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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 21 :يوليو 2020

جلنة الويبو للتنسيق
الدورة الثامنة والسبعون (الدورة العادية الواحدة واخلمسون)

جنيف ،من  21اإىل  29سبمترب 2020

التقرير السنوي ملكتب األخالقيات

من اإعداد ا ألمانة

 .1معال ابلتعممي الإداري رمق  ،2020/16يقدم مكتب الويبو ل ألخالقيات تقارير س نوية عن أأنشطته اإىل املدير العام
وعن طريق هذا ا ألخري اإىل امجلعية العامة للويبو .وتتوي هذه الوثيقة عىل التقرير الس نوي ملكتب ا ألخالقيات للفرتة من
 1يناير  2019اإىل  31ديسمرب .2019

أأو ًل .معلومات أأساس ية
 .2تأأسس مكتب الويبو ل ألخالقيات يف عام  2010متاش يا مع الزتام املنظمة ابحلفاظ عىل أأمسى معايري ا ألخالق
والزناهة ،عىل النحو املعرب عنه يف القمي اجلوهرية للويبو ،فضال عن مراعاة أأفضل املامرسات اليت تتبعها املنظامت ادلولية
ا ألخرى يف نظام ا ألمم املتحدة املوحد.
 .3ويريم مكتب ا ألخالقيات اإىل مد يد العون للمدير العام بغية ضامن احرتام املوظفني وغريمه من العاملني لوظائفهم
و أأداهئم ملهاهمم بأأعىل مس توايت الزناهة ،وذكل عن طريق تعزيز ثقافة ا ألخالقيات والشفافية واملساءةل .ويمتتع هذا املكتب
ابلس تقاللية الالزمة ألداء همامه عىل أأحسن وجه.
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.4

ويضطلع املكتب ابملسؤوليات الرئيس ية

التالية1:

( أأ) السهر عىل وضع اسرتاتيجيات وبرامج وس ياسات تتسم ابلفعالية فامي يتعلق اب ألخالقيات داخل الويبو وتطويرها
وتنفيذها تعزيزا للزناهة والامتثال لقواعد السلوك ا ألخاليق عند تنفيذ أأعامل املنظمة؛
(ب) وإاسداء املشورة والتوجيه الرسيني اإىل املوظفني وغريمه من العاملني بشأأن القضااي ا ألخالقية؛
(ج) وإاسداء املشورة والتوجيه املوثوقني بغية املساعدة يف تقدمي التفسري الصائب للقواعد ا ألخالقية والاسرتاتيجيات
والربامج والس ياسات املرتبطة هبا ويف الامتثال لها؛
(د) وتقدمي معلومات عند اللجوء اإليه بشأأن قضااي الس ياسات العامة اإذا ما اكنت خربته ور أأيه وجتربته س تفيد يف
يشء؛
(ه) وإادارة س ياسة الإفصاح املايل وإاعالن املصاحل اخلاصة ابملنظمة ولك الربامج ذات الصةل؛
(و) والاضطالع ابملسؤوليات املس ندة اإليه مبوجب س ياسة امحلاية من الانتقام النامج عن الإبالغ عن اإساءة سلوك
وعن التعاون يف معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب ا ألصول؛
(ز) ووضع معايري وتدريبات ومواد تعلميية بشأأن القضااي ا ألخالقية ،ابلتعاون مع اإدارة املوارد البرشية واملاكتب
ا ألخرى حسب الاقتضاء ،وضامن التدريب املنتظم عىل ا ألخالقيات مجليع املوظفني وغريمه من العاملني حسب
الاقتضاء؛
(ح) وتقدمي ادلمع بشأأن تسطري املعايري والس ياسات العامة املتعلقة بوضع وتفسري الس ياسات املتعلقة اب ألخالقيات؛
(ط) وإاقامة رشأاكت داخلية وخارجية ،واملشاركة يف أأنشطة ش باكت ا ألخالقيات ذات الصةل التابعة للمنظامت
املتعددة ا ألطراف واملسامهة فهيا ،وذكل من أأجل اإرساء املهارات املطلوبة وتكييف أأفضل املامرسات بشأأن زايدة
الوعي اب ألخالقيات والهنوض ابلسلوك ا ألخاليق والامتثال لقواعد ا ألخالقيات ،داخل املنظمة؛
(ي) وضامن املساءةل يف اإدارة موارد الويبو اخملصصة (املالية والبرشية واملادية)؛
(ك) و أأداء الوظائف ا ألخرى اليت يراها املدير العام مناس بة للمكتب.
 .5وترشف عىل مكتب الويبو ل ألخالقيات رئيسة مكتب ا ألخالقيات ،ويه تمتتع ابس تقاللية وظيفية وتشغيلية عن
الإدارة يف أأداء واجباهتا.
.6

ويضطلع املكتب اب ألنشطة الرئيس ية التالية:
–

اإذاكء وعي املوظفني وتدريهبم؛

 1التعممي الإداري رمق  16/2020الصادر عن مكتب الويبو ل ألخالقيات (اذلي حيل حمل التعممي الإداري رمق  25/2010الصادر يف اترخي  9يونيو .)2010

WO/CC/78/INF/2
3
–

وإاسداء املشورة الرسية اإىل املوظفني؛

–

ووضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات؛

–

وتنفيذ الس ياسات اخملصصة ملكتب ا ألخالقيات.

اثني ًا .اإذاكء الوعي والتدريب
 .7تتوافق أأنشطة اإذاكء الوعي والتدريب معوما مع قمي املنظمة وس ياساهتا بشأأن السلوك ا ألخاليق ،وتامتىش مع املامرسات
التدريبية السلمية واملبادئ ا ألخالقية املتعارف علهيا .وتريم ا ألنشطة ،تديدا ،اإىل تقيق ا ألهداف التالية:
–
–

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؛

–

وتعزيز املساءةل يف معلية اختاذ القرارات؛

–

.8

تعزيز ثقافة ا ألخالقيات؛

وتدعمي القيادة ا ألخالقية عىل مجيع املس توايت "خاصة ما يسمى مس توى الإدارة "العليا" ومس توى الإدارة
"الوسطى".2

وتشمل النتاجئ املنشودة ألنشطة اإذاكء الوعي والتدريب ما ييل:
–

–

ضامن فهم مشرتك ملعىن "ا ألخالقيات والزناهة" يف ماكن العمل ،و ألمهية السلوك ا ألخاليق ابلنس بة
لسمعة املنظمة؛
وضامن أأن يظل مجيع املوظفني عىل وعي ابملبادئ والقمي ا ألخالقية اجلوهرية ،ويه الاس تقاللية والولء واحلياد
والزناهة واملساءةل واحرتام حقوق الإنسان؛ وعىل وعي مببادئ ا ألخالقيات داخل الويبو واملمتثةل يف 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؛

–

والرتوجي لرساةل موحدة بشأأن ا ألخالقيات وملعايري السلوك املتوقع اتباعها يف الويبو؛

–

وتسني استيعاب الآليات القامئة حالي ًا بغية دمع املوظفني.

2يضطلع موظفو فئة الإدارة الوسطى ،اذلين عادة ما يكونون عىل اتصال يويم ابملوظفني ،بدور حامس يف تعزيز "السلوك يف أأعىل الهرم" لإرساء ثقافة أأخالقيات
يف املنظمة.
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 .9ومنذ اإطالق س ياسة الويبو ل ألخالقيات والزناهة يف عام  ،2012ن ُظم تدريب اإجباري لفائدة مجيع املوظفني عىل لك
مس توايت املنظمة .ويتوىل مكتب ا ألخالقيات اإدارة برانمج التدريب ابلتعاون الوثيق مع اإدارة املوارد البرشية.
 .10و أأصبح تدريب لك املوظفني ،مبن فهيم املعينون حديثا ،إالزاميا منذ اإطالق س ياسة الويبو ل ألخالقيات والزناهة .وعىل
املوظفني املنضمني اإىل املنظمة ،مبا يف ذكل املديرين واملوظفني رفيعي املس توى ،أأن يشاركوا اإلزاما يف ادلورات المتهيدية اليت
تشمل جلسة تدريبية خاصة اب ألخالقيات .ويف عام ُ ،2017أتيحت دورة تدريبية اإلزامية عرب الإنرتنت بشأأن ا ألخالقيات
والزناهة مجليع املوظفني .ويه أأيضا مبثابة دورة لتجديد معلومات مجيع موظفي املنظمة بشأأن ا ألخالقيات.
 .11ويف عام  ،2019شارك  470موظف يف أأنشطة التدريب وإاذاكء الوعي يف جمال ا ألخالقيات:
–
–

–

–
–

أأمكل  187موظفا بنجاح التدريب الإلكرتوين الإلزايم بشأأن ا ألخالقيات والزناهة؛
وحرض  145موظف ًا حمارضة عامة نظمها مكتب ا ألخالقيات بشأأن الثقافة والشخصية وا ألخالقيات :املعضالت
ا ألخالقية يف املنظامت ادلولية وقدهما املتحدث الضيف ادلكتور جوليان ابجيين؛
وشارك  110فردا من املوظفني اجلدد ،من لك املس توايت ،ومن بيهنم مديرون ،يف دورات ابتدائية عن
ا ألخالقيات خالل ثالث دورات متهيدية؛
وشارك  21موظفا رفيعي املس توى يف جلسة اإعالمية خمصصة بشأأن الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل؛
وشارك  7موظفني من املاكتب اخلارجية يف احلوار الس نوي اذلي نظمه مكتب ا ألخالقيات ابلتعاون مع املاكتب
اخلارجية واذلي دار حول القمي واملبادئ ا ألخالقية يف الويبو وهو حدث ن ُظم ابلتحديد لالس تجابة لحتياجاهتا
اخلاصة؛
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اإذاكء الوعي اب ألخالقيات والتدريب علهيا يف 2019
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احلوار الس نوي اذلي نظمه اجللسات الإعالمية :الإفصاح ادلورات الابتدائية عن حمارضة عامة بشأأن الثقافة التدريب الإلكرتوين الإلزايم
مكتب ا ألخالقيات ابلتعاون مع املايل والإعالن عن املصاحل ا ألخالقيات :ادلورات المتهيدية والشخصية وا ألخالقيات بشأأن ا ألخالقيات والزناهة
رؤساء املاكتب اخلارجية

 .12وبعد النجاح الكبري اذلي حظيت به اسرتاتيجية اإذاكء الوعي ،حس امب أأثبتته ادلراسات ،واليت ُأدرجت يف عام
 ،2017واصل مكتب ا ألخالقيات تنظمي عروض للموظفني يرشف عىل تقدميها متحدثون ذوي شهرة عالية و /أأو ذوي
همارات تقنية متخصصة ،ومن خلفيات ثقافية خمتلفة ،وذكل بغية اإاثرة مناقشات مفتوحة حول مدوانت ا ألخالقيات ومبادهئا
وكيفية اس تخداهما يف املامرسة اليومية أأثناء العمل .و أألقى احملارضة العامة ملكتب الويبو ل ألخالقيات لعام  2019ادلكتور
جوليان ابجيين (اململكة املتحدة) اذلي يعمل مؤلفا وفيلسوفا ومستشارا للكياانت التجارية وغري التجارية وعضوا يف جملس
أأخالقيات ا ألغذية ومديرا أأاكدمييا للمعهد املليك للفلسفة .وحرض هذه احملارضة العامة اليت محلت عنوان "الثقافة والشخصية
خشصا ،وقدر عدد املشاركني املنحدرين من
وا ألخالقيات :املعضالت ا ألخالقية يف املنظامت ادلولية" مجعا من حوايل ً 250
البدلان النامية بنحو  40يف املائة ،وحرضها أأيضا أأعضاء من السكل ادلبلومايس ،وموظفون من ا ألمم املتحدة ،وواكلت ا ألمم
املتحدة املتخصصة واملنظامت ادلولية ا ألخرى وممثلو املنظامت غري احلكومية وا ألوساط الأاكدميية وكذكل الطالب ،اإىل جانب
موظفي الويبو .ومن ا ألش ياء اليت جذبت ا ألنظار املشاركة النشطة للمشاركني من البدلان النامية والنساء يف املناقشات .وقد
صبت هذه احملارضة واملناقشات التفاعلية اليت حلقهتا بني املتحدث واملوظفني واحلضور من امجلهور يف الهدف اذلي يريم اإىل
اإمعان التفكري يف السلوك ا ألخاليق اذلي خيدم الويبو و /أأو املنظامت ادلولية.
 .13ومشلت أأنشطة التدريب وإاذاكء الوعي معلومات عن س ياسة الويبو للحامية من ا ألعامل الانتقامية النامجة عن الإبالغ
عن اإساءة سلوك وعن التعاون يف معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب ا ألصول (س ياسة حامية املبلغني
عن اخملالفات) ،وعن موارد املعلومات العامة واحملددة ،مبا يف ذكل موقع مكتب ا ألخالقيات عىل الش بكة ادلاخلية .وملكتب
ا ألخالقيات يف الويبو موقع شامل يمت تديثه ابنتظام عىل الش بكة ادلاخلية حيث يتضمن موارد ومعلومات عن س ياسة
حامية املبلغني عن اخملالفات وغريها.
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 .14ومتاش يا مع أأفضل املامرسات (القطاعان اخلاص والعام) ،أأ ُويل اهامتم خاص يف  2019للتفاعل مع موظفي فئة الإدارة
الوسطى .ويف هذا الصدد ،ن ُظمت ثالثة أأنشطة خمصصة للمديرين (مديرو فئة الإدارة الوسطى وكبار املوظفني).
 .15ون ُظمت يف عام  ،2019عىل مدار الس نة ،أأحداث عامة لإذاكء الوعي اب ألخالقياتُ .ووزعت يف مجيع ا ألحداث
املذكورة مواد مطبوعة تقدم معلومات عن مكتب ا ألخالقيات وتفاصيل التصال به.
 .16ومشل التدريب عىل ا ألخالقيات والزناهة وزايدة الوعي هبام اس تعراضا للمبادئ والقمي ا ألخالقية املنطبقة يف الويبو،
مع الرتكزي عىل جمالت حمددة و أأمثةل ودراسات حاةل ومناذج أأخالقية لختاذ القرارات .وعالوة عىل ذكل ،مشلت ا ألنشطة
تقدمي عرض عن مكتب ا ألخالقيات و أأنشطته واخلدمات اليت يوفرها للموظفني ،اإىل جانب خط املساعدة املتاح عىل مدار
الساعة وطيةل أأايم ا ألس بوع .وشهدت مجيع ا ألنشطة اإجراء مناقشات تفاعلية بشأأن العوائق الشائعة اليت تول دون الترصف
بطريقة أأخالقية ،وس بل التصدي لها.
 .17وبصفة عامة ،لقيت ا ألحداث املنظمة يف جمال ا ألخالقيات وإاذاكء الوعي اس تحساان من جانب املوظفني.

اثلث ًا .اإسداء املشورة الرسية اإىل املوظفني
 .18يقدم مكتب ا ألخالقيات املشورة الرسية للموظفني لكام طلبوا ذكل .وقد قُدمت يف عام  2019يف  55حاةل .وفامي ييل
جمالت املشورة املعنية:
ا ألنشطة اخلارجية 10 :طلبات
التصالت ،وسائل الإعالم :طلبني
تضارب املصاحل 5 :طلبات
اإعالن املصاحل 24 :طلبا
امحلاية من ا ألعامل الانتقامية (الاس تفسار) :طلب واحد
املسائل املرتبطة ابلعمل 3 :طلبات
مسائل أأخرى ،الإحالت 10 :طلبات

املشورة املقدمة بشأأن ا ألخالقيات يف 2019
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 .19و ُأسديت املشورة يف مجيع احلالت مبا يريض املوظف املعين.

رابع ًا .وضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات
امحلاية من الانتقام
 .20تعز ًيزا ملبادئ و أأهداف ضامن أأعىل معايري ا ألخالقيات الزناهة بني مجيع املوظفني يف املنظمة ،ودعامً للقمي ا ألساس ية
للويبو ،متثل س ياسة الويبو للحامية من ا ألعامل الانتقامية النامجة عن الإبالغ عن اإساءة سلوك وعن التعاون يف معليات
التدقيق أأو التحقيق امل أأذون هبا حسب ا ألصول (س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات) ،اليت صدرت يف عام  ،2017الإطار
العام محلاية مجيع املوظفني من ا ألعامل الانتقامية النامجة عن التعاون يف نشاط رقايب ،أأو حامية لك من يُبلغ حبسن نية عن
اإساءة سلوك من شأأنه ،اإن ثبت وقوعه ،أأن يلحق رضار ًا مبصاحل املنظمة أأو معلياهتا أأو حومكهتا.
الس ياسة بشأأن الإفصاح املايل وإاعالن املصاحل
 .21تنطبق الس ياسة بشأأن الإفصاح املايل وإاعالن املصاحل اليت صدرت يف عام  2017عىل الإفصاح عن املصاحل املالية
وامتثال كبار املوظفني والفئات احملددة ا ألخرى اإىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .وهتدف الس ياسة اإىل تقيق توازن
مناسب بني احلاجة اإىل املعلومات وحق املوظفني يف اخلصوصية ،مع مراعاة اإطار اإدارة اخملاطر ونظام الرقابة ادلاخلية اذلي
تنفذه ا ألمانة ،و أأفضل املامرسات يف هذا الشأأن .وقد متت ممارسة أأول اإيداع ،واس تعراض للبياانت من قبل خبري اس تعراض
خاريج ،يف عام .2018

خامس ًا.

تنفيذ الس ياسات اخملصصة ملكتب ا ألخالقيات

امحلاية من الانتقام
 .22ظلت س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات سارية يف الويبو منذ عام  ،2012ومت تديهثا يف عام  ،2017ويه متثل
الإطار العام محلاية مجيع املوظفني من ا ألعامل الانتقامية النامجة عن املشاركة يف معل رقايب كام َع َّرفَته الس ياسة ،أأو حامية من
يبلغون عن اإساءة سلوك.
 .23ومتاش يا مع س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات ،يتلقى مكتب ا ألخالقيات الشاكوى بشأأن ا ألعامل الانتقامية وجيرى
اس تعراضا مبدئيا ليحدد ما اإذا اكن مقدم الشكوى قد أأجرى نشاطا مشمول ابمحلاية .وعىل أأساس الاس تعراض املبديئ
للشكوى حيدد مكتب ا ألخالقيات اإذا ما اكنت هناك ،من الوهةل ا ألوىل ،حاةل انتقام وحيدد امحلاية املناس بة للموظف املعين.
 .24ويضطلع مكتب ا ألخالقيات التابع ملكتب ا ألمم املتحدة خلدمات املشاريع ،طبقا للولية املولكة اإليه فامي خيص تقدمي
خدمات اإىل منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،بدور خبري الاس تعراض اخلاريج فامي خيص طلبات اإعادة النظر يف قرارات
مكتب الويبو ل ألخالقيات.
 .25ويف  2019تلقى مكتب ا ألخالقيات اس تفسارا واحدا متعلقا بس ياسة حامية املبلغني و أأجرى معليت اس تعراض
مبدئيتني يف حالتني ادعى فهيام موظفون حاليون و /أأو سابقون تعرضهم ألعامل انتقامية والمتسوا امحلاية من الانتقام .وخلص
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املكتب إاىل أأن هاتني احلالتني ل متثالن ،من الوهةل ا ألوىل ،قضييت انتقام ،اإما ألن صاحب الشكوى مل يشارك يف نشاط
مشمول ابمحلاية مبوجب الس ياسة و /أأو ألن النشاط املشمول ابمحلاية مل يكن عام ًال مساهامً يف التسبب يف الانتقام املزعوم.
 .26ويف هاتني احلالتني ،المتس أأحصاب الشكوى من مكتب ا ألخالقيات التابع ملكتب ا ألمم املتحدة خلدمات املشاريع
مراجعة معلييت الاس تعراض املبدئيتني .ويف لكتا احلالتنيُ ،أقر مبا خلص اإليه مكتب الويبو ل ألخالقيات .ويف عام ،2019
أأيد مكتب ا ألمم املتحدة خلدمات املشاريع ما خلص اإليه مكتب الويبو ل ألخالقيات  ،2018مقر َا أأن هذه احلاةل ل متثل يف
الوهةل ا ألوىل ،قضية انتقام.
الإفصاح املايل وإاعالن املصاحل
 .27يف عام  ،2019قدم موظفو الويبو من رتبة مدير أأول ( )D1مفا فوق ،وعدد حمدود من فئات املوظفني ا ألخرى،
اإعالانت عن س نة  2018املشموةل ابلتقرير مبوجب س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل.
 .28وتمتثل أأهداف هذه الس ياسة فامي ييل:
–

تعزيز الشفافية واملساءةل؛

–

وتعزيز ثقة امجلهور داخليا وخارجيا يف نزاهة املنظمة؛

–

ومساعدة املنظمة عىل اإدارة اخملاطر الفعلية واملتصورة املرتبطة بتضارب املصاحل من خالل الإفصاح
والتخفيف والوقاية.

 .29ومكتب ا ألخالقيات ملكف ابإدارة بياانت س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل ،اليت يفحصها مراجع خاريج
ُحيدد دوره مبوجب س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل .ويف هناية العملية ،يقدم املراجع اخلاريج تقريرا اإىل املدير
العام.
 .30و أأفاد املراجع اخلاريج بأأن مراجعته وتليل اس امترات الإفصاح اخلاصة ابملشاركني استندا اإىل تعلاميت املكتب ذات
الصةل واملعرفة واخلربة املكتس بة من برامج الإفصاح املامثةل ،والتشاور مع مكتب ا ألخالقيات يف الويبو ،والبحوث املس تقةل
اجملراة حسب الرضورة لتقيمي التضارب احملمتل .وختضع لك اس امترة اإفصاح اإىل مس تويني من املراجعة من قبل املراجع
اخلاريج .وقد توىل املراجع اخلاريج تصممي مهنجية املراجعة لتسليط الضوء عىل العنارص اليت تتطلب عناية خاصة ،مبا يف
ذكل عىل سبيل املثال ل احلرص ،مصلحة مالية لرشكة مدرجة يف قامئة البائعني يف الويبو ،ومصلحية مالية تتضمن أأهداف
استامثرية هامة تمتحور حول امللكية الفكرية ،و /أأو أأي تراخيص رمسية ذات صةل تقتضهيا مصاحل أأو أأنشطة معينة .وتضمنت
املراجعة اإجراء حبث عن املعلومات املتاحة للجمهور للتوصل اإىل اسرتاتيجية الاستامثر املتبعة ،ابلإضافة اإىل توزيع ا ألموال
عىل املصاحل اليت مت الإفصاح عهنا .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأجرى املراجع اخلاريج مناقشات متابعة مع املشاركني عند الرضورة
للحصول عىل معلومات تمكيلية ذات صةل ابلس تعراض.
 .31ودلى وجود عوامل يف اس امترة الإفصاح تشري اإىل تضارب متصور أأو حممتل أأو فعيل يف املصاحل ،انقش املراجع
اخلاريج الوضع مع مكتب ا ألخالقيات يف الويبو للحصول عىل التوجهيات وحل ذكل التضارب .وبقي الفصل يف النتيجة
الهنائية بشأأن ما اإذا اكن هناك تعارض متصور أأو حممتل أأو فعيل ،واختاذ القرار املناسب ،من صالحيات الويبو
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اس تعراض الربانمج
 .32سريا عىل نفس املامرسة اليت دُشنت يف عام  ،2018قُدمت بياانت الإفصاح املايل وإاعالن املصاحل يف  2019عرب
الإنرتنت .و أأطلق املراجع اخلاريج موق ًعا اإلكرتون ًيا خاص بربانمج الإفصاح املايل وإاعالن املصاحل لعام  2019لفائدة املشاركني
يف دورة  11يونيو .2019
 .33وتقرر انطالق دورة  2019يف اترخي مبكر مقارنة ابدلورة السابقة .وخالل مراجعة العام السابق تأأخر املشاركون يف
تقدمي ردودمه ،ومرد ذكل هو قضاء معظمهم لعطلهتم الصيفية .ومكن انطالق ادلورة يف وقت مبكر عام  2019املشاركني من
اس تكامل تقدمي اس امترات س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل قبل العطةل الصيفية ،وابلتايل تقليص وقت التأأخري يف
ردود املتابعة اليت قدموها .وبدا أأن تغيري التوارخي قد سامه ابلفعل يف تقدميهم لردودمه يف الوقت املناسب.
 .34وتبعا لتوصية املراجع اخلاريج ،والتعليقات الواردة من املودعني ،والتحليل املتعمق اذلي أأعقبته مناقشات مع مكتب
تعارا جمهول يف الربيد
املستشار القانوين للويبو وشعبة ا ألمن وتأأمني املعلوماتُ ،ألغي رشط أأن يس تخدم املشاركون ا ًمسا مس ً
الإلكرتوين فامي خيص س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل أأثناء دورة اإيداع  .2019وقد مت اللجوء اإىل هذا ا ألمر يف
دورة العام السابق هبدف احلفاظ عىل رسية املشاركني وعدم الإفصاح عن هويهتم .وتسبب هذا النظام يف حدوث ارتباك
كبري دلى املشاركني ،حيث جتىل ذكل يف تلقي عدد كبري من املاكملات ورسائل الربيد الإلكرتوين للحصول عىل ادلمع املتعلق
مبشألك تسجيل ادلخول .وعالوة عىل ذكل ،اختار العديد من املشاركني مع ذكل اس تخدام بريدمه الإلكرتوين الشخيص
لطرح هذه الاس تفسارات وللتفاعل مع املراجع اخلاريج .و أأشارت دراسة اس تقصائية أأجراها مكتب ا ألخالقيات اإىل أأن
الغالبية العظمى من املودعني مل يكن دلهيم أأي اعرتاض عىل اإلغاء هذا الرشط .و أأدى السامح للمشاركني ابس تخدام بريد الويبو
الإلكرتوين الشخيص خالل برانمج الإفصاح لعام  2019اإىل احلد من ارتباك املشاركني ومن تلقي اس تفسارات تسجيل
ادلخول وطلبات ادلمع املتعلقة به .ووافقت الويبو عىل توصية املراجع اخلاريج ابلس مترار يف السامح للمشاركني ابس تخدام
بريد الويبو الإلكرتوين الشخيص يف الس نوات الالحقة.
 .35وخالل برانمج الإفصاح لعام  ،2019حافظ املراجع اخلاريج عىل مبد أأ عدم الإفصاح عن الهوية يف نظام املراجعة
اخلاص به من خالل اإس ناد معرف هوية جمهول تلقايئ للك مشارك بواسطة نظام س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن
املصاحل .وخالل مناقشات احلالت مع مكتب الويبو ل ألخالقيات ،أأشار املراجع اخلاريج اإىل معرف الهوية اجملهول
للمشاركني (اذلي ُأنشأأ بواسطة نظام س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل) ،بد ًل من الإشارة اإىل ا ألسامء و /أأو بريد
الويبو الإلكرتوين الشخيص.
 .36ومن أأجل احلفاظ عىل الرسية بشلك صارم قدر الإماكن فامي خيص معلومات وإافصاحات املشاركني ،وضع املراجع
اخلاريج عددًا من الإجراءات .فلحامية خصوصية املشاركني ،قام بتشكيل فريق مرشوع مغلق ،و أأطلق ا ألمن املادي
للواثئق ،ووصع قيود النفاذ اإىل النظام والطباعة ،واتفاقيات الرسية ،وتطبيق صارم ونظام لختبار أأمان الش بكة .وس تظل
هذه الإجراءات سارية ابلنس بة دلورات اإيداع س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل املس تقبلية.
 .37وشارك مائة ومخسة ( )105موظفني من الويبو يف برانمج  ( 2019أأي دورة الإيداع لعام  .)2018واكن الربانمج
مفتو ًحا ملدة س تة أأسابيع تقري ًبا ،حيث ُحدد املوعد الهنايئ اخلتايم الرمسي يف  24يوليو  .2019وأأمكل مجيع املشاركني املائة
ومخسة ( )105اس امترات الإفصاح اخلاصة هبم قبل املوعد الهنايئ اخلتايم الرمسي ،مما أأوصل معدل الإيداع اإىل  100يف املائة
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أأثناء دورة اإيداع ( 2018واليت أُجريت يف ُ .)2019وصنف حوايل  91يف املائة من اإفصاحات املوظفني اليت متت مراجعهتا
تضاراب حم ًمتال يف املصاحل يف
يف اإطار "ليست هناك أأي مالحظات ميكن الإبالغ عهنا" ،حيث مل جيد املراجع اخلاريج ً
مراجعته ل إالعالن .ونوقشت نس بة  9يف املائة املتبقية من الإفصاحات مع مكتب الويبو ل ألخالقيات للبت يف تضارب
املصاحل و أأي اإجراء تصحيحي رضوري.
معليات التحقق الإضافية
 .38مت اختيار حوايل  5يف املائة ( 6مشاركني) من اس امترات س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل عشوائ ًيا
إلخضاعها اإىل معلية التحقق لعام  ،2019فض ًال عن معلية املراجعة العادية .و ُطلب من املوظفني تقدمي واثئق الغري فامي خيص
مجيع العنارص اليت أأفصحوا عهنا .وإاذا اكنت اس امتراهتم فارغةُ ،طلب مهنم تأأكيد عدم توفرمه عىل أأي عنارص ليفصحوا عهنا
بشأأن اس امترات س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل اليت أأودعوها .و ُطلب مهنم تقدمي أأي واثئق اإضافية للتحقق من
دقة واكامتل املعلومات اليت أأفصحوا عهنا .وامتثل مجيع املشاركني اذلين مت اختيارمه لعملية التحقق ،وقدموا واثئق الغري
الالزمة أأو التأأكيد عىل فراغ الاس امترة من أأي واثئق ،مما يعين أأنه ليست هلم أأي مالحظات ميكن الإبالغ عهنا.
 .39وقام مكتب ا ألخالقيات ،ابلتعاون مع املراجع اخلاريج ،بتنظمي جلسات اإعالمية وجلسات دمع للموظفني املعنيني
ابإيداع بياانت س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل .و ُعقدت اجللسات الإعالمية عند اقرتاب موعد اإطالق س ياسة
الإفصاح املايل وا إلعالن عن املصاحل لزايدة عدد املشاركني اإىل أأقىص حد واحلث عىل تقدمي الاس امترات يف وقت مبكر .كام
نُرشت رشاحئ اإعالمية من اجللسات عىل موقع الش بكة ادلاخلية ملكتب ا ألخالقيات .وقدم هذا ا ألخري ادلمع الفين والتقين
والتوجيه للمودعني .وعالوة عىل ذكل ،قدم مكتب ا ألخالقيات املشورة الشخصية بشأأن اإدارة تضارب املصاحل.
 .40واكن دلى املشاركني أأيضً ا خيار التصال ابملراجع اخلاريج للحصول عىل املساعدة عن طريق الربيد الإلكرتوين ،من
خالل وظيفة "طرح سؤال" عرب املوقع الإلكرتوين و /أأو ابلتصال عرب الهاتف مبكتب خدمات املراجع اخلاريج .وتعلقت
معظم اس تفسارات املشاركني دلى املراجع اخلاريج ابملشالكت التقنية مثل تلقي رسائل الربيد الإلكرتوين اخلاصة ابلتسجيل
يف املاكن اخلاطئ أأو املشألك ا ألخرى املتعلقة ابلتسجيل/تسجيل ادلخول اإىل موقع س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن
املصاحل .ورد املراجع اخلاريج عىل مجيع الاس تفسارات يف غضون يويم معل.
املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام
 .41أأسفر الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام عن متطلبات اإضافية فامي خيص الإفصاح ابلنس بة للموظفني من
رتبة مدير اثن ( )D2مفا فوقها .ومت يف عام  2019تقيق امتثال بنس بة  100ابملائة مع متطلبات الإفصاح احملددة يف املعايري
احملاسبية املذكورة دلى موظفي الويبو فامي يتعلق ابملعامالت بني أأطراف مرتابطة للفرتة املشموةل ابلتقرير لعام .2018
 .42و أأخذ مكتب ا ألخالقيات يف الاعتبار اخلربة اليت مت مجعها يف عام  2019لتصممي وإاطالق معلية .2020
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سادس ًا.

قياس ا ألخالقيات والزناهة يف الويبو

ُ .43أجريت يف عام  2019دراسة اس تقصائية عن الوعي مببادئ الويبو ا ألخالقية والالزتام هبذه املبادئ .و أأفاد  96يف
املائة من املس تج َوبني بأأهنم عىل عمل مببادئ ا ألخالقيات ،وعىل نفس املنوال أأفاد  96يف املائة من املس تج َوبني ابلزتاهمم هبذه
تجوبني أأهنم عىل عمل ابإجراءات الإبالغ عن اإساءة السلوك.
املبادئ .و أأفاد  86يف املائة من املس َ
 .44ورد ًا عىل السؤال ا ألول ،أأان عىل وعي مببادئ الويبو ا ألخالقية ،أأجاب  51.08يف املائة من املس تج َوبني بـ " أأوافق
تجوبني بـ " أأوافق".
بشدة" ،و أأجاب  44.62يف املائة من املس َ

 .45ورد ًا عىل السؤال  ،2أأان ملزتم مببادئ أأخالقيات الويبو ،أأجاب  61.73يف املائة من املس تج َوبني بـ " أأوافق بشدة"،
تجوبني بـ " أأوافق".
و أأجاب  34.57يف املائة من املس َ
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تجوبني بـ
 .46ورد ًا عىل السؤال  ،3أأان عىل وعي ابإجراءات الإبالغ عن اإساءة السلوك ،أأجاب  39.01يف املائة من املس َ
تجوبني بـ " أأوافق".
" أأوافق بشدة" ،و أأجاب  47.06يف املائة من املس َ

 .47وقد ُأخذت نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية يف الاعتبار ملواصةل تصممي برامج اإذاكء الوعي اب ألخالقيات والتدريب علهيا.

سادس ًا.

ا ألنشطة ا ألخرى ملكتب ا ألخالقيات

 .48يقوم مكتب ا ألخالقيات ،شأأنه يف ذكل شأأن مجيع وحدات الربامج داخل املنظمة ،ابإعداد مسامهته يف معليات
التخطيط الثنائية والس نوية للويبو .وتُنفذ اإدارة اخملاطر كجزء من اإطار الإدارة املتاكمةل القامئة عىل النتاجئ.
 .49وطوال عام  ،2019تعاون مكتب ا ألخالقيات مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.
 .50ويف عام  2019أأيضا ،تعاون مكتب ا ألخالقيات أأيض ًا مع مبادرات عىل نطاق املنظومة .وبوجه خاص ،واصل مكتب
ا ألخالقيات ابعتباره نقطة اتصال يف الويبو ابلنس بة لوحدة التفتيش املشرتكة التابعة ل ألمم املتحدة املسؤوةل عن "اس تعراض
س ياسات وممارسات الإبالغ عن اخملالفات يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة" يف املشاركة يف العملية عىل مس توى هذه
املنظومة .كام تعاون مكتب ا ألخالقيات مع وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن "اس تعراض جلان املراجعة والرقابة يف منظومة ا ألمم
املتحدة" و"اس تعراض حاةل قسم التحقيقات" .ويتوقع برانمج معل وحدة التفتيش املشرتكة لعام  2020اس تعراض "احلاةل
الراهنة لوظيفة ا ألخالقيات يف منظومة ا ألمم املتحدة".

سابع ًا .تعاون مكتب ا ألخالقيات عىل نطاق املنظومة بشأأن القضااي املتعلقة اب ألخالقيات داخل ا ألمم املتحدة
 .51شارك مكتب الويبو ل ألخالقيات بنشاط يف ش بكة أأخالقيات املنظامت املتعددة ا ألطراف ،اليت تسعى اإىل تعزيز
التعاون الشامل بشأأن القضااي املتعلقة اب ألخالقيات داخل منظومة ا ألمم املتحدة .والش بكة عبارة عن منتدى واسع يتناول

WO/CC/78/INF/2
13

وظائف ا ألخالقيات يف هيئات منظومة ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية واملؤسسات املالية ادلولية املنتس بة اإلهيا ،ويسمح
بتبادل الس ياسات واملامرسات اخلاصة اب ألخالقيات.
]هناية الوثيقة[

