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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  2جنيف، من   1024 سبمترب 5اإ

 
 

 إطار املساءلة يف الويبو

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة -أأول 

( JIU/REP/2011/5أأطر املساءةل يف منظومة الأمم املتحدة ) قدم تقرير وحدة التفتيش املشرتكة اذلي حيمل عنوان .2
، وذكل اس تجابة لقرار امجلعية العامة للأمم املتحدة "تقريرا يتضمن حتليال مقاران خملتلف أأطر املساءةل يف منظومة الأمم املتحدة"

فيذيني ملؤسسات منظومة الأمم بأأنه "ينبغي للرؤساء التن وقد أأوصت وحدة التفتيش املشرتكة يف تقريرها . 64/2591رمق 
طارا للمساءةل قامئا بذاته أأن يفعلوا ذكل عىل سبيل الأولوية مسرتشدين ابملعايري املرجعية الواردة  املتحدة اليت مل تنشئ بعد اإ

امجلعية  ظم املساءةل ذات الصةل لتنظر فيهتنفيذ أأطر/ ن  ل "تقيمي متابعة . وحثت الهيئات الترشيعية أأيضا عىل يف هذا التقرير"
 ".1025العامة وتكل الهيئات يف عام 

بأأن ، 1022الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف  يفوأأوصت أأيضا شعبة الويبو للتدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، يف تدقيقها  .1
طار للمساءةل واحلصول عىل املوافقة عليه مبا "  عنارصيتسق وال أأمانة الويبو ينبغي أأن تشارك مع امجلعية العامة يف حتديد اإ

 ".(JIU/REP/2011/5الرئيس ية طبقا للتعريف والتوصية الواردين يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة )

 املساءةل -اثنيا 

 كام ييل: 64/259يرد تعريف مفهوم املساءةل يف القرار رمق  .2

مانة العامة وموظفهيا أأن يتحملوا املسؤولية عن مجيع ما يتخذون" وعن ه من قرارات واإجراءات املساءةل يه واجب الأ
 الوفاء ابلزتاماهتم، دون حتفظ أأو اس تثناء.
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يف الوقت املناسب وبطريقة فعاةل من حيث التلكفة يف "املساءةل تشمل حتقيق الأهداف وحتقيق نتاجئ عالية اجلودة 
مم املتحدة  مانة العامة واليت توافق علهيا الهيئات احلكومية ادلولية التابعة للأ ىل الأ وغريها تنفيذ مجيع الولايت املولكة اإ

نظمة والقواعد من الأهجزة الفرعية اليت أأنشأأهتا تكل الهيئات والوفاء هبا بشلك اتم امتثال مجليع القرارات  واملعايري والأ
داء؛  خالقية؛ وتقدمي تقارير تتضمن معلومات حصيحة وموضوعية ودقيقة يف الوقت املناسب عن نتاجئ الأ وحتديد الأ

داء، مبا يف ذكل نظام حمدد بوضوح للماكفأ ت اجلهة الإدارية املسؤوةل عن الأموال واملوارد؛  ومجيع جوانب الأ
 2النحو الواجب بأأمهية دور هيئات الرقابة وابلتقيد التام مبا أأقر من توصيات." واجلزاءات؛ وابلعرتاف عىل

طار قوي للمساءةل كام ييل: "العنارص وحيدد تقرير وحدة التفتيش املشرتكة  .4 العهد الس يايس املربم " 2الرئيس ية لأي اإ
ىل أأن "و  أ ليات الشاكوى والاس تجابة،و " 2املراقبة ادلاخلية؛ "و " 1مع ادلول الأعضاء؛ " طار قد خلص التقرير أأيضا اإ اإ

ىل الشفافية وأأن تسانده ثقافة مساءةل قوية".  املساءةل ينبغي أأن يستند اإ

تقدمي وتعاجل قمي الويبو الأساس ية "املساءةل عىل النتاجئ" و"املسؤولية البيئية والاجامتعية والإدارية" و"التوجه حنو  .5
عتفتيش املشرتكة، وقد اضطلعت الأمانة بعمل الك من العنارص اليت حددهتا وحدة ال  "اخلدمات عىل مدى الفرتة الثنائية  موسَّ

طار املساءةل فهيا. لصياغة املاضية  هذه العنارص معا  مجعوتفيد هذه الوثيقة يف قميها الأساس ية وتعزيزها وخمتلف عنارص اإ
ىل ادلول الأعضاء لتنظر فهيا وتوافق علهيا.  كإطار للمساءةل يف الويبو، وتقدميها اإ

طار املساءةل يف الويبو -اثلثا   اإ

ىل ثالثيستند اإ  .6 تتسق متاما مع العنارص الرئيس ية لإطار املساءةل واليت  ركئزويه ، ركئز طار املساءةل يف الويبو اإ
 حددهتا وحدة التفتيش املشرتكة، كام هو موحض أأدانه:

 

دارة للمخاطر ،جممتعة يف تشكيل ثقافة مساءةل وشفافية من خالل اتفاقات واحضة ركئزوتسامه هذه ال .7  وأأداء تنظميي واإ
. ويؤكد هنج ركئزويرد يف الأقسام التالية عرض للك من هذه التجابة. أ ليات للشاكوى والاس  و ، عىل املس توى الاسرتاتيجي

ليه  طار املساءةل عىل احلاجة اإ رشادي يف العمل اليويم للمديرين واملوظفني.ليفيد الويبو يف تنفيذ اإ  كدليل اإ

                                                 
2

  A/RES/64/259 



WO/PBC/22/12 
3 
 

 واملنتفعني خبدمات الويبو صلحةالعهد املربم مع ادلول الأعضاء وأأحصاب امل :الأوىل ركزيةال -رابعا 

واملنتفعني خبدماهتا.  صلحةالعهد اذلي أأبرمته مع ادلول الأعضاء وأأحصاب امليه طار املساءةل يف الويبو لإ  الأوىلالركزية  .8
 التالية: التفاقات واملعاهداتوهذا العهد حمفوظ يف 

 لمنظمة؛ويه اليت تنص عىل الولية الأساس ية ل اتفاقية الويبو وتعديالهتا،  "2"

ىل ذكل، تدير الويبو  "1" املقدمة يف جمالت حامية  الأساس القانوين للخدمات يهمعاهدة أأخرى  15وابلإضافة اإ
 امللكية الفكرية وأأنظمة امحلاية العاملية والتصنيف؛

حتديد ومثة اتفاقات أأخرى مع منظامت دولية مثل الأمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية تسامه أأيضا يف  "2"
 املنظمة. ولية

طار النتاجئ يف الويبو  اإ

النتاجئ التنظميية املتوقعة )اليت  يف الوثيقة وحتدد اتثنائيلل ادلول الأعضاء املوافقة عىل وثيقة الربانمج واملزيانية  تتوىل .9
مبجموعة حمددة بوضوح من  وتقاس النتاجئ املتوقعةتنظمها الأهداف الاسرتاتيجية السائدة( واليت ينبغي حتقيقها يف لك ثنائية. 

 مؤرشات الأداء وأأسس املقارنة والأهداف(.مقاييس الأداء )

يف  ،املتوامئةعىل مس توى الوحدة التنظميية وأأهداف املوظفني الأفراد  ،وتفيد خطط العمل الس نوية القامئة عىل النتاجئ .20
 مسؤوليهتا مديرو الوحدات واملوظفون عىل التوايل.اليت يتحمل ، تنفيذ وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة الثنائية

وفقا لرصد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية، بناء عىل احملددة تحقيق النتاجئ املتوقعة املتعلقة ب داء الأ وتنرش الويبو تقارير  .22
ويتيح حوار الأداء اذلي تديره ادلول الأعضاء، واذلي تيرسه . ، ليك تنظر فهيا ادلول الأعضاء وتوافق علهياالربامج وتقيميها

وهو ما تقارير الأمانة، الفرصة لس تخالص العرب من التنفيذ يف فرتة معينة ولتحسني التخطيط والتنفيذ يف الفرتات الالحقة، 
وفقا للنظام املايل للمنظمة ولحئته املالية لك عام،  البياانتوت عد ثقافة التحسني املس متر للأداء والتعمل. تعزيز يساعد عىل 

 وللمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.

التثبيت املوضوعي ملسامهة الربامج يف حتقيق النتاجئ املتوقعة، ولشعبة الويبو للتدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ولية  .21
ن شعبة التدقيق ورصد الأداء يف املس تقبل. لتأأكيد الأداء املقميَّ تقيامي ذاتيا وتقدمي توصيات لتحسني التخطيط  ومن مث فاإ

 ادلاخيل والرقابة الإدارية تعزز املساءةل عن النتاجئ احملققة وأأثرها واس تدامهتا.

دارة اخملاطر  :ةالثاني ركزيةال -خامسا   ادلاخليةواملراقبة اإ

دارة اخملاطر لإ  ةالثانيالركزية متثل ت  .22 ق النتاجئ ياذلي ُأعد لضامن حتق ادلاخلية، واملراقبة طار املساءةل يف الويبو يف نظام اإ
مبا يتسق مع س ياسات املنظمة وقواعدها ولواحئها، وكذكل معايري الأخالقيات والزناهة. وهذا النظام حمدد يف س ياسة الويبو 

دارة اخملاطر.  بشأأن اإ

ىل املراقبة ويستند نظام  .24 طار ادلاخلية اإ  املنظامت الراعية التابعة للجنة تريدواي جلنةادلاخلية املتاكمل يف املراقبة اإ
(COSO)3 ، طار املبادئ التوجهيية ملعايري ادلاخلية يف القطاع العام اليت وضعهتا املنظمة ادلولية املراقبة كام  هو مطبق يف اإ
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املراقبة؛ " بيئة 2ويتأألف نظام املراقبة ادلاخلية من مخسة عنارص: "(. INTOSAI)ملراجعة احلساابت العليا للمؤسسات 
 " الرصد.5" املعلومات والتصالت؛ "4أأنشطة املراقبة؛ "" 2" تقيمي اخملاطر؛ "1"

طار املساءةل يف الويبو " .25 دارة اخملاطر واملراقبة ادلاخلية، يس تخدم اإ  منوذجولتوضيح الأدوار واملسؤوليات املتصةل ابإ
دارة اخملاطر واملراقبة بفعالية  ويتصدى". 4(TLOD)الثالثة  فاعادلخطوط  ىل اإ يتسم ابلرتابط بهنج هذا المنوذج للحاجة اإ

دارة اخملاطر واملراقبة. ولهذا الغرض، يرد والتنس يق،  وعىل حنو يضمن التحديد الواحض للأدوار واملسؤوليات فامي يتعلق ابإ
أأما "اخلط يتحملون مسؤولية اخملاطر ويديروهنا. ومه أأولئك اذلين  –ابعتبارمه "اخلط الأول" لدلفاع التنفيذ  مديريتعريف 

دارة اخملاطر  دارة ختطيط الربامج ، كتكل الوظائف املمثةل والامتثالالثاين" لدلفاع فيتأألف من عديد من وظائف اإ والشؤون ابإ
دارة املنظمة لتعزيز املراقبة يف خط ادلفاع الأول ورصدها. املالية املس تقل، مثل شعبة التدقيق  الضامنويقوم ، اليت أأنشأأهتا اإ

 ادلاخيل والرقابة الإدارية ومكتب الأخالقيات، بدور "اخلط الثالث" لدلفاع.

 بيئة املراقبة

، ومعايري الزناهة، والبنية ويه تشمل السلوك الأخاليقتشمل بيئة املراقبة املعايري املطبقة عىل أأنشطة املنظمة،  .26
املوارد البرشية وممارساهتا. وتوفر هذه املعايري الأساس القانوين للمراقبة  س ياساتو السلطة واملسؤولية، وتوزيع التنظميية، 

 .الثالثة خطوط ادلفاعاليت متثل خط ادلفاع الثاين يف منوذج 

( التفاقات 1022و 1021و 1022نظام موظفي الويبو ولحئته )بعد تعديهل وموافقة ادلول الأعضاء عليه يف ويضم  .27
دارة املوارد البرشية. وتمكل التعماميت الإدارية نظام املوظفني ولحئته، كام الأساس ية بني املوظف ني واملنظمة، وحيدد مبادئ اإ

السلطة اذلي يتيح  تفويضوينص النظام املايل ولحئته عىل حيمك النظام املايل ولحئته تنفيذ الأنشطة والإدارة املالية للويبو. 
 .ومنظمو فعال للمنظمة حتقيق نتاجئها املتوقعة عىل حن

مدونة الويبو دامئا بأأعىل املعايري الأخالقية كام يه حمددة يف  سلوكهم وترصفاهتموجيب أأن يلزتم موظفو الويبو يف  .28
ب لك املوظفون عىل الأخالقيات.للأخالقيات  . وي درَّ

خالقيات، حيث تنص  (ICSC)جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وتضع معايري سلوك  .29 ليه مدونة الويبو للأ أأساسا تستند اإ
، واحليادالولء، والزناهة، عىل أأن املتوقع من املوظفني هو احرتام أأعىل معايري السلوك الأخالقية، مبا يتسق مع مبادئ 

دارتهفعيل أأو ظاهر أأو حممتل يف املصاتضارب والكشف عن أأي واملساءةل الشخصية واحرتام ال خرين، والكامتن،  وقد . حل واإ
، ينشئ بوضوح س ياسة عدم التسامح عىل الإطالق مع أأي شلك من أأشاكل العمليف  التحرشأأصدرت الويبو بياان عن 

يف ماكن العمل أأو فامي اللفظي أأو البدين  الإيذاء، وكذكل التحرش اجلنساين أأو اجلنيس، ويشمل ذكل التحرشالمتيزي أأو 
 يتصل ابلعمل.

تنفيذ س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات بغية توفري امحلاية من الأعامل الانتقامية عند الإبالغ  1021وقد بدأأ يف عام  .10
كراه  والتواطؤ الفساد والغش وردعس ياسة ملنع  1022، وصدرت عام الأخطاءعن   وغسل الأموال ومتويل الإرهاب.والإ

، واخلدمات الشخصية، وأأصدرت الويبو س ياسات تتعلق بقبول الهدااي 1020منذ  بوظيفة للأخالقياتكام بدأأ العمل  .12
عداد  لإعالن اذلمةوبدأأت الويبو تنفيذ معلية . سلوك لإدارة عالقات املوردينال مدونة وأأصدرت أأيضا  كخطوة أأوىل حنو اإ

لك املوظفني يف يقوم املطبقة أأن الس ياسة وتشرتط وهو برانمج يقرتب ال ن من الاكامتل. املايل الاكمل،  للكشفبرانمج 
عالن، وفئات معينة أأخرى، مفا فوق 2-مدمس توى  يداع اإ  لأنفسهم ولأزواهجم وأأفراد أأرسمه. لذلمة ابإ
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ثة للوظائف. ويشرتط نظام موظفي مواصفات ومن الرشوط الرئيس ية ملساءةل املوظفني عن معلهم أأن تتوفر  .11 حمدَّ
ثة للك الوظائف؛ ويف سبيل ذكل، مواصفات الويبو ولحئته وجود  دارة املوارد البرشية مبادرة لتحديث دقيقة وحمدَّ دشنت اإ

ضعت س ياسات لك الوظائف. مواصفات  ىل نظام موظفي الويبو ولحئته  اخلدمةما بعد وقيود  التوظيفوو  استنادا اإ
 واملامرسة الشائعة يف منظومة الأمم املتحدة.

وهو حيدد أأهداف العمل اليت تسامه يف حتقيق الأهداف ، لأداء وتطوير املوظفنيم لإدارة انظا 1009ويطبَّق منذ  .12
شن يف عام من لك موظف. التنظميية املتوقعة  ابلأداء املمتزي لعرفان ظهار الإ  برانمج الويبو للماكفأ ت والتقدير 1024كام د 

 وحتقيق النتاجئ الاس تثنائية.

 تقيمي اخملاطر

ويتوىل أأعامل تقيمي اخملاطر لك املوظفني يف املس توايت خط ادلفاع الأول، مه  من ِقبلهم وامللكَّفونمديرو الربامج  .14
ن  الأحداث اليت تشلكاملالمئة ابملنظمة لتحديد  . وقعتخماطرة وتقدير احامتل وقوعها وأأثرها احملمتل عىل النتاجئ املتوقعة اإ

 تتخذ ملرة واحدةابلتخفيف من وطأأهتا من خالل تدابري  ويريس هذا الأساس لتطوير الاس تجاابت املالمئة للمخاطر، سواء
يف دلى الويبو وجيَرى تقيمي اخملاطر يف س ياق معليات التخطيط اليت تنفَّذ . املتكررةاملراقبة ادلاخلية أأعامل أأو من خالل 

 ، مع تنفيذ اس تعراضات فصلية للمخاطر.فرتات الس نتنيو فرتات الس نة الواحدة 

قوت   .15 ، عىل النحو املطلوبمركزاي بغية حتقيق الاتساق عرب املنظمة، وسعيا للحصول عىل املوافقة تنس يقا اخملاطر  نسَّ
دارة اخملاطر اليت قد هتدد حتقيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية وأأيضا للعمل كخط دفاع اثن.  ويف سبيل حتسني تقيمي واإ

دارة اخمل ق ننتونتاجئها املتوقعة،  كام توفر الأدةل اطر املؤسس ية يف س ياسة الويبو لإدارة اخملاطر. املبادئ الإرشادية لأنشطة اإ
جراءات حتديد اخملاطر املتصةل ابلنتاجئ املتوقعة دلى املنظمة وتدابري التخفيف من وطأأهتا، وحتديد أأولوايت هذه  ذات الصةل اإ

دارهتا، وحتديد الأدوار واملسؤوليات الرئيس ية للك أأحصاب امل دارة اخملاطر املؤسس ية.يف أأن  صلحةاخملاطر واإ  شطة اإ

واليت تعرف بأأهنا ، بقابلية املنظمة لتحمل اخملاطرطلبت موافقة ادلول الأعضاء عليه يتعلق وقد أأعدت الأمانة اقرتاحا  .16
اخملاطر، عىل مس توى واسع النطاق، اليت يوجد دلى املنظمة اس تعداد لقبولها يف سعهيا لتحقيق أأهدافها الاسرتاتيجية  مقدار

 ونتاجئها املتوقعة.

 أأنشطة املراقبة

مبوثوقية التقارير، فامي يتعلق  معقولضامن كفاةل تنفَّذ أأنشطة املراقبة عىل مس توايت خمتلفة يف املنظمة، ويه موضوعة ل .17
وتأأخذ أأنشطة املراقبة أأشاكل املوارد. وصون عالية العمليات وكفاءهتا، والامتثال للس ياسات واللواحئ والقواعد املطبقة، وف

، والتعماميت الإدارية، واملراقبة يف أأنظمة تكنولوجيا املعلومات. وتوثَّق املراقبة مع اخملاطر اليت اللواحئ والقواعدمتنوعة، مثل 
 ختفف من وطأأهتا.

مسؤولية العمل ابعتبارمه  وامللكَّفون من ِقبلهمالربامج يتحمل مديرو د النظر يف املسؤولية عن أأنشطة املراقبة، وعن .18
ويعمل القامئون خط ادلفاع الأول لضامن تطبيق اللواحئ والقواعد والتعماميت الإدارية واملراقبة يف أأنظمة تكنولوجيا املعلومات. 

 رؤيةعتبارمه خط ادلفاع الثاين، حيث ينفذون العمليات اليت متكن مديري الوحدات من ابلإدارة والتس يري بصفة عامة اب
 عىل اخملاطر وضامن الامتثال. والإرشاف براجمهم

ويرد تعريف املساءةل والسلطة مدجما بوضوح يف الأنظمة القامئة للتخطيط للموارد املؤسس ية. ويوقع مديرو الربامج  .19
 السلطة املمنوحة هلم.لمراقبة ادلاخلية يف حدود للتأأكيد الامتثال  خطاب متثيلس نواي 
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 املعلومات والتصالت

لتوثيق املعلومات املتصةل ابلتشغيل والشؤون املالية وغري املالية والامتثال يصف هذا العنرص الفرعي الأنظمة املطبقة  .20
موتبليغها.  فيه عىل أأمهية حيوية لضامن أأن يمتكن املوظفون من  وينطوي شلك هذه املعلومات والإطار الزمين اذلي تقدَّ

 الاضطالع مبسؤولياهتم.

واتسع نطاقه، يف س ياق يف أأنشطة المتويل واملشرتايت،  1004وقد بدأأ تنفيذ نظام للتخطيط للموارد املؤسس ية منذ  .22
، ليشمل عنارص متنوعة 1025و 1020مرشوع شامل للتخطيط للموارد املؤسس ية وافقت ادلول الأعضاء عىل تنفيذه بني 

الأعامل اليت يتيحها نظام  اس تخبارات يزتايد دوردلمع الإدارة الشامةل واملتاكمةل القامئة عىل النتاجئ يف الويبو. وسوف 
داريةؤسس ية التخطيط للموارد امل دارة للمتكني من اختاذ القرارات بشفافية ويف الوقت املناسب. فورية يف توفري بياانت اإ  لالإ

ىل ادلول الأعضاء.  النظاميةويتسم التصال ابلأطراف اخلارجية ابتساع نطاقه ومشوهل، ويتجاوز جمرد تقدمي التقارير  .21 اإ
فهيا واملنتفعني خبدماهتا من خالل موقعها الإلكرتوين  صلحةامل ولأحصابالأعضاء  هادلول مس تفيضة وتتيح الويبو معلومات 

ىل جان نواع اخملتلفة من الواثئق والبياانت، هذا اإ ب وأأيضا من خالل قنوات عديدة أأخرى. وقد أأنشأأت املنظمة تصنيفات للأ
 .املبادئ التوجهيية للتعامل مع هذه الواثئق والبياانت

 الرصد

عامة خط ادلفاع الثالث مضن منوذج خطوط ادلفاع الثالثة، وهو ينطوي عىل ميثل هذا العنرص الفرعي بصفة  .22
 اس تعراض مس متر لأنشطة املنظمة ومعامالهتا عرب الزمن من أأجل تقيمي الأداء والامتثال هبدف حتديد مدى فعالية املراقبة.

ىل ادلول الأعضاء وتقدم  .24 والتوجيه فامي يتعلق احملايدة شورة امل وترفع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة تقاريرها اإ
دارة اخملاطر.  ابملراقبة ادلاخلية واإ

وتعمل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ابعتبارها هيئة الرقابة ادلاخلية املس تقةل اليت تضطلع ابلرقابة املوضوعية  .25
يت يصدرها مراجع احلساابت اخلاريج واليت وتتعقب الشعبة التوصيات الواملهنجية واملس تقةل لتنفيذ الربامج والعمليات. 

ىل ادلول الأعضاء.  ذا مل تقبل الإدارة التوصيات، تصدرها الشعبة نفسها، وترفع تقارير بشأأهنا، وترفع تقارير عن تنفيذها اإ واإ
م تربير واحض ذلكل.  يقدَّ

جراء أأعامل التقيمي ووحدة التفتيش املشرتكة يه هيئة الرقابة اخلارجية املس تقةل يف منظومة الأمم املت .26 حدة، وامللكفة ابإ
ىل الرؤساء التنفيذيني عىل مس توى املنظومة.  والتحقيقوالتفتيش  وتتعقب الوحدة أأيضا وضع التوصيات اليت تصدرها اإ

ىل دولها الأعضاء.والهيئات الترشيعية. أأما رفع التقارير عن تنفيذ هذه التوصيات   فهو يكون من املنظمة اإ

هلم ويتيح  ، ويشمل ذكل فريق الإدارة العليا،للك املوظفني لإدارة الأداء وتطوير املوظفني أأهدافاوحيدد نظام الويبو  .27
 .الاطالع عىل ال راء والتعليقات

طار التنظميي للمنظمة. بياانتويعطي املراجع اخلاريج حلساابت الويبو رأأاي عن  .28  الويبو املالية وعن الامتثال لالإ

 أ ليات الشاكوى والاس تجابة: ةالثالث ركزيةال -سادسا 

ىل أ ليات جيدة الإعداد والأداء للشاكوى والاس تجابة.  ةالثالثالركزية ستند ت  .29 ووفقا لوحدة لإطار املساءةل يف الويبو اإ
هنا "ال لية اليت يتس ىن من خاللها لأحصاب املصلحة مساءةل منظمة ابلس تفسار عن قرار التفتيش املشرتكة،  جراء أأو فاإ أأو اإ

ىل وينبغي اعامتد الشفافية والضوابط ادلاخلية ومعليات التقيمي لتقليص احلاجة ة وتلقي رد مناسب عىل تظلمهم. س ياسة عام اإ
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ىل أأدىن حد.  من أأجل مساءةل وينبغي اعتبار أ ليات الشاكوى والاس تجابة أ خر مالذ لأحصاب املصلحة أ ليات الشكوى اإ
وينبغي أأن تضمن هذه ال ليات  5ك قضية تتطلب اس تجابة مهنا."املنظمة وأ خر وس يةل تدرك من خاللها املنظامت أأن هنا

 مالمئة. مواعيدويف  معاجلة الشاكوى والشواغل عن طريق قنوات اثبتة

وتواصل الويبو حتسني اس تجابهتا للك أأحصاب املصلحة فهيا، ومن بيهنم ادلول الأعضاء، واملنتفعني خبدمات الويبو،  .40
نشاء أأفرقة مدربة جيدة ومكرسة خلدمة الزابئن، تس تطيع وامجلهور بصفة عامة.  م أأن تقدوتشمل اسرتاتيجيات الويبو اإ

وتعمل لساعات ممتدة مع توفري تغطية للغات من خالل اس تخدام الاس تفسارات العامة واحملددة، اس تجاابت موهجة عىل 
 ماكتب الويبو اخلارجية.

ى الزن  .42 واليت تنص لرشاء السلع واخلدمات،  للرشوط والأحاكم العامةفقا عات اليت تنشأأ عن أأنشطة الرشاء و اوتسوَّ
ىل تسوية أأي نزاع أأو  الإخالل بسبب العقد أأو بسبب  جدل أأو مطالبةعىل أأن يبذل الأطراف قصارى هجدمه للتوصل وداي اإ

هنائه أأو ب ىل تسوية ودية من هذا القبيل عن . بطالنهعقد ما أأو اإ ، فاإن املصاحلةطريق وعندما ترغب الأطراف يف التوصل اإ
، أأو وفقا لإجراء أ خر للمصاحلةالأونس يرتال نظام ، أأو للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري ادلويلجيب أأن تمت وفقا  املصاحلة

 من هذا القبيل طبقا ملا يتفق عليه الأطراف.

 عدد من أ ليات الشكوى:ويتاح للموظفني  .41

دارة املوارد البرشية أأو 1" مكتب أأمني املظامل؛ "2غري الرمسية للزناعات، ويه تشمل: " للتسويةقناة  "2" " اإ
 املوظفني. مجعية" 2من مس توى أأعىل؛ " مرشف

مكتب  رئيسمكتب الأخالقيات، اذلي يضطلع بوظيفة مس تقةل داخل مكتب املدير العام. ويسدي  "1"
من املبلغني  ابلنتقامقية ويتحمل مسؤوليات خاصة تتعلق الأخالقيات املشورة والإرشاد يف املسائل الأخال

 اخملالفات. عن

هيئة  لطعونالويبو لمفجلس القرارات الإدارية. لإعادة النظر يف حيدد نظام املوظفني ولحئته أ ليات رمسية  "2"
دارية يشارك فهيا املوظفون، ويه منشأأة لإسداء املشورة للمدير العام مىت  موظف أأو رات يف أأحد القرا طعناإ

 5.22. وبعد استنفاد لك الوسائل املتاحة مبوجب املادة متوىفموظف حقوق رشعي من مس تفيد أأو  موظف سابق
 احملمكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلوليةمن نظام املوظفني ولحئته، يكون للموظف احلق يف الطعن دلى 

 لتكل احملمكة. الأسايسالنظام )"احملمكة"( وفقا للرشوط احملددة يف 

 وفامي ييل فقرة قرار مقرتحة. .42

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات  .44
عضاء يف الويبو ويف الاحتادات، الك فامي  ادلول الأ

 ، مبا ييل:يعنيه

التصديق عىل توحيد عنارص  )أأ(
 ركئز الثالثاملساءةل الرئيس ية وفقا لل

ع2التالية: " ضاء " العهد املربم مع ادلول الأ
وأأحصاب املصلحة واملنتفعني خبدمات 

                                                 
5

  JIU/REP/2011/552 ، ص 
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اإدارة اخملاطر واملراقبة و " 1الويبو؛ "
أ ليات الشاكوى و " 2ادلاخلية؛ "

الواردة يف الوثيقة  ،والاس تجابة
WO/PBC/22/12 طار ، لتشلك معا "اإ

 املساءةل يف الويبو"؛

الإحاطة علام بتنفيذ توصيات  )ب(
شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية 

طار و  وحدة التفتيش املشرتكة لتحديد اإ
احلصول عىل للمساءةل يف الويبو و 

 عليه. املوافقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة عن أأطر املساءةل يف منظومة املعايري املرجعية التقدم احملرز يف تنفيذ 
 (JIU/REP/2011/5الأمم املتحدة )

 مت تنفيذه قيد التنفيذ 

العهد املربم مع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة  – الأوىل ركزيةال
 واملنتفعني خبدمات الويبو

  

 من معايري وحدة التفتيش املشرتكة بوجود 2املعيار املرجعي يتصل 
طار واحض للمساءةل، ويشمل ذكل وجود تعريف، ووضوح املسؤولية  اإ

ويف متناول وهو يشدد عىل أأمهية جعل الإطار متاحا عن تنفيذه. 
ن وافقت علهيا ادلول . امجلهور ن هذه الوثيقة، اإ ووفقا ذلكل، فاإ

الإلكرتوين للويبو، وكذكل عىل موقع  الأعضاء، ستتاح عىل املوقع
ش بكهتا الإلكرتونية ادلاخلية حبيث يس تطيع امجلهور وموظفوها أأيضا 

لهيا.  النفاذ اإ

√ 

ستنفَّذ ابملوافقة 
 عىل هذه الوثيقة

 

" 2"ما ييل: عىل حيث تشدد ، ركزيةال هذه 4-1املعايري املرجعية تعاجل 
وأأن تكون ابلطابع التشغييل الإدارة القامئة عىل النتاجئ تتسم ينبغي أأن 

ىلمتسقة مع الولايت والأهداف التنظميية، وينبغي أأن  خطط  تنحدر اإ
موثوقة ينبغي أأن جتري املنظامت تقياميت " 1معل الوحدات والأفراد؛ "

ىل أأحصاب الانتفاع تركز عىل  وتبلغ النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات اإ
ينبغي أأن يكون دلى املنظامت س ياسة اثبتة ومنفذة " 2املصلحة؛ "

بفعالية للكشف عن املعلومات، مع الكشف عن التقارير املالية الس نوية 
 ونتاجئ الربامج ونتاجئ التقيمي والتدقيق.

√ 
 4املعيار املرجعي 

)س ياسة الكشف 
عن املعلومات 

 (الرمسية

√ 

 1املعياران املرجعيان 
النتاجئ( )الإدارة القامئة عىل 

 )التقيمي( 2و

دارة اخملاطر واملراقبة ادلاخلية – ةالثاني ركزيةال    اإ

 بيئة املراقبة

، حيث ةالثاني ركزيةمن الهذا العنرص الفرعي  8-5املعايري املرجعية تعاجل 
" ينبغي تطبيق س ياسات السلوك الأخاليق 2عىل ما ييل: " شددت 

نفاذها؛ " الغش وماكحفة وماكحفة الفسادومعايري الزناهة  " وضوح 1واإ
وتنفيذها  وتناس هباعدم الامتثال للس ياسات واللواحئ وعقوبته عواقب 

" مساءةل املوظفني عىل 2الأداء املمتزي؛ " وتقديرعىل لك املس توايت، 
ثة؛ "مواصفات معلهم عىل أأساس  " تطبيق س ياسات 4وظيفية حمدَّ

 .اخلدمةوما بعد والتوظيف الختيار ل

√ 

 7املعيار املرجعي 
مواصفات )

ثة  وظيفية حمدَّ
ومكتوبة للك 

 املوظفني(

√ 

)السلوك  5املعايري املرجعية 
ىل ذكل(   6والأخاليق وما اإ

 العقوابت)س ياسة 
)س ياسات  8وواملاكفأ ت( 

ىل والتوظيف الاختيار  وما اإ
 ذكل(
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 تقيمي اخملاطر

، حيث ةالثاني ركزيةهذا العنرص الفرعي من ال 9املعيار املرجعي يعاجل 
أأن يكون دلى املنظمة س ياسة رمسية لإدارة اخملاطر املؤسس ية يشرتط 

 .مرتابطةمبهنجية تنفَّذ 

 √ 

 أأنشطة املراقبة

 ،ةالثاني ركزيةهذا العنرص الفرعي من ال 21-20املعايري املرجعية تعاجل 
" ينبغي أأن تكون سلسةل الأوامر وتفويض 2حيث تشدد عىل ما ييل: "

ومتاكمةل مع أأنظمة التخطيط للموارد  ومرتابطةوواحضة متوامئة السلطة 
" ينبغي أأن يتضمن نظام املنظمة املايل ولحئته س ياسات 1؛ "املؤسس ية

ساءة الترصف يف الشؤون املالية، وأأن ينفَّذ بطريقة معلية؛  ضد الغش واإ
طار اباملديرون يشهد " ينبغي أأن 2" لمتثال للمراقبة ادلاخلية يف اإ

 تفويضات السلطة املمنوحة هلم.

 √ 

 املعلومات والتصالت

، حيث ةالثاني ركزيةهذا العنرص الفرعي من ال 22املعيار املرجعي يعاجل 
ىل املعلومات  يشدد عىل أأن املوظفني ينبغي أأن يمتكنوا من النفاذ اإ

املوثوقة اليت هتمهم دلمع اختاذ القرار مبا يتسق مع السلطات املمنوحة 
وينبغي أأن يكون ابملنظمة نظام مطبق ابلفعل لالتصالت ادلاخلية هلم، 

 واخلارجية.

√ 

املعيار املرجعي 
)س ياسة الكشف 

عن املعلومات 
 (الرمسية

 

 الضامن

 ركزيةهذا العنرص الفرعي من ال 25و 24املعياران املرجعيان يعاجل 
" ينبغي أأن ي رَصد أأداء الرؤساء 2حيث يشددان عىل ما ييل: "، ةالثاني

جراءات للتصحيح  وكبارالتنفيذيني  املديرين واملوظفني وأأن ت تخذ اإ
" تعقب توصية هيئات الرقابة ادلاخلية واخلارجية 1حسب الاقتصاء؛ "

 وتنفيذها وتقدمي تربير واحض يف حال عدم تنفيذها.

√ 
 25املعيار املرجعي 

)س ياسة الكشف 
عن املعلومات 

 (الرمسية

√ 

 )الأداء( 24املعيار املرجعي 

   أ ليات الشاكوى والاس تجابة – ةالثالث ركزيةال

، حيث يشددان ةالثالث ركزيةهذا ال 27و 26املعياران املرجعيان يعاجل 
ىل أ ليات غري رمسية 2عىل ما ييل: " " ينبغي أأن يتاح للموظفني اللجوء اإ

" ينبغي أأن يتاح للموظفني وغري املوظفني وأأحصاب 1للشكوى؛ "
ىل أ ليات رمسية للشكوى،  واملورديناملصلحة/ املس تفيدين  اللجوء اإ

 وجيب أأن تس تجيب املنظمة لشاكوامه.

 √ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


