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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  23 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (واألربعون التاسعة العادية الدورة) والسبعون اخلامسة الدورة
 2018أأكتوبر  2سبمترب اإىل  24جنيف، من 

 األخالقيات ملكتب السنوي التقرير
عداد مانة من اإ  الأ

ىل  2017 يوارر 1ملكتب الأخالقياتا للفرتة من  تو  ذه  الوييةة ع ى االتةررر الن وو ت  .1  .2017 دينمرب 31اإ

 معلومات أأساس ية أأوًل.

طار  نظام شامل للأخالقيات والزناذةكجزء من  2010دور مكتب الويبو للأخالقيات، اذل  ُأنشئ يف عام  .2 يف اإ

وأأداهئم ملهاهمم بأأع ى من توايت  مظفني وغريمه من العاملني لوظائفهضامن احرتام املو ذو  برانمج التةومي الاسرتاتيجي،

التالية كتب املنوولية عن الوتاج امل يتحمل و  الزناذة، وذكل عن طريق تعزرز يةافة الأخالقيات والشفافية واملناءةل.

 :خاص بوجه

ال للأخالقيات يف الويبو وتطورر  وتوفيه  تعزرزا للزناذة والامتثال واحرتام قواعد ضامن وضع برانمج فع (أأ  )

 النلوك الأخاليق عود توفيه أأعامل املوظمة؛



WO/CC/75/INF/2 
2 
 

ىلوتعزرز الامتثال املواسب والنلوك املهين الأخاليق يف املوظمة عرب النعي، بشلك مويوق،  (ب ) تةدمي ما يلزم  اإ

رشاف، وضامن التفنري  الححي  لةواعد الأخالقيات واسرتاتيجيات الامتثال وبراهجه من مشورة وتوجيه واإ

دارة برانمج الإفحاح املايل للموظمة؛  وس ياساته؛ واإ

قامة رشااكت داخلية وخارجية بغية  (ج ) دارة املعارف وتةامسها، واإ ذاكءوضامن اإ الوعي ابلأخالقيات، واحلفاظ ع ى  اإ

 الأخالقيات والامتثال لتوامئ معل املوظمة؛  هجايلاملهارات املطلوبة، وتكييف أأفضل املامرسات احلالية يف

دارة موارد الويبو اخملححة )املالية والبرشية واملادية(. (د )  وضامن املناءةل يف اإ

 ال.ع ى حنو فع زمة لأداء همامهالال ، ابلس تةالليةرئيس مكتب الأخالقيات ، اذل  يرتأأسهاملكتب رمتتعو  .3

 التالية:ويضطلع املكتب ابلأنشطة الرئين ية  .4

ذاكء  –  وظفني وتدررمهم؛املوعي اإ

ىل  – سداء املشورة الرسية اإ  ؛وظفنياملواإ

 ووضع الةواعد واملعايري وصياغة الن ياسات؛ –

 وتوفيه الن ياسات اخملححة ملكتب الأخالقيات. –

ذاكء الوعي والتدريب اثنيًا.  اإ

ذاكء الوعي والتدريب توافقت  .5 وتامتىش مع املامرسات  ،قمي املوظمة وس ياساهتا بشأأن النلوك الأخاليق معوما مع أأنشطة اإ

 ، تديدا، اإىل تةيق الأذداف التالية:الأنشطة وتريم التدريبية اجليدة واملبادئ الأخالقية املتعارف علهيا.

 تعزرز يةافة الأخالقيات؛ –

ذاكء الوعي ع ى لك من توايت املوظمة ابملبادئ والن ياسات والأدوات  – والاعتبارات اخلاصة ابلنلوك واإ

 الأخاليق يف الويبو؛

 وزايدة الثةة بني الزمالء واملدرررن، والثةة يف املوظمة؛ –

 وتعزرز املناءةل يف معلية اختاذ الةرارات؛ –

املزاج يف وسط الهرماوا ايف أأع ى الهرم النلوكا –وتدعمي الةيادة الأخالقية  –
1
. 

ذاكء ال .6  وعي والتدريب ما ييل:وتشمل الوتاج املنشودة لأنشطة اإ

ضامن فهم مشرتك ملعىن االأخالقيات والزناذةا يف ماكن العمل، ولأمهية النلوك الأخاليق ابلنن بة  –

 املوظمة؛ لنمعة

الاس تةاللية والولء  ويه، الأخالقية الأساس يةوالةمي بادئ ابمل  عيو مجيع املوظفني ع ى  ظل  يوضامن أأن  –

 ؛والزناذة واملناءةل واحرتام حةوق الإننان واحلياد

                                         
1

، بدور حامس يف تعزرز االنلوك يف أأع ى الهرما لإرساء يةافة عادة ما ركونون ع ى اتحال يويم ابملوظفني، اذلرن فئة الإدارة الوسطى وموظفيضطلع  

 اإىل ذها املفهوم بعبارة ااملزاج يف وسط الهرما.الأعامل أأخالقيات يات يف املوظمة. وتُشري نظرايت أأخالق 
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 يبو؛عة يف الو وتعزرز رساةل متنةة بشأأن الأخالقيات ومعايري النلوك املتوق   –

 وتنني استيعاب الآليات الةامئة حاليًا دلمع املوظفني. –

جبار  لفائدة مجيع املوظفني ع ى لك 2012منه اإطالق س ياسة الويبو للأخالقيات والزناذة يف عام و  .7 م تدريب اإ ، نُظ 

دارة املوارد  من توايت املوظمة. دارة برانمج التدريب ابلتعاون الوييق مع اإ  .البرشيةويتوىل مكتب الأخالقيات اإ

وع ى املوظفني  وُدر ب لك املوظفني، مبن فهيم املعي وون حديثا، منه اإطالق س ياسة الويبو للأخالقيات والزناذة. .8

لزاما يف ادلورات المتهيدية اليت تشمل جلنة تدريبية خاصة ابلأخالقيات. ىل املوظمة أأن يشاركوا اإ  املوضمني حديثا اإ

لزامية عرب الإنرتنت بشأأن الأخالقيات والزناذةدورة تدريبية ، ُأتيحت 2017 عام يفو دورة أأيضا مبثابة ويه  .مجليع املوظفني اإ

 لتجديد معلومات مجيع موظفي املوظمة بشأأن الأخالقيات.

ذاكء الوعييف أأنشطة التدريب موظفًا  319، شارك 2017ويف عام  .9  :الأخالقيات ال هجيف واإ

ة عن الأخالقيات من املوظفني اجلدد، من لك املن توايت، ومن بيهنم مدررون، يف دورات ابتدائي 91شارك  –

 ؛متهيدية خالل يالث دورات

 من املوظفني عرضني بشأأن الأخالقيات؛ 170وحرض  –

حةمن كبار  48وشارك  – حاطة خمح   الويبو؛قطاعات من لثالية ُُص مت  املوظفني يف جلنات اإ

 اكتب اخلارجية يف مناقشة موضوعها الةمي واملبادئ الأخالقية.موظفني من امل 10وشارك  –

م عرض للموظفني مجع بني الأسس الأاكدميية وجتربة الةطاع 2017ويف عام  .10 ، ُأدرج هنج جديد لإذاكء الوعي. وقُد 

اثرة مناقشات مف تونسو  بلغاراياخلاص، وُوهجت ادلعوة فيه ملتحديني من خلفيات يةافية خمتلفة ) عن  توحة(، هبدف اإ

)اململكة املتحدة(،  أأونورا أأونيلمدوانت أأخالقيات املهوة واس تخداهما العميل. وترش فت املوظمة أأيضا ابس تضافة ادلكتورة 

لةاء احاةرة رفيعة املن تو  عن لإ احلائزة ع ى العديد من اجلوائز ودرجات الامتياز  اجنازاهتا يف هجال الأخالقيات والفلنفة، لإ

 االأخالقيات يف هجال التحالتا.

للجهود املبهوةل من اًل (، تلكياركوا فيهش وظفاً م 150س امي خالل احلدث الأخري )زذاء  واكنت نن بة املشاركة، ل .11

 أأجل ماكحفة اأأعباء التدريبا.

ذاكء الوعي معلومات عن  .12 الإبالغ  عن س ياسة الويبو للحامية من الأعامل الانتةامية الوامجةومشلت أأنشط التدريب واإ

ساءة سلوك   س ياسة حامية املبل غني) معليات التدقيق أأو التحةيق املأأذون هبا حنب الأصول عن التعاون يفو عن اإ

وملكتب  دة، مبا يف ذكل موقع مكتب الأخالقيات ع ى الش بكة ادلاخلية.(، وعن موارد املعلومات العامة واحملد  اخملالفات عن

املبل غني عن حامية الأخالقيات يف الويبو موقع شامل ع ى الش بكة ادلاخلية يتضمن موارد ومعلومات عن س ياسة 

 وغريذا. اخملالفات

)الةطاعان اخلاص والعام(، أأُويل اذامتم خاص ملفهوم ااملزاج يف وسط الهرما.  لفض ىا املامرسات أأحدثمع  ومتاش يا .13

حة للمدرررن وكبار املوظفني. حاطة خمح  مت أأربع جلنات اإ  ونُظ 
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 2017 يف عام س ُتضيفواااذلرن  وبُهلت هجود متضافرة لضامن التوازن بني اجلننني. واكن من بني املتحديني الثالية .14

 وامرأأاتن، مما رُرج   الكفة لحاحل النناء. رجل واحد

، اس تعراضا للمبادئ والةمي الأخالقية 2017، يف عام هبام مشل التدريب ع ى الأخالقيات والزناذة وزايدة الوعيو  .15

وعالوة ع ى ذكل،  لختاذ الةرارات. أأخالقية دة وأأمثةل ودراسات حاةل ومناذجاملوطبةة يف الويبو، مع الرتكزي ع ى هجالت احد  

مشلت الأنشطة تةدمي عرض عن مكتب الأخالقيات وأأنشطته واخلدمات اليت يوفرذا للموظفني، مثل خط املناعدة املتاح 

جراء مناقشات تفاعلية بشأأن العوائق  ع ى مدار الناعة. اليت تول دون الترصف بطريةة  لشائعةاوشهدت مجيع الأنشطة اإ

 أأخالقية، وس بل التحد  لها.

16.  ُ  اخملححة حنب الةطاع. توعيةال ، ومهنا أأنشطة لأخالقياتابلإذاكء الوعي  أأحداث عامة ،ع ى مدار الن وة ،ظمتون

 م معلومات عن مكتب الأخالقيات وتفاصيل التحال به.لأحداث املهكورة مواد مطبوعة تةدزعت يف مجيع اووُ 

ىل املشاركني يفأُ و  .17 لكرتوين اإ ذاكء الوعي التدريب  أأنشطة رسل اس تةحاء اإ والزناذة الأخالقيات   هجايليفواإ

ذ صو ف أأكرث من  لأنشطةا توبوجه عام، حظي .2017 لعام بأأنه  جمليبني ع ى الاس تةحاءايف املائة من  92بةبول جيد، اإ

جديدة للأخالقيات  برامجتحممي  لتحننيوأأحاط مكتب الأخالقيات علام ابلتعليةات والتعةيبات الواردة،  امع ق فهمهما.

ذاكء الوعي  .وتوفيهذا واإ

 املوظفني شورة الرسية املُةدمة اإىلامل  اثلثًا.

 طلبات املشورة التالية: 2017تلةى مكتب الأخالقيات يف  .18

 طلبا بشأأن الأنشطة اخلارجية؛ ايوا عرش –

 ؛طلبات بشأأن املنائل املرتبطة ابلعمل انيةومث –

 طلبات بشأأن تضارب املحاحل؛ مخنةو  –

عالن املحاحل/الاستامثرات؛ طلبانو  –  بشأأن اإ

 وطلب واحد بشأأن الهدااي و/أأو الضيافة؛ –

 ؛وطلب واحد بشأأن امحلاية من الأعامل الانتةامية –

حد  عرش طلبًا بشأأن منائل أأخر . –  واإ

 .املوظف املعين مبا رريضوُأسديت املشورة يف مجيع احلالت  .19

 وضع الةواعد واملعايري وصياغة الن ياسات .رابعاً 

 امحلاية من الانتةام

جراء ا .20 ساءة سلوك وعن  لن ياسةس تعراض دقيق بعد اإ الويبو للحامية من الأعامل الانتةامية الوامجة عن الإبالغ عن اإ

س ياسة صدرت ، (اخملالفات )س ياسة حامية املبل غني عن التعاون يف معليات التدقيق أأو التحةيق املأأذون هبا حنب الأصول

بني مجيع املوظفني  تأأمني أأع ى من تو  من الزناذةبادئ وأأذداف . وتعزرزًا مل 2017 سبمترب 29ودخلت حزي  الوفاذ يف منةحة 

ل س ياسة حامية مث  ، تُ ااملنوولية البيئية والاجامتعية والإداريةاويه  الراخسة للموظمة الأساس ية ةةمييف املوظمة، ودعامً لل 
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نشاط رقايب، وحامية لك  عن التعاون يفالأعامل الانتةامية الوامجة املبل غني عن اخملالفات الإطار العام محلاية مجيع املوظفني من 

ساءة سلوكمن يُبل   ن يبت وقوعه، من شأأنه غ حبنن ني ة عن اإ  حومكهتا.املوظمة أأو معلياهتا أأو  مبحاحلأأن يلحق ةرارًا ، اإ

عالن املو الإفحاح املايل الن ياسة بشأأن   حاحلاإ

فحاح املايل  .21 دة من املوظفني فامي خيص كبار املوظفني وبعض أأفىض العمل ع ى س ياسة جديدة لالإ الفئات الأخر  احملد 

صدار  ىل اإ الكشف عن املحاحل املالية  وتوطبق الن ياسة ع ى. 2017 يف عام حاحلاإعالن املو الإفحاح املايل الن ياسة بشأأن اإ

ىل طبةا للمعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام ىل املعلو ، وهتدف اإ مات وحق املوظفني تةيق توازن مناسب بني احلاجة اإ

دارة اخملاطر ونظام الرقابة ادلاخلية اذل  توفه  الأمانة، مع مراعاة اخلحوصية،  يف طار اإ يف ذها الشأأن.  أأفضل املامرساتو اإ

يداع، واس تعراض البياانت من قبل  رومن املةر    .2018يف عام  ،خاريج بري اس تعراضخ ممارسة أأول اإ

 لأخالقياتتوفيه الن ياسات اخملححة ملكتب ا خامنًا.

 امحلاية من الانتةام

ل متث  يه و ،2017، ومت  تدرهثا يف عام 2012سارية يف الويبو منه عام حامية املبل غني عن اخملالفات ظل ت س ياسة  .22

فَته الن ياسة، أأو الإطار العام محلاية مجيع املوظفني من الأعامل الانتةامية الوامجة عن املشاركة يف معل ر  حامية من قايب كام َعرَّ

ساءة سلوكعن غون يبل    .اإ

عامل الانتةامية وجير  ، يتلةى مكتب الأخالقيات الشاكو  بشأأن الأ حامية املبل غني عن اخملالفاتمع س ياسة يا متاش  و  .23

ذا اكن مةدم الشكو  قد أأجر  نشاطا مشمول ابمحلاية.اس تعراضا مبدئيا ليحد    وع ى أأساس الاس تعراض املبديئ  د ما اإ

ذا ما للشكو  حيد   د و انتةام  اةلح ،وذةل الأوىلمن ال ،اكنت ذواكد مكتب الأخالقيات اإ  امحلاية املواس بة للموظف املعين.حيد 

ليه فطبةا ل، كتب الأمم املتحدة خلدمات املشاريعيضطلع مكتب الأخالقيات التابع مل و  .24 تةدمي امي خيص لولية املولكة اإ

ىل  عادة الوظراريج فامي خيص اخل بري الاس تعراضخ بدور ، منظامت الأمم املتحدة الأخر خدمات اإ يف قرارات  طلبات اإ

 للأخالقيات. مكتب الويبو

جراء اس تعراض مبديئ اثٍن يف حالتني اد عى  ، ورشع يف2017وأأجر  مكتب الأخالقيات اس تعراضًا مبدئيًا يف عام  .25 اإ

من ، تني ل متث النىل أأن ذاتني احلال ضهم لأعامل انتةامية والمتنوا امحلاية من الانتةام. وخلص املكتب اإ فهيام موظفون تعر  

 .قضييت انتةام ،وذةل الأوىلال

عالن و الإفحاح املايل   املحاحلاإ

عاليدرر  .26 ( D1ن املحاحل فامي خيص موظفي الويبو من رتبة مدرر أأول )مكتب الويبو للأخالقيات توفيه برانمج اإ

ضة خملاطر عالية. اً احدود اً فوق، وعدد مفا وقد أأسفر الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام  من الفئات الأخر  املعر 

ضافية فامي خيص الكشف ابلنن بة للموظفني من رتبة مدرر اثن ) ، تةيق 2017 عام يف مت،و .مفا فوق (D2عن متطلبات اإ

دة يف املعايري احملاسبية املهكورة فامي يتعلق ابملعامالت بني أأطراف  100امتثال بنن بة  ابملائة مع متطلبات الكشف احملد 

 مرتابطة.
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يوق ع ينبغي أأن ا، 2015 أأكتوبر 14وظام الويبو املايل ولحئته، بحيغته املعدةل يف ل ملرفق الثالث من ا 9 لفةرةومعال اب .27

فحاح عن املحاحل الويبو جلوةأأعضاء  االاستشارية املن تةةل للرقابة بيان اإ
2
وقد تبادل مكتب الأخالقيات بالغات بشأأن  .

ضافية فامي خيصذها الرشط مع رئيس اللجوة الاستشارية املن تةةل للرقابة لن وة املشموةل ابلتةررر، ا ، ومل يتلق أأي ة معلومات اإ

حت 2017أأ   ا  ستشارية املن تةةل للرقابةاللجوة الا. ورص   س تحتفظ ببياانهتا يف ملف اهتا اخلاصة.بأأهن 

 الأنشطة الأخر  سادسًا.

.الأخالقيات يف الويبو، أأجر  تدقيق لإطار 2017يف مارس  .28
3
توصية ينبغي ع ى مكتب  12واقرتح التةررر  

آخررن.  10الأخالقيات توفيهذا، وذكل ابلتعاون مع  توفيه   ىعب الأخالقيات بنشاط مكت عكفو أأحصاب محلحة أ

 التوصيات وبلغ أأذدافه املنشودة.

عداد منامهته يف معليات و  .29 يةوم مكتب الأخالقيات، شأأنه يف ذكل شأأن مجيع وحدات الربامج داخل املوظمة، ابإ

طار الإدارة املتاكمةل الةامئة ع ى ال وتُ  .بوالتخطيط الثوائية والن ووية للوي  دارة اخملاطر كجزء من اإ  وتاج.وف ه اإ

ا 5)أأ(ا2 ، معاًل ابلفةرتنيالاستشارية املن تةةل للرقابة لجوة، تعاون مكتب الأخالقيات مع ال 2017وطوال عام  .30

.اختحاصات اللجوة الاستشارية املن تةةل للرقابةا من 2)ب(ا2و
4
طلبات ل الأخالقيات جاذدًا لالس تجابة وسعى مكتب  

آخهًا ملهكورةا لجوةال  ىل ، أ ضافة اإىل احلاجة اإ ليه، اإ معل مكتب ضامن لالرشوط الأساس ية استيفاء يف الاعتبار الولية املولكة اإ

 خالقيات وتشغي،ه، أأ  الاس تةالل واحلياد والرسية.للأ 

. وبوجه ائية ومبادرات ع ى نطاق املوظومةدراسات اس تةح، شارك مكتب الأخالقيات أأيضًا يف 2017ويف عام  .31

 التفتيش املشرتكة فامي خيص الاس تعراضات اليت جترهيا وحدة، كوةطة اتحال يف الويبوخاص، عنُي  مكتب الأخالقيات 

س ياسات وا الآليات والن ياسات اليت تتناول تضارب املحاحل يف منظومة الأمم املتحدةاا خبحوصلأمم املتحدة لالتابعة 

 ا.منظومة الأمم املتحدةسنات مو وممارسات الإبالغ عن اخملالفات يف 

ىل تعزرز و  .32 شارك مكتب الويبو للأخالقيات بنشاط يف ش بكة أأخالقيات املوظامت املتعددة الأطراف، اليت تنعى اإ

والش بكة عبارة عن منتد  واسع يتناول  بشأأن الةضااي املتعلةة ابلأخالقيات داخل منظومة الأمم املتحدة. لشاملاالتعاون 

لهيااالأخالقيات يف ذيئات منظومة الأمم املتحدة واملوظامت ادلولية واملوسنات املالية ادلولية وظائف  وينم   ،ملوتن بة اإ

 بتبادل الن ياسات واملامرسات اخلاصة ابلأخالقيات.

 ]هناية الوييةة[

                                         
2

فحاح عن امل .9ا    .احاحليوق ع أأعضاء اللجوة بيان اإ
3

الوظر يف مجموعة شامةل من عن  نوولم مكتب الأخالقيات و . 2017مارس  6، الحادر يف IA 2016-06دقيق اإطار أأخالقيات الويبو: املرجع ت  

درن يفاالتوصيات وتوفيهذا، حنب الاقتضاء، ابلتعاون مع أأحصاب املحلحة العرشة الآخررن  يق توفيه التوصيات ةحد مما س بق تة ويُ  التةررر بوضوح. حملد 

 شهرا من اترخي نرش التةررر. 15، أأ  يف غضون 2018الوجهية اليت تعترب اذات أأولوية عاليةا حبلول منتحف عام 
4

ةلب املرفق الثالث من نظام الويبو املايل ولحئته،     .2015أأكتوبر  14يف  حيغته املعد 


