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WO/PBC/29/4 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019مارس  18 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 والعشرون التاسعة الدورة
 2019 مايو 10اإىل  6جنيف، من 

 إطار املساءلة يف الويبو
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

طار املساءةل يف الويبو ) أأاتح ،2014يف شهر سبمترب  .1 اليت  للمكوانت( أأول منظور شامل WO/PBC/22/12اإ

حصاب املصلحة الآخرين. ويسرتشد وأأ  لدلول الأعضاء والزابئننظام احلومكة واملساءةل داخل املنظمة ضامانت بشأأن تقدم 

طار   أأطر املساءةل يف منظومة الأمم املتحدة املعنونتقرير وحدة التفتيش املشرتكة ب هذه الصيغة احملّدثة منه الأصيل و املساءةل اإ

(JIU/REP/2011/5 ىل املعايري املرجعية تقرير يف  احملّددةالتقرير. ونُفذت مجيع املعايري املرجعية  الواردة يف ذكل( ابلإضافة اإ

 وُأغلقت مجيع التوصيات.وحدة التفتيش املشرتكة 

 ( املساءةل كام ييل: A/RES/64/259ن قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة رمق )م 8ف الفقرة وتُعرّ  .2

مانة العامة وموظفهيا يه املساءةل " قرارات يتخذونه من  مجيع ما أأن يتحملوا املسؤولية عنواجب الأ

 "حتفظ أأو اس تثناء. ، دونملزتاماهتوعن الوفاء ابواإجراءات 

طار املساءةل يف الويب .3 ليه و )امل ويستند اإ ىل املامرسات الفضىل  بلكمة فامي ييلشار اإ القطاعني العام  يف"الإطار"( اإ

طار  كام هو ، (COSO) جلنة املنظامت الراعية التابعة للجنة تريدوايادلاخلية املتاكمل يف  املراقبةواخلاص، ول س امي اإ
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نظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة يت وضعهتا امل القطاع العام املراقبة ادلاخلية يف العايري ملاملبادئ التوجهيية  مضن مطّبق

ويه:  املنظامت الراعية التابعة للجنة تريدواي جنةيضا عىل العنارص امخلسة لل . ويش متل الإطار أأ (INTOSAI)احلساابت 

دارة اخملاطر املراقبة؛بيئة  عىل عنارص خاصة يش متل الإطار ؛ والرصد. كام واملعلومات والتصالت املراقبة؛وأأنشطة ؛ 1واإ

 ابلتخطيط وأأخرى تتعلق ابلأخالقيات.

ف مديرو التنفيذ . ووفقا لهذا المنوذج يُعرّ 2(ODLTوصيغ الإطار أأيضا من منظور منوذج خطوط ادلفاع الثالثة ) .4

دارهتا أأي أأهنم مه اذلين يتحملون مسؤولية اخملاطر  –عىل أأهنم "اخلط الأول" لدلفاع فيذ أأثناء التن والضوابط ويتولون اإ

دارة) داء واإدارة اخملاطر اإ دارة املنظمة بغية تعزيز  املراقبةأأنشطة (. أأما "اخلط الثاين" لدلفاع فيتأألف من الأ اليت أأرس هتا اإ

طار  ،خط ادلفاع الأولضوابط  ة شعبة الرقابة ادلاخلي ، متثّلالرصد والرقابة وأ ليات الشاكوى والاس تجابةورصدها. ويف اإ

ملس تقةل للرقابة والهيئات واللجنة الاستشارية الك من مراجع احلساابت اخلاريج  حني يكفل "اخلط الثالث" لدلفاع، يف

 .املزيد من الرقابةول الأعضاء لدلالرئاس ية 

" العهد الس يايس املربم مع 1كام ييل: "قوي ويه مساءةل ش املشرتكة العنارص الرئيس ية لإطار وحدة التفتي وحّددت .5

 يفممثةًّل العنارص الثالثة تكل  وتظلّ وأ ليات الشاكوى والاس تجابة. " 3املراقبة ادلاخلية؛ " معليات" و 2ادلول الأعضاء؛ "

طار املساءةل   عىل التوايل. ،والرصد والرقابة وأ ليات الشاكوى والاس تجابة ،وأأنشطة املراقبة ،بيئة املراقبة مضناإ

ةل عىل دخال حتسينات متواصجمال املساءةل ابإ ملس متر يف اخنرطت الويبو يف برانمج للتحسني ا ،2014عام  ومنذ .6

ىل التكنولوجيا الإطار التنظميي وب  هذه الوثيقة بعض العنارص . وتورد تسرتشد ابملامرسات الفضىلو تنفيذ اسرتاتيجيات تستند اإ

 أأيقونة التحسني املس متر املدرجة عىل ميني هذا الفقرة. وتربزها من خاللالفرعية اليت شهدت تعزيزا ملحوظا 

 اإطار املساءةل يف الويبو

طار املساءةل يف الويبو  .7 نظمة حتت س بعة جمالت شامةل. خمتلف عنارص املساءةل عىل مس توى امل ( 1)الشلك جيمع اإ

 بوضع خط حتت لك مهنا. جلنة املنظامت الراعية التابعة للجنة تريدوايطار ويرُبز المنوذج العنارص امخلسة لإ 

نتاجئ  حتقيقخطط الثنائية اليت تقّرها ادلول الأعضاء بغية  ضعي ،النتاجئالتخطيط القامئ عىل : 1العنرص  "1"

 املنظمة املتفق علهيا.

داء و : 2العنرص  "2"  .ويكفل اس مترارية معلياهتاحتقيق املنظمة النتاجئ املُخطط لها  يكفل، اإدارة اخملاطرالأ

والكياانت اليت توفر الضامانت العمليات يشمل  ،وأ ليات الشاكوى والاس تجابة والرقابة الرصد: 3العنرص  "3"

 لمنظمة.رجية وادلاخلية ل اخلا

                                         
دارة اخملاطر" بدل من عبارة "تقيمي اخملاطر" اليت تس تخدهما  1 بغية التعبري عن دورة  جلنة املنظامت الراعية التابعة للجنة تريدوايتس تخدم هذه الوثيقة عبارة "اإ

 احلياة الاكمةل لإدارة اخملاطر.
دارة اخملاطر لضامن الفعالية يف خطوط ادلفاع الثالثة  2  .2014 ، ورقة موقف معهد املدققني ادلاخلينيواملراقبةاإ
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طار ، يوفر املراقبةأأنشطة : 4العنرص  "4" الإدارية  الضوابطالامتثال وتثبيت املراقبة، فضال عام يلزم لرصد اإ

 .3 العنرصاملبيّنة يف عمليات ال و 

 وتوثيقها بشلك اكمل هاتصنيف و والأحداث عامالت املتسجيل  يكفل ،املعلومات والتصالت: 5العنرص  "5"

بالغ   .ضوابطها تنفيذطريقة و أأنشطة املنظمة بطريقة اتمة وشفافة عن أأحصاب املصلحة وموثوق ودقيق لضامن اإ

نة مدو يف عهنا  املعربد القمي والأمهية اليت تولهيا املنظمة للثقافة دّ ، حياملعايري الأخالقية والزناهة: 6العنرص  "6"

جراءاهتا.أأخالقيات الويبو واملدعومة ب   س ياسات املنظمة واإ

الولية الشامةل للمنظمة والزتاهما بتحقيق النتاجئ أأمام ادلول الأعضاء وأأحصاب حيّدد ، املراقبةبيئة : 7العنرص  "7"

ليه مجيع العنارص السابق ذكرها. اوقميه احلومكةاملصلحة واملنتفعني خبدمات الويبو، فضال عن هيلك   اذلي تستند اإ
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 ملساءةل يف الويبو: اإطار ا1الشلك 
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 التخطيط القامئ عىل النتاجئ – 1العنرص 

 عىل النتاجئ. ةالتخطيط القامئ العنرص الأول لالإطار هو معلية .8

من تسعة أأهداف املنظمة مزيانية املعروض يف برانمج و يف الويبو اإطار النتاجئ ويتأألف  .9

مسامهة برامج الويبو يف النتاجئ املتوقعة من  نتيجة متوقعة. وحُتّدد 38اسرتاتيجية مقسمة اإىل 

 .للثنائيةضعت وُ  أأهدافاليت تش متل عىل أأسس للمقارنة و  ،خالل مؤرشات الأداء

وحض طريقة ختصيص املوارد اليت تللثنائية  الربانمج واملزيانية وثيقة ادلول الأعضاء وتُقرّ  .10

 اتيجيات التنفيذ واخملاطر اخلاصة بلك برانمج.اسرت بوضوح  ّددللربامج بغية حتقيق النتاجئ املتوقعة. وحتُ 

دارة الأداءالتخطيط الس نوي من خالل معلية موضع التشغيل  ثنائيةالتخطيط لل  يوضع .11  املؤسيس. اليت يدمعها نظام اإ

دارة اخملاطرالأداء و  – 2العنرص   اإ

الإطار تنفيذ خطط معل س نوية والربانمج واملزيانية العنرص الثاين ل يشمل .12

 .أأداء لك مهناللثنائية ورصد 

طوال فرتة املزيانية، ما يتيح للمنظمة اختاذ تدابري رصد الأداء الربامج تتوىل و  .13

ذا لزم الأمر بغية التصدي للتغريات والاحتياجات غري املتوقعة أأو لأي  اإصالحية اإ

دير العام اس تعراضني لتنفيذ خطط العمل أأحدهام يف تأأخري يف سري العمل. وجُيري امل

خط ادلفاع الأول مبوجب منوذج  نتصف الثنائية. ويشلك رصد الأداء، هو والضوابط الإدارية،منتصف الس نة والآخر يف م 

ذ خيضع مديرو الربامج من خالهل ل خطوط ادلفاع الثالثة،  . وجيري هيااملوافق علخطط وفقًا لللمساءةل عن ضامن أأداء العمل اإ

أأهداف العمل اليت تسهم يف للك موظف  هو حيّدد، و 2009عام  منذلإدارة الأداء وتمنية قدرات املوظفني  نظامالعمل ب 

آت الفردية وامجلاعية الالويبو لالنتاجئ املرتقبة للمنظمة. ويعرتف برانمج  آت والتقدير بأأربع فئات من املاكفأ قمي يت تعكس لماكفأ

حتقيق أأهداف املنظمة.  يفوظفني مما يدّل عىل الزتام الويبو بتقدير املساهامت املمتزية لفرادى ومجموعات امل، الأساس يةويبو ال

ضافية  يف حتقيق النتاجئ املمتازة اليت  املوظفنيتقديرا ملسامهة لك  2018"الأداء املؤسيس" يف عام  عىلوُمنحت ماكفأأة اإ

 .السابقةأأحرزهتا املنظمة يف الثنائية 

دارة بق وتُط  .14 ضامن حتقيق النتاجئ عىل النحو املبني يف الربانمج واملزيانية، مجيع وظائف املنظمة ل عىل املؤسس يةاطر اخملاإ

اخملاطر مس توى وحتّدد ادلول الأعضاء . اخلاصة ابلأخالقيات والزناهةومبا يتوافق مع الإطار التنظميي للمنظمة ومعايريها 

دارة اخملا بشأأنس ياسة الويبو  ة حتمل اخملاطر، يف حني حتّددالويبو بشأأن قابليبيان  يفاملقبول  دارة اخملاطر اليت اإ طر معليات اإ

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية الأمانة. ويوثق تضطلع هبا  جراءات التشغيل املعيارية.دليل اإ  اإ

دارة  .15 طار اإ دارة طريقة استباقية ومتواصةل يف تتّبع الويبو  املؤسس ية،اطر اخملويف اإ اخملاطر املتعلقة بأأمن املعلومات من اإ

اليت تشمل مجيع أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ، ISO/IEC/27001 3ت خالل احلفاظ بنجاح عىل شهادة أأمن املعلوما

                                         
 املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس واللجنة الكهرابئية التقنية ادلولية. 3
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لعمليات أأمن  وتقوم هيئات تصديق مس تقةل بتثبيت الشهاد لك عام. وقامت الويبو أأيضا بتشغيل مركزاخلاصة ابلويبو. 

ويبو العىل مدار الساعة يف بيئة والكشف عهنا والاس تجابة لها وادث املتعلقة بأأمن املعلومات رصد احلغرض املعلومات ب

، مبا يزيد من قدراهتا عىل اكتشاف احلوادث املتعلقة بأأمن املعلومات واحتواهئا عىل وجه لتكنولوجيا املعلومات والتصالت

دارة الأصول املعلوماتية اليت متتلكها  اخلاصة بأأمنعايري املس ياسات و ال الرسعة. وتوفر  املعلومات التوجهيات الرضورية لتأأمني اإ

برانمج س نوي للتوعية وجيري كذكل توعية املوظفني ابلهتديدات الأمنية والسلوكيات الأمنية املقبوةل من خالل  الويبو.

 والتثقيف يف جمال أأمن املعلومات.

دارة اخملاطر دارة الأ لإ نظام الأمم املتحدة ومتاش يا مع  .16 من، توفر الويبو بشلك متواصل خدمات يف جمال السالمة واإ

طار تنفيذ مسؤولياهتا الواسعة املندرجة يف واجب الرعاية املنوط هبا جتاه املوظفني  الأمنية يف ماكن العمل وذكل يف اإ

ن اوالعاملني عىل صعيد لك معلياهتا، مبا يف ذكل يف البيئات امل وجيري  ذكل. العملاحتياجات قتضت عّرضة خملاطر عالية، اإ

طار املساءةل اخلاص بنظام الأمم املتحدة 4 2008العمل بنظام الويبو لإدارة الأمن منذ عام  نشائه ابإ وقد اسرُتشد يف اإ

 الأمن. لإدارة

، دارة اخملاطرالويبو لإ  فريقللمنظمة، كام بيهّنا املسارات والعمليات احلرجة  للمرونة التنظمييةاسرتاتيجية الويبو  دوحتدّ  .17

دارة لأمم املتحدة بشأأن نظام العامة لمانة الأ . واعمتدت الويبو س ياسة وتركّز علهيا  قدرة املنظمة عىل مواهجة الطوارئاإ

(ORMS)5طار مشرتك  ، وهو  مجيع املنظامت التابعة ملنظومة الأمم املتحدة. يف يُطبق ملواهجة الطوارئعبارة عن اإ

 وأ ليات الشاكوى والاس تجابة والرقابة الرصد – 3العنرص 

أ ليات الشاكوى والاس تجابة والرقابة و  الرصدلالإطار عىل  3العنرص يش متل  .18

س تجابهتا مجليع أأحصاب املصلحة مبن فهيم ادلول الراخسة. وتواصل الويبو حتسني ا

نشاءدمات الويبو وامجلهور. وتشمل اسرتاتيجيات الويبو الأعضاء واملنتفعون خب ة أأفرق اإ

 هادفة ردود مبا ميكّهنا من تقدميحاصةل عىل تدريب جيد، و  الزابئنمكرسة خلدمة 

ضامن ساعات معل ممتدة وتغطية لغوية واسعة عىل الاس تفسارات العامة واحملددة، و 

 س تخدام ماكتب الويبو اخلارجية.اب

 هاامتثال الويبو املالية و بياانت رأأاي بشأأن اخلاريج احلساابت مراجع ويقدم  .19

 التنظميي. هاطار لإ 

عية العامة هيئة متفرعة عن امجل يه  نة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةجل و .20

ربانمج واملزيانية يف الويه جلنة خرباء استشارية مس تقةل تساعد امجلعية العامة للويبو وجلنة  للويبو وجلنة الربانمج واملزيانية.

 أأداء مسؤولياهتام الرقابية.

                                         
4 A/46/11. 

5 CEB/2014/HLCM/17. 
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 بصفة مس تقةل نظم املراقبة يف الويبو ونظم العمل رقابية داخلية مس تقةل تفحص وتقميّ  يه هيئةاخلية الرقابة ادل وشعبة .21

دارة اخملاطر جناعة  بياناملامرسات اجليدة هبدف ة تقيمي الأداء والامتثال وحتديد والعمليات بغي من الضوابط ادلاخلية وفعالية اإ

ها مراجع احلساابت اخلاريج وتكل اليت ب الشعبة التوصيات اليت يصدر تقدمي التوصيات الرضورية للتحسني. وتتعق أأجل

ىل ادلول الأعضاء أأيضا  تصدرها الشعبة نفسها، وترفع تقارير بشأأهنا، وترفع تقارير ل الشعبة اخلط الثالث عن تنفيذها. ومتثّ اإ

دارة أ لية الضامن و وتكفل ع وفقا لمنوذج اخلطوط الثالثة لدلفا الويبو أأهداف وحتقيق تنفيذ مسؤولياهتا  يفاملساعدة لالإ

 املرتقبة. هانتائ الاسرتاتيجية و 

جراء أأعامل التقيمي يف منظومة الأمم املتحدة، وامللكّ  يه هيئة الرقابة اخلارجية املس تقةلوحدة التفتيش املشرتكة و .22 فة ابإ

ىل ادلول الأعضاء وترفع الأمانةوالتفتيش والتحقيق عىل مس توى املنظومة.  ىل تق اإ ارير بشأأن تنفيذ توصيات الوحدة املوهجة اإ

 الهيئات الترشيعية.

آراء ادلول الأعضاء وتشمل  .23 تتعلق ابلجامتعات الرمسية للويبو واس تبيان الربانمج  اس تقصاءاتأ ليات احلصول عىل أ

 املشاورات غري الرمسية.قنوات عدة مهنا الأمانة من خالل والتواصل املبارش مع واملزيانية 

. وتكفل ماكتب الزابئنمركز خدمة  يه الزابئنخدمات تسوية الشاكوى املقدمة من  عربها قدمتُ ة الأوىل اليت الواهجو  .24

 اخملصصة واخلطوط الإعالمية متابعة الشاكوى وتناولها. اخلدمة

مبا يف ذكل الرشوط  ،مبا يتوافق مع الرشوط التعاقدية ذات الصةلالرشاء عن أأنشطة  الناش ئةالزناعات  سوىوتُ  .25

 العامة لعقود الويبو بشأأن توريد السلع واخلدمات.

 :ومهنا ما ييل تسوية الزناعاتل  ال ليات الرمسية وغري الرمسيةملوظفي الويبو عدد من  تاحويُ  .26

دارة املوارد البرشية ؛ )ب( و مكتب أأمني املظاملما ييل: )أأ( التسوية غري الرمسية للزناعات تشمل أ ليات  "1" اإ

واجلدير ابذلكر أأن أأمني املظامل  وأأية أ لية غري رمسية أأخرى أأنشأأها املدير العام.)ج(  أأحد املرشفني الأعىل مس توى؛ أأو

توجيه الزمالء اذلين يواهجون مواقف صعبة يف نع املنازعات" يتولون مناويب م "من ش بكة  2018أأنشأأ يف مطلع عام 

دارة ال الإصدار الثالث من دليل الويبو  2018يف مايو  زناعات وأأصدرتالعمل. وتوفر الويبو أأيضا تدريبا خاصا ابإ

حلقات معل عن التنوع والإدماج والتحزي غري العمدي. وجملس  اكن معل يسوده الاحرتام والتوافق، كام تعقدمل

ضافية أأخرى متاحة للموظفني متكهنم من متثيل مصاحلهم. مبثابة هواملوظفني   هيئة اإ

رشادات رسية للموظفني ب املعايري الأخالقية والزناهةانظر )ضا أأيويتيح مكتب الأخالقيات  "2" شأأن املسائل ( اإ

 معضالت أأخالقية ابلنس بة هلم.اليت قد متثل 

القرارات الإدارية. وجملس الويبو  يف( أ ليات رمسية للطعن بيئة املراقبةنظام موظفي الويبو ولحئته )انظر  ويضع "3"

دارية  سداء املشورة للمدير العام مىت طعن يف أأحد القرارات موظف ن وتتوىل يشارك فهيا املوظفوللطعون هيئة اإ اإ

موظف سابق أأو مس تفيد رشعي من حقوق موظف متوىف. وبعد استنفاد لك الوسائل املتاحة مبوجب  أأو

من نظام املوظفني ولحئته، يكون للموظف احلق يف الطعن دلى احملمكة الإدارية ملنظمة العمل  5-11و 4-11 املادتني

 ادلولية )"احملمكة"( وفقا للرشوط احملددة يف النظام الأسايس لتكل احملمكة.
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 أأنشطة املراقبة – 4العنرص 

 لتوفريتنفَّذ أأنشطة املراقبة عىل مس توايت خمتلفة يف املنظمة، ويه موضوعة  .27

ضامن معقول فامي يتعلق مبوثوقية التقارير، وفعالية العمليات وكفاءهتا، والامتثال 

 للس ياسات واللواحئ والقواعد املطبقة، وصون املوارد.

تخفيف من حدة ليات رقابية داخلية لل يه مع  عىل مس توى العمليات الضوابطو  .28

 للعمليات الأساس ية. اخملاطر اليت ُحددت

وجه الأفعال الاحتيالية أأو اخلبيثة أأو اخلاطئة بدون قصد. وتُ تنفيذا مهنجيا للحد من احامتلت وقوع فصل املهام نفذ ويُ  .29

حدى وحدات نظام ختطيط املوارد املؤسس ية لضامن تعريف هذه الأدوار والتلكيف هبا مبا يتوافق مع السلطة املفوَّ  ضة اإ

 املراقبة(. بيئة)

قيد التنفيذ التحسينات ل تزال  د خارطة طريقواكتشافه. وحتدّ  حتيالالالردع  الاحتيالضوابط ماكحفة وُوضعت  .30

دخالها عىل طار ماكحفة  اليت ينبغي اإ الثالث املقبةل. وتصف س ياس ية ماكحفة  تيف الويبو عىل مدار الثنائيا الاحتيالاإ

ييب لإذاكء الوعي تدر  برانمجضع . وقد وُ الاحتيالالتوقعات املرتقبة من موظفي الويبو ول س امي الإبالغ عن  الاحتيال

. وجيري، تكل الظاهرةوتدريهبم عىل كيفية أأخذ حذرمه من  ه هو توعية مجيع املوظفني حبالت الاحتيالوالغرض من ابلحتيال

والتخفيف مهنا اخملاطر  لضامن الكشف املناسب عن تكل الاحتيال عىل حنو شاملخماطر تقيمي  بشلك دوري،

 .لها والتصدي

ىل نظاماخلط الثاين لدلفاع، الامتثال  رصديتوىل و  .31 املهمة.  أأمتتةاس تطالع املعلومات بغرض  ويستند يف ذكل عادة اإ

مكتب املستشار القانوين  يف الامتثالمسؤول  يتوىلغ عن الاس تثناءات حسب الاقتضاء. وعالوة عىل ذكل، بلّ ويُ 

طار املساعدة التقنية أأو املشاريع الأخرى، داخل حمّددة ويه التأأكد من أأن مجيع الأنشطة اليت تنفذها الوي مسؤولية  بو يف اإ

 لعقوابت املطبقة.أأي من البدلان اخلاضعة لعقوابت الأمم املتحدة، ل ختالف أأاي من تكل ا

 أأنشطهتا. ويف لكاملنظمة عىل مجيع مس توايت اجلودة  مراقبةبأأنشطة ضطلع ويُ  .32

 املعلومات والتصالت – 5العنرص 

 التشغيليةالنظم القامئة لتوثيق املعلومات  املعلومات والتصالتيصف عنرص  .33

ل الشلك اذلي تُقدم والإبالغ عهنا. وميثّ  ،واملالية وغري املالية واملعلومات اخلاصة ابلمتثال

طاره الزمين أأمهية خاصة يف ضامن قدرة املوظفني عىل تنفيذ  هذه املعلومات من خالهل واإ

 هماهمم بفعالية.

طار حمدود ووُ  .34 يشمل  تخطيط املوارد املؤسس يةل نظام  2004عام ضع يف اإ

ليه املشرتايت عام  ،المتويل توسعا كبريا يف النظام  وبعد ذكل شهد. 2010مث أأضيفت اإ

من خالل ومت ذكل التوسع  الأعضاء، ادلولعقب موافقة  2018و 2011الفرتة ما بني 

دارة الأداء رشوعات تقدم طائفة شامةل من احللول املم حمفظة  ؤسس ية من بيهنا نظام اإ
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دارة خماطر املنظمة وصيغة حمس نة من نظام ال املؤسيس  دارة املوارد البرشية مع ونظام اإ تخطيط للموارد املؤسس ية يدمج اإ

سهامالإدارة املالية. وتزايدت  حدى وحدات  ،اس تخبارات الأعامل اإ يف توفري  نظام التخطيط للموارد املؤسس ية،ويه اإ

ىل الإدارة لتمتكن من اختاذ  البياانت  بشفافية.و يف الوقت املناسب  القراراتاإ

ىلتعزيزا كبريا مبا يعكس أأمهيهتا حومكة املعلومات والبياانت وشهدت  .35 دارة البياانت  وحتّددالويبو.  ابلنس بة اإ س ياسة اإ

داالرئيس ية الهنج املتّ  س ياسة تصنيف . وتكفل الهيلك املؤسيسرة البياانت اجلوهرية وتوفر مرجعا موثوقا يُدمج يف بع يف اإ

 فهام مشرتاك ملس توايت رسية املعلومات. ،مببادئ توجهيية تفصيليةاملعلومات ومعاجلهتا، املدعومة 

للعمل هبا  املايل والوضعالأداء معلومات عن لدلول الأعضاء وتنرش الويبو س نواي تقرير أأداء الويبو، اذلي يقدم  .36

فرصة لس تخالص ادلروس من تقارير الأمانة،  اذلي توهجه ادلول الأعضاء وتيرسه ،بشأأن الأداءفهيا. ويتيح احلوار  نظروال 

ز ثقافة التحسني املس متر للأداء وثقافة التنفيذ يف فرتة حمددة ولتحسني التخطيط والتنفيذ يف الفرتات الالحقة، ومن مث يعزّ 

مع النظام املايل للمنظمة ولحئته ومعايري احملاس بة ادلولية للقطاع العام التعمل. وتُعد البياانت املالية وتُدقق س نواي مبا يتوافق 

يبساس) بشأأن املوارد البرشية فضال عن أأنشطة مكتب الأخالقيات  وثنائية الس نواتتقارير س نوية (. وتُنرش أأيضا معايري اإ

 للطعون والفريق الاستشاري املشرتك.ومكتب أأمني املظامل وجملس الويبو 

بالويتسم  .37 ىل ادلول الأعضاء. ابتساع نطاقه ومشوهل، ويتجاوز جمرد تقدمي التقارير ا الأطراف اخلارجيةغ اإ لنظامية اإ

من من خالل موقعها الإلكرتوين و معلومات مس تفيضة أأحصاب املصلحة واملنتفعني خبدماهتا لدلول الأعضاء فهيا و الويبو  وتوفر

 خالل قنوات عديدة أأخرى.

حسب فريق الإدارة العليا واملوظفني الآخرين و لفريق الويبو لإدارة اخملاطر خلية اواملراقبة ادلتقارير اخملاطر  وتُتاح .38

 تقارير اس تخبارات الأعامل، اليت توفر أأحدث املعلومات دلمع قرارات الإدارة.احلاجة من خالل قنوات عدة مهنا 

 السلطةلزتام ابلضوابط ادلاخلية يف حدود تأأكيد الال متثيل الإدارة  خطاب ،س نوايويوقع لك من مديري الربامج،  .39

ة عىل القامئ التقاريرالعملية  تكلدمع وي. ادلاخلية املراقبةبيان  املدير العام بتكل اخلطاابت يف توقيعه عىل، ويسرتشد هل ةاملفوضَّ 

ىل امل  اذلين يوقعوا عىل خطاابت متثيل الإدارة بشأأن الضوابط القامئة يف الويبو عىل  الرئيس ينيسؤولني الأدةل اليت تُرفع اإ

 .الإدارات والعملياتمس توى 

 املعايري الأخالقية والزناهة – 6العنرص 

، وأأصدرت الويبو 2010منذ عام يضطلع مبهامه  مكتب الأخالقيات ظلّ  .40

خالقيات هممة مس تقةل، رئيس مكتب الأ  س ياسات تتعلق بقبول الهدااي والهبات. ويؤدي

عداد الس ياسات عداد  ؛وهو مسؤول عن وضع املعايري واإ يف جمال  يةتدريب مواد والتوعية واإ

سداء املشورة للموظفني ا؛الأخالقيات وتقدميه وتنفيذ الس ياسات. ووضعت الويبو  ؛واإ

جراءات الرشاء ومدونة سلوك ل موظفني املشاركنيمدونة سلوك لل أأيضا موردين ليف اإ

 ة جزاءات خاصة ابلبائعني.وس ياس

وترصفاهتم بأأعىل املعايري  همسلوك يف الويبو  موظفوأأن يلزتم دامئا وجيب  .41

 الأخالقيات. يف جمالتدريب من املوظفني . ويس تفيد مجيع أأخالقيات الويبو مدونة يف الأخالقية عىل النحو املبنّي 
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ثقة امجلهور وتعزيز  ؛الهنوض ابلشفافية واملساءةللالإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل وتس هتدف س ياسة الويبو  .42

دارة خماطر تضارب املصاحل الفعيل  ادلاخيل واخلاريج يف نزاهة املنظمة؛ من خالل  واملتصورومساعدة املنظمة عىل اإ

فصاح مايلهمام معيّ العاملني يف مس توايت معّينة ويف املوظفني  منالإفصاح والتخفيف والوقاية. وتشرتط  عالن نة تقدمي اإ  واإ

فصاح مبوجب معايري أأو /عن املصاحل و يبساسبيان اإ  .اإ

ساءة امحلاية من الأعامل الانتقامية  س ياسة وتشلّك  .43 سلوك وعن التعاون يف معليات التدقيق النامجة عن الإبالغ عن اإ

يت حتدث ضّد من يتعاون ني من الأعامل الانتقامية المحلاية مجيع املوظف الإطار العامأأو التحقيق املأأذون هبا حسب الأصول 

ساءة  يعدّ يف نشاط رقايب أأو  ن ثبت، أأن يُ سلوك تقريرا حبسن نية عن اإ لحق رضرا واحضا مبصاحل املنظمة من شأأنه، اإ

 .معلياهتا أأو حومكهتا أأو

املوظفني  يُتوقّع من هعىل أأن فهيي تنصعىل موظفي الويبو. معايري السلوك )للجنة اخلدمة املدنية ادلولية( وترسي  .44

واحرتام  واملساءةل الشخصية القية، مبا يتسق مع مبادئ الولء والزناهة واحلياد والكامتناحرتام أأعىل معايري السلوك الأخ

دارته. وتنهتج الويبو ، والكشف عن أأي تضارب فعيل أأو ظاهر أأو حممتل يف املصاحل الغري س ياسة عدم التسامح عىل واإ

كل التحرش اجلنساين أأو اجلنيس، وكذكل الإيذاء البدين مبا يف ذلمتيزي أأو التحرش، الإطالق مع أأي شلك من أأشاكل ا

 اللفظي يف ماكن العمل أأو فامي يتصل ابلعمل. أأو

 بيئة املراقبة – 7العنرص 

ويه  ثريها عىل وعي موظفهيا ابملراقبة.د بيئة املراقبة الطريق أأمام املنظمة بتأأ متهّ .45

توفر الانضباط والبنية نظام املراقبة ادلاخلية حيث الأخرى ل عنارص ال أأساس مجيع 

 الهيلكية.

دمات الويبو اء وأأحصاب املصلحة واملنتفعني خبالعهد املربم مع ادلول الأعضوميثل  .46

يه فها، واتفاقية الويبو ولية املنظمة وتُعرّ عنرص من عنارص بيئة املراقبة. وحتّدد أأمه 

اليت تديرها الويبو، الأساس الأخرى العرشين املعاهدات امخلس و  مع التفاقية، تشلّك 

 ُ قدمة يف جمالت حامية امللكية الفكرية وأأنظمة امحلاية العاملية القانوين للخدمات امل

مثل الأمم املتحدة  ،مع منظامت دوليةاملربمة خرى الأ تفاقات ال والتصنيف. وتشلّك 

 امت.أأساس تعاون الويبو مع هذه املنظ ،ومنظمة التجارة العاملية

 حومكةلضامن  املوجودةوتصف التدابري  املؤسس يةاطر اخملدارة لإ يف نظام الضوابط عىل مس توى املنظمة ل وتُسجَّ  .47

 نظمة.جيدة عىل صعيد امل 

حيمك النظام املايل و الإدارية.  والإصدارات ،ولحئته وظفنياملونظام عىل النظام املايل ولحئته، الإطار التنظميي ويش متل  .48

الرشوط الأساس ية للخدمة واحلقوق عىل ولحئته املوظفني ظام والإدارة املالية للويبو. وينطوي نولحئته تنفيذ الأنشطة 

 الإصدارات دفدارة املوارد البرشية. وهتالواسعة لإ شمل أأيضا املبادئ الالزتامات الأساس ية للموظفني. وي والواجبات و

عالميةمعيارية  أأغراض اإىل حتقيقالإدارية  لزايمالتعلاميت الإدارية  تتسم ،، حسب الاقتضاء.  وبصفة عامةو/أأو اإ  بطابع اإ

بالغ التعماميت الإعالمية  تسعىمن املسائل، يف حني  واسعةوتتناول مجموعة  ىل اإ والإصدارات الإدارية الأخرى يف الأساس اإ
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عىل  متاحةتوجهيية بشأأن الس ياسات واملامرسات القامئة. ولكها  عام، وتقدم هلم مبادئاهامتم املوظفني عن موضوعات ذات 

مانة  .الش بكة ادلاخلية للأ

رساء نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتاكر الاضطالع بدور رايدي يف "الويبو يه:  هممةو .49 اإ

طارها اخلاص ابلكفاءات عام لويبو اقمي وأأجري اس تعراض داخيل ل .امجليع" والإبداع لفائدة تشجيع هبدف  2017الأساس ية واإ

للويبو من خالل "تشكيل املس تقبل" و"الترصف القمي الأساس ية عن  يُعربَّ القمي الأساس ية والكفاءات. وبناء عىل ذكل 

 سهم يف الهنوض بثقافة املساءةل.لكها ي ، و و"العمل يدا واحدة" "حتقيق المتزي"ومبسؤولية" 

رساةل واحضة مفادها الانطباع السائد أأن يكون ضامن عىل الإدارة العليا مسؤولية مساعدة املدير العام ويتوىل فريق  .50

يُعاجل عىل يف الضوابط ادلاخلية يُسّجل أأي ضعف ابلنس بة للمنظمة، وأأن ابلغة تكتيس أأمهية أأن الرقابة ادلاخلية الصارمة 

 .ابس مترار ادلاخليةنظام الضوابط النحو املناسب، وأأنه جيري فعال حتسني 

م. وتنبثق وينص النظام املايل ولحئته عىل تفويض السلطة مبا يتيح للمنظمة حتقيق نتائها املرتقبة بأأسلوب فعال ومنظّ  .51

 .املؤسس يةتخطيط املوارد املنظمة ل اليت تُدمج أأيضا يف نظام  ضةاملسؤولية والسلطة املفوَّ ثقافة املساءةل من 

وفقا لحتياجات الربانمج  مندرج يف برانمجلك واحد وواحدة مهنم وعي لك املوظفني بأأن الهيلك التنظميي ويكفل  .52

وصف وظيفي  توافرمن املوارد وخربات املوظفني وكفاءاهتم. ومن الرشوط الأساس ية لتحميل املوظفني مسؤولية معلهم 

س ياسات وحديث. وتوضع وصف وظيفي دقيق  وظيفةالويبو ولحئته أأن تكون للك  نظام موظفي. ويشرتط حديث

 املامرسات املعمول هبا يف منظومة الأمم املتحدة.نظام موظفي الويبو ولحئته و قيود ما بعد اخلدمة عىل أأساس التوظيف و 

 قرتح فقرة القرار التالية.وتُ  .53

جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات  أأوصت .54

ادلول الأعضاء يف الويبو ومجعيات الاحتادات، لك 

طار املساءةل يف الويبو،  قرارابإ ، يعنيهفامي  اإ

املعروض وفقا لعنارصه الس بعة ويه: 

داء  "2التخطيط القامئ عىل النتاجئ، و" "1" الأ

الرصد واملراقبة وأ ليات  "3"و، واإدارة اخملاطر

 ،أأنشطة املراقبة "4"و ،الشاكوى والاس تجابة

املعايري  "6"و ،املعلومات والتصالت "5"و

 " بيئة املراقبة.7"و ،الأخالقية والزناهة

 [هناية الوثيقة]
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