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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 2 :أأغسطس 2017

جلنة الويبو للتنسيق
الدورة الرابعة والسبعون (الدورة العادية الثامنة واألربعون)

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017

التقرير السنوي ملكتب األخالقيات

من اإعداد ا ألمانة
مكتب الويبو ل ألخالقيات2016 :
 :2006بد أأ العمل يف عام  2006عىل اإنشاء مكتب ل ألخالقيات اتبع ل ألمم املتحدة يف نيويورك.1
 :2007ابرش مكتب ا ألمم املتحدة ل ألخالقيات معهل يف عام .2007
 :2010ابرش مكتب الويبو ل ألخالقيات معهل بعد ثالث س نوات من دخول مكتب ا ألمم املتحدة ل ألخالقيات طور
التشغيل.2
ويؤدي مكتب الويبو ل ألخالقيات أأدوارا ووظائف مماثةل لتكل اليت يؤدهيا نظريه يف ا ألمم املتحدة ،ويغطي عددا
صغريا نسبيا من املوظفني ،مقارنة بأأمانة ا ألمم املتحدة ،ويركز أأنشطته عىل جمالت متخصصة مثل قضااي املعرفة
والابتاكر ،وتمتركز معلياته يف موقع جغرايف واحد وتدار منه.
وعىل مر الس نني ،أأصبح مكتب ا ألمم املتحدة ل ألخالقيات يف نيويورك رشياك قامي يف هجود الويبو للحفاظ عىل أأعىل
املعايري ا ألخالقية ملوظفهيا يف أأداء واجباهتم مكوظفني مدنيني دوليني.
 1مبوجب قرار امجلعية العامة ل ألمم املتحدة رمق  248/60الصادر يف ديسمرب  ،2005أأنشئ مكتب ا ألخالقيات بوصفه مكتبا جديدا يف ا ألمم املتحدة يقدم تقاريره اإىل
ا ألمني العام مبارشة.
ُ 2أنشئ مكتب ا ألخالقيات يف يونيو  2010متاي يا مع قمية "املسؤولية البيئية والاجامتعية وا إلدارية" لربانمج التقومي الاسرتاتيجي يف الويبو.
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 .1يرد فامي ييل تقرير عن أأنشطة مكتب الويبو ل ألخالقيات يف عام  .2016ورفع املكتب ،منذ إانشائه يف يونيو ،2010
التقارير عن أأنشطته اإىل ادلول ا ألعضاء .ومنذ عام  ،2015يعرض مكتب ا ألخالقيات عىل جلنة الويبو للتنس يق تقريرا عن
أأنشطة املكتب يف تقرير س نوي منفصل.3

أأو ًل .معلومات أأساس ية
 .2تشري اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية اإىل أأمهية حتقيق املنظمة ألعىل معايري املقدرة والكفاءة والزناهة .وميث ّل
اإنشاء نظام يامل ل ألخالقيات والزناهة يف الويبو مبادرة تدخل مضن برانمج التقومي الاسرتاتيجي ،اذلي بد أأ تعمميه يف أأنشطة
الويبو بعد اس تكامهل يف عام .2013
 .3ودور مكتب الويبو ل ألخالقيات ،اذلي يمتتع ابلس تقاللية الالزمة ألداء همامه عىل حنو فعال ،هو ضامن احرتام املوظفني
وغريمه من العاملني لوظائفهم 4و أأداهئم ملهاهمم بأأعىل مس توايت الزناهة ،وذكل عن طريق تعزيز ثقافة ا ألخالقيات والشفافية
واملساءةل.
ولية مكتب ا ألخالقيات :الاس تقالل واحلياد والرسية
يتحمل مكتب ا ألخالقيات املسؤولية عن النتاجئ الرئيس ية التالية بوجه خاص:
( أأ) ضامن وضع برانمج فعال ل ألخالقيات يف الويبو وتطويره وتنفيذه تعزيزا للزناهة والامتثال واحرتام قواعد السلوك
ا ألخاليق عند تنفيذ أأعامل املنظمة؛
(ب) وتعزيز الامتثال املناسب والسلوك املهين ا ألخاليق يف املنظمة عرب السعي ،بشلك موثوق ،عىل تقدمي ما يلزم
من مشورة وتوجيه وإارشاف ،وضامن التفسري الصحيح لقواعد ا ألخالقيات و اسرتاتيجيات الامتثال وبراجمه
وس ياساته؛ وإادارة برانمج الإفصاح املايل للمنظمة؛
(ج) وضامن اإدارة املعارف وتقامسها ،وإاقامة رشااكت داخلية وخارجية بغية تعزيز الوعي اب ألخالقيات ،واحلفاظ عىل
املهارات املطلوبة ،وتكييف أأفضل املامرسات احلالية يف جمال ا ألخالقيات والامتثال لتوامئ معل املنظمة؛
(د) وضامن املساءةل يف اإدارة موارد الويبو اخملصصة (املالية والبرشية واملادية).

اثني ًا .الهيلك
 .4يرشف عىل مكتب الويبو ل ألخالقيات رئيس مكتب ا ألخالقيات ،اذلي يقدم تقاريره اإىل املدير العام .وتشمل أأنشطة
مكتب ا ألخالقيات اجملالت ا ألربعة التالية:
( أأ) ا ألنشطة الرتوجيية؛
(ب) واملشورة الرسية املُقدمة اإىل الإدارة العليا واملديرين ومجيع املوظفني؛

 3التقرير الس نوي ملكتب ا ألخالقيات اإىل جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة  ،WO/CC/71/3 Rev.ادلورة احلادية والس بعون للجنة الويبو للتنس يق (ادلورة العادية
السادسة وا ألربعون) ،اليت عقدت يويم  4و 5أأكتوبر  ،2015والوثيقة .)WO/CC/73/2
 4وينص التعممي الإداري رمق  2010/25الصادر يف  9يونيو  ،2010عىل أأن يمتتع مكتب الويبو ل ألخالقيات ابلس تقالل الالزم ألداء همامه بفعالية.
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(ج) ووضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات؛
(د) وتنفيذ الس ياسات اخملصصة ملكتب ا ألخالقيات.
واملكتب مس تقل عن خدمات الويبو ا ألخرى.

اثلثا .ا ألنشطة الرتوجيية
التدريب عىل ا ألخالقيات والزناهة وإاذاكء الوعي
 .5منذ اإطالق س ياسة الويبو ل ألخالقيات والزناهة 5يف عام  ،2012ن ُّظم تدريب اإجباري لفائدة مجيع املوظفني عىل لك
مس توايت املنظمة .ويتوىل مكتب ا ألخالقيات اإدارة برانمج التدريب بتعاون وثيق مع اإدارة املوارد البرشية.
مدونة الويبو ل ألخالقيات :القمي واملبادئ
القمي الست:







الاس تقاللية؛
والولء؛
واحلياد؛
والزناهة؛
واملساءةل؛
واحرتام حقوق الإنسان.
املبادئ الس بع









تضارب املصاحل؛
وإاساءة اس تعامل السلطة؛
والالزتام ببيئة معل يسودها الاحرتام؛
والهدااي أأو التكرميات أأو اجملامالت أأو الاس تحقاقات ا ألخرى؛
وموارد املنظمة؛
ورسية املعلومات؛
ومرحةل ما بعد اخلدمة.

 .6ود ُّرب لك املوظفني ،مبن فهيم املع ّينون حديثا ،منذ اإطالق س ياسة الويبو ل ألخالقيات والزناهة .وعىل املوظفني املنضمني
حديثا اإىل املنظمة أأن يشاركوا اإلزاما يف ادلورات المتهيدية اليت تشمل جلسة تدريبية خاصة اب ألخالقيات .وس تطلق يف
عام  2017دورة تدريبية اإلزامية عرب الإنرتنت بشأأن ا ألخالقيات والزناهة .وس تكون دورة لتجديد معلومات مجيع موظفي املنظمة
بشأأن ا ألخالقيات.
أأنشطة الويبو بشأأن ا ألخالقيات وإاذاكء الوعي يف 2016
.7

يارك حنو  53يف املائة من املوظفني ( )622يف أأنشطة التدريب بشأأن ا ألخالقيات وإاذاكء الوعي يف عام :2016

 5مدونة الويبو ل ألخالقيات ،التعممي الإداري رمق  2012/84الصادر يف  28ديسمرب  ،2012والنافذ اعتبارا من  1يناير .2013
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يارك  103من املوظفني اجلدد ،من لك املس توايت ،ومن بيهنم مديرون ،يف دورات ابتدائية عن ا ألخالقيات
خالل ثالث دورات متهيدية نظمت عام 2016؛
وعقدت أأربع دورات اإعالمية حرضها  427موظفا ،مبن فهيم موظفون من املاكتب اخلارجية ،بشأأن قمي
الويبو ومبادهئا؛
ويارك س بعة ومخسون موظفا يف دورة اإعالمية عن تضارب املصاحل؛
ويارك مخسة وثالثون موظفا يف دورة اإعالمية بشأأن الإفصاح املايل.

ميرس خبري من مكتب ا ألمم املتحدة ل ألخالقيات.
و ُعقد النشاطان ا ألخريان مبشاركة ّ

 .8ومشلت أأنشط التدريب وإاذاكء الوعي معلومات عن س ياسة الويبو للحامية من ا ألعامل الانتقامية النامجة عن التعاون يف
نشاط رقايب أأو الإبالغ عن اإساءة سلوك أأو غري ذكل من اخملالفات ("س ياسة حامية املبلّغني عن اخملالفات") ،وعن موارد
املعلومات العامة واحملددة ،مبا يف ذكل موقع مكتب ا ألخالقيات عىل الش بكة ادلاخلية .وملكتب ا ألخالقيات يف الويبو موقع
يامل عىل الش بكة ادلاخلية يتضمن موارد ومعلومات عن س ياسة امحلاية من ا ألعامل الانتقامية.
 .9وقد يارك موظفو الويبو يف نشاط نظمه مكتب ا ألمم املتحدة يف جنيف ،تضمن عرضا قدمه مدير مكتب ا ألمم
املتحدة ل ألخالقيات.

ا ألهداف
 .10ا ّإن دورات التدريب وادلورات التنش يطية و أأنشطة اإذاكء الوعي معوما ،تتفق مع قمي املنظمة وس ياساهتا بشأأن السلوك
ا ألخاليق وتامتىش مع املامرسات التدريبية اجليدة واملبادئ ا ألخالقية املتعارف علهيا.
وتريم ،حتديدا ،اإىل حتقيق ا ألهداف التالية:
-

تعزيز ثقافة ا ألخالقيات؛
وإاذاكء الوعي عىل لك مس توايت املنظمة ابملبادئ والس ياسات وا ألدوات والاعتبارات اخلاصة ابلسلوك ا ألخاليق
يف الويبو؛
وزايدة الثقة بني الزمالء واملديرين ،والثقة يف املنظمة؛
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وتعزيز املساءةل يف معلية اختاذ القرارات؛
وتدعمي القيادة ا ألخالقية – "اإعطاء املثل يف أأعىل الهرم".

النتاجئ
 .11أأ ّما النتاجئ املنشودة ،فهيي:
-

ضامن فهم مشرتك ملعىن "ا ألخالقيات والزناهة" يف ماكن العمل ،و ألمهية السلوك ا ألخاليق ابلنس بة لسمعة
املنظمة؛
وضامن أأن حيافظ مجيع املوظفني عىل فهم للمبادئ ا ألخالقية ا ألساس ية؛
وتعزيز رساةل متسقة بشأأن ا ألخالقيات ومعايري السلوك املتوقعة يف الويبو؛
وحتسني استيعاب الآليات القامئة حالي ًا دلمع املوظفني.

طبيعة التدريب و أأنشطة اإذاكء الوعي
 .12مشل التدريب عىل ا ألخالقيات والزناهة وزايدة الوعي ،يف عام  ،2016اس تعراضا للمبادئ والقمي ا ألخالقية املنطبقة يف
الويبو ،مع الرتكزي عىل جمالت حمددة و أأمثةل ودراسات حاةل ومناذج لختاذ القرارات ا ألخالقية .وعالوة عىل ذكل ،مشلت
ا ألنشطة تقدمي عرض عن مكتب ا ألخالقيات و أأنشطته واخلدمات اليت يوفرها للموظفني ،مثل خط املساعدة املتاح عىل مدار
الساعة .ويهدت مجيع ا ألنشطة اإجراء مناقشات تفاعلية بشأأن العوائق املشرتكة اليت حتول دون الترصف بطريقة أأخالقية،
وس بل التصدي لها.
 .13ونظمت أأحداث توعية عامة عن ا ألخالقيات عىل مدار الس نة ،ومهنا أأنشطة التوعية اخملصصة حسب القطاع .ووزعت
يف مجيع ا ألحداث املذكورة مواد مطبوعة جديدة تقدّم معلومات عن مكتب ا ألخالقيات وتفاصيل التصال به .و ّنظمت دورات
تدريبية بشأأن موضوعات حمددة ،مثل ا إلفصاح املايل وتضارب املصاحل واملعايري ا ألخالقية ملوظفي اخلدمة املدنية ادلولية،
ابلتعاون مع خرباء من مكتب ا ألمم املتحدة ل ألخالقيات (نيويورك).

ا ألثر ا ُملقاس ابس تقصاء ما بعد التدريب
 .14أأرسل اس تقصاء اإلكرتوين اإىل املشاركني يف ادلورات التدريبية لعام .2016
 .15وبوجه عام ،حظي التدريب بقبول جيد ،اإذ صنّف أأكرث من  80يف املائة من املشاركني بأأنه " ّمعق فهمهم".
 .16و أأحاط مكتب ا ألخالقيات علام ابلتعليقات والتعقيبات الواردة ،ألغراض تصممي أأحداث جديدة ل ألخالقيات
وإاذاكء الوعي.

رابعا .املشورة الرسية املُقدمة اإىل الإدارة العليا واملديرين ومجيع املوظفني
 .17تلقى مكتب ا ألخالقيات يف عام  2016طلبات املشورة التالية:
-

تسعة طلبات بشأأن ا ألنشطة اخلارجية؛
ومخسة طلبات بشأأن اإعالن املصاحل/الاستامثرات؛
ومخسة طلبات بشأأن التواصل والإعالم؛
و أأربعة طلبات بشأأن الهدااي و /أأو الضيافة؛
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وثالثة طلبات بشأأن امحلاية من الانتقام؛
وطلبان بشأأن املسائل املرتبطة ابلعمل؛
وطلب واحد بشأأن تضارب املصاحل؛
وس بعة طلبات بشأأن مسائل أأخرى.

 :OAا ألنشطة اخلارجية
 :DoIاإعالن املصاحل/الاستامثرات
 :CoMالتواصل والإعالم
 :GHالهدااي و /أأو الضيافة
 :PaRامحلاية من الانتقام
 :ERMاملسائل املرتبطة ابلعمل
 :CoIتضارب املصاحل
 :OTHمسائل أأخرى

خامس ًا.

وضع املعايري وصياغة الس ياسات

س ياسة الكشف املايل
 .18تط ّبق س ياسة الويبو بشأأن اإعالن املصاحل لعام  2013يف الكشف عن املصاحل املالية والامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية
للقطاع العام فامي خيص كبار املوظفني وبعض املوظفني احملدّدين.
 .19ويف عام  ،2016أأعيد تنش يط العمل عىل تنقيح تكل الس ياسة .ويركّز التنقيح عىل حتقيق توازن مناسب بني احلاجة اإىل
املعلومات وحق املوظفني يف اخلصوصية ،وإاطار اإدارة اخملاطر ونظام الرقابة ادلاخلية اذلي تنفذه ا ألمانة ،مع مراعاة أأفضل
املامرسات .وقد يارفت أأعامل التنقيح عىل الانهتاء.
س ياسة امحلاية من الانتقام
 .20اضطلع ابلعمل بناء عىل الطلب املوجه من ادلورة الثالثة والس بعني (ادلورة العادية السابعة وا ألربعني) للجنة الويبو
للتنس يق اإىل ا ألمانة:6

"تطلب من ا ألمانة مراجعة الس ياسة اخلاصة ابملبلغني عن اخملالفات ،مع مراعاة ادلروس املس تفادة واملس تجدات و أأفضل
املامرسات ا ُملتبعة يف املنظامت ا ألخرى؛ و أأن تدعو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإىل اس تعراض تكل املراجعة املقرتحة
والتعليق علهيا".

 6الفقرة  170من الوثيقة .WO/CC/73/7
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 .21واس تجابة ذلكل الطلب ،أأجرى مكتب ا ألخالقيات اس تعراضا دقيقا للس ياسة ،ابلتعاون مع مكتب املستشار القانوين.
ويف ذكل الاس تعراض ،أأحيط علام ابملالحظات والتوصيات الواردة يف تدقيق اإطار أأخالقيات الويبو .7وقدمت نتاجئ
الاس تعراض اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لتنظر فهيا وتعل ّق علهيا يف يونيو .2017

سادسا.

تنفيذ الس ياسات اخملصصة ملكتب ا ألخالقيات

س ياسة امحلاية من ا ألعامل الانتقامية النامجة عن التعاون يف نشاط رقايب أأو الإبالغ عن اإساءة السلوك أأو غري ذكل من
اخملالفات
 .22ظلّت س ياسة امحلاية من ا ألعامل الانتقامية النامجة عن التعاون يف نشاط رقايب أأو الإبالغ عن اإساءة السلوك أأو غري
ذكل من اخملالفات سارية يف الويبو منذ عام  ،2012و ّ
تشلك الإطار العام محلاية مجيع املوظفني من ا ألعامل الانتقامية النامجة عن
املشاركة يف معل رقايب كام َع َّرفَته الس ياسة ،أأو محلاية من يعدون تقريرا "يبلغون فيه عن اخملالفات".
 .23ومتاي يا مع س ياسة امحلاية من ا ألعامل الانتقامية ،يتلقى مكتب ا ألخالقيات الشاكوى بشأأن ا ألعامل الانتقامية وجيرى
اس تعراضا مبدئيا ليح ِدد ما اإذا اكن مقدم الشكوى قد خاض يف نشاط مشمول ابمحلاية .وعىل أأساس الاس تعراض املبديئ
للشكوى حيدد مكتب ا ألخالقيات ما اإذا اكن يظهر من الوهةل ا ألوىل وجود قضية انتقام من وحيدد امحلاية املناس بة للموظف
املعين.
 .24ويف عام  ،2016اس تمكل مكتب ا ألخالقيات اس تعراضني أأوليني بشأأن طليب حامية من ا ألعامل الانتقامية .وملا تبني أأن
الشكويني تقعان خارج اإطار س ياسة امحلاية من ا ألعامل الانتقامية ،مل يتخذ مكتب ا ألخالقيات اإجراءات أأخرى .وتفيد املقارنة
بأأن عدد التحرايت يف الويبو مماثل لعدد الاس تفسارات يف هياات ا ألمم املتحدة ا ألخرى.
اإعالن املصاحل والكشف عن معامالت بني أأطراف مرتابطة كام تقتضيه املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام
 .25يتوىل مكتب الويبو ل ألخالقيات مسؤولية تنفيذ برانمج اإعالن املصاحل فامي خيص موظفي الويبو من رتبة مدير أأول
املعرضة خملاطر عالية .وقد أأسفر الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع
( )D1مفا فوق ،وعدد حمدود من الفئات ا ألخرى ّ
العام عن متطلبات اإضافية فامي خيص الكشف ابلنس بة للموظفني من رتبة مدير اثن ( )D2مفا فوقها .ويف فرتة الإبالغ
لعام  ،2016حتقق امتثال بنس بة  100ابملائة ملتطلبات الكشف احملدّدة يف املعايري احملاسبية املذكورة فامي يتعلق ابملعامالت بني
أأطراف مرتابطة.
 .26ومعال ابملرفق الثالث من نظام الويبو املايل ولحئته ،بصيغته املعدةل يف  14أأكتوبر  ،2015يوقّع أأعضاء اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة بيان اإفصاح عن املصاحل .وقد تبادل مكتب ا ألخالقيات بالغات بشأأن هذا الرشط للس نة املشموةل
ابلتقرير ،أأي  ،2016مع رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

سابعا .قياس ا ألخالقيات والزناهة يف الويبو
 .27أأجري يف عام  2016اس تقصاء بشأأن الوعي مببادئ الويبو ا ألخالقية والالزتام هبا .و أأفاد  86يف املائة من املشاركني بأأهنم
يدركون هذه املبادئ ،و أأفاد  87يف املائة مهنم بأأهنم ملزتمون هبا.
 .28وسرتاعى نتاجئ الاس تقصاء ألغراض وضع برامج التدريب والتوعية املقبةل بشأأن ا ألخالقيات.
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اثمنا .أأنشطة أأخرى
 .29يف عام  ،2016يارك مكتب ا ألخالقيات ،بصفته اجلهة الفاعةل الرئيس ية املعنية بقضااي ا ألخالقيات يف املؤسسة ،بنشاط
يف تدقيق اإطار الويبو ا ألخاليق .وقد اختمت التقرير يف مارس .82017
 .30ويقوم مكتب ا ألخالقيات ،يأأنه يف ذكل يأأن مجيع وحدات الربامج داخل املنظمة ،ابإعداد مسامهته يف معليات
التخطيط الثنائية والس نوية للويبو .وتنفّذ اإدارة اخملاطر كجزء من اإطار ا إلدارة املتاكمةل القامئة عىل النتاجئ.
 .31ووفقا للفقرتني  (2أأ)" "5و(2ب)" "2من اختصاصات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة" ،9تشمل وظائف اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ومسؤولياهتا الهنوض ابملراقبة ادلاخلية عن طريق "اس تعراض وظيفة ا ألخالقيات وتقدمي املشورة
بشأأهنا ،مبا يف ذكل أأخالقيات املهنة والكشف املايل وحامية املبل ّغني عن اخملالفات"؛ و"اس تعراض خطة العمل الس نوية املقرتحة
ملكتب أأخالقيات املهنة ،وتقدمي املشورة بشأأهنا" ،عىل الرتتيب.
 .32ويف عام  ،2016تعاون مكتب ا ألخالقيات بنشاط مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وفقا جلدول الاجامتعات
املقرر لتكل اللجنة .ووازن مكتب ا ألخالقيات ،يف مجيع نشاطاته التعاونية ،بني ولايته وولية اللجنة املذكورة ،مع مراعاة
ّ
الرشوط ا ألساس ية احليوية لعمل مكتب ا ألخالقيات وتشغيهل ،أأي الاس تقالل واحلياد والرسية.
 .33ويف عام  2016أأيضا ،يارك مكتب ا ألخالقيات يف دراسات اس تقصائية ومبادرات عىل نطاق املنظومة ،عن طريق
مركز الويبو للتنس يق .فقد سامه ،عىل سبيل املثال ،يف معل وحدة التفتيش املشرتكة التابعة ل ألمم املتحدة بشأأن منع الغش
والكشف عنه والتصدي هل يف منظومة ا ألمم املتحدة.

اتسعا .املواءمة مع أأفضل املامرسات يف نظام ا ألمم املتحدة املوحد
 .34يشارك مكتب الويبو ل ألخالقيات بنشاط يف ي بكة أأخالقيات املنظامت املتعددة ا ألطراف ،اليت تسعى اإىل تعزيز
التعاون عىل مس توى املنظومة بشأأن القضااي املتعلقة اب ألخالقيات داخل منظومة ا ألمم املتحدة .والش بكة عبارة عن منتدى واسع
يتناول وظائف ا ألخالقيات يف هياات منظومة ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية واملؤسسات املالية ادلولية التابعة لها ويسمح
بتبادل الس ياسات واملامرسات اخلاصة اب ألخالقيات.

 .35اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإىل الإحاطة
علام هبذه الوثيقة "التقرير الس نوي ملكتب ا ألخالقيات"
(الوثيقة .)WO/CC/74/3
[هناية الوثيقة]

 8تدقيق اإطار أأخالقيات الويبو :املرجع  ،IA 2016-06الصادر يف  6مارس  .2017ويضطلع مكتب ا ألخالقيات مبسؤولية النظر يف مجموعة يامةل من التوصيات
وتنفيذها ،حسب الاقتضاء ،ابلتعاون مع أأحصاب املصلحة العرشة الآخرين اذلين حيددمه التقرير بوضوح .ويقصد مما س بق حتقيق تنفيذ التوصيات الوجهية اليت تعترب
"ذات أأولوية عالية" حبلول منتصف عام  ،2018أأي يف غضون  15يهرا من اترخي نرش التقرير.
 9املرفق الثالث من نظام الويبو املايل ولحئته ،حسب التعديالت املدخةل عليه يف  14أأكتوبر .2015

