
FC 161/15.1 March 2016 

 

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

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 

 املاليةجلنة 

 الدورة احلادية والستون بعد املائة

 2016مايو/أيار  20 - 16روما، 

 2015التقرير السنوي لعام  -جلنة املبادئ األخالقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: ميكن
 

 Bernardin Ndashimyeالسيد 

  مسؤول الشؤون األخالقيةوأمني املظامل 

 +39 3887927330: احملمول اهلاتف / +3906 5705 4151اهلاتف: 



FC 161/15.1 2 

 

 موجز
 

  2015لجنة املبادئ األخالقية لعام ل التقرير السنويتعرض هذه الوثيقة. 

 هذا التقرير معلومات موجزة عن عمل جلنة املبادئ األخالقية يف اجتماعيها املنعقدين يف مايو/أيار  ويقدم

  .(ةر املنظمق)يف م 2015غسطس/آب أالفيديو( وعرب ) 2015

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

 وتسليط الضوء على أي مسائل األخالقيةالتقرير السنوي للجنة املبادئ إّن جلنة املالية مدعوة إىل األخذ علما ب 

  حسب االقتضاء. معينة
 

 مشروع املشورة
 

 التابعة للمنظمة وأقرت  للجنة املبادئ األخالقية 2015لعام بالتقرير السنوي املالية علما جلنة  أخذت

 التوصيات الواردة فيه. 
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 مقدمة   -أواًل

 

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

  نيجتمنناعمننوجزة عنن اال ويتضننّمن هنذا التقريننر معلومنات   . العنام وجلنننة الشناون الدسننتورية والقانونينة وجلنننة املالينة    

 . 2015 عاما اللجنة يف معقدتهذين لال

 

مجيع املسائل املتصلة  بشأنعة )الفاو( كفريق استشاري وتعمل جلنة املبادئ األخالقية يف منظمة األغذية والزرا -2

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

ما والقواعند وبنرا  لنوائ   تقوم جلنة املبادئ األخالقية باسنتعراض مجينع السياسنات وال   كما . يعمل بشكل فعال ربناماال

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

 

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

املدير العنام واملستشنار القنانوني    واب الشاون الدستورية والقانونية، وأحد ناجمللس بناء على توصية جلنة املالية وجلنة 

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

 José Zalaquettوالسننننيد  iakaS imouSوالسننننيدة )الننننرئيس(  Ngonlardje Kabra Mbaidjol دالسنننني

 ، Antonio Tavares، نائننب املنندير العننام )العمليننات( والسننيد  Daniel Gustafsonن( والسننيد اخارجينن ناو)عضنن

 .املستشار القانوني

 جلنة املبادئ األخالقيةدورات    -ثانيًا

 

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

فناو  يف املقر الرئيسني لل  /آبأغسطس 12و 11قد االجتماع الثاني يف بينما انععضاء. مجيع األ ةشارك، مب/أيارمايو 29يف 

 .متشنابهان أعمنال   جندوال لالجتمناعني  . وكنان  Mbaidjolاألعضناء. وتنرأا االجتمناعني السنيد      كلأيضا وشارك فيه 

 واسننتعراض  معمقننة مناقشنناتبننرجراء ، /أيننارمايواجتمنناع أطننول مننن كننان الننذي  /آبأغسننطساجتمنناع  وقنند  نن 

 .عدد من القضايا

 

 مداوالت اللجنة   -ثالثًا

 

بشأن احلاالت اليت عاجلها املكتب. لجنة الإىل  اعامموجزا مساول الشاون األخالقية وقدم أمني املظامل  -5

أصحاب مصلحة الذي قدمه الدعم أقرت بومساول الشاون األخالقية وأعربا اللجنة عن تقديرها لعمل أمني املظامل و

 . ملكتبداخليون خمتلفون إىل ا
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ستوى الوعي االرتقاء مبستويات، كوسيلة لزيادة املعرفة وكل املعلى التثقيفية الرباما تعزيز ودعا اللجنة إىل  -6

 تعزيز وملنع سوء سلوك املوظفني جنع واألنسب أن هذا هو النها األعلى . وأكدت اللجنة يةقضايا األخالقالب

 .نظمةعة امل 

 

 برناجمه لتعزيز خطوات أيضا اختذ ملكتباللجنة علما بأن اومساول الشاون األخالقية أمني املظامل وأحاط  -7

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

 .املدنيني الدوليني موظفنيلل األخالقية املعايميف جمال  ،على السواء

 

ملكاتب إىل االفيديو ن طريق عبالتداول  2015التدريب منذ بداية عام مت أيضا تقديم  هأنببلغا 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 ؛السلطةاستخدام 

 اجلنسيني.

 

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

 آليات تقييم األداء.يف  اهاجرردبرصد إجنازها وبوة إلزاميالشاون األخالقية 

 

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

أيضا.  اضروريأمرا  املكاتب امليدانية املباشر يفالتدريب فرنها اعتربت  لكرتونية،اإل تالفيديو وأدوات االتصاالعرب 

 اقرتحا اللجنة، و. املباشروالتدريب  لكرتونيةاإل تاالتصاالإىل املوازنة بني أن هناك حاجة على اللجنة شددت و

ذ فنُيعدد كبم من املوظفني أو حيث يوجد يف املكاتب امليدانية حيث االضطالع بالتدريب املباشر على وجه اخلصوص، 

 .الفاولكبار املديرين يف التدريب قديم عمليات. وشددت اللجنة أيضا على أهمية تعدد كبم من ال

 

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

ومساول الشاون املظامل مني ملكتب اجلديد ألاملالزمة لبدء عمل االعمل والرتتيبات االنتقالية  عبءإىل نظرا  املاليقرار اإل

 . األخالقية

  

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

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

يقدم خدمات إىل الصندوق الدولي للتنمية سابق، مبا يف ذلك اللجوء إىل املراجع اخلارجي الذي كان اقرتحا يف الاليت 

 .اإللكرتونيالتحسينات اليت أدخلا على النظام برحبا اللجنة ووبرناما األغذية العاملي. الزراعية 
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بشأن  ومساول الشاون األخالقيةملظامل مني اعامة ألتوجيهات  واتبادل أعضاء اللجنة وجهات النظر وقدمو -13

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

 التنقل وتفسم بعض سياسات وإجراءات املوارد البشرية.سياسة األداء و

 

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

املسألة النظر يف هذه  ه جيبللجنة أنلطاملا رأت او. ومساول الشاون األخالقيةأمني املظامل وظائف مزا يف ما خيص 

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

 .نظمةلكل م

 

أمني املظامل والشاون  كفاءة مكتبيف مل ياثر  هذه الوظائفبني ألن املزا أعربا اللجنة عن ارتياحها و -15

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

تضمن نظرا إىل أنها ال تخاص  نسقهلا الفاو يف  يةاألخالقالشاون اللجنة، يف هذا الصدد، أن وظيفة وضحا وأ

يف إحالة أية حاالت يبدو  منتظمستمر بشكل أن يبومساول الشاون األخالقية ملظامل أوصا أمني امساوليات التحقيق و

على مواصلة ومساول الشاون األخالقية ملظامل أمني امكتب املفتش العام. وشجعا 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 .غم مساول الشاون األخالقية  مقارنة بدوريف احلاالت اليت يكون فيها دور أمني املظامل ال سيما 

 

إىل القيود اللجنة انتباه ون الداخلياللجنة أعضاء اسرتعى و .ملكتبيف ا مستوى مالك املوظفنياللجنة  ناقشاو -16

 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 إال أن امل

 

 جلنة املبادئ األخالقية مستقبل   -رابعا

 

كنانون الثناني    /ينايراعتبارا من جلنة املبادئ األخالقية قد أنشئا ملدة أربع سنوات أحاطا اللجنة علما بأن  -17

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

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

 املطلوب.

 

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

تنوفر   انهن ذلنك أ  ،حمنددا  الزالا ختدم هندفا دورا مفيدا جدا واللجنة أدت أن عموما  ومساول الشاون األخالقيةاملظامل 

ملنظمة لدى اارجيني أن اخلعضاء األ ورأى أحديف بعض األحيان. ذات طابع حساا  مواضيع مهمةبشأن منتدى للحوار 

 واليتهنا  نهضنا ب أن اللجننة قند   و، تعمنل بشنكل كامنل    ومسناول الشناون األخالقينة   ملظنامل  اآلن وظائف تتعلق بأمني ا
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 انارجين اخلعضنوان  بينمنا رأى ال هناك أي مربر لتمديند والينة اللجننة.    يس وأنه ل يةاألخالقالشاون وظيفة ص ما خي يف

مسناول الشناون   اللجننة ميكنن أن تكنون مفيندة لكنل منن املنظمنة وأمنني املظنامل و         إقرارهما متاما بنأن  رغم  هأنخران اآل

ألجهزة ، اضوء مجيع االعتبارات ذات الصلةينبغي أن تتخذه، على لجنة الل مستقبصوص أي قرار خبفرن ، يةألخالقا

هنناك  وأن ن أن اللجنة كانا مفيدة كمنتدى للحوار وتبنادل األفكنار،   اداخليوض  العضوان ال. وأرئاسية املعنية يف الفاوال

. ملسنألة الفناو النظنر يف هنذه ا   رئاسنية املعنينة يف   ألجهنزة ال أنه جينب علنى ا  ستمرار اللجنة، ومايدة ومعارضة ال احجج

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

 

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

 يف الننتمكن  يننةألخالقمسنناول الشنناون املظننامل وسيسننتمر أمننني اقننرار بشننأن هننذه املسننألة، تخننذ وريثمننا ُيمننن األمانننة. 

 الفيديو.املامترات عرب عن طريق ة األخالقياملبادئ أعضاء جلنة ب ،بشكل غم ر ي وكما هو مطلوب ،االتصالمن 
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 ة الشؤون الدستورية والقانونيةمقتبس من تقرير الدورة األوىل بعد املائة للجن

 (2015أكتوبر/تشرين األول  22-21)روما، 

]...[ 
 

 2015التقرير السنوي  –جلنة املبادئ األخالقية  -ًاخامس

 

  2015التقرينر السننوي    –جلننة املبنادئ األخالقينة    بعننوان    CCLM 101/2أخذت اللجنة علمًا بالوثيقنة   -20

 يف ضوء عرض قّدمه أمني املظامل واملساول عن الشاون األخالقية. 

 

وأبدت اللجنة ارتياحها الستئناف برناما اإلقرار املالي الذي بنات يعمنل اآلن علنى أكمنل وجنه بعند إيقناف         -21

 العمل به بسبب شغور منصب املساول عن الشاون األخالقية. 

 

ات حول قضايا تتعلنق بنردارة املنوارد البشنرية أحاهلنا مكتنب أمنني        وطلب األعضاء يف سياق املناقشات إيضاح -22

عن تطبيق سياسات املوارد البشرية وعن وظائف كل من أمني املظنامل واملسناول   واملظامل واملساول عن الشاون األخالقية، 

 عن الشاون األخالقية. 

 

ت املتعلقة بالشاون األخالقية ومبقنر العمنل   وأوصا اللجنة بتعزيز وظائف أمني املظامل للتصدي بفعالية للنزاعا -23

 ولتجنب اللجوء إىل اإلجراءات الر ية لتسوية النزاعات. 

 

 وأشارت اللجنة إىل أّن جلنة املبادئ األخالقية كانا قد أنشئا لفرتة جتريبينة مندتها أربنع سننوات اعتبناراً      -24

 الرئاسنية املعنينة يف الفناو البنا يف مسنتقبلها.      وأننه سنوف ينتعني علنى األجهنزة      2012من شهر يناير/كانون الثناني  

وإذ أشم إىل أّن جلنة املبادئ األخالقية قد ناقشا هذا املوضوع، ُأبلغا جلنة الشاون الدستورية والقانونية بنأّن األماننة   

يف الدورتني اللنتني  سوف تعّد اقرتاحًا حمددًا بهذا الشأن لكي تنظر فيه جلنة الشاون الدستورية والقانونية وجلنة املالية 

 .2016من املقرر عقدهما خالل فصل الربيع من سنة 

 

]...[ 

 


