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WO/GA/43/19 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1083 سبمترب 81التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون(العادية احلادية واألربعون )الدورة الثالثة الدورة 
ىل سبمترب  13جنيف، من   1083أأكتوبر  1اإ

 
 

 تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأن استعراض اهليئات التشريعية للويبو

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن اس تعراض الهيئات الترشيعية للويبو،  .8
ىل  9)اللجنة( يف دورهتا احلادية والعرشين )من وهو مطروح عىل جلنة الويبو للربانمج واملزيانية   (.1083سبمترب  83اإ

ىل القرارات والتوصيات اليت اعمتدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والعرشين، أأوصت اللجنة بأأن تُعرض الوثيقة  .1 ضافة اإ واإ
 .عىل امجلعية العامة للويبو يك تنظر فهيا، WO/PBC/21/16الواردة يف املرفق، 

ن امجلعية  .3 ىل النظر اإ العامة للويبو مدعوة اإ
 يف هذه املسأأةل واختاذ الإجراءات املناس بة.

 [WO/PBC/21/16]تيل ذكل الوثيقة 
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WO/PBC/21/16 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1083 أأغسطس 13التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 احلادية والعشرونالدورة 
ىل  9جنيف، من   1083سبمترب  83اإ

 
 

 تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأن استعراض اهليئات التشريعية للويبو

عدادمن  مانة اإ  الأ

ىل ادلول  .8 تلبية لطلبات ادلول الأعضاء أأثناء ادلورة التاسعة عرشة للجنة الربانمج واملزيانية، تُقدم هذه الوثيقة اإ
توصية وجهية ابلنس بة للهيئة الترشيعية للويبو أأصدرهتا وحدة التفتيش املشرتكة عقب معليات  44الأعضاء لعرض حاةل 

 .1081و 1080سنيت الاس تعراض اليت أأجرهتا أأثناء الفرتة ما بني 

ىل الهيئات الترشيعية  .1 وترد يف مرفق هذه الوثيقة تكل التوصيات الوجهية ابلنس بة للهيئات الترشيعية للويبو املوهجة اإ
ىل جانب احلاةل الراهنة لقبول/تنفيذ تكل التوصيات. ومن  دارة املنظامت املشاركة يف وحدة التفتيش املشرتكة اإ أأو جمالس اإ

توصية جيري النظر فهيا،  88توصيات مقبوةل وجيري تنفيذها، و 9توصية مقبوةل ومنفذة، و 13 توصية، هناك 44أأصل 
 وتوصية واحدة غري وجهية ابلنس بة للويبو. وتقدم هذه املعلومات عىل أأساس التقارير اخملتلفة املنشورة.

ىل  .3 ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ اإ
  اها.اس تعراض مضمون هذه الوثيقة والإحاطة علام

 [WO/PBC/21/16 ]ييل ذكل مرفق الوثيقة
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 املرفق
 

ىل الهيئات الترشيعية للويبواملوهجة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة   اإ
 

  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة التنفيذ القبول اجلهة املسؤوةل التوصية

 1081توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف س نة 

JIU/REP/2012/2"دارة الإجازات املرضية يف منظومة الأمم املتحدة  : "اإ

. ينبغي أأن تطلب 5التوصية 

الهيئات الترشيعية للمؤسسات 

التابعة ملنظومة الأمم املتحدة من 

الرؤساء التنفيذيني تزويدها بتقارير 

شامةل، س نوية أأو مرة لك س نتني، 

عن الإجازات املرضية تتضمن 

حصائية وبياانت عن  بياانت اإ

التلكفة والتدابري املتخذة من طرف 

املؤسسة للحد من التغيّب يف 

جازات مرضية  .اإ

دارة  مدير شعبة اإ

 املوارد البرشية

 عن الس نوي التقريركام جاء يف  قيد التنفيذ  مقبوةل

ىل قدمامل البرشية املوارد  جلنة اإ

(، WO/CC/67/2) التنس يق

عنُّي خبري استشاري خاريج يف 

لس تعراض مجموعة  1083س نة 

أأمور مهنا التغيب اهدف حتديد 

ماكنيات احلد من مس توايت  اإ

جازة  دارة فعاةل للإ التغيب عرب اإ

 املرضية.

JIU/REP/2012/4 : طار معياري "اس تقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة: حتليل  حملة عامة" -مقارن واإ

. ينبغي أأن توجه الهيئات 8التوصية 

الترشيعية يف مؤسسات منظومة 

ىل  الأمم املتحدة الرؤساء التنفيذيني اإ

الاسرتشاد مبعايري الاس تقدام 

امخلسة عرش املقرتحة يف هذا 

الاس تعراض عند توظيف مرحشني 

خارجيني لشغل وظائف حمددة املدة 

لس نة أأو أأكرث 

(JIU/REP/2012/4 ،

 (.12 الفقرة

دارة  مدير شعبة اإ

 املوارد البرشية

جراءات التوظيف يف  نُفذت مقبوةل متتثل قواعد واإ

 .الويبو مع هذه التوصية

JIU/REP/2012/5 :"اس تعراض عقود اخلرباء الاستشاريني الأفراد يف منظومة الأمم املتحدة" 

. ينبغي للهيئات 81التوصية 

الترشيعية/جمالس الإدارة ملؤسسات 

منظومة الأمم املتحدة أأن متارس 

هممهتا الرقابية بشأأن اس تخدام 

اخلرباء الاستشاريني عن طريق 

القيام عىل حنو منتظم ابس تعراض 

املعلومات التحليلية املقدمة من 

 للمؤسساتالرؤساء التنفيذيني 

 .املعنية

دا رة مدير شعبة اإ

 املوارد البرشية

ترد معلومات عن اس تخدام اخلرباء  نُفذت مقبوةل

الاستشاريني كجزء من التقرير 

الس نوي عن املوارد البرشية املقدم 

ىل جلنة التنس يق  اإ

(WO/CC/67/2) 



WO/PBC/21/16 
Annex 
2 
 

  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة التنفيذ القبول اجلهة املسؤوةل التوصية

JIU/REP/2012/9 -  ىل دفع املبلغ الإجاميل  بدًل من الاس تحقاقات" دفعة واحدة"اللجوء اإ

أأن تطلب . ينبغي 8التوصية 

دارات  الهيئات الترشيعية/جمالس الإ

يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة 

ىل الرؤساء التنفيذيني للمؤسسات  اإ

عداد تقرير عن اس تخدام  املعنية اإ

جاميل دفعة واحدة  خيار دفع مبلغ اإ

جازة زايرة الوطن  للسفر يف اإ

يتضمن، يف مجةل أأمور، مقارنة عىل 

اتحة  مدى فرتة س نتني لتاكليف اإ

جاميل دفعة واحدة خ  يار دفع مبلغ اإ

وتاكليف تنظمي ترتيبات السفر 

وينبغي  ملوظفي املقار املس تحقني.

دارة،  للهيئة الترشيعية/جملس الإ

دلى اختتام النظر يف التقرير، أأن 

ذا اكن  1085تبتَّ يف عام  فامي اإ

جراء يُرى أأنه ملمئ  ينبغي اختاذ أأي اإ

 يف هذا الشأأن.

مدير شعبة 

املشرتايت 

 السفر و 

أأجريت دراسة جدوى دفع تلكفة  قيد التنفيذ مقبوةل

جاملية دفعة واحدة لإجازة زايرة  اإ

الوطن مقابل دفع تاكليف السفر 

 مبارشة لواكةل السفر. 

وسيتخذ القرار يف غضون املهةل 

 .احملددة

. ينبغي أأن تطلب 3التوصية 

دارة يف  الهيئات الترشيعية/جمالس الإ

ىل  مؤسسات منظومة الأمم املتحدة اإ

ن مل يس بق هلم  رؤساهئا التنفيذيني، اإ

أأن فعلوا ذكل، تعليق دفع بدل 

قامة اليويم الإضايف )بنس بة   85الإ

ىل املسؤولني ايذين اب 40أأو  ملائة( اإ

يسافرون عىل حساب مزيانيات 

 .املؤسسات

مدير شعبة 

املشرتايت 

  والسفر

قام  قيد النظر ة اليويم اس ُتعرض مؤخرا بدل الإ

ومّت فامي خيص الرحلت الليلية 

قامة خفضه.  وجيري دراسة بدل الإ

  .اليويم الإضايف

JIU/REP/2012/10"العلقات بني املوظفني والإدارة يف واكلت الأمم املتحدة املتخصصة واملنظومة املشرتكة" ، 

. ينبغي جملالس الإدارة يف 5التوصية 

قيد الاس تعراض اليت  املؤسسات

لها مقر ميداين تلكيف رؤساهئا 

عداد  التنفيذيني بأأن يضمنوا، عند اإ

تقارير بشأأن قضااي املوارد البرشية، 

تقدمي تفاصيل حمددة عن التحدايت 

 .اليت يواهجها املوظفون امليدانيون

دارة  مدير شعبة اإ

 املوارد البرشية

قر ميداين رمغ أأن الويبو ليس لها م قيد التنفيذ مقبوةل

حبد ذاته، تضّمن التقرير الس نوي 

البرشية معلومات عن  عن املوارد

  .املوظفني يف املاكتب اخلارجية
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  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة التنفيذ القبول اجلهة املسؤوةل التوصية

. ينبغي للهيئات الترشيعية 1التوصية 

دارة يف  قيد  املؤسساتأأو جمالس الإ

الاس تعراض تلكيف رؤساهئا 

عطاء الأولوية لوضع  التنفيذيني ابإ

 صيغة لتقامس العبء والتفاق فامي

خيص متويل مجيع التاكليف املرتبطة 

مبهمة المتثيل ملوظفي احتادات 

املوظفني املعرتف اها يف النظام 

الأسايس والنظام ادلاخيل للجنة 

  .اخلدمة املدنية ادلولية

دارة  مدير شعبة اإ

 املوارد البرشية

 .هذه التوصية قيد النظر يف الويبو  قيد النظر

قيد  املؤسسات. يف 9التوصية 

س تعراض اليت ل تتوافر فهيا بعُد الا

الأحاكم السابقة، ينبغي للهيئات 

الترشيعية/جمالس الإدارة أأن تعمتد 

أأحاكما متنح هيئات متثيل املوظفني 

احلق الفعيل يف تقدمي بياانت أأثناء 

اجامتعات الهيئات احلكومية ادلولية 

املعنية مبعاجلة القضااي املتعلقة برفاه 

 .املوظفني

دارة مدير شعب ة اإ

 املوارد البرشية

ُأتيحت ملمثيل املوظفني فرصة تقدمي  نُفذت مقبوةل

ىل جملس الإدارة املعين يف  بياانت اإ

 .(الويبو )جلنة التنس يق

JIU/REP/2012/12 - "التخطيط الاسرتاتيجي يف منظومة الأمم املتحدة" 

. ينبغي أأن تعمل الهيئات 4التوصية 

الأمم الترشيعية ملؤسسات منظومة 

املتحدة عىل صياغة وحتديد أأطر 

اسرتاتيجية قطاعية وجهية عىل 

نطاق املنظومة عن طريق اجمللس 

الاقتصادي والاجامتعي لتحقيق 

دة يف  الأهداف الطويةل الأجل احملدَّ

الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي 

، اليت اعمتدهتا امجلعية 2005 لعام

ن ، فضًل ع00/8العامة يف قرارها 

دها بعثات  الأهداف اليت حتّدِّ

وولايت مؤسسات املنظومة نتيجة 

 .للمؤمترات العاملية

مدير شعبة 

ختطيط املوارد 

دارة الربانمج  واإ

 والأداء

 

تغطي خطة الويبو الاسرتاتيجية   قيد النظر

جل املتوسط الفرتة  احلالية للأ

طار النتاجئ يف  1080/85 ويوضع اإ

ىل   .الويبو لك س نتني ونظرا اإ

الطبيعة التقنية والتخصصية لعمل 

ن أأاي من أأدايت   التخطيطالويبو فاإ

الاسرتاتيجي املذكورتني مل تُصغ أأو 

حُتدد عن طريق اجمللس الاقتصادي 

وتظل الويبو مركزة  .والاجامتعي

عىل أأداء دورها يف املساعدة عىل 

لفية منائية للأ  .حتقيق الأهداف الإ

 وتربز أأنشطتنا املتعلقة جبدول أأعامل

التمنية الزتامنا مبساعدة ادلول 

الأعضاء عىل الانتفاع بنظام امللكية 

الفكرية من أأجل حتقيق التمنية 

 .الاقتصادية والاجامتعية والثقافية
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  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة التنفيذ القبول اجلهة املسؤوةل التوصية

 جبهود كبريةويف حني أأن الويبو تقوم 

ن ،يف هذا الشأأن  معادلطبيعة  فاإ

ختطيط من الصعب املقدم جتعل 

عىل  ةمبارش  هذه الأنشطة وتركزيها

لفيةحت  منائية للأ  .قيق الأهداف الإ

. ينبغي أأن تصدر الهيئات 5التوصية 

الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم 

ىل الأمانة التابعة  املتحدة تعلاميت اإ

للك مهنا لعامتد التدابري اللزمة 

من أأجل  1085حبلول هناية عام 

ضامن مواءمة و/أأو توافق دورات 

وضع خططها الاسرتاتيجية حبيث 

جاهزة لبدء  املؤسساتتكون مجيع 

يدة متوامئة لتقدمي التقارير دورة جد

ىل ادلول الأعضاء يف عام   .1080اإ

مدير قسم 

ختطيط املوارد 

دارة الربانمج  واإ

 والأداء

تغطي خطة الويبو الاسرتاتيجية   قيد النظر

جل املتوسط الفرتة  احلالية للأ

وبذكل فهيي متوامئة مع  1080/85

ولكنه من اجلدير ابيذكر  .الاقرتاح

أأن املدة احلالية دلورة التخطيط يف 

 .الويبو يه ست س نوات

 1088توصيات من الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف س نة 

JIU/REP/2011/1، "اس تعراض اخلدمة الطبية يف منظومة الأمم املتحدة" 

 الترشيعية للهيئات ينبغي. 1التوصية 

 أأن املتحدة الأمم منظومة ملؤسسات

 بقضااي يتعلق فامي ملمئة معايري تعمتد

 مع املهنيتني، والصحة السلمة

 التعديلت مع التوافق وكفاةل مراعاة

 والأمن السلمة معايري يف الناش ئة

 .ادلنيا التشغيلية

دارة  مدير شعبة اإ

 املوارد البرشية

عنُّي خبري استشاري خاريج   قيد النظر

دمات الطبية لس تعراض اخل

وخدمات الصحة املهنية والسلمة 

  .يف الويبو

JIU/REP/2011/3"التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثليث يف منظومة الأمم املتحدة" ، 

 الترشيعية للهيئات ينبغي. 3التوصية 

 أأن املتحدة الأمم منظومة ملؤسسات

ىل تطلب نشاء التنفيذيني الرؤساء اإ  اإ

 حمددة اتصال ومراكز وأ ليات هيالك

 س ياسة بوضع تلكف وخمصصة،

 خاصتني دمع واسرتاتيجية مؤسس ية

 بشأأن التنس يق وضامن واكةل، بلك

 اجلنوب بدلان بني فامي التعاون

 لك منظامت داخل الثليث والتعاون

 خلل من الواكلت، وبني مهنم

عادة  املوظفني من يلزم ما توزيع اإ

 رئييسالدير امل

ىل  لشعبة النفاذ اإ

املعلومات 

 واملعارف

طار جدول أأعامل التمنية،   قيد النظر يف اإ

اعمتدت جلنة الويبو املعنية ابلتمنية 

وامللكية الفكرية يف دورهتا السابعة 

مرشوعا  1088املنعقدة يف نومفرب 

عىل مدى س نتني بشأأن "تعزيز 

والتمنية  التعاون حول امللكية الفكرية

فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان 

 انمية وأأقل البدلان منوا" وس يخضع

املرشوع للتقيمي يف أأبريل/مايو 

)ادلورة الثالثة عرشة للجنة(  1084

وستتخذ ادلول الأعضاء بعد ذكل 
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 حسب الغرض، لهذا واملوارد

 .الاقتضاء

التقيمي قرارا بشأأن كيفية امليض قدما 

 .ابملرشوع

 الترشيعية للهيئات ينبغي. 9التوصية 

 أأن املتحدة الأمم نظومةم  ملؤسسات

ىل تطلب  التنفيذيني الرؤساء اإ

 عن تقل ل - معينة نس بة ختصيص

 املزيانية موارد من - ملائةاب 0,5

 التعاون تعزيز أأجل من الأساس ية

 جمالت يف اجلنوب بدلان بني

 ابلتشاور وذكل مهنم، لك اختصاص

 الربامج؛ من املس تفيدة البدلان مع

 لس تخدام املاحنة ادلول مع والتفاق

 عن اخلارجة املوارد من حمدد جزء

 بني التعاون مبادرات لمتويل املزيانية

 الثليث. والتعاون اجلنوب بدلان

 املدير الرئييس

ىل  لشعبة النفاذ اإ

املعلومات 

 واملعارف

طار جدول أأعامل التمنية،   قيد النظر يف اإ

اعمتدت جلنة الويبو املعنية ابلتمنية 

الفكرية يف دورهتا السابعة وامللكية 

مرشوعا  1088املنعقدة يف نومفرب 

عىل مدى س نتني بشأأن "تعزيز 

التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية 

فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان 

 انمية وأأقل البدلان منوا" وس يخضع

املرشوع للتقيمي يف أأبريل/مايو 

)ادلورة الثالثة عرشة للجنة(  1084

ول الأعضاء بعد ذكل وستتخذ ادل

التقيمي قرارا بشأأن كيفية امليض قدما 

 .ابملرشوع

JIU/REP/2011/4"تعدد اللغات يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة: حاةل التنفيذ" ، 

. ينبغي للهيئات الترشيعية 0التوصية 

ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة، 

نشاء هيئات مؤسس ية جديدة  عند اإ

ىل توفري  خدمات املؤمترات، حتتاج اإ

أأن تضع خططا لتوفري املوارد 

اللزمة من املزيانية ملواهجة ما ينجم 

ضايف يف  عن ذكل من عبء اإ

العمل، ول س امي يف الرتمجة 

 .التحريرية والرتمجة الشفوية

دارة  مدير اإ

املؤمترات 

 واللغات

ل تنشئ الويبو حاليا أأية هيئات  نُفذت مقبوةل

ن قامت ب ذكل مؤسس ية جديدة، واإ

مس تقبل فس تخطط، حسب 

املطلوب، لتوفري أأية موارد مالية 

  .لزمة

ينبغي للهيئات  1التوصية . 

الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم 

املتحدة أأن تؤمن ختصيص املوارد 

اللزمة داخل املؤسسات من أأجل 

وضع اخلطط الفعاةل يف جمال تعاقب 

املوظفني وتوفري التدريب املناسب 

ىل للمرحشني ايذ ين يتقدمون اإ

 .امتحاانت اللغات

دارة  مدير شعبة اإ

 املوارد البرشية

مبا أأن عبء اخلدمات اليت تقدهما  قيد التنفيذ مقبوةل

الويبو شهد حتول جغرافيا كبريا 

ىل  فهناك احتياجات خاصة اإ

اللغويني، وقد ُحددت تكل 

 .الاحتياجات وجيري حاليا معاجلهتا

عض ودلى الويبو كفاءات زائدة يف ب

اللغات ونقص يف لغات أأخرى 

ووضعت اسرتاتيجيات لتصويب 

هذا اخللل يف التوزان عىل مدى 

والهيئات الترشيعية  .الفرتة املقبةل

للويبو عىل عمل بتكل 



WO/PBC/21/16 
Annex 
6 
 

  تقيمي الإدارة/اجلهة املنسقة التنفيذ القبول اجلهة املسؤوةل التوصية

الاسرتاتيجيات اليت ترد أأيضا يف 

التقرير الس نوي عن املوارد البرشية 

 ايذي س يعرض عىل ادلول الأعضاء

(WO/CC/67/2). 

ينبغي للهيئات الترشيعية 81التوصية 

ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن 

توجه وتقر ادلمع اللزم ايذي حيتاجه 

الرؤساء التنفيذيون من أأجل تطوير 

املواقع الش بكية املتعددة اللغات 

جبميع لغاهتا الرمسية أأو لغات العمل 

يلء الاعتبار  اليت تتعامل اها، مع اإ

الواجب للخصائص اللغوية ملراكز 

 .لعمل املعنيةا

دارة  مدير اإ

املؤمترات 

 واللغات

 .موقع الويبو متاح بست لغات قيد التنفيذ  مقبوةل

وتعاد ال ن هيلكته وحيامن تكمتل 

العملية س توضع خطة معل لتقيمي ما 

يلزم من موارد لرتمجة مضمون املوقع 

 .الش بيك اجلديد ولصيانته أأيضا

وستنظر مجعيات ادلول الأعضاء 

هذا املوضوع يف سبمترب  يف الويبو يف

 من الوثيقة 2)الفقرة  1083

WO/PBC/21/15   املعنونة

"تقرير مرحيل بشأأن تنفيذ س ياسة 

 "(.اللغات يف الويبو

ينبغي للهيئات  85التوصية 

الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم 

املتحدة، مكبدأأ من مبادئ 

س ياساهتا، أأن تقر الرتتيبات اللزمة 

جناز الأعامل لضامن الالزتام الف عيل ابإ

الأساس ية اخلاصة ابملنظامت جبميع 

اللغات الرمسية ولغات العمل وذكل 

 .بوسائل مهنا عرب قنوات املزيانية

دارة  مدير اإ

املؤمترات 

 واللغات

ىل اعامتد س ياسة اللغات يف  قيد التنفيذ  مقبوةل ضافة اإ اإ

الويبو املعروضة عىل مجعيات ادلول 

رب الأعضاء يف الويبو يف سبمت

، س ُيقدم تقرير مرحيل بشأأن 1088

تنفيذ س ياسات اللغات يف الويبو 

ىل ادلول الأعضاء أأثناء دورة  اإ

مجعيات الويبو اليت س تعقد يف 

 1083سبمترب 

(WO/PBC/21/15). 

JIU/REP/2011/5، "أأطر املساءةل يف منظومة الأمم املتحدة" 

. ينبغي للأهجزة الترشيعية 1التوصية 

الأمم املتحدة، ملؤسسات منظومة 

اليت مل تفعل ذكل بعد، أأن تتخذ 

دارة  ىل هنج الإ قراراهتا ابلستناد اإ

القامئة عىل النتاجئ وأأن تكفل 

ختصيص املوارد الرضورية لتنفيذ 

اخلطط الاسرتاتيجية للمنظامت 

دارهتا القامئة عىل النتاجئ  .واإ

مدير شعبة 

ختطيط املوارد 

دارة الربانمج  واإ

 والأداء

تبنت الويبو بشلك اكمل هنج  تنُفذ مقبوةل

ووافقت  .الإدارة القامئة عىل النتاجئ

ادلول الأعضاء يف الثنائية 

عىل اقرتاح للربانمج  1081/1083

واملزيانية قامئ عىل النتاجئ وترتبط 

نتاجئ املنظمة املرتقبة ابلأهداف 

الاسرتاتيجية التسعة اليت يه 

وتسامه  .أأساس الربانمج واملزيانية

يف حتقيق النتاجئ املرتقبة عرب الربامج 

 .ما يوضع لها من مؤرشات الأداء

وحّسنت وثيقة الربانمج واملزيانية 
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وعّززت أأطر  1084/1085للثنائية 

كام  .نتاجئ املنظمة والربامج أأيضا

دارة الأداء  وضعت الويبو أأدوات اإ

املؤسيس وأأنشأأت شعبة معنية 

دارة أأداء الربانمج لتقدمي دمع اكف  ابإ

دارة القامئة عىل النتاجئ عىل حنو  للإ

 .مس متر

JIU/REP/2011/6، " اس مترارية ترصيف الأعامل يف منظومة الأمم املتحدة" 

. ينبغي للهيئات الترشيعية 2التوصية 

يف منظامت الأمم املتحدة، انطلقا 

من املقرتحات اليت يقدهما الرؤساء 

التنفيذيون بشأأن املزيانيات، أأن 

رد مالية وبرشية توفر ما يلزم من موا

لتطبيق خطط اس مترارية ترصيف 

الأعامل املعمتدة واملوضوعة استنادا 

ىل س ياسات/اسرتاتيجيات تكل  اإ

املنظامت يف جمال اس مترارية ترصيف 

الأعامل، ومواصةل رصدها وصيانهتا 

 .وحتديهثا

كبري موظفي 

 املعلومات

ُوضعت اسرتاتيجية وخطة اس مترارية  نُفذت  مقبوةل

الأعامل يف الويبو ومُعمت ترصيف 

 داخليا عىل املوظفني اكفة

(OI/43/2012).  وجيري حاليا

اختيار منسق معين ابس مترارية 

ترصيف الأعامل يف مكتب املدير 

 .العام

JIU/REP/2011/7"وظيفة التحقيق يف منظومة الأمم املتحدة" ، 

. ينبغي للهيئات الترشيعية 4التوصية 

تحدة اليت ملؤسسات منظومة الأمم امل 

ها ءرؤسا توجهمل تفعل ذكل بعُد أأن 

ىل ضامنالتنفيذيني  متتع كياانت  اإ

الرقابة ادلاخلية أأو وحدات التحقيق 

بصلحية بدء التحقيقات دون 

موافقة مس بقة من الرئيس 

 .التنفيذي

مدير شعبة 

التدقيق ادلاخيل 

دارية  والرقابة الإ

 .نٌفذت هذه التوصية يف الويبو نُفذت مقبوةل

من ميثاق  4تنص أأحاكم الفقرة و 

الرقابة ادلاخلية عىل ما ييل: ")ملدير 

شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة 

جراءات  الإدارية( صلحية بدء أأية اإ

جناز أأية أأعامل والتبليغ عن أأي  واإ

جراء أأو معل، لكاّم رأأى ذكل  اإ

 ".ملامرسة اختصاصاته رضورايً 
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. ينبغي للهيئات الترشيعية 0التوصية 

سات منظومة الأمم املتحدة أأن ملؤس 

تس تعرض مدى كفاية املوارد ومدى 

ملءمة ملك املوظفني لوظيفة 

ىل توصيات جلان  التحقيق استنادًا اإ

ما عىل أأساس  املراجعة/الرقابة اإ

س نوي أأو لك س نتني تبعًا دلورة 

 .مزيانية هذه املنظامت

مدير شعبة 

التدقيق ادلاخيل 

دارية  والرقابة الإ

مزيانية هممة التحقيق يه جزء من  نُفذت  مقبوةل

مزيانية شعبة الويبو للتدقيق ادلاخيل 

دارية اليت تُعد وتُعمتد وفقا  والرقابة الإ

للمعايري نفسها املطبقة عىل برامج 

ويه جزء من وثيقة . الويبو الأخرى

الربانمج واملزيانية اليت توافق علهيا 

بيد أأن جلنة الويبو  .ادلول الأعضاء

 ارية املس تقةل للرقابةالاستش

(IAOC)  عىل عمل ابلعملية وميكهنا

ن رأأت ذكل  أأن تقدم تعليقات اإ

ن  .رضوراي وعلوة عىل ذكل، فاإ

مدير شعبة التدقيق ادلاخيل 

دارية مسؤول عن  والرقابة الإ

اس تقلليته أأمام مجعيات ادلول 

واملوارد املالية عنرص من  .الأعضاء

عنارص تكل الاس تقللية وعند 

ورة ميكن للجمعية العامة أأن الرض 

تعمل، عن طريق تقرير مدير شعبة 

التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، 

 .بأأية مصاعب يف مزيانية الشعبة

JIU/REP/2011/9 دارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت  يف املنظامت التابعة ملنظومة الأمم املتحدة" ، "معلية اإ

. ينبغي أأن تطلب 0التوصية 

يئات الترشيعية ملؤسسات اله 

ىل الرؤساء  منظومة الأمم املتحدة اإ

التنفيذيني أأن يعرضوا 

الاسرتاتيجيات املؤسس ية 

لتكنولوجيا املعلومات والتصالت 

علهما والامتس  عىل ادلول الأعضاء لإ

 .تأأييدها

كبري موظفي 

 املعلومات

 .هذه التوصية قيد النظر يف الويبو  قيد النظر
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 1080الاس تعراضات اليت أأجرهتا وحدة التفتيش املشرتكة يف س نة توصيات من 

JIU/REP/2010/8"تنقّل املوظفني بني الواكلت والتوازن بني العمل واحلياة يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة" ، 

. ينبغي أأن توّجه الأهجزة 9التوصية 

الترشيعية للمنظامت التابعة لنظام 

باه سلطات الأمم املتحدة املوّحد انت 

ىل  ىل احلاجة اإ البدلان املُضيفة اإ

تيسري اس تفادة أأزواج موظفي 

املنظامت ادلولية من أأسواق العمل 

احمللية عن طريق القيام، يف مجةل 

أأمور، مبنح تراخيص معل أأو بوضع 

 .ترتيبات مماثةل

دارة  مدير شعبة اإ

 املوارد البرشية

 التنفيذ عن طريق التفاقات املربمة نُفذت مقبوةل

جراءات املتخذة مع البعثة  والإ

  .السويرسية يف جنيف

JIU/REP/2010/7"جراءاهتا لإدارة الصناديق الاستامئنية  ، "س ياسات مؤسسات الأمم املتحدة واإ

. ينبغي للهيئات الترشيعية 8التوصية 

ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن 

تعزز الإدارة املتاكمةل للمزيانية 

ارجة عن املزيانية العادية واملوارد اخل

من أأجل ضامن اتساق املوارد 

اخلارجة عن املزيانية، مبا يف ذكل 

الصناديق الاستامئنية، مع الأولوايت 

الاسرتاتيجية والربانجمية 

 .للمؤسسات

مكتب مدير 

الشؤون املالية، 

 املراقب

صيغت وثيقة الربانمج واملزيانية عىل  نُفذت  مقبوةل

طار الويبو للنتاجئ  ايذي أأساس اإ

وضع ليشمل الأعامل املموةل من 

املزيانية العادية وتكل املموةل من 

وتساعد هذه  .املساهامت الطوعية

املواءمة عىل ضامن مسامهة مجيع 

املوارد يف حتقيق أأولوايت املنظمة 

 الاسرتاتيجية والربانجمية.

. ينبغي للهيئات الترشيعية 1التوصية 

يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة 

دعوة مجيع اجلهات املاحنة 

جيايب للجهود  للس تجابة بشلك اإ

اليت تبذلها املؤسسات لزايدة حصة 

وجحم الصناديق الاستامئنية 

املواضيعية وغريها من أأنواع الأموال 

دارة  اجملمعة، من أأجل تيسري اإ

 .أأكرث كفاءة الصندوق عىل حنو

مكتب مدير 

الشؤون املالية، 

 املراقب

 

روجت الويبو دلى ماحنهيا وماحنهيا  قيد التنفيذ مقبوةل

احملمتلني للصناديق الاستامئنية 

املواضيعية والأنواع الأخرى من 

  .الصناديق اجملمعة

. ينبغي للهيئات الترشيعية 2التوصية 

ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن 

لس ياسات واملبادئ تس تعرض ا

املتسقة لسرتداد التاكليف املتعلقة 

ابلصناديق الاستامئنية والأنشطة 

املموةل من موارد أأخرى خارجة عن 

مكتب مدير 

الية، الشؤون امل

 املراقب

ينظر حاليا جملس الرؤساء   قيد النظر

التنفيذيني يف هذه التوصية اليت 

 .تشمل املنظومة كلك
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املزيانية، حاملا يمت التفاق علهيا يف 

جملس الرؤساء التنفيذيني، بغية 

حتديث س ياسات اسرتداد التاكليف 

 .دلى منظامهتا وفقا يذكل

JIU/REP/2010/6"خذ ابملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام  ، "اس تعدادات مؤسسات منظومة الأمم املتحدة للأ

. ينبغي أأن تطلب 8التوصية 

ىل  رؤساهئا الهيئات الترشيعية اإ

صدار تقارير مرحلية  التنفيذيني اإ

منتظمة عن حاةل تنفيذ املعايري 

 .احملاسبية ادلولية للقطاع العام

مكتب مدير 

الشؤون املالية، 

 املراقب

ىل هيئات  نُفذت مقبوةل قُدمت تقارير منتظمة اإ

الويبو الترشيعية عىل مدى فرتة 

 .تنفيذ املعايري احملاسبية ادلولية

ممتثةل لتكل املعايري وأأصبحت الويبو 

 .1080يف س نة 

. ينبغي للهيئات الترشيعية 1التوصية 

تقدمي ما يلزم من دمع وموظفني 

ومتويل لضامن الانتقال الناحج 

ىل هذه املعايري  .والفعال اإ

مكتب مدير 

الشؤون املالية، 

 املراقب

عيّنت الويبو موظفا متخصصا يف  نُفذت  مقبوةل

ة للمساعدة املعايري احملاسبية ادلولي

عىل تنفيذ هذه املعايري وتسوية ما 

 .يُطرح من مسائل بعد التنفيذ

JIU/REP/2010/5"اس تعراض وظيفة التدقيق يف منظومة الأمم املتحدة" ، 

الهيئات  توجه. ينبغي أأن 3التوصية 

 الرؤساءالترشيعية/جمالس الإدارة 

التنفيذيني للمؤسسات املعنية يف 

ىل منظومة الأمم املتحدة  تيسري اإ

تقدمي خطط التدقيق ادلاخيل ونتاجئ 

ىل جلان التدقيق/الرقابة،  التدقيق اإ

 .عند الاقتضاء، لس تعراضها

مدير شعبة 

التدقيق ادلاخيل 

دارية  والرقابة الإ

تقدم شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة  نُفذت  مقبوةل

الإدارية مجيع خطط ونتاجئ التدقيق 

ىل جلنة الويبو الاستشارية  اإ

 .املس تقةل للرقابة

 توجه. تعزيزا للكفاءة، أأن 2التوصية 

دارة يف  الهيئات الترشيعية/جمالس الإ

املنظامت املعنية الرؤساء التنفيذيني 

ىل  اس تعراض ملك موظفي اإ

التدقيق واملزيانية اليت يعدها مدير 

التدقيق ادلاخيل/الرقابة ادلاخلية، 

مع مراعاة أ راء جلان التدقيق/الرقابة، 

د الاقتضاء، وأأن تقرتح عىل عن

الرؤساء التنفيذيني مسار معل 

ملمئًا من أأجل كفاةل حصول 

وظيفة التدقيق عىل املوارد الاكفية 

 .لتنفيذ خطة التدقيق

مدير شعبة 

التدقيق ادلاخيل 

دارية  والرقابة الإ

حتّسن عدد املوظفني عىل مدى  نُفذت مقبوةل

الس نوات القليةل املاضية وُأخطر 

العام حباجة التدقيق ادلاخيل املدير 

ضافية ليك تمتكن شعبة  ىل موارد اإ اإ

جناز عدد اكف من  التدقيق من اإ

ىل  معليات التدقيق وتقدمي تقارير اإ

 .املدير العام والهيئة الرئاس ية
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. أأن تطلب الهيئات 88التوصية 

الترشيعية من اللجان املس تقةل 

للتدقيق/الرقابة يف مؤسسات 

اس تعراض أأداء  منظومة الأمم املتحدة

مراجعي احلساابت اخلارجيني 

ووليهتم/هممة التدقيق املنوطة اهم، 

عىل الأقل مرة لك مخس س نوات، 

ابلتشاور مع الرؤساء التنفيذيني، 

وأأن حتيل نتاجئ ذكل الاس تعراض 

ىل الهيئات الترشيعية/جمالس  اإ

طار تقريرها الس نوي  .الإدارة يف اإ

مدير شعبة 

التدقيق ادلاخيل 

داريةوالرقا  بة الإ

من بني اختصاصات اللجنة  نُفذت  مقبوةل

الاستشارية املس تقةل للرقابة 

اس تعراض مضمون النظام املايل 

ولحئته، مبا يف ذكل "اختصاصات 

مراجع احلساابت اخلاريج" لك 

وتتضمن  .ثلث س نوات عىل الأقل

ولية اللجنة الاستشارية املس تقةل 

للرقابة وفقا لختصاصاهتا تبادل 

ملعلومات وال راء مع مراجع ا

احلساابت اخلاريج، مبا يف ذكل 

ىل  ضافة اإ خطته بشأأن التدقيق اإ

 .مراقبة أأداء التدقيق

. أأن ختتار الهيئات 81التوصية 

الترشيعية ملؤسسات منظومة الأمم 

املتحدة، بعد التشاور مع اللجنة 

املس تقةل للتدقيق/الرقابة، مراجع 

حساابت خاريج من بني 

العليا ملراجعة احلساابت  املؤسسات

الأقدر عىل املنافسة واملهمتة لولية 

ىل ست  ترتاوح بني أأربع س نوات اإ

س نوات، غري قابةل للتجديد مبارشة 

وأأن تتوىل فرز  .بعد انهتاهئا

الرتش يحات جلنة فرعية اتبعة للهيئة 

الترشيعية/جملس الإدارة وفقًا 

ملعايري/رشوط حمددة، مبا فهيا 

 .يل اجلغرايفالتناوب والمتث 

مدير شعبة 

التدقيق ادلاخيل 

دارية  والرقابة الإ

يُعنّي مراجع احلساابت اخلاريج يف  نُفذت  مقبوةل

 .الويبو ملدة ست س نوات متتالية

وتتوىل . والتعيني غري قابل للتجديد

فرز الرتش يحات جلنة فرعية اتبعة 

للجمعية العامة للويبو وفقًا 

ملعايري/رشوط حمددة، مبا فهيا 

 .التناوب والمتثيل اجلغرايف

. تعزيزا للمساءةل والشفافية، أأن 83التوصية 

تشرتط الهيئات الترشيعية/جمالس الإدارة 

اإجناز البياانت املالية يف أأجل أأقصاه ثلثة أأشهر 

بعد انهتاء الفرتة املالية لمتكني مراجع احلساابت 

اخلاريج من تقدمي تقريره أأولً اإىل جلنة 

جملس /التدقيق/الرقابة، مث اإىل الهيئة الترشيعية

الإدارة يف أأجل أأقصاه س تة أأشهر بعد انهتاء 

الفرتة املالية، ونرش التقرير عىل املوقع الش بيك 

 .للمنظمة

مدير اخلدمات 

 املالية

ينص نظام الويبو املايل ولحئته عىل  نُفذت  مقبوةل

 :ما ييل

 5.0املادة 

البياانت املالية يقدم املدير العام 

الس نوية للك س نة تقوميية يف الفرتة 

ىل مراجع احلساابت اخلاريج  املالية اإ

واللجنة الاستشارية املس تقةل 

 38للرقابة يف موعد ل يتجاوز 

مارس التايل لنهتاء الس نة التقوميية 

 .املتصةل اها
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 88.800القاعدة 

تُعد بياانت مالية س نوية  أأ()

ن الفرتة تغطي لك س نة تقوميية م

ىل  38املالية حىت  ديسمرب، وتُقدم اإ

مراجع احلساابت اخلاريج واللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة يف 

مارس التايل  38موعد ل يتجاوز 

 .لنهتاء الس نة التقوميية املتعلقة اها

وجيب أأن تشمل البياانت املالية 

 .الس نوية مجيع وحدات معل املنظمة

ياانت املالية وحُتال نسخ من هذه الب 

ىل جلنة الربانمج  الس نوية أأيضًا اإ

عداد بياانت مالية  .واملزيانية وجيوز اإ

ضافية لكام وحاملا يرى املراقب املايل  اإ

 .رضورة يذكل

. أأن تطلب الهيئات 84التوصية 

الترشيعية/جمالس الإدارة يف 

ىل  مؤسسات منظومة الأمم املتحدة اإ

الرؤساء التنفيذيني يف لك منظمة 

بل غها جبميع طلبات الغري املتعلقة اإ

جراء التدقيق/املراجعة، وذكل بعد  ابإ

التشاور مع جلان التدقيق/الرقابة 

 .ومراجعي احلساابت اخلارجيني

مكتب مدير 

الشؤون املالية، 

 املراقب

مدير شعبة 

التدقيق ادلاخيل 

دارية  والرقابة الإ

خبلف منظامت الأمم املتحدة  قيد التنفيذ مقبوةل

ل تس تخدم الويبو مبالغ  الأخرى،

كبرية من خارج املزيانية ولهذا فهناك 

جراء  طلبات قليةل من الغري ابإ

خطار امجلعية  .مراجعات وميكن اإ

 .العامة بتكل الطلبات حيامن تقدم

. تعزيزا للمساءةل 85التوصية 

ومعليات املراقبة والامتثال، أأن 

تنقِّّح الهيئات الترشيعية ولايت 

رقابة حبيث تشمل جلان التدقيق/ال

اس تعراض أأداء لك من مراجعي 

احلساابت ادلاخليني واخلارجيني، 

فضًل عن املسؤوليات الأخرى، مبا 

دارة اخملاطر دارة واإ  .يشمل الإ

مدير شعبة 

التدقيق ادلاخيل 

دارية  والرقابة الإ

ىل هذه املسأأةل يف املادة  نُفذت  مقبوةل مّت التطرق اإ

)ب( من اختصاصات اللجنة  1

 .ستشارية املس تقةل للرقابةالا

. أأن تطلب الهيئات 80التوصية 
جراء اس تعراض منتظم  الترشيعية اإ

مليثاق جلان التدقيق/الرقابة لك 

حاةل  ثلث س نوات عىل الأقل واإ
ىل الهيئة  أأية تغيريات مقرتحة اإ
 .الترشيعية املعنية للموافقة علهيا

مدير شعبة 
التدقيق ادلاخيل 

دارية  والرقابة الإ

تُس تعرض اختصاصات اللجنة  نُفذت  مقبوةل

الاستشارية املس تقةل للرقابة لك 
ثلث س نوات وتوافق علهيا امجلعية 

وقد اس تعرضت  .العامة للويبو
تكل  1081مجعيات الويبو لس نة 

 .الاختصاصات ووافقت علهيا
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. أأن تنتخب/تُعني 82التوصية 

الهيئات الترشيعية أأعضاء جلان 

ىل أأن يرتاوح التدقيق/الرقابة، ع

عددمه ما بني مخسة وس بعة أأعضاء 

مع مراعاة الكفاءة املهنية والتوزيع 

اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني عىل 

النحو الواجب، مبا يكفل متثيل 

دارة وأأن  .املصاحل امجلاعية جملالس الإ

ذا  لّ اإ تتوىل جلنٌة فرز املرحشني، اإ

اكنت جلنة التدقيق/الرقابة جلنة 

للهيئات فرعية اتبعة 

الترشيعية/جمالس الإدارة، ضاماًن 

للمتثال للرشوط املذكورة، مبا يف 

ذكل رشط الاس تقللية قبل 

 .التعيني

مدير شعبة 

التدقيق ادلاخيل 

دارية  والرقابة الإ

أأجريت معلية الاختيار وفقا  نُفذت  مقبوةل

للتوصية، واس تعانت الويبو خببري 

استشاري خاريج لإداء هذه املهمة 

ومبا أأن ولية ثلثة أأعضاء  .حبنجا

يف اللجنة الاستشارية املس تقةل 

، فقد 1084للرقابة س تنهتيي يف 

جراءات اختيار  انهتت مؤخرا اإ

مرحشني جدد ماكهنم وسرتفع توصية 

ىل مجعيات الويبو لس نة    .1083اإ

JIU/REP/2010/4 دارة اخملاطر املؤسس ية يف منظومة الأمم املتحدة: الإطار  املعياري"، "اس تعراض اإ

. ينبغي أأن متارس جمالس 1التوصية 

الإدارة دورها الرقايب فامي يتعلق 

ابعامتد ما يتضمنه هذا التقرير من 

معايري لإدارة اخملاطر املؤسس ية، 

دارة  وفعالية تطبيق هذه املعايري، واإ

 .اخملاطر الكربى يف منظامهتا

مدير شعبة 

ختطيط املوارد 

دارة الربانمج  واإ

 والأداء

وهجت اللجنة الاستشارية املس تقةل  نُفذت مقبوةل

للرقابة اليت أأنشأأهتا ادلول الأعضاء 

دارة اخملاطر  .أأمانة الويبو فامي خيص اإ

طار برانمج التقومي  ويف اإ

الاسرتاتيجي، عززت الويبو 

دارة  معليات املراقبة ادلاخلية واإ

ىل حد ال ن  اخملاطر وأأحرزت اإ

رت وُأخط .تقدما كبريا يف هذا الشأأن

ادلول الأعضاء ابلتقدم احملرز يف 

طار برانمج التقومي الاسرتاتيجي  اإ

وتُبلغ اللجنة الاستشارية املس تقةل 

 .للرقابة بذكل بشلك منتظم

JIU/REP/2010/3"الأخلقيات يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة" ، 

. ينبغي أأن توجه الهيئات 8التوصية 

الترشيعية للمنظامت الصغرية 

ىل التقدم  رؤساءها التنفيذيني اإ

مبقرتحات من أأجل تقدمي خدمات 

ما عن طريق  وظيفة الأخلقيات اإ

نشاء مكتب أأخلقيات مشرتك  اإ

تنش ئه مجموعة منظامت عىل أأساس 

املوظف 

املسؤول عن 

 الأخلقيات

نشاء   غري وجهية اختذ املسؤول التنفيذي قرار اإ

خلقيات اتبع للويبو  مكتب للأ

  .وحدها
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تقامس التاكليف أأو عن طريق 

 الاس تعانة من ادلاخل خبدمات

كتب أأخلقيات اتبع ملنظمة أأخرى م 

عىل أأساس تقامس/اس تعادة 

 .التاكليف

. ينبغي أأن توجه الهيئات 0التوصية 

الترشيعية الرؤساء التنفيذيني 

ىل تطبيق ح دود زمنية ملنظامهتا اإ

عىل تعيني رئيس مكتب 

الأخلقيات ايذي ينبغي أأن يكون 

تعيينه لفرتة س بع س نوات غري قابةل 

للتجديد أأو ملا ل يزيد عىل فرتتني 

زمنيتني متعاقبتني تدوم لك مهنام أأربع 

ِّّة  أأو مخس س نوات، دون وجود أأي

ماكنية لإعادة التعيني من جانب  اإ

 .املنظمة نفسها

املوظف 

 املسؤول عن

 الأخلقيات

   قيد النظر

. ينبغي أأن توجه الهيئات 2التوصية 

الترشيعية الرؤساء التنفيذيني 

ىل ضامن تقدمي تقرير  ملنظامهتا اإ

س نوي من رئيس مكتب 

الأخلقيات، أأو تقدمي موجز هل، 

يغريه الرئيس التنفيذي، مبارشة  ل

ىل جانب أأية  ىل الهيئة الترشيعية، اإ اإ

 .التنفيذي بشأأنهتعليقات للرئيس 

املوظف 

املسؤول عن 

 الأخلقيات

بدأأ مكتب الأخلقيات تقدمي  نُفذت مقبوةل

ىل الهيئة املعنية  التقارير الس نوية اإ

لدلول الأعضاء، جلنة الويبو 

 .1081للتنس يق، يف س نة 

. ينبغي أأن توجه الهيئات 1التوصية 

الترشيعية الرؤساء التنفيذيني 

ىل وضع  ترتيبات مسجةل ملنظامهتا اإ

خطيا تضمن لرئيس مكتب 

ماكنية الوصول بصورة  الأخلقيات اإ

ىل الهيئات الترشيعية  .غري رمسية اإ

املوظف 

املسؤول عن 

 الأخلقيات

    قيد النظر
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. ينبغي أأن توجه 80التوصية 

الهيئات الترشيعية الرؤساء 

قرار  ىل تقدمي اإ التنفيذيني ملنظامهتا اإ

عته ابلكشف املايل ينبغي مراج 

بنفس الطريقة اليت تُتّبع مع سائر 

املوظفني املطلوب مهنم تقدمي تكل 

 .الإقرارات

املوظف 

املسؤول عن 

 الأخلقيات

تنطبق أأيضا س ياسة الويبو بشأأن  قيد التنفيذ  مقبوةل

علن ايذمة عىل املدير العام للويبو  اإ

كام هو منصوص عليه يف التعممي 

 .8/1083الإداري رمق 

JIU/REP/2010/2"اس تعراض ترتيبات السفر داخل منظومة الأمم املتحدة" ، 

دارة 9التوصية  . ينبغي لهيئات اإ

املنظامت التابعة ملنظومة الأمم 

ىل الرؤساء  املتحدة أأن تطلب اإ

التنفيذيني تقدمي تقارير عن تاكليف 

السفر يف الفرتة املشموةل ابلتقرير 

وعن اخلطوات املتخذة لرتش يد 

 .السفر نفقات

مدير شعبة 

املشرتايت 

 والسفر

تُقدم تقارير فصلية عن تاكليف  نُفذت مقبوةل

ىل الإدارة وتُتخذ أأيضا  .السفر اإ

خطوات لرتش يد نفقات السفر 

عند تعيني  1009وخاصة منذ بداية 

وُوحضت تكل  .املدير العام اجلديد

داري صدار تعممي اإ  اخلطوات عرب اإ

(OI/16/2012)   بشأأن س ياسة

وعلوة عىل ذكل، ويف  .الأسفار

طار تقارير أأداء الربانمج، تواصل  اإ

الويبو الإبلغ عن تدابري حتقيق 

الفعالية من حيث التلكفة، مبا يف 

 .ذكل يف جمال الأسفار

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 

 


