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 المالية لجنة
 بعد المائة والثمانون الثالثةالدورة 

 2020 تشرين الثاني/نوفمبر 13 - 9روما، 
 المشتركة، التفتيش وحدة تقرير في الواردة التوصيات حالة عنأخرى  ثةمحد   معلومات

 المخالفات عن بالمبلغين المتعلقة والممارسات السياسات استعراض
 (JIU/REP/2018/4 الوثيقة) المتحدة األمم منظومة مؤسسات في
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 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات
 مسودة المشورة

 
 :لجنةال إن  

 الواردة التوصييييييييييات حالة األخرى عن المحدثة المعلومات في الواردة بالمعلومات اعلم   خذاأل إلى مدعو ة 
 المخالفات عن بالمبلغين المتعلقة والممارسييات السييياسييات اسييتعراض المشييتركة، التفتيش وحدة تقرير في
 .لمجلسا إلى إبدائها في ترغب قد تعليقات تقديم أيو  ،األمم المتحدة منظومة مؤسسات في

 
  

                                                           
 FC 178/10 الوثيقة  1
 FC 180/14 الوثيقة  2

 CL 164/7 )ب( من الوثيقة 40 الفقرة  3

 موجز
 يف املخالفات عن باملبلغني املت لقة واملمارسرترترترترترترتات السرترترترترترترتياسرترترترترترترتات اسرترترترترترترتت راض املشرترترترترترترت  ة  التفتيش وحدة تقرير ُعرض 

 والسرترتب ني الثامنة دورهتا خالل املالية جلنة على  (JIU/REP/2018/4 الوثيقة) املتحدة األمم منظومة مؤسرترتسرترتات
 السرترترتادسرترتة الدورة االجتماع املشرترترت ي بنيالصرترترتادرة عن  لتوجيهاتل وفًقا  1(2019 الثاين تشرترترترين /نوفمرب) املائة ب د

 .(2019 آذار /مارس) املالية للجنة املائة ب د والسب ني اخلامسة والدورة الربنامج للجنة املائة ب د وال شرين
  التوصرترترترترترتيات حالة عن ثةحمد   م لومات 2(2020 حزيران/يونيو)هتا الثمانني ب د املائة دور اللجنة يف  لىرضرترترترترترت  ععُ و 

 1 التوصيةحول  م لومات حمدثة أخرىاحلصول على  املالية جلنة طلب و . املش  ة التفتيش وحدة تقرير يف الواردة
 .امل نية املنظمة رئيس حبق   املوج هة السلوي سوء ادعاءات م اجلة بشأن 3املش  ة التفتيش وحدةالصادرة عن 

  للوثيقرتة نظمرتةامل برتققرار الترتذ ر يف اللجنرتة ترغرت  قرتدو JIU/REP/2018/4 جمللس ت ليقرتات من هبرتا يتصرترترترترترترترترترترترترترترت  ومرتا 
 .(A/73/665/Add.1 الوثيقة) التنفيذيني الرؤساء

  نظمرترتة يف مرتارس/ آذاربرتاملحرتديثرترتا مت ت يينهمرترتا ترتان الل املظرترتام ةوأمينرترتالشرترترترترترترترترترترترترترتؤون األخالقيرترتة مسرترترترترترترترترترترترترترتؤولرتة   قرتد التحقرترتو 
 على التوايل.  2020 وأغسطس/آب
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 تقرير من 9و 8و 4و 3 التوصرترترترترترترترتيات  ام شرترترترترترترترتك   ب املنظمة نفذت  FC 180/14 الوثيقة يفهو مشرترترترترترترترتار إليه   ما -1
 التوصيات أنيط علًما بحت أن املنظمة ويسر   املتبقية  التوصيات حالة عن ةثحمد  م لومات  أدناه ردتو . املش  ة التفتيش وحدة

 .احلني ذلك منذأيًضا  نُفذت قد 10و 5و 2
 

 بسوء املت لقة السياسات مجيع أن من للتأ د تدابر 2020 عام حبلول ت تمد أن التشري ية اهليئات على يت ني :1 التوصية
 االدعاءات يف والتحقيق لإلبالغ املسرترترتتقلة  الرقابة جلان مث  املناسرترترتبة  والطرائق القنوات حتدد واالنتقام املخالفات/السرترترتلوي
 يف حمتم  مصرترترترترترترترترتاح تضرترترترترترترترترتارب على تنطوي قد أخرى وظائف أي ضرترترترترترترترترتد و ذلك للمنظمة  التنفيذي الرئيس ضرترترترترترترترترتد املوجهة
 .القضايا هذه مع الت ام 

 
 مجيع على ينطبق املتحدة األمم منظومة نطاق على هنج اتباعمن املسرترترتتحسرترترتن  بأنهالقاضرترترت   موقفها نظمةامل تؤ د -2

أمانة املنظمة جتري مشرترترترترترترترترتاورات مع منظمات وو االت  ظ    الصرترترترترترترترترتدد  هذا ويف. وو االهتا املتحدة األمم منظمات رؤسرترترترترترترترترتاء
 .املسألة هذه خبصوص املتحدة األمم منظومةعلى نطاق  هنجاعتماد  بشأنأخرى تاب ة لألممم املتحدة 

 
 حالة يف الط ون يف تنظر ومسرترترترتتقلة خارجية آليات لديها ليسرترترترت  اليت املتحدة  األمم منظومة مؤسرترترترتسرترترترتات يف :2 التوصيييية

 بوضرترترترترترتع امل ين املكت  تكليف امل نية للمؤسرترترترترترتسرترترترترترتة التنفيذي الرئيس على يت ني الوجاهة  ظاهرة انتقام دعوى يف الب  عدم
 آليات أي وعرض املناسرترترترترترترترترترترترت   الوق  يف الرئيس فيها لينظر القصرترترترترترترترترترترترتور هذا مل اجلة  2020 عام حبلول مناسرترترترترترترترترترترترتبة  خيارات
 .االنتقام من احلماية سياسات حتديث يف عليها متفق وعمليات

 
 نظمةامل أصرترترترتدرت 4 الوجاهة الظاهرة االنتقام دعاوى باسرترترترتت راض يت لق ما يفأولية  انتقالية ترتيباتعق  اعتماد  -3

  2020سرترترترترترترتبتمرب/أيلول  1  اعتبارًا من األخالقية الشرترترترترترترتؤون مسرترترترترترترتؤولةتوىل تأن  على ينص الذي 2020/05 اإلداري الت ميم
 5"[.السياسة]" املخالفات عن املبلغني محاية لسياسة ًقاطبوذلك   االنتقام دعاوى است راض

 
 عام حبلول شرترترترترتاملة  اتصرترترترترتال أدوات تطوير املتحدة األمم منظومة ملؤسرترترترترتسرترترترترتات التنفيذيني الرؤسرترترترترتاء على يت ني :5 التوصييييية
 التحرش ذلك يف مبا املخالفات /السلوي سوء عن اإلبالغ يكون جهة أي وإىل و يف أين بشأن املوظفني جلميع  2019

 .املنظمة يف ال م  لغات جبميع األدوات هذه وبقتاحة واالنتقام 
 
استحداث عملية  فقن   نظمة امل ُتشاطرها اليت ت ليقاته يف التنفيذيني الرؤساء جملس عنها أعرب اليت الشواغ  رغم -4

 التدري  ويوف ر. منصرترترترترترتبهامهام  األخالقية الشرترترترترترتؤون مسرترترترترترتؤولةأن تول   منذ تقدم إحراز ومت  يةجار  شرترترترترترتاملة اتصرترترترترترتال أدوات
  يفية  عن لةمفص   مؤشرات السلطة استغالل وسوء اجلنس  والتحرش التحرش من الوقايةاملت لق ب املوظفني جلميع اإللزام 
 توصرترترتيةعق  الو وباإلضرترترتافة إىل ذلك   .عنها اإلبالغ ينبغ  جهة أي وإىل املخالفات /السرترترتلوي سرترترتوء حاالت عن اإلبالغ

                                                           
 دعاوى باست راض يت لق ما يف انتقالية ترتيبات -املخالفات عن املبل غني حلماية املنظمة سياسةاملنظمة " الصادر عن 2019/07 اإلداري لت ميما  4

 ".الوجاهة الظاهرة االنتقام
 ".املخالفات عن املبل غني حلماية املنظمة سياسةالصادر عن املنظمة " 2019/06 اإلداري الت ميم  5
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 املبلغني حلماية املنظمة سرتياسرتةاإللك ونية للمنظمة عن  التدريبية دورةال أصرتبح  االسرتتشرتارية  اإلشرترا  جلنةالصرتادرة عن 
 .املوظفني مجيعبالنسبة إىل  إلزامية املخالفات عن
 

 عام حبلول موحدة عم  إجراءات وضرترترترترترتع املتحدة األمم منظومة ملؤسرترترترترترتسرترترترترترتات التنفيذيني الرؤسرترترترترترتاء على يت ني :6 التوصيييييية
 تشم  املخالفات  أو السلوي سوء عن يبلغون الذين ألولئك استباق  حنو على االنتقام من احلماية توفر أج  من 2020
 .املتاحة واملوارد الدعم آلليات الواضح والتحديد املخاطر تقييمات إجراء

 
 مؤشراتيف ضوء  للسياسةباست راض  ال ام  املفتش مكت  مع بالتشاور  الشؤون األخالقية مسؤولةاضطل    -5

 التدابر من عدًدا ف اًل تتضمن لسياسة ا أن إىل التحلي  خلصو . املش  ة التفتيش وحدة تقرير يف الواردة املمارسات أفض 
شرترترترترتؤون ال مكت وازاة ذلك  ما فتئ ومب. للسرترترترترتياسرترترترترتة مق حضرترترترترتمن تنقيح يها ف املدرجة غر تلك يف نظريُ سرترترترترت هأنإىل و  الوقائية

 من احلماية طلباتاسرترتت راض على  ةألخالقيالشرترتؤون ا مسرترتؤولة ملسرترتاعدة ةداخليموحدة  ةيتشرترتغيل اتإجراءة يضرترتع خالقياأل
 .السياسة معس ق تعلى حنو م املهمة هبذه واالضطالع االنتقام 

 
 عام حبلول موحدة عم  إجراءات وضرترترترترترتع املتحدة األمم منظومة ملؤسرترترترترترتسرترترترترترتات التنفيذيني الرؤسرترترترترترتاء على يت ني :7 التوصيييييية
 .واالتصال الدعم وخدمات حتقيق  وبروتو والت حمددة مرج ية قوائم تشم  االنتقام  حاالت مع للت ام  2020

 
 االنتقام خماطر تقييم يتسرترترترت    حىت الشرترترترتكاوى مقدم  مجيع مع الت ام ا حاليً امل تمدة  التحقيقات ممارسرترترترتة تشرترترترتم  -6

 امل نية بتحقيق املشرترترتار ة األطرا  مجيع مع ذات الصرترترتلة تشرترترتاطر السرترترتياسرترترتات يتم ذلك  إىل وباإلضرترترتافة. املتصرترترتور أو احملتم 
اخلطوط التوجيهية  ت دي على  حالًيا ال ام املفتش كت  كف ميو . والشرترترترترترترترترترترتهودمقدم  الشرترترترترترترترترترترتكاوى امل ين باألمر و أي  ما 

 خماو هبد  إبراز  ال ام املفتش ملكت  الداخلية املوحدة يةالتشغيل إلجراءاتل حتديثًا أيًضاتضمن لت التحقيقات اخلاصة ب
 .االنتقامحاالت  بشأن حمددة

 
 يكون أن  2019 عام بنهاية يكفلوا  أن املتحدة األمم منظومة ملؤسرترترترتسرترترترتات التنفيذيني الرؤسرترترترتاء على يت ني :10 التوصيييية

 و يفية املخالفات عن باإلبالغ املرتبطة السرترترترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترترترتات جمال يف خاص تدري  بق مال مطالبني واملديرين املشرترترترترترترترترترترترفني مجيع
 .املناس  النحو على م ها والت ام  واالنتقام املخالفات/السلوي بسوء املت لقة للبالغات االستجابة

 
 اسرترترترتتغالل وسرترترترتوء اجلنسرترترترت  والتحرش التحرشاخلاص ب التدري  يف املديرين  بار  إشرترترترتراي علىت م   نظمةامل  ظل   -7

 املوظفني  جلميع متاحة املخالفات عن املبلغني محاية سرترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترتة بشرترترترترترترترترتأناإللزامية  اإللك وين ملت ل  ا دورةبات  و . السرترترترترترترترترتلطة
 األمم يف والنزاهة األخالقيات حول اإللزامية التدريبية الدورة يف املخالفات عن باإلبالغ املت لق القسرترترترترترترترترترترترترترتم إىل باإلضرترترترترترترترترترترترترترتافة

 عم حلقة  حلضرترترترترترترترترتور فوق وما 5- فئة  مننظمة امل موظف  دعوة سرترترترترترترترترتتتم  2020 عام من األخر الربع خاللو  .املتحدة
 .املنظمة يف بطريقة أخالقية القيادةعن  تدريبية
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 اسرترتتقصرترتائية دراسرترتات إجراء  2020 حبلول املتحدة األمم منظومة ملؤسرترتسرترتات التنفيذيني الرؤسرترتاء على يت ني :11 التوصييية
" القيادة مسرترترترترترترتتوى على احلسرترترترترترترتنة القدوة" بنهج املرتبطة املسرترترترترترترتائ  بشرترترترترترترتأن املوظفني آراء لقياس سرترترترترترترتنتني      للموظفني عاملية

 إجراء -11 التوصرتية. احملددة املسرتائ  مل اجلة شرتاملة عم  خطة يضرت وا وأن واألخالقيات  باملسرتاءلة الصرتلة ذات واملواضرتيع
" القيادة مسرترترترتتوى على احلسرترترترتنة القدوة" بنهج املرتبطة املسرترترترتائ  بشرترترترتأن) سرترترترتنتني     للموظفني عاملية اسرترترترتتقصرترترترتائية دراسرترترترتات
 .(واألخالقيات باملساءلة الصلة ذات واملواضيع

 
  ومن املتوقع 2019نظمة إىل أهنا أجرت دراسرتة اسرتتقصرتائية عن رضرتا املوظفني يف ديسرتمرب/  انون األول املتشرتر  -8

 .2022إجراء الدراسة االستقصائية التالية يف عام 
 


