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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019یولیو  30 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 )مسوناخل العادية الدورة( والسبعون السادسة الدورة
 2018أٔكتو�ر  9سبمترب ٕاىل  30جنیف، من 

 األخالقيات ملكتب السنوي التقرير

 أ�مانة من ٕا�داد

 .2018 د�سمرب 31ٕاىل  2018 ینا�ر 1ملكتب أ��القيات" للفرتة من  توي هذه الوثیقة �ىل "التقر�ر الس�نويحت  .1

 معلومات أٔساس�یة أٔوالً.

 �ر�مج التقومييف ٕاطار  نظام شامل لٔ��القيات والزناهةكجزء من  2010�ام  يف مكتب الویبو لٔ��القياتأ��شئ  .2
ؤأداهئم ملها�م بأٔ�ىل مس�تو�ت  مظفني و�ريمه من العاملني لوظائفهضامن ا�رتام املو  �ىل . ویعمل املكتب�سرتاتیجي

التالیة كتب املسؤولیة عن النتاجئ امل یتحمل و  الزناهة، وذ� عن طریق تعز�ز ثقافة أ��القيات والشفافية واملساء�.
 :�اص بو�ه

قيات يف الویبو وتطو�ره وتنفيذه تعز�زا للزناهة و�متثال وا�رتام قوا�د ضامن وضع �ر�مج فعال لٔ��ال )أٔ (
 السلوك أ��اليق عند تنفيذ ٔأعامل املنظمة؛
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تقدمي ما یلزم  ٕاىلوتعز�ز �متثال املناسب والسلوك املهين أ��اليق يف املنظمة �رب السعي، �شلك موثوق،  )ب(
لقوا�د أ��القيات واسرتاتیجیات �متثال و�راجمه من مشورة وتوجيه وٕارشاف، وضامن التفسري الصحیح 

 وس�یاساته؛ وٕادارة �ر�مج إالفصاح املايل للمنظمة؛

الوعي �ٔ��القيات، واحلفاظ �ىل  ٕاذاكءوضامن ٕادارة املعارف وتقامسها، وٕاقامة رشأاكت دا�لیة و�ارجية بغیة  )ج(
 ٔ��القيات و�متثال لتوامئ معل املنظمة؛ا املهارات املطلوبة، و�كيیف ٔأفضل املامرسات احلالیة يف جمايل

 وضامن املساء� يف ٕادارة موارد الویبو ا�صصة (املالیة والبرشیة واملادیة). )د(

 ال.�ىل حنو فع الالزمة ٔ�داء �امه ، �الس�تقاللیةرئيس مكتب أ��القيات ، ا�ي یرتٔأسهاملكتب �متتعو  .3

 ویضطلع املكتب �ٔ��شطة الرئيس�یة التالیة: .4

 وظفني وتدر�هبم؛وعي امل ٕاذاكء –
 ؛وظفنياملوٕاسداء املشورة الرسیة ٕاىل  –
 ووضع القوا�د واملعایري وصیا�ة الس�یاسات؛ –
 وتنفيذ الس�یاسات ا�صصة ملكتب أ��القيات. –

 ٕاذاكء الوعي والتدریب �نیًا.

وت�ىش مع املامرسات  ،معوما مع قمي املنظمة وس�یاساهتا �شأٔن السلوك أ��اليق ٔأ�شطة ٕاذاكء الوعي والتدریب تتوافق .5
 ، حتدیدا، ٕاىل حتقيق أ�هداف التالیة:أ��شطة و�ريم التدریبية اجلیدة واملبادئ أ��القية املتعارف �لهيا.

 تعز�ز ثقافة أ��القيات؛ –
وٕاذاكء الوعي �ىل لك مس�تو�ت املنظمة �ملبادئ والس�یاسات وأ�دوات و�عتبارات اخلاصة �لسلوك  –

 بو؛أ��اليق يف الوی 
 وز�دة الثقة بني الزمالء واملد�ر�ن، والثقة يف املنظمة؛ –
 وتعز�ز املساء� يف معلیة اختاذ القرارات؛ –
 .1املزاج يف وسط الهرم"و" "يف ٔأ�ىل الهرم السلوك" –وتدعمي القيادة أ��القية  –

 و�شمل النتاجئ املنشودة ٔ��شطة ٕاذاكء الوعي والتدریب ما یيل: .6

أ��القيات والزناهة" يف ماكن العمل، ؤ�مهیة السلوك أ��اليق �لنس�بة ضامن فهم مشرتك ملعىن " –
 املنظمة؛ لسمعة

، ويه �س�تقاللیة والوالء أ��القية أ�ساس�یةوالقمي بادئ �مل  وعيمجیع املوظفني �ىل  یظلّ وضامن ٔأن  –
 ؛واحلیاد والزناهة واملساء� وا�رتام حقوق إال�سان

                                         
، ا��ن �ادة ما �كونون �ىل اتصال یويم �ملوظفني، بدور �امس يف تعز�ز "السلوك يف ٔأ�ىل الهرم" ٕالرساء ثقافة فئة إالدارة الوسطى وموظفیضطلع  1

 ٔأ�القيات يف املنظمة. و�ُشري نظر�ت ٔأ�القيات أ�عامل ٕاىل هذا املفهوم بعبارة "املزاج يف وسط الهرم".
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 عة يف الویبو؛القيات ومعایري السلوك املتوقّ وتعز�ز رسا� متسقة �شأٔن أ�� –
 وحتسني استيعاب ا�آلیات القامئة �الیًا �مع املوظفني. –

، نُّظم تدریب ٕاجباري لفائدة مجیع املوظفني �ىل لك 2012منذ ٕاطالق س�یاسة الویبو لٔ��القيات والزناهة يف �ام و  .7
 .دریب �لتعاون الوثیق مع ٕادارة املوارد البرشیةویتوىل مكتب أ��القيات ٕادارة �ر�مج الت مس�تو�ت املنظمة.

و�ىل املوظفني  وُدّرب لك املوظفني، مبن فهيم املعّینون �دیثا، منذ ٕاطالق س�یاسة الویبو لٔ��القيات والزناهة. .8
 .املنضمني �دیثا ٕاىل املنظمة ٔأن �شار�وا ٕالزاما يف ا�ورات ا�متهیدیة اليت �شمل �لسة تدریبية �اصة �ٔ��القيات

دورة ويه ٔأیضا مبثابة  .مجلیع املوظفني دورة تدریبية ٕالزامية �رب إالنرتنت �شأٔن أ��القيات والزناهة، أ�تیحت 2017 �ام يفو
 لت�دید معلومات مجیع موظفي املنظمة �شأٔن أ��القيات.

 :أ��القيات يف جمال وٕاذاكء الوعييف ٔأ�شطة التدریب موظف  500، شارك 2018ويف �ام  .9

ة عن أ��القيات من املوظفني اجلدد، من لك املس�تو�ت، ومن بيهنم مد�رون، يف دورات ابتدائی 75شارك  –
 ؛متهیدیة �الل ثالث دورات

 ؛يف املنظامت ا�ولیة قدمه مت�دث ضیف �شأٔن أ��القيات اً عرض موظفاً  30وحرض  –
حمارضة �امة نّظمها مكتب أ��القيات عن أ��القيات والتكنولوجيا محلت عنوان  موظف 300 حرضو  –

 ؛الربوفيسور بیرت سينجر"أ��القيات والتكنولوجيا ومس�تقبل البرشیة" وقّد�ا 
  موظفا يف �لسة ٕا�اطة خمّصصة ُمصّمت لقطاع من قطا�ات الویبو 25وشارك  –
 ؛شة موضوعها القمي واملبادئ أ��القيةموظفني من املاكتب اخلارجية يف مناق  10وشارك  –
 عن إالفصاح املايل وٕا�الن املصاحل.ٕا�اطة خمّصصة  يتمن �بار املوظفني يف �لس� 60وشارك  –

ض وعر ، تواصل تقدمي 2017ا�ي أ�درج يف �ام  دید ٕالذاكء الوعياجلهنج بعد الن�اح الكبري ا�ي حظي به ا�و  .10
ذوي شهرة من  ا ٕاىل مت�دثنيوُو�ت ا�عوة فهييف جمال أ��القيات،  الت�اربواسعة من بني طائفة  تللموظفني مجع

ٕا�رة مناقشات مفتو�ة حول مدو�ت وذ� بغیة من �لفيات ثقافية خمتلفة، و ٔأو ذوي �ارات فنیة متخصصة، /�الیة و
الربوفيسور بیرت  س�تضافة� 2018يف �ام  يف ٔأول حمارضة احتضنهتا �رشفت املنظمةو أ��القيات واس�ت�دا�ا العميل. 

ٔأكرث و من بني ٔأكرث الناس نفوذًا يف العامل،  ، وا�ي یُعتربواجلوا�ز املرموقة أ�لقابسينجر (ٔأسرتالیا)، احلا�ز �ىل العدید من 
ف مؤلو مؤلف،  �ٕالضافة ٕاىل ذ� الفكر العاملي"، وهو قادة"قائدًا من قرن و/ٔأو من الأ�سرتالیني نفوذًا يف النصف أ��ري 

كام حظیت احملارضة العامة �ه�م �بري �ارج دوا�ر الویبو. و منشوًرا.  40ٔأكرث من يف حمرر و/ٔأو حمرر مشارك و  مشارك
  ).UN Special No 79( 2018بیرت سينجر يف �دد مایو  الربوفيسورمع  �اصةمقاب�  "UN Special"جم� �رشت 

ٔأعضاء الس� ا�بلومايس وأ�مم املت�دة والواكالت املتخصصة التابعة لٔ�مم  منخشص  400حوايل احلدث حرض و  .11
يف  واهذا احلدث وشار� ، ٕاضافة ٕاىل الطلبةاملت�دة و�ريها من املنظامت ا�ولیة وممثيل املنظامت �ري احلكومية وا�متع ا�ٔاكدميي

مشاركة املوظفني وحضورمه  واكن الهدف من من موظفي الویبو.موظف  300مناقشات بعد احملارضة، ٕاىل �انب حوايل 
 ویبو.يف الٔأداء واجباهتم مكوظفني  ٔأثناءالتفكري يف السلوك أ��اليق  هو دفعهم ٕاىل



WO/CC/76/INF/2 
4 
 

إالبالغ  عن س�یاسة الویبو للحامیة من أ�عامل �نتقامية النامجةالتدریب وٕاذاكء الوعي معلومات عن  ةٔأ�شطومشلت  .12
س�یاسة حامیة املبلّغني ( یات التدقيق ٔأو التحقيق املأٔذون هبا حسب أ�صولمعل  عن التعاون يفو عن ٕاساءة سلوك 

وملكتب  دة، مبا يف ذ� موقع مكتب أ��القيات �ىل الش�بكة ا�ا�لیة.)، وعن موارد املعلومات العامة واحملدّ ا�الفات عن
املبلّغني عن حامیة س�یاسة  أ��القيات يف الویبو موقع شامل �ىل الش�بكة ا�ا�لیة یتضمن موارد ومعلومات عن

 و�ريها. ا�الفات

(القطا�ان اخلاص والعام)، ٔأُويل اه�م �اص ملفهوم "املزاج يف وسط الهرم".  الفضىلاملامرسات  ٔأ�دثمع  ومتاش�یا .13
ُ ون  خمّصصة للمد�ر�ن و�بار املوظفني. ثالثة ٔأ�شطةّظمت في هذا الصدد، ن

اطن من مو  2018 يف �ام اس�ُتضیفواا��ن . واكن من بني املت�دثني اجلغرايفوبُذلت �ود متضافرة لضامن التوازن  .14
 .�نس�یة نی�ريیة وأٓخر من �نس�یة ٔأسرتالیة

، اس�تعراضا للمبادئ والقمي أ��القية 2018، يف �ام هبام مشل التدریب �ىل أ��القيات والزناهة وز�دة الوعيو  .15
و�الوة �ىل ذ�،  الختاذ القرارات. ٔأ�القية دة ؤأمث� ودراسات �ا� ومناذجاملنطبقة يف الویبو، مع الرتكزي �ىل جماالت حمدّ 

مشلت أ��شطة تقدمي عرض عن مكتب أ��القيات ؤأ�شطته واخلدمات اليت یوفرها للموظفني، مثل خط املسا�دة املتاح 
يت حتول دون الترصف بطریقة ال الشائعةوشهدت مجیع أ��شطة ٕاجراء مناقشات تفا�لیة �شأٔن العوائق  �ىل مدار السا�ة.

 ٔأ�القية، وس�بل التصدي لها.

16.  ُ  ا�صصة حسب القطاع. التوعیة، ومهنا ٔأ�شطة ٔ��القياتٕالذاكء الوعي � ٔأ�داث �امة ،�ىل مدار الس�نة، ظمتون
 م معلومات عن مكتب أ��القيات وتفاصیل االتصال به.ٔ��داث املذ�ورة مواد مطبو�ة تقدزعت يف مجیع اووُ 

 �امة، حظیت أ��داث املنظمة يف جمال أ��القيات وٕاذاكء الوعي �س�تقبال جيد.وبصفة 

 املوظفني املشورة الرسیة املُقدمة ٕاىل �لثًا.

 طلبات املشورة التالیة: 2018تلقى مكتب أ��القيات يف  .17

 �شأٔن أ��شطة اخلارجية؛ ثالثة طلبات –
 طلبات �شأٔن تضارب املصاحل؛ س�تةو  –
 ؛طلبات �شأٔن املسائل املرتبطة �لعمل مخسةو  –
 ؛�شأٔن امحلایة من أ�عامل �نتقامية مخسة طلباتو  –
 �شأٔن ٕا�الن املصاحل/�ست�رات؛ س�بعون طلباو  –
 �شأٔن مسائل ٔأخرى. �سعة طلباتو  –

 .املوظف املعين مبا �ريضوأ�سدیت املشورة يف مجیع احلاالت  .18
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 ساتوضع القوا�د واملعایري وصیا�ة الس�یا .رابعاً 

 امحلایة من �نتقام

الراخسة  أ�ساس�یة ةقميودعامً لل املنظمة،  املوظفني يفتعز�ًزا ملبادئ ؤأهداف ضامن ٔأ�ىل معایري الزناهة بني مجیع  .19
الویبو للحامیة من أ�عامل �نتقامية النامجة عن  س�یاسة، متثل ""املسؤولیة البیئية و�ج�عیة وإالداریةويه  للمنظمة

(س�یاسة حامیة املبلّغني  ٕاساءة سلوك وعن التعاون يف معلیات التدقيق ٔأو التحقيق املأٔذون هبا حسب أ�صول إالبالغ عن
 أ�عامل �نتقامية النامجة عن التعاون يفإالطار العام محلایة مجیع املوظفني من  ،2017يف �ام صدرت اليت ، )ا�الفات عن

املنظمة  مبصاحل، ٕان ثبت وقو�ه، ٔأن یلحق رضارًا من شأٔنه ة عن ٕاساءة سلوكغ حبسن نیّ حامیة لك من یُبلّ  وأٔ �شاط رقايب، 
 حومكهتا.ٔأو معلیاهتا ٔأو 

 صاحلٕا�الن املو إالفصاح املايل الس�یاسة �شأٔن 

الكشف عن املصاحل املالیة  �ىل 2017 يف �اماليت صدرت  صاحلٕا�الن املو إالفصاح املايل س�یاسة �شأٔن ال تنطبق  .20
حتقيق توازن ٕاىل  الس�یاسة وهتدف .ملعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العاماملوظفني والفئات احملددة أ�خرى ٕاىل اوامتثال �بار 

ٕاطار ٕادارة ا�اطر ونظام الرقابة ا�ا�لیة ا�ي مع مرا�اة اخلصوصیة،  مناسب بني احلا�ة ٕاىل املعلومات وحق املوظفني يف
 خبري اس�تعراضلبیا�ت من قبل ل ممارسة ٔأول ٕایداع، واس�تعراض  قد متتذا الشأٔن. و يف ه ٔأفضل املامرساتو تنفذه أ�مانة، 

 .2018يف �ام  ،�ار�

 تنفيذ الس�یاسات ا�صصة ملكتب أ��القيات �امسًا.

 امحلایة من �نتقام

ل متثّ يه و ،2017، وّمت حتد�هثا يف �ام 2012ساریة يف الویبو منذ �ام حامیة املبلّغني عن ا�الفات ظلّت س�یاسة  .21
فَته الس�یاسة، ٔأو إالطار العام محلایة مجیع املوظفني من أ�عامل �نتقامية النامجة عن املشاركة يف معل ر  حامیة من قايب كام َعر�

 .ٕاساءة سلوكغون عن یبلّ 

نتقامية وجيرى ، یتلقى مكتب أ��القيات الشاكوى �شأٔن أ�عامل �حامیة املبلّغني عن ا�الفاتمع س�یاسة متاش�یا و  .22
و�ىل ٔأساس �س�تعراض املبديئ  د ما ٕاذا اكن مقدم الشكوى قد ٔأجرى �شاطا مشموال �محلایة.اس�تعراضا مبدئیا لی�دِّ 

 امحلایة املناس�بة للموظف املعين.حيّدد انتقام و  �ا� ،وه� أ�وىلاكنت هناك، من الد مكتب أ��القيات ٕاذا ما للشكوى حيدّ 

تقدمي لوالیة املولكة ٕالیه ف� خيص ، طبقا لكتب أ�مم املت�دة خلدمات املشاریعات التابع مل ویضطلع مكتب أ��القي .23
يف قرارات  طلبات ٕا�ادة النظرار� ف� خيص اخل خبري �س�تعراضبدور ، منظامت أ�مم املت�دة أ�خرى�دمات ٕاىل 
 لٔ��القيات. مكتب الویبو

ة اس�تعراض مبدئیؤأجرى ثالثة معلیات  س�یاسة حامیة املبلّغنياس�تفسارات متعلقة �  مخسة مكتب أ��القيات وتلقى .24
ىل ٔأن هاتني احلالتني ال ضهم ٔ�عامل انتقامية وا�متسوا امحلایة من �نتقام. و�لص املكتب إ يف �التني اّدعى فهيام موظفون تعرّ 
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الس�یاسة  ایة مبوجبمشمول �محلمل �شارك يف �شاط ٕاما ٔ�ن صاحب الشكوى ، قضیيت انتقام، وه� أ�وىلمتثّالن، من ال
 مل �كن �امًال مساهامً يف التسبب يف �نتقام املزعوم  محلایة� املشمولو/ٔأو ٔ�ن النشاط 

كتب أ�مم املت�دة خلدمات املشاریع التابع مل مكتب أ��القيات من ٔأحصاب الشكوى  ا�متسويف احلاالت الثالث،  .25
 اس�تعراضه أ�ويل.معلیات ٕاجراء  بعدٔ��القيات ل الویبو ٕا�هيا مكتب ص�للقرارات اليت مراجعة ا

 املصاحلٕا�الن و إالفصاح املايل 

اليت تندرج  من الفئات أ�خرى حمدود فوق، و�دد ) مفاD1الویبو من رتبة مد�ر ٔأول ( وموظف ، قّدم2018يف �ام  .26
س�یاسة إالفصاح املايل وإال�الن عن  املشمو� �لتقر�ر مبوجب 2017س�نة  عنمضن نطاق مسؤولیة املكتب، ٕا�ال�ت 

 . و�متثل ٔأهداف هذه الس�یاسة ف� یيل: املصاحل

 ؛تعز�ز الشفافية واملساء� –
 وتعز�ز ثقة امجلهور دا�لیا و�ارجيا يف نزاهة املنظمة؛ –
ب املصاحل من �الل الكشف مسا�دة املنظمة �ىل ٕادارة ا�اطر الفعلیة واملتصورة املرتبطة بتضار و  –

 والوقایة. والتخفيف

مراجع  �ُرشف �لهيا، اليت إالفصاح املايل وإال�الن عن املصاحل ٕا�ال�ت س�یاسةمكتب أ��القيات ملكف ٕ�دارة و  .27
ٕاىل يف هنایة العملیة، قدم املراجع اخلار� تقر�را و .س�یاسة إالفصاح املايل وإال�الن عن املصاحلمبوجب دد دوره �ار� حيُ 

ملشاركني ٕاىل تعل�ت املكتب ذات � اخلاصة الكشف اس��راتاستند اس�تعراض املراجع اخلار� وحتلیل و املد�ر العام. 
الص� واملعرفة واخلربة املكتس�بة من �رامج الكشف املامث�، والتشاور مع مكتب أ��القيات يف الویبو، والبحوث املس�تق� 

ٕاىل مس�تویني من املراجعة من قبل املراجع  كشف اس��رةضع لك ختو ارب احملمتل. حسب الرضورة لتقيمي التضا�راة 
مصم املراجع اخلار� مهنجیة املراجعة لتسلیط الضوء �ىل العنارص اليت تتطلب عنایة �اصة، مبا يف ذ� �ىل وقد اخلار�. 

 تقتضهيارمسیة ذات ص�  �راخيصسبيل املثال ال احلرص، مصل�ة مالیة لرشكة مدر�ة يف قامئة البائعني يف الویبو و/ٔأو ٔأي 
ث عن املعلومات املتا�ة للجمهور للحصول �ىل اسرتاتیجیة �ست�ر، تضمنت املراجعة ٕاجراء حبو مصاحل ٔأو ٔأ�شطة معینة. 

�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأجرى املراجع اخلار� مناقشات متابعة وعهنا.  اليت مت الكشف�ٕالضافة ٕاىل توزیع أ�موال �ىل املصاحل 
 مع املشاركني عند الرضورة للحصول �ىل معلومات �مكیلیة ذات ص� �ملراجعة.

�قش املراجع  ،يف املصاحلحممتل ٔأو فعيل  متصور ٔأو �شري ٕاىل تضارب الكشف اس��رةعوامل يف  ودو�ى وج .28
النتي�ة بقي الفصل يف . و ذ� التضارب اخلار� الوضع مع مكتب أ��القيات يف الویبو للحصول �ىل التوجهيات و�ل

  ، من صالحيات الویبوالقرار املناسباذ اخت، و فعيلٔأو حممتل ٔأو  متصورا�هنائیة �شأٔن ما ٕاذا اكن هناك تعارض 

 اس�تعراض الرب�مج

ٔأطلق املراجع اخلار� موقًعا ٕالكرتونًیا و ، مت تقدمي بیا�ت إالفصاح املايل وٕا�الن املصاحل �رب إالنرتنت. 2018يف �ام  .29
. 2017اليت تغطي �ام  إالیداعشارك مائة ومخسة موظفني يف دورة و . 2018لرب�مج إالفصاح املايل وٕا�الن املصاحل لعام 

 .2018یولیو  31اكن الرب�مج مفتوً�ا ملدة مخسة ٔأسابیع تقریًبا مع حتدید مو�د هنايئ هو و 
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 إالفصاح املايل وإال�الن عن املصاحلاس��رات س�یاسة يف املائة،  90مشارًاك، ٔأي  105مشارًاك من ٔأصل  94ٔأمكل و  .30
اخلاصة هبم يف وقت  �س��راتالباقون  11. وقدم املشار�ون الـ 2018ولیو ی 31اخلاصة هبم حبلول املو�د ا�هنايئ احملدد يف 

 .2017�ورة ٕایداع يف املائة  100 �س�بة یداعاالٕ معدل  لیبلغمتأٔخر، 

 إالضافية معلیات التحقق

عشوائًیا إالفصاح املايل وإال�الن عن املصاحل س�یاسة  اس��راتمشاركني) من  6يف املائة ( 5مت اختیار حوايل  .31
یع مج  الغري ف� خيصُطلب من املوظفني تقدمي و�ئق و . العادیةمعلیة املراجعة  فضًال عنمعلیة التحقق، خضاعها ٕاىل الٕ 

إالضافية للتحقق من دقة واك�ل املعلومات اليت كشف عهنا املشار�ون.  الو�ئقمت طلب هذه و. ا عهناالعنارص اليت كشفو 
البنود اليت مت الكشف عهنا،  ف� خيصالالزمة  الغري ن مت اختیارمه لعملیة التحقق، وقدموا و�ئقمجیع املشاركني ا�� وامتثل

 مالحظات ميكن إالبالغ عهنا. فمل �كن هناك

تعریف املوظفني �لنظام اجلدید، قام وبغیة . املود�نيقدم مكتب أ��القيات ا�مع الفين والتقين والتوجيه ٕاىل و  .32
املعنیني ٕ�یداع بیا�ت لتعاون مع املراجع اخلار�، بتنظمي �لسات ٕا�المية و�لسات دمع للموظفني مكتب أ��القيات، �

�الوة �ىل ذ�، قدم مكتب أ��القيات املشورة �شأٔن ٕادارة و . إالفصاح املايل وإال�الن عن املصاحلس�یاسة 
 املصاحل. تضارب

 للحصول �ىل املسا�دة عن طریق الربید إاللكرتوين، من اكن �ى املشاركني ٔأیًضا خيار االتصال �ملراجع اخلار�و  .33
وتعلقت كتب �دمات املراجع اخلار�. مب �رب الهاتف  ل�التصااملوقع إاللكرتوين و/ٔأو  �رب�الل وظیفة "طرح سؤال" 

اسة س�یمثل التسجیل/�سجیل ا�خول ٕاىل موقع  التقنیةملراجع اخلار� �ملش�ت ى امعظم اس�تفسارات املشاركني �
، ٔأو مش�ت يف املاكن اخلاطئرسائل الربید إاللكرتوين اخلاصة �لتسجیل  تلقي، ٔأو إالفصاح املايل وإال�الن عن املصاحل
 یويم معل. يف غضونرد املراجع اخلار� �ىل مجیع �س�تفسارات و التسجیل/�سجیل ا�خول أ�خرى. 

أٔن �س�ت�دم املشار�ون عناو�ن �ریدمه إاللكرتوين يف الویبو ، ٔأوىص املراجع اخلار� ب2018بناًء �ىل جتربة معلیة  و .34
 اً نظام من �الل معّرف هویة جمهول تلقائیال يف  الهویةرسیة �ىل املراجع اخلار�  بقىسيُ و مراسالت.  ةٕاىل النظام ؤ�ی نفاذلل 

 للمشاركني ٔأثناء املناقشات مع مكتب أ��القيات يف الویبو. ویمت اس�ت�دام معرف الهویة ا�هولالنظام،  ُحيّدده

 .2019لتصممي وٕاطالق معلیة  2018ٔأ�ذ مكتب أ��القيات يف �عتبار اخلربة اليت مت مجعها يف �ام و  .35

 وقد ٔأسفر �متثال للمعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العام عن متطلبات ٕاضافية ف� خيص الكشف �لنس�بة للموظفني .36
�ملائة مع متطلبات الكشف احملّددة يف  100قيق امتثال بنس�بة حت  2018وّمت يف �ام . ) مفا فوقهاD2من رتبة مد�ر �ن (

 .2017للفرتة املشمو� �لتقر�ر لعام  ف� یتعلق �ملعامالت بني ٔأطراف مرتابطة�ى موظفي الویبو املعایري احملاسبية املذ�ورة 

 كتب أ��القياتمل  أ��شطة أ�خرى سادسًا.

یقوم مكتب أ��القيات، شأٔنه يف ذ� شأٔن مجیع و�دات الربامج دا�ل املنظمة، ٕ��داد مسامهته يف معلیات  .37
 نفّذ ٕادارة ا�اطر كجزء من ٕاطار إالدارة املتاكم� القامئة �ىل النتاجئ.وتُ  .بوالتخطیط الثنائیة والس�نویة للوی 
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مار� وبعد انت�اب الس�یدة ، �ستشاریة املس�تق� للرقابة لجنةت مع ال ، تعاون مكتب أ��القيا2018وطوال �ام  .38
للرئيسة أ��القيات مرة ٔأخرى  مكتبرئيسة  ٔأعربت�تیا� فاس�یلیفا (�ئبة الرئيس)، (رئيسة)، والس�یدة  فيسني ميلبورن
 ، عن تعاوهنا ا�اكمل.جنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، وكذ� للّ و�ئبة الرئيسة

. وبو�ه ائیة ومبادرات �ىل نطاق املنظومةدراسات اس�تقص، شارك مكتب أ��القيات ٔأیضًا يف ٔأیضا 2018�ام ويف  .39
 التفتيش املشرتكة ف� خيص �س�تعراضات اليت جترهيا و�دة، كنقطة اتصال يف الویبو�اص، �ُّني مكتب أ��القيات 

 ".منظومة أ�مم املت�دةمؤسسات ا�الفات يف  س�یاسات وممارسات إالبالغ عن" خبصوصٔ�مم املت�دة لالتابعة 

مكتب  من قبلالتعاون �ىل نطاق املنظومة �شأٔن القضا� املتعلقة �ٔ��القيات دا�ل أ�مم املت�دة  سابعًا.
 أ��القيات

شارك مكتب الویبو لٔ��القيات بنشاط يف ش�بكة ٔأ�القيات املنظامت املتعددة أ�طراف، اليت �سعى ٕاىل تعز�ز  .40
والش�بكة عبارة عن منتدى واسع یتناول  �شأٔن القضا� املتعلقة �ٔ��القيات دا�ل منظومة أ�مم املت�دة. الشاملاون التع

و�سمح  ،املنتس�بة ٕا�هياوظائف أ��القيات يف هیئات منظومة أ�مم املت�دة واملنظامت ا�ولیة واملؤسسات املالیة ا�ولیة 
 بتبادل الس�یاسات واملامرسات اخلاصة �ٔ��القيات.

 ]هنایة الوثیقة[
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