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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 23 :يوليو 2018

جلنة الويبو للتنسيق
الدورة اخلامسة والسبعون (الدورة العادية التاسعة واألربعون)

جنيف ،من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2018

التقرير السنوي ملكتب األخالقيات

من اإعداد ا ألمانة

.1

تتو ذه الوييةة ع ى االتةررر الن وو ملكتب ا ألخالقياتا للفرتة من  1يوارر  2017اإىل  31دينمرب .2017

أأو ًل .معلومات أأساس ية
 .2دور مكتب الويبو ل ألخالقيات ،اذل ُأنشئ يف عام  2010كجزء من نظام شامل ل ألخالقيات والزناذة يف اإطار
برانمج التةومي الاسرتاتيجي ،ذو ضامن احرتام املوظفني وغريمه من العاملني لوظائفهم و أأداهئم ملهاهمم بأأع ى من توايت
الزناذة ،وذكل عن طريق تعزرز يةافة ا ألخالقيات والشفافية واملناءةل .ويتحمل املكتب املنوولية عن الوتاج التالية
بوجه خاص:
( أأ) ضامن وضع برانمج فعال ل ألخالقيات يف الويبو وتطورر وتوفيه تعزرزا للزناذة والامتثال واحرتام قواعد
النلوك ا ألخاليق عود توفيه أأعامل املوظمة؛
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(ب) وتعزرز الامتثال املواسب والنلوك املهين ا ألخاليق يف املوظمة عرب النعي ،بشلك مويوق ،اإىل تةدمي ما يلزم
من مشورة وتوجيه وإارشاف ،وضامن التفنري الححي لةواعد ا ألخالقيات واسرتاتيجيات الامتثال وبراهجه
وس ياساته؛ وإادارة برانمج الإفحاح املايل للموظمة؛
(ج) وضامن اإدارة املعارف وتةامسها ،وإاقامة رشااكت داخلية وخارجية بغية اإذاكء الوعي اب ألخالقيات ،واحلفاظ ع ى
املهارات املطلوبة ،وتكييف أأفضل املامرسات احلالية يف هجايل ا ألخالقيات والامتثال لتوامئ معل املوظمة؛
(د) وضامن املناءةل يف اإدارة موارد الويبو اخملححة (املالية والبرشية واملادية).
.3

ورمتتع املكتب ،اذل يرت أأسه رئيس مكتب ا ألخالقيات ،ابلس تةاللية الالزمة ألداء همامه ع ى حنو فعال.

.4

ويضطلع املكتب اب ألنشطة الرئين ية التالية:
–
–
–
–

اإذاكء وعي املوظفني وتدررمهم؛
وإاسداء املشورة الرسية اإىل املوظفني؛
ووضع الةواعد واملعايري وصياغة الن ياسات؛
وتوفيه الن ياسات اخملححة ملكتب ا ألخالقيات.

اثني ًا .اإذاكء الوعي والتدريب
 .5تتوافق أأنشطة اإذاكء الوعي والتدريب معوما مع قمي املوظمة وس ياساهتا بشأأن النلوك ا ألخاليق ،وتامتىش مع املامرسات
التدريبية اجليدة واملبادئ ا ألخالقية املتعارف علهيا .وتريم ا ألنشطة ،تديدا ،اإىل تةيق ا ألذداف التالية:
–
–

–
–
–

.6

تعزرز يةافة ا ألخالقيات؛
وإاذاكء الوعي ع ى لك من توايت املوظمة ابملبادئ والن ياسات وا ألدوات والاعتبارات اخلاصة ابلنلوك
ا ألخاليق يف الويبو؛
وزايدة الثةة بني الزمالء واملدرررن ،والثةة يف املوظمة؛
وتعزرز املناءةل يف معلية اختاذ الةرارات؛
1
وتدعمي الةيادة ا ألخالقية – االنلوك يف أأع ى الهرما وااملزاج يف وسط الهرما .

وتشمل الوتاج املنشودة ألنشطة اإذاكء الوعي والتدريب ما ييل:
– ضامن فهم مشرتك ملعىن اا ألخالقيات والزناذةا يف ماكن العمل ،و ألمهية النلوك ا ألخاليق ابلنن بة
لنمعة املوظمة؛
– وضامن أأن يظل مجيع املوظفني ع ى وعي ابملبادئ والةمي ا ألخالقية ا ألساس ية ،ويه الاس تةاللية والولء
واحلياد والزناذة واملناءةل واحرتام حةوق الإننان؛

1

يضطلع موظفو فئة الإدارة الوسطى ،اذلرن عادة ما ركونون ع ى اتحال يويم ابملوظفني ،بدور حامس يف تعزرز االنلوك يف أأع ى الهرما لإرساء يةافة
أأخالقيات يف املوظمة .وتُشري نظرايت أأخالقيات ا ألعامل اإىل ذها املفهوم بعبارة ااملزاج يف وسط الهرما.
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–
–

وتعزرز رساةل متنةة بشأأن ا ألخالقيات ومعايري النلوك املتوقعة يف الويبو؛
وتنني استيعاب الآليات الةامئة حالي ًا دلمع املوظفني.

 .7ومنه اإطالق س ياسة الويبو ل ألخالقيات والزناذة يف عام  ،2012ن ُظم تدريب اإجبار لفائدة مجيع املوظفني ع ى لك
من توايت املوظمة .ويتوىل مكتب ا ألخالقيات اإدارة برانمج التدريب ابلتعاون الوييق مع اإدارة املوارد البرشية.
 .8ودُرب لك املوظفني ،مبن فهيم املعيوون حديثا ،منه اإطالق س ياسة الويبو ل ألخالقيات والزناذة .وع ى املوظفني
املوضمني حديثا اإىل املوظمة أأن يشاركوا اإلزاما يف ادلورات المتهيدية اليت تشمل جلنة تدريبية خاصة اب ألخالقيات.
ويف عام ُ ،2017أتيحت دورة تدريبية اإلزامية عرب الإنرتنت بشأأن ا ألخالقيات والزناذة مجليع املوظفني .ويه أأيضا مبثابة دورة
لتجديد معلومات مجيع موظفي املوظمة بشأأن ا ألخالقيات.
.9

ويف عام  ،2017شارك  319موظف ًا يف أأنشطة التدريب وإاذاكء الوعي يف هجال ا ألخالقيات:

– شارك  91من املوظفني اجلدد ،من لك املن توايت ،ومن بيهنم مدررون ،يف دورات ابتدائية عن ا ألخالقيات
خالل يالث دورات متهيدية؛
– وحرض  170من املوظفني عرضني بشأأن ا ألخالقيات؛
– وشارك  48من كبار املوظفني يف جلنات اإحاطة خمححة ُُصمت لثالية من قطاعات الويبو؛
– وشارك  10موظفني من املاكتب اخلارجية يف مناقشة موضوعها الةمي واملبادئ ا ألخالقية.
 .10ويف عام ُ ،2017أدرج هنج جديد لإذاكء الوعي .وقُدم عرض للموظفني مجع بني ا ألسس الأاكدميية وجتربة الةطاع
اخلاصُ ،ووهجت ادلعوة فيه ملتحديني من خلفيات يةافية خمتلفة (بلغاراي وتونس) ،هبدف اإاثرة مناقشات مفتوحة عن
مدوانت أأخالقيات املهوة واس تخداهما العميل .وترشفت املوظمة أأيضا ابس تضافة ادلكتورة أأونورا أأونيل (اململكة املتحدة)،
احلائزة ع ى العديد من اجلوائز ودرجات الامتياز إلاجنازاهتا يف هجال ا ألخالقيات والفلنفة ،لإلةاء احاةرة رفيعة املن تو عن
اا ألخالقيات يف هجال التحالتا.
 .11واكنت نن بة املشاركة ،ل س امي خالل احلدث ا ألخري (زذاء  150موظف ًا شاركوا فيه) ،تلكي ًال للجهود املبهوةل من
أأجل ماكحفة ا أأعباء التدريبا.

 .12ومشلت أأنشط التدريب وإاذاكء الوعي معلومات عن س ياسة الويبو للحامية من ا ألعامل الانتةامية الوامجة عن الإبالغ
عن اإساءة سلوك وعن التعاون يف معليات التدقيق أأو التحةيق امل أأذون هبا حنب ا ألصول (س ياسة حامية املبلغني
عن اخملالفات) ،وعن موارد املعلومات العامة واحملددة ،مبا يف ذكل موقع مكتب ا ألخالقيات ع ى الش بكة ادلاخلية .وملكتب
ا ألخالقيات يف الويبو موقع شامل ع ى الش بكة ادلاخلية يتضمن موارد ومعلومات عن س ياسة حامية املبلغني عن
اخملالفات وغريذا.
 .13ومتاش يا مع أأحدث املامرسات الفض ى (الةطاعان اخلاص والعام) ،أأ ُويل اذامتم خاص ملفهوم ااملزاج يف وسط الهرما.
ون ُظمت أأربع جلنات اإحاطة خمححة للمدرررن وكبار املوظفني.
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 .14وبُهلت هجود متضافرة لضامن التوازن بني اجلننني .واكن من بني املتحديني الثالية اذلرن اس ُتضيفوا يف عام 2017
رجل واحد وامر أأاتن ،مما رُرج الكفة لحاحل النناء.
 .15ومشل التدريب ع ى ا ألخالقيات والزناذة وزايدة الوعي هبام ،يف عام  ،2017اس تعراضا للمبادئ والةمي ا ألخالقية
املوطبةة يف الويبو ،مع الرتكزي ع ى هجالت احددة و أأمثةل ودراسات حاةل ومناذج أأخالقية لختاذ الةرارات .وعالوة ع ى ذكل،
مشلت ا ألنشطة تةدمي عرض عن مكتب ا ألخالقيات و أأنشطته واخلدمات اليت يوفرذا للموظفني ،مثل خط املناعدة املتاح
ع ى مدار الناعة .وشهدت مجيع ا ألنشطة اإجراء مناقشات تفاعلية بشأأن العوائق الشائعة اليت تول دون الترصف بطريةة
أأخالقية ،وس بل التحد لها.
 .16ون ُظمت ،ع ى مدار الن وة ،أأحداث عامة لإذاكء الوعي اب ألخالقيات ،ومهنا أأنشطة التوعية اخملححة حنب الةطاع.
ُووزعت يف مجيع ا ألحداث املهكورة مواد مطبوعة تةدم معلومات عن مكتب ا ألخالقيات وتفاصيل التحال به.
 .17و ُأرسل اس تةحاء اإلكرتوين اإىل املشاركني يف أأنشطة التدريب وإاذاكء الوعي يف هجايل ا ألخالقيات والزناذة
لعام  .2017وبوجه عام ،حظيت ا ألنشطة بةبول جيد ،اإذ صوف أأكرث من  92يف املائة من اجمليبني ع ى الاس تةحاء بأأنه
امعق فهمهما .و أأحاط مكتب ا ألخالقيات علام ابلتعليةات والتعةيبات الواردة ،لتحنني تحممي برامج جديدة ل ألخالقيات
وإاذاكء الوعي وتوفيهذا.

اثلث ًا .املشورة الرسية املُةدمة اإىل املوظفني
 .18تلةى مكتب ا ألخالقيات يف  2017طلبات املشورة التالية:
–
–
–
–
–
–
–

ايوا عرش طلبا بشأأن ا ألنشطة اخلارجية؛
ومثانية طلبات بشأأن املنائل املرتبطة ابلعمل؛
ومخنة طلبات بشأأن تضارب املحاحل؛
وطلبان بشأأن اإعالن املحاحل/الاستامثرات؛
وطلب واحد بشأأن الهدااي و /أأو الضيافة؛
وطلب واحد بشأأن امحلاية من ا ألعامل الانتةامية؛
وإاحد عرش طلب ًا بشأأن منائل أأخر .

 .19و ُأسديت املشورة يف مجيع احلالت مبا رريض املوظف املعين.

رابع ًا .وضع الةواعد واملعايري وصياغة الن ياسات
امحلاية من الانتةام

 .20بعد اإجراء اس تعراض دقيق لن ياسة الويبو للحامية من ا ألعامل الانتةامية الوامجة عن الإبالغ عن اإساءة سلوك وعن
التعاون يف معليات التدقيق أأو التحةيق امل أأذون هبا حنب ا ألصول (س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات) ،صدرت س ياسة

منةحة ودخلت حزي الوفاذ يف  29سبمترب  .2017وتعزرز ًا ملبادئ و أأذداف تأأمني أأع ى من تو من الزناذة بني مجيع املوظفني
يف املوظمة ،ودعامً للةمية ا ألساس ية الراخسة للموظمة ويه ااملنوولية البيئية والاجامتعية والإداريةا ،تُمثل س ياسة حامية
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املبلغني عن اخملالفات الإطار العام محلاية مجيع املوظفني من ا ألعامل الانتةامية الوامجة عن التعاون يف نشاط رقايب ،وحامية لك
من يُبلغ حبنن نية عن اإساءة سلوك من شأأنه ،اإن يبت وقوعه ،أأن يلحق ةرار ًا مبحاحل املوظمة أأو معلياهتا أأو حومكهتا.
الن ياسة بشأأن الإفحاح املايل وإاعالن املحاحل
 .21أأفىض العمل ع ى س ياسة جديدة ل إالفحاح املايل فامي خيص كبار املوظفني وبعض الفئات ا ألخر احملددة من املوظفني
اإىل اإصدار الن ياسة بشأأن الإفحاح املايل و إاعالن املحاحل يف عام  .2017وتوطبق الن ياسة ع ى الكشف عن املحاحل املالية
طبةا للمعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام ،وهتدف اإىل تةيق توازن مناسب بني احلاجة اإىل املعلومات وحق املوظفني
يف اخلحوصية ،مع مراعاة اإطار اإدارة اخملاطر ونظام الرقابة ادلاخلية اذل توفه ا ألمانة ،و أأفضل املامرسات يف ذها الشأأن.
ومن املةرر ممارسة أأول اإيداع ،واس تعراض البياانت من قبل خبري اس تعراض خاريج ،يف عام .2018

خامن ًا.

توفيه الن ياسات اخملححة ملكتب ا ألخالقيات

امحلاية من الانتةام
 .22ظلت س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات سارية يف الويبو منه عام  ،2012ومت تدرهثا يف عام  ،2017ويه متثل
الإطار العام محلاية مجيع املوظفني من ا ألعامل الانتةامية الوامجة عن املشاركة يف معل رقايب كام َع َّرفَته الن ياسة ،أأو حامية من
يبلغون عن اإساءة سلوك.
 .23ومتاش يا مع س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات ،يتلةى مكتب ا ألخالقيات الشاكو بشأأن ا ألعامل الانتةامية وجير
اس تعراضا مبدئيا ليحدد ما اإذا اكن مةدم الشكو قد أأجر نشاطا مشمول ابمحلاية .وع ى أأساس الاس تعراض املبديئ
للشكو حيدد مكتب ا ألخالقيات اإذا ما اكنت ذواك ،من الوذةل ا ألوىل ،حاةل انتةام وحيدد امحلاية املواس بة للموظف املعين.
 .24ويضطلع مكتب ا ألخالقيات التابع ملكتب ا ألمم املتحدة خلدمات املشاريع ،طبةا للولية املولكة اإليه فامي خيص تةدمي
خدمات اإىل منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخر  ،بدور خبري الاس تعراض اخلاريج فامي خيص طلبات اإعادة الوظر يف قرارات
مكتب الويبو ل ألخالقيات.
اثن يف حالتني ادعى
 .25و أأجر مكتب ا ألخالقيات اس تعراض ًا مبدئي ًا يف عام  ،2017ورشع يف اإجراء اس تعراض مبديئ ٍ
فهيام موظفون تعرضهم ألعامل انتةامية والمتنوا امحلاية من الانتةام .وخلص املكتب إاىل أأن ذاتني احلالتني ل متثالن ،من
الوذةل ا ألوىل ،قضييت انتةام.
الإفحاح املايل وإاعالن املحاحل
 .26يدرر مكتب الويبو ل ألخالقيات توفيه برانمج اإعالن املحاحل فامي خيص موظفي الويبو من رتبة مدرر أأول ()D1
مفا فوق ،وعدد ًا احدود ًا من الفئات ا ألخر املعرضة خملاطر عالية .وقد أأسفر الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام
عن متطلبات اإضافية فامي خيص الكشف ابلنن بة للموظفني من رتبة مدرر اثن ( )D2مفا فوق .ومت ،يف عام  ،2017تةيق
امتثال بنن بة  100ابملائة مع متطلبات الكشف احملددة يف املعايري احملاسبية املهكورة فامي يتعلق ابملعامالت بني أأطراف
مرتابطة.
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 .27ومعال ابلفةرة  9من املرفق الثالث لوظام الويبو املايل ولحئته ،بحيغته املعدةل يف  14أأكتوبر  ،2015اينبغي أأن يوقع
أأعضاء جلوة الويبو الاستشارية املن تةةل للرقابة بيان اإفحاح عن املحاحلا .2وقد تبادل مكتب ا ألخالقيات بالغات بشأأن
ذها الرشط مع رئيس اللجوة الاستشارية املن تةةل للرقابة ،ومل يتلق أأية معلومات اإضافية فامي خيص الن وة املشموةل ابلتةررر،
أأ  .2017ورصحت اللجوة الاستشارية املن تةةل للرقابة بأأهنا س تحتفظ ببياانهتا يف ملفاهتا اخلاصة.

سادس ًا.

ا ألنشطة ا ألخر

 .28يف مارس  ،2017أأجر تدقيق لإطار ا ألخالقيات يف الويبو 3.واقرتح التةررر  12توصية ينبغي ع ى مكتب
ا ألخالقيات توفيهذا ،وذكل ابلتعاون مع  10أأحصاب محلحة أآخررن .وعكف مكتب ا ألخالقيات بنشاط ع ى توفيه
التوصيات وبلغ أأذدافه املنشودة.
 .29ويةوم مكتب ا ألخالقيات ،شأأنه يف ذكل شأأن مجيع وحدات الربامج داخل املوظمة ،ابإعداد منامهته يف معليات
التخطيط الثوائية والن ووية للويبو .وتُوفه اإدارة اخملاطر كجزء من اإطار الإدارة املتاكمةل الةامئة ع ى الوتاج.
 .30وطوال عام  ،2017تعاون مكتب ا ألخالقيات مع اللجوة الاستشارية املن تةةل للرقابة ،مع ًال ابلفةرتني (2أأ)ا5ا
و(2ب)ا2ا من اختحاصات اللجوة الاستشارية املن تةةل للرقابة 4.وسعى مكتب ا ألخالقيات جاذد ًا لالس تجابة لطلبات
اللجوة املهكورة ،أآخه ًا يف الاعتبار الولية املولكة اإليه ،اإضافة اإىل احلاجة اإىل استيفاء الرشوط ا ألساس ية لضامن معل مكتب
ل ألخالقيات وتشغي،ه ،أأ الاس تةالل واحلياد والرسية.
 .31ويف عام  ،2017شارك مكتب ا ألخالقيات أأيض ًا يف دراسات اس تةحائية ومبادرات ع ى نطاق املوظومة .وبوجه
خاص ،عُني مكتب ا ألخالقيات كوةطة اتحال يف الويبو ،فامي خيص الاس تعراضات اليت جترهيا وحدة التفتيش املشرتكة
التابعة ل ألمم املتحدة خبحوص االآليات والن ياسات اليت تتناول تضارب املحاحل يف منظومة ا ألمم املتحدةا واس ياسات
وممارسات الإبالغ عن اخملالفات يف موسنات منظومة ا ألمم املتحدةا.
 .32وشارك مكتب الويبو ل ألخالقيات بنشاط يف ش بكة أأخالقيات املوظامت املتعددة ا ألطراف ،اليت تنعى اإىل تعزرز
التعاون الشامل بشأأن الةضااي املتعلةة اب ألخالقيات داخل منظومة ا ألمم املتحدة .والش بكة عبارة عن منتد واسع يتناول
وظائف ا ألخالقيات يف ذيئات منظومة ا ألمم املتحدة واملوظامت ادلولية واملوسنات املالية ادلولية املوتن بة اإلهيا ،وينم
بتبادل الن ياسات واملامرسات اخلاصة اب ألخالقيات.
]هناية الوييةة[
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ا .9يوقع أأعضاء اللجوة بيان اإفحاح عن املحاحل.ا
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تدقيق اإطار أأخالقيات الويبو :املرجع  ،IA 2016-06الحادر يف  6مارس  .2017ومكتب ا ألخالقيات منوول عن الوظر يف مجموعة شامةل من
التوصيات وتوفيهذا ،حنب الاقتضاء ،ابلتعاون مع أأحصاب املحلحة العرشة الآخررن احملددرن يف التةررر بوضوح .ويُةحد مما س بق تةيق توفيه التوصيات
الوجهية اليت تعترب اذات أأولوية عاليةا حبلول منتحف عام  ،2018أأ يف غضون  15شهرا من اترخي نرش التةررر.
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املرفق الثالث من نظام الويبو املايل ولحئته ،بحيغته املعدةل يف  14أأكتوبر .2015

