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جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

الدورة األوىل بعد املائة

2015أكتوبر/تشرين األول  23-21 روما،

2015التقرير السنوي لعام  -جلنة املبادئ األخالقية 

مقدمة -أواًل 

نص عليه اختصاصاتها، تقريرًا سنويًا عن أنشطتها إىل كل منن املندير   تجلنة املبادئ األخالقية، طبقًا ملا  ترفع - 1

ذين لن ال نيجتمناع منوجةة عنن اال  ويتضّمن هذا التقرير معلومنات  . العام وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية

 . 2015 عاما اللجنة يف معقدته

مجيع املسائل املتصلة  بشأنوتعمل جلنة املبادئ األخالقية يف منظمة األغذية والةراعة )الفاو( كفريق استشاري  - 2

ضنمن أن هنذا   بالشؤون األخالقية داخل املنظمة، وتتوىل اإلشراف العنام علنى سنري عمنل برنناما املبنادئ األخالقينة وت       

والقواعند وبنراما   لنوائ   خالقية باسنتعرا  مجينع السياسنات وال   تقوم جلنة املبادئ األكما . يعمل بشكل فعال ربناماال

 ، فضاًل عن جتّنب حدوث تضارب يف املصاحل. وتقديم املشورة بشأنها التدريب واإلقرار املتصلة باملبادئ األخالقية

يينهنا  وتتأّلف جلنة املبادئ األخالقية يف الفاو من ثالث شخصيات مرموقة منن خنارا املنظمنة يوافنق علنى تع      - 3

املدير العنام واملستشنار القنانوني    واب اجمللس بناء على توصية جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية، وأحد ن

كنناًل مننن  كانننت اللجنننة تضننمّ ، 2015يناير/كننانون الننناني   1 اعتبننارا مننن وبوصننفه عضننوًا فيهننا صكننم منصننبه.   

José Zalaquettوالسنننيد  iakaS imouSوالسنننيدة )النننرئيس(   Ngonlardje Kabra Mbaidjolالسنننيد

، Antonio Tavares، نائنب املندير العنام )العملينات( والسنيد      Daniel Gustafsonن( والسنيد  اخارجين  ناو)عضن 

.املستشار القانوني

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

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

  www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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 جلنة املبادئ األخالقيةدورات  -ثانيًا 

 

 29يف  الفيننديوواسننطة بعقنند االجتمنناو األول ان. 2015يف عننام اجتمنناعني جلنننة املبننادئ األخالقيننة  تعقنند - 4

فاو وشنار   يف املقر الرئيسي لل /آبأغسطس 12و 11قد االجتماو الناني يف بينما انععضاء. مجيع األ ةشارك، مب/أيارمايو

 .متشننابهانأعمننال  جنندواللالجتمنناعني . وكننان Mbaidjolاألعضنناء. وتننرأج االجتمنناعني السننيد   كننلأيضننا فيننه 

واسنتعرا  عندد منن     معمقنة  مناقشنات بنإجراء  ، /أينار مايواجتمناو  أطول من كان الذي  /آبأغسطساجتماو   وقد مس

 .القضايا

 

 مداوالت اللجنة -ثالثًا 

 
بشأن احلاالت اليت عاجلها املكتب. لجنة الإىل  اعامموجةا مسؤول الشؤون األخالقية وقدم أمني املظامل  - 5

الذي قدمه أصحاب مصلحة الدعم أقرت بومسؤول الشؤون األخالقية أمني املظامل ووأعربت اللجنة عن تقديرها لعمل 

 . ملكتبداخليون خمتلفون إىل ا

 

ستو  الوعي االرتقاء مبستويات، كوسيلة لةيادة املعرفة وكل املعلى التنقيفية الرباما تعةية ودعت اللجنة إىل  - 6

عة مستعةية وملنع سوء سلو  املوظفني جنع واألنسب النها األأن هذا هو على . وأكدت اللجنة يةقضايا األخالقالب

 .نظمةامل

 

 برناجمه لتعةية خطوات أيضا اختذ ملكتباللجنة علما بأن اومسؤول الشؤون األخالقية أمني املظامل وأحاط  - 7

 امليدانية واملكاتب املقر يف للموظفني، التدريبقدم ي أن شأنه من الذي اإللكرتوني التعلم وحدة إطالق خالل مننقيفي الت

 .املدنيني الدوليني موظفنيلل األخالقية املعايرييف جمال  ،على السواء

 

ملكاتب إىل االفيديو ن طريق عبالتداول  2015التدريب منذ بداية عام مت أيضا تقديم  هأنببلغت اللجنة وُأ - 8

من التحرش وإساءة ، والوقاية لمنظمةالرئيسية لياسات ن قبيل السبشأن مسائل م االجتماعات املباشرةامليدانية و

واحلماية من االستغالل واالعتداء ومنعه، حتديد تضارب املصاحل و ؛محاية املبلغني عن املخالفاتو ؛استخدام السلطة

 اجلنسيني.

 

جمال التدريبية املواضيعية يف وبعض الرباما لتعلم اإللكرتوني ل يةالتدريبرباما العل جباللجنة وأوصت  - 9

 آليات تقييم األداء.يف  هااجرإدبرصد إجنازها وبوة إلةاميالشؤون األخالقية 

 

مؤمترات عن طريق تنظيم التوعية يف جمال حتقيق وفورات من خالل التدريب ويف حني أقرت اللجنة تربير  - 10

أيضا.  اضروريأمرا  املكاتب امليدانية املباشر يفالتدريب فإنها اعتربت  لكرتونية،اإل تالفيديو وأدوات االتصاالعرب 
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اقرتحت اللجنة، على و. املباشروالتدريب  لكرتونيةاإل تاالتصاالإىل املوازنة بني أن هنا  حاجة على اللجنة شددت و

عدد ذ فنُيعدد كبري من املوظفني أو حيث يوجد يف املكاتب امليدانية حيث االضطالو بالتدريب املباشر وجه اخلصوص، 

 .الفاوالتدريب لكبار املديرين يف قديم عمليات. وشددت اللجنة أيضا على أهمية تمن الكبري 

 

ق تنفيذ برناما يعلمت ت هاملالي. وأشارت إىل أنقرار تنفيذ برناما اإليف بشيء من التفصيل ونظرت اللجنة  - 11

ومسؤول الشؤون املظامل مني ملكتب اجلديد ألعمل ااملالزمة لبدء العمل والرتتيبات االنتقالية  عبءإىل نظرا  املاليقرار اإل

 . األخالقية

  

املؤرخ  2015/18اإلداري  املنشوريف بني ماللجنة عن ارتياحها الستئناف تنفيذ الربناما، كما هو  تأعربو - 12

بعض الرتتيبات اليت يف تنفيذ  ارستمراالإىل اللجنة أشارت . واالذي ينظم تنفيذ الربنامو، 2015متوز يوليو/ 31

 الفاوسابق، مبا يف ذلك اللجوء إىل املراجع اخلارجي الذي كان قد ساعد كل من اقرتحت يف ال

 .اإللكرتونيالتحسينات اليت أدخلت على النظام برحبت اللجنة ووبرناما األغذية العاملي. 

 

بشأن  ومسؤول الشؤون األخالقيةمل ملظامني اعامة ألتوجيهات  واتبادل أعضاء اللجنة وجهات النظر وقدمو - 13

آلية تقييم ب، أخر  مجلة أمورواليت تتعلق، ضمن بعض قضايا إدارة املوارد البشرية اليت أحيلت إىل مكتبه طوال العام 

 التنقل وتفسري بعض سياسات وإجراءات املوارد البشرية.سياسة األداء و

 

ظهرت التحديات اليت يف ، 2015 /آبوأغسطس /أيارايوماملعقودين يف جتماعني الا خاللاللجنة، ونظرت  - 14

املسألة النظر يف هذه  ه جيبللجنة أنلطاملا رأت او. ومسؤول الشؤون األخالقيةأمني املظامل وظائف مةا يف ما خيص 

دد يف ضوء اخلربة العملية املكتسبة، وليس على أساج مبادئ عامة قد ال تأخذ بعني االعتبار الوضع احمل بشكل ملموج

 .نظمةلكل م

 

أمني املظامل والشؤون  كفاءة مكتبيف مل يؤثر  هذه الوظائفبني ألن املةا أعربت اللجنة عن ارتياحها و - 15

احلالي. ربناما تعار  مع الاليت كانت ست قضايا تضارب املصاحلأشارت إىل أنه مت بنجاح معاجلة و األخالقية

تضمن نظرا إىل أنها ال تخاص  نسقهلا الفاو يف  يةاألخالقشؤون الاللجنة، يف هذا الصدد، أن وظيفة وضحت وأ

يف إحالة أية حاالت يبدو  منتظمستمر بشكل أن يبومسؤول الشؤون األخالقية ملظامل أوصت أمني امسؤوليات التحقيق و

على مواصلة ومسؤول الشؤون األخالقية ملظامل أمني امكتب املفتش العام. وشجعت اللجنة أن التحقيق فيها ضروري إىل 

وظائف، الأي حاالت حمتملة لتضارب املصاحل بني رصد يف قدما ضي معه واملتناقش ضمان السرية التامة للمسائل اليت 

 واض .غري مسؤول الشؤون األخالقية  مقارنة بدوريف احلاالت اليت يكون فيها دور أمني املظامل ال سيما 
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إىل القيود اللجنة انتباه ون الداخلياللجنة أعضاء اسرتعى و .يف املكتب مستو  مال  املوظفنياللجنة  ناقشتو - 16

إال أن نظمة الحتواء النفقات. اجلارية املبذولة على نطاق املهود اجلها وإىل ؤاملنظمة وأعضا هاواجهتاليت العامة املالية 

 لمكتب.لحمددة نفيذية احتياجات ت ةتكون على استعداد لدراسة أيسنظمة امل

 

 جلنة املبادئ األخالقية مستقبل -رابعا

 

كنانون النناني    /ينايراعتبارا من جلنة املبادئ األخالقية قد أنشئت ملدة أربع سنوات أحاطت اللجنة علما بأن  - 17

هذه الفرتة، عمل اللجنة من أجل جهةة الرئاسية املعنية تستعر  بشكل وثيق، طوال األ . وأشارت اللجنة إىل أن2012

تغيريات على طريقة عملنها علنى النحنو    إدخال للجنة أو متديد مدة احتدد، يف نهاية هذه الفرتة، ما إذا كان ينبغي أن 

 املطلوب.

 

أمنني  ورأ  . بشأن مالءمنة اسنتمرارها   توصيةمن االتفاق على مكن ها مل تتاللجنة يف هذه املسألة، ولكنونظرت  - 18

تنوفر   انهن ذلنك أ  ،حمنددا  الزالت ختدم هندفا دورا مفيدا جدا واللجنة أدت عموما أن  ومسؤول الشؤون األخالقيةاملظامل 

ملنظمة لد  اارجيني أن اخلعضاء األ ورأ  أحديف بعض األحيان. ذات طابع حساج  مواضيع مهمةبشأن منتد  للحوار 

منا   واليتهنا يف نهضنت ب أن اللجنة قند  و، تعمل بشكل كامل ن األخالقيةومسؤول الشؤوملظامل اآلن وظائف تتعلق بأمني ا

خنران  اآل انارجين اخلعضوان بينما رأ  الهنا  أي مربر لتمديد والية اللجنة. يس وأنه ل يةاألخالقالشؤون وظيفة ص خي

فنإن  ، ينة ألخالقالشنؤون ا  مسؤولاللجنة ميكن أن تكون مفيدة لكل من املنظمة وأمني املظامل وإقرارهما متاما بأن رغم  هأن

رئاسية املعنية ألجهةة ال، اضوء مجيع االعتبارات ذات الصلةينبغي أن تتخذه، على لجنة المستقبل صوص أي قرار خب

مؤيندة   اهننا  حججن  وأن ن أن اللجنة كانت مفيدة كمنتد  للحوار وتبنادل األفكنار،   اداخليوض  العضوان ال. وأيف الفاو

العضنوان  أعنرب  . وملسنألة رئاسية املعنية يف الفناو النظنر يف هنذه ا   ألجهةة الأنه جيب على او ستمرار اللجنة،ومعارضة ال

 املنظمة.إىل م دعم قّيا قدموه من خرين ملاآلألعضاء ل اتقديرهمعن جلنة املبادئ األخالقية يف ن اداخليال

 

مقندم  تقرينر  للجنة الشؤون الدستورية واللجنة املالينة يف ضنوء   قادمة ورة الخالل الدقرتح مناقشة هذه املسألة ُيو - 19

يف النتمكن منن    ينة ألخالقمسنؤول الشنؤون ا  ملظنامل و سيسنتمر أمنني ا  قرار بشنأن هنذه املسنألة،    تخذ ورينما ُيمن األمانة. 

 ديو.الفياملؤمترات عرب عن طريق ة األخالقياملبادئ أعضاء جلنة ب ،بشكل غري رمسي وكما هو مطلوب ،االتصال

 

 ا من جانب اللجنةذهاختااملقرتح  اتاإلجراء -خامسا

 

 .  مدعوة إىل استعرا  هذا التقرير وإبداء ما تراه مناسبا من تعليقاتإن اللجنة  - 20

 


