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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  2التاري    خ: 

 لجنة الويبو للتنسيق

ز )الدورة العادية  الثمانونالدورة   (الثانية والخمسي 
 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

 األخالقياتالتقرير السنوي لمكتب 

 األمانة من إعدادوثيقة 

1.  
ا
، يقدم مكتب الويبو لألخالقيات تقارير سنوية عن أنشطته إىل المدير العام وعن طريق 16/2020بالتعميم اإلداري رقم  عمل

ة من  التقرير السنويحتوي هذه الوثيقة عىل وت هذا األخير إىل الجمعية العامة للويبو.  إىل  2020 يناير 1لمكتب األخالقيات للفير
 . 2020 ديسمي   31

 .
ا
 معلومات أساسية أوال

ي عام  .2
 
  2010تأسس مكتب الويبو لألخالقيات ف

 
اهة، عىل  تماشيا ام المنظمة بالحفاظ عىل أسىم معايير األخالق والي   مع الير 

ي القيم الجوهرية للويبو، فضال عن مراعاة أفض
ي نظام األمم النحو المعي  عنه ف 

ي تتبعها المنظمات الدولية األخرى ف 
ل الممارسات التر

 المتحدة الموحد. 

هم من العاملير  لوظائفهم وأدائهم  .3 ام الموظفير  وغير ويرمي مكتب األخالقيات إىل مد يد العون للمدير العام بغية ضمان احير
اهة، وذلك عن طريق تعزيز ثقافة األخالقيا ويتمتع هذا المكتب باالستقاللية  ت والشفافية والمساءلة. لمهامهم بأعىل مستويات الي  

 الالزمة ألداء مهامه عىل أحسن وجه. 

 1ويضطلع المكتب بالمسؤوليات الرئيسية التالية:  .4

اتيجيات وبرامج وسياساتوضع  السهر عىل (أ)  اوتنفيذه االويبو وتطويره داخلألخالقيات با تتسم بالفعالية فيما يتعلق اسير
اهة ي عند تنفيذ أعمال المنظمةلواالمتثال  تعزيزا للي  

 ؛قواعد السلوك األخالفر

هم من العاملير  بشأن القضايا األخالقية؛موظفير  الإىل ير  الرسي والتوجيه وإسداء المشورة (ب)   وغير

اتيجيات  توجيهالمشورة و ال وإسداء (ج) ي تقديم التفسير الصائب للقواعد األخالقية واالسير
الموثوقير  بغية المساعدة ف 

ي االمتثال لها
امج والسياسات المرتبطة بها وف   ؛والي 

                                              
ي تاري    خ 25/2010رقم  التعميم اإلداريمكتب الويبو لألخالقيات )الذي يحل محل الصادر عن  16/2020رقم  التعميم اإلداري 1

 (. 2010يونيو  9 الصادر ف 
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ته ات العامةقضايا السياس عند اللجوء إليه بشأنمعلومات تقديم و  (د) ء وتجربته ورأيه إذا ما كانت خي  ي
ي ش 
 ؛ستفيد ف 

امج ذات الصلة؛كل لمنظمة و الخاصة باالماىلي وإعالن المصالح  إدارة سياسة اإلفصاحو  (ه)  الي 

سياسة الحماية من االنتقام الناجم عن اإلبالغ عن إساءة سلوك وعن االضطالع بالمسؤوليات المسندة إليه بموجب و  (و)
ي عمليات التدقيق أو التحقيق المأذون بها حسب األصول

 ؛التعاون ف 

ية والمكاتب األخرى  ة،قضايا األخالقيالبشأن  يميةومواد تعل وتدريباتوضع معايير و  (ز) بالتعاون مع إدارة الموارد البرس 
هم من  حسب االقتضاء، وضمان  حسب االقتضاء؛ العاملير  التدريب المنتظم عىل األخالقيات لجميع الموظفير  وغير

 ت المتعلقة باألخالقيات؛بوضع وتفسير السياسا المتعلقة ات العامةالسياسو المعايير  وتقديم الدعم بشأن تسطير  (ح)

ي أنشطة شبكات األخالقيات ذات الصلة و  (ط)
اكات داخلية وخارجية، والمشاركة ف  لمنظمات المتعددة ل التابعةإقامة ش 

المهارات المطلوبة وتكييف أفضل الممارسات بشأن زيادة الوعي  إرساءمن أجل وذلك األطراف والمساهمة فيها، 
ي السلوك األ ب والنهوضباألخالقيات 

 المنظمة؛ داخل ،واالمتثال لقواعد األخالقيات خالفر

ية والمادية (ي) ي إدارة موارد الويبو المخصصة )المالية والبرس 
 ؛(وضمان المساءلة ف 

ي يراها المدير العام مناسبة للمكتب.  الوظائفأداء و  (ك)
 األخرى التر

ف عىل مكتب الويبو لألخالقيات يو  .5 ي أداء متع هو يتمكتب األخالقيات، و  رئيسرس 
باستقاللية وظيفية وتشغيلية عن اإلدارة ف 

 واجباته. 

 ويضطلع المكتب باألنشطة الرئيسية التالية:  .6

 إذكاء وعي الموظفير  وتدريبهم؛ 

 ؛  وإسداء المشورة الرسية إىل الموظفير 

 ووضع القواعد والمعايير وصياغة السياسات؛ 

  .وتنفيذ السياسات المخصصة لمكتب األخالقيات 

 .
 
 الوعي والتدريب إذكاء ثانيا

ي  أنشطة إذكاء الوعي والتدريب تتوافق .7
وتتماش  مع الممارسات  ،عموما مع قيم المنظمة وسياساتها بشأن السلوك األخالفر

 ، تحديدا، إىل تحقيق األهداف التالية: األنشطة وترمي  والمبادئ األخالقية المتعارف عليها.  السليمةالتدريبية 

 تعزيز ثقافة األخالقيات؛ 

 ي الويبو؛وإذكا
 
ي ف

ر
 ء الوعي عىل كل مستويات المنظمة بالمبادئ والسياسات واألدوات واالعتبارات الخاصة بالسلوك األخالف

 ي المنظمة؛
 وزيادة الثقة بير  الزمالء والمديرين، والثقة ف 

 ي عملية اتخاذ القرارات؛
 
 وتعزيز المساءلة ف

  سىم مستوى اإلدارة "العليا" ومستوى اإلدارة "الوسىط"خاصة ما ي" عىل جميع المستوياتوتدعيم القيادة األخالقية . 

8.  :  وتشمل النتائج المنشودة ألنشطة إذكاء الوعي والتدريب ما يىلي

 ي بالنسبة لسمعة
ي مكان العمل، وألهمية السلوك األخالفر

اهة" ف  ك لمعت  "األخالقيات والي    المنظمة؛ ضمان فهم مشير

  الجوهرية، وهي االستقاللية والوالء والحياد األخالقية والقيم مبادئ بال وعي جميع الموظفير  عىل  يظل  وضمان أن
ام حقوق اإلنسان اهة والمساءلة واحير ي ت ؛والي  

 
 ضارب المصالحوعىل وعي بمبادئ األخالقيات داخل الويبو والمتمثلة ف

ام والهدايا أو التكريمات أو ا ام ببيئة عمل يسودها االحير لمجامالت أو االستحقاقات وإساءة استعمال السلطة وااللير 
 ؛األخرى وموارد المنظمة وشية المعلومات ومرحلة ما بعد الخدمة
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 وي    ج  لبشأن األخالقيات و  موحدةرسالة ل والير
 
ي الويبو؛ اتباعها عمعايير السلوك المتوق

 ف 

  
 
. بغية وتحسير  استيعاب اآلليات القائمة حاليا  دعم الموظفير 

ي عام منذ إطالق سياسة الويبو لألخالقياو  .9
اهة ف  م تدريب إجباري لفائدة جميع الموظفير  عىل كل مستويات 2012ت والي  

ّ
ظ
ُ
، ن

ية المنظمة.   . ويتوىل مكتب األخالقيات إدارة برنامج التدريب بالتعاون الوثيق مع إدارة الموارد البرس 

نون حديثا،  وأصبح تدريب .10 ، بمن فيهم المعي  اهة. منذ إطالق سياسة الويبو  إلزاميا كل الموظفير  وعىل  لألخالقيات والي  
 رفيعي المستوى،الموظفير  المنضمير  إىل المنظمة

ي ذلك المديرين والموظفير 
ي تشمل  ، بما ف 

ي الدورات التمهيدية التر
أن يشاركوا إلزاما ف 

ي  جلسة تدريبية خاصة باألخالقيات. 
تيحت 2017 عام وف 

ُ
نت بشأن األخالقيات وال، أ اهةدورة تدريبية إلزامية عي  اإلنير لجميع  ي  

ي المنظمة بشأن األخالقيات. وهي أيضا بمثابة  . الموظفير  
 دورة لتجديد معلومات جميع موظف 

ي عام  .11
 موظف 412، شارك 2020وف 

 
ي أنشطة التدريب وإذكاء الوعي  ا
ي مجال ف 

 : األخالقيات ف 

  248أكمل  
 
ي اإل موظفا

ون  اهةبنجاح التدريب اإللكير )ُيرج  مالحظة أن تاري    خ استكمال التدريب  لزامي بشأن األخالقيات والي  
)
 
 ؛يعتمد عىل تاري    خ النفاذ إىل النظام المركزي إلدارة التعلم، وليس عىل تاري    خ استكمال الدورة التدريبية فعليا

   ة عامة نظمها مكتب األخالقيات بعنوان "األخالقيات والتكنولوجيا الجديدة: حالة االبتكار  116وحض  محاض 
 
موظفا

ون فان دين هوفنالمسؤ  وفيسور جير  ؛ول"، وقدمها الي 

   ي  48وحض
نامج التعريف   جلسة إحاطة تمهيدية حول األخالقيات، قدمها رئيس مكتب األخالقيات، خالل الي 

 
مشاركا

ية  . الثالث الذي نظمته إدارة الموارد البرس 

 
اإلبالغ عن إساءة  عن ألعمال االنتقامية الناجمةالتدريب وإذكاء الوعي معلومات عن سياسة الويبو للحماية من ا ةأنشطوشملت  .12

ي و سلوك 
غير  عن عمليات التدقيق أو التحقيق المأذون بها حسب األصول عن التعاون ف 

ّ
المخالفات(، وعن موارد  )سياسة حماية المبل

 
 
ي ذلك موقع مكتب األخالقيات عىل الشبكة الداخلية. المعلومات العامة والمحد

ي الويبو موقع شاملولمكتب األخال دة، بما ف 
 قيات ف 

غير  عن المخالفاتحماية يتضمن موارد ومعلومات عن سياسة  حيث عىل الشبكة الداخلية يتم تحديثه بانتظام
ّ
ها.  المبل  وغير

 إسداء المشورة الرسية إىل الموظفير  

دم. كلما طلبوا ذلك  يقدم مكتب األخالقيات المشورة الرسية للموظفير   .13
ُ
ي عام  توقد ق

ي  2020ف 
  حالة 50ف 

 
 وتشمل . تقريبا

ة الحماية من األعمال االنتقاميح، و إعالن المصال، واالتصاالت، ووسائل اإلعالم، و األنشطة الخارجيةكل من   مجاالت المشورة المعنية
 . األخرى ، واإلحاالتالمسائل المرتبطة بالعمل)االستفسار(، و 

 
 
 وضع المعايير وصياغة السياسات . ثالثا

 قامالحماية من االنت

ا لمبادئ وأهداف ضمان أعىل معايير  .14
 
اهة بير  جميع األخالقيات تعزيز ي الي  

 
 للالمنظمة،  الموظفير  ف

 
للويبو،  قيم األساسيةودعما

ي عمليات التدقيق أو التحقيق  سياسةتمثل 
الويبو للحماية من األعمال االنتقامية الناجمة عن اإلبالغ عن إساءة سلوك وعن التعاون ف 

غير  عن حسب األصولالمأذون بها 
ّ
ي عام (المخالفات )سياسة حماية المبل

 
ي صدرت ف

، اإلطار العام لحماية جميع الموظفير  2017، التر
ي من 

 
ة عن إساءة سلوك األعمال االنتقامية الناجمة عن التعاون ف غ بحسن ني 

ّ
بل
ُ
، أو حماية كل من ي ي من شأنه، إن ثبت  نشاط رقان 

 
 
ارا  نظمة أو عملياتها أو حوكمتها. الم بمصالحوقوعه، أن يلحق ض 

 السياسة بشأن اإلفصاح الماىلي وإعالن المصالح

ي عام مصالحإعالن الو اإلفصاح الماىلي السياسة بشأن تنطبق  .15
ي صدرت ف 

وامتثال عن المصالح المالية  اإلفصاح عىل 2017 التر
تحقيق توازن مناسب بير  . وتهدف السياسة إىل العام لمعايير المحاسبية الدولية للقطاعكبار الموظفير  والفئات المحددة األخرى إىل ا

ي 
 
إطار إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية الذي تنفذه األمانة، مع مراعاة الخصوصية،  الحاجة إىل المعلومات وحق الموظفير  ف

ي هذا الشأن. وقد تمت أفضل الممارساتو 
 
ي عام ممارسة أول إيداع، واستعراض للبيانات من قبل خبير  ف

 
، ف ي  . 2018استعراض خارج 
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 ضع المعايير وصياغة السياساتو  . رابعا

 الحماية من االنتقام

ت سياسة  .16
ّ
غير  عن المخالفات ظل

ّ
ي الويبو منذ عام حماية المبل

ي عام 2012سارية ف 
 هي و  ،2017، وتم  تحديثها ف 

 
ل اإلطار تمث

 العام لحماية جميع الموظفير  من األعمال االنتقامية الناجمة 
ّ
ته السياسة، أو حماية من يبل

َ
ف ي كما َعرَّ ي عمل رقان 

غون عن عن المشاركة ف 
 . إساءة سلوك

 و  .17
 
غير  عن المخالفاتمع سياسة  تماشيا

ّ
، يتلفر مكتب األخالقيات الشكاوى بشأن األعمال االنتقامية ويجرى حماية المبل

 
 
  ال بالحماية. د ما إذا كان مقدم الشكوى قد أجرى نشاطا مشمو استعراضا مبدئيا ليحد

 
ي للشكوى يحد

د وعىل أساس االستعراض المبدن 
د انتقام و  حالة ،وهلة األوىلكانت هناك، من المكتب األخالقيات إذا ما  

 
. يحد ي

 الحماية المناسبة للموظف المعت 

مكتب األخالقيات التابع لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاري    ع، طبقا للوالية الموكلة إليه فيما يخص تقديم  واضطلع .18
ي فيما يخص طلبات  ي الم االستعراضخدمات إىل منظمات األمم المتحدة األخرى، بدور خبير االستعراض الخارج 

مكتب الويبو ل بدن 
ي الويبو حتر  لألخالقيات
 ثانوي بعد ذلك. ويعمل رئيس مكتب األخالقيات حاالت استعراض  هناك لم تكن. و 2020أكتوبر  4ف 

 
حاليا

 . 2021عىل ترتيب آلية استعراض أخرى لعام 

ي عام  .19
 ، لم يتلفر مكتب األخالقيات أي طلبات حماية من االنتقام. 2020وف 

 المصالح اتاإلفصاح الماىلي وإعالن

ي عام  .20
م2020ف 

 
، إعالنات عن األخرى الموظفير   من فئات محدود فوق، وعدد ( فماD1أول ) الويبو من رتبة مدير  و موظف ، قد

 . سياسة اإلفصاح الماىلي واإلعالن عن المصالح المشمولة بالتقرير بموجب 2019سنة 

21.  :  وتتمثل أهداف هذه السياسة فيما يىلي

 ؛تعزيز الشفافية والمساءلة 

 ي نزاهة المنظمة؛
 وتعزيز ثقة الجمهور داخليا وخارجيا ف 

  مساعدة المنظمة عىل إدارة المخاطر الفعلية والمتصورة المرتبطة بتضارب المصالح من خالل اإلفصاح و
 والوقاية.  والتخفيف

ي واإلعالن عن المصالح مكتب األخالقيات مكلف بإدارة بيانات سياسة اإلفصاح الماىلي و  .22
ي يُ  يفحصها، التر حدد دوره مراجع خارج 

ي نهاية العملية، و . الن عن المصالحسياسة اإلفصاح الماىلي واإلعبموجب 
 
ي تقريرا إىل المدير العام. يف  قدم المراجع الخارج 

ي بأن مراجعته  .23 إىل تعليمات المكتب ذات الصلة استندا المشاركير  ب الخاصة اإلفصاح استماراتوتحليل وأفاد المراجع الخارج 
ة المكتسبة من برامج اإلفصاح المماثلة، والتشاور  ي الويبو، والبحوث المستقلة والمعرفة والخي 

 
حسب المجراة مع مكتب األخالقيات ف

ورة لتقييم التضارب المحتمل.  .  إفصاح استمارةخضع كل وتالض  ي المراجع وقد توىل إىل مستويير  من المراجعة من قبل المراجع الخارج 
ي  ي تتطلب عناية خاصة، المراجعةمنهجية  تصميم الخارج 

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحض،  لتسليط الضوء عىل العناض التر
 
بما ف

ي الويبو 
ي قائمة البائعير  ف 

كة مدرجة ف   ، ومصلحية مالية تتضمن أهداف استثمارية هامة تتمحور حول الملكية الفكرية،مصلحة مالية لرس 
ت المتاحة للجمهور إجراء بحث عن المعلوما المراجعة تتضمنو مصالح أو أنشطة معينة.  تقتضيهارسمية ذات صلة  تراخيصو/أو أي 

اتيجية االستثمار  للتوصل إىل ي تم اإلفصاح، باإلضافة إىل توزي    ع األموال عىل المصالح المتبعة اسير
باإلضافة إىل ذلك، أجرى و عنها.  التر

ورة للحصول عىل معلومات تكميلية ذات صلة  ي مناقشات متابعة مع المشاركير  عند الض   . باالستعراضالمراجع الخارج 

ي  ولدى وجود .24
 
ي المصالح متصور أو  تشير إىل تضارب استمارة اإلفصاحعوامل ف

 
ي  ،محتمل أو فعىلي ف ناقش المراجع الخارج 

ي الويبو للحصول عىل التوجيهات وحل
ي . و ذلك التضارب الوضع مع مكتب األخالقيات ف 

ي الفصل ف 
النتيجة النهائية بشأن ما إذا كان بفر

 . ، من صالحيات الويبو القرار المناسباتخاذ ، و فعىلي أو محتمل أو  متصور هناك تعارض 
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نامج  استعراض الي 

25.  
 
ا ي عامي  المتبعةعىل نفس الممارسة  سير

دمت، 2019و 2018 ف 
ُ
ي بيانات اإلفصاح الماىلي وإعالن المصالح  ق

عي   2019ف 
نت.  ي وُحدث اإلنير

ون  ي ل الموقع اإللكير نامج اإلفصاح الماىلي وإعالن المصالح لعام فيما يتعلق بلمراجع الخارج  فائدة ، ل2020ي 
 ن الويبو. مالمشاركير  

ي تاري    خ مبكر  2020طالق دورة إتقرر أخرى، مرة و  .26
ي الدورات السابقةف 

 تأخر  2018عام خالل مراجعة ف. ، مثلما كان الحال ف 
ي تقديم

 قد و الصيفية.  تهملعطلقضاء معظمهم  ومرد ذلك هو ، ردودهم المشاركون ف 
ّ
ي انطالق الدورة  نمك

ي  وقت مبكر ف 
 2019 عامي ف 

 تقليصتقديم استمارات سياسة اإلفصاح الماىلي واإلعالن عن المصالح قبل العطلة الصيفية، وبالتاىلي  ن استكمالملمشاركير  ا 2020و
ي 
ي قدموهاردود الوقت التأخير ف 

ي  ساهم. وبدا أن تغيير التواري    خ قد التر
ي الوقت  لردودهم م المشاركير  تقديبالفعل ف 

ي  المحددف 
ي  ف 

 دورنر
ي ست االمراجعو  . 2020و 2019

حيالتر ي عام  اإلفصاح الماىلي واإلعالن عن المصالحبالتعميم اإلداري الخاص  هاقير
ستتيح ، 2021ف 

ي وقت مبكر. استمرارية 
 اطالق الدورات ف 

ي  .27
ي قدمها توصيةال ضوءوف 

ي  التر ي ، المراجع الخارج 
لع 
ُ
ا  أ ا مستعار  ط أن يستخدم المشاركون اسم  ي اش 

ي مجهوال ف 
ون  يد اإللكير لي 

ي دور أثناءسياسة اإلفصاح الماىلي واإلعالن عن المصالح فيما يخص 
ي دورة  . 2020و 2019 نر

 2018عام وقد تم اللجوء إىل هذا األمر ف 
ي حدوث ارتباك كبير و الحفاظ عىل شية المشاركير  وعدم اإلفصاح عن هويتهم.  من أجل

، لدى تسبب هذا النظام ف   وأسفر المشاركير 
ي للكبير من عدد   عن

ون  يد اإللكير عالوة عىل ذلك، اختار و عم المتعلق بمشاكل تسجيل الدخول. دحصول عىل الالمكالمات ورسائل الي 
ي الشخصي  بريدهمالعديد من المشاركير  مع ذلك استخدام 

ون  .  لطرح هذه اإللكير ي  االستفسارات وللتفاعل مع المراجع الخارج 

ي عام  مكتب األخالقيات اأجراه صائيةدراسة استق توأشار  .28
أي هم لم يكن لدي المودعير  إىل أن الغالبية العظىم من  ،2019ف 

اض عىل ط.  إلغاء اعير ي الشخصي خالل برنامج  الويبو  أدى السماح للمشاركير  باستخدام بريدو هذا الرس 
ون   2019 لعامي  اإلفصاحاإللكير

ي ارتباك المشاركير  و  الحد منإىل  2020و
توصية  عىل الويبو  ووافقت. المتعلقة بهدعم الاستفسارات تسجيل الدخول وطلبات من تلفر

ي باال ي الشخصي المراجع الخارج 
ون  ي السماح للمشاركير  باستخدام بريد الويبو اإللكير

ي ست االمراجعو  . ستمرار ف 
حيالتر التعميم  هاقير

ي وقت الحق هذا العام، اإلفصاح الماىلي واإلعالن عن المصالحباإلداري الخاص 
ي  ريد الويبو باستخدام  مسألة تجعلس، ف 

ون   اإللكير
ي إجراءات اإلفصاح الماىلي واإلعالن عن المصالح. الشخصي 

 ف 
 
 دائما

 
 عنضا

ن، 2020 عام دورةخالل و  .29
ّ
ي العام السابق  أودعوا بياناتالمشاركون الذين  تمك

ة  منف  ي  عىل موقعاستخدام مير  المراجع الخارج 
ا فصاح اإلنموذج  لملء

 
ي مسبق

لقد و العام السابق.  بالعناض المقدمة ف  لية وكفاءة لهؤالء أكير فاع إيداععملية  ه الطريقةهذ تسه 
ي متابعة ال تقليل مستوى إىل تالمشاركير  وأد ي و . لالستماراتأثناء مراجعة المراجع الخارج  ، سيستمر بناءا عىل توصية المراجع الخارج 

ي 
 . المستقبلاستخدام هذا اإلجراء ف 

ي عىل 2020خالل برنامج اإلفصاح لعام و  .30 ي نظام المراجعة الخاص به  الهويةعدم اإلفصاح عن مبدأ ، حافظ المراجع الخارج 
ف 

ي  معرف إسناد من خالل
ي الحال  كانكما  و  لكل مشارك بواسطة نظام سياسة اإلفصاح الماىلي واإلعالن عن المصالح.  هوية مجهول تلقان 

ف 
ي 2019عام  ي عام  مع مكتب الويبو لألخالقيات الحاالتخالل مناقشات ، ، واصل المراجع الخارج 

ف اإلشارة إىل ، 2020ف   الهويةمعر 
نشأالمجهول للمشاركير  )الذي 
ُ
 من اإلشارة إىل األسماء و/أو  أ

ا
 ريدببواسطة نظام سياسة اإلفصاح الماىلي واإلعالن عن المصالح(، بدال

.  الويبو  ي الشخصي
ون   اإللكير

،  فيما يخصاإلمكان قدر  بشكل صارمرسية العىل  من أجل الحفاظو  .31 ي اجع الخاالمر  اتخذمعلومات وإفصاحات المشاركير  رج 
ا من ال ي عامي تدابير عدد 

وع مغل بتشكيلقام و . لحماية خصوصية المشاركير  ، 2020و 2019، ف  األمن المادي أطلق ، و قفريق مرس 
بالنسبة  سارية اإلجراءاتهذه  وستظلشبكة. ختبار أمان الال ونظام وتطبيق صارم ، إىل النظام والطباعة النفاذقيود ع ضو للوثائق، و 

ي عملية ،واإلعالن عن المصالح المستقبلية لدورات إيداع سياسة اإلفصاح الماىلي 
درج ف 

ُ
الخاصة بالمراجع  تقديم العطاءات وست

ة الخمس سنوات  ي ستتم عند انقضاء فير
، والتر ي  . 2021دورة عام الحالية، أي بعد الخارج 

  (111) حد عرس  أو شارك مائة و  .32
 
ي برنامج  من موظفا

ا لمدة و (. 2019)أي دورة اإليداع لعام  2020الويبو ف  نامج مفتوح  كان الي 
ا،  ي الموعد  حيث ُحددستة أسابيع تقريب 

ي الختامي الرسىمي ف 
ةمائة أكمل و . 2020يو نيو  19النهان   استمارات مشاركير   (110) وعرس 
ي 
، الختامي اإلفصاح الخاصة بهم قبل الموعد النهان  ي إأما  الرسىمي

أغلقت استمارة فقد جازة مرضية، بالنسبة لموظف واحد كان ف 
،
 
ي كامل   شبه أدى إىل امتثالمما  المشاركة إداريا

 
جريت) 2019 لعام يداعاإل دورة  ف

ُ
ي أ
ي  والتر

 
ي المائة  90حواىلي  وُصنف(. 2020عام ف

 
ف

ي تمت مراجعتها  إفصاحاتمن 
ي إطار الموظفير  التر

 
ي  يجدمالحظات يمكن اإلبالغ عنها"، حيث لم ليست هناك أي " ف المراجع الخارج 

ي مراجعته 
ي المصالح ف 

 ف 
ا
ا محتمًل ي المائة المتبقية من اإلفصاحات مع مكتب الويبو لألخالقيات  10. ونوقشت نسبة عالناتلإلتضارب 

ف 
(11  

 
ي تضارب المصالح وأي إجراء لل( مشاركا

وري.  تصحيحي بت ف   ض 

ي الرسىمي إلغالق الورقيةبتقديم استمارات اإلفصاح  شخصير  قاما (11ة )الحاالت اإلحدى عرس  وشملت  .33
 
، بعد الموعد النهان

نامج.  ي  وقامالي  ي  استمارتهمابفحص المراجع الخارج 
ولم يتم تحديد مالحظات يمكن اإلبالغ  ،األخالقيات رئيس مكتبمع  عاجتما  ف 
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 رئيس مكتبفقد تم تصنيف سبعة منها عىل أنها "تمت مناقشتها مع  ة،اإلفصاح التسعة المتبقي الستماراتها. أما بالنسبة عن
فق -األخالقيات رئيس مكتب عىل أنهما "تمت مناقشتهما مع ما تبفر من استمارات  ُصنف، بينما ال يلزم اتخاذ إجراء" -خالقيات األ 

ُ
 ات

ي المصالح و  عىل اإلجراء". 
ي دورة لم يكن هناك تضارب فعىلي ف 

 . 2019ام عف 

 عمليات التحقق اإلضافية

ي المائة 5حواىلي  اختيار تم  .34
( من  6) ف  ا إل سياسة  استماراتمشاركير  خضاعها إىل اإلفصاح الماىلي واإلعالن عن المصالح عشوائي 

 عن، 2020لعام  عملية التحقق
ا
ي ج الغير فيما يخصُطلب من الموظفير  تقديم وثائق و . العاديةعملية المراجعة  فضل

ميع العناض التر
استمارات سياسة وإذا كانت استماراتهم فارغة، ُطلب منهم تأكيد عدم توفرهم عىل أي عناض ليفصحوا عنها بشأن  . أفصحوا عنها

ي أودعوها.  اإلفصاح الماىلي واإلعالن
ي  وثائق منهم تقديم أيلب ُط و  عن المصالح التر

إضافية للتحقق من دقة واكتمال المعلومات التر
أو التأكيد عىل فراغ االستمارة من الالزمة  الغير  جميع المشاركير  الذين تم اختيارهم لعملية التحقق، وقدموا وثائق وامتثل. أفصحوا عنها

ي أنه ليست لهم أي ، أي وثائق
 مالحظات يمكن اإلبالغ عنها. مما يعت 

ي  .35
ي و  األخالقيات مكتب ، لم ينظم2020عام وف  المعنيير  بإيداع وجلسات دعم للموظفير   إعالميةجلسات  المراجع الخارج 

ي السنوات السابقةفصاح الماىلي واإلعالن عن المصالحاإلبيانات سياسة 
، وذلك بسبب أن جميع المشاركير  كانوا يعملون ، كما عمال ف 

 . عن بعد
ا
ي  مكتب األخالقيات قدم  من ذلك،وبدال

ي والتقت 
ي ذلك، والتوجيه للمودعير  الدعم الفت 

لشخصية بشأن إدارة المشورة ا، بما ف 
ي بناءا عىل طلب المشاركير  عن ُبعد.  تضارب المصالح

 ، الن عن المصالح المقبلةفصاح الماىلي واإلعدورات اإلوف 
ُ
م جلسات نظست

 اإلفصاح، سيتلفر جميع المشاركير  برنامج عىل أي حالو . الشأن( من المشاركير  عن اهتمامهم بهذا 5إعالمية إذا أعرب عدد كاف )
ي 
ي  المراجع وإرشاداتالماىلي وإعالن المصالح وكذلك الدليل التقت   . اإليداع دورة افتتاحوقت الخارج 

، من خالل لدى المش كانو  .36 ي
ون  يد اإللكير ي للحصول عىل المساعدة عن طريق الي  ا خيار االتصال بالمراجع الخارج 

 
اركير  أيض

ي  عي  وظيفة "طرح سؤال" 
ون  . بعي  الهاتف  لباالتصاو/أو  الموقع اإللكير ي ي أنه أفاد المراجع الو  مكتب خدمات المراجع الخارج  خارج 

ة ضافة جلسات إعالمية أثناء عىل الرغم من عدم است ي ، كان هناك حد أدالوباءفير
 من المراسالت مع المشاركير  ف 

برنامج اإلفصاح  ن 
ي بالمشدى امعظم استفسارات المشاركير  لوتعلقت  . مسائل إفصاحبشأن  الماىلي وإعالن المصالح، مثل  التقنيةكالت لمراجع الخارج 

ي المكان الخاط  
ي الخاصة بالتسجيل ف 

ون  يد اإللكير ي رسائل الي 
التسجيل/تسجيل الدخول إىل موقع ب أو المشاكل األخرى المتعلقة تلفر

ي عىلو اإلفصاح الماىلي واإلعالن عن المصالح. سياسة  ي غضونجميع االستفسارات  رد المراجع الخارج 
 يومي عمل.  ف 

 الدولية للقطاع العام لمعايير المحاسبيةا

بالنسبة للموظفير  من رتبة  اإلفصاحأسفر االمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام عن متطلبات إضافية فيما يخص  .37
ي عام ( فما فوقها. D2مدير ثان )

ي المعايير المحاسب اإلفصاحبالمائة مع متطلبات  100حقيق امتثال بنسبة ت 2019وتم  ف 
دة ف 

 
ية المحد

ي الويبو المذكورة 
 . لدى موظف 

ي عامي  .38
 
ي تم جمعها ف

ة التر ي االعتبار الخي 
 . 2020لتصميم وإطالق عملية  2019و 2018 وأخذ مكتب األخالقيات ف 

 
 
 األنشطة األخرى لمكتب األخالقيات . خامسا

امج داخل المنظمة، بإعداد مساهمته .39 ي ذلك شأن جميع وحدات الي 
ي عمليات التخطيط  يقوم مكتب األخالقيات، شأنه ف 

ف 
  . بو الثنائية والسنوية للوي

ُ
ذ إدارة المخاطر كجزء من إطار اإلدارة المتكاملة القائمة عىل النتائج. وت
 
 نف

 . االستشارية المستقلة للرقابة لجنة، تعاون مكتب األخالقيات مع ال2020وطوال عام  .40

 .
 
داخل القضايا المتعلقة باألخالقيات تعاون مكتب األخالقيات عىل نطاق المنظومة بشأن  سادسا

  األمم المتحدة

ي تسع إىل تعزيز التعاون  .41
ي شبكة أخالقيات المنظمات المتعددة األطراف، التر

 
 الشاملشارك مكتب الويبو لألخالقيات بنشاط ف

الشبكة عبارة عن منتدى و  . والمنظمات متعددة األطراف األخرى بشأن القضايا المتعلقة باألخالقيات داخل منظومة األمم المتحدة
ي هيئات منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية 

 المنتسبة إليها،واسع يتناول وظائف األخالقيات ف 
  ويسمح بتبادل السياسات والممارسات الخاصة باألخالقيات. 
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 [نهاية الوثيقة] 


