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جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

الدورة الثانية بعد املائة

2016مارس/آذار  16-14روما، 

استعراض عمل جلنة املبادئ األخالقية

مقدمة   -أواًل

كانت جلنة املبادئ األخالقية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو(، وال تزال، تتسم مبيزة فريدة من نوعها  -1

، دعت خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة 2008يف منظومة األمم املتحدة. ففي عام 

إىل إنشاء جلنة للمبادئ األخالقية.  الثني )اخلاصة(،(، واليت وافق عليها املؤمتر يف دورته اخلامسة والث2009-2011)

واستعرضت جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية شروط تنفيذ هذا اإلجراء على مدى سنتني من الزمن. 

ومل يكن هناك توافق يف اآلراء بني أعضاء املنظمة بشأن اقرتاح إنشاء جلنة املبادئ األخالقية. ففي حني أّيد بعض 

األعضاء املبادرة، شعر عدد قليل منهم بالقلق إلمكانية أن تقوض اللجنة من استقاللية وظيفة املبادئ األخالقية واملسؤول 

. ووافق اجمللس يف دورته احلادية واألربعني 2011ا إىل تسوية يف عام عن املبادئ األخالقية. ومت التوصل أخري

على إنشاء اللجنة على سبيل التجربة ملدة أربع سنوات اعتبارا من  2011بعد املائة اليت عقدت يف أبريل/نيسان 

انونية وجلنة املالية.، وذلك على أساس االقرتاح الذي تقدمت به جلنة الشؤون الدستورية والق2012يناير/كانون الثاني 

وكانت العناصر الرئيسية للتسوية تقضي بأن تكون غالبية أعضاء جلنة املبادئ األخالقية من األعضاء  -2

اخلارجيني، وأن يتم تعيني الرئيس من بني هؤالء األعضاء اخلارجيني وأال متارس اللجنة أي وظائف إشراف يف ما 

إنشاء اللجنة على سبيل "التجربة" ملدة أربع سنوات. ويف نهاية هذه الفرتة يتم  يتعلق مبسؤول املبادئ األخالقية. ويتم

اختاذ قرار بشأن مستقبلها. وكما تقضي اختصاصات اللجنة، كلف اجمللس وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة 

إذا كان ينبغي متديد واليتها لفرتة  املالية باستعراض عمل جلنة املبادئ األخالقية خالل فرتة األربع سنوات، ملعرفة ما

 أربع سنوات إضافية، أو إنشائها بصورة دائمة، أو ما إذا كان ينبغي إدخال أي تعديالت على نظامها األساسي.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )(QR، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية 

والزراعة  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

  www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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 ( بوصفها فريقا استشاريًا ُيعنى بكل 1امللحق وتعمل جلنة املبادئ األخالقية، مبوجب اختصاصاتها )أنظر  -3

خالقية داخل املنظمة، لتأمني اإلشراف العام على طريقة عمل برنام  الشؤون األخالقية، وكذلك ما يتعلق باملبادئ األ

 املشورة بشأن كل من العناصر الرئيسية  إسداءو لضمان فعالية تشغيله. وكانت اللجنة أيضا مسؤولة عن استعراض

أنشطة وبرام  اإلقرار و ،وتدريب ،وقواعد يف برنام  املبادئ األخالقية مبا يف ذلك ما يتصل بها من سياسات وأنظمة

 .تاليف حدوث تضارب يف املصاحل

 

. وتقدم هذه الوثيقة حملة عامة 2015ديسمرب/كانون األول  31وقد انتهت والية جلنة املبادئ األخالقية يف  -4

االعتبار أن كال اللجنتني طلبتا تقريرا مفصال عن  بعنيعن أنشطة اللجنة خالل السنوات األربع األخرية، مع األخذ 

أنشطة جلنة املبادئ األخالقية وهما تتوقعان احلصول عليه. ومن املسلم به أن القرار النهائي يف ما يتعلق مبستقبل 

 اللجنة يقع على عاتق أعضاء املنظمة وليس من اختصاص األمانة. ومع ذلك، وباالستناد إىل خربتها خالل السنوات

 القليلة املاضية، تقدم األمانة طيه بعض العناصر اليت قد ترغب جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية 

 يف أخذها بعني االعتبار عند اختاذ القرار النهائي بشأن مستقبل جلنة املبادئ األخالقية.

 

 عمل اللجنة   -ثانيًا

 

تألفت جلنة املبادئ األخالقية من ثالثة أفراد من خارج املنظمة وافق على تعيينهم اجمللس بناء على توصية  -5

حبكم جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية، وأحد نائيب املدير العام واملستشار القانوني بوصفه عضوا فيها 

 .منصبه

 

 ، 2013وحتى يناير/كانون الثاني  2012ي من يناير/كانون الثاني وتألفت اللجنة خالل سنتها األوىل، أ -6

Ngonlardje Kabra Mbaidjolد السيمن 
Anne Marie Taylorة ، والسيد1

José Zalaquettد والسي 2
، كأعضاء 3

 كمستشار قانوني.  nAlAAwA raraTuT ، كنائب للمدير العام )املعرفة( والسيدnAA reliwtuTخارجيني، والسيدة 

، نائب املدير العام )العمليات( كعضو من داخل Daniel Gustafson ، مت تعيني السيد2012ويف ديسمرب/كانون األول 

ألسباب صحية ومت  raltAT، استقالت السيدة 2013. ويف يناير/كانون الثاني reliwtuT املنظمة ليحل حمل السيدة

                                        
ألمم املتحدة لشؤون الالجئني. امن تشاد، هو املدير السابق ملكتب الشؤون األخالقية ملفوضية  مواطن: Ngonlardje Kabra Mbaidjol السيد  1

ون من املفوضية، وهو أحد أكرب موظفي األمم املتحدة مع خربة واسعة يف إدارة النزاعات والوساطة يف القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقان متقاعد حاليا

 املبادئ األخالقية واالمتثال. ب، وكذلك يف عقد حلقات عمل تدريبية وأحباث تتعلق اإلنساني

ملبادئ األخالقية يف البنك عن ا ةاملسؤولني السابق ةكبريا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية. هي مواطنة من كند: Anne Marie Taylorالسيدة   2

تتمتع خبربة قيمة بشأن مجيع املسائل املتعلقة . Merk&Coشركة ملبادئ األخالقية يف عن ااملسؤولني  ةوكبريالدولي. كما تولت مهام أمني املظامل 

 .سيما بشأن القضايا املتعلقة بتضارب املصاحل وسوء السلوك والوقاية والتوعيةباملبادئ األخالقية، وال 

هو املدير السابق لربنام  حقوق ووأستاذ قانون، يشارك يف أنشطة احلقوق املدنية يف شيلي.  مواطن من شيلي، وهو حماٍم: José Zalaquett السيد  3

 لكلية احلقوق  برنام  دكتوراهاإلنسان يف جامعة شيلي ويعمل حاليا كأستاذ للمبادئ األخالقية واحلوكمة وأستاذ حلقوق األنسان، وذلك كجزء من 

 يف جامعة شيلي.



3 CCLM 102/2 

 

Suomi Sakaiة تعيني السيد
ومت جتديد والية العضوين اخلارجيني . 2015ون األول كعضو خارجي حتى ديسمرب/كان 4

، 2015ديسمرب/كانون األول  31، حتى José Zalaquettوالسيد  Ngonlardje Kabra Mbaidjol اآلخرين، السيد

 أعضاء يف اللجنة حتى ذلك التاريخ. raraTuTوالسيد  neTlatTAAالسيد  أيضا وظل

 

يف روما. وواظبت بعد ذلك سنويًا على عقد اجتماع واحد هلا ملدة  2012وعقدت اللجنة اجتماعني هلا يف عام  -7

 يومني يف روما واجتماع سنوي واحد، أو اجتماعني، عن طريق املؤمترات الفيديوية.

 

واستعرضت اللجنة، على مر السنني، جمموعة متنوعة من املسائل، مبا يف ذلك تنفيذ برنام  اإلقرار املالي،  -8

املسائل األخالقية، واستعراض العالقات مع القطاع اخلاص. كما أعطت اللجنة إرشادات عامة ألمني والتدريب بشأن 

املظامل/املسؤول عن املبادئ األخالقية بشأن عمل مكتبه وكذلك بشأن عدد قليل من املسائل املتعلقة بإدارة املوارد البشرية 

 ئ األخالقية.ذات الصلة. وترد أدناه حملة عامة عن أنشطة جلنة املباد

 

 أنشطة جلنة املبادئ األخالقية   -ثالثًا
 

 برنامج اإلقرار املالي   -ألف

 

أبقت جلنة املبادئ األخالقية قيد االستعراض خالل واليتها برنام  اإلقرار املالي الذي يهدف إىل تيسري تأدية  -9

املصاحل سعيًا إىل احلفاظ على نزاهة األفراد املنظمة لواجبها من أجل منع نشوء حاالت فعلّية أو حمتملة من تضارب 

حبقيقة أنه من أجل احلفاظ على الثقة العامة، على منظمة األغذية والزراعة  واملنظمة على حد سواء. ويأتي هذا اعرتافًا

 أن متتثل ألفضل املمارسات للحوكمة املؤسسية يف ما يتعلق بالشفافية واإلقرار، مع مراعاة متطلبات اخلصوصية.

 

، استعرضت اللجنة استبيان األمم املتحدة بشأن برنام  اإلقرار املالي، وأوصت باعتماده 2012ويف عام  -10

واستكماله من قبل املوظفني يف املقّر الرئيسي واملكاتب امليدانية. كما اقرتحت اللجنة يف مرحلة أوىل تقليص عدد املوظفني 

توسيع نطاق معايري املخاطر اليت وضعها مكتب الشؤون األخالقية مبوازاة املطلوب منهم املشاركة يف الربنام  وأن يتم 

موظفًا تقديم بيانات اإلقرار املالي؛ وكانت نسبة  232، ُطلب من 2013مارس/آذار  31تطوير الربنام . وحبلول 

 .موظفًا 232عددهم ومل يكن هناك أي تعارض يف املصاحل بالنسبة ألي من املوظفني البالغ  يف املائة 100االستجابة 

 

، مت تعليق برنام  اإلقرار املالي مؤقتا، على اعتبار أن أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية 2014ويف عام  -11

غداة هذا التعيني، دعا األعضاء يف جلنة املبادئ و. 2014اجلديد قد انضّم إىل املنظمة يف أواخر شهر أبريل/نيسان 

إىل تغيري اإلجراءات مبا يعطي أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية احلق يف االطالع على بيانات اإلقرار  األخالقية

                                        
. وقبل 2012اليونيسف منذ عام  منظمة بادئ األخالقية يفلشؤون امل ةالرئيسي ةاملستشار: مواطنة من اليابان، تولت مهام Suomi Sakaiالسيدة   4

 يسف يف نيجرييا وكمبوديا ونيبال.ليونة كممثل ملنظمة اتولي مهامها احلالية، شغلت عدة مناصب رفيع
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كان قد ساعد كل من منظمة األغذية والزراعة املالي وإفساح اجملال له ملناقشة املعلومات املسرتجعة مع مراجع خارجي 

ذا االقرتاح الذي يقضي بأن تعتمد الفاو برنام  اإلقرار املالي اإللكرتوني ه أيضًاوأقّرت اللجنة  .وبرنام  األغذية العاملي

 سيكون والحظت اللجنة أّن هذا النظام املستخدم يف كل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنام  األغذية العاملي.

طيد التعاون بني الوكاالت اليت توجد ، باإلضافة إىل توخاطر األمنية واملتعلقة بالسرّيةمن امل وأنه سيحدأكثر كفاءة 

 .مقارها يف روما

 

اإلداري  التعميماللجنة عن ارتياحها الستئناف تنفيذ الربنام ، كما هو مبني يف ، أعربت 2015ويف عام  -12

 وأشارت اللجنة إىل االستمرار يف تنفيذ بعض الرتتيبات اليت اقرتحت  .2015يوليو/متوز  31 الصادر يف 2015/18

وبرنام   الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةساعد كل من ييف السابق، مبا يف ذلك اللجوء إىل املراجع اخلارجي الذي كان 

 بالتحسينات اليت أدخلت على النظام اإللكرتوني. أيضًاورحبت اللجنة  األغذية العاملي.

 

 التثقيف والتوعية بشأن املسائل األخالقية   -باء

 

، استعرضت اللجنة اخنراط املوظفني هو عنصر حموري يف تعزيز وترسيخ ثقافة أخالقية يف املنظمةأن مبا  -13

مبادرات التثقيف والتوعية بشأن املسائل األخالقية اليت مت وضعها وتنفيذها على مّر السنني. وتهدف هذه املبادرات إىل 

شرة إىل مشاغل املوظفني العاملني يف املواقع امليدانية زيادة الوعي بشأن خدمات مكتب الشؤون األخالقية واالستماع مبا

 املتعلقة باملسائل األخالقية.

 

، نظم مكتب الشؤون األخالقية 2013والحظت جلنة املبادئ األخالقية، على وجه اخلصوص، أنه يف عام  -14

قطرية امليدانية، وأنه وضع برناجمًا من املكاتب المكتبًا  59حلقات عمل يف املقّر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة ويف 

للتعلم عن ُبعد. ويف حني أثنت اللجنة على اجلهود املبذولة يف جمال التدريب، اقرتحت تعزيز برام  التعليم على 

مجيع املستويات، كوسيلة لزيادة املعرفة والتوعية بشأن املسائل األخالقية، ومنع سوء السلوك لدى املوظفني وكذلك 

 ة املؤسسية.تعزيز السمع

 

، اقرتحت اللجنة أن يقوم أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية برفع مستوى الوعي بدوره 2014ويف عام  -15

اجلديد بني موظفي املنظمة، وعقد دورات تدريبية منتظمة يف جمال الشؤون األخالقية، وإقامة شبكات للربط بني أمناء 

 وكاالت األمم املتحدة األخرى.املظامل ومسؤولي الشؤون األخالقية يف 

 

، أوصت اللجنة جبعل الربام  التدريبية للتعلم عن ُبعد وغريها من الربام  التدريبية املواضيعية 2015ويف عام  -16

 يف جمال الشؤون األخالقية اليت مت تعزيزها من قبل أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية إلزامية، برام  إلزامية 

 د إجنازها وإدراجها يف آليات تقييم األداء. وأكدت اللجنة على أهمية توفري التدريب لكبار املوظفني وأن يتم رص

لوقاية من التحرش وإساءة استخدام يف املنظمة واعتربت أن التدريب املباشر بشأن مسائل تتعلق بسياسات املنظمة )ا
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 ( ومنعه واحلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسينيوحتديد تضارب املصاحل  ومحاية املبلغني عن املخالفات السلطة

 هو أمر ضروري أيضا يف املكاتب امليدانية حيث يوجد عدد كبري من املوظفني.

 

 عالقة منظمة األغذية والزراعة بالقطاع اخلاص   -جيم

 

املسائل  القطاع اخلاص، وناقشت على وجه اخلصوصمع حبثت اللجنة بدقة أسئلة متصلة بعالقة املنظمة  -17

املتعلقة بتضارب املصاحل. وكانت خلفيات ووجهات نظر كل من أعضاء اللجنة حول هذا املوضوع هامة بشكل خاص 

 وأدت إىل مناقشات مثمرة.

 

، استعرضت جلنة املبادئ األخالقية اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص 2013ويف عام  -18

وسلطت الضوء على ضرورة اختاذ إجراءات مناسبة للحد من خماطر التضارب يف املصاحل اليت ميكن أن تنشأ مع مثل 

على حصيلة  2014ة اللجنة يف عام هذه الشراكات. ويف هذا السياق، أطلع أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقي

املناقشات اليت أجراها مع اإلدارة املسؤولة عن الشراكات مع القطاع اخلاص، وأحاط اللجنة علما باخلطوات املتخذة 

 الحتواء خماطر حدوث تضارب يف املصاحل واملكّرسة يف االسرتاتيجية اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص.

 

حاليًا يف الفاو ويف غريها من وكاالت األمم املتحدة، ورأت اللجنة أن برنام  اإلقرار املالي، بصيغته املعتمدة  -19

اللجنة على اخلطوات اليت اختذتها  خماطر تضارب املصاحل. ويف هذا الصدد، أثنتغري كاٍف لوحده من أجل احتواء 

املساهمات من القطاع اخلاص )أي من مرحلة الفحص املسبق  املنظمة يف خمتلف مراحل عملية استعراض إمكانية قبول

وأشارت اللجنة إىل عدم وجود أسباب  واالختيار إىل مرحلة رصد العملية( الحتواء هذا النوع من املخاطر والتصدي هلا.

على ضرورة حمددة حتول دون املضي قدمًا يف تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة للشراكات مع القطاع اخلاص، غري أنها شددت 

 حدوث تضارب يف املصاحل.لتجنب  اإلبقاء على نظام رقابة حمكم

 

 إرشادات عامة بشأن مسائل خمتلفة   -دال

 

أعطى أعضاء اللجنة، على مّر السنني، وجهات نظرهم بشأن سري العمل يف مكتب أمني املظامل ومسؤول  -20

الشؤون األخالقية. وكان على وجه اخلصوص التكوين اخلاص لوظيفة الشؤون األخالقية يف املنظمة، مبا يف ذلك قرار 

 مطولة، بعدما أثار هذا التكوين مالحظات دم  وظيفيت مسؤول الشؤون األخالقية وأمني املظامل، موضع مناقشات 

 من خمتلف شبكات أمناء املظامل.

 

، درست اللجنة مسائل تتعلق باملهام املرتابطة ألمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية ومسؤول 2013ويف عام  -21

ار املنظمة دم  وظيفيت ، حبثت اللجنة بالتفصيل يف قر2014عالقات املوظفني، فضال عن برنام  الوساطة. ويف عام 

 أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية، وأشارت إىل أن التنفيذ األولي لعملية دم  الوظيفتني قد كانت ناجحة. 
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 ورأى األعضاء، على وجه اخلصوص، أنه باإلمكان تسهيل مهام أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية والوساطة 

مبا أن أيًا من املهام املطلوبة ال يستوجب إجراء حتقيقات، األمر الذي ميكن أن يزيد  من قبل نفس املكتب يف املنظمة،

 من خماطر عدم التوافق والتضارب يف املصاحل.

 

عن ارتياحها لكون اجلمع بني وظيفيت أمني املظامل ومسؤول الشؤون أيضا ، أعربت اللجنة 2015ويف عام  -22

أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية، والحظت أنه قد متت معاجلة قضايا تتعلق األخالقية مل يؤثر على كفاءة مكتب 

 بالتضارب يف املصاحل بنجاح. ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن يستمر أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية 

ىل ذلك، شجعت اللجنة أمني يف إحالة أية حاالت يبدو أن التحقيق فيها ضروري إىل مكتب املفتش العام. وباإلضافة إ

 املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية على مواصلة ضمان السرية التامة يف املسائل اليت تناقش معه واملضي قدما يف رصد 

 أي حاالت حمتملة لتضارب املصاحل بني الوظائف.

 
 املظامل ومسؤول ، تبادل أيضًا أعضاء اللجنة وجهات النظر وأعطوا توجيهات عامة ألمني2015ويف عام  -23

إدارة املوارد البشرية اليت أحيلت إىل مكتبه طوال العام واليت تتعلق بآلية الشؤون األخالقية بشأن بعض القضايا املتعلقة ب

 تقييم األداء وسياسة التنقل وتفسري بعض سياسات وإجراءات املوارد البشرية.

 

 مستقبل جلنة املبادئ األخالقية   -رابعًا

 

، إىل أنه كان من املتوقع أن حتدد جلنة 2015أشار أعضاء اللجنة، يف دورتها األخرية اليت عقدت يف عام  -24

الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية ما إذا كان ينبغي حّل جلنة املبادئ األخالقية أم ال، مبا أن مدة األربع 

هذه املسألة بالتفصيل لكنهم مل يتوصلوا إىل اتفاق على توصية  سنوات للجنة قد شارفت على نهايتها. ونظر األعضاء يف

 بهذا الشأن. غري أّن املناقشة كشفت عن جمموعة من اآلراء املفيدة جدا للنظر يف هذه املسألة.

 

وأبدى أحد األعضاء اخلارجيني رأيه بأن جلنة املبادئ األخالقية قد اضطلعت بواليتها وأنه لدى املنظمة اآلن  -25

فة تتعلق بالشؤون األخالقية تعمل بشكل كامل. وال يبدو أن هناك مربر إلطالة مدة اللجنة لفرتة إضافية مع اإلبقاء وظي

على واليتها احلالية أو بوالية منقحة. وعموما، ال يبدو أن اللجنة ستجلب أية قيمة مضافة هلذه الوظيفة. واعترب 

للجنة ينبغي أن تتخذه األجهزة الرئاسية املعنية على ضوء مجيع العضوان اخلارجيان اآلخران أن أي قرار خبصوص ا

الرئاسية مجيع العناصر الالزمة الختاذ  واألجهزةاالعتبارات ذات الصلة. كما اعترب العضوان اخلارجيان أن لدى األمانة 

  قرار مستنري بشأن هذه املسألة. 

 

األخالقية كانت منتدى مفيد للحوار وتبادل األفكار، وأنه على وأعترب العضوان الداخليان أن جلنة املبادئ  -26

الرغم من وجود آراء مؤيدة وأخرى معارضة الستمرارها، سيكون من الصعب تربير استمرارها. غري أن أمني املظامل 
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ا. متأييد استمرارهومسؤول الشؤون األخالقية اعترب أن الدعم واملشورة اللذين قدمتهما اللجنة كانا مفيدين وأنه مييل إىل 

 ومع ذلك، مل يعترب أن هذا التمديد ضروري ملستقبل أداء مهامه.

 

 وقبل اختاذ قرار بشأن مستقبل اللجنة، قد ترغب جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية  -27

 يف أن تلحظا الدور اإلجيابي الذي لعبته جلنة املبادئ األخالقية على مّر السنني، مبا يف ذلك بالنسبة إىل األعضاء 

يف املنظمة. كما ينبغي األخذ يف االعتبار التأثري اإلجيابي للتكوين اخلارجي للجنة، الذي ضم أعضاء ذوي خربات 

 ا للحوار بشأن الشؤون األخالقية واملسائل ذات الصلة.ومؤهالت معرتف بها، والذي وفر منتدى مفيدا جد

 

وعموما، ظلت تكاليف تشغيل اللجنة ضمن حدود معقولة جدا. وكان هذا احلال خصوصا بعد اختاذ القرار  -28

 بعقد اجتماع سنوي واحد حبضور األعضاء يف روما واجتماعات أخرى عن طريق املؤمترات الفيديوية. ويف ظل 

 لت التكاليف املباشرة لتشغيل اللجنة السفر وبدل اإلقامة اليومي لعأعضاء اخلارجيني الثالثة.هذه الظروف، مش

 

ومع ذلك، مشل عمل جلنة املبادئ األخالقية عددا من التكاليف غري املباشرة ومل تكن هذه التكاليف ضئيلة.  -29

واليت كانت تقع عادة ضمن مسؤولية أمني  وتضمنت هذه التكاليف إعداد الوثائق لدورات جلنة املبادئ األخالقية،

املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية، وإعداد التقرير السنوي املقدم إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية. 

 الها وقد وضعت عملية إعداد وثائق جلنة املبادئ األخالقية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية، وما ت

من تفاعل مع خمتلف األطراف املعنية، بعض العبء على األمانة. ويعود ذلك أيضا إىل الطبيعة الصغرية نسبيًا للمكاتب 

 املعنية.

 

ويف اخلتام، ترى األمانة أن جلنة املبادئ األخالقية كانت مفيدة جدا بالنسبة إىل املنظمة ككل، وأنه نظرا  -30

فرت الراحة لعأعضاء يف ما يتعلق بأداء الوظيفة. كما أنها قدمت لعأمانة منتدى "رفيع لتكوينها اخلارجي، فإنها قد و

املستوى" للحوار بشأن املسائل املتعلقة بالشؤون األخالقية. ومع ذلك، وعلى الرغم من التسليم بأن هذه املسألة تعود 

 لتجديد املنظمة، فإن أمانة املنظمة ترى  متاما لعأعضاء، وبأن اللجنة قد تأسست بناء على دعوة خطة العمل الفورية

  2011و 2009أن هذه األسباب قد ال توفر مربرات كافية الستمرار اللجنة. وكان األعضاء قد شككوا بني عامي 

 يف احلاجة الفعلية للجنة املبادئ األخالقية، حني نظر اجمللس وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

إلنشاء جلنة املبادئ األخالقية، وأدت تلك الشكوك يف نهاية املطاف إىل إنشاء اللجنة على سبيل  يف مقرتحات

"التجربة" ملدة أربع سنوات. ويف هذا الصدد، قد ترغب اللجنتان يف أن تلحظا بأن هذا النظام غري موجود يف املنظمات 

 نة املراجعة، اليت تستعرض املسائل اليت تدخل األخرى يف منظومة األمم املتحدة، وأن هناك هياكل أخرى، مثل جل

 يف نطاق عمل جلنة املبادئ األخالقية.
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 اإلجراء املقرتح اختاذه من قبل اللجنتني   -خامسًا

 

إن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية مدعوتان إىل استعراض هذه الوثيقة وإبداء مالحظاتها عليها  -31

مناسبا. وهما مدعوتان، على وجه اخلصوص، إىل رفع توصية إىل اجمللس بشأن مستقبل جلنة املبادئ  حبسب ما ترياه

 األخالقية.
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 امللحق األول
 

 اختصاصات جلنة املبادئ األخالقية وتشكيلها

 

، املنظمة كل ما يتعلق باملسائل األخالقية داخلًا استشاريًا يهتم  بجلنة املبادئ األخالقية بوصفها فريقتعمل  -1

على طريقة عمل برنام  الشؤون األخالقية ويكفل فعالية تشغيله. ولن تضطلع اللجنة بأية  العامويؤمن اإلشراف 

 مسؤولية إشراف رمسية على مكتب الشؤون األخالقية، ولن تتدخل يف أية أنشطة تشغيلية تتعلق بواليته.

 

أربع سنوات. وخالل هذه الفرتة، يتوىل األعضاء، من خالل ُتنشأ جلنة املبادئ األخالقية لفرتة أولية مدتها  -2

جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واملالية واجمللس، مراجعة عمل اللجنة لكي يتسنى، يف نهاية الفرتة املذكورة، 

 راء حتديد ما إذا كان يتعّين متديد مدة اللجنة لفرتة أخرى من أربع سنوات، أو إنشاؤها بصورة دائمة، أو إلج

 .طريقة عملها يف ما قد يلزم من تعديالت

 

 والية جلنة املبادئ األخالقية

 

ىل مبدأ عدم اضطالع اللجنة بأية مسؤولية إشراف رمسية على مكتب الشؤون األخالقية، وعدم إاستنادًا  -3

 كالتالي: جلنة املبادئ األخالقيةتدخلها يف أية أنشطة تشغيلية، تكون والية 
 

يف املنظمة وإعداده وتنفيذه قيد الشؤون األخالقية إبقاء مجيع املسائل ذات الصلة بصياغة برنام   )أ(

 االستعراض، مبا يف ذلك برنام  اإلقرار املالي يف املنظمة أو الربام  اهلادفة إىل تاليف تضارب املصاحل 

 أو معاجلته؛

مكتب تنادًا إىل التقارير السنوية اليت حييلها قيد االستعراض اسمكتب الشؤون األخالقية  إبقاء نشاطات )ب(

 إىل اللجنة وتقديم التوجيهات بهذا الصدد؛الشؤون األخالقية 

 إسداء املشورة بشأن املسائل اليت قد حييلها إليها املدير العام؛ )ج(

 ذلك مبا يفالشؤون األخالقية استعراض وتقديم املشورة بشأن فرادى العناصر الرئيسية يف برنام   )د(

ما يتصل بها من سياسات، ولوائح، وقواعد، وتدريب، وبرام  إقرار، وتاليف حدوث تضارب املصاحل 

 والسياسات ذات الصلة؛

تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها إىل كل من املدير العام وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية  )هـ(

 والقانونية؛

 ل متصلة بأداء واليتها.إسداء املشورة أو النظر يف أية مسائ )و(
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 تشكيل جلنة املبادئ األخالقية

 

 جلنة املبادئ األخالقية من األعضاء املبينني أدناه الذين يعينهم املدير العام: تتألف -4
 

من ذوي السمعة احلسنة من خارج املنظمة يوافق اجمللس على تعيينهم، بناء على توصية  أفرادثالثة  )أ(

 جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛

 املدير العام؛ نوابأحد  )ب(

 املستشار القانوني. )ج(

 

 ملدة سنتني. من خارج املنظمة أعضائهامن بني جلنة الشؤون األخالقية رئيسها  تعّين -5

 

 مدة شغل املنصب

 

ُيعّين األفراد من خارج املنظمة لوالية مدتها سنتان. وجيوز للمدير العام جتديد تعيني األفراد من خارج  -6

املنظمة، شرط موافقة اجمللس، وبناء على توصية من كّل من جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية. ويكون 

  عضوًا حبكم منصبه يف جلنة املبادئ األخالقية. ويشغل نائب املدير العام منصبه لوالية مدتها سنتان املستشار القانوني

وإذا أصبح أحد املناصب شاغرا، ُيعّين عضو بديل جيوز متديدها لفرتة أخرى تصل إىل سنتني وفقا لتقدير املدير العام. 

 .ذات الصلةملا تبقى من فرتة الوالية، طبقًا لإلجراءات 

 

 الدورات

 

 سنويًا. وجيوز لرئيس جلنة املبادئ األخالقية األقل  تعقد جلنة املبادئ األخالقية دورتني عاديتني على -7

رأى ذلك مناسبًا. وجيوز للمدير العام أن يطلب من الرئيس عقد اجتماع إذا دعت إذا إضافية،  دوراتأن يدعو إىل عقد 

 .احلاجة

 

 النصاب

 

اجتماع ُينّظم. وجيوز وفقا لتقدير الرئيس، عند االقتضاء، أن ُتعقد كل ُيتوقع حضور مجيع األعضاء يف  -8

 .لاالجتماعات حبضور أربعة أعضاء على األق

 

 األمانة

 

 تتخذ املنظمة الرتتيبات الالزمة لتوفري خدمات األمانة لضمان سري عمل جلنة املبادئ األخالقية. -9


