
 

 

A 

WO/CC/73/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 أأغسطس 2التارخي: 

 
 
 

 للتنسيق الويبو جلنة
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 2016أأكتوبر  11اإىل  3من  جنيف،

 
 

 األخالقيات ملكتب السنوي التقرير

عداد من مانة اإ  الأ

نشائه يف يونيو  .2015فامي ييل تقرير عن أأنشطة مكتب الويبو للأخالقيات يف عام  يرد .1  2010ورفع املكتب منذ اإ
ىل ادلول الأعضاء.  ىل املرفوع اخلامس التقرير هو وهذاالتقارير عن أأنشطته اإ  .امجلعيات اإ

 بشأأن: مخسة أأعوام من رفع التقارير 2016 – 2012

 تأأثريهأأنشطة مكتب الويبو للأخالقيات و 

ابلامتيش مع قمية برانمج التقومي الاسرتاتيجي يف الويبو ويه  2010 يونيو يف لأخالقياتامكتب  نشئأ  
 "املسؤولية البيئية والاجامتعية والإدارية".

من العمليات بدأأ مكتب الأخالقيات دورة رفع التقارير الس نوية عن  اكمةلتقوميية أأول س نة  وبهناية
 عن تقريرا 2012 لعام البرشية املوارد عن الس نوي التقرير يف الأخالقيات مكتب عرضو أأنشطته. 
 2010/2011.1يف  تأأثريهو  أأنشطته

                                                
1
 .2012أأكتوبر  9اإىل  1جلنة الويبو للتنس يق، ادلورة السادسة والس تون )ادلورة العادية الثالثة والأربعون(، من  WO/CC/66/1 الوثيقة 
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 2013و 2012الأخالقيات عن الأنشطة يف  ملكتبالثاين والثالث  ناالتقرير  رضع   2014و 2013 ويف
 2.البرشية املوارد عنالتقارير الس نوية  يف خمصصةعىل التوايل مكرفقات 

 مكتبالرابع عن أأنشطة  التقرير للتنس يقجلنة الويبو  عىلالأخالقيات  مكتب عرض، 2015 ويف
 3يف تقرير س نوي منفصل. 2014يغطي عام  اذليالأخالقيات 

 وتأأثريه خلامس ملكتب الأخالقيات عن أأنشطة املكتبوهو التقرير ا 2016 تقرير  نفَس هذا النسق  ويتبع
 .2015يف 

 أأساس ية معلومات .أأول
ىل أأمهية حتقيق املنظمة لأعىل معايري ت  .2 نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية اإ  والزناهة. املقدرةو  كفاءةالشري اتفاقية اإ

نشاء نظام شامل للأخالقيات والزناهة يف الويبو مبادرة تدخل مضن برانمج التقومي الاسرتاتيجي، اذلي بدأأ تعمميه يف  وميثّل اإ
 .2013 عام يف أأنشطة الويبو بعد اس تكامهل

 الهيلك .اثنيا
هو رئيس مكتب الأخالقيات، اذلي يقدم تقاريره  هعن املسؤولو . 2010 يونيو يف للأخالقيات الويبو مكتب أأنشئ .3
 التالية: الأربعة اجملالت الأخالقيات مكتب أأنشطة وتشمل. العام املدير اإىل

 رتوجيية؛ال نشطةالأ  )أأ(
ىل امل قدمة رسيةال  شورةامل و  )ب(  املوظفني؛ ومجيع واملديرين العليا الإدارة اإ
 الس ياسات؛ وصياغة واملعايري القواعد ووضع )ج(
 .الأخالقيات ملكتب اخملصصة الس ياسات وتنفيذ )د(

 .الأخرى الويبو خدمات عن مس تقل واملكتب .4

 الأنشطة الرتوجيية اثلثا.
 والزناهة الأخالقيات عىل التدريب

جباري لفائدة مجيع املوظفني عىل لك 2012س ياسة الويبو للأخالقيات والزناهة يف عام  اإطالق منذ .5 ، ن ّظم تدريب اإ
دارة الأخالقيات مكتب ويتوىلمس توايت املنظمة.  دارة مع الوثيق ابلتعاون التدريب برانمج اإ دارة ومكتب البرشية املوارد اإ  اإ

 .خارجيون مدّربون تقدميه يتوىلو  الاسرتاتيجي، التقومي برانمج مرشوعات

 الأهداف

 واملبادئالتدريب مع قمي املنظمة وس ياساهتا بشأأن السلوك الأخاليق ويامتىش مع املامرسات التدريبية اجليدة  يتوافق .6
 .معوما هبا املعرتف الأخالقية

                                                
2
 2013أأكتوبر  2سبمترب اإىل  23، جلنة الويبو للتنس يق، ادلورة السابعة والس تون )ادلورة العادية الرابعة والأربعون(، من WO/CC/67/2 الوثيقة 

 .2014سبمترب  30اإىل  22، جلنة الويبو للتنس يق، ادلورة الس بعون )ادلورة العادية اخلامسة والأربعون(، من WO/CC/70/1 والوثيقة
3
 .2015أأكتوبر  14اإىل  5والأربعون(، من  السادسة)ادلورة العادية  احلادية والس بعونجلنة الويبو للتنس يق، ادلورة ، WO/CC/71/3 Rev الوثيقة 
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 :التالية الأهداف حتقيق اإىل حتديدا، ،التدريب ويريم

 الأخالقيات؛ ثقافة تعزيز 
  ابلسلوك اخلاصة والاعتبارات والأدوات والس ياسات ابملبادئ املنظمة مس توايت لك عىل الوعي ذاكءاإ و 

 الويبو؛ يف الأخاليق
 املنظمة؛ يف والثقة واملديرين، الزمالء بني الثقة وزايدة 
 القرارات؛ اختاذ معلية يف املساءةل وتعزيز 
 عطاء" – الأخالقية القيادة وتدعمي  ".الهرم أأعىل يف املثل اإ

 النتاجئ

 :املنشودة النتاجئ ييل فامي .7

 لسمعة ابلنس بة الأخاليق السلوك ولأمهية العمل، ماكن يف" والزناهة"الأخالقيات  ملعىن مشرتك فهم ضامن 
 املنظمة؛

  الأساس ية؛ الأخالقية املبادئ جمال يف تدريبل ل  املوظفني مجيع تلقي ضامنو 
  الويبو؛ يف املتوقعة السلوك ومعايري الأخالقيات بشأأن متسقة رساةل تعزيزو 
  ذاكءو  .املوظفني دلمع حاليا   القامئة ابلآليات الوعي اإ

 التدريب طبيعة

ىل املشاركني مجموعة وهو نشاط ت قدَ  ؛الويبو يف املنطبقة الأخالقية والقمي للمبادئ اس تعراض يف التدريب يمتثّل .8 م فيه اإ
الأخالقية والعمل عىل تسويهتا ابس تخدام منوذج من مناذج اختاذ  القضاايمن احلالت الإفرادية وي طلب مهنم الكشف عن 

رى مناقشة حول العقبات القرارات؛ وي قدَ  م عرض عن مكتب الأخالقيات وأأنشطته واخلدمات اليت يوفرها للموظفني؛ وُت 
 ويقودها يوم نصف دومت مبارشة دوراتالتدريب  شملالشائعة اليت حتول دون الزتام السلوك الأخاليق، وكيفية ُتاوزها. وي 

 مقدم لختيار منافسة وأأجريت. املوحد املتحدة الأمم نظام يف الأخالقيات عىل التدريب يف اخلربة ذوي من خارجيون مدّربون
 .التدريب

 للتعمل مكرجع للأخالقيات الويبو مدونة

لك موظف يف شلك وريق يف ادلورة  تلقاهمقدم التدريب اخلاريج ومكتب الأخالقيات دليل مشارك مفّصل  أأعدّ  .9
 أأساس ية تعمل نقاط عىل وحتتوي التدريب أأثناء املشاركونالتدريبية. واجلزء الأول من ادلليل عبارة عن كراسة معل يس تخدهما 

 مكتب أأعده اذلي الويبو، يف الأخالقيات دلليل الاكمةل النسخة فيشمل الثاين اجلزء أأما. احلالت عن ومالحظات
تفظ داةكأ  لالس تخدام الأخالقيات  أأن توجه التدريبقواعد  تومضن. يف العمل يف العمل اليويم لس تخداهما مكرجع به ُي 

 .عىل النحو الأمثل املؤسس ية لرسائلا

 ودليل للأخالقياتالويبو  مدونة تطلقوأ  الورقية الشخصية من دليل الأخالقيات.  نسخاهتم املوظفونتلقى  كام .10
  .يةيف بداية الربامج التدريب  الويبو يف الأخالقيات
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 واملبادئ القميمدونة الويبو للأخالقيات: 
 :اكلتايل يهالواردة يف مدونة الأخالقيات  الستقمي ال

 ؛الاس تقاللية 
  ؛الولءو 
  ؛احليادو 
  ؛الزناهةو 
  ؛املساءةلو 
  احرتام حقوق الإنسانو. 

 :ييل مبا لأخالقياتا مدونة يف الواردة الس بعة املبادئ وتتعلق

 املصاحل؛ تضارب 
  ساءة اس تعامل السلطةو  ؛اإ
 الاحرتام؛ يسودهاببيئة معل  والالزتام 
  الأخرى؛ الاس تحقاقات وأأ  اجملامالت وأأ  اتالتكرمي وأأ  الهداايو 
  املنظمة؛ مواردو 
 ورسية املعلومات؛ 
  اخلدمةبعد  ما مرحةلو. 

 2015 - 2012خالقيات الويبو اخلاص ابلأ تدريب 

 مشاراك 1618: املشاركني عدد اإجاميل

 :التدريب فئات

  ادلورات المتهيدية أأثناءاجللسات 

 لأخالقياتاب اخلاصة ادلورات التدريية النظامية 
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ّرب .11 منذ اإطالق س ياسة الويبو للأخالقيات  يف اجملموع( اموظف 1618) حديثا املعّينون فهيم مبن املوظفني لك د 
ىل املنظمة أأن يشاركوا حديثا املنضمني وعىل املوظفني والزناهة.  لزاما اإ يف ادلورات المتهيدية وادلورات التدريبية اخلاصة اإ

 ابلتدريبرمس البياين اليف املعلومات الواردة  وتتعلقعن الأخالقيات.  جلسة المتهيدية مجيع ادلورات تخالقيات. ومللأ اب
ىل املوظفني   .2012اهة يف لأخالقيات والزن اب اخلاصالتدريب  ءمنذ بدامل قدم اإ

ثر  التدريب بعد ما ابس تقصاء امل قاس الأ

رسال اس تق مت .12 ىل  اءصاإ لكرتوين اإ من  مشاراك 44. ورّد عىل الاس تقصاء 2015ية يف التدريب  ادلورات املشاركني يفاإ
ىل درجة ال  – 51أأصل   .مثةلامل عينة ويرىق ذكل اإ

ذالاس تقصاء أأن التدريب ترك انطباعا حس نا دلى املشاركني،  وأأكّد .13 ادلورة "ممتازة"  أأن اجمليبني من ابملائة 43اعترب  اإ
 ."جيدة" اعتربوها% 41و

ل أأن البعض  وأأساليبهحمتوى التدريب بوجه عام اس تحس نوا قد حصيح أأن املشاركني و  .14 ىل عدم اتساع أأشار قد اإ اإ
بعض املواضيع مثل  يفالتعمق  ىلشعر املشاركون ابحلاجة اإ للحالت. كام  معمقجراء حتليل لإ  الوقت اخملصص للتدريب

عداد عند لتطبيقهاالأنشطة اخلارجية وتضارب املصاحل. وأأحاط مكتب الأخالقيات علام هبذه التعليقات  ذاكءفعاليات  اإ الوعي  اإ
 .2016 يفخالقيات ابلأ 

 ومن التعقيبات الأخرى الواردة ما ييل: .15

 تقريبامجيع احملارضين  ومنححفز التفاعل أأثناء التدريب  اذلي املفتوح ملناقشاتا نسق املشاركون اس تحسن 
آرا عن التعبريفرصة   ؛مطروحةحمددة  عاتو موض بشأأن مشاغلهمو  هئمأ

 ىلما  موقف فهمسوء  يؤدي قدفالعمل.  بيئة يفالثقة  موضوع بأأمهيةاملشاركون  وشعر  نزاع؛ نشوب اإ
 ذاحلالت الإفرادية  من اس تفادوا كام الاطالع عىل والآراء/الإدراك، كام اس تحس نوا  احلقائق أأهنا توحض اإ

 (؛عضو دوةل من الهدااي/تلقي الهدااي أأخذ)مثل  املنظمة متثيل عند املصاحل تضاربحالت 
 مبدونة الويبو للأخالقيات؛ ابلإملاماحلالت الإفرادية  هلم ومسحت 
 العمل؛ كراس واس تحس نوا 
 اليومية احلياةأأن السلوك الأخاليق قابل للتطبيق يف  ووجدوا. 
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نرتانت( ادلاخلية الش بكة عىل للمكتب اخملصص املوقع  )اإ

جراء .16 ملكتب الأخالقيات عىل الش بكة ادلاخلية  صصاخمل موقعلل 2016يف  شاملنياس تعراض وحتديث  من املزمع اإ
نرتانت(  الويبو للأخالقيات، ودليل الأخالقيات يف الويبو )اذلي يش متل عىل  مدونةت رش ون  . 2012عام  يفاذلي أأنشئ )اإ

ىل روابط عن فضال(، واحضة رشوح مع ،ذات الصةل مبادهئاو مجموعة من س ياسات الويبو   واملعلومات الصةل ذات املوارد اإ
 .املوقع الإلكرتوين عىل الأساس ية

 ديرين ومجيع املوظفنياملشورة الرسية امل قدمة اإىل الإدارة العليا وامل رابعا.
منذ قبل ذكل و  الأخالقيات مكتب رئيس اكنو ، 20154سبمترب  15يوم مكتب الأخالقيات  رئيس نّيِ ع   .17

 بصفة مؤقتة. ملكتباعن  مسؤولفصاعدا  2014 أأغسطس

 :التالية املشورة طلبات 2015 يف الأخالقيات مكتبتلقى و  .18

 ؛اخلارجية الأنشطة بشأأن طلبات أأربعة 
  ؛بشأأن الهدااي و/أأو الضيافةواحد  طلبو 
  ؛ابلعمل املرتبطة املسائل بشأأن طلبات ةثالثو 
  عالنطلبات بشأأن  ةأأربعو  ؛املصاحل/الاستامثرات اإ
 ؛طلبات بشأأن تضارب املصاحل وثالثة 
  يةالانتقام الأعامل من  ايةامحلواحد بشأأن  وطلب. 

وأ خطر املوظفون  الأخالقيات مكتب رئيس ولية نطاق عن خارجة أأهنا تبنّي ولكن  لتلقي النصيحة طلباتأأربعة ووردت 
 اإىل وحدات الويبو الأخرى. واأأحيلابلإماكنيات املتاحة الأخرى عند الإماكن أأو 

 وضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات خامسا.
 املايل الكشف س ياسة

عالن املصاحل يف عام  يف .19 احل املالية طبقا للمعايري ، والكشف عن املص2013أأعقاب تنفيذ س ياسة الويبو بشأأن اإ
لع  كبار  خيص فاميأأجل وضع س ياسة جديدة بشأأن الكشف املايل  منادلاخيل  عملابلاحملاسبية ادلولية للقطاع العام، اضط 
بسبب الغياب املؤسف لرئيس مكتب  2014ذكل العمل بصورة مؤقتة يف عام  ع لّقاملوظفني وبعض املوظفني احملّددين. و 

ىل  وتسعى. 2016واس تمكل يف الأخالقيات،  ىل احلاجة بني املناسب التوازن حتقيقاملنظمة اإ  يف املوظفني وحق املعلومات اإ
ىل أأيضا وستسعى. اخلصوصية طار مراعاة اإ دارة اإ ومن  .الأمانة قبل من تنفيذهام اجلاري ادلاخلية الضوابط ونظام اخملاطر اإ

 .2016العمل بهناية  اس تكاملاملتوقع 

 الس ياسات اخملصصة ملكتب الأخالقيات تنفيذ سادسا.
ساءةلتعاون يف نشاط رقايب أأو الإبالغ عن النامجة عن امن الأعامل الانتقامية  ايةامحل اسةيس   غري ذكل ك أأو السلو  اإ

 من اخملالفات

ساءة سلوك أأو تظلّ  .20 غري  س ياسة امحلاية من الأعامل الانتقامية النامجة عن التعاون يف نشاط رقايب أأو الإبالغ عن اإ
مجيع متثل الإطار العام محلاية و  2012سارية يف الويبو منذ عام  ("اخملالفات عن املبلّغني حامية س ياسة")ذكل من اخملالفات 

                                                
4
 .عقب مسابقة ملكتب الأخالقيات التابع ملكتب الويبو للأخالقيات التابع ملكتب املدير العام ويه من رعااي سورينام رئيسة   رادهاكيشونالس يدة ش يرتا ينت ع   
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أأو محلاية من يعدون تقريرا يبلغون  ،ه الس ياسةتفَ ر  املشاركة يف معل رقايب كام عَ  النامجة عناملوظفني من الأعامل الانتقامية 
 فيه عن اخملالفات.

الأعامل الانتقامية  بشأأنمكتب الأخالقيات الشاكوى  يتلقىمع س ياسة امحلاية من الأعامل الانتقامية،  وابلامتيش .21
ذا اكن اس تعراضا مبدئيا ليحدِ  وجيرى  الاس تعراض أأساس وعىلابمحلاية.  مشمول نشاطا أأجرىقد الشكوى  مقدمد ما اإ
ذا الأخالقيات مكتب ُيدد للشكوى املبديئ  .املعين للموظف املناس بة وامحلايةللوهةل الأوىل انتقام  قضيةوقعت  ما اإ

املكتب  السابقة وبدأأ  يف هناية فرتة الإبالغ أ جراي نيأأولي نياس تعراضاس تمكل مكتب الأخالقيات  2015 عام ويف .22
آخر واس تمكهل طار  خارجتقع وملا تبني أأن الشاكوى . اس تعراضا أ مكتب  يكن عىلمل  ،يةالانتقام الأعامل امحلاية من س ياسة اإ

جراءات أأخرى.  أأن يتخذالأخالقيات   هيئاتلعدد الاس تفسارات يف  مماثلالويبو يف عدد الاس تفسارات بأأن  قارنةوتفيد املاإ
 الأمم املتحدة الأخرى.

عالن  العام للقطاع ادلولية احملاسبية املعايري تقتضيه كام مرتابطة أأطراف بني معامالت عن والكشف املصاحل اإ

عالن املصاحل فامي خيص موظفي الويبو من  يتوىل .23  أأولمدير  رتبةمكتب الويبو للأخالقيات مسؤولية تنفيذ برانمج اإ
(D1 )للقطاع ادلولية احملاسبية للمعايري الامتثال أأسفر وقد. عالية اطرخمل املعّرضة الأخرى الفئات من دودحم وعدد فوق، مفا 

ضافية متطلبات عن العام  الإبالغ فرتة يف ،ومت(. D2) اثن مدير رتبة من للموظفني ابلنس بة الكشف خيص فامي اإ
 يتعلق فاميمع متطلبات الكشف احملّددة يف املعايري احملاسبية املذكورة  ابملائة 100 بنس بة امتثال حتقيق ،2015 لعام

 .مرتابطة أأطراف بني تابملعامال

 املوحد مع أأفضل املامرسات يف نظام الأمم املتحدةاملواءمة  سابعا.
ىل  يف 2015بنشاط عام قيات شارك مكتب الويبو للأخال .24 ش بكة أأخالقيات املنظامت املتعددة الأطراف اليت تسعى اإ

 منتدى مبثابة والش بكةداخل منظومة الأمم املتحدة.  القياتخابلأ  املتعلقة القضااي بشأأن ظومةاملن مس توى عىل لتعاونل الرتوجي 
 لها التابعة ادلولية املالية واملؤسسات ادلولية واملنظامت املتحدة الأمم منظومة هيئات يف الأخالقيات وظائفعن واسع 
 .ابتبادل س ياسات الأخالقيات وممارساهت املنتدى ويسمح

ن .25 ىل  اإ جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإ
لتقرير الس نوي ملكتب ابالإحاطة علام "
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