
 

A 

 

WO/CC/78/INF/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020يوليو  21 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (مسوناخلالواحدة و العادية الدورة) والسبعون الثامنة الدورة
ىل  21جنيف، من   2020سبمترب  29اإ

 األخالقيات ملكتب السنوي التقرير
عداد مانة من اإ  الأ

ىل املدير العام 16/2020معال ابلتعممي الإداري رمق  .1 ، يقدم مكتب الويبو للأخالقيات تقارير س نوية عن أأنشطته اإ

ىل امجلعية العامة للويبو ملكتب الأخالقيات للفرتة من  توي هذه الوثيقة عىل التقرير الس نويت و  .وعن طريق هذا الأخري اإ

ىل  2019 يناير 1  .2019 ديسمرب 31اإ

 معلومات أأساس ية أأوًل.

معايري الأخالق  أأمسىش يا مع الزتام املنظمة ابحلفاظ عىل امت 2010لأخالقيات يف عام ل الويبو مكتبتأأسس  .2

املنظامت ادلولية اليت تتبعها امرسات املللويبو، فضال عن مراعاة أأفضل  اجلوهريةوالزناهة، عىل النحو املعرب عنه يف القمي 

 .املوحد لأمم املتحدةاالأخرى يف نظام 

ىل مد يد العون للمدير العام بغية  .3 ضامن احرتام املوظفني وغريمه من العاملني لوظائفهم ويريم مكتب الأخالقيات اإ

يمتتع هذا املكتب و  وأأداهئم ملهاهمم بأأعىل مس توايت الزناهة، وذكل عن طريق تعزيز ثقافة الأخالقيات والشفافية واملساءةل.

 ابلس تقاللية الالزمة لأداء همامه عىل أأحسن وجه.
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 1الرئيس ية التالية: ابملسؤولياتويضطلع املكتب  .4

 االويبو وتطويره داخللأخالقيات اب تتسم ابلفعالية فامي يتعلق اسرتاتيجيات وبرامج وس ياساتوضع  السهر عىل (أأ )

 ؛الأخاليق عند تنفيذ أأعامل املنظمة قواعد السلوكلتعزيزا للزناهة والامتثال  اوتنفيذه

سداء املشورة (ب) ىل  نيالرسي والتوجيه واإ  ؛بشأأن القضااي الأخالقية العاملنيوغريمه من  وظفنياملاإ

سداءو  (ج) بغية املساعدة يف تقدمي التفسري الصائب للقواعد الأخالقية والاسرتاتيجيات  املوثوقني توجيهال شورة و امل  اإ

 ؛ويف الامتثال لهاوالربامج والس ياسات املرتبطة هبا 

ليه بشأأنمعلومات تقدمي و  (د) ذا  ات العامةقضااي الس ياس عند اللجوء اإ س تفيد يف  وجتربته ورأأيه اكنت خربتهما اإ

 ؛يشء

دارة س ياسة الإفصاح املايل واإ و  (ه)  الربامج ذات الصةل؛لك ملنظمة و اخلاصة ابعالن املصاحل اإ

ليه مبوجب و (و) ساءة سلوك الاضطالع ابملسؤوليات املس ندة اإ س ياسة امحلاية من الانتقام النامج عن الإبالغ عن اإ

 ؛وعن التعاون يف معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب الأصول

دارة املوارد البرشية واملاكتب  ،ةقضااي الأخالقيالبشأأن  ومواد تعلميية وتدريباتوضع معايري و  (ز) ابلتعاون مع اإ

حسب  العاملنيالتدريب املنتظم عىل الأخالقيات مجليع املوظفني وغريمه من  الأخرى حسب الاقتضاء، وضامن

 الاقتضاء؛

 بوضع وتفسري الس ياسات املتعلقة ابلأخالقيات؛ املتعلقة ات العامةالس ياسو املعايري  تسطريتقدمي ادلمع بشأأن و  (ح)

قامة رشأاكت داخلية وخارجية، واملشاركة يف أأنشطة ش باكت الأخالقيات ذات الصةل و  (ط) لمنظامت ل  التابعةاإ

رساءمن أأجل وذكل املتعددة الأطراف واملسامهة فهيا،  املهارات املطلوبة وتكييف أأفضل املامرسات بشأأن زايدة  اإ

 املنظمة؛ داخل ،والامتثال لقواعد الأخالقيات لسلوك الأخاليقاب والهنوض الوعي ابلأخالقيات

دارة موارد الويبو اخملصصة )املالية والبرشية واملادية (ي)  ؛(وضامن املساءةل يف اإ

 الأخرى اليت يراها املدير العام مناس بة للمكتب. الوظائفأأداء و  (ك)

خالقيات رئيست و  .5 متتع ابس تقاللية وظيفية وتشغيلية عن يه ت مكتب الأخالقيات، و ةرشف عىل مكتب الويبو للأ

 .االإدارة يف أأداء واجباهت

 ويضطلع املكتب ابلأنشطة الرئيس ية التالية: .6

ذاكء وعي املوظفني وتدريهبم؛ –  اإ

                                         
 (.2010يونيو  9 الصادر يف اترخي 25/2010رمق  التعممي الإداريمكتب الويبو للأخالقيات )اذلي حيل حمل الصادر عن  16/2020رمق  التعممي الإداري 1
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ىل املوظفني؛ – سداء املشورة الرسية اإ  واإ

 ووضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات؛ –

 كتب الأخالقيات.وتنفيذ الس ياسات اخملصصة مل  –

ذاكء الوعي والتدريب اثنيًا.  اإ

ذاكء الوعي والتدريب تتوافق .7 وتامتىش مع املامرسات  ،معوما مع قمي املنظمة وس ياساهتا بشأأن السلوك الأخاليق أأنشطة اإ

ىل تقيق الأهداف التالية:الأنشطة وتريم واملبادئ الأخالقية املتعارف علهيا. السلميةالتدريبية   ، تديدا، اإ

 تعزيز ثقافة الأخالقيات؛ –

ذاكء الوعي عىل لك مس توايت املنظمة ابملبادئ والس ياسات والأدوات والاعتبارات اخلاصة ابلسلوك  – واإ

 الأخاليق يف الويبو؛

 وزايدة الثقة بني الزمالء واملديرين، والثقة يف املنظمة؛ –

 وتعزيز املساءةل يف معلية اختاذ القرارات؛ –

خاصة ما يسمى مس توى الإدارة "العليا" ومس توى الإدارة " عىل مجيع املس توايتوتدعمي القيادة الأخالقية  –

 .2""الوسطى

ذاكء الوعي والتدريب ما ييل: .8  وتشمل النتاجئ املنشودة لأنشطة اإ

ضامن فهم مشرتك ملعىن "الأخالقيات والزناهة" يف ماكن العمل، ولأمهية السلوك الأخاليق ابلنس بة  –

 املنظمة؛ لسمعة

، ويه الاس تقاللية والولء واحلياد اجلوهريةالأخالقية والقمي بادئ ابمل  وعيمجيع املوظفني عىل  يظل  وضامن أأن  –

ضارب ت وعىل وعي مببادئ الأخالقيات داخل الويبو واملمتثةل يف ؛والزناهة واملساءةل واحرتام حقوق الإنسان

ساءة اس تعامل السلطة والالزتام ببيئة معل يسودها الاحرت  املصاحل ام والهدااي أأو التكرميات أأو اجملامالت أأو واإ

 ؛الاس تحقاقات الأخرى وموارد املنظمة ورسية املعلومات ومرحةل ما بعد اخلدمة

 يف الويبو؛ اتباعها ععايري السلوك املتوق  ملبشأأن الأخالقيات و  موحدةرساةل ل والرتوجي –

 دمع املوظفني.بغية وتسني استيعاب الآليات القامئة حاليًا  –

                                         
، اذلين عادة ما يكونون عىل اتصال يويم ابملوظفني، بدور حامس يف تعزيز "السلوك يف أأعىل الهرم" لإرساء ثقافة أأخالقيات فئة الإدارة الوسطى وموظفيضطلع 2

 يف املنظمة. 
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طالق س ياسة الويبو للأخالقيات والزناهة يف عام منو  .9 جباري لفائدة مجيع املوظفني عىل لك 2012ذ اإ م تدريب اإ ، نُظ 

دارة املوارد البرشية مس توايت املنظمة. دارة برانمج التدريب ابلتعاون الوثيق مع اإ  .ويتوىل مكتب الأخالقيات اإ

طالق س ياسة الويبو للأخالقيات والزناهة. لزاميااإ  لك املوظفني، مبن فهيم املعي نون حديثا، وأأصبح تدريب .10 وعىل  منذ اإ

ىل املنظمة لزاما يف ادلورات المتهيدية اليت  ، مبا يف ذكل املديرين واملوظفني رفيعي املس توى،املوظفني املنضمني اإ أأن يشاركوا اإ

لزامية ، ُأتيحت 2017 عام يفو تشمل جلسة تدريبية خاصة ابلأخالقيات. عرب الإنرتنت بشأأن الأخالقيات دورة تدريبية اإ

 دورة لتجديد معلومات مجيع موظفي املنظمة بشأأن الأخالقيات.ويه أأيضا مبثابة  .مجليع املوظفني والزناهة

ذاكء الوعييف أأنشطة التدريب موظف  470، شارك 2019ويف عام  .11  :الأخالقيات يف جمال واإ

 ؛ن الأخالقيات والزناهةالتدريب الإلكرتوين الإلزايم بشأأ  حموظفا بنجا 187 أأمكل –

: املعضالت الأخالقياتالثقافة والشخصية و بشأأن  حمارضة عامة نظمها مكتب الأخالقيات موظفاً  145وحرض  –

 ؛ادلكتور جوليان ابجيين ضيفال تحدث امل  اقدهمو يف املنظامت ادلولية الأخالقية 

مديرون، يف دورات ابتدائية عن من املوظفني اجلدد، من لك املس توايت، ومن بيهنم فردا  110شارك و  –

 ؛الأخالقيات خالل ثالث دورات متهيدية

عالميةيف جلسة رفيعي املس توى موظفا  21وشارك  – صة اإ   ؛الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل بشأأن خمص 

 احلوار الس نوي اذلي نظمه مكتب الأخالقيات ابلتعاون مع املاكتبموظفني من املاكتب اخلارجية يف  7وشارك  –

وهو حدث نُظم ابلتحديد لالس تجابة لحتياجاهتا  اخلارجية واذلي دار حول القمي واملبادئ الأخالقية يف الويبو

 ؛اخلاصة
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ذاكء الوعي اسرتاتيجيةبه  تبعد النجاح الكبري اذلي حظيو  .12 يف عام  ت ُأدرجيتالو  ، حس امب أأثبتته ادلراسات،اإ

أأو ذوي /ذوي شهرة عالية و نومتحدث يرشف عىل تقدميهاض للموظفني وعر  تنظمي واصل مكتب الأخالقيات، 2017

اثرة مناقشات مفتوحة حول مدوانت الأخالقياتوذكل بغية من خلفيات ثقافية خمتلفة، و متخصصة،  تقنيةهمارات   ومبادهئا اإ

 ادلكتور 2019خالقيات لعام أألقى احملارضة العامة ملكتب الويبو للأ و . أأثناء العمل يف املامرسة اليوميةاس تخداهما كيفية و 

جملس  ا يفللكياانت التجارية وغري التجارية وعضو  ومستشارا وفيلسوفا امؤلفاذلي يعمل  جوليان ابجيين )اململكة املتحدة(

الثقافة والشخصية " اليت محلت عنوان احملارضة العامة وحرض هذهللمعهد املليك للفلسفة.  ومديرا أأاكدميياأأخالقيات الأغذية 

وقدر عدد املشاركني املنحدرين من خشًصا،  250من حوايل  مجعا" لأخالقيات: املعضالت الأخالقية يف املنظامت ادلوليةوا

الأمم واكلت ن من الأمم املتحدة، و وأأعضاء من السكل ادلبلومايس، وموظف وحرضها أأيضايف املائة،  40 بنحوالبدلان النامية 

ىل جانب  املتحدة املتخصصة واملنظامت ادلولية الأخرى وممثلو املنظامت غري احلكومية والأوساط الأاكدميية وكذكل الطالب، اإ

وقد يف املناقشات.  من البدلان النامية والنساء للمشاركني املشاركة النشطة ومن الأش ياء اليت جذبت الأنظارموظفي الويبو. 

ىل هدف يف ال  بني املتحدث واملوظفني واحلضور من امجلهور اليت حلقهتاواملناقشات التفاعلية  صبت هذه احملارضة اذلي يريم اإ

معان    .الويبو و/أأو املنظامت ادلولية اذلي خيدمالتفكري يف السلوك الأخاليق اإ

ذاكء الوعي معلومات عن س ياسة الويبو للحامية من الأعامل الانتقامية النامجة ةأأنشطومشلت  .13 الإبالغ  عن التدريب واإ

ساءة سل س ياسة حامية املبل غني ) معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب الأصول عن التعاون يفو وك عن اإ

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

يتضمن موارد ومعلومات عن س ياسة  حيث الش بكة ادلاخلية عىل يمت تديثه ابنتظام الأخالقيات يف الويبو موقع شامل

 وغريها. املبل غني عن اخملالفاتحامية 
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رؤساء املاكتب اخلارجية 

ذاكء الوعي ابلأخالقيات والتدريب علهيا يف  2019اإ

موظفا470: مجموع املشاركني
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للتفاعل مع موظفي فئة الإدارة  2019يف  املامرسات )القطاعان اخلاص والعام(، أأُويل اهامتم خاص أأفضلمع  ومتاش يا .14

ُ و .الوسطى مت يف هذا الصدد، ن صة للمديرين  ثالثة أأنشطةظ   .(كبار املوظفنيو  فئة الإدارة الوسطى )مديروخمص 

، عىل مدار الس نة، أأحداث عامة لإذاكء الوعي ابلأخالقيات. وُوزعت يف مجيع الأحداث 2019يف عام  ونُظمت .15

 املذكورة مواد مطبوعة تقدم معلومات عن مكتب الأخالقيات وتفاصيل التصال به.

اس تعراضا للمبادئ والقمي الأخالقية املنطبقة يف الويبو،  هبام الوعيمشل التدريب عىل الأخالقيات والزناهة وزايدة و  .16

وعالوة عىل ذكل، مشلت الأنشطة  لختاذ القرارات. أأخالقية دة وأأمثةل ودراسات حاةل ومناذجمع الرتكزي عىل جمالت حمد  

ىل جانبتقدمي عرض عن مكتب الأخالقيات وأأنشطته واخلدمات اليت يوفرها للموظفني،  ملساعدة املتاح عىل مدار خط ا اإ

جراء مناقشات تفاعلية بشأأن العوائق  .وطيةل أأايم الأس بوع الساعة اليت تول دون الترصف  الشائعةوشهدت مجيع الأنشطة اإ

 بطريقة أأخالقية، وس بل التصدي لها.

ذاكء الوعي  لقيتوبصفة عامة،  .17  .اس تحساان من جانب املوظفنيالأحداث املنظمة يف جمال الأخالقيات واإ

سداء  اثلثًا. ىلاإ  املوظفني املشورة الرسية اإ

 وفامي ييل حاةل. 55يف  2019يف عام  تدموقد قُ . لكام طلبوا ذكل يقدم مكتب الأخالقيات املشورة الرسية للموظفني .18

 جمالت املشورة املعنية:

 طلبات 10: الأنشطة اخلارجية

 وسائل الإعالم: طلبني، التصالت

 طلبات 5: تضارب املصاحل

عالن املصاحل  طلبا 24: اإ

 : طلب واحد)الاس تفسار( ةامحلاية من الأعامل الانتقامي

 طلبات 3: املسائل املرتبطة ابلعمل

 طلبات 10: ، الإحالتمسائل أأخرى
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 .املوظف املعين مبا يريضوُأسديت املشورة يف مجيع احلالت  .19

 وضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات .رابعاً 

 الانتقامامحلاية من 

 قمي الأساس يةودعامً للاملنظمة،  املوظفني يفالزناهة بني مجيع الأخالقيات تعزيًزا ملبادئ وأأهداف ضامن أأعىل معايري  .20

ساءة سلوك وعن التعاون يف معليات  س ياسةمتثل  للويبو، الويبو للحامية من الأعامل الانتقامية النامجة عن الإبالغ عن اإ

صول التدقيق أأو التحقيق املأأذون الإطار  ،2017يف عام صدرت اليت ، (اخملالفات )س ياسة حامية املبل غني عن هبا حسب الأ

غ حبسن ني ة عن حامية لك من يُبل   وأأ نشاط رقايب،  الأعامل الانتقامية النامجة عن التعاون يفالعام محلاية مجيع املوظفني من 

ساءة سلوك ن ثبت وقوعه، أأن يلحق رضارًا من شأأنه اإ  حومكهتا.املنظمة أأو معلياهتا أأو  مبصاحل، اإ

عالن املو الإفصاح املايل الس ياسة بشأأن   صاحلاإ

عالن املو الإفصاح املايل س ياسة بشأأن ال تنطبق  .21 عن املصاحل املالية  الإفصاح عىل 2017 يف عاماليت صدرت  صاحلاإ

ىل ا ىل  الس ياسة وهتدف .ادلولية للقطاع العامملعايري احملاسبية وامتثال كبار املوظفني والفئات احملددة الأخرى اإ تقيق توازن اإ

ىل املعلومات وحق املوظفني يف دارة اخملاطر ونظام الرقابة ادلاخلية اذلي مع مراعاة اخلصوصية،  مناسب بني احلاجة اإ طار اإ اإ

يداع، واس تعراض  قد متتيف هذا الشأأن. و  أأفضل املامرساتو تنفذه الأمانة،   خبري اس تعراضن قبل لبياانت مل ممارسة أأول اإ

 .2018يف عام  ،خاريج

 تنفيذ الس ياسات اخملصصة ملكتب الأخالقيات خامسًا.

 امحلاية من الانتقام

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

فَته الس ياسة، أأو الأعامل الانتقامية النامجة عن املشاركة يف معل ر الإطار العام محلاية مجيع املوظفني من  حامية من قايب كام َعرَّ

ساءة سلوكغون عن يبل    .اإ

، يتلقى مكتب الأخالقيات الشاكوى بشأأن الأعامل الانتقامية وجيرى حامية املبل غني عن اخملالفاتمع س ياسة متاش يا و  .23

ذا اكن مقدماس تعراضا مبدئيا ليحد    وعىل أأساس الاس تعراض املبديئ  الشكوى قد أأجرى نشاطا مشمول ابمحلاية. د ما اإ

ذا ما للشكوى حيد   د انتقام و  حاةل ،وهةل الأوىلاكنت هناك، من الد مكتب الأخالقيات اإ  امحلاية املناس بة للموظف املعين.حيد 

ليه فامي خيص ، طبقا لكتب الأمم املتحدة خلدمات املشاريعويضطلع مكتب الأخالقيات التابع مل  .24 تقدمي لولية املولكة اإ

ىل  عادة النظراريج فامي خيص اخل خبري الاس تعراضبدور ، منظامت الأمم املتحدة الأخرىخدمات اإ يف قرارات  طلبات اإ

 للأخالقيات. مكتب الويبو

اس تعراض  معليتوأأجرى  س ياسة حامية املبل غنيب  امتعلق اس تفسارا واحدا مكتب الأخالقيات تلقى 2019يف و .25

عى فهيام موظفون حالتنييف  تنيمبدئي  ضهم لأعامل انتقامية والمتسوا امحلاية من الانتقام. وخلص تعر   حاليون و/أأو سابقون اد 
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ما لأن صاحب الشكوى مل يشارك يف نشاط ، قضييت انتقام، وهةل الأوىلىل أأن هاتني احلالتني ل متث الن، من الاملكتب اإ  اإ

  .مل يكن عاماًل مساهامً يف التسبب يف الانتقام املزعوم محلايةاب املشموللس ياسة و/أأو لأن النشاط ا اية مبوجبمشمول ابمحل

كتب الأمم املتحدة خلدمات املشاريع التابع مل مكتب الأخالقيات من أأحصاب الشكوى  المتس، هاتني احلالتنيويف  .26

ليهُأقر مبويف لكتا احلالتني،  .املبدئيتني الاس تعراض معلييت مراجعة ، 2019مكتب الويبو للأخالقيات. ويف عام  ا خلص اإ

ليه مكتب الويبو للأخالقياتأأيد مكتب الأمم املتحدة خلدمات املشاريع   يف هذه احلاةل ل متثل أأن مقراَ  ،2018 ما خلص اإ

 .انتقام ةالوهةل الأوىل، قضي

عالن و الإفصاح املايل   املصاحلاإ

م2019يف عام  .27 ، الأخرى املوظفني من فئات حمدود فوق، وعدد ( مفاD1الويبو من رتبة مدير أأول ) وموظف ، قد 

عالانت   . س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل املشموةل ابلتقرير مبوجب 2018س نة  عناإ

 وتمتثل أأهداف هذه الس ياسة فامي ييل:  .28

 ؛تعزيز الشفافية واملساءةل –

 ا يف نزاهة املنظمة؛وتعزيز ثقة امجلهور داخليا وخارجي –

دارة اخملاطر الفعلية واملتصورة املرتبطة بتضارب املصاحل من خالل و  –  الإفصاحمساعدة املنظمة عىل اإ

 والوقاية. والتخفيف

دارة و  .29 مراجع خاريج  يفحصها، اليت والإعالن عن املصاحل بياانت س ياسة الإفصاح املايلمكتب الأخالقيات ملكف ابإ

ىل املدير ييف هناية العملية، و .الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحلس ياسة مبوجب دد دوره حيُ  قدم املراجع اخلاريج تقريرا اإ

 العام. 

ىل تعلاميت املكتب ذات استندا ملشاركني اب اخلاصة الإفصاح اس امتراتوتليل  مراجعتهأأفاد املراجع اخلاريج بأأن و  .30 اإ

املامثةل، والتشاور مع مكتب الأخالقيات يف الويبو، والبحوث املس تقةل  الإفصاحالصةل واملعرفة واخلربة املكتس بة من برامج 

فصاح اس امترةضع لك ختو حسب الرضورة لتقيمي التضارب احملمتل. اجملراة  ىل مس تويني من املراجعة من قبل املراجع  اإ اإ

يت تتطلب عناية خاصة، مبا يف لتسليط الضوء عىل العنارص ال املراجعةمهنجية  تصممي املراجع اخلاريج توىل وقداخلاريج. 

أأهداف  ومصلحية مالية تتضمن، ذكل عىل سبيل املثال ل احلرص، مصلحة مالية لرشكة مدرجة يف قامئة البائعني يف الويبو

 تتضمنو مصاحل أأو أأنشطة معينة.  تقتضهيارمسية ذات صةل  تراخيصو/أأو أأي  استامثرية هامة تمتحور حول امللكية الفكرية،

جراء حبث عن املعلومات املتاحة للجمهور  املراجعة ىلاإ ىل توزيع الأموال املتبعة اسرتاتيجية الاستامثر للتوصل اإ ، ابلإضافة اإ

ىل ذكل، أأجرى املراجع اخلاريج مناقشات متابعة مع املشاركني عند الرضورة وعهنا.  الإفصاحاليت مت عىل املصاحل  ابلإضافة اإ

 .ابلس تعراض للحصول عىل معلومات تمكيلية ذات صةل

ىل تضارب الإفصاح اس امترةعوامل يف  ودلى وجود .31 انقش املراجع  ،يف املصاحلحممتل أأو فعيل  متصور أأو تشري اإ

النتيجة بقي الفصل يف . و ذكل التضارب اخلاريج الوضع مع مكتب الأخالقيات يف الويبو للحصول عىل التوجهيات وحل

ذا اكن هناك تعارض    ، من صالحيات الويبوالقرار املناسباختاذ ، و فعيلأأو حممتل أأو  متصورالهنائية بشأأن ما اإ
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 اس تعراض الربانمج

عالن املصاحل  قُدمت، 2018يف عام سريا عىل نفس املامرسة اليت ُدشنت  .32 عرب  2019يف بياانت الإفصاح املايل واإ

لكرتونًيا و الإنرتنت.  عالن املصاحل لعام ربانمج الإفصاح املايل و خاص بأأطلق املراجع اخلاريج موقًعا اإ لفائدة املشاركني  2019اإ

 .2019يونيو  11يف دورة 

املشاركون يف  تأأخر خالل مراجعة العام السابقو مقارنة ابدلورة السابقة.  يف اترخي مبكر 2019وتقرر انطالق دورة  .33

من ملشاركني ا 2019عام  وقت مبكر يفانطالق ادلورة  ومكنالصيفية.  هتملعطلهم ومرد ذكل هو قضاء معظم ، ردودمه تقدمي

وقت التأأخري يف  تقليصقبل العطةل الصيفية، وابلتايل س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل تقدمي اس امترات  اس تكامل

 يف الوقت املناسب. لردودمههم تقدمي . وبدا أأن تغيري التوارخي قد سامه ابلفعل يف اليت قدموهاردود املتابعة 

، والتحليل املتعمق اذلي أأعقبته مناقشات مع مكتب املودعنيجع اخلاريج، والتعليقات الواردة من توصية املرال  وتبعا .34

لربيد جمهول يف ارشط أأن يس تخدم املشاركون امًسا مس تعاًرا  ُألغياملعلومات،  وتأأمنياملستشار القانوين للويبو وشعبة الأمن 

يداعدورة  أأثناء عن املصاحلس ياسة الإفصاح املايل والإعالن فامي خيص الإلكرتوين  ىل هذا الأمر يف . 2019 اإ وقد مت اللجوء اإ

تسبب هذا النظام يف حدوث ارتباك و عن هويهتم.  الإفصاحهبدف احلفاظ عىل رسية املشاركني وعدم  دورة العام السابق

مع املتعلق حصول عىل ادلالإلكرتوين للاملاكملات ورسائل الربيد كبري من عدد  يف تلقي حيث جتىل ذكلاملشاركني،  دلىكبري 

 الإلكرتوين الشخيص بريدمهعالوة عىل ذكل، اختار العديد من املشاركني مع ذكل اس تخدام و مبشألك تسجيل ادلخول. 

ىل أأن  اأأجراه دراسة اس تقصائية تالاس تفسارات وللتفاعل مع املراجع اخلاريج. وأأشار  لطرح هذه مكتب الأخالقيات اإ

لغاء أأي اعرتاض عىلمل يكن دلهيم  املودعنيى من الغالبية العظم  الويبو أأدى السامح للمشاركني ابس تخدام بريدو هذا الرشط.  اإ

ىل  2019لعام  الإفصاحالإلكرتوين الشخيص خالل برانمج  اس تفسارات تسجيل من تلقي ارتباك املشاركني و  احلد مناإ

صية املراجع اخلاريج ابلس مترار يف السامح للمشاركني ابس تخدام تو  عىل الويبو ووافقت. املتعلقة بهمع ادلادلخول وطلبات 

 يف الس نوات الالحقة.بريد الويبو الإلكرتوين الشخيص 

يف نظام املراجعة  الهويةعن  الإفصاحعدم مبدأأ ، حافظ املراجع اخلاريج عىل 2019خالل برانمج الإفصاح لعام و  .35

س ناد اخلاص به من خالل س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن للك مشارك بواسطة نظام  تلقايئهوية جمهول  معرف اإ

ف  احلالتخالل مناقشات و  .املصاحل ىل معر  اجملهول  الهويةمع مكتب الويبو للأخالقيات، أأشار املراجع اخلاريج اإ

ىلس ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحلبواسطة نظام  ُأنشأأ للمشاركني )اذلي   ريدب الأسامء و/أأو (، بدًل من الإشارة اإ

 الإلكرتوين الشخيص. الويبو

فصاحات املشاركني، وضع املراجع  فامي خيصقدر الإماكن  بشلك صارمرسية ال من أأجل احلفاظ عىل و  .36 معلومات واإ

الأمن املادي أأطلق ، و قفريق مرشوع مغل بتشكيللحامية خصوصية املشاركني، قام فاخلاريج عدًدا من الإجراءات. 

ىل النظام والطباعة، واتفاقيات الرسية،  النفاذقيود وصع للواثئق، و   وس تظلختبار أأمان الش بكة. لونظام  صارموتطبيق اإ

يداع  سارية الإجراءاتهذه   املس تقبلية.س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل ابلنس بة دلورات اإ

اكن الربانمج و (. 2018ة الإيداع لعام )أأي دور 2019الويبو يف برانمج  من نيموظف( 105شارك مائة ومخسة )و  .37

املائة أأمكل مجيع املشاركني و . 2019يوليو  24املوعد الهنايئ اخلتايم الرمسي يف  حيث ُحددمفتوًحا ملدة س تة أأسابيع تقريًبا، 

ىل أأوصل معدلالرمسي، مما  اخلتايمالإفصاح اخلاصة هبم قبل املوعد الهنايئ  اس امترات (105ومخسة )  يف املائة 100 الإيداع اإ
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يداع فصاحاتيف املائة من  91حوايل  وُصنف(. 2019يف  واليت أُجريت) 2018 أأثناء دورة اإ املوظفني اليت متت مراجعهتا  اإ

طار املراجع اخلاريج تضاراًب حممتاًل يف املصاحل يف  جيدمالحظات ميكن الإبالغ عهنا"، حيث مل ليست هناك أأي " يف اإ

يف املائة املتبقية من الإفصاحات مع مكتب الويبو للأخالقيات للبت يف تضارب  9س بة مراجعته لالإعالن. ونوقشت ن 

جراء   رضوري. تصحيحياملصاحل وأأي اإ

 الإضافية معليات التحقق

عشوائًيا الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل س ياسة  اس امتراتمشاركني( من  6يف املائة ) 5مت اختيار حوايل  .38

ىل لإ   الغري فامي خيصُطلب من املوظفني تقدمي واثئق و . العاديةمعلية املراجعة  فضاًل عن، 2019لعام  تحققمعلية ال خضاعها اإ

ذا اكنت اس امتراهتم فارغة، ُطلب مهنم تأأكيد عدم توفرمه عىل أأي عنارص ليفصحوا عهنا  .عهنا أأفصحوايع العنارص اليت مج  واإ

ضافية للتحقق من  واثئق مهنم تقدمي أأيلب طُ و  صاحل اليت أأودعوها.عن امل اس امترات س ياسة الإفصاح املايل والإعالنبشأأن  اإ

 الغري مجيع املشاركني اذلين مت اختيارمه لعملية التحقق، وقدموا واثئق وامتثل. عهنا أأفصحوادقة واكامتل املعلومات اليت 

 مالحظات ميكن الإبالغ عهنا. مما يعين أأنه ليست هلم أأي، تأأكيد عىل فراغ الاس امترة من أأي واثئقال أأو الالزمة 

عالميةقام مكتب الأخالقيات، ابلتعاون مع املراجع اخلاريج، بتنظمي جلسات و  .39 املعنيني وجلسات دمع للموظفني  اإ

يداع بياانت  طالق  عند اقرتاب موعدقدت اجللسات الإعالمية وعُ . الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحلس ياسة ابإ س ياسة اإ

ىل أأقىص حد  عدد املشاركنيلزايدة عالن عن املصاحل الإفصاح املايل والإ  يف وقت مبكر. كام  الاس امتراتتقدمي  واحلث عىلاإ

عالمية من اجللسات عىل موقع  ادلمع الفين والتقين وقدم هذا الأخري ملكتب الأخالقيات.  الش بكة ادلاخليةنرُشت رشاحئ اإ

دارة تضارب املصاحل.. وعالوة عىل ذكل، قدم مكتب الأخالقياوالتوجيه للمودعني  ت املشورة الشخصية بشأأن اإ

اكن دلى املشاركني أأيًضا خيار التصال ابملراجع اخلاريج للحصول عىل املساعدة عن طريق الربيد الإلكرتوين، من و  .40

وتعلقت كتب خدمات املراجع اخلاريج. مب عرب الهاتف  لابلتصااملوقع الإلكرتوين و/أأو  عربخالل وظيفة "طرح سؤال" 

تلقي رسائل الربيد الإلكرتوين اخلاصة ابلتسجيل  مثل التقنيةملراجع اخلاريج ابملشالكت ى امعظم اس تفسارات املشاركني دل

ىل موقع اب أأو املشألك الأخرى املتعلقة يف املاكن اخلاطئ الإفصاح املايل والإعالن عن س ياسة لتسجيل/تسجيل ادلخول اإ

 يويم معل. يف غضونع الاس تفسارات رد املراجع اخلاريج عىل مجيو . املصاحل

 ملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العاما

ضافية فامي خيص  .41 ابلنس بة للموظفني من  الإفصاحأأسفر الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام عن متطلبات اإ

دة يف املعايري  الإفصاحئة مع متطلبات ابملا 100قيق امتثال بنس بة ت  2019ومت  يف عام . ( مفا فوقهاD2رتبة مدير اثن ) احملد 

 .2018للفرتة املشموةل ابلتقرير لعام  فامي يتعلق ابملعامالت بني أأطراف مرتابطةدلى موظفي الويبو احملاسبية املذكورة 

طالق معلية  2019وأأخذ مكتب الأخالقيات يف الاعتبار اخلربة اليت مت مجعها يف عام  .42  .2020لتصممي واإ
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 قياس الأخالقيات والزناهة يف الويبو سادسًا.

يف  96أأفاد و هبذه املبادئ.  والالزتامعن الوعي مببادئ الويبو الأخالقية  دراسة اس تقصائية 2019يف عام  تُأجري .43

ذه بني ابلزتاهمم هبوَ يف املائة من املس تج 96 وعىل نفس املنوال أأفادبني بأأهنم عىل عمل مببادئ الأخالقيات، وَ املائة من املس تج

جراءات الإبالغ عن ملس تجَوبيف املائة من ا 86أأفاد و املبادئ.  ساءةني أأهنم عىل عمل ابإ  السلوك. اإ

خالقيةبادئ الويبو مب  أأان عىل وعيردًا عىل السؤال الأول، و  .44 أأوافق بني بـ "وَ جس تيف املائة من امل  51.08، أأجاب الأ

 ."أأوافقيف املائة من املس تجَوبني بـ " 44.62"، وأأجاب بشدة

 

"، أأوافق بشدةبني بـ "وَ جس تيف املائة من امل  61.73، أأجاب أأان ملزتم مببادئ أأخالقيات الويبو، 2ردًا عىل السؤال و  .45

 ."أأوافقيف املائة من املس تجَوبني بـ " 34.57وأأجاب 
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جراءات الإبالغ عن  وعيأأان عىل  ،3ردًا عىل السؤال و  .46 ساءةابإ املس تجَوبني بـ يف املائة من  39.01، أأجاب السلوك اإ

 ".أأوافقيف املائة من املس تجَوبني بـ " 47.06"، وأأجاب أأوافق بشدة"

 

 

ذاكء الوعي ابلأخالقيات و  يف الاعتبار ملواصةل تصممي برامج ادلراسة الاس تقصائيةخذت نتاجئ وقد أُ  .47  .علهياالتدريب اإ

 الأنشطة الأخرى ملكتب الأخالقيات سادسًا.

عداد مسامهته يف معليات يقوم مكتب الأخالقيات، شأأنه  .48 يف ذكل شأأن مجيع وحدات الربامج داخل املنظمة، ابإ

طار الإدارة املتاكمةل القامئة عىل النتاجئ.وتُ  .بوالتخطيط الثنائية والس نوية للوي  دارة اخملاطر كجزء من اإ  نف ذ اإ

 .الاستشارية املس تقةل للرقابة لجنة، تعاون مكتب الأخالقيات مع ال 2019وطوال عام  .49

مكتب  واصل. وبوجه خاص، مبادرات عىل نطاق املنظومةمع مكتب الأخالقيات أأيضًا  تعاونأأيضا،  2019 عام ويف .50

اس تعراض "املسؤوةل عن التابعة للأمم املتحدة  التفتيش املشرتكة وحدةل ابلنس بة نقطة اتصال يف الويبوابعتباره الأخالقيات 

 هذه يف املشاركة يف العملية عىل مس توى "منظومة الأمم املتحدةت مؤسساس ياسات وممارسات الإبالغ عن اخملالفات يف 

. كام تعاون مكتب الأخالقيات مع وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن "اس تعراض جلان املراجعة والرقابة يف منظومة الأمم املنظومة

"احلاةل  اس تعراض 2020عام يتوقع برانمج معل وحدة التفتيش املشرتكة لو املتحدة" و"اس تعراض حاةل قسم التحقيقات". 

 الراهنة لوظيفة الأخالقيات يف منظومة الأمم املتحدة".

 عىل نطاق املنظومة بشأأن القضااي املتعلقة ابلأخالقيات داخل الأمم املتحدة مكتب الأخالقيات تعاون  سابعًا.

ىل تعزيز  .51 شارك مكتب الويبو للأخالقيات بنشاط يف ش بكة أأخالقيات املنظامت املتعددة الأطراف، اليت تسعى اإ

والش بكة عبارة عن منتدى واسع يتناول  بشأأن القضااي املتعلقة ابلأخالقيات داخل منظومة الأمم املتحدة. الشاملالتعاون 
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لهياواملنظامت ادلولية واملؤسسات املالية ادلولية وظائف الأخالقيات يف هيئات منظومة الأمم املتحدة  ويسمح  ،املنتس بة اإ

 بتبادل الس ياسات واملامرسات اخلاصة ابلأخالقيات.

 ] الوثيقة ةهناي[


