخاطر التنظيمية الشاملة  انية المقتر وع برنامج العمل والمت   ي مشر
 
 . 2022/23ف

اتيجية والتشغيلية الرئيسية. : 5 المرجعي  المعيار   تكامل إدارة المخاطر مع العمليات التجارية االسير

ي عام  6الويبو سياستها إلدارة المخاطر عل مستوى المنظمة راجعت
 
)ب( من السياسة بوضوح إىل إدارة 3الفقرة وتشت  . 2017ف

اتيجية للمنظمة: "إدارة المخاطر جزء مهم م ي سياق الخطة االستر
 
اتيجية للمنظمة والنتائج المخاطر ف ن تحقيق األهداف االستر

وع،  جريالمتوقعة وأهداف المشر
ُ
ي المنظمة كل   وهي ت

 
 ". سنة وكل ثنائيةكجزء ال يتجزأ من دورات التخطيط القائمة عل النتائج ف

ي  2020إطار الرقابة لعام  ويرد ملخص عن
 
 الضمان موجز ف
ي عام ورقابة. المقدم إىل اللجنة االستشارية المستقلة لل

 
، 2020ف

ي 
 
ة ف المعلومات  لتكنلوجيا  ضوابط الرقابة الموجهةكانت هناك زيادة كبت 

ية  يةحلول المؤسسالواالتصاالت وأمن المعلومات و  وأداء الموارد البشر
دخلت. وتنميتها 

ُ
ا  وأ

ً
اتيجية  وضع من خاللتحسينات أيض أدت إىل استر

ي الرقابتحليالت البيانات  استخدام زيادة
 
ي الداخلية وزيادة  ةف

 
عدد ف

ي  67)من  بالرقابةمستندات اإلثبات المرفقة 
 
ي  90إىل  2019ف

 
 (. 2020ف

ي  باستعراضإدارة المخاطر  فريق ويقوم
درجالبيانات التر

ُ
ي التقرير  ست

 
ف

عمالسنوي المتعلق بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. 
ُ
بيان الرقابة  ود

ة  ببيان صادر عن 2020الداخلية لعام   الممتدةالمدير العام السابق للفتر
 . 2020سبتمتر  30حتر 

 
كة تانغي  رسمي تانتوصي  من وحدة التفتيش المشير

ات الرئيسية لهذا المعيار  ورة من المؤشر سياسة وإطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية تكون أن المرجغي هو ض 
اتيجية المنظمة وجميع عمليات ا باستر

ً
ا وثيق

ً
األعمال والتخطيط، باإلضافة إىل إطار النتائج  مرتبطي   ارتباط

 الخاص بها. 

ت
ّ
 نفذ

، كما يشت   ي والتجاري والتشغيلي اتيجر ي عمليات التخطيط االستر
 
إىل ذلك يتطلب دمج إدارة المخاطر المؤسسية ف

امات المستهدفة لتحد3 المرجغي  المعيار   عن االستثمار وااللتر 
ً
ي أعل الهرم"، فضال

 
يث و/أو ، "إعطاء المثل ف

ي من شأنها 
ي تخطيط المنظمة وصنع القرار  تدمجها أن من تعزيز المنصات والعمليات التر

 
 فيها وثقافتها ف

 التنظيمية. 

ت
ّ
 نفذ
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  : إنشاء عمليات منهجية ومتماسكة وديناميكية إلدارة المخاطر. 6المعيار المرجعي 

ي الشكل و ديدة الرصامة. ، ولكنها ليست شجيدة الصياغة هي عملياتعمليات إدارة المخاطر 
 
بوضوح العملية  1يوثق دليل المخاطر ف

ي االقابلة للتكرار إلدارة المخاطر وإدارة الرقابة الداخلية 
 
، 19-كوفيدعندما واجهت المنظمة جائحة  و لمؤسسة والقطاعات والمشاري    ع. ف

جري
ُ
ي لمخاطر  ا

 
 للمخاطر.  والتصديهود إعادة التخطيط ج أثرىعل مستوى المنظمة، والذي بدوره  هذه الجائحةتقييم إضاف

كة تانغي  رسمي تانتوصي  من وحدة التفتيش المشير

، بحيث يمكن للموظفي   إلبداء ردود الفعليجب أن تتضمن عمليات إدارة المخاطر المؤسسية حلقة 
ي يقومون بجمعها وتوحيدها 

ي المنظمة أن يروا كيف يمكن أن تكون معلومات المخاطر التر
 
وإعداد المساهمي   ف

ة، و  امج. بفعالية لموارد ادارة إل التقارير بشأنها مفيدة التخاذ قرارات استباقية ومستنت   وتنفيذ التر

ت
ّ
 نفذ

ا لنموذج أعمال المؤسسة، بل يجب 
ً
ال تحتاج عمليات إدارة المخاطر المؤسسية فقط إىل أن تكون مصممة وفق

ا أن تكون ديناميكية 
ً
 ة وفائدة إدارة المخاطر المؤسسية. لتعكس األهداف األساسي ومرنةأيض

ت
ّ
 نفذ

 
 : االستخدام الفعال ألنظمة وأدوات تكنولوجيا المعلومات إلدارة المخاطر المؤسسية. 7المعيار المرجعي 

ي 
 
ايد ف سجل بشكل متر 

ُ
تاح وضوابط الرقابةلمخاطر واإلجراءات اإطار الويبو الشامل ت

ُ
ي أنظمة تكنو  وت

 
لوجيا لجميع الموظفي   المعنيي   ف

  (. 5المعلومات )الشكل 

ي و 
 
عرضت الويبو نظامها ونهجها ف

 عل مجال تكنولوجيا المعلومات
منظمات أخرى داخل وخارج 

 وتقاسمتمنظومة األمم المتحدة 
يتتبع و . ها الدروس المستفادة مع

نظام إدارة المخاطر المؤسسية أكتر 
، من الرقابة الداخليةعنرص  400من 

ذات مخاطر يمكن ربط أي منها بال
يتتبع خطط التخفيف كما .  الصلة
ي  المسؤولي   عنوينبه 

اب الموعد النهان   . لتنفيذها اإلجراءات عند اقتر

افا للمستقبل،  وذلك ة، يالسحابالحوسبة القائم عل  يةمخاطر المؤسسالتحليل لتقييم جدوى االنتقال إىل نظام إدارة  ُيجرىواستشر
نامج الحاسمن أجل تنفيذ إصدار  ي التر ي الوقت المالئم وتقليص ونر

 
ي إنشاء ألغراض الثنائية الحالية يجري النظر و تكاليف الدعم.  ف

 
ف

 . االحتيالحاالت للتعامل مع مستودع مناسب للغرض 

كة يتانغي  رسم تانتوصي  من وحدة التفتيش المشير

 
ً
ي  الوجيهةاألدوات بمشفوعا من الناحية المثالية، يجب أن تتضمن إدارة المخاطر المؤسسية نظاًما شامال

التر
نفذ 

ُ
وتشكل جزًءا من منصة أكتر مرتبطة بأنظمة أخرى بحيث يمكن  عتر المؤسسةلتتبع ورصد المخاطر  ت

 تبسيط العمليات ودمجها

ت
ّ
 نفذ

ي لديها نماذج أعمال مماثلة لتبادل  عل يشجع المفتشون
إجراء حوار بي   مؤسسات منظومة األمم المتحدة التر

ات والممارس  ات فيما يتعلق بمنصات إدارة المخاطر المؤسسية وارتباطاتها بنظم المعلومات األخرىالختر
ت

ّ
 نفذ

 

لمواجهة  قدرات وبناءالوعي بالمخاطر، وتعزيز سياسة المخاطر،  إلذكاء: خطط االتصال والتدريب 8المعيار المرجعي 

  تنفيذ إدارة المخاطر المؤسسية.  ألغراضالمخاطر

ي الويبو هي عمليات جيدة الصياغةر المؤسسية عمليات إدارة المخاط
 
ي غرف دراسية بشأنها  التدريب ساعد ، إطالقها عند و . ف

 
وخطة  ف

ي تنوير االتصال 
 
ي وأصحاب المصلحة بشأن الغرض والعملية والفوائد  ف

 
 . تزويدهم بآخر المستجدات بشأن ذلكف

 أصبح ُيقدممعرفة التنظيمية األساسية بشأن إدارة المخاطر، الكافية ووافية تضم قاعدة  إىل جانب التوفر عل مع مرور الوقت، و 
نت.  الدروس من خاللاألساسيات  عل تدريبال عل  -ركزت أولويات التدريب عل مجاالت محددة من المخاطر و التعليمية عتر اإلنتر

طلقت سبيل المثال، 
ُ
ي عام أ

 
ي  2019ف . حملة توعية بمخاطر االحتيال، إىل جانب برنامج تدريتر ، أكمل 2020بحلول نهاية عام و إلزامي

  األنظمة المتعلقة بالمخاطر – 5الشكل 
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ي المائة 97
 
نت واجتازوا االختبار.  ف قدت و من الموظفي   الدورة التدريبية عتر اإلنتر

ُ
ي عام ع

 
 لفائدةدورة تدريبية للمتابعة  2020ف

كت   عل التأكد من أن الموظفي    ممن لهم يد مخاطر عالية ل المعرضي   موظفي   ال
ي المعامالت المالية مع التر

 
 عل دراية بعمليات ف

 االحتيال والمخططات االحتيالية األخرى. 

ي رئاسة اآلفاقومن أجل توسيع 
 
للجنة اإلدارية الرفيعة المستوى المعنية بإدارة المخاطر التابع  ةالعمل المعني فرقة، شاركت الويبو ف

ي  ا ُينسب إليه وهي فرقة، 2019منذ عام  باإلدارة التابعة لألمم المتحدة
 
ي منظومة األمم المتحدة.  الفضل ف

 
تعزيز فائدة إدارة المخاطر ف

 إدارة المخاطر، وعدد من األوراق توجيه تنفيذ بغرض  7العمل لفرقةأيدت اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى نموذج النضج المرجغي و 
ي أعقاب جائحة كوفيد

 
 . 19-التوجيهية، باإلضافة إىل تنظيم المحادثات بي   الوكاالت حول المخاطر ف

كة، تحولت فرقة العمل اآلن إىل منتدى مستدام لزيادة تعزيز وتسهيل التعاون  3باإلشارة إىل التوصية و  لوحدة التفتيش المشتر
كة المرتبطة بجهود إصالح األمم المتحدة.   والتنسيق وتبادل المعرفة بي   الوكاالت واستكشاف المخاطر المشتر

رسلت إىل جمو 
ُ
ي الدرجات تشت  دراسة استقصائية أ

 
ي يناير  5-فيع الموظفي   ف

 
إىل أن الوعي بإطار  2021و 2020و 2019وما فوقها ف

ي المائة 75الويبو للمخاطر يتجاوز 
 
 (. 6كبار الموظفي   )الشكل بالنسبة ل ف

ي و 
 
توضح المنظمة أهمية اتخاذ مستوى مقبول من المخاطر، ف

المتوقعة.  تحقيق النتائجبغية عل تحمل المخاطر،  قابليتها حدود 
ي ل أساسية ككفاءةإدارة المخاطر   تنميةيجري و 

إلدارة العليا، موظق 
 ، ا، لجميع الموظفي  

ً
إدارة لتنمية برنامج شامل  ووضعوالحق

 بإدارة المخاطر و . لدى الموظفي    المخاطر المؤسسية
ً
ف جزئيا ُيعتر

عل أنها كفاءة إدارية، كما أن بعض دورات التدريب/التوعية المتعلقة 
نامجالكجزء من   متاحةدارة المخاطر بإ  لتنمية مهارات الواسع تر

. ومع ذلك،  ي المائة 58 يرىالموظفي  
 
( من كبار الموظفي   7)الشكل  ف

ي 
 
لزيادة فهم أنه ال يزال هناك  الدراسة االستقصائيةالذين شاركوا ف

سيكون موضع  وهو ما ، المديرين حول إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
ي تركت   إض
 
ي قادم األياماف
 
 . ف

 

 
 

كة  توصية غي  رسمية من وحدة التفتيش المشير

ورًيا لتنفيذ ل الشاملة خطةال تشكلباإلضافة إىل ذلك،   إدارة المخاطر المؤسسية لتدريب واالتصال أمًرا ض 
صمم تلك الخطة ويجب أن  ،بشكل فعال وإدماجها 

ُ
ي إدت

 
ا لحجم ونطاق المنظمة، باإلضافة إىل نهجها ف

ً
ارة وفق

 المخاطر المؤسسية. 

ت
ّ
 نفذ

 
ز المستمر.  ألغراضلفعالية تنفيذ إدارة المخاطر المؤسسية  والمهيكلة: المراجعة الدورية 9المعيار   التحسي 

اللجنة إىل و  ،إطار إدارة المخاطر  وضعواعتماد  استعراضإدارة المخاطر، المسؤول عن  فريقتقرير إدارة المخاطر السنوي إىل  ُرفع
مرحلة النضج الحالية وُيشار إىل . (RMM) بنموذج نضج ريتشاردسون قياسارية المستقلة للرقابة. وهذا يشمل تقييم التنفيذ االستشا

ح لعام  انية المقتر وع برنامج العمل والمت   ي مشر
 
ا ف

ً
إدارة المخاطر المؤسسية ككل  وخضعت. 2022/23ومرحلة النضج المستهدفة أيض

ي عام  ققالمدآخر مرة من قبل للتدقيق 
 
. ومع ذلك، هناك تقارير أخرى ذات صلة متاحة للدول األعضاء، مثل تقرير 2016الداخلي ف

ي بالويبو شعبة الرقابة الداخلية  ي عام المتعلق بإعداد خارطة للعمل الرقانر
 
ي 2020ف

 
ي تديرها الويبو ف

، ومراجعة األموال االستئمانية التر
 التوصيات.  قبولأدى إىل وهو ما ، 2019عام 

                                                            
 . https://unsceb.org/rmtfموقع الوثائق المتاحة للجمهور  7
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المخاطر والرقابة الداخلية
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ز النسبة المئوية  – 6الشكل   وما فوقها 5-ف درجةمن للمستجَوبي 
 مخاطربشأن الوعي بال

ز ) – 7الشكل   5-ف الدرجةالنسبة المئوية لكبار الموظفي 
ز وما فوقها(  المديرين يجب أن  أن يرونالذين  المستجَوبي 

 إدارة المخاطر والرقابة الداخلية يفهموا بنحو أفضل



WO/PBC/33/7 
Annex II 
7 
 

ي التقارير الفصلية بتقديم تقارير عن المخاطر  المدقققام كل من و 
 
ي التقرير السنوي واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ف

 
ي ف الخارجر

م و و/أو إدارة المخاطر إىل الدول األعضاء.  ي عملية الويبو إلدارة المخاطر المؤسسية وكيفية  المدققيعتر 
 
ي النظر عن كثب ف الخارجر

 . 2021تدقيقه لعام  خاللمن تطورها 

كة تانغي  رسمي تانتوصي  من وحدة التفتيش المشير

لتحديد الثغرات  مؤسسةيرى المفتشون أن نموذج النضج المرجغي لفرقة العمل هو أداة إرشادية مفيدة لكل 
ي دوري يوص  و وتحديد مرحلة النضج المستهدفة الخاصة بها. 

بمرور  المحرز  التقدم الستعرض بإجراء تقييم ذانر
ي الوصول إىل مرحلة النضج المستهدفة 

 
ي حددتها الوقت ف

 إدارة المخاطر المؤسسية.  التر

ت
ّ
 نفذ

ي تشجيع ودعم  مؤسسة ما بمجرد أن تبدأ 
ي تنفيذ سياسة إدارة المخاطر المؤسسية الخاصة بها، ينبغ 

 
إجراء ف

ي أو  المدققي   التقييمات الدورية والمستقلة من قبل 
هم موظق  من المستشارين المستقلي   حول  التقييم أو غت 

يعية/ و فعالية السياسة والعمليات المرتبطة بها.  التقييمات  تلكنتائج  اإلدارية استعراضيجب عل الهيئات التشر
 والنظر فيها. 

ت
ّ
 نفذ

 

 [لث]يلي ذلك المرفق الثا
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 الثالثالمرفق 
 

ي نهاية مايو  8قائمة تقارير وحدة التفتيش قيد النظر
ز
 2021والوجيهة للويبو ف

كة والوجيهة للويبو. ويمكن النفاذ إىل كل يقدم  هذا المرفق روابط شبكية إىل التقارير قيد النظر الصادرة عن وحدة التفتيش المشتر

ي للوحدة. 
ون   تقارير الوحدة ومذكراتها ورسائلها الموجهة إىل اإلدارة عن طريق الموقع اإللكتر

رابط إىل تقرير وحدة  المرجع
كة  التفتيش المشير

صيات عدد التو 
يعية  9)الهيئات التشر
ز  ( 10والرؤساء التنفيذيي 

 المعلقة

مجلس  تعليقات
ز   الرؤساء التنفيذيي 

 وثائق أخرى

JIU/REP/2020/8 

استعراض تعميم 
االستدامة البيئية عتر 
ألمم مؤسسات منظومة ا

 المتحدة

 نقاط االستعراض البارزة غت  متاحة بعد للرؤساء التنفيذيي    6

JIU/REP/2020/7 

تطبيقات سالسل الكتل 
ي منظومة األمم 

 
ف

ي نحو 
المتحدة: المض 

 حالة من االستعداد

يعية 2  للهيئات التشر

 للرؤساء التنفيذيي    3

 نقاط االستعراض البارزة غت  متاحة بعد

JIU/REP/2020/6 

ي منظومة 
 
تعدد اللغات ف
 األمم المتحدة

يعية 3  للهيئات التشر

 للرؤساء التنفيذيي    3

 نقاط االستعراض البارزة غت  متاحة بعد

JIU/REP/2020/5 

إدارة المخاطر 
المؤسسية: النهج 
ي 
 
واالستخدامات ف
األمم  مؤسسات منظومة

 المتحدة

يعية 1  للهيئات التشر

 للرؤساء التنفيذيي    2

تعليقات مجلس الرؤساء 
 التنفيذيي   

 نقاط االستعراض البارزة
 والملحق األول

JIU/REP/2020/2 

السياسات والمنصات 
لدعم التعلم: نحو مزيد 
من االتساق والتنسيق 

 والتقارب

يعيةلل 1  هيئات التشر

 للرؤساء التنفيذيي    3

تعليقات مجلس الرؤساء 
 التنفيذيي   

 نقاط االستعراض البارزة
 

JIU/REP/2020/1 

استعراض وضع وظيفة 
التحقيق: التقدم المحرز 
عل صعيد مؤسسات 
منظومة األمم المتحدة 

ي تعزيز وظيفة 
 
ف

 التحقيق

يعيةللهيئات ال 1 تعليقات مجلس الرؤساء  تشر
 التنفيذيي   

 نقاط االستعراض البارزة

JIU/REP/2019/9  استعراض السياسات
والممارسات الحديثة 

الخاصة بإسناد 
الخدمات لجهات 

ي مؤسسات 
 
خارجية ف

 منظومة األمم المتحدة

تعليقات مجلس الرؤساء  للرؤساء التنفيذيي    1
 التنفيذيي   

 نقاط االستعراض البارزة

                                                            
 تقارير وحدة التفتيش المشتر  8

ّ
ي تحتوي عل توصيات معل

ي ذلك جميع التوصيات قةكة التر
ي هذا التقرير.  الواردة، بما ف 

 ف 

9  
ً
يعية للويببالتوصيات المو  بتأييد الدول األعضاء فيما يتعلق رهنا  و. جهة إىل الهيئات التشر

 يُ  10
 
  بشأن م التقرير قد

ّ
 وإىل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة.  إىل المدير العام للويبو  قة الموجهة إىل الرؤساء التنفيذيي   التوصيات المعل

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_8_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_8_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_8_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_8_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_jiu_rep_2020_8.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_english.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_english.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_english.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_english.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_jiu_rep_2020_7.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_6_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_jiu_rep_2020_6.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_5_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_5_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_5_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_5_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_5_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a-75-718-add_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a-75-718-add_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_appendix_i_jiu_rep_2020_5.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_appendix_i_jiu_rep_2020_5.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_2_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_2_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_2_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_2_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_75_713_add1_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_75_713_add1_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_jiu_rep_2020_2.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_1_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_1_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_1_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_1_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_1_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_1_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_75_719_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_75_719_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/review_highlights_jiu_rep_2020_1_.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_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/a_75_551_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_75_551_add1_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2019-9_review_highlights_final.pdf
https://www.unjiu.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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رابط إىل تقرير وحدة  المرجع
كة  التفتيش المشير

صيات عدد التو 
يعية  9)الهيئات التشر
ز  ( 10والرؤساء التنفيذيي 

 المعلقة

مجلس  تعليقات
ز   الرؤساء التنفيذيي 

 وثائق أخرى

JIU/REP/2019/8  استعراض تبادل
الموظفي   وتدابت  التنقل 
ي 
 
المماثلة بي   الوكاالت ف

مؤسسات منظومة األمم 
 المتحدة

تعليقات مجلس الرؤساء  للرؤساء التنفيذيي    1
 التنفيذيي   

 نقاط االستعراض البارزة

JIU/REP/2019/5  إدارة خدمات الحوسبة
ي منظومة 

 
السحابية ف

 المتحدة األمم

تعليقات مجلس الرؤساء  للرؤساء التنفيذيي    1
 التنفيذيي   

 نقاط االستعراض البارزة

JIU/REP/2018/6 ول تعزيز إمكانية وص
 األشخاص ذوي اإلعاقة
إىل مؤتمرات منظومة 

األمم المتحدة 
 واجتماعاتها

تعليقات مجلس الرؤساء  للرؤساء التنفيذيي    4
 التنفيذيي   

 نقاط االستعراض البارزة

JIU/REP/2018/4  استعراض السياسات
والممارسات المتعلقة 

بالمبلغي   عن 
ي مؤسسات

 
 المخالفات ف

 منظومة األمم المتحدة

تعليقات مجلس الرؤساء  للرؤساء التنفيذيي    1
 التنفيذيي   

رد وحدة التفتيش 
كة عل  تعليقات المشتر

مجلس الرؤساء 
 التنفيذيي   

JIU/REP/2017/3  استعراض سياسات
ي 
 
السفر الجوي السارية ف
منظومة األمم المتحدة: 

ي 
 
تحقيق مكاسب ف

ي 
 
الكفاءة ووفورات ف
التكاليف وتعزيز 

 المواءمة

يعية 1 تعليقات مجلس الرؤساء  للهيئات التشر
 التنفيذيي   

تقرير كامل عن اإلدارة 
 القائمة عل النتائج

JIU/REP/2016/9  ي
 
السالمة واألمن ف

 منظومة األمم المتحدة
تعليقات مجلس الرؤساء  للرؤساء التنفيذيي    3

 ي   التنفيذي
 

 والوثيقة[ لث]نهاية المرفق الثا

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/jiu_rep_2019_8_arabic_0.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-2019-8_1.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/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://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
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_response_to_ceb_comments.pdf
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/3
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/3
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/3
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/3
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/3
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/3
http://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/3
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/ar/reports-notes/CEB%20comments/A_72_629_Add1_Arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/ar/reports-notes/CEB%20comments/A_72_629_Add1_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/2016/9
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
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