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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 (ونبعرسة واألداسالالعادية )الدورة السبعون احلادية والدورة 
ىل  5من  جنيف،  2015أأكتوبر  14اإ

 
 

 التقرير السنوي ملكتب األخالقيات

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 .2014أأنشطة مكتب الويبو للأخالقيات يف عام يرد فامي ييل تقرير عن  .1

 معلومات أأساس ية أأول.

ىل أأمهية حتقيق املنظمة لأعىل معايري ت  .2 نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية اإ  الكفاءة والزناهة.و املقدرة شري اتفاقية اإ
نشاء نظام شامل للأخالقيات والزناهة يف الويبو مبادرة تدخل مضن برانمج ا لتقومي الاسرتاتيجي، اذلي بدأأ تعمميه يف وميثّل اإ

 .2013يف أأوائل عام أأنشطة الويبو بعد اس تكامهل 

 الهيلك .اثنيا

ىل املدير العام )واكن  .3 املسؤول عن مكتب الأخالقيات هو رئيس مكتب الأخالقيات، اذلي يقدم تقاريره حاليا اإ
ىل رئيس املوظفني يف مكتب املدير العام(. وتشمل أأنشطة مكتب الأخالقيات اجملالت التالية:  يقدهما يف املايض اإ

 رتوجيية؛النشطة الأ  )أأ(

ىلاملُقدمة رسية ال شورة امل  )ب(  الإدارة العليا واملديرين ومجيع املوظفني؛ اإ

 الس ياسات؛ ووضع القواعد واملعايري وصياغة )ج(

 وتنفيذ الس ياسات اخملصصة ملكتب الأخالقيات. )د(

 واملكتب مس تقل عن خدمات الويبو الأخرى. .4
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 الأنشطة الرتوجيية ا.اثلث

 التدريب عىل الأخالقيات والزناهة )أأ(

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

 تقدميه مدّربون خارجيون.يتوىل مرشوعات برانمج التقومي الاسرتاتيجي، و 

 الأهداف

واملبادئ يتوافق التدريب مع قمي املنظمة وس ياساهتا بشأأن السلوك الأخاليق ويامتىش مع املامرسات التدريبية اجليدة  .6
ىل حتقيق الأهداف التالية:  الأخالقية املعرتف هبا معوما. وهو يريم، حتديدا، اإ

 تعزيز ثقافة الأخالقيات؛ 

 ذاكء الوعي عىل لك  مس توايت املنظمة ابملبادئ والس ياسات والأدوات والاعتبارات ااخاصة ابلسلوك الأخاليق واإ
 يف الويبو؛

 وزايدة الثقة بني الزمالء واملديرين، والثقة يف املنظمة؛ 

 وتعزيز املساءةل يف معلية اختاذ القرارات؛ 

 عطاء املثل يف أأعىل الهرم"." – وتدعمي القيادة الأخالقية  اإ

 النتاجئ

  ييل النتاجئ املششودة:فامي .7

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

 ضامن تلقي مجيع املوظفني لتدريب يف جمال املبادئ الأخالقية الأساس ية؛ 

 الويبو؛ تعزيز رساةل متسقة بشأأن الأخالقيات ومعايري السلوك املتوقعة يف 

 .ذاكء الوعي ابلآليات القامئة حاليًا دلمع املوظفني  اإ

 طبيعة التدريب

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

القرارات؛ ويُقدم عرض عن مكتب الأخالقيات وأأنشطته وااخدمات اليت يوفرها للموظفني؛ وُُترى مناقشة حول العقبات 
وم نصف يوم ويقودها مبارشة تد دوراتالتدريب  شملالشائعة اليت حتول دون الزتام السلوك الأخاليق، وكيفية ُتاوزها. وي 
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مدّربون خارجيون من ذوي ااخربة يف التدريب عىل الأخالقيات يف نظام الأمم املتحدة املوحد. وأأجريت منافسة لختيار مقدم 
 التدريب.

خالقيات مكرجع للتعمل  مدونة الويبو للأ

شلك وريق يف ادلورة أأعّد مقدم التدريب ااخاريج ومكتب الأخالقيات دليل مشارك مفّصل يتلقاه لك موظف يف  .9
املشاركون أأثناء التدريب وحتتوي عىل نقاط تعمل أأساس ية التدريبية. واجلزء الأول من ادلليل عبارة عن كراسة معل يس تخدهما 

ومالحظات عن احلالت. أأما اجلزء الثاين فيشمل الشسخة الاكمةل دلليل الأخالقيات يف الويبو، اذلي أأعده مكتب 
ومت، عرب برانمج التدريب، تقدمي مدونة الويبو للأخالقيات ودليل الأخالقيات يف مكرجع ُُيتفظ به. الأخالقيات لالس تخدام 

 توفري نسخة مهنام للك موظف الرسائل املؤسس ية املدرجة فهيام.ويعّزز الويبو، 

ثر امُلقاس ابس تقصاء ما بعد التدريب  الأ

طالق س ياسة الويبو للأخالقيات  ف يف اجملموع(موظ 1 330ُدّرب لك املوظفني مبن فهيم املعّينون حديثا ) .10 منذ اإ
ىل املوظفني اذلين التحقوا ابملنظمة يف عام   .2014والزناهة. وتتعلق املعلومات الواردة أأدانه ابلتدريب املُقدم اإ

رسال اس تق .11 ىل الأشخاص اذلين شاركوا يف التدريب. ورّد عىل الاس تقصاء صومت، اكملعتاد، اإ لكرتوين اإ اك مشار  27اء اإ
ذ ابملائة. وأأكّد الاس تقصاء أأن التدريب ترك انطباعا حس نا دلى املشاركني،  50 يناهزمما ميثّل معدل رد  – 51من أأصل  اإ

ىل حد كبريابملائة من اجمليبني أأن مضمون ادلورة اكن مناس با "يف الغالب" أأو مناس با " 91اعترب  " ملوظفي الويبو اإ
ذاكء وعهيم ابلقضاايما" أأو " بقدرأأسهمت " ابملائة أأن ادلورة 96( وأأبلغ 1 )اجلدول الأخالقية اليت تُواجه يف  بقدر كبري" يف اإ

" بوسائل أأفضل بقدر كبري" أأو " بقدر مازة "ابملائة( أأهنا تشعر بأأهنا جمهَّ 96(. وأأبلغت الغالبية العظمى )2 الويبو )اجلدول
 (.3 )اجلدولاملعضالت الأخالقية اليت قد تواهجها يف املس تقبل لتسوية 

 "ما هو تقيميك ملضمون ادلورة التدريبية ااخاصة ابلأخالقيات؟" – 1اجلدول 
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ذاكء وعيي ابلقضااي الأ  – 2اجلدول   خالقية اليت نواهجها يف الويبو""أأسهم التدريب يف اإ

 

 

ذا واهجتين معضةل أأخالقية، أأشعر أأنين جمهَّز ___ بوسائل أأفضل لتسويهتا" – 3اجلدول   "اإ

 

 

فاكر الأساس ية   من التدريب املس تخلصةالأ

 تشمل الأفاكر الأساس ية اليت أأبلغ اجمليبون أأهنم اس تخلصوها من ادلورة التدريبية ما ييل: .12

 الأمور البالغة الأمهية الثقة؛ والزناهة؛ والأمانة؛ واملوضوعية؛ والاس تقاللية واحلياد؛ واملساءةل الشخصية؛  من
 والرسية؛ وتبادل الاحرتام والتسامح، خصوصا يف بيئة متعددة الثقافات؛ والشفافية؛ والتواصل املنفتح.

  خاصة ابلشس بة للموظفني العاملني يكتس يان أأمهية  نالروح املهنية، وهذان العنرصاالأخالقيات والزناهة من أأمعدة
آحاد املوظفني يف  ن املسؤولية واملساءةل الفردية أأمران أأساس يان. ويشبغي أأن يسهم أ يف منظامت دولية؛ وابلتايل فاإ

 احلفاظ عىل بيئة معل تسودها سامت التوافق والأخالق.
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 جاابت شافية. وهناك مجموعة اكمةل من املبادئ والقمي توجد أأحياان جمالت غامضة؛ والقضااي الأخالقية ل توفر د وما اإ
ذا اكن هناك خرق اليت ترمس معامل السلوك الأخاليق. وذكل ما يرّبر وجود  طرف اثلث حمايد ميكنه البّت فامي اإ

 ملدونة الأخالقيات.

  جراءات الويبو.عليه الهيالك والقواعد املرتبطة ابلسلوك الأخاليق والزناهة عوامل يف غاية الأمهية. و  يشبغي احرتام اإ

  رادة يف امليض حنو املزيد من الشفافية. وتسهم بيئة العمل الأخالقية يف تعزيز الثقة ودمع توجد عىل مس توى الويبو اإ
أأهدافها فامي خيص الشفافية والأمانة التعاون العادل واحملايد والعمل امجلاعي، مما يساعد املنظمة قاطبة عىل حتقيق 

 والزناهة.

نرتانت( )ب(  املوقع اخملصص للمكتب عىل الش بكة ادلاخلية )اإ

نرتانت( يف عام  .13 . وُيتوي املوقع عىل مدونة 2012أأنشئ موقع خمصص ملكتب الأخالقيات عىل الش بكة ادلاخلية )اإ
، مبادهئا الوجهيةو الويبو للأخالقيات، ودليل الأخالقيات يف الويبو )اذلي يش متل عىل مجموعة من س ياسات الويبو 

ىل املوارد ذات الصةل واملعلومات الأساس ية. مع  رشوح واحضة(، فضال عن روابط اإ

ىل الإدارة العليا واملديرين ومجيع املوظفني رابعا.  املشورة الرسية املُقدمة اإ

جازة مرضية اعتبارا من أأبريل .14 وأأعلن، للأسف الشديد، عن وفاته يف  2014 اكن رئيس مكتب الأخالقيات يف اإ
، عنُّي رئيس جديد ملكتب الأخالقيات بصفة مؤقتة، واضطلع مبهامه طيةل الفرتة املتبقية 2014أأواخر يوليو. ويف أأغسطس 

 من العام.

 : س بعة طلبات بشأأن الأنشطةوخالل تكل الفرتة، تلقى رئيس مكتب الأخالقيات ابلنيابة طلبات املشورة التالية .15
عالنااخارجية، وطلبان بشأأن الهدااي و/أأو الضيافة، ومخسة طلبات بشأأن املسائل املرتبطة ابلعمل، وثالثة طلبات بشأأن   اإ

املصاحل/الاستامثرات، ومثانية طلبات بشأأن تضارب املصاحل، وطلب واحد بشأأن حامية املبلّغني عن اخملالفات. وهناك عدد 
ىل وحدات الويبو الأخرى. من الطلبات اليت تبنّي أأهنا خارجة عن  نطاق ولية رئيس مكتب الأخالقيات، وابلتايل أأحيلت اإ

 وضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات خامسا.

 س ياسة الكشف املايل

عالن املصاحل يف عام  .16 ، والكشف عن املصاحل املالية طبقا للمعايري 2013يف أأعقاب تنفيذ س ياسة الويبو بشأأن اإ
كبار  فامي خيصاحملاسبية ادلولية للقطاع العام، اضُطلع مبزيد من العمل من أأجل وضع س ياسة جديدة بشأأن الكشف املايل 

بسبب الغياب املؤسف لرئيس مكتب  2014عمل بصورة مؤقتة يف عام ذكل ال عُلّقاملوظفني وبعض املوظفني احملّددين. و 
جنازه يف  آن اإ ىل  وتسعى. 2016أأو  2015الأخالقيات، ويُتوقّع ال ىل املعلومات املنظمة اإ حتقيق التوازن املناسب بني احلاجة اإ

دارة اخملاطر ونظام الضوابط ا طار اإ ىل مراعاة اإ دلاخلية اجلاري تنفيذهام من وحق املوظفني يف ااخصوصية. وستسعى أأيضا اإ
 قبل الأمانة.
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 تنفيذ الس ياسات اخملصصة ملكتب الأخالقيات سادسا.

 الس ياسة ااخاصة حبامية املبلّغني عن اخملالفات

 .2012ت الس ياسة ااخاصة حبامية املبلّغني عن اخملالفات سارية يف الويبو منذ عام ظلّ  .17

ىل حتقيق غرضني اثنني. فهيي، أأول، ترّّس واجب الإبالغ عن اخملالفات املشتبه فهيا بطريقة  .18 وتريم تكل الس ياسة اإ
آليات الإبالغ  مبوازاة مع أأحاكم نظام املوظفني ولحئته. ويه توفر، اثنيا، امحلاية للموظفني اذلين أأبلغوا عن مسؤوةل وحتّدد أ

 لرقابة الأخرى الوارد ذكرها يف الس ياسة.تكل اخملالفات أأو شاركوا يف أأنشطة ا

طار الس ياسة  ،اس ُتلمت 2014عام ويف  .19 املذكورة، مطالبتان ابمحلاية من الانتقام نتيجة الإبالغ عن خمالفات يف اإ
املشاركة يف نشاط محمي. وأأجرى مكتب الأخالقيات معليات اس تعراض أأولية، ظلّت جارية يف هناية فرتة الإبالغ. واكنت  أأو

 بشلكعاجلها مكتب الأخالقيات ومتّكن من تسويهتا  2012، عىل مدى الس نوات السابقة، مطالبة مماثةل يف عام هناك
ويتساوق اخنفاض مس توى املطالبات مع ُتربة الواكلت الأخرى، مثل أأمانة . 2013مرض، ومل ترد أأية مطالبات يف عام 

 .اجملالالأمم املتحدة، يف هذا 

عالن املصاحل والكشف ع  ن معامالت بني أأطراف مرتابطة كام تقتضيه املعايري احملاسبية ادلولية للقطاعاإ

عالن املصاحل فامي خيص موظفي الويبو من  .20 أأول مدير  رتبةيتوىل مكتب الويبو للأخالقيات مسؤولية تنفيذ برانمج اإ
(D1 )أأسفر الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع  . وقدعاليةاطر دود من الفئات الأخرى املعّرضة خملمفا فوق، وعدد حم

ضافية فامي خيص الكشف ابلشس بة للموظفني من رتبة مدير اثن ) ، يف فرتة الإبالغ (. ومتD2العام عن متطلبات اإ
لق فامي يتعابملائة مع متطلبات الكشف احملّددة يف املعايري احملاسبية املذكورة  100حتقيق امتثال بشس بة ، 2014 لعام

 ابملعامالت بني أأطراف مرتابطة.

ن  .21 ىل جلنة الويبو اإ للتشس يق مدعوة اإ
التقرير الس نوي ملكتب الوثيقة "ذه هبالإحاطة علام 

خالقيات  .(WO/CC/71/3 Rev )الوثيقة "الأ

 ]هناية الوثيقة[


