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 (، QRالوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه  
  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

MZ341/A 

A 

 المالية لجنة
 ئةابعد الم والسبعون الخامسةالدورة 

 2019 آذار/مارس 22-18روما، 

 استعراض السياسات والممارسات المتعلقة بالمبلغين عن المخالفات
 (JIU/REP/2018/4في مؤسسات منظومة األمم المتحدة )الوثيقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Beth Crawford ةالسيد
 مكتب االستراتيجية والتخطيط وإدارة الموارد ةمدير 

 2298 5705 3906+ الهاتف:
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 موجز

 
  الفقرة(  من الوثيقة 73بناء على توجيهات الدورة الثالثة والعشرررررررررررررررين بعد املائة للمجل CL 123/REP ،)

تُعرض تقرررارير وحررردة التفتيك املشرررررررررررررراكرررة على ونة املررراليرررة واللعرررام  مشررررررررررررررفوعرررة بتعليقرررات املررردير العرررام 
 إن وجدت( الستعراضها وإبداء التعليقات عليها.، جمل  الرؤساء التنفيذيني )وتعليقات

 
 

 من لجنة المالية المطلوبةالتوجيهات 

 إىل أخذ العلم باملعلومات الواردة يف تقرير وحدة التفتيك املشاكة املرفق طيه وإىل  إّن ونة املالية مدعوة
 .إبداء ما لديها من تعليقات للمجل 
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 ، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة )QR)ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 fao.orgwww. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
 

MZ349/A 

A 

 

 المجلس
 الدورة الحادية والستون بعد المائة

 2019أبريل/نيسان  12-8روما، 

 استعراض السياسات والممارسات المتعلقة بالمبلغين عن المخالفات
 (JIU/REP/2018/4 )الوثيقة المتحدةفي مؤسسات منظومة األمم 

    
يُعرض هذا التقرير لوحدة التفتيش املشرترترترترترترترترترترترترتتكة مشرترترترترترترترترترترترترتفوعاا بتعليقات موازة من املدير العام وبتعليقات مشرترترترترترترترترترترترترتتكة  -1

 (.A/73/665/Add.1مستفيضة جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعنية بالتنسيق )الوثيقة 
 

 تعليقات المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
 
تكة بشرترترترترتسن راسرترترترترتتعراض السرترترترترتياسرترترترترتات واملمارسرترترترترتات إّن منظمة األغذية والزراعة ترّحب بتقرير وحدة التفتيش املشرترترترترت -2

املتعلقة باملبلغني عن املخالفات يف مؤسرترترتسرترترتات منظومة األمم املتحدةر وتؤيّد النام العام املتبع يية وقيمة املعلومات الواردة 
 .وتتواءم تعليقات املنظمة مع ما ورد يف تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني وتؤيّد تلك التعليقاتيية. 

 
بشرترترترترترترترتسن راسرترترترترترترترتتعراض اسرترترترترترترترتتقاللية مكتب املفتش العام  FC 175/15غي قراءة هذه الوثيقة بالتزامن مع الوثيقة وينب -3

بشسن رسياسات وعمليات وإاراءات املنظمة  JM 2019.1/2ووظيفيت مسؤول الشؤون األخالقية وأمني املظاملر والوثيقة 
 طة العمل احملّدثةر.خ -للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة 

 

 ىل:ميكن تواية أي استفسارات بشسن مضمون هذه الوثيقة إ
 Beth Crawford ةالسيد

 مكتب االستاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد مديرة
 52298 570 06 39+اهلاتف: 
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 الدورة الثالثة والسبعون
 األعمالمن جدول  ١٤٢البند 

 المشتركة التفتيشوحدة 
   

اســــــتعراض الســــــياســــــات والممارســــــات المتعلقة بالمبلغين عن المخالفات في   
 مؤسسات منظومة األمم المتحدة

  
 مذكرة من األمين العام  

 
 إضافة  

يتشـــــــــــرف األمني العام بأن حييل إىل أعضـــــــــــاء اجلمعية العامة تعليقاته وتعليقات جملس الرؤســـــــــــاء  
اســتعراض ”يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنســيق على تقرير وحدة التفتيش املشــرتكة املعنون  التنفيذيني

“ الســــــــــــياســــــــــــات واملمارســــــــــــات املتعلقة باملبلغني عن املخالفات يف مؤســــــــــــســــــــــــات منظومة األمم املتحدة
 ).A/73/665الوثيقة  (انظر

 

 موجز 
اســـــتعراض الســـــياســـــات واملمارســـــات ”اســـــتعرضـــــت وحدة التفتيش املشـــــرتكة يف تقريرها املعنون  

) فعالية A/73/665 (انظر الوثيقة“ املتعلقة باملبلغني عن املخالفات يف مؤســــــســــــات منظومة األمم املتحدة
ني عن املخالفات على نطاق مؤســـــســـــات منظومة األمم املتحدة الســـــياســـــات واملمارســـــات املتعلقة باملبلغ

 من احلماية، ال سيما فيما يتعلق باالنتقام. مالئمةللتأكد من منح املبلغني عن املخالفات مستويات 
وتعرض هذه املذكرة آراء مؤســـســـات منظومة األمم املتحدة بشـــأن التوصـــيات الواردة يف التقرير.  

تناداً إىل االســـــــهامات املقدمة من املؤســـــــســـــــات األعضـــــــاء يف جملس الرؤســـــــاء وقد ُمجعت تلك اآلراء اســـــــ
 التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، اليت رّحبت بالتقرير وأيّدت بعض استنتاجاته.
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 مقدمة - أوالً  
اســـــــــــتعراض الســـــــــــياســـــــــــات واملمارســـــــــــات املتعلقة باملبلغني عن املخالفات يف ”يف التقرير املعنون  - ١

)، ركزت وحدة التفتيش املشـــــــــــــرتكة على A/73/665(انظر الوثيقة “ مؤســـــــــــــســـــــــــــات منظومة األمم املتحدة
نطاق منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق باإلبالغ عن سـوء  الســياســات والعمليات واإلجراءات املتبعة على

 السلوك واملخالفات وحبماية َمن يبّلغون عنها من االنتقام.
  

 تعليقات عامة - ثانياً  
ترّحب مؤســــــــــســــــــــات منظومة األمم املتحدة بتقرير وحدة التفتيش املشــــــــــرتكة والنتائج الواردة فيه،  - ٢

ة وبيانات مفيدة. وتالحظ أن التقرير يقّدم معلومات مفيدة وعدداً وتشـــــــيد مبا يتضـــــــمنه من معلومات قّيم
 من التوصيات املفيدة.

ا تالحظ أن تطبيق تلك  - ٣ وتقّدر املنظمات اجلهود املبذولة لتحديد املمارســـــــــــــــات اجليدة، بيد أ
ليت املمارســـــــات كمعايري أو أهداف للتقييم على الطيف الواســـــــع من مؤســـــــســـــــات منظومة األمم املتحدة ا

يشــــــملها التقرير قد ال يراعي على حنو كاٍف اختالف الســــــياقات والظروف املؤســــــســــــية لكل منظمة. ويف 
حني توفر النـُُّهج املســـــــتخدمة يف القطاعني العام واخلاص على الصـــــــعيد الوطين مصـــــــدراً مهماً للمعلومات 

ات مع اخلصــائص احملددة ملواصــلة تطوير ســياســات املنظمات الدولية، فإنه ال بد من مواءمة تلك الســياســ
 للمنظمة املعنية.

وتســـــــّلم املنظمات بأن نظام التعامل مع املخالفات يف األمم املتحدة ككل نظام متمايز. وقليلة،  - ٤
إن ُوجدت، هي آليات معاجلة الســـــــــلوك الذي ال يشـــــــــّكل خمالفة لكنه مع ذلك غري حمبذ يف مكان عمل 

وتشـــــري بعض املنظمات، وخباصـــــة املنظمات الصـــــغرية حمدودة التســـــامح والتفاهم فيه قيمتان أســـــاســـــيتان. 
 املوارد، إىل أن اإلبالغ الكيدي هو أيضاً مثار قلق خاص.

وتالحظ املنظمات أنه كان من املمكن أن يعّمق االستعراض حتليله لألسباب اجلذرية للتحديات  - ٥
تحــدة. وترى منظمــات كثرية أن تلــك املرتبطــة بكفــالــة محــايــة املبلغني عن املخــالفــات يف منظومــة األمم امل

التحديات ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبســـائل مواءمة الســـياســـات وتنفيذها، بني املنظمات وداخلها على الســـواء، 
 وليس مبسائل صيغة السياسات.

وتالحظ املنظمــات كــذلــك أنــه كــان من املمكن أن يوىل مزيــد من االهتمــام يف التقرير للهيــاكــل  - ٦
دارية اخلاصــــــة بكل منها بغية حتســــــني وصــــــف األدوات القانونية واإلدارية الداخلية املتاحة املؤســــــســــــية واإل

لضــــــــــــــمان العدالة للموظفني أو مقّدمي الشــــــــــــــكاوى اآلخرين. فعناصــــــــــــــر املقارنة بشــــــــــــــأن التماس العدالة 
  التقرير.والعنصر الفرعي املتعلق باحلماية من االنتقام، عند الضرورة، ليست حاضرة يفاحلصول عليها  و/أو
وتشــــــري املنظمات كذلك إىل أنه مل يشــــــدَّد كثرياً على اإلبالغ عن ســــــوء الســــــلوك ضــــــمن اإلطار  - ٧

 التنظيمي والقانوين، وعلى إمكانية التماس مجيع املوظفني االنتصاف القانوين (سواء ُمنحوا احلماية أم ال).
م مبلغون عن وتشـــــــــــــــري املنظمات إىل أن التقرير يويل أيضـــــــــــــــاً أمهية كبرية إل - ٨ فادات أفراد اّدعوا أ

م عارية عن الصــــحة. وترى  املخالفات لكن تبّني، بعد عمليات مراجعة مفصــــلة ومســــتفيضــــة، أن ادعاءا
 بعض املنظمات أن تلك االدعاءات غري املثبتة رمبا أثّرت بشكل غري متناسب يف بعض جوانب التقرير.
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، اليت جاء فيه أن ٤١ة إىل وجود تباين بني نص الفقرة وتشـــــــــــــــري املنظمة العاملية للملكية الفكري - ٩
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشـــــــــغيل الالجئني الفلســـــــــطينيني يف الشـــــــــرق األدىن ومفوضـــــــــية األمم املتحدة 

، واجلدول الذي يليها ١لشــــؤون الالجئني وحدمها تســــتوفيان مجيع متطلبات املمارســــات الفضــــلى للمعيار 
 تستويف أيضا مجيع متطلبات ذلك املعيار. الذي يُظهر أن املنظمة

 “مزعومة”ينبغي أن تتضـــــــــــــــمن كلمة  ١٥٠وتشـــــــــــــــري املنظمات إىل أن العبارة الواردة يف الفقرة  - ١٠
 .“حالة مزعومة تتعلق بسوء السلوك/املخالفات ١٠ ٤١٣تلّقت مكاتب الرقابة ما جمموعه ”لتصبح: 

ــــــــغرية، ال ســــــــــــــيما تلك اليت - ١١ ليس لديها يف الوقت الراهن موظف لشــــــــــــــؤون  وجتد املنظمات الصــــــ
األخالقيات أو أمني مظامل، صــــعوبة يف تنفيذ التوصــــيات املقرتحة من حيث كل من اجلدول الزمين واآلثار 
املرتتبة على املوارد عندما ال تكون تلك اآلثار مدرجة يف امليزانية، كما هو األمر يف حالة املنظمة العاملية 

 لألرصاد اجلوية.
وترّحب املنظمات مبعظم التوصـــــــــيات الواردة يف االســـــــــتعراض، لكنها تؤكد أن تنفيذها ســـــــــريتبط  - ١٢

 ارتباطاً وثيقاً بتوافر موارد من قبيل الوقت واملوظفني والتمويل.
  

 تعليقات على توصيات محددة - ثالثاً  
 ١التوصية   

من أن جميع الســــــــــياســــــــــات ، تدابير للتأكد ٢٠٢٠ينبغي أن تعتمد الهيئات التشــــــــــريعية، بحلول 
المتصـــلة بســـوء الســـلوك/المخالفات واالنتقام تحدد القنوات والطرائق المناســـبة، مثل لجان الرقابة 
المســتقلة، لإلبالغ والتحقيق في االدعاءات الموجهة ضــد الرئيس التنفيذي للمنظمة، وكذلك ضــد 

 القضايا. أي وظائف أخرى قد تنطوي على تعارض مصالح محتمل في التعامل مع هذه
 

يف حني أن التوصـــــــــية موجهة إىل اجلمعية العامة وغريها من اهليئات اإلدارية، فإن املنظمات تفيد  - ١٣
ا يف  مبا يلي: (أ) أن لديها بالفعل آليات وإجراءات تشـــــــــغيل موحدة تتناول مضـــــــــمون التوصـــــــــية؛ (ب) أ

لقنوات املوجودة لينظر فيها جملس إدارة صدد تنقيح النظام اإلداري للموظفني واملبادئ التوجيهية لتوضيح ا
ا تراجع الســـياســـات القائمة املتعلقة حبماية املبلغني عن املخالفات فيما يتعلق بتضـــارب  كل منها؛ (ج) أ

اســــــــــــتعراض اآلليات ”للتقرير املعنون  ١املصــــــــــــاحل وتربط بينها وبني توصــــــــــــيات أخرى، مبا فيها التوصــــــــــــية 
 ).A/73/187(انظر الوثيقة  “صاحل يف منظومة األمم املتحدةوالسياسات اليت تتناول تضارب امل

وحتديداً باإلشـــــــــــــــارة إىل األمني العام لألمم املتحدة، تُبّني األمانة العامة أن عملية تعيني األمني  - ١٤
أحكام صــــرحية بشــــأن التحقيق يف االدعاءات العام حيكمها ميثاق األمم املتحدة. وامليثاق ال يتضــــمن أي 

املوجهة ضـــــد األمني العام، واملســـــألة مل تنشـــــأ يف املمارســـــة العملية. ويرد احلكم املتعلق بتعيني األمني العام 
من امليثاق. وجيب اختاذ أي تدبري بشـــــــــأن  ٩٧من اجلمعية العامة بناًء على توصـــــــــية جملس األمن يف املادة 

ويف هذا الصــــــــدد، املوجهة ضــــــــد األمني العام على حنو حيرتم ميثاق األمم املتحدة. التحقيق يف االدعاءات 
من املادة اخلامسـة من اتفاقية امتيازات وحصـانات  ٢٠جتدر اإلشـارة إىل أن الدول األعضـاء اتفقت يف البند 

 العام.األمم املتحدة على أن جملس األمن هو اجلهاز الرئيسي املخول سلطة رفع احلصانة عن األمني 
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وفيما يتعلق بالرؤســـاء التنفيذيني لصـــناديق وبرامج األمم املتحدة، يشـــمل اإلطار القانوين املنطبق  - ١٥
يف حالة التعامل مع ادعاءات ســـــــوء الســـــــلوك/املخالفات واالنتقام النظامني األســـــــاســـــــي واإلداري ملوظفي 

 ٥١وكما جاء يف الفقرة األمم املتحدة وغريمها من منشـــورات األمم املتحدة اإلدارية األخرى ذات الصـــلة. 
من التقرير، يعّني األمني العام الرؤســـاء التنفيذيني لصـــناديق وبرامج األمم املتحدة بوصـــفهم موظفني تابعني 
م خاضــــــــعون للنظامني األســــــــاســــــــي واإلداري  لألمم املتحدة، وتتضــــــــمن شــــــــروط تعيينهم بنداً يقضــــــــي بأ

ات الصـــلة. وتشـــمل هذه املنشـــورات األمر اإلداري للموظفني ومنشـــورات األمم املتحدة اإلدارية األخرى ذ
) ونشــــرة األمني العام بشــــأن ST/AI/2017/1املتعلق بالســــلوك غري املرضــــي والتحقيقات والعملية التأديبية (

ا  احلماية من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات التدقيق أو التحقيق املأذون 
 ).ST/SGB/2017/2/Rev.1حسب األصول (

وعمالً بذلك اإلطار القانوين، وما دام الكيان القائم املعين بالتحقيق والتابع لصـــــندوق أو برنامج  - ١٦
ع يؤهله إلجراء حتقيق بشأن رئيسه التنفيذي، فإن من املمكن أن األمم املتحدة ذي الصلة مل يكن يف وض

يتوىل التحقيَق مكتــب خــدمــات الرقــابــة الــداخليــة أو فريق حتقيق أو كيــان حتقيق آخر يعّينــه األمني العــام. 
 ويعود لألمني العام قرار الشـــــروع يف العملية التأديبية املتعلقة بأحد الرؤســـــاء التنفيذيني لصـــــندوق أو برنامج

 تابع لألمم املتحدة.
وعند تناول هذه التوصـــــــــــــــية، ميكن دعوة اهليئات التشـــــــــــــــريعية لإلحاطة علماً مبدى قابلية تطبيق  - ١٧

 اإلطار القانوين املذكور أعاله على الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحدة.
 

 ٢التوصية   
آليات خارجية ومســــــــتقلة تنظر في في مؤســــــــســــــــات منظومة األمم المتحدة، التي ليســــــــت لديها   

الطعون في حالة عدم تحديد دعوى انتقام ظاهرة الوجاهة، يكلِّف الرئيس التنفيذي للمؤســـــــســـــــة 
لمعالجة هذا القصـــور لينظر  ٢٠٢٠المعنية المكتَب المعني بإعداد خيارات مناســـبة بحلول عام 

يها في تحديث سياسات فيها الرئيس في الوقت المناسب، وبعرض أي آليات وعمليات متفق عل
 الحماية من االنتقام.

 
ا القائمة  - ١٨ تؤيد املنظمات هذه التوصـــــــــــــــية جزئياً. ففي حني تشـــــــــــــــري بعض املنظمات إىل أن آليا

تتناول التوصــية املذكورة أعاله بالكامل، فإن منظمات أخرى تنظر يف إمكانية اســتحداث آليات للطعون، 
ا حلماية  املبلغني عن املخالفات، وذلك للتعامل مع احلاالت اليت يثبت فيها كجزء من اســتعراض ســياســا

 عدم وجود دعوى انتقام ظاهرة الوجاهة.
 

 ٣التوصية   
ينبغي للرؤســـــــاء التنفيذيين لمؤســـــــســـــــات منظومة األمم المتحدة تحديث الســـــــياســـــــات المتعلقة   

لثغرات التي ، لمعالجة أوجه القصـــــــــــور وســــــــــــد ا٢٠٢٠بالمبلغين عن المخالفات، بحلول عام 
 حددها تقييم وحدة التفتيش المشتركة بشأن أفضل الممارسات.

 
 توافق املنظمات جزئياً على التوصية املذكورة أعاله، وتشري إىل أن هذه التحديثات ينبغي أن تتم - ١٩

ا بالفعل يف  ا حّدثت ســــــــــياســــــــــا يف كل كيان كلما وأينما كان ذلك مناســــــــــبا. وأفادت عدة منظمات بأ



A/73/665/Add.1  
 

18-22510 5/9 
 

ا بصـــدد حتديثها، مســـرتشـــدة يف ذلك بنتائج االســـتعراض. بيد أن معظم املنظمات ترى  ٢٠١٨ عام أو أ
ا الوحدة معايَري مرجعية قابلة للنقاش، وتعرب عن حتفظات بشــأن عدة  يف املمارســات الفضــلى اليت حدد

ا تقّيم على حنو كامل أو صـــحيح األحكام  نقاط حمددة يف تصـــنيفات املمارســـات الفضـــلى، إذ ال يبدو أ
 الفعلية يف املنظمات املعنية. 

تالحظ املنظمات اليت لديها وجود ميداين واســع النطاق ضــرورة النظر ، ١١٨وباإلشــارة إىل الفقرة  - ٢٠
موعة الكاملة من الســـــياســـــات من حيث التكلفة ونوعية الرتمجة على الســـــواء،  يف اآلثار املرتتبة على ترمجة ا

العمل حيتاج إىل شــــــــــــــخص لغته األم هي اللغة املرتَجم إليها جييد اللغة اإلنكليزية إذ ُتظهر التجربة أن هذا 
 بطالقة ويلّم باملوضوع أيضاً. وينبغي النظر يف الرتمجة بصورة أساسية فيما يتعلق بلغات عمل املنظمة.

 
 ٤التوصية   
حدة أن تطلب ، يتعين على الهيئات التشــريعية لمؤســســات منظومة األمم المت٢٠٢٠بحلول عام   

إلى الرؤســـــاء التنفيذيين ضـــــمان التحديد الواضـــــح الســـــتقالل رئيس مكتب األخالقيات، ورئيس 
مكتب الرقابة، ومكتب أمين المظالم/الوســـيط، وفقاً للتوصـــيات الواردة في تقارير وحدة التفتيش 

 JIU/REP/2015/6و  JIU/REP/2011/7و  JIU/REP/2010/3و  JIU/REP/2006/2المشــــتركة (
 )، وأن تقوم هذه المكاتب بتقديم تقارير دورية إلى الهيئة التشريعية.JIU/REP/2016/8و 
 

تؤيد املنظمات هذه التوصــــــية عموماً، لكن عدة منظمات تشــــــري إىل أن أحكامها ترد بالفعل يف  - ٢١
ا احلالية. ا وترتيبا  سياسا

تقالل ترد يف الصــــيغة املقرتحة أعاله، لكْن ترد وتالحظ بضــــع منظمات أن العبارة املتعلقة باالســــ - ٢٢
فيها أيضــــــــــــاً العوامل اليت تتعارض مع ذلك االســــــــــــتقالل. وتســــــــــــتدعي هذه العوامل النظر يف كيفية حتقيق 
االســـــــتقالل الفعلي للوظائف الرقابية، وكيفية مواءمة الشـــــــروط اخلاصـــــــة بكل منصـــــــب (جتديد مدة شـــــــغل 

راك هؤالء الرؤســاء املســتقلني يف اجتماعات اإلدارة العليا حبكم املنصــب املنصــب تلقائياً أو اســتثنائياً، وإشــ
مقابل إشراكهم حسب احلاجة)، وكيفية إدراج هذا الدور ومالك املوظفني الالزمني له يف امليزانية على حنو 

 يتيح االضطالع باألعمال االسرتاتيجية، إضافة إىل متغريات أخرى.
تالحظ املنظمات أن الوحدة ال تســـــــّلم يف حتليلها بأن احلدود الزمنية ، ١٣١وفيما يتعلق بالفقرة  - ٢٣

لشـــغل املناصـــب تؤدي أيضـــاً إىل جمموعة خمتلفة من التحديات، حيث أن فرتة شـــغل املنصـــب (خاصـــة إذا 
كانت قصرية) تؤدي إىل احتمال أن يركز شاغلوها بدرجة أكرب على مستقبلهم الوظيفي الشخصي وليس 

يعملون فيها. ومع أن شــــــغل املنصــــــب لفرتة واحدة طويلة األجل ميكن أن يســــــاعد على  على املنظمة اليت
كفالة االســـــــتقالل، فإنه جيعل عزل الشـــــــخص ضـــــــعيف األداء صـــــــعباً. ويف املقابل، تؤدي إمكانية التعيني 

 ألكثر من مدة واحدة إىل نفس النوع من املشاكل اليت تتعارض مع االستقالل.
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  ٥التوصية   
للرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة األمم المتحدة تطوير أدوات اتصال شاملة، بحلول ينبغي   

، لجميع الموظفين بشــــــــــأن أين وكيف وإلى أي جهة يكون اإلبالغ عن ســــــــــوء ٢٠١٩نهاية عام 
الســـــلوك/المخالفات، بما في ذلك التحرش واالنتقام، وبإتاحة هذه األدوات بجميع لغات العمل 

 في المنظمة.
 

تؤيد املنظمات هذه التوصـــــية عموماً، لكنها حتّذر من اآلثار من حيث التكاليف واملوارد اليت قد  - ٢٤
ا على  تنشـــــــــأ عن تنفيذها واليت مل ُتدرج يف خمصـــــــــصـــــــــات دورة امليزانية احلالية، وتعرب عن القلق إزاء قدر

ة هذه املســـــــــــــــألة من خالل الوفاء باملوعد النهائي املقرتح. بيد أن بعض املنظمات اختذت خطوات ملعاجل
 عقد حلقات دراسية شبكية وإصدار مواد إعالمية.

يف املائة  ٥٦,٥”وتشــــري بعض املنظمات إىل أن التوصــــية تســــتند إىل نتائج اســــتقصــــاء أظهر أن  - ٢٥
م يعلمون على وجــه التحــديــد اجلهــة املعنيــة بتلقي البالغــات عن ســـــــــــــــوء  يبني اتفقوا متــامــاً بــأ فقط من ا

عدم فهم ”، وتتســـاءل كيف خلصـــت الوحدة إىل اســـتنتاج مفاده أن “املخالفات من هذا القبيلالســـلوك/
تأكد من خالل الردود على االستقصاء العاملي للموظفني. وجتد هذه املنظمات أن هذه  “آليات اإلبالغ

بالغ عن سوء العبارة تستند إىل افرتاض خاطئ هو أنه ينبغي جلميع املوظفني أن يعرفوا إىل من يلجؤون لإل
الســـلوك. وترى املنظمات أن ما ينبغي للموظفني معرفته هو أن يف وســـعهم العثور بســـهولة على املعلومات 

 بشأن كيفية اإلبالغ عن سوء السلوك إذا وجدوا أنفسهم يف وضع يضطرهم إىل ذلك.
 

  ٦التوصية   
اءات عمل موحدة بحلول ينبغي للرؤسـاء التنفيذيين لمؤسـسـات منظومة األمم المتحدة وضـع إجر   

من أجل توفير الحماية من االنتقام على نحو اســـــــــــتباقي ألولئك الذين يبّلغون عن  ٢٠٢٠عام 
ســوء الســلوك أو المخالفات، تشــمل إجراء ما يلزم من تقييمات المخاطر وتحديد آليات وموارد 

 الدعم المتاحة بوضوح.
 

مث من الصــــــــعب أن تؤيدها. غري أن بعض ترى املنظمات أن هذه التوصــــــــية غري واضــــــــحة، ومن  - ٢٦
 املنظمات اختذت خطوات لتنقيح سياسات احلماية من االنتقام حبيث تشمل تدابري وقائية.

ا، محاية استباقية  - ٢٧ وتشكك غالبية املنظمات يف أن إجراءات التشغيل املوحدة ستوفر، يف حد ذا
ا يف جمال احلماية من االنتقام تشــــمل بالفعل من االنتقام. وتشــــري بعض املنظمات أيضــــاً إىل أن ســــياســــا

إمكانية توفري احلماية ألي شـــــــخص أو أشـــــــخاص يبّلغون عن املخالفات يف مجيع املراحل، مبا فيها التقييم 
األويل، وعليه فإن وضـــــــــــــــع مبادئ توجيهية أو إجراءات عمل موحدة جديدة ال داعي له، بل يأيت بنتائج 

 عكسية.
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  ٧التوصية   
للرؤسـاء التنفيذيين لمؤسـسـات منظومة األمم المتحدة وضـع إجراءات عمل موحدة بحلول  ينبغي  

للتعامل مع حاالت االنتقام، تشـــــــــــمل قوائم مرجعية وبروتوكوالت محددة في مجال  ٢٠٢٠عام 
 التحقيق وخدمات الدعم واالتصال.

 
ثري منها تســــــــــــــاؤالت ترّحب املنظمات يف الغالب األعم بأحكام هذه التوصــــــــــــــية، لكن لدى الك - ٢٨

بشـــأن جدوى إنشـــاء مزيد من إجراءات التشـــغيل املوحدة عندما تكون هناك ســـياســـات واضـــحة ومفصـــلة 
بالفعل. وتتساءل تلك املنظمات عن وجه االختالف يف تلك اإلجراءات اإلضافية. وتشري كذلك إىل أن 

 لعمليات. النهج املقرتح قد يؤدي إىل عبء إداري غري ضروري ولن يزيد من كفاءة ا
ــا املتعلقــة حبمــايــة املبلغني عن  - ٢٩ وتتنــاول املنظمــات اليت تعكف حــاليــاً على حتــديــث ســـــــــــــــيــاســــــــــــــــا

 املخالفات هذه املسألة من خالل أدوات وتدابري تتماشى مع السياق املؤسسي اخلاص بكل منها. 
 التكاليف املرتتبة ، تشــري بعض املنظمات إىل أن الوحدة مل تتطرق إىل١٨٩وباإلشــارة إىل الفقرة  - ٣٠

ا. فعلى ســــبيل املثال، يرتاوح عدد املوظفني يف مجيع مكاتب األخالقيات، باســــتثناء أكربها،  على مقرتحا
 موظفني، واالنتقام هو والية واحدة من واليات عدة موكلة إىل تلك املكاتب. ٤بني موظف و 

وال ترى بعض املنظمات الصــــــــلة بني هذه التوصــــــــية وبعض النتائج اليت تســــــــتند إليها فيما يبدو:  - ٣١
اآلثار اجلســدية والنفســية اليت قد ترتتب على االنتقام بالنســبة ”، تبّني الوحدة ٢٠٢و  ٢٠١ففي الفقرتني 

ســــــتند تلك العبارة إىل وت. “للمبّلغني عن املخالفات، والتأثريات الضــــــارة لإلبالغ على املســــــتقبل الوظيفي
شخصاً)، وتتساءل املنظمات  ١٧تصورات جمموعة صغرية من األشخاص الذين ُأجريت معهم مقابالت (

عما إذا كان أولئك األفراد أبلغوا عن حاالت ســـــوء ســـــلوك فعلية أو وقعوا ضـــــحايا انتقام فعلي، أو ما إذا 
 كانوا قّدموا فقط ادعاءات غري مثبتة بشأن األمرين.

 
  ٨التوصية   
، ٢٠٢٠ينبغي للرؤســـــاء التنفيذيين لمؤســـــســـــات منظومة األمم المتحدة بأن يكفلوا، بحلول عام   

أن تكون قنوات اإلبالغ عن ســــــــوء الســــــــلوك/المخالفات دون الكشــــــــف عن الهوية: (أ) اكتمل 
إنشــــاؤها وأصــــبحت عاملة؛ (ب) متاحة بجميع لغات العمل في المنظمة؛ (ج) في متناول جميع 

ظفين ومقدمي الخدمات والمســتفيدين؛ (د) مدرجة في ســياســاتها ذات الصــلة؛ (ه) منشــورة المو 
 على نطاق واسع.

 
تؤيد املنظمات هذه التوصــــية، لكنها تؤكد أن الشــــكاوى عندما تكون جمهولة املصــــدر يكون من  - ٣٢

ا وإقامة الدليل عليها بالدرجة املطلوبة أمام  ـــــــــعب يف كثري من األحيان إثبا حمكمة األمم املتحدة األصــــــ
 للمنازعات وحمكمة األمم املتحدة لالستئناف. 

، تالحظ املنظمات أن هناك عدم ١٨٢إىل  ١٧٨وبصـــــرف النظر عن النتائج املبّينة يف الفقرات  - ٣٣
ا للموظفني اإلبالغ عن الشواغل اليت ال تصل إىل حد املخالفات،  وضوح عام بشأن الكيفية اليت ميكن 

ا كان ينبغي منح احلماية من االنتقام فيما يتعلق بتلك البالغات، وبشــــأن الكيفية اليت ينبغي وبشــــأن ما إذ
ا املوظفون من غري مكاتب التحقيق أو الرقابة مع تلك البالغات.  أن يتعامل 
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  ٩التوصية   
، ســــيتعين على الرؤســــاء التنفيذيين لمؤســــســــات منظومة األمم المتحدة ٢٠١٩بحلول نهاية عام   

مان إعداد تقرير ســـــــــنوي يُنشـــــــــر علنًا، مع إيالء االعتبار الواجب للســـــــــرية، بشـــــــــأن ســـــــــوء ضـــــــــ
الســـــــــــلوك/المخــالفــات واالنتقــام. وينبغي أن يتضـــــــــــمن التقرير على وجــه التحــديــد االدعــاءات 

 واالستنتاجات والنتائج، بما في ذلك اإلجراءات اإلدارية المتخذة.
 

ورة إيالء مســـــائل اخلصـــــوصـــــية ومحاية البيانات وإمكانية تؤيد املنظمات هذه التوصـــــية وتؤكد ضـــــر  - ٣٤
تعّقبها اهتماماً شـــــــــديداً. فهذه املســـــــــائل، باالقرتان مع اســـــــــتحالة حمو البيانات من اإلنرتنت حمواً تاماً، قد 
ال أمام رفع دعاوى قانونية  تعّرض املوظفني الذين قّدموا شـــــــــــكاوى إىل ضـــــــــــرر حمتمل، وميكن أن تفتح ا

 نظمة.كبرية ضد امل
وتعرب بعض املنظمات عن حتفظات بشـــأن إدراج معلومات يف تقاريرها عن مجيع حاالت ســـوء  - ٣٥

الســـــلوك واملخالفات، مبا فيها تلك اليت ال تزال قيد التحقيق أو اليت أغلقها مكتب املفتش العام يف مرحلة 
وتنشـــــــــــر منظمات أخرى تلك تلّقي الشـــــــــــكاوى أو أغلقتها اإلدارة اســـــــــــتناداً إىل نتائج حتقيقات املكتب. 

 التقارير داخلياً فقط، مرة كل سنتني، ويُعّد ذلك كافياً.
 

 ١٠التوصية   
، أن ٢٠١٩ينبغي للرؤســاء التنفيذيين لمؤســســات منظومة األمم المتحدة بأن يكفلوا، بنهاية عام   

طة يكون جميع المشـــرفين والمديرين مطالبين بإكمال تدريب خاص في مجال الســـياســـات المرتب
باإلبالغ عن المخالفات وكيفية االستجابة للبالغات المتعلقة بسوء السلوك/المخالفات واالنتقام 

 والتعامل معها على النحو المناسب.
 

تؤيد املؤســـــســـــات هذه التوصـــــية جزئياً. وعلى الرغم من أن عدة منظمات وضـــــعت بالفعل دورات  - ٣٦
التوصــية املقرتحة تقييدية وجدوهلا الزمين غري واقعي إىل حد تدريبية إلزامية، فإن منظمات أخرى تشــري إىل أن 

 ما، وتشدد على أمهية التأكد من أن تكون املعلومات عن مسألة حمددة متاحة ويسهل الوصول إليها.
وتتفق بعض املنظمـــات مع العبـــارة اليت تفيـــد بـــأن هنـــاك فجوة كبرية يف التـــدريـــب على جمـــاالت  - ٣٧

املهارات ”املهارات الشــــخصــــية، مثل إدارة النزاعات والعمل اجلماعي. غري أنه قد يتعّني التخّلي عن فكرة 
ليهم تعلمها )، فاملصــــــطلح قد يعين ضــــــمناً أن يف وســــــع املديرين واملشــــــرفني عsoft skills( “الشــــــخصــــــية

ا وتدريباً ليتســــــــــىن  بســــــــــهولة وتطبيقها بســــــــــرعة، بينما تتطلب هذه املهارات يف واقع األمر وقتاً الكتســــــــــا
ا إىل نتائج ملموســة ميكن أن  ا وإتقا تنفيذها. وتشــري املنظمات إىل أن تلك املهارات تؤدي حني اكتســا

 تزيد فعالية املنظمة.
بشـأن سـياسـات احلماية من  ٢٦٢املرتتبة على العبارة الواردة يف الفقرة وترى املنظمات أن اآلثار  - ٣٨

 االنتقام مل تُبحث على حنو تام يف الفرع ذي الصلة أو يف التوصية ذات الصلة.
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 ١١التوصية   
، أن يجري الرؤســــــــاء التنفيذيون لمؤســــــــســــــــات منظومة األمم المتحدة ٢٠٢٠ينبغي بحلول عام   

للموظفين كل سنتين، لقياس آراء الموظفين بشأن المسائل المرتبطة  دراسات استقصائية عالمية
والمواضـــيع ذات الصـــلة بالمســـاءلة واألخالقيات،  “القدوة الحســـنة على مســـتوى القيادة”بنهج 

 وأن يضعوا خطة عمل شاملة لمعالجة المسائل المحددة.
 

ون هذه االســــتقصــــاءات موجودة تؤيد املنظمات بصــــفة عامة التوصــــية الواردة أعاله عندما ال تك - ٣٩
ل البعض مجع آراء املوظفني بصـــــــــورة منتظمة أو دورية، وليس مرة كل ســـــــــنتني، للســـــــــماح  بالفعل. ويفضـــــــــّ
للكيانات بضــبط توقيت االســتقصــاءات ليتصــادف مع األحداث الرئيســية وأنشــطة املوارد البشــرية، عوضــاً 

 عن االلتزام جبدول زمين حمدد.
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ت الفاملخا عن غنيملبل  اب ةلقعملتات اسار ملمات و اسالسياض عراستا
 دةملتحاألمم ا ةظومنت مايف مؤسس

 عدادإ
 نينو ر أ. ك أيلني
 فيفيع ةئشعا

 ةكملشت التفتيش ا دةوح
 2018 ،يفنج

 دةملتحاألمم ا
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Arabic 
Original: English 

ت الفاخملا عن غنيملبل  اب ةلقعملتات اسار ملمات و اسالسياض عراستا
 دةملتحاألمم ا ةظومنت مايف مؤسس

 عدادإ

 نينو ر أ. ك أيلني
 فيفيع ةئشعا

 ةكملشت التفتيش ا دةوح

 2018يف، نج، دةملتحاألمم ا

 



 

 

 ض:عراستالايق ر ف
 ةكملشت التفتيش ا دةيف وح ة، مفتشنينو ر أ. ك أيلني
 ةكملشت التفتيش ا دةيف وح ةفيفي، مفتشع ةئشعا
 ةكملشت التفتيش ا دةلتقييم، وحالتفتيش و ا ني، موظف لشؤو در شو  ريمن

 ةكملشت التفتيش ا دةلبحوث، وحا نلشؤو  اعديكس، مسر ب اإلييب
 ةكملشت التفتيش ا دةلبحوث، وحا نلشؤو  اعدةأوكيلي، مس ةمير ك
 تاانلبياي، حتليل ار ستشا ، خبرياغايارادإ. مد يفيد
 ةكملشت التفتيش ا دةخلي، وحداب در ، متنسو ر إم نجو 
 ةكملشت التفتيش ا دةخلي، وحداب در ي، متظيمعف دص
 ةكملشت التفتيش ا دةخلي، وحداب در ، متاينفي منات
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 موجز تنفيذي
 غني عن املخالفات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدةاستعراض السياسات واملمارسات املتعلقة ابملبل  
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 ةسيات أسالومعم -أوال
 ةظمنم نم مدح مقلى مقت ع ناء، ب2017 ة لعامكملشت التفتيش ا دةمل وحعمج انر يل يف باحلاض عراستالاج در أ   
ت الفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتات اسار ملماو  تاسالسيا ةليعايف ف رظنلل دةلوحاإىل  ةفالثقالوم و علاو  ةبيللت  دةملتحاألمم ا

يم اسيم ال ،ةياحلما نم ةئمالملات ملستوايالى ع ملبلغنياحصول  انلضم دةملتحاألمم ا ةظومنت مايف مؤسس خيص  اف
 .ماتقنالا
 امعند؛ و ةظمنملايف  ةهاز نلاو  ةلاءملسا رصعنا نم انسياأس رانصعنم اتقنالا نم ةياحلمات و الفاملخا عنغ إلبالاو  

 ديزي اوهذت. الفاملخالسلوك و ا ءسو  عنغ بالإلا عن رادألفاحيجم  ةيفعظم ضنلا نتكو  أو ،ةفياك  غري ةباستجالا نتكو 
 .اهتامليعوتقويض  بشكل كبري ةظمنملا عةبسم رارإلضا رخط نم
 دةملتحاألمم ا ةظومنت مات يف مؤسسالفاملخا عن ملبلغني ةز ر ت ابالات حر ، ظهةضياملا ةلقليلات او نلسال وخال 

بال ةباستجاهتم اظمنيف م ةفيات كراءامللحوظ إىل إجا ارفتقالا اهن، مةب خمتلفاألسب رللجمهو  ةحامتوأصبحت  هتم اغل
 م.اتقنالالسلوك و/أو ا ءسو  عن ةألوليا

 ةلاءللمس ةليعالا يريعاملتف اب ا ملهنو أدت يباسار ت ومماساإىل سي دةملتحاألمم ا ةظومنيف م ةز ار لبات الاحلاهذه  وتشري
ت امليعت و اسالى سيع، ةظومنملاق اطنلى ع نلذي سيكو اض، عراستالا اكز هذر يل يالتت. واباانلكياهذه  اهناليت تتبا

 م.اتقنالا نم ملبلغنيا ةيات ومحالفاملخالسلوك/ ا ءسو  عنغ إلبالات راءاوإج
 نت معليت ج  اى ر ألخائق لواثات و اانستبيالالى ع دو ردلام و اتقنالا نم ةياحلمات اسالسي ض حتليالً عراستالاومشل  
ب اأص  ح نم   400 نم  رأكث   عي ت م  ر جل  يت أات بالاملق  ا؛ و ةكملش ت التفت  يش ا دةيف وح   ةكار ملش ا 28  ل  ات اظم نملا
 ةسدراكيز؛ و ر ت تعام؛ وجممو اتقانت و الفاسلوك/خم ءت سو الاح عن اأبلغو  نلذيا رادألفا نم 17يف ذلك  مبا ،ةملصلحا
 ةظومنت ماق مؤسساطنلى عيت ر ت، أ جالفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتات اسالسيا نبشأ للموظفني ةمليعا ةئياستقصا
 ةتوصي 11 عن ض، فضالً عراستلال ةئيسير لات اجاتنستالائج و اتنلايلي  اوفيم ت.رالتصو اس ال قيأج نم دةملتحاألمم ا
 .ادرةص

 تالفاملخا عنغ إلبالا نبشأ ةملكتوبات اسالسيال الفضلى يف جمات اسار ملما -ا  يناث
ألمم ات اظمنم نم 28م )تشمل اتقنالا نم ةياحلمات اساسي نم ةساسي 23 ةكملشت التفتيش ا دةضت وحعر ستا 
فاملخالسلوك و ا ءسو  عنغ إلبالاب ةلقعملتاى ر ألخا ةخليدالات اسالسياإىل  ندليت تكمل وتستا( ةكار ملشا دةملتحا ت. ال

بالالاحل ةت خمصصاباستجا ا، بصفتهانألحيام، يف أغلب اتقنالا نم ةياحلماب ةلقعملتات اسالسيات هذه اءوج غ ت إ
قنالا نم ةياحلماب ةلقعملتا ةلياحلات اسالسيا يل، تتسمالت. واباءضعألاول دلات الطلب ةباستجات عو/أو و ض ةز ر اب م ات
يآو  نملشمولو ا نملوظفو او  ةشطنألاق اطنحيث  نختتلف م مااً لبا، وغةمليعلا اليتهعاف رب وقصو ار لتضاب غ إلبالات ال
 .اهعمل معالتام و اتقنالاوى دعا نلتخفيف مات راءات وإجامليعته، و او نوق
 ةياللحم ةملكتوبات اسالسياب يتعلق فيمالفضلى ات اسار للمم يريعات مع، و ضاجلتهعاهذه وم رلقصو اأوجه  ديدولتح 
 ةمييادأك ةى مؤسسدمل لعت يالفاملخا عنغ إلبالات اسار ت ومماساويل يف سيد خبري عم رو التشم، وذلك اباتقنالا نم
 ةمعات اانوكي ةحكومي ت غرياظمنوم ةوليد ةت حكومياظمنوم ولينيد اءخلب  ةيعجر ئق مم واثداستخا. ومشل ذلك دةتمعم
 .ةصاوخ
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م وه   ي  اتق  نالا نم   ةي  احلمات اس  اخي  ص سي الفض   لى فيم  ات اس  ار للمم يريع  ام ةمخس   ع  ن ةملي  علاومتخض  ت  
 نل  ذياص اح لألش خا ملت  ايف اإلض ام دعل  ام )ج( اتق نالا نم   ةي احلمات؛ )ب( الفاملخالس  لوك/ا ءس و  ع  نغ إلب الا )أ(

، التحقي  ق فيه  ات و الفاملخالس  لوك/ا ءألويل، وتس  جيل س  و اض عراس  تالا( دت؛ )الفاملخالس  لوك/ا ءس  و  ع  ن نيبلغ  و 
 م.عابشكل  ةسالسيا ة( قو  م؛ )هاتقنالات اغوبال
 نم  ةظم ن. وحتقق ت ك ل مةكار ملش ات اظم نملات اس اسي اس هال ى أسعت ق يمم ًا ر مؤش 22 ةخلمسا يريعاملاوتشمل  
 عض ت جي عر ست  ا دفيه. وق عنللط ةفيائق إضلتقييم واثالى ع ةضت عملات اظمنملا متدليه، وقعلذي حصلت التقييم ا
 ت.التقييماض عيث بدى حتر ج كما  ،ةيعناب اردةلو ات الومعملا

 تالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالا: 1 اريعملا
 ةتياملو اوف ر لظام يشمل اقتنالا نم ةياحلماب ةلقعملتا ةملكتوبات اسالسيال الفضلى يف جمات اسار ألول للمما اريعملا 
وط ر لشا عت جياظمنث متستوف سوى ثال ومل ت.الفاملخا أو لسلوكا ءسو  عنغ إلبالالى ع ملوظفنيا عليت تشجا
 .اريعملا ايف هذ اليهعصوص نملا
 نأب انملفتشتا، توصي ددلصا اهذ ويف .ةظمنفيذي للمنلتائيس ر لا ةلاءهو مس اريعملا اهبذ ةألوثق صلا راءإلجاو  
 ءبس     و  ةلق     عملتات اس     السيا عمجي      نأ نم      دللتأك      بريدات      2020 ع     ا  حبل     ول ةيعير لتش     ات اهليئ     ا دتم    عت
لتحقيق يف اغ و ، لإلبالةملستقلا ةباقر لا ان، مثل جلةسبناملائق رالطات و او نلقا دد  حتاتقنالات و الفاملخالسلوك/ا
ب ار ل ى تض عط وي نت دى ق ر أخ ئف اأي وظ د، وكذلك ضةظمنفيذي للمنلتائيس ر لا دض ةملوجهات دعاءاالا

 (.1 ةلتوصيا) ايالقضاهذه  عمل معالتاحل حمتمل يف امص

  اتقنالا نم ةياحلما: 2 اريعملا
غ إلبالا عند انألماب عرلشخص يشال عليت جتا، و ةملكتوبا ةسالسيايف  ددةحملات امليعلات و اليآلا اريعملا ايشمل هذ 
. وهذه ةجبالو ا ةياحلمالى علشخص ا ات(، ولكي حيصل هذالفاملخا/لسلوكا ءسو  عن رملبكاغ إلبالا عيم )لتشجاتقنالا عن
 للمبلغني دةيعدلا ةئيسير لا ادعو ر لا نم دحام هو و اتقنالا نخلوف ما ن، ألةظمنملايف  ةلاءملسا ةفازيز ثقعلت ةسيام أساألحكا

 اً.جزئي أواً كلي  اإم اريعملا اهبذ ةصاخلات راملؤشات اظمنملا عستوفت جيا دت. وقالفاملخا عن

 غنيم للمبل  دعلامي د: تق3 اريعملا
قنالا أو تالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالالتوجيه يف ام و دعلاوى إىل الشكامو دج مقا حيت   م، وذلك بسببات
 لشخص  ي.اي و اعجتم  الاه اف ر لاو/أو  ةلشخص  يا ةملس  الال وظيفي و/أو املس  تقبل ال ى ع رطاخم   نيتص  ل ب ذلك م   م ا
 .اريعملا ايف هذ اليهعصوص نملا ةثلثالات راملؤشا عت جياظمنم عبر تستوف سوى أ ومل
 ةمستقل ةجيار خ ةليآ دم وجو عدت اظمنملا نم ت يف كثريالفاملخا عن ملبلغنيا ةيام محاظنيف  ةلكبري ا رلقصو اأوجه  نوم 
 دت قاقيألخالامكتب  نيكو  نو عط ةليآ نو د. وبةهالوجا رةهام ظاتقانوى دعلبت يف ام عد ةلايف ح نو علطا عمل معاللت
س الاً ليعفاً ر و دح نم    اةحي ةكبري   ةجدر بك بر ت نأ نميك ةسياحلسا ةلغئل ابامس نئي بشأاهنلاّكم حملا رو د داءليه، وهو أع دحي 
 .ةظمنملا عةلق بسمعتت ةكبري   رطالى خمعاً طوي أيضنت د، وقةلشخصياو  ةينملها ملبلغنيا
مل علا ةظمنمل ةيدار إلا ةحملكمات اانبي امهدعت نو علطات اليآ اليت تتيحها ةفياإلضا نزياملو ابط و الضو اإىل  ةجاحلاو  
ت اظمنم نت مردو  اهعم، وجياتقنالاب ةلقعملتاوى دعالا نم ةئاملايف  66وى يف الشكامي دحل مقاليت حكمت لصا، ةوليدلا

 .نو عللط ةت مستقلاليآإىل  رتفتق

يف  رظ نت ةومس تقل ةجي ار ت خالي آ ايهدليت ليس   ل ا، ةدملتحاألمم ا ةظومنت مامؤسس انملفتشتاوتوصي  
 ةي  عنملا ةفي ذي للمؤسس نلتائيس ر ل ايكل ف  نأب، ةه الوجا رةها  ظ اتق انوى دع  لب   يفا  ع د ةل ايف ح نو ع لطا
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لوق   ائيس يف ر ل ا افيه  رظ نلي رلقصو ا اهذ ةجلعا، مل2020 عا  ، حبلولةسبنات ماراخي ع بوضعينملاملكتب ا
 (.2 ةلتوصيا  )اتقنالا نم ةياحلمات اسايث سيديف حت اليهعت متفق امليعت و اليآض أي عر سب، و ناملا

 التحقيق فيها  و اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاألويل، وتسجيل حاض عراستالا: 4 اريعملا
 ةسالسيايف  ةضحام و اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاظم تسجيل حنت انك  اإذ ما لتقييم 4 اريعملام دي ستخ 
 د. وق ةفاش ف ةي نلزما رألط ا، و ددةم  التحقي ق فيه او  ايالقض ا عم ل م عاللت ةس بناملات راءاإلجات انك  اإذ وما ،ةملكتوبا
 نتك ومل هجي،نت بشكل ماغلبالاتسجيل  عنت اظمنملاظم عت، وختلفت مراملؤشا عفقط جي دةحاو  ةظمنستوفت ما
 ةجي ار خلا ةل اإلحا نم بش أاأحك  وال لس لوك،ا ءت س و اغ يف بال لي نيألو التحقي ق اض و عراستلال ةضحاو  ةينزم رأط اهل

 لسلوك.ا ءبسو  ةلقعملتات اللتحقيق
  عابشكل  ةسالسيا: وضوح 5 اريعملا
 ةوسهل ةضحاو  ةسالسيات انك  اإذ ما م لتقييمد، وي ستخدةجي رةبصو  ةملكتوبا ةسالسيات اسياأس 5 اريعملايشمل  
ت تشتمل اسالسيا عجي نأ نغم مر لالى ع. و اليهع عطالالا نلوقت وميكا رو ر م عم ايثهدوحت اضهعراستاي ر لفهم، وجيا
  رةتس تويف بص و  ال تاظم نملاظ م عم ن، ف  ةلص لات ات ذاللمص طلح ةض حايف و عار ت نغ، وتتضمإلبالاجب الى و ع
ق ةسالسيا ر، وحصةسالسياقيح نض وتعراستت الاليآ اءشنيف ذلك إ مبا ى،ر ألخات راملؤشات امتطلب ةملاك ي  ةيف وث
يف فهم مىت  ملوظفنيا اعدةملس ةم أمثلداستخات، و نت نإلا ةلى شبكع ةظمنملا ةيف صفح الوصول إليهايسهل  دةحاو 

 ت.اسالسياطبق نوكيف ت

 ا  مدملضي قاوسبيل  ةملكتوبات اسالسيا ضعراستا نم ةملستخلصات اجاتنستالا
 ارن ةمق يريع املاض عب ب يتعل ق فيم اأق وى  اضهعراستاى ر ليت جام اتقنالا نم ةياحلمات اساض سيعب نأ يف حني 

 ةظمنأي م ةساسي اءستيفام عد بنَي  22  لات راملؤشا عجي ءت يف ضو اسالسيامل هلذه الشاض عراستالا ن، ف اهبغري 
 ةئ املايف  58.3 نأ . وتب نيمالً ا كاءً ستيفالفضلى ات اسار ملماب ةتبطر ملا ةخلمسا يريعاملا عت جيات متطلباظمنملا نم

، ددلص ا اه ذ ويف مل.الكاب اةلفضلى مستوفات اسار ملماب ةتبطر ملا ةخلمسا يريعاللم ةبلاملقا 22  لات راملؤشا نفقط م
 ةي احبم ةلصلات ات ذاسالسيايث دبتح دةملتحاألمم ا ةظومنت ماملؤسس فيذينينلتا اءؤسر لا انملفتشتاتوصي 

لتفتيش ا دةتقييم وح اهددليت حات رالثغا دوس رلقصو اأوجه  ةجلعامل 2020 عا  ت حبلولالفاملخا عن ملبلغنيا
 .(3 ةلتوصيالفضلى. )ات اسار ملما نبشأ ةكملشت ا

 تالفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتات اسالسيا فيذنلت ةمداعلائف الوظال ستقالا -ا  لثاث
يسير ًا ر و دي دتؤ ئف اوظ اهعجي اءلوسطامل/املظا ناءوأم ةباقر لاتب امك اءؤسر ت، و اقيألخالاتب امك اءؤسر   يف ًا ئ
 نم اهلستقالا. و ةكملشت التفتيش ا دةيف وح ةكار ملشات اظمنملات يف الفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتات اسالسيافيذ نم تدع
ءله، سو  رمب  ال خلدت  أوأتثري أو أي ضغط نو د اضهعراستاي ر ت سيجدعاءاالا نلى أع ملوظفنيا نيطمئ نه أنشأ  ا
ل ى عم تق وم اتق نالا نم  ةي احلمات اس الفض لى لسيات اس ار ملما يريع ال ى. ومعأ ةس لط نم  أو سياسي عباط اذ انأك
 ئف.الوظاهذه  ةليستقالا
 لكثريا نئف، أالوظاهذه  ةليستقالاضت عر ستاليت التحقق ا ةمليعت و بالاملقا نم ةملستخلصائج، اتنلات نبيّ  دوق 
فالسائف الوظا. و ةبقالسا اهر يار يف تق ةكملشت ايش لتفتا دةوح اهتدر ليت أصات التوصياذ فّ نت مل تاظمنملا نم  رلذكا ةل
 ديوج ال ،نآلاوي. وحىت نس رير تق داروإص ةلوظيفاشغل  دة  ما، مهةليستقالالاخيص  افيم انكمشت  رانمؤش ايهدل
 ةباقر لاتب امك اءؤسر  نم ةئاملايف  50 نم رت، وأكثاقيألخالاموظفي  نم ةئاملايف  45  ل ةسبنلاب ةيلوالا ةلفت  ديدحت

 .اءلوسطامل/املظا ناءأم نم ةئاملايف  20 نوأقل م
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با نم ةليستقالالا عد. وي  ةثلثالائف اللوظ ةليستقالالا يريعام انظمتنم إال تستويف ال ،نهرالالوقت اويف   تطل ت امل
ه  ذه  ةليس تقالاى ل  ع نملوظف و ا دتم عت. ويالف  املخا ع ن ملبلغ نياب ةلق  عملتات اس السيافي ذ نم تدعل   ةهليكلي او  ةملي علا
ا إذ اتهعومس ةظمنملامل على ع ةكبري   رطالى خمعطوي نت نأ نميك ةسات حسالومعم عنغ إلبالا عندث لثالائف الوظا
 ذلك. الو عف اإذ ةياحلمالى ع نم سيحصلو هنأ نو دتقعي إذ - اهعنغ ي بلّ  مل
يه، ع ناء. وباهلستقالا انلضم ةيعير شلتا ةهليئافيذي و نلتائيس ر لا نلى كل مع دتمع، تاهر و دث، بلثالائف الوظاو   ل

 او نيضم نأ فيذينينلتا اءؤسر لاإىل  دةملتحاألمم ا ةظومنت مايف مؤسس ةيعير لتشات اهليئاتطلب  نأب انملفتشتاتوصي 
 ا  لوسيط، وفقامل/املظا ، وأمنيةباقر لائيس مكتب ر ت، و اقيألخالائيس مكتب ر ئف اوظ ةليستقالضح الالو ا ديدلتحا

 JIU/REP/2010/3و JIU/REP/2006/2) ةكملش             ت التفت             يش ا دةوح              ريار يف تق              اردةل             و ات اللتوص             ي
قالوظا  هذه د  تق نلى أع(، JIU/REP/2016/8و JIU/REP/2015/6و JIU/REP/2011/7و ت إىل  ةير و د ريار ئف 
 .(4 ةلتوصيا) ةيعير لتشا ةهليئا
 ةألغذيا ةظمنت يف ماقيألخالاموظف  ايهديؤ ليت ا ةوجدملز ا ةلوظيفا ةليستقالالاب ةتبطر ملاى ر ألخات ايدلتحا نوم 
لذي ا) ةوليدلامل علا ةظمنت يف ماقيألخالامل(، وموظف املظا صب أمنينمًا لذي يشغل أيضا) دةملتحالألمم  راعةلز او 

 ةير لبحا ةظمنملات يف اقيألخالا(، وموظف عو نلتاو  سنينجلا بني اةو املسا ة مبسألعينملا ينلفاملوظف اصب نماً يشغل أيض
 ةمي  نللت دةملتح  األم  م ا ةظم نت يف ماقي  ألخالا( وموظ  ف ةب اقر لائ  يس مكت  ب ر ص  ب نمًا ل  ذي يش  غل أيض ا) ةولي دلا
 تاقيألخالاموظفي  أو ملاملظا ناءألم ةوجدملز ا ةلوظيفا نشأ ن(. ومينألماسق نملاصب نماً لذي يشغل أيضا) ةيناعلصا
و دع. وتملوظفنيا ةوثق ةقيداملصا دتفق نأل ةضعر ئف اظلو ال هذه عوجت ملوظفنياف موقف عتض نأ ةباقر لاموظفي  أو
 .اهتهاز نو  اليتهستقالا انضم أجل نماً ديدصب حتناملاهلذه  ةوجدملز ا ةلوظيفايف  رظنلا عادةإىل إ انملفتشتا

 ءو س  ع نغ إلب الات: الف املخا ع نغ إلبالاب ةلقعملتات اسالسيافيذ نلت ةمداعلات راءاإلجات و امليعلا -عا  برا
  اتقنالات و الفاملخاك/لسلو ا

 رشاملبائيس ر لا، إىل دةملتحاألمم ا ةظومنق ماطنلى ع، ادتعو محنلى ع ردت تالفاملخالسلوك و ا ءسو  عنت اغلبالا 
وجلت يف عت اغلبالاظم عم نغ" وأإلبالاجبهم ا"و  نم نت أملستوايالى خمتلف ع نملوظفو ا ر. وذكانألحيايف أغلب 

ت امعند  )أ( امه ملنيعاإىل اً نادستات الفاملخا عن ادةتعملاغ إلبالا ةمليع وتتغري .ادتعملاي ادلقيالتسلسل ا ارإط لق عت
 .ةظمنملا عةو/أو ميس مس اليعلا دارةلإلًا جر غ حإلبالايسبب  امعند)ب(  أو ؛ملوظفنيا اركب  دأح أو ئيسر ب اإم

 ع    ن ا  مسي    ر ت اغ    لبالامي دتق     تالف    املخالس   لوك و ا ءبس    و  ةلق    عملتا وىالش    كا عم    ل م    عالتاغ و إلب   الا -ألف
 ةباقر لاتب السلوك إىل مكا ءسو /تالفاملخا

يف  ةباقر لاتب اإىل مك اهعن ملبلغات الفاملخالسلوك و ا ءت سو الاح ع، بلغ جممو 2016إىل  2012 نم ةلفت ايف  
ت اان بيميدتق نت ماظمنم عسب نتتمك ومل .ةلاح 10 413 اهتاانمت بيدليت قا 23  لا دةملتحاألمم ا ةظومنت مامؤسس
 ةجاحب ةباقر لاتب امك نإىل أ انملفتشتا . وتشريايهدت لاانلبيايف نت تصاليآت يف افختالالات بسبب التحقيقا نبشأ

 اهعنغ إلبالاو  اتهعباأجل مت نت، وذلك مالفاملخالسلوك/ا ءت سو الاحب ةلقعملتات اانلبيا دارةص إلام خاهتما ءإىل إيال
 .ةيوينلبا ايالقضات و اهاجتالا ديدسب وحتناملاحو نلالى ع
 ةمدملقام اقر ألا نلى معأ ةظمنلسلوك يف أي ما ءسو  عنت اغلبالا عدد نيكو  نجح أر ملا نلى ذلك، مع ةو العو  
 ءل سو اض أشكعبب ةتبطر ملات اغلبالا عمل فقط معالتاب ةمكلف ةباقر لاتب اض مكعب نإىل أ رظنل، ابةباقر لاتب امك نم
 .السلوك، وليس كلها
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 تالفاملخالسلوك/ا ءسو  عن غإلبالات اليآ نبشألوضوح ا  عد
ل يشكّ  ن ماكو در ي ملوظفنيا ن، أللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالات و بالاملقال خال ن، مللمفتشتني تبنيم  
يف  اس يم ال ذل ك، ع نغ لإلب ال ال هب اتص الال يت جي ب ا ةجله ا نم وض وح بش أع دك ن اه نأ د، بي ةلفاس لوك/خم ءس و 
تاو نق دتوج القبيل. وحيثما اهذ نت ماغلتلقي بال ددةم ةكزير م دةوح ايهديت ليس للات اظمنملا غ، لإلبال عددةت م
 ارخيت  نيف أ رخلط ا، ويتمث ل مل وظفنياك وس ط اتب ار وث دح ةتيجنلا ن، ستكو اهار و دف أختالضح الاو  تفسري نو دو 
 اعو نأ عجي عنغ إلبالا نيكو  ةإىل أي جهوكيف و  نبوضوح أي تبنّي  نت أاظمنملالى عغ. وجيب إلبالام عد نملوظفو ا

 ات يف ه ذاغ لبالابتلق ي  ةملكلف ات اانلكي اخمتلف  ارو دأ نبشأ ملوظفنياجيب تثقيف  كما  ت،الفاملخالسلوك/ا ءسو 
 .نلشأا
ًا م  اتًا ق اتفايتف ق  مل إذ ،للم وظفني ةملي عالا ةئياستقص الا ةس درالا اهتدغ ه ذه أك إلب الات الي آم فه م ع د ةومس أل 

 ءس   و  ع   نغ لإلب   ال ال هب   اتص   الال   يهم عل   يت ا ةجله   ا ةف   عر ل   ى مع ةس   درالايف  كنيار ملش   ا نم    ةئ   املايف  56.5 س   وى
 دةملتح األم م ا ةظوم نت ماملؤسس  في ذينينلتا اءؤسر لا انملفتشتا، توصي ةملسألاهذه  ةجلعات. وملالفاملخالسلوك/ا

غ إلبالا نيكو  ةوكيف وإىل أي جه نأي نبشأ ملوظفنيا ع، جلمي2019 عا  ، حبلولةملال شاتصات او دأ ربتطوي
م  ل يف علات الغ   عت جبمي او دألاه  ذه  ةح  ، وإباتاتق  نالاش و ر لتح  ايف ذل ك  مب  ا ت،الفاملخالس لوك/ا ءس  و  ع ن
 .(5 ةلتوصيا) ةظمنملا

 تالفاملخالسلوك/ا ءت سو اغبال عم ملعالتاب يتعلق فيما اضر لات مستواي
بنيا نم ةئاملايف  45 ر، ذكللموظفني ةيملعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع دو ردلايف    ءت سو الاح او دم شههنأ جملي

فاسلوك/خم ءسو  او دم شههنأ او ادع نلذياأولئك  بني ن. ومةضياملاخلمس ات او نلسات يف الفاسلوك/خم  عدد انت، كال
 نم ةئاملايف  50و حن ن، ف ةظمنملاحسب حجم  ملوظفنيا دو رديف نتص عندصف. و نلا نذلك أقل م عن اأبلغو  نلذيا

ت اظمنملايف  ةئاملايف  39.3بل امقذلك،  عن اأبلغو  ةلكبري ا تاظمنملات يف الفاسلوك/خم ءسو  او دشه نلذياأولئك 
 ءسو  عن ةئمدا رة أومستم دقو عب ملوظفنياغ إبال ةسبنت انك  دوق. ةلصغري ا تاظمنملايف  ةئاملايف  41.2حلجم وا ةملتوسطا
تا دقو علا أو (ةئاملايف  47.4) دةملا ددةحملا دقو علاب اأبصح رنةا(، مقةئاملايف  51.3لى )علسلوك أا يف  39.3) ةملؤق
 (.ةئاملا
ت إىل الفاس  لوك/خم ءس و  ع ن اأبلغ  و  نل ذيا للم وظفني ةملي  عالا ةئياستقص الا ةس درالال  ى ع جمليب نيا ةس بنت ان وك 
يدالا ةباقر لاتب اإىل مك ة أوتوسطملا دارةإلاإىل  ةمدملقات اغلبالاب ارنةمقاً لى كثري عأ نير شاملبائهم اؤسر   اهغري  ة أوخل
اء ض  عألاول دل  ا أو مالع  إلائط ا)مث  ل وس   ةجي  ار ت خاانإىل كي  ًا دض  ئيل ج  ع  ددأبل  غ  د. وق  ةخلي  دالات او ن  لقا نم 
 هويتهم. عنلكشف ا نو د ةئاملايف  5 ن(، وأبلغ أقل منو انلقاذ افنت إاهيئ أو
 نم كبري  درق عنهتم، اغبال اوملت هبع  ليت ا ةيقر لطا عنهم اضر ى دمب يتعلق فيما، ةسدرالالى ع نجمليبو اب عر وأ 
لى عألاهم هو اضر خيص  افيم ةسدرالالى ع جمليبنياتقييم  انك  اً،مومع. و ةخليدالاغ إلبالات اليآ عجي عن اضر لام عد
 ةسبن بدىنألا بني ةير لبشا رداملو او  ةملتوسطا دارةتقييمهم لإل ان، وكةئاملايف  47.2بلغت  ةسبنب ةخليدالا ةباقر لل ةسبنلاب
 بقليل. ةئاملايف  33وزت اجت
كس عي نأ نت، ميكالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنت اغلبالا امل هبعاليت ت  ا ةلكيفياه اجت اضر لام عد نم لكبريا درلقاو  

 اه ذ نت م اغ لبالا ايتلق و  نجح أر ألا نم نلذيايب، وهم در لتاإىل  نير يدملاو  فنير ملشا ارفتقايف ذلك  مبا مل،او ع عدة
 ةيرعالاجب ابو  اءلوفام عد؛ و ةمليعلا ةسار ملمايف  افيذهنت ةوكيفي ةملكتوبا ةسالسياه دجتس  ماق بنياتسالام عدلقبيل؛ و ا
 قي.استبام بشكل اتقنالا نعملبلِّغ ومام دعل ةسياألسا
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  اقتنالا نعأجل م نت مالفاملخالسلوك/ا ءسو  عن غنيللمبل   قياستبالام دعلا نم دملزيا توفري
 ةبعلصاغ إلبالا ةمليعل خال ملوظفنيام دعل ةزملالا اردملو ات و اليآلا ددحت نم أاتقنالا نم ةياحلمات اسابغي لسيني 
قنالا نعقي ملاستباف بشكل ر لتصالى عت راءاإلجاكز ر ت نبغي أنت. ويالفاملخا أو لسلوكا ءسو  عن يف  اسيم ال م،ات
 نأ نليت ميكات الاحلاملكتب و/أو يف احجم  ة أولسلطات امينايدسبب م باتقنالا اث فيهدحي نجح أر ليت يات الاحلا

 نملوظف  و اى عيس   نبغ  ي أن. ويةلكب  ري ا ادلفس ا أو لغ  شات الاوحب   نير يدمل  ا ارل ق بكب  عل  يت تتامث  ل تل  ك  ةز ر اب نتك و 
قنالا نعسب ملناملاحو نلالى ع دجلهو اسيق نإىل ت ةير لبشا اردملو ات و اقيألخالاو  ةباقر لاب ةيعنملائف الوظاو  ل خال نم مات

ذ اختات اراخي نبشأ ارألفكال ادل تبخال ن، ومةلصلات ات ذاسالسيا نبشأ اليعلا دارةإلاوموظفي  فنير ملشاتثقيف 
 ه.عوقو  ارتظان نم الً دم، باتقنالا رخلط ةضعر  رألكثا ملوظفنيا دةئالف بريدات
لس لوك ا ءس و  نم  ةفيات إض الاح  عك ذلك وق و   عق الو ايف  ن عم فحسب، بل متاتقنالا نعمت ة القياستبالا ةياحلماو  
، ددلص  ا اه ذ ويف .للتحقي ق ةفياإض  اردم م و داس تخايف ذل  ك  مب ا ،ةهق ر م ةطي راوقت بري راءات وإج املي عإىل  ةج احلاو 

 حبل  ول دةم  ل موح  عت راءاإج   عبوض   دةملتح  األم م ا ةظوم  نت ماملؤسس   في  ذينينلتا اءؤس  ر لا انملفتش  تاتوص ي 
 لس  لوكا ءس و  ع ن نيبلغ و  نل ذياقي ألولئ  ك اس تباو ن ل ى ع  اتق نالا نم   ةي احلما أج ل ت وفري نم  2020 ع ا 
 .(6 ةلتوصيا) ةحاملتا اردملو ام و دعلات اليضح آلالو ا ديدلتحاو  رطاملخات اتقييم راءت، تشمل إجالفاملخا أو

  اتقنالاب ةلقعملتا وىالشكا عمل معالتاغ و إلبالا -ءاب
  اتقنالاب ةلقعملتا وىالشكا عمل معالتا ةمليع
ت املي عيف  كنيار ملش ا مل وظفنيا دض  أو تالفاملخالس لوك/ا ءس و  ع نغ إلب الال ى عًا رد ام إم اتق نالاث دحي دق 
ت اسالسياض عإىل ذلك يف ب ار. وي شاهعم نينو عاملتا أو ألصولاحسب  اهب نت مأذو احتقيق أو تاباحس عةجرام
 ءس    و  ايايف قض     ع   ةملتباتل    ك  ع   نم اتق    نالا اياقض    عل م    م   عالتا ةملي    ع". وختتل   ف ةي    احلماب ةملش   مولا ةش    طنألا"  ب   
ت يف اقي ألخالايف مكت ب  ةكزير م رةبصو ًا مسير  اهعمل معالتا نم يكو اتقنالاب ةلقعملتاوى الشكات، فالفاملخالسلوك/ا

توىلام ستالا عند. و ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكاو  راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم ناءستثت اباظمنملا عجي ي  مكتب لشكوى، 
نك  اإذ د مايد، لتحاردةلو ات الومعملاس الى أسع عادة نئي(، يكو دض مبعراستاتقييم أويل )أو  راءت إجاقيألخالا ت ا
ل ا، حت  ةهالوجا رةهاوى ظدع دوجو  ررتق ا. وإذعوق دم قاتقنالا نقول أبعبشكل م ادتقعالاإىل  عفدت ةفياك  ةلدك أناه
 لتحقيق.ائذ إىل عند ةملسألا
م دف ملقاصنإلاوسبل  ةياحلما بريدات نئي بشأاهنلا رارلقا نم، ف اتقنالا عوقو  دأتك التحقيق، وإذال اتمكا  ردومبج 
 عادة نيفوضه. وميك نم أو فيذينلتائيس ر لاتق عالى ع عوم تقعملز اتقم نملا دض ةيدار إلات راءاإلجا نلشكوى، وبشأا
 كم.ا حملام اأم مسي أكبر ، مث بشكل ةظمنملا خلي يفدالا نو علطام جملس اأم ةيدار ت إراءايف أي إج عنلطا

 دةملتحاألمم ا ةظومنق ماطنلى ع  اتقنالا عن ا  مسير ت اغلبالامي دتق
ت الاح عنًا غبال 278ه عجممو  ة ماظمنم 18يف  ددةحملات او نلقات تلقّ  2016إىل  2012 نم ةلفت ال خال 
ذت تام، و اتقان  رةهام ظ اتقانت الاح اهنلى أع ةلاح 62ت دد. وح  ةلاح 34 وى يفالشكامي دمق دةئات لفاتيبر خت 
م اقر ألا ةصح نلتحقق ما نميك ال هنأ حني ويف فقط. ةلاح 20م يف اتقنالاثبت  دلتحقيق. وقا، وأ حيلت إىل ةهالوجا
 ارت مثانك  اهن، ف ةكملشت التفتيش ا دةص وحاختصاق اطنج ار خ عى تقر أخ ةوليدت اظمنم نت ماانبي عم ارنةملقاب

 000 150 نم رأكث عةم جمتمدليت تستخا دةملتحاألمم ا ةظومنت ماق مؤسسايف سي اإليه رظنلا عند لمفتشتنيقلق ل
ت راءاإلج ات و املي علا ةي اى كفدت، وإىل م اس السيايف وض وح  ةمتمل  رت إىل أوجه قصو اانلبيا تشري دموظف. وق

 م.اتقنالات اغبال عم نملو عايت نلذيا ملوظفنيام امه اءةم و/أو كفاتقنالات اغبال عمل معالتاب ةلقعملتا
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 تالفاملخالسلوك/ا ءت سو اغبال عمل معالتاب يتعلق فيما اضر لات مستواي 
 او ر ذك نلذيا، ملوظفنيا عجي نم ةئاملايف  12.8 نأ للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالايف  اردةلو ا دو ردلاأثبتت  
م اتق نلال اض و عر ، تةض ياملاخلمس ات او نلسال خال ةباقر  ةشطنيف أ او كار ش أو تالفاملخالسلوك/ا ءسو  عن ام أبلغو هنأ
لى ع دو ردلايف نتص عندذلك. و  عنفقط  ةئاملايف  40أبلغ  ،ماتقنلال اضو عر م تهنأ او ادع نلذياأولئك  نذلك. وم اءرّ ج
 نم ملوظفنيا عم ارنةملقلى ابعل أعدم مباتقنالا عن اأبلغو  ةلكبري ات اظمنملايف  ملوظفنيا نأ ، يتبنيةظمنملاس حجم اأس
 حلجم.ا ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملا
 نف م، اتقنالا عنمسي ر لاغ لإلبالًا دحاو  اانً كي  ددت حتالفاملخا عن غنيملبلّ اب ةلقعملتات اسالسيا عجي نأ ويف حني 

م دستخا ده قنإىل أ ارم، أشاتقنالا عن اأبلغو  ن، ممللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالايف  كنيار ملشا نم قليالً اً عدد
 ةب  اقر لات  ب امك دخلم  س إىل أح او حن  ت و اقي ألخالات  ب امك دإىل أح   مل وظفنيا عب  ر و حن  ت، وأبل غ او ن  لقاه  ذه  الً ع ف
قنالا عنغ إلبالي ابعادلاي ادلقيالتسلسل ايق ر ط عنحل  عنلبحث اظمهم عفضل م د. وقةخليدالا ئيس ر لام إىل ات
 .ةير لبشا اردملو او/أو إىل مكتب  ةوسطملتا دارةإلاأو إىل و/ رشاملبا
ياستقصالا ةسدرالالى ع نجمليبو اب عر م، أاتقنالات اغبال عمل معالتا عن اضر لات مبستواي يتعلق فيماو   يعالا ةئ  ةمل

مسي، ر لاغ إلبالايت ناق نحصلت كل م د. وقةخليدالاغ إلبالات اليآ عجي عن اضر لام عد نم كبري  درق عن للموظفني
 عمل معالتا عن اضر لا عم ارنةملقفقط. واب ةئاملايف  29بلغ  اضر ل عدلى مع، ةباقر لاتب ات ومكاقيألخالاتب امك اومه
يعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا ملوظفنيا اضر ل عدم نت، ف الفاملخالسلوك/ا ءت سو اغبال  عن للموظفني ةمل
باخن، و ةخليدالاغ إلبالات او نق نم دةحابكل و  يتعلق فيمافض اخنم اتقنالات اغبال عمل معالتا  11بلغت  ةسبنفض 
 فيذي.نلتائيس ر لاب يتعلق فيما ةمئوي ةقطن
  اتقنالات الاح اءإز  دج موحهنإىل  ةجاحلا
ياص غنسلوك. وت ءلق بسو عتت ةيعادت احتقيق اهنلى أع اهعمل معالتا نميك ال ماتقنالات الات يف حالتحقيقا  ب  ةل
قنالاوى دعت ات" يف إثباإلثبا ءبعكس ع"لى تطبيق ع( 23 نم 17)م اتقنالا نم ةياحلمات اساسي كس عم. و ات
قنالا راءإلجات ستتخذ انك  اهن، أنعةومق ةضحاو  ةلدلتثبت، أب ةظمنملاإىل  ةملسؤوليات حيول اإلثبا ءبع ته يف امي ذات
مل  ي علاللتطبي  ق  مه  ل اتاك جتن  اذل  ك، ه ع. وم  ةي احلمملش  مول اباط اش  نلا دم وج  و ع  د ةل  اح ة ويفي  عادوف ر ظ  أي
ت ايف مؤسس  اه عنملبل غ ام اتقنالات الاحل دو دحملا عددلا نأ ت، يف حنياظمنملاض عت" يف باإلثبا ءبعكس ع"  ل
 لسلوك.ا ءسو  نى مر أخ ةلاح ردجم اهنلى أعت الاحلاهذه  ةملعاي مبر يغ دى قر أخ
 رت وف دةم ل موح عت راءام إبج اتق نالات الايف ح  دش، ي ست دةملتحاألمم ا ةظومنج مار ت خاملؤسساض عويف ب 
 ةألسئلا نم دملزيات راءاإلجا. وتشمل هذه ةينو انلقا ةقر ألفاو  ةباقر لاتب ات ومكاقيألخالاتب املك ددةم ةيعجر ئم ماقو 
ص األشخات و الفاملخا عن ملبلغنيا عل ماتصالات وتوكوالر ب ددت، وحتاإلثبا ءبعليت حتول ات التحقيقات وتوكوالر وب
تق نت مالاحلا نيو نو انلقا نو ار ملستشا اض هبعر يست نبغي أنليت يا ةلكيفياإىل  دشر ، وتينيعنملا ت إىل امي توصيدأجل 
ت املؤسس فيذينينلتا اءؤسر لا انملفتشتا، وتوصي ةظومنملاق اطنلى ع اخهاسنستابغي ني ةسار . وهذه ممةظمنملائيس ر 
 ، تش مل اتق نالات الاح  عم ل م عالتل 2020 ع ا  حبل ول دةمل موحعت راءاإج عبوض دةملتحاألمم ا ةظومنم
 .(7 ةلتوصيال )اتصالام و دعلات امدت حتقيق، وخوتوكوالر وب ددةحم ةيعجر ئم ماقو 

  اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالاقص يف نلاهم يف اليت تسامل او علا -ا  مساخ
 ،اض هلعرّ ت أو لشخصا اهدليت شهات الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح عنغ إلبالام عدغ هو إلبالاقص يف نلا 
 اعلقطاموظفي  نم ةئاملايف  32حظ ، الةوليدلا ةئياستقصالات اسدرالاى دإلحاً . ووفقةمياتقنالال عاألفايف ذلك  مبا
يف   ةئاملايف  59ذلك  عن اأبلغو  نسلوك، وبلغ متوسط م ءت سو الام حعالا اعلقطاموظفي  نم ةئاملايف  34ص واخلا

 ءت سو الاح او دم شههنأ للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا نم ةئاملايف  45 ر. وذكنياعلقطا كال
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بلغو نم ةئاملايف  47 نذلك ف  ع، ومةضياملاخلمس ات او نلسال خال الم هبعلى ع او انك أو تالفاسلوك/خم  اهم فقط أ
يماخلام و عالا نياعلقطا نم ثري بكدىنأ ةتبر يف م دةملتحاألمم ا ةظومنت ماانل كيعم جتاقر ألا. وهذه اهعن خيص  اص ف
 .أكب ايً دحت ةظومنملايف  ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملاجه اتو  ت، يف حنيالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالا
، وذلك اءسو  دلى حعم اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالاقص يف ن دوجو  عساق و اطنلى عثبت  دوق 
ت اقي ألخالات ب ايف مك مشلت م وظفني دةملتحاألمم ا ةظومنق ماطنلى ع موظفني عيت مر ت أ جبالال مقخال نم
، ملوظفنيا بني دئالسا رللتصو  انك  د. وقملوظفنيات ابطرا، و نير يد، ومةير بش اردصيي مو اختصامل، و امظ ناء، وأمةباقر لاو 

نت اليمعضهم لعر ت عن داً يدحت اأبلغو  نم نضي بشأاملات يف راءاذ أي إجاختام عدخيص  افيم قا لى ع كبري  م، أتثريات
 غ.إلبالام عدب ةلقعملتا ملوظفنيات راراق
 نو دعي نلذيا نجمليبو ا اهردليت أو اغ إلبالام عدل ةئيسير لاب األسبا نأ للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالائج اتن وتبني 
غ؛ إلبالاب ةلقعملتا رطاملخا ة أوخصيلشاوف املخا  )أ( إىل فئتني اتقسيمه نت، ميكالفاملخالسلوك/ا ءسو  او دم شههنأ

يم رلذي يفكالشخص ا نى، ألر ألخا امهداإح عدتستب ان اللفئتا ناتا. وهةئمالقائف الوظاظم و نلايف  ةلثقام انعداو)ب(   اف
 ادتمعالا نوميك ةئف موثوقالوظاظم و نلات انك  اإذ ما يقّيم نجح أر ملا نت مالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالاليه ع انك  اإذ
 رطاملخاوف و املخا دادتز  نجح أر ملا نلشخصي. وما رخلطامل او عم، وذلك قبل تقييم اتقنالا نيته ماحلم ةفياوك اليهع
 .ةيفعئف ضالوظاظم و نلا نت ئي أار  اإذ ةلشخصيا

 ةلشخصيا رطاملخا أو وفاملخابسبب  غإلبالاقص يف نلا -ألف
 ةلسلطات امينايد
 ةئاملايف  60.4 دتقعئيسه. وير  عنغ إلبالاهي  افسه فيهنملوظف ا دجي نأ نليت ميكاف علضات الاح دأش نم 
يم املستقبل ايف  رئيس سيؤثر لا عنغ إلبالا نأ للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا نم ي ق لوظيفي و/أو ت
يصبح ت، بالامق ةكملشت ا لتفتيشا دةوحهم عت مر أج نلذياوى الشكامي دملقاً . ووفقنيدمتأك م غريهنأ أو ،داءألا
ل، املث ال ى س بيل ع. فةوم عملز ا ةش طنألتبط ابر مل الش خص اصب نم ةجدر ت عتفار  اكلمًا  فعض رلشكوى أكثاحب اص
شخص يف  عنغ إلبالاخيص  افيم، دةحاو  عدا ما ،ةكملشت التفتيش ا دةوح استهدر ليت ات الاحلا عم يف جياتقانث دح

غ إلبالا انليت كاث لثالات الاحلا ويف ملهم.ع دقو عيت هنأ   ة أوظمنملا ملبلغنياصف ن نم رك أكثر ت دلى، وقعأ ةوظيف
لّ افقط، وظل كل  دةحاو  ةلايف حم اتقنالا ع، وقاهن مدىنأ ةتبر  نم ة أولوظيفيا ةتبر لافس ن نشخص م عن افيه ب  غنيمل
 هتم.اظمنيف م
 سنجلا عو ن
ت الاح دنشه نهنأ نيادعيت لالات اجمليبا ةلبياغ غإلبالا نعت نعمتا، للموظفني ةمليعالا ةئياستقصال ةسدراللاً وفق 
يالً ا ءسو  عن اءسنلاغ ل إبالعدم نأ نغم مر لالى عذلك، و  عت. ومالفاسلوك/خم ءسو  بالعدم نم لسلوك أقل قل غ ل إ
تلقى ات اجلهالى ع انملفتشتاح لى ذلك. وتقت عاً ردم اتقنلال نضعر ت نهنأ نيادع اءسنلا نم أكب ةسبن نل، ف اجر لا ت ليت 
 .سنينجلا وت بنيالتفا ةجلعاأجل م نسل مالت ايب و در لتالى ع ةسبناملات يالعدلتال اخدت إاغلبالا

 لوظيفيا علوضا
 ءس و  ع نغ إلبالاقص يف نلى مستوى عأ ن، ف للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع دو ردلاإىل ًا نادستا 
 نبو در ملتا، و نو دقعاملتا، و نيو ار ستشالافيهم  ن، مبملوظفنيا ت غريافئ بني  َكبريدّ إىل حَ  دم يوجاتقنالات و الفاملخالسلوك/ا
 نم ةئاملايف  45و حنف نم، ي صةظومنملاق اطنلى ع. و دةملتحاألمم او ع، ومتطو ةينلفا ةلفئا نم نئو دملبتا نملوظفو ا، و نخليو دالا
ئج اتنلاهذه  ةزز صحعلتمويل. وياو  نةمليز ات اهاجتابسبب  رقملا اهذ عتفر ي نجح أر ملا ن، ومملوظفنيا غري ةيف فئ ةملعالا ةلقو ا
حيث  نم. وماتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالاجح يف ر ألالى عألقل اهم  ةملؤقتا دقو علاب اأصح ن، ألدقعلا عو ن
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ئف اووظ دقو عملهم بع نكو ي عادة ما ملوظفنيا غري ن، ف ينملهاملستقبل او/أو  ةيشعملاب اأبسب ةلقعملتا ةلشخصيا رطاملخا
 .هم أصالً دلوحظ وجو  اإذ ا، هذةظمنلوظيفي للماهليكل ا دىن، وهي يف أةبسهول اهنلتخلص ما نميك
ئم الق  و اجه م يف دراهم وإدق و ع دي دم جتع  د، وذل ك بمل وظفنيا نم م اتق نلال ةض  عر  رأكث  مل وظفنيا ول ذلك، فغ ري 
ملختلف  ةياحلما رم توفاتقنالا نم ةياحلمات اساصف سين نأقل م نف هذه، ف علضاأوجه  نغم مر لالى ع. و داءلسو ا
توفريعتس نبغي أني ملوظفنيا غري نت مافئ ايهدليت لات املؤسسا نأ انملفتشتاى ر . وتملوظفنيا ريغ نت مالفئا  ى إىل 
ق  يح نيف ت رظ نت نبغ ي أنت، وياقي  ألخالال ايب يف جم در لت الوص  ول إىل اتت يح هل م  نص وأاألش  خا ءت هل ؤالالوم عملا

 .ملوظفنيا م لتشمل غرياتقنالا نم ةياحلمات اساسي

 ةهلويا عنلكشف ا نو دغ إلبالات اراخي - ةلشخصيا رطاملخا أو وفاملخا دةح نللتخفيف م نةملمكات اليآلا
 نأ نو دت الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالالى عاً ادر ق ردلفا نيكو  ةهلويا عنلكشف ا نو دغ إلبالا ةليآ اريف إط 
 نم   ذل  ك نأ ح  ني ويف ملبّل غ.بط  ه ابر جي  ب  ال ل  ذيالس لوك ا ءس  و  ع  نغ ل  بالا ةظم نملاتقب  ل  نفس  ه، أي أنب فع رّ ي
( تقب   ل ةولي  دلا ةي  ر لبحا ةظم  نملات و الاتص   ويل لالدل  ا ادحت  الا ناءس  تثت )اباملؤسس   اظ  م عم نلفض  لى، وأات اس  ار ملما
ظ  م عيف م إىل حتس ني ةج احب ةلي آلاه ذه  نملبل غ، ف  ا ةهوي   ع نلكش ف ا نو دت الفاملخالس لوك/ا ءس و  ع نت اغ لبالا
ب اوأصح ملوظفنيا عت جلميالتوجيهاهذه  ةحوإات امهداستخا نت بشأاتوجيه علوضوح يف وضا نم دمبزي تاظمنملا
 .ةظمنملامل يف علات الغ عجبمي ةملصلحا
 في ذينينلتا اءؤس ر لا انملفتش تام، توص ي اتق نالا رطاخم  نم د حدىنلتقليل إىل أاغ و إلبالالى ع علتشجيا ةوبغي 

 ءس    و  ع    نغ إلب    الات او ن    ق نتك    و  ن، أ2020 ع   ا  ، حبل    ولايكفل    و  نأب دةملتح    األم    م ا ةظوم    نت ماملؤسس   
مل علات الغ عجبمي ةحا؛ )ب( متةملعاح  بوأص اؤهاشنكتمل إا : )أ( ةهلويا عنلكشف ا نو دت الفاملخالسلوك/ا
؛ ةلصلات اذ اهتاسايف سي ةجدر ( مد؛ )نيدملستفيات و امدخلامي دومق ملوظفنيا عول مجينا؛ )ج( يف متةظمنملايف 

 .(8 ةلتوصيا) عساق و اطنلى ع رةشو ن)ه( م

 تامليعلاو  ئفالوظاو ظم نلايف  ةلثقا  انعدابسبب  غإلبالاقص يف نلا -ءاب
 او ادع نلذيا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالا لىع جمليبنياغ، وسط إلبالام عدل ةئيسير لاب األسبات انك 
 .ةلعاف ةجلعام ايالقضاجل عائف تالوظاظم و نلا نيف أ ةلثقام عدب ةتبطر م، ماتقانت و/أو الفاسلوك/خم ءسو  او دم شههنأ

غ إلبالاقص يف نلات، سيظل الفاملخا عن ملبلغنيا ةياوى ومحالشكا ةجلعامل ةئمالقائف الوظاظم و نلايف  ةلثقاب اغي ويف
يف  ةئم  القاظم نل  ايف  نيثق  و  ن الل  ذياغ إلب  الابًا حقيقي  ًا م التز ا نمللتزمو ات. ف  اظم  نملا عجلمي   ةئيس  ير لاغل الش  و ا دأح 
 .ةجيار ت خاو نق عن نيبحثو  دهتم قاظمنم
 عن للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا نم ةئاملايف  50ى لع قليالً  ديزي ما بعر ، أعقالو اويف  

، وتق ل ه ذه ةل عاف ةجلعالسلوك ما ءت/سو الفاملخا اياقض ةجلعاهتم ملامظنيف م عةملتبات راءاإلجات و امليعلاثقتهم يف 
 ةيالسلوك ومحا ءسو  عنغ إلبالاب ةتبطر ملائف الوظاظم و نلايف  ملوظفنيا ةثق دةم. وستتطلب زاياتقنالات الايف ح ةسبنلا
 .ةيعير لتشات اهليئات و ادالقيا نم قوايً اً مالتز او  رةفاومتض ةملاشاً دت جهو الفاملخا عن ملبلغنيا
 ائجهاتنو  ايالقضا نبشأ ةفيالشفاإىل  ةجاحلا
 ءس  و  ع نغ إلب  الاقص يف نل اب ةتبط  ر ملام ل او علا رأكث   ةي دت جمراءاذ إج  اخت اب ةظم  نملام ايف قي  ةلثق  ام انع دال ميثّ  
 ةتيجنث" دحي لناً "شيئ نأ ر. وتصو للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع نجمليبو ا اهردليت أو ات الفاملخالسلوك/ا

ت دعاءاالا عنغ إلبالا بني ةإىل فجو  يشري د، قةظومنملاق اطنلى عيت ر ليت أجات بالاملقا نم دأتك ما غ، وهولإلبال
 .ناةجلا ةقبعات و/أو مالفاملخالسلوك/ا ءلوقف سو  ةيدجملات راءاإلجاو 
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ءاإلجاإىل  نو لكثري ا ارش، أةهاز نلاو  ةلاءملسا حتسني اهب نليت ميكا ةلكيفيا عن نملوظفو اس ئل  امعندو    ةيدجملات را
ت اجاتنس تالات و دع اءاالال ى ع ءلض و اتس ليط ًا دي دت، وحتالاحل ائج ات نب يتعلق فيما ةفيالشفا نم دإىل مزي ةجاحلاو 
ه نشأ نت مالاحلا عن ةحلقيقيات الومعملا رشن نإ الو ات. وقدو ج ن، إةم تخذ ةيدار ت إراءايف ذلك أي إج مبا ئج،اتنلاو 
 انملفتش تا، توص ي ددلصا اهذ ويف اً.رادعيشكل  ن، وأةظمنملايف  ةلاءملسا ارزيز إطعفسه إىل تنلوقت ايف ي ديؤ  نأ
يال ع، م2019 ة عا ياهن بينلعوي نس رير تق رشنب دةملتحاألمم ا ةظومنت ماملؤسس فيذينينلتا اءؤسر لا كل   ءإ
يف ذل  ك  د مب  اي دلتحال ى وج  ه ع ، و اتق  نالات و الفاملخالس لوك/ا ءت س  و الاح  ع  ن، ةير ج  ب للس الو ا ارتب عالا
 (.9 ةلتوصيا) ةملتخذا ةيدار إلات راءاإلجا افيه مبا ئج،اتنلات و اجاتنستالات و دعاءاالا

 دةملتحاألمم ا ةظومنحلجم يف ما ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملاب ةلقعملتا ةيوينلبا ئلاملسا -جيم
 نيل، ف التم، واباتقنالا نم ةياحلمات راءات وإجاسافيذ سينيف ت ةم، أقل خب عا، بوجه ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملا 
ت اانلكيايف  نملوظفو ا ر. وذكةلكبري ات اظمنملال يف احلاليه عهو  مما ت أقلاغلبالا امل هبعاليت ت  ا ةلكيفيايف  ملوظفنيا ةثق
لى علسلوك ا يريعام عمل معام تتهتاظمنم ن، أللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالايف  اكو ار ش نلذيا ةملتوسطاو  ةلصغري ا
 نم ةياحلماب يتعلق فيماهتم اظمنت مراءات وإجاسابسي ةفعر أقل م جمليبنيا ءهؤال نإىل أاً أيض دو ردلا ؛ وتشريةيدو أقل جحن
 .ةلكبري ات اظمنملايف  جمليبنيا عم ارنةملقم اباتقنالا
ت اومسؤولي ارو دق أاطن عتوسي ن، ف ةملتوسطاو  ةري لصغات اظمنملاملتأصل يف اأسي ر لامي ر هلالتسلسل اإىل  رظنلواب 
 ن، مةباقر لا انض جلعقبيل ب نم ةليستقالالاب عليت تتمتا ةينلتقا اءةلكفات ات ذاانللكي ةسبنلاب ةصا، وخبدارةإلالس اجم
 نيل ش ؤو مس ؤو  ة أوب اقر لاموظفي   أوملسؤولنيا ارت بكبدعاءاالالق عتت امعند ةلاءملسا نم أكبًا در ق ريوف نه أنشأ
 ت.دعاءاالا عمل معالتايف  ةليستقالالا توفري عن ت، فضالً اقيألخالا
ألمم ا ةظومنحلجم يف ما ةملتوسطاو  ةلصغري ا 20  لات اظمنللم ةيعير لتشات اهليئا انملفتشتاو دع، تددلصا اويف هذ 
 ايشمل هذ نبغي أنت. وياظمنملايف هذه  ةلاءللمس ةملاش رض أطعراستاو  عيف وض ةليعاف رأكث رو د داءإىل أ دةملتحا
تائيس ر لا دم ضاتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات دعاءاالا عمل معالتا ةشط كيفينلا رو دلا  دارةإلافيذي و نل
 ت.اقيألخالاو  ةباقر لائف ايف وظ ملوظفنيا اروكب اليعلا

 أير لاف ختالا  احت او  ةلاءملسا ةفام ثقدعزيز و ع": تادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا" -ا  سادس
 "ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا" -ألف
هو  دةملتحاألمم ا ةظومنق ماطنلى ع ةلياحلاته م مبستواياتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالاقص يف نلا 

ئف اووظ ؛ةفيالكا ةياحلما رتوف ال ة أوضحاو  ت غرياساتتمثل يف  سي رف وقصو عإىل أوجه ض لغ، ويشريقلق اب درمص
يعو  ؛طويالً اً ق وقتر تستغ ة أوضحاو  ت غريراءال؛ وإجستقالالاإىل  رو/أو تفتق ةلعاف غري ةئيسير  غامل تر ت تست اً ق وق

ثقم بشكل مالدعوت رتطو  مل تاداقي دخلصوص، وجو الى وجه ع؛ و ةطر مف ةطيراوقتتسم ببري  أو طويالً   ،ةلاءملسا ةفائم 
 ".دةالقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقاج "هن أو
ياو  رألمو ام اك بزماإلمسا ةفاثق اءسر " إىل إادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقاج "هن ويشري  تصا عن ةملسؤول ف ر ل

 .ةينملها ةلاءملساوح ر طلق نم نم ةقيألخالائ ادملباللقيم و اً وفق
غيري اخدإ نميك ال هنت، أبالاهم مقعيت مر أج نلذيا ملوظفنيا، وسط راءآلام يف عالافق التو ا انك  دوق  ت ت ال أي 
يالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقاج "هن نفيذي، ألنلتائيس ر لا نم ملموس مالتز ا نو د ةلاءملسا ارلى إطع ق مادةل لغ اب ر" أ
ب عرالإل للموظفني ةسبناملات اليآلات و او نلقا ةحم إاتالتز الا ايشمل هذ ن. وجيب أةظمنملايف  ةهاز نلاو  ةلاءللمس ةألمهيا

 م.احت الو يتسم ابحنلى عقهم اتفام عد عن
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 أير لا فختالا  احت ا -ءاب
قنالا نخوف م نو دلف اأي خمر  داءإب أو قاتفالام عد عن بريعللت للموظفني ةحاملتات اليآلا أو تاو نلقا  مات  رم، أ

د ق رظو نم أو أير  داءحلق يف إباوف، إىل عر هو م كما  أي،ر لاف يف ختالالام احت ا ض. ويشريعراستالا اهبذ ةلصلاوثيق 
ض هو عراستالا اهبذ ةصل اأي ذر لاف يف ختالالام احت ال عجي وما .ةظمنملايف  ررةملقاقف املو ا أو تاسالسيا عفق مايتو  ال
 نأي مر لاف يف ختالالا عنحلقيقي ا بريعلتاسبل  نتكو  ا المعند ،الً عث فدث، وحيدحي نأ نحلقيقي ميكام اتقنالا نأ

يل اك نا، هرشاسلوك مب ءلى سو عطوي ني ال ته،اذ دأي، يف حر لاف يف ختالالا نإىل أ رظنل. وابةحالقبيل متا اهذ قل ل
 تراءاإلجات و اسالسيا عقهم ماتفام عد عن بريعلتا عنجم نالام اتقنالا نم ملوظفنيا ةياأجل مح نله معف نلذي ميكااً دج
 .اهم هلادتقان أو
 ةتبطر ت مالاح رألما عقاهي يف و  ةكملشت ايش لتفتا دةوح استهدر ليت ا مبوظفني ةلقعملتات الاحلا عبر  نب مر يق اوم 
 ةملتص  لات اف  ختالالايف  ةت متأص  لالاحل  ا. وه  ذه ةيق  ر لطاأت هب  ذه دألق  ل ب  ال  ى ع أو أي،ر ل  اف يف خ  تالالام اح ت اب
 راثآ، اهل نتكو  نأ نميك أو ،اهل انليت كا، و ادةلقا اركب ة أوملتوسطاتب ر لايف  ينيدار إلا عت مراءاإلجا أو تاسالسياب

ول د) ةجيار ت خاانت لكيالومعملات كشف الاحلاظم ع، ومشل مديدم شاتقانت امليعل كنيا لشا عض جيعرّ . وتةري خط
 عثت جي دأح دوق اً.حقضي الالتقاو  كنيا لشا ةلاستقت ابالاحلاصف نتهى ان م(، يف حنيالعئل إاو/أو وس اءضعأ
 هتم.اظمنخل مدا ادةت حافث، خالدلت حتاز  وما ت،الاحلا
يف  نفي  ذيو نلتا اءؤس ر لايهي     نأي يس تلزم أر ل  اف يف خ تالالام اح ت الس  ليم و ا ارحل و ازي  ز عت نأ انفتش تملاى ر وت  

 نم  عةس او  ةئف ال ى طعحلص ول اأج ل  نهتم ماظمنخل مدا ةئمملالات اليآلاو  ربناملا دةملتحاألمم ا ةظومنت مامؤسس
 .دانملياهم يف  نيف ذلك م نت، مبملستوايا على جيع ملوظفنيا نت مراءاإلجات و اسالسيا نبشأ راءآلا

 للموظفني ةئياستقصالات اسدرالاو  فنير ملشايب در يق تر ط عنه دصر أي و ر لاف يف ختالالا  احت ا زيزعت -جيم
 ةئياستقص الا ةس درالال ى عت اباإلج ا تب ني وإذ .فنير ملش ايب در إىل ت  ةملح  ةج اك حن اه نأ انملفتش تاح ظ تال 
 ءس  و  ع نت اغ بتلق ي بال رألم ال ق عيت امعن د ةمي األماخلط وط ال ى ع نيقف و  فنير ش ملا نبوض وح أ للم وظفني ةملي عالا
 اوجلت هبعليت ا ةيقر لطا اءإز  ديعب دإىل ح اضر لام عد عناً أيض جمليبنيا ةبت أغلبيعر أ دم، فقاتقنالات و الفاملخالسلوك/ا
في  نبشأًا فياإضًا يبدر ت اتلقو  فنير ملشا نم ةئاملايف  30 نأقل م نأاً أيض ةئياستقصالا ةسدرالائج اتنت نت. وبيّ اغلبالا  ةكي
 انكه  نيب وصفوه أبدر لتا ام تلقو هنأ او ر ذك نلذيا نفو ر ملشام. و اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا عمل معالتا
 م.اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا عمل معائم للتملالاحو نلالى عم هعداديف إ ةكبري   ةجدر ب الً عاف
م هن أ نغم م ر ل ، ابةظوم نملاق اط نل ى ع، نير يدمل او  فنير ملشا نأ اهادمف عةئاش رظن ةوجه عنت بالاملقاوكشفت  

ت ةسام ةجاك حناه نيل ف الت. وابةيدار إلات اراملهاإىل  نو ر يفتق مااً ، كثري ةينلتقا ةحينالا نم نموهوبو   دديب مدر إىل 
 ،اعز ن   لاأي و ر ل   اف يف خ   تالالام اح   ت س   ب الناملاح   و نلال  ى عي دلتص   اص   ب يف ناملاغلي ه   ذه اش    اعدةف ملس   دهل  ا

 م.اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا عمل معالتا ويف
 دةملتحاألمم ا ةظومنت ماملؤسس فيذينينلتا اءؤسر لا انملفتشتاف، توصي دهلا ددحملايب در لتاإىل  ةجاحلا ةولتلبي 
ل اص يف جم  ايب خ در ل ت اإبكم   لبنيامط  نير يدمل او  فنير ملش  ا عمجي  نيك و  ن، أ2019 ع  ا  ةي اهن، بايكفل و  نأب
ت الفاملخالس  لوك/ا ءبس  و  ةلق  عملتات اغ  للبال ةباس  تجالا ةت وكيفي الف  املخا ع  نغ إلب  الاب ةتبط  ر ملات اس السيا
 .(10 ةلتوصياسب )ناملاحو نلالى ع اهعمل معالتا  و اتقنالاو 

 ةلاءملسا رألط ةتيجياست ا دصر  داة: أللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا تاسدرالا -لدا
لى مستوى ع نةحلسا ةو دقلاج "هنس القي دةت مفياو دأ لموظفنيل ةمليعالا ةئياستقصالات اسدرالا نتكو  نأ نميك 
ي ت ه ذه ر ل أجاح  ويف .ةلاءملس ا رأط  عت وتتب امدخلائف و الوظايف ن، ولتصلتغيريا دارةت إادراس مبا"، ولقيادةلقيا
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 عضياملو اخمتلف  نلوقت بشأا رلى معز ر حملام دلتقالى علوقوف ا ةظمنتتيح للم نأ نميك اهنم، ف اتظنت اباءاستقصالا
ة قيدات مصاوذ ةلعاف نتكو  ة الئياستقصالات اسدرالا نأ . غريةلفاملخا راءآلا عجلم ةليآ نتكو  نأ نميك كما  ت،ادراملباو 
 .ائهراقبل إج ددةوم ةسومر ووفق خطط م اً،تيجياست او اً فاشف اهلامعستا انك  اإذ إال
 ايهدليت لا، و ةفالشفاو  ةضحالو ا ةحلوكماف و داألهات ا، ذللموظفني ةير و دلا ةمليعالا ةئياستقصالات اسدرالل نوميك 

يا، و ةظمنملامل يف علاخ نا م عن دارةإلات و اداللقي ةمقعؤى متر م دتق ن، أامهداستخائج و اتنلاسم التق ةخط ف ليت ا ةلكي
قاإىل  اهب رظنليت ي  ا ةلكيفيات، و اقيألخالاب ةلقعملتا عضياملو اإىل  اهب رظنليت ي  ا ةلكيفيا، و ةلاءملسا رأط امل هبعت ، أي ادةل
 اءؤس ر لا، 2020 ي، حبلولر جي نأب انملفتشتاتوصي ، ددلصا اهذ ويف ".ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقاج "هن
 ملوظفنيا آراءس ا، لقيتنينكل س  للموظفني ةمليعا ةئياستقصات اسدرا ةدملتحاألمم ا ةظومنت ماملؤسس نفيذيو نلتا

ت، اقيألخالاو  ةلاءملساب ةلصلات اذ عضياملو ا" و ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقاهج "نب ةتبطر ملائل املسا نبشأ
 .(11 ةلتوصيا) ددةحملائل املسا ةجلعامل ةملامل شع ةخط او عيض نوأ

 ا  مدقُ ي ملُضات وُسُبل اجاتنستالا
ليت اتلك  اسيم وال ،دةملتحاألمم ا ةظومنت ماض مؤسسعب نأ يبنياً تقييم ن، ويتضمةلدألزز ابعض معراستالا اهذ 

 دملزيالى عت اظمنملاحصلت هذه  دوق اً.دجياً مدزت تقر أح دت، قاو نس عدةذ نم ةئمائف قات ووظاساسي ايهدظلت ل
 نقيق مدللت د ماإىل ح ةيعق موضو ر بت بطاستجام، و اتقنالا نم ةياحلماب ةتبطر ملات راءاإلجات و اسالسيافيذ نيف ت ةخلب ا نم
 .ةملكتوبا دةجليات اسار ملمات و اسالسياض عم. ويتجلى ذلك يف بالعإلائل اووس ةيعير لتشات اهليئا
 حتس ني ةص لايل ي  مو  م ا إىل ةج ات حباظم نملا عجي  نض أعراس تالا اه ذ دم، يؤكدلتقاض عز براإح نغم مر لواب 
 ءه ؤال ةياقي حلماستبامل بشكل علا؛ و ملبلغنيام دعب ةتبطر ملات اسار ص للممام خاهتما ء؛ وإيالةملكتوبات اسالسيا
 دملزياإىل  ةجا، وحبددلصا اكب يف هذر لا عن ةحلجم متخلفا ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملاظم عم. وماتقنالا نص ماألشخا
يعلام اتسا ةلالفضلى، ولكفات اسار ملما عم ةشيامتم ةملكتوبا اهتاسال سيعم جلاهتمالا نم ءاإلجات و امل  ةيالكفت ابرا
 .ةلصلات ائف ذالوظال ستقالا، و اءةلكفاو  ةليعالفاو 
. دةملتحاألمم ا ةظومنت مامؤسس عجل يف جيعا ج إىل حتسنيا ليت حتتات الاجملالى ع داً  جيعاً طالا انملفتشتات عطلاو  
ان ك  اإذ ةت أمهياذ ف غرياملطا ةياهن، فهي يف ةيداب عدم ت  اتقنالا نم ةياحلماب ةتبطر ملا ةملكتوبات اسالسيا نأ نغم مر لالى عو 
 اءؤسر لاقِّبل  نذلك، م نألهم مائف، و الوظاظم و نلايف  ةيعوموضو  ةفادت هراءا إبجاً ليعوم فدعوم دجمس هو مكتوب غري ما
 .فيذينينلتا
 عجي  ع نيث دحل ام يم عملتمث ل يف تا دينملا عجملتمات اظمنم ومالعإلائط اوسط وس ررملتكاه اجتالاإىل  رظنلواب 

 ةظومنملا عةبسم رارإلضا نت، يكو اظمنملاى ديف إح ةز ر سلوك اب ءسو  ةلاح رظهو  عند دةملتحاألمم ا ةظومنت مامؤسس
 ب.نلذي اباعجلمام اهتالايق ر ط عناً ضحاو  اهر أبس
ذلك  ن، وأةلاءملسا رلى أطعت نال حتسياخديف إ ارستثمالاإىل  ةجات حباظمنملا عجي نإىل أ انملفتشتاوخلصت  

تبالقيم ا دليت جتسا ةلاءملساو  ةهاز نلا ةفاثق ناءلب ةيعير لتشات اهليئاو  ادةلقا اروكب ملوظفنيا نم رةفامتضاً ديتطلب جهو   اهناليت ت
 .دةملتحاألمم ا
لى عبغي ن. وي2020 عام إىل 2019 ن عامم ةلفت ايف  افيذهنلت فيذينينلتا اءؤسر ت للاتوصي عتس رير لتقا نويتضم 
تةيالغاط، هلذه راخنالا، و ةلاءمل للمساش ارإط علوض ةألولويالى سبيل عمل علا فيذينينلتا اءؤسر لا ت اساقيح سين، يف 
 ةس بناملا نو ع لطات الي آغ و إلب الات او ن ، وقةلص لات اذ ملوظفنيائف اوظ ةليستقالاض عراستام، و اتقنالا نم ةياحلما
 نبشأ للموظفني ةئياستقصات اسدرا راءل، وإجاتصالاو  ةيعلتو ات اتيجياست اف، و داألها ددحملايب ر دلتا، و ةضحالو او 
 عمل معاللت دةمل موحعت راءاإج عبغي وضني ةلاءملسا ارل إلطعالفافيذ نلتاأجل  ن. ومةهاز نلاو  ةلاءملساب ةلقعملتائل املسا
ت راءاإج عوض انمبك رةو ر لضا نم نأ كما  م،اتقنالا نعإىل م ةقياستبا رةف بصو دليت هتات، و الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح



JIU/REP/2018/4 

xv GE.18-12385 

با فيذينينلتا اءؤسر لالى ع نيعت يتالتغيري اهذه  ةمداستا ةلام. ولكفاتقنالات الاح عمل معاللت ةمستقل قاج "هن اعت  ةو دل
فاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالام دعأي، و ر لاف يف ختالالام احت ا ع" لتشجيادةلقيالى مستوى ع نةحلسا  ت، وتوفريال
 .للمبلغني ةلعالفا ةياحلما
 يب لتكفل حبلولاقر لا اهر و د ةسار يت إىل ممدعليت ا، ةيعير لتشات اهليئاإىل  موجهتني توصيتنياً أيض رير لتقا نويتضم 

ئف اوظ ن؛ وأفيذينينلتا اءؤسر لا دض ةملوجهات دعاءالالًا ديدي حتدت للتصراءات وإجاساسي د  وجو 2020 عام
شطتهم نأ عنم اتظناب ريار تق نمو ديق ملوظفنيا ءهؤال نسب؛ وأناملاحو نلالى ع ةمستقل ةلصلات اذ نيينهملا ملوظفنيا

يآلا ة أوباقر لا انيق جلر ط عن، ةيعير لتشات اهليئا انملفتشتات دشان كما  .ةيعير لتشات اهليئاإىل  تكليف ر ت أخال ب ى، 
 .افيذهنت عن ةلاءللمس فيذينينلتا اءؤسر لا اعوإخض ةلاءملساب ةلقعملتا اهر قيح أطنو/أو ت عبوض اهتاظمنم
 



 

 



JIU/REP/2018/4 

xvii GE.18-12385 

 تحملتوايا
 ةلصفحا  

 iii  موجز تنفيذي 

 الفصل 
 1  ....................................................................................... ةمدمق - أوال   

 1  .....................................................................ةسياأس تالومعم -ألف
 2  .................................................................... فداألهاو  قاطنلا - ءاب

 3  .............................................................................ةهجينملا - جيم
 6  ............................................................................ يفعار لتا - لدا
 8  .................................................................... تايدلتحاو  دلقيو ا - اءه

 10  ........................................... تالفاملخا عن ملبلغنيا تاسالسي لفضلىا تاسار ملما - ا  يناث 
 10  .............................. تالفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتا ةملالشا ةملكتوبا تاسالسيا ةأمهي - ألف
 10  ... ماتقنالا نم ةياحلما تاساسي لتقييم لفضلىا تاسار ملما تراومؤش يريعام عوض يف عةملتبا ةهجينملا - ءاب

 ةظومنم تامؤسس نم 28 يف ماتقنالا نم ةياحلما تاسالسي اً تقييم 23 عن ةمعا ةوحمل ةيعلتو ا - جيم
 12  ........................................................................ دةملتحا ألمما

 12  ............................... لفضلىا تاسار ملما تراوملؤش يريعاللم اً وفق لتحليلاو  تاملتقييا - لدا
 40  ......................... اً مدق ملضيا وسبل تاسالسيا ضعراستا نم ةملستخلصا تاجاتنستالا - اءه

 49  ........................... تالفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتا تاساللسي ةمداعلا ئفالوظا ةليستقالا - ا  لثاث 
 49  .........................................رصعناو  يفعار ت نم ابلهايق وما ةليستقالالا ةأمهي - ألف
 50  ................ لستقالالاب يتعلق فيما ةكملشت ا لتفتيشا دةوح عن ادرةلصا ةبقالسا تالتوصيا - ءاب

 51  ................................................لستقالالا تراومؤش تاقيألخالا مكتب - جيم
 52  ................................................ ةمستقل ليست ارو دألا ةوجدملز ا ئفالوظا - لدا
 53  ..........................................لستقالالا تراومؤش ةباقر لا مكتب ئيسر  ةوظيف - اءه
 55  ..........................................لستقالالا تراومؤش طلوسيا/ملاملظا أمني ةوظيف - واو 
 57  ...................ماتقنالا نم ةياحلما تاسابسي ةلقعملتا ئفالوظا لستقالا نبشأ تاجاتنستا - ياز 

 ءسو  عن غإلبالا: تالفاملخا عن غإلبالاب ةلقعملتا تاسالسيا فيذنت مدعت ليتا تراءاإلجاو  تامليعلا - عا  برا 
 58  ..................................................................  اتقنالاو  تالفاملخا/لسلوكا

 58  ....................................................................... ادتعملا غإلبالا - ألف
 58  ....................................................تالفاملخا/لسلوكا ءسو  عن غإلبالا - ءاب

 68  .................................................................. ماتقنالا عن غإلبالا - جيم
 75  .................. ماتقنالا تالاح اءز إ دلتوحياو  قاتسالا نم أكب دربق يتسم جهن إىل ةجاحلا - لدا

 77  ........................  اتقنالاو  تالفاملخا/لسلوكا ءسو  عن غإلبالا يف قصنلا يف هماتس ملاو ع - ا  مساخ 
 77  ................... دةملتحا ألمما ةظومنم يف ةئيسير لا غلالشو ا دأح هبوصف غإلبالا يف قصنلا - ألف
 79  .........................................................غإلبالا معدل ةئيسير لا باألسبا - ءاب

 80  ....................................ةلشخصيا رطاخملا/وفاملخا بسبب غإلبالا يف قصنلا - جيم



JIU/REP/2018/4 

GE.18-12385 xviii  

 85  ......................... تامليعلاو  ئفالوظاو  ظمنلا يف ةلثقا معد بسبب غإلبالا يف قصنلا - لدا
 89  .....................................حلجما ةملتوسطاو  ةلصغري ا تاظمنملا يف ةيوينلبا ئلاملسا - اءه

 93  ....... أير لا يف فختالالا  احت او  ةلاءملسا ةفاثق مدعو  زيزعت": ادةلقيا مستوى لىع نةحلسا ةو دلقا" - ا  سادس 
 93  ................................................... "ادةلقيا مستوى لىع نةحلسا ةو دقلا" - ألف
 94  ...................................................... أير لا يف فختالالا ماحت ا يفعر ت - ءاب

 97  ........................................... ترالثغا دس  أير لا يف فختالالا ماحت ا زيزعت - جيم
 تافقر ملا

 Source documents used for the compilation of United Nations system whistle-blower policy best - ألولا 

practices criteria and indicators ................................................................  105 
  31 حىت ةكملشت ا لتفتيشا دةوح يف ةكار ملشا تاظمنملا يف دةملوجو ا تالفاخملا عن ملبلغنياب ةلقعملتا تاساسيلا - اينلثا 

 107  ................................................................... 2017 يسمبد/ألولا نو انك
 - دةتح ملا ألم ما ةظوم نم تامؤسس  يف ماتقنالا نم ةياحلما تاسابسي ةلقعملتا تاسار ملما أفضل تاتقييم - لثالثا 

 109  .............................................................................. ئيسير لا ولدجلا
 2017 عام ةكملشت ا لتفتيشا دةوح قبل نم ةعدّ ملا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالا ةهجينوم تصميم - عبرالا 

 111  .......................................................... تالفاملخا عن غإلبالا تاساسي نبشأ
 118  2016 إىل 2012 نم ةلفت ا لخال اهعم ملعالتاو  ماتقنالاو  تالفاملخا/لسلوكا ءسو  تالاح عن غإلبالا - مساخلا 
 ةس بنلاب) ةجي ار وخ ةخلي دا تاو ن ق إىل ةم دملقا لس لوكا ءس و  تاغ بال عم ملعالتا اءإز  معالا اضر لا تمستواي - سادلسا 

 122  ...................................................................................... (ةملئويا

 تالي آلا إىل ةم دملقا تالفاملخا/لس لوكا ءبس و  ةلق عملتا تاغ لبالا ةجل عام اءإز  اضر لا معدو  اضر لا تمستواي - عبالسا 
 123  ...........................................(ةملئويا ةسبنلاب) ةفيراميغدلا ةلفئا حسب ةفنمص ،ةخليدالا

 ةجي   ار وخ ةخلي  دا تاو ن  ق إىل ةم   دملقا ماتق  نالاب ةلق  عملتا تاغ   لبالا عم   م  لعالتا اءإز  مع   الا اض  ر لا تمس  تواي - نمالثا 
 125  ...............................................................................(ةملئويا ةسبنلاب)

 126  ........................ إىل ةمدملقا ماتقنالاب ةلقعملتا تاغلبالا ةجلعام اءإز  اضر لا معدو  اضر لا تمستواي - عسالتا 
 128  ...ةكملشت ا لتفتيشا دةوح تاتوصي نبشأ ةكار ملشا تاظمنملا اتتخذه نأ بغيني ليتا تراءالإلج عام ضعر  - رشعالا 
 



JIU/REP/2018/4 

1 GE.18-12385 

 ةمدمق -أوال   
 ةسيات أسالومعم -ألف 

لى ع ناء، ب2017 ة لعامكملشت التفتيش ا دةمل وحعمج رانيل يف باحلاض عراستالاج در أ   -1
ت اسالسيا ةليعايف ف رظنلل دةلوحاإىل  ةفالثقالوم و علاو  ةبيللت  دةملتحاألمم ا ةظمنم نم مدح مقمقت 
 انلضم دةملتحاألمم ا ةظومنت مات يف مؤسسالفاملخا عن ملبلغنيا ةياحبم ةلقعملتات اسار ملماو 

 م.اتقنالاخيص  افيم سيما ال ،ةياحلما نم ةئمملالات ملستوايالى ع ملبلغنياحصول 
ت ات يف مؤسسالفاملخا عن غنيملبل ةز ر اب اياك قضنا، هةضياملا ةلقليلات او نلسال وخال -2
تقالايف ذلك  مبا ،ةب خمتلفاألسب رللجمهو  ةحامتأصبحت  دةملتحاألمم ا ةظومنم  رملتصوّ ا ارف

 نلسلوك و/أو خوفهم ما ءسو  عن ةألولياهتم اغلبال ةباستجهتم لالاظمنيف م ةفيات كراءاإىل إج
 دلذي قام اتقنالا رخبطاً ئمدا تبطر ت مالفاملخا أو لسلوكا ءسو  عنغ إلبالام. و اتقنض لالعر لتا
 .ةمدخلا اءهنلوظيفي وإا ارملسا ةقلعر إىل  ةزلعلالتسلط و ا نوح ما، تت ةوتات متفاجدر ث بدحي
 ةهاز نلاو  ةلاءللمس ةسياألسا رصعنالا نم ماتقنالا نم ةياحلمات و الفاملخا عنغ إلبالا -3

 عنغ إلبالالى ع نو ر خآلا نظفو ملو اأ ر جي ال ،ةفياك  ت غرياباستجالا نتكو  امعند؛ و ةظمنألي م
وتقويض  ةظمنملات امليعب كبري  ررق ضاإحل رخط نم ديزي ما ت، وهوالفاملخالسلوك و ا ءسو 
 تاس  ار ت ومماس اإىل سي دةملتح األم م ا ةظوم نت مايف مؤسس   ةز ار لب ا ايالقض ا . وتش رياته عمس
 ت.انالكياهذه  اهناليت تتبا ةلاءللمس ةليعالا يريعاملو ابديب ما لىعتف  مل
ألقل الى ع 60 ادتماعت وأمهيته يف الفاملخا عني ر لفو اغ إلبالا رةو ر ض عباويتجلى ط -4
 اه   نيانقو  ارت يف إط  الف  اخملا ع  ن ملبلغ  نيا ةي  ال محاأش   ك نم   م  ا ش  كالً  اءض  عألاول دل  ا نم  
فاملخا عن ملبلغنيا ةأبمهي رليت تقا ةوليدلالصكوك ا نم ديعدلاإىل  ةفاإلضاب اهذ .(1)ةحملليا  تال

 ةقي اتفا نل، ف  املث ال ى س بيل عيتهم. فاحلم  بريدات ادتماعلى ع اهعتشج أو ولدلا نوتطلب م
ت دتم اع، و ادلفس ائم راج  ع ن نيبلغ و  نل ذياص األش خاحتمي  ادلفسا ةفحاملك دةملتحاألمم ا
 وابر ت، وأوصى جملس أو الفاملخا عن ملبلغنيا ةيامح نبشأاً وذجيمن انً و انق ةيكير ألماول دلا ةظمنم
 ةز بوضوح أولوييب  ومما .(2)تالفاملخا عن ملبلغنيا ةياحلم مشوالً  روأكث عئل أوساث وسداستحاب
 ةقحنم ةساصبه، سينتوليه م نم عبياأس نيف غضو  اً،ر مؤخ درم أصعالا ألمنيا ن، أعملوضو ا اهذ

 .(3)معالا اهذ نحق ميف وقت ال درص رخآقيح نت عن م، فضالً اتقنالا نم ةياللحم
 ايهدل ةكملشت التفتيش ا دةيف وح ةكار ملشات اظمنملا نم 23ك نا، هنهرالاقت لو اويف  -5
 ةلق عى متر أخ  ةخلي دات اس اإىل سي ندم، وه ي تس تاتقنالا نم ةياللحم اهتابذ ةئمات قاساسي
تات اسالسيات هذه اء. وجات وتكملهالفاملخالسلوك و ا ءسو  عنغ إلبالاب  نم ةياحلماب ةلقعمل
 ةباستجات دت ماعو/أو  ةز ر غ ابت إبالالاحل ةت خمصصاباستجا، كانحيألام، يف أغلب اتقنالا

 دةملتح الألمم  ةمعالا انةألوىل لألما ةسالسيا نل، ف املثالى سبيل ع. فاءضعألاول دلات الطلب
لذي ال دجلالى عاً رد عام بوجه تبع، ت2005 عام يف ادرةلصام، اتقنالا نم ةياحلماب يتعلق فيما
ك اته  نالال و س تغالالات ادع اءا ع ن ق، فض الً ع رالايف  اءلغ ذاب ل افط مقنل ا ةمس أل نبش أ أ ث ري
حلكم ابسبب  انك  د، فق2005 ة عامساقيح سينت أما م.لسالات حفظ امليعض عب يف سينينجلا
(، 2012)م عالا ألمنيا دض ومشت ر ساف ةت يف قضيعاز ناللم دةملتحاألمم ا ةمكم عن ادرلصا
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 للمبلغني ةملكفولا ةياحلما م لتأمنياتقنالا نم ةياحلمات اسال لسيعالفاذ افنإلا رةو ر ض لذي بنياو 
 .(4)تالفاملخا عن
 رلقصو اب و ار لتضم تتسم اباتقنالا نم ةياحلماب ةلقعملتا ةلياحلات اسالسيا نيل، ف التواب -6

ت الي آو  ملش مولنيا ملوظفنياو  ةشطنألاق اطنحيث  نختتلف م ماًا لبات، وغامليعلا ةليعايف ف
  .ةلصلات اوى ذدعالا عمل معالتام و اتقنالا نلتخفيف مات راءات وإجامليعته، و او نغ وقالإلبا

 نو دو  ةير ت بس الف املخالس لوك و ا ءس و  ع نغ إلب الاب ةلق عملتام األحك احيث  نم نياتتب كما
 ءخي  ص س  و  ال  ى فيم  عألا رطاملخ  ات ات ذاظم  نس  ب للمنألاه  و  ا. وه  ذةهلوي  ا ع  نلكش ف ا
ت ايملش  ت ات مس تواي اعتف  ار ، و لكب ريا داينملي ا دلوج  و ام  ل مث ل او عت بس بب الفاملخالس لوك/ا
 .ملوظفنيا غري نم ةلكبري ا ةسبنلاو  ةجميانلب ا ةشطنألاو 
زز ع ت ةبيئ  ةهتيئ  انمبك  رةو ر لضا ن، مةلعام فاتقنالا نم ةياحلمات اساسي نولكي تكو  -7
ت امؤسس عمل يف جيعلات امينايدت. وتستلزم ملستوايا على جيع يتنينملها ةلاءملساو  ةهاز نلا
ت اساسي نتكو  نأ - ةقيقد ةكل وظيفيا ف وهيعض نطاليت تتسم مبو ا - دةملتحاألمم ا ةظومنم
قلاوظ امهدع، وتةلعاذ فافنت إاليآب دةومزو  ةملاش رةبصو  ةظمنم ماتقنالا نم ةياحلما  ةئف مست
 سب.ناو محنلى ع
 نم    ةي   ال للحمع   ام فاظ   نق ي   ر ط ع  ن ةلاءملس   او  ةظم   نملا ع   ةل   ى مسع ةفظ   احملاف دوهب   -8
 ةي  اى كفدمل  ةظوم  نملاق اط نل  ى عه ع و ن نألول م  اض عراس تالا ري  ر لتقا اه ذ نم، يتض  ماتق نالا
، وكذلك دةملتحاألمم ا ةظومنت مات يف مؤسسالفاملخا عن ملبلغنيا ةياحلم ةملكتوبات اسالسيا
 .افيذهنلت ةملتخذات راءاإلجات و امليعلات و اسار ملما ةليعالف

 فداألهاق و اطنلا -ءاب 
 دةملتح  الألم م  ةم عالا ان  ةألماكك ل، ويغط ى   ةظوم نملاض عراس  تالا اق ه ذاط نيش مل  -9
ت اس ال ى سيعك ز ر . ويةي ر لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكاو  ةملتخصصا اهتالاووك اجمهراوب ايقهنادوص
ف دام. وأهاتقنالا نم ملبلغنيا ةيات ومحالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالات راءات وإجامليعو 
 هي  ةئيسير لاض عراستالا اهذ

 عنغ ت( لإلبالراملؤشاو  يريعاملات )اسار ملماأبفضل  ةلقعملتات اسالسيا رصعنا ديدحت •
ليه عصوص نملاحو نلالى ع) اهعمل معالتام و اتقنالات الالسلوك وحا ءت وسو الفاملخا

ت اس ايلسا ارنةمق اهب نليت ميكا ةلكيفيام(، وتقييم اتقنالا نم ةياحلمات اسايف سي
 ديدأجل حت نلفضلى هذه مات اسار ملما عم دةملتحاألمم ا ةظومنت ماانلكي ةملكتوبا
 .رلقصو ات وأوجه رالثغا

 ع  ن ملبلغ نياب ةلق عملتات اس السيافي ذ نم تدعل   ةئم القات راءاإلج ات و املي علاتقي يم  •
 ءت س        و اغ       بال عم       ل م       عالتاغ و إلب        الاب يتعل       ق فيم       ا اس       يم وال ت،الف       املخا
أج ل  ن، مامل هبعاليت ت  ا ةيقر لطا عن اضر لام، ومستوى اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا
 .ادةملستفاوس در لاو  دةجليات اسار ملماو  رلقصو ات وأوجه رالثغا ديدحت
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تات اسالسيافيذ نم تدعليت تا ةئيسير لائف الوظال ستقالاتقييم  •  عنغ إلبالاب ةلقعمل
 وأم        ني ةب       اقر لائ       يس مكت        ب ر ت و اقي       ألخالائ       يس مكت        ب ر ت، أي الف       املخا
 لوسيط.امل/املظا

م اتق نالات و الفاملخالس لوك/ا ءس و  ع نغ إلب الاقص نليت تسهم يف امل او علا ديدحت •
 .اي هلدللتص اذهاختا نليت ميكا بريدالتاو 

هج نأي ومر لاف يف ختالالام احت ا عن بريعت للتاظمنملاخل دا دةملوجو ات او نلقاتقييم  •
لس لوك ا نت بش أع التوقا رش نل ةص ل ه ذون" ألادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا"
 ملقبول.ا

 دارةإلاو  نير ش  املبا اءؤس  ر لا ةه  از نو  ةلاءيف مس   مل وظفنياوس  ط  ةلثق  اتقي يم مس  توى  •
وى الشكا عل معاصف وفنو محنلى عمل عالتاب يتعلق فيما ةظمنملا ادةوقي ةملتوسطا
ذي حص ل ل التوجي ه ايب و در لت ام، وتقي يم اتق نالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةملتصلا
 .ةيالغاأجل هذه  نماً مومع نملوظفو او  نفو ر ملشاليه ع

 ةهجينملا -جيم 
 نم ةلفت ات يف الفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتات اسار ملمات و اسالسياض عراستاي ر أ ج -10
 اه   يري عاوم ةكملش   ت التفت   يش ا دةوح   اع   د لقو اً . ووفق   2018يو ام   /رإىل أاي 2017يو ام  /رأاي
قا اهذ عدادت يف إعت باليت ا ةهجينملا ن، ف ةخليدالا املهعت راءاإجو  ةلتوجيهيا ائهادومب ت  رير ل
ت اس  السيا نم  23  م ق ل عق؛ وحتلي  ل متاط نلا عس اض مكت   و عراس  تا راءل ى  إج عش تملت ا
 اردةل  و ائ ق لواثا نم  دةملس تمات ااني للبي عو ن ت؛ وحتلي ل كم  ي و الف املخا ع ن ملبلغ نياب ةلق عملتا
ئج ات  نت و بالاملق  ا نم  اةت مس  تقاحظ  ت، ومالاانس تبيالال  ى ع دو ردل  ايف ذل ك  مب  ا ،ع ةجملمّ او 
 .اصحته نلتحقق ماو  اردةلو ات الومعملا ةاها؛ ومضللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالا

 ةظمنم 28 نم 24ت املوجه للمؤسسا ةكملشت التفتيش ا دةوح انستبيالى عبت اأج -11
 ةكملش ت التفت يش ا دةيف وح  ةكار ت مش اظم نم عبر أ انستبيالالى ع ردت ومل .دةلوحايف  ةكار مش

(، دةملتحاألمم ا)موئل  ةير لبشات ناللمستوط دةملتحاألمم امج ران، وبةوليدلا ارةلتجاكز ر هي  م
ت دراملخ   ابع ينملا دةملتح األم م ا(، ومكت ب ادكت نألو ا) ةمي نلتاو  ارةللتج  دةملتح األم م ا روم ؤمت

لألمم  ةمعالا انةألما ةسام سيد( تستخةللبيئ دةملتحاألمم ا مجرانب اهع)وم اهن، وذلك ألةمير جلاو 
ت ات ذالاحل  ا عجي  نيل ف  الت م، واباتق نالات و الفاملخالس لوك/ا ءئل س و امبس  ةلق عملتا دةملتح ا
 ةم  عالا ان ةألمايف  ةب اقر لات ومكت ب اقي ألخالامكت ب  اه عم ل معات يتاانلكي ايف ه ذه  ةلص لا

 .دةملتحالألمم 
 مالً اش     حتل   يالً  عو ر ملش    اي   ق ر ى فر ، أج    انس   تبيالال    ى ع دو ردل   ا حتلي    ل إىل ةفاإلض   واب -12
ّيمهدةملتحاألمم ا ةظومنت مامؤسس نم 23م يف اتقنالا نم ةياحلمات اسالسي  ءيف ضو  ا، وق
 دةوح   اتهعل  يت وض ا اهتراومؤش  اه يري عات ومالف  املخا ع ن ملبلغ نيا ةي  الفض لى حلمات اس ار ملما
لفصل ايف  رد. وتعملوضو ا اهذ نبشأ ومستقلني جينيار خ اءخب  عم نو عالتاب ةكملشت التفتيش ا
 ت.اسالسيات وتقييم راملؤشاو  يريعاملا عيف وض ةمدملستخا ةهجينملاب ةلقعملتاصيل التفا اينلثا
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ئ ل اأو  ب ني للم وظفني ةملي عا ةئياستقص ا ةس دراًا أيض  ةكملش ت التفت يش ا دةت وح ر وأج  -13
 نم 28يف  ملوظفنيا آراءس القي 2017 يسمبدألول/ا نو انتصف كنوم وفمبن/اينلثا نير تش
 ع ن ملبلغ نيا ةي ات تتص ل حبمالاجم  ةث ثال نبشأ ةكملشت التفتيش ا دةيف وح ةكار ملشات اظمنملا
؛ ملبلغنيا ةيات ومحالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالات راءات وإجاسات، وهي  )أ( سيالفاملخا

ت؛ اقي      ألخالاب ةلص      لات اذ عض      ياملو او  لس     لوكا يريع      ام أو تانو دل      ى م      عيب در لت     ا)ب( 
 ت.اظمنملاخل دا ملوظفنياو  ادةلقا ةلاءمس و)ج(
 عجبمي ملنيعالا ملوظفنيام اأم ةمفتوح للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالات انك -14
بنيا ع. وبلغ جممو ةسيرنلفاو  ةكليزينإلا للغتنيي ابر ، وأ جةلوظيفيات الفئاو  دقو علا اعو نأ لى ع جملي
 عند. و ةلصلات اذ عو ر لفايف  رير لتقا التفصيل يف هذاب ائجهاتن رد، وتاً شخص 15 826 ةسدرالا

 ةت ص  غري اظم نفت إىل منّ وص   دو ردل ات ع ى، ج ّ ر ألخ  ات اانلبي اض ع وب ةس درالائج ات نض ع ر 
 يل التاحو نلالى ع، ةظمنيف كل م ملوظفنيا عدد عإىل جممو اً نادستا ةوكبري  ةومتوسط
ك ز ر ، ومةولي دلا ةي ر لبحا ةظم نملاويل، و دل ا دينمل ا انلط ري ا ةظمنم :ةلصغري ات اظمنملا •

 ع ينملاك ملش ت ا دةملتح األم م امج رانت، وب الاتص ويل لالدل ا ادحتالا، و ةوليدلا ارةلتجا
، ومكت ب دةملتح األم م ا، وموئ ل ادكت نألو از، و دإليا/ةير لبش ا ناع ةملاقص نوس بفري 
ي دي لب ا ادحت الا، و ةمليعالا ةحالسيا ةظمن، ومةمير جلات و دراملخ ابعينملا دةملتحاألمم ا
 .ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملاملي، و عالا

 ةظمن، ومةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا، و راعةلز او  ةألغذيا ةظمن  مةملتوسطات اظمنملا •
 دةملتح األم م اوق ندس كو، وص نليو ا، و ةللبيئ  دةملتح األمم امج ران، وبةوليدلامل علا

 دةملتح األم م ا ةو(، وهيئ دي نليو ا) ةيناعلص ا ةمينللت دةملتحاألمم ا ةظمنم، و انللسك
 ةملي  عالا ةظم نملا(، و ةأر للم  دةملتح األم م ا ة)هيئ   ةأر مل ا ومتك ني س نينجلا ب ني اةو اللمس 
 .ةير لفكا ةللملكي

ت حف    ظ املي   عيف ذل   ك  ا)مب    دةملتح   الألم    م  ةم   عالا ان   ةألما  ةلكب   ري ات اظم   نملا •
 نلش ؤو  ةميالس ا دةملتح األم م ا ةئي، ومفوض يامنإلا دةملتحاألمم امج رانم(، وبلسالا
، عيار ملشات امدخل دةملتحاألمم ا، ومكتب ةللطفول دةملتحاألمم ا ةظمن، ومجئنيلالا

 دىنألاق ر لش    ايف  ينينلفلس    طيا جئ    نيلالاوتش    غيل  ةث    اإلغ دةملتح    األم    م ا ةل   اووك
 .ةمليعالا ةلصحا ةظمنملي، ومعالا ةألغذيامج ران(، وباو نر ألو ا)

ت اه اجتالاإىل ًا نادس تا، ةظم نملات حس ب حج م اانلبي ايف نتص  انملفتش تات ار خت او  -15
 ةكار ملشات اظمنملات يف اسالسيام و املهاو  ةلاءملسا روق يف أطر لفا عن ت فضالً اانلبيايف  دةئالسا

 ةسدرالا عدادإ ةهجينم عنصيل التفا نم دلى مزيع عطالالا ن. وميكةكملشت التفتيش ا دةيف وح
 .عبرالافق ر ملايف  ةئياستقصالا

ض. مشلت عراستالال ص خالاأشخ 408 عت مبالايت مقر إىل ذلك، أ ج ةفاإلضواب -16
 دةيف وح ةكار ملشات اظمنملا نم 27 نماً رادت أفبالاهم مقعيت مر أ ج نلذياص األشخا ةنَ ي ّ عَ 
مآراست قيت ا(، ادكتنألو ا ناءستث، ابةكار ملشات اظمنملا ع)جي ةكملشت التفتيش ا  عدب عن اؤهم إ

 ةللبيئ دةملتحاألمم امج رانويل وبدلا دينملا انلطري ا ةظمنم ةلايو، يف حدلفيول ابدالتايق ر ط عن
 ةظم  نم 24 ةل الشخص ي، يف حا رحلض و اب أو ،ةملي عالا ةحالس يا ةظم نوم دةملتح األم م اوموئ ل 
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 .ن   ا، وفيياوم  ر ي  س، و ر واب ك،ر يوي  و ن، و ن  دني   ف، ولن، وجنغاه  ن، وكوبانم  عيف  اه  ار مق دتوج  
 - ةلي التائف الوظا نيشغلو  نلذياص األشخا عت مبالايت مقر ت، أ جاظمنملاهذه  عجي ويف
ت، اقيألخالامهم(، وموظفو مكتب امه نو ديؤ  نت )أو ماظمنملا اءؤسر ت، وهي  دوج احيثم

بشا اردملو ا، وموظفو اءلوسطامل و املظا ناء(، وأمنحملققو افيهم  ن)مب ةباقر لاوموظفو مكتب  ، ةير ل
. للم   وظفني نيو نو انلق   ا نو ار ملستش   ا، و مل   وظفنيا، وممثل  و ةي   نو انلقا نلش   ؤو اوموظف  و مكت   ب 

 ةب   اقر لاب ةي  عنملا ةيار ستش  الا ن  ةللجا اءض  عأ عت م   بالامق  ًا ي  ت أيض  ر إىل ذل  ك، أ ج ةفاإلض  واب
 .ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملاو  او نر ألو ا نيف كل م ةخليدالا

 ةحملكما) عبر ألا دةملتحاألمم ا ةظومنكم ما يف م ملسجلنيا عماً ت أيضبالايت مقر وأ ج -17
 دةملتح    األم    م ا ة، ومكم   دةملتح    الألم    م  ةي   دار إلا ةحملكم    ا، و ةولي    دلام   ل علا ةظم    نمل ةي   دار إلا

 ةوضعر ملام اتقنالاب ةلقعملتا ايالقضالى عف عر ( للتاو نر لألو  عةبالتات عاز ناملا ةت، ومكمعاز ناللم
ًا ار و دأ نو دي ؤ  اه نيعئف باص يف وظ اأش خ عت مبالامقًا أيض انملفتشتات ر كم. وأجا حملالى ع
 نو دض ي و عراس تالاب ةت ص لاذ آراءيهم دل  أو م،اتق نالا أو لس لوكا ءئل سو الق مبسعتت ددةم

 دة، ووحدةملتحاألمم اي يف دار إلالتقييم ا دةوح نم . ومشل ذلك موظفنياليهع ملفتشتنيا عإطال
يعلاسيق نم، ومكتب تلسالات حفظ امليع دارةط يف إابضنالالسلوك و ا يامنإلات امل  رع، وفةئ

ص اخل ا ررملق ا، و ةمي ر جلات و دراملخ  ابع ينملاللمكت ب  عبالتا ةيادقتصالائم راجلاو  ادلفسا ةفحامك
 .بريعلتاأي و ر لا ةير حلق يف حا ةيازيز ومحع بتعينملا

يما ادةملستفاوس در لاضلى و لفات اسار ملما نبشأ راءآلالى عحلصول اأجل  نوم -18 علق ف  يت
يضبالايت مقر ى، أ جر ألخا ةوليدلات اظمنملات يف الفاملخا عن ملبلغنيا ةياحبم  ملوظفنيا عمًا ت أ
، اير ملالالسل و از و دإليا ةفحاملي ملكعالاوق ندلصا، وهي ةوليدلات اظمنملا نم ةمتثيلي ةنَ ي ّ عَ  نم ينيعنملا
يايف  ةمينلتاو  نو عالتا ةظمنيف، ومنج يف رألمحاللصليب  ةوليدلا نةللجاو  ي يف ادقتصالا دانمل
يت ر إىل ذلك، أ ج ةفاإلض. وابةصمعالا نطنشاويل يف و دلاك نلباويل، و دلا دقنلاوق نديس، وصر اب
 .ملبلغنيا ةيايف مح ةيدرالالتخصص و اذوي  نم اءخلب او  ةجيار خلات اانلكيا نم عدد عت مبالامق
 اعجتمالا ناءيف أث اهت أوالان، كةكز ر ت ماقشنام راءإلج تنيعجممو  انملفتشتاظمت نو  -19
 36ل اد، حي ث تب اوم ر ف يف راألط ا ع ددةملتات اظمنملاب ةصاخلات اقيألخالا ةوي لشبكنلسا

ت الفاملخالس    لوك/ا ءت س   و الاح     ع   ن مل   وظفنياغ م إب    الع   دب اأس    ب نبش   أ راءآلاًا كار مش   
 ةأس    ئل علوض     ةك    ز ر ملا ةي    اعجلما ةقش   ناملا نم     ةملستخلص    ائج ات    نلامت دس    ت خاو  .(5)ماتق   نالاو 
 عي ت م ر أج دفق  ةي انلثا ةك ز ر ملا ةقش ناملا أم ا .عملوضو ا اهذ نبشأ ملي للموظفنيعالا اءستقصلال

 نهتم بشأعاس توقالتماض ر يف، بغنج عةيف جممو  اءضعهم أ نلذيا، ةئمدالات اثعلبا نم ممثلني
 .(6)"ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقاج "هنو  ةظيمينلتا ةلاءملسا

بلغو  نلذيا بقنيالساو  لينياحلا ملوظفنيا نم 17 عت مبالامق انملفتشتات ر وأج -20  عن اأ
 ديعدلاإىل  نتمو ني رادألفا ء. وهؤال2012 عام ذنم ماتقان أو تالفاخم أو سلوك ءت سو الاح
 (ةي  نطلو او  ةولي دلا) ةي نلفاو  ةي  دار إلا لفئت نيايف  امل و ع، و دةملتح األم  م ا ةظوم نت مامؤسس  نم 
ت بالاملقاهم عيت مر أج نلذياص األشخا دد. وح  دانمليا ر ويفملقا، يف ةمعالات امدخلا ةفئ ويف
ألم   م ا ةظوم  نت مات يف مؤسس  اقي  ألخالات  ب اإىل مك انملفتش  تا ائل وجهته  اس  ر ي  ق ر ط ع  ن
 نأ ملفتش   تنياغه  م بطل  ب إلبال بقنيالس   او  لينياحل  ا مل  وظفنياب اهر و دتص  لت ب   ال  يت ا، دةملتح  ا

 ع ددًا أيض  درإىل ذل ك، اب ةفاإلض . وابعو ر ملش اي ق ر إىل ف ةي اعلت ه طو اح عنهم نكل م  ثديتح
 هتم.الاح عنيث دللح ةكملشت التفتيش ا دةوح عصل مالتو ت اببالاهم مقعيت مر أج نمم
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يق ر ط عن رةشاملبابتهم ر جت نير خآلا عم 17  لاص األشخا ءهؤال نم دحال كل و ادوتب -21
ل ى عت بالاملق اك زت ر لت ه. و احب ةلق عمت ةيندمس ت ةل دمي أدوتق  انيس تبالال ى ع دو ردت و بالامق 
ءاإلجات و امليعلات(، و دوج نم )إاتقنالاو  ةلفاملخالسلوك/ا ءسو  ةلاح عنويل الاغ إلبالا ت را
، ةمسي  ر لات اس  السيائ  ق يف واث ردو  م  ا إىل ةس  بنلت اباغ  لبالاه  ذه  عم  ل م  عالتات يف ع  ت بال يت ا
 غ.إلبالاكي بسبب ا لشالى عي اعجتمالا - فسينلا رألثاو  ت،اغللبال ةئياهنلا ةتيجنلاو 

 مل وظفنيات الايف ح  اردةل و ام اتق نالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنت اغلبالاومشلت  -22
(، ةلسلطال امعستا اءةوإس دقو علا ديدم جتعد، و ينيعلتاو  ةقيلت او  داءألات اتقييم نت )بشأاتظلم
م اح   ت ل   ق ابعتت ايا( وقض  ادلفس   ال و احتي   الاحل و اص  ملاب ار م )تض   ع   الاحل الص  ل   ق ابعتت اياوقض  

س احلسا عبالطا(. وبسبب ةظيمينلتات راءاإلجات و اسالسيا نت بشأافخلالاأي )ر لاف يف ختالالا
يف  اردةلو ات الومعملا اةهامض نم انملفتشتا نتتمك مل ،ةير لسالى ع ةفظاحملاأجل  ن، ومعضياللمو 
غا ديدلى حتعكيز لت ا انت، كالاحلابتلك  يتعلق يماف. ولذلك، ملوظفنياب ةلقعملتات الاحلا ث ت رال

 ت.راءاإلجات و امليعلايف  رلقصو ات وأوجه اساي للسيعملوضو احملتوى اق اطنيف 
ل ى ع دو ردل ايف  اردةلو ا، راءآلات و الومعملا نم ةملالكا عةجملمو ا عمل معالتاى ر ج دوق -23
 نم دهو عملا ةير لسام احت الاً ، وفقللموظفني ةيملعالا ةئياستقصالا ةسدرالات و بالاملقاو  انستبيالا
ت الاحب    يتعل  ق فيم  اص ابوج  ه خ   رحل  ذات   وخي  ع  ن ، فض  الً ةكملش  ت التفت  يش ا دةب وح  ان  ج
؛ عةجملما دو ردلاألول ام املقايف  رير لتقاكس عت. ويبالاهم مقعيت مر أ ج نلذيا 17  لا ملوظفنيا
 .اً قإطال اهدر مص ري ذك ال لتوضيحاض رال ألغاأبقو  ادستشهالا عندو 

  يب نيوالً دج  رش عالاف ق ر ملا ن، يتض ماهدص ر ته و افي ذ توص ينوت ري ر لتقاول ن ات ولتيس ري -24
 دد. وحي ةط الإلح أو تراءاذ إج اخت اأج ل  نم  ةي عنملات اظم نملام إىل دق   دق  رير لتقا انك  اإذ ما
 ةيعير ش  لتات اهليئ  اب ان  ج نم   اهنبش  أ راءذ إج  اخت  ات تتطل  ب التوص  يات ان  ك  اإذ م  ا ولدجل  ا

 .فيذينينلتا ايهر يدب مانج نم ة أويعنملات اظمنللم

 يفعار لتا -لدا 
لى عض. و عراستالاو متسق يف حنلى ع ةمدملستخا ةئيسير لات املصطلحا نم عددك ناه -25
ت اس السيائق ى يف واثر إىل أخ ةمؤسس نلكل مصطلح خيتلف م ددحملايف عر لتا نأ نغم مر لا
 ةكملشت ا رصعنالات هذه عج   ديف. وقعار لتايف  ةكملشت ا رصناعلا نم عدد ديدحت ن، ميكةمسير لا

 ه.دانأ اردةلو ا ةمعالايف عار لتالتوصل إىل ا ةبغي
ت يف الفاملخالس لوك/ا ءس و  ع نلكش ف ات هو الفاملخالسلوك/ا ءسو  عن غإلبالا •

ت او ن  لقاى دغ إىل إح  إلب  الا نيك  و  نم  ل. وجي ب أعلال  ى ع ةئم  القا ةق  العلاق اس ي
 ".ةياحلماب مشموالً اً طاشنشكل "حىت ي ددةحملا

 ةهيئ  ة أولي آإىل  ةلفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالاهو  ةياحلمملشمول اباط اشنلا •
 لتحقي  قات املي  ع عم   نو ع  التاًا أيض   ةي  احلماب ةملش  مولا ةش  طنألا. وتش  مل ةس بنام
 ألصول.احسب  اهب نملأذو اقيق دلتا أو

ثامالتز وظف الملال امتثام عدإىل  ةلفاملخالسلوك/ا ءسو  يشري • ي ألمم اق اته مبوجب م
ت راشو نملا نم اهغري  دة أوملتحاألمم اي ملوظفي دار إلاسي و األسا منياظنلا، و دةملتحا
توقالسلوك ا يريعام راعاةم معد أو ،ةلصلات اذ ةظيمينلتات اسالسياو  ةيدار إلا  نم عمل
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 ل   ىع داءت  عالا  رحلص   ا ال لاملث  ال  ى س   بيل عويل. ويش  مل ذل   ك، د دينموظ  ف م   
س    ب ايف ذل   ك لتحقي   ق مك مب    ا ،امهداس   تخا اءةإس    ة أوظم    نملال ات وأم   و اممتلك   
س  ب اص ب لتحقي ق مكنملام داس تخا اءة؛ وإس  رخ آس ب لش خص امك ة أوشخص ي
 "عةو ر مش    ت غ   ريم  والعتلق   ي " أو ؛ وطل   برخ  آس   ب لش   خص امك ة أوشخص  ي

 ط    ؤ؛التو اه؛ و راإلك    اي   ب؛ و ر لتخا؛ و ادلفس    الغ    ش(؛ و ا) رلتزوي   ا دم    عوى؛ وتاش   ر  أو
قنالاو  ةلتمييزيات اسار ملماسي؛ و نجلاش ر لتحات؛ و ايقاملضاس؛ و ختالالاو  يف  مبا م،ات

ض عار ؛ وتةلسلطال امعستا اءة؛ وإسةومعملز ات الفاملخا عن ملبلغنيا نم ماتقنالاذلك 
 ري   ر لتقام  ل ا" يف كةلفاس  لوك/خم ءل "س  و امعس   تا انملفتش  تات ار خت  ا دحل. وق  املص  ا

ق ار لفاو أفضل حنلى عكس ع، ولكي يامهدأح عدستبي   ال ، حبيثملصطلحنياليشمل 
 .28  لا ةكار ملشات اظمنملات اساق يف سياطنلايف 

بهرشامب غري ر أوشابشكل مب ارمل ضعه أي نف أبعرّ ي    اتقنالا •  ددم ي ه أو ، يوصى 
 ةش  طنك يف أار ش  ة أولفاس لوك/خم ءس و  ع نأبل غ  نش خص س بق أ دفم ذ ض ني   أو ب ه
 ".ةياحلمط مشمول اباشنلق "بعيت نق، جيب أالسيا اهذ م، يفاتقنالا. و ةبياقر 

لكشف ا ةين نحس عنمه اتز اع نلعي أو لذي يكشفالشخص اهو  لشكوىا  دمق •
 م.اتقان ة أولفاخم أو سلوك ءسو  ةلاوث حدل حاحتماب دت تفيالومعم عن

لتحقي  ق، اكي  ز ر ت رم  و  نل  ذي يك و الش  خص ا( ه و عملوض  و ا)أو  لتحقي  قا عموض و  •
 لتحقيق.ا راءإج ناءت يف أثعليت ج  ا ةلدألامبوجب  عاء أوادمبوجب  اإم

 ةلدألا، وتقييم هذه اهنوأتمي اوحفظه ةسياألسا ةلدألا عج ةمليعهو  ألويلالتقييم ا •
 ه.ر يب  ما له اهعنغ ملبلّ ات الفاملخالسلوك/ا ءت سو ادعاءالتحقيق يف ا انك  اإذ د مايدلتح

 ةح املتات، الوم عملا تش ري امعن دش أ نت  (اتقنالا ن)بشأ ةهالوجا رةهالظاوى دعلا •
(، ةباقر لامكتب  أو تاقيألخالام )مكتب اتقنالالذي يتلقى شكوى ا ددحملا انللكي
م ل علاو  ةي احلمملش مول اباط اش نلا ب ني ةئم اق ةس ببي ةق الع دجح وجو ر ملا نم نإىل أ

ياملكتب ا رريق امعندبه. و  دده   أو لشكوىام دلى مقع علذي وقا ارلضا  رظنلذي 
 مل.احتقيق ك راءإىل إج ةملسألال ا، حت  ةهالوجا رةهالشكوى ظا نم أاتقنالايف شكوى 

يقصا اعدلقو ا ة أولتوجيهيائ ادملبا نم عةل ذلك( هي جممو عفن اذا)مل ةسالسيا •  دليت 
 ت.راءاإلجات و رارالقالى ع لتأثريا اهب

 .ةتيجنتوصل إىل لاأجل  نليت ت تخذ مات راءاإلجا نم ة سلسلعينله( تعفن ا)م ةمليعلا •
 .امل معم باللقي عملتباتيب لت او  ةيقر لطا( هو نم عل ذلك، ومىت ومعفن)كيف  راءإلجا •
 نل يت تض مات اليآلات و راءاإلجاو  يريعاململ ابالشا ةظمنملام التز اهو  ةلاءملسا ارإط •

، رطاملخاس الى أسع داءألا دارةئج وإاتنلم ابالتز الالى ع دد. ويشةلاءللمس اهعخضو 
 ارإلط ةثلثالا ةئيسير لا رصعنالاو  .(7)ةفيالشفاو  ةهاز نلا ةفاوثق ةكملشت القيم ا عن فضالً 

؛ ةخليدالا ةباقر لا؛ و)ب( اءضعألاول دلا عسي مالسيا دهعلالقوي هي  )أ( ا ةلاءملسا
 .(8)اليهع ردلاوى و الشكات تلقي اليآو)ج( 

 رظو نم أو أير له  نيكو  نلشخص يف أاه حق نأب أير لاف يف ختالالا  احت اف عرم ي   •
 اهم  عنب ع  ر ي ن، وأةللمؤسس  ةس  خرالاق ف املو ا أو تاس  السيا عم  انبق  ايتط د الق 

 .ةئقال رةبصو 
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 تايدلتحاو  دلقيو ا -اءه 
 عنهتم اظمنم اأبلغو  نلذيا ملوظفنياب ةلقعملتا 17  لات الاحلاحتليل  نأب انملفتشتا رتق -26
 اينس نإلا ع دلبافه م  يس مح بتحس ني نه أنشأ نم انم كاتقانت و الفاسلوك وخم ءت سو الاح

وى. الشكامو دمق اض هلعر يت دليت قا - تالاحلاض عيف ب ةسيالقا - رئاخلسامل و املظاللضغوط و 
ت اظمنملا عم اتهارنت ومقالومعملا نلتحقق مالى ع درةلقام عدبسبب  رذعت دذلك ق نأ دبي
م دمق  ةهوي  ةياومح ةير لساى لعظ احلفاإىل  ةجاللح ةتيجن، ةلصلات ائف ذالوظاو  اهب ةتبطر ملا
 لشكوى.ا

ه   م عي   ت مر أج نل   ذيا 17  ل  ا مل   وظفنيات الاحل    ةس   بنات مع  اتوق دي   دأج   ل حت نوم   -27
 ديدوحت ةينول زمداج عبوض عةملتبات راءاإلجات و امليعلالى عفقط  انملفتشتاكزت ر ت، بالامق
فاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتا ةألوليات اغلبالالى عت فقط بالاملقاكزت ر . و ةئيسير لاحل راملا  ةل

هم عت مبالايت مقر أج نلذياص الألشخ عو ر ملشايق ر (. وأوضح فدو ج نبل )إام مقاتقانوأي 
ذت ضما كما  ئج.اتنلا أو تجاو نلاخل يف ديت  أوايالقضافتح  ديعي لن هنأ يات إضاانخت  تأمني ةف  ل
ف يهم  ن، مب ملوظفنيات الاحب تبطنير ملا رادألفا اض هلعر ليت يتا رطاملخا دارةوإ اردةلو ات الومعملا
 .دلشهو ات و دعاءاالا عضياص مو األشخا

ق اطنلى ع ًا،مسير  اهعنملبلغ ام اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءت سو الالى حع ةسباحملا -28
ت حفظ اسار يف مم رلقصو ابسبب أوجه  دةو دت مانك  2016و 2012مي عا ، بنيةظومنملا

ض عب نم متكعدى إىل دأ ما ت، وهواغلبالاهذه تلقي  اوط هبنملائف الوظا/ةلوظيفات سجال
 دي دتج و/أو حتاو ن لا نلتحق ق م او  اه عنملبل غ ات الايل للح اإلج ا عددلاب احس نت ماظمنملا
 اه عل يت تتبات اخلطو ا نبشأ ائصهاخص ةظمنلكل م نإىل ذلك، ف  ةفا. وإضةمسير لات خالدلتا

لى ع درةلقا نم دحي ما م، وهواتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا عمل معالتايف 
ك ن  ات هان  ، كةت قليل الاح   ويف ت.راءاإلج اخي  ص  ات فيم  اظم نملا ب  ني ات فيم ارانم ل مق  ع
لوصف  ةت خمتلفام مصطلحدت تستخامظنملا نيف، ألعار لتات و املصطلحاب ةتبطر ت مايدحت
 .ةثلاملمات اسار ملمات و راءاإلجات و اخلطو ا

ت اظمنملاوممثلي  دةملتحاألمم ا ةظومنيف م ملسؤولنيا عجلمي امهر يدتق عنب عراإلا انملفتشتا دّ وتو 
 عن امو دت وقبالاملقايف  اكو ار ش نم ةصاخ ة، وبصفرير لتقا اهذ عداديف إ او اعدس نلذياى ر ألخا

 ت.اف وخب عار م نيهم مدل ر ماطاطيب خ
 احلواشي

(1) vey of protections and threats to journalists’ Silencing sources: an international sur"Banisar, David 

)2007, 8, Privacy International Global Survey Series (November "sources. 
 ةظم  نم - ف قر ملا CM/Rec(2014)7 ةلتوص يا، ابو ر جمل  س أو  - 33 ادةمل ا، ادلفس ا ةفح  املك دةملتح األم م ا ةقي اتفا (2)

Model Law to Facilitate and Encourage the Reporting of Acts of Corruption and to ةيكير ألماول دلا  

Protect Whistleblowers and Witnesses (2013). 
(3) ST/SGB/2017/2 and Rev.1. 
 .UNDT/2012/114، 94 رةلفقا رظان (4)
 ةظوم  نت مااني ك  نم  24ت يف اقي ألخالات ب اف مكراألط ا ع ددةملتات اظم نملات اقي أخال ةش بك ةض ويعتش مل  (5)

ويل، دل    ا دينمل    ا انلط    ري ا ةظم    ن، ومةي    ر لذا ةق    اللط ةولي    دلا ةل    الوكا، و راع    ةلز او  ةألغذي    ا ةظم    ن)م دةملتح    األم    م ا
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، ةولي  دلا ةي ر لبحا ةظم  نملا، و رةللهج  ةولي دلا ةظم  نملا، و ةولي دلام  ل علا ةظم ن، ومةي راعلز ا ةمي  نويل للتدل اوق ندلص او 
 ع      ينملاك ملش      ت ا دةملتح      األم      م امج ران، وب      دةملتح      الألم      م  ةم      عالا ان      ةألمات، و الاتص      لال ويلدل      ا ادحت      الاو 

ألم  م اوق ند، وص  ةف الثقال  م و علاو  ةبي  للت  دةملتح األم  م ا ةظم نئي، ومامن  إلا دةملتح  األم م امج رانز، وب  دإلي اوس/بفري 
 ةظم  ن، ومةللطفول  دةملتح األم م ا ةظم  ن، ومجئ نيلالا نلش ؤو  ةميالس ا دةملتح  األم م ا ة، ومفوض يانللس ك دةملتح ا
وتش غيل  ةث اإلغ دةملتح األم م ا ةل ا، ووكعيار ملش ات امدخل  دةملتح األم م ا، ومكت ب ةيناعلص ا ةمي نللت دةملتح األم م ا
 ةألغذي   امج رانملي، وب  ع  الاي دي  لب ا ادحت  الا، و ةملي   عالا ةحالس  يا ةظم  ن، ومدىنألاق ر لش  ايف  ينينلفلس  طيا جئ  نيلالا
 ةللملكي     ةملي   عالا ةظم   نملا، و ةيكي   ر ألما دانللبل    ةلص   حا ةظم   نذل   ك م يف مب   ا ،ةملي   عالا ةلص   حا ةظم   نملي، ومع   الا
يق   ي، ر ألفا ةمي   نلتاف ر س   يوي، ومص  آلا ةمي   نلتاف ر مص   ع   ن ، فض  الً ةجلوي   ا ادص   ر لأل ةملي  عالا ةظم   نملا، و ةي  ر لفكا
، ةيكي     ر ألما دانللبل     ةمي     نلتاف ر ، ومص    ارس     تثمويب لالر ألو اف ر ملص    ا، و م     ريعلتاو  اءش    نويب لإلر ألو اف ر ملص    او 

ويل، دل  اك ن لبا ع ة، وجممو وابر يف أو  نو ع التاو  نألم ا ةظم ن، ومةمي  نمي للتإلس الاك ن لباويل، و دل ا دق نلاوق ندوص 
 .ةمليعالا ارةلتجا ةظمن، ومةمليعالاك ار جلما ةظمنوم

، راويس  ، وسدلس  ويا، و اير ك و   ةي  ر ، وجهو اكي ر ، وتا، وبلجيك  الي  ا، وإيطاي ان، وأملاليا، وأس  ت ايانوس  ي، وإس بر لا ادحت الا (6)
ت ايل  والا، و ن داويج، وهولن ر لا، و ةليالش ما ن دالر ظم ى وأيعلا اي  انيطلب  دةملتح ا ةململك املكس يك، و ا، و ن دا، وكاس رنوف
 .ناباليا، و ةيكير ألما دةملتحا

 .DP/2008/16/Rev.1 رظان (7)
 .JIU/REP/2011/5 رظنا (8)
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 تالفاملخا عن ملبلغنيات اسالفضلى لسيات اسار ملما -ا  يناث 
 تالفاملخا عن غنيملبل  اب ةلقعملتا ةملالشا ةملكتوبات اسالسيا ةأمهي -ألف 

 نم ةياحلمات اسايف ذلك سي مبا ت،الفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتا ةلعالفات اسالسيا -30
 ةظمنملايف  ةهاز نلا ةفالى ثقعظ احلفاو  رطاملخا دارةوإ ةحلوكما نماً ئيسير اً ءل جز م، تشكّ اتقنالا

ت الاح عنغ إلبالا ، تيسرياهتالالقبيل، يف أفضل حا اهذ نت ماساسي نشأ نم. و ةقوي رةبصو 
ت اسالسيات انك وملا .ملبلغنيا نم ماتقنالا نعوم اجلتهعاوم التحقيق فيهات و الفاملخالسلوك/ا ءسو 

 ددحت نبغي أن، يال أم غإلبالاليه عبغي ني انك  اإذ ة مافعر لشخص ملايلجأ إليه  ما أولاً لباهي غ
ج  ب الو ات الي آلا، و اغه ج ب إبالالو ا ةجله ا، و اه عنغ إلب الاج ب الو ائل املس ات اس السياه ذه 

ث، اب17  لا رادألفا عجي نأ عقالو ا ويف غ.إلبالا نم عةملتوقا ةتيجنلاو  امهداستخا ، يف دحاو  ناءست
 ةلفاس   لوك/خم ءت س  و الاوث ح   دح   او ادع    نل  ذيا) اض   هعراستاى ر ل   يت ج  ا مل  وظفنيات الاح  

 م.اتقنالا نم ةياحلماب ةلقعملتاهتم اظمنت ماساإىل سي او عجر م هنأ او دأك م(،اتقان و/أو
 ةلاءملساب ةظمنملام التز ا تبني ةمعا ةوثيق ةبامبثاً أيض نم تكو اتقنالا نم ةياحلما ةساوسي -31
. وه  ي اجه  ار وخ ةظم  نملاخ  ل دا ةلثق  ا اده يف إجي  ر و دب   اعديس   م  ا ت، وه  واقي  ألخالاو  ةه از نلاو 

 ةملاوش  ةس كامتم نتك و  ن، ولذلك جيب أةظمنملايف  ةلاءملسا اريف إطًا سياأسًا ر صعنتشكل 
غ إلب الات اس ال سيالفض لى يف جم ات اس ار ملماتطبي ق  نيل، ف  الت . واباليه عحلصول اويسهل 

 .ةظمنملاى دقي لألخالالسلوك ا ةإىل قيم م يشرياتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءلتحقيق يف سو او 
، بل ةظيمينلتات اللمتطلب ةباستجا ردم جماتقنالا نم ةياحلمات اساسي نتكو  أال وجيب -32
 نملوظف  و ا) رادألف ا عجلمي   ةظم نملاب ةص اخلا ةظيمي  نلتاو  ةي نو انلقا اع دلقو ال اى ذل ك إليص  ع دتت

ح ىت  ،ينو انلق املقب ول و اس ب ناملالس لوك ايش كل  مل ا ضحافهم و  ةحهم(. ويشمل ذلك إاتوغري 
يم نو انللق ةممتثل ةيدنم ةمل يف بيئعلاب ةظمنملام التز ا ةملصلحاب ايثبت ألصح وجيب . (1)ةوسل

 بريدالتحقيق وتات اليآ، و ةير لسا انيف ذلك ضم مبا ،افيذهنت تاانضماً أيض ةسالسيا ددحت نأ
 .(2)ةسبناملا جلبايب و دلتأا

ت اس  الفض  لى لتقي  يم سيات اس  ار ملمات راومؤش   يريع  ام عيف وض   ع  ةملتبا ةهجي  نملا -ءاب 
  اتقنالا نم ةياحلما

قنالا نم ةياحلمات اساسي ةس قو الفضلى لقيات اسار ملما يريعام عأجل وض نم -33 ى دم لات
تةكملشت التفتيش ا دةوح ةيق والاطنيف  عةقالو ا 28  لا دةملتحاألمم ا ةظومنت مامؤسس ت دقعا، 

تات اسار ملمات و اسالسياويل يف د خبري ايهدل ةمييادأك ةمؤسس عم دةلوحا بلاب ةلقعمل  عن غنيمل
ف ق ر ملا رظان) ةيعجر م ةوثيق 27حتليل  نم دةلفضلى مستمات اسار ملما يريعاوم. (3)تالفاملخا
ت التوص يات و اس درالاو  ةل دألاو  ريار لتق ات و اس السيات و انو دمل او  نيانلقو ايف ذلك  مبا ألول(،ا
 ةوليدلا ةحلكوميات اظمنملاو  ةحلكوميات اانلكيا نم عةجممو  اهتعدليت أالفضلى، ات اسار ملماو 
ت اسار للمم يريعام 7ت ددح   اءخلب اإىل حتليل اً نادستا. و ملستقلنيا اءخلب او  ةحلكوميا ت غرياظمنملاو 
لى عكز ر ليت تات راملؤشا نم عددب انم، إىل جاتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ لفضلى لإلبالا
 .(4)ماتقنالات و الفاملخا عنغ إلبالاب ةلقعملتات راءاإلجات و اسار ملمات و اسالسيا
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 نس  و ار ومم نجيو ار خ  اءخ ب  ةمسي ر  غ  ري رةبص و  عةلس با يريع املاذل ك ت وىل فح  ص  ع دوب -34
 22و يريعام ةمخس نم ةئياهن ةئماق او عدم، أاتقنالا نم ةياحلمات اسايف سي نمتخصصو  نوليو د
 انو ضمه ةبلاملقات راملؤشاو  ةئياهنلا يريعاملا عددتقليل  نف مدهلاو  .(5)ةبلاملقات راملؤشا نم
بطر ملات راءاإلجات و اسار ملمالى ع ة الملكتوبات اسالسيالى علفضلى فقط ات اسار ملماكيز ر ت  ةت
 ةياحلمات؛ )ب( الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالايلي  )أ(  كما  هي ةخلمسا يريعاملافيذ. و نلتاب
فاخملالسلوك/ا ءسو  عن نيبلغو  نلذياص اح لألشخا ملتايف اإلضام دعلام )ج( اتقنالا نم ت؛ ال
لتحقيق او  ام وتسجيلهاتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغألويل للبالاض عراستالا( د)

 م.عابشكل  ةسالسيا ة( قو  ؛ )هافيه
تا عو ر ملشايق ر ى فر ، أجةئياهنلا الفضلى يف صيغتهات اسار ملما يريعام عوض ردومبج -35  عبال
نليت كا 23  لام اتقنالا نم ةياحلمات اسالسي يالً ملستقل حتلا خلبرياو  ةكملشت التفتيش ا دةلوح ت ا
ت اظم نملال يت تش مل ا، و (6)(اينلث اف ق ر ملا رظ ان) 2017 يس مبدألول/ا نو انك   31حىت  ةئماق
لى ع ةظمن. وحصلت كل م22  لات راللمؤشاً وفق ةسا، وقّيم كل سيدةلوحايف  ةكار ملشا (7)28  لا
يم ةلا، يف حاهن، وط لب ماهرار إلق اهب ةصاخلات التقييما نم ةسخن ي ق ت تاأي  يهعض ت عت  ، ال
يدالا ةلتوجيهيائ ادملباو  ةلدألات و اسالسيا)مثل  ةمداعلائق لواثات و الومعملامي دتق يةخل ي تأ  د( ل
 خلبرياو  ةكملشت التفتيش ا دةإىل وح اردةلو ائق لواثات و اليقعقيق للتدلاض عراستالا . ويبنياهاو دع
، اتقييمه    دي   عأ اً(ر مؤش    506 نم   175، أي ةئ   املايف  34.6ت )راملؤش   اثل   ث  نملس  تقل أا
اً ر مؤش 20 نأ ألصلي، يف حنيالتقييم ا عم ارنةملقاب اتقييمه ن( حتسةئاملايف  88.6) 155 اهنم
ت التقييم  ا دةللوح  عبالت اض عراس تالاي ق ر ف ددح ًا حق . والاف ض تقييمه اخن( ةئ املايف  11.4)
 .ةفيائق إضليشمل واث ارإلطاق اطن ع، ووسةئياهنلا

 نبش أ ة م اظم نوم ةكملش ت التفت يش ا دةوح  ف ب نيخ ال افيه  دليت يوجات الاحلاويف  -36
س األسا ر، ذ كاً بته جزئيعستو ا أو لتقييمايف  لتغيريا دةلوحاب عتستو  ا مل، وإذنيعم رتقييم مؤش

 ةساسي ايف فيهليت تستو ات الاحلائي، يف اهنلالتقييم ا ويف .ةمياخلتات احظملالاطقي لذلك يف نملا
 ،ةباقر لاق اى )مثل ميثر ألخا رةشو نملا ةلتوجيهيائ ادملباو  ةظمنملات اسام وسياتقنالا نم ةياحلما
 رملؤش  ات التحقي ق( متطلب اب ةلق عملتا ةلتوجيهي ائ ادملب ا أو لس لوكا ءبس و  ةلق عملتا ةس السيا أو
ي رةبصو  رملؤشات ابمتطل اليت ت ستوىف فيهات الاحلا؛ يف [✔] ةمالع ع، توضمالاك  اءستيفا  ةجزئ

يف  ردوي[. ✖] ةمالع عفتوض رملؤشات اتستويف متطلب ال ليتات الاحلايف  أما [؛O] رةئدا عتوض
 ت.راملؤشاو  يريعاملا عجلمياً وفق ةكار ملشات اظمنملا عت جيامل لتقييماول شدلث جالثافق ر ملا

يم م إىل ةيدالباف يف دض يهعراستالا انك  امنه، بيالعأ رذك اوكم -37 ي ق ت اسار ملما يريعات
يشمل ًا حققه الاطن عو س د، فقاهدم وحاتقنالا نم ةياحلما ةساس سيالى أسعلفضلى ا ئق لواثال
ظم عم، يف ماتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح نأ ارتبعالاألخذ يف ا ع، مةلصلات اى ذر ألخا
، وهي ةظمنملات يف داوح اهر يدوت امتلكه ةت مستقلاسامبوجب سي اهعمل معالتاي ر ت، جياظمنملا

ت الاص حباخلات اقيألخالات ومكتب الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاص حباخلا ةباقر لامكتب  عادة
ض عيف ب ةير و ر ض نتكو  دق ةملستقلا ةسالسيائق واث نأ نغم مر لالى عه نأب انملفتشتا روتق. (8)ماتقنالا
ئع عمكتمل، ويض وغرياً هقر ماً ماظنش  نت ياسالسيات داراجتزؤ إص نت، ف الاحلا قيالً اً ب لى ع ث
 نم ةياحلما مللتمسنيا ة أولفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ لإلبال نياعلسا ملوظفنيا وغري ملوظفنيا
ت اساسي ةوثيق نم ملوظفنيات و اظمنملا ادةستفايل هو املثا رألما نأ انملفتشتا دتقعوتم. اتقنالا
 .ةسالسياب ةلصلات ات ذالتوجيهات و الومعملا عتشمل مجي دةحاو 
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ئ    ق واث عمجي    نأ نم    دلتأك   ا رةو ر ل    ى ض   ع انملفتش   تا دتؤك   إىل ذل   ك،  ةفاإلض   واب -38
ة خلي   دالا ةلش   بكا ةل   ى ص   فحعول   يس  - رجلمه   و ا ةم   عال ةح   امت ةلص   لات ات ذاس   السيا
ت. اظم نملا نم عدديف  رضاحلالوقت ال يف احلاهو  كما  ،ةظمنملاخل دافقط  ةنَ ي ّ عَ م دةلوح أو

 رارلتوصل إىل قالى ع درةلقا نم ةكبري   ةجدر ب دلقبيل حيا اهذ نت مالومعم لىعحلصول ا دوتقيي
قنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالابغي ني انك  اإذ ن مابشأ رينمست م، ويقلل بشكل ات
 ادرمص نغ مإلبالاوق عي كما  م،اتقنالا نم ةياحلماب ةلقعمت ةساألي سي ةمليعلا ةلقيما نم رمؤث
 .نيدملستفيات و امدخلا ميدمثل مق ةجيار خ

 نم   28  يف اتق  نالا نم   ةي  احلمات اس  السي اتقييم   23 ع  ن ةم  عا ةوحمل   ةي  علتو ا -جيم 
 دةملتحاألمم ا ةظومنت مامؤسس
 نلفضلى، فمات اسار ملما يريعاتستويف م رةشو نملات اسالسيات انك  اإذ افيم رظنلاقبل  -39
يهام اهنإبمك انك  اإذ دد ماحي ما ، وهواهدبوجو  ملوظفنيالم عى دس ماقي انمبك ةألمهيا  الوصول إل
 دةوح اهتر ليت أجا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالائج اتنجب؛ و الو احو نلالى ع اهلامعستاو 
 عليت مشلت جيات و الفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتات اسالسيا عن 2017 عام يف ةكملشت التفتيش ا
س  نأ ، تبنّي 28  لات اظمنملا  عنغ إلبالات اسابسي ملمني او نيكو  مل (ةئاملايف  19.9) يبنيجملامخ 

ي اهب ملمني او ان( كةئاملايف  49.3صف )نلا نب مر يق ن مام، وأاتقنالالسلوك و ا ءسو   فقط،اً جزئ
 اً.دجي اهب م ملمنيهنأ او ر ( ذكةئاملايف  30.7) رادأف 10كل   نم 3سوى  ديوج وال
 نوهم م - جمليبنيا ن( مةئاملايف  34) أكب ةسبن ن، أايفهنتص عندئج، اتنلات ر وأظه -40
 25) رملقاموظفي  عم ارنةملق، ابةلصلات ات ذاسالسياب ةكبري   ةيدرالى ع - ينيدانمليا ملوظفنيا

ت يف اسالسياهبذه  مللمنيا غري للموظفني ةملئويا ةسبنلا نف  ةظمنملاحيث حجم  ن(. ومةئاملايف 
يف  ةملئوي    ا ةس   بنلاف عض   ًا يب    ر ( تقةئ   املايف  30-28)حلج   م ا ةملتوس    طاو  ةلص   غري ات اظم   نملا
 ملوظفنيا غري نم جمليبنياته وسط اجدر لى عم أاإلملام عد(. ويبلغ ةئاملايف  16) ةلكبري ات اظمنملا
ت. اس  السيا عجي  رش  نم ع دت إىل الاحل  اض ع زى يف بع  ي نأ نميك  م  ا (، وه وةئ املايف  28)
 ةل   اإىل كف ةض  حاو  ةج  اإىل ح للم  وظفني ةملي  عالا ةئياستقص   الا ةس  درالائج ات  ن تش  ري اً،موم  عو 

 .ةماهلات اسالسياهبذه  منيم اتاوإمل ةيعلى تو عت ملستوايا على جيع ملوظفنياحصول 

 لفضلىات اسار ملمات راوملؤش يريعاللم ا  لتحليل وفقات و التقييما -لدا 
 ءس        و  ع        ن غإلب        الا: 1 اري        عملاإىل  نادا  س        تا  اتق        نالا نم         ةي        احلما ةس        اتقي       يم سي -1 

 تالفاملخالسلوك/ا
 عنغ إلبالالى ع ملوظفنيا عليت تشجا ةينلتمكياوف ر لظاألول لتقييم ا اريعملام دي ستخ -41
 ةحى إاتدلفضلى لتقييم مات اسار ت للممرامؤش ةلى مخسعت. وهو حيتوي الفاملخالسلوك/ا ءسو 
ت الغ نم ةأبي لغ ةمستقل ةباقر  ةغ إىل هيئإلبالالى ع درةلقايف ذلك  مبا غ،لإلبال عددةت متاو نق
تصل حىت  ةلاءللمس ددةبط ماك ضو نات هانك  اإذ ما لتقييم اريعملام د. وي ستخةظمنملامل يف علا

 ةظم نملائيس ر ب  ةلق عملتات دعاءاالا عنغ لإلبال ددةم ماك أحكنات هانك  اإذ وما ،ةلقماإىل 
قايف ذلك  مبا ،ةويحليات اانلضما نللتحقق ماً م أيضد. وي ستخةباقر لائيس مكتب ر و  لى ع درةل
يهاوف )أي كيف ومىت( ر لظا، و ةهلويا عنلكشف ا نو دو  ةير غ بسإلبالا للشخص  اليت جيوز ف
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 جئنيلالا نلشؤو  دةملتحاألمم ا ةمفوضي نف  اً،مومعجي. و ار خ انت إىل كياغلبالامي مثل هذه دتق
 انملؤسس تا ا مه دىنألاوق ر لشايف  ينينلفلسطيا جئنيلالاوتشغيل  ةثاغإل دةملتحاألمم ا ةلاووك
 ءسو  عنغ لإلبال ةومستقل ةملات شاو نبق ملوظفنيا دت لتزوياملتطلبا عجي استوفتا انللتا ناتدلوحيا
 ا، ومه ةجي ار خلات اانلكيايف ذلك إىل  مبا ،ةهلويا عنلكشف ا نو دو  ةير ت بسالفاملخالسلوك/ا
 .ةباقر لائيس مكتب ر فيذي و نلتائيس ر لا عنغ لإلبال ددةم ماأحك ايهمدل انللتا ناتدلوحيا
 1 رقمول دجلا

 1 رقم اريعلفضلى للمات اسار ملمات را : مؤشاتقنالا نم ةياحلمات اسات سياتقييم

 ةكار ملشات اظمنملا
ل الى عط يشت  1-1 ألق
 خليدالاغ لإلبال تنيناق

 ةي       انيت      يح إمك 1-2
 ةب اقر  ةغ إىل هيئ إلب الا

خط  نيكو  نط أويشت 
 غ مستقالً إلبالا

مح للشخص يس 1-3
 نو دو  ةير غ بس  إلب  الاب
 هويته عنلكشف ا

ل       ى عحيت       وي  1-4
غ لإلبال ددةم ماأحك
 لس    لوك/ا ءس    و  ع    ن

 ةلق       عملتات الف      املخا
ئ   يس ر و  ةظم  نملائيس ر ب  

 ةباقر لامكتب 

الايتيح  1-5 غ إلب
ت الغ نم ةأبي لغ

  ةظمنملامل ع

يوضح مىت وكيف  1-6
 ةغ إىل جه  إلب الا نميك 
ت الا)مث  ل وك    ةجي  ار خ
ت عاجممو  ن أوو انلقاذ افنإ
ة معالا ةملصلحا عن اعفدلا
 م(العإلائط اوس أو

 ✖ ✔ O ✔ ✔ ✔ راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم

 ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا

 ✖ ✖ ✖ O ✖ ✔ ويلدلا دينملا انلطري ا ةظمنم

 ✖ ✔ O O O O ةوليدلامل علا ةظمنم

 ✔ ✔ ✖ O ✔ ✔ ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا

 ✖ ✔ ✖ ✖ O ✖ تالاتصلالويل دلا ادحتالا

 ✔ ✔ O ✔ ✔ ✔ دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما

ك ملش  ت ا دةملتح  األم  م امج رانب 
 ناع   ةملاق   ص نوس  بف   ري ع   ينملا
 زدإليا/ةير لبشا

✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ 

 O O ✔ O ✔ ✔ ئيامنإلا دةملتحاألمم امج رانب

 ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ يونسكولا

 ✔ ✔ O ✔ ✔ ✔ انللسك دةملتحاألمم اوق ندص

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ جئنيلالا نشؤو  ةمفوضي

 ✔ ✔ O O ✔ ✔ يسيفنليو ا

 ✖ ✔ O ✔ ✔ ✔ ودينليو ا

ت امدخل دةملتحاألمم امكتب 
 عيار ملشا

 ✔ O ✖ ✔ ✔ 

 ✔ ✔ O ✔ ✔ ✔ ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ او نر ألو ا

 ✔ ✔ O O ✖ ✔ ةمليعالا ةحالسيا ةظمنم

 ✔ ✔ ✖ O ✖ ✔ مليعالاي ديلب ا ادحتالا

 ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ مليعالا اءلغذامج رانب

 ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ةمليعالا ةلصحا ةظمنم

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا

 ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا

 مستوىف. [ غري✖؛ ]اً [ مستوىف جزئيOمل؛ ]الكمستوىف اب[ ✔]  حا ملفتا
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 خليدالاغ لإلبال تنيناألقل قالى عط : يشت 1-1 رقمضلى لفات اسار ملما رمؤش  
لى عتشتمل  ةسالسيات انك  اإذ ما لتقييم 1-1 رقملفضلى ات اسار ملما رم مؤشدي ستخ -42
ح ا ت ت نأ انمبك رةو ر لضا نم إذ لسلوك،ا ءسو  عنغ لإلبال ةخليدالات او نلقا نألقل مالى ع تنينثا

يق ر ط عنو  أكب ةحراب نو عر غ حيث يشإلبالا نم او نت حىت يتمكاو نلقا نم عةجممو  للموظفني
ت اانلكيا ع، تتيح جيرضاحلالوقت ا ويف .علفز ا تثري أو حلاملصاب يف ار ل أي تضمتثّ  ال ليتا ناةلقا
يدالات او نلقا نم تنينثا عنيقل  ما ال ت،الاتصويل لالدلا ادحتالا عدا ما ى،ر ألخا غ لإلبال ةخل

قا. وتشمل ةباقر لائيس مكتب ر و  رشاملبائيس ر لا عادة ات، ومهالفاملخالسلوك/ا ءسو  عن ت او نل
مل، املظا ت، ومكتب أمنياقيألخالا، ومكتب ةير لبشا اردملو ا ريد، ومدارةإلا/ةبعلشائيس ر ى ر ألخا
 .ةظمنملائيس ر ( و سينينجلا داءتعالال و ستغالالاب يتعلق فيما سيق )مثالً نلتاكز را وم
 نخاخط س دم تتطلب وجو اتقنالا نم ةياحلمات اساسي نفقط م دةحاو  نأ ويف حني -43
يل ع. و ةلكبري ات اظمنملايف  عساق و اطنلى ع نآلا ةحاغ هذه متإلبالا ةليآ نغ، ف لإلبال لى سب

ل ى مكت ب ع ةحرائي ص امن إلا دةملتح األم م امج رانيف ب  ةب اقر لاق اط ميث ، يش ت دةجلي ا ةس ار ملما
، رش املبال اتص تفي لالا  خط هديدلتحاجه لى و ع، وهي عددةغ متت إبالاراخي ةحإات ةباقر لا
 نم  اعةلس ا دارلى م عمل ع، تينو إلكت  دير ب انو عنت، و نت نإلا ةيق شبكر ط عنغ لإلبال ةليآو 

يدالا ةلشبكات. وحتتوي الفاملخا نذلك م غري اد أولفسا أو لغشا عنغ إلبالا أجل تيسري  ةخل
س   لوك  ءأي س  و  دي  دت لتحاط  و خلا عتوض  ح جي    ددةم   ةل   ى ص  فحعملي ع  الا اءلغ  ذامج انل  ب 
 ةملي عالا ةظم نملا. و ةس بناملا ينو إللك ت ا دي لب ا نويعن ات ف و اهلو ام اق ر يف ذلك أ مبا ه،عنغ إلبالاو 

، اءضعألاول دلاى دلسلوك إىل إحا ءسو  عنغ إلبالاليت تتيح ا دةلوحياهي  ةير لفكا ةللملكي
ي ق ر ط ع نغ إلب الا نميك  ةولي دلام ل علا ةظم نم ويف .ةظم نملاسيق يف نلتا نةئيس جلر يق ر ط عن
 .(9)لسلوكا ءسو  نفقط م ةنَ ي ّ عَ ل ماأشك عن عددةت متاو نق

 ةمستقل ةباقر  ةغ إىل هيئإلبالا ةيانيتيح إمك: 2-1 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش  
 ةملكتوب ا ةس السيات ان ك  اإذ م ا ت لتقي يماس ار ملماألفضل  2-1 رقم رملؤشام دي ستخ -44

ت اهليئا ةليستقالاتقييم  يريعام رد. وتةمستقل ةباقر  ةت إىل هيئالفاملخا عنغ إلبالا ةيانتتيح إمك
بال ةيانإمك اني لضمر و ر ض راءإلجا الث. وهذالثالفصل ايف  عبتوس ةبلاملقات رارالقاو  ةبياقر لا غ إ
 عوض  ع ن رظ نلاف ر لشكوى، بصا عةباأجل مت نم ةليستقالالاب عيتمت انإىل أي كي ملوظفنيا
ت(، اقيألخالاغ إىل مكتب إلبالا نويل )حيث يكو دلا دينملا انلطري ا ةظمنم ناءستثملتهم. وابا
 ةص  اخلا ةملتبقي  ا 20  ل  ات اس  السيا نملي، ف   ع  الاي دي  لب ا ادحت  الا، و ةملي  عالا ةحالس  يا ةظم  نوم
لس لوك إىل  ا ءس و  ع نغ إلب التس مح اب اه عجي ةكملشت التفتيش ا دةيف وح ةكار ملشات اظمنملاب
 ةظمنم. ومعالاملفتش امكتب  ة أوخليدالا عةجراملا/ةباقر لامكتب  نيكو  ادة ماعمستقل، و  انكي
لى عفق اتو  ا ملهنإ اإم (12)مليعالاي ديلب ا ادحتالاو  (11)ةمليعالا ةحالسيا ةظمن، وم(10)ةوليدلامل علا

 .ةفيات إضالومعمت مدق اهنأ أو 2-1 رملؤشا نبشأ اتقييمه
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 ةهلويا عنلكشف ا نو دو  ةير غ بسإلبالايتيح : 3-1 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش  
 ةملكتوبات اسالسيات انك  اإذ ما ت لتقييماسار ملماألفضل  3-1 رقم رملؤشام دي ستخ -45

 ن. وم ةهلوي ا ع نلكش ف ا نو دو  ةير بس  ةلفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالالى ع درةلقاتشمل 
لسلوك، ا ءسو  عنغ باللإل ةهلويا عنلكشف ام عدو  ةير لسالى عص نم تاأحك دي وجو ر و ر لضا

ألم   م ا ةظوم   نت مام   ي ملؤسس  ر هلالتسلس  ل ا عباخلص  وص، ط   ال  ى وج   ه ع، ارتب   عالاأتخ  ذ يف 
مل عت اهنلوظيفي ألا نألماإىل  رليت تفتقا ةملعالالقوى ا نم دةياملتز او  ةلكبري ا ةسبنلا، و دةملتحا
ل عجي دق ةهلويا عنشف لكا نو دغ إلبالا. و دةملا ددةوم ةت مؤقتناييعبت  أوملوظفنيا غري دقو عب
 نخل وف م ا ةج در  افيه  نل يت تك و ات الاحل اغ يف إلب الا عه يشجنأ إال ،ةوبعص رلتحقيق أكثا
 .ةهلويا عنلكشف ا نو دغ إلبالا عنصيل أوىف امس تفاخلالفصل ايف  رد. وتةليعام اتقنالا

لّ ا ةيايف محاً ئيسير اً ر و د نو ديؤ  نلذيا ينينملها عيت مر ليت أجات بالاملقاوكشفت  -46 ب  غنيمل
يف  ة أوير لبش  ا اردمل و ا أو تاقي ألخالا ة أوب  اقر لائف ايف وظ  نمل و عي نت )مث ل م  الف املخا ع ن
. ملصطلحنيا ضح للتمييز بنياإىل فهم و  نو ر يفتق ملوظفنياض عب نأ عن( اليعلا ةيدار إلائف الوظا
يف  53ك نا، هةكشت ملالتفتيش ا دةوح اهتر ليت أجا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا بني نفم
. اهعن اغو يبلّ  ة وملضياملاخلمس ات او نلسال ت خالالفاسلوك/خم ءت سو الاح او دشه نمم ةئاملا
م ل، الكى اباعس ت   ةير لس ا نم ثق تهم يف أع دذل ك ل الو عيف ا ملغو يبلّ  ن مللذيا نم ةئاملايف  57و
 .اأبلغو  نإ ةياحلمالى ع نل سيحصلو علفم ابهنوأ

 ءس      و  ع      نغ إلب      الال     ى ع ردلف      ا درةه      و ق       ةهلوي     ا ع      نش      ف لكا نو دغ إلب     الاو  -47
بالا ةظمنملاتقبل  نفسه، أي أنف بعرّ ي نأ نو دت الفاملخالسلوك/ا  لذيالسلوك ا ءسو  عنغ ل
يق ر ط عن أو ،ةتفياه ةملايق مكر ط عنذلك  نيكو  نأ نلشكوى. وميكام دمق ةبطه هبوير جيب  ال
 ع نت الوم عم ة ب اللاس ر ي ق ر ط ع ن أو ،عارس م مس تاب أو ب ومه ياحس  ن مينو إللكت ا ديلب ا
لذي يكشف ا، ردلفالى حصول ع ةظمنملات اساص سينت امعندفهو  ةير غ بسإلبالا أما سل.ر ملا

لكشف ام عد دت تؤكاانلى ضمع، ةلفاملخالسلوك/ا ءسو  عن ددم انغ لكيإلبالا عندهويته  عن
ل ى ذل ك. ع ةحير لص افقت ه امبو  إال ىر أخ ةإىل أي جه اىل هبدليت أات الومعملا عن أو هويته عن
 .ملصطلحنيا يف كالعر توضح تطبيق وت نبغي أني ةلصلات ات ذاساللسي ةملستقبليات ايثدلتحاو 

 ايهد( ل ةئ املايف  61فق ط ) ةظم نم 14ك ن ات هان ، ك2017 ة ع امياهن نمًا ار تباعو  -48
لى ذلك، ع ةو الع. و ةهلويا عنلكشف ا نو دو  ةير غ بسإلبالاليت تتيح ا ةلصلات ات ذاسالسيا
غ إلبالاب انيسمح ال مليعالا ةألغذيامج رانوب ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا، فةئماق دقيو  ةمث
 ةظم نم أما .ةهلويا عنلكشف ا نو د ةلسلطال امعستا اءةإس أو ملعلا انش يف مكر لتحا عن
 دةملتح األمم ا ةظمن، ومةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا، و ةوليدلامل علا ةظمنويل، ومدلا دينملا انلطري ا

 ةحير م ص  اأي أحك  ايهدفليس ت ل  ةملي عالا ةحالس يا ةظم نملي ومع الاي دي لب ا ادحت الا، و ةللطفول 
لكشف ا نو دغ إلبالا ةيانتتيح إمك او نر ألو ات انك  ن. ولئةهلويا عنلكشف ا نو دغ إلبالا نبشأ
 ديؤي  ا م افيه  ديوج  ال ليتات الاحلايف  راءذ إجاختام عدلى عص نت استهاسي ن، ف ةهلويا عن
، ةملي  عالا ةلص  حا ةظم نم ةس  ايف سي اردل و ا ن  دلبا نف  ، ددلص  ا اه ذ ويف .ةم  دملقات الوم عملا
 جيار خلا نخالساخلط ايق ر ط عنهتم )هواي عنلكشف ا نو د نملبلغو امبوجبه  دلذي يُ َزو  او 
 رةيدج دةجي ةسار مم عد  ملسؤول، تُ املكتب ا عم عةباي للمتعجر م رقم( بينو إللكت ا ديلب ا أو
 سخ.نتُست نأب
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 نسته بشأايف سي ةحير ص دو نيه أي بدليس ل عيار ملشات امدخل دةملتحاألمم اومكتب  -49
 هن   ل  ى أع ألخ   ريا ةس  اص سينت   عق   الو ا ويف ت،الاتص  ويل لالدل  ا ادحت   الا وال ي،ر لس  اغ إلب  الا
 ءس و  ع نغ إلب الاهويت ه يف  ع نل ذي يكش ف الش خص ا ةير لى س عظ احلفابًا ملزم نيكو  لن
لتفص  يل و ابدي نليو او  ةملي عالا ةلص حا ةظم نم اس تا، توض ح سيدةجلي ات اس ار ملما نلوك. وم لس ا
ى يف ر أخ  دةجي  ةسار مم ةلشكوى. ومثام دمق ةير س عن التخلي فيها نليت ميكا ددةحملاوف ر لظا
ل امتث ام ع د نل ى أع ةحراص ص ن، ت راع ةلز او  ةألغذي ا ةظم نى مدللتحقيق ل ةلتوجيهيائ ادملبا

 غريًا سلوك عدت ي  الفاملخا عن ملبلغنيا ةياليت حتكم محا ةير لسا اعدقو  ةظمنملايف  ةباقر لاموظفي 
 دةملتحاألمم اومكتب  (13)ئيامنإلا دةملتحاألمم امج راني . وبدأت راءحبه إلجاص عٍض وخيضر م
ر ملؤشا اهذ نبشأ الى تقييمهعفق اتو  ا ملهنإ اإم (15)مليعالاي ديلب ا ادحتالاو  (14)عيار ملشات امدخل
 .ةفيات إضالومعمت مدق اهنأ أو

 ءس    و  ع   نغ لإلب   ال ددة  حم   ال    ى أحك   ع: حيت   وي 4-1 رق   ملفض   لى ات اس   ار ملما رمؤش     
 ةباقر لائيس مكتب ر و  ةظمنملائيس ر ب ةلقعملتات الفاملخالسلوك/ا

تصاب ةظمنملام التز ات اإلثب حيوايً  4-1 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش عدي   -50  ءي لسو دل
نإبمكاً أيض رملؤشا رفيذي. ويقنلتائيس ر لا - لى مستوىعلى أعم اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا  ةيا

أولئ  ك  دت ض  دع اءاالامت دق    ات إذاجب الو ا داءيف أ لتقص  رياو/أو  ةلس لطام داس  تخا اءةإس 
ت اظم مؤسسع. ومةخليدالا ةباقر لاتب امك اءؤسر اً ديدت، وهم حتالتحقيقالى ع نفو ر يش نلذيا
م ل عحي ث ي ةملتخصص ات الالوك ا اس يم ال أس ي،ر غ هيكل إبال ايهدل دةتحملاألمم ا ةظومنم
تب ا، ومكةير لبشا اردملو ام )مثل اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةيعنملات اانلكيا عجي اءؤسر 
ظم عم ويف .ةظمنملائيس ر  نم رشاف مبرامل( حتت إشاملظا ناءوأم ةباقر لاتب ات، ومكاقيألخالا
 ءت س و الاحب  ةلق عملتا ةلص لات اذ ةي دار إلات رارالق ا ةظم نملائ يس ر  دريص ، ةكار ملش ات اظم نملا
الا نبغي منيل، يالتت. وابالتوصيالتحقيق و ائج اتنإىل اً نادستام اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا  ةحين
تايو  ان الإىل كي ةظمنملائيس ر ب ةلقعملتات اغلبالامي د، تقرملؤشا اهذ ار، يف إطةلياملثا ض عار جه 
 .ةمساح بريداذ تاختاو مستقل و حنلى ع دعاءالا عةبا يف متحلاملصا

 ةملي   عالا ةظم  نملاو  (17)او ن   ر ألو او  (16)جئ  نيلالا نش   ؤو  ةمفوض  ي نف     نهرال  الوق  ت اويف  -51
غ إلبالاب يتعلق فيما ةحير م صاأحك ايهدليت لاث فقط لثالات املؤسساهي  (18)ةير لفكا ةللملكي
، ويش مل ةب اقر لائ يس مكت ب ر و  ةظم نملائ يس ر  نكل م  دلسلوك ضا ءسو  عن ةمستقل ناةإىل ق

ت دع اءاالاخي ص  افيم  دةملتح الألم م  ةمعالا انةألمايف  ةخليدالا ةباقر لات امدذلك مكتب خ
يف  ةب اقر لائ يس مكت ب ر  د، وض او ن ر ألو ائ يس ر ، و جئنيلالا نشؤو  ةئيس مفوضير  دض ةملوجها
 ةظم نملا ا ويفو ن ر ألو ايف  ةب اقر لات   ئيس ي مكر  دض  ةملوجه ات دع اءاالاخي ص  ا. وفيمةملفوضيا
 ةيار ستشالا نةللجا ارةستشاغ و ، يلزم إبالةألخري ام هلذه عالا ريدملا دوض ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا
 ني عي نم هو معالا ألمنيا انك ملا مج،الب ايق و نادلصاإىل  ةسبنل. وابةظمنيف كل م ةباقر لاب ةيعنملا
 دلس لوك ض ا ءلق بس و عت تتادعاءامي أي دتق نميك ةير ظنلا ةحينالا ن، فمفيذينينلتا اهاءؤسر 
 وتشري (19)(ةخليدالا ةباقر لات امد)مكتب خ دةملتحالألمم  ةمعالا انةألمافيذي إىل نلتائيس ر لا

ئنليو او  انللسك دةملتحاألمم اوق ندمج )صرايق وبنادص ةثت ثالاساسياً أيض ألمم ا ةيسيف وهي
ت او ن ق بع غ لإلبال ةخليدالا ةباقر لات امد، إىل مكتب خديدلتحالى وجه ع(، ةأر للم دةملتحا

 .ةسخرالا ةخليدالات اليآلا غري
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لغ ش ات ادعاءا عنغ إلبالى، ابر ت أخاانكي  بني ن، مةوليدلامل علا ةظمنوتسمح م -52
 دارةإلائيس جمل س ر  نأل دةجي ةسار وهذه مم. (20)دارةإلائيس جملس ر م إىل عالا ريدملاب ةلقعملتا

 ةظم نملا اعديف قو  ةيالكفافيه  مباًا سر متم نيكو  نجح أر ملا نفيذي، ومنلتائيس ر لا عنمستقل 
يف  ملنيعالا نت، مبالاهم مقعيت مر أج نلذياظم عم دسب. وأكناملا راءإلجاذ اختال اظمتهنوأ
 مهن  أب او ر م ألوف، وأق   غ  ريًا ر أم  ت  بعي ةيق  ر لطاغ هب ذه إلب  الا ن، أةب اقر لات و اقي  ألخالات ب امك
 .دةملوحامل علات راءاب إجائي يف ظل غياهنت بشكل دعاءاالاهذه  عمل معالتا ةكيفي  نو فعر ي ال
ألمم اوق ند، وصدةملتحالألمم  ةمعالا انةألما، و راعةلز او  ةألغذيا ةظمنوتسمح فقط م -53
ئيس ر ب ةلقعملتات دعاءاالا عنغ إلبالاب ةحراص ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا، و انللسك دةملتحا

 ةأر للم دةملتحاألمم ا ةئي، وهيئامنإلا دةملتحاألمم امج رانى بد. ولةظمنملائيس ر إىل  ةباقر لاتب مك
ت لى مستوايع أينغ إىل اثإلبالالى ع رةشامب غري رةص بصو نم تاأحك ةمليعالا ةحالسيا ةظمنوم
 ايهدل ةظمنم 18ك نا. وهددةحملاغ إلبالا ناةق عحل ماملصاض يف عار ت ةمث نيكو  امعند ةلسلطا

 عحل ماملصاض عار ت تالايف ح ةيلدحتقيق ب ةليآإىل  ةجيار خلا ةلاإلحلق ابعتت امول هبعم ماأحك
ألمم امج ران، وب(23)ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا، و (22)ةوليدلامل علا ةظمنم أما .(21)ةخليدالا ةباقر لا ةهيئ
، (25)ئيامنإلا دةملتحاألمم امج رانب، و (24)زدإليا/ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملاك ملشت ا دةملتحا
، (29)ةأر للم دةملتحاألمم ا ة، وهيئ(28)ودينليو ا، و (27)انللسك دةملتحاألمم اوق ند، وص(26)سكونليو او 
 اهنأ أو 4-1 رقم رملؤشا نبشأ الى تقييمهعفق اتو  ا الهنأ ا، فهي إم(30)مليعالا ةألغذيامج رانوب
 .ةفيات إضالومعمت مدّ ق

ئيس ر  دت ضادعاءاك نات هان، كةخمتلف ادرمص نم دةملستمات الومعملاإىل  اً نادستاو  -54
 نأ نغم مر لالى ع. و ةألخري ات او نلسايف  دةملتحاألمم ا ةظومنت مامؤسس نألقل مالى ع دةحاو 

م الع إلائط ام وس اهتم اقب ع، عةلسماب ةلقعملتا رطاملخابًا عفو دم إال خلديت دارة ملإلاجملس 
 ءت سو الاح دت خلصت إىل وجو دعاءاالات يف احتقيق ات فيهر ليت جات الاحلا ويف .ةملسألاب
 اهذ ةل فت فيذي خالنلتائيس ر لا دض ةيبيدت أتراءاإج عن اهنأي م رتسف مل ت،الفاملخالسلوك/ا
 (2016-2012ض )عراستالا

 اءة، مشل  ت إس  ةلف ت ات يف ه  ذه دع  اءاالا ن، ف  ةب  اقر لات  ب امك اءؤس ر ب يتعل  ق فيم او  -55
ذت يف ا دت قراءاإج نلى أع ةلدألاض عك بنا. وهةير لساك اتهانش و ر لتحاو  ةلسلطال امعستا خت 

ت اذ رةو ر لضت ليست ابراءاإلجاهذه  نض، ولكعراستالا دقي ةلفت ات يف الاحلا نقليل م عدد
وظيفت  ه(  نم  ةلاس  تقالح ل ه ابا لس  ما ة أولاس تقال ابع  ينملالش خص ا ةلب  اي    )مث ل مطدأت عباط 
لى ع درةلقا ايهدو/أو ليس ل ةباقر لل ةوظيف افيه دتوج ال ليتات اظمنملاه يف نىل أإ ارةإلشا دروجت
ل ى س بيل عهبم، او ن ت و داراإلا اءؤسر ت، و اقيألخالاى )موظفو ر ألخائف الوظا نلتحقيق، ف ا
 اهتاومسؤولي اهار و دس أالى أسعت، التحقيقا راءلتتوىل إج ددةم ماج أحكدرا تتطلب إ دل( قاملثا

 .ةمعالات اسالسيافيذ نيف ت
باتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءليت حتكم سو ات اساللسي نتكو  نبغي أنوي -56 ت وتوكوالر م 
بغ ي نحل. وياض مص ع ار ب أي تن وجت رادألف ا ءه ؤال دض ةملوجهات دعاءاالاض عراستال ددةم
 دض ةهملوجات دعاءاالاب يتعلق فيمات وتوكواللب اغ و إلبالات اراض خيعر تست نأ دارةإلالس اجمل
 نمل بشأعلا دقو عيف  اليهعصوص نملام األحكايف ذلك  مبا ،ةباقر لائيس مكتب ر و  ةظمنملائيس ر 
 ن   ةض  ح للجاو  رو د دي   دت يف حتاراخلي  ا دت. ويتمث  ل أح   اقي   ألخالاب ةلص  لات ات ذاك  ا تهنالا
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 راءإج  نم  دبوض وح للتأك  ددم حت   تدع اءالال ن اةمل ه و ختص يص قالش اط ر لش ا ن، ولك ةب اقر لا
 .ةزملالات التحقيقات و عاجراملا

 ةل   ام تقض  ي إبحايل  ي  أحك   د م  اي  دلتحال  ى وج  ه عت، اس  السياتش  مل  نبغ  ي أنوي -57
ت اى ذر ألخ ائف الوظ ا)أو  ةب اقر لائ يس مكت ب ر في ذي و نلتائيس ر ل ا دض  ةملوجه ات دع اءاالا

 امل هباعليت تتا ةلكيفيالى عص نت ن؛ وأةلاإلحائل اوس ددحت ن؛ وأةباقر لا نةإىل جل رةشا( مبةصل
ذ اختايف  اهر و دلتحقيق( و ا راءإلج ةمستقل ةجيار خ ةليآإىل  ةلاإلحا)مثل  دعاءالا عم ةباقر لا نةجل
توقا نلتحقيق. ومائج اتنإىل اً نادستا ةيبيدلتأا بريدالتاو  جلباو  ةياحلما نبشأ ةيدار إلات رارالقا  عمل

تات املؤسسايف  ةلاءملساو  ةفيالشفام دعإىل  ةليالتا ةلتوصيافيذ ني تديؤ  نأ ةقولعم رةبصو   عةبال
 .دةملتحاألمم ا ةظومنمل

 1 ةلتوصيا 
 عمجي  نأ نم  دللتأك  بريدا، ت2020، حبلول ةيعير لتشات اهليئا دتمعت نبغي أني 
، مثل ةسبناملائق رالطات و او نلقا دد  حتاتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةملتصلات اسالسيا
في ذي نلتائيس ر ل ا دض  ةملوجه ات دع اءاالالتحقي ق يف اغ و ، لإلب الةملس تقلا ةباقر لا انجل
 عمل معالتاحل حمتمل يف اض مصعار لى تعطوي نت دى قر ئف أخاأي وظ د، وكذلك ضةظمنللم
 .ايالقضاهذه 

 ةظمنملامل عت الغ نم ةغ أبي لغإلبالا: يتيح 5-1 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش  
 داينملي  اإلقليم  ي و ا رحلض  و ات اذ دةح  ملتاألم م ا ةظوم  نت ماملؤسس   نتك  و  نبغ ي أني -58
 عنغ لإلبال للموظفني ةحير م صالى أحكعت تشتمل اسا، سيةمليعات اانكي  ائيسي، بوصفهر لا

لى س بيل ع. فةئيسير لامل علاكز را وم ةظمنملامل عت الغ نم ةت أبي لغالفاملخالسلوك/ا ءسو 
ألم م ا انيف جل  ةمدملس تخاى ر خ ألامل علات الغ نف  ةسيرنلفاو  ةكليزينإلاإىل  ةفاإلضل، اباملثا
 ددحت  ة الس السيائق واث نأ نغم مر لالى ع. و ةيانإلسباو  ةوسير لاو  ةبيعر لاهي  ةإلقليميا دةملتحا
 ناءس تثت )اباملؤسسا عت يف جياقيألخالاو  ةباقر لاتب امك نغ، ف لبالا ام هبدليت يقات اللغا
 اظمه عم نمل، وأعلات الغ نم ةلغ ت أبياغلبالا ات قبوهلدويل( أكدلا دينملا انلطري ا ةظمنم
 ت.اللغاغ هبذه إلبالا عمل معالتالى ع درةلقايه دل

يح نت نإلايق ر ط عنغ م إبالاظنئي امنإلا دةملتحاألمم امج رانيف ب ةباقر لاوملكتب  -59 ت ي ت 
ت املؤسسا عجلمي دةجي ةسار يشكل مم اغ. وهذإلبالا عند ةلغ 45 بني نم ارختيالا كنيا للش
 ةج ر ت انغ ض مإلب الا لتيس ري ةفياإلض ا ةمليعلا بريدالتا. وتشمل  كبريداينمي دوجو  ايهدليت لا

 دوجو  ان، وضمةظمنملامل عت الغ علسلوك إىل جيا ءت/سو الفاملخا عنغ إلبالاذج امن عجي
 نل  ذيا للم وظفني ةخلطي او  ةلش فويات الوم عملامي دت لتق اللغ ابتل ك  ةظم نملاى دل  ةخلي دا درةق 

 غ.إلبالا ةكيفي  نبشأ رةملشو ا نيلتمسو 

)مث  ل  ةجي ار خ ةغ إىل جه إلب  الا ن: م   وكي ف  ك 6-1 رق  ملفض لى ات اس ار ملما رمؤش   
  (العإلائط اوس ة أومعالا ةملصلحا عن اعفدلات عاجممو  ن أوو انلقاذ افنت إالاوك
ت الفاملخالسلوك/ا ءسو  عن ةجيار ت خاو نغ إىل قإلبالا ةظمنم 18ت يف اسالسياتتيح  -60
 كبري  رارإض أو ،متنيعالا ةملسالاو  ةلصحالى ع كبري  ري خطادتف انمبك رةو ر لضا نم نيكو  امعند
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 للموظفني نميك 18  لات اساللسياً . ووفقةوليدلاو  ةينلوطا نيانت للقو اكا تهان أو ،ةظمنملات امليعب
يآلايق ر ط عنغ إلبالا او عيستطي ا مل  )أ( إذةليالتات الاحلايف  ةجيار ت خاو نغ إىل قإلبالا ت ال
م اتقنالا او عتوق اهم؛ )ب( إذر أس ةممتهم و/أو ساللى سالعاً ر خط اخشو  ا أوو ر م تصو هنأل ةخليدالا

ي تخذ  لن هنأ او دتقاع ا( إذد) أو ت تلف؛ أو ست خفى ةلدألا نأ او دتقاع امل؛ )ج( إذعلا انيف مك
، ددةم ةينزم ةفت  عدب راءي تخذ أي إج ا ملإذ ةجيار ت خاو نغ إىل قإلبالااً هم أيضن. وميكراءأي إج

 غ.إلبالا ابل هذامق ايامز  ة أوليالغ ماأي مب ايقبلو  ة أاليطر ش
 انللس  ك دةملتح  األم  م اوق ندو ص  دع، ي  ةجي  ار ت خاغ إىل جه  إلب  الاب يتعل  ق فيم او  -61
 ةب   اقر لات امدغ إىل مكت   ب خ   لإلب   ال ةألفض  ليا اءط   عإىل إ دي   دلتحال   ى وج   ه عيس  يف نليو او 
 رأكث عدّ ت ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ ةساسي نأ ، يف حنيدةملتحالألمم  ةمعالا انةألماب ةخليدالا

 دلقي و افي ذي. و نلتا اهر يدإىل م  رةش اغ مبلإلب ال ةألفض ليا اءط عه جي ب إنلى أعص نوت اً،دتقيي
فقط يف  ةحملليات السلطاغ إىل إلبالا ةيانئي إمكامنإلا دةملتحاألمم امج رانيتيح ب إذ ،دةموجو 
 .ينو انلقام دعلاإىل مكتب ًا ر فو  ةملسألاذلك تبلغ  عدهم" بدالا رخلطائ/ر الطو ا" تالاح
 ةظمنويل، ومدلا دينملا انلطري ا ةظمن، ومراعةلز او  ةألغذيا ةظمنت )ماظمنك مخس مناوه -62
ت او نغ إىل قت لإلبالاراأي خي ايهدو( ليس لدينليو ات، و الاتصويل لالدلا ادحتالا، و ةوليدلامل علا
حلق ا ةيازيز ومحع بتعينملاص اخلا ررملقا نإىل أ ارةإلشا درت. وجتالفاملخالسلوك/ا ءسو  عن ةجيار خ

يه يف عصوص نملاحلكم ات إىل اقيألخالاتب امك نادستا نأ نم رحذ دق بريعلتاأي و ر لا ةير يف ح ل
 ينيدنملا يصح للموظفني ه "النه أاد، ومفةوليدلا ةيدنملا ةمدخلا نةجل اتهعليت وضالسلوك ا يريعام
 رةفك عض معار " تتةب نم د"يستخ ةينالعهتم اظمنم ادتقان ة أولشخصياهتم ابتظلم رجلها ولينيدلا
، ةخلط ري ات الاحل اض ع زز، يف بع ي د اللذي قالسلوك ا ءسو  عنغ إلبالا بغي للموظفنينه ينأ
 .(31)"ةظمنللم ةبياإلجيا رةلصو ا

يعالا ةلصحا ةظمنم يف ماتقنالا نم ةياحلمات اساص سين، تدةجليا ةسار ملمالى سبيل عو  -63  ةمل
غ إلبالا نلى أع ةحراز صدإليا/ةملكتسبا ناعةملاقص نوس  بفري عينملاك ملشت ا دةملتحاألمم امج رانوب
 ته غريالومعم عنلكشف اب يتعلق فيماملوظف ات امالتز الاً قر يشكل خ ة لنساللسياً جي وفقار خلا
 .سي للموظفنياألسام اظنللاً وفق ةير يدلتقاته ته مبوجب سلطامالتز ا أو ،امهداستخا ة أوينلعلا

  اتقنالا نم ةياحلما: 2 اريعملاإىل  نادا  ستا  اتقنالا نم ةياحلمات اساتقييم سي -2 
م دي ستخ اً،ماتقانجه ات ويو الفاملخالسلوك/ا ءسو  عن ردلفا اليت يبلغ فيهات الاحلايف  -64
يف  انألم اب عرللش خص ليش  ةحامت نتكو  نأليت جيب ات امليعلات و اليآلالتقييم  اريعملا اهذ
ت رامؤش عةبر أ اريعملا ا. ويشمل هذةجبالو ا ةياحلمالى عم وحيصل اتقنالا امثل هذ عنغ إلبالا

 ع نغ إلب الا ايقه ر ط ع ن نل يت ميك ا، ةملكتوب ات اس السيات، يف الي آلا دي دم لتقييم حتدتستخ
ت راءاإلجائج و اتنلا عن ةثدت مالومعلى معحلصول احلق يف ا، و ةياحلمالى عحلصول ام و اتقنالا
يف  ةيبي دلتأات راءاإلج ا نبش أ ةض حاو ًا م ا(، وأحكةير جب للسالو ا ارتبعالا ءإيال ع)م ةملتخذا
 ةف ازي ز ثقعلت ةس يام أساألحك ا(. وه ذه يريعاملالتقييم  2 ولدجلا رظان) ةملثبتام اتقنالات الاح
 نخل وف م ا نت بوض وح أر أظه  ةئياستقص الات اس درالات و بالاملق ا ن، ألةظم نملايف  ةلاءملس ا
ي أواً ت، كلياظمنملا عستوفت جيا دوق. (32)تالفاملخا عن ئيسي للمبلغنير  رادعم اتقنالا  ًا،جزئ
م، وتصف اتقنالا عنغ إلبالا ةجه ةملكتوبات اسالسيا تبني إذ ،اريعملا ايف هذ اردةلو ات راملؤشا
 لتحقيق.ا عموضو  نبشأ ةيبيدلتأا بريدالتا ددج، وحتئاتنت للعاتوق ع، وتضةحاملتا ةياحلما بريدات
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  اتقنالا عنغ وى لإلبالالشكا ةليآ دد: حي1-2 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش  
 نم ةياحلما ةسات سيانك  اإذ ما لتقييم 1-2 رقملفضلى ات اسار ملما رم مؤشدي ستخ -65
م اتقنض، لالعر يت نحيتمل أ وأ ض،عر ه تنأى أر  اإذ امهداستخاللشخص  نميك ةليآم تتيح اتقنالا
 ةلثق اأج ل حتقي ق  ن، وم ةلي املثا ةحي نالا نلس لوك. وم ا ءس و  أو تالف املخا ع نغ إلبالا ةتيجن
 ةحينالا نم ةغ مستقلإبال ةليآ رملؤشا ام، يتطلب هذاتقنالا عنغ لإلبال ملوظفنياوسط  ةزملالا
قنالالى تقييم شكوى ع ةينلفا درةلقا ا، وهلةللخصوصي ةملاك  ةيامح رتوف نأ ن، وميكةمليعلا م ات
 .ةياحلما بريدابت ةلتوصياو 

يآلى ع 23  لام اتقنالا نم ةياحلمات اساسي عص جين، ترضاحلالوقت اويف  -66  دةوحي ةل
 ةل الوكاو  راع ةلز او  ةألغذي ا ةظم ن)م ت نينثا ناءس تثت، اباظم نملا عجي  ويف م.اتقنالا عنغ لإلبال

هي  راعةلز او  ةألغذيا ةظمنت، وماقيألخالاهي مكتب  ةليآلاذه ه ن(، تكو ةير لذا ةقاللط ةوليدلا
غ إلبالا استهاط سي، تشت ات هباقيمكتب لألخال دوجو  نغم مر لالى عليت، ا دةلوحيا ةظمنملا

م اتقنالا عنغ إلبالا انك  ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا ويف م.عالاملفتش ام إىل مكتب اتقنالا عن
ض. عراستالا اهذ راءإج عنداً دموجو  نيك مل تاقيألخالامكتب  نإىل أ اً ر ظن، ةباقر لا ريدإىل م
نإمك ةأر للم دةملتحاألمم ا ةئي وهيئامنإلا دةملتحاألمم امج ران، يتيح بدةجليات اسار ملما نوم  ةيا
مج انلب امل، ويتيح املظا يق مكتب أمنير ط عن ةمسير لا ئل غريالوساب ةلتوصل إىل تسوياي إىل علسا
 اً.يوم 120ت حىت اقيألخالاغ إىل مكتب لإلبال ةينلزما ةملهلاليق عىل ذلك تإ ةفاإلضاب
 2 رقمول دجلا

 2 رقم اريعلفضلى للمات اسار ملمات را : مؤشاتقنالا نم ةياحلمات اسات سياتقييم

 ةكار ملشات اظمنملا

 نكميليت اوى الشكا ةليآ ددحي 2-1
أى ر  اإذ امهداستخاغ ملبلّ اللشخص 

ض، عر يت نمل أحيت أو ض،عر ه تنأ
 عنغ إلبالا ةتيجن ررلضا أو ماتقنلال
 لسلوكا ءسو  أو تالفاملخا

 اإذ ةياحلمات اليآ ددحي 2-2
 ماتقنملبلغ لالالشخص اض عر ت
قله نيف ذلك  مبا ،ررلضا أو
إىل  أو ملعلاكز ر فس منخل دا
 فر ملشا تغيري أو ،رخآكز ر م

ملبلغ الشخص اغ يقتضي إبال 2-3
 عنغ لبالا ناأك اءغه )سو ئج بالاتنب
م( وأبي اتقان أو سلوك ءسو /ةلفاخم
، رألما ةجلعامل ةظمنملاختذته ا راءإج
 للموظفنياً رر يسبب ذلك ض ة أاليطر ش
 عنلكشف الى عطوي ني أو ،نير خآلا
 ةساحس ة أوير ت سالومعم

 بريداتض ر ف ددحي 2-4
 نم دض ةسبنام ةيبيدأت

 مي اتقنال عيقوم بف
 ✔ O ✔ ✔ راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم

 ✔ O ✔ ✔ ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا

 ✔ ✔ ✔ ✔ ويلدلا دينملا انلطري ا ةظمنم

 ✔ O O ✔ ةوليدلامل علا ةظمنم

 ✔ O ✔ ✔ ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا

 ✔ O ✔ ✔ تالاتصلالويل دلا ادحتالا

 ✔ O ✔ ✔ دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما

ك ملشت ا دةملتحاألمم امج رانب
 ناع ةملاق ص ن وس بف ري ع ينملا
 زدإليا/ةير لبشا

✔ ✔ ✔ ✔ 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ئيامنإلا دةملتحاألمم امج رانب

 ✔ O ✔ ✔ يونسكولا

 دةملتحاألمم اوق ندص
 انللسك

✔ ✔ ✔ ✔ 

 O O ✔ ✔ جئنيلالا نشؤو  ةمفوضي
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 ةكار ملشات اظمنملا

 نكميليت اوى الشكا ةليآ ددحي 2-1
أى ر  اإذ امهداستخاغ ملبلّ اللشخص 

ض، عر يت نمل أحيت أو ض،عر ه تنأ
 عنغ إلبالا ةتيجن ررلضا أو ماتقنلال
 لسلوكا ءسو  أو تالفاملخا

 اإذ ةياحلمات اليآ ددحي 2-2
 ماتقنملبلغ لالالشخص اض عر ت
قله نيف ذلك  مبا ،ررلضا أو
إىل  أو ملعلاكز ر فس منخل دا
 فر ملشا تغيري أو ،رخآكز ر م

ملبلغ الشخص اغ يقتضي إبال 2-3
 عنغ لبالا ناأك اءغه )سو ئج بالاتنب
م( وأبي اتقان أو سلوك ءسو /ةلفاخم
، رألما ةجلعامل ةظمنملاختذته ا راءإج
 للموظفنياً رر يسبب ذلك ض ة أاليطر ش
 عنلكشف الى عطوي ني أو ،نير خآلا
 ةساحس ة أوير ت سالومعم

 بريداتض ر ف ددحي 2-4
 نم دض ةسبنام ةيبيدأت

 مي اتقنال عيقوم بف
 ✔ O ✔ ✔ يسيفنليو ا

 ✔ ✔ ✔ ✔ ودينليو ا

 دةملتحاألمم امكتب 
 عيار ملشات امدخل

✔ ✔ ✔ ✔ 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ةأر للم دةحملتاألمم ا ةهيئ

 ✔ ✔ ✔ ✔ او نر ألو ا

 ✔ O ✔ ✔ ةمليعالا ةحالسيا ةظمنم

 ✔ O ✔ ✔ مليعالاي ديلب ا ادحتالا

 ✔ O ✔ ✔ مليعالا اءلغذامج رانب

 ✔ ✔ ✔ ✔ ةمليعالا ةلصحا ةظمنم

 ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا
 ةير لفكا

✔ ✔ ✔ ✔ 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا

 يستوف. مل [✖] اً؛[ مستوىف جزئيOمل؛ ]الكمستوىف اب[ ✔]  حا ملفتا

 عن  د امهداس تخا نيع ل  يت يتا ةي احلمات الي آ دد: حي 2-2 رق  ملفض لى ات اس ار ملما رمؤش   
  اتقنكي لالا لشاض عر  ت

 ةلق عملتا ةس السيات ان ك  اإذ م ا لتقي يم 2-2 رق ملفض لى ات اسار ملما رم مؤشدي ستخ -67
ملبلغ اض عر ت عند امهداستخا نيعليت يتا ةياحلمات اليآ عناً ماأحك نم تتضماتقنالا نم ةياحلماب

 ع  ن ملبلغ نيا ةي  احلم ةظم نملا اذهخ  ل يت تتات اتيب  لت ا دي دلتحال ى وج  ه ع، و ررض   أو ماتق انإىل 
 ةس  اسي ناءس تثم، اباتق نالا نم  ةي احلمات اس  اسي عجي  دد، حت رض احلالوق ت ا ويف ت.الف املخا
لتحقيق، ا سري ناءيف أث ةملؤقتا ةياحلما بريداتشمل ت عددةمت ةيات محارا، خيةوليدلامل علا ةظمنم

م. اتق نالا عت وق و اإثب  ردمبج  ةلس لبيا راثآلامي إىل تص حيح ر ت ةميومد رأكث ةيامح بريداو/أو ت
 نم عة  جممو اتقنالا نم ةياحلمات اساسي عمجي ددحت نبغي أني، دةجليا ةسار ملمالى سبيل عو 
 .لتطبيقا ةجبالو او  ةيدلتقييا ف غرياصنإلا بريداوت ةملؤقتا ةياحلما بريدات

وم، عملز امي اتقنالا راءإلجافيذ نملؤقت لتاليق علتا ةملؤقتا ةياحلما بريداتشمل ت نأ نوميك -68
ل ى س بيل عم ل. و اك  رأبج  ةص اخ ةز اح ه إج نم أو ت،الفاملخا عنملؤقت للمبلغ اقل نلافيذ نوت

 اةحليال اتط دليت قات الختالالا دةح نلتخفيف مت، لاساث سيثال ددت، حتاسار ملماأفضل 
 دةملتحاألمم امج ران، وبةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكات اسات )سيالفاملخا عن للمبلغني ةمليعلا
قم نملاقل نل بريدا(، تةمليعالا ةلصحا ةظمنز، ومدإليا/ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملاك ملشت ا ت
 ةظم نم ةس اسي ع د. وتةص اخ ةز احه إج نم أو ،ةئمدا ة أومؤقت ةصفقله بنيف ذلك  مبا وم،عملز ا
ًا م اأحك نتتض م اهن ت، ألاسار ملماى أفضل دم إحاتقنالا نم ةياحلماب ةلقعملتا ةمليعالا ةحالسيا
ته، ر أس أو ملوظفاه افر و  ةمسال نبشأ ةقولعغل ماشو  افيه دليت توجات الاحلاه يف نلى أعص نت
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 بريداذ "تاختمل ابعلا دةوح عة أوجملمو ائيس ر ت إىل ام توصيدقي نت أاقيألخالاملكتب  نميك
 متهم.سال ان" لضمةحاومت ةقولعوم ددةم
، ةلي التا ةحملتمل اف اتص نالا بريدام تاتقنالا نم ةياحلماب ةلقعملتا او نر ألو ا ةساسي ددوحت -69
 لفضلى ات اسار ملما نم اهار تباعبغي نليت ياى، و ر أخ ةسايف أي سي ردت مل ليتا

ت يف دال زاياو  ةقَِّي لت ات الاحتم ا راع اةم عي، م عجر  رت أبثاقاستحقالاو  رألجو ا عفد •
 ؛اليهعملوظف احيصل  نأ نميك انليت كاتب ر ملا

 م؛اتقنالاب ةلقعملتا ردلفاوى دعب ةتبطر ملاى ر ألخاليف التكا أو لتمثيلاسوم ر  ديدتس •
 ؛ةلالوكاب انج نم ماتقنالاب ةتبطر ملا ةلياملا ارةخلسا عنيف ذلك  مبا ،رارألضا عنويض علتا •
قنالا نلشخص ماشكوى  ن أبينلعلاف ات عالايف ذلك  مبا ،ةمللموسا غري عفناملا • م ات

 .ةلالوكا يف عينملالشخص ا ةمها، ومبسةإىل أسس قوي ندتست
 ماتق نالا نم  ةي احلماب ةلق عملتا، عيار ملش ات امدخل  دةملتح األم م امكتب  ةساص سينت -70
 ع    ينملاللموظ   ف  نم، ميك   اتق   نلش   كوى لالام دض مق   ع   ر ثب   ت ت اه إذن   ل   ى أع، 2010 لع   ام
 ةق ب س لبياو علًا أيض  اضو عر ت دلشكوى قاحب اص ءزمال انك  اإذ ما يبت يف نت أاقيألخالاب

 ةسبنام بريداذ تاختيوصي اب نت أاقيألخالاملوظف  ن، ميكددلصا اهذ ويف طهم به.اتبار حبكم 
بم اباتقنالا"  ب اإليه ار، ويشءلزمالا ايهعانليت يا ةلسلبيا راثآلامي إىل تصحيح ر ت ت  تبع". ويةيعل

مي دقملًا دشهو  نملوظفو ا افيه نليت يكو ات الاحلاصه يف اخ ةأمهي اذ ةياحلماق هذه اطن عتوسي
ل ى ع ينيرعلش ا دلش هو ا عتش ج نأ ةي احلماه ذه  نش أ ن، م عق الو ا ويف كم.ا حمل ام اوى أمالشكا
 م.اتقنالا نماً خوف اهب ءالدإلا عن نو نعيمتس او انليت كاهتم ادابشه ءالدإلا

 دةملتح     ام لألم     م ع     الا ألم     نيا دض      اينمس     اك ةيف قض     ي ادرلص     احلك     م ا دع     ا دوق      -71
(UNDT/NBI/2009/67 مكتب ،)ةياحلما ةسايف سي رظنلا عادةإىل إ دةملتحاألمم ت اباقيألخالا 
 نل  ذيا دلش هو ا نت أع  از ناملا ةأت مكم ر . و دلش  هو ا ةي التش  مل مح 2005 لع ام ماتق  نالا نم 
تها أو للفظيا أو دينلباللتخويف  او عخيض نبغي أني ة اللقضياهتم يف هذه ادابشه نلو دي  ،ديدل
هتم ادابشه ءالدإلا عدب أو لوظيفي، قبلاهم ر تطو  أو ئفهماوظ نأم ددليت هتا رطاملخايف ذلك  مبا
م اهتم أم ادابش ه نلو دي نيلذا ملوظفنياحبق  ادرلصاحلكم اف ت عا كما  ت.عاز ناملا ةم مكماأم

ل يت ا ةظمنألاو  اعدلقو املهم و ع دقو عهلم مبوجب  ةوحنملما ةياحلماب علتمتات يف عاز ناملا ةمكم
 لى توفريعاً يقي أيضر ألفا ةمينلتاف ر ى مصدم لاتقنالا نم ةياحلما ةساص سين. وتةظمنملاحتكم 
يف عر ق تاطن عيف توسي رظنت نبغي أنت ياملؤسسا نأ انملفتشتاى ر لقبيل. وتا اهذ نم ةيامح
 رخلطامل او عف ديسته ةسالسيال ايف جماً فياإض ام توجيهدتق نأ أو ،ةياحلماب ةملشمولا ةشطنألا
 مدعل  ات امدوموظف و خ  ةحملكم ام اأم  دلش هو ا ، م ثالً ةيفعلض ات الفئ ا نم  مل وظفنياو  ةص اخلا
 م.اتقنالاهيب و لت ا نيتهم مامح ةهم، بغيغري  أو

ت راءاإلجالشكوى و ائج اتنملبلغ بالشخص اغ : إبال3-2 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش  
 اهنبشأ ةملتخذا

تقتض ي  ةس السيات ان ك  اإذ م ا لتقي يم 3-2 رق ملفضلى ات اسار ملما رم مؤشدي ستخ -72
م( وأبي اتق ان أو سلوك ءسو /ةلفاخم عنغ بال انك  اءغه )سو ئج بالاتنملبلغ بالشخص اغ إبال
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طوي ني أو ،نير خآلا للموظفنيًا رر يسبب ذلك ض ة أاليطر ، شرألما ةجلاعمل ةظمنملاختذته ا راءإج
 ةلاءملس ا انلضم ةسيام أساألحكاهذه  تبع. وتةساحس ة أوير ت سالومعم عنلكشف الى ع
ن ت بش   أالف   املخا ع   ن حملتمل   نيا ملبلغ   نياه ر و دب    نيطم   ئ م   ا غ، وه   وإلب   الا ةملي   عيف  ةلثق   او 
 .عةباملتات راءات وإجالومعحيث م نه منو عيتوق ما
، يف رملؤشا اهذ ارت يف إطاملتطلبت تفي اباسالسيا نم 11ك ناه رضاحلالوقت اويف  -73
 ةظمنت )ماانكي  ةيانيل  مثالتاحو نلالى ع، ةجزئيت اليقعمي تدتق بريدات ايهدل اهنم 12 نأ حني
يسيف، نيو لا، و جئنيلالا نشؤو  ةسكو، ومفوضينليو ا، و ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا، ةوليدلامل علا
مي دتق اهتاساسي نملي( تتضمعالا ةألغذيامج رانملي وبعالاي ديلب ا ادحتالا، و ةمليعالا ةحالسيا ةظمنوم
 انةألما ةساص سينلسلوك؛ وتا ءت سو الاليس ح نم ولكاتقنالات الائج حاتن نت بشأاليقعت
 ءت سو الاح نم نةيعل مام وأشكاتقنالات الاح عنت اليقعمي تدلى تقع دةملتحالألمم  ةمعالا
 ةللس لط ةي ر لذا ةق اللط ةولي دلا ةلالوكات يف التحقيقائج اتن نت بشأايثدلتحا علسلوك؛ وختضا
 ةلاحلال احت   امعندملبلغ الشخص ات الاتصويل لالدلا ادحتالاه؛ ويبلغ دوح ةباقر لائيس ر ل ةير يدلتقا

تا بريدات ددحت راعةلز او  ةألغذيا ةظمنئج؛ وماتنله ابخيب  ال هنلتحقيق، ولكاإىل  قعل ي يل دت يف ال ل
 اً.مومع ح للموظفنيا مت ه غرينم، ولكعالاملفتش الى مكتب ع ةوضعر ملا ايالقضا

لش كوى ام دمق  عي طل نأ ةحراط صاشت الايلي   دة ماملفيات اسار ملماض عوتشمل ب -74
 ةظمنملا)ة ظمنملالوظيفي يف اه عوض عن رظنلاف ر يسيف(، بصنليو ا) ةبالتحقيق كتائج اتنلى ع
ت دع اءاالات الاوى، يف ح الشكامي دملق ةفيالكات الومعملامي د(؛ تقةير لفكا ةللملكي ةمليعالا
 ةألغذي    ا ةظم   نم أم    ا (او ن   ر ألو ا) ع    نلطا نبش   أ رينمس   ت رارذ ق    اخت   ، الاتثب   ت ص    حته ال ل   يتا
لألمم  ةمعالا انةألما، و (35)تالاتصويل لالدلا ادحتالا، و (34)ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا، و (33)راعةلز او 
 ةألغذي   امج رانوب    (38)مليع  الاي دي   لب ا ادحت  الا، و (37)جئ   نيلالا نش  ؤو  ة، ومفوض   ي(36)دةملتح  ا
 .ةفيات إضالومعمت مدق اهنأ أو 3-2 رملؤشا نبشأ الى تقييمهعفق اتو  ا الهنأ ا، ف م(39)مليعالا

 تقمنينملا دض ةيبيدلتأا بريدالتا ديد: حت4-2 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش  
م يف اك أحك ن ات هان ك  اإذ م ا لتقي يم 4-2 رق ملفض لى ات اس ار ملما رم مؤشدي ستخ -75
. ةسبنام ةيبيدت أتراءام إلجاتقنالاك يف ار لذي شالشخص ا اعلى إخضعص نت ةملكتوبات اسالسيا
يؤ ام اتقنالا نلى أع( 23أصل  نم 22ت )اسالسياظم عص منوي ءاذ إجاختاي إىل دملثبت  ت را
ت راءاإلجالى عص نت جئنيلالا نشؤو  ةمفوضي ةساسي نأ رألمايب يف ر لغا. و ةيبيدو/أو أت ةيدار إ
بوت وقو الاتصمت يف ح اهن، ولكةجيار ف خرالى أطع عقالو ام اتقنالاثبوت  عند ةيبيدلتأا ث  عت 
 دةملتحاألمم اوق ندت، وصالاتصويل لالدلا ادحتالات اسا. وتشمل سيملوظفنيا دم ضاتقنالا

ص نى. وت ر ئف أخ اتقم إىل وظ ن ملاقل نلى عص نيًا ار خي ةأر للم دةتحملاألمم ا ة، وهيئانللسك
حظ ، الددلصا اهذ ويف .ددةم ةيبيدأت بريدالى تعم اتقنالا نم ةياحلمات اساسي نفقط م انستاسي
وليس  اً،مار ص نيكو  نبغي أني تقمنينملاب اقع" نأ بريعلتاأي و ر لا ةير حلق يف ح ابعينملاص اخلا ررملقا
 .(40)"ةشخصي ةئفهم وحتميلهم مسؤولياوظ نزهلم مع ةيانيشمل إمك نبغي أن، ويفحسباً يبيدأت

ت راءاذ إجاختاب ةظمنملام التز الى ع ةيبيدلتأا بريداحملتمل للتاق اطنضح للالو ا ديدلتحال دوي -76
قنالاإىل  ءللجو ا نه أادضح مفاو  ارذنإ ةبامبثاً أيض نلتوبيخ، وتكو ا ردوز جماتتج ةئياهن  نأ نم ميكات
 ةمليعالا ةلصحا ةظمنم يف ماتقنالا نم ةياحلمات اساسي دد. وحتةوخيم ةينقب مهاو عي إىل ديؤ 
لفضلى، بوضوح ا ةسار ملمالى سبيل عز، دإليا/ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملاك ملشت امج انلب او 
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ليت تصل ات امرالغايب؛ و الكتاللوم ايلي   ما ليت تشملا، نةملمكا ةيبيدلتأا بريدالتا نم ةملالكا عةجملمو ا
بر لات يف اجدر  نم انمر حلا؛ و رأشه ةثثال دةيف ملالصاسي األساتب ر ملاإىل  ث تصل حىت ثال ةت
؛ وختفيض دحاو  رتصل إىل شه دةمل رأج نو دب أو جزئي رمل أبجعلا نملؤقت مالفصل ات؛ و اجدر 
ف ق اتو  ومل جلس يم.الس لوك ا ءسو  ةلايف ح ارذنبق إاس نو دلفصل امل؛ و علا نلفصل ما؛ و ةتبر لا

 .(41)ةفيات إضالومعمت مدوق 4-2 رملؤشا نبشأ الى تقييمهع جئنيلالا نشؤو  ةمفوضي

ص اح لألشخا ملتايف اإلضام دعلا: 3 اريعملاإىل  ناداستا  اتقنالا نم ةياحلما ةساتقييم سي -3 
 لسلوكا ءسو  عن نغو يبل   نلذيا

قنالا أو تالفاملخالسلوك/ا ءسو  عن غإلبالالتوجيه يف ام و دعلاإىل  ةجاحب نملبلغو ا -77 م، ات
لشخصي. اي و اعجتمالاه افر لاو/أو  ةلشخصيا ةملسالامل و علاب ةتبطر ملا رطاملخاوذلك بسبب 

، ةينو انلقا اعدةملسا، و اعدةملسالطلب  ةتفياهلاخلطوط ا، رأمو  ةم، يف جلدعلا ايشمل هذ نأ نوميك
 ةياحلما بريدات عن، وهو خيتلف ةملستقلا رةملشو ات امدجي وخار خلام دعلا، و رةملشو امي دت تقامدوخ
قييم دتستخ اريعملا ات مبوجب هذرامؤش ةثك ثالنابق. وهالسا اريعملا ارلتفصيل يف إطاب نةملبيا ت م ل

 ةحى إاتد، ومةمسير لا م غريدعلالتوجيه و ات اراخي ة أوياحلما اعدة أوملسايف  اليعلا دارةإلا ةكار مش
 .ةهالوجا رةهاوى ظدع ددحت   ا المعند نو علطايم لتقي ةمستقل ةجيار ت خامليع

خل دكيف ومىت تت   عنت الومعلى معحتتوي  ةملكتوبات اسالسيا عجي نأ ويف حني -78
 عت فق  ط تف ي جبمي  اث مؤسس ث  ال ن، ف  اعدةملس ا ة أوي  احلما نم  دملزي  امي دلتق  الي علا دارةإلا
 دةملتح األم م اوق ندئي، وصامنإلا دةتحملاألمم امج ران)ب اريعملا اهذ اريف إط اردةلو ات راملؤشا

 ةملي  عالا ةظم  نملا ن، ف  ةملتخصص  ات الالوك  ا ب ني ن(. وم  عيار ملش  ات امد، ومكت  ب خ انللس ك
لتقي  يم  ةمس تقل ةجي ار خ ةملي ع ةح  ل ى إاتع اس تهاص سينل  يت ت ا دةلوحي اه ي  ةي ر لفكا ةللملكي 

 .ةهالوجا رةهاوى ظدع ددحت   ا المعند نو علطا
 3 رقمول دجلا

 3 رقم اريعلفضلى للمات اسار ملمات را : مؤشاتقنالا نم ةياحلمات اسات سياتقييم

 ةكار ملشات اظمنملا

 نبغ   ي أنم   ىت وكي   ف ي ددحي   3-1
 لتوفري ةظمنللم اليعلا دارةإلاخل دتت

 اعدةملس      ا ة أوي      احلما نم       دمزي      
 ملبلغاللشخص 

 ةح         املتات اراخلي         ايوض        ح  3-2
ل  ى عللحص  ول  ملبلغ  نياص الألش خ

دحتالا نم م، مثالً دعلالتوجيه و ا ذي  ا
شا أو مل،املظا أمني أو ،ةلصلا  ارملست
مي دتق    ةم  دخ  أو للم  وظفنيينو انلق  ا
 للموظفني رةملشو ا

 ةملي      ع ةح     ل      ى إاتعص ني      3-3
 نو ع      لطالتقي      يم  ةمس      تقل ةجي      ار خ

ب ايهم أسبدل نتكو  امعند للمبلغني
 ةم دملقا ةي احلما نأب ادتق علال ةقول عم

 نأ ديدحتم عد ةلايف ح أو ،ةفياك  غري
  ةهالوجا رةهاظ ةلاحلا

 ✖ ✖ ✔ راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم
 ✖ ✖ ✔ ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا
 ✖ ✔ ✔ ويلدلا دينملا انلطري ا ةظمنم
 ✖ O ✔ ةوليدلامل علا ةظمنم
 ✖ ✖ ✔ ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا
 ✖ ✖ ✔ تالاتصلالويل دلا ادحتالا
 ✔ ✖ ✔ دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما
 عينملاك ملشت ا دةملتحاألمم امج رانب

 زدإليا/ةير لبشا ناعةملاقص نوس بفري 
✔ ✔ ✖ 

 ✔ ✔ ✔ ئيامنإلا دةملتحاألمم امج رانب
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 ةكار ملشات اظمنملا

 نبغ   ي أنم   ىت وكي   ف ي ددحي   3-1
 لتوفري ةظمنللم اليعلا دارةإلاخل دتت

 اعدةملس      ا ة أوي      احلما نم       دمزي      
 ملبلغاللشخص 

 ةح         املتات اراخلي         ايوض        ح  3-2
ل  ى عللحص  ول  ملبلغ  نياص الألش خ

دحتالا نم م، مثالً دعلالتوجيه و ا ذي  ا
شا أو مل،املظا أمني أو ،ةلصلا  ارملست
مي دتق    ةم  دخ  أو للم  وظفنيينو انلق  ا
 للموظفني رةملشو ا

 ةملي      ع ةح     ل      ى إاتعص ني      3-3
 نو ع      لطالتقي      يم  ةمس      تقل ةجي      ار خ

ب ايهم أسبدل نتكو  امعند للمبلغني
 ةم دملقا ةي احلما نأب ادتق علال ةقول عم

 نأ ديدحتم عد ةلايف ح أو ،ةفياك  غري
  ةهالوجا رةهاظ ةلاحلا

 ✖ ✖ ✔ يونسكولا
 ✔ ✔ ✔ انللسك دةملتحاألمم اوق ندص

 ✖ ✔ ✔ جئنيلالا نشؤو  ةمفوضي
 ✔ ✖ ✔ يسيفنليو ا
 ✖ ✖ ✔ ودينليو ا

 ✔ ✔ ✔ عيار ملشات امدخل دةملتحاألمم امكتب 
 ✖ ✔ ✔ ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ
 ✔ ✖ ✔ او نر ألو ا
 ✖ ✖ ✔ ةمليعالا ةحالسيا ةظمنم
 ✖ O ✔ مليعالاي ديلب ا ادحتالا
 ✖ ✖ ✔ مليعالا اءلغذامج رانب
 ✖ ✔ ✔ ةمليعالا ةلصحا ةظمنم
 ✔ ✔ ✔ ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا
 ✖ ✖ ✔ ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا

 يستوف. مل [✖] اً؛[ مستوىف جزئيOمل؛ ]الكمستوىف اب[ ✔]ح  ا ملفتا

 اعدةملسا ة أوياحلمايف  اليعلا دارةإلاخل د: ت1-3 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش  
لى عحتتوي  ةسالسيات انك  اإذ ما لتقييم 1-3 رقملفضلى ات اسار ملما رم مؤشدي ستخ -79
ة ي  احلما نم   دمزي  لت  وفري ةللمؤسس  الي  علا دارةإلا خلدتت   نبغ ي أنم ىت وكي  ف ي نم بش  أاأحك 
 رةشاخل مبدلتاب ةظمنملا ادةم قيالتز ا ةلالكف ةير و ر م ضاألحكاملبلغ. وهذه اللشخص  اعدةملسا أو
مث،  ن. وماه موظفيهافر و  ةميف سال رتؤث نأ نميك عةلسماب ةلقعمت رطاليت تشكل خمائل املسايف 
 ةبل  اق نح ىت تك و  ةي الكفافي  ه  مب ا لع ال ى مس توى ع نتك  و  نجي ب أ ةملتخ ذات راءاإلج ا نف  
 .ةلاءللمس عةضاخ ادةلقيال عإىل ذلك، جل ةفاإلض، وابرلفو الى عفيذ نللت
يعلا دارةإلا ةكار مش نم بشأالى أحكعت املؤسسا عت جياساوتشتمل سي -80 توفري ال  يف 
ظم عيف م ةكار ملشايت هذه م، أتاتقنالا نم ةياحلمات اساإىل سياً نادستا، ةظمنم 19 ويف .ةياحلما
 ارةبعم، وباتقناللي ابعف ديدهت دبوجو  ةباقر لامكتب  أو تاقيألخالامكتب  ريق نأ عدت بالاحلا

 ةظم  نملائ يس ر  ددوحي . (42)لتحقي قاإىل  ةلقض  يا ةل اض ح وإحالي ل و د دوج  و  دي دحت ع دى، بر أخ 
 19  ل ات اس السياه ذه لي ه يف عص وص نملاح و نلال ى علش كوى، ام دملق  ةملؤقتا ةياحلما بريدات

، ةأر للم دةملتحاألمم ا ة، يف هيئرألما اهذ رر. ويقدةملتحالألمم  ةمعالا انةألما ةسايف سياً وأيض
 ةكار ملشا، أتيت انللسك دةملتحاألمم اوق ندوص ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا ويف .ةير لبشا اردملو ا ريدم
ثب  وت  ردف مبج اص نإلا بريدات  دي دلتحة ظم نملائ  يس ر  نم  ةئي اهنلا ةحل ر ملاملس توى يف ا ع ةفير لا
 ةسار ملمالى سبيل ع، ةوليدلامل علا ةظمنوم دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما استاص سينم. وتاتقنالا
 م.اتقنالا رخلط ضنيعر ملاص األشخا نبشأ رملبكاخل دلتالى ع، دةجليا



JIU/REP/2018/4 

GE.18-12385 26 

 مسير  و غرينلى عم دعلالتوجيه و اس التمات ارا: خي2-3 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش  
س التمال ت للمشتكنياراخي ةحلتقييم إات 2-3 رقملفضلى ات اسار ملما رم مؤشدي ستخ -81
يف  حيوايً اً ر و دم دعلا اي هذديؤ  نأ نغ. وميكإلبالا عدمسي، قبل وبر  و غريحنلى عم دعلالتوجيه و ا

غ إلبالاقب او عح ر ش ويف غ،إلبالا ارخي نبشأ رينمست رارللتوصل إىل ق حملتملنيا ملبلغنيا اعدةمس
فس ي نلام دعل اًا . ويش مل ذل ك أيض اأبلغ و  اث إذدس يح وما ،ةحاملتا ةياحلمات اليآ، و ةحملتملا
غ إلب الات ع اتب عم ل م عالتايف  ةكب ري   اعدةمس  مل وظفنيا اعديس  نأ نلذي ميكاي، اعجتمالاو 
ألمم ا ةظومنت ماانيف كي ةحاملتا مسينير لا م غريدعلا أو لتوجيهات ارا. وتشمل خيةحملتملا ةلسلبيا
، ةطالوسات امدخ أو ملاملظا ، وأمنيملوظفنيات ابطرا أو تاداحتات، و اقيألخالاتب امك دةملتحا
 .للموظفني رةملشو امي دت تقامد، وخللموظفني ينينو انلقا نيار ملستشاو 

مس   ي، ر لا م غ   ريدعل   ات اراإىل خي   ةحرات ص   اظم   نم عت لس  باس   السيائ   ق واث وتش  ري -82
 نم   دي  عدلا دتوج   ةملتبقي  ا 16  ل  ات اس  السيائ  ق واث ويف اً.م  ات اءس  تيفا اري  عملا اوتس  تويف ه  ذ

ئ  ق يف واث اإليه  اري ش   ن ال(، ولك رملق ايف  انألحي  اظ م عيف م ن)تك و  رل  ذكا ةلفالس ائف الوظ ا
 اسيم وال ،ملوظفنيالم عى دم نت بشأؤالاتس يثري ام. وهذدعت للاراخي ات بوصفهاسالسيا
 ةلام يف حدعلالى عحلصول ا نهم منومتك اهد، بوجو ملوظفنيا غري نم رادألفاو  ينيدانمليا ملوظفنيا
 م.اتقنالا أو تالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالا

 ةلص حا ةظم نم يف ماتق نالا نم  ةي احلمات اس اسي نلفضلى، ف ا ةسار ملمالى سبيل عو  -83
تبنيدإليا/ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملاك ملشت ا دةملتحاألمم امج رانوب ةمليعالا ، ةحراص ز 
 ن، أال نة أميعئق ماحق عنغ إلبالابغي ني انك  اإذ ن ممايدملتأكا غري ملوظفنيا اعدةأجل مس نم
 غ    نيم للمبلّ دعل    او  دةي    احملاو  ةير لس    ا رةملش   و امي دهتم تق    اظم    نت يف ماقي    ألخالات    ب ال   ى مكع
ه ر يدي   رش  اتفي مباه  لاتص  اخ ط  ةح  إاتًا ت أيض  اس السيا ددت. وحت  الف املخا ع  ن( حملتمل نيا)

ت اساسي ع، تشجدةجليا ةسار ملمالى سبيل عت. و اقيألخالاتب امك نيبلغو  نجيو ار خ نمشغلو 
، انللسك دةملتحاألمم اوق ندئي، وصامنإلا دةملتحاألمم امج رانمج )بالب ايق و نادلصا نم ةمخس

 دةملتح  ا ألم  ما ة، وهيئ عيار ملش  ات امدخل   دةملتح األم  م ا، ومكت  ب جئ نيلالا نش  ؤو  ةومفوض ي
 ةمس  ي للمس  ألر  ح ل غ  ري ع  نلوس يط للبح  ث ا أو ملاملظ  ا ل أبم  نياتص الال  ى ع ةحرا( ص  ةأر للم 
 ةل  الوكا، و (43)راع ةلز او  ةألغذي ا ةظم نم. وماتق نالا نلقل ق بش  أا ل يت تث ريا ةملس ألا، أي ةس ياألسا
 ادحت  الا، و (46)ةولي  دلا ةي ر لبحا ةظم  نملا، و (45)ةولي دلام  ل علا ةظم  ن، وم(44)ةي ر لذا ةق  اللط ةولي دلا
 عينملاك ملشت ا دةملتحاألمم امج ران، وب(48)دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما، و (47)تالاتصويل لالدلا

، (52)ودي   نليو ا، و (51)يس  يفنليو ا، و (50)س  كونليو ا، و (49)زدإليا/ةير لبش   ا ناع  ةملاق  ص نوس بف  ري 
ي ديلب ا ادحتالاو  (55)ةير لفكا ةلملكيل ةمليعالا ةظمنملا، و (54)مليعالا ةألغذيامج ران، وب(53)او نر ألو او 
 رملؤش ا نبش أ ال ى تقييمه عف ق اتو  ا الهن أ ا، إم (57)ةجلوي ا ادص ر لأل ةملي عالا ةظمنملاو  (56)مليعالا

 .ةفيات إضالومعمت مدق اهنأ أو 2-3 رقم

ا معن  د نو ع  لطامي دلتق   ةمس تقل ةجي  ار خلا ةملي  علا: 3-3 رق ملفض  لى ات اس  ار ملما رمؤش   
 ةهالوجا رةهاظوى دع ددحتُ  ال
 ةجيار خ ةمليع نم بشأاأحك دلتقييم وجو  3-3 رقملفضلى ات اسار ملما رم مؤشديستخ -84

م عد نأب ادتقعلال ةقولعب مايهم أسبدل نتكو  امعند ملبلغنياب انج نم نو علطامي دلتق ةمستقل
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 نه، وأل رمب  ة الباقر لامكتب  أو تاقيألخالامكتب  ةسطابو  ةهالوجا رةهام ظاتقان ةلاح ديدحت
م ل ع نبش أ ةلاءملس ا نم ًا فيامس توى إض  ع نلطالى ع درةلقا ر. وتوفةفياك  غري ةمدملقا ةياحلما

ل ى ع ةليام راثآ ةملستقلا ةجيار خلا نو علطات اليآب الغي نيكو  نأ نت. وميكاقيألخالامكتب 
 ل  يتات الالوك ا نأ ةي نلوطا اهتعاير يف تش  ةحراص  اءض  عألاول دل اى دت إح ر ذك  إذ ت،اظم نملا
 .(58)لتمويلا دتفق دت قالفاملخا عن ملبلغنيا ةياحبم ةلقعملتالفضلى ات اسار ملماب دتتقي ال
مج ران، وبدةملتحالألمم  ةمعالا انةألمات )اانكي  ةت ستاسا، تتيح سيرضاحلالوقت اويف  -85
 دةملتحاألمم ايسيف، ومكتب نليو ا، و انللسك دةملتحاألمم اوق ندئي، وصامنإلا دةملتحاألمم ا
ت ب امك ةس طابو  ةه الوجا رةهاوى ظ دع لب ت يف ام ع ديف  عنلطا( او نر ألو ا، و عيار ملشات امدخل
إىل  رظنلت. واباقيلألخال دةملتحاألمم ايق ر ئيس فر إىل  ةلاإلحايق ر ط عنت، وذلك اقيألخالا
ليت ات الاحلايف  نو علطا نيق، ف ر لفا ةسائر يتوىل  دةملتحاألمم ت اباقيألخالائيس مكتب ر  نأ

 دأح   ني  ق، وه و م ر وب للفن املائيس ر ل ال إىل احت    دةملتح الألم م  ةم  عالا ان ةألماوظفي خت ص م 
 مج.الب ايق و نادلصا

 ن، ويتألف م2007 يسمبدألول/ا نو انت يف كاقيلألخال دةملتحاألمم ايق ر ش  فنأ دوق -86
 نؤو ش  ةمفوض ي ع ن ه فض الً الع أ رةمل ذكو ا ةلستات اانللكي عةبالتات اقيألخالاتب امك اءؤسر 
 دةملوحات اسالسياو  يريعاملا عئيسي يف وضر لاه ر و دملي. ويتمثل عالا ةألغذيامج ران، وبجئنيلالا

 نغم مر لالى ع. و ةظومنملاق اطنلى ع راثآلات اذ دةقعملا ايالقضا نبشأ رو التشا، و نةملكو ات اانللكي
ت، اقيلألخال دةتحملاألمم ايق ر إىل ف ةلاإلحا عن اشيئ رتذك  الجئنيلالا نشؤو  ةمفوضي ةساسي نأ

فاضو يف ع ةملفوضيا نإىل أ رظنل، ابةمليعلا ةسار ملمايف  افهي مسموح هب مج رانب عيض ومل يق.ر ل
ألمم ايق ر يف فاً ضو عه نكو   نغم مر لالى ع، ةملستقلا ةجيار خلا نو علطا نم بشأاملي أي أحكعالا ةألغذيا
 نمسي مر لطلب  ةجاح ة الهاجلو ا رةهاوى ظدعلبت يف ام عديف  عنت. وللطاقيلألخال دةملتحا
، ددلصا اهذ ويف وب.نائيس مر لا أو ئيسر لاب رةشال مباتصالاه نلشكوى ميكام دمق ن، ألةظمنملا

 ئيسر لاإىل  عنمي طدلشكوى حبقه يف تقام دلم مقعت ديدلتحام عدت رايف مذك دةموح رةف فقاتض
يلألخال دةملتحام ألمايق ر ، أبطل ف2016و 2012 ميعا بني اوب. وفيمناملائيس ر لا أو  40ت اق
 ف.ناستئالا ةحلر إليه يف م ةلاحملا ايالقضايف  ادرةلصات رارالقا نم ةئاملايف 
 4 رقمول دجلا
 تاقيلألخال دةملتحاألمم ايق ر   فاأم ةوضعر ملا ايالقضا

 2012 2013 2014 2015 2016 
 3 رصف 1 1 رصف تايقلألخال دةملتحاألمم ايق ر م فاأم نو عط اهنمت بشأدليت ق  ا ايالقضا عدد
 1 رصف رصف 1 رصف ت اقيألخالامكتب  عن ادرلصاألويل ا رارلقا اليت أ بطل فيهات الاحلا عدد
 2 رصف 1 رصف رصف ت اقيألخالامكتب  عن ادرلصاألويل ا رارلقا افيه دليت أ يات الاحلا عدد

 .دةملتحاألمم ات يف اقيألخالامكتب   درملصا

ي    ق ر ئ   يس فر مج إىل ال   ب ايق و نادلص   ايف  مل   وظفنيا نم    ةم   دقملا نو ع   لطاخي   ص  اوفيم    -87
ل  يت ام اتق نالا نم   ةي اللحم دةملوح  ام ل علات راءام إج  د، ت س تخدةملتح  األم م ات يف اقي ألخالا

مبوج ب  ةللقض يًا ض عراستاي ق ر لفائيس ر ي ر . وجيدةملتحاألمم ات يف اقيألخالامكتب  ايطبقه
، ةملطلوبات راءاإلجال امتثا راعاةم عم، ماتقنالا نم ةيامحلاب ةلقعملتامج الب ايق و نادلصات اساسي
 نه م ت ال وم ا ينو انلق التحلي ل ا ةقولي عى مد، وتقي يم م عئالوقالى ع ةسالسياتطبيق هذه  ةقدو 
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لألمم  ةمعالا انةألما ةساليه يف سيعصوص نملاوب ناملائيس ر لا رو دف ذلك، وخبال ع. ومديدحت
 اليهعمتفق  دةمل موحعت راءاإج دتوج ال (،2-9 ادةملام )اتقنالا نم ةياحلماب ةلقعملتا دةملتحا
 وب.ناملائيس ر لاإىل  ةلاحملا نو علطاض عراستال
ألم م اي ق ر بف ةص اخ دةم ل موح عت راءاإىل إج  ةج اح ةمث  نإىل أ انملفتشتاوخلصت  -88
بق التط  اق و اتس  الا انأج  ل ض  م نم   دةملتح األم  م امج رايق وب  نادت يف ص  اقي  لألخال دةملتح ا
حل املصاأجل  نم -أيضاً  انمبك رةو ر لضا ن، مددلصا اهذ ويف ض.عراستالا ةمليعيف  ةفيالشفاو 
م اتق نالا نم  ةي احلمات اساسي نتكو  نأ - دةملتحاألمم امج رايق وبنادكي ولصا لفضلى للشا
ك وضوح ناه نيكو  نبغي أنه ين ذلك، أعينوي (59) .ةمليعلا اءتهانوتوقيت  ةكيفي  نبشأ ةضحاو 

 انك  ا، وإذال ا أمفيه عنلطا نت ميكاقيلألخال دةملتحاألمم ايق ر ت فات توصيانك  اإذ ن مابشأ
 .عنلطا ام إليهدليت ي قا ةجلهاهي  افماً نممك رألما

يح  ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا ن، ف ةملتخصصات الالوكا بني نوم -89 ت ت  نو علطافقط 
بو اهنض "عراستايق ر ط عن(، 2017 ن عامم اراً تبعا) ت يف اقيألخالامكتب  ةسطائي وملزم" 

 ،14  ل  اى ر ألخ ا ةملتخصص  ات الالوك اى د. ول  يس ل عيار ملش ات امدخل  دةملتح  األم م امكت ب 
 نبشأ ةملكتوبا اهتاسام يف سياأي أحك ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ وال مليعالا ةألغذيامج رانب وال
 ةألغذيا ةظمن. ومةهالوجا رةهام ظاتقانوى دعلبت يف ام عد ةلايف ح ةمستقل ةجيار خ نو عط ةليآ
، (63)سكونليو ا، و (62)ويلدلا دينملا انلطري ا ةظمن، وم(61)ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا، و (60)راعةلز او 

 ةحالسيا ةظمن، وم(66)ةأر للم دةملتحاألمم ا ة، وهيئ(65)ودينليو ا، و (64)جئنيلالا نشؤو  ةومفوضي
 ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا، و (69)مليعالا ةألغذيامج ران، وب(68)مليعالاي ديلب ا ادحتالا، و (67)ةمليعالا
 .ةفيات إضالومعمت مدق اهنأ أو 3-3 رقم رملؤشا نبشأ الى تقييمهعفق اتو  ا الهنأ ا، إم(70)ةجلويا

 نو ع لطالس ام جم اأم افيه عنلطا نت ميكرارالقا نإىل أ ةملتخصصات الالوكات ار وأش -90
، نملوظفو اتخبهم ني وممثلني دارةإلاهم نيعت اءضعأ نلس ماجملاهذه  نتتكو  عادة ما. و ةخليدالا

مكتب  ديدم حتعد نأباً ت أيضالالوكات هذه عفد. و ةمستقل ة والجيار يل، فهي ليست خالتواب
دة ملتح   الألم   م  ةي   دار إلا ةحملكم   ام افي  ه أم    ع   نلطا نميك    ةه   الوجا رةهاوى ظ   دع   ت اقي  ألخالا
تحام عد نإىل أاً ر ظنمشكوك فيه،  دأتكي ا. وهذةوليدلامل علا ةمظنمل ةيدار إلا ةحملكما أو  ديدل
حلكم ا نيتضح م كما  كم،ا حملام افيه أم عنلطا نفقط ميك ألخرياو  .ايً دار إاً رار وليس ق ةتوصي عدي  
م لألم   م ع  الا ألم   نيا دوم ض  ش   ت سري اف ةيف قض  ي دةملتح   الألم  م  ةي   دار إلا ةحملكم  ا ع   ن ادرلص  ا
ت إىل التوص  يامي دل ى تق عت اقي ألخالامكت ب  ةمهم   ر"تقتص  نل ى أعص نل ذي ي ا، دةملتح ا
أي  ايل ليس هلالت، وابةئيالقضا عةجراللم عختض ةيدار ت إرارات ليست قالتوصيا... وهذه  دارةإلا
 .(71)"رةشامب ةينو انق راثآ

 ع  ن ملبلغ نيا ةي ام محاظ نيف ًا كب ري ًا  ر قص و  ةمس  تقل ةجي ار خ نو ع ط ةلي آب اويش كل غي  -91
 نانثا د أوحامل به و عي عادةلذي ات، اقيألخالامكتب اً ح أيضن. وميةيعنملا ةظمنملات يف الفاملخا
س الاً ليعفاً ر و د، ةينلفا ةلفئا نم ملوظفنيا نم ئل امس نئي بشأاهنلاحملكم ا رو د داءليه، وهو أع دحي 
يضنت دق، و ةلشخصياو  ةينملها ملبلغنيا اةحي ةكبري   ةجدر وق بعت نأ نميك ةسياحلسا ةلغاب اً طوي أ
زيز عإىل ت ةليالتا ةلتوصيافيذ ني تديؤ  نأ عملتوقا ن. ومةظمنملا عةلق بسمعتت ةكبري   رطالى خمع
 .دةملتحاألمم ا ةظومنت مات يف مؤسسالفاملخا عن ملبلغنيا ةيام محاظنيف  ةلاءملساو  ةليعالفا
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 2 ةلتوصيا 
ت الي  آ ايهد  ل  ل يت ليس  ا، دةملتح  األم  م ا ةظوم نت مامؤسس   انملفتش  تاتوص ي  
 ن، أبةه الوجا رةها  ظ اتقانوى دع ديد  حتعد ةلايف ح نو علطايف  رظنت ةومستقل ةجيار خ

 حبل ول ةس بنات ماراخي  ع داد إبع ينملاملكت ب ا ةي عنملا ةفيذي للمؤسس نلتائيس ر لايكلف 
ت اليآض أي عر سب، وبناملالوق  ائيس يف ر لا افيه رظنلي رلقصو ا اهذ ةجلعامل 2020 عا 
  .اتقنالا نم ةياحلمات اسايث سيديف حت اليهعت متفق امليعو 

ألويل وتس  جيل اض عراس تالا :4 اري  عملاإىل  ناداس تا  اتق  نالا نم  ةي  احلمات اس اتقي يم سي -4 
 التحقيق فيها  و اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنت اغلبالا

ت الفاملخالس لوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالات انك  اإذ ما لتقييم اريعملا ام هذديستخ -92
سب. وهذه ناملالوقت ا ة ويفسليم ةيقر بط التحقيق فيهاو  اضهعراستاو  اي تسجيلهر م جياتقنالاو 
 ع   ةبر أ اري   عملا اغ. ويش   مل ه  ذإلب  الاق   ب علتحقي  ق ات راءاإج    ةقيداملص   ةير و ر ت ض   اانلض  ما

قنالات و الفاملخالسلوك/ا ءت سو اغبال عت جيانك  اإذ ما م لتقييمدت تستخرامؤش ت سجل  مات
 عندلتحقيق امث  حلتنير م نم نملكو األويل اض عراستالام دست خا دق انك  اإذ وما ،ةهجينم رةبصو 
 ةل  اإلح ةح  ائل متاك وس  ن  ات هان  ك  اإذ وم ا ،ددةحمل  ا ةي  نلزما رألط  ات يف اغ  لبالا عم ل م  عالتا
 .ةجيار خ ةت إىل جهالتحقيقا

 ةظم نملا) ةكار ملش ات اظم نملاى دل  ةملكتوب ات اس السيا نفق ط م  دةح استوفت و ا دوق -93
ت يف اظم  نملاظ م ع، وأخفق ت ماري عملا اه ذ ارت يف إط  راملؤش ا ع( جي ةي ر لفكا ةللملكي  ةملي عالا

ألويل اض عراس  تلال ةض حاو  ةي  نزم رأط  اهل   نيك و  نأ ويف هج  ي،نت بش كل ماغ  لبالاتس جيل 
 ردلسلوك. وتا ءسو ب ةلقعملتات اللتحقيق ةجيار خلا ةلاإلحا نم بشأات، وأحكاغلبالالتحقيق يف او 
 .عبرالالفصل ايف  اريعملا اهبذ ةتبطر ملائل املسا عن ةفياصيل إضاتف

 تالتحقيقاقبه عض أويل تعراستا راء: إج1-4 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش  
تات اسالسيات انك  اإذ ما لتقييم 1-4 رقملفضلى ات اسار ملما رم مؤشديستخ -94  ةلقعمل
لشكوى، اقب عض أويل عراستالى عص نتاً مام تشمل أحكاتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو 
 راءإلج  ا ا. وه ذةه الوجا رةهاوى ظ دع  افيه  ددل يت حت  ات الاحل احتقي ق مفص ل يف  راءل ى إج عو 
يف  ةي احلما نم  دملزي ا لتحقي ق، وت وفريا ةملي عيف  ةفي الكا ةمرالص ا ةلاي لكفر و ر ض حلتنير ملا ذو
 تقم.نملا دي  ضدأت راءذ إجاختاي و/أو ماتقنالا راءإلجاكس عم، و اتقنالات الاح
ى دم لاتقنالا نم ةياحلمات اسائق سيواث ن، ف او نر ألو او  ةوليدلامل علا ةظمنم ناءستثواب -95
ت ةلتوجيهيائ ادملبايف  ةلصلات ام ذاألحكا اليت تكملهات، و اظمنملا عجي لى عص نللتحقيق، 
 نم  ةي احلما ةس اسي نأ نغم م ر ل ال ى عم. و اتق نالات الاح  عم ل م عالتايف  حلتنير ذي م  راءإج 
، حلتنير ت ماذ ةمليعلى عص نت ومل تاقيألخالامكتب  اءشنسبقت إ او نر ألو اي دم لاتقنالا
 ءت سو الاح ويف .ةلشخصيات بالاملقايف  ردو  ملااً ، وفقةسار ملمايف  دةموجو  ةمليعلاهذه  نف 
 ادحت  الا ناءس تث، ابةكار ملش ات ام ظنملا عيف جي   حلتنير مل اذو  راءإلج ات ي طب ق الفاملخالس لوك/ا
 ةسالسيائق واث ددحت ال ،ةوليدلامل علا ةظمنم ويف ملي.عالاي ديلب ا ادحتالات و الاتصويل لالدلا
 راءإلج  ا نت إىل أار أش   ةظم  نملا ن، لك  حلتنير م   نم   راءت إج  الفاملخالس  لوك/ا ءبس  و  ةلق  عملتا
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 ع  ةجراملامكت  ب  ةي  وال نمج ض  ن  در ل يت تات التحقيق  ا عيف جي   ةس  ار ملماحي  ث  نم م  دمس تخ
 .ةباقر لات و اباللحس ةخليدالا

ت، الاتص  ويل لالدل ا ادحت  الاويل، و دل ا دينمل ا انلط  ري ا ةظم نت )مامؤسس   عك س بن اوه -96
ي دي لب ا ادحت الاز، و دإليا/ةير لبش ا ناع ةملاق ص نوس  بف ري ع ينملاك ملش ت ا دةملتح األم م امج رانوب 
( ل يس ةجلوي ا ادص ر لأل ةمليعالا ةظمنملاو  ةأر للم دةملتحا ة، وهيئةمليعالا ةحالسيا ةظمنملي، ومعالا
 دينملا انلطري ا ةظمنم ويف للتحقيق. ةوتات متفاتيبر ت ايهدت، ولاخلي للتحقيقدا ينف انكي  ايهدل
 بريدالت    ات اقي    ألخال ابع    ينملاملوظ    ف اح ، يق    ت ةه   الوجا رةهاوى ظ    دع     ررتتق     امل    اويل، حدل   ا
 ت.اقي  ألخال ابع  ينملاملوظ  ف التحقي  ق اي ر ح، جي  ا ق  ت الا اذف  ض ه  ر   ا. وإذةس  بناملا ةلتص حيحيا

ملوظف ا نم ةملسألا ةلاإح عدبًا جيار خاً م مققعالا ألمنيا نّي عت، يالاتصويل لالدلا ادحتالا ويف
قا راءإلج ةصاخ ةكر ملي بشعالاي ديلب ا ادحتالا نيعت. ويستاقيألخال ابعينملا ي ر ت. وجيالتحقي
مج رانب ويف م.عالا ألمنياه نيعي ملوظفنيا نخلي مدايق ر ف ةمليعالا ةحالسيا ةظمنت يف مالتحقيقا
، ةأر للم  دةملتح األم م ا ةز وهيئدإليا/ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملاك ملشت ا دةملتحاألمم ا
لى عئي، امنإلا دةملتحاألمم امج رانوب ةمليعالا ةلصحا ةظمنيف م ةباقر لات مكتب التحقيقاي ر جي
تقص  ي  نخليو دال  ات اباحلس  او ع  جرايت  وىل م ةجلوي  ا ادص  ر لأل ةملي  عالا ةظم  نملا ويف .(72) يلالت و ا
 تب  ني نوجي  ب أ. اءقتض  الات حس  ب التحقيق  ا راءإلج   ةجي  ار خ ادرمبص   عانةس  تالائق، و احلق  ا
 ءت س       و الات يف ح       التحقيق       ا نه م       ع       توق ن ك        م       ا بوض       وح ةملكتوب       ات اس       السيا
لات املؤسساص يف ابوجه خ سبنام اوهذ  ؛اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا   ايهدليت ليس  
ك ملشت ا دةملتحاألمم امج ران، وب(73)ةوليدلامل علا ةظمن. ومتالتحقيقا راءخلي إلجدا انكي
لى عفق اتو  ا ملهنإ ا، إم(75)مليعالاي ديلب ا ادحتالاو  (74)زدإليا/ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملا

 .ةفيات إضالومعم متدق اهنأ أو 1-4 رملؤشا نبشأ اتقييمه
 5 رقمول دجلا

 4 رقم اريعلفضلى للمات اسار ملمات را : مؤشاتقنالا نم ةياحلمات اسات سياتقييم

 ةكار ملشات اظمنملا

 راءإجة ظمنملا نيطلب م 4-1
 ةلقعملتات اغض أويل للبالعراستا

ت الفاملخالس            لوك/ا ءبس            و 
حتقي   ق  راءل  ى إج  عم، و اتق  نالاو 

 ددل  يت حت   ات الاحل  امفص ل يف 
 ةهالوجا رةهاوى ظدع افيه

ل اً ماظنيتطلب  4-2 لتسجي
 ءبس        و  ةلق        عملتات اغ       لبالا
م، اتق  نالات و الفاملخالس لوك/ا

 ةمث انك  اإذ امع رظنلابغض 
ذا ديف قاإض راءإج  خت 

 راءيتطل             ب إج              4-3
 ةت أوليات وحتقيقاضعراستا

 لس   لوك/ا ءت س   و الايف ح  
م يف اتق         نالات و الف         املخا
 نس     ب وض     مناملالوق    ت ا
 اإليه ارملشا ةينلزما رألطا

 ةل اإحل ى عص ني  4-4
 ءت يف س          و التحقيق          ا
ت الفاملخالس                       لوك/ا
أو ار خلام إىل اتقنالاو  ج و/
 ةجي ار خلا رةملشو اس التما

 اءقتضالاحسب 
 O O ✔ ✔ راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم
 O O ✔ ✔ ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا
 O ✔ O O ويلدلا دينملا انلطري ا ةظمنم
 O O ✖ ✖ ةوليدلا ملعلا ةظمنم
 O O O ✔ ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا
 O ✖ O O تالاتصلالويل دلا ادحتالا
 O O ✖ ✔ دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما
 عينملاك ملشت ا دةملتحاألمم امج رانب

 ناعةملاقص نوس بفري 
 زدإليا/ةير لبشا

✔ ✖ O O 

 O O ✔ ✔ ئيامنإلا دةملتحاألمم امج رانب
 O O ✖ ✔ يونسكولا
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 ةكار ملشات اظمنملا

 راءإجة ظمنملا نيطلب م 4-1
 ةلقعملتات اغض أويل للبالعراستا

ت الفاملخالس            لوك/ا ءبس            و 
حتقي   ق  راءل  ى إج  عم، و اتق  نالاو 

 ددل  يت حت   ات الاحل  امفص ل يف 
 ةهالوجا رةهاوى ظدع افيه

ل اً ماظنيتطلب  4-2 لتسجي
 ءبس        و  ةلق        عملتات اغ       لبالا
م، اتق  نالات و الفاملخالس لوك/ا

 ةمث انك  اإذ امع رظنلابغض 
ذا ديف قاإض راءإج  خت 

 راءيتطل             ب إج              4-3
 ةت أوليات وحتقيقاضعراستا

 لس   لوك/ا ءت س   و الايف ح  
م يف اتق         نالات و الف         املخا
 نس     ب وض     مناملالوق    ت ا
 اإليه ارملشا ةينلزما رألطا

 ةل اإحل ى عص ني  4-4
 ءت يف س          و التحقيق          ا
ت الفاملخالس                       لوك/ا
أو ار خلام إىل اتقنالاو  ج و/
 ةجي ار خلا رةملشو اس التما

 اءقتضالاحسب 
 O O O ✔ انللسك دةملتحاألمم اوق ندص

 ✔ O ✔ ✔ جئنيلالا نشؤو  ةمفوضي
 O O O ✔ يسيفنليو ا
 O O O ✔ ودينليو ا

ت امدخل دةملتحاألمم امكتب 
 عيار ملشا

✔ O O O 

 O O O ✔ ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ
 ✔ O ✔ ✖ او نر ألو ا
 ✖ O ✖ O ةمليعالا ةحالسيا ةظمنم
 ✔ O O O يملعالاي ديلب ا ادحتالا
 ✔ ✔ O ✔ مليعالا اءلغذامج رانب
 O O O ✔ ةمليعالا ةلصحا ةظمنم
 ✔ ✔ ✔ ✔ ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا
 ✔ O ✔ ✔ ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا

 يستوف. مل [✖] اً؛[ مستوىف جزئيOمل؛ ]الكمستوىف اب[ ✔] ح ا ملفتا

 

 1 ارإلطا
  اتقنالات الات يف حاإلثبا ءبعكس ع
  اهن ، أنع ةومق ةض حاو  ةل دلتثبت، أب ةظمنملاإىل  ةملسؤوليات حيول اإلثبا ءبعكس ع 
ملش   مول اط اش  نلا دم وج   و ع  د ةل   ا، يف حةي  عادوف ر ي ظ   ات  ه يف اذ راءإلج   ات س  تتخذ ان  ك
 ءبعكس على تطبيق "ع( 23 نم 17م )اتقنالا نم ةياحلمات اساسي ةلبياص غنوت .ةياحلماب
 ةحي  نالا نت، م اإلثب  ا ءبع ك  س عب عض طالالام. وجي  ب اتق نالاوى ع  دت ات" يف إثب اإلثب ا
 د. وقةهالوجا رةهاوى ظدعلا نت أاقيألخالامكتب  رريق نأ عدلتحقيق، با ةحلر ، يف مةلياملثا

 نت أايف إثب نكو ا لشا اجههايو  دليت قات وابعلصا ةجلعات ملاإلثبا ءبعكس ع ةسات سيعو ض
 نتك و  دم ق اتق نالال اأش ك نم ديعدلا نإىل أ رظنلاب امسي لكشف، "والا ةتيجن انم كاتقنالا

 .)أ("اهتاب إثبعويص ةخفي
 اه نملطل وب ما ةظم نملا نأب نحملقق و ا ريق  نت، جي ب أاإلثب ا ءبعكس عويف تطبيق  
 ةياحلمملشمول اباط اشنلاب ايف ظل غي راءإلجافس نت ستتخذ انك  اهنأ تبني ةقوي ةلدمي أدتق
 اريعم ن مدىنألا دحلا عفر يق ر ط عن ةمليعلا ةسار ملمافذ ذلك يف ني  كي. و ا لشاك فيه ار لذي يشا
إىل  ليت تشريا ةلدألا يف تقييم دىنألا دحلاملتهم، وخفض ا راءةإىل ب لذي يشرياملطلوب ات اإلثبا
موظفو  رت، ذكاإلثبا ءبعكس ع نحملققو ا ايطبق فيه مل ليتات الاحلاض عب ويف ملتهم.ا دانةإ
با ءبعكس عليهم تطبيق عه نت أبالاهم مقعيت مر جأ   نلذيات اقيألخالا توصل ات يف اإلث ل

 .حملققنيا نقح منم رير ئي و/أو طلب تقاهنلاج ا تنستالاإىل 
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لتحقيق ات دامل وحعات نبغي أنه ين أعيني نعةومق ةضحاو  ةلدإىل أ ةجاحلا نأ ويف حني 
يه دل ةباقر لاتب امك نمًا دج قليالً اً عدد نت أبالاملقا، أوضحت ةخمتلف ةملعام ماتقنالات الاح
 ارت. وأشاإلثبا ءبعكس عض افت ا عم ماتقنالات الات يف حالتحقيقا راءيف إج عةساو  ةخب 
ه، ن لس لوك، وأا ءت س و الاح  نم  اه مثل غري ًا مام متاتقنالات الاح عمل معاه تنإىل أ اظمهعم

ك س عإىل  ث يشريئي حبياهنلالتحقيق ا رير ل تقعدت، ياقيألخالاه مكتب نطلب م افقط إذ
 ت.اإلثبا ءبع
 ةلتوصيات يف اإلثبا ءبعكس عطق نتطبيق م ةوبعصاً أيض ةينو انلقاتب املكات دوأك 
 ةقالعلابوضوح  انيثبت د اللتحقيق قائي و دملباض عراستالا نإىل أ ة، مشري ةيبيدت أتراءاذ إجاختاب
هل اك جتنات، هاملؤسساض عب ويف .ةياحلمملشمول اباط اشنلاوم و عملز امي اتقنالالسلوك ا بني
س خ نلابس بب  انج ه ك دراإ نه م أعت مبالايت مقر أج نلذياص األشخا رذك إذ م لتطبيقه،ات
 نذلك أ عنتج ن. ويةير و ر لضات اراتبعالا نو دى ر ألخام اتقنالا نم ةياحلمات اساللصق لسياو 

 اضو عر ت اإذ نةيعت ماراتباعلى عت الفاملخا عن ملبلغنياحصول  ةيانإمك ةملكتوبا ةسالسيا عتتوق
 اً.ليعت فاراتبعالاهبذه  اءلوفا نو د نم، ولكاتقنلال
لى ع  اتقنالا نم ةياحلمات اساسي اليت حتتوي فيهات الاحلاه يف نأ انتملفتشاى ر وت 

ت اقي ألخالات ب اومك ةب اقر لات ب امك نتك و  ن، جي ب أتاإلثب ا ءبع ك س ع ن  بشأاأحك
م ل علات راءاإج ن ذلك أعينم، وياتقنالات الاح عيف جي ةمتسق رةبصو  افيذهنلى تع ادرةق
. ويشمل وكيف تُطبق نبوضوح م  وأي ددلتح ةملختصاتب املكا اهعتض نبغي أني دةملوحا

م اتق  نالات الات يف ح ات للتحقيق  اإلثب ا اري  عم ددللتحقي  ق حت  ةث دم ةئ توجيهي  ادذل ك مب 
 راءل  ى إج   ع دديب م  در ت  ص ر ف    يف ت  وفري رظ  نلابغ  ي ني كم   ا  .ةس  ليم رةبص  و  ريار لتق  ا ع  دادوإ
 م.اتقنالات الات يف حالتحقيقا

 ةفح    اك   ز مكر ت" مالف    املخا ع   ن ملبلغ    نيا ةي   احبم ةلق    عملتات عاير لتش   ايف  دةجلي    ا ةس   ار ملما" ي ش    نيار م    )أ(
  .2009، ةوليدلا ةفيالشفا ةظمن، وم4، يو ادلفسا

 ءو ت س       الاتظم حل       ن       ملالتس       جيل ا: يتطل      ب 2-4 رق       ملفض       لى ات اس       ار ملما رمؤش        
  اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا

 ةلق عملتات اغ لبالام لتسجيل اظن دوجو  2-4 رقملفضلى ات اسار ملما ريقتضي مؤش -97
ذ. وي  ا ديف قاإض راءإج ةمث انك  اإذ امع رظنلام، بغض اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو   ع دخت 
 رادألف ا ةلاء، وملس اه عت وتتبالاحل ا دص ر ل ايً ر و ر ض ًا ر ت أم اغ لبالات ه ذه لس جال دجلي احلف ظ ا
ت امؤسس عستوفت تسا دلقبيل. وقا اهذ نوى مالشكاتلقي  عن ةملسؤولات اانلكياو  ملسؤولنيا

و إىل حف  ظ دعت  اهتاس ايف سي ةض حام و اأحك  ايهدل   إذ ،رملؤش ا اه ذ ارت يف إط املتطلب افق ط 
 نم  ةي احلما ةس ا، تتطل ب سيدةجليا ةسار ملمالى سبيل عوى. و الشكا عجلمي ةير لسات لسجالا
وى الش  كا عبتلق  ي جي  ةب اقر لامكت  ب  عيض طل نأ ةي ر لذا ةق  اللط ةولي دلا ةل  الوكاى دم ل اتق نالا
 نإىل أ جئنيلالا نشؤو  ةت مفوضيار . وأشاهنبشأ راءذ إجاختاو  اضهعراستاو  اوتسجيله اردةلو ا
 وى.الشكايتوىل تسجيل  (i-Sight) ايالقضا دارةمل إلام شاظن ايهدل

ت، الاتصويل لالدلا ادحتالا، و ةوليدلامل علا ةظمنت )مامؤسس عسب نأ نغم مر لالى عو  -98
 ناع  ةملاق  ص نوس  بف  ري ع  ينملاك ملش  ت ا دةملتح األم  م امج ران، وب  دةملتح  الألم  م  ةم  عالا ان ةألماو 
يست لةمليعالا ةلصحا ةظمن، ومةمليعالا ةحالسيا ةظمنسكو، ومنليو از، و دإليا/ةير لبشا أي  ايهد( ل
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ت ر م، ذكاتقنالا أو لسلوكا ءت سو الاحب ةلقعملتاوى الشكاتسجيل  نبشأ اهتاسام يف سياأحك
ف اهن( أةمليعالا ةحالسيا ةظمنت ومالاتصويل لالدلا ادحتالا) تنينثا ناءستث، اباهعجي ل ذلك يف عت
ت امديسيف، ومكتب خنليو ا، و ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملات )اك ست مؤسسنا. وهةمليعلا ةسار ملما
م اأحك ايهدملي( لعالا ةألغذيامج رانملي وبعالاي ديلب ا ادحتالا، و ةأر للم دةملتحاألمم ا ة، وهيئعيار ملشا

ت. الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتاليس لتلك  نم ولكاتقنالاب ةلقعملتاوى الشكالتسجيل  ةمكتوب
س لي نت، ولكالفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتاوى الشكالتسجيل  استهام يف سياو أحكدينليو اى دول

 ةظمن. ومةمليعلا ةسار ملماوى يف الشكا عتسجل جي اهنت أر ذك اهنأ دم؛ بياتقنالاب ةلقعملتاتلك 
ألمم امج ران، وب(78)دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما، و (77)ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا، و (76)ةوليدلامل علا
ألمم اوق ند، وص(80)سكونليو ا، و (79)زدإليا/ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملاك ملشت ا دةملتحا
 ةظمن، وم(84)ةأر للم دةملتحاألمم ا ة، وهيئ(83)ودينليو ا، و (82)يسيفنليو ا، و (81)انللسك دةملتحا
 ةلصحا ةظمن، وم(87)مليعالا ةألغذيامج ران، وب(86)مليعالاي ديلب ا ادحتالا، و (85)ةمليعالا ةحالسيا
 .ةفيات إضالومعمت مدق اهنأ أو 2-4 قمر  رملؤشا نبشأ الى تقييمهعفق اتو  ا الهنأ ا، إم(88)ةمليعالا

 ةألوليات التحقيقات و اضعراستلال ةينلزما رألطا: 3-4 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش  
يات التحقيقات و اضعراستالا راءإج 3-4 رقملفضلى ات اسار ملما ريقتضي مؤش -99  ةألول
 ارملش ا ةي نلزما رألط ا نوض مسب ناملالوقت ام يف اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءت سو الايف ح
ت مبس   تواي نتق   ت  نأ نغ ميك   إلب  الاإىل  مل   وظفنيا دل  يت تق   و اوف ر لظ   ا نإىل أ رظ   نل. واباإليه  
ل يت حتق ق ا ةي نلزما رألط ا دي دحت انمبك  رةو ر لض ا ن، فم ليق نيام ع دو  رلتوتالقلق و ا نم ةئيناستثا
مل علا، وحجم ةباقر لات و اقيخالألاتب املك ةحاملتات درالقات، و اسياحلساهذه  بني افيم نز التو ا
 17  ل ا مل وظفنيات الاظ م ح عم ويف .ددةحمل ا ةي نلزما رألط مل ابالكام التز الاجيب  كما  .عملتوقا
 دةوح   اس  تهدر ل  يت ام( اتق نالات و/أو الفاملخالس  لوك/ا ءت س  و الاوث ح دح   نو عدّ ي   نل ذيا)
يات التحقيقات و اضراعستالال اق إلكمر ملستغالي علفالوقت ا ن، لوحظ أةكملشت التفتيش ا  ةألول

 م.ألايات ات مئالاحلاض عيف ب رألماق ر ستغا دفق ر مب  بال طويل
ت اض عراستلال ةم مكتوب اأحك ايهدليت لات اظمنملا نم نو ر شعو  انتنثات ددح دوق -100

ا و ن  ر ألو اى دل  ةملكتوب  ا ةس السيات ان  ك ومل ا م.اتق  نالاب ةلق عملتات اغ  للبال ةي نزمًا ر ، أط  ةألولي ا
ض عراستلال ددحملا ينلزما ارإلطا. و ةينزم رأط ةألويل، فليس مثاض عراستلالاً ماأحك نضمتت ال
إىل "يوم  اضهعمل" وبعت إىل "يوم اسالسياض عب ، ويشريةظمنم 16يف اً يوم 45ألويل هو ا

حو نلالى ع ةينلزما رألطات ان، كةملتبقيالست ات اظمنملا ويف .(89)ضحاو  غري اضهعتقوميي" وب
ي ديلب ا ادحتالاو  دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما)اً تقوميياً يوم 30و(، اإليكا)اً تقوميياً يوم 15 يل التا
يعالا ةلصحا ةظمنمل )معيوم  90( وةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملامل )عيوم  30ملي(، عالا  ةمل
ت املؤسسا ع. وجيز(دإليا/ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملاك ملشت ا دةملتحاألمم امج رانوب
ث، ابةبلامق ةينزم رأط ايهدم لاتقنالات يف التحقيقاب يتعلق فيمام اأحك ايهدليت لا 22  لا  ناءست

 ةحالسيا ةظمنوم عيار ملشات امدخل دةملتحاألمم اومكتب  جئنيلالا نلشؤو  دةملتحاألمم ا ةمفوضي
اً تقومييًا يوم 30يل  التاحو نلالى عم اتقنالاب ةلقعملتات ا للتحقيقينلزما ارإلطاوت ا. ويتفةمليعالا

بحا ةظمنملا)اً يوم 90و(، دينليو ا)اً يوم 85سكو(، نليو ا) ران( شهاو نر )أو اً يوم 45و(، ا)إيك  ةير ل
 11  لات املؤسسايف اً يوم 120ملي( وعالاي ديلب ا ادحتالاو  ةللطفول دةملتحاألمم ا ةظمن، ومةوليدلا
ل استكمالى ع ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكاى دم لاتقنالا نم ةياحلما ةساص سينوت. (90)ةملتبقيا
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. ةحاملتا اردللمو اً ، وفقنب وقت ممكر م يف أقاتقنالات الالسلوك وحا ءت سو الات يف حالتحقيقا
 م.اتقنالات الات يف حالتحقيقا نم بشأاأحك ايهدليست ل ةوليدلامل علا ةظمنوم

 ينل  زما ارإلط  ا نلتحق  ق م  ا نيتس   مل س  لوك،لا ءبس  و  ةلق  عملتات اغ  لبالاخي  ص  اوفيم  -101
 نلتحق   ق م    ا ن   اءيف أث ةم   دملقائ   ق لواثا ن، م   ةظم   نم 14لتحقي   ق، يف ا أو ألويلاض عراس   تلال
 دةملتح األم م اوق ندئي، وص امن إلا دةملتحاألمم امج رانت يف باسالسياص نوت. (91)تالتقييما

ا ه نت، لكالتحقيق ال اس تكمال رأش ه ةته ستد مينزم ارلى إطع او نر ألو او و دينليو ا، و انللسك
علق فيمالتحقيق. و األويل و التقييم ا نبشأ ددةحملات اخلطو الى ع دةملاهذه  عتوز  ال ت ت اظمنملاب ي
ًا يوم  30 نوح م األوىل ي ت اض عراس ت لالينل زما ارإلط ا ن، ف  اه عنت اانت بير ليت توفاخلمس ا
 ةألغذي امج رانوب  ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا)ًا يوم 45( إىل ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا)
تحقيق  ةلتوجيهيائ ادملباص ن(. وتجئنيلالا نشؤو  ة)مفوضي عبياأس ةيانملي( إىل مثعالا ي دار إلالل
مكتب  ةيوال نوى، ضماللشك ةألوليات اضعراستالا نلى أع راعةلز او  ةألغذيا ةظمنخلي يف مدالا
 ينل   زما ارإلط   اق  ول". و عملا دو ديف ح    نممك  ب وق   ت ر تكتم   ل يف "أق   نم، جي  ب أع   الاملف  تش ا

ويل دل  ا ادحت  الاملي و ع الا ةألغذي  امج رانوب  راع  ةلز او  ةألغذي  ا ةظم نيف مًا يوم   120ت اللتحقيق 
 ددحت مل ليتات اظمنملاإىل  ةسبنلواب. ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملايف  رأشه ةت، وستالاتصلال
يف  اجمهدت  نأ اليهعبغي نت، يالتحقيقاو  ةوليألات اضعراستالا راءإلج ةينلزما رألطا عدب

ما . اتقنالا نم ةياحلمالسلوك و ا ءبسو  ةلقعملتا اهتاسالسي ةملقبلات ايثدلتحاصلب   انةألما أ
 3-4 رملؤشا نبشأ اتقييمهم عم انتتفق ا المهنأ ا، ف م(93)يسيفنليو او  (92)دةملتحالألمم  ةمعالا
 .ةفيات إضالومعم امتدق امهنأ أو

يف ذل  ك  مب  ا ج،ار خل  ات إىل التحقيق  ا ةل  اإح ةلي  آ: 4-4 رق  ملفض  لى ات اس  ار ملما رمؤش   
 ةمدملستخا يريعاملا

 ةل     اإبح ةلق    عملتام األحك    التقي    يم  4-4 رق    ملفض    لى ات اس    ار ملما رم مؤش    دي س    تخ -102
 ةجبالو ا يريعاملا ديف ذلك وجو  مبا ج،ار خلام إىل اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءت يف سو التحقيقا
 ءشو نل احتما نإىل أ رظنل. واباءقتضالاحسب  ةجيار خلا رةملشو اس التماتطبيق، وكذلك سبل لا

 ةباقر لاتب اومك اليعلا دارةإلات و املؤسسا اءؤسر غ بإلبالالق عيت امعندحل املصايف  ب كبريار تض
حل املصاب ار هو تض رملب اج، و ار خلات إىل التحقيقاهذه  ةلاإلح ارخي ةحبغي إاتنت، ياقيألخالاو 
 ةلش  بهات ف  وق التحقيق ائج ات  ن نتك و  ن. وجي  ب أةس السيائ  ق يف واث ةحرالي  ه ص عص وص نملا
 .ةباقر  ةليآأي  ةقيداومص ةهاز نلى عظ اه للحفعن ىنغ ر الأم التشكيك، وهذاو 

 ناءس  تثاب اه ع)جي ةظم  نم 20ك ن ام، هاتق  نالات الات يف ح التحقيق  اب يتعل ق فيم او  -103
م اأحك ايهدملي( لعالاي ديلب ا ادحتالا، و ةمليعالا ةحالسيا ةظمن، ومةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا

ت احي  ث خصوص   ي نم    ةوت  ات متفان  ك  نحل، وإاملص   اب ار ت تض  الايف ح    ةجي  ار خلا ةل  الإلح
 ةظم  نملائ  يس ر إىل  ةم توص  يديق   نت أاقي ألخالامكت  ب  ان، إبمك  ةظم  نم 14 ويف م.األحك ا

 ةومث. (94)جار خلالتحقيق إىل ا ةلا( إبحةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا ةلايف ح ةباقر لا نةإىل جل )أو
ألمم ا ةوهيئ ةوليدلامل علا ةظمن، ومراعةلز او  ةألغذيا ةظمنت يف ماسالسياص نت إذ ،نياأوجه تب

ج ه اه يو ن أب ةي اعطو  ةظم نملائيس ر ت التحقيقاي ر لذي جياملكتب ايبلغ  نلى أع ةأر للم دةملتحا
ئ يس ر ل ى ع نيع ، يتةولي دلا ةي ر لبحا ةظم نملا ويف .ةجي ار خلا ةل اإلحي ابحل ويوص املصايف  ابً ار تض
 لذلك.اً ج وفقار خلالتحقيق إىل احييل  نحل، وأاملصاب يف ار ك تضناه نمىت يكو  ددحي نأ ةظمنملا
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 ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملاو  او نر ألو ا نلسلوك، ف ا ءسو  نت بشأالتحقيقاخيص  اوفيم -104
 عب  ر أ ةحل. ومث  املص اب ار ت تض  الايف ح  ةجي  ار خلا ةل  اإلحال ى ع ةحراص   امهاس تاص سينفق ط ت  
 علتحق  ق، يف تس   ا نيتس    مل هن  أ ، يف ح  نيةجي   ار خلا ةل  ام لإلحاأحك   ايهدت ليس  ت ل   امؤسس  
 عك سبنات. وهالتقييما نلتحقق ما ناءيف أث ةمدملقائق لواثاس الى أسعم األحكا ن، م(95)تامؤسس
 نيكو  نبغي أنذلك ي نأ ددحت ا الهن، ولكةجيار خلا ةكار ملشا ة أولاحإلا ةيانتتيح إمك (96)تامؤسس
، انللس   ك دةملتح   األم   م اوق ندل، يف ص   املث  ال   ى س   بيل ع. ف(97)حلاملص   اب ار ت تض   الايف ح  

تقاً وفق ةلاإلحا ن، تكو عيار ملشات امدخل دةملتحاألمم ايسيف، ومكتب نليو او  ؛ ةباقر لائيس ر  ريدل
و يتهق والاطنج ار خ عةقالو ا ايالقضاو دينليو ايف  ةباقر لاوحييل مكتب  تحقيق؛ ا راءسلطته إلج أ ل

ملي عالا ةألغذيامج رانئي وبامنإلا دةملتحاألمم امج رانوب ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكاحتيل  نأ نوميك
 .ةئيناجلات التحقيقا، مثل نةيعوف مر يف ظ ةينلوطات السلطاإىل  ايالقضا

 ةب   اقر لات امدمكت  ب خ    عم    ةمسي   ر هم اتف   رةم   ذك ايهدل    جئ  نيلالا نش   ؤو  ةومفوض  ي -105
 ءت س      و الات )يف ح     التحقيق     ا ةل      اإح نبش     أ دةملتح     الألم      م  ةم     عالا ان     ةألمايف  ةخلي     دالا
ت امدإىل مكتب خ ةباقر لاحل ملكتب املصايف  ابً ار ليت تشكل تضام( اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا
 اروكب   ةظم  نملائ  يس ر  اط فيه  ر يت و ل  يت الس  لوك ا ءت س  و الا. ويش  مل ذل  ك ح ةخلي  دالا ةب اقر لا
يف  ابً ار تش كل تض  امعن د نير خ آ ل يت خت ص م وظفنيالس لوك ا ءت س و الا، وكذلك حملوظفنيا
 ةملفوضيايف  ةباقر لاحييل مكتب  نأاً هم أيضالتفا رةم. وتقتضي مذكعالاملفتش احل ملكتب املصا
 مل.عم أاي 10 نيف غضو  ةخليدالا ةباقر لات امدوى إىل مكتب خالشكا أو تالاحلا

 عا  بشكل ةسالسيا: وضوح 5 اريعملاإىل ا  نادستا  اتقنالا نم ةياحلما ةساتقييم سي -5 
لّ اب ةلقعملتات اسام للسيعالالوضوح التقييم  ألخريامس و اخلا اريعملام دي ستخ -106 ب  عن غنيمل

 ةس السيات ان ك  اإذ ما م هذه لتقييمدت. وتستخرامؤش ةس مخسالى أسع ةسات، مقالفاملخا
؛ ةتوضيحي ةأمثل رذك عم ةيعنملا ةظمنملامل يف علات الغ عبوضوح جبمي ةيلي  مكتوب ة ملامستوفي

 ملش    مولنياص الألش    خ ةض   حايف و ع    ار ت ن؛ تتض    مرللجمه   و  ةح    امت دةح    او  ةيف وثيق    اردةو 
ل عجي ما ؛ وتشملينير و دلايث دلتحاض و عراستالا نبشأًا ماأحك ن؛ تتضمةملشمولا ةشطنألاو 
 ارةبعلتطبيق. وبا ةجبالو السلوك ا اعدقو  نةو دمباً تبطر م ماتقنالالسلوك و ا ءسو  عن غإلبالاجب او 
 ةت وثيق انك  اإذ ما بتقييم دةجليا ةساللسي ةسياألسات اير و ر لضات راملؤشاى، تشمل هذه ر أخ

 .اق تطبيقهاطن نم رلتحقق بيساو  اليهعحلصول األي شخص  نيل، وميكعدللت ةبلاوق ةمفهوم
نة و دتبط مبر غ مإلبالاجب او  نيوضح أ ن مات تتضماسالسيا عجي نأ نم غمر لالى عو  -107
 ةض     حايف و ع    ار ت نفق     ط تتض    م دةح    او  ع    دا ا م    اه     ع، وجيةظم    نملالس    لوك يف ا يريع    ام أو

ى ر ألخ ا ةث لثالات راملؤش ا ارت يف إط املتطلبايل   ا الظمهعم ن، ف ةلصلات ات ذاللمصطلح
 نتتض م ا اله نلوض وح، ولكات راظم مؤشعم ةمليعالا ةلصحا ةظمنم ةسا. وتل  سياريعملا اهلذ
هو  دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما ةسال لسياستكماث د. وأحاقيحهنوت ةسالسياض عراستال ةليآ
 ط بوضوح.ر لشا استوفت هذاليت ا دةلوحيا ةسالسيا

 ملش   مولنياص الألش  خ ةض  حايف و ع  ار ت ن: يتض   م1-5 رق  ملفض  لى ات اس  ار ملما رمؤش    
 ةملشمولا ةشطنألاو 

ق اطن ايهدت لاسالسيات انك  اإذ ما لتقييم 1-5 رقملفضلى ات اسار ملما رم مؤشدي ستخ -108
 ال يت تش ملها ةش طنألا اعو ن ليهم، وأعطبق نت نلذيا ملوظفنيات اصيل فئاتف نّي ضح يباوو  ددم
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 نتكو  نأ بغين، يةلياملثا ةحينالا نم. وماتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالا، مثل ةسالسيا
مي دلى مقع، وكذلك ملوظفنيا وغري ملوظفنيات افئ على جيعلتطبيق ا ةجبات و اسالسياهذه 

 ءسو  عن ةلاءللمس عضاخ ةظمنملا عمل معت اقالعله  نكل م  نأ ان، لضمجينيار خلات امدخلا
 .ةجبالو ا ةياحلماهلم  رل تتوفامعألاهذه  عن غنيملبلّ ا نم، وأاتقنالا أو تالفاملخالسلوك/ا

 نم  ةي احلمال ذي يش مل ا ةس السياق اط نم اتق نالا نم  ةي احلمات اس اسي عجي  ددوحت  -109
 قيقدلت ات املي ع عم  نو ع التا عن أو تالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالا عنتج نالام اتقنالا
يدلامل علا ةظمنم ةساسي ناءستثألصول. واباحسب  اهب نملأذو التحقيق ا أو  عط جي، تشت ةول
ألمم امج رانوب ةمليعالا ةلصحا ةظمنم ويف .ةين نحبس نو عالتا أو غإلبالا نو يك نت أاسالسيا
لى عم فقط اتقنالا نم ةياحلماطبق نز، تدإليا/ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملاك ملشت ا دةملتحا
حيث  نم ةظمنملالى ع ةكبري   رةطالى خمعطوي نت ةلفاسلوك/خم ءسو  ةشبه عن نيبلغو  نلذيا رادألفا
تدةملفيات اسار ملما ن. وماوحوكمته اهتامليعو  اتهعومس ةظمنملاحل اليت تلحق مبصا رراألضا ص ن، 

 ءس    و  اعو ن    ل    ى أع، دي   دلتحال    ى وج    ه عك، ملش    ت امج انل   ب او  ةملي    عالا ةلص    حا ةظم    نم ةس   اسي
 للموظفني نليت يكو ائل املسايلي   ما يف ذلك مبا ،ةسالسيا اتشمله ال ليتات الفاملخالسلوك/ا

ت اعاإلشاويل و األقا؛ ةيدار إلات رارالقا ة أومعالا ةسالسيا نت بشأافخلالا؛ ائجهاتنيف  ةمصلح
 .فنير ملشا ء أولزمالا عت ماعاز نلا ة أولشخصيات افخلالا؛ و ةلصحا نم اس هلاأس ال ليتا

 نملوظف  و ايف ذل  ك  ن)مب  مل  وظفنيا عيش  مل جي  اقه  اطن نأ 23  ل ات اس  السيا ددوحت  -110
، دةجليا ةسار ملمالى سبيل عته. و دم د أوقعالتا ةلاح  أوينيعلتا عو ن عن رظنلاف ر (، بصنو عار ملا

 اءخل   ب ا، مث  ل مل  وظفنيا ت غ  ريام ليش  مل فئ  اتق  نالا نم   ةي  احلماق اط  نت اظم  نم ع  دة عتوس  
 ةمدخلامي دومق رادألفا نم نيدقعاملتا، و (99)ةصاخلا ةمدخلات اقاتفاب ا، وأصح(98)ينيار ستشالا
 بنيدر ملت  او  (101)(دةملتح األم م او ع يف ذل ك متطو  ن)مب  نيعملتط و ا، و (001)فينياإلض ا مل وظفنياو 
ف راألط التطبي ق ليش مل اق اطن عليت توسا دةلوحيات املؤسساو . (103)هموغري  (102)خلينيدالا
، ةمليعالا ةلصحا ةظمنوم ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكاهي  جينيار خلات امدخلامي دمثل مق ةجيار خلا
يل عز. و دإليا/ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملاك ملشت ا دةملتحاألمم امج رانوب  ةسار ملمالى سب
صيل توضح الى تفع ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكات يف الفاملخا عن غنيملبلّ ا ةساص سين، تدةجليا
مل اعليت ت  ا ةلكيفياه، و عنغ إلبالاهم نميك وما ،نجيو ار خلاص األشخا ايبلغ هب نأ نليت ميكا ةلكيفيا
حيث  نوماً وحر  ملوظفنيا لى غريعت طبق  ةسالسيا نأ ةمليعالا ةلصحا ةظمنم ددت. وحتاغلبالا اهب
 ةظم نت ماس اسي نأ ح ني ويف .دةل ى ح ع ةل اس كل حالى أسع بريدالتات تخذ  إذ أ فقط،دملبا
ق اط ن نل ى أعص نت  ةملي عالا ةحالس يا ةظمنوم ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملاو  ةوليدلامل علا
 ةجيار ف خراأط نم م موظفنياتقانت الاثبوت ح نإىل أ تشري اهن، ف ملوظفنيالى ع رلتطبيق يقتصا

 .ةيبيدت أتراءاذ إجاختاي إىل ديؤ  نأ نت ميكالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالابسبب 
ت ب ل ذي يت ا رخلطا، و ملوظفنيا غري نت ماللفئ ةيدقعالتاف علضا نطاإىل مو  رظنلواب -111

 نم ةياحلمات اسات سيايثدحت ددحت نبغي أني، ةلفئاص يف هذه األشخاغ وسط بالإلالى ع
 ةفاإلض. وابملوظفنيا غري نم دةملوجو ات الفئا على مجيعلتطبيق ا ةجباو  اهن  بوضوح أاتقنالا

 عت ممالعاملالغش يف ات و ايملشت ات يف الفاضح للمخالو ا رخلطاإىل  رظنلإىل ذلك، واب
 ةق  اللط ةولي  دلا ةل الوكاحت  ذو ح  ذو  نت أاملؤسس ا عل  ى مجي  عبغ ي ن، يةجي  ار خلاف راألط ا
فيا عن  اتقنالا نم ةياحلماب ةلقعملتا اهتاسايف سي ةضحات و راءاإج ددحت ن، وأةير لذا  ةلكي
  .اتقنالالسلوك و ا ءسو  عنغ إلبالا ةجيار خلاف رالألط اهب نليت  كا
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 6 رقمول دجلا
 5 رقم اريعلفضلى للمات اسار ملمات راؤش : ماتقنالا نم ةياحلمات اسات سياتقييم

 ةكار ملشات اظمنملا

يف ع          ار يش         مل ت 5-1
 ملش   مولنيا نبش   أ ةض  حاو 
 ، غ   ريمل  وظفنيا) ةس  السياب
ت امدخلامي د، مقملوظفنيا
إىل  وم          ا ... جينيار خل         ا

 ةملش مولا ةش طنألاذل ك( و 
ت، الفاملخالس  لوك/ا ء)س  و 

 إىل ذلك( وما م،اتقنالا

 يش                    مل 5-2
 نإىل أ يش      ري م      ا
غ إلب     الم ابالت    ز الا

ن           ة و دتبط مبر م          
لس   لوك ا يريع  ام أو
  ةظمنملايف 

 ةيف وثيق اردو  5-3
لسهل ا نوم دةحاو 
ل  ى علوص ول إلي ه ا
 ةلش   بكيا ةلص   فحا
 ةظمنللم ةمعالا

 ةبلغ         مكت        وب  5-4
، ةوبسيط ةوموجز  ةضحاو 

ت الغ  عجم إىل جيومت 
 رد، وت    و ةظم    نملام    ل ع

 مل وظفنيا اعدةملس  ةأمثل 
يت وتوق ةلى فهم كيفيع

 تطبيقه

ض عراستلال ةليآيتيح  5-5
يف  مب  ا ،ةس  اي للسير و دل ا

 نم بش         أاذل        ك أحك        
س ال  ى أس   عت ايثدلتح  ا
 ادةملستفاوس در لا

 ✖ O O ✔ ✔ راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم
 ✖ O ✖ ✔ ✔ ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا
 ✖ O ✖ ✔ ✔ ويلدلا دينملا انلطري ا ةظمنم
 ✖ O ✖ ✔ ✔ ةوليدلامل علا ةظمنم
 ✖ O ✖ ✔ ✔ ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا
 ✖ O ✖ ✔ ✔ تالاتصلالويل دلا ادحتالا
 ✔ O O ✔ ✔ دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما
ك ملشت ا دةملتحاألمم امج رانب
 ناع  ةملاق ص نوس  بف ري ع ينملا
 زدإليا/ةير لبشا

✔ ✔ O ✔ ✖ 

 O O O ✔ ✔ ئيامنإلا دةملتحاألمم امج رانب
 ✖ O ✖ ✔ ✔ يونسكولا
 دةملتحاألمم ا وقندص

 انللسك
✔ ✔ O O O 

 ✖ O ✖ ✔ ✔ جئنيلالا نشؤو  ةمفوضي
 ✖ O ✖ ✔ ✔ يسيفنليو ا
 ✖ O O ✔ ✔ ودينليو ا

 دةملتحاألمم امكتب 
 عيار ملشات امدخل

✔ ✔ ✖ O ✖ 

 ✖ O ✖ ✔ ✔ ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ
 ✖ O ✖ ✔ ✔ او نر ألو ا
 ✖ O O ✔ ✔ ةمليعالا ةحالسيا ةظمنم
 ✖ O O ✔ ✔ مليعالاي ديلب ا ادحتالا
 ✖ O O ✔ ✔ مليعالا اءلغذامج رانب
 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ةمليعالا ةلصحا ةظمنم
 ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا
 ةير لفكا

✔ ✔ ✖ O O 

 ✖ O O ✔ ✔ ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا

 يستوف. مل [✖] اً؛[ مستوىف جزئيOمل؛ ]الكمستوىف اب[ ✔]  حا ملفتا



JIU/REP/2018/4 

GE.18-12385 38 

لسلوك يف ا يريعام نة أوو دتبط مبر غ مإلبالاجب ا: و 2-5 رقمضلى لفات اسار ملما رمؤش  
 ةظمنملا

 ملوظفنيا عم جيالتز ا انك  اإذ ما لتقييم 2-5 رقملفضلى ات اسار ملما رم مؤشدي ستخ -112
. ويشمل ةظمنى كل مدلسلوك لا يريعام نة أوو دمباً تبطر م ماتقنالالسلوك و ا ءسو  عنغ إلبالاب

 ددليت حتاو  ةظومنملاق اطنلى عطبق نليت تا، ةوليدلا ةيدنملا ةمدخلافي لسلوك ملوظا يريعاذلك م
م بسبب اتقنالا نم ةياحلمالى عحلصول ات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالا ةبوضوح مسؤولي

 ةلصلات ائق ذلواثا نم اهوغري  23  لام اتقنالا نم ةياحلمات اساسي عجي نوتتضم. (104)ذلك
ت اظم  نملاظ م عم دد. وحت ةلوثيق اإىل ه ذه  ةض  حات و ارا( إش للم وظفني يدار إلام اظ نلا ،)م ثالً 
ألم  م اق ايف ذل  ك ميث  مب ا ،ةمسي ر لائ  ق لواثا نم  ع  ددت لاك ا تهانأي  ع نغ إلب  الاج ب او ًا أيض 
 ةلي املا ةظم نألاو  اع دلقو ا، و س ي للم وظفنياألساي و دار إلا انماظنلا، و ةظمنملا رستو د، و دةملتحا

لغ    ش، ا ن    عت ماس   ا، وسيةجي    ار خلا نمله   او  ةش    طنألاظم نل    يت ت   ا ةظم   نملا اع    د، وقو ةللمؤسس   
 س   ينينجلا داءت  عالال و س  تغالالا ةفح  ات مكاس   اس  ي، وسينجلاش ر لتح  ا ةفح  ات مكاس  اوسي
 حل.املصاب ار ت تضاساوسي
ى وض    وح دم    ع   ن جمليب   نيال اس   ؤ  للم   وظفني ةملي   عالا ةئياستقص   الا ةس   درالايف  ردوو  -113

هو  ة ومالاءملساقي و ألخالالسلوك احيث  نم للموظفني ةظمنملالسلوك يف ا يريعام أو تانو دم
ًا جزئي  أوًا كلي   نم متفق و هنأ ةسدرالالى ع جمليبنيا نم ةئاملايف  90و حن رذك دهم. وقنم عمتوق
فاأي. و ر لا اهذ عم ايتفقو  مل فقط ةئاملايف  5.7 نأ ، يف حنيةضحاب و انجلو اتلك  نلى أع ق ر ل
ئهم يف راظ   ن عم   ارن  ةملق( ابةئ  املايف  91.5) ةلكب  ري ات اظم  نملايف  مل  وظفنياق وس  ط اتف  الايف 
 لقلق.ا يثري ر( أمةئاملايف  81.6) ةلصغري ات اظمنملا

لى علسلوك ا اعدقو  نةو دم  أويريعاأتخذ م ةظمنملات انك  اإذ ن مال بشأالى سؤ عاً ردو  -114
 ام    نم، بيعنب     ةس    درالال    ى ع جمليب    نيا نم     ةئ    املايف  75 نب م    ر يق     م    ا با، أج    دجل    امم   ل 

 ةلصغري ات اظمنملا( يف ةئاملايف  28.6ق )اتفالام عدمستوى  تبع. ويبال ةئاملايف  5.16 باأج
 ل  يالً د ةس  درالائج ات نم د(. وتق  ةئ  املايف  13.4) ةلكب ري ات اظم  نملاب ارن  ةف مقعلض ا نم   رأكث 
 عمجي  نأ نم  دللتأك  دجله و ا نم  دملزياإىل بذل  ةجاحب ةلصغري ات اظمنملا نلى أعًا ضحاو 
 .مال  اكا   مالتز ا اهب نلسلوك ويلتزمو ا يريعام نيفهمو  ملوظفنيا

لوصول السهل ا نوم دةحاو  ةيف وثيق اردةو  ةسالسيا: 3-5 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش  
 ةمعالا ةلشبكيا ةلصفحالى ع اإليه
 رص  عنالا عت جي  ان  ك  اإذ م  ا لتقي  يم 3-5 رق  ملفض  لى ات اس  ار ملما رم مؤش  دي س  تخ -115

ق ة وماخلمسا يريعاملايف  ملبنياحو نلالى عت، الفاملخا عن غنيملبلّ ا ةسالسي ةير و ر لضا  نم ابلهاي
يها جينيار خلا نيدقعاملتاو  ملوظفنيا على جيعيسهل  دةحاو  ةيف وثيق اردةت، و رامؤش  الوصول إل
ل ى ع حملتمل نيا ملبلغنيا نأ اني لضمر و ر ض رأم ا. وهذةمعالا ةلشبكالى ع ةظمنملا ةلى صفحع
 غإلبالا رارق نبشأ رينمست رارلتوصل إىل قا نم او نلتطبيق حىت يتمكا ةجبالو ام األحكم ابلم اتع
 .اغ إليهإلبالاليت جيب ا ةجلهاه و عنغ إلبالا نميك وما

قص نوس  بفري عينملاك ملشت امج انلب افقط يف  دةحاو  ةيف وثيق ةلصلات ام ذاألحكا ردوت -116
 م يف وثيقتنياألحكا رد. وتةمليعالا ةلصحا ةظمن، ومةمليعالا ةحالسيا ةظمنز، ومدإليا/ةير لبشا ناعةملا
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ت الاتصويل لالدلا ادحتالاو . (106)تاظمنم 3يف  رأكث أو ئقث واثثال ويف (105)ةظمنم 16يف 
 نبشأ ايهمدت لالتحقيقا ةساسي نم دللتأك ةلصلات ائق ذلواثا امديق مل مليعالاي ديلب ا ادحتالاو 
 علسب ةمعالا ةلشبكيات الصفحالى ع ةحامت ةلصلات ائق ذلواثا عسلوك. وجيلا ءسو  عنغ إلبالا
 اينه يف مث ن أ م، يف ح نياتق نالا نم  ةي احلمات اساتتيح سي ال (108)ةظمنم ةومث. (107)تاظمنم
يدالا ةلشبكالى ع ةحامت ةلصلات اى ذر ألخائق لواثا نفقط تكو  (109)تاظمنم  ،ةظمنللم ةخل
 ةفيالش  فا نم  دأج ل مزي  نوم . رةش و نم غ ري ن ة أويّ عم دارةإ  أونّي ع فق ط ملكت ب م ةح امت أو
أاظمنملا على مجيعبغي نت، يالفاملخا عن غنيملبل  ا ةيايف مح ةلاءملساو  ملأل الى ع رشنت نت 
 ت.الفاملخالسلوك/ا ءلتحقيق يف سو ات اسا ، وسياتقنالا نم ةياحلماب ةلقعملتا اهتاساسي

 ةأمثل رادإي عمل معلات الغ عوجبمي ةضحاو  ةسالسيا: 4-5 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش  
 ةت صلاذ

 او عطلا   دق نملوظفو ا انك  اإذ ما لتقييم 4-5 رقملفضلى ات اسار ملما رم مؤشدي ستخ -117
 ،ةظمنملامل عت الغ عإىل جي ةجت مت انك  اإذ وما ،ةوبسيط ةوموجز  ةضحاو  ةبلغ ةسالسيالى ع
 نتكو  نبغي أن. وياوتوقيت تطبيقه ةلى فهم كيفيع ظفنيملو ا اعدةملس ةأمثل ردت تو انك  اإذ وما
يس  هل  ةم لغ دتس  تخ ن، وأربيس  افهمه   نم  مل  وظفنياظ م عم نحبي ث ي  تمك ةمكتوب   ةس السيا
أي ر لا ةير حلق يف ح ابعينملاص اخلا ررملقاحظ ، الددلصا اهذ ويف لفهم.ا انلضم ةوأمثل اهبعاستيا
 اليه ع ن"يه يم دةملتح الألم م  ةم عالا ان ةألماى دل  ماتق نالا نم  ةياحلما ةساسي ةقو  نأ بريعلتاو 
ت بقوهلم بالاهم مقعيت مر أ ج نلذيات اسالسيا اءخب اً لق أيضعو . (110)"نو انلقيف ابر حلا دلتقيا
 ".منياحمل نمو ام ا"كتبه اهنأباً اعطبانطي عم تاتقنالا نم ةياحلمات اساض سيعب نإ

ق ص نوس  بف ري ع ينملاك ملش ت ا دةملتح األم م امج رانوب  ةمليعالا ةلصحا ةظمنم استاوسي -118
 ا. ومه   رملؤش  ا اه   ذ ارت يف إط  املتطلب   ا عجي   اس   توفتا انللت  افق   ط  از مه  دإليا/ةير لبش   ا ناع  ةملا
 انحت  املتا ناتدلوحي ا، و ايف فه م تطبيقهم  اعدتس  ةأمثل  نانتتض م انللت ا ناتدلوحي ا انس تالسيا

 ةللغ   اب ةح  ام متاتق  نالا نم   ةي  احلمات اس  ا. وسيدةملتح   الس  ت لألم  م ا ةمسي  ر لات اللغ  ا عجبمي  
ت يف مخس اث لغ، وبثال(112)تاظمنم عيف سب ، وبلغتني(111)تاظمن ماينفقط يف مث ةكليزينإلا
ه ذه  نتك و  ني أر و ر لض ا نوم  (114)ملي.ع الا ةألغذي امج رانت يف ب الغ  عب ر وأب (113)تاظم نم
ليت ات اظمنملايف  ةمسير لات اللغامل و علات الغ عجبمي ةحامت ةساحلساو  دةقعملات اسالسيا
 .قاطنلا عسا و داينمي دوجو  ايهدل

 ينير و ديث دض وحتعراستا راءإبج ةلقعملتا  األحكا: 5-5 رقملفضلى ات اسار ملما رمؤش  
 ادةملستفاوس در لاإىل ا  نادستا

يآ ايهدل ةسالسيات انك  اإذ ما لتقييم 5-5 رقملفضلى ات اسار ملما رم مؤشدي ستخ -119  ةل
. ادةملس  تفاوس در ل  اس ال  ى أس عت ايثدلتح  ا نم بش أايف ذل  ك أحك   مب ا ي،ر و دل  اض عراس تلال
 اض هعراستابغ ي ني كم ا  يل،ع دللت ةبل ائ ق قم واثاتق نالا نم ةياحلمات اساسي نتكو  نبغي أنوي
أتخ ذ ه ذه  نأًا بغ ي أيض ن. ويامه اف يف أحكعلضا نطات ومو رالثغا ديدأجل حت نم رارستماب
 نأ انص لض ماخل ام و ع الا نياعلقط ايف  ةولي دلالفضلى ات اسار ملما انحلسبات يف اضعراستالا

يآلا دوجو  ةبلات مقايثدتكفل أي حت نبغي أن. ويةت صلاوذ ةكبا مو  ةسالسياتظل   ةزملالات ال
 .مالً اكًا  فيذنت ةسالسيافيذ نأجل ت نم
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، لألم  م ةم عالا ان  ةألما ةس اسي ن، ف   23  ل ام اتق  نالا نم  ةي  احلمات اس اسي ب  ني نوم  -120
ض عراس تا نبش أًا حكم نليت تتضماهي فقط  2017 وفمبن/اينلثا نير يف تش ةثدحملا دةملتحا

بغي ني دةجي ةسار لى ممعل امث ا. وهذافيذهنوت امهام ألحكعالا ألمنيا ايهمر جي وينينوتقييم س
م اتقنالا نم ةياحلما ةساسي ن. وتتضماحتذو حذوه نأ دةملتحاألمم ا ةظومنت مالى مؤسسع
. اءقتضالاي، حسب ر و دس الى أسع اضهعراستالاً ماأحك ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملاى دل

 نم الً دب دةحاو  رةض ملعراستالالى عص نيًا ئي حكمامنإلا دةملتحاألمم امج رانب ةساسي نوتتضم
 انض    عر تست ام   هنأ اتر س   كو ذك   نليو او  ةي   ر لذا ةق   اللط ةولي   دلا ةل   الوكا نأ نغم م   ر ل   ي. وابر و دل   ا

 ةظم  ن. ومس تنيالسيايف  ةم مكتوب  اأحك  دتوج  ف  ال ،ةملي علا ةس  ار ملمام يف اتظ ناب امتيهاس اسي
، (117)ئيامنإلا دةملتحاألمم امج ران، وب(116)ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا، و (115)راعةلز او  ةألغذيا
 ةظم   ن، وم(121)او ن   ر ألو ا، و (120)ودي  نليو ا، و (119)جئ   نيلالا نش  ؤو  ة، ومفوض   ي(118)س  كونليو او 
 رملؤشا نبشأ الى تقييمهعفق اتو  ا الهنأ ا، إم(123)مليعالاي ديلب ا ادحتالا، و (122)ةمليعالا ةحالسيا

 .ةفيات إضالومعمت مدق اهنأ أو 5-5 رقم

 ا  مدملضي قات وسبل اسالسياض عراستا نم ةملستخلصات اجاتنستالا -اءه 
 اه   غري  نى م   مل أق   و الش   اض عراس   تالايف  نتك   و  دت ق   اس   السياض ع   ب نأ يف ح  ني -121
ت اسار ملما يريعام ءيف ضو  23  لات اسامل للسيالشاض عراستالا ن، ف يريعاملاض عبب يتعلق فيما
 اردةلو ات راملؤشا عتستويف جي دةحاو  ةساسي ةه ليس مثنأ بنّي  22  لا اهتراومؤش ةخلمسالفضلى ا

( 506 نم 295) تراملؤشا نفقط م ةئاملايف  58.3ى تقييم ر ج د. وقةخلمسا يريعاملا اريف إط
 مل.الكاب ةمستوَفي اهنلى أعلفضلى ات اسار للمم ةخلمسا يريعاللم ةبلاملقا

ل  ى عم  ل عت نت أاظم  نملال ى عل  يت جي  ب ا، (124)تاس  السيا رأوج  ه قص و  ةحي  ان نوم  -122
 تنينثا دة أوحاو  ةمل يف مؤسسالكستوفيت ابا اهنلى أع ةليالتات راملؤشا، مت تقييم اتصحيحه

  رعةلسالى وجه ع اجلتهعافقط، وجيب م
 (؛1-4) ةباقر لائيس ر و  ةظمنملائيس ر ب ةلقعملتات الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالا •
 ءت س       و الايف ح        ةألولي       ات التحقيق      ات و اض       عراستالاز ان       إل ةي       نلزما رألط      ا •

 (؛4-3سب )ناملالوقت ام يف اتقنالات الفاملخالسلوك/ا
 ةتوض يحي ةأمثل  علفه م م ا ةلس هلابوض وح و  ةملكتوب ام اتق نالا نم ةياحلمات اساسي •

 ةجومت  دةحاو  ةيف وثيق اردةلو ا، و ةير و دلات ايثدلتحات و اضعراستاللق ابعم تتاوأحك
 (.5-5، 5-4، 5-3) رللجمهو  ةحامل ومتعلات الغ عإىل جي

ثلث  عن ديزي ما ال مل يفالكاب ةمستوَفي اهنلى أعى ق يمت ر ت أخرامؤش عةبر ك أناوه -123
 ت، وهي اسالسيايث دجل بتحعات   نبغي أنيل يالتت، واباظمنملا

 (؛3-2) مسينير لا م غريدعلاللتوجيه و  ةحاملتات اراخليا •
 (؛3-3) ةهالوجا رةهاوى ظدع دوجو  ديدم حتعد ةلايف ح ةملستقلاو  ةجيار خلا نو علطا ةمليع •
 (؛4-2م )اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالام تسجيل اظن •
 (.4-4) ةجيار خ ةت إىل جهاتحقيقلا ةلاإح ةليآ •
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 اتستوفه مل ليتاه، و العأ رةملذكو ا عةلتسات راملؤشايف  اردةلو ا رصعنالا نأ نغم مر لالى عو  -124
 ع ن غ نيملبلّ ل ق ابعل يتع ام فاظ نألي  ةئي راإلجا ةقيداللمص  ةألمهي ا ةلغ اب ع دّ ت، ت  اظمنملاظم عم
ي ر جت  نأ ةكار ملش ات اظم نملا عى جي ل عبغ ي ن، يرعةلسالى وجه ع اجلتهعات، وجيب مالفاملخا
ت اسار ملما يريعايف م ددةحملات رالثغاإىل اً نادستا اقحهنت نوأ اهتاسالسي مالً اوشاً قيقداً ضعراستا
يالتا ةلتوصيافيذ نزز تعي نأ ع، ي توقددلصا اهذ ويف .22  لا اهتراومؤش ةخلمسالفضلى ا يعاف ةل  ةل

 .دةملتحاألمم ا ةظومنم ت يفالفاملخا عن ملبلغنيا ةيات محاساسي
 3 ةلتوصيا 

 دةملتحاألمم ا ةظومنت ماملؤسس فيذينينلتا اءؤسر لا انملفتشتا، توصي ددلصا ايف هذ 
 رلقصو اأوجه  ةجلعا، مل2020 عا  ت، حبلولالفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتات اسالسيايث دبتح
 ت.اسار ملمال أفض نبشأ ةكملشت التفتيش ا دةتقييم وح اهددليت حات رالثغا دوس

 دةملتحاألمم ات اظمنبغي ملنمهم، ي رأم ةلصلات ات ذاسالسيايث دحت نأ ويف حني -125
 ةوم  دعت ماس  السيا نتك و  نأ انلض  م ايهدل  ةلاءملس  ا رمل ألط اض ش  عراس تا راءإج   ةكار ملش ا

 .ةيالكفافيه  ة مبامستقل ةئيسير ئف اووظ ةت سليماسار مبم
 احلواشي

 . ,May Quality of Public Administration: A Toolbox for PractitionersEuropean Commission ,2015ر انظ (1)
 Deloitte, Lead by Example: Making Whistleblowing Programs Successful in Corporate India- ر انظ (2)

A Deloitte Forensic India Survey Report. 
(3) Corruption onal Research Institute s Transnation’Australian National University. 
ح ا ملت   ام دعل  ا -4 م؛دعل   ا ةتيجياس  ت ا/رطاملخاتقي  يم  -3لتحقي   ق؛ اث/ داألح  ا عتتب    -2غ؛ إلب  الات اراخي   -1 (4)

 .ةمعا ةبصف ةسالسيا ةقو  -7؛ ملوظفنيايب در ت -6م؛ اتقنالا نم ةياحلما -5غ؛ إلبالا ناءيف أث للموظفني
 حل.املصاب ار ي تضادلتف دةملتحاألمم ا ةظومنت ماج مؤسسار خ نم نيو ار ستشا اءلفحص خب اى ر أج (5)
ئي، امن     إلا دةملتح    األم    م امج رانت، ه    ي ب     اظم    نم عب     ر ت أار ، أش    ةئي    اهنلاته ر يف ص     و  ري    ر لتقا عوض     ن    اءيف أث (6)

 اهتاس   اثت سيدح    اهن   ملي، إىل أع   الا اءلغ   ذامج ران، وب   عيار ملش   ات امدخل    دةملتح   األم   م ايس  يف، ومكت   ب نليو او 
 ري  ر لتقاض عراس تا ةف  ت  اءته ان ع  دت باس السيات ه ذه دت م  اع د. وق 2018 ع  ام م يفاتق نالا نم   ةي احلماب ةلق عملتا

 تؤخذ يف االعتبار. مل ك، ولذل2017 يسمبدألول/ا نو انك  31يف 
، ادكت  نألو ا، و ةولي  دلا ارةلتج اك  ز ر وه  ي  م دةملتح الألم  م  ةم  عالا ان ةألما ةس  ام سيدت تس  تخاظم نك مخ  س من اه (7)

 .ةمير جلات و دراملخ ابعينملا دةملتحاألمم ا، ومكتب دةملتحامم ألائل و ، ومةللبيئ دةملتحاألمم امج رانوب
لس  لوك، ا ءبس و  ةلق عملتات اس  السياللتحقي ق، و  ةلتوجيهي ائ ادملب  ا، و ةخلي دالا ةي دار إلات راءالإلج   ةئ توجيهي ادمب  (8)

ل امتث  الام ع  دبتقي  يم  ةلق  عملتات اس  السيا، و مل وظفنيات اليم  ع، وتةيبي  دلتأات اس  السيات، و اقي  ألخالات اس اوسي
س   ي، نجلال س   تغالالاش و ر لتح   اب ةلق  عملتات اس   السيال، و احتي   الات اس   ا، وسيدةملتح  األم   م الس   لوك يف ا يريع  امل

 .ةيدار إلا ةلدألا، و ي للموظفنيدار إلاسي و األسا انماظنلا، و ملوظفنيات اوتوجيه
ل ش كاأ م ن فع لي أبم الع ا امل دير غب الإ ينبغ ي، لي ةو الد العم ل ملنظم ة املالية القواعد من 10-13 للمادة فقاً وو  (9)

ت دع  اءاا. وحيك  م لينيال  داخت احلس  اابي ع  جرام وكب  ري اخلزان ة م  نيي  ق أر ط ع  نلغ  ش، وذل  ك ا ةول  ام أو لغ شا
 امل وارد دارةإ ىلإ رمسي ةى ش كو  تق دمي رةو ر ل ى ض عص ن، ي امل وظفني احت ادو  ةظم نملا دارةإ بني جاعيق اتفاش ر لتحا

 ءس   و  نى م  ر ألخ   ال اش  كالاب ةلق   عملتات دع  اءاإلاب خلينيدال   ا تاباحلس  اي ع   جار م غ كب  ريإب   ال ن. وميك  البش  رية
 ةلي آزي ز ع، إىل تIGDS no. 69 (ver. 3)، ادلفس ا ةفح الغ ش ومكا ةفح املك ةظم نملا ةس اي سيدت ؤ  كم ا  لسلوك.ا
 غ.إلبالا

 ءل س  و ال  يس ك ل أش كض و ع ب نت بش أاغ لبالالتلق  ي  نيع  ه ن ل، لكس تقالالاب خلينيدال  ا نيعجرامل ا كب ري  عيتمت  (10)
 لسلوك.ا
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 .ةباقر  ةهيئ ايهدليس ل ةمليعالا ةحالسيا ةظمنم (11)
ص متخص ص اخل ا اعلقط ا نجي مار خ انغ"، وهو كينيو  آندست رنلسلوك إىل "إا ءسو  عنغ إلبالا نيكو  امنبي (12)

 ملي.عالاي ديب لا ادحتم لالعالا ريدملا ةفقامو  نو دفتح حتقيق  انلكيا اهلذ نميك ال ت،اباحلسا عةجرايف م
 عل ى جي عم ول يس اتق نالال ى عم( فق ط اتق نالا نم  ةي احلما ةس اسي نم  1-2 ادةمل اغ )إلب الا ةير م ساطبق أحكنت (13)

 ت.الفاملخا اعو نأ
 ،ةهلوي  ا ع  نلكش ف ا نو دغ إلب  ال( اب30 رةلفق  ا) عيار ملش ات امدخل   دةملتح األم  م ا ملكت  ب ينو انلق ا ارإلط  امس ح  (14)

 .ةير غ بسإلبالاخيص  ام فيماأحك دتوج وال
م اأحك   دتوج  ال جي،ار خل ات اقي  ألخالاقب ل مس ؤول  نم   ةير لس ا( 13م )ص اتق نالا نم   ةي احلما ةس اسي نتض م (15)

 .ةير غ بسإلبالاخيص  افيم
 .43 رةلفقا، جئنيلالا نشؤو  ةملفوضي ادلفسالغش و ا ةفحاتيجي ملكاست الا ارإلطا (16)
(، 02/2016 رق   م ينلتق  التوجي   ه اخلي، دال  اف راإلش  ات امدخ    ادارة) او ن  ر و ألا اه  عل   يت تتبات التحقيق  ا ةس  اسي (17)

 .33و 30 ناتر لفقا
 ةلي    املا اع   دلقو ايل و امل   ام اظ    نلا. 22و 20 ناتر لفق   ا، ةي   ر لفكا ةللملكي     ةملي   عالا ةظم   نللم ةخلي    دالا ةب   اقر لاق اميث    (18)

 ألول.افق ر ملا، ةظمنللم
 .ةظمنملائيس ر  دارةإلاجملس  نّي عحيث ي ةملتخصصات الالوكالى عم األحكاطبق هذه نت ال (19)
 .13 رةلفقا، ادلفسالغش و ا ةفحامك ةسا، سيةوليدلامل علا ةظمنم (20)
ت، الاتص  ويل لالدل ا ادحت الا، و ةولي  دلا ةي ر لبحا ةظم نملاويل، و دل  ا دينمل ا انلط ري ا ةظم  ن، ومراع ةلز او  ةألغذي ا ةظم نم (21)

ئي، امن  إلا دةملتح  األم  م امج رانز، وب  دإلي   ابع  ينملاك ملش ت ا دةملتح  األم  م امج ران، وب  دةملتح  الألم  م  ةم  عالا ان ةألماو 
 ةظم نيس يف، ومنليو ا، و جئ نيلالا نلش ؤو  دةملتح األم م ا ة، ومفوض يانللسك دةملتحاألمم اوق ندسكو، وصنليو او 
 دةملتح    األم   م ا ة، وهيئ   او ن   ر ألو ا، و عيار ملش   ات امدخل    دةملتح    األم   م ا، ومكت   ب ةيناعلص   ا ةمي   نللت دةملتح   األم   م ا

 .ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا، و ةمليعالا ةلصحا ةظمنملي، ومعالا ةألغذيامج ران، وبةأر للم
ئ  يس ر غ يل ي  "جي  ب إب ال م  ا ل ىعص نت   ادلفس الغ ش و ا ةفح  املك ةولي دلام  ل علا ةظم نم ةس  اسي نم  13 رةلفق ا (22)

 م".عالا ريدملاب ةلقعملتالغش ات دعاءااب دارةإلاجملس 
م اأحك   دم وج و ع  دذل ك ب اةو امس   نميك  ال جي،ار خل اغ إلب  الم تس مح اباتق  نالا نم  ةي  احلما ةس اسي نأ يف ح ني (32)

 .ةباقر لائيس مكتب ر و  ةظمنملا ئيسر بلق عت تتالفاخم عنغ لإلبال
 ةلص  حا ةظم نيف م ةخلي  دالا ةب اقر لا رةئ دا نز إىل أدإلي  اوس  بف ري ع ينملاك ملش  ت ا دةملتح األم م امج رانب   ارأش  ام نبي (24)

 ةلق   عملتا ةمي  ر جلالبح  وث  دةملتح  األم   م امج انب  ب  ةص  اخلا ةموذجي  نلات وتوك  واللب ا اعتب   ال  ى عفق  ت او  دق   ةملي  عالا
 م.املهاهلذه  ددةم مات أحكاسالسيايف  ردت مل هن، ف ةباقر لا ةوظيف ة أوظمنملائيس ر  دت ضدعاءاالاب

ألم  م ا يريع  ال ملامتث  الام ع  د ةجل  عائي ملامن  إلا دةملتح  األم م امج ان ل  ب ينو انلق  ا ارإلط  ا نم   4 ادةمل  ا نم   27 رةلفق ا (25)
غ، إلب الات او ن ق نأي م  عحل م املص اب يف ار ك تض ناه نأ ملوظفنيا دأح دتقاع اه إذنإىل أ للسلوك يشري دةملتحا

 ريدإىل م    ةي   اهنلاه يف ديق  و  دق    اه  ذ ن أع   يني م  ا )وه   و ةلس   لطا نل  ى مس   توى م  ع أينل إىل اثاتق   نالاه ن  فيمك
أي  دتوج    ال ذل  ك، عت(. وم   التحقيق  او  تاباحلس   ا ع  ةجرامكت  ب م ريدمب    ةلق  عملتات دع   اءاالا نمج بش  أانل  ب ا

 ئي.امنإلا دةملتحاألمم امج رانب ريدمب ةلقعملتات الفاملخا عنغ لإلبال ددةم ماأحك
مكت ب  ريدم  دض وى الش كا ةل اإلح ددةم م ال ى أحك عس كو نليو اى دش ل ر لتح ا ةس اسي نم 32 رةلفقا حتتوي (26)

 نم م اتق نالا أو لس لوكا ءس و  ع نغ لإلب ال ةس السيام يف اأحك  دتوج  وال م.ع الا ريدمل ائ ب انإىل  ةخلي دالا ةب اقر لا
 .ةخليدالا ةباقر لامكتب  ريدب مانج نلسلوك ما ءل سو اأشك نه مغري  أو م،عالا ريدملاب انج

إىل  ةب   اقر لات امدخ    ةبعش   ريدمب    ةلق   عملتات اءادع  الا ع   نغ إلب   ال( اب3-1-7لقس  م اي  )دلت   أا ارإلط   ايس  مح  (27)
 ريدمل   ا دت ض  دع  اءاالا ع   نغ إلب  الا انمك   نبش  أ ةس   السيام يف اأحك   دتوج   ال ذل   ك، عفي  ذي. وم  نلتا ريدمل  ا
 فيذي.نلتا

 ةيل   دحتقي  ق ب ةلي  م آبع  الا ريدمل   ايوص  ي  نت أاقي  ألخالا( ملوظ  ف 26 رةلفق  ام )اتق   نالا نم   ةي  احلما ةس  اجتي  ز سي (28)
 ددةم م   اأحك   دتوج    وال ت.اقي  ألخالاو  ةخلي   دالا ةقب  راملامكت   ب  عحل م  املص   اب يف ار ك تض  ن   اه نك  و ي امعن  د
 .ةظمنملائيس ر ب ةلقعملتات اغللبال

ت الايف ح   ةلس  لطا نل  ى مس  توى م  ع أينغ إىل اثإلب  الال  ى ع( 1-5 ادةمل  ام )اتق  نالا نم   ةي  احلما ةس  اص سينت   (29)
 .ةظمنملائيس ر يشمل  ال هن، ف ةباقر لائيس ر مل حلكم يشا اهذ نأ حني ويف حل.املصاب ار تض
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مكت  ب  عحل م  املص  اب يف ار ك تض  ن  اه نيك و  امعن  د ةيل  دحتقي  ق ب ةلي  آل ى عم اتق  نالا نم   ةي  احلما ةس  اص سينت  (30)
ملف تش الس لوك مبكت ب ا ءل ق س و عيت امعن دغ إلب الا ةحل ر م ملاأي أحك  نتتض م ة الس السيا نأ م، غريعالاملفتش ا
 فيذي.نلتا ريدملا أو معالا

 .52 رةلفقا، /72/350A رظنا (31)
 ".ء"اب رعلفامس، اخلالفصل ا رظنا (32)
 (،25 رةلفق  ا) ةخلي  دالا ةي  دار إلات التحقيق  ا نم بش  أع  الاملف تش امكت  ب  ع  ن ادرةلص  ا ةلتوجيهي  ائ اد للمب  اً وفق  (33)

 ع دب ةلقض ياق إغ ال راربق معالاملفتش اه مكتب ر ، خيطةوفعر لشكوى مام دمق ةهوي افيه نليت تكو ات الاحلا ويف
 ع   نت الوم  عم مع   الاملف  تش ام مكت   ب ديق   نإىل أ ةض  حاو  ةج   اح ةش، مث  ر لتح   ات الاح   ويف ض أويل.عراس  تا

 (.36 رةلفقاش، ر لتحا ةسالشكوى )سيام دإىل مق ةلقضياق إغال
ت الاح    ت يفالتحقيق  ائج ات   نلش  كوى بام دغ مق   ل   ى إب  الع( 8-5 رعلف  ام )اتق   نالا نم   ةي   احلما ةس  اص سينت   (34)

 نى م  ر ل أخ  اأي أش  ك ع  نلش كوى ام دم إىل مق  دت ت ق  الوم  عم ع  ن ءش ي أي ري   ذك مل ذل  ك، عم، وم  اتق نالا
 ت.الفاملخا

م إىل اتق  نالاش  كوى  ةل  اإح عن  دلش كوى ام دغ مق  ل  ى إب  الع( 5-4 رةلفق  ام )اتق نالا نم   ةي  احلما ةس  اص سينت  (35)
 .ةئياهنلا ةتيجنلغه ابإبال نبشأم اأحك دتوج وال لتحقيق.ا

ت الوم عمي مدل ق بتق عص يتن ( أي /2017/1ST/AIٍض )ر م   س لوك غ ري ع نغ إلب الاب ةلق عملتا ةسالسيا نتتضم ال (36)
م دمق   عإط  ال نبش أ ةض  حاو م  اً ام أحكاتق نالا نم   ةي  احلما ةس اسي نه، وتتض  ماش  كو  س ري ع  نلش  كوى ام دملق 
 م.اتقنالات الايف ح ةلقضيا لى سريعلشكوى ا

ت الف املخات الاح  نل يس بش أ نم فقط، ولكاتقنالا اياقض سري عنملبلِّغ الشخص ا ارخطإ نم بشأاك أحكناه (37)
 ى.ر ألخا

لتحقي ق ا ةتيج نلش كوى بام دغ مق ت إب الاقي ألخالامكت ب  ن( م 19 ادةمل ام )اتق نالا نم  ةي احلما ةس اسي تطل ب (38)
 ى.ر ألخات الفاملخا ةتيجنب ارحكم لإلخط ديوج وال م.اتقنالايف 

لتحقي ق ا ةتيج نلش كوى بام دغ مق ت إب الاقي ألخالامكت ب  ن( م 18 ادةمل ام )اتق نالا نم  ةي احلما ةس اسي تطل ب (39)
 ى.ر ألخات الفاملخا ةتيجنب ارلإلخطحكم  ديوج وال م.اتقنالايف 

 .55 رةلفقا، /70/361A رظنا (40)
ت الايف ح   ةيبي دلتأا بريدالت ا( 10 ادةمل ا( )2013)متوز/يولي ه  ادلفس  الغ ش و ا ةفح اتيجي ملكاس ت الا ارإلط ا ددحي  (41)

 عن  د ةيبي  دأت بريداذ ت اخت  ال ى ع( 1-6 ادةمل  ام )اتق نالا نم   ةي احلما ةس  اص سين. وت اهب  اتكار ل  يت يثب ت ات الف املخا
 .ملوظفنيالى ع، وليس ةجيار خلاف راألطالى ع عقالو ام اتقنالاثبوت 

ويل دل    ا ادحت    الاويل، و دل    ا دينمل    ا انلط    ري ا ةظم    نوم، ةي   ر لذا ةق    اللط ةولي    دلا ةل    الوكا، و راع    ةلز او  ةألغذي    ا ةظم   نم (42)
 نلش ؤو  دةملتح األم م ا ةس كو، ومفوض ينليو از، و دإلي اوس  بف ري ع ينملاك ملش ت ا دةملتح األمم امج رانت، وبالاتصلال
 ةهيئ و ، او ن ر ألو ا، و عيار ملش ات امدخل  دةملتح األم م او، ومكت ب دي نليو ا، و ةللطفول  دةملتحاألمم ا ةظمن، ومجئنيلالا
 ةظم   نملي، ومع   الا ةألغذي  امج رانملي، وب   ع  الاي دي   لب ا ادحت  الا، و ةملي   عالا ةحالس  يا ةظم   ن، ومةأر للم   دةملتح   ام ألم  ا
 .ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملاو  ،لملكية الفكريةلعاملية لنظمة ااملو ، ةمليعالا ةلصحا

، م    وظفنيللاً ي   نو انقاً ار مل، ومستش    اللمظ   اً ن    ، وأميللم   وظفني ةب   اقن ايهدل     نأ راع   ةلز او  ةألغذي    ا ةظم   نت مار أش    (43)
ت اراخي     ات بص    فتهاانلكي    اإىل ه    ذه  تش    ري ال ماتق   نالا نم     ةي    احلما ةس    اسي نأ ، غ    ريللم    وظفنياً ار ومستش   

 .مسينير لا م غريدعلالتوجيه و الى عللحصول 
لتوجي  ه ال ى ع ملبلغ نياص األش خاحص ول  نبش أ ةس خرا ةس  ار مم ايهدل  نأ ةي ر لذا ةق اللط ةولي دلا ةل الوكاحظ ت ال (44)

إىل تل  ك  تش ري ال ماتق نالا نم   ةي احلما ةس اسي ن، لك  نيار ملستش ا نوم  مل  وظفنياجمل س  نم  مسينير ل  ا م غ ريدعل او 
 م.دعت اراخي ات بصفتهاانلكيا

 ةير س  رةلوس يط بص و احيص ل  نل ى أعص ن( ي 19 رةلفق ا) 76 رقم ةخليدالائق لواثا دارةم إاظن نملكت  مالتوجيه ا (45)
 ،ةولي   دلام  ل علا ةظم   نمل ةخلي  دالات راءاإلج   او  اع  دل للقو امتث   الام دع  ب ةلق   عملتات الوم  عملا - ع   نغ ويبّل   - ل  ىع
 ل.عاألفاهذه  لىع لتستّ اب أو لسلوك،ا يريعاك ماتهناب أو

 ردمس  ي مبج  ر لا م غ  ريدعل ات الي  آ( 4-5 ادةمل  ا) ةولي  دلا ةي ر لبحا ةظم  نملاى دم ل  اتق  نالا نم  ةي  احلما ةس  اسي ددحت  (46)
 ريت   وف ال يل،الت  . وابةه  الوجا رةهام ظ   اتق  ان ةل  اح دم وج  و ع   دباً رار ق   تاقي  ألخالاو  ةخلي   دالا ةب  اقر لاذ مكت  ب اخت  ا
 .اغ أبكملهإلبالا ةمليعل امسي طو ر لا م غريدعلا
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 نم  ةي احلما ةس ايف سي ارةإش  دتوج  وال ووس يط، للم وظفني ارمستش دت إىل وجو الاتصويل لالدلا ادحتالا ارأش (47)
 م.دعلات اراخبي يتعلق فيمام اتقنالا

مكت  ب  رريق  نأ ع دمل فق ط باملظ ا أم ني نم م دملق ام دعل  ال ى ع( 5-7 رةلفق ام )اتق نالا نم  ةي احلما ةس اص سينت  (48)
 ةملي   عل امس   ي ط   و ر لا م غ  ريدعل   ا ريت   وف ال يل،الت  . وابةه   الوجا رةهاظ    ماتق   انوى دع   دتوج    ال هن   ت أاقي  ألخالا
 .اغ أبكملهإلبالا

 دةي اوم ةير س  رةم مش و ديق  نز أدإلي اوس  بف ري ع ينملاك ملش ت ا دةتح ملاألم م امج رانت يف باقيألخالاملوظف  نميك (49)
 (.43 رةلفقام، اتقنالا نم ةياحلما ةسات )سيالفاملخا عن غنيملبلّ اإىل 

ل   ذي ات، اقي   ألخالال ايف جم    رش  املبايب در لت   ايف  ةكار ملش   اب نملزم   و  مل  وظفنيا عجي    نس   كو إىل أنليو ات ار أش   (50)
مس ي يف ر لا م غ ريدعل ات اراخلي  رذك  ديوج  ن الت، لكاقيألخالاي ملكتب ار ستشالا رو دلا عنت الومعم نيتضم
 م.اتقنالا نم ةياحلما ةساسي

تش  مل  ةلس لطام داس  تخا اءةس  ي وإس نجلاش ر لتح اش و ر لتح  التميي ز و ا رحظ   ةس اسي نإىل أ يونيس  يفلات ار أش  (51)
 م.اتقنالاتشمل  ة السالسياهذه  نأ إال ،ةمسير  غري تاتوجيهلى عحلصول ا نت بشأاراخي

ت التوجيه اتلق ي  نكا أبم  ةي درال ى ع اموظفيه  نو( إىل أدي نليو ا) ةيناعلص ا ةمي نللت دةملتح األم م ا ةظم نت مار أش  (52)
م يف األحك  اهل ذه  دي دحت ديوج  ن الق  ي، لك ألخالالس لوك ا ن ةو دمث ل م ةخمتلف ت اس  ال سيخ ال نم  ةمسي ر لا غ ري
 م.اتقنالا نم ةياحلما ةساسي

لتوجي   ه ات )اقي   ألخالات مكت   ب اص   اختصات يف اقي   ألخالاقب  ل مكت   ب  نم    رةملش   و امي دل   ى تق   ع صنل   ا ردي   (53)
 نم   ةي  احلما ةس ال  ى ذل  ك سيعص نت  ن الت، ولك  اقي  ألخالالي ل د( و 16)ج( و9 ناتر لفق  ا، 30 رق  مظيم ي نلتا
 ت.اقيألخالامكتب  اءشنليت سبقت إام اتقنالا

 نجه   و ايو  نل  ذيا مل  وظفنيا( 34 رق   م ةي  دار إلات اليم  علتا نم    6-6 رةلفق  ات )اع  از نلات ح   ل الي  آ ةس  اتوج  ه سي (54)
 تاقي ألخالامكت ب  ة أوير لبش ا اردمل و ا ريدم  أو ملاملظ ا أم ني نم  ةمسي ر  غري اعدةلى مسعللحصول اً ر مظو سلوكًا 

 ممثله. أو هر يدم أو ملوظفاف ر مش أو
( 4-4 رةلفق  ا، 2008/002EDملي )ع  الا ةي  ألغذامج رانت يف ب  اقي ألخالامكت  ب  اءش  نل  ق إبعملتا رش  و نملا نيتض م (55)

 دتوج    وال .ةقي  ألخالا يريع  املاق  ي و ألخالالس  لوك ا نبش  أ للم  وظفنياً ر لتوجي  ه س  او  رةملش  و امي دل  ق بتق  عيتاً حكم  
 م.اتقنالا نم ةياحلما ةسايف سي ةثلام مماأحك

لشكوى ام ده جيوز ملقنلى أع ةير فكلا ةللملكي ةمليعالا ةظمن( للم33 رةلفقا) 33/2017 رقمي دار إلالتوجيه اص ني (56)
 ه.عدب أو ئهنايف أث أو ض أويلعراستاأي  راءمل يف أي وقت قبل إجاملظا ت مكتب أمنيامدخ نم ادةستفالا

 ينو انلق   ا ارملستش  اأ ديب    نأ عملتوق  ا ن، وم   للم  وظفني ةيار ستش   ات امدخ   ةجلوي   ا ادص  ر لأل ةلمي   علا ةظم  نملاى دل   (57)
ل امعس   تا اءةإس    أو م   لعلا انش يف مك   ر للتح    ةس   بنل. واب2018 ع   ام يف اطهماش   نمل املظ   ا وأم   ني للم  وظفني

 اردمل  و ات امد، وخ  مل  وظفنيا ارمس ي )مستش  ر لا م غ  ريدعل  ات الي  آ ةظم  نملص اباخل التحقي  ق الي  ل د دد، حي  ةلس لطا
 مسينير ل ا لتوجي ه غ ريا أو مدعل ا نم بش أاأي أحك  ةس السيائ ق يف واث ردت  ال ذل ك، ع(. ومملوظفنيا نةوجل ةير لبشا

 م.اتقنالاب يتعلق فيما
 .ةيكير ألما دةملتحات ايلوالايف  2014 دة لعامملوحات املخصصا نو انق ن)أ( م7048 ادةملا رظنا (58)
لألم   م  ةم  عالا ان   ةألمت اباقي  ألخالات مكت   ب اتوص  ي ن، ف    /1Rev./2017/2ST/SGB نم   3-10 رةللفق   اً وفق   (59)

ي ادحل  الفص ل امبوج  ب  ع نللط عختض  ة والي  دار ت إراراتش  كل ق  ال تاقي ألخالاي ق ر وب لفن  املائيس ر ل او  دةملتح ا
 .ي للموظفنيدار إلام اظنلا نم رشع

قب ل  نم م اتق نالاوى دع لب ت يف ام ع ديف  ع نلطالش كوى ام د( ملق 18 رةلفق ام )اتق نالا نم  ةي احلما ةس اتت يح سي (60)
ق ( تس مح إبغ ال25 رةلفق ام )ع الاملف تش اللتحقي ق ملكت ب  ةلتوجيهي ائ ادملب ا نأ م، يف ح نيع الاملفتش امكتب 

ه ذه  نذل ك، ف   ع، وم ةي دار إلا نو ع للط ددةحمل ات امليعلايق ر ط عن افيه عنلطام و اتقنالا ةسامبوجب سي ايالقضا
 .ددةم غري اليتهستقالاو  ةجيار ت ليست خامليعلا

ح  و نلال  ى ع ةي  دار إلات رارالق  ا عل  ى جي عطب  ق نت نو ع  لطات املي  ع نإىل أ ةي ر لذا ةق  اللط ةولي  دلا ةل  الوكات ار أش  (61)
، ةجي ار ك( ليس ت خملش ت ا نو ع لطاإىل جمل س  ةم دملقا نو ع لطات )أي املي علاهذه  ني، لكدار إلا اليلهديف  ملبنيا
 .ددةم غري اليتهستقالا نوأ
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 نو ع   لطاألول إىل جمل  س ام املق   اف يف ناس  تئالا ه جي  وز للم   وظفنين  ويل إىل أدل   ا دينمل  ا انلط   ري ا ةظم  نت مار أش   (62)
 نو ع لطا نم بش أاأحك  دتوج  وال ،ددةم  ليته غ ريس تقالا، و ةجي ار خ ةجمللس ل يس جه ا نذلك، ف  عخلي، ومدالا
 .ةهالوجا رةهاظ ةقضي ددتتح ا ملإذ

 .ددةم ليته غريستقالا، و ةجيار خ ة، وهو ليس جهنو علطام جملس اأم ةيدار إلات رارالقايف  عنلطا نميك (63)
 نه ميك  ن  م، إىل أاتق  نالا نم   ةي احلما ةس  اذل  ك يف سي رم ذك  ع  د نغم م ر ل  ، ابجئ  نيلالا نش  ؤو  ةت مفوض  يار أش  (64)

ي    ق ر ئ   يس فر إىل  ةل   اإلحاي    ق ر ط ع   ن ةه   الوجا رةهاظ    ةل    دأ تاقي   ألخالامكت   ب  دي    دم حتع   ديف  رظ   نلا ع   ادةإ
 .دةملتحاألمم ات يف اقيألخالا

لش كوى طل ب ام د( ملق 24 رةلفق ام )اتقنالا نم ةياحلما ةسا، تتيح سيةهالوجا رةهاظ ةلدأ ديدم حتعدت الايف ح (65)
 .ةخليدا ةليآك، وهو ملشت ا نو علطاوهي جملس  أال ى،ر ألخا ةحاملتاف اتصنالات اليآيق ر ط عنف اتصنالا

 ت.اقيألخالامكتب  راريف ق عنم للطام أي أحكاتقنالا نم ةياحلما ةساسي نتتضم ال (66)
 ع  نف اتص  نالاس التم  م اباتق  نالا نو ع  اني نل  ذيا ( تس  مح للم  وظفني3-10 ادةمل  ام )اتق  نالا نم   ةي  احلما ةس اسي (67)

ا إذ نو ع  لطا نحك م بش أ ديوج  وال .ددةم   غ ري اليتهس تقالاو  ةجي ار ليس ت خ وه  ي، ةكملش ت ا نو ع لطا ن ةي ق جلر ط
 .ةهالوجا رةهاظ ةلدلى أع رثعي   مل

 نل   ذيا رادلألف   ايقه   ر ط ع  ن نميك   ةخلي   داف اتص  ان ةلي   آل  ى ع( 24 رةلفق  ام )اتق   نالا نم   ةي   احلما ةس  اص سينت   (68)
. امبوجبه    ةملتخ  ذات رارالق  ام و اتق  نالا نم   ةي  احلما ةس  ات سياك  ا تهانف بس  بب اتص  نالاس التم  ام اتق  نالا نو ع  اني

 .ددةم غري اليتهستقالا، و ةجيار ليست خ ةليآلاوهذه 
ي  ق ر ط ع  نف اتص نالاس التم  ا ماتق  نالا نو ع اني نل  ذيا ( للم  وظفني23 رةلفق ام )اتق  نالا نم   ةي احلما ةس  اتت يح سي (69)

ا إذ نو ع  لطا نحك  م بش أ ديوج  وال .ددةم  غ  ري اليتهس تقالاو  ةجي  ار ، وه ي ليس ت خةخلي  دالاف اتص نالات الي آ
 .ةهالوجا رةهاظ ةقضي ددتتح مل

، وهذه ةخليدالاف اتصنالات اليآيق ر ط عنف اتصنالاس التم( اب3-6 رةلفقام )اتقنالا نم ةياحلما ةساتسمح سي (70)
 .ةهالوجا رةهاظ ةقضي ديدم حتعد ةلايف ح نو عم للطاأحك دتوج وال .ددةم غري اليتهستقالا، و ةجيار خ ليست

 .14 رةلفقا، دةملتحام لألمم عالا ألمنيا دوم ضشت ر ساف، UNAT-2014-745 رقمحلكم ا (71)
مكت   ب  نت م   التحقيق   ا ةوظيف    ةأر للم    دةملتح   األم   م ا ةقل   ت هيئ   ن، 2018 رين   ا/ياينلثا نو انك     1 نم    اراً تب   اع (72)

يف  ةخلي   دالا ةب   اقر لات امدئي إىل مكت   ب خ   امن   إلا دةملتح   األم   م ا مجانل   ب  عبالت   التحقي   ق ات و اباحلس   ا ع   ةجرام
 .دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما

 اياحتقي ق يف قض  ةب ا مبثاً ألويل أيض اض عراس تالا افيه  نيك و  دةح او  ةحل ر م نم  ةملي ع ةولي دلامل علا ةظمنى مدل (73)
 م.اتقنالا

 ت.اوحتقيق ةأولي عةجرامل علسلوك ختضا ءسو  ريار ت تقانك  اإذ د ممالتأكا نملمكا نم لعجتت الومعم مدمل ت ق (74)
 نألويل م اض عراس تالال ى ع( 17و 14 ناتر لفق ام )اتق نالا نم  ةي احلما ةس اص سينم، ت اتق نالا ايابقض يتعلق فيما (75)

ض عراس   تم لالاأحك   دتوج   وال خلي.دال  ات اباحلس  ا عج  راب مان  ج نم   لتحقي  قاو ت اقي  ألخالاب مكت  ب ان  ج
 ت.الفاملخات اغلتحقيق يف بالاألويل و ا

إلي ه  ةل احملات الاحل ا عتس جيل جي  ةب اقر لات و اباللحس  ةخلي دالا عةجراملا، يتوىل مكتب ةوليدلامل علا ةظمن ملاً وفق (76)
ملث  ل، يت وىل موظ  ف . وابةل احلال و األم و ا درومص   عو ن لاو  عملوق ات مث  ل الوم عم نول تفص  يلي يتض مدوحي تفظ جب 

ت اس السيال ذلك يف  ةحير م ص اأحك  دتوج  ال ذل ك، عم. وم اتقنالاب ةلقعملتات اغلبالا عت تسجيل جياقيألخالا
 .ةملكتوبا

ت اقي    ألخالاو  ةخلي   دالا ةب   اقر لام مكت   ب امه    نل   ى أع)ب(( 3-5 رةلفق   ا) ماتق   نالا نم    ةي   احلما ةس   اص سينت    (77)
م اأحك    دتوج   وال .اردةل  و اوى الش  كا عي جلمي  ر ظ بس  جل س  احتف  الام تش  مل اتق  نالا نم   ةي  احلماب يتعل  ق فيم  ا
 ت.الفاملخاب ةلقعملتاوى الشكا عبتسجيل جي يتعلق فيما نةمبي ددةم

 ةلق عملتاوى الش كا عت جلمي اانبي  اع دةت حي تفظ بقاقي ألخالامكت ب  نإىل أ دةملتحالألمم  ةمعالا انةألمات ار أش (78)
وي نلس ا ري ر لتقا نأ ح ني ويف .ع ةباملتام ع دب اأس ب رذك  ع، م ع ةباملتا دجت  مل ليتاوى الشكايف ذلك  امب م،اتقنالاب

ت ليس ت ظ بس جالاحتف الام اأحك  ن، ف  اردةل و ام اتق نالا نم  ةياحلما تالطلب م تفصيالً دت يقاقيألخالاملكتب 
 م.اتقنالا نم ةياحلما ةسايف سي اليهعاً صوصنم

 ةملث  ري ا ريار "بس جل للتق   ةخلي  دالا ةب اقر لا رةئ  داز، حت تفظ دإلي  اوس  بف ري ع  ينملاك ملش ت ا دةملتح  ام ألم امج ان ل  ب اً وفق  (79)
حي تفظ موظ ف  كم ا  .ةمسي ر  رةت بص و الطلب ام س تالا ن ةجل افيه  رظ نت ايثم ر  تدع اءاالا عللقلق" حيث ت سجمل جي
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ل  ى عص نت   ةس السيائ  ق يف واث دتوج  ال ذل  ك، ع. وم اه  عنملبل  غ ام اتق نالات الافص ل حل  نت بس  جل ماقي ألخالا
 ت.ظ بسجالاحتفالاط ر ش

ه ر ي ر يف تق ع ةجمماً م اقر أ ردويو  افهنلسلوك، ويصا ءل سو اأشك عت جياقيألخالا مكتبسكو، يسجل ن لليو اً وفق (80)
 ت.لسجالالق حبفظ عم تتالى أي أحكع ايهدم لاتقنالا نم ةياحلما ةساص سينت ال ذلك، عوي، ومنلسا

 .اهتاوإثب ةسياألسائق احلقاألويل هو تسجيل التقييم ا(، 1-2-12 رةلفقاي  )دلتأا را لإلطاً وفق (81)
م لتس   جيل اظ  ني   ه دل اهل   عبالت   ات التحقيق  ات و اباللحس   ةخلي   دالا ع  ةجراملامكت   ب  نيس  يف إىل أنليو ات ار أش   (82)

 .ايالقضا دارةإ ماظنم يف اتقنالات و الفاملخات اغبال
 ع( تس    جيل جي    31 رةلفق    ات )اقي    ألخالاو  ةخلي    دالا ةب    اقر لاللتحقي    ق يف مكت    ب  ةلتوجيهي    ائ ادملب    اتقتض   ي  (83)

م لتس  جيل اأي أحك  نتتض م ال ماتق  نالا نم  ةي احلما ةس  اسي نأ ، غ رياردةل و ات الفاملخالس  لوك/ا ءت س و ادع اءا
 .اهعنملبلغ ام اتقنالات الاح عجي

وى اي للش  كر ت بس  جل س اقي ألخالافظ مكت  ب حي ت ن)ب(( أ21 رةلفق  ام )اتق نالا نم   ةي احلما ةس  اتقتض ي سي (84)
 ت.الفاملخاوى ابشك يتعلق فيمات لسجالالى حفظ عص نحكم ي ديوج ال ذلك، عم. وماتقنالاب ةلقعملتا

مكت  ب  اه عم  ل معال يت يتا اً س  بين ةلقليل ات الاحل  او  احجمه  ر لص  غراً ظ نه ن  إىل أ ةملي عالا ةحالس  يا ةظم نمت ار أش  (85)
 .سبناملالوقت ايتم ذلك يف  نأ نميك نولكت، الفاملخام لتسجيل اظن اءشنإىل إ ةجاح ةمث نتك مل ت،اقيخالالا

وى اش  ك عي جلمي ر ت بس جل س اقي  ألخالاحي تفظ مكت ب  ن( أ14 رةلفق ام )اتق  نالا نم  ةي احلما ةس اتقتض ي سي (86)
 ت.الفاملخاب ةلقعملتات اغللبال ةثلاممم اأحك دتوج وال .اردةلو ام اتقنالا

 عي جلمي ر يتلقى وحي تفظ بس جل س  نت أاقيألخالامكتب  ن( م13 رةلفقام )اتقنالا نم ةياحلما ةساتقتضي سي (87)
ب ان    ج نت م   الف    املخاب ةلق   عملتات اغ    لبالالتس   جيل  ةحير م ص   اأحك     دتوج    وال م.اتق    نالاب ةلق   عملتاوى الش   كا
 ت(.اقيألخالاموظف  ة أوير لبشا اردملو ا ريدم أو معالاملفتش ا)مكتب  نةيعملات اانلكيا

 نت، ف   الف  املخام و اتق  نالاب ةلق  عملتاوى الش  كالتس  جيل اً م اأحك نتتض  م ة الس  السيائ  ق واث نأ نغم م  ر ل  ال ى ع (88)
 نبغ   ي أنت ياقي  ألخالاو  رطاملخ  ا دارةل وإامتث  الا دارةإ نل  ى أعص ن( ت  56 رةلفق  ام )اتق  نالا نم   ةي  احلما ةس  اسي
وط ر لش ا نم  نأ ةملي عالا ةلص حا ةظم نت مر . وذك ةس السياذه هب  ةلق عملتا ةملتخ ذات راءاإلجا يبني وايً نساً ر ير تق عدّ ت
 ت.اقيألخالاو  رطاملخا دارةل وإامتثالا دارةل إعتف ات، مثلمالاحلا عجي علذلك تتب ةضحالو ا

، ةولي    دلا ةي   ر لبحا ةظم   نملا، و ةولي   دلام   ل علا ةظم   ن، ومةي   ر لذا ةق   اللط ةولي   دلا ةل   الوكا، و راع   ةلز او  ةألغذي   ا ةظم   نم (89)
 انللس   ك دةملتح  األم   م اوق ندس   كو، وص  نليو ائي، و امن  إلا دةملتح   ا ألم  مامج رانت، وب   الاتص  ويل لالدل   ا ادحت  الاو 

 دةملتح    األم   م او، ومكت   ب دي   نليو ايس   يف، و نليو ا، و جئ   نيلالا نلش   ؤو  دةملتح   األم   م ا ة(، ومفوض   يةم تقوميي   )أاي
ت الاملي )يف ح  ع  الاي دي  لب ا ادحت الاو ، ةملي  عالا ةحالس  يا ةظم ن، ومةأر للم   دةملتح  األم م ا ة، وهيئ  عيار ملش  ات امدخل 
 .ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملاملي و عالا ةألغذيامج ران(، وبةئيناستثا

ك ملش   ت ا دةملتح   األم  م امج ران، وب   دةملتح  األم   م ا ان  ةت، وأمالاتص   ويل لالدل  ا ادحت   الا، و راع  ةلز او  ةألغذي   ا ةظم  نم (90)
، ةأر للم   دةملتح  األم م ا ة، وهيئ  انللس ك دةملتح  األم م اوق ندئي، وص  امن  إلا دةملتح األم  م امج رانز، وب دإلي   ابع ينملا
املنظم   ة ، و ةملي   عالا ةلص  حا ةظم   نملي، ومع  الا ةألغذي   امج ران(، وب   ةئيناس  تثات الاملي )يف ح   ع  الاي دي   لب ا ادحت  الاو 

 .ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملاو  العاملية للملكية الفكرية،
ت، الاتص  ويل لالدل  ا ادحت  الا، و ةولي  دلا ةي  ر لبحا ةظم  نملا، و ةولي دلام  ل علا ةظم  نويل، ومدل  ا دينمل  ا انلط  ري ا ةظم نم (91)

يس يف، ومكت ب نليو اس كو، و نليو از، و دإلي  ابع ينملاك ملش ت ا دةملتح األم م امج ران، وب دةملتح الألمم  ةمعالا انةألماو 
ي دي    لب ا ادحت    الا، و ةملي   عالا ةحالس    يا ةظم   ن، ومةأر للم     دةملتح   األم    م ا ة، وهيئ   عيار ملش    ات امدخل    دةملتح    األم   م ا
 .ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا، و ةمليعالا ةلصحا ةظمنملي، ومعالا

 ةلوثيق    ايف  اليه    عص   وص نملالس    لوك ا ءت س   و الالتحقي   ق يف ح    األويل و اض عراس    ت لالينول زم   دج     ديوج    ال (92)
ST/AI/2017/1. 

 يتعل    ق فيم    ا ةيبي    دلتأا بريدالت    ات و راءاإلج    ل    ق ابعملتا( /2012CF/EXD-005لتوجي    ه )ايف  ةي    نزم رأط     دتوج     ال (93)
 ت.الفاملخات يف التحقيقاب

 دةملتح  األم  م امج رانب  ،دةملتح  الألم  م  ةم عالا ان  ةألما ت،الاتص  ويل لالدل ا ادحت  الا ويل،دل  ا دينمل ا انلط  ري ا ةظم نم (94)
، ناللس   ك دةملتح  األم  م اوق ندس   كو، وص  نليو ا ئي،امن  إلا دةملتح  األم  م امج رانب    ز،دإلي  اوس  بف  ري ع  ينملاك ملش  ت ا
 ةلص  حا ةظم  نملي، ومع  الا ةألغذي  امج ران، وب  عيار ملش  ات امدخل   دةملتح  األم  م او، ومكت  ب دي  نليو ايس يف، و نليو او 
 .ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملاو نظمة العاملية للملكية الفكرية، ملا، و ةمليعالا
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 ملي.عالاي ديلب ا ادحتالا، و ةمليعالا ةحالسيا ةظمن، وميونسكولا، و راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم (95)
ت، الاتص  ويل لالدل  ا ادحت  الا، و ةولي  دلا ةي  ر لبحا ةظم  نملا، و ةولي دلام  ل علا ةظم  نويل، ومدل  ا دينمل  ا انلط  ري ا ةظم نم (96)

، ةأر للم  دةملتح األم م ا ةز، وهيئ دإلي اوس  بف ري ع ينملاك ملش ت ا دةملتح األم م امج ران، وب دةملتح الألمم  ةمعالا انةألماو 
 .ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا، و ةمليعالا ةلصحا ةظمنوم

يس  يف، نليو ا، و انللس  ك دةملتح األم  م اوق ندئي، وص  امن إلا دةملتح  األم م امج ران، وب  ةي  ر لذا ةق اللط ةولي  دلا ةل الوكا (97)
 ملي.عالا ةألغذيامج ران، وبعيار ملشا تامدخل دةملتحاألمم او، ومكتب دينليو او 

 دةملتح   األم  م امج ران، وب  ةملي  عالا ةلص  حا ةظم  ن، ومدةملتح  الألم  م  ةم  عالا ان  ةألما، و ةي  ر لذا ةق  اللط ةولي  دلا ةل  الوكا (98)
 دةملتح  األم  م ا ةظم  ن، ومجئ نيلالا نلش  ؤو  دةملتح  األم م ا ةس  كو، ومفوض  ينليو از، و دإلي اوس  بف  ري ع  ينملاك ملش ت ا
 ملي.عالا ةألغذيامج رانملي، وبعالاي ديلب ا ادحتالا، و او نر ألو ا، و ةيناعلصا ةمينللت

ئي، امن  إلا دةملتح  األم  م امج رانز، ب  دإلي  اوس  بف  ري ع  ينملاك ملش  ت ا دةملتح  األم  م امج ران، وب  ةملي  عالا ةلص  حا ةظم  نم (99)
 ملي.عالا ةألغذيامج رانسكو وبنليو او 

مج ران، وب   ةملي  عالا ةلص  حا ةظم  نس  كو، ومنليو ائي، و امن  إلا دةملتح   األم  م امج ران، وب  دةملتح  الألم  م  ةم  عالا ان  ةألما (100)
 ادحت   الا، و او ن   ر ألو ا، و عيار ملش   ات امدخل    دةملتح   األم   م از، ومكت   ب دإلي   اوس ف   ري  بع   ينملاك ملش   ت ا دةملتح   األم   م ا
 .نظمة العاملية للملكية الفكريةملاملي و عالا ةألغذيامج رانملي، وبعالاي ديلب ا

 دةملتح   الألم  م  ةميالس   ا ةملفوض  ياس  كو، و نليو ائي، و امن   إلا دةملتح  األم   م امج ران، وب  دةملتح  الألم   م  ةم  عالا ان  ةألما (101)
 ةملي عالا ةظم نملاملي، و ع الا ةألغذي امج ران، وب او ن ر ألو ا، و عيار ملش ات امدخل  دةملتح ام م ألا، ومكتب جئنيلالا نلشؤو 
 .ةجلويا ادصر لأل

 /ةملي  عالا ةلص حا ةظم  ن، ومدةملتح الألم م  ةم  عالا ان ةألما، و ةولي دلا ةي  ر لبحا ةظم نملا، و ةي ر لذا ةق  اللط ةولي دلا ةل الوكا (102)
 ةملفوض   ياس  كو، و نليو ائي، و امن   إلا دةملتح  األم  م امج رانز، وب   دإلي  اوس بف   ري  ع  ينملاك ملش  ت ا دةملتح   األم  م امج رانب  
 دةملتح    األم   م ا، ومكت   ب ةيناعلص   ا ةمي   نللت دةملتح   األم    م ا ةظم   ن، مجئ   نيلالا نلش   ؤو  دةملتح   الألم   م  ةميالس   ا

 ةللملكي     ةملي    عالا ةظم   نملاملي، و ع    الا ةألغذي    امج رانملي، وب   ع    الاي دي    لب ا ادحت   الا، و او ن    ر ألو ا، و عيار ملش    ات امدخل   
 .ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا، و ةير لفكا

 ةلص     حا ةظم    نم     ل )معلا دق    و عفي     ذ نت نت بش    أاق     اتفالاب اى  أص    حر ألخ     ا مل    وظفنيا ت غ     رياتش    مل فئ     (103)
 ةملي    عالا ةظم   نملا) ءل   زمالاو(، و دي    نليو ا) اءخل   ب از(، و دإلي   اوس  بف    ري ع   ينملاك ملش   ت ا دةملتح    األم   م امج رانب/ةملي   عالا

(، ةأر للم    دةملتح  األم   م ا ةئي وهيئ  امن  إلا دةملتح   األم  م امج ران)ب    نئو دملبت  ا ني  و نلفا نملوظف   و ا(، و ةي  ر لفكا ةللملكي  
ك ملش   ت ا دةملتح  األم  م امج رانب    /ةملي  عالا ةلص  حا ةظم   نوم نملؤقت  و ا نو ار ملستش  اس   كو(، و نليو ا) نملؤقت  و ال ام  علاو 
 .(ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا، و ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا) نملؤقتو ا نملوظفو از، و دإلياوس  بفري عينملا

 ع  نغ إلب الا ةولي دلا ةي دنملا ةم دخلاتق م وظفي ع ال ى ع عيل ي  "يق  م ا ل ىعلس لوك ا يريع ام نم  20 رةلفق اص نت  (104)
خ  ل دا ةس بناملات راءاإلج اذ اخت  ابع ينملا انلكي  ا أو ملوظ فاإىل  ةي للمؤسس دار إلاس ي و األسا منياظ نق للر أي خ 

ويل دل ا دينمل األص ول. وحي ق للموظ ف احسب  اهب نملأذو ات التحقيقاقيق و دلتات امليع عم نو عالتام، و هتاظمنم
 نم   ةي احلمال ه  رت   وف نلتحقي ق أا أو قيقدلت ا عم   نو ع ال ذي يتا ة أوي ن نك حبس  اته نالا امث  ل ه ذ ع نل ذي يبل غ ا
 ".م بسبب ذلكاتقنالا

للتحقي   ق  ةلتوجيهي   ائ ادملب   ايل   ي   م   ا م،اتق   نالا نم    ةي   احلما تاس   اسي إىل ةفاإلض   ، ابىر ألخ   ائ   ق لواثاتش   مل  (105)
 ةق اللط ةولي دلا ةل الوكا) جينيار ص خ اقب ل أش خ نت م الف املخا ع نغ إلب الات راءا(؛ إجراعةلز او  ةألغذيا ةظمن)م
 اعدقو (؛ ةوليدلامل علا ةظمنملكتب )مات يف اقيألخالاويل(؛ دلا دينملا انلطري ا ةظمنت )ماقيألخالا ار(؛ إطةير لذا
 ان  ةألما) ةيبي  دلتأا ةملي علات و التحقيق  اض ي و ر ملا لس  لوك غ  ريا(؛ ةولي دلا ةي  ر لبحا ةظم نملاو" )الت  ذييل "و ا، مل وظفنيا
 دةملتحاألمم امج ران)ب دةملتحاألمم السلوك يف ا يريعال ملامتثالام عد ةجلعا ملينو انلقا ارإلطا(؛ دةملتحالألمم  ةمعالا
 نت م اللتحقيق  ةلتوجيهي ائ ادملب ا(؛ ةأر للم  دةملتح األم م ا ةوهيئ  عيار ملشات امدخل دةملتحاألمم ائي ومكتب امنإلا

في ذي نلتالتوجي ه ا(؛ انللس ك دةملتح األم م اوق ندي  )ص دلت أا ارإلط اس كو(؛ نليو ا) ةخلي دالا ةب اقر لات امدقبل خ
 ةب  اقر لات امدمبكت ب خ  ةص اخلات اللتحقيق   ةلتوجيهي ائ ادملب ايس يف(؛ نليو ا) ةيبي  دلتأا بريدالت ات و املي علا نبش أ
قب ل مكت ب  نللتحقي ق م  ةلتوجيهي ائ ادملب املي(؛ ع الاي دي لب ا ادحت الات )اعاز نلات حل اليآو(؛ دينليو ا) ةخليدالا
 (.ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملالتحقيق )اليل دملي(؛ و عالا ةألغذيامج رانم )بعالاملفتش ا

ل احتي  الا ن  عتيجي ملاس ت الا ارإلط  ايل ي   م  ا م،اتق نالا نم   ةي  احلما ةس اسي إىل ةفاإلض  ى، ابر ألخ ائ  ق لواثاتش مل  (106)
(؛ جئ     نيلالا نش     ؤو  ةت )مفوض     ياقي     ألخالايف مكت    ب  ايالقض     ا دارةإل دةملوح     ام     ل علات راءاوإج      ادلفس    او 
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(؛ او ن  ر ألو الس لوك )ا ءت س  و اغ   بالنخالس  ا او ن ر ألو التحقي ق وخ  ط ا ةس  ات وسياقي ألخالات مكت  ب اص اختصا
 (.ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا) ةباقر لاق اوميث ةخليدالا ةباقر لا ةبعلتحقيق يف شاليل دو 

ئي، امن  إلا دةملتح األم م امج ران، وب  دةملتح الألم م  ةم عالا ان  ةألما، و ةولي دلام ل علا ةظم  نوم راع ةلز او  ةألغذي ا ةظم نم (107)
 .ةمليعالا ةلصحا ةظمن، ومةيناعلصا ةمينللت دةملتحاألمم ا ةظمن، ومانللسك دةملتحاألمم اوق ندوص

ت، الاتص  ويل لالدل  ا ادحت  الا، و ةولي  دلا ةي  ر لبحا ةظم  نملا، و ةولي دلام  ل علا ةظم  نويل، ومدل  ا دينمل  ا انلط  ري ا ةظم نم (108)
ألم  م ايس يف، ومكت ب نليو ا، و جئ  نيلالا نش ؤو  ةز، ومفوض يدإلي  اوس  بف ري ع ينملاك ملش  ت ا دةملتح األم م امج رانوب 
ي دي   لب ا ادحت  الا، و ةملي  عالا ةحالس   يا ةظم  ن، وماو ن  ر ألو ا، و ةأر للم    دةملتح  األم  م ا ة، وهيئ   عيار ملش  ات امدخل   دةملتح  ا
 .ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا، و ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملاو ملي، عالا

 ةولي   دلا ةل  الوكا) جينيار خل  اص ات لألش  خالف  املخا ع  نغ إلب  الات راءا  إج  رللجمه  و  ةح  امت ى غ  رير ئ  ق أخ  واث (109)
 نش  ؤو  ةت )مفوض  ياقي ألخالات يف مكت  ب اقي  ألخالا نش ؤو  دارةإل دةملوح  التش  غيل ات راءا(؛ إج ةي  ر لذا ةق اللط
لس  لوك يف ا يريع ال ملامتث  الام ع د ةجل  عا ملينو انلق ا ارإلط ايس  يف(؛ نليو ا) ةيبي دلتأا بريدالت  ات و راءاإلج ا(؛ جئ نيلالا
لتحقي  ق ا ةس  ات وسياقي  ألخالات مكت  ب اص  اختصا(، عيار ملش ا تامدخل   دةملتح  األم  م ا)مكت  ب  دةملتح  األم م ا

للتحقي ق يف  ةلتوجيهي ائ ادملب املي(؛ ع الاي دي لب ا ادحت الات )اع از نلات ح ل الي آ(؛ او نر ألو ا) نخالسا او نر ألو اوخط 
 ئ  ق غ  ريلواثا(. ةجلوي  ا ادص ر لأل ةملي  عالا ةظم  نملالتحقي ق )الي  ل دملي(؛ و ع  الا ةألغذي  امج ران)ب  مع  الاملف  تش امكت ب 

 سكو(.نليو ا) ةخليدالا ةباقر لا رةئداللتحقيق يف  ةلتوجيهيائ ادملبا  رةشو نملا
 .54 رةلفقا /72/350A رظنا (110)
 دةملتح  األم م اوق ند، وص ةولي  دلا ةي ر لبحا ةظم نملاويل، و دل ا دينمل  ا انلط ري ا ةظم ن، ومةي  ر لذا ةق اللط ةولي دلا ةل الوكا (111)

، ةيناعلص   ا ةمي  نللت دةملتح  األم  م ا ةظم   نيس  يف، ومنليو ا، و جئ  نيلالا نلش  ؤو  دةملتح   األم  م ا ة، ومفوض  يانللس  ك
 .ةأر للم دةملتحاألمم ا ةوهيئ

ي دي  لب ا ادحت  الاس  كو، و نليو ا، و دةملتح  الألم  م  ةم  عالا ان  ةألمات، و الاتص  ويل لالدل  ا ادحت  الا  ةس  يرنلفاو  ةكليزي نإلا (112)
 .او نر ألو ا  ةينكليز إلاو  ةبيعر لا؛ ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملاو  ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملاملي، و عالا

 دةملتح    األم    م امج ران، وب    ةولي   دلام    ل علا ةظم    ن، ومراع    ةلز او  ةألغذي   ا ةظم    ن  مةيانإلس    باو  ةس    يرنلفاو  ةكليزي   نإلا (113)
 .ةمليعالا ةحالسيا ةظمنوم عيار ملشات امدخل دةملتحاألمم ائي، ومكتب امنإلا

 .ةيانإلسباو  ةسيرنلفاو  ةكليزينإلاو  ةبيعر لا (114)
 رةت ه م  عجرام دةو ع ا( وم2011 ة ع امي اهنت )يف اس السيافي ذ نت ع ةجرامب رارإىل ق  راع ةلز او  ةألغذي ا ةظم نت مار أش  (115)

 ت.اقيألخالا نةت وجلاقيألخالامكتب  اءشنيكتمل إ نأ عدى بر أخ
م، اتظ  نته اباس اض سيعر ه يس  تن إىل أ ةي  ر لذا ةق اللط ةولي  دلا ةل اللوك عبالت  ا ةخلي دالا ةب  اقر لات امدمكت  ب خ  ارأش  (116)

 .2016 عام م يفاتقنالا نم ةياحلما ةسايف سي ى إىل تغيريدأ ما وهو
ي    خ ر ات نم    منيع   ا ع   دب اته   عجراجي   ب م ةس   السيا نل   ى أعم اتق   نالا نم    ةي   احلما ةس   اسي نم    12 ادةمل   اص نت    (117)

 (.2015 ريا)فب  اهادتماع
 عجلمي      ةتظم    نت ماض    عراستات تش     مل اقي    ألخالاملكت    ب  ةوينلس    ام     ل علا ةخط     نإىل أ س    كونليو ات ار أش     (118)

 ق مسؤوليته.اطنيف  عليت تقات اسالسيا
 .2018 عام م يفاتقنالا نم ةياحلماب ةلقعملتا استهاث سيدستح اهنأ جئنيلالا نشؤو  ةمفوضيت ر ذك (119)
 .اءقتضالا عند ايثهدوحت اضهعراستاي ر ت جياسالسيا نإىل أ ودينليو ات ار شا (120)
( 36 رةلفق التحقي ق )ا ةس اص سينت  ام نت، بيايثدلتح ل ق ابعم تتام أي أحكاتقنالا نم ةياحلما ةساسي نتتضم ال (121)

 ذلك. عدت باو نث سوكل ثال اذهافن دءلى بع ر عامو ر م عدب اضهعراستالى ع
 ع  ةجرامل ةج اح ة، ل يس مث  اً س  بين ةلقليل ام اتق  نالا اياوقض  احجمه  ر لص  غراً ظ نه ن  أ ةملي عالا ةحالس  يا ةظم نمت ر ذك  (122)

 .ةسالسيا
 ت.اقيألخالات مكتب امسؤولي نم ءجز  اعدلقو ا عةيث جممو دحت نملي إىل أعالاي ديلب ا ادحتالا ارشا (123)
اً دي دت، وه ي حتالف املخا ع نغ إلب الاب ةتبط ر ملا ةث لثالا ةئيس ير لات اانلكي ا ةليس تقالا ةمس أل ل ثالثا لفصلاول نايت (124)

 مل.املظا وأمني ةباقر لات و اقيألخالاتب امك
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 تالفاملخا عن نيغملبل  اب ةلقعملتات اساللسي ةمداعلائف الوظا ةليستقالا -ا  لثاث 
 رصعنايف و عار ت نم ابلهايق ة وماليستقالالا ةأمهي -ألف 

تات نوتضم ءت جبالددح ةكملشت التفتيش ا دةوح عن ادرةلصا ةملختلفا ريار لتقا -126  بريدال
 ةباقر لائيس مكتب ر ت و اقيألخالائيس مكتب ر ئف ال وظستقالا انبضم ةلقعملتات اصيلتو او 

 ةلق   عملتات اس  اس  ي للسياأس رص  عنئف ه  و الوظ  اه  ذه  ةليس  تقالاو . (1)لوس  يطامل/املظا وأم  ني
 نو دت اغ  لبالاض عر ت ستس  تاجله اه  ذه  نأ للم وظفني ده يؤك  ن  ت، ألالف املخا ع  ن غ نيملبلّ اب

م ي. ر هلالتسلس ل ال ى عأ نم  ة أوس يات سيانأك اءسو  رمب  نو دخل دت أو تاأتثري  أو ضغوط
ئف ال وظستقالاإىل  ند تستاينلثالفصل ايف  اردةلو الفضلى ات اسار ملماب ةلقعملتا يريعاملاض عوب
ل هيكلي ستقالا دى وجو ر ت أخراض مؤش، وتفت 3-3و 2-3، 2-1ت راملؤشا، مثل نةيعم
 نأجل أ ن. وم4-4و 3-4، 1-4، 1-2، 3-1ت راملؤشافيذ، مثل نلتاب يتعلق فيماملي عو 

 ت،اظم   نملاخ   ل دال س  تقالل   ي لالعلفا ع  ىنملا نملوظف   و ايفه  م  ن، جي   ب أةل  عاف يريع   املا نتك  و 
 ه.نو عيتوق نأ نميك وما

لى علشخص ا درةق ددوف هتر ظ دم وجو عدل هو ستقاللالًا عشيو  رألكثايف عر لتاو  -127
 اجي. وهذار خ أي أتثري نو ديت، و الذال ستقالالا ني ميكف ومبا ،ةزيهن ةيقر ته بطامبسؤولي عضطالالا
يه دمل، ولعلامج انبب  يتعلق فيما ةملالكا ةير يدلتقا ةلسلطائيس ر لل نض أملي يفت علال ستقالالا

تبليغ افيذه و نبه وت ةوطنملات املسؤولياب اءللوف ايً ر و ر ه ضراي راءذ أي إجاختاب ادرةملبا ةسلط . (2)هعنل
 .ةملطلوبات الومعملا عم إىل جيالتالوصول ا ةيانإمك دارةإلاو  ةظمنملا رتوفإىل ذلك،  ةفاإلضواب

ت اك جه را، مث ل إش ةفيالش فاو  ةهاز نلل ةجمدت ماليآ دوجو ًا ل أيضستقالالاض ويفت  -128
يشمل  د. وقةفيالشفاوحتقيق  نةز امتو  ةؤير لى عحلصول اأجل  ن ماً جيار مل خعت ةمصلح ةحباص

لوصول إىل ا ةحإات أو ،ةئيسير لات احظملالاو  ةشطنألا عن رير تق دارصل، إاملثالى سبيل عذلك، 
 نم  ةي احلمات اس افي ذ سينلت ةم داعلائف الوظ ا دي دى حتدله. ول  ةطامي إحدوتق دارةإلاجملس 

ليت ليست  ا، وتلك ةمستقل نتكو  نض أليت يفت ام املها بني ةيدالبا نلتمييز ماملهم ا نم، ماتقنالا
قا نلشؤو ا، ومكتب افيذهنت وتاءاجلز اب ةلتوصيا عند، ةير لبشا اردملو ا نكذلك. وتكو  نل ، ةينو ا

 ءسو  اياقض عمل معالتاق ايف سي دارةلإل ةينو انلقا رةملشو امي دت وتقاءاجلز اض هذه عراستا عند
تم توجيهه وفق ا، ددحملاي ار يعملا ارلإلطاً وفق امهامه داءأب ةت، مكلفالفاملخالسلوك و ا ي لذي 
 نم  ةمس تقل نلك ي تك و  ةمص مم م غ رياملهاهم فيه. وهذه اويس ادةطي للقيار وقلبري التسلسل ا
 كذلك.  نتكو  نض أيفت  ة والمليعلا ةحينالا

قيم و او  ةسياألسائ ادملباب ةباقر لائيس مكتب ر ت و اقيألخالاويلتزم موظف  -129 ت ايلوالال
 ةحينالا نم مستقلني انفملوظا انهذ نيكو  نض أويفت  تبع. وياإليه انتمينليت يا ةظمنملاب ةوطنملا
 ديدتش نغم مر لالى ع. و اهمنإىل كل م ةملوكلام املهاب عضطالالايف  ةهاز نلاب انويتسم ةمليعلا
 يف متسقعر ت ديوج فال ،اهتهماز نو  لوظيفتنيا تنيال هستقالالى عت اظمنللم ةملكتوبات اسالسيا
 أم ني ةوظيف  نأ ح ني ويف إىل ذل ك، ةفاإلض ت. واباظم نملال يف س تقالالا ال ى ه ذعت ب يت  مل ا
هذه  نت، ف الفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتات اسالسيافيذ نت رشام بشكل مبدعت ال لوسيطامل/املظا
حلل  ةطالوسات امدخ قي، وتوفرياستبام بشكل اتقنالا نعيف ماً ئيسير اً ر و دي دتؤ  نأ نميك ةلوظيفا
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 غ.إلب الا ةملي عل ( خال2-3 رؤشملا) مسينير  م غريدعتوجيه و  ، وتوفرياهعوقو  نعوم ايالقضا
 .ةألمهيا نم درلى قع اهلستقالا ن، يكو ددلصا اهذ ويف

 لستقالالاب يتعلق فيما ةكملشت التفتيش ا دةوح عن ادرةلصا ةبقالسات التوصيا -ءاب 
لت ويل  ةي نلزما دو دحل ا نبش أ نير ي ر ت يف تقاتوص ي عبر أ ةكملشت التفتيش ا دةمت وحدق -130
 امهداستخاو  دو دحلاهذه  دإىل وجو  ةو دعلا، و ةطالوسامل/املظا وأمني ةباقر لات و اقيألخالائف اوظ
 ةينلزما دو دحلا  ا، مهةل كل وظيفستقالاخيص  افيم انكمشت  رانك مؤشنا. وهةوتات متفاجدر ب

 ةئاملايف  45ت ان، ك(3)2017 يسمبدألول/ا نو انك  31وي. وحىت نس رير تق داروإص الشغله
 50 نم رأكث انئفهم، وكالوظ ةينزماً دو دح عتض ال تاقيموظفو أخال ايهدليت لات اظمنملا نم
 نم ةئاملايف  20 ن، وأقل مالشغله ةينزم دو دح نو د ةباقر لاتب امك اءؤسر ئف اوظ نم ةئاملايف 
 .الشغله ةينزم دو دح نو دلوسيط امل/املظا ئف أمنياوظ

مل ي. وذل  ك علاله س تقالا رص عنا نس  ي م اأس رص عنص ب نملالش غل  ةي نلزما دو دحل او  -131
 ةينلض ماو  ةحير لص ا، ةجي ار خلاو  ةخلي دالات الت أثري ا نه م الع أ رةمل ذكو ائف الوظا ةياي إىل محديؤ 
 نص ماألشخا ت بنياقالعلايف  رةي متجذعو  نو د أو يعو  عن نتكو  دليت قا، و اءلسو الى ع

م عدليت تا ةيعملوضو اوق عت نت حيتمل أالتأثري ا. وهذه ةطويل ةصب لفت نملال شغل خال لغ ابًا ر أ
 ئف.الوظاهذه  ارو دألمثل ألا داءألالتحقيق  ةألمهيا

 نبشأ ةلصلات اذ ريار لتقا نم نينثات يف اث توصيثال ةكملشت التفتيش ا دةمت وحدوق -132
ق اهب عملضطلا ةشطنألاخمتلف  ددوي حينس رير تق عدادوي. ف نس رير تق عدادإ ميه إىل جملس دوت
ق دارإص ،. أوالً مهمني لسببني ةلوظيفاهذه  ةليستقالا ةلافلك ةألمهيالغ اب رهو أم دارةإ  نم رير ت

 ًا،ين. واثةلاءللمس عةضاخ نوتكو  ةفيالشفتتسم اب رةبصو  ةلوظيفا داءأ لقبيل يتيح تيسريا اهذ
يكفل ًا يعوموضو اً عو ر مشاً ضعراستا، ةلياملا نلشؤو لق ابعملتاه ر و د ار، يف إطدارةإلاي جملس ر جي
 .اهل ددةحملا ةيلوالا ةيدتأب ةلوظيفام التز ا

ويل دل  ا ادحت  الات )اقي  ت  ب لألخالامك ايهدل  يت ل  ات اظم  نملا نفق  ط م   انت  نثاك ن اوه -133
 امهنأ انظمتنملات ر ، وذكرير تق عدادإب انتقوم ال (ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملات و الاتصلال
ت اقيألخالاتب امك نم نانثاك نالى ذلك، هع ةو الع. و 2018 ن عامم داءبتاذلك  نالعستف

مي  ه إىل دتق نو د ري ر تق ع دادإب ان( يقوم (4)مليع الا ةألغذي  امج رانوب  جئ نيلالا نش ؤو  ة)مفوض ي
 ةظم نك من ا، وهري ر تق ع دادتق وم إب ةب اقر ت ب للامك ايهدليت ل ات اظمنملا ع. وجيدارةإلاجملس 

ل يت ات اظم نملا عجي . وتق وم دارةإلام ه إىل جمل س دتق ال (ةولي دلا ةي ر لبحا ةظمنملافقط ) دحاو 
 .رير تق عدادإب ةطاوس أو ملامظ ئف أمنياوظ ايهدل
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 لستقالالات رات ومؤشاقيألخالامكتب  -جيم 
 7ول دجلا

 )أ(ةمستقل ةوظيف ةي للوالينلزما دحلا ةظمنملا

ئيس ر ل    اإىل  ريار لتق    ام ديق    
 دارةإلاجمل   س  أو في   ذينلتا

 ابهمانج نللتقييم م عوخيض

 وايً نساً ر ير تق عدي
ه إىل جملس مديق
 دارةإلا

 منع منع ال منع راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم
 - - - - (دموجو  )غري ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا
 منع منع منع منع  دينملا انللطري  ةوليدلا ةظمنملا
 منع منع ال ال ةوليدلامل علا ةظمنم
 منع منع ال ال ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا

 2018) ال منع منع منع تالاتصويل لالدلا ادحتالا
 اً(اعدفص

 منع منع منع ال دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما
 منع منع منع ال ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ
 منع منع منع منع زدإلي ابعينملاك ملشت امج انلب ا
 منع منع منع منع ئيامنإلا دةملتحاألمم امج رانب
 منع منع منع منع يونسكولا
 منع منع منع منع انللسك دةتحملاألمم اوق ندص

 هنولكاً ر ير تق عدّ ي منع منع ال جئنيلالا نشؤو  ةمفوضي
 مهديق ال

ن ، ولكرير لتقام إليه ديق منع منع يسيفنليو ا
 منع بهانج نللتقييم م عخيض ال

 منع ال ال ال ودينليو ا
 منع منع منع ال عيار ملشات امدمكتب خ

ن لكو  رير لتقام إليه ديق منع ال او نر ألو ا
 منع بهانج نم للتقييم عخيض ال

 منع منع منع ال ةمليعالا ةحالسيا ةظمنم
 منع ال منع (ج)ال )ب(مليعالاي ديلب ا ادحتالا

 هنولكاً ر ير تق عدّ ي منع منع منع مليعالا ةألغذيامج رانب
 مهديق ال

 منع ال منع ال ةمليعالا ةلصحا ةظمنم
 منع منع منع منع ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا

 2018) ال منع منع منع ةجلويا ادصر ألا ةظمنم
 اً(اعدفص

 تاقيألخالائيس مكتب ر ل ستقالا  
 .ةكملشت التفتيش ا دةيف وح ةكار ملشات اظمنملا نم ةمدت مقاانبي  درملصا

 ى.ر أخ ةت أي وظيفاجبابو  عيضطل ال تاقيألخالاصب نيف م نيعملاملوظف ا )أ(
ي دي   لب ا ادحت  الات يف اقي  ألخالاموظ  ف  رو دلتق  وم ب    ةقص  ناي  ق مر ط ع   ن اه  ار ختيامت  ةجي  ار خ ةكر ش   )ب(

 ملي.عالا
 .دقعلا ةفت  ةياهن عدبًا ددجم ةقصناملاخول يف دمؤهل لل )ج(
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م عالا ألمنيا رةشنب دشيست  دةملتحالألمم  ةمعالا انةألمات يف اقيألخالا ةل وظيفستقالا -134
يق نادلصايف  ةمدملستخا ةسالسيا، وهذه هي (5)ةظومنملاق اطنلى عت اقيألخالاتطبيق  نبشأ
وط ر ش ةير لساو  ةهاز نلال و ستقالالا نلى أع رةشنلا دد. وتشةمستقل ةيقر بط اهر يدت اهنمج، ولكالب او 
ل  ى عفظ احي  ًا وج دمز ًا ج  هن رةش  نلاض ع ر ت. وتاقي  ألخالامكت  ب  داءأ اءةكف   انلض  م ةس ياأس
ئيس ر ل  ةي ر يدلتقا ةلس لطاوف ق  اهت اجباو  ةي دأت تهالوقت ذايف  ةليعابف نويضم ةلوظيفال ستقالا

ملكت   ب  نتك   و  نبغ  ي أن، يرةش   نلايف  ردو  وكم  ا .أتث   ري أو ض  غوط نو دت، اقي   ألخالامكت  ب 
حلصول ا أجل تيسري نت ماقيلألخال دةملتحاألمم ا نةئيس جلر  عم رةشال مباتصا ناةت قاقيألخالا
تائيس ر لا عطالابغي ني إىل ذلك، ةفاإلض. وابنةللجا نلتوجيه ماو  رةملشو الى ع  زافيذي للجهنل
 .ةلاإلحات الا، يف حناةلقاهذه  امت فيهدستخاليت ات الاحلالى ع دارةإلاملستقل امج انلب ا أو

 ةل  الوكافق ط ) دةح او  ةظم نك من  ات هان ، ك2017 يس مبدألول/ا نو انك   31وح ىت  -135
 رو دذ صنماً ملحوظاً نذلك حتس عدت، وياقيلألخال ةوظيف ايهدل نتك مل (ةير لذا ةقاللط ةوليدلا
 رت تفتقاظمن ماينت مثان، حيث كةلوظيفاهذه  نبشأ 2010 ة لعامكملشت التفتيش ا دةوح رير تق
ملي، ع الاي دي لب ا ادحت الا، و او نر ألو او، و دينليو ات )اظمنم عبر ت يف أاقيألخالاتب ا. ومكاإليه
يم  عفر ألول و اخلط الى مستوى ع ريار لتقامي دم لتقاظن ايهد( ليس لةمليعالا ةلصحا ةظمنوم ي ق ت
يعالا ةلصحا ةظمن، وماو نر ألو او، و دينليو ات )اظمنث مك ثالنا، وهةظمنملائيس ر إىل  داءألا ( ةمل
إىل ذلك، يف  ةفاإلضفيذي. وابنلتائيس ر لاف ت خالاإىل جه رشابشكل مب ريار لتقا ام فيهدت ق
 ت.اقيألخالاي ار مستش فه كبريبوص داءألاتقييم  راءإج ملوظفنيا ، يتوىل كبرييونيسيفلا

 ةليس  مستقل ارو دألا ةوجدملز ائف الوظا -لدا 
 ةير لبحا ةظمنملا، و ةوليدلامل علا ةظمن، ومراعةلز او  ةألغذيا ةظمنت )ماظمنم عبر ك أناه -136

موظف  ن أعىن، مبةوجدئف مز ابوظ نو عت يضطلاقيلألخال نموظفو  ايهدو( لدينليو ا، و ةوليدلا
ئ  يس ر  أو (،راع ةلز او  ةألغذي  ا ةظم نمل )ماملظ  ا قبي ل أم ني نى م  ر أخ  ةيف  ي وظدت ي ؤ اقي ألخالا

ت مث  ل اقي ألخالاب ةت ص لاذ غ ري ةيش  غل وظيف  أو (،ةولي دلا ةي ر لبحا ةظم نملا) ةب اقر لامكت ب 
 س نينجلا ب ني اةو املس ا رعيف ف  ةي نلفا ةلفئ ا نمل كموظف معي أو و(،دينليو ا)  كبريينسق أمنم
ملوظ ف  ةهليكلي ا ةحي نالا نل م س تقالالا ريوف ع اللوضا ا(. وهذةليو دلامل علا ةظمن)م عو نلتاو 
ل ه  ذه س تقالات يف اظم نملايف ه ذه  نملوظف و ا. ويش  كك نب ه أبي مث نبغ ي جتنت وياقي ألخالا
و، دينليو او  ةوليدلامل علا ةظمنيف م اسيم وال حل،املصاب يف ار تض دجح وجو ر ألا نئف. ومالوظا

 اً.أيض ةينم فات مبهاقيألخالاموظفو  عحيث يضطل
ئف الوظ     ةس   بنل. واباهته   از نو  اليتهس    تقالا نم    دحل   اإىل  ةلوظيف    ا ةجي   او دز اي دوت   ؤ  -137

 اعبض  ي ددويه  مل وظفنياف عيض  دتي ب ق لت ا اه ذ ن، ف  ةب اقر لا أو ملاملظ ا أم ني أو تاقي ألخالا
هذه  نيشغلو  نلذيا ملوظفنياض عب حىت بعر أ د. وقافيه ملوظفنيا ةئف وثقالوظاهذه  ةقيدامص
 ةيدى أتدل ةقياستبا رةف بصو ر لتصا نهم منم متكعد، و ةطر ضهم لضغوط مفعر ت عنئف الوظا

د يدملتمثل يف حتايف علضا ارخلياإىل  نيلجؤو  ملوظفنيال عجي ما ت،اقيألخالاب ةلقعملتاوظيفتهم 
 هم.نم رةملشو اس التما عندبه  عضطالالاهم نم نو دلذي يو ا رو دلاهو  ما

ملوظ     ف  ةس    بنلل اباحل    اه    و  م    ا ئف، مث    لالوظ    امي ه    ذه دلتق     ةكملش    ت ات امدخل    او  -138
ويل دل  ا ادحت الاو  ةجلوي ا ادص  ر لأل ةملي عالا ةظم نملا ب  ني ةكمش ت  رةم  ل بص و عي نل ذيات اقي ألخالا
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نةألماو  ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ ك بنيملشت ات اقيألخالامل موظف عت، و الاتصلال  ةمعالا ا
مج رانوب ةمليعالا ةلصحا ةظمنم بني ةكملشت التحقيق ات و اباحلسا عةجرام ة، ووظيفدةملتحالألمم 

 ةأر للم   دةملتح األم م ا ةهيئ  ب ني ةكملش ت ا ةب  اقر لا ةز، ووظيف دإلي  ابع ينملاك ملش ت ا دةملتح األم م ا
ل مل، تش كّ املظ ا ت أم نيامدخ  نم  ديعدلاإىل  ةسبنلئي، وكذلك ابامنإلا دةملتحاألمم امج رانوب
ل  ى ع نأ انملفتش تاى ر ، ت  ددلص ا ال. يف ه  ذس تقالالا نم  دإىل مزي   يدت ؤ  دوق   ةئل مفض لداب 
 و/أو أم  ني ةب اقر لات و اقي ألخالات الا  يف جم  امله ا ةوج دئف مز اوظ   ايهدل يت ل ات اظم نملا
 اهلستقالا ةلاوكف ةلوظيفامل عل اكيز جمر أجل ت نئف مالوظايف هذه  رظنلا ديعت نمل أاملظا
 .تامدخلاك ار قبيل تش نى مر ت أخاراخي عستطالابغي ني كما  ،اهتهاز نو 

 لستقالالات راومؤش ةباقر لائيس مكتب ر  ةوظيف -اءه 
 عط الس ي لالاأس رأم  ةباقر لاب ينيعنملا ينينلفا ملي للموظفنيعلاهليكلي و ال ستقالالا -139

 ةه  از نتق ّوض  دل  يت ق ا ةجي ار خلاو  ةخلي دالات الت  أثري ا ع نهم ع ادأمث ل. وجي  ب إب ةيق ر هم بطر و دب 
ت ايلوالايف  ددحملاحو نلالى ع ةيعملوضو او  ادحلياحتقق  ال ئجاتنتفضي إىل  دحقيق وقلتا ةمليع
قلا ةمليع نتكو  نط أر ل هو شستقالالا الق هبذعملتاسي األسا رألماو  هبم. ةوطنملا  ةلتحقيق مست

 رألمو ا ن. وم(6)هبم ةوطنملا ةيلوالاو حيقق حنلى عت التحقيقاز انق وإلى إطالع درةلقا روتوف
 رير تق عداد، إةري نومست ةفاوشف ةمسؤول رةبصو  ةباقر لا ةشطنض أعراستا انلضمًا أيض ةسياألسا
 .دارةميه إىل جملس إدوي وتقنس

 ةكملش  ت التفت  يش ا دةيف وح   ةكار ملش ات اظم  نملايف  ةب  اقر لات ب امك اءؤس  ر يت  وىل  دوق  -140
هم ر و د نت(، لكالتحقيقا أو لتقييما أو تاباحلسا عةجرال، ماملثالى سبيل ع) عةو نت متامسؤولي

 نكو ار يش د الض. وقعراستالا اهلذ ةكبري   ةت يتسم أبمهيالتحقيقاب نو عيضطل نلى معف راإلشايف 
 ةقيداملص  ةألمهي ا نم  كب ري  درل ى ق عًا ر هلم يشكل أمستقالا نأ د، بيرةشامب رةلتحقيق بصو ايف 
قةباقر لل ةوظيف ايهدليت لات اظمنملا عجي ويف م.عابشكل  ةلوظيفا ةهاز نو  ت قامي د، يتم  ت إىل  ريار ل
 (11) ةباقر لاتب امك اءؤسر صف ن نم رأكث نه، ف العأ رذك ا. ومثلمةظمنفيذي للمنلتائيس ر لا
ئيس مكتب ر  ينيعت ع، خيضةظمنم 13 ويف صب.نملالشغل  ةينلزما دةملا ديدلتح نو عخيض ال
جملس  ارةستشات اظمنس مفقته. ويتم يف مخالى مو عحلصول او  دارةإلاجملس  عم رو اللتش ةباقر لا
 ادحتالا، و ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا) ةملتبقياث لثالات اظمنللم ةسبنلفقته. واباط مو اشت ا نو د دارةإلا
 ةل الوكايف  أما ت.ناييعلتا نبشأ دارةإلاأي جملس ر ي لتمس  ال و(،دينليو ات، و الاتصويل لالدلا
و، ومكتب دينليو ات، و الاتصويل لالدلا ادحتالاو  ،ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا، و ةير لذا ةقاللط ةوليدلا
جمل س  عم رو التشا ةلوظيفاغل اش عن ناءستغالايتطلب  فال ،عيار ملشات امدخل دةملتحاألمم ا
 ةلاءملسا ارإلط ةكبري   ةويكتسي أمهي ةيا للغينتق عبايتسم بط ةباقر لائيس مكتب ر صب ن. ومدارةإلا

هم ر يار تق نو عفر صب يناملاغلي هذه اش عجي نإىل أ رظنلواب. اهتاسال لسيعالفافيذ نوللت ةظمنملايف 
جح ر ألالى ع ةجاحب نت توظيفهم وتقييمهم وفصلهم ستكو امليع ن، ف فيذينينلتا اءؤسر لاإىل 

 .دارةقبل جملس إ نيف ماإض ةلاءملستوى مس
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 8ول دجلا
 ةباقر لائيس مكتب ر ل ستقالا

 .ةكملشت التفتيش ا دةيف وح ةكار ملشات اظمنملا نم ةمدمقت اانبي  درملصا
ملي. يف ع   الاي دي   لب ا ادحت   الا ة أوي   ملعالا ةحالس   يا ةظم   نيف م ةب   اقر لائ   يس ملكت   ب ر ص   ب نم ديوج    ال )أ(

  ،ةخلي    دالا تاباللحس    عج   راص كماخل   ا اعلقط   ا نم    ةكر ش     عم    دق   عالتاملي، مت ع   الاي دي   لب ا ادحت   الا
ي دي   لب ا ادحت  الاإىل  تريالف   و ام د. تق  ةج   احلاحس  ب  2012 ع  ام ذن   لتحقي  ق مات امدم خ   دتق   كم  ا

 .دةلى حع ةلاس كل حالى أسعملي عالا

ويل دلا ادحتالاملي، و عالاي ديلب ا ادحتالا، و دينملا انلطري ا ةظمنت )ماظمنث مك ثالناوه -141
لذي مت ا رملؤشافيذي. و نلتائيس ر لا نم ةمسبق ةفقامو  نو دفتح حتقيق  افيه نميك ال ت(الاتصلال
فاهذه  دإىل تقيي ، يشريةباقر لا ةوظيف نبشأ ةكملشت التفتيش ا دةبق لوحاس رير وله يف تقنات  ةلوظي
 ةجه  عم  دق عالتاملي، يتم عالاي ديلب ا ادحتالا ةلاح ويف ملي.علاهليكلي و ا اهلقالستاحيث  نم
أج  ل ف  تح  نم  ددةم ل م  عت اتيب  ر ل ى تع دتم  عيل تالت  ، فه ي ابةب  اقر لا ةم بوظيف اللقي   ةجي ار خ

 ةظمنملا

إىل  ريار لتق       ام ديق      
 في       ذينلتائيس ر ل       ا
 دارةإلال                س جم أو

 نللتقي  يم م    عوخيض  
 ابهمانج

 دو دحل عخيض
 ةينزم

 عم رو التشاباً نهر  ينيعلتا
 فقتهاومو  دارةإلاجملس 

 نقل       ه م       ن نميك        ال
 رو التشا عدب إال صبنملا
 دارةإلاجملس  عم

ت التحقيق اه ف تح ان إبمك
 نم     ةمس    بق ةفق   امو  نو د
 فيذينلتائيس ر لا

 وايً نس  اً ر ي ر تق ع دّ ي
م ه إىل جمل س ديق
 دارةإلا

 منع منع منع فقط رو اتش ال منع راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم
 منع منع ال منع منع منع ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا

م نعم( عالا)للتحقيق  ال منع منع منع منع دينملا انلطري ا ةظمنم
 منع م(اتقنالات الا)ح

 منع منع منع فقط رو اتش ال منع الدولية ملعلا ةظمنم

 هنولكاً ر ير تق عدّ ي منع ال ال ال منع ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا
 مهديق ال

 منع ال ال ال ال منع تالاتصويل لالدلا ادحتالا
 منع منع منع منع منع منع دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما

 منع منع منع فقط رو اتش منع منع ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ
 منع منع منع منع ال منع زدإلي ابعينملاك ملشت امج انلب ا
 منع منع منع فقط رو اتش منع منع ئيامنإلا دةملتحاألمم امج رانب
 منع منع منع فقط رو اتش منع منع يونسكولا
 دةملتحاألمم اوق ندص

 منع منع منع منع منع منع انللسك

 منع منع منع منع ال منع جئنيلالا ةمفوضي

لوم عم ( غريرو التشام )نع منع منع يسيفنليو ا
 معن منع منع (ةفقا)مو 

 منع منع ال ال ال منع ودينليو ا
 منع منع ال منع ال منع عيار ملشات امدمكتب خ

 منع منع منع منع ال منع او نر ألو ا
 - - - - - - )أ(ةمليعالا ةحالسيا ةظمنم
 - - - - - - (أ)ملي عالاي ديلب ا ادحتالا
 منع منع منع منع منع منع مليعالا ةألغذيامج رانب
 منع منع منع منع ال منع ةمليعالا ةلصحا ةظمنم
 منع منع منع منع منع منع ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا
 منع منع منع منع ال منع ةجلويا ادصر ألا ةظمنم
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 ةباقر لائف اوظ ن، ف دينملا انللطري  ةوليدلا ةظمنملات و الاتصويل لالدلا ادحتلال ةسبنلحتقيق. واب
بفتح حتقيق.  اتكليفه نملمكا نل مايز  ن الت، ولكالتحقيقا راءلى إجع درةلقاحيث  نم دةمقي
 ايه ر ير تق رو دذ ص ن م رملؤش ا ايف ه ذ نوث حتس دح  ةكملش ت التفت يش ا دةت وح دشه دوق
ويل دل  ا ادحت  الا، و دينمل  ا انللط  ري  ةولي دلا ةظم  نملاو دع، وه  ي ت  2011و 2016مي ع ال
 ايهدل  ةب اقر ت اليآ وتوفري ةملسألاهذه  ةجلعاملي، إىل معالاي ديلب ا ادحتالات، و الاتصلال
 .فيذينينلتا اءؤسر لا نم ةمسبق ةفقامو  نو دت التحقيقالى فتح ع درةلقا

 لستقالالات رالوسيط ومؤشامل/ املظا أمني ةوظيف -واو  
 ن، وه  ي  )أ( يك   و ةئيس  ير ئ ادمب   ع  ةبر  ح   ول أاً وذجي  منمل املظ  ا أم  ني ةوظيف   رتتمح  و  -142

خ  ل دا ن  ةممك ةج در إىل أقص  ى ًا ر هاظ   نوظيفت  ه ويك و  ةي  دأت ة ويفهليكلي ا ةحي  نالا نم   مس تقالً 
 نأ نميك عخل يف أي وضديت وال زيهنز و احنم غري اً،ديام اانً ؛ )ب( ويظل، بوصفه كيةظمنملا
 نيلتمس  و  نم   عت م الاتص  الا ةف  اك  ةير ل  ى س عفظ احل؛ و)ج( حي  املص اب يف ار ي إىل تض  دي ؤ 
 يتعل ق فيم ا دلوحي ا ناءس تثالاي س مح ل ه ب ذلك؛ و  مل ة ماير ئل ساسر  نعيكشف  اعدة والملسا
لي  ه عت ب يت ًا وش  يكًا ر ك خط ن  اه نأ او فيه دل يت يب  ات الاحل  ايف  نيك و  ةير لس  ال ى ع ةفظ احملاب
نق راء، يف أي إجةمسير  غري ةك، بوصفه جهار يش وال (دجسيم؛ و) رروث ضدح ي دار إ أو ينو ا
 .(7)اليهع عليت أ طلاغل الشو لق ابعمسي يتر 
 9ول دجلا
 ةطالوسامل/املظا ئيس مكتب أمنير  ةل وظيفستقالا

 ةينزم دو دحل عخيض ةظمنملا

 ةبط    رالل ةقي   ألخالائ ادملب    اب دلتقي   ا
 ن        ةو دمل وماملظ       ا ن       اءألم ةولي       دلا
 )أ(ةمستقل ةوظيف ت(اصاختصالال ات )يف جماقيألخالا

ت  ه عجراوم ي نيعلتا
 عم          رو التش         اب
 ملوظفنيا دارةإ

 وايً نس اً ر ير تق عدّ ي
ئل املس    ا نبش    أ

 ددةحملا ةيوينلبا
 منع ال ال منع منع راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم
 - - - - - (ب)ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا
 منع ال ال منع ال دينملا انلطري ا ةظمنم
 منع منع منع منع منع الدولية ملعلا ةظمنم
 - - - - - (ب)ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا
 - - - - - (ب)تالاصتويل لالدلا ادحتالا
 منع منع منع منع منع دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما

 منع منع منع منع منع ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ
 منع منع منع منع منع زدإلي ابعينملاك ملشت امج انلب ا
 منع منع منع منع منع ئيامنإلا دةملتحاألمم امج رانب
 منع منع منع منع ال يونسكولا
 منع منع منع منع منع انللسك دةملتحاألمم اوق ندص

 منع منع منع منع منع جئنيلالا ةمفوضي
 منع منع منع منع منع يسيفنليو ا
 - - - - - (ب)ودينليو ا

 منع منع منع منع منع عيار ملشات امدمكتب خ
 - - - - - (ب)او نر ألو ا
 - - - - - (ب)ةمليعالا ةحالسيا ةظمنم
 منع ال منع ال ال (ج)يملعالاي ديلب ا ادحتالا
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 ةينزم دو دحل عخيض ةظمنملا

 ةبط    رالل ةقي   ألخالائ ادملب    اب دلتقي   ا
 ن        ةو دمل وماملظ       ا ن       اءألم ةولي       دلا
 )أ(ةمستقل ةوظيف ت(اصاختصالال ات )يف جماقيألخالا

ت  ه عجراوم ي نيعلتا
 عم          رو التش         اب
 ملوظفنيا دارةإ

 وايً نس اً ر ير تق عدّ ي
ئل املس    ا نبش    أ

 ددةحملا ةيوينلبا
 منع منع منع منع منع مليعالا ةألغذيامج رانب
 منع منع منع منع منع ةمليعالا ةلصحا ةظمنم
 منع منع منع منع منع ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا
 - - - - - (ب)ةجلويا ادصر ألا ةظمنم

 .ةكملشت التفتيش ا دةيف وح ةكار ملشات اظمنملا نم ةمدت مقاانبي  درملصا
 ى.ر أخ ةت أي وظيفاجبابو  عيضطل ال تاقيألخالاصب نيف م نيعملاملوظف ا )أ(

 .دةموجو  غري ةلوظيفا )ب(
يل يغط  ي احل ا دق علامل. املظ  ا أم ني ةوظيف  داءأل ةجي  ار خ ةكجه   ةير لسويس ا دي  لب ا ةم دخ عم  دق عالتامت  )ج(

 .2020-2016 ةلفت ا

ًا دلقليل جاث سوى دحي مل ،2015 ة لعامكملشت التفتيش ا دةوح رير تق رو دذ صنوم -143
ت اظم نملا نم  عك س بن ا. وهاهلستقالات رامؤش أو ملاملظا أمني ةيف وظيف ةملهمات التغيري ا نم
 ايهدسكو أصبح لنليو ا نت ألاظمن ماينت مثانك  نأ عد)ب ةلوظيفاهذه  ايهدليت ليس لا ةكار ملشا

ذلك  عن اوضعإليهم  مل"، وتشرياملظا ناءم مصطلح "أمدتستخ ال تاظمنملاض ع(، وباءوسط
م ايهمد( لراعةلز او  ةألغذيا ةظمن، ومدينملا انلطري ا ةظمن)م انظمتنك منا". وهاءلوسطا"  ب  ناءأ

ئف الوظ ا نم عو نلا امل هذع ةجياو دز ا نه، ف العأ ردو  ا؛ ومثلمةوجدمز  ةبوظيف اءمل/وسطامظ
 ت.الالى إشكعطوي ني نأ نميك

 ة، وهيئ  دةملتح الألم م  ةم  عالا ان ةألمامل )املظ ا ت أم نيامدخ  ت اظم نم ع دةك ار وتتش  -144
، انللس   ك دةملتح   األم  م اوق ندئي، وص   امن  إلا دةملتح   األم  م امج ران، وب   ةأر للم   دةملتح   األم  م ا
ألمم امج ران، وبةمليعالا ةلصحا ةظمن؛ ومعيار ملشات امدخل دةملتحاألمم ايسيف، ومكتب نليو او 
حلواًل  انظمتنمت مدستخا دز(. وقدإليا/ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملاك ملشت ا دةملتحا

توفري ةير لسويسا ديلب ا ةمدخ عملي معالاي ديلب ا ادحتالا دقعات د. فقةمدخلاهذه  لتوفري رةمبتك  ل
ت، اسار ملماأفضل  ن. وماءكوسط  نياعدمتق سكو موظفنينليو ام دمل، وتستخاملظا ت أمنيامدخ
تامل املظا مكتب أمني دجهو  ةبتكمل جئنيلالا نشؤو  ةومفوضيملي عالا ةألغذيامج رانم باقي  عبال

م يف احت الاب ينيعنملا نيار يف للمستشاإلضا رو دلا ةياعطو  نو ديؤ  م موظفنيداستخاب اهمنلكل م
م د. ويق  دانملي ايف  نمل و عي نل ذيا اس  يم ال -  للم وظفنيداً ي ام الً اجم  ري  وف مم ا م ل،علا انمك 
ت عاز نام نم نو عاني نلذيا م للموظفنيدعلا نمو دويق دةياوم ةير س ةيقر بط رةملشو ا نو ار ملستشا

 ت،اظم نملا عبغي جلمينى. وير ألخا ةسبناملات اجلهالتهم إىل ايف ذلك إح مبا مل،علا انيف مك
 ينيعنم نيار يب مستشدر وت ديديف حت رظنت ن، أةئيسير  ةيدانتب ميامك ايهدليت لاتلك  اسيم وال
 .دةزهي ةفياإض ةفيذه بتكلفنت نميك روذلك أم مل،علا انم يف مكاحت الاب

ت اظم  نملا انملفتش تاو دعت  ، ةطالوس امل/املظا ت أم  نيامدلق  يم خل ا رو دل اإىل  رظ نلواب -145
 ةي  ر لبحا ةظم  نملا، و ةي ر لذا ةق  اللط ةولي  دلا ةل الوكا) ةم  دخلاه  ذه  ايهدل  يت ل  يس ل ا علس با
، ةملي  عالا ةحالس  يا ةظم ن، وماو ن  ر و ألاو، و دي نليو ات، و الاتص  ويل لالدل ا ادحت  الا، و ةولي دلا
 ةمدخلا  داستخاب اهتابذ ةئماق ةمدكخ  افتهايف إض رظن( للةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملاو 
 ى.ر ئل أخاأي وس ة أوكملشت ا
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  اتقنالا نم ةياحلمات اسابسي ةلقعملتائف الوظال ستقالا نت بشأاجاتنستا -ياز  
 ةللملكي    ةملي   عالا ةظم  نملا، و انللس   ك دةملتح  األم   م اوق ندفق  ط )ص    انظمت   نك من  اه -146

ئيس ر ت، و اقيألخالائيس مكتب ر ئف ابوظ ةلقعملتال ستقالالا يريعام عجي ان( تستوفيةير لفكا
في ذ نلت ةملي علاو  ةهليكلي اوط ر لش ا نل م س تقالالا ع دلوس يط. ويامل/املظا ، وأم نيةباقر لامكتب 

 عندئف الوظال هذه ستقالالى ع نملوظفو اّول عت. ويالفاملخا عن غنيملبلّ اب ةلقعملتات اسالسيا
 املهعو  ةظمنملا عةلق بسمعتت ةكبري   رطالى خمعطوي نت نأ نميك ةسات حسالومعم عنغ إلبالا
ت ان ك  اذلك. وإذ الو عف اإذ ةياحلمالى ع نم سيحصلو هنأ نملوظفو ا دتقعي إذ ،اهعني بلغ  ا ملإذ
 ديني ذلك إىل تدو سليم، سيؤ حنلى ع اً ليهيك ةسقنم غري ةمستقل اهن" أنلعليت "ي  ائف الوظا
 دتمعئف. ويالوظاهذه  اهب عليت تضطلات راءاإلجات و امليعلاسيتم تقويض  كما  ،ملوظفنيا ةثق
 اومهدع. ول  ذلك، ت  دارةإلافي  ذي وجمل س نلتائيس ر ل ا نل  ى ك ل م  عئف الوظ ال س  تقالا انض م
 ث.لثالائف الوظا عل جيستقالاتقييم  عادةإىل إ انملفتشتا

ث ل ثالائف الوظ اه ذه  عزي ز خض و عإىل ت ةليالتا ةلتوصيافيذ ني تديؤ  نأ عملتوقا نوم -147
ي ر و دوبشكل  ةزملالا ريار لتقامي دبتق امهابوضوح وقي اهلستقالا ديدحت ةلال كفخال نم ةلاءللمس
 .اهتدارالس إاإىل جم

 4 ةلتوصيا 
 دةملتحاألمم ا ةمظو نت ماملؤسس ةيعير لتشات اهليئالى ع نيع، يت2020 عا  حبلول 
ئ   يس مكت    ب ر ل س    تقالض   ح الالو ا دي    دلتحا انض   م في    ذينينلتا اءؤس   ر لاتطل   ب إىل  نأ
يف  اردةلو ات اللتوصيا  لوسيط، وفقامل/املظا ، ومكتب أمنيةباقر لائيس مكتب ر ت، و اقيألخالا
   JIU/REP/2011/7و JIU/REP/2010/3و JIU/REP/2006/2) ةكملش ت التفت يش ا دةوح ريار تق

JIU/REP/2015/6 وJIU/REP/2016/8ةهليئاإىل  ةير و د ريار مي تقدتب بتقاملكاتقو  هذه  ن(، وأ 
 .ةيعير لتشا

 احلواشي
 .JIU/REP/2016/8و JIU/REP/2015/6و JIU/REP/2011/7و JIU/REP/2010/3و JIU/REP/2006/2، رظان (1)
 .)أ(5 رةلفقاطوق نم ،1994ب/أغسطس آ 12خ ر ملؤ ا ءاب 48/2018 ةمعالا ةيعجلما رارق نمقتبس م (2)
لتفت   يش ا دةث وح  ل  ثالات اظم   نملات ه  ذه ع  ، أطل2018ي   ه نيو /رانيف حزي ري  ر للتق ةئي  اهنلا ةلص   يغا عوض   ن  اءأث (3)

 رةش  ام مبع الا ريدمل اه إىل ر يار مي تق دأ تق دب  ةملي عالا ةلص  حا ةظم نت يف ماقي ألخالايل ي  موظ ف  م ا ل ىع ةكملش ت ا
ص    ب نت؛ أص   بح ماقي   ص   ب موظ    ف لألخالنم ةي   ر لذا ةق   اللط ةولي    دلا ةل   الوكاش   أت ن؛ أ2018يو ام   /ريف أاي

 .و مستقالً دينليو ات يف اقيألخالاموظف 
م ه دش طته ويقنأ ع ن ري ر تق ع دادمج يق وم إبانلل ب  عبالت ات اقي ألخالامكت ب  نملي إىل أع الا ةألغذيامج رانب ارأش (4)

م مكت  ب د، س  يق2018ي  ه نيو /رانحزي نم  اً ار ب  تاعوي. و نلس ا داءألا ري  ر ف  ق بتقر في  ذي يف ش  كل منلتاجملل س اإىل 
 .رةشافيذي مبنلتاجمللس اه إىل ر ير ملي تقعالا ةألغذيامج انلب  عبالتات اقيألخالا

(5) ST/SGB/2007/11. 
 .JIU/REP/2000/9 رظان (6)
ت اس  ار مم يريع  اممل  ملح ق يش  مل املظ  ا ن  اءألم ةولي دلا ةبط  رالل تاس  ار ملمامل، "أفض  ل املظ ا ن  اءألم ةولي  دلا ةبط رالا (7)

 .1 ةلصفحا(، 2009 رألول/أكتوبا نير مل"، )تشاملظا ناءألم ةوليدلا ةبطرالا
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 ع نغ إلبالاب ةلقعملتات اسالسيافيذ نم تدعليت تات راءاإلجات و امليعلا -عا  برا 
  اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالات: الفاملخا

 ادتعملاغ إلبالا -ألف 
ًا لب ا، وغةظوم نملاق اط نل ى ع ينوتي ر لسلوك بشكل ا ءت/سو الفاملخا عنغ إلبالايتم  -148
 ءس   و  ع  نغ إلب  الاب ةلق  عملتات راءاإلج  ات و املي  علا. و نير ش  املبا فنير ملش  ا دغ أح  ي  تم إب  ال م  ا
 ءت سو الاحل ةسبنلفقط اب رأشه ةثثال نق مر تستغ نأ نميك اهل ةباستجالات و الفاملخالسلوك/ا
ث دل يت حي ات الاللح  ةسبنلاب رأشه عدةم إىل اتقانوث دح تشمل ال ليتات الفاملخالسلوك/ا

ت ر ليت جات بالاملقال . وخالةلى مكمعض عر ليت ت  ات الاللح ةسبنلت اباو نس أو م،اتقان افيه
ظ  م عم نغ" وأإلب  الاج  بهم ا"و  نم   نأ نو لكث  ري ا رت، ذك  ملس  توايال  ى خمتل  ف ع مل  وظفنيا عم  
 .ادتعملاي ادلقيالتسلسل ا اروجلت يف إطعت اغلبالا

 نم    ت   نينثايف  اردةل   و ا ةئيس   ير لا رص   عنالا نم   دةملوح   ام   ل علات راءائ   ق إج   واث ع  دّ وت -149
ط اشنلاتوثّق  ةت خطياليمعت عةهي جممو  دةملوحامل علات راءالفصل. وإجا ات يف هذالتوصيا
 نو تك نأ نلقبيل ميكا اهذ نئق ملواثا. و ام ةظمنبه م علذي تضطلا ررملتكا اد أوتعملا أو ينوتير لا
 ع دادي إد. وي ؤ ةي نوتير  رةو ر لض اب نتكو  ال ليتاوف ر لظايف  ملوظفنيالتوجيه  ةملاوش ةلعاف داةأ

تاتسال خال نم داءألا دةزز جو عوت ويالتفاإىل تقليل  امهداستخائق و لواثاهذه  ء فيذ إجنق  را
ك، ذل  ع. وم ةئم دا ة أومؤقت  رةبص و  مل وظفنيا تغي ري ةل ا، حىت يف حةظمنملاخل دا ة مامليع أو
يس اظمنملاظم عم ن، ف ةباقر لات و اقيألخالاموظفي  عيت مر ليت أ جات بالاملقاإىل اً نادستاو  ت ل
 ةياحلماض عراستا أو تالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنألويل اغ لإلبال دةمل موحعت راءاإج ايهدل
( ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملاملي، و عالا ةألغذيامج رانفقط )ب انظمتنك منام. وهاتقنالا نم
قاتلك  راءإبج ةلقعملتا دةملوحامل علات راءاإلج ةأبمثل ةكملشت التفتيش ا دةوح اتدزو  ت، التحقي
 نبش أ دةم ل موح عت راءامت إج دل يت ق ا دةلوحي ا ةجله ا دةملتح الألمم  ةمعالا انةألمات انوك
 م.اتقنالا نم ةياحلماض عراستا

 تالفاملخالسلوك/ ا ءسو  عنغ إلبالا -ءاب 

 دةملتحاألمم ا ةظومنق ماطنلى عت الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا -1 
با دةملتحاألمم ا ةظومنت مايف مؤسس ةباقر لاتب اتلقت مك -150 ة مؤسس 23 اهعددلغ ال
ن) 2016و 2012مي عا ت بنيالفاملخالسلوك/ا ءلق بسو عتت ةلاح 10 413ه عجممو  ما  رظا
ت يف الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنت اغلبالا عدد نيكو  نأجح ر ملا نم نذلك، ف  عمس( وماخلافق ر ملا

ت اظمنملا عجي ،. أوالً نينثا ملنيعا، بسبب ةباقر لاتب امك نم ةمدملقام اقر ألا نلى معأ ةظمنأي م
 ءس و  ع نغ ألق ل لإلب الال ى ع دةح او  ةفياإض  ن اةق رت( ت وفالاتص ويل لالدل ا ادحتالا ناءستث)اب
يل ع( ف1-1لفضلى ات اسار ملما رمؤش رظان) ةباقر لاف مكتب ت خالالفاملخالسلوك/ا لى سب
، دةملتح  الألم م  ةم عالا ان ةألمايف ًا ت ب أيض املكا أو تاث علبا اءؤس ر و  فنير ملش ا انل، إبمك املث ا
ت. الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالام ستالاى، ر ت أخاجه ةجل ن، ماو نر ألو ايسيف، و نليو او 
 ءسو  نم ددةل ماأبشك ةلقعملتات اغلبالا عمل معالتفقط اب ةمكلف ةباقر لاتب اض مكعب اً،ينواث
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 ةظمنيف م ةباقر لات و اباللحس ةخليدالا عةجراملامكتب  نل، ف املثالى سبيل عت. فالفاملخالسلوك/ا
 ش.ر لتحاب ةلقعملتات اغلبالا عمل معايت ة الوليدلامل علا

 ءت سو الاح عبتجمي ةلزمم ت غرياظمنملاظم عيف م ةفياإلضات او نلقا نذلك، ف  عوم -151
 س،األس  ا ال ى ه ذع. و دةموح  ةيق  ر بط اه عن ري ر تق ع دادوإ اه  عنل يت ت بّل غ ات الفاملخالس لوك/ا
ت اانلكيا عجلمي اهعنملبلغ ات الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح عب جياحلس ةكزير م ةليآ دتوج ال
ت الاح عنت اانلبيات انك  اإذ ما توضح ال تاظمنملاظم عم نإىل ذلك، ف  ةفاإلض. وابددةحملا

  اإذ ما أو ،ةباقر لامكتب  اهاليت تلقاوى الشكا عكس جيعت اهعنملبلغ ات الفاملخالسلوك/ا ءسو 
ت ان ك  اإذ ما ز أويل لتقييمر ف عدب ةمقبول اهنلى أعفت نليت ص  اوى الشكاكس فقط عت تانك
 .ةباقر لامكتب  ةيوال نضم عتق

ياظمنم عك سبنالسلوك، ها ءت سو الات يف حالتحقيقاب يتعلق فيماو  -152 ب مخس  اهنت، 
ت اانلبيايف نت تصاليآ عةبسبب طبي ةلصلات ات ذاانلبيامي دتق نم نتتمك مل ،ةت كبري اظمنم
ت امدخل  دةملتح األم م ا، ومكتب ةوليدلامل علا ةظمنت )ماظمنملاهذه  نث مثال ويف .ايهدل
 اهر يار ت تقنضمّ  ةخليدالا ةباقر لاتب امك نزى ذلك إىل أعملي(، يعالا ةألغذيامج ران، وبعيار ملشا
 نم احيلهر ت مت تالاح التحقيق فيهاليت مت ات الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح عجممو  عن ةوينلسا
 .ةبقالسات او نلسا

ض عراستالا) حلتنير م ن مراءً تطبق إج ةظمنم 19ك ناه نكذلك إىل أ  ارةإلشا نوميك -153
ت اس  ار ملما رمؤش  رظ انت )الفاملخالس لوك/ا ءت س  و الاح  عم ل م عالتالتحقي ق( يف األويل مث ا
 عدد عن ةت مفصلالومعمي مدلى تقع ادرةت قانفقط ك (1)ةظمنم 11 نأ (، غري1-4لفضلى ا
إىل ذل ك،  ةفاإلضواب. ةهالوجا رةهاظ ىو دع دوجو  ديدم حتعد د أويدحت اليت مت فيهات الاحلا
ل خ ال نم  امت ت تس ويته ل يتات الاحل ا ع دد ع نت اانمت بي دق  (2)ت فق طاظمن ماينك مثناه
ك ناه نمس، ألاخلافق ر ملايف  اردلو اول دجلات يف اانلبياهذه  ردت مل ذلك، ع. ومةمسير  ت غرياليآ

ز، دإلي ابعينملاك ملشت ا دةملتحاألمم امج ران، وبةوليدلا ةير لبحا ةظمنملات فقط )يف الاث حثال
ت الاحلا، و اهعنملبلغ السلوك ا ءسو ت الاحب يتعلق فيما ةم متسقاقر مي أدتق اسكو( مت فيهنليو او 
وى دع لب ت يف ا الب ت/مل ي تم فيه ا ال يت مت فيه ات الاحل ا، و ةمسي ر  غ ري رةبصو  اليت متت تسويتها
 لتحقيق.اإىل  ةلاحملات الاحلا، و ةهالوجا رةهاظ

، أي 2-4لفضلى ات اسار ملما رمؤش ةأمهي يبنّي  ةت متسقاانبي يف توفري رلقصو ا اوهذ -154
ك ن ات هان ك  اإذ ام ع رظ نلاف ر لس لوك، بص ا ءبس و  ةلقعملتات اغلبالا عت لتتباليآإىل  ةجاحلا
ق فقط ر لو الى ع نت تتضماظمنم 9  ب ةصاخلات اسالسيا نأ ع. وماذهاختاى مت ر ت أخراءاإج
 20 نم متكعد نيتضح م امثلم ةمليعلا ةسار ملماأسوأ يف  علوضا نلقبيل، ف ا اهذ نماً ماأحك
 نيعيت ةباقر لاتب امك نإىل أ انملفتشتا وتشريضح. ابشكل و  ةمتسق ماقر مي أدتق نم ةظمنم
ت، وذلك الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاحب ةلقعملتات اانلبيا دارةص إلا  خاهتما ءإيال اليهع
 .ةيوينلبا ايالقضات و اهاجتالا ديدسب وحتناملاحو نلالى ع اهعنغ إلبالاو  اهعأجل تتب نم

 ةظمنت يف مالفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغاللبا ع ما  وذجيمنمل عالتا ةكيفي  
ت الفاملخالس لوك/ا ءت س و الاح  ع نغ لإلب ال ةموذجينلا ةمليعلاألول الشكل ا نّي يب -155

 نم ديعدلا دألوىل، توجا ةخلطو اي. ففي دار إ راءذ إجاختاألويل إىل اغ إلبالا ن، ماهعمل معالتاو 
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ق ل ن ردلى جم ع اهر و د ريقتص عادة ما نسلوك، لكلا ءبسو  ةلقعملتا ريار لتقام ستالت الاانلكيا
 ةجل  عابتلق  ي وم ةبي اقر  ت غ  رياانتكلي  ف كي  ةل  اح ويف ذل ك، ع. وم  ةب اقر لاغ إىل مكت  ب ل بالا
، سينينجلا داءتعالال و ستغالالا أو شر لتحالسلوك مثل ا ءسو  نم نةيعم اعو نأب ةلقعملتات اغلبالا
ألويل التقييم ا امه حلتنير م نلذي يتألف ما راءإلجامل وفق عت تانك  اإذ ما ضحالو ا غري نم نف 
 لتحقيق.ائي( مث دملباض عراستالا)
 ألولالشكل ا
 تالفاملخالسلوك/ا ءلق بسو عتت ةطيمنت اغبال عمل معالتاغ و لس  لإلبالاحل راملا

 

 .ةكملشت التفتيش ا دةوح اتهعت جالومعم  درملصا

ت، الاتص   ويل لالدل   ا ادحت  الا، و ةولي   دلا ةي  ر لبحا ةظم   نملال، ي   تم يف املث  ال  ى س   بيل عو  -156
تم ا ءل سو اأشك عجي عن أوالً  ةير لبشا اردملو املي تبليغ مكتب عالاي ديلب ا ادحتالاو  لسلوك، وي

 عبر ك أنا. وهةمليعالا ةحالسيا ةظمنويل، ومدلا دينملا انلطري ا ةظمنت يف ماقيألخالاتبليغ مكتب 
مج رانز، وب دإليا/ةير لبش ا ناع ةملاق ص نوس  بفري عينملاك ملشت ا دةملتحاألمم امج رانت )باظمنم
 اردمل و ات ب اتبلي غ مك ا( ي تم فيه عيار ملش ات امدو، ومكتب خ دينليو ائي، و امنإلا دةملتحاألمم ا
م يف عالا ريدملا. ويتم تبليغ ةلسلطال امعستا اءةسي، وإسنجلاش ر لتحاش، و ر لتحات الاحب ةير لبشا
 ةفاإلض . وابراعةلز او  ةألغذيا ةظمنم يف معالاملفتش اومكتب ، ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا

، دةملتح   الألم  م  ةم  عالا ان  ةألما، و راع  ةلز او  ةألغذي   ا ةظم  نت )ماظم  نك مخ  س من  اإىل ذل  ك، ه
ت اغ لبالابتلق ي  ةي عنس يق منت ةجه  ايهدملي(، ل عالا ةألغذيامج ران، وباو نر ألو ايسيف، و نليو او 
ز ي تم دإلي  ابع ينملاك ملش ت ا دةملتح األمم امج رانب ويف .سينينجلا داءتعالال و ستغالالاب ةلقعملتا
 عنت اغلبالامي دتق عندو . ةلاءملساو  ةلياملا نلشؤو التخطيط و ا دارةت إىل إالفاملخا عنلتبليغ ا
ت اذ دةم ل موح عت راءاك إج ن اه نتك و  نبغ ي أن، يةبي اقر  ت غ رياانلسلوك إىل كي ا ءسو 
 .حلتنير م نملؤلف ما راءإلجا اعتبا نتضم ةصل

)مكت   ب  دةملتح  الألم  م  ةم  عالا ان  ةألمايف  ةب   اقر لات  ب ات مكدراق   ةي  دو دوبس  بب م -157
 غ  ري مل وظفنياض ع  ف ب، ي كّل ةملي  عالا ةحالس يا ةظم  ن، وماو ن ر ألو ا(، و ةخلي  دالا ةب اقر لات امدخ 
إىل  رظنلواب. ةسياحلساو  رةخلطو ا ةلقليلات التحقيقاض عب راءلتحقيق إبجال ايف جم ملتخصصنيا
 نبغي أن، فيايتهعوموضو  اهلستقالالتحقيق و ا ةمليع ةينمه نبشأ ةأسئل تثري ةسار ملماهذه  نأ

ت اراخلي ا دي دحت ةت بغي اظمنملاب انج نض معراستالا نم دملزياإىل  ةسار ملماهذه  عختض
زم لالايب در لتا نم عو نيف ذلك أي  مبا ،ةملخصصات التحقيقا دصر و  راءإلج ةحاملتاى ر ألخا
 سب.ناملاحو نلالى ع ةسار ملما فيذ هذهنلت

 ءبسو  ةلقعملتات دعاءاالات انك  اإذ د مايدحت ةئق بغياحلقاحتقيق لتقصي  راءقب إجعو  -158
ملتص   ل ا ري   ر لتقا ةب   اقر لام مكت   ب دّ ، يق   ةل   دألاب ةوم   دعم غ   ري ة أووم   دعت مالفاملخالس   لوك/ا

البالغ األويل عن
سوء 

املخالفات/السلوك

التقييم 
املبدئي 
لالدعاء

التحقيق يف
االدعاء

(إذا ق بل)

تقرير عن 
استنتاجات 
التحقيق

ء التوصية إبجرا
على أساس 
االستنتاجات

اإلجراء اإلداري ضد الشخص 
موضوع التحقيق

(إذا كان منطبقاً )
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ي ق مكت  ب ر ط ع نت اغ لبالال ذي فوض ه لتلق ي الش خص اإىل  ة أوظم نملائ يس ر لتحقي ق إىل اب
بالاض عراستاب ةينو انلقاتب املكاو/أو  ةير لبشا اردملو ايقوم مكتب  عادة ما. و ةير لبشا اردملو ا غ ل

ة ظم نملائيس ر ل  نتك و  ح ني ويف ي.دار إ راءذ إج اخت ا نبش أ ةظم نملائيس ر ت إىل امي توصيدوتق
 ني حب ق م ر داإ راءأي إج  نئي بش أاه نلا رارلق ا دارإص  ةحيقبله صال نملفّوض مالشخص ا أو
 ةل   ات إحاظم   نملاض ع   ه يف بان   إبمك ن، ف    ةلفاس   لوك/خم ءل   ق بس   و عه ش   كوى تتدمت ض   دق    
 للموظفني ممثلني ن)تتألف م ةكمشت  ةخليدا ةيبيدأت نةي إىل جلدار إلا راءإلجا نت بشأالتوصيا
ءاإلجايف  عنلطاللموظف  ن. وميكددةم بريداذ تاختاب ةلتوصياأجل  ن( مدارةإلاو   ةيدار إلات را
 .ةم مكماأم

 لوضوحاإىل  ارفتقالات: الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالات اليآ -3 
 نأ للم  وظفني ةملي  عالا ةئياستقص  الا ةس  درالات و بالاملق  ال خ  ال نم   للمفتش  تني تب  نيم  -159

م وض وح ع دك ن اه نأ ، غ ريةلفاس لوك/خم ءل يت تش كل س و ال ع األفاه ي  ن م اكو در ي  مل وظفنيا
ليت ليس ات اظمنملايف  اسيم وال ذلك، عنغ لإلبال ال هباتصالايت جيب لا ةجلهاب يتعلق فيما
 عنغ إلبالا ةظمنم 22تتيح  حني ويف لقبيل.ا اهذ نت ماغلتلقي بال ةنَ ي ّ عَ م ةكزير م دةوح ايهدل

ت اس  ار ملما رمؤش   رظ  ان) ةت خمتلف  او ن  إىل مخ س ق ت  نينثاي  ق ر ط ع  نت الفاملخالس  لوك/ا ءس و 
غ لإلبال نةيعم ةوظيف ارختيالتفصيل سبب توضح اب ا الظمهعت ماساسي ن(، ف 1-1لفضلى ا

 ايامل ز اه ي  م ا ا أوهغري  ارو دأ عن ددحملا اهر و دف ختالا ةكيفي أو تالفاملخالسلوك/ا ءسو  عن
 ى.ر ألخات او نلقاب ارنةمق ناةلقال هذه خال نغ مإلبالالى عطوي نليت تا رطاملخاو  ددةحملا

بوضوح  ددحي   ا ملإذ ن، ولكعددةغ متت إبالاو نم قادستخاب اأسب عدةملستصوب لا نوم -160
تمثّ ر م غري رله أث نيكو  دذلك ق نى، ف ر ألخا نو د دةحاو  ارختيطقي النملاس األسا ي ل يف غوب 
ت. الف املخا أو لس لوكا ءس و  ع نغ لإلب الًا مثبط  مالً عا نيكو  دك، وقاتبر الاب ملوظفنيا رو عش
، نةيعت مدال وحخال نت مالفاملخاسلوك/لا ءسو  عنغ إلبالات اظمنملاض عتطلب ب امعندو 
 غ.لبالا بتلقي عينملالشخص ا نغ ومإلبالاوكيف يتم  نلى أيع ملوظفنيا عطالا ابغي هلنفي

غ إلبالاب نموظفو  ام فيهاق عددةت متالات إىل حبالاهم مقعيت مر أج نمم عدد اروأش -161
تا"  ب ةتيجياست الاهذه  اووصفو  - لوقتافس نت يف اجه عدةفسه إىل ن دعاءالا عن  قل بنينل
إىل  انألحيا نم ي يف كثريديؤ  ا. وهذةبياإجي رأكث ةيقر ليت تستجيب بطا ةجلها عن اً ت" حبثاجلها
 اهت وغري اقيألخالا، و ةباقر لا، و ةير لبشا اردملو اتب امك اريف إط ةملبذولا دجلهو ا ةجياو دز اك و اتبار 
أج ل  نب ه م  ةلق عملتات راءاإلج ا ذاخت ايف  رعش  دق  اه نم دح اك ل و   نتب، حيث يك و املكا نم
ه م إىل عت مبالاي ت مق ر أج نو ر خآص اوى وأشخاب شكاأصح ارللشكوى. وأش ةباستجالا
غ إلب  الات الي آ نض م ر للغ  مل وظفنيام فه م ع  د  )أ( ع نج م انت" اجله ا ق ل ب نينلتا" اه ذ نأ
يآيف أي  وظفنيملا ةم ثقعدت؛ )ب( اليآلا عت إىل جياغلبالامي ديل بقالتم ابالقيا، و عددةملتا  ةل

 .دجلالى ممل عحيمل  مل أو هلهامت جت نةيعم ةليبق آلالساغ لبالا)ج(  أو ت؛اغلبالامي دلتق
غ. إلبالات اليآم فهم عد للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع دو ردلات دأك دوق -162
ل ليت تشكّ ال عاألفاهي  ن ماكو ر دم يهنيف أ اً(كلي أواً )جزئي جمليبنيا نم ةئاملايف  91.7تفق ا امنوبي
لى وجه ع نلمو عم يهنيف أاً مامت اتفقو ا جمليبنيا نفقط م ةئاملايف  56.5 نت، ف الفاسلوك وخم ءسو 
 لقبيل.ا اهذ نت مالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنت اغلبالابتلقي  ةيعنملا ةجلها ديدلتحا
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 نت ومالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ لبالام ديق نيف فهم أي ملوظفنيا اعدةأجل مس نوم -163
ق اطنلى عخ ا سنستالاليت تستحق او  انملفتشتا اهتددليت حا دةجليات اسار ملما ن بتلقيه، ف عينملا
ي عجر ليل مد - امعندتوجه ن ن"أي نو عنملائي امنإلا دةملتحاألمم امكتب  رشو نتشمل  م ةظومنملا

لس لوك؛ ا ءس و  ع نغ إلب الا نبش أًا رع ف نئي"، وه و يتض مامن إلا دةملتحاألمم امج رانملوظفي ب
 ةجلها ةفعر ملوظف ملاليل د -يق ر لطا ةطار "خ نو عنملات اقيلألخال دةملتحاألمم امكتب  رشو نوم
ت امدت وخ  الوم  عم - ةلبوص  لا" نو عن  ملاز دإلي  ابع  ينملاك ملش  ت امج انل  ب ا رش  و ن"، ومةس بناملا

ليت ات  )أ( اانلكيا رو د اهعيت جراشو نملاهذه  ددز"، وحتدإلي ابعينملاك ملشت امج انلب املوظفي 
 اه  نتل تمس م نأ نل يت ميك  ا ةجله  الس لوك؛ )ب( ا ءس و  نت بش  أاغ لبالا ام إليه  دتق  نأ نميك 
ك نات. وهرارالقايف  نو علطاوى و الشكا ام إليهدتق نأ نليت ميكا ةجلهالتوجيه؛ و)ج( او  رةملشو ا
 ةللملكي  ةملي عالا ةظم نملا رش و ن، وه ي تش مل  مام  دإىل ح دةمفي اهنولك ت أقل مشوالً راشو نم
، ةمي دق ع ةسكو )طبنليو ام"، وكتيب لوائام و احت الملتسم ابامل علا انليل مكد" نو عنملا ةير لفكا
 ن"أي  نو عن ملا او ن ر ألو اس كو"، وكتي ب نليو امل يف املظا ةجلعا"م نو عنملا( 2010 عام ت يفدر ص

لى عله للحصول عبغي فني ما و/أو التوجه إليهابغي نليت يا ةجلها ددلذي حيا"، اعدةملساتلتمس 
 لتظلم.ا ةلايف ح اعدةملسا رة أوملشو ا أو تالومعملا

 ءيشكل س و  ن مابشأ ملوظفنيازيز فهم عإىل ت ةليالتا ةلتوصيافيذ ني تديؤ  نأ عويتوق -164
 .ةيعنملا ةجلهاهي  وما لتبليغات وكيف يتم الفاسلوك/خم

 5 ةلتوصيا 
ل اتصات او دأ رتطوي دةملتحاألمم ا ةظومنت ماملؤسس فيذينينلتا اءؤسر بغي للني 
غ إلبالا نيكو  ةوكيف وإىل أي جه نأي نبشأ ملوظفنيا ع، جلمي2019 عا  ، حبلولةملاش
 عت جبمياو دألاهذه  ةح ، وإباتاتقنالاش و ر لتحايف ذلك  مبا ت،الفاملخالسلوك/ا ءسو  عن
 .ةظمنملامل يف علات الغ

لتفتيش ا دةقبل وح نم عدةملا 2017  لعا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالائج اتن -4 
 ءس      و  ع      نغ إلب      الات: الف      املخا ع      ن غ      نيملبل  اب ةلق      عملتات اس      السيا نبش      أ ةكملش     ت ا
 تالفاملخالسلوك/ا
 اينلثالشكل ا
 ءت س  و الاح   او دش ه نل  ذيا للم وظفني ةملي  عالا ةئياستقص الا ةس  درالال ى ع جمليب  نيا ةس بن

 اهعن ات وأبلغو الفاسلوك/خم
 

 
 
ت اس    السيا نبش   أ 2017  لع   امللم    وظفني ةملي   عالا ةئياستقص   الا ةس    درالا، ةكملش   ت التفت   يش ا دةوح     درملصا

 ت.الفاملخا عن غنيملبلّ اب ةلقعملتا

  الذين شهدوا حاالت سوءمن بني
 يف املائة ابإلبالغ عنها 47قا   سلوك/خمالفات

 يف املائة شهدوا حاالت سوء 45
 2016و 2012سلوك/خمالفات بني عامي 



JIU/REP/2018/4 

63 GE.18-12385 

بنيا نم ةئاملايف  45 نأ للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع دو ردلات نوبيّ  -165  جملي
 ب ني ن. وم ةض ياملاخلم س ات او نلس ال خ ال تالف اس لوك/ خم ءت س و الاح  او دم ش ههن أ او ادع 
م هن( أةئاملايف  47صف )نلا نأقل م رت، ذكالفاسلوك/خم ءت سو الاح او دم شههنأ او دعا نلذيا

لى عت أانك  اهعن ات وأبلغو الفاسلوك/خم ءت سو الاح او دم شههنأ او ادع نم ةسبن. و اهعن اأبلغو 
حلج   م ا ةملتوس  طات اظم  نملايف  مل  وظفنيا عم    ارن  ةملق( ابةئ  املايف  50.2) ةلكب  ري ات اظم  نملايف 
 نل ذيا جمليب نيا ل ى ب نيعأ ةس بنلات ان ملثل، ك(. وابةئاملايف  41.2) ةلصغري ا( و ةئاملايف  39.3)
 رملقايف  ملنيعالا ملوظفنيا عم ارنةملق( ابةئاملايف  50.7) ةيدانتب ميايف مك نملو عم يهنأ او ر ذك
 (.ةئاملايف  42.4)
 لثالثالشكل ا
 ةفيرا غدلات الفئا ، حسب عليت وقات الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح عنغ إلبالا
 (ةملئويا ةسبنل)اب

 
ت اس    السيا نبش   أ 2017  لع    امللم   وظفني ةملي   عالا ةئياستقص    الا ةس   درالا، ةكملش    ت التفت   يش ا دةوح     درملصا

 ت.الفاملخا عن غنيملبلّ اب ةلقعملتا

 ةملي عالا ةئياستقص الا ةس درالايف  ددةحمل ا ةتب ر لات افئ  ب ني ةت كب ري ن اياتبًا أيض دوتوج -166
 ألكبا درلقجح ابر ألالى عليت حتظى ا ةلفئا، وهم اليعلا دارةإلاموظفو  ر، حيث يستأثللموظفني

(، ةئاملايف  62.4غ )ل لإلبالعدلى معم، أباتقنالاو/أو  ةحملتملا ةلسلبيات عالتبا نم ةياحلما نم
 47.4) ةينلفا ةلفئا نم نوليو دلا نملوظفو ا( و ةئاملايف  52.4) ةيدانملياتب املكايف  نملوظفو ايليهم 
 عاً ألقل متتاجح ر ألالى عمي، وهم ر هلالتسلسل ا ن مدىنألات ملستوايايف  نملوظفو ا أما (.ةئاملايف 
 عنغ إلبالاجح يف ر ألالى عألقل ا او انك  دم، فقاتقنالاو/أو  ةحملتملا ةلسلبيا راثآلا نم ةياحلماب
 ةمعالات امدخلا ةفئ نم ملوظفنيا فقط بني 42.5 ةسبنلات، حيث بلغت الفاخملالسلوك/ا ءسو 
 .اوهدليت شهات الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح عن اأبلغو  نلذيا ملوظفنيا غري بني ةئاملايف  36.8و

 نلذيا نملوظفو ا رستأثا، للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا بني نوم -167
غ لإلبال ةسبنلى ع، أبةئمدالا رة أوملستما دقو علا داً يدأي حت اً،رار ستقا رألكثامل علا دقو عيهم دل

( ةئ املايف  47.4) دةمل ا ددةحمل ا دق و علاب اأبص ح ارن ة(، مقةئ املايف  51.3لس لوك )ا ءس و  ع ن
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 ارنة( مقةئاملايف  49.6غ )إلبالايف  ةسبنلى عل أاجر لا ان(. وكةئاملايف  39.3) ةملؤقتا دقو علاو 
ياستقصالا ةسدرالالى ع دو ردلا نز ملذي يب اضح الو اه اجتالا(. و ةئاملايف  44.9ت )دالسياب  ةئ
 دقو ع نتكو  نلذيا ملوظفنيا، و ةلكبري ات اظمنملايف  ملوظفنيال، و اجر لا نأ يبنّي  للموظفني ةمليعالا
 نيقوم و ل ى، عأ ةتب وظيفير  ة ويفظمنملاذ وقت طويل يف نم ملنيعالاو  اً،رار ستقا رملهم أكثع
 .اهل نضو عر ليت يتات الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح عنغ إلبالجح ابر ألالى ع

 تالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنت اغلبالا اليت توجه إليهات اانلكيا -5 
 نل  ذيا للم وظفني ةملي عالا ةئياستقص  الا ةس درالال ى ع جمليب  نيا نم  ةئ املايف  60يل اح و  -168
وهذه  - رشاملباف ر ملشاهتم إىل اغبال امو دت، قالفاخم/سلوك ءت سو الاح عن ام أبلغو هنأ او ر ذك
 ع نغ إلب الا نه، ف  الع أ رذك  ا(. ومثلم10ول دجلا رظانغ )لإلبال ةمدملستخات او نلقا رأكث
ل خ  ال نذل  ك م   دأتك   د؛ وق ةظوم  نملاق اط  نل  ى ع عئاش   رت أم او ن  ق ع  دةفس  ه إىل ن دع اءالا
فاسلوك/خم ءت سو الاح او دم شههنأ او ر ذك نلذيا جمليبنياظم عم ن، ألةئياستقصالا ةسدرالا ت ال
 دارةإلاغ إببالاً يبر تق جميبني ةثكل ثال  نم دحام و ات. وقاانكي  عدةهتم إىل اغبال امو دم قهنإ الو اق
ت  ب املكاإلقليم  ي يف ا أو ير لقط املكت  ب ائ يس ر  أو ؛ةبعلش  ا رة أوئدال  ائ يس ر ، مث  ل ةملتوس طا
، وهو ةخليدالا ةباقر لامكتب  اأبلغو  ملوظفنيا نفقط م ةئاملايف  28 نأ ةهشدلا يثري ومما .ةيدانمليا
 ادت. وأفاظمنملاظم عت يف مالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنت اغلبالالتلقي  ددةحملا ةئيسير لا ةجلها
 دحاجميب و  نم رأكث رذك ، يف حنيةير لبشا اردملو اه أبلغ مكتب نأ جميبني عةبر كل أ  نم دحاو 
 ئبه.ان ة أوظمنملاس ئير  ام أبلغو هنأ جميبني ةكل مخس  نم
 10 رقمول دجلا
 غإلبالا ناةحسب ق ةلياإلمجا ةملئويا ةسبنلا - لسلوكا ءت سو الاليت ُأبلغ  حبات اانلكيا

ت اس    السيا نبش   أ 2017  لع    امللم   وظفني ةملي   عالا ةئياستقص    الا ةس   درالا، ةكملش    ت التفت   يش ا دةوح     درملصا
 ت.الفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتا

 نغم م  ر ل  ال  ى ع، ةجي  ار ت خالي  آي  ق ر ط ع  نغ إلب  الاب مل  وظفنيا ن م  داً لقلي  ل ج  ام اق   -169
 د(. وق6-1لفضلى ات اسار ملما رمؤش رظان) ةظمنم 18ت يف اسالسيا اليت تتيحهات اراخليا
 نغم مر لالى ع، اً موظف 20كل   نم 1 نأقل م ةهلويا عنلكشف ا نو دغ إلبالا ارخي مدستخا
 رمؤش  رظ انت )اظم نملاب ةلق عملتات اس السياص ف ن نم  ريف أكث  نلشأا اهبذ ةئمالقام األحكا
 (.3-1لفضلى ات اسار ملما

 ةخليدالات او نلقال خال نت ماغللبال ةملئويا ةسبنلا
ف ر ملشا
 ةير لبشا اردملو ا  ةخليدالا ةباقر لا ةملتوسطا دارةإلا رشاملبا

ئيس ر ئب انئيس/ر 
 ةظمنملا

مكتب 
 ملوظفنياجملس  ملاملظا أمني تاقيألخالا

59.3 32.5 28.0 26.3 21.9 18.7 16.5 15.4 
 مالعإلائط اوس اءضعألاول دلا نيانلقو اذ افنت إاهيئ ةهلويا ةت مغفلاغبال ةجيار ت خاو نإىل ق ةمدملقات اغللبال ةملئويا ةسبنلا

1.5 1.1 0.4 4.8 
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 تالفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا ةجلعام عن اضر لا مستوى دينت -6 
م هنأ او ر ذك نلذياب عر ، أللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا بني نم -170
غ إلب الات الي آ عجي  اءإز  ديدلش اهم اض ر م ع د ع نت الف اس لوك/ خم ءت س و الاح عن اأبلغو 

 لسلوك/ا ءسو  عنهتم اغبال ةجلعايف م ةمدملستخات راءاإلجات و امليعلاب يتعلق فيماخلي دالا
لّ  مل ،اً جزئي أو اً ، كليملوظفنيا اضر  نف  اً،مومعس(. و ادلسافق ر ملا رظانت )الفاملخا ب يف  50غ ي
يف  47.2) اض  ر ت للالع دل ى معت أان ، وكاينلثم اخلي دال اغ إلب الات الي آ نأي م  اءإز  ةئ املا
باف ر ( للمشةئاملايف  46.7و) ملوظفنيا( جمللس ةئاملايف  46.8و) ةخليدالا ةباقر ( للةئاملا ، رشامل
 ارد( للمو ةئاملايف  34.8و) ةملتوسطا دارة( لإلةئاملايف  33.3) اضر لات  مستوايدىنت أناك  امنبي
 مل.املظا ( ألمنيةئاملايف  36.2و) ةير لبشا

لى ع جمليبنيا ن(، ف عبالسافق ر ملا رظان) ةفيراميغدلات الفئايف حسب نلتصايتم  امعندو  -171
ت الفاسلوك/خم ءت سو الاح عن ام أبلغو هنأ او ر ذك نلذيا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالا

ئهم يف راظن نم أكب ةسبنب ةخليدالاغ إلبالات او نق عجي عن ضنيرا او انك  ةلكبري ات اظمنملايف 
( يف ةمئوي    ةقط  ن 14-17) ف كب  ريخ   تالا دوج  و  عحلج   م، م  ا ةملتوس  طاو  ةلص  غري ات اظم  نملا

 ةخلي   دالا ةب  اقر لاب يتعل  ق فيم  ا ةص   غري لاو  ةلكب  ري ات اانلكي  ا ب  ني ارن   ةملقا عن  د اض  ر لات مس  تواي
يف  ةملتوس طا دارةل إل ةس بنل، ابةئ املايف  20، دىنألاه و  اضر لامستوى  ان. وكرشاملباف ر ملشاو 
 حلجم.ا ةملتوسطا ةكار ملشات اظمنملا

 ةئياستقص  الا ةس  درالال  ى ع نجمليب و اه عن  ب ع  ر ل  ذي أا ديدلش ا اض  ر لام ع  دومس توى  -172
 ت يشريالفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا اوجلت هبعليت ا ةيقر لطا اءإز  للموظفني ةمليعالا

ت اغلبالا ايتلقو  نجح أر ملا نم نلذيا نير يدملاو  فنير ملشايب در قص تن  )أ( اهنمل، ماو ع عدةإىل 
ل ى عفي ذ نلتا ةوكيفي  ةس السيالي ه عص نت   مافق بنيالتو ام عدس(؛ و)ب( ادلسالفصل ا رظان)
م دّ م مق    دعل    ةي   رعالامي دملتمث   ل يف تق    اس   ي األساج    ب الو اب اءلوف   ام ع   د؛ و)ج( عق   الو اض ر أ
 م.اتقنالا نقي ماستباو حنلى ع ةياحلمالشكوى و ا

  اتقنالا نعأجل م نت مالفاملخالسلوك/ا ءسو  عن غنيقي للمبل  استبالام دعلا -7 
ت الي   آت اس  السيا ددحت   نبغ  ي أن، ي2-3لفض  لى ات اس  ار ملما ريف مؤش   ردو  امثلم   -173
 ةفاإلضت. وابالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ لإلبال ةبعلصا ةمليعلال خال ملوظفنيام دعل رداومو 

 نم نليت يكو ات الاحلايف  اسيم ال -م اتقنالا نعلى معت راءاإلجاكز ر ت نبغي أنإىل ذلك، ي
 ايالقض  املكت ب( و/أو يف احج م  ة أولس لطات امي نايدم )بس  بب اتق ان اث فيه دحي  نجح أر مل ا
 (.ةكبري   ادفس أو لاحتيات امليع أو ،نير يدملا اربكب ةلقعملتا ايالقضا)مثل  ةيألمها ةلغالبا

 دةقب  ل وح   نم   اس تهدر ل  يت مت  ت ا مب  وظفني ةلق عملتا 17  ل  ات الاحل  ا نم   دي عدلاويف  -174
 نلى أع ةو العغ، إلبالا ةمليعك بسبب اتبر الهم ابر و عش عن نملوظفو اب عر ، أةكملشت التفتيش ا

ليت ات الاحلا ويف لقلق.اف و علضاب نو عر لهم يشعت جالتحقيقا ناءل أثاتصالاو  عةباملتام انعدا
 ءس   و  ع   نغ إلب   الا ع   دب ةقياس   تبات اتيب   ر و/أو ت ةي   ال   ى محعحلص   ول ا نملوظف   و ا اطل  ب فيه   

م. اتق   نالا نم   ةي  ات للحماتيب  ر ل  ى تع 17أص   ل  نم   3حيص  ل س  وى  مل ت،الفاملخالس  لوك/ا
يلا اهذ نت ماتيبر ت توفري نميك ال هنأب ملوظفنيا ءض هؤالعتب باملكا نم ديعدلات وأخب  قب  ل
ت اغلبالا عم نملو عايت موظفني عيت مر ليت أجات بالاملقات دل. وأكعلفم اباتقانث دح اإذ إال
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 توفري نهم منمتك ال ظمتهمنت ماساسي نأب عرضهم يشعب نت أالفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتا
لى ع نضو عر يت دم قهنأ ةفعر م نغم مر لالى عت، الفاخملالسلوك/ا ءسو  عن للمبلغني ةيات محاتيبر ت
هتم اظمنت ماساق سياطنج ار خ افو ر م تصهنأ ةباقر لاتب اض موظفي مكعب رم. وذكاتقنجح لالر ألا
 ةبئعيق تر ط عنم، وذلك اتقنالا رخلط دةبش ضنيعر م او انك  نلذيا للموظفني ةياحلما أجل توفري نم

 م.اتقنالات ايداعت نت ماغلبالا عص موضو اشخألا رو/أو حتذي ةير لبشا اردملو اموظفي 
ث إىل دلتح  اى دجه  تهم ل ال يت و ات وابعلص  ات إىل اقي ألخالاو  ةب  اقر لاموظف و  ارش أو  -175

 نهم م  نميك  عيف وض  او انللتحقي ق وك  نو عخيض  او انك   نل ذيات، ملس توايا عل ى جي ع، مل وظفنيا
 ديدلتشا عادةيث يتمثل يف إدحلا ان، كانألحيا نم كثري ويف هم.دم ضاهتالام دمق نم ماتقنالا
 دوق ةلفاسلوك/خم ءيشكل سو اً م أيضاتقنالا نملتهم أبام العم، وإاتقنالا نم ةياحلما ةسالى سيع
 يادمل تهم لتف ال ه عيف نأ نميك  ن م ابش أ رةملش و امي دت، و/أو تق راءاإلج ا نم دملزياذ اختا عيني
 .ةحملتملاكل ا ملشاختفيف  أو

 نو د ةحليلولالى عقي استبات بشكل راءاإلجات و امليعلات و اسايلساكز ر ت نبغي أنوي -176
ت اسار ملمات رامؤش رظانم )اتقنالا رخلط ةضعر  نو نيكو  دق نلذيا ملوظفنيام دعم و اتقنالا عوقو 
 اردملو ات و اقيألخالاو  ةباقر لاب ةيعنملاتب املكاو  بغي للموظفنين(. وي2-3و 2-2و 1-2لفضلى ا
ي ق تثقي  ف ر ط ع نم اتق  نالا ن عأج ل م نئ  م م و مالحن ل ى ع ده  و جلاس يق ني إىل تعلس ا ةير لبش ا
 أجل توفري نت ماراخليا ربد، وتةلصلات ات ذاسالسيا نبشأ اليعلا دارةإلاوموظفي  فنير ملشا
 ع نًا وض عم، اتق نلال ةض عر  رأكث  اأص بحو  نل ذيا غ نيملبلّ اص اقي لألش خاس تبابشكل  ةياحلما
 نبشأ دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما ةساص سينت ،دةجي ةسار م. وكمماتقانوث دحىت ح ارتظنالا
مكتب  علشكوى، إبطالام دمق ةفقا، مبو ةخليدالا ةباقر لات امديقوم مكتب خ نلى أعم اتقنالا
تشاتقان رلى خطعطوي نه ينأ ددحت ةلفاخم نغ بشألى أي بالعت اقيألخالا  رو ام متمل. وسي

وث دح   ن  عمل ةس  بناملات راءاج  إلا نلش  كوى بش  أام دمق   عذل  ك م   ع  دت باقي  ألخالامكت  ب 
 نعمت نأ نم فحسب، بل ميكاتقنالا نعم ةليعاي إىل فدتؤ  ة الياللحم ةئيالوقا بريدالتام. و اتقنالا

يف  مبا ،ةهقر م ةطيراوقت بري راءات وإجامليعإىل  ةجاحلايف وتقلل اسلوك إض ءوث سو دحاً أيض
 للتحقيق. ةفياإض اردمو  ذلك توفري

 ةظمنملاو  لفضلى للموظفنيا ةملصلحاقي حيقق استبام بشكل اتقنالا نعم نإىل أ رظنلواب -177
فيذ ني تديؤ  نأ عملتوقا ن، فمةفيات إضالفاسلوك/خم ءت سو الاوث حدح نو دحيول  نأ نوميك
 م.اتقنالا نم ةياحلمات اساوسي ةلاءملسا رأط ةليعازيز فعإىل ت ةليالتا ةلتوصيا

 6 ةلتوصيا 
مل عت راءاإج عوض دةملتحاألمم ا ةظومنت ماؤسسمل فيذينينلتا اءؤسر بغي للني 

قي ألولئ ك اس تباو ن لى ع  اتقنالا نم ةياحلما أجل توفري نم 2020 عا  حبلول دةموح
 ديدلتحاو  رطاملخات اتقييم راءت، تشمل إجالفاملخا أو لسلوكا ءسو  عن نغو يبل   نلذيا
 .ةحاملتا اردملو ام و دعلات اليضح آلالو ا
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 2 ارإلطا
 يديلكاغ إلبالا
ش كوك  دوج و  نو دت الف اخم أو سلوك ءت سو الاح عنغ إلبالاي هو دلكياغ إلبالا 
شخص  ةهاز ن عة أوس بسماملساهو  دلوحيا دلقصا ن، ويكو ةلدألا نأي شكل م نو د ة أوقولعم
ت الفاملخا عنغ إلبالات اساسي اري يف إطدلكياغ إلبالا ةجلعاي مر و ر لضا ن. ومةظمنملا ر أوخآ
 عنغ لإلبال ةحاملتات اليآلام داستخا اءةإس نعمت امول هبعت مراءات إجاظمنملا ىدل نيكو  نوأ
 ت.الفاملخالسلوك/ا ءسو 
وم عملز ام اتقنالات و الفاملخالسلوك/ ا ءسو  عنألويل اغ لبالا عمل معالتابغي ني ويف حني 
كي ز لت ا نيك و  ن، فيج ب أةي ن نحبس ًا مدغ مق ل بالا انك   اإذ م ا جب لتقي يمالو ا رحلذاتوخي  عم
غ لإلبال ةحملتملاب األسبا. و ةلفاسلوك/خم ءل سو علفث ابدح دق انك  اإذ د مايدلى حتعسي األسا
ليت متت ال عافهم لألف ءسو  أو ،ةظمنملاملتهم و/أو املبلغ و ا بني رةمتوت ةقالع دي تشمل وجو دلكيا

ة ظمنللم ةمقبول غري رطايسبب خم الً عليت تشكل فات افر لتصاهي   ملاتفسري ءسو  أو ،احظتهمال
 .)أ(ماتقنالا نم ابً ر يشكل ض ملا أو
 نم تتض ماتقنالا نم ةياحلمات اساسي نم 23أصل  نم 20ك نا، هرضاحلالوقت ايف  

غ إلب الا اف ه ذنّ ت تص اس السياهذه  بني نم 18ي. ودلكياغ إلبالا نم رحتذ ددةمًا ماأحك
 ةألغذيا ةظمنت )ماسايث سك ثالنا. وهةيبيدت أتراءاإلج عسلوك خيض ءه يشكل سو نأب ةحراص
 اه  ني ولكدلكي اغ إلب  الاإىل  ةحراص  تش  ري ال ()ب(مليع الا ةألغذي  امج ران، وب او ن  ر ألو ا، و راع ةلز او 

 لسلوك.ا ءسو  عنغ إلبالا عند ةينلا نحبس ةلقعملتا ةسياألسات امالتز الا ن بشأاً ماأحك نتتضم
قلي ل  ع ددك ن ات، هاقي خالألاو  ةب اقر لايل ايف جم ملنيعالا ينينملها عت مبالا للمقاً ووفق 
 ةباقر لال ايف جم ملنيعالا ينينملها نم كثري  ادأف د. وقةيدلكيات اغلبالا عن ةملوثقات الاحلا ن مداً ج

، أي ةهلويا عنلكشف ا نو دغ ت إبالاليآيق ر ط عن، انألحياظم ع، يف مةيدت كياغبتلقي بال
 نأب ةباقر لاتب اظم موظفي مكعم عريش امن. وبيةيعادلائل اسر لا أو ينو إللكت ا ديلب ائل اسر اً ديدحت
 ةه يشكل قضينأ اأو ر  ةيادلقياصب ناملاغلي اض شعب ن، ف ةمهم ةح قضير يط ال يدلكياغ إلبالا

لوقت اتطلبت بذل  اإم اهنت ألالاحلا نقليل م عددلسبب يف ذلك إىل ا عجر ي امبر ، و ةأمهي رأكث
أ رظنلواب. ةت خطري ادعاءات ر و/أو أاث اليعلا دارةإلا نم لق مبوظفنيعت تتانك أو ،اردملو او   نإىل 
تب الى مكع نأ انملفتشتا دتقعت، تامليعلاطل عوي ةباقر لا دجهو  دديب دي قدلكياغ إلبالا
 ةلاس ر ل اس ر أج ل إ نه م م علتحقي ق ماو  ةيدت كياغبال امو دم قهنأ دتقعيُ  نم عةبامت ةباقر لا
 .ةيبيدت أتراءاجحبه إلاض صعر  ت ياغلبالا نم عو نلا اهذ نأ اهادمف ةضحاو 
 D. Robert MacDougall, "Whistle-blowing and the bioethicist’s public obligations", Cambridge )أ(

Quarterly of Healthcare Ethics, vol. 2, No. 4 (2014), pp. 431-442. 
يه، أي د لينو انلقا ارإلطا نى مر أخ رصعنايق ر ط عن ةيدلكيات اغلبالا عملي معالا ةألغذيامج رانمل بعايت )ب(

ش ر لتحاش، و ر لتحا نم ةياحلماب ةلقعملتا ةسالسيا( و 29 رةلفقالتحقيق )اب ةلقعملتا ةلتوجيهيائ ادملباًا ديدحت
 (.60 رةلفقالتمييز )او  ةلسلطال امعستا اءةسي، وإسنجلا
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  اتقنالا عنغ إلبالا -جيم 
 ةظمنملاخل دا  اتقنالاب ةلقعملتات اغلبالا عمل معالتا ةكيفي -1 

 ءس و  ع نغ إلب الالى ع رداً م اتقنالاث دحي د، قةبقالتفصيل يف فصول ساب ردو  امثلم -178
ت احتقيق   أو تاباحلس ا ع ةجرامل ةملي عيف  نو ع التا ة أوكار ملش ابس بب  أو تالف املخالس لوك/ ا

. ةياحلماب ةملشمولا ةشطنألات اسالسياض عليه يف بعيطلق  ما ألصول، وهواحسب  اهب نمأذو 
 ةحل ر ملا. فف ي اجلته عام وماتق نالات الاح  ع نغ لإلبال ةموذجينلا ةمليعلا عبرالالشكل ا ويبني

ت اقي ألخالامس ي يف مكت ب ر  بش كل كزايً ر م ماتقنالاب ةلقعملتاوى الشكام ستالا نألوىل، يكو ا
 ةل  ا(. يف حةي ر لذا ةق اللط ةولي دلا ةل الوكا، و راع ةلز او  ةألغذي ا ةظم نم ةل ايف ح ةب اقر لامكت ب  )أو
 ةملس ألا ةل اإح انلكيا الى هذع نيع، فيترخآمسي ر  انغ إىل كيإلبالاوى الشكامي دمق ارختيا
 راءت إبجاقيألخالالشكوى، يقوم مكتب ام ستالا ردت. ومبجاقيألخالاإىل مكتب  رلفو الى ع

تح اردةلو ات الومعملاس الى أسع نيكو  عادة مائي(، و دض مبعراستاتقييم أويل )أو  د يدفقط، ل
مت  اث. وإذدح دم قاتقنالا نقول أبعبشكل م ادتقعالاو إىل دعت ةفياك  ةلدك أنات هانك  اإذ ما
 للتحقيق. ةملسألال ا، مث حتةملؤقتا ةياحلماب ةلتوصيا نذلك، ميك ديدحت

 افيه  ديوج  ال ل يتات اظم نملاه يف ع م دق عاملتا/نيعملا انلكيا أو ،ةباقر لاويقوم مكتب  -179
 انك   اإذ ن مابشأ ةلدت وأالومعم عى إىل جعئق يساحلقاقيق لتقصي حت راء، إبجةباقر مكتب 

كس ع اطبق فيهنليت يات الاحلا ويف ط ممي.اشنيف  ةبقاس ةكار تبط مبشر وم معملز ام اتقنالال عف
، حملققنياإىل  نعةومق ةضحاو  ةلدمي أدل تقخال نتثبت، م نأ دارةإلالى عت، جيب اإلثبا ءبع
لتحقيق، ا رير تق نط ممي. ويتضماشنلق بعيت رألما نيك ا ملفسه إذن راءإلجات ستتخذ انك  اهنأ
  اإذ ن م ات بش أاجاتنستا نيتضم عادة اله نئج ولكاتنلات، اقيألخالام إىل مكتب دلذي يقا
ض عراس تاإىل ًا نادس تات. و اتوص ي ةأي  عادة نيتضم وال ث،دحي مل أو ثدح دم قاتقنالا انك
ة ظم  نملائ  يس ر إىل  ع ادة، ةت توص  ياقي ألخالام مكت  ب دق  ، يادمل و ا نه م  لتحقي  ق وغ ري ا ري ر تق
 رةهاظ ةلد إىل أاً ئيدلتوصل مبامت  اإذ ن مات، بشأالتوصيام ستالالذي أوكل إليه الشخص ا أو
 ةي احلم بريداذ ت اخت اب ةلتوصيا اً ت أيضاقيألخالاملكتب  نحتقق ذلك، ميك ا. وإذال ة أمهالوجا
 لشكوى.ام دمق

ت راءاإلج  الش  كوى و احب اف لص  اتص  نالا بريداوت  ةي  احلمل  ق ابعملتائي اه  نلا رارلق او  -180
 علذي فّوضه، وخيضا لشخصا ة أوظمنملائيس ر  دبي نم يكو اتقنسته لالار م ممعز   نم دض ةيدار إلا

 ءت س    و الاح     اءإز  ةي    دار إلات راءاإلج   اب يتعل    ق فيم    ا اه    ر ل    يت س   بق ذكا افس    هنت راءالإلج   
خلي دال    ا نو ع    لطام جمل    س اي أم    دار إ راريف أي ق     ع    نلطا ع    ادةً  نت. وميك    الفاملخالس   لوك/ا

 كم.ا حملام اأم رأكث ةمسير  رةفيه بصو  عنلطا ن، وميكةظمنللم
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 عبرالالشكل ا
 ةياحلماس التمال ةموذجينلا ةمليعلا : اتقنالا نم ةياحلما

 
 .ةكملشت التفتيش ا دةوح اتهعت جالومعم  درملصا

 ةحاملتا ةياحلما بريدا، وتاغهليت يتم إبالا ةجلها، و ةياحلماب ةملشمولا ةشطنألا  و اتقنالافهم  -2 
 ةئمالقات راءاإلجات و امليعلاو 

ي ةئاملايف  86ل ا، قللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا بني نم -181  اً )جزئ
فقط يف  جمليبنيا اثلث رذك م، يف حنياتقنالال امعأ ن ممالً علذي يشكل ا ن مام يفهمو هن( إاً كلي أو
ل الى سؤ عاً رد. و ةياحلمملشمول اباط اشنلاهو  ن مام يفهمو هنحلجم أا ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملا

بنيا نفقط م ةئاملايف  71.7تفق ام، اتقنالا عن اغهليت جيب إبالا ةجلها ةفعر م نبشأ لى ع جملي
علق فيمافقط. و  ةئاملايف  41.6اً مامت ملتفقنيا ةسبن، وبلغت اً(كلي أواً )جزئي ةئياستقصالا ةسدرالا  يت
فام )اتقنالا ةلالشكوى يف حاحب الص ةحاملتا ةياحلما بريدافهم ت نل بشأالسؤ اب  ددملها أو ليعل

ت انك  ةسبنلا نأ م، غريعابشكل  اً(كلي أواً ب )جزئياإلجياب ةئاملايف  70 ردّ (، رملتصو ا أو هعبوقو 
 (.املائة يف 59) ةملتوسطاو ( ةئاملايف  62) ةلصغري ا ةكار ملشات اظمنللم ةسبنلاب أقل بكثري
 عنغ إلبالايتم  املاح امول هبعملات راءاإلجات و امليعلالق بفهم عملتال السؤ الى ع رداً و  -182

 55إىل  ةسبنلافضت اخن امنم، بيعابشكل  اً(كلي أواً ب )جزئياإلجياب ملوظفنيا ا ثلثردّ م، اتقان
 عفه م جي  نأ م، تب نّي عا. وبشكل ةلصغري او  ةتوسطملات اظمنملايل يف التو الى ع ةئاملايف  59و
يف  للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا بني أكب رةبصو  دو دم ماتقنالاب انجو 
 ةيف ذل  ك كيفي   مب  ا ،ةلكب  ري ات اظم  نملائهم يف راظ  ن عم   ارن  ةملقاب ةملتوس  طاو  ةلص  غري ات اظم نملا
غ يف إلب  الاقص يف نل  اه اجت  اإىل ًا ذل  ك أيض   يش ري دق  ه. و ع  م  ل معالتام و اتق  نالا ع  نغ إلب الا
 مس.اخلالفصل التفصيل يف وله ابنايتم ت ما حلجم، وذلكا ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملا

 ةيقر بط اليت مت  تسويتهات الاحلاو  ةملتخذات اتيبلت ا، و اهعنملبلغ ا  اتقنالات الاح عجممو  -3 
 ةمسير  غري

 ع دد ع ن دةملتح األم م ا ةظوم نت مامؤسس  نم 23 نت ماانمس بياخلافق ر ملام دّ يق -183
بالا عمل معالتا ةكيفي  عنو اً مسير  نةيّ عملاغ إلبالا ناةلق اهعنملبلغ ام اتقنالات ادعاءا ل ت خالاغل
ت   ب ام إىل مكاتق  نالات الاحب    ةلق  عملتات اانلبي  امت د. وق   2016-2012ض عراس  تالا ةف  ت 

حقيقي)البالغ األويل عن االنتقام 
وطلب احلماية(أو متصّور

االستعراض املبدئي لالدعاء 
حبدوث انتقاماملتعلق

وجود أدلة ظاهرة الوجاهةثبوتيف حالة 
(توفري محاية مؤقتة)

تقرير عن نتائج التحقيق يف 
ياالنتقاماإلجراء

التوصية ابحلماية من االنتقام
(حسب االقتضاء)

اإلجراء اإلداري املتعلق ابحلماية
(حسب االقتضاء)

اإلجراء اإلداري ضد ممارس االنتقام
(حسب االقتضاء)
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يدلا ةلالوكا، و راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم ةلايف ح ةباقر لا)أو مكتب  رةشامب رةت بصو اقيألخالا  ةول
ن ةلاح 278ه عجممو  امعغ إلبالا، مت 2016و 2012مي عا (. وبنيةير لذا ةقاللط قا  نم مات
تمس اليت ات الاحلا رقملا ايشمل هذ وال .23  لات اظمنللم عةبالتا ةملخصصات او نلقال خال ل
م اتق  نالاب ةلق  عمت ةمس  أل نبش أ ةب  اقر لا مكت  ب أو تاقي  ألخالامكت ب  رةمش  و  نملوظف  و ا افيه 
 نم اهعمل معالتاليت مت ات الاحلاتشمل  ال كما  ،اً مسير  اهعنغ إلبالام عدحقاً ال او ار ختاهم نولك
 ءت س   و الاك  س ح  عل   ى عمس  ي. و ر  بش   كل غ  ري اتس  ويته ة أوي  دار إلا ادةلقي   ا ةل سلس  لخ  ال
غ لإلب ال ةملاش  رة، ص و ريدق ل ى أق ل تعت، اانلبي اكس ه ذه عت نبغي أنت، يالفاملخالسلوك/ا
 .دحام يف مكتب و اتقنالا اياقض عمل معالتاه يتم نإىل أ رظنلمسي، ابر لا
 مساخلالشكل ا
 دةملتحاألمم ا ةظومنت مايف مؤسس اهعنملبلغ ا  اتقنالا تالاح عمل معالتا

 .لتنيات يف حاانلبياف ختالا *
 .ةكملشت التفتيش ا دةيف وح ةكار ملشات اظمنملا نم ةمدت مقاانبي  درملصا

 دةئ  ا( لفةئم داو  ةمؤقت  ةي امح بريدات )ت اتيب ر ت اخت ذت فيه ا ةل اح 34 ع نغ إلب الامت  -184
قنالاب ةلقعملتاوى الشكا عجي نفقط م ةئاملايف  12.2وى، وهي متثل الشكامي دمق م. وإىل ات
 ةألغذي امج رانت( وب الاح  عت يف تس اتيب ر خت ذت تاليت ا) دةملتحالألمم  ةمعالا انةألماب انج
ت يف مخ  س اتيب ر ت اه  نخت  ذت ك ل مال يت ا) او ن  ر ألو ائي، و امن إلا دةملتح  األم م امج رانملي، وب  ع الا
 .لتنياح  ة أول اح نم  رأكث  نت بش أاتيبر ذ تاختاى ر ألخات اظمنملا نأي م رتذك مل ت(،الاح
 عنت اانمي أي بيدتق نم، ماتقانشكوى  33ليت سجلت ا، جئنيلالا نشؤو  ةمفوضي نتتمك ومل
 عجي نم ةئاملايف  12.9) ةلاح 36 ةوى. ومتت تسويالشكامي دمق نبشأ ةملتخذات اتيبلت ا
ت اظم نيف مخ س م اه نم ةئ املايف  89ث دح  د، وق ةمسي ر  ت غ رياملي عل خال نوى( مالشكا
 دةملتحاألمم ايسيف، ومكتب نليو ا، و جئنيلالا نشؤو  ةئي، ومفوضيامنإلا دةملتحاألمم امج ران)ب
 (.ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا، و عيار ملشات امدخل

 ةمليعلا ةسار ملمايف  رلقصو ات وأوجه التحقيقا ، و اتقنالات الائي حلدملباض عراستالا -4 
 دت وجو ا، مت إثباهعنم أ بلغ اتقانت الات حدليت شها رةشع اينلثمات اظمنملا عيف جي -185

 ةحظملالاب ريدجلا ن(. ومةئاملايف  22.3ت )الاحلامخس  عن قليالً  ديزي افيم ةهالوجا رةهاظ ةلدأ
ثبت  امن، بيعلسبا ةلصغري ات اظمنللم ةسبنلاب ةلايف إي ح ةهالوجا رةهاظ ةلدأ ديثبت وجو  مل هنأ

 ةملتوس طات اظم نملام يف اتق نالات الاح  نم  ةئ املايف  20و 41يف  ةهالوجا رةهاظ ةلدأ دوجو 
ن ةلاح 14لى ع ةكملشت اتيش لتفا دةووقفت وحيل. التو الى ع، ةلكبري او  قا ت  اظمنم يف ست مات
سب   مل ة أوقلّ عم اإم ائجهاتنت انك ت(، الاح  4) يونيس يفلا، و (3)ت(الاح  6) او ن ر ألو احت 

(، دةحاو  ةلا)ح ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا(، و انلتا)ح جئنيلالا نلشؤو  دةملتحاألمم ا ةومفوضي
 ل ى ت وفريع ادرةق  غ ري اهن ت أاظم نملاض عحظت بوال(. دةحاو  ةلا)ح ةمليعالا ةحالسيا ةظمنوم
 علتحقيق يف جياض ملفت ا نم نأ حني ويف ت.اقيألخالاموظف  بسبب تغيري ةملطلوبات الومعملا

وجدت أدلة تثب  وقوع 
حالة من خالل  20

 التحقيق
حالة  64أرسل  

 للتحقيق
هرة ثب  وجود أدلة ظا

 *حالة 62الوجاهة يف 
 34اختذت ترتيبات يف 

حالة لفائدة مقدمي 
 الشكاوى

 

 حالة انتقا  278أبلغ عن 
(2012-2016) 
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ل يت ام اق ر ألات يف واتاك تفنات هان، كةهالوجا رةهاظ ةلدأ دت وجو اثبا اليت يتم فيهات الاحلا
 ةل اح 64ل اس ر ه مت إن ت إىل أاانلبي ا مث، تش ري نم (. و انلت ا)ح ةملي عالا ةلص حا ةظم نم امتهدق 

 .ةهالوجا رةهاظ ةلدأ دوجو  اثبت فيه ةلاح 62 نللتحقيق م
، ةل   اح 20يف  ةل  دأ دلتحقي  ق، ثب  ت وج   و اس   لت إىل ر م أ  اتق  ان ةل   اح 64أص  ل  نوم   -186
ا مت س  حبه أو لتحقي  قا دقي   اإم   ةل  اح 14، وةلص  حا نم   اس هل  اأس   ة الل  اح نث  و ت ثالان وك
س  ب. ويش  مل ذل  ك ح   مل ا أوه  وقف أو  ع)س  ب دةملتح  الألم  م  ةم  عالا ان  ةألما اش  أهنت مالاحت 
 دةملتحاألمم امج ران( وبانلتا)ح ةمليعالا ةلصحا ةظمنوم (5)ت(الاح عبر )أ او نر ألو او  (4)ت(الاح
لتحقي ق يف ا ع نم ل الكاب ةملس ؤولا، ةب اقر لات ب اتكف ل مك نبغ ي أن(. ويدةح او  ةلائي )حامنإلا
يالتحقيق. وهذه ائج اتن عن ةقيقدت اانبي لتوفري ةزملالات لسجالاحفظ م، اتقنالا ب  دت قاانل
ت، اسالسيايف وضوح  ةمتمل رإىل أوجه قصو  م وتشرياتقنالا عنغ إلبالا عن ينلثاي إىل دتؤ 

 ةملكلف ات ب املكا اءةت، و/أو كف اغ لبالا عمل م عالتاب ةلقعملتات راءاإلجات و امليعلا ةمءومال
 م.اتقنالا عنت اغلبالا عمل معالتاب

  اتقنالات الاي يف حر جوه رصعنلوق  ا -5 
 عن اب فيهعر ت أ  الاك حنا، هاستهدراليت متت ا مبوظفني ةلقعملتا 17  لات الاحلا بني نم -187
لوقت ا ن، وبشأةهالوجا رةهاظ ةلدك أنات هانك  اإذ د مايدق لتحر ملستغالوقت ا نبشأ ةغل كبري اشو 
ت الاحب يتعلق فيما ةينزم رأط ديدمت حت دت. وقالفاملخا عن للمبلغني ةياحلما قضى قبل توفريانلذي ا
بس بب  رللخط  ض نيعر ملاص الألش خ ةي احلما رت وف ةظم نملا نأ انلض مًا س ام، وذل ك أساتق نالا
 راءإلج ًا ي نزمًا ار إط  ةظم نم 22 ددحت  ح ني ويف مي.اتق نالالس لوك اأجل وق ف  نغ، ومإلبالا
قنالات ادعاءاللتحقيق يف اً ينزماً ار إط ةظمنم 19 ددئي، وحتدملباض عراستالا نم )ات  رمؤش رظا
ليت ات الاحلا نفقط م دةحاو  ةلامت يف ح د، فقةمليعلا ةحينالا ن(، فم3-4لفضلى ات اسار ملما
وز اجت امن، بينينثالا ن يف أي مينلزما ارإلط اباً ليعم فالتز الا ةكملشت التفتيش ا دةوح اليهعت عطلا
ة مؤقت رةملوظف بصو ات، مت توقيف التحقيقال . وخالرئي بشهو اهنلاألجل ا اضهعيف ب رألما
تاختا انإلمكاب انه كنأ انملفتشتاى ر ت فقط؛ وتالاث حت يف ثالاتيبر ذ تاختا أو بر ذ  ي ت يف ات
 م.اتقنالا نم دملزياوث دب حنت لتجالاحلاظم هذه عم

 ةينلزما رألطات بالاهم مقعت مير أ ج نلذيا ةباقر لات و اقيألخالاض موظفي عب روفسّ  -188
ك قص يف م  النل اإىل  رلت  أخات الاح  ازو ع ، و ةمار ص   ةس يات سياتيب ر " وليس  ت تة"مأمول  اهن أب
  لتأخريات الاح نم أع، ز  اضهعراستاليت مت ا 17  لا ايالقضاض عب ويف .اردملو او/أو شح  ملوظفنيا
 اً ه. ووفق    أتخ   ري  أو قي   قف   تح حت ع   ن ينلث   اأج    ل  نم    اإم    الي   علا دارةإلاخل دلت    ةتيج   نت ان   ك

ت الاث ح  ادحل  و اتل  ك  نتك   مل ،ةب  اقر لات ب اض م  وظفي مكع  ب عي  ت م  ر ل  يت أجات بالاللمق 
مل موظفي ع ةليستقالام احت ايف  "ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقاق "ا إخفعيني مما ،ةزولعم
 .ةلاءملسا ةفاسيخ ثقر وت ةباقر لا

نحق كلالالتحقيق ائي و دملباض عراستالا ةمليع نأب ملوظفنيا نم كثري  ادوأف -189  ةهقر ت ما
 انملفتشتاو دعوت. ليقنيام عدلضغط و ا دةي إىل زايديؤ  ةينلزما رألطم ابالتز الام عد ان، وكةياللغ
 ةي نزم رأط عووض 3-4لفضلى ات اسار ملما ر مبؤشا  لمع ةطاإلحاإىل  فيذينينلتا اءؤسر لا
أع ديدلتشا ع ، ماتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغللبال ةيعقاو  لوق  ا نلى 
 .تالاحلايف مثل هذه  ةير جلوها رصعنالا نم
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  اتقانوى دعا نكم بشأا حملا  اأم نو علطا -6 
م افيه عنلطا نم ميكاتقنالا ايابقض ةلقعملتا ةيدار إلات رارالقا نه، ف العأ رذك امثلم -190 م اأ
يدلامل علا ةظمنمل ةيدار إلا ةحملكمات، و عاز ناللم دةملتحاألمم ا ة)مكم ةئيدابتاكم ا ث مثال ، ةول

 (دةملتح الألم م  ةي دار إلا ةحملكم ا) ةي انلثا ةج در لا ةم مكم ات(، مث أم ع از ناللم او ن ر ألو ا ةومكم 
 .تع از ناللم او ن ر ألو ا ةمكم  أو تع از ناللم دةملتح األمم ا ةمكم عن ادرةلصا اياللقض ةسبنلاب
ا معند. و ةوليدلامل علا ةظمنمل ةيدار إلا ةحملكمالى ع ةوضعر ملا ايالقضايف  عنللط ةوسيل دتوج وال
ت عل   يت خض    ام اتق    نالا اياقض    ع    دد نبش   أ دةت مفي    اانمي بي   دتق     نت م   اظم    نملا نت   تمك مل
لى عيل الت، فحصلت ابةيعنملاكم ا حملامسجلي  عم ةكملشت التفتيش ا دةصلت وحاف، تو ناستئلال
 ةت، ومكمعاز ناللم دةملتحاألمم ا ة، ومكمدةملتحام لألم ةيدار إلا ةحملكما نم ةزملالات اانلبيا
 دةض   ت وح   عر ستا، ةولي  دلام   ل علا ةظم  نمل ةي   دار إلا ةللمحكم    ةس  بنلت. وابع   از ناللم او ن  ر ألو ا
ت إىل ارال   ى إش   عش   تملت ال   يت استخلص  ت تل   ك او  ةحملكم   ا اياقض    عجي    ةكملش   ت التفت  يش ا
 ةظمنمل ةيدار إلا ةحملكمامسجل  عماً حقئج الاتنلامست اوي، مث تقناث أو ئيدابتا ادعاءم، كاتقنالا
 لتحقق.اض راألغ ةوليدلامل علا

يف  انً و عط ةظمنم 12 نوى مالشكاب ام أصحدّ مس، قاخلافق ر ملايف  هو مبني اومثلم -191
يدلامل علا ةظمنمل ةيدار إلا ةحملكماكم )ا ث مثالم اأمم اتقنالاب ةلقعمت ةقضي 41ه عجممو  ما  ةول

. 2016و 2012مي عا ت( بنيعاز ناللم او نر ألو ا ةت، ومكمعاز ناللم دةتحملاألمم ا ةومكم
 ةس   بنلش  كوى. و ام دحل مق   ا( لص  ةئ  املايف  56ص  ف بقلي   ل )نلا نم   رلفص  ل يف أكث   امت  دوق  
 21 نم 14) ةئاملايف  66  ةحملكماف ختالختلف ابا دح قا جنب افيه عنلطاليت مت اوى الشكا
 دةملتح    األم   م ا ةيف مكم    ةئ   املايف  47؛ وةولي   دلام    ل علا ةظم   نمل ةي   دار إلا ةحملكم   ا( يف ةل   اح
م دق   كم ا  (.اياقض  3 ص لأ نم  1ت )ع  از ناللم او ن ر ألو ا ةيف مكم  ةئ املايف  33ت؛ وع از ناللم

، دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما، و ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملات )اظمنث مثال نوى مالشكاب اأصح
 نم  دةملتح الألم م  ةي دار إلا ةحملكم ام ام أم اتقناللق ابعى تتر أخ ةقضي 31يف  انً و ع( طاو نر ألو او 
 (.ةئاملايف  16ت )الايف مخس ح إال لشكوىاحب احل صالفصل لصايتم  ومل ،ةيانلثا ةجدر لا

يهام مت اتقنالاب ةلقعملتا ايالقضاصف ن نم رأكث نإىل أ رظنلواب -192 مي دحل مقالص الفصل ف
 نم  ةياحلمايف  ةضحاو  رأوجه قصو  دلى وجو ع ديدشلتا انملفتشتا رركم، تكا حملاوى يف الشكا

 ةسبنلا نإىل ذلك، ف  ةفاإلض. وابافذهنليت تات اجلها اءةم و/أو يف كفاتقنالات اسار ت ومماساسي
مل علا ةظمنمل ةيدار إلا ةحملكمام اوى أمالشكامي دحل مقالص الفصل فيهامت  ليتات الاللح ةملئويا
ت يف الاحل ا ةه ام ثب وت وجع د ةل ايف ح ع نت للطالي آ اءش نإ رةو ر ك ذلك إىل ض   تش ري ةولي دلا
تضم ال ليتاألول( ام املقايف  ةملتخصصات الالوكا) ةكار ملشات اظمنملا هذه  ةصاخلا اهتاساسي نت
 (.اينلثالفصل ايف  2 ةلتوصيات )اقيألخالاتب املك نزياملو ابط و الضو ا نم دملزيا توفري ةت، بغياليآلا

ة كملش  ت التفت  يش ا دةقب  ل وح  نم   ع دةملا للم  وظفني ةملي  عالا ةئياستقص الا ةس  درالائج ات ن -7 
 هعنغ إلبالا  و اتقنض لالعر  لتاب ةلقعملتات اسالسيا نبشأ 2017 لعا 
ت اقي  ألخالات ب ام  وظفي مك عم  ةكملش  ت التفت يش ا دةوح   اهت ر ل  يت أجات بالاملق ايف  -193
ت اظم  نملا عيف جي  مل  وظفنيالس اوجم  ةير لبش  ا اردمل و امل وم  وظفي املظ ا ن  اءوأم ةب اقر لات ب اومك
 نم عام فات اعك ناه ان، كاستهدراليت متت ا ملوظفنياب ةلقعملتا 17  لات الاحلا ويف ،ةكار ملشا
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بلّ  تاحلاال دعد ن، أبالعليا يةدالقيا املناصبيف  ملوظفنياض عب ، حىت بنيعيجلماقبل   عنها غامل
 األمم منظومة صعيد على عملياً  ثحيد يالذ ملالنتقا احلقيقي قالنطا فكا  بشكل يعكس ال

 ةس درالات ن، تض مةملس ألال ي هل ذه علفاق اط نلى تقي يم أفض ل للعحلصول اأجل  ن. ومةاملتحد
ت اساسي نبشأ 2017 ة عامكملشت التفتيش ا دةوح اهتر ليت أجا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا
، اه  عنغ إلب  الات ومت ثدل  يت ح ام اتق نالات الاح   ع  ن ةمفص ل ةت أس  ئلالف املخا ع  نغ إلب الا

ت راءات وإج  املي  ع ع  ن اض  ر لاى دمس( وم  اخل الفص  ل ايف  ةلملفّص  اغ )إلب  الام ع  دب اوأس ب
 .ةمفصل رةه بصو دانأ ائجهاتن ردليت تا، و اهعمل معالتا
 سادلسالشكل ا
  اتق انت الاح  او دش ه نل ذيا للم وظفني ةملي عالا ةئياستقص الا ةس درالال ى ع جمليبنيا ةسبن

 اهعن اوأبلغو 
 

ت اس    السيا نبش   أ 2017 ة لع    امكملش   ت التفت    يش ا دةلوح    للم    وظفني ةملي   عالا ةئياستقص    الا ةس   درالا  درملصا
 .تالفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتا

ئة يف 12.8 ر، ذكللموظفني العاملية االستقصائية الدراسة على جمليبنيا بني ومن -194  من املا
 رق ايب نش اط يف اكو ش ار  أوت الفاس لوك/خم ءس و ت الاح  عن أبلغوام هنأ ادعوا الذين املوظفني

ت ع  اجملمو ا ارن ةمق عن دلس بب. و ا ام هل ذاتق نلال اض  و عر م تهن أ املاض ية اخلم س الس نواتل خ ال
بنيا ةسبنيف  ةت كبري ناياتب دتضح وجو اته، دوم دقعلا عو نو  ةتبر لاحسب  ةفنمص ةفيراميوغدلا  جملي
 ملوظفنيا بني ةئاملايف  15.6 نم ماتقنلال او ضعر ت نلذيا ةسبنوحت ام. فت اتقنلال اضو عر ت نلذيا
يهم دل نم بني ةئاملايف  17 ن، ومملوظفنيا غري بني ةئاملايف  8.4إىل  ةينلفا ةلفئا نم ولينيدلا
 ةئاملايف  15.8 ن، ومةمل مؤقتع دقو عيهم دل نم بني ةئاملايف  9إىل  ةئمدا/رةمل مستمع دقو ع
 دقو عيهم دل نم بني ةئاملايف  8.2إىل  رأكث أو تاو نمخس س اهتدمل مع دقو عيهم دل نم بني
 ت.او نمخس س نأقل م اهتدمل مع

تهنأ او ادع نلذيا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا بني نوم -195  اضو عرّ م 
نوكه. عن ام أبلغو هنفقط أب ةئاملا يف 40 اد، أف2016و 2012مي عا بني ةلفت ام يف اتقنلال ت ا
 ارنة( مقةئاملايف  41.6) ةلكبري ات اظمنملايف  ةط مئوياقن ةلى بستعم أاتقنالا عنغ بالإلا ةسبن
 ةس درالال ى ع جمليب نيا نم  760 ن أع يني ا(. وه ذةئ املايف  35) ةملتوس طاو  ةلصغري ات اظمنملاب
 اهعنت نلعليت أات الاحلا نم لى بكثريعأ رقملا ام، وهذاتقنالا عن ام أبلغو هنأ او ر ذك ةئياستقصالا
 نم    لكث  رياإىل  نيالتب  ا اه  ذ عج  ر ي د. وق  ةل  اح 292 اهع  ددلغ الب  او  ةكار ملش  ات اظم  نملاًا مسي  ر 
ت نم جيب أاتقنالا نط  أباخلا ادتقعالا اسيم وال ،ةسالسيافهم  ءيف ذلك سو  مبا مل،او علا لق عي
مكت ب إىل مسي ًا ر حييل ه  ان ملم إىل كي اتق نالا ع نغ ل بالامي د، و/أو تقةياحلمط مشمول اباشنب
 .ةباقر لا أو تاقيألخالا

من بني الذين 
 تعرضوا النتقام

يف املائة  40  قد  
 بالغات

من املبلغني عن سوء السلوك/املخالفات أو املشاركني يف نشاط  12.8
 رقايب تعرضوا لالنتقام
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 11ول دجلا
  اتقنالا عنت اغ  بالليت تلق  ات اانلكيا
 (ةملئويا ةسبنل)اب
ف ر ملشا
 رشاملبا

 دارةإلا
 ةير لبشا اردملو ا ةملتوسطا

ئب ان/ئيسر 
 ةخليدالا ةباقر لا ملاملظا أمني ملوظفنياجملس  تاقيألخالامكتب  ةظمنملائيس ر 

45.8 35.5 34.6 29 25.9 23.2 22 21.6 
 3.2  ةهلوياكشف   نو دغ إبال 208  ةجيار ت خاغ جهإبال

ت اس    السيا نبش   أ 2017 ة لع    امكملش   ت التفت   يش ا دةلوح     للم   وظفني ةملي    عالا ةئياستقص   الا ةس   درالا  درملصا
 .تالفاملخا عن غنيملبلّ اب ةلقعملتا

 عنمسي ر لاغ لإلبالاً دحاو  اانً ت كيالفاملخا عنغ إلبالات اساسي عجي ددحت ويف حني -196
 مل   وظفنيا نم    قل  يالً ًا ع   دد نأ للم   وظفني ةملي  عالا ةئياستقص   الا ةس   درالات ن  بيّ  دم، فق   اتق  نالا
 مدت، وقاقيألخالات إىل مكتب اغلبالافقط  عبر لام دّ ل، حيث قعلفت اباو نلقاهذه  امو دستخا
ل فّض (. و 11ول دجل ا رظانخلي )دالا ةباقر لات إىل مكتب اغلبالاخلمس بقليل الى ع ديزي ما
بالر ط عني عادلاي ادلقيالتسلسل ال خال نم ةحل للمسأل عنلبحث ا ملوظفنياظم عم غ يق إ
 او انك   مل وظفنيا نأ تب نّي  كما  .ةير لبشا اردملو او/أو موظفي  ةملتوسطا دارةإلا ر أوشاملباف ر ملشا

 ملاملظا ل أمنيخال نم ةمسير  غري ةيقر بط اعدةمس أو لى حلعحلصول اجح إىل ر ألالى ع نو عيس
 نأًا جح أيض ر ملا ن. ومةمسير لات او نلقال خال نغ مإلبالايهم إىل عس دربق ملوظفنياجملس  أو
 نت، وهو أبالاملقا ناء أثراراً لوحظ م ر ملامؤش ةبامبث للموظفني ةئياستقصالا ةسدرالائج اتن نتكو 
 ةباجستابسبب  ا، إمعددةت متاانت إىل كياغلبالا نمو دت" ويقاجلها بني نقلو ن"يت ملوظفنيا

 غلهم.الشو  ةباستجا رأكث نلذي سيكو ا انلكيا ديدلتح  أونيعم انكي  نم ةضير م غري

  اتقنالا عنت اغلبالابتلقي  ةيعنملات اانلكيا عن اضر لا -8 
م هن أ او ادع نلذيا ملوظفنيا نإىل أ للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالائج اتن تشري -197
علق فيما ةخليدالاغ إلبالات اليآ عجي اءإز  ديدلشا اءستيالا عن ابو عر أ دم قاتقنالا عن اأبلغو  ت  ي
نم )اتقنالاب ةلقعملتات اغلبالا ةجلعات مراءات وإجامليعب ثافق ر ملا رظا  اضر  انك  ًا،مومع(. و نمال
يف  42) ملوظفنيا(، وجملس ةئاملايف  46) رشاملباف ر شملال احي ةسبنلى عجلزئي، أا أو مالتا، ملوظفنيا
ى ر ألخ  اخلم  س ات او ن لقال احي   اض ر لا ةس  بنت ان (. وكةئ  املايف  35.7مل )املظ ا م  نيوأ (،ةئ املا

يف  24.1) ةس بن دىنأ ةير لبش ا اردمل و ا، حي ث س جلت ةئ املايف  30 نخلي أق ل م دال اغ لإلب ال
ت ب ات ومكاقي ألخالات ب امك اغ، ومه لإلب ال مسيتنير ل ا تنين القا نحظي ت ك ل م  د(. وق ةئ املا
ليت مت ام اتقنالات الاح نذلك، ف  نقيض منلالى عفقط. و  ةئاملايف  29غ بل اضر ل عد، مبةباقر لا
ا ضر  ةسبنلى عحصلت  د، قةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنياقبل  نمجيًا ار خ اهعنغ إلبالا

 .ةئاملايف  61.9، حيث بلغت اً سبين ةبياإجي عام
يعالا ةئياصستقالا ةسدرالايف  اهعنملبّلغ ا اضر لات مستواي نتكو  امعندو  -198  للموظفني ةمل
ف   ق ر ملا رظ  انخلي )دال  اغ لإلب  ال ةي  انلثمات او ن   للق ةس  بنلاب ةفي  راميغدلات الفئ  احس  ب  ةفنمص  
ت الاث ح يف ث ال ةئ املايف  40 اض ر لات وزت مس توايا، جت ةظمنملاحيث حجم  ن(، فمعسالتا

بالامي دتق دعن( و ةئاملايف  49.2) ةلكبري ات اظمنملايف  رشاملباف ر ملشاغ إبال عند -فقط  غ ل
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(. ةئ املايف  41.2حلج م )ا ةملتوس طا( و ةئ املايف  47) ةلكب ري ات اظم نملايف  مل وظفنياإىل جمل س 
بش  كل  ةخفض نحلج م ما ةملتوس  طات اظم نملات يف او ن ل مخ س قاحي   اض ر لات ت مس توايان وك
، حيث ةلصغري ات اظمنملاأسوأ يف  علوضا ان. وكةئاملايف  23و 10 وحت بنيراص، حيث تاخ
 .ةئاملايف  17إىل  رصف نلست مات او نلقال احي اضر لات وحت مستوايرات

  م،اتقنض العرّ لتا نيادعيت لالا ةئياستقصالا ةسدرالالى عت اجمليبات داللسي ةسبنلواب -199
خلي. دال اغ لإلب ال ةيانلثمات او نلقا عجي اءإز  رلذكو ا عم ارنةملقأقل اب اضر لات ت مستوايانك
 ةس  بنلات ان ، وكةخلي دالا ةب اقر لاومكت ب  رش املباف ر ملش ا اءل ى إز عأ اض ر لاوق يف ر لف ات ان وك

ت، اقيألخالا، ومكتب ةظمنملائيس ر ئب انئيس/ر ، و ةملتوسطا دارةإلات )او نمخس ق اءإز  ةمتوسط
 .ةسبن دىنلى أع ةير لبشا اردملو ا(، وحصلت ملوظفنيامل، وجملس املظا ومكتب أمني

 ةئياستقصالا ةسدرالاته نبي ما وحنلى عم، اتقنالات الاح ةجلعام ةكيفي  عن اضر لا دينت نإ -200
. ديدلشاللقلق  مثري رم، أماتقنالا عن اأبلغو  نلذيا ملوظفنيا عت مبالاملقامته دعو  للموظفني ةمليعالا

ءإز  اضر لافض اخن، للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالاففي  بالا ةجلعام ا م اتقنالا عنت اغل
فاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا ةجلعام اءز إ اضر لا عم ارنةملقاب  نم ناةلكل ق ةسبنلت ابال
 .ةظمنملائيس ر ب يتعلق فيما ةمئوي ةقطن 11يصل إىل  ة مباسبنلافضت اخن، و ةخليدالات او نلقا

  اتقنالات الاح اءإز  دلتوحياق و اتسالا نم أكب درج يتسم بقهنإىل  ةجاحلا -لدا 
 ةمقلق رةسم صو ر ت ةكملشت التفتيش ا دةوح استهدر ليت ا مبوظفني ةلقعملتا 17  لات الاحلا -201
ت التأثري ات، و الفاملخا عن غنيللمبلّ  ةسبنلم اباتقنالالى عتب تت  دليت قا ةطفيعالاو  ةيدجلسا راثلآل
يت ر أج نلذياص األشخا عجي ر، ذك17  لات الاحلا ويف لوظيفي.املستقبل الى عغ لإلبال ارةلضا
 نم نو لكثري ا عاىنغ. فإلبالا ةمليعل خال دةيدش ةطفيعا عاانةمل اضو عر م تهنأيباً ر تقت بالاهم مقعم
 نم ةثثال د. وأكةلشخصياهتم الى حيع كبري  بتأثري او عر ب، وشاكتئال ا نيل، وماى ليدلى معق ر ألا
 نم نانثا ر. وذكاً ياعجتما نبوذينم او انحيث ك ةيعادمل مع ةمل يف بيئعلل اضو عر م تهنأ ملبلغنيا
 غ.إلبالات ايداعت عنتج نالالضغط التخفيف  ةويدألاول ناإىل ت ام جلؤو هنأ ملبلغنيا

فاملخا عن نملبلغو اأى ر ، اضهعراستاى ر ليت جا مبوظفني ةلقعملتات الاحلاظم عويف م -202 ت ال
غ  إلبالا نض أعلباأى ر ، و ةظمنملالوظيفي يف اص مستقبلهم ر لفاً دح عوض دغ قإلبالمهم اباقي نأ
ن. وكدةملتحاألمم ا ةظومنى يف مر ت أخاقهم مبؤسسالتحاق افآلى عاً سل  أيض رأث له انك ت ا
 نلتحقيق. وما ةل فت ( خالةضير م ةز اإج ة أويدار إ ةز ا)إج ةز ات يف إجالفاملخا عن غنيملبلّ ا ةلبياغ
ثلاملهم. و ع دقو ع ددجت ة ملثك ثالنا، وهةياعهتم طو الاستقا امو دق موظفني عةبر هم أنبي يت مت لا ةألم
في  عن لكبريا اضر لام عدإىل  تشري مبوظفني ةلقعملتات الاحلا نم اليهعحلصول ا تا ةكي  عمل معال
 يشري د. وقللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالائج اتنهو موضح يف  ام، مثلماتقنالات الاح

 م.اتقنالات الاح ةجلعامب ةلقعملتات راءاإلجات و امليعلايف  ةت خطري راثغ دإىل وجو أيضاً 
لى ع ةفياإض دةحاو  ةلى خطو عم اتقنالات الاحب ةلقعملتا ةمليعلاتشتمل  عادة ما، الً اوإْج  -203

 اً لبات(. وغاقيألخالاألقل )مكتب الى ع دحايف و امكتب إض ةكار ألويل( ومشاض عراستالاألقل )ا
 انألحي ا نم  يف كث ري اه عم ل معالتاغ، وي تم لإلب ال ددةم ةينزمًا ر ت أطالاحلاهذه  نتتضم ما
 راء إلجينزم ارإط ايهد، ولةهالوجا رهاليل ظدك ناه انك  اإذ د مايدفصل لتحنم انكي  ةسطابو 
 عن غنيملبلّ اف اصن" هو إةجلعملاو" دةير لفا ةمليعلاهذه  نض مر لغا ن، ف اء للخب اً لتحقيق. ووفقا
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ت الاح نم دملزياوث دح نم دحلاو  ةملستقبلياو  ةلياحلام اتقنالات الاح نيتهم مات ومحالفاملخا
ب نتقل منت ياإلثبا ءبع نأ ا هذعينت، ياظمنملاظم عمل ةسبنللسلوك. وابا ءسو  فا نت أاإث ل عل
 عن رظنلا. وبغض ةياحلمملشمول اباط اشنلا ث لوالدسيح انل كعلفا نت أاث إىل إثبدح دق

بغي ني وال ت"الفاملخالسلوك/ا ءلق بسو عتت ةوذجيمن ةلام ليس "حاتقنالا عنغ إلبالا نذلك، ف 
، ةكار ملشات اظمنملا نم ةمدملقات اانللبياً إىل ذلك، ووفق ةفاإلضه كذلك. وابنلى أعه عمل معالتا
ك نا( وه292) ةظومنملاق اطنلى ع ةمدملقام اتقنالا عن ةمسير لات اغلبالا نماً دقليل ج عددك ناه

 ءت س و الاح  عم  ارن ةملق( اب63) التحقي ق فيه اليت أ حيلت إىل ات اغلبالا نم أقل بكثري عدد
 ت.الفاملخالسلوك/ا

لّ  فينيالكام دعلاو  ةياحلما توفري انم، ولضماتقنالات الاحل دير لفا عباللطاً ر ظنو  -204  غنيللمب
م  ل عت راءاإبج  دش تست  دةملتح األم  م ا ةظوم نج مار ت خ اظم نملاض ع  ب نت، ف  الف املخا ع ن
 ةقر ألفاو  ةباقر لات، ومكتب اقيألخالاملكتب  ددةم ةيعجر ئم مات قو راءاإلجاهذه  ر. وتوفدةموح
ت، اإلثب ا ءبع أج ل حتوي ل  نت م اللتحقيق  ةفيات إض وتوك والر وب ةأس ئل ن، وتتض مةي نو انلقا

 عص( موض   و األش   خالش   خص )ات و الف   املخا ع   ن ملبلغ   نيل اباتص   الات وتوك   والر وتوض   يح ب
 نت م الاحل اض عراس تا ينينو انلق ا نيار بغي للمستشنكيف ي  نت بشأاداشر م إدلتحقيق، وتقا

 .ةظمنملائيس ر ت لامي توصيدأجل تق
يف  ةظومنملاق اطنلى عسخ نتست نبغي أني ةسار مم دةملوحامل علات راءام إجداستخاو  -205
بلغنيا ةياظم محن ةليعازيز فعإىل ت ةليالتا ةلتوصيافيذ ني تديؤ  نأ عملتوقا نم، وماتقنالات الاح  مل
  رةم بصو دعلاو  ةياحلما سب، حبيث يتم توفريناملاحو نلالى عمل عالتا ىنت حىت يتسالفاملخا عن
 .للمبلغني ةفياك

 7 ةلتوصيا 
مل عت راءاإج عوض دةملتحاألمم ا ةظومنت ماملؤسس فيذينينلتا اءؤسر بغي للني 

 ددةحم   ةي  عجر ئم ما ، تش  مل ق  و اتق  نالات الاح   عم  ل م  عاللت 2020 ع  ا  حبل  ول دةموح  
 .لاتصالام و دعلات امدت حتقيق، وخوتوكوالر وب

 احلواشي
 دةملتح  األم  م امج ران، وب ةولي  دلا ةي ر لبحا ةظم  نملا، و دينمل ا انللط  ري  ةولي  دلا ةظم نملا، و ةي  ر لذا ةق اللط ةولي  دلا ةل الوكا (1) 

و، دي  نليو ا، و انللس  ك دةملتح  األم م اوق ندس  كو، وص  نليو از، و دإليا/ةير لبش  ا ناع ةملاق  ص نوس  بف  ري ع  ينملاك ملش ت ا
 .ةجلويا ادصر ألا ةظمن، ومةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملاملي، و عالاي ديلب ا ادحتالا، ةأر للم دةملتحاألمم ا ةوهيئ

 دةملتح   األم  م امج رانت، وب  الاتص  ويل لالدل  ا ادحت  الاويل، و دل  ا دينمل  ا انلط  ري ا ةظم  ن، ومراع  ةلز او  ةألغذي  ا ةظم  نم (2)
 .ةجلويا ادصر ألا ةظمنملي، وماعلاي ديلب ا ادحتالا، و ةمليعالا ةحالسيا ةظمنسكو، ومنليو ائي، و امنإلا

 نم   اً ص  غري اً دح  او اً ر ص  عنم ش   كلت اتق  نالل  ق ابعملتا دع  اءالا ن، ألةير لبش   ا اردمل  و ا دارةإىل إ دةح  او  ةل  اأحيل  ت ح (3)
ت الاحل   ات ردو  د. وق  افيه   رظ  نت دارةإلات ان  ك  ةلس  لطام داس  تخا اءةإس   نت بش  أدع  اءاالا نم   عأوس   ع  ةجممو 

س  تكملت او  نةلس  ا ةي اهنحبل  ول  ةلق  عل مات ز  ة الألولي  ات التقييم ات ان  ، وك2016 ر ع  امخ ايف أو  ةملتبقي  اخلم س ا
 .2017 عام يف

 لشكوى.ام دب مقانج نم دةحالتحقيق، وسحبت و ا ارتظنت ابالات ست حانك (4)
 .او نر ألو الشكوى ا علشخص موضو ا ادرةمغ عدأوقف ب أو لتحقيقاأ ديب مل تالاث حويف ثال (5)
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  اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالاقص يف نلايف  همامل تساو ع -ا  مساخ 
 دةملتحاألمم ا ةظومنيف م ةئيسير لاغل الشو ا دغ بوصفه أحإلبالاقص يف نلا -ألف 

 اهدت ش   هالفاس   لوك/خم ءت س   و الاح    ع   نغ إلب   الام ع   دغ ه   و إلب   الاقص يف نل   ا -206
 ةملي  عالا ةئياستقص الا ةس درال لاً . ووفق ةمي اتقنالال ع  األفايف ذل ك  مب ا ،اض هل ع رّ ت أو لش خصا

 ةمار ص   ةس درا، وه  ي (1)لامتث الات و اقي  ألخالا ادرةمب  ارت يف إط  ر ل  يت ج ام ل علات اقي ألخال
 نياعلقطامل يف علا انت يف مكاقيألخالاو  ةهاز نلال و امعلاسلوك  نبشأ ارأقط عدةيت يف ر أ ج
س لوك،  ءت س و الاح دص وجو اخلا اعلقطايف  جمليبنيا نم ةئاملايف  32حظ ص، الاخلام و عالا
لسلوك ا ءسو  عنغ إلبالام. وبلغ متوسط عالا اعلقطايف  ةئاملايف  34إىل  ةسبنلات هذه عتفار و 

م اتق نض لالع ر لتاب يتعل ق فيم ا. و ةئياستقص الا ةس درالاحس ب  ةئ املايف  59 نياعلقط ا يف ك ال
بنيا نم ةئاملايف  33 نأ ةئياستقصالا ةسدرالات نلسلوك، بيّ ا ءسو  عنغ إلبالابسبب  يف  جملي

غ بل ص، يف حنياخلا اعلقطالسلوك يف ا ءسو  عنغ إلبالام بسبب اتقانت الاحل اضو عر ملتوسط تا
ت الاتش  مل ح   ة الس  درالا نأ دم. بي  ع  الا اعلقط ايف  جمليب  نيا نم   ةئ  املايف  41ملتوس  ط ا اه ذ
 فصل.نبشكل م اهعنغ إلبالاليت مت ام اتقنالا

 او دم شههنأ للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع يبنيجملا نم ةئاملايف  44ى ادعو  -207
ي2016-2012 ةلفت ال خال الم هبعلى ع او انك أو تالفاسلوك/خم ءت سو الا حاً شخصي ب  د. 

إىل  ةفاإلض. واباهعن اغو يبلّ  مل تالاحلاتلك  او دم شههنأ او ادع نلذيا جمليبنيا نم ةئاملايف  53 نأ
م هنأ او ر ذك نلذيا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع يبنيجملا نم ةئاملايف  60 نذلك، ف 
لّ  مل ،ةباقر  ةشطنيف أ اكو ار ش أو تالفاسلوك/خم ءت سو الاح عن اأبلغو  قنالا عن اغو يب لذي ام ات
بس ايبلغو  اء ملستقصالالى ع جمليبنياصف ن نم رأكث ن، ف ارختصله. واب اضو عر م تهنأ او ادع  ةطاب
م هنأ او ادع نلذيا نم ةكبري   ةسبن ن، وأاوهدم شههنأ او ادعليت ات الفاملخالوك/لسا ءت سو الاح عن
 نم دةملستمات اانلبيام. و اتقنالا عن ايبلغو  مل ،اً حقم الاتقنلال اضو عر ت مث تالاحلاتلك  عن اأبلغو 

 نو د ةتب ر يف م دةملتح األم م ا ةظوم نت مامؤسس  عتض للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالا
 اس  يم وال م،ع  الا اعلقط  ات يف الفاملخالس  لوك/ا ءس  و  ع  نغ إلب  الال ع  ديف م ط بكث  ريملتوس  ا
 (.12ول دجلا رظانحلجم )ا ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملا

 ءس و  ع نغ إلب الاق ص يف ن دوج و  عس اق و اط نل ى عثب ت  دإىل ذل ك، فق  ةفاإلض واب -208
لى ع موظفني عيت مر ت أ جبالال مقخال ن، وذلك ماءسو  دلى حعم اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا
 مل، وم  وظفنيامظ   ن  اء، وأمةب  اقر لات و اقي  ألخالامشل  ت م  وظفي  دةملتح  األم  م ا ةظوم  نق ماط ن

 نمم  دي عدلا ار. وأش مل وظفنيات ابط رال ، وممثل نينير يد، وم ةير لبش ا اردمل و ا دارةيف إ متخصص ني
 تالفاك/خمس  لو  ءت س و الاح   ع نغ إلب الا نه أادمف   عئاأي ش ر ه  م إىل عت مبالاي ت مق ر أ ج
يض وظيفته. وأشري دانم وفقاتقنض لالعر يت دلشكوى قام دمق نت وأراءاذ إجاختاي إىل ديؤ  ال اً أ

 حملتملنياوى الشكامي دل مقعجت د( قةحملتملا ة أوحلقيقيا) ملوظفنياك ت تقليص مالامليع نإىل أ
 نل ذيا مل وظفنيا ب ني دئالسا رلتصو ات. و الاحلا عن اأبلغو  ائفهم إذاوظ دانفق نم ةخشي رأكث
بلغو  نم نضي بشأاملات يف راءاتتخذ أي إج مل هنه أادهم ومفعت مبالايت مقر أج  عن داً يدحت اأ
  م.اتقنالا عنغ إلبالا نو د حيول  قوايً رادعاً ويشكل  ملوظفنيالى ع دةبش رم، يؤثاتقنضهم لالر عت
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 12ول دجلا
 غإلبالمهم اباح قيج  ر ي ن الم
 (ملبلغنيا لغري ةملئويا ةسبنلا)
 ماتقنالا عنغ إلبالاقص يف نلا تالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالاقص يف نلا ةلفئا

 ةتبر لا ةفئ

 (63) ملوظفنيا غري
 (57) ةمعالات امدخلا
 (53) نوليو د نموظفو  - ةينلفا ةلفئا

 (48) نيو دانمي نموظفو 
 (38) اليعلا دارةإلاموظفو 

 (68) ملوظفنيا غري
 (64) اليعلا دارةإلاموظفو 
 (60) نيو دانمي نموظفو 

 (58) نوليو د نموظفو  - ةينلفا ةلفئا
 (57) ةمعالات امدخلا ةفئ

 دقعلا عو ن
 (61مؤقت )

 (53) دةملا ددةم
 (49ئم )دا/رمستم

 (68مؤقت )
 (60ئم )دا/رمستم
 (58) دةملا ددم

 سنجلا عو ن
 (55ث )انإ

 (60) رذكو  (50) رذكو 
 (60) رذكو 
 (59ث )انإ

 ملعلاكز ر م
 (58) رملقا
 (49) دانيملا

 (62) رملقا
 (59) دانمليا

 ةظمنملاحجم 
 (61) ةمتوسط
 (59) ةصغري 
 (50) ةكبري 

 (65) ةمتوسط
 (64) ةصغري 
 (58) ةكبري 

ت اس    السيا نبش   أ 2017  لع    امللم   وظفني ةملي   عالا ةئياستقص    الا ةس   درالا، ةكملش    ت التفت   يش ا دةوح     درملصا
 ت.الفاملخا عن غنيملبلّ اب ةلقعملتا

ت الاح او دم شههنأ او ادع نلذيا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع نجمليبو او  -209
 دة، ومةلوظيفيا ةلفئايفهم حسب نمت تص دق اهعن ايبلغو  مل همنم ولكاتقانت و الفاسلوك/خم ءسو 

 (.12ول دجل   ا رظ  ان) ةكار ملش   ا ةظم  نملام   ل، وحج  م علاك  ز ر س، ومنجل  ا عو ن   ، و ةلوظيف  اش  غل 
 عنغ إلبالاقص يف نلاب يتعلق فيما بق كبرياتط دوجو  ملوظفنيات ات فئاتقسيم تبنّي  حني ويف
 الي علا دارةإلالق مبوظفي عملحوظ يت ناءستثا ةم، فثماتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح
ل يت ات الفئ اأق ل  نهم م نت، لك الفاملخالس لوك/ا ءس و  ع نغ إلب المهم اباقيًا جح كثري ر ي نلذيا

 يش  ري د. وق  مل  وظفنيا يس  بقهم يف ذل  ك س  وى غ  ري ال م،اتق  نالا ع  نغ إلب  الاب امه  احيتم  ل قي
" ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا"  لق بعئل تتاملستوى، إىل مسا الى هذع اسيم وال وت،التفا

 س(.ادلسالفصل ايف  اوهلناي تر )جي
ت الاحل اضو عر ت نلذيا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا نوط لب م -210
 اتيبهر و تحنلى ع، ةئيسير لاب األسباغ. و إلبالام عدب اأسب او نيبيّ  نم أاتقانت و الفاسلوك/خم ءسو 
 ةشخص  ي رطاوف/خم ايل  )أ( خمالت  اح و نلال  ى ع ايفهنتص  ن، ميك  نمالث او  عبالس  ا لش كلنيايف 
ت اانلبي   اإىل ًا نادس  تات. و اغ  لبالا عم  ل م  عالتام اظ   نيف  ةلثق  ام ع  دغ؛ و)ب( إلب  الاب ةتبط  ر م
 ةلقعملتات الاحلا، و ملوظفنيا عت مبالاملقا، و للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالا نم دةملستما

جح ر ي   ن الل ذياص األش خل  ق ابع يتلفص ل حتل يالً ا ام ه  ذد، يق اض هعراستاى ر ل يت ج  ا مب وظفني
 غ.إلبالام دعو  عسبل تشجي نت بشأاحم مقت دغ، ويقإلبالمهم اباقي
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 غإلبالا  عدل ةيئيسر لاب األسبا -ءاب 
ت الاح او دشه نلذيا نجمليبو ام ديق نأ للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالاط لب يف  -211
 عنغ إلبالا نتهم منعليت ماب( اأسب عدةمي دب )مس ح بتقاألسبام، اتقانت و الفاسلوك/خم ءسو 
يف  رظنلا نك(. ومينمالثالشكل ام )اتقنالا( و عبالسالشكل ات )الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح
 - ىر ألخا عم امهداض إحعار تت  الئيسيتنير  قسم إىل فئتنينت اهنلى أع ةمدملقا ةئيسير لاب األسبا
م اظ نيف  ةلثق ام ع د(، و لش كلنيايف  اءق ر لز اخلطوط اغ )إلبالاب ةتبطر م ةشخصي رطاوف/خماخم
 (.لشكلنيايف  ةلياتقلب اخلطوط ا) ريار لتقا عمل معالتا

 جح، أوالً ر ألالى عت سيقوم الفاسلوك/خم ءسو  عنغ إلبالايف  رلذي يفكالشخص اف -212
قبل تقي يم  ةلثقاب رةيدوج ةموثوق ةئمالقائف الوظاظم و نلات انك  اإذ ما ، بتقييمءوقبل كل شي

لشخص اأى ر  اإذ ةلشخصيا رطاملخاوف و املخا دادتز  نجح أر ملا نلشخصي. وما رخلطامل او ع
غ حس ب إلب الاقص يف نلايل يقسم التا رعلفا. و ةيفعغ ضإلبالا عمل معالتائف اظم ووظن نأ
ظم نل  ازي  ز ع، ولترخلط ام  ل او ع نت للتخفي  ف م ا وتوص  يم حتل يالً ده ويق  الع أ رةمل  ذكو ات الفئ ا
 غ.إلبالالى ع علتشجيائف، و الوظاو 
 عبالسالشكل ا
ل  يت ات الفاملخالس لوك/ا ءس  و  ع نغ إلب  الا  ع دل نو جمليب  ا اه ر ل  يت ذكا ةئيس ير لاب األس با
 (ةملئويا ةسبنلاب) اوهدهش

 
ت اس    السيا نبش   أ 2017  لع   امللم    وظفني ةملي   عالا ةئياستقص   الا ةس    درالا، ةكملش   ت التفت   يش ا دةوح     درملصا

 ت.الفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتا
 م.اظنلايف  ةلثقام انعدا راءحلماخلطوط ا. ومتثل ةلشخصيا رطاملخاوف/املخامتثل  اءقر لز اخلطوط ا  ةحظمال
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أو يشغل وظيفة مؤثرة/الشخص أعلى مين مرتبة و
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 نمالثالشكل ا
 ل    ه  اض   و عر  ل   ذي تا  اتق   نالا ع    نغ إلب   الا  ع   دل نو جمليب   ا اه    ر ل   يت ذكا ةئيس   ر لاب األس   با
 (ةملئويا ةسبنل)اب

 

ت اس    السيا نبش   أ 2017  لع   امللم    وظفني ةملي   عالا ةئياستقص   الا ةس    درالا، ةكملش   ت التفت   يش ا دةوح     درملصا
 ت.الفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتا

 م.اظنلايف  ةلثقام انعدا راءحلماخلطوط ا. ومتثل ةلشخصيا رطاملخاوف/املخا ءاقر لز اخلطوط امتثل   ةحظمال

 ةلشخصيا رطاملخاوف/املخاغ بسبب إلبالاقص يف نلا -جيم 
يسير مل او عزقه هي ر  درلوظيفي ومصافسه ومستقبله ن ةيالشخص يف محا ةغبر  نإ -213  ةئ
قص يف نل ات الع دم نحيث تك و  م،اتقنالات الايف ح اسيم وال غ،إلبالام عدب رارلقاذ اختال
 نو لكثري اى ر ي رطالى خمع عام غ بشكلإلبالاطوي نت. ويالفئا عجلمي ةسبنللى ابعغ أإلبالا

ت الاح عدةإىل  ، أ شريملوظفنياض عب عت مر ت جبالامق ويف .ةياللغ ةليعا اهنأ ةطابكل بس
ًا كث   ري   اهن   "، ألةي   ر ذيت حتايات "حك   الاحل   اغ؛ ومتث   ل ه  ذه إلب   الام ع   دل ابً اأس   ب اه  ار تبعاب ةز ر اب
ت كذلك يف الاحلات هذه أ ثري  دملهم. وقع دقو ع ديدم جتعد  أوملوظفنيا ةلاستقتهت ابان ما
، مل  وظفنياب ةلق عملتا دةملتح األم  م ا ةظوم نت مراش و نت يف مرد، وو للم  وظفني ةت مفتوح اءالق 
 .ةجيار م خالعئط إاوس اولتهناوت

، ةمعا ة، بصفةكملشت التفتيش ا دةوح استهدر ليت ا مبوظفني ةلقعملتات الاحلا عويف جي -214
 ن، وأةينملها ةملسؤولياو  ةلشخصيا ةهاز نللق ابعتت ةغ مسألإلبالا نهم أادتقاع عن نملوظفو اب عر أ
 نو ر م سيجهنأ ملوظفنياظم عم رذلك، ذك عت. ومالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالاجبهم او  نم

اً نادستاغ. و إلبالاب نير خآلاصح ن أو ىر أخ رةغ مإلبالا او رر يق نقبل أ ةيردلفا رطا للمخاً تقييم
ى ر ل يت ج ا مب وظفني ةلق عملتات الاحل او  للم وظفني ةملي عالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع دو ردلاإىل 
 رت  ؤث نأ اهنش  أ نل  يت م ا ةلشخص  يا رطاملخ ام  ل او ع نم  ةث  ثال رعلف  ا اول ه ذن  ا، يتاض هعراستا

 نطالوظيفي، ومو ا علوضا، و ةلسلطات امينايد، وهي  ال أم غإلبالا ررملوظف سيقا انك  اإذ افيم
 .ينيدانمليا للموظفني ةسبنلاب ددةحملاف علضا
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 ةلسلطات امينايد: ةلشخصيا رطاملخاوف/املخا -1 
 ع نغ إلبالاهي  ر للخطاً ضعر ت دلشكوى أشام دمق افيه نليت يكو ات الاحلاى دإح -215

 انك   اه كلم ن أ اضهعراستاى ر ليت جا مبوظفني ةلقعملتات الاحلا ؛ وتبنّي ةتبر ه منلى معشخص أ
 رلشكوى أكثام دمي، أصبح مقر هلالتسلسل ايف  ةتبر لى معوم أعملز ال علفاط يف ر ملتو الشخص ا
تانك  استهدرات ر ليت جا مبوظفني ةلقعملتات الاحلاظم عو. ومديب ما لىع ر للخطاً ضعر ت ت لق عت 
 فق ط دةح اش كوى و  اهنض م نم  نالشكوى، وكام دمق نم ةتبر لى معشخص أ عنغ إلبالاب
نليت كات اظمنملاك ر وى إىل تالشكامي دصف مقن نم رأكث رضطام. و اتقناللق ابعتت نتك مل  او ا
 اضهعراستاى ر ليت جا مبوظفني ةلقعملتاث لثالات الاحلا ويف ملهم.ع دقو عيت هنأ   ا أوهب نملو عي
 دحام شكوى و دك مقنا، هدىنأ ةتبر م ا أوفسهن ةتبر ملا نشخص م عنغ إلباللق ابعت تتانوك
 هتم.اظمنم عمل معلاهم يف عجي او ر ستما، و م خطرياتقنض العر ت

 نأ للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا نفقط م ةئاملايف  39.6 دتقعوي -216
بر لى معشخص أ عن اأبلغو  ا إذاً سلب رتتأث لن لوظيفياهم داءملهم وأع دقو ع و ينملهامستقبلهم  . ةت

بر لى معموظف أ عنغ إلبالا نأ نو دتقعي اإم نلذيا ملوظفنيا نم ةئاملايف  60.4وبذلك يبقى   ةت
 ةلق عملتات الاحل اظ م عم ويف .نيدمتأك  م غ ريهن أ أو ئه مدا وتقييم أينملهالى مستقبلهم ع ريؤث

 ىر أخ رةغ مإلبال اباً َحْتم نم سيقومو هنوى أالشكامو دمق ر، ذكاضهعراستاى ر ليت جا مبوظفني
وز األمثل( جتا ةيقر لطاليهم )ع انه كنأ رةمتأخ ةحلر يف م اكو در م أهنأ دلسلوك، بيا ءت سو الاح عن
 اءت إز راءاذ إجاختله اب نملأذو الشخص اإىل  رةشامب ةملسألاتوصيل  امبر ، و ةيدلتقلياغ إلبالات او نق

 (.اءضعألاول دلا أو مالعإلائط ا)مثل وس ةجيار ت خاغ جهإبال أو تالفاملخاتلك 
ل ى عس ب ناملتا لسل  غريا لتأثريا ةحظمال نم دب ال ،ةلسلطات امينايدى تقييم دول -217

ث انإلا ةلبي اغ ن، ف  للم وظفني ةملي عالا ةئياستقص الا ةسدرالالى ع جمليبنيا بني نت. ومدالسيا
غ. إلبالا عن نعنمتا( ةئاملايف  51.4ت )الفاسلوك/خم ءت سو الاح دنشه نهنأ نيادعيت لالا

 نض  هعر ت نيدعي  نهنت، لك دالس يا غ ب نيإلب الات الع د مدينت  نغم م ر ل ال ى عل ك، و ذ عوم 
ياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا رلذكو اب ارنةغ مقإلبالابسبب  انألْحيام يف أْغَلبِّ اتقنلال . ةئ
 نت، ماغلبالاليت تتلقى ات اجلهاحظه تال نبغي أنوي قلق للمفتشتني ارشكل مث رألما اوهذ

 سل.الت ايب و در لتا ةقير يل طعدأجل ت

 لوظيفيا علوضا: ةلشخصيا رطاملخاوف/املخا -2 
ت لى مستوايعأ ن، ف للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع دو ردلاإىل ًا نادستا -218

( ةئ املايف  67.9م )اتقنالا( و ةئاملايف  63.2ت )الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالاقص يف نلا
 نبو در ملت ا، و نو دق عاملتا، و نيو ار ستش الاف يهم  ن، مب مل وظفنيا ت غريافئ بني  َكبريدّ إىل حَ  ديوج
، ةظومنملاق اطنلى ع. و دةملتحاألمم او ع، ومتطو ةينلفا ةلفئا نم نئو دملبتا نملوظفو ا، و نخليو دالا

 اه  ذ عتف ر ي نجح أر مل ا ن، وم مل وظفنيا غ ري ةيف فئ   ةمل عالا ةلق و ا نم  ةئ املايف  45و حن ف نّ ي ص 
 ةصح للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالات توأثب. (2)لتمويلات اهاجتاو  نةمليز ابسبب  رقملا

ت دقو عب نملو عم يهنإ الو اق نلذيا ن، ألدقو علا عو نم كذلك حسب أاقر ألاهذه  يض او ر ذك ةمؤق  اً أ
تّ اجح ر ملا غري نم نأ  س لوك ءت سو الاح نو ديشه نلذيا ةسبنغ، وتبلغ إلبالاب ايقومو  نأ ةْلب َ
 يل.التو الى ع، 67.8و 60.9 اهعنلتبليغ ا نو د ماتقان أو
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 غري ن، ف ينملهاملستقبل او/أو  ةيشعملاب اأبسب ةلقعملتا ةلشخصيا رطاملخاحيث  نوم -219
ل  وظيفي اهليك  ل ا دىنيف أ نو ن ويكو  ةئفهم مؤقت  امله م ووظ  ع دق  و ع نتك  و  ع  ادة م ا مل وظفنيا

قنلال أكب رةض بصو عر لتال احتما ملوظفنيا جه غريا. ويو هم أصالً دلوحظ وجو  ا، أذةظمنللم م ات
ئهم راظن عم ارنةملق" ابداءلسو ا ةئمالقايل يف "التجهم ابدراملهم وإع دقو ع ديدم جتعدملتمثل يف ا
 اءحنأ عجي نم نموظفو  دت، أكبالاملقا ناءأث ويف اً.رار ستقا ري أكثدقعالتاهم عوض نيكو  نلذيا
 ةض  عر ص األش خا ءه ؤال نيك و  نأ نهم م  خش يت ع ن اب و عر ، وأمل  وظفنيا ف غ ريعض  ةظوم نملا
 يف ذلك. نغبو ر ي ال ا أوهعنغ إلبالا نو عيستطي ال همنت ولكالفاملخالسلوك/ا ءت سو الاحل

ى ر ل  يت ج  ام اتق نالا نم   ةي  احلمات اس اص  ف سين نأق ل م   نإىل ذل  ك، ف    ةفاإلض واب -220
ت اسار ملما ر، مؤشاينلثالفصل ا رظان) ملوظفنيا ت غرياملختلف فئ ةياحلماهذه  ريوف اضهعراستا
 ت،اقيألخاللق ابعملتايب در لتال اإكم ملوظفنيا لى غريعت اظمنملاط تشت  وال (،1-5لفضلى ا
ى ر وتم. اتقنالا نفسهم منأ ةياأقل حلم ارديهم مو دل نغ وتكو إلبالا ةبكيفي ةفعر لهم أقل معجي مما
 ى إىل ت   وفريعتس   نبغ  ي أني مل  وظفنيا غ  ري نت م  افئ   ايهدل  يت ل  ات اظم  نملا نأ انملفتش  تا
ت، اقي  ألخالال ايب يف جم  در لت  الوص  ول إىل اتت  يح هل  م  نص وأاألش  خا ءت هل  ؤالالوم عملا
 نيك  ن مل، إمل وظفنيا   لتشمل غرياتقنالا نم ةياحلمات اساقيح سينيف ت رظنت نبغي أنوي

 .لعلفمت اب دذلك ق

 3 ارإلطا 
 ينيدانمليا للموظفني ةسبنلاب ددةحملاف علضاأوجه 

يف  52 ن، ف للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالايق ر ط عنت عليت جات اانللبي اً وفق 
، اهعن ات وأبلغو الفاسلوك/خم ءت سو الاح او دم شههنأ او ادع جمليبنيا ينيدانمليا ملوظفنيا نم ةئاملا

يا نملوظفو اض عر . ويتاهعن ام وأبلغو اتقانل عاألف اضو عرّ م تهنكذلك أ  ةئاملايف  40 روذك نمل  نيو دا
فر تتسم اب اعو/أو يف أوض ةتب صغري ا، ومكةئيان عقاملهم يف مو ع ةتيجن ددةف معألوجه ض  اعت
 ةلق عملتا 17 الت الاحل ا. و اعز ن لا ع دب م ا اع أوز ن لاطق ن امث ل م ةص اخ رةبص و  ادإلجه امس توى 
نتب ميامك نبقليل م اصفهن نأقل م انك  ةكملشت التفتيش ا دةوح اضتهعر ستاليت ا مبوظفني ، ةيدا

ظ احلفلق ابعت تتايدحت عنت الاحلابتلك  ينيعنملا عث جيد. وحتينينوط مبوظفني اظمهعلق معوت
ت ايدك حت  ن ا، وهةخلصوص يا نم ًا دو دم ًا در ق  م ل يف مكت ب ص غريعلا رحي ث ي وف ةير لس ال ى ع
 عقاو  ويف غ.لإلبال ةزملالا اردملو ات و الومعملالوصول إىل ا ةيدو د، ومةلسلطات امينايد ةجهامو 
 ةير لسايف  رةثغ دوجو  عن اثو دحت دانمليا نم اردةلو ات الاحلاب ينيعنملا ملوظفنيا ةلبياغ ن، ف رألما
 ه.أتثري  ةقمات إىل مفدأ أو ماتقنضتهم لالعر 
 تالومعملافس نلى عاً ئمدا نحيصلو  د الق ينيدانمليا ملوظفنيا نإىل ذلك، ف  ةفاإلضواب 
ئهم يف راظنل ةحامت نليت تكو ات اقيألخالاب ةلصلات اذ عضياملو اب ةلقعملتات الاتصالامستوى  أو
يها ةجلها أو هعنغ إلبالابغي ني رة ماو ر لضاب نلمو عي ال مث، فهم ن، ومرملقا  غإلبالا اليت يوجه إل
 ةلق  عملتات الاحل ايف ًا وض  وح رأكث  رألم  ا اه ذ انمهم، وك  دعل  ةح  امت نتك و  دل يت ق  ا اردمل و ا أو

م ات، قالاحلاتب. ففي هذه امك اءؤسر لق بعت تتانوك دانمليا نم اضتهعر ستاى ر ليت جا مبوظفني
 رخآمكتب إقليمي و/أو موظف  ة أوباقر لل انغ كيهتم، إببالهواي عنلكشف ا نو د، نملوظفو ا
 نم   دب  ان الت، ك الاحل  اظ م عم ويف ي.ر لقط اي  ق ر لفا نم ل ض معي دةملتح  األم م ا ةظوم نمل عب ات
 رم، ذك  اتق انث دح  امعن دغ. و إلب الايف  ينيدانملي  ا مل وظفنيا اعدةملس  نير خ آص ال أش خخّ دت 
 نأ انتملفتش  اح ه. وتق  ت عن  غ إلب  الا ةملي  عم امت إلئ  م ملالام دعل  ال  ى ع احيص  لو  مل مهن  ظمه م أعم
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 مل   وظفنيا ةي   عل ولتو اتص   لال ددةت م  او دأ ةي   دانت   ب ميامك ايهدل   يت ل  ات اظم   نملاث دتس  تح
 .عبرالالفصل ايف  اردةلو ا 5 ةلتوصيا عتسق مي مبا ،امهدليت تستخامل علات الغ عجبمي ينيدانمليا
غ إبال نم ملوظفنيا نم متكّ اأحك عبغي وضنه، يالعأ نةملبيا، مثل تلك ةنَ ي ّ عَ وف مر ويف ظ 
 انك   ات، ح ىت إذالفاملخالس لوك/ا ءس و  ع ني ر لقط ا ديعلص ال ى ع دةملتح األمم ا ةظومنم ادةقي
 .مل  وظفنيا اركب   دض   ةملوجه ات ادع  اءلال ةس بنلاب ةص  اخ - ىر أخ  ةظم  نم نم  ةلوظيف  اغل اش 
 ذل ك، عم. وم داع  رو دب  ةي اعطو  دةملتح الألمم  نملقيمو ا نسقو نملا عضطلات، الاحلاض عب ويف
يآلوصول إىل ا نم ملقيمنيا سقنينملا نمتك ةمسير ت وتوكوالر ب أو تراءاإج دتوج ال  ةلاءملسات ال
م وظفي  نم عليت تقات الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح عنغ إلبالاأجل  نت مالالوكاب ةصاخلا
 .دةملتحاألمم ا ةظومنمل عةبى اتر ت أخالاوك
غ  إبال نم ينيدانمليا ملوظفنيا نت متك  راءاإج على وضع  عالا ألمنيا انتملفتشاحتث  
بتوفريراءاإلجام هذه دعت، و دعاءاالا عن دلبلايف  دةملتحاألمم ا ةظومنموظفي م اركب  ت 
 ف تيس  ريدئ م، هب ملالاح  و نلال ى ع ةباس تجالا نم   لنيملس ؤو ا اركب   ز  لتمك  نيل الايب در لت ا
  . اتقنالا نم ةياحلماو  ةير لسا انوضم اهعلسليم مامل عالتا

 ةهلويا عنلكشف ا نو دغ إلبالات ارا: خيةلشخصيا رطاملخاوف/املخالتقليل  نةملمكات اليآلا -3 
 عنغ إلبالا بني نةز املو ا دعنه نإىل أ للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالائج اتن تشري -221
ة لوظيف ا داني إىل فقديؤ  دلذي قام اتقنالا نم ةلشخصياوف املخات و الفاملخالسلوك/ا ءسو 
م ع د ارختت  ةألغلبي ا ن، ف  ينمله املس تقبل اب رارإلض ا داء أويف ل ألعل ى تقي يم ض عحلص ول ا أو
 نخوف م نو د ملوظفنياف ر يتمثل يف تصاً فياإضًا ر جه خطات تو اظمنملا ن أعيني اغ. وهذإلبالا
 عيش ج مم ا ،ةجلس يمات الف املخا أو لس لوكا ءت سو الاح عن اي بلغ فيه ة الظمنب يف ماقعلا

 نك قلي ل م ن ا. وهةظم نملا عةبس م ررلض اس لوك ويلح ق  ءت س و الاح  على وق و ع بشكل أكب
 عجلمي مدعلاو  ةياحلما نم دملزيا رتوف نأ اهنشأ نم اجهار وخ ةظومنملاخل دالفضلى ات اسار ملما
 م.اتقنلال ةضعر  رهم أكث نم ةصا، وخبملوظفنيا

ت اسار ملما نم عدي ةهلويا عنلكشف ا نو دغ إلبالا ن، ف اينلثالفصل ايف  ردو  اومثلم -222
اً ضعر ت رألكثاص الألشخ ةياحلما ريوف نأ ن( وميك3-1لفضلى ات اسار ملما رمؤش رظانلفضلى )ا

لسلوك/ ا ءسو  عنغ إلبالالى ع ردلفا درةهو ق ةويهلا عنلكشف ا نو دغ إلبالام. و اتقنالا رخلط
 ءس  و  ع نغ ل بالاتقب ل تلق ي  ةظم  نملا نهويت ه، أي أ ع نح ا إلفص اإىل  ةج احلا نو دت الف املخا
 ناءستثت )اباظمنملاظم ع، تقبل مرضاحلالوقت ا ويف لشكوى.ام دمق ةبطه هبوير  نو دلسلوك ا
فاملخالسلوك/ ا ءسو  عنت اغلبالا( تلقي ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملات و الاتصويل لالدلا ادحتالا ت ال
 ادحتالا، و ةأر للم دةملتحاألمم ا ةت )هيئاظمنك مخس منا، وهاميهدمق ةهوي عنلكشف ا نو د
 دةملتحاألمم امج رانئي، وبامنإلا دةملتحاألمم امج ران، وبةمليعالا ةلصحا ةظمنملي، ومعالاي ديلب ا
فاملخا عنغ إلبالام دعت تامدخ نمو ديق نجيو ار خ نو دقعامت ايهدز( لدإلي ابعينملاك ملشت ا ت ال
 يف ناً ممك نيكو  د الفق ةهلويا عنلكشف ا نو دم اتقنالا عنغ إلبالا أما .ةهلويا عنلكشف ا نو د
ملشمول اط اشنلا ديدتتطلب حت عادة مات الاحلاهذه  نم، ألاتقنالا نم ةياحلمات الاظم حعم
 ت كشف هويته. مل م شكوىدملق ةياحلما توفري ةظمنلى أي معب علصا ن، ومةياحلماب
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ويل دل ا دق نلاوق ندويل وص دل اك ن لبا نم ك ل م دى، يس تخر ألخ ات اظمنملا بني نوم -223
بالات تتلقي اوز التجا عنغ لإلبال نةخاتقوم بتشغيل خطوط س ةجيار خ دةقعات متاجه ت اغل
 بع  ةتفي اهلات اثادحمل ا ع دد ادملبلغ. وز ا ةهوي عنلكشف ا نو دت الفاملخالسلوك و ا ءسو  عن
 2015 ن عامم ةلفت ال خال ةئاملايف  20 ةسبنويل بدلا دقنلاوق ندص بصاخلا نخالساخلط ا

 ينو إللكت ا ديلب ا بعل احتيات امليعلق بعتتاً عوى شيو الشكا رت أكثان، وك2016 عام إىل
 نم  عو ن لا اه ذ عف د دويل(. وق دل ا دق نلاوق نديف ص موظفني ةصف نتحلو نص يالق أبشخع)تت
 حليل.اهذه  ةجهاملثلى ملو ا ةلكيفيلق ابعيت رطاحتليل خم راءويل إىل إجدلا دقنلاوق ندط صاشنلا

تفي اهل ال اتص الا. فخ ط ةثل ات ممالي آ ايهدل يت ل ا ةكار ملش ات اظم نملا نم  عددك ناوه -224
ك ملش ت ا دةملتح األمم امج رانب تبعلذي يا، ةمليعالا ةلصحا ةظمنص مباخلا ةهاز نلا نبشأ رشاملبا
أي  ع  ن ةومس تقل ن  ةمآ ةيق ر غ بطلإلب  ال ةلي آ رفي ه، ي  وف نيدق  عاملتا اءكر لش ا نز م  دإلي  ابع ينملا
م دتق  ةم دخ عن ارةبع نخالساخلط ا ا. وهذةمليعالا ةلصحا ةظمنلق مبعتت اياقض نوف بشأاخم
 ةمليعل خال نم ةمليعالا ةلصحا ةظمنم اهتار ختا ةفمت  ةكر ش اهر يدجي تار خلا دقعالتايق ر ط عن
 ةظم نم عط الا دي دلتحال ى وج ه ع رحيظ  ةم دخلاهل ذه  ةم دملقا ةجله ا عم مملب ا دقعلا. و ةفسينات
ه، وه  ي تقب   ل تلق   ي ن   م نل  ى إذعحلص   ول ا نو دلش   كوى ام دمق   ةل  ى هوي   ع ةملي   عالا ةلص  حا
تف، اهلايق ر ط عنت  او نث قيق ثالر ط عنغ إلبالا ن. وميكةهلويا عنح ا إلفصا نو دت اغلبالا
 دةملتحاألمم امج رانب دقعات. وتنت نإلالى ع ارةستما ةبئعيق تر ط عن، و ينو إللكت ا ديلب ا بعو 
غ إلب الاص الألش خ ن، وميك اعةلس ا دارلى م عللخط  مشغلني رتوف ةصاخ ةكر ش عئي مامنإلا
غالشكا ةجر تف تاهلا بع نشفويو  نجو )يتوىل مت  ةلغ 100 نم رم أكثداستخاب ت اوى إىل ل
ينم نخاك خط سنا(. وهةباقر لاإىل مكتب  ةمكتوب ةسخنمي دتقو  ةلصلات امل ذعلا ه ر يدفصل 
 .ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ دةئائي لفامنإلا دةملتحاألمم امج رانب

لكشف ا نو دغ إلبالا ةمدخ لتوفري ةجيار خ ادرمبص عانةستالا نأ ةحظملهم مالا نوم -225
 د، قعقالو ا ويف .ةلوظيفاهذه  ةيديف أت ةليعالفاو  ةلاءملسا انلضماً سياأساً طر ش عدي ة الهلويا عن
 نذل ك، فم  ع. وم ةلتكلفا ةهظاب ةلصغري ات اظمنللم ةسبنلاب ةجيار خ ادرمبص عانةستالا نتكو 
 ةيقر مل بطعت ةهلويا عنلكشف ا نو دغ إلبالاب ةلقعملتا ةئمالقات اليآلا نأ نم دلتأكاي ر و ر لضا
لى ع علتشجيا ةبغي اويج هللت ايتم  نت، وأافلاملخالسلوك/ ا ءسو  عنغ إلبالالى ع عتشج ةلعاف
مله م ا نهتم. وم ه واي ع نتكش ف  ل ن تاغ لبالا نأب مل وظفنيا نةتتم طمأ ن، وأاهنم ادةستفالا

مي د، ومقملوظفنيا ، وغريملوظفنيال عغ وجإلبالا املثل هذ ةضحات و اليآت و او نق دوجو اً أيض
 .الم هبعلى ع، ةئيامنإلا ةشطنألا نم نيدملستفيات، و امدخلا

ت، الاتص  ويل لالدل  ا ادحت  الا، و ةولي  دلا ةي  ر لبحا ةظم  نملات فق  ط )اظم  نم عب  ر ك أن  اوه -226
)مث  ل  ع ددةت متالي آت و او ن ق رت وف ال ويل(دل ا دينمل ا انلط ري ا ةظم ن، ومةولي دلام ل علا ةظم نوم
م اقر ت وأاراستما أو ،نةخاس ةتفياخطوط ه أو ،ةجيار خلاو  ةخليدالات نت نإلا ةلى شبكعت ابابو 
 نأب ةكار ملشات اظمنملا نم ديعدلات ادأف حني ويف .ةهلويا عنلكشف ا نو دغ كس( لإلبالا ف
 تاظمنملاهذه  نم ديعدلا ن، ف ةهلويا عنلكشف ا نو دغ لإلبال عددةت متاليآت و او نق ايهدل
فيات و/أو امدخلامي دومق ملوظفنيا عجي عتطل مل ا أوهتاسايف سي ارخلياج در ت   مل لى ع نيدملست
 .ةلعاف رةت بصو اراخلياه هذ
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 اؤهاشنبغي إنلفضلى، ويات اسار ملما نم ةهلويا عنلكشف ا نو دغ إلبالات اليآ عدوت -227
 نبغي أن. وياهنم ادةستفلال ددةت موتوكوالر ت وباو نق ةحإات عم ةمعالات اسالسيايف  اجهدراوإ

غ إلبالالى ع علتشجياجل أ نم نو دملستفيات و امدخلامو دومق ملوظفنيا وغري نملوظفو ا اي بّلغ هب
 ذلك. لوال نيبلغو  د الق نلذياص الألشخ ةسبنلم اباتقنالا رطاوتقليل خم
يق ر ط عنت الفاملخا عن ملبلغنيا ةيام محاظن ةليعاف ةليالتا ةلتوصيافيذ نزز تعي نأ عويتوق -228
 .ةهلويا عنلكشف ا نو دغ إلبالات او نت وقاليآ رفاق تو اطن عتوسي

 8 ةلتوصيا 
 ، حبل  ولايكفل و  نأب دةملتح األم  م ا ةظوم نت ماملؤسس  في  ذينينلتا اءؤس ر ي للبغ ني 
 ع  نلكش ف ا نو دت الفاملخالس لوك/ا ءس و  ع نغ إلب الات او ن ق نتك و  ن، أ2020 ع ا 
؛ ةظمنملامل يف علات الغ عجبمي ةحا؛ )ب( متةملعاوأصحب   اؤهاشنكتمل إا : )أ( ةهلويا

 اهتاس  ايف سي ةج در ( مد؛ )نيدملس تفيات و امدخل امي دومق  مل وظفنيا عول مجي ن ا)ج( يف مت
 ق.اطنلى ع رةشو ن؛ )ه( مةلصلات اذ

 تامليعلائف و الوظاظم و نلايف  ةلثقا  عدغ بسبب إلبالاقص يف نلا -لدا 
تلخيصه للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالال ت خالعليت جات اان للبياً وفق -229  اومت 
م هن  إ الو اق  نجميب  و  اه ر ل يت ذكاغ إلب  الام ع دب اأبس  ب ل قيتع فيم ا نمالث  او  عبالس ا لش كلنيايف 
  رةمل  ذكو ام ل او علا نم   ةئ املايف  55.5 نم، ف   اتق انت و/أو الفاس  لوك/خم ءت س و الاح   او دش ه
مث  ل ه  ذه  عظمت  ه م نت يف مالس  لطاظم و نل ام  ل عات ةلي عاجملي  ب يف فا ةم ثق  ع دل  ق بعت تتان ك
م ل او عغ إىل إلب الام عد ازو ع نلذيا جمليبنيا نم ةئاملايف  49.0 ةسبنذلك ب ارنت. وي قالاحلا
قص نلا. وسيظل ةضعار مت مل غرياو علاهذه  ن، ف اً فآن ردو  ا. ومثلمةلشخصيا رطاملخاب ةلقعمت
 ةلثق  ا رتت وف ا مل، إذدةملتح األم م ا ةظوم نت مامؤسس   ع يف جي اً ئيس ير قل ق  درغ مص إلب الايف 
 نل ذياأولئ ك  أم ا ت.الف املخا ع ن ملبلغ نيا ةي اوى ومحالش كا ةجلعامل ةئمالقات السلطاظم و نلاب

 نو عيس دهتم، فقاظمنخل مدا ةئمالقاظم نلايف  نيثقو  ال همنت ولكاغلبالامي دبتقاً حق نيلتزمو 
 خلي.دالا ديعلصالى عق الى إخفعل دي مما ،ةجيار ت خاإىل تبليغ جه

 ةئاملايف  51.4ب عر ، أللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا بني نوم -230
بفعاهتم للتاظمنيف م امول هبعملات راءاإلجات و امليعل( اباً كلي أو اً ثقتهم )جزئي عنفقط  يعامل   ةل
 ةس   بنلاب ةئ  املايف  40و 35إىل  ةس  بنلافض  ت ه  ذه اخنت، و الفاملخالس  لوك/ا ءم س  و اعم  ز  عم  

 ب   ني ةئ  املايف  43.5يل، وإىل الت  و ال  ى عحلج  م، ا ةملتوس   طاو  ةلص  غري ات اظم  نملا نم   للمجيب  ني
 ةئاملايف  47.5 رم، حيث ذكاتقنالاب يتعلق فيماذلك  نأقل م ةلثقات العدت مانت. وكدالسيا

توفاظمنيف م امول هبعملات راءاإلجات و امليعلا نيف أ ةلثقايهم دل نأ جمليبنيا نفقط م هلم  رهتم 
 34إىل  ةسبنلاضت فاخنت، و الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح عن اأبلغو  ام إذاتقنالا نم ةياحلما
 39.5يل، وإىل التو الى عحلجم، ا ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملا نم للمجيبني ةسبنلاب ةئاملايف  36و
 ت.دالسيا بني ةئاملايف 

قا ةيعو نلات اانلبيا، وكذلك اءوخب  موظفني عت مر ليت جات بالاملقا وتبنّي  -231  نم اةملست
ئف الوظ اظم و نل ايف  مل وظفنيا ةثق  دةزاي ن، أاض هاعر ستاى ر ليت ج ا ملوظفنياب ةلقعملتات الاحلا
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لس اوجم  ادةلق اب ان ج ن م  ق وايً اً مالتز او  رةفاومتض ةملاش دغ تتطلب بذل جهو إلبالاب ةتبطر ملا
 ةضحايف و عار ت نتتضم ةملاش ةلاءمس رأط عيت  وضآلالى ع دجلهو اكز ر ت نبغي أن. ويدارةإلا

 يتعلق فيما ةفيالشفم ابالتز الا؛ و ةمليعلاو  ةهليكليا نيحيتنالا نم ةئيسير لائف الوظا ةليستقالا نبشأ
 اءس  ر ى إر أخ   ارةب  ع، أي بملبلغ  نياغ وحتم  ي إلب الال  ى ع عتش  ج ةل  عاف ادةقي   دئج؛ ووج  و ات نلاب
 ".ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا"

 ةيوينب ةمسأل امل بوصفهعلايف  ةليستقالالا -1 
 ءس   و  ع   نغ إلب   الاب ةتبط  ر ملائف الوظ   ال س   تقالا نل   ث، ف   الثالفص   ل ايف  ردو  امثلم   -232

 غري ةطالوسام و دعلا م وتوفرياتقنالا نم ةياحلما ت وتوفريالتحقيقام، و اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا
 ةمس اح ةمل(، تكتس ي أمهي املظ ا وأم ني ةب اقر لات، ومكت ب اقي ألخالا مكتب داً يد)أي حت ةمسير لا

 ا"، مثلمة"مستقل ةظمنملايف  ة ماوظيف نأ نالعيكفي فقط إ فال .ةلاءموثوق للمس ارإط دلوجو 
فا نتكو  نجيب أ ن. ولكةلاءملساب ةيعنئف ماوظ ايهدليت لات اظمنملاض عل يف باحلاهو   ةلوظي
ل ث، الثالفص ل اإلي ه يف  ارملش اي ف عر لتا ع م اً ، متش يةمس تقل ن لكي تكو اً مليع و اً هيكلي ةمهيأ

 .ادةلقياو  دارةإلاب انج نم ماحت ا عوض وماً مامت ةمفهوم اهدو دوح اهدقيو  نتكو  نوجيب أ
 نم     دي   عدلال ، وخ   الاض    هعراستاى ر ل   يت ج   ا مب    وظفني ةلق   عملتا 17 الت الاحل   اويف  -233

لسبب ال هو ستقالالاض إىل ملفت ا أو حلقيقيا ارفتقالا ن أرَ ذ كِّ  ما اً لبا، غملوظفنيا عت مبالاملقا
 رأاث م  ا اً ى. وكث  ري ر أخ   رةغ م إلب  الا ع  ن يهمن يث أو غإلب  الا نم   مل وظفنيا ن  عل  ذي ميائيس ي ر لا
، يف اهر يار م تقدمل تقاملظا وأمني ةقبراملات ومكتب اقيألخالامكتب  نأ اهادمف ةحقيق نملوظفو ا
 ةس يالسيام ل او علاب رتت أث دئف ق الوظ اه ذه  نيل ف  الت ، وابةظم نملائ يس ر ت، إىل اظمنملاظم عم

ص الق أبشخعو/أو يت اء لِّْلَحيَ اً شادِّ خَ  دعاءالا انك  اص إذابشكل خ رض للخطعر تت نأ نوميك
ت اومس ؤولي ارو دم أاحت افهم و  ادةبغي للقن، يةلياملثا ةحينالا ن. وماليعلا دارةإلالى مستوى ع

 اءض عوأ مل وظفنيا اركب   نهم مإىل غري  افسهنت عالتوقاقل هذه نم، و ئف بشكل اتالوظاهذه 
 .ةفياإض ةباقر  او ر يوف نئف وأالوظاهذه  ةيلستقالا اززو عي نبغي هلم أني نلذيا، دارةإلالس اجم

 عت م  بالاملق ا ن  اءأث ةم دملقا ةألمثل ا ع  دد اءلقل ق إز اب رو علش ا ع  ن انملفتش تاب ت عر وأ -234
 ملعلال يف ستقالالاتقويض  ن، بشأمبوظفني ةلقعملتا 17 الت الاحلاض عراستاى دول ملوظفنيا
و/أو ختفي ف  ةلاءملس اب ن لتج ةول ايف م نير يدمل ا ارب كب انج نليه مع لتأثرياهله و/أو اجت أو
 .الي   علا دارةإلا دت ض  دع  اءا اباً يب   ر ئ  م تقدال  ق بش  كل عتت ةألمثل   ات ان  . وكعةلس  ماب رارإلض  ا

تائيس ر لا دد، همبوظفني ةلقعملتات الاحلا نم اضهعراستاى ر ج ددةم دةحاو  ةلاح ويف فيذي نل
ص ابش كل خ   رتض  نأ اهنش أ نم   انوى ك دع يس قط  ا ململ  ه إذع دق ع دي دم جتع دملوظ ف با

 ةير س ادرمص عنلكشف اأجل  نملوظف لضغوط ماض عر ى، تر أخ ةلاح ويف .ةظمنملا عةبسم
 رش ات بش كل مبدع اءاالا عمل معالتا نم ةظمنفيذي للمنلتائيس ر لا نت حىت يتمكّ دعاءالال
 .أكب رةبصو 
 ألفضل اً وفق ئفالوظامل هذه ع ةليستقالا انضم نلث، ف الثالفصل ايف  ردو  اومثلم -235

ألمم ا ةظومنت مايف مؤسس ةليعا ةحيظى أبولوي نبغي أني ةسخرالا ةينملها يريعاملات و اسار ملما
ت وتوكوالر وب ملوظفنيا عم رشاملباصل اللتو  ةضحات و او نق دارةإلالس اجمل نيكو  ن. فيجب أدةملتحا

 .ةظمنملائيس ر  دض ةمدملقات دعاءاالا عمل معالتاحل و املصاب ار تض نم دللح
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 نأ رةو ر ل ى ض ع انملفتش تا ددل ث، تش الثالفص ل ايف  4 ةلتوص يامي دإىل تق  ةفاإلض واب -236
 ةملسؤوليا فيذينينلتا اءؤسر لاحتمل  نئف وأالوظال هذه ستقالات رامؤش دارةإلالس اض جمعر تست
مي دبتق  ةوط ملزم ر ش  دي دحت في ذينينلتا اءؤس ر لال ى عًا ل. وجيب أيضستقالالا اهذ انضم عن
 ةمدملقات دعاءاالا عمل معاللت ةسبنات ماليآ أو تاو نق ينيعئف وتالوظاهذه  عن ةوينس ريار تق
 .املهع ةليستقالالى ع رتؤث دليت قا ةلصلات احل ذاملصاب ار تض اياقض نذلك م وغري اهدض

 ةظومنملايف  ةلثقا ناءلى بع اعدةئج للمساتنلات و الاحلا اءإز  ةفيالكا ةفيالشفاإىل  ةجاحلا -2 
ألول ام    ل عالا نإىل أ للم    وظفني ةملي   عالا ةئياستقص    الا ةس    درالال   ى ع نجمليب    و ا ارش   أ -237
 ةلثقام عدت هو الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالام عدتبط بر ملا( جمليبنيا نم ةئاملايف  66 هر )ذك
غ إلبالا م بنيافصان ةلاجح إىل حر ألالى ع . وذلك يشريةيدت جمراءاذ إجاختاب ةظمنملام ايف قي
بق ا. ويتط ن اةجلا ةقب عات و/أو مالفاملخالس لوك/ا ءت لوق ف س و راءاذ إج اختات و دعاءاالا عن

 رذك  ةظوم نملاق اطنلى عيت ر ت أ جبالايق مقر ط عن اهعليت مت جات الومعملا عمًا ذلك أيض
هم ر غ هو تصو إلبالاب ملوظفنيام ام قيعدئيسي لر لالسبب ا نت أاقيألخالاض موظفي عب افيه
 .دئالفو ا نو دفقط  رطاملخا او ر م تصو هن، أي أءشي ث أيدحي لن هنأب

 حتسني اهب نليت ميكا ةلكيفيا عنت بالاملقاهم عت مر ج نلذيا نملوظفو اس ئل  امعندو  -238
ت، الاحلائج اتنب يتعلق فيما ةفيالشفا نم دإىل مزي ةجاحلاإىل  نو لكثري ا ار، أشةهاز نلاو  ةلاءملسا

 ةيدار ت إراءايف ذلك أي إج مبا ئج،اتنلات و اجاتنستالات و دعاءاالالى ع ءلضو اتسليط اً ديدوحت
ع  ادة ل  يت ات، الاحل ا نوي ل بش  أاألقات و عائالش  ا ارتش  ناب مل وظفنياض ع  ب اد. وأف اذه  اختاي تم 
ي يف دي ؤ  نه أنش أ نت م الاحل ا ع ن ةحلقيقي ات الوم عملا رش ن نإ الو ا، وق ةقيق د غري نتكو  ما
 ع    ن نالع   إلاي   ق ر ط ع   ن رادعم   ل ك   علا، و ةظم   نملايف  ةلاءملس   ا ارزي   ز إط   عفس   ه إىل تنلوق   ت ا
 دأح   ار. وأش اع دلقو ا اتهك و انم هن ثب ت أ نل ذيا مل وظفنياخت  ذت حب ق ال يت ا ةي دار إلات راءاإلج ا

 نتتضم ةئماق رشنألوىل ا رة  "مت للمناً لعشطته نأ رشن ةسا سياً يثدختذ حاه نإىل أ ةباقر لاتب امك
 ملوظفنياإىل  ةقوي ةلاسر سل ذلك ر أ د... وق ةضياملا تنينلسا ةل فت ضت خالر ليت ف  ات اءاجلز ا
 ".قباو علاجه اخيط  سيو  نم نأ اهادمف

أفض ل  نم ه و م اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات التحقيقائج اتن رشن نإ -239
. وهذه اءضعألاول دلاظم عيف م ةمعالات املؤسسا أو صاخلا اعلقطايف  انأك اءت، سو اسار ملما
 يتعل   ق فيم  ا ةير لس   ا ةي  اأج  ل مح نم    ددةت م  الوم  عم اه   نحت  ذف م ن  الع رش   نل  يت تا ريار لتق  ا
 ريوف ة مباملاوش ة، وهي مفصلاءسو  دلى حعوى الشكاب التحقيق وأصحا عص موضو األشخاب
أجل  نت، مالفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات دعاءات لالاظمنملا ةباستجا عن ةفيات كالومعم

 .ةلاءملساو  ةفيالشفابتحقيق  نكمم دم إىل أقصى حالتز الا انضم
حيث  نم نةيامتب اهنولكاً نلع رشنت ةقوي ريار تق عدادإب ةكار ملشات اظمنملاض عوتقوم ب -240
 ةيبي   دلتأا بريدالت  ا ع  ن وايً نس  ًا ر ي  ر ئي تقامن  إلا دةملتح  األم  م امج رانب   رش  ن. وياهاو دوج   اه  امتو 
ًا ر ول حصناويت ديعب دمل حلاش رير لتقا ا. وهذةبقالسا نةلسال خال ةملتخذاى ر ألخات راءاإلجاو 
ألمم امج انلب  نيعب)ات موظفني دت ضادعاءالى عطوي نت تالاح نت بشأر ليت جات التحقيقا
ألم م امج رانب  نم  ي نيعمبوج ب كت ب ت ةمل عالاى ر ألخ ات اانلكي ات و الالوكائي و امنإلا دةملتحا
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لس  لوك ا ءس و  ع  ةطبي ع نيل ص ات وتفالات للح  اءاإحص  ري ر لتقا نئي(. ويتض  مامن إلا دةملتح ا
 ت.الاحلاهذه  اليت أفضت إليهائج اتنلاويشمل  اً،حقال ةملتخذات راءاإلجاو 

ق وايً نساً ر ير ت تقالتحقيقات و اباللحس ةخليدالا عةجرايسيف للمنليو امكتب  رشنوي -241 م دي
تا نت. ويتضمالاللحاً يفنت وتصر ليت جات التحقيقا عدد نفيذي. ويتضمنلتاجمللس اإىل   رير قل
يهانليت ائج اتنلا اعو نوأ ايالقضالفصل يف ا عنت اءاإحصاً أيض يل املا رألثا عن ، فضالً اتهت إل

ت الومعج كمدر ت   اهن، ولكةملتخذات راءاإلجاو  ةيبيدلتأا بريدالتا رير لتقا نت. ويتضماللتحقيق
 ت.الاحلا نأبش ددةصيل ماأي تف أو تالفاملخا أو لسلوكا ءسو  اعو نإىل أ ارةإلشا نو د ةئياإحص
 ري  ر لتقا(، يف دةملتح  الألم م  ةم  عالا ان ةألما) ةخلي  دالا ةب  اقر لات امدمكت  ب خ  رش نوي -242

ت الاحل ايف ذل ك  مبا يت،ر ليت أ جات التحقيقاخمتلف  نت بشأاءاشطته، إحصنأ عنوي نلسا
 اءةض، وإس   ملف   ت الغ   ش ا أو لغ  شات الا، وح   ةلي   املات التحقيق  ام   ي، و راط إجاش   نب ةلق  عملتا
لتوظي  ف، ائل ات، ومس  ايملش  ت او  مل  وظفنياب ةلق  عملتائل املس  ا، و ةلوظيف  ا أو ص  بنملام داس تخا

ت الاح  ع نص يل اتفًا أيض رير لتقا ن. ويتضمسينينجلا داءتعالال و ستغالالام و اتقنالا اياوقض
 لس  لوكا ءس و  ع  نص يل ا، وتفطنير ملت  و ا  للم وظفنيينمله املس  توى ا دي ديف ذل  ك حت مب ا ،ددةم 
. وه  ذه ةللقض ي ةئي  اهنلائج ات نلاي ت و ر ل  يت أ جات التحقيق ا ع ة، وطبيةي  نو انلقا ريغ  ةش طنألا أو
تفشي  ةجهاملو  ةظمنملا اليت تتخذها ةلعالفا بريدالتالى ع ءلضو اتسلط  اهن، ألةت مهمالومعملا
 ءس و  ع نغ إلب الال ى ع عتش ج ةفاثق ادلى إجيعقي استبامل بشكل علاب و اقعلا نت مإلفالا
هليكل  ي ازي  ز علتاو حن   ةم  اه ةيش  كل خط  و  ةخلي  دالا ةب  اقر لات امدت  ب خ  مك ري  ر لس لوك. وتقا

 اهن، ألللموظفني ةمات رةبصو  ةحات ليست متالاحلاصيل هذه اتف نأ د، بيةفيالشفاو  ةلاءللمس
 ضخم. رير يف تق رةمطمو  نتكو 
لوص  ول إلي   ه ا نفص  ل ميك  نم ري  ر تق رو دص   ن، ف   ةفيالش  فاو  ةلاءملس  ا دةأج  ل زاي نوم   -243
ل ى ع مل وظفنيا عط الايكف ل  نه أنش أ نت ه م الوقت ذا يف ناً لعه ر شنو  ملوظفنيالى عميمه عوت

طي عي ال . وذلكةظمنملاب انج نت مراءاإج نتلى ذلك م وما لسلوكا ءت سو الاخمتلف ح
اً هم أيضعيشج دلتحقيق فحسب، بل قا ةمليع نوه معيتوق نأ نميك امع ةضحاو  رةفك ملوظفنيا
ي ديؤ  نأ عملتوقا نغ. ومإلبالائج اتنلى عليل ملموس د دةهامش عدبملستقبل اغ يف إلبالالى ع
 ةظومنت مايف مؤسس ةخليدالا ةلعدالايف حتقيق  ةلاءملساو  ةليعالفازيز عإىل ت ةليالتا ةلتوصيافيذ نت
 .دةملتحاألمم ا

 9 ةلتوصيا 
ألمم ا ةظومنت ماملؤسس فيذينينلتا اءؤسر لالى ع نيع، سيت2019 ة عا ياهنحبلول  
للسالو ا ارتبعالا ءإيال ع، منا  لع رشنوي يُ نس رير تق عدادإ انضم دةملتحا  ن، بشأةير جب 

 دي     دلتحال    ى وج    ه ع ري     ر لتقا نيتض    م نبغ    ي أن . وياتق     نالات و الفاملخالس    لوك/ا ءس    و 
 .ةملتخذا ةيدار إلات راءاإلجايف ذلك  مبا ئج،اتنلات و اجاتنستالات و دعاءاالا
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 حلجما ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملايف  ةيوينلبائل املسا -اءه 
ليت ات بالاملقا، و للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالا ناءت أثعليت جات اانللبياً وفق -244
 ن، ف مبوظفني ةلقعمت ةلاح 17 ب ةلقعملتات اضعراستالا، و ةظومنملاق اطنلى ع موظفني عت مر ج
 ارنةص. ومقاقلق بشكل خ درمص عدّ جم يحلا ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملاغ يف إلبالاقص يف نلا
 نم للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا ن، ف ةت كبري اظمنيف م ملنيعالا ملوظفنياب
نت و الفاسلوك/خم ءت سو الاح او دم شههنأ نو دعي نلذياحلجم ا ةومتوسط ةت صغري اظمنم م اتقا

بو ا يشري كما  (.13ول دجلا رظانبشكل ملحوظ ) ةيدنمت ةسبنب اهعن نيبلغو   ةسدرالالى ع نجملي
ت اسا بسياً مام أقل إملهنحلجم إىل أا ةومتوسط ةت صغري اظمنم نم للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا

 ةت كبري اظمنيف م ملنيعالا ملوظفنياب ارنةت مقالفاملخا عنغ إلبالا نهتم بشأاظمنت مراءاوإج
 اع دقو  يريع ام نأ نجمليبو اى ر إىل ذلك، ي ةفاضإليل(. وابالتو الى ع، ةئاملايف  14و 13 ةسبن)ب
 ةلص  غري ات اظم  نملا عم   ارن  ةملقاب ةلكب  ري ات اظم  نملايف  ةي  دجلا نم   دى مبزي  راع  ت   ررةملق  الس لوك ا
 يل.التو الى ع، ةئاملايف  16إىل  10 نوح ماق يت ار حلجم، بفا ةملتوسطاو 
 13 رقمول دجلا
 ةظمنملا  حسب حجم اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالاقص يف نلا
 (ملبلغنيا لغري ةملئويا ةسبنلا)

 ةكار ملشا ةظمنملاحجم 
 ءسو  عنغ إلبالاقص يف نلا
 تالفاملخالسلوك/ا

غ إلبالاقص يف نلا
 ماتقنالا عن

 64,8 60,7 ةمتوسط
 64,3 58,8 ةصغري 
 58,4 49,8 ةكبري 

ت اس    السيا نبش   أ 2017  لع   امللم    وظفني ةي   ملعالا ةئياستقص   الا ةس    درالا، ةكملش   ت التفت   يش ا دةوح     درملصا
 ت.الفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتا

 نت م امدخل ا لتموي ل للتوظي ف وت وفريا نم  دملزي ا ةلكبري ات اظمنللم ر، يتوفاً مومعو  -245
م الع  إلائط اب وس ان ج نم  ةجي ار خلا ةقب راملا نم  دللمزي  عختض  ع ادة م اغ، و إلب الام دع أج ل 

ت اسالسياحيث  نماً ر تطو  رأكث ةلكبري ات اظمنملا نإىل ذلك، ف  ةفاإلض. واباءضعألاول دلاو 
يدالا ةباقر لات امدش  مكتب خنأ   دحلجم. وقا ةملتوسطاو  ةلصغري ا اهتاظري ن نت ماسار ملماو   ةخل
مج انب ب  ةص اخلاقيق دلت ا انجل  اءش ن، ومت إ1994 ع ام يف دةملتح الألم م  ةم عالا ان ةلألم عبالت ا
 ةمعالا انةألمات عوض دضي. وقاملا رنلقات اينيعتس رخايسيف يف أو نليو ائي و امنإلا دةملتحاألمم ا

قنالا نم ةياحلماب ةلقعملتات اسالسيا نم لكثريا اهل عةبالتامج الب ايق و نادلصاو  دةملتحالألمم  م ات
مكت  ب  اءش  ن، ف  تم إ2005 ع  ام يف اءلغ  ذاب ل افط مقنل  ا ةق  ب فض  يحع ةم  داعلائف الوظ او 
 نبك  ل م   ةص  اخلات اقي  ألخالات ب ا، ومك2006 ع  ام يف ةم  عالا ان  ةلألم عبالت  ات اقي ألخالا
، 2007 عام يسيف يفنليو ا، و انللسك دةملتحاألمم اوق ندئي، وصامنإلا دةملتحاألمم امج رانب

 .2008 عام ملي يفعالا ةألغذيامج انص بب اخلات اقيألخالاومكتب 
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 ةملتوس طاو  ةلص غري ا تاظم نملاظ م عشأت من، أ2013و 2010مي عا بني ةلفت اويف  -246
بشكل  دو عي عفدالا انم، وكاتقنالا نم ةيات للحماسات سيعت ووضاقيتب أخالاحلجم مكا

 اوهذ. (3)تعاز ناللم دةملتحاألمم ا ة مكميف ةز ار لبا ايالقضا نم تنينثاجح إىل ر ألالى عجزئي 
يضاتقنالا نم ةياحلماب ةلقعملتات راءاإلجات و اسالسيافيذ نيف ت ةخلب اإىل  ارفتقالا يف ًا م يتضح أ

ل يت احلجم، و ا ةومتوسط ةت صغري اظمنم يف ماتقانت الالق حبعتت ةحملكمالى ع ةوضعر م اياقض
مس(، اخلافق ر ملا رظانم )اتقنالاب ةلقعملتا ايالقضا ن( م13كل   نم 10) ةئاملايف  77ت ر خس
فق ط  اياث قضثال كنا. وهةلكبري ات اظمنللم ةسبنلاب ايالقضا نم ةئاملايف  44 ارةخبس ارنةمق
 لشكوى.ام دحل مقالص اهنم دةحالبت يف و ا، مت ةلصغري ات اظمنملام يف اتقنالاب ةلقعمت

ت اظمنملات يف الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالاقص يف نلات العدإىل م ةفاإلضواب -247
اً وفق ةري لكبات اظمنملا عم ارنةملقاب أكب رةبصو  ام فيهاتقنالاوث دحلجم، وحا ةملتوسطاو  ةلصغري ا

 نيات يتبالاحلا عم ئيسينير لا ملوظفنيامل عات ةكيفي  اءإز  اضر لا ن، ف ملي للموظفنيعالا اءستقصلال
 ةملي عالا ةئياستقص الا ةس درالال ى ع دو ردلا ن، ف 14ول دجلاح يوضّ  ا. ومثلمبشكل كبريًا أيض

قانت و/أو الفاسلوك و/أو خم ءت سو الاح عن ام أبلغو هنأ نموظفو  افيه رليت ذكا للموظفني م ات
 ايالقضا ةجلعام ةبكيفي يتعلق فيماحلجم ا ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملام يف عالا اءستيالا نأ تبنّي 
يالات ت مستوايان. وكةلكبري ات اظمنملاليه يف عهو  ة ممائاملايف  14إىل  8 ةسبنلى بعأ  اءست
م اتقنالاب ةلقعملتات اغللبال ةلصغري ات اظمنملايف  ةير لبشا اردملو اتب امك ةجلعالق مبعلى تتعألا
 ةلق  عملتات اغ حلج م للبالا ةملتوس طات اظم  نملايف  ةملتوس طا دارةإلا ةجل عا(، ومةئ املايف  80.8)

 (.ةئاملايف  65.2ت )الفاملخالسلوك/ا ءبسو 
 14 رقمول دجلا
حسب  ةفن ، مصاتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح ةجلعام اءإز  اضر لات العدم نياتب

 ةظمنملاحجم 

 انلكيا
ت اظمنم

 ةصغري 
ت اظمنم

 ةت كبري اظمنم ةمتوسط
ت اظمنملاو  ةلكبري ات اظمنملا ق بنير لفا
 حلجما ةملتوسطاو  ةلصغري ا

 تالفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا ةجلعام اءإز  ضنيرالا لغري ةملئويا ةسبنلا
 17,8إىل  0,7- 40,3 39,6 58,1 ةباقر لامكتب 

  18,9إىل  14,8 37,2 52,0 56,1 فر ملشا
  12,7إىل  9,3 52,5 65,2 61,8 ةملتوسطا دارةإلا
  8,2إىل  6,3 50,8 57,1 59,0 ةير لبشا اردملو ا

  13,5إىل  8,3 45,2 53,5 58,7 ريار لتقات سلوك الاح ةجلعامتوسط م
  اتقنالاب ةلقعملتات اغلبالا ةجلعام اءإز  اضر لا  عدل ةملئويا ةسبنلا

  22,8إىل  15,5 58,0 73,5 80,8 ةير لبشا اردملو ا
  10,1إىل  3,4 56,6 60,0 66,7 ةباقر لامكتب 
  18,2إىل  7,9 55,1 63,0 73,3 تاقيألخالامكتب 

  18,8إىل  9,9 41,2 51,1 60,0 رشاملباف ر ملشا
  0,4إىل  4,3 66,3 70,6 66,7 ةملتوسطا دارةإلا

  14,1إىل  8,2 55,4 63,6 69,5 ماتقنالات الاح ةجلعامتوسط م
ت اس   السيا نبش   أ 2017  لع   امللم   وظفني ةملي  عالا ةئياستقص   الا ةس   درالا، ةكملش   ت التفت   يش ا دةوح    ردملصا

 ت.الفاملخا عن غنيملبلّ اب ةلقعملتا
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 ةلص   غري ات اظم   نملاه   ذه  نم    دي   عدلاض   ح يف الو اأس   ي ر لام   ي ر هلالتسلس   ل ال ويش  كّ  -248
غ إلب  الاب ةلق  عملتات واتالتف  اتس هم يف  نأ نك  ل  يت مياى ر ألخ  ام ل او علا دحلج  م أح  ا ةملتوس طاو 

ت اظم نملا عم  ارن ةملق، ابللم وظفني ةملي عالا ةئياستقص الا ةس درالا اته نل يت بيّ ا اضر لات ومستواي
تا 17 الت الاحلاو  ملوظفنيا عت مبالاملقا نم ديعدلا . وتبنّي ةلكبري ا ى ر ليت جا مبوظفني ةلقعمل
 نمًا دج رةمبك ةحلر يف م نخلو ديت ما اً لبات غاظمنملاهذه  يف فيذينينلتا اءؤسر لا نأ اضهعراستا
 عم  ل م   عالتا نص  يو اختصا، يت  وىل ةلكب  ري ات اظم   نملا ويف .ايالقض  ا ةلتس  وي ةول  اغ يف مإلب  الا
 ن، حي  ث إةظم  نملائ  يس ر خل ديت  م  اًا اندر ، انألحي  اأْغَل ب  ويف ت،الاحل  ا ةجل  عات وماغ لبالا
 نو د مستويني د أوحالى مستوى و ع نتكو  ةمفّوض ةجه اتتخذه ةيدار إلات رارالقات و التوصيا
 فيذي.نلتائيس ر لا

ت يف الالى حع ةكملشت التفتيش ا دةت وحعطلا، ملوظفنيا عت مبالاملقال خال نوم -249
، اغ ميف بال رظنلا رارستمافيذي لوقف نلتا ريدملا اخل فيهدحلجم تا ةومتوسط ةت صغري اظمنم

تقصي  راءفسه إبجنم بالقياأجل  نم أو لتحقيقال اكتما للتوسط قبل  ةضحاو  ةولايف م حتقيق ل
 قم.اتتف نقبل أ ة ماقي" حلل مشكلاستبا"سلوك  ةبامبث رألماو دت، يبالاحلاض عب ويف ئق.احلقا

ف ه دفي ذي هنلتائيس ر ل اب ان ج نم  راءإلج ا اذ مث ل ه ذاخت ا نو أديب  انى، ك ر ت أخالاح ويف
 .نير يدملا اركب  نم دحاو  ةيامو/أو حل ةظمنملا عةبسم ررلضاق اب إحلنجت

؛ دارةإلاب جملس انج نخل مدبت انملفتشتا المت فيهعليت ات الاحلا نلقليل ماك ناهو  -250
ئ يس ر  أو ئيسر ل ائ ب ان أو في ذينلتائيس ر ل ا دت ض دع اءااب ع ادةل ق عت تتانت كالاوهي ح
 ت،اقيألخالا نمبسؤول شؤو  أو صبناملالق هبذه عت تتانى كر ت أخالاح ويف .ةباقر لامكتب 

 عابر أ ةث   ثال ويف م.اتق  نوى لالالش  كاب اض أص  حع   ر خل، فتديت   دارة وملإلاجمل  س  ري ستش   مل
ك ر حلج  م، ت  ا ةومتوس ط ةت ص  غري اظم نيف م اض  هعراستاى ر ل  يت ج ا مب وظفني ةلق  عملتات الاحل ا
 ءم ه   ؤالازى إىل قي  ع  ت ةلوظيف  اك ر ت ت  الاح   عت جي  ان  هتم، وكاظم  نى مدم  ل ل  علا نملوظف  و ا
 ماتق نالاوث دتس بب يف ح  ةير ك للس اتهان عت، وقالاحلاصف هذه ن ويف غ.إلبالاب ملوظفنيا
 .كبري  دله أسوأ إىل حعج أو

فيذ نيف ت ةخلب ا نلقليل ما ايهدحلجم لا ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملا نم، ف عاوبشكل  -251
، ملي للموظفنياعلا اءستقصلالاً ت. ووفقالفاملخا عنغ إلبالاب ةلقعملتات راءاإلجات و اسالسيا
يف  ةلثق ا نأ كم ا  ت،اظم نملاغ أقل بشكل ملحوظ يف ه ذه إلبالا ةمليع اءإز  جمليبنيا اضر  نف 
إىل  رظ نل. وابةلكب ري ات اظم نملاب ارن ةمقًا ت أق ل أيض اغ لبالا عم امل هبعالتاليت سيتم ا ةلكيفيا
لس ات جماومسؤولي ارو دق أاطن عتوسي نت، ف اظمنملاسخ يف هذه رالاأسي ر لامي ر هلالتسلسل ا
ب نم ةليستقالالاب عليت تتمتا ةينلتقا اءةلكفات ات ذاانللكي ةسبنلاب ةصا، وخبدارةإلا يل  ب ض عق
 ملسؤولنيا ارت بكبدعاءاالالق عتت امعند ةلاءملسا نم أكبًا در ق ريوف نه أنشأ ن، مةباقر لا انجل
 عمل معالتايف  ةليستقالالا توفري عن ت، فضالً اقيألخالا نمسؤويل شؤو  ة أوباقر لاموظفي  أو
قبل اغ يف إلبالالى ع عتشج نأ اهنشأ نم عةملوسات املسؤولياو  ارو دألات. وهذه دعاءاالا ملست

 دم. وقاتقنالا عنغ إلبالالى ع عوتشج للمبلغني ةياحلما رتوف نت، وأالفاملخالسلوك/ا ءسو  عن
 .ينملها اهعبازيز طعوتت اظمنملايف هذه  ةئيسير لا ةلاءملسائف ايف توجيه وظاً م أيضدخت

 دارةإلالس اإىل جم ان، وتطلباينلثالفصل ايف  اردةلو ا 1 ةلتوصيا دأتكي انملفتشتا رروتك -252
ض عر تست نأ دةملتحاألمم ا ةظومنمل عةبالتاحلجم ا ةملتوسطاو  ةلصغري ا 20 الت اظمنملايف 
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 ن ، وأاتق نالاو ت الفاملخالس لوك/ا ءس و  عنغ لإلبال دةملوحامل علات راءات وإجاساسي
ئيس ر ل ا دض  ةملوجه ات دع اءاالاب ار، لإلخط ةقب رام ن ةت، مث ل جلاليآت و وتوكوالر ب عتض
هذه  ةجلعا، ومةقيألخالا نلشؤو ا ة أوباقر لائف اوظ ا أوليعلا دارةإلاموظفي  أو فيذينلتا
مي دقت ئيسينير لا ملوظفنياتطلب إىل  بريدافيذ تنإىل ت دارةإلالس اى جمدعتُ  كما  ت.دعاءاالا
 .ةلاءملسا نبشأ ةير و د ريار تق

 غإلبالالى ع علتشجيا ة" بغيادةلقيالى مستوى ع نةحس ةو دإىل "ق ةير جلوها ةجاحلا  
ق اطنلى عم اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالاقص يف نلل ةلياحلات العدملا -253

تتمث ل يف  عي ر ذ قاف وإخف عإىل أوج ه ض  ل غ، وتش ريقلق اب درهي مص دةملتحاألمم ا ةظومنم
ق ةلعاف غري ةئيسير ئف ا؛ ووظةفيالكا ةياحلما رتوف ال ة أوضحاو  ت غرياسايت  سيآلا فت ت  رو/أو 

تر ت تستغامليعو  ؛طويالً اً ق وقتر تستغ ة أوضحاو  ت غريراءا؛ وإجةليستقالالاإىل   أطولًا ق وق
ادة قي   دج و خلص وص، و ال ى وج ه عف إىل ذل ك ا؛ ويض  ةط ر مف ةطي راوقتتس م ببري  أو بغ يني مم ا
ت الفاملخالس لوك/ا ءس و  ع نغ إلبالالى ع عليت تشجا ةلاءملسا ةفام ثقدع ر أوتقوم بتطوي ال

 "(.ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا)" للمبلغني ةياحلما روتوف
 احلواشي

ي   ز ز عوت رطاملخ   ا ساقي     2016م   ل، علات اقي   أخال نملي بش   أع   الا اءسقص   الال، امتث   الات و اقي   ألخالا ادرةمب    (1)
 مل.علا نكا يف أم ةملسالا

(2) JIU/REP/2014/8. 
 ةلقض         يا، دةملتح        ام لألم         م ع        الا ألم         نيا دتيس ض        ات م         ن        هت، ع         از ناللم دةملتح        األم         م ا ةمكم         (3)

 ةلقض       يا، دةملتح       ام لألم       م ع       الا ألم       نيا دم ض       ر س       تو ر ساو ، UNDT/NBI/2010/054/UNAT/1680 رق       م
 .UNDT/NY/2009/044/JAB/2008/087 رقم
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 ةلاءملس   ا ةف   ام ثقدع   زي   ز و ع": تادةلقي  ال   ى مس   توى ع نةحلس   ا ةو دلق  ا" -ا  سادس 
 أير لاف يف ختالالا  احت او 

 "ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا" -ألف 
تذى مالً اومث ةو دق دةملتحاألمم ا ةظومنت مايف مؤسس ادةلقا نيكو  نأ عيتوق -254 بل  ن حي  ق

 ملوظفنيا عيف جي لتأثريا نهم منميك دير ف عيف وض ادةلقا ءهلم. وهؤالعاأف دو ردهلم و عايف أف ملوظفنيا
 ".ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا" اءطعل إخال نم ةهاز نلاو  ةلاءملسا ةفام ثقدعو  اديق إجير ط عن

 رألم و ام اك بزم اإلمس ا ةفاثق اد إجيعين" تادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا" ارةبعو  -255
 ةملس   ؤوليس اباإلحس  ا ن م   اً ق  طالان، ةقي   ألخالائ ادملب  اق   يم و للف وفق  ًا ر لتص   ا ع  ن ةملس  ؤولياو 
 ةي  رعاب ةض  حاو  رةوبص  و  رارس  تماب في  ذينينلتا نير يدمل ام ايش  مل  قي   ا. وه  ذةي  نملهاو  ةلشخص يا
 ةول اقبل م دةئالسا ةفاميق للثقعلى فهم عحلصول ال؛ و امتثالات و اقيألخالاب ةلقعملتائل املسا
 ةفأاملكافسه؛ و ن ءلشياب نير خآلام اقي نم دلتأكابه و  نظو عي ما ؛ وتطبيقةمات هاتغيري  راءإج
يعلاظم و نلام دع، اً ئق؛ وأخري لالا لسلوك غريا نت بشأراءاذ إجاختالسلوك؛ و ا نلى حسع ت امل
 .(1)اززهعوت ةلاءملسالى عفظ اليت حتا ةملستقلائف الوظات و راءاإلجاو 

 ةلتوجيهيالقيم ا" ادةلقياى مستوى لع نةحلسا ةو دلقا" ددض، حتعراستالا اق هذاويف سي -256
نك  اإذ وما ،راءآلاب يف ار لتضا عم ملوظفنيامل عات ةيف كيفي ر، وتؤثةظمنللم ةقيألخالا ةلبيئاو   او ا

 رةمتوف ةياحلمات انك  اإذ وما ت،الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ( إلبالام عدغ )أو إلبالاإىل  نمييلو 
 نملوظفو اب عر أ مااً ، كثري ةظومنملاق اطنلى عيت ر جليت أ  ات بالاملقا نم ديعدلا ويف .للمبلغني

 دةحا  و دةملتحاألمم ا ةظومنمل عةبالتات املؤسسايف  اعدلقو ا نم تنيعجممو  دسهم بوجو اإحس عن
 نه أدامؤ  راءآلا يف اً معا اً فقاك تو ناه نو أدهم. ويباسو  نم عى جلمير وأخ ملوظفنيا ارلكب اهمنم
 امعندت الاحلاظم عيف م رد سي طداينيف مكتب مي ةيدار إ ة أوبيائف كتاي وظدلذي يؤ املوظف ا
 للموظفني ةسبنلاب نةو ر م رأكث نيكو  دق ةلاءملسا بريداتطبيق ت نأ ، يف حنيةخطري  ةلفاتكب خمر ي
 فوق. افم اليعلا ةيدار إلا ة أوينلفا ةلفئالى مستوى ع

 راءإج ةطابكل بس نميك ال هنه أادمف ملوظفنياط ايف أوس راءآلايف  عام فقاك تو ناه انوك -257
 دوجو  نفيذي. حيث إنلتائيس ر لاب انج نضح مام و التز ا نو د ةلاءملسا ارلى إطعت اأي تغيري 

 د. وقةلاءسي للمساأس رأم ةطائم هو بكل بسملالاحو نلالى ع" ادةلقيالى مستوى ع نةحس ةو د"ق
بادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا" ةمسأل ةكملشت التفتيش ا دةولت وحنات  وغري رشا" بشكل م
 اول هذنا. وسيتةيدار إلاو  ةظيمينلتات اضعراستالاو  ريار لتقا نم عدد، يف اءسو  دلى حع رشامب
 داً يد"، وهي حتادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقالى "ع ةألمثلا نم ةيرعف عةجممو  ألخريالفصل ا
 ض. وستشريعراستالا ا هذيف نملوظفو اه ر أاثزاً ر اباً عموضو  انك  دأي، وقر لاف يف ختالالام احت ا
، ةألمهيا ةيايف غ ةفجو  دإليه لس ةجاحلا دلذي تشتاف دهلا ددحملايب در لتاإىل اً أيض انملفتشتا
م اح ت ا"، و ادةلقي ال ى مس توى ع نةحلس ا ةو دلق اس "القي  ةل عاف دص ر  داةق إىل أر لتط اإىل  ةو الع 
 .ةكزير ملالتفتيش ا دةيف وح ةكار ملشات اظمنملاخل داأي ر لاف يف ختالالا
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 أير لاف يف ختالالا  احت ايف عر ت -ءاب 
 أير لاف يف ختالالا  احت اق اسي  -1 

د ق رظو نم أو أير له  نيكو  نلشخص يف أاه حق نأي أبر لاف يف ختالالام احت اف عرم ي   -258
. ةئق  ال رةبص  و  اهم  عنب ع  ر ي ن، وأةظم  نللم ةس  خرالاق  ف املو ا أو تاس  السيا عم   انبق ايتط ال
ت، وحيّفز اجاتنستالوصول إىل ات يف عاجملمو ا رعتس نو دحيول  نأ نأي ميكر لاف يف ختالالاو 
 عدة نم راءآلائق و احلقايف  رظنلالى عص األشخا عت، ويشجالومعملا نم دملزياس التمالى ع
ت بالايت مقر أ ج نلذيا دةملتحاألمم ا ةظومنموظفي م اركب  نم عدد اروأش. (2)ايات وزو اطلقنم
 س  ري ةلتقي  يم كيفي  نير يدمل ا عفد ي  ايً دتش كل حت  اهن  ، ألدةمفي  ةلف  املخا تاألص و ا نه م إىل أعم
ه نشأ ن، وذلك مراءآلالتلقي هذه اً حافتان رأكث نو ر يدملا نيكو  نأ دب ال بل،املقا ويف ؛رألمو ا
ه م عي ت مر أ ج نل ذياص األش خا رذل ك، أق  عت. وماسار ملمات و امليعلا يف حتسني اعديس نأ
 ت.ايدلتحاهم ملثل هذه عجي فتحنينم اسو لي نير يدملا نت أببالامق

ئل الوسالسبل و ا نملوظفو ا دجي نأ دب ال ،الً اعأي فر لاف يف ختالالام احت ا نولكي يكو  -259
ف مبختل ف ت ع ق تر بط  ايس تجيبو  نأ ادةلق ال ى ع نيع ، ويتةلف املخائهم آرا عن بريعللت ةئمملالا

بل ات ق ر ولنيدتق عهي موض ةلفاملخا راءآلا نأ او ر ويظه اهعنب عراإلايتم  دليت قا رظنلات اوجه
 راراً م دةملتحاألمم ا ةظومنق ماطنلى ع ةينلفا ةلفئا نم نول موظفو ناوت .اهباأصح نم ماتقنالاب

إىل ذل  ك، مت  ةفاإلض  ". وابايالقض  اض ع ر "  ل   ةيق  ر كط  ةملفتوح  ات اءاللق ا دق  ع ة مس  ألراراً وتك 
هو  ملوظفنيا اروكب ةينلفا ةلفئا نم ملوظفنياو  ملوظفنيات ابطرا تظم بنينملا نو عالتا نق إىل أر لتطا

 .ام ةظمنق ماطنلى ع ايالقضا نم عةو نمت عةجممو  عن ةت قّيماليقعت عجلم ةوسيل
ض ه  و عراس  تالا اهب  ذ ةلص  لاأي وثي  ق ر ل  اف يف خ  تالالام اح  ت ال ع  ل  ذي جيا ءلش  ياو  -260
 ب ريعس بل للت رتت وف ا المعند لعلفثت ابدح أو ثدحت نأ نليت ميكا ةحلقيقيام اتقنالات الاح
 ديف حًا ر شامباً طاتبار تبط ر ي ال أير لاف ختالا عن بريعلتا نأ ومبا ف.ختالالا اهذ عنحلقيقي ا
 نل م  ع  ابش كل ف مل  وظفنيا ةي  احلم ري ذك ءل ش  يع  ف نميك  ف  ال س  لوك، ءس و  ة أولف  ات ه مبخاذ
 ت.راءاجإلا أو تاسالسيا ادتقان أو قاتفالام عد عنهم بري عم بسبب تاتقنالا

ض  عراستالا ال هذخال ةكملشت التفتيش ا دةوح استهدر ليت ا مبوظفني ةلقعملتات الاحلاو  -261
أت، دب  أو أير ل اف يف خ تالالام اح ت ت تتص ل ابالاحب رألما عقالق يف و ع يتاً يبر تق اهعبر  انك
 ةس يالسيلق ابعت تتافلى خالعت تقوم الاحلات هذه انحو. وكنلا الى هذع، ريدلى أقل تقع
ت، إىل دأ أو ي،دت ؤ  نأ نميك  انوك  اركب  اءؤسر  ة أوملتوسطا دارةإلا عت مراءاإلجا ة أومعالا
ت ايقاملضا نوح مرات ديدم شاتقانهم إىل عوى جيالشكاب اض أصحعرّ ت د. وقةت خطري ايداعت
قعر لتا، و ةبياقعلات راءاإلجاش إىل ر لتحاو  داءلسو ا ةئمالقاج يف درا إلاو  ئاض لتحقي  ةينلا ةت سي
ول د) ةجي  ار ت خاانت لكي  الوم عملات كش  ف الاحل اظ  م ع. ومشل  ت مةلاس تقالال  ى ع ارإلجب او 
ض ي التقالشكوى و احب اص ةلاستقات إىل الاحلاصف نتهى انم(، و العئل إاو/أو وس اءضعأ
 هتم.اظمنخل مدا ادةت حافخال د، يف وجو نيتسببو  نلو ايز  وال اً،عجي اتسببو  دوق اً.حقال

 ةياحلمط مشمول اباشن دوجو  نو د  اتقنالاتشمل  ال  اتقنالات اساسي نم ةياحلما -2 
أي، ر ل  اف يف خ تالالام اح  ت ا ةمس أل اس ببه ةل  ات حاقي ألخالات  ب اتتلق ى مك امعن د -262
 ء)س  و  دي  دلتحال ى وج  ه ع ةي  احلمملش  مول اباط اش  نلا دي دلتحًا ده  ات  ب جاملكاظ  م عى معيس 
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لى ع رثعت ا الهنتب، ف املكات هذه اساإىل سي اً نادستايل، و التألوىل(، وابا ةلفاملخا أو لسلوكا
 اً وى حقيقي الش كاب اض ل ه أص حع ر ل ذي تام اتق نالا نذل ك، يك و  ع. وم ةهالوجا رةهاظ ةلدأ

 ةطا. في تم ببس اً مس تت  نيك و  م البًا اه غن، ولكراً فا ساً ماتقان انك  اسلوك إذ ءه سو ار تباع نوميك
تم ر ف نمل ضمعلا نو عيستطي ال مهنأ أو باعو متم مثري هنوى أبالشكاب اوصف أصح يق، وي

مي دبتق  مل وظفنيام ات. وقي الاحل اض ع ت يف بايقاللمض  نض و عر ، ويتداءس و  ةئماهم يف قعوض
يم دعإىل ت   ةطاي ببس دأي ي ؤ ر ل  ام هنلفو اخي  نم  دض   ةلس لطام داس تخا اءةل ق إبس  عوى تتاش ك
 نم  اعو ن ألاي ه ذه دت ؤ  م ا اً وى. وكث ري الش كامي دلى مقعت رالتصو اف و األوصاق هذه إطال
 ى،ر أخ  ايات وقض اوز اجت  دبوج و  مل وظفنياي ع و  دةت وزاياغ لبالا نم  دملزيامي دت إىل تقالاحلا
ت، راءاإلج ات و اس السيال ى عض ات ع الات، و اقي ألخالاو  ةب اقر لام وظفي  ادي إىل إجه ديؤ  مما
 .رةمستم رةبصو  ةمياتقانو  ةئيعدا ةبيئ ديفضي ذلك إىل وجو  ما اً لباوغ

ف يف ختالالا  احت اب ةلقعملتا ةلاءملسا نبشأ للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالائج اتن -3 
 ادةلقيايف  ةلثقاأي و ر لا

لى ع اً(كلي أواً )جزئي للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا ةلبيافقت غاو  -263
 كناه ن(؛ أةئاملايف  58.3) ةظمنملايف  ريدلتقا دت جيالفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالا نيت  أآلا
 (؛ةئ  املايف  54.6) ةظم نملاب ةلق  عملتا ايالقض ا نوف بش  أاملخ ا ع  ن ب ريعللت ةل  عات فاملي عت و/أو الي  آت و ايدت نم
إىل ذل ك،  ةفاإلض (. وابةئ املايف  51.2هلم )ع اأف ع ن ةفي الكا ةلاءللمس  نو عخيض  مل وظفنيا نوأ
تتس م  رةق، بص و اتف الام ع دم اهنإبمك  نى أل ع( ةئ املايف  50.0لض بط )اب جمليبنياصف نفق او 
 م.اتقنض لالعر لتا نخوف م نو د ةظمنملاب ةلقعملتا ايالقضا أو ترارالقا عم، ماحت الاب

 نم ةئاملايف  62.3فق ام، حيث و عابشكل  ادةلقياب يتعلق فيمائج أفضل اتنلات انوك -264
تا اءؤسر لا نلى أع اً(كلي أو اً )جزئي للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا  فيذينينل
 ةلقعملتا ةئيسير لات التغيري او  ايالقضا نبشأ ملوظفنيا نت ماليقعلى تعحلصول ايف  نو دهبم جيتهاو ن أو
. ةلاءللمس ملوظفنيا عجي نو عت وخيضاقيلألخال نيراع، ومصفنينم مهنلوثوق يف كو ا نوميك ةظمنملاب
ذ اختاهبم يف او ن  أوفيذينينلتا اءؤسر للوثوق ابا نه ميكنلى أع( ةئاملايف  58.7)اً أيض ةألغلبيافقت اوو 
 م.اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءت سو الايف ح عةير وس ةسبنام ةيبيدت أتراءاإج

 ل يت أش ريا ةملتس قاط امن ألا نم  عدد ر(، يظه15ول دجلا رظان) دو ردلايف نتص عندو  -265
 ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملايف  ملوظفنيا بني نيالتباأبوجه  يتعلق فيما، ةبقالسالفصول ايف  اإليه
 ةئياستقص  الا ةس  درالال ى ع دو رد لل  اً ل. ووفق اج  ر لات و دالس يا وب  ني ةلكب ري ات اانلكي  احلج م و ا
 نو ر ت يفتق دالس ياحلج م و ا ةملتوس طاو  ةلص غري ات اظم نملايف  نملوظفو ا ان، كللموظفني ةمليعالا
 اهلخال نهم منميك ةت حقيقياو نق دوجو  ة ويفظمنملا ادةيف قي ةلثقاإىل  رارستمجح وابر ألالى ع
لفص ل ايف  ردو  ام. ومثلم اتق نض لالع رّ لتا نخ وف م  نو دف خ تالالا ع نم اح ت ابك ل  ب ريعلتا
ت اسار ملمات و اساللسياً صاخاً ماهتماتويل  نأ ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنبغي للمنمس، ياخلا
 ةئياستقص  الا ةس درالائج ات ن ت. وتش  ريالف اخملا ع نغ إلب  الاب ةتبط ر ملا ةلص لات ائف ذالوظ او 
أي، ر لاف يف ختالالام احت ام دعل رةفاملتضا دجلهو ا نم دملزيابذل  رةو ر إىل ض للموظفني ةمليعالا

 .اينسنجلامل التحاص ألوجه ام خاهتما ءوإيال
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 15 رقمول دجلا
 عند، ةلاءملساي و أر لاف يف ختالالا  احت اب يتعلق فيما ةئياستقصالا ةسدرالائج اتنت واتاتف
 ةظمنملاس وحجم نجلا عو نحسب  ايفهنتص
 (انلبيالى ع فقنياللمو  ةملئويا ةسبنلا)

لى ع نةحلسا ةو دلقا" نبشأ اءستقصالا ةأسئل
  ةلكبري ات اظمنملا  جمليبنيا عجي "ادةلقيامستوى 

ت اظمنملاوت يف التفا
 رلذكو ا حلجم ا ةملتوسطاو  ةلصغري ا

 ارنةملقوت ابالتفا
 ث انإلا عم

ت حيظى الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ إلبالا
 14.6)+(  65,7 23.5إىل )+(  19.8)+(  63.9 58.3 ظميتنيف م ريدلتقاب

ب عرالإل ةلعات فامليعت و/أو اليآفل و ام دتوج
 إىل 17.0)+(  59,7 54,6 .ةظمنملا اياقض نغل بشأالشو ا عن

)+( 19.4 61,4  )+(13.2 

، ةظم  نملاخ  ل دا ةألمس  رار أول  ى ق  عف ق اأو  ا ملإذ
م اح  ت اق بك ل اتف  الام ع د ع  نب ع راإلا اينإبمك 
 ماتقنض لالعر لتا نخوف م نو د

50,0 
 

53,9 
 

 إىل 19.8)+( 
  )+(15.2 56,0  )+(11.8 

لى ع ةلاءللمس نو عظميت خيضنيف م نملوظفو ا
 إىل 15.7)+(  55,8 51,2 هلمعاأف عنئم ملالاحو نلا

 )+(21.5 59,3  )+(16.1 

حلصول ائيس يف ر لائب انفيذي/نلتائيس ر لا دجيته
ئل املس      ا نبش     أ مل      وظفنيا نت م     اليق      عل     ى تع
 ةظمنملايف  ةئيسير لات التغيري او 

 إىل 18.5)+(  67,5 62,3
 )+(21.4 67,5  )+(10.4 

 نس  يكو  ةظم نملائ  يس ر ئ ب انئيس/ر  نأ نث ق م  او 
ضاقي لألخالاً يراع وماً صفنم  ملوظفنيا عجي عت وخي 

 ةلاءللمس
 إىل 17.2)+(  67,3 62,3

 )+(23.6 68,7  )+(12.8 

س  يتخذ  ةظم نملائ  يس ر ئ ب انئيس/ر  نأ نث ق م  او 
س  ب ناملالوق  ت ا ة ويفئم ملالا ةيبي  دلتأات راءاإلج ا

 ماتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءت سو الايف ح
 إىل 18)+(  63,9 58,7

 )+(23.8 65,6  )+(13.7 

ت اس    السيا نبش   أ 2017  لع   امللم    وظفني ةملي   عالا ةئياستقص   الا ةس    درالا، ةكملش   ت التفت   يش ا دةوح     درملصا
 ت.الفاملخا عن غنيملبلّ اب ةلقعملتا

 أير لاف يف ختالالا  احت ازيز عبت يتعلق فيما دةجليات اسار ملما -4 
ت اظمنوم دةملتحاألمم ا ةظومنق ماطنلى ع موظفني عيت مر ليت أ جات بالاملقال خال -266

 نو عالتا ةفازيز ثقعلت عةملتبا ةسخرالا دةجليات اسار ملماض على بع انملفتشتاى، وقفت ر أخ ةوليد
. انألحياض عل يف بدللج ةحىت مثري  نليت تكو ا، و نةياملتبا راءآلا نملفتوح بشأاش اقنلا عوتشجي
ت نو ددحي أو ملفتوح"اب البات اسا"سي ةظومنملاق اطنلى ع اءؤسر لا نم ديعدلا عويتب اً نيعمًا وق

 .عضياأي مو  ةقشناتبهم ملاإىل مك رحلضو ا أو همعم دعِّ َموْ  ديدلتح اإم للموظفني
 عإىل جي ةلاسر  ةمليعالا ةلصحا ةظمنبق ملالسافيذي نلتا ريدملاث عل، باملثالى سبيل عف -267

ثل. اج ممهن ادتماعلى ع نير يدملا عجي عملفتوح، وشجاب البا ةساسي اعتبا عن افيه نلعأ ملوظفنيا
سكو، نليو ا، و ةللبيئ دةملتحاألمم امج رانئي، وبامنإلا دةملتحاألمم ا مجرانى مثل بر ت أخاظمنك مناوه
بشات ناللمستوط دةملتحاألمم امج ران، وبانللسك دةملتحاألمم اوق ندوص يو ا، و ةير ل يسيف، نل

 جئنيلالاوتشغيل  ةثاإلغ دةملتحاألمم ا ةلا، ووكعيار ملشام دعت امدخل دةملتحاألمم اومكتب 
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 ةظمنملاملي، و عالاي ديلب ا ادحتالا، و ةمليعالا ةحالسيا ةظمن، ومةأر للم دةملتحامم ألا ة، وهيئينينلفلسطيا
 عن بريعلتالى ع نملوظفو ا افيه عليت ي شجا ةملفتوحات اءاللقام اظنت دتماع، ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا

 م.اتقنالا نخوف م نو د، ةومفتوح ةير و اتش ةيقر ئهم بطآراهم و ر ظنت اوجه
ى مفتوح دتنيح"، وهي مر لصا ارحلو اتسمى " ةليآ انسنإلاحلقوق  ةميالسا ةملفوضياى دول -268
ت ةحاملتا ةمسير لا وغري ةمسير لات امليعلايف  ةثق رأكث ملوظفنيال عف إىل جديه ارللحو  ل  عن بريعهلم ل
 عن افيه ملوظفنيا ةزيز ثقعيف ت اعدس د، وقدارةإلا عم ينو عالتاصل التو اى دتنملا اغلهم. ويتيح هذاشو 
 نةللجا ع. وجتتمارتبعالايف  اوأخذه ملوظفنياغل اإىل شو  ةلاعف رةبصو  اعستميق خلق حيز لالر ط
 نم ملفوضنيا دارةإلاموظفي  ارليت تضم كبا، ةير لبشات ناللمستوط دةملتحاألمم امج انلب  ةيار ستشالا

ئل املسا ةقشنامل، رأشه ةإىل ست ةثكل ثال  دةحاو  رة، مملوظفنيا ةباقنفيذي وممثلي نلتا ريدملاقبل 
 لسلوك.ا ءإىل مستوى سو  اقمهاتف نو د ةللحيلول ملوظفنياغل ابشو  ةلقعملتا

 دانملي  ايف  ةمي  نلتاو  نو ع  التا ةظم  نى مدل   نى، ف   ر ألخ  ا ةولي  دلات اظم  نملا ب  ني نوم   -269
ف ختالالا ةحلر تبلغ م نقبل أ ملوظفنيا ت بنيعاز ناملا ةسلوك تتوخى تسوي اعدقو  نةو دي مادقتصالا
ئ دةمل جيعت اقالعلى عظ احلفاب فنير ملشالسلوك ا اعدقو  نةو دلي. وتلزم معلفا  نجو م ةوهتي
توق ال ،نةو دملاهلذه اً فهم. ووفقراإلش نيعضاخلا ملوظفنيا ل بنيادملتبام احت الامح و التسا  نم عي
لى ع اً أيض او نيكو  نملهم فحسب، بل أع داءأ نؤوسيهم بشأر لتوجيه إىل ماو  رةملشو امي دتق فنير ملشا
 نوى ماشك أو تاضات اع أو تاليقعت ة أوقل مفتوح ألي أسئلعب ةباستجالاو  اعستملال عدادستا
ينلسلوك أا اعدقو  نةو دض ممل. وتفت عللق ابعؤوسيهم تتر م و حنلى عت عاز ناملا ةجلعابغي منه 
 .دةياوم ةساحس ةيقر بط رةمبك ةحلر حتل يف م نبغي أن، ويانإلمكا درقي، قاستبا

 انألماب رو علشا ملوظفنياح نمت ةفاثق ادسي إلجياأس رصعنأي ر لاف يف ختالالام احت او  -270
 نخ وف م   نو د اءؤس ر لاو  ءل  زمالا عم م اح ت اأي بك ل ر ل  اف يف خ تالالام اهنإبمك  نفتهم أع ر مل
ت الفاملخالس   لوك/ا ءس  و  ع  نغ إلب  الايف ًا أيض   انألم  اب نو عر يل يش  الت  م، واباتق  نض لالع  ر لتا
ذ اختالى ع ةكبري   ةلِّق أمهيع" ت  رةهاجملا" أو "ةحراث بصدلتحايف " ةملتمثلا ةفاثقلام. وهذه اتقنالاو 
يا نأ د. بيةملسؤوليا عجلمياسم اموم، حيث يتقعلالى وجه عت اقيألخالا نت بشأرارالقا  ةملسؤول

 نوم . (3)تاظم نملا ادةتق ق ع الى عمل الكاب عتق ةفالثقازيز تلك عوت نةحلسا ةو دلقا توفري عن
 نفيذيو نلتا اءؤسر لايهيئ  نبغي أنأي، ير لاف يف ختالالا  احت السليم و ا ارحلو ازيز عأجل ت

أج  ل  نهتم م اظم نخ  ل مدا ةئم ملالات الي آلاو  ربن املا دةملتح  األم م ا ةظوم نت مايف مؤسس 
 على مجيع ملوظفنيا نت مراءاإلجات و اسالسيا نبشأ راءآلا نم عةساو  ةئفالى طعحلصول ا
 .نيو دانمليا نملوظفو ا يف ذلك نت، مبملستوايا

 ترالثغا دأي: سر لاف يف ختالالا  احت ازيز عت -جيم 
 دةملتحاألمم ا ةظومنت مايف مؤسس دصر لايب و در لتات يف راثغ ةمث نأ انملفتشتاى ر ت -271

أي. ر ل  اف يف خ  تالالام اح  ت ا ةف  ام ثقدعي   نوأ ةلاءملس ازز ع  ي نأ نت ميك  رالثغ  اه  ذه  دس  نوأ
ل  يت ات بالاملق  ا، و للم وظفني ةملي  عالا ةئياستقص الا ةس  درالا نم   اةملس تقا تاانلبي  ا إىل ناداً س تاو 
 رعلف ا اح ه ذ، يق ت مب وظفني ةلق عملتات الاحل اوحتلي ل  ةظوم نملاق اط نلى ع موظفني عيت مر أ ج
 ةو دلق  ا" دص  ر ف و راإلش  ال ايب يف جم  در لت  ل ق ابعتت ةتيجياس  ت اف و دهل  ا ددةم   حل  والً  ألخ ريا
 .للموظفني ةمليعات اءاستقصا راءيق إجر ط عن" دةالقيالى مستوى ع نةحلسا
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 ترالثغا نتكم نوأي ةلاعلفاب انجلو اهي  ما :ملوظفنيايب در ت -1 
 ع ةبر ك ل أ  نم  ةث حص ل ثال د، فق للم وظفني ةملي عالا ةئياستقصالا ةسدرالائج اتنلًا وفق -272
ت او نلس   ال خ  ال تاقي  ألخالاب ةلق  عملتا عض  ياملو ال اهتم يف جم  اظم  نيب يف مدر لت  ال  ى ع جميب  ني

ذج امن، مثل ةلياعتف ق غرير يب بطدر لتالى ع( ةئاملايف  79.4ظمهم )ع؛ وحصل مةضياملاخلمس ا
يب در لت   ا(، مث  ل ةئ  املايف  47.0) ةلي   اعلتفاق ر لط  ات، يل  ي ذل  ك ن   ت نإلاي  ق ر ط ع  نيب در لت  ا
 نم ةئاملايف  24.7ه ر لذي ذكااً عشيو  رألكثالسبب ا. و ةلشبكيا ةسيدرالات احللقا أو لشخصيا
 اهذ دبوجو  المو عي مل مهنت هو أاقيألخاللق ابعملتايب در لتا نم عو نأي  ايتلقو  ن مللذيا جمليبنيا
 (.ةئاملايف  27.2ت )اظمنملايب يف در لتا اهذ رم توفعد(، يلي ذلك ةئاملايف  51.4يب )در لتا

يف  75.1 ةسبنب ارنةيب، مقدر لتالى ع جمليبنيا نم ةئاملايف  80.7، حصل ةلكبري ات اظمنملا ويف
 حلجم.ا ةملتوسطات اظمنملافقط يف  ةئاملايف  59.5 ةسبن، و ةلصغري ات اظمنملايف  ةئاملا

لى ع( ةئاملايف  96.4)اً كلي أواً جزئي اتفقو ايب در لتا اتلقو  نلذيا نم ةحقالسا ةألغلبياو  -273
 اً.م  اتقان أو س لوك ءس و /ةلفاخم ع دل يت تال ع األفاه  ي  م ا هل م بوض وح يب ب نّي در لت امت وى  نأ

 نل  ى أع اً(كلي  أوًا )جزئي  ًا أيض  اتفق  و ا جمليب نيا نم   ةئ املايف  87.9 نإىل ذل ك، ف    ةفاإلض واب
م. اتق نالات و الفاملخالس لوك/ا ءس و  ع نغ إلب الاي تم  نومل  نأوض ح هل م كي ف وأي  ديب ق در لت ا
ت نت نإلا ةلى شبكع ةمعالا انةلألم ةمياإللز الم علتا رةو دم دتستخ اهنأ ات إماظمنملا نم ديعدلاو 

 اتق    وم بتكييفه      أو "دةملتح    األم     م ايف  ةه    از نلات و اقي    ألخالا" ن     ةو عنملات اقي    ألخالا نبش    أ
 ءس و  ع نغ إلب الا ع ن ةسياألسات الومعملاي  در لتاموذج نلا اهذ رص. ويوفاخلا امهداستخال
 نين ثالاتكيي ف  انإلمك ؛ وابفنير وذج للمش من لى عيشتمل  كما  م،اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا
ا  لمعحتيط  نحلجم أا ةملتوسطات اظمنبغي للمنويى. ر ألخات اظمنملاقبل  نم امهمداستخال
للموظفنياقيألخاللق ابعملتايب در لتا سبل توفري عستطالاه و العأ رةملذكو ام ل  علتا رةبثغ  ت 
 .يفعر لتالتوجيه و ا ةبطه بفت ر و 

فتيش ا دةوح رير يف تق اردةلو ا 5 ةلتوصياإىل  ارةإلشا انملفتشتا د، تو ددلصا اويف هذ -274 ت ل
ألم م ا ةظوم نحل يف ماملص اب ار جل تض عاليت تات اسالسيات و اليآلاض عراستا" نو عنملا ةكملشت ا
 نو ان، حبل    ول ك    ةير و ر لض    ات اخلط   و اذ اخت    اإىل  في    ذينينلتا اءؤس   ر لاو دعل    يت ت    ا، و (4)"دةملتح   ا
 رظنلاف ر ح، بصا جنب نيملوظفا عيستكمل جي نأ انأجل  )أ( ضم ن، م2019 يسمبدألول/ا

لى عت وحصوهلم اقيألخالال ايف جم ةير و دلاو  ةألوليا ةمياإللز ا ةيبيدر لتا رةو دلا، ةجدر لاو  ةتبر لا عن
ت اقيألخالال امي يف جماإللز ايب در لتاب ةصاخلات ادالشهابط ر ؛ )ب( ةلصلات ات ذادالشها
 نت ض    ماقي   ألخالال ايب يف جم    در لت   اج درا ؛ و)ج( إوي للم   وظفنينلس    ا داءألاتقي   يم  رةو دب   
 نت م اف ت  ع دف بع ار ملا دي دت لتجراو دظ يم نيف ذل ك ت مبا ،ملوظفنيا لتوجيهي لغريايب در لتا
 .اءقتضالا، حسب ةمدخلا

 اهد  س ني  عيت ةجر ح رةف: ثغراإلشال ايب يف جمدر لتا -2 
، ةسطملتو اتب ر لا نم نير يدملا، مث نير شاملبا فنير ملشا ن، ف عبرالالفصل ايف  رذ ك امثلم -275
 م، غرياتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتا ريار لتقابتلقي  يتعلق فيما ةجهاملو الى خط عهم 
ص األش  خا ءه  ؤال نه أادمف   عئاأي ش  ر  ع  نت ر أس  ف مل  وظفنيا عت م  بالاملق  ا نم   دي عدلا نأ

 ةجاحلايل متس الت. وابنير يدملات اراقصهم مهنت مااً لباذلك غ ع، ومةينلفا ةحينالا نم نموهوبو 
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لوس  طى يف ات ب ر لا نم  نير يدمل او  فنير ملش  ا ءه ؤال اعدةف ملس دهل ا دد م  ينتق  يب غ ريدر إىل ت 
 عم  ل م   عالتا ويف ت،ع   از ناملاأي و ر ل  اف يف خ   تالالام اح  ت س   ب الناملاح  و نلال   ى ع ةباس  تجالا
 م.اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا

يف اإلضايب در لتا، تلقى للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع جمليبنيا بني نوم -276
فقط  ةئاملايف  28.1م اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا عمل معالتا ةلى كيفيع
يف  ةئ املايف  30.8 ب ني ةس بنلاوح ت ه ذه را. وتفنير ملش ا نم م هن ل ى أعهم دي دمت حت نلذيا نم
يب در لت ا ايتل ق ه ذ مل ذل ك، ع. وم ةلصغري ات اظمنملايف  ةئاملايف  25.1إىل  ةلكبري ات اظمنملا

ت اظم   نملايف  فنير ملش   ا نم م  هن   ل  ى أعهم دي   دمت حت نل  ذيا جمليب   نيا نم   ةئ   املايف  17.5س  وى 
حو نلالى عهم عداديف إ ةيال للغعاه فنيب وصفوه أبدر لتا اتلقو  نلذيا نفو ر ملشاو  حلجم.ا ةملتوسطا
 ع  ن ةئ املايف  95.3ب ع ر ت )أالفاملخالس لوك/ا ءبس و  ةق لعملتات اغ للبال ةباس تجس ب لالناملا
 .اً(جزئي ةفقاملو ا ة أوفقاملو ا عن ةئاملايف  92.9ب عر م )أاتقنالاو  اً(جزئي ةفقاملو ا ة أوفقاملو ا

 ن، ف للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالائج اتنلاً ، ووفقعبرالالفصل ايف  رذ ك اومثلم -277
 اً مداستخا رألكثا ةخليدالات او نلقا نلو ملتوسط يشكّ املستوى ا نم نو ر يدملام يليه نير شاملبا فنير ملشا

ًا دي د، وه و حتدح او  ناءس تثا عغم ذلك، ومر م. و اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ لإلبال
 عن ابو عر أ اءستقصالالى ع جمليبنيا ةأغلبي ن، ف ةلكبري ات اظمنملايف  نفو ر ملشا اجلهعاليت ات اغلبالا

ليت ات اغللبال ةسبنلاب م أقل بكثرياقر ألات انهتم، وكاغبال اوجلت هبعليت ا ةيقر لطا عنهم اضر م عد
بالاب ارنة( مقةئاملايف  36.8إىل  16.7) ةملتوسطا دارةإلالى مستوى ع نو ر يدم اجلهعا ليت ات اغل
 .ةظمنملاحجم  عن رظنلات، بغض الاحلا ع( يف جيةئاملايف  61.8إىل  30.0) نفو ر مش اجلهعا
 16 رقمول دجلا
 بذلك ةملتصلا نانطمئالاو  ةلثقات ومستواي ةملتوسطا دارةإلاو  فنير ملشات إىل اغلبالامي دتق
 (ةمئوي ةسبن)

 

 ةملتوسطا دارةإلا فر ملشا
 ةظمنم

 ةصغري 
 ةظمنم

 ةمتوسط
  ةظمنم

 ةكبري 
 ةظمنم

 ةصغري 
 ةظمنم

 ةمتوسط
  ةظمنم

 ةكبري 
 اضر لات غ ومستوايإلبالا

 ددةحملا ناةللق اهعنغ إلبالاليت مت ات الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح
 (غنيملبلّ ا نم ةمئوي ةسبن)ك

52,5 52,8 61,8 38,3 27,9 33,1 

 ةسبنلات )الفاملخالسلوك/ا ءسو  عنغ لبالا عم ددةحملا ناةلقامل عات عن اضر لا
 (اً كلي أو اً جزئي اضر لا عن بريعللت ةملئويا

34,2 32,4 50,9 28,1 20,5 36,8 

 ددةحملا ناةه للقعنغ إلبالالذي مت ا ماتقنالا
 (غنيملبلّ ا نم ةمئوي ةسبن)ك

38,2 37,3 48,5 43,6 27,0 36,7 

 ةملئويا ةسبنلام )اتقنالاب ةلقعملتات اغلبالا عم ددةحملا ناةلقامل عات عن اضر لا
 (اً كلي أو اً جزئي اضر لا عن بريعللت

30,0 34,0 49,2 16,7 20,6 27,7 

 نانطمئالاو  ةلثقا
 دىنأ ةتبر م ا أوفسهن ةتبر ملا نم زميل ماقي عند نانطمئالاح و ا تير الاب رو عش

 ماتقان أو سلوك ءسو /ةلفاخم عن ددةحملا ناةلقاغ إببال
 اً(كلي أواً ق جزئياتفلال ةملئويا ةسبنلا)

60,20 60,10 66,90 43,5 45,5 57,3 
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 ةملتوسطا دارةإلا فر ملشا
 ةظمنم

 ةصغري 
 ةظمنم

 ةمتوسط
  ةظمنم

 ةكبري 
 ةظمنم

 ةصغري 
 ةظمنم

 ةمتوسط
  ةظمنم

 ةكبري 
 ددةحملا ناةلقاغ لى إببالعأ ةتبر م نم زميل ماقي عند نانطمئالاح و ا تير الاب رو عش
 اً(كلي أواً ق جزئياتفلال ةملئويا ةسبنلام )اتقان أو سلوك ءسو /ةلفاخم عن

55,90 55,20 63,10 37,6 39,8 52,7 

 اهعنغ إلبالاليت مت ام اتقنالا أو تالفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح نيف أ ةلثقا
ق اتفلال ةملئويا ةسبنلال )عاسب وبشكل فناملالوقت اجل يف عاست ددةحملا ناةللق
 اً(كلي أواً جزئي

57,60 59,90 67,90 38,4 42,3 55,4 

 صفنبشكل م ملوظفنيا عمل جيعات ددةحملا ناةلقا
 اً(كلي أواً ق جزئياتفلال ةملئويا ةسبنلا)

65,3 68,4 73,4 45,2 49,7 61,1 

ت اس    السيا نش   أب 2017  لع   امللم    وظفني ةملي   عالا ةئياستقص   الا ةس    درالا، ةكملش   ت التفت   يش ا دةوح     درملصا
 ت.الفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتا

 نم نير يدملاو  فنير ملشايف  ملوظفنيا ةيف مستوى ثقاً أيض أتثري ريار لتقا ةجلعام اءإز  اضر ولل -278
 ةملي عالا ةئياستقص الا ةس درالا اتهنضح بيّ ابشكل و  ةشئانت اهاجتا دوجو  ع، مةملتوسطا دارةإلا

  16ول دجلايف  ملبنياحو نلالى ع، للموظفني
 ةملي  عالا ةئياستقص الا ةس درالايف  ةوح ر ملطا ع ةبر ألا ةألس  ئلا عل ى جي ع ةب اإلجاى دل  •

 رظنلاف ر ، بصجمليبنيا نم أكب ةسبنك نا، هنانطمئالاو  ةلثقاب يتعلق فيما للموظفني
ثق تهم يف  نم  أك ب نير شاملبائهم اؤسر يف  ةلثقا عن ابو عر أ نلذيا، ةظمنملاحجم  عن
 .ةطملتوسا دارةإلا

 عيف جي  ةئ املايف  50وزت اجت  نير ش املبا فنير ملش ايف  ةلثق ا ةس بن نأ نغم م ر لالى ع •
 50تبلغ  ة ململتوسطا دارةإلايف  ةلثقا ةسبن ن، ف ةظمنملاحجم  عن رظنلات، بغض الاحلا

 حلجم.ا ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملايف  عةبر ألا ةألسئلا نلى أي مع جمليبنيا بني ةئاملايف 
ت الفاملخالس    لوك/ا ءس   و  ع    نت اغ   لبالات )اغ    لبالا ةجل   عام اءإز  اض    ر لات الع   دم •

ت اظمنملايف  لى بكثريعأ ةملتوسطا دارةإلا نم نير يدملاو  فنير ملشايف  ةلثقام( و اتقنالاو 
 ت.الاحلا عحلجم يف جيا ةملتوسطاو  ةلصغري ات اظمنملاب ارنةمق ةلكبري ا

ف  يهم  ةلثق او  ةملتوس  طا دارةإلا نم  نير يدمل  ا اءإز  اض ر لات ب ت يف مس  توايالثا دينلت ا نإ -279
 مستوى دينإىل ت ةفا، إضللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالالى ع نجمليبو اه عنب عر لذي أا
يب در لت ايف  ةخط ري  رةثغ  ع ن، يكشف نير شاملبا فنير ملشاقبل  نت ماغلبالا ةجلعام اءإز  اضر لا
 ءبس       و  ةلق      عملتات اغ       للبال ةلي      عافب ةباس       تجالا نم       نير يدمل       او  فنير ملش      ا زم لتمك       نيل      الا
 م.اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا

 .ةقر ألفا ناءت وبعاز ناملا دارةإب يتعلق فيماص ابشكل خ ةيب كبري در لتايف  رةلثغاوهذه  -280
ياإلز  غري نتكو  عادة ما اهن، ف نير يدللم ةيبيدر مج ترات باظمنملا نم ديعدلا رتوف حني ويف . ةم
 نكو ار لذي يشايب در لتات وتوقيت أولواي ديدبتح نير يدملام الى قيع مجالب ا نم ديعدلا دتمعوت

 دللتأك ةشطنأ عة أوباملتالتوجيه و اتشمل  ال يبدر لتامج راظم بع، ومديدلشاهلم اشغنالاً ر ظنفيه، 
 مه.لّ عمت ت ملا مليعلالتطبيق ا نم
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 فراإلشالى عيب در لتال ايف جم دةجليات اسار ملما (أ) 
م دعيب و در لت ةسخرالا دةجليات اسار ملما نلقليل ماسوى  ديوج ال هنأ انملفتشتات نتبيّ  -281

 ةمدملقات اغللبال ةلعالفا ةجلعاللم ةمهم نتكو  نأ نليت ميكا ةلشخصيات اراملهال ايف جم نير يدملا
تا ادةلقيص اباخلا ةوليدلامل علا ةظمنمج مرانت هي باسار ملما. وأوىل هذه ملوظفنيا نم  ةفيذينل
 نويتضم مستويني نيب مدر لتا ا. ويتألف هذ2017 عام يبه يفر لذي مت جتا، ةتيجيات سالا دارةإلاو 
وتوجيه  ةشطنظيم أنت عن ، فضالً ةلشخصيات اراملهالى عكز ر مل يعلا عج موقار خ مالً اشاً يبدر ت

مل. عيق ر ف اجههايو  دق ةملح اياول أي قضنالت ةحيات صباءا، ويشمل ذلك لقرملقايف  ملنيامتك
يف  رةثغ  دف بوج و ت ع ل ذي ياح، إلص الاو  دارةم ل إلع الا ريدمل ائب انه رعالذي يامج انلب ا اوهذ
 .ةيدانملياتب املكايف  نير يدملاليشمل  2018 عام قه يفاطن ع، سيتم توسينير يدملايب در ت

يشمل  ددجلا ملقيمنيا سقنينئي للمامنإلا دةملتحاألمم امج رانمه بدلذي يقايب در لتاو  -282
م ديق  كم ا  .افي ذهنم وتاتق نالا نم  ةياحلمات اسالوصول إىل سيا ةتغطي كيفيت اقيأخال رةو د

 ةصاخلات اانلبياس الى أسع ةيدانملياتب املكايف  للموظفنيًا خمصصاً يبدر ت تاقيألخالامكتب 
 ع ةجرام وظفي م نم  ةم دملقات الوم عملاو  مل وظفنيا اءستقص ا نم  اليه عل ملتحّص ا ددحملا دلبلاب
 .عينملا دلبلاب ةصاخلا رطاملخا نبشأ تالتحقيقات و اباحلسا

ى ر ألخ  ا رةو دل  ات و اقي  ألخالال ايف جم   للم  وظفنيًا مي  اإلز  ررةملق  ا رةو دل  اإىل  ةفاإلض واب -283
 نم   ع  ةجممو ًا أيض   دةملتح الألم  م  ةم  عالا ان ةألماى ده، ل  الع  أ اإليهم  ارملش  ا فنير للمش   ررةملق ا
 ادةلقي ا ارح و  ةي رعاب ةم عالا ان ةألماك، تق وم ذل  ع ن . وفض الً فنير للمش ًا مياإلز  ررةملقات راو دلا
ت الومعم ارحلو ا ن. ويتضمةئيسير لا عضياملو ا ةقشناموظفيهم مل عم نفو ر ملشاه ر لذي ييساوي، نلسا

 عملوضو الى ع كنيار ملشاكيز ر يف ت اعديس مما ،اءسو  دلى حع كنيار ملشاو  نير للميس ةفياو  ةتوجيهي
، جئنيلالا نشؤو  ةمفوضي ويف .ةلصلات ائل ذاملساب ةلقعملتات اقشناملا لتيسري فنير ملشا ةوهتيئ
ل  م عمج ترات، ب  اقي  ألخالال ايف جم  ًا مي  اإلز  ررةملق ا رةو دل  اإىل  ةفاإلض  اب اً،أيض   م للم  وظفنيدّ تق 

 قي.استبالاخل دلتالى عيب در لتات و عاز ناملا دارةإ نبشأ ةخمصص
اً دى جيدتنميثل م ادةلقيا ارحو  نأ ةمعالا انةألماق اطنلى عيت ر ليت أ جات بالاملقات نوبيّ  -284
تا عضياملو ا ةقشنا، وملالموهعليت تا ةلشخصيات اراملهاض علتطبيق ب نير يدللم ت اقيألخالاب ةلقعمل
 عانى وتشجر ألخات اظمنملاموذج يف نلا اسخ هذنيست نأ انملفتشتاح موظفيهم. وتقت  عم ةلاءملساو 
 زه.انإ ف حتسنيدليته هبعاس فاأجل قي نم ارمسي للحو ر تقييم  راءلى إجع انةألما

توصيافيذ ني تديؤ  نأ ع، يتوقدارةإلال ايب يف جمدر لتاقص نأوجه  ةجلعاأجل م نوم -285  ةل
 ديق تزوير ط عن، وذلك ةظمنت يف كل مالفاملخا عن ملبلغنيا ةيام محاظن ةليعازيز فعإىل ت ةليالتا
مل عالتاأجل  نت مدرات وقاراومه ةفر عم نيلزم م مبا هتمدار وإ ملوظفنيالى عف راإلشاب ملكلفنيا
 م.اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا عم ةليعابف

 10 ةلتوصيا 
ة ي  اهن، بايكفل و  نأب دةملتح األم م ا ةظوم  نت ماملؤسس  في ذينينلتا اءؤس ر بغ ي للني 
ل اص يف جم ايب خ در ل ت اإبكم  لبنيامط  نير يدمل او  فنير ملشا عمجي نيكو  ن، أ2019 عا 
 ءبس  و  ةلق عملتات اغ للبال ةباس  تجالا ةت وكيفي الف املخا ع  نغ إلب الاب ةتبط ر ملات اس السيا
 .سبناملاحو نلالى ع اهعمل معالتا  و اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا
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 "ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا" دصر : للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالات اسدرالا -3 
قاس "القي دةت مفياو دأ نتكو  نأ نميك للموظفني ةيملعالا ةئياستقصالات اسدرالا -286  ةو دل

بالوظات و امدخلا، وتقييم لتغيريا دارةت إادرامب دصر "، ولادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ت  عئف وت
ى دمل ا ةطويل  ةؤي ر تت يح  نأ نميك  اهن م، ف اتظنت اباسدرالاهذه  راءل إجاح ويف .ةلاءملسا رأط
يآ نتكو  نأ نميك كما  ت،ادراملباو  عضياملو اخمتلف  نلوقت بشأا رو ر م عز مر حملام دللتق  عجلم ةل
 ةفاش   ف رةمت بص  و دس  تخا اإذ ة إالوموثوق   ةل  عاف نتك   و  ا الهن  ذل  ك، ف  ع. وم  ةلف  املخا راءآلا
لى ع) ةلكيفيايلي  )أ(  دد ماحت ةض خطط مفصلعر و  عوض اقهيتم قبل إطال ن، وأةتيجياست او 

 ني    و عنملاص األش    خاى( و ر ئل أخ    ا و/أو وس    ينو إللك    ت ا دي    لب اي    ق ر ط ع    نت، ن    ت نإلا ةش   بك
 عطالاأجل  نم اهعبغي جنليت يات الومعملاهي  ما هم(؛ )ب(، وغري ملوظفنيا ، غرينملوظفو ا)
ئف؛ )ج( كي   ف الوظ   ا أو تامدخل   ا أج   ل حتس   ني نف   ه م  عر ت نأ ابغ   ي هل   ني م   ا ل   ىع ةظم  نملا

س م اتق ة( كيفي دى(؛ و)ر أخ  تاانبي عم ارنةملقاب اصحته نلتحقق ما امبر ئج )و اتنلام دستستخ
 ل(.املثالى سبيل ع اً،نلع اهر شن )نْ م عئج وماتنلا

 ايالقض  او  ةلاءملس ا نبش  أ رظ نلات اس وجه اوقي   لتغي رياث دايف إح  لت  أثرياأج ل  نوم  -287
 ن أع     يني ا. وه    ذةض    حاو  رةبص    و  ةئياستقص     الا ةس    درالا دارةبغ    ي إنت، ياقي    ألخالاب ةلق    عملتا
 نم ةكار ت ومشامهامس دوجو  عم ةمات رةبصو  دارةإلا "ةرَ إِّمْ "حتت  نيكو  نبغي أني اءستقصالا

ل  ث ف اثر ه ط ر يدي   نألمث ل أا نم   ن، لك مل وظفنيات ابط  رامث ل  ئيس  ينير لا ةملص لحاب اأص ح
 ةصاخ ةتكتسي أمهي ملوظفنيات ابطراو  دارةإلا بني رو التشا ةمليع. و ةظمنملاج ار خ نمستقل م

 .ةز متحيّ  وة أجيدراستا ةأي أسئل عادستباأجل  نم
 عشى ماليت تتما ةفيراميغدلات الومعملا عجبم اءكتفال او  ةير لسا انضمًا ملهم أيضا نوم -288
وق   تهم  نملوظف  و اخيص   ص  امعن  د. و جمليب   نيا عتتب   نملمك   ا نل م  ع   جت اء والستقص  الاف داأه  
 نأ ا ويفم هب دليت سيستخا ةلكيفيا ةفعر يف م نغبو م سري هن، ف ةئياستقصالا ةسدرالال استكمال

 هم.دض امهداستخام عدو  عةجملمات الومعملا ةير س نم دلتأكايف  نغبو ت، وسري راءاتتخذ إج
. ةيبر لالشك و بل اباتق نجح أر ي ةفاوشف ةضحاف و داأه نو دذ فّ نليت تات اءاستقصالاو  -289

أ طلقت،  دق 2017 عام يف ةمعالا انةألما اهتر ليت أجا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالاف
 "مل وظفنيام الت ز ا دص ر س و اقي "قبي ل  نم ةضحاو  ف غريدا، أبهدجليّ ا اتصميمه نغم مر لالى ع
 ةس    درالات ر فتق   ا كم   ا  ."اً وملي    ةظم   نملاق اط   نل   ى ع - ةز ّك   ر ملا ةي   دار إلات راءاإلج   اتوجي   ه "و
 ع، مامهدليت ستستخا ةجلهاهي  ا ومام هبدليت ستستخا ةلكيفيا نلوضوح بشأاإىل  ةئياستقصالا
 ديف س   اعدةملس  اأج  ل  نم  نير يدت للم  الوم  عم رت وف" اهن  ل  ى أعل، املث اس  بيل ل  ى ع، ارةإلش ا
ك ن ال هايز  ن المفتوح، ولك اءل لقئج خالاتنلاصيل امت تفد. وق"تدرالقال ات يف جمرالثغا

 ئج.اتنلاحملتمل هلذه املي علام داستخالاب يتعلق فيمام وضوح عد
لى ع انملفتشتات، وقفت اظمنملا عيق جاطنلى عيت ر ليت أ جات بالاملقال خال نوم -290
ل يت ا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالات اسدرالاب ةلقعملتاهج نلات و اسار ملما نم عةو نمت عةجممو 

مج ران. وبةلاءملسات و اقيألخالاب ةلقعملتائل املسا، و "ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا"تشمل 
 ةبط   رال  ى عفق  ط  دتم  عز يدإليا/ةير لبش  ا ناع  ةملاق  ص نوس  بف  ري ع  ينملاك ملش  ت ا دةملتح  األم  م ا
تصميم  رةو ر لضتلتزم اب دارة الإلا ن أعيني مما ت،اءاستقصالامثل هذه  راءأجل إج نم ملوظفنيا ب
 مه.داستخا اءةإس اء أوستقصالافض ر  ةبكل سهول نئجه وميكاتن اء أوستقصالا
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( ةمليعالا ةحالسيا ةظمنملي ومعالاي ديلب ا ادحتالا) ظمتنينيف م نسيو اأس نموظفو  روذك -291
يعالا ةظمنملات )اظمنملاض عك بنا. وهللموظفني ةئياستقصا ةسدرا راءإج دتؤيّ  دارة الإلا نأ  ةمل

 ةسدرا راءفقط إبج ةير و د رةليت تقوم بصو اسكو( نليو ا، و ةمليعالا ةلصحا ةظمن، ومةير لفكا ةللملكي
ملي، ع  الاي دي لب ا ادحت الاى )ر ألخ ات اظم نملاض ع  ب نأ ، يف ح نيللم وظفني ةملي عا ةئياستقص ا
 اي ه ذر جت  ال (ةملي عالا ةلص حا ةظمن، ومةللبيئ دةملتحاألمم امج ران، وبةوليدلا ةير لبحا ةظمنملاو 
 راءتظم إلج  ن م أو ب ؤ ب هنلتا ن ميك ينول زم دج  ايهدل يس ل  أو تاو نى س دل ى م ع اءستقص الا
 ع ن ةت مهم الوم عم ةف عر مل عةئاض  ةص ر ف تبعتظم ين مينول زمدم جبالتز الام عد. و اءستقصالا
 لوقت.ا رو ر م عم ةحملققائج اتنلاس اوقي ةلعالفا دارةإلاب ةلصلات ائل ذاملساو  عضياملو ا

 ةيقر ل طخال نم دةجليات اسار ملمالى ع الً ام مثديسيف تقنليو ا نأ انملفتشتات دووج -292
. اوتوص يله امهداستخاو  اهب ةصاخلا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالتخطيط للاب امهاقي

 انحلسبايف  ع(، ويضةير لبشا اردملو اليه مكتب عف ر )ويش دارةإلا رةحتت إم اءستقصالا نويكو 
ى ر . وجي   مل وظفنيا ةبط را اه  نبي نت م اجه  نم   ةم دملقا ةألس ئلاو  عض  ياملو اب ةلق عملتات امهاملس ا
. ةئاملايف  79 إىل 56 نم ةألخري ا رةو دلايف  ةباستجالال عدم ادز  د، وقتنينكل س  اءستقصالا

ل ى ع ةفق املو ا، وت تم مل وظفنيا ةبط را عم اءستقصالاب انجو  نب مانكل ج  رسيق تطوينويتم ت
 ةت أولويات ذالاجم ةمخس اءستقصالا ن. ويتضمدارةإلاو  ملوظفنيا ةبطراقبل  نت مالومعملا عجي

. اءتقصسالائج اتنب دشتست  ةوإقليمي ةمليعامل عك خطط نايسيف، وهنليو اب عش عتشمل جي
 لتحسني ةتيجياست ا رةئجه بصو اتن نم ادةستفالاو  اءستقصالا دارةلتصميم وإ اردويتم ختصيص مو 

 ت.ادراملباو  ةكار ملشاس ات، وقيامليعلا
يف  اعدةللمس  ةجي ار خ دةق عامت ةى، جه ر أخ  ةت كبري اظمنيسيف، ومنليو ام دوتستخ -293
ياحتليل  ا ويفليهعف راإلشاو  اهب ةصاخلا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالاتصميم  ت. اانلب
م داستخالتصميم و اضبط  عن ، فضالً نألماو  ةير لسا نمستوى م رتوف نأ نميك ةسار ملماوهذه 

 اردم   و  ايهدل  يت ل  ا ر أوألص  غات اظم  نللم ةس  بنلاب ةلي  امث ةس  ار ملماه  ذه  نأ ح  ني ويف ئج.ات  نلا
 خلينيدا موظفني ةسطابو  اوحتليله اليهعف راإلشات و اءاستقصالاتصميم  نملمكا ن، فمدةو دم
 دارةت. وإاانلبي   ائف حتلي  ل اي وظ  دت ت  ؤ ن  ت نإلال   ى ع ةمكلف   وغ  ري ةملاش   اردم م  و داس  تخاب
 ةحلر ت يف ماانلبيالوصول إىل او  ةير لساي راعت نبغي أني ةخليدالا اردملو ام داستخت اباءاستقصالا

 .ةسبناملات عالتوقا عوضو  ةفيالشفاو  ةلاءملسازيز عأجل ت ن، وذلك مةمليعلا نم رةمبك
ف دات أهاذ نوتكو  ةير و د رةى بصو ر ليت جتا للموظفني ةمليعالا ةئياستقصالات اسدرالاو  -294
ت اداللقي رتوف نأ ن، ميكامهداستخائج و اتنلاسم التق ةب خطان، إىل جةفاوشف ةضحاو  ةوحوكم

م   ل" يف علا ة"بيئ   ع  ن اإليه   ةج   احلال  يت مت  س ا ةمق  عملتا رةظ   نلا اهنض  م نت م  الوم  عم دارةإلاو 
 ةلكيفي ات، و اقيألخالاب ةلقعملتا عضياملو اإىل  رظنلا ة، وكيفيةلاءملسا رمل أطع ة، وكيفيةظمنملا
 ."ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا، أي "ادةلقاإىل  اهب رظنليت ي  ا

 نع ت اظمنملايف  ةلاءملساو  ةفيالشفازيز عإىل ت ةليالتا ةلتوصيافيذ ني تديؤ  نأ عويتوق -295
ت اقيألخالاب ةلقعملتا عضياملو ال احي ملوظفنيات راس تصو اتيجي بقياست او حنلى عم القيايق ر ط
 ."ادةلقيالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا"و
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 11 ةلتوصيا ×؛
ألمم ا ةظومنت ماملؤسس نفيذيو نلتا اءؤسر لاي ر جي ن، أ2020 عا  بغي حبلولني 
 نبش   أ مل  وظفنيا آراءس ا، لقي   تنينك   ل س    للم  وظفني ةملي   عا ةئياستقص  ات اس   درا دةملتح  ا
 ةلص   لات اذ عض  ياملو ا" و ادةلقي  ال  ى مس  توى ع نةحلس  ا ةو دلق  اهج "نب   ةتبط  ر ملائل املس  ا
 .ددةحملائل املسا ةجلعامل ةملامل شع ةخط او عيض نت، وأاقيألخالاو  ةلاءملساب

 احلواشي
(1) JIU definition based on Pricewaterhouse Coopers LLC, "Tone from the top: transforming words into 

actions", Available at www.ibe.org.uk/userimages/pwc_tone_from_the_top_2013.pdf; and Deloitte ,  

"Building world-class ethics and compliance programs: making a good program great ", Available at:  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/risk/us-aers-g2g-compendium.pdf. 
(2) C. J. Nemeth and A.J. Goncalo, "Creative collaborations from afar: the benefits of independent 

authors", Creativity Research Journal, vol. 17, pp. 1-8. 
(3) M. Pachman, "Before the whistle blows: creating a speak-up culture at work", FTI Journal, August  

2016, Available at: www.ftijournal.com/article/before-the-whistle-blows-creating-a-speak-up-

culture-at-work#fn1. 
(4) JIU/REP/2017/9. 
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Annex I 

Source documents used for the compilation of United Nations 
system whistle-blower policy best practices criteria and 
indicators1 

[Original: English/French] 

Government of the United States of America, Whistleblower Protection Enhancement Act of 2012.  
www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ199/pdf/PLAW-112publ199.pdf 
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, National Audit Office, "Government 
whistleblowing policies", 2014. 
www.nao.org.uk/report/government-whistleblowing-policies/ 
Government of the United Kingdom, National Audit Office, "The role of prescribed persons", 2015. 
www.nao.org.uk/report/the-role-of-prescribed-persons/ 
Government of the United Kingdom, National Audit Office, "Making a whistleblowing policy work", 2015. 
www.nao.org.uk/report/making-a-whistleblowing-policy-work/ 
Government of the United Kingdom, National Audit Office, "Assessment criteria for whistleblowing policies", 2014. 
www.nao.org.uk/report/government-whistleblowing-policies/ 
Open Democracy Advice Centre (ODAC), Implementing PAIA (South Africa Promotion of Access to Information Act 2 
of 2000): A Guide by ODAC, 2016. 
www.opendemocracy.org.za/index.php/resources/publications 
Organization for Economic Cooperation and Development, "Study on whistleblower protection frameworks, 
compendium of best practices and guiding principles for legislation", 2010. 
www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf 
The Whistleblowing Commission, "Report on the effectiveness of existing arrangements for workplace whistleblowing 
in the UK", 2013. 
www.pcaw.org.uk/files/WBC%20Report%20Final.pdf 
Transparency International, "Alternative to silence: whistleblower protection in 10 European countries", 2007. 
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2016/04/TI-Alternative-to-Silence-report-ENG.pdf 
United Nations Staff Unions, Proposals from the UN staff unions to Secretary-General Guterres, 2017. 
www.ccisua.org/wp-content/uploads/2017/01/StaffUnionProposals.pdf 
Tom Devine, Government Accountability Project, "International best practices for whistleblower policies", 2016. 
www.whistleblower.org/international-best-practices-whistleblower-policies 
United Nations Office on Drugs and Crime, The Institutional Integrity Initiative, 2014. 
www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/InstitutionalIntegrityInitiative.pdf 
Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 
A/70/361. 
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/361 
Association for Progressive Communications, "The protection of sources and whistleblowers: submission to the United 
Nations special rapporteur on the right to freedom of opinion and expression", June 2015. 
www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Protection/AssociationProgressiveCommunications.pdf 
Government of the United Kingdom, "Publicly available specification 1998:2008: whistleblowing arrangement code of 
practice", 2008. 
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030183709 
Government of Australia, "Australian standard: whistleblower protection programs for entities", 2003. 
www.aphref.aph.gov.au-house-committee--laca-whistleblowing-subs-attachmenta16.pdf 
Government of France, Ministry of Justice, Lignes Directrices Françaises Visant à Renforcer la Lutte Contre la 
Corruption dans les Transactions Commerciales (French Guidelines to Strengthen the Fight Against Corruption in 
Commercial Transactions), 2015. 
www.justice.gouv.fr/include_htm/pub/lignes_directrices.pdf 

                                                                                                        
1 The enclosures are being circulated as received, in the languages of submission only.  
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CSA Group, Whistleblowing Systems: A Guide 2016. 
https://www.csagroup.org/news_or_press/first-guideline-on-whistleblowing-systems/ 
Global Principles on National Security and the Right to Information (Tshwane Principles), 2013. 
www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-security-10232013.pdf 
International Chamber of Commerce, "Guidelines on whistleblowing". 
https://iccwbo.org/publication/icc-guidelines-on-whistleblowing/ 
Financial Conduct Authority, "Whistleblowing in deposit-takers, PRA-designated investment firms and insurers", 2015. 
www.fca.org.uk/publication/policy/ps-15-24.pdf 
Eversheds, "Whistleblowing: understanding the global landscape". 
www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/practices/labour-employment-law/whistleblowing.page 
Sir Robert Francis, Freedom to Speak Up, February 2015. 
http://freedomtospeakup.org.uk/the-report/ 
Organization of American States, Model Law to Facilitate and Encourage the Reporting of Acts of Corruption and to 
Protect Whistleblowers and Witnesses. 
www.oas.org/juridico/english/draft_model_reporting.pdf 
Simon Wolfe, Mark Worth, Suelette Dreyfus and A.J. Brown, Whistleblower Protection Rules in G20 Countries: The 
Next Action Plan. 
http://transparency.org.au/wp-content/uploads/2014/06/Action-Plan-June-2014-Whistleblower-Protection-Rules-G20-
Countries.pdf 
Transparency International, "International principles for whistleblower legislation", 2013. 
www.transparency.org/whatwedo/publication/international_principles_for_whistleblower_legislation 
Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2014)7 of the Committee of Ministers to member States on the 
protection of whistleblowers, 2014. 
https://rm.coe.int/16807096c7 
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 ينالثافق ر ملا

 ةكار ملشات اظمنملايف  دةملوجو ات الفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتات اساسيلا  
 2017 يسمبدألول/ا نو انك  31ح   ةكملشت التفتيش ا دةيف وح

  اتقنالا نت( مالفاملخا عن ملبل غنيا) ةيات محاساسي ةظمنملا
 (2011 رياط/فب اشب 9، 2011/5ي دار إلا ميمعلتات )الفاملخا عن ملبلغنيا ةيامح ةساسي راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم
 /انيس    ن 14، ةخلي    دالا ةب    اقر لات امدت )مكت   ب خ    الف    املخا ع    ن ملبلغ    نياب ةلق    عملتا ةس   السيا ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا

 (AM. III/3 ،2016يل ر أب
 4ألول، افق ر ملا، 4 رقميل عدلتا، Doc 7350/9ويل )دلا دينملا انلطري ا ةظمنت يف ماقيألخالا ارإط ويلدلا دينملا انلطري ا ةظمنم

  ويلدلا دينملا انلطري ا ةظمنيف م ةمدخلا نةو دم نم 2 ادةملا( و 2011 وفمبن/اينلثا نير تش
 أيل  ول/ 8، 1 ةس خنلا، IGDS No. 186ت )الف املخا ع ن ملبلغ نيا ةي ا  محةظم نملات يف اقي ألخالا ةوليدلامل علا ةظمنم

 (2009 عام ،1 ةسخنلا، IGDS No. 76) ةظمنملات يف اقيألخالا(، و 2010 سبتمب
 نو ع  التالس لوك و ا ءس و  ع نغ إلب الام بس بب اتق نالا نم  ةي اللحم ةولي دلا ةي ر لبحا ةظم نملا ةس اسي ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا

 /اينلث   ا نير تش    3ألص   ول )احس  ب  اهب    نمل   أذو ات التحقيق   ات و اباحلس  ا ع   ةجرات ماملي   ع عم  
 ( 2015 وفمبن

 ءس   و  ع   نغ إلب  الام بس   بب اتق  نالا نم    مل  وظفنيا ةي   امح نملي بش  أع   الاي دي  لب ا ادحت   الا ةس  اسي مليعالاي ديلب ا ادحتالا
 (2011 رياط/فب اشب 22، 11/4ي دار إلا رألمالسلوك )ا

ت اباحلس  ا ع ةجرات ماملي ع عم  نو ع  التالس لوك و ا ءس و  ع نغ إلب  الام بس بب اتق نالا نم  ةي احلما (1)دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما
 (ST/SGB/2017/2/Rev.1ألصول )احسب  اهب نملأذو ات التحقيقاو 

 (2013 رينا/ياينلثا نو انم )كاتقنالا نم ةياللحم ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ ةساسي ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ
وس  بف   ري ع  ينملاك ملش  ت ا دةملتح   األم  م امج رانب  
 زدإليا/ةير لبشا ناعةملاقص ن

ز دإليا/ةير لبش    ا ناع    ةملاق    ص نوس  بف    ري ع    ينملاك ملش   ت ا دةملتح    ام ألم    امج انل    ب  ةمي    العإ رةم   ذك
MER/Ethics 2017-1 ،15  ةي  احلمات و الف  املخا ع نغ إلب  الا(، و 2017 وفمبن/اينلث  ا نير تش 

 (2015ت )راءاإلجات و اسالسيا  ةمليعالا ةلصحا ةظمنم يف ماتقنالا نم
ت املي  ع عم   نو ع التالس  لوك و ا ءس و  ع  نغ إلب الام بس  بب اتق نالا نم   ةي احلماب ةلق  عملتا ةس السيا ئيامنإلا دةملتحاألمم امج رانب

 (2015 رياط/فب األصول )شباحسب  اهب نملأذو ات التحقيقات و اباحلسا عةجرام
 لس  لوكا ءس و  ع  نغ إلب الام بس بب اتق  نالا نم  ةي احلما ي مم ي وت  وفرير ح س ا م إفص  اظ ن اءش نإ يونسكولا

ألص ول احس ب  اهب  نمل أذو ات التحقيق ات و اباحلس ا ع ةجرات مامليع عم نو عالتات و الفاملخا أو
  (2011يل ر أب/انيسن 20، 3-18 ندلبا، ةير لبشا اردملو اليل د)

ئق احلق  اتقص  ي  ةش  طنأ عم   نو ع  التا أو لس  لوكا ءس  و  ع  نغ إلب  الام بس  بب اتق  نالا نم   ةي احلما انللسك دةملتحاألمم اوق ندص
 ( 2014 وفمبن/اينلثا نير تش 25ت، راءاإلجات و اسالسياليل د) اهب نملأذو ا

 ةخلي       دا رةم )م      ذكاتق       نالا نم       رادألف      ا ةي       امح نبش      أ جئ      نيلالا نش       ؤو  ةمفوض      ي ةس      اسي جئنيلالا نشؤو  ةمفوضي
  (2008 أيلول/سبتمب 15، 043/2008 رقم

ت اباحلس ا ع ةجرات ماملي ع عم  نو ع التا أو لس لوكا ءسو  عنغ إلبالام بسبب اتقنالا نم ةياحلما يسيفنليو ا
 ةي  ايس يف حلمنليو ا ةس  ا)سي ةب اقر لا ةش  طنأ نم  اه ألص  ول وغري احس ب  اهب   نمل أذو ات اقيق لتحاو 
  (2015 رياط/فب اشب 6، 2قيح نلتا. CF/EXD/2007-005ت( )الفاملخا عن ملبلغنيا

ت اباحلس ا ع ةجرامت املي ع عم  نو ع التا أو لس لوكا ءسو  عنغ إلبالام بسبب اتقنالا نم ةياحلما ةيناعلصا ةمينللت دةملتحاألمم ا ةظمنم
 (2010س ار م/ارذآ UNIDO/DGB/(M).116 ،1ألصول )احسب  اهب نملأذو ات التحقيقاو 

ئق احلق  اتقص  ي  ةش  طنأ عم   نو ع  التا أو لس  لوكا ءس  و  ع  نغ إلب  الام بس  بب اتق  نالا نم   ةي احلما عيار ملشام دعت امدخل دةملتحاألمم امكتب 
 (2010ب/أغسطس آ 26، 35 رقم ةظمنلتوجيهي للما رألما) اهب نملأذو ا
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لس    لوك ا ءس    و  ع    نغ إلب    الام بس    بب اتق    نالا نم     ةي    احلماوى و الش    كات راءات وإج    دع   اءاالا ينينلفلسطيا جئنيلالاوتشغيل  ةثاإغ ةلاوك
، 5/2007 رق  م م للم وظفنيع الام يم علتات )التحقيق ات و اباحلس ا ع ةجرات ماملي ع عم  نو ع التاو 

 ( 2007 يسمبدألول/ا نو انك  31
ئق احلق  اتقص  ي  ةش  طنأ عم   نو ع  التا أو لس  لوكا ءس  و  ع  نغ إلب  الام بس  بب اتق  نالا نم   ةي احلما ةمليعالا ةحالسيا ةظمنم

  (2013يه نيو /رانحزي NS/768 ،14ألصول )احسب  اهب نملأذو ا
ت اباحلس   ا ع   ةجرات ماملي  ع عم    نو ع  التالس   لوك و ا ءس   و  ع  ن نيبلغ   و  نل  ذياص األش   خا ةي  امح مليعالاي ديلب ا ادحتالا

 نير تش  15(، No. 35/Rev. 1 (DAJ)ي دار إلا رألم األص ول )احس ب  اهب  نمل أذو ات التحقيق او 
  2017 وفمبن/اينلثا

ت اباحلس  ا ع ةجرات ماملي ع عم  نو ع  التالس لوك و ا ءس و  ع نغ إلب  الام بس بب اتق نالا نم  ةي احلما مليعالا ةألغذيامج رانب
 ع  ن غ  نيملبلّ ا" ةي  اي حلمملع الا ةألغذي  امج رانب   ةس  األص ول )سياحس  ب  اهب   نمل  أذو ات التحقيق او 
  (2008 رينا/ياينلثا نو انك  ED2008/003، 31( )"تالفاملخا

ت اس      السيا  ةملي      عالا ةلص      حا ةظم      نم يف ماتق      نالا نم       ةي      احلمات و الف      املخا ع      نغ إلب      الا ةمليعالا ةلصحا ةظمنم
 ( 2015) تراءاإلجاو 

 ع   ةجرات ماملي  ع عم   نو ع  التالس  لوك و ا ءس  و  ع   نغ إلب  الام بس  بب اتق  نالا نم   ةي  احلما ةس  اسي ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا
 29، 33/2017 رق    مألص    ول )توجي    ه مكت      احس    ب  اهب     نمل    أذو ات التحقيق    ات و اباحلس    ا

  (2017 أيلول/سبتمب
ك لس  لو ا ءس  و  ع  نغ إلب الام بس  بب اتق  نالا نم  ةي  اللحم ةجلوي  ا ادص ر لأل ةملي  عالا ةظم  نملا ةس اسي ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا

 ةي دار إ رةألص ول )م ذكاحس ب  اهب  نمل أذو ات التحقيق ات و اباحلس ا ع ةجرات مامليع عم نو عالتاو 
  (2012يل ر أب/انيسن 5، 7/2012 رقم

، ةولي  دلا ارةلتج  اك  ز ر   مةكملش ت التفت  يش ا دةيف وح   ةكار ملش ا ةلي  التا ةخلمس  ات اظم نملال  ى ع اً طب ق أيض  نت (1)
 ع     ينملا دةملتح    األم    م ا، ومكت    ب دةملتح     األم    م ا، وموئ    ل ةبيئ    لل دةملتح     األم    م امج ران، وب    ادكت    نألو او 
 .ةمير جلات و دراملخاب
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 لثالثافق ر ملا

 ئيسير لاول دجلا - دةملتحاألمم ا ةظومنت ما  يف مؤسساتقنالا نم ةياحلمات اسابسي ةلقعملتات اسار ملمات أفضل اتقييم  
 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3 4-4 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 
 ✖  ✔ ✖ ✔ ✔  ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔   ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم

 ✖  ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔   ✔ ✔ ✖  ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ةير لذا ةقالطا ةلاكو 

 ✖  ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖  ✔   ✔ ✔ ✖  ✖ ✔ دينملا انلطري ا ةظمنم

 ✖    ✔ ✖ ✔  ✔ ✔ ✖ ✖✖   ✔ ✔ ✖  ملعلا ةظمنم

 ✖  ✖ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✖ ✖ ✔    ✔ ✔ ✖  ✔ ✔ ادصر ألا ةظمنم

 ✖  ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔  ✔ ✔ ✖ ✖  ✖   ✔ ✔ ✖  ✖ تالاتصويل لالدلا ادحتالا

 ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖   ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ةمعالا انةألما

 ✖ ✔   ✔ ✔  ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ زدإلي ابعينملاك ملشت امج انلب ا

   ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔    ✔ ✔ ئيامنإلا دةملتحاألمم امج رانب

 ✖  ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖   ✔ ✔ ✖  ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ سكونليو ا

  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ انللسك دةملتحاألمم اوق ندص
 

 ✖   ✔ ✔ ✖ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✖  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ جئنيلالا نشؤو  ةمفوضي

 ✖   ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✖ ✔ ✔    ✔ ✔ ✖  ✔ ✔ يسيفنليو ا

 ✖  ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔    ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ودينليو ا

 ✖  ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✖  ✔ ✔ عيار ملشات امدمكتب خ

 ✖  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔    ✔ ✔ ✖  ✔ ✔ ✔ ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ

 ✖  ✔ ✔ ✔ ✖  ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ او نر ألو ا

 ✖   ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✖ ✖  ✖  ✖ ✔ ✔   ✖ ✔ ةمليعالا ةحالسيا ةظمنم

 ✖  ✖ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✖    ✔ ✔ ✔   ✖ ✔ مليعالاي ديلب ا ادحتالا

  ✔ ✔ ✖ ✖ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ مليعالا ةألغذيامج رانب
 ✖ 

 ✖ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔   ✖  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ةمليعالا ةلصحا ةظمنم

  ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا
 

 ✖  ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ةجلويا ادصر ألا ةظمنم
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 مستقالً  اغ هذإلبالاخط  نيكو  نوتطلب أ ةبياقر  ةغ هيئتسمح إببال 1-2
 ةهلويا عنلكشف ا نو دو  ةير س رةغ بصو إلبالتسمح للشخص اب 1-3
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 ةظمنملامل عت الغ نم أي مداستخغ ابإلبالتسمح اب 1-5
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 عبرالافق ر ملا

قب ل  نم  ةع د  ملا للم وظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالا ةهجينتصميم وم  
 ع   نغ إلب   الات اس   اسي نبش   أ 2017 ة ع   ا كملش   ت التفت   يش ا دةوح   
 تالفاملخا

 ةمدمق -أوال   
 ةس    درالايف تص   ميم  ةكملش   ت التفت   يش ا دةمته وح    دس   تخال   ذي اهج   ي نملاألس   لوب ا 
 ر، ييّس 2017 لع ام تالف املخا ع نغ إلب الات اس اسي نبش أ للم وظفني ةمليعالا ةئياستقصالا
حتلي  ل  ءراإلج  ةزم لالا دةجل و ا ةلي عالات اانلبي ام داس تخزي ه ابنبش كل  راءآلاص س تخالا ةملي ع

ب ا؛ وحس ةئياستقص الا ةسدرالا  تصميم ةهجينت ماخطو  عدةإىل  ةهجينملاقسم نموثوق. وت
 .ةئياستقصالا ةسدرالا؛ وحتليل ةقبراملالتحقق و ات؛ و اانلبيا عفيذ وجنلتا؛ و ةملطلوبا ةنَ ي ّ عَ لاحجم 

 ةئياستقصالا ةسدرالاتصميم  -ا  يناث 
ص ستخالا ةمليعزيز عأجل ت نت مرام عدة ةئياستقصالا ةسدرالاقيح تصميم نى تر ج 
 دةلوح ةئياستقصالا ةسدرالايف  ةجدر ملا ةألسئلات. و اانلبيا ع، وجةسدرام للعالاهليكل ا، و راءآلا
 ةيعناقحت بنت و عدأ   دت قالفاملخا عنغ إلبالات اساسي نبشأ 2017 ة لعامكملشت التفتيش ا
ت اسال سيايف جم ةيهم خب دل سنيار مم، و ةكملشت التفتيش ا دةوح نم وموظفني قبل مفتشني نم
يا، ومتخصص يف دةملتحاألمم ا ةظومنت مات يف مؤسسالفاملخا عنغ إلبالات اسار ومم ت اانلب
ل    ى عحلص   ول اأج    ل  ن. وم   عو ر ملش   اي    ق ر جي لفار خ    ارم    ل كمستش   ع( اءص   ي إحص   اختصا)
 ةسدرالاطول  دد، وح  ةموجز  ةألسئلات ان، كجمليبنياق اهرْ ب إنوجت اموثوق هب ةباستجات العدم
وتصحيح أي خلل  ديدأجل حت نم اهر شنقبل  ةسدرالايب ر ى جتر . وجةقولعم ةينزم ةبفت  الً اإج
كل   اجهاحتاليت ا ةليعلفا ةينلزما ةلفت ات انملتوسط، كا ويف طقي.نملالتسلسل ايف  اءأخط أو ينف

 ةس درالا اكمل و أ نل ذيا جمليب نيا عجلمي  ةس بنلملتوس ط ابا ديدحت عند ةقيقد 13.34ك هي ار مش
غ نم تنينثاب ةئياستقصالا ةسدرالاأتيحت  د. وقاً شخص 15 865هم عددلغ الباو  مل علات ال

 .ةسيرنلفاو  ةكليزينإلا ا، مهدةملتحاألمم ايف 
يب عط ق تش  نم مداس  تخا ةس درالاتص ميم  ن. وتض  مالً اس ؤ  35 ةألس  ئلا عوبل غ جمم و  
 ةل أسئلخال نهم ويوجههم مدو ردس اأس لىع ةت صلاذ ةو أسئلحن جمليبنيالذي يوجه ا ةألسئلا

شتمل اسبهم فقط. و ناليت تا ةألسئلا نجمليبو ايستكمل  نأ اهذ ةلتصفياطق ن. ويكفل مةفياإض
 ةسدرالايف  كنيار ملشا نألول، ط لب ما رعلفا. ففي عو ر ف عةبر لى أع ةئياستقصالا ةسدرالاهيكل 

ر ملقايف  نملو عي او انك  اإذ وما ،ايهدل نملو عليت يا ةظمنملاقبيل  ن، مةفيراميغدت الومعمي مدتق
ما س.نجلا عو نو  ةلوظيفيا ةتبر ملا، و ةمدخلات او نملهم، وسع دقو ع عو ن، و دانمليايف  أم فا أ  عو ر ل
يب در لت ا  نبش أ كنيار ملش ات راتص و  ةف عر ف إىل مدهت  ةت أس ئلن، فتض معب رالال ث و الثا و اينلث ا
غ إلبالات راءات وإجاسات؛ وسياقيألخالاك و لسلو ا اعدقو  نةو دم  أويريعاملال التوجيه يف جماو 



JIU/REP/2018/4 

GE.18-12385 112 

 

يالى مستوى ع نةحلسا ةو دلقا"؛ وملبلغنيا ةيام ومحاتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءسو  عن ق ، "ادةل
 .افيه ةلاءملساو  ادةلقياو  ةظمنملا ةفاوتقييم ثق

قام استفهالا ة، وأسئلعددةت متاباإج نم ارختيالا ةيقر ط ةألسئلا اعو نومشلت أ  ت ي ر ير ل
 اً،لف جزئي  الف، أخ  اأخ  وال ف  قاأو  ال ،اً ف  ق جزئي اف ق، أو اقبي  ل أو  نت م ا(، وتقييم  ال أم منع )
 ضرا ال ،ام  ًا ع و نض را، اً م  اض متراقبي ل  نت م امت تقييم  دس تخا، اض  ر لاس الف. ولقي اأخ 
 ةولام ويف .ةمفتوح ةيعموضو  ةح أسئلر تط ومل .اً ماض مترا ، غرياماً عو نض را ض، غريرا غري وال

 غري"و "طبقني ال"قبيل  نت مارامت خيدل، ق  الى كل سؤ على عأ ةبال إجعدلى معللحصول 
 .ةألسئلاختطي  ارخي نم الً دب ةألسئلاض على بع ةباإلجا نم لتمكنيا ةبغي "دمتأك
فتيش ا دةيف وح ةكار ملشات اظمنملات  موظفو نايعلاتصميم  ةمليعومشلت    ةكملشت الت
 ةئياش و علات ن ايعلام أس لوب دس تخا؛ و ةفدملس تها ع ةمو جملابوصفهم  ةظمنم 28 اهعددلغ البا

؛ ومت ةئياستقصالا ةسدرالايف  ةكار ملشا إىل ينو إللكت ا ديلب ايق ر ط عن ملوظفنيا عي جيعد  حيث 
تات اجه نم ة موجهينو إللكت ا ديلب ئل اباسر يق ر ط عن اً قمير ه عوتوزي اءستقصالا عدادإ سيق نل
 لك  ل ينو إللك  ت ا دي لب ائم ايف ق  و  جنيدر مل ا مل  وظفنيا عىل جي إ ةكملش  ت التفت يش ا دةلوح   ع ةبالتا
 ةحل ر م دي د؛ ومت حتةظم نك ل م  نم ةنَ ي ّ عَ لا حلجم دىنأ دح حقت  ا؛ و ةكار ملشات اظمنملا نم دةحاو 

 بشكل صحيح. ةمليعلاز اان نم دحتقق للتأك
 اهت ر أج نت س بق وأاقي ألخالاب ةلق عمت ةئياستقص ات اس درالى عًا يق أيضر لفا ندستاو  
 نك ل م   ةي ر و د رةبص و  اه راأج للم وظفني ةملي عا ةئياستقص ات اس درا، و ةكملشت التفتيش ا دةوح
يف  مل   وظفنيات اداحت  ا  أومل  وظفنيالس ا، وجم  ةير لبش  ا اردمل  و ات  ب ات، ومكاقي  ألخالات  ب امك
ت عاجممو  راءآب ةئياستقصالا ةسدرالاتصميم  دشست اإىل ذلك،  ةفاإلض. وابةكار ملشات اظمنملا
 ع ةو نت متارامي خي دأج ل تق  نت م اظم نملاخمتل ف  نت م اقي ألخالاموظف و  اك فيه ار يز شكر ت

 ت.اراختيالا عددةملتا ةألسئلاملختلف 

 ةباستجالات العدم ةحيوصال جمليبنيا نةي  عحجم  ديدحت -ا  لثاث 
تات اسار ملمات و اسالسيافهم  نبشأ ةت موثوقاجاتنستالى عحلصول اأجل  نم   ةلقعمل
 كبري  درإىل ق ةجاك حنات هان، كدةملتحاألمم ا ةظومنت مات يف مؤسسالفاملخا عنغ إلبالاب
 ةنَ ي ّ عَ لاحجم  ادز  اكلم  ن؛ لكت أكبانَ ي ّ عَ إىل  ةجاحلالى ذلك عتب ر . وتةقيقدلات الومعملا نم
ل   ي علفا ع  ددلاه  و  ةَن   ي ّ عَ لا. وحج  م ةفيات إض  الوم   عم دةل   ى ك  ل وح  عحلص  ول ا ةت تكلف  ادز 

 ةس  درالال حتلي  ل ع  ف جلدئي مس تهاإحص   عجمتم   نم  ًا ئياش و عهم ار ختي  امت  نل  ذياص الألش خ
ت اظمنملا نم ديعدلا نتتضم دةملتحاألمم ا ةظومنم نأ ومبا .انإلمكا در قاً متثيلي ةئياستقصالا
 عبالط  ا نف(، ف   دملس تهائي اإلحص  ا عجملتم ا) مل  وظفنيا ع  دد اه نم رأم  و  ةل يت ختتل  ف يف جل ا
 .ةئياستقصالا ةسدرالاتصميم  يفاً سياأساً ر لتمثيلي يشكل أما
مي، ر هلالتسلسل ا نألول ماملستوى الى ع ايتم إم نأ نض ميكر لغا ات هلذنايعلا ديدوحت 
 ،ةئياإلحصا اعدةلقاهم هم عجي افيه ملنيعالا نوأ دةحاو  ةهيئ دةملتحاألمم ا ةظومنم نأ ارتبعاب
 ةظومنم ن مءاً تشكل جز  ةكل مؤسس  نأ ارتبعمي، ابر هلالتسلسل ا ن ماينلثاملستوى الى ع أو
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 ةنَ ي ّ عَ لا ديدمت حت د. وقةئياإلحصا اعدةلقام هنلى أع افيه ملنيعالا عدادأوتقسيم  دةملتحاألمم ا
 .ألخرياهج نلا إىل ناداً ستالتحليل ا ايف هذ ةمدملستخا ةليعلفا
سب ناملاحلجم ا ديد، وحتانإلمكا درق ةمتثيلي ةئياستقصالا ةسدرالال عج نمث، ف  نوم 
مل او علا. و ةلكمياو  ةيعو نلات اراتبعالا نم ديعدلألخذ ابا استلزما، ةظمنملالى مستوى ع ةنَ ي ّ عَ لل
ت اراخي   ع  دد؛ و ةألس ئلا ع  ددلبح  ث؛ و ا ع ةه  ي  طبي ارتب  عالال  يت أخ ذت يف ا ةم  اهلا ةي عو نلا
وث دحل ات الدم َع ؛ وم  ةثل ات مماس درايف  ةمدملستخات انَ ي ّ عَ لام ال؛ وأحجالى كل سؤ ع ةباإلجا
ل؛ اإلكم ات الع د؛ ومةكملش ت التفت يش ا دةوح  اهت ر أج ةثل امم ةئياستقصات اسدرا نم اةملستقا
 .اءخلب اسيق و نلتات اووقت جه ةلياملا اردملو اقبيل  ن، ماردملو اب ةلقعملتا دلقيو او 
، ةلثق   ائي، ومس  توى اإلحص   ا عجملتم  افش   ملت حج  م  ةم  اهلا ةلكمي   ات اراتب  عالا اأم   

 نلذياص ايل لألشخاإلجا عددلائي هو اإلحصا عجملتما. وحجم نيابلتا ةجدر ، و ةقدلاومستوى 
يف   ملوظفنيا عددم د، يستخداً يدحت ةلاحلاهذه  ويف هم.نت ماجاتنستايستخلص  نحث أالبا ديو 

ه و  ةلثق ائي، ومس توى اإلحصا عجملتمايل حلجم دكب  دةملتحاألمم ا ةظومنمل عةبات ةكل مؤسس
 ةق  دلامس  توى  دو دئي يف ح  اإلحص  ا عجملتم  امتث  ل  ن  ةيعلا نأ نح  ث م  البا دى أتك  دس م  امقي 
ل يت ا "ةلص حيحا ةب اإلجا" نم  ن ةيّ علات اباب إجاقت اى دس ماخلطأ هو مقيامش ا، وهدشو نملا
 ةسبنس الى أسع ةظمنف يف كل مدملستها جمليبنيا عددب ائي. ومت حساإلحصا عجملتما امهدق
 دةحالكل و  نةيعلاب حجم ا. ومت حسةئاملايف  10 ةسبنمش خطأ باوه ةئاملايف  90 تبلغ ةثق
  ةليالتا ةلعادملام داستخاب دةملتحاألمم ا ةظومنت مامؤسس نم

𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑆𝑖𝑧𝑒 =

𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)
𝑒2

1 + (
𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2 ) ∗ 𝑁
 

 ع( توزيPخلطأ، و)امش ا( هeئي، و)اإلحصا عجملتماحجم  "N" عين، تةلعادملاويف هذه  
( Z-SCORE) ةلقيما(، ومتوسط ةئاملايف  50 ةسبنف  بائي )مثل، متكاإلحصا عجملتما ةباجستا

 ه.ار ختيالذي مت ا ةلثقاإىل مستوى  ةسبنلاب اءإلحصا ةقدهو 

 تاانلبيا عفيذ ومجنلتا -عا  برا 
أج ل  ن. وم ينو إللك ت ا ديلب ايق ر ط عنقمي ر يف شكل  ةئياستقصالا ةسدرالا عمت توزي 

 ،ةي   عطو  ةئياستقص   الا ةس   درالا نأ رحتي  ز، ذ ك    نو دو  ةي   ر حب ةباس   تجالال   ى ع نيمل   وظفاحتفي  ز 
 دةحاو  ةيتذكري  ةلاسر  ةكار ملشات اظمنملاظم عثت مع. وبةير لسا، وتكفل ةهلويا عنتكشف  وال
 ةقيدامبص  ةس درالا. وتتس م ه ذه ةألص ليا ةلاس ر لاإىل  ةفاإلض ابينو إللكت ا ديلب ا بعألقل الى ع
 ةسبنلاب ةجيار خ ةباقر  ةهيئ امل بوصفهعليت تا، ةكملشت التفتيش ا دةف وحراإش حتت اهنأل ةليعا
 .ملوظفنيات و اظمنللم
توزي ةمدملستخا ناةلقا، surveymonkey.comت )الومعملا عج داةأل دةملفيا ةصياخلاو    عل
إىل  ةفاإلض. وابدةحاو  ةيف جلس ةئياستقصالا ةسدرالال اإبكم جمليبنياتلزم  ا الهن( هي أةسدرالا

أجل  نسوب، ماحلا أو تنت نإلالى عوتوكول ر ب انو عنفقط لكل  دحاو  رةم ةكار ملشذلك، مس ح اب
 ت.رام عدة ةألسئلالى ع ردلاب ملوظفنيام اي قيادتف
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 عس ملوض و احلس او  ددحمل ا عباللط ًا ر ظ ن ةباس تجالال عدض مافاخن ةيانإمك راعاةم عوم 
هت   م  عض  يامبو  ةلق   عملتا ةئياستقص  الات اس  درالا عم    ارن  ةملقاب اس   يم وال ،ةئياستقص  الا ةس  درالا
 دةت وحنو عا(، تملوظفنيات الدت وباتبر ، ومملوظفنيامل عوف ر )مثل ظ عام بشكل ملوظفنيا
يا عج ةمليعفيذ نيف ت ةظمنسيق يف كل منلتات اجه ع ماً  وثيقانً و عات ةكملشت التفتيش ا ب  ت،اانل
تات امليع، و ةباستجالال عدزيز معت تاتيجياست اسل، و الت األول، و ال اتصالايف ذلك  مبا  عةبامل
 .ةيلتذكري ائل اسر لاو 
 د. وقةيعملوضو او  ةينلفا ةألسئلالى ع ردلل عدادستالى ع ةكملشت التفتيش ا دةت وحانوك 
 ةس  درالالس ليم لتص ميم افي ذ نلتال ى ع دجي  رت، وه و مؤش اراستفس الا نم  ةقليل  ن ةت حفردو 
 .ةئياستقصالا

 تاانلبيا دةوضبط جو لتحقق ا -ا  مساخ 
ف ده  ان. وك ةظم نلك ل م ةزم لالات ن ايعلا ع ددتوضح  ةخليدا عتتب داةثت أدست حا 

ملطلوب. ا نةيعلامت بلوغ حجم  دق انك  اإذ د مايدحت نت حبيث ميكاانلبيا عتوجيه ج داةألاهذه 
 نامث ض م نل ى، وم عأ ةباس تجات العدلى معللحصول  ةألمهيالغ ت اباانلبيا عج دصر  انوك

 .التوصل إليهاليت مت ات اجاتنستالات و لتحليالا ةموثوقي
ل   ى ع ن   اءً ب ةظم   نيف ك   ل م اءإلحص   ا ةص  ح نلتحق   ق م   ا ةه كيفي   دانول أدجل   ا نّي ويب   
ف دملستها ةلثقا ملستوى دىنألا دحلال. وبلغ علفاب اليهعملتحصل ائج اتنلاو  ةفدملستهات امت ارالبا
ت ملس توى اس ا قياً م أيض دم يل )ت قالتو الى ع ةئاملايف  10و ةئاملايف  90ألقصى اخلطأ امش اوه
لق عتت ةلاحلاهذه  نأ ومبا لم فقط(.ع، للةئاملايف  5 ةسبنمش خطأ باوه ةئاملايف  95 ةسبنب ةلثقا
 نةيعحجم  ديدحت نت، فيمكاظمنم عدة نم نةملكو ا، دةملتحاألمم ا ةظومنمب ديدلتحالى وجه ع
مي ر هلالتسلسل ا نألول ماملستوى الى عت نايّ علا ديدحت ةهجينم مداستخاب ةئياستقصالا ةسدرالا
تسلسل ا ن ماينلثاملستوى الى ع أو (دةحاو  ةكهيئ أو ككل  دةملتحاألمم ا ةظومنإىل م رظنلا) ل
 (.دةلى حع ةظمنلى مستوى كل معت نايّ علا ديدمي )حتر هلا
ي نمت اجاتنستاص ستخالا نه ميكن تتمثل يف أاينلثاملستوى ام داستخا ةوميز   ت اانب
 نأ . يف ح   نياه   نيعب ةظم   نمل أو كك   ل  دةملتح   األم   م ا ةظوم   نمل ةس   بنلاب ةئياستقص   الا ةس   درالا
 ألولاملس   توى ام داس   تخا عن  د ةئياستقص   الا ةس  درالات اانبي    نم   ةملستخلص   ات اجاتنس  تالا
 ةهجينم مداستخا عندككل. و   دةملتحاألمم ا ةظومنمل ة إالئياإلحصا ةحينالا نم ةحلاص نتكو  ال
ملطل  وب ا ن ةيعلاحج  م  نم  ي، يك و ر هلالتسلس ل ا ن م اينلث  املس توى ال  ى ع ةئياإلحص ات ن ايعلا

 128  ب   ارن ة)مق ةظم نملال ى مس توى ع ةي رعلفات ن ايعلا عجتمي  ةتيج ن اً مس تجيب 1 538 ه و
فامي(. ويكفل ر هلالتسلسل ا نألول ماملستوى الى ع نةيعلا ديدمت حت ا فقط إذاً مستجيب ي  اءست

ألم م ا ةظوم نل ى مس توى معو  ةي عنملا ةظم نملال ى مس توى عت اجاتنس تالا ةموثوقي  اري عملا اه ذ
 .اءسو  دلى حع دةملتحا
لى مستوى ع اليهعملتحصل ا ةليعلفائج اتنلات ر ، أظهةئياستقصالا ةسدرالا اءتهان عدوب 
طأ خلامش ايف هاً ديدشاً ضافاخن( و ةئاملايف  99.25) ةلثقامستوى  اعتفار  دةملتحاألمم ا ةظومنم
 ان، كةظمنملالى مستوى ع(. و 15 865) جمليبنيا نمًا دج كبري  عدد ةكار ( ومشةئاملايف  0.74)
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 ةسبنل)اب ةئاملايف  1.51خلطأ امش اوبلغ ه ةئاملايف  98.465مت بلوغه هو  ةلى مستوى ثقعأ
مش اوبلغ ه ةئاملايف  85.64هو  ة مستوى ثقدىنأ انك  (، يف حنيدةملتحالألمم  ةمعالا انةلألم
 (.ةمليعالا ةحالسيا ةظمنمل ةسبنل)اب ةئاملايف  14.08خلطأ ا
 ةلثق امس توى  ان، ك (1)ةئياستقص الا ةس درالا ال يت مشلته ا 28  لات املؤسسا بني نوم 
 ن. ول   ذلك، ف     ةئ   املايف  10 نخلط    أ أق   ل م   امش اوه    ةئ   املايف  90 نل   ى م   عأ اه   نم 26 يف
 دةملتح   األم   م ا ةظوم   نل   ى مس  توى معو  ةظم   نملال   ى مس  توى عت الالدس   تالات و اجاتنس  تالا

 دشو نملاف دهلا احتقق مل فقط انك مؤسستنا. وهةياللغ ةت موثوقانت كاملؤسساهبذه  يتعلق فيما
 دةملتحاألمم ا ة)هيئ ةئاملايف  10خلطأ امش اوه ةئاملايف  90 ةلثقامستوى  نيكو  نملتمثل يف أا

 (.ةمليعالا ةحالسيا ةظمنوم ةأر للم

 ةئياستقصالا ةسدرالاحتليل  -ا  سادس 
 بش كل مل وظفنيات رالى تص و ع ةقباث رةظن اءهو إلق ةئياستقصالا ةسدرالا نف مدهلا 

 ن، وبشأملبلغنيا ةيالسلوك ومحا ءسو  عنغ إلبالاب ةلقعملتات راءاإلجات و اسالسيال احي عام
 ادةلق ا ةلاءت، ومس اقيألخالاب ةلصلات اذ عضياملو السلوك و ا يريعاوم اعدل قو ايب يف جمدر لتا
 إىل ناداً ستا ةت تصحيحيراءاح إجا قت ات و امي توصيدأجل تق نت، وماظمنملاخل دا ملوظفنياو 
 ئج.اتنلا
 ةمذج نلات و اانلبي ا دارةإىل إ ةكب ري   ةج اك حن ات هان ف، كدهل ا اويف س بيل حتقي ق ه ذ 
ل، اثملالى سبيل ع) ةيعو نلا ةألسئلات ارا( خلي5إىل  1 ن)م ةت كمياجدر  ديد. ومت حتةئياإلحصا
 نت ماانلبيا عجتمي ةليالتا ةخلطو ات نض(. وتضمراض إىل را غري نفق، ومافق إىل مو امو  غري نم
 د. وق ةئياستقص الا ةس درالا نم  اي تقييمه ر ل يت جي ا اءألج ز ايف  اردةل و ا ةألس ئلاى رادت ف اج در 
س الى أسع ل،املثالى سبيل ع) دو ردلاشيح ر ت نم ةفيراميوغدلات اانلبياب ةلقعملتا ةألسئلات نمكّ 
( ةمدخلات او نس ة أوتبر لامستوى  أو سنجلا أو (،ينيدانمليا ملوظفنيابل امق رملقا)موظفو  عملوقا
ءإج نت كذلك من، ومكّ وتفصيالً  ةقد رأكث ةيقر بط ةئياستقصالا ةسدرالاأجل حتليل  نم  عو ن را
م اأحج   نأ ومب  ا .ارن  ةت مقحتل يال راءإج   نت وم  ع  اجملمو اخمتل ف  ت ب  نيراللتص  و  ارن  ةملقا نم 
 ةظم نملالى مستوى عت عليت جات اانلبيا نم اليهعملتحصل ات اجاتنستالا ن أعينت تنايعلا

ت ع ات يف جممو اظم نملا عجتمي  عن دطب ق نفس ه ين رألم ا ن، ف ةئياإلحصا ةحينالا نم ةصحيح
ملتحصل اى ر ألخات اانلبياو  ةئياستقصالا ةسدرالات اانبي اةهات مضر . وجاس حجمهالى أسع
ت بالا، ومقةكار ملشات اظمنملا نت ماانستبيالالى ع دو رد، و ةيعو ن ةيرادت إفاسدرا نم اليهع
 .جينيار خ اءوخب  موظفني عت مر ج

 دلقيو ا -عا  باس 
 عب   ر ألا ةمسي  ر لات اللغ   اب ةئياستقص  الا ةس   درالا راءإج   نيتس    مل ،اردمل  و ا ةي   دو د حملراً ظ  ن 
 رلذلك أث انك  امبر . و ةوسير لاو  ةينلصياو  ةيبعر لاو  ةيانإلسبا داً يد، وهي حتدةملتحاى لألمم ر ألخا

ت أيض ًا اللغ اه ذه  ت بعحي ث ت ةي دانملياو  ةإلقليمي ات ب املكا نم  ةباس تجالال ع دل ى معس ل  
 مل.عت الغ
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وح  ىت  وفمبن/اينلث  ا نير تش   ةي  داب نم  ةئياستقص  الا ةس  درالا راءتوقي  ت إج   نأ وتب نّي  
ت طالعلات بسبب اظمنملاض علب ةسبنلاباًي دشكل حت 2017 يسمبدألول/ا نو انتصف كنم
مل او عإىل  ةفاإلض( ابدمليالا ديعو  ةيكير ألما دةملتحات ايلوالايف  رلشكا ديعل، املثالى سبيل ع)
، ةملي عالا ةلص حا ةظم ن، ومانللس ك دةملتح األم م اوق ندت )ص اظم نملاض ع ت بار ى. وأشر أخ
  اهنسكو( إىل أنليو ا، و عيار ملشات امدخل دةملتحاألمم ائي، ومكتب امنإلا دةملتحاألمم امج رانوب
)مث   ل  ةثل  امم عض   يامو  نبش  أ ةألخ  ري ا ن   ةو آلايف  ةئياستقص  ات اس  درات ر أج    أو ير ت جت  ان  ك
 دةملتح   األم  م ا، ومكت   ب ةملي  عالا ةلص  حا ةظم   ن)م انظمت  نت مرر (، وق   ةلاءملس  ات و اقي  ألخالا
 نم  ةكملش ت التفت يش ا دةوح  اهتع دل يت أا ةئياستقص الا ةسدرالا راءإج ( أتخريعيار ملشات امدخل

 .ةئياستقصالات اسدرالا بني ةصلاف دةم أجل توفري
ت الع    دل    ى مع ت أتث   رياظم    نملاض ع   يف ب ةئياستقص    الا ةس    درالا علتوزي    انك      امب   ر و  
غ مت إلبالدستخاليت ا ينو إللكت ا ديلب ائم القو  ةقيقدم اقر لى أعحلصول ا ن، حيث إةباستجالا
ق مل ليتات اظمنملا نك قليل منات، وهاظمنملاض علب ةبسنل اباً بعص انك  ةسدرالاب ملوظفنيا م دّ ت

ل ى س بيل ع، او نر ألو ا ةلا. ففي وكينو إللكت ا ديلب ا علتوزي ةمعالا ائمهالقو  ةمعات رايدسوى تق
 انو عن يهم دليس ل ملوظفنياظم عم نموظف ملي، ف  30 000  نم رأكث ايهدليت لال، املثا
ت ان  ك  اإذ مب  اًا ت أيض  ر أتث   دق   ةباس  تجالات الع  دم نو تك   امب  ر . و ةل  اللوك عب   اتينو إلك  ت  دي  ر ب
 ةس  درالا ن بش  أينو إللك ت ا دي  لب اي ق ر ط ع  ن مل  وظفنياإىل  ةي ئل تذكري اس  ر ث ت عب دت ق  اظم نملا
سل ر ي ر ملخآلاض علبا نأ ، يف حنييتنيتذكري  لتنياسر ت اظمنملاض عثت بعب د؛ فقةئياستقصالا

 .ةئياستقصالا ةسدرالا عن ةألصليا ةلاسر لا عدب ةيتذكري  ةلاسر أي 
 ةشياحلا

                                                                                                                          
 ةدملتح األم م اومكت ب  دةملتح األم م ا، وموئ ل ةللبيئ  دةملتح األم م امج ران، وبادكتنألو اج درا إ عند نو ر شعو  عةبر أ (1)

 .دةملتحالألمم  ةمعالا انةألماق اطن، يف ةمير جلات و دراملخ ابعينملا
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 ةظمنملاحسب  اءستقصالالى ع دو ردلايف  ةلثقامستوى 

 ةظمنملا
 اً(ليعف اةملستقصا)

 ملوظفنيا عدد
 عجملتما)حجم 

ئي، اإلحصا
2017) 

 عجملتما عتوزي
 ئياإلحصا

 (ةئاملا)يف 

)حىت   دو ردلا عدد
 ألول/ا نو انك
 (2017 يسمبد

 ةباستجالا عتوزي
 (ةئاملا)يف 

 ةباستجالال عدم
 ألول/ا نو ان)حىت ك

 (2017 يسمبد
 نلوز ا (ةئاملا)يف 

يف  90 ةسبنب ةلثقامستوى  عند نةيعلاحجم 
 ةئاملايف  10 ةسبنمش خطأ باوه ةئاملا

يف  95 ةسبنب ةلثقامستوى  عند نةيعلاحجم 
 اليهعملتحصل ائج اتنلا ةئاملايف  5 ةسبنمش خطأ باوه ةئاملا

 نةيعلاحجم 
 ةملطلوبا

 دو ردلا عدد
 ةفياإلضا
 ةملطلوبا

م اأحج عدد
ملتحصل ات نايعلا
 اليهع

 نةيعلاحجم 
 ملطلوبا

م اأحج عدد
ملتحصل ات نايعلا
 اليهع

 دو ردلا عدد
 ةفياإلضا
 ةملطلوبا

 ةلثقامستوى 
 (ةئاملا)يف 

مش اه
 خلطأا

 (ةئاملا)يف 
 مليعالا ديعلصالى ع

 0,74 99,25 رصف 1 383 1 رصف 128   100 15 865 100 153 098 دةملتحاألمم ا ةظومنم
 ةظمنملا ديعلى صع

 2,93 97,01 رصف 1 344 1 رصف 67 0,40 25,6 5,3 833 2,1 3 250 راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم
 3,32 96,61 رصف 1 333 1 رصف 66 0,40 25,8 4,1 646 1,6 2 500 ةير لذا ةقالطا ةلاوك
 7,58 92,27 134 - رصف 277 1 رصف 64 0,72 14,4 0,9 143 0,6 990 ويلدلا دينملا انلطري ا ةظمنم
 5,87 94,01 19- رصف 352 1 رصف 67 1,65 6,3 1,6 261 2,7 4 159 ةوليدلامل علا ةظمنم
 8,60 91,22 77- رصف 167 1 رصف 55 0,34 30,6 0,6 90 0,2 294 ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا
 11,00 88,78 153- رصف 222 1 رصف 60 0,79 13,1 0,4 69 0,3 527 ةوليدلا ارةلتجاكز ر م
 10,29 89,50 741 - رصف 255 1 رصف 62 0,97 10,6 0,5 81 0,5 762 تالاتصويل لالدلا ادحتالا
 1,51 98,46 رصف رصف 380 1 رصف 68 1,06 9,8 23,9 3 796 25,4 38 881  ةمعالا انةألما
 6,48 93,39 5 7- رصف 247 1 رصف 62 0,42 24,8 1,1 172 0,5 694 زدإليوس اب بفري عينملاك ملشت امج انلب ا
 11,99 87,77 172- رصف 232 رصف 1 61 1,02 10,2 0,4 60 0,4 588 ادكتنألو ا
 4,06 95,86 رصف 1 378 1 رصف 68 4,32 2,4 3,6 570 15,5 23 748 ئيامنإلا دةملتحاألمم امج رانب
 6,24 93,64 6 9- رصف 310 1 رصف 65 0,77 13,4 1,3 214 1,0 1 600 ةللبيئ دةملتحاألمم امج رانب
 4,51 95,40 رصف 1 356 1 رصف 67 1,16 9,0 2,7 430 3,1 4 799 يونسكولا
 4,15 95,77 رصف 1 352 1 رصف 67 0,89 11,6 3,1 493 2,8 4 244 انللسك دةملتحاألمم اوق ندص

 9,65 90,15 64- رصف 132 1 رصف 51 0,30 34,0 0,4 68 0,1 200  دةملتحاألمم اموئل 
 2,33 97,62 رصف 1 371 1 رصف 68 0,75 13,9 9,6 1 524 7,2 10 966 جئنيلالا ةمفوضي

 2,44 97,52 رصف 1 374 1 رصف 68 0,98 10,5 9,1 1 449 9,0 13 754 يسيفنليو ا
 7,33 92,52 155- رصف 318 1 رصف 66 1,18 8,8 1,0 163 1,2 1 850 ودينليو ا
 7,27 92,58 87- رصف 222 1 رصف 60 0,40 25,6 0,9 135 0,3 527 ةمير جلات و دراملخ ابعينملاملكتب ا
 3,63 96,29 رصف 1 357 1 رصف 67 0,83 12,5 4,0 636 3,3 5 073 عيار ملشام دعت امدخ
 5,76 94,13 88- رصف 370 1 رصف 68 3,79 2,7 1,8 282 6,7 أ10 325 او نر ألو ا

 13,44 86,29 13 2- رصف 263 رصف 13 63 1,73 6,0 0,3 50 0,5 837 ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ
 14,08 85,64 103- رصف 143 رصف 12 52 0,59 17,5 0,3 40 0,1 229 ةمليعالا ةحالسيا ةظمنم
 8,51 91,31 9 7- رصف 172 1 رصف 56 0,35 29,8 0,6 93 0,2 312 مليعالاي ديلب ا ادحتالا
 1,68 98,29 رصف 1 375 1 رصف 68 0,57 18,3 17,5 2 784 10,0 15 247 مليعالا ةألغذيامج انر ب
 3,12 96,82 رصف 1 366 1 رصف 67 0,89 11,6 5,5 873 4,9 7 530 ةمليعالا ةلصحا ةظمنم
 5,79 94,09 70- رصف 317 1 رصف 66 0,76 13,7 1,6 247 1,2 1 807 ةير لفكا ةمللكيا ةظمنم
 6,21 93,66 35+ رصف 175 1 رصف 56 0,24 43,8 0,9 140 0,2 320 ةجلويا ادصر ألا ةظمنم

         7 264     1 538   10,47 100 15 865 100 153 098 عمياجملا
 .ةئياستقصالا ةسدرالا استلمو ا و ينو إلكت  دير ت بابايهم حسدفقط ل 10 325 نأ ، غري30 000يل احو  او نر ألو ايف  حمللينيا ملوظفنياك يبلغ مال )أ(
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 2016إىل  2012 نم ةلفت ال خال اهعمل معالتا  و اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح عنغ إلبالا: مساخلافق ر ملا

 حلجم*احسب  ةكار ملشا ةظمنملا

  تالفاملخات الاح
2012-2016 

 
كم ا حملام اأم ةوضعر م ماتقانت الاح   2016-2012م اتقنالات الاح 
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 0 0 - - 0 0 0 1 0 .. 1 1 21 73 )أ(ويلدلا دينملا انلطري ا ةظمنم
 - - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 105 )ب(تالاتصويل لالدلا ادحتالا
 .. 1 - - 0 0 0 1 0 0 .. 1 10 10 ةوليدلا ةير لبحا ةظمنملا
 ناعةملاقص نوس  بفري عينملامج انلب ا
 - - 0 0 0 0 0 5 0 .. 1 5 9 9 )ج(زدإليا/ةير بشلا

 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5 ةمليعالا ةحالسيا ةظمنم
 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 مليعالاي ديلب ا ادحتالا
  - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 17 (د)ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملا

 0 1 1 3 0 0 0 8 0 0 2 9 58 235 عمياجملا

كي
اان

ت متوسط
 ة

 - - 1 2 7 3 10 4 10 1 1 15 94 392 )ه(راعةلز او  ةألغذيا ةظمنم
 - - 3 3 .. .. .. 2 .. 1 1 4 8 44 ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكا
 - - 5 6 - - - 2 0 1 .. 3 * 111 )و(ةوليدلامل علا ةظمنم
 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 288 يونسكولا
 0 0 0 0 4 2 6 3 6 1 1 10 85 316 )ز(انللسك دةملتحاألمم اوق ندص
 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 161 )ح(ودينليو ا

 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .. .. 1 48 95 ةأر للم دةملتحاألمم ا ةهيئ
 - - 0 0 0 0 0 3 0 5 1 6 40 124 )ط(ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملا
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 2016إىل  2012 نم ةلفت ال خال اهعمل معالتا  و اتقنالات و الفاملخالسلوك/ا ءت سو الاح عنغ إلبالا: مساخلافق ر ملا

 حلجم*احسب  ةكار ملشا ةظمنملا

  تالفاملخات الاح
2012-2016 

 
كم ا حملام اأم ةوضعر م ماتقانت الاح   2016-2012م اتقنالات الاح 
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 0 0 10 13 11 5 16 15 16 9 4 39 308 1 531 عمياجملا

كي
اان

ت كبري 
 ة

 3 27 5 13 3 6 16 67 16 .. 9 83 .. 2 593 ي()دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما
 0 0 0 1 1 3 5 21 5 4 5 28 1 036 1 534 )ك(ئيامنإلا دةملتحاألمم امج رانب

 0 0 2 2 3 0 3 19 3 9 .. 33 401 2 014 جئنيلالا نشؤو  ةمفوضي
 0 0 0 0 2 1 3 13 3 11 1 31 .. 430 )ل(يسيفنليو ا

 0 0 0 0 2 1 3 2 3 3 1 8 * 269 )م(عيار ملشات امدمكتب خ
 2 3 1 3 5 1 10 11 10 .. 5 27 * 1 312 (ن)او نر ألو ا
 - - 1 1 1 3 4 11 4 0 5 16 * 243 )س(مليعالا ةألغذيامج رانب
 - - 3 5 2 .. 4 2 2 0 2 4 252 252 (ع)ةمليعالا ةلصحا ةظمنم

 5 30 12 25 19 15 48 146 46 27 28 230 1 689 8 647 عمياجملا  

 5 31 23 41 30 20 64 169 62 36 34 278 2 055 10 413 لكليا عجملمو ا  
 نو ع  لطامي دتس مح بتق  ة الظم نملا نأ ا ه ذع ين، يةحملكم ال ى ع ةوض عر ملا ايالقض اب يتعل ق فيم  اطب ق. و ني ال (-؛ )ةظم نملاب ةلق عملتا ةش ياحلا رظ انم؛ )*( دتق  مل ة أوح امت ت غ ريالوم عملا )..(  الرم وز
 لتحقيق.امث  يئدملباض عراستالاتشمل  حلتنير م نم ةمليع ايهدفقط ليس ل ةوليدلامل علا ةظمنم نت، ف التحقيقاخيص  ا. وفيمةويسلت ايف  اإليه ارملشا ةحملكماإىل 

 ت.اقي   ألخالا نقب   ل موظ   ف ش   ؤو  نت للتحقي  ق م   الاحل   ا نم    أك   ب ع   ددأ حي  ل  امب   ر  ن، ولك   2015و 2012مي ع   ا  ب   نياً حتقيق   17 راءويل، مت إج   دل   ا دينمل   ا انلط   ري ا ةظم  نيف م )أ(
 .اهنلتحقيق يف أي مايتم  ومل ت للتحقيق،الاح عبر ، أ حيلت أ2016 عام ويف
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دحتلال ةمسير ت اثعب ناءأث اد أوحتالا اينت يف مبعث وقاد)حو  ادحتالاب نألما ةبعإىل ش اهعنغ إلبالائل مت السلوك مسا ءسو  عنت اغباللات، مشلت الاتصويل لالدلا ادحتالايف  )ب( إىل  أو (ا

 سلوك. ءت/سو الفاخم عن ةمسير ت اغبال اهار تبعاب ةير لبشا اردملو ا دارةإ ةبعش
ت الاح  اهن ل ى أعفت نص   دق  ةولي دلام ل علا ةظم نمل ةيدار إلا ةحملكمام اأم افيه عنلطاليت مت از دإليا/ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملاك ملشت ا دةملتحاألمم امج رانب نم اردةلو ات الاحلا )ج(

 .ةكز مستقل يف أي مكمر ز ليس له مدإلي ابعينملاك ملشت امج انلب ا ن، أي أةمليعالا ةلصحا ةظمنلق مبعتت
 .2018 عام يف دةملتحالألمم  ةيدار إلا ةحملكماإىل  ةوليدلامل علا ةظمنمل ةيدار إلا ةحملكما نم ةجلويا ادصر لأل ةمليعالا ةظمنملاحتولت  (د)

 يته.وال عن ةجار خ أو ،ةفياك  ةلدأب ةومدعم أو ،ةفياك  ةلدأب ةومدعم غري أو ،ةلصحا نم اس هلاأس ا الهنلى أع ايالقضائج اتنم عالاملفتش اف مكتب نّ ، يصراعةلز او  ةألغذيا ةظمنيف م )ه(
 .ليةو الد العمل منظمة دارةإ جملس ىلإ خلينيدالات احلساابي عجرام كبري  نم ةمدملقا ريار لتقا ىلك إالسلو  ءبسو  ةلقعملتات اانلبيا تستند، ليةو الد العمل مبنظمة يتعلق فيما )و(
ت الاح  2016 ع ام إىل 2012 ن ع امم  ةلتحقي ق للف ت ات و اباحلس ا ع ةجرات مامدمكت ب خ  نم  اردةل و ات الف املخا ع نت اانلبيا، تشمل انللسك دةملتحاألمم اوق ندبص يتعلق فيما )ز(

سب باقيألخالاإىل مكتب  اهعنغ إلبالاليت مت ات الاحلابق. و السام عالا نم احيلهر ت مت تالاح عن ، فضالً دةيدج  ع ةجرات مامديق وم مكت ب خ  وى، يف ح نيالش كامي دمق عددت حت 
تم اأشخ ةثثال دم ضاتقناللق ابعم شكوى تتدتق امعندليه، عم. و اتقناللق ابعت تتاماهتاهم دلشكوى ضاحب ام صدق نلذياص األشخا عددت بالاحلاب التحقيق حبسات و اباحلسا ص، ي

ت امديتلق ى مكت ب خ  امدعن إىل ذل ك،  ةفاإلض لتحقي ق. وابات و اباحلس ا ع ةجرات مامدقب ل مكت ب خ  نت م الاث ح ت وك ثالاقي ألخالاقب ل مكت ب  نم دةحاو  ةلاب ذلك كحاحس
ت اباحلس  ا ع ةجراتل مامدوى(، يق وم مكت  ب خ امي ش كدمق   ع دة نم  نفس ه )ولك  نلش خص ل  ق ابعتت ةت خمتلف ات يف أوق اقي  ألخالامكت ب  نت م الالتحقي ق إح  ات و اباحلس ا ع ةجرام
 .ةت خمتلفالاكح  التحقيق بتسجيلهاو 

تفظ أبي إحص ن ملولك ةخليدات اليآيق ر ط عنلسلوك ا ءت سو الاح نم ديعدلا ةه متت تسوينأ و(دينليو ا) ةيناعلصا ةمينللت دةملتحاألمم ا ةظمنحظت مال )ح( نت. وكاءاحي  ها أنات   عبر ك 
 م.اتقنالائيسي هو ر لا اهر مو  انت كالاأي ح ردت ومل .رير لتقا عدادوقت إ اتقييمه ارتظنلسلوك ابا ءلق بسو عت تتالاح

 .2017يه نيو /رانحزي 30يف  رير لتقامي دوقت تق ةل مفتوحاتز  ال تانك  2016 عام حىت 2012 ن عامم ةلفت اإىل  دو عسلوك ت ءت سو الاك مخس حناه، ةير لفكا ةللملكي ةمليعالا ةظمنملايف  )ط(
 دةملتح األم م ا، ومكت ب دةملتح األم م ا، وموئل ةللبيئ دةتحملاألمم امج ران، وبادكتنألو ا، و ةوليدلا ارةلتجاكز ر لق مبعت تتاان بياً مشلت أيض دةملتحالألمم  ةمعالا انةألما نم اردةلو ات اانلبيا )ي(

ل يت مت ات الاحل ا ع دد ع نص يل امي تفدتق  نم  ني تمك ومل س لوك، ءت سو الالق حبعت تتاانبي ةخليدالا ةباقر لات امدملكتب خ عةبالتات التحقيقا ةبعمت شد. وقةمير جلات و دراملخ ابعينملا
أص ل  نلقبي ل. وم ا اه ذ نت م الوم عملا نو ع جيم ن الل ذياتب املكات و اثعلبا اءؤسر اً أيض اهات تلقّ الفاملخالسلوك و ا ءلق بسو عتت ريار ك تقناه نكذلك أ  ةبعلشاحظت . والالتحقيق فيها
ت دراملخ  ابع ينملا دةملتحاألمم امكتب  نم ةلاوح دةملتحاألمم اموئل  نم ةمدت مقالاح عبر ك أنات هان، كدةملتحالألمم  ةيدار إلا ةحملكمام اأم اهنبشأ نو عمت طدليت قا 27  لات الاحلا
 .ةظمنملاحل اخلمس لصا ايالقضالبت يف ا، ومت ةمير جلاو 

 ن( وم 1 446ت )التحقيق ات و اباحلس ا ع ةجرامكت ب م نفص ل م نبش كل م ةم دملقام اق ر لألاً ع جتمي اه عنملبل غ الس لوك ا ءت س و الائي، تش مل ح امن إلا دةملتح األمم امج انبب  يتعلق فيما )ك(
 (.88مل )املظا أمنيمكتب 

لسلوك يتم ا ءت سو الاح نملكتب أاحظ لسلوك. والا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا ةجلعالتفصيل ميسجل اب ال تالتحقيقات و اباللحس ةخليدالا عةجراملامكتب  ن، ف يونيسيفلاب يتعلق فيما )ل(
 دوج  و  نفو ر ملش ا ررق   ات إذالتحقيق ات و اباللحس  ةخلي  دالا ع ةجراملاس  ل إىل مكت ب ر ( مث تافيه  طنير مت و  او ن  و يك نل يت حيتم ل أات الاحل  ا ناءس تث)اب فنير ملش اإىل  ةي  دالبايف  اه عنغ إلب الا
 ألويل.اغ لبالا ادرمص رةو ر لضاب نو نيكو  ن اللذيا(، نوليو دلا نملوظفو ات )امليعلاموظفي  أو تباملكا اءؤسر  نت أتيت ماغلبالاظم عم نمث، ف  ن. ومةفيات كالومعم

 479م ستالامت  دت، فقالتحقيقات و اباللحس ةخليدالا عةجراملايق ر ف عن ادرةلصا 2016إىل  2012 نم ةللفت  ةشطنألا عن ةوينلسا ريار للتقًا ، وفقعيار ملشات امدمبكتب خ لقيتع فيما )م(
 ى.ر أخ دةقبل وح نم اهعمل معالتاسب نألا نم نيكو  ده قنأ ررتق أو يقر لفا ةيوال عن ةجار ت خاغلبالا ةبقي نأ د. ووجاياإىل قض اهنم 269شكوى حتولت 
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 إىل 2012 ن عامم ةلفت ال لسلوك خالا ءبسو  ةلقعملتات اغلبالا عمل معالتايف نتص تبني ةت تفصيلياءاإحص رتتوف ال هن، أايهدكزي لر ملالالتحقيق اوذج منإىل  رظنل، اباو نر ألو احظت ال (ن)

 2016 ع  ام يف الب ت فيه ال يت مت ا ايالقض ائج ات نو  2016 ع ام فتح ت يف ايائج قض ات ن ع نت اانبي  نانيتض م فص لنينم ولنيدج  او ن ر ألو امت د، ق 2016 ة لع امس بنل. واب2015 ع ام
 .ةوجدمز  رةبصو  اهباي حسادلتف 2016م عاب ةلقعملتام اقر ألامي دتق نميك وال )فتحت يف أي وقت(.

 إىل 2012 ن ع ام م وايً نم س ع الاملف تش اقبل مكتب  نم ةملسجلالسلوك ا ءت سو الايل حلاإلجا عددلا اهعنملبلغ السلوك ا ءت سو الاح عددكس عملي، يعالا ةألغذيامج انبب  يتعلق فيما )س(
ت الاحل ات. و الاحل ا نم  دةح ائي لو دض مب عراس تاى ر ج  2017 ع ام ويف .2012 ة ع امملتخ ذات اتيب لت ا ع نت اانم بي دّ تق  ومل (.ةبقات س او نس  نم  ةلقعملات الاحلا نو د) 2016 عام
 .راعةلز او  ةألغذيا ةظمنلق مبعت تتالاح اهنلى أع ايفهنمت تص ةوليدلامل علا ةظمنمل ةيدار إلا ةحملكمام اأم افيه عنلطاليت مت املي عالا ةألغذيامج انبب  ةلقعتملا

غ ا ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملامج انلب او  ةمليعالا ةلصحا ةظمنلسلوك يف ما ءت سو الاحل دملوحايل اإلجا عددلاب ةمليعالا ةلصحا ةظمنيف م ةخليدالا ةباقر لاأبلغ مكتب  (ع) بل  261لذي 
 ول.دجلايف  اردةلو ام اقر ألالتوصل إىل اأجل  نم ةير لبشا ناعةملاقص نوس  بفري عينملامج انلب اب ةلقعملتاسلوك  ءسو  عن عةلتسات اغلبالاح ر مت ط ن، ولكةلاح
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 سادلسافق ر ملا

 (ةملئويا ةسبنل)اب ةجيار وخ ةخليدات او نإىل ق ةمدملقالسلوك ا ءت سو اغبال عمل معالتا ءا  إز عالا اضر لات مستواي  

  
 ةباقر لا
 ةملتوسطا دارةإلا فر مش ةخليدالا

  ةظمنملائيس ر 
 ئبه انأو 

مكتب  
 ملاملظا أمني  ةير لبشا اردملو ا تاقيألخالا

جملس 
 مالعإلائط اوس نيانلقو اذ افنإ ملوظفنيا

ول دلا
 اءضعألا

 25,0 66,7 36,6 21,7 18,2 15,2 20,1 19,0 14,6 25,1 23,1 ا  مامت نضو را
 25,0 25,0 21,9 25,1 18,0 19,6 18,1 19,4 18,7 21,6 24,1 اما  عو ن نضو را

 عن ابو عر مل ي
 25,0 0,0 19,5 18,6 18,2 12,2 14,8 11,7 11,2 12,3 11,8 مهعد ا أوضر لا

 12,5 0,0 12,2 12,6 16,8 18,2 16,7 16,6 18,8 15,6 13,7 اما  عو ن نضو را
 12,5 8,3 9,8 22,0 28,7 34,8 30,3 33,2 36,6 25,4 27,3 ا  مامت ضنيرا غري

 ت.الفاملخا عن غنيملبلّ اب ةلقعملتات اسالسيا نبشأ 2017  لعامللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالا، ةكملشت التفتيش ا دةوح  درملصا
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 عبالسافق ر ملا

، ةخلي  دالات الي آلا إىل ةم  دملقات الفاملخالس لوك/ا ءبس  و  ةلق عملتات اغ لبالا ةجل  عام اءإز  اض ر لا  ع  دو  اض ر لات مس تواي  
 (ةملئويا ةسبنل)اب ةفيرا غدلا ةلفئاحسب  ةفنمص

 ملوظفنياجملس  ملاملظا أمني  ةير لبشا اردملو ا تاقيألخالامكتب  ئبه ان ة أوظمنملائيس ر  ةملتوسطا دارةإلا  رشاملباف ر ملشا  ةخليدالا ةباقر لا  

 غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ ر ةظمنملاحجم 
 22,6 58,1 45,7 37,3 50,8 36,7 45,6 39,5 47,2 41,5 52,5 36,8 37,2 50,9 40,3 48,9 ةكبري 

 28,6 42,3 45,8 32,5 57,1 31,8 50,4 35,7 60,8 25,6 65,2 20,5 52,0 32,4 39,6 44,6 ةمتوسط
 42,3 46,3 42,9 34,3 59,0 28,2 48,1 34,6 56,5 30,4 61,8 28,1 56,1 34,2 58,1 34,9 ةصغري 

 غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر  انملكا
 29,8 50,9 40,5 41,7 44,5 41,8 39,5 44,7 41,4 45,6 48,3 39,6 35,6 51,7 36,5 52,3 دانمليا
 39,5 42,6 50,4 30,9 62,5 26,8 55,1 31,1 64,8 25,4 64,2 25,7 49,6 38,6 46,6 41,1 رملقا
 غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر  ةتبر لا

 26,5 51,0 41,0 46,1 41,0 45,3 35,6 42,2 44,0 42,9 47,0 40,1 37,3 52,0 33,8 51,3 نيو دانمي نموظفو 
 40,1 41,9 50,0 32,3 60,8 27,6 53,6 35,4 52,5 36,4 56,4 30,9 47,2 41,7 45,4 42,0 ةمعالات امدخلا ةفئ
 35,8 46,5 52,7 31,5 59,7 26,5 54,9 29,3 57,7 30,8 59,8 28,4 44,4 41,7 50,0 36,4 (نوليو د ن)موظفو  ةينلفا ةلفئا

 27,6 62,1 29,0 45,2 46,1 36,9 37,7 47,2 30,0 60,0 52,5 39,6 37,4 49,5 27,9 66,2 ملوظفنيا غري
 23,4 51,1 33,6 43,3 43,1 49,1 36,3 49,6 45,7 41,7 50,0 42,5 31,1 56,9 32,9 57,3 اليعلا دارةإلا
 غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر مل علا دقع

 33,1 44,2 52,6 29,8 55,2 34,0 51,5 37,5 55,3 33,8 57,8 30,6 42,6 45,8 43,8 43,5 ئمدا ر أومستم
 35,5 48,0 40,8 42,1 51,7 34,7 43,7 36,8 49,4 38,7 49,4 38,7 40,9 46,9 40,9 47,7 دةملا ددم

 35,0 50,0 35,6 37,8 51,2 37,8 44,1 45,6 36,9 50,0 36,9 50,0 38,5 47,5 30,0 60,0 مؤقت
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 ملوظفنياجملس  ملاملظا أمني  ةير لبشا اردملو ا تاقيألخالامكتب  ئبه ان ة أوظمنملائيس ر  ةملتوسطا دارةإلا  رشاملباف ر ملشا  ةخليدالا ةباقر لا  

 غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر دةملا
 33,4 47,7 47,7 35,0 56,2 32,8 49,4 37,3 50,3 38,4 55,9 32,7 40,9 47,3 42,3 46,3 رأكث أو تاو نس 5

 39,5 43,0 35,2 42,0 42,0 41,5 37,2 41,6 48,5 38,4 54,0 35,6 41,4 44,9 35,8 50,0 تاو نس 5 نأقل م
 غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر غ ر سنجلا عو ن
 38,2 44,6 45,6 35,1 56,3 31,7 46,1 37,8 51,9 37,0 56,4 32,7 46,2 41,3 43,0 46,1 ثانإ

 29,7 50,5 45,6 36,4 48,5 39,6 46,4 39,9 47,4 40,6 53,3 35,7 34,9 53,1 38,6 48,7 رذكو 

 .ضنيرا ؛ غ. غرياضر لا. مستوى ر  ةحظمال
 .تالفاملخا عن ملبلغنياب ةلقعملتات اسالسيا نبشأ 2017  لعامللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالا، ةكملشت التفتيش ا دةوح  درملصا
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 نمالثافق ر ملا

 (ةملئويا ةسبنل)اب ةجيار وخ ةخليدات او نإىل ق ةمدملقا  اتقنالاب ةلقعملتات اغلبالا عمل معالتا اء  إز عالا اضر لات مستواي  

 
 ةملتوسطا دارةإلا ف ر مش

  ةظمنملائيس ر 
 ئبهانأو 

مكتب 
 ةجيار ت خاجه ملوظفنياجملس  ملاملظا أمني ةير لبشا اردملو ا  ةخليدالا ةباقر لا تاقيألخالا

 28,6 20,7 12,6 13,7 16,4 18,5 15,6 13,1 24,5 ا  مامت نضو را
 33,3 21,3 23,1 10,4 12,7 11,1 11,8 12,7 21,5 ام دإىل ح نضو را
 23,8 14,8 16,2 12,4 13,3 12,7 11,3 7,3 10,1 مهعد ا أوضر لا عن ابو عر مل ي
 0,0 12,4 14,4 15,7 9,5 10,6 15,6 14,6 11,0 ام دإىل ح نضو را
 14,3 30,8 33,7 47,8 48,1 47,1 45,7 52,3 32,8 ا  مامت ضنيرا غري

 .تالفاملخا عن غنيملبلّ اب ةلقعملتات اسالسيا نبشأ 2017  لعامللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالا، ةكملشت التفتيش ا دةوح  درملصا
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 عسالتافق ر ملا

 إىل ةمدملقا  اتقنالاب ةلقعملتات اغلبالا ةجلعام اءإز  اضر لا  عدو  اضر لات مستواي  
 (ةملئويا ةسبنل)اب ةفيرا غدلا ةلفئاحسب  ةفن، مصةخليدالات اليآلا

 ملوظفنياجملس  ملاملظا أمني ةير لبشا اردملو ا ةخليدالا ةباقر لا تاقيألخالامكتب  ئبهان ة أوظمنملائيس ر  ةملتوسطا دارةإلا رشاملباف ر ملشا  
 غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر  ةظمنملاحجم 
 41,0 47,0 46,1 37,7 58,0 31,0 56,6 32,0 55,1 34,7 59,3 31,5 66,3 27,7 41,2 49,2 ةكبري 

 41,2 41,2 57,1 28,6 73,5 10,2 60,0 23,3 63,0 18,5 66,7 13,9 70,6 20,6 51,1 34,0 ةمتوسط
 61,1 11,1 55,6 22,2 80,8 3,8 66,7 0,0 73,3 0,0 71,4 14,3 66,7 16,7 60,0 30,0 ةصغري 

 غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ ر  انملكا
 34,5 54,0 34,2 49,4 47,6 38,9 48,2 42,2 47,8 41,1 50,8 38,9 64,2 29,0 35,0 55,1 دانمليا
 52,4 29,3 61,7 22,2 79,7 8,9 68,0 14,7 66,7 19,2 76,7 10,5 70,5 21,4 59,5 29,7 رملقا
 غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ ر  ةتبر لا

 50,0 44,4 37,5 50,0 41,9 6,4 25,0 68,7 66,7 33,3 48,1 48,1 58,3 38,9 34,8 60,9 نيو دانمي نموظفو 
 43,8 39,7 41,4 37,9 23,6 14,6 46,5 37,2 44,4 42,2 57,9 31,6 59,3 31,4 38,3 47,7 ةمعالات امدخلا ةفئ
 ن)موظفو  ةينلفا ةلفئا
 (نوليو د

29,0 61,0 11,9 83,2 14,5 74,7 21,0 67,1 18,0 73,8 11,6 13,9 30,8 55,4 39,7 41,4 

 42,9 57,1 25,0 50,0 56,2 18,7 22,2 33,3 27,8 50,0 37,5 43,7 57,9 31,6 31,4 56,9 ملوظفنيا غري
 38,5 53,8 57,1 33,3 18,5 11,1 69,0 17,2 65,6 18,7 55,2 27,6 38,9 44,4 41,9 54,8 اليعلا دارةإلا
 غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ ر مل علا دقع

 40,3 37,3 52,2 31,3 68,5 18,5 57,1 28,6 64,6 25,6 65,6 21,9 75,3 17,8 48,3 37,1 ئمدا ر أومستم
 46,6 43,2 45,4 39,0 63,1 24,6 60,8 27,8 55,4 27,7 59,8 30,3 62,4 29,3 42,3 49,4 دةملا ددم

 35,7 57,1 43,7 37,5 48,1 40,7 43,7 37,5 41,7 50,0 57,7 26,9 70,0 26,7 42,2 48,4 مؤقت
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 ملوظفنياجملس  ملاملظا أمني ةير لبشا اردملو ا ةخليدالا ةباقر لا تاقيألخالامكتب  ئبهان ة أوظمنملائيس ر  ةملتوسطا دارةإلا رشاملباف ر ملشا  
 غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ ر دةملا
 42,5 41,1 50,4 34,8 66,0 21,5 59,7 26,4 58,9 27,1 62,8 26,2 67,8 25,6 43,8 45,4 رأكث أو تاو نس 5

 47,8 47,8 36,0 40,0 53,1 34,7 48,3 41,4 52,6 39,5 56,2 31,2 63,9 26,2 44,2 47,7 تاو نس 5 نأقل م
 غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ  ر غ ر سنجلا عو ن
 47,3 39,8 52,2 33,7 62,6 23,7 61,2 20,9 59,6 25,5 65,1 25,5 68,7 22,7 51,2 36,4 ثانإ

 36,6 46,5 42,4 39,4 63,5 26,0 54,5 35,2 55,4 33,7 55,9 30,4 63,8 29,9 36,1 56,6 رذكو 

 .ضنيرا ؛ غ. غرياضر لا. مستوى ر  ةحظمال
 ت.الفاملخا عن غنيملبلّ اب ةلقعملتات اسالسيا نبشأ 2017  لعامللموظفني ةمليعالا ةئياستقصالا ةسدرالا، ةكملشت التفتيش ا دةوح  درملصا

  



 

 

G
E.18-12385 

128  

JIU
/R

EP/2018/4  
 رشعالافق ر ملا

 ةكملشت التفتيش ا دةت وحاتوصي نبشأ ةكار ملشات اظمنملا اتتخذه نبغي أنليت يات راءالإلج عا  ضعر   
JIU/REP/2018/4 

 

ا
أثري
لت

ا 
خى
ملتو

 

 ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكاو  ةملتخصصات الالوكا اجمهراوب ايقهنادوص دةملتحاألمم ا

س 
جمل

نلتا اءؤسر لا
يني
فيذ

 
ا

مم 
أل

ا
 *دةملتح

انلب ا
امج 

شت 
مل

ملاك 
 زدإلي ابعين
 ادكتنألو ا

اكز ر م
دلا ارةلتج

 ويل
رانب

امج 
مم 
أل

ا
 ئيامنإلا دةملتح

رانب
امج 

مم 
أل

ا
 دةملتح

 ةللبيئ
ندص

اوق 
مم 
أل

ا
 دةملتح

سك
لل

 ان
ئل 
مو

ا
مم 
أل

ا
 دةملتح

وضي
مف

 ة
لالا نشؤو 

ئني
ج

 
نليو ا

يف
يس

 
ا

ب 
ملكت

ملا
 ابعين

دراملخ
 ةمير جلات و 

ب خ
مكت

امد
 عيار ملشام دعت 

 او ر نألو ا
ا ةهيئ

مم 
أل

ا
 ةأر للم دةملتح

رانب
امج 

غذي
أل

 مليعالا ة
نم

ا ةظم
غذي
أل

لز او  ة
 راعة

 ةوليدلا ةلالوكا
 ةير لذا ةقاللط

نم
ا ةظم

طري 
ل

ملا ان
دلا دين

 ويل
نم

علا ةظم
 ةوليدلامل 

نملا
ا ةظم

 ةوليدلا ةير لبح
دلا ادحتالا

 لال
ويل

 تالاتص
لا

كو
ونس

ي
 

 ودينليو ا
نم

ا ةظم
 ةمليعالا ةحالسي

ديلب ا ادحتالا
 مليعالاي 

نم
ا ةظم

صح
ل

 ةمليعالا ة
نملا

 ةمليعالا ةظم
ملك

لل
ا ةي

فك
ل

 ةير 
نم

ا ادصر ألا ةظم
 ةجلوي

 رير تق

ذ اختال 
 تراءاإج

                              

                               لمعلل 

 ت  ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  ت  ت   ت  ت   ت ت  أ 1 ةلتوصيا
 ر  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر     ر       ر   أ 2 ةلتوصيا
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ر ر  ر  ر   ر ر  و 3 ةلتوصيا
 ت  ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  ر ت    ت   ت ت  أ 4 ةلتوصيا
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ت ر ر ر  ط 5 ةلتوصيا
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ر ر  ر  ر   ر ر  و 6 ةلتوصيا
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ر ر  ر  ر   ر   و 7 ةلتوصيا
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ا
أثري
لت

ا 
خى
ملتو

 

 ةير لذا ةقاللط ةوليدلا ةلالوكاو  ةملتخصصات الالوكا اجمهراوب ايقهنادوص دةملتحاألمم ا

س 
جمل

نلتا اءؤسر لا
يني
فيذ

 
ا

مم 
أل

ا
 *دةملتح

انلب ا
امج 

شت 
مل

ملاك 
 زدإلي ابعين
 ادكتنألو ا

اكز ر م
دلا ارةلتج

 ويل
رانب

امج 
مم 
أل

ا
 ئيامنإلا دةملتح

رانب
امج 

مم 
أل

ا
 دةملتح

 ةللبيئ
ندص

اوق 
مم 
أل

ا
 دةملتح

سك
لل

 ان
ئل 
مو

ا
مم 
أل

ا
 دةملتح

وضي
مف

 ة
لالا نشؤو 

ئني
ج

 
نليو ا

يف
يس

 
ا

ب 
ملكت

ملا
 ابعين

دراملخ
 ةمير جلات و 

ب خ
مكت

امد
 عيار ملشام دعت 

 او ر نألو ا
ا ةهيئ

مم 
أل

ا
 ةأر للم دةملتح

رانب
امج 

غذي
أل

 مليعالا ة
نم

ا ةظم
غذي
أل

لز او  ة
 راعة

 ةوليدلا ةلالوكا
 ةير لذا ةقاللط

نم
ا ةظم

طري 
ل

ملا ان
دلا دين

 ويل
نم

علا ةظم
 ةوليدلامل 
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ا ةظم
 ةمليعالا ةحالسي

ديلب ا ادحتالا
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 ةمليعالا ةظم
ملك

لل
ا ةي

فك
ل

 ةير 
نم

ا ادصر ألا ةظم
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 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ر ر  ر  ر   ر ر  و 8 ةلتوصيا
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر   ر       ر   أ 9ة لتوصيا
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  و 10 ةلتوصيا
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ر ر ر ر  ر ر ر ر  أ 11 ةلتوصيا

 فيذي.نلتائيس ر لاب انج نت مراءاذ إجاختال ة  توصيري؛ عير لتشاز اجلهاب انج نم رارذ قاختال ةت  توصي ول دجلاح ا مفت
 .اهن بشأراءً إج ةظمنملاتتخذ هذه  نتتطلب أ ة التوصي 

زي   ز عل؛ و  تامتث  الاو  ةقب  راملازي  ز ع؛ ه  تةم  اءملو اق و اتس  الازي  ز ع  تد نو ع  التاس   يق و نلتازي  ز علفض  لى؛ ج  تا/دةجليات اس  ار ملما رش  ن؛ ب  ةلاءملس  او  ةفيالش  فازي  ز عأ  ت ملتوخى ا رألثا
 ى.ر ؛ ط  أخاءةلكفازيز ع؛ ح  تةكبري   ةليات مرا؛ ز  وفو ةليعالفا

 .ST/SGB/2015 ةلوثيقايف  اردلو احو نلالى ع *
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