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ية                   األصل: باإلنكلي  
 2023مارس  20التاري    خ: 

انيةلجنة  نامج والمي                        الي 

 الدورة الخامسة والثالثون

 2023مايو  26إىل  22جنيف، من 

كة                                                   تقرير مرحل  عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشت 

 من إعداد األمانة

 عامة تعرض هذه الوثيقة لمحة  .1
 
 عن حالة تنفيذ التوصيات المعل
 
ج                                 و 

       قة الت 
يعية للمنظمة العالمية                                                  هت إىل الهيئات التش 

ة    الفت 
كة ف    أجرتها وحدة التفتيش المشت 

         للملكية الفكرية )الويبو( وإىل الرئيس التنفيذي للويبو، والناجمة عن االستعراضات الت 
                                 

                                                                                
اير  28إىل  2018يناير  1الممتدة من   . 2023       فت 

  المرفق األول من هذه الوثيق .2
                           وترد ف 
  قررت        

يعية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة والت  هة إىل الهيئات التش         ة التوصيات الموج 
                                                                          

احات األمانة وتقييماتها ك  تنظر فيها الدول األعضاء.  الويبو العمل عل تنفيذها. 
 الوضع الحاىل  لقبول/تنفيذ التوصيات عن اقت 

 
                                                  ويعت 

                                          
 
      

  من هذه الوثيقة التوصيات  .3
  المرفق الثان 

                          وترد ف 
               

  قررت الويبو العمل عل تنفيذها.        
هة إىل الرئيس التنفيذي للويبو والت                                  الموج 
                                         

كة قيد النظر والوجيهة للويبو حت  و .4   المرفق الثالث من هذه الوثيقة قائمة بتقارير وحدة التفتيش المشت 
                                                                                                 ترد ف 
اير  28       ، 2023       فت 

 مع روابط شبكية إىل تلك التقارير. 

م إىل الد .5
 
د
 
        ومنذ أحدث تقرير ق
 
 
 
كة نفسه( عن الموضوع WO/PBC/34/6ول األعضاء )                                                ، أصدرت وحدة التفتيش المشت 

 
 
 استعراضا
 
  ا        

   ال يعت 
 لويبو.       

كة، تواصل األمانة عملها لتيست  وتنسيق  .6
قة لوحدة التفتيش المشت 

 
                                     ومن الجدير بالذكر أنه باإلضافة إىل متابعة التوصيات المعل

                       
 
                                                      

كة                                             الردود عل استبيانات وحدة التفتيش المشت 
  ودراساتها االستقصائية ومقابالتها فيما يخص االستعراضات الجارية والجديدة ف 
                                                                      

(.  -توقيت مناسب )انظر "لوحة معلومات موجزة    ما يل 
           توقيت الردود" ف 
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 توقيت الردود -. لوحة معلومات موجزة 1الجدول 

 

  تاري    خ إعداد الصيغة النهائي .7
                                وكانت االستعراضات التالية ال تزال جارية ف 
 ة لهذه الوثيقة:                                         

  عام 2الجدول 
 
كة الوجيهة للويبو والمخطط لها ف       . استعراضات وحدة التفتيش المشي 
 
                                                              2023 

                                                             استعراض السياسات والتدابت  واآلليات والممارسات الرامية إىل منع  - 457-ألف
  منظومة األمم المتحدة

 
                     العنرصية والتميت   العنرصي والتصدي لهما ف
 
                                        

 2021برنامج عمل 

استعراض آليات االستئناف الداخلية السابقة لمرحلة المحاكمة  - 460-ألف
  مؤسسات منظومة األمم المتحدة

 
                            المتاحة للموظفي   ف
 
                    

 2021برنامج عمل 

  مؤسسات منظومة األمم المتحدة - 460-ألف
 
                            استعراض أطر المساءلة ف
 
 2021برنامج عمل                        

  مؤسسات منظومة األ  - 463-ألف
 
                   ترتيبات العمل المرنة ف
 
 2022برنامج عمل  مم المتحدة                      

استعراض السياسات والممارسات المتعلقة بالصحة والسالمة  - 464-ألف
  مؤسسات منظومة األمم المتحدة

 
                            العقليتي   ف
 
             

 2022برنامج عمل 

كة من  - 466-ألف                                                     استعراض قبول وتنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشت 
جة المنظمات المشاركة جانب مؤسسات منظومة األمم المتحدة، وعملية معال

  تلك التقارير
 
يعية/مجالس إدارتها ف   الوحدة لتقارير الوحدة ونظر هيئاتها التش 

 
              ف

 
                                                              

 
  

 2022برنامج عمل 

                                                    استعراض نوعية خطط التأمي   الصح  وفعاليتها وكفاءتها  - 467-ألف
  مؤسسات منظومة األمم المتحدة

 
                            واستدامتها ف
 
             

 2022برنامج عمل 

                                                تخدام أفراد من غت  الموظفي   وطرائق التعاقد ذات استعراض اس - 468-ألف
  منظومة األمم المتحدة

 
                     الصلة ف
 
        

 2022برنامج عمل 

  و .8
  ف 
اير  28     هذا التقرير، ستوجد 2023       فت 

 بتأييد الدول األعضاء فيما يتعلق بالتوصيات الواردة ف 
 
                     ، ورهنا

                                                    
 
 توصية واحدة       
يعية للويبو  هة إىل الهيئات التش   مو  توصيات رب  عأو                                   موج 

 
هة إىل الرئيس التنفيذي ستبق  معل  ج 
 
 و  . قة                                 

 
 يمث
 
                    دن  عدد من التوصيات أذلك ل    

 
 
 المعل
 
كةن أعضاء بشأل ىل الدول اإبدء تقديم التقارير منذ  قة        تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشت 

                                    التقدم المحرز ف 
أما جميع  .                 

قبل(. 
 
ت أنها غت  وجيهة للويبو أو لم ت ت 

 
ذت أو اعت

 
ف
 
قت )ن غل 

 
      التوصيات األخرى فقد أ

 
                                 

 
         

 
 
 
        

 
                     

%39%61

%0%20%40%60%80%100%120

النسبة المئوية

  غضون المهلة المحددة
 
مت ف

 
د
 
ق   غضون أسبوعي   من المهلة المحددة

 
مت ف

 
د
 
ق  من أسبوعي   

مت بعد المهلة المحددة بأكتر
 
د
 
ق
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ة  . 1الشكل  يعية للفي  هة إىل الهيئات التش 
 
كة الموج                                توصيات وحدة التفتيش المشي 
 
                                  2018-2021 

  
 
  الوضع ف
 
اير  28         20231       في 

 

ة  . 2الشكل  هة إىل الرئيس التنفيذي للفي 
 
كة الموج                              توصيات وحدة التفتيش المشي 
 
                                  2018-2021 

  
 
  الوضع ف
 
اير  28         20232       في 

 

  

                                                
يعية للويبو.  1 هة إىل الهيئات التش   بتأييد الدول األعضاء فيما يتعلق بالتوصيات الموج 

 
                                                                                رهنا
 
     

 بتأييد  2
 
        رهنا
 
هة إىل الرئيس التنفيذي للويبو.                                                                             الدول األعضاء فيما يتعلق بالتوصيات الموج 
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حة.  .9                                      وترد فيما يل  فقرة القرار المقت 

انية:  .10 نامج والمت                                  إن لجنة الت 

 بهذا التقرير  "1"
 
              أحاطت علما
 
          

 ؛(WO/PBC/35/2 )الوثيقة

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

                        تنفيذ التوصيات الواردة ف 
                          

 JIU/REP/2021/6  (؛4)التوصية 

 JIU/REP/2021/5  (؛4و 3)التوصيتان 

 JIU/REP/2021/3  (؛2و 1)التوصيتان 

 JIU/REP/2021/2  (؛7و 1)التوصيتان 

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

 JIU/REP/2020/7 3و 2و 1 )التوصيات 
 (؛4و

 JIU/REP/2020/6  (؛4)التوصية 

 JIU/REP/2020/2  (؛3)التوصية 

 JIU/REP/2018/6  ( 4 و  1تان صي)التو
  هذا التقرير؛

              عل النحو المبي    ف 
                     

اح تقييم للتوصيات  "3"                                      ودعت األمانة إىل اقت 
كة ك  

متها وحدة التفتيش المشت 
 
  قد

      المفتوحة الت 
                        

 
    

             
 تنظر فيه الدول األعضاء. 

قات[              ]تل  ذلك المرف
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 المرفق األول
 

 

يعية للمنظمات المشاركة فيها هة إىل الهيئات التش 
 
كة الموج                                               توصيات وحدة التفتيش المشي 
 
                                   
  
 
  الوضع ف
 
اير  28         2023       في 

 .
 
  أوال
 
  عام     

 
كة ف   أجرتها وحدة التفتيش المشي 

      توصيات من االستعراضات الت 
 
                                

                         2021 

JIU/REP/2021/3  "مؤسسات منظومة األمم المتحدة  
 
  ف

ان                                "األمن السيت 
 
   

                

  التقارير المتعلقة بالعنارص  2توصية ال
 
  مؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تنظر ف

 
يعية واإلدارية ف   للهيئات التش 

                            ينبغ 
 
                                      

 
                              

     
  أعدها الرؤساء التنفيذيون، وأن تقدم 

  والت 
ان    المجال السيت 

 
  تحسي   القدرة عل الصمود ف

 
  تسهم ف

                                     الت 
       

                  
 
                           

 
        

    
اتيجية بشأن ما يتعي   تنفيذه من تحسي

                                    توجيهات است 
  منظماتهم، حسب اللزوم.             

 
                        نات أخرى ف
 
           

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

رض تقرير أداء الويبو 
 
                     ع
 
انية والجمعيات  2020/21  نامج والمت   ان اجتماعات لجنة الت 

                                                عل الدول األعضاء إب 
                   

اتيجية أمن المعلوم2022لعام    واست 
ان                           ، وتضمن إحاطة عن الحالة الراهنة إلطار الويبو لألمن السيت 
ات                                                           

(  
ان     الحالية، ودعمه كل من التدقيق الداخل  لألمن السيت 
                                                   IA 2020-04 والحفاظ عل شهادة معيار )

ISO 27001  عام  
 
ل عليها ف ص 

  ح 
      إلدارة أمن المعلومات )الت 

 
           

    
 اإلبالغ  (. 2011                         

 
       وتضمن تقرير أداء الويبو أيضا
 
                            

ات األداء الرئيسية المعتمدة للثنائية.                                               عن مؤش 

 لةمقبو  وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

  األمن الجهة المسؤولة
      كبت  موظق 
           

JIU/REP/2021/2  "م من منظومة األمم المتحدة للبلدان النامية غت  الساحلية لتنفيذ برنامج عمل فيينا
 
                                                                               "استعراض الدعم المقد
 
                     

  مؤسسات منظومة األمم الم 7التوصية 
 
يعية والهيئات اإلدارية ف   للهيئات التش 

                        ينبغ 
 
                                      

وعز إىل مؤسساتها،      
 
                 تحدة أن ت
 
         

، إن لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، بأن تقوم بتعميم أولويات برنامج العمل لصالح 2022بحلول نهاية عام 
م تقارير دورية 

 
               البلدان النامية غت  الساحلية ذات الصلة بالعمل المنوط بها، وأن تطلب إىل مؤسساتها أن تقد
 
                                                                                     

 عن تنفيذه. 

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة هةالج

انية    ذلك  2022/23                                 عن طريق برنامج العمل والمت  
 
      وما انبثق عنهما من خطط عمل لجميع القطاعات، بما ف
 
                                                

 والبلدان النامية والبلدان المتحولة، عممت الويبو أولويات برنامج العمل  البلدانأقل اإلجراءات المتعلقة ب
 
                                                                      نموا
 
    

  المجاالت الم
 
             للبلدان النامية غت  الساحلية ف
 
  الفريق  تصلة بوالية الويبو.                               

 
 ف
 
م الويبو، بوصفها عضوا

 
         وتقد

 
  
 
                     

 
    

ك بي   الوكاالت، تحديثات منتظمة إىل مكتب الممثل السام  لألمم المتحدة ألقل البلدان 
                                                                              االستشاري المشت 
               

وعات الويبو الخاصة  ة النامية بشأن تنفيذ مش   والبلدان النامية غت  الساحلية والدول الجزرية الصغت 
 
                                                                                               نموا
 
    

 .
 
  إطار خارطة طريق األمم المتحدة المذكورة آنفا

 
  بالبلدان النامية غت  الساحلية المزمع تنفيذها ف

 
                                            

 
                                               

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

  البلدانأقل مدير شعبة  الجهة المسؤولة
 
 نموا
 
     

  

 
 
 "قيد التنفيذ" سابقا
 
                    

 
 
 "قيد التنفيذ" سابقا
 
                    

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_3_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2021_2_arabic.pdf
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 .
 
  ثانيا
 
  عام       

 
كة ف   أجرتها وحدة التفتيش المشي 

      توصيات من االستعراضات الت 
 
                                

                         2020 

JIU/REP/2020/7  :منظومة األمم المتحدة  
 
                       "تطبيقات سلسلة الكتل ف
 
 نحو حالة من التأهب"                        

 بي   تطبيقات سلسلة  1التوصية 
  لمجالس إدارة مؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تضمن، عند االقتضاء، الجمع 

                    ينبغ 
                                                                      

     
اتيجيات والس   االست 

 
                   الكتل والتكنولوجيات الرقمية األخرى وإدراجها ف
 
  تعتمدها مؤسساتها.                                             

                    ياسات االبتكارية الت 
                     

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

  مارس 
 
ت الويبو ف        نش 
 
وثيقة "تكنولوجيات سالسل الكتل والنظم اإليكولوجية للملكية الفكرية: ورقة  2022             

: عمل للويبو" عل الموقع    للويبو التاىل 
ون                   اإللكت 
         https://www.wipo.int/cws/en/blockchain-

and-ip.html  
 
ع الويبو ف   . وستش 
 
                  " ف العالم  وعي   تجريبيي   لسالسل الكتل، هما "المعر                                                                تنفيذ مش 

                ، حيث سي دىع عدد "WIPO Connect -                                                         و"التسجيل العالم  للمصنفات لفائدة منظمات اإلدارة الجماعية 
ها من الجهات المعنية. من مكاتب ال                                          ملكية الفكرية وغت 

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

  المعلومات الجهة المسؤولة
           كبت  موظق 
           

 

  األعمال  6التوصية 
 
اك ف   لمجالس إدارة مؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تشجع الدول األعضاء عل االشت 

         ينبغ 
 
                                                                           

     
ية للجنة                                                                     األمم المتحدة للقانون التجاري الدوىل  بشأن المسائل القانونية المتعلقة                             االستكشافية والتحضت 

  ذلك ما يتعلق بتسوية 
 
  السياق األوسع لالقتصاد الرقم  والتجارة الرقمية، بما ف

 
                      بتكنولوجيا سلسلة الكتل ف

 
                                                     

 
                        

  هذا المجال. 
 
  ف

اعات، والرامية إىل الحد من انعدام األمن القانون                الت  
 
   

                                                    

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة لجهةا

 المكتب الدوىل  للويبو وثيقة بعنوان "تحليل للقانون النموذج   للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري 
 
                                                                                               أعد
 
   

  النظم اإليكولوجية 
 
ونية القابلة للتحويل من أجل استخدامات سالسل الكتل ف                    الدوىل  بشأن السجالت اإللكت 
 
                                                                           

                                                       بسالسل الكتل التابعة للجنة المعنية بمعايت  الويبو )لجنة للملكية الفكرية" وتشاور مع فرقة العمل المعنية 
  عام 

 
( ف       المعايت 
 
  نوفمت  2022           

 
ة للجنة المعايت  ف ان الدورة العاش  ممت النتيجة إب 

 
         . وع

 
                                                 

 
صد 2022              . وست 

ها لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري    تنش 
                                           المكتب الدوىل  عن كثب التوصيات أو اإلرشادات الجديدة الت 
                                                      

  هذا الصدد.        الدوىل  
 
              ف
 
   

 مقبولة وضع القبول

 التنفيذيد ق حالة التنفيذ

  المعلومات الجهة المسؤولة
           كبت  موظق 
           

 
 
 "قيد التنفيذ" سابقا
 
                    

 

 
 
 "لم يبدأ بعد" سابقا
 
                    

https://www.wipo.int/cws/en/blockchain-and-ip.html
https://www.wipo.int/cws/en/blockchain-and-ip.html
https://www.wipo.int/cws/en/blockchain-and-ip.html
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_arabic.pdf
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JIU/REP/2020/6  "منظومة األمم المتحدة  
 
                       "تعدد اللغات ف
 
               

  مؤسسته،  4التوصية 
 
  مؤسسات منظومة األمم المتحدة أو مجالس إدارتها، كل ف

 
يعية ف   أن تطلب الهيئات التش 

          ينبغ 
 
                                                   

 
                             

إىل      
 بذلك، أن يستحدث، بحلول نهاية عام 

 
                                  الرئيس التنفيذي الذي لم يقم بعد
 
م تشجع عل 2022                               

 
          ، سياسات تعل
 
            

  لغات أخرى، حسب 
 
  لغاتها الرسمية وكذلك ف

 
  مؤسسته ف

                 التعلم المستمر وتحسي   المهارات اللغوية لموظق 
 
                        

 
          

                                              
  من التمويل لذلك الغرض. 

                         االقتضاء، مع رصد ما يكق 
                        

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

حة للغات 
 
نق  السياسة الم 

 
عه عل جميع المستويات المنظمة. ويدعم ذلك أيضا ر الويبو تعدد اللغات وتشج 

 
         تقد

 
               

 
                                                                      

 
   

ة لموظفيها للتدريب اللغوي   كبت 
 
 عن ذلك، تتيح الويبو فرصا

 
  وافقت عليها الدول األعضاء. وفضال

  الويبو الت 
 
                               ف

 
                         

 
                                

             
 
 

نفق أكت  من باللغات الرسمية للمنظمة ولغات أ   هذا الصدد، ي 
 
                      ر    خرى. وف
 
انية الويبو 20                                    % من إجماىل  مت  

 .                                                      للتدريب الداخل  عل تكاليف التدريب اللغوي للموظفي  

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

ية الجهة المسؤولة                             مديرة إدارة الموارد البش 

]  
  ]يل  ذلك المرفق الثان 
                       

 

 
 
 "قيد التنفيذ" سابقا
 
                    

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_6_arabic.pdf
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كة هة إىل الرؤساء التنفيذيي   للمنظمات المشاركة فيها                             توصيات وحدة التفتيش المشي 
 
                                                الموج
 
      

  
 
  الوضع ف
 
اير  28         2023       في 

 .
 
  أوال
 
  عام     

 
كة ف   أجرتها وحدة التفتيش المشي 

      توصيات من االستعراضات الت 
 
                                

                         2021 

JIU/REP/2021/6  "مؤسسات منظومة األمم المتحدة  
 
                              "إدارة استمرارية ترصيف األعمال ف
 
                               

  للرؤ  4التوصية 
       ينبغ 
، تقارير إىل 2024                                                                       ساء التنفيذيي   لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن يقدموا، بحلول نهاية عام      

  تنفيذ السياسة المتعلقة بنظام إدارة قدرة 
 
يعية ومجالس إدارتهم بشأن التقدم المحرز ف                                           أجهزتهم التش 
 
                                                     

ات أدائه المنقحة، وأن يسلطوا الضوء عل ال ممارسات الجيدة والدروس                                                                        المنظمة عل مواجهة الطوارئ ومؤش 
  مجال إدارة استمرارية ترصيف األعمال.  المستفادة، ال

 
                                    سيما ف
 
       

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

 
 
 ت
 
  تقرير أالويبو ن     ضم   

 
         المعلومات ذات الصلة ف
 
         الذي ي  ، داء الويبو(تقرير أدائها )                     

 
 قد
 
انية م إ   نامج والمت                               ىل لجنة الت 

 ىلوإ
 
  جمعيات الويبو سنويا
 
                     . 

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

 منسق شؤون استمرارية ترصيف األعمال الجهة المسؤولة

JIU/REP/2021/5 "منظومة األمم المتحدة  
                       "استعراض وظيفة األخالقيات ف 
                           

 تقديم دورات إلزامية دورية  3التوصية 
 
  للرؤساء التنفيذيي   لمؤسسات منظومة األمم المتحدة الذين لم يكفلوا بعد

                           ينبغ 
 
                                                                     

     
، برصف    مؤسساتهم من موظفي   وغت  موظفي  

 
  مجال األخالقيات لجميع العاملي   ف

 
                                        لتجديد المعلومات ف

 
                                 

 
                  

 ، أن يكفلوا ذلك. 2023ابتداء من عام  النظر عن أقدميتهم وفئتهم ومستواهم، وذلك كل ثالث سنوات

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

اهة أ بد   نوفمت                                         التدريب الجديد بشأن األخالقيات والت  
 
         ف
 
علو  . 2022   لجميع التدريب     ج 

 
      إلزاميا
 
          الموظفي           

 صالحكون يو  .                         الحاليي   والمستقبليي   
 
 ا
 
بدورة                                    قبل أن يتعي   عل الموظفي   االلتحاق ،لمدة ثالث سنوات  

ة  لتجديد معلوماتهم.    الفت 
 
         وسيعمل مكتب األخالقيات عل إعداد دورات جديدة لتجديد المعلومات ف
 
                                                            

  عام  2023-2024
 
ها ف       ليبدأ توفت 
 
               2025 . 

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

 رئيسة مكتب األخالقيات الجهة المسؤولة

 

  للرؤساء التنفيذيي   لمؤسس 4التوصية 
                           ينبغ 
، ومنها      

 
 وكفاءة

 
 فعالية

 
موا بعد قي          ات منظومة األمم المتحدة الذين لم ي 

 
       

 
       

 
                                            

  موعد أقصاه 
 
ها المتعلقة بإقرارات الذمة المالية وبيان المصالح، أن يفعلوا ذلك ف              "ترشيد موارد" برامج 
 
                                                                                     

حوا، بناء  عل نتائج ذلك التق2025 ييم،                                                                                 ، بدعم من وظائف األخالقيات التابعة لمؤسساتهم؛ وأن يقت 
  السياسات ذات الصلة عند االقتضاء. 

 
                                  تعديالت ف
 
         

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

اح جديد لتطوير برمجية داخلية  ق عل اقت  وف 
، و                                           بعد تقييم برنامج اإلفصاح الماىل  وإعالن المصالح الحاىل 
                                                       

  عام 
 
نامج ف       للت 
 
. ومن المقرر تنفيذ هذا النهج2022          

 
مجية قيد التطوير حاليا                             ، والت 
 
    ر               األكت  فعالية من حيث                               

  عام 
 
      التكلفة والكفاءة ف
 
                                             )دورة اإلفصاح الماىل  وإعالن المصالح التالية(.  2023                  

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

 رئيسة مكتب األخالقيات الجهة المسؤولة
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JIU/REP/2021/3  "مؤسسات منظومة األمم المتحدة  
 
  ف

ان                                "األمن السيت 
 
   

                

  موعد ال يتجاوز ين 1التوصية 
 
وا، عل سبيل األولوية وف

 
عد   للرؤساء التنفيذيي   لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن ي 

                بغ 
 
                      

 
                                                         

   
يعية واإلدارية 2022عام    وأن يقدموه إىل هيئاتهم التش 

ان   عن إطار عملهم الخاص باألمن السيت 
 
 شامال

 
                                           ، تقريرا

                                    
 
     

 
        

  تحس
 
  تسهم ف

  أقرب فرصة، عل أن يغط  العنارص الت 
 
     ف

 
        

                                   
 
  عل  

ان    المجال السيت 
 
     ي   القدرة عل الصمود ف

                  
 
                      

  هذا التقرير. 
 
               النحو المطروح ف
 
                

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

رض تقرير أداء الويبو 
 
                     ع
 
انية والجمعيات  2020/21  نامج والمت   ان اجتماعات لجنة الت                                                                     عل الدول األعضاء إب 

اتيجية أمن المعلومات ، وتضمن إحاطة عن الحالة الراهنة إلطار الويب2022لعام    واست 
ان                              و لألمن السيت 
                

(  
ان     الحالية، ودعمه كل من التدقيق الداخل  لألمن السيت 
                                                   IA 2020-04 والحفاظ عل شهادة معيار )

ISO 27001  عام  
 
ل عليها ف ص 

  ح 
      إلدارة أمن المعلومات )الت 

 
           

    
 اإلبالغ  (. 2011                         

 
       وتضمن تقرير أداء الويبو أيضا
 
                            

ات األداء الرئ  يسية المعتمدة للثنائية.                     عن مؤش 

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

  األمن الجهة المسؤولة
      كبت  موظق 
           

JIU/REP/2021/2  "م من منظومة األمم المتحدة للبلدان النامية غت  الساحلية لتنفيذ برنامج عمل فيينا
 
                                                                               "استعراض الدعم المقد
 
                     

  للرؤساء التنفيذيي   لم 1التوصية 
                        ينبغ 
نوا جهة تنسيق تنظيمية معنية بالبلدان                                                                             ؤسسات منظومة األمم المتحدة أن يعي 

إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل، ذات اختصاصات واضحة  2022                                      النامية غت  الساحلية، بحلول نهاية عام 
 والبلدان النامية غت  الساحلية وال

 
ا ع بتوجيه من مكتب الممثل السام  ألقل البلدان نمو 

 
                                  توض

 
                                                

 
دول الجزرية    

  دعم تنفيذ برنامج العمل لصالح البلدان النامية غت  
 
د دور ومسؤوليات جهة التنسيق ف

 
ة النامية، وتحد                                                    الصغت 

 
                             

 
                     

 الساحلية. 

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

 ه  جهة التنسيق المعنية بالبلدان النامية غت  الساحلية تحت قيادة مدير شعبة أقل 
 
                                                                              شعبة أقل البلدان نموا
 
                     

  الويبو فيما ا
 
 تعمل بوصفها جهة التنسيق ف

 
. ومن الناحية العملية، ما فتئت شعبة أقل البلدان نموا

 
              لبلدان نموا

 
                          

 
                                                    

 
           

نامج عمل فيينا للبلدان النامية غت  الساحلية.    إطار عملية                                                                       يخص القضايا المتعلقة بت 
 
             وتشمل والية الشعبة، ف
 
                    

  الويبو، أنشطة ومسؤوليات متنوعة تت
 
                                   تخطيط العمل ف
 
                                                  علق بدعم تنفيذ اإلجراءات لصالح البلدان النامية غت               

 لوالية الويبو. 
 
               الساحلية وفقا
 
              

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

 أقل مدير شعبة  الجهة المسؤولة
 
 البلدان نموا
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 .
 
  ثانيا
 
  عام       

 
كة ف   أجرتها وحدة التفتيش المشي 

      توصيات من االستعراضات الت 
 
                                

                         2020 

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

  للرؤساء التنفيذيي   لمؤسسات منظومة األمم المتحدة الذين لم يسنوا بعد سياسة عل نطاق المنظمة  1التوصية 
                                                                                           ينبغ 
     

  مجاالت وظائف اإلدارة الداخلية أن يفعلوا ذلك بحلول
 
                                                 لالستدامة البيئية ف
 
 . 2022نهاية عام                    

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

  ديسمت  
 
عها الرئيس التنفيذي، ف

 
صدرت سياسة رفيعة المستوى بشأن المسؤولية البيئية، وق

 
         أ

 
                      

 
                                                   

 
 2022 . 

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

  مديرة شعبة ا الجهة المسؤولة
  لبت  التحتية للمبان 
                     

 

  للرؤساء التنفيذيي   لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن يكفلوا، بحلول نهاية عام  5التوصية 
                                                                             ينبغ 
، إدراج فهم 2022     

 ،
 
 كافيا

 
  نظم تقييم األداء، وإعطاءها وزنا

 
  جميع عمليات التوظيف واالختيار، وف

 
  االستدامة البيئية وسلوكياتها ف

 
      

 
                                

 
                                  

 
                             

 من عام وأن يقدموا تقارير 
 
يعية وهيئات إدارتهم اعتبارا         عن التنفيذ إىل أجهزتهم التش 
 
                                                      2023 . 

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

 مع قيمة الويبو األساسية بشأن "الترصف بمسؤولية"، 
 
. ومن ثم وتماشيا

 
                                               تعتت  الويبو االستدامة البيئية أولوية

 
                

 
                                    

د  بالسلوكيات والترصفات المتعلقة باالستدامة البيئية.                                                         تتوقع المنظمة من موظفيها الحاليي   والمحتملي   التقي 
 لقيمها األساسية يشمل جميع 

 
 عن ذلك، يتضمن نظام الويبو إلدارة األداء وتطوير الموظفي   تقييما

 
                          وفضال

 
                                                              

 
    

 سياستها الرفيعة المستوى بشأن 
 
ذت الويبو أيضا

 
، نف

 
ا ، بغض النظر عن مستواهم أو وظيفتهم. وأخت                                الموظفي  

 
              

 
    

 
                                                  

  ديسمت  االستدا
 
         مة البيئية ف
 
            2022 (OI/7/2022 .) 

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

ية الجهة المسؤولة                             مديرة إدارة الموارد البش 

 

  للرؤساء التنفيذيي   لمؤسسات منظومة األمم المتحدة الذين لم يكلفوا المكاتب ذات الصلة المسؤولة  8التوصية 
                                                                                             ينبغ 
     

جتماعات والمناسبات بوضع سياسة إلدماج أحكام محددة تتعلق باعتبارات عن تنظيم المؤتمرات واال 
كة بي   

  السياسات واإلجراءات واألدلة والمبادئ التوجيهية، بوسائل منها اآلليات المشت 
 
        االستدامة البيئية ف

                                                                         
 
                  

 . 2022الوكاالت ذات الصلة، حسب االقتضاء، أن يفعلوا ذلك بحلول نهاية عام 

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

  دخلت حت   النفاذ 
  السياسة الرفيعة المستوى بشأن المسؤولية البيئية الت 

                   أصدرت شعبة البت  التحتية للمبان 
                                                     

                                
  
 
  ف
 
 . 2022       ديسمت   21  

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

                                             مدير شعبة االنخراط الديبلوماس  وشؤون الجمعيات الجهة المسؤولة
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JIU/REP/2020/8 )ع                                                                                "استعراض تعميم مراعاة االستدامة البيئية عت  مؤسسات منظومة األمم المتحدة" )تاب 

  للرؤساء التنفيذيي   لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن يكفلوا، بحلول نهاية عام  9التوصية 
                                                                             ينبغ 
، امتثال 2022     

  ذلك ضمان إجراءات ومشاري    ع خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العتبارات االستدام
 
           ة البيئية، بما ف
 
                

  مستوى يتواءم مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغت  المناخ 
 
                                                                أن تكون انبعاثات غازات الدفيئة ف
 
                                

 واتفاق باريس. 

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

 بنسبة 
 
       الويبو محايدة مناخيا
 
  بفضل جهود التخفيض المستمرة لالنبعاثات، بم 2014% منذ عام 100                    

 
  ا ف
 
   
  ال يمكن تجنبها عن طريق آلية مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغت  

                                                                       ذلك تعويض االنبعاثات الت 
                        

 المناخ. 

  مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وضعت إدارة تكنولوجيا 
 
 إىل زيادة الحد من البصمة البيئية ف

 
                                                          وسعيا

 
                                  

 
     

  الويبو، بالتعاون مع 
 
                      المعلومات واالتصاالت ف
 
كة متخصصة، خطة عمل لتكنولوجيا المعلومات المراعية                                                                         ش 
  تنفيذها. 

 
           للبيئة وبدأت ف
 
               

 
 
  الويبو أن تشدد عل أن خدماتها تعتمد اعتمادا

 
 ومع ذلك، تود إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

 
                                            

 
                                                 

  مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يسهم
 
 عل مقدمي   رئيسيي   لسلع وخدمات متنوعة ف

 
ا                                     كبت 

 
                                         

 
  البصمة       

 
         ف
 
 

 الكربونية للمنظمة. 

  الويبو، 
 
          ويقوم مركز األمم المتحدة الدوىل  للحوسبة، وهو المزود الرئيس  الستضافة تكنولوجيا المعلومات ف
 
                                                                                        

  أكسيد الكربون منذ عام 
اء أرصدة مكافئة لثان                          بتعويض انبعاثاته عن طريق ش 
. وعل الرغم من أن 2020                                                

  زيادة مسؤوليتهم البيئية، فال                                مقدم  الخدمات اآلخرين قد أكدوا ر 
 
                             غبتهم ف
 
يبدو من الممكن لمعظمهم         

. وعل مدى السنوات المقبلة، ستواصل إدارة 2022                                                استيفاء معايت  االمتثال المطلوبة بحلول نهاية عام 

  الويبو هذه المناقشة مع مقدم  الخدمات لضمان توافق البصمة البيئية 
 
                                                                  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف
 
                              

 نظمة مع متطلبات اتفاق باريس. للم

  نهاية عام 
 
            وف
 
  تنفيذ نظام لإلدارة البيئية يعط  2022  

 
ت الويبو سياسة بيئية رفيعة المستوى، وبدأت ف                                  ، نش 
 
                                                

  نهاية عام 
 
  ف

            األولوية للعديد من الموضوعات منها تكنولوجيا المعلومات )الموعد النهان 
 
   

(، وتخطط 2023                                                                    
 . 2025ميع أنشطة الويبو بحلول عام                              ألن يغط  نظام اإلدارة البيئية ج

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

 مديرة الشعبة التقنية لتكنولوجيا المعلومات الجهة المسؤولة

JIU/REP/2020/7  :منظومة األمم المتحدة  
                       "تطبيقات سلسلة الكتل ف 
 نحو حالة من التأهب"                         

  للرؤساء التنفيذيي   لمؤس 2التوصية 
                          ينبغ 
  يمكن فيها      

            سات منظومة األمم المتحدة التأكد من أن دراسة الحاالت الت 
                                                      

  ذلك ما يتعلق بالسياسات واألنظمة ذات 
 
                                     استخدام سلسلة الكتل ستستند إىل تقييمات مخاطر المشاري    ع، بما ف
 
                                                               

، وسالمة النظا  
ان                الصلة بامتيازات المنظمة وحصاناتها، وحماية البيانات، والشية، واألمن السيت 
 م وسمعته.                                                                            

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

 هذه ممارسة معتادة داخل الويبو بالنسبة لجميع حاالت االستخدام، وال
 
عد
 
                                                              ت

 
  
 
  حاالت استخدام   

 
               سيما ف
 
      

  ذلك  إدارةولدى الويبو عمليات  تكنولوجيات رائدة. 
 
وع، بما ف       داخلية لتقييم الجدوى، ومخاطر المش 
 
                                           

 ت، والبنية الهندسية، وما إىل ذلك. ، وأمن المعلومااالمتيازات والحصانات

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

  المعلومات الجهة المسؤولة
           كبت  موظق 
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JIU/REP/2020/7  :منظومة األمم المتحدة  
 
                       "تطبيقات سلسلة الكتل ف
 
ع(                                                    نحو حالة من التأهب" )تاب 

  للرؤساء التنفيذيي   لمؤسسات منظومة األ  3التوصية 
                                        ينبغ 
مم المتحدة الذين لم يعربوا بعد عن تأييدهم لمبادئ التنمية      

ك للتحول الرقم  عل 2022الرقمية، أن يقوموا بذلك بحلول نهاية عام                                                   ، كخطوة أوىل لضمان فهم عام مشت 
  ذلك إمكانية استخدام سالسل الكتل. 

 
                                  مستوى المنظومة، بما ف
 
                      

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

    و  
 
 ق
 
    س  و تأييد الرسالة  عت 

 
 ل
 
   و وه،           ثر الرقم  ألتحالف اىل إ ،2022                   بحلول نهاية ديسمت   ،مت 

  المنظمة الت 
            

 . الرقميةمبادئ المجتمع تستضيف 

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

  المعلومات الجهة المسؤولة
           كبت  موظق 
           

 

  للرؤساء التنفيذيي   لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن 4التوصية 
                                                    ينبغ 
يضمنوا استناد أي قرار بشأن استخدام سلسلة       

شاد بمصفوفة التخاذ القرارات )عل النحو                                                                                          الكتل إىل بيان جدوى مناسب وإىل أنسب حل للحالة، واالست 
  أي تحسينات و/أو تعديالت الحقة(. 

 
  هذا التقرير، وف

 
                                الموصوف ف

 
                 

 
          

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

وعي   ال خذ القرار بشأن المش 
 
                            ات
 
                                                                    تجريبيي   المتعلقي   بسالسل الكتلة عقب جوالت عدة من المناقشة الداخلية   

حة، مع النظر فيما إذا كانت تكنولوجيا سالسل الكتل                                                                                                   وعملية اختيار بي   العديد من دراسات الجدوى المقت 
شاد بمصفوفة صنع القرار والتوصيات األخرى.                                                                    ه  الحل األنسب أم ال واالست 

 مقبولة وضع القبول

ذت الة التنفيذح
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

  المعلومات الجهة المسؤولة
           كبت  موظق 
           

JIU/REP/2020/2  "السياسات والمنصات الداعمة للتعلم: نحو مزيد من االتساق والتنسيق والتقارب" 

  أن يدرس الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، بالتشاور مع مجموعة األمم المتحدة  3التوصية 
                                                                                          ينبغ 
     
ك شامل أو عل األقل ضمان جودة الدورات ل                                                                                             لتنمية المستدامة، الخيارات القائمة لوضع منهاج دراس  مشت 

 . 2021عل نطاق المنظومة، بحلول نهاية عام  2030التدريبية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

م" مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة أنشأت 
 
   منصة واحدة وه  "منصة األمم المتحدة للتعل
 
                                       

(https://www.unsdglearn.org/ مجموعة األمم المتحدة  
 
 ف
 
 منها بوصفها عضوا

 
 الويبو جزءا

 
عد
 
  ت
                      ( الت 

 
  
 
                 

 
            

 
  
 
   
      

 للتنمية المستدامة. 
 
 وت
 
م" مب عد   

 
     "منصة األمم المتحدة للتعل
 
ادرة لألمم المتحدة تهدف إىل تقديم حلول                         

 تعليمية وجيهة ومنسقة لألفراد والمنظمات بشأن موضوعات التنمية المستدامة. 

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

 المدير التنفيذي ألكاديمية الويبو الجهة المسؤولة

 
 
 "قيد التنفيذ" سابقا
 
                    

 "قيد التنفيذ
 
 " سابقا
 
        

 
 
 "قيد التنفيذ" سابقا
 
                    

https://www.unsdglearn.org/
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2020-2-arabic.pdf
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JIU/REP/2020/2  ع("السياسات والمنصات الداعمة للتعلم: نحو                                           مزيد من االتساق والتنسيق والتقارب" )تاب 

  أن يضع الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة األمم المتحدة، إن لم يكونوا قد فعلوا، معايت   6التوصية 
                                                                                       ينبغ 
     

 إىل التنظيم السديد لدوراتها وما لها من أهداف 
 
 أكت  منهجية، استنادا

 
                                             الستخدام المنصات الخارجية استخداما

 
    ر                

 
                                 

 عية. تعلم واق

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

 استعراض ب               لتدريب الداخل  لالويبو إدارة تقوم 
 
 ن
 
 . هداف التعلمألتحقيق  استخدام المنصات الخارجية نأبش جه 

 مقبولة وضع القبول

 قيد التنفيذ حالة التنفيذ

 المدير التنفيذي ألكاديمية الويبو الجهة المسؤولة

 .
 
  ثالثا
 
كة          أجرتها وحدة التفتيش المشي 

                               توصيات من االستعراضات الت 
  عام                          

 
      ف
 
 2019 

JIU/REP/2019/8  "مؤسسات منظومة األمم المتحدة  
 
                              "استعراض تبادل الموظفي   وتدابت  التنقل المماثلة بي   الوكاالت ف
 
                                                                

  للرؤساء التنفيذيي   أن يراجعوا، بحلول نهاية عام  4التوصية 
                                                  ينبغ 
بهدف تحديد اإلجراءات  2012، اتفاق عام 2021     

وط االتفاق.  للتعامل مع ادعاءات سوء السلوك                                                              الموجهة ضد موظفي   انتقلوا إىل منظمة أخرى بموجب ش 

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

ل المجلس 
 
 بأنه كان من المزمع أن يشك

 
  إطار مجلس الرؤساء التنفيذيي   )علما

 
  صياغة اإلجراءات ف

 
نظر ف          سي 

 
                          

 
                                     

 
                  

 
        

  عام 
 
      فريق نقاش ف
 
  هذا الشأن(.                                           لبدء مناقشات بشأن هذه المسألة، ولكن لم ي   2022           

 
              حرز بعد أي تقدم ف
 
                  

 مقبولة وضع القبول

 قيد التنفيذ حالة التنفيذ

ية الجهة المسؤولة                             مديرة إدارة الموارد البش 

JIU/REP/2019/5  "منظومة األمم المتحدة  
                       "إدارة خدمات الحوسبة السحابية ف 
                                 

  للرؤساء التنفيذيي   لمؤسسات األمم المتحدة أن يك 1التوصية 
                                                ينبغ 
فلوا اشتمال خطط استمرارية ترصيف األعمال عل      

م  الخدمات السحابية بالخدمات التعاقدية. 
 
اتيجيات وتدابت  تروم التخفيف من خطر عدم وفاء مقد                                         است 
 
                                                     

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

، مثل الرابطة األوروبية للمص
 
لت أفضل الممارسات من القطاع الخاص )القطاع الماىل  أساسا

 
ل                            ح 

 
                                                      

 
ارف، وهيئة    

                                                                                                األوراق واألسواق األوروبية، والهيئة األوروبية للتأمي   والمعاشات التقاعدية المهنية(، إىل جانب الورقة 
كة خدمات أمازون ويب تقديم   من ش 

 
  هذا الشأن. وقد طلبنا أيضا

 
  أعدتها مايكروسوفت ف

                                البحثية الت 
 
                           

 
                     

            
حت شبكة األمم ا -معلومات  . واقت 

 
                     وال يزال الطلب جاريا
 
                     

  لمتحدة للتكنولوجيا الرقمية )كبار موظق 
                                      

  دورتها الماضية )
 
  مؤسسات منظومة األمم المتحدة( ف

 
                  المعلومات ف

 
                               

 
( 2022        نوفمت   1أكتوبر و 31، جنيف           

ك لمعالجة هذه التوصية؛ وستحديد نه  ةشبكة الرقمية والتكنولوجيابعة للالتالفرعية مجموعة التوىل ت                               ج مشت 
 اعتماد التقنيات السحابية تحديد ذلك النهج. بوالمعنية 

 مقبولة وضع القبول

 قيد التنفيذ الة التنفيذح

  المعلومات الجهة المسؤولة
           كبت  موظق 
           

  

 بالوضع السابق
 
              ال يوجد تغيت  مقارنة
 
                    

ث التقييم
 
د          ح 
 
    

 
 
 "لم يبدأ بعد" سابقا
 
                    

 بالوضع السابق
 
              ال يوجد تغيت  مقارنة
 
                    

ث التقييم
 
د          ح 
 
    

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_5_arabic.pdf
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 .
 
  رابعا
 
  عام       

 
كة ف   أجرتها وحدة التفتيش المشي 

      توصيات من االستعراضات الت 
 
                                

                         2018 

JIU/REP/2018/6  "تعزيز إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل مؤتمرات منظومة األمم المتحدة واجتماعاتها" 

  للرؤساء التنفيذيي   لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن يقوموا، بحلول نهاية عام ينب 1التوصية 
                                                                             غ 
، بتكليف 2020  

وع سياسة بشأن إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل المؤتمرات                                                                                      المكاتب ذات الصلة بوضع مش 
 عن مبادئ توجيهية لتنفيذ السياسات، وبتقديمها إىل الهيئات الت

 
                                                           واالجتماعات، فضال
 
يعية لكل منهم، إذا                                      ش 

 من تلك الهيئات. 
 
                 كان تفعيل تلك السياسات يتطلب تأييدا
 
                                    

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

اتيجيتها األوىل إلدماج منظور اإلعاقة   نهاية عام  ،                                                وضعت الويبو است 
 
ضعت صيغتها النهائية ف   و 

            الت 
 
                         

    2022 
 
  ست  

 والت 
      

  شد عمل الويبو عل مدى السنوات األرب  ع المقبلة.      
 
 وت
 
اتيجية اعد    ن أ                      طار السياس  الرئيس  بشإل              االست 

 و النفاذ مكانية إ
 ست  
  هذا المجال شد     

 
            التطورات المستقبلية ف
 
  ذلك حاالت بما  ،                     

 
           ف
 
 . عادة تقويم الممارساتإ 

 
 
اتها. وتؤكد مجددا اتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة ومؤش  اتيجية مع متطلبات است   وتتماس  االست 
 
                                                                                                

( : اتيجية ما يل 
ام االختالف والحاجة إىل تمكي   األشخاص ذوي اإلعاقة. وتشمل االست                  احت 
اإلطار  (1                                                              

اتيجية؛ ) ومسؤولياتهم لضمان المساءلة عن إدماج                        وأدوار جميع الموظفي    (2                                    المؤسس  للويبو لتنفيذ االست 
  مجاالت  (3اإلعاقة؛ )

 
  جميع السياسات واإلجراءات ف

 
        والخطوات المستقبلية لتعميم إدماج منظور اإلعاقة ف

 
                           

 
                                               

يات؛ ) ية واالتصاالت والهياكل األساسية المادية والمشت  وخطط لمراجعة كيفية اتخاذ  (4                                                                   مثل الموارد البش 
ية المعقولة لمراعاة مبادئ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛                         القرارات المتعلقة بالت                                                                          تيبات التيست 

ي    مساعد المدير  (5)
 
مة لتحسي   إمكانية النفاذ عت  جميع منصات الويبو وخدماتها. وقد ع  

                  والخطوات المعت 
 
                                                                

               
 بوصفه أول منارص للويبو إلدماج منظور اإلعاقة.                         دارة والمالية والتسيت  إل المسؤول عن قطاع االعام 

 مقبولة وضع القبول

  حالة التنفيذ
 
 ن
 
  
 
 ف
 
 ذت 

                                             مدير شعبة االنخراط الديبلوماس  وشؤون الجمعيات الجهة المسؤولة

 

   4التوصية 
  للرؤساء التنفيذيي   لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن ي صدروا توجيهات إىل المكاتب ذات الصلة الت 

  ينبغ 
                                                                                              

     
، إجراءات تشغيل موحدة 2021         ل/ديسمت                                                          تتعامل مع قضايا إمكانية الوصول لك  تضع، بحلول كانون األو 

  المؤتمرات 
 
            بشأن مسؤولياتها التشغيلية من أجل تحسي   إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ف
 
                                                                        

 واالجتماعات. 

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

ها من                                                                                            وضع الفريق إرشادات داخلية بشأن وثائق االجتماعات ومواد المؤتمرات والفعاليات األخرى وغت 
. ا ة بنسق ميش 

 
             لمحتويات المعد
 
 (wipo.intالنفاذ الميش )               

 مقبولة وضع القبول

ذت حالة التنفيذ
 
ف
 
  ن
 
 
 
  

                                             مدير شعبة االنخراط الديبلوماس  وشؤون الجمعيات الجهة المسؤولة

JIU/REP/2018/4 

  

 
 
 "قيد التنفيذ" سابقا
 
                    

 
 
 "قيد التنفيذ" سابقا
 
                    

https://www.wipo.int/accessibility/ar/
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_6_arabic.pdf
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  مؤسسات منظومة األمم المتحدة" "استعراض السياسات والمم 
 
غي   عن المخالفات ف

 
                              ارسات المتعلقة بالمبل

 
                   

 
                      

  للرؤساء التنفيذيي   لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن يكفلوا، بنهاية عام  10التوصية 
                                                                        ينبغ 
، أن يكون جميع 2019     

  مجال السياسات المرتبطة باإلبال 
 
في   والمديرين مطالبي   بإكمال تدريب خاص ف                                المش 
 
غ عن المخالفات                                                

 وكيفية االستجابة للبالغات المتعلقة بسوء السلوك/المخالفات واالنتقام والتعامل معها عل النحو المناسب. 

 / تقييم اإلدارة
 المنسقة الجهة

  
 
  من المقرر إعداد التدريب الجديد وتنظيمه ف
 
                                        2023-2024 . 

 مقبولة وضع القبول

 قيد التنفيذ حالة التنفيذ

 رئيسة مكتب األخالقيات ولةالجهة المسؤ 

                        ]يل  ذلك المرفق الثالث[

 با
 
   ال يوجد تغيت  مقارنة
 
 لوضع السابق                   

ث التقييم
 
د          ح 
 
    

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_arabic.pdf
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 المرفق الثالث
 

 

   1قائمة تقارير وحدة التفتيش قيد النظر
 
  والوجيهة للويبو ف
 
اير  28                   2023       في 

كة قيد النظر والوجيهة للويبو.  م هذا المرفق روابط شبكية إىل تقارير وحدة التفتيش المشت 
 
                                                                                    يقد
 
ويمكن االطالع عل كل تقارير الوحدة     

  للوحدة. ومذكراته
ون  هة إىل اإلدارة عل الموقع اإللكت            ا ورسائلها الموج 
                                                  

الرابط إىل تقرير وحدة  المرجع
كة                  التفتيش المشي 

  عدد التوصيات
 
 المعل
 
 قة     
يعية                     )الهيئات التش 

 2التنفيذي( ئيسوالر 

تعليقات مجلس 
                     الرؤساء التنفيذيي   

 وثائق أخرى

JIU/REP/2020/7   
 
  تطبيقات سلسلة الكتل ف
 
                     

منظومة األمم المتحدة: نحو 
 حالة من التأهب

يعية 1 تعليقات مجلس                   للهيئات التش 
             التنفيذيي    الرؤساء

نقاط االستعراض 
 البارزة

JIU/REP/2020/2 صات الداعمة السياسات والمن
للتعلم: نحو مزيد من االتساق 

 والتنسيق والتقارب

تعليقات مجلس  للرئيس التنفيذي 1
             التنفيذيي    الرؤساء

نقاط االستعراض 
 البارزة

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

  مؤسسات منظومة 
 
                الوكاالت ف
 
         

 المتحدةاألمم 

تعليقات مجلس  للرئيس التنفيذي 1
             التنفيذيي    الرؤساء

ستعراض نقاط اال 
 البارزة

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

 
              السحابية ف
 
          

 المتحدة

تعليقات مجلس  للرئيس التنفيذي 1
             التنفيذيي    الرؤساء

نقاط االستعراض 
 البارزة

JIU/REP/2018/4 لسياسات استعراض ا
والممارسات المتعلقة 

  
 
غي   عن المخالفات ف

 
  بالمبل

 
                   

 
      

مؤسسات منظومة األمم 
 المتحدة

تعليقات مجلس الرؤساء  للرئيس التنفيذي 1
                           التنفيذيي   ورد المفتشي   

نقاط االستعراض 
 البارزة

 ]نهاية المرفق الثالث والوثيقة[

                                                
  هذا التقرير.  1

 
  ذلك جميع التوصيات الواردة ف

 
قة، بما ف

 
  تحتوي عل توصيات معل

كة الت                 تقارير وحدة التفتيش المشت 
 
                             

 
         

 
                     

                                  
هة إىل الهيئات ا 2  بتأييد الدول األعضاء فيما يتعلق بالتوصيات الموج 

 
                                                               رهنا
 
يعية للويبو وإىل الرئيس التنفيذي للويبو.                                                   لتش 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_76_325_add.1arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_76_325_add.1arabic.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/review_highlights_jiu_rep_2020_7.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2020-2-arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2020-2-arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu-rep-2020-2-arabic.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/a_75_713_add1_arabic.pdf
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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/ceb_comments_and_inspectors_response.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/ceb_comments_and_inspectors_response.pdf
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