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 موجز
 

  نظمة( األغذية والزراعة )املمت إعداد نسخخخخخخخة منقاة من التاديح املقصا الختصخخخخخخاجخخخخخخات ةنة املرا عة   منظمة
دمج القاضخخي بظمة اسخخية للمنئقرار األ هزة الر معاةة تغيريات من أ ل القصا إقرارها من قبل ةنة املالية. وت  غرض ل

  CL 154/2السخخخخخخخخخخخخخابقة مع ةنة املرا عة )ةنة الشخخخخخخخخخخخخخاوو الدسخخخخخخخخخخخخختورية والقانونية  الوثيقة ةنة املبادئ األخالقية 
 (.(ز) 16 لفقرةا  CL 154 / REP  الوثيقة لسواجمل ؛39  الفقرة CL 154 / 4   الوثيقةوةنة املالية ؛7-5 الفقرات

 املعّدلة التغيريات التالية: املقصحة وتربز النسخة 

 
 ةنة املبادئ األخالقية.إىل   السابق  مسندةتكليف ةنة املرا عة بالوالية اليت كانت  )أ(
را ع املوالتقييم و   مكتب املفتش العامو الرقابة  خمتلف وظائف تعزيز دور ةنة املرا عة   تنسخخخيق عمل  ب()

 .يةاألخالقالشاوو اخلار ي و 
ملمارسخخخخخخخخات أفضخخخخخخخخل اوإقالته متاشخخخخخخخخيا مع   اختيار املفتش العام را عة امل لجنةلدور اسخخخخخخخختشخخخخخخخخار  حتديد  ج()

 حددهتا وحدة التفتيش املشصكة. اليت
 

 التو يهات املطلوبة من ةنة املالية
 

  ةنة املرا عة.للتاديح املنقح الختصاجات ةنة املالية يلتمس املدير العام إقرار 
 

 مسودة المشورة
 

  اتفقت اللجنة مع التحديث المقترح الختصاااااااااصااااااااات لجنة المراجعة في المنظمة، بصااااااااي ته المنقحة
 في المنظمة. أجل العمل، باألساس، على دمج الدور السابق للجنة المبادئ األخالقية من
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 مقدمة
 
ديسخخخخمربوكانوو األو   31لقد أنشخخخخئت ةنة املبادئ األخالقية   املنظمة على أسخخخخاا تري  وانتهت واليتها    -1

. ورأت األ هزة الرئاسخية للمنظمة أنه من املسختاسخن دمج وظائف ةنة املبادئ األخالقية السخابقة مع وظائف ةنة 2015
  CL 154/4؛ وةنة املالية  الوثيقة 7-5  الفقرات CL 154/2قة املرا عة )ةنة الشخخخخخخخخخخخخخخاوو الدسخخخخخخخخخخخخخختورية والقانونية  الوثي

 )ز(:  16الفقرة   CL 154 / REP ؛ واجمللس  الوثيقة 39 الفقرة
 

اضطلعت ةنة املبادئ األخالقية باملهمة امللقاة على عاتقها على أكمل و ه وليس هناك ما يربر استمرار عملها  "
 ."تعاةها ةنة املبادئ األخالقية ميكن أو تندرج ضمن اختصاجات ةنة املرا عةمتديد واليتها  واملسائل اليت  وال

 
من دليل التعليمات  146تصخخخخخخخخدر اختصخخخخخخخخاجخخخخخخخخات ةنة املرا عة   املنظمة باعتبارها املرفق " يم" من القسخخخخخخخخم و  -2

اللجاو أو األنشطة الداخلية. وتربز التغيريات املقصحة احلالية باألساا ضرورة دمج الدور السابق للجنة املبادئ  -اإلدارية 
 األخالقية   اختصاجات ةنة املرا عة.

 
 ويربز التنقيح املقصا التغيريات التالية: -3
 

 ؛سابق إىل ةنة املبادئ األخالقيةكانت مسندة   ال  تكليف ةنة املرا عة بالوالية اليت )أ(
تعزيز دور ةنة املرا عة   تنسخخخخخيق عمل خمتلف وظائف الرقابة  ومكتب املفتش العام  والتقييم واملرا ع  ب()

 ؛اخلار ي والشاوو األخالقية
مارسخخخخخخخخات أفضخخخخخخخخل املحتديد دور اسخخخخخخخختشخخخخخخخخار  للجنة املرا عة   اختيار املفتش العام وإقالته متاشخخخخخخخخيا مع  ج()

 حددهتا وحدة التفتيش املشصكة. اليت
 
وي قصا التغيرياو األخرياو عقب تقرير وحدة التفتيش املشخخخخخخخخخخخخخخصكة عن وظيفة املرا عة الداخلية   منظومة األمم  -4

مخخة ءاملتاخخدة  والخخذ  حخخدد املمخخارسخخخخخخخخخخخخخخخات اةيخخدة للجخخاو املرا عخخة. وسخخخخخخخخخخخخخختاد  التغيريات املقصحخخة   هخخذه الوثيقخخة إىل موا
 اختصاجات ةنة املرا عة   املنظمة مع تلك اليت مت حتديدها باعتبارها أفضل املمارسات.

 
 التنقيحات المقترحة

 
 :تشمل التنقياات املقصحة على االختصاجات املرفقة ما يلي -5
 

  ملبادئ األخالقيةاتوسخخخيع نطال الوالية احلالية للجنة املرا عة إلدراج الوالية اليت كانت مناطة سخخخابقا بلجنة 
 (؛11-6  8-6  1-6  3-4  1-3)ه(  1 -2  3-1  1-1ريات   الفقرات ي)التغ

  السخخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخخات والوثائق تنقيح و ( )و(1-2لفقرة ةنة املرا عة )االرقابة اليت تكفلها وظائف زيادة تنسخخخخخخخخخخيق و
 ؛()ه( 1-2و( 8-)د1-2الرقابة )الفقرة بالرئيسية املتصلة 

  ((9-)د 1-2وإقالته )الفقرة   اختيار املفتش العام را عة حتديد دور ةنة املو. 
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وترد كامل التغيريات احملددة املقصحة على نص االختصخخخخخخاجخخخخخخات )بصخخخخخخيغتها املعدلة بالتنقياات املذكورة أعاله(   -6
 .ات    ملاق هذه الوثيقةري   ذلك األساا املنطقي الكامن وراء هذه التغي مبا
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 لمائةا التوجيهات الصادرة عن لجنة المالية في دورتها السادسة واألربعين بعدالت ييرات المقترحة على اختصاصات لجنة المراجعة في المنظمة، مشفوعة بتنقيحات أخرى استنادا إلى 
 

 االختصاصات الحالية

 االختصاصات المقترحة
ترد الت ييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 

 وحروف بارزة
 

 التعليقات

 الغرض -1
تعمل ةنة املرا عة كفريق اسخخخخخخخخخخخختشخخخخخخخخخخخخار  مكّوو من  1-1

  اخليخةالرقخابخة الخدترتيبخات خرباء ملسخخخخخخخخخخخخخخخاعخدة املخدير العخام   
وعمليخخخخات إدارة املخخخخخاطر  ورفع التقخخخخارير املخخخخاليخخخخة واملرا عخخخخة 

تقّدم التفتيش والتاقيق. و املنظمة اخلاجخخخخة بالداخلية  ومهام 
للوائح اة امع مراعسخخخائل ةنة املرا عة مشخخخورهتا بشخخخ و هذه امل

قة  راءات املطبوالقواعد املالية فضخخخخخخالل عن السخخخخخخياسخخخخخخات واإل
 .على املنظمة وبيئتها التشغيلية

 الغرض -1
تعمل ةنة املرا عة كفريق اسخخخخخخخختشخخخخخخخخار  مكّوو من خرباء  1-1

ملسخخخاعدة املدير العام   ترتيبات الرقابة الداخلية  وعمليات إدارة 
ظمة را عة الداخلية  ومهام املناملخاطر  ورفع التقارير املالية وامل
قّدم ةنة . وتوالشااااااااقون األخالقيةاخلاجخخخخخخخخخخة بالتفتيش والتاقيق 

املرا عة مشخخخورهتا بشخخخ و هذه املسخخخائل مع مراعاة اللوائح والقواعد 
املالية فضخخخخخخخالل عن السخخخخخخخياسخخخخخخخات واإل راءات املطبقة على املنظمة 

 وبيئتها التشغيلية.

تعلق   مخخخخخا ييقصا هخخخخخذا التغيري إلبراز دور اللجنخخخخخة 
الوظيفة اخلاجخخخخخخخخة بالشخخخخخخخخاوو األخالقية  عقب توقف ب

ةنخخة املبخخادئ األخالقيخخة  على وو مخخا وافقخخت عليهخخا 
 األ هزة الرئاسية.

تقدم ةنة املرا عة معلومات إىل األ هزة الرئاسخخخخخخخخخخخخخية  1-2
ويقوم   تقاريرها السخخخخخخخخخخنويةإتاحة   تلك اجملاالت من خال  

الرئيس أو أ  عضخخخخخخخخخخخخخخو هخر يتّم تعيينخخخه بتقخخخد  هخخخذا التقرير 
 مباشرة إىل ةنة املالية.

تقدم ةنة املرا عة معلومات إىل األ هزة الرئاسخخخخخخخخخخخخخخية    1-2
 تقاريرها السخخخخخخخخخخخخخخنوية اليت تتياها إتاحة تلك اجملاالت من خال  

ر أ  عضخخخخخخخخخخخخخخو هخر يتّم تعيينه بتقد  هذا التقري أو الرئيسويقوم 
 .مباشرة إىل ةنة املالية

 .نطبق على النسخة العربيةيال 

و  مخخخخخخا يتعلق بخخخخخخاملرا عخخخخخخة الخخخخخخداخليخخخخخخة وبخخخخخخالتفتيش  1-3
والتاقيق  تعمل اللجنة بصخخخخخخخخخخخفة اسخخخخخخخخخخختشخخخخخخخخخخخارية لدى مكتب 
املفتش العام. ومبو ب ذلك  تساعد املفتش العام   كل ما 

 يتعلق باةودة املتواجلة ألداء املكتب.

 قبخخخاملرا عخخخة الخخخداخليخخخة وبخخخالتفتيش والتاقيو  مخخخا يتعلق  1-3
  تعمل اللجنة بصفة استشارية لدى مكتب األخالقية والشقون

أمين المظالم/ الشااااااااقون األخالقية على  ومكتب املفتش العام
لم/ أمين المظاو . ومبو ب ذلك  تسخخخخخخخخخخخخاعد املفتش العام التوالي

يقصا هخذا التغيري إلبراز الخدور اةخديخد للجنخة املرا عخة 
 .األخالقية   ما يتعلق بالشاوو
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 االختصاصات الحالية

 االختصاصات المقترحة
ترد الت ييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 

 وحروف بارزة
 

 التعليقات

   كل ما يتعلق باةودة املتواجخخخخخلة مسااااقوش الشااااقون األخالقية
 .ألداء املكتب

 املساوليات -2
تقوم اللجنة باالسخخخختعراض وبتقد  املشخخخخورة إىل املدير  2-1

 العام بش و:
 السخخخخياسخخخخات اليت تاثر ت ثريا كبريال على قضخخخخايا احملاسخخخخبة (أ)

ت والرقابة املالية للمنظمة مبا يشخخخخخخخخخخخخخخمل االعتباراوالتقارير املالية 
 التالية:

 
الكشخخخخخخخخخخخخخخوم املخخخاليخخخة للمنظمخخخة ونتخخخائج عمليخخخات  (1)

املرا عة اخلار ية للكشخخخخخخخخوم املالية  سخخخخخخخخب ما 
ع رسخخخخخخخخخخخخائل املرا  هي موثقة   رأ  املرا ع و 

 اخلار ي إىل اإلدارة؛
لصتيبخخات اخلخخاجخخخخخخخخخخخخخخخة بخخاملرا ع اخلخخار ي للمنظمخخة ا (2)

 وتطبيقها؛
سياسات املنظمة   جما  احملاسبة واإلدارة املالية  (3)

وحالة مشخخخخخخخاريع التاسخخخخخخخأل اليت تتعلق باألنظمة 
 املالية. املالية ورفع التقارير

 املساوليات -2
تقوم اللجنة باالسخختعراض وبتقد  املشخخورة إىل املدير العام  2-1

 بش و:
السخخخخخخخخياسخخخخخخخخات اليت تاثر ت ثريا كبريال على قضخخخخخخخخايا احملاسخخخخخخخخبة  أ()

 الية:والرقابة املالية للمنظمة مبا يشمل االعتبارات التوالتقارير املالية 
 

الكشخخخخخخخخخخخخخخوم املالية للمنظمة ونتائج عمليات املرا عة  (1)
اخلار ية للكشخخخخخوم املالية  سخخخخخب ما هي موثقة   
 رأ  املرا ع و  رسائل املرا ع اخلار ي إىل اإلدارة؛

الصتيبخخخخات اخلخخخخاجخخخخخخخخخخخخخخخخخة بخخخخاملرا ع اخلخخخخار ي للمنظمخخخخة  (2)
 وتطبيقها؛

سخخخخخخخخياسخخخخخخخخات املنظمة   جما  احملاسخخخخخخخخبة واإلدارة املالية  (3)
وحالة مشخخخخاريع التاسخخخخأل اليت تتعلق باألنظمة املالية 

 املالية. ورفع التقارير

الخدور  1-2إطخار  لبنود اةخديخدة املقصحخة حتختتربز ا
 بخخخخالشخخخخخخخخخخخخخخو ومخخخخا يتعلق   ة را عخخخخاملاةخخخخديخخخخد للجنخخخخة 

من اختصخخخخخخخاجخخخخخخخات ةنة قد اسخخخخخخختمدت   و يةاألخالق
 .يةاألخالقاملبادئ 
إىل  1-2إطار  اإلضخخخخخخخخخخخخخخافات املقصحة حتتوهتدم 

 خلار يارا ع إزاء امل را عةاملدور ةنة التشديد على 
لتقييم وظيفة ا نبا إىل  نب مع التنسخخخخخخخخخخخخخيق ووظيفة 

تنقيح   ( 1)  القيخخام جنخخة لالخخذ  ينبغي لدور الخخو 
 دم تديدعته و لوإقاتعيأل املفتش العام و ( 2)امليثال 
اد  إىل مواءمخخخخة ومن شخخخخخخخخخخخخخخخخخ و ذلخخخخك أو ي. واليتخخخخه

مع أفضخخخخخل املمارسخخخخخات  را عةاملاختصخخخخخاجخخخخخات ةنة 
ن وحدة التفتيش املشخخخخخخخخخخخخخخصكة عتقرير   عروضخخخخخخخخخخخخخخة امل

  منظومة األمم املتادة احلسخخخخخخخابات  مرا عةوظيفة 
- A 408. 
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 االختصاصات الحالية

 االختصاصات المقترحة
ترد الت ييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 

 وحروف بارزة
 

 التعليقات

الرقابة الداخلية للمنظمة واسخخخخخخخخخخخخخخصاتيجية إدارة املخاطر  )ب(
وإطار العمل والعمليات   ضخخخخخوء املخاطر ااامة اليت توا هها 

 راعاة النقاط التالية:املنظمة  مبا يشمل م
 

مشخخخخخخخخخخخخخخاريع حتسخخخخخخخخخخخخخخأل املنظمخة اليت تتعلق بخالرقخابة  (1)
 الداخلية وبإدارة املخاطر؛

نتائج تغطية املرا عة الداخلية واخلار ية للمنظمة  (2)
وحالة التوجخخخخخخخخيات املنبثقة عن عمليات املرا عة 

 واخلار ية. الداخلية
 سخخخياسخخخات املنظمة ملكافاة  ارسخخخات الغش والفسخخخاد )ج(

والتخخخخخدمر لخخخخخدى موظفيهخخخخخا واألطرام اخلخخخخخار يخخخخخة مبخخخخخا   ذلخخخخخك 
االسخخخخخخخخخخخخختخدام غري املناسخخخخخخخخخخخخخب ملوارد املنظمة والتدابري اليت تتيح 
للموظفأل واألطرام اخلخخخخار يخخخخة بخخخخ و يّعربوا عن خمخخخخاوفهم    
إطخخخار سخخخخخخخخخخخخخخر   من أ   خخخارسخخخخخخخخخخخخخخخخات خخخخاطئخخخة   اإلدارة و  

 العمليات. إ راء
داخليخخخخة والتفتيش فعخخخخاليخخخخة وكفخخخخاءة مهخخخخام املرا عخخخخة الخخخخ )د(

والتاقيق ملكتخخب املفتش العخخام وااللتزام مبيثخخال مكتخخب املفتش 
العخخخخخام  واخلطوط التو يهيخخخخخة املتعلقخخخخخة بخخخخخالتاقيقخخخخخات اإلداريخخخخخة 

الرقابة الداخلية للمنظمة واسخخخخصاتيجية إدارة املخاطر وإطار  )ب(
العمل والعمليات   ضوء املخاطر ااامة اليت توا هها املنظمة  مبا 

 راعاة النقاط التالية:يشمل م
مشخخخخخخاريع حتسخخخخخخأل املنظمة اليت تتعلق بالرقابة الداخلية  (1)

 املخاطر؛ وبإدارة
نتخخائج تغطيخخة املرا عخخة الخخداخليخخة واخلخخار يخخة للمنظمخخة  (2)

وحخخالخخة التوجخخخخخخخخخخخخخخيخخات املنبثقخخة عن عمليخخات املرا عخخة 
 واخلار ية. الداخلية

سخخخخخخخخياسخخخخخخخخات املنظمة ملكافاة  ارسخخخخخخخخات الغش والفسخخخخخخخخاد  )ج(
والتدمر لدى موظفيها واألطرام اخلار ية مبا   ذلك االسخخخخخخختخدام 
غري املناسخخخب ملوارد املنظمة والتدابري اليت تتيح للموظفأل واألطرام 

خماوفهم    إطار سر   من أ   ارسات  اخلار ية ب و يّعربوا عن
 العمليات. خاطئة   اإلدارة و  إ راء

قيق اخليخة والتفتيش والتافعخاليخة وكفخاءة مهخام املرا عخة الخد )د(
ملكتب املفتش العام وااللتزام مبيثال مكتب املفتش العام  واخلطوط 
التو يهيخخة املتعلقخخة بخخالتاقيقخخات اإلداريخخة الخخداخليخخة واملعخخايري الخخدوليخخة 

 للمرا عة والتاقيق الداخليأل مبا   ذلك االعتبارات التالية:
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 االختصاصات الحالية

 االختصاصات المقترحة
ترد الت ييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 

 وحروف بارزة
 

 التعليقات

الداخلية واملعايري الدولية للمرا عة والتاقيق الداخليأل مبا   
 ذلك االعتبارات التالية:

 
 الدور املستقل للمفتش العام ومكتبه؛ (1)
كفخخخايخخخة املوارد املتخخخاحخخخة ملكتخخخب املفتش العخخخام كي  (2)

 يل  احتيا ات املنظمة؛
هليات مكتب املفتش العام لضخخماو اةودة ونتائج  (3)

 استعراضات ضماو اةودة الداخلية واخلار ية؛
مالءمخخخخخخة التغطيخخخخخخة املرتقبخخخخخخة واحلخخخخخخاليخخخخخخة للمرا عخخخخخخة  (4)

الخخخداخليخخخة مع املراعخخخاة الوا بخخخة لتغطيخخخة املرا عخخخة 
اخلخخار يخخة  من أ خخل ضخخخخخخخخخخخخخخمخخاو تخخ كيخخد مكتخخب 

 املفتش العام على اجملاالت عالية املخاطر؛
تقارير املرا عة الصخخخخادرة عن مكتب املفتش العام  (5)

 وحالة تنفيذ التوجيات من قبل املنظمة؛
 نتائج التاقيق اليت تتعلق باحلاالت املفصضخخخخخخخخخخخخخة (6)

أو الفعلية لسخخخخخخخخخخخخخوء اإلدارة واملخالفات والغش 
 راءات اليت تتخذها املنظمة بشخخخخ و وحالة اإل

 هذه النتائج؛

 الدور املستقل للمفتش العام ومكتبه؛ (1)
كفخخايخخة املوارد املتخخاحخخة ملكتخخب املفتش العخخام كي يل   (2)

 املنظمة؛ احتيا ات
هليات مكتب املفتش العام لضخخخخخخخخخخخخخخماو اةودة ونتائج  (3)

 استعراضات ضماو اةودة الداخلية واخلار ية؛
مالءمة التغطية املرتقبة واحلالية للمرا عة الداخلية مع  (4)

 اخلخخار يخخة  من أ خخلاملراعخخاة الوا بخخة لتغطيخخة املرا عخخة 
ضخخخخخخخخخخخخخخماو ت كيد مكتب املفتش العام على اجملاالت 

 ؛الخارجي بالتنسيق مع المراجع عالية املخاطر
تقخخارير املرا عخخة الصخخخخخخخخخخخخخخخادرة عن مكتخخب املفتش العخخام  (5)

 وحالة تنفيذ التوجيات من قبل املنظمة؛
نتخخخائج التاقيق اليت تتعلق بخخخاحلخخخاالت املفصضخخخخخخخخخخخخخخخخة أو  (6)

رة واملخخخالفخخات والغش وحخخالخخة الفعليخخة لسخخخخخخخخخخخخخخوء اإلدا
 اإل راءات اليت تتخذها املنظمة بش و هذه النتائج؛

 ؛التقارير الربع سنوية والسنوية ملكتب املفتش العام (7)
الت ييرات في ميثاق مكتب المفتش العام واألدلة  (8)

التشااااااااااا يلياااة الالزماااة للحفاااا  على التوافق مع 
 الممارسات التنظيمية والمهنية؛
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 االختصاصات الحالية

 االختصاصات المقترحة
ترد الت ييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 

 وحروف بارزة
 

 التعليقات

التقارير الربع سخخخخخخخخخخخخنوية والسخخخخخخخخخخخخنوية ملكتب املفتش  (7)
 العام.

 
 

مقترحاااات المنظماااة في ماااا يتعلق بتو يف مفتش  (9)
 عام أو إنهاء فترة واليته أو عدم تجديدها.

 المبادئجميع المسااااائل اات الصاااالة بصااااياغة برنامج  )ه(
 وإعداده وتنفيذه، بما في الك:المنظمة في  ةخالقياأل

أنشااااااااااااااة المبااادئ األخالقيااة التي يقوم بهااا أمين  (1)
األخالقية على أسااس  المظالم/ مساقوش الشاقون

التقااارير السااااااااااانويااة التي يحيلهااا أمين المظااالم/ 
 ؛اللجنة مسقوش الشقون األخالقية إلى

المكونااات الفرديااة الرئيسااااااااااايااة لبرنااامج المبااادئ  (2)
األخالقية، بما في الك أي سااااااااياسااااااااات ولوائ  

 وقواعد اات صلة، والتدريب؛
 ةدفااهاالرنااامج أو برامج ارقرار المااالي للمنظمااة اب (3)

 معالجة تضارب المصال ؛ إلى منع أو
للنهوض بشاااااااااااكاااال فعاااااش ماااادى ةفااااايااااة الموارد  (4)

 .ةخالقياألالمسقوليات ب
تنسااااااااااايق أنشااااااااااااة الرقابة بين المراجعة الداخلية  و()

د مااااا يتعلق بتحاااادياااا والخااااارجيااااة، وو يفااااة التقييم في
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 االختصاصات المقترحة
ترد الت ييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 

 وحروف بارزة
 

 التعليقات

أثناء  خاصة  ، والعمل بشأنهاالمشترةة مجاالت الترةيز 
 .لعملاعملية تخايط 

تضخخخخخخخع اللجنة خطة سخخخخخخخنوية لضخخخخخخخماو املعاةة الفعالة  2-2
 ملساوليات اللجنة وأهدافها املعلنة لتلك الفصة.

  

تقدم تقريرال سخخخخخخخخخخخخخنويال عن أنشخخخخخخخخخخخخخطتها إىل املدير العام  2-3
نه  اللجنة املالية للمنظمة بنسخخخخخخة مالذ  يقوم بدوره بتزويد 

باإلضخخخخخخخخخخخافة إىل أ  تعليقات إضخخخخخخخخخخخافية يرغب املدير العام   
 إبدائها بش نه.

  

 صالحياتلا -3
 تتمتع ةنة املرا عة بالصالحيات التالية: 3-1
احلصخخخخخخخخخخخو  على كل املعلومات الضخخخخخخخخخخخروريّة والتشخخخخخخخخخخخاور  )أ(

 مباشرة مع املفتش العام وموظفيه؛
كل التقارير ووثائق العمل الصخخخخادرة عن   االّطالع على )ب(

 مكتب املفتش العام؛

 الصالحيات -3
 تتمتع ةنة املرا عة بالصالحيات التالية: 3-1
احلصو  على كل املعلومات الضروريّة والتشاور مباشرة مع  )أ(

أمين المظااالم/ مساااااااااااقوش الشاااااااااااقون األخالقيااة واملفتش العخخام 
 .ومو فيه

 

يقصا هذا التغيري إلبراز الدور اةديد للجنة املرا عة 
 .األخالقية   ما يتعلق بالشاوو



11 FC 164/10 
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 االختصاصات المقترحة
ترد الت ييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 

 وحروف بارزة
 

 التعليقات

ة معلومخخخخخات حتتخخخخخا هخخخخخا من أ  موظف   )ج( التمخخخخخاا أيخخخخخّ
ومطخخالبخخة ايع املوظفأل بخخالتعخخاوو بشخخخخخخخخخخخخخخخخ و أ  طلخخب تتقخخدم 

 اللجنة؛ به
احلصخخو  على املشخخورة الفنّية املسخختقلة وضخخماو حضخخور  )د(

ذات أشخخخخخخخخخخخخا  خار يأل من أجخخخخخخخخخخخااب التجارب واخلربات 
 إذا كاو ذلك ضروريا. الصلة
 
 العضوية -4
تت لف اللجنة من مخسة أعضاء خار يأل ومن أمأل  4-1

  كم منصبه. ويعأّل املدير العام كل األعضاء واألمأل. 

  

تتم املوافقة على عضخخخخوية اللجنة من قابل اجمللس بناءل  4-2
 على توجية املدير العام وةنة املالية.

  

اختيار األعضخخخاء على أسخخخاا ماهالهتم كفنيأل ويتم  4-3
ولخخخدى  .رفيعي املسخخخخخخخخخخخخخختوى   جمخخخا  املرا عخخخة ووأو التاقيق

 اختيارهم جيب مراعاة التمثيل اةنساين واةغرا    اللجنة.

هم وخبراتويتم اختيار األعضخخخخخخاء على أسخخخخخخاا ماهالهتم  4-3
اات الصلة على مستوى رفيع في مجاالت: اردارة المالية، 

والضاااااااااااوابط والرقااااباااة بماااا في الااك  وةماااة، والمخاااا روالح
ب ولدى اختيارهم جي .يةاألخالقالشاقون المراجعة والتحقيق و 

 مراعاة التمثيل اةنساين واةغرا    اللجنة.

يقصا هذا التوضخخخخخخخخخخخخخيح لتاديد مالمح أعضخخخخخخخخخخخخخاء ةنة 
املرا عة وإلبراز مساولية وشرط و ود أعضاء يتمتعوو 

 هبذه اخلربات.



FC 164/10 12 
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 االختصاصات المقترحة
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 وحروف بارزة
 

 التعليقات

عترب األعضخخخخخخخخخخخخاء مسخخخخخخخخخخخختقلأل عن أمانة املنظمة وعن أ   4-4
يتم تعيأل األعضخخخخخخخخخخاء السخخخخخخخخخخابقأل لدى أمانة  املدير العام. وال

املنظمة   ةنة املرا عة ضخخخخخخخخخخخخخخمن فصة السخخخخخخخخخخخخخخنتأل اليت تعقب 
  انتهاء تلك املساوليات.

  

ياد  األعضاء عملهم بصفتهم الشخصية وال جيوز  4-5
  أو ميثلهم أعضاء مناوبوو.

  

 .أعضائهاتنتخب اللجنة رئيسها من ضمن  6-4  تنتخب اللجنة رئيسها من ضمن أعضائها. 4-6
 

 ال ينطبق على النسخة العربية.

يعمل األعضخخخخخخاء لفصة ثالت سخخخخخخنوات قابلة للتجديد  4-7
ملدة أقصخخخخخاها ثالت سخخخخخنوات إضخخخخخافية بعد انتهاء مدة الوالية 

اليخخات مخخدة و األوىل  وفقخخال ملخخا يرتئيخخه املخخدير العخخام. وتقسخخخخخخخخخخخخخخم 
األعضاء قدر املستطاع إىل مراحل هبدم ت مأل االستمرارية  
ويكوو التجديد رهن التقدير اإلجيايب ملسخخخخالة العضخخخخو املعأّل 

  خال  مدة واليته األوىل.

  

 مانةاأل -5
ي عترب أمأل ةنة املرا عة املفتش العام  كم منصخخخخخخخخخخبه  5-1

 وهو يرفع تقاريره مباشرة إىل الرئيس حو  الشاوو اليت تتعلق
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 االختصاصات الحالية

 االختصاصات المقترحة
ترد الت ييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 

 وحروف بارزة
 

 التعليقات

بعمخخخل ةنخخخة املرا عخخخة. أمخخخا مكتخخخب املفتش العخخخام فيوفّر دعم 
 األمانة للموظفأل. 

 اال تماعات -6
ميكن أو تتمع اللجنخخخخة ثالت مرات على األقخخخخل    6-1

عو إىل عقد لرئيس أو يدملا يرتئيه رئيسخخخخخخها. وجيوز لالسخخخخخخنة وفقا 
العام  لمديرجيوز لا تماعات إضافّية إذا ما رأى ذلك مناسبال. و 

س عقد رئيالأو املفتش العام أو املرا ع اخلار ي أو يطلب إىل 
  ا تماعات إضافية إذا ما دعت احلا ة إىل ذلك.

 اال تماعات -6
نة مرات على األقل   السخخميكن أو تتمع اللجنة ثالت  6-1

 لرئيس أو يخخخخدعو إىل عقخخخخدجيوز لوفقخخخخا ملخخخخا يرتئيخخخخه رئيسخخخخخخخخخخخخخخهخخخخا. و 
عام لمدير الوز لا تماعات إضخخخافّية إذا ما رأى ذلك مناسخخخبال. وجي

 ةاألخالقي أمين المظالم/ مساااقوش الشاااقونأو املفتش العام أو 
رئيس عقخخخخد ا تمخخخخاعخخخخات الاملرا ع اخلخخخخار ي أو يطلخخخخب إىل أو 

 ا دعت احلا ة إىل ذلك.إضافية إذا م
 

يقصا هخذا التغيري إلبراز الخدور اةخديخد للجنخة املرا عخة 
 .األخالقية   ما يتعلق بالشاوو

يتم إخطار أعضاء ةنة املرا عة باال تماعات عادةل  6-2
  أيام عمل على األقل من انعقادها. 10قبل 

  

يخخخوافخخخق الخخخرئخخخيخخخس عخخخلخخخى  خخخخخخخدو  أعخخخمخخخخخخخا  مخخخاقخخخخخخخت  6-3
 توزيعه إىل  انب الدعوات. لال تماعات ينبغي

  

يتم إعداد الوثائق الداعمة من قابل الرئيس أو أمانة  6-4
ةنخخخخة املرا عخخخخة بنخخخخاءل على تعليمخخخخات الرئيس أو على مبخخخخادرة 
األمأل. وميكن أيضخخخخخخا تقد  الوثائق من قابل املرا ع اخلار ي 
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 االختصاصات الحالية

 االختصاصات المقترحة
ترد الت ييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 

 وحروف بارزة
 

 التعليقات

أو  مبوافقخخخخة الرئيس  عن طريق اإلدارة أو اللجخخخخاو األخرى 
ر وتستخدم الوثائق واملواد اإلعالمية اليت ت وزَّع لتنظللمنظمة. 

  سرية. فيها ةنة املرا عة فقط اذه الغاية  وت عاَمل على أهنا
من املفصض أو يشخخخخارك األعضخخخخاء اخلمسخخخخة ايعال     6-5

كخخل ا تمخخاع للجنخخة  على أو اال تمخخاعخخات ميكن أو تنعقخخد 
تماع اال  بنصخخخخاب مالف من ثالثة أعضخخخخاء. وال يتمتع أمأل

  ق التصويت. وت تخذ قرارات ةنة املرا عة عادة بالتوافق  
اآلراء  ولكن  خخخا  تعخخخّذر ذلخخخك فت تَّخخخخذ بغخخخالبيخخخة أجخخخخخخخخخخخخخخوات 
األعضخخخخاء احلاضخخخخرين الذين أدلوا ب جخخخخواهتم. و  حا  تعاد  

 األجوات  يكوو للرئيس الصوت املر ح.
 

  

تماع  جيوز للرئيس أو ألعضخخاء هخرين املشخخاركة   ا 6-6
عرب ااخخاتف أو الفيخخديو وخال  ذلخخك الوقخخت يتم إحصخخخخخخخخخخخخخخخاء 

  عددهم بغية حتديد النصاب.

  

  حا  مل يتمكن الرئيس من حضخخخخخخخخور ا تماع ما   6-7
ينتخب األعضخخخخخخخخخاء اآلخروو رئيسخخخخخخخخخال بالنيابة لذلك اال تماع 

 من بأل األعضاء احلاضرين. 
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 وحروف بارزة
 

 التعليقات

  أجيوز للرئيس أو يخخدعو مكتخخب املفتش العخخام أو  6-8
موظف هخر من املنظمخخخخخخة أو املرا ع اخلخخخخخخار ي حلضخخخخخخخخخخخخخور 

  اال تماعات.

قوش مسااااااااجيوز للرئيس أو يدعو مكتب املفتش العام أو  6-8
أ  موظف هخر من املنظمة أو املرا ع الشاااااااااقون األخالقية أو 

  اال تماعات. اخلار ي حلضور

يقصا هذا التغيري إلبراز الدور اةديد للجنة املرا عة 
 .األخالقية ما يتعلق بالشاوو  

جيوز للجنة املرا عة أو تقرر اال تماع    لسخخخخخخخخخخخخخخة  6-9
مغلقخخخخة بأل فصة وأخرى  سخخخخخخخخخخخخخخخخخب مخخخخا تقرره اللجنخخخخة أو   
 لسخخات خاجخخة مع األمأل أو مع  ثلأل عن اإلدارة أو  ثل 

  املرا ع اخلار ي.

  

يتم إعداد حمضخخخخخخخخخخخخخخخر بكل ا تماع حتفظه األمانة.  6-10
 ةنة املرا عة مشخخروع احملضخخر باملراسخخلة وتعتمدوتسخختعرض 

  هذا احملضر رمسيال   ا تماعها التايل.

  

يتشارك املدير العام والديواو وموظفو مكتب املفتش  6-11
العام مداوالت ةنة املرا عة وحماضخخخخخخخخخخخخخخر ا تماعاهتا  ولكنها 
ت عَترب سخخخخخخخخخخرية ما مل يقرر الرئيس غري ذلك. وقد يوافق الرئيس 

ارك كامل احملاضخخخر أو األ زاء ذات الصخخخلة منها مع  على تشخخخ
كبار املدراء اآلخرين   املنظمة أو قد يطلب من األمانة أو 
تقدم مو زال عن القرارات وذلك لغاية املتابعة من قبل كبار 

 املدراء   املنظمة.

مساااااااااااقوش الشاااااااااااقون ويتشخخخخخخخخخخخخخخارك املدير العام والديواو  6-11
 العخام مخداوالت ةنخة املرا عخةوموظفو مكتخب املفتش األخالقية 

وحماضخخخخخخخر ا تماعاهتا  ولكنها ت عَترب سخخخخخخخرية ما مل يقرر الرئيس غري 
ذلك. وقد يوافق الرئيس على تشخخخخخخارك كامل احملاضخخخخخخر أو األ زاء 
ذات الصخخخخخخخخخخخخخخلخخة منهخخا مع كبخخار املخخدراء اآلخرين   املنظمخخة أو قخخد 
يطلخخخب من األمخخخانخخخة أو تقخخخدم مو زال عن القرارات وذلخخخك لغخخخايخخخة 

 ملتابعة من قبل كبار املدراء   املنظمة.ا

يقصا هذا التغيري إلبراز الدور اةديد للجنة املرا عة 
   ما يتعلق بالشاوو األخالقية.
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 االختصاصات الحالية

 االختصاصات المقترحة
ترد الت ييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 

 وحروف بارزة
 

 التعليقات

 تضارب املصاحل  -7
قبل تعيينهم  يقدم األعضاء اةدد تصرحيال بتضارب  7-1

املصخخخخاحل. وحأل ينشخخخخ  تضخخخخارب مصخخخخاحل فعلي أو حمتمل  يتم 
املصلاة ما ياد  إىل إعفاء العضو أو األعضاء اإلعالو عن 

من املشخخخخخخاركة   املناقشخخخخخخة أو إىل منعهم من التصخخخخخخويت على 
املسخخخخخ لة. و  هذه احلالة يسخخخخختو ب تكوين نصخخخخخاب من بقية 

  األعضاء للنظر   هذه املس لة.

  

 مساوليات والتزامات األعضاء -8
ء ايعمل األعضاء بصفة مستقلة غري تنفيذية لدى أد 8-1

دورهم االسخخخخخخخخخخخخخختشخخخخخخخخخخخخخخخار    ةنخخة املرا عخخة. وبخخالتخخايل ال ي عترب 
األعضخخاء مسخخاولأل شخخخصخخيال عن القرارات اليت تتخذها ةنة 

 املرا عة جمتمعةل. 
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 االختصاصات الحالية

 االختصاصات المقترحة
ترد الت ييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 

 وحروف بارزة
 

 التعليقات

ينا  أعضخخخاء ةنة املرا عة تعويضخخخال عن أ  إ راءات  8-2
تخ تَّخذ ضخخخخخخدهم نتيجة لانشخخخخخخطة اليت يادوهنا أثناء عملهم   

 أو هذه األعما  قد أديت بنية حسنة. ةنة املرا عة  طاملا

  

 رفع التقارير -9
ترفع اللجنخخخخة تقخخخخاريرهخخخخا إىل املخخخخدير العخخخخام وتو خخخخه كخخخخل  9-1

التقارير إليه. وتعّد ةنة املرا عة تقريرال سخخخخخخخخخخخنويال بشخخخخخخخخخخخ و عملها 
للمدير العام في قّدم إىل ةنة املالية كل سخخخخخخخخخخخخنة مشخخخخخخخخخخخخفوعال ب   

يمال ذاتيال ويتضخخمن التقرير تقيتعليقات جخخادرة عن املدير العام. 
سخخخخخخخخنويال لعمل اللجنة. وي دعى رئيس ةنة املرا عة  أو عضخخخخخخخخو 
هخر  حسخخخخخخخخخخخخخبمخخا تقرر اللجنخخة  إىل ةنخخة املخخاليخخة لعرض التقرير 

  السنو  للجنة.

 رفع التقارير -9
ترفع اللجنخة تقخاريرهخا إىل املخدير العخام وتو خه كخل التقخارير  9-1

إليه. وتعّد ةنة املرا عة تقريرال سخخخخخخنويال بشخخخخخخ و عملها للمدير العام 
في قّدم إىل ةنة املالية كل سخنة مشخفوعال ب   تعليقات جخادرة عن 

نويال لعمل ذاتيال سخخخخخخخخخخ تقديرا تقييمال املدير العام. ويتضخخخخخخخخخخمن التقرير 
دعى رئيس ةنة املرا عة  أو عضخخخخخخخخخخخو هخر  حسخخخخخخخخخخخبما اللجنة. وي  

 تقرر اللجنة  إىل ةنة املالية لعرض التقرير السنو  للجنة.

ر" عبارة "التقييم" بعبارة "التقدي االسخخخختعاضخخخخة عنإو 
يتماشخخخخخخى مع املمارسخخخخخخات الشخخخخخخائعة. وباإلضخخخخخخافة إىل 
ذلخخك  تنطو  عبخخارة "تقييم" على معد حمخخدد  خخدا 
  جمخخخخا  الرقخخخخابخخخخة وينبغي أو تسخخخخخخخخخخخخخختخخخخخدم مبعنخخخخاهخخخخا 

 .احلا  هناذا ليس وهالصايح  

يتواجخخخخخخخخخخخل الرئيس مع  هة االتصخخخخخخخخخخخا  املعينة من قبل  9-2
نتائج مداوالت اللجنة فضخخخخالل عن املسخخخخائل املدير العام بشخخخخ و 

  املقبلة اليت تتعلق مبجا  عملها.
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 االختصاصات الحالية

 االختصاصات المقترحة
ترد الت ييرات المدخلة على النص الحالي بخط مائل 

 وحروف بارزة
 

 التعليقات

 أل ور وتعويض التكاليفا -10
ال يتقاضخخخخخى األعضخخخخخاء أ  أ ر من املنظمة على أية  10-1

أنشخخخخخخخخخخخخطة يقوموو هبا   إطار عضخخخخخخخخخخخخويتهم   ةنة املرا عة. 
وتقوم املنظمة بتعويض أية تكاليف تتعلق بالسخخخخخخخخخخخخخفر واإلقامة 
يتكبدها أعضخخخخخخخخخخخخخاء اللجنة بالضخخخخخخخخخخخخخرورة لدى مشخخخخخخخخخخخخخاركتهم   

 ا تماعات اللجنة.
 

  

 االستعراض الدور  لالختصاجات -11
تسخخخخخختعرض اللجنة دوريال مالءمة اختصخخخخخخاجخخخخخخاهتا  مع  11-1

اقصاا تغيريات على املخخدير العخخام للموافقخخة عليهخخا حيثمخخا كخخاو 
 ذلك مناسبال.

 

 االستعراض الدور  لالختصاجات -11
وعلى األقاااال ةاااال ثال    تسخخخخخخخخخخخخخختعرض اللجنخخخخخة دوريخخخخخال  11-1

مالءمة اختصخخخخخخاجخخخخخخاهتا  مع اقصاا تغيريات على املدير   ساااانوات
  العام للموافقة عليها حيثما كاو ذلك مناسبال.

إو االسخخخخختعراض الدور  الختصخخخخخاجخخخخخات ةنة املرا عة 
 ارسخخخخخخخخخخخة فضخخخخخخخخخخخلى موجخخخخخخخخخخخى هبا )تقرير وحدة التفتيش 

نظومة   ماحلسخخخخابات را عة ماملشخخخخصكة بشخخخخ و وظيفة 
 (.A 408 –األمم املتادة 

 


